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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.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.क.िस.क.  �ी �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  

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

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 िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीमेकािन�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  �ी�ी  केदार�साद चािलसेकेदार�साद चािलसे,,  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, फागनु, िन.नं.१०१२७, प�ृ १९७९ 

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, फागनु – 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 आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, 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 । 

 



 

i

िवषय सूची 
�.
स. 

िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०१२७ 
 

पूण� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नपेाल सरकार 
िव�� 

कुमार�साद 

 बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
५०(२) को �ावधानलाई दफा १२ को 
सापे�तामा हदेा� सजाय �थिगत ग�रएकोमा 
सोही बालकले एक वष� नाघपेिछ अ�य कुनै 
कसरु गरबेापत दोषी ठहरी कैदको सजाय 
पाएमा पिन पिहले ठहर भएको कैद सजाय 
(�थिगत भई एक वष�को अविध नाघपेिछ 
कसरु गरकेो अव�थामा) काया��वयन गनु� 
पद�न, पटके पिन कायम ह�दैँन; �यस�कारको 
कैदको लगत सदाका लािग क�ा गनु� पन� 
दिेखने । 

१९७७ 

2=  

१०१२८ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

डा. सवुोध कुमार 
कण� 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 �धान�यायाधीशको अनपुि�थितमा �वतः 
सजृना ह�न े का.म.ु �धान�यायाधीशको पद 
�धान�यायाधीश उपि�थत भएपिछ �वतः 
िनि��य ह�न े र कायम रही नरहन े अ�थायी 
�कृितको ह��छ । यस�कार �वतः सजृना ह�ने 
र �वतः समा� ह�न े का.म.ु 
�धान�यायाधीशको पद अ�पकालीन 
�कृितको सवैंधािनक मा�यता �ा� पद हो । 
�धान�यायाधीशको अनपुि�थितमा सजृना 
ह�न े यो पदलाई सिंवधानको धारा १२९(६) 
ले मा�यता र भूिमका �दान गरकेो दिेख�छ । 
आव�यकताको आधारमा �वतः सजृना ह�न े
र �वतः िनि��य ह�न ेअ�पकालीन �कृितको 
पद भएकाले यस पदको लािग सपथ िलई 
रहनपुन� क�पना �वयम ् सिंवधान िनमा�ताले 
गरकेो दिेखँदैन । सिंवधान िनमा�ताले नै सपथ 
िलनपुन� बा�या�मक अव�था सजृना नगरी 
सवैंधािनक मा�यता �दान गरकेो अव�थामा 
केवल सपथलाई आधार मानी 
�धान�यायाधीश र का.म.ु 
�धान�यायाधीशको भूिमका फरक फरक ह�न े
भनी जबरज�ती �या�या गनु� सिंवधानको 
मम� र भावनाअन�ुपसमते ह�न ेनदिेखने । 

१९८६ 



 

ii

3=  

१०१२९ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

अिधव�ा तुलसी 
िसखंडा 
िव�� 

नपेाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमते 

 �म ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैिनक आठ 
घ�टाभ�दा बढी �म िलन िनषेध ग�रएको   
छ । उ� कानूनी �ावधानबाट समते कुनै 
पिन सवारी चालकलाई सो अविधभ�दा बढी 
काममा लगाउन निम�न े दिेख�छ । सवारी 
धनी र यातायात �यवसायीह�का बीच 
भइरहकेो अ�व�थकर �ित�पधा�ले एकातफ�  
सवारी चालकले कानूनले िनधा�रण गरकेो 
समयाविधभ�दा बढी काम गनु� प�ररहकेो 
दिेख�छ भन े अक�तफ�  लामो दरुीको सवारी 
साधनको या�ा िदनानिुदन बढी जोिखमपूण� 
एवं लापरवाहीपूण� भइरहकेोले यातायात सवेा 
स�चालन गन� �यव�थापक वा सवारी धनीले 
�यसतफ�  िवशषे �पमा �यान िदनपुन� । 

२००१ 

4=  

१०१३० 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

अिधव�ा रामकुमार 
दीि�त 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 वषा�त् को समयमा अिवरल वषा�का कारण 
रा�ी खोलामा आएको बाढीले गदा� �भािवत 
नदी आसपासका गाउँह� र ती गाउँह�मा 
बसोबास गन� आम नाग�रकह� भोक, रोग, 
अिश�ा, ग�रबी र उिचत बास�थानको 
सिुवधाबाट वि�चत ह�न े कुरामा रा�यका 
िज�मवेार िनकाय बेसरोकार रहन े काय� 
�यायपूण� ह�न स�दैन । �य�ता �भािवत 
इलाकाका �यि�ह�को िश�ा, खा�ा�न र 
उिचत बास�थानलाई यथासमयमा 
�यव�थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन 
पाउन ेकुराको ��याभूित ग�रन ुपन� ।  

२०१४ 

5=  

१०१३१ 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

अिधव�ा 
पदमबहादरु ��े 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमते 

 सडक यातायातका साधनले उ�सज�न गन� 
धवुाधँलुोको वृि� तथा िविभ� न आयोजना 
प�रयोजना िनमा�ण एवं स�प� न गदा� सडक 
भ�काउन े र समयमै िनमा�ण स�प� न नभई 
सहर धलुा�य भई जन�वा��यलाई �ितकूल 
असर पा�ररहकेो भ� न े िवषयमा स�बि�धत 
िनकायले िविभ� न अ�ययन र वातावरण 
�दूषण िनय��णको उपायह� अपनाए 
तापिन दैिनक जीवनयापनका �ममा सवारी 
साधनह�ले उ�सज�न गरकेो धवुा ँधलुो, इँटा 
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iii

भ�ाका िच�नीह�बाट िनि�कएका धवुा ँधलुो, 
खानेपानी तथा ढल िनमा�णका �ममा 
भ�काइएका सडक समयमै पुन�था�पना 
नगदा� बढेको धलुोसमतेल े वरपरका 
वातावरण अस�तुिलत भई बटुवा, सवारी 
साधनका �यि�ह� मा� नभई घर 
पसलिभ�समते रहकेा �यि�ह�लाई पिन 
जीवनयापन गन� किठन बनाइरहकेो यथाथ� 
हामीले दैिनक जीवनमा दखेी भोिगरहकेो 
त�यलाई भन ेबेवा�ता गन� नसिकन े। 

6=  

१०१३२ 
 

सयंु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नपेाल सरकार 
िव�� 

क�थ ेभ�न े
कण�बहादरु साउद 

 कुनै �यि�ले आफू कुनै अपराधबाट पीिडत 
भएको भनी जाहरेी िद�छ र सोको आधारमा 
रा�यका िज�मवेार िनकायह�बाट 
अनसु�धान र अिभयोजन भई स�म 
अदालतसम� म�ुासमते दायर भइसकेको 
अव�थामा अदालतमा जाहरेी िदन े�यि� वा 
पीिडतले �ितकूल बकप� गछ� भने सोको 
आधारमा मा� उ� अपराध घटेको िथएन 
भनी िन�कष�मा पु�न निम�न े। 

२०४६ 

7=  

१०१३३ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण 

नारायण�साद 
िघिमरसेमते 

िव�� 
नपेाल सरकारसमते 

 सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को िनयम ३५क र िनयम १८ को 
उपिनयम (१) को ख�ड (क) को (४) को 
�यव�था हदेा� यी दईु �यव�थाह� आफँैमा 
पृथक �यव�था रहकेो दिेख�छ । पृथक 
�यव�था भएको कारण सो �ावधानह�को 
�या�यासमते �वत�� �पल े मूल ऐनको 
सम� उ�े�य तथा िवधाियक� 
मनसायअन�ुप सम�वया�मक �या�या 
(harmonious interpretation) ग�रनु 
पन� दिेख�छ । कानूनको �या�या गदा� कुनै 
एक �ावधानलाई मा� याि��क त�रकाल े
�या�या गनु� �यावहा�रक ह�दैँन । सम�मा 
कानूनको ��तावनामा उि�लिखत 
उ�े�यलाई समते म�यनजर गरी रचना�मक 
त�रकाले ऐनकै उ�े�य पूित�को लािग 
सम�वया�मक �या�या ग�रन ुपन� । 
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8=  

१०१३४ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

रणबहादरु शाह 
िव�� 

नपेाल रा�� ब�क, 
के��ीय काया�लय, 
बालुवाटारसमते 

 सिंवधानवादको �व��नको िनि�त 
सिंवधानको अ�रशः पालना अ�याव�यक 
ह��छ र सिंवधानतः ��याभूत ग�रएका 
मौिलक हकह�को सरं�ण, स�ब��न र 
�चलनका िनि�त अदालत अि�तम 
�या�याता पिन हो । यसथ� सिंवधानतः 
मौिलक हकका �पमा ��याभूत ग�रएको 
स�पि�स�ब�धी हकको �चलनमा 
नाग�रकले बाधा �यवधान खे�नु कानूनी 
शासनको म�सदिवपरीत ह�न जान े। 

२०६० 

9=  

१०१३५ 
 

सयंु� 
 

जालसाजी 

नारायणी दाहाल 
िव�� 

माधव�साद 
दाहालसमते 

 जालसाजी ह�नका लािग जसका िव�� 
जालसाज काय� ग�र�छ, उसलाई थाहा निदई 
वा नह�न ेगरी ग�रने �ि�या हो । तर ��तुत 
म�ुामा पुनरावेदक वादी आफँै �वयमल े
आ�नो नाममा रहकेो ज�गालाई �वतः 
�फूत��पमा आ�नो इ�छानसुार नाितलाई 
स�बि�धत मालपोत काया�लयको रोहबरमा 
गई सनाखत भई रिज��ेसन पा�रत गरी 
िदएको त�यलाई हाल आएर मलाई झ�ुयाई 
बढी ज�गा र हालैको बकसप� पा�रत 
ग�रिलए भ�न े म�ुय पुनरावेदक वादीको 
िजिकर भएको पाइ�छ, जुन त�य िकत� 
कागजको ३ न.ं अनसुार जालसाज भ�न 
िम�न ेअव�था नदिेखने । 

२०६७ 

10=  

१०१३६ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण 

छिवलाल लािमछान े
िव�� 

बोमबहादरु 
सा�समते 

 िवप�ीह� अलगअलग अंिशयार रहकेो 
अव�थामा एकासगोलका अंिशयारले गरकेो 
फौजदारी कसरुको स�ब�धमा पन� आएको 
दािय�व अक� अंिशयारको स�पि�बाट 
असलुउपर गदा� अंश हकबाट नै वि�चत ह�न 
स�न े अव�थासमते रहन स�ने ह��छ । 
�यसमा पिन अंिशयारह�का बीचमा 
अंशब�डा नह�दैँको अव�थामा पिन िनजी �म 
र सीपबाट आज�न गरकेो स�पि� पुि� भएमा 
�य�तो स�पि�बाट अ�य अंिशयारह�लाई 
ब�डा गनु� नपन� भ�न े हा�ो कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा कुनै अंिशयारको 
फौजदारी दािय�व वहन गन� गराउन िनजी 
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v

आज�नको स�पि� एकासगोलमै रहकेो भ�न े
आधारमा मा� उपयोग गन� स�न े अव�था 
नरहन े। 

11=  

१०१३७ 
 

सयंु� 
 

ब�िकङ कसरु 

अजु�न�साद िवडारी 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 ब�िकङ कसरु ह�नको लािग आ�नो खातामा 
पया�� त रकम छैन भ� न े जानकारी ह�दँाह�दैँ 
चके कािटएको ह�नपुन� र चकेमा उि�लिखत 
रकम िनजको खातामा मौ�दात नभए पिन 
उ� चकेअनसुारको रकमको भ�ुानी िलएको 
िदएकोसमते ह�नपुन� ह��छ । चके कािटएको 
रकमको भ�ुानी िलँदा िददँा ब�कका 
कम�चारीसमते सलं�न ह�न े ह�दँा ब�कका 
कम�चारी सलं�न नभएको अव�थामा एकतफ� 
चके कािटएको आधारमा मा� ब�िकङ कसरु 
ह�न स�न े दिेखँदैन । "भ�ुानी िलन िदन 
ह�दैँन" भ� न ेबेहोराले भ�ुानी िलन ेर िदन ेदवैु 
प�लाई िज�मवेार बनाउन खोजेको दिेखने । 

२०७८ 

12=  

१०१३८ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

अिधव�ा दवेे�� 
�धान 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत 
पाटनसमते 

 प�ह�बीचमा म�य�थताको िनयुि� र 
काय�िविध स�ब�धमा कुनै सहमित नै नभएको 
अव�थामा एक प�ले िदएको िनवेदनका 
आधारमा Korean Commercial 
Arbitration Board ले म�य�थ िनयुि� 
गरकेो र म�य�थले आ�नै िकिसमको 
काय�िविध अपनाएको अव�थालाई आपसी 
सहमित ह�नपुन� म�य�थताको सै�ाि�तक 
आधार र कानूनी �यव�थाको प�र��ेयमा 
समते िमलेको मा�न सिकन ेनदिेखन े। 

२०८६ 

13=  

१०१३९ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

िनमते�बा शपेा� 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 �यानस�ब�धी म�ुाह�मा आवेशको 
अव�थालाई अपराधको गा�भीय� घटाउन े
प�रि�थितको �पमा िलइन े ह�दँा य�तो 
ह�यालाई मनसाय��ेरत ह�याको वग�मा 
राखेर ह�ेरएको पाइँदैन । य�तो ह�यामा 
�ितवादीमा पीिडतउपर आ�मण गन� 
उ�ेजना भन ेत�काल जागतृ भएको   ह��छ । 
आवेशको उ�ेजनामा ग�रन े काय�मा कता�ल े
�यसबाट उ�प� न ह�न े प�रणामको �याल 
नगन� र �यस स�ब�धमा कुनै सोच 
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िवचारसमते नगन� ह�दँा आवेशको 
अव�थालाई त�कालीन भावावेश र 
उ�ेजनाको �पमा िलनपुन� ह��छ । य�तो 
आवेश वा �य�तो उ�जेना मतृकको 
ि�याकलापबाट वा िनजसगँ अ�यो�याि�त 
ि�याकलापबाट �ितवादीको मानिसकतामा 
त�काल िसिज�त गराउन े। 

14=  

१०१४० 
 

सयंु� 
 

अंश चलन 

पदम जोशीसमते 
िव�� 

माधवलाल जोशी 

 ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका अ�य 
अंिशयारसमतेले उ� ऋणको भार बेहोरकेो 
कुनै �माणबाट नदिेखई रहकेो अव�थामा सो 
घर सगोलको आज�नको स�पि� भनी ब�डा 
ला�न े भनी अथ� गन� �यायको रोहबाट 
उपयु� नदिेखने । 

२१०८ 

15=  

१०१४१ 
 

सयंु� 
 

अंशचलन 

��हादमान िसहं 
ब��यात 
िव�� 

अिनता ब��यात 

 कुनै िलखतलाई अिवभा�य हो वा पृथक�य 
हो भनी छुट्याउन ु परकेो अव�थामा सो 
िलखतको �व�प, �यसबाट असर पन� 
प�ह�को स�ंया र �वीकाय�ता ज�ता सम� 
प�मा िवचार ग�रन ु पद�छ । यो केवल 
�ािविधक वा याि��क िवषय मा�ै होइन । 
खासगरी अंश भरपाई गरकेो स�दभ�मा हदेा� 
एउटा अंिशयारले िनजका समान तहका 
अंिशयारह�सगँ िमलेमतो गरी अ�य 
अंिशयारको हक िहतमा असर पु� याउन ेगरी 
�यवहार गरकेो दिेख�छ भन े �यसबाट असर 
परकेा र दाबी गन� आएका प�ह�को हकमा 
स�म िलखत बदर गन� कानूनी बाधा   
नदिेखने । 
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16=  

१०१४२ 
 

सयंु� 
 

परी�ाको 
प�रणाम फेरबदर 

गरी ��ाचार 
गरकेो 

मथरुा ढकालसमते 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 �� टाचारज�य काय� ह�नका लािग आिथ�क 
लाभ वा हािन मा� पया�� आधार होइन । 
अवाि�छत िकिसमको दोषपूण� गितिविध पिन 
�� टाचारज�य कसरुको अक� मह�वपूण� 
आधार हो । �ितवादीको गैरकानूनी र 
अवाि�छत िकिसमको दोषपूण� गितिविधबाट 
कसैको हािन ह�न े र कसैले लाभ पाउन े
अव�था ह��छ भन े सो काय� पिन 
�� टाचारज�य कसरुको दायरािभ� पन� नै 
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ह��छ । साथै �ितवादीले �यस िकिसमको 
गैरकानूनी र अवाि�छत िकिसमको गितिविध 
केवल आिथ�क लाभ हािन पु� याउन े
मनसायका साथ गरकेो िथएन भ� न े
आधारमा मा� उ� दोषपूण� काय�बाट िनजल े
उ�मिु� पाउन ेअव�था नरहन े। 

17=  

१०१४३ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

नपेाल सरकार 
िव�� 

तारानाथ 
�यौपानसेमते 

 मतृकको पो�माट�म �रपोट� हदेा�, एउटा मा� 
चोट भई Sharp margins and tailing 
भनी घाउको �कृितमा उ�लेख गरकेो छ । 
यस �कृितको घटनामा Dead body tells 
the tale अथा�त् मतृ शरीर आफँैल े कथा 
भ�छ भ�नसेमते अवधारणा रहकेो छ । सबै 
�कृितको Cut injury ह�याको अकाट्य 
�माण होइन । आ�मह�या गदा�को मानिसक 
अव�था फरक फरक ह�न े ह�दँा �यसमा 
एक�पता खो�न �यायोिचत ह�दैँन । ह�यामा 
Foresightedness of consequence 
तथा Desire of consequence ह�न ुपिन 
आव�यक ह�न े। 

२१३९ 

18=  

१०१४४ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

नपेाल सरकार 
िव�� 

िव�णु का�ीसमते 

 िहरासतमा रहकेा �यि�को म�ृयु भएको र 
िफतलो तथा कमजोर अनसु�धानको कारण 
कसरुदारले उ�मिु� पाएकै आधारमा 
पीिडतले �ितपूित�सिहतको पूण� �याय पाउन े
हकबाट वि� चत ह�न ु �यायोिचत मा� न 
सिकँदैन । पीिडतलाई �यायको अनभूुित 
गराउन रा�यले केही िज�मवेारी िलनै पन� 
ह��छ । �ितवादीले सजाय भो�न े िवषय 
पीडकको अिनवाय� दािय�व हो भन ेपीिडतले 
�ितपूित� पाउन े िवषय पीिडतलाई �यायको 
अनभूुित गराउन े प�रपूरणको एउटा मा�यम 
हो । �ितपूित� पीडकबाट भराउन नसिकन े
अव�थामा �यसको दािय�व रा�यले िलनपुन� 
कुरा लोक क�याणकारी रा�य तथा 
नाग�रक�ित उ�रदायी सरकारको दािय�व 
पिन हो । यसबाट नाग�रकल े रा�य हा�ो 
अिभभावक हो भ� न ेमहससु गन� स�न े। 

२१५० 
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सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

रमाशकंर ि�पाठी 
िव�� 

िज�ला िश�ा 
काया�लय, 

�प�दहेीसमते 

 �रट ��ेमा यित समयपिछ नै िवल�ब स�ु 
ह�न े भनरे हद�याद र �याद ज�तो 
सवंेदनशील बुँदाको िवषयलाई अित कठोर 
भएर सीमाङ्कन गन� िवषय पिन होइन । �रट 
िनवेदन िदनै पन� �याद र िवल�ब ह�न े समय 
िदन ग�तीको िहसाबले िनधा�रण गन� पिन 
सिकँदैन । ते�ो प�को हक िसज�ना भई 
नसकेको अव�थामा म�ुाको त�यको 
पृ�भूिमबाट नै �रट ��ेमा �वेश गरकेो समय 
अित िवल�ब भए नभएबार ेसू�म �पले अित 
सवंेदनशील भएर िनधा�रण गनु� पन� ह��छ । 
जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट अवकाश 
िदनपूुव�को कारबाहीमा िनजलाई आ�नो 
भनाइ रा�न े सनुवुाइको पया�� मौका र 
अवसर िदन ु पन� भ�ने �ाकृितक �यायको 
सव�मा� य िस�ा�तलाई युि�य�ु आधार र 
कारणसिहतको िवल�बले िन�तेज गन� 
स�दैन । यसथ� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअ�तग�तको सनुवुाइको मौकाको 
अवसरलाई अिनवाय� �पमा अवल�बन नगरी 
भएका काम कारबाहीमा िवल�बको 
िस�ा�तलाई गौण �पमा नै �थान िदन ुपन� ।  

२१५७ 

 
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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�नण�य नं. १०१२७

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

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

फैसला िमित : २०७४।४।२६
 ०७३-CF-०००९

म�ुाः जबरज�ती करणी उ�ोग

पनुरावेदक / वादी : बारा िज�ला फ�ेपरु गा.िव.स. वडा 
नं. ८ ब�ने "राम"ु को जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : बारा िज�ला गा.िव.स. फ�ेपरु 

वडा नं. ८ ब�ने "कुमार�साद"

 § बाल �याय �णालीमा पर�परागत 
फौजदारी �याय �णालीभ�दा फरक र 
िविश� �कारका िस�ा�तह� छन ्। बाल 
�यायका आधारभूत मा�यताह�लाई 
नजरअ�दाज गररे फौजदारी �यायका 
सामा�य मा�यताह�कै मापद�डअनुसार 
हने� ग�रयो भन े बाल �यायका उ�े�य, 
मा�यता र हािसल गन� खोिजएका अिभ� 
पूरा ह�न स�दैनन ् । सजाय �थगनको 
स�दभ�मा समेत यो कुरा िवचारणीय ब�ने ।

(�करण नं.४)
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 

दफा ५०(२) को �ावधानलाई दफा १२ 
को सापे�तामा हदेा� सजाय �थिगत 
ग�रएकोमा सोही बालकले एक वष� नाघेपिछ 
अ�य कुनै कसुर गरबेापत दोषी ठहरी 

कैदको सजाय पाएमा पिन पिहले ठहर 
भएको कैद सजाय (�थिगत भई एक वष�को 
अविध नाघेपिछ कसुर गरकेो अव�थामा) 
काया��वयन गनु� पद�न, पटके पिन कायम 
ह�दैँन; �यस�कारको कैदको लगत सदाका 
लािग क�ा गनु� पन� देिखन े।

(�करण नं.५)
 § कैद �थिगत भई एक वष�को अविध 

नािघसकेको देिखँदा िनज �ितवादीको 
अिहले उमेर पुगेको (अिहले बािलग 
भएको) कारणबाट सो सजाय असुल 
गनु�पछ� भ�न ु बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० 
को उपदफा (२) समेतको �ितकूल ह�न 
जा�छ । �यसैले �थिगत ग�रएको सजाय 
अब असलु (काया��वयन) गन� स�ब�धमा 
कुनै बेहोरा उ�लेख नगरी भएको 
पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम ्
बाल �यायका मा�यताअनुकूल नै देिखन   
आउने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नारायणबहादरु थापा

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद सापकोटा र �ी 
सिवता भ�डारी बराल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८

स�ु फैसला गन�ः
 मा.िज.�या.�ी पवनकुमार शमा�
 बारा िज�ला अदालत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.�या.�ी केशरीराज पि�डत
 मा.�या.�ी भरत�साद अिधकारी
 पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
 �या. ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६७।६।५ को फैसलाउपर 
िनवेदक वादी नेपाल सरकारबाट परकेो िनवेदनमा म�ुा 
दोहो�याउने िन�सा �दान भई संय�ु इजलाससम� 
पेस ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(घ) बमोिजम यस पूण� इजलासमा पेस 
भएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य र ठहर यस�कार 
छ:- 

िवशेष �कृितका म�ुाह�को कारबाहीमा 
प�ह�को गोपनीयता कायम रा�नेस�ब�धी िनद�िशका, 
२०६४ बमोिजम यस फैसलामा स�बि�धत प�को 
नाम प�रवत�न गरी पीिडतको नाम "िवपना", पीिडतका 
बाबकुो नाम "राम"ु, पीिडतको आमाको नाम "रिमता" 
पीिडतका दाजकुो नाम "�याम"ु र अिभय�ुको नाम 
"कुमार�साद" उ�लेख ग�रएको छ । 

िमित २०६२।३।२८ मा मेरो छोरा "�याम"ु 
बा�ा हेन� र छोरी वष� ६ क� "िवपना" मजु काट्न 
गएको अव�थामा िवप�ी "कुमार�साद" सो ठाउमँा गई 
मेरो छोरीलाई ललाई फकाई भइुमँा सतुाई करणी गन� 
लागेको अव�थामा छोरा "�याम"ु आइपगेुकाले िवप�ी 
भागी गएको ह�दँा िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको "राम"ु को जाहेरी 
दखा��त । 

२०६२।३।२८ गते म नदी छेउमा मजु 
काट्न गएक� िथए ँ । सो ठाउमँा "कुमार�साद" पिन 
घासँ काट्द ै िथए । मेरो दाज ु "�याम"ु केही पर बा�ा 
चराउदैँ िथए । घासँ काट्ने �ममा "कुमार�साद" ले 

मलाई िज�काई जबरज�ती करणी गन� खो�दा मेरो 
िपसाब फेन� ठाउमँा दखेुकोले म कराउदँा दाजलेु थाहा 
पाई िनज "कुमार�साद" भागी गएका ह�न् भनी पीिडत 
बािलका "िवपना" ले गरकेो कागज । 

बारा िज�ला फ�ेपरु गा.िव.स. वडा नं.८ 
ि�थत िदने�र दासको बासँघारीदेिख उ�र कठो 
खोलामा रहेको जिमनमा "कुमार�साद" ले पीिडत 
बािलका “िवपना” लाई जबरज�ती करणी गन� �यास 
गरकेो भ�ने बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�का । 

पीिडत बािलकालाई करणी भए नभएको 
यिकन भ�न नसिकने भ�ने बेहोराको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०६२।३।२८ गते बेलकुा मैले पीिडत 
“िवपना” लाई जबरज�ती करणी गन� �यास गरेको 
होइन । हामी दवुैजना एकै ठाउमँा घासँ काटी बेलकुा 
घर फक� आएका ह� भ�ने बेहोराको “कुमार�साद” को 
बयान कागज । 

िमित २०६२।३।२८ मा म बा�ा चराउन 
गएको िथए ँ । मेरी बिहनी पिन खरबारीमा खर काट्न 
गएक� िथइन् । म केही पर रहेको अव�थामा बिहनी 
िच�याएको आवाज आई के भयो भनी �यहा ँ जादँा 
बिहनीलाई "कुमार�साद" ले करणी गन� �यास गरेका 
रहेछन् । िनजले मलाई दे�नासाथ भागी गए । हामीले 
घरमा आई बबुालाई सो कुरा भिनिदय� भ�ने "�याम"ु ले 
ग�रिदएको कागज ।

िमित २०६२।३।२८ गते बेलकुा ४ बजे 
पीिडत बािलकालाई "कुमार�साद" ले जबरज�ती 
करणी गन� �यास गरकेो भ�ने िवषयमा गाउमँा ह�ला 
भई छलफल ह�दँा सनुी थाहा पाएको भ�ने बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी "कुमार�साद" ले जबरज�ती करणी 
गन� उ�ोग गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं.को कसरु अपराध गरकेोले िनजलाई 
उ� कसरु अपराधमा सोही महलको ५ नं.बमोिजम 



1979

सजाय ह�नेमा नेपाल राि��य मा�यिमक िव�ालय, 
फ�ेपरुको प�ानसुार िनज १४ वष�मािथ र १६ 
वष�मिुनको नाबालक देिखएकाले बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको अिभयोगप� । 

िमित २०६२।३।२८ मा म आ�नै घरमा बसी 
पिढरहेको िथए ँ । मेरो कसैसगँ भेटघाट िथएन । मैले 
अिभयोग मागदाबीअनसुारको कसरु नगरकेोले मलाई 
यस म�ुामा सजाय ह�नपुन� होइन । उि�लिखत समयमा 
िनज बािलकासगँ मेरो भेटघाट भएको छैन । �हरीले 
आ�नै मनले लेखी तयार पारकेो कागजमा सिहछाप 
गरकेो ह� ँ। �यो मेरो �वे�छाले भएको बयान होइन भ�ने 
बेहोराको �ितवादी "कुमार�साद" ले गरकेो बयान ।

जाहेरवाला तथा पीिडतसमेतले अदालतमा 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।     

�ितवादी "कुमार�साद"लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. अनसुारको 
कसरुमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) अनसुार एक वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  र उ� सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) अनसुार 
त�काल भो�न ु नपन� गरी �थिगत रा�नेसमेत ठहछ�  
भ�ने स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।९ 
को फैसला । 

जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराधले 
समाजमा पान� नकारा�मक असरलाई नजर अ�दाज 
गरी �ितवादीलाई भएको सजाय �थिगत गन� गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� छ । त�काल सजाय �थिगत गर ेतापिन 
िनजलाई कित समयपिछ सजाय ग�रन ुपन� हो भ�नेसमेत 
फैसलामा नबोिलएको ह�दँा उ� फैसलामा �याियक मन 
र िववेकको अभाव रहेको छ । �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय ह�ने ठहर गर ेतापिन सजाय �थिगत गन� 
गरी बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला कानूनी 
�पमा ग�भीर �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला सो हदस�म 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 

सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
िमित २०६६।१०।१८ को पनुरावेदन । 

वादी नेपाल सरकारले मउपर लगाएको 
अिभयोग शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत गन� सकेको 
छैन । अनसु�धानको �ममा मैले इ�कारी बयान गरकेो, 
घटना�थल �कृित मचु�ुकाका िव�दे�र चौधरीको 
कागज र घटना भएपिछ त�कालै पीिडत तथा 
जाहेरवालाले उजरु नगरकेो त�य �मािणत ह�दँाह�दँ ैम 
िनद�षलाई कसरुदार ठह�याई भएको फैसला मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ५ नं.को �ितकूल ह�दँा 
बदरभागी छ भ�ने बेहोराको �ितवादी "कुमार�साद" 
को िमित २०६७।१।२ को पनुरावेदन । 

वादी नेपाल सरकार र �ितवादी "कुमार�साद" 
को दोहोरो पनुरावेदन परकेो देिखदँा �ितवादीको 
पनुरावेदनको �ितिलिप वादी नेपाल सरकारलाई िदन ु
र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन �ितवादीलाई 
सनुाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०६७।४।२५ को आदेश ।

�ितवादी “कुमार�साद” ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं.को कसरु गरकेो ठह�याई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनसुार आधा अथा�त् 
एक वष� ६ मिहना कैद ह�ने र उ� सजाय सोही ऐनको 
दफा ५०(२) बमोिजम �थिगत रा�ने ठह�याएको 
स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६७।६।५ को फैसला ।

�ितवादी "कुमार�साद" िव��को आरोिपत 
कसरु ठहर गर े तापिन िनजलाई ह�ने सजाय �थिगत 
गन� गरी भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६७।६।५ को फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीलाई ठहर भएको सजाय 
काया��वयन ह�ने गरी फैसला ह�न ुपद�छ । फैसला गदा� 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
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आकिष�त ह�ने भनी �ितवादीको उमेर १४-१६ को 
बीचमा रहेकोले बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम ह�न भनी अिभयोग दाबी िलएकै 
आधारमा जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराधमा 
सलं�न �ितवादीलाई सो ऐनको दफा ५०(२) अनसुार 
�थगन रा�न िम�दैन । कसरुदार ठहरी कैदको सजाय 
पाएको बालकलाई िनजको शारी�रक अव�था, उमेर, 
कसरु गदा�को प�रि�थित, कसरु गरकेो पटक आिदको 
िवचार गदा� कारागारमा रा�न उपय�ु नह�ने कुरा 
म�ुा हेन� अिधकारीलाई लागेमा �यसरी तोिकएको 
सजाय त�काल भो�न ु नपन� गरी �थिगत रा�न वा 
�यसरी तोिकएको सजायको अविध कुनै बाल सधुार 
गहृमा बसी वा कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा 
रही �यितत गनु�पन� गरी तो�न स�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था उ� दफा ५०(२) मा छ । साथै �ितवादीले 
१ वष�िभ� पनु कसरु गरकेो अव�थामा दोषी ठहरी 
सजाय पाएमा दवैु सजाय खापी एकैपटक काया��वयन 
गन� �यव�थासमेत उ� दफामा भएबाट जबरज�ती 
करणीज�तो ग�भीर कसरुमा सजाय �थगन ग�रन ु
�िुटपूण� छ । सजाय �थगनको उ�े�य बाल दरुाचारीको 
मनोविृ�मा (Attitude) प�रवत�न गराउन ुहो र �थगन 
सत�सिहत ह�नपुन�मा िबना सत� बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ िवपरीत सदाका लािग 
उ�मिु� िदनेगरी सजाय �थगन ह�न स�दैन । ६ 
वष�क� पीिडत बािलकाउपर जबरज�ती करणी ज�तो 
ग�भीर �कृितको अपराध गन� �यि� नाबालक भएको, 
यसअिघ कसरु नगरकेो र िव�ाथ� रहेको आधारमा 
मा� जीवनभर सजाय भो�न नपन� गरी सजाय �थगन 
गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा सजाय �थगनसिहतको 
स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला बदर गरी िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नको लािग �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ

भनी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन ।

�ितवादीलाई कसरुदार ठह�याई सजायसमेत 
भएको फैसला अि�तम रहेको र अपराध गदा� िनज 
नाबालक रहेकोले िनजलाई भएको सजाय िनजले 
त�काल भो�न ु नपन� गरी बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोिजम �थिगत 
रा�ने भनी म�ुा हेन� अिधकारीबाट आदेश भएको 
दिेख�छ । तर त�काल सो सजाय भो�न ुनपन� भएपिछ 
किहले कुन अव�थामा भो�न ुपन� हो ? िनजले उमेर पूरा 
गरपेिछ सो सजाय भो�न ुपन� हो होइन, सो कुरासमेत 
सोही फैसलामा उ�लेख गनु�  पन�मा सो केही उ�लेख 
गरकेो नदिेखएकाले अदालतबाट भएको सजाय 
अन�तकालस�म भो�न ु नपन� गरी उ� उफा ५०(२) 
को आसय रहेकोसमेत नदेिखएको, साथै अपराध 
ह�दँा िनज नाबालक भएपिन अदालतबाट फैसला ह�दँा 
िनज �ितवादीको उमेर १६ वष� नािघसकेको देिखएको 
अव�थामा िनजलाई भएको सजाय उ� दफा ५०(२) 
बमोिजम �थगन रा�ने िनण�य गरकेो फैसलामा सो 
दफा ५०(२) को �या�या�मक �िुट िव�मान ह�नकुो 
साथै मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क नं. तथा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको �िुट िव�मान रहेको 
दिेखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रिदएको छ । िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६७।११।२५ को आदेश । 

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
५०(२) मा "कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको 
बालकलाई िनजको शारी�रक अव�था, उमेर, कसुर 
गदा�को प�रि�थित, कसुर गरकेो पटक आिदको 
िवचार गदा� कारागारमा रा�न उपयु� नह�ने कुरा 
मु�ा हेन� अिधकारीलाई लागेमा �यसरी तोिकएको 
सजाय त�काल भो�नु नपन� गरी �थिगत रा�न वा 
�यसरी तोिकएको सजायको अविध कुनै बाल सुधार 
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गृहमा बसी वा कुनै �यि� वा सं�थाको संर�णमा रही 
�यितत गनु�पन� गरी तो�न स�नेछ । यसरी सजाय 
�थिगत ग�रएकोमा सोही बालकले एक वष�िभ� �यही 
वा अ�य कुनै कसुर गरबेापत दोषी ठहरी कैदको सजाय 
पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक दुवै कैदको सजाय 
काया� ि�वत गन� गरी मु�ा हेन� अिधकारीले आदेश िदन 
स�नेछ" भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
कानूनी �ावधान हेदा� तोिकएको सजाय भो�न नपन� 
गरी �थिगत रा�न स�ने र �यसरी सजाय �थिगत 
ग�रएको सोही बालकले �यसको एक वष�िभ� �यही वा 
अ�य कुनै कसरु गरबेापत दोषी ठहरी कैदको सजाय 
पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक दवैु कैदको सजाय 
काया� ि�वत गन� गरी म�ुा हेन� अिधकारीले आदेश िदन 
स�ने दिेख�छ । जसबाट बालकलाई लागेको सजाय 
�थगन गन� गरी फैसला भएको अव�थामा उि�लिखत 
फैसलाबाट लागेको कैद वा ज�रवाना सदैवको लािग 
�थगन ह�ने हो वा िनि�त अविधको लािग मा� �थगन 
ह�ने हो ? लगायतका उि�लिखत जिटल कानूनी 
��नको स�ब�धमा पूण� इजलासबाट िनण�य ह�न 
उपय�ु देिखएकोले ��ततु म�ुाको सयं�ु इजलासको 
लगत क�ा गरी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको संय�ु इजलासको िमित 
२०७३।१२।७ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
महा�यायािधव�ा काया�लयका िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नारायणबहादरु थापाले ��ततु वारदातमा पीिडत 
६ वष�क� बािलका रहेको र �ितवादीको उमेर १४ देिख 
१६ वष�को बीचमा देिखएको छ । �ितवादीले िनज 
पीिडत बािलकालाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको 
वारदात गरकेो त�य �प� भएको छ । िनज �ितवादीले 
कसरु गरकेो ठहर गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 

करणीको महलको ३(१) र ५ नं. अनसुारको सजाय 
ठहर गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम आधा सजाय गरकेो स�ु फैसला 
�यायोिचत भए पिन बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ५०(२) बमोिजम उ� सजाय �थगन गरेको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �िुटपूण� छ । जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर 
अपराधमा समेत सजाय �थगन गरी सो �थगनलाई 
अन�तकालस�म कायम रा�ने उ� कानूनी �यव�थाको 
उ�े�य नभएको �ितवादी वय�क भइसकेको अव�थामा 
�थगन भएको सजाय काया��वयन ह�नपुद�छ । स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
बदर गरी �थगन भएको सजाय काया��वयन ह�ने गरी 
फैसला ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । ��यथ� 
�ितवादी "कुमार�साद" को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद सापकोटा र �ी 
सिवता भ�डारी बरालले बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ बाल �यायमा आधा�रत कानूनी �यव�था हो । 
यसले नेपालसमेत प� रहेको Convention on the 
Rights of the Child, 1989 को मा�यतालाई समेत 
आ�मसात् गरकेो छ । बालबािलकाउपर कसरु कायम 
गरी म�ुा हेन� अिधकारीले सजाय �थगन गन� पाउने 
अिधकार बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
५०(२) मा रहेको छ । य�तो �थगनको आदेश म�ुा 
हेन� अिधकारीले सजाय पाउने नाबालकको उ�चतम 
िहतलाई �यानमा राखेर गन� ह�नाले नाबालक वय�क 
भएपिछ �थगन भएको सजाय काया��वयन गन� मनसाय 
उ� कानूनी �यव�थाको नरहेको कुरा सोही दफा 
५०(२) मा सजाय पाएको बालकले १ वष�िभ� �यही 
वा अ�य कसरु गरबेापत दोषी ठहरी सजाय पाएमा 
सोसमेत खापी एकै पटक दवैु सजाय काया��वयन गन� 
गरी म�ुा हेन� अिधकारीले आदेश िदनस�ने �यव�था 
भएबाट �प� भइरहेको छ । यी �ितवादीले �यसरी १ 
वष�िभ� कसरु गरकेो अव�था िव�मान नभएकोले स�ु 
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फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला �यायोिचत ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो । 

िनण�यतफ�  िवचार गदा� िमित २०६२।३।२८ 
मा मेरो छोरा "�याम"ु बा�ा हेन� र छोरी वष� ६ 
क� "िवपना" मजु काट्न गएको अव�थामा िवप�ी 
"कुमार�साद" सो ठाउमँा गै मेरो छोरीलाई ललाई 
फकाई भइुमँा सतुाई करणी गन� लागेको अव�थामा 
छोरा "�याम"ु पगेुपिछ िवप�ी भागी गएकोले िनजलाई 
प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँभनी पीिडतका बाब ु"राम"ु 
ले िदएको जाहेरीबाट ��ततु म�ुाको अनसु�धान स�ु 
भएको देिख�छ । पीिडत "िवपना" ले मौकामा कागज 
गदा� म नदी छेउमा मजु काट्न गएको अव�थामा सोही 
ठाउमँा घासँ काट्न गएका "कुमार�साद" आफूछेउ 
आई िज�काई काखमा िलई भइुमँा लडाई िनजले 
आ�नो िलङ्ग मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा हातले समाती 
घसुान� खो�दा दखुी कराउदँा बा�ा चराउदँै गरकेा मेरा 
दाज ु"�याम"ु ले थाहा पाई आउदँा िनज "कुमार�साद" 
भागी गएको भनी उ�लेख गरके� र िनज पीिडतले 
अदालतमा बकप� गदा�समेत िनज "कुमार�साद" ले 
मलाई प�� काखमा बोकेर उ�चो पित�मा लगी मेरो 
कटु खोली र िनजले आ�नो पिन क��  खोलेपिछ म 
�न कराउन थालेपिछ मेरो दादा "�याम"ु आएपिछ 
िनज "कुमार�साद" भागी गएको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखयो । वारदातका बेला घटना�थलमा पगेुका 
पीिडतका दाज ु"�याम"ु ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
"कुमार�साद" ले मेरी बिहनी "िवपना" लाई भइुमँा 
सतुाई जबरज�ती करणीको उ�ोग ग�ररहदँा म 
पगेुपिछ िनज भागेको र बिहनी रोइरहेको कुरा 
बबुालाई जानकारी गराएको भनी कागज गरकेो र 
िनजले अदालतमा समेत सोही बेहोरा उ�लेख गरी 
बकप� गरबेाट पीिडताको भनाइको थप पिु� भएको 
देिख�छ । �ितवादी "कुमार�साद" ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा इ�कार 

रहे पिन वारदातको समयमा आफू र पीिडत घासँ काट्ने 
�ममा वारदात�थलमा रहेको त�य �वीकार गरेको 
दिेख�छ । अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान �वे�छाले 
नभएको र �हरीले तयार गरी राखेको कागजमा सही 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । बिुझएका �यि� 
भािगरथ चौधरीले गाउमँा प�चायती बसी छलफल ह�दँा 
िनज �ितवादीले पीिडत "िवपना" लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा �वीकार गरकेोले वारदातको बारमेा 
थाहा पाएको भनी अिभयोग दाबीको समथ�न ह�ने 
गरी बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजम पीिडत “िवपना” उपर जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो भनी पनुरावेदन अदालतबाट 
ठहर फैसला भएउपर िनज �ितवादी "कुमार�साद" को 
यस अदालतमा पनुरावेदन वा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन परकेो दिेखदैँन । तसथ� जबरज�ती करणीको 
कसरु ठहर भएको स�ब�धमा थप िववेचना गरी रहन 
परने । सो त�य �थािपत भएको देिखयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादी “कुमार�साद” लाई 
भएको सजाय बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ५०(२) बमोिजम �थिगत रा�ने भनी म�ुा 
हेन� अिधकारीबाट आदेश ह�दँा सो �थगन िनि�त 
समयस�मको लािग हो वा अन�तकालस�मको लािग 
हो ? तथा हाल �ितवादीको उमेर १६ वष� नािघसकेको 
दिेखएको अव�थामा िनजलाई भएको सजाय उ� 
दफा ५०(२) बमोिजम �थगन रहन स�ने हो, होइन ? 
भ�ने ��को िन�पणका लािग यस पूण� इजलाससम� 
पेस भएको देिखयो । उि�लिखत ��ह�को स�दभ�मा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ वा स�ैन ? भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� ह�न 
आएको छ ।

२. अब नाबालकउपर ठहर भएको सजाय 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) 
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बमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीबाट �थगन भएको 
अव�थामा उ� �थगन अन�तकालस�म कायम रही 
नाबालकले सदाका लािग सजायबाट उ�मिु� पाउने 
हो वा िनि�त समयस�म मा� सो �थगन कायम रही 
�यसपिछ सो �थगन भएको सजाय काया��वयन 
ह�नपन� हो भ�नेतफ�  हेदा� यो िवषयलाई बाल �यायको 
प�र�े�यमा हेनु�पन� दिेखयो । बाल �यायलाई सामा�य 
�याियक �णालीभ�दा पथृक र बालबािलकाको 
अिधकतम िहतमा आधा�रत �याय �णाली हो । 
बालबािलकाको हक िहतको सरं�ण गरी ितनीह�को 
शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकास गन� समयानकूुल 
कानूनी �यव�था गन� बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
जारी भएको कुरा उ� ऐनको ��तावनाबाट देिखन 
आउछँ । यो ऐन बाल अिधकार महासि�ध, १९८९ को 
राि��य काया��वयनको लािग जारी भएको हो । नेपाल 
उ� महासि�धको प�समेत भइसकेको अव�थामा 
सोअनसुार जारी भएको उ� ऐनको मनसायअन�ुप 
बाल �यायको �यव�थापन ह�नपुन� कुरामा दईुमत 
छैन । उ� ऐनको दफा ५०(२) मा रहेको िन�नानसुारको 
�ावधानतफ�  �ि�गत गनु�  आव�यक छः

“कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको 
बालकलाई िनजको शारी�रक अव�था, उमेर, 
कसुर गदा�को प�रि�थित, कसरु गरकेो पटक 
आिदको िवचार गदा� कारागारमा रा�न उपयु� 
नह�ने कुरा म�ुा हने� अिधकारीलाई लागमेा 
�यसरी तोिकएको सजाय त�काल भो�नु 
नपन� गरी �थिगत रा�न वा �यसरी तोिकएको 
सजायको अविध कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा 
कुनै �यि� वा स�ंथाको सरं�णमा रही �यितत 
गनु�पन� गरी तो�न स�नेछ । यसरी सजाय 
�थिगत ग�रएकोमा सोही बालकले एक वष�िभ� 
�यही वा अ�य कुनै कसुर गरबेापत दोषी ठहरी 
कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक 
दुवै कैदको सजाय काया�ि�वत गन� गरी म�ुा हने� 

अिधकारीले आदेश िदन स�नेछ" ।

३. उि�लिखत कानूनी �ावधानबमोिजम 
सजाय �थिगत ग�रएकोमा सोही बालकले एक वष�िभ� 
�यही वा अ�य कुनै कसरु गरबेापत दोषी ठहरी कैदको 
सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दवैु कैदको 
सजाय काया�ि�वत गनु�  पन� ह��छ । यस हदस�म 
ऐनको �योगमा ि�िवधा ह�ने अव�था देिखदैँन । सो 
"बालकले एक वष�िभ� �यही वा अ�य कुनै कसुर 
गरबेापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा" �थगन 
भएको कैद सजायसमेत असलुउपर गनु�पन� भएकाले 
एक पटक �थगन भएको कैद किहले पिन असलु 
गनु�  पद�न भ�ने होइन । यस कुराको लािग एक वष�को 
समय-सीमा तोिकएको छ । ऐनले नै एक वष�को अविध 
िनधा�रण गरकेो ह�दँा सो एक वष�को अविध नाघेपिछ 
बालकले पनुः अक� कसरु गरमेा पिहले �थगन भएको 
सजाय काया��वयन गनु�पछ�  वा पद�न भ�ने स�ब�धमा 
अवधारणागत �प�ता ह�न आव�यक दिेख�छ ।

४. बाल �याय �णाली पर�परागत फौजदारी 
�याय �णालीभ�दा फरक र िविश� �कारको 
िस�ा�तह� छन् । बाल �यायका आधारभूत 
मा�यताह�लाई नजरअ�दाज गररे फौजदारी �यायका 
सामा�य मा�यताह�कै मापद�डअनसुार हेन� ग�रयो 
भने बाल �यायका उ�े�य, मा�यता र हािसल गन� 
खोिजएका अिभ� पूरा ह�न स�दैनन् । सजाय �थगनको 
स�दभ�मा समेत यो कुरा िवचारणीय ब�दछ ।

५. बालबािलकाको हक, िहतको संर�ण गरी 
ितनीह�को शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकास गन� 
समयानकूुल कानूनी �यव�था गन� उ�े�यले जारी भएको 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा 
"कुनै अपराध गरकेो कारणबाट कानूनबमोिजम कुनै 
पद वा सुिवधा�ा� गन� कुनै �यि� अयो�य ह�ने रहछे 
भने पिन बा�याव�थामा गरकेो �य�तो अपराधबाट 
�यस िकिसमको अयो�यता िनजको हकमा िसज�ना 

१०१२७ - नेपाल सरकार िव. कुमार�साद
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भएको मािनन ेछैन" भ�ने �यव�था रहेको छ । सोही 
दफाको उपदफा (२) मा "सजाय गन� �योजनको 
िनिम� पटके कायम गदा� बा�याव�थामा गरकेो 
अपराधको गणना ग�रने छैन" भ�ने �ावधान रहेको 
छ भने उपदफा (३) मा बालकले एउटै अपराध 
एकपटकभ�दा बढी गरकेो भए पिन पटकेको 
आधारमा िनजलाई थप सजाय ग�रने छैन" भ�ने 
�यव�था रहेको छ । यस �ावधानबाट बालबािलकाले 
पटके कसरु गरकेो (Recidivist) भए पिन पटके 
सजाय नह�ने कुरा ��ट ह��छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को �ावधानलाई दफा 
१२ को सापे�तामा हेदा� सजाय �थिगत ग�रएकोमा 
सोही बालकले एक वष� नाघेपिछ अ�य कुनै कसरु 
गरबेापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पिन पिहले 
ठहर भएको कैद सजाय (�थिगत भई एक वष�को अविध 
नाघेपिछ कसरु गरकेो अव�थामा) काया��वयन गनु�  
पद�न, पटके पिन कायम ह�दैँन; �यस �कारको कैदको 
लगत सदाका लािग क�ा गनु�पन� ह��छ भ�ने दिेख�छ ।

६. बाल दरुाचारस�ब�धी अिभलेखह�को 
गोपनीयता कायम गनु�पन�, कुनै कारणले सो गोपनीयता 
भङ्ग भएमा पिन �यसलाई �माणको �पमा अ�य 
स�दभ�मा �हण गन� नह�ने र सो नाबालक बािलग 
भएपिछ �यस �कारका बाल दरुाचारस�ब�धी 
अिभलेखह� न� गनु�पन�समेतका मा�यताह� बाल 
�यायका स�दभ�मा �थािपत भएका छन् । United 
Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice, 1985 
(“The Beijing Rules”) को िनयम २१ ले पिन 
बाल दरुाचारस�ब�धी अिभलेखको गोपनीयता कायम 
गनु�पन� स�ब�धमा केही मह�वपूण� �यव�था गरकेो 
छ । नाबालक अव�थामा गरकेो कसरुज�य काय�सगँ 
स�बि�धत अिभलेखह�को �योग िनज बािलग 
भएपिछका कानूनी कारबाहीमा �योगमा �याउन ह�दैँन 
भ�ने मा�यता रहेको छ । उि�लिखत सम� प�मा 

िवचार गदा� बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ५०(२) बमोिजम �थगन ग�रएको कैद सजाय एक 
वष�को अविधमा अक� कसरु गरमेा बाहेक सदासव�दाका 
लािग �थगन भएको मा�न ु पद�छ र लगत क�ा ह��छ 
भ�ने दिेख�छ ।

७. ��ततु �सङ्गमा बाल अिधकारस�ब�धी 
महासि�ध, १९८९ मा रहेका अ�य केही 
�ावधानह�समेत उ�लेख गनु�  आव�यक देिख�छ । 
यस महासि�धले बालबािलकाको सव��म िहत गन� 
कुरालाई नै बाल �यायको मूल िनद�शक िस�ा�त 
मानेको देिख�छ1 । बालबािलकालाई थनुामा रा�दा 
अि�तम िवक�पको �पमा र स�भव भएस�म छोटो 
समयका लािग रा�न ुपन� कुरालाई रा�यले सिुनि�त 
गनु�पछ�  भनी उ� महासि�धको धारा ३७ मा �यव�था 
रहेको दिेख�छ2 । यसका अित�र� कैद सजायको 
स�ा कितपय सधुारा�मक उपायह� अपनाउन ु पन� 
गरी �ावधानह� समावेश भएको पाइ�छ । यी सबै 
उपायह� बालकको उ�नित, कसरु र बालकको 
िविवध (सामािजक, आिथ�क, मनोवै�ािनक आिद) 
प�रि�थितको अनपुातअनकूुल ह�न ुपद�छ3 । उि�लिखत 
1 Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, 

1989 (“CRC”): “In all actions concerning children, whether 
undertaken by public or private social welfare institutions, 
courts of law, administrative authorities or legislative 
bodies, the best interests of the child shall be a primary 
consideration”.

2 States Parties shall ensure that … … “The arrest, detention 
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law 
and shall be used only as a measure of last resort and for 
the shortest appropriate period of time” CRC, Article 37(b)

3 “A variety of dispositions, such as care, guidance and 
supervision orders; counselling; probation; foster care; 
education and vocational training programs and other 
alternatives to institutional care shall be available to ensure 
that children are dealt with in a manner appropriate to their 
well-being and proportionate both to their circumstances 
and the offence.” (CRC, Article 40(4). यसैगरी, United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (“The Beijing Rules”) 1985 को Rule 18.1 ले “A large 
variety of disposition measures shall be made available 
to the competent authority, allowing for flexibility so as to 
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�ावधानह�को सम� अवलोकनबाट बालबािलकालाई 
थनुामा रा�ने कुरालाई अ�य�त संवेदनशील �पमा हेन� 
पन� र अि�तम िवक�पको �पमा मा� �योगमा �याउन 
सिकने कुरामा जोड िदएको देिख�छ । यही प�ृभूिममा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १२ मा 
पटक नखािपने तथा दफा ५० मा सजाय �थगन ह�न 
स�ने �ावधान समािव� भएको देिख�छ ।

८. मािथका �करणह�मा िववेिचत कुराह�का 
स�दभ�मा ��ततु म�ुाको िवषयव�ततुफ�  �ि�गत गदा� 
�ितवादी "कुमार�साद" कानूनसगँको ���मा (in 
conflict with law) आएको अव�थामा नाबालक नै 
रहेको त�यमा िववाद दिेखएन । िनज बालकले एक 
वष�िभ� �यिह वा अ�य कुनै कसरु गरबेापत दोषी ठहरी 
कैदको सजाय पाएको पिन देिखदैँन । यस अव�थामा 
��ततु म�ुामा �थिगत ग�रएको कैद सजाय अब असलु 
गनु�पन� कुराको सा�दिभ�कता र तािक� क आधार रहेको 
देिखएन । �थिगत भई एक वष�को अविध नािघसकेको 
देिखदँा िनज �ितवादीको अिहले उमेर पगेुको (अिहले 
बािलग भएको) कारणबाट सो सजाय असलु गनु�पछ�  
भ�न ुबालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १२ 
तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको �ितकूल ह�न 
जा�छ । �यसैले �थिगत ग�रएको सजाय अब असलु 
(काया��वयन) गन� स�ब�धमा कुनै बेहोरा उ�लेख नगरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् 
बाल �यायका मा�यताअनकूुल नै दिेखन आयो ।

९. अतः �ितवादी "कुमार�साद" ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई 
सपिठत सोही महलको ३ नं. बमोिजम ह�ने सजायको 
आधा सजायमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) अनसुार आधा अथा�त् एक वष� छ मिहना 
कैद ह�ने ठह�याई उ� सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) 

avoid institutionalization to the greatest extent possible” भ�ने 
�यव�था गरेको देिख�छ । 

बमोिजम �थिगत रा�ने ठह�याएको स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।३।९ को फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६७।६।५ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  
 
उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत  िवदरु का�ले
इित संवत् २०७४ साल �ावण २६ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

१०१२७ - नेपाल सरकार िव. कुमार�साद
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
आदेश िमित : २०७५।५।२७

०७३-WO-१२३९

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला पसा�, वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
वडा नं.८ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३४ बाने�र 
ब�ने डा. सवुोध कुमार कण�

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

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

 § �धान�यायाधीशको अनुपि�थितमा �वतः 
सृजना ह�ने का.म.ु �धान�यायाधीशको 
पद �धान�यायाधीश उपि�थत भएपिछ 
�वतः िनि��य ह�ने र कायम रही नरहने 
अ�थायी �कृितको ह��छ । यस�कार �वतः 
सृजना ह�न े र �वतः समा� ह�ने का.म.ु 
�धान�यायाधीशको पद अ�पकालीन 
�कृितको सवैंधािनक मा�यता �ा� पद 
हो । �धान�यायाधीशको अनुपि�थितमा 
सृजना ह�ने यो पदलाई सिंवधानको धारा 
१२९(६) ले मा�यता र भूिमका �दान गरकेो 
देिख�छ । आव�यकताको आधारमा 
�वतः सजृना ह�ने र �वतः िनि��य ह�ने 
अ�पकालीन �कृितको पद भएकाले 

यस पदको लािग सपथ िलई रहनपुन� 
क�पना �वयम ् सिंवधान िनमा�ताले 
गरकेो देिखँदैन । सिंवधान िनमा�ताले 
नै सपथ िलनपुन� बा�या�मक अव�था 
सजृना नगरी सवैंधािनक मा�यता �दान 
गरकेो अव�थामा केवल सपथलाई 
आधार मानी �धान�यायाधीश र का.म.ु 
�धान�यायाधीशको भूिमका फरक 
फरक ह�ने भनी जबरज�ती �या�या गनु� 
सिंवधानको मम� र भावनाअनु�पसमते ह�ने 
नदेिखने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
श�भ ुथापा तथा िव�ान् अिधव�ाह� डा. �ी 
िभमाजु�न आचाय� र �ी ऋषीराम िघिमरे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
सजंीवराज र�ेमी, िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
रमणकुमार �े� तथा िव�ान् अिधव�ा �ी 
अ�ण �वाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § संवैधािनक प�रषद ् (काम, कत��य, अिधकार 

र काय�िविध) स�ब�धी ऐन, २०६६
 § संवैधािनक प�रषद ् िनयमावली, २०६८
 § सव��च अदालत ऐन, २०४८
 § सव��च अदालत (संवैधािनक इजलास 

स�चालन) िनयमावली, २०७२

आदशे
�.�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम 
उ��ेषण परमादेशसिहत उपय�ु आदेशको माग 

�नण�य नं. १०१२८
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गरी दता� भई िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ:

म �रट िनवेदक २०३७ सालमा ि�भवुन 
हनमुान मा�यिमक िव�ालयबाट  SLC, २०३९ 
सालमा ि�भवुन िव�िव�ालयअ�तग�तको ठाकुरराम 
बह�मखुी �या�पस वीरग�जबाट Management 
िवषयमा आई.कम., २०४१ सालमा Business  
Administration  िवषयमा BBA,  २०५०  सालमा 
The Institute of Charted Accountants of 
India  बाट  Charted Accountant (C.A.), २०५३  
सालमा िवहार िव�िव�ालयबाट LLB, २०६९  सालमा 
The Institute of Certified Managements of 
Sri Lanka  बाट  Management Accountant  
िवषयमा  CMA,  २०७२  सालमा  The Institute 
of Professional of Manager of Sri Lanka बाट  
Professional Manager िवषयमा CPM र २०७०  
सालमा मोनाड िव�िव�ालयबाट Management 
िवषयमा Ph.D को उपाधी हािसल गरी २०५० 
सालदेिख िनर�तर �पमा लेखापरी�ण सेवामा सलं�न 
रही काय� गद� गरकेो �यि� ह� ँ। मैले चाट�ड एकाउ�टे�टस 
िश�ा हािसल ग�रसकेपिछ िमित २०५३।९।१७ देिख 
२०५६।१२।३० स�म नेपाल खानेपानी सं�थानका 
आ�त�रक लेखापरी�ण महाशाखा �मखु, दश� तहमा, 
ह�रिसि� इटँा टायल कारखाना िल.मा फाइना�स 
क�टोलर पद एघार�मा िमित २०५१।७।२१ देिख 
२०५२।१२।३० स�म नेपाल प�रवार िनयोजन 
सघंमा आ�त�रक लेखा परी�ण �मखु पद नव� तहमा 
िमित २०४९।५।३१ देिख २०५१।७।२० स�म 
लेखापरी�ण �े�कै िज�मेवारी बहन गरी रा��को सेवा 
गरी आएको िथए ँ।

म �रट िनवेदकले िमित २०५०।३।२७ 
मा महालेखा परी�कको िवभागबाट लेखापरी�ण 
�माणप� �ा� गरकेो छु । सवुोध एसोिसएटस् चाट�ड�  
एकाउ�टे�स PAN मा दता� गराई िवगत २४ वष�देिख 

CA को हैिसयतमा लेखापरी�ण काय� गद� आइरहेको 
छु । मैले लेखापरी�ण सेवाबाहेक सोसगँ स�बि�धत 
िविभ�न संघ स�ंथा तथा नेपाल सरकारका िविभ�न 
िनकायह�का बीच आव�यक परामश� सेवा उपल�ध 
गराउनका साथै वत�मानमा नेपाल सरकारलाई 
NPSAS अ�तग�त आव�यक रहेको नेपाल लेखा 
मापन तथा नेपाल लेखापरी�ण मानसगँ स�बि�धत 
Manuals तथा Guidelines ह�समेत बनाई आ�नो 
�मता �दश�नसमेत ग�रसकेको छु ।

म िनवेदक नेपालको लेखा तथा लेखापरी�ण 
�यवसायको िनयमनकारी िनकायको अ�य�, 
अनशुासन सिमित �यावसाियक माग�दश�न सिमित 
परी�ा सिमितलगायतका सिमितह�को सभापित 
भइसकेको छु । हाल दि�ण एिसयाको लेखा तथा 
लेखापरी�ण �यवसायको िनयमनकारी िनकाय दि�ण 
एिसयाली लेखा �यवसायी महासंघको उपा�य� पदमा 
काय�रत छु ।

यसैबीच िमित २०७३।३।१४ मा 
िवप�ीम�येका संवैधािनक प�रषद ् सिचवालयले 
नेपालको सिंवधानबमोिजम महालेखा परी�क पदमा 
िनयिु� ह�न यो�यता पगेुका इ�छुक नेपाली नाग�रकले 
आ�नो िववरण संल�न गरी यो सूचना �कािशत भएको 
िमितले ७ िदनिभ� संवैधािनक प�रषद ् (काय�िविध) 
िनयमावली, २०६८ बमोिजम संवैधािनक प�रषद् को 
िमित २०७२।३।१२ को िनण�यअनसुार यो सूचना 
�कािशत ग�रएको छ भनी सूचना �कािशत गरेको 
िथयो ।

उि�लिखत सूचनाबमोिजम म िनवेदक पिन 
यो�यता पगेुको नेपाली नाग�रक भएकोले िवप�ीम�येका 
संवैधािनक प�रषद ्सिचवालयसम� महालेखा परी�क 
पदमा िनयिु�को लािग भनी आ�नो िववरण संल�न 
गरी अनलाइन फाराम भरी पेस गरकेो िथए ँ।

िवप�ी प�रषदले् नेपालको संिवधानको 
धारा २४०(६)(क) र सूचनामा उ�लेख भएको सत� 

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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बुदँाअनसुार यो�यता नै नपगेुका िवप�ी टंकमणी शमा� 
दगंाललाई महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�को 
लािग भनी िमित २०७४।१।२० मा िसफा�रस गरकेो 
कुरा िविभ�न स�चारका मा�यमह�बाट जानकारी ह�न 
आयो । िमित २०७४।१।२६ मा संसदीय सनुवुाइका 
लािग भनी �यव�थािपका संसद ् ससंदीय सनुवुाइ 
िवशेष सिमित�ारा गोरखाप� दैिनक पि�कामा सूचना 
�कािशत ग�रएपिछ �प� जानकारी �ा� भयो ।

नेपालको संिवधानको धारा २४०(६)(क) 
बमोिजम मा�यता�ा� िव��ालयबाट �यव�थापन 
वािण�य शा� वा लेखामा �नातक उपािध�ा� गरकेो 
साथै चाट�ड�  एकाउ�टे�सी परी�ा उ�ीण�समेत गरी २४ 
वष� लेखापरी�णस�ब�धी काम गरकेो अनभुव�ा� गरकेो 
�माणसमेत सलं�न गरी आवेदन गरकेो �यि� ह�दँाह�दैँ 
म िनवेदकलाई बेवा�ता गरी संिवधानबमोिजमको 
�यूनतम यो�यता नै नभएका अथा�त् चाट�ड�  एकाउ�टे�सी 
परी�ा उ�ीण� नगरकेो केबल नेपाल सरकारको 
िविश� �ेणी पदमा काम गरकेो साथै क�तीमा २० 
वष�को लेखापरी�णस�ब�धी कामको अनभुव �ा� 
गन� सकेको �माणसमेत पेस नगरकेो अव�थामा 
के कुन आधारमा िवप�ी टंकमणी शमा� दगंाललाई 
महालेखा परी�कज�तो संवैधािनक अंगको मह�वपूण� 
पदमा िनयिु�को लािग भनी िमित २०७४।१।२० मा 
सवंैधािनक प�रषद ्बाट िसफा�रस ग�रएको हो सो �प� 
ह�न सकेको छैन । यसरी नेपालको संिवधानबमोिजम 
यो�यता पगेुको �यि�लाई मा� महालेखापरी�कको 
पदमा िसफा�रस ग�रनपुन�मा यो�यता नै नपगेुको 
�यि�लाई गरकेो िसफा�रस सो िसफा�रसका आधार 
सनुवुाइका लािग �यव�थािपका संसद् ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमित�ारा िमित २०७४।१।२६ मा 
गोरखाप�मा �कािशत सूचनालगायतका काम कारबाही 
स�पूण� �पमा गैरकानूनी, �वे�छाधारी, सिंवधान एवम् 
कानूनी िस�ा�तह�समेतको �ितकूल भएकोले उ� 
िसफा�रस र सो िसफा�रस स�ब�धमा भए गरकेा 

स�पूण� काम कारबाही र िनण�य बदर गरी द� अनभुवी र 
संिवधानबमोिजम महालेखा परी�क पदमा िनयिु�को 
लािग यो�यता�ा� म �रट िनवेदकलाई  िसफा�रस गरी 
सो पदमा िनयिु� गनु�  गराउन ुभनी नेपालको संिवधान 
२०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम 
उ��ेषण परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा 
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

��यथ� संवैधािनक प�रषद ्मा 
�धान�यायाधीशको उपि�थित नरहेको अव�थामा 
महालेखा प�रषद ्को नाम िसफा�रस गन� काय� भएको 
छ । �धान�यायाधीशलाई संवैधािनक प�रषद्को 
बैठक ब�ने सूचनाबाट सूिचतसमेत ग�रएको अव�था 
छैन । �धान�यायाधीशको अनपुि�थितमा संवैधािनक 
प�रषद ्ले आ�नो काय�भार �ार�भ नै गन� स�दैन । 
यस�कार महालेखा परी�कको नाम िसफा�रस गन�लाई 
बसेको बैठकमा �धान�यायाधीशको अनपुि�थित 
रहेको कारण �यसरी ��तािवत ग�रएको नामलगायत 
स�पूण� िनण�यह� दूिषत भई बदर भागी रहेको छ ।

��यथ� प�रषद ्को बैठकमा कायम 
मकुायम �धान�यायाधीशको उपि�थित रहेको 
म िनवेदकले मौिखक जानकारी पाएको छु । 
नेपालमा �धान�यायाधीशको पदमा �ी सिुशला 
काक��यू िनयिु� ह�न ु भई पदमा कायम ह�नहु��छ । 
�धान�यायाधीशको अनपुि�थित रहेको अव�थामा 
संिवधानको धारा १२९(६) ले कायम मकुायम 
�धान�यायाधीशले सव��च अदालतको काय� गन� 
�यव�था गरकेो छ । �यसैगरी सव��च अदालत ऐन, 
२०४८ को दफा २(ख) ले सव��च अदालतको लािग 
कायम मकुायम �धान�यायाधीशलाई जनाएकोमा 
िववाद छैन । तर संिवधानको धारा २८४ मा अिभ�य� 
�धान�यायाधीश भ�नाले संिवधानबमोिजम िनय�ु 
�धान�यायाधीशलाई स�झनपुद�छ । �धान�यायाधीश 
बहाल रहेको अव�थामा का.म.ु �धान�यायाधीशले 
�धान�यायाधीशसरहको शि� �योग गन� स�ने भ�ने 
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सिंवधानको उ�े�य होइन । संिवधानले �यव�था गरकेो 
पदािधकारी भनेको काम चलाउ पदािधकारी होइन । 
सिंवधानबमोिजमको �धान�यायाधीश िनय�ु भई सपथ 
िलएर पदभार �हण गरकेो ह�नपुद�छ । यस अव�थामा 
सिंवधानबमोिजम �धान�यायाधीश िनय�ु भई कायम 
रहेको अव�थामा उहाकँो अनपुि�थितमा कायम 
मकुायमलाई आम��ण गरी संवैधािनक पदािधकारीको 
िनय�ु गन� नै निम�नेमा कायम मकुायमको हैिसयतमा 
उपि�थत भई गरकेो काय� संिवधानतः बदर भागी 
रहेको छ ।

��यथ� संवैधािनक प�रषद् बाट िनयिु�को 
लािग िसफा�रस ग�रएको पदािधकारीको संिवधानको 
धारा २९२ बमोिजम सनुवुाइ ह�नपुन� �यव�था छ । 
सनुवुाइस�ब�धी �यव�था संवैधािनक औपचा�रकता 
मा� होइन । सनुवुाइको �यव�था संवैधािनक भएको 
कारणले िनयिु�को लािग िसफा�रस ग�रएका �यि�को 
पदािधकारीमा दावा ��ततु गन� के कित �यि�ह� 
इ�छुक िथए र ती सबैको िवषयमा उिचत िवचार भयो 
वा भएन भ�ने �� पिन उि�कै मह�वपूण� छ । तर ��ततु 
िववादमा ��यथ� सनुवुाइ सिमितले �यसरी व�तिुन� 
�पबाट मू�याङ्कन गदा� महालेखा परी�कको काम 
कत��य र अिधकार �योग गन� स�ने �यूनतम् अनभुव 
र यो�यता नै नभएको �यि� िसफा�रस भएकै मा� 
कारणले सनुवुाइ �ि�याअगािड बढ्न स�ने अव�था 
रहदँैन ।

सवंैधािनक प�रषदक्ो सिचवालयको िमित 
२०७३।३।१४ को सूचनामा �प� �पमा नेपालको 
सिंवधानबमोिजम महालेखा परी�क पदमा िनय�ु 
ह�न यो�यता पगेुका इ�छुक नेपाली नाग�रकले आ�नो 
िववरण संल�न गरी सूचना �कािशत भएको िमितले सात 
िदनिभ� प�रषद ्को सिचवालयमा अनलाइनमाफ� त 
उपल�ध गराउन ुह�न भ�ने बेहोरा उ�लेख छ । यसबाट 
सिंवधानबमोिजम महालेखा परी�क पदमा िनय�ु 
ह�न �यूनतम यो�यता नै नपगेुको �यि� महालेखा 

परी�क पदका लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने 
दिेखदैँन । सूचनाबमोिजम स�भा�य उ�मेदवार नै ह�न 
नस�ने �यि� िनयिु�का लािग िसफा�रसमा पन� स�ने 
अव�था रहदँैन ।

संवैधािनक प�रषद ् (काम, कत��य, 
अिधकार, र काय�िविध) स�ब�धी ऐन, २०६६ को 
दफा ३ मा संिवधानमा उि�लिखत काम, कत��य र 
अिधकारका अित�र� प�रषद ्को अ�य काम कत��य 
र अिधकारअ�तग�त िनयिु�का लािग संिवधानको 
धारा १५५ को उपधारा (१) को �योजनका लािग 
संसदीय सनुवुाइको लािग िसफा�रस गन� कुरा उ�लेख 
छ । संिवधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) 
बमोिजमको यो�यता, �मता वा अनभुव�ा� गरेको 
�यि�को हकमा मा� संसदीय सनुवुाइका लािग 
िसफा�रस ग�रने हो । िवप�ी टंकमणी शमा� दगंाल 
संसदीय सनुवुाइका लािग संिवधानको धारा २४० 
को उपधारा (६)(क) बमोिजम िसफा�रस ह�न यो�य 
नै नभएकोले िवप�ीम�येका �यव�थािपका ससंद,् 
संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमित�ारा संसदीय सनुवुाइका 
लािग �कािशत ग�रएको िमित २०७४।१।२६ को 
सूचना संिवधान�ितकूल छ ।

संवैधािनक प�रषद ्(काम, कत��य, अिधकार, 
र काय�िविध) स�ब�धी ऐन, २०६६ को दफा ५ 
उपदफा (१) मा संवैधािनक प�रषद ्ले महालेखा 
परी�क ज�तो सवंैधािनक िनकायको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गदा� �य�तो पदमा िनय�ु ह�न 
संिवधान र �चिलत कानूनमा उ�लेख भएको यो�यता 
तथा उपय�ुताको कारण र आधारसमेत �प� �पमा 
उ�लेख गनु�पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐनको दफा 
५ को उपदफा (२) मा कुनै �यि�लाई िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� िनजले पिहले गरकेो सेवा र पेसागत 
अनभुवसमेतलाई िवचार गनु�पन� कुरासमेतको �यव�था 
ग�रएको छ । िवप�ी संवैधािनक प�रषद ्�ारा िसफा�रस 
ग�रएका टंकमणी शमा� दगंालको यो�यतासिहतको 

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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आव�यक अनभुव नभएकाले महालेखा परी�कको 
पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस ह�न नस�ने अव�था 
�प� छ ।

अतः मािथ �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएबमोिजम संिवधानले तोकेको स�पूण� 
यो�यता पगेुको म िनवेदकलाई बेवा�ता गरी 
सिंवधानबमोिजमको �यूनतम यो�यता नै नभएका 
टंकमणी शमा�  दगंाललाई महालेखा परी�कज�तो 
सवंैधािनक अंगको पदमा िनयिु�को लािग भनी िमित 
२०७४।१।२० मा ग�रएको िसफा�रस सनुवुाइका 
लािग �यव�थािपका ससंद ् संसदीय सनुवुाइ िवशेष 
सिमित�ारा िमित २०७४।१।२६ मा गोरखाप�मा 
�कािशत सूचनालगायतका काम कारबाही 
स�पूण��पमा गैरकानूनी, �वे�छाधारी, संिवधान 
एवम् कानूनी िस�ा�त, मा�यता र अ�याससमेतको 
�ितकूल भएकाले �य�तो िनण�य तथा काय� उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर घोिषत गरी म िनवेदकलाई महालेखा 
परी�कको पदमा िनयिु� गनु�  भनी परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ग�रपाऊँ ।

साथै िवप�ीका असंवैधािनक काम कारबाही 
काया��वयन ह�न गएमा �रट िनवेदन िन��योजन 
ह�ने र �रट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून �द� 
हक अिधकारमा अपूरणीय �ित ह�नजाने भएकाले 
यस �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
िसफा�रस र सो िसफा�रस गन� गरी भएको िनण�य तथा 
महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�का िनि�त िवप�ी 
टंकमणी शमा� दगंालको ससंदीय सनुवुाइका लािग 
सवंैधािनक प�रषद ्ले गरकेो िसफा�रसलगायतका काम 
कारबाही जनु अव�थामा पगेुको छ सोही अव�थामा 
यथाि�थितमा रा�न ु र महालेखा परी�कको पदको 
हैिसयतले कुनैपिन काय� नगनु�  नगराउन ुभनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 
िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणसमेतको आदेश िकन जारी ह�न ु
नपन� हो ? आदशे जारी ह�न ु नपन� मनािसब आधार 
कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद 
�ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१२ 
का हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त आफूसगँ भएको िनयिु�को यो�यताको 
िववरणसिहत िलिखत जवाफ र अ�य िवप�ीह�का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफसिहत उपि�थत ह�न ु भनी ��ततु आदेश र 
िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै 
अ�त�रम आदशे जारी होस ् भ�ने िनवेदन मागका 
स�दभ�मा िवचार गदा� महालेखा परी�कको िनयिु�को 
िवषय हाल सनुवुाइ भई िनयिु�समेत भइसकेको 
िनवेदकले उठाएका अ�य ��ह�का स�ब�धमा 
अि�तम सनुवुाइपिछ िनण�यमा प�ुन उिचत देिखदँा 
सिुवधा स�तलुनसमेतको �ि�ले अ�त�रम आदेश जारी 
गरी रहन परने भ�ने बेहोराको िमित २०७४।२।१६ को 
यस अदालतको आदशे ।

िनवेदकले �रट िनवेदनमा यस सिचवालयलाई 
समेत िवप�ी बनाएको भए तापिन ��ततु िवषयव�तमुा 
यस सिचवालयलाई िवप�ी बनाउनकुो कुनै औिच�य 
छैन । जहासँ�म नेपालको संिवधानको धारा २४० को 
उपधारा (६) को ख�ड (क) बमोिजम यो�यता नै नपगेुका 
�ी टंकमणी शमा� दगंाललाई महालेखा परी�कको 
पदमा िनयिु�को लािग संवैधािनक प�रषद ्बाट 
िसफा�रस गरी �यव�थािपका ससंद ्ससंदीय सनुवुाइ 
िवशेष सिमित�ारा सनुवुाइ भएको भ�ने स�दभ� छ 
सो स�ब�धमा नेपालको सिंवधानको धारा २४० को 
उपधारा (२) मा रा��पितले सवंैधािनक प�रषद् को 
िसफा�रसमा महालेखा परी�कको िनयिु� गन�छ भ�ने 
�प� �यव�था छ । यसरी िनयिु� ह�नअुिघ नेपालको 
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सिंवधानको धारा २९२ को �यव�था बमोिजम ससंदीय 
सनुवुाइ गनु�पन� पदमा �यव�थािपका संसद ्को ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमितबाट �यव�थािपका ससंद ्
िनयमावली, २०७३ को िनयम १८४, १८५ लगायत 
स�ब� अ�य �यव�थाबमोिजमको िविध र �ि�या 
अवल�बन गरी संसदीय सनुवुाइ ह�ने �यव�थास�म 
रहेको छ । तर संवैधािनक �ावधानबमोिजम िनयिु�को 
लािग िसफा�रसको अ�य कुनै पिन �ि�यामा ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमिततको संल�नता रहदँैन, साथै 
ससंदीय सनुवुाइ ग�रने पदह�का हकमा िनयिु� 
ह�नका लािग चािहने यो�यतासमेतका स�ब�धमा 
सवंैधािनक प�रषद ्ले वा िनयिु�का लािग िसफा�रस 
गन� िनकायले नै मू�याङ्कन गरी िसफा�रस गन� र 
�य�ता िवषयमा संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितको 
कुनै सरोकार पिन रहदँैन । अतः संसदीय सनुवुाइ 
िवशेष सिमितबाट िनजको सनुवुाइ नेपालको संिवधान 
र �चिलत कानूनबमोिजम िमित २०७४।२।७ मा 
नै स�प�न गरी स�ब� िनकायलाई जानकारीसमेत 
गराई सिकएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
नै समा� भइसकेकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी स�मािनत अदालतसम� अनरुोध गद�छु भ�ने 
बेहोराको िवप�ी �यव�थािपका ससंद ्सिचवालय तथा 
�यव�थािपका ससंद ्संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितको 
िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� िमित 
२०७४।२।८ मा नेपालको संिवधान (यसपिछ 
"संिवधान" भिनएको) को धारा २४० को उपधारा 
(२) बमोिजम महालेखा परी�कमा िनय�ु भई सोही 
िमितदिेख नेपालको महालेखा परी�क पदमा काय�रत 
छु । िवप�ीले ती त�यलाई लकुाई संवैधािनक प�रषदक्ो 
िसफा�रसउपर ह�न गइरहेको संसदीय सनुवुाइलाई 
समेत रो�ने माग राखी िमित २०७४।२।१२ मा 
स�मािनत अदालतसम� �रट दता� गनु�भएको 
छ । िलिखत जवाफ ��ततुकता� संिवधानबमोिजम 

महालेखा परी�कमा िनय�ु भई सपथ �हण गरी पद 
बहाली ग�रसकेको अव�थामा सो त�य लकुाई दायर 
भएको �रट िनवेदन सफा मनले नभएको �प� छ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� शैि�क वष� 
२०३७।०३८ मा ि�भवुन िव�िव�ालयको �यव�थापन 
अ�ययन सं�थानबाट �यापार �शासन शा�ीमा 
�नातक उपािध हािसल गरी सोही िव�िव�ालयबाट 
�यापार �शासनाचाय�मा �नातको�र तह उ�ीण� गरेको 
छु । सो कुरा ि�भवुन िव�िव�ालयले मलाई �दान गरेको 
छ । सो कुरा ि�भवुन िव�िव�ालयले मलाई �दान 
गरकेो �नातक तथा �नातको�र तहको �ा�सि��ट 
र �माणप�बाट पिन �प� देिखदँा िवप�ीले उ�लेख 
गरबेमोिजम िलिखत जवाफ ��ततुकता�ले केबल 
�नातक मा� गरकेो भनाइ िनराधार हो । मैले ि�भवुन 
िव�िव�ालयको �यव�थापन अ�ययन सं�थानबाट 
म�ुय िवषय एकाउ�टे�सी िलई �नातक तह उ�ीण� 
गरकेो महालेखा परी�कको पदमा िनय�ु ह�नअुिघ मैले 
नेपाल सरकारको िविश� �ेणीको सिचव पदमा काम 
गरकेो र महालेखा परी�क ह�न सिंवधानले िनधा�रण 
गरकेो यो�यता र अनभुवम�ये उपरो�ानसुारको मेरो 
यो�यता र अनभुव पगेुको कारण संिवधानबमोिजम 
मलाई महालेखा परी�कको पदमा िनयिु� ग�रएको 
ह�दँा िनवेदन िजिकर कानूनस�मत छैन ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता�ले �यव�थापन 
अ�ययन स�ंथानबाट �नातक गरकेो िवषयलाई 
िवप�ीले अ�यथा भनेको अव�था पिन छैन । �नातक 
तहमा मेरो �मखु िवषय लेखा र �नातकोतर तहमा 
लेखा परी�ण र कर �णालीसमेत रहेको छ । संिवधानले 
महालेखा परी�कको पदमा िनय�ु ह�न �यव�थापन 
िवषयमा �नातक उपािध आव�यक पन� उ�लेख गरेको 
र मैले �यव�थापन अ�ययन सं�थानबाट लेखा मूल 
िवषय िलई �यव�थापनमा �नातक गरकेो कारण 
संिवधानले िनधा��रत गरकेो यो�यता पूरा गरकेो �प� 
ह�दँाह�दैँ गलत र �ामक अथ� लगाई िदइएको िनवेदन 

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िजिकर िनराधार छ ।
म िलिखत जवाफ ��ततुकता�ले िमित 

२०३६।९।२० देिख नेपाल �शासन सेवा लेखा 
समूहअ�तग�त रा.प.अनं.�थम �ेणीको लेखापाल पदमा 
िनय�ु भई िमित २०४१।३।१८ स�म सो पदमा र िमित 
२०४१।३।१९ मा सोही सेवा समूहको रा.प.ततृीय 
�ेणी, लेखा अिधकृत पदमा िनय�ु भई िमित 
२०४९।२।१५ स�म काम गरकेो छु । �यसैगरी िमित 
२०४९।२।१६ देिख २०६३।३।६ स�म सोही समूहको 
रा.प.ि�तीय �ेणीको पदमा काय� गरकेो मेरो अनभुव 
छ । मैले २०३६ सालमा लेखा समूहमा �वेश गरी २०६३ 
सालस�म  क�रब २७ वष� महालेखा िनय��क काया�लय 
र सो काया�लयबाट खटाइएका काया�लयह�मा नेपाल 
सरकारको आिथ�क �शासन िव�ीय �यव�थापन 
लेखा तथा लेखा परी�णको काय�मा संल�न भई लामो 
अनभुव हािसल गरकेो छु । िलिखत जवाफ ��ततुकता� 
िमित २०६३।३।७ मा सहसिचव पदमा बढुवा िनयिु� 
भई सामा�य �शासन म��ालय सहकारी िवभाग राज� 
अनसु�धान िवभाग अथ� म��ालय भ�सार िवभाग तथा 
आ�त�रक राज�व िवभागको अनभुव हािसल गरकेो र 
सहसिचवको �पमा काय�रत रहदँा राज�व, लेखा तथा 
लेखा परी�णस�ब�धी िज�मेवारीसमेत िनवा�ह गरकेो 
छु । म िमित २०७१।५।२ मा नेपाल सरकारको सिचव 
पदमा का.म.ु र िमित २०७१।१०।२२ मा नेपाल 
सरकारको सिचव पदमा बढुवा भएप�ात् साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लय सामा�य �शासन म��ालय 
र �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयमा काम 
गरी िमित २०७४।२।१ देिख िनजामती सेवाबाट 
�वेि�छक अवकाश �ा� गरकेो छु । यस�कार मैले 
२०३६ सालमा िनजामती सेवामा �वेश गरी २०७४ 
सालमा अवकाश �ा� गदा� क�रब ३७ वष�भ�दा बढी 
अविध िव�ीय �शासनको अनभुव हािसल गरकेो 
ह�दँा िवषयगत अनभुव नभएको �यि�लाई महालेखा 
परी�कको पदमा िनय�ु ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर 

पूण�त: कपोलकि�पत र िनराधार छ ।
िवप�ीले कायम मकुायम 

�धान�यायाधीशसिहतको संवैधािनक प�रषद् को 
िसफा�रसको आधारमा भएको महालेखा परी�कको 
िनयिु� �िुटपूण� भएको उ�लेख गनु�भएको छ । 
संिवधानको धारा १२९ को उपधारा (६) बमोिजमको 
कायम मकुायम �धान�यायाधीशलाई संिवधानबमोिजम 
�धान�यायाधीशसरह काम गन� अिधकार रहेकोले 
संवैधािनक प�रषद ्ले गरकेो िसफा�रसउपर िवप�ीले 
उठाएको िवषय गैरसंवैधािनक छ । अतः मािथ 
उि�लिखत त�य कानून एवम् िववरणह�समेतको 
आधारमा िवप�ीले दायर गरकेो उ� �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी टंकमणी शमा�को 
िलिखत जवाफ ।

िमित २०७४ साल वैशाख २० गते 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय 
िसंहदरबारमा त�कालीन �धानम��ी प�ुपकमल दाहाल 
"�च�ड" को अ�य�तामा बसेको संवैधािनक प�रषद्को 
बैठकले “नेपालको संिवधानको धारा २४०(६) 
बमोिजम यो�यता भएका टंकमणी शमा� दगंाल, (इटहरी-
२ सनुसरी) नेपालको संिवधानको धारा २४०(२) 
बमोिजम महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� र िनयिु�का लािग िसफा�रस 
ह�नभुएका उ�मेदवार �ी टंकमणी शमा� दगंालको नाम 
नेपालको संिवधानको धारा २९२ तथा �यव�थािपका 
संसद् िनयमावली, २०७३ को �योजनका लािग 
�यव�थािपका संसदस्म� पठाउने र �यव�थािपका 
संसद् बाट अ�वीकृत नभएमा िनजको नाम िनयिु�का 
लािग संवैधािनक प�रषद्का अ�य�लाई जानकारी 
गराई सिचवले स�माननीय रा��पितसम� लेखी 
पठाउने भ�ने िनण�य गरकेो िथयो ।

नेपालको संिवधानको धारा २४० मा 
महालेखा परी�कस�ब�धी �यव�था गरी धारा २४१ 
मा महालेखा परी�कको काम कत��य र अिधकारको 
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�यव�था गरकेो छ । सोही धाराको उपधारा १ मा 
रा��पित र उपरा��पितको काया�लय, अदालत, 
सघंीय ससंद,् �देश सभा, �देश सरकार, �थानीय 
तह, सवंैधािनक िनकाय वा सोको काया�लय, अदालत, 
महा�यायािधव�ाको काया�लय र नेपाली सेना, नेपाल 
�हरी वा सश� �हरी बल, नेपाललगायतका सबै सघंीय 
र �देश सरकारी काया�लयको लेखा कानूनबमोिजम 
िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता 
र औिच�यसमेतको िवचार गरी महालेखा परी�कबाट 
लेखा परी�ण ह�ने अ�य�त मह�वपूण� िज�मेवारी तोकेको 
छ । उ� िज�मेवारी �वत�� र स�म त�रकाबाट स�प�न 
गन�को लािग महालेखा परी�कको िनयिु� स�ब�धमा 
सवंैधािनक �यव�था ग�रएको छ । संिवधानको धारा 
२४० को उपधारा २ मा रा��पितले सवंैधािनक 
प�रषदक्ो िसफा�रसमा महालेखा परी�कको िनय�ु 
गन� �यव�था गरी सवंैधािनक िविश�ता �दान गरकेो 
छ । धारा २४० को उपधारा ६ मा महालेखा परी�कको 
यो�यतास�ब�धी �यव�था गरकेो छ । उ� उपधारा 
६ को ख�ड (क) मा मा�यता�ा� िव�िव�ालयबाट 
�यव�थापन वािण�य शा� वा लेखामा �नातक 
उपािध �ा� गरी वा चाट�ड�  एकाउ�टे�सी परी�ा उ�ीण� 
गरी नेपाल सरकारको िविश� �ेणीको पदमा काम 
गरकेो वा लेखा परी�णस�ब�धी काममा क�तीमा बीस 
वष� अनभुव�ा� गरकेो, ख�ड (ख) मा िनयिु� ह�दँाका 
बखत कुनै राजनीितक दलको सद�य नरहेको, ख�ड 
(ग) मा प�तालीस वष� उमेर पूरा भएको, र ख�ड (घ) 
मा उ�च नैितक च�र� भएको ह�नपुन� �यव�था ग�रएको 
छ । उ� संवैधािनक �यव�थाबमोिजमको यो�यता 
पगेुकोले सवंैधािनक प�रषद ्बाट �ी टंकमणी शमा� 
दगंाललाई महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस�म गन� िनण�य भएको हो । 

�रट िनवेदकले महालेखा परी�कमा िनय�ु 
टंकमणी शमा� दगंालको उ� पदमा िनयिु�का लािग 
यो�यता नपगेुको भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 

संिवधानको धारा २४० को उपधाराः ६ को ख�ड (क) 
मा �यव�थापन, वािण�य शा� वा लेखामा �नातक 
उपािध �ा�  वा चाट�ड� एकाउ�टे�सी परी�ाम�ये एक 
उपािध�ा� गरी िविश� �ेणीको पदमा काम गरेको 
�यि� वा लेखा परी�णस�ब�धी काममा बीस वष�को 
अनभुव�ा� �यि�म�ये कुनै पिन एउटा यो�यता पगेुको 
�यि� महालेखा परी�कमा िनय�ु ह�न स�ने �यव�था 
छ । संवैधािनक प�रषद् बाट संिवधानबमोिजम यो�यता 
पगेुको �यि�लाई धारा २९२ बमोिजम संसदीय 
सनुवुाइको लािग िसफा�रस भई साव�भौम संसद् को 
स�बि�धत सिमितबाट अनमुोदन भई िनयिु� भएको 
िवषय भएकाले �रट िनवेदकले मनोगत �पमा अयो�य 
मकुरर गन� िम�ने ह�दँनै । सवंैधािनक प�रषदले् महालेखा 
परी�कको लािग तोकेको यो�यता पगेुको �यि�लाई 
संिवधान �द� अिधकारको �योग गरी गरेको 
िसफा�रसलाई �विववेक�य अिधकारको द�ुपयोग 
गरकेो आधारहीन तक�  गन� िम�ने पिन होइन । 

साथै संिवधानको धारा २८४ मा 
संवैधािनक प�रषद ्स�ब�धी �यव�था गरी सोही 
धाराको उपधारा १ मा �धानम��ीको अ�य�तामा 
संवैधािनक प�रषद ् गठन ह�ने �यव�था गरकेो छ 
र प�रषद ्मा �धान�यायाधीश सद�यको �पमा 
रह�छन् । सिंवधानले �धान�यायाधीशको पदको 
�र�ताको प�रक�पना गरकेो छैन । संिवधानको 
धारा १२९(६) मा �धान�यायाधीशको पद �र� 
भएमा वा कुनै कारणले �धान�यायाधीश आ�नो 
पदको काम गन� असमथ� भएमा वा िबदा बसेको वा 
नेपालबािहर गएको कारणले �धान�यायाधीश सव��च 
अदालतमा उपि�थत नह�ने अव�था भएमा सव��च 
अदालतको व�र�तम �यायाधीशले कायम मकुायम 
�धान�यायाधीश भई काम गन�छ भ�ने �यव�था छ । 
स�माननीय �धान�यायाधीशको पदमा कसैले कायम 
मकुायम तो�ने नभई सिंवधानले नै तोकेको र कायम 
मकुायम �धान�यायाधीशको हैिसयत वा अिधकार कम 

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु

1994

ह�ने गरी संिवधानको कुनै �ावधानले �यव�था गरकेो 
छैन । िनिम� भई काम गन� अ�य सामा�य �शासिनक 
कम�चारीले समेत कानूनले रोक लगाएको अव�थामा 
बाहेक तोिकएको पदको पूण� अिधकारको �योग गन� 
पाउने गरी स�मािनत सव��च अदालतबाट प�राज 
जोशी िव�� बढुवा सिमितको सिचवालय िज�ला 
�शासन काया�लय दाचु�लासमेत भएको अिधकारप�ृछा 
उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनमा ने.का.प. २०६९, 
अंक ६ िन.नं. ८८४२, प�ृ ९२४ �या�या भइरहेकोमा 
सिंवधानले प�रक�पना नै नगरकेो संिवधानिवपरीतको 
सव�था अनिुचत, असङ्गत र �ामक बेहोरा उ�लेख गरी 
परकेो �रट िनवदेन खारजेभागी छ । साथै संिवधानले 
तोकेको यो�यता पगेुको �यि�लाई संवैधािनक प�रषदले् 
िनजको यो�यता परी�ण गरी सव�स�मत �पमा गरकेो 
िसफा�रस एवम् हाल संसदीय िवशेष सनुवुाइ सिमितको 
सनुवुाइबाट समेत अनमुोिदत भई महालेखा परी�कको 
पदमा िनयिु� भई महालेखा परी�कको �पमा आ�नो 
कामकारबाही ग�रसकेको अव�थामा महालेखा परी�क 
टंकमणी शमा� दगंालको िव��मा परकेो �रट िनवेदनको 
औिच�यतासमेत समा� भइसकेको ह�दँा प�रषदक्ो 
िनण�य बदर ह�नपुन� वा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन भ�ने बेहोराको िवप�ीह� नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय 
स�माननीय �धानम��ी मि��प�रषद,् सवंैधािनक 
प�रषद ्एवम् संवैधािनक प�रषद ्को सिचवालयसमेतको 
तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनको िवप�ी ख�डको �मशः ३, 
४ र ५ नं.मा �ितिनिध सभा भनी उ�लेख भएकोमा 
हाल �यव�थािपका संसद् कायम भएको अव�थामा 
भलुवश �ितिनिध सभा भनी उ�लेख ह�न गएकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम १९ 
बमोिजम �ितिनिध सभाको स�ामा �यव�थािपका 
ससंद ्कायम गरी म�ुणको �िुट स��याई म�ुाको पपु�� 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकतफ� बाट ०७४-FN-०१५२ 

िमित २०७४५।२९ मा दता� ह�न आएको िनवेदन 
िमिसल संल�न रहेको ।

उि�लिखत बेहोरा भएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा �रट िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी श�भ ुथापा तथा िव�ान् अिधव�ाह� डा. 
�ी िभमाजु�न आचाय� र �ी ऋषीराम िघिमरलेे नेपालको 
संिवधानको धारा २८४ ले �धान�यायाधीशसिहतको 
संवैधािनक प�रषदक्ो �यव�था गरकेो र सो संवैधािनक 
प�रषदक्ो िसफा�रसमा मा� संवैधािनक िनकायको 
�मखुको �पमा रहेका महालेखा परी�कको िनयिु�को 
िसफा�रस गन� िम�नेमा �धान�यायाधीश नभएको 
अव�थामा का.म.ु �धान�यायाधीश संवैधािनक 
प�रषद ्को सद�यको �पमा उपि�थत भई महालेखा 
परी�कको िनयिु�को िसफा�रस गरकेो देिख�छ । 
संिवधानको धारा २८४ को सवंैधािनक प�रषद्को 
बनावट हेदा�  का.म.ु �धान�यायाधीश रहन स�ने भ�ने 
दिेखदैँन । �धान�यायाधीशको अभावमा संवैधािनक 
प�रषद ् पूण� ह�ने र �यसले संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीको िनयिु� तथा संसदीय सनुवुाइको 
लािग िसफा�रस गन� स�ने मनसाय संिवधानको 
रहे भएको कुरा देिखन आउदँैन । का.म.ु भनेको पूण� 
अिधकारसिहतको पद होइन । का.म.ु ह�नेले जनु पदको 
का.म.ु भएको छ सो पदले गन� पाउने स�पूण� काय� एवम् 
िनण�य गन� पाउछँ भ�न ु सै�ाि�तक र संवैधािनक दवैु 
�पबाट िम�ने दिेखदैँन । संवैधािनक िनकायज�तो 
मह�वपूण� िनकायमा रहने पदािधकारीको िनयिु� गदा� 
का.म.ु सिहतका सद�यह�बाट िसफा�रस गराउने हो 
भने संवैधािनक �यव�थाको गलत �योगको अ�यासले 
मा�यता पाउछँ । �यायपािलकाज�तो संिवधानको 
�या�या गन� िनकायले य�तो अ�यासले ��य पाउने 
गरी िनण�य गन�समेत िम�दैन ।

�यसैगरी नेपालको सिंवधानको धारा २४० 
को (६) मा महालेखा परी�कको पदमा िनयिु� ह�ने 
�यि�को यो�यता स�ब�धमा उ�लेख भएको छ भने 
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धारा २४१ मा महालेखा परी�कको काम, कत��य र 
अिधकारको बारमेा उ�लेख ग�रएको छ । संिवधानको 
धारा २४१ ले महालेखा परी�कलाई ठूलो िज�मेवारी 
�दान गरकेो छ भने िनयिमतता, िमत�यियता, 
�भावका�रता, काय�द�ता र औिच�यतासमेतको 
आधारबाट महालेखा परी�कले लेखापरी�णस�ब�धी 
काम स�प�न गनु�पद�छ । महालेखा परी�कको काम 
��य� �पमै देशको साव�जिनक कोष र सशुासनसगँ 
जोिडएको ह�दँा य�तो पदमा िनय�ु ह�ने �यि�को 
यो�यता �मता, अनभुव र सीप ज�ता प�ले मह�वपूण� 
�थान रा�दछ । यसै प�ह�लाई िवचार गरी नेपालको 
सिंवधानको धारा २४०(६) मा महालेखा परी�कको 
पदमा िनयिु� ह�ने �यि�को लािग चािहने यो�यतासमेत 
उ�लेख भएको छ । संिवधानमा उ�लेख भएको उ� 
यो�यतालाई महालेखा परी�कको काम कत��य र 
�यसको असर �भावसमेतको संवेदनशीलतासगँ 
जोडेर हेनु�  र �या�या ग�रनपुद�छ । यसरी हेदा�  उ� 
सिंवधानको धारा २४० को (६)(क) मा उ�लेख 
भएको यो�यतासमेत पया�� मा�ामा नभएको �यि�लाई 
महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस 
ग�रएको देिखदँा उ� िसफा�रसले औिच�यतासमेत 
सािबत गन� स�ने देिखदँनै । संिवधानको धारा २४० 
को (६)(क) ले राज�व तथा �शासनको �े�मा �ा� 
अनभुवलाई महालेखा परी�कको लािग आव�यक 
यो�यता मानेको देिखदँैन । तर िनयिु�को िसफा�रसमा 
परकेा �यि� लामो समयदेिख राज�व तथा �शासनको 
�े�मा काम गरकेो �यि� भएबाट पिन िनजले लेखा 
परी�कलाई संिवधानले िदएको िज�मेवारी �भावकारी 
�पमा िनवा�ह गन� स�नेमा स�देह भएको ह�दँा उ� 
िसफा�रस कायम रािखरा�न िम�ने देिखदँैन । तसथ�ः 
सिंवधानको �या�याताको �पमा रहेको यस सव��च 
अदालतले महालेखा परी�कको पदको ग�रमा र 
भूिमका तथा �यस पदको लािग संिवधान र कानूनले 
िनधा�रण गरकेो िसफा�रस तथा िनयिु�स�ब�धी 

�यव�थाको संवेदनशीलतालाई िवचार गरी ��ततु �रट 
िनवेदनमा आदेश जारी ग�रनपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�म�ये नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी संजीवराज र�ेमीले नेपालको संिवधानको धारा 
२८४ को (१) मा उि�लिखत �धान�यायाधीश भ�ने 
श�दले का.म.ु �धान�यायाधीशलाई नजनाउने भ�न 
िम�दैन । संिवधानको धारा १२९ को (६) मा भएको 
�धान�यायाधीशको पद �र� भएमा वा कुनै कारणले 
�धान�यायाधीश आ�नो पदमा काम गन� असमथ� 
भएमा वा िबदा बसेमा वा नेपालबािहर गएको कारण 
�धान�यायाधीश सव��च अदालतमा उपि�थत भई 
काम गन� नस�ने अव�था भएमा सव��च अदालतको 
व�र�तम् �यायाधीशले का.म.ु �धान�यायाधीश भई 
काम गन�छ भ�ने �यव�थाले का.म.ु �धान�यायाधीशले 
�धान�यायाधीशकै �पमा रही भूिमका िनवा�ह गन� 
स�ने देिख�छ । �यसैगरी सव��च अदालत ऐन, 
२०४८ को २(ख) ले �धान�यायाधीश भ�नाले 
का.म.ु �धान�यायाधीशसमेतलाई जनाउछँ भनी 
प�रभािषत गरबेाट का.म.ु �धान�यायाधीशको भूिमका 
�धान�यायाधीशको जित ह�दँैन भनी ब�ुन र �या�या 
गन� िम�ने देिखदँैन ।

संिवधानको धारा १२९ को (६) र सव��च 
अदालत ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले का.म.ु 
�धान�यायाधीशलाई �धान�यायाधीशकै �पमा 
िव�ास गरकेो र भूिमका िदएको प�र�े�यमा का.म.ु 
�धान�यायाधीशले �धान�यायाधीशको भूिमकामा 
रहेर काय� गन� स�दैन र िम�दनै भ�ने तक� ले  औिच�यता 
सािबत गन� नस�ने ह�दँा �य�तो तक� लाई मा�यता िदन 
िम�दैन । �यसमा पिन �धान�यायाधीशको पद लामो 
समयस�म कायम मकुायम �धान�यायाधीशबाट 
स�चालन भएको र �य�तो अव�थामा का.म.ु 
�धान�यायाधीशबाट �धान�यायाधीशको हैिसयतमा 
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रही भूिमका िनवा�ह भई आएका िवगतका धेर ै
��ा�तह� रिहरहेको यथाथ�तालाई छोपेर िनवेदक 
प�ले जबरज�त �पमा आधारहीन तक�  ��ततु 
गरकेो ह�दँा सो तक� ले कुनै कानूनी समथ�न पाउन 
स�ने अव�था छैन । यसका अित�र� सवंैधािनक 
प�रषद ्बाट महालेखा परी�कको �पमा िनयिु�को 
िसफा�रसमा परकेो टंकमणी शमा�ले लेखा मूल िवषय 
िलई �यव�थापनमा �नातक गरकेो देिखनकुा साथै 
िनज िमित २०४१।३।१९ मा लोकसेवा आयोगबाट 
लेखा अिधकृत (रा.प.ततृीय �ेणी) पदमा िनयिु�को 
िसफा�रस भएप�ात् िमित २०४९।२।१५ स�म सोही 
पदमा र िमित २०४९।२।१६ देिख लेखा उपसिचव 
(रा.प.ि�तीय �ेणी) पदमा रही िमित २०६३।३।६ 
स�म लेखास�ब�धी काम गरकेो अनभुव रहेको छ भने 
िमित २०६३।३।७ देिख नेपाल सरकारको सहसिचव 
(रा.प.�थम �ेणी) पदमा रही राज�व �े�मा समेत 
काम गरकेो अनभुव छ । लेखाको पदमा रहदँा िनजले 
लेखाका साथै आ�त�रक लेखा परी�णको �े�मा क�रब 
२२ वष� काम गरेको तथा �यसपिछ रा.प.�थम �ेणीको 
र िविश� �ेणीको सिचवको पदमा रहदँासमेत िनजले 
राज�वस�ब�धी �े�मा लेखा परी�णस�ब�धी अनभुव 
�ा� गरकेो अव�था ह�दँा �य�तो �यि�मा संिवधानको 
धारा २४० को (६)(क) मा उि�लिखत यो�यता तथा 
अनभुव नभएको भनी भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदनमा आदशे जारी ह�नपुन� अव�था छैन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�म�येका टंकमणी 
शमा� दगंालका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी रमणकुमार �े� तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी अ�ण �वालीले संिवधानको धारा तथा 
कुनैपिन नेपाल कानूनले �धान�यायाधीश र का.म.ु 
�धान�यायाधीशको भूिमका तथा िज�मेवारीमा फरक 
देिखने कुनै �यव�था उ�लेख नगरकेो तथा का.म.ु 
�धान�यायाधीशले �धान�यायाधीशको भूिमका िनवा�ह 

गन� स�ने गरी संिवधानको धारा १२९ (६) मा �प� 
उ�लेख भइरहेको अव�थामा �रट िनवेदक प�ले 
का.म.ु �धान�यायाधीशको भूिमकामा िववाद गन� िम�ने 
दिेखदैँन । �य�तै लेखा िवषय िलई �यव�थापनमा 
�नातक गरकेो र २०४१ सालदिेख िनर�तर �पमा 
लेखा र लेखा परी�णस�ब�धी �े�मा  काय� गरी िविश� 
�ेणीस�म अनभुव�ा� गरकेो �यि�मा संिवधानको 
धारा २४० को (६)(क) मा उ�लेख भएको यो�यता 
र अनभुव रहेको �प� नै ह�दँा िनजमा संवैधािनक 
यो�यता नभएको भ�न िम�दैन । �यसैगरी ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकबाट िनयिु�को िसफा�रस बदर गन� 
माग ग�रएको छ । िनयिु� बदरको माग ग�रएको छैन । 
िसफा�रस भएका �यि�को संसदीय सनुवुाइलगायतका 
�ि�यागत काय� स�प�न भई िनजको िनयिु�समेत 
भइसकेको अव�था छ । िनयिु� भइसकेको र 
भइसकेको िनयिु� बदर गन� िनवेदकले माग नै नगरेको 
ह�दँा िनयिु� बदर गन� िम�ने अव�था छैन ।

उि�लिखत अव�थाका अित�र� का.म.ु 
�धान�यायाधीशले �धान�यायाधीशको �पमा रही 
लामो समयस�म काम ग�रसकेको िवगतको ��ा�त 
तथा �यस स�ब�धमा सव��च अदालतबाट यसअिघ 
िविभ�न म�ुामा ग�रएको �या�यासमेतलाई हेदा� का.म.ु 
�धान�यायाधीशले �धान�यायाधीशको �पमा भूिमका 
िनवा�ह गन� नस�ने भ�ने नह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा 
आदेश जारी ह�न स�ने कुनै अव�था नदेिखदँा �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िनवेदक र िवप�ीतफ� बाट ��ततु भएको 
उि�लिखत बेहोराको बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन 
गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�य स�ब�धमा िवचार गदा� 
�धान�यायाधीश नै नभएको अव�थामा का.म.ु 
�धान�यायाधीशबाट संवैधािनक प�रषद ्मा �ितिनिध�व 
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गरी �य�तो प�रषद ्बाट महालेखा परी�कको �पमा 
सिंवधानको धारा २४० को (६)(क) बमोिजमको 
यो�यता नै नपगेुका िवप�ी टंकमणी शमा�  दंगालको नाम 
िसफा�रस भएकोले सो िसफा�रस बदर गन� उ��ेषण 
आदशे जारी गरी संिवधानको उ� धाराबमोिजम 
यो�यता भएको म िनवेदकको नाम महालेखा 
परी�कको लािग िसफा�रस गन� परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदनको 
बेहोरा भएकोमा �धान�यायाधीश नभएको अव�थामा 
का.म.ु �धान�यायाधीशले �धान�यायाधीशको �पमा 
भूिमका िनवा�ह गन� स�ने संवैधािनक र कानूनी 
�यव�था भएकोले सवंैधािनक प�रषद ्मा समेत 
का.म.ु �धान�यायाधीश सद�यको �पमा उपि�थत 
भई �य�तो प�रषद ्बाट नेपालको सिंवधानको धारा 
२४० को (६) मा उि�लिखत यो�यता पगेुका �यि� 
टंकमणी शमा� दगंालको नाम महालेखा परी�क पदको 
लािग िसफा�रस गरी िनजको संसदीय सनुवुाइ िवशेष 
सिमितबाट संसदीय सनुवुाइको काय�समेत स�प�न 
भई िनजको सो पदमा िनयिु�समेत भइसकेको ह�दँा 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था नह�दँा �रट िनवदेन खारजे 
ह�नपुद�छ भ�ने िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ ।

३. यसमा संवैधािनक प�रषद ्को सिचवालयले 
नेपालको संिवधानबमोिजम महालेखा परी�क पदमा 
िनयिु� ह�न यो�यता पगेुका इ�छुक नेपाली नाग�रकले 
तोिकएको िववरणसिहत ७ िदनिभ� तोिकएको 
फाराम भरी अनलाइनमाफ� त उपल�ध गराउन ु भनी 
िमित २०७३।३।१४ मा सूचना �काशन गरकेो र सो 
सूचनाअनसुार िनवेदकले समेत महालेखा परी�क 
पदको लािग फाराम भरी अनलाइनमाफ� त सवंैधािनक 
प�रषद ्को सिचवालयमा पठाएकोमा सो पदको 
लािग िनजको नाम िसफा�रस नभई िवप�ी टंकमणी 
शमा� दगंालको नाम िसफा�रस भएको भनी िमित 
२०७४।१।२० मा सूचना साव�जिनक भई ससंदीय 

सनुवुाइको �योजनाथ� ससंदीय सनुवुाइ िवशेष 
सिमितले िमित २०७४।१।२६ मा गोरखाप�मा सूचना 
�काशन गरपेिछ संवैधािनक प�रषद ्को िसफा�रसमा 
नपरकेा यी �रट िनवेदकबाट ��ततु �रट िनवेदन दायर 
भएको दिेख�छ ।

४. िनयिु�को लािग िसफा�रस गदा� 
अपनाउनपुन� काय�िविधको स�ब�धमा संवैधािनक 
प�रषद ्(काम, कत��य, अिधकार र काय�िविध) स�ब�धी 
ऐन, २०६६ को दफा ५ मा �य�तो पदमा िनय�ु ह�न 
संिवधान तथा �चिलत कानूनबमोिजम यो�यता तथा 
उपय�ुताको आधार र कारणसमेत �प� उ�लेख 
गरी �य�तो �यि�को सामािजक �ित�ा, उ�च नैितक 
च�र�, इमा�दा�रता, िनज�ितको जनभावना तथा 
िनजले पिहले गरकेो सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई 
िवचार गरी िसफा�रस गनु�पद�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको दिेख�छ भने संवैधािनक प�रषद ् िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ६(२) मा सिंवधान र कानूनबमोिजम 
यो�यता भएका �यि�ह�म�येबाट प�रषद ्लाई उपय�ु 
लागेको �यि�लाई िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� 
स�ने भ�ने रहेको देिखएबाट प�रषद ्ले यो�यता 
पगेुका �यि�ह�म�येबाट उपय�ु लागेको �यि�लाई 
िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� स�ने नै देिख�छ ।

५. िमित २०७४।१।२० मा संवैधािनक 
प�रषद ्ले महालेखा परी�क पदमा िनयिु�को लािग 
िवप�ी ख�डमा उि�लिखत टंकमणी शमा� दगंालको 
नाम िसफा�रस गदा� उ�मेदवारको यो�यता, उपय�ुता 
र सोको आधारमा िन�न कुरा उ�लेख भएको देिख�छ ।
 Ø नेपालको संिवधानको धारा २४० को 

उपधारा (६) बमोिजम यो�यता पगेुको ।
 Ø ि�भवुन िव�िव�ालयबाट लेखा म�ुय 

िवषयसिहत �यव�थापनमा �नातक उपािध 
�ा� गरकेो ।
 Ø नेपाल सरकारको िविश� �ेणीको पदमा काम 

गरकेो ।

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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 Ø लेखा, राज�व र �शासनस�ब�धी �े�मा 
बीस वष�भ�दा बढी अनभुव �ा� गरकेो ।
 Ø िनजको यो�यता र अनभुवलाई �ि�गत गदा� 

महालेखा परी�क पदमा िनयिु� ह�न पया�� 
आधार भई िनयिु�को लािग यो�य दिेखएको ।

६. उि�लिखत आधारसिहत िनयिु�को लािग 
िवप�ी ख�डमा उि�लिखत टंकमणी शमा� दगंालको 
नाम िसफा�रस भएको दिेखदँा संवैधािनक प�रषद ्
(काम, कत��य, अिधकार र काय�िविध) स�ब�धी ऐन, 
२०६६ मा उि�लिखत काय�िविधबमोिजम नै िनजको 
नाम िसफा�रस भएको दिेखयो ।

७. िनयिु�को िसफा�रस गदा� सवंैधािनक 
प�रषद ्मा �धान�यायाधीश उपि�थत ह�नपुन�मा का.म.ु 
�धान�यायाधीश उपि�थत भएकोले �य�तो सवंैधािनक 
प�रषद ्ले िसफा�रस गन� िम�दनै भ�ने िनवेदकको दाबी 
स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको संिवधानको धारा 
२८४ मा संवैधािनक प�रषद ्स�ब�धी �यव�था भएको
देिख�छ । संिवधानबमोिजम �धान�यायाधीश र 
सवंैधािनक िनकायका �मखु र पदािधकारीह�को 
िनयिु�को िसफा�रस गन� �धानम��ीको 
अ�य�तामा गठन ह�ने उ� संवैधािनक प�रषद ्मा 
�धान�यायाधीशसमेत सद�यको �पमा रहने 
सवंैधािनक �यव�था भएको देिख�छ । यसरी 
सिंवधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अ�तग�त 
गठन ह�ने सवंैधािनक प�रषद ्को बनावट हेदा� 
�धान�यायाधीश सद�यको �पमा रहने भ�ने श�द 
/ वा�य उ�लेख भएको देिखएको स�दभ�मा का.म.ु 
�धान�यायाधीशले सो �धान�यायाधीशको �थानमा 
सवंैधािनक प�रषद ्को सद�यको �पमा उपि�थत ह�न 
तथा कामकारबाही एवम् िनण�य �ि�यामा संल�नता 
जनाउन िम�ने हो वा होइन भ�ने िवचार गनु�पन� देिखन 
आयो ।

८. सिंवधानको धारा १२९ को उपधारा 

६ मा "�धान�यायाधीशको पद �र� भएमा वा कुनै 
कारणले �धान�यायाधीश आ�नो पदको काम 
गन� असमथ� भएमा वा िबदा बसेमा वा नेपालबािहर 
गएको कारणले �धान�यायाधीश सव��च अदालतमा 
उपि�थत नह�ने अव�था भएमा सव��च अदालतको 
व�र�तम �यायाधीशले का.म.ु �धान�यायाधीश 
भई काम गन�छ" भ�ने �यव�था उ�लेख भएको 
दिेख�छ । यो संवैधािनक �यव�था हेदा�  �धान�यायाधीश 
सो पदमा रिहरहेको तथा िनज �वयम् उपि�थत ह�न 
स�ने अव�थामा का.म.ु �धान�यायाधीशको पद 
सजृना ह�न स�ने क�पना संिवधानले गरकेो दिेखदैँन 
तर कुनै कारणले �धान�यायाधीश पदमा नरहेको वा 
पदमा रहेपिन िनज उपि�थत नह�ने अव�था भएमा 
�य�तो अव�थामा सव��च अदालतको व�र�तम 
�यायाधीश �वतः नै का.म.ु �धान�यायाधीश ह�ने 
दिेख�छ । यसरी �धान�यायाधीशको अनपुि�थितमा 
�वतः सजृना ह�ने का.म.ु �धान�यायाधीशको पद 
�धान�यायाधीश उपि�थत भएपिछ �वतः िनि��य 
ह�ने र कायम रही नरहने अ�थायी �कृितको 
ह��छ । यस�कार �वतः सजृना ह�ने र �वतः समा� ह�ने 
का.म.ु �धान�यायाधीशको पद अ�पकालीन �कृितको 
संवैधािनक मा�यता �ा� पद हो । �धान�यायाधीशको 
अनपुि�थितमा सजृना ह�ने यो पदलाई संिवधानको 
धारा १२९(६) ले मा�यता र भूिमका �दान गरेको 
दिेख�छ । आव�यकताको आधारमा �वतः सजृना 
ह�ने र �वतः िनि��य ह�ने अ�पकालीन �कृितको पद 
भएकाले यस पदको लािग सपथ िलई रहनपुन� क�पना 
�वयम् सिंवधान िनमा�ताले गरकेो देिखदैँन । संिवधान 
िनमा�ताले नै सपथ िलनपुन� बा�या�मक अव�था सजृना 
नगरी संवैधािनक मा�यता �दान गरकेो अव�थामा 
केवल सपथलाई आधार मानी �धान�यायाधीश र 
का.म.ु �धान�यायाधीशको भूिमका फरक फरक 
ह�ने भनी जबरज�ती �या�या गनु�  संिवधानको मम� र 
भावनाअन�ुपसमेत ह�ने देिखदँनै ।
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९. सव��च अदालत ऐन, २०४८ को 
दफा २(ख) मा तथा सव��च अदालत (सवंैधािनक 
इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ को 
िनयम २ (ग) मा �धान�यायाधीश भ�नाले कायम 
मकुायम �धान�यायाधीशसमेतलाई जनाउछँ भनी 
का.म.ु �धान�यायाधीशको प�रभाषा ग�रएबाट 
�धान�यायाधीश र का.म.ु�धान�यायाधीशलाई 
सिंवधान र कानूनले फरकफरक �पबाट प�रभािषत 
नगरी एकै हैिसयतमा राखेको देिखयो । साथै 
�धान�यायाधीश र का.म.ु �धान�यायाधीशको 
हैिसयत र भूिमका फरकफरक देिखने गरी संिवधानको 
कुनै धारा तथा कुनै पिन नेपाल कानूनमा उ�लेख 
भएको नदेिखनकुा अित�र� �धान�यायाधीश र कायम 
मकुायम �धान�यायाधीशको पद फरकफरक �पबाट 
प�रभािषत भएका फरकफरक िज�मेवारी र भूिमकाय�ु 
पद ह�न् भ�ने स�ब�धमा िनवेदकतफ� बाट समेत कुनै 
सवंैधािनक एवम् कानूनी �यव�था ��ततु गन� सकेको 
नपाइएको अव�थामा का.म.ु �धान�यायाधीशले 
�धान�यायाधीशको �थान र हैिसयतमा रही भूिमका 
िनवा�ह गन� निम�ने भनी तथा �धान�यायाधीशलाई 
सिंवधान र �चिलत नेपाल कानूनले �दान गरकेो 
िज�मेवारी र भूिमका का.म.ु �धान�यायाधीशले िनवा�ह 
गन� निम�ने भनी मनोगत क�पना गनु�  कानूनस�मत र 
औिच�यपूण� ह�ने देिखदँनै ।

१०. अतः �धान�यायाधीश नभएको 
अव�थामा संिवधानको धारा २८४ को उपधारा 
१ मा �यव�था ग�रएको संवैधािनक प�रषद ्को 
सद�यको �पमा �धान�यायाधीशको �थानमा का.म.ु 
�धान�यायाधीशले �ितिनिध�व गन� एवम् सोस�ब�धी 
िनण�य र काम कारबाहीमा संल�नता जनाउन 
निम�ने �यव�था किहकँतै रहे भएको नदेिखदँा 
�धान�यायाधीशको �थानमा का.म.ु �धान�यायाधीश 
उपि�थत भएको संवैधािनक प�रषद ्बाट महालेखा 
परी�क पदमा िनयिु�का लािग िवप�ी ख�डमा 

उि�लिखत टंकमणी शमा� दगंालको नाम िसफा�रस 
गन� गरी िमित २०७४।१।२० मा भएको िनण�य तथा 
िसफा�रसलाई गैरसंवैधािनक तथा गैरकानूनी मा�न 
िम�ने अव�था दिेखएन ।

११. �यसैगरी िनयिु�को लािग िसफा�रस 
ग�रएका �यि� टंकमणी शमा� दगंालको सो पदको लािग 
यो�यता नै नभएको भनी �रट िनवेदकले उठाएको अक� 
दाबी स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको संिवधानको 
धारा २४० को उपधारा (६) मा उ�लेख भएअनसुार 
महालेखा परी�कको पदमा िनयिु� ह�नको लािग िन�न 
यो�यता आव�यक पन� देिख�छ ।
 Ø मा�यता �ा� िव�िव�ालयबाट �यव�थापन, 

वािण�यशा� वा लेखामा �नातक उपािध 
�ा� गरी वा चाट�ड� एकाउ�टे�सी परी�ा 
उ�ीण� गरी नेपाल सरकारको िविश� �ेणीको 
पदमा काम गरकेो वा लेखा परी�णस�ब�धी 
काममा क�तीमा २० वष� अनभुव�ा� गरेको ।
 Ø िनयिु� ह�दँाका बखत कुनै राजनीितक दलको 

सद�य नरहेको ।
 Ø ४५ वष� उमेर पूरा भएको ।
 Ø उ�च नैितक च�र� भएको ।

१२. उि�लिखत यो�यताह�म�ये (क) 
मा उि�लिख यो�यता नभएको भनी �रट िनवेदकले 
िजिकर िलएको देिख�छ । तर िवप�ी टंकमणी शमा� 
दगंालले आफूले ि�भवुन िव�िव�ालयको �यव�थापन 
अ�ययन सं�थानबाट म�ुय िवषय लेखा िलई �नातक 
र �यापार �शासनमा �नातको�र उ�ीण� गरकेो भनी 
आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख गनु�का साथै सोही 
बेहोरा देिखने गरी िनजले अ�ययन गरकेो सं�थाबाट 
�ा� गरकेो Tribhuvan  University  office  of 
the  Controller of Examinations, Kathmandu 
को छाप लागेको �माणप�ह�को �ितिलिपह� पेस 
गरकेो र ती �ितिलिपह� िमिसल सलं�न रहेकोसमेत 

१०१२८ - डा. सवुोध कुमार कण� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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देिखयो । �यसैगरी िनजले िमित २०४१।३।१९ 
मा लोकसेवा आयोगले िलएको परी�ा उ�ीण� 
गरी �शासन सेवा, लेखा समूहअ�तग�तको शाखा 
अिधकृत (रा.प.ततृीय �ेणी) को पदमा िनय�ु भई 
िमित २०४९।२।१६ देिख सोही समूहको उपसिचव 
(रा.प.ि�तीय �ेणी) को पदमा रही िमित २०६३।३।६ 
स�म काम गरी अनभुव हािसल गरकेो भ�ने देिख�छ । 
यसरी २१ वष�भ�दा बढी अविधस�म लेखा समूहमा रही 
लेखा र लेखा परी�णस�ब�धी काम गरकेो देिखनकुा 
साथै िमित २०६३।३।७ पिछ रा.प.�थम �ेणी तथा 
िविश� �ेणीमा समेत रही काय� गरी अनभुव �ा� 
गरकेो भनी िनजले आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेो र िनजको सो काया�नभुव स�ब�धमा िवप�ीले 
कुनै ख�डन ��ततु गन� सकेको नदिेखदँा िनजले सो 
काया�नभुव हािसल गरकेो भ�ने त�य �थािपत ह�न 
आयो । यस�कार िवप�ी टंकमणी शमा� दगंालमा 
उि�लिखत शैि�क यो�यता  र २१ वष�भ�दा बढी लेखा 
समूहमा रही लेखा र लेखा परी�णस�ब�धी काम गरकेो 
काया�नभुव रहेभएको देिखएबाट िनजमा संिवधानको 
धारा २४० को उपधारा (६)(क) ले तोकेअनसुारको 
यो�यता र अनभुव रहे भएको नै देिखएकाले िनजमा 
सिंवधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) 
अनसुारको यो�यता र अनभुव नपगेुको भ�ने �रट 
िनवेदकका दाबी त�यपरक र मनािसब दिेखन  आएन ।

१३. �रट िनवेदकले िवप�ी ख�डमा 
उि�लिखत टंकमणी शमा� दगंाललाई सवंैधािनक 
प�रषदले् महालेखा परी�कको पदमा िनयिु�को 
लािग गरकेो िमित २०७४।१।२० को िसफा�रस र 
िनजको संसदीय सनुवुाइको लािग �यव�थािपका 
ससंद ्को संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमित�ारा िमित 
२०७४।१।२६ मा गोरखाप�मा �कािशत सूचना 
बदरको माग गरकेो दिेखए पिन िनजको िनयिु� बदरको 
माग गरकेो देिखन आएन । संवैधािनक प�रषद ्ले िमित 
२०७४।१।२० मा महालेखा परी�क पदमा िसफा�रस 

गरकेो टंकमणी शमा� दगंालको संसदीय सनुवुाइको 
�ि�या स�प�न भई िमित २०७४।२।८ मा नै िनज 
सो पदमा िनयिु� भइसकेको दखे�छ । यस�कार 
िनयिु�का लािग िसफा�रस भएको �यि�को सो पदमा 
िनयिु� नै भइसकेको तर �य�तो िनयिु�लाई �रट 
िनवेदकले चनुौती िदएको अव�था �रट िनवेदनमा 
नदेिखदँा िनजको िनयिु� स�ब�धमा �वेश गरी 
िववेचना र िनण�य गन� िम�ने देिखएन ।

१४. तसथ�ः मािथ �करणह�मा 
िववेिचत भएअनसुार िमित २०७४।१।२० 
मा �धान�यायाधीशको �थानमा का.म.ु 
�धान�यायाधीशको उपि�थित रहेको संवैधािनक 
प�रषद ्ले महालेखा परी�कको पदमा िवप�ी ख�डमा 
उि�लिखत टंकमणी शमा�  दगंाललाई िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गन� गरी गरकेो िनण�य र िसफा�रस �ि�या 
संिवधान एवम् कानूनअनकूुल नै रहेको र सो पदमा 
िनयिु�को लािग संिवधानको धारा २४० को उपधारा 
(६) मा उि�लिखत यो�यतासमेत िनजमा रहे भएको 
दिेखएको साथै सो संवैधािनक प�रषद् बाट िसफा�रस 
भएका �यि�को संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितबाट 
सनुवुाइ �ि�या स�प�न भई सो पदमा िनजको 
िनयिु�समेत भइसकेको अव�था देिखएकाले ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम महालेखा 
परी�कको पदमा िवप�ी ख�डमा उि�लिखत टंकमणी 
शमा�  दगंाललाई िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� गरी 
संवैधािनक प�रषद ्बाट िमित २०७४।१।२० मा 
ग�रएको िसफा�रस तथा िनजको संसदीय सनुवुाइको 
लािग संसदीय सनुवुाइ िवशेष सिमित�ारा िमित 
२०७४।१।२६ मा �कािशत सूचनासमेत बदर गन� गरी 
उ��ेषणको आदेश जारी गन� िम�ने अव�था देिखएन । 
महालेखा परी�कको पदमा िवप�ी ख�डमा उि�लिखत 
टंकमणी शमा� दगंाललाई िनयिु�को लािग संवैधािनक 
प�रषद ्बाट िमित २०७४।१।२० मा ग�रएको िसफा�रस 
र िनजको संसदीय सनुवुाइको लािग संसदीय सनुवुाइ 
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िवशेष सिमित�ारा िमित २०७४।१।२६ मा �कािशत 
सूचनासमेत संिवधान र कानूनमा उ�लेख भएका 
�यव�थाअन�ुप नै भए गरकेो दिेखई उ��ेषणको 
आदशे जारी ह�ने अव�था नदेिखएबाट ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको 
आदशेसमेत जारी गन� िमलेन । तसथ�ः ��ततु �रट  
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले 
इित संवत् २०७५ साल भा� २७ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
 आदेश िमित : २०७२।१२।२४

०७०-WO-०४०३

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

ि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 ब�ने अिधव�ा तलुसी िसंखडा

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § कानूनले िनधा�रण गरकेो 
मापद�डबमोिजमको सवेा �ा� गनु� र 
�ा� सेवा सरुि�त भएको अनुभूित गनु� 
सिंवधानअनुसार ��येक नाग�रकको 
सवैंधािनक हकको �पमा रहकेो
देिख�छ । लामोदुरीका सवारी साधन 
स�चालन स�ब�धमा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐनले िनधा�रण गरकेो मापद�ड 
पूरा नगरी �य�ता सवारी साधन स�चालन 
गनु� उपभो�ा िहतको िवपरीत ह�नुका 
अित�र� कानूनबमोिजम द�डनीयसमेत 
ह�ने । 

(�करण नं.१३)
 § �म ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैिनक आठ 

घ�टाभ�दा बढी �म िलन िनषेध ग�रएको 
छ । उ� कानूनी �ावधानबाट समेत कुनै 
पिन सवारी चालकलाई सो अविधभ�दा 
बढी काममा लगाउन निम�ने देिख�छ । 
सवारी धनी र यातायात �यवसायीह�का 
बीच भइरहकेो अ�व�थकर �ित�पधा�ले 
एकातफ�  सवारी चालकले कानूनले 
िनधा�रण गरकेो समयाविधभ�दा बढी काम 
गनु� प�ररहकेो देिख�छ भने अक�तफ�  लामो 
दुरीको सवारी साधनको या�ा िदनानुिदन 
बढी जोिखमपूण� एवं लापरवाहीपूण� 
भइरहकेोले यातायात सवेा स�चालन गन� 
�यव�थापक वा सवारी धनीले �यसतफ�  
िवशेष �पमा �यान िदनुपन� ।

(�करण नं.१५)
 § सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
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२०४९ को �भावकारी काया��वयनका 
लािग गृह म��ालय, भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात �यव�था म��ालय, �हरी 
�धान काया�लय, राि��य यातायात 
�यवसायी महासघं, सवारी चालक 
सघं र उपभो�ाम�येबाट नाग�रक 
समाजसमेतको �ितिनिध�व ह�ने गरी 
सिमित गठन गरी सवारी सुर�ा स�ब�धमा 
छलफल गराई सवारी तथा यातायात 
�यव�थास�ब�धी ऐन र िनयमावलीले 
लामो दुरीका साव�जिनक सवारी साधन 
स�चालन स�ब�धमा ऐनको दफा १०४ मा 
भएको कानूनी �यव�था र िनधा�रण गरकेा 
अ�य मापद�डह� �भावकारी �पमा 
काया��वयन गन� गराउनेतफ�  त�काल पहल 
गनु� भनी परमादेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.२०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी तलुसी 
िसंखडा र िव�ान्  अिधव�ा �ी शंकर सवुेदी

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९
 § उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४
§ �म ऐन, २०४८

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

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

म �रट / िनवेदक एक नेपाली नाग�रक 

भएको र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को भाग ३ मा मौिलक हकको �यव�था र नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६ बमोिजम हरके 
नेपाली नाग�रकह�लाई नाग�रक अिधकारको �पमा 
िहड्ँडुललगायत साव�जिनक सवारीमा आवतजावतको 
�वत��ता रहेको र साथै मूलतः नाग�रकको िजउधनको 
सरु�ाको �यार�ेटी हरके रा�य सरकारको कत��य ह�ने 
ह�नाले सव�साधारण नाग�रकले तोिकएको भाडा ितररे 
साव�जिनक सवारी साधन अथा�त् भाडाको सवारी 
साधनमा सरुि�त या�ा गन� पाउन ुनाग�रक अिधकारको 
िवषय भएको र �यसमा सरु�ाको यथोिचत र �भावकारी 
भूिमका िनभाउन ु पन� रा�य सरकार र स�बि�धत 
िनकायको कत��य भएकोमा दईु मतै छैन । यसथ� हरके 
नेपाली नाग�रकले सरुि�त ढंगबाट साव�जिनक तथा 
भाडाका सवारी साधनमा या�ा गन� पाउने नाग�रकको 
मौिलक नाग�रक अिधकार भएको िवषय, नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को मौिलक हकअ�तग�त 
पन� र यस िकिसमको साव�जिनक सवारीका या�ामा 
सरु�ाको चासो रा�न पाउने आम नेपाली नाग�रकको 
साव�जिनक सरोकारको िवषयअ�तग�त अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) र सव��च 
अदालत (ते�� संशोधन) िनयमावली, २०७० को 
४०(२) बमोिजम Public Interest Litigation 
अ�तग�त पन� िवषय भएकोले यस िकिसमको कानूनी 
�यव�था मतुािबक सरुि�त साव�जिनक सवारी या�ामा 
उपयु�� लेिखएका िवप�ीह�बाट उिचत र �भावकारी 
कदम एवं काया��वयन चा�न नसकेकोले मूलतः लामो 
दूरीका साव�जिनक सवारी साधनको या�ा जोिखमपूण� 
ब�दै गएको छ । 

वत�मान समयमा नेपालमा सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५४ 
कायम रहेको छ । उ� ऐन िनयमावलीमा ��ट �पमा 
भाडाका सवारी साधनका बारमेा र लामोदरुीका सवारी 
साधनको, सवारी सरु�ा एवं या� ु सरु�ाका बारमेा 
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िकटानीसाथ �यव�था भएको छ । ऐनको दफा २(र) 
र १०४ मा लामोदरुीको सवारी भ�नाले २५० िक.मी. 
भ�दा बढीको दूरीको सवारी, भाडाका Passenger 
vehicles भ�नाले के कसलाई बझुाइ�छ भ�ने 
�यव�थासमेत ऐन, िनयममा रहेको छ । उ� ऐन 
िनयमको �ावधान र हाल मलुकुमा भएको साव�जिनक 
यातायातको साधनको लामो दूरीका सवारीमा पट�कै 
तालमेल नखाएको अव�था रहेको व�ततु: यथाथ� हो । 
मौजदुा ऐन, कानूनको काया��वयन गन� िनकाय नेपाल 
सरकार रहेकोमा दईुमत छैन तर �यवहारमा काया��वयन 
प� िफतलो र काममा ग�भीरता नह�न ु र भइरहेका 
�ावधान काया��वयनमा देिखएको छैन । नेपाल कानूनले 
२५० िक.मी. भ�दा बढीको सवारी दरुीमा २ जना 
चालक अिनवाय� ह�न ु पन� िकटानी �यव�था भएकोमा 
हाल देशका कुनै पिन �टका सवारी साधनमा २ चालक 
सवारी धनी अथा�त् यातायात �यवसायीह�ले रा�दै 
नरा�ने र ऐन, िनयमका �ावधान कागजी द�ताबेज 
मा� भई िदनाले सडक दघु�टना �ूत गितमा बढी रहेको 
यथाथ� हो । यसथ� यस िकिसमको लापरवाहीपूव�क 
साव�जिनक भाडाका सवारी स�चालनका बेिथित 
रोक� कानूनबमोिजम स�चालन गन� गराउन र 
िवप�ी ��यथ�ह�लाई कानूनबमोिजम ब�धनकारी 
�पमा काय��णाली स�चालन गराउनको लािग एक 
मा� कानूनी बाटो भनेको स�मािनत अदालतबाट 
Independence & effective Judiciary को 
िव��यापी मा�यताको आधारमा समेत र नेपालको 
मौजदुा मूल कानून, अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०७(२) अनसुार परमादेश �ितषेधको 
आदशे ��यथ�को नाममा जारी गराई काया��वयन 
च�ुतद�ु�त पानु�  नै साव�जिनक लामोदरुीका �टमा 
सवार नाग�रकको हकिहतमा अचकु अ� ठानी ��ततु 
िनवेदन गरकेो छु ।

मौजदुा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा २(र) मा लामो दूरी / Long-route 

बाटो भ�नाले या�ाको लािग ��थान गन� �थानबाट दईु 
सय पचास िकलोिमटर वा सोभ�दा बढी दूरीको ग�त�य 
�थानस�म प�ुने बाटो स�झनपुछ�  । साथै दफा १०४ 
मा चालकको पालो फेनु�  पन�, लामो बाटोमा यातायात 
सेवा स�चालन गन� या�ीबाहक साव�जिनक सवारीमा 
क�तीमा २ वटा चालक अिनवाय� �पमा राखी ��येक 
६ घ�टापिछ पालै-पालोसगँ सवारी चलाउन लगाउने 
कत��य साव�जिनक यातायात सेवा स�चालन गन� 
�यव�थापक वा सवारी धनीको ह�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको छ ।

ऐनले नै २५० िक.मी. भ�दा बेसीको �टलाई 
लामोबाटो भनी इङ्िगत गरकेो र यस िकिसमको �टमा 
सवारी चलाउदँा क�तीमा २ जना चालक अिनवाय� ह�न ु
पन� �यव�था भएकोमा सवारी धनी तथा यातायात 
�यवसायीह�ले २ जना चालकको �यव�था नगरी 
कुनै लामो दरुीको भाडाको सवारी साधन स�चालन 
भइरहेको यथाथ�ता हो । ��ततु िनवेदनको मा�यमबाट 
स�मािनत अदालतले िवप�ीम�येका राि��य यातायात 
�यवसायी महासघंको नाममा ऐनको दफा १०४ को 
मा�यताअनसुार लामोदरुीको साव�जिनक सवारी 
साधनमा २ जना चालक नराखी साव�जिनक सवारी 
साधन नचलाउन ुभनी �ितषेधको आदशे एवं Stricture 
नै जारी गरी, ��यथ�म�ये नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, गहृ म��ालय, �हरी 
�धान काया�लय, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालयको नाममा अिवल�ब मौजदुा सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ 
र १०४ बमोिजम सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन 
र िनयमावलीमा भएका साव�जिनक लामोदूरीका सवारी 
तथा भाडाका सवारी तथा या�बुाहक साव�जिनक 
सवारी साधनमा हाल भइरहेको अिनयिमततालाई 
रोक� साव�जिनक सवारी अथा�त् भाडाका ठूला-ठूला 
सवारी लामो बाटो / दूरीका (Passengers Bus 
+ Cargo vehicles) साधनको स�चालन तथा 
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िनयमन च�ुत द�ु�त र �भावकारी बनाई नाग�रकको 
िजउधनको सरु�ाको ��याभूित गरी �चिलत सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा २(र), 
६ एवं मूलतः ऐनको दफा १०४ कडाईका साथ 
काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी ��यथ� िनकायका नाममा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, 
१०७(२) बमोिजम परमादेश, �ितषेधलगायत उपय�ु 
आ�ा आदेश पजु� जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, यो 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल 
साथै राखी िवप�ी नं. १, २, ३ र ५ लाई सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
पठाई िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन 
जारी ह�न नपन� हो ? यो आदेश�ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई 
आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी 
�रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ी 
नं. ४ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै, ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयव�तकुो गा�भीय�लाई हेदा�  िछटो 
िन�पण ह�नपुन� भएबाट सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ६३(च५) बमोिजम अ�ािधकार 
�दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतबाट भएको 
आदशे । 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
ले िविभ�न िनकायले गनु�पन� काम कारबाहीको बारमेा 
��ट �यव�था गरकेो छ । नेपाल सरकार, गहृ म��ालय 
�चिलत कानूनको प�रपालना गरी, गराई कानूनी 
रा�यको अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका 

संिवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारह�को 
स�मान, संर�ण गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । 
साव�जिनक सवारी साधनमा या�ा गन� ��येक या�ीले 
सरुि�त तवरले या�ा गरी ग�त�यमा सरुि�त �पमा 
प�ुन पाउने हकलाई कडाइका साथ �थािपत गराउने 
काय�मा गहृ म��ालय �ितब� छ । िवप�ी िनवेदकको 
दाबी िलन ुभएको िवषयमा यस म��ालयको के, क�तो 
काम कारबाहीबाट सव�साधारणको सरुि�त या�ा गन� 
हक हनन् भएको हो ? यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन 
पनु�को कारण र आधार के के ह�न् ? कानूनबमोिजम 
पूरा गनु�पन� के, कुन दािय�व पूरा नगरकेो कारण यस 
म��ालयलाई ��यथ� बनाउन ुपरकेो हो ? भ�ने ��ट 
कारण नै खलुाउन नसकेकाले ��ततु िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १०४ मा भएको �यव�थाबमोिजम लामो 
दरुीको यातायात सेवा स�चालनमा २ जना सवारी 
चालक रा�ने �यव�थाका लािग मातहत �ािफक 
�हरी काया�लयलाई आव�यक िनद�शन भएको र सो 
स�ब�धमा िमित २०६९।६।३ मा म�ुय सिचवको 
अ�य�तामा बसेको के��ीय अनगुमन तथा मू�याङ्कन 
सिमितको बैठकबाट भएको िनण�यानसुार दईुजना 
सवारी चालक रा�नपुन� कानूनी �ावधानलाई कडाइका 
साथ काया��वयन गन� मातहत �हरी काया�लयह�लाई 
आव�यक िनद�शन भइरहेको ह�दँा �रट जारी गनु�पन� 
अव�था नह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �हरी �धान 
काया�लय, न�सालको िलिखत जवाफ ।

लामो बाटोमा यातायात सेवा स�चालन गन� 
या�ीबाहक साव�जिनक सवारीमा क�तीमा दईुवटा 
चालक अिनवाय� �पमा राखी पालैपालोसगँ सवारी 
चलाउन लगाउने कत��य साव�जिनक यातायात सेवा 
स�चालन गन� �यव�थापक वा सवारी धनीको ह�ने 
भनी िनद�िशत गनु�का साथै यातायात सेवाको अ�य 
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िनयमनस�ब�धी काय�को लािग यातायात �यव�था 
िवभाग र सो िवभाग मातहतका िनकायसमेतले काय� 
ग�ररहेको अव�था छ । तसथ� ऐन तथा िनयमावलीमा 
भएका �यव�थालाई �भावकारी �पमा काया��वयन 
गरी आम नाग�रकलाई या�ाको �ममा कुनै दःुख क� 
हैरानी एवं जनधनको �ित नह�न िदनेतफ�  यस म��ालय 
पूण� �पमा सजग र सचेत र �ितब� रही नै रहेको र 
भिव�यमा समेत य�ता सरु�ा संवेदनशीलतालाई 
�याल गरी म��ालयका ि�याकलापह� िनर�तर थप 
�भावकारी �पमा काया��वयन गन� गराउनेतफ�  सदा 
सचेत रही आव�यक काय� गन� ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात �यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ । 

साव�जिनक सवारी साधनमा हाल भइरहेको 
ठूलाठूला सवारी साधनको स�चालन तथा िनयमन 
च�ुत द�ु�त र �भावकारी बनाई नाग�रकको 
िजउधनको सरु�ाको ��याभूित ग�रपाउ ँ भ�ने माग 
दाबीस�ब�धी िवषय छ त�स�ब�धमा सवारी दघु�टनाको 
रोकथाम गन�, दघु�टनाबाट पीिडत प�लाई �ितपूित� 
िदलाउन, बीमा �यव�था गन� र सव�साधारण जनतालाई 
सरल एवं सलुभ यातायात सिुवधा उपल�ध गराउन, 
यातायात सेवालाई स�ुढ, स�म तथा �भावकारी 
बनाउन, सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
जारी भएको छ । उ� कानूनमा भएका �ावधानह� 
अ�रश: पालना ह�नपुद�छ भ�ने िवषयमा िववाद ह�न 
स�दनै । उ� ऐनको दफा १०१, १०२, १०३, १०४ 
मा भएका �ावधानह� काया��वयन गन� गराउन नेपाल 
सरकार त�पर छ भ�ने नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ । 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १०४ बमोिजम लामो दरुीका यातायातका 
साधन चलाउने चालकले ��येक ६/६ घ�टामा पालो 
फेनु�पन� �यव�था गरकेो छ । यो �यव�था सरुि�त र 
भरपद� यातायात सेवा �दान गन� ग�रएको हो । यस 

महासंघ र यसअ�तग�तका यातायात �यवसायीह�ले 
सो कानूनको पालना गरी आएका छन् र पालना गन� 
�ितव�ता जाहेर गद�छ� । यदाकदा यो दफा �भावकारी 
�पमा काया��वयन ह�न सकेको छैन भ�ने त�य 
साव�जिनक भइरहेको स�दभ�मा ब�ुदा थोर ै�यवसायीले 
मा� यसको पालना नगरकेो पाइयो । अिधकांश 
�यवसायीले यसको पालना गरी लामो दरुीको यातायात 
साधनमा चालकको वैकि�पक �यव�था ग�रएको छ 
र पालो फेरी स�चालन भई आएको छ भ�ने राि��य 
यातायात �यवसायी महासंघ के��ीय काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनसमेतको िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी तलुसी िसंखडा र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
शंकर सवेुदीले हरके नेपाली नाग�रकलाई नाग�रक 
अिधकारको �पमा िहड्ँडुल गन�लगायत साव�जिनक 
सवारीमा आवतजावत गन� �वत��ता रहेको छ । प�ुन 
चाहेको ग�त�यमा सरुि�तसाथ प�ुन पाउने अिधकार 
पिन नाग�रकलाई रहेको ह��छ । सडकको संरचना, 
सवारी चालकको अव�थासमेतका कारणबाट सडक 
दघु�टना ह�ने गरकेो छ । लामो दरुीका सवारी साधन 
एक जना सवारी चालकले चलाएको कारण िदनिदनै 
सवारी दघुट�ना भई अनाहकमा जनताले अकालमा 
�यान गमुाउन ु प�ररहेको छ । िविभ�न िज�लाह�मा 
भएको सडक दघु�टना �यसैको प�रणाम हो । सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को कानूनी 
�ावधानअनसुार २५० िक.मी. भ�दा बढी दरुीको 
लािग च�ने सवारी साधनमा दईु जना सवारी चालक 
रा�नपुन� �यव�था भएपिन यातायात �यवसायीह�ले 
सोको उ�लङ्घन गरी एक जना मा� सवारी राखेका  
छन् । �हरी �धान काया�लय ज�ता स�बि�धत 
िनकायबाट �यसको अनगुमन ह�ने गरकेो देिखदैँन । 
तसथ� साव�जिनक या�ालाई बढी सरुि�त बनाउन 

१०१२९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१०४ लाई कडाइका साथ काया��वयन गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेश, �ितषेधलगायत 
जो चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

�यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले 
�रट िनवेदक सव��च अदालतमा आउनपूुव� २०६९ 
सालमा म�ुय सिचवको नेत�ृवमा गिठत सिमितले 
लामो दरुीका सवारी साधनमा दईु जना सवारी चालक 
रहने ऐनको �यव�था कडाइका साथ काया��वयन गन� 
िनण�य भइसकेको र सोहीबमोिजम मातहत �ािफक 
�हरी काया�लयलाई िनद�शनसमेत भई काया��वयनमा 
आइसकेको र नेपाल सरकार साव�जिनक यातायात 
�यव�थालाई समयानकूुल �भावकारी जनमै�ी बनाउन 
ि�याशील रहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन सोही 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. यसमा मूलतः सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १०४ बमोिजम लामो 
बाटोमा सवारी चलाउदँा अिनवाय� �पले २ जना 
सवारी चालक रा�नपुन�मा सोअन�ुपको �यव�था 
नग�रएको, जसको कारणबाट साव�जिनक सवारीमा 
या�ा गदा� असरु�ा महससु भइरहेको छ । लामो दरुीको 
�टमा एक जना मा� चालक ह�न ुर चालक िनदाएको 
वा थाकेको कारणबाट दघु�टना ह�ने गरकेो, लामो दरुीका 
सवारी साधनको या�ा िदन �ितिदन जोिखमपूण� र 
लापरवाहीपूण� ह�दैँ गएकोले साव�जिनक सवारी अथा�त् 
भाडाका लामो दरुीका सवारी साधनको स�चालन 
तथा िनयमन च�ुत द�ु�त र �भावकारी बनाई 
नाग�रकको िजउधनको सरु�ाका लािग लामो दरुीका 

या�ीबाहक सवारी साधनमा मौजदुा ऐन कानूनको 
�यव�थाअनसुार २ जना सवारी चालक रा�नपुन� 
�ावधानलाई कडाइका साथ काया��वयन गनु�  गराउन ु
र ऐनको �ावधानिवपरीत लामोदरुीका सवारी साधन 
नचलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशलगायत 
�ितषेधको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन 
मागदाबी रहेको देिखयो । 

३. सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा भएको कानूनी 
�ावधानबमोिजम लामो दरुीको यातायात सेवा 
स�चालनमा २ जना सवारी चालक रा�ने �यव�था 
कडाइका साथ काया��वयन गराउन मातहत �ािफक 
�हरी काया�लयह�लाई िनद�शन िदइएको, नाग�रकलाई 
या�ाको �ममा कुनै दःुख क� हैरानी तथा जनधनको 
�ित ह�न निदनेतफ�  म��ालय पूण� �पमा सजग रहेको, 
यातायात �यवसायीह�ले ऐनको दफा १०४ को 
पालना ग�रआएको, लामो दरुीको यातायात साधनमा 
चालकको वैकि�पक �यव�था ग�रआएको र पालो फेरी 
स�चालन भई आएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न आव�यक छैन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ िजिकर रहेको देिख�छ । 

४. ��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
सव��थम या�ीह�लाई सरुि�त यातायात सेवा �दान 
गन� स�ब�धमा सवारी तथा यातायात �यव�थास�ब�धी 
कानूनी �यव�था गन� बनेको, सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत 
कानूनी �यव�थाको अवलोकन गन� सा�दिभ�क देिखन 
आयो । 

५. उ� ऐनको म�ुय उ�े�य सवारी 
दघु�टनाको रोकथाम गनु� , पीिडतलाई उिचत �ितपूित�  
िदलाउन,ु सव�साधारण जनतालाई सरल एवं सलुभ 
ढंगबाट यातायात सिुवधा उपल�ध गराउन ुर यातायात 
सेवालाई स�ुढ, स�म र �भावकारी बनाउन वा�छनीय 
रहेको भ�ने ऐनको ��तावनाबाट देिखन आउछँ । 
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६. उ� ऐनको दफा २(य) मा बाटो भ�नाले 
साव�जिनक सवारी चलाउनलाई िनधा��रत बाटो 
जनाउछँ भनी बाटोको प�रभाषा ग�रएको छ । दफा 
२(र) मा लामो दरुीको बाटोको दरुी िनधा�रण ग�रएको 
छ । सोअनसुार लामो बाटो (Long Route) भ�नाले 
या�ाका लािग ��थान गन� �थानबाट दईु सय पचास 
िकलोिमटर वा सोभ�दा बढी दरुीको ग�त�य �थानस�म 
प�ुने बाटोलाई जनाउछँ भनी उ�लेख छ । उ� 
�यव�थाअनसुार २५० िक.मी. भ�दा वा सोभ�दा बढी 
दरुीको बाटो लामो बाटो वा लामो दरुीको बाटो रहेको 
कुरा ��ट ह��छ । सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा २(र ) ले २५० िक.मी. लाई लामो 
दरुीको बाटो भनी प�रभाषा गरी या�ामा या�हु�को 
के क�तो सेवा सिुवधा एव ंसरु�ाको �यव�था रहेको 
छ भ�ने स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थाको बारमेा 
छलफल गनु�  उपय�ु देिख�छ ।

७. जसअ�तग�त उ� ऐनको दफा १०१ मा 
साव�जिनक यातायात सेवाका धनी वा �यव�थापकले 
या�ीको िज�मा िलएपिछ या�ाको स�ुदेिख ग�त�य 
�थानस�म िनधा��रत समयिभ� सरु�ासाथ प�ुयाउन 
िनजको कत��य ह�नेछ भ�ने उ�लेख छ । दफा १०३ 
मा चार घ�टाभ�दा बढीको दूरीमा च�ने या�ीबाहक 
साव�जिनक सवारीले ��येक चार घ�टामा एक पटक 
आधा घ�टा िव�ाम गनु�पछ�  भ�ने �यव�था छ । उ� 
दफा १०१ र १०३ को �यव�थाअनसुार सरुि�त 
�पमा िनधा��रत समयमा या�ीलाई ग�त�य �थानमा 
प�ुयाउने कत��य सवारी धनीको रहेको देिख�छ । 
�यसैगरी या�ीको सरुि�त या�ाको सिुनि�तताको लािग 
चालकको िव�ामको �यव�थासमेत गरकेो पाइ�छ । 

८. ऐनको दफा १०४ मा लामो बाटोमा 
यातायात सेवा स�चालन गन� या�ीबाहक साव�जिनक 
सवारीमा क�तीमा २ वटा चालक अिनवाय��पमा 
राखी ��येक छ घ�टापिछ पालैपालोसगँ सवारी 
चलाउन लगाउने कत��य यातायात सेवा स�चालन गन� 

�यव�थापक वा सवारी धनीको ह�नेछ भ�ने �यव�था 
छ । 

९. उपयु�� �यव�थाअनसुार या�ीबाहक 
साव�जिनक सवारी स�चालनमा मूलतः या�ीको सरु�ा 
एव ंिनधा��रत समयमा ग�त�य �थानमा प�ुयाउने काय� 
मह�वका साथ हेनु�  पन� देिख�छ । �यस काय�का लािग 
िनयिमत �पमा सवारी जाचँ गरी लामोदरुीका सवारी 
साधनलाई अझ बढी भरपद� र सरुि�त बनाउन ुपन� र 
सरल सलुभ एवं सरुि�त ढंगबाट सेवा �वाह गन� सवारी 
चालकको पालो फेनु�  पन� �यव�था रहेको पाइ�छ । 
उ� ऐनमा या�हु�लाई सिुवधा िदनका लािग ��येक 
६ घ�टामा सवारी चालकले पालो फेनु�  पन� �यव�था 
छ । य�तो कानूनी �यव�थाको मूल मम� नै या�ीबाहक 
सवारी साधनमा या�ा गन� या�ीको िजउधनको 
सरु�ाका लािग सवारी धनी र यातायात �यवसायीह� 
सजग र संवेदनशील ह�नपुछ�  भ�ने हो । 

१०. यी सबै कानूनी �यव�थाको पालना गनु�  
यातायात सेवा स�चालन गन� ��येक �यव�थापक वा 
सवारी धनीको कत��य हो । िनर�तर लामो समयस�म 
एउटै �कृितको काय� ग�ररहदँा चालकह�लाई शारी�रक 
�पबाट अ�व�थता कायम ह�न स�ने अनमुान गरी 
कानूनले उपयु�� सिुवधा या�हु�का हकमा समेत 
िवचार गरी लामो दरुीको स�ब�धमा ऐ.ऐनको १०४ मा 
अित�र� सेवाको कानूनी �यव�था ग�रएको पाइ�छ ।

११. अतः सडक दघु�टना ह�न निदन िव�मान 
ऐन कानूनमा भएका कानूनी �यव�थाको प�रपालना 
�भावकारी �पबाट ह�न आव�यक दिेख�छ । कानून 
आफँैमा काया��वयन ह�न स�दैन कानून काया��वयन 
गन� �यससगँ स�बि�धत िनकाय िज�मेवार र सि�य 
ह�न ुज�री ह��छ । ऐनमा समावेश ग�रएका �यव�थाले 
मा� सडक दघु�टना �यूनीकरण गन� होइन । �यो 
�यव�थालाई अिनवाय� �पले काया��वयनमा �याउन 
ज�री छ । सवारी दघु�टना कम गन�, सव�साधारण 
जनतालाई सरल एवं सलुभ ढंगबाट यातायात सिुवधा 

१०१२९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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उपल�ध गराउन, यातायात सेवालाई स�ुढ, स�म र 
�भावकारी बनाई जनताले सरल र सरुि�त �पमा 
या�ा गन� पाउने हकको ��याभूितका लािग कानूनी 
�यव�था ग�रएको ह��छ । कानूनमा उि�लिखत भएका 
�ावधानह�लाई कडाईको साथ पालन ग�रए िनि�त 
�पमा स�भािवत सडक दघु�टनाह�मा �यूनीकरण ह�न 
जानेछ । 

१२. �चिलत कानूनको प�रपालना गराई 
नाग�रकका संिवधानमा �द� बा�ँन पाउने हक 
अिधकारको स�मान, सरं�ण एवं �व��न गन� दािय�व 
रा�यको हो यस काय�का लािग िविभ�न िनकायह�को 
गठन ग�रएको ह��छ । यातायात �यवसायलाई 
समिुचत�पमा स�चालन र िनयमन गन�का लािग गठन 
ग�रएका िनकायले साव�जिनक सवारी साधनमा या�ा 
गन� ��येक या�ीले सरुि�त तवरले या�ा गरी ग�त�यमा 
सरुि�त �पमा प�ुन पाउने गरी �यि�को हकको 
स�मान गनु�  स�बि�धत िनकायको कानूनी कत��य हो ।

१३. नेपालको संिवधानको धारा ४४ मा 
��येक उपभो�ालाई गणु�त�रय व�त ुतथा सेवा �ा� 
गन� हक ह�ने र गणु�तरहीन व�त ु र सेवाबाट �ित 
पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम �ितपूित� पाउने हक 
ह�नेछ भनी उपभो�ा िहत सरं�णलाई मौिलक हकको 
�पमा ��याभूित गरकेो पाइ�छ । कानूनले िनधा�रण 
गरकेो मापद�डबमोिजमको सेवा �ा� गनु�  र �ा� 
सेवा सरुि�त भएको अनभूुित गनु�  संिवधानअनसुार 
��येक नाग�रकको संवैधािनक हकको �पमा रहेको 
देिख�छ । लामोदरुीका सवारी साधन स�चालन 
स�ब�धमा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐनले 
िनधा�रण गरकेो मापद�ड पूरा नगरी �य�ता सवारी 
साधन स�चालन गनु�  उपभो�ा िहतको िवपरीत 
ह�नकुा अि��र� कानूनबमोिजम द�डनीयसमेत ह�ने 
देिख�छ । उपभो�ाह�ले सरल र िनभ�यका साथ 
िलन पाउने सेवामािथको लापरवाही गन� पाउने छुट 
सिंवधान एवं �चिलत कानूनले िदएको पाइदँनै । सवारी 

तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १०४ 
को कानूनी �यव�था बा�या�मक रहेको देिख�छ । 
उ� �यव�था प�रपालना गन� सिकने वा नसिकने भनी 
अथ� गन� िम�नेसमेत दिेखदैँन । लामो दरुीका सवारी 
साधनमा या�ा गन� या�ीको िजउधनको सरु�ा कायम 
रहोस ्भनी िवधाियकाले उ� �ावधानलाई बा�या�मक 
�कृितको बनाएको अव�थामा ऐनको �ावधान 
लागू नगन� गरी सवारी साधन स�चालन गन� िम�ने
दिेखदैँन । दफा १०४ को उ� �यव�था पालना नगरी 
सवारी साधन स�चालन गरमेा सजायको भािगदार 
ह�नपुन� दिेख�छ ।

१४. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा 
६ मा ��येक उपभो�ालाई िजउधन �वा��य तथा 
स�पि�मा हािन प�ुयाउने उपभो�य व�त ुतथा सेवाको 
िब�� िवतरणबाट सरुि�त ह�न पाउने अिधकार भएको 
दिेख�छ ।

१५. �म ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैिनक 
आठ घ�टाभ�दा बढी �म िलन िनषेध ग�रएको छ । उ� 
कानूनी �ावधानबाट समेत कुनै पिन सवारी चालकलाई 
सो अविधभ�दा बढी काममा लगाउन निम�ने दिेख�छ । 
सवारी धनी र यातायात �यवसायीह�का बीच भइरहेको 
अ�व�थकर �ित�पधा�ले एकातफ�  सवारी चालकले 
कानूनले िनधा�रण गरकेो समयाविधभ�दा बढी काम 
गनु�  प�ररहेको देिख�छ भने अक�तफ�  लामो दरुीको 
सवारी साधनको या�ा िदनानिुदन बढी जोिखमपूण� एवं 
लापरवाहीपूण� भइरहेकोले यातायात सेवा स�चालन 
गन� �यव�थापक वा सवारी धनीले �यसतफ�  िवशेष 
�पमा �यान िदनपुन� देिख�छ । 

१६. िव�का िवकिसत मलुकुमा समेत सडक 
दघु�टना नभएका हैनन् तथािप ती मलुकुह�ले दघु�टना 
�यूनीकरण गन� सडकको संरचनामा सधुार, सवारी चेक 
जाचँमा कडाई, द� र कुशल सवारी चालक एवं एकजना 
सवारी चालकले एक पटकमा �यूनतम दरुीस�म सवारी 
चलाउने �यव�था गरी मानवीय ग�तीबाट ह�ने सवारी 
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दघु�टना �वतः �यूनीकरण ह�ने उपाय अवल�बन गरकेो 
अ�ययनबाट देिख�छ । 

१७. नेपालमा भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात �यव�था म��ालय, यातायात �यव�थापन 
िवभाग, नेपाल �हरीलाई सडक सरु�ा �वध�न गन� 
िज�मेवारी िदएको भएपिन ती िनकायह�बाट जित 
सरु�ा कायम ह�नपुन� हो �यित भएको पाइदँैन । ती� 
गितमा लापरवाहीसगँ हािँकएका सवारी साधन 
मोटरसाइकल र पैदल या�ीले जहँीतहँीबाट बाटो 
काट्दा �स�त दघु�टना भएको देिख�छ । �य�तो 
अिनयि��त �पमा चलेका वाहन र मोटरसाइकललाई 
िनय��ण गरकेो वा कारबाही गरेको पाइदँैन । य�तो 
काय�बाट सरुि�त र भयरिहत वातावरणमा या�लेु 
सहज या�ा गन� अिधकारलाई अवरोध गद�छ । हरके 
समय सवारी सरु�ा र सडकको अव�थाको अनगुमन 
एवं दघु�टना �यूनीकरण गन� �वत�� सडक सरु�ा 
प�रषद ् गठन गरी �ािविधक �पले समेत सश� 
बनाउन ुअिनवाय� दिेख�छ । ताक� मानवीय ग�तीबाट 
ह�ने सवारी दघु�टना �यूनीकरण गन� सहयोग पगुोस् । 
व�ततु सडक दघु�टनालाई �यूनीकरण गन� आव�यक 
छ । या�मुािथ ह�नै नपन� दघु�टना भई मानवीय �ित 
प�ुनभु�दा �य�ता दघु�टना ह�न स�ने कारणह�को 
पिहचान गरी समयमै रोकथाम गनु�  उपय�ु ह��छ । 
यसका िनि�त सडकमा िहड्ँने या�कुो चाप, काया�लय 
समयका साथै िव�ालय समय र कुन समयमा 
चाडपव�को िभडभाड ह�ने गद�छ �यसको अ�ययन गरी 
उ� समयमा सचेत गराउने काय� गनु�  आव�यक छ ।  

१८. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ८९ ले जाचँपास गराउनपुन�ः (१) 
कुनैपिन साव�जिनक सवारीको बाटो इजाजत प� िलन 
यस ऐनबमोिजम �य�तो सवारीको जाचँपास गराएको 
ह�नपुछ�  । (२) उपदफा (१) बमोिजम जाचँपास नगराई 
कुनै पिन साव�जिनक सवारीको लािग बाटो इजाजतप� 
िदइने छैन भनी ग�रएको बा�या�मक �यव�थाअन�ुप 

सवारी साधनको स�चालन तथा िनयमन च�ुत, द�ु�त 
र �भावकारी �पमा गन� ज�री छ । यसरी नाग�रकको 
िजउधनको सरु�ाको ��याभूित गन� �यान िदनपुन� कुरा 
के हो भने कानून र िनयमको पालना जो कोहीले पिन 
गनु�  पद�छ । जनु �यावहा�रक �पमा भएको पाइदैँन । 
यसको मतलब कानूनको प�रिधभ�दा बािहर नगई 
कानूनको अ�रश: �पमा पालना गन� हो भने दघु�टनामा 
�यूनीकरण ह�ने िनि�त छ । तसथ� मािथ उि�लिखत 
िववेचना र िव�ेषणका आधारमा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ र १०४ मा 
भएको बा�या�मक �यव�थालाई �भावकारी �पमा 
काया��वयन गनु�  गराउन ुिवप�ीह�को कानूनी कत��य 
हो ।

१९. साथै सवारी दघु�टना �यूनीकरणका लािग 
सरकारका सरोकारवाला िनकायह�बाट �चिलत ऐन 
कानूनको काया��वयनतफ�  अ�सरता देखाए तापिन 
वा�तिवक �पमा सवारी दघु�टनामा कमी आएको भने 
पाइदैँन । पिछ�ला समयमा बढ्द ैगएका शङ्ृखलाव� 
दघु�टनाबाट सवारी सरु�ामा भयावह ि�थित देिखन 
आएको छ । िनर�तर �पमा भएका या�बुाहक बसह�को 
दघु�टनाबाट आम जनतामा या�बुाहक साधनबाट या�ा 
गदा� मन� बा�ँने िनि�त नभएको, जनु दघु�टनालाई 
सहज िनय��ण गरी या�हु�को जनधनको सरु�ा 
गन� सिकने िथयो �य�तो नह�न ुपन� दघु�टना वा�तवमा 
�मताभ�दा बढी या� ु बसमा रा�ने, भि�कएको वा 
िपच नभएको बाटोमा �यानै नप�ुयाई ती� गितमा 
गडुाउने, बस र वाहनको समय समयमा मम�त नगरी 
खराब अव�थामा जबरज�ती स�चालन गन�, सामा�य 
लेखपढस�म नगरकेा र द�ता (तािलम) नभएका जो 
कोही चालकलाई �यून वेतनमा राखी सवारी स�चालन 
गन� ज�ता �िुट म�ुय �पमा दघु�टनाका कारण बनेका 
छन् । यसका अित�र� बेमौसममा ग�रने अ�यवि�थत 
िनमा�ण, वैकि�पक उपायिबना ग�रने पूवा�धार 
सधुार, कमजोर �ािफक �यव�थापन, �भावकारी 
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अनगुमनको अभाव, सवारी धनी र �यव�थापकबीचको 
अ�व�थकर �ित�पधा�, सवारी जाचँ पो� (Vehicle 
fitness center) को अभाव ज�ता िविवध कारण नै 
सवारी दघु�टनाका कारक रहेका छन् । यसको बेलैमा 
�यव�थापन नगन� हो भने जनताले झन् दघु�टनाको 
ि�थित बेहोनु�पन� र या�ा झन् जोिखमपूण� ह�ने देिख�छ । 

२०. हरके सवारी साधनको भारवहन 
�मता र उमेर हद तोिकएको ह��छ । तथािप भारवहन 
�मताभ�दा बढी सामान र या� ु राखी अ�यवि�थत 
बाटोमा ती� गितमा सवारी स�चालन भएको 
देिख�छ । थो�ा र जाचँपास िबनाका सवारी साधन 
सडकमा िनवा�ध �पमा गिुडरहेका ह��छन् । यसको 
�यव�थापन गनु�  अ�य�त ज�री देिख�छ । नाग�रकले 
सहज �पमा या�ा गन� पाउने वातावरण िसज�ना 
नभएस�म य�तो भयावहको ि�थित कायमै रहने 
देिख�छ । यसका लािग सडक िडजाइनदेिख कामदार 
र या�कुो सरु�ास�मका सम� �े� समेट्ने गरी भएको 
कानूनी �यव�थालाई �वल�पमा काया��वयन गनु�  
अितआव�यक देिखएको छ । सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को �भावकारी काया��वयनका 
लािग गहृ म��ालय, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालय, �हरी �धान काया�लय, राि��य 
यातायात �यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ 
र उपभो�ाम�येबाट नाग�रक समाजसमेतको 
�ितिनिध�व ह�ने गरी सिमित गठन गरी सवारी सरु�ा 
स�ब�धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात 
�यव�थास�ब�धी ऐन र िनयमावलीले लामो दरुीका 
साव�जिनक सवारी साधन स�चालन स�ब�धमा ऐनको 
दफा १०४ मा भएको कानूनी �यव�था र िनधा�रण गरकेा 
अ�य मापद�डह� �भावकारी �पमा काया��वयन गन� 
गराउनेतफ�  त�काल पहल गनु�  भनी नेपाल सरकार 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालय र 
�हरी �धान काया�लयको नाममा परमादेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । 

२१. यसका अित�र� साव�जिनक 
पदािधकारीह� र सरोकारवालाह� सबैले साव�भौम 
स�प�न �यव�थािपकाले बनाएका यसस�ब�धी 
िवशेषत: सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा २ र १०४ ले �यव�था गरेका 
कानूनी दािय�वको अ�रश: पालना र काया��वयन गन� 
कत��य िवप�ीह�को रहे भए तापिन सोको अलावा 
यो िनद�शना�मक आदेश िवप�ीह�का नाउमँा जारी 
ग�रिदएको छ ।

(१) अ�यवि�थत सवारी साधनको �ित�पधा� 
र �तरो�नित नभएका सडकबाट 
मानवीय जीवनलाई उ�च जोिखममा 
राखी साव�जिनक सवारी साधनको �योग 
स�चालन भइरहेको स�दभ�मा हाल 
भएका सडकह�को मम�त, �तरो�नती र 
सधुार गनू� । 

(२) सडकको मम�त, सधुार र �तरो�नती गदा� 
आिथ�क वष�को अ�तितर गन� पर�परा 
हटाई आिथ�क वष�को स�ुबाटै उ� 
िनमा�ण, �तरो�नती मम�त स�भारको 
काय� गनु�  गराउनू । 

(३) सडक िकनारामा पैदल या�हु� िहड्ँडुल 
गन� स�ने पेटीको �यव�था गनू� । 

(४) सव�साधारण बढी िहड्ँडुल आवात जावत 
गन� चौक ग�लीह�मा आकाशे पलुको 
िनमा�ण गनु�  । 

(५) लामो बाटोमा यातायात सेवा स�चालन 
गन� या�ीबाहक सवारीमा क�तीमा 
दईुवटा चालक अिनवाय� �पमा राखी 
��येक छ घ�टापिछ पालैपालोसगँ 
सवारी चलाउने गरी �यव�था िमलाउनू । 

(६) ��येक साव�जिनक सवारी साधन 
याि��क �पमा िठक बेिठक के छ, सो 
सवारी साधनको याि��क ि�थित र 
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�व�पको बेला बेलामा याि��क परी�ण 
(Mechanical test) गरी िठक भएको 
�मािणत भएको अव�थामा मा� �य�तो 
सवारी साधनलाई चलाउने अनमुित  
िदनू । 

(७) धेर ैसाव�जिनक सवारी साधनह� बाटो 
इजाजत प� �ा� नगरी चलाउने ग�रएको 
ह�दँा साव�जिनक सवारी साधनले बाटो 
इजाजत प� लएर मा� चलाउने �यव�था 
िमलाउनू । 

(८) बाटो इजाजत प� िददँा थो�ा बसह�लाई 
चलाउने बाटो अनमुित प� निदनू । 

(९) लामो दरुीका साव�जिनक सवारी 
साधनका चालकह�लाई ऐनको 
उ�े�यअन�ुप ��येक चार घ�टामा 
आधा घ�टा िव�ामको अवसर िदनू । 

(१०) साव�जिनक सवारी साधनमा िसट 
�मताभ�दा बढी या�ीह� रा�ने 
दिेखएकोले िसट �मताभ�दा बढी 
या�ी नरा�न ु र राखेमा कानूनबमोिजम 
कारबाही गनू� । 

(११) साव�जिनक सवारीका या�हु�लाई 
�य�ता सवारीका चालक, सहचालक, 
हे�परबाट द�ुय�वहार ह�ने गरकेोमा �य�तो 
द�ुय�वहार ह�न निदनू । 

(१२) साव�जिनक सवारी साधनको �योग 
स�चालनमा �यसका सवारी धनीह�बाट 
लागू ग�रएको हालको िसि�डकेट �णाली, 
च��य �णालीले एकािधकार कायम गन� 
ह�नाले �यसलाई अिवल�ब खारजे गनू� । 

(१३) सरुि�त सडक नभएको �थानमा पिन 
जबरज�ती साव�जिनक सवारी साधन 
उिछनाउिछन गरी चलाउने ग�रएकोले र 
साघँरुो बाटो भएको �थानमा जबरज�ती 

साव�जिनक सवारी साधन चलाउन रोक 
लगाउनू । 

(१४) समय समयमा राि��य यातायात 
�यवसायी सघंसगँ सम�वय गरी �ािफक 
�हरी महाशाखा र यातायात �यव�था 
िवभागले चालक सहचालक खलासीलाई 
सेवासगँ स�ब�धी अिभमखुीकरण 
तािलम स�चालन गनु� , सवारी चालक 
अनमुित प�को िवतरण र नवीकरणमा 
कडाई गनु�  र िनि�त यो�यता िनधा�रण 
गरी �य�तो यो�यता नभएको �यि�लाई 
चालक अनमुित प� निदनू ।  

(१५) हाल भइरहेको यातायात �यव�था 
काया�लय र �ािफक �यव�था 
काया�लयको काय�मा अ�य देशको सेवा 
सिुवधा �िविध सरहको मापद�ड लागू 
गरी �यसको �तरो�नित अिवल�ब गनू� । 

(१६) सावधानी अपनाउदँा अपनाउदँ ै सवारी 
दघु�टना भई या�कुो म�ृय ुभएमा मतृकले 
पाउने िबमा, िक�रया खच� र �ितपूित�  
�ा� गन� सहज उपाय अवल�बन गनु�  
गराउन ुर सोको समयानकूुल समायोजन 
गनू� । 

(१७) लामो दरुीको सवारी साधन दघु�टना 
ह�दँा ह�ने घाइतेह�को उपचारको लािग 
त�ु�त �ब�ध िमलाउनू । 

(१८) सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(१)(२) र (३) 
को �योगमा अिभयोजन प�बाट कितपय 
अव�थामा असावधानी अपनाएको 
अव�था ह�दँा दघु�टनाको अव�था हेरी 
सोको �योग गन� लगाउने �यव�था 
िमलाउनू । 

(१९) या�बुाहक सवारी साधनलाई मालबाहक 
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सवारी बनाएकोसमेत देिखएको ह�दँा 
�य�तो अव�था ह�न निदनू । 

(२०) साव�जिनक सवारी साधन िनद�िशत 
�थानबाहेक िबसौनी गरकेो अव�था, 
जहा ँमन ला�यो �यही ँर या�लेु जहा ँमन 
ला�यो �यही ँरोक� सवार ह�ने अव�थाको 
अ��य गनू� । 

(२१) सहरीकरण भएको �े�मा चक� हन� 
बजाउने गरकेो, राित िडम लाइटको 
�योग नगरी सवारी साधनको 
अ��थानको चक� ब�ी बाली आखँाको 
�योित नै खतम गन� गरकेो अव�थामा 
सो ह�न निदनू । 

(२२) कितपय साव�जिनक सवारी साधनले 
या�हु�लाई तोिकएको ग�त�यमा 
प�ुयाउने नगरकेो अव�थामा ग�त�य 
�थानमा नै प�ुयाउने �यव�था िमलाउनू । 

(२३) लोकमाग�बाहेकको �थानमा साव�जिनक 
सवारी साधन चलाउदँा या�बुाहक 
सवारी साधन र मालबाहक सवारी 
साधन अलग अलग �टबाट चलाउने 
�यव�था िमलाउनू । 

(२४) साव�जिनक सवारी साधन �योग गन� 
या�हु�लाई रा�यका अित िविश� र 
िविश� �यि�ह�को सवारीले या�ा 
क�कर बनाइरहेको स�दभ�मा �य�ता 
अित िविश�, िविश� �यि�ह� सवार 
ह�ने सवारी �ट अगािड नै िनधा�रण गनु�  
वा छोटो �ट �योग गनु�  वा वैकि�पक 
�टको �यव�था गनू� । 

(२५) पैदल या�हु�ले जे�ा�िसङको �योग 
नगरकेो, भएका आकाशे पलुको �योग 
कम गरकेो र �य�ता आकाशे पलु जे�ा 
�िसङ व�रप�र ख�ुा पसले, नाङ्ले 

पसले, चटपटे, पानीपरुी पसले, चटक 
देखाउनेसमेतको िभड ह�ने गरकेो अव�था 
ह�दँा सो सबै त�ु�त हटाई या�हु�लाई 
जे�ा�िसङ र आकाशे पलुबाट अिनवाय� 
�पमा िहड्ँने �यव�था िमलाउनू । 

(२६) िबरामीबाहक बाहन (Ambulance), 
स-साना िव�ाथ�ह� सवार गाडीसमेतले 
िभडभाडको कारण बाटो नपाउने 
अव�थाको अ��य गनू� । ती सवारीलाई 
पिहलो �ाथिमकता िदनू । 

(२७) साव�जिनक सवारी साधनको आय ुर गित 
िनि�त गनू� । साव�जिनक सवारी साधनमा 
िसट सं�या तो�नू । िनि�त िसटभ�दा 
बढी िसट बनाई बढाई या�हु� चढाउने 
बसा�ने काय� ब�द गनू� । 

(२८) साव�जिनक सवारी साधन दघु�टना भएको 
अव�थामा त�ु�त दघु�टना छानिबन 
सिमित गठन गन� �यव�था गनू� । 

(२९) कितपय अव�थामा दघु�टना ह�दँा �य�तो 
दघु�टना गन� सवारी साधनले दघु�टनाबाट 
घाइते भएको �यि�लाई �याक गरी 
मारकेा घटना स�ुनमा आएको पाइदँा 
�य�तालाई छानिबन गरी कडा कारबाही 
गन� �यव�था िमलाउनू । 

(३०) सडकह� कम गणु�तरका रहेका, 
लगातार गाडीको सं�यामा विृ� 
भइरहेको �ािफक जाम किह�यै पार गन� 
नसिकने अव�था देिखएकोले सडकको 
िव�तार र वैकि�पक माग�ह�को िनमा�ण 
गन� �यव�था िमलाउनू । 

(३१) जहा ँ पायो �यही ँ सवारी साधन रो�ने, 
दादािगरी देखाउने, बाटो नछाड्ने आ�नो 
साइडमा सवारी साधन नचलाउनेलाई 
कडा कारबाही गरी, सवारी चालक 
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अनमुित प�समेत र� गन� �यव�था गनू� । 
(३२) दशेमा जनुसकैु लोकताि��क आ�दोलन 

ह�दँा पिन साव�जिनक सडकलाई 
�योग गरी या�हु�लाई हैरानी िदएको 
दिेखदँा राजनीितक दलह�, पेसागत 
संघसं�थाह�को आ�दोलनसमेतलाई 
�याल गरी �य�तो आ�दोलन गन� र 
आ�ना माग �दश�न गन� िनि�त �थान 
तोिकिदनू । 

(३३) राजमाग� आसपास िव�ापन, होिडङ 
बोड� रा�ने, �ािफक िच�ह�को 
सरसफाइ, रगंरोगन समय समयमा गन� 
गरकेो नपाइएको ह�दँा �य�ता अनाव�यक 
िव�ापन हटाउने र �ािफक िच�ह�को 
�योग गन� लगाउनू । 

(३४) चालकले मादक पदाथ� सेवन गरी 
साव�जिनक सवारी साधन चलाउने काय� 
ब�द गनु�  र हाल सवारी साधन चलाउदँा 
मोबाइल फोनको �योग अ�यािधक 
भएको देिखदँा सवारी चलाउने 
अविधस�म चालकले मोबाइल फोनको 
�योग गन� ब�द गन� लगाउनू । 

(३५) साव�जिनक सवारीलाई वातावरण मै�ी, 
लैङ्िगक मै�ी, फरक �मता भएका 
�यि� मै�ी र जे� नाग�रक मै�ी बनाउनू । 

(३६) साव�जिनक सवारी साधन �योग गन� 
या�हु�बाट �य�ता सवारी साधनको 
मािलक, स�चालकह�ले मनपरी भाडा 
िलने अभ� �यवहार गन�, बीचमै छाड्ने 
ज�ता काय� भएकोमा त�ु�त कारबाही 
गरी मका� पन�लाई �ितपूित�को �यव�था 
िमलाउनू । 

(३७) साव�जिनक सवारी साधन स�चालन गदा� 
बीच बाटोबाट या� ु चढाउने, �यो या� ु

चढाएबापत �यहीकँो स�पक�  �यि�ले 
बढी भाडा िलने, या�हु�लाई पन� दैिनक 
सौच काय� गन� पिन निदने काय�ह� 
भएको अव�थामा त�ु�त कारबाहीको 
�यव�था गनू� ।

(३८) साव�जिनक सडकका दायाबँाया ँ
स�चािलत ख�ुा पसलह�, छा�ा टहरा, 
अिनयिमत गितिविधह� अिवल�ब हटाई 
साव�जिनक सवारीको स�चालन सहज 
�पमा ह�ने �यव�था अिनवाय� िमलाउनू । 

(३९) कितपय अव�थामा अिनवाय� साव�जिनक 
सवारी साधनसमेत चलाउन निदने 
ध�ृता रहेको ह�दँा सो गन� निदनू । 

(४०) उपयु�� स�पूण� काय�ह� भए नभएको 
जाचँबझु गरी अ�य सधुार गनु�पन� 
काय�ह�लाई समेत �यान िदई 
साव�जिनक सवारी साधनको �योग 
र स�चालनको �यव�थापनको लािग 
चािहने अ�य उपय�ु आव�यक कदमह� 
चा�नेतफ�  एक सिमित गठन गरी वािष�क 
�पमा सव�साधारणले थाहा जानकारी 
पाउने गरी वािष�क �ितवेदन �कािशत 
गन�समेत यातायात �यव�था काया�लय 
र �ािफक �हरी महाशाखालाई िनद�शन 
िदइएको छ ।     

२२. ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह� 
र फैसला काया��वयन िनद�शनालयमा िदनू । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त
इित सवंत् २०७२ साल चै� २४ गते रोज ४ शभुम् ।

१०१२९ - अिधव�ा तलुसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७३।१०।२०

०७१-WO-०५१६

िवषयः परमादशे

िनवेदक : बाकेँ िज�ला मटेिहया गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं.५ ब�ने अिधव�ा रामकुमार दीि�त

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § वषा�त ्को समयमा अिवरल वषा�का कारण 
रा�ी खोलामा आएको बाढीले गदा� �भािवत 
नदी आसपासका गाउँह� र ती गाउँह�मा 
बसोबास गन� आम नाग�रकह� भोक, रोग, 
अिश�ा, ग�रबी र उिचत बास�थानको 
सुिवधाबाट वि�चत ह�ने कुरामा रा�यका 
िज�मवेार िनकाय बेसरोकार रहन े काय� 
�यायपूण� ह�न स�दैन । �य�ता �भािवत 
इलाकाका �यि�ह�को िश�ा, खा�ा�न 
र उिचत बास�थानलाई यथासमयमा 
�यव�थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन 
पाउन ेकुराको ��याभूित ग�रन ुपन� । 

(�करण नं.४)
 § �व�छ वातावरण नाग�रकको वा समूह 

िवशेषको मा� सरोकारको िवषय नभएर 
रा�यकै चासो र सरोकारको िवषय ब�नु 

पद�छ । यसका लािग रा�यले िविभ�न 
वातावरण सरं�णस�ब�धी कानूनह�को 
तजु�मा गनु�, िविभ�न िनकायह�को 
गठन गनु� र वातावरण सरं�णस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य सघं स�ंथाको सद�य र 
वातावरण सरं�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
सि�धह�को प� रा�� ब�न ु मा� �या� 
ह�दैँन । वातावरण सरं�णलाई रा�यको 
मु�य �ाथिमकतािभ� पारी सरं�णको 
लािग काय��मको तजु�मा प�ात ्�भावकारी 
काया��वयनमाफ� त �व�छ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने नाग�रकको मौिलक हकको 
��याभूित गन� पिन अप�रहाय� ह�न े। 

(�करण नं.६)
 § सिंवधानले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, 

�व�छ वातावरणको हक, खा� स��भुताको 
हक, आवासको हक, सामािजक �यायको 
हक, सामािजक सुर�ाको हकलाई मौिलक 
हकको �पमा सवैंधािनक ��याभूित 
�दान गरकेो प�र�े�यमा िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो िवषयव�तुह� सिंवधानको 
समाजवाद उ�मखु समाज िनमा�ण गन� 
िदशामा चुनौतीको �पमा रही तत ्तत् 
िवषयह�का स�ब�धमा दीघ�कालीन 
समाधान नखोिजने हो भन े�यसले वत�मान 
सिंवधानको समाजवाद उ�मखु सम�ृ रा�� 
िनमा�ण गन� ल�यमा नै अवरोध सजृना गन� 
ह�दँा िनवेदन मागदाबीबमोिजमको �यव�था 
गनु� पन� कुरा वा�छनीय नै रहकेो देिखने । 

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी मधरु पाठक
िवप�ीका तफ� बाट : 

�नण�य नं. १०१३०
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § वन ऐन, २०४९
 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

आदेश
�या. गोपाल पराजुली : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अ�तग�त 
पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र 
आदशे यस�कार छः-

म िनवेदक नेपाली नाग�रक भई बाकेँ 
िज�लाको बाढी �भािवत �े� मटेिहया गाउ ँ िवकास 
सिमितमा बसोबास गरी आएको छु । म िनवेदक कानून 
�यवसाय र िविभ�न सामािजक सं�थामा संल�न ह�नकुा 
साथै रा�ी नदी बाढी पीिडत पिन ह� ँ।

बाढी, पिहरो, डुबान, कटान र पटान वष�नी 
रा�ी नदीले म िनवेदकलगायत आम नाग�रकलाई िदने 
उपहार हो । जसबाट वष�नी अरबौकँो धन स�पि� 
न� भई पीिडतह� झन् ग�रबीको रखेामिुन �वेश 
गन� बा�य छन् । िवगत १५ वष�देिख रा�ी नदीबाट 
पीिडत ब�दै आएका म िनवेदकलगायतका पीिडतह� 
रा�यले सरुि�त बास�थानको �यव�था नगरी िददँा 
वन �े�मा आ�य�थल बनाउन बा�य छन् । जसले 
गदा� पया�वरणको िवनाससगैँ �व�छ हावापानीबाट 
वि�चत भई �दूषण बढी जलवाय ु प�रवत�नमा समेत 
नकारा�मक असर प�ररहेको र वन िवनास गरी 
बसोबास गरकेोमा सो �े� पिन डुबानमा पन� गरकेोले 
वन िवनासको रोकथाम गरी सरुि�त बसोबास, सरुि�त 
पया�वरण, �व�छ हावापानी �ा� गन� म िनवेदकलगायत 
स�पूण� नाग�रकको अिधकार भई पया�वरणको सरु�ा, 
सामािजक �याय र मानव अिधकारको वकालत गन� म 
िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र सरोकार रहेको छ ।

अिवरल वषा�का कारण रा�ी नदीमा �ावण 
२९ गते आएको बाढीका कारण �भािवत नाग�रकह� 
सरुि�त पनु�था�पना, दीघ�कालीन �पमा बाढी 
पिहरो रोकथामको लािग वन जंगलको िवनास रो�न, 
पया�वरणको सरु�ा, बाढीबाट नाग�रक र गाउहँ�को 
सरु�ाको लािग तटब�धको िनमा�णलगायतको िवषय 
साव�जिनक िहत र सरोकार (Public Interest 
Litigation) को िवषय भएकोले िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशलगायत उपय�ु आदशे जारी गरी पाउन 
िनवेदन गद�छु ।

िवगत २ दशक यता बाकेँ िज�लामा 
वन िवनास ित� �पमा बढेकोले भइरहेको काब�न 
उ�सज�नलाई सो�ने �मता पिन कम ह�दैँ गएको छ । 
रा�ी नदीमा भारतीय तटब�धका कारण �ाकृितक 
बहाव रोकेपिछ िवगत डेढ दशकदेिख बाकेँ िज�लाको 
मटेिहया, गंगापरु, फ�ेपरु होिलया, बेतहनी, बनक�ी, 
क�दीलगायत दज�नभ�दा बढी गाउहँ� िवलीन 
भइसकेका र अ�य िविभ�न खोलानालाका कारण थप 
दज�नभ�दा बढी गाउ ँिवकास सिमितह� डुबान, कटान 
र पटानमा पद� आएका छन् ।

पीिडतह� अ�व�थकर जीवन िजउन बा�य 
छन् । बाढीले घरको स�पूण� खा�ा�न न� गरी सकेको, 
रा�यले केही मा�ामा राहत िवतरण गरपेिन पया�� 
छैन र ह�न पिन स�दनै । बालबािलकाह� कुपोषणका 
िशकार छन् भने बाढीले खेत काटी सकेको, कसैको 
खेतको बाली बगाई सकेकोले िनकट भिव�यमा खा� 
सङ्कट समाधान ह�ने िनि�चत छ भने बालबािलकाह� 
अिभभावकसगैँ एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा जाने ह�नाले 
उनीह�को िश�ाज�नसमेत �भािवत भएको छ ।

वष�देिख अिनयि��त त�रकाले बाकेँ िज�लामा 
वन िवनास भइरहेको, ढुङ्गा, िग�ी, बालवुालगायत 
वन पैदावरको अिनयि��त त�रकाले ग�रएको दोहनका 
कारणले रा�ी नदीमा लगातार बाढी आउने, सो 
बाढीको �ाकृितक िनकास भारतले ल�मणपरु तटब�ध 

१०१३० - अिधव�ा रामकुमार दीि�त िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िनमा�ण गरी ब�द गरी िदएको अव�था रहेको छ । वन 
िवनासलाई रो�ने �मखु दािय�व वन ऐन, २०४९ 
ले वनसगँ स�बि�धत पदािधकारी कम�चारी र �हरी 
सरु�ाकम�लाई िदएको छ । यो दवुैले आ�नो दािय�व 
इमा�दारीका साथ िनवा�ह नगरकेा कारण �ितिदन वन 
�े� साघँ�ुरदँै गइरहेको छ । रा�ी नदीको �ाकृितक 
बहाव खलुाउन रा�यबाट कुनै �यास नगरी �भािवत 
नाग�रकह�को सरुि�त पनु�था�पनातफ�  पिन दैवी 
�कोप उ�ार सिमितले आजस�म कुनै पहल नगरकेो 
कारण पीिडतह�ले अ�यवि�थत त�रकाले जङ्गल 
फँडानी गरी बसोबास गन� बा�य भएका छन् ।

रा�ी नदीको िकनारमा अवि�थत मटेिहया, 
नेवाजी गाउ,ँ भगवानपरु, गंगापरु, कुदरबेटवा, सोनवषा�, 
िप�हवा, फ�ेपरु गाउहँ� ऐितहािसक गाउहँ� ह�न् । 
एक दशकभ�दा बढी समयदेिख यस िज�लामा 
नदीनाला िनय��ण गन� रा�यले “जनताको तटब�ध” 
प�रयोजना लागू गर ेपिन वष�दँिेख डुबानमा पद� आएका 
र हाल रा�ी नदीको कटानमा परकेा उ� गाउहँ�को 
सरु�ा उ� प�रयोजनाको �ाथिमकतामा नपरकेो 
कारणले उ� गाउहँ� लोप ह�ने अव�थामा पगेुका
छन् । बाढीले गदा� वष� बाली तयार नभएस�मका लािग 
घरमा भ�डारण गरी रािखएको खा�ा�न न� भएको, 
खेतमा लागेको बालीसमेत न� भइसकेको, आगामी 
िहउदँ े बाली तयार नभएस�म बाढी पीिडतह�लाई 
भोकभोकै ब�न ुपन� बा�यता रहेको छ । खेतसमेत कटान 
भइसकेको पीिडतह�को अव�था झन् सङ्कटपूण� 
भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१८(३) ले ��याभूत गरकेो ��येक नाग�रकलाई 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम खा� स��भतुाको हक 
हनन भएको छ ।

बाढी पीिडतको घर या त भि�कएको छ 
र नभि�कएको घर बाढीले कमजोर भई जिहलेसकैु 
भि�कन स�ने अव�था भएकोले बा�य भई रा�यको 
िनगरानीमा वन जङ्गल खोलानालाको िकनारमा 

ब�न ु पन� बा�यताले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२(१) ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको �यार�ेटी गर े पिन सो हकसमेत खोिसएको 
छ । साथै आउने िदनमा तापमानमा समेत विृ� ह�ने 
ह�नाले िविभ�न िकिसमका महामारीह� फैिलन स�ने 
स�भावना भएकोले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १६(१) ले �यव�था गरकेो ��येक 
नाग�रकलाई �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक 
हनन ह�ने स�भावना रहेको छ ।

रा�ी नदी तथा अ�य खोला नालामा आएको 
बाढीले बाढी पीिडत र गैर बाढी पीिडतको खा� 
अिधकार, सरु�ाको अिधकार, स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकार, �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
अिधकारलगायतका अ�य अिधकारह� रा�यको 
लापरवाहीपूण� �यवहारले कुि�ठत ह�ने स�भावना �बल 
भएकोले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२), सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४०(२) समेतका आधारमा परमादेशलगायत 
उपय�ु आ�ा आदेश पजु� जारी ग�रपाऊँ ।

दवैी �कोपबाट असर परकेो वा पन� 
स�ने �े�मा दैवी �कोपको िनय��ण, रोकथाम, 
पनु�था�पना र िजउधनको सरु�ासमेतका काय� 
दवैी �कोप उ�ार काय�अ�तग�त पन� भएकोले रा�ी 
नदीलगायत खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट 
पीिडतह�लाई �भावी �पमा भिव�यमा जनधनको 
�ितसमेत नह�ने गरी पनु�था�पना गन� काय� दवैी 
�कोप उ�ार काय�अ�तग�त पन� भएकोले रा�ीलगायत 
खोलानालामा भएको र आउने बाढीबाट पीिडतह�लाई 
�भावी �पमा भिव�यमा जनधनको �ितसमेत नह�ने 
गरी दैवी �कोप उ�ार ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७, 
७क, ९, ९क बमोिजम सरुि�त �थानमा पनु�था�पना 
गरी िश�ा, �वा��य र सरु�ाको अिधकारबाट वि�चत 
ह�न निदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ ।
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नदी नालाबाट ह�ने डुबान र कटानको 
स�भावना अ�ययन गरी सोलाई िनय��ण गन� 
जनताको तटब�ध प�रयोजना यस िज�लामा लागू 
ग�रएको छ । उि�लिखत गाउहँ�को िकनारमै 
रा�ी नदी पगुी सकेको भए पिन जनताको तटब�ध 
आयोजनाले गरकेो भेदभावपूण� ि�याकलापका कारण 
उ� गाउहँ�को सरु�ा उ� आयोजनाको काय��ममा 
हालस�म पन� सकेको छैन । तसथ�, उ� गाउहँ�लाई 
रा�ी नदीको कटान र डुबानबाट बचाउनको लािग 
�थायी तटब�ध िनमा�ण गन� लगाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कारण भए सो �ा� भएको 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै वा 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ �ा� भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको आदेश ।

२०७१ साल साउन मिहनामा आएको 
अिवरल वषा�को कारणले यस िज�ला भई ब�ने रा�ी 
नदीलगायतका खोलानालामा आएको बाढीबाट 
जोिखममा परकेा मटेिहया, गंगापरु, फ�ेपरु, होिलया, 
बतहनी, बनक�ी, क�दीलगायतका गाउ ँ िवकास 
सिमितका नाग�रकलाई त�काल िज�ला �शासन 
काया�लयको सि�यतामा सरुि�त �थानमा बसोबासको 
�यव�था िमलाइएको र बाढी आउने काम समा� भएपिछ 
बाढी पीिडत प�रवारह� पनुः आ-आ�नो �थानमा फक� 
सकेको अव�था रहेको छ । िज�ला �शासन काया�लय 
बाकेँले नेपाल सरकारको नीितअन�ुप काय� गरी 
आएको र यस काया�लयको �मखु काय� शाि�त सरु�ा 
कायम गनु�  भएकोले तटब�ध िनमा�ण गन�, पनुवा�सको 
काय� यस काया�लयको काय� �े�िभ� नपन� भएको ह�दँा 

नेपाल सरकारले स�चालन गन� काय�मा शाि�त सरु�ा 
�दान गन� ग�रएको र तोिकएको अ�य मानवीय काय�को 
दािय�वबाट पि�छने काम यस काया�लयबाट नभएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय बाकेँको िलिखत जवाफ ।

दवैी �कोप उ�ार ऐन, २०३९ र के��ीय 
दवैी �कोप उ�ार सिमितको िनद�शनबमोिजम 
बाढीको जोिखममा रहेका नाग�रकह�को सरु�ा र 
पनु�था�पनाको काय� तदा�कताका साथ अ�थायी 
�पमा स�प�न ग�रएको छ । �थायी �पमा पनु�था�पना 
गन� काय� िज�ला दवैी �कोप उ�ार सिमितको 
नभएकोले के��ीय दैवी �कोप उ�ार सिमित र नेपाल 
सरकारले नीित िनमा�ण गरी िनद�शन गरमेा सोबमोिजम 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम काय� ग�रने नै ह�दँा 
�रट िनवेदकले यस िज�ला दैवी �कोप उ�ार सिमित 
बाकेँलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ भ�ने िवप�ी िज�ला दैवी �कोप उ�ार 
सिमित बाकेँको िलिखत जवाफ ।

गहृ म��ालयले सीिमत �ोत र साधनका 
बाबजदु पिन बाढी, पिहरो तथा डुबानबाट भएको 
मानवीय तथा भौितक स�पि�को �ितका लािग 
त�काल राहत तथा पनु�था�पनाको लािग काय� गद� 
आएको छ, ग�ररहने पिन छ । िवपद ् पीिडतह�को 
पनुवा�सस�ब�धी काय�का लािग िवपद् पीिडत पनुवा�स 
काय�िविध, २०७१ अनसुार गिठत �ािविधक सिमितको 
�ितवेदनअनसुार सहरी िवकास म��ालयबाट 
पनुवा�सका काय��म स�चालन ह�ने छन् । काय�िविधले 
नै �ािविधक सिमितमा रहने पदािधकारी तोकेको ह�दँा 
पनुवा�सको िज�मेवारी सहरी िवकास म��ालयलाई 
रहेको छ । तसथ�, �रट िनवेदकले यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ु पना�को आधार र कारण खलुाउन 
नसकेको ह�दँा यस म��ालयको हकमा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी गहृ म��ालय र के��ीय 
दवैी �कोप उ�ार सिमितको एकै िमलानको िलिखत 

१०१३० - अिधव�ा रामकुमार दीि�त िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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जवाफ ।
दैवी �कोपबाट असर परकेो वा पन� 

स�ने �े�मा दैवी �कोपको िनय��ण र रोकथाम 
गरी तत् स�ब�धी पूव�तयारी र दवैी �कोपबाट 
जनतालाई परकेो िपरमका� तथा असिुवधा हटाउनको 
लािग दैवी �कोपबाट पीिडत जनताको उ�ार, 
पनु�था�पना तथा दैवी �कोपबाट असर परकेो �े�को 
पनुिन�मा�ण गन� काय�समेत गरी आपूित�, अनदुान तथा 
पनु�था�पनासमेतको लािग िविभ�न संय��ह�को 
गठन भई सरकारले आ�नो �ोत, साधन र �मताले 
�याएस�म काय� गद� आएको छ । दैवी �कोपबाट पीिडत 
�यि�ह�लाई सरुि�त �थानमा रा�न र िनजह�को 
मानव अिधकारको पूण� सरु�ा �दान गन� काम नेपाल 
सरकारबाट ह�ने ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

यस काया�लय �थापना भएदेिख ��येक वष� 
कटान, डुबानबाट अित �भािवत गाउ ँ ब�तीह�मा 
काय� गद� आइरहेको छ । स�पूण� आिथ�क �ोत नेपाल 
सरकारको िविनयोिजत रकममा िनभ�र रहन ु पन� र 
यस काया�लय �थापना भएदेिख ��येक वष� कटान, 
डुबानबाट अित �भािवत गाउ ँ ब�तीह�मा काय� 
गद� आइरहेको छ । स�पूण� आिथ�क �ोत नेपाल 
सरकारको िविनयोिजत रकममा िनभ�र रहन ु पन� र 
ग�ुयोजनाबमोिजम आिथ�क वष�मा छुट्याएको रकमको 
प�रिधिभ� रही काम गनु�पन� �यव�था भए तापिन 
नेपाल सरकारले तोिकएको रकम ५०% भ�दा पिन 
कम रकम िविनयोिजत गदा� सोचेजित काम नभएको 
हो । भेदभावपूण� ि�याकलाप हामीबाट नभई बजेट 
�यव�थापन नह�दँा सबै ठाउमँा काम गन� नसिकएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी जनताको 
तटब�ध काय��म िफ�ड काया�लय नं. ६ लमहीको 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले नेपाल सरकार िसंचाई 

म��ालयको के कुन काम कारबाही वा िनण�यबाट 
िनजको संिवधान �द� हकमा के कसरी आघात 
परकेो हो भ�ने स�ब�धमा आ�नो �रट िनवेदनमा कुनै 
कुरा उ�लेखस�म पिन गन� नसकेको अव�थामा यस 
म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई �रट दायर गनु�  पन� नै 
होइन । �ाकृितक �कोपबाट ह�ने �ितबार ेकसैले पिन 
आकँलन गन� नस�ने अव�था ह�दँा ��येक वष� नेपाल 
सरकारले छुट्याएको बजेट�ारा नदीनालाह�को 
तटब�ध िनमा�ण गन� काम भइरहेको र भिव�यमा पिन 
ह�ने नै छ । नेपाल सरकार नाग�रकका संिवधान तथा 
कानून�द� हक अिधकारको स�मान, सरं�ण एवं 
स�व��न गन� कुरामा �ितब� रहेको ह�दँा िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी िसंचाई 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी मधरु पाठकले  वषा�तको समयमा आउने 
अिवरल वषा�का कारण रा�ी नदीमा आउने बाढीले 
नदी आसपासका जनताको िजउधनमा �यापक �ित 
पगेुको अव�था छ । नदी आसपास रहेका ऐितहािसक 
गाउहँ� नदी कटानको जोिखममा परी गाउ ँनै नरहने 
अव�था ब�द ैगएको छ । िवप�ी िनकायह�बाट बाढी 
�भािवतलाई उिचत बास�थानको �यव�था गन� नस�दा 
र खा�ा�नसमेत बाढीले बगाएर लैजादँा जंगलमा 
आ�य�थल बनाई किठन जीवनयापन गन� बा�य ह�न ु
परकेो अव�था छ । जसबाट अ�त�रम संिवधानले 
��याभूत गरकेो �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक, �व�छ वातावरणमा जीवन बा�ँन पाउने हक, 
खा� स��भतुाको हक ज�ता नैसिग�क मौिलक 
हकह�को उ�लङ्घन ह�न पगेुको अव�था छ । िवप�ी 
िनकायह�बाट जे जित काम भएको भनी दिलल पेस 
भएको छ, ती पया�� छैनन् । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को दफा २५ बमोिजम बाढी पीिडतह�को लािग उिचत 
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बसोबासको लािग ज�गा �ा� गन� सिकने अव�था 
भएपिन सो िवषयमा कुनै कामकारबाही भएको अव�था 
छैन । बाढी पीिडतह�ले आफूले बसेको ठाउ ँ छोडी 
अक� ठाउमँा बसाइ ँ सनु�  पन� बा�यताले �यस �े�मा 
बसोबास गन� बालबािलकाको पढाई नै �भािवत ह�न 
पगुी िश�ाको अिधकारबाट वि�चत ह�न ुपरकेो अव�था 
छ । तसथ� उि�लिखत स�पूण� सम�याह�को िनदानको 
लािग िनवेदन मागदाबीबमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��बमोिजमको बहससमेत सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� यी िनवेदकले आफू पिन रा�ी नदी 
बाढी पीिडत भएको भनी रा�ी नदीले वष�नी अव�को 
धन स�पि� न� गरी पीिडतह� ग�रबीको रखेामिुन 
�वेश गन� बा�य भएको, िनवेदकलगायतका पीिडतह� 
रा�यले सरुि�त बास�थानको �यव�था नग�रिददँा 
वन �े�मा आ�य�थल बनाउन बा�य भएको हो । 
पया�वरणको िवनाससगैँ �व�छ हावापानीबाट समेत 
वि�चत भई जलवाय ु प�रवत�नमा समेत नकारा�मक 
असर परकेो, सरुि�त बसोबास, सरुि�त पया�वरण, 
�व�छ वातावरणमा िजउन पाउने नाग�रकको 
अिधकार भएको िवषयसगँ िनवेदकको साथ�क 
स�ब�ध र सरोकार रहेको भ�ने िनवेदन दाबी रहेको 
छ । रा�ी नदीलगायत खोलानालामा आएको र 
आउने बाढीबाट पीिडतह�लाई भिव�यमा जनधनको 
�ितसमेत नह�ने गरी पनु�था�पना गन� काय� दैवी �कोप 
उ�ार काय�अ�तग�त पन� भएकोले रा�ीलगायत अ�य 
खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट पीिडतह�को 
भिव�यमा जनधनको �ितसमेत नह�ने गरी दैवी �कोप 
उ�ार ऐनबमोिजम सरुि�त �थानमा पनु�था�पना गन�, 
िश�ा, �वा��य र सरु�ाको अिधकारबाट वि�चत 
नगन�, सरुि�त �थानमा ज�गा अिध�हण गरी हाल 
बसोबास ग�ररहेका पीिडतह�बाट वन �े� खाली 
गराई अिध�हण ग�रएको ज�गामा पनु�था�पना गराई 

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम ज�गाको स�ा ज�गा 
नै उपल�ध गराई पाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी रहेको छ 
साथै गंगापरु गाउ ँिवकास सिमितको भोजपरु, गंगापरु, 
कुदरवटेवा, फ�ेपरु गाउ ँ िवकास सिमितको िप�हवा, 
फ�ेपरु, मेहमानपरु, सरा�लगायतका ऐितहािसक 
गाउहँ�को िकनारमै रा�ी नदी पिुगसकेको र जनताको 
तटब�ध आयोजनाको भेदभावपूण� ि�याकलापको 
कारण उ� गाउहँ�को सरु�ा ह�न नसकेकोले उ� 
गाउहँ�लाई रा�ी नदीको कटान र डुबानबाट बचाउन 
�थायी तटब�ध िनमा�ण गन� लगाउन िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको 
िनवेदन मागदाबी रहेको देिख�छ ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� िज�ला 
�शासन काया�लय बाकेँले नेपाल सरकारको 
नीितअन�ुप काय� गरी आएको र यस काया�लयको 
�मखु काय� शाि�त सरु�ा कायम गनु�  भएकोले तटब�ध 
िनमा�ण गन�, पनुवा�सको काय� यस काया�लयको काय� 
�े�िभ� नपन� भएको ह�दँा नेपाल सरकारले स�चालन 
गन� काय�मा शाि�त सरु�ा �दान गन� ग�रएको र 
तोिकएको अ�य मानवीय काय�को दािय�वबाट 
पि�छने काम यस काया�लयबाट नभएको, दवैी �कोप 
उ�ार ऐन, २०३९ र के��ीय दवैी �कोप उ�ार 
सिमितको िनद�शनबमोिजम बाढीको जोिखममा 
रहेका नाग�रकह�को सरु�ा र पनु�था�पनाको काय� 
तदा�कताका साथ अ�थायी �पमा स�प�न ग�रएको, 
�थायी �पमा पनु�था�पना गन� काय� िज�ला दवैी 
�कोप उ�ार सिमितको नभएकोले के��ीय दैवी �कोप 
उ�ार सिमित र नेपाल सरकारले नीित िनमा�ण गरी 
िनद�शन गरमेा सोबमोिजम ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
बमोिजम काय� ग�रने, गहृ म��ालयले सीिमत �ोत र 
साधनका बाबजदु पिन बाढी, पिहरो तथा डुबानबाट 
भएको मानवीय तथा भौितक स�पि�को �ितका लािग 
त�काल राहत तथा पनु�था�पनाको काय� गद� आएको 
छ । दैवी �कोपबाट असर परकेो वा पन� स�ने �े�मा 

१०१३० - अिधव�ा रामकुमार दीि�त िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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दैवी �कोपको िनय��ण र रोकथाम गरी तत् स�ब�धी 
पूव�तयारी र दैवी �कोपबाट जनतालाई परकेो िपरमका� 
तथा असिुवधा हटाउनको लािग दैवी �कोपबाट पीिडत 
जनताको उ�ार, पनु�था�पना तथा दैवी �कोपबाट 
असर परकेो �े�को पनुिन�मा�ण गन� काय� र आपूित�, 
अनदुान तथा पनु�था�पनासमेतको लािग िविभ�न 
सयं��ह�को गठन भई सरकारले आ�नो �ोत, 
साधन र �मताले �याएस�म काय� गद� आएको छ । 
स�पूण� आिथ�क �ोत नेपाल सरकारको िविनयोिजत 
रकममा िनभ�र रहन ुपन� र ग�ुयोजनाबमोिजम आिथ�क 
वष�मा छुट्याएको रकमको प�रिधिभ� रही काम गनु�पन� 
�यव�था भए तापिन नेपाल सरकारले तोिकएको 
रकम ५०% भ�दा पिन कम रकम िविनयोिजत गदा� 
सोचेजित काम नभएको हो । भेदभावपूण� ि�याकलाप 
हामीबाट नगरी बजेट �यव�थापन नह�दँा सबै ठाउमँा 
काम गन� नसिकएको, �ाकृितक �कोपबाट ह�ने 
�ितबार े कसैले पिन आकँलन गन� नस�ने अव�था 
ह�दँा ��येक वष� नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट�ारा 
नदीनालाह�को तटब�ध िनमा�ण गन� काम भइरहेको 
र भिव�यमा पिन ह�ने भ�ने बेहोरा उ�लेख गद� िनवेदन 
दाबी खारजे गन� माग गरी िलिखत जवाफ पन� आएको 
अव�था देिख�छ । 

कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस 
िजिकर, िनवेदनप�, िलिखत जवाफलगायतका िमिसल 
सलं�न �माण कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा� 
यसमा िनवेदकह�को िनवेदन मागदाबीबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ुपन� हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� अिवरल वषा�का 
कारण रा�ी नदीमा �ावण २९ गते आएको बाढीका 
कारण �भािवत नाग�रकह�को सरुि�त पनु�था�पना, 
दीघ�कालीन �पमा बाढी पिहरो रोकथामको लािग 
वन जंगलको िवनास रो�न, पया�वरणको सरु�ा, 
बाढीबाट नाग�रक र गाउहँ�को सरु�ाको लािग �थायी 

तटब�धको िनमा�णलगायतको िवषय साव�जिनक िहत 
र सरोकार (Public Interest Litigation) को िवषय 
भएको भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी गन� माग गरकेो देिख�छ । 
अिवरल वषा�का कारण रा�ी नदीमा आएको बाढीका 
कारण �भािवत नाग�रकह�को सरु�ा, पनु�था�पना, 
दीघ�कालीन �पमा बाढी पिहरो रोकथामका लािग 
गनु�पन� �थायी तटब�ध िनमा�ण गन� काय�, बाढी पिहरोका 
कारण पया�वरणमा पन� गएको असर, वन िवनास 
ज�ता िवषयह�को िनय��ण गन� िवषय कुनै �यि� वा 
�यि�ह�को समूहको िहत वा सरोकारको िवषय नभई 
आम नाग�रकको िहत र सरोकारसगँ जोिडएर आउने 
िवषय भएको ह�दँा उि�लिखत िवषयह� साव�जिनक 
िहत र सरोकारको िवषयिभ� पन� कुरामा िववाद 
रहेन । िनवेदक �वयंसमेत रा�ी नदीमा आउने बाढीबाट 
�भािवत भएको �यि� भ�ने देिखदँा उि�लिखत 
िवषयह�मा िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र ताि�वक 
सरोकारसमेत रहेको दिेखदँा िनवेदकले िनवेदनमा 
उठाएको िवषयव�तकुो स�ब�धमा �याियक िन�पण 
ह�न ुपन� देिखन आयो ।

३. िनवेदकले िनवेदनमा िवप�ीह�का 
नाउमँा आदेश जारी गन� माग गरकेो िवषय नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको �यार�ेटी गर े पिन 
सो हकसमेत हनन भएको भ�ने रहेको देिख�छ । सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान रहनेछन् र कानूनको 
समान संर�णबाट कसैलाई वि�चत ग�रने छैन भनी 
समानताको हकको �यव�था ग�रएको दिेख�छ 
भने �वत��ताको हकअ�तग�त ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भ�ने उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । यहा ँस�मानपूव�क भ�नाले मानवीय 
मया�दा र �ित�ािभ� रहेर जीवन िजउन पाउने कुरालाई 
संकेत गद�छ । यसले कुनै पिन �यि� रोग, भोक, 
अिश�ा, बेरोजगारी, अभाव, ग�रबी र बास�थानको 
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अभाव ज�ता सम�याबाट �तािडत भएर बा�ँन नपरोस् 
भ�ने कुरालाई जोड िद�छ । मािनसलाई मािनस भएर 
बा�ँन उसको जीवन, मया�दा र मानवीय �ित�ाको 
जगेना� ग�रन ुपन� ह��छ । यो मानव अिधकारको मह�वपूण� 
प� हो । रा�यले गन� �यवहार तथा ि�याकलापबाट 
मािनस मािनसबीच भेदभाव भएको दिेखयो भने �यहा ँ
मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकार कुि�ठत 
ह�न प�ुदछ । नाग�रकह�बीच असमानता र भेदभावपूण� 
�यवहार कदािप पिन �यायपूण� ह�न स�दैन । संिवधानमा 
�यवि�थत उि�लिखत मौिलक हकह� संिवधानमा 
रा�नकुो उ�े�य भनेको नै �यि�ले स�मानपूव�क जीवन 
�यितत गन� अवसरको सिुनि�तताको लािग हो । यिद 
सिंवधानमा �यवि�थत मौिलक हकह�को काया��वयन 
नह�ने हो भने ती हकह� केवल सजावटका लािग 
मा� रािखएको ठह�रन प�ुदछ । तसथ� मौिलक हकको 
�भावकारी काया��वयनको लािग रा�य नै अि�तम 
िज�मेवार ह�न ुपन� ह��छ ।

४. वषा�तको समयमा अिवरल वषा�का कारण 
रा�ी खोलामा आएको बाढीले गदा� �भािवत नदी 
आसपासका गाउहँ� र ती गाउहँ�मा बसोबास गन� 
आम नाग�रकह� भोक, रोग, अिश�ा, ग�रबी र उिचत 
बास�थानको सिुवधाबाट वि�चत ह�ने कुरामा रा�यका 
िज�मेवार िनकाय बेसरोकार रहने काय� �यायपूण� ह�न 
स�दनै । �य�ता �भािवत इलाकाका �यि�ह�को 
िश�ा, खा�ा�न र उिचत बास�थानलाई यथासमयमा 
�यव�थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन पाउने 
कुराको ��याभूित ग�रन ुपद�छ । िनवेदकले िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयह�ले बाढी �भािवत �े�का जनताको 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने मौिलक हक नै कुि�ठत 
ह�न पगेुको भ�ने देिखदँा िवप�ी सरोकारवाला 
िनकायह�बाट बाढी �भािवत �े�का जनताले भो�न ु
परकेो सम�याह�को त�कालीन र दीघ�कालीन �पबाट 
यथोिचत समाधान गन� कुरालाई उ�च �ाथिमकता 
�दान गरी काया��वयन गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 

दिेखदँा िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा उि�लिखत 
िवषयमा रा�यका सरोकारवाला िनकायह�ले चासो र 
तदा�कता देखाई सम�या समाधानाथ� सि�य ह�न ुपन� 
नै देिख�छ ।

५. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १६(१) ले ��येक नाग�रकलाई �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने संवैधािनक हक ��याभूत 
गरकेोमा उ� हक हनन ह�ने स�भावना रहेको 
भनी िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो अव�था 
दिेख�छ । �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक 
आधारभूत मानव अिधकारको िवषय हो । �दूिषत 
हावापानी  र वनजगंल �े�मा बाढी �भािवतह�को 
�यव�थापनको कारणले गदा� पया�वरणमा पन� 
गएको �ितकूल असरको कारण मािनसको �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने अिधकारलाई आघात 
प�ुयाइरहेको अव�थालाई अ�यथा स�झन ुपन� अव�था 
छैन । िवगत २ दशक यता बाकेँ िज�लामा वन िवनास 
ती� �पमा बढेकोले भइरहेको काब�न उ�सज�नलाई 
सो�ने �मता पिन कम ह�दँै गएको, रा�ी नदीमा भारतीय 
तटब�धका कारण �ाकृितक बहाव रोकेपिछ िवगत डेढ 
दशकदेिख बाकेँ िज�लाको मटेिहया, गंगापरु, फ�ेपरु 
होिलया, बेतहनी, बनक�ी, क�दीलगायत दज�नभ�दा 
बढी गाउहँ� िवलीन भइसकेका र अ�य िविभ�न 
खोलानालाका कारण थप दज�नभ�दा बढी गाउ ँिवकास 
सिमितह� डुबान, कटान र पटानमा पद� आएको, 
वष�देिख अिनयि��त त�रकाले बाकेँ िज�लामा वन 
िवनास भइरहेको कारण ढुङ्गा िग�ी, बालवुालगायत 
वन पैदावरको अिनयि��त त�रकाले ग�रएको दोहनका 
कारणले रा�ी नदीमा लगातार बाढी आउने गरकेो, 
बाढीको �ाकृितक िनकास भारतले ल�मणपरु तटब�ध 
िनमा�ण गरी ब�द गरी िदएको अव�था रहेको, वन 
िवनासलाई रो�ने �मखु दािय�व वन ऐन, २०४९ 
ले वनसगँ स�बि�धत पदािधकारी कम�चारी र �हरी 
सरु�ाकम�लाई िदएकोमा दवुैले आ�नो दािय�व 
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इमा�दारीका साथ िनवा�ह नगरकेा कारण �ितिदन 
वन �े� साघँ�ुरदँै गइरहेको भ�ने कुरालाई ��ततु 
िनवेदनमाफ� त उजागर गरेको देिख�छ ।

६. िनवेदकले िनवेदनमा उठाएका 
िवषयह�ले वातावरणलाई दूिषत बनाउदँै लगेको 
कुरालाई नजरअ�दाज गन� स�ने अव�था छैन । 
�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने नाग�रकको मौिलक 
हकको संर�ण गन� गराउने अि�तम िज�मेवारी रा�य 
प�को नै ह�ने ह�दँा रा�य प� य�ता िवषयमा ग�भीर 
ब�नै पन� ह��छ । �व�छ वातावरण नाग�रकको वा समूह 
िवशेषको मा� सरोकारको िवषय नभएर रा�यकै चासो 
र सरोकारको िवषय ब�न ुपद�छ । यसका लािग रा�यले 
िविभ�न वातावरण सरं�णस�ब�धी कानूनह�को 
तजु�मा गनु� , िविभ�न िनकायह�को गठन गनु�  र 
वातावरण सरं�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य सघं सं�थाको 
सद�य र वातावरण संर�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
सि�धह�को प� रा�� ब�न ु मा� पया�� ह�दैँन । 
वातावरण संर�णलाई रा�यको म�ुय �ाथिमकतािभ� 
पारी संर�णको लािग काय��मको तजु�माप�ात् 
�भावकारी काया��वयनमाफ� त �व�छ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने नाग�रकको मौिलक हकको ��याभूित 
गन� पिन अप�रहाय� छ । िनवेदकले िनवेदनमा �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हक कुि�ठत भएको भनी 
�� उठाएको र िवप�ी िनकायह�ले आ�नो िलिखत 
जवाफमा नाग�रकको �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने हकको संर�णको लािग िलइएका नीितह�को 
�भावकारी �पमा काया��वयन ग�ररहेको भ�ने कुराको 
िजिकर िलन सकेको नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
सरोकारवाला िनकाय र प�ह�ले सो स�ब�धमा 
सि�यतापूव�क कदम चा�न ु अप�रहाय� रहेको देिखन 
आयो । 

७. रा�ी नदी तथा अ�य खोलानालामा 
आएको बाढीले बाढी पीिडत र गैर बाढी पीिडतको खा� 
अिधकार, सरु�ाको अिधकार, िश�ाको अिधकारमा 

समेत आघात पगेुको कुरालाई िनवेदनमा �मखुताका 
साथ उठाएको देिख�छ । रा�ी नदी र अ�य खोलामा 
आएको बाढीका कारण वष�नी कैय�को जनधनको 
�ित भएको कुराको यथाथ� िच�ण यस �रटमा गरेको
दिेख�छ । बाढी पिहरो ज�ता कुराह� �ाकृितक 
�कोपको �पमा आउने ह�दँा य�ता �ाकृितक �कोपलाई 
रो�नै नसके पिन �यूनीकरण गरी यसबाट ह�ने 
जनधनको �ितलाई घटाउन सिक�छ । बाढीका कारण 
उव�र कृिषयो�य जिमन कटान गन�, �य�तो जिमनमा 
लगाएको बाली न� ग�रिददँा मािनसको वष�भ�रको �म 
पानीको भेलले बगाएर लैजाने र खा�ा�न अभावको 
सम�या भो�न ु पन� अव�थाको कारण नाग�रकको 
खा� अिधकार पिन कुि�ठत ह�न पगेुको भ�ने 
दिेख�छ । यसैगरी बाढीले जिमन र घरबास नै बगाएको 
र बगाउने अव�थामा पगेुको कारण �यस �े�का 
बािस�दा अ�य� बसाइसँराइ ँ जान ु पन� बा�यताले 
पढ्ने उमेरका बालबािलका िनयिमत पढाइबाट वि�चत 
ह�न पगुी ितनीह�को िश�ाको अिधकार नै कुि�ठत 
ह�न पगेुको भ�ने पिन देिख�छ ।  नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १८ मा ��येक नाग�रकलाई 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम खा� स��भतुाको 
अिधकार ह�नेछ भ�ने उ�लेख छ । तर नाग�रकले 
आफूले उ�जाएको बाली रा�ी खोलामा आएको बाढीले 
बगाएर लगेको कारण राहतको �पमा आउने खा�ा�न 
खान बा�य ह�न ु पन� र �य�तो खा�ा�न पिन पया�� 
मा�ामा �ा� नह�ने ह�दँा चरम पीडामा बा�ँन ुपरकेो भ�ने 
दिेख�छ । यसरी नै खोलामा आउने बाढीको कारण 
�य�ता खोलाको छेउछेउका गाउमँा बसोबास गन� 
�यि�को जीवन असरुि�त रहने गरकेो र सधै ँ �ास 
र भयमा बा�ँन ु पन� बा�यता रहेको कारण सरुि�त 
बास�थानको अभावबाट ग�ुन परकेो भ�ने देिख�छ ।

८. मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 
घोषणाप�को धारा १ मा नै ��येक �यि�लाई 
सरु�ाको अिधकार ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको 



2023

देिख�छ । अथा�त् �यि�को सरुि�त �पमा रहन र 
बा�ँने पाउने अिधकारलाई मानव अिधकारस�ब�धी 
िव��यापी घोषणाप�ले स�बोधन गरकेो देिख�छ । 
वत�मान नेपालको संिवधानको धारा ३७ मा ��येक 
नाग�रकलाई उपय�ु आवासको हक ह�नेछ भनी 
नाग�रकको आवासको हकलाई मौिलक हकको �पमा 
��याभूत गरकेो छ । �यसैगरी आिथ�क तथा सामािजक 
अिधकारस�ब�धी संय�ु रा�� सघंीय अनबु�ध सन् 
१९६६ मा कुनै अव�थामा पिन कुनै पिन जनतालाई 
आ�नो जीवन धा�ने उपायबाट वि�चत ग�रने छैन 
भ�ने कुराको उ�लेख गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
सिंवधानमा उ�लेख भएको िश�ास�ब�धी हकले पिन 
िश�ाको अिधकारलाई सिुन�त गरकेो छ । नेपाल 
सयं�ु रा�� संघको सद�य रा�� भई आिथ�क तथा 
सामािजक अिधकारस�ब�धी अनवु�धको प� रा�� 
पिन बिनसकेको स�दभ�मा उि�लिखत घोषणाप� र 
अनबु�धह�ले िनद�िशत गरकेा कुराह�को काया��वयन 
गनु�  प� रा��को दािय�विभ� पन� िवषय हो । उि�लिखत 
स�दभ�मा िवचार गदा� रा�ी नदी तथा अ�य खोलामा 
आएको बाढीका कारण पीिडत ह�न पगेुका बाढी पीिडत 
र गैर बाढी पीिडतको खा� स��भतुाको अिधकार, 
िश�ाको अिधकार र सरु�ाको अिधकारको संर�ण 
गनु�  िवप�ी िनकायह�को दािय�विभ� पन� कुरामा 
िववाद रहेन । तसथ� िनवेदन मागदाबीबमोिजम कुराको 
काया��वयनको लािग �भावकारी कदम अगािड बढाउन 
आव�यक देिखदँा काया��वयनको लािग �भावकारी 
कदम चा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�न ुपन� देिखन आयो ।

९. साव�जिनक कामका लािग ज�गा�ा� गन� 
नेपाल सरकारको अिधकार भएको, ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा ३ िवशेष प�रि�थितमा ज�गा �ा� गन� 
सिकने िवशेष अिधकार, ऐ. ऐनको दफा २५ र ज�गाको 
स�ा ज�गा िदन सिकने ऐ ऐनको दफा १४ को कानूनी 
�यव�थाअनसुार सरुि�त �थानमा ज�गा अिध�हण 

गरी हाल बसोबास ग�ररहेका पीिडतह�बाट वन �े� 
खाली गराई अिध�हण ग�रएको ज�गामा पनु�था�पना 
गराई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा १४ बमोिजम 
ज�गाको स�ा ज�गा नै उपल�ध गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी गरी पाउनसमेत 
मागदाबी िलएको स�दभ�मा िवचार गदा� ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा २५ मा "नदीले एकाएक धार बदलेको 
वा कुनै दैवी परकेो कारणले यातायात वा स�चारको 
साधनलाई यथावत् चाल ुरा�न वा धनजनको �यापक 
�ितबाट बचावट गन� वा अ�य कुनै साव�जिनक 
स�पि�को संर�णको िनिम� वा अ�य कुनै असाधारण 
अव�था परी नेपाल सरकारले कुनै ज�गा त�कालै �ा� 
गनु�  परमेा यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सो स�ब�धमा नेपाल सरकारले िनण�य 
गरी �य�तो ज�गा �ा� गन�तफ�  कारबाही चलाउन 
�थानीय अिधकारीलाई आदशे िदन स�नेछ" भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ । यसैगरी िवपद ्पीिडतह�को 
पनुवा�सस�ब�धी काय�का लािग िवपद् पीिडत पनुवा�स 
काय�िविध, २०७१ रहेको र िनवेदकले दैवी �कोप उ�ार 
ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७, ७क, ९, ९क बमोिजम 
सरुि�त �थानमा पनु�था�पनास�ब�धी कामह� िवप�ी 
िनकायह�बाट नभएको भ�ने कुराको दाबी िलएकोमा 
िवप�ीह�ले बाढीका कारण घरवारिविहन भएका र ह�न 
स�ने �भािवत जनताको सरुि�त बास�थानको लािग 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को काया��वयनमाफ� त 
जनतालाई परकेो िपरमका� तथा असिुवधा हटाउन, 
पीिडत जनताको पनु�था�पना र पनुिन�मा�ण, जनताको 
िजउधन र सरु�ाको लािग �भावकारी कदम चालेको 
र ऐनबमोिजम ज�गा �ा� गन� पहल ग�ररहेको भनी 
िलखत जवाफमा उ�लेख गन� सकेको देिखदँनै । 
कानूनमा नै ��ट �पमा नदीले एकाएक धार बदलेको 
कारण वा कुनै दैवी परकेो कारणले धनजनको �यापक 
�ितबाट जोगाउन िवशेष प�रि�थितमा ज�गा �ा� गन� 
स�ने �यव�था ग�ररहेको र दवैी �कोप (उ�ार) ऐन, 
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२०३९ ले पनुिन�मा�ण, पनु�था�पना, उ�ार र राहतका 
काय��म स�चालन गन� स�ने �यव�था गरकेो र वत�मान 
नेपालको सिंवधानले समेत बसोबासको हकलाई 
मौिलक हकको �पमा सवंैधािनक ��याभूित गरकेो 
भई उि�लिखत �यव�थाह�को काया��वयनको लािग 
िवप�ीह�बाट �भावकारी कदम चा�न आव�यक 
देिखदँा िनवेदक मागदाबीबमोिजम कानूनबमोिजमको 
�भावकारी कारबाही �ि�या अगािड बढाउन ु भनी 
िवप�ी िनकायह�को नाउमँा परमादेशको आदशे जारी 
ह�न मनािसब ह�ने दिेखयो ।

१०. िनवेदकले िनवेदनमा रा�ी नदीको 
िकनारमा अवि�थत मटेिहया, नेवाजी गाउ,ँ 
भगवानपरु, गंगापरु, कुदरबेटवा, सोनवषा�, िप�हवा, 
फ�ेपरु गाउहँ� ऐितहािसक गाउहँ� रहेका र एक 
दशकभ�दा बढी समयदेिख यस िज�लामा नदीनाला 
िनय��ण गन� रा�यले “जनताको तटब�ध” प�रयोजना 
लागू गर े पिन वष�दँेिख डुबानमा पद� आएका र हाल 
रा�ी नदीको कटानमा परकेा उ� गाउहँ�को 
सरु�ा उ� प�रयोजनाको �ाथिमकतामा नपरकेो 
कारणले उ� गाउहँ� लोप ह�ने अव�थामा पगेुको, 
नदीनालाबाट ह�ने डुबान र कटानको स�भावना 
अ�ययन गरी सोलाई िनय��ण गन� जनताको तटब�ध 
प�रयोजना यस िज�लामा लागू ग�रएको, उि�लिखत 
गाउहँ�को िकनारमै रा�ी नदी पगुी सकेको भएपिन 
जनताको तटब�ध आयोजनाले गरकेो भेदभावपूण� 
ि�याकलापका कारण उ� गाउहँ�को सरु�ा उ� 
आयोजनाको काय��ममा हालस�म पन� नसकेको ह�दँा 
उ� गाउहँ�लाई रा�ी नदीको कटान र डुबानबाट 
बचाउनको लािग �थायी तटब�ध िनमा�ण गन� लगाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भनी िलएको मागदाबीको स�दभ�मा िवचार 
गदा� िवप�ीह�ले भेदभाव �पमा काम गरकेो छैन, 
िविभ�न संय��ह�को गठन भई सरकारले आ�नो 
�ोत, साधन र �मताले �याएस�म काय� गद� आएको, 

स�पूण� आिथ�क �ोत नेपाल सरकारको िविनयोिजत 
रकममा िनभ�र रहन ुपन� र ग�ुयोजनाबमोिजम आिथ�क 
वष�मा छुट्याएको रकमको प�रिधिभ� रही काम गनु�पन� 
�यव�था भए तापिन नेपाल सरकारले तोिकएको 
रकम ५०% भ�दा पिन कम रकम िविनयोिजत गदा� 
सोचेजित काम नभएको हो, भेदभावपूण� ि�याकलाप 
हामीबाट भएको छैन, बजेट �यव�थापन नह�दँा सबै 
ठाउमँा काम गन� नसिकएको, �ाकृितक �कोपबाट ह�ने 
�ितबार े कसैले पिन आकँलन गन� नस�ने अव�था 
ह�दँा ��येक वष� नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट�ारा 
नदीनालाह�को तटब�ध िनमा�ण गन� काम भइरहेको र 
भिव�यमा पिन ह�ने भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो अव�था 
दिेख�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा िनवेदनमा 
उि�लिखत गाउहँ�को सरु�ाको लािग सोस�ब�धी 
काय��म जनताको तटब�ध प�रयोजना काय��मिभ� 
समािव� भई काम भइरहेको भनी िजिकर िलन सकेको 
दिेखदैँन भने उि�लिखत गाउहँ�को सरु�ाको लािग 
�भावकारी कदम चािलएको भ�ने कुराको िजिकर पिन 
िलन सकेको अव�था देिखदँनै । य�तो अव�थामा 
िनवेदक मागदाबीबमोिजम िनवेदनमा उ�लेख गरेका 
गाउहँ�को सरु�ाको लािग �थायी तटब�ध िनमा�णलाई 
जनताको तटब�ध काय��ममा समावेश गरी थप �ित 
ह�नबाट जोगाउन �भावकारी कदम चा�न अ�याव�यक 
दिेखदँा उि�लिखत गाउहँ�लाई रा�ी नदीको कटान 
र डुबानबाट बचाउनको लािग �थायी तटब�ध िनमा�ण 
गन� लगाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�न मनािसब ह�ने देिखयो । 

११. यसैगरी वत�मान नेपालको वत�मान 
संिवधान, २०७२ को ��तावनामा लोकताि��क मू�य 
मा�यतामा आधा�रत समाजवाद�ित �ितब� सम�ृ 
रा�� िनमा�ण गन� कुरालाई संिवधानको मूल भावनाको 
�पमा �वीकार ग�रएको दिेख�छ । संिवधानको 
रा�यका िनद�शक िस�ा�तमा पिन उपल�ध साधन 
र �ोतको अिधकतम प�रचालन�ारा ती� आिथ�क 
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विृ� हािसल गद� िदगो आिथ�क िवकास गन� तथा �ा� 
उपलि�धह�को �यायोिचत िवतरण गरी आिथ�क 
असमानता अ��य गद� शोषणरिहत समाजको िनमा�ण 
गन� राि��य अथ�त��लाई आ�मिनभ�र �वत�� तथा 
उ�नितशील बनाउदैँ समाजवाद उ�मखु �वत�� र 
सम�ृ अथ�त��को िवकास गन� कुरालाई रा�यको 
आिथ�क उ�े�यिभ� राखेको देिख�छ । यसैगरी 
वत�मान संिवधानकै धारा ४२ मा िवकासका लािग 
िश�ा, �वा��य, आवास, रोजगारी, खा�ा�न र 
सामािजक सरु�ामा िवशेष अवसर तथा लाभ पाउने 
हक ह�ने, अपाङ्गता भएका नाग�रकलाई िविवधताको 
पिहचानसिहत मया�दा र आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन 
गन� पाउने र साव�जिनक सेवा सिुवधा तथा समान 
पह�चँको हक ह�ने, ��येक िकसानलाई कानूनबमोिजम 
कृिष काय�का लािग भूिममा पह�चँ ह�ने भ�ने कुराको 
बारमेा उ�लेख भएको देिख�छ । वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा ४३ मा सामािजक सरु�ाको हकको 
बारमेा �यव�था गद� आिथ�क �पले िवप�न, अश� र 
असहाय अव�थामा रहेका, असहाय एकल मिहला, 
अपाङ्गता भएका, बालबािलका, आ�नो हेरचाह आफँै 
गन� नस�ने तथा लोपो�मखु जाितका नाग�रकलाई 
कानूनबमोिजम सामािजक सरु�ाको हक ह�नेछ भ�ने 
कुराको उ�लेख भएको देिख�छ ।

१२. रा�य नाग�रकको अिभभावक पिन हो । 
उि�लिखत संवैधािनक �यव�थाले नेपालमा समाजवाद 
उ�मखु लोकताि��क गणत��ा�मक शासन �यव�थाको 
प�रक�पना गरकेो देिख�छ । संिवधानले स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक, �व�छ वातावरणको हक, खा� 
स��भतुाको हक, आवासको हक, सामािजक �यायको 
हक, सामािजक सरु�ाको हकलाई मौिलक हकको 
�पमा संवैधािनक ��याभूित �दान गरकेो प�र�े�यमा 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो िवषयव�तहु� संिवधानको 
समाजवाद उ�मखु समाज िनमा�ण गन� िदशामा 
चनुौतीको �पमा रही तत् तत् िवषयह�का स�ब�धमा 

दीघ�कालीन समाधान नखोिजने हो भने �यसले वत�मान 
संिवधानको समाजवाद उ�मखु सम�ृ रा�� िनमा�ण 
गन� ल�यमा नै अवरोध सजृना गन� ह�दँा िनवेदन माग 
दाबीबमोिजमको �यव�था गनु�  पन� कुरा वा�छनीय नै 
रहेको दिेख�छ ।

१३. तसथ� मािथ �करण �करणह�मा 
िववेचना ग�रएबमोिजम िनवेदकले माग गरकेो िवषयमा 
नेपाल सरकारसमेतको जवाफबाट जनताको िहतमा 
नै रा�ो गन� सरकार सकारा�मक रहेको भ�ने देिखए 
पिन िनवेदकले माग गरकेो िवषयह�का स�ब�धमा 
जो जे गनु�  पन� हो गरी काया��वयन गन� गराउन 
�भावकारी कदम चा�न ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ी िनकायह�लाई िदई आदशेको काया��वयनको 
अव�थाको अनगुमन गनु�  गराउन ुभनी यस अदालतको 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयमा फैसलाको 
जानकारी पठाई िदनू । ��ततु िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।  

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

इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
इित सवंत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

१०१३० - अिधव�ा रामकुमार दीि�त िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७४।९।३०

०७३-WO-०७४८

िवषयः परमादशे

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १० बाने�रमा अवि�थत रहेको 
वातावरणीय िवकास तथा संर�ण कानून म�च 
(EDCLF) को तफ� बाट र आ�नो हकमा समेत 
ऐ. को स�ंथापक अ�य� ऐ.ऐ. ब�ने वष� ५० को 
अिधव�ा पदमबहादरु �े�ठ

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत

 § वातावरण एउटा �थान वा देशको मा� 
सरोकारको िवषय नरही हाल िव�व�यापी 
चासोको िवषय भएको छ । वातावरण 
�दूषणले एक �थानका मािनस मा� होइन 
जनावर र िव�वा वन�पितसमतेलाई 
असर पाद� �यसको दायरा फरािकलो 
ह�दैँ जाने कुरामा दुईमत ह�न स�दैन । 
वातावरणस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
तथा िविभ�न स�मेलनह�बाट चासो 
िदइनुको कारण पिन यही नै हो । �यसकारण, 
वायुको �दूषण िनय��ण ह�नपुन� ।

(�करण नं.३)
 § सडक यातायातका साधनले उ�सज�न गन� 

धुवाधुँलोको वृि� तथा िविभ�न आयोजना 
प�रयोजना िनमा�ण एव ंस�प�न गदा� सडक 
भ�काउने र समयमै िनमा�ण स�प�न 
नभई सहर धुला�य भई जन�वा��यलाई 
�ितकूल असर पा�ररहकेो भ�ने िवषयमा 
स�बि�धत िनकायले िविभ�न अ�ययन र 
वातावरण �दूषण िनय��णको उपायह� 
अपनाए तापिन दैिनक जीवनयापनका 
�ममा सवारी साधनह�ले उ�सज�न गरकेो 
धुवा ँ धुलो, इँटा भ�ाका िच�नीह�बाट 
िनि�कएका धुवा ँ धुलो, खानपेानी तथा 
ढल िनमा�णका �ममा भ�काइएका 
सडक समयमै पुन�था�पना नगदा� 
बढेको धुलोसमतेले वरपरका वातावरण 
अस�तुिलत भई बटुवा, सवारी साधनका 
�यि�ह� मा� नभई घर पसलिभ�समेत 
रहकेा �यि�ह�लाई पिन जीवनयापन गन� 
किठन बनाइरहकेो यथाथ� हामीले दैिनक 
जीवनमा देखी भोिगरहकेो त�यलाई भने 
बेवा�ता गन� नसिकने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
रिवनारायण खनाल, �ा.डा.�ी अ�बर�साद 
प�त, डा.�ी सरु�े� भ�डारी, �ी िवजयका�त 
मैनाली, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी पदमबहादरु 
�े�, �ी �यामकुमार ब�नेत, डा.�ी िदनमणी 
पोखरले, �ी राज ुफुयाल, �ी शाि�त खनाल, 
�ी ओम�काश अया�ल, �ी गणेश दाहाल, �ी 
नेवल चौधरी, �ी सिुजत भजुेल, �ी भवुन�साद 
वा�ले, �ी कुमार कोइराला, �ी िचर�जीिव 
भ�राई, �ी सलुोचना िधताल, �ी �ेमकुमार 
थोकर, �ी िव�णकुुमार थोकर, �ी षटकोण 
�े�, �ी आरज ुकाक�, डा. �ी नारायण िघिमर,े 

�नण�य नं. १०१३१
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�ी अ�यतुराज बढुाथोक�, �ी ह�र��� सवुेदी, 
�ी नारायण आचाय�, �ी िदपक दाहाल, �ी 
जोनी मैनाली, �ी �िवण सवेुदी, �ी हेमकला 
कटेल, �ी सा�ता प�त, �ी िवकाश भ�राई र 
अिधव�ा �ी अिभषेक अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
गोपाल लािमछाने, िव�ान व�र� अिधव�ाह� 
�ी राम�साद भ�डारी र �ी ब�चिुसंह खड्का, 
िव�ान् अिधव�ा �ी हररेाम ितवारी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७४, अंक ६, िन.नं.९८२९

स�ब� कानून :

आदेश
�या. दीपकराज जोशी : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार छः

काठमाड� उप�यकाको िविभ�न �थानमा 
भइरहेको िनमा�णाधीन काय�मा �योग ह�ने उपकरण, 
सवारी साधन, मेिसन, साव�जिनक सडकमा ज�मा 
ह�ने धलुो र साव�जिनक सवारी साधन, िनमा�णाधीन 
आयोजनाले जथाभावी �योग गन� �दूषणय�ु 
उ�पादनका सामानबाट िन�कने धवुा ँ र धलुोबाट 
ह�ने वाय ु �दूषणलाई हावाले सिजलै एक �थानबाट 
अक� �थानमा उडाएर लैजादँा र धवुा ँ एकआपसमा 
िमिसदँा धवुामँा भएका नाइ�ोजन अ�साइड, काब�न 
मनोअ�साइड, स�फर डाइअ�साइड, नाइ�ेड 
स�फेट, एमोिनया, धातकुो टु�ा, काब�न तथा 
�लाि�टकका टु�ाह� समेत िमिसई धलुोमा समावेश 
भएपिछ ठूलो प�रमाणमा रहने र भू-बनावटको कारणले 
सो धात ुकचौरा आकारको उप�यकाबाट बािहर जान 
नसक� उप�यकाको हावामा धवुा ँ धलुोको कणह�मा 
िमिसन गई सम� वायमु�डल नै �दूिषत भएको छ ।

स-साना कणम�ये १० िपएम दिेख २.५ 
िपएम स�मका धवुा ँधलुोका कणह� नाक र घाटँीस�म 
प�ुने जसको कारण कालो खकार आउने र नाक 
टािलने ह��छ । २.५ िपएम स�मको धवुा ँ धलुोका 
कणह� फो�सोमा जाने र सो कारणले मािनसलाई 
दम, खोक�लगायतका फो�सोमा ला�ने रोगह� ला�ने 
गद�छन् । यसरी नै हावामा िमिसएका ०.५ िपएम भ�दा 
साना धवुा ँधलुोका कणह� सोझै र� स�चारमा िमिसई 
मटुुमा प�ुछ र मटुुस�ब�धी िविभ�न �कारका रोगबाट 
वष�नी ९,९४३ मािनसह�को म�ृय ु वाय ु �दूषणको 
कारण ह�ने गद�छ भ�ने �ितवेदन World Health 
Organization (WHO) ले िदएको छ । यसरी नै 
िव�वमा वाय ु�दूषणले पान� असर हेदा� ७२ �ितशत 
मटुु रोग, १४ �ितशत दमखोक�, १४ �ितशत िविभ�न 
�कारको �या�सरज�तो भयावह रोगका कारण म�ृय ु
ह�ने भनी World Health Organization (WHO) को 
Updated September, २०१६ को �ितवेदनबाट 
दिेख�छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापद�डिवपरीत 
काठमाड�मा पीएम १० को मा�ा १२५.५ माइ�ो�ाम 
�ितघन िमटरस�म प�ुने गरकेो छ । य�तै पीएम १५१ 
माइ�ो�ाम �ितघन िमटरस�म प�ुने गरकेो छ भने 
पीएम २.५ को मा�ा वायमुा ४० माइ�ो�ाम �ितघन 
िमटर ह�नपुन�मा १२० �ितघनिमटर नाघेको अव�था 
िविभ�न िव�ह�को पि�काको लेखबाट देिख�छ । 
यसको िनय��णमा िवप�ीह� आजस�म आ�नो 
दािय�व बोध गरी कुनै काम गरकेो वा गन� �याससमेत 
गरकेो अव�था छैन । जसको कारणले उप�यकािभ� 
ब�ने मािनसह�को �वा��य िदन �ितिदन ग�भीर 
असर परी रहेको छ ।

नेपालको सिंवधान तथा कानूनले तोकेको 
संवैधािनक तथा कानूनी दािय�व र कानूनमा �प� 
भएको �यव�थालाई अनदेखा गरी िवप�ीह�ले 
आफूमा भएको दािय�वलाई पूरा नगररे जनतामा 
पन� गएको वातावरणीय �वा��यस�ब�धी �ितका 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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स�ब�धमा वातावरण संर�ण गन� र वाय ु �दूषण 
िनय��ण गनु�पन� काय� नगररे बेखबर भएर ब�न ुभनेको 
कानूनको उ�लङ्घन भएको ��ट छ ।

नेपालले िविभ�न समयमा िव�व 
साम ु अनबुि�धत भएको तथा ह�ता�र गरकेा 
महासि�धह�को अ�तरा�ि��य वातावरणीय �चिलत 
िस�ा�तह� Principle of Preventive action, 
Precautionary principle, Polluter-pay 
principle को िवपरीत ह�ने गरी तथा adequate 
application of environmental technique 
ह�को �योग नगरी िवप�ीह�ले construction को 
काय� गरकेो जसको कारणले अ�तरा�ि��य वातावरणीय 
मू�य मा�यताको समेत उ�लङ्घन गरकेो ��ट भएको 
छ ।

अतः उपयु�� आधार �माणह�बाट 
िवप�ीह�को काम कारबाहीले म िनवेदकको नेपालको 
सिंवधानको धारा ३० को उपधारा (१)(२), वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा २ र ७ फोहोरमैला 
�यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा २ को उपदफा 
(छ), (य), (ण), �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा ९६, नेपाल राजप� ख�ड स�ंया १९ 
भाग ५ िमित २०६९।४।२९ गते �कािशत वायकुो 
गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�ड, २०६९, नेपाल 
राजप�को ख�ड ६२ सं�या २९ िमित २०६९।६।२९ 
गतेको वातावरण, िव�ान तथा �िविध म��ालयले 
नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, २०६९ समेतले �दान 
गरकेो नाग�रकको �व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने संवैधािनक तथा कानूनी हकसमेत िवप�ीह�ले 
हनन् गरकेो ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
र (३) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा तपिसलमा 
उि�लिखत मागबमोिजम परमादेश तथा उपय�ु आ�ा 
आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

काठमाड� उप�यकािभ� कुनै पिन िनमा�ण 
काय� गदा� धलुो धवुा ँ िनय��ण गररे मा� िनमा�ण 

काय�ह�को आयोजना स�चालन गनु�  गराउन ु भ�ने 
परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

िविभ�न िकिसमको िनमा�ण काय�बाट उ�सज�न 
भएको माटो, फोहोरमैला, काय��थलमा वा बाटो तथा 
सडकमा छोडेको कारणले सडकमा अवरोध प�ुनकुो 
साथै वातावरणमा समेत �दूषण ह�ने भएकोले त�कालै 
सो फोहोरमैला हटाई सडक सदैव सफा रा�न ुभ�ने 
िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

सवारी साधनले बाटो �योग गन� �ममा बाटोमा 
ज�मा भएको फोहोरमैला सवारी साधनबाट िन�कने 
�दूिषत धवुामँा िमिसने भएकोले �व�छ वातावरण 
कायम नभई दूिषत ह�न गएकाले नेपाल सरकारको 
राजप� जारी गरकेो वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य 
मापद�ड, २०६९ र नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, 
२०६९ अनसुार वातावरण संर�णको काय� गनु�  गराउन ु
भ�ने िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

अ�त�रम आदशे माग स�ब�धमा १ नं. देिख 
१८ नं. स�मका िवप�ीह�ले काठमाड� उप�यकावासी 
नाग�रकह�लाई �चिलत ऐन, कानून तथा नेपालको 
संिवधानको धारा ३० को उपधारा १, २ र ३ बमोिजम 
��येक नाग�रक �व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने अिधकारलाई त�कालै संर�ण गन� हाल िनमा�ण 
भइरहेको आयोजनालाई िवप�ीह�ले अनगुमन 
नगन� वा काठमाड� उप�यकामा भइरहेको िविभ�न 
िनमा�णकाय�बाट अ�यिधक �पमा िन�कने धलुो 
धवुाकँा कण हावामा निमिसने उिचत वातावरण तयार 
गरी िनमा�ण काय�बाट वाय ु�दूषणमा ह�ने असर रो�ने 
काम अिवल�ब गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी १ नं. देिख १८ 
नं. समेतको नाममा यो �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१ बमोिजम िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�ने नपन� हो, िनवेदन 



2029

मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण भए 
यो आदेश �ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ देिख १८ स�मका हकमा 
आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त र अ�यका हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

अ�त�रम आदशे माग गरकेो िवषयमा 
हेदा� , काठमाड� उप�यकामा वाय ु �दूषणको कारण 
जन�वा��य ग�भीर असर परकेो िवषय चासो र 
सरोकार बनाई ��ततु �रट िनवेदन दता� गरकेो 
देिख�छ । काठमाड� उप�यकािभ� हाल मेल�ची 
खानेपानीको पाइप लाइन रा�ने, ढल िव�तार िनमा�ण 
सधुार तथा सडक िव�तारको काय� एकैसाथ भइरहेको 
र यी कारणबाट �दूषणको ि�थित सरकार�ारा 
िनधा��रत भई िमित २०६९।४।२९ को राजप�मा 
�कािशत वायकुो गणु�तरस�ब�धी मापद�डभ�दा कैय� 
गणुा बढी ह�न गई भयावहपूण� ि�थित रहेको पाइ�छ । 
यसको अलावा फोहोर मैलाको उिचत �यव�थापन ह�न 
नस�दा जन-�वा��यमा ग�भीर असर पन� गई �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने नेपालको संिवधानको धारा 
१६ को उपधारा (१) �ारा �द� हकमा ग�भीर असर 
परकेो कुरालाई �ि�टगत गदा� य�तो ि�थित त�काल 
रो�न ुआव�यक देिख�छ ।

तसथ�, नाग�रक र सवारीको आगमन बढी ह�ने 
मूल सडकह� र सवारीको अ�यािधक चाप भई धलुो 
उड्ने अ�य �े�ह� जहा ँजहा ँढल वा सडक िव�तार 
भई िपच गन� बाकँ� रहेको अव�था छ �यहा ँपीच गन� 
काय� तदा�कतापूव�क स�प�न गन� सो काय� स�प�न 
नभएस�म क�तीमा पिन िदनको एकपटक िपच सडक 
भ�काइएको वा िपच जीण� भएको कारण धलुो उडेको 
सडकमा पानी हाली धलुो नउड्ने �यव�था गनु�  । 
खानेपानीको पाइप िब�छयाउने, ढल िव�तार सधुार र 

सडक िव�तार सधुार काय�बीच उिचत सम�वय ह�ने गरी 
काय�ह� गनु�  यी काय�ह�को कारण सिृजत फोहोर मैला 
माटोसिहतका िनमा�ण साम�ीको त�काल �यव�थापन 
गनु�  भनी सो काय� गन� �ाथिमक दािय�व भएका काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेड, मेल�ची खानेपानी 
िवकास सिमित, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, 
सडक िवभाग, वातावरण िवभाग, काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरण, फोहोरमैला �यव�थापन �ािविधक 
सहयोग के��, काठमाड� महानगरपािलका, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, भ�परु नगरपािलकाका नाउमँा र 
उि�लिखत काय� त�ु�त स�प�न गन� गराउने स�दभ�मा 
आइपन� �यवधान फुकाउने, �ोत साधन जटुाउने एवं 
अनगुमन र िनरी�ण गन� गराउनेतफ�  त�काल काय� 
गनु�  भनी अ�य िवप�ीह�का नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । साथै ��ततु 
िवषय जन�वा��यसगँ ग�भीर �पमा जोिडएको ह�दँा 
िलिखत जवाफ पेस गदा� आदेशबमोिजमको काय� 
स�प�न गन� स�दभ�मा भएको �गित िववरणसमेत 
पेस गनू� । यो िवषयको िछटो टुङ्गो ला�नपुन� देिखदँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६३(३) बमोिजम अ�ािधकारसमेत �दान ग�रिदएको 
छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७३।१०।१७ मा भएको
आदेश ।

�व�छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई 
मौिलक हकको �पमा �थािपत गन� यस म��ालय 
तथा मातहत िनकायबाट आयोजना स�चालन गदा� 
वातावरण स�तलुनमा �यान िदने गरकेो, उप�यकामा 
खानेपानीको पाइपलाइन िव�तार गदा� वातावरण 
संर�ण ऐन, २०५३ ले गरकेो �यव�थाबमोिजम 
यो आयोजना "ख" �ेणीमा पन� भएकाले �ारि�भक 
वातावरणीय परी�ण गरी �ितकूल वातावरणीय �भाव 
कम गन� अवल�बन गनु�  पन� िविभ�न उपायह�सिहत 
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वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गरी लागू गरकेो 
आयोजनामा एिसयाली िवकास ब�कको सरु�ा उपाय 
(सेफगाड�) नीित, २००९ समेत पालना ग�रएको छ । 

पाइपलाइन िव�तारको लािग सडक ख�दा 
त�ु�तै पाइप िव�छयाई सो �थान परुी पानी छक� ने 
गरकेो तथा �यहाबँाट िन�कने माटो, बालवुा छो�ने 
गरकेो, िनमा�ण काय� सिकनासाथ जित स�दो चाडँो 
सडक पनुः �थापना र कालोप�े गन� ग�रएको छ । 
वातावरणमा नकारा�मक �भाव पान� काय� भए नभएको 
हेन� िनयिमत �पमा ए.िड.िव. सगँको सहकाय�मा 
अनगुमन भई िल� फाराम भन� काय� गरकेो सो नपाइएमा 
त�ु�त सो काय� गन� लगाउने गरकेो छ ।

�रट िनवेदकले भनेज�तो काठमाड� 
उप�यकाको बनोट एउटा कचौरा आकारको रहेको 
छ । यहा ँजनस�ंयाको चाप अ�यिधक मा�ामा बढेको 
छ । यहाकँो भू-बनोटलाई हेदा� कुनै �दूषण भइसकेपिछ 
सिजलै �व�छ वातावरण कायम ह�न किठन पद�छ । 
काठमाड� उप�यकामा अ�यिधक �दूषण भयो भ�ने 
िवषय मेल�ची खानेपानी आयोजनाको लािग पाइप 
लाइन िव�तार ह�नभु�दा अगािडदिेख नै उठान भएका 
िथए । हाल खानेपानीका लािग िव�तार भएका पाइप 
लाइनका लािग खिनएका सडकह� सानो आकारमा 
रहेका छन् । पाइप िब�छयाउने साथसाथै �यसलाई 
त�ु�तै परुी वातावरण सरु�ा �णाली अवल�बन ग�रएको 
छ । यसको लािग सामािजक प�रचालक वातावरणसगँ 
स�बि�धत िव�ह�सगँ छलफल र सझुावलाई �हण 
ग�रने गरकेो छ । िवगतको महाभूक�पको कारणबाट 
�ित��त साव�जिनक तथा िनजी भवनह� पनुिन�मा�ण 
तथा नया ँ िनमा�ण गनु�  परकेो, इ�ँा कारखानाह�, 
�सर उ�ोगह�समेत सहर केि��त रहेको, काठमाड� 
उप�यकािभ� ठूला तथा साना सडकह� िनमा�ण 
भइरहेका ह�दँा �यसबाट धवुा ँ धलुो उ�सग� भई वाय ु
�दूषण ह�न स�ने तथा सवारी साधनह�बाट धवुा ँ
िन�क� �दूषण भएको भए सो िनय��ण गन� िनकाय छु�ै 

भएकाले �य�ता िवषयमा यस म��ालयलाई िवप�ी 
बनाई रहन ुऔिच�यपूण� नह�दँा �रट िनवेदन बदर भागी 
छ ।

काठमाड� उप�यकामा खानेपानी सधुार गन� 
मेल�ची खानेपानी उप-आयोजना २ (आयोजना 
काया��वयन िनद�शनालय) बाट सोस�ब�धी काय� भएको 
पाइपलाइन िब�छयाउदँा खिनएका सडकह� पनुः 
�थापना गन� तथा कालोप�े गन� काय� सडक िवभागबाट 
ह�ने �यसको लािग आव�यक बजेटसमेत खानेपानी 
म��ालयले सडक िवभागलाई अि�तयारी िदने गरी 
िमित २०७३।३।६ मा सडक िवभाग र आयोजना 
काया��वयन िनद�शनालयबीच सडकह�मा खानेपानी 
पाइपलाइन िब�छयाइएप�चात् सडक पनु�था�पना 
गन�स�ब�धी स�झौतासमेत स�प�न भएको ह�दँा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई रहन नपन� ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभनी खानेपानी तथा 
सरसफाइ म��ालयले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

�व�छ बा�ँन पाउने हकको सिुनि�चतताको 
लािग वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ 
बमोिजम जनसं�या तथा वातावरण म��ालय वायकुो 
गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�ड, २०६० तोक� लागू 
गराउदँै आएको र िवभागबाट अनगुमन गदा� कसैले उ� 
मापद�डिवपरीत काय� गरकेो पाइएमा िव�मान ऐन 
िनयमावलीअनसुार कारबाही गन� िवभागले िसफा�रस 
गद� आएको ह�दँा िनवेदकको िजिकरअनसुार वाय ु
�दूषणको स�ब�धमा िवभागले कुनै काम कारबाही 
नगरी बसेको भ�ने िजिकर आधारहीन छ ।

काठमाड� उप�यकामा हाल बिढरहेको धवुा ँ
धलुोको सम�या समाधानको िनिम� सरोकारवाला 
िनकायह�बीच छलफल गरी अ�तर िनकायगत सम�वय 
एव ं सहकाय�मा �दूषण �यूनीकरणका �यासलाई 
ित�ता िदने उ�े�य राखी िवभागले िमित २०७३ 
साल माघ १० गते छलफल काय��मको आयोजना 
ग�रएको िथयो । उ� छलफलमा वाय ु�दूषण िनय��ण 



2031

स�ब�धमा िविभ�न पाचँवटा िनण�यह� ग�रएको िथयो । 
िवभागले उ� िनण�यह�को छाया�ँितसिहत स�बि�धत 
िनकायह�मा प�ाचार ग�रसकेको छ भने सोही 
िनण�यअनसुार सडक िवभागलाई उ� िवभागअ�तग�त 
रहेको सडक आयोजनाह� (िवशेषतः काठमाड� 
उप�यकामा रहेको आयोजनाह�) को र घरले ुतथा साना 
उ�ोग िवभागलाई काठमाड� उप�यकामा स�चालन 
ह�ने गरी िवभागमा दता� भएका उ�ोगह�को �ारि�भक 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन र वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन �ितवेदन यस िवभागलाई उपल�ध गराउन 
अनरुोध गरी पठाइएको र उ� िवभागह�बाट �वीकृत 
�ितवेदन �ा�त भएपिछ आयोजनाह�ले �वीकृत 
�ितवेदनअनसुार िनमा�ण काय� स�चालन गरकेो छ वा 
छैन अनगुमन गरी �वीकृत वातावरणीय अ�ययनमा 
उि�लिखत सत�ह�को पालना नभएको पाइएमा पालना 
गन� लगाउने र पालन गन� नचाहेमा �चिलत वातावरण 
ऐनअनसुारको कारबाही गन� �ि�या अगािड बढाइने नै 
ह�दँा हाललाई मागअनसुार �रट जारी ह�नपुन� होइन ।

काठमाड� उप�यकामा बढ्दै गएको धलुो 
र धवुाकँो कारणले वाय ु �दूषण अ�यिधक मा�ामा 
बढ्दै गएको स�दभ�मा राि��य योजना आयोगको 
िमित २०७३।१०।५ को िनण�यानसुार िवभागका 
महािनद�शक�यूको सयंोजक�वमा एक काय�दलको 
गठन भएकोमा उ� काय�दलले यस िवषयमा 
�यापक छलफल गरी काठमाड� उप�यकाको वाय ु
�दूषण िनय��ण काय�योजना पेस ग�रसकेको 
छ । �यसैगरी काठमाड� उप�यकाको वाय ु �दूषणमा 
�मखु भूिमका खे�ने सवारी साधनले �या�ँने धवुा ँ
रहेको र यस धवुालँाई कम गन� तथा हाल �चलनमा 
�याएको ह�रयो ि�टकर �णाली �भावकारी नभएको 
स�दभ�मा �ािविधक र कानूनी जिटलता पिहचान गरी 
�ितवेदन पेस गन� राि��य योजना आयोगको िमित 
२०७३।१०।२६ गतेको प�ानसुार यस िवभागका 
महािनद�शकको सयंोजक�वमा गिठत सिमितले यस 

िवषयमा रहेको �ािविधक र कानूनी जिटलताह� 
पिहचान गरी सोको समाधान गन� सझुावह� पेस 
गरकेोले उ� सझुावह�लाई काया��वयन गरी 
उप�यकाको �दूषण िनय��णको लािग यस िवभागबाट 
आव�यक काय� ग�रने नै ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन ।

िवभागले समय समयमा िविभ�न सडक 
िव�तार आयोजनाह�को अनगुमन िनरी�ण गरी 
स�बि�धत िनकायह�लाई �दूषण िनय��णको लािग 
सचेत गराउदँ ैआएको छ । यसै िसलिसलामा २०७३ 
साल माघ ११ र १२ गते कलंक� नागढंुगा सडक 
ख�डको �थलगत अनगुमन िनरी�ण गरी सोको 
�ितवेदन आव�यक कारबाहीको लािग जनस�ंया 
तथा वातावरण म��ालयमा पेस ग�रसकेकोले यस 
स�ब�धमा म��ालयबाट �ा�त ह�ने िनद�शनअनसुारको 
काय� िवभागबाट यथाशी� स�प�न ग�रने नै ह�दँा 
हाललाई �रट खारजे ग�रपाऊँ ।

िवभागबाट काठमाड� उप�यकामा 
वाय ु गणु�तरको यथाथ� त�याङ्क �ा�त गन� र 
सव�साधारणलाई ससूुिचत गन� उ�े�यले हाल 
काठमाड� उप�यका र बािहर धिुलखेल �े� गरी ३ वटा 
वाय ु गणु�तर मापन के�� �थापना गरी स�चालनमा 
�याई सिकएको छ । उ� मापन के��बाट �दान 
ग�रने जानकारी सव�साधारणले www.pollution.
gov.np बाट �ा�त गन� स�ने �यव�था िमलाइएकोले 
सव�साधारणले हरके समयको वाय ु�दूषणको अव�था 
एव ं त�याङ्क सिजलै �ा�त गन� स�ने र िवभागले 
समेत यसैको आधारमा वाय ु�दूषणको �यूनीकरणको 
उपायह� अपनाउनको लािग आव�यक �यव�था गद� 
आएकोले िनवेदन िजिकर आधारहीन छ तसथ� ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे गरी पाउन सादर अनरुोध गद�छु 
भनी वातावरण िवभागबाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले काठमाड� उप�यकामा वाय ु
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�दूषणको कारण जन�वा��यमा ग�भीर असर परकेो 
िवषय चासो र सरोकार बनाई भएका िजिकरह��ित 
यस म��ालय ग�भीर एव ं सदवै सचेत रहेको 
छ । नेपाल सरकार काय�िवभाजन िनयमावलीले यस 
म��ालयलाई सहरी �े�को िवकासको लािग नीित 
िनमा�णलगायत मह�वपूण� िज�मेवारी �दान गरकेो 
छ । उ� िज�मेवारी पूरा गन� यस म��ालयबाट अ�य 
िविभ�न िनकायह�सगँ सम�वय गरी सम� सहरी 
�े�को िवकास, सहरी पूवा�धार िवकास र सहरी 
स�ुदरतालगायतका िवषयमा िविभ�न नीितगत 
�यव�था गरी सोबमोिजम िविभ�न काय��मह�समेत 
स�चालन गरी रहेको �यव�था स�मािनत अदालतसम� 
अवगत गराउदँछु । �रट िनवेदकले उ�लेख गनु�  भएका 
िवषयह�लाई पिन यस म��ालयले ग�भीर �पमा 
िलएको र सरोकारवाला अ�य िनकायह�सगँ सम�वय 
गरी उप�यकाको वातावरण संर�ण गन� काय�मा िनर�तर 
�पमा लािग रहेको ह�दँा यस म��ालयलाई िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ, खारजे ग�रपाउ ँभनी सहरी िवकास म��ालयको 
तफ� बाट ऐ. का सिचव दीपे��नाथ शमा�ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ । 

मेल�ची खानेपानी िवकास सिमित ऐन, २०१३ 
बमोिजम गिठत सिमित हो । यस िवकास सिमितको 
म�ुय काय� भनेको िस�धपुा�चोक िज�लामा अवि�थत 
रहेको मेल�ची खोलाबाट २६.५ िक.िम. स�ुङ तथा 
हेडवक� को िनमा�ण गरी सो स�ुङबाट पानी पथा�तरण 
गरी स�ुदरीजलस�म �याउने रहेको छ । गोकण� 
नगरपािलकामा अवि�थत रहेको स�ुदरीजलमा पानी 
�शोधन के��को िनमा�ण गरी मेल�ची खोलाबाट 
पथा�तरण गरी �याएको पानीलाई �शोधन गन�स�मको 
काय� यस सिमितको रहेको छ । काठमाड� उप�यकामा 
हाल भइरहेको पाइपलाइन िब�छयाउने काय� यस 
सिमितअ�तग�त नरहेको ह�दँा उ� काय�बाट भएको 
वातावरण �दूषणलगायत �रट िनवेदकले िलनभुएको 

दाबी यस काया�लयको दािय�विभ� नपन� बेहोरा 
अनरुोध छ भनी मले�ची खानपेानी िवकास सिमितको 
तफ� बाट अि�तयार�ा� धन�याम भ�राईले पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो धवुा ँ धलुो 
उ�पादन गन�, पाइप िब�छ् याउने, सडक मम�त 
गन�लगायतको वातावरण �दूिषत ह�नेलगायतका काय� 
यस म��ालयले गर ेगराएको छैन । ��येक नाग�रकले 
सफा, �व�छ वातावरणमा �व�थ भई आ�नो 
जीवनयापन गन� पाउनपुछ�  भ�ने यस म��ालयको 
मा�यता रही आएको छ । तसथ� यस म��ालयको कुनै 
काम कारबाहीले वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ तथा 
नेपालको संिवधानको धारा ३० को उ�लङ्घन गरेको 
छैन । यस म��ालय सबै नाग�रकको �वा��य�ित 
सजग तथा सवंेदनशील ह�नकुा साथै मानव �वा��यमा 
�ितकूल असर पन� काय�को िव��मा र सकारा�मक 
�भाव पन� काय�को प�मा रहेको प�र�े�यमा यस 
म��ालयको नाउमँा कुनै आदेश जारी गनु�पन� व�तिुन� 
आधार र कारण िनवेदकले उ�लेख गन� नसकेकोले 
िनवेदन खारजे भागी छ । खारजे ग�रपाउ ँभनी �वा��य 
म��ालयले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले �यव�थािपका संसद ्, वातावरण 
संर�ण सिमितलाई िवप�ी बनाउनपुन� व�तिुन� 
आधार र कारण खलुाउन स�नभुएको छैन । िवप�ी �रट 
िनवेदकले �यव�थािपका संसद ्को वातवरण सिमितको 
के-क�तो काम कारबाहीबाट काठमाड�वासीको 
संिवधान �द� वातावरणस�ब�धी मौिलक हक तथा 
कानूनी हकबाट वि�चत गराएको भ�ने कुनै पिन त�य 
र कारण खलुाउन स�नभुएको छैन । यसैले िबना 
आधार र कारण िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे यो�य छ । वातावरण सरं�ण सिमित काय�कारी 
िनकाय नभई म��ालय, िवभागअ�तग�तका िनकायको 
नीित तथा काय��म, �ोत प�रचालन, �यव�थापन 
र अ�य य�तै िनकायको मू�याङ्कन गरी स�बि�धत 
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िनकायलाई आव�यक िनद�शन िदनेलगायतका काय� गन� 
अिधकार भएको सिमित हो । सिमितले आफँै कुनै पिन 
नीितगत िनण�य तथा काय� गद�न, सरकारले गरकेा काम 
कारबाहीको स�ब�धमा सिमित आफँैले िनरी�ण गररे 
वा अ�य कुनै �ोतबाट जानकारी भएस�म सिमितका 
िविभ�न बैठकह�बाट सरकारलाई आव�यक सझुाव 
र िनद�शन सिमितले िदने गरकेो नै छ । अत: ��ततु 
िवषयमा �यव�थािपका संसद् , वातावरण संर�ण 
सिमितलाई िवप�ी बनाउनपुन� कुनै आधार र कारण 
नभएको ह�दँा उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
�यव�थािपका ससंद्  वातावरण सरं�ण सिमितले 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

सव��थम यस म��ालयको के कुन काम 
कारबाहीबाट िनवेदकलाई संिवधान �द� हक 
अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो सो कुरा िनवेदकले 
िनवेदनमा �प� गन� नसकेको ह�दँा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाऊँ । काठमाड� उप�यकामा िदन �ितिदन बढ्दो 
वाय ु�दूषण�ित म��ालय िनकै संवेदनशील रहेको र 
यस सम�याको िनराकरणको लािग आ�नो मातहतका 
िनकायह�लाई प�रचालन गरी आ�नो �ोत, साधन 
र �मताले �याएस�म �य�न रहेको जानकारी गराउन 
चाह�छु । �व�छ बा�ँन पाउने हकको सिुनि�तताको 
लािग वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ 
बमोिजम म��ालयले वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य 
मापद�ड, २०६० तोक� लागू गराउदैँ आएको र 
म��ालयअ�तग�तको िवभागबाट अनगुमन गदा� कसैले 
उ� मापद�डिवपरीत काय� गरकेो पाइएमा िव�मान ऐन, 
िनयमावलीअनसुार कारबाही गन� िवभागले िसफा�रस 
गरअेनसुार सजाय गद� आएको ह�दँा काठमाड� 
उप�यकामा बढ्दै गएको धलुो र धवुाकँो कारणले 
वाय ु�दूषण अ�यिधक मा�ामा बढ्दै गएको स�दभ�मा 
राि��य योजना आयोगको िमित २०७३।१०।०५ 
को िनण�यानसुार वातावरण िवभागका महािनद�शकको 

संयोजक�वमा एक काय�दलको गठन भएकोमा उ� 
काय�दलले यस िवषयमा �यापक छलफल गरी काठमाड� 
उप�यकाको वाय ु �दूषण िनय��ण काय�योजना पेस 
ग�रसकेको छ । �यसैगरी काठमाड� उप�यकाको 
वाय ु �दूषणमा �मखु भूिमका खे�ने सवारी साधनले 
�या�ँने धवुा ँरहेको र यस धवुालँाई कम गन� तथा हाल 
�चलनमा �याइएका ह�रयो ि�टकर �णाली �भावकारी 
नभएको स�दभ�मा �ािविधक र कानूनी जिटलता 
पिहचान गरी �ितवेदन पेस गन� राि��य योजना 
आयोगको िमित २०७३।१०।२६ गतेको प�ानसुार 
िवभागका महािनद�शकको संयोजक�वमा गिठत 
सिमितले सझुावह� पेस गरकेोले उ� सझुावह�लाई 
काया��वयन गरी उप�यकाको �दूषण िनय��णको 
लािग यस म��ालय र अ�तग�तका िनकायह�बाट 
आव�यक काय� ग�रने नै ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन । यस म��ालयअ�तग�तको वातावरण 
िवभागबाट समय समयमा िविभ�न सडक िव�तार 
आयोजनाह�को अनगुमन िनरी�ण गरी स�बि�धत 
िनकायह�लाई �दूषण िनय��णको लािग सचेत 
गराउदँै आएको छ । यसै िसलिसलामा कलंक� नागढंुगा 
र चाबिहल गौशाला सडक ख�डको �थलगत अनगुमन 
िनरी�ण गरी सोको �ितवेदन आव�यक कारबाहीको 
लािग म��ालयमा पेस ग�रसकेकोले सो �ितवेदनमा 
उि�लिखत सझुाव काया��वयन गराउन स�बि�धत 
िनकायलाई म��ालयबाट आव�यक पहल ग�रने नै ह�दँा 
हाललाई �रट खारजे ग�रपाऊँ ।

काठमाड� उप�यकामा वाय ुगणु�तरको यथाथ� 
त�याङ्क �ा� गन� र सव�साधारणलाई ससूुिचत 
गराउने उ�े�यले हाल काठमाड� उप�यकाको प�ुचोक 
�े�, र�नपाक�  �े� र उप�यकाबािहर धिुलखेल �े� 
गरी ३ वटा वाय ु गणु�तर मापन के�� �थापना गरी 
स�चालनमा �याइसिकएको छ । उ� मापन के��बाट 
�दान ग�रने जानकारी सव�साधारणले www.
pollution.gov.np बाट �ा� गन�स�ने �यव�था 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु

2034

िमलाइएकोले सव�साधारणले हरके समयको वाय ु
�दूषणको अव�था एव ं त�याङ्क सिजलै �ा� गन� 
स�ने र वातावरण िवभागले समेत यसैको आधारमा 
वाय ु�दूषणको �यूनीकरणको उपायह� अपनाउनको 
लािग आव�यक �यव�था गद� आएकोले िनवेदन िजिकर 
आधारहीन छ खारजे ग�रपाऊँ ।

वातावरण संर�णस�ब�धी िवषयमा नेपाल 
सरकारलाई नीितगत माग�दश�न र राय स�लाह 
िदन वातावरण संर�ण �े�मा िव�ता हािसल गरकेा 
�यि�ह�लाई वातावरण संर�ण प�रषद ्को सद�यमा 
मनोनयन गरी वातावरण प�रषद्को गठन ग�रसिकएको 
ह�दँा यस काय�बाट समेत वातारण संर�णमा टेवा प�ुन 
जाने बेहोरा स�मािनत अदालतमा िनवेदन गद�छु भनी 
जनस�ंया तथा वातावरण म��ालयले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।

फोहोर मैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा 
२८ ले यस के��को काम कत��य र अिधकार बारमेा 
��ट �पमा �यव�था गरकेो छ । के��को काम कत��य 
नगरपािलकाह�लाई फोहोरमैला �यव�थापनमा 
�ािविधक सहयोग उपल�ध गराउने �िविधको 
आयात िव�तार तथा �चार�सार गन� फोहोरमैला 
�यव�थापनस�ब�धी अ�ययन अनसु�धान गन� 
गराउने हािनकारक �वा��य स�ंथाज�य रासायिनक 
फोहोरमैलाको �यव�थापनका लािग स�बि�धत 
िनकायको �यानाकष�ण गराउने, फोहोरमैलाको 
�कृितको आधारमा �यसको उ�पादन र �यूनीकरण 
गन� त�रकाको पिहचान तथा िवकास गरी अवल�बन 
गन� �ो�साहन गन�, फोहोरमैला �यव�थापनको 
�ािविधक प�को अनगुमन तथा मू�याङ्कन गरी सोमा 
गनु�पन� सधुारका स�ब�धमा �थानीय िनकायलाई 
सझुाव िदनेलगायत काम कत��यह� तोिकएबाट 
के�� फोहोरमैला �यव�थापनमा ��य� काया��वयन 
गन�भ�दा बढी सहयोग र सम�वय गन� िनकाय भएको 
��ट ह��छ । सोहीबमोिजम नै यस के��ले फोहोरमैला 

�यव�थापनस�ब�धी काय� ग�ररहेको बेहोरा अनरुोध 
छ । नगरपािलकाह�को अनरुोधबमोिजम के��ले 
फोहोरमैला �यव�थापनका िविवध प�मा �ािविधक 
सहयोग उपल�ध गराइरहेको छ भने बेलाबेलामा 
नगरपािलकाको फोहोरमैला �यव�थापनको �ािविधक 
प�मा अनगुमन गरी सधुार गनु�पन� आव�यक िवषयमा 
सझुावसमेत उपल�ध गराइरहेको बेहोरा अनरुोध छ । 
अत: फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ ले िनिद�� 
गरकेा काम कत��य यस के��ले िनवा�ह ग�ररहेको 
आव�यकता र अनरुोधबमोिजम नगरपािलकाह�लाई 
फोहोरमैला �यव�थापनमा �ािविधक सहयोग उपल�ध 
गराइरहेको के��ले नगरपािलकाह�को आव�यकता र 
मागबमोिजम सहयोग र सम�वय गरी काय� ग�ररहेकोले 
के��को नाममा परमादेश जारी ह�नपुन� अव�था नरहेको 
बेहोरा अनरुोध छ । अत: मािथ उि�लिखत त�यह�को 
आधारबाट यस के��को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी गनु�  पन� बेहोरा ��ट नभएकोले िवप�ीले िलएको 
िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भनी फोहोरमैला 
�यव�थापन �ािविधक सहयोग के��ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।

अितकम िवकिसत मलुकु नेपाल सन् २०२२ 
स�ममा िवकिसत रा��को �तरमा �तरो�नती 
ह�दँैछ । नेपाल सरकारले मलुकुमा उपल�ध भएस�मका 
अ�याधिुनक उपकरणह�को �योग गरी साव�जिनक 
सडकको िनमा�ण स�भार वा सधुार गद� आइरहेको 
छ । िवशेष गरी काठमाड� उप�यकामा सडक िव�तार, 
दिैनक उपभो�य पानी मेल�चीबाट �याई िवतरण गदा� 
पाइपह� िब��याउनपुन� काय� एवं भूक�पपिछको 
पनु:िनमा�ण काय� एकैपटक गनु�पदा� वातावरणीय �पमा 
असहज अव�था आएको भए तापिन यसकै �यव�थापन 
गन� सरकार सजग छ । हाल नेपाल सरकारले िविभ�न 
अ�चल यातायात काया�लयह�मा दता� भएका २० 
वष� परुाना भाडाका साव�जिनक सवारी साधनह�को 
�यव�थापन गन� िमित २०७१।११।१८  सूचना �काशन 
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गरी काया��वयन गन� स�ु ग�रसकेको बेहोरा अनरुोध 
छ । नेपाल सरकार नेपालको संिवधान�ारा �द� �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने ��येक नाग�रकको मौिलक 
हकको पालना गन� �ितब� रहेको बेहोरासमेत अनरुोध 
गद� वातावरणीय �ासबाट मानव जाित, जीवज�त,ु 
वन�पित, �कृित तथा भौितक व�तमुािथ ह�न स�ने 
�ितकूल �भावलाई यथाश�य कम गरी �व�छ तथा 
�वा��य वातावरण कायम गन� र �ाकृितक �ोतको 
समिुचत उपयोग र �यव�थापनबाट वातावरण संर�णमा 
जाग�क भई वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल �भाव 
पान� गरी वा जनजीवन र जन�वा��यका लािग खतरा 
ह�नस�ने िकिसमले �दूषण सजृना वा तोिकएको 
मापद�डिवपरीत ह�ने गरी कुनै पिन काय� नग�रएको 
बेहोरा अनरुोध छ । साथै �ारि�भक वातावरणीय 
परी�ण वा वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन गररे मा� 
सडकह� िनमा�ण एवं िव�तार गन� ग�रएको बेहोरा 
उ�लेख गद� मािनस, जीवज�त,ु जलचरलगायत 
�ाकृितक �ोतह� र �व��य जीवनमा �ितकूल असर 
प�ुने काय�लाई �ो�साहन नग�रएको, जन�वा��य तथा 
जनजीिवकाका सबालमा िवशेष �यान िदई वातावरणीय 
�दूषण िनय��णमा यस म��ालय किटब� भई िवकास 
िनमा�णस�ब�धी काय�ह� स�पादन गरी आइरहेको 
प�र�े�यमा �रट िनवेदकले िबना कारण �माण र 
आधार यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको 
��ततु �रट िनवेदन औिच�यपूण� नह�दँा खारजे भागी 
छ । िनवेदकलाई नेपालको संिवधान, अ�य �चिलत 
कानून र वातावरणीय कानूनका अ�तरा�ि��य मा�य 
िस�ा�तह��ारा �द� मौिलक हकमा �ितकूल असर 
प�ुने गरी यस म��ालयबाट कुनै काम कारबाही भए 
गरकेो नह�दँा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर 
ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयले पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

फोहोरमैलाको �ब�ध एवं �यव�थापनको 

लािग काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय एवं
अ�तग�तको िनकायह�ले उपल�ध �ोत साधन 
एव ं जनशि� प�रचालन गरी िविभ�न स�चार 
मा�यमह�माफ� त जनचेतनामूलक काय��म स�चालन 
गरी �व�छ, सफा र स�ुदर सहरको नारासिहत 
आ�नो िज�मेवारी गद� आइरहेको छ । जन�वा��यमा 
��य� असर पन� गरी काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयको तफ� बाट कुनै ि�याकलाप भएको 
छैन । �थानीय �वाय� शासन ऐन, िनयमले प�रक�पना 
गरकेो दािय�वबाट काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लय िवमखु भएको छैन । �रट िनवेदनमा माग 
ग�रएको काय� स�प�न गन� �योजनको लािग काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लयमा उपल�ध साधन, �ोत, 
जनशि� एव ंिविनयोिजत बजेट कित हो सोको यिकन नै 
नगरी एकतफ� �पमा आ�नो दािय�वबाट िवमखु रहेको 
बेहोरा उ�लेख गरी �रट िनवेदन दायर गद�मा मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�न स�दैन । फोहोरमैला �यव�थापन गरी 
काठमाड� महानगरपािलकाको स�ुदरतामा िनखार 
�याउन काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय एवं 
अ�तग�तको िनकायसगँ हाल उपल�ध �ोत, साधन 
र जनशि�को प�रचालनले मा� स�भव ह�न स�दनै । 
अथा�त् काठमाड� महानगरपािलकाको ए�लो �यासले 
मा� वाय ु �दूषण �यव�थापन ह�न स�दैन । �रट 
िनवेदक �वयंले अ�य िनकायसमेतलाई िवप�ी बनाई 
िनवेदन दायर गरबेाट पिन सो बेहोरा �प� ह��छ । 
�व�छ, सफा र स�ुदर महानगरपािलका बनाउन एवं 
कायम रा�न ��येक नगरबासी जाग�क ह�न ज�री 
छ । फोहर �यव�थापनको काय�मा ��येक नाग�रक, 
घर, समाज एवं िनकायको सहयोग र साथ रहेको 
छ िक छैन भ�ने िवषय अिधक मह�वपूण� ह�ने ह�नाले 
�चिलत कानूनको दायरािभ� रही आ�नो दािय�व 
वहन ग�ररहेको िनकायलाई वातावरण रोकथामबाट 
िवमखु भएको उ�लेख गरी ठोस र व�तगुत आधार 
�माण िबना बाटो िनमा�ण, खानेपानी एवं ढल 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु

2036

िनमा�णको काय�, िबजलुीको पोल �यव�थापन ज�ता 
काय� कुनै एक िनकायको �यासबाट मा� दीघ�कालीन 
�पमा समाधान ह�ने नभई उ� काय�सगँ स�बि�धत 
िनकायका सम�वय र सहकाय�बाट मा� समाधान ह�ने 
एवं उि�लिखत काय�बाट उ�प�न फोहर �यव�थापन 
काठमाड� महानगरपािलकाको हाल उपल�ध �ोत, 
साधन एवं जनशि�बाट �यव�थापन ह�न स�छ 
िक स�दैन भ�नेतफ�  सोच नै नप�ुयाई काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लय आ�नो दािय�वबाट 
िवमखु भएको कारण वाय ु�दूषणको भयावह ि�थितमा 
नगरबासी बा�ँन बा�य रहेको बेहोरा उ�लेख गरी �रट 
दायर गद�मा मागबमोिजम आदशे जारी ह�न नस�ने 
ह�दँा काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको हकमा 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ । अदालतबाट जारी 
भएको अ�त�रम आदेशमा �गित िववरणसमेत पेस गनु�  
भिनएकोमा काठमाड� महानगरपािलकाले वातावरण 
�दूषण कम गन� शिहदगेट, र�नपाक� , दरबारमाग�, 
�दश�नीमाग�, रामशाहपथ, माइतीघर ह�दँै ि�भवुन 
िवमान�थलस�म, लैनचौरदेिख शीतलिनवासस�म, 
सो�टीमोडदेिख ि�परु�ेरस�म उपल�ध �मुर �योग गरी 
दैिनक �पमा पालैपालो सरसफाइको काम ह�दैँ आएको 
छ । जमलदेिख रा��पित काया�लय, माइतीघरदेिख 
ि�भवुन िवमान�थल, सो�टीमोडदिेख ि�परु�ेर, 
ि�भवुन िवमान�थलदेिख चाबिहलस�म ट्यांकरबाट 
पानीको �योग गरी धलुो �यूनीकरण गन� काय� ग�रएको 
छ । काठमाड� महानगरपािलकाअ�तग�तका सबै वडा 
(वडा नं. १ देिख ३५ स�म) को फोहोरमैला दैिनक 
�पमा सङ्कलन ह�दँ ै आइरहेको छ । जेट मेिसनको 
�योगले आव�यकताअनसुार ढल खो�ने, फोहोरमैला 
�यूनीकरण गन� औषधी छन�, सडक पेटीमा रोिपएका 
िव�वाह�मा पानी हा�ने एवं फोहर बो�ने गाडीह� 
सिभ�िसङ गन� एवं उपल�ध �ोत साधन र जनशि�को 
�योग गरी अ�य दैिनक काय� स�पादन ह�दँ ै आएको 
ह�दँा काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको हकमा 

िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी काठमाड� 
महानगरपािलकाले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको 
कुरा सकारा�मक छ । काठमाड� उप�यकामा हाल 
िविवध कारण वाय ु�दूषण विृ� भएको कुरा िनिव�वाद 
त�य हो । वाय ु �दूषणलाई कसरी �यूनीकरण गन� 
सिक�छ र नगरबासीलाई कसरी �व�छ तथा �व��य 
वातावरणमा ब�ने �यव�था गन� सिक�छ भ�ने कुरामा 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका िचि�तत र �यासरत 
छ । यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकामा हाल मूलत : 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलमेटेडले खानेपानीको 
पाइप िब�छ् याउने काय�को लािग सडक ख�दा र 
चीनको सहयोगमा नेपाल सरकारले च�पथ सधुार 
गन� काय�बाट वाय ु�दूषण भइरहेकोमा सो वाय ु�दूषण 
�यूनीकरण तथा िनय��ण गन�को लािग स�दो �यास 
गरी आएको छ । ६ िमटरभ�दा कम चौडाइका सडक 
यस उपमहानगरपािलका र के.य.ुके.एल. बीच िमित 
२०७२।११।२३ मा खानेपानीको पाइप िब�छ् याउने 
तथा सडक िपच गन�स�ब�धी सहमित तथा समझदारी 
प� भएकोमा सोमा के.य.ुके.एल.ले खानेपानीको 
पाइप िब��याएपिछ पूर ै सडक कालोप�े गनु�पन� 
�यव�था छ । खानेपानीको पाइप िब��याइसकेको 
ठाउमँा यथाशी� सडक कालोप�े गन� के.य.ुके.एल.
लाई ताकेता गन� काय� ग�रएको छ । स�मािनत 
अदालतको आदेश �ा� भएप�ात् धलुो िनय��णको 
लािग यस उपमहानगरपािलकाको साव�जिनक िनमा�ण 
महाशाखालाई आव�यक िनद�शन िदइएको छ । िमित 
२०७३।११।१० गते �मखु िज�ला अिधकारी, �थानीय 
िवकास अिधकारी, यस उपमहानगरपािलकालगायत 
लिलतपरु िज�लाका अ�य नगरपािलकाका काय�कारी 
अिधकृत तथा लिलतपरु िज�ला �तरका �ायः सबै 
काया�लय �मखुह�को संय�ु बैठक बसी वाय ु�दूषण 
िनय��णको लािग यथाशी� सडक मम�त / कालोप�े 
गन�, पानी हा�ने, िनमा�णाधीन सडकमा सवारी साधन 
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गडुाउन रो�नेलगायतका िनण�य भई काया��वयन 
�ि�यामा छ भनी लिलतपुर महानगरपािलकाले पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले िमित 
२०७२।०१।१२ को महाभूक�पबाट धेर ै मठ 
मि�दरलगायत ऐितहािसक, परुाताि�वक मह�वका 
सरंचनाह� भ�कन गएकोले सोको िजण��ार नग�रएको 
साथै वातावरणलाई असर पन� गरी धवुा ँधलुो सडकका 
फोहोर व�तहु�का कारण �ास��ासमा सम�या 
भइरहेको र सोका कारण िविभ�न �कारका रोगह�को 
मारमा आम जनसमदुाय प�ररहेको र य�ता वातावरण 
�दूषण गन� गराउने काय� सरकारी िनकायबीच सम�वय 
गरी त�काल रो�नपुन� माग िलई दायर गनु�भएको �रट 
यथाथ�परक रहेको ह�दँा �रटमा दाबी िलएझै ँह�नपुछ�  भ�ने 
यस �ािधकरणको पिन सहमित रहेको छ िकनिक यस 
�ािधकरण र यसअ�तग�तका काया�लयका कम�चारीह� 
पिन काठमाड� उप�यकाको �दूषणबाट �िसत 
छन् । यस �ािधकरणका कम�चारीले वातावरण �दूिषत 
गराई अ�लाई सा�ती िदई आफूह� �दूषणरिहत छु�ै 
बसोबास गरजे�तो गरी िनवेदन दायर भएको आभाष 
भएकोले यस �ािधकरण र यसअ�तग�तका कम�चारीह� 
�दूिषत वातावरणबाट �तािडत रहेको सादर िनवेदन 
छ । यस �ािधकरणले काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण ऐन, २०४५ बमोिजम काय� गन� िनकाय 
भएकोले नेपाल सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम काय� 
ग�रआएको र त�कालीन काडमाड� उप�यका नगर 
िवकास सिमितले काठमाड� उप�यकामा अ�यवि�थत 
ब�ती बढ्दै गएको र पया�� सडकको अभावमा 
भिव�यमा िविभ�न िकिसमका किठनाई आउन स�ने 
स�भावना दखेी २०४५।०७।२९ र २०४६।०५।१२ 
मा काठमाड�, लिलतपरु, भ�परुका िविभ�न �थानमा 
सडकको चौडाइ िनधा�रण गरकेो यस �ािधकरणले 
सोही िनण�य काया��वयन गन� त�काल कायम ग�रएका 
सहरी सडक, राजमाग�, िज�ला माग�, सहायक माग�का 

सडकका ज�गा अित�मण गरी बनाइएका संरचना 
हटाउने काय� गरी आएकोले यस �ािधकरणले सडकमा 
परकेा भौितक सरंचना हटाई िदएप�ात् ६ िमटरस�मको 
चौडाइको सडक स�बि�धत नगरपािलकाले ढल, पानी, 
पाइपलगायत आधारभूत सरंचना िनमा�ण गरी िपच गन� 
गद�छ र ८ िमटरभ�दा बढी फरािकलो चौडाइ भएको 
सडक सडक िवभागबाट िपच कालोप�ेलगायतका 
काय� गन� ह�दँा समयमा कालोप�े गन� काय� उपयु�� 
िनकायबाट िनमा�ण समयमा ह�ने हो भने िनवेदकले 
उठाउन ु भएको सम�या त�काल समा� ह�ने िथयो । 
तथािप नगरपािलका ऐन, सडक िवभागबाट कालोप�े 
गन� िविभ�न �थानमा केही �यि�ह�ले स�मािनत 
सव��च अदालतमा एवं मातहतका अदालतमा �रट 
िनवेदन दायर गरी स�मािनत अदालतह�बाट भएका 
अ�त�रम आदेशबाट केही �थानमा सडक कालोप�े 
गन�लगायतका काय�ह� रोिकन गई सो �थानमा पानी पर े
िहलो, घाम लागे धलुोको सामना ग�ररहन ुपरकेोसमेत 
सादर िनवेदन छ । अक�तफ�  बडा मिु�कलबाट िववाद 
स�टाएर सडक कालोप�े ग�र�छ । त�प�ात् लग�ै 
खानेपानीका पाइप, ढल, िब�छ् याउने भनी सडक 
खनी कु�प पान� काय�ले पिन �दूषणको सम�या 
उ�प�न भएको छ । सडक िपच गनु� पूव� पानीका पाइप, 
ढल, इ�यािद जो िनमा�ण गनु�पन� िथयो सो समयमा 
नग�रने काय�ले गदा� काठमाड� बासीलाई सा�ती भएको 
आम काठमाड�बासीले भोगी आएको र िव�तार भएका 
अिधकांश सडक कालोप�ेसमेत भइसकेको ह�दँा यस 
�ािधकरणबाट काठमाड�को वातावरण �दूषण गन� 
काय� नगराएको र िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा यस 
�ािधकरणबाट के-कित वातावरण �दूषण ग�यो भ�ने 
�प� नगरी केवल सडक फरािकलो पान� भ�ने अपजस 
लगाई यस काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणलाई 
िवप�ीस�म बनाई दायर भएको िवप�ीको �रट िनवेदन 
यस �ािधकरणको हकमा खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको तफ� बाट 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय संिवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� र नाग�रकको संिवधान तथा कानून �द� 
हक, अिधकारह�को स�मान, सरं�ण एवं स�ब��न 
गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा ३० ले �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई 
मौिलक हकको �पमा सवंैधािनक ��याभूित िदएको 
छ । काठमाड� उप�यकालगायतका �े�लाई �व�छ तथा 
सफा रा�नेसमेत उ�े�यले फोहोरमैला �यव�थापन 
ऐन, २०६८, वातावरण संर�ण ऐन, २०५३, 
वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ समेत जारी भई 
काया��वयनमा रहेका छन् । साथै उ� कानूनी �यव�था 
काया��वयन गन� तथा राजधानी काठमाड�लाई �व�छ 
र सफा रा�ने स�ब�धमा नेपाल सरकार र स�बि�धत 
िनकायले नीितगत कानूनी तथा सं�थागत �ब�ध गद� 
आएका छन् । जहासँ�म सडक िव�तार, ढल िनमा�ण, 
मेल�ची खानेपानी आयोजनाको पाइप िब�छ् याउने 
काम सबैितर भइरहेको कारण उप�यकामा वाय ु�दूषण 
बढेको यथाथ� हो । नेपाल सरकारका स�बि�धत 
िनकायह� संवेदनशील रही धलुो �यूनीकरण गन� 
स�ब�धमा िनर�तर पहल ग�ररहेको अव�थासमेत 
छ । धलुोका कारण मानव �वा��यमा प�ररहेको 
नकारा�मक �भाव�ित सचेत रहदँै धलुो िनय��ण 
गन� �यासलाई अझ बढी सगंिठत र योजनाब� 
�पमा अिघ बढाइनेछ र वाय ु �दूषण िनय��णको 
लािग �चिलत कानूनको �यव�था तथा उ� कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त जारी भएको मापद�डको काया��वयन 
र सोको अनगुमनको लािगसमेत स�बि�धत िनकायलाई 
अझ बढी �भावकारी �पले प�रचालन ग�रनेछ । साथै 
स�मािनत अदालतबाट िमित २०७३।११।१५ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेश काया��वयनको लािग यस 
काया�लयबाट स�बि�धत िनकायमा पठाइसिकएको 

र अ�य काम कारबाहीको स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायबाट ��ततु ह�ने िलिखत जवाफबाट ��ट 
ह�ने नै ह�दँा ��ततु िलिखत जवाफमा थप उ�लेख 
ग�ररहन ुपरने भनी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट ऐ. को सिचव 
रािजव गौतमले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

�व�छ खानेपानी तथा सरसफाइको 
हकलाई मौिलक हकको �पमा �थािपत गन� यस 
िवभाग तथा मातहत िनकायबाट खानेपानी आयोजना 
स�चालन गदा� वातावरण स�तलुनमा �यान िदने 
गरकेो, उप�यकाको �रङ रोडिभ� कुनै पिन आयोजना 
िनमा�णाधीन नरहेको, बािहर अध�सहरी �ामीण �े�ह�मा 
यस िवभाग मातहतको काया�लय�ारा खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना िनमा�ण गदा� वातावरण सरं�ण 
ऐन, २०५३ ले गरकेो �यव�थाबमोिजम खासै असर 
नपन�, �ितकूल वातावरणीय �भाव कम गन� अवल�बन 
गनु�पन� िविभ�न उपायह�सिहत वातावरणीय 
�यव�थापन योजना तयार गरी लागू गन� ग�रएको छ । 
यस स�ब�धमा कुनै जन गनुासोसमेत नरहेको अव�था 
ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी खानेपानी तथा 
ढल िनकास िवभागको तफ� बाट ऐ. का महािनद�शक 
तेजराज भ�ले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िनवेदकको िनवेदन गराई जन प�ीय र 
�व�छ वातावरण कायम गन� स�बि�धत िनकायह�ले 
गनु�पन� वा प�ुयाउनपुन� सकारा�मक भूिमका हो भ�ने 
यस नगरपािलकाको बझुाइ रहेको अनरुोध छ । 
िनवेदकले ��ततु िनवेदन गनु� पूव� यस नगरपािलकामा 
�या�समाफ� त िनवेदनमा उि�लिखत काय� 
तदा�कताका साथ होस् भनी िलिखत िनवेदन गरेको 
भ�ने र�ो । िनवेदन गराई एकदम सकारा�मक छ । 
तर िनवेदकले ��ततु िनवेदन गनु� पूव� यस भ�परु 
नगरपािलकामा �थलगत िनरी�ण गरी स�य त�य र 
�थानीय वातावरण नबझुी िनवेदन गरकेो देिख�छ । 
यस भ�परु नगरपािलका सफा स�ुघर, स�ुदर नमनुा 
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सहरको �पमा िवकास भइरहेको र सफा स�ुघरमा 
नेपालको मा� होइन एिसयाको १० सहरह�म�येमा 
पद�छ भनी परु�कारबाट िवभूिषत भएबाट ��ट 
ह��छ । यसरी राि��य र अ�तरा�ि��य �पमा समेत 
सफा सहरको �याित �ा� यस नगरपािलकालाई 
िवप�ी बनाई ��ततु िनवेदन गरकेो ह�दँा हा�ो हकमा 
खारजे भागी छ । िनवेदकले उठाएका कुराह� हामीले 
धेर ै वष� पिहलेदेिख नै आ�नो दािय�व िनवा�ह गरी 
सडक, िव�त्ु �ािधकरण, टेिलकमको काय� िव�तार 
गदा� ह�ने धलुो र माटोलाई यथासमयमै हटाउन ताकेता 
गन� र नगरकेो ख�डमा �थानीय वातावरण �ितकूल 
असर नपन� गरी यथाश�य चाडँो हटाउने काय� 
स�प�न गन� गराउने काय� भइआएको छ । साथै िमित 
२०७२।१।१२ र २९ गते गएको भूक�पबाट �ित��त 
भ�नावशेषसमेत यस नगरपािलकाबाट हटाउने काय� 
गरी आएको बेहोरा सादर अनरुोध छ । िनवेदनमा 
उ�लेख भएअनसुार मेल�ची आयोजनाबाट हालस�म 
यस भ�परु नगरपािलका �े�िभ� ढल खनी पाइप 
िब�छ् याउने काय� भए गरकेो छैन । यसथ� वा�तिवकता 
नबझुी यस नगरपािलकासमेतलाई िवप�ी बनाई गरकेो 
��ततु िनवेदन सो हदस�म खारजे होस ्भनी भ�पुर 
नगरपािलका काया�लयतफ� बाट काय�कारी अिधकृत 
रोिहतराज पोखरलेले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

यस स�मािनत अदालतको एक सद�यीय 
इजलासबाट काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडको नाउमँा खानेपानी पाइप िब�छयाउने, ढल 
िव�तार सधुार काय�बीच उिचत सम�वय ह�ने गरी काय� 
गनु�  भ�नेसमेत सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
भई िलिखत जवाफ पेस गदा� आदेशबमोिजमको काय� 
स�प�न गन� स�दभ�मा भएको �गित िववरणसमेत पेस 
गनु�  भ�नेसमेतको आदेश भएको अ�त�रम आदशेसिहत 
िलिखत जवाफ पेस गन� आदेश भएकोमा �रट िनवेदकले 
िवप�ी बनाएका अ�य िनकायह�को हकमा स�बि�धत 

िनकायह�बाट नै िलिखत जवाफ पेस ह�ने ह�दँा 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको तफ� बाट यो 
िलिखत जवाफ पेस गरकेा छौ ँ।

��येक �यि�ले �व�छ वातावरणमा �व�थ 
�पमा बा�ँन पाउने संिवधान �द� मौिलक हक 
भएको र �यसको उपभोग गन� पाउने सबैको नैसिग�क 
अिधकार हो भ�ने िवषयमा िववाद गन� कुनै ठाउ ँछैन । 
�वा��य एवं �व�छ वातावरणको सजृना गन� रा�यको 
सबै िनकायह�को ि�याशील र सि�य सहभािगता 
ह�नपुद�छ । धलुो, धवुा ँ र �दूषणको वातावरणबाट 
नाग�रकह�को सरु�ा गनु�  सबैको कानूनी दािय�व 
र कत��य हो । �व�थ र सफा वातावरण िनमा�णको 
लािग वातावरण संर�णको लािग रा�यका तफ� बाट 
वातावरणस�ब�धी िविभ�न कानूनह� िनमा�ण भई 
काया��वयन पिन ग�रएको छ । वातावरणस�ब�धी 
कानूनको काया��वयनमा सबैको सकारा�मक 
योगदान र सहभािगता ह�नपुन� भ�ने स�ब�धमा दईुमत 
छैन । मािनसले िलने �ास��ासस�ब�धी िवषय 
मा� वातावरणीय िवषय केि��त नभई वातावरणीय 
द�ु�भावले िपउने पानीलगायत मािनस र मािनसको 
दिैनक जीवनमा उपभोगमा आउने सबै व�तहु�को 
वातावरणीय द�ु�भावबाट सरुि�त गनु�  हामी सबैको 
कानूनी एवं नैितक कत��य हो । िलिखत जवाफ 
��ततुकता� काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
म�ुय काम काठमाड�, भ�परु तथा लिलतपरुको सहरी 
�े�मा ढल िनकासको समिुचत �ब�ध गनु�  र पानी 
सङ्कलन गरी सफा र �व�छ खानेपानीको समिुचत 
�ब�ध गनु�  हो । यस िहसाबले िलिमटेडले िनवा�ह गनु�पन� 
कत��य र दािय�व िनर�तर �पले िनवा�ह गरी आएको 
छ ।

जहासँ�म �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा दाबी 
िलनभुएको िवषयमा काठमाड� उप�यकाका िविभ�न 
आयोजनाह�बाट िन�कने धवुा ँधलुोको कण हावामा 
िमिसन गएको र �यसैगरी नया ँढल तथा परुानो ढल 
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मम�त, खानेपानीको पाइप मम�त तथा नया ँपाइप जडान 
तथा मेल�ची खानेपानीको पाइप सडकमा िब��याउदँा 
िनकािलएको माटोले उ�च वाय ु�दूषण भई वातावरण 
�दूषण भएको भ�ने उ�लेख छ । तर काठमाड� 
उप�यकािभ� हाल मेल�ची खानेपानी आयोजनाका 
लािग िब��याइएको पाइपको आयोजनासगँ िलिखत 
जवाफ ��ततुकता� काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड सो आयोजनाको िनमा�ण काय�सगँ स�ब� 
छैन । मेल�ची खानेपानी आयोजनाका लािग 
काठमाड�, भ�परु, लिलतपरु नगरपािलकाका �े�मा 
पाइपलाइन ओ�याउने काय� खानेपानी सरसफाइ 
म��ालयअ�तग�त सोही म��ालयबाट स�चािलत ह�ने 
आयोजना काया��वयन िवभागबाट सो काय� स�चालन 
ह�दैँ आएको छ । यस�कार मेल�ची खानेपानी 
िवतरण गन� आयोजनाको लािग परुानो जीण� भएको 
पाइपह� प�रवत�न गन� काय� पिन सोही आयोजनाबाट 
स�चािलत ह�दैँ आएको छ । यसरी मेल�ची खानेपानी 
िवतरणका लािग िव�तार ग�रएका नया ँपाइपलाइनको 
काय� तथा िजण� भएका पाइप लाइनह� प�रवत�न 
गन�समेत आयोजनाबाट नै स�प�न भइराखेको र यसरी 
सडक खनी पाइपलाइन िब��याउन तथा िव�तार 
गन� �वीकृत काय�योजना स�प�न गन� िज�मेवारी र 
दािय�विभ� िलिखतजवाफ ��ततुकता� िलिमटेडको 
िज�मेवारीिभ� नपरकेो बेहोरा स�मािनत अदालतलाई 
सादर अनरुोध गद�छौ ँ। अत: �रट िनवेदकले कुन-कुन 
िनकायबाट कुन-कुन �कृितका िनमा�ण काय�योजनाह� 
स�प�न गरी राखेका छन् भ�ने कुराको यिकन र िकटान 
पिहचान नगरी िलिमटेडसमेतलाई िवप�ीमा समावेश 
गनु�भएको छ तर सडक ख�ने र माटो थुपान� धलुोको 
कणसमेतबाट �दूषण गन� काय�मा यस िलिमटेडको 
��य� र अ��य� कुनै पिन तवरबाट िज�मेवारी छैन । 
यस िलिमटेडको तफ� बाट �य�तो कुनै पिन आयोजना 
स�चालन गरकेो छैन । िलिमटेडलाई जानकारी ह�न 
आएस�म आयोजनाले पाइप लाइन िव�तार गन� 

खनेको सडक पनु� सडक िवभागअ�तग�तका सडकह� 
खनेको ठाउ ँ पनु� सडक िवभागले नै पनु�का लािग 
८०/८५ करोड रकम िविनयोजन गरी स�झौता भएको 
र �यसैगरी काठमाड� महानगरपािलका, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका र भ�परु नगरपािलकाअ�तग�त 
पाइप लाइनको लािग खिनएको सडकह� पनु� काय�को 
लािग उि�लिखत िनकायह�ले नै िज�मेवारी �हण 
गरकेो कुराको सिवनय अनरुोध छ ।

यस िलिमटेडले ढल िनकासको लािग तथा 
पाइप लाइन िब�याउने भनी कुनै पिन आयोजना एवं 
िनमा�ण काय� िलिमटेडतफ�  स�चािलत बाकँ� ख�ने 
खनाउने काय� नगरकेो र सडक ख�ने काय�बाट भएको 
धलुोलगायत वायमु�डलीय िवकार पैदा गन� कुनै पिन 
काय� िलिखत जवाफ ��ततुकता�  यस िलिमटेडबाट 
नभएको ह�दँा काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडले 
िनवेदकलगायत काठमाड� उप�यकामा रहने आम 
सव�साधारण कसैको पिन �वा��यमा �ितकूल 
प�रि�थित सजृना ह�ने गरी नेपालको सिंवधानको धारा 
४६, १३३ तथा वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को 
दफा २(ज), ७ को (१)(२) ले �द� संवैधािनक एवं 
कानूनी हक कुि�ठत ह�ने गरी कुनै पिन काय� नभएको 
नगरकेो र �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा औ�ंयाएको 
खिनएका सडकह� त�काल पनुु�पन� भ�ने काय� यस 
िलिमटेडको काय� �े�ािधकारिभ� पिन नपन� ह�दँा 
िलिमटेडको हकमा िनवेदन माग गरकेो आदेश जारी 
गनु�नपन� बेहोरा सादर अनरुोध छ भनी काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ११ 
ि�परु�ेवरि�थत क�पनी रिज�टारको काया�लयमा दता� 
रहेको काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
अि�तयार�ा� महा�ब�धक डा. महशेकुमार 
भ�राईले पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु पनुरावेदनसिहतको िनवेदनमा 
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िनवेदकतफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी रिवनारायण खनाल, �ा.डा.�ी अ�बर�साद प�त, 
डा. �ी सरु�े� भ�डारी, �ी िवजयका�त मैनाली, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी पदमबहादरु �े�, �ी �यामकुमार 
ब�नेत, डा. �ी िदनमणी पोखरले, �ी राज ु फुयाल,  
�ी शाि�त खनाल, �ी ओम�काश अया�ल, �ी गणेश 
दाहाल, �ी नेवल चौधरी, �ी सिुजत भजुेल, �ी 
भवुन�साद वा�ले, �ी कुमार कोइराला, �ी िचर�जीिव 
भ�राई, �ी सलुोचना िधताल, �ी �ेमकुमार थोकर, �ी 
िव�णकुुमार थोकर, �ी षटकोण �े�, �ी आरज ुकाक�, 
डा. �ी नारायण िघिमर,े �ी अ�यतुराज बढुाथोक�, 
�ी ह�र��� सवेुदी, �ी नारायण आचाय�, �ी िदपक 
दाहाल, �ी जोनी मैनाली, �ी �िवण सवेुदी, �ी 
हेमकला कटेल, �ी सा�ता प�त, �ी िवकाश भ�राई र 
अिधव�ा �ी अिभशेक अिधकारीले वाय ु�दूषण रो�ने 
दािय�व भएका िवप�ी काया�लय एव ंपदािधकारीह�ले 
सशुासन �यव�थापन र स�चालन ऐन, २०६४ का 
साव�जिनक सनुवुाइ काय�िविध अवल�बन नगरकेो, धवुा ँ
धलुो �दूषण िनय��ण नगरकेोले िनजह�उपर वाय ु
�दूषण रो�नको लािग िनर�तर परमादेशको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  । वाय ु �दूषण अ�यिधक बढी भएकोले 
मानवलगायत स�पूण� सिजव �ाणीको �वा��यमा 
�ितकूल असर पारकेोले Clean Air Act बनाउन 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�नपुछ�  
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी गोपाल लािमछानेले 
सरकारी िनकायले काठमाड� उप�यकाको �दूषणको 
रोकथाम तथा िनय��ण गन� िवषयलाई �ाथिमकतामा 
राखेको बेहोरा स�मािनत अदालतको आदेशानसुार 
िमित २०७४।०१।१२ मा पेस गरकेो �ितवेदन तथा 
वातावरण िवभागको वातावरणीय �दूषण िनय��ण 
तथा अनगुमन शाखाले िमित २०७३।०७।११ मा पेस 
गरकेो �ितवेदनबाट �प� भएको छ । इटँा भ�ाबाट 

िन�कने धवुा ँतथा िचि�नको उचाईस�ब�धी मापद�ड, 
२०६४, सवारी �दूषण मापद�ड, २०६९, वायकुो 
गणु�तरस�ब�धी मापद�ड आिद िविभ�न मापद�ड 
बनाई लागू भइरहेको प�र�े�यमा िनवेदकले माग 
गरबेमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था नभएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

काठमाड� महानगरपािलकाको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी राम�साद 
भ�डारीले वातावरण �व�छ र सफा ह�नपुछ�  भ�ने 
कुरामा महानगर सचेत रहेको छ । यस काया�लयमा 
वातावरण संर�ण शाखा नै रहेको छ । महानगरको 
बजेट र जनशि�ले �याएस�म वातावरण �दूषण 
िनय��ण गन� महानगर सचेत र सजग छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी हररेाम 
ितवारीले ��ततु िनवेदनमा यस काया�लयबाट के काम 
गनु�पन� हो सो कुरा �प� उ�लेख ग�रएको छैन । यस 
काया�लयको काम काठमाड� उप�यकाको बाटाह� 
चौडा पान� मा� भएकोले हा�ो प�मा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ब�चिुसंह खड्काले काठमाड� उप�यकाको खानेपानी 
�यव�थापन गन� िज�मेवारी मा� यस काया�लयको 
हो । वातावरण �व�थ �व�छ ह�नपुछ�  भ�ने कुरामा 
यस काय�लयको िवमित छैन भनी बहस ��ततु
गनु�भयो ।

उि�लिखत त�य एव ंबहस िजिकर रहेको 
��ततु िनवेदनसिहतको िमिसल र बहस नोटसमेत 
अ�ययन गरी िवचार गदा� िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भनी िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो ।

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� �रट 
िनवेदनमा उठाएको वातावरण संर�ण तथा वाय ु
�दूषणको िनय��णस�ब�धी िवषय सामा�य �पमा 
हेदा�  �व�छ र �वा�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक हनन् भएको भ�ने 
त�यको �पमा काठमाड� उप�यकामा िनमा�णाधीन 
सडक, िविभ�न आयोजनाह�, इटँा भ�ा, परुाना 
गाडीह�को बाह��यता र ितनीह�ले पालना गनु�पन� 
वातावरणीय मापद�डह� पालना गराउन सरकार 
सि�य नरहेको कारण परमादशेलगायतको आदेश 
जारी गरी पाउन �रट िनवेदनमा माग भएको देिख�छ । 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� खानेपानीको पाइप 
लाइनको लािग सडक ख�दा त�ु�त पाइप िब��याई 
सो �थान परुी पानी छक� ने र जितस�दो चाडँो सडक 
पनु: �थापना गन� ग�रएको तथा एिसयाली िवकास 
ब�कको सरु�ा उपाय नीित, २००९ पालनासमेत 
ग�रएको, राि��य योजना आयोगको २०७३।१०।५ 
को िनण�यानसुार वातावरण िवभागको िनद�शकको 
सयंोजक�वमा गठन भएको काय�दलले काठमाड� 
उप�यकाको वाय ु�दूषण िनय��ण काय� योजना पेस 
ग�रसकेको, �दूषण �यूनीकरणको �यासलाई ित�ता 
िदने उ�े�यले वातावरण िवभागले िमित २०७३।९।२० 
मा िविभ�न िनकायह�बीच छलफल गराई वाय�ुदूषण 
िनय��ण स�ब�धमा िविभ�न ५ वटा िनण�यह� 
ग�रएको, वातावरण संर�ण ऐन, िनयमावली जारी 
भएको छ । �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकको 
सिुनि�चतताको लािग वातावरण संर�ण िनयमावली, 
२०५४ बमोिजम वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य 
मापद�ड, २०६० लागू गराउदँ ैआएको छ । २० वष� 
परुानो भाडाका सवारी साधनह� �यव�थापन गन� िमित 
२०७१।११।१८ मा नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी काया��वयनसमेत स�ु भइसकेको छ । नेपाल 
सरकारअ�तग�त स�बि�धत िनकायह�बाट राि��य 
आव�यकताअनसुार कानूनबमोिजम तोिकएका �ि�या 

र मापद�डअनसुार नै सडक िव�तारको काय� ह�दँै 
आएको र जनतालाई असिुवधा ह�ने िवषयमा सरकार र 
स�बि�धत िनकाय सजग रहेको छ भ�नेसमेतको बेहोरा 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफह�बाट दिेखन आएको 
छ ।

३. वातावरण एउटा �थान वा देशको मा� 
सरोकारको िवषय नरही हाल िव�व�यापी चासोको 
िवषय भएको छ । वातावरण �दूषणले एक �थानका 
मािनस मा� होइन जनावर र िव�वा वन�पितसमेतलाई 
असर पाद� �यसको दायरा फरािकलो ह�दँै जाने कुरामा 
दईुमत ह�न स�दैन । वातावरणस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�ध तथा िविभ�न स�मेलनह�बाट चासो 
िदइनकुो कारण पिन यही नै हो । �यसकारण, वायकुो 
�दूषण िनय��ण ह�नपुछ�  ।

४. िनवेदकले उ�लेख गरजे�तै वातावरण 
संर�ण गनु�पन� िनकायह� उदािसन भएकै कारण 
काठमाड� उप�यकामा वातावरण �दूषण विृ� भएको 
हो, होइन भ�नेतफ�  हेदा� नेपाल देश नै िवकासो�मखु 
अव�थामा रहेकोले यसलाई Under construction 
country को �पमा िलन सिकने अव�था छ । िवकास 
काय� स�चालन गन� वन, पहाड, खोलानालामा केही 
दखल, केही प�रवत�न पछ�  नै । बढ्दो सहरीकरणले 
यातायातको साधनमा विृ�, खानेपानी, सडक 
िनमा�णज�ता िवकास िनमा�णका काय� तथा 
प�रयोजनाह� स�चालन ह�न ुपिन �वभािवक हो । तर 
�यसरी स�चालन ह�ने आयोजना, प�रयोजना तथा 
िनमा�ण काय�ह�ले वातावरण संर�ण काय� गररे मा� 
िवकास िनमा�णको काय� गनु�पछ�  ।

५. यस स�ब�धमा खानेपानीको 
पाइपलाइन िव�तार गदा� वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ ले गरकेो �यव�थाबमोिजम मेल�ची खानेपानी 
आयोजना एिसयाली िवकास ब�क "ख" �ेणीमा पन� 
भएकोले �ारि�भक वातावरणीय परी�ण गरी �ितकूल 
वातावरणीय �भाव कम गन� िविभ�न उपायह�सिहत 
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वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गरी लागू 
गरकेो य�तो आयोजनामा ADB को सरु�ा उपाय 
नीित, २००९ समेत पालना ग�रएको छ भ�नेसमेत 
खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालयको िलिखत 
जवाफबाट देिखएको छ । �य�तैगरी वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०५४ बमोिजम जनसं�या तथा 
वातावरण म��ालयले वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य 
मापद�ड, २०६० तोक� लागू गराउदँै आएको तथा 
िमित २०७३।१०।०५ को राि��य योजना आयोगको 
िनण�यानसुार एक काय�दल गठन भई सो काय�दलले 
काठमाड� उप�यकाको वाय ु �दूषण िनय��ण काय� 
योजना पेस गरकेो भ�ने वातावरण िवभागको िलिखत 
जवाफबाट देिखएको तथा सोस�ब�धी काय� योजनाको 
�ितिलिपसमेत िमिसल सलं�न रहेको देिख�छ ।

६. काठमाड� उप�यकामा आयोजना 
काया��वयन िनद�शनालयले सडक िवभागअ�तग�तका 
सडकह�मा खानेपानी पाइपलाइन िब��याएप�ात् 
सडक पनु�था�पना गन� �यव�थाको लािग आयोजना 
काया��वयन िनद�शनालय र सडक िवभागबीच 
भएको सहमितप�को �ितिलिपबाट यथाशी� सडक 
पनु�था�पना गन� �ितब�ता उ�लेख भएकोसमेत 
देिखएको छ । काठमाड� महानगरपािलकाले सडकको 
धलुो धवुा ँकम होस् भ�ने हेतलेु आफूसगँ भएका साधन 
�मुर र धलुा�मे भएका सडकमा पानी छक� ने गरकेो भनी 
आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो छ । �यसैगरी 
यस काया�लयमा वातावरण सरं�ण िनिम� वातावरण 
सरं�ण शाखाको �यव�थासमेत गरकेो भनी िलिखत 
जवाफमा आ�नो भनाइ राखेको देिखयो । वातावरण 
िवभाग वातावरणीय �दूषण िनय��ण तथा अनगुमन 
शाखाबाट काठमाड� िज�लाको कलंक� नागढंुगा 
सडकको वातावरणीय अनगुमन िनरी�ण गरी दािखला 
गरकेो �ितवेदनको �ितिलिपसमेत िमिसल सलं�न 
रहेको देिखयो । उ� �ितवेदनबमोिजम आव�यक 
कारबाहीको लािग जनस�ंया तथा वातावरण 

म��ालयमा पेस ग�रएको भ�ने िलिखत जवाफबाट 
समेत देिखएको अव�था छ । यस अदालतबाट िमित 
२०७३।१०।१७ मा भएको आदेशानसुार वाय�ुदूषण 
िनय��ण स�ब�धमा िविभ�न िनकायह�सगँ छलफल 
भई �दूषण िनय��णका लािग ५ वटा िनण�यह� भएको 
तथा स�बि�धत िनकायलाई सचेत गराउदैँ आएको 
भ�नेसमेतको जनसं�या तथा वातावरण म��ालय, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतबाट 
लेखी आएको �गित िववरण �ितवेदनह�समेत 
हेदा� वातावरण �दूषण िनय��ण गनु�पन� िनकायह� 
�रट िनवेदकले उ�लेख गरजे�तै र उदािसन भई 
िनि��य बसेको अव�था दिेखएको छैन । वातावरण 
�दूषण िनय��ण कुनै एक �यि� वा िनकायले मा� 
�वत: गन� स�ने अव�था पिन नभएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको परमादशे जारी गररे मा� त�काल 
पूण� �पमा काया��वयन ह�न स�ने अव�थाको िवषय 
नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी ग�ररहन ुपरने । तसथ� परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

७. �रट िनवेदन खारजे भए तापिन 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा उठाएको िवषय समसामियक 
र सकारा�मकसमेत दिेखएकोले सोतफ�  िनवेदकले 
उठाएको सडक यातायातका साधनले उ�सज�न 
गन� धवुाधँलुोको विृ� तथा िविभ�न आयोजना 
प�रयोजना िनमा�ण एवं स�प�न गदा� सडक भ�काउने 
र समयमै िनमा�ण स�प�न नभई सहर धलुा�य भई 
जन�वा��यलाई �ितकूल असर पा�ररहेको भ�ने 
िवषयमा स�बि�धत िनकायले िविभ�न अ�ययन र 
वातावरण �दूषण िनय��णको उपायह� अपनाए तापिन 
दिैनक जीवनयापनका �ममा सवारी साधनह�ले 
उ�सज�न गरकेो धवुा ँधलुो, इटँा भ�ाका िच�नीह�बाट 
िनि�कएका धवुा ँधलुो, खानेपानी तथा ढल िनमा�णका 
�ममा भ�काइएका सडक समयमै पनु�था�पना नगदा� 
बढेको धलुोसमेतले वरपरका वातावरण अस�तिुलत 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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भई बटुवा, सवारी साधनका �यि�ह� मा� नभई घर, 
पसलिभ�समेत रहेका �यि�ह�लाई पिन जीवनयापन 
गन� किठन बनाइरहेको यथाथ� हामीले दिैनक जीवनमा 
देखी भोगीरहेको त�यलाई भने बेवा�ता गन� सिकँदैन ।

८. वातावरण वाय�ुदूषण िनय��ण गन� 
िविभ�न उपायह� अवल�बन गरी काठमाड� 
उप�यकालगायतको वातावरण स�तिुलत रा�नका 
लािग यसै अदालतबाट िवकास िनमा�ण मानव 
जीवनलाई समृ� एवं सहज बनाउन अित आव�यक 
ह��छ तर िवकास िनमा�णको काय� गदा� मानवीय 
जीवनलाई नै खतरामा पान� गरी गदा� �यो स�तुिलत 
िवकास ह�न नस�ने । वातावरण ग�भीर�पले असर 
पान� गरी भएको िवकासले मानवको अि�त�वमा नै 
खतरा उ�प�न गन� भएकाले �यस �कारको िवकास 
अिभशापमा प�रणत ह�न पिन स�छ । यसले मानवीय 
जीवनलाई सहजता तु�याउनुको साटो झन् किठन 
बनाउँदै लैजा�छ । वत�मानमा गुण�तरीय जीवनयापन 
गन�, हा�ो भिव�यलाई बचाई रा�न र भावी पु�ताको 
जीवनलाई सुरि�त बनाउन उिचत वातावरणीय �तर 
कायम गराई रा�नु सबैको साझा दािय�व ह�न आउने 
भनी ने.का.प. २०७४ अंक ६ िन.नं.९८२९ मा िमित 
२०७४।०१।२१ मा फैसला भई िस�ा�त �ितपादन 
भएको अव�थामा वातावरण �दूषणको उ�च दर कायम 
रहन ुशोभनीय देिखदैँन ।

९. नेपालको संिवधानको िविभ�न 
धाराह�मा �द� मौिलक हकका �ावधानह�ले पिन 
��येक �यि�बाट समदुायलाई �व�छ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने हक ��याभूत गरकेो अव�था दिेख�छ । 
धारा ३० �ारा �दान ग�रएको �व�छ वातावरणको 
हकअ�तग�त ��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भनी वातावरणलाई 
मौिलक हकको �पमै ��याभूत गरकेो ह�दँा वातावरण 
सरं�णको र �दूषण िनय��णको काय�मा �यासरत 
रहेको भ�ने आधारमा मा� सरकार तथा स�बि�धत 

िनकाय स�ुत रही ब�न नस�ने भएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे भए तापिन िन�नबमोिजमका काय�ह� 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा िन�नानसुार 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ ।

१. २० वष� परुाना भाडाका साव�जिनक 
सवारी साधनह� �यव�थापन गन� 
स�ब�धमा २०७१।११।१८ मा �कािशत 
सूचनाबमोिजमको कारबाहीलाई च�ुत, 
द�ु�त �पमा काया��वयन गन� िनयिमत 
�पमा सवारी चेक जाचँ गन� �यव�था 
िमलाउनू ।

२. २० वष� परुाना भइनसकेका सवारी 
साधनह�बाट पिन धवुाकँो कारण �दूषण 
बढी भई वातावरण िब�ने अव�था भएकोले 
साना, ठूला ��येक सवारी साधनह�को 
िनयिमत र अिनवाय� जाचँ गन� �णाली 
�थािपत गनू� ।

३. दैिनक �पमा सडकको सरसफाइको 
िज�मेवारी िलएका िनकायह� 
महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका, 
नगरपािलका र गाउपँािलकाह�ले अिनवाय� 
�पमा सदैव सडकको सरसफाइको 
�यव�थाको लािग पया�� कम�चारी तथा 
आव�यक मेिसनरी साधनसमेतको 
�यव�था गरी िनि�त �यि� वा कम�चारी 
वा सं�थालाई िज�मेवारी िदन ु र �य�तो 
िज�मेवारी पूरा नगन� �यि�, कम�चारी वा 
स�ंथालाई कारबाही गन� सयं��समेत 
िनमा�ण गनू� ।

४. िविभ�न आयोजना र प�रयोजनाह�ले 
सडक भ�काउदँा तथा िनमा�ण काय� गदा� 
एकआपसमा सम�वय गरी िनमा�ण गन� तथा 
भ�काएका सडक, सरंचनाह�बाट �दूिषत 
ह�ने धवुा ँ धलुो नफैलने �यव�था गरी 
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यथाशी� सडक पनु:�था�पनाको काय� गन� 
संय�� िनमा�ण गरी शी� काया��वन गनू� ।

५. काठमाड� उप�यकािभ�का सडक िनमा�णको 
काय� गदा� प�रयोजना समयमा नै स�प�न 
गराउनेतफ�  स�बि�धत िनकायले िनर�तर 
अनगुमन र िनरी�ण गनु�  गराउन ु होला । 
सडक ख�दा वा िनमा�ण गदा� वातावरण र 
जनसाधारणको �वा��यलाई बढीभ�दा 
बढी �यान िदई समय समयमा धलुो धवुा ँ
नउड्नको लािग स�बि�धत �े�मा िनयिमत 
पानी छक� ने �यव�था िमलाउनू ।

६. २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा 
गएको िवनासकारी भूक�प र �यसपिछ 
सो भूक�पका िनर�तर गएका परक�पबाट 
भ�केका घर, परुाताि�वक मह�वका 
संरचनालगायतका काय�ह�को काठमाड� 
उप�यकामा पनु: िनमा�ण गदा� वातावरणीय 
�व�छतालाई �यान िदई घर बनाउदँा 
सडकमा िहड्ँने मािनस वा सवारी साधनलाई 
�ित नहोस ् भ�नको लािग िनमा�ण�थलमा 
जाली�ारा घेराबेरा गररे मा� गन� गराउने 
�यव�था गराउनू ।

७. काठमाड� उप�यकािभ�को सडकमा 
खानेपानीको पाइपलाइन िव�तार गन� 
�ममा सडक खनेर त�काल खानेपानीको 
पाइप राखेपिछ �यसलाई छो�ने र प�क� 
नब�दास�म �यसमािथ काप�िटङ गनु�  
गराउन ुर समयसमयमा �मुर र पानी छक� ने 
�यव�था गनु�  गराउनू ।

८. काठमाड� उप�यकामा गड्ुने सवारी 
साधनबाट वाय�ुदूषण गराउने खालका 
धवुा ँ र अ�य�त कु�प सवारी साधनको 
िनर�तर अनगुमन र िनगरानी गरी �य�ता 
सवारी साधनलाई वातावरणीय �दूषणमा 

�यूनीकरण गन� संय�� रा�न लगाउनू ।
९. फोहोर मैला र िनमा�ण साम�ी बोकेर िहडेँका 

सवारी साधनलाई फोहोर मैला र िनमा�ण 
साम�ी अिनवाय� �पमा छोपेर मा� गड्ुने 
�यव�था िमलाउनू ।

१०. हा�ो वातावरण हा�ै लािग हो भ�ने 
सोची वातावरण संर�णलाई सबै िवप�ी 
िनकाय र पदािधकारीले �व�छ र सफा 
रा�ने उपायह� गनु�  गराउनू । यसको 
काया��वयनलाई पूण� �पमा सचेत भई 
काठमाड� उप�यकालाई वातावरणीय 
�व�छ र ह�रयाली सहरको �पमा प�रिचत 
गराउनेतफ�  अ�सर ह�न आव�यकता 
देिखदँा सोअनसुार गनु�  गराउनू । काठमाड� 
उप�यकाको सडक पेटीमा �ख िव�वा 
रो�ने रोपाउने, दूबो र घासँको �यव�थापन 
गन� गराउने गनू� ।

११. सरकारी तवरमा काठमाड� उप�यकाको 
�दूषणको �तर मापन गन� उप�यकाको 
तीनै िज�लामा सवारी बढी आवागमन ह�ने 
र िवकास िनमा�ण काय� भइरहेका �थानमा 
�दूषण मापनय�� �थापना गरी तोिकएको 
मापद�ड नाघेको छ, छैन भनी िनयिमत 
�पमा अनगुमन गन� संय�� �थापना गनू� ।

१२. सडकको फोहोरमैला र सवारी साधनबाट 
िन�कने धवुा ँ धलुोले �व�छ वातावरण 
कायम ह�नेमा ��य� असर परकेो देिखएकोले 
वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�ड, 
२०६९ र नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, 
२०६९ लाई त�काल काया��वयन गनू� ।

१३. िनमा�ण काय�बाट उ�सज�न भएको 
माटोसिहतको फोहोरमैला, सडकमा 
छाडेको र सडक खा�टाख�ुटी भएको 
कारण वातावरणमा ��य� �पमा असर 

१०१३१ - अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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परकेोले त�काल �यसको �यव�थापन गरी 
सदैव सफा रा�ने काय� गनू� ।

१०. यो िनद�शना�मक आदेशको 
काया��वयनको लािग आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई फैसला काया��वयन िनद�शनालयमा 
��ततु आदेशको �ितिलिप पठाउनू । ��ततु िनवेदन 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७४ साल पसु ३० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
फैसला िमित : २०७४।११।१३

०६७-CR-०८४३

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : ..........को जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : कैलाली िज�ला, चौमला 

गा.िव.स. वडा नं.२ कटानपरु ब�ने क�थे भ�ने 
कण�बहादरु साउद

   
 § कुनै �यि�ले आफू कुनै अपराधबाट 

पीिडत भएको भनी जाहरेी िद�छ र 
सोको आधारमा रा�यका िज�मेवार 
िनकायह�बाट अनुस�धान र अिभयोजन 
भई स�म अदालतसम� मु�ासमेत 
दायर भइसकेको अव�थामा अदालतमा 
जाहरेी िदने �यि� वा पीिडतले �ितकूल 
बकप� गछ� भने सोको आधारमा मा� उ� 
अपराध घटेको िथएन भनी िन�कष�मा पु�न 
निम�ने ।
 § घटना घटेको समय �यितत ह�दैँ जादँा 

�ितवादीउपरको आ�ोश िव�तारै 
म�थर ह�दैँ जाने, �ितवादी र पीिडतह� 
एउटै समाजमा ब�नुपन�, आिथ�क 
तथा सामािजक कारण तथा कितपय 
अव�थामा पीिडतलाई पया�� मा�ामा 
सरु�ा �दानसमेत गन� नस�दा पीिडतले 
अदालतमा �ितकूल बकप� गन� स�छ तर 
पीिडतले �ितकूल बकप� ग�यो भ�दैमा 
अपराधीलाई आपरािधक दािय�वबाट 
उ�मिु� िदन निम�ने ।

(�करण नं.५)

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

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी शोभा काक�

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६१, िन.नं.७४११, प.ृ८९३

�नण�य नं. १०१३२

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

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक



2047

 § ने.का.प.२०७४, अंक ५, िन.नं.९८१२
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �या. �ी नारायण�साद िधताल
कैलाली िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा.का.म.ुम�ुय �या. �ी गोिव�दकुमार �े�
माननीय �यायाधीश राम�साद खनाल
पनुरावेदन अदालत िदपायल, डोटी

फैसला
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

मेरो �ीमती ................लाई िमित 
२०६६।३।४ गते आ�नो कोठामा सिुतरहेको 
अव�थामा ऐ. राित २३:०० बजेको समयमा गाउकैँ 
क�थे भ�ने कण�बहादरु साउदले जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा िनजलाई आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त ।

कैलाली िज�ला चौमाला गा.िव.स. वडा 
नं.३ िझल ि�थत उ�रमा १० िमटर टाढा जमनुाको 
�ख तथा जिमन, दि�ण नरिजते साउदको क�ची 
घर, पूव�मा २० िमटर टाढा ब�ुी साउदको क�ची घर, 
पि�चममा अ.ं २ िमटर टाढा कृ�ण�साद व�तीको 
खेत जिमन यित चार िक�लािभ� मािथ�लो तलामा 
जादँा िवना ढोकाको ख�ुला पाली कोठामा िव�यान 
लगाई िमित २०६६।३।४ गते .............. सिुतरहेको 
अव�थामा �ितवादी कण� साउदले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी देखाइएको घटना�थल मचु�ुका ।

म िमित २०६६।३।४ गते साझँको खाना 
खाएर कोठामा सिुतरहेको अव�थामा ऐ. राित ११ 

बजेको समयमा �ितवादी क�थे भ�ने कण�बहादरु 
साउदले मेरो मे�सी र पेटीकोट मािथ गरी मेरो मखु 
थनुी १५।२० िमनेटस�म करणी गरी रहेको अव�थामा 
मैले हो-ह�ला गरी िच�याउदँा िनज कोठाबाट भागी 
गएको िथयो भ�नेसमेत बेहोराको शाि�त रावलले 
मौकामा गरकेो कागज ।

मैले िमित २०६६।३।४ गते मादक पदाथ� 
र�सी सेवन गरी िनजको कोठामा सिुतरहेको अव�थामा 
गई िनजलाई मैले करणी गदा� कुनै �ितकार गरेक� 
िथइनन् भ�नेसमेत बेहोराको कण�बहादरु साउदले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज ।

िमित २०६६।३।४ गते िनज पीिडत 
आ�नो घरको मािथ�लो तलाको पालीमा सिुतरहेको 
अव�थामा हाल �हरी िहरासतमा रहेको �ितवादी 
कण�बहादरु साउदले िनज सतेुको �थानमा गई िनज 
..............लाई करणी गरी रहेको अव�थामा पीिडतले 
रोई कराई गदा� जाहेरवाला र िनजकै साससुमेतले थाहा 
पाउदँा उ� �थानबाट भागी गएको िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको गगन िसंह िव�, िवरमा दवेी रावल, कृ�ण�साद 
व�तीसमेतले गरकेो क�रब एकै िमलानको कागज ।

िमित २०६६।३।४ गते िनज पीिडत ...........
लाई हाल �हरी िहरासतमा रहेको �ितवादीले 
सिुतरहेको अव�थामा जबरज�ती करणी गदा� िनजले 
हो-ह�ला गदा�  उ� �थानबाट भागी फरार रहेको भ�ने 
कुरा िमित २०६६।३।५ गते सनुी थाहा पाएको िथए ँ
भ�नेसमेत बेहोराको रामबहादरु िव.क. समेतले गरेको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

आ�नै कोठामा सतुी रहेक� ..............
लाई िनजको हात मखु �यापी बलसमेत �योग गरी 
िनजको म�जरुीिवना करणी गरी �ितवादी क�थे भ�ने 
कण�बहादरु साउदले मलुकु� ऐन जबरज�ती करणी 
महलको १ नं., ३(३) नं. िवपरीतको कसरु अपराध 
गरकेो पिु� भएकाले िनजलाई सो कसरु अपराधमा 
सोही महलको ३(३) नं.बमोिजम सजायको मागदाबी 

१०१३२ - नेपाल सरकार िव. क�थे भ�ने कण�बहादरु साउद
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र सोही महलको १० नं.अनसुार पीिडत ...............
लाई �ितवादी क�थे भ�ने कण�बहादरु साउदबाट 
मनािसब �ितपूित� भराई पाउनेसमेतको दाबी िलइएको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग प� ।

जाहेरवालाको प�नी िन�ामा म�त रहेको 
समयमा मैले करणी गरी आ�नो घरतफ�  लागेको ह� ँ । 
पिछ िनजले आ�नो योिनमा वीय� ज�तो पदाथ� देखी 
आ�नी सासलुाई हा�ो घरमा को मा�छे आएको िथयो 
र म सतेुको कोठामा को गएको िथयो भनी जानकारी 
िलदँा म गएको जानकारी िदएपिछ आफूलाई करणी 
गरी गएको कुरा साससुगँ भनेकोमा सोही आधारमा हक�  
रावल घरमा आइपगेुपिछ सो बेहोरा बताई जाहेरी िदन 
लगाएक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी क�थे भ�ने 
कण�बहादरु रावलले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

पीिडत भिनएक� .................लाई िनजका 
पित ................ले तथा पीिडतक� सासलेु घरमा रा�ो 
�यवहार नगरी घरमा सधै ँ कुटिपट गरी िनका�ने गरी 
रहेका िथए, �यसैमा �ितवादी क�थे भ�ने कण�बहादरु 
साउद र हक�  रावलको झगडा रहने ह�नाले �ीमतीलाई 
हक�  रावलले झ�ुा आरोप लगाई कण�बहादरुसगँ लागेको 
बात लगाई झ�ुा जाहेरी िदएको हो । कागज गन�ले पिन 
अनमुानकै भरमा कागज लेखी िदएका ह�न् । पीिडत 
शाि�त रावललाई िनजका �ीमान्  ले घरबाट िनका�ने 
बहाना बनाएको हो, जबरज�ती करणी भए गरकेो केही 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी हरी िसंह 
साउदले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

पीिडत ..............लाई �ितवादी क�थे भ�ने 
कण�बहादरु साउदले जबरज�ती करणी गरकेो छैन, 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी ३।४ िदनपिछ ह�ला मा� 
सनुेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
टेकराज ओझाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� राित मैले चोर आयो भनेर कराएक� 
पिन होइन, सासलुाई �ितवादीले मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनेक� पिन होइन, सासलेु �हरीमा 

उ� कागज िकन लेखाएक� ह�न् उनलाई थाहा होला 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका तफ� बाट कागज गन� 
...............ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी कण�बहादरु साउदले जबरज�ती 
करणी गरकेो हो होइन मलाई थाहा भएन, गाउलेँ 
मा�छेले भनेर मैले थाहा पाएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
मौकामा कागज गन� ..................ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीले मौकामा अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतसम� आई बयान गदा� आफूले शाि�तलाई 
करणी गरेको तर िनज िन�ामा ह�दँा हो-ह�ला नभएको 
भनी करणी गरकेो कुरा �वीकार गरी बयान गरेको 
दिेख�छ । पीिडतको कागज बिुझएक� िवरमासमेतको 
भनाइ र �ितवादीको सािबती बयानसमेतबाट घरमा 
सतेुक� शाि�तलाई िनजले करणी गरकेो होइन भनेको 
कारणले मा� �ितवादीले अपराधबाट उ�मिु� 
पाउन नस�ने ह�दँा जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. िव��को कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३) 
नं.बमोिजम घटनाको अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गदा� ६(छ) वष� कैदको सजाय ऐ.ऐ.१० नं. बमोिजम 
�.२५,०००।- �ितपूित�समेत भराई पाउने र झ�ुा 
बकप� गन� शाि�त तथा िवरमालाई जनही �.५००।- 
ज�रवानासमेत ठहछ�  भनी स�ु कैलाली िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।११।१० मा भएको   
फैसला ।

पीिडत शाि�त रावलले अनसु�धानको �ममा 
उठेका कागज �माण झ�ुा ह�न् । �ितवादीले मलाई 
करणी गरकेो होइन भनी अदालतमा बकप� गरेको 
र पीिडतको सास ुजो ��य�दश� छन् िनजले करणी 
गरकेो होइन भनी भनेको अव�थामा मैले पीिडतलाई 
करणी गरकेो होइन । वादी नेपाल सरकार भए पिन 
पीिडत शाि�त रावल नै ह�न्, पीिडतले नै अदालतमा 
आई �वत��पूव�क करणी गरकेो होइन भिनसकेपिछ 
स�ु अदालतले अनमुानकै भरमा कैद सजाय गन� गरी 
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गरकेो फैसला �यायसङ्गत नभई आ�मिन� भएकाले 
उ� फैसला बदर गरी मलाई कैदबाट छुट्कारा िदलाई 
पाउ ँभ�ने �ितवादी पनुरावेदक कण�बहादरु साउदको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलमा परकेो पनुरावेदन प� ।

पीिडत भिनएक� शाि�त रावलले नै आफूलाई 
�ितवादीले करणी गरकेो होइन भनी �प�साथ 
बकप� गरी रहेको अव�थामा पीिडतलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गनु�  
�यायको मम�िवपरीत ह�न जाने ह��छ । पीडकलाई द�ड 
सजाय िदने �यायको एउटा प� हो भने पीिडतले राहत 
वा उपचार पाउन ुपन� अक� प� हो । पीिडतले नै आ�नो 
सित�व हरण भएको होइन छैन भनी कुनै �कारको 
उपचार नै खोजेको छैन भने �य�तो अव�थामा 
िनजमािथ जबरज�ती करणी भएको र िनजको सित�व 
हरण भएको हो भनी ठहर गदा� िनजको सामािजक 
मया�दा हरण ह�ने र कानूनबमोिजम �ा�त गन� सिकने 
अ�य सिुवधा एवं कानूनी हक अिधकारसमेतबाट 
वि�चत ह�ने अव�था रह�छ । अतः उि�लिखत त�यगत 
ि�थित र सा�ी �माणको मू�याङ्कनबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी भएको ठह�याई 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३) नं.बमोिजम ६(छ) 
वष� कैद र �ितपूित�समेत भराई िदने ठह�याएको स�ु 
कैलाली िज�ला अदालतको फैसला मनािसब नदेिखदँा 
उ�टी भई �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०६७।५।२० मा भएको फैसला ।

जाहेरवालाले िकटानी �पमा �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी जाहेरी 
दरखा�त िदएका र उ� िकटानी जाहेरी दरखा�त 
िमिसल संल�न अ�य आधार �माणह�बाट पिु� 
भइरहेको अव�थामा जाहेरवाला कामको िसलिसलामा 
भारतमा गएको कारणले गदा� बकप�स�मको लािग 
स�ु अदालतमा उपि�थत ह�न नसकेको अव�थालाई 

ठूलो �माण मानी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� छ । 
�ितवादीले अदालतसम� कसरु गरकेोमा सािबत रही 
बयान गरकेा छन् । सो �वीकारोि�को िवप�मा ठहर 
भएको फैसला आफँैमा �िुटपूण� छ । साथै मौकामा 
बिुझएक� िवरमादेवीले बकप�मा जबरज�ती करणी 
गरकेो गाउलेँले भनेर थाहा पाएको भनी लेखाएक�, 
टेकराज ओझाले बकप�को स.ज.८ मा �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी सनेुको हो भनी 
लेखाएकासमेतका आधार �माण र पीिडतको उमेर 
तथा शारी�रक परी�णसमेतबाट उ� वारदात �थािपत 
भएको अव�थालाई नजरअ�दाज गरी भएको उ� 
फैसलामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं.को �या�या�मक �िुटसमेत ह�दँा उ� फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीले अदालतमा समेत करणी 
गरकेो भ�नेमा सािबती बयान गरकेो, जाहेरवालालाई 
उपि�थत नगराइएको, जाहेरीमा र अिभयोग प�मा 
पीिडतको उमेर १५ वष� भनी उ�लेख भएको स�दभ�मा 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी िमित २०६७।५।२० 
मा पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फैसला 
�माणको मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।५।११ को आदेश । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 
लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी नारायण �रमालले जाहेरवालाले 
िकटानी �पमा �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी जाहेरी िदएको अव�था छ भने 

१०१३२ - नेपाल सरकार िव. क�थे भ�ने कण�बहादरु साउद
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�ितवादीले पिन अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले 
पीिडत िन�ामा रहेको अव�थामा करणी गरकेो भनी 
�वीकार गरकेो छ । पीिडतको उमेर तथा शारी�रक 
परी�णसमेतबाट उ� वारदात �थािपत भएको 
अव�थालाई नजरअ�दाज गरी �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
फैसला �िुटपूण� भएकोले उ�टी गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रनपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो । �यसैगरी �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी शोभा काक�ले पीिडतले 
नै अदालतमा आई �ितवादीले मलाई करणी गरकेो 
होइन भनी बकप� ग�रसकेको अव�थामा �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराधमा कसरुदार 
ठहर गन� िम�दैन । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
फैसला कानूनबमोिजम भएकोले सदर ह�नपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
म�ुामा स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसलालाई 
उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मेरो �ीमती शाि�त 
रावललाई िमित २०६६।३।४ गते राित आ�नो कोठामा 
सिुतरहेको अव�थामा क�थे भ�ने कण�बहादरु साउदले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजलाई आव�यक 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको जाहेरी दरखा�तबाट 
अनसु�धान �ार�भ भएको ��ततु म�ुामा �ितवादी 
कण�बहादरु साउदलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको १ नं. र ३(३) नं.िवपरीतको कसरु अपराधमा 
सोही महलको ३(३) नं.बमोिजम सजाय गरी र सोही 
महलको १० नं.अनसुार पीिडतलाई �ितवादीबाट 
मनािसब �ितपूित� भराई पाउ ँ भ�ने अिभयोग 

मागदाबी रहेको देिख�छ । उपयु�� अिभयोग मागदाबी 
रहेकोमा स�ु कैलाली िज�ला अदालतले �ितवादी 
कण�बहादरु साउदलाई जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. िव��को कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३) 
नं.बमोिजम ६(छ) वष� कैद र सोही महलको१० नं. 
बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �.२५,०००।- 
�ितपूित� भराउने ठह�याई फैसला गरकेो रहेछ भने 
पनुरावेदन अदालत िदपायलले स�ु कैलाली िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको देिख�छ । 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको उ� फैसलामा िच� 
नबझुाई वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा ��ततु 
पनुरावेदन प� दायर गरकेो दिेख�छ ।

३. ��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतलाई 
राित आ�नै कोठामा सिुतरहेको अव�थामा जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ भने 
पीिडतले मौकामा गरकेो कागजमा राित सिुतरहेको 
अव�थामा करणी गरकेो, स�ुमा आ�नो �ीमान्  
सोची केही नबोलेको तर पिछ आ�नो �ीमान्  नभएको 
थाहा पाई हो-ह�ला गरकेो भनी ��ट �पमा उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी �यस िदन उ� घरमा रहेक� 
पीिडतक� सास ुिवरमादेवी रावलले �ितवादी उ� िदन 
आ�नो घरमा आएको, जाहेरवाला हक�  रावल छ, छैन 
भनी सोधेको, आफूलाई िबडँी पिन खान िदएको र 
बहुारी सतेुको कोठामा गई बहुारी सतेुको मौका छोपी 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी मौकाको कागजमा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा समेत उ� िदन 
आफूले मादक पदाथ� सेवन गरी पीिडतको कोठामा 
पीिडत सिुतरहेको अव�थामा गई करणी गदा� कुनै 
�कारको �ितकार गरके� िथइन् भ�ने बेहोराको बयान 
गरकेो दिेख�छ भने स�ु अदालतमा गरकेो बयानमा 
पिन आफूले पीिडतलाई करणी गरकेो र करणी गदा�को 
अव�थामा पीिडत म�त िन�ामा रहेकोले िनजलाई 
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थाहा नभएको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । जसबाट 
पीिडतलाई आफूले करणी गरकेो भनी �वयं �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतसम� �वीकार 
गरकेो पाइयो । अतः ��ततु म�ुाको त�यह�को 
िव�ेषण गरी हेदा�  यी �ितवादी राितको समयमा मादक 
पदाथ� सेवन गरी पीिडतको घरमा गई पीिडतको �ीमान्  
भएको झ�ुयानमा पारी पीिडतलाई करणी गरकेो 
देिख�छ ।

४. कुनै �यि�ले कसैलाई िनजको सहमित 
िबना करणी गछ�  भने �यो जबरज�ती करणी ह��छ । 
जबरज�ती करणी हो वा होइन भनी हेन�को लािग करणी 
गदा� दवैु प�को सहमित िथयो वा िथएन भनी हेनु�पन� 
ह��छ र �यसरी िदइने सहमित कुनै पिन �कारको डर, 
ध�क�, दबाब, �भाव वा झ�ुयानमा नपारी �वत�� 
िकिसमबाट िदइएको ह�नपुछ�  । यसै स�ब�धमा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको दफा १ (ख) मा 
डर, �ास, धाक देखाई वा करकाप, अनुिचत �भाव, 
झु�यानमा पारी वा जोर जुलुम गरी वा अपहरण गरी 
वा शरीर ब�धक राखी िलएको म�जुरीलाई म�जुरी 
मािनने छैन भनी �यव�था गरकेो दिेख�छ । यसरी कुनै 
�यि�ले कसैलाई त�यको �ममा पारी करणी गछ�  भने 
पिन �यसलाई सहमितमा भएको करणी भनी मा�न 
िम�दैन । ��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतलाई करणी 
गरकेो त�यमा कुनै िववाद छैन । �वयं �ितवादीले नै 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा स�ु अदालतमा उ� 
कुरालाई �वीकार गरकेो छ । �ितवादीले आ�नो 
बयानमा आफूले करणी गदा�  पीिडतले कुनै �कारको 
�ितकार नगरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन 
राितको समयमा पीिडतले �ितवादीलाई आ�नो 
�ीमान्  ठानी �ितकार नगरकेो देिख�छ । राितको 
समयमा आफू सतेुको कोठामा आएको मा�छेलाई 
पीिडतले आ�नो �ीमान्  ठा�न ु �वभािवक नै 
हो । अक� �यि�लाई आ�नो �ीमान्  ठानी �ितकार 
नगरकेो कारणले पीिडतले करणीको लािग सहमित 

िदएक� िथइन् भनी अथ� गन� िम�दनै । राितको समयमा 
अका�को �ीमतीको कोठामा गई आफू नै �ीमान्  भएको 
�म पारी पीिडतलाई झ�ुयानमा पारी करणी ग�र�छ 
भने �यसलाई जबरज�ती करणी नै मा�न ुपन� ह��छ । 
यी �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो नै 
दिेख�छ ।

५. ��ततु म�ुामा पीिडतले स�ु अदालतमा 
�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी बकप� गरकेोले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउन ु पछ�  भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको दिेख�छ 
भने पनुरावेदन अदालत िदपायलले पिन सोही 
आधारमा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको दिेख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी पीिडतले स�ु अदालतमा �ितकूल (Hostile) 
बकप� गरकेो भए तापिन मौकामा गरकेो कागजमा 
�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरेको 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । कुनै �यि�ले आफू 
कुनै अपराधबाट पीिडत भएको भनी जाहेरी िद�छ र 
सोको आधारमा रा�यका िज�मेवार िनकायह�बाट 
अनसु�धान र अिभयोजन भई स�म अदालतसम� 
म�ुासमेत दायर भइसकेको अव�थामा अदालतमा 
जाहेरी िदने �यि� वा पीिडतले �ितकूल बकप� गछ�  
भने सोको आधारमा मा� उ� अपराध घटेको िथएन 
भनी िन�कष�मा प�ुन िम�दनै । िन�य नै पीिडतको 
बकप�ले अपराधको स�ब�धमा िनण�य गन�को लािग 
मह�वपूण� भूिमका खे�छ तर पीिडतले अदालतमा 
आएर आ�नो भनाइ प�रवत�न ग�यो भ�दैमा अ�य 
सबदु �माणह�बाट अपराध घटेको पिु� ह�दँाह�दँै 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
िन�कष�मा प�ुन ु�यायसङ्गत ह�न स�दनै । घटना घटेको 
समय �यितत ह�दैँ जादँा �ितवादीउपरको आ�ोश 
िव�तार ैम�थर ह�दँै जाने, �ितवादी र पीिडतह� एउटै 
समाजमा ब�नपुन�, आिथ�क तथा सामािजक कारण तथा 

१०१३२ - नेपाल सरकार िव. क�थे भ�ने कण�बहादरु साउद
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कितपय अव�थामा पीिडतलाई पया�� मा�ामा सरु�ा 
�दानसमेत गन� नस�दा पीिडतले अदालतमा �ितकूल 
बकप� गन� स�छ तर पीिडतले �ितकूल बकप� ग�यो 
भ�दैमा अपराधीलाई आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� 
िदन िम�दैन । यस अदालतबाट पिन यसअिघ िविभ�न 
म�ुाह�मा पीिडतले �ितकूल बकप� गरकेो आधारमा 
मा� �ितवादीलाई सफाइ िदन निम�ने भनी �या�या 
भइसकेको अव�था छ । यसै स�ब�धमा नपेाल सरकार 
िव. �याम माझी (ने.का.प.२०६१, िन.नं.७४११, 
प.ृ८९३) भएको म�ुामा यसै अदालतको संय�ु 
इजलासबाट फौजदारी मु�ामा अिभयु�ले अपराध 
गरकेो भ�ने त�यगत सबुदह�को आधारह�मा 
िनण�य गन� कुरा हो । अपराधीलाई बचाइिदने िनयतले 
पीिडतले �ितकूल बकप� िददैँमा ऐनको �यव�था 
िनि��य ह�ने गरी जबरज�ती करणीको महलको 
१०. नं. आकिष�त नह�ने गरी िनण�य गनु� �यायसङ्गत 
नह�ने भनी �या�या भएको दिेख�छ । �यसैगरी कुमार 
गु�ङ िव. नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७४,अकं ५, 
िन.नं.९८१२) भएको म�ुामा पिन यस अदालतबाट 
हा�ो समाजमा सामािजक र पा�रवा�रक ि�थितको 
कारणले �ितवादीलाई सजायबाट उ�मुि� िदने 
िनयतले �वयम् पीिडतलगायत कसैले अदालतमा 
आई मौकाको बयानिवपरीत इ�कारी बयान िदन स�ने 
ि�थितलाई �यानमा राखी �यायकता� �यसतफ�  सजग 
ह�नुपछ�  । िमिसल संल�न �माणह�को िव�ेषण गरी 
�ितवादीले कसुर गरकेो हो वा होइन भनी िन�कष�मा 
पु�नुपछ�  । िनरपराध ठहर ह�ने गरी कसैले �ितवादीका 
हकमा बयान िदएको आधारबाट मा� �ितवादीलाई 
उ�मुि� िदन निम�ने भनी �या�या गरकेो देिख�छ । यस 
अव�थामा पीिडतले नै अदालतमा आई �ितवादीले 
मलाई करणी गरकेो होइन भनी बकप� ग�रसकेको 
अव�थामा �ितवादीलाई जबरज�ती करणीज�तो 
ग�भीर अपराधमा कसरुदार ठहर गन� िम�दैन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न सकेन ।

६. अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
�ितवादी कण�बहादरु साउदउपर पीिडतलाई       
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो, 
पीिडतले मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयानमा �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो तथा �वयम् �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� 
गरकेो बयानमा आफूले पीिडत िनदाएको समयमा 
गई जबरज�ती करणी गरकेो भनी �वीकार गरेको 
अव�थासमेतबाट यी �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आएको तथा 
पीिडतले आ�नो उमेर १७ वष� भनी अदालतमा 
खलुाएको अव�थामा �ितवादी कण�बहादरु साउदलाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित २०६७।५।२० 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई यी �ितवादी 
कण�बहादरु साउदलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(३) नं. िवपरीतको कसरुमा सोही 
महलको ३(४) नं बमोिजम ५ वष� कैद र पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �.२५,०००।- �ितपूित� भराइिदने  
ठहछ�  । सो ठहना�ले अ� तपिसलबमोिजम गनू�  ।

तपिसल
· मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 

कण�बहादरु साउदलाई ५ वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.२५,०००।- �ितपूित� ह�ने ठहरकेोले 
�ितवादी थुनामा बसेको अविध क�ा गरी बाकँ� 
कैद असलु गनु�  तथा �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�.२५,०००।- �ितपूित� कानूनबमोिजम 
भराइिदन ुभनी स�ु कैलाली िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ।

· िवशेष �कृितका म�ुाह�को कारबाहीमा प�ह�को 
गोपनीयता रा�नेस�ब�धी काय�िविध िनद�िशका‚ 
२०६४ बमोिजम जबरज�ती करणी म�ुामा 
पीिडतको प�रचया�मक िववरण गो�य रा�नपुन�मा 
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��ततु म�ुामा स�ु अनसु�धानदिेख नै पीिडतको 
नाम र अ�य िववरणह� गो�य राखेको नदेिखदँा 
आगामी िदनह�मा िनद�िशकाले िनिद�� गरकेो 
पीिडतह�को नाम र अ�य प�रचया�मक िववरण 
गो�य राखी म�ुाको अनसु�धान‚ अिभयोजन 
र सनुवुाइ गनु�  भनी स�बि�धत �हरी काया�लय‚ 
सरकारी विकल काया�लय र अदालतमा लेखी 
पठाउनू ।

· ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
इित संवत् २०७४ फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे

आदशे िमित : २०७५।९।३
०७४-WO-०११०

िवषयः उ��ेषण

�रट िनवेदक : पा�पा िज�ला, मदनपोखरा गा.िव.स., 
वडा नं. ६ �थायी ठेगाना भई हाल �प�देही 
िज�ला, बटुवल उपमहानगरपािलका, वडा नं. 
४ ब�ने नारायण�साद िघिमरसेमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 

म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

 § सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को िनयम ३५क र िनयम १८ को 
उपिनयम (१) को ख�ड (क) को (४) को 
�यव�था हदेा� यी दुई �यव�थाह� आफँैमा 
पृथक �यव�था रहकेो देिख�छ । पृथक 
�यव�था भएको कारण सो �ावधानह�को 
�या�यासमेत �वत�� �पले मूल 
ऐनको सम� उ�े�य तथा िवधाियक� 
मनसायअन�ुप सम�वया�मक �या�या 
(harmonious interpretation) ग�रनु 
पन� देिख�छ । कानूनको �या�या गदा� कुनै 
एक �ावधानलाई मा� याि��क त�रकाले 
�या�या गनु� �यावहा�रक ह�दैँन । सम�मा 
कानूनको ��तावनामा उि�लिखत 
उ�े�यलाई समेत म�यनजर गरी 

१०१३३ - नारायण�साद िघिमरेसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत

�नण�य नं. १०१३३
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रचना�मक त�रकाले ऐनकै उ�े�य पूित�को 
लािग सम�वया�मक �या�या ग�रनु पन� ।

(�करण नं.४)
 § ऐन�ारा ��यायोिजत ग�रएको अिधकारको 

आधारमा साव�जिनक सवारीलाई सुरि�त 
�पमा स�चालन गरी सवारी दुघ�टना 
�यूनीकरण गरी सव�साधारण नाग�रकलाई 
सुरि�त यातायात सेवा �यव�थापन गन� 
ऐनको मूल उ�े�यको �योजनाथ� नेपाल 
सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयले सवारी साधनको छतमा रािखने 
�या�रयर हटाउने गरी सशंोधन�ारा थप 
गरकेो �यव�था अ�यथा नदेिखने ।
 § ऐनको उ�े�य काया��वयन र 

सहजीकरणको हतेुले नेपाल सरकारले 
गरकेो उ� �यव�थालाई बािझएको अथ� 
गन� िम�ने अव�था देिखँदैन । सशंोिधत 
िनयमावलीको �यव�था बसमा या�ा गन� 
या�ुह�को बढ्दो दुघ�टनाबाट म�ृयु भएको 
स�दभ�लाई हरेी सशंोधनबाट �याइएको 
छ । या�ुको सव�परी सरु�ालाई �यानमा 
राखी बनाइएको कानूनी �यव�था ऐनको 
�ितकूल ह��छ भ�न निम�ने ।

(�करण नं.५)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
होमबहादरु राउत �े�ी र �ी छिवलाल िघिमरे

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

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६७, िन.नं.८४५७, अकं ९

स�ब� कानून :
 § सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 

२०५४

आदशे
�या. दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (१) र (२) 
बमोिजम यस अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� त�य र आदशे यस�कार रहेको 
छः

त�य ख�ड
�रट िनवेदनको बेहोराः हामी िनवेदकह� 

साव�जिनक या�बुाहक सवारी स�चालन गन� सवारी 
साधनका धनी एवं �यव�थापक ह� । हामीह�ले 
कानूनबमोिजम बाटो इजाजत िलएर िसधै (डाइर�ेट) 
सेवा �दान गन� साव�जिनक या�बुाहक सवारी साधन 
स�चालन गद� या�हु�लाई एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा या�ा गन� सहजीकरण गद� आएका छौ ँ । 
हामीले स�चालन गरकेो या�बुाहक सवारी साधनमा 
या�ा गदा� या�हु�ले आफूलाई आव�यक पन� ल�ा 
कपडालगायतका सामानह� साथमा िलएर िहड्ने 
गरकेा छन् । या�ीको िझटीग�ुटाह� हामीले सवारी 
साधनको छतमा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ६ अ�तग�तको �यव�थाअनसुार 
सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ 
को िनयम १८ को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को 
(४) मा िनधा� �रत �यव�थाबमोिजम जडान ग�रएका 
�या�रयरमा सरुि�तसगँ राखी या�ा गराउने गरकेा छ� । 
हामी �यवसायीह�ले स�चालन गद� आएका या�बुाहक 
सवारी साधनिभ� कानूनले िनधा�रण गरबेमोिजमको 
नापको बडी संरचना र कानूनले तोकेको सं�यामा मा� 
िसट ह�ने ह�दँा या�कुा झोला रा�न ठाउ ँह�दँैन । 

यसैबीच, िमित २०७३।६।११ मा भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात म��ालयबाट सवारी तथा 
यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ को छैठ� 
संशोधनमा िनयम ३५क थप गरी “...(ख) या�ीबाहक 
सवारीले मालसामान (या�ीको िझटी गु�टाबाहेक) 
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बोकेमा र मालसामान सवारी साधनले या�ु बोकेमा...
(ङ) या�ीबाहक सवारी साधनले यो िनयम लागू भएको 
३० िदनिभ� सवारीको छतमा सामान रा�ने �या�रयर 
नहटाएमा �य�तो सवारीको बाटो इजाजतप� बढीमा 
६ मिहनाको लािग िनल�बन गन� स�नेछ” भ�ने 
�यव�था थप ग�रएको छ । उ� सशंोिधत �यव�था 
काया��वयनका लािग यातायात �यव�था िवभागले 
�ािफक िनद�शनालयलाई प� स�ंया २०७४।७५ 
(योजना), च.नं. १०३, िमित २०७४।०४।०८ मा 
प�ाचार गरी �ािफक �हरीबाट बसको �या�रयर 
हटाउन दबाब िदएको छ । यसरी �या�रयर हटाएमा 
लामो �टमा या�ा गन� या�ीको ग�ुटा लिगिदन असमथ� 
ह�ने भई या�लुाई सरल र सरुि�त त�रकाले ग�त�यमा 
प�ुयाउने हा�ो पेसा, रोजगार, �यवसायमा अवरोध 
प�ुनेछ । साथै, या�बुाहक साव�जिनक यातायातबाट 
लामो दरुीको या�ा गन� या�लुाई आव�यक पन� 
�यूनतम अ�याव�यक सामा�ीह� लैजान किठनाई ह�न
जा�छ । या�ीह� एकाितर अलप� र अक�ितर या�ीका 
सामानह� अलप� पन� अव�था िसज�ना भएको छ ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
तथा सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ �चलनमा छ । उ� ऐन तथा िनयममा रहेको 
�यव�थाह�ले या�बुाहक सवारी साधनमा या�ा 
गदा� या�हु�ले आ�ना सामान सगैँ साथै ओसार 
पसार गन� पाउने �यव�था गरकेो �प� छ । �यसका 
अित�र�, उ� िनयमावलीको िनयम १८(क)(४) मा 
“...बसको िभ�ी उचाई ६६ इ�च र छतको �या�रयर 
बसको कुल ल�बाइको आधा र उचाई ८ इ�च” 
स�म रा�न सिकने �प� �यव�था रहेको छ । उ� 
कानूनी �यव�था हालस�म किहकँतैबाट बदर नभई 
�चलनमा छ । या�बुाहक सवारीको छतमा �या�रयर 
रा�न ऐनले कुनै �ितब�ध लगाएको छैन । �यसरी 
ऐनको उ�े�यिवपरीतको �यव�था ग�रन ु आफँैमा 
कानूनिवपरीत छ । तसथ�, कानूनले िनधा�रण गरकेो 

मापद�डअनसुार रािखएका बसका �या�रयरह�को 
स�ब�धमा संशोधन�ारा थप ग�रएको िनयम ३५क 
को ख�ड (ङ) को �यव�था उि�लिखत िनयम १८ को 
उपिनयम (१) को ख�ड (क) को (४) सगँ बािझएको 
अव�था छ । 

अत: ऐन तथा िनयमावलीले या�ीबाहक 
बसमा या�ी ग�ुटा रा�न िनषेध नगरकेो अव�थामा 
ऐनको दफा ६ को उ�े�यिवपरीत सवारी तथा 
यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ को िनयम 
१८ को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को ४ मा भएको 
�यव�थाको िवपरीत गरी िमित २०७३।०६।११ मा 
उ� िनयमावलीमा भएको संशोधनले िनयम ३५क 
थप गरी ख�ड (ङ) मा या�बुाहक बसबाट सामान 
रा�ने �या�रयर हटाउनेस�ब�धी राखेको �ावधानका 
कारण आम नाग�रकको �वत�� �पमा आवतजावत 
गन� पाउने हक तथा �रट िनवेदकह�को पेसा �यवसाय 
गन� पाउने नेपालको संिवधानको धारा १७ को (ङ), 
(च) �ारा �द� हकमा आघात प�ुन गएको छ । तसथ�, 
सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ 
मा िमित २०७३।०६।११ मा संशोधन भई थप 
ग�रएको िनयम ३५क को ख�ड (ङ) को �यव�था 
ऐ. िनयमावलीको िनयम १८ को ख�ड (१) (क) 
को (४) सगँ बािझएको ह�दँा बािझएको हदस�म बदर 
गरी, सो �यव�थाका आधारमा यातायात �यव�था 
िवभागबाट चलानी नं. १०३, िमित २०७४।४।८ को 
अनगुमनलाई कडाई ग�रिदनेबार ेलेिखएको प�लगायत 
�या�रयर हटाउने स�ब�धमा भएका स�पूण� प�ाचार, 
कामकारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी जो 
चािहने उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै, सो 
�यव�था त�काल काया��वयन भएमा िनवेदकह�को 
�यवसायमा �ितकूल असर पन� ह�दँा ��ततु िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म सोस�ब�धी प�ाचारह� 
त�काल काया��वयन नगनु�  नगराउन ुर िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम िनवा�ध �पमा यातायात स�चालन गन� 

१०१३३ - नारायण�साद िघिमरेसमते िव. नेपाल सरकारसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु

2056

िदन ु भनी अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७४।५।९ को नारायण�साद 
िघिमरसेमेतको �रट िनवेदन ।

यस अदालतको आदेशः यसमा के कसो 
भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन 
जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब 
आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना 
�याद �ा�त भएको िमितले १५(प��) िदनिभ� 
िवप�ीह�लाई महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदन 
प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाममा 
�याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै यसमा दवुै 
प�को सनुवुाइ गरी अ�त�रम आदेश जारी गन� वा नगन� 
स�ब�धमा टुङ्गोमा प�ुन ु उपय�ु ह�ने ह�दँा अ�त�रम 
आदशे छलफलको लािग िमित २०७४।५।१९ को 
पेसी तोक� िवप�ीह�लाई समेत सोको सूचना िदई 
िनयमानसुार गनु�  भ�ने बेहोराको िमित २०७४।०५।११ 
मा यस अदालतबाट भएको आदशे । 

िवप�ी नेपाल सरकार, यातायात �यव�था 
िवभागको िलिखत जवाफः सवारी तथा यातायात 
�यव�था िनयमावली, २०५४ (छैट� संशोधन) को 
िनयम ३५क मा साव�जिनक सवारी साधनह�को 
छतमा �या�रयर रा�न नपाउने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । साव�जिनक सवारीको छतमा ह�ने �या�रयरको 
गलत �योग गरी सवारी धनीह�बाट सो छतमा 
�मताभ�दा बढी मािनसह� एवं मालसामानह� बोक� 
सवारी स�चालन गरकेो कारणले सवारी दघु�टना ह�न 
गई साव�जिनक सवारी असरुि�त भएको घटनाह�मा 
विृ� भएको कारणले साव�जिनक सवारीलाई सरुि�त 
�पमा स�चालन गरी सवारी दघु�टना �यूनीकरण गन� 
उ�े�यबाट नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात 
�यव�था िनयमावली, २०५४ मा संशोधन गरी 
साव�जिनक सवारीको छतमा �या�रयर रा�न रोक 

लगाएको हो । उ� िनयमावलीले या�हु�को िझटीग�ुटा 
बो�न पूण� �ितब�ध लगाएको अव�था होइन । 
या�हु�को हलकुा �कृितका िझटीग�ुटाह� सवारी 
साधनमा राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अव�था 
छैन । यसरी या�हु�को सरु�ा एवं सवारी दघु�टना 
�यूनीकरणका लािग असल िनयतबाट नेपाल सरकारले 
गरकेो िनयमावलीको �यव�थालाई गलत �कारले 
�या�या गरी दायर भएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, यातायात 
�यव�था िवभागको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी यातायात �यव�था काया�लय 
लुि�बनी (सवारी) बुटवलको िलिखत जवाफः सवारी 
साधनको छतमा �या�रयर रा�दा सवारीमा भारवहन 
�मताभ�दा बढी लोड ह�ने ह�नाले सवारी दघु�टना कम 
गन� हेतलेु सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को िनयम ३५क थप गरी उपिनयम (ङ) मा 
िनयम लागू भएका िमितले तीस िदनिभ� या�बुाहक 
सवारीको छत नहटाएमा ६ मिहनास�म �ट इजाजत 
िनल�बन गन� सिकने �यव�था रहेको छ । या�बुाहक 
र मालबाहक सवारी भनी ऐन र िनयमावलीमा �प� 
�यव�था रहेको साथै सवारी दता�को िकिसमबमोिजम 
जनु �योजनका लािग दता� ग�रएको हो सोही 
�योजनका लािग मा� �योग गन� पाइने �यव�था रहेको 
छ । यातायात �यव�था िवभागको च.नं. ८९०८ िमित 
२०७४।०३।२० को प�बमोिजम सवारी जाचँपासँ र 
�ट इजाजत िददँा �या�रयर हटाउन लगाउने िनद�शन 
भएको छ भ�ने बेहोराको िवप�ी यातायात �यव�था 
काया�लय लिु�बनी (सवारी) बटुवलको िलिखत    
जवाफ ।

िवप�ी �हरी �धान काया�लय, �ािफक 
िनद�शनालय, न�सालको िलिखत जवाफः सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ११६ 
मा िवभागले साव�जिनक सवारीको वजनको हद 
िनधा�रण गन� स�ने, ऐ.को दफा ११७ मा साव�जिनक 
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सवारीमा रािखने मािनसको सं�या र मालसामानको 
हद िनधा�रण गन� स�ने, ऐ.को दफा १५३ को देहाय 
(ख), (ग) र (झ) मा साव�जिनक सवारी �यव�थापन 
तथा स�ुढीकरणका स�ब�धमा िवभागले आव�यक 
िनद�शन तथा काम कारबाही गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६४ मा �हरीले त�काल सजाय गन� स�ने र 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ४ मा नेपाल सरकारको 
आदशे िनद�शन �हरी कम�चारीले पालना गनु�  पन�छ 
भ�ने �यव�था रहेको छ । 

सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को संशोिधत �यव�थाको काया��वयन 
�भावकारी नभएको देिखदँा मातहतका िनकायह�बाट 
कडाईका साथ अनगुमन गन� गरी िनद�शन ग�रिदने भनी 
भौितक पवुा�धार तथा यातायात म��ालय, यातायात 
�यव�था िवभाग, िमनभवन काठमाड�को च.नं. १०३, 
िमित २०७४।४।८ मा प� �ा�त भएको हो । सो प�मा 
साव�जिनक सवारी साधनह�को छतमा �या�रयर 
रा�न नपाउने कानूनी �यव�था भएकोमा सोको 
अनगुमन गरी छत नहटाएका सवारी साधनह�लाई 
६ मिहनास�म �ट इजाजत िनल�बन गन� स�बि�धत 
यातायात काया�लयमा पठाई सवारी िनय��णमा िलई 
साव�जिनक �पमा स�चालनमा रोक लगाउने भ�ने 
उ�लेख ग�रएको छ । तसथ�, �चिलत यातायात 
�यव�था ऐन तथा िनयमावलीमा �यव�था भएको 
कानूनी �ावधानह� काया��वयन गरी सवारी दघु�टना 
�यूनीकरण गरी सव�साधारण नाग�रकलाई सरुि�त 
यातायात सेवा �यव�थापन गन� ऐनको �योजनाथ� 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय, यातायात 
�यव�था िवभागको प�माफ� त िनद�िशत ग�रएका 
कुराह� कानूनबमोिजम भएकोले सोको काया��वयन 
गनु�  �ािफक �हरीको कत��य भएको ह�दँा सोहीबमोिजम 
काय� ग�रएको हो । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको िवप�ी �हरी �धान काया�लय, �ािफक 

िनद�शनालय, न�सालको िलिखत जवाफ ।
िवप�ी नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार 

तथा यातायात म��ालयको िलिखत जवाफः  
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ र सवारी 
तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ को 
मूल उ�े�य सवारी तथा यातायात �यव�थास�ब�धी 
कानूनी �यव�था गरी सरल एवं सलुभ ढंगबाट 
सव�साधारण जनतालाई यातायात सिुवधा उपल�ध 
गराउन ुहो । साव�जिनक या�बुाहक सवारी स�चालन 
गन� सवारी साधनका धनी वा �यव�थापकले सवारी 
साधनको छतमा भएको सामान रा�ने ठाउमँा 
सव�साधारण मािनसह�लाई राखी या�ा गराएको र 
�यसरी या�ा गराउदँा अ�यिधक सवारी दघु�टना बढ्न 
गएकोले या�हु�को सरुि�त ग�त�य �थलस�म प�ुन 
पाउने हकलाई सिुनि�चत गरी िमित २०७३।४।३२ 
मा सरोकारवालाह�सगँ छलफल गरी सहमित 
भएबमोिजम सवारी तथा यातायात �यव�था (छैठ� 
संशोधन) िनयमावली, २०७३ मा संशोधन गरी 
साव�जिनक सवारीको छतमा �या�रयर हटाउने 
�यव�था थप ग�रएको हो । िनवेदकह�लाई नेपालको 
संिवधान तथा �चिलत कानून�ारा �द� मौिलक 
हकमा �ितकूल असर प�ुने गरी यस म��ालयबाट कुनै 
काम कारबाही भए गरकेो नह�दँा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात म��ालयको िलिखत जवाफ ।  

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम िनण�याथ� यस इजलाससम� 

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक 
नारायण�साद िघिमरेसमेतको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ुभएका िव�ान् अिधव�ा�य �ी होमबहादरु राउत 
�े�ी र �ी छिवलाल िघिमरलेे “या�बुाहक सवारीको 
छतमा �या�रयर रा�न सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात �यव�था 
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िनयमावली, २०५४ को िनयम १८ को ख�ड (१) (क) 
को (४) ले कुनै �ितब�ध लगाएको छैन । सो अव�थामा 
ऐनको उ�े�यिवपरीत सवारी तथा यातायात �यव�था 
िनयमावली, २०५४ को छैट� संशोधन�ारा थप गरी 
िनयम ३५क को ख�ड (ङ) मा या�बुाहक बसबाट 
सामान रा�ने �या�रयर हटाउनेस�ब�धी राखेको 
�ावधानका कारण आम नाग�रकको �वत�� �पमा 
आवतजावत गन� पाउने हक तथा �रट िनवेदकह�को 
पेसा �यवसाय गन� पाउने संिवधान �द� हकमा 
आघात परकेो ह�दँा ऐन तथा िनयमावलीसगँ बािझएको 
हदस�म उ� �ावधान बदर ह�नपुछ� ” भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

�यसैगरी, िवप�ीह� भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयसमेतको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज 
र�ेमीले “सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को छैट� सशंोधन�ारा थप ग�रएको �यव�था 
सम�मा सवारी दघु�टना �यूनीकरण गरी सव�साधारण 
नाग�रकलाई सरुि�त यातायात सेवा �यव�थापन गन� 
ऐनको उ�े�यअनकूुल रहेको तथा उ� �यव�थाले 
�रट िनवेदकह�को पेसा �यवसाय गन� पाउने संिवधान 
�द� हकमा आघात नगरकेो ह�दँा �रट जारी ह�न ुपन� 
होइन” भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� त�य रहेको ��ततु म�ुामा दवैु प�का 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , ��तुत म�ुामा 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयबाट सवारी 
तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ को छैठ� 
सशंोधन गरी सो स�ब�धमा िमित २०७३।०६।११ 
को राजप�मा सूचना �कािशत ग�रएकोमा कुनै 
िववाद छैन । सो संशोधनबाट उ� िनयमावलीमा 

थप ग�रएका �यव�थाह�म�ये िनयम ३५क थप 
गरी या�ीबाहक सवारी साधनले छतमा सामान 
रा�ने �या�रयर हटाउनेस�ब�धी �यव�था ग�रएको 
दिेख�छ । िमित २०७४।३।२० मा यातायात 
�यव�था िवभागले मातहतका सबै यातायात �यव�था 
काया�लयलाई प�माफ� त सवारी जाचँपास र �ट 
इजाजत िददँा �या�रयर हटाउन लगाउने स�ब�धमा 
अिनवाय� �यान िदने भनी िनद�शन िदएको देिखयो । 
साथै, उ� संशोिधत �यव�था काया��वयनका लािग 
यातायात �यव�था िवभाग, िमनभवनले �ािफक 
िनद�शनालयलाई िमित २०७४।४।८ मा प�माफ� त 
सो सशंोधनबमोिजमको �यव�था काया��वयन 
�भावका�रताको लािग मातहतका िनकायबाट कडाईका 
साथ अनगुमन गन� अनरुोध गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट दिेख�छ । सोही सशंोिधत �यव�था 
तथा सो �यव�था काया��वयनका लािग ग�रएका 
कामकारबाहीह�को स�दभ�मा यसरी या�ीबाहक 
सवारी साधनको छतमा �या�रयर हटाउने गरी ग�रएको 
संशोिधत �यव�था ऐन एवं िनयमावलीको �यव�थासगँ 
बािझएको तथा िनवेदकह�को पेसा �यवसाय गन� 
अिधकारमा आघात पारकेो ह�दँा बािझएको हदस�म 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको
दिेखयो ।

३. यसमा सव��थमतः सवारी तथा 
यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ मा िमित 
२०७३।०६।११ को छैठ� सशंोधनबाट थप ग�रएको 
िनयम ३५क को �यव�था हे�रन ुपन� दिेख�छ । उ� 
िनयम ३५क मा िन�नबमोिजमको �यव�था रहेको 
दिेख�छः

िनयम ३५क. बाटो इजाजतप� िनल�बनः 
दहेायको काय� गरमेा अिधकार�ा�त अिधकारीले 
�य�तो सवारीको बाटो इजाजतप� बढीमा छ 
मिहनाको लािग िनल�बन गन� स�नेछः
(ख) या�ीबाहक सवारीले मालसामान (या�ीको 
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िझटीगु�टाबाहेक) बोकेमा र मालबाहक 
सवारी साधनले या�ु बोकेमा,

(ङ) या�ीबाहक सवारीले यो िनयम लागू भएको 
तीस िदनिभ� सवारीको छतमा सामान रा�ने 
�या�रयर नहटाएमा ।

४. �रट िनवेदकह�ले उ� संशोिधत 
�यव�था सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ६ अ�तग�तको �यव�थाअनसुार 
सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ 
को िनयम १८ को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को 
(४) ले गरकेो �यव�थासगँ बािझएको िजिकर िलएको 
देिखयो । उ� �यव�थाले िसधै (डाईर�ेट) बस सेवा 
�दान गन� या�ीबाहक सवारी साधनले “बसको िभ�ी 
उचाई ६६ इ�च र छतको �या�रयर बसको कुल 
ल�बाइको आधा र उचाई ८ इ�च” ह�ने गरी िनधा�रण गरकेो 
देिख�छ । िनयमावलीको िनयम ३५क र िनयम १८ 
को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को (४) को �यव�था 
हेदा�  यी दईु �यव�थाह� आफँैमा पथृक �यव�था रहेको 
देिख�छ । पथृक �यव�था भएको कारण सो 
�ावधानह�को �या�यासमेत �वत�� �पले मूल 
ऐनको सम� उ�े�य तथा िवधाियक� मनसायअन�ुप 
सम�वया�मकपूण� �या�या (harmonious 
interpretation) ग�रन ु पन� देिख�छ । कानूनको 
�या�या गदा� कुनै एक �ावधानलाई मा� याि��क 
त�रकाले �या�या गनु�  �यावहा�रक ह�दैँन । सम�मा 
कानूनको ��तावनामा उि�लिखत उ�े�यलाई समेत 
म�यनजर गरी रचना�मक त�रकाले ऐनकै उ�े�य 
पूित�को लािग सम�वया�मकपूण� �या�या ग�रन ु
पद�छ । कानून �या�याको सो िस�ा�तलाई यस 
अदालतले ने.का.प २०६७, िनण�य नं. ८४५७, अङ्ंक 
९, िवजयराज शा�यसमेत िव�� रा��पित रामवरण 
यादवसमेतको म�ुामा समेत अङ्िगकार गरकेो पाइ�छ ।

५. या�ीबाहक सवारी साधनको छतमा ह�ने 

�या�रयरको गलत �योग गरी सो छतमा भारवहन 
�मताभ�दा बढी मािनसह� एवं मालसामानह� बोक� 
सवारी स�चालन गरकेो कारणले सवारी दघु�टना ह�ने 
गरकेो त�यलाई नकान� िम�ने अव�था छैन । सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को ��तावनामा 
“सवारी दुघ�टनाको रोकथाम गन�,...सव�साधारण 
जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुिवधा 
उपल�ध गराउन वा�छनीय भएकोले...” भनी ऐनको 
उ�े�य ��टसगँ उ�लेख ग�रएको छ । सोही ऐनको 
दफा १७९ ले “यस ऐनको उ�े�य पूित�को लािग नेपाल 
सरकारले आव�यक िनयमह� बनाउन स�नेछ” भनी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । यसरी ऐन�ारा ��यायोिजत 
ग�रएको अिधकारको आधारमा साव�जिनक सवारीलाई 
सरुि�त �पमा स�चालन गरी सवारी दघु�टना �यूनीकरण 
गरी सव�साधारण नाग�रकलाई सरुि�त यातायात सेवा 
�यव�थापन गन� ऐनको मूल उ�े�यको �योजनाथ� 
नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयले सवारी साधनको छतमा रािखने �या�रयर 
हटाउने गरी सशंोधन�ारा थप गरकेो �यव�थालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखदँैन । यसरी ऐनको उ�े�य 
काया��वयन र सहजीकरणको हेतलेु नेपाल सरकारले 
गरकेो उ� �यव�थालाई बािझएको अथ� गन� िम�ने 
अव�था देिखदँैन । सशंोिधत िनयमावलीको �यव�था 
बसमा या�ा गन� या�हु�को बढ्दो दघु�टनाबाट म�ृय ु
भएको स�दभ�लाई हेरी संशोधनबाट �याइएको छ । 
या�कुो सव�परी सरु�ालाई �यानमा राखी बनाइएको 
कानूनी �यव�था ऐनको �ितकूल ह��छ भ�न 
िम�दैन । ऐनको �यस�कारको उ�े�य रहेको ह��छ भनी 
वत�मान क�याणकारी रा�यको अवधारणा बोकेको 
िवधाियका वा सरकारको ह��छ भ�न िम�दैन । यसबाट 
िनवेदकह�को कुनै सवंैधािनक र कानूनी हक हनन् 
भएको मा�न पिन िम�दैन ।

६. अक�तफ� , उ� िनयमावलीको संशोिधत 
�ावधानले या�हु�को िझटीग�ुटा बो�न पूण� �ितब�ध 
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लगाएको अव�था देिखदँैन । या�हु�को हलकुा 
�कृितका िझटीग�ुटाह� सवारी साधनको िभ�ी भाग 
वा पछािड राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अव�था 
छैन । सो िनयमले या�हु�कै सरु�ाको िनि�त सवारीको 
छतमा सामान रा�ने �या�रयर हटाउने गरी �यव�था 
गरकेो हो । यसबाट उ� �यव�थाले िनवेदकले िजिकर 
िलएबमोिजम सव�साधारणको �वत�� �पमा या�ा 
गन� पाउने हकमा आघात परकेो भ�ने किहकँतैबाट 
देिखदँनै । साथै, उ� िनयमले या�ीबाहक सवारीले 
यो िनयम लागू भएको ३० िदनिभ� सवारीको छतमा 
सामान रा�ने �या�रयर नहटाएमा अिधकार�ा�त 
अिधकारीले �य�तो सवारीको बाटो इजाजतप� 
बढीमा ६ मिहनाका लािग िनल�बन गन� स�नेछ भ�ने 
सशत� (conditional) �यव�था गरकेो छ । अथा�त्, 
या�ीबाहक सवारीले सवारीको छतमा रहेको सामान 
रा�ने �या�रयर नहटाएको ख�डमा मा� सवारीको 
बाटो इजाजतप� िनल�बन ग�रन स�ने हो । यसबाट 
िनवेदन िजिकरबमोिजम साव�जिनक या�बुाहक सवारी 
स�चालन गन� सवारी साधनका धनी एवं �यव�थापक 
रहेका �रट िनवेदकह�को नेपालको संिवधान�ारा 
�द� पेसा तथा �यवसाय गन� पाउने मौिलक हकमा 
आघात पगेुको भ�ने दिेखएन ।

७. अतः मािथ उ�लेख भएअनसुार उ� 
सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, २०५४ 
मा िमित २०७३।०६।११ मा भएको छैट� संशोधनले 
िनयम ३५क थप गरी ख�ड (ङ) मा या�बुाहक बसबाट 
सामान रा�ने �या�रयर हटाउनेस�ब�धी गरकेो 
�ावधानले सम�मा सवारी दघु�टनाको �यूनीकरण 
गन� तथा सव�साधारण जनतालाई सरल एवं सलुभ 
ढङ्गबाट सरुि�त यातायात सिुवधा उपल�ध गराउने 
मूल ऐनको उ�े�यअन�ुपको रहेको तथा उ� िनयमले 
सव�साधारणको �वत�� �पमा आवतजावत गन� 
पाउने हक र �रट िनवेदकह�को पेसा �यवसाय गन� 
पाउने हकमा आघात प�ुयाएको नदेिखदँा �रट िनवेदन 

मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
इित सवंत् २०७५ साल पसु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
आदशे िमित : २०७५।८।३

०६८-WO-०६९१

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दाङ िज�ला कोइलावास गा.िव.स. वडा 
नं.९ को हाल �प�देही िज�ला िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका वडा नं.१० ब�ने रणबहादरु शाह

िव��
िवप�ी : नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, 

बालवुाटार, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०१३४
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 § सिंवधानवादको �व��नको िनि�त 
सिंवधानको अ�रशः पालना अ�याव�यक 
ह��छ र सिंवधानतः ��याभूत ग�रएका 
मौिलक हकह�को सरं�ण, स�ब��न 
र �चलनका िनि�त अदालत अि�तम 
�या�याता पिन हो । यसथ� सिंवधानतः 
मौिलक हकका �पमा ��याभूत ग�रएको 
स�पि�स�ब�धी हकको �चलनमा 
नाग�रकले बाधा �यवधान खे�नु कानूनी 
शासनको म�सदिवपरीत ह�न जाने ।

(�करण न.ं५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िहरा 
र�ेमी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी िड�लीराम 
�यौपाने तथा �ी हेमराज अिधकारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधान
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

आदेश
�या.बमकुमार ��े : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार 
छः-

त�य ख�ड
म िनवेदक एक उ�ोग �यवसायी ह� ँ । मैले 

िस�ाथ�नगरमा रिज�टड� काया�लय रहेको एभर�ेट 
फाइना�स िलिमटेडमा सं�थापक सेयरधनीको 
�पमा सेयरमा लगानी गरकेो िथए ँ । उ� फाइना�स 
क�पनीमा मेरा नाममा रहेका सेयरह� म�ये २१,००० 

िक�ा सेयरह� छोरी िमता शाह (राणा) लाई बकस 
िदई सेयरह� दािखल खारजे नामसारीका लािग 
नेपाल रा�� बैङ्कको सहमित िलने �ि�याबमोिजम 
िवप�ीकोमा पेस भएकोमा िवप�ी नेपाल रा�� 
बैङ्कबाट िमित २०६७।२।१४ मा देहायमा 
उि�लिखत सत�ह�को अधीनमा रही दानबकस िदई 
नामसारी गन� �वीकृित �दान ग�रएको बेहोरा अनरुोध 
छ भनी सत� नं.१ मा इजाजतप� �ा� स�ंथाको 
सं�थापक सेयर दान बकस िदन चाहने स�ंथापक 
सेयरधनी र दान बकस िलने �यि�ले स�ंथापक सेयर 
िदने िलने काय� गरपेिछ हक�द र बोनस सेयरबाहेक 
मािथ उि�लिखत नातेदारलाई दान बकस िलने िदने 
उ�लेखनीय सेयरधनी (५ �ितशतभ�दा बढी सेयर 
धारण गन�) ले स�बि�धत सं�थाको सं�थापक सेयर 
ख�रद गन� पाउने छैनन् । आ�नो एकाघर प�रवारका 
सद�य तथा िनजह�को १५ �ितशतभ�दा बढी सेयर 
रहेको फम� / क�पनीसमेतले सो स�ंथाको स�ंथापक 
सेयर ख�रद गन� पाउने छैनन् भ�ने सत� रािखएको 
रहेछ । उ� सत� लगाइएकोबाट अब आइ�दा म बाबलेु 
मेरी छोरीलाई मेरो सेयर बकसप� गरी िदएकै कारणले 
मैले तथा मेरी छोरीले उ� फाइना�स क�पनीको 
सं�थापक सेयर नै ख�रद गन� नपाउने भएको र उ� 
िनद�शनले मलाई नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १२(३)(च) र धारा १९ �ारा �द� मौिलक 
हकमा ठाडै आघात पारकेो ह�दँा उ� िव�ीय स�ंथाको 
सं�थापक सेयर ख�रद गन� नपाउने �ितब�धलाई 
हटाई ख�रद गन� पाउने �यव�था ग�रपाउ ँ भनी 
मैले नेपाल रा�� बैङ्कका गभन�र�यूसम� िनवेदन 
िदएकोमा िमित २०६८।९।१ मा एभर�ेट फाइना�स 
िलिमटेड िस�ाथ�नगरलाई लेिखएको प�मा िमित 
२०६७।२।१४ को प�मा तोिकएको सत� नं.१ अनसुार 
नै ह�ने गरी गन� / गराउने िनकासा भएको ह�दँा बाब ु
छोरीबीचमा भएका बकसप�अनसुारका सेयर नामसारी 
भएपिछ सेयर िब��कता� तथा ख�रदकता�ले स�बि�धत 

१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटार, काठमाड�समते
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स�ंथाको अ�य सं�थापक सेयर ख�रद गन� नपाउने 
भनी नेपाल रा�� बैङ्कको िमित २०६७।२।१४ को 
प�मा उि�लिखत सत� नं.१ तथा िमित २०६८।९।१ 
को प� र सेयर ख�रद िब�� गन� सं�थापकले भिव�यमा 
सो सं�थाको सं�थापक सेयर ख�रद गन� नपाउने गरी 
भएका िनद�शन, िनण�य, आदेश जे जो छन् ती सबै 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३, १९ समेतको �ितकूल ह�दँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी स�ंथापक सेयर प�रवारकै बाबलेु 
छोरीलाई बकसप� ग�रिदएको कारणले भिव�यमा 
सोही स�ंथाको स�ंथापक सेयरह� ख�रद गन� 
नपाउने भ�ने �ितब�ध हटाउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशलगायत उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदक रणबहादरु शाहको 
तफ� बाट दायर ह�न आएको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी नह�न ुपन� कुनै कारण भए यो आदशे�ा� 
भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ (प��) 
िदनिभ� स�बि�धत िमिसल कागजातसमेत साथै राखी 
आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु िनवेदन र यो आदेशको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�लाई सूचना तामेल 
गरी िलिखत जवाफ परपेिछ वा सोको अविध �यितत 
भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।२३ मा भएको 
आदशे ।

िवप�ी �रट िनवेदकले भने ज�तो सं�थापक 
सेयरधनीह�ले आ�नो सेयर आ�ना निजकका 
नातेदारह�लाई बकस प��ारा दाइजो भनी 
ह�ता�तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले भिव�यमा 
पिन सोही सं�थाको सं�थापक सेयर ख�रद गन� 
पाउने हो भने भिव�यमा एक �यि� समूह नातेदारले 
स�ंथालाई नै आ�नो पा�रवा�रक िनय��णमा रा�न 

स�ने भई स�ंथागत सशुासनस�ब�धी �यव�थामा नै 
�ितकूल असर पन� ह�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे भागी 
छ । िनवेदकको पटकपटकको मौिखक अनरुोध 
र नेपाली समाजमा आ�ना निजकका आफ�त 
इ�िम�लाई �पैया ँपैसा तथा धन स�पि� पेवा दाइजो 
तथा दान बकस िदने िलने पर�परा कायम रहेको 
त�यलाई �यानमा रा�दै यस बैङ्कले स�ंथापक 
सेयरको हकमा पिन आव�यकताको िस�ा�तको 
आधारमा िमित २०६७।१।३० का िदन आ�त�रक 
प�रप�ले इजाजत प� �ा� स�ंथाका सेयर धनीह�ले 
आ�नो सेयर निजकका नातेदार (बाब,ु आमा, छोरा, 
छोरी, बहुारी, पित, प�नी, िददी, बिहनी, दाज,ु भाइ, 
धम�प�ु, धम�प�ुी तथा मिहलाका हकमा सासू, ससरुा) 
लाई सेयर दान बकस िदई नामसारी गन� यस बैङ्कको 
�वीकृित �दान गदा� अपनाउनपुन� दान बकसस�ब�धी 
नीितगत �यव�थाको तजु�मा गरकेो हो । बैङ्कले 
िबना कानूनी आधार �य�ता सत�ह� तो�ने गरेको 
छैन । नेपाल रा�� बैङ्क ऐन, २०५८ को प�र�छेद-९ 
ले बैङ्क तथा िव�ीय सं�थाको िनयमन र िनरी�ण 
तथा सपुरीवे�ण गन� अिधकार �दान गरकेोमा उ� 
ऐनको दफा ७९ र ८० ले यस बैङ्कलाई िविभ�न 
िनद�शन िदन स�ने अिधकार �दान गरकेो छ । साथै 
बैङ्क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा ४९ ले समेत नेपाल रा�� बैङ्कलाई बैङ्िकङ 
�े�को िनयमनका लािग आव�यक पन� िनयम, आदेश, 
िनद�शन, सूचना, प�रप� जारी गन� स�ने अिधकार �दान 
गरकेो छ । कानूनका ियनै �यव�थालाई काया��वयन 
गन� स�ब�धमा नेपाल रा�� बैङ्कले िव�ीय �े�मा 
पारदिश�ता जवाफदेिहता तथा सं�थागत सशुासनका 
लािग िविभ�न आदेश, िनद�शन, प�रप� जारी गन� गद�छ । 
यी �यव�थाह� कुनै �यि�को हक अिधकारमा आघात 
पान� उ�े�यले नभई सम� िन�ेपकता�को िहत तथा 
िव�ीय �े�को �थािय�वको लािग कानूनले तोकेको 
दािय�व िनवा�ह गन� �ममा जारी भएका ह�न् । सं�थामा 
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सेयरको कारोबारलाई �यवि�थत गन� स�ब�धमा 
बैङ्क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा ९(२) ले समेत नेपाल रा�� बैङ्कलाई अिधकार 
�दान गरकेो छ भने यस स�ब�धमा एक�कृत िनद�शनमा 
समावेश भएका सं�थापक सेयर नामसारी वा ख�रद 
िब�� वा हक ह�ता�तरणस�ब�धी िनद�शन तथा 
स�ंथागत सशुासनस�ब�धी िनद�शनको वैधािनकता 
�वयं �यव�थािपका ससंद ्�ारा पा�रत ऐन तथा सव��च 
अदालतका िविभ�न िमितका आदेशह�ले समेत 
�दान ग�ररहेको र उ� �यव�थाबाट �रट िनवेदकलाई 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३), 
१३ तथा १९ �ारा �द� हकमा बाधा प�ुयाएको भनी 
अथ� गन� निम�ने ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह� नेपाल रा�� 
बैङ्क, के��ीय काया�लय, बालुवाटार, काठमाड�, 
ऐ. काया�लयका गभन�र र ऐ. काया�लयको बैङ्क 
तथा िव�ीय स�ंथा िनयमन िवभाग, बालुवाटार, 
काठमाड�समेतको सयुं� िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
�रट िनवेदक रणबहादरु शाहको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िहरा र�ेमीले �रट िनवेदकले 
आ�नो नाममा रहेको एभर�े फाइना�स िलिमटेडको 
स�ंथापक सेयर िनजक� छोरीको नाममा दानबकस 
नामसारीका लािग नेपाल रा�� ब�कको सहमित िलनका 
लािग िनवेदन िदएकोमा िवप�ी नेपाल रा�� बैक, 
के��ीय काया�लयबाट िमित २०६७।२।१४ को प�मा 
उ� स�ंथापक सेयर बाबलेु छोरीलाई बकसप��ारा 
दाइजो िदई ह�ता�तरण गदा� सेयर पाउने तथा िदनेले 
भिव�यमा सोही सं�थाको सं�थापक सेयर पनुः ख�रद 
गन� नपाउने गरी नामसारी गन� भनी गरकेो िनण�यबाट 
िनवेदक तथा िनजक� छोरीको नेपालको अ�त�रम 
सिंवधानले ��याभूत गरकेो स�पि�स�ब�धी हकमा 

आघात पन� गएकोले िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी स�ंथापक 
सेयर प�रवारकै बाबलेु छोरीलाई बकसप� ग�रिदएको 
कारणले भिव�यमा सोही स�ंथाको सेयर पनुः ख�रद 
गन� नपाउने भनी लगाइएको �ितब�ध नलगाउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायतको उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल रा�� ब�कका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी िड�लीराम �यौपाने तथा 
�ी हेमराज अिधकारीले �रट िनवेदकले भनेज�तो 
सं�थापक सेयरधनीह�ले आ�नो सेयर आ�ना 
निजकका नातेदारह�लाई बकसप��ारा दाइजो भनी 
ह�ता�तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले भिव�यमा 
पिन सोही स�ंथाको सं�थापक सेयर ख�रद गन� 
पाउने हो भने भिव�यमा एक �यि� समूह नातेदारले 
सं�थालाई नै आ�नो पा�रवा�रक िनय��णमा रा�न 
स�ने र स�ंथागत सशुासनमा असर पन� ह�ने ह�दँा 
नेपाल रा�� ब�कको आ�त�रक प�रप�बमोिजम 
ग�रएको �यव�थालाई अ�यथा भ�न िम�ने होइन । 
सािधकार िनकायबाट भए, गरकेो सम� �यव�थाबाट 
िनज िनवेदकको कानूनी एव ंसंवैधािनक हकमा आघात 
पारकेो भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िनवेदक रणबहादरु शाहले आ�नो नाममा 
रहेको सं�थापक सेयर आ�नी छोरी िमता शाह (राणा) 
को नाममा दानबकस नामसारी गन�स�ब�धी िनवेदन 
िदएकोमा सो स�ंथाको सं�थापक सेयर पनुः ख�रद 
गन� नपाउने गरी नामसारी गन� नेपाल रा�� ब�क के��ीय 
काया�लयको िमित २०६७।२।१४ को िनण�यसमेत 
बदर मागदाबीसिहत ��तुत �रट िनवेदन परेको
दिेखयो ।

उपयु��ानसुारको त�य र दवुै प�का कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� िवप�ीको नाममा िनवेदकको 

१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटार, काठमाड�समते
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मागदाबीबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने हो,    
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनज �रट 
िनवेदक रणबहादरु शाहको एभर�े फाइना�स 
िलिमटेडमा सं�थापक सेयरह� रहे, भएकोमा िववाद 
देिखदँनै । िनवेदकले आ�ना नाममा रहेको उ� 
स�ंथापक सेयरह�म�ये २१,००० िक�ा सेयरह� 
आ�नो छोरी िमता शाहको नाममा दानबकस िदने र 
सेयरह� दािखल खारजे नामसारीका लािग नेपाल रा�� 
ब�कको सहमित िलन िनवेदन िदएकोमा नेपाल रा�� ब�क, 
ब�क तथा िव�ीय सं�था िनयमन िवभागबाट िनवेदकको 
सेयर रहेको क�पनी एभर�े फाइना�स िलिमटेडलाई 
िमित २०६७।२।१४ मा लेिखएको प� सं�या ब�.िव.िन.
िव. िव�ीय सं�था “ग”-५७।०६६।६७, सं�थापक 
सेयर दानबकस िदई नामसारी गन�बार ेिवषयको प�मा 
“स�ंथापक सेयर धनी रणबहादुर शाहको नाममा 
रहकेो सयेरम�ये २१,००० िक�ा स�ंथापक सयेर 
का.म.न.पा. वडा न.ं ३२ िड�लीबजार, काठमाड� 
ब�न े वष� ४५ क� आ�नी िववािहता छोरी �ीमती 
िमता शाह (राणा) को नाममा �चिलत ऐन, कानून 
तथा देहायमा उि�लिखत सत�ह�को अधीनमा रही 
दानबकस नामसारी गन� �वीकृित �दान ग�रएको” 
भ�ने उ�लेख छ । उ� तपिसल ख�डको सत� नं. १ 
मा “इजाजतप� �ा� स�ंथाको स�ंथापक सयेर 
दान बकस िलन चाहने स�ंथापक सेयरधनी र दान 
बकस िलने �यि�ले स�ंथापक सयेर िलने िदने 
काय� गरपेिछ हक�द र बोनस सेयरबाहके मािथ 
उि�लिखत नातेदारलाई दानबकस िलने िदने, 
उ�लेखनीय सेयर धनी (५ �ितशतभ�दा बढी सयेर 
धारण गन�) ले स�बि�धत स�ंथाको स�ंथापक सयेर 
ख�रद गन� पाउने छैनन ्। आ�नो एकाघर प�रवारका 
सद�य तथा िनजह�को १५ �ितशतभ�दा बढी 
सेयर रहकेो फम� / क�पनीसमेतले सो स�ंथाको 
सेयर ख�रद गन� पाउन े छैनन”् भ�ने उ�लेख गरी 

िमित २०६७।२।१४ मा �वीकृित �दान गरकेो प� 
िमिसल संल�न दिेख�छ । उ� सं�थापक सेयर हाल 
नामसारी, दानबकस लेनादेना ग�रसकेपिछ भिव�यमा 
िनज लेनदेन कता�ह�ले पनुः उ� सं�थाको स�ंथापक 
सेयर िक�न नपाउने भनी िनज िनवेदक र िनजक� 
एकाघरक� छोरीबीचमा िकनबेचमा �ितब�ध ला�ने, 
लगाउने आशय गरी हाल एकपटकलाई सेयर नामसारी 
गन� पाउनेज�तो अथ� गरी िवप�ी नेपाल रा�� ब�कले 
सहमित िदएको देिखयो । उ� ब�देजय�ु सहमितउपर 
िनवेदकको नेपाल रा�� ब�कका रिज��ारसम� 
परकेो िनवेदनमा समेत नेपाल रा�� ब�कको सोही 
िमित २०६७।२।१४ को प�बमोिजम गनु�  भनी िमित 
२०६७।९।१ मा िनकासा भएको देिखयो । िवप�ीको 
उ� काय�बाट िनवेदक रणबहादरु शाह र िनजक� छोरी 
िमता शाह (राणा) को नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ �द� मौिलक 
हकमा आघात पन� गएकोले उ� िनण�य उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी सं�थापक सेयर बाबलेु छोरीलाई 
बकसप� ग�रिदएको कारणले भिव�यमा सोही स�ंथाको 
सं�थापक सेयरह� ख�रद गन� नपाउने भ�ने �ितब�ध 
हटाई पाउन िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत 
उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन 
परकेो देिखयो ।

३. सो स�ब�धमा िवप�ी नेपाल रा�� 
ब�कसमेतको िलिखत जवाफ र िव�ान्  कानून 
�यवसायीको बहससमेतबाट �रट िनवेदकले माग 
गरजे�तो स�ंथापक सेयरधनीह�ले आ�नो सेयर 
आ�ना निजकका नातेदारह�लाई बकसप��ारा 
दाइजो भनी ह�ता�तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले 
भिव�यमा पिन सोही सं�थाको सं�थापक सेयर ख�रद 
गन� पाउने हो भने भिव�यमा एक �यि� समूह नातेदारले 
सं�थालाई नै आ�नो पा�रवा�रक िनय��णमा रा�न 
स�ने भई सं�थागत सशुासनमा �ितकूल असर 
पन�, नेपाली समाजमा �पैया ँ पैसा तथा धन स�पि� 
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पेवा दाइजो तथा दान बकस िदने िलने पर�परा 
कायम रहेको त�यलाई �यानमा रा�दै यस बैङ्कले 
स�ंथापक सेयरको हकमा आव�यकताको िस�ा�तको 
आधारमा िमित २०६७।१।३० का िदन आ�त�रक 
प�रप�ले इजाजतप� �ा� स�ंथाका सेयर धनीह�ले 
आ�नो सेयर निजकका नातेदार (बाब,ु आमा, छोरा, 
छोरी, बहुारी, पित, प�नी, िददी, बिहनी, दाज,ु भाइ, 
धम�प�ु, धम�प�ुी तथा मिहलाका हकमा सासू, ससरुा) 
लाई सं�थापक सेयर दान बकस िदई नामसारी गन� 
यस बैङ्कको �वीकृित �दान गदा� अपनाउनपुन� दान 
बकसस�ब�धी नीितगत �यव�थाको तजु�मा गरकेो र 
नेपाल रा�� बैङ्कबाट जारी य�ता िनद�शन वा सत�ह� 
बैङ्कले तोिकएको कानूनी दािय�व पूरा गन�का लािग 
जारी ग�रएका ह�न्, �रट िनवेदकको मौिलक वा अ�य 
हक, अिधकारमा आघात पन� कुनै �कारको काय� 
नगरकेोले �रट जारी ह�ननुपन� भनी िलिखत जवाफ 
िफराएको देिखयो ।

४. िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको िमित 
२०६७।२।१४ को प�बाट िनवेदकको स�पि�स�ब�धी 
लगायतका संवैधािनक हकमा आघात परकेो भ�ने 
म�ुय माग दाबी रहेको स�ब�धमा हेदा�, नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को 
“��येक नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग 
र �यापार गन� �वत��ताको हक ह�नेछ” भ�ने 
�यव�था, धारा १३ मा रहेको “सबै �यि� कानूनको 
नजरमा समान ह�न ेर कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत नग�रने” �ावधान र धारा १९ को 
“��येक नाग�रकलाई �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� 
र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�नछे” भ�ने 
सवंैधािनक �यव�था रहेको पाइ�छ । उि�लिखत 
सवंैधािनक �यव�थाको रोहबाट हेदा�, यी िनवेदकले 
एभर�े फाइना�स िलिमटेडको सं�थापक सेयरमा 
लगानी गरी सेयर कारोबार गरकेो दिेखएबाट िनजको 

नाममा रहेको सेयर िनजको स�पि�को �पमा रहनेमा 
ि�िवधा छैन । एक लगानीकता�  एवं उ�ोगीका �पमा 
रहेका िनज िनवेदकले आ�नो नामको स�पि�को 
�पमा रहेको स�ंथापक सेयर िकनबेच, दानबकस, 
नामसारीलगायतका कारोबार ग�रसकेपिछ भिव�यमा 
के कित कारणले पनुः िकनबेच गन� नपाउने हो, कुन 
कानूनअ�तग�त िनजलाई उ� कुरामा ब�दजे लगाइएको 
हो भ�ने �प� कानूनी आधार िवप�ीह�बाट पेस गन� 
सकेको ि�थित देिखदैँन ।

५. िवप�ी नेपाल रा�� ब�क�ारा एभर�े 
फाइना�स िलिमटेडलाई िमित २०६७।२।१४ मा 
लेिखएको प�को बेहोरा हेदा�, एकाितर िनज िवप�ी 
�वयंले िनवेदक रणबहादरु शाहक� िववािहत छोरी िमता 
शाह (राणा) रहे भएको भनी �वीकार गरकेो अव�था 
दिेख�छ भने अका� ितर िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको िमित 
२०६७।१।३० को आ�त�रक प�रप�बमोिजम िनण�य 
गरकेो भ�ने िलिखत जवाफ रहेको भए तापिन सो 
प�रप�को कानूनी आधार एवं के, कुन ऐन, कानूनको 
प�रिध एवं अि�तयारीिभ� रही प�रप� जारी भएको हो 
भ�ने कुरा िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट खलेुको 
दिेखदैँन । �प� छ- संिवधानवादको �व��नको िनि�त 
संिवधानको अ�रशः पालना अ�याव�यक ह��छ र 
संिवधानतः ��याभूत ग�रएका मौिलक हकह�को 
संर�ण, स�ब��न र �चलनका िनि�त अदालत अि�तम 
�या�याता पिन हो । यसथ� संिवधानतः मौिलक हकका 
�पमा ��याभूत ग�रएको स�पि�स�ब�धी हकको 
�चलनमा नाग�रकले बाधा �यवधान खे�न ु कानूनी 
शासनको म�सदिवपरीत ह�न जाने ह��छ । कुनै पिन 
�यि�को स�पि�मािथको अिधकारमा खलल प�ुने, 
�यि�ले गन� पाउने �यापार, �यवसाय नै अव�� 
ह�ने गरी अथा�त् ��ततु म�ुाका स�दभ�मा एभर�े 
फाइना�स िलिमटेडको लगानीकता�को �पमा रहेका 
िनज िनवेदकको नामको स�ंथापक सेयर िनजले 
आ�नो छोरीको नाममा दाखा नामसारी ग�रसकेपिछ 

१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटार, काठमाड�समते
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िनजह�ले पनुः उ� सं�थापक सेयर काला�तरमा 
ख�रद गन� नपाउने भ�ने सत� राखी भिव�यमा उ� 
क�पनीको सेयर कारोबारमा िनवेदकलाई �ितब�ध, 
अंकुश लगाउने गरी भएको िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको 
िमित २०६७।२।१४ को प�को तपिसल ख�डको 
सत� नं १ संिवधानतः ��याभूत ग�रएको िनवेदकको 
स�पि�स�ब�धी हकअ�तग�तको कुनै पिन �यि�ले 
स�पि� आज�न गन�, उपभोग, बेचिबखन, ख�रद 
िब��लगायतका काय� गन� पाउने भ�ने �ावधानको मम� र 
भावनािवपरीत रहेको देिख�छ । सं�थागत सशुासनका 
िनि�त भ�दै �रट िनवेदकले लगानी गरकेो क�पनीको 
स�ंथापक सेयरको भिव�यमा कारोबार, िकनबेच, 
बेचिबखनलगायतका गितिविध गन� नपाउने भ�ने 
आशयको उ� प� िववेिचत संवैधािनक �यव�थाको 
रोहबाट मनुािसब दिेखएन । यस अव�थामा िवप�ीको 
िलिखत जवाफ र िनजका तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

६. अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
िनवेदकले एभर�े फाइना�स िलिमटेड नामक क�पनीमा 
लगानी गरी उ� क�पनीको सं�थापक सेयरधनीका 
�पमा िनज रहे भएको दिेखएको र नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ ले ��याभूत गरकेो स�पि�स�ब�धी 
हकको उपभोग, �चलनका िनि�त िनवेदक हकदार 
नै देिखएको अव�थामा आ�नो नामको सं�थापक 
सेयर कानूनी �यव�थाको अधीनमा रही िनजले ख�रद 
िब�� र बेचिबखनसमेत गन� पाउने नै ह��छ । यसरी 
िनवेदकले �चिलत ऐन िनयमको काय�िविध पूरा गरी 
आ�नो नामको सेयर ख�रद िब��, दाखा नामसारी 
गन� चाहेमा हाल र भिव�यमा समेत पाउने नै देिखदँा 
िवप�ी नेपाल रा�� ब�कको िमित २०६७।२।१४ को 
प�को तपिसल ख�डमा उि�लिखत सत� नं. १ को 
�यव�था “इजाजतप� �ा� स�ंथाको स�ंथापक 
सेयर दान बकस िलन चाहने स�ंथापक सयेरधनी 

र दान बकस िलने �यि�ले स�ंथापक सेयर िलने 
िदने काय� गरपेिछ हक�द र बोनस सेयरबाहके 
मािथ उि�लिखत नातेदारलाई दानबकस िलन ेिदने, 
उ�लेखनीय सयेर धनी (५ �ितशतभ�दा बढी सयेर 
धारण गन�) ले स�बि�धत स�ंथाको स�ंथापक सयेर 
ख�रद गन� पाउने छैनन ्। आ�नो एकाघर प�रवारका 
सद�य तथा िनजह�को १५ �ितशतभ�दा बढी 
सयेर रहकेो फम� / क�पनीसमेतले सो स�ंथाको 
सयेर ख�रद गन� पाउने छैनन”् भ�ने �यव�था िनज 
िनवेदक र िनजको छोरीको संिवधान�द� स�पि�को 
हकको िवपरीत देिखदँा उ� िमित २०६७।२।१४ को 
प� र नेपाल रा�� ब�कको गभन�रको िमित २०६८।९।१ 
को िनकासा प�समेत उ��ेषणको आदशेले बदर 
ग�रिदएको छ । साथै सं�थापक सेयर प�रवारको 
एउटा सद�यले अ�य सद�यको नाममा जनुसकैु 
त�रकाले नामसारी ग�रिदएको कारणबाट िनजह�ले 
भिव�यमा सोही सं�थाको सं�थापक सेयरह� 
ख�रद गन� नपाउने भनी पया�� आधार, कारणिवना 
नै �ितब�ध लगाउन ु संिवधानतः ��याभूत ग�रएको 
नाग�रकको स�पि�स�ब�धी हकको िवपरीत ह�ने ह�दँा 
उ� �कारको ब�देज लगाउने �कृितका सत�ह� 
नरा�न,ु रा�न नलगाउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित सवंत् २०७५ साल मङिसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७५।६।१९

०६८-CR-११५४

म�ुा : जालसाजी

पनुरावेदक / वादी : िज�ला दाङ, नारायणपरु गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. २ ठुटेटाटी ब�ने 
नारायणी दाहाल

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला दाङ, नारायणपरु गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. २ ठुटेटाटी घर भई 
हाल दाङ िज�ला, मानपरु गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ९ ब�ने माधव�साद दाहालसमेत

 § जालसाजी ह�नका लािग जसका िव�� 
जालसाज काय� ग�र�छ, उसलाई थाहा 
निदई वा नह�ने गरी ग�रने �ि�या 
हो । तर ��तुत म�ुामा पुनरावेदक वादी 
आफँै �वयमले आ�नो नाममा रहकेो 
ज�गालाई �वतः �फूत��पमा आ�नो 
इ�छानुसार नाितलाई स�बि�धत मालपोत 
काया�लयको रोहबरमा गई सनाखत भई 
रिज��ेसन पा�रत गरी िदएको त�यलाई 
हाल आएर मलाई झु�याई बढी ज�गा र 
हालैको बकसप� पा�रत ग�रिलए भ�ने 
म�ुय पुनरावेदक वादीको िजिकर भएको 
पाइ�छ, जुन त�य िकत� कागजको ३ न.ं 

अनुसार जालसाज भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट :
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५१, अंक ३, प.ृ२०५

स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�ः
मा.िज.�यायाधीश �ी मह�मद जनैुद आजाद
दाङ िज�ला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा. म�ुय �यायाधीश �ी िव�वनाथ जोशी
माननीय �यायाधीश �ी शेषराज िशवाकोटी
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु, दाङ

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

ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोिजमपन� आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ:-

म िफरादीले मेरो अंशबापतको ज�गा जिमन 
आ�ना नाउमँा भएकोले सोही ज�गाको आय�ोतबाट 
जीवन गजुारा ग�ररहेकोमा िवप�ी नाित माधव�साद 
दाहाल बार�बार मेरो साम ु आई मसगँ हजरुआमा 
तपाइकँो हेरिवचार गछु� , तपाइकँो नाउमँा भएको 
ज�गाम�ये मलाई २/४ क�ा शेषपिछको बकसप� 
ग�रिदनहुोस् भनी अनरुोध गरकेाले इ�कार गन� नसक� 
मेरो नाउमँा रहेको ज�गाम�ये दाङ नारायणपरु १ ख 
िक.नं. ७३८ को ०-३-१७ को ज�गा शेषपिछको 
बकसप� गरी िदनको लािग म�जरु भएकोमा म आखँा 
नदे�ने ७९ वष�क� व�ृ लेखपढ गन� नजा�ने अश� 

१०१३५ - नारायणी दाहाल िव. माधव�साद दाहालसमेत

�नण�य नं. १०१३५
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मिहला भएक�ले िनज िवप�ी नाित माधव दाहालको 
िव�वासमा परी अक� िवप�ी �ेमबहादरु ब�नेतले पिन 
नाितलाई शे.व. ग�रिदनस्ु म सा�ी बिसिद�छु भनी 
िव�वासमा परी उि�लिखत ज�गा मालपोत काया�लयमा 
गई िवप�ी माधव दाहालको नाउमँा शे.व. ग�रिदएको 
िथए ँ । यसरी िनज माधवलाई शेषपिछको बकसप� 
ग�रिदएपिछ िनज र िनजको प�रवारले मलाई पालन 
पोषण नगरी अब हामीले ितमीलाई यो घरमा रा�न 
स�दनै� ब�न पिन िददनै� जहा ँजा�छ् य� जाउ भनेकाले 
िकन यसो भ�छ� भ�दा ित�ो नाउकँा सबै ज�गा मैले 
हा.व.�ारा आ�नो नाउमँा गराई सकेको छु भनी जवाफ 
िदएकाले िमित २०६५ साल वैशाख १५ गते िज�ला 
मालपोत काया�लय दाङमा गई न�कल सारी हेदा� 
अ�यायी माधव दाहाल र �ेमबहादरु ब�नेतले मलाई 
झ�ुयाई शेषपिछको बकसप�को िलखत ले�न ुपन�मा 
हालैको बकसप�को िलखत खडा गरी मेरो नाउमँा 
रहेको दाङ नारायणपरु वा.नं. १ िक.नं. ४३, ५४, 
७३४, ७६६, ७४०, ७४२ र १३८ को स�पूण� ज�गा 
मलाई झ�ुयाई िलखतमा शेषपिछको लेिखएको छ भनी 
अ�यायी माधव र �ेमबहादरुले जाल �प�च र षड्य�� 
गरी मेरो स�पूण� ज�गालाई हालैको बकसप��ारा 
जालसाजीपूण� तवरबाट मेरो हक टुटाएकाले माधव 
दाहालको नाउमँा िमित २०६३।९।१३ मा गएको 
र.नं. २४९३ नं. को पा�रत हालैको बकसप�को 
िलखतलाई जालसाजी घोिषत गरी िनि��य त�ुयाई 
अ�यायीह�लाई सजाय ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँभ�ने 
िफरादप� ।

िवप�ी आफँैले मलाई मेरो व�ृ अव�था   
भयो । त�ले मेरो हेरचाह ससुार ग�रस् तसथ� मेरो नाममा 
रहेको िविभ�न िक�ाह�को ज.िव. २-११-० हालैको 
बकसप� ग�रिद�छु । मालपोत काया�लय दाङमा 
िहड्ँ जाऔ ं भनी पटकपटक भ�दै आएबमोिजम मैले 
ब�यैको इ�छालाई इ�कार गन� नसिक साथै गई िमित 
२०६३।९।१३ मा र.नं. २४९३ को हालैको बकसप� 

रिज��ेसन पा�रत ग�रिदन ुभएको हो । �ितवादीम�येको 
म �ेमबहादरु ब�नेतले बजै नाितको बीचमा हालैको 
बकसप� िलदँा िददँा जालसाजी गनु�पन� कुनै कारण 
र अथ� रहदँनै । िवप�ी आफूले मैले नाितलाई हेरचाह 
गरबेापत मेरो नाममा रहेको ज�गा हालैको बकसप��ारा 
िदन लागेको छु संयोगले तपाइसँगँ भेट भयो । उ� 
िलखतमा सा�ी बसी िदनहुोस् भनी अनरुोध गरकेोले 
िकनारामा सा�ी बसी सिहछाप ग�रिदएको ह� ँ । यी 
िवप�ीले मसमेतलाई जालसाज षड्य�� गरमेा मलाई 
समेत �ितवादी बनाई दायर भएको िफराद झ�ुा भएको 
��ट देिख�छ । िवप�ी झ�ुा िफराद दाबीबाट फुस�द 
िदलाई पाउ ँभ�ने सयं�ु �ितउ�रप� । 

ज�गा बकसप� ग�रिलने िदने दवुै म�जरुी 
भई राजीखसुीबाट उ� ज�गा हा.व. पास भएको
हो । �ितवादी माधव�साद दाहालले आ�नो घरमा 
राखी औषधी उपचार तथा सेवा गरबेापत खसुीराजीबाट 
वादीले �ितवादीलाई उ� ज�गा बकसप� ग�रिदन ु
भएको हो । जालसाज काय� कुनै भएको होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी कमला �यौपानेले गरेको 
बकप� । 

वादी िबरामी भएको ह�दँा �ितवादीह�ले 
औषधी उपचार गन� अ�पताल ल�ने भनी बढुी आखँा 
नदे�ने मािनसलाई झ�ुयाएर मालपोत काया�लय, 
दाङमा िलई वादीसगँ भएको स�पूण� स�पि�लाई 
आ�नो नाउमँा बकसप� गरी गराई जालसाजी काय� 
गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी चकेु 
था�ले गरकेो बकप� ।

मालपोत काया�लय दाङबाट पा�रत 
र.नं.२४९३ िमित २०६३।९।१३ को हा.व. को 
�मािणत �ितिलिप िमिसल सामेल रहेको । 

िफरादीको हक मेिटने काय� झ�ुयानबाट 
भएको देिखएकाले िफरादीको िफरादी दाबी प�ुने    
ठहछ�  । मलुकु� ऐन िकत� कागजको १० नं. बमोिजम 
�ितवादी माधव�साद दाहाललाई �.२००।- ज�रवाना 
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ह�ने र �ितवादी �ेमबहादरु ब�नेतले ऐ. को १४ नं. 
बमोिजम �.१००।– ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।११ को 
फैसला । 

आ�नो नाममा रहेको ज�गालाई िवप�ी 
ब�यैले म नाित माधव�साद दाहाललाई िनजको सेवा 
र हेरचाह गरबेापत �वतः �फूित�  �पमा इ�छानसुार 
आफँैले मालपोत काया�लय दाङबाट रिज��ेसन 
पा�रत गरी िदएको हालैको बकसप�को िलखत 
जालसाजीपूव�क भएको होइन । हाल गलत िनयत 
भएको मािनसह�को गफलतमा परी जालसाजी गरकेो 
भनी िदएको झ�ुा एव ंका�पिनक िफरादका आधारमा 
िमिसल संल�न कागज �माणको िववेचना नै नगरी उ� 
िलखतलाई जालसाज ठह�याई हामीलाई सजाय गन� 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 
दाङमा गरकेो सयं�ु पनुरावेदन िजिकर । 

यसमा यसै लगाउको द.ेप.ुनं. १२६ को 
हालैको बकसप� बदर म�ुामा िवप�ी िझकाउने 
आदशे भएकोले यस म�ुामा पिन अ.बं.२०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम िवप�ी िझकाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको आदेश ।

िलखत पा�रत गरी िददँा सो िलखतका 
सा�ीह� कारणीह�म�ये �ितवादी २ जनाले मा�ै 
जालसाज गरकेो र अ�य �यि�ह� सो काय�मा समावेश 
नभएको भ�नेसमेतको भनाइलाई आधार मानेर 
�ितवादीम�येका माधव�साद दाहाल र �ेमबहादरु 
ब�नेतले जालसाज गरकेो ठह�याएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।११ 
को फैसला िमलको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहरी उ� 
िमित २०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ�ने 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने िमित २०६८।१०।४ मा 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला । 

अिधकार�ा� िनकायबाट पा�रत भएको 
िलखत बदर गन� हो भने कानूनी �ि�याकै अवमा�यता 
ह�न जा�छ भ�ने िनण�य आधारलाई �ि�गत गदा� 
सािधकार िनकायबाट भएका गलत काम कारबाहीह� 
पिन कानूनअन�ुप नै ह��छन् र सािधकार िनकाय र 
पदािधकारीह�ले ग�ती नै गद�नन् भ�ने तक� ले चनुौती 
िदएको छ भने मािनसले ग�ती गद�छ जसले ग�ती गद�न 
िक �यो भगवान हो िक पश ुहो” भ�ने �िस� दाश�िनक 
भनाइलाई िख�ली उडाएको छ । ग�ती, कम�, कमजोरी 
जनुसकैु िनकाय वा पदािधकारीबाट पिन ह�न स�छ 
भ�ने मा�यताको आधारमा तहतह अदालत िनकाय र 
पदािधकारीको �यव�था ग�रएको ह��छ । सव��वीकाय� र 
�थािपत मा�यतालाई �ि�गत नै नगरी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत दाङको फैसला मनोगत र का�पिनक भई 
बदर भागी छ । एक िक�ा ज�गा शे.व. गरी िदन म�जरुी 
गरकेोले िनवेिदकाको स�पूण� ज�गा हालैदिेखको 
बकसप� पा�रत गराई िलनेमा िवप�ी दईुजना मा� 
��य� संल�न भएकोले �याियक र �यावहा�रक 
�ि�कोणले िनजह�लाई मा� ��ततु म�ुामा िवप�ी 
बनाएको ह� ँ । स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।३।११ को फैसलाअनसुार िवप�ीले म 
पनुरावेिदकालाई झ�ुयाई मालपोत काया�लय दाङबाट 
र.नं. २४९३, िमित २०६३।९।१३ मा पा�रत गराएको 
हालैको बकसप� िलखतलाई जालसाज घोिषत गरी 
िनि��य त�ुयाई िवप�ीह�लाई मलुकु� ऐन िकत� 
कागजको महलबमोिजम सजाय एवम् ज�रवानासमेत 
गरी म एक अस� व�ृाको संर�ण ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको नारायणी दाहालको यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदनप� ।

यसमा यसै लगाउको म�ुा नं. ०६८-CI-
१२७६ को हालैको बकसप� बदर म�ुामा िवप�ी 
िझकाउने आदेश भएको र ��ततु म�ुा पिन उ� म�ुासगँ 
अ�तर�भावी देिखएको ह�दँा सोही आधार �माणबाट 
यस म�ुामा पिन अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� 

१०१३५ - नारायणी दाहाल िव. माधव�साद दाहालसमेत
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िवप�ीह�लाई िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने िमित २०७१।१०।१५ 
मा यस अदालतबाट भएको आदशे ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा मलाई झ�ुयाई 
शेषपिछको बकसप�को िलखत ले�न ुपन�मा हालैको 
बकसप�को िलखत खडा गरी मेरो नाउमँा रहेको दाङ 
नारायणपरु वा.नं. १ िक.नं. ४३, ५४, ७३४, ७६६, 
७४०, ७४२ र १३८ को स�पूण� ज�गा मलाई झ�ुयाई 
िलखतमा शेषपिछको लेिखएको छ भनी अ�यायी 
माधव र �ेमबहादरुले जाल �प�च र षड्य�� गरी मेरो 
स�पूण� ज�गालाई हालैको बकसप��ारा जालसाजीपूण� 
तवरबाट मेरो हक टुटाएकाले माधव दाहालको नाउमँा 
िमित २०६३।९।१३ मा गएको र.नं. २४९३ नं. को 
पा�रत हालैको बकसप�को िलखतलाई जालसाजी 
घोिषत गरी िनि��य त�ुयाई अ�यायीह�लाई सजाय 
ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी । िवप�ी 
आफँैले मलाई मेरो व�ृ अव�था भयो । त�ले मेरो 
हेरचाह ससुार ग�रस् तसथ� मेरो नाममा रहेको िविभ�न 
िक�ाह�को ज.िव. २-११-० हालैको बकसप� 
ग�रिद�छु । मालपोत काया�लय दाङमा िहडँ जाऔ ंभनी 
पटकपटक भ�द ैआएबमोिजम मैले ब�यैको इ�छालाई 
इ�कार गन� नसक� साथै गई िमित २०६३।९।१३ मा 
र.नं. २४९३ को हालैको बकसप� रिज��ेसन पा�रत 
ग�रिदन ु भएको हो । �ितवादीम�येको म �ेमबहादरु 
ब�नेतले ब�यै नाितको बीचमा हालैको बकसप� 
िलदँािददँा जालसाजी गनु�पन� कुनै कारण र अथ� 
रहदँैन । िवप�ी आफूले मैले नाितलाई हेरचाह गरबेापत 
मेरो नाममा रहेको ज�गा हालैको बकसप��ारा िदन 
लागेको छु सयंोगले तपाइसँगँ भेट भयो । उ� िलखतमा 
सा�ी बसी िदनहुोस ्भनी अनरुोध गरकेोले िकनारामा 
सा�ी बसी सिहछाप ग�रिदएको ह� ँ । यी िवप�ीले 
मसमेतलाई जालसाज षड्य�� गरमेा मलाई समेत 
�ितवादी बनाई दायर भएको झ�ुा िफराद दाबीबाट 

फुस�द िदलाई पाउ ँभ�ने संय�ु �ितउ�रप� ।
िफरादीको हक मेिटने काय� झ�ुयानबाट 

भएको देिखएकाले िफरादीको िफरादी दाबी प�ुने 
ठहछ�  । मलुकु� ऐन िकत� कागजको १० नं. बमोिजम 
�ितवादी माधव�साद दाहाललाई �. २००।- ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादी �ेमबहादरु ब�नेतले ऐ. को १४ नं. 
बमोिजम �. १००।– ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने दाङ 
दउेखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।११ को 
फैसलाउपर �ितवादीको पनुरावेदन परी िलखत पा�रत 
ग�रिददँा सो िलखतका सा�ीह� कारणीह�म�ये 
�ितवादी २ जनाले मा�ै जालसाज गरकेो र अ�य 
�यि�ह� सो काय�मा समावेश नभएको भ�नेसमेतको 
भनाइलाई आधार मानेर �ितवादीम�येका माधव�साद 
दाहाल र �ेमबहादरु ब�नेतले जालसाज गरेको 
ठह�याएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।३।११ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी गरी 
िमित २०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ�ने 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने िमित २०६८।१०।४ मा 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसलाउपर 
वादीको यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
दिेखयो । 

अब पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
छ छैन ? पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा वादी 
नारायण दाहाल र �ितवादी ब�यै नाित नाताका 
रहेकोमा कुनै िववाद देिखदँनै । यी वादी आफँैले 
अिधकार�ा� िनकाय मालपोत काया�लय दाङमा गई 
�ितवादी माधव�साद दाहाललाई िमित २०६३।९।१३ 
गतेका िदन र.नं. ख २४९३ को हालैदेिखको बकसप� 
िलखत रिज��ेसन पा�रत ग�रिदएको पाइ�छ । 
मालपोत काया�लयमा िलखत पा�रत ग�रिददँा 
िविभ�न चरणमा सनाखतसमेत गराउने �चलन रहेको
दिेख�छ । हक छाडी िदने �यि�लाई सो िलखतका 
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स�ब�धमा सो िलखतबाट ह�ने प�रणामको स�ब�धमा 
जानकारी गराएर मा� हक ह�ता�तरण गरी िदने 
�चलन रहेको पाइ�छ ।

३. असहाय व�ृ लेखपढ गन� नजा�ने रोगी 
िफरादी भएकोमा िनजको कोही संर�क नराखी ३ 
क�ा ज�गाको भनी २-११-० ज�गा हालैको बकसप� 
िलएकोले िफरादीको हक मेट् ने झ�ुयानबाट भएको भनी 
स�ु अदालतबाट िमित २०६३।९।१३ को हालैदेिखको 
बकसप� िलखतलाई जालसाज ठह�याएको देिख�छ । 
जबिक यी ��यथ� वादीले स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतसम� िमित २०६५।६।१६ मा िफराद 
दायर गदा� संर�क नराखी आफँै िफराद दायर गरकेो  
देिख�छ । मानिसक �पमा �व�थ मािनसले आ�नो 
नाममा दता� रहकेो आ�नो हकसमेतको अचल 
स�पि� बकसप� गरी िदएकोलाई जालसाजीबाट 
पा�रत गरी िदएको भ�न निम�ने भनी बलदेब महतो 
कोइरीसमेत िव�� च��े�र महतोसमेत भएको 
जालसाजी म�ुामा (ने.का.प.२०५१, अकं ३, प�ृ 
२०५) मा यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपािदत 
भएको देिख�छ ।

४. मलुुक� ऐन िकत� कागजको महलको 
दफा ३ मा अका�को हक मेट्ने, हद�याद तारखे जाने 
वा कुनै तरहसगँ नो�सान पान� इ�यािद जुनसुकै 
मतलबले होस नगर ेनभएको झु�ा कुरा गर ेभएको हो 
भनी वा िमित अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सिहछाप 
गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत 
जालसाजी गरकेो ठहछ� भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
पाइ�छ ।

५. जालसाजी ह�नका लािग जिहले पिन 
जसका िव�� जालसाज काय� ग�र�छ । उसलाई थाहा 
निदई वा नह�ने गरी ग�रने �ि�या हो । तर ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी आफँै �वयम् ले आ�नो नाममा रहेको 
ज�गालाई �वतः �फूत��पमा आ�नो इ�छानसुार 
नाितलाई स�बि�धत मालपोत काया�लयको रोहबरमा 

गई सनाखत भई रिज��ेसन पा�रत गरी िदएको 
त�यलाई हाल आएर मलाई झ�ुयाई, बढी ज�गा 
र हालैको बकसप� पा�रत गरी िलए भ�ने म�ुय 
पनुरावेदक वादीको िजिकर भएको पाइ�छ । जनु कुरा 
त�य िकत� कागजको ३ नं. अनसुार जालसाज भ�न 
िम�ने अव�था दिेखदैँन ।

६. अतः �ितवादीम�येका माधव�साद 
दाहाल र �ेमबहादरु ब�नेतले जालसाज गरेको 
ठह�याएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।३।११ को फैसला उ�टी गरी िमित 
२०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ�ने वादी 
दाबी नप�ुने ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०६८।१०।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

                                         
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. �काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृत: जयराम �े�
इित सवंत् २०७५ साल असोज १९ रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

१०१३५ - नारायणी दाहाल िव. माधव�साद दाहालसमेत
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
फैसला िमित : २०७४।७।१९

०७३-WO-०६८१

म�ुा : उ��ेषण

�रट िनवेदक : पा�पा िज�ला सहलकोट गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. २ ब�ने छिवलाल लािमछाने

िव��
िवप�ी : िज�ला पा�पा झडेवा गाउ ँ िवकास सिमित 

वडा नं. ४ ब�ने बोमबहादरु सा�समेत

 § फौजदारी कसरुमा सलं�न नभएका 
�ितवादीको अचल स�पि� फौजदारी 
कसुरको दािय�व िनवा�ह गन� �योजनको 
लािग िनजको सहमित नभई उपयोग गन� 
स�ने अव�था नदेिखने ।
 § पैतृक स�पि�बाट अशं पाउने हक 

�यि�को ज�मजात हकका �पमा हा�ो 
कानूनले �वीकार गरकेो छ । �य�तो 
हकलाई जिहलेसुकै र जुनसुकै अव�थामा 
अिंशयारलाई वि�चत गन� िम�न ेनदेिखने । 
 § िवप�ीह� अलगअलग अंिशयार रहकेो 

अव�थामा एकासगोलका अिंशयारले 
गरकेो फौजदारी कसुरको स�ब�धमा 
पन� आएको दािय�व अक� अंिशयारको 
स�पि�बाट असुलउपर गदा� अशं हकबाट 
नै वि�चत ह�न स�ने अव�थासमते रहन 
स�ने ह��छ । �यसमा पिन अिंशयारह�का 

बीचमा अशंब�डा नह�दैँको अव�थामा 
पिन िनजी �म र सीपबाट आज�न गरकेो 
स�पि� पुि� भएमा �य�तो स�पि�बाट 
अ�य अिंशयारह�लाई ब�डा गनु� नपन� 
भ�न े हा�ो कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा 
कुनै अंिशयारको फौजदारी दािय�व वहन 
गन� गराउन िनजी आज�नको स�पि� 
एकासगोलमै रहकेो भ�ने आधारमा मा� 
उपयोग गन� स�न ेअव�था नरहने ।

(�करण नं.४)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
िवजय�साद िम� र अिधव�ा �ी के��िव�म 
शाह

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी आया� �े�
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदशे
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधान 

२०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य यस�कार 
रहेको छः- 

िवप�ी गंगाकुमारी सा�ले िनवेदकका छोरा 
गनबहादरु लािमछाने र िवप�ी लोमाया बय�वकुा 
छोरा लोकबहादरु बय�वलुाई िवदेश पठाउने भनी 
िमित २०६६।१०।१७ मा �मशः �.३,७४,०००।- 
र �.४,३४,०००।– िलएउपर वैदेिशक रोजगारको 
कसरुमा उजरुी परी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
सावँा �.८,०८,०००।– र हज�नाबापत ४,०४,०००।–
गरी ज�मा �.१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने 
ठहरी भएको फैसला �ी सव��च अदालतबाट 
समेत सदर भई अि�तम भएको छ । उ� अि�तम 
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँभनी पा�पा िज�ला 

�नण�य नं. १०१३६
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अदालतमा िनवेदन िदई जेथा देखाउने �ममा िनजको 
एकाघरको दाज ुबोमबहादरु सा� नाउ ँदता�को िज�ला 
�प�देही िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं. ७क 
िक�ा नं. १७४९ �े�फल ०-१-५-० को घरज�गा 
देखाई भ�रभराउको लािग दरखा�त गरकेोमा �प�देही 
िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट भ�रभराउ गन� 
निम�ने भनी िमित २०७३।४।३१ मा आदेश भएको 
छ । उ� आदेशउपर मलुकु� ऐन, द�ड-सजायको ६१ 
नं. बमोिजम दरखा�त गरकेोमा सोही आदशेलाई सदर 
गरी िज�ला �यायाधीशबाट िमित २०७३।७।५ मा 
आदशे भएकोले त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. 
बमोिजम उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा 
िनवेदन गरकेो िथए ँ। सो अदालतबाट समेत �ितवादी 
गंगाकुमारी सा�ले ितनु�पन� रकम िनजका दाज ु
बोमबहादरु सा�का नाम दता�को स�पि�बाट भराउन 
निम�ने भनी िमित २०७३।९।७ मा आदेश भएको 
छ । उ� आदेशले �ी सव��च अदालतको अि�तम 
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउने िनवेदकको कानूनी 
र सवंैधािनक हकको अित�मण भएको र कानूनको 
गलत �या�या गरी भएको उि�लिखत आदेश बदर गन� 
अ�य वैकि�पक एव ं �भावकारी उपचारको अभावमा 
नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा ४६, १३३(२)
(३) समेतका आधारमा ��ततु �रट िनवेदन िलई 
उपि�थत भएको छु ।

िवप�ी गंगा सा�ले गनबहादरु लािमछाने र 
लोकबहादरु बय�वलुाई िवदशे पठाउने भनी िलएको 
सावँा �. ८०८०००।– र सोको हज�नासमेत भराई 
िलन पाउने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।८।१९ मा फैसला भएको र सोही 
फैसला सदर ह�ने ठहरी �ी सव��च अदालतबाट िमित 
२०७१।१।४ मा फैसला भएको छ । यसरी उ� अि�तम 
फैसला काया��वयनको िवक�प नरहेको अव�थामा 
सो फैसलालाई िन�तेज पान� गरी अंशब�डाको 
१८ नं. िवपरीत एकासगोलको दाज ु बोमबहादरु 

सा�को नाउमँा दता�मा रहेको ज�गाबाट िबगो असलु 
गन� निम�ने गरी भएको आदेश कायम रिहरहन 
स�दैन । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. ले 
दिुनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा� �य�तो धन खाने 
बा� वष�भ�दा मािथका �यि�ह�को ऐनबमोिजमको 
मानो नछु�ी सगैँ बसेका वा �यो धन खादँा सगैँ बसेका 
पिछ िभ�न ह�नेको अशंसमेत जायजात गनु�पन� �प� 
कानूनी �यव�था रहेको छ । िववािदत ज�गा २०५३ 
सालमा राजीनामा गरी ख�रद गरकेो ज�गा देिखदँा 
नोकरी गरी ज�गा ख�रद गरी ऋण गरी घर िनमा�ण 
गरकेो िजिकर िलए पिन सो काय� एकासगोलमा रही भए 
गरकेो ह�दँा सगोलका जनुसकैु �यि�का नाउमँा स�पि� 
रहे पिन ब�डायो�य नै रहने ह�दँा एकासगोलमा रहदँा 
िलएको ऋणधन सगोलको नै ह��छ । 

अतः एकासगोलको प�रवारका कुनै 
सद�यलाई अदालतको अि�तम फैसलाले 
लागेको िबगो असलु गन� इ�कार गरकेो काय�बाट 
िनवेदकको नेपालको सिंवधान २०७२ �ारा �द� 
स�पि�स�ब�धी संवैधािनक हकको उ�लङ्घन ह�न 
गएकोले �प�देही िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
िमित २०७३।४।३१ मा भएको आदशे सदर गरेको 
िज�ला �यायाधीशको िमित २०७३।७।५ को आदेश र 
सो आदेशलाई सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको िमित २०७३।९।७ को आदेश 
�िुटपूण�, गैरकानूनी र बेरीतको ह�दँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िवप�ी बोमबहादरु सा�का नाम 
दता�का ज�गाह�बाट समेत िनवेदकको िबगो असलु गनु�  
गराउन ुभनी परामादेशको आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भनी छिवलाल लािमछानेले यस अदालतमा दायर 
गरकेो �रट िनवेदन प� ।  

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत 
यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 

१०१३६ - छिवलाल लािमछाने िव. बोमबहादरु सा�समेत
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१५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ र २ ले आफँै वा आ�नो 
कानून �यवसायीमाफ� त र अ�य िवप�ीह�ले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत-जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा �याद सूचना पठाई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको छलफलको 
लािग िमित २०७३।१०।१७ गते उपि�थत ह�न ुर सो 
अविधस�मको लािग िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा 
नं. ७क िक�ा नं. १७४९ को िनवेदकको घर ज�गा 
अ�य� ह�ता�तरण नगरी यथाि�थितमा रा�न ु भ�ने 
अ�पकालीन अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ भ�ने 
यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित 
२०७३।१०।५ मा भएको आदशे । 

िवप�ी लोमाया बय�वसुमेतको लेनदेन 
स�ब�धमा यस काया�लयबाट कुनै िलखत पा�रत 
नभएको र स�मािनत अदालतको िमित २०७३।१०।१० 
को आदेशबमोिजम बोमबहादरु सा�को नाममा दता� 
रहेको िज�ला �प�दहेी िस�ाथ�नगर नगरपािलका 
वडा नं. ७क िक�ा नं. १७४९ को ज.िव. ०-१-५ को 
घरज�गा रो�का रािखएको छ भ�ने मालपोत काया�लय, 
�प�देहीले िमित २०७३।१०।१७ मा पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।

यसमा िबगो बझुाउनपुन� िवप�ी गगंामाया 
सा�ले यी िनवेदकह�लाई बझुाउनपुन� ठहर भएको 
रकम गंगामायाले घर�यवहार चलाउने उ�े�यबाट 
िलएको भ�ने नदेिखएको, िनवेदकह�ले भ�रपाउने 
ठहरकेो िबगोम�ये गंगामायाको बाबकुो नाउमँा रहेको 
जेथाम�ये गंगामायाको अंशभागमा पन� जेथाबाट 
आंिशक िबगो असलु भएको भ�ने दिेखएकोले िवप�ी 
बोमबहादरु सा�को नामको घरज�गाबाट िनवेदकह�को 
िबगो प�ाउ गन� निम�ने भनी उ�च अदालत बटुवलको 
िमित २०७३।९।७ को आदशेको स�दभ�मा सिुवधा र 

स�तलुनको आधारमा समेत अ�त�रम आदशे जारी 
ग�ररहन ु पन� दिेखएन भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७३।१।१७ मा भएको आदेश । 

�रट िनवेदकले िमित २०७१।९।२ गते 
पा�पा िज�ला झडेवा गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ४ 
अ�तग�तका िविभ�न १० िक�ा ज�गाह� जेथा दखेाई 
िबगो असलु ग�रपाउ ँभनी दरखा�त िदएको र एकलौटी 
�पमा ज�गाको कम मू�य राखी िमित २०७२।१०।२१ 
मा िललाम गरी िबगो असलु गरपेिछ पनुः िबगो असलुीमा 
छुट भएको भनी ��ततु ज�गामा दाबी िलई िनवेदन 
गरकेोस�म हो । अिघ�लो िनवेदनबाट असलु भएको 
िबगोलाई नदेखाई पूरा िबगोको दाबी िलई अदालतलाई 
गमुराहमा राखी दायर भएको ��ततु �रट िनवेदनबाट 
िनवेदक सफाहात िलई अदालत �वेश गरेको 
दिेखदैँन । दाबीको िक�ा नं. १७४९ को ज�गा मेरो 
िनजी �म, सीप र �यासबाट राि��य बीमा क�पनीमा 
२०४७ सालदेिख सरु�ा गाड�मा नोकरी गरी कमाई 
र.नं. ८११८ बाट ख�रद गरकेो र सोही क�पनीबाट 
ऋण िलई घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएको 
छु । अतः मेरो िनजी आज�नको स�पि�लाई सगोलको 
भ�न निम�ने भएकोले अनाव�यक दःुख हैरानी िदने 
उ�े�यले दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िवप�ी बोमबहादरु सा�ले 
िमित २०७३।१०।२३ मा िदएको िलिखत जवाफ ।

यसमा छिवलाल लािमछानेसमेतको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी गंगाकुमारी सा�समेत 
भएको वैदेिशक रोजगार म�ुामा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०६९।८।१९ र सव��च 
अदालतको िमित २०७१।१।४ को फैसलाबमोिजम 
छिवलाल लािमछानेले भराई पाउने ठहरेको 
�.१२,१२,०००।– भराई पाउ ँ भनी पा�पा िज�ला 
अदालतमा दरखा�त परी िमित २०७२।१०।२१ मा 
वादीले जेथा दखेाएका ज�गाह� िललाम गरी नपगु 
िबगोबापत यस अदालतमा िमिसल �ा� भएको हो । 
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वादीले दाबी गरकेो िक�ा नं.१७४९ को ज�गा र सोमा 
बनेको घरसमेत आफूले राि��य बीमा सं�थानमा काम 
गरी कमाई कजा� िलई घर बनाएको ह�दँा िनजी आज�नको 
हो । सोबाट वादीले िबगो भराई पाउने होइन भनी 
�माणसिहत िनवेदन िदएको देिखदँा उ� स�पि�बाट 
दाबीको िबगो असलु ह�न नस�ने भनी यस अदालतको 
तहिसल शाखाबाट िमित २०७३।४।३१ मा आदेश 
भएकोमा उ� आदेश िज�ला �यायाधीश तथा उ�च 
अदालत तलुसीपरुबाट समेत िमित २०७३।९।७ मा 
सदर ह�ने ठहरकेो ह�दँा यस अदालतबाट भएको काम 
कारबाही कानूनबमोिजम नै ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �प�दहेी िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।१०।१२ को िलिखत जवाफ ।

दरखा�तवाला वादी छिवलाल लािमछानेले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित २०६९।८।१९ 
तथा सव��च अदालतको िमित २०७१।९।८ को 
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँभनी यस अदालतमा 
िमित २०७१।९।२ मा दरखा�त गरकेो देिख�छ । यस 
अदालतअ�तग�तका जेथाह�को स�ब�धमा फैसला 
काया��वयनको काय�स�प�न गरी नपगु िबगो असलुीको 
लािग �प�देही िज�ला अदालतमा पठाइएको छ । यस 
अदालतको के कुन काय�ले िनजको मौिलक हक हनन 
ह�न गएको हो ख�ुन नआएकोले िवना आधार र कारण 
यस अदालतलाई समेत िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पा�पा 
िज�ला अदालतको तफ� बाट िमित २०७३।१०।२१ 
मा परकेो िलिखत जवाफ । 

यसमा सव��च अदालतबाट िमित 
२०७१।१।१४ गते वैदिेशक रोजगार कसरुमा भएको 
अि�तम फैसलाबमोिजम नै �ितवादी गंगाकुमारी 
सा�ले ितनु�  बझुाउन ु पन� रकम िनजका दाज ु
बोमबहादरु सा�का नाम दता�को स�पि�बाट भराउन 
निम�ने गरी �यस अदालतबाट िमित २०७३।७।१५ 
मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवत�न गनु�  पन� 

दिेखएन भनी िमित २०७३।९।७ मा आदेश भएको र 
उ� आदशे कानूनबमोिजम भएको ह�दँा िवप�ीको हक 
अिधकार हनन ह�ने काय� नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने उ�च अदालत तलुसीपरुको तफ� बाट 
२०७३।१२।१ मा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य �ी िवजय�साद िम� 
र अिधव�ा �ी के��िव�म शाहले िवप�ी गंगाकुमारी 
सा� मगरले गनबहादरु लािमछाने र लोकबहादरु 
बय�वलुाई िवदेश पठाई िद�छु भनी �.८,०८,०००।– 
रकम िलई वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरु गरकेोले 
सोउपर उजरु परी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।८।१९ मा उ� सावँा रकम र 
हज�नासमेत गरी ज�मा �.१२१२०००।– भराई 
पाउने ठहरी फैसला भएको छ । उ� फैसला सदर 
ठहरी सव��च अदालतबाट समेत िमित २०७१।१।४ 
मा फैसला भई अि�तम भइरहेको िमिसलको त�यबाट 
दिेख�छ । यसरी सव��च अदालतबाट समेत फैसला भई 
अि�तम रहेको म�ुाको िबगो भराई पाउन एकासगोलका 
�यि�को नाउकँो स�पि� जेथा देखाएको काय�लाई 
अ�यथा मा�न िम�ने होइन । द�ड सजायको २६ नं. 
ले समेत दिुनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा� �यो धन 
खाने १२ वष�देिख मािथका ऐनबमोिजम मान ुनछु�ी सगँ 
बसेका वा �यो धन खादँा सगँ बसेका पिछ िभ�न ह�नेको 
अशंसमेत जायजात गनु�  पन� भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । उ� �यव�थालाई लेनदेन �यवहारको 
९ नं.ले सकुंिचत गन� स�दैन । िवप�ी गंगाकुमारी 
सा� कसरु गदा�को अव�थामा एकासगोलमा नै रहेको 
ह�दँा िनजको एकासगोलको दाज ु बोमबहादरु सा�को 
नाउकँो स�पि�बाट िबगो असलु गन� कुनै कानूनले 
बाधा पन� देिखदँैन । सव��च अदालतको अि�तम 
फैसलालाई िनि��य ह�ने गरी उ�च अदालतबाट भएको 
आदेश गैरकानूनी रहेको छ । अतः सव��च अदालतको 

१०१३६ - छिवलाल लािमछाने िव. बोमबहादरु सा�समेत
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अि�तम फैसला काया��वयनको लािग एकासगोलको 
�यि�को नाउकँो जायजेथाबाट िबगो असलु ह�न नस�ने 
भनी �प�देही िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
भएको आदेश सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरुको 
िमित २०७३।९।७ को आदेश बेरीतको ह�दँा बदर पाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

�यसैगरी ��यथ� बोमबहादरु सा�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी आया� �े�ले 
िनवेदकले िमित २०७१।९।२ गते पा�पा िज�ला 
अदालतमा िज�ला पा�पा झडेवा गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ४ अ�तग�तका १० िक�ा ज�गाह� जेथा 
देखाई िबगो भराई पाउ ँ भनी दरखा�त गरी िमित 
२०७२।१०।२१ मा िललाम गरी िबगो असलु गरी 
बाकँ� िबगोउपर बोमबहादरुको नाउ ँ दता�को �प�देही 
िज�लाअ�तग�तको जेथा देखाई िनवेदन िदएको 
त�यलाई लकुाई अदालतलाई गमुराहमा राखी �रट 
िनवेदन िदएबाट िनवेदक सफा हात अदालत �वेश 
गरकेो अव�था छैन । आफूले बीमा क�पनीमा काम 
गरी ज�गा ख�रद गरकेो र सोही क�पनीबाट ऋण िलई 
घर िनमा�ण गरकेो स-�माण िलिखत जवाफसाथ पेस 
भएको अव�थामा �यसलाई िनवेदकले अ�यथा भनेको 
अव�था छैन । अतः िनजी आज�नको स�पि�बाट 
सगोलको िबगो भराउन निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�  भएको बहस सिुनयो । 

यसरी दवैु प�बाट ��ततु भएको तक� पूण� 
बहस सनुी िनवेदनसिहतका िमिसल सलं�न 
�माण कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा�  यसमा 
फौजदारी कसरुको प�रणाम �व�प �थािपत दािय�व  
एकासगोलमा रहेका अिंशयारह�ले बेहोनु�  पन� हो   
होइन ? िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश 
जारी ह�ने हो होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन�  
देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा िवप�ी 
गंगाकुमारी सा�ले िनवेदकका छोरा गनबहादरु 

लािमछाने र िवप�ी लोमाया बय�वकुा छोरा लोकबहादरु 
बय�वलुाई िवदेश पठाउने भनी िमित २०६६।१०।१७ 
मा �मशः �.३,७४,०००।- र �.४,३४,०००।– 
िलएकोमा सोउपर वैदेिशक रोजगारको कसरुमा 
उजरुी परी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट सावँा 
�.८,०८,०००।– र हज�नाबापत ४,०४,०००।– 
गरी ज�मा �.१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने 
ठहरी िमित २०६९।८।१९ गते फैसला भएकोमा 
सो फैसलाउपर �ी सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
परी यस अदालतबाट समेत वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
िमित २०७१।१।४ मा फैसला भई म�ुा अि�तम भएको 
त�यमा कुनै िववाद छैन । उ� अि�तम फैसलाबमोिजम 
िबगो भराई पाउ ँ भनी िज�ला पा�पा झडेवा गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ४ अ�तग�तका १० िक�ा 
ज�गाह� जेथा देखाई िबगो भराई पाउ ँभनी दरखा�त 
गरी िमित २०७२।१०।२१ मा िललाम भई उ� 
िललामबाट िनवेदकले केही रकम असलु गरी बाकँ� 
िबगो असलु गन� �ममा बोमबहादरु सा�का नाउकँो 
िज�ला �प�देही िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं. 
७क िक�ा नं. १७४९ �े�फल ०-१-५-० को घरज�गा 
दखेाई दरखा�त गरकेो देिख�छ । उ� दरखा�तमा 
�प�दहेी िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट बाकँ� 
िबगो भ�रभराउ गन� निम�ने भनी िमित २०७३।४।३१ 
मा आदेश भएकोमा मलुकु� ऐन, द�डसजायको 
६१ नं. बमोिजम िज�ला �यायाधीशले समेत सोही 
आदेश सदर भएकोमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम उ�च 
अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासमा िनवेदन गरेको 
दिेख�छ । सो अदालतबाट समेत �ितवादी गंगाकुमारी 
सा�ले ितनु�  पन� रकम िनजका दाज ु बोमबहादरु 
सा�का नाम दता�को स�पि�बाट भराउन निम�ने 
गरी तहिसलदारबाट भएको आदेश सदर गरी िमित 
२०७३।९।७ मा आदशे भएको र सो आदशेले सव��च 
अदालतको अि�तम फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउने 
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कानूनी र संवैधािनक हकको अित�मण ह�ने गरी 
कानूनको गलत �या�या गरी भएको उि�लिखत आदेश 
बदर गरी पाउन वैकि�पक उपचारको अभाव भएको 
भनी ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको देिखयो । 

३. िनवेदकह� छिवलाल लािमछाने 
र लोमाया बय�वसुमेतले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िबगो र हज�नासमेत गरी ज�मा 
�.१२,१२,०००।– यस म�ुाका िवप�ी बोमबहादरु 
सा�बाट भराई िलन पाउने ठहरकेो र सोही फैसला यस 
अदालतबाट समेत सदर भई िमित २०७१।१।१४ मा 
फैसला भएपिछ िबगो असलुीका लािग पा�पा िज�ला 
अदालतमा िनवेदन गरकेो र सो िज�लाअ�तग�तका 
केही ज�गाह� िललामसमेत गरी िनवेदकह�ले िलएको 
भ�ने िवप�ी बोमबहादरु सा�को िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । उ� िलिखत जवाफको साथमा पेस 
भएका �माण कागजातह� हेदा� वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको २०६९।८।१९ तथा सव��च 
अदालतको िमित २०७१।१।४ को फैसलाबमोिजम 
िबगो म�ुामा �ानबहादरु सा�का नाउकँा िज�ला 
पा�पा झडेवा गाउ ँ िवकास सिमितअ�तग�तका १० 
िक�ा ज�गाह� दा.खा. ग�रिदन ुभनी पा�पा िज�ला 
अदालतको च.नं. १४२१ िमित २०७२।१२।१८ 
को प�को �मािणत �ितिलिपबाट देिख�छ । सो 
स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनमा कुनै त�य उ�लेख 
गरकेो देिखदैँन । उपयु�� िबगो असलुीस�ब�धी काम 
कारबाहीबाट के कित िबगो असलु भएको हो के कित 
बाकँ� छ सोसमेत कुनै बेहोरा उ�लेख नै नगरी िबगो 
म�ुामा हालस�म कुनै कारबाही नै अगािड नबढाएको 
तथा कुनै िबगो असलु नभएकोझ� गरी त�यलाई उ�लेख 
नगरी �रट �े�ािधकारमा �वेश गरकेो अव�थालाई हेदा� 
�रट िनवेदक सफाहात अदालत �वेश गरकेो मा�न 
सिकएन ।

४. यी िवप�ी गंगाकुमारी सा�ले वैदेिशक 
रोजगारअ�तग�तको कसरु गरकेो र सो कसरु अपराधमा 

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण र यस अदालतबाट 
समेत दोषी ठहर भई म�ुा अि�तम भइरहेको त�यमा 
िववाद देिखदैँन । उ� कसरुमा यी बोमबहादरु सा�लाई 
�ितवादी कायम ग�रएको वा सजाय भएको अव�था पिन 
दिेखदैँन । यसरी फौजदारी कसरुमा संल�न नभएका यी 
बोमबहादरु सा�को अचल स�पि� फौजदारी कसरुको 
दािय�व िनवा�ह गन� �योजनको लािग िनजको सहमित 
नभई उपयोग गन� स�ने अव�था पिन देिखदँनै । पैतकृ 
स�पि�बाट अंश पाउने हक �यि�को ज�मजात 
हकका �पमा हा�ो कानूनले �वीकार गरकेो छ । 
�य�तो हकलाई जिहलेसकैु र जनुसकैु अव�थामा पिन 
अिंशयारलाई वि�चत गन� िम�ने दिेखदैँन । यी िवप�ी 
बोमबहादरु सा� र गंगाकुमारी सा� अलगअलग 
अिंशयार रहेको अव�थामा एकासगोलका अंिशयारले 
गरकेो फौजदारी कसरुको स�ब�धमा पन� आएको 
दािय�व अक� अंिशयारको स�पि�बाट असलुउपर 
गदा� अशं हकबाट नै वि�चत ह�न स�ने अव�थासमेत 
रहन स�ने ह��छ । �यसमा पिन अिंशयारह�का 
बीचमा अंशब�डा नह�दँकैो अव�थामा पिन िनजी 
�म र सीपबाट आज�न गरकेो स�पि� पिु� भएमा 
�य�तो स�पि�बाट अ�य अंिशयारह�लाई ब�डा गनु�  
नपन� भ�ने हा�ो कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा कुनै 
अिंशयारको फौजदारी दािय�व वहन गन� गराउन िनजी 
आज�नको स�पि� एकासगोलमै रहेको भ�ने आधारमा 
मा� उपयोग गन� स�ने अव�था रहदैँन । 

५. यसरी वैदेिशक रोजगारको कसरुस�ब�धी 
म�ुाको अि�तम फैसलाले �ितवादीम�येक� गंगाकुमारी 
सा�ले यी �रट िनवेदक छिवलाल लािमछानेसमेतलाई 
ितनु�  बझुाउन ु पन� िबगोको स�ब�धमा केही िबगो 
असलुउपर गरकेोमा सो त�यलाई �रट िनवेदनमा 
उ�लेख नै नगरी सबै िबगो असलुउपर ह�न बाकँ� रहेको 
भनी अदालत �वेश गरकेो अव�था र केही िबगो असलु 
भएको र बाकँ� िबगोको हकमा एकासगोलका अंिशयार 
भनी बोमबहादरु सा�को िनजी आज�नको िज�ला 

१०१३६ - छिवलाल लािमछाने िव. बोमबहादरु सा�समेत
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�प�देही िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं. ७क िक�ा 
नं. १७४९ को ज�गाबाट असलु ह�न स�ने अव�था 
देिखएन । 

६. अतः गगंाकुमारी सा�बाट 
वैदेिशक रोजगारको कसरुमा िनवेदक छिवलाल 
लािमछानेसमेतलाई भराई िदन ु पन� ठहरकेो रकम 
िनजका एकासगोलका दाज ु बोमबहादरु सा�का 
नाम दता�मा रहेको िमिसल �माणह�बाट िनजको 
िनजी आज�नको �मािणत भइरहेको घरज�गाबाट 
भराउन निम�ने गरी �प�दहेी िज�ला अदालतका 
तहिसलदारबाट िमित २०७३।४।३१ मा भएको आदेश 
सदर गरकेो िज�ला �यायाधीशको िमित २०७३।७।५ 
को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरकेो उ�च अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७३।९।७ को आदेशलगायतका 
कानूनबमोिजमको काम कारबाहीबाट िनवेदकको 
नेपालको संिवधान २०७२ �ारा िनसतृ: हकमा आघात 
परकेो नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : महे�� भ�राई
इित संवत् २०७४ साल काित�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
फैसला िमित : २०७४।६।२२

०७१-RB-०१२१

म�ुा:- ब�िकङ कसरु

पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु, हेट�डा 
नगरपािलका वडा नं.११ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िभमफेदी मकवानपरुमा थुनामा रहेको 
अजु�न�साद िवडारी

िव��
��यथ� / वादी : चतरुमान घलानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § व�तुतः चेक अनादर �यि� �यि�बीच 
चेक काटी िलनु िदन ु गरकेो कारोबारसगँ 
स�बि�धत रहकेो देिख�छ । यसमा चेक 
िदनेको खातामा पया��त रकम नभएको 
कारणबाट चेक धारकले चेकमा उ�लेख 
भएको रकम स�बि�धत ब�कबाट भु�ानी 
पाउन नसक� चेक अनादर ह�न जान े।

(�करण नं.५)
 § ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ 

को दफा ३(ग) मा भएको �यव�थाअनसुार 
चेकमा उि�लिखत रकम आ�नो खातामा 
नभएको जानी जानी चेक काटी िदएको 
आधारमा मा� ब�िकङ कसरु मा�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।
 § ब�िकङ कसरु ह�नको लािग आ�नो खातामा 

�नण�य नं. १०१३७
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पया��त रकम छैन भ�ने जानकारी ह�दँाह�दैँ 
चेक कािटएको ह�नुपन� र चेकमा उि�लिखत 
रकम िनजको खातामा मौ�दात नभए 
पिन उ� चेकअनसुारको रकमको भु�ानी 
िलएको िदएकोसमेत ह�नपुन� ह��छ । चेक 
कािटएको रकमको भु�ानी िलदँा िददँा 
ब�कका कम�चारीसमेत सलं�न ह�ने ह�दँा 
ब�कका कम�चारी सलं�न नभएको अव�थामा 
एकतफ� चेक कािटएको आधारमा मा� 
ब�िकङ कसरु ह�न स�न ेदेिखँदैन । "भु�ानी 
िलन िदन ह�दैँन" भ�ने बेहोराले भु�ानी 
िलन ेर िदने दुवै प�लाई िज�मेवार बनाउन 
खोजेको देिखने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट :
��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 

�ी सरु�े� थापा
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७२, अकं ८, िन.नं.९४५२

स�ब� कानून :
 § ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४

स�ु फैसला गन� �यायाधीश :
माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या. मीरा खड्का : पनुरावेदन अदालत 

हेट�डाको िमित २०७१।३।३१ को फैसलाउपर 
�ितवादीको तफ� बाट त�कालीन �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनुरावेदन परी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 

यस�कार छ ।
िज�ला मकवानपरु हिटया गा.िव.स. वडा 

नं.६ िक�ा नं.५०६ ज.िब. ०-१२-३ मेरो हक भोगको 
ज�गा िमित २०६९।९।२७ गते द�राम दाहालसमेत 
िमली अजु�न�साद िबडारीको नाउमँा रिज��ेसन 
पास गराई द�राम दाहालको िस�ाथ� ब�कमा रहेको 
खाताको �.४,७०,०००।- को बाउ�स चेक िदएको 
ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको चतरुमान घलानको जाहेरी दरखा�त । 

द�राम दाहालको यस ब�कमा कायम 
रहेको खाता नं.०१७१५०३८३८१ मा िमित 
२०६९।१२।२१ गते �.१६८६।०३ रकम रहेको, 
िमित २०६९।१०।३ गते चतरुमान घलानले भ�ुानी 
पाउने गरी िखिचएको चेक खातामा पया�� मौ�दात 
नरहेको कारणले बाउ�स भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
िस�ाथ� ब�कको प� । 

प�ाउ परकेा नवराज बढुाथोक�, शेखर 
िघिमर,े अजु�न�साद िवडारी र मदन काक� जाहेरीमा 
उ�लेख भएका �यि�ह� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
चतरुमान घलानको सनाखत कागज । 

म मालपोत काया�लयमा लेखापढी गद� 
आएको छु । िमित २०६९।९।२७ गते द�राम दाहाल, 
अजु�न�साद िवडारी, नवराज बढुाथोक� र जाहेरवाला 
चतरुमान घलानलगायतका �यि�ह� आई द�राम 
दाहालले उि�लिखत ज�गा चतरुमान घलानबाट 
अजु�न�साद िबडारीको नाउमँा रिज��ेसन राजीनामा 
दोहोरो कागज लेिखिदन ु भनेकाले मैले लेिखिदएको 
हो । िनजह�ले चेकमाफ� त लेनदेन भयो भनी पास गरेका 
ह�न् । म लेखनदास भएको कारण लेखेको ह�,ँ ब�िकङ 
कसरु अपराध र ठगी गन� काय�मा मेरो कुनै भूिमका छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको शेखर िघिमरकेो बयान । 

च��बहादरु �याङ्तान र ितलक �याङ्तानले 
हा�ो साथीको हना�माडीमा ज�गा छ, िधतो राखेर 
रकम िनका�न ुप�यो भनेकाले मैले कागजात माग गदा� 

१०१३७ - अजु�न�साद िवडारी िव. नेपाल सरकार
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चतरुमान घलानको नाउमँा रहेको कागज �याएका र 
ज�गाको कारोबार गन� मैले िचनेका नवराज िगरीलाई 
भनी िनजमाफ� त उ� ज�गा अजु�न�साद िबडारीको 
नाउमँा रिज��ेसन पास गराई �कूल रोडमा द�राम 
दाहालले िस�ाथ� ब�कको चेक िदएका ह�न् । उ� 
ज�गा रिज��ेसन कागज ले�ने काम शेखर िघिमरलेे 
गरकेा ह�न् । द�राम दाहाल, नवराज िगरी, मदन 
काक�, अजु�न�साद िबडारीसमेतको संल�नतामा 
उ� काम भएको हो । सो काम गरबेापत तेल हा�न 
भनी �.६,०००।- पाएकोमा सोबाट खच� गरी बाकँ� 
रहेको म र ितलक �याङ्तानले १/१ हजार िलएका ह� 
भ�नेसमेत बेहोराको नवराज बढुाथोक� बयान । 

मदन काक�माफ� त द�राम दाहालसगँ मेरो 
िचनजान भएको हो । िनजले मलाई �.१,३०,०००।- 
िदन,ु तपाइकँो नाउमँा ज�गा पास गराई िद�छु । १ 
मिहनामा �याजसिहत िदने र सो काम गरबेापत 
�.५०,०००।- समेत िदनेछु भनेकाले उ� ज�गा मेरो 
नाउमँा पास गराई अ�ण फाइना�समा राखी द�राम 
दाहालले रकम िनकालेका ह�न् । सो ज�गाबापत द�राम 
दाहालले जाहेरवालालाई �.४,७०,०००।- को चेक 
काटी िदएका ह�न् । सो चेक बाउ�स भएको कुरा पिछ 
थाहा पाएको ह� ँ। सो बेला म, मदन काक�, नवराज िगरी, 
नवराज बढुाथोक�समेत िथय� भ�नेसमेत बेहोराको 
अजु�न�साद िबडारीको बयान । 

द�राम दाहाल मेरो साडु भाइ नाताका 
ह�न् । िनजले ज�गाको कारोबार गन� कुरा जानकारी 
िथयो । िनजले अजु�न�साद िबडारीलाई केही रकम 
िदन ुज�गा पास गरी िद�छु भनेको कुरा अजु�नले भ�दा 
मैले िदए ह��छ भनेको ह�,ँ पिछ चतरुमान घलानको ज�गा 
अजु�न�साद िबडारीको नाउमँा पास गरी ज�गाधनीलाई 
�.४,७०,०००।- को बाउ�स चेक िदएको कुरा 
जानकारी भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको मदन 
काक�को बयान । 

ऋणी चतरुमान घलान धनी अजु�न�साद 

िबडारी भई र.नं.१५६९ (क) िमित २०६९।९।२७ 
को रिज��ेसन दता�अनसुार उ� ०-१२-३ ज�गाको 
�यूनतम मू�याङ्कन एव ं िलखत पा�रत भएको रकम 
�.१२,००,०००।- र राज� द�तरु �.३६,०००।- 
रहेको अिभलेखबाट देिखएको भ�नेसमेत बेहोराको 
मालपोत काया�लय मकवानपरुको प� । 

जाहेरवाला चतरुमान घलानको सािबक 
हिटया गा.िव.स. वडा नं.६ को िक.नं.५०६ ज.िब.०-
१२-३ ज�गा �ि�ब�धक गन� भनी द�राम दाहाल, 
अजु�न�साद िबडारी, नवराज बढुाथोक�, मदन काक�, 
नवराज िगरी र शेखर िघिमरसेमेतको िमलोमतोमा 
अजु�न�साद िबडारीको नाममा रिज��ेसन पास गराई 
द�राम दाहालको िस�ाथ� ब�कमा रहेको खातामा 
रकम नभएको �.४,७०,०००।- चेक िदई ब�िकङ 
कसरु र ठगी गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको गणेश 
बािनयासमेतको कागज । 

�ितवादी द�राम दाहालले ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग) मा 
उि�लिखत कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १५(१) बमोिजम र उ� कसरु गन� 
सघाउ प�ुयाउने �ितवादीह� शेखर िघिमर,े नवराज 
बढुाथोक�, अजु�न�साद िवडारी, मदन काक�, नवराज 
िगरी, ितलकबहादरु �याङ्तान र च�� लोलाई सोही 
ऐनको दफा १५(६) को कसरुमा दफा १५(१) अन�ुप 
१५(६) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� माग दाबी । 

मैले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको 
छैन, म लेखापढी �यवसायीको हैिसयतले काम गन� 
मािनस ह� ँ । मेरा िचनजानका �यि� ह�र �यौपानेले 
राजीनामा िलखत लेखी िदन ु प�यो भनेकाले िलखत 
तयार गरी मालपोत काया�लय �मखुको साम�ुने िलखत 
पास भएको हो । सो काम गरबेापत चतरुमान घलानबाट 
�.५००।– पा�र�िमक पाएको हो । िदने र िलनेको 
बीचमा चेकको कारोबार भए नभएको स�ब�धमा मलाई 
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थाहा छैन । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
नगरकेोले सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी शेखर 
िघिमरलेे गरकेो बयान । 

चतरुमानले मलाई मेरो नाउकँो ज�गा आज 
अक� को नाउमँा पास गद�छु । ितमी सा�ी बसी देउभ�दा 
सा�ीमा बसी िदएको ह� ँ । म चतरुमानलाई मा�
िच�दछु । उ� ज�गा राजीनामा भएपिछ चेक बाउ�स 
भयो, पैसा नभएको चेक िदएछ भनी मलाई फोनमाफ� त 
थाहा भएको हो । अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
नगरकेोले सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी नवराज 
बढुाथोक�ले गरकेो बयान । 

�ितवादीम�येका द�राम दाहाल मेरो 
िचनजानका �यि� ह�न् । िनजले चतरुमान घलानलाई 
चेक िदएकोस�म देखेको ह�,ँ कुन कारोबारको चेक 
हो मलाई थाहा भएन । चेक बाउ�स भएको कुरा 
प�ाउ परपेिछ मा� थाहा पाएको ह� ँ । जाहेरी बेहोरा 
एवं अिभयोग झठुा ह�दँा सफाइ पाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�ितवादी अजु�न�साद िवडारीले गरकेो बयान । 

कुनै पिन कागजह�मा िलनािदनामा म सा�ी 
छैन । ज�गा िधतो राखी रकम िनका�ने कुरा मलाई 
जानकारी भएको भ�ने कुरा झठुा हो । राजीनामा पास 
भएको र चेक बाउ�स भएको भ�ने कुरा मैले पिछ थाहा 
पाएको ह� ँ । अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु नगरकेोले 
सफाइ पाउ ँ भ�ने बेहोराको �ितवादी मदन काक�ले 
गरकेो बयान ।

ज�गा लेनदने गदा�समेत मदन काक�लाई 
थाहा िथएन । चतरुमान घलानलाई समेत मदन 
काक�ले िच�न ुभएको छैन । ज�गा कसको हो, कसलाई 
बेचिबखन गरकेो हो, सो स�ब�धमा मदन काक�लाई 
थाहा नभएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु
पद�छ भ�ने बेहोराको �ितवादी मदन काक�को सा�ी 
ल�मी काक�ले गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीह�को िमलेमतोमा रकम 
नभएको ब�क चेक िदएकाले कानूनबमोिजम सजाय 

ह�नपुन� हो, मलाई रकम नभएको चेक द�राम दाहालले 
िदएको हो र सो चेकमा द�राम दाहालको सिहछाप 
िथयो । नवराज बढुाथोक�को चेकमा ह�ता�र छैन, 
द�रामलगायत सबै जना सलं�न देिखएकाले �ितवादी 
बनाएको हो भ�ने बेहोराको जाहेरवाला चतरुमान 
घलानले गरकेो बकप� । 

चेक कसले कसलाई िदए मलाई थाहा छैन । 
घटना स�ब�धमा चतरुमान घलानबाट सनेुको ह� ँ। सा�ी 
बिसिदन ु भ�दा सा�ी बसी िदएको ह� ँ भ�ने बेहोराको 
मौकामा कागज गन� गणेश बािनयाले गरकेो बकप� । 

ज�गा पास गदा� जाहेरवालाले सा�ी ब�न ु
भनेकाले सा�ी बसेको ह�दँा नवराज बढुाथोक�लाई 
�ितवादी बनाएको हो । �ितवादी नवराज बढुाथोक� 
िनद�ष ह�दँा सफाइ पाउन ु पन� हो भ�ने बेहोराको 
�ितवादी नवराज बढुाथोक�का सा�ी िसता गोलेले 
गरकेो बकप� ।

अजु�न�साद िवडारीले जाहेरवाला चतरुमान 
घलानलाई चेक िदएको नभई द�रामले िदएको हो, 
उ� चेक द�रामले िकन िदएका ह�न् थाहा छैन । उ� 
चेक िदएको खाता अजु�न�साद िवडारीको होइन, 
�यसैले िनजलाई सजाय ह�नपुन� होइन । मेरा �ीमान्  
अजु�न�साद िवडारीले रिज��ेसन पास गदा�का िदन 
घरबाट �.७,००,०००।- िलएर जान ु भएको िथयो 
भ�ने बेहोराको �ितवादी अजु�न�साद िवडारीका सा�ी 
अ�जना िवडारीले यस गरकेो बकप� । 

�ितवादी शेखर िघिमरलेे लेखापढीस�म 
गरकेा ह�न् । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पन� 
हो भ�ने बेहोराको �ितवादी शेखर िघिमरकेा सा�ी 
पणु��साद अया�लले गरकेो बकप� । 

द�रामले द�तखत गरी ज�गा �ि�ब�धकबापत 
चतरुमानलाई उ� बाउ�स भएको चेक िदएका ह�न् । 
िलखत मैले देखेको छैन भ�ने बेहोराको मौकामा कागज 
गन� तोकबहादरु मो�ानले गरकेो बकप� । 

�ितवादीह� द�राम दाहाल, नवराज िगरी, 

१०१३७ - अजु�न�साद िवडारी िव. नेपाल सरकार
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ितलकबहादरु �याङ्तान र च�� लोले �याद गजुारी 
बसेका । 

�ितवादीम�येका द�राम दाहालले आ�नो 
खाता नं.०१७१५०३८३८१ मा रकम नभएको 
अव�थामा जाहेरवाला चतरुमान घलानलाई �. 
४,७०,०००।- को चेक िदई चेक बाउ�स भएको 
देिखएको ह�दँा िनजलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३ (ग) अनसुारको कसरुमा िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम �.४०००।- (चार 
हजार) ज�रवाना र अ�य �ितवादीह� शेखर िघिमर,े 
नवराज बढुाथोक�, अजु�न�साद िवडारी, मदन काक�, 
नवराज िगरी, ितलकबहादरु �याङ्तान र च�� लोले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
१५(६) को कसरु गरकेो ह�दँा िनजह�लाई सोही ऐनको 
दफा १५(६) बमोिजम जनही �.२०००।- (दईु हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७१।३।३१ को फैसला ।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच� 
बझेुन । मैले जाहेरवालालाई बाउ�स भएको चेक 
िदएको हैन । सो चेक बिुझिलन जाहेरवालालाई कुनै 
कर पिन गरकेो वा िव�ास िदलाएको छैन । खातामा 
रकम भएको कुरासमेत जानकारी गराएको अव�था 
छैन । मैले खातामा रकम भएको कुरासमेत जानकारी 
गराएको अव�था छैन । उ� चेक द�राम दाहालले 
जाहेरवालालाई िददँा मेरो के भूिमका रहेको िथयो सो 
कुरा जाहेरीमा उ�लेख ग�रएको छैन । ब�क खाता मेरो 
नाममा रहेको पिन छैन । मेरो कुन काय�ले ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) को कसरु 
भयो सो कुरा जाहेरीमा उ�लेख नभएको अव�थामा 
�य�तो हचवुाको भरमा परकेो जाहेरीलाई आधार 
मानी मैले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो भनी 
ज�रवाना गरकेो फैसला िमलेको छैन । मौकामा कागज 
गन� गणेश बािनयासँमेतका मािनसह�ले जाहेरवालालाई 
रकम नभएको ब�क खाताको चेक िदएको देखेको नभई 

सनुी थाहा पाएको भनी बयान गरकेो अव�था रहेको 
छ । अतः मलाई ब�िकङ कसरुको अपराध गरकेो ठह�याई 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अजु�न�साद िवडारीको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� ।

ब�कको खातामा रकम मौ�दात नभएको जानी 
जानी चेक काटी िदएको कसरुमा संल�न मितयार भनी 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) 
बमोिजम पनुरावेदकलाई �. २,०००।– ज�रवाना गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट फैसला भएको 
दिेख�छ । िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा 
१०७क मा समेत ब�कमा रकम मौ�दात नभएको चेक 
काटी िदनेलाई सजायको �यव�था भएको पाइ�छ । 
य�तो कसरुमा िविनमेय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
नै आकिष�त ह�ने भनी यस अदालतबाट पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार ��यथ� �ितवादी दगुा�  काक� 
भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा (नेकाप २०७२, मङ्िसर, 
िन.नं.९४५२) �ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतको 
आधारमा �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।३।३१ 
को फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. बमोिजमको 
�योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई सूचना 
िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
संय�ु इजलासको िमित २०७३।१०।१० को आदेश ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको स�ु एवं रकेड� िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी ��यथ� वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
सरु�े� थापाले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) ले आफूले काटेको चेकलाई खा�ने 
रकम आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक 
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काटी भ�ुानी िलने िदने काय�लाई �प�ट�पमा ब�िकङ 
कसरुको �पमा प�रभािषत गरकेो छ । जाहेरवालालाई 
द�राम दाहालले �.४,७०,०००।- को चेक काटी 
िदएका ह�न् । सो चेक बाउ�स भएको पिछ थाहा भएको 
हो भनी अनसु�धान अिधकारीसम� बयानसमेत गरकेो 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीसमेतलाई ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) को 
कसरुमा सोही दफा १५(६) बमोिजम ज�रवाना गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला सदर ह�नपुछ�  
भनी ��ततु गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।

यसमा द�राम दाहालले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उि�लिखत 
कसरु गरकेोले िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम तथा उ� कसरु गन�मा सघाउ प�ुयाउने यी 
पनुरावेदक �ितवादी अजु�न�साद िवडारी, शेखर 
िघिमर,े नवराज बढुाथोक�, मदन काक�, ितलकबहादरु 
�याङतान, च�� लो तथा नवराज िगरीलाई सोही 
ऐनको दफा १५(६) को कसरुमा सोही दफाबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी भएको ��ततु 
म�ुामा �ितवादी द�राम दाहाललाई सोही ऐनको 
दफा ३(ग) को कसरुमा ऐ. दफा १५(१) बमोिजम 
�.४,०००।- ज�रवाना ह�ने र अ�य �ितवादीह�लाई 
ऐ. दफा १५(६) को कसरुमा सोही नं. बमोिजम 
जनही �.२,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाले गरकेो फैसलाउपर �ितवादीम�येका 
अजु�न�साद िवडारीको तफ� बाट ��ततु पनुरावेदन 
परकेो रहेछ ।

उि�लिखत त�य, पनुरावेदन िजिकर 
एवं िव�ान्  सह�यायािधव�ाले ��ततु गनु�भएको 
बहससमेतको स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको छ छैन ? र �ितवादीको ��ततु 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. अब, िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा 

�ितवादी द�राम दाहालले आ�नो नाउमँा िस�ाथ� 
ब�कमा रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१ उ�लेख 
गरी जाहेरवाला चतरुमान घलानलाई भ�ुानी पाउने 
गरी �.४,७०,०००।- चेक काटी िदएको तर चेकमा 
उ�लेख ग�रएको रकम नभएको, सो नं.को खातामा 
�.१६८६।०३ मा� रहेकोले उ� चेक बाउ�स भएको 
त�य िस�ाथ� ब�कको प�समेतबाट देिखएको ह�दँा 
�ितवादी द�राम दाहालले चतरुमान घलानलाई 
िस�ाथ� ब�कमा रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१ 
बाट भ�ुानी पाउने गरी �.४,७०,०००।- को चेक 
िदएको र सो खातामा पया�� रकम नभई चेक बाउ�स 
भएको त�यमा कुनै िववाद रहेको देिखदैँन । 

३. चेक बाउ�स भएकोले �ितवादी द�राम 
दाहाललाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) को कसरुमा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा 
१५(१) बमोिजम र उ� कसरु गन� सघाउ प�ुयाउने यी 
पनुरावेदक �ितवादीह� अजु�न�साद िवडारी, शेखर 
िघिमर,े नवराज बढुाथोक�, मदन काक�, नवराज िगरी, 
ितलबहादरु �याङ्तान र च�� लोलाई ऐ. ऐनको दफा 
१५(६) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(६) बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी अिभयोग मागदाबी िलएकोमा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीअनसुार नै ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतले फैसला गरेको 
दिेख�छ ।

४. वादी नेपाल सरकारले �ितवादीह�उपर 
अिभयोग दाबी िलएको ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ग मा "कसैले पिन ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथामा आफूले काटेको चेकलाई खा�ने 
रकम आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक 
काटी भु�ानी िलन िदन ह�दैँन" भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� �यव�थाबाट केवल आ�नो ब�क खातामा 
खा�ने रकम छैन भनी जा�दाजा�दै चेक काट्दैमा 
ब�िकङ कसरु ह�न नस�ने, �यसरी कािटएको चेकबाट 
भ�ुानी िलने िदनेस�मको काय� स�प�न ह�नपुन� 

१०१३७ - अजु�न�साद िवडारी िव. नेपाल सरकार
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देिख�छ । सामा�यतः आ�नो ब�क खातामा के कित 
रकम मौ�दात छ वा छैन भ�ने कुराको हे�का चेक 
काट्ने �यि�लाई ह�नपुद�छ । कुनै कारणवश सो कुरा 
यिकन ह�न नसक� वा त�यको �ममा परी वा झ�ुयानमा 
परी खातामा मौ�दात रहेको रकमभ�दा बढी रकमको 
चेक कािटन स�दछ । ब�िकङ कसरु कायम ह�न �य�तो 
चेकको रकम भ�ुानी िदने र िलने काय� अिनवाय��पमा 
स�प�न भएको ह�नपुद�छ । खातामा मौ�दात रहेको 
रकमभ�दा बढी रकम भ�ुानी पाउने गरी चेकस�म 
कािटएको तर सो चेकबाट रकम िलन ु िदन ुनभएको, 
ब�कले रकम अपया�� रहेको भनी चेक धारकलाई चेक 
िफता� ग�रएको काय�लाई उ� कानूनी �यव�थाको 
प�र�े�यमा ब�िकङ कसरु मा�न िम�ने देिखदँैन ।

५. ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
आउनपूुव� नै लागू भएको िविनमेय अिधकारप� ऐन, 
२०३४ को दफा १०७क मा "ब�कमा आ�नो िन�ेप 
छैन वा िन�ेपभए पिन पया��त छैन भ�न ेजानी जानी 
कुनै �यि�ले चेक काटी कसैलाई ह�ता�तरण गरमेा 
र �यसरी ह�ता�तरण ग�रएको चेक भु�ानीको लािग 
स�बि�धत ब�कसम� ��तुत गदा� पया��त िन�ेप 
नभएको कारणबाट ब�कबाट चेक अनादर भएमा 
चेक काट्न े �यि�बाट चेकमा उि�लिखत रकम र 
�याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने �यि�लाई 
तीन मिहनास�म कैद वा तीन हजार �पैयासँ�म 
ज�रवाना वा दुवै सजाय ह�नेछ” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । आ�नो खातामा पया��त रकम छैन भनी 
जा�दा जा�दै चेक काटेको र चेक धारकले स�बि�धत 
ब�कबाट भ�ुानी पाउन नसकेको अव�थालाई चेक 
अनादरको �पमा िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
को दफा १०७क मा रहेको उपयु�� �यव�थाले िच�ण 
गरकेो देिख�छ । व�ततुः चेक अनादर �यि� �यि�बीच 
चेक काटी िलन ु िदन ु गरकेो कारोबारसगँ स�बि�धत 
रहेको देिख�छ । यसमा चेक िदनेको खातामा पया��त 
रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उ�लेख 

भएको रकम स�बि�धत ब�कबाट भ�ुानी पाउन नसक� 
चेक अनादर ह�न जाने ह��छ । 

६. यसरी ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) मा भएको �यव�थाअनसुार 
चेकमा उि�लिखत रकम आ�नो खातामा नभएको 
जानी जानी चेक काटी िदएको आधारमा मा� ब�िकङ 
कसरु मा�न सिकने अव�था देिखदँनै । ब�िकङ कसरु 
ह�नको लािग आ�नो खातामा पया��त रकम छैन भ�ने 
जानकारी ह�दँाह�दँ ै चेक कािटएको ह�नपुन� र चेकमा 
उि�लिखत रकम िनजको खातामा मौ�दात नभए 
पिन उ� चेक अनसुारको रकमको भ�ुानी िलएको 
िदएकोसमेत ह�नपुन� ह��छ । चेक कािटएको रकमको 
भ�ुानी िलदँा िददँा ब�कका कम�चारीसमेत संल�न 
ह�ने ह�दँा ब�कका कम�चारी सलं�न नभएको अव�थामा 
एकतफ� चेक कािटएको आधारमा मा� ब�िकङ कसरु 
ह�न स�ने दिेखदैँन । "भ�ुानी िलन िदन ह�दँैन" भ�ने 
बेहोराले भ�ुानी िलने र िदने दवैु प�लाई िज�मेवार 
बनाउन खोजेको देिख�छ । 

७. त�यगत �पमा हेदा� ��ततु म�ुामा 
�ितवादी द�राम दाहालले जाहेरवाला चतरुमान 
घलानलाई �.४,७०,०००।- को िस�ाथ� ब�कमा 
रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१ को चेक काटी 
िदएको तर सो चेकअनसुार मौ�दात रकम नभएकोले 
चेक अनादर भएको देिख�छ । पया��त मौ�दात रकम 
नभएपिन चेक धारकले उ� रकम ब�कबाट भ�ुानी 
िलएको वा पाएको भ�ने देिखदँैन । यसरी चेक 
अनसुारको रकम भ�ुानी िलन ु िदन ु गरकेो ि�या नै 
नभएको अव�थामा �ितवादीह�ले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को ३(ग) तथा दफा १५(छ) को 
कसरु गरकेा रहेछन् भनी उ� कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा मा�न िम�ने देिखएन । 

८. आफूले काटेको चेकलाई खा�ने रकम 
आ�नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी ब�क 
तथा िव�ीय �णालीमा असर पान� गरी भ�ुानी िलने 



2085

िदने काय�मा� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
अ�तग�त पन�, �यि� �यि�बीच भएको िविनमय 
कारोबार चेक काट्ने �यि�को खातामा पया��त रकम 
नभएको कारण स�बि�धत ब�कबाट चेक अनादरस�म 
भएको अव�थामा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ अ�तग�त नपरी अिभयोग प� खारजे ह�ने भनी 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट नेपाल सरकार 
िव. दगुा�  काक� भएको ०६८-CR-०७२३ को ब�िकङ 
कसरु म�ुामा (ने.का.प.२०७२, अकं ८, िन.नं. 
९४५२) िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको दिेख�छ । 

९. िविनमेय अिधकार प� ऐन, २०३४ को 
दफा १०७क मा भएको कानूनी �यव�था एवं यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले गरकेो कसरु ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�तको नदेिखई 
िविनमय अिधकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७क 
अ�तग�तको दिेखदँा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३ग को कसरु गरकेो मानी दायर 
ग�रएको अिभयोप� एव ंसो अिभयोगप� मागबमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला िमलेको रहेछ भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । 

१०. अतः उपयु�� आधार कारणबाट 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन,२०६४ को दफा 
१५(६) को कसरुमा सोही नं. बमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादी अजु�न�साद िवडारीलाई ज�रवाना गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।३।३१ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई अिभयोगप� 
नै खारजे ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन नगन� �ितवादीह� 
द�राम दाहालसमेतका अ�य �ितवादीह� शेखर 
िघिमर,े नवराज बढुाथोक�, मदन काक�, नवराज िगरी, 
ितलबहादरु �याङतान र च�� लोसमेतको हकमा 
मलुकु� ऐन अ.बं. २०५ नं. बमोिजम ��ततु अिभयोग 
दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदन गन� 
�ितवादी अजु�न�साद िवडारी तथा मलुकु� ऐन अ.बं. 
२०५ नं. बमोिजम पनुरावेदन नगन� अ�य �ितवादीह� 
द�राम दाहाल, शेखर िघिमर,े नवराज बढुाथोक�, 
मदन काक�, नवराज िगरी, ितलबहादरु �याङतान 
र च�� लोको हकमा समेत अिभयोगप� खारजे ह�ने 
ठहरकेोले सो स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
राखेको ज�रवानाको लगत कायम नरहने ह�दँा सो लगत 
क�ा गनु�  भनी स�ुमा लेखी पठाउनू .....................१
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ...........................१

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

इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित सवंत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

१०१३७ - अजु�न�साद िवडारी िव. नेपाल सरकार
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
आदेश िमित : २०७४।९।११

०६७-WO-०४१९

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : को�रयामा दता� भई 832-2 Yuksan-
dong Kangnam-ku, Seoul, Korea 
मा रिज�टड� काया�लय रहेको HANIL

 ENGEENEERING & 
CONSTRUCTION CO.LTD को तफ� बाट 
अि�तयार�ा�त �ितिनिध ए�ड एसोिसयट्स, 
३७-९ गौरवमाग�, माइतीघर, पो.ब.नं.१११८५, 
काडमाड�का तफ� बाट अिधव�ा देवे�� �धान

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत
 
 § म�य�थ िनयुि�को लािग स�बि�धत 

करारीय स�झौतामा वा छु�ै स�झौतामा 
प�ह�बीच आपसी सहमित भएको 
ह�नुपद�छ र सोही स�झौतामा उ�लेख भएको 
कानून तथा काय�िविधबमोिजम म�य�थ 
िनयु� भएर िनण�य भएको ह�नपुद�छ । यो 
नै िवदेशी म�य�थताको िनण�यले मा�यता 
पाउन ेवा नपाउन ेभ�न ेबारकेो म�ुय सत� 
ह�ने । 

(�करण नं.३)
 § मूल करारको भागकै �पमा रहकेो 

भएपिन Dispute Resolution 

Clause लाई एक अल�गै करार मािन�छ, 
जसलाई Doctrine of Severability 
भिन�छ । यस िस�ा�तअनसुार 
मु�य करारबाट म�य�थतास�ब�धी 
�यव�थालाई अलग मानेको कारणबाट 
दुईवटा प�रणाम आउने देिख�छ । पिहलो, 
मूल करारको Status ले म�य�थस�ब�धी 
िवषयलाई �भािवत नगन� । दो�ो, 
म�य�थस�ब�धी Governing Law मूल 
करारको Governing Law भ�दा अलग 
ह�न स�ने । 

(�करण नं.४)
 § मूल करारको अशंकै �पमा रहकेो भएपिन 

Arbitration Clause एक अलग 
स�झौता मािनने र म�य�थको �योजनको 
लािग यसमा �योग ह�ने सारवान ्कानून र 
काय�िविध कानून कुन देशको ह�ने भ�ने कुरा 
प�को इ�छामा िनिहत ह�ने िवषय भएको 
स�दभ�मा प�ह�ले करारको सारवान ्
िवषयमा कुनै देशको कानून �योग ह�ने 
गरी छनौट गरकेो कारणबाट मा� �यसको 
काय�िविध कानून र िनयुि� �ि�यासमेत 
सोही देशको नै छानेका ह�न ् भनी अथ� 
गनु�पन� देिखँदैन । यस आधारमा प�ह�बीच 
भएको करारको दफा १० मा Contract 
shall be Governed by Korean 
Law भनी उ�लेख भएकै कारणबाट 
म�य�थ िनयुि�लगायत काय�िविधह�को 
स�ब�धमा को�रयन कानून लागू ह��छ भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.७)
 § Korean Arbitration Act को Article 

8 र म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा २(क) 
को �प�टीकरण (२) मा म�य�थह�लाई 

�नण�य नं. १०१३८
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िववाद सु�पने गरी प�ह�बीच आदान 
�दान भएको प�, टेले�स, टेिल�ाफ, टेली 
�या�स वा िलिखत अिभलेख रहन स�ने 
�य�तै �कृितको दुरस�चार मा�यमह�लाई 
पिन म�य�थलाई िववाद स�ुपने िलिखत 
सहमित भएको मािनन े�यव�था भएकोमा 
यसमा िवप�ी क�पनीसगँ उपयु�� स�चार 
मा�यमबाट पिन म�य�थह�लाई िववाद 
सु�पने गरी कुनै कुरा आदान�दान भएको 
नदेिखने । 

(�करण नं.११)
 § प�ह�बीचमा म�य�थताको िनयुि� 

र काय�िविध स�ब�धमा कुनै सहमित 
नै नभएको अव�थामा एक प�ले 
िदएको िनवेदनका आधारमा Korean 
Commercial Arbitration Board 
ले म�य�थ िनयुि� गरकेो र म�य�थले 
आ�नै िकिसमको काय�िविध अपनाएको 
अव�थालाई मािथ उ�लेख भएअनुसार 
आपसी सहमित ह�नपुन� म�य�थताको 
सै�ाि�तक आधार र कानूनी �यव�थाको 
प�र��ेयमा समेत िमलेको मा�न सिकने 
नदेिखने ।

(�करण नं.१२)
 § करारीय स�झौतामा ‘म�य�थताबाट 

िववाद समाधान नभएस�म’ भ�ने वा�याशं 
उ�लेख भएकोले उ� करारीय दािय�वको 
िवषयलाई म�य�थताबाट समाधान गन� 
प�ह�बीचमा करार ह�दँा नै सहमित 
भएको मा�नु पन� ह��छ । यसरी प�ह�ले 
करारका स�ब�धमा िववाद उठेमा �यसको 
समाधान म�य�थताबाट गन� भ�नेस�म 
उ�लेख भए पिन यसमा म�य�थताको 
िनयुि�को �ि�या, स�ंया, लागू ह�ने 

कानून म�य�थताको काय�िविध वा अ�य 
सा�दिभ�क कुनै कुरा पिन उ�लेख भएको 
नपाइन े।

(�करण नं.१३)
 § आपसी समझदारीमा सद् िनयतपूव�क 

िववाद समाधान गनु�पन� �यव�था करारमा 
उ�लेख गनु�को अथ� सोअनुसारको काय� 
ह�नुपद�छ वा सोको लािग �यास भएको 
िथयो भ�ने �प� देिखन ु अिनवाय� ह��छ । 
अ�यथा सो �ावधान रा�नुको औिच�य 
नह�ने ।
 § म�य�थको अिधकारको मूल �ोत 

नै प�ह�बीचमा भएको सहमित 
हो । प�ह�को बीचमा भएको करारले 
आपसी समझदारीमा िववाद समाधान गन� 
�यव�था गरकेोमा �यसतफ�  �यास नै नगरी 
म�य�थताको �ि�या अवल�बन गनु� र 
सोतफ�  �यान नपु�याई  िनण�य गनु�बाट �प� 
�पमा प�ह�को मनसाय र Amicable 
Settlement Clause िवपरीत अप�रप�व 
(Premature) अव�थामा िनण�य भएको 
देिखन आउन े। 

(�करण नं.१४)
 § एकपटक िदएको र पाएको सूचना सबै 

काय�को लािग पया��त ह�दैँन । कानूनले 
तोकेको अलग काय�को लािग अलग 
अलग नै सूचना िदनुपन� ह��छ । एउटा 
काय�का लािग पिन सूचना िदन छुट 
गरी गरकेो िनण�यले कानूनी मा�यता 
पाउँदैन । सुनुवाइको पया��त मौका 
नपाई भएको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ह�दँा काया��वयनयो�य 
मा�न नसिकने । 

(�करण नं.१७)

१०१३८ - अिधव�ा दवेे�� �धान िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत
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िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सरु�े�कुमार महतो र �ी देवे�� �धान

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी िबमल�साद 
ढकाल र �ी �ान�साद भसुाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § म�य�थता ऐन, २०५५

आदेश
�या. ह�रकृ�ण काक� : त�कालीन नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य 
एवं आदेश यस�कार रहेको छः-

िनवेदक को�रयाको कानूनअ�तग�त �वदेश 
वा िवदेशमा िनमा�ण �यवसाय गन� �थापना भई 
को�रयाको िसओल सहरमा �धान काया�लय भएको 
क�पनी हो । िवप�ी कोनेको �ा.िल. नेपालको 
क�पनी कानूनअ�तग�त िनमा�ण �यवसायमा सलं�न 
ह�ने उ�े�य राखी को�रया तथा नेपाली नाग�रकको 
सयं�ु लगानीमा �थािपत क�पनी हो । िनवेदकले 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमित�ारा ��तािवत 
Melamchi Adit Access Roads स�ब�धी िनमा�ण 
काय� २०६१/४/१ गतेस�ममा आफूले स�प�न गन� गरी 
�.४५,६१,८२,१५३।- स�झौता गरकेोमा सो काय� गन� 
िवप�ी कोनेको �ा.िल. क�पनीिसत िनवेदक क�पनीले 
�.४३,३३,७३,०४५।- मा िमित २०५९/०६/२४ 
मा सहस�झौता गरकेो िथयो । सोअनसुार स�पूण� 
िनमा�ण काय� िनधा��रत समयाविधिभ�ै स�प�न गनु�पन� 
सत� ब�देज रहेको िथयो । सो सत�अन�ुप िवप�ी 
कोनेको �ा.िल.ले थालनी नगरकेो ह�दँा पटक-पटक 
ताकेतासमेत ग�रएकोमा कामको थालनी भएन । 
जसका कारण मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितले 

िनवेदकले �यार�ेटी �व�प राखेको पफ� मे�स बो�ड 
एव ं अि�म भ�ुानीबापतको ज�मा अमे�रक� डलर 
१,७४३,२९६।- नेपाली �.१३,३६,२३,६३८।४० 
बराबरको ब�क �यार�ेटी जफत ग�यो । यसका अित�र� 
िनवेदकले पफ� मे�स बो�ड जारी गन�का लािग ब�कलाई 
भ�ुानी गरकेो श�ुक अमे�रक� डलर २,६१३।- अथा�त् 
�.२,००२८६।४५ तथा िवप�ी सिमितबाट �ा�त 
गरकेो ५ �ितशतको भ�ुानी रकम अमे�रक� डलर 
१२,६६१।- अथा�त् नेपाली �.९,७१,०७८।८५ गरी 
ज�मा ज�मी अमे�रक� डलर १,७५८,५७८ तदनसुार 
नेपाली �.१३,४७,९५,००३।७० पैसा तथा को�रयन 
वोन २,०८२,८०७,०२५।- हािन नो�सानी सहन ु
प�यो ।

िवप�ीसगँको स�झौताको धारा ७ मा कोनेको 
�ा.िल.सगँ िनवेदकको कुनै िववाद िसज�ना भएमा 
समझदारीमा उ� िववादको समाधान म�य�थता�ारा 
गन� एवं धारा १० मा उ� स�झौताका स�ब�धमा 
को�रयाली कानून लागू ह�ने �ावधान भएअन�ुप 
िनवेदकले को�रया ि�थत Korean Commercial 
Arbitration Board सम� को�रयाको कानूनअन�ुप 
म�य�थताबाट िववाद समाधान ग�रपाउ ँ भनी 
िनवेदन िदएको िथयो । Korean Commercial 
Arbitration Board ले सन् २००९ जलुाई २० 
(तदन�ुप २०६६/०४/०५) मा िनवेदकले िवप�ी 
कोनेका �ा.िल. बाट �ितपूित�बापत ज�मा को�रयन 
वोन २,०४७,०००,०००।- अमे�रक� डलर 
१,७५८,५७८।- को साथै सन् २००७ अ�टोबर 
३(२०६४/०६/१६) देिख सबै रकमको वािष�क ६ 
�ितशतले ह�न आउने �याज रकमसिहत भराई पाउने 
िनण�य गरकेो िथयो । सो िनण�य काया��वयन ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदकको पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन 
िदएकोमा पनुरावेदन अदालतले सो िनवेदन तामेलीमा 
रा�ने गरी िमित २०६६/१२/१७ मा फैसला 
गरकेो पाइयो । उ� फैसलाले िनवेदकको मौिलक 
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हकािधकारको हनन् गरकेो ह�दँा सो फैसला उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गरी उ� म�य�थताको िनण�य 
काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परकेो 
�रट िनवेदनको बेहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदनको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो यो 
आदशे�ा�त भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं. १ लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाइ िदनू । 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु
नपन� हो? यो आदशे�ा�त भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िदई आफँै 
वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ी नं.२ 
लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०६७/०७/२३ को आदेश ।

िनवेदक िवदशेी क�पनी भएको र िवदेशी 
क�पनीको मौिलक हक नेपालको अ�त�रम संिवधानले 
सरुि�त नगरकेो ह�दँा िवदेशी क�पनीको करारीय 
िवषयलाई िलएर िवदेशी क�पनीलाई सव��च 
अदालतको अिधकार�े� �हण गरी �रट िनवेदन गन� 
हकदैया नै छैन । िनवेदकले कोनेको क�पनी को�रयाली 
नाग�रकको क�पनी भनेपिन यो नेपाली र को�रयाली 
सयं�ु लगानीमा �थािपत क�पनी हो । Sub contract 
को Section 6 मा Sub-Contractor को दािय�वको 
बारमेा उ�लेख छ । जसमा Guarantee रकमको 
बारमेा उ�लेख छैन । करारको दािय�व नै नतोकेको 
िवषय िववादको िवषय ह�न नस�नेमा का�पिनक िववाद 

खडा गरी गलत त�य उ�लेख गरी भएको �ाइबनुलको 
िनण�य करारको �े�बािहर गई भएको म�य�थताको 
िनण�य म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ (२)(ग) 
को िवपरीत भई काया��वयन ह�न नस�ने ��ट छ । �य�तै 
Performance Bond को िवषय पिन करारिभ� नपन� 
��ट छ । �य�तै िववादको समाधान म�य�थता�ारा 
ग�रने भनी �यव�था गरकेो छैन र सोस�ब�धी अ�य 
स�झौता भएको �रट िनवेदकले दाबी गन� सकेको 
छैन । �य�तै िनवेदकले म�य�थताबाट िनण�य गराउदँा 
यस क�पनीका नाममा �याद तामेल पिन गराएको 
छैन । तसथ� सनुवुाइको अिधकारसमेतबाट वि�चत 
गरी भएको म�य�थको िनण�य बदरभागी छ । �यसैले 
उ� म�य�थताको िनण�य काया��वयन ह�न नस�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६६/१२/१७ को 
फैसला म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ स�मत 
भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको कोनेको क�पनीको यस अदालतमा परेको 
िलिखत जवाफ ।

िनवेदक HANIL ENGINEERING 
& CONSTRUCTION Co. LTD को तफ� बाट 
अि�तयार�ा�त �ितिनिध �धान ए�ड एसोिसएट्सका 
तफ� बाट व�र�ठ अिधव�ा देवे�� �धानले यस 
अदालतमा पेस गरकेो बहसनोट िमिसल सलं�न रहेको 
पाइयो ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दिैनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी सरु�े� कुमार महतो र िनवेदक 
क�पनीको तफ� बाट अि�तयार�ा�त �ितिनिध �धान 
ए�ड एसोिसएट्सको तफ� बाट िनवेदनकता� िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी देवे�� �धानले ��ततु िववाद 
को�रयाली कानूनबमोिजम �थािपत िनवेदक क�पनी 
र नेपाल कानूनअन�ुप �थािपत िवप�ी क�पनीको 
बीचमा िसज�ना भएको हो । य�तो बह�राि��य प�ह� 

१०१३८ - अिधव�ा दवेे�� �धान िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत
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समावेश भएको म�य�थस�ब�धी कारबाहीमा सारवान् 
तथा काय�िविध दवैु कुन मलुकुको कानून लागू गन� 
भ�ने िवषयमा प�ह� �वत�� ह�ने भई प�ह�ले मूल 
स�झौता गदा� वा िववाद उ�प�न भइसकेपिछ उ� 
िववाद कसरी समाधान गन� भनी स�झौता गदा� आपसी 
सहमितबाट म�य�थतास�ब�धी िववादमा कुन देशको 
कानून लागू गन� भनी िनधा�रण ग�रने अ�तरा�ि��य 
�चलन रहेको छ । यसमा दवुै क�पनीका बीचमा 
अ�टोबर १०, २००२ मा भएको स�झौताको दफा १० 
मा “The contract shall be governed by the 
laws of the Republic of Korea” भ�ने उ�लेख 
भएकोले को�रयाली कानून नै स�झौताका प�ह�लाई 
लागू ह�ने कानूनका �पमा अंिगकार ग�रएकोमा िववाद 
छैन । �यसैले को�रयाली कानूनअ�तग�त म�य�थता 
�ाइबनुल गठन भई को�रयाली कानून �योग गरी गरकेो 
िनण�यलाई पनुरावेदन अदालत पाटनले बेवा�ता गरी 
म�य�थतास�ब�धी कारबाही नेपालको म�य�थता 
ऐन, २०५५ को दफा ३४ अन�ुप नभएको ठहर 
गरी सो िनण�य नेपालमा काया��वयन ह�न नस�ने 
भनी गरकेो फैसला �िुटपूण� र अिधकार�े�को समेत 
द�ुपयोग गरी भएको छ । िवदेशमा भएको म�य�थको 
िनण�य नेपालमा काया��वयन गराउन चाहने प�ले 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ (१) को दािय�व 
पूरा गनु�पन�मा िनवेदकले सो दािय�व पूरा गरकेो नै 
देिख�छ । िवदेशमा भएको म�य�थताको िनण�यलाई 
मा�यता िदने स�ब�धमा संय�ु रा�� सघंीय महासि�ध, 
१९५८ तथा �ययुोक�  क�भे�सनको नेपाल र को�रया 
प� रा�� भएकोले ऐनको दफा ३४(२) अनसुार 
िवदेशमा भएको म�य�थताको िनण�यलाई नेपालले 
मा�यता िदई काया��वयन गराउन ुपन� ह��छ । नेपालको 
म�य�थता ऐनअनसुार िवदशेमा भएको म�य�थता 
नेपालले काया��वयन गन� पूरा ह�नपुन� सबै सत� यसमा 
पूरा भएको नै छ । �यसैले पनुरावेदन अदालत 
पाटनलाई उ� म�य�थताको िनण�य काया��वयन गन� 

इ�कार गन� पाउने अिधकार नै नभएकोले सो िनण�य 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी िनण�य काया��वयनका 
लािग परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी कोनेको �ा.िल.का तफ� बाट िव�ान् 
अिधव�ा �ी िबमल�साद ढकालले म�य�थताको 
िनण�य काया��वयन गन� सो काया��वयन गन� देश 
र म�य�थताको िनण�य िदने देशबीचमा पर�पर 
म�य�थताको िनण�य काया��वयन गन� स�ब�धमा 
स�झौता भएको ह�नपुन�मा नेपाल र को�रयाका 
बीचमा �य�तो पार�प�रक सि�ध स�झौता भएको 
दिेखन आउदैँन । िनवेदक र िवप�ीका बीचमा भएको 
स�झौताको Article 7 मा Settlement of Disputes 
and Arbitration बारमेा उ�लेख छ । यसअनसुार 
यस स�झौताका बारमेा प�ह�का बीचमा कुनै िववाद 
उठेमा आपसी समझदारीमा िववाद समाधान गन� र 
यसरी समाधान ह�न नसकेमा म�य�थता�ारा गन� वा 
कसरी गन� भ�ने स�ब�धमा केही उ�लेख छैन । यसमा 
िववाद आएपिछ आपसी समझदारीमा िववाद समाधान 
गन� पिन कुनै �यास भएको दिेखदैँन । िववाद िसज�ना 
भएपिछ पिन दवैु प�ह�बीचमा िववाद समाधान कुन 
मा�यमबाट कसरी गन� भ�ने स�ब�धमा कुनै समझदारी 
भएको छैन । िनवेदक क�पनीले कोनेको क�पनीलाई 
म�य�थतामा जानेबारमेा कुनै सूचना जानकारी िदएको 
पिन दिेखन आउदँैन । साथै म�य�थ िनयिु�का 
स�ब�धमा स�झौतामा कुनै कुरा उ�लेख नभएको 
अव�थामा ��येक प�ले १/१ जना म�य�थ िनय�ु 
गनु�  पन�मा सो ह�न नसके अदालतले म�य�थ िनयिु� 
गनु�  पन�मा यसो ग�रएको पिन देिखदँनै । म�य�थबाट 
िनण�य ह�दँा यी िवप�ीले सूचना पाई आ�ना कुरा रा�ने 
सनुवुाइको मौकासमेत पाएको पिु�ट ह�न सकेको छैन । 
यसरी एकलौटी म�य�थ िनयिु� गरी गराएको िनण�य 
आफँैमा बदर ह�ने ह�दँा सोको िनण�य काया��वयन ह�न 
स�दैन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 



2091

बहस गनु�भयो । य�तै िवप�ी हालको उ�च अदालत 
पाटनका तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी �ान�साद 
मसुालले म�य�थता भएर मा� ह�दँैन । सो िनण�य 
कानूनबमोिजमको �ि�या अपनाई भएको पिन ह�न ु
पद�छ । यसमा म�य�थता कानूनबमोिजमको �ि�या 
अपनाई भएको नदिेखई एक प�ीय आधारमा स�प�न 
भएको दिेखएकोले को�रयामा भएको म�य�थताको 
िनण�य काया��वयन नह�ने गरी पनुरावेदन अदालतले 
फैसला गरकेो हो । सोउपर पनुरावेदन गन� वैकि�पक 
उपायको बाटो भई पनुरावेदनसमेत गरकेो अव�थामा 
�रट �े� आकिष�त नै ह�ने होइन । �यसैले �रट खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

यसरी दवैु प�को बहससमेत सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा�, यसमा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� िम�छ वा िम�दैन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�यमा प�ुनपुन� ह�न आयो ।

यसमा को�रयामा दता� भएको HANIL 
ENGINEERING & CONSTRUCTION 
Co. LTD ले सन् २००२ अ�टोबर १ (तदनसुार 
२०५९/६/१५) मा मेल�ची खानेपानी िवकास 
सिमित�ारा ��तािवत Melamchi Adit Access 
Roads स�ब�धी िनमा�ण काय� २०६१/४/१ 
गतेस�ममा �.४५,६१,८२,१५३।- मा स�प�न गन� 
गरी स�झौता गरी ठे�का िलएकोमा सो क�पनीले िमित 
२०५९/६/२४ मा नेपालमा दता� भएको कोनेको �ा.
िल. सगँ स�झौता गरी  सो काय� िनधा��रत समयमा पूरा 
गन� भनी �.४३,३३,७३,०४५।- मा सहस�झौता गरी 
उ� क�पनीलाई िदएको पाइयो । सो सहस�झौताबाट 
काम पाउने कोनेको �ा.िल. ले स�झौताको सत�अन�ुप 
पटकपटक ताकेता गदा�समेत कामको थालनी 
नभएकोले मेल�ची खानेपानी िवकास सिमितले आ�नो 
�यार�ेटी �व�प राखेको परफरमे�स ब�ड एवं अि�म 
भ�ुानीबापतको ज�मा अमे�रक� डलर १,७४३,२९६।- 
तथा नेपाली �.१३,३६,२३,६३८।४० बराबरको 

ब�क �यार�ेटी जफत ग�यो । यसका अित�र� आफूले 
पफ� मे�स ब�ड जारी गन�का लािग ब�कलाई भ�ुानी 
गरकेो श�ुक अमे�रक� डलर २,६१३।- अथा�त् नेपाली 
�.२,००२८६।४५ तथा िवप�ी सिमितबाट �ा�त 
गरकेो ५ �ितशतको भ�ुानी रकम अमे�रक� डलर 
१२,६६१।- अथा�त् नेपाली �.९,७१,०७८।८५ 
गरी ज�मा अमे�रक� डलर १,७५८,५७८ तदनसुार 
नेपाली �.१३,४७,९५,००३।७० पैसा तथा 
को�रयन वोन २,०८२,८०७,०२५।- हािन नो�सानी 
सहन ु प�यो भनी िनज िनवेदकले को�रया ि�थत 
Korean Commercial Arbitration Board 
सम� को�रयाको कानूनअन�ुप म�य�थताबाट 
िववाद समाधान ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको देिखन 
आयो । Korean Commercial Arbitration Board 
ले सन् २००९ जलुाई २० (तदन�ुप २०६६/४/५) मा 
िनवेदकले िवप�ी कोनेका �ा.िल. बाट �ितपूित�बापत 
ज�मा को�रयन वोन २,०४७,०००,०००।- अमे�रक� 
डलर १,७५८,५७८।- को साथै सन् २००७ अ�टोबर 
३ (२०६४/६/१६) देिख सो रकमको वािष�क ६ 
�ितशतले ह�न आउने �याज रकमसिहत भराई पाउने 
गरी िनण�य गरेको दिेखन आयो । सो िनण�य काया��वयन 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदकको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन अदालतले सो िनण�य 
काया��वयन नह�ने भनी िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरी 
िमित २०६६/१२/१७ मा फैसला गरकेो पाइयो । उ� 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा अिधकार �े�ा�मक 
�िुट भएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर गरी उ� 
म�य�थताको िनण�य काया��वयन गन� गराउन भनी 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकले 
यस अदालतमा िनवेदन िदएको देिखन आएको छ । 
िवप�ी कोनेको क�पनीको तफ� बाट िववादको समाधान 
म�य�थता�ारा ग�रने भनी स�झौतामा �यव�था 
नगरकेो र सोस�ब�धी अ�य स�झौता भएको पिन दाबी 
गन� सकेको छैन । एकलौटी त�रकाले म�य�थताबाट 
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िनण�य गराएको छ । िनण�य गराउदँा यस क�पनीका 
नाममा �याद तामेल गरी सनुवुाइको मौका िदन ुपन�मा 
सोसमेत निदइएको ह�दँा उ� म�य�थताको िनण�य 
काया��वयन ह�न नस�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको िमित २०६६/१२/१७ को फैसला  कानूनस�मत 
नै भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी यस 
अदालतमा िलिखत जवाफ परी आज इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ ।

यस स�ब�धमा िनण�यमा प�ुनका लािग 
िवदेशमा भएको म�य�थस�ब�धी िनण�य काया��वयन 
गन� स�ब�धमा नेपालको म�य�थतास�ब�धी कानून र 
िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�यलाई मा�यता �दान 
गन� र लागू गराउने स�ब�धमा भएको अ�तरा�ि��य 
सि�धको �यव�थाको िव�ेषण र िववेचना गनु�पन� 
ह��छ । िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�यलाई मा�यता 
�दान गन� र लागू गराउने स�ब�धमा बनेको United 
Nations Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 
(New York Convention, 1958) �चलनमा 
रहेको पाइ�छ । यस Convention मा को�रया र 
नेपाल दवैुले ह�ता�र गरी प� बनेका छन् । यसरी 
करारका दवैु प�का रा��ह� उ� Convention को 
प� भएको अव�थामा नेपालको अदालतले स�पूण� 
कानूनी �ि�या पूरा गरी स�झौताको �ावधानबमोिजम 
िनय�ु म�य�थले स�झौताको �ावधानअ�तग�त 
सीिमत रही साव�जिनक नीितको िव��मा नह�ने गरी 
गरकेो िनण�यलाई मा�यता �दान गनु�पन� ह��छ । क�तो 
अव�थामा िवदशेमा भएको म�य�थको िनण�यलाई 
मा�यता �दान गन� सिक�छ र क�तो अव�थामा इ�कार 
गन� सिक�छ भ�ने स�ब�धमा नेपालको म�य�थता ऐन 
र उ� New York Convention को �यव�थालाई 
समेत समिुचत �या�या गन� आव�यक ह��छ । 

यसरी �रट िनवेदनका स�दभ�मा हेदा�, 
यसमा �रट िनवेदक HANIL ENGINEERING 

& CONSTRUCTION Co. LTD को�रयाको 
कानूनअनसुार को�रयामा नै दता� भएको ठेकेदार 
क�पनी रहेको देिखयो । उ� क�पनीले नेपालमा 
मेल�ची खानेपानी िवकास सिमित�ारा ��तािवत 
Melamchi Adit Access Roads स�ब�धी 
िनमा�ण काय� गन� ठे�का िलई स�झौता गरेको 
पाइ�छ । आफूले ठे�का िलएको काय� गन� यस क�पनीले 
नेपालमा नेपालको कानूनअनसुार दता� भएको नेपाली 
र को�रयाली नाग�रकको संय�ु लगानीमा �थािपत 
कोनेको क�पनीसगँ स�झौता गरकेो देिखयो । सो 
स�झौताअनसुार कोनेको क�पनीले काम नगरकेोले 
ज�मा अमे�रक� डलर १,७५८,५७८/- हािन नो�सानी 
भएको भनी िनवेदक क�पनीले को�रयाि�थत Korean 
Commercial Arbitration Board सम� को�रयाको 
कानूनअन�ुप म�य�थताबाट िववाद समाधान ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन िदएको र सो Board ले म�य�थह� 
िनयिु� गरी म�य�थह�बाट दाबीअनसुारको �ितपूित�  
भराई पाउने गरी िनण�य गरकेो दिेखयो । सो िनण�य 
काया��वयनका लािग िनवेदक क�पनीले उ�च अदालत 
पाटनमा िनवेदन िदएकोमा उ�च अदालतबाट िनण�य 
काया��वयन ह�न नस�ने गरी फैसला भएको पाइयो । 
सो फैसला खारेज गरी उ� म�य�थताको िनण�य 
काया��वयन गन� आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी ��ततु 
�रट दता� ह�न आएको र िवदेशमा भएका म�य�थका 
िनण�यह� �वतः काया��वयन नह�ने तथा य�ता िनण�यको 
काया��वयन यसस�ब�धी अ�तरा�ि��य कानून, िनण�य 
गन� मलुकुको तथा काया��वयन ग�रने मलुकुको 
कानून एवम् प�ह�ले गरकेो म�य�थतास�ब�धी 
स�झौतासमेतको आधारमा काया��वयन ह�ने नह�ने 
िनण�य गनु�  पन� भएको ह�दँा म�य�थताको सै�ाि�तक 
मा�यता तथा �चिलत राि��य र अ�तरा�ि��य कानूनी 
�ावधानको स�दभ�मा उ� िनण�यको समी�ा गनु�  पन� 
दिेखन आयो । 

िववादको िवषय स�ब�धमा नेपालको 
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म�य�थता ऐन, २०५५ को त�स�ब�धी �ावधान 
हेदा�  दफा ३४ मा देहाय बमोिजमको �ावधान रहेको 
पाइ�छः "िवदेशमा भएको िनण�य काया��वयन ह�नेः (१) 
िवदेशमा भएको िनण�य नेपालमा  काया��वयन गराउन 
चाहने प�ले देहायका िलखतह� संल�न गरी उ�च 
अदालतसम� िनवेदन िदन ुपन�छः

(क) म�य�थको िनण�यको स�कल वा 
�यसको �मािणत �ित ।

(ख) स�झौताको स�कल वा �यसको 
�मािणत �ित ।

(ग) म�य�थको िनण�य नेपाली भाषामा भएको 
रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा भएको औपचा�रक 
अनवुाद ।

(२) िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�यलाई 
मा�यता िदने तथा काया��वयन गराउने 
स�ब�धमा �यव�था भएको कुनै सि�धको 
नेपाल प� भएको रहेछ भने सो सि�धको प� 
भएको िवदशेी मलुकुको इलाकामा यो ऐन 
�ार�भ भएपिछ भएको म�य�थको िनण�य 
�य�तो सि�धको �यव�था तथा �यसको प� 
ब�दा उ�लेख ग�रएका सत�ह�को अधीनमा 
रही दहेायको अव�थामा मा�यता िदई 
नेपालमा काया��वयन ह�नेछः
(क) स�झौतामा उ�लेख भएको कानून तथा 

काय�िविधबमोिजम म�य�थ िनय�ु भई 
िनण�य भएको भएमा,

(ख) प�ह�लाई म�य�थताको कारबाहीको 
समयमै जानकारी गराइएको भएमा,

(ग) स�झौताका सत�ह� वा म�य�थलाई 
सिु�पएको िवषयह�मा मा� सीिमत रही 
िनण�य भएको भएमा,

(घ)  जनु मलुकुमा िनण�य भएको हो सो 
मलुकुको कानूनबमोिजम सो िनण�य 
प�ह�लाई अि�तम र ब�धनकारी 

भइसकेको भएमा,
(ङ) जनु �यि�ले म�य�थको िनण�य 

काया��वयन गराउन िनवेदन िदएको 
हो सो �यि�को मलुकुको कानूनमा वा 
म�य�थता भएको �थानको मलुकुको 
कानूनमा नेपालमा भएको म�य�थको 
िनण�य काया��वयन ह�न नस�ने कानूनी 
�यव�था नभएमा,

(च) िनण�य भएको िमितले न�बे िदनिभ� 
िनण�य काया��वयनका लािग िनवेदन 
परेको भएमा ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम परकेो कुनै िनवेदनमा 
उपदफा (२) मा उि�लिखत सत�ह� पूरा 
भएको छ भ�ने कुरामा उ�च अदालत 
स�त�ु भएमा सो अदालतले सो िनण�यलाई 
काया��वयन गन� िज�ला अदालतमा पठाउन ु
पन�छ ।

(४) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन देहायका अव�थामा िवदेशमा 
भएको म�य�थको िनण�य काया��वयन ह�ने 
छैनः
(क) जनु िववाद िन�पण भई िनण�य ग�रएको 

हो सो िववाद नेपाल कानूनबमोिजम 
म�य�थ�ारा समाधान ह�न नस�ने 
�कृितको भएमा ।

(ख) �य�तो िनण�यको काया��वयन गदा� 
साव�जिनक नीित िव�� ह�ने भएमा ।

िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�य 
काया��वयनस�ब�धी United Nations Convention 
on the recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards (New York 
Convention), 1958 को Article V मा प� रा��ह�ले 
िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�य काया��वयन गन� 
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इ�कार गन� स�ने अव�थाह� उ�लेख छन् । जसको 
Article V.1.b मा “The party against whom 
the award is invoked was not given proper 
notice of the appointment of the arbitrator 
or of the arbitration proceedings or was 
otherwise unable to present his case” 
भ�ने उ�लेख छ । �य�तै, Article V.1.d मा “The 
composition of the arbitral authority or the 
arbitral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties, or, failing 
such agreement, was not in accordance with 
the law of the country where the arbitration 
took place” भ�ने �ावधान रहेको पाइ�छ ।

��ततु म�ुामा �रट िनवेदकले २०५९।६।२४ 
मा िनवेदक र िवप�ीबीचमा भएको स�झौताबमोिजम 
दि�ण को�रयामा भएको म�य�थको िनण�य 
काया��वयन िज�ला अदालतलाई आदेश ग�रपाउ ँ
भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनमा िदएको 
िनवेदनअनसुार आदेश गन� निम�ने गरी फैसला 
भएपिछ यस अदालतमा �रट िनवेदनमाफ� त उपचार 
माग गरकेो अव�था छ । ��यथ�ले म�य�थ िनयिु� 
र म�य�थताको कारबाहीको स�ब�धमा आफूले 
सनुवुाइको अवसर नपाएको र �रट िनवेदकले एकतफ� 
�पमा म�य�थताको कारबाही गरकेो ह�दँा �य�तो 
कारबाहीबाट भएको म�य�थको िनण�य नेपालमा 
काया��वयन ह�न नस�ने भनी िजिकर िलएको 
देिखयो । यसरी ��यथ�ले को�रयामा भएको म�य�थको 
िनयिु�, म�य�थताको �ि�यालगायतका िवषयमा 
िववाद उठाएको ह�दँा ��ततु िववादस�ब�धी त�य, 
मािथ उि�लिखत कानूनी �ावधान र स�झौतासमेतका 
आधारमा िन�न िवषयमा िववेचना गरी िनण�यमा प�ुन ु
पन� अव�था देिखएको छः

१. को�रयामा भएको म�य�थको िनण�य नेपालमा 
काया��वयनको लािग कारबाही गन� िम�ने हो 

होइन ?
२. को�रयामा �रट िनवेदकको िनवेदनका 

आधारमा भएको म�य�थको िनयिु� 
प�ह�को स�झौताबमोिजम भएको छ छैन ?  

३. म�य�थताको लािग अवल�बन ग�रएको 
�ि�या प�ह�बीच भएको स�झौताअनकूुल 
छ छैन ?

४. म�य�थको िनयिु� र म�य�थताको 
�ि�याको स�दभ�मा िवप�ीलाई उिचत 
सनुवुाइको अवसर िदइएको छ छैन ?

२. को�रयामा भएको म�य�थको िनण�य 
नेपालमा काया��वयनको लािग कारबाही गन� िम�ने 
हो होइन भ�ने पिहलो ��को स�ब�धमा िवचार गदा� 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२) मा िवदेशमा 
भएको म�य�थको िनण�यलाई मा�यता िदने तथा 
काया��वयन गराउने स�ब�धमा �यव�था भएको कुनै 
सि�धको नेपाल प� भएको रहेछ भने सो सि�धको 
प� भएको िवदेशी मलुकुको इलाकामा यो ऐन �ार�भ 
भएपिछ भएको म�य�थको िनण�य �य�तो सि�धको 
�यव�था तथा �यसको प� ब�दा उ�लेख ग�रएका 
सत�ह�को अधीनमा रही मा�यता िदई नेपालमा 
काया��वयन ह�न स�ने �यव�था रहेको पाइयो । नेपाल 
र को�रया दवैु रा�� िवदेशमा भएको म�य�थको 
िनण�यलाई मा�यता िदने र काया��वयन गन�स�ब�धी 
मािथ उि�लिखत New York Convention का 
प� रा�� भएको त�यमा िववाद देिखएन । यस �रट 
िनवेदनमा िववादमा रहेको म�य�थताको िनण�य िमित 
२०६६।४।५ मा भएकोले म�य�थता ऐन, २०५५ 
लागू भएप�ात् सो िनण�य भएको भ�ने त�यमा समेत 
िववाद रहेन । यसरी काया��वयनको माग ग�रएको 
म�य�थको िनण�य को�रयामा भएको र नेपाल तथा 
को�रया दवैु New York Convention, 1958 का 
प� रा�� भएकोले म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
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३४(२) बमोिजम िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�य 
काया��वयन ह�नको लािग िनवेदकले नेपालमा कारबाही 
गन� िम�ने नै दिेखदँा सो स�ब�धमा थप िववेचना गनु�  
परने ।

३. अब को�रयामा �रट िनवेदकको िनवेदनका 
आधारमा भएको म�य�थको िनयिु� प�ह�को 
स�झौताबमोिजम भएको छ छैन भ�ने दो�ो ��को 
स�ब�धमा िवचार गदा�  म�य�थता ऐन, २०५५ को 
दफा ३४(२)(क) मा िवदेशमा भएका म�य�थका 
िनण�य नेपालमा काया��वयन ह�नको लािग प�ह�बीच 
भएका स�झौतामा उ�लेख भएको कानून तथा 
काय�िविधबमोिजम म�य�थ िनय�ु भई िनण�य भएको 
ह�नपुन� सत� रहेको पाइ�छ । �य�तै, म�य�थता मूलतः 
प�ह�बीचमा आपसी सहमितमा भएको स�झौतामा 
आधा�रत �ि�या हो । म�य�थता�ारा िववाद 
समाधान गन� स�झौताका आधारमा नै म�य�थले 
आ�नो अिधकार �योग गन� हो । म�य�थको िनण�य 
सो स�झौताले िनधा�रण गरकेो प�रिधभ�दा बािहर जान 
स�भव ह�दँैन । �यसैले New York Convention 
को Article V.1.d मा िवदेशमा भएका म�य�थका 
िनण�य काया��वयन ह�न नस�ने आधारको �पमा “The 
composition of the arbitral authority or the 
arbitral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties, or, failing 
such agreement, was not in accordance 
with the law of the country where the 
arbitration took place" भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । प�को सहमितमा वा सहमितअनसुारको 
कानूनबमोिजम म�य�थको िनयिु� भएको ख�डमा 
मा� �य�ता म�य�थले गरकेो िनण�य काया��वयन 
ह�न स�ने िनयमलाई राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
कानूनले अवल�बन गरकेो पाइ�छ । Arbitration 
Act of Korea को Article 8 मा पिन Arbitration 
Agreement ह�नको लािग दवुै प�को आपसी सहमित 

ह�नपुन� र �य�तो स�झौता िलिखत �पमा भएको 
ह�नपुन� सत� तोिकएको देिख�छ । �यसैले म�य�थ 
िनयिु�को लािग स�बि�धत करारीय स�झौतामा वा 
छु�ै स�झौतामा प�ह�बीच आपसी सहमित भएको 
ह�नपुद�छ र सोही स�झौतामा उ�लेख भएको कानून 
तथा काय�िविधबमोिजम म�य�थ िनय�ु भएर िनण�य 
भएको ह�नपुद�छ । यो नै िवदेशी म�य�थताको िनण�यले 
मा�यता पाउने वा नपाउने भ�नेबारकेो म�ुय सत� हो । 

४. ��ततु िववादमा जनु त�रकाबाट 
म�य�थको िनयिु� भएको छ �यो प�ह�बीच भएको 
स�झौताअनसुार भएको छ छैन भनी िवचार गदा� 
प�ह�बीच भएको मूल स�झौताको दफा ७ र १० 
का आधारमा �रट िनवेदकले म�य�थको िनयिु�को 
वैधता कायम गन� खोजेको दिेख�छ । उ� दफा १० 
मा The contract shall be governed by the 
laws of the Republic of Korea भ�ने उ�लेख 
छ । सो �ावधानका आधारमा को�रया ि�थत Korean 
Commercial Arbitration Board सम� को�रयाली 
कानूनअनसुार म�य�थताबाट िववाद समाधान 
ग�रपाउन माग दाबी पेस गरकेोले उ� Board ले 
तीनजना म�य�थ रहेको �ाइबनुल गठन गरी िवप�ी 
कोनेको �ा.िल. लाई �ितवादको अवसर �दान गरी 
िनण�य भएको हो भ�ने बेहोरा िनवेदनमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यस स�ब�धमा हेदा�, स�झौताको दफा ७ मा 
िववाद उ�प�न भएमा आपसी समझदारीबाट समाधान 
गन� र म�य�थताबाट समाधान नभएस�म काम चाल ु
रा�ने कुरा उ�लेख भएकोमा सो म�य�थता कसरी, 
कहा,ँ कुन कानूनअनसुार र कसबाट ह�ने भ�ने ज�ता 
dispute settlement clause मा सामा�यतया 
उ�लेख ह�नपुन� सत�ह� यस स�झौतामा उ�लेख 
छैनन् । स�झौताको दफा १० को उि�लिखत 
�यव�थाको आधारमा म�य�थले अिधकार�े� �हण 
गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी छ । मूल करारको भागकै 
�पमा रहेको भएपिन Dispute resolution clause 
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लाई एक अल�गै करार मािन�छ, जसलाई Doctrine 
of Separability भिन�छ । यस िस�ा�तअनसुार 
म�ुय करारबाट म�य�थतास�ब�धी �यव�थालाई 
अलग मानेको कारणबाट दईुवटा प�रणाम आउने 
देिख�छ । पिहलो, मूल करारको status ले 
म�य�थस�ब�धी िवषयलाई �भािवत नगन� । दो�ो, 
म�य�थस�ब�धी governing law मूल करारको 
governing law भ�दा अलग ह�न स�ने । यो िस�ा�त 
international commercial arbitration मा समेत 
�वीकार ग�रएको मा�य िस�ा�त हो । 

५. प�ह�ले �प� उ�लेख नगरकेो अव�थामा 
करारको governing law नै म�य�थको िनयिु� तथा 
�ि�याको लािग पिन governing law ह��छ भ�ने 
मा�न िम�दैन । यस िवषयमा  Dr. Reinmer Wolff 
को Commentary on New York Convention 
नामक प�ुतकमा उि�लिखत भनाइ सा�दिभ�क 
देिख�छः “ There has been some controversy 
about whether a general choice of law 
clause is an underlying contract also applies 
to the arbitration clause, if no specific body 
of law is specified to govern such clause. 
In practice, if the Parties made a choice 
of law for the main contract containing the 
arbitration agreement, that choice of law is 
usually understood to apply to the arbitration 
agreement as well. … however, this is not 
an inevitable interpretation due to the fact 
that according to the doctrine of separability, 
the main contract and the arbitration 
agreement are two separate agreements 
that could be governed by different laws.” 
(Wolff (ed,), New York Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards, Commentary- C.H. Beck. 

Hart Nomos P 275-276).
६. उि�लिखत Principle of Separability 

लाई नेपालको  कानूनी �यव�थाले पिन �वीकार 
गरकेो छ । नेपालको म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
१६(३) मा यस�कार उ�लेख ग�रएको छ " ...करारको 
वैधता वा �भावका�रताको स�ब�धमा िनण�य गन� 
�योजनका लािग कुनै करारमा म�य�थता�ारा 
िववादको समाधान गन� �ावधान रहेछ र सो �ावधान 
सोही करारको अिभ�न अगंको �पमा रहेको रहेछ भने 
सो करारको म�य�थतास�ब�धी �ावधानलाई छु�ै 
स�झौताको �पमा िलइनेछ । म�य�थले �य�तो करार 
बदर वा अमा�य ह�ने गरी वा �भावहीन भएको िनण�य 
गर ेतापिन सोही कारणले �य�तो �ावधान कानूनतः 
बदर वा अमा�य वा �भावहीन भएको मािनने छैन ।" 
�य�तै Korean Arbitration Act of Korea, 1999 
को दफा १७(१) मा रहेको �ावधान यस�कार छः 
“The arbitral tribunal may rule on its own 
jurisdiction, including any objections with 
respect to the existence or validity of the 
arbitration agreement. For that purpose, 
an arbitration clause which forms part of a 
contract shall be treated as an agreement 
independent of the other terms of the 
contract.” 

७. �यसैले, मूल करारको अशंकै �पमा रहेको 
भएपिन Arbitration clause एक अलग स�झौता 
मािनने र म�य�थको �योजनको लािग यसमा �योग 
ह�ने सारवान् कानून र काय�िविध कानून कुन देशको 
ह�ने भ�ने कुरा प�को इ�छामा िनिहत ह�ने िवषय भएको 
स�दभ�मा प�ह�ले करारको सारवान् िवषयमा कुनै 
दशेको कानून �योग ह�ने गरी छनौट गरकेो कारणबाट 
मा� �यसको काय�िविध कानून र िनयिु� �ि�यासमेत 
सोही देशको नै छानेका ह�न् भनी अथ� गनु�पन� 
दिेखदैँन । यस आधारमा प�ह�बीच भएको करारको 
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दफा १० मा Contract shall be governed by 
Korean Law भनी उ�लेख भएकै कारणबाट म�य�थ 
िनयिु�लगायत काय�िविधह�को स�ब�धमा को�रयन 
कानून लागू ह��छ भनी  मा�न िम�ने देिखएन ।

८. करार ह�दँाका बखत वा त�प�ात् प�ह�ले 
म�य�थ िनयिु� गरकेो वा म�य�थको सं�या वा 
िनयिु�को लािग िनि�त �ि�यामा सहमित कायम 
गरकेा छैनन् । प�ह�ले म�य�थ िनय�ु गन�को लािग 
कुनै सं�था वा �यि�लाई appointing authority को 
िज�मेवारी िदने गरी सहमित गरकेा भ�ने पिन देिखएको 
छैन । य�तो अव�थाका म�य�थको िनयिु� कसरी ह�ने 
भ�ने स�ब�धमा प�ह�ले म�य�थको �ि�याको लािग 
छानेको काय�िविध कानून आकिष�त ह�न ु �वाभािवक 
ह��छ । तर यस करारमा प�ह�ले म�य�थको िनयिु� 
र काय�िविधस�ब�धी कानून छानेको नदेिखएको भ�ने 
िवषयमा मािथ िववेचना ग�रएको छ । यस िववादमा 
म�य�थताको िनयिु�स�ब�धी को�रयन कानून 
आकिष�त ह�ने भ�ने �रट िनवेदकको िजिकरको स�दभ�मा 
म�य�थताको िनयिु� को�रयन कानूनअनसुार भएको 
पिन देिखदँनै । Arbitration Act of Korea को 
दफा १२(२)  मा  Parties are free to agree 
on a procedure of appointing the arbitrator 
or arbitrators भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यस ि�थितमा िनवेदक क�पनी कसरी Korean 
Commercial Arbitration Board मा दाबी िलएर 
म�य�थको लािग गएको हो भ�ने िनवेदन कथन तथा 
Arbitration Award समेतबाट �प� ह�न सकेको 
छैन । Korean Arbitration Act को दफा १२(२) 
ले वा अ�य कुनै पिन �ावधानले उ� बोड�लाई सोझै 
अिधकार �े� �दान गरकेो पिन देिखदँैन । उ� ऐनको 
दफा १२ मा Arbitrator स�ब�धी �यव�था गरकेो 
छ । जसअनसुार दफा १२ (३) को �यव�था यस�कार 
छ । Failing such agreement referred to in 
paragraph (2),

1. In an arbitration with a sole arbitrator, 
if the parties are unable to agree 
on the arbitrator within thirty days 
after a party has received a request 
for initiating the procedure for his 
appointment from the other party, 
he shall be appointed, upon request 
of a party, by the court; or

2. In an arbitration with three 
arbitrators, each party shall 
appoint one arbitrator, and the two 
arbitrators thus appointed shall 
appoint the third arbitrator. If a party 
fails to appoint the arbitrator within 
thirty days of receipt of a request to 
do so from the other party, or if the 
two arbitrators fail to agree on the 
third arbitrator within thirty days of 
their appointment, the appointment 
shall be made, upon request of a 
party, by the court.

९. प�ह�बीचमा म�य�थ िनयिु� गन� 
स�ब�धमा कुनै सहमित नभएको अव�थामा वा सहमित 
भएको भएपिन सोअनसुार िनय�ु ह�न नसकेको 
अव�थामा के गन� भ�ने स�ब�धमा उि�लिखत को�रयन 
कानून ज�तै नेपालमा पिन म�य�थता ऐन, २०५५ 
को दफा ६ र ७ ले �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� दफा 
६ अनसुार स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा 
बाहेक म�य�थता�ारा िववादको समाधान गराउन ुपन� 
कारण उ�प�न भएको िमितले तीन मिहनािभ� म�य�थ 
िनयिु� गन� �ि�या स�ु गनु�  पन�छ । सो दफाका म�ुय 
�यव�था यस�कार छन्:

(१) स�झौतामा म�य�थ ह�ने �यि�को नाम 
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उ�लेख भएकोमा स�झौतामा उि�लिखत 
�यि� नै म�य�थ िनयिु� भएको मािननेछ ।

(२) स�झौतामा म�य�थ िनयिु� गन� स�ब�धमा 
कुनै छु�ै �यव�था भएको रहेछ भने 
सोहीबमोिजम म�य�थ िनयिु� ग�रनेछ ।

(३) स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा 
बाहेक ��येक प�ले एक / एकजना म�य�थ 
िनय�ु गन�छन् र �यसरी िनय�ु भएका 
म�य�थह��ारा िनय�ु ते�ो म�य�थले 
म�ुय म�य�थ भई काम गन�छ ।
�य�तै उ� दफा ७ मा देहायको अव�थामा 

कुनै प�ले म�य�थको िनयिु�को लािग उ�च 
अदालतमा िनवेदन िदन स�ने �यव�था रहेको छः

१. स�झौतामा उ�लेख भएको �ि�या 
अपनाउदँा म�य�थ िनयिु� ह�न नसकेमा ।

२. स�झौतामा म�य�थ िनयिु� गन� स�ब�धमा 
कुनै कुरा उ�लेख नभएमा ।

१०. यसरी हेदा�  को�रयन कानूनमा पिन 
नेपालको म�य�थता ऐनले म�य�थता िनयिु�स�ब�धी 
गरकेो �यव�थासगँ िम�दोज�ुदो �यव�था रहेको 
देिख�छ । दवुै प�ह�को बीचमा म�य�थ िनयिु�को 
�ि�या स�ब�धमा सहमित नभएमा वा एक प�ले 
म�य�थ िनयिु�को लािग अक� प�लाई अनरुोध 
गरकेोमा अक� प�ले म�य�थ िनयिु� नगरमेा वा 
दवैु प�ह�बाट िनयिु� गरकेा म�य�थह�ले Third 
Arbitrator िनयिु� गन� नसकेमा िनयिु�का लािग 
अदालतमा िनवेदन गनु�पन� दिेख�छ । Arbitration 
Act of Korea को दफा १२ हेदा� म�य�थ िनयिु�को 
पूव�सहमित नभएको र त�काल ह�न पिन अस�भव भएको 
अव�थामा कुनै प�ले म�य�थको िनयिु� गन� चाहेमा 
अक� प�लाई तोिकएको मा�यमबाट सूचना िदन ुपन� 
र अक� प�ले सो सूचना पाएको वा पाउने भरपद� 
अव�था पगेुको तीस िदनिभ� सोमा सहमित नजनाएमा 

मा� स�बि�धत प�को अनरुोधमा अदालतले म�य�थ 
िनय�ु गरी यसको काय�िविध िनधा�रण गन� स�ने 
दिेख�छ । नेपाललगायत अ�य देशको कानून हेदा�  
पिन प�ह�बीच आपसी सहमित ह�न नसक� प�ले 
िनवेदन िदएको अव�थामा मा� स�बि�धत देशको 
कानूनअनसुार अदालतबाट म�य�थको िनयिु� 
ह�ने तथा �चिलत कानूनअनसुारको म�य�थताको 
काय�िविध िनधा�रण ह�ने ह��छ । �यसैले म�य�थताको 
िनयिु�मा कुनै �कारले पिन सहमित ह�न नसकेको 
अव�थामा अदालतबाट म�य�थह�को िनयिु� ह�नपुन� 
ह��छ । तर ��तुत स�दभ�मा सो िवषयमा सहमितको 
�यास गदा�गद� पिन सहमित नभएको भ�ने आधारह� 
दिेखएका छैनन् र िनवेदक क�पनीले पिन सो कुरा 
दखेाउन सकेको पाइदैँन ।

११. ��ततु िववादको स�दभ�मा िनवेदक 
क�पनीले िववाद समाधानका लािग अक� प�सगँ 
िलिखत सहमित गरी म�य�थ िनय�ु गन� खोजेको वा 
�य�तो सहमित ह�न अस�भव भएको अव�थामा आफँैले 
म�य�थ िनय�ु गरी सोको सूचना िवप�ी क�पनीलाई 
पठाएको भ�ने देिखदैँन । को�रयाको म�य�थतास�ब�धी 
कानूनअनसुार य�तो सूचना पठाएको भए सोमा तीस 
िदनिभ� अक� प�ले सहमित नजनाएको अव�थामा 
मा� अदालतबाट म�य�थ िनयिु� गन� �ि�या स�ु 
ह�ने देिख�छ । यसमा िनवेदक क�पनीको एक प�ीय 
िनवेदनका आधारमा मा� Korean Commercial 
Arbitration Board ले म�य�थ िनयिु� गरेको 
दिेखएको छ । यसैगरी Korean Arbitration Act को 
Article 8 र म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा २(क) 
को �प�टीकरण (२) मा म�य�थह�लाई िववाद स�ुपने 
गरी प�ह�बीच आदान �दान भएको प�, टेले�स, 
टेिल�ाफ, टेली �या�स वा िलिखत अिभलेख रहन 
स�ने �य�तै �कृितको दरुस�चार मा�यमह�लाई पिन 
म�य�थलाई िववाद स�ुपने िलिखत सहमित भएको 
मािनने �यव�था भएकोमा यसमा िवप�ी क�पनीसगँ 
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उपयु�� स�चार मा�यमबाट पिन म�य�थह�लाई 
िववाद स�ुपने गरी कुनै कुरा आदान�दान भएको 
देिखदँनै । यसरी प�ह�को सहमितिवना भएको 
म�य�थको िनयिु� र सोले िदएको िनण�य को�रयाको 
कानूनी �यव�था र नेपालको कानूनी �यव�थाको समेत 
�ितकूल रहेको देिख�छ । 

१२. प�ह�बीचमा म�य�थताको िनयिु� 
र काय�िविध स�ब�धमा कुनै सहमित नै नभएको 
अव�थामा एक प�ले िदएको िनवेदनका आधारमा 
Korean Commercial Arbitration Board ले 
म�य�थ िनयिु� गरकेो र म�य�थले आ�नै िकिसमको 
काय�िविध अपनाएको अव�थालाई मािथ उ�लेख 
भएअनसुार आपसी सहमित ह�नपुन� म�य�थताको 
सै�ाि�तक आधार र  कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
समेत िमलेको मा�न सिकने देिखएन । मािथ िववेचना 
भएका आधारमा यस िववादमा करार भएको र �यवसाय 
स�चालन भएको देश नेपालको कानूनको �ावधान 
तथा म�य�थता भएको भिनएको देश को�रयाको 
म�य�थतास�ब�धी कानूनले तोकेको �ि�या पूरा 
गरी म�य�थ (Arbitration Tribunal) को िनयिु� 
भएको नदेिखदँा �रट िनवेदकले काया��वयनको माग 
गरकेो म�य�थको िनण�य म�य�थता ऐन, २०५५ को 
दफा ३४(२)(क) बमोिजम स�झौतामा उ�लेख भएको 
कानून तथा काय�िविधबमोिजम म�य�थ िनय�ु भई 
िनण�य भएको मा�न िमलेन ।

१३. अब म�य�थताको लािग अवल�बन 
ग�रएको काय�िविध प�ह�बीच भएको स�झौताअनकूुल 
छ छैन भ�ने ��को स�ब�धमा िवचार गदा� म�य�थता 
ऐन, २०५५ को दफा ३४(२)(क) अनसुार म�य�थले 
िनण�यमा प�ुनको लािग अवल�बन ग�रएको काय�िविध 
प�ह�ले गरकेो स�झौताअनकूुल नभएमा �य�तो 
म�य�थको िनण�य काया��वयन ह�न स�दैन । New 
York Convention को Article V.1.d मा पिन उ� 
�ावधानलाई �वीकार ग�रएको छ । ��ततु िनवेदनमा 

िववादको त�य हेदा�  िनवेदक क�पनी र िवप�ी 
क�पनीका बीचमा िववाद समाधानका स�ब�धमा 
मूल स�झौताको दफा ७ बाहेक छु�ै स�झौता भएको 
दिेखदैँन । यी प�ह�बीचमा भएको मूल स�झौताको 
Article 7 मा Settlement of Disputes and 
Arbitration शीष�कमा If any dispute or 
ambiguity arises between the Parties, it shall 
be settled amicably and in good faith by the 
Parties. Unless otherwise directed by the 
contractor, the subcontractor must continue 
to perform the works while awaiting the 
settlement of dispute through arbitration. 
भिनएको छ । यस �ावधानअनसुार यस स�झौताका 
बारमेा प�ह�का बीचमा कुनै िववाद उ�प�न भएमा 
सद् िनयतसाथ आपसी समझदारीमा िववाद समाधान 
गन� र यिद यसरी समाधान ह�न नसकेमा स�झौताका 
प�ह�ले म�य�थताबाट िववादको समाधान 
नभएस�म र Contractor ले अ�यथा िनद�शन िदएमा 
बाहेक Subcontractor ले कामलाई िनर�तरता 
िदनपुन� गरी सहमित भएको पाइ�छ । ��ततु िववाद 
करारीय दािय�वको िवषयलाई िलएर सजृना भएको र 
सो करीय स�झौतामा ‘म�य�थताबाट िववाद समाधान 
नभएस�म’ भ�ने वा�यांश उ�लेख भएकोले उ� 
करारीय दािय�वको िवषयलाई म�य�थताबाट समाधान 
गन� प�ह�बीचमा करार ह�दँा नै सहमित भएको मा�न ु
पन� ह��छ । यसरी प�ह�ले करारका स�ब�धमा िववाद 
उठेमा �यसको समाधान म�य�थताबाट गन� भ�नेस�म 
उ�लेख भए पिन यसमा म�य�थताको िनयिु�को 
�ि�या, सं�या, लागू ह�ने कानून म�य�थताको 
काय�िविध वा अ�य सा�दिभ�क कुनै कुरा पिन उ�लेख 
भएको पाइदँैन । तर सो स�झौताले िववाद उ�प�न 
भएमा �यसको समाधान गन� आपसी सहमित कायम 
गन� इमानदार �यास गनु�पन� काय�लाई भने अिनवाय� 
सत� मानेको कुरामा कुनै ि�िवधा छैन ।

१०१३८ - अिधव�ा दवेे�� �धान िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत
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१४. उि�लिखत स�झौताअनसुार िववादको 
समाधान आपसी सहमितबाट ह�न नस�ने प�रि�थित 
उ�प�न भएको भए पिन िववादको समाधान गराउने 
बारमेा प�ह�बीच म�य�थ�ारा िववाद समाधान 
गराउन सोको �ि�या, कानून आिद िवषयमा दवुै 
प�ह�बीचमा सहमित गन� अवसर प�ह�लाई 
उपल�ध भएपिन �यसतफ�  कुनै �यास भएको 
देिखदँनै । आपसी समझदारीमा सद् िनयतपूव�क 
िववाद समाधान गनु�पन� �यव�था करारमा उ�लेख 
गनु�को अथ� सोअनसुारको काय� ह�न ु पद�छ वा सोको 
लािग �यास भएको िथयो भ�ने �प� देिखन ुअिनवाय� 
ह��छ । अ�यथा सो �ावधान रा�नकुो औिच�य ह�दँनै । 
उ� दफा ७ मा िववाद उ�प�न भएमा �यसको समाधान 
आपसी सहमितबाट गनु�पन� अिनवाय� सत� रहेको 
अव�थामा िनवेदकले म�य�थताको �ि�याको खोजी 
गनु� पूव� उ� सत�को इमानदारीपूव�क पालन गनु�  पन� 
ह��छ । सो �यास सफल नभएमा मा� म�य�थताको 
�ि�या स�ु गन� िम�ने भएको ह�दँा वैध �पमा िनय�ु 
भएका म�य�थले समेत अिधकार�े� �हण गनु�भ�दा 
अगािड करारमा उि�लिखत उ� �यव�थाको पालना 
भएको छ छैन भ�ने कुरा सिुनि�त गररे मा� आफूसम� 
आएको िववाद हेन�को लािग प�रप�व (mature) 
भएको पाइएमा मा� म�य�थको �ि�या अगािड 
बढाउन ु पन� ह��छ । म�य�थको अिधकारको मूल 
�ोत नै प�ह�बीचमा भएको सहमित हो । प�ह�को 
बीचमा भएको करारले आपसी समझदारीमा िववाद 
समाधान गन� �यव�था गरकेोमा �यसतफ�  �यास नै 
नगरी म�य�थताको �ि�या अवल�बन गनु�  र सोतफ�  
�यान नप�ुयाई िनण�य गनु�बाट �प� �पमा प�ह�को 
मनसाय र Amicable settlement clause िवपरीत 
अप�रप�व (premature) अव�थामा िनण�य भएको 
देिखन आएको छ । तसथ�, स�झौतामा आपसी 
सहमितबाट िववाद समाधान गन� �ावधानको अवल�बन 
नगरी म�य�थको �ि�यामा आएको त�यतफ�  �यान 

निदई अवल�बन ग�रएको म�य�थताको �ि�या 
प�ह�को सहमितअनकूुलको मा�न िम�ने देिखएन ।

१५. �रट िनवेदकको मागबमोिजम भएको 
म�य�थको िनयिु� र म�य�थताको �ि�याको 
स�दभ�मा िवप�ीलाई उिचत सनुवुाइको अवसर िदए 
निदएकोस�ब�धी अक� ��को स�ब�धमा िवचार गदा� 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२)(ग) अनसुार 
प�ह�लाई म�य�थताको कारबाहीको समयमै 
जानकारी गराइएको भएमा मा� िवदेशमा भएको �य�तो 
िनण�य नेपालमा काया��वयन ह�न स�दछ । �य�तै New 
York Convention को Article V.1.d मा िवदेशमा 
भएका म�य�थको िनण�य काया��वयन गन� इ�कार गन� 
सिकने आधारमा “The party against whom the 
award is invoked was not given proper notice 
of the appointment of the arbitrator or of the 
arbitration proceedings or was otherwise 
unable to present his case” भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यी �ावधानह�बाट म�य�थको �ि�यामा 
प�ह�लाई सनुवुाइको यथे� अवसर िदएको ह�नपुन� र 
उनीह�ले आ�नो बचाउमा �माण पेस गन� नपाएको 
दिेखएमा �य�ता िनण�य अमा�य ह�ने गरी �व�छ 
सनुवुाइको िस�ा�तलाई मह�वका साथ आ�मसात् 
गरकेो दिेख�छ ।

१६. िनवेदकले िवप�ी कोनेको क�पनीलाई 
म�य�थताको िनयिु� स�ब�धमा सूचना िदएको भनी 
दाबी गरतेफ�  हेदा�, िनवेदकले सन् २००९ फे�अुरी 
६ मा Korean Commercial Arbitration Board 
मा आ�नो दाबी ��ततु गरकेो र ऐ.२७ मा सो बोड�ले 
म�य�थकता�  िनय�ु गन�को लािग सूचना पठाएको, 
उ� सूचना नेपालको ठेगानामा प�ुन नसक� पनुः 
सूचना पठाउदँा पिन नपगेुकोले कोनेकोको �ब�ध 
िनद�शक Mr. Hyunil Chung लाई ऐ. अि�ल २९ मा 
को�रयामा नै �याद सूचना पठाएकोमा सो सूचना िनजले 
�ा�त गरी १७ जलुाई २००९ मा आ�नोतफ� बाट 
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�ितवादसमेत गरकेो भनी िनवेदनमा उ�लेख गरी 
�ितवादको �ितिलिपसमेत �रट िनवेदनका साथ 
सलं�न गरकेो पाइ�छ । तर सूचना पाउने �यि� िनज 
�ब�ध िनद�शक Mr. Hyunil Chung उपर समेत दाबी 
रहेको र िनजउपरको दाबी िनवेदकले िवनाआधार 
कारण िफता� िलएको दिेखएबाट िनजले �ा�त गरकेो 
सूचनालाई क�पनीले नै सूचना पाएको र िनजले नै 
क�पनीको तफ� बाट म�य�थताको �ि�यामा सहभागी 
भएको भनी मा�न िम�ने देिखएन । िनजले क�पनीको 
तफ� बाट म�य�थताको �ि�यामा सहभागी ह�ने, 
क�पनीको तफ� बाट सनुवुाइमा भाग िलने वा �ितर�ा 
गन� गरी कुनै अिधकारप� पाएको भ�ने िजिकर पिन 
िनवेदकले िलन सकेको पाइदँैन । नेपालमा काया�लय 
रहेको कोनेको क�पनीले नै म�य�थताको कारबाहीको 
सूचना �ा�त गरकेो भ�ने �वयं िनवेदकको भनाइबाट 
र अ�य कुनै िमिसल संल�न कागजबाट ख�ुन आएको 
छैन । 

१७. यसमा िनज �ब�ध िनद�शकले बझेुको 
भिनएको सूचना केवल म�य�थकता� िनयिु�का लािग 
मा� िदएको �वय ं िनवेदकको भनाइबाट देिख�छ । 
सोबाहेक म�य�थताको �ि�यामा �ितवाद गन� वा 
सनुवुाइ �ि�यामा सहभागी ह�ने स�ब�धमा अक� 
सूचना पठाएको भनी िनवेदक क�पनीले भ�न सकेको 
पाइदँैन । म�य�थको िनण�य (Arbitration Award) मा 
पिन सो क�पनीलाई म�य�थताको कारबाहीको सूचना 
यो िमितमा जारी भएको हो वा यो िमितमा सोस�ब�धी 
सूचना �ा�त गरकेो हो भ�ने स�ब�धमा केही उ�लेख 
गरकेो पाइदैँन । साथै यी िवप�ीले �ितर�ा वा �ितवाद 
गरकेो भ�ने पिन देिखन आउदँनै । यसैगरी एकपटक 
िदएको र पाएको सूचना सबै काय�को लािग पया��त 
ह�दैँन । कानूनले तोकेको अलग काय�को लािग अलग 
अलग नै सूचना िदनपुन� ह��छ । एउटा काय�का लािग 
पिन सूचना िदन छुट गरी गरकेो िनण�यले कानूनी 
मा�यता पाउदँैन । सनुवुाइको पया��त मौका नपाई 

भएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह�दँा काया��वयनयो�य मा�न सिकँदैन । �यसैले ��ततु 
म�य�थतामा पिन िनज कोनेको क�पनीका �ब�ध 
िनद�शक Mr. Hyunil Chung ले म�य�थ िनयिु� 
गन� सूचना बझेुकोमा सूचनाअनसुारको कुनै काम 
तथा �यास नगरी क�पनीको आिधका�रक प� िवना 
नै केबल �ितवाद मा� गरकेोलाई म�य�थतास�ब�धी 
कानूनअनसुार म�य�थ िनयिु�को मौका पिन िदएको र 
सनुवुाइको पिन मौका िदएको भनी मा�न ु�यायसङ्गत 
ह�दँैन । यसरी भएको िनण�यले कानूनी मा�यता नपाउने 
ह�दँा �य�तो िनण�य काया��वयनयो�य पिन ह�न स�दैन । 

१८. िववाद समाधानको लािग अपनाइने 
ज�तोसकैु उपायमा पिन अक� प�लाई सनुवुाइको 
लािग पया��त मौका निदई सो प�लाई असर पन� िनण�य 
गनु�  ह�दँैन भ�ने िव�व�यापी मा�यता हो । यो कागजी 
औपचा�रकताको मा� िवषय होइन । य�तो सूचना 
स�बि�धत प�ले पाएको ह�न स�ने र सो पाएअनसुार 
वा�तिवक �ितवाद गन� स�ने पया��त आधार रहेको 
ह�नपुद�छ । यसै कारण �य�तो सूचना तामेल गन� �प�ट 
रीत �ि�या कानूनमा नै उ�लेख ह��छ । साथै �ितवाद 
गन� काय� �ाकृितक �यि�को हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजम रीत प�ुयाई िनय�ु गरकेो �ितिनिध र 
कानूनी �यि�को हकमा कानूनबमोिजम रीत प�ुयाई 
िनय�ु गरकेो �ितिनिधले मा� गन� पाउने ह��छ । �यसैले 
�ितवाद गन� क�पनीबाट �ितर�ाको लािग अिधकार 
�ा�त �यि� ह�नपुन� दिेख�छ । अ�यथा क�पनीको सही 
�ितिनिध�व ह�न नसक� क�पनीको अिहतसमेत ह�ने 
स�भावना रह�छ । तसथ�, यस म�य�थतामा िवप�लाई 
म�य�थ िनयिु� र कारबाहीको �ममा िवप�ीको 
�व�छ सनुवुाइको हक सिुनि�त ह�ने गरी आिधका�रक 
�पमा सूचना िदएको नदेिखदँा म�य�थता ऐन, २०५५ 
को दफा ३४(२)(ख) तथा New York Convention 
को Article V.1.d बमोिजमको सत� पूरा गरकेो मा�न 
िमलेन । 

१०१३८ - अिधव�ा दवेे�� �धान िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत
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१९. अतः मािथ िववेचना भएबमोिजम 
को�रयामा �रट िनवेदकको िनवेदनका आधारमा 
भएको म�य�थको िनयिु� र म�य�थको काय�िविध 
प�ह�बीचमा स�झौता वा िनजह�बाट तोिकएको 
कानूनबमोिजम नभएको, प�ह�ले गरकेो 
स�झौताबमोिजम िवप�ीलाई आपसी सहमितबाट 
िववाद समाधान गन� पाउने हकबाट वि�चत ग�रएको, 
�व�छ सनुवुाइको मा�य िस�ा�तअनसुार म�य�थ 
िनयिु� नभएको र कारबाहीको �ममा िवप�ीलाई 
समयमा आिधका�रक सूचना निदई �ितिनिध�वको 
अवसरिवना िनण�य ग�रएको दिेखन आयो । उ� 
अव�थाबाट म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२) 
को ख�ड (क) र (ख) तथा Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards को Article V.1.b तथा V.1.d  
मा उि�लिखत िवदेशमा भएको म�य�थको िनण�य 
काया��वयनको लािग ह�नपुन� आधारभूत सत� पूरा 
भएको देिखएन । तसथ�, िनवेदकको मागबमोिजम 
सो म�य�थको िनण�य काया��वयनका लािग िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउन निम�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६६/१२/१७ मा भएको 
फैसला बदर गन� उ��ेषणको आदेश र सो िनण�य 
काया��वयन गन� परमादेशको आदेश जारी गन� िम�ने 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७५।१।१३

०७४-CR-०४०५

म�ुा: कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला भोजपरु बोया गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ७ ब�ने िनमते�बा शेपा�

िव��
��यथ� / वादी : पेमलम ु शेपा�को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § �यानस�ब�धी म�ुाह�मा आवेशको 
अव�थालाई अपराधको गा�भीय� घटाउने 
प�रि�थितको �पमा िलइन े ह�दँा य�तो 
ह�यालाई मनसाय��ेरत ह�याको वग�मा 
राखेर ह�ेरएको पाइँदैन । य�तो ह�यामा 
�ितवादीमा पीिडतउपर आ�मण गन� 
उ�ेजना भने त�काल जागतृ भएको 
ह��छ । आवेशको उ�ेजनामा ग�रने काय�मा 
कता�ले �यसबाट उ�प�न ह�न े प�रणामको 
�याल नगन� र �यस स�ब�धमा कुनै 
सोच िवचारसमेत नगन� ह�दँा आवेशको 
अव�थालाई त�कालीन भावावेश र 
उ�ेजनाको �पमा िलनुपन� ह��छ । य�तो 
आवेश वा �य�तो उ�ेजना मतृकको 
ि�याकलापबाट वा िनजसगँ अ�यो�याि�त 
ि�याकलापबाट �ितवादीको 
मानिसकतामा त�काल िसिज�त गराउने ।

(�करण नं.६)

�नण�य नं. १०१३९
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िकरण कुमारी ग�ुता

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी अ�बरराज पौडेल
भोजपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव
माननीय �यायाधीश �ी केदार पौडेल
पनुरावेदन अदालत धनकुटा

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : पनुरावेदन 

अदालत धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम �ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य एवं 
ठहर यस�कार छः

िमित २०६८।१२।१८ गते बेलकुा १९:०० 
बजेको समयमा मतृक, �ितवादी, जाहेरवालालगायतका 
स-प�रवार बसी खाना खाइरहेको अव�थामा 
�ितवादीले एक टु�ा मा� मास ु खाएर अ�य 
फािलिदए । मतृकले िकन फालेको भनी अगेनाबाट 
अग�ुटो िझक� �ितवादीको ख�ुामा िहका�यो । 
�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरकेो सरुमा िचरपट 
दाउराले मतृकको बायापँ��को गालामा हाने मतृक 
भइुमँा ढले केही समयपिछ मतृक ला�पान�ु शेपा�को 
घरमा गएछ । सोही समयमा नै िनजको मखुबाट 
रगत िन�कन थालेपिछ िमित २०६८।१२।१९ गते 
उपचारको लािग िज�ला अ�पताल भोजपरुमा लगी 

उपचारको �ममा िमित २०६८।१२।२१ गते िबहान २ 
बजेको समयमा म�ृय ुभएको ह�दँा कानूनबमोिजम गरी 
कारबाही गरी पाउ ँ भनी िमित २०६८।१२।२१ गते 
पेमालम ुशेपा�ले िदएको जाहेरी दरखा�त । 

भोजपरु िज�ला अ�पतालमा मतृक पेमािछरी 
शेपा�  मतृ अव�थामा रहेको भ�ने बेहोराको घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुका । 

भोजपरु िज�ला बोया गा.िव.स. वडा नं. ७ 
ि�थत घटना�थलमा रगतज�तो रातो दिेखने टाटाह� 
दिेखएको ठीक साचँो हो भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी 
मचु�ुका । 

िमित २०६८।१२।१८ गते दाज ुला�पान�ु 
शेपा�ले खाना खान मलाई बोलाएकोले खाना खाई 
सामा�य जाडँ खाई बेलकु� १७:०० बजेको समयमा 
िछमेक�को घरबाट आ�नो घरमा फिक� ए ँ । १९:०० 
बजेको समयमा खाना खाने �ममा एक टु�ा मास ुमा� 
खाए ँर अ�य सबै कुकुरलाई िदए ँ। मतृक छोराले िकन 
फालेको भनी मलाई कराई दाउराले दािहने ख�ुामा 
िहका�यो । मैले �रस था�न नसक� �रसको आवेगमा आएर 
िचरपट दाउराले अनहुारलगायतका भागमा िहका�ए,ँ 
रगता�मे भई भइुमँा लड्यो िमित २०६८।१२।१९ 
गते उपचार गन� भोजपरु िज�ला अ�पतालमा 
ल�यौ ँ । उपचारको �ममा िमित २०६८।१२।२१ गते 
िबहान २ बजेको समयमा मतृकको म�ृय ुभएको भनी 
�ितवादी िनमते�बा शेपा�ले िमित २०६९।०१।०३ गते 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरी िनजको 
छोरालाई कुटिपट गरी घाइते बनाएको कुरा घटना 
भएको भोिलप�ट िबहान भोजपरु अ�पतालबाट 
ए�बलेु�स बोलाएपिछ थाहा पाएको ह� ँ। उपचारको �ममा 
िमित २०६८।१२।२१ गते िबहान २ बजेको समयमा 
म�ृय ु भएको हो । िनज अिभय�ुलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी बिुझएका मािनसह� दाला�पा 
शेपा� र कृ�णधन तामाङले �ायः एकै िमलान ह�ने गरी 

१०१३९ - िनमते�बा शेपा� िव. नेपाल सरकार
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ग�रिदएको कागज । 
िमित २०६८।११।१८ मेरो घर प�चो काय��म 

भएकोले �ितवादीलगायतका स-प�रवारलाई बोलाई 
खाना ना�तासमेत खाई बेलकु� अ�दाजी १७:०० 
बजेको समयमा घर फक� घरमा �ितवादीले खाना 
खाने �ममा खाना कुकुरले जठुो लगाएको कारण 
�ितवादीले खाना फालेको सरुमा िनह� ँ खोजी खाना 
फालेपिछ मतृकले िकन खाना फालेको भनी बबुा 
�ितवादी िनमते�बा शेपा�लाई िहका�एपिछ �ितवादी 
�रसको आवेगमा आई दाउराले अनहुारलगायतका 
भागमा िहका�ई घाइते बनाएपिछ मतृक मेरो घरमा 
आयो । िनजको आमाले, बाबलेु छोरालाई िहका�एको भनी 
बताएकोले मैले थाहा पाएको ह� ँ। िमित २०६८।१२।१९ 
गते िज�ला अ�पताल भोजपरुमा उपचार गन� लगी 
उपचारको �ममा िमित २०६८।१२।२१ गते म�ृय ु
भएको हो भनी बिुझएका मािनस ला�पान�ु शेपा�ले 
ग�रिदएको कागज । 

बबुा �ितवादीले खाना खाने �ममा एक 
टु�ा मास ु खाई अ�य खाना मास ु फाली कुकुरले 
खान थालेपिछ मतृक दाजलेु �ितवादी बबुालाई 
कराउदँ ै ल�ीले बबुाको ख�ुामा �हार गरपेिछ बबुाले 
पिन दाउराले मतृक दाजलुाई िहका�उन ुभयो । दाजकुो 
मखुबाट रगत बगी रहेको िथयो । दाज ुर आमा बडाबाको 
घर गएकोले र राित �यही ँसतुी भोिलप�ट उपचारको 
लािग भोजपरु िज�ला अ�पताल लगी उपचारको 
�ममा िमित २०६८।१२।२१ गते दाजकुो म�ृय ुभएछ 
भनी बिुझएका मािनस िनमलम ु शेपा�ले ग�रिदएको 
कागज । 

मतृकको म�ृय ु Subdural Hemorrhage 
को कारण भएको भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन । 

�ितवादीले आ�नो छोरा पेमािछरी शेपा�लाई 
िमित २०६८।१२।१८ गते बेलकुा खाना खाने 
�ममा खाना कुकुरले जठुो लगाएकोले �ितवादीले 

खाना फािलिदएको ह�दँा सो देखेर मतृकले कराउदँा 
�ितवादीले मातेको सरुमा ल�ीले कुटिपट गरकेो कारण 
मतृक घाइते भई उपचार गन� िमित २०६८।१२।१९ 
गते भोजपरु िज�ला अ�पतालमा लगेको र उपचारको 
�ममा िमित २०६८।१२।२१ गते म�ृय ुभएको भ�ने 
सनेुको ह�,ँ भनी ितथ�बहादरु तामाङसमेतले �ायः एकै 
िमलान ह�ने गरी लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

पेमिछरी शेपा�को म�ृय ु �ितवादीले छोडेको 
चोटकै कारण भएको त�य �मािणत भएको, मतृकलाई 
मानु�  पन�स�मको इवी �ितवादीसगँ नरही �ितवादीलाई 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� िनजले आ�नै 
छोरालाई दाउराले �हार गरी घाइते बनाएको र 
उ� चोटकै कारण िनजको म�ृय ु भएको भ�ने सबदु 
�माणबाट देिखएको र �ितवादीले गरकेो उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१४ नं. �ारा प�रभािषत कसरुज�य अपराध भएकोले 
िनज �ितवादी िनमते�बा शेपा�लाई ऐ.महलको १४ नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
प� । 

िमित २०६८।१२।१८ गते बेलकुा मेरो दाज ु
ला�पान�ु शेपा�को घरबाट जाडँ खाई घर आएको बेला 
मतृक छोराले जाडँ खाई िकन मातेको भनी मेरो ख�ुामा 
ल�ीले िहका�एपिछ मैले पिन मतृक छोरालाई ल�ीले 
िहका�एपिछ छोरा दाजकुो घरमा गएर सतेुछ । भोिलप�ट 
मतृक छोरा िबरामी भएको थाहा पाई गई हेदा�  मतृक 
छोराको गाला सिु�नएको िथयो उपचार गराउन भोजपरु 
िज�ला अ�पतालमा लगी उपचारको �ममा िमित 
२०६८।१२।२१ गते म�ृय ुभएको हो मैले मान� िनयतले 
कुटिपट नगरकेोले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भनी �ितवादी िनमते�बा शेपा�ले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान । 

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनको External 
तथा Internal परी�णको महलमा हेदा� उ�लेखनीय 
घा चोट नभई गालामा ५×२ से.मी. खिुलएको र २×२ 
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से.मी. को लामो सिुनएको भ�नेस�म उि�लिखत भएको 
��ततु म�ुामा मतृकलाई चोट छाडेप�ात् भोिलप�ट 
�ितवादीसमेत भई उपचारको लािग �याएको मतृकको 
म�ृय ु Hamorrhage बाट भएको मतृकको शरीरका 
भागह�मा घा चोट नरहेको भ�ने कुरा उ�लेख ह�नकुो 
साथै जाहेरवाला व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� 
एवं मौकामा कागज गन� मािनसह�ले गरकेो बकप�, 
�ितवादीको बयानसमेत िमिसल संल�न सबतु 
�माणसमेतका आधारमा हेदा�  वादी दाबीबमोिजमको 
कसरु दिेखन आएन । ��ततु वारदात �यानस�ब�धी 
६ नं. िवपरीतको देिखन जादँा �ितवादी िनमते�ब 
शेपा�लाई ऐ. ६ नं. को दहेाय २ नं. बमोिजम �. ५००।- 
(पाचँ सय मा�) ज�रवाना र कैद वष� २ ह�नेमा कैद 
वष� १ (एक) र ज�रवाना �. ५००।- (पाचँ सय मा�) 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु भोजपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०६९/७/२२ को फैसला । 

भोजपरु िज�ला अदालतले �ितवादीउपर 
कसरु ठहर गरकेो कानून �यानस�ब�धीको महलको 
६(२) नं. ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�न स�दैन । िकनिक 
�यानस�ब�धीको महलको ६(२) ले “आवेशको 
अव�था” लाई समेट्दैन । उ� नं. मा उि�लिखत 
“केही कुरा गदा�” भ�ने श�दावलीले आवेशमा आएको 
अव�थामा ठूलो िचरपट िलएर टाउकोको भागमा 
�हार गरकेो अव�था अथा�त् कुटिपटको अव�थालाई 
जनाउन स�दैन । सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
निजरह�बाट समेत ��ततु म�ुामा �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. अनसुारकै सजाय गनु�  पन�मा ६(२) 
बमोिजम सजाय गरकेो भोजपरु िज�ला अदालतको 
फैसला �िुटपूण� एव ंबदरयो�य रहेको छ । अतः उपयु�� 
आधार �माणह�बाट ��यथ� �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबी �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम 
सजाय गनु�  पन�मा अिभयोग मागदाबीभ�दा कम 
�यानस�ब�धीको महलको ६(२) नं. बमोिजम मा� 
सजाय गरकेो भोजपरु िज�ला अदालतको फैसला 

�िुटपूण� एवं बदरभागी रहेकोले उ� फैसला उ�टी गरी 
��यथ� �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत धनकुटामा 
परकेो पनुरावेदन प� । 

यसमा �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम� समेत बयान गदा� आफूले �रसको 
कारण दाउराले छोराको अनहुारमा हानेको र सोही 
चोटका कारण छोराको म�ृय ु भएको भ�ने त�यमा 
सािबत भई बयान ग�ररहेको अव�थामा ��ततु 
वारदातलाई भिवत�यको वारदात मानी �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको ६(२) बमोिजम सजाय गन� 
गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ न�बरको कानूनी �यव�था 
तथा सो स�ब�धमा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
भएको �या�यासमेतको रोहमा फरक पन� स�ने 
दिेखदँा अ.बं. २०२ न�बर तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार गरी म�ुा पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाको िमित २०७०/२/५ गतेको 
आदेश । 

यसमा िज�ला भोजपरु, बोया गा.िव.स. 
वडा नं. ७ ब�ने मतृक �ेमिछरी शेपा�को िमित 
२०६८/१२/२१ मा भोजपरु िज�ला अ�पतालमा 
भएको शव-परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो 
कारणमा Subdural hemorrhage भनी उ�लेख 
गरकेोमा Subdural hemorrhage के कारणले 
भएको हो सो स�ब�धमा ��ट उ�लेख भएको नदेिखदँा 
उ� शव-परी�ण गन� भोजपरु िज�ला अ�पतालका 
िचिक�सकलाई पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय 
धनकुटामाफ� त बकप�को लािग िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत धनकुटाको िमित 
२०७०/४/१७ गतेको आदेश । 

मतृक �ेमिछरी शेपा�को पो�माट�म �रपोट�  मैले 

१०१३९ - िनमते�बा शेपा� िव. नेपाल सरकार
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नै तयार गरकेो ह� ँ । मतृकको दे�े गालामा िपि�सएको 
घाउ ५ से.मी.×२ से.मी. िथयो । मखुको बायापँ�� 
ओठको छेउमा िनलडाम २ से.मी.×१ से.मी. को 
िथयो । िभ�ी चोटमा Left far ictal bone मािथितर २ 
से.मी.×२ से.मी. देिखएको Left temporal region 
मा क�रब २०० ml Subdural Hematoma तथा 
(रगत जमेको) तथा Cerebral Contusion पाइएको    
िथयो । Subdural hemorrhage टाउकोमा चोट 
लागेको कारणले भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
मतृकको शव परी�ण गन� िचिक�सक डा. जोशनलाल 
ब�ाचाय�ले अदालतमा िमित २०७०/४/१० मा गरकेो 
बकप� । 

िमिसल संल�न �माण कागजबाट स�ु 
भोजपरु िज�ला अदालतबाट �ितवादी िनमते�बा 
शेपा�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(२) 
नं. अनसुार कैद र ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िमित 
२०६९/७/२२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई िनज �ितवादीलाई दाबीबमोिजमको कसरुमा 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को फैसला । 

पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसलामा 
िच� बझेुन । मतृक मेरो छोरो हो । आ�नो थालको मास ु
फालेको भनी मलाई ख�ुामा हानेकोले मैले दाउराको 
िचरपटले छोरालाई हानेको कारण छोराको म�ृय ु
भएको भनी अनसु�धान अिधकारी एव ं अदालतमा 
समेत सािबत भई बयान गरकेो छु । य�तो अव�था 
िव�मान ह�दँा �यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. 
अनसुार मलाई सजाय गदा�समेत �यायको म�सद पूरा 
ह�ने ह�दँा मेरो पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �याय इ�साफ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� । 

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� आज यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु 

म�ुामा पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी िकरणकुमारी ग�ुताले मतृकलाई 
मानु�पन� कुनै कारण नरहेको, िनजसगँ पूव��रसइवी 
नरहेको साथै �रसको आवेगमा �हार गरकेो िचरपटबाट 
म�ृय ुभएको भनी मेरो प�ले अदालतमा समेत सािबत 
भई बयान गरकेो ह�दँा पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �याय 
इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

िव�ान्  अिधव�ाको बहस बुदँालाई समेत 
म�यनजर राखी िमिसल संल�न �माण कागजको 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को फैसला िमलेको 
छ, छैन ? पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ह�नपुन� हो वा     
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पेमािछरी शेपा�को 
म�ृय ु �ितवादीले छाडेको चोटकै कारण भएको 
त�य �मािणत भएको, मतृकलाई मानु�स�मको इवी 
�ितवादीसगँ नरही त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
िनजले आ�नै छोरालाई दाउराले �हार गरी घाइते 
बनाई सोही चोटका कारण िनजको म�ृय ुभएको ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग 
दाबी भएको ��ततु म�ुामा �ितवादी िनमते�बा शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम 
१ वष� कैद र पाचँ सय ज�रवाना ठह�याएको स�ुको 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीलाई दाबीबमोिजमको 
कसरुमा १० वष� कैद सजाय गरी पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई �ितवादी 
िनमते�बा शेपा�को ��ततु पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस 
भएको पाइयो । 

३. िमित २०६८/१२/१८ गते बेलकुा 
अ�दाजी ७:०० बजेको समयमा जाहेरवाली, मतृक 
छोरा र �ितवादी िनमते�बा शेपा�सिहतका प�रवारह� 
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बसी खाना खान ला�दा �ितवादी िनमते�बाले एक चौटा 
मास ुमा� खाई अ� खाना फालेबाट छोरा पेमिछरीले 
खाना फालेको िवषयमा िकन फालेको भनी अगेनाको 
अग�ुटो िझक� िहका�उदँा �ितवादीले आवेशमा आई 
िचरपट दाउराले छोराको मखुमा िहका�उदँा िनज 
ढले र पिछ िनजकै काका ला�पा न�ु शेपा�को घरमा 
गएकोमा रगत छादी बेहोस भएकोमा सोको भोिलप�ट 
िबहान ए�बलेु�समा राखी िज�ला अ�पताल भोजपरुमा 
�ितवादीसिहत भई उपचारको लािग लगेकोमा िमित 
२०६८/१२/२१ गते छोराको म�ृय ुभएको भ�ने जाहेरी 
देिखयो । त�काल बिुझएका मािनस दाला�पा शेपा�, 
कृ�णधन तामाङ, ता�पान�ु शेपा�, िनलम शेपा�समेतका 
मािनसह�ले जाहेरीमा उि�लिखत घटना िववरणलाई 
समथ�न ह�ने गरी लेखाइिदएका छन् । मतृकको म�ृय ु
Subdural hemorrhage का कारणबाट भएको 
भ�ने लास जाचँ �ितवेदनबाट दिेख�छ । �ितवादीले 
अिधकार�ा�त अिधकारी एवं अदालतमा बयान गदा� 
बरामद भएको लाठीले बाया ँगालामा �हार गरकेो सोही 
चोटको कारण मतृक छोराको म�ृय ु भएको हो भनी 
सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । 

४. �यानस�ब�धी महलको ६ नं. को कानूनी 
�यव�था हेदा� संयोगवश केही काम कुरा गदा� ला�न 
गएको अथा�त् कुनै पूव��ान जानकारी नभई प�रणामको 
अनिभ�ता रहेको अव�थामा परी म�ृय ु भएकोलाई 
आकिष�त ह�ने हो । ��ततु म�ुामा काठको िचरपटले 
टाउकोमा �हार गरी िभ�ी भागह� द�खल ह�ने 
गरी �हार गरकेो िमिसल सलं�न �माणबाट देिखदँा 
सयंोगवश भएको मा�न िम�ने देिखएन ।

५. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. हेदा�, 
�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 खुवाएमा बाहेक 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु�का इ�यािदले हा�दा 

सोही चोट िपरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �प�ट कानूनी �यव�था रहेको  
पाइ�छ । यस नं. बमोिजम सजाय ह�ने कसरु वारदात 
कायम ह�न िन�न सात अव�था र त�व िव�मान रहेको 
ह�नपुछ� ः

१) �यान मान� मनसाय नभएको, २) �यान 
िलनपुन�स�मको इवी पिन नरहेको, ३) लकु� 
चोरीकन पिन नहानेको, ४) साधारण लाठा, 
ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािदले हानेको, ५) 
िवष न�वाएको, ६) जोिखमी हितयारले 
नहानेको र ७) उसै मौकामा उठेको कुनै कुरा 
�रस था�न नसक� हानेको । 

६. �यानस�ब�धी म�ुाह�मा आवेशको 
अव�थालाई अपराधको गा�भीय� घटाउने 
प�रि�थितको �पमा िलइने ह�दँा य�तो ह�यालाई 
मनसाय�े�रत ह�याको वग�मा राखेर हे�रएको 
पाइदैँन । य�तो ह�यामा �ितवादीमा पीिडतउपर 
आ�मण गन� उ�ेजना भने त�काल जागतृ भएको 
ह��छ । आवेशको उ�ेजनामा ग�रने काय�मा कता�ले 
�यसबाट उ�प�न ह�ने प�रणामको �याल नगन� र �यस 
स�ब�धमा कुनै सोच िवचारसमेत नगन� ह�दँा आवेशको 
अव�थालाई त�कालीन भावावेश र उ�ेजनाको �पमा 
िलनपुन� ह��छ । य�तो आवेश वा �य�तो उ�ेजना 
मतृकको ि�याकलापबाट वा िनजसगँ अ�यो�याि�त 
ि�याकलापबाट �ितवादीको मानिसकतामा त�काल 
िसिज�त गराएको ह��छ । 

७. ��ततु म�ुामा �यान मान�को मनसाय, 
�यान िलनपुन�स�मको इवी र लकु� चोरीकन हानेको 
पिन िमिसल सलं�न �माणबाट देिखदँैन । ��ततु 
वारदात पूव�िनयोिजत ह�याको वारदात होइन । ��ततु 
वारदात �ितवादीले मास ु फालेको िनह�मँा मतृकले 
�ितवादीलाई अग�ुटोले िहका�एकोले �ितकार �व�प 
उसै मौकामा उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा 

१०१३९ - िनमते�बा शेपा� िव. नेपाल सरकार
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आइ िचरपटले �हार गरकेो र सो कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको िमिसल संल�न �माणबाट दिेखदँा ��ततु 
वारदात �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�तको 
कसरु देिखन आयो । ��ततु वारदात न त पूव�िनयोिजत 
न त भिवत�य नै परकेो अव�था छ । पूव� �रसइवीले 
मानु�पन� िनयत नभए पिन त�काल उठेको �रसबाट 
आवेशमा आई �हार गरकेो देिखदँा ��ततु वारदात 
आवेश �े�रत ह�या (Provocation Homicide) को 
�ेणीिभ� पन� नै देिखयो । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी िनमते�बा शेपा�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०/८/९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
/ �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७५।३।१०

म�ुा : अशं चलन

०७२-CI-०७३३
पनुरावेदक / �ितवादी : धम�लालक� बहुारी, 

वैकु�ठलालक� �ीमती, काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २० 
कोिहटी टोल ब�ने पदम जोशीसमेत

िव��
��यथ� / वादी : धम�लाल जोशीको छोरा काठमाड� 

िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.२० कोिहटी टोल ब�ने माधवलाल जोशी

०७२-CI-०७३५
पनुरावेदक / वादी : धम�लाल जोशीको छोरा काठमाड� 

िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.२० कोिहटी टोल ब�ने माधवलाल जोशी

िव��
��यथ� / �ितवादी : धम�लाल जोशीक� बहुारी, 

वैकु�ठलाल जोशीक� �ीमती काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.२० कोिहटी टोल ब�ने पदम जोशीसमेत

 § ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका अ�य 
अंिशयारसमेतले उ� ऋणको भार बेहोरकेो 
कुनै �माणबाट नदेिखई रहकेो अव�थामा 
सो घर सगोलको आज�नको स�पि� भनी 

�नण�य नं. १०१४०
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ब�डा ला�ने भनी अथ� गन� �यायको रोहबाट 
उपयु� नदेिखने ।

(�करण नं.१०)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सिवता बराल एवं िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालमकुु�द �े�

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपाने एव ं िव�ान्  अिधव�ा �ी 
हेमकुमार �े�

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६९, अंक ३, िन.नं.८७८८

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� : 
माननीय �यायाधीश �ी खडान�द ितवारी
काठमाड� िज�ला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
माननीय �यायाधीश �ी िशवराज अिधकारी
पनुरावेदन अदालत पाटन 

फैसला
�या. िव��भर�साद ��े : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) 
बमोिजम दता� भई हाल �याय �शान ऐन, २०७३ को 
दफा १२(१) को ख�ड (क) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� रही िनण�याथ� यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य र ठहर 
यस�कार छः

मूल प�ुष �व.धम�लाल जोशीका ४ 
स�तानमा जेठो �व.वैकु�ठलाल जोशी, मािहलो 
�ा�रकालाल जोशी, िववािहता छोरी पाव�ती जोशी 
म�ल र का�छा छोरा म िफरादी माधवलाल जोशी 

ह� । िवप�ीम�येक� पदम जोशी वैकु�ठलालको �ीमती 
भाउजू र �ा�रकालाल जोशी भाई नाताका ह�न् । बबुा 
आमा तथा दाज ु वैकु�ठलाल जोशीको म�ृय ु भइसके 
पिन बबुा र हामी दाज ु भाइबीच हालस�म अंशब�डा 
भएको छैन । हामी सबै काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.२० कोिहटी टोलि�थत 
िक.नं. ५३० को घर ज�गामा नै बसी आएका छौ ँ । 
िमित २०४२/४/९ गते �थानीय भ�भलादमीको 
रोहबरमा मानो छु��ई २०४६ सालमा खानेपानीको 
धारा र २०५४ सालमा टेिलफोनको लाइन छु�ाछु�ै 
िलई िभ�द ैब�दै आएका िथय� । अशं छुट्याई िदनहुोस् 
भनी िवप�ीलाई पटकपटक भ�दा नमानेको ह�दँा 
बा�य भई िफराद गन� आएको छु । िमित २०४२/४/९ 
लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी स�पूण� स�पि� 
िवप�ी भितजा वीर�े�लाल जोशीसमेतको िज�मामा 
ह�दँा स�पूण� स�पि�को फाटँवारी िलई सो स�पि�लाई 
३ भाग लगाई िफरादीको १ भाग छुट्याई चलनसमेत 
चलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी माधवलाल 
जोशीको िमित २०६७/११/१२ को िफराद प� ।

नाता प�ुतेवारीमा िववाद नभए पिन 
�ितवादीम�येका �ा�रकालाल जोशीसमेतको 
िमलोमतोमा ��ततु िफराद परकेो हो । हालस�म पिन 
सगैँ बसी एकै चलुोमा खाना खाने िवप�ीले सगोलमा 
बसी बढे बढाएको स�पि� दबाउन िछपाउन तथा 
आफूलाई फाइदा तथा मलाई हािन नो�सानी प�ुयाउन 
िमित २०४२/४/९ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
गन� िनकै कसरत गरकेो देिख�छ । दाबीबमोिजम 
२०४२ सालमा मानो छु��एको भ�ने कुरा झ�ुा 
हो । साथै अंशभाग लेउ भनी िवप�ीले उ�चारणसमेत 
गनु�  भएको छैन र अंश ब�डा गनु�पन�स�मको घटना 
वा प�रि�थित हालस�म परकेोसमेत छैन । िवप�ीका 
दाज ु मेरा पित वैकु�ठलालको िमित २०६७/६/९ 
मा परलोक भएको ६ मिहना नप�ुद ै बदिनयतपूव�क 
िवप�ीले ��ततु अशं म�ुा दायर गरकेो ह�दँा सो कुरा 

१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
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मलाई मा�य छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदम 
जोशीको �ितउ�रप� ।

नाता प�ुतेवारीमा िववाद नभएको र 
भ�भलादमीको रोहबरमा नै िमित २०४२/४/९ मा 
मानो छु��एको ह�दँा सो िमितलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी अंशब�डा भएमा मेरो म�जरुी छ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी �ा�रकालाल जोशीको �ितउ�र 
प� ।

वादी �ितवादीह� िमित २०४२ सालदेिख 
मानोस�म छु��ई बसेकोस�म जानकारी छ । 
िनजह�िबच अशंब�डा भएको छैन । परुानो एउटा घर 
छ । वादीले �यही घरबाट अंश पाउन ुपछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीको सा�ी िचिनयामान शा�यले 
अदालतमा उपि�थत भई गरी िदएको बकप� ।

वादी र �ितवादी २५/२६ वष� अिघदेिख 
मानो छु��एर बसेका छन् अंशब�डा भएको छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �ा�रकालाल जोशीको 
सा�ी शंकरबहादरु कमा�चाय�ले अदालतमा उपि�थत 
भई ग�रिदएको बकप� ।

वादी / �ितवादी सगोलमा छन्  भ�नेस�म 
थाहा छ, अ�य कुरा थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी पदम जोशीको सा�ी िशसरुाज ब�ाचाय�ले 
अदालतमा उपि�थत भई गरी िदएको बकप� ।

वादी र �ितवादीह�बीच अंशब�डा भएको 
छैन । स�पूण� स�पि�लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ 
भाग मेरो िपता बैक�ठलाल जोशीको ह�ने ह�दँा िपताको 
भागलाई २ भाग लगाई १ भाग मैले पिन अंश पाउन ुपछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका 
वीर�े�लाल जोशीको बयान ।

िमित २०४२/४/९ मा मानो छु��एको िमित 
कायम गरी तायदाती फाटँवारी मा�न ु पन�मा िफराद 
परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरी फाटँवारी माग गन� गरी भएको आदेश बेरीतको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम बदर ग�रपाउ ँभनी 

�ितवादी �ा�रकालाल �े�ले गरकेो िनवेदनको कैिफयत 
�ितवेदनमा उ� आदेश िमलेकै देिखदँा प�रवत�न गरी 
रहन परने । कानूनबमोिजम गनु�  भ�नेसमेत पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०६९/३/२४ को 
आदेश िमिसल सलं�न रहेको ।

तायदातीमा उि�लिखत ज�गाह�म�ये 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.२० िक.नं. ५३० को घर ज�गा मा� वादी 
�ितवादीबीच ब�डा ला�ने देिखन आएकोले सो 
घरज�गालाई नरमगरम िमलाई ३ भाग गरी ३ भागको 
१ भाग अंश वादीले छुट्याई चलनसमेत चलाई िलन 
पाउने ठहछ�  भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१०।२८ को फैसला ।

िक.नं. ५३० को घर ज�गाबाट मसमेतका 
अिंशयारले अंश पाउने र पनुरावेदक वीर�े�लाल 
जोशीको िनजी आज�नको िक.नं. ८४० को घर ज�गा 
भएको हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलामा िच� ब�ुयो । सोबाहेक िक.नं. ६४०, िक.नं. 
८१६, िक.नं. ९४९ र िक.नं. ५० को घर ज�गा ब�डा 
नला�ने गरी िमित २०६९।१०।२८ मा भएको फैसला 
त�य, �माण कानून र कानूनी िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल भई चार िक�ा घर ज�गाको हकमा बदर भागी 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी उ� चार िक�ा घर ज�गामा 
हामी पनुरावेदक पदम जोशी र वीर�े�लाल जोशीको 
अशं हक कायम ह�ने ठहर गरी सपुथ इ�साफ पाउ ँभनी 
पनुरावेदक पदम जोशी र वीर�े�लाल जोशीको तफ� बाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

वीर�े�लाल जोशीको नाम दता�मा रहेको 
लिलतपरु िज�ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं. २(ञ) को िक.नं. ८४० को �े.फ. ०-५-०-० 
ज�गामा बनेको घर ज�गा ब�डा नला�ने गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म 
उ�टी गरी उ� ज�गामा बनेको घर ज�गाबाट समेत 
अशं भाग पाउ ँभनी पनुरावेदक / �ितवादी �ा�रकालाल 
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जोशीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादी वीर�े�लाल जोशीको नाम दता�मा 
रहेको लिलतपरु िज�ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं. २(ञ) को िक.नं. ८४० को ज�गास�म िनजले 
बकसप�बाट �ा�त गरकेोमा िनजले उ� ज�गामा 
िमित २०६२/५/२२ मा लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाबाट न�सा पास गरी सगोलको 
स�पि�बाट घर िनमा�ण गरकेो ह�दँा सो स�पि�समेत 
ब�डा ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदक / वादी माधवलाल 
जोशीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप� ।

वादी �ितवादी दवुै प�को पनुरावेदन परकेो 
देिखएकोले सो पनुरावेदनह� अ.बं. २०२ नं. को 
�योजनाथ� पर�पर सनुाई िनयमानसुार पेस गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०/१०/९ मा 
भएको आदेश ।

��ततु म�ुामा नाता स�ब�धमा कुनै िववाद 
देिखएन । िविधवत् �पमा अशंब�डा नभएको त�यमा 
वादी �ितवादीह�का बीचमा मखु िमलेकै देिखन 
आयो । अब कुन कुन घर ज�गाह� ब�डा ह�ने र कुन 
कुन घर ज�गाह� ब�डा नह�ने भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�,  वादी �ितवादीह�को सगोलको ब�डा ला�ने 
पैतकृ स�पि� सािबकमा धम�लाल जोशी र िनजको 
शेषपिछ हाल �ितवादीम�येक� पदम जोशीको नाउमँा 
नामसारी भई आएको िक.नं. ५३० र �यसमा बनेको 
परुानो घर मा�ै हो भ�ने देिखएको अव�थामा वादी / 
�ितवादीह�का नाउमँा भएका अ�य घर ज�गाह�लाई 
अंशब�डा ला�ने सगोलको स�पि� हो भ�न पिन 
िमलेन । २०४९ सालदेिख २०६० सालस�म िविभ�न 
िमितमा वादी / �ितवादीह�का प�रवारका नाममा 
िविभ�न िलखतह�को मा�यमबाट िविभ�न िक�ा 
ज�गाह� �ा� गरकेो दिेखन आउछँ । सो �ा� गरकेा 
िलखतह� अ�यथा नभएस�म सो िलखतबाट �ा� 

गरकेा ज�गाह�लाई अंशब�डाको महलको १८ नं. ले 
बकस पाएको र िनजी आज�न गरकेो मा�न ुपन� देिखन 
आएकोले स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले िमित 
२०६९/१०/२८ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०/११/१ मा भएको फैसला ।

 �ितवादी वीर�े�लाल जोशीले लिलतपरु 
िज�लाको लिलतपरु उपमहानगरपािलका  वडा 
नं. २( ञ) को िक.नं. ८४० को ज�गा बकसप�बाट 
�ा� गरकेो भए तापिन िनजले उ� ज�गामा िमित 
२०६२।५।२२ मा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट 
न�सा पास गरी घर बनाएको हो । सो घर िनजले पैतकृ 
िक.नं. ५३० को घरज�गालाई िमित २०६२।३।१९ मा 
नेपाल दरुस�चार क�पनी िलिमटेडमा �ि�ब�धक राखी 
सापटी िलई बनाएको अव�था छ । सो घर ज�गा ब�डा 
नला�ने गरी गरकेो फैसला अ.बं. १८४क., १८५ नं. 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ एव ं दफा ५४ 
को �ितकूल भई बदर भागी छ । उ� िक.नं. ८४० 
को �े�फल ०-५-०-० मा बनेको घर ज�गा ब�डा 
नला�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१०।२८ को फैसलालाई नै सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।११।०१ को फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) को अव�था िव�मान 
ह�दँा ��ततु म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने बेहोरासमेतको 
वादी माधवलाल जोशीले िमित २०७२।७।२३ मा यस 
अदालतमा दायर गरकेो िनवेदन-प� ।

बि�माया जोशीले िव�ददुवेी सापकोटाबाट 
िमित २०५८/४/१८ मा राजीनामा गरी िलएको 
सािबक काठमाड� टंके�री वडा नं. ९(क) िक.नं.२७८ 
िक�ाकाट गरी कायम ह�न आएको िक.नं.३२९, 
�े�फल ०-५-०-० ज�गा नै हालको काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 

१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
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१३, िक.नं. ५० को ज�गा हो । सो िक.नं. ५० मा 
घरसमेत छ । िमित २०५८/४/१८ को र.नं. ३५० 
को राजीनामाको िलखतमा सो ज�गा मा� रहेको 
छ । साथै कमलदवेी जोशीको नाममा रहेको काठमाड� 
िज�ला, मनमैज ुगा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ६४० 
को ज�गा कमलदेवीले ब�ुल�मीबाट ख�रद गरी िलदँा 
ज�ताको छानो भएको टहरा भएको र.नं.९०९७ िमित 
२०४९/११/२७ को िलखतबाट देिखनेमा हाल उ� 
ज�गामा ढलान गरकेो प�क� घर रहेको छ । यसरी 
उ� ज�गाह�मा सगोलको अिंशयारह�को आय 
�ोतबाट घर िनमा�ण ग�रएको हो । साथै उि�लिखत 
िक.नं. ५० र सोमा बनेको घरसमेत बि�माया जोशीले 
आ�ना छोराह� धीर�े�लाल र रघबुरलाललाई िमित 
२०६४/५/९ मा हालैदिेखको बकसप�बाट हक 
ह�ता�तरण गरकेो हो । काठमाड� िज�ला, मनमैज ु
गा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ८१६ कमलदेवी जोशीले 
ह�र�साद ितवारीबाट सगोलमा रहदँाका अव�थामा 
ख�रद गरी िलएको हो । काठमाड� िज�ला अदालत 
एवं पनुरावेदन अदालत पाटनले िफरादको अिघ�लो 
िदन अथवा िमित २०६७/११/११ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरकेो छ । यसरी मानो छु��एको 
िमितअगावै �ा�त स�पि� र िनमा�ण भएको घर ब�डा 
ला�ने ठहर गनु�पन� हो । उि�लिखत ज�गा र घर ब�डा 
नला�ने गरी भएको फैसला सो हदस�म निमलेकोले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट स�ु फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी भएको फैसलामा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) को 
अव�था िव�मान ह�दँा ��ततु म�ुा दोहो�याई हेरी हा�ो 
स�ु �ितउ�र िजिकरबमोिजम ह�ने गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�ने बेहोरासमेतको �ितवादी पदम जोशीसमेतको 
यस अदालतमा िमित २०७२।७।२३ मा दायर भएको 
िनवेदनप� ।

काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १३ िक.नं. ५० को ज�गा 

धीर�े�लाल जोशी एवं रघबुरलाल जोशीले आमा 
बि�मायाबाट बकसप� पाएको भनी ब�डा नला�ने 
भने पिन सो ज�गा वादीसमेतको सगोलको अंिशयार 
बि�मायाले २०५८ सालमा िब�ददुेवीबाट राजीनामा 
गराई िलएक� ह�न् । वीर�े�लाल जोशीको नाउमँा दता� 
रहेको िक.नं. ८४० को ज�गामा सगोलको ज�गा िधतोमा 
राखी ऋण िलई घर बनाएको अव�था छ । िक.नं. ५३० 
को ज�गामा मा� ब�डा ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।११।०१ को फैसलामा 
मलुकु� ऐन, अंश ब�डाको महलको १८ नं. र ३० नं. 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को �िुट 
रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को ख�ड (क) अनसुार म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको छ । िवप�ी िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने बेहोरासमेतको िमित २०७२।०६।२१ मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ िनवेदनसिहतको 
िमिसल अ�ययन गरी हे�रयो । पनुरावेदक �ितवादीह� 
पदम जोशी एवं वीर�े�लाल जोशीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपाने एवं 
िव�ान्  अिधव�ा �ी हेमकुमार �े�ले रीतपूव�कको 
�माणको अभावमा िफराद परकेो अिघ�लो िदन िमित 
२०६७।११।११ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
ग�रएको छ । सो िमितभ�दा अिघ एकासगोलको 
अिंशयारह�का नाममा ख�रद ग�रएको स�पि� र 
सगोलमै रहदँा सगोलकै आज�नबाट िनमा�ण गरकेो घर 
िनजी �मािणत नभएस�म ब�डा ला�ने नै हो । सगोलको 
अिंशयारह�को आय �ोतबाट घर िनमा�ण ग�रएकोमा 
�य�तो घर िनजी आज�नबाट िनमा�ण ग�रएको हो भ�न 
सिकने िव�ासलायक �माण पेस नभएको अव�थामा 
सगोलका अिंशयारह�बीच भाग ला�ने नै ह�दँा पनुरावेदन 
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अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।०१ मा भएको 
फैसला िक.नं.५० को घर ज�गा, िक.नं. ६४० को 
घरज�गा, िक.नं. ८१६ को ज�गा एवं िक.नं. ९४९ को 
ज�गा ब�डा नह�ने ठहर भएको हदस�म �िुटपूण� ह�दँा सो 
हदस�म बदर ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

यसैगरी पनुरावेदक वादी माधवलाल जोशीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सिवता 
बराल एव ं िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी बालमकुु�द 
�े�ले िवप�ी वीर�े�लाल जोशीले लिलतपरु िज�ला 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २(ञ) िक.नं. 
८४० को ज�गा बकसप�बाट �ा� गरकेो भए तापिन 
िनजले उ� ज�गामा िमित २०६२।५।२२ मा न�सा 
पास गरी घर बनाएको ह�न् । सो घर सगोलको �पैया ँ
लगानी भई िनमा�ण ग�रएको हो । िनजले िक.नं.५३० 
को पैतकृ घर ज�गालाई नेपाल दरुस�चार क�पनी 
िलिमटेडमा �ि�ब�धक राखी घर बनाउन सापटी 
िलएका ह�न् । िक.नं.८४० मा भएको घरसमेत ब�डा 
ला�न ुपन�मा सोमा बनेको घर ज�गा ब�डा नला�ने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म बदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

अंश छुट्याई िदनहुोस् भनी िवप�ीलाई 
पटकपटक भ�दा नमानेको ह�दँा स�पूण� स�पि�को 
फाटँवारी िलई सो स�पि�लाई ३ भाग लगाई िफरादीको 
१ भाग अंश छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउ ँ भ�ने 
वादीदाबी रहेछ । वादी दाबीबमोिजम २०४२ सालमा 
मानो छु��एको भ�ने कुरा झ�ुा भएको र बदिनयतपूव�क 
म�ुा दायर ग�रएको ह�दँा मलाई मा�य छैन भ�ने 
�ितवादी पदम जोशीको �ितउ�र िजिकर रहेछ । नाता 
प�ुतेवारीमा िववाद नभएको र भ� भलादमीह�को 
रोहबरमा नै िमित २०४२।४।९ मा मानो छु��एको ह�दँा 
सो िमितलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी अंश 
ब�डा भएमा मेरो म�जरुी छ भ�ने �ितवादी �ा�रकालाल 

जोशीको �ितउ�र िजिकर रहेछ । �ितवादीबाट पेस 
भएको तायदातीमा उि�लिखत ज�गाह�म�ये िववािदत 
िक.नं. ५३० को घर ज�गा मा� वादी �ितवादीबीच 
ब�डा ला�ने देिखन आएकोले सो घरज�गालाई नरमगरम 
िमलाई ३ भाग गरी सो ३ भागको १ भाग अशं वादीले 
�ितवादीबाट छुट्याई चलनसमेत चलाई िलन पाउने 
ठहर गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
रहेछ । स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको सो 
फैसलाउपर वादी माधवलाल जोशी, �ितवादीह� 
पदम जोशी तथा वीर�े�लाल जोशी र �ा�रकालाल 
जोशीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा छु�ाछु�ै 
तीन पनुरावेदन परकेो रहेछ । पनुरावेदन अदालत 
पाटनले स�ु फैसला सदर ह�ने ठहर गरी फैसला गरेको 
रहेछ । पनुरावेदन अदालत पाटनको सो फैसलाउपर 
वादी माधवलाल जोशी र �ितवादीह� पदम 
जोशीसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन परी म�ुा दोहो�याउने िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनको लगतमा दता� भई पेस ह�न 
आएको पाइयो ।

अब, पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेको छ वा छैन, पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, हामी वादी 
�ितवादीबीच िमित २०४२।०४।०९ मा �थानीय भ� 
भलादमीको रोहबरमा मानो छु��एको तर अंश ब�डा 
ह�न बाकँ� नै रहेको ह�दँा सो िमितलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी िवप�ीह�बाट तायदाती फाटँवारी 
िलई स�पूण� स�पि�लाई ३ भाग लगाई ३ भागम�ये 
म िफरादीको १ भाग अंश छुट्याई चलनसमेत चलाई 
पाउ ँभ�ने िफराद दाबी रहेको देिख�छ । मानो छु��एको 
िमित २०४२।४।९ भ�ने वादी दाबी रहे पिन स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िफराद परकेो अिघ�लो 
िदन िमित २०६७।११।११ लाई मानो छु��एको िमित 

१०१४० - पदम जोशीसमते िव. माधवलाल जोशी
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तोक� आदेश भएउपर �ितवादी �ा�रकालाल जोशीको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा १७ नं.को 
िनवेदन परकेोमा सो आदेश सदर ह�ने आदेश भएको 
देिखएबाट मानो छु��एको िमित २०६७।११।११ 
कायम भएको दिेखयो ।

३. कानूनतः वादी �ितवादीबीच मानो 
छु��एको िमित िफराद परकेो अिघ�लो िदन िमित 
२०६७।११।११ कायम भएको देिखए पिन धम�लाल 
जोशीका तीन छोराह� �व.वैकु�ठलाल, �ा�रकालाल 
र माधवलाल एकै घरको अलग अलग कोठामा 
बसी जीिवका चलाइआएको पाइ�छ । “काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.२० कोिहटी टोल ि�थत 
िक.नं.५३० को घर ज�गामा हामी ३ जना दाजभुाइ 
वैकु�ठलाल जोशी, �ा�रकालाल जोशी र माधवलाल 
जोशीका साथै आ-आ�नो प�रवार स�तानह� च�ुहो 
छु��दैँ घरका कोठाह� हकभोग गद� बसी जीिवका 
चलाई आइरहेको छौ ँ । हाल िव�तु् उपभोग गन� 
िवषयमा एउटै मीटर बबुा �व.धम�लाल जोशीका नाममा 
रहेकोबाट सविमटर राखी बा�दा पिन िव�तु श�ुक 
ितन� िवषयमा िववाद भई सम�या उ�प�न भएको छ । 
तसथ�, हामी ३ जना घरका अंिशयारको नाममा छु�ा��ै 
िव�तु् �ािधकरणबाट िव�तु् लाइन मीटर जडान गन� 
यस २० वडा काया�लयबाट िसफा�रस पाउ”ँ भनी यी 
तीनै मूल अिंशयारह� वैकु�ठलाल जोशी, �ा�रकालाल 
जोशी र माधवलाल जोशीले िमित २०६३।११।२७ 
मा काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.२० को वडा 
सिचवसम� िदएको िनवेदन स�ु िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट देिख�छ । यस िनवेदन बेहोराबाट वादी 
�ितवादीह� िक.नं.५३० को घर ज�गामा अलग अलग 
कोठामा बसी आआ�नो �यवहार चलाउदँ ै आएको 
देिखयो ।

४. वादी �ितवादीबीच प�ुतेवारीमा िववाद 
देिखदँनै । स�ु िमिसल संल�न �ितवादीम�येका 
�ा�रकालाल जोशीको �ितउ�र प�, मलुकु� ऐन, 

अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका वीर�े�लाल 
जोशीको इजलाससम� भएको बयान र अशं ब�डा 
भएको देिखने कुनै �माण कागजको अभावसमेतबाट 
अिंशयारह�बीच अशं ब�डा भएको देिखन आएन । 
वादी �ितवादीह�बीच रीतपूव�कको अंश ब�डा नभएको 
दिेखएकोले िनज अिंशयारह�बीच अशं ब�डा गनु� पूव� 
िववािदत ज�गाह� ब�डा ला�ने नला�ने कुन �कृितको 
हो सोको यिकन गनु�  पन� देिखन आयो ।

५. स�ु िमिसल संल�न �माण कागज हेदा� 
मूल प�ुष धम�लाल जोशीको २०३१ सालमा म�ृय ु
भएको र िनजक� प�नी नारायणदेवी जोशीको िमित 
२०५७।१२।०१ मा म�ृय ुभएको पाइ�छ । �व. धम�लाल 
र नारायण देवीका ३ छोराह� जेठा वैकु�ठलाल जोशी, 
मािहला �ा�रकालाल जोशी र का�छा माधवलाल जोशी 
��ततु म�ुाका ३ मूल अंिशयारह� रहेको पाइ�छ । 
जेठा छोरा वैकु�ठलाल जोशीको िमित २०६७।६।९ 
मा म�ृय ुभएको पाइ�छ । िववािदत ज�गाह�म�ये �व. 
वैकु�ठलाल जोशीक� प�नी पदम जोशीका नाममा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. २० िक.नं.५३० को घर ज�गा र िनजह�का 
छोरा वीर�े�लाल जोशीको नाममा लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. २(ञ) 
को िक.नं.८४० को घर ज�गा रहेको पाइ�छ । �य�तै 
दो�ा मूल अंिशयार �ा�रकालाल जोशीक� प�नी 
बि�माया जोशीको नाममा काठमाड� िज�ला, �वय�भू 
ड�ल ु९(ख) को िक.नं.९४९ को ज�गा र िनजह�का 
छोराह� रघबुरलाल जोशी र धीर�े�लाल जोशीको 
नाममा संय�ु दता�को हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १३ को िक.नं. ५० 
को घर ज�गा रहेको पाइ�छ । �य�तै ते�ा मूल अंिशयार 
माधवलाल जोशीक� प�नी कमलदेवी जोशीका नाममा 
काठमाड� िज�ला, मनमैज ुगा.िव.स. वडा नं.१(क) को 
िक.नं. ६४० को घर ज�गा र ऐ. िक.नं. ८१६ को ज�गा 
रहेको पाइ�छ ।



2115

६. िववािदत िक.नं.५३० को घर ज�गातफ�  
िववेचना गदा�, काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.२० िक.नं.५३० को घर ज�गा 
�ितवादी पदम जोशीसमेत �ववासी भई िनजका पित 
अंिशयारम�येका वैकु�ठलाल जोशीबाट नामसारी भई 
िमित २०६७।०७।१२ मा �ितवादी पदम जोशीको 
नाममा आएको देिख�छ । सो िक.नं.५३० को घरज�गा 
पैतकृ स�पि�को �पमा कायम रहेको कुरा �ितवादी 
िनज पदम जोशीले स�ु िमिसल संल�न तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी 
पदम जोशीले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा नै सो 
िक.नं.५३० को घर ज�गा पैतकृ भई ब�डा ह�नपुन� 
स�पि� भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट उ� 
िक.नं.५३० को घर ज�गा सगोलको अब�डा रहेको 
पैतकृ स�पि� देिखन आयो ।  

७. िनज पदम जोशीका छोरा वीर�े�लाल 
जोशीको नाममा लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २( ञ) को िक.नं. 
८४० को ज�गा रहेको देिख�छ । सो ज�गा िनज 
वीर�े�लालले िमित २०५९।२।२३ मा च��बहादरु 
कंसाकार र िहकमतबहादरु कंसाकारबाट हालैदेिखको 
बकसप�बाट आधाहक िह�सा र बाकँ� आधा हक 
िह�सा िमित २०६०।५।१८ मा जय�ती जोशीबाट 
हालैदेिखको बकसप�को िलखतबाट �ा� गरकेो 
देिख�छ । अब उि�लिखत िक�ा नं. ८४० को ज�गा 
िनजमा हालैदेिखको बकसप� भई आएकोमा सोसमेत 
ब�डा ला�ने हो वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा�, मलुकु� 
ऐन अंशब�डाको महलको १८ नं. मा मानो नछु��ई 
सगैँ बसेका अंिशयार छन् भने जुनसुकै अिंशयारले 
सगोलको स�पि�बाट वा सगोलको खेती, उ�ोग, 
�यापार �यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आज�न 
र लेनदेन �यवहारको महलको ८ न�बरबमोिजम 
लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला�छ । सोबाहेक 
कुनै अिंशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट 

िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले दान 
वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परकेो वा �ी 
अशं धनको महलको ५ न�बरबमोिजम पाएकोमा 
�य�तो आज�न वा पाएको स�पि� सो आज�न गन� 
वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखुसी गन� 
पाउँछ । ब�डा गन� कर ला�दैन । अंश नभए पिन मानो छु��ई 
िभ�न बसेका वा रिज��ेसन नगरी खती उपित आ�नो 
आ�नो गरी आ�नो िह�सासँग मा� राखी खानु िपउनु 
गरकेोमा एकै ठाउँमा भएपिन मानो छु��ई िभ�न भएको 
ठहछ�  । �य�तो कमाएको धन लाएको ऋण आ�नो 
आ�नो ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
यस कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै अिंशयारले आ�नो 
�ान, सीप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो, कसैबाट 
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपतुाली 
परकेो वा �ी अंश धनको महलको ५ न�बरबमोिजम 
पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको स�पि� सो आज�न 
गन� वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� 
पाउने दिेखन आयो ।  

८. यसै स�ब�धमा ने.का.प.२०६९ साल, 
अकं ३, भाग ५४, िन.नं. ८७८८, वादी विु�लाल 
महज�न र �ितवादी सानमुाया महज�नसमेत भएको अंश 
चलन म�ुामा बकसप�को िलखत गदा�  राजीनामासरह 
रकम लेनदेन भएको, अ�य अिंशयारलाई अशं हकबाट 
वि�चत गन� मा� बकसप� श�द लेिखएको र दाताले 
�ा�कता�लाई बकस िदनुपन� कुनै कारण तथा औिच�य 
नरहेको कुरा सो िलखतमा उि�लिखत स�पि� ब�डा 
लागोस् भ�ने प�ले �माण िदई सो �मािणत भएमा 
बकसप� लेिखएको स�पि� पिन ब�डा ह�न स�ने भ�ने 
�याियक िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । उ� 
िस�ा�तका आधारमा बकसप� िलखतबाट हक �ा� 
गन� �यि�का नामको स�पि� अ�य अंिशयारले पिन 
हा�ो अंशहक ला�ने हो भ�ने दाबी गदा� सो दाबी कता�ले 
नै �माण प�ुयाउन ुपन� देिखन आउछँ । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकह�बाट िक.नं.८४० को ज�गामा �य�तो 

१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
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�माण प�ुयाएको अव�था देिखन आएन ।
९. अब िववािदत िक.नं.८४० मा बनेको घर 

ब�डा ला�ने वा नला�नेतफ�  िववेचना गदा�, वीर�े� लाल 
जोशीले २०६२ सालमा घरको न�सा पास गरकेो र 
िमित २०६२।३।१९ मा िक.नं.५३० लाई �ि�ब�धकमा 
राखी ऋण िलएको देिख�छ । िमित २०६२।०३।१९ 
को �ि�ब�धक�को िलखत हेदा� वीर�े�लाल जोशीले 
नेपाल टेिलकमबाट ७ वष�को तलब सापटीबापत ने.�. 
४,९९,५२०।– (चार लाख उना�सय हजार पाचँ सय 
बीस �पैया)ँ ऋण सापटी िलएको र सो ऋणको िक�ता 
��येक मिहना क�पनीबाट िनजले पाउने मािसक 
तलबको रकमबाट क�ा गरी च�ुा गन� बेहोरा उ�लेख 
भएको  पाइ�छ । सो ऋणको सावँा र �याज ितन� दािय�व 
अ� अंिशयारह�ले बेहोरकेो वा ितर ेबझुाएको देिखन 
आउने कुनै �माण कागज िमिसल संल�न रहेको देिखन 
आएन ।

१०. �य�तै िनज वीर�े�लाल जोशीले िमित 
२०६२।०५।०२ मा कम�चारी स�चयकोषलाई गरी 
िदएको िधतो ब�धकको कागजबमोिजम िनजको नाममा 
रहेको िक.नं.८४० लाई कम�चारी स�चयकोषको 
नाममा जेथा जमानी िदई ने.�.९,००,०००।– 
(नौ लाख �पैया)ँ ऋण िलएको देिखन 
आउछँ । जसअ�तग�त िनजले कम�चारी स�चयकता� 
घर सापटी काय��मअ�तग�त पिहलो िक�तामा 
ने.�.३,७९,०००।- (तीन लाख उनासी हजार 
�पैया)ँ र दो�ो िक�तामा ने.�. ५,२१,०००।- 
(पाचँ लाख ए�काइस हजार �पैया)ँ िलएको देिखन 
आउछँ । यसरी ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका 
अ�य अिंशयारसमेतले उ� ऋणको भार बेहोरकेो कुनै 
�माणबाट नदेिखई रहेको अव�थामा सो घर सगोलको 
आज�नको स�पि� भनी ब�डा ला�ने भनी अथ� गन� 
�यायको रोहबाट उपय�ु देिखएन ।

११. िववािदत िक.नं. ५० को घर ज�गातफ�  
िवचार गदा�, सािबक काठमाड� टंके�री वडा नं. 

९(क) िक.नं.२७८ को ०-५-२-२ को ज�गाम�ये पूव� 
उ�रतफ� बाट ०-५-०-० ज�गा िव�ददेुवी सापकोटाबाट 
मूल अंिशयारम�येका �ा�रकालाल जोशीक� प�नी 
बि�माया जोशीले र.नं.३५० िमित २०५८।०४।१८ 
मा राजीनामा पा�रत गरी िलएको पाइ�छ । उ� 
सािबक िक.नं.२७८ को ज�गा िक�ा काट भई सािबक 
िक.नं.३२९ कायम रहेकोमा हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका  वडा नं.१३ िक.नं.५० 
को ज�गा रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुाको स�ु िमिसल 
संल�न Hotel Malla को January 25, 1991 को 
प� हेदा�  िनज बि�मायाका छोराम�येका धीर�े�लाल 
जोशी उ� होटलमा September 1, 1989 देिख  
January 25, 1991 स�म Dining Hall Cashier 
को �पमा काम गरकेो पाइ�छ । �य�तै स�ु िमिसल 
संल�न Embassy of Japan को December 
25, 2012 को प�ानसुार िनज धीर�े�लाल जोशी 
October 11, 1990 देिख Embassy of Japan 
मा Assistant Administrative Officer भई �थायी 
कम�चारीको �पमा काम गरी आएको देिख�छ । �य�तै 
Embassy of Japan कै December 25, 2012 
को प�अनसुार यी धीर�े�लाल जोशीले August 1, 
2001 (िमित २०५८।०४।१७) अथवा बि�माया 
जोशीले िक.नं.५० राजीनामा गरी िलदँाको अिघ�लो 
िदनमा ने.�.३,६४,०००।- (तीन लाख चौस�ी हजार 
�पैया)ँ बराबरको Provident fund िनकालेको बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखन आउछँ ।

१२. यी अिंशयारह� छु�ी िभ�न भएको 
नदेिखए पिन अलग अलग कोठामा बसेको देिखएको 
र यसरी अलग अलग बसेकै अव�थामा आआ�नो 
िमिहनेत प�र�मबाट आआ�ना नाममा स�पि�ह� 
आज�न गरी आआ�नो �यवहार आआ�नो ढंगबाट गरी 
आइरहेको देिखयो । यसरी अलग बसी आ�नो िनजी 
�ान, सीप र कामबाट कमाएको स�पि� लगानी गरी 
बि�माया जोशीले राजीनामाबाट हक �ा� गरी िलएको 
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काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.१३ को िक.नं.५० को ज�गा अ�य अिंशयारको �म, 
पिसनाबाट आज�न गरकेो स�पि� हो भनी अदालतले 
अनमुान गन� िम�ने अव�था भएन ।

१३. अब िववािदत िक.नं.५० मा बनेको घर 
ब�डा ला�ने वा नला�ने स�ब�धमा हेदा�, स�ु िमिसल 
सलं�न Embassy of Japan को December 25, 
2012 को प� र Council for Technical Education 
& Vocational Training, Balaju School of 
Engineering and Technology को 24 June 
2011 को प�, रघबुरलाल जोशीको नाममा िनजले 
Federal Republic of Germany मा advanced 
training scholarship पाएकोसमेतका प�ह� 
स�ु िमिसल सलं�न रहेको देिखएबाट रोजगारीको 
लािग धीर�े�लाल जोशी जापानी राजदतुावासमा र 
रघबुरलाल जोशी इले��ीकल �ेनरको �पमा नोकरी 
ग�रआएको देिखन आउछँ । य�तै स�ु िमिसल सलं�न 
कागज �माण हेदा� धीर�े� लाल जोशी र रघबुर लाल 
जोशीले िक.नं. ५० लाई िन�पण बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िलिमटेडमा िमित २०६७।८।२७ 
मा िधतोब�धक राखी िधतोब�धक�को कागज गरी 
ने.�.५०,००,०००।- (पचास लाख �पैया)ँ ऋण 
/ कजा� िलएको देिख�छ । मािथ उ�लेख भएका 
�माणह�को िववेचना गदा�, दवुैजनाको िनजी �ान, 
सीप, �यासबाट िनजी आज�न गरी घर जोडेको देिखन 
आउछँ । य�तो आज�न गरकेो स�पि� सो आज�न 
गन�ह�को िनजी नै दिेखन आउछँ, यस प�र�े�यमा 
उ� िक.नं. ५० मा बनेको घर ब�डा गन� िम�ने देिखन 
आएन ।

१४. उि�लिखत िक.नं.५० को घर ज�गामा 
य�तो पैतकृ स�पि� र सबै अिंशयारको लगानी 
परकेो भ�ने पिु� गन� �माण आउन सकेको अव�था 
पिन छैन । उ� िक.नं. ५० िनज बि�माया जोशीले 
आ�ना छोराह� धीर�े�लाल र रघबुरलाललाई िमित 

२०६४।५।९ मा हालैदेिखको बकसप�बाट हक 
ह�ता�तरण ग�रिदएको दिेख�छ । यस प�र�े�यमा उ� 
िक.नं.५० बि�माया जोशीको िनजी आज�नको स�पि� 
दिेखन आएकोले िनजले उ� घर ज�गा िनजका 
छोराह� धीर�े�लाल जोशी एवं रघबुरलाल जोशीलाई 
हालैदेिखको बकसप�बाट हक ह�ता�तरण गरेको 
काय�लाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन ।

१५. अब िववािदत काठमाड� िज�ला, 
�वय�भू ड�ल ु९(ख) िक.नं. ९४९ तफ�  िवचार गदा�, 
स�ु िमिसल सलं�न �माण कागजबाट सो िक�ा 
�ितवादीम�येका मूल अिंशयार �ा�रकालाल जोशीक� 
प�नी बि�माया जोशीले ह�रनारायण महज�नबाट 
२०५२ सालमा हालैदेिखको बकसप�बाट �ा� 
गरकेो र सो िक�ा ज�गा हाल चमित ज�गा एक�करण 
आयोजनाको नाममा रहेको देिख�छ । अब सो िक�ा 
बकसप�को िलखतबाट हकह�ता�तरण भई आएकोमा 
सो िलखतमा उि�लिखत स�पि� ब�डा लागोस् 
भ�ने प�ले �माण िदई सो �मािणत भएमा बकसप� 
लेिखएको स�पि� पिन ब�डा ह�न स�ने देिखन 
आउछँ । ��ततु म�ुामा िक.नं. ९४९ समेत ब�डा 
लागोस् भ�ने िजिकर िलने पनुरावेदक प�ले उ� िक.नं. 
९४९ पिन ब�डा ला�ने हो भनी पिु� ह�नेस�मको कुनै 
�माण ��ततु गन� सकेको देिखदैँन । य�तो अव�थामा 
उि�लिखत िक.नं. ९४९ मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. बमोिजम सो बकस पाउने �यि�को 
िनजी नै देिखन आउछँ ।

 १६. अब, ते�ो अिंशयार वादी माधवलाल 
जोशीक� प�नी कमलदेवी जोशीका नाममा रहेका 
िक.नं.६४० को घरज�गा र िक.नं.८१६ को ज�गातफ�  
िवचार गदा�, िनजका नाममा रहेको काठमाड� िज�ला, 
मनमैज ु गा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ६४० को 
घरज�गा िनजलाई ब�ुल�मी �े� (राना) बाट िमित 
२०४९।११।२७ मा र ऐ. िक.नं. ८१६ को ज�गा 
ह�र�साद ितवारीबाट िमित २०५६।७।२९ मा 

१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
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हालैदेिखको बकसप�को िलखतबाट हक �ा� भई 
िनजको नाममा दता� रहेको देिख�छ ।

१७. िववािदत िक.नं.६४० र िक.नं.८१६ 
को ज�गातफ�  िवचार गदा�, यी दवुै िक�ा ज�गा 
कमलदेवी जोशीमा हकह�ता�तरण भई आएको 
िलखतमा हालैदेिखको बकसप� भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा यी िक�ा ज�गाह� 
िक.नं.६४० र िक.नं.८१६ समेत ब�डा लागोस् भ�ने 
िजिकर िलने पनुरावेदक प�ले यी िक�ा पिन ब�डा 
ला�ने ह�न् भनी पिु� ह�नेस�मको कुनै �माण ��ततु गन� 
सकेको देिखदैँन । य�तो अव�थामा यी उि�लिखत 
िक.नं.६४० र िक.नं.८१६ मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. बमोिजम बकसप��ारा हक �ा�  गन� 
�यि�को िनजी नै ह�ने देिखन आउछँ ।

१८. अब िक.नं.६४० मा बनेको घर ब�डा 
ला�ने वा नला�नेतफ�  िवचार गदा�, सबै अंिशयारह� 
पैतकृ ज�गा िक.नं.५३० मा बनेको घरको अलग अलग 
कोठामा बसी आआ�नो जीिवका आआ�नै िकिसमले 
चलाई आएको देिखयो । यसरी अिंशयारह�ले अलग 
अलग कोठामा बसी आआ�नो िमिहनेत प�र�मबाट 
पिछ स�पि�ह� आज�न गरकेो देिखई रहेको र 
सगोलको ब�डा ला�ने पैतकृ स�पि� उि�लिखत 
िक.नं.५३० को घर ज�गा मा�ै हो भ�ने देिखएको 
अव�थामा उि�लिखत िक.नं.६४० मा बनेको घरको 
िनमा�णमा कुनै पैतकृ स�पि� वा सबै अंिशयारह�को 
लगानी परकेो छ भ�ने सहज अनमुान अदालतले गन� 
स�ने अव�था रहेन । िक.नं.६४० मा बनाएको घरलाई 
पिन िनजी आज�नबाटै जोडेको स�पि� मा�नपुन� 
देिखयो ।

१९. अत: मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था, आधार �माण र कानूनी िस�ा�तसमेतबाट 
िक.नं. ५३० को घरज�गा मा� वादी र �ितवादीह�बीच 
ब�डा ला�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७०।११।१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । तसथ�, वादी र 
�ितवादीह� दवैु प�ले िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः कृित थापा
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७५।६।१०

म�ुा : अंशचलन

०७०-CI-०००३
पनुरावेदक / �ितवादी : �वुमान िसंह ब��यातको छोरा 

काठमाड� िज�ला, शेष नारायण गा.िव.स. वडा 
नं. ४ ब�ने ��हादमान िसहं ब��यात

�नण�य नं. १०१४१
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िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� िज�ला, शेष नारायण 

गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल क�ित�परु 
नगरपािलका वडा नं. ८ ब�ने आइ�था भ�ने 
योिगना ब��यातको हकमा सरं�क भई तेज 
बहादरु बढुाथोक�को छोरी ��हादमान िसंह 
ब��यातको प�नी अिनता ब��यात

०६९-CI-१२८२
पनुरावेदक / �ितवादी : इ��मान िसहं ब��यातको 

बहुारी �वुमान िसहं ब��यातको प�नी का.िज. 
शेषनारायण गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने मैया 
ब��यातसमेत

िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� िज�ला, शेष नारायण 

गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल क�ित�परु 
नगरपािलका वडा नं. ८ ब�ने आइ�था भ�ने 
योिगना ब��यातको हकमा सरं�क भई तेज 
बहादरु बढुाथोक�को छोरी ��हादमान िसंह 
ब��यातको प�नी अिनता ब��यात

 § कुनै िलखतलाई अिवभा�य हो वा पृथक�य 
हो भनी छुट्याउनु परकेो अव�थामा सो 
िलखतको �व�प, �यसबाट असर पन� 
प�ह�को स�ंया र �वीकाय�ता ज�ता 
सम� प�मा िवचार ग�रनु पद�छ । यो केवल 
�ािविधक वा याि��क िवषय मा�ै होइन । 
खासगरी अंश भरपाई गरकेो स�दभ�मा हदेा� 
एउटा अिंशयारले िनजका समान तहका 
अिंशयारह�सगँ िमलेमतो गरी अ�य 
अिंशयारको हक िहतमा असर पु�याउने 
गरी �यवहार गरकेो देिख�छ भने �यसबाट 
असर परकेा र दाबी गन� आएका प�ह�को 

हकमा स�म िलखत बदर गन� कानूनी बाधा 
नदेिखने ।

(�करण नं.६)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी सिुनल रजंन 
िसंह

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी 
श�भ ु थापा र िव�ान्  अिधव�ा �ी जगिदश 
च�� पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८

स�ु तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ िघिमरे
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी एकराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. ई�र�साद खितवडा : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) 
बमोिजम पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छः- 

िवप�ीह� �वुमानिसहं ब��यात र मैया ँ
ब��यात हामी िफरादीको हजरुबबुा, हजरुआमा तथा 
सासू । ससरुा र ��हादमानिसंह ब��यात पित तथा 
बबुा ह�न् भने यशोदा ब��यात र राधा ब��यात न�द 
तथा फुपू िददीह� ह�न् । �भाकर ब��यात हामीह�को 
दवेर तथा काका नाताको ह�नहु��छ । यशोदा ब��यात, 
राधा ब��यात र �भाकर ब��यात अिववािहत 

१०१४१ - ��हादमान िसंह ब��यातसमेत िव. अिनता ब��यात
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ह�नहु��छ । हालस�म हामीह� र िवप�ीह�बीच 
अंशब�डा नभएको र हामीह�लाई िवप�ीह� िमली 
खान लाउन निदई घरबाट िनकाला गरबेाट िफराद 
परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरी ब�डा गनु�पन� स�पि�को फाटँवारी िवप�ीह�सगँ 
माग गरी िववाह खच� परसारी ६ भाग लगाई सोम�ये 
एक भाग छुट्याई सो एक भागलाई पनुः ३ भाग 
लगाई सोबाट २ भाग छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।

िवप�ीह�को पित िपता ��हादमानिसंह 
ब��यातले आ�नो स�पूण� अशं हकबापत नगद बझुी 
िलई िमित २०६१/६/६ गते िभ�न भइसकेको ह�दँा िनजै 
��हादमान िसंह ब��यातबाट िवप�ी वादीह�ले अंश 
पाउने हो । हामीबाट िवप�ी वादीले अंश िलन पाउने 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मैया ँ ब��यात, 
यशोदा ब��यात, रािधका ब��यात, �भाकर भिनएको 
�भातमानिसहं ब��यात र �वुमानिसंह ब��यातको 
सयं�ु �ितउ�र िजिकर ।

म िमित २०६१/६/६ देिख आ�नो अंश िलई 
छु�ी िभ�न भई बसेको ह�दँा मेरा नाउमँा दता� भएको 
स�पि�बाट िवप�ी वादीलाई अशं छुट्याई िदन मेरो 
म�जरुी नै छ भ�नेसमेत �ितवादी ��हादमानिसंह 
ब��यातको �ितउ�र िजिकर ।

वादी र �ितवादीह�का सा�ीह�ले 
आ-आ�ना प�को िमलान ह�ने गरी गरकेो बकप� 
िमिसल सामेल रहेको ।

वादी अिनता तथा �ितवादीम�येका 
��हादमानिसंह ब��यात पित प�नी नाताको �यि� 
रहेकोमा िववाद छैन । वादीले छोरीको समेत अशं दाबी 
गरी िफराद दायर गरकेो अव�था भए तापिन नाबािलका 
छोरीको तफ� बाट म�ुा गन� अनमुित वादीले िलएको 
नपाइदँा िफरादप�मा नाबािलका छोरीको नाम उ�लेख 
गद�मा �यसतफ�  अदालतबाट अिहले नै बो�न िम�ने 
अव�था भएन । वादी �वयंको हकमा िलएको दाबीको 

स�दभ�मा वादी ��हादमान िसंह तथा �ितवादी अिनता 
ब��यात भएको फौ.नं.२३७८ को स�ब�ध िव�छेद 
म�ुामा वादी दाबीबमोिजम वादी �ितवादीबीचको 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद भई �ितवादीले 
कानूनबमोिजम पाउने अंशसमेत छु�याई िलन पाउने 
ठहर भई आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको 
दिेखदँा ��तुत म�ुाबाट पनुः दोहोरो पन� गरी अंशतफ�  
बो�न िम�ने अव�था भएन । नाबािलका छोरीको हकमा 
कानूनबमोिजमको �ि�या प�ुयाई िफराद दायर भएको 
नपाइदँा �यसतफ� को वादी दाबी प�ुन स�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।३।२ को फैसला ।

स�ु िज�ला अदालतले मेरी सानी छोरीको 
हकमा संर�क भनी िफराद दायर भएपिछ िनजको 
हकमा के क�तो कानूनी �ि�या प�ुयाउनपुन� हो 
सो स�ब�धमा अदालतबाट केही नबोली एकै पटक 
फैसला ह�दँा नाबािलका छोरीको हकमा �ि�या पूरा 
नगरी िफराद दायर भएको देिखदँा �यसतफ�  बो�न 
िमलेन भनी गरकेो फैसलाले नाबािलक छोरीको हकमा 
अ�यायपूण� फैसला भएको छ । �यसैगरी मेरा �ीमान्  ले 
आफूले पाउनपुन� अशं भागभ�दा धेर ैकम मोल िबगो 
�वीकार गरी हामी आमा छोरीलाई सबै अंिशयार 
बराबर अंश पाउने हकबाट वि�चत गन� �प�चबाट अंश 
बझुेको भरपाई भएको ह�दँा सबै अंिशयारले सामािजक 
�यायअनसुार अंश िदलाई पाउ ँभ�ने वादीको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदनप� ।

पनुरावेदकले ��यथ� �ितवादीह�उपर 
��ततु अशं म�ुा िदएकोमा लगाउको स�ब�ध 
िव�छेद म�ुाबाट सो म�ुामा �ितवादी कायमै नभएका 
अिंशयारबाट समेत अशं पाउने ठहरी फैसला भएको 
र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
५१ ले आ�नो नाबालक छोरीको हकमा आमा यी 
पनुरावेदकले सरं�क भई अंशमा दाबी गन� पाउनेमा 
म�ुा गन� अनमुित निलएको भ�ने आधारमा छोरीले अंश 
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नपाउने ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।३।२ को फैसला फरक पन� देिखदँा  
छलफलका लािग अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ�ह�लाई िझकाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।१।१४ को आदशे ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२३(२) र ५१ को �यव�थाबाट नाबालकको हकमा 
अनमुित िलन नपन� भ�ने कानूनी �यव�था नरहेकोमा 
िवप�ीले मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३ नं. बमोिजम छोरीको 
हकमा अनमुितको िनवेदन निदई अशंमा दाबी गन� 
िम�दैन । िवप�ी वादीको पित ��हादमानिसंह 
ब��यातले म िलिखत जवाफ ��ततुकता� �वुमानिसंह 
ब��यातसगँ िमित २०६१।६।६ मा अशं भरपाईको 
िलखत गरी छु��सकेको अव�थामा िनजबाट अंश 
पाउनपुन� अव�था िव�मान रहेकोमा मलाई समेत 
िवप�ी बनाई ��ततु म�ुा दायर भएको ह�दँा िवप�ीको 
पनुरावेदन िजिकर खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने ��यथ� 
/ �ितवादी �वुमानिसंह ब��यातले पनुरावेदन 
अदालतमा पेस गरेको िलिखत �ितवाद ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२३(२) र ५१ को �यव�थाबाट नाबालकको हकमा 
अनमुित िलन नपन� भ�ने होइन । िवप�ीले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ८३ नं. बमोिजम छोरीको हकमा अनमुितको 
िनवेदन निदई अंशमा दाबी गन� िम�दनै । िवप�ी 
वादीका पित ��हादमानिसंह ब��यातले �वुमानिसंह 
ब��यातसगँ िमित २०६१।६।६ मा अशं भरपाईको 
िलखत गरी छु�ी सकेको अव�थामा िनजबाट अंश 
पाउनपुन� अव�था िव�मान रहेकोमा हामीलाई समेत 
िवप�ी बनाई ��ततु म�ुा दायर भएको ह�दँा िवप�ीको 
पनुरावेदन िजिकर खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी 
मैया ँ ब��यात, यसोदा ब��यात, रािधका ब��यात 
र �भातमानिसंह ब��यातले पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पेस गरकेो िलिखत �ितवाद ।

वादी नाबािलका आइ�था भ�ने योिगना 
ब��यातको हकमा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२ 
गते भएको फैसला केही उ�टी भई स�पूण� स�पि�लाई 
६ भाग लगाई सोको १ भागलाई पनुः ३ भाग गरी 
सोको १ भाग पनुरावेदक वादी आइ�था भ�ने योिगना 
ब��यातले अंश पाई चलनसमेत पाउने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ को 
फैसला ।

��ततु अशं चलन म�ुामा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले वादी दाबी नप�ुने गरी फैसला 
गरकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनसम� िवप�ीको 
पनुरावेदन परकेोमा स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी छोरी आइ�था भ�ने योिगना ब��यातको 
हकमा अंश िदलाउन ु पन� भएमा म पनुरावेदक एवम् 
िवप�ीह�सगँ मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको २०, 
२१, २२, २३ नं. बमोिजम तायदाती फाटँवारी माग 
गरी सोको �ि�या पूरा गरी मा� फैसला गनु�  पन�मा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट तायदाती फाटँवारी माग 
नगरी अंश िदलाई िदने गरी भएको फैसला उि�लिखत 
कानूनको िवपरीत ह�दँा उ� फैसला उ�टी ह�ने ��ट 
छ । यसैगरी वादी म पनुरावेदक ��हादमान िसहं 
ब��यात, �ितवादी िवप�ी अिनता बढुाथोक� 
ब��यात भएको स�ब�ध िव�छेद म�ुामा िवप�ी 
अिनता बढुाथोक�लाई छु�ी िभ�न भइसकेका मेरा 
िपतासमेतबाट अशं िदलाई िदने गरी फैसला भएकोमा 
सो फैसला गनु�भ�दा अगािड िनजह�लाई उ� म�ुामा 
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझुी तायदाती फाटँवारी 
माग गरी अंश ला�ने नला�ने के हो सोबमोिजम फैसला 
गनु�  पन�मा सो म�ुामा समेत िनज िपतासमेतलाई 
�ितवादीसरह कायम नभएबाट समेत छु�ी िभ�न 
भइसकेका �यि�ह�को स�पि� ब�डा गन� िम�दैन ।

अतः म पनुरावेदक िपता �वुमान िसहं 
ब��यातसगँ छु�ी िभ�न भइसकेको ह�दँा िवप�ीह�ले 

१०१४१ - ��हादमान िसंह ब��यातसमेत िव. अिनता ब��यात
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आ�नो अंश भाग मबाट मा� �ा� ह�ने ह�दँा छु�ी िभ�न 
भइसकेका अ�य अंिशयारसगँ अशं पाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ 
को फैसला अ.बं. १८४क, �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३, ५४, नं., अंश ब�डाको १, ३० नं. समेतको 
िवपरीत ह�दँा पनुरावेदन अदालत पाटनको उ� फैसला 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने ��हादमान िसंह ब��यातको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� ।

��ततु अंश चलन म�ुामा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले वादी दाबी नप�ुने गरी फैसला 
गरकेोमा नाबालक छोरी आइ�था भ�ने योिगना 
ब��यातको हकमा अंश िदलाउन ुपन� भएमा हामीबाट 
अंशब�डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम 
तायदाती फाटँवारी माग गरी �ि�या पूरा गररे मा� 
अंश िदलाउने फैसला गनु�  पन�मा सो नगरी एकै चोटी 
अंश िदलाउने ठहर गरकेो फैसला कानूनिवपरीत 
छ । लगाउको स�ब�ध िव�छेद म�ुामा समेत हामीलाई 
�ितवादीसरह कायम गरकेो छैन । अतः नाबालक 
छोरीको अशंभाग छुट्याउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला बदर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीह� 
मैया ब��यात, यशोदा ब��यात, रािधका ब��यात, 
�भातमान िसंह ब��यात र �वुमान िसंह ब��यातको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी ��हादमान िसहंसगँ वादी अिनता 
ब��यातको स�ब�ध िव�छेद भइसकेको अव�था छ । 
अंशब�डाको १० नं. ले नाबालकले अंश िलई िभ�न 
ब�न पाउने �यव�था गरकेो देिखदँनै । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलाले वादी दाबीबमोिजम 
नाबालकको अंश छुट्याउदँा िनजको अशं िनजको 
सरं�कले चलाउन नपाउने गरी स�पि� सरं�कतफ�  
कुनै कुरा बोलेको पिन देिखदँैन । िमित २०६१।६।६ 
को ब�डाप� �ितवादीह�को हकमा कायम रहेको 
तर वादीको हकमा बदर भएको देिख�छ तर ��ततु 

ब�डाप� िलखत यस �कारले पथृक�य (separable) 
ह�ने िकिसमको िलखत नभई अिवभा�य (Non-
divisible) िलखत दिेख�छ । यी सब कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ 
को फैसला फरक पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई आए 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७२।१२।३ को आदेश ।

वादी �ितवादीह�बीच अंिशयार र नातामा 
िववाद देिखएन । अत: वादी �ितवादीबीच िफराद 
परकेो िमितको अिघ�लो िदनलाई मानो छुिटएको िमित 
कायम गरी सो िमितस�म ब�डा गनु�  पन� चल अचल 
स�पि�को फाटँवारी अंशब�डाको २०, २१, २२, 
२३ नं. बमोिजम वादी �ितवादीबाट तायदाती पेस 
गन� लगाई पेस भएको फाटँवारी एक अका�लाई सनुाई 
दता� �े�ता बझुी नपगु कोट� फ� वादीबाट दािखला गन� 
लगाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७५।२।९ को आदशे ।

वादी �ितवादीले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारी र �िति�या िमिसल सामेल रहेको ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र�ठ अिधव�ा �ी श�भ ुथापा र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी जगिदश च�� पा�डेले �ितवादी ��हादमान िसहं 
ब��यातसगँ वादी अिनता ब��यातको स�ब�ध िव�छेद 
भइसकेको छ । नाबालक ब�चालाई खान लाउन िदने 
कत��य बाबकुो ह��छ । खान लाउन निदए मा� अंश 
िदनपुन� अव�था आउछँ । नाबालकले अंशको इ�छा 
�य� गन� स�दैन । उमेर पगेुपिछ अशंमा बाबसुगँ दाबी 
गन� स�ने र नाबालकको अंश हक बाबसुगँ सरुि�त 
रहनेमा स�ब�ध िव�छेद भइसकेक� वादी संर�क 
भई नाबालकको हकमा अशं दाबी गन� कानूनी र 
�यावहा�रक दवैु िहसाबले �यायोिचत नह�दँा पनुरावेदन 
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अदालतले नाबालकको अंश हक छु�ाउने गरी गरकेो 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��यथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी सिुनल रजंन िसंहले नाबालकको 
लािग आमा �वतः �ाकृितक संर�क ह�ि�छन् । उमेर 
नपगेुकाको हकमा आमा संर�क भई म�ुा गन� पाउने 
कुरामा िववाद गनु�पन� देिखदैँन । आमाको वैवािहक 
ि�थितले नाबालक छोरीको संर�क ब�नमा �ाकृितक 
आमालाई कुनै कानूनले रोकेको छैन । �ितवादीह�को 
आपसी िमलाउबाट वादी र नाबालकको अशं हक मान� 
िनयतले अंश छोडप� गरकेो िमिसलको त�यबाट 
��ट ह��छ । सो िलखतलाई ��हादमानले �वीकार 
गरकेो ह�दँा िनजको हकमा िलखत बदर ह�न ु नपन� 
अव�थासमेत ह�दँा नाबािलका वादीले अशं पाउने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �यायपूण� 
ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

अब ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।७।१६ को फैसला िमलेको छ, 
छैन र �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा 
होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ीह� सास,ु 
ससरुा, पित तथा न�दह� िमली खान लाउन निदई 
घरबाट िनकाला गरेकाले सगोलको स�पूण� स�पि�लाई 
६ भाग लगाई ��हादमान िसंह ब��यातको १ 
भागलाई ३ भाग गरी सोबाट २ भाग अशं छु�याई 
चलनसमेत चलाई पाउ ँभ�ने आइ�था भ�ने योिगना 
ब��यातको हकमा संर�क भई आ�नो हकमा समेत 
अिनता ब��यातको िफराद दाबी परकेो देिखयो । म 
२०६१।६।६ दिेख अंश िलई छु�ी िभ�न भएकोले 
मेरो भागबाट अंश िदन म�जरु छु भ�ने �. ��हादमान 
िसंहको �ितउ�र तथा वादीका पित िपताले अशंबापत 
नगदै बिुझिलई छु�ी िभ�न भइसकेकोले हामीले अंश 
िदनपुन� होइन भ�ने अ�य �ितवादीह�को �ितउ�र 

िजिकर रहेको पाइयो । वादी अिनता ब��यातले 
स�ब�ध िव�छेद म�ुाबाट अशं पाउने ठहर भइसकेको 
र नाबालक छोरीको हकमा कानूनी �ि�या पूरा नगरी 
िफराद दायर गरकेोले वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी 
भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी स�पूण� स�पि�बाट 
६ भागको १ भागबाट ३ भाग गरी सोको १ भाग अंश 
नाबालक वादी आइ�था भ�ने योिगना ब��यातले 
पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९।७।१६ को फैसलाउपर �ितवादीह�को 
यस अदालतमा पनुरावेदन परी ��ततु म�ुा पेस ह�न 
आएको पाइयो ।

३. यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने 
आदेश ह�दँा अंशब�डाको १० नं. ले नाबालकले अंश 
िलई िभ�न ब�न पाउने �यव�था नगरकेो, पनुरावेदनको 
फैसलामा संर�कले नाबालकको स�पि� चलाउन 
नपाउने गरी स�पि�को संर�कतफ�  कुनै कुरा नबोलेको 
र िमित २०६१।६।६ को ब�डाप� �ितवादीको हकमा 
कायम रहेको तर वादीको हकमा बदर भएकोमा य�तो 
िलखत पथृक�य (Separable) ह�ने िकिसमको 
नभई अिवभा�य (Non-divisible) रहेको स�दभ�मा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला फरक पन� स�ने भ�ने 
आधार िलएको देिखयो ।

४. िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, वादी अिनता 
बढुाथोक� (ब��यात) को �ितवादीम�येका ��हादमान 
िसंह ब��यातसगँ िमित २०५९।३।९ मा िववाह 
भएकोमा िमित २०६०।११।१५ मा िनजह�बाट 
छोरी आइ�था भ�ने योिगना ब��यातको ज�म भएको 
दिेख�छ । वादी अिनता बढुाथोक� ब��यातले िमित 
२०६६।१०।२१ मा अंश म�ुाको िफराद िददँा नाबालक 
छोरी आइ�था ब��यातको संर�क भई आ�नो हकमा 
समेत भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । छोरीको ज�म 
भएपिछ घर प�रवारसगँ स�ब�ध िब�ेको भनी वादीले 
िफरादमा उ�लेख गरेको दिेख�छ । यसपिछ िमित 
२०६१।६।६ मा वादीका पित ��हादमान िसहं 

१०१४१ - ��हादमान िसंह ब��यातसमेत िव. अिनता ब��यात
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ब��यातले २ लाख नगद बझुी अशं भरपाई िलखत 
गरउेपर वादीको अंशब�डा िलखत बदर, माना चामल र 
जालसाजीसमेतका म�ुा परकेो र नाबालक छोरी आमा 
अिनता बढुाथोक� ब��यातको सरं�क�वमा रहेको 
भ�ने िमिसलबाट देिख�छ ।

५. �ितवादी ��हादमान िसंह ब��यातले 
स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँभनी गाउ ँिवकास सिमितमा 
िमित २०६५।२।३० मा िनवेदन िददँा िमित 
२०५९।१२।२० देिख नै अिनता बढुाथोक� ब��यातले 
घरमा झगडा गरी माइती प� घरमा �याई पटक 
पटक ध�क� िदने गरकेो र िमित २०६०।१।८ देिख 
मिहला समूहका मािनससमेत ज�मा भई घर घेराउ 
गरकेोमा िमित २०६१।९।१७ देिख िनज अिनताले 
घर नै छोडी माइती गई बसेको भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िमित २०६१।६।६ मा भएको अंश भरपाई 
िलखत ह�नभु�दा अगािडबाट नै वादी अिनता र 
�ितवादी प�बीच मनमटुाव र िववाद परकेो त�य 
�थािपत भएको देिख�छ । कागज �माणबाट नाबािलका 
छोरी आमाकै सरं�क�वमा रहेको कुरामा स�देह गनु�पन� 
अव�था देिखदँैन । नाबालक छोरीको अशं बाबसुगँ 
रहने हो, आमा संर�क भई अशं दाबी गन� िम�दनै भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर र ब�डाप� िलखत 
अिवभा�य (Non-divisible) भएकोले �ितवादीको 
हकमा कायम रहने र वादीको हकमा मा� बदर ह�न 
नस�ने भ�ने ��यथ� िझकाउदँा िलएको आधारको 
स�दभ�मा हेदा� वादी र �ितवादीह�बीच िववाद परपेिछ 
नै नगद बझुी अ�य स�पि�मा हक छाडेको भ�ने सो 
ब�डाप�समेतका िलखतबाट देिखएको छ । ब�डाप� 
िलखतमा २ लाख नगद बझुी अ�य स�पि�मा दाबी 
नगन� भ�ने उ�लेख भएको अव�थाबाट पिन िमित 
२०६१।६।६ को अंश बझुेको भरपाई िलखत वादी 
अिनतासमेतलाई अंश �ा�त गन� हकबाट वि�चत गन� 
अिभ�ायबाट भएको दिेख�छ । नाबािलका छोरीको 
अंश भागसमेत बाबसुगैँ रह�छ भ�ने कुरा कुनै 

कानूनमा आधा�रत दिेखदँैन । अ�यथा �मािणत भएको 
अव�थामा बाहेक सामा�यतयाः नाबालकको �ाकृितक 
संर�क िनजको आमा नै ह�ने र िनजको सव��म 
िहतको र�ा आमाबाट नै ह�ने ह��छ । केवल पितसगँ 
स�ब�ध िव�छेद गरकेो कारणबाट आ�ना नाबालक 
छोराछोरीको संर�क ह�न पाउने अिधकार र दािय�व 
समा�त भएको स�झन िम�दनै । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा हेदा� नाबािलका छोरी ज�मेदेिख नै आमाको 
पालन पोषण र सरं�क�वमा रहेको देिखएको छ । यस 
अव�थामा िनता�त �ािविधक कुराको तक�  गरी अंश 
पाउने नैसिग�क हकबाट नाबािलका वादीलाई वि�चत 
गनु�  सव�था अनिुचत ह��छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा २३, दफा ५१ मा रहेका �ावधानतफ�  
�ि�गत गदा� नाबालकको स�पि�स�ब�धी हकको 
संर�ण र �चलनका लािग िनजको �ाकृितक 
संर�कको �पमा रहेक� आमाले आव�यक कानूनी 
उपाय अपनाउन स�ने नै देिख�छ । यसका लािग 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३ नं. बमोिजम अनमुित �ा�त 
गनु�पन� अिनवाय�ता  देिखदँनै । 

६. अंश भरपाई िलखत अिवभा�य हो वा 
पथृक�य हो भ�ने स�दभ�मा पिन केही कुरा उ�लेख 
गनु�  पन� ह�न आएको छ । कुनै िलखतलाई अिवभा�य 
हो वा पथृक�य हो भनी छुट्याउन ु परकेो अव�थामा 
सो िलखतको �व�प, �यसबाट असर पन� प�ह�को 
सं�या र �वीकाय�ता ज�ता सम� प�मा िवचार 
ग�रन ुपद�छ । यो केवल �ािविधक वा याि��क िवषय 
मा�ै होइन । खासगरी अशं भरपाई गरकेो स�दभ�मा 
हेदा� एउटा अंिशयारले िनजका समान तहका 
अिंशयारह�सगँ िमलेमतो गरी अ�य अंिशयारको हक 
िहतमा असर प�ुयाउने गरी �यवहार गरकेो देिख�छ भने 
�यसबाट असर परकेा र दाबी गन� आएका प�ह�को 
हकमा स�म िलखत बदर गन� कानूनी बाधा दिेखदँैन । 
अदालतले इ�साफ गदा� वादीको दाबीमा सीिमत रहन ु
पन�, वादीले गरकेो दाबीभ�दा बढी पाउने गरी फैसला 
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गन� नह�ने �याियक मा�यताअनसुार पिन अशं भरपाई 
िलखतलाई अिवभा�य नभएर पथृक�य िलखत मानेर 
बदर गनु�  �वभािवक दिेख�छ । तसथ� ��यथ� िझकाउने 
आदशे गदा�  उ�लेख ग�रएका आधारह�सगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

७. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरी तायदातीमा उि�लिखत स�पूण� स�पि�लाई 
६ भाग लगाई सोको १ भागलाई पनुः ३ भाग गरी 
सोको १ भाग आइ�था भ�ने योिगना ब��यातले 
अंश छु�याई चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ को 
फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
फैसला िमित : २०७५।९।२५

म�ुाः- परी�ाको प�रणाम फेरबदल गरी ��टाचार 
गरकेो

०७१-CR-१६३२
पनुरावेदक / �ितवादी : मिण�साद ढकालको छोरा, 

पा�पा िज�ला, पोखराथोक गा.िव.स., वडा 
नं. ४ ब�ने िव�ण ुउ�च मा.िव. पोखराथोकका 
िश�क मथुरा ढकालसमेत

िव��
��यथ� / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगको तफ� बाट अनसु�धान अिधकृत 
सरीताकुमारी खितवडाको �ितवेदनले नेपाल 
सरकार 

०७२-CR-०२४०
पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगको तफ� बाट अनसु�धान अिधकृत 
सरीताकुमारी खितवडाको �ितवेदनले नेपाल 
सरकार 

 िव��
��यथ� / �ितवादी : वीरबहादरु कँुवरको नाित, 

गणेशबहादरु कँुवरको छोरा, ग�ुमी िज�ला 
हि�तचौर गा.िव.स. वडा नं.३ �थायी ठेगाना 
भई हाल िज�ला िश�ा काया�लय, �प�दहेीमा 
काय�रत िव�ालय िनरी�क च��बहादरु 
कँुवरसमेत

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं. १०१४२
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 § ��टाचारज�य काय� ह�नका लािग आिथ�क 
लाभ वा हािन मा� पया�� आधार 
होइन । अवाि�छत िकिसमको दोषपूण� 
गितिविध पिन ��टाचारज�य कसुरको 
अक� मह�वपूण� आधार हो । �ितवादीको 
गैरकानूनी र अवाि�छत िकिसमको 
दोषपूण� गितिविधबाट कसैको हािन ह�ने 
र कसैले लाभ पाउने अव�था ह��छ भने 
सो काय� पिन ��टाचारज�य कसुरको 
दायरािभ� पन� नै ह��छ । साथै �ितवादीले 
�यस िकिसमको गैरकानूनी र अवाि�छत 
िकिसमको गितिविध केवल आिथ�क लाभ 
हािन पु�याउने मनसायका साथ गरकेो 
िथएन भ�ने आधारमा मा� उ� दोषपूण� 
काय�बाट िनजले उ�मिु� पाउने अव�था 
नरहने ।

(�करण नं.१०)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
गोपाल�साद �रजाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
�ी शेरबहादरु के.सी. र �ी �ोणराज र�ेमी र 
अिधव�ाह� �ी धम�राज र�ेमी, �ी रामच�� 
पौडेल र �ी �पशुा के.सी.

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�:
सद�य मा. �यायाधीश �ी पवनकुमार शमा�
सद�य मा. �या. �ी नर�े�कुमार िशवाकोटी
सद�य मा. �या. �ी महेश�साद पडुासैनी
िवशेष अदालत

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम 
पनुरावेदनको रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छः

पा�पा िज�ला, �ी जनजागिृत िन.मा.
िव., भवुनपोखरी ६ मा �ा.िव. �तरको करार 
िश�कको आव�यकता भएको िव�ापनअनसुार िमित 
२०७०।२।१६ गते िज�ला िश�ा काया�लयले िलिखत 
परी�ा िलई नितजा �काशनलाई १ मिहना �थिगत 
गरी हाल आएर नितजा �काशन गदा� िव�ालयका 
�.अ. को िमलेमतोमा िवषय िवशेष�ले िदएको न�बरमा 
िटपे�स लगाई िव�ालय िनरी�क �वयंले पनुः कापी 
चेक गरी �रज�ट �काशन गरकेो भ�ने िवषयको िमित 
२०७०/३/१७ को उजरुी / िनवेदन िज�ला �शासन 
काया�लय, पा�पामा परकेो ।

िज�ला िश�ा काया�लय, पा�पाको च.नं. 
२६११ िमित २०७०/०३/२० को प��ारा िज�ला 
�शासन काया�लय, पा�पालाई लेिखएको प�को 
बेहोरामा िमित २०७०/०१/२४ गते िश�क िनयिु�को 
लािग िव�ापन गरी करार िश�क छनौट सिमितले 
िमित २०७०/०२/१६ गते परी�ा स�चालन गरकेो र 
सोही िदन उ�रपिु�तका परी�ण काय� गनु�पन�मा सो 
काय� स�प�न ह�न नसक� िमित २०७०/०३/१३ गते 
उ� सिमितको बैठक बसी उ�र पिु�तकाको स�पूण� 
सङ्केत हटाई पनुः कोिडङ गरी परी�ण गन� िनण�य 
गरकेो । उ�रपिु�तकाको सङ्केत हटाउने, ��गत 
�पमा अङ्क मापन िविध �योग गरी परी�ण गदा� 
िटपे�सको �योग ग�रएको पाइयो भनी उ�लेख भई 
आएको ।

अ.द.ुअ.आ, पि�मा�चल �े�ीय काया�लय 
पोखराको च.नं.१०४१ िमित २०७०/१२/१० को 
प�बाट �ी के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशाला, 
महाराजग�जलाई िटपे�स लगाइएको �थानह�मा के 
कित लेखोट रहेका छन् �ािविधक �पमा प�ा लगाई 
खलुाई पठाई िदन अनरुोध ग�रएको  ।
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के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाको 
च.नं. ४४६८ िमित २०७१/२/२३ को प��ारा 
परी�ण �ितवेदनमा A1 देिख A14, B1 देिख B14, 
C1 देिख C16, D1 देिख D14, E1 दिेख E16, F1 
देिख F23, G1 देिख G15 र H1 देिख H14 को 
कोड राखी िविभ�न �थानह�मा िटपे�स �योग भएको 
�थानमा लेिखएको लेखोट भनी खलुाई आएको ।

म िव�ण ुउ�च मा.िव. पोखराथोक, पा�पामा 
मा�यिमक तहको िश�कको �पमा २०५८ सालदेिख 
काय�रत छु । जनजागिृत िन.मा.िव. भवुनपोखरीको 
लािग िश�क करारमा रा�नको िनि�त िश�क छनौट 
सिमितमा म र डोलराज अया�ल िवषय िव�को �पमा 
रहेका िथयौ ँ। जनजागिृत िन.मा.िव. को �ाथिमक तहको 
िश�क छनौटमा ज�मा ७ जना परी�ाथ� सहभागी
िथए । परी�ा भएको िदनमा तीनवटा िव�ालयको परी�ा 
भएको िथयो । तीनवटै िव�ालयका लािग एउटै ��प� 
र उ�रपिु�तका िनधा�रण ग�रएको िथयो । अ�य दईुवटा 
िव�ालयको परी�ण स�प�न भएपिछ मा� जनजागिृत 
िन.मा.िव.को उ�र पिु�तका परी�ण ग�रएको िथयो । 
उ�रपिु�तकाको परी�णको �ममा िव�ाथ�को थप 
ग�रएको उ.प.ुमा सङ्केतह� देिखएपिछ उ�रपिु�तका 
परी�ण गन� िक नगन� भनी िनण�य गन� सिकएन र उ� 
कापी िव�ालय िनरी�कलाई िज�मा िदई अक� िदन 
पनुः उ�रपिु�तका परी�ण गन� सहमित ग�रएको 
भए तापिन िश�क छनौट सिमितका सबै सद�यको 
काय��य�तताको कारण काय� स�प�न गन� सिकएन 
र लामो अविधस�म परी�ण काय� �थिगत र�ो । 
लामो समयपिछको बैठकप�ात सबैको सहमितमा 
पनुः कोिडङ गरी िदइएका अङ्क मेटाई परी�ण गन� 
िनण�यअनसुार सव�स�मत ढङ्गले अङ्कमािथ िटपे�स 
लगाई पनुः सबैको रोहबरमा उ�रकुि�जकालाई 
आधार मानी उ�र पिु�तका परी�ण गन� काय� ग�रयो 
भ�ने �ितवादी मथरुा�साद ढकालको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान ।

म िमित ०४८/६/१० गतेदेिख सोही 
िव�ालयमा �.अ. भई काम गरकेो छु । िमित 

०७०/१/२४ मा िश�ा काया�लयमा िश�क िनयिु�को 
लािग अनमुित माग ग�रएअनसुार िश�ा काया�लय 
पा�पाबाट िव�ापन गन� �वीकृित पाएबमोिजम िव.नं. 
१/०६९/७० अनसुार जनचेतना पि�कामा र गा.िव.स. 
भवनलगायत िज�ला िश�ा काया�लयसमेतमा 
िव�ापनको सूचना �कािशत गरअेनसुार िमित 
०७०/२/१६ मा ९ जना परी�ाथ�म�ये ८ जनाले 
परी�ा िदएकोमा िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
िनण�यानसुार िज�ला िश�ा काया�लय पा�पाले 
तोकेको �थान र समयमा परी�ा िलइएको हो र पिछ 
उ�र पिु�तका जा�ँने �ममा मसमेतका ५ जनाको 
सिमितको रोहबरमा िवषय िवशेष�ह�को बीचमा कापी 
जा�ँने काम भएकोले ३ वटा िव�ालयको परी�ाम�ये 
२ वटाको परी�ा सोही िदन भएको र हा�ो िव�ालयको 
परी�ाफल राितको समय भएकोले भोिल गन� भनी 
परी�ाथ�को उ�रपिु�तका िव.िन. च�� कँुवरको 
िज�मा लगाई िश�ा काया�लयमा रा�ने भनी हामीह� 
घरमा गयौ ँ। अक� िदन िश�ा काया�लयमा गई सोधनी 
गदा� िवषय िवशेष�ह� आ�नो �यि�गत काम िवशेषले 
जट्ुन नसकेको ह�दँा नितजा �कािशत गन� िवल�ब 
भएको हो । पिछ िमित २०७०/३/१५ गतेका िदन 
िश�ा काया�लयमा सिमितको बैठकको िनण�यानसुार 
नितजा �कािशत गन� �ममा छलफल ह�दँा कापीमा 
सङ्केतह� भेिटएकोले सोही बैठकमा स�लाह गरी 
िनकास िनका�ने �ममा हामीह�को रायबमोिजम 
माइनटुमा िनण�य गरी पिहले कापीमा भएका उ�मे�ारको 
कोड सङ्केतसमेत सबै िटपे�स लगाई मेटी हामी 
सिमितको रोहबरमा िवषय िवशेष�ह�ले तुलना�मक 
�पमा कापी हेरी न�बर िदने काम ग�रएको र ८ जना 
परी�ाथ�म�ये ३ जना परी�ाथ� मानवी सोमै, मेघराज 
भ�डारी, मीना भ�डारीको िलिखत परी�ा अङ्क 
तािलकाबमोिजम �कािशत गरी उ�चतम अङ्क 
�याउने ३ जना परी�ाथ�को अ�तवा�ता� िलइएको र 
पनुःवैठक बसी उ�चतम अङ्क �याउने मानवी सोमैको 
िनयिु�को लािग िसफा�रस गरी पिछ छनौट सिमितको 
िसफा�रसबमोिजम िव�ालय �यव�थापन सिमितको 

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार
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िमित २०७०/३/१७ मा बसेको बैठकको बुदँा नं.१ 
बमोिजम िनयिु� िदइएको र हािजर गराई िश�ण 
काय�मा सलं�न गराइएको र िनयिु� समथ�नको लािग 
िश�ा काया�लय पा�पामा पठाइएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी एक�साद �े�को अनसु�धानको 
�ममा भएको कागज ।

िज�ला िश�ा काया�लय पा�पाबाट अनमुित 
�ा� गरी िव�ापन �कािशत गरअेनसुार िमित 
२०७०।२।१६ गतेका िदन ९ जना परी�ाथ�म�ये 
८ जना सि�मिलत भई परी�ा िदएका िथए, परी�ा 
िलएपिछ ३ वटा िव�ालयम�ये पिहला जोगमणी 
मा.िव. र दो�ो जनि�य मा.िव.को नितजा �काशन 
भएको र पिछ जनजागिृत िन.मा.िव.को कापी िवषय 
िश�कबाट जा�ँने काम भएको र कापी चेक गन� िवषय 
िवशेष�को बीचमा िववाद परी न�बर जोड्ने काम ह�न 
सकेन ।  क�रब राितको १०:१५ बजेको िथयो । 
कापीह� िसल गरी िव�ालय िनरी�क च�दबहादरु 
कँुवरले आ�नो िज�मामा राखी भोिलप�ट िश�ा 
काया�लयमा मसमेतलाई बोलाइएको �यसपिछ िवषय 
िश�कह�ले आ�ना �यि�गत कारण देखाई घरमा 
जानभुएको र पिछ असार १४ गतेका िदन म िश�ा 
काया�लयमा आई स�लाह गरी �.अ. लगायत िवषय 
िश�कह�लाई खबर गरी असार १६ गतेका िदन बैठक 
बोलाई मलगायतका ५ जनाको सिमित बसी बैठक 
बसी मैले पिहले िदएको अङ्कबमोिजम नै नितजा 
�कािशत गनु�पछ�  भने ँ र परी�ाथ�म�येका ६ जनाको 
परी�ा �थिगत गन� माग राखेबमोिजम �.अ. समेतले 
परी�ा र� गनु�पछ�  भ�नभुएको र पिछ हा�ोबीचमा 
िववाद भएपिछ िनकास िनका�ने �ममा िव.िन. 
च�� कँुवरको भनाइअनसुार पिहले िदएको अङ्क 
तािलकामा िटपे�स लगाई पनुः कापी चेक गरी न�बर 
िदने काम गर� भनेको ह�दँा िवषय िश�कले नमानेपिछ 
पनुः मलगायत िव.िन. च��, कुवर र �.अ. समेत भई 
न�बर िदने काम ग�रयो । �यसमा परी�ाथ�म�येका 
६३ अङ्क �याई मानवी सोमै उ�ीण� ह�नभुएको हो 
र िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�यअनसुार 

िनयिु� िदइएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िमनबहादरु दला�मीको अनसु�धानको �ममा भएको 
कागज । 

िमित २०७०।२।१६ गते जनजागिृत िन.मा.
िव. र अ�य दईु िव�ालयको समेत परी�ा िलई नितजा 
�काशन ग�रएको बेहोरा साचँो हो । िव�ालयगत �पमा 
आ-आ�नो िव�ालयको करार िश�क छनौट सिमित 
स�बि�धत िव�ालयको अ�य�को अ�य�तामा गठन 
ह�नेस�ब�धी काम सिकएपिछ जनजागिृत िन.मा.िव. 
भवुनपोखरीको उ�रपिु�तको परी�णस�ब�धी काय� 
गन� सिमितको िनण�यानसुार िवषय िवशेष� मथुरा 
ढकाल र डोलराज अया�ललाई िज�मा िदइएकोमा 
साझँ िढलो ह�न गई परी�ण काय� स�प�न ह�न 
नसकेकोले पनुः सिमितको बैठक बसी बाकँ� काय� गन� 
िनण�यबमोिजम उ�रपिु�तका िसल गरी काय� �थिगत 
भयो । बीचमा अ�य� तथा सद�य सिचवबाट बैठक 
केही समय िढला भएको हो । �.अ.को सूचनाअनसुार 
२०७०।२।१३ गते म सिमितको बैठकमा उपि�थत 
भए ँ। उ�रपिु�तका परी�णको पूरा काम नसिकएको, 
केही समय िढला ह�दँा परी�ाथ�मा केही शङ्का उ�जन 
स�ने अव�था भएकोले उ�रपिु�तका परी�णलाई 
शत�ितशत िव�सनीय र पारदश� बनाउन के गन� 
सिक�छ भनी छलफल गदा� केही परी�ाथ�ह�ले 
उ�रपिु�तकाको िभ�प�� नाम, रोल नं. लेखेका ह�नाले 
�यसलाई िटपे�स लगाउने, पिहले उ�रपिु�तकागत 
�पमा परी�ण स�ु ग�रएकोमा सोभ�दा ��गत �पमा 
सबै उ�रपिु�तकाको उ�र तलुना गरी न�बर िददँा 
बढी िव�सनीय ह�ने ठानी सिमितको िनण�यानसुार 
उ�रपिु�तकाको स�पूण� सङ्केत हटाई पनुः परी�ण 
गन� स�दभ�मा िटपे�सको �योग भएको हो । यो कुनै 
गलत मनसायले ‘नभई �व�छ र िव�सनीय परी�णको 
लािग सिमितबाट ग�रएको िनण�य हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी च��बहादरु कँुवरको अनसु�धानको 
�ममा भएको कागज ।

पिहलो िदन �रज�ट �कािशत ह�न नस�नकुो 
कारण अ�य २ वटा िव�ालयको परी�ाथ�को कापी मैले 
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नै चेक गरी सबै िश�क तथा सिमितको िनण�यानसुार 
�रज�ट �कािशत ग�रएको हो र सो िव�ालयको कापी 
जा�ँने �ममा रात परकेाले सिमितको िनण�यानसुार 
५ जना सिमितका �यि�ह�ले सही गरी िशलब�दी 
गरी उ�रपिु�तका िव�ालय िनरी�क च�� कँुवरलाई 
बझुाइएको हो । �यसपिछ िवषय िवशेष�को समय 
निमलेकोले पिछ ५ जनाको बैठक बसी कापी जा�ँने 
िनण�य गरी पनुः कापी जाचँ गन� �ममा परी�ा 
सिमितको बैठक बसी कापी जा�ँने िनण�य भएअनसुार 
कापी जा�ँदै जादँा उ�र पिु�तकामा परी�ाथ�ह�को 
नाम, रोल न�बर र सङ्केत फेला परकेोले पारदश� 
गन� �ममा सबै जनाको सहमितका आधारमा सङ्केत 
हटाउनका िनि�त िटपे�स �योग गरी मेटाई सिमितको 
रायबमोिजम पनुः कापी जाचँ गरी उ�चतम अङ्क 
�याउने �यि�ह�को परी�ाफल �कािशत गरी 
�कािशतम�येका ३ जना �यि�ह�को अ�तरवाता� 
िलई सफल उ�मेदवारको िसफा�रस ग�रएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी डोलराज अया�लको 
अनसु�धानको �ममा भएको कागज । 

जनजागिृत िन.मा.िव. भवुनपोखरी-६, 
पा�पामा �ा.िव. �तरको करार िश�क िनयिु�स�ब�धी 
स�पूण� कागजात, उ�रपिु�तका तथा के��ीय �हरी 
िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदन साथै 
स�बि�धत �यि�ह�सगँको बयानको कागजातसमेत 
िव�ेषण गरी हेदा�, जनजागिृत िन.मा.िव. भवुनपोखरी-६, 
पा�पाले �ा.िव. �तरको एक पद करार�ारा पदपूित� 
गन� गरी सूचना �कािशत गरी िमित २०७०।२।१६ 
गते परी�ा स�चालन गरकेो देिख�छ । उ� परी�ामा 
उजरुीकता� मीनाकुमारी उचैलगायत अ�य ७ जना गरी 
ज�मा ८ जना परी�ाथ� सि�मिलत भएको देिखयो । 
अनसु�धानको �ममा उ� परी�ामा सि�मिलत सबै 
उ�मेदवारको उ�रपिु�तकामा परी�कबाट एक पटक 
िदइएको न�बरमा िटपे�स �योग गरी पनुः न�बर 
िदने काम भएको देिख�छ । परी�ा स�चालन भएकै 
िदनमा नितजा �काशन गन� भ�ने सहमित भएको भए 
तापिन परी�ाफल �काशन गन� नस�नमुा फरक-

फरक बेहोरा दशा�ई िवरोधाभासपूण� बयान गरेको 
दिेख�छ । अनसु�धानको �ममा िटपे�स लगाउनपूुव�को 
�ा�ाङ्क गणना गदा� मीनाकुमारी उचैले ६२.५०, 
मीना भ�डारीले ५८.० र मानवी सोमैले ५५.५० 
�ा� गरी िलिखत परी�ामा �मशः पिहलो, दो�ो र 
ते�ो भएको देिख�छ । िटपे�स �योगपिछको िलिखत 
परी�ाको �ा�ाङ्कअनसुार मानवी सोमैले ६२.५, 
मीना भ�डारीले ५२.०, मेघराज भ�डारीले ५८.० �ा� 
गरकेो दखेाई नितजा �काशन गरकेो देिख�छ । यसबाट 
िसफा�रस ग�रएक� मानवी सोमैलाई अगािड �याउने 
उ�े�यले पिहला परी�ण गरी िदएको अङ्कमा िटपे�स 
�योग गरी पनुः अक� अङ्क �दान ग�रएको देिख�छ । 
यसरी उ�रपिु�तका परी�णमा पिहले िदइएको अङ्क 
(िटपे�स �योग ग�रएको) र पिछ िदएको अङ्कमा भएको 
फरकपनले एकाितर अ�तरवाता�को लािग �कािशत 
ह�ने नितजा �भािवत भएको देिख�छ भने अक�तफ�  
अ�तरवाता�पिछ �कािशत भएको अि�तम नितजा 
पिन �भािवत भई परी�ाको प�रणाममा फेरबदल भई 
सफल ह�नपुन� उ�मेदवार असफल र असफल ह�नपुन� 
उ�मेदवार सफल ह�न गएको देिख�छ । अतः ��ततु 
परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� काय�मा को कसको 
संल�नता रहेको र िनजले के क�तो अपराध गरकेोमा 
के क�तो सजायको मागदाबी िलने भ�ने स�ब�धमा 
अ�ययन गरी हेदा� िवषय िवशेष� डोलराज अया�ल 
र मथरुा ढकालले एक पटक उ�रपिु�तका परी�ण 
गरी अङ्क �दान गरी सकेपिछ िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका अ�य� िमनबहादरु दला�मी, �.अ. एक�साद 
�े� र िव.िन. च��बहादरु कँुवरसमेतले एकआपसमा 
छलफल गरी मतऐ�य ह�न नस�दा उ� िदन परी�ाको 
प�रणाम नै �काशन गरकेो देिखएन । पिछ क�रब १ 
मिहनापिछ एकआपसको िमलोमतोमा �ा�ाङ्कमा 
िटपे�स �योग गरी पनुः अङ्क �दान गरी परी�ाको 
प�रणाममा फेरबदल गरकेो देिखदँा िनजह�ले 
��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ �ारा 
प�रभािषत कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजह�लाई 
सोही दफा १३ �ारा �यवि�थत हदैस�मको सजाय 

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार
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ग�रपाउ ँभ�ने आरोप प� । 
पा�पा िज�लाको �ी जनजागिृत िन.मा.िव. को 

�ा.िव. �तरको करार िश�कको िमित २०७०।२।१६ 
मा भएको िलिखत परी�ाको उ�रपिु�तका परी�ण गन� 
िवषय िवशेष� डोलराज अया�ल र मलाई िज�मेवारी 
िदएको िथयो । हामीले उ�रपिु�तका पढी आपसी 
स�लाह गरी अङ्क िदने काय� गरकेा िथय� । ३ 
जना परी�ाथ�ह�को उ�र पिु�तकामा सङ्केतह� 
भे�ायौ ँ । सङ्केत भेिटएका उ�रपिु�तकामा पाएका 
अङ्क नजोडी उ�रपिु�तका परी�ा छनौट सिमितलाई 
बझुाएका िथयौ ँ । उ�रपिु�तका परी�ण स�ब�धमा 
िज�ला िश�ा काया�लय पा�पाको िनद�शनअनसुार 
िज�ला िश�ा काया�लयमै अङ्क र सङ्केत मेटाई 
��नगत अङ्क िविध अपनाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका अ�य�, िव�ालय िनरी�कको रोहबरमा 
हामीले पनुः परी�ण गरी अङ्क िदएको हो । अङ्क 
मेटाई सकेपिछ पिहले कित अङ्क पाएको िथयो 
भ�ने कुरा हामीलाई जानकारी िथएन । मैले परी�ाको 
प�रणाममा कुनै फेरबदल गरकेो छैन र कसैलाई 
गैरकानूनी फाइदा ह�ने र कसैलाई हािन प�ुयाउने काय� 
गरकेो पिन छैन । आरोप दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादी मथुरा ढकालले िवशेष अदालतसम� गरकेो 
बयान ।

उ� िव�ालयको �ा.िव. तहको करार िश�क 
िनयिु�को लािग छनौट सिमितको बैठकमा म िज�ला 
िश�ा काया�लयको �ितिनिधको �पमा उपि�थत 
िथए ँ । बैठकले उ�रपिु�तका परी�णको िज�मेवारी 
िवषय िवशेष� मथुरा ढकाल र डोलराज अया�ललाई 
िदइएको हो । परी�ाको प�रणाम पारदश� बनाउन 
िज.िश.का. को िनद�शनबमोिजम उ�रपिु�तकामा 
भएका स�पूण� सङ्केत हटाई पनुः परी�ण गन� िनण�य 
भई पिहलेकै उ�रपिु�तका परी�ण गन� िज�मेवारी 
पाएका िवषय िवशेष�बाट दो�ो पटक पिन परी�ण 
भएको हो । �ा� अङ्कमा िटपे�स लगाएको स�ब�धमा 
मलाई थाहा छैन । उ�रपिु�तका चेक गरी न�बर िदने 
काम मबाट भएको छैन । मैले कुनै गलत काय� नगरकेाले 

मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी च��बहादरु कँुवरले िवशेष 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

उ� िव�ालयबाट ६ मिहने करार िश�क 
िनयिु�का लािग िलइएको परी�ामा म र मथुरा 
ढकाललाई िज.िश.का. ले िवषय िवशेष�का �पमा 
उ�रपिु�तका परी�ण गन� िज�मेवारी िदएको हो । 
हामीले आपसी स�लाह गरी उ�रपिु�तका परी�ण 
गरकेो हो । उ�रपिु�तकाह�मा िविभ�न सङ्केत 
भेिटएका कारणले सोको जानकारी गराई सङ्केत 
पाएका उ�रपिु�तकामा पाएको अङ्क जोडी परी�ा 
छनौट सिमितमा बझुायौ ँ । ��गत िविध�ारा अङ्क 
िदने र परी�ा मया�िदत बनाउने िज�ला िश�ा 
काया�लयको िनद�शनबमोिजम उ�रपिु�तकामा भएका 
स�पूण� सङ्केत तथा �ा�ाङ्क हटाई पनुः परी�ण 
गन� हामीलाई नै तोिकएकाले हामी २ जनाले नै पनुः 
परी�ण गरकेो हो । पिहले भएको परी�णमा �ा� 
भएको अङ्कसमेत हटाइसकेकाले पिहले कित अङ्क 
पाएका िथए हामीलाई थाहा िथएन । पिछ�लो पटक 
भएको परी�णमा ��गत अङ्क िविध�ारा अङ्क 
िदने भ�ने िनद�शानसुार पनुः परी�णमा सोहीबमोिजम 
अङ्क िदइएको हो । हामीले कसैलाई हािन वा लाभ 
प�ुयाउने उ�े�यले परी�ाको प�रणाम फेरबदल गरेका 
छैनौ ँ। अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी 
डोलराज अया�लको िवशेष अदालतसम�को बयान ।

म उ� िव�ालयको िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह� ँ । उ� िश�क छनौट सिमितमा 
म अ�य� िथए ँ । उ�रपिु�तका परी�ण ह�दँा केही 
उ�र पिु�तकामा सङ्केत भेिटएकाले िज.िश.का.को 
परामश�बमोिजम पिहले भएको परी�णलाई शू�यमा 
�याई पनुः परी�ण ग�रएको हो । िवशेष�बाट परी�ण 
भई िदएको नितजामा मैले कुनै फेरबदल गरेको 
छैन । पिहलेको परी�णलाई शू�यमा �याउन मैले नै 
अङ्कतािलकासमेतका सङ्केतमा िटपे�स लगाउने 
भनेको हो । कसले कित अङ्क �याएको हो हामीलाई 
थाहा िथएन । मैले सङ्केत हटाउने िनद�शनस�म िदएको 
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हो । प�रणाम फेरबदल गन� काय� नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी िमनबहादरु 
दला�मीले िवशेष अदालतसम� गरकेो बयान ।

म उ� िव�ालयको �.अ.ह� ँ। िश�क दरब�दी 
खाली भएकोले िज.िश.का. बाट करारमा िश�क 
िनयिु� गन� अनमुित पाई िव�ापन गराई िलिखत 
परी�ासमेत िलएको हो । उ�रपिु�तका जाचँ गदा� 
केही उ�रपिु�तकामा सङ्केत रहेको कुरा िवशेष�बाट 
जानकारी भएकाले िज.िश.का. को परामश�बमोिजम 
पिहले �ा� गरकेो अङ्कसमेतका स�पूण� सङ्केत हटाई 
पिहले परी�ण गन� िवशेष�बाटै पनुः उ�रपिु�तका जाचँ 
गराई नितजा �काशन ग�रएको हो । �ा�त अङ्कमा 
िटपे�स लगाई फरक �यि� छनौट भएको भ�नेबारमेा 
मलाई केही थाहा छैन । अङ्क िदने कामको अि�तयारी 
िवशेष�लाई नै िदएको िथयो । मैले बदिनयतपूव�क काम 
गरकेो छैन र मबाट नितजा फेरबदल गन� काम पिन 
नभएकोले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी 
एक�साद �े�ले िवशेष अदालतसम� गरकेो बयान ।

करार िश�क िनयिु�को िनिम� िलइएको 
परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� काय� �ितवादी 
एक�साद �े�बाट भएको छैन । उ�च अङ्क �ा� 
गन� परी�ाथ� नै उ�ीण� भएको हो भ�ने �ितवादी 
एक�साद �े�का सा�ी जीवलाल भ�डारीले िवशेष 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

�ितवादी िमनबहादरु दला�मीबाट परी�ाको 
प�रणाम फेरबदल गन� काय� नभएकोले िनजले सफाइ 
पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादी िमनबहादरु दला�मीका सा�ी 
�िदप पौडेलले िवशेष अदालतसम� गरकेो बकप� ।

परी�ा प�रणाम फेरबदल गरकेो भ�ने आरोप 
गलत हो । पिहले परी�ण गदा� सङ्केत भेिटएकाले 
उ�रपिु�तका पनुः परी�ण गन� काय� असल िनयतबाट 
भएको हो भ�ने �ितवादी मथुरा ढकालसमेतका सा�ी 
नारायण�साद कोइरालाले िवशेष अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

िश�क करारमा िनयिु�स�ब�धीको िनण�य 
पिु�तका, परी�ण भएका उ�रपिु�तकाह�को फाइल 

तथा िज�ला िश�ा काया�लय पा�पा तथा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको छानिबन 
तथा िनण�यसमेतका फाइल िमिसल साथै रहेको ।

यी �ितवादीह�उपर ��टाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसरुमा सोही १३ नं. 
अनसुार कारबाही भई सजाय ह�न मागदाबी रहेकोमा 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादीम�येका 
िवषय िश�क (िव�) मथरुा ढकाल र डोलराज अया�लले 
आफूले गरकेो पूव�प�रणाम प�रणत ह�ने गरी दो�ो पटक 
उ�रपिु�तका परी�ण गरी पूव�प�रणाम फेरबदल 
ह�ने काय� गरकेो देिखन आएकोले �ितवादी मथुरा 
ढकाल र डोलराज अया�लले आरोप प�बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई जनही ३ मिहना 
कैद र �.५०००/- ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  । अ�य 
�ितवादीह� च��बहादरु कँुवर, एक�साद �े� र 
मीनबहादरु दला�मीको हकमा िनजह�को परी�ा 
प�रणाम फेरबदल गन� वा उ�रपिु�तका परी�ण गन� 
भूिमका रहे भएको भ�ने ख�ुन नसकेकाले िनजह�ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७१/११/२७ मा भएको फैसला ।

िवशेष अदालतको फैसलामा िच� बझेुन । 
हामी पनुरावेदकह� मथुरा ढकाल र डोलराज अया�ल 
जनजागिृत िन.मा.िव. भवुन पोखरी पा�पाको �ा.िव. 
तहको १ करार अ�थायी िश�क पदपूित�का लािग 
िमित २०७०।२।१६ मा परी�ा छनौट सिमितमा 
िवषयिव�को �पमा काम गन� िज�ला िश�ा काया�लय 
पा�पाको िनद�शनबमोिजम गई उ� सिमितमा रही काम 
गरकेा �यि� हौ ँ। उ� िश�क छनौट सिमितमा हामी 
पनुरावेदकसिहत जनजागिृत िन.मा.िव.को �यव�थापन 
सिमितका अ�य� मीनबहादरु दला�मी, िव.िन. 
च��बहादरु कँुवर र िव�ालयका �.अ. एक�साद �े� 
गरी ५ जना िथयौ ँ। उ� सिमितबाट हरके िनण�य गदा� 
िलिखत �पमा गरकेा िथयौ ँ। एकजना करार अ�थायी 
िश�क छनौटका लािग िमित २०७०।२।१६ मा 
िलइएको परी�ामा िवषय िव�को िज�मेवारीबमोिजम 
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उ�र पिु�तकाको परी�ण गन� �ममा केही उ�र 
पिु�तकामा सङ्केत देिखएपिछ हामीले उ� उ�र 
पिु�तका परी�ण गरी �रज�ट �काशन गन� नस�ने 
भनी २०७०।२।१६ गते बेलकु� १०:१५ बजे उ�र 
पिु�तका िव.िन. च��बहादरु कँुवरलाई बझुाई गएकोमा 
१ मिहनापिछ िश�ा काया�लयमा पनुः हामीसमेतलाई 
बोलाई छलफल भएको िथयो । ६ मिहना समयअविध 
भएको करार �ा.िव. िश�क िनयिु� नगरमेा िव�ालयमा 
बालबािलकाको पढाइमा बाधा पन� भनी िज�ला िश�ा 
अिधकारी, िव�ालय �शासन �मखु र िव.िन. समेतले 
भनेकोमा सबैले परी�ा प�रणाम िन�प� बनाउन 
उ�र पिु�तकामा रहेका सङ्केत र पिहले िदएको 
अङ्क हटाउन िनद�शन भई सङ्केतसमेत हटाई 
पनुः कोिडङ गरी परी�ण गन� िनण�य भएबमोिजम 
सोही उ�रपिु�तकाको परी�ण गरकेो र उ�चतम 
अङ्क �याउने उ�मेदवारह�को नितजा नेपाली 
वणा�न�ुमअनसुार �कािशत भई िमित २०७०।३।१५ 
मा अ�तवा�ता� िलई मानवी सोमैलाई िसफा�रसस�म 
गरकेो हो ।  

��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१३ आकृ� ह�नलाई आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ प�ुयाउने बदिनयतले कुनै पिन 
�कारले परी�ाको प�रणाममा फेरबदल गनु�पन� ह��छ । 
हामीह�ले बदिनयत िचताई �य�तो कुनै काय� गरकेा 
छैन� । उ�रपिु�तकामा सङ्केत न�बर उ�लेख भएको 
कारणबाट सङ्केत हटाई पनुः कोिडङ गरी परी�ण 
गन� िज�मेवारी िदइएबमोिजम कत��य पालनास�म 
गरकेा हौ ँ । लाभ हािन गराउने बदिनयत िचताएर 
आफूखसुी गन� काय� ग�रएको होइन । ��टाचार ज�तो 
फौजदारी अपराधमा केवल शङ्का र अनमुानका 
भरमा कसैलाई कसरुदार ठह�याउन िम�दैन । 
��टाचार ह�नलाई बदिनयतसाथ काय� गरकेो ह�नपुद�छ 
र सो काय�बाट आफू वा कसैलाई फाइदा वा नो�सान 
भएको देिखन ुपद�छ । अिभयोग प�मा बदिनयतसाथ 
कसैलाई फाइदा वा नो�सान प�ुयाएको �माण �प� 
�पमा ��ततु ह�न सकेको छैन । तसथ� सफाइ पाउने 

अ�य �ितवादीह�सरह �माणको समान मू�याङ्कन 
गरी सफाइ िदनपुन�मा �माणको उिचत मू�याङ्कन 
नगरी हामी पनुरावेदकह�लाई मा� सजाय ह�ने गरी 
भएको िवशेष अदालतको िमित २०७१।११।२७ को 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी हामीह�उपर लागेको 
सजायसमेतबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
मथरुा ढकाल र डोलराज अया�लको यस अदालतमा 
पेस ह�न आएको संय�ु पनुरावेदन प� ।

िवशेष अदालतको फैसलामा िच� बझेुन । 
जनजागिृत िन.मा.िव. भवुनपोखरी-६, पा�पामा �ा.
िव. तहमा करामा िश�क िनयिु� गन�को लािग िमित 
२०७०।२।१६ मा िलइएको परी�ामा उ�रपिु�तका 
परी�ण गन� िवषय िव�का �पमा रहेका �ितवादीह� 
मथरुा ढकाल र डोलराज अया�ललाई आरोपप� 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु िवशेष 
अदालतबाट फैसला भएको ह�दँा, उ� परी�ामा 
�ितवादीह�ले परी�ाको प�रणाम फेरबदल गरेको 
त�य पिु� भएको छ । उ� िव�ालयमा िज�ला िश�ा 
काया�लय पा�पाबाट �ा.िव. तहमा करार िश�क 
िनयिु� गन�को लािग �वीकृित �ा� भएप�ात् िमित 
२०७०।१।२४ मा िव�ालयले िश�क िनयिु�को लािग 
िव�ापन गरी िमित २०७०।२।१६ मा परी�ा िलएकोमा 
उ� परी�ाको प�रणाम १ मिहनापछािड मा� �काशन 
ग�रएको छ । सो परी�ाको प�रणाम िश�क छनोट 
सिमितको िनण�यअनसुार �काशन ग�रएको छ । साथै 
उ� परी�ाको प�रणाम �काशन गदा� परी�ाथ�ह�ले 
�ा� गरकेो �ा�ाङ्कलाई िटपे�स लगाई अङ्क 
फेरबदल गरी �काशन ग�रएको त�य के��ीय �हरी 
िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
पिु� भइरहेको छ । उ� परी�ाको प�रणाम �काशन गन� 
काय� िश�क छनौट सिमितका पदािधकारीह�समेत 
रहेका �ितवादीह� िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� िमनबहादरु दला�मी, �.अ. एक�साद �े� र 
िव.िन. च��बहादरु कँुवरसमेतको िनण�यबाट भएकोले 
यी �ितवादीह�लाई आरोपप� मागदाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
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�िुटपूण� छ ।
�ितवादीह� िमनबहादरु दला�मी, �.अ. 

एक�साद �े� र िव.िन. च��बहादरु कँुवर जनजागिृत 
िन.मा.िव. भवुनपोखरी-६, पा�पाको िश�क छनौट 
सिमितका संयोजक तथा सद�य रहेको त�यमा िववाद 
छैन । यी �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा कागज 
गदा� िमित २०७०।१।२४ मा जनजागिृत िन.मा.िव. 
भवुनपोखरी-६ पा�पामा �ा.िव. तहको करार िश�क 
छनौट गन�को लािग परी�ा स�चालन भएकोमा १ 
मिहनापछािड परी�ाको प�रणाम �काशन गरकेो, 
परी�ाथ�ह�को उ�रपिु�तकामा िटपे�स लगाएको 
त�यलाई �वीकार गरकेा छन् । उ�रपिु�तकामा 
िटपे�स लगाएको त�यलाई �ितवादीम�ये एक�साद 
�े� र च��बहादरु कँुवरले अदालतमा बयान गदा�समेत 
�वीकार गरकेा छन् । साथै उ�रपिु�तकामा भएका 
सङ्केतह� हटाउने िनण�य सिमितको सव�स�मत 
िनण�यबाट भएको हो भनी उ�लेख गरकेा ह�दँा, उ�र 
पिु�तकामा िटपे�स लगाउने काय� िवषयिव�लगायत 
िश�क छनौट सिमितका स�पूण� पदािधकारीको 
सव�स�मत िनण�य भएको र सो िटपे�स लगाउने 
काय� परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन�को लािग 
ग�रएको भ�ने ��ट भएको ह�दँा उ� काय�मा सलं�न 
सबै �ितवादीह�लाई आरोपप� मागदाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा �ितवादीह� िमनबहादरु दला�मी, 
�.अ. एक�साद �े� र िव.िन. च��बहादरु कँुवरलाई 
आरोपप� मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िवशेष 
अदालतको िमित २०७१।११।२७ को फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी यी �ितवादीह�लाई 
समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय तथा ज�रवाना 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा पेस ह�न आएको पनुरावेदनप� ।  

यसमा िज�ला िश�ा काया�लय पा�पाको 
िमित २०७०।३।२० को िमिसल सलं�न प� हेदा� 
सम�मा प�रणाममा �भाव पान� काय� भए गरकेो 
नदिेखएको भनी िज�ला �शासन काया�लयलाई 
जवाफ िदएको देिखएको र उ�रपिु�तका परी�ण 

गदा� िश�क छनौट सिमितमा रहेका �धाना�यापक 
एक�साद �े�, िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� िमनबहादरु दला�मी र िव�ालय िनरी�क 
च��बहादरुसमेतको रोहबरमा परी�ण भएकोमा 
पनुरावेदकलाई मा� सजाय गन� गरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को िमित २०७१।११।२७ को 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
पेसीको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई अ�य िवप�ी च��बहादरु कँुवर, एक�साद �े� र 
िमनबहादरु दला�मीलाई िझकाई उपि�थत भएपिछ वा 
�याद नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
िमित २०७३/१०/१० को यस अदालतको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा�य �ी शेरबहादरु के.सी. र �ी 
�ोणराज र�ेमी र अिधव�ाह� �ी धम�राज र�ेमी, �ी 
रामच�� पौडेल र �ी �पशुा के.सी.ले यी �ितवादीह� 
मथरुा ढकाल र डोलराज अया�ल �थायी िश�क 
ह�न् । जनजागिृत िन.मा.िव. भवुन पोखरी पा�पाको �ा.
िव. तहको १ करार अ�थायी िश�क पदपूित�का लािग 
िश�ा काया�लय पा�पाको िनद�शनबमोिजम ��नप� 
िनमा�ण र उ�रपिु�तका परी�ण ियनै �ितवादीह�बाट 
भएको हो । परी�ा स�चालनका लािग गिठत 
सिमितमा यी �ितवादीह�सिहतका जनजागिृत िन.मा.
िव.को �यव�थापन सिमितका अ�य� मीनबहादरु 
दला�मी, िव.िन. च��बहादरु कँुवर र िव�ालयका 
�.अ. एक�साद �े� गरी ५ जना रहेका िथए । िमित 
२०७०।२।१६ मा िलइएको ७ जनाको उ�रपिु�तका 
परी�णका �ममा केही उ�र पिु�तकामा सङ्केत 
दिेखएपिछ नितजामा �भाव पन� स�ने देिखएकाले उ� 
उ�रपिु�तका परी�णको काय�लाई त�काल �थिगत 
गरी उ�र पिु�तका िव.िन. च��बहादरु कँुवरलाई 
बझुाई गएकोमा १ मिहनापिछ िज�ला िश�ा काया�लय 
पा�पामा भएको छलफल र सहमितबमोिजम परी�ाको 

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, फागनु

2134

प�रणामलाई िन�प� बनाउन उ�र पिु�तकामा रहेका 
सङ्केत र पिहले िदएको अङ्क हटाई पनुः कोिडङ 
गरी परी�ण गन� काय� यी �ितवादीह�बाट भएको 
हो । िवषयगत उ�रपिु�तकामा Mathematical ज�तो 
पटकपटक परी�ण गदा� पिन एउटै नितजा आउदँैन । 
िवषयगत ��नह� रहेको र १ मिहनाको अ�तरालमा 
दईु पटक परी�ण गदा�  नितजामा केही फरक पनु�  
�वभािवक हो । यी �ितवादीह�को �यि�गत �वाथ�का 
कारण उ�रपिु�तका दईु पटक परी�ण ग�रएको 
होइन । िज�ला िश�ा काया�लयको िनद�शनबमोिजम 
पूव� गिठत ५ जनाको परी�ा छनौट सिमितको 
रोहबरमा उ�र पिु�तका परी�ण ग�रएकाले नितजामा 
फरकपन �याउन यी �ितवादीह�को कुनै भूिमका 
रहेको छैन । ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १३ आकृ� ह�ने आधार भनेको आफू वा अ� 
कुनै �यि�लाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाउने बदिनयतले 
कुनै पिन �कारले परी�ाको प�रणाममा फेरबदल 
गनु�पन� ह��छ तर यी �ितवादीह�बाट �य�तो कुनै 
काय� भएको छैन । केवल शङ्का र अनमुानका भरमा 
कसैलाई ��टाचारज�तो कसरुमा कसरुदार ठह�याउन 
िम�दैन । अतः एउटै उ�े�यका लािग गिठत सिमितबाट 
भएको सयं�ु काय�बाट कसैलाई सफाइ तथा कसैलाई 
सजाय गन� गरी भएको िवशेष अदालतको िमित 
२०७१।११।२७ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
अ�य �ितवादीह�सरह यी �ितवादीह�लाई पिन 
िनजह�उपर लागेको सजायसमेतबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
बहसमा उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
गोपाल�साद �रजालले जनजागिृत िन.मा.िव. भवुन 
पोखरी, पा�पाको �ा.िव. तहको १ जना करार 
अ�थायी िश�क पदपूित�का लािग परी�ा स�चालन गन� 
गिठत सिमितका ५ सद�यह�कै आपसी िमलेमतोमा 
��टाचारज�य काय� भएको छ । िमित २०७०।२।१६ 
मा जनजागिृत िन.मा.िव.का साथै अ�य २ वटा 
िव�ालयको पिन परी�ा स�चालन भई नितजासमेत 

�काशन भएको छ । अ�य २ वटा िव�ालयको नितजा 
�काशनका स�ब�धमा कुनै िववाद आएको िथएन । 
यसै जनजागिृत िन.मा.िव.को नितजा �काशन गदा� 
सिमितका ५ जना सद�यह�बीचको आपसी Conflict 
of Interest का कारण अि�तम नितजा �काशनमा 
िढलाई भएको हो । उ�रपिु�तकामा पिहले िदएको 
अङ्कमा िटपे�स लगाई, हटाई पनुः अक�  अङ्क िददँा 
पिहलो पटकको परी�णको नितजा र पिछ�लो पटकको 
नितजामा तलुना�मक �पमा प�रवत�न भएको छ । उ�र 
पिु�तका परी�ण गन� काय�मा यी दईुजना �ितवादीह� 
मथरुा ढकाल र डोलराज अया�ल िवषयिव�का 
�पमा रहे पिन यस काय�मा सिमितका अ�य ३ जना 
सद�यह� िमनबहादरु दला�मी, िव.िन. च��बहादरु 
कँुवर र िव�ालयका �.अ. एक�साद �े�समेतको 
पिन बराबर भूिमका रहेको ह�दँा उ� काय�मा संल�न 
सबै �ितवादीह�लाई आरोपप� मागदाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा �ितवादीह� िमनबहादरु दला�मी, 
�.अ. एक�साद �े� र िव.िन. च��बहादरु कँुवरलाई 
आरोपप� मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िवशेष 
अदालतको िमित २०७१।११।२७ को फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सबै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय तथा ज�रवाना 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।  

उपयु��बमोिजमको त�य, पनुरावेदन 
िजिकर तथा बहस िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा 
िवशेष अदालतबाट भएको फैसला िमलेको छ छैन, 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा 
स�दैन, सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. यसमा िनण�यतफ�  हेदा�, जनजागिृत िन.मा.
िव. भवुनपोखरी-६, पा�पामा �ा.िव. �तरको १ जना 
करार िश�क िनयिु�का लािग िमित २०७०।२।१६ 
मा स�चालन गरकेो परी�ाको उ�रपिु�तका परी�णमा 
पिहले िदइएको अङ्कमा िटपे�स लगाई पनुः अक� 
अङ्क �दान गरी परी�ाको प�रणाममा फेरबदल गन� 
िवषय िवशेष� डोलराज अया�ल र मथुरा ढकालका साथै 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� िमनबहादरु 
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दला�मी, �.अ. एक�साद �े� र िव.िन. च��बहादरु 
कँुवरसमेतले आपसमा िमलेमतो गरी ��टाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १३ �ारा प�रभािषत कसरु 
अपराध गरकेोले िनजह�लाई सोही दफा १३ �ारा 
�यवि�थत हदसै�मको सजाय ँग�रपाउ ँभ�ने आरोप प� 
रहेकोमा �ितवादीम�येका िवषय िश�क (िव�) मथरुा 
ढकाल र डोलराज अया�लले आफूले गरकेो पूव�प�रणाम 
फरक पन� गरी दो�ो पटक उ�रपिु�तक परी�ण गरी 
पूव�प�रणाम फेरबदल ह�ने काय� गरेको देिखन आएकोले 
�ितवादी मथुरा ढकाल र डोलराज अया�ललाई जनही 
३ मिहना कैद र �.५०००/- ज�रवानासमेत ह�ने साथै 
अ�य �ितवादीह� च��बहादरु कँुवर, एक�साद �े� 
र मीनबहादरु दला�मीको परी�ा प�रणाम फेरबदल 
गन� वा उ�रपिु�तका परी�ण गन� भूिमका रहे 
भएको भ�ने ख�ुन नसकेकाले िनजह�ले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७१/११/२७ मा 
भएको फैसलामा िच� नबझुाई �ितवावादीह�म�येका 
मथरुा ढकाल र डोलराज अया�लले आफूह�उपर 
लागेको सजायबाट सफाइ पाउ ँ भनी र वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िवशेष अदालतबाट सफाइ पाएका 
अ�य �ितवादीह� च��बहादरु कँुवर, एक�साद �े� 
र मीनबहादरु दला�मीसमेतलाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
छु�ाछु�ै �पमा यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिखयो ।

३. सव��थम �ितवादीह� मथुरा ढकाल 
र डोलराज अया�लले आफूह�ले सजाय पाउन ु पन� 
होइन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  जनजागिृत िन.मा.िव. भवुन पोखरी पा�पाको �ा.
िव. तहको १ करार अ�थायी िश�क पदपूित�का लािग 
िमित २०७०।२।१६ मा स�चािलत परी�ाका लािग 
गिठत परी�ा छनौट सिमितमा िवषयिव�को �पमा 
यी �ितवादीह� मथरुा ढकाल र डोलराज अया�लका 
साथै सोही िन.मा.िव.को �यव�थापन सिमितका 
अ�य� मीनबहादरु दला�मी, िव.िन. च��बहादरु 
कँुवर र िव�ालयका �.अ. एक�साद �े� गरी ५ 

जना सि�मिलत रहेको देिख�छ । उ� िदन िलइएको 
परी�ाको उ�र पिु�तका परी�णको स�पूण� िज�मेवारी 
यी दईुजना िवषयिव�ह�लाई िदइएकोमा उ�र 
पिु�तका परी�णको �ममा केही उ�र पिु�तकामा 
सङ्केतह� दिेखएपिछ परी�ण काय�लाई त�काल 
�थिगत ग�रएको हो भनी यी पनुरावेदकह�ले आ�नो 
बयान बेहोरामा उ�लेख गर े तापिन िमिसलसाथ 
�ा� उ�त िमित २०७०।२।१६ को माइ�यटु हेदा�  
समय अभावका कारण उ�र पिु�तका परी�ण गन� 
काय� स�प�न ह�न नसकेकोले समय िमलाई आपसी 
सम�वयमा बैठक बसी काय� स�प�न गन� भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ ।

४. परी�ा स�चालन भएको क�रब १ 
मिहनापिछ िमित २०७०।३।१३ मा िश�क छनौट 
सिमितको बैठक बसी िमित २०७०।२।१६ मा 
िलइएको िलिखत परी�ाको उ�र पिु�तका परी�ण 
काय� स�प�न ह�न नसकेकोले सबै उ�र पिु�तकाह�को 
स�पूण� सङ्केत हटाई पनुः कोिडङ गरी परी�ण 
गन� िनण�य भएको काय�बाट िमित २०७०।२।१६ मा 
उ�लेख ग�रएको समय अभावका कारण उ�र पिु�तका 
परी�ण गन� काय� स�प�न ह�न नस�नकुो कारण पिहले 
एक िकिसमको अङ्क �दान ग�रएको र सो अङ्कका 
स�ब�धमा आपसमा िववाद भई पनुः अक� पटक अक� 
अङ्क िदएको कुरालाई पिु� गछ�  ।  

५. दईु पटक उ�र पिु�तका परी�ण गन� काय� 
आफूह�को �यि�गत �वाथ�का कारण नभई उ�र 
पिु�तकामा देिखएको सङ्केतका कारण नितजामा 
श�ुता �याउनका लािग सिमितको सव�स�मत िनण�यका 
कारण भएको हो भनी यी �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतसम�को बयानमा समेत 
उ�लेख गरकेो भए तापिन एक पटक िवषयिव�का 
�पमा आफूह�ले उ�र पिु�तका परी�ण ग�रसकेपिछ 
अक� पटक पिन सोही उ�र पिु�तका परी�ण गन� 
िनजह�लाई अनरुोध ग�रएकोमा यी �ितवादीह�ले 
त�काल सो काय� गन� इ�कार गन� स�ने अव�था रहे 
पिन सो स�ब�धमा यी �ितवादीह�ले कुनै इ�कारी 

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार
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गरकेा िथए भ�ने कुराको �माण कहीकँतै ��ततु गन� सकेको पाइदँनै । 
६. उ� उ�र पिु�तकाह�मा पनुः परी�ण गदा� पिहले �दान ग�रएको �ा�ाङ्क र पिछ �दान ग�रएको 

�ा�ाङ्कमा फरक पर े नपरकेो स�ब�धमा के��ीय �हरी �योगशालाबाट भएको परी�णमा देहायबमोिजमको 
देिखएको भनी परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । 

िस. 

नं.

उ�चतम 
अकं 

�याउने 
तीन 

सहभागीको 
नाम

िटपे�स �योग गरकेो ठाउमँा िदएको न�बरको 
आधारमा �ा� ह�ने नितजाको िववरण

पिछ िदएको न�बरको आधारमा �ा� ह�ने नितजाको 
िववरण

िल.प. 
िवषयगत

व�तगुत ज�मा ज�मा
िल.प. 

िवषयगत
व�तगुत ज�मा ज�मा
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२ िमना 
भ�डारी

४९.०० ९.०० ५८.०० ६४.९० I ४३.०० ९.०० ५२.०० ५८.९० III

३ मेघराज 
भ�डारी
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४ बिबता 
पौडेल

३६.०० १४.०० ५०.०० ५०.०० ३५.०० १४.०० ४९.०० ४९.००
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२७.०० १३.०० ४०.०० ४०.०० ३२.०० १३.०० ४५.०० ४५.००

६ िमनाकुमारी 
उचै

४४.५० १८.०० ६२.५० ६२.५० ३१.०० १८.०० ४९.०० ४९.००

७ िदपे�� रे�मी २६.०० १०.०० ३६.०० ३६.०० २५.०० १०.०० ३५.०० ३५.००

८ मध ु�े� २५.०० ७.०० ३२.०० ३२.०० १९.५० ७.०० २६.५० २६.५०

७. उ� परी�ण �ितवेदनलाई हेदा� पिहले भएको परी�णमा िवषयगततफ�  उ�च अङ्क �याउने 
िमनाकुमारी उचैले ४४.५० अङ्क �ा�त गरकेोमा पनुः परी�ण गदा� िनजले ३१.०० अङ्क पाएको 
देिखयो । �यसैगरी पिहलो पटकको परी�णमा ३९.५० अङ्क �ा�त गन� मानवी सोमैको पनुः परी�ण गदा� 
४६.५० अङ्क भई सबैभ�दा बढी �ा�ताङ्क �याउने उ�मेदवार भएको देिखयो । साथै पिहलो परी�णमा सबै 
परी�ाको अङ्क जोड्दा िमना भ�डारी �थम, मानवी सोमै दो�ो र मेघराज भ�डारी ते�ो भएकोमा पनुः परी�ण 
गरी �दान ग�रएको सबै परी�ाको अङ्क जोड्दा मानवी सोमै �थम, मेघराज भ�डारी दो�ो र मीना भ�डारी ते�ो 
भएको दिेखयो । यसरी सम� नितजामा नै फरकपन आई पिहलो परी�णमा दो�ो �थान हािसल गन� मानवी सोमै 
पिछ�लो परी�णमा पिहलो �थान हािसल गरकेो र पिहलो परी�णमा �थम �थान हािसल गन� मीना भ�डारी 
दो�ो परी�णमा ते�ो �थान हािसल गरकेो ि�थित भई सम� परी�ाको नितजामा नै �यापक प�रवत�न भएको 
देिखयो । साथै िमिसलसाथ �ा�त उ�र पिु�तकाह� हेदा� पिहले िदएको ��येक ��नको उ�रमा िटपे�स लगाई 
मेटी नदेिखने बनाई अक� ठाउमँा नया ँअङ्क िदइएको �प�ट दिेखयो । यस अव�थामा िज�ला िश�ा काया�लय 
पा�पाको च.नं.२६११ िमित २०७०।३।२० को प�मा उ�लेख भएबमोिजम िटपे�स लगाई पनुः परी�ण गन� 
काय�बाट सम� परी�ाफलमा �भाव पान� काम भए गरकेो नदिेखएको भ�ने बेहोरासगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
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देिखदँनै ।
८. यसरी उ� जनजागिृत िन.मा.िव. 

भवुन पोखरीमा करार अ�थायी िश�क छनौटका 
लािग ��नप� िनमा�ण, सोको परी�ण गरी अि�तम 
नितजा �काशन गन� िवषयिव�का �पमा रहेका यी 
�ितवादीह� मथुरा ढकाल र डोलराज अया�लले �दान 
गरकेो फरक फरक अङ्कका कारण पिहलो परी�ण र 
दो�ो परी�णबाट फरक फरक नितजा �ा�त भएको 
देिखएको छ । िवषयगत उ�र पिु�तका परी�ण गरी 
अङ्क िददँा व�तगुत उ�रमा ज�तो एउटै नितजा 
आउन स�दैन भ�ने कुरा केही हदस�म उिचत नै भए 
पिन एउटै परी�कले आफँैले ��नप�का साथै कुन 
��नमा कित उ�र लेखेमा कित अङ्क िदने भ�ने 
मह�वपूण� आधारका �पमा रहने उ�रकुि�जकासमेत 
बनाई सोही उ�र कुि�जकाका आधारमा एउटै 
परी�ाथ�को उ�र पिु�तका परी�ण गदा� एकपटक 
अङ्क िददँा ४४.५० अङ्क िदने र सोही परी�ाथ�को 
१ मिहनाको अ�तरालमा उनै परी�कबाट आफँैले 
िनमा�ण गरकेो उ�र कुि�जकालाई आधार मानी अङ्क 
िददँा ३१ अङ्क �दान गरी �ित�पधा��मक परी�ामा 
१३.५० अङ्कको फरक ह�न ुकुनै तक� बाट समथ�न ह�न 
स�ने देिखदँनै ।

९. ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१३ मा भएको परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन�लाई 
ह�ने सजायस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई हेदा� “....कुनै 
रा��सेवकले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई गैरकानूनी 
लाभ पु�याउने बदिनयतले कुनै पिन �कारले �य�तो 
परी�ाको प�रणाममा फेरबदल गरमेा वा गन� 
लगाएमा �य�तो रा��सवेकलाई तीन मिहनादेिख 
एक वष�स�म कैद र पाँच हजार �पैयादँेिख दश 
हजार �पैयाँस�म ज�रवाना ह�नेछ” भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । यहा ँउ�र पिु�तकामा फरक अङ्क 
िदइएको �प� देिखएको छ र सो काय�बाट परी�ाको 
प�रणाम फरक परकेो अव�था ह�दँा काय�को �कृितबाटै 
य�तो काय� बदिनयतपूण� रहेछ भ�ने मा�नपुन� ह�न 
आयो । यी �ितवादीह� मथरुा ढकाल र डोलराज 

१०१४२ - मथरुा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार

अया�ल िवषयिव�का �पमा परी�ा स�चालनदेिख 
नितजा �काशनका हरके चरणह�मा म�ुय भूिमकामा 
रही काय� गरकेो साथै िनजह�ले गरकेो पनुः परी�णको 
कारण परी�ाको प�रणाममा समेत फेरबदल भएको 
अव�थाबाट िनजह�ले ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १३ अ�तग�तको कसरु गरकेो देिखन आयो ।
 १०. ��टाचारज�य काय� ह�नका 
लािग आिथ�क लाभ वा हािन मा� पया�� आधार 
होइन । अवाि�छत िकिसमको दोषपूण� गितिविध 
पिन ��टाचारज�य कसरुको अक� मह�वपूण� 
आधार हो । �ितवादीको गैरकानूनी र अवाि�छत 
िकिसमको दोषपूण� गितिविधबाट कसैको हािन ह�ने 
र कसैले लाभ पाउने अव�था ह��छ भने सो काय� 
पिन ��टाचारज�य कसरुको दायरािभ� पन� नै 
ह��छ । साथै �ितवादीले �यस िकिसमको गैरकानूनी र 
अवाि�छत िकिसमको गितिविध केवल आिथ�क लाभ 
हािन प�ुयाउने मनसायका साथ गरकेो िथएन भ�ने 
आधारमा मा� उ� दोषपूण� काय�बाट िनजले उ�मिु� 
पाउने अव�था रहदँैन ।  
 ११. यस अव�थामा यी �ितवादीह� मथुरा 
ढकाल र डोलराज अया�लको फरक फरक अङ्क �दान 
गन� दोषपूण� काय�बाट श�ु नितजा निनि�कई अश�ु 
र फरक �कृितको नितजा िनि�कइरहेको देिखएकोले 
िनजह�लाई ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१३ को कसरुमा सोही ऐनको दफा १३ बमोिजम तीन 
मिहना कैद र पाचँ हजार �पैया ँ ज�रवाना गन� गरी 
भएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखएन । 

१२. अब �ितवादीह� च��बहादरु कँुवर, 
एक�साद �े� र मीनबहादरु दला�मीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएउपर परकेो वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन परतेफ�  िवचार गदा� जनजागिृत 
िन.मा.िव. भवुन पोखरी, पा�पाको �ा.िव. तहको 
१ करार अ�थायी िश�क पदपूित�का लािग िमित 
२०७०।२।१६ मा परी�ा स�चालनका लािग गिठत ५ 
सद�यीय परी�ा छनौट सिमितमा िवषयिव�ह� मथुरा 
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ढकाल र डोलराज अया�लका अलावा सोही िन.मा.
िव. को �यव�थापन सिमितका अ�य� मीनबहादरु 
दला�मी, िव.िन. च��बहादरु कँुवर र िव�ालयका �.अ. 
एक�साद �े�समेत संल�न रहेको देिख�छ । परी�ा 
स�चालनका हरके चरणमा ह�ने िनण�यह� सिमितका 
पाचैँ जना सद�यह�को िलिखत िनण�यबाट ह�ने गरकेो 
भ�ने कुरा िमिसलसाथ पेस भएको िनण�य पिु�तकाबाट 
देिखए पिन परी�ाका लािग आव�यक ��नप� िनमा�ण, 
उ�र कुि�जका िनमा�ण र दवुै पटकको उ�र पिु�तका 
परी�णमा िवषयिव�ह� मथुरा ढकाल र डोलराज 
अया�लको �मखु भूिमका रहेको देिख�छ । पिहलो पटक 
िमित २०७०।२।१६ मा नितजा �काशन गन� नसिकएको 
कारण पनुः २०७०।३।१३ मा उ�र पिु�तका परी�ण 
गन� भएको सहमितबमोिजम पनुः परी�ण गन� कुरामा 
यी �ितवादीह� मीनबहादरु दला�मी, च��बहादरु कँुवर 
र एक�साद �े�समेत भई िनण�य गरकेो भए पिन सो 
िनण�यबमोिजम भएको उ�र पिु�तका परी�ण गन� 
स�पूण� काय� िवषयिव�ह�बाट नै भएको पाइयो । साथै 
पनुः परी�ण गदा� पिन यो उ�मेदवारलाई पास र यो 
उ�मेदवारलाई फेल गराउन वा यो यसलाई यित अङ्क 
िदनपुछ�  भनी यी �ितवादीह�ले िवषयिव�ह�लाई 
दबाब र �भावमा पारकेा िथए भ�ने कुरा उ�र पिु�तका 
परी�ण गन� िवषयिव�ह�ले अनसु�धान अिधकारी वा 
अदालतसम� गरकेो बयानसमेतमा पोल गन� सकेको 
देिखदँनै र सोबमोिजमको व�तिुन� �माण अिभयोजन 
गन� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पिन पेस ह�न 
आएको देिखदँनै । 

१३. फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� 
भार वादी प�को ह�ने �यव�था �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ ले गरकेो पाइ�छ । �ितवादीउपर 
आरोिपत कसरु िव�सनीय तवरले �मािणत गन� 
भार अिभयोजन प�को ह��छ । ��ततु म�ुामा यी 
�ितवादीह� िमनबहादरु दला�मी, च��बहादरु कँुवर र 
एक�साद �े�ले यी िवषयिव�ह�लाई उ�रपिु�तका 
परी�ण गरी परी�ाफल नै प�रवत�न गन�का लािग ��य� 
तथा अ��य� �पमा दबाब र �भावमा पारकेो भ�ने 

कुरा अिभयोजन प�ले पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
शङ्काको सिुवधा �ितवादीले पाउछँ भ�ने फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�तअनसुार शङ्काकै 
आधारमा यी �ितवादीह� कसरुदार ह�न् भनी भ�न 
सिकने अव�था नह�दँा अिभयोग मागदाबीबाट यी 
�ितवादीह� िमनबहादरु दला�मी, च��बहादरु कँुवर 
र एक�साद �े�लाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला कानूनसङ्गतको नै 
दिेखन आयो ।  
 १४. तसथ�ः �ितवादीम�येका िवषय िश�क 
(िव�) मथरुा ढकाल र डोलराज अया�ललाई ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १३ बमोिजम जनही ३ मिहना कैद 
र �.५०००/- ज�रवाना ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
च��बहादरु कँुवर, एक�साद �े� र िमनबहादरु 
दला�मीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७१/११/२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
तथा �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
इित सवंत् २०७५ साल पौष २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७४।९।१७

०७०-CR-००३५

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : राजेश कोइरालासमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला िस�धलुी ठोकपा� गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. २ घर भई काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका ७ िसफल 
ब�ने गोपी कृ�ण �यौपानेको छोरा तारानाथ 
�यौपानेसमेत

 § मतृकको पो�माट�म �रपोट� हदेा�, एउटा मा� 
चोट भई Sharp margins and tailing 
भनी घाउको �कृितमा उ�लेख गरकेो       
छ । यस �कृितको घटनामा Dead body 
tells the tale अथा�त ्मतृ शरीर आफँैले 
कथा भ�छ भ�नेसमेत अवधारणा रहकेो 
छ । सबै �कृितको Cut injury ह�याको 
अकाट्य �माण होइन । आ�मह�या गदा�को 
मानिसक अव�था फरक फरक ह�ने ह�दँा 
�यसमा एक�पता खो�न �यायोिचत 
ह�दैँन । ह�यामा Foresightedness 
of consequence तथा Desire of 
consequence ह�नु पिन आव�यक ह�ने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 

�ी रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�त भ�डारी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद सापकोटा, �ी 
लभ मैनाली र �ी रिजतभ� �धानाङ्ग तथा 
िव�ान्  अिधव�ा �ी शेरबहादरु काक� र �ी 
भीम ढकाल 

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६७, अंक २, िन.नं.८३११, 

प.ृ२००
स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िव�ण�ुसाद कोइराला
िज�ला अदालत काठमाड�

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी �काशराम िम�
माननीय �यायाधीश �ी स�यराज ग�ुङ
पनुरावेदन अदालत, पाटन

फैसला
�या. अिनलकुमार िस�हा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पन� 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ:-

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.७ कुटुबहाल 
िसफल ि�थत पूव�मा दगुा�  िम�को प�क� घर, 
पि�चममा चाबिहल िसफलतफ�  आउने जाने प�क� 
सडक, उ�रमा नाम ख�ुन नसकेको �यि�को प�क� 
घर, दि�णमा �यारजगं थापाको प�क� घर यित 
चारिक�लािभ� रमेशकुमार भ�राईको ३ त�ले प�क� 
घर रहेको, सो घरको भइु ँ त�लामा दि�णतफ� बाट 
िभ� �वेश गन� मूलढोका ख�ुलै रहेको, भइु ँत�लामा 
४ वटा कोठाह� रहेको, सोम�ये उ�रतफ� को दि�ण 
मोहडाको शौचालय रहेको पूव� मोहडाको कोठामा 
रमेश भ�ने एकदेव �यौपानेसमेतका मािनसह� ब�ने 

१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ �यौपानेसमते
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गरकेो अ�य कोठाह� खाली रहेको, उ� कोठािभ� 
�वेश गन� मूलढोकानिजक �यासेजमा वष� ४० को हरी 
भ�ने कुल�साद �यौपाने दि�ण टाउको उ�र ख�ुा 
भई उ�ानो मतृ अव�थामा रहेको उ� �यासेजको 
पूरा चौडाइ ३ िफट १० इ�च रहेको, मूलढोकादेिख 
मतृकस�मको दरुी १ िफट ७ इ�च रहेको, पि�चमतफ� को 
िभ�ादेिख मतृकको बाया ँहातस�मको दरुी १० इ�च 
रहेको, पूव�तफ� को िभ�ादेिख मतृक रहेको �थानस�मको 
दरुी १ िफट ३ इ�च रहेको, दािहने हातले िभ�ामा 
छोएको िभ�ामा, भइुमँा रगत ल�पितएको मतृकको 
टाउको रगतको आहालमा रहेको, मतृकको शरीरमा 
लगाएको िटस�ट िभजेको बाया ँ हातनिजक भइुमँा 
�लाि�कको िबडँ भएको १० इ�च ल�बाइ २ इ�च 
चौडाइको ि�टलको च�कु थान १ रहेको, मतृकको 
घाटँीमा २ इ�च चौडाइ ३ इ�च ल�बाइको काटेको 
घाउ चोटपटक रहेको मतृकको टाउकोनिजक रहेको 
रगतको आहालबाट काटेको चोटबाट िन�केको रगत 
र उ� च�कु थान १ र मतृकले लगाएको पाइ�टको 
दािँहने गोजीमा म�ृय ुबोध लेखेको पाना–१ को कागज 
�हरीले उठाई लगेको मतृकको छाती पेटसमेतमा रगत 
ल�पितएको देिखएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

मतृक हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेले लगाएको 
पाइ�टको दािँहनेतफ� को गोजीबाट फेला परकेो म�ृय ु
बोध लेखेको पाना–१ को कागज िमिसल संल�न रहेको ।

िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा का.िज.
का.म.न.पा.वडा न. ७ िसफल ि�थत रमेशकुमार 
भ�राईको घरको भइु ँत�लामा रहेको रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपाने र राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेको कोठामा 
मेरो छोरा वष� ४० को हरी भ�ने कुल�साद �यौपाने 
ब�न गई खाना खाएर सतेुकोमा िमित २०६८।१।२४ 
गतेका िबहानका राित अं.२ .०० बजेको समयमा 
कोठाभ�दा बािहरप�� मूलढोका निजक �यासेजमा 
घाटँीमा चोट भई मतृ अव�थामा फेला परेकाले मेरो 
छोरालाई को कसले कत��य गरी मारकेो हो या कसरी 
घाउचोटिसत मेरो छोरा मरकेो छ, अनसु�धान गरी 

कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको खोपनाथ 
�यौपानेको जाहेरी दरखा�त ।

घटना�थलबाट उठाइएको रगतज�तो पदाथ� 
लागेको च�कु थान १, रगतको आहालबाट उठाइएको 
रगत मतृकको घाटँीको चोटबाट िन�केको रगत तथा 
मतृकको शरीरबाट िनकािलएको रगत परी�णको लािग 
के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालामा पठाइएको 
भ�नेसमेत बेहोराको प� ।

िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा रमेश 
भ�ने एकदेव �यौपाने, राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने 
ब�ने गरकेो कोठामा मतृकसमेत गई खाना खाएर 
सतेुकोमा राित अ�धकार सनुसान भएको अव�थामा 
�ितवादीह� रमेश भ�ने एकदवे �यौपाने, राजे�� 
भ�ने तारानाथ �यौपानेले मतृक हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेलाई मान�को लािग कोठाबािहर �यासेजमा लगी 
धा�रलो हितयार च�कुले घाटँीको िकलिकलेमा हानी 
घोची कत��य गरी मारकेो ख�ुन आएकाले शंकामा 
परकेा शंकर सापकोटासमेत �ितवादीह� रमेश भ�ने 
एकदेव �यौपाने, राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेलाई 
खोजतलास प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िथरनारायण �यौपाने र राजेश कोइरालाको 
जाहेरी दरखा�त । 

मतृक दाज ु कुल�साद �यौपानेको घाटँीमा 
काटेको चोट िथयो । भइुमँा तरकारी काट्ने च�कु 
िथयो । उ� चोट कसरी लागेको हो थाहा भएन । 
मसमेतले िनजलाई कत��य गरी मार े मराएको होइन 
छैन । िकन मसमेतले कत��य गरी मारकेो भनी 
िकटानी जाहेरी िदएका ह�न् थाहा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मसमेतले मतृक हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेलाई कत��य गरी मार े मराएको होइन, 
छैन । िकन मसमेतले कत��य गरी मारकेो भनी िकटानी 
जाहेरी िदएका ह�न् थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी रमेश भ�ने एकदेव �यौपानेको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।
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�ितवादीह�ले नै कत��य गरी मारकेो भनी 
यिकनका साथ भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको 
घरधनी रमेशकुमार भ�राईको कागज ।

�ितवादीह� रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने 
र राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेसमेतले नै मेरो 
�ीमान् को घाटँीमा काटी �हार गरी कत��य गरी मारकेा 
ह�न् । िनजह�उपर कडा कारबाही होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको मतृकको �ीमती उिम�ला भ�ने मेनकुा 
कोइराला �यौपानेले गरकेो कागज ।

�ितवादीह� शंकर सापकोटासमेतको 
िमलेमतोमा रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने र राजे�� भ�ने 
तारानाथ �यौपानेले हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेलाई 
धा�रलो हितयारले घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो ह�नपुछ�  । िनज �ितवादीह�उपर नै कारबाही 
होस् भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका िचरि�जवी 
�यौपानेले गरकेो कागज ।

�ितवादीह� शंकर सापकोटासमेतको 
योजनामा तथा िमलेमतोमा रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपाने र राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेले हरी भ�ने 
कुल�साद �यौपानेलाई धा�रलो हितयारले घाटँीमा 
�हार गरी कत��य गरी मारकेोमा िव�वास ला�छ । िनज 
�ितवादीह� उपर कडा कारबाही होस् भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका भरत भ�ने य�राज �यौपाने, 
नारायण भ�ने नील�साद �यौपानेको कागज । 

“penetrating injury to the neck” 
भ�नेसमेत बेहोराको मतृक हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेको पो�माट�म �रपोट�  ।

�ितवादीह� एकदेव �यौपाने र तारानाथ 
�यौपानेले नै कुल�साद �यौपानेलाई कत��य गरी 
मार े मारनेन् भ�ने स�ब�धमा यिकन भ�न सि�दन । 
�ितवादी शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृकलाई �यान 
माछु�  भनेको भनेपिछ थाहा पाएको हो, िनजह�को 
सलं�नतामा र िमलेमतो गरी मारकेो भ�न सि�दन 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका रामकुमार �यौपानेले 
गरकेो कागज ।

मैले िनज रमेश भ�ने एकदेव �यौपानेको कोठा 

दखेेकोस�म छैन । मतृकलाई �यान माछु�  भनी ध�क� 
िदने गरकेो होइन । मसमेतको संल�नतामा िमलेमतोमा 
िनजलाई कत��य गरी मारकेो होइन, छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

�ितवादीह� रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने, 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने र मतृक मा� कोठामा 
बसेकोमा १ जना मा� घाटँी कािटएर मतृ अव�थामा 
फेला परकेाले िनजलाई को कसले कत��य गरी मार ेवा 
आ�मह�या गरकेा ह�न् थाहा भएन । शंकर सापकोटा 
भ�ने �यि�ले मतृकलाई ध�क� िदएको स�ब�धमा 
थाहा छैन । अिघ�लो िदन बेलकुा हो-ह�ला भएको 
स�ब�धमा थाहा भएन । िनज शंकर सापकोटा रमेश भ�ने 
एकदेव �यौपाने, राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेउपर 
अनसु�धान गरी कारबाही होस ् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ाय एकै िमलानको बिुझएका िकशोरराज चािलसे र 
ल�मणराज बरालले दफा दफामा गरकेो कागज ।

शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृकलाई 
�यान मान� ध�क� िदएको थाहा भएको िथयो । िनज 
शंकर सापकोटा, रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने, राजे�� 
भ�ने तारानाथ �यौपानेसमेतको िमलेमतोमा �रसइवी 
राखी हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेलाई कत��य गरी 
मारकेोमा िव�वास ला�छ । िनजह�उपर कारबाही होस् 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका िबमलराज पराजलुीले 
गरकेो कागज ।

शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृकलाई �यान 
माछु�  भनी ध�क� िदएको भ�ने थाहा  भएन । रमेश भ�ने 
एकदेव �यौपाने र राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेलाई 
िचि�दन । िनजह� ब�ने कोठाअगािड नै मतृक 
अव�थामा फेला परकेो ह�दँा िनजह�ले नै कत��य गरी 
मार ेवा आफँै मर ेभ�ने मलाई थाहा भएन । अनसु�धान 
गरी कारबाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको पवनकुमार 
अ�वालले गरकेो कागज ।

शंकर सापकोटा, रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने, 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेसमेतको िमलेमतोमा 
हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेलाई  कत��य गरी 

१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ �यौपानेसमते
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मारकेोमा िव�वास ला�छ । िनजह�उपर कारबाही होस् 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका दीपकराज पराजलुीले 
गरकेो कागज ।

यी �ितवादीह�ले नै कत��य गरी मार े भनी 
यिकनका साथ भ�न सि�दन । गाउकँा शंकर भ�ने 
ग�ृम�साद सापकोटाले मतृकलाई �यान माछु�  भनेको 
घटनाप�चात् सनेुको हो । घटना स�ब�धमा अनसु�धान 
गरी दोषीउपर कडा कारबाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका ह�रकृ�ण पौडेलले गरकेो कागज ।

�ितवादीह�को उ� कसरुज�य काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु अपराध ह�दँा िनज �ितवादीह� रमेश भ�ने 
एकदेव �यौपाने, राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने, शंकर 
भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाउपर सोही ऐनको १३(१) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी ।

मैले कत��य गरी म�ृय ु गराएको होइन । मेरो 
१३ िदनिभ�का दाजभुाइ र म �वयंलाई जािगर लगाई 
िदने शभुिच�तकको ह�या मसमेतबाट ह�ने भ�ने कुर ै
आउदैँन । अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु नगरेको ह�दँा 
सजाय पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

मतृकलाई कसैले मारजे�तो ला�दैन, वहालेँ 
आफँै छुरी रोपी आ�मह�या गरजे�तो ला�छ । मैले 
मतृकलाई मारकेो नह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रमेश भ�ने 
एकदेव �यौपानेले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मतृक हरी भ�ने कुल�साद �यौपाने कसरी 
मर ेमलाई थाहा छैन । मैले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
शकंर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाले स�ु अदालतमा 
बयान । 

�ितवादीह�लाई थुनामा राखी म�ुाको 
कारबाही गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतको 

िमित २०६८।२।२३ को आदशे पचा� ।
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश 

बदर ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीह�ले पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िदएको िनवेदनमा “�ितवादीह� 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने र रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपानेलाई थुनामा रा�ने गरी �यस अदालतबाट 
िमित २०६८।२।२३ मा भएको आदेश बेरीतको 
नदेिखदँा प�रवत�न गरी रहन ु परने, कानूनबमोिजम 
गनू� । �ितवादी शकंर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटालाई 
पिछ ठहरबेमोिजम गन� गरी हाल अ.बं. ४७ नं.बमोिजम 
साधारण तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�” भ�ने �.
नं.०८४०, ०८४१ र िन.नं.८६० को िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।४।२० को 
आदेश । 

कत��य �यान म�ुामा �ितवादी भ�ने 
ग�ृम�साद सापकोटाको सलं�नता छैन भ�ने �ितवादी 
ग�ृम�साद सापकोटाको सा�ी सोमनाथ �याकुरले, 
माधव�साद �यौपानेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६८।२।१५ को कागजमा भएको 
सिहछाप बेहोरा मेरो नै हो । के कसरी मर ेभ�नेबारमेा 
मलाई थाहा छैन भ�ने बिुझएका िकशोरराज चािलसे, 
ल�मणराज स�यालले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६८।२।६ मा भएको घटना िववरण 
कागजमा भएको सिहछाप बेहोरा मेरो हो । मतृकको 
हातमा च�कु िथयो, के कसरी को को िमली ह�या 
गरकेो हो मलाई थाहा छैन भ�ने बिुझएका रमेशकुमार 
भ�राईले स�ु अदालतमा गरेको बकप� । 

िमित २०६८।२।१० गरकेो कागजमा 
भएको सिहछाप बेहोरा मेरो हो । मैले घटना देखेको 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका नारायण भ�ने 
नील�साद �यौपानेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६८।१।२४ मा िदएको जाहेरी 
दरखा�तमा भएको सिहछाप र बेहोरासमेत मेरो नै 
हो । ग�ृम भ�ने शकंर सापकोटा, रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपाने, तारानाथ �यौपाने िमली कत��य गरी मारेका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला वादीको सा�ी 
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खोपनाथ �यौपानेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 
कसले के गरी मतृकलाई मा�यो थाहा भएन, 

कुल�साद �यौपाने घटना हेदा� आ�मह�या हो ज�तो 
ला�छ । अिभयोग दाबी झ�ुा हो, तारानाथसमेतले ह�या 
गरकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राजे�� 
भ�ने तारानाथ �यौपानेको सा�ी चडुामणी भ�डारीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी एकदेव �यौपाने िनद�ष ह�न्, अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउन ु पछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी एकदवे �यौपानेको सा�ी िव�ण�ुसाद पा�डे, 
�वु पौडेलले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

एकदेव �यौपाने, तारानाथ �यौपानेसमेतले 
कत��य गरी �यान मारकेोमा शकंा ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका दीपकराज पराजलुीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

मेरो �ीमान्  कुल�साद �यौपानेलाई रमेश 
भ�ने एकदेव �यौपाने, राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने 
र शंकर भ�ने ग�ृम सापकोटा भएर िमलोमतो गरी 
ह�या गरकेा ह�न् भ�नेसमेत घटना िववरण कागजको 
मािनस मेनकुा �यौपाने, जाहेरवाला राजेश कोइराला, 
िथरनारायण �यौपानेसमेतको स�ु अदालतमा बकप� 
भई िमिसल संल�न रहेको । 

म�ृयकुो कारण कुनै िचजले (धा�रलोले) 
घाटँीमा घोिचएको कारणले हो भ�ने मतृकको पो�माट�म 
गन� डा. गोपालकुमार चौधरीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीह� तारानाथ �यौपाने र एकदेव 
�यौपानेले कसरु अपराधमा इ�कार रहेको भएपिन मतृक 
हरी भ�ने कुल�साद �यौपाने र �ितवादीह�सगैँ खाना 
खाई एउटै कोठामा सगँसाथ सतेुको भ�ने बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाह� र मतृकक� प�नीसमेतले 
िकटानीसाथ ियनै �ितवादीह�ले कत��य गरी मतृकको 
ह�या गरकेो भनी उ�लेख गरकेो दिेखयो । मतृकलाई 
लागेको घाउ चोटको �कृितअनसुार दािहने हात 
चलाएको भए दे�े हात नेर च�कु रहन ुपन� कुनै कारण 
नरहेको घाटँीमा देिखएको चोट एउटै देिखए तापिन यी 

मतृक आफँैले चोट लगाएको ह�न् भ�न सिकने अव�था 
नरहेको मौकाको घटना�थल �कृित मचु�ुकामा उ� 
कुरा पिु� ह�न नसकेको, �ितवादीह�सगैँ एउटै कोठामा 
मतृकसमेत सतेुको अ�य �यि�ह� उपि�थत नभएको 
मतृकले आ�मह�या गन�स�मको अव�था र कारण 
नदेिखएको मतृकको म�ृय ुआ�मह�या नभई सगैँ सतेुका 
�ितवादीह�को कत��यबाट भएको भनी �प� पिु� ह�न 
आयो । बरामद भएको च�कु यी �ितवादीह�को घर 
कोठामा पिहलेदेिख रहेको देिखदँैन । यी �ितवादीह�ले 
नै बरामद भएको च�कु �याई राखेको देिख�छ । 
�ितवादी एकदेव र तारानाथ मा� उ� कोठामा रातमा 
रहेको भ�ने प�रि�थित ज�य �माणले नै जाहेरवालाले 
मौकाको जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी र मौकामा 
बिुझएका िकशोर चािलसेसमेतले यी �ितवादीह�ले 
�यान मारकेोमा शंका ला�छ भनी मौकाको कागज 
बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी गरकेो बकप�समेतबाट यी 
�ितवादीह� राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने र रमेश 
भ�ने एकदेव �यौपानेले मतृक हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� भएको, 
�ितवादीह�म�ये कसले �हार गरकेो चोटले मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने �प� नभई दवुै �ितवादीह�ले 
िमलेमतो गरी घाटँीमा च�कु �हार गरी ह�या गरेको 
भ�ने पिु� भएकोले �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.अनसुार यी �ितवादीह� राजे�� भ�ने तारानाथ 
�यौपाने र रमेश भ�ने एकदवे �यौपानेलाई ऐ.१३(३) 
नं.अनसुार ज�म कैद ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादी शकंर 
भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाको हकमा यी �ितवादी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहदँ ैआफूले �ितवादीह� 
रहेको घरकोठा नदखेेको भनी उ�लेख गरकेो इ�कारी 
बयानलाई िनजका सा�ीह�ले समथ�न ह�ने गरी बक� 
लेखाई िदएको । अ�य �ितवादी सह-अिभय�ुह�को 
डेराकोठास�म पिन नदेखेको भनी यी �ितवादीले 
िलएको िजिकर िमिसल संल�न त�य, �माणबाट 
खि�डत नभएकोसमेतबाट यी �ितवादी शंकर भ�ने 
ग�ृम�साद सापकोटाले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
गरकेो नदेिखएकोले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
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ठहछ�  भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।८।१ को फैसला ।  

मतृकको िपता जाहेरवाला खोपनाथ 
�यौपानेले िमित २०६८।१।२४ गते िदएको जाहेरीमा 
कुनै शकंास�म गरकेो अव�था छैन । मतृकक� �ीमती 
उिम�ला भ�ने मेनकुा �यौपानेसमेत �ितवादीसगँ कुनै 
झगडा भएको छैन भनी अदालतमा बकप� गनु�भएको 
छ । �वयम् मेनकुाले िदएको जाहेरीमा पिन िनजले 
शकंाको कारण ग�ृम�साद सापकोटाको �रसइवीलाई 
िलएक� िछन् । जबिक काठमाड� िज�ला अदालतले 
ग�ृम�साद सापकोटालाई सफाइ िदएको अव�था 
छ । अतः मानु�  पन� कारण, इवी, अदावत नदेिखएको 
अव�थामा र मतृकको आ�नोबाहेक कसैको 
कत��यबाट मरकेो हो भ�ने कुरासमेत कतैबाट नदेिखदँा 
नदिेखदैँ पिन हामीलाई कसरुदार ठहर गन� काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको �प� छ । 
मतृकको शरीरमा घाटँीमा कािटएको एउटा चोटबाहेक 
अ�य कुनै चोट छैन सघंष�को कुनै िच� छैन । लास 
फेला परकेो �थानमा िनजको म�ृय ुभएको कुरा रगत 
जमेकोबाट पिु� भएको पो�माट�म �रपोट�  र घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाबाट �मािणत छ । प�रप�व उमेरको 
मािनसलाई कोठाबाट िनकाली �यासेजमा लगी मारकेो 
भए �यहा ँ संघष�को िच� नह�ने भ�ने अव�था ह�दैँन । 
घटना भएको थाहा पाउने िबि�कै हामीले घरधनी 
रमेशकुमार भ�राईलाई खबर गरकेा छ� । �हरीलाई 
खबर गरी �हरी राित २.०० बजे नै आई घटना�थल 
मचु�ुका तयार भएको छ । उ� अपराधमा सलं�न 
भएको भए भा�ने �यास गद��य� होला । �यानज�तो 
अपराधमा म�ृयकुो कारक हितयारमा कसको हातको 
छापह� रहेको छ, परी�णस�म ग�रएको दिेखदँैन । 
मतृकको पाइ�टको दािहने गोजीमा म�ृयबुोध लेखेको 
पचा� बरामद भएको छ । सो पचा�ले आ�मह�याको लािग 
उ�साएको कुरा सहज अनमुान गन� सिकने िवषय 
हो । सो प�बाट िनज आफँैले आ�मह�या गरकेो भ�ने 
��ट ह�दँाह�दँै िनद�ष मािनसलाई सजाय गन� यहाभँ�दा 
अ�याय के ह�न स�छ । एउटा चोट दवुैको �हारबाट ह�न 

स�भव ह�दँैन । हचवुाको भरमा फौजदारी अिभयोगमा 
सजाय गन� िम�ने होइन । ��य� दे�ने कोही छैन । 
घटनाको त�कालै द�ेने घरधनी रमेश भ�राईले 
समेत आ�मह�याको शंका �य� गरकेा छन् । मौकामा 
बिुझएका मािनसह� घटनाको त�कालपिछ दे�ने 
�यि� होइन, छैनन् । िनजह�ले �ितवादीउपर िकटानी 
भ�न सकेका छैनन् । शकंाको भरमा हामीह�लाई दोषी 
घोिषत गरी अ�यायपूण� फैसला भएकोले उ� फैसला 
उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादी एकदेव 
�यौपाने र तारानाथ �यौपानेको सयं�ु पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेसमेत 
भई मतृक हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेलाई धा�रलो 
हितयार च�कु �हारगरी कत��य गरी मारकेो भ�ने 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल तथा लासजाचँ 
मचु�ुकासमेतबाट ��ट भएको छ भने सो बेहोरालाई पिु� 
गरी जाहेरवाला खोपनाथ �यौपानेसमेतले गरकेो बकप� 
एवम् बिुझएका मािनसह�ले गरकेो बकप�समेतबाट यी 
�ितवादीह�ले धार भएको जोिखम हितयारले हािन 
घोची मतृकको कत��य गरी मारकेो पिु� भएको र यी 
�ितवादीह�ले कसरु गरकेो कुरालाई �वयम् अदालतले 
�वीकार गरी सकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय ह�न ु पन�मा �ितवादी राजे�� भ�ने तारानाथ 
�यौपाने र रमेश भ�ने एकदवे �यौपानेलाई ज�म 
कैद र �ितवादी शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाले 
हरी भ�ने कुल�साद �यौपानेलाई मान� ध�क� िदई 
रहेको िनजसमेतको िमलोमतोमा बिुझएका मेनकुा 
�यौपानेसमेतले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो अव�थामा �ितवादीले कसरुमा इ�कारी बयान 
गद�मा कसरुदार होइन भ�न सिकँदनै । �ितवादीले 
गरकेो इ�कारी बयान नै सफाइको आधार ब�न नस�ने 
ह�दँा �ितवादी शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटासमेत 
भई योजना बनाई मतृकलाई धा�रलो हितयार च�कुले 
घोची कत��य गरी मारकेो ��ट भएको देिखदँादेिखदँै 
�ितवादीले गरकेो इ�कारी बयानलाई मा� आधार िलई 
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�ितवादी ग�ृम�साद सापकोटालाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला �माणको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
सो हदस�म बदर गरी �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

िमिसल संल�न शव परी�ण �ितवेदन, लास 
�कृित मचु�ुकासमेतबाट मतृकको म�ृय ु धा�रलो 
हितयार �योग भई भएको भ�ने देिखन आएको 
ि�थितमा �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ुको फैसला 
कानूनको �या�याको ��नमा फरक पन� स�ने देिखएको 
र ��ततु म�ुामा दवुै प�को पनुरावेदन परकेोसमेत 
देिखदँा अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ को �योजनाथ� 
एक प�को पनुरावेदन अक� प�लाई उपल�ध गराई 
अनपुि�थत प�लाई छलफलमा िझकाई िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।६।१६ को आदेश ।

मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको र उ� कत��य 
गन�मा ियनै िव�� ख�डमा लेिखएका �ितवादीह� नै 
रहेको भ�ने उि�लिखत घटना�म तथा प�रि�थितज�य 
�माणबाट देिखएको छ । ��य� �माण नह�दँा नै 
प�रि�थितज�य �माण हे�रन ुपन� ह��छ । य�तै �कृितको 
म�ुामा “य�तै ��य� �माणको अभाव छ भने यसको 
लाभ अिभय�ुलाई मा� िदने हो भने प�रि�थितज�य 
�माणको धारण मतृ �ाय: ह�ने ि�थित सजृना ह�न जाने” 
(ने.का.प ०४५ अंक ११ प.ृ११९६ नेपाल सरकार िव. 
ठूली का�छी माया तामाङ म�ुा कत��य �यान) भनी 
�य�तै “प�रि�जितज�य �माणको शङ्ृखलाह�बाट 
अिभयोग दाबीलाई समथ�न भएको ि�थितमा ��य� 
�माणकै िव�मानता ह�नपुन� भ�ने िम�दैन । फौजदारी 
म�ुामा प�रि�थितज�य �माणह�बाट अिभयोग 
दाबीलाई समथ�न गरकेो अव�थामा ��य� �माणको 
अभाव रहेको भ�ने तक�  �ा� नह�ने” । (स.अ.ब ु०६७, 
वष� १९, पूणा�ङ्क ४४५, म�ुा कत��य �यान, बधुन 

िल�ब ु िव�� नेपाल सरकार) �य�तै अक� “कुनै 
अिभयोग लागेको अिभय�ुले कसरुस�ब�धी कुरामा 
सािबती भएको वा इ�कार गरकेो िनजको कथनले 
मा� िनजको प� वा िवप�मा �वतः �माणको �थान 
�हण गद�न ब� सो सािबती वा इ�कारी बयानलाई 
कुनै आधारभूत त�य परक एव ंिन�या�मक �माणबाट 
समिथ�त गराउन ुपन�” (ने.क.प ०६७, अंक ५ प.ृ ८१४ 
िन.नं. ८३७४ चा�स� शोभराज अंक ५ प.ृ ८१४ िन.नं. 
८३७४ चा�स� शोभराज ग�ुमखु िव. नेपाल सरकार 
म�ुा �यान) भनी �यसै गरी अक� “घटनाको अव�था 
तथा त�काल िव�मान प�रि�थितलाई पनुमू��याङ्कन 
गरी प�रि�थितज�य �माणको अि�त�वलाई नकान� 
उिचत ह�न आउदैँन । तसथ� प�रि�थितज�य �माणको 
भूिमका तथा अि�त�वलाई िव�लेषण र िववेचना 
गनु�पन� �यितकै सा�दिभ�क देिखने” (ने.का.प. ०६८ 
अकं २ प.ृ २०५ िन.नं. ८५५३, फूलबे�च म�ुा कत��य 
�यान) भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट नया ँ
िविधशा�ीय अवधारणा �ितपािदत भएको दिेख�छ 
भने उ� म�ुाह�को त�यसगँ ��ततु म�ुाको त�यपूण� 
�पले समीपता �हण गरी रहेको अव�थामा उ� 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको अव�ा गरी भएको 
उ� फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी रहेको छ । 

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
िव�� ख�डमा लेिखएका �ितवादीह�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम कत��यमा कसरु कायम गरी सजाय 
गनु�  पन�मा स�ुको फैसला केही उ�टी गरी कसरु 
ठहर भएका �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदई भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको उ� 
फैसलामा स�ब� कानूनको �योग �या�या, पालनामा  
र �ितपािदत िस�ा�तको पालनामा ग�भीर �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग मागबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

मतृक आफँैले आ�मह�या गरकेो कुरा 
वै�ािनक परी�णबाट �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत 
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पाटनको फैसलामा प�रि�थितज�य �माणको उिचत 
मू�याङ्कन ह�न नसकेको कारणबाट उ� फैसला फरक 
पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोिजम ��यथ� 
िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।५।२ को यस 
अदालतको आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी  नेपाल 
सरकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�त भ�डारीले मतृकको म�ृय ु धा�रलो 
हितयार च�कुले घाटँीमा कािटएको कारणबाट 
भएको, �ितवादीह� र मतृक एकै कोठामा बसेको 
र घटना�थलमा �ितवादीह�बाहेक अ�य नभएको 
ि�थित िव�मान भएको �ितवादीह�लाई फसाउन ु
पन� कुनै कारण नभएको र मतृकक� �ीमती जाहेरवाला 
मेनकुा �यौपाने जाहेरी दरखा�तमा र अदालतमा 
बकप� गदा�समेत शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाले 
पिहले पिन कुटिपट गरकेो र ग�ुडा लगाएर माछु�  भनी 
ध�क� िदएको भनी बकप� गरसेमेतबाट �ितवादीह�ले 
मतृकलाई धा�रलो हितयार च�कुले घोची कत��य गरी 
मारकेो ��ट भएको ह�दँा अिभयोग मागदाबीअनसुार 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�नपन�मा �ितवादीम�ये 
तारानाथ �यौपाने एकदेव �यौपाने, ग�ृम�साद 
सापकोटालाई सफाइ िदने गरी भएको स�ु पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी  
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको 
बहस ��तुत गनु�भयो ।

पनुरावेदक �ितवादीह�को तारानाथ 
�यौपाने र एकदेवको तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् 
व�र� अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद सापकोटा र �ी 
लभ मैनाली तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी शेरबहादरु 
काक�ले मतृक र �ितवादीह� िछमेक� भएको �यादै 
िम�ने �यि�ह� ह�न् । मतृकको िपताले जाहेरीमा 
मतृक र �ितवादीह� �याद ै �ेमपूव�कसगँ बसेको 

कुरा उ�लेख गरकेो र शंकास�म गरकेो अव�था 
छैन । घरधनी रमेशकुमार भ�राई, बिुझएका िछमेक�ह�, 
काम गन� ठाउकँो साह� पवनकुमार अ�वालसमेतले 
�ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो ज�तो ला�दैन 
भनी कागज गरी िदएको छ । घटना भएको थाहा 
पाएपिछ �ितवादीह�ले घरवाला र �हरीमा समेत 
खबर ग�रिदएका छन् । अपराध ग�रसकेपिछ भा�न 
उ�कन खो�ने, सो �यवहार �ितवादीह�बाट भएको 
छैन । घटना�थल �कृित र लास �कृित मचु�ुकाले 
आ�मह�या गरकेो देिख�छ । घटना�थलभ�र रगत 
छ । �ितवादीह�ले टेकेको छैन । िफङ्गर ि��ट 
छैन । संघष�को िच� छैन । दवैु �ितवादीको �हरी र 
अदालतमा भएको बयानमा कुनै िभ�नता छैन, एउटै 
छ । दिुवधाजनक छैन । घाउको �कृितबाट आफँैले 
काटेको देिखन आउछँ । डा.गोपाल चौधरीले बकप�मा 
कत��यबाट घाउचोट लागेको भ�न सकेको छैन । 
मानु�पन� कुनै कारण, इवी नभएको मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो भ�ने कुरा कतैबाट नदेिखएको र शकंाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउन ुपछ�  । ��य�दश�, व�तिुन� 
�माणको अभाव छ । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनभुएको 
फैसला कानून एवम �यायसङ्गत ह�दँा उ� फैसला 
सदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादी शंकर भ�ने ग�ृम�साद 
सापकोटाको तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी रिजतभ� �धानाङ्ग र िव�ान् 
अिधव�ा �ी भीम ढकालले ग�ृम�साद सापकोटालाई 
जाहेरी दरखा�तमा पिन शंकास�म देखाएको छैन । 
घटना�थलमा नै पगेुको छैन । अ�य �ितवादीह�ले पिन 
ग�ृम�साद सापकोटाले कोठा दखेेको छैन भनी भनेका 
छन् । मतृकक� �ीमतीले पिहलेदेिख नै मान� ध�क� 
िदएको भनी जाहेरी िदएपिन सो स�ब�धमा मौकामा 
उजरुी िदएको छैन । मतृकले आ�नो जीवनकालमा 
कतैपिन �ितवादीह�सगँ इवी िथयो वा मान� ध�क� 
िदएको भने दिेखएको छैन । मतृक र �ितवादीले काम 



2147

१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ �यौपानेसमते

गरकेो साह� पवनकुमार अ�वालले यी दवैुको स�ब�ध 
रा�ो िथयो भनेको छ । एउटै पसलमा काम गरेको भ�दै 
शकंा ला�छ भनी जाहेरवालाले बकप� गरकेो, �ितवादी 
ग�ृम�साद सापकोटा घटना�थल भएको घरकोठा 
नदखेेको अ�य �ितवादीह� सगँसाथमा रहेको भ�ने 
कतै नखलेुको अ�य व�तिुन� �वत�� �माणको 
अभावमा कसरुदार ठह�याउन निम�ने ह�दँा सोही 
आधार कारणबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालत 
एवम् पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत �ितवादी 
ग�ृम�साद सापकोटालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह� शकंर भ�ने 
ग�ृम�साद सापकोटा, रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने, 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपानेसमेतले नै �यान मान� 
योजना बनाई िमलोमतोमा राित अ.ं२.०० बजेको 
समयमा रमेशकुमार भ�राईको घरको भइुतँ�लामा 
मूलढोका निजक �यासेजमा लगी राखी कोठाबािहर 
�यासेजमा िनकाली �ितवादीह�को कोठािभ�को 
धा�रलो हितयार च�कुले हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेको घाटँीमा हानी �हार गरी कत��य गरी 
मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत अिभयोग 
मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा �ितवादीह� 
राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने र रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपानेले िमलोमतो गरी मतृक हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेलाई घाटँीमा च�कु �हार गरी ह�या गरी कत��य 
गरी मारकेो पिु� भएकोले �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.अनसुार ज�म कैद ह�ने ठह�याई अका� 
�ितवादी शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटाले रातको 
समयमा साथमा रहेको नदेिखएको, अ�य �ितवादीको 
डेराकोठास�म पिन नदेखेको, यी �ितवादीले िलएको 
िजिकर �माणबाट खि�डत नभएकोसमेतबाट आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादी राजे�� भ�ने तारानाथ �यौपाने र रमेश 

भ�ने एकदवे �यौपानेको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पनुरावेदन परी स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी तीनैजना �ितवादीह�लाई सफाइ िदएकोमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन 
पन� आएको दिेखयो । 

अब पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दनै ? 
सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. जाहेरवालाको जाहेरी हेदा� िमित 
२०६८।१।२३ गते अं.२१.४५ बजेितर तीन दाजभुाइ 
खानाखाई एकदेव र कुल�साद एउटा खाटमा सतेुको 
र तारानाथ छु�ै खाटमा सतेुको, िमित २०६८।१।२४ 
गते िबहानको राित अं.२.०० बजे एकदेवले आफूिसत 
सतेुका दाजलुाई छा�दा नभेटेपिछ उठेर दाज ु
खोई भनी ब�ी बालेर हेदा� , कोठाको ढोका ख�ुला 
रहेको कोठाबािहर �यासेजमा रगतको आहालमािथ 
िकलिकले घाटँीमा धा�रलो हितयार च�कु रोपेको चोट 
र च�कुसमेत भएको र छोरा कुल�साद मतृ अव�थामा 
दखेेको, वरपर हो-ह�ला गरी मािनसह� �हरी भेला 
भएको, छोरालाई को-क�ले कत��य गरी मारकेो हो, 
अनसु�धान ग�रपाउ ँकसैले कत��य गरी मार ेमराएको 
ख�ुन आएमा पनुः िकटानी जाहेरी िदनेछु भनी मतृकको 
िपता खोपनाथ �यौपानेले िमित २०६८।१।२४ मा 
जाहेरी िदएको देिख�छ । 

३. त�प�ात, रमेश भ�ने एकदेव �यौपाने, 
तारानाथ �यौपानेले धा�रलो च�कु कुल�सादको घाटी 
िकलिकलेमा रोपी घोची कत��य गरी मारकेो भ�ने यिकन 
ख�ुन आएको र शंकामा परकेा शंकर भ�ने ग�ृम�साद 
सापकोटासमेतलाई प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
िमित २०६८।१।२६ मा थीरनारायण �यौपाने र राजेश 
कोइरालाको जाहेरी दरखा�त िदएको देिख�छ । 

४. मतृक दाइ हरी भ�ने कुल�साद 
�यौपानेलाई मैले काट्ने मान� ज�ता काय� गरेको 
छैन । के कसरी घटना घटेको हो, थाहा भएन भ�नेसमेत 
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अिधकार�ा�त अिधकारीसम� र मतृकलाई कसैले 
मार े ज�तो मलाई ला�दैन, वहालेँ आफँै छुरी रोपी 
आ�मह�या गर ेज�तो ला�छ, मतृकको म�ृय ुगराउनमा 
हामीह�को कुनै हात छैन । म िनद�ष छु, सफाइ पाउ ँ
भनी अदालतसम� �ितवादी रमेश भ�ने एकदेव 
�यौपानेले इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । 

५. िवगतका िदनह�मा पिन कुराकानी ह�दँा 
पैसा कमाउन सिकएन भनी मनोबल िगराउने कुरा 
गरकेोले िनजले अव�य पिन आफँैले आ�मह�या गरकेो 
ह�नपुछ�  । मैले कत��य गरी मारेको छैन । के कसरी घटना 
घटेको थाहा भएन भनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
र हामीह�ले मतृकको कत��य गरी मारकेा 
होइन� । साथै ग�ृम�साद सापकोटा हामीह�को 
कोठामा नदेखेको ह�दँा सो काय�मा संल�न भए ज�तो 
ला�दैन । िड�ेसन भई आफँैले आ�मह�या गनु�  भएको 
ज�तो ला�दछ । मैले अिभयोग मागदाबीअनसुारको 
कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन । 
सफाइ पाउन ुपछ�  भनी अदालतसम� �ितवादी राजे�� 
भ�ने तारानाथ �यौपानेले बयान गरकेो पाइ�छ । 

६. मतृकलाई मसमेतले कत��य गरी मारकेो 
हैन, छैन । म घटना�थलमा पगेुको छैन । को-क�ले 
कत��यगरी मारी मारकेा ह�न् वा आफँै आ�मह�या 
गरकेा ह�न्, मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� र मतृकको म�ृय ुगराउने काय�मा मेरो 
कुनै संल�नता छैन । मेरो र मतृकका बीचमा कुनै �रसइवी 
केही नभएको ह�दँा मैले मानु�पन� कुनै कारण छैन । मैले 
कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय 
ह�ने होइन सफाइ पाउ ँ भ�ने शकंर भ�ने ग�ृम�साद 
सापकोटाले अदालतमा बयान गरकेो पाइ�छ । 

७. शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृयकुो कारण (Penetrating injury to the 
neck) भ�ने उ�लेख भएको र एकपटकमा� घाटँीमा 
कािटएको अव�था छ । शरीरमा �ितकारको कुनै 
िनसान �माण भएको भ�ने उ� �ितवेदनमा उ�लेख 
छैन । िमिसल संल�न �माणह�मा र मूलतः घटना 
मचु�ुकामा मतृक फेला परकेो �थानको व�रप�र वा 

अ�य कुनै कोठा वा �े�मा कुनै �कारको दशी �माण 
दिेखदैँन । घरको मािथ�लो तलामा घरप�ी आफँै बसेको 
र िनजले पिन त�लो तलामा कुनै आवाज सनेुको वा 
घटना �कृितअनसुारको ि�या भएको खलुाएको 
छैन । यी �ितवादीह�सगँ मतृकको कुनै �कारको झ� 
झगडा वा िववाद भएको भ�ने कुनै �माण देिखएको 
छैन । घटनाको िदन मतृकका िपताको जाहेरीमा कुनै 
नाम िकटान नभएकोमा पनुः२०६८।१।२४ मा िथर 
नारायण �यौपाने र राजेश कोइरालाको जाहेरी दखा��त 
पदा� यी �ितवादीह�ले मारकेो यिकन ख�ुन आएको 
भ�ने उ�लेख गर े पिन यी दईु जाहेरीबीच के क�तो 
त�यय�ु िव�ािसलो र अकाट्य �माण फेला परी 
यिकन ख�ुन आएको हो सो िमिसलबाट नदेिखएको 
अव�थामा जाहेरीकै भरमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  
�यायोिचत ह�दँैन ।

८. �ितवादीह�ले मतृकलाई मानु�  पन� कुनै 
कारण अनसु�धानबाट देिखदँनै । मान� कुनै योजना 
बनाएको देिखदँनै वा मान� मनसाय भएको भ�नेसमेतको 
�माण पेस गन� सकेको पाइदँनै । ��य� �माणको अभाव 
भएमा मालाकार किडय�ु त�यबाट प�रि�थितज�य 
�माण जटुाउन ु अिभयोजन प�को कत��य हो । 
अदालतले अिभयोजनप�बाट ��ततु �माणको 
मू�याङ्कन गन� हो, आफँैले �माण सङ्कलन गन� वा 
शङ्कास�म गरी ठहर गन� अव�था ह�दँैन । िव�वािसलो 
अकाट्य भरपद� �माणको अभावमा अनमुान आशंका 
र स�भावना ज�तो मनोगत �माणलाई एकमा� आधार 
नभई कत��यबाटै मतृकको म�ृय ुभएको भनी िन�कष�मा 
प�ुन ु �यायोिचत ह�दैँन भ�ने सव��च अदालतबाट (ने.
का.प.२०६७ अङ्क २ िन.नं.८३११ प�ृ २००) 
िस�ा�त �ितपािदत भएको देिख�छ ।

९. मािथ उि�लिखत िववेचना आधार कारण 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� अदालत र अनसु�धान 
अिधकृतसम� समेत आरोिपत कसरुमा पूण� इ�कारी 
रहेको देिख�छ । यसरी उ� इ�कारी बयानह�मा 
एक�पतासमेत भएको देिख�छ । त�यमा मेल खाएको 
दिेख�छ । घटना�थल �कृित मचु�ुकामा घाटँीको 
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��घ�टी मनुी २ इ�च चौडाइ ३ इ�च ल�बाइ काटेको 
एउटा मा� चोट रहेको देिख�छ । मतृकको पो�माट�म 
�रपोट�  हेदा� , एउटा मा� चोट भई Sharp margins 
and tailing भनी घाउको �कृितमा उ�लेख गरकेो 
छ । यस �कृितको घटनामा Dead body tells 
the tale अथा�त मतृ शरीर आफँैले कथा भ�छ 
भ�नेसमेत अवधारणा रहेकोछ । सबै �कृितको Cut 
injury ह�याको अकाट्य �माण होइन । आ�मह�या 
गदा�को मानिसक अव�था फरक फरक ह�ने ह�दँा 
�यसमा एक�पता खो�न �यायोिचत ह�दँैन । ह�यामा 
Foresightedness of consequence तथा 
Desire of consequence ह�न ु पिन आव�यक 
ह��छ । ��ततु घटनामा �य�तो अव�था देिखदँैन । 
��ततु घटनाको व�तिु�थित, लास तथा घाउको �कृित 
एवं घटना�थलको अव�था हेदा�  आ�मह�या होइन भनी 
िकटानी �पमा भ�न स�ने अव�था दिेखदैँन । स�ु 
जाहेरीमा यी �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी नपरकेो 
र पिछ परकेो जाहेरीमा मा� िकटानी गरी जाहेरी परकेो 
भएपिन कुनै अकाट्य �माण भए उ� जाहेरी मै पिन 
उ�लेख ह�न स�नेमा सो अव�था देिखदँनै । वारदात 
��य� दे�ने अ� कोही नभएको एकै कोठामा सतेुकै 
भरमा जाहेरवालाले उ�लेख गरअेनसुारको अव�था 
नदिेखएको र मानु�पन� उ�े�य कारण र क�ले िकन 
मारकेो भ�ने �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
�मािणत गराउन सकेको देिखदँैन ।

१०. �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
अनुसार कसुर �मािणित गन� भार फौजदारी म�ुामा 
आ�नो अिभयु�को कसुर �मािणत गन� भार वादीको 
ह�नेछ भनी उ�लेख भएअनसुार त�य �माण�ारा 
अिभयोग दाबी पिु� गन� नसकेको, प�रि�थितज�य 
�माणमा त�यह�को एकआपसमा स�ब�ध रही रहेको 
समेत नदेिखएको, �ितवादीह�ले मतृकलाई च�कुले 
घाटँीमा काटी कत��य गरी मारकेो भ�ने ��य� च�मिदद 
सा�ी �माण, प�रि�थितज�य �माणको साथै व�तिुन� 
�माणको अभावमा तथा मािथ उि�लिखत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त (ने.का.प.२०६७ 

अङ्क २ िन.नं.८३११ प�ृ २००) अन�ुप िव�वािसलो 
अकाट्य �माणको अभावमा अनमुान, आशकंा र 
स�भावना ज�तो मनोगत �माणलाई एकमा� आधार 
बनाई कत��यबाट मतृकको म�ृय ु भएको भनी भ�न 
�यायोिचत नह�ने ह�दँा �ितवादीह� तारानाथ �यौपाने, 
एकदेव �यौपाने र शंकर भ�ने ग�ृम�साद सापकोटालाई 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन ।

११. अतः पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९।१०।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: जयराम �े�
इित सवंत् २०७४ साल पसु १७ रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७५।२।२२

०७०-CR-१२५८

म�ुाः- कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : गीता सनुारसमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला गोरखा, ना�जङ्ुग 

गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं.१६ व�ने िव�ण ुका�ीसमेत

 § जो जसको ि�याबाट भएपिन �यि�को 
�यान गएको अव�थामा अनुस�धान 
िफतलो र कमजोर भएकै कारण 
कसुरदारले उ�मिु� पाउन,े पीिडतले �याय 
नपाउन े तथा िनद�षले सजायको भागी 
ह�नुपन� कुनै पिन िवषय कानूनी रा�यमा 
�वीकाय� ह�न स�दैन । यसतफ�  �यायका 
सरोकारवाला सबै सचेत भई अपराधको 
सूचना, अनसु�धान, अिभयोजन र सुनुवाइ 
तथा सनुवुाइप�ात ्का काया��वयन प� 
सबै तहमा कानून र कानूनका मा�य 
िस�ा�तह�को उिचत �योग र �यव�थापन 
गनु� आव�यक पन� । 
 § िहरासतमा रहकेा �यि�को आधारभूत 

मानव अिधकारको सरं�ण ह�न े गरी 
यातना िदन, कुटिपट गन�, अमानवीय 
�यवहार गन� नह�ने र मानवोिचत �यवहार 

गनु�पन�लगायतका फौजदारी कसुरको 
अनुस�धानस�ब�धी कानूनी एव ंसै�ाि�तक 
मा�यतालाई आ�मसात गन� नसकेको, 
�यसअनु�प �हरी कम�चारीलाई तािलम 
िदन नसकेको, िनद�शन र िनय��णस�ब�धी 
�यव�थापक�य प� उ�रदायी ह�न नसक� 
अझै पिन पुरातन िविध र �ि�याबाटै 
कसरुको अनुस�धान गन� प�ित रहकेो 
आभास ह�ने ।
 § ठगीको आरोप लागेका सान ु सुनारलाई 

िनजको �यि�गत अिधकार, �वा��य 
ि�थित र अव�थाको �यालै नगरी 
िहरासतमा ग�रएका �यवहारसमेतबाटै 
िनज म�ृयुको मखुस�म पुगकेो यथाथ� 
अव�था देिखएकोले दोषीले सजाय, 
िनद�षले सफाइ तथा पीिडतले �याय 
पाउने सुिनि�तता ह�न े गरी अनसु�धान, 
�माण सङ्कलन, अिभयोजन र 
अिभयोजनलाई समथ�न गन� �माण 
जुटाउनको लािग आधुिनक अनसु�धान 
प�ितको �योग कानून र त�यको िव�ेषण 
एवं मानव अिधकारको सरं�ण गन� स�ने 
अपराध अनुस�धानस�ब�धी तािलम �ा� 
द� जनशि� रहन ेछु�ै �हरी समूह गठन 
गन�तफ�  स�बि�धत अनुस�धान िनकाय र 
अिभयोजन प�को �यानाकष�ण गराउने ।

(�करण नं.१५)
 § पीिडतको म�ृयु भइसकेको अव�थामा 

िनजको हकवालालाई पन� गएको मानिसक 
क� र �ितसमेतलाई �यायको रोहमा एउटा 
िविश� अव�थामा �यायको मा�य िस�ा�त 
र अ�तरिनिहत अिधकारअ�तग�त पिन 
अदालतले पीिडतलाई उिचत �ितपूित� 
भराई िदन उपयु� आदेश गन� स�ने ।
 § िहरासतमा रहकेा �यि�को म�ृयु भएको 

�नण�य नं. १०१४४
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र िफतलो तथा कमजोर अनुस�धानको 
कारण कसुरदारले उ�मिु� पाएकै 
आधारमा पीिडतले �ितपूित�सिहतको 
पूण� �याय पाउने हकबाट वि�चत ह�नु 
�यायोिचत मा�न सिकँदैन । पीिडतलाई 
�यायको अनुभूित गराउन रा�यले केही 
िज�मवेारी िलनै पन� ह��छ । �ितवादीले 
सजाय भो�ने िवषय पीडकको अिनवाय� 
दािय�व हो भने पीिडतले �ितपूित� पाउने 
िवषय पीिडतलाई �यायको अनुभूित 
गराउने प�रपूरणको एउटा मा�यम हो । 
�ितपूित� पीडकबाट भराउन नसिकने 
अव�थामा �यसको दािय�व रा�यले 
िलनपुन� कुरा लोक क�याणकारी रा�य 
तथा नाग�रक�ित उ�रदायी सरकारको 
दािय�व पिन हो । यसबाट नाग�रकले 
रा�य हा�ो अिभभावक हो भ�ने महसुस 
गन� स�न े।
 § पीिडतको म�ृयु भइसकेको अव�थामा 

िनजमा आि�त िनजका प�रवारले रा�यका 
तफ� बाट केही न केही राहत अनुभूित 
गन� पाउनु पछ� । ��तुत म�ुामा कमजोर 
अनुस�धान भएको भ�ने कुरा राि��य 
मानव अिधकार आयोग र �वय ं �हरी 
सगंठनबाट गिठत सिमितका �ितवेदनबाटै 
��ट देिख�छ । यस अव�था र प�रवेशमा 
िहरासतमै रहकेा �यि�को म�ृयु भएकोमा 
पीिडतका आि�त �ित सरं�क�वको 
भूिमकाबाट रा�य पि�छन वा िवमखु 
रहन िम�ने देिखँदैन । तसथ� मतृकको 
निजकको हकवालालाई ब�क खाता 
खो�न लगाई सो खातामाफ� त पीिडत 
राहत कोष वा �य�तै �कारको सरकारी 
कोषबाट राहत �व�प स�बि�धत िज�ला 
�शासन काया�लयमाफ� त उिचत �ितपूित� 
उपल�ध गराउनु भनी नेपाल सरकार 

गृह म��ालयको नाममा िनद�शा�मक 
आदेशसमते जारी ह�ने ।

(�करण नं.१६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी खेमराज �वाली

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी श�भ ुथापा र शेरबहादरु के.सी. तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी रामच�� पौडेल र �ी नर�े� भ�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी बाले�� �पाखेती
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �या.�ी राजे���साद राजभ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�� गजरुले
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. �काशमान िसहं राउत : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड 
(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छः-

कृ�णबहादरु िव.क., सान ु सनुार र राम 
त�डुकारसमेत भई अनाथालय खो�न भनी 
�.२५,०००।- ठगी गरकेो र ठगी गन� �यि�ह�को 
खोजतलासका �ममा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा.
वडा नं.१४ कलंक� खसीबजार ए�रयामा फेला पारी 
�थानीय मािनसह�ले कुटिपट गरकेोले छुटाएर 
बझुाउन �याएको छु भनी िनवेदनसिहत बझुाएको 
ह�दँा िनजह�को �वा��य जाचँको लािग यसै प�साथ 
पठाइएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।९ 
गतेको वीर अ�पताललाई लेखेको प� । 
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िमित २०६७।२।९ गते िदनको अ.ं १३.३० 
बजेको समयमा मेरो पित सान ुसनुारलाई ठगी गरकेो 
भनी केही मािनसह�ले कुटिपट गरी खसी बजारमा 
�हरीलाई बझुाएको भ�ने फोनमाफ� त थाहापाई कलंक� 
आई ब�ुदा एकजना मािनसले ठगी गरकेो आरोप लगाई 
अ�य �यि�ह�को सहयोगमा कुटिपट गरी �हरीमा 
बझुाएको भनेको ह�दँा खसी बजारि�थत �हरीलाई 
ब�ुदा कािलमाटी पठाएको भ�ने जानकारी पाई यस 
काया�लयमा आई ब�ुदा िव�� ख�डका �ितवादी 
िव�ण ु का�ीसमेत भई कुटिपट गरी ग�भीर घाइते 
भएकोले वीर अ�पतालमा लगी उपचार भइरहेको भ�ने 
थाहा पाई गई हेदा� ग�भीर चोट लािग उपचार भइरहेको 
देखेको ह� ँ । िव�� ख�डका �ितवादीसमेतलाई ठगी 
गरकेो भ�ने िनह�मँा कुटिपट गरकेो र ठगी गरकेो भए 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�न ुपन�मा काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं.१४ कलंक� खसी बजारि�थत 
सडकमा बोलाई मरणास�न ह�ने गरी के कुन हितयार 
�योग गरी कुटिपट गरी �यानमान� उ�ोग गरकेा ह�न् 
अनसु�धान गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने जाहेरवाला िगता सनुारको िमित २०६७।२।१० 
गतेको जाहेरी दरखा�त । 

�ितवादी िव�ण ु का�ीको खोजतलासको 
�ममा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं.१६ 
बालाज ु माछा पोखरीि�थत िहिँडरहेको अव�थामा 
फेला पारी आव�यक कारबाहीको लािग यसै �ितवेदन 
साथ दािखला ग�रएको भ�नेसमते बेहोराको िमित 
२०६७।२।१० गतेको प�ाउ �ितवेदन । 

कुटिपट भई उ�ार गरी यस काया�लयमा 
दािखला ह�न आएका सान ु सनुारसमेतको उपचार 
भइरहेको, प�ाउ परकेो �ितवादी िव�ण ु का�ीउपर 
अनसु�धान भइरहेको र जाहेरीमा अ�य �थानीय 
मािनसह�समेत भई कुटिपट गरकेो भनी उ�लेख 
भएको ह�दँा तहा ँकाया�लयबाट �हरी अिधकृतको टोली 
खटी गई वा�तिवक कुटिपट गन� �यि�ह� प�ा लगाई 
फेला परमेा प�ाउ गरी दािखला गराउन ह�न भ�नेसमेत 
बेहोराको महानगरीय �हरी िबट कलंक�लाई िमित 

२०६७।२।११ गते लेखेको प� । 
घाइते सान ु सनुारको वीर अ�पतालमा 

उपचारको �ममा िमित २०६७।२।११ गते िदनको अं. 
१५.०० बजेको समयमा म�ृय ुभएको भनी स�बि�धत 
िचिक�सक�ारा जानकारी गराएको ह�दँा कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।११ 
गतेको �हरी �ितवेदन ।

काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं.१४ 
ि�थत कलंक� ब�खकुो �रङरोड प�क� सडकको उ�र 
छेउ सडक पेटीमा रहेको फलामको िबजलुीको पोल 
भएको �थानमा बा.१.ज.५४४८ नं. को ट्या�सीमा 
या�ा गरी आएको कृ�णबहादरु िव.क., राम भ�ने �याम 
त�डुकार र सान ुसनुारलाई �ितवादी िव�ण ुका�ीले ठगी 
गन� �यि�ह� ह�न् भनी हो ह�ला गरपेिछ भेला भएका 
मािनसह�को भीडले कुटिपटसमेत गरी घाइते बनाएको 
भनी �थानीय मािनसह�समेतले देखाई िदएबमोिजम 
लेिखएको घट्ना�थल ४ िक�लासिहतको िववरण 
ठीक छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।१४ 
गतेको घटना�थल मच�ुका । 

िवप�ी सान ुसनुारसमेत भई मलाई िविभ�न 
�लोभनमा पारी अनाथालयको लािग भनी मसगँ 
�.२५,०००।– िलएको र पनुः िमित २०६७।२।९ गते 
िनजह�ले नै �.२,००,०००।– माग गन� आएकोमा 
घरमा गई िदने कुराकानी भई ब�ुदै जादँा ठिगएको 
यिकन भई िनजह�को खोजतलास गन� �ममा घरमा 
रकम िलन आउने कुरा �या�ड लाइनबाट फोन गरेको 
ह�दँा उ� २५,०००।– उठाउने सोची पैसा िलन आउन ु
भनी खसी बजारमा बोलाई िनज बा.१ ज.५८४८ नं. 
को ट्या�सी चढी कलंक� बजारमा आएकोले मैले 
ठग ठग भनी बताएपिछ �थानीय मािसनह�ले िनज 
कृ�ण िव.क., सान ुसनुार र राम त�डुकारलाई कुटिपट 
गन� थालेपिछ छुट्याई यस काया�लयमा आव�यक 
कारबाहीको लािग बझुाउन �याएको छु, िनजह�ले 
अनाथालयको लािग भनी रकम ठगी गरेको यिकन 
भएको ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही चलाई उ� 
ठिगएको रकमसमेत िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने िव�ण ु
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का�ीको िमित २०६७।२।९ गतेको िनवेदन । 
त�काल नाम थाहा भएका िव�ण ु का�ीले 

हार गहुार गरी हो ह�ला गरपेिछ भेला ज�मा भएका 
मािनसले खसी बजारबाट लखेट्दै एमाले पाट� 
काया�लय सडक छेउमा उ� ट्या�सी रोक� घेरा 
हाली भेला ज�मा भएका मािनसह�ले ट्या�सी चढी 
आएका पिछ नाम थरसमेत ख�ुन आएका सान ुसनुार, 
कृ�ण िव.क.र ट्या�सी चालक राम त�डुकार तीनै 
जनालाई कुटिपट गरी रहेको अव�थामा �थानीय 
िबट कलंक�बाट त�काल �हरी पगुी उ�ार गरी िबटमा 
लगी मािनसह�को िभडभाड बढेको ह�दँा महानगरीय 
�हरी व�ृ कािलमाटीतफ�  लैजान लागेको देखेको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।१४ गतेको 
घट्ना मचु�ुका िववरण कागज । 

िमित २०६७।२।९ गतेको घट्ना घट्नभु�दा 
क�रब १ ह�ा अगािड साथी सान ुसनुारले फोन गरी एक 
जना मा�छे खोज, अनाथालय खो�ने रा�ो कमाइ ह��छ 
भनेकोले लोभमा परी िनज िव�ण ुका�ीसगँ कुरा गरी 
अनाथालय खोली �यापार गन�, अ�य कमाइसमेत ह��छ 
भ�दा सहमित जनाएकोमा िमित २०६७।२।७ गते नै 
साथी तयार भएको कुरा जानकारी गराई कलंक�मा िव�ण ु
का�ीसगँ सान ुसनुारलाई भेट गराई जावलाखेल ि�थत 
होटलमा गई सान ुसनुारले १ जना धैर ैपैसावाला साह� 
छ िलई आउछुँ भनी गई एक जना मधेसी मूलको �यि� 
िलई आएकोले िचनजान भई भोिल भेट्ने भनी सबैजना 
घर कोठातफ�  गय�, िनज सान ुसनुारले भोिल तास खेली 
िनज साह�को पैसा िज�नपुछ�  भनेको, भोिलप�ट ऐ. ८ 
गते कलंक�मा सबै जना भेटी सोही ठाउमँा गई तास 
खे�दा म र िव�ण ुका�ीले आफूसगँ भएको रकम िनज 
साह�ले िज�यो, छुट्ने बेला आजको थोर ैपैसा साह�लाई 
िजताइिदएको ह�दँा भोिल १० लाख िज�ने कुरा भई 
ऐ. ९ गते िदउसँो १२ बजेितर िव�ण ुका�ीले २ लाख 
िलई आएको छु भनी भनेकोले त�काल सान ुसनुार, 
मसमेत ट्या�सी चढी जादँा ट्या�सी रोक� भनाभन 
ह�न लागेकाले िनजले ठग ठग भनी कराउन थाली ७।८ 
जना �यि�ह�को िभड आई मलाई र सान ुसनुार र 

चालकसमेतलाई बािहर िनकाली भइुमँा लडाई कुटिपट 
गन� थाले, केही समयपिछ �हरी िबटमा बझुाई �हरीले 
सोधपछु गरी िदनको अं.१६.०० बजेको समयमा 
कािलमाटी �हरीमा �याई बझुाएको हो । त�काल 
सोधपछु गरी िहरासतमा राखेको, केही समयपिछ म�ुा 
फाटँमा समेत लगी सोधपछु गन� �ममा िव�ण ुका�ी र 
िनजको �ीमतीसमेत भएकोले मोबाइल तथा हामीसगँ 
भएको र २२,५००।– रकम िद�छ� भ�दा नमानेको 
ह�दँा पनुः िहरासतमा राखेको हो । सो समयम�म कुनै 
गा�ो नभएको र राित क�रब २२.०० बजेको समयमा 
सान ु सनुार अचानक िसिक�त िबरामी भई �हरीले 
राती नै अ�पतालमा लगेका ह�न्, मसमेतलाई कलंक� 
तथा कािलमाटीसमेतमा �हरी कोही कसैले कुटिपट 
गरकेो छैन, िनज िव�ण ु का�ीसमेतले बोलाई अ�य 
मािनससमेत लगाई कुटिपट गरकेा ह�न्, �योग गरेको 
हितयारबारमेा थाहा भएन, कुटिपट गन� �यि�ह�समेत 
म िचि�दन भ�नेसमेत बेहोराको ��य�दश� कृ�णबहादरु 
िव.क.को िमित २०६७।२।१४ गतेको कागज । 

मैले चलाउने गरकेो बा.१ ज. ५४४८ नं. का 
ट्या�सी िमित २०६७।२।९ गते िदनको अ.ं १३.०० 
बजेको समयमा कलंक�मा बिसरहेको अव�थामा २ 
जना �यि�ले ब�खसु�म जाने भनी चढी खसी बजारमा 
प�ुदा १ जना सडक पेटीमा उिभएर बसेका �यि�लाई 
दखेी ट्या�सीमा चढ्ने �यि�ले रो�न भनेपिछ दवैु 
प�बीच िववाद भई चोर चोर, ठग ठग भनी ह�ला गदा� 
अ�य मािनसह�ले दोडदँै आई लखेटेपिछ केही पर 
पगेुपिछ प�ाउ गरी कुटिपट गरकेा ह�न्, सो �ममा म 
तथा ट्या�सीमा आएका २ जनासमेत घाइते भएका 
िथए, िनज सडकमा उिभएका �यि�समेत सोही ठाउमँा 
िथए, िनज �यि� िव�ण ुका�ी रहेछन् र अ�य �यि� 
कृ�ण िव.क.र सान ु सनुारसमेत रहेछन् भने कुटिपट 
गन� समूहबाट छुटाई मसमेतलाई उ�ार गरी िबटमा 
लगेपिछ थाहा भएको हो । �यसपिछ कािलमाटी 
�हरीमा �याई बझुाएको हो । त�काल सोधपछु गरी 
िहरासतमा राखेको, केही समयपिछ म�ुा फाटँमा 
समेत लगी सोधपछु गन� �ममा िव�ण ुका�ी र िनजको 
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�ीमतीसमेत भएकोले सान ुसनुारले मोबाइल र रकम 
�.२२,५००।– रकम िद�छौ भ�दा नमानेको ह�दँा पनुः 
हामीह�लाई िहरासतमा राखेको हो । सो समयस�म 
कुनै गा�ो नभएको र बेलकुा खाना खाई बसेकोमा राित 
क�रब २२.०० बजेको समयमा सान ुसनुार अचानक 
िसिक�त िबरामी भई ढलेको ह�दँा अ�य थनुवुाह�ले 
ज�ुा र मोजासमेत सघुाएको, केही समयपिछ पिन ठीक 
नभएकोले �हरीले राित नै अ�पतालमा लगेका ह�न्, 
मैले पिछ मा� िनजह�लाई िचनेको हो । मसमेतलाई 
कलंक� तथा कािलमाटीसमेतमा �हरी कोही कसैले 
कुटिपट गरकेो छैन, िनज िव�ण ुका�ीसमेतले ठग ठग 
भनी कराएपिछ उपि�थत िभडले हातपात एवं कुटिपट 
गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको ��य�दश� राम भ�ने 
�याम त�डुकारको िमित २०६७।२।१४ गतेको   
कागज ।

िमित २०६७।२।९ गते क�रब िदनको १६.०० 
बजेको समयमा िहरासतमा �याएका सान ुसनुारसमेत 
३ जनालाई ठगी गरकेो स�ब�धमा सोधपछुको लािग 
�याएको भ�ने सनुेको, राित खान खाई िहरासत 
क�मा नै बिसरहेको अव�थामा क�रब २२.०० बजेको 
समयमा िनज ३ जनाम�ये सान ु सनुारले मखुबाट 
िफज िनकाली भइुमँा ढलेको ह�दँा हामीह�ले जरुाफ 
सगुाएकोमा केही समय ठीक भई, ड्यटुीवालाले समेत 
हेदा�  ठीक भएकोले छाडी िदएको, पनुः केही समयपिछ 
ढलेको ह�दँा ड्यटुीवालाले बािहर िनकाली पानीसमेत 
खान िदई झन् बेहोस होला ज�तो देखी त�काल 
उपचारको लािग पठाएको, िनजलाई िहरासत तथा 
�वाटरगाड�समेतमा कुटिपट तथा गाली गलौज गरी 
अमानवीय �यवहार गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िहरासतमा रहेका थनुवुाह� संगम भ�डारीसमेतले 
िमित २०६७।२।१५ गते ग�रिदएको कागज । 

म जाहेरवालाको बाब ु वष� ४६ का सान ु
सनुारलाई कलंक� खसी बजार ि�थत िबटबाट �ितवादी 
िव�ण ु का�ीले जाहेरी िदएकोले िमित २०६७।२।९ 
गते िदनको अ.ं १.४२ बजेको समयमा प�ाउ गरी 
कािलमाटीि�थत �हरी काया�लयमा �याएको भ�ने 

थाहा पाई आई भेट्न खो�दा भेट्न निदई �यही 
काया�लयको �हरीह�ले लाठी, म�ुका र ला�ाले 
िहकाई रहेकोले आमाले नकुट्न भ�दा आमालाई समेत 
कुट्न खोजेले ब�ुदा नगद �.२५,०००।– ठगी गरेको 
भनी बताएकोले त�काल �.२२,५००।– िदई बाकँ� 
�याइिद�छु भनी आमा जानभुएपिछ बबुालाई िभ� 
लगी कुटिपट एव ं यातना िदई मरणास�न अव�थामा 
प�ुयाई वीर अ�पतालमा लगी बेहोस अव�थामा 
उपचार भइरहेको भ�ने थाहा पाई गई ब�ुदा कुटिपट 
गरकेो र उपचारको �ममा ऐ. ११ गते म�ृय ुभएकोले 
कािलमाटी �हरी काया�लयबाट कुटिपट गरी सोही 
पीडाले बबुाको म�ृय ु भएको ह�दँा िनज अिभय�ु 
�हरीसमेतलाई कारबाही गरी हदैस�मको कारबाही 
गरी लाससमेत सतगतगन� िज�मा पाउ ँसाथै कुटिपट 
गन� लगाउने िव�ण ु का�ीसमेतलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको मनोज सनुारको 
जाहेरी दरखा�त । 

काठमाड� िज�ला महाराजग�ज ि�थत 
िश�ण अ�पताल शव गहृमा रहेको मतृक वष� ४६ 
का सान ु सनुारको लासमा रहेको कपडा हटाई हेदा�  
टाउकोको बीच भागबाट बायातँफ�  टाउकोको अगािड 
भागबाट पछािडस�म उपचारको �ममा टाकँा लगाएको 
घाउ, नाकको दवुै �वालबाट रगत बगेको, छातीको 
दाया ँबायातँफ�  िनलो कालो दिेखने िनल डाम रहेको, 
िलङ्गबाट तरल पदाथ� बगेको, दवुै खटृुामा िनलडाम, 
बाया ँ गोडाको गोली गाठँो निजक सानो घाउ भएको, 
पछािड िपठ्यमुा िनलो कालो, ज�तो डाम रहेको, 
अ�य शारी�रक अव�था सामा�य रहेको लासको अ�य 
शारी�रक िववरण ठीक छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६७।२।१५ गतेको लास जाचँ मच�ुका ।

मनोज सनुारको जाहेरी दरखा�त पाना २ 
यसै प�साथ संल�न राखी पठाइएको छ, वारदात�थल 
ताहा ँ काया�लयअ�तग�त पन� भएको ह�दँा उि�लिखत 
घट्ना स�ब�धमा सू�म �पमा स�य त�य बेहोराको 
अनसु�धान काय� अगािड बढाउन ु ह�न भ�नेसमेत 
बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को िमित 
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२०६७।२।१५ गतेको प� । 
घाइते सान ुसनुारको उपचारको �ममा िमित 

२०६७।२।११ गते िदनको क�रब १५.०० बजेको 
समयमा वीर अ�पताल काठमाड�मा नै म�ृय ु भएको 
र मतृकका छोरा मनोज सनुारले कुटिपटबाट बबुा 
सान ुसनुारको म�ृय ुभएको र मतृक बबुालाई कुटिपट 
गन� काय�मा �ी महानगरीय �हरी व�ृ कािलमाटी 
काठमाड�का �हरी कम�चारीह� समेत सलं�न 
रहेकाले कुटिपट गन� �यि�ह�को नामसमेत खलुाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी मजकुर �ी 
महानगरीय �हरी प�रसर, हनमुानढोका काठमाड�मा 
जाहेरी दरखा�त िदएअनसुार मजकुर काया�लयबाट 
सू�म �पमा स�य त�य बझुी अनसु�धान काय� अगािड 
बढाउन ह�न भनी प�साथ जाहेरी दरखा�तलगायतका 
िमिसल कागजातह� यस काया�लयमा पठाएको ह�दँा 
�यसतफ�  समेत अनसु�धान काय� गनु�पन� भएको ह�दँा 
तपाइलँाई िन�न �.क. समेत यसै प� साथ खटाइएको 
छ । कमा�डमा ग�रएको बोड� गठन टोलीसमेतसगँ 
सम�वय गरी मतृक सान ुसनुारलाई �हरी कम�चारीले 
कुटिपट गरकेो स�ब�धमा सू�म एव ं गहन �पमा 
बझुी कुटिपट गरेको पाइएमा के कुन काया�लयका 
के कुन दजा�का �हरी कम�चारीले कुटिपट गरकेो हो, 
तीनप�ुते िववरणसिहतको नामावली खलुाई िमित 
२०६७।२।१९ गतेिभ� अिनवाय� �पमा पेस गनु�  ह�न 
भ�नेसमेत बेहोराको �.ना.िन. ई�री�साद ितवारीलाई 
िमित २०६७।२।१७ गते खटाएको प� । 

मतृक सान ुसनुारको टाउकोमा ग�भीर चोट 
लागी सोही चोटका कारण म�ृय ु भएको भ�नेसमेत 
बेहोराको फोरिे�सक मेिडिसन िवभाग, िश�ण 
अ�पताल, महाराजग�ज, काठमाड�को शव परी�ण 
�ितवेदन । 

िमित २०६७।२।४ गते मेरो काठमाड� 
िज�ला बालाजिु�थत पसलमा एकजना �याम िव.क. 
भनी नाम बताउने �यि� आई अनाथालयको कुरा 
गरी धेर ै तरकारी तथा मसलासमेत चािहने ह�दँा िदन 
स�नहु��छ भने कुरा गछु�  भनेकोले �यापार ह�ने सोची 

सहमत भई िनजले फोन नं. समेत िलई गएको, पनुः 
ऐ. ५ गते िनज �यि� नै पसलमा आएको खबर पाई 
पसलमा आई गफगाफ गदा� कलंक�मा भएकोले बालाज ु
नस��जेलस�म िदन स�नपुछ�  भनेकोले ह��छ भनेको, 
ऐ. ६ गते फोन गरी कलंक� खसी बजारमा िनज �याम 
िव.क.ले बोलाएकोले गई भेटी अनाथालय जाऔ ंभनी 
जाने �ममा बाटामा मगर थरको �यि�सगँ भेट भई 
गफगाफ गदा� साह�ले आ�नो बिहनीलाई बला�कार 
गरकेोले आ�मह�या गरी मरकेो ह�दँा िनजसगँ बदला 
िलन िनज �यि� तास खे�ने ह�दँा धनी पिन भएकोले 
तास खे�दा िजताउछुँ, मलाई सहयोग गनु�स् भनेकोले 
सहमितमा ट्या�सीमा मानभवनतफ�  गई ऐ. लजमा 
ब�ने �ममा िनज मगरले साह�लाई िलई आई गफ गदा� 
आज खे�न मडु नभएको, भोिल खे�ने भनेकोले भोिल 
बोलाउनको लािग र�सीसमेत खवुाउन भनी मसगँ 
�.३,५००।– िलई िनज साह�लाई िदई भोिल भेट्ने 
स�लाह गरी ऐ. ७ गते तीनै जनाले कलंक�मा भेटी 
जावलाखेल ि�थत हङकङ गे� हाउसमा बसी हामी 
तीनजना एकाप�� ह�ने स�लाह गरी म र �याम िव.क.को 
रकम िमसाई तास खे�दा हामीले �.३०,००,०००।– 
िजतेको रकम साह�जीको मिुखयाले रकम िलई आउने 
यो रकम िनज साह�लाई िदउ ँ भ�दा मैले इ�कार 
गरपेिन �याम भ�नेले टे�सन िलन ु पद�न भनेको ह�दँा 
िदई घरमा फक� �ीमतीसगँ कुरा गदा� ठिगएको यिकन 
भई िनज �यि�ह�सगँ कुरा गदा� उ� रकम िलन 
�.२,००,०००।– देखाउन ुपछ�  िलई आउन ुभनेकोले 
ठिगएको कुरा गदा� कुनै �वाह गनु�  पद�न भनेका िथए, सो 
�ममा �यामसमेतले पैसा ठीक भयो भएन भनी फोनमा 
सो�ने गरकेा िथए �यसपिछ िमित २०६७।२।९ गते 
कलंक�मा भेट� भनी म र �ीमती कलंक�ि�थत �हरी 
िबटमा खबर गरी २ जना �हरी सादा पोशाकमा पठाई 
िदएकोले भेट गन� ठाउमँा िनजह� ट्या�सीमा चढी 
आई पगेुकोले ट्या�सीबाट ओल�नभ�दा नमानेकोले 
तानातान भई ट्या�सी अगािड बढाउन लागेको ह�दँा 
ठग ठग भनी कराउदँा केही �यि�ह�ले चालक तथा 
अ�य २ जनासमेतलाई हातपात गरी लछार पछारसमेत 
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गरकेो ह�न् सोही समयमा �हरी आई उ�ार गरी 
िनय��णमा िलई कलंक� िबटमा लगी �हरीले मलाई 
र उ� बा.१ज.५४४८ नं.को ट्या�सीमा आएका 
�यि�ह�समेतलाई सामा�य सोधपछु गरी �हरी 
काया�लय कािलमाटीमा �याएको हो, सोही समयमा 
कािलमाटीमा िनवेदन िदई सोही िवषयमा छलफल 
भई भएको नगद �.२२,५००।– र मोबाइलसमेत 
िदने भनेकोले नमानी भोली कुरा गर�ला भनी गए । 
िनजह�को स�कली नाम सान ुसनुार, कृ�ण िव.क. र 
चालक राम भ�ने �याम त�डुकार भ�ने कुरा �हरीलाई 
सोधपछुका �ममा बताएका र भोिलप�ट िनजह�म�ये 
सान ुसनुार िबरामी परी उपचारको �ममा लगेको भ�ने 
थाहा भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िव�ण ु
का�ीको िमित २०६७।२।२१ गतेको बयान । 

मसमेतको टोली खिटई गई वा�तिवकता 
ब�ुने �ममा ड्यटुीमा रहदँाको अव�थामा खिटएका 
�.स.िन. मधसुदुन िव�, �.ज.  कृ�ण�साद खितवडा, 
�.ज.  रोशन िव�समेत भई प�ाउ परकेो सान ुसनुार, 
कृ�णबहादरु िव.क. र राम भ�ने �याम त�डुकारसमेतलाई 
सामा�य हातपात गरकेो, �थानीय मािनसह�समेतले 
कुटिपट गरकेो बिुझन आएको ह�दँा सोहीबमोिजमको 
�ितवेदन लेखी पेस गरकेो छु कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।२५ गतेको �.
ना.िन. ई�री�साद ितवारीसमेतको �ितवेदन । 

िगता सनुारसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िव�ण ुका�ीसमेत भएको �यानमान� 
उ�ोगबाट कत��य �यान म�ुामा प�रणत भएको �यान 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा उपि�थत गराउन ु
भिनएका �.स.िन. मधसुदुन िव�, �.ज. कृ�ण�साद 
खितवडा, �.ज. रोशन िव�समेतलाई उपि�थत 
गराइएको भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ �शासन शाखा, 
कािलमाटीको प� । 

िमित २०६७।२।९ गते िवहान अं.१०.०० 
बजे देिखको ड्यटुी भएकोमा ऐ. १४.०० बजेको समयमा 
कलंक�बाट �.ना.िन.�काश पराजलुीले त�काल नाम 
थाहा भएका सान ु सनुारसमेत ३ जनालई ठगी गरी 

िहड्ँने ह�न् भनी �ितवादी िव�ण ु का�ीसमेत आएका 
िथए, िनजह�को बारमेा िटपोट गरी गाड� कमा�डर �.ह. 
िशवहरी ब�नेतलाई िहरासतमा रा�न आदशे िदएको 
ऐ. २२.०० बजेको समयमा िनजह�म�ये सान ुसनुार 
िबरामी परकेो भ�ने जानकारी पाई उपचारको लािग 
वीर अ�पतालमा पठाई �.िन. प�ुकरबहादरु च�दलाई 
जानकारी गराएको ह�,ँ सोप�ात् िसटी ��यान गन� 
काय�समेत गराई टाउकोको अ�ेसन गनु�पन� भएकोले 
रकमसमेतको �यव�था गराई अ�ेसनसमेत भएको 
िथयो । सो कुरासमेत जानकारी गराएको िथए,ँ प�ाउ 
परी आएका सान ु सनुार, कृ�णबहादरु िव.क. र राम 
भ�ने �याम त�डुकारसमेतलाई हातपात एव ं कुटिपट 
गरकेो छैन, थनुामा समेत अ�य कोही कसैले कुटिपट 
गरकेो छैन, उपचारको �ममा ऐ. ११ गते म�ृय ुभएको 
भ�ने थाहा पाएको हो । िहरासतमा २ पटक लडेको 
र सोही कारण टाउकोमा ठोिकएको र थनुवुाह�ले 
छार े रोग भनी मोजासमेत सुघँाएका भ�नेसमेत थाहा 
छ, मतृकको टाउको चोट िहरासतमा लड्दा भएको र 
िनलडाम िभडले कुटिपट गदा� भएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मधसुदुन िव�को बयान कागज । 

िमित २०६७।२।९ गते रा��पितको सवारी 
भएकोले कलंक� चोकमा ड्यटुी भएको र सवारी 
सिकएपिछ िबटमा गई बिसरहेको अव�थामा लटेुरा 
भा�यो भ�ने ह�ला सनुी कमा�डर �.ना.िन.�काश 
पराजलुीले गाडी िनका�न भनेकोले ब�खतुफ�  बढ्ने 
�ममा जाम भएको िव�तार ै जादँै गदा� तीनजना 
�यि� र ट्या�सीसमेत �हरीले िनय��णमा िलएको 
रहेछ, सोप�ात् तीनै जनालाई गाडीमा राखी िबटमा 
�याएको हो । सो समयमा मािनसह�को आ�ोिशत 
िभड भएकोले चोर, ठगलाई कुटिपट गनु�पछ�  बािहर 
िनकाल भनी ह�ला ख�ला गरकेोले सोही समयमा 
सवारी आउन लागेकोले त�काल ड्यटुीमा गई सवारी 
�स भएपिछ कलंक� िबटमा आई आ�नो गाडीमा 
प�ाउमा परकेा सान ुसनुार कृ�ण िव.क. र राम भ�ने 
�याम त�डुकारसमेतलाई गाडीमा राखी कािलमाटी 
काया�लयमा �याई �.स.िन. मधसुदुन िव�लाई 
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बझुाएको िनजह�लाई मैले कुटिपट गरकेो छैन, अ�य 
�हरी कम�चारी तथा �थानीय मािनसह�समेतले 
कुटिपट गरकेो देिखन भ�नेसमते बेहोराको �ितवादी 
कृ�ण�साद खितवडाको बयान । 

िमित २०६७।२।९ गते म िस.आर.िभ. 
ड्यटुी कलंक� चोकमा चालक कृ�ण खितवडा र 
कमा�डर �.ना.िन.�काश पराजलुीसमेत िथए, उ� 
िदन रा��पितको सवारी भएकोले ऐ. िदन िबहान अं. 
११.३० बजेको सवारी सिकएपिछ कलंक� िबटमा गई 
पनुः िफता� सवारीको लािग सोही ठाउमँा ड्यटुी गई 
सवारी सिकएपिछ कलंक� िबटमा नै आएकोमा ठगी गन� 
भनी ३ जना त�काल नाम थाहा भएका सान ुसनुार, 
कृ�णबहादरु िव.क. र राम भ�ने �यामबहादरु त�डुकार 
र बा.१ ज. ५४४८ नं. को ट्या�सीमा समेत प�ाउ 
गरी राखेका रहेछन्, िनजह�लाई �.ना.िन.�काश 
पराजलुीको आदेशअनसुार सोही िस.आर.िभ.गाडीमा 
राखी कािलमाटी �याउने समयस�म म तथा अ�य 
कोही कसैले कुटेको छैन, �.ना.िन.�काश पराजलुीले 
ट्या�सी चलाई �याई कािलमाटी �याई िड.अ.�.स.िन. 
मधसुदुन िव�लाई गाडी तथा मािनससमेत बझुाएकोले 
सबैजना फक� गएको हो, ब�ुदा ठिगएको भिनएका 
िनज �ितवादी िव�ण ु का�ीले ठग भनी ह�ला गदा� 
भेला भएका मािनसह�ले िनज सान ुसनुारसमेतलाई 
कुटिपट गरकेो रहेछ, िनजले समेत सामा�य हातपात 
गरकेो ह�नपुछ� , �हरी िहरासतमा समेत िनज लडेकोले 
सोसमेतका कारणले िनजको म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रोशन िव�को बयान 
कागज । 

िमित २०६७।२।९ गते गाड�मा नै बिसरहेको 
अव�थामा िदनको क�रब १४.३० बजेको समयमा 
त�कालीन �.स.िन. मधसुदुन िव�ले ३ जना �यि� ठगी 
केसको कलंक� िस.आर.िभ.ले प�ाउ गरी �याएको 
भनी िहरासतमा रा�न िदएकोले िनज सान ु सनुार, 
कृ�णबहादरु िव.क. र राम भ�ने �याम त�डुकारलाई 
सामा�य चेकजाचँ गरी �वाटरगाड� िहरासतमा 
राखेकोमा ऐ. २२.०० बजेको समयमा ड्यटुीवाला 

�.ज. ितलक सोमैले उठाई सान ुसनुार िबरामी भएको 
भनी बताएकोले उठी हेदा� थनुवुाह�ले उठाई छार ेरोग 
ज�तो देखी जरुाफ सुघँाउदा उठेको पनुः भइुमँा लड्न 
गएकोले हेदा� िफँज काढी थर थर कािमरहेको देखी 
ड्यटुी अिधकृतलाई जानकारी गराई मोबाइल गाडीमा 
उपचारको लािग पठाई पिछ टाउकोको अ�ेशनसमेत 
गनु�  पन� भएकोले खच� आव�यक पन� गई �वाटरगाड�मा 
नै भएको र १२,०००।– िड.अ.लाई िदएको, िनजलाई 
मैले िज�मा िलएपिछ मैले तथा अ�य कोही कसैले 
हातपात गरकेो छैन, बािहरबाट हेदा� कपडा खोली 
नहेरकेो ह�दँा कुनै चोट पटक िथयो, िथएन थाहा 
भएन तर िनज िहरासतिभ�ै लडेको ह�दँा लड्दा 
लागेको चोट, ठ�करबाट र ठिगएका भिनएका िव�ण ु
का�ीसमेतले प�ाउ गन� �ममा िभडभाडले कुटिपट 
गदा� िहरासतिभ� आएपिछ सोही चोटह�को कारणले 
म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
�वाटरगाड� कमा�डर �.ह. िशवहरी ब�नेतको िमित 
२०६७।२।२७ गतेको कागज । 

िमित २०६७।२।९ िबहान क�रब १०.३० 
बजेको समयमा काया�लयमा आइप�ुदा �ितवादी िव�ण ु
का�ी र िनजकै �ीमतीसमेत आई ठगी गन� �यि� आउदँै 
छ, सहयोग चािहयो भनेकोले रा��पितको सवारी 
भएकोले हेद� गनु�स् भनी केही समयपिछ �हरी जवान 
तोयानाथ सवेुदीलाई पठाएकोमा त�काल मािनसह� 
ठग, चोर भ�द ै कराएको र मािनसह�को िभड 
दिेखएकोले त�काल एउटा मोटरसाइकलमा िल�ट 
मागी अगािड गई बा.१ज.५४४८ नं. को ट्या�सीलाई 
रोक� केही �यि�ह�ले ट्या�सी चालक तथा सो 
ट्या�सीमा आएका २ जना �यि�ह� समेतलाई 
कुटिपट गरकेो दखेेको, �यसपिछ कलंक�को िस.आर.
िभ.समेत पगुी उ�ार गरी सोही िस.आर.िभ.गाडीमा 
२ जनालाई र चालकसिहत उ� ट्या�सी �.ना.िन.
�काश पराजलुीले कलंक� िबटमा लगी राखेका ह�न्, 
ब�ुदा िनजह�म�ये कृ�ण िव.क. र सान ुसनुारले िव�ण ु
का�ीसगँ �.२५,०००।– ठगी गरकेो र िनज सान ु
सनुारसमेतले तासमा हारिजत भएको भनी बताएकोले 
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त�काल िफता� सवारी भएकोले काया�लयमा नै राखी 
िनज तीनैजना र ट्या�सीसमेत कािलमाटी व�ृमा 
पठाइएकोमा, िनय��णमा िलएप�ात् कुटिपट गरकेो 
देिखन । पिछ थाहा पाउदँा सोही िदन राित िनजह�म�ये 
सान ु सनुार िहरासतमा २ पटकस�म ढली मखुबाट 
िफँज काढेकोले वीर अ�पतालमा उपचारको �ममा 
ऐ. ११ गते म�ृय ुभएको भ�ने थाहा पाएको हो । मैले 
कोही कसै �हरी कम�चारीह�ले कुटिपट गरकेो देिखन 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस महानगरीय �हरी 
िबट, कलंक�मा काय�रत �.स.िन. राजेश िगरीसमेतले 
ग�रिदएको कागज । 

िमित २०६७।२।९ गते राित २२.०० 
बजेदेिख भोिलप�ट िबहानको राित २०.०० बजेस�म 
�वाटरगाड�मा ड्यटुी भएकोले ड्यटुीमा बिसरहेको 
अव�थामा राित अं. २२.०० बजेको समयमा ड्यटुी 
ब�ुदा अिघ�लो ड्यटुीका चेतराम सोमैले सबै ठीक 
भएको तर १ जना सान ु सनुार छार े रोगको ल�ण 
देिखई ढलेकोले अ�य थनुवुाले जरुाफ सुघँाई केही 
ठीक भएको भनी भनेका िथए, केही समयपिछ पनुः 
सान ु सनुार मखुमा िफँज काढी थरथर का�दै भइुमँा 
लडेकोले त�काल गाड� कमा�डर िशवहरी ब�नेतलाई 
जानकारी गराई बािहर िनकाली पानी खान िदई 
त�काल िड.अ.लाई जानकारी गराई केही समयपिछ 
नै उपचारको लािग वीर अ�पतालमा लिगएको 
हो । उपचारको �ममा ऐ. ११ गते सान ुसनुारको म�ृय ु
भएको भ�ने कुरा थाहा पाएको हो । सान ुसनुारलाई 
िहरासतमा कुटिपट एव ं हातपात गरकेो छैन, आफँै 
लडेका कारण टाउको िभ�ा तथा भइुमँा ठोिकएको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका �.ज.  ितलक 
बहादरु सोमैको कागज ।

िमित २०६७।२।९ गते फिप�ङमा रा��पितको 
सवारी भएकोले सवारी गएको क�रब १०।१५ िमनेटपिछ 
ठग भा�यो भ�दै केही मािनसह� दौडदैँ गएको र केही 
समयपिछ िस.आर.िभ. कलंक�ले गाडीमा राखी �याउने 
�ममा मसमेत सोही गाडीमा आएको िनजह�लाई 
�.स.िन. राजेश िगरीसमेतले िबटमा लगी राखेका ह�न्, 

ट्या�सी भने �.ना.िन. �काश पराजलुीले रातो रङको 
बा.१ज. ५४४८ नं. को ट्या�सी र ट्या�सी चालक 
राम भ�ने �याम त�डुकारलाई �याई राखेको हो । पिछ 
थाहा पाउदँा ट्या�सीका अ�य २ जना कृ�णबहादरु 
िव.क. र सान ु सनुारले �.२५,०००।– ठगी गरेको 
भ�नेसमेत सनेुको ह� ँ अ�य कुनै चासो िदइन, केही 
समयपिछ मािनसह�को िभड आएकोले सवारीसमेत 
भएको ह�दँा िभड हटाई सवारी गएप�ात् �.ना.िन. �काश 
पराजलुीलाई �यचुाटार अिफसमा प�ुयाई िदन पिहला 
िनज प�ाउ परकेा �यि�ह�लाई कािलमाटी प�ुयाई 
�यचुाटारस�म प�ुयाउने कुरा भएपिछ सोही गाडीमा 
बसी कािलमाटीमा िनजह�लाई बझुाई �यचुाटारस�म 
प�ुयाएको हो, िनज प�ाउ परकेो �यि�ह�लाई मैले 
कुटिपट एवं हातपातसमेत गरकेो छैन, अ�यले कुटिपट 
गरकेोसमेत देखेको छैन, पिछ ब�ुदा मा� िव�ण ुका�ीले 
ठग ठग भनेपिछ भेला ज�मा भएका मािनसह�ले 
कुटिपट गरकेो भ�ने थाहा भयो । �हरी िहरासतमा 
समेत मतृक सान ुसनुार छार ेरोग लागेको ल�ण दिेखई 
२ पटकसमेत लडेको भ�ने थाहा पाएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका �.स.िन. िवजय शाहीसमेतले िमित 
२०६७।२।३० गते ग�रिदएको कागज । 

िमित २०६७।२।९ गते फिप�ङमा रा��पितको 
सवारी भएकोले सवारी गएको केही समयपिछ 
मािनसह� ठग भ�दै गरकेो आवाज सनुी हेदा� ठग 
भ�दै कराएको र ट्या�सीसमेत ब�खतुफ�  गएको देखी 
मसमेत सोतफ�  जादँा कुटिपट गरकेोसमेत देखेको, 
सोप�ात् चालक कृ�ण खितवडाले चलाएको गाडीमा 
कुटिपट ग�रएका �यि�ह� त�काल नाम थाहा भएका 
सान ुसनुार र कृ�ण िव.क.लाई राखी �.स.िन. राजेश 
िगरीले िबटमा �याई राखेको, अका� टया�सीवालालाई 
ट्या�सीसिहत मैले �याएको, केही समयपिछ 
मािनसह�को िभड भई स�झाएको हो, पनुः िफता� 
सवारी भएकोले सवारी सिकएपिछ कलंक� िबटबाट 
�.स.िन. राजेश िगरीले िनज ३ जना �यि�ह�लाई 
कािलमाटी प�ुयाई िदन भनेको ह�दँा सोही िस.आर.िभ. 
गाडीमा राखी ट्या�सी चालकलाई सोही मैले चलाएको 
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ट्या�सीमा राखी कािलमाटी �हरी काया�लयमा �याई 
त�कालका िड.अ.�.स.िन. मधसुदुन िव�लाई बझुाई 
सोही गाडीमा �यचुाटारबाट सवारी ड्यटुीमा आएका 
�.स.िन. िवजय शाहीसमेतलाई �यचुाटार प�ुयाई 
कलंक� चोकमा आई बसेको हो, िनजह�लाई �हरीले 
प�ाउ गरपे�ात् कुटिपट गरकेो मैले देखी पिछ ब�ुदा 
मतृक सान ुसनुार िहरासतमा लडेको भ�नेसमेत सनेुको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका �.ना.िन. �काश 
पराजलुीले ग�रिदएको कागज । 

�ितवादी िव�ण ु का�ीले आफनो ठगी 
भएको रकम उठाउन गलत बाटो �योग गरी अ�य 
मािनसह�लाई समेत उ�साई स�ु गरकेो कुटिपटको 
शङ्ृखलाले �हरी िहरासतस�म िनर�तरता पाएको 
अव�थामा �ितवादीह�बाट भएको कुटिपटको 
काय�ले नै मतृक सान ु सनुारको म�ृय ु भएको ह�न 
आएको देिखएको ह�दँा �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १, १३ नं. अनसुारको कसरु 
गरकेो दिेखएको र यो यस �ितवादीको चोटबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने यिकन ह�न स�ने अव�था 
नदिेखदँा प�ाउ �ितवादीह� िव�ण ुका�ी, मधसुदुन 
िव�, रोशन िव� र कृ�ण�साद खितवडालाई सोही 
महलको १३(३) नं. अनसुार सजाय गरी पाउन माग 
दाबी िलइएको अिभयोग प� । 

मैले मतृक सान ु सनुारलाई कुटिपट गरकेो 
तथा �हरीमा बझुाएको होइन । मतृकले मलाई िविभ�न 
बहानामा ठगी गरकेो रकम तथा पनु ठगी गन� बहानाका 
स�ब�धमा �हरीलाई जानकारी गराई िनज मतृकसमेत 
आएको बखत सादा पोसाकका �हरीलाई इसारा गदा� 
�हरीले नै िनजलाई िलई �हरी काया�लयमा लगेकोमा 
िनज सकुशल नै िथए । मैले ठग ठग भनी कराएको तथा 
�थानीय �यि�ह�ले कुटिपट गरकेा होइनन् । �हरी 
िहरासतमा यातना िदएका कारण म�ृय ु भएको भ�ने 
राि��य मानव अिधकार आयोगको �ितवेदन तथा 
िविभ�न प�पि�कामा समेत समाचार �कािशत भएको 
छ । म िनद�ष छु भ�नेसमेत बेहोराको �.िव�ण ुका�ीले 
अदालतमा गरकेो बयान । 

मेरो कलंक�मा सवारी िडयटुी रहेकोले कलंक� 
िबटमा आउदँा ३ जनालाई समातेर �याई राखेकोमा 
कलंक�देिख मसमेतले गाडीमा राखेर कालीमाटी 
�हरीमा सकुशल बझुाएको हो । अ�य मलाई केही 
थाहा भएन मैले कसरु अपराध गरकेो छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �.रोशन िव�ले अदालतमा गरकेो बयान । 

म महानगरीय �हरी व�ृ कालीमाटीको 
ड्यटुी अिधकृत भएकोले �यहा ँ बझुाउन �याएका 
सान ुसनुारसमेतका �यि�ह�लाई बझुी िलई सकुशल 
गाड� कमा�डर तथा िहरासत �यव�थापकको िज�मा 
लगाएकोमा सान ु सनुार िबरामी परकेो खबर गरपेिछ 
उपचारको लािग ल�न र उपचार खच�को �यव�था 
गरकेो ह� ँ। िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भ�ने 
कुरा पिछ थाहा पाएको ह� ँ । िनजलाई गाड� कमा�डर 
तथा िहरासत �यव�थापकसम� बझुाउदँा बािहरी कुनै 
चोट पटक िथएन । कुटिपट भएको स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको �.मधसुधुन 
िव�ले अदालतमा गरकेो बयान । 

म कलंक� ए�रयामा �यान चलाउने चालक 
ह�दँा �यानमा राखेर िनजसमेतलाई लगेको हो । 
कुटिपटका स�ब�धमा मलाई केही थाहा भएन । 
म िनद�ष छु भ�नेसमेत बेहोराको �.कृ�ण�साद 
खितवडाले अदालतमा गरकेो बयान । 

वादीतफ� का सा�ी जाहेरवाली िगता 
सनुार, जाहेरवाला मनोज सनुार, �काश पराजलुी, 
िवजयकुमार साही, िशवहरी ब�नेत, ितलकबहादरु 
सोमै मगर, राजेश िगरी, भ�बहादरु थापा, केशव 
अया�ल, िवशेष� डा.ह�रहर व�ती र डा. मनोज �े�, 
�ितवेदकह� ई�री�साद ितवारी, ग�ुबहादरु �े�ी, 
�मोद �े� र बिुझएका राम भ�ने �याम त�डुकार तथा 
�ितवादीका सा�ी िशवराम िसंखडा, लिलतबहादरु 
�े�, जनक जोशी र सिुनल ग�ुङले गरकेो बकप� 
िमिसल सामेल रहेछ । 

सान ुसनुारको म�ृय ुभएको स�ब�धमा गठन 
भएको छानिबन सिमतको �ितवेदन �ितिलिप िमिसल 
सामेल रहेछ । 
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�ितवादी मधुसुदुन िव�को संल�नताको 
�कृित तथा त�काल उपचारको �ब�ध गरकेोसमेतका 
सम� अव�थालाई िवचार गदा� �यानस�ब�धी महलको 
६ नं. को देहाय ४ को आधारमा �ितवादी मधसुदुन 
िव�लाई �.५००।– ज�रवाना र एक वष� कैद ह�ने र 
अ�य �ितवादीह�ले सफाइ पाउने भ�ने स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।१५ को फैसला । 

अनसु�धान र तहिककातबाट जे जित 
प�रणाम आउछँ सो सीिमत िवषय व�तमुा आधा�रत 
�याय इ�साफ ह�न ु पन�मा भिव�यमा ह�ने नै छ भनी 
परमादेश �कृितबाट ह�न गएको फैसला िमलेको 
छैन । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले कुनै आपरािधक 
काय� नगरकेो त�य िमिसल संल�न व�तिुन� �माण 
एवं गवाहबाट पिु� ह�दँाह�दँै ला�द ैनला�ने कानून �योग 
गरी म पनुरावेदकलाई कैद सजाय ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादी मधसुदुन िव�को पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन िजिकर । 

मतृक सान ुसनुारलाई कलंक� िबटमा �याई 
राखी सकेपिछ कालीमाटीमा िज�मा लगाएको ह�दँा 
�ितवादीह�को िमलेमतोमा कुटिपट भएको अव�था 
पिु� भएको, प�ाउ गदा�को अव�थामा मतृकको 
शरीरमा कुनै चोट नदेिखएको प�ाउप�ात् िनजको 
�वा��य परी�णसमेत मौकामा भएको देिखदैँन । 
टाउकोमा लागेको चोट लडेर ला�न स�ने अव�था 
छैन भनी Autopsy Report िदने डा.ले बकप�मा 
लेखाई िदएकोसमेतबाट िनज सान ु सनुारको कत��य 
गरी मारकेो ��ट ह�दँाह�दँै �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने गरी भएको �िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालतमा परकेो पनुरावेदन िजिकर । 

यसमा स�ुको फैसलामा नबझुी वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी मधसुदुन िव�ले पनुरावेदन 
गरकेो देिखदँा अ.बं. २०२ नं. को �योजनको लािग 
पनुरावेदन गन� प�लाई पर�पर सनुाई जानकारी गराई 
��यथ� �ितवादी िव�ण ुका�ी, रोशन िव� र कृ�ण�साद 

खितवडालाई सूचना �याद जारी गरी पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालतको िमित २०६८।११।१४ को 
आदेश ।

मतृक सान ुसनुारको कसको कुटाइबाट घाइते 
भई टाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट िनजको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने अनसु�धानबाट पिु� भएको 
नपाइदँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
मधसुदुन िव�लाई �यानस�ब�धीको ६ नं. दहेाय ४ 
को आधारमा �.५००।– ज�रवाना र १(एक) वष� कैद 
ह�ने ठह�याई िमित २०६८।०३।१५ मा भएको फैसला 
निमलेकोले सो हदस�म उ� फैसला केही उ�टी 
भई िनज �ितवादी मधसुदुन िव�ले समेत आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।६।२ को फैसला ।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच� 
बझुेन । िमित २०६७।२।९ गते िदनको १३.४० बजे 
मतृक सान ुसनुार प�ाउ परकेो, सो �ममा िनजलाई 
कुटिपट भएको र वीर अ�पतालमा उपचारको 
�ममा २०६७।०२।११ मा िनजको म�ृय ु भएको 
त�य �थािपत भएको छ । लास �कृित मचु�ुकाबाट 
िनजको ढाड, िपठ्यू ँर पैतलामा समेत िनलडाम रहेको 
दिेख�छ । म�ृयकुो कारणमा Blunt force head injury 
भनी उ�लेख छ । �ितवादी िव�ण ुका�ीको मौकाको 
बयानबाट मतृकसगँ हात तानातान र हात हालाहाल 
भएको र प�ाउ गरी �हरी काया�लयमा बझुाएको भ�ने 
दिेख�छ । �ितवादी मधसुदुन िव� ड्यटुी अिफसर रहेको 
र मतृकलाई िज�मा बझेुपिछ िनजलाई पैतालादेिख 
टाउकोस�म य�त� िजउमा कुटिपट गरकेो कारण 
िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको त�य िवभागीय 
जाचँबझु �ितवेदनबाट समेत देिख�छ । त�यिवपरीत 
मतृक छार े रोगले लडेर टाउकोमा चोट लागी म�ृय ु
भएको भ�ने भनाइ �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा 
प�ाउ गरी क�जामा िलएको मा�छेको कुटिपटबाट 
म�ृय ुभएकोमा �यसको िज�मेवारी िलनपुन�मा सोउपर 
िवचार नगरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा ग�भीर कानूनी �िुट 
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भएको ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परकेो म�ुा दोहो�याई 
पाउ ँभ�ने िनवेदन प� ।

मतृक सान ुसनुारको �हरी िहरासतमा रहेको 
अव�थामा नै म�ृय ुभएको पाइ�छ । मतृकको शरीरको 
िविभ�न भागमा चोट देिखएबाट िनजको म�ृय ुकत��यबाट 
भएको देिखएको अव�थामा �.स.िन. मधसुदुन िव�लाई 
�यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. बमोिजम �.५००।– 
ज�रवाना र एक वष� कैद ह�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
गरी िनजलाई सफाइ िदएको फैसलामा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ को �या�यामा ग�भीर �िुट भएको देिखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७०।११।०९ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
कागजात अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी खेमराज �वालीले मतृकको म�ृय ुकुटिपटकै कारण 
भएको त�यमा िववाद छैन । �ितवादी िब�ण ुका�ीले 
यी मतृकलाई ठगी गरकेो आरोप लगाएप�ात् िव�ण ु
का�ीलगायतका �यि�बाट कुटिपट भई �हरीमा 
बझुाइसकेपिछ अ�य �ितवादीह�को संल�नतामा पनुः 
िहरासतमै कुटिपट गरकेा कारण अश� भई उपचारको 
�ममा मतृक सान ुसनुारको म�ृय ुभएको पिु� भएको 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादी मधसुदुन िव�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापा र 
शेरबहादरु के.सी. तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी रामच�� 
पौडेलले िव�ण ु का�ीसमेतले ठग ठग भनेपिछ मतृक 
सान ु सनुारमािथ ग�भीर कुटिपटप�ात् �हरी �काश 

पराजलुीको समूहले उ�ार गरकेो अव�थामा �हरी 
िहरासतमा कुटिपट भएको भ�ने आधार देिखदँनै । 
िभडमा को कसले िपटेको भ�ने पिहचान पिन ह�दैँन । 
िहरासत शाखामा यी �ितवादी मधसुदुन िव� काय�रत 
छैनन् । ड्यटुी अिफसरले कुटिपट गन� आदेश िदएको 
अव�था पिन छैन र कुटिपटमा सहभागी नै नभएको 
�यि�लाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� िम�दैन । 
मतृकको कलेजोमा खराबी भएको कारण म�ृय ुभएको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख छ । तसथ� 
�ितवादी मधसुदुन िव�ले सफाइ पाउने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब ह�दँा सदर 
ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�ितवादी िव�ण ुका�ीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी नर�े� भ�ले ��ततु वारदातमा 
क-कसले मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी अनसु�धानबाट 
��ट खलेुको छैन । हचवुाको भरमा मतृकउपर ठगीमा 
जाहेरी परकैे कारण िनजले नै कुटिपट गरकेो र 
�हरीलाई समेत लगाई कुटिपट गराएको भ�ने िनराधार 
आरोप यी �ितवादीलाई लगाइएको छ । ��ततु म�ुामा 
यी �ितवादी आ�नै पीिडत रहेको अव�था छ । �हरीले 
रा�ो हालतमा नै प�ाउ गरी िहरासतमा िलएकोमा 
ठगीका जाहेरवालालाई अिभय�ु बनाई म�ुा चलाउन ु
�याियक मा�यतािवपरीत समेत ह�दँा यी �ितवादी िव�ण ु
का�ीसमेतलाई सफाइ िदएको फैसला मनािसब ह�दँा 
सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उि�लिखत बहस िजिकर र त�य रहेको 
��ततु म�ुामा �ितवादी मधसुदुन िव�समेतलाई 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।६।२ मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन र 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा    
होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , �ितवादी िव�ण ु
का�ीले आ�नो ठगी भएको रकम उठाउन गलत बाटो 
�योग गरी अ�य मािनसह�लाई उ�साई स�ु गरेको 
कुटिपटको शङ्ृखलाले �हरी िहरासतस�म िनर�तरता 
पाएको अव�थामा �ितवादीह�बाट भएको कुटिपटको 
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काय�ले नै मतृक सान ु सनुारको म�ृय ु भएको देिखदँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ नं. को 
कसरुमा �ितवादीह� िव�ण ु का�ी, मधसुदुन िव�, 
रोशन िव� र कृ�ण�साद खितवडालाई सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबी रहेकोमा �ितवादीम�येका 
मधसुदुन िव�लाई �यानस�ब�धी महलको ६ नं. को 
देहाय ४ बमोिजम �.५००।– ज�रवाना र १(एक) वष� 
कैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� िव�ण ुका�ी, कृ�ण�साद 
खितवडा र रोशन िव�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई भएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।३।१५ को फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी मधसुदुन िव�को पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन परकेोमा सो अदालतबाट 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी सबै �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबमोिजम सफाइ पाउने ठहर गरी भएको 
िमित २०६९।६।२ को फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने 
िनवेदन परी सो िनवेदनउपर यस अदालतबाट िमित 
२०७०।११।९ मा िन�सा �दान भई ��ततु म�ुा 
पनुरावेदनको रोहमा यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस 
ह�न आएको पाइयो ।

३. यसमा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ह�दँा मतृकको िविभ�न भागमा चोट 
देिखदँा मतृकको म�ृय ुकत��यबाटै भएको देिखएकोमा 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा कानूनको ग�भीर �िुट भएको 
भ�ने आधार िलएको दिेख�छ । ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा�, िमित २०६७।२।९ गते िदनको 
अं.१३.३० बजेको समयमा सान ु सनुारलाई ठगी 
गरकेो भनी केही मािनसह�ले कुटिपट गरी कलंक� 
खसी बजारमा �हरीलाई बझुाएको छ भ�ने फोनमाफ� त 
थाहा पाई कलंक� आई ब�ुदा एक जना �यि�ले मलाई 
ठगी गरकेो भनी अ�य �यि�ह�को सहयोगमा कुटिपट 
गरी �हरीमा बझुाएको भनेकोले खसी बजार ि�थत 
�हरीलाई ब�ुदा कािलमाटी पठाएको भ�ने जानकारी 

पाइ यस काया�लय ब�ुदा िनज िव�� ख�डका 
�ितवादी िव�ण ु का�ीसमेत भई कुटिपट गरी ग�भीर 
घाइते भई वीर अ�पतालमा लगी उपचार भइरहेको 
छ भ�ने थाहा पाई हेदा�  ग�भीर चोट लागी उपचार 
भइरहेको देखेकोले िव�� ख�डका �ितवादीउपर 
�यान मान� उ�ोगमा कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने गीता 
सनुारको िमित २०६७।०२।१० गते जाहेरीले ��ततु 
म�ुाको उठान भई उपचारको �ममा सान ु सनुारको 
िमित २०६७।२।११ गते िदनको अं.१५.०० बजे 
म�ृय ुभएको भ�ने �हरी �ितवेदनप�ात् ��ततु म�ुाको 
अनसु�धान स�ु भएकोमा कािलमाटी �हरीमा प�ाउ 
भएका सान ुसनुारलाई भेट्न खो�दा भेट्न निदएको 
र �यही काया�लयका �हरीले लाठी, म�ुका, ला�ाले 
िहका�ई रहेकोले आमाले नकुट्न ु भ�दा आमालाई 
समेत कुट्न खोजेकोले �हरीले िहरासतमा िलएपिछ 
समेत मरणास�न ह�नेगरी कुटिपट गरकेो ह�दँा सोही 
पीडाले मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने मतृकको छोरा 
मनोज सनुारको जाहेरी परकेो िमिसलबाट देिख�छ । 
लासजाचँ मचु�ुकामा छातीको दाया ँ बायातँफ�  िनलो 
कालो देिखने िनलडाम रहेको, दवुै ख�ुामा िनलडाम, 
बाया ँ गोडाको गोली गाठँो निजक सानो घाउ भएको, 
पछािड िपठ्युमँा िनलो कालो ज�तो डाम रहेको भ�ने 
दिेख�छ भ�ने मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
टाउकोमा ग�भीर चोट लागी सोही चोटका कारण म�ृय ु
भएको भ�ने िमिसलबाट दिेखन आउछँ ।

४. अिभयोग दायर भएका �ितवादीम�ये 
िव�ण ुका�ीले आफूलाई सान ुसनुारले ठगी गरकेो भ�ने 
ज�रयाबाट िनजसमेतको समूहबाट कुटिपट भएको र 
�हरीले सान ु सनुसुारलाई िहरासतमा िलइसकेपिछ 
पिन लगातार कुटिपट भएको कारणबाटै मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने आधारमा अ�य �ितवादीह� मधसुदुन 
िव�, रोशन िव� र कृ�ण�साद खितवडासमेतका 
�हरी कम�चारीउपर समेत अिभयोग दायर भएको 
दिेख�छ । �ितवादी िव�ण ु का�ीले मलाई िविभ�न 
आिथ�क �लोभनमा पारी �.२५,०००।- िलई ठगी 
गरकेो थाहा भएकोले िनजलाई �हरीको सहयोगमा 
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प�ाउ गन� उ�े�यले सादा पोसाकका दईु जना 
�हरीसमेत िलई ठगी गन� �यि�ह�लाई कलंक�मा 
बोलाई प�ाउ गन� �ममा मेरो र सान ुसनुारको हात 
तानातान र भनाभन भएको हो । सोही समयमा मैले 
ठग भनी िच�याउन थालेपिछ केही �यि�ह�को 
भीड आई हात हालाहाल एव ं लछार पछार भएको 
हो । ती �यि�ह�लाई म िचि�दन, वतनसमेत 
थाहा छैन भनी अनसु�धानको �ममा बयान गरकेो 
देिख�छ । अदालतसम� बयान गदा� आफूले कुटिपट 
नगरकेो �हरीले चौक�मा लगी कुटिपट गद� िथए, पिछ 
कुटिपट भयो भएन थाहा भएन भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ ।

५. �ितवादी मधसुदुन िव�ले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा�  िमित २०६७।०२।०९ गते िबहान 
१० बजेदिेख ड्यटुी अिफसरको ड्यटुी भएकोमा ऐ. 
१४.०० बजे कलंक�बाट �.ना.िन. �काश पराजलुीले 
त�काल नाम थाहा भएका सान ुसनुारसमेत ३ जनालाई 
ठगी गरी िहड्ँने ह�न् भनी �याएको र सो बखत �ितवादी 
िव�ण ु का�ीसमेत आएका िथए, िनजह�को बारमेा 
िटपोट गरी गाड� कमा�डर �.ह. िशवहरी ब�नेतलाई 
िहरासतमा रा�न आदेश िदएको हो । ऐ. २२.०० बजे 
िनजह�म�ये सान ुसनुार िबरामी परकेोले उपचारको 
लािग वीर अ�पताल प�ुयाएको हो । िनज सान ुसनुार 
िहरासतमा दईु पटकस�म लडेको र सोही कारण 
टाउको ठोिकएको र थनुवुाले छार ेरोग भनी मोजासमेत 
सुघँाएको भ�ने थाहा छ । मतृकको चोट िहरासतमा 
लड्दा भएको हो र िनलडाम भीडले कुटिपट गदा� भएको 
ह�नपुछ�  भनी लेखाएको पाइ�छ । �ितवादी कृ�ण�साद 
खितवडा �हरीको चालक भएको र सान ुसनुार, कृ�ण 
िव.क. र राम भ�ने �याम त�डुकारलाई ट्या�सीसिहत 
�हरीले िनय��णमा िलएकोमा आ�ोिशत भीडले 
ठग भनी बािहर िनकाल भनी ह�ला ख�ला गरकेोले 
गाडीमा हाली ड्यटुी अिफसर मधसुदुन िव�लाई 
बझुाएको हो । आफूले कुटिपट गरकेो छैन भनी बयान 
गरकेो देिख�छ भने अका� �ितवादी रोशन िव�ले समेत 
सोही िमलानको बयान गरकेो देिख�छ ।

६. ��ततु वारदातमा �हरी िहरासतमै 
�हरी�ारा कुटिपट भएको घटना भनी राि��य मानव 
अिधकार आयोगबाट र �हरी उपरी�क यादवराज 
खनालसमेतको सिमितबाट छानिबन भई �ितवेदनसमेत 
��ततु भएको भ�ने िमिसलबाट देिखएको छ । राि��य 
मानव अिधकार आयोग�ारा िदइएको अनसु�धान 
�ितवेदनमा ठगीको सूचना पाएपिछ िबना प�ाउ 
पजु� सान ुसनुारसमेतलाई प�ाउ गरकेो, केही समय 
�हरी िबटमा राखी महानगरीय �हरी व�ृ कािलमाटी 
लगी क�रब १ बजे बझुाएको र िनज सान ु सनुारको 
म�ृय ु �हरी�ारा ग�रएको कुटिपटबाट भएको र सो 
कुटिपटको घटनामा �हरी िबट कलंक�का �मखु तथा 
केही जवानह�, महानगरीय �हरी व�ृ, कािलमाटी 
लैजादँा खिटएका �हरी अिधकृत तथा जवानह� र 
सो व�ृका केही �हरीसमेत संल�न रहेको र िहरासतमा 
रािखएको अव�थामा िदइएको यातनाका कारण ग�भीर 
चोट लागेको पाइयो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरेको 
पाइयो । महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयको 
च.नं.१०४८ िमित ०६७।१०।१२ को प�साथ संल�न 
रहेको सो काया�लयबाट गिठत छानिबन बोड�को 
�ितवेदनमा सान ु सनुारलाई प�ाउ गन� अव�थामा 
भीडले कुटिपट गरकेो, र िनजलाई िनय��णमा िलएपिछ 
पिन सामा�य कुटिपट भएको, िहरासतमा अक�मात 
ढली मखुबाट �याल िफँज िनकालेको भ�ने उ�लेख गद� 
�हरीका कमी कमजोरीबार ेपिन केही कुरा औ�ंयाएको 
पाइ�छ । सान ुसनुारलगायतका �यि�ह�लाई �हरीले 
प�ाउ गरपे�ात् आफूले िनभाउनपुन� �यावसाियक 
िज�मेवारी बहन गरकेो नपाइएको, कुटिपटबाट 
उ�ार ग�रसकेपिछ त�काल �वा��य परी�ण गन� 
अ�पताल लैजानपुन�मा आ�नो काया�लयमा लगी 
थनेुको, िहरासतमा रा�नपूुव� �वा��य परी�ण 
गनु�पन�मा सो नग�रएको, काया�लय �मखुको �रपोिट�ङ 
र कमा�ड क��ोलमा समेत िफतलोपन देिखएको भ�ने 
कुराह�लाई समेत इंिकत गरकेो पाइ�छ । 

७. िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, 
घटना�थल तथा मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
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ग�रिदएको कागज तथा बकप�, �ितवादीह�ले मौका 
र अदालतमा गरकेो बयान, लास �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, आयोग तथा अनसु�धान गन� 
िनकायका �ितवेदनसमेतको सम� मू�याङ्कन तथा 
िव�ेषण गदा�, मतृक सान ु सनुारको म�ृय ु टाउकोमा 
परकेो चोट (Blunt force head injury) बाट भएको 
भ�ने देिख�छ । यस स�ब�धमा म�ृयकुो कारणबार े
डा.ह�रहर व�तीले एक पटक लड्दा शरीरको एकाप�� 
वा लडेकोप�� चोट ह��छन् तर िविभ�न िवपरीत िदशामा 
चोट रहेको देिख�छ । ��ततु मतृकको स�ब�धमा 
ल�बाकार �स�त िनलडाम छातीमा, ढाडमा, काखीमा, 
पैतलामा समेत भएकोले छार ेरोगबाट अचानक बेहोस 
भई लडेर भएको भनी भ�न नसिकने ह��छ भनी 
बकप� गरकेो देिखदँा सो चोट �हरी िहरासत भ�दा 
अगािडको ठग ठग भनेर सडकमा ज�मा ह�न पगेुको 
भीडको कुटिपटबाट भएको हो वा �हरी िहरासतको 
कुटिपटबाट भएको हो वा लडेर भएको हो भ�ने 
स�ब�धमा �भावकारी अनसु�धान गरी �प� ग�रएको 
देिखएन ।

८. वारदातको �कृित हेदा�, मतृकलाई 
िहरासतमा िलन ुअगावै पिन कुटिपट भएको देिखनेमा 
के क�तो घाउ चोट लागेको र को-कसले चोट छाडेको 
भ�ने खलेुको पाइदँैन । िहरासतमा समेत कुटिपट गरकेो 
भनी जाहेरवालाले िजिकर िलएकोमा सोलाई पिु� ह�ने 
गरी को-कसले कुटिपट गरकेो भनी अनसु�धानको 
�ममा खलुाउन सकेकोसमेत दिेखदँैन । िहरासतमा 
मतृक छार ेरोगले दईु पटकस�म लडेको र लडेका बखत 
चोट लागी उपचारको लािग अ�पताल लगेको हो भनी 
�हरी कम�चारीसमेत रहेका �ितवादीबाट दाबी गरपेिन 
सो पिु� ह�ने गरी व�तिुन� �माण िमिसल संल�न रहेको 
पाइदँैन । यस अव�थामा मतृकको म�ृय ु को कसको 
कत��यबाट भएको हो भ�ने स�ब�धमा अनसु�धानले 
�प� त�यगत आधार नदेखाएबाट अनसु�धान िफतलो 
रहेको देिखयो । 

९. वादी प�ले आ�नो पनुरावेदन िजिकरमा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 

१३(३) नं. बमोिजम सजायको माग दाबी िलएको 
दिेख�छ । यस अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
�थािपत ह�नको लािग ह�या मनसाय �े�रत ह�नपुछ�  । 
सो मनसाय पूरा गन� योजना, �रसइवी र सोबमोिजमको 
काय� �माणबाट पिु� ह�नपुछ�  । ��ततु वारदात घट्नकुो 
पछािड ठगीको आरोप, कुटिपट, प�ाउसमेतका कारक 
त�व िव�मान रहे पिन �यान मान�स�मको मनसाय, 
योजना, उ�े�य, सो प�रणामको �ान र प�रणामको 
चाहाना रहेको भ�ने त�य �थािपत भएको पाइदैँन । 
यस अव�थामा मतृकको म�ृय ु भएको दिेखए पिन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
ियनै �ितवादीह�कै कत��यबाट मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको भ�ने िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
दिेखएन ।

१०. �ितवादीम�येका मधसुदुन िव�लाई 
भिवत�यमा सजाय गरी अ�य �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदएको स�ुको फैसला केही उ�टी गरी सबै 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमले निमलेको 
स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी िव�ण ु का�ी आफू 
ठिगएकोले सान ु सनुारसमेतलाई प�ाउ गराउने 
हेतलेु कलंक�मा बोलाएको र सादा पोशाकका �हरीकै 
सहयोगमा प�ाउ गराई ठगीमा जाहेरीसमेत िदएको 
अव�था र िनज प�ाउ पनु� पूव� नै ठग ठग भनेर सडकमा 
ज�मा ह�न पगेुको भीडले कुटिपट गरी चोट लागेको भ�ने 
भनाइ भएपिन िहरासतमा िलइसकेपिछ नै उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको दिेखदँा िव�ण ु का�ी दोषी ह�न् 
भ�ने देिखन आएन । �ितवादी कृ�ण�साद खितवडा 
�हरीको गाडी चालक रहेको र �.रोशन िव� �हरी 
जवानको �पमा कलंक� �हरी िबटमा काय�रत रहेको 
दिेख�छ । �.कृ�ण�साद खितवडाले मतृकसमेतलाई 
गाडीमा राखी कािलमाटी �हरी काया�लयस�म लगेको 
दिेखनकुा साथै िनजले कुटिपट गरकेो भ�ने ख�ुदैन । 
�.रोशन िव�समेत मतृक सान ु सनुारसमेतका �यि� 
प�ाउ पदा� सगैँ गाडीमा गएको र बाटोमा कुटिपट गरेको 
भ�ने देिखदँैन । िनजह� मौका र अदालतमा समेत 
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कसरुमा इ�कार रहेका छन् । यी �ितवादी मतृकलाई 
िहरासतमा राखेको कािलमाटी �हरी प�रसरमा बेलकुा 
बसी केरकारमा संल�न रहेको भ�ने अव�था पिन 
छैन । यस अव�थामा िनजह�को कुटिपटबाट नै 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने �वत�� �माणको अभावमा 
यी �ितवादीह� कृ�ण�साद खितवडा र रोशन िव� 
कसरुदार ह�न् भनी भ�न सिकने अव�था देिखदैँन ।

११. अब �ितवादी मधसुदुन िव�लाई स�ुले 
भिवत�यतफ�  सजाय गरकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
सफाइ िदएको देिख�छ । यी �ितवादी मधसुदुन 
िव� वारदातको समयमा ड्यटुी अिफसर रहेको 
देिख�छ । यी मधसुदुन िव�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
हो भनी जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन� �यि�ले 
खलुाएको पाइदैँन । मतृक सान ु सनुार िहरासतमा 
छार े रोगका कारण दईुपटकस�म लडी सोही �ममा 
चोट लागेको र उपचारको लािग वीर अ�पताल 
लगेको भनी बिुझएका �यि�ह�ले बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गदा� 
नै भिवत�य पन� गएको भ�ने िमिसलबाट देिखएको 
छैन । िनजको कसरुमा संल�नता ��ट देिखने गरी 
अनसु�धानबाट नदेिखएको अव�थामा यी �ितवादी 
ड्यटुी अिफसर भएकै कारण �यान ज�तो फौजदारी 
कसरुमा कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत देिखएन ।

१२. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
मतृकको म�ृय ु कुटिपटबाट भएको ज�तो देिखए पिन 
मतृकको शरीरमा परकेो कुटिपटको चोट घाउ �हरी 
िहरासतभ�दा अगािडको ठग ठग भनेर सडकमा 
ज�मा भएको भीडको कुटिपटबाट भएको हो वा �हरी 
िहरासतमा रहदँाको कुटिपटबाट भएको हो वा छार े
रोगले लडेर टाउकोमा चोट लागेर ह�न पगेुको हो वा 
�हरीको छानिबन सिमित बोड�ले �ितवेदनमा उ�लेख 
गर े ज�तै िहरासतमा रहदँा अक�मात ढली मखुबाट 
�याल िफज िनकालेको भ�ने ज�ता ��ततु म�ुामा 
अ�तरिनिहत रहेका मह�वपूण� सवल त�यह�मा 
सू�म, �भावकारी, गिहरो अनसु�धान नग�रएको, 
अनसु�धान अ�य�त िफतलो र कमजोर देिखएको 

तथा सोही आधारमा अिभयोजन भएपिन उि�लिखत 
�ितवादीह�कै कुटिपटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको हो भ�ने िव�वसनीय र बिलयो �माणको 
अभावमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले �ितवादी 
मधसुदुन िव�लाई �यानस�ब�धी महलको ६ नं. को 
दहेाय ४ बमोिजम �.५००।– ज�रवाना र १ वष� कैद 
गन� र अ�य �ितवादीह�ले सफाइ पाउने गरी गरेको 
िमित २०६८।०३।१५ को फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी मधसुदुन िव�समेतका �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 

१३. साथै मलुकुमा शाि�त सरु�ा अमनचयन 
कायम गरी नाग�रकका आधारभूत मानव अिधकारको 
संर�ण र स�ब��न गनु�  रा�यको दािय�विभ� पन� िवषय 
ह�न् । रा�यले जनुसकैु बेहोराबाट होस ् नाग�रकलाई 
आ�नो िनय��णमा िलएप�ात् सो �यि�का आधारभूत 
मानव अिधकारको संर�ण गनु�पछ�  भ�नेमा कुनै िववाद 
ह�न स�दैन । कुनै पिन �यि�लाई जथाभावी प�ाउ, 
थनुछेक वा शारी�रक यातना निदइने वा �ूर र 
अपमानजनक �यवहार वा सजाय नग�रने संय�ु रा�� 
संघीय मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणा 
प�मा नै उ�लेख भएका िवषय ह�न् । �यि�को बा�ँन 
पाउने वैयि�क �वत��ता र सरु�ाको अिधकारलाई 
मानव अिधकारस�ब�धी िविभ�न अ�तरा�ि��य 
द�ताबेजह�ले सिुनि�त गरकेो अव�था छ । नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी �ित�ाप� १९६६, 
रोम िवधान १९९८, यातना तथा अ�य �ूर अमानवीय 
वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय िव��को 
महासि�ध, १९४९ तथा सोसगँ स�बि�धत जेनेभा 
महासि�ध र आलेखलगायत यस स�ब�धमा घोिषत 
थनुवुा�ित ग�रने �यवहारका आधारभूत िस�ा�तह�, 
१९९० समेतका अ�तरा�ि��य द�ताबेजलाई नेपालले 
पिन अवल�बन गरी आएको छ । 

१४. नेपालको संिवधानले नाग�रकलाई 
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�वत��ताको हक, �यायस�ब�धी हक र यातना 
िव��का हकको ��याभूित गरकेो छ । यसअ�तग�त 
प�ाउ परकेा वा थुनामा परकेो �यि�लाई शारी�रक 
तथा मानिसक यातना निदने र िनजसगँ िनम�म 
अपमानजनक र अमानवीय �यवहार नग�रने कुराको 
�यार�ेटी संिवधानले नै गरकेो छ । �हरी वा अनसु�धान 
िनकायबाट अपराध अनसु�धानको िसलिसलामा 
�यि�का आधारभूत मानव अिधकारको संर�णतफ�  
उिचत �यव�थापन भएको छ, छैन ? सोको अनगुमन 
गन� िज�मेवारी महा�यायािधव�ालाई �दान गरकेो 
स�दभ�मा ��येक सरकारी विकलको �यसतफ�  
�यान जान ु आव�यक पिन छ । अपराधको समिुचत 
अनसु�धान भएको नपाइए िनद�शन िदन स�ने 
अिधकारसमेत सरकारी विकललाई कानूनले नै �दान 
गरकेो छ । �हरीले शाि�त सरु�ा अमनचयन कायम 
गन�को लािग अपराध ह�न निदन अपनाउनपुन� पूव� 
सावधानी र अपराधको अनसु�धान गदा� पीिडत र 
अिभय�ु दवैुका आधारभूत अिधकारतफ�  सचेत ह�न 
�हरी संगठनलाई समेत कानूनले िनद�िशत गरकैे ह��छ । 

१५. ��ततु वारदातमा �हरी काम�चारीकै 
सलं�नतामा प�ाउ ग�रएको र �हरीकै िहरासतमा 
गइसकेपिछ मतृकको म�ृय ु ह�न गएको त�य �थािपत 
भएको छ । जो जसको ि�याबाट भएपिन �यि�को 
�यान गएको अव�थामा अनसु�धान िफतलो र 
कमजोर भएकै कारण कसरुदारले उ�मिु� पाउने, 
पीिडतले �याय नपाउने तथा िनद�षले सजायको भागी 
ह�नपुन� कुनै पिन िवषय कानूनी रा�यमा �वीकाय� ह�न 
स�दनै । यसतफ�  �यायका सरोकारवाला सबै सचेत 
भई अपराधको सूचना, अनसु�धान, अिभयोजन र 
सनुवुाइ तथा सनुवुाइप�ातका काया��वयन प� सबै 
तहमा कानून र कानूनका मा�य िस�ा�तह�को उिचत 
�योग र �यव�थापन गनु�  आव�यक पछ�  । यस म�ुामा 
अनसु�धानको �ममा �हरी कम�चारीले �यि�को 
वैयि�क �वत��ता र मानव अिधकार�ित सचेत 
भई काय� गरकेो अनभूुित ह�ने गरी अनसु�धान गरकेो 
देिखदँनै । िहरासतमा रहेका �यि�को आधारभूत 

मानव अिधकारको सरं�ण ह�ने गरी यातना िदन, 
कुटिपट गन�, अमानवीय �यवहार गन� नह�ने र 
मानवोिचत �यवहार गनु�पन�लगायतका फौजदारी 
कसरुको अनसु�धानस�ब�धी कानूनी एवं सै�ाि�तक 
मा�यतालाई आ�मसात गन� नसकेको, �यसअन�ुप 
�हरी कम�चारीलाई तािलम िदन नसकेको, िनद�शन र 
िनय��णस�ब�धी �यव�थापक�य प� उ�रदायी ह�न 
नसक� अझै पिन परुातन िविध र �ि�याबाटै कसरुको 
अनसु�धान गन� प�ित रहेको आभास ह�न पगेुको 
छ । ठगीको आरोप लागेका सान ुसनुारलाई िनजको 
�यि�गत अिधकार, �वा��य ि�थित र अव�थाको 
�यालै नगरी िहरासतमा ग�रएका �यवहारसमेतबाटै 
िनज म�ृयकुो मखुस�म पगेुको यथाथ� अव�था 
दिेखएकोले दोषीले सजाय, िनद�षले सफाइ तथा 
पीिडतले �याय पाउने सिुनि�तता ह�ने गरी अनसु�धान, 
�माण सङ्कलन, अिभयोजन र अिभयोजनलाई 
समथ�न गन� �माण जटुाउनको लािग आधिुनक 
अनसु�धान प�ितको �योग कानून र त�यको िव�ेषण 
एव ं मानव अिधकारको संर�ण गन� स�ने अपराध 
अनसु�धानस�ब�धी तािलम�ा� द� जनशि� रहने 
छु�ै �हरी समूह गठन गन�तफ�  स�बि�धत अनसु�धान 
िनकाय र अिभयोजन प�को �यानाकष�ण गराइएको   
छ ।

१६. साथै ��ततु म�ुामा सान ु सनुार 
िहरासतमा रहेको अव�थामा म�ृय ु भएको कुरामा 
िववाद छैन । रा�यका तफ� बाट कसरुको यथोिचत 
अनसु�धान ह�न नसकेको कारण कसरुदारले सजाय 
पाउन नस�नमुा पीिडत प�को कुनै दोष वा भूिमका 
रहेको देिखदँनै । कसरुदारले सजाय नपाएबाट 
पीिडतले �याय पाएको महससु गन� नस�न ुर पीिडतले 
रा�यबाट कुनै सहानभूुितसमेत �ा� गन� नस�न ुउिचत 
र �यायोिचत ह�दँैन । नेपालको संिवधानको धारा २१ मा 
अपराध पीिडतको हकलाई सिुनि�त गद� अपराधबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हकको 
सिुनि�तता गरकेो पाइ�छ । २०७५ भा� १ बाट लागू ह�ने 
गरी िमित २०७४।६।३० मा नै जारी भएको फौजदारी 
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कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ४१ मा समेत कुनै कसरुको प�रणाम �व�प 
पीिडतको िजउ �यान, स�पि� वा इ�जतमा कुनै �ित 
पगेुमा �य�तो �ितबापत अदालतले कसरुदारबाट 
मनािसब �ितपूित�  भराइ िदनपुन� �यव�थालाई समेत 
आ�मसात गरकेो पाइ�छ । पीिडतको म�ृय ुभइसकेको 
अव�थामा िनजको हकवालालाई पन� गएको मानिसक 
क� र �ितसमेतलाई �यायको रोहमा एउटा िविश� 
अव�थामा �यायको मा�य िस�ा�त र अ�तरिनिहत 
अिधकारअ�तग�त पिन अदालतले पीिडतलाई उिचत 
�ितपूित� भराई िदन उपय�ु आदेश गन� स�ने नै 
ह��छ । ��ततु म�ुामा िहरासतमा रहेका �यि�को 
म�ृय ु भएको र िफतलो तथा कमजोर अनसु�धानको 
कारण कसरुदारले उ�मिु� पाएकै आधारमा पीिडतले 
�ितपूित�सिहतको पूण� �याय पाउने हकबाट वि�चत 
ह�न ु �यायोिचत मा�न सिकँदैन । पीिडतलाई �यायको 
अनभूुित गराउन रा�यले केही िज�मेवारी िलनै पन� 
ह��छ । �ितवादीले सजाय भो�ने िवषय पीडकको 
अिनवाय� दािय�व हो भने पीिडतले �ितपूित�  पाउने 
िवषय पीिडतलाई �यायको अनभूुित गराउने प�रपूरणको 
एउटा मा�यम हो । �ितपूित�  पीडकबाट भराउन 
नसिकने अव�थामा �यसको दािय�व रा�यले िलनपुन� 
कुरा लोक क�याणकारी रा�य तथा नाग�रक�ित 
उ�रदायी सरकारको दािय�व पिन हो । यसबाट 
नाग�रकले रा�य हा�ो अिभभावक हो भ�ने महससु 
गन� स�दछन्  । पीिडतको म�ृय ुभइसकेको अव�थामा 
िनजमा आि�त िनजका प�रवारले रा�यका तफ� बाट 
केही न केही राहत अनभूुित गन� पाउन ुपछ�  । ��ततु 
म�ुामा कमजोर अनसु�धान भएको भ�ने कुरा राि��य 
मानव अिधकार आयोग र �वय ं�हरी संगठनबाट गिठत 
सिमितका �ितवेदनबाटै ��ट देिख�छ । यस अव�था 
र प�रवेशमा िहरासतमै रहेका �यि�को म�ृय ुभएकोमा 
पीिडतका आि�त �ित संर�क�वको भूिमकाबाट 
रा�य पि�छन वा िवमखु रहन िम�ने देिखदँनै । तसथ� 
मतृकको निजकको हकवालालाई ब�क खाता खो�न 
लगाई सो खातामाफ� त पीिडत राहत कोष वा �य�तै 

�कारको सरकारी कोषबाट राहत �व�प स�बि�धत 
िज�ला �शासन काया�लयमाफ� त उिचत �ितपूित�  
उपल�ध गराउन ुभनी नेपाल सरकार गहृम��ालयको 
नाममा िनद�शा�मक आदेशसमेत जारी ग�रिदएको 
छ । ��ततु फैसलाको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त गहृ म��ालय, �हरी �धान काया�लय 
र जाहेरवालासमेतलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

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

 इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही

फैसला िमित : २०७५।६।७
०७१- CI-०७९६

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक : िज�ला �प�देही रायपरु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं.५ ब�ने वष� ५८ को रमाशकंर 
ि�पाठी

िव��
िवप�ी : िज�ला िश�ा काया�लय, �प�दहेीसमेत

�नण�य नं. १०१४५
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 § गैरकानूनी काय� गन�लाई कारबाही गदा� पिन 
कानूनबमोिजम नै गनु�पन� ह��छ । गैरकानूनी 
काय� गरकेो भनी कुनै पिन रा��सेवकलाई 
बहालमा रहकेो पदबाट अवकाश िददँा 
वा हटाउँदा पिन पिहले िनल�बन गरी 
�प�ीकरण पेस गन� उिचत मौका िदएर 
मा� हटाउनु पन� । 

(�करण नं.५)
 § िवल�बको िस�ा�त कानूनी िस�ा�त 

हो । �ाकृितक कानूनको सही र �भावकारी 
�पमा �योग ग�रएको छ भन ेमा� िवल�बको 
िस�ा�तको मा�यतािभ� �वेश गन� 
िम�छ । यिद सनुवुाइको मौका नै निदई 
सोको कानूनी �ि�या नै पूरा नगरी कसैउपर 
िनजका िव�� कुनै िनण�य ग�रएको छ भने 
औिच�यहीन िवल�बको आधारमा �यायको 
मम�िभ� �वेश नगदा� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तलाई नै उ�लङ्घन गरकेो मािनन 
जा�छ । पया�� र उिचत �पले सुनुवाइको 
मौका नै नपाएको अव�थामा िवल�बको 
िस�ा�त कुन िव�दुबाट �ार�भ ह��छ भ�न 
सिकने अव�था नै नरहन े।
 § �रट �े�मा यित समयपिछ नै िवल�ब 

सु� ह�ने भनरे हद�याद र �याद ज�तो 
सवेंदनशील बुदँाको िवषयलाई अित कठोर 
भएर सीमाङ्कन गन� िवषय पिन होइन । 
�रट िनवेदन िदनै पन� �याद र िवल�ब ह�ने 
समय िदन ग�तीको िहसाबले िनधा�रण गन� 
पिन सिकँदैन । ते�ो प�को हक िसज�ना 
भई नसकेको अव�थामा म�ुाको त�यको 
पृ�भूिमबाट नै �रट �े�मा �वेश गरकेो 
समय अित िवल�ब भए नभएबार े सू�म 
�पले अित सवेंदनशील भएर िनधा�रण गनु� 
पन� ह��छ । जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट 
अवकाश िदनुपूव�को कारबाहीमा िनजलाई 

आ�नो भनाइ रा�ने सनुुवाइको पया�� 
मौका र अवसर िदनु पन� भ�न े �ाकृितक 
�यायको सव�मा�य िस�ा�तलाई युि�यु� 
आधार र कारणसिहतको िवल�बले 
िन�तेज गन� स�दैन । यसथ� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअ�तग�तको सुनुवाइको 
मौकाको अवसरलाई अिनवाय� �पमा 
अवल�बन नगरी भएका काम कारबाहीमा 
िवल�बको िस�ा�तलाई गौण �पमा नै 
�थान िदनु पन� । 

(�करण नं.७)

पनुरावेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ल�मीबहादरु िनराला

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
नारायणबहादरु थापा

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७२, अंक ९, िन.नं.९४६४
 § ने.का.प.२०६८, अंक ८, िन.नं.८६६३

स�ब� कानून :
 § िश�ा िनयमावली, २०४९

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी वीर�े�कुमार कण�
माननीय �यायाधीश �ी मनोजकुमार शमा�
पनुरावेदन अदालत बटुवल

आदशे
�या. तेजबहादुर के.सी.: त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकार भई दायर ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनको त�य एवं ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०५५/१/४ गते राधेरमण ितवारीको 

छोरा आिशषकुमार ि�पाठीको ह�या भएकोमा मसमेत 
उपर अिभयोग लगाई �प�देही िज�ला अदालतमा 
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कत��य �यान म�ुा दायर भयो । म मच�वार आदश� 
मा�यिमक िव�ालयमा िन�न मा�यिमक िव�ालय 
िश�क भएकाले उ� िदन िव�ालयमा उपि�थत 
भई अ�ययन गराउदैँ िथए ँ । िमित २०५५/१/४ गते 
उ�ा�तको लािग सि�चत िबदा �वीकृत गरी म�ुामा पपु�� 
गन�का लािग िवप�ी िव�ालयसम� िनवेदन िदएको र 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६४/८/२४ 
गते उ� म�ुामा मलाई सफाइ िदने गरी फैसला 
भयो । उ� फैसलाउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेोमा स�ु अदालतको फैसला नै सदर भयो । दवुै 
अदालतले मलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ भएपिछ म 
िव�ालयमा �ज ुहािजर ह�न जादँा िवप�ीह�ले आज 
भोिल भ�दै आलटाल गद� आउन ुभएकोले त�कालीन 
िश�ा रा�य म��ीसम� पद बहाली गरी पाउन िनवेदन 
गरकेोमा म��ी�यूबाट सिचवलाई कानूनबमोिजम 
आव�यक कारबाही अगािड बढाउने भनी आदेश 
भयो । उ� आदशे िज�ला िश�ा काया�लय �प�देहीमा 
पठाएकोमा कारबाहीको कुनै पहल नगरी आदेशको 
बेवा�ता ग�रएको अव�था छ । िज�ला िश�ा काया�लय 
�प�देहीले िमित २०५६/५/७ गतेको िनण�यअनसुार 
िमित २०५५/१/६ गते लागू ह�ने गरी त�कालीन िश�ा 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४ को उपिनयम ८ 
बमोिजमको कारबाहीको िसलिसलामा भ�दै िश�ा 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६४ को (च) बमोिजम 
मलाई अवकाश िदने िनण�य ग�यो । कत��य �यान म�ुा 
फैसला नह�दँ ैिव�ालयमा हािजर ह�न जादँा म�ुा अि�तम 
भएपिछ आउन ुभनी जवाफ िदइएकोमा उ� म�ुाबाट 
सफाइ पाइसकेपिछ पिन िव�ालयमा उपि�थत रहेको, 
त�कालीन अव�थामै िमित २०५५/१/४ गते पिछ मेरो 
सि�चत िबदा �वीकृत गरी पाउन िनवेदनसमेत पेस 
गदा� गद� मलाई अवकाश िदने गरी िमित २०५६/५/७ 
मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
मलाई िव�ालयमा हािजर गराउन ु र मैले पाउने म�ुा 
चलेको अविधस�मको तलब वेतनमानसमेत िदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको �रट िनवेदक रमाशंकर ि�पाठीको �रट 

िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� आधार र कारण भए सोको 
�माणसमेत साथै राखी �याद सूचना पाएको िमितले 
बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी िज�ला िश�ा 
अिधकारी, िज�ला िश�ा काया�लय �प�देहीलाई 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय बटुवलमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�लाई आफँै वा कानूनबमोिजम 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाउमँा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत बटुवलको आदेश । 

िवप�ी रमाशंकर ि�पाठीले सि�चत िबदा 
�वीकृत गरी पाउनको लािग  मच�वार आदश� मा�यिमक 
िव�ालयमा िनवेदन गरकेो भने पिन िव�ालयको 
रकेड�बाट िनजको िनवेदन परकेो देिखदैँन । िनवेदक 
रमाशंकर ि�पाठी िमित २०५५/१/६ गते देिख िनर�तर 
�पमा िवना सूचना गैरहािजर भएकाले िव�ालयले 
िमित २०५५/१/२९ मा िज�ला िश�ा काया�लयलाई 
जानकारी गराएको छ । िज�ला िश�ा काया�लयले पिन 
के कित कारणले िव�ालयमा अनपुि�थत भएको भनी 
कारण खलुाई �प�ीकरणसिहत प� पाएको िमितले ७ 
िदनिभ� यस काया�लयमा उपि�थत ह�न ुहोला अ�यथा 
िश�ा िनयमावलीअनसुार कारबाही ग�रनेछ भनी 
िनवेदकलाई जानकारी गराउदँागराउदँै पिन िनवेदक 
िव�ालय र िश�ा काया�लयमा उपि�थत नभएकाले 
िमित २०५६/५/७ गते िज�ला िश�ा काया�लय 
�प�दहेीले िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो । िवप�ीको 
�रट िनवेदनको कुनै औिच�य नह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको �ी आदश� मा�यिमक िव�ालय 
मच�वार र �ी आदश� मा�यिमक िव�ालय मच�वारको 
�यव�थापन सिमितसमेतको संय�ु िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक रमाशंकर ि�पाठीलाई फौजदारी 
अिभयोग लागेको र िनज प�ाउमा परी अनसु�धानमा 
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रहेको भ�ने स�बि�धत िनकायबाट कुनै जानकारी 
नआएको कारण त�कालीन िश�ा िनयमावलीअनसुार 
िमित २०५६/५/७ को िनण�यअनसुार २०५५/१/६ 
देिख लागू ह�ने गरी िनजलाई अवकाश िदएको 
हो । िश�ा म��ालयबाट यस काया�लयमा �ा� प�मा 
िनयमानसुार आव�यक कारबाहीको लािग भनी 
उ�लेख भएको भएपिन अवकाश भइसकेका िनज 
िनवेदकलाई पनुव�हाली गन� कुनै आधार नै नभएको 
र िनजउपरको कत��य �यान म�ुामा िनजले सफाइ 
पाए पिन िनजको नोकरी पनुः बहाली स�ब�धमा कुनै 
आदशे भएको नदेिखएको ह�दँा िश�ा म��ालयमाफ� त 
�ा� प�उपर कुनै कारबाही नग�रएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला िश�ा काया�लय �प�देहीसमेतको 
िलिखत जवाफ । 

आ�नो अिधकार�ित सजग नरही 
सािधकार �याियक िनकायभ�दा अ�य� िनवेदन 
िदइ कारबाही चलाएको कारणले समेत िवल�ब ��य 
ह�न स�दैन र �य�तो िढलाई मनुािसब मा�नसमेत 
सिकँदैन । िनवेदकले आफूले सफाइ पाएप�ात् 
सािधकार �याियक िनकायभ�दा अ�य� िनवेदन 
िदई कारबाही चलाउदँासमेत िढलो गरी चलाएको 
देिख�छ । आ�नो हक हनन भएको छ भने िनवेदक 
आ�नो हक �ित सजग रहनपुद�छ र उपचारको लािग  
समयमा नै उिचत िनकायमा जान ु पन� ह��छ । अतः 
आ�नो हक-िहतमा �ितकूल असर परपेिछ िनवेदक 
त�काल उपचारको लािग आउन ु पन�मा िवल�ब गरी 
आएको र िवल�ब भएको उिचत कारणसमेत �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने अव�था 
देिखन आएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठह�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७१।३।३० को आदेश ।

िमित २०५५।१।४ गतेपिछको �यव�थाको 
लािग मेरो सि�चत िबदा �वीकृत गरी पाउन मैले 
िव�ालयमा िनवेदन गरकेो अव�थामा िश�ा 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४(९) बमोिजम 

मलाई सेवाबाट हटाउन िम�ने होइन । िकनभने िबदा 
�वीकृत गन� िनवेदन िदएको अव�थामा अवकाश िदने 
काय� �वयम् मा कानूनिवपरीत ह��छ । मलाई कत��य 
�यान म�ुा लागेपिछ पटकपटक िव�ालयमा जादँा 
म�ुामा सफाइ पाएपिछ हािजर ह�न आउनहुोला भनेर 
फका�उने र सोही अव�थामा सेवाबाट अवकाश िदने 
काय� आफँैमा गैरकानूनी रहेको छ । कत��य �यान 
म�ुामा सफाइ पाएपिछ िव�ालयमा हािजर गराई तलब 
रकम भ�ुानी िदनपुन�मा सो ग�रएको अव�था छैन । 
अतः िमित २०५६।५।७ को िनण�य बदर गरी म�ुा 
चलेको अविधस�मको तलब भ�ा पाउने गरी परमादेश 
जारी गनु�  पन�मा खारजे गरी भएको फैसला िमलेको 
छैन । िश�ा काया�लयबाट सेवाबाट हटाउदँाको 
अव�थापूव� नै िव�ालयसम� सि�चत िबदा �वीकृत 
गरी पाउन िनवेदन गरकेो हो । िबदा �वीकृतको लािग 
िनवेदन ग�रसकेपिछ पदबाट अवकाश िदनेगरी भएको 
िनण�य आफँैमा कानूनअनकूुल छैन । म�ुाबाट सफाइ 
पाएपिछ िव�ालयमा हािजर गराउन ु पन�मा नगराई 
सेवाबाट हटाउन ु िम�ने होइन । कत��य �यान म�ुा 
लागेपिछ �वाभािवक �पमा िव�ालयमा उपि�थत 
ह�न नसकेको अव�थालाई �मखु आधार बनाई 
म�ुामा सफाइ पाएपिछ हािजर ह�न गएको बेहोरालाई 
गौण बनाइएको छ । सामा�य अव�थामा िव�ालयमा 
हािजर नभएको पिन होइन । म�ुा फैसला ह�न 
िवल�ब भएको कारण हािजर ह�न पिन िवल�बस�म 
भएको हो । मेरो आ�नो कारणले िवल�ब गरकेो पिन 
होइन । िवप�ीह�ले पिन मेरो आ�नो कारणले िवल�ब 
भएको हो भ�न सकेको अव�था छैन । तसथ�, मेरो 
पनुरावेदन िजिकर, िमिसल संल�न मौजदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७१।३।३० मा भएको फैसला बदर गरी िज�ला 
िश�ा काया�लय �प�देहीको िमित २०५६।५।७ को 
िनण�य उ��ेषणको आदेशानसुार बदर गरी िव�ालयमा 
हािजर गराउन ुर मैले पाउने म�ुा चलेको अविधस�मको 
तलब भ�ासमेत िदन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
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बेहोराको रमाशकंर ि�पाठीको पनुरावेदन प� । 
यसमा �रट िनवेदकले िबदा �वीकृितको लािग 

िदएको कुरा �ी मच�वार आदश� मा�यिमक िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िमित २०५५।१।४ को प�बाट 
देिखएकोमा �यसतफ�  िववेचना नभएको साथै सेवाबाट 
बखा��त गन� स�दभ�मा िनवेदकलाई सनुवुाइको पया�� र 
�भावकारी �पबाट अवसर �दान गरकेो नदेिखएकोले 
िवल�बको िस�ा�त अवल�बन गरी �रट िनवेदन 
खारजे गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� 
िवप�ी िझकाई आएपिछ वा अविध �यितत भएपिछ 
कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७४।३।२० को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक 

पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ल�मीबहादरु िनरालाले मेरो प�उपर 
�प�देही िज�ला अदालतमा कत��य �यान म�ुा 
परकेो कारण प�ाउमा परी म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा थुनामा रहेकोले आ�नो िव�ालयमा 
�ज ुहािजर ह�न नसकेको कारण िमित २०५५/१/४ 
गते उ�ा�तको लािग सि�चत िबदा �वीकृत गरी म�ुामा 
पपु�� गन�का लािग िव�ालयसम� िनवेदन िददँािददँैको 
अव�थामा िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय �प�देहीले 
िमित २०५६/५/७ गते िमित २०५५/१/६ गतेबाट 
लागू ह�ने गरी त�कालीन िश�ा िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ६४ को (च) बमोिजम भनी अवकाश िदने 
िनण�य गनु�  गैरकानूनी छ । उ� िमित २०५६/५/७ को 
गैरकानूनी िनण�य पनुरावेदन अदालतबाट उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गनु�पन�मा नगरी �रट नै खारजे 
गन� गरी भएको आदशे बदर भागी ह�दँा मेरो प�लाई 
िव�ालयमा हािजर गराउन ु र िनजले पाउने म�ुा 
चलेको अविधस�मको तलब वेतनमानसमेत िदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 

ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।
�य�तै िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लयसमेतको 

तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
नारायणबहादरु थापाले िवप�ीले आ�नो िनवेदनमा 
कुन ऐनको, कुन दफाअनसुार पद बहाली गन� पाउने 
हो ? सो स�ब�धमा केही उ�लेख गन� सकेका 
छैनन् । िनज पनुरावेदक िव�ालयमा लामो समयस�म 
उपि�थत नभएपिछ िनजका नाउमँा िज�ला िश�ा 
काया�लय �प�देहीबाट अनपुि�थत भएको कारण 
खलुाई �प�ीकरणसिहत उपि�थत ह�न आउन ु
भनी प�ाचार भएकोमा सोप�ात् पिन उप�थित ह�न 
नआएपिछ िनजलाई िश�ा ऐन िनयमावलीअनसुार 
अवकाश िदएको ह�दँा पनुरावेदकको �रट िनवेदन खारजे 
गन� ठहराएको स�ु आदेश मनािसब ह�दँा सदर ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजम बहस िजिकर सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट �रट खारजे गन� गरी भएको िमित 
२०७१।३।३० को िनण�य िमलेको छ छैन ? परुावेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� हो, होइन ? �यसतफ�  
िनण�य िदन ुपन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मउपर �प�देही 
िज�ला अदालतमा कत��य �यान म�ुा परकेो कारण 
प�ाउमा परी म�ुाको अनसु�धानको िसलिसलामा 
थनुामा रहेकोले आ�नो िव�ालयमा �ज ुहािजर ह�न 
नसकेको कारण िमित २०५५/१/४ गते उ�ा�तको 
लािग मेरो सि�चत िबदा �वीकृत गरी म�ुामा पपु�� 
गन�का लािग िवप�ी िव�ालयसम� िनवेदन िददँािददँैको 
अव�थामा िज�ला िश�ा काया�लय �प�दहेीले िमित 
२०५६/५/७ गते िमित २०५५/१/६ गतेदेिख लागू ह�ने 
गरी त�कालीन िश�ा िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६४ को (च) बमोिजम अवकाश िदने िनण�य गरकेाले 
उ� िमित २०५६/५/७ गतेको िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकलाई िव�ालयमा हािजर 
गराउन ु र िनजले पाउने म�ुा चलेको अविधस�मको 
तलब वेतनमानसमेत िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
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परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी रहेको 
पाइयो । िज�ला िश�ा काया�लयले के कित कारणले 
िव�ालयमा अनपुि�थत भएको हो ? कारण खलुाई 
�प�ीकरणसिहत प� पाएको िमितले ७ िदनिभ� 
यस काया�लयमा उपि�थत ह�न ु होला अ�यथा 
िश�ा िनयमावलीअनसुार कारबाही ग�रने छ भनी 
िनवेदकलाई जानकारी गराउदँागराउदैँ पिन िनवेदक 
िव�ालय र िश�ा काया�लयमा उपि�थत नभएकाले 
िमित २०५६/५/७ गते िज�ला िश�ा काया�लयले 
िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो, िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �ी आदश� मा�यिमक िव�ालय 
मच�वारसमेतको सयं�ु िलिखत जवाफ रहेको, �रट 
िनवेदक रमाशंकर ि�पाठीलाई फौजदारी अिभयोग 
लागेको र िनज प�ाउमा परी अनसु�धानमा रहेको 
भ�ने स�बि�धत िनकायबाट कुनै जानकारी नआएको 
कारण त�कालीन िश�ा िनयमावलीबमोिजम िमित 
२०५६/५/७ को िनण�यअनसुार २०५५/१/६ देिख 
लागू ह�ने गरी िनजलाई अवकाश िदएको हो भ�ने िज�ला 
िश�ा काया�लयको िलिखत जवाफ रहेको देिखयो । 
िमिसल सामेल रहेको च.नं. ३२५ िमित २०५६।५।७ 
को प�ानसुार िनवेदकलाई िश�ा िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८ बमोिजमको कारबाहीको िसलिसलमा 
यस काया�लयको िमित २०५६।५।७ को िनण�यानसुार 
मच�वार आदश� मा�यिमक िव�ालयको िन�न मा�यिमक 
िव�ालय ततृीय �ेणीको िश�क पदबाट िमित 
२०५५।१।६ देिख लागू ह�ने गरी िश�ा िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ६४ (च) बमोिजम भिव�यमा शैि�क 
सेवामा अयो�य नठह�रने गरी भनी अवकाश िदएको 
पाइयो ।

३. त�कालीन िश�ा िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ५४ मा िश�कले �ी ५ को सरकार�ारा �वीकृत 
साव�जिनक िबदाको अित�र� िविभ�न िबदाह� पाउने 
�यव�था दिेख�छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ९ 
मा िलिखत सूचना िवना ३० िदनस�म िव�ालयबाट 
अनुपि�थत रहेमा य�तो िश�कलाई नोकरीबाट 
हटाउन सिकने छ र एक वष�स�म िवना सूचना 

अनुपि�थत रहेमा िनजको पदािधकार रहेको पद �वतः 
समा� ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था देिख�छ । उ� 
िनयमावलीको िनयम ६४ मा उिचत र �या� कारण 
भएमा िव�ालयका िश�कलाई िदन सिकने िविभ�न 
सजायको �यव�था ग�रएको छ । िमित २०७०।१२।७ 
को �ी मच�वार आदश� उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
प�मा समेत रमाशकंर ि�पाठी यस िव�ालयमा िमित 
२०५५।१।४ स�म हािजर रहन ु भएको र �यसपिछ 
िनजले िबरामी िबदाका लािग िनवेदन पठाउन ुभएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको अव�थामै पनुरावेदकलाई 
त�कालीन िश�ा िनयमावली, २०४९ को िनयम 
५४(९) को आधारमा सोही िनयमावलीको िनयम 
६४ बमोिजम िमित २०५५।१।६ बाट अवकाश िददँा 
िनजले पेस गरकेो िबदा र सि�चत िबदाको स�ब�धमा 
कुनै िववेचना नै नगरी िज�ला िश�ा काया�लय 
�प�दहेीबाट िमित २०५६।५।७ गतेका िदन िनज 
िव�� कारबाही �व�प उठाइएको िट�पणी आदेशका 
आधारमा अवकाश िदएको दिेखयो ।

४. िज�ला िश�ा काया�लय �प�दहेीबाट 
िमित २०५५।१।६ देिख लागू ह�ने गरी त�कालीन 
िश�ा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६४(च) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग  अयो�य नठह�रने 
गरी अवकाश पाएका यी पनुरावेदकले आरोिपत कत��य 
�यान म�ुाबाट सफाइ पाएपिछ पनुब�हाली भई सेवा 
गन� अवसर पाउ ँभनी िश�ा रा�यम��ीसम� िदएको 
िनवेदनमा िमित २०६७।९।२१ मा मागबमोिजम 
आव�यक कारबाही अगािड बढाउने भ�ने तोक आदेश 
भएको अव�थामा उ� आदेशको स�दभ�मा कुनै 
कारबाहीसमेत भएको अव�था देिखन आएन । िश�ा 
रा�यम��ीबाट भएको तोक आदेशको स�ब�धमा के 
कुन कारणबाट कारबाही अगािड बढाउन नसिकएको 
हो ? सोबार ेस�बि�धत िनकायले केही पिन खलुाउन 
सकेको अव�थासमेत दिेखन आएन । साथै सो 
तोक आदेशबार े केही कारबाही भए नभएको बारेको 
जानकारी स�बि�धत प� यी िनवेदकलाई िदएको 
पिन देिखदँैन । िनवेदक िव�ालयमा गैरहािजर भएको 
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स�ब�धमा िनजलाई �ारि�भक �पमा नै िनल�बनमा 
राखेको देिखदँैन । िनज िव�ालयमा लामो समयस�म 
गैरहािजर रहेको स�ब�धमा पिन िनजउपर कारबाही भई 
कुनै िनण�य भएको भए िनजलाई आफू िव�� लागेको 
अिभयोगमा �प�ीकरण पेस गन� पया�� मौका िदनपुन�मा 
सोसमेत िदएको दिेखदँैन । मािथ�लो म��ी�तरबाट 
भएको तोक आदशेको स�ब�धमा पिन कुनै कारबाही 
नगरी अझ लामो समयस�म िव�ालयमा गैरहािजर 
रहेको भ�ने कारणले िनजलाई सेवाबाट अवकाश िदने 
गरी िनण�य भएको देिखयो । 

५. यसरी िनवेदकलाई एकैचोिट 
सेवाबाट अवकाश िदनपूुव� उिचत समयसिहतको 
�प�ीकरण पेस गन� मौका िदनपुन�मा सो िदएको पिन 
देिखएन । गैरकानूनी काय� गन�लाई कारबाही गदा� 
पिन कानूनबमोिजम नै गनु�पन� ह��छ । गैरकानूनी 
काय� गरकेो भनी कुनै पिन रा��सवेकलाई बहालमा 
रहकेो पदबाट अवकाश िदँदा वा हटाउँदा पिन पिहले 
िनल�बन गरी �प�ीकरण सोधी पेस गन� उिचत 
मौका िदएर मा� हटाउनु पन� ह��छ । यसै स�दभ�मा 
िनवेदक नरशे डगौरा िव�� िवप�ी सश� �हरी बल, 
�धान काया�लय, हलचोक, काठमाड�समेत भएको 
(नेकाप २०७२, अंक ९, िन.नं. ९४६४) उ��ेषण 
म�ुामा कुनै पिन कम�चारी िव�� उसको आचरण 
�यवहार स�ब�धमा कारबाही गदा� बढो सतक� ताका 
साथ कानून र िनयमको पालना गरी गनु�पन� ह��छ । 
िकनिक रोजगारीको अिधकार जीवनको अिधकारसगँ 
जोिडएको ह��छ र स�बि�धत �यि�मा� होइन 
उससगँ आि�त प�रवारमािथ पिन य�ता कारबाहीले 
�ितकूल �भाव पान� स�दछ । यसरी रोजगारीको 
अिधकारबाट वि�चत गन� गरी िनण�य गदा� स�बि�धत 
िनयमले �प��पले तोिकिदएको िविध र �ि�याह�को 
पूण��पमा अवल�बन गरी गनु� पन� । रा�यको संय��बाट 
कुनै कम�चारीलाई कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा��त 
गन� गरी िनण�य ग�र�छ भने य�तो अव�थामा रा�यबाट 
उ� �यि�को रोजगारीको अिधकारको उ�लङ्घन 
भएको मा�नु पन� भ�ने र साथै वीरबहादरु राउत अिहर 

िव��, गहृ म��ालय, िसहंदरबार काठमाड�समेत 
भएको (ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, िनण�य नं. ८६६३) 
उ��ेषण म�ुामा कुनै िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा 
आघात पद�छ भने िनण�य गनु�पूव� सुनुवाइको मौका 
िदनुपन� कुरा अिनवाय� र �वाभािवक ह��छ । सुनुवाइको 
मौका निदई ग�रएको िनण�यले िनण�यको �थान नै िलन 
नस�ने ह�दँा �याियक �ि�यामा वैधािनक मा�यता �ा� 
गन� नस�ने । �ाकृितक �यायको िस�ा�तले �याियक 
�ि�यालाई �व�छ र िव�सनीय बनाउने ह�दँा यसको 
उपे�ा गरी भएको िनण�यलाई पूवा��ही िनण�यको 
सं�ा िदनु उपयु� ह�ने । सेवाबाटै बखा��त गन� ज�तो 
अि�तम र कठोर सजाय गदा� �चिलत सेवास�ब�धी 
ऐन िनयममा उि�लिखत काय�िविधको अ�रश: पालना 
वा अवल�बन ग�रएको ह�नुपद�छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको उ�लङ्घन गरी वा कानूनबमोिजमको 
उिचत �ि�या पालना नगरी िनण�य ह�न पु�दछ भने 
�य�तो िनण�यलाई कानूनको �ि�मा शू�य मा�नुपन� 
भ�ने कानूनी िस�ा�तह� �ितपादन भएको पाइ�छ । 
उपयु�� म�ुाह�मा �ितपािदत िस�ा�तको रोहमा हेदा�  
यी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने काम कारबाही र िनण�य 
गनु�अिघ िनजलाई िव�ालयमा उपि�थित ह�न आउन 
भनी पटकपटक घर ठेगानामा प�ाचार गरी ताकेता 
गरकेो र अि�तम मौकाको लािग िमित २०५६।४।३ 
गते काि�तपरु दैिनक पि�कामा सूचना �कािशत भएको 
भ�ने बेहोरा िनजलाई अवकाश िदने �योजनको लािग 
उठाइएको िमित २०५६।५।७ को िट�पणी र आदेशमा 
उ�लेख भएको देिखए पिन िनजलाई िनल�बन गरी 
िश�क पदबाट हटाउन ु पन�स�मको कानूनी आधार 
र कारण उ�लेख गरी �प�ीकरणस�म सोिधएको 
अव�था देिखन आएन । िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउन ु
पन� कारण उ�लेख गरी �प�ीकरण नै नसोिधएको 
कारणले िनज िव��को कारबाहीमा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम आ�नो भनाइसमेत पेस गन�स�मको 
सनुवुाइको मौकासमेत �दान ग�रएको भ�न िम�ने �प� 
अव�था देिखन आएन ।

६. कुनै पिन आरोिपत कम�चारी एवं 
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रा��सेवकलाई नोकरीबाट बखा��त गनु� पूव� िनजलाई 
लगाएको आरोपको स�ब�धमा आ�नो भनाइ रा�ने वा 
मौका �दान गन� अवसरअ�तग�त सनुवुाइको िस�ा�त 
(Principle of hearing) िवशेषतः �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तम�येको एउटा खास िस�ा�तलाई बा�या�मक 
�पमा नै पालना गनु�पन� ह��छ । िवप�ीह�ले िनवेदक 
धेर ै लामो समयपिछ मा� �रट �े�मा �वेश गरकेाले 
िवल�बको िस�ा�तअनसुार िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  
भ�ने िजिकर िलएका छन् । िनवेदक िव�� कत��य 
�यान म�ुाको अिभयोग लागेपिछ िनज िश�कको 
नोकरीको सेवामा लामो समयदिेख अनपुि�थत रहेका 
र सोही कारणले िनजलाई िमित ०५६।५।७ को 
िनण�यले सेवाबाट अवकाश िदएको र सेवाबाट अवकाश 
िदएउपर िनज िमित २०७०।१२।२ मा ��ततु �रट 
िनवेदन िलएर अदालत �वेश गरकेो अव�थालाई 
िवप�ीह�ले धेर ै िवल�ब गरी अदालत �वेश गरकेो 
भनेका छन् । िनवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश 
िदएको लामो समयपिछ मा� िनज उ� िनण�य िव�� 
अदालतमा �वेश गर ेपिन िनज अदालत �वेश गन�मा 
िवल�ब ह�नको कारण र िनजलाई नोकरीबाट हटाउदँा 
अपनाएको �ि�या पिन कानूनस�मत छ, छैन ? भ�ने 
अक� पाटो पिन िनज �यादै िवल�ब गरी �रट �े�मा 
�वेश गरकेो भ�ने िजिकरभ�दा कानूनी �पमा कम 
मह�वपूण� रहेको देिखदँनै । कत��य �यान ज�तो ग�भीर 
अिभयोग लागी सोको कारबाही �ि�या चिलरहेको 
अव�थामा �य�तो �यि� नोकरीसगँको समीपमा रही 
रहन स�ने अव�था नै रहदैँन । यसै कारणले िनज 
िश�क नोकरीको समीपबाट लामो समयस�म टाढै रही 
िनजले �यान म�ुाबाट सफाइ पाएपिछ मा� आ�नो 
नोकरीसगँको स�पक� मा आउदँास�म बीचको लामो 
अ�तरालको समयलाई िवल�ब भ�न खोिजए पिन िनज 
िव�ालयमा गैर हािजर रहन ुपरकेो र अदालतमा �रट 
�े�मा �वेश गदा� िवल�ब ह�नकुो कारणलाई अनिुचत 
भ�न िम�ने आधार र अव�था देिखन आउदँैन । 
िनजलाई यस अविधको बीचमा भएको कारबाहीको 
प�ृभूिममा िनजलाई िनल�बन पिन नगरी �प�ीकरण 

पिन नसोधी पदबाट हटाउदँा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअ�तग�त आ�नो भनाइ रा�ने सनुवुाइको 
मौका अिनवाय�त िदनपुन�मा सो निदई य�तो मह�वपूण� 
कानूनी �ि�याको ग�भीर �िुट भएको कारबाहीलाई 
औिच�यपूण� �पमा भएको िवल�बलाई िवल�बको 
िस�ा�तको आधारले कानूनी हैिसयत �दान गन� िम�ने 
अव�था देिखदैँन । य�तो अव�थाको औिच�यपूण� 
िवल�बलाई अनिुचत िवल�ब मा�न ुह�दँैन । िनवेदकलाई 
कत��य �यान म�ुाको अिभयोग लागेपिछ िनजले उ� 
अिभयोगबाट सफाइ नपाएस�म िनज उ� नोकरीमा 
गैरहािजर रहन ुपरकेो अव�थाको अविधमा िनजलाई 
नोकरीबाट हटाएको िव��मा उपचार मा�न िदएको 
��ततु �रट िनवेदनलाई �याद ै िवल�ब गरी िदएको 
भ�न ुउिचत र तक� सङ्गत मा�न िम�दैन ।

७. िवल�बको िस�ा�त कानूनी िस�ा�त 
हो । �ाकृितक कानूनको सही र �भावकारी �पमा 
�योग ग�रएको छ भने मा� िवल�बको िस�ा�तको 
मा�यतािभ� �वेश गन� िम�छ । यिद सुनुवाइको 
मौका नै निदई सोको कानूनी �ि�या नै पूरा नगरी 
कसैउपर िनजका िव�� कुनै िनण�य ग�रएको छ भने 
औिच�यहीन िवल�बको आधारमा �यायको मम�िभ� 
�वेश नगदा� �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई नै 
उ�लङ्घन गरकेो मािनन जा�छ । पया�� र उिचत 
�पले सनुुवाइको मौका नै नपाएको अव�थामा 
िवल�बको िस�ा�त कुन िव�दुबाट �ार�भ ह��छ भ�न 
सिकने अव�था नै रह�न । म�ुाको �कृित, ते�ो प�को 
हक िसज�ना भए नभएको र प�को आचरण ज�ता 
कुरालाई समेत म�यनजर गरी िवल�बको िस�ा�तको 
�योग भई आएको हा�ो �याियक अ�याससमेत रहेको 
छ । �रट ��ेमा यित समयपिछ नै िवल�ब सु� ह�ने 
भनेर हद�याद र �याद ज�तो सवंेदनशील बुदँाको 
िवषयलाई अित कठोर भएर सीमाङकन गन� िवषय 
पिन होइन । �रट िनवेदन िदनै पन� �याद र िवल�ब 
ह�ने समय िदन ग�तीको िहसाबले िनधा�रण गन� पिन 
सिकँदैन । ते�ो प�को हक िसज�ना भई नसकेको 
अव�थामा मु�ाको त�यको पृ�भूिमबाट नै �रट 
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�े�मा �वेश गरकेो समय अित िवल�ब भए नभए 
बार े सू�म �पले अित सवेंदनशील भएर िनधा�रण 
गनु� पन� ह��छ । जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट 
अवकाश िदनुपूव�को कारबाहीमा िनजलाई आ�नो 
भनाइ रा�न े सुनुवाइको पया�� मौका र अवसर 
िदनु पन� भ�ने �ाकृितक �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तलाई युि�यु� आधार र कारणसिहतको 
िवल�बले िन�तेज गन� स�दैन । यसथ� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअ�तग�तको सनुवुाइको मौकाको 
अवसरलाई अिनवाय� �पमा अवल�बन नगरी भएका 
काम कारबाहीमा िवल�बको िस�ा�तलाई गौण 
�पमा नै �थान िदनु पन� ह�दँा पया�� �पमा सनुवुाइको 
मौका �दान नगरी पनुरावेदकलाई सेवाबाट अवकाश 
िदने गरी िमित २०५६।५।७ मा भएको िव�ालयको 
िनण�यलाई सदर गन� गरी िव�ालयको उ� िनण�यउपर 
यथोिचत समयमा नै कानूनी उपचारको लािग 
अदालतमा �वेश नगरकेो भनी अनिुचत िवल�बको 
िस�ा�तको आधारमा �रट खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७१।३।३० को आदेश 
कानून एव ं �ाकृितक �यायको रोहमा औिच�यपूण� 
देिखन आएन ।

८. यी पनुरावेदकलाई कत��य �यान म�ुाको 
अिभयोग लागेकोमा िमित २०६४।८।२४ मा सफाइ 
पाउने गरी फैसला भएको देिख�छ । कुनै पिन �यि� कुनै 
म�ुामा अिभय�ु ह�न ुर दोषी सािबत ह�न ुअलग िवषय 
हो । कुनै अिभयोग लागेकै कारणबाट कानूनत: कसैको 
सेवा सिुवधा समा� ह�ने गरी असर पन� गरकेो ह�दँनै, 
यिद �यसो गन� हो भने कसैको पिन पेसा �यवसाय, 
रोजगारी सरुि�त ह�न स�दैन । आफूलाई लागेको 
अिभयोगबाट सफाइ पाएपिछ ऊ आ�नो सािबकको 
पेसा, �यवसाय र रोजगारमा पूव�वत् �पमा फक� न 
पाउन ु कुनै पिन �यि�को अिधकार हो । रोजगारीको 
अिधकार भनेको �यि�को मौिलक तथा जीवनको 
अिधकारसगँ ��य��पमा जोिडएको हक हो । यो 
हकलाई हा�ो संिवधानले र मानव अिधकारस�ब�धी 
धेर ै अ�तरा� ि��य अनबु�धका द�ताबेजह�ले संर�ण 

गरकेा छन् । Universal Declaration of Human 
Rights, 1948 को धारा २३ मा Everyone has the 
right to work, to free choice of employment, 
to just and favorable conditions of work and 
to protection against unemployment भ�ने 
�यव�था गरी ��येक �यि�को काम गन� अिधकार 
तथा बेरोजगारी िव��को अिधकारको ��याभूत 
गरकेो छ । �यसैगरी International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Right, 
1966 को धारा ६ मा The States Parties to the 
present Covenant recognize the right to 
work, which includes the right of everyone 
to the opportunity to gain his living by work 
which he freely chooses or accepts, and 
will take appropriate steps to safeguard this 
right. को �यव�था गररे रोजगारीको अिधकारलाई 
��याभूत गरकेो छ । प� रा�� भएको नाताले उ� 
�यव�थाको पालना गनु�  र गराउन ुनेपालको दािय�व नै 
ह�न आउछँ । �यसैगरी त�कालीन नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) को (च) मा ��येक 
नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार 
गन� �वत��ता ह�नेछ भ�ने र धारा १८ मा रोजगारी 
तथा सामािजक सरु�ास�ब�धी हकको उ�लेख गरी 
��येक नाग�रकलाई कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
रोजगारीको हक ह�नेछ भ�ने �यव�था गरी रोजगारीको 
हकलाई मौिलक हकको �पमा �थािपतसमेत गरेको 
छ । िनवेदक पिहलेदेिख नै �थायी िश�क पदको पेसामा 
काय�रत रहेका �यि� ह�न् भ�ने त�यमा कुनै िववाद 
दिेखदैँन । कानूनबमोिजमको उिचत तथा �यायसङ्गत 
�ि�याबाट बाहेक िनजलाई उ� पदबाट पद�यतु गन� 
निम�ने ह�दँा �य�तो अव�थामा बाहेक िनजलाई आ�नो 
पदमा िनवा�ध �पले काय�रत रहन कानून एवं संिवधानले 
नै ��याभूत गरकेो छ । अतएव: ��ततु िवषयमा �रट 
िनवेदकलाई आफू िव�� कत��य �यान म�ुाको 
अिभयोग लागेको कारणले िबरामी िबदाको िनवेदन 
छाडी बा�यतावश िनज काय�रत िव�ालयमा गैरहािजर 
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ह�न ुपरकेो सिृजत अव�थाको आधारले िनजलाई िश�ा 
ऐन तथा िनयमावलीिवपरीत कानूनबमोिजमको �ि�या 
एवं �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम सनुवुाइको 
मौका नै �दान नगरी िनजलाई पेसा, �यवसाय तथा 
रोजगारीको अिधकारबाट वि�चत गन� गरी िश�क 
पदबाट म�ु ग�रएको िनण�यले िनवेदकको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ (३) को 
(च) र धारा १८ को मौिलक हक तथा International 
Covenant on Economic, Social and Cultural 
Right, 1966 को धारा ६ को अिधकारको उ�लङ्घन 
भएको देिखन आयो ।

९. य�िप पनुरावेदकले �यसै पिन ६० 
वष� उमेरको हदबाट िमित २०७०।३।२६ गते �वत: 
अवकाश पाउने देिख�छ । िनज िव�� अिभयोग 
लागेको कत��य �यान म�ुाको अि�तम फैसला ह�न 
समय ला�न ु�वाभािवकै ह�न जा�छ । यस अव�थाको 
लामो समयको लािग िनजले �वीकृितको लािग माग गरी 
पेस गरकेो र अ�य सि�चत रहेको िबदासमेत अपया�� 
ह�न स�ने �वाभािवकै हो । िनजले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाएको य�तो अव�थास�ममा िनवेदकले 
सेवाबाट उमेरको हदले अिनवाय� अवकाशसमेत 
पाइसकेको अव�था रहेको दिेख�छ । यसबीचको 
अविधमा िनजले �वीकृितको लािग माग गरी पेस गरकेो 
र िनजको सि�चती अ�य िबदाले खा�ने अविधस�मको 
लािग वेतनमान िबदा मानवीय आधारमा समेत �वीकृत 
ग�रिदन ुपन� ह��छ । सि�चती सबै िबदाबाट नपगु भएमा 
गैर हािजरीको अविधको हकमा मा� बेतलबीको अव�था 
रहने अथा�त् तलबमान िदइरहन ु पन� अव�था ह�दँनै । 
उि�लिखत स�दभ�मा आ�नो हक�ित सजग नरही 
िवल�ब गरी �ितकूल असर परपेिछ मा� उपचारको 
माग गरकेो भ�ने आधार देखाई �रट खारजे गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअ�तग�तको सनुवुाइको िस�ा�तलाई 
पूण� �पले पालना नगरकेो भ�ने कानूनी एवं सै�ाि�तक 
�ि�कोणबाट उिचत मा�न सिकएन ।

१०. अतः उि�लिखत मािथ िववेिचत आधार 
�माणबाट िनवेदकलाई बा�यतावश सिृजत हद�यादको 
लामो अव�थालाई िवल�बको िस�ा�त लगाई �रट 
िनवेदन खारजे गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७१।३।३० को आदशे कानून एवं 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअन�ुप िमलेको नह�दँा सो 
उ�टी भई उिचत र पया�� सनुवुाइको मौका नै निदई 
मच�वार आदश� मा�यिमक िव�ालय मझगावको िन�न 
मा�यिमक िव�ालय ततृीय पदमा काय�रत यी िनवेदक 
रमाशंकर ि�पाठीलाई िश�क पदबाट अवकाश िदएको 
िज�ला िश�ा काया�लय �प�दहेीको िमित २०५६।५।७ 
को िनण�यलाई मनािसब ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७१।३।३० को आदेश उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  साथै िनवेदकले हाल उ� 
पदबाट उमेरको हदले अवकाशसमेत पाइसकेको 
ह�दँा िनज गैरहािजर रहेको िदनम�येबाट िनजले माग 
गरकेो िबदा िनजको सि�चती सबै �कृितको िबदाबाट 
खा�ने जित �वीकृत गरी र बाकँ� गैरहािजरी िदनह�को 
बेतलबी कायम गरी उमेरको हदको कारणले िनजको 
िनविृ�भरणको अविध पिुग सकेको भए िनजलाई 
िनविृ�भरणको सिुवधा �दान गन� र पाउने स�ब�धमा 
समेत जे जो गनु�  पन� हो अ�य सबै बाकँ� कारबाहीह� 
िनवा�ध �पले अगािड बढाइिदन परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
स�बि�धत काया�लयलाई िनयामानसुार गरी िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
इित संवत्  २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।
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