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स�पादकस�पादक  : : �ी�ी  गजे��बहादरु �संहगजे��बहादरु �संह  
  

�काशन�काशन,,  स�ार तथा स�ार तथा स�पादनस�पादन  शाखामाशाखामा  काय�रकाय�रत्त ् 

कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

शाखाशाखा  अ�धकृतअ�धकृत  �ी�ी  राजनराजन  बा�तोलाबा�तोला  

शाखा अ�धकृत �ी शाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवर�मनबहादरु कँुवर  
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काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  कृ�णबहादरुकृ�णबहादरु  �े��े�  
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�ब�ब����  शाखामाशाखामा  काय�रकाय�रत्त ् कम�चार�कम�चार�  

�ड�ड..�ी�ी  नरबहादरुनरबहादरु  ख�ीख�ी  

म�ुणम�ुण  शाखामाशाखामा  काय�रतकाय�रत  कम�चार�ह�कम�चार�ह�    

सपुरभाइजरसपुरभाइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

म�ुण अ�धकृत �ी आन�दम�ुण अ�धकृत �ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  

�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न  

�स�नयर�स�नयर  हे�परहे�पर  �ी�ी  तलुसीनारायणतलुसीनारायण  महज�नमहज�न  

�स�नयर�स�नयर  �से�यान�से�यान  �ी�ी  नरे��म�ुननरे��म�ुन  ब�ाचाय�ब�ाचाय�  
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�स�नयर�स�नयर  मेका�न�समेका�न�स  �ी�ी  �नम�ल�नम�ल  बयलकोट�बयलकोट�  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  मीरामीरा  वा�लेवा�ले  

क�पोिजटरक�पोिजटर  �ी�ी  ��मलाकुमार���मलाकुमार�  ला�मछानेला�मछाने  

�से�यान�से�यान  �ी�ी  केशवबहादरुकेशवबहादरु  �सटौला�सटौला  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  अ�यतु�सादअ�यतु�साद  सवेुद�सवेुद�  
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नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७२... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७३, साउन, �न.नं.९५७२, प�ृ ५८३ 

 
सव��च अदालत बलेु�टनको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

सअ बलेु�टन २०७३ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७३, साउन – १, प�ृ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

म�ुक म�ुक MM  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

  

नेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टननेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

  यो वेभसाइट खोलेप�छ बायायो वेभसाइट खोलेप�छ बाया FFतफ�  तफ�  नेपाल कानून प��का नेपाल कानून प��का 

तथा �यसको तल तथा �यसको तल सव��च अदालत बलेु�टनसव��च अदालत बलेु�टनमा मा ि�लक ि�लक 

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� 

प�न र हाल �नप�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेछछ  ।।  

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत 

हालस�म हालस�म �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा 

अ��जेीमा र अ��जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु� ऐनसालको मलुकु� ऐन,,  �याय �वका�सनी �याय �वका�सनी 

एवएवम ्म ्  �व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �न�व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �नMMश�ुक प�न र श�ुक प�न र 

डाउनलोड गन� स�कनेछ । डाउनलोड गन� स�कनेछ ।   
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1=  

९५७२ 
 

पूण� 
 

लुटिपट हक 
कायम 

पु�य�साद 
लुइटेलसमते 

िव�� 
सिुम�ादवेी पा�ड े

 गदा� तयार योजना नगर मासाल १९९८  नै 
साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको 
िववािदत ज�गा त�कालीन राजिवराज 
नगरप�चायतबाट २०३१।९।१५ मा असिफ�  
साह� रौिनयारका नाउँमा दता� गन� िनण�य गदा� 
�वीकृितको लािग त�कालीन �ी ५ को 
सरकारमा पठाउन े भ�ने उ�लेख भई 
सोहीबमोिजम िमित २०३१।१२।७ मा 
समथ�नका लािग लखेी पठाएकोमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट �वीकृती भई नआउँदै 
तह तह हक ह�ता�तरण ग�रएको र 
हालस�म पिन �वीकृित �ा� गन� नसकेको 
अव�था छ । दाता तथा परदाताले नै िलएको 
हक प�का भई नसकेको अव�थामा िनजबाट 
�ा� गन� वादीको सो ज�गामा हक भएको 
भनी स�झन निम�न े।  

५८३ 

2=  

९५७३ 
 

पूण� 
 

भरपाई िलखत दता� 
बदर दता� कायम 

पुरण शमशरे 
ज.ब.रा. 
िव�� 

खड्गकुमारी 
राणासमते 

 लनपेा  सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, 
ज�गावाला र मोहीिबच बाडँफाडँको काय� गन� 
गराउन समय तोक� सूचना �काशन भएपिछ 
ज�गाधनी र मोहीबीच ज�गा बाडँफाडँ गन� वा 
ज�गाधनी र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा 
एकलौटी कामय गन� काय� अंश म�ुा परकेो 
कारणले रोिकन स�दैन । �यो 
कानूनबमोिजम बाडँफाडँ ह��छ । 
कानूनबमोिजम भएको काय�लाई लेनदने 
�यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद 
गन� पाउन ेभ�न निम�ने ।  

५९५ 
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९५७४ 
 

पूण� 
 

िमलाप� बदर 

युगलिकशोर 
िसहंसमते 

िव�� 
िव�द�ेर साह 

हलुवाई 

 साव�जिनक पोखरीको सरं�ण गनु�पन� 
दािय�वबाट िवमखु भई साव�जिनक 
पोखरीका स�ब�धमा चलकेो िखचोला म�ुामा 
गाउँ िवकास सिमितका अ�य�समतेल े
साव�जिनक पोखरीलाई �यि� िवशषेको 

६०२ 



 

ii

िनजी पोखरीको �पमा मा�यता िदन े गरी 
वादी दाबी कायम ह�न े गरी एक आपसमा 
गरकेो िमलाप�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�न े ह�दैँन । साव�जिनक ज�गालाई 
पुनरावेदक �ितवादीको िनजी स�पि� हो 
भ�न े �माण िसज�ना गन� �योजनका लािग 
�ितवादीह� आपसमा िमली सा.द.ेन.ं 
१२४७ को िखचोला म�ुामा िमलाप� भएको 
दिेखँदा सो बदिनयतपूव�क भएको 
िमलाप�लाई कानूनस�मत मा�न   निम�न े। 

4=  

९५७५ 
 

पूण� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

अिधव�ा 
�काशमिण 
शमा�समते 

िव�� 
नपेाल सरकार 

 जसरी हामी कुनै िवकास वा आिथ�क लाभका 
िनिम� हा�ा अम�ुय ऐितहािसक धरोहर 
भ�काउन वा पुन� कुरा गन� स�दैन�, �यसरी 
नै जैिवक िविवधताको मू�यलाई माव�ल वा 
रोडा ढंुगासगँ साटन सिक�न । गोदावरी 
��ेको धािम�क र सा�ंकृितक स�पदा, जैिवक 
िविवधता, लोप ह�न े अव�थामा रहकेा 
चराच�ुङ्गी, पुतली, वन�पित, 
पा�रि�थितक�य �णाली तथा �ाकृितक 
सौ�दय�ताको कुनै मू�य छैन । य�ता अमू�य 
�ाकृितक स�पदाह� सदूुर पु�तास�मका 
लािग सरं�णीय र स�ंहणीय ह�दँा माव�ल 
होइन सनु वा िहरा नै पाइ�छ भन े पिन 
गोदावरी ज�तो जैिवक िविवधताको 
सजंीवनी पहाड खो�न र भ�काउन   
नपाइन े। 

६१२ 

5=  

९५७६ 
 

पूण� 
 

परमादशे / 
�ितषेध 

अपूव� खितवडासमते 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 कुनैपिन �यि� फौजदारी कसरुमा िहरासतमा 
वा थनुामा रहकेो अव�थामा अ� �यि�को 
भ�दा िनजको वैयि�क �वत��ता केही 
हदस�म िनयि��त ह�न पु�न जान े ह�दँा 
वैयि�क �वत��तालाई असीिमत, 
अिनयि��त, पूण� र िनरपे� हकको �पमा 
�हण गन� िम�ने नह�न े।  

६७९ 



 

iii

6=  

९५७७ 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

अिधव�ा 
पदमबहादरु ��े 

िव�� 
काठमाड� 

महानगरपािलकाको 
काया�लय, 
बागदरबार, 

काठमाड�समते 

 पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� ज�ता व�तु 
आफँैमा फोहरमैला भएको ह�दँा यसल े
वातावरणका िविभ�न अवयवह� ज�तै जल, 
�थल र वायु �दषुण गनु�का साथै 
वातावरणको अक� मह�वपूण� प� ��यको 
समते �दषुण गद�छ । िविभ�न मानवीय तथा 
�ाकृितक कारणबाट उ�प�न ह�न े
वातावरणीय असर वा �ितले आखँाको 
��यमा पन� नकारा�मक असरज�य अव�था 
नै ��य �दषुण हो । सहरी ��ेमा ह�न े
उि�लिखत �दषुणज�य फोहरमैलाको कारक 
त�व मानवीय ि�याकलाप नै मा�नपुन� ह��छ । 
मािनसह�को सवा�िधक आवतजावत ह�न े
�थलह�मा �यवसाियक तथा राजनीितक 
�योजनका लािग रािखएका तथा टािँसएका 
पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� एवम ् िभ�े 
लेखनले मािनसको ��यमा िद��िमत गन�, 
सवारी दघु�टना बढाइ सरु�ा �यव�थामा 
असर गन�, अनाव�यक�पमा िझ�याहट 
बढाउन,े ससूुिचतभ�दा पिन गलत सूचना 
बढाउन,े अितरि�जत सूचना िदन,े सहरी 
िवकास तथा पय�टन िवकासमा अवरोध 
गनु�का साथै स�ुदर वातावरणलाई नै कु�प 
बनाउन े। 

६८८ 

7=  

९५७८ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / परमादशे 

प�कुमार मघेासी 
शाह 

िव�� 
युिनभस�ल फाइना�स 

िलिमटेड, �धान 
काया�लयसमते 

 ब�क तथा िवि�य स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ मा "कजा� असलुीस�ब�धी 
�यव�था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले 
इजाजत �ा� स�ंथालाई लेिखिदए वा 
इजाजत�ा� स�ंथामा राखेको िधतो 
सरु�ालाई कजा� रकम असलुीको �योजनाथ� 
इजाजत�ा� स�ंथाले िललाम िब�� वा अ�य 
कुनै �यव�था गरी आ�नो सावा ँ �याज 
असलुउपर गन� स�नछे" भ�न े कानूनी 
�यव�थाअनसुार ऋणीले आफूले िलएको 
कजा� रकम भ�ुान नगरमेा कजा� सरु�णको 

७०२ 



 

iv

�पमा रहकेो घरज�गासमतेका स�पि� 
कानूनबमोिजमको �ि�या पुरा गरी 
इजाजत�ा� स�ंथाले आफूले िलनपुन� सावा ँ
�याजसमतेको लेना रकमबापत िललाम 
गन�स�न े ह�दँा �य�तो िललाममा सबैभ�दा 
बढी मू�यमा िधतो सकार गन� �यि�को 
नाममा िधतो िब�� गन� िनण�य गरी दा.खा. 
गन� पठाएको काय�लाई अवैध भ�न निम�न े। 

8=  

९५७९ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / परमादशे 

गणेशबहादरु 
दरुासमते 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 �रट िनवेदकह�ले �हरी सगंठनमा िवरोध 
�दश�न गरकेो कुरा �रट िनवेदनमा नै उ�लखे 
गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदनमा आफूले गरकेो 
काय� सश� िव�ोह नभएको भ�न े पिन 
िजिकर िलएको स�दभ�मा हदेा� सश� �हरी 
ऐन, २०५८ मा ग�रएको सश� िव�ोहको 
प�रभाषाअनसुार नपेाल रा��को 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य 
एकतामा खलल पन� काय� नगरकेो भ�न े
कुराको आधार िलएको दिेख�छ । सश� 
�हरी ऐनले गरकेो प�रभाषा सश� �हरीको 
लािग भएको र �यसलाई सोही �सङ्ग र 
अथ�मा बु�नपुन� ह��छ जबक� �हरी ऐनमा 
उि�लिखत सश� िव�ोहको अथ� �हरी 
ऐनकै स�दभ�मा नै हनेु�पन�     ह��छ । यसमा 
सश� �हरी ऐन, २०५८ को �यव�था 
आकिष�त ह�न नस�न े। 

७०८ 

9=  

९५८० 
 

सयंु� 
 

बाल िब�याई 
(जबज��ती 

करणी) 

नपेाल सरकार 
िव�� 

प�रवत�न नाम दीपक 
सदा 

 जबज��ती करणी अपराधमा पीडक 
बालकको मा� अिधकार हने� ह�दैँन । पीिडत 
बािलकाको हकको सरं�ण पिन हनेु� पन�  
ह��छ । जबज��ती करणीको अिभयोगमा 
सजाय गरपेिछ �ितपूित� नभराउन े हो भन े
यहा ँपीिडतको हक सरं�ण ह�न स�दैन । ११ 
वष�को पीडकसगँ आिथ�क �ितपूित� बहन 
गन�स�न े �मता नह�न े भनी अथ� गदा� 
समाजमा पीडकको उ�च मनोबल भई अ� 
अपराध पिन ह�नस�न े कुरालाई नकान� 
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v

सिकँदैन । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११ ले नाबालक कसरुदारलाई 
उमरेको आधारमा िविभ�न �कारले 
सजायमा केही छुट िदएको भ�न े आधारमा 
�ितपूित�को हकमा समते छुट पाउन स�न े
अव�था नदिेखने । 

10= 

९५८१ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / परमादशे 

महशे�साद भ�राई 
िव�� 

सहरी िवकास 
म��ालय, 

िसहंदरबार, 
काठमाड�समते 

 कुनै पिन �ित�पधा�मा उ�मदेवार ह�नकुो 
उ�े�य िनयुि� पाउन ु हो, हकको दाबी गनु�  
हो । िव�ापन भएको पदमा दरखा�त िददँा 
�यससगँ स�बि�धत सत�ह�को पालना 
अिनवाय��पमा ग�रएको ह�नपुछ�  । िनयुि�का 
लािग यो�य अव�थामा रहकेो �यि� नै 
�य�तो पदको लािग उ�मदेवार ह�न स�छन ्र 
�य�ता उ�मदेवारको नै उपयु�ताको 
परी�ण एवं म�ुयाङ्कन ग�रने ह��छ । 
िनयुि� ह�न अयो�य �यि� उ�मदेवार ह�नका 
लािग पिन अयो�य नै ह��छन ् । अयो�य 
अविधिभ� उ�मदेवारको उपयु�ताको 
परी�ण एवं म�ुयाङ्कन चािह ँ गन� िम�छ 
भ�न ु तक� सङ्गत एवं िवकेकपूण� ह�दैँन । 
स�चालक पदबाट हटेको एक वष�िभ�ै 
क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार पदमा 
उ�मदेवार ह�न चािह ँ पाउन े तर िनयुि� ह�न 
नपाउन ेभ�न ेहो भन ेयसबाट िवरोधाभाषपूण� 
अव�था सजृना ह�न जान े।  

७२० 

11= 

९५८२ 
 

सयंु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

गौरीमाया िघिमर े
िव�� 

िवशषे अदालत, 
बबरमहलसमते 

 िनवेिदकाको बयानबाट िनजको बसाई 
सराईको ठेगाना �� खुलाएको र िनज 
काय�रत काया�लयको समते वतन 
खुलाएकोमा उ� �थानमा �याद तामले 
नगरी सािबकको रामछेाप िज�ला बेताली 
गा.िव.स.वडा न.ं २ मा �याद तामले गरी 
िवशषे अदालत, काठमाड�बाट म�ुा फैसला 
भएको दिेखयो । वा�तिवक ठेगानामा �याद 
तामले नगरी अ�य� तामले गरकेो �यादबाट 
�ितवादको मौका �दान गरकेो भ�न िम�दैन 

७२८ 
 
 
 



 

vi

भनी न.ेका.प.२०४७ िन.न.ं ४११८ पृ� 
३२६ मा �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमतेको प�र��ेयमा िनवेिदकाको 
नाउँमा जारी भई िमित २०७२।३।२८ मा 
तामले भएको �याद �रतपूव�कनै तामले भएको 
भ�न ेअथ� गन� िम�ने नदिेखने । 

12= 

९५८३ 
 

सयंु� 
 

लाग ुऔषध 
(अिफम) 

िम�ादवेी भ�डारी 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 लाग ु औषध बरामद भएको अव�थामा 
अपराध नमािननको लािग आफूसगँ लाग ु
औषध रहन ु पन� उिचत कानूनी आधार 
दखेाउन स�नपुन� ह��छ । पुनरावेिदकाको 
सािबती बयानलाई लाग ु औषध बरामद 
भएको त�य �मािणत भएकोले �माणमा 
िलन निम�न े अव�था पिन दिेखएन । लाग ु
औषध बरामद भएको अ�यथा �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा बरामदी त�य आफँैमा 
कसरुज�य ह�न पु�न े। 

७३४ 

13= 

९५८४ 
 

सयंु� 
 

उ�रपुि�तका 
कोिडङसमतेको 
अिनयिमत काय� 

गरी ��ाचार गरकेो 

केशव�साद भ�राई 
िव�� 

�ा.डा.रामकुमार 
िसहंसमते 

 आ�नो िज�माको परी�ासगँ स�बि�धत 
उ�रपुि�तका तथा सोसगँ स�बि�धत 
कागजातह� �ितवादीले बुक गरकेो होटलमा 
रा�न नस�न े भ�न े कही ँ कतैबाट �थािपत 
पिन छैन । परी�ासगँ स�बि�धत 
पदािधकारीले अव�थाअनसुार परी�ाको 
गोपनीयता तथा सवंेदनशीलतालाई �यानमा 
रा�दै सोको लािग उिचत िनण�य गन� स�न ेनै 
मा�न ुपन� । 

७४२ 

14= 

९५८५ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / परमादशे 

स�जयकुमार 
के.सी.समते 

िव�� 
पुनरावेदन अदालत, 

सखु�तसमते 

 वैकि�पक उपचारको िव�मानता रहकेो 
अव�थामा उ��षेणको आदशे जारी गन� 
िम�दैन । फैसला काया��वयनको अव�थामा 
िज�ला अदालतले गरकेो आदशेलाई बदर 
गरी कानूनअन�ुप गरकेो पुनरावेदन 
अदालतको आदशेलाई असाधारण 
��ेािधकारअ�तग�त बदर गनु�पन� ��तुत 
म�ुामा कुनै आधार दिेखँदैन । िवना आधार 
उ��षेणको आदशे जारी गदा� �याय 
िन�पादन गन� िनकायह�मा अिनि�तता 

७५८ 



 

vii

ह�नकुा साथै फैसलाको अ�त ह�ने 
अव�थासमते दिेखँदैन । जसबाट िनवेदक 
�वयंसमतेलाई असर पन� जान े। 

15= 

९५८६ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

ल�मी�काश 
स�सनेासमते 

िव�� 
नपेाल सरकार 

 मतृकको Suicide Note समते मतृकको 
कोठाबाट बरामद भएको छ र उ� Suicide 
Note मतृकले लखेेको कुरामा पिन िववाद 
दिेखँदैन । Suicide Note भनकैे आ�मह�या 
गन� सकं�प भएका मािनसले ले�दछन ्। बुबा 
मलाई माफ ग�रब�सलेा ... जुन हजुरको 
�यास असफल भयो......... िदनस�म 
ियनीह�को बचनह� सनुरे ब�न.े..... भ�ने 
मतृकको आ�नो बुबासगैँ िनराशा �य� गद� 
प� लखेेको दिेख�छ । Suicide Note लाई 
एक �कारको म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा 
पिन िलनपुन� ह��छ । आ�नो िनराशापूण� 
जीवनलाई उ�लेख गद� Suicide Note मा 
लेिखएको अिभ�यि�समतेको िव�षेणबाट 
�ितवादीह�सगँको �यवहारबाट िद�क 
लागरे म�ृयलुाई आफँैले रोजेको भ�न े �प� 
दिेखने । 

७६८ 

16= 

९५८७ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण 

कौश�या दवेी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमते 

 असाधारण ��ेािधकार कानून �ितकूलको 
��ेािधकार नभई कानून कै प�रपूरकको 
��ेािधकार हो । यसको �योग सामा�य 
अव�थामा ह�न े होइन । कानूनले �प��पमा 
काय�िविध तोक� द�ड सजायको ४८ तथा 
अ.बं. ६५ न.ं को �यव�थाअन�ुप काम 
कारवाही गरी ती काम कारवाहीको �याियक 
परी�णसमते भई आदशेको अि�तमता 
भइसकेकोमा पुनः �रटबाट हने� सिकन े
अव�था नह�न े। 

७८२ 

17= 

९५८८ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

नपेाल सरकार 
िव�� 

�भ ुमाझी 

 अिधकतम कडा सजाय भएपिछ सव��व गन� 
�ावधान तथा सव��व ग�रसकेपिछ 
�ितवादीकै स�पि�बाट �ितपूित� भराउने 
सजाय थप सजायको �पमा रहन े �ावधान 
हालको अव�थामा �यावहा�रक नदिेखने 
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viii

भएकोले �यसतफ�  �ि�गत गरी 
कानूनह�लाई �यावहा�रक बनाउनतेफ�  पहल 
गनु�समते सा�दिभ�क दिेखन आउन े।  

18= 

९५८९ 
 

सयंु� 
 

कत��य �यान 

राजदवे म�डल 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 फौजदारी कसरुमा अिभयोग दाबी िलँदा को 
कसले के क�तो अपराध गरकेो हो सोबापत 
के क�तो दािय�व िलनपुद�छ सो कुरा �प� 
खु�ने गरी छु�ाछु�ै�पमा उ�लेख गरी 
अिभयोग एवम ् कसरु अपराधको दािय�वको 
िन�य�ल गनु�पन� ह��छ भ�न े फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�त रहकेो पाइ�छ । 
केवल आरोप लगाउन ु मा� कसरु �थािपत 
गन� आधार ह�न स�दैन । सबै अिभयु� 
समान�पमा दोषी ह�न ् भ�न े अनमुान गनु� 
कानून र �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जान े। 

७९७ 

 
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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माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

फैसला िमित : २०७१।९।२४।५
०६६-NF-०००८

म�ुा : लटुिपट हक कायम

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला स�री, राजिवराज 
नगरपािलकाको काया�लयको तफ� बाट ऐ.का 
काया�लय सिचव प�ुय�साद लइुटेलसमेत

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला स�री, राजिवराज न.पा.वडा 

नं.१ ब�ने सिुम�ादेवी पा�डे

§ साव�जिनक�पमा �योगमा रहकेा देवी 
देवताका मि�दर, धारा, चौतारा र बाटो 
ज�ता साव�जिनक िहतको ज�गा साव�जिनक 
िहतको लािग मा� नगरपािलकाले उिचत 
ब�दोब�त र �ब�धस�म गन� पाउने हो 
तर �यि� िवशेषको हक �थािपत ह�ने 
गरी नगरपािलकाले हक र �वािम�वको 
हक ह�ता�तरण गन� स�न े देिखएन । 
साव�जिनक उपयोगमा �योग भइरहकेो 
�य�तो ज�गा कुनै �यि� िवशेषका नाममा 
दता� भएको भए पिन �वतः बदर ह�न जाने ।

§ वादीले राजीनामा गरी िलएको भनेको 
किथत िलखतको �ोत परदाता असफ� 
साह�को दता� नै वैधािनक नदेिखएबाट 

�यसबाट िसिज�त ग�रएका वा ह�ता�तरण 
ग�रएका िलखतसमेत �वतः कानूनी 
मा�यता िवहीन िलखत ह�दँा वादीले 
�ा� गरकेो भनेको िमित २०३९।५।३ 
को िलखत वैधािनक नभएबाट दाबीको 
ज�गामा वादीको हक कायम ह�न स�ने 
ि�थित नरहने । 

(�करण नं.८)
§ यस अदालतको सयंु� इजलासको फैसला 

िमलेको छ छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा� मि�दर, 
पानीको धारा, बाटो र चौताराह� रहकेो 
साव�जिनक �कृितको ज�गामा वादीको 
िनजी हक भोग देिखने वैधािनक �ोतको 
अभावमा समेत लुटिपट तफ� को मलू दाबी 
नपु�न े ठहर् याई �यसबाट उठाएको हक 
कायम म�ुाबाट हक कायम ह�ने ठहर गरकेो 
यस अदालत सयंु� इजलासको िमित 
२०६२।५।१३ को फैसला साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषले दता� गराएकै भए 
पिन बदर ह�न े भनी यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट वादी हडे�वराज पराजुली 
िव�� �ितवादी तारानाथ गौतमसमेत 
भएको ज�गा िखचोला म�ुामा (ने.
का.प.२०५४, अंक १२, िन.न.ं ६४७९, 
पृ� ६७८) �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल 
देिखन आउन े।

(�करण नं.९)
§ १९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा� नै 

साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको 
िववािदत ज�गा त�कालीन राजिवराज 
नगरप�चायतबाट २०३१।९।१५ मा 
असिफ�  साह� रौिनयारका नाउँमा दता� गन� 
िनण�य गदा� �वीकृितको लािग त�कालीन 
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�ी ५ को सरकारमा पठाउन ेभ�न ेउ�लेख 
भई सोहीबमोिजम िमित २०३१।१२।७ 
मा समथ�नका लािग लेखी पठाएकोमा 
त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट �वीकृित 
भई नआउँदै तह तह हक ह�ता�तरण 
ग�रएको र हालस�म पिन �वीकृित �ा� गन� 
नसकेको अव�था छ । दाता तथा परदाताले 
नै िलएको हक प�का भई नसकेको 
अव�थामा िनजबाट �ा� गन� वादीको सो 
ज�गामा हक भएको भनी स�झन निम�ने ।

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा िह�मत िसंह, िव�ान्  अिधव�ा 
िशवकुमार चौधरी र इ�� खरले

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
अ�मरबहादरु पा�डेय, ह�रहर दाहाल र 
शेखरकुमार जोशी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०५४, चैत, िन.नं.६४७९, प.ृ६७८

स�ब� कानून : 
 § नगर प�चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७, 

६०
 § मलुकु� ऐन, अ.बं.८० नं.

स�री िज�ला अदालतमा फैसला गन� : 
मा.�या. �ी लीला�साद गौतम

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा फैसला गन� : 
मा.�या.�ी साम�त िसंह बोगटी
मा.�या.�ी ल�मणमणी �रसाल

सव��च अदालत, संय�ु इजलासमा फैसला गन� : 
मा.�या.�ी केदार�साद िगरी
मा.�या �ी राम�साद �े�

फैसला
�या.बै�नाथ उपा�याय : सव��च 

अदालत, संय�ु इजलासको िमित २०६२।५।१३ 
को फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१)(ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा 
�दान भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एव ंठहर यस�कार छ :

वादी सुिम�ादेवी पा�डेको िफरादप�
 अि�बका राजभ�डारीको नाउ ँ दता�को 
राजिवराज नगरप�चायत वडा नं.४ को �लट 
नं.६४/४ को ०–०–१३१/४ ज�गा र �ा�रका �े�को 
नाउ ँ दता�को राजिवराज नगरप�चायत वडा नं.४ 
को �लट नं.६४/३ को ०–०–१३१/४ ज�गा िमित 
२०३९।५।३ मा म सिुम�ा दवेी पा�डेले राजीनामा 
गराई सोही िमितमा मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट 
रिज��ेसन पास गराई भोग चलन गरी आएकोमा 
िमित २०३९।५।४ मा उ� ज�गामा बार लगाएको 
िथए । अिघ�लो वष� लगाएको बार परुानो र जीण� भई सो 
बार हटाई २०४५ माग� मिहनामा बासँको खामा र टाट 
जाफरी काटँी ठोक� उि�लिखत ज�गामा ४०–१२० 
िफटको �लटलाई घेरकेोमा �ितवादी गोिव�दिसंह र 
�ितवादी मरुारी�साद ओझा उपा�यायसमेत भई िमित 
२०४५।१०।७ को राित मेरो ज�गामा �वेश गरी मैले 
लगाएको बार जबज��ती भ�काई िवप�ी गोिव�द िसंहले 
वा�णय��को गाडीमा रा�न अ�य �ितवादीह�लाई 
वचन िदई बारको टाटी, ख�बासमेत सबै सामान 
िवप�ी गोिव�द िसंहको घरमा लगेकोले नालेस गरेक� 
छु । मैले लगाएको ४०–१२० िफटको चारतैफ� को 
खिुट बनाउदँा बास गोटा ७५ को �.१८७५।– �यामी 
खच� ३५०।– काटँीको �.१००।– समेत ज�मा 
�.२२२५।– िवप�ी गोिव�द िसंहबाट िदलाई भराई 
िवप�ीह�लाई सजायसमेत ग�रपाऊँ ।  
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�ितवादी मुरारी�साद ओझाको �ितउ�र प�
वादीले दाबी िलएको �लट ज�गा वादीको हक 

भोगको नभई नगर प�चायतको हो । २०३१ सालमा 
उ� ज�गा असिफ�  साह� रौिनयारको नाउमँा नगर 
प�चायतले दता� गरकेो होइन । त�कालीन काय�बाहक 
�धानप�चले ऐन कानून िमची �ी ५ को सरकारबाट 
समथ�न भई आएबमोिजम गन� गरी त�काल दता�को 
आदशेस�म िदएका ह�न् । नगर प�चायतको ज�गा 
बेरीत दता� गन� आदशेले वादीको हक प�ुने होइन । वादी 
दाबीको किथत ६४/३ र ६४/४ को �लटमा वादीको 
हकदैया छैन । दाबीको ज�गामा हाल दवे�थल भएको 
र उ� ज�गामा बजा�रयाह�को सि�ध सप�नको ज�गा 
भई साव�जिनक उपभोगमा रहेको छ । िववािदत ज�गा 
�ितवादीले अि�बका राजभ�डारी र �ा�रका देवी 
�े�बाट ख�रद गरकेो नाताले मा� नगरप�चायतको 
�वािम�वको ज�गामा वादीको हक प�ुन स�ने होइन । 
वादीले का�पिनक लटुिपटको वारदात िसज�ना गनु�का 
साथै फौजदारी दाबीबाट देवानी हकको िनराकरण 
गराउन खोजेकोले वादीको मनसाय दरुाशय भएको 
�प� छ । वादीको कुनै ज�गाको टाटबार तोडफोड गरी 
लटुिपट गरकेो होइन ।  

�ितवादी गोिव�द िसहंको �ितउ�र प�
वादी दाबीको किथत �लट ज�गा वादीको हक 

भोगको नभई नगर प�चायतको हो । २०३१ सालमा सो 
ज�गा असिफ�  साह� रौिनयारको नाउमँा त�कालीन नगर 
प�चायतले दता� गरकेो होइन । त�कालीन काय�बाहक 
�धानप�चले ऐन कानून िमची त�कालीन �ी ५ को 
सरकारबाट समथ�न भई आएबमोिजम गन� गरी दता�को 
आदशेस�म िदएका िथए । दाबीको ६४/३ र ६४/४ मा 
वादीको हकदैया नह�नकुा साथै हामीले लटुिपट गरकेा 
होइन� । 

वादीको वारसे उमेश�साद देवले हक बेहकतफ�  

गरकेो बयान
वादी दाबीको ज�गामा कुनै दवे�थल छैन । 

उ� ज�गा ख�रद गरपेिछ आ�नो ज�गामा �यि�गत 
पजुाआजा गन� दवे�थापना गरकेो हो । कसैको हक 
नला�ने नगरप�चायतको अिधन�थ ज�गा ब�दोब�त 
गन� हो, कुनै �यि� िवशेषको ज�गा ब�दोब�त गन� 
कानूनी अिधकार नगरप�चायतलाई छैन । ज�गा नै 
ब�दोब�त नगरकेो ह�दँा साव�जिनक भनी िखचोला गन� 
पाउने होइन । 

�ितवादीको वारसे िवनोदकुमार रायले गरकेो बयान
नगरप�चायतले आ�नो हक भोगको ज�गा 

त�कालीन �ी ५ को सरकारको पूव� �वीकृित बेगर 
कसैलाई िदन नपाउने ह�दँा काय�बाहक �धानप�चको 
िमित २०३१।९।१५ को िनण�य बेरीतको ह�दँा उ� 
२०३१।९।१५ को िनण�यले नगरप�चायतको हक ग�ुने 
र वादीको हक कायम ह�ने होइन । 

वादीका सा�ी मोहन माझी यादव र रामच�� 
यादवले गरकेो बकप�

िववािदत ज�गा सिुम�ा देवी पा�डेले ख�रद 
गरी िलएको िनजको हकको ज�गा हो । �लट नं.६४/३ र 
६४/४ को ज�गाको उ�र दि�ण ४० िफट र पूव� पि�म 
१२० िफट छ । उ� ज�गामा भएको टाटबार भ�काई 
सामान �ितवादीह�ले लटुी लगेका ह�न । 

�ितवादीका सा�ी भोला उ�तेी र देवराज भ�डारीले 
गरकेो बकप�

िववािदत ज�गा साव�जिनक हो । �ितवादीह�ले 
लटुिपट गरकेा होइनन् । उ� ज�गा पिह�यैदिेख खाली 
ह�दँा टाटबार लटुिपट भएको होइन । 

अ.बं.१३९ न.ं बमोिजम बुिझएका राजिवराज 
नगरपािलका तफ� बाट काय�कारी अिधकृत 

सिुम�ादवेी पा�डे
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कृ�णबहादुर ��ेले गरकेो बयान ।
वादी दाबीको ज�गा राजिवराज 

नगरपािलकाको हो । सो ज�गामा सर�वती, गणेश 
र भगवतीको तीन थान मि�दर भई सािबकदेिख 
देव�थलको �पमा पजुा आजा भई साव�जिनक�पले 
धािम�क�थलको �पमा �योग भएको ह�दँा उ� ज�गा 
राजिवराज नगरप�चायतअ�तग�तको साव�जिनक ज�गा 
हो । वादीले त�कालीन नगरप�चायतउपर सव��च 
अदालतमा �रट दायर गरकेोमा उ� �रट खारजे 
भइसकेको ह�दँा दाबीबमोिजम ह�न ुपन� होइन । 

स�री िज�ला अदालतको २०५४।१२।१६ को 
फैसला 

वादीले पेस गरकेो हकको �ोत �माणको 
�पमा �थािपत पा�रत राजीनामाको अि�त�व र 
वैधतालाई �ितवादीले बदर गराउन सकेको नदेिखएको 
समेत आधार एवं �मािणत प�ृभूिमको सम�तामा 
��ततु िववादको िव�दलुाई हेदा�  दाबीको ज�गामा 
वादीको हक कायम ह�ने, तर �ितवादीह�ले लटुिपट 
गरकेो त�य �माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा 
सोतफ�  वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  । 

�ितवादीको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजमा 
परकेो पुनरावेदन प� 

लटुिपटतफ�  दाबी नपगेु पिन दाबीको ज�गा 
वादीको ह�ने भनी गरकेो स�ुको फैसला सो हदस�म 
उ�टी ग�रपाऊँ ।  

वादीको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजमा परकेो 
पुनरावेदन प�

मेरा सा�ीले त�यसाथ िकटान गरी लटुिपटको 
दाबीलाई समथ�न गरकेो अव�थामा लटुिपटतफ�  दाबी 
नप�ुने ठहर गरकेो स�ुको फैसला निमलेकोले सो 
हदस�म बदर ग�रपाऊँ । 

पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०५७।२।१५।१ को नाप न�सा आदेश 

अ.बं.१७१ नं. को �रत परु ्याई न�सा गन�, 
अ.बं.३३ नं. बमोिजम दवैु प�लाई कागज गराउने, 
दता� �े�ता कायम भए नभएको दवुै प�लाई कागज 
गराउने, असिफ�  साह� भए िनजलाई र िनज नभए हक 
खाने �यि�लाई अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बझुी कागज 
गराई िनयमानसुार पेस गनू� ।

तारादेवी रौिनयारले पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजमा गरकेो बयान

िववादको �लट नं.६४ को ०–२–१९१/४ 
ज�गा मेरो ससरुा असिफ�  साह� रौिनयारको नाममा �ी 
५ को ह�कुम �मांगीबाट राजिवराज नगरप�चायतले 
उपल�ध गराएको ज�गा हो । �लट नं.६४ को ज�गा 
ससरुाले िविभ�न �यि�लाई िब�� गरी थोर ैज�गा मा� 
िब�� गन� बाकँ� रही हामीले उपभोग गरी आएको र सो 
ज�गा मैले भोग चलन गरी आएक� छु । 

पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०५८।१।१३ को िवप�ी िझकाउने आदेश

वादी दाबीको ज�गामा वादीको हक कायम 
ह�ने ठहर ्याएतफ�  �ितवादीको पनुरावेदन परकेो र 
लटुिपटको दाबी नप�ुने ठहर ्याएतफ�  वादीको पनुरावेदन 
परकेोले अ.बं.२०२ नं. को �योजनका लािग एक अक� 
प�लाई जानकारी गराउनू । 

िमित २०५८।५।२४ को नाप न�सा मचुु�का
अ.बं.१७१ नं. को �रत परु ्याई न�सा गरी 

पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालतको आदेशानसुार 
िमित २०५८।५।२४ मा भएको नाप न�सा मचु�ुका । 
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पुनरावेदन अदालत, राजिवराज स�रीको िमित 
२०५८।६।८ को फैसला

दाबीको राजीनामा �लट नं.६४/३ र ६४/४ 
भनी उ�लेख भएको ज�गाको कानूनबमोिजमको दता� 
�े�ताको अभावमा स�ु िज�ला अदालतले वादीको 
हक �थािपत ह�ने ठहर ्याई गरकेो िमित २०५४।१२।१६ 
को फैसला सो हदस�म िमलेको देिखएन । वादीले 
लटुिपटतफ�  िलएको दाबी भने िववादको ज�गामा 
वादीको हक भोगको अभाव र लटुिपटको वारदात 
व�तिुन� �माणबाट पिु� भएको नदिेखदँा स�ुले वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको फैसलास�म मनािसब 
ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । 

वादीको यस अदालतमा परकेो पुनरावेदन प� 
परदाता असफ� साह� रौिनयारको हक 

�वािम�व �ा� भई ितरो िवटौरीको ज�गाम�ये हक 
टुटाई िलने अि�बका राजभ�डारी र �ा�रका �े� ह�दँै म 
वादीले ४ िक�लासिहत �े�फल पा�रत राजीनामाबाट 
हक टुटाई �ा� ज�गालाई दाता परदाताको दता� ितरो 
हेरी बझुी कानूनी आधार दखेाई हक कायम गरकेो 
स�ुको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने होइन । 
सहरी�े�अ�तग�तको िवटौरी ज�गा िवप�ी नगरपािलका 
अिधन�थ िवटौरी लगत खडा गरी सोही काया�लयमा 
नै दता�  ितरो ह�ने भ�सार ऐन, २०१९ (संशोधन) 
२०२१ को दफा ३३ मा कानूनी �यव�था भएबमोिजम 
हाल सभ� न�सा र मालपोत मोठ �े�ता गाउ ँ �लक 
सहर जिनने �कृितअ�तग�तको ज�गा हो । उ� ऐन 
२०२१।५।१३ मा संशोधन ह�दँा दफा ३३ मा रहेको 
कानूनी �यव�थाले िवप�ी नगरपािलका काया�लयमा 
मोठ �े�ता रहने �प� छ । यसरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले फैसला गदा� हक कायमतफ�  िलएको 
आधार कानूनिवपरीत भएकोले वादी दाबीबमोिजम 
हक कायम गरकेो स�ु फैसला सदर गरी लटुिपटको 
िबगोसमेत भराई पाऊँ । 

यस अदालतको िमित २०६०।१२।२६ को िवप�ी 
िझकाउने आदेश 

यसमा त�कालीन राजिवराज नगरप�चायत 
काया�लयबाट िमित २०३१।९।१५ मा िट�पणी िनण�य 
गदा� पनुरावेदक वादीका दाताको दाता असिफ�  साह� 
रौिनयारका नाउमँा चौहदी खोली ल�बाई पूव� पि�म 
१२० िफट र चौडाई उ�र दि�णको ५० िफट ०–२–
१९१/४ ज�गा २०३१ सालको बालीदेिख िबटौरी 
िलने गरी दता� गरकेो देिख�छ । असिफ�  साह�बाट 
ज�गा पाउने अि�बका दवेी र �ा�रका दवेीका नाउमँा 
िवटौरी बझुी नगरप�चायत काया�लयबाट रिसद िदएको 
अव�थामा �य�तो ज�गाको नापी ह�नपूुव� मालपोत 
काया�लयमा �े�ता नह�ने ह�दँा सबदु �माणलाई �हण 
नगरी �े�ता नै नह�नेँ मालपोत काया�लयमा �े�ता 
भएन भ�ने आधारमा गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला फरक पन� ह�दँा अ.बं.२०२ नं. 
बमोिजम छलफलको लािग िवप�ी िझकाई पेस गनू� । 

यस अदालतको सयंु� इजलासको िमित 
२०६२।५।१३ को फैसला 

त�कालीन नगरप�चायतबाट २०३१ सालमा 
भएको िनण�यको आधारमा वादीका परदाताले तह–तह 
िकन बेच गद� आएतफ�  पिन कुनै उजरु बाजरु पन� सकेको 
दिेखदैँन । कानूनले िनिद�� गरकेो िनकाय र समयमा 
�याय मा�न आउने �यि�लाई मा� अड्डाले म�त गन� 
हो । हक अिधकार�ित सचेत नभई िनि��य भई ब�ने 
�यि�लाई अदालतले सहयोग गन� नस�ने भएकाले 
�ितउ�र िजिकरतफ�  सहमत ह�न सिकएन । अनिधकृत 
िनकाय र अिधकारीले गरकेो गलत िनण�यका स�ब�धमा 
स�बि�धत प� पिन सचेत भई कानूनले िनिद�� गरेको 
बाटो अवल�बन गनु�  पन� ह�न आउछँ । वादी दाबीको 
�लट नं.६४/३ र ६४/४ को ज�गामा वादीको हक 
कायम नह�ने भ�न र मा�न िम�ने देिखन नआउने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको इ�साफ उ�टी 

सिुम�ादवेी पा�डे
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भई स�ु िज�ला अदालतको इ�साफ सदर ह��छ । 
लटुिपटको दाबीस�ब�धमा दाबी िजिकर पिु� समथ�न 
ह�ने त�यय�ु ठोस �माण पेस दािखला गन� सकेको 
नपाइदँा र वादीको �प� िफराद र पनुरावेदनसमेत पन� 
सकेको नदेिखदँा लटुिपटतफ� को वादी दाबी नप�ुने ठहर 
गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह��छ । हक कायमतफ�  वादीको दाबी 
प�ुने ठहर गद� लटुिपटतफ� को दाबी नप�ुने ठहर गरी 
इ�साफ गनु�  पन�मा सो नगन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको इ�साफ केही उ�टी भई स�ु िज�ला 
अदालतको इ�साफ मनािसब ठहछ�  ।

राजिवराज नगरपािलकाको तफ� बाट पन� आएको 
पुनरावलोकनको िनवेदन प� 

साव�जिनक उपयोगको लािग साव�जिनक 
रािखएको ज�गाको पूण� �वािम�व नगरपािलकामा 
नरहेको ह�दँा त�काल िमित २०३१।९।१५ मा असिफ�  
साह� रौिनयारलाई िदने िनण�य गदा� नगरप�चायत ऐन, 
२०१९ को दफा ६०(२)(ढ) को प�रिधिभ� रहने गरी 
िदने र सो िनण�य समथ�नको लािग �ी ५ को सरकारमा 
पठाउने भनी िनण�यमा �प� बोिलएको  छ । यसरी �ी 
५ को सरकारको समथ�न भई आउनअुगािड नै असिफ�  
साह� रौिनयारले अि�बका, �ा�रका र गोिव�द काक�लाई 
बकसप� गरी िदन िम�ने होइन । िववािदत ज�गाको 
िवषयमा सरकारको �वीकृितस�ब�धी कारवाही 
चिलरहेको र सोको िनकासा भई नसकेको अव�थामा 
�य�तो साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका नाममा 
दता� गन�समेत िम�ने होइन । पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदेशबमोिजम िमित २०५८।५।२४ मा 
भएको न�सामा समेत िववािदत ज�गामा साव�जिनक 
�पले ख�ुला रही उपयोग गरी आएको भनी उ�लेख 
ह�दँा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका नाममा कायम ह�ने 
गरी भएको फैसला नगरप�चायत ऐन, २०१९ को दफा 
३७(ख) र ६० २(ढ) िवपरीत छ । अतः त�कालीन �ी 

५ को सरकारको �वीकृितिवना साव�जिनक ज�गालाई 
उनाउ �यि�बाट उठेको म�ुाबाट िनजी कायम गरेको 
फैसला ने.का.प.२०५४, अकं १२, प�ृ ६७८ मा 
�ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भएबाट �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम ��ततु 
म�ुा पनुरावलोकन गरी हेरी पाऊँ । 

पूण� इजलासबाट िमित २०६६।१२।२० मा भएको 
पुनरावलोकनको िन�सा आदेश 

यसमा असिफ�  साह� रौिनयारबाट २०३१ 
सालदेिख िवटौरी िलने गरी राजिवराज नगरप�चायतको 
िमित २०३१।९।१५ को िनण�यबमोिजम िनजका 
नाममा दता�  भई िनजबाट अि�बका राजभ�डारी र 
�ा�रकादेवी �े� ह�दैँ मैले ख�रद गरी िलएको सािवक 
राजिवराज नगरप�चायत वडा नं.४ �लट नं.६४/४ 
र ६४/३ को ज�गामा लगाएको बार तोडफोड गरी 
िवप�ी गोिव�दिसंह राजपतु र मरुारी�साद ओझाले 
बारको टाटी ख�बासमेत लटुिपट गरी लगेकोले िबगो 
�.२,२२५।– िदलाई भराई सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
िवप�ी वादीको िफराद दाबी रहेको देिख�छ । वादीले 
िलएको लटुिपटतफ� को मूल दाबी प�ुन नस�ने ठहरी 
स�ुबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालत तथा 
यस अदालतबाट समेत सदर भएकोमा लटुिपटको 
दाबीबाट मलुकु� ऐन, अ.बं.८० नं. बमोिजम उठेको 
हक कायमतफ� को दाबी प�ुने ठहर ्याई स�ुबाट भएको 
फैसला यस अदालतबाट सदर गरकेो देिखन आउछँ । 

हनमुाननगर नापी गो�ाराले राजिवराज 
नगरपािलका �थापनाको लािग १९९८ सालमा 
तयार गरकेो नापी न�सामा िववािदत ज�गा बैल गाडा 
खडा गन� चौर (Proposed for Cart Stand) भ�ने 
उ�लेख भएको र पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
आदेशबमोिजम स�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५८।५।२४ मा भई आएको न�सा मचु�ुका 
हेदा� सडक बाटो तथा पोखरी डीलको िबचमा 
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ख�ुला�पमा अवि�थत िववािदत ज�गामा िशव मि�दर 
र चौतारासिहतको िपपलको �ख तथा िबचमा क�ची 
बाटोसमेत रहेको देिखई वादीको िनजी हक भोग भएको 
देिखने कुनै कुरा जिनएको देिखदँैन । 

१९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा� नै 
साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको िववािदत 
ज�गा त�कालीन नगर प�चायतबाट २०३१ सालमा 
असिफ�  साह� रौिनयारका नाउमँा दता� गन� िनण�य गदा� 
�वीकृितको लािग �ी ५ को सरकारमा पठाउने भ�ने 
उ�लेख भएकोमा त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट 
�वीकृत भएको भ�ने देिखन आउदँनै । त�काल बहाल 
रहेको नगरप�चायत ऐन, २०१९ मा नगरप�चायतले 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका नाउमँा दता� गन� 
स�नेस�मको कुनै कानूनी �यव�था नरही सो ऐनको 
दफा ६० (२)ढ) बमोिजम नगरपािलका �े�िभ�को 
ज�गा जिमनको ब�दोब�त र िवतरणसमेत सरकारबाट 
�वीकृत िविनयमअनसुार ह�न ुपन� देिख�छ । 

यस�कार मि�दरसमेत रहेको िववािदत 
साव�जिनक �कृितको ज�गामा ��यथ� वादीको 
िनजी हक भोग भएको भ�ने कुनै �माण नह�दँा नह�दैँ 
लटुिपटतफ� को मूल दाबी नप�ुने ठहर ्याई �यसबाट 
उठाएको हक कायम म�ुाबाट हक कायम ह�ने 
ठहर गरकेो यस अदालत संय�ु इजलासको िमित 
२०६२।५।१३ को फैसला साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषले दता� गराएकै भए पिन बदर ह�ने भनी यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट वादी हेड�वराज पराजलुी 
िव�� तारानाथ गौतमसमेत �ितवादी भएको ज�गा 
िखचोला म�ुामा (ने.का.प.२०५४, िन.नं. ६४७९, प�ृ 
६७८) �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल देिखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम 
पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ ।

यस अदालतको पूण� इजलासको फैसला 
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 

म�ुामा पनुरावेदकतफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
िह�मत िसहंले िववािदत ज�गा साव�जिनक हो होइन यो 
नै िन�पण ग�रन ुपन� त�य हो । ग�ला लाइन �यापा�रक 
लाइन हो । बयल गाडाको �योगको लािग ज�गा 
छुट्याइएको हो । ज�गाको दता� नै क�चा छ । साव�जिनक 
िहतको लािग �योग ह�ने ज�गा �यि� िवशेषमा दता� ह�नै 
स�दैन । १९९८ सालको दता�बाट यो ज�गा साव�जिनक 
कायम भएको छ । नगरप�चायतको िनण�यले ज�गा दता� 
गन� निम�ने ह�दँा पूव� संय�ु इजलासको फैसला बदर 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

पनुरावेदक तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा 
िशवकुमार चौधरीले िववािदत ज�गा दता� िनण�यको 
समथ�नको लािग त�कालीन �ी ५ को सरकारसम� 
िमित २०३१।१२।७ मा पठाएकोमा उ� िनण�य 
समथ�न नह�दैँ तह–तह हक ह�ता�तरण ग�रयो । 
आफुखसुी �लट नं. रािखएको छ । ग�ला लाइनमा 
६४ �लट ह�नै स�दैन । ज�गाको �ोत नै साव�जिनक 
छ । नगरप�चायतको आ�नो अिधकारमा भएको 
ज�गास�म िनजमा अिधकार रहने हो तर साव�जिनक 
�कृितको ज�गा कसैको हक �थािपत ह�ने गरी िदन 
नगरपािलकाले िनण�य गन� स�दैन । अ.ब.३५ नं. ले 
ज�गा दता�  गन� अिधकार नगरप�चायतलाई छैन । 
साव�जिनक ज�गा दता� गराए पिन �वतः बदर ह�ने ह�दँा 
सव��च अदालतको संय�ु इजलासको फैसला बदर 
गरी िववािदत ज�गा साव�जिनक कायम ग�रनपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

पनुरावेदक नगरपािलकाको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी इ�� खरलेले त�कालीन 
नगरप�चायतको िनण�यले मा� स�पि� िदन नसिकने 
भ�ने त�काल बहाल रहेको नगर प�चायत ऐन, 
२०१९ को दफा ६०(२)(ढ) ले �प� गरकेो छ । 
नगर प�चायतले गरकेो िनण�य त�कालीन �ी ५ को 
सरकारबाट समथ�न भएमा मा� मा�य ह�नेमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट समथ�न भएको अव�था छैन । 
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�धानप�चको िनण�य अि�तम होइन । �धानप�चको 
िनण�य समथ�न नभएकोले �धानप�चको िनण�यले 
मा�यता पाउन स�दैन । गाउ ँ �लक र नाप न�सा 
भएको भनी पा�रत िलखतमा उ�लेख छ । दूिषत 
िलखतका आधारमा हक ह�ता�तरण ह�दँै गयो । कित 
ज�गा हो भ�ने कुरा िलखतमा खलुाइएन । िववािदत 
ज�गामा मि�दर रहेको छ । उ� ज�गा साव�जिनक ह�दँा 
त�कालीन नगरप�चायतले िदए पिन त�कालीन �ी 
५ को सरकारबाट समथ�न नभएकोले �यि� िवशेषका 
नाममा दता� गन� िम�दैन भ�नेसमेत �यहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

��यथ� वादीको तफ� बाट िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी अ�मरबहादरु पा�डेय, �ी ह�रहर 
दाहाल र �ी शेखरकुमार जोशीले १९९८ सालमा 
राजिवराज नगर बसाउदँा �यि�को ज�गा �लिटङ गरी 
बनाएको हो । मेरो प�ले िवटौरी ितरकेा छन् । िवटौरी 
िब�� गन� अिधकार नगरपािलकामा रही आफँैले 
ज�गा दता�का िवषयमा िनण�य गन� स�ने अव�था 
िथयो । नगर�े�िभ�को ज�गा नगरप�चायतले आफँैले 
ब�दोब�त गन� पाउदँ�यो । नगरप�चायतले ज�गा आफँै 
ब�दोब�त गन� नस�ने भए असफ�को नाउमँा ग�रएको 
दता� र असिफ� बाट हक ह�ता�तरण ग�रएको काय�लाई 
जालसाज ठहर गनु�पन� िथयो तर ��ततु िववादमा 
सो अव�था छैन । त�कालीन नगरप�चायतले �लट 
नं.६४ को ज�गा ब�दोब�त गरी मेरो प�को परदाताको 
नाममा दता� ह�ने िनण�य गरी िमित २०३१।१२।२५ मा 
दाताले बकसप� गरी िदएकोमा सोउपर उजरु परकेो 
छैन । मेरो प�ले िमित २०३९।५।३ मा ज�गा ख�रद 
गरकेो हो । यो ज�गा साव�जिनक �कृितको नभएबाट 
हक कायम ह�ने ठहर गरकेो सयं�ु इजलासको फैसला 
कानूनस�मत ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
बहस ��तुत गनु�भयो ।

उि�लिखत बहस िजिकर सनुी वादी दाबी, 
�ितउ�र िजिकर एवं पनुरावेदन िजिकर र यस 

अदालतबाट भएको पनुरावलोकनको िन�साको 
आधार, िमिसल संल�न रहेका कागजात तथा स�ब� 
कानूनी �यव�थासमेतलाई �ि�गत गरी हेदा� ��ततु 
म�ुामा म�ुय�पमा देहायका िवषयह�मा केि��त रही 
िनण�य िदन ुपन� देिखएको छ :

१. िववािदत ज�गा साव�जिनक ज�गा हो 
 होइन ? साव�जिनक ज�गा हो भने त�कालीन 

नगरप�चायतले गरकेो दता� आदेशबाट 
�यि�को हक कायम ह�न स�ने हो होइन ? 

२. यस अदालतको संय�ु इजलासको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? 

मािथ िनधा�रण ग�रएका ��ह�मा �वेश 
गनु�अिघ ��ततु म�ुामा िव�मान रहेका केही 
त�यह�लाई सं�ेपमा उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क ह�ने 
दिेख�छ । िफराद दाबीमा मलुतः देहायका िवषयव�त ु
उठाएको पाइ�छ :
§ अि�बका राजभ�डारीको नाउ ँ दता�को 

राजिवराज नगरप�चायत वडा नं.४ को 
�लट नं.६४/४ को ०–०–१३१/४ ज�गा 
र �ा�रकादेवी �े�को नाउ ँ दता�को �लट 
नं.६४/३ को ०–०–१३१/४ ज�गा िमित 
२०३९।५।३ मा राजीनामा गरी िलई आ�नो 
हकमा आएको । 

§ उ� ज�गामा बासँको खामा र टाट जाफरी 
काटँी ठोक� बार लगाएकोमा िवप�ीह�ले 
िमित २०४५।१०।७ मा बार भ�काई 
सामानसमेत लटुिपट गरी लगेका । 

§ लटुिपट गरी लगेको िबगो ज�मा �.२२२५।– 
िवप�ीह�बाट िदलाई भराई सजाय समेत 
ग�रपाऊँ ।   

�ितवादीह�तफ� बाट पेस ह�न आएको �ितउ�रप� र 
पनुरावेदन प�मा मूलतः दहेायको िजिकर िलइएको 
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देिख�छः
§ त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट समथ�न 

भई आएबमोिजम गन� गरी वादीका परदाता 
असिफ�  साह� रौिनयारको नाममा दाबी िलएको 
�लट ज�गा दता� आदेशस�म िदएको हो दता� 
भइसकेको ज�गा होइन । 

§ साव�जिनक उपयोगको लािग साव�जिनक 
रािखएको ज�गाको पूण� �वािम�व 
नगरपािलकामा नरहेको ह�दँा त�काल िमित 
२०३१।९।१५ मा असिफ�  साह� रौिनयारलाई 
िदने िनण�य गदा� नगरप�चायत ऐन, २०१९ 
को दफा ६०(२)(ढ) को प�रिधिभ� रहने गरी 
िदने र सो िनण�य समथ�नको लािग त�कालीन 
�ी ५ को सरकारमा पठाउने भ�ने िनण�य 
भएको हो । 

§ िववािदत ज�गाको िवषयमा सरकारको 
�वीकृितस�ब�धी कारवाही चिलरहेको र 
सोको िनकासा भई नसकेको अव�थामा 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको समथ�न भई 
आउनअुगािड नै असिफ�  साह� रौिनयारले 
अि�बका राजभ�डारी र �ा�रका देवी 
�े�समेतलाई बकसप� गरी िदई िनजह�बाट 
वादीले राजीनामा गरी िलएको दाता तथा 
परदाताको �ोत नै वैधािनक छैन । 

§ वादी दाबीको ६४/३ र ६४/४ को �लटमा 
हाल देव�थल भएको र उ� ज�गामा 
बजा�रयाह�को सि�ध सप�नको ज�गा भई 
साव�जिनक उपभोगमा रहेको ह�दँा साव�जिनक 
कायम ह�नपुद�छ । 

वादीका परदाता असफ� साह� रौिनयारका नाममा 
ज�गा दता�को स�दभ�मा त�कालीन राजिवराज 
नगरप�चायतबाट देहायबमोिजम गन� गरी िनण�य भएको 
पाइ�छः 

§ नगरप�चायत �े�िभ�को खाली ख�ता 
पत� ज�गा �लटह� त�कालीन �ी ५ 
को सरकारबाट सम�थन भई आएका 
अव�था कारवाही गरी टंुगो लगाउने गरी 
त�कालीन काय�बाहक �धानप�चलाई 
अिधकार ��यायोजन गन� भ�ने त�कालीन 
नगरप�चायतको २०३१।८।१३ को बैठकको 
िनण�य । 

§ असफ� साह� रौिनयारका नाममा ज.िव.०–
२–१९१/४ �लट दता� गरी समथ�नको लािग 
मि��प�रषदक्ो सिचवालय र प�चायत 
म��ालयमा पठाउने भनी २०३१।९।१५ 
मा िनण�य गरी िमित २०३१।१२।७ मा 
समथ�नको लािग लेखी पठाएको । 

२. उि�लिखत त�यह� समेतको �काशमा 
अब मािथ िनधा�रण ग�रएका ��ह�मा िववेचना 
गरौ ँ । अि�बका राजभ�डारी र �ा�रका �े�बाट िमित 
२०३९।५।३ मा गरी िलएको राजीनामाको िलखत 
वैधािनक भएको भ�ने वादी र वादीले �ा� गरेको 
िलखतको �ोत नै वैधािनक नभएको र ज�गा साव�जिनक 
उपयोगमा �योग भइरहेको भ�ने िववाद ह�दँा यी वादीले 
�ा� गरकेो �ोत वैधािनक छ छैन भ�ने िववािदत ��को 
िन�पण गनु�पन� देिखन आएको छ । िववादको ज�गा 
त�कालीन नगरप�चायतको िमित २०३१।८।१३ को 
बैठकले नगरप�चायत �े�िभ�को खाली ख�ता पत� 
ज�गा �लटह� दता� स�ब�धमा त�कालीन �ी ५ को 
सरकारसम� समथ�नको लािग लेखी पठाई समथ�न भई 
आएपिछ कारवाही गरी टंुगो लगाउनेस�मको अिधकार 
त�कालीन नगरप�चायतका काय�बाहक �धानप�चलाई 
��यायोजन गरकेो देिख�छ । िववािदत ज.िव.०–२–
१९१/४ ज�गा असिफ�  साह� रौिनयारका नाममा दता� 
गरी समथ�नको लािग मि��प�रषदक्ो सिचवालय र 
प�चायत म��ालयमा पठाउने भनी २०३१।९।१५ मा 
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िनण�य गरी िमित २०३१।१२।७ मा समथ�नको लािग 
लेखी पठाएको देिख�छ । तर उ� िनण�य यो िमितमा 
समथ�न भएको भनी वादीले उ�लेख गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । नगरपािलका �े�िभ�को साव�जिनक 
�कृितको ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� आदेश गरी 
सोको आिधका�रक समथ�नको लािग त�कालीन �ी ५ 
को सरकारसम� लेखी पठाएकोमा उ� िनकायबाट 
२०३१।९।१५ को िनण�यलाई सम�थन गरकेो भ�ने 
�माण िमिसलबाट देिखन आएको छैन । जनु िनण�य 
समथ�नको लािग पठाएको हो सो िनण�य समथ�न 
भई नआएको  ि�थितमा नै असिफ�  साह� रौिनयारले 
िमित २०३१।१२।२५ मा अि�बका राजभ�डारी र 
�ा�रकादेवी �े�लाई बकसप� ग�रिदएको दिेख�छ । 
अि�बका राजभ�डारी र �ा�रकादवेी �े�ले िलखत गरी 
िलएको बकसप� ज�गा नै िनजह�बाट वादीले �लट नं. 
६४/३ र ६४/४ उ�लेख गरी िमित २०३९।५।३ मा 
राजीनामा गरी िलएको अव�था छ । सोही राजीनामाको 
आधारमा सािबक राजिवराज नगरप�चायत वडा नं.४ 
�लट नं.६४/४ र ६४/३ को ज�गामा लगाएको टाटबार 
तोडफोड गरी िवप�ीह�ले लटुिपट गरी लगेकोले िबगो 
िदलाई भराई सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादीले िलएको 
दाबीमा लटुिपटतफ� को मूल दाबी प�ुन नस�ने ठहरी 
स�ुबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालत तथा 
यस अदालतबाट समेत सदर भएकोमा लटुिपटको 
दाबीबाट मलुकु� ऐन, अ.बं.८० नं. बमोिजम उठेको 
हक कायमतफ� को दाबी प�ुने ठहर ्याई स�ुबाट 
भएको फैसला यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
सदर गरकेो देिखन आउछँ । लटुिपटतफ� को दाबी 
नप�ुने भनी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
भएको फैसलाउपर वादीको पनुरावलोकनको लािग 
िनवेदन परकेो नदेिखदँा सोतफ�  केही िवचार ग�ररहन 
परने । लटुिपटको दाबीबाट मलुकु� ऐन, अ.बं.८० नं. 
बमोिजम उठेको हक कायमतफ� को दाबी प�ुने ठहर ्याई 
यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर �ितवादीको 

पनुरावलोकनको िनवेदन परी पनुरावलोकनको िन�सा 
�दान भई ��ततु म�ुा िनण�याथ� पेस ह�न आएको छ ।

३. हनमुान नगर नापी गो�ाराले राजिवराज 
नगरपािलका �थापनाको लािग िव.स.१९९८ 
सालमा तयार गरकेो नापी न�सामा िववािदत ज�गा 
बैल गाडा खडा गन� चौर (Proposed for Cart 
Stand) भ�ने उ�लेख भई िववािदत ज�गाको �लट 
नं. नराखी टाउन �लािनङ गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको आदशेबमोिजम स�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५८।५।२४ मा भई आएको न�सा 
मचु�ुका हेदा� सािबक १९९८ सालको नापी न�सामा 
बैलगाडा खडा गन� चौरका �पमा राखेको िववादको ४ 
िक�लािभ�को ज�गामा हाल दगुा�  भगवतीको मि�दर, 
िशव मि�दर, पानीको धारा, िपपलको �खसिहतको 
चौतारा र साव�जिनक क�ची बाटो भ�ने उ�लेख छ ।

४. १९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा� 
नै साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको िववािदत 
ज�गा त�कालीन नगर प�चायतबाट २०३१ सालमा 
असिफ�  साह� रौिनयारका नाउमँा दता� गन� िनण�य गदा� 
�वीकृितको लािग त�कालीन �ी ५ को सरकारमा 
पठाउने भ�ने उ�लेख भई सोहीबमोिजम समथ�नका 
लािग लेखी पठाएकोमा त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट 
�वीकृत भएको भ�ने देिखन आएन । त�काल बहाल 
रहेको नगर प�चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा 
रहेको �यव�था हेदा� “नगरप�चायतको इलाकािभ�को 
िन�न िलिखत स�पि� नगरप�चायतको स�पि� ह�नेछ 
र नगरप�चायतले सो स�पि�को रखेदेख र �ब�ध 
गन�छः

(१) गरप�चायतबाट बनेको वा ख�रद भएको वा 
थपुा�रएको वा नगरप�चायतलाई �ी ५ को 
सरकार वा कुनै �यि� वा सं�थाले हक छोडी 
िदएको सबै स�पि�, र 

(ख) कुनै �यि� िवशेषको हक अिधकार नभएको 
र �ी ५ को सरकारको िनय��णमा नरहेको 
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घर जिमन वा साव�जिनक ढल, नाल, पलु, 
पोखरी, दवे�थल वा �यसको कुनै �थान, 
पाटी पौवा, धारा, इनार, सडक र सडकका 
दायाबँायाकँा �खह�, ढंुगा, बालवुा र 
खोलाको माछाह� । 
तर ढंुगा बालवुा र खोलाको माछाबाहेक यस 

ख�डबमोिजमको स�पि� नगरप�चायतले �ी ५ को 
सरकारको �वीकृित िवना बेचिबखन गन� वा अ� कुनै 
�कारले आ�नो हक छाडी िदन पाउने छैन । 

५. यसै गरी नगरप�चायत �े�िभ�को 
साव�जिनक ज�गाका िवषयमा त�काल बहाल रहेको 
नगर प�चायत ऐन, २०१९ को दफा ६०(२)(ढ) 
मा भएको कानूनी �यव�था हेदा� “नगरप�चायतले 
आ�नो �े�िभ�को ज�गा जिमनको ब�दोब�त र 
िवतरण गन� बार”े भ�ने उ�लेख भई �य�तो ज�गाको 
ब�दोब�त र िवतरण गदा� सोही ऐनको दफा ६०(१) 
बमोिजम नगरप�चायतले िविनयम बनाउन स�ने र 
सो िविनयम �ी ५ को सरकारबाट �वीकृत भएपिछ 
लागू ह�ने भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम नगर�े�िभ�को साव�जिनक 
ज�गाको ब�दोब�त र �ब�ध गन�स�मको अिधकार 
भएको तर �य�तो साव�जिनक ज�गामा �यि� िवशेषको 
हक र �वािम�व �थािपत ह�ने गरी दता� गनु� पूव� 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको �वीकृित िलन ुपन� र 
�य�तो साव�जिनक �कृितको ज�गाको िवषयमा हक 
ह�ता�तरण गन� बनाइएको िविनयमसमेत त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट �वीकृत भएबमोिजम ह�न ु पन� 
ह��छ । नगर�े�िभ�को ज�गा त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको �वीकृित िवना बेचिबखन गन� वा अ� कुनै 
�कारले आ�नो हक छाडी िदन पाउने कुनै अिधकार 
त�कालीन नगरप�चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७ 
(ख) तथा ६०(२)(ढ) ले नगरप�चायतलाई �दान 
गरकेो देिखन आएन ।

६. त�कालीन अव�थामा िववािदत ज�गा 
दता� गन� आदेश िदएको हो भने पिन �य�तो दता�  आदेश 
समथ�न भई नसक� कारवाहीको �ममा नै रहेको 
अव�थामा र असफ� साह�बाट अि�बका राजभ�डारी 
र �ा�रकादवेी �े� ह�दँै यी वादीले राजीनामा गरी 
िलएको भनेको किथत िमित २०३९।५।३ स�म 
िमित २०३१।९।१५ को दता� आदशेको समथ�न भई 
नआएकोले वादीले �ा� गरकेो भनेको परदाता असफ� 
साह�को नामको �ोत नै वैधािनक देिखन आएन । 
परदाताले �ा� गरकेो ज�गाको �ोत नै वैधािनक छैन 
भने �यसपिछका िलखत एवं हक ह�ता�तरण ग�रएका 
भिनएका ज�गाको �ोतह� समेत �वतः कानूनी 
मा�यतािवहीन भई �य�तो िलखतले कानूनी मा�यता 
�ा� गन� स�ने कुरा भएन । 

७. यस�कार वादीले िफराद दाबीमा उ�लेख 
गरकेो ६३/३ र ६४/४ का �लट नं. ह� १९९८ 
सालको टाउन �लािनङ्गमा समेत उ�लेख नभई 
बैल गाडा खडा गन� चौर उ�लेख भएको, त�कालीन 
नगरप�चायतले असफ� साह�को नाममा दता�  आदेश 
गदा�समेत �लट नं. उ�लेख नभएको अव�थामा किथत 
राजीनामा िलखतमा उ� �लट नं. उ�लेख गरी हक 
ह�ता�तरण ग�रएको, स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५८।५।२४ मा भएको नाप न�सामा १९९८ 
सालको टाउन �लािनङ्गमा बैल गाडा खडा गन� चौर 
उ�लेख भएको ज�गालाई नै ६३/३ र ६४/४ का �लट 
नं. ह� भनी वादीले उ�लेख गरकेो देिखए पिन वादीले 
िववाद देखाएको ज�गामा हाल दगुा�  भगवतीको मि�दर, 
िशव मि�दर, पानीको धारा, िपपलको �खसिहतको 
चौतारा र साव�जिनक क�ची बाटो भ�ने उ�लेख भई 
उ� िववािदत ज�गा साव�जिनक िहतको उपयोगमा 
�योग भई आएको भ�ने देिखयो ।

८. साव�जिनक�पमा �योगमा रहेका 
दवेी देवताका मि�दर, धारा, चौतारा र बाटो ज�ता 
साव�जिनक िहतको ज�गा साव�जिनक िहतको लािग 

सिुम�ादवेी पा�डे
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मा� नगरपािलकाले उिचत ब�दोब�त र �ब�धस�म 
गन� पाउने हो तर �यि� िवशेषको हक �थािपत ह�ने गरी 
नगरपािलकाले हक र �वािम�वको हक ह�ता�तरण गन� 
स�ने देिखएन । साव�जिनक उपयोगमा �योग भइरहेको 
�य�तो ज�गा कुनै �यि� िवशेषका नाममा दता� भएको 
भए पिन �वतः बदर ह�न जाने ह�दँा वादीले राजीनामा 
गरी िलएको भनेको किथत िलखतको �ोत परदाता 
असफ� साह�को दता� नै वैधािनक नदेिखएबाट �यसबाट 
िसिज�त ग�रएका वा ह�ता�तरण ग�रएका िलखतसमेत 
�वतः कानूनी मा�यता िवहीन िलखत ह�दँा वादीले �ा� 
गरकेो भनेको िमित २०३९।५।३ को िलखत वैधािनक 
नभएबाट दाबीको ज�गामा वादीको हक कायम ह�न 
स�ने ि�थित रहेन ।

९. अब, यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
फैसला िमलेको छ छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा�  मि�दर, 
पानीको धारा, बाटो र चौताराह� रहेको साव�जिनक 
�कृितको ज�गामा वादीको िनजी हक भोग देिखने 
वैधािनक �ोतको अभावमा समेत लटुिपट तफ� को मूल 
दाबी नप�ुने ठहर ्याई �यसबाट उठाएको हक कायम 
म�ुाबाट हक कायम ह�ने ठहर गरकेो यस अदालत 
सयं�ु इजलासको िमित २०६२।५।१३ को फैसला 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषले दता� गराएकै भए 
पिन बदर ह�ने भनी यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
वादी हेड�वराज पराजलुी िव�� �ितवादी तारानाथ 
गौतमसमेत भएको ज�गा िखचोला म�ुामा (ने.
का.प.२०५४, अंक १२, िन.नं. ६४७९, प�ृ ६७८) 
�ितपािदत िस�ा�त �ितकूल देिखन आयो । 

१०. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट १९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा� 
नै साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको िववािदत 
ज�गा त�कालीन राजिवराज नगरप�चायतबाट 
२०३१।९।१५ मा असिफ�  साह� रौिनयारका नाउमँा 
दता� गन� िनण�य गदा� �वीकृितको लािग त�कालीन �ी ५ 
को सरकारमा पठाउनँे भ�ने उ�लेख भई सोहीबमोिजम 

िमित २०३१।१२।७ मा समथ�नका लािग लेखी 
पठाएकोमा त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट �वीकृित 
भई नआउदँ ै तहतह हक ह�ता�तरण ग�रएको र 
हालस�म पिन �वीकृित �ा� गन� नसकेको अव�था 
छ । दाता तथा परदाताले नै िलएको हक प�का भई 
नसकेको अव�थामा िनजबाट �ा� गन� यी वादीको 
सो ज�गामा हक भएको भनी स�झन निम�ने ह��छ । 
वादी दाबीको ज�गामा त�कालीन नगरप�चायतको 
टाउन �लािनङको योजनाअनसुार साव�जिनक�पमा 
�योग गन� गरी रािखएकोमा सो साव�जिनक ज�गा 
त�काल �चिलत कानूनबमोिजम कसैको नाममा दता� 
गन� निम�ने गर ेपिन बदर ह�ने �कृितको ज�गा रहेको 
छ । िववािदत ज�गामा हाल दगुा�  भगवतीको मि�दर, 
िशव मि�दर, पानीको धारा, िपपलको �खसिहतको 
चौतारा र साव�जिनक क�ची बाटो रही साव�जिनक 
उपयोगमा रहेको र वादीले �ा� गरकेो परदाता असफ� 
साह� रौिनयारको वैधािनक �ोतको अभावमा वादीको 
िनजी हक भोग भ�न िम�ने नदेिखदँा लटुिपटतफ� को 
मूल दाबी नप�ुने ठहर ्याई �यसबाट उठाएको हक 
कायम म�ुाबाट हक कायम ह�ने ठहर गरकेो यस 
अदालत संय�ु इजलासको िमित २०६२।५।१३ को 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी भई वादी 
दाबी नप�ुने ठहछ�  । यो फैसलाको जानकारी राजिवराज 
नगरपािलकाको काया�लयसमेत अ�य �ितवादीह� 
समेतलाई िदई ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
स.�.�या.रामकुमार �साद शाह
�या.सशुीला काक�

इजलास अिधकृत : दीपक ढकाल
इित सवंत् २०७१ साल पसु २४ गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
फैसला िमित : २०७२।१।१०।५

०७०-NF-००१०

म�ुाः भरपाई िलखत दता�  बदर दता� कायम

पनुरावेदक / वादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १ 
घर भई हाल ऐ. वडा नं. ४ ब�ने परुण शमशेर 
ज.ब.रा. 

िव��
��यथ� / �ितवादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १ 

न�साल ब�ने खड्गकुमारी राणासमेत

§ नपेाल सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, 
ज�गावाला र मोहीिबच बाँडफाडँको काय� 
गन� गराउन समय तोक� सूचना �काशन 
भएपिछ ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा 
बाडँफाडँ गन� वा ज�गाधनी र मोहीम�ये 
कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन� 
काय� अंश म�ुा परकेो कारणले रोिकन 
स�दैन । �यो कानूनबमोिजम बाडँफाँड 
ह��छ । कानूनबमोिजम भएको काय�लाई 
लेनदेन �यवहारसरह मानी िलखत बदरको 
िफराद गन� पाउने भ�न निम�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
िधर�े� िसंह

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� ह�रहर दाहाल र लोकभ� राणा

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६७, साउन, िन.नं.८३५९, 

प.ृ६६७
 § नेकाप २०६८, साउन, िन.नं.८५९७, 

प.ृ६४६
 § नेकाप २०६९, असोज, िन.नं.८८४५, 

प.ृ९४६
स�ब� कानून :

 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख, 
२६ग, २६घ, २६घ२, २६ङ र २६च

स�ु तहमा फैसला गन� : 
मा. �या. �ी िबनोदमोहन आचाय� 

पुनरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �या. �ी कृ�ण�साद ब�याल
मा. �या. �ी बिु��साद र�ेमी  

यसअिघ फैसला गन� : 
मा. �या. �ी िगरीश च�� लाल
मा. �या. �ी डा.भरतबहादरु काक�

फैसला
�या.क�याण ��े : यस अदालतको सयं�ु 

इजलासबाट िमित २०६९।१।२२ मा भएको फैसलामा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेन� 
िन�सा �दान भई पेस भएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार छ :

�ितवादी खड्गकुमारी र म िफरादी आमा 
छोरा हौ ँ । हामीिबच आजस�म अशंब�डा भएको 
छैन । म िफरादीले २ भागको एक भाग अंश पाउ ँ
भनी �ितवादी ममुाहजरुउपर अशं म�ुा दायर गरी 
म�ुा िवचाराधीन अव�थामा छ । म�ुा िवचाराधीन 

खड्गकुमारी राणासमेत

�नण�य नं. ९५७३
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रहेकै अव�थामा मेरोसमेत अंश भाग ला�ने का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. १, िक.नं. ११२७, ०-१०-३-२ 
�े�फल ज�गा र घर मेरो अंश भाग मेटाउने उ�े�यले 
�ितवादी मोही ��कुमारी देवी शाह र ज�गाधनी 
आमा दवुै जनाले िमलेमतो गरी ज�गाधनीको आधा 
भागबापतको मोहीबाट मू�य �.१०,००,०००।- बझुी 
िलई मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरी मोहीको 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी �ितवादीह� दवुै जनाले भूिम 
सधुार काया�लय, काठमाड�मा संय�ु िनवेदन िदई मोही 
�ितवादी ��कुमारी देवी शाहबाट उि�लिखत रकम 
बझुी िलए भनी िमित २०६१।१२।१८ मा भरपाई 
ग�रिदन ु भई भरपाई गरी िदएकै िमितमा भूिम सधुार 
काया�लयले ज�गाको स�पूण� हक �ितवादी ��कुमारी 
देवी शाहको नाममा एकलौटी कायम गन� मोही लगत 
क�ा गरी मोहीको नाममा दा.खा. गन�को लािग मालपोत 
काया�लयमा लेखी पठाउन ुभनी िनण�य भएको रहेछ ।

उ� िनण�य गदा� मलाई बिुझएको पिन 
छैन । सरोकारवालालाई नबझुी गरेको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । अंश हक नैसिग�क हक 
हो भ�ने कुरा �थािपत त�य हो । ममुाहजरु ज�गाधनी 
भएको ज�गाबाट मैले आधा अशं नपाउने अव�था 
पिन ह�दैँन । �ितवादी आमा ज�गाधनी भएको मोही 
ज�गामा आमाको आधा हक िह�सा हो । सो आधा हक 
िह�साबापतको रकम बझुी मोहीलाई भरपाई गद�मा मेरो 
अंश हक मेिटँदैन । तसथ� �. १०,००,०००।- बझेुको 
भरपाई, भूिम सधुार काया�लय, काठमाड�बाट िमित 
२०६१।१२।१८ मा भएको िनण�यलगायतका काम 
कारवाही बदर गरी आधा भाग मेरो नाममा दता� ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराले वादी परुण शमशेर ज.ब.रा.ले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िदएको िफराद प� ।

वादी दाबीको िववािदत ज�गा सािबकमा 
नारायण िलन कुमारी राणाको नाममा रही मेरो नाममा 
िमित २०२१।६।२२ मा शेषपिछको बकसप�बाट 
आएको हो । यो ज�गाको मोही ��कुमारी देवी शाह 

ह�न् । मोही हकको ज�गा कानूनबमोिजम मोहीबाट रकम 
िलएर वा ज�गाधनीले आपसी म�जरुीमा रकम िदएर 
ज�गाधनीको नाममा एकलौटी कायम गन� भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को कानूनी �यव�थाले कुनै बाधा िबरोध 
छैन । यसरी वादी दाबीको ज�गा एकाितर �ी अंश 
धनको महलको ४ र ५ नं. अनसुार आफूखशु गन� 
पाउने �कृितको ज�गा हो भने अक�ितर भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ बमोिजम ज�गाधनी र मोहीम�ये 
एकजनाले एकलौटी दता� गन� पाउने ज�गा भएको ह�दँा 
ज�गाधनीको आधा हक िह�सा पिन मोहीको नाममा 
एकलौटी कायम गदा� वादीको म�जरुनामा िलन ुनपन� 
ह�दँा वादी दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी खड्गकुमारी राणाको तफ� बाट पेस भएको 
�ितउ�र प� ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ बमोिजम मोही 
ज�गाको बाडँफाडँ गन� काय� ज�गाधनी र मोहीिबच 
िसिमत ह��छ । वादी दाबीको ज�गा कुनै अिंशयारको 
म�जरुी िलन ुनपन� खड्गकुमारी राणाको दाईजो पेवाको 
आफूखशु गन� पाउने स�पि� हो । मैले खड्गकुमारी 
राणाको सहमितमा दश लाख �पैया ँ िदई सो ज�गा 
आ�नो नाममा कायम गराएको हो । भिम सधुार 
काया�लयले मोही र ज�गाधनीको सहमितमा कुनै एक 
जनाको नाममा कायम गन� भनी गरकेो िनण�यउपर 
म�ुा ला�ने र पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
छैन । �यसकारण ��ततु म�ुा �े�ािधकारिवहीन ह�दँा 
वादी दाबी खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी ��कुमारी दवेी शाहको तफ� बाट पेस भएको 
�ितउ�र प� ।

�ितवादी खड्गकुमारी राणा र वादी 
एकासगोलका आमा छोरा भएको देिखएकोसमेतका 
आधारमा आज यसै इजलासबाट लगाउको अंश म�ुामा 
दईु भागको एक भाग अंश वादीले पाउने ठहरी फैसला 
भएको भए तापिन ��ततु म�ुामा मोही हकको ज�गा 
मोही र ज�गाधनीिबचको आपसी सहमितले �ितवादी 
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खड्गकुमारी राणाले आ�नो आधा हकबापतको रकम 
बझुी �ितवादी मोहीको नाममा एकलौटी दता�  गन� 
भरपाई गरी संय�ु िनवेदन िदएको आधारमा भूिम 
सधुार अिधकारीले मोही लगत क�ा गरी �ितवादी 
मोहीको नाममा एकलौटी दता� गन� भनी गरकेो 
िनण�यउपर भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६च 
बमोिजम पनुरावेदन नै नला�नेमा स�ु अदालतको 
अिधकार�े� �हण गरी िनण�य गन� निम�ने ह�दँा वादी 
दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६३।७।२२ को फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुको छैन । �ितवादी 
आमा र मिबच चलेको अंश म�ुामा वादी दाबी प�ुने गरी 
फैसला भएपिछ ��तुत म�ुामा पिन आमाको भागबाट १ 
भाग मैले अंश पाउनपुन�मा वादी दाबी नै नप�ुने ठहरी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६ङ(१), �ाकृितक �यायको िस�ा�त र 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ह�दँा 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले वादी परुण शमशेर 
ज.ब.रा. ले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरकेो 
पनुरावेदन प� ।

यसमा म�ुा पदा�पद�को अव�थामा पनुरावेदक 
वादीक� आमाको नाममा दता� भएको ज�गा अंिशयारको 
म�जरुी निलई छोडप� गरी हक ह�ता�तरण गरकेो 
�यवहारबाट पनुरावेदक वादीको हक मेिटन गएको 
अव�थामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६३।७।२२ 
को फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४।३।३२ को आदेश ।

वादी र �ितवादी खड्गकुमारी राणािबच 
अंश म�ुा प�रसकेपिछ अिंशयारम�येक� खड्गकुमारी 
राणाले मोहीलाई आ�नो अंश भागको ज�गा मा� 
छोडप� गरी िदन पाउनेमा स�पूण� िक�ा ज�गा 

छोडप� गरी भरपाईसमेत ग�रिदएको देिखदँा �य�तो 
छोडप�म�ये आधा वादीको अंश भाग ला�ने देिखएको 
र िववािदत भरपाईमा मोहीले घर पिन बनाएको भ�ने 
दिेखदँा घरतफ� को भाग सदर ै रहने गरी घर नभएको 
तफ� बाट वादीको अंश भागको आधास�म छोडप� 
भरपाई बदर भई आधी ज�गामा वादीको हक कायम 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।९।१० को फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुको छैन । िववािदत 
ज�गा मोही हकको ज�गा हो । �ितवादी खड्गकुमारी 
राणाको नामको िक.नं. ११२७ को ज�गा िमित 
२०२१।६।२२ मा बढुी सास ु नारायण िलन कुमारी 
राणाले शेषपिछको बकसबाट खड्गकुमारी राणाले 
पाएको हो । बकसबाट पाएको ज�गा मलुकु� ऐन, 
�ी अशंधनको महलको ४ र ५ नं बमोिजम वादीले 
आफूखशु गन� पाउने ह��छ । �ितवादी खड्गकुमारी 
राणा ज�गाधनी र �ितवादी ��कुमारी देवी शाह मोही 
भएको त�य �थािपत छ । �यसलाई वादीले अ�यथा 
भ�नसकेको दिेखदँैन । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा 
चौथो संशोधन भएपिछ मोही हकको ज�गा ज�गाधनी 
र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम 
गन� िनण�य स�बि�धत भूिम सधुार अिधकारीले गन� 
र सोउपर पनुरावेदन नला�ने �यव�था भएको ह�दँा 
�े�ािधकारको अभावमा भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला बदर भई स�ु अदालतको फैसला 
सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराले �ितवादीह� 
खड्गकुमारी राणा र ��कुमारी देवी शाहले एउटै 
�यहोराले फरक-फरक�पमा यस अदालतमा पेस 
गरकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा िववादको िक.नं. ११२७ को ज�गाका 
मोही ��कुमारी देवी शाह भएको भ�ने कुरामा िववाद 
दिेखदैँन । पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �य�तो 
मोिहयानी लागेको ज�गामा समेत वादीको आधी हक 
ह�ने भनी आधी िनण�य बदर भई आधी ज�गामा वादीको 
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हक कायम ह�ने ठहर ्याई फैसला भएको देिख�छ । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो सशंोधन 
(२०५३) पिछ मोिहयानी लागेको ज�गामा मोहीको 
आधा हक ह�ने गरी कानूनी �यव�था भएको प�र�े�यमा 
िववादको ज�गामा ज�गाधनी र मोहीको हकका 
स�ब�धमा उ�लेख नै नगरी सम�ुचा�पमा आधी 
िनण�य बदर भई वादीको हक कायम ह�ने ठहर ्याएको 
र �े�ािधकारको �� उठेको अव�थामा �यसतफ�  
िववेचना नै नग�रएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।९।१० फैसला फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. बमोिजम िवप�ी 
िझकाउन ुभ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०६७।८।१२ को आदेश ।

िववािदत ज�गाको ज�गाधनी �ितवादी 
खड्गकुमारी राणा र मोही �ितवादी ��कुमारी देवी 
शाह भएको त�यमा िववाद छैन । भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ मा मोही लागेको ज�गाका स�ब�धमा मोही वा 
ज�गाधनीम�ये कुनै एक जनाको नाममा एकलौटी कायम 
गन� स�नेसमेतका �यव�था भई दफा २६च अनसुार 
दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोिजम 
तोिकएको अिधकारीले मोहीको नाममा एकलौटी 
कायम गन� भनी गरकेो िनण�यउपर कुनै अदालतमा 
पनुरावेदन नला�ने ह�दँा भूिम सधुार अिधकारीले गरकेो 
िनण�य अि�तम भई �यसउपर िफराद ला�न नस�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।९।१० को 
फैसला उ�टी भई िफराद नै खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६९।१।२२ मा भएको फैसला ।

अंश नैसिग�क हक हो भ�ने कुरा यस 
अदालतबाट �थािपत भइसकेको छ । ��ततु म�ुामा 
मेरोसमेत अंश भाग ला�ने ज�गा �ितवादी आमा 
खड्गकुमारी राणाले �ितवादी ��कुमारी देवी 
शाहबाट रकम बझुी भरपाई गरी मोही �ितवादीको 
नाममा एकलौटी कायम गन� संय�ु िनवेदन िदई दिुषत 

भरपाईको आधारमा मेरो अंश हक मेिटएको छ । अंश 
नाताले �वतः �ा� ह�ने हक हो । �ितवादी आमा र 
मिबच चलेको अंश म�ुामा मलाई अिंशयार कायम 
ग�रएको छ । �यसउपर �ितवादी आमाको तफ� बाट 
परकेो पनुरावेदनमा मलाई अंिशयार कायम गरेको 
फैसला यस अदालतबाट सदर भएको छ । तर पिन म 
आमाको नामको सबै ज�गा वा स�पि�बाट अंश पाउन 
वि�चत भएको छु । म अंश म�ुासमेतबाट अंिशयार 
कायम भएको अव�थामा आमा ज�गाधनी र �ितवादी 
��कुमारी देवी शाह मोही भएको ज�गामा मोहीको 
नाममा मा� एकलौटी ज�गा कायम गरउेपर पनुरावेदन 
नला�ने भ�ने आधारमा िफराद खारजे गन� िम�दैन । 
मोही हक बाडँफाडँ गरकेो िववादमा ज�गाधनी र मोहीले 
मा� पनुरावेदन गन� नपाउने हो । कुनै पिन त�रकाले 
आफूबाहेक अ� हकवालाको सा�पि�क हकलाई 
हकवालाको म�जरुी निलई ितला�जली िदने अिधकार 
कसैलाई पिन ह�दँैन ।

यस अदालतबाट भएको फैसलामा मैले 
म�� नेपाल इ�टरनेशनल नामक क�पनीको कजा� 
ितन� सो ज�गाबाट �ा� रकम िलएको भनी आधार 
िलएको देिख�छ । तर सो रकम ब�कमा रो�का रहेको 
ज�गा फुकुवाको लािग मा� ितरकेो हो । अतः म अंश 
म�ुामा अंिशयार कायम भएको अव�थामा आमा 
ज�गाधनी भएको ज�गाबाट रकम बझेुको भरपाई बदर 
गरी आमाको भागबाट आधा अंश पाउनपुन�मा िफराद 
नै खारजे गरकेो यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
फैसला �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�दँा म�ुा 
पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले 
वादी परुण शमशेर ज.ब.रा. ले यस अदालतमा िदएको 
पनुरावलोकनको िनवेदन ।

यसमा वादी परुण शमशेर र �ितवादीम�येक� 
खड्गकुमारी आमा छोरा नाताका भई एकासगोलका 
अिंशयार रहेको देिख�छ । यी वादी �ितवादीका िबचको 
अशं म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा वादीको अंश 
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हक ला�ने �ितवादी खड्गकुमारी मोही भएको का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. १ को िक.नं. ११२७ को ०-१०-
३-२ को आधी ज�गाको मू�य � १०,००,०००।- 
मोही ज�गाको �ितपूित�बापत �ितवादी खड्गकुमारीले 
बझुी िमित २०६१।१२।१८ मा भरपाई गरी िदएको 
देिख�छ । सगोलको अब�डा स�पि�मा सबै 
अंिशयारह�को समान हक अिधकार अ�तरभूत रहेको 
ह��छ । मोिहयानी लागेको स�पि�मा भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को िमित २०५३।९।२४ मा भएको संशोधनले 
मोहीलाई पिन सो स�पि�को सह�वामीको �प 
िदएबाट सो स�पि� पिन अशं ला�ने कानूनी मा�यता 
यस अदालतले अंिगकार ग�रसकेको छ । यसरी 
िक.नं. ११२७ को ०-१०-३-२ ज�गाबाट यी वादीले 
आ�नो हक प�र�याग गरकेो कुनै �माण देिखदँनै । 
साथै म�� नेपाल इ�टरनेशनल नामको क�पनीको 
ऋण ितरी िदएबापत वादीको अशं हकबाट क�ा ह�ने 
गरी कुनै स�झौता वा िलखत वादीले गरी िदएको पिन 
िमिसलबाट दिेखदँैन । �ितवादी खड्गकुमारीले िक.नं. 
११२७ को ०-१०-३-२ ज�गाबाट आधा ज�गाको 
मू�य �.१०,००,०००।- मोहीको �ितपूित�बापत बझुी 
िमित २०६१।१२।१८ मा भरपाई ग�रिदएको काय�ले 
यी वादीको अंश हकमा असर नपरकेो भ�न सिकने 
अव�था छैन । स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला उ�टी गरी खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको यस अदालतको फैसलामा ने.का.प. 
२०६७, साउन, िनण�य नं. ८३५९, प�ृ ६६७, 
ने.का.प. २०६८, साउन, िनण�य नं. ८५९७, प�ृ ६४६ 
र  ने.का.प. २०६९, असोज, िनण�य नं. ८८४५, प�ृ 
९४६ का निजर �ितकूल ��ततु फैसला रहेको देिखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन गरी 
हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०७०।५।२८ को आदशे ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी परुण 
शमशेर ज.ब.रा. को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी िधरे�� िसंहले �ितवादी खड्गकुमारी राणा र वादी 
परुण शमशेर आमा छोरा भएको र वादीले �ितवादीबाट 
अशं म�ुाबाट अंश पाउने ठहर भएको अव�थामा ितनै 
�ितवादी आमा ज�गाधनी भई �ितवादी �ी ��कुमारी 
दवेी शाह मोही भएको ज�गाबाट आमाको भागबाट 
अशं नपाउने भ�न िम�दैन । अशं हक �वतः �ा� ह�ने 
नैसिग�क हक ह�दँा मोही हकको ज�गामा मोहीको नाममा 
ज�गाधनीले हक छाडी मोहीको नाममा एकलौटी दता� 
भएपिछ सोउपर पनुरावेदन नला�ने भनी िफराद खारजे 
गदा� वादीलाई अपूरणीय �ित भई यस अदालतबाट 
अशं हकका स�ब�धमा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
उ�लङ्घन ह�ने ह�दँा िमित २०७०।५।२८ मा 
िन�सा �दान गदा� उि�लिखत आधार, कारण र 
िस�ा�तबमोिजम यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
फैसला बदर भई पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराले बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल र �ी लोकभ� 
राणाले वादी दाबीको ज�गा वादीको आमा �ितवादी 
ज�गाधनी भएको देिखए तापिन उ� ज�गाको मोही 
�ितवादी ��कुमारी देवी शाह ह�नहु��छ । �यस 
कुरालाई वादीले अ�यथा भ�न सकेको छैन । मोही 
हकको ज�गामा कानूनतः आधा हक ज�गावालाको र 
आधा हक मोहीको हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
ले मोहीलाई पिन सह मािलक बनाएको दिेख�छ । 
मोही हकको ज�गा कानूनतः दवैु प�िबच आधा आधा 
बाडँफाडँ भएर वा दवुैम�ये एकजनाको नाममा एकलौटी 
कायम भएर ऐनको उ�े�यबमोिजम भूिममािथको �ैध 
िनय��ण अ��य ह��छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले 
गरकेा कानूनी �यव�थाका आधारमा मोही �ितवादीको 
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नाममा ज�गाधनीले आधा भागबापतको रकम बझुी 
िलई मोही �ितवादीको नाममा एकलौटी दता� ह�ने गरी 
गरकेो िनण�यउपर सोही ऐनको दफा २६च बमोिजम 
पनुरावेदन नै नला�ने अव�थामा िफराद अि�त�वमा 
रही रहन स�दैन । यस अदालतबाट िन�सा �दान 
गदा� �हण ग�रएका िस�ा�त पथृक त�यको आधारमा 
�ितपादन भएको देिखदँा यस म�ुामा आकिष�त ह�न 
स�दनै । तसथ� यस अदालतको संय�ु इजलासको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

दवैुतफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले गनु�भएको उि�लिखत बहस सनुी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६९।१।२२ 
मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन? वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो होइन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� वादी परुण शमशेर 
ज.ब.रा. ले वादी दाबीको ज�गा �ितवादी आमा 
खड्गकुमारी राणा ज�गाधनी र �ितवादी ��कुमारी 
देवी शाह मोही भएको ज�गा हो । यसै �ममा मैले 
आमाबाट दईु भागको एक भाग अंश पाउन अंश 
म�ुा दायर गरी म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
�ितवादीह�ले आपसमा िमलेमतो गरी ज�गाधनी 
�ितवादीले मोही �ितवादीबाट आ�नो भाग िह�साको 
रकम बझुी मोहीको नाममा मा� एकलौटी दता� कायम 
गन� म�जरु गरी रकम बझेुको भनी भरपाई ग�रिदएको 
कारण भूिम सधुार काया�लयले मोही लगत क�ा गरी 
�ितवादी ��कुमारी देवी शाहको नाममा एकलौटी दता� 
गन� मालपोत काया�लयमा लेखी पठाउने भनी गरकेो 
िनण�यसमेत बदर गरी मेरो भागको अंश मेरो नाममा 
दता� ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराले िफराद गरकेो देिख�छ । 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले वादी दाबी नप�ुने 
गरी गरकेो फैसलाउपर वादीले गरकेो पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले वादी दाबीबमोिजम 

आधी ज�गामा वादीको हक कायम ह��छ भ�नेसमेत 
�यहोराले उ�टी फैसला गरकेो देिख�छ । उ� फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भनी �ितवादी ज�गाधनी र मोहीको 
तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको पनुरावेदनमा 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िफराद नै खारजे 
ह�ने ठहरी फैसला भएपिछ वादीले म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन�  िन�सा पाउ ँभनी पेस गरकेो िनवेदनमा यस 
अदालतबाट िन�सा �दान भई आज िनण�याथ� पेस 
भएको दिेख�छ ।

३. िववािदत ज�गाको ज�गाधनी �ितवादी 
खड्गकुमारी राणा र मोही �ितवादी �ी ��कुमारी दवेी 
शाह भएको त�यमा िववाद छैन । िमिसल संल�न रहेका 
�माण कागजह� हेदा� ज�गाधनी �ितवादीले मोही 
�ितवादीबाट ज�गाधनीको आधा भागबापतको नगद 
रकम बझुी मोही �ितवादीको नाममा ज�गाको एकलौटी 
हक कायम गन� भरपाई गरी भूिम सधुार काया�लय, 
काठमाड�मा संय�ु�पमा िनवेदन िदएको आधारमा 
भूिम सधुार अिधकारीले मोहीको लगत क�ा गरी 
�ितवादी �ी ��कुमारी देवी शाहको नाममा एकलौटी 
दा.खा. गन� मालपोत काया�लयमा लेखी पठाउने भनी 
िमित २०६१।१२।१८ मा िनण�य गरकेो देिख�छ । 
वादीले �ितवादी खड्गकुमारी राणाउपर अशं म�ुा 
परी म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनज आमा 
ज�गाधनी भएको मोही हकको ज�गा बाडँफाडँ गरेको 
काय� निमलेको भनी रकम बझेुको भरपाई र भूिम सधुार 
काया�लयको िनण�य बदरको माग गरी पाउन काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िफराद गरकेो देिख�छ ।

४. यी पनुरावेदक वादीले �ितवादी 
खड्गकुमारी राणाउपर अशं म�ुा पिन दायर गरेको 
दिेख�छ । उ� अशं म�ुाको �याद �ितवादीको 
नाममा तामेल भएपिछ �ितवादी खड्गकुमारी राणाले 
िववािदत ज�गा मोहीको नाममा एकलौटी �पमा दता� 
गन�समेतका लािग भूिम सधुार काया�लयमा उपि�थत 
भई छोडप� गरकेो देिख�छ । उ� काय�लाई वादीले 
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जालसाजपूण� काय� भनी �ितवादीह� उपर जालसाज 
म�ुा दायर गरकेो देिख�छ । अंश म�ुामा वादी दाबी 
प�ुने र जालसाज म�ुामा वादी दाबी नप�ुने ठहरी 
फैसला भएपिछ अंश म�ुामा �ितवादी खड्गकुमारी 
राणाले गरकेो पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत र 
यस अदालतबाट सदर भई अि�तम भएर बसेको 
देिख�छ भने जालसाज म�ुामा यी पनुरावेदकले गरकेो 
पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर 
भएपिछ सो फैसलालाई िच� बझुाई बसेको देिख�छ ।

५. पनुरावेदक वादी म�� नेपाल इ�टरनेशनल 
नामक फम�को स�चालक पिन भएको देिख�छ । िनजले 
सो फम�को नाममा नेपाल �ेिडट ए�ड कमश� ब�कबाट 
ज�गा िधतो राखी कजा�  िलएको देिख�छ । सो कजा� 
रकम वादीले आ�नै �ोतबाट ब�कलाई ितर ेबझुाएको 
भ�न सकेको देिखदँैन । यसै िववािदत ज�गाको 
आधा िह�साबापत �ितवादी खड्ग कुमारी राणाले 
मोहीबाट बझेुको रकमबाट ितर े बझुाएको देिख�छ । 
यसरी मोही हकबाट �ा� रकम वादीकै िहतमा �योग 
भएको अव�थामा �ितवादी खड्गकुमारी राणाले मोही 
िह�साको रकम एकलौटी खाए मासेको भ�न िम�ने 
देिखदँनै ।

६. वादीले अंश म�ुा दायर भएपिछ मोही 
हकको ज�गा मोहीलाई छोडप� गन� निम�ने िजिकर 
िलएको तफ�  िवचार गदा� वादीले िमित २०६१।१०।२८ 
मा अंश म�ुा दायर गरकेो भए तापिन भूिम सधुार तथा 
�यव�था म��ालयको िमित २०६०।११।२२, ख�ड 
५३, अित�र�ाङ्क ७१ मा �कािशत राजप�को 
सूचनाअनसुार मोही लागेको ज�गा ज�गावाला र मोहीले 
बाडँफाडँ गरी िलन िनवेदन िदने �याद २०६१ चैत 
मसा�तस�म भएको दिेख�छ । नेपाल सरकारले मोही 
हक लागेको ज�गा, ज�गावाला र मोहीिबच बाडँफाडँको 
काय� गन� गराउन समय तोक� सूचना �काशन भएपिछ 
ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा बाडँफाडँ गन� वा ज�गाधनी 
र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन� 

काय� अंश म�ुा परकेो कारणले रोिकन स�दनै । �यो 
कानूनबमोिजम बाडँफाडँ ह��छ । कानूनबमोिजम भएको 
काय�लाई लेनदने �यवहारसरह मानी िलखत बदरको 
िफराद गन� पाउने भ�न िम�दैन ।

७. मोही हकको ज�गा भूिम सधुार अिधकारीले 
बाडँफाडँको मा�यमबाट मोहीको नाममा एकलौटी 
कायम गन� गरी गरकेो िनण�यउपर िज�ला अदालतमा 
म�ुा ला�न स�ने हो, होइन भ�ने िववाद पिन उपि�थत 
भएको देिख�छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ िवशेष 
ऐन हो । उ� ऐनअनसुार ज�गाधनी र मोहीको ज�गा 
बाडँफाडँस�ब�धी �ि�याको िनण�य गन� अिधकार 
भूिम सधुार अिधकारीलाई भएको त�यमा िववाद 
छैन । भूिमस�ब�धी ऐनको दफा २६ख मा तोिकएको 
अिधकारीले दफा २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ को 
अधीनमा रही मोही लागेको ज�गा बाडँफाडँ गन� स�ने 
�यव�था गरकेो छ भने सो ऐनमा िमित २०५३।९।२४ 
मा भएको चौथो संशोधनबाट थप भएको दफा २६च ले 
दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोिजम 
भूिम सधुार अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर कुनै 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने छैन भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम मोही 
हक बाडँफाडँ गरउेपर साधारण अिधकार�े�बाट 
िफरादमाफ� त चनुौित िदन नसिकने �� छ । िनण�यमा 
�रत बेरीतको �� उठेको भए सो ��को िन�पण 
असाधारण अिधकार�े�बाट ह�ने हो ।

८. यस अदालतबाट िन�सा �दान गदा� 
यस अदालतको संय�ु इजलासको फैसलामा 
ने.का.प. २०६७, साउन, िनण�य नं. ८३५९, प�ृ 
६६७, ने.का.प. २०६८, साउन, िनण�य नं. ८५९७, 
प�ृ ६४६ र  ने.का.प. २०६९, असोज, िनण�य नं. 
८८४५, प�ृ ९४६ मा �ितपािदत िस�ा�तको �िुट 
भ�ने कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । तत्  स�ब�धमा 
िवचार गदा� उि�लिखत सबै म�ुाह�मा अंशको 
िववाद समावेश भएको दिेख�छ । ��ततु म�ुामा पिन 

खड्गकुमारी राणासमेत
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वादीले पिन अशंको नै िववाद गरकेो देिख�छ । तथािप 
िन�सामा उि�लिखत निजरह�मा अंशब�डाको 
महलबमोिजम िववादको िन�पण भएको अव�था छ । 
यस म�ुामा भूिम सधुार अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर 
िज�ला अदालतमा िफराद ला�ने नला�ने भ�ने �� 
उठाएको ह�दँा सो ��को िन�पण भूिमस�ब�धी ऐनमा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�ने भई भूिम सधुार 
अिधकारीले गरकेो िनण�य नै ��ततु िववादमा अि�तम 
ह�ने ह�दँा उ� िन�सा �दान गदा� िलइएका आधार र 
िस�ा�तसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

९. अतः भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६च बमोिजम दफा २६ख, २६ग, २६घ, 
२६घ२ र २६ङ बमोिजम भूिम सधुार अिधकारीले 
गरकेो िनण�यउपर कुनै पिन अदालतमा पनुरावेदन 
गन� नपाउने गरी िवधायीकाले सत� ब�दजे राखेको 
देिखदँा स�ु अदालतमा दायर भएको वादीको िफराद 
�े�ािधकारिविहन देिखन आएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६४।९।१० को फैसला 
उ�टी गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६९।१।२२ मा िफराद खारजे गन� गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरी 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।  

उ� रायमा सहमत छ� ।
�या. सशुीला काक�
�या. ओम�काश िम�
 
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

फैसला िमित : २०७२।११।१३।२
०६९-DF-०००१

म�ुाः िमलाप� बदर

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला धनषुा औरही गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ४ ब�ने यगुलिकशोर 
िसंहसमेत

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला धनषुा औरही गाउ ँ िवकास 

सिमित वडा नं. ३ ब�ने िव�दे�र साह हलवुाई

§ कुनै �यि�को नाममा दता� नभएको 
ज�गालाई साव�जिनक ज�गाको �पमा 
मा�नपुन� ह��छ । तसथ� कसैको नाममा दता� 
नभएको ि�थितमा सो पोखरी साव�जिनक 
ज�गा नै हो भ�न े मा�नुपन� ह��छ । सोको 
अित�र� एउटै पोखरीको आधा भाग 
२०२६ सालको नापीमा साव�जिनक भनी 
जिनएको तथा २०४३ सालको नापीमा 
उ� ज�गा सरकारको नाममा दता�समेत 
भइसकेको अव�थामा सोही पोखरीको 
बाकँ� आधा भागलाई िनजी हकभोग 
चलनमा रहछे भ�न कानूनस�मत नह�ने ।

(�करण नं.४)
§ गाउँ िवकास सिमित ऐन, २०४८ को दफा 

३८(१) को कानूनी �यव�थाअनुसार गाउँ & 

�नण�य नं. ९५७४
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िवकास सिमितको हक भएको स�पि�को 
रखेदेख तथा �ब�ध गन� दािय�व गाउँ 
िवकास सिमितलाई तोकेको र �य�तो 
स�पि�को हक छोड्दा वा अ� कुनै 
तवरबाट कसैलाई हक ह�ता�तरण गदा� वा 
�य�तो स�पि� बेचिबखन गदा� सरकारको 
�वीकृितलाई अिनवाय� गरकेो छ । कानूनले 
अिनवाय� गरकेो कुरालाई अनदेखा 
गरी साव�जिनक स�पि�को कुनै पिन 
िकिसमबाट हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै 
काय� गन� अिधकार गाउँ िवकास सिमितका 
कुनै पदािधकारीमा रह ेभएको नपाइने ।

(�करण नं.७)
§ िडलसिहतको एउटै पोखरी दुई गाउँ 

िवकास सिमितमा िवभािजत भएको भ�ने 
देिख�छ । सोम�ये च�कर गाउँ िवकास 
सिमिततफ� को िडलसिहतको पोखरीको 
आधा भाग सरकारका नाममा नापी 
भई औरहीतफ�  परकेो िडलसिहतको 
आधा भाग नापी ह�न बाकँ� रहकेो भ�ने 

 देिख�छ । औरहीतफ� को िडलसिहतको 
पोखरी आ�नो िनजी स�पि� रहकेो र 
आफूले पिहलेदेिख नै भोग गद� आएको भ�ने 
पुनरावेदकको िजिकर रहकेो पाइ�छ । सो 
ज�गामा आ�नो हक भएको भनी दाबी िलए 
पिन सो ज�गामा पु�तौनी�पमा हकभोग 
रहकेो �वबासी ज�गा रहकेो र हकवालाह� 
िबच ब�डा गरी हक सद� आएको भ�ने 
व�तुिन� र ठोस �माण पेस गन� सकेको 
अव�था देिखँदैन भने सो िववािदत 
िडलसिहतको पोखरीको आसपासमा 
यी पुनरावेदकको कुनै ज�गासमेत रहकेो 
देिखँदैन । साथै पुनरावेदकका बाबुले ७ 
न.ं फाटँवारीमा सो ज�गा ऐलानी हो भनी 

लेिखिदएबाट उ� ज�गामा यी पुनरावेदक 
�ितवादीको पिहलेदेिख हक भोग रहकेो 
भ�न ेदाबी आफँैमा खि�डत भइरहकेो छ । 
िखचोला म�ुाको िफरादप�, �ितउ�रप� 
र िमलाप�समेतका सम� कागजातह� 
हदेा� िववािदत भू-भाग सो म�ुाका वादीको 
हकिभ�को हो भ�ने कुनै �माणबाट पुि� 
ह�न सकेको पिन नदेिखन े।

(�करण नं.८)
§ य�तो अव�थामा �य�तो ज�गामा एक 

प�ले िनजी ज�गा िखचोला गर े भनी 
िफराद दायर गरी अक� प� गाउँ िवकास 
सिमितका अ�य�समेतका तफ� बाट उ� 
ज�गा गाउँ िवकास सिमितको साव�जिनक 
ज�गा होइन, उनकै हकभोगको ज�गा हो 
िखचोला गरकेो छैन तथा लगाउको लुटिपट 
मु�ामा पोखरीमा उ�जनीका �पमा रहने 
मखन लुटेको हो भनी �ितउ�र िफराई 
वादी �ितवादी िमली वादी दाबी कायमै 
राखी अथा�त् िववािदत भू-भागमा यी 
पुनरावेदक �ितवादीको हक देखाई हक 
िसज�ना ह�ने गरी गरकेो िमलाप� �माण 
िसज�ना गन� �योजनले मा� गरकेो पुि� ह�न 
आउने ।

(�करण नं.९)
 § साव�जिनक पोखरीको सरं�ण गनु�पन� 

दािय�वबाट िवमखु भई साव�जिनक 
पोखरीका स�ब�धमा चलेको िखचोला 
मु�ामा गाउँ िवकास सिमितका 
अ�य�समेतले साव�जिनक पोखरीलाई 
�यि� िवशेषको िनजी पोखरीको �पमा 
मा�यता िदने गरी वादी दाबी कायम ह�ने गरी 
एक आपसमा गरकेो िमलाप�ले कानूनी 
मा�यता पाउन स�ने ह�दैँन । साव�जिनक 
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ज�गालाई पुनरावेदक �ितवादीको िनजी 
स�पि� हो भ�न े �माण िसज�ना गन� 
�योजनका लािग �ितवादीह� आपसमा 
िमली सा.दे.न.ं १२४७ को िखचोला म�ुामा 
िमलाप� भएको देिखँदा सो बदिनयतपूव�क 
भएको िमलाप�लाई कानूनस�मत मा�न 
निम�न े।

 (�करण नं.११) 

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� ल�मीबहादरु िनराला, ह�रहर 
दाहाल, कृ�ण�साद सापकोटा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �काशबहादरु के.सी. र शेख 
आिषस साह

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
श�भ ु थापा, िव�ान्  अिधव�ाह� ह�रकृ�ण 
उ�ेती, इ�� खरले तथा राज ुउ�ेती

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

सु� फैसला गन� : 
मा.िज.�या. �ी बलराम�साद अिधकारी

पुनरावेदन तहबाट फैसला गन� : 
मा.�या.�ी न�दराज अिधकारी
मा.�या.�ी अली अकबर िमकरानी

यस अदालतको सयुं� इजलासमा फैसला गन� : 
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह
मा.�या.�ी �काश व�ती

फैसला
�या.सुशीला काक� : पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुको िमित २०६०।९।३० को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड 
(क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भई 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार छ :

िज�ला धनषुा औरही गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ४ अ�तग�त पन� साव�जिनक भोग चलनमा 
रहेको ज�गाह�मा िनजी हक दशा�उन िवप�ीह�ले 
एक आपसमा िमली २०५४ सालको दे.नं. १२४७ को 
ज�गा िखचोला चलन म�ुा दायर गरी आपसमा िमलवुा 
�ितउ�र िफराई िमित २०५४।८।१७ मा िमलाप� 
गदा� �ितउ�र िजिकर छाडी वादी दाबी कायमै रहने 
गरी सािबक सनातनदेिख साव�जिनक हकभोगमा रहेको 
ज�गाह� समेतलाई िनजी बनाउने मनसायले िमलाप� 
गरकेो कुरा िमित २०५४।१२।२८ मा न�कल 
िलदँा थाहा भएकाले यो िफराद गरकेो ह� ँ । उपरो� 
िव�� ख�डमा उि�लिखत स�पूण� िवप�ीह�ले 
२०५४ सालको दे.नं. १२४७ को ज�गा िखचोला 
चलन म�ुा दायर गरी साव�जिनक स�पि�लाई िनजी 
बनाउनका लािग �माण बनाउन आपसमा िमली िमित 
२०५४।८।१७ मा गरकेो िमलाप�लाई बदर गरी 
साव�जिनक स�पि�को सरं�ण ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िफराद प� । 

दाबीको ज�गा मेरो िनजी हक भोगको ज�गा 
हो । सो भोगको ज�गामा रहेको रड, इ�ँा लटुी लगेउपर 
परकेो लटुिपट म�ुा िमलाप� भएको हो । िवप�ी वादीले 
म �ितवादीको हकभोगमा रहेको गाउ ँ �लकिभ�को 
घडेरी ज�गालाई साव�जिनक भ�दैमा साव�जिनक ह�ने 
�� आउदँैन, हकदैयािवहीन तथा �यि� िवशेष�ारा 
पूवा��ही भई अनाहक परसेानी गन� उ�े�यले झ�ुा 
�यहोरा दशा�ई दायर गरकेो नालेसबाट िमलाप� 
बदर ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता नभएकाले 
दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
यगुलिकशोर िसहंको �ितउ�र प� ।

गाउ ँ िवकास सिमितअ�तग�तको साव�जिनक 
ज�गा गाउ ँिवकास सिमितको िनय��णमा रह�छ र सो 
ज�गाको संर�ण गन� अिधकार कुनै �यि� िवशेषलाई 
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नस�ुपी गाउ ँ िवकास सिमितलाई नै स�ुपेको ह��छ । 
जनु स�पि�लाई सरु�ास�म गन� अिधकार िवप�ीलाई 
छैन सो ज�गामा गाउ ँ िवकास सिमितको संर�णमा 
रहेको ज�गालाई �यि� िवशेषको नामाकरण गरी गाउ ँ
िवकास सिमितसमेतलाई �ितवादी बनाएर नालेस गन� 
अिधकार कुनै पिन ऐन कानूनले िवप�ीलाई �दान 
नगरकेाले हकदैयाको श�ुयतामा दायर भएको िफराद 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको गाउ ँ िवकास 
सिमितका अ�य�समेत जना ३ को �ितउ�र प� ।

२०५४ सालको दे.नं. १२४७ को ज�गा 
िखचोला चलन म�ुामा िमित २०५४।८।१७ मा गरकेो 
िमलाप�बाट साव�जिनक पोखरी िडलको िववािदत 
ज�गाको साव�जिनक हक मेिटन गई साव�जिनक 
िहतमा असर परकेो देिख�छ । वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�िबच भएको िमित २०५४।८।१७ को 
िमलाप� बदर गरी िववािदत ज�गामा साव�जिनक 
हक कायम ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०५६।५।२४ को धनषुा िज�ला अदालतको    
फैसला । 

िबना �माण िमलाप� गरकेो छैन । िवप�ीको 
उ� िमलाप� बदर गराउन नािलस िदने हकदैया छैन । 
हा�ो हकभोगको ज�गा िमलाप� भएको हो । जनु ज�गा 
साव�जिनक छैन �य�तो ज�गा िमलाप� भएकोलाई 
िबना �माण म�ुा िमलाप� गर ्यो भनी धनषुा िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला बदर गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
परकेो �ितवादीह� यगुलिकशोर िसंहसमेतको संय�ु 
पनुरावेदन प� । 

यसमा द.ेप.ुनं. १५९३ नं. को म�ुामा िवप�ी 
िझकाउने आदेश भएकाले ��ततु िमलाप� बदर म�ुामा 
पिन अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ 
लगाउका म�ुा पेस ह�दँा साथै राखी पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६०।१।१६ को पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
आदशे । 

िववािदत ज�गामा िसफा�रस ग�रएअनसुारको 
घर नह�नकुा अित�र� दाबीको ज�गा �ितवादीको हो 
भ�न सिकने कुनै �माण �ितवादीले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा साव�जिनक उपभोगमा रहेको ज�गालाई 
िनजी बनाउने गरी िमित २०५४।८।१७ को िमलाप� 
बदर गन� गरी धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५६।५।२४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६०।९।३० को फैसला । 

िवप�ी वादीले साव�जिनक ज�गा भनी दाबी 
िलएको घर ज�गा हा�ो पखुा�का पालादेिख घर बनाई 
बसोबास गरी आएको पखु�ली घर ज�गाको स�पि� हो । 
हा�ो पोखरीलाई त�कालीन गाउ ँप�चायत काया�लयले 
िनजी पोखरीको शीष�कमा दता� गरी िनजी पोखरी भनी 
िसफा�रस िदएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
७(२) ले नापीमा छुट ह�न गएको ज�गाको स�ब�धमा 
दता� गरी पाउने िवशेष �यव�थाबमोिजम २०५९ 
सालको दे.नं. १९ को हक कायम दता� बदर दता� 
म�ुा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा दायर गरकेोमा 
हाल कारवाहीय�ु अव�थामा छ । नापीमा ऐलानी वा 
साव�जिनक कायम भएकै कारणले साव�जिनक ह�न 
स�दैन । गाउ ँप�चायत र गाउ ँिवकास सिमितले िदएका 
दता� एवं भोगस�ब�धी �माणको उिचत मू�याङ्कन 
नगरी भएको फैसलामा ग�भीर काननुी �िुट भएको साथै 
उ� फैसला ने.का.प. २०४५, भाग ३०, अङ्क ४ प�ृ 
४०२ िन.नं. ३४३८, ने.का.प.२०५९, अङ्क ३।४ 
िन.नं. ७०७७, प�ृ १८२ मा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेकाले म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� गरी िन�सा �दान गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� यगुलिकशोर 
िसंहसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो सयं�ु 
िनवेदन प� ।

यसमा िनवेदनमा उि�लिखत िनवेदक 
िव�दे�र साह हलवुाई िवप�ी यगुलिकशोर िसहंसमेत 
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भएको िनषेधा�ा म�ुामा वादी दाबीमा उि�लिखत 
ज�गासमेतमा िमित २०५४।१।२० मा भएको नाप 
न�सा िववरणबाट न.नं. २, ३, १२, १३, १४, 
१५, १९, २१, २२, २७, ३६ समेतका ज�गाह�मा 
िनवेदकह�को भोगािधकार भई घरबाससमेत रहेको 
देिखन आएको अव�थामा िववािदत ज�गामा घर र 
�ितवादीको ज�गा भ�ने देिखने आधार नभएको भनी 
िमित २०५४।८।१७ को िमलाप� बदर ह�ने ठहर ्याई 
स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसलामा �माणको 
उिचत मू�याङ्कन नभई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ को �िुट रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) को ख�ड (क) अनसुार ��ततु म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६३।७।३ को आदेश । 

यसमा जनु िमलाप� बदरका लािग ��ततु 
िफराद दाबी परी िवचाराधीन रहेको छ । सो म�ुाको 
िमिसल नभएकाले िमित २०५४।८।१७ मा धनषुा 
िज�ला अदालतबाट िमलाप� भएको संवत् २०५४ 
सालको दे.नं. १२४७ को ज�गा िखचोला चलन 
म�ुाको िमिसल धनषुा िज�ला अदालतबाट िझकाई 
आएपिछ लगाउका म�ुा साथै राखी िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६७।१।१४ को 
आदशेानसुारको िमिसल �ा� भई सामेल रहे छ । 

पनुरावेदक �ितवादीह� समेतको 
सािबकदेिख भोग चलनमा रहेको ज�गा गाउ ँ�लकिभ� 
परी नापी ह�न नसकेकोस�म देिखए पिन सरकारी 
वा साव�जिनक हो भ�ने कुनै त�यपूण� र आधारभूत 
�माणसमेत वादीले पेस गन� नसकेको अव�थामा िनजी 
हकभोगको �य�तो ज�गाका स�ब�धमा दे.दा.नं.१२४७ 
को िखचोला म�ुामा उ� म�ुाका वादी �ितवादीह� 
िबच भएको िमित २०५४।८।१७ को िमलाप�बाट यी 
वादीको हक जाने अव�था नदेिखएकाले सो िमलाप� 

कायमै रा�नपुन� बदर गन� निम�नेमा सो िमलाप� बदर 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला निमलेकाले उ�टी ह�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको सयं�ु 
इजलासका माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद 
शाहको िमित २०६८।९।२७ को राय । 

एउटै �व�पको आधा स�पि�को �वािम�व 
सरकारको भएको छ भने �यसबाट छुट्याउन निम�ने 
सोही स�पि�को आधा ख�डको हकमा अ�यथा भ�न 
िम�दैन । �ितवादीह�ले �माण िसज�ना गन� रचेको 
�यवहारलाई मा�यता िदई साव�जिनक स�पि�लाई 
िनजी बनाउने गरी िमित २०५४।८।१७ मा यी 
�ितवादीह� आपसमा िमली गरकेो सा.दे.नं. १२४७ 
नं. को िखचोला म�ुाको िमलाप� बदर गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । तर सहयोगी माननीय �यायाधीश�यूको फरक 
राय रहेकाले ��ततु म�ुा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३ बमोिजम पूण� इजलासमा पठाउन ु
भ�नेसमेत �यहोराको माननीय �यायाधीश �ी �काश 
व�तीको िमित २०६८।९।२७ को राय ।

िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी ल�मीबहादरु िनराला, �ी 
ह�रहर दाहाल, �ी कृ�ण�साद सापकोटा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी �काशबहादरु के.सी. र �ी शेख 
आिषस साहले पोखरीको डीलसिहतको िववािदत 
ज�गा २०२१ सालमा गाउ ँ�लकमा राखेको, २०२२ 
सालमा पिन पोखरीको अि�त�व देखाइएको, २०२४ 
सालमा नापी ह�दँा उ� पोखरीको पि�मप�ीको 
डीलसमेतको आधा भाग औरही गाउ ँिवकास सिमितमा 
गाउ�ँलकमा ऐलानी भनी जिनएको र पूव�तफ� को 
आधा भाग च�कर गाउ ँिवकास सिमितबाट नापी भई 
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साव�जिनक जिनएकोमा सोउपर यगुलिकशोर िसहंको 
दता� बदर हक कायम म�ुा परी म�ुतबीमा रहेको छ । सो 
पोखरीको डीलसमेतको ज�गा २०४६ साल पिछमा� 
नेपाल सरकारका नाममा दता�  ह�न आएको हो । नापीले 
सो ज�गा गाउ�ँलकको भनी देखाएको र �लकिभ� 
परकेो �थािपत भएको अव�थामा �य�तो ज�गा गाउ ँ
िवकास काया�लयको ह�न स�दनै । गाउ ँ�लकमा जिनई 
नापी ह�न छुट भएकै कारणले सो ज�गालाई साव�जिनक 
भ�न िम�दैन । २०६०।१।२५ मा मालपोत काया�लयले 
पनुरावेदन अदालतलाई लेखेको प�मा यो िमितदेिख 
िववािदत ज�गा सरकारको नाममा दता� भएको भनी 
खलुाउन नसकेकोसमेतबाट उ� ज�गा हा�ा प�को 
िनजी ज�गा भ�ने पिु� भएको छ । ऐलानी भनी जिनएको 
भ�ने आधारले र ज�गामा पोखरी रहेको कारणले 
मा�ै सबै ज�गा साव�जिनक ह�ने होइन । िववािदत 
ज�गा सरकारी लगतमा पोखरीसमेत देिखएको छैन । 
२०२४ सालमा �लकमा रहेपिछ नापी नभई २०६९ 
सालमा आएरमा� नापी ह�दँा हा�ा प�का नाममा दता� 
भइसकेको छ । हा�ा प�ले परापूव� कालदिेख भोग गरी 
आएको ह�दँा ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ 
अनसुार सो ज�गामा हा�ा प�को चीरकाल भोग रहेको 
आधारले पिन हा�ा प�को हक �थािपत ह��छ । यसरी 
िनजी ज�गालाई साव�जिनक हो भनी िलएको झठुा 
िजिकरलाई �वीकार गरी साव�जिनक ज�गालाई िनजी 
बनाउने गरी िमलाप� गरकेो भ�ने आधारमा िमलाप� 
बदर गन� ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई बदर गन� गरी माननीय रामकुमार �साद 
शाहबाट �य� राय सदर ह�नपुन� भ�ने बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

��यथ� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी श�भ ु थापा, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
ह�रकृ�ण उ�ेती, �ी इ�� खरले तथा �ी राज ुउ�ेतीले 
गाउ ँ िवकास सिमितलाई ऐलानी पोखरी ज�गा िनजी 
गन� अिधकार छैन । िववािदत ज�गाको स�ब�धमा 

परकेो िनषेधा�ा म�ुामा पनुरावेदन अदालतबाट 
िमित २०५४।१।२० मा न�सा आदेश भएअनसुार 
भएको न�सामा एउटा पिन घर नदेिखएको ह�दँा सो 
ज�गामा कुनै पिन िनमा�ण काय� नगनु�  यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी भएको र सो 
आदेशको अपहेलना गरी घर िनमा�ण गरकेो भनी 
अपहेलना म�ुामा िवप�ीह�लाई ज�रवानासमेत 
भएको अव�थामा घरको भोगको स�ब�धलाई िलएर 
�दान ग�रएको िन�साको औिच�य रहदैँन । एउटा 
पोखरी या त सबै सरकारी ह��छ या त �यि�गत 
ह��छ । िववािदत ज�गामा रहेको पोखरीको च�कर 
गाउ ँ िवकास सिमिततफ� को आधा भाग साव�जिनक 
भनी दता� भएको अव�थामा एउटै पोखरीको आधा 
भाग सरकारी र आधा भाग िनजी ह�नै स�दैन । मोठ 
दता� �े�ता िवना िसफा�रसको आधारमा साव�जिनक 
ज�गालाई िनजी कायम गन� िम�दनै । गाउ ँ िवकास 
सिमित ऐन, २०४८ को दफा ३८ (२) मा गाउ ँिवकास 
सिमितले सरकारी स�पि� सरकारको �वीकृितबेगर 
हक ह�ता�तरण गन� नस�ने भ�ने �यव�था गरकेो ह�दँा 
गाउ ँ िवकास सिमितलाई साव�जिनक स�पि� सरं�ण 
गन� अिधकार मा� रहेकोमा गाउ ँिवकास सिमितले ह�दँै 
नभएको गलत त�य उ�लेख गरी िसफा�रस िदएको 
र सो िसफा�रसको आधारमा िवप�ीह�ले आपसमा 
िमली उ� साव�जिनक ज�गामा हक िसज�ना गन� 
झ�ुा म�ुा दायर गरी िमलाप� गरी उ� ज�गामा हक 
िसज�ना भएको देखाएको काय� कानूनिवपरीत रहेको 
छ ।  साव�जिनक ज�गा िलन ु िदन ु गरी िमलाप� गन� 
हक कसैलाई पिन कानूनले िदएको नह�दँा िमलाप�को 
आधारमा साव�जिनक स�पि� �यि�का नाउमँा दता� 
गन� िम�दैन । अतः उ� ज�गालाई साव�जिनक ठहर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरी माननीय �यायाधीश �ी �काश व�तीबाट �य� 
राय सदर ह�नपुन� भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

पनुरावेदक �ितवादीह� तथा ��यथ� 

िव�द�ेर साह हलवुाई
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वादीको तफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले ��ततु 
गनु�भएको बहस सनुी िमिसल सलं�न त�य, �माण 
कागजात अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६०।९।३० को फैसला उ�टी 
ह�ने भनी यस अदालतको सयं�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाहबाट �य� राय 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर कायम 
गरी माननीय �यायाधीश �ी �काश व�तीबाट �य� 
रायम�ये कुन राय उपय�ु ह��छ भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� धनषुा िज�ला, 
औरही गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ४ ि�थत साव�जिनक 
भोग चलनमा रहेको ज�गामा िनजी हक दशा�उन 
िवप�ीह�ले एक आपसमा िमली २०५४ सालको 
दे.नं. १२४७ को ज�गा िखचोला चलन म�ुा दायर गरी 
आपसमा िमलवुा �ितउ�र िफराई २०५४।८।१७ 
मा �ितउ�र िजिकर छाडी वादी दाबी कायमै रहने 
गरी िमलाप� गरकेाले उ� िमित २०५४।८।१७ को 
िमलाप� बदर गरी साव�जिनक स�पि�को संर�ण 
ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी रहेको दिेख�छ । दाबीको 
ज�गा मेरो िनजी हक भोगको भएको र सो ज�गामा रहेको 
रड, इ�ँा लटुी लगेउपर लटुिपट म�ुा परी िमलाप� 
भएको हो । सो मेरो हकभोगमा रहेको गाउ ँ�लकिभ�को 
घडेरी ज�गालाई साव�जिनक भ�न निम�ने ह�दँा हकदैया 
िवहीन दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �ितउ�र परकेोमा 
�ितवादीह�िबच िमित २०५४।८।१७ मा भएको 
िमलाप� बदर गरी साव�जिनक हक कायम ह�ने ठहर 
गरी भएको धनषुा िज�ला अदालतको फैसलाउपर 
ियनै �ितवादीह�ले पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
पनुरावेदन गरकेामा स�ुको फैसलालाई सदर ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला 
बदरका लािग ियनै �ितवादीह�बाट म�ुा दोहोर ्याई 
पाउ ँ भनी परकेो िनवेदनमा म�ुा दोहोर ्याउने गरी 
भएको आदेशअनसुार पनुरावेदनको रोहमा िनण�याथ� 

��ततु म�ुा पेस ह�न आएको दिेखयो ।
३. ��ततु म�ुा यस अदालतको सयं�ु 

इजलासमा पेस ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीह� समेतको 
सािबकदिेख भोग चलनमा रहेको ज�गा गाउ ँ�लकिभ� 
परी नापी ह�न नसकेकोस�म देिखएको ह�दँा िनजी 
हकभोगको ज�गाका स�ब�धमा द.ेदा.नं.१२४७ को 
िखचोला म�ुामा उ� म�ुाका वादी �ितवादीह�िबच 
भएको िमित २०५४।८।१७ को िमलाप�बाट यी 
वादीको हक जाने अव�था नदेिखएकाले सो िमलाप� 
कायमै रा�नपुन� भनी पनुरावेदन अदालतको फैसला 
उ�टी ह�ने ठहर गरी यस अदालतको संय�ु इजलासका 
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाहबाट राय 
�य� भएको देिख�छ । �ितवादीह�ले �माण िसज�ना 
गन� रचेको �यवहारलाई मा�यता िदई साव�जिनक 
स�पि�लाई िनजी बनाउने गरी िमित २०५४।८।१७ 
मा यी �ितवादीह� आपसमा िमली गरकेो सा.द.ेनं. 
१२४७ नं. को िखचोला म�ुाको िमलाप� बदर गन� 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी �काश व�तीबाट राय �य� भई रायबाझी भएको 
��ततु म�ुा िनण�याथ� यस पूण� इजलाससम� पेस ह�न 
आएको पाइयो ।

४. यसमा दाबीको ज�गासगैँ रहेको िक.नं 
२६३ को पोखरी नापीमा साव�जिनक वा सरकारको 
नाममा जिनदँा िववािदत ज�गा पिन साव�जिनक भए 
सोही �यहोराले सोही समयमा नापी ह�न स�नपुन�मा 
नापी नै ह�न नसकेको, उ� पोखरीसिहतको ज�गा नापी 
नभए पिन गाउ ँ�लकिभ� परी घर बनाई �ितवादीसिहत 
अ�य �यि�ह�ले घर बसोबास गरी आएकाले �यि�को 
िनजी हकभोगको हो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरको स�दभ�मा िवचार गदा� �माणको �पमा पेस 
भएको िनवेदक िव�दे�र साह िवप�ी यगुलिकशोरसमेत 
भएको २०५३ सालको �रट नं १५७ को िनषेधा�ा 
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म�ुाको िमिसलमा भएको िमित २०५४।१।२० को 
नाप न�सा मचु�ुका हेदा�  न.नं ५३ औरही गाउ ँिवकास 
सिमितअ�तग�त पन� पोखरीको पि�मतफ� को भाग 
भ�ने र न.नं ५५ च�कर गाउ ँ िवकास सिमितमा पन� 
सोही पोखरीको पूव�तफ� को भाग भ�ने उ�लेख भएको 
छ । न.नं ५५ को च�कर गाउ ँिवकास सिमिततफ�  पन� 
पोखरीको आधा पानीको भाग २०२६ सालमा नापी 
ह�दँा साव�जिनक भनी तथा २०४३ सालमा नापी 
ह�दँा त�कालीन �ी ५ को सरकारका नाममा दता�  भई 
िक.नं २६३ कायम भएको �माणको �पमा पेस भएको 
दे.दा.नं. १९ को िनण�य बदर म�ुामा संल�न ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा�बाट देिख�छ । न.नं. ५३ औरही गाउ ँ
िवकास सिमिततफ� को भाग नाप न�सा नभएको भ�ने 
देिख�छ । एउटै पोखरीम�ये न.नं. ५५ मा जिनएको 
च�कर गाउ ँ िवकास सिमिततफ� को पोखरीको भाग 
नाप न�सा भई साव�जिनक भ�ने देिखएपिछ 
सोही पोखरीसगँ जोिडएको औरही गाउ ँ िवकास 
सिमिततफ� को सोही पोखरीको आधा भाग नाप न�सा 
नभएकै कारणले मा� �यि�को िनजी हकभोग चलनको 
ह�ने होइन । कुनै �यि�को नाममा दता� नभएको 
ज�गालाई साव�जिनक ज�गाको �पमा मा�नपुन� 
ह��छ । तसथ� कसैको नाममा दता�  नभएको ि�थितमा 
सो पोखरी साव�जिनक ज�गा नै हो भ�ने मा�नपुन� 
ह��छ । सोको अित�र� एउटै पोखरीको आधा भाग 
२०२६ सालको नापीमा साव�जिनक भनी जिनएको 
तथा २०४३ सालको नापीमा उ� ज�गा सरकारको 
नाममा दता�समेत भइसकेको अव�थामा सोही 
पोखरीको बाकँ� आधा भागलाई िनजी हकभोग चलनमा 
रहेछ भ�न कानूनस�मत ह�दँैन ।

५. अब वादीले बदरका लािग दाबी 
िलएको िमलाप� त�कालीन गाउ ँ िवकास सिमितका 
अ�य�लगायतका पदािधकारी र यी ज�गाधनी 
�ितवादीह�को िबच पोखरी र सो पोखरीको िडलको 
ज�गाको स�ब�धमा भएको, सो पोखरीको िडलको 

ज�गा सािबकदेिख नै यी �ितवादीह�को दता� भोगमा 
रहेको िनजी पोखरी िडल हो भनी कानूनबमोिजम गठन 
भएको गाउ ँ िवकास सिमितले िनण�य गरी िववािदत 
पोखरी िडलसमेत साव�जिनक नभई �यि� िवशेषको 
हक �वािम�वको हो भनी दता� र हकवाला �यि�सगँ 
सो सिमितका िनवा�िचत पदािधकारीले अदालतमा 
िविधपूव�क एवं कानूनी हैिसयतमा गरकेो िमलाप� 
बदर गरी साव�जिनक भनी ठहर गन� िम�दैन भ�ने 
पनुरावेदन मागका स�ब�धमा िवचार गदा� िमलाप� ह�दँा 
कायम रहेको गाउ ँ िवकास सिमित ऐन, २०४८ मा 
गाउ ँ िवकास सिमितको स�पि�को स�ब�धमा भएको 
�यव�थाको िववेचना गनु�  पन� देिख�छ ।

६. गाउ ँ िवकास सिमित ऐन, २०४८ को 
दफा ३८ (१) मा “गाउँ िवकास सिमितको �े�िभ�को 
दहेायका स�पि�उपर गाउँ िवकास सिमितको पूरा हक 
ह�नेछ र �य�तो स�पि�को रखेदखे तथा �ब�ध गाउँ 
िवकास सिमितले गनु�पन�छ” भ�ने �यव�था छ, भने 
उ� उपदफाको देहाय (ख) मा “कुनै �यि� िवशेषको 
िनजी हक नभएको र �ी ५ को सरकार वा िज�ला 
िवकास सिमितको िनय��णमा नरहेको साव�जिनक 
ढल, नाला, पुल, पोखरी, देवालय, िशवालय, पाटी, 
पौवा, कुवा, धारा, ईनार, गौचर, पानीघाट िनकास र 
बाटो” भनी उ�लेख भएको साथै ऐ. दफाको उपदफा 
(२) मा “उपदफा (१) बमोिजमको स�पि� गाउँ 
िवकास सिमितले �ी ५ को सरकारको �वीकृित िबना 
बेचिबखन गन� वा अ� कुनै �यहोराले हकभोग छोड्न 
पाउने छैन । �वीकृित िबना बेचिबखन गरमेा वा हक 
छाडी कसैलाई िदएमा जुनसुकै अव�थामा पिन �वतः 
बदर ह�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको छ ।

७. उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार गाउ ँ
िवकास सिमितको हक भएको स�पि�को रखेदेख तथा 
�ब�ध गन� दािय�व गाउ ँिवकास सिमितलाई तोकेको र 
�य�तो स�पि�को हक छोड्दा वा अ� कुनै तवरबाट 
कसैलाई हक ह�ता�तरण गदा� वा �य�तो स�पि� 

िव�द�ेर साह हलवुाई
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बेचिबखन गदा� सरकारको �वीकृितलाई अिनवाय� 
गरकेो छ । कानूनले अिनवाय� गरकेो कुरालाई अनदेखा 
गरी साव�जिनक स�पि�को कुनै पिन िकिसमबाट 
हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै काय� गन� अिधकार 
गाउ ँिवकास सिमितका कुनै पदािधकारीमा रहे भएको 
पाइदँैन । 

८. ��ततु म�ुामा िववािदत िडलसिहतको 
एउटै पोखरी दईु गाउ ँ िवकास सिमितमा िवभािजत 
भएको भ�ने देिख�छ । सोम�ये च�कर गाउ ँ िवकास 
सिमिततफ� को िडलसिहतको पोखरीको आधा भाग 
सरकारका नाममा नापी भई औरहीतफ�  परकेो 
िडलसिहतको आधा भाग नापी ह�न बाकँ� रहेको भ�ने 
देिख�छ । औरहीतफ� को िडलसिहतको पोखरी आ�नो 
िनजी स�पि� रहेको र आफूले पिहलेदेिख नै भोग गद� 
आएको भ�ने पनुरावेदकको िजिकर रहेको पाइ�छ । सो 
ज�गामा आ�नो हक भएको भनी दाबी िलए पिन सो 
ज�गामा प�ुतौनी�पमा हकभोग रहेको �वबासी ज�गा 
रहेको र हकवालाह� िबच ब�डा गरी हक सद� आएको 
भ�ने व�तिुन� र ठोस �माण पेस गन� सकेको अव�था 
देिखदँनै भने सो िववािदत िडलसिहतको पोखरीको 
आसपासमा यी पनुरावेदकको कुनै ज�गासमेत रहेको 
देिखदँनै । साथै पनुरावेदकका बाबलेु ७ नं. फाटँवारीमा 
सो ज�गा ऐलानी हो भनी लेिखिदएबाट उ� ज�गामा 
यी पनुरावेदक �ितवादीको पिहलेदेिख हकभोग रहेको 
भ�ने दाबी आफँैमा खि�डत भइरहेको छ । िखचोला 
म�ुाको िफरादप�, �ितउ�रप� र िमलाप�समेतका 
सम� कागजातह� हेदा� िववािदत भू-भाग सो म�ुाका 
वादीको हकिभ�को हो भ�ने कुनै �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको पिन देिखदैँन । 

९. तसथ� य�तो अव�थामा �य�तो ज�गामा 
एक प�ले िनजी ज�गा िखचोला गर ेभनी िफराद दायर 
गरी अक� प� गाउ ँिवकास सिमितका अ�य�समेतका 
तफ� बाट उ� ज�गा गाउ ँिवकास सिमितको साव�जिनक 
ज�गा होइन, उनकै हकभोगको ज�गा हो िखचोला 

गरकेो छैन तथा लगाउको लटुिपट म�ुामा पोखरीमा 
उ�जनीका �पमा रहने मखन लटेुको हो भनी �ितउ�र 
िफराई वादी �ितवादी िमली वादी दाबी कायमै राखी 
अथा�त् िववािदत भू-भागमा यी पनुरावेदक �ितवादीको 
हक देखाई हक िसज�ना ह�ने गरी गरकेो िमलाप� �माण 
िसज�ना गन� �योजनले मा� गरकेो पिु� ह�न आयो ।

१०. िववािदत ज�गा िनजी ज�गा भई सो 
ज�गामा घरह�समेत रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहेको र सव��च अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याउन 
िन�सा �दान गदा�  िनषेधा�ा म�ुामा भएको िमित 
२०५४।१।२० को न�साको न.नं. २, ३, १२, १३, 
१४, १५, १९, २२, २७ र ३६ समेतमा ��ततु 
म�ुाका �ितवादीह�को भोगािधकार भई घरबास 
दिेखने भ�ने आधार िलएको पाइ�छ । तर �माणको 
�पमा पेस भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
�रट नं. १५७ को िनषेधा�ा म�ुाको िमिसलमा भएको 
िमित २०५४।१।२० को नाप न�सा हेदा� उ� न�सामा 
एउटा ४ िफट ८ इ�चको गारो उठाएको छाना नभएको 
िनमा�णाधीन घर देिखएको र सो िनमा�णाधीन घरसमेत 
अदालतको अ�त�रम आदेशको अपहेलना गरी पूरा 
गरकेोमा यी पनुरावेदक �ितवादीलाई �. ५०।– 
ज�रवानासमेत भएको पाइ�छ । सो िववािदत ज�गामा 
घरह� रहेको भनी २०६० सालमा न�सा ह�दँा घरह� 
दखेाइए पिन ती घरह�समेत च�कर गाउ ँ िवकास 
सिमितमा पन� िक.नं. ३६३ को ज�गामा रहेका भ�ने 
दिेखदँा म�ुा दोहोर ्याउन िन�सा �दान गदा� िलइएको 
आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

११. अक�तफ�  सो ज�गा पनुरावेदक 
�ितवादीको िनजी हकभोगको िथयो भने नापी भएको 
ख�ड छुट दता� भनी �माणसिहत आ�ना नाममा दता� 
गराउने सीधा र कानूनस�मत बाटो अवल�बन गरी 
मालपोत काया�लयमा यी पनुरावेदक �ितवादी जान 
स�ने अव�था ह�दँाह�दँै सो सीधा बाटो छाडी िववािदत 
ज�गालाई आ�नो स�पि� हो भ�ने �वघोषणाका 
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साथ अदालत �वेश गरी वादी �ितवादी बनी बनाई 
िमलाप��ारा हक िसज�ना गरकेो देिखयो । िववािदत 
ज�गा गाउ ँ िवकास सिमितको नभई पनुरावेदकको 
िनजी हकभोगको स�पि� भएको भए सो स�पि�का 
हकमा िमलाप� गरी वादी दाबी कायम रािखिदने भ�दै 
परो��पमा सो स�पि�मा अनिधकृत�पमा वादीको 
हक कायम ग�रिदने अिधकार गाउ ँ िवकास सिमित 
र सोका पदािधकारीलाई कानूनले िदएको छैन । सो 
ज�गालाई गाउ ँ िवकास सिमितको स�पि� मा�ने हो 
भने सरकारको �वीकृितबेगर कुनै पिन �यहोराले 
उ� स�पि�को हकभोग छोड्न निम�ने र छोडेको 
अव�थामा पिन गाउ ँिवकास सिमित ऐन, २०४८ को 
दफा ३८(२) अनसुार �वतः बदर ह�न जा�छ । अतः 
साव�जिनक पोखरीको संर�ण गनु�पन� दािय�वबाट 
िवमखु भई साव�जिनक पोखरीका स�ब�धमा 
चलेको िखचोला म�ुामा गाउ ँ िवकास सिमितका 
अ�य�समेतले साव�जिनक पोखरीलाई �यि� िवशेषको 
िनजी पोखरीको �पमा मा�यता िदने गरी वादी दाबी 
कायम ह�ने गरी एक आपसमा गरकेो िमलाप�ले कानूनी 
मा�यता पाउन स�ने ह�दैँन । साव�जिनक ज�गालाई 
पनुरावेदक �ितवादीको िनजी स�पि� हो भ�ने �माण 
िसज�ना गन� �योजनका लािग �ितवादीह� आपसमा 
िमली सा.दे.नं. १२४७ को िखचोला म�ुामा िमलाप� 
भएको देिखदँा सो बदिनयतपूव�क भएको िमलाप�लाई 
कानूनस�मत मा�न िम�दनै । तसथ� उ� िखचोला 
म�ुामा भएको िमित २०५४।८।१७ को िमलाप� 
कायमै रा�न ुपन� गरी पनुरावेदन अदालतको फैसला 
उ�टी ह�ने ठहराई यस अदालतको संय�ु इजलासका 
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाहबाट 
�य� रायसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

१२. अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवं िववेचनासमेतको आधार कारणसमेतबाट एउटै 
पोखरीको िडलसिहतको आधा भाग ज�गा सरकारका 
नाममा दता� भई साव�जिनक कायम भएको र सोही 

पोखरीको िडलसिहतको अक� आधा भाग पनुरावेदक 
�ितवादीको िनजी हकभोगको मा�न िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादीह�ले �माण िसज�ना गन� रचेको �यवहारलाई 
मा�यता िदई साव�जिनक स�पि�लाई िनजी बनाउने 
गरी िमित २०५४।८।१७ मा यी �ितवादीह� आपसमा 
िमली गरकेो सा.दे.नं १२४७ नं. को िखचोला म�ुाको 
िमलाप� बदर गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०६०।९।३० को फैसलालाई सदर ठहर गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी �काश व�तीबाट �य� भएको राय िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
१.  मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम वादी दाबी 

कायम ह�ने गरी भएको स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला 
भएकाले पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
पनुरावेदन दता� गदा� र.नं. २३५ िमित 
२०५७।२।२५ मा �ितवादीले राखेको धरौटी 
भराई पाउ ँ भनी वादीको कानूनबमोिजम 
िनवेदन पर ेउ� धरौटी वादीलाई िफता� िदन ु
भनी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा लेखी 
पठाउनू ।

२. ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छौ ँ।
�या. दीपकराज जोशी
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७२ फागनु १३ गते रोज २ शभुम् ।

िव�द�ेर साह हलवुाई



नेपाल कानून पि�का, २०७३, साउन

612

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

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

आदेश िमित : २०७२।१।३।५
०६५-WF–०००५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : जनिहत सरं�ण म�च र आ�नोतफ� बाट 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१४ कुले�र ब�ने अिधव�ा �काशमिण 
शमा�समेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो सिचवालय 

िसंहदरबार काठमाड�समेत

§ �कृितका हरके िसज�ना वा व�तुको 
अि�त�व रिहरहनुमा आ-आ�नै 
�ाकृितक कारण र मह�व ह��छ । हरके 
व�तुको पृथकपृथक मू�य र मा�यता 
रहकेो ह��छ । कसैको िनिहत उ�े�य वा 
आिथ�क �वाथ�का िनिम� �ाकृितक मू�य 
मा�यता भ�काउने कुरा �वीकाय� ह�न 

 स�दैन । �कृितको पिहचान र अि�त�वसगँ 
जोिडएर रहकेा हावा, पानी, वनजगंल र 
जैिवक िविवधता ज�ता िवषयह� कुनै 
एक पु�तामा�का लािग बनेका होइनन ् । 
ितनको कुनै पिन बहानामा �यीकरण ह�न 
िदनु ह�दैँन । िवकासको नाममा �कृित तथा 
यसका अवयवह�को आधारभूत �व�प 

वा मा�यता समा� गन� छुट कसैलाई पिन  
ह�दैँन । �कृितले िदएका उपहारको मू�यसगँ 
िवकासका ि�याकलापले िदन े लाभको 
तुलना ह�न स�दैन । �यसैले भौितक 
िवकासका ि�याकलापबाट कुनै ठूलै लाभ 
ह�ने रहछे भनेपिन �कृित र वातावरणलाई 
नकारा�मक �भाव पान� वा िवनास गन� 
ि�याकलापले िनर�तरता पाउन नह�ने ।

(�करण नं.१५५)
§ जसरी हामी कुनै िवकास वा आिथ�क 

लाभका िनिम� हा�ा अम�ुय ऐितहािसक 
धरोहर भ�काउन वा पुन� कुरा गन� 
स�दैन�, �यसरी नै जैिवक िविवधताको 
मू�यलाई माव�ल वा रोडा ढंुगासगँ साटन         
सिक�न । गोदावरी �े�को धािम�क र 
सा�ंकृितक स�पदा, जैिवक िविवधता, 
लोप ह�ने अव�थामा रहकेा चराचु�ङ्गी, 
पुतली, वन�पित, पा�रि�थितक�य �णाली 
तथा �ाकृितक सौ�दय�ताको कुनै मू�य 
छैन । य�ता अमू�य �ाकृितक स�पदाह� 
सदूुर पु�तास�मका लािग सरं�णीय र 
स�ंहणीय ह�दँा माव�ल होइन सुन वा िहरा 
नै पाइ�छ भन ेपिन गोदावरी ज�तो जैिवक 
िविवधताको सजंीवनी पहाड खो�न र 
भ�काउन नपाइने ।

(�करण नं.१५६)
§ गोदावरी �े�को उि�लिखत जैिवक, 

भौगोिलक र भूग�िभक मह�वले गदा� 
सधुारका �यासह� िफका सािवत भएका 
देिख�छन ् । साथै सो �े�को माव�लको 
गुण�तर तथा भ�डारण रा�ो नभएको, 
थोरै माव�ल िनका�न बढी मा�ामा ढुङ्गा 
उ�खनन ् गनु�पन� र िवप�ी उ�ोगले 
माव�लभ�दा पिन ढुङ्गा उ�ोगका �पमा 

�नण�य नं. ९५७५
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काम ग�ररहकेो देिखएको छ । िवप�ी 
उ�ोगले �दान गरकेो सीिमत रोजगारी र 
बुझाएको राज�को तुलनामा पया�वरणीय 
�ि�कोणबाट अित सवंेदनशील सो �े�मा 
परकेो �ित अपुरणीय देिखएको ह�दँा 
�यसको सरं�ण गनु� नै मानव समदुायको 
बृहत िहतको लािग अप�रहाय� भएकोले 
िवकासका ि�याकलापह� अिघबढाई 
रहनु कुनै पिन �ि�कोणबाट �यायोिचत 
नदेिखने ।

(�करण नं.१६६)
§ फूलचोक� गोदावरी �े�को जलवायु, जैिवक 

िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�ता, भौगोिलक 
र भौगिभ�क अव�था, पा�रि�थक�य 
�णाली र ऐितहािसक, धािम�क, सा�ंकृितक 
मह�वसमेतका कारण �यस �े�मा खानी 
तथा खिनज काय� स�चालन गनु� खानी 
तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा 
२७ को उपदफा (१) र खानी तथा खिनज 
पदाथ� िनयमावली, २०५६ को िनयम ४३ 
को देहाय (घ) अनुसार बृहत साव�जिनक 
िहत �ितकूल ह�ने देिखएकोले सोही ऐनको 
दफा १२(१) बमोिजम गोदावरी �े�लाई 
खिनज काय�का लािग िनषेिधत��े घोषणा 
गरी खानी काय� त�कालैदेिख ब�द गनू� 
गराउनू र अब उ�ा�त कसैलाई पिन 
�य�तो अनमुित निदनू भनी िवप�ी नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, उ�ोग वािण�य तथा आपूित� 
म��ालय र खानी तथा भूगभ� िवभागका 
नाउँमा िनर�तर �कृितको परमादेश 
(Continious Mandamus) जारी ह�न े। 

(�करण नं.१६९ क)

िनवेदकका तफ� बाट : व�र� अिधव�ा डा. सूय��साद 
शमा� ढंुगेल, िव�ान्  अिधव�ाह� �काशमिण 
शमा�, िदनमणी पोखरले, किवता पा�डे 

िवप�ीका तफ� बाट : सह�यायािधव�ा िकरण पौडेल, 
िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� श�भ ुथापा, सशुील 
प�त, बोण�बहादरु काक�, िव�ान्  अिधव�ाह� 
बालकृ�ण ढकाल, मोितकला स�ुबा देवान, 
नरे�� पाठक, रमणकुमार �े�, शारदा�साद 
कोइराला

�रट िनवेदनको कारबाहीमा सरोकार देखाई स�रक 
भएका प�बाट : िव�ान्  अिधव�ा टंक�साद 
दलुाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को 
१२(१), दफा २७ को उपदफा (१)

 § खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, 
२०५६ को िनयम ४३ को देहाय (घ)

 § वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा 
१०(१)

आदशे
�या.सशुीला काक� : त�कालीन नेपाल 

अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा ८८(२) 
बमोिजम यस अदालतसम� दायर भई सयं�ु 
इजलासका माननीय �यायाधीशह�िबच मतै�यता 
ह�न नसक� सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(क) बमोिजम यस पूण� इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं 
आदेश यस�कार छः

�रट िनवेदनको �यहोरा
राि��य स�पदाको �पमा रहेको �ाकृितक 

�ोत आम नाग�रकह�को साझा स�पि� भएकोले 

नेपाल सरकार
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�य�तो स�पि�को संर�ण गन� संवैधािनक तथा कानूनी 
दािय�व रा�यको हो । कुनै �े�मा भौितक िवकासका 
ि�याकलापह� स�चालन गदा� सो �े�को वातावरण 
एवं दलु�भ व�यज�तु, वन र वन�पितको िवशेष संर�ण 
रा�यले गनु�पन� दािय�व नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, 
२०४७ को धारा २६(४) ले रा�यलाई स�ुपेको 
छ । �यसैगरी उ� संिवधानको धारा १२(१) ले िजउने 
अिधकारअ�तग�त �व�छ र �व��य वातावरणको 
मौिलक हक ��याभूत गरकेो छ । सो त�यमा सूय��साद 
ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल उ�ोगको म�ुामा 
(ने.का.प.२०५२ �वण� शभुज�मो�सव िवशेषाङ्क) 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । िवकासको 
आधारशीला उ�ोग भएपिन उ�ोग स�चालन गदा� 
�ाकृितक स�पदासमेतको संर�ण गन� आव�यक छ । 
�ाकृितक स�पदाको सरं�ण गन� पाउने हक �यि�को 
नैसिग�क अिधकारसमेत हो । तर गोदावरी �े�को 
�ाकृितक स�पदा, दलु�भ व�यज�त,ु वन, वन�पित, 
जैिवक िविवधता, वातावरणीय �वा��य एवं धािम�क, 
सां�कृितकलगायत साव�जिनक हक िहतमा असर 
प�ुने िकिसमले उ� �े�मा �थापना भई स�चालनमा 
रहेको गोदावरी माव�ल उ�ोगको उ�ोग स�चालनको 
समयावधी १० वष� २०५८ देिख २०६८ स�म 
बढाउने गरी िमित २०५३।७।११ मा भएको िनण�यबाट 
सवैंधािनक एवं कानूनी हक हनन् ह�न गएको ह�दँा िन�न 
�यहोरामा िनवेदन गरकेा छ� ।

काठमाड� उप�यकाको उ�च पहाड 
फूलचोक� गोदावरी �े� १५१५ िमटरदेिख २७१५ 
िमटर उचाइस�म तथा ५० वग� िक.मी.�े�मा फैिलएको 
�ाकृितक स�पदाको �पमा प�रिचत छ । यस 
�े�मा राि��य फूल लालीगरुासँको एउटै �जाितको 
बोटमा रातो, गलुावी र सेतो गरी तीन रङ् गको फूल 
फु�ने लगायत ५७१ �जाितका फूल फु�ने �ख र 
सनुगाभासमेत १५ �जाितका घासँ जाित पाइने ह�दँा यो 
�े� अनसु�धानको लािग मह�वपूण� मािनएको छ । सो 

कुरा गोदावरी �े�को वन स�पदाको बारमेा चराह�को 
संर�णस�ब�धी अ�तराि��य स�ंथाले गरकेो अ�ययन 
�ितवेदनमा उ�लेख छ । यस �े�मा िविभ�न ३०० 
�जाितका पतुली, २५४ �जाितका चराह�, रतवुा 
मगृ, िच�ल, िचतवुा, द�ुसी सालक र िवराला छन् । 
५७१ िकिसमका (Angiosperms), २ िकिसमका 
(Gymnosperms) र ८० �जाितका स�ुदर पात 
भएको �ख �णाली र �यसका जाितह� (ferns 
and fern allies) पाइने कुराको प�ुी International 
Council for Birds Preservation,१९९१ (प�ृ 
५) ले गरकेो छ । गोदावरी �े�को फूलचोक� डाडँा 
काठमाड�मा मनसनु �वेश ह�ने �मखु �थान भएको 
सो �े�मा जल�ोतका लािग ��यात पाचँ धारा र नौ 
धारा व�रप�रका �े�लाई सन् १९५० को दशकमा 
गोदावरी कु�ड भनी नामाकरणसमेत ग�रएको छ । 
बा�वष� मेला, देवी देवताका मठ मि�दरलगायत लगभग 
िविभ�न धािम�क तथा सां�कृितक आ�थाका धरोहर 
के�� रहेको उ� �थान धािम�क तथा सां�कृितक 
स�पदाको अपारताले िनपणु ह�दँा सोको िवशेष सरं�ण 
ह�नपुछ�  भनी �वयं नेपाल सरकार र संय�ु रा�� संघ र 
यनेु�कोले अ�ययन गरी िसफा�रस गरकेो छ ।

माव�लको पा�रि�थक�य �णाली खानी �े�, 
दलु�भ व�यज�त ु तथा वन�पितका लािग उपय�ु 
वास�थान ह�ने र ितनीह� �यही �े�मामा� ब�न स�ने 
तथा �य�ता �े�मा ग�रने िवकास िनमा�णका काय�बाट 
�य�ता व�यज�त ुएवं वन�पितको नाश ह�ने कुरा िव� 
ब�कबाट अ�ययन ग�रएको �ितवेदनबाट पिु� ह�ने ह�दँा 
सोको सा�दिभ�क अशं उ�ृत गरकेा छ� ।

The biodiversity of limestone 
ecosystems, both surface and cave systems, 
is highly characteristic and restricted, 
comprising species able to cope with the 
highly alkaline environment due to the 
abundance of calcium carbonate, species 
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that can endure the severity of exceedingly 
dry soil conditions over part of the year, 
and species confined to, or found primarily 
in, limestone caves. Some are confined to 
single hills or cave systems. Many of the 
species concerned are relatively small, little 
known, and are rarely included in lists of 
protected species, which tent to focus on 
the larger and more conspicuous species. 
Extinction of limestone-restricted species 
as a result of economic development have 
already been recorded, and the status of 
other species is perilous (Haap vermeulen 
and Tony Whitten (१९९९), Biodiversity and 
Cultural Property in the Management of 
Limestone Resources, Lessons from East 
Asia, The World Bank)

गोदावारी �े�मा माव�ल उ�ोगको बारमेा 
िवशेष�ले गरकेो अ�ययनमा “If Phulchowki’s 
forests and their wildlife are to continue to 
survive, action must come soon; the quarries 
must be closed and Phulchowki designated 
a protected area. At the present rate of 
destruction, the stage will be reached in the 
foreseeable future where many species will 
disappear. Even if the trees were to recover 
some of the forest inhabitants would take 
many years to recolonize and other would 
never do so.” (Carolo Lanskipp and Tim 
Lanskipp cited above, p. ७४) भ�ने उ�लेख 
ह�दँा उ� �थान जैिवक िविवधताले भ�रपूण�, िविभ�न 
�जाितका िजवज�तकुो वास�थान, वन�पित, धािम�क 
तथा सां�कृितक स�पदाले ओत�ोत �य�तो �थानमा 
माव�ल कारखाना �थापना गरी जैिवक िविवधतामा 

�ितकूल असर परु ्याउन ुनकारा�मक प� हो । िकनक� 
जैिवक िविवधतामा �ास आएमा �यसको प�रपूित�  
ह�न स�दैन, यसको ��य� असर वत�मान अव�थामा 
मा� नभई भावी प�ुतामा समेत पद�छ । �यसकारण 
गोदावरीमा स�चािलत माव�ल कारखानाको �याद 
२०५८ माघस�म मा� ह�दँा �याद थप नगरी गोदावरी 
�े�को जैिवक िविवधताको संर�ण ग�रन ुपद�छ ।

२०२३ सालदिेख स�चालन भइरहेको 
माव�ल उ�ोगका कारण गोदावरी �े�मा प�ररहेका 
नकारा�मक प�का स�ब�धमा भू-तथा जलाधार 
संर�ण िवभागअ�तग�तको वातावरणीय �भाव 
आयोजना�ारा तयार गरकेो गोदावरी �े� वातावरणीय 
िसंहावलोकन �ितवेदन, २०४५ ले �प� गरकेो छ । 
यसैगरी �ाकृितक तथा सां�कृितक स�पदा सरं�ण 
प�रषद ्�ारा तयार गरकेो गोदावरी �े� वातावरणीय 
अव�थाबार ेछानिबन �ितवेदन, २०४९ मा समेत सो 
कुरा उ�लेख छ । ती �ितवेदनह�मा देहायको कुरा 
उ�लेख छः

(१) व�यज�त ुतथा दलु�भ वन�पितह� लोप ह�न 
स�ने,

(२) भू-��य, सौ�दय�तथा �ाकृितक वातावरणको 
स�तलुनमा समेत �ितकूल �भाव परकेो,

(३) �ितवष� करीव १०० हे�टर जङ्गलमा ��य� 
असर परकेो,

(४) �लाि�ङ्गको कारणले दलु�भ पतुली 
तथा चराह� लोप ह�ने �म बढेको र सो 
�लाि�ङ्गको आवाजले गोदावरी �े� निजक 
रहेको अ�य �े�समेतका व�यज�तलुाई असर 
पन� जानकुो साथै मौसमअनसुार अ�य�बाट 
बसाई ं सरी आउने चराह�को सं�यामा पिन 
िदन �ितिदन घट्ने �म बढ्दै गएको, 

(५) �खको कटानी, भू-उ�खनन, िव�फोट, ढुङ्गा 
ि�िलङ आिद ि�याकलापले पय�टकह�मा 
�ितकूल असर परबेाट पय�टन िवकासका 
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लािग �यस�े�मा कुनै काय��म �याउन 
किठनाई भएको,

(६) उ�ोगको कारण कृिषज�य भूिमलाई 
अन�ुपादक बनाएको र सोबाट क�रब वािष�क 
�. ३२ लाख बराबरको खा�ा�न बाली �ास 
ह�दैँ गएको,

(७) पानीको �दूषणको मा�ा र वाय ु �दूषणको 
मा�ा अिधक रहेको,

(८) �ाकृितक स�ुदरता गमेुको कारणबाट 
पय�टन�े�को िवकासमा ��य� असर परकेो,

(९) गोदावरी �े�को पा�रि�थितक �णाली 
स�तलुन गन� िवकास िनमा�णका काय� त�ु�त 
ब�द गरी सरंि�त�पमा िवकास ग�रन ु

 पन� । 

�य�तै २०४७ सालमा वन तथा भूसंर�ण 
म��ीबाट गिठत ३ सद�यीय आयोगले ��ततु गरको 
सझुाव �ितवेदनमा देहायको कुरा उ�लेख छः

(१) गोदावरी माव�ल उ�ोग त�ु�त ब�द गन�,
(२) गोदावरी फूलचोक� �े�लाई अनसु�धानशाला 

तथा पय�टकलाई आकष�ण गन� गरी िवकास 
गन�,

(३) �यस�े�मा वातावरणमा असर पन� अ�य 
िवकास काय��म स�चालन ह�न निदने र 
फूलचोक�को डाडँामा कुनै पिन भौितक 
िवकास गन� निदने र हाल भएकालाई पिन 
अिवल�ब रोक लगाउने,

(४) उ� �े�लाई गोदावरी फूलचोक� राि��य 
िनकु�ज घोषणा गनु�पन� । 

यसै स�दभ�मा त�कालीन वन तथा वातावरण 
रा�यम��ीसमेत रहेको ५ सद�यीय काय�दलले िमित 
२०५०।१।८ मा गरकेो िनण�यमा गोदावरी फू�चोक� 
�े�लाई संर�ण �े� बनाउने, गोदावरी माव�ल खानी 

उ�ोग स�चालन गन� इजाजत पाइसकेको ह�नाले 
क�पनीलाई �चिलत ऐन िनयमका अधीनमा रही 
तोिकएको सत� पालना गन� गरी उ�ोग स�चालन 
गन�िदने र उ�ोगले कुनै पिन बखत खानी स�चालन 
र खिनज तथा वातावरण संर�णस�ब�धी ऐन 
िनयमका सत�ह� विख�लाप काम गरमेा वा खिनज 
तथा वातावरणीय संर�ण गन�को लािग समयसमयमा 
िदइएको आदेशह�को पालना नगरमेा खानी इजाजत 
र� गरी उ� माव�ल खानी उ�ोगको स�चालन ब�द 
ग�रिदने उ�लेख छ ।

सूय��साद ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल 
उ�ोगको म�ुामा (ने.का.प.२०५२ �वण� शभुज�मो�सव 
िवशेषाङ्क, प.ृ१६९) सव��च अदालतले गोदावरी 
�े�को पया�वरण सरं�ण ज�तो संवेदनशील, राि��य 
र अ�तरा�ि��य मह�वको िवषयमा �भावकारी र 
स�तोषजनक उपचारा�मक काय� पिन भएको नदेिखदँा 
उपय�ु कुरासमेतलाई म�यनजर राखी गोदावरी �े�को 
पया�वरण �भावकारीढंगले संर�णतफ�  कारबाही गन�, 
खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ लागू गन�, वाय,ु 
जल, �वनी एवं पया�वरण संर�ण गन� आव�यक कानून 
तजु�मा ह�न र गोदावरी �े�को पया�वरण �भावकारी 
ढङ् गले सरं�णतफ�  कारबाही गन� िवप�ीह�का नाउमँा 
िमित २०५२।७।१४ मा िनद�शना�मक आदेश जारी 
गरबेाट �यस�े�को संर�ण ग�रनपुन� त�यमा रा�य, 
सरकार सचेत रहन ु ज�री भएकोमा उ� आदेशको 
पालना नगरी खानी स�चालनको अविध ५ वष� बाकँ� 
रहदँा रहदँकैो अव�थामा उ�ोग वािण�य तथा आपूित� 
म��ालय र खानी तथा भूगभ� िवभागले माव�ल उ�ोग 
स�चालनको अविध २०५८ आषाढ २७ गतेबाट 
२०६८ सालस�म बढाउने गरी गरकेो िनण�य संिवधान 
एव ं�चिलत नेपाल कानून र अदालतको आदेशिवपरीत 
भएकोले �य�तो िनण�य एव ं काम कारबाही त�काल 
बदर गनु�पन� र �यसले िनर�तरता नपाउन ुपन� िजिकर 
िन�न �करणमा उ�लेख गन� चाह�छौः-
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(क) नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ 
को धारा २६ को उपधारा (४) मा “भौितक 
िवकासस�ब�धी ि�याकलापह��ारा 
वातावरणमा पन� जाने �ितकूल असरह� पन� 
निदन एवं वातावरणको संर�ण गन� रा�यले 
�ाथिमकता िदने छ र दलु�भ व�यज�त ु वन 
र वन�पितको िवशेष संर�ण गन� �यव�था 
गन�छ” भ�ने उ�लेख भई रा�यको सवैंधािनक 
दािय�व तोकेको छ । रा�यको िनद�शक 
िस�ा�त तथा नीितह� अदालतबाट 
लागू गन� नसिकने भएपिन यिद सरकारले 
सिंवधानमा �यवि�थत रा�यका िनद�शक 
िस�ा�त तथा नीितह� िवपरीत गएर 
िनण�य गछ�  भने �य�तो अव�था औ�ंयाउन 
नसिकने होइन (योगी नरह�रनाथ िव�� 
�धानम��ी िग�रजा�साद कोइरालासमेत 
ने.का.प.२०५३ अंक १ प.ृ३३) भनी 
�ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतको रोहमा 
मािथ उ�लेख भएबमोिजम िवप�ी गोदावरी 
माव�ल इ�डि��जले उपरो� धारा २६(४) 
को िवपरीत गोदावरी �े�को वातावरण र 
जैिवक िविवधतामा �ास ग�ररहेको र �य�तो 
काय� गन�बाट रोक लगाउनपुन� दािय�व भएका 
रा�यका �मखु अङ्गह�ले उ� दािय�व पूरा 
नगरी गोदावारी�े�को स�पदा िवनाश ह�ने 
गरी माव�ल उ�ोग िनर�तर�पमा २०६८ 
सालस�म स�चालन गन� िदने गरी अविध 
थप गन� िनण�य धारा २६(४) को �यव�था र 
भावनािवपरीत छ ।

(ख) राि��य सरु�ा, ऐितहािसक मह�व, 
साव�जिनक िहत र वातावरणमा �ितकूल 
असर पन� �य�तो �े�मा कुनै उ�ोग वा खानी 
�थािपत गन� िनषेिधत गन� वा स�चािलत 

भइरहेका कुनै उ�ोग वा खानी रो�का गरी 
खिनज काय� गन� अनमुित र� गन� स�ने गरी 
खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को 
दफा १२(१), २७(१) तथा खानी तथा 
खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ को िनयम 
४३ को दहेाय (घ) मा कानूनी �यव�था गरेको 
छ । सोही िनयमावलीको िनयम १९ को देहाय 
(ख) मा “उ�खनन काय� गदा� वातावरणमा 
सकेस�म �यूनतम् �ितकूल �भाव पन� 
उपाय अपनाई वातावरण सरं�णमा समिुचत 
�यान िदई काय� गन� कुरा उ�लेख छ भने 
िनयम ३२ मा खानी तथा आधारभूत 
संरचनाको िवकास गदा� �ाकृितक स�पदा, 
सां�कृितक, परुाताि�वक तथा धािम�क 
स�पदामा असर प�ुनकुो साथै �यस�े�को 
भूसरंचनामा खलल भई भू-�यलगायतका 
जल तथा वातावरणमा �ितकूल असर पन� 
जैिवक िविवधतामा �ास आउनकुो साथै 
दलु�भ वन�पित र व�य जीवज�त ु लोप ह�ने 
�य�तो काय�लाई वातावरणमा �ितकूल असर 
परकेो मािनने उ�लेख छ । यसैगरी गोदावरी 
�े�को ऐितहािसक सां�कृितक, धािम�क 
एव ं जैिवक िविवधतालाई न� गन� �मखु 
कारकको�पमा गोदावरी माव�ल इ�डि��ज 
भएकोले उ� उ�ोग स�चालनमा रोक लगाई 
ऐ.िनयमावलीको िनयम ४३ (घ) अनसुार 
उ�ोगको अनमुित र� गनु�पन�मा खानी 
स�चालन गन� �याद थप गरकेो िनण�य उ� 
कानूनी �यव�थािवपरीत छ । 

(ग) गोदावरी माव�ल उ�ोगले वातावरण �दूषण 
गरी जनजीवन र जन�वा��यका लािग 
�ितकूल �भाव पारकेो अव�थामा सो उ�ोग 
वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ 
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अनसुार स�चालनमा रोक लगाउन ुपन�मा सो 
नगरी िनर�तरता िदएको िनण�य कानूनिवपरीत 
छ ।

(घ) गोदावरी माव�ल इ�डि��जका कारण गोदावरी 
�े�को वन स�पदा, दलु�भ वन�पितको िवनाश 
भइरहेको र िव�भ�र संकटाप�न चराच�ुङ्गी, 
पतुलीह� र अ�य व�यज�त ु संकटमा परी 
लोप ह�न स�ने ि�थितमा पगेुकोले सो �े�को 
सरं�ण गनु�पन� कानूनी दािय�व वन म��ालय 
र वन िवभागको भएकोमा संर�णतफ�  कदम 
नचलाएको काय�बाट वन ऐन, २०४९ को 
��तावना र �यसको भावनािवपरीत ह�न 
गएको छ । 

(ङ) िदगो िवकासको अवधारणलाई अगािड साद� 
िव� समदुायबाट तयार ग�रएका जैिवक 
िविवधतालगायतका िविभ�न अ�तरा�ि��य 
महासि�धह�मा नेपालले आ�नो �ितब�ता 
जाहेर गरी िवधाियकाबाट �यसलाई 
अनमुोदनसमेत ग�रसकेको छ । सि�ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९(१) ले यसरी संसदबाट 
अनमुोदन भइसकेको महासि�धका 
�ावधानह� राि��य कानूनसरह ह�ने 
�यव�था भएबाट �ाकृितक स�पदा र 
वातावरणीय सरं�णमा ग�रएको अ�तरा�ि��य 
दािय�व िनवा�ह गनु�पन� कानूनी दािय�व िनवा�ह 
गनु�पन�मा जैिवक स�पदा स�प�न �े�मा खानी 
उ�ोग स�चालन गन� इजाजतको �याद थ�ने 
िनण�य जैिवक िविवधतालगायतका िविभ�न 
अ�तरा�ि��य महासि�धह�मा उि�लिखत 
�ावधानिवपरीत छ ।

�ाकृितक र सां�कृितक स�पदा तथा 
जैिवक िविधताको सरं�ण स�ब�धमा अ�तराि��य 
Trend क�तो रहेको छ भ�ने कुरा पिन मह�वपूण� 

छ । Minors Opora V. Secretary of the 
Department of Envrionment and Natural 
Resources को म�ुामा िफिलिप�सको सव��च 
अदालतले देहायबमोिजमको िस�ा�त �ितपादन 
गरकेो पाइ�छः- “...Every generation has a 
responsibility to the next to preserve that 
rhythm and harmony for the full enjoyment 
of a balanced and healthful ecology. Put a 
little differently, the minor’s assertion of their 
right to a sound environment constitutes, 
at the same time, the performance of their 
obligation to ensure the protection of the 
right for the generatio to come.”

�ाकृितक स�पदाह� जनताको नासोको 
�पमा रा�यको सरं�णमा रहने र �ाकृितक स�पदाको 
साव�जिनक�पमा �योग गन� पाउने जनताको 
अिधकारको कुरा भएको एवं �यसको सरं�ण ग�रनपुन� 
�थािपत साव�जिनक �यासिस�ा�त (Public Trust 
doctrine) को मूल मा�यता हो । यस स�दभ�मा 
M.C.Mehta v Kamal Nath and others 
(Supreme court Cases १९९७) को म�ुामा 
भारतीय सव��च अदालतले �थािपत गरकेो कानूनी 
िस�ा�त य�तो छः-

“The Public Trust Doctrine primary 
rests of the principle that certain resources 
like air, sea, water and the forest have such 
a great importance to the people as a whole 
that it would be whollyunjustified to make 
them a subject of private ownership. (Page 
388) The state as a trustee is under a legal 
duty to protect the natural resources. These 
resources meant for public use cannot be 
converted into private ownership.

The environment and the 
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ecosystems of our country cannnot 
be permitted to be eroded for private, 
commercial or any other use unlees the 
court find it necessary, in good faith, for the 
public good and in public interest to encroach 
upon the said resources... The area being 
ecologically fragile and full of scenic 
beauty should not have been permitted 
to be converted into private ownership 
and for commercial gains. Therefore, The 
Himachal Pradesh Goverment committed 
patent breach of public trust by leasing 
the ecologically fragile land to the hotel 
management. (page 389)

भारतीय सव��च अदालतले नदीको �ाकृितक 
वहावलाई Span Moteles Pvt. Ltd. ले प�रवत�न 
गरकेो कारण �यहाकँो पा�रि�थितक�य �णालीलगायत 
वातावरणमा भएको �ितको लािग Span Moteles 
Pvt. Ltd. लाई दश लाख ज�रवाना गन� िनण�य गरकेो 
छ ।

�यायका मा�य िस�ा�तह� (जसलाई नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा ८४ ले 
आ�मसात् गरकेो छ ।) अ�तरवंशीय सम�याय िस�ा�त 
र साव�जिनक �यास िस�ा�तिवपरीत गोदावरी माव�ल 
इ�डि��जको खानी स�चालन अविध थप गन� िनण�य 
एवं �यससगँ स�बि�धत कामकारबाही अ�तरवंशीय 
सम�याय र साव�जिनक �यास िस�ा�तिवपरीत छ ।

गोदावरी माव�ल उ�ोगलाई ब�द गरी सो 
�े�लाई संर�ण�े� घोिषत ग�रपाउनको लािग जनिहत 
सरं�ण म�च, िलडस� नेपाल, पेन नेपाल, नेपाल 
वातावरण प�कार समूह, यवुा वातावरण समूह र िहमाल 
एसोिसएसनले २०५३।३।४ मा वातावरण म��ीसम� 
र २०५७।४।१३ मा उि�लिखत स�ंथालगायत इ�ह�रडे 
इ�टरनेसनल नेपालले संय�ु�पमा �धानम��ीसम� 

िलिखत �ापनप� बझुाएको िथयो । यसैगरी जनिहत 
संर�ण म�चले गोदावरी �े�को सरं�णका लािग िमित 
२०५२।११।१ देिख पटकपटक िलिखत�पमा अनरुोध 
गरकेोमा सोलाई बेवा�ता गरी गोदावरी माव�ल उ�ोग 
स�चालन ब�द नगरी �याद थप गन� िनण�य ग�रएको 
छ । उ� िनण�य गदा� िनवेदक सं�थालाई ससूुिचत 
ह�न पाउने अिधकारबाट वि�चत गरी उ� िववािदत 
िनण�यको बारमेा कुनै औपचा�रक जानकारीसमेत 
िदएको छैन । उ�ोग स�चालनका लािग िदइएको स�ु 
�याद समा� ह�दँासमेत उ�ोग स�चालन भइरहेको र 
��यथ�ह�बाट उ�ोग ब�द गन� गराउनेतफ�  कुनै काम 
कारबाही नगरी आ�नो संवैधािनक एवं कानूनी दािय�व 
पूरा नगरकेो ह�दँा राि��य स�पदाको संर�ण एवं कानूनी 
रा�य �थापना लािग यो िनवेदन गरकेा छ� ।

गोदावरी �े�को ऐितहािसक, धािम�क, 
वातावरणीय एवं जैिवक िविवधता न� ह�ने काय� िनर�तर 
भइरहेकोबाट हामी �रट िनवेदकलगायत �यस�े�का 
बािस�दाको नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
को धारा १२ को उपधारा (१) �ारा ��याभूत �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने मौिलक हक, धारा १८ �ारा 
�द� आ�नो सं�कृित सरं�णको हक, धारा १९ �ारा 
�द� आ�नो धम�को अवल�बन र अ�यास गन� धािम�क 
हक, धारा २६(४) �ारा �द� राि��य स�पदा सरं�ण 
एव ं �व�छ वातावरणको अिधकार एवं धारा ८८(२) 
�ारा संरि�त साव�जिनक सरोकारको संर�ण गन� पाउने 
हक हनन् गन� काय� भएको ह�दँा सो हकह� �चलन 
ग�रपाऊँ । ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएको िवषय 
राि��य स�पदा तथा वातावरणको संर�ण कानूनी 
रा�यको पालना एवं �यायको िस�ा�त (अ�तरवंशीय 
�याय, सवा�जिनक �याय एव ं िदगो िवकास) को 
संवैधािनक अवधारणसगँ स�बि�धत संवैधािनक र 
कानूनी �� समावेश भएको साव�जिनक सरोकारको 
िवषय भएकोले नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
को धारा ८८(२) अ�तग�त िनवेदन गन� हामीलाई 
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हकदैया �ा� छ । िनवेदक सं�था र �रट िनवेदक हामी 
कानून �यवसायी एवं वातावरण सरं�णमा काय�रत 
नेपाली नाग�रकलाई ��ततु �रट िनवेदन िदने हकदैया 
रहेको छ ।

�रट िनवेदन जारी ह�नपुन� कारणका स�ब�धमा 
हामी �रट िनवेदकह�को िन�न मागह� रहेको छः– 

(क) सिंवधान एवं कानूनिवपरीत गोदावरी माव�ल 
इ�डि��जको खानी स�चालन अविध 
िव.स.ं२०६८ सालस�म थप गन� िनण�य 
र सोसगँ स�बि�धत स�पूण� कामकारबाही 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ ।

(ख) खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को 
दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा 
खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ को 
िनयम ४३ को दहेाय (घ) अनसुार िवप�ी 
गोदावरी माव�ल इ�डि��जको खानी काय� 
रो�का गरी खिनज काय� गन� अनमुित 
त�कालदेिख र� गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी 
नेपाल सरकार मि��प�रषद,् उ�ोग वािण�य 
तथा आपूित� म��ालय र भूगभ� तथा खानी 
िवभागका नाउमँा तथा सोही ऐनको दफा 
१२(१) बमोिजम गोदावरी �े�लाई खिनज 
काय�का लािग त�काल िनषेिधत�े� घोषणा 
गनु�  भनी खानी तथा भूगभ� िवभागको नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

(ग) वातावरण संर�णका �ि�ले अितमह�वपूण� 
�ाकृितक स�पदाय�ु, सौ�दय�परक र दलु�भ 
एवं सङ्कटाप�न व�यज�त ु र वन�पित 
भएको जैिवक िविवधताले मह�वपूण� गोदावरी 
�े�लाई वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को 
दफा १०(१) अनसुार वातावरण संर�ण�े� 
कायम गनु�  भनी िवप�ी नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ् र जनसं�या तथा वातावरण 
म��ालयको नाउमँा परमादशेको आदेश जारी 

ग�रपाऊँ ।
(घ) गोदावरी माव�ल उ�ोगको कारण कृषकह�ले 

बेहोनु�  परकेो �ितका स�ब�धमा घरप�रवारको 
यक�न अ�ययन गरी �ितपूित�  िदने आव�यक 
�यव�था गनु�  गराउन ु भनी खानी तथा 
खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा २१ को 
उपदफा (३) र �दूषकदेय (Polluters’pay 
Principle) को मा�य िस�ा�तअनसुार 
िवप�ी गोदावरी माव�ल इ�डि��जको नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

(च) गोदावरी माव�ल इ�डि��जले गोदावरी �े�को 
वातावरणमा �ितकूल �भाव पान� गरी �दूषण 
गन� काय� ग�ररहेकोले उ�ोग स�चालनको 
काय� त�ु�त ब�द गराउन ुर दोिषमािथ सजाय 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी जनसं�या तथा 
वातावरण म��ालयका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

(छ) गोदावरी माव�ल उ�ोगको कारणबाट गोदावरी 
�े�को वातावरणीय एवं जैिवक िविवधतामा 
परकेो �ितको वा�तिवक पिहचान गरी उ� 
�े�लाई उ� माव�ल इ�डि��ज स�चालन 
ह�नपूुव�को अव�थामा �याई अ�तरवंशीय 
�यायको िस�ा�तअन�ुप �यहाकँो �ाकृितक 
वातावरण संर�ण गन� आव�यक स�पूण� काम 
कारवाही गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा तथा उ� �े�लाई खानी स�चालन 
पूव�को ि�थितमा �याउनका लािग आव�यक 
पन� रकम �ितपूित��पमा सिंवधानको धारा 
२६(४), खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, 
२०४२ (पिहलो सशंोधन ऐन २०५०) 
को दफा ११ क को उपदफा (२) बमोिजम 
“Polluters Pay” तथा अ�तरवंशीय 
�यायको िस�ा�तअन�ुप पूण� �यायका लािग 
गोदावरी माव�ल उ�ोगबाट भनु�  भराउन ुभ�ने 
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परमादेशलगायत जो चािहने आव�यक आ�ा 
आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

अतः गोदावरी �े�को जैिवक िविवधता 
र वातावरणमा �ास गन� काय�ले िनर�तरता पाउने 
भई �यसबाट अपूरणीय �ित ह�ने काय�ले िनर�तरता 
पाइरहने भएकोले गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
स�चालनको अवधी आगामी २०६८ सालस�म थप 
गन� गरकेो िनण�य एवं कामकारबाही ��ततु िनवेदनमा 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म काया��वयन नगनु�  नगराउन ु
भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) अनसुार अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन । 

यस अदालतबाट भएको �ारि�भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, यो 
आदशे �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  । साथै वातावरणसगँ 
स�बि�धत साव�जिनक मह�वको िवषय ह�दँा सूय��साद 
शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल इ�डि��जसमेत 
भएको �रट िनवेदनको रकेड� िमिसलसमेत साथै राखी 
��ततु �रट िनवेदन अ�ािधकार िदई पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०५८।१२।२२ को आदेश ।

िलिखत जवाफ
वन जंगलको संर�ण र �यव�थापन गरी 

�व��य वातावरणको �व��न गन� र �चिलत वन 
ऐन तथा िनयमावलीको काया��वयन गरी मलुकुिभ� 
िव�मान अमू�य वन स�पदा र �यहा ँ पाइने दलु�भ 
वन�पित, चराच�ुङ्गी र व�यज�तकुो संर�ण एवं 
स�व��न गन� दािय�व यस म��ालय र अ�तग�तका 

िनकायह� समेतको हो । �ाकृितक वातावरण एवं 
जैिवक िविवधताको �ि�बाट गोदावरी �े� िनःस�दहे 
मह�वपूण� छ । यस�े�को �ाकृितक वातावरण एवं 
पया�वरणीय ि�थितलाई संरि�त त�ुयाई रा�न यस 
म��ालय र अ�तग�तका िनकायह�को तफ� बाट 
पहल भएको छ । कुनै उ�ोगलाई कुनै �े�मा खानी 
स�चालन गन� अनमुित िदने या य�तो अनमुित 
नवीकरण गन� िवषय यस म��ालयको काय��े�िभ� पन� 
िवषय नभई उ� काय� उ�ोग, वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयअ�तग�तको हो । खानी तथा खिनज पदाथ� 
ऐन, २०४२ तथा त�स�ब�धी िनयमावलीअनसुार पिन 
�य�तो अनमुित िदने तथा नवीकरण गन� अिधकार 
उ� म��ालयअ�तग�त खानी तथा भूगभ� िवभागलाई 
भइरहेको स�दभ�मा यस म��ालयबाट ह�त�ेप ह�न ु
उिचत ह�दैँन । तर पिन उ�ोगले इजाजत पाएको 
�े�िभ� मा�ै आ�ना औ�ोिगक एव ं�भावकारी�पमा 
िनगरानी रािखदैँ आएको छ ।

सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल 
इ�डि��समेत भएको म�ुामा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�त एव ंिनद�शाना�मक आदेशबमोिजम 
(ने.का.प.२०५२ �वण� शभु ज�मो�सव िवशेषांक) 
�व�छ र �व��य वातावरणमा बा�ँन पाउने आम 
नाग�रकह�को मौिलक हकको सरं�ण र स�मान 
गन� िदशामा यस म��ालय स��य�नशील रिहआएको 
छ । गोदावरी माव�लको खानी स�चालन�े� व�रप�रको 
वन�े�लाई िविभ�न वन उपभो�ा समूहह�लाई 
सामदुाियक वनको �पमा ह�ता�तरण ग�रएप�ात 
उपभो�ा समूहह�बाट �यस भेगको वन�पित र 
व�यज�तहु�को सरं�ण भई पया�वरण संर�णमा 
उ�ले�य योगदान पगेुको छ । यसैगरी गोदावरी 
माव�लको खानी संचालन�े� निजक पन� फु�चोक� 
डाडँा र वरवरको सामदुाियक वनको �पमा ह�ता�तरण 
नभएको राि��य वन�े�मा वन कम�चारीह�को 
प�रचालनबाट वन जगंलको संर�ण गरी पया�वरण 
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सरं�णका काय�ह� भइरहेका ह�दँा यस म��ालयको 
नाउमँा कुनै आदेश जारी ह�न ु पन� नह�दँा �रट खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वन तथा भूसंर�ण 
म��ालयको िलिखत जवाफ । 

यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� कुनै 
कारण र आधार छैन । यस िनकायबाट गोदावरी 
�े�को वातावरण सरं�ण, �दूषणको रोकथाम तथा 
िनय��ण गन� काय�मा िनर�तर काय�रत रिहआएको र 
सो काय�मा सतत् �य�नशील रहेको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाऊँ भ�नेसमेत �यहोराको जनसं�या तथा 
वातावरण म��ालयको िलिखत जवाफ । 

गोदावरी �े�को वन जगंलको संर�ण 
स�ब��न गरी वातावरणको �दूषण ह�न निदन, जैिवक 
िविवधता �ास ह�न निदन र �ाकृितक वन स�पदा एवं 
व�यज�तकुो संर�णका लािग गोदावरी �े�लाई हरके 
कोणबाट संरि�त गन� यस िवभागले आ�ना मातहतका 
िनकायह�लाई सजग गराउदँ ैआएको र समयसमयमा 
�यसको अनगुमनसमेत ग�ररहेको छ। सूय��साद शमा� 
ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल इ�डि��जसमेतको 
म�ुामा सव��च अदालतबाट भएको आदेशको पालना 
नगरकेो भ�ने िनवेदकको कथन िनराधार छ । जनिहत 
सरं�ण म�चले गोदावरी �े�मा खानी उ�खनन् 
काय�लाई िनर�तरता िदन उपय�ु ह�न नह�ने स�ब�धमा 
यस िवभागको �िति�या माग गदा�समेत उ� �े�मा 
वातावरण तथा जैिवक िविवधतालाई संर�ण र �व�छ 
रा�न उ� उ�ोगको उ�खनन् काय�लाई िनर�तरता िदन 
नह�ने राय �य� गरी िमित २०५९।१।९ मा �िति�या 
पठाएकोबाट समेत यस िवभाग गोदावरी �े�को 
�ाकृितक र भौगोिलक �े�को संर�ण र स�ब��नमा 
ि�याशील रहेको अव�थामा यस िवभागलाई ��यथ� 
बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने वन 
िवभागको िलिखत जवाफ । 

देशको �ाकृितक �ोत राि��य स�पदा 
देशका नाग�रकह�को साझा स�पि� ह�दँा यसको 

संर�ण ग�रनपुन� कुरामा िववाद छैन । २०४९ सालको 
�र.प.ुई.नं.३५ को म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त र 
िनद�शना�मक आदेशप�ात वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ र िनयमावली, २०५४ जारी भएको, खानी 
तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ अ�तग�त 
पथृक खिनज स�पदा तथा वातावरण संर�ण भ�ने 
प�र�छेदको �यव�था गरी यसको संवेदनशीलतालाई 
�वीकार ग�रएको हो । सोही म�ुामा जारी िनद�शना�मक 
आदेशसमेतका कारणले वातावरण ऐन र सोअ�तग�तको 
िनयमावली बनी लागू भई काया��वयनमा छ । 
अदालतको आदेश, सिंवधान र उपरो� ऐन तथा 
िनयमको अिधनमा रही माव�ल उ�ोगले आ�नो काय� 
गरकेो र यस िवभागले उपरो� आदेश र कानूनबमोिजम 
गन�का लािग ि�याशील रहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुन� भनी िन�न �यहोरामा िनवेदन गद�छु । 

(क) फूलचोक� वन�े�को कूल �े�फल अ�दाजी 
१२ हजार हे�टरम�ये उ�ोगले ओगटेको 
भूभाग ५ हे�टर मा� छ । उ�ोगको खानी 
स�चालन�ारा यस फूलचोक��े�को सम� 
जैिवक िविवधता, व�यज�त ुर इकोिस�ममा 
�ितकूल असर पारकेो छैन । यस वन�े�मा 
एकै �कारको (Homogeneous) वन�पित 
भएकाले सानो भूभागमा खानी स�चालन 
भएबाट खास िकिसमका वन�पित लोप ह�ने 
अव�था छैन ।

(ख) वातावरण संर�ण र स�ब��न�ित अ�य�त 
संवेदनशील रहेको माव�ल उ�ोगले ISO 
१४००१ �ा� गना�का लािग २०५७ सालबाट 
उ�ोगमा Environment Management 
System �ार�भ गरकेो छ । ५०० भ�दा 
बढीलाई ��य� रोजगारी उपल�ध गराउनकुो 
साथै आिथ�क वष� २०५६/०५७ मा 
रोय�टी, आयकर, मू�यअिभविृ� करसमेत 
�.८२,२८,२५६/६६ नेपाल सरकारलाई 
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र �थानीय िज�ला िवकास सिमितलाई 
�थानीय िवकासश�ुक �.२,४९,१९०/– 
भ�ुान गरी योगदान गरकेो छ । िवदशेमा 
माव�ल िनकासी गरी वैदेिशक म�ुा आज�न 
गन� योगदान परु ्याएको छ । �वदेशी क�चा 
पदाथ�को सदपुयोग ग�ररहेको मौजूदा 
अव�थामा िवना आधार साव�जिनक िहत वा 
राि��य सरु�ा वा वातावरणमा �ितकूल असर 
पारकेो भनी खानी स�चालन अनमुितप� र� 
गन� िम�ने दिेखदैँन । 

(ग) गोदावरी �े�मा रहेको धािम�क र सां�कृितक 
स�पदा�ित उ�ोग सवंेदनशील रहेकै कारण 
नौधारा व�रप�र र मि�दरको सरसफाई र 
मम�तसभंारमा उ�ोगले योगदान गरकेो ह�दँा 
�यहाकँो सां�कृितक र धािम�क स�पदामा कुनै 
नकारा�मक असर परकेो छैन । 

(घ) वै�ािनक भाषामा Metamorphic 
Carbonate Rock भिनने गोदावरी �े�मा 
�ा� माव�ल नेपाल अिधरा�यकै एक अनपुम 
�कारको माव�ल भएको र य�तो माव�ल अ�य� 
�ा� ह�न स�दैन । पिहला मानवशि�को 
भरमा स�चालन भइरहेको यो माव�ल उ�ोग 
हाल अ�याधिुनक �िविध�ारा उ�पादन ह�ने 
गरकेो छ ।

(ङ) फूलचोक� वन�े�को जैिवक िविवधता र 
Flora and Fauna मा खानीले पारकेो 
असरका िवषयमा उ�ोगले पिन स�बि�धत 
िवषयका िवशेष�ह��ारा अ�ययन गराई 
अ�ययनमा औ�ंयाएको कुराह�मा सधुार 
गरकेो छ । उ�ोगले वन जंगलको िवनास 
रोकथाम गन� खानी उ�खनन् भइसकेको �े� 
(४ नं. खानीमा समेत) १००० वग�िमटर �े�मा 
दईु लाखभ�दा बढी व�ृारोपण गरकेो र सोको 
यथोिचत सरं�ण भई केही �खको उचाई 

६ िफटस�म भएको छ । िव�फोटक पदाथ� 
�योगमा ९० �ितशत �यून भइसकेको छ । 
उ�ोगले अ�याधिुनक इटािलयन �िविधको 
�योग गरी Wire Saw Technology 
�ारा माव�ल किटंग गन� गरकेो छ । वषा�दको 
पानीबाट ह�ने Siltation रोकथामको लािग 
Check dam, Siltation Pond आिदको 
�यव�थाले पानी �दूषणलाई �यून त�ुयाएको 
छ ।

(च) िवभागबाट िनयिमत�पमा खानी तथा 
खानी�े� िनरी�ण गन� ग�रएको र सो 
िनद�शनको पालना भए नभएको भ�ने 
िवषयमा िनर�तर�पमा अनगुमन गन� ग�रएको 
छ । यसरी वातावरणीय प�मा उ�ोग सजग 
र संवेदनशील भएकै कारण Environment 
Friendly उ�ोगह�ले मा� पाउने ISO 
१४००१ को �माणप�का लािग उ�ोगले 
आव�यक काय�ह� ग�ररहेको बिुझन आएको 
छ । 

(छ) त�कालीन �चिलत नेपाल खानी ऐन, 
२०२३ को दफा ५ बमोिजम खिनज पदाथ� 
िनका�ने समेतको यो�यता �माणप� �ा� 
उ�ोगलाई सोही ऐनको ७ बमोिजम प�ा 
िदइएको र ऐ. ७(४) बमोिजम प�ाको अविध 
बढाई पाउन उ�ोगको आधिुनक�करण र 
िव�तारको कारणसिहत उ�ोगबाट Future 
Plan Appraisal, िव�फोटक पदाथ�को 
�योगलाई कम ग�रने आिदलगायत उ�ोगले 
वातावरणमा पान� नकारा�मक असरलाई 
�यून ग�रने ठोस ��ताव गरी �याद थपको 
लािग अनरुोध गरकेोले म��ी�तरको िमित 
२०५३।७।११ िनण�बाट सो उ�ोगको प�ाको 
अविध िमित २०५८।०३।२७ बाट १० 
वष�को लािग बढाएको �याद कानूनस�मत छ ।  
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(ज) उ�ोगले खिनजकाय� ग�ररहेको गोदावरी 
�े�को ५ हे�टर�े� खानी �योजनका लािग 
िनषेिधत�े� घोिषत गनु�पन� अव�था िव�मान 
छैन । उ�ोगले खिनज काय� ग�रसकेको 
�थानमा व�ृारोपण गरी जल, वाय ु र �वनी 
�दूषणलाई �यून गन� वै�ािनक उपायह� 
अवल�बन गनु�को साथै सां�कृितक र धािम�क 
स�पदासमेतको संर�ण र स�ब��नका लािग 
उ�ोगले काय�ह� ग�ररहेको छ । 

(झ) उ�ोगले खिनज काय� गरकेो भूभाग सरकारी 
वन�े� भएको र सो वन�े� उपभोग गरबेापत 
उ�ोगले ितनु�  बझुाउन ु पन� भूवहाल कर 
िनयमानसुार बझुाइरहेको र उ�ोगको 
खिनजकाय�बाट कसैको िनजी ज�गाजमीन वा 
स�पि�मा हानी नो�सानी ह�न गएको छैन । 

(ञ) खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, 
२०५६ को  िनयम ३२ को दहेायका 
ख�डह� (क), (ख), (ग),  (घ), (छ) र 
(झ) मा भएका �ावधानह�बमोिजम यस 
िवभागको िनद�शनसमेतमा उ�ोगले दहेायका 
काय�ह� गरकेो छः– 
(१) खानी स�चालनबाट भूसतहमा ह�ने 

िवचलन र भू�य रो�न खिनजकाय� 
भइसकेको �े�मा व�ृारोपण गन� र 
�रटेिनंग बाल लगाउने काय� भएको छ,

(२) खानी�े�मा रहेका व�यज�त ुिव�थािपत 
भए पिन स�पूण� फूलचोक� वन�े�मा 
रहेका व�यज�त ु आिदलाई खानी 
स�चालनले कुनै असर पारकेो छैन, 

(३) कारखानाबाट िन�केको पानीलाई 
दहमा जमाई िथ�ाई पनुः सोही पानी 
कारखानामा �योग ग�रएको छ, िवभागले 
यसको िनगरानी ग�ररहेको छ । 

(४) धुवँा र धलुोबाट ह�ने �दूषण �यून गन� 

Dursing Plant Cyclone dust 
collector भ�ने उपकरणको �योग 
ग�रएको छ, 

(५) गोदावरी �े�को सां�कृितक, 
परुाताि�वक�थल एवं वन�पित 
उ�ानह�मा �ित प�ुने गरी उ�ोगले कुनै 
काय� गरकेो छैन । 

उ�ोगले वातावरणमा �ितकूल असर पान� 
काय� गरकेो देिखएमा िवभागले उ�ोगलाई िनद�शन 
िदने गरकेो छ र सो िनद�शनको पालना भए नभएको 
स�ब�धमा अनगुमन गन� गरकेो अव�थामा �रट जारी 
ह�नपुन� होइन भ�ने खानी तथा भूगभ� िवभागको िलिखत 
जवाफ ।

गोदावरी माव�ल उ�ोगले वातावरण सरं�ण 
गनु�पन� कुरामा सचेत रहदँै िव�फोटक पदाथ�को �योगमा 
९० �ितशत �यून गरकेो, खानी तथा खिनज पदाथ� 
ऐन, सोको िनयमावली तथा सरकारको नीितिवपरीत 
काय� नगरकेो ह�दँा उ�ोग स�चालन अविध २०६८ 
सालस�म थप गन� िनण�य कानूनस�मत ह�दँा िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको उ�ोग वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयको िलिखत जवाफ । 

यस सिचवालयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� 
कुनै आधार र कारण छैन । वातावरण स�तलुन रा�ने 
काय�मा स�बि�धत िनकायबाट �यास भइरहेकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
मि��प�रषद ्सिचवालयको िलिखत जवाफ । 

साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी नेपाल 
अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा ८८(२) 
अ�तग�त िनवेदकले िनवेदन गरकेो देिख�छ । तर 
�यसरी िनवेदन गन� साव�जिनक सरोकारको िववाद 
समावेश भएको वा कानूनी ��को िन�पणको लािग 
अ�य उपचारको �यव�था नभएको वा भएर पिन 
�य�तो �यव�था अपया�� वा �भावहीन भएको देिखन ु
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पद�छ । साव�जिनक सरोकारको नाममा उ�ोगको 
काय�बाट ��य� असर नगरकेा िनवेदकह�ले उ�ोग 
ब�द गराउन माग ग�रएको छ । िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेा ऐनह� वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा 
७(१), (२) र (३), जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा 
१९, औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ४९ 
को �यव�थाह�ले वनिवनास एवं वातावरण �दूषण ह�ने 
काय�लाई सरकारवादी म�ुा ह�ने भनी सरकारले नै म�ुा 
चलाई सजाय गन� स�ने �भावकारी �यव�था गरकेो 
ह�दँा सो माग� अवल�बन नगरी साव�जिनक सरोकारको 
नाममा धारा ८८(२) बमोिजम दायर गरकेो िनवेदन 
सिंवधानिवपरीत छ ।

हा�ो उ�ोगको कारण �थानीय 
बािस�दाह�को कानून वा संिवधान �द� कुनै हकमा 
हनन् भएको छैन । िमित २०२१।१।३० मा त�कालीन 
क�पनी ऐन, २००७ अ�तग�त दता� भएको यो उ�ोगले 
तोिकएको �े�मा इजाजतप�ले िदएको सत� ब�देज 
तथा �चिलत कानूनको अधीनमा रही काय� स�चालन 
गद� आएको छ । सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� यस 
माव�ल उ�ोगसमेत भएको म�ुामा सव��च अदालतबाट 
िनद�शना�मक आदेश जारी भएपिछ उ� आदेशको 
अ�रसः पालना गरी गोदावरी �े�को वातावरणमा 
�ितकूल �भाव पन� कुनै काय� ग�रएको छैन । उ� म�ुामा 
वातावरण सरं�णलाई �यवि�थत गन� ऐन िनमा�ण गन� 
र खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ लागू गन� 
आदशे जारी भएको िथयो । उ� आदेशमा उ�ोग ब�द 
गन� वा स�चालन गन� �ितब�ध लगाउन ुभनी आदेश 
भएको छैन । उ� म�ुामा वातावरण संर�ण र उ�ोगको 
िवकासको स�तलुन ह�नपुन� तफ�  �काश पारकेो र सो 
आदशेबमोिजम वातावरण स�तलुन कायम रा�न 
यस उ�ोगले कुनै कमी ह�न िदएको छैन । सो �े�को 
वातावरण संर�णका लािग व�ृारोपण लगायतका 
Long term, Short terms काय��मह� स�चालन 
िनयिमत ग�रआएको छ । वातावरणमा �यूनतम् असर 

पिन नपरोस् भनी वातावरण संर�णको योजना लागू 
गरकेो ह�दँा सो काय�को लािग यस उ�ोगलाई ISO 
१४००१ को उपािध�ा� गन� �ि�या अगािड बढाइएको 
छ ।

योगी नरह�रनाथको �रट िनवेदनको 
िवषयव�त ुर यस �रट िनवेदनको िवषयव�त ुफरक ह�दँा 
उ� िनवेदनमा �ितपािदत िस�ा�त यस िनवेदनमा 
आकिष�त ह�न स�दैन । िकनक� देवघाट�े� ऐितहािसक 
र धािम�क मह�वको धरोहरको के�� हो भने गोदावरी 
�े� ऐितहािसक र धािम�क परुाताि�वक �े�िभ� 
पद�न । उ�ोगले गोदावरी �े�को ऐितहािसक भौगोिलक, 
सां�कृितक र पर�परागतलगायतका कुनै स�पदामा 
�ितकूल असर नगरी ती �े�को संर�णमा योगदान 
गरकेो छ ।

खानी तथा खिनज पदाथ� ऐनले २५ 
वष�स�मको लामो िलज अविधको �यव�था गरकेो छ । 
हा�ो उ�ोगको आिथ�क, �ािविधक, बजार �यव�थापन 
तथा वातावरणलगायत अ�य िवषयका िववरणह� 
स�तोषजनक भएकोले मागबमोिजम हा�ो िलज अविध 
िमित २०६८।३।२६ स�म बढाएको हो । यस उ�ोगले 
६०० जनालाई ��य� रोजगारी िदएको र हालस�म 
उ�ोगमा �.१८,२३,००,०००।– लगानी भइसकेको 
छ भने हामीह�ले वातावरण संर�ण र स�व��न 
काय��म स�चालन गरपेिछ जगंलको साथसाथै जंगली 
जीवज�तकुो सं�यामा समेत उ�लेखनीय�पमा विृ� 
भएको छ । वाय ु�दूषण, जल �दूषण, �वनी �दूषण 
आिदमा के कित मापद�ड तोिकएको हो र उ�ोगले 
तोिकएको मापद�डभ�दा के कित अिधक मा�ामा 
उ�लङ्घन गर ्यो िनवेदनमा केही उ�लेख ह�न सकेको 
छैन । उ�ोग स�चालनपूव� िपउने पानीको �व�छता 
कित िथयो हाल पानीको �व�छतामा कित कमी आयो 
सोसमेत उ�लेख छैन ।

इजाजत पाएको गोदावरी �े�को माव�ल 
उ�ोग स�चालन गदा�  सो �े�मा �दूषण ह�न निदन ु

नेपाल सरकार
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हा�ो उ�े�य हो । सो �योजनको लािग िविभ�न 
िनरोधा�मक र �ितका�मक �यव�था अपनाएका छ� । 
माव�ल उ�ोग केवल ६ हे�टर �े�फलमा मा� सीिमत 
रही जनुजनु �े�मा माव�ल िनकािलएको छ उ� �े�मा 
त�काल व�ृारोपण गन� काय� गरकेा छ� । खानी तथा 
खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ को िनयम ३२ मा 
उि�लिखत �ावधानिवपरीत गएर भूसतहमा िवचलन 
�याउने, व�यज�त ुलोप ह�ने, पानी �दूिषत गन�, �वनी 
�दूषण, जल �वाह प�रवत�न गन�, सां�कृितक र 
परुाताि�वक िवषयव�तलुाई �ित प�ुने काय� हामीबाट 
भएको छैन । यस उ�ोगले �यस �े�को वातावरणीय 
सरं�णका लािग काय�ह� गरकेो कुरा पेस ग�रएको 
िलिखत जवाफको अनसूुची १ बाट �मािणत भइरहेको 
छ । अनसूुची १ मा उि�लिखत काय�ह� उ�ोगले 
िनयिमत�पमा ग�ररहेको छ । उ�ोगले आ�नो 
िदगोपनका लािग वातावरण संर�णमा उिचत �यान 
िदई काय� ग�रआएको र उ�ोग स�चालनको काय�बाट 
देशको िवकास काय�लाई टेवा िददैँ आएको ह�दँा �रट 
जारी ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको गोदावरी 
माव�ल उ�ोगको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदनको �माण ख�डमा उ�लेख 
भएको भू-तथा जलाधार संर�ण िवभागको वातावरणीय 
�भाव आयोजना�ारा तयार ग�रएको गोदावरी �े� 
वातावरणीय िसंहावलोकन �ितवेदन २०४५, वन तथा 
भूसंर�ण म��ीबाट गिठत ३ सद�यीय आयोगले ��ततु 
गरकेो गोदावरी माव�ल उ�ोग तथा ढंुगाखानीले �यहाकँो 
वातावरणमा पारकेो असर र सझुाव �ितवेदन २०४७ 
र नेपाल सरकारको �ाकृितक तथा सां�कृितक संर�ण 
प�रषद�्ारा गिठत काय�दलले तयार गरकेो गोदावरी �े� 
वातावरणीय अव�थाबार े छानिबन �ितवेदन २०४९ 
समेतका �माणका कागजातह� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त् िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत यस अदालतको िमित २०६०।१२।१० को 
आदशे ।

साव�जिनक सरोकारको िवषयमा मलुकु� 
ऐन, २०२० को अ.व.ं१० नं., नेपाल अिधरा�यको 
संिवधानको धारा ८८(२) र नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) �यव�था गरी 
नेपाली नाग�रकलाई कानूनी एवं संवैधािनक ��याभूित 
गरकेो पाइ�छ । वातावरणीय िवषय �यि�परक नभई 
आम नाग�रकको चासोको िवषय ह�दँा जनु �े�मा 
�यसले नकारा�मक असर पारकेो छ सो �े�का 
बािस�दाले मा� नभई सरोकार रा�ने जोसकैुलाई पिन 
दाबी गन� हकदयैा ह�दँा िनवेदकह�लाई हकदैया छैन 
भ�न िमलेन ।

गोदावरी �े� �ाकृितक स�पदाले ओत�ोत 
भएको �े� भ�ने दिेख�छ । ५७१ �जाितका �ख, 
१५ �जाितका घासँ, एउटै बोटमा िविभ�न रगं भएको 
फूल फू�ने लालीगरुासँ, ३०० �जाितका पतुली, 
२५४ �जाितका चराह�, रतवुा, मगृ, िच�ल, द�ुसी, 
िवराला, िचतवुा, सालक ज�ता व�यज�त ु जैिवक 
िविवधता र िविभ�न दवेी देवताका मठ मि�दरलगायत 
धािम�क तथा सां�कृितक स�पदाले पूण� गोदावरी �े� 
राि��य स�पदाको �पमा रहेको देिख�छ । य�तो 
राि��य स�पदाको �पमा रहेको �े�मा गोदावरी 
माव�ल उ�ोग २०२१ सालमा �थापना भई स�चालन 
भइआएकोमा पटकपटक उ�ोग स�चालन गन� अविध 
थप भई िमित २०५३।७।११ मा २०५८।३।२७ 
दिेख १० वष�को अविध थप गरकेो देिखन आयो । 
गोदावरी �े� वातावरणीय िसंहावलोकन �ितवेदन 
२०४५, गोदावरी �े� वातावरणीय अव�थाबार े
छानिवन �ितवेदन, २०४९ र २०४७ सालमा गिठत 
आयोग तथा अ�य राि��य तथा अ�तरा�ि��य अ�ययन 
�ितवेदनबाट गोदावरी �े�मा स�चािलत माव�ल 
उ�ोगको कारणबाट �यस�े�को �ाकृितक, धािम�क 
र सां�कृितक स�पदालाई �ितकूल असर परु ्याएको, 
दलु�भ व�यज�त ुर वन�पित लोप ह�ने अव�थामा पगेुको, 
�वनी, वाय,ु जल तथा वातावरण नै �दूषण भई सम� 
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वातावरण स�तलुनमा नै नकारा�मक असर प�ुन गएको 
भ�ने देिख�छ । �कृितले रचना गरकेो संरचनालाई 
िवचलन गन� हो भने Ecological suicide ह�न जा�छ । 
िवकासको नाममा जैिवक िविवधतालाई असर पन� गरी 
उ�ोग स�चालन गन� िम�दनै ।

वातावरण संर�ण स�ब�धमा नेपालले 
१५ वटा िविभ�न अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताह� 
अनमुोदन गरकेो छ । �य�ता अनमुोदन ग�रएका 
सि�धका �ावधान सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९ बमोिजम काया��वयनमा �याउन ु पन� ह��छ । ती 
�ावधान पालना गन� नेपाल बा�य छ ।  तर वातावरण 
सरं�ण गन� रा�य उदासीन रहेको भ�ने कुरा गोदावरी 
�े�को जैिवक िविवधता तथा �यहाकँो स�पदामािथ 
ग�रएको िवनाशका स�ब�धमा िनवेदकले पेस गरकेो भू-
उप�ह त�वीरले �प� गरकेो छ । अक�तफ�  सरकारबाट 
गिठत ३–३ वटा सिमितले वातावरणीय िवनाशका 
सूची िदएको ह�दँा गोदावरी माव�ल उ�ोग वातावरण 
सरं�णमा किटब� रहेको भ�ने देिखन आउदैँन ।

सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल 
उ�ोग िवप�ी भएको म�ुामा भएको िनद�शना�मक 
आदशेबमोिजम वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
जारी भएको तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ लागू 
गरी सो आदेश केही हदस�म पालना गरकेो दिेखए 
तापिन सो �े�को पया�वरण �भावकारीढंगले संर�ण 
गन�तफ�  नलागी �याद थप गन� ज�तो काय� गरकेो ह�दँा 
उ� आदेशको पूण� प�रपालना भएको भ�न िमलेन । 
ऐन जारी ग�रएको तर काया��वयन प� िफतलो गरी 
वातावरण सधुारतफ�  नलागी �याद थ�ने मा� काय� 
गरी कानूनी कत��य परुा गरकेो नपाइदँा सूय��साद 
शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल उ�ोग म�ुामा 
भएको िमित २०५२।७।१४ को आदेशको अवहेलना 
गरकेो ठहछ�  । गोदावरी माव�ल उ�ोग गोदावरी �े�को 
पया�वरणको लािग हािनकारक देिखएको ह�दँा उ�ोगको 
खानी स�चालन अविध २०६८ सालस�म थ�ने 

गरी उ�ोग वािण�य तथा आपूित� म��ालयले िमित 
२०५३।७।११ मा गरकेो िनण�य तथा खानी तथा भूगभ� 
िवभागको िमित २०५३।६।१६ को प� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । आजैको िमितदेिख 
सो उ�ोग ब�द गरी फूलचोक� च��ािगरी सरं�ण�े� 
घोषणा गरी गोदावरी �कृित संर�ण कोष खडा गरी 
सोही �े�मा वातावरणीय सरं�णको लािग खच� गन� 
नेपाल सरकारको नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत माननीय �यायाधीश �ी शारदा �े�को    
राय ।

िदगो िवकासका लािग देशमा मौजूद 
�ाकृितक �ोत र साधनको उपयोग र �योग 
गदा� राि��य िहत, पया�वरण र जीवज�तलुगायत 
जैिवक िविवधताको सरं�णलाई सदैव �ि�गत 
गनु�पद�छ । �दूषणरिहत �व��य वातावरणमा बा�ँन 
पाउने जनताको हकको सरं�ण र �व��न गद� 
भौितक िवकासको अप�रहाय�तालाई इ�कार गन� 
सिकँदैन । योजनाबेगरको अिनयि��त िनमा�णले िवनाश 
िन��याउन स�छ भने अक�ितर िनमा�णको शू�यताले 
सामािजक �गित अव�� ह�न जा�छ । सूय��साद शमा� 
ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल उ�ोगको म�ुामा (०४९ 
को �र.प.ुइ.नं.३५ ने.का.प.२०५२ िवशेषाङ्क १६९) 
सव��च अदालतको पूण� इजलासले खिनज पदाथ� ऐन, 
२०४२ लागू गन�, वाय,ु जल, �वनी एवं पया�वरण सरं�ण 
गन� आव�यक कानून तजु�मा गनु�पन� र गोदावरी �े�को 
पया�वरण �भावकारीढंगले संर�णतफ�  कारबाही गनु�पन� 
भनी िमित २०५२।७।१४ मा िनद�शना�मक आदेश 
जारी भएको पाइ�छ । उ� आदेशमा िवप�ी उ�ोगलाई 
ब�द गन� भ�ने उ�लेख छैन । उ� आदेशको पालना 
गद� त�कालीन सरकारबाट िमित २०५६।५।३१ देिख 
खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ लागू ग�रसकेको 
र �यसको काया��वयनलाई िनयिमत गन� खानी 
तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ पिन जारी 
ग�रसकेको छ भने पया�वरणीय संर�ण एवं स�ब��नका 

नेपाल सरकार
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लािग वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ पिन जारी भएर 
लागू भइसकेको छ । खिनज स�पदा तथा वातावरण 
सरं�ण स�ब�धमा िवशेष �यव�थासमेत ग�रएबाट 
िनद�शना�मक आदशेको प�रपालना भएको देिखएको 
छ । अक�तफ�  उ�ोगले ISO १४००१ �माणप�समेत 
�ा� ग�रसकेको र उ�ोगले वातावरण सरं�णमा असर 
परु ्याए नपरु ्याएको स�ब�धमा सरकारी िनकायह�बाट 
अनगुमन काय� भइरहेको र भिव�यमा पिन भइरहने 
�ितब�ता जाहेर गरबेाट वातावरण �ास ह�न गएको 
भ�ने अव�था देिखदँैन । 

उ�ोगले �याद थपको लािग माग गदा�को 
अव�थामा उ�ोग स�चालनको �वीकृत अविध बाकँ� 
रहदँै Future Plan ��ततु गरकेो र सो योजनाअ�तग�त 
वातावरण सरं�णमा पिन �यान परु ्याएको र 
वातावरणको संर�ण गद� सो�े�को िवकासको लािग 
अ�य सामािजक �े�मा समेत योगदान परु ्याएको 
देिखन आएबाट �थानीय�तरबाट उ�ोग ब�द गनु�पन� 
आवाज उठेको पाइदैँन ।

उ�ोगले Environment Management 
system (EMS) लागू गरकेो भ�ने देिखन आएको 
छ । जल, �वनी र वाय ु �दूषणलाई िनय��ण गरी 
ह�रयाली �व��न गन� �यास गरकेो र �याद थपको 
लािग िनवेदन ��ततु गरपेिछ सरकारले �ािविधक र 
आिथ�क ��ताव, वातावरणीय योजना, सामािजक 
र आिथ�क योजनासमेतका ��तावह�को िव�ततृ 
िववरणको अ�ययन छानवीन गररे १० वष�को 
िमित २०६८।३।२६ स�मको अविध थप ग�रएको 
देिख�छ । िनवेदकह� �दूषण �यूनीकरण तथा 
पया�वरणीय सरं�णका िविधस�मत् उपाय अवल�बन 
नगरी उ�ोग ब�द गराउन खोजेको देिखदँा साव�जिनक 
सरोकारको िववादको सही उपयोग भएको भ�न 
िमलेन ।

खिनज काय� गदा�  वातावरणमा �ितकूल असर 
पारमेा वा ऐनमा �यवि�थत �ावधानिवपरीत उ�ोग 

स�चालन गरमेा वा सरु�ा वा साव�जिनक िहतको लािग 
�य�ता उ�ोगह�को इजाजतप� वा खिनज काय� रो�का 
गन� सिकने गरी खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ 
को दफा २५(४), २७ तथा खानी तथा खिनज पदाथ� 
िनयमावली, २०५६ को िनयम ३३ मा सरकारको 
अिधकारको �यव�था गरकेो छ । यसबाट वातावरण 
संर�णमा �ितकूल ह�ने गरी उ�ोग स�चालन भएमा 
सो उ�ोगह�को इजाजत र� गन� सिकने �ावधानले 
औ�ोिगक िवकास र वातावरण संर�णिबच स�तलुन 
�थािपत गन� खोिजएको छ । �यसकारण वातावरण 
संर�णिवपरीतको काय� सबै िवप�ीह�ले गरकेो भनी 
अनमुान गन� िम�दैन । कानूनबमोिजम अिधकार�ा� 
अिधकारीले �दान गरकेो उ�ोगको स�चालनको 
इजाजतप� र� गन� गरी उ��ेषणको आदशे जारी गन� 
िम�ने नदेिखएको ह�दँा उ�ोगको �याद थप गन� नेपाल 
सरकारको िमित २०५३।७।११ को िनण�य बदर गनु�  
पन� नदिेखदँा �रट खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत माननीय 
�यायाधीश �ी तािहर अिल अ�सारीको राय । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम यस इजलाससम� पेस 

ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनमा सनुवुाई ह�दँा प� 
िवप�को तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले आ-आ�नो प�को समथ�नमा ��ततु 
गनु�भएको बहस बूदँाको सारसं�ेप देहायबमोिजम 
रहेको छः-

िनवेदकह�का तफ� बाट 
अिधव�ा �काशमिण शमा�

गोदावरी �े� पया�वरणको �ि�कोणबाट 
जीिवत सं�ाहालय ज�तै छ । यसको पय�टक�य र 
धािम�क मह�व पिन रहेको छ । यो �े�मा अ�य� नपाइने 
धेर ै�जाितका फूल, पतुली र चराह� पाइ�छन् । जैिवक 
िविवधताको िहसावबाट समेत �यादै संवेदनशील �े� 
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हो । नेपालकै सबैभ�दा बढी पानी पन� �थान हो । 
गोदावरी �े�को संवेदनशीलता �ि�गत 

गद� सूय��साद शमा� ढंुगेलको िनवेदनमा �प� 
माग�दश�नसिहत िनद�शना�मक आदशे जारी भएको 
िथयो । तर आदेश जारी भएपिछ उ�टै उ�ोगको 
नवीकरण गन� काय� भयो । अझ २०५३ सालको 
नवीकरणउपर परकेो �रट िनवेदन अदालतमा 
िवचाराधीन छँदाछँदै पनुः नवीकरण ग�रएबाट िवप�ी 
िनकायह� वातावरण �ित असंवेदनशील भएको �प� 
ह��छ । वन िवभाग, राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
िवभाग लगायत नेपाल सरकारका िनयकाह�को 
प�ाचारबाटै जैिवक िविवधता नो�सान भइरहेकोले 
उ�ोग ब�द गनु�पन� कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । 
िवदेशी िव�ह�ले पिन यस �े�को सरं�ण ह�नपुन� भनी 
िच�ता र चासो �य� गरकेा छन् । माव�ल अक� ठाउबँाट 
पिन �याउन सिकएला तर न� भएको पया�वरण िफता� 
ह�न स�दनै । यहा ँपाइने चराह� िव�मै नपाइने दलु�भ 
�कृितका छन् । जंगल र वन�पित पिन �य�तै छ । अ�य 
जीवज�तकुो म�ुय बास�थान पिन यसै पहाडमा रहेको 
ह�दँा यसको संर�ण अप�रहाय� छ । उ�ोगले वातावरण 
ऐन, २०५३ को दफा ३ बमोिजम वातावरणीय 
�भाव मू�याङ् कन (EIA) समेत नगराएको ह�दँा 
गैरकानूनी�पमा स�चालन भएको छ ।

सव��च अदालतबाट वातावरण सरं�णका 
स�ब�धमा समयसमयमा जारी भएका आदेश 
िनद�शनह�बाट नेपालको वातावरणीय िविधशा�को 
आधार�त�भ खडा भएको ह�दँा �यसतफ�  पिन �ि� 
परु ्याइन ुपद�छ । राि��य र अ�तराि��य �े�बाट भएका 
अ�ययन अनसु�धानबाट समेत गोदावरी माव�लले सो 
�े�को जैिवक िविवधतालाई �ितकूल असर परु ्याएको 
ह�दँा ब�द गनु�पन� सझुाब िदइएकोले �य�ता अ�ययन 
अनसु�धानलाई समेत हे�रन ुपद�छ । उ�ोग जिहलेसकैु 
घाटामा देखाइ�छ । रा�यलाई नग�य कर ितरकेो 
अव�था छ । माव�लको नाममा ढंुगा र िगटीको कारोबार 

गन� ग�रएकोले वातावरणमा थप नकारा�मक असर 
परकेो हो । �यसैले िनवेदन मागबमोिजमका आदेश 
जारी ग�रन ुपद�छ । 

व�र� अिधव�ा डा.�ी सूय��साद शमा� ढंुगले
िवकासो�मूख मलुकु नेपालमा िवकासको 

समेत खाचँो ह�दँा िदगो िवकासको रणनीित अि�तयार 
गनु�पन� अव�था छ । िवकास गन� नाममा जैिवक 
िविवधताले भ�रपूण� �ाकृितक स�पदाको िवनाश गन� 
िवषयले �ाथिमकता पाउन ुह�दैँन । पया�वरण सरं�ण र 
िवकास एक अका�का प�रपूरक भएको ह�दँा पर�पर टेवा 
प�ुने गरी काय��म स�चालन ग�रन ु पद�छ । गोदावरी 
माव�ल उ�ोगको स�चालनबाट भएको िवकासभ�दा 
�यस �े�को पया�वरणमा ग�भीर �कृितको �ित पगेुको 
अव�थालाई हे�रन ुपद�छ ।

Critical habitat र Endanger species 
छ भने वास�थान सरुि�त गनु�पन� भ�ने संय�ु रा�य 
अमे�रकाको सव��च अदालतले लाटोकोसेरोको 
संर�णस�ब�धी म�ुामा बोलेको छ । ढंुगा र माव�ल 
िनका�दा सम� वातावरणमा असर परु ्याउने कुरा त 
छँदैछ माव�लमै आि�त भएर ब�ने जीवज�तलुाई पिन 
��य� असर परकेो छ । माव�लको च�ान दलु�भ �जाितका 
जीवज�तकुो वास�थानमा� नभएर Breeding �थल 
पिन हो । पया�वरण भ�ने कुरा एकपटक न� भएपिछ 
सदाको लािग न� ह�ने ह�दँा िवशेष सवंेदनशीलता 
दखेाउन स�न ुपद�छ । वन र वातावरणस�ब�धी ऐनले 
मा� होइन खिनज ऐनले पिन वातावरणमा �ितकूल 
असर नपन� गरी मा� खानी उ�ोग स�चालन गनु�पन� 
�यव�था गरकेो छ । िनयमन िनकायह�ले �चिलत 
नेपाल कानूनमा भएका �यव�थाह� �भावकारी�पमा 
काया��वयन नग�रिददँा य�तो अव�था आएको हो । 
उ�ोगले हालस�म वातावरणमा परु ्याएको �ितको कुनै 
पूित� ह�न स�दनै । �यसैले उ�ोग ब�द गदा�  रा�यले 
�ितपूित� िदने नभई उ�टै �ितपूत� असूल गनु�पन� 
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अव�था छ । 

अिधव�ा िदनमणी पोखरले
िवप�ी उ�ोगले गोदावरी �े�को वातावरण 

�दषुण गरेको भ�ने कुरा वन म��ालयले ठहर गरी 
िनण�य गरी सकेको हो । वन म��ालयले वातावरणमा 
असर पछ�  भनी गरकेो िनण�यिवपरीत खानी िवभागले 
वातावरणमा असर पद�न भनी गरकेो िनण�यको कुनै 
आधार छैन । वातावरण िवनासलाई त�काल रो�न 
उ�ोग ब�द ग�रनकुो िवक�प छैन । मागबमोिजम �रट 
जारी ह�नपुछ�  ।

अिधव�ा किवता पा�डे 
�कृित र स�पदाको संर�ण गनु�  हरके 

रा�यको कत��य हो । िवकासको लािग �कृितको िवनाश 
नै गनु�पछ�  भ�ने पिन छैन । धेर ैिवकिसत मलुकुह�मा 
वातावरण सर�ंण र िवकासलाई सगँसगैँ लिगएको छ । 
गोदावरी �े�को जैिवक िविवधता नेपालको लािग मा� 
नभई िव�कै लािग अनपुम भएको ह�दँा यसको संर�ण 
ह�नपुद�छ । 

सव��च अदालतले यसको �थापना 
कालदेिख नै वातावरण संर�णको िदशामा मह�वपूण� 
भूिमका िनवा�ह गरकेो छ । ��ततु िववादमा समेत 
अदालतले �याियक सि�यता �दश�न गरी गोदावरी 
�े�को पया�वरण जोगाइन ुपद�छ । 

��यथ� नेपाल सरकारको तफ� बाट
सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेल 

कुन �े�मा उ�ोग स�चालन गन� िदने र 
निदने भ�ने कुरा काय�कारीको नीितगत र तजिवजी 
अिधकारअ�तग�तको िवषय भएको ह�दँा अदालतले 
ह�त�ेप गन� िम�दैन । पतुली संर�णको िवषयलाई 
देशको िवकाससगँ दाजेँर हेन� िम�दैन । िवकास र 
वातावरणिबच स�तलुन कायम गरी असर �यूनीकरण 

गद� जान ुपन� ह��छ । 
वातावरणको म�ुा कुनै एक समाज वा मलुकु 

िवशेषको म�ुा नभई सम� मानव समदुायको साझा 
अवधारणा ब�न पगेुको छ । यसको संर�णको लािग 
अ�तरा�ि��य जगतबाट धेर ै पिहलेदिेख पहल ह�दँै 
आएको देिख�छ । खासगरी संय�ु रा��संघको पहलमा 
भएका �यासह� स�ानीय रहेका छन् । सन् १९७२ 
मा �टकहो�म स�मेलनमा बढ्दो वातावरण िवनाशलाई 
कसरी रो�ने भ�ने स�ब�धमा �ारि�भक वातावरणीय 
सरोकार देखाइयो । सन् १९८३ मा गठन भएको 
सिमितले सन् १९८७ मा �ितवेदन िदयो । Brutland 
Report भिनने यो �ितवेदनले मानव समदुायको 
साझा भिव�य (Our common future) का लािग 
िवकास र वातावरणिबच तालमेल िमलाउन ु पन� 
कुरामा जोड िदएको छ । िदगो िवकासको मा�यतालाई 
�ािजलको �रयो िद जेने�रयोमा सन् १९९२ मा भएको 
प�ृवी स�मेलनले मह�वपूण��पमा उठायो । �य�तै 
सन् २००२ मा World Summit on Sustainable 
Development स�प�न भयो । �यसयता वातावरणको 
�े�मा थप उ�लेखनीय काय�ह� भइरहेका छन् । 
अ�तरा�ि��य�तरमा भएका यी पहलह�ले िवकास 
नै गन� नह�ने कुरालाई होइन िवकास र वातावरणिबच 
सम�वय ग�रन ुपन� िवषयमा जोड िदएको पाइ�छ ।

राि��य कानूनले पिन िवकास र वातावरणको 
म�ुालाई स�बोधन ग�ररहेको अव�था छ । वन ऐन, 
२०४९ को दफा ६७ ले साव�जिनक वन�े� नेपाल 
सरकारको ह�ने �यव�था गरकेो छ ।  दफा ६८ ले वन�े� 
सरकारले �योग गन� स�ने भनेको छ । खानी तथा 
खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा ३ ले नेपालिभ�का 
िनजी वा सरकारी जनुसकैु ज�गामा अवि�थत खानी 
नेपाल सरकारको स�पि� ह�ने �यव�था गरकेो छ । 
राि��य वन �े�िभ� भएको खानीमा वन िवभाग वा 
खानी िवभागम�ये कसको िनय��ण रहने भ�ने कुराले 
यी दईु िनकायह�िबच केही असाम�ज�यता देिखएको 
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ह�दँा िनवेदकले सोही कुराको लाभ उठाउन खोजेको 
देिख�छ । औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को 
��तावनादेिख नै रा�यले उ�ोगध�दालाई �ो�साहन 
िदने कुरा उ�लेख भएको छ । यसले गरकेो उ�ोगका 
िविभ�न वग�करणम�ये खानी उ�ोग पिन एक 
देिख�छ । वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ स�मानीत 
अदालतको आदेशको प�रणाम�व�प आएको त�यमा 
िववाद छैन । यो ऐन पिन वातावरण संर�ण र िदगो 
िवकासलाई सगँसगैँ र स�तिुलत�पमा लैजानपुन� 
कुरामा नै आधा�रत दिेख�छ । यो ऐन र यसअ�तग�त 
बनेको िनयमले उ�ोग �थापना गनु� पूव� छु�ै वातावरणीय 
��ताव पेस गनु�पन�, वातावरणीय �भाव मू�याङ् कन 
EIA र �ारि�भक वातावरणीय परी�ण IEA गराउन ु
पन�लगायत �वनी, वाय ु �दूषणका मापद�डह�समेत 
िनधा�रण गरकेो छ । �य�तै खानी ऐनको दफा ११क.
ले खिनज काय� गदा� वातावरणमा �ितकूल �भाव नपन� 
गरी गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । दफा २३ ले ऐनको 
�यव�थाबमोिजम खिनज काय� भए नभएको स�ब�धमा 
अनगुमन गन�को लािग स�बि�धत अिधकृतलाई 
िज�मेवारी तोिकएको देिख�छ । ऐनको बिख�लाप काम 
गन�लाई दफा २५ बमोिजम सजाय ह�ने �यव�था पिन 
छ । दफा २७ ले राि��य र साव�जिनक िहतलाई असर 
पन� अव�थामा अनमुित र� गन� स�ने �यव�था गरकेो 
छ । खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली र वातावरण 
सरं�ण िनयमावलीमा समेत वातावरणमा कम असर 
पन� गरी खानी स�चालन गनु�पन� कुरा उ�लेख भएको 
छ । वातावरण संर�ण ऐनको दफा १० बमोिजम िवशेष 
सरं�ण�े� घोषणा गन� स�ने �यव�था भए पिन नेपाल 
सरकारबाट हालस�म सो दफाबमोिजम संर�ण�े� 
घोषणा भएको छैन । 

वातावरणस�ब�धी अ�तरा�ि��य कानूनमा 
िवकास काय� स�चालन गन�को लािग रा�य साव�भौम 
ह�ने, िवकासको अिधकारलाई वातावरणले रो�न 
नस�ने, साझा तर फरक दािय�व, जसले �दूषण 

गछ�  उसैले �ितपूित�  �यहोनु�  पछ�  लगायतका मा�यता 
िवकास ग�रएको पाइ�छ । 

गोदावरी माव�लको ११६ हे�टर िलज 
ए�रया भएकोमा हाल ज�मा ५ हे�टरमा खानीको 
काम भइरहेको छ । ५ हे�टर भनेको �यादै सानो 
�े� भएकोले यसमा ग�रने गितिविधबाट गोदावरी 
�े�को पया�वरणमा कुनै असर परकेो अव�था छैन 
। सरकार पिन वातावरण �दूषण होस भ�ने प�मा 
छैन । उ� उ�ोगबाट वातावरणमा असर नपरोस् 
भनी खानी िवभागलगायतका िनयमन िनकायह�बाट 
िनयिमत�पमा अनगुमन भइरहेको छ । नेपालमा 
माव�ल उ�खनन् ह�ने �े� यही मा� हो । काठमाड�बाट 
१५ िक.िम.दूरीमा रहेको नमूना उ�ोग हो । ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट निजक भएको कारण Mining 
Study को �योगशालाको �पमा समेत यसको उपयोग 
भइरहेको छ । केही सम�या भए �यव�थापन प�मा ह�न 
स�दछन् । �य�ता सम�याको �यव�थापन ग�रनपुछ�  
भ�ने माग जायज ह�न स�दछ तर �यसको बदलामा 
उ�ोग नै ब�द ग�रनपुद�छ भ�ने कुरा उिचत ह�न 
स�दैन । 

उ�ोगको �थापनादेिख नै िविभ�न �े�बाट 
अवरोध परु ्याउने काय� ह�दैँ आएको छ । यसै �ममा 
केही समयस�म उ�ोग ब�द पिन भयो । सरकारी र 
गैरसरकारी तवरमा िविभ�न अ�ययन पिन भएका 
छन् । उ�ोग ब�द नै गनु�पछ�  भनी कुनै पिन अनसु�धान 
�ितवेदनले भ�न सकेको छैन । उदयपरु र हेट�डा 
िसमे�ट पिछ राज�व बझुाउने ते�ो उ�ोग हो । यो �रट 
िनवेदन २०६८ सालस�म �याद थिपएको िवषयलाई 
िलएर परकेो ह�दँा �यसको �योजन समा� भइसकेको 
छ । 

उ�ोग ब�द गनु�पछ�  भ�ने िनवेदनको माग 
छ, तर के कित कारणले ब�द गनु�पन� हो भ�ने कुराको 
ठोस आधारसिहत िनवेदन दाबी िलन सकेको 
पाइदैँन । राि��य िहत र सरु�ाको िव�� देिखएको 
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अव�थामा उ�ोगको अनमुित खारजे गन�स�ने �यव�था 
खानी ऐनको दफा २७(१) र िनयमको ४३(घ) मा 
रहेको छ । यो अिधकार नेपाल सरकारको भएकोले 
काय�कारीको �े�ािधकार पन� य�तो �शासक�य 
�कृितको िवषयमा अदालतबाट अ�यथा िनण�य गन� 
िम�दैन । खानी ऐनको दफा १२(१) बमोिजम खिनज 
उ�खनन् काय� त�काल िनषेध ग�रपाउ ँ भ�ने पिन 
िनवेदन माग देिख�छ । तर खानी िवभागबाट तोिकएका 
सबै पूव�सत� उ�ोगले परुा गरकेो ह�दँा यो दफा आकिष�त 
ह�ने अव�था छैन । वातावरण संर�ण ऐनको दफा १० 
बमोिजम संर�ण�े� घोषणा ग�रपाउ ँ भ�ने पिन माग 
छ तर सो अव�था छ, छैन भनी िनण�य गन� अिधकार 
पिन नेपाल सरकारकै भएकोले अदालतबाट �य�तो 
आदशे जारी ह�न स�दनै । साव�जिनक सरोकारको 
��ततु �रट िनवेदनबाट खानी ऐनको दफा २१(३) 
बमोिजम उ�ोगले वातावरणमा परु ्याएको �ित यक�न 
गरी �ितपूत� ितराई पाऊँ भ�ने कुरा यक�न गन� िम�ने 
होइन । ऐनको �यव�थाबमोिजम स�बि�धत िनकायमा 
�य�तो उजरु परकेो अव�था नभएकोले सो िवषयमा 
�वेश गन� िम�दैन । सम�मा िनवेदन दाबी यथाथ� 
व�तिु�थितमा आधा�रत नभएको र नेपाल सरकारबाट 
उ�ोगको िनयिमत अनगुमन गरी आव�यक िनद�शन 
िदइरहेको अव�था ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ । 

��यथ� गोदावरी माव�ल उ�ोगको तफ� बाट
अिधव�ा �ी बालकृ�ण ढकाल

सािबकमा राणाकालदिेख �थापना भएको 
यो उ�ोगको �वािम�व ह�ता�तरण ह�दँै आई २०३३ 
सालदेिख िचरि�जवी अ�वालसमेतको �वािम�वमा 
रहेको छ । �चिलत कानून, सरकारी िनद�शन र 
मापद�डअन�ुप नै उ�ोग स�चालन भइरहेको 
भए पिन उ�ोगलाई एकपिछ अक� गद� अदालतमा 
तािनएको क�रब २३ वष� भइसकेको छ । २०४६ 
सालमा सूय��साद शमा� ढंुगेलले उ�ोगको िव��मा 

पिहलो म�ुा िदन ुभएकोमा २०५२।७।१४ मा आदेश 
भएको िथयो । तर �थानीय जनता र गा.िव.स.को 
उ�ोग�ित सकारा�मक �ि�कोण रहेको कुरा सो म�ुामा 
गा.िव.स.को तफ� बाट �ेिषत िलिखत जवाफबाट �प� 
ह��छ । २०५२ सालमा खानी ऐन, लागू गनू�, िनयम 
र वातावरणस�ब�धी कानून बनाउनू भ�न आदेश 
भएकोमा सो काय� स�प�न भइसकेको छ ।

खानी ऐन, २०५६ सालमा ऐन लागू ह�न ु
अगावै २०५२।११।१५ मा २० वष� अविधको लािग 
अनमुित नवीकरण गन� उ�ोगको तफ� बाट िनवेदन परेको 
िथयो । सो िनवेदनमा लगानी थ�ने कुरा पिन उ�लेख 
िथयो । खानी िवभागले २०५३।१।३ मा उ�ोगलाई 
लेखेको प�मा वातावरण संर�णस�ब�धी योजना 
र काय��म पेस गन� भिनयो । सोबमोिजम उ�ोगले 
२०५३ सालमा िव�ततृ ��ताव पेस गर ्यो । जसमा 
Environmental Planning and Management 
को िवषयमा उ�ोगले गन� काय�ह� र Dust Control 
बारमेा �प� उ�लेख छ । उ�ोगका तफ� बाट पेस ग�रएका 
अ�ययन �ितवेदन र ��तावह�को अ�ययन गरी 
नवीकरण गन� िनकाय खानी िवभाग स�त�ु भएकोले नै 
१० वष�को लािग नवीकरण भएको हो । �यसपिछ पिन 
२०६८ सालमा �याद समा� ह�ने भएको कारण समयमै 
िनवेदन िदई सबै �ि�या परुा गरी २०७८ सालस�मको 
लािग नवीकरण भइसकेको अव�था छ । उ�ोगमा ठूलो 
लगानी परकेो ह�दँा लागानीकता�ले उ�ोगको िनयिमत 
स�चालनको ��याभूित खो�न ु अ�वाभािवक ह�न 
स�दैन ।

सरकारी िनकायह�िबच रहन ुपन� सम�वयको 
अभावका कारणबाट केही समय उ�ोग ब�द गन� 
लगाइयो । पिछ संसदीय सिमितको िनद�शनको 
आधारमा वन म��ालयबाट िवभाग ह�दँ ै िज�ला वन 
काया�लयको रखेदेखमा उ�ोग स�चालन गन� गरी 
िनल�बन फुकुवा भई हालस�म उ�ोग सचुा��पमा 
स�चालन भइरहेको छ । हाल खानी िवभाग र वन 
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िवभाग दवैु िनकायह�बाट उ�ोगको िनयिमत अनगुमन 
भइरहेको छ । िनयमिवपरीत उ�ोग स�चालन भएको 
पाएमा स�बि�धत िनकायबाट आव�यक िनद�शन ह�ने 
नै छ । 

हामीले अनमुित िलदँा नांगो डाडँा 
िथयो । खानी स�चालन गरपेिछ उ�ोगकै तफ� बाट 
क�रव एकलाख भ�दा बढी व�ृारोपण गरी हराभरा 
पा�रएको छ । उ�ोग �थापना ह�नअुिघ सो �े�मा के 
क�ता वन, वन�पित, Flora, fauna िथयो र हाल 
�यसमा के क�तो प�रवत�न आएको छ भ�ने कुराको 
तलुना�मक अ�ययन गरी िनि�त आधारसिहत िनवेदन 
परकेो पिन छैन । वातावरणीय �भाव मू�याङ् कनका 
लािग िनवेदकले िनवेदन िदएको भए पिन सरकारकै 
तफ� बाट सो िदइएको छैन । तर उ�ोगकै पहलमा ISO 
१४०० Certificate िलइएको छ । उ�ोग िवभागले 
िमित २०६८।११।१७ मा लेखेको प�मा पिन ऐन 
आउनअुिघ �थापना भएका उ�ोगले वातावरणीय 
�भाव मू�याङ् कन गराउन नपन� भिनएको छ ।

�थानीय�पमा उ�ोगको कुनै िवरोध भएको 
छैन । िविभ�न सामदुाियक सिमितह�ले उ�ोगलाई 
ध�यवाद िदएका छन् । सरोकार देखाई िनवेदन गन� 
आउने रिवराज आचाय�समेतका �थानीय �यि�ह� 
सद�य रहेको काय�दलले अ�ययन गरी उ�ोग 
स�चालन गन� िदएको हो । िज�ला वन काया�लयले 
उ�ोग िवभागलाई गरकेा प�ाचारह�बाट पिन सो 
िनकायले िनयिमत अनगुमन गरकेो कुरा देिखएकै छ ।

उ�ोगले आ�नै तफ� बाट Environmental 
Management System लागू गरकेो र ISO 
Standard अवल�बन गरकेो छ । रा�यलाई उ�ले�य 
कर ितरकेो छ भने सय�लाई रोजगारी पिन िदएको 
छ । पया�वरणमा नो�सान पान� कुनै काय� गरकेो 
छैन । हालसालै �ािजलमा स�प�न Rio Plus स�मेलनले 
पया�वरणस�ब�धी सािवकको मा�यतामा केही प�रवत�न 
�याएको छ । खास गरी िदगो िवकासलाई ग�रवीसगँ 

जोड्ने �यास भएको छ । म�ुयतः आिथ�क िवकास, 
सामािजक िवकास र वातावरण संर�णलाई एकैसाथ 
हेनु�पन� वत�मान मा�यतालाई स�तिुलत ढंगबाट �या�या 
ग�रन ुपद�छ । उ�ोगले यी सबै िवषयमा योगदान परु ्याई 
रहेको र वातावरण िवनासको कुनै काय� नगरकेो ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रन ुपद�छ । 

अिधव�ा मोितकला सु�बा देवान
संरि�त�े� घोषणा ग�रपाउ ँ भ�ने माग गररे 

मा� ह�दँैन । सािवकमा भएको के कुन �जाितको 
जनसं�या घटेर गएको भ�ने देखाउन पिन स�न ु
पद�छ । यो य�तो ऐितहािसक र सां�कृितक�े� रहेको 
भनी पिु� गनु�पद�छ । वातावरण संर�ण ऐनलगायत 
पया�वरणको �े�मा काम गन� सघं सं�थाह�ले पिन 
के क�तो �थानलाई संर�ण�े� घोषणा गनु�पद�छ 
भ�ने स�ब�धमा मापद�ड र �ि�या तोकेका छन् । 
गोदावरीका स�ब�धमा �य�तो अव�था नभएकोले 
सोस�ब�धी माग दाबी िनरथ�क छ । �रयो र �यसपिछ 
भएका वातावरणस�ब�धी स�मेलनह�ले पिन पया�वरण 
संर�णको लािग िदगो िवकासको अवधारणालाई अिघ 
सारकेा छन् । तर िवकास गन� नह�ने भ�ने कसैको मत 
छैन । िदगो िवकासको लािग सं�थागत ढाचँा र �ि�यागत 
मापद�ड िवकिसत ग�रएका छन् । अ�तरा�ि��य अ�यास 
हेदा� राि��य आयमा ठूलो योगदान परु ्याएको छ भने 
पया�वरणमा केही नो�सान भएको अव�थामा पिन 
सहनशीलता अपनाइएको छ । Polluter’s pay को 
िस�ा�त िनवेदकले उठाएज�तो ह�का िवषय होइन । 
�यसको लािग पया�वरण �दूषणको कारण �ित भएको 
�थािपत ह�न ुपद�छ । िनवेदक �थानीय बािस�दासमेत 
नभएको ह�दँा सो िवषय उठाउन िम�दैन ।  

अिधव�ा �ी नर�े� पाठक
अिघ�लो फैसलाले पिन उ�ोग ब�द गनू� भनी 

आदेश िदएको अव�था होइन । िज�मेवार िनकायले 

नेपाल सरकार
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अनगुमन र िनरी�ण गदा�का अव�थामा �ि�या 
उ�लङ्घन भएको वा मापद�डको पालना नभएको 
पाएमामा� उ�ोग ब�द गन� आदशे िदन स�दछ । 
अदालतले सो कुरा जाचँ गन� निम�ने ह�दँा आदेश 
िदनसमेत िम�दैन । खानी तथा खिनज पदाथ�स�ब�धी 
ऐन, २०४२ मा पिन पया�वरण िवनाश िव��को 
उपचारको �यव�था भएको छ । �य�तो कुनै अव�था 
नभई अनमुान र क�पनाको भरमा िनवेदन गरकेो ह�दँा 
खारजे ग�रन ुपद�छ । 

व�र� अिधव�ा �ी श�भु थापा
पूव� फैसलाह�लाई ग�भीरतापूव�क अ�ययन 

ग�रन ु पद�छ । ��ततु म�ुामा संय�ु इजलासमा राय 
बािझएको अव�था र ि�थितलाई पिन िवचार ग�रन ु
पद�छ । पेसा, �यवसाय र उ�ोग गन� िवषय मौिलक 
हक भएको ह�दँा प�ातदश� असर ह�ने गरी हनन् गन� 
िम�दैन । रा�यको कानूनअनसुार �थापना भई 
िज�मेवार िनकायबाट अनमुित पाई �रतपूव�क स�चालन 
भएको उ�ोग साव�जिनक सरोकारको �रट िनवेदनबाट 
ब�द ह�न स�दैन । उ�ोगले �चिलत कानूनको पालना 
नगरकेो वा मापद�ड उ�लङ्घन गरकेो भए कानूनी 
माग�बाटै उपचार खोिजन ु पद�छ । ससंदको �ाकृितक 
�ोत साधन सिमितको िनद�शनबमोिजम उ�ोग 
स�चालन गन� िदइएको छ । सो िनण�य बदरको माग 
ग�रएको छैन । �यसैले �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ ।

अिधव�ा �ी रमणकुमार �े�
यसअिघ नै िनरोपण भइसकेको एउटै 

िवषयमा दो�ो पटक िनवेदन िदएको ह�दँा अ.वं.८५ नं. 
आकिष�त ह�ने अव�था छ । संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी शारदा �े�ले िनवेदन माग दाबीमा 
सीिमत नरही आदेश गरकेो ह�दँा �य�तो राय कायम 
ह�न स�दनै । �चिलत कानूनबमोिजमको उपचार 
खोजी ग�रन ुपद�छ । खानी ब�द गन� वा नगन� भ�ने कुरा 

अदालतबाट िनरोपण ह�ने िवषय नभई खानी िवभागले 
िनण�य गन� िवषय ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ ।

व�र� अिधव�ा �ी सुशील प�त
पिहले यिह िवषयमा तीन जना 

�यायाधीशह�बाट फैसला भई सकेकोले फेरी 
तीन जना �यायाधीशको इजलासबाट ��ततु म�ुा 
हेन� िम�ने हो वा होइन �यो कुराको पिन िनरोपण 
ह�नपुद�छ । रा�यको तफ� बाट पेस भएका अ�ययन 
�ितवेदनमा उ�ोगले गोदावरी �े�को पया�वरणमा कुनै 
असर परु ्याएको छैन भिनएको छ भने िनजी�पमा तयार 
पा�रएका �ितवेदनमा �ित परु ्याइएको भिनएको छ । 
तर िनजी �ितवेदनको Source of Wisdom के हो 
उ�लेख छैन । सयं�ु इजलासमा माननीय �यायाधीश 
�ी शारदा �े�को रायमा �य� भएको भारतीय 
म�ुाह�को त�य र यो म�ुाको त�यमा समानता छैन । 
उ�ोगले कुनै वातावरणीय िवनास नगरकेोले माननीय 
�यायाधीश �ी तािहर अली अ�सारीको राय मनािसब 
ह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  । 

व�र� अिधव�ा बोण�बहादुर काक�
 वातावरणमा �ितकूल असर पर ्यो भनेर 
िनवेदकले भ�दा मा� ह�ने होइन । िनवेदकले पेस गरेको 
�दषुण भनेका कागजह� िनवेदकले िनजी�तरमा पेस 
ग�रएका ह�न् । सरकारी�तरमा ग�रएका अ�ययनलाई 
�माण ऐनको दफा ६ बमोिजम �माणमा िलनपुछ�  । 
संसदीय उप सिमितले उ�ोग च�न िदन ुभनी िनद�श 
गरकेो छ । यो िनण�य बदर भएको छैन, �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  ।

अिधव�ा �ी शारदा �साद कोइराला
�रट िनवेदनमा उ�ोगले के क�तो गैरकानूनी 

काय� गरकेो भ�ने व�तिुन� दाबी नै छैन । �रट िनवेदनमा 
उठाइएको िवषयव�त ु कुनै अनसु�धानमा आधा�रत 
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नभई का�पिनक�पमा �दूषण ग�रयो भिनएको छ । 
अनमुान र तक� को आधारमा �ािविधक िवषयमा िन�कष� 
िनका�न िम�दैन । वातावरण र िवकासमा स�तलुन 
ह�नपुछ�  भ�ने कुरा साव�जिनक सरोकारको �े�िभ� पन� 
स�दछ तर उ�ोग नै ब�द गनु�पछ�  भ�ने कुरा �यायोिचत 
ह�न स�दनै । अतः �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  । 

�रट िनवेदनको कारबाहीमा सरोकार देखाई स�रक 
भएका प�बाट
अिधव�ा �ी टंक�साद दुलाल

उ�ोगबाट �थानीय जनतालाई असर पन� 
हो । २०५३ सालमा पिन उ�ोग स�चालन गन� िदने 
र उ�ोगबाट परकेो असर कम गन� गरी �थानीय र 
उ�ोगिबच सहमित भएको िथयो । कानूनबमोिजम 
गिठत उपभो�ा समूहले िदएको प�मा गोदावरी माव�ल 
�यहा ँ भएको कारण वन संर�णलाई सहयोग भएको 
उ�लेख छ । �यहाकँा ५०० कामदार कम�चारीले काम 
पाएका छन् । यो उ�ोग �दूषण गन� उ�ोग होइन । 
माननीय �यायाधीश �ी तािहर अली अ�सारीको राय 
कायम ह�नपुछ�  ।

प� िवप�का िव�ान् कानून �यवसायीह�ले 
गनु�भएको उपरो� तक� पूण� बहस सनुी, पेस भएको 
िलिखत बहसनोट, �रट िनवेदन र िलिखत जवाफ तथा 
स�ब� संवैधािनक र कानूनी �यव�थाह�समेतको 
सम� अ�ययन गरी हेदा�  ��ततु �रट िनवेदनको रोहबाट 
मूलतः देहायका ��ह�मा केि��त रही िनण�य िन�पण 
ह�नपुन� देिखन आएको छः

१. वातावरणीय �यायको अवधारणा एवम् 
पया�वरण र िवकासका ि�याकलापिबच 
स�तलुन कायम गन� अ�तरा�ि��य 
मापद�डह� के कसरी िवकास भइरहेको 
देिख�छ?

२. वातावरणीय �यायका स�ब�धमा यस 
अदालतबाट के क�तो िविधशा�ीय मा�यता 

िवकास ग�रएको छ ?
३. जैिवक िविवधता र पया�वरण तथा धािम�क 

एवम् सां�कृितक �ि�कोणबाट फूलचोक� 
गोदावरी �े�को के क�तो मह�व रहेको 
दिेख�छ र िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
संचालनबाट �यस �े�को जैिवक िविवधता 
तथा पया�वरणीय स�तलुनसमेतमा �ितकूल 
असर परकेो अव�था छ वा छैन?

४. गोदावरी माव�ल उ�ोगबाट गोदावरी �े�मा 
भइरहेका उ�खननसमेतको ि�याकलापह� 
वातावरण सरं�णका स�ब�धमा नेपालको 
संिवधान र कानूनले गरकेा �यव�थाअन�ुप 
रहेको दिेख�छ वा देिखदँनै?

५. �रट जारी र खारजे गन� गरी संय�ु इजलासबाट 
�य� भएका रायम�ये के कुन राय कायम ह�ने 
हो वा अ�य के क�तो �कृितको आदेश जारी 
गनु�  उपय�ु ह�ने हो?

िनवेदकह�ले मूल�पमा यस अदालतबाट 
सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव��सको म�ुामा 
यसअिघ जारी भएको आदेशको अव�ा गरी िवप�ी 
गोदावरी माव��सले लगातार उ�खनन् गरी गोदावरी 
�े�मा वातावरण �दूषण ग�ररहेको, सो उ�ोगले गरेको 
पया�वरण िवनासको तलुनामा राि��य अथ�त��मा 
परु ्याएको योगदान नग�य रहेको, अ�तरा�ि��य िव�का 
अलावा रा�यका िज�मेवार िनकायह�बाट भएका 
अ�ययन अनसु�धानह�बाट गोदावरी �े� धािम�क 
र सां�कृितक �ि�कोणबाट मा� नभई िव�मै दलु�भ 
चराच�ुङ्गी र जीवज�तहु�को जीिवत सं�ाहलय 
भएको ह�दँा यसको सरं�ण ह�नपुन� कुरा औ�ंयाइएको 
समेतबाट सो उ�ोगको अविध बाकँ� छँदा छँद ै पनुः 
१० वष�का लािग अनमुित थ�ने गरी भएको िवप�ीको 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ�ोग त�काल 
ब�द गनु�  भ�ने परमादेश र गोदावरी �े�लाई वातावरण 
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सरं�ण ऐन,२०५३ बमोिजम संरि�त �े� घोषणा 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत माग गरकेो पाइयो ।

िवप�ी गोदावरी माव��सको िलिखत जवाफ 
अ�ययन गरी हेदा� उ�ोगले गोदावरी �े�को वातावरण 
�दूषण ह�ने कुनै काय� नगरकेो, वातावरण सरं�णका 
लािग गनु�पन� आव�यक स�पूण� �व�ध गरकैे कारण 
ISO Certificate समेत पाएको, �थानीय जनतालाई 
रोजगारी िदई सहयोग गरकेो, रा�यलाई उ�लेखनीय 
कर ितरकेो, केही मा�ामा भए पिन माव��स आयातलाई 
�ित�थापन गरी वैदेिशक म�ुा बािहर जानबाट रोकेको 
र िनयमनकारी िनकायह�बाट समयसमयमा िनरी�ण 
गरी औ�ंयाइएका िवषयह�लाई अवल�बन गरकेो 
कारण कानूनबमोिजम अनमुित नवीकरण भएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत िजिकर िलएको देिख�छ ।

िनवेदन दाबी र िलिखत जवाफ िजिकरको 
प�ृभूिममा िनण�य िन�पणको िनिम� तय ग�रएका 
उपरो� ��ह�म�ये �थमतः वातावरणीय �यायको 
अवधारणा र िवकासस�ब�धी सै�ाि�तक ��का 
स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आएको छ ।

२. वातावरणीय �यायस�ब�धी अवधारणाको 
िवकास कुनै न कुनै�पमा मानव स�यताको िवकाससगैँ 
भएको मािन�छ । वाय,ु जल, जमीन, �काश र तापतथा 
यी सगँ अ�यो�याि�त जीवज�त ुर िचज व�त ुनै सम�मा 
�कृित हो । �कृितमा रहेको ियनै त�वह�को उपि�थित 
वा अवि�थितबाट सजृना ह�ने ि�या �ित�यालाई 
वातावरण भ�न सिक�छ । पूव�य दश�नमा प�चत�व पिन 
भिनने यी पाचँ त�व वा अवयवह�को गणुलाई �य ह�न 
निदई �ाकृितक �व�पमा रा�ने िवषय नै वातावरण 
सरं�णसगँ स�बि�धत देिख�छ ।

३. अमे�रक� वातावरण संर�ण एजे�सी 
United states Environmental Protection 
Agencey (EPA) का अनसुार कुनै जातजाित, रगं, 
राि��यता, उ�पित वा आय�ोतका आधारमा भेदभाव 

नगरी िवकास र यसको काया��वयन तथा वातावरणीय 
कानून र नीितह�को �योगमा सबैलाई िन�प� 
�यवहारगरी अथ�पूण��पमा सहभािग गराउने िवषय नै 
वातावरणीय �याय हो ।

(Environmental Justice is the fair 
treatment and meaningful involvement 
of all people regardless of race, color, 
national origin, or income with respect 
to the development, implementation, 
and enforcement of environmental laws, 
regulations, and policies.)

४. वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा 
२ ख�ड (क) मा “वातावरण” भ�नाले �ाकृितक, 
सां�कृितक र सामािजक �णालीह�, आिथ�क तथा 
मानवीय ि�याकलापह� र ियनका अवयवह� तथा 
यी अवयवह�को िबचको अ�ति�या तथा अ�तर 
स�ब�धलाई स�झन ु पन� उ�लेख छ । वातावरणको 
यो प�रभाषा बहृद ्र अ�तरा�ि��य मा�यता अन�ुपको 
दिेख�छ । यथाथ�मा �ाकृितक अवयवलाई मा� 
वातावरणको �पमा ब�ुन ु गलत वा अपूण� ह�न 
जा�छ । �कृितको अित�र� सां�कृितक र सामािजक 
�णालीह�, आिथ�क र मानवीय ि�याकलापह� 
�िृजत अवयव र य�ता अवयवह� िबचको अ�तरघलुन 
र स�ब�धबाटै सम� वातावरणको िनमा�ण ह�न प�ुदछ । 
मािनसको सामािजक आव�यकता र आिथ�क उ�नित 
�कृितमािथ नै िनभ�र रहेको छ । �यसै आव�यकता 
प�रपूित�को लािग मानवीय ि�याह� स�चािलत 
ह��छन् । अक�तफ�  �कृितको पिन आ�नै स�चालनको 
िनयम छ । सूय� पूव�बाट उदाउन ुर पि�ममा अ�ताउन ु
�ाकृितक िनयम हो । ऋतहु�को प�रवत�न �ाकृितक 
कारणबाटै ह��छ । ज�मन ु र मनु�को स�ब�ध पिन 
�कृितसगँ गािँसएको छ । �यसैले �ाकृितक अवयव 
र मानवीय ि�याकलापिबचको अ�तर स�ब�ध र 
अ�तरि�याबाटै सम� वातावरणको िनमा�ण ह�न प�ुने 
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देिख�छ ।
५. �य�तै सोही ऐनको ख�ड (ख) मा 

“�दूषण” श�दलाई पिन प�रभािषत ग�रएको 
पाइ�छ । जसअनसुार �दूषण भ�नाले वातावरणमा 
��य� वा अ��य��पले प�रवत�न गरी वातावरणमा 
उ�लेखनीय �ास �याउने, �ित परु ्याउने वा 
वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा 
हािन नो�सानी परु ्याउने ि�याकलाप स�झन ु पछ�  
भिनएको पाइ�छ । �दूषणको उ� प�रभाषा वोधग�य नै 
देिख�छ । व�ततुः वातावरणमा हानी नो�सानी वा 
�ित प�ुने गरी ��य� वा परो� जनसुकैु�पमा प�रवत�न 
�याउने ि�याकलापलाई वातावरण �दूषणको �पमा 
ब�ुनपुन� ह��छ ।

६. मािनसलगायतका जीवज�त,ु वन�पित 
र सम�त जीवनधारा �कृितसगँ अ�यो�याि�त भएको 
ह�दँा �कृितको अि�त�वसगैँ ियनको पिन अि�त�व 
जोिडएको छ । मािनस �ाकृितक �ाणी भएको ह�दँा 
अ�य �ाणी र जीवज�त ु ज�तै उसको जीवनसमेत 
��य��पमा �कृितमािथ नै िनभ�र रहेको छ । मानव 
िवकास�मको स�ुवाती चरणलाई �मरण गन� हो भने 
�कृितमा रहेका अ�य �ाणी वा जीवज�तकुो भ�दा 
मािनसको अव�थामा कुनै िभ�नता पाइदैँन । मािनस 
पिन �कृितको काखमा अ�य �ाणीसगैँ �ाकृितक 
�व�पमा एकाकार भएर रहने ब�ने गरकेो कुरा फगत 
द��य कथा मा� िथएन । नेपाललगायत िव�का कितपय 
मलुकुका जंगलह�मा हालस�म पिन िफर�ते जीवन 
िवताइरहेको मानव समदुायको आिदम अव�थाबाट 
यो त�यलाई आजको िदनस�म ��य��पमा बोध 
नै गन� स�ने ि�थित िव�मान छ । �यसैले अ�ययन 
अनसु�धानबाट �मािणत भएको यस व�ततु�यमा 
िववाद ग�ररहन आव�यक छैन ।

७. समयको िवकास �मसगैँ आधिुनक मानव 
समदुायले आ�नो पिहचान फेरकेो छ । चेतनशीलता 
र िववेकको �योगबाट �कृितका अ�य �ाणीभ�दा 

मािनसले आफूलाई �े� �थानमा उ�याएको दाबी 
ग�र�छ । तर यो �े�ताको स�मान मािनसबाहेकको 
अ�य �वत�� �ाणीले िदएको नभई मािनसको आ�नै 
�वघोषणा ह�दँा यसको अि�तम िनण�य पिन भिव�यमा 
�कृितबाटै ह�नेछ ।

८. यथाथ�मा आिदम �व�पको �ाकृितक 
हैिसयतभ�दा िभ�न संरचना, �िविध र तौरत�रकाको 
िवकास गन� मािनस सफल भएको छ । मानव �िृजत 
िवकासका आयामह�ले मानव जीवनलाई सहज 
र आरामदायी बनाइिदएको छ । मािनसले गरेको 
िवकास�पी यसै प�रवत�नको आडमा मािनसले अ�य 
�ाणीलाई आ�नो वशमा रा�न सकेको मा� होइन परु ै
�कृितमािथ हैकम जमाउन खोिजरहेको देिख�छ । 

९. यहासँ�म क� प�ृवीको बािहरी आवरणमा 
रहेका ढुङ्गा माटो र वनजंगल मा� नभई यसको 
भूगभ�मा रहेका तेल, �यासँलगायत अ�य खिनज 
पदाथ�को अ�यिधक दोहन ग�रएका छन् । जमीनमनुी 
स�ुङ्ग माग�को िनमा�ण गरी यातायात स�चालन 
गन�देिख िव�तुीकरण र िसचँाईको लािग नदीको बहाव 
नै थु�ने वा प�रवत�न ग�रन ुसामा�य भएको छ । जमीनमा 
मा� नभई सम�ुको पीधँस�म पगेुर उ�खनन ग�रएको 
छ भने अ�त�र�मा समेत मानव �िृजत िवकासका 
कारणबाट दघु�टना ह�ने ि�थित �जृना भएको छ ।

१०. िवकासका हरके चरणबाट मानव 
समदुाय आधिुनकतातफ�  बिढरहेको कुरा स�य हो । 
तर मािनसले �कृितमािथ गरकेो अिनयि��त दोहन वा 
अित�मणको �ितकूल असरबाट �िृजत वातावरण 
�दूषणको पैमानले मानव समदुाय मा� नभई सम�त 
चराचर नै �व�त ह�ने डरला�दो �तरस�म पगेुको 
छ । दो�ो िव�य�ुपिछका िवकास िनमा�ण सगँसगैँ 
वातावरणमा देखा परकेो �ितकूल असरको ित�ता र 
औषत िव�ेषणबाट वै�ािनकह�ले िनकट भिव�यमा 
नै प�ृवीको अि�त�व संकटमा पन� सभ��णह� 
साव�जिनक ग�ररहेका छन् । �यितमा� होइन मानव 
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व�तीलाई अ�त�र� वा अ�य �हमा सान� िवषयमासमेत 
वै�ािनक अ�ययनह� जारी रहेका छन् ।

११. मािनसका गितिविधह�बाट �कृितमािथ 
परकेो चाप वा �ितकूल असरले �ाकृितक सहनसीमा 
ना�न लागेको भ�ने भनाईह� स�यको िनकट रहेको 
िव�ास ग�र�छ । जनसं�या विृ�, उजा�को बढ्दो खपत 
र आव�यकतालाई �ाकृितक �ोत, साधनले नधा�ने 
अव�था भएपिछ ठूलठूला आणिवक भ�ी र रसायिनक 
�ला�टह� �थापना ग�रएका छन् । समयसमयमा 
य�ता भ�ी र �ला�टमा िव�फोट वा चहुावट भई कैय� 
मािनस र जीवज�तहु�को जीवनिलला समा� भएको 
छ भने वातावरणमा त�कालीन र दीघ�कालीन�पमा 
परकेो असरको लेखाजोखा नै छैन । सम�ुमा तेल 
र रासायिनक पदा�थ चहुावट ह�दँा सामिु�क जीवन 
�णालीमािथ नै ग�भीर असर पिुगरहेको अव�था छ । 
जैिवक िवषादी र रसायिनक पदाथ�को अिधक �योगबाट 
माटोमा अ�लीयपनको मा�ा बढी भई कृिष उपज 
�कृितमािथ नभई िवषादी र रसायिनक त�वह�मा 
िनभ�र ब�न पगेुको छ । अ�न बालीका पर�परागत वीउ 
वीजनह�लाई जेनेिटकि�ल मोिडफाइड (GMO) 
वीउह�ले �ित�थापन गद� लगेको छ । रसायिनक 
हात हितयारले उ�सज�न गन� वाय ु र �वनी �दूषण, 
कल कारखाना, उ�ोग ध�दा र सवारी साधनह�बाट 
िन�कने िवशा� धुवँा र �वनी �दूषणबाट वातावरणमा 
परकेो असर डरला�दो छ ।

१२. मानव �िृजत िवकासका यी ि�याकलाप 
तथा �ाकृितक �ोत साधनह�को अिधक दोहनबाट 
वायमु�डल र �ाणीमा�को लािग हािनकारक ह�रतगहृ 
�यासँको मा�ा बढदो छ ।

१३. जलवाय ु प�रवत�नको असरले सम� 
प�ृवी र यसको बायमु�डल �दूिषत ब�दै गएको छ । 
वष�नी बढ्दै गएको ताप�मका कारण कितपय घना 
आवादी भएका शहरह�को जनजीवन �भािवत ह�न 
थालेको छ । �य�तै सेता िहम�ृंखलाह� प�लदै ँजादँा 

काला र कु�प पहाडमा प�रवत�न ह�ने खतरा बढदो 
छ । सम�ुको सतह वष�नी बढ्द ैगई मानव बसोबाससमेत 
जोिखममा पद� गएको छ । पानीका महुानह� स�ुदै 
गएका छन् भने भएका पिन उपयोग गन� नसिकने गरी 
�दूिषत ब�दछैन् । सीमसार �े�को अि�त�व संकटमा 
परकेो छ भने वाय ु �दूषण तथा �वनी �दूषणले 
�ाकृितक सहनसीमा नािघसकेको अव�था छ ।

१४. रसायिनक पदाथ� र िवषािदह�को 
�योगबाट मािनसह�मा पिहले किह�यै नदेिखएका 
असा�य रोगह� देखा प�ररहेका छन् । यितमा� 
होइन, बन जंगलको आकार घटदै गएको कारण 
जंगलमा आि�त �ाणी, जीवज�तु र वन�पित 
लोपो�मखु ि�थितमा पगेुका छन् । ग�डा, हाि�, बाघ, 
भाल ु ज�ता जंगली जनावर, �हेल, डि�फन ज�ता 
सामिु�क जीवज�तहु� र दलु�भ चराच�ुङ्गी र 
पतुली, सप�, �यागतुा र िकरा फट्या�ँाह� भोिलका 
प�ुताले �यूिजयममा हेनु�पन� ि�थित नआउला भ�न 
सिक�न । �यितमा� नभई भािव प�ुताले सेता िहमाल 
तथा िनलो सम�ु� र वायमु�डल दे�न नपाउने त होइनन् 
भ�ने िवषयले वै�ािनक र वातावरण िवद ्ह�लाई 
ग�भीर�पमा िचि�तत बनाई रहेको देिख�छ । सम�मा 
आज जल, जमीन र वाय ुजता पिन �कृितक �व�छता 
िवखि�डत भएको कारणइकोिस�टम नै ख�बिलएको 
छ ।

१५. �कृित र यसको वातावरणको स-ु
स�चालन �ाकृितक िनयमबाट ह��छ । इकोिस�टम पिन 
भिनने यस िनयमिवपरीत ग�रने ि�याकलापह�बाट 
�कृितको स�तलुन नै ख�बिलन प�ुदछ । �कृितका 
अ�य जीवज�त ुर �ाणीह�ले जािननजानी �कृितको 
यस िनयमलाई अनसुरण ग�ररहे पिन मािनसले यसको 
सीमालाई ना�ने �यास ग�ररहेको छ । िवकासको 
िशखरमा पगेुको भिनएका आधिुनक मािनसह� 
मेिसनमा िनभ�र ह�न थालेका छन् । मािनसका 
आहार िवहार, िदनचया� र कितपय ि�याकलापह� 
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स�य समाजले पचाउन नस�ने अथा�त �ाकृितक 
िनयमिवपरीत देिखन थालेका छन् । उ�र 
आधिुनकताको नाममा य�ता अ�ाकृितक र �दूिषत 
शैलीह� अिवकिसत र पछौटे भिनएका समाजतफ�  
समेत ित� गितमा आयाितत भइरहेको पाइ�छ ।

१६. अक� पाटोबाट िव�ेषण गदा� मानव 
स�यताको िवकाससगँ धेर ैवा थोर ैजनुसकैु मा�ामा भए 
पिन मािनसको �कृित�ितको चासो र िच�ताह�समेत 
�कट ह�दैँ आएको पाइ�छ । पूव�य दश�न �कृित 
िनयमबाटै उद ्भव वा िवकिसत भएको िव�ास 
ग�र�छ । खासगरी �कृितलाई इ�रीय �व�प मानी 
पूजा गन� �चलन पूव�य दश�नको मह�वपूण� प� हो । 
जल, जमीन, वाय ुर �काशको पूव�य स�यतामा पूजा 
नै ग�र�छ । �यितमा� होइन जीवज�तहु�लाई समेत 
इ�रीय अवतार वा �व�प मानी स�मानपूव�क पू�ने 
चलन अ�ािप कायम नै छ । वेद र उपिनषदह्�मा 
�कृितको मह�व वण�न ग�रनकुा साथै ियनको संर�ण 
(पूजा) ग�रन ुपन� कुरा औ�ंयाइएको छ । वेदमा उ�लेख 
ग�रएका प�ृवीः शाि�तः, वन�पतयः शाि�त: ज�ता 
उद् गारह�बाट यस त�यको पिु� ह��छ ।

१७. अ�य दश�न र स��दायह�ले पिन 
�कृितलाई उपे�ा नै गरकेो दिेखदैँन । कुनै न 
कुनै �व�पमा सबै दश�न, धम� र स��दायह�ले 
�कृितको मह�व र यसको संर�णलाई मह�व िदएको 
पाइ�छ । यसबाट वातावरण सरं�णको अिभयान मानव 
स�यताको िवकास �मसगैँ थालनी भएको हो भ�ने 
कुरामा िववाद छैन । तर यसको मा�ा समाज सापे� 
सोच वा चेतनाको �तर अन�ुप रहेको कुरालाई िवस�न 
ह�दैँन ।

१८. आधिुनक िव� रगंम�चमा संय�ु 
रा��संघको �थापनाप�ात् यस अिभयानले �मशः 
मूत��व�प �हण गद� गएको देिख�छ । खासगरी 
पि�मा जगतले अठार� शता�दीमा औ�ोिगक �ाि�त 
वा िवकासमा ठूलो फड्को मारकेो कारण यसबाट 

वातावरणमासमेत नकारा�मक असरह� दखेापद� गएको 
पाइ�छ । िवकासको होडबाजीसगैँ देिखएको पया�वरणीय 
अस�तलुन र असरका स�ब�धमा वै�ािनकह�ले 
आ�नो सोध र अनसु�धानलाई केि��त गद� लगेपिछ 
यसस�ब�धी आिधका�रक र वै�ािनक अवधारणाह� 
साव�जिनक ह�न थालेका ह�न् । 

१९. संय�ु रा��संघ �थापनाको म�ुय उ�े�य 
िव� शाि�त भएकोले यसको �ार�भीक समय यसतफ�  
नै केि��त भएको पाइ�छ । �मशः मानवअिधकार 
र वातावरणको म�ुालाई रा��संघले आ�नो �मखु 
एजे�डाको �पमा उठाउदैँ गएको छ । सन् १९७२ मा 
�वीडेनको �टकहोममा मानव वातावरण (Human 
Environment) भ�ने रा��संघीय स�मेलनमाफ� त 
पिहलो पटक िव� संगठनले िब�दँो वातावरण�ित 
िच�ता देखाउदैँ �भावकारी ढंगबाट वातावरणको 
एजे�डालाई स�बोधन गन� खोजेको देिख�छ ।

२०. यसै�ममा सन् १९८३ मा सय�ु 
रा��संघले औपचा�रक�पमा World Commission 
on Environment and Development (WCED) 
गठन गरी वातावरण र िवकासको म�ुामा आ�नो 
�यान केि��त गरकेो देिख�छ । िव�ान र साव�जिनक 
�वा��य�े�को प�ृभूिम भएक� नव�क� पूव� �धानम��ी 
Gro Harlem Brundtland लाई यो सिमितको 
अ�य� तोिकएको ह�दँा यसलाई Brundtland 
Commission पिन भ�ने ग�र�छ । यस सिमितले सन् 
१९८७ मा Our Common Future नामक �ितवेदन 
बझुाएको िथयो । जसमा म�ुयतः “िदगो िवकास” 
(Sustainable Development) भ�ने पदावलीको 
सू�पात र प�रषािभत ग�रएको िथयो । 

२१. सन् १९७२ को �टकहोम क��े�सले 
�प� पान� नसकेको िवषय वातावरण र िवकासलाई 
अलगअलग �पमा ब�ुनपुन� कुरा यस �ितवेदनमा 
(The “environment” is where we live; 
and “development” is what we all do in 
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attempting to improve our lot within that 
abode. The two are inseparable) भिनएको 
पाइ�छ । �य�तै �टु�या�ड किमसनले गरकेो िदगो 
िवकासको प�रभाषामा अ�तरवंशीय समतालाई 
(sustainable development is that of 
intergenerational equity) के��िव�दूमा राखेको 
देिख�छ । सामािजक आव�यकताको प�रपूित�को लािग 
आिथ�क विृ� ग�रन ुअपेि�त भए पिन आिथ�क विृ�ले 
गरीबह�को आव�यकतालाई प�रपूित�  गन� स�नपुन� र 
�यसमा �भािवत जनसमूहको ��य� सहभािगता वा 
�वािम�व रहन ुपन� कुरालाई िदगो िवकासको सारको 
�पमा �ितवेदनमा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । मानव 
िवकास सूचकांङ्कलाई ग�रवी िनवारण, लैङ्िगक 
समानता र �ोत साधनको पनुिव�तरणसगँ जोड्न 
नसिकएमा िवकासले वातावरण सरं�णलाई समेटन 
स�दनै भ�ने िन�कष� िदन खोजेको यस �ितवेदनले 
मानवीय भावना र आव�यकतालाई आ�मसात गन� 
खोजेको पिन दिेख�छ । �ितवेदनले िदगो िवकासका 
स�ब�धमा उ�लेख गरकेो देहायको कुरा मननीय 
देिख�छः
“Sustainable development is development 
that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”. It 
contains two key concepts: 

1. The concept of “needs”, in particular 
the essential needs of the world’s 
poor, to which overriding priority 
should be given; and

2. The idea of limitations imposed by 
the state of technology and social 
organization on the environment’s 
ability to meet present and future 
needs.”

२२. सारमा िदगो िवकासका म�ुय तीन 
आयामह� आिथ�क िवकास, वातावरण संर�ण र 
सामािजक �याय रहेका छन् । वातावरणीय संर�णको 
के��िब�दूमा आधा�रत रहेको �टुले�ड किमिटको 
�ितवेदनकै जगमा संय�ु रा��संघले �यसपिछका 
काय��मह� अिघबढाएको पाइ�छ । अझ �प� श�दमा 
भ�नपुदा� �ितवेदनमा औ�ंयाइएका िदगो िवकास 
र वातावरणका म�ुाह�लाई सयं�ु रा��संघका 
आिधका�रक िनकाय र यसका सद�यह�को बहृत 
स�मेलनह� माफ� त �व��न गद� िव��यापी �व�प 
िदइएको ह�नाले पिन वातावरणीय �यायस�ब�धी 
िविधशा�को िवकासमा यसको मह�वपूण� योगदान र 
�थान रहेको छ ।

२३. तर आजको िदनस�म आइप�ुदा पिन 
उ� �ितवेदनले औ�ंयाए ज�तो �कृित �िृजत 
लाभह�लाई मािनसह�िबच समानपुाितक�पमा 
िवतरण गन� सिकएको भने छैन । िव�को कुनै एक 
मलुकु र अक� मलुकुिबच िव�मान िवकासको 
अव�थाको तलुना गन� िम�ने ि�थित देिखदँैन । कुनै 
मलुकुले अ�यिधक�पमा �ाकृितक �ोत साधनको 
दोहन ग�ररहेको र �यित नै मा�ामा पया�वरणमा 
नो�सानीसमेत परु ्याइरहेको अव�था छ भने धेर ै
मलुकुह� अझैस�म पिन बेरोजगारी, गरीवी, पछौटेपन, 
लैङ्िगक िवभेद र िहसंाबाट �िसत रहेका छन् । एिसया 
र अि�काका गरीब मलुकुह�को कारणबाट नभई 
यरुोप र अमे�रक� महाि�पमा अवि�थत िवकिसत र 
धनी भिनएका मलुकुह�को कारण जलवाय ुप�रव�तन, 
प�ृवीको तापमान विृ� ज�ता डरला�दा सम�याह� 
दखेापरकेा ह�न् भ�ने ब�ुन कुनै अ�ययन ग�ररहन ु
पद�न । ससंारका एक �ितशत मािनसह�को हातमा 
९९ �ितशत �ोत साधन थिु�एको छ भने बाकँ� ९९ 
�ितशतका हातमा १ �ितशत मा� �ोत साधन रहेको 
छ । धनी र गरीव िबचको खाडल िदन �ितिदन गिह�रदँै 
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गई रहेको कारणबाट �िृजत असरह�ले पिन कुनै 
न कुनै ढंगमा �कृितमािथ अनाव�यक चाप प�ररहेकै 
देिख�छ ।

२४. पर�त ु हा�ो साझा भिव�य (Our 
Common Future) अथा�त �टु�या�ड किमिटको 
�ितवेदनमा औ�ंयाइएका िवषयह�ले नै सन् १९९२ 
मा �ािजलको �रयो िद जेने�रयोमा वातावरणस�ब�धी 
िव� स�मेलन गन� आधारशीला खडा गरकेो 
देिख�छ । Earth Summit का नामले पिन िचिनने 
यो स�मेलनमा �रयो घोषणाप�को �पमा एजे�डा-२१ 
साव�जिनक ग�रएको िथयो । जसमा प�ृवीको आयलुाई 
िदगो बनाउनका लािग िव��यापी, राि��य र �थानीय 
�तरमा िलइनपुन� रणनीित तथा काय�नीितलाई 
समािव� ग�रएको पाइ�छ । एजे�डा २१ ले समेत 
वातावरणलाई �ित नपरु ्याई ग�रने आिथ�क िवकासका 
प�मा पनुः आ�नो �ितब�ता �य� गरकेो छ । यसको 
लािग िवकिसत रा��ह�ले िवकासो�मूख र अिवकिसत 
मलुकुह�लाई सहयोगगनु�पन� कुरामासमेत जोड 
िदइएको दिेख�छ ।

२५. �रयो स�मेलन भएको क�रब बीस 
वष�पिछ सन् २०१२ मा �ािजलको सोही शहरमा 
�रयो+२० अथा�त �रयो प�ृवी सिमट (Rio+20 or 
Rio Earth Summit 2012) आयोजना ग�रयो । 
यसिबचमा भएका �गित र दखेा परकेा सम�याह�को 
बारमेा छलफल गद� िव� समदुायले िदगो िवकास र 
वातावरणका स�ब�धमा आ�नो पनुः �ितब�ता �कट 
गरकेो पाइ�छ ।

२६. १७२ सरकार र �यसमा पिन ११६ 
सरकार �मखुह�ले नै भाग िलएको उ� स�मेलमा 
गैरसरकारी सं�थाह�का २,४०० �ितिनिधसमेत 
क�रब १७,००० ले मािनसह� सहभािग रहेका 
िथए । जसमा म�ुयतः जैिवक िवषादी र िशसाय�ु 
पे�ोल र �यासको उ�पादन कम गन�, िवशा� रशायिनक 
रिेडयोधम�ज�य फोहरह�को उिचत �यव�थापन गन�, 

वैकि�पक उजा�को �योगबाट जलवाय ु प�रवत�नको 
असरलाई घटाउने, यातायातका साधनह�को 
�योगबाट उ�सज�न ह�ने धुवँावाट वाय ु �दूषणलाई 
जोगाउने उपायह� अवल�बन ग�रने, पानीको बढ्दो 
�योग र सीिमत आपूित�को सम�याह�मा म�ुय�पमा 
छलफल केि��त ग�रएको िथयो ।

२७. जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी महासि�ध 
गन� सहमित जनुपिछ �योटो �ोटोकलका �पमा 
प�रिचत भयो यसै स�मेलनको सहमितको उपज 
हो । �य�तै जैिवक िविवधतास�ब�धी महासि�ध 
ह�ता�रका लािग ख�ुला गन� सहमित पिन स�मेलको 
अक� उपल�धी िथयो । सम�मा यस स�मेलनले 
म�ुयतः Convention on Biological Diversity, 
Framework Convention on Climate Change 
र United Nations Convention to Combat 
Desertification मा ह�ता�र ख�ुला गन� सहमित 
गरकेो िथयो । साथै वातावरण र िवकासस�ब�धी 
�रयो घोषणाप�, एजे�डा-२१ र वनस�ब�धी 
िस�ा�तह�समेत स�मेलनले घोषणाप�का �पमा 
पा�रत गरकेो दिेख�छ, जसले वातावरण संर�ण र िदगो 
िवकासिबच स�तलुन ह�नपुन� कुरामा जोड िदएका छन् ।

२८. जैिवक िविवधतास�ब�धी महासि�ध, 
१९९२ ले म�ुयतः जैिवक िविवधताह�को सरं�ण, 
िदगो उपयोग र यसका लाभह�को िन�प� एवम् 
समतामूलक िवतरणलाई �मखु ल�यका �पमा 
िलएको देिख�छ । यस महासि�धअ�तग�त भएका 
�ृंखलाब� स�मेलन र जारी भएका घोषणाप�ह�मा 
जैिवक िविवधताका िविवध प�ह�लाई संर�ण र 
जगेना� गनु�पन� कुरामा जोड िदइएको पाइ�छ ।

२९. यसैगरी सयं�ु रा��संघको पहलमा 
भएका जनसं�या र िवकासस�ब�धी स�मेलन, 
१९९४, िल�वन िस�ा�तह�, १९९७, सह�ा�दी 
िवकास ल�य, २०००, अथ� सिमट, २००२ तथा 
िदगो िवकासस�ब�धी सयं�ु रा�� संघीय स�मेलन, 
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२०१२ पिन वातावरण र िदगो िवकाससगँ स�बि�धत 
रहेका छन् । पिछ�लो समयमा सह�ा�दी िवकास 
ल�यलाई िदगो िवकास ल�यका �पमा �पा�तरण 
गन�को लािग काय� समूह गठन गरी संय�ु रा��संघले 
आ�ना ि�याकलापह� अिघ बढाइरहेको दिेख�छ । 
िदगो िवकासस�ब�धी ल�यमा म�ुयतः भोक र गरीबी, 
�वा��य र िश�ा, जलवाय ु प�रवत�न र सम�ु तथा 
वनजंगलको संर�ण ज�ता िवषयह�लाई समावेश 
ग�रने �ारि�भक काया�देश िदइएको पाइ�छ ।

३०. यस�कार संय�ु रा�� सघंको पहलमा 
भइरहेका उपरो� ि�याकलापह�बाट वातावरण 
सरं�णका स�ब�धमा वत�मान िव�ले �मखु चासो र 
सरोकार राखेको देिख�छ । साथै िविभ�न अ�तराि���य 
महासि�धमाफ� त वातावरण र जैिवक िविवधता 
सरं�णलाई सद�य रा��ह�का लािग बा�यकारी 
बनाउनकुा साथै स�मेलन, घोषणाप�, ल�य, रणनीित 
र काय��ममाफ� त वातावरण र िदगो िवकासको 
अबधारणालाई सगँसगैँ अिघ बढाइएको देिख�छ ।

३१. नेपाल पिन संय�ु रा��सघंको 
िज�मेवार सद�य भएको नाताले संय�ु रा��संघले 
चालेका कदमह�मा सहभािग ह�दँै आएको छ । 
वातावरणस�ब�धी सबै मह�वपूण� स�मेलनह�मा 
नेपालको सहभािगता रहेको छ । नेपालले जैिवक 
िविवधता महासि�ध, १९९२ लगायत प��भ�दा 
बढी अ�तराि��य महासि�ध र घोषणाप�ह�मा 
अनमुोदन र ह�ता�र गरकेो छ । नेपाल सि�ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९ बमोिजम नेपालले अनमुोदन 
गरकेो अ�तराि��य सि�ध स�झौताह� नेपाल कानून 
सरह लागू ह�ने �यव�था छ । नेपालको अ�त�रम 
सिंवधानमा �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई 
मौिलक हककै �पमा �थािपत ग�रएको छ भने जैिवक 
िविवधता र वातावरण संर�णलाई रा�यको मूल 
नीितअ�तग�त समावेश ग�रएको पाइ�छ । वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३ र िनयमालीले यस िदशामा 

उ�लेखनीय कानूनी आधार �दान गरकेा छन् । यस 
अदालतबाट पिन वातावरणीय �यायको िविधशा�ीय 
मा�यताअन�ुप नै �याियक �या�याह� भएको 
पाइ�छ । िदगो िवकासलाई नेपालले छैठ� योजनादेिख 
नै आ�नो िवकासको एजे�डाको �पमा समावेश गरेको 
छ । �य�तै जैिवक िविवधता संर�णलगायतका 
वातावरण सरं�णका िविवध िवषयमा नेपाल 
सरकारका स�बि�धत िनकायह�बाट राि��य रणनीित 
र काय��मह� िनमा�ण भई काया��वयनमा रहेका छन् ।

३२. यदाकदा वातावरण र िवकासलाई 
एक अका�का �ित���ीको �पमा पिन िलने ग�रएको 
पाइ�छ । वातावरण मानवलगायत सम�त �ाणी जगतको 
अि�त�वको िनर�तरतासगँ सि�निहत छ । �दूिषत 
वातावरणमा जीवनको अि�त�व कायम रहन स�भव 
छैन । अक�तफ�  िवकासले मािनसको जीवन�तरलाई 
मािथ उका�छ र आिथ�क सम�ुनितको आधार �श�त 
गद�छ । २१ औ ं शता�दीको उ�र आधिुनक मानव 
स�यता र उ�नित िवकासका कारणबाटै स�भव भएको 
ह�दँा िवकासका ि�याकलापह�लाई ब�दै गनु�पद�छ 
भ�ने िवचार पिन �ा� ह�न स�दैन । आज िवकासकै 
कारणबाट िव� समाज धनी र गरीव, िवकिसत र 
अिवकिसत, स�य र अस�य, आधिुनक र िपछिडएको, 
शि�शाली र कमजोर आिद वग�मा िवभािजत भइरहेको 
छ । िवकिसत मलुकुह�को उ�नित र �भाव आफूलाई 
िवकिसत गन� सकेकै कारणबाट भएको देिख�छ भने 
िवकासको अवसरबाट पिछ पा�रएका मलुकुह� ते�ो 
िव�को अपहेिलत र हीनताबोधय�ु अव�थाबाट 
गिु�रहेका छन् ।

३३. �यसैले िव� जनसमदुा िबच �ाकृितक 
�ोत साधनका लाभह�को समानपुाितक र �यायोिचत 
िवतरणका लािगसमेत अिवकिसत मलुकुह�मा 
िवकासको गितलाई रो�न िम�ने अव�था छैन । 
ब� िवकासका ि�याकलापह�लाई वातावरण मै�ी 
बनाउन ु अप�रहाय� छ । वातावरणमा कमभ�दा कम 
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�ित प�ुने उपायह�को अवल�बन गद� वाि�छद 
हदस�म मा�ै �ाकृितक �ोत साधनको दोहन गरी 
समान सहभािगता, लाभह�को समानपुाितक िवतरण, 
�ोत साधनह�को प�ुता�तरणको सिुनि�तता ह�ने 
उपायह�को अवल�बन यस स�दभ�मा �भावकारी ह�न 
स�दछन् ।

३४. सारमा, िवकासका ि�याकलापह� र 
�यसबाट पया�वरणमा पन�जाने असरह�लाई यसबाट 
�िृजत ह�ने लाभ र �दूषणको मा�ािबचको कडीबाट 
िनधा�रण ग�रन ु िववेकस�मत ह�ने देिख�छ । जब 
िवकासबाट �जृना ह�ने लाभह�को तलुनामा �यसबाट 
वातावरणमा पन�जाने �ितकूल असरह�को भार बढी 
ह��छ तब अस�तलुनको अव�था उ�प�न ह��छ। य�तो 
अव�थामा िवकासका ि�याकलापह�ले िनर�तरता 
पाउन ुह�दैँन ।

अब, वातावरणीय �याय स�ब�धमा स�ब�धमा यस 
अदालतबाट के क�तो िविधशा�ीय मा�यता कायम 
ग�रएको रहछे भ�न ेिनण�य िदनुपन� ह�न आएको अक� 
��का स�ब�धमा िवचार गनु�पन� भएको छ ।

३५. अ�य िवषयह�मा ज�तै वातावरण 
सरं�णका स�ब�धमा पिन यस अदालतबाट साव�जिनक 
सरोकारका �रट िनवेदनको रोहबाट िविभ�न �या�या 
र िववेचना गद� नेपाल सरकार तथा यसका स�ब� 
िनकायह�लाई िविभ�न �कृितका आदेश र िनद�शन 
जारी भएको पाइ�छ । िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगले 
सो �े�को जैिवक िविवधतालगायत सम� वातावरणमा 
�ितकूल असर पारकेो भ�ने िवषयदेिख, जैिवक 
िविवधता, सीमसार �े�को सरं�ण, बागमती नदीको 
�दूषण, सवारी साधनबाट �िृजत �दूषण, इटँा भ�ा, 
कागज कारखाना र दीघा�यी िवषादीह�ले पारकेो �भाव 
समेतका िविवध िवषयमा यस अदालतबाट मह�वपूण� 
आदशेह� भएको देिख�छ । यस अदालतबाट भएका 
केही �ितिनिध आदशेह�लाई ��ततु स�दभ�मा 

दहेायबमोिजम उ�लेख ग�रएको छः

१. अिधव�ा सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी 
माव�ल इ�डि��ज �ा.िल. समेत (�रट नं. ३५/२०४९)  
आदेश िमितः २०५२/७/१४/३ पूण� इजलास 
(ने.का.प. २०५२ �वण� शुभज�मो�सव िवशेषाङ्क 
पृ� १६९)

३६. िव�फोटनको उपय�ु र �यवहा�रक 
िवक�प खोजी गन�तफ�  सरकारले समिुचत �यान 
परु ्याई उपय�ु कदम चा�न ुपद�छ । माव�ल उ�खननले 
�मखुता नपाई रोडा, िगटी उ�पादनतफ�  बढी �व�ृ 
भएको भ�ने �ितवेदनह�बाट देिखई बढी मा�ामा 
िव�फोटन ह�नजाने र �विन, जल, वाय ु �दूिषत ह�ने 
अव�था िसज�ना ह�नजाने ह�दँा माव�ल उ�पादनलाई 
नै �मखुता िदलाएको ख�डमा वातावरण िवनासको 
�यूिनकरणमा उ�लेखनीय सहयोग प�ुन स�ने ह��छ ।

३७. मािनसको जीवन सा�य हो, िवकास 
सखुपूव�क जीउने मा�यम हो । �व�छ र �व�थ 
वातावरण िवना मािनस �व�छ र �वा��य तवरले 
जीउन स�ैन । �यसैले वातावरण सरु�ा सा�य हो, यस 
त�यलाई म�यनजर राखी वातावरण िवनास ह�नबाट 
जोगाउने उपायह� प�रचालन गनु�  पद�छ ।

३८. गोदावरी �े�को पया�वरण सरं�ण 
ज�तो संवेदनशील, मानवीय, राि��य र अ�तरा�ि��य 
मह�वको िवषयमा �भावकारी र स�तोषजनक 
उपचारा�मक काय� भएको नदेिखदँा उपरो� 
कुरासमेतलाई म�यनजर राखी लागू नभएको खिनज 
पदाथ� ऐन, २०४२ लागू गन�, वाय,ु जल, �विन एवं 
पया�वरण संर�ण गन� आव�यक कानून तजु�मा ह�न र 
गोदावरी �े�को पया�वरण �भावकारी ढंगले सरं�णतफ�  
कारवाही गन� भ�ने स�ब�धमा िनद�शन िदन उपय�ु 
दिेखएकोले िवप�ीह�का नाउमँा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रएको छ ।
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२. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� मि��प�रषद ्
सिचवालयसमेत (�रट न.ं २९९१/२०५२) आदेश 
िमितः २०५४।२।२७।२, सयुं� इजलास

३९. �रट िनवेदनमा िजिकर ग�रएका धािम�क, 
सां�कृितक, ऐितहािसक मा�यताको िवषयका साथै 
वातावरण र वातावरण संर�ण भ�ने िवषयव�तकुो 
��ह� आव�यक सवेंदनशील, मानवीय र राि��य 
वा अ�तरा� ि��य मह�वको िवषय देिखन आउछँ । 
अ�तरा�ि��य �तरमा सां�कृितक स�पदास�ब�धी 
महासि�ध (Convention for the protection of the 
world cultural and Natural Heritage, १९७२) 
मा नेपालको �ितब�ता र स�बि�धत िनकायह�बाट 
नेपाल कानूनबमोिजम ��याभूत अिधकारअन�ुप 
काय� भएका छन् छैनन् भ�ने अनगुमन गद� धािम�क, 
सां�कृितक र ऐितहािसक मह�वको िवषयमा राि��य 
�तरबाट नीित िनमा�ण गरी सबै �े�मा एक�पता कायम 
रा�नेतफ�  �ी ५ को सरकारले ठोस एवं �भावकारी 
कदम चा�नपुन� आव�यकता भएकोले तदन�ुपको 
काम कारबाही गनू� भनी �ी ५ को सरकार मि��प�रषद ्
सिचवालयको नाममा यो िनद�शा�मक आदशे जारी 
ग�रएको छ ।

३. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� युवा, खेलकुद 
तथा स�ंकृित म��ालय (�रट न.ं ३०१८/२०५२)
आदेश िमितः  २०५६/२/३१, सयंु� इजलासः 

४०. िनमा�ण गन� लािगएको ब�ुनगरदेिख 
�सूतीगहृ छेउको पा�चायनघाटस�म बाटो 
सडक बनाउन िददँा बागमती नदी र मठ, मि�दर, 
घाटिबचको अ�यो�याि�त स�ब�ध ख�म ह�न गई 
�यस �े�मा रहेका िविभ�न �ाचीन घाट, भकारी, 
मठ, मि�दरह�को अि�त�वमासमेत असर पन� र 
िह�दू अिधरा�यको सं�कृितको मू�य र मा�यतामा 
समेत नकारा�मक असर पन� कुरामा िववाद 
देिखएन । तसथ� िनवेदकह�ले िनवेदन 

मागबमोिजम शंखमूल ब�ुनगरदेिख �सूितगहृ 
छेउको पा�चायनघाटस�म बागमती िकनारामा 
अनािधकृत�पमा सडक बनाएको दिेखएकोले �य�तो 
अनािधकृत�पमा बनाएको बाटोको िनमा�ण रो�का 
रा�न यस अदालतबाट अ�त�रम आदशे जारी 
भइसकेको देिखएको र यसै लगाउको �रट नं. ३०१७ 
को �रटमा संय�ु रा�� संघ पाक�  िनमा�ण सिमितले समेत 
सडक िनमा�ण गन� नै ह�दँा उ� अनािधकृत बाटोको 
िनमा�ण, गन� काय� गन� गराउन ु निदन ु भनी �थानीय 
�शासन काया�लय र काठमाड� महानगरपािलकाको 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ । 

४. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� नेपाल 
खानेपानी स�ंथानसमेत (�रट न.ं २२३७/२०४७) 
आदेश  िमितः २०५७।३।२६, सयुं� इजलास 

४१. िनवेदकह�ले खानेपानी िनयिमत र 
�व�छ नभएको दाबी गरकेोमा खानेपानी सं�थानले िव� 
�वा��य सगंठन (world Health Organization) 
को मापद�डअन�ुप जैिवक परी�ण भएको िजिकर 
िलएको कारणबाट मखु निमली िववादको ि�थित 
िसज�ना भएको ह�दँा सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी 
िनण�य गन� �रटको िस�ा�तले निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  ।

४२. तर जनता�ितको अहम् दािय�वबाट 
नेपाल खानेपानी सं�थानले उ�मिु� पाउने अव�था 
नभएको प�र�े�मा ऐन�ारा �द� आ�नो काम, कत��य 
र दािय�व�ित सदा सचेत र सजग रही �व�छ, पया�� 
र िनयिमत�पमा खानेपानी िवतरण गन� �योजनका 
लािग आव�यक अ�ययन, खोज, अनसु�धान गरी 
यथास�भव अनदुान सहयोग �ाि�मा �य�नरत रहन 
नेपाल खानेपानी स�ंथानलाई र आफू मातहतको 
खानेपानी सं�थानलाई ऐनको ��तावना अन�ुप 
�व�छ, सफा पानी िवतरण गन� सं�थानको दािय�वतफ�  
सजग गराउन यथोिचत िनद�शन िदनेलगायत जो, जे 
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काय� गनु�पद�छ गनु�  भनी आवास तथा भौितक योजना 
म��ालयको िवशेष �यान आकिष�त गन� गरी लेखी 
पठाउने । 

५. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� �धानम��ी 
िग�रजा�साद कोइरालासमेत (�रट न.ं २५/२०५८) 
आदेश िमितः २०५८।६।११, पूण� इजलास

४३. सयं�ु िव�ि� नेपाल कानूनिवपरीत 
रहेको भ�न सिकने अव�था नभएकोले मागबमोिजम �रट 
जारी गन� िमलेन । तर सवारी साधनबाट वातावरणमा 
ह�न स�ने �दूषण रो�न र िव�दँो वातावरणको 
सरं�णाथ� यूरो-१ को मापद�डलाई नै आ�मसात गरी 
नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, २०५६ लागू भएको 
प�र�े�मा अ�य मलुकुका सवारी साधन उ�पादक 
क�पनीबाट िदइने �दूषण मापद�डको �माणीकरणबाट 
मा� हा�ो उ��ेय पूरा ह��छ भ�नेतफ�  िव��त नह�न ुनै 
�ेय�कर ह�ने त�यलाई म�यनजर रा�दा आयातीत 
सवारी साधन तोकेको मापद�डिभ� पर े नपरकेो 
स�ब�धमा जाचँ गरी एिकन ह�न स�ने आव�यक 
सयं��को उिचत �यव�था गनु�  भनी िवप�ी जनसं�या 
तथा वातावरण म��ालयको नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह��छ । 

६.  अिधव�ा थाने�र आचाय� िव�� भृकुटी 
प�प ए�ड पेपर नपेाल िलिमटेडसमेत (�रट न.ं 
३०८९/२०५७) आदेश िमितः २०५८/८/१९, 
सयुं� इजलासः

४४. वातावरण िवनास ह�न निदई उ�ोग 
स�चालन गन� दािय�व ��यथ� उ�ोगको �मखु 
कत��य रहनेमा िववाद छैन । मानवीय आव�यकताह� 
पूित�का साथै िवकाससमेतको अप�रहाय�तातफ�  समेत 
�ि� रा�दा वातावरणलाई स�तिुलत रा�दै उ�ोग 
स�चालन गनु�पन� ह��छ । ��यथ� उ�ोगले आ�नो 
िलिखत जवाफमा वातावरण एवं जल �दूषणको 

िवषयमा आफूह�समेत संवेदनशील रहेको र �य�तो 
ह�न निदने �ितब�तासमेत दखेाएको ि�थितमा उ�ोग 
नै ब�द गनु�  वा �यहाबँाट अ�य� सानु�  भनी िनवेदक 
मागबमोिजम परमादेश जारी गनु�पन� भ�ने उपय�ु 
ह�ने देिखएन । तापिन य�तो िवषयलाई उपे�ा गन� 
िम�ने नभई यस�ित संवेदनशील भई ि�याशील 
ह�न आव�यक देिखदँा सो कारखानामा �योग भएको 
पानीलाई श�ु पानीका �पमा िन�काशन गन� Water 
treatment plant समेत अिवल�बन जडान गनु� , 
धवुामँा भसुको धलुो िमिसन निदन Dust collector 
समेत �भावकारी�पमा �योग गनु�  भनी ��यथ� भकुृटी 
प�प ए�ड पेपर नेपालको नाममा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । 

७. अिधव�ा भरतमिण गौतम िव�� मि��प�रषद् 
सिचवालयसमेत (�रट न.ं ३४७४/२०५६) आदेश 
िमितः २०५९।२।७, सयुं� इजलास

४५. िवप�ीह�ले पिन िनवेदकले िनवेदनमा 
उठाएको सम�यालाई वातावरणको खतराको �पमा 
िलई भोिल उ�प�न ह�ने संकटलाई म�यनजर रा�दै 
सम�या िनरोपणको लािग आव�यक काय�ह� ग�ररहेको 
भ�ने देिखन आए तापिन गोकण� ि�थत �या�ड िफल 
साइटमा िनि�करहेको िमथेन �यासँको �यव�थापनलाई 
जितस�दो चाडँो �यवि�थत गनु�  वा�छनीय देिख�छ । 
��यथ�ह� म�ये कुन ��यथ�को के कानूनी कत��य 
हो ख�ुन नआई गो�ारा�पमा साव�जिनक कत��य 
पालन नगरकेो भ�ने आधारमा परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने ि�थित िव�मान रहेको िमिसल संल�न 
कागजबाट देिखएन । तर िनवेदनमा उि�लिखत 
गोकण��े�का �या�ड िफल साइट र �यसबाट 
िसिज�त िमथेन �यासँको सो स�ब�धमा �भावकारी र 
स�तोषजनक रोकथामको काय� भएको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट नदेिखदँा उ� िवषयको संवेदनशीलतालाई 
�यानमा राखी पया�वरणलाई स�तलुनमा राखी िमथेन 

नेपाल सरकार
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�यासँसमेतका िवषयमा कानून िनमा�ण गरी �यवि�थत 
गन� कारबाही गनु�  भ�ने स�ब�धमा िनद�शन िदन उपय�ु 
देिखएकोले िवप�ीको नाममा यो िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रिदएको छ ।

८. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� मि��प�रषद ्
सिचवालय (�रट न.ं ३४४०/२०५३) आदेश िमितः 
२०५९।११।२७, सयुं� इजलास

४६. सम�मा वातावरणको �दूषण कम 
गनु�पन� भ�ने िनवेदकह�को िनवेदन �यहोरामा 
असहमित कसैको ह�न स�दैन । िवशेषतः काठमाड� 
उप�यकाका सडकह�मा गड्ुने िविभ�न �कारका 
सवारी साधनह�बाट िन�कने म�ुयतः धवुाबँाट 
जन�वा��यमा िनकै नकारा�मक �भाव प�ररहेको 
पाइ�छ । यसतफ�  ��यथ� �ी ५ को सरकारका 
स�बि�धत िनकायह�बाट अ�ययन टोलीसमेत गठन 
भई �ा� भएको �ितवेदन काया��वयन गन�तफ�  आव�यक 
कारबाही भई �यासरत नै रहेको भ�ने िमिसल सलं�न 
उ� �ितवेदनह�बाट पिन देिखन आउछँ । �यसका 
बाबजूद पिन हाल �य�तो �दूषण रोिकएको वा कम 
भइरहेको अव�था देिखन नआएको ह�दँा उप�यका 
बािहरको वातावरण �दूषण ह�न निदनेतफ� समेत 
आव�यक अ�ययन अनसु�धान गनु�का साथै हाल 
उप�यकािभ� च�ने साना टे�पो, ट्या�सीलगायत बस, 
िमिनबस, �क, �या�टर आिदबाट िन�कने धुवँाको 
�दूषणबाट जन�वा��यको र�ा गन� �भावकारी 
आव�यक उपायको अवल�बन बढीमा २ वष� स�ममा 
गराई स�न ुभनी िवप�ी �ी ५ को सरकार मि��प�रषद ्
सिचवालयसमेतका नाउमँा यो िनद�शा�मक आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । 

९. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय (�रट न.ं 
३४१३/२०५८) आदेश िमितः २०६१।४।१२, 

सयंु� इजलास
४७. �दूषणरिहत �व�छ वातावरण कायम 

रा�न संिवधान तथा कानूनले आव�यक �यव�था 
गदा�गद� पिन �यसको काया��वयन नह�न ु र िलिखत 
जवाफमा �ी ५ को सरकार वातावरण संर�ण�ित 
सजग छ भने तापिन िवशेष� टोलीको �ितवेदनबाट 
िवप�ी �ी ५ को सरकारले कानूनअनकूुल काम गरेको 
भ�ने दिेखन आएन ।

४८. यस अदालतको आदेशअनसुार गिठत 
उ�लेिखत िवशेष� टोलीको �ितवेदनमा उ�लेख 
भएअनसुार तोिकएको मापद�डिवपरीत ह�ने िवप�ी 
उ�ोगले औराही नदीमा िन�कािसत effluent िमसाई 
उ�ोग स�चालन गरी नदी �दूषण गरकेो दिेखन आएको 
छ । �यसैले यथास�य चाडँो उपरो� उ�लेिखत 
राजप�मा तोिकएको मापद�ड नना�ने गरी आव�यक 
सधुारको �यव�था गररे मा� उ�ोग स�चालन गनु�  
भनी आव�यक य�� जडान गन�लगायत सधुारको 
लागी चाल ु आिथ�क वष�को अ��य स�मको समय 
िदई त�प�ात पनुः उ�लेिखत िवशेष� सिमित वा 
आव�यकताअनसुार अक� िवशेष� सिमित�ारा िवप�ी 
उ�ोगको िनरी�ण गरी गराई तोिकएको मापद�डिभ� 
रहेर मा� उ�ोग स�चालन गन� िदनु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रिदएको छ ।

१०. भीमसेन थापासमेत िव�� मि��प�रषद् 
सिचवालय समते (�रट न.ं ३०२४/२०५६) आदेश 
िमितः २०६०।१०।६, सयुं� इजलास

४९. �धानसेनापित र ३ नं. वािहनी 
अड्डाको िलिखत जवाफबाट सरु�ाको कडा �यव�था 
अवल�बन गररे उचाइमा होइन, सीधा सतहमा दघु�टना 
ह�न निदने उपायह� गरी फाय�रङ काय� ग�रने भ�ने 
कुरा उ�लेख ग�रएको पाइदँा हाललाई फाइ�रङ र�ेजको 
काय� रोिकहा�न ु पन� अव�थाको िव�मानता देिखन 
आएन । सरकारले कुनै �थानको ज�गालाई कसरी 
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उपयोग गन� भ�ने कुरा उसको नीित र काय��ममा 
भर पन� ह�दँा हचवुाको भरले बदिनयतपूण� काय� भयो 
भ�न िम�ने दिेखदैँन । �यसैले िवप�ीह�को काय� 
कानूनिवपरीतको भ�न निम�ने र िनवेदकले कानूनी 
दािय�व प�रपालना नभएको भनी देखाउन सकेको 
अव�था नह�दँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, 
परमादेशलगायतका आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�ने देिखएन ।

५०. पर�त ुरा�यको कुनै पिन ि�याकलापबाट 
जनधनको सरु�ा र वातावरणमा �ितकूल �भाव ह�न 
निदई शाि�तपूव�क जीवन यापन गन� पाउने मािनसको 
अिधकार सरुि�त गनु�  रा�यको दािय�व हो । �यसैले 
उि�लिखत फाय�रङ र�ेजको उपयोगबाट पन� स�ने 
�भावको िवषयमा अ�ययन �ितवेदनमा औ�ंयाइएका 
िन�कष� र सझुावह�लाई म�यनजर राखी �यसलाई 
काया��वयन गन� गरी त�कालीन एवं दीघ�कालीन�पमा 
�यव�था िमलाई सैिनक अ�यास फाय�रङको काय� 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने ठहछ�  ।

११. श�ु�न�साद गु�ा िव�� एभर�े पेपर िम�स 
�ा.िल. (�रट न.ं ३४८०/२०५९) आदेश िमितः 
२०६१/४/१२, सयुं� इजलास

५१. यस अदालतको आदेशानसुार गिठत 
िवशेष� टोलीको �ितवेदनमा उ�लेख भएअनसुार 
तोिकएको मापद�डिवपरीत ह�ने गरी िवप�ी उ�ोगले 
औराही (बगले) नदीमा िन�कािसत effluent िमसाई 
उ�ोग स�चालन गरी नदी �दूषण गरकेो देिखन आएको 
छ । �यसैले यथाश�य चाडँो उपरो� उि�लिखत 
राजप�मा तोिकएको मापद�ड नना�ने गरी आव�यक 
सधुारको �यव�था गररे मा� उ�ोग स�चालन गनु�  र 
आव�यक य�� जडान गन�लगायत सधुारका लािग 
चालू आिथ�क वष�को अ��यस�मको समय िदई 
त�प�ात् पनुः उि�लिखत िवशेष� सिमितलाई वा 

आव�यकताअनसुार अक� िवशेष� सिमित�ारा िवप� 
उ�ोगको िनरी�ण गरी गराई तोिकएको मापद�डिभ� 
रहेर मा� उ�ोग स�चालन गन� िदनु भनी िवप�ीह�को 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । 
यसको अलावा दहेायको थप आदेशसमेत जारी जारी 
ग�रएको छः 

(१) िवप�ी उ�ोगको �दूषण ह�न निदन जडान 
ग�रएको य��लगायत िनरी�ण गराई िवशेष� 
टोलीले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनको 
एक एक �ित यस अदालत तथा िनवेदक 
जनिहत संर�ण म�चलाईसमेत अिनवाय� 
�पले उपल�ध गराउन ु। 

(२) आजस�म िनरी�ककै िनयिु� ह�न नस�नलुाई 
अ�य�त ग�भीरताका साथ िलनपुन� 

 ह��छ । तसथ� यथास�य चाडँो िनरी�क 
िनयिु� गन�लगायतका ऐनमा भएका 
पूवा�धारको �यव�था गरी काया��वयन गनु�  
गराउन ु।

१२. अिधव�ा स�तोषकुमार महतो िव�� 
मि��प�रषद सिचवालयसमेत (�रट न.ं ३०४३) 
आदेश  िमितः २०६१।८।४, सयुं� इजलास

५२. �लाि�कका झोलाह�को �योगबाट 
पया�वरणमा पन� असरका स�ब�धमा वहृत एवं ग�भीर 
अ�ययन अनसु�धान गरी �ा� ह�ने वै�ािनक िन�कष�को 
आधारमा उिचत िनण�य गनपुन� अव�था देिखएको 
ह�दँा यसका िनि�त एक �ािविधक सिमित गठन ह�न ु
वा�छिनय देिख�छ ।

५३. अतः यस स�ब�धमा नेपाल राजक�य 
िव�ान तथा �िविध ��ा �ित�ान (RONAST) 
�लाि�क �ािविध� एवं वातावरणिवद,् ि�भवुन 
िव�िव�ालयका रसायनशा�ी, �ी ५ को सरकार 
जनसं�या तथा वातावरण म��ालय तथा काठमाड� 
उप�यकाका सबै नगरपािलका एवं नेपाल �लाि�क 
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उ�पादक संघका �ितिनिधसमेत समावेश ह�ने गरी 
एक �ािविधक सिमित गठन गरी मािथ उ�लेख 
भएका ��ह�म�ये �� सं�या ४ बाहेक अ�य 
��ह�समेतलाई �ि�गत गरी उ� सिमितलाई 
अ�ययन अनसु�धान गरी रायसिहतको �ितवेदन यसै 
आिथ�क वष�िभ� पेस गनु�  भनी काया�देश (Terms 
of reference) िदई सो �ितवेदनको एक�ित यस 
अदालतमा समेत ��ततु गनु�  भनी �ी ५ को सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय एवं �ी ५ 
को सरकार, जनसं�या तथा वातावरण म��ालयका 
नाममा िनद�शा�मक आदशेसिहतको परमादशे जारी 
ग�रएको छ ।

५४. साथै उ� �ािविधक सिमितले 
िदएको �ितवेदन एवं स�बि�धत बािस�दाह�को 
अिभमतसमेतलाई आधार िलई काठमाड� उप�यकामा 
�लाि�कका झोलाह�को बेचिबखत एवं उपभोग 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी नगरपािलकाह�का 
नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ ।

१३. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� 
मि���रषद ् सिचवालय (�रट न.ं २८९८/२०६०) 
आदेश िमितः २०६१/९/६, सयुं� इजलास

५५. ऐन कानूनको �ावधान लागू गनु�  �ी ५ 
को सरकारको कत��य हो । ऐन कानूनको काया��वयन 
नह�ने हो भने �यसमा रहेका �यव�था कानूनमा 
नै सीिमत रहन जा�छ । वातावरण सरं�ण ऐन, 
२०५३को दफा ८ बमोिजम वातावरण िनरी�कको 
पदपूित� गनु�पन� बा�यता देिख�छ । कानूनले �यव�था 
गरअेनसुार वातावरण िनरी�क पदका लािग के क�तो 
यो�यता िनधा�रण गन� हो सोको लािग लोकसेवा आयोग 
र सामा�य �शासन म��ालयसमेतसगँ सम�वय गरी 
स�बि�धत िवशेष�बाट राय िलनपुन� अव�था भए िलई 
यथाश�य पदपूित� गन� वा �य�तो िनरी�कको काम 
कत��य तो�नेस�ब�धी आव�यक �यव�था गनु�  भनी 

िवप�ी जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको नाउमँा 
िनद�शा�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

१४. अिधव�ा भोजराज ऐरसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
(�रट न.ं ३१८०/२०६१) आदेश िमितः 
२०६२।२।२३, सयंु� इजलास

५६. �वा��य परी�ण नग�रएका पशहु�लाई 
नदी िकनारा र खलुा ठाउमँा िनिव�वाद�पमा बध 
गरी खलैु पसलमा परु ्याई जाचँ नगरी मास ु िब�� 
भइरहेको भ�ने देिख�छ । यसरी अिनयि��त�पमा 
पश ु बध गना�ले �दूषण बढाएको छ भने अ�व�थ र 
िवना परी�ण िव�� िवतरण भइरहेको अ�व��य मास ु
खानाले ग�भीर �कृितका रोग लागी जनसाधारणले 
औषधोपचारमा ठूलो रकम खच� गनु�मा� परकेो छैन, 
यसबाट उपभो�ाह�को �व�छ तथा �व��य�पमा 
बा�ँन पाउने मौिलक एवं कानूनी हकमा पिन आघात 
प�ररहेको छ । �व�थ मास ुखान पाउन भ�ने अिभ�ायले 
नै िवधाियकाले पश ु बधशाला तथा मास ु जाचँ ऐन, 
२०५५ �याएको हो । यो ऐन लागू गरी �व�थ मास ु
तथा मासजु�य पदाथ� उपभोग गन� पाउने उपभो�ाको 
हक िहत सरं�ण गनु�  िवप�ीको कानूनी कत��य हो ।

५७. िवधाियकाले कानून बनाई जारी 
ग�रसकेपिछ सो कानून एकै पटक लागू ह�न नस�ने 
ि�थितको रहेछ भने पिन काय�पािलकाले चरणब��पमा 
लागू गन�तफ�  काय�योजना बनाई आव�यकताअन�ुप 
लागू गद� जानपुछ� , अिन मा� ऐनको उ�े�य प�रपूित�  
भएको मा�न िम�छ । पश ु बधशाला तथा मास ुजाचँ 
ऐन, २०५५ िमित २०५५।१२।८ मा लालमोहर लागी 
जारी ग�रसिकएको भए तापिन हालस�म पिन लागू गन� 
गराउनेतफ�  �ी ५ को सरकारका स�बि�धत िनकायबाट 
कुनै काय� भए गरकेो भ�ने देिखन आएन ।

५८. अतः अ�यिधक जनसं�याको चाप 
रहेको नेपाल अिधरा�यका महानगरपािलका, उप–
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महानगरपािलका र नगरपािलकाह�मा ��ततु पश ु
बधशाला तथा मास ुजाचँ ऐन, २०५५ लागू ह�न स�ने 
पूवा�धारह� यथास�भव िछटै तयार गरी गन� लगाई 
िनवेदन माग दाबीअनसुार यो ऐन लागू गनु�  गराउन ु
र यो ऐन चरणब��पमा कसरी लागू गन� गराउने हो 
सो िवषयमा सव�साधारणलाई अि�म जानकारीसमेत 
गराउन ुभनी िवप�ी �ी ५ को सरकार िनकायह�का 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । 

१५. अिधव�ा �काशमिण शमा� िव�� मि��प�रषद ्
सिचवालय (�रट न.ं ३०२७/२०५९) आदेश िमितः 
२०६२/११/३, सयुं� इजलास

५९. इटँा उ�ोगले �दूषण िनय��ण य�� 
जडान नगन� वा परुानो �िविधलाई ब�द गरी नया ँVSBK 
�िविध�ारा स�चालन नगन� हो भने Private interest 
must yield to public interest को िस�ा�तअनसुार 
िनि�त समयाविध तोक� वातावरण म��ालय र स�ब� 
िनकायले Larger public interest लाई �यानमा 
राखी कडा िनण�य िलन पिन पछ�  । रा�य स�चालन 
गन� सवंैधािनक कत��य बोकेको �ी ५ को सरकारको 
आम जनताको �वा��यमा �दूिषत वातावरणले 
गन� हानीबाट बचाउन कानूनको अ�रस लागू गन� 
सवैंधािनक कत��य हो । तसथ� दहेायबमोिजम गनु�  भनी 
िवप�ी �ी ५ को सरकारको नाउमँा यो िनद�शा�मक 
आदशे जारी ग�रिदएको छः

(१) उ�ोग वािण�य तथा आपूित� म��ालय, 
वातावरण िव�ान तथा �िविध म��ालय, 
भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालय, �म 
तथा यातायात म��ालय, भवन िवभाग तथा 
आव�यक मा�ामा िवशेष� र िनवेदक �ो. 
पि�लकको एकजना �ितिनिधसमेत रहने 
गरी एक टोली गठन गरी उप�यकािभ�का 
सबै इटँा उ�ोगह�म�ये कित वटाले �दूषण 
रोकथाम �िविध जडान गरकेा र कित वटाले 

नगरकेो अ�ययन गन� र कुन-कुन इटँाभ�ाले 
�दूषण गरकेो हो पिहचान गन�, 

(२) इटँा उ�ोग ब�द गदा� रा�यका िनमा�ण, 
िवकास र नाग�रकका आवास िनमा�णमा के 
असर पछ�  र �यसको िवक�प के ह�न स�छ 
अ�ययन गन�, 

(३) रा��को ढुकुटीमा िवदेशी म�ुा आज�न गन� 
पय�टकका लािग बनेका �ामीण �े�मा भएका 
�तरीय �रसोट� र बालबािलका पढ्ने �कूल र 
घनाब�ती �े� वरपरका इटँा उ�ोगह� ब�द 
गन� लगाउने, 

(४) नं. ३ को �े�बाहेक अ�य �े�मा भएका 
इटँा उ�ोगह�का हकमा उ� अ�ययनबाट 
पाइएको �दूषण गन� इटँा भ�ालाई यही गिठत 
सिमितले आव�यक र मनािसब समयिभ� 
कानूनमा तोिकएको अिधकारी वा िनकायबाट 
�दूषण िनय��ण उपकरण जडान गन� लगाउने 
र

(५) मािथ १, २, ३ का कुराह� ६ मिहनािभ� 
स�प�न गरी एक �ित �ितवेदन यस  
अदालतलाई समेत उपल�ध गराउने र नं. 
४ का कुराह�लाई मनािसब समय िदने गरी 
िवप�ीह�का नाउमँा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रएको छ ।

१६. �काशमिण शमा� िव�� जनस�ंया तथा 
वातावरण म��ालय (�रट न.ं ३४२९/२०६१)
आदेश िमितः २०६२/९/४, सयंु� इजलास

६०. वातावरण संर�ण िनयमावली, 
२०५४ को अनसूुचीमा तोिकएका उ�ोगह�को लािग 
िवशेष�ह�सगँ परामश� गरी ६ मिहनािभ� Standard 
िनधा�रण गरी तोक� कानूनी �यव�था लागू गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ ।

६१. नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
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तथा वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ र िनयमावली, 
२०५४ ले जनताको �वा��यमा �ितकूल असर पन� 
निदई वातावरण सरं�णको लािग आव�यक काय� गन� 
िज�मेवारी रा�यलाई स�ुपेको र यस अदालतबाट 
यसभ�दा पिहलेपिन िविभ�न म�ुाह�मा उ� 
कानूनह�को काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी िविभ�न 
िमितमा आदशेसमेत जारी भएकोमा जल र �विन 
�दूषणको मापद�ड अझ पिन नतोिकनबुाट कानून 
काया��वयनमा िढलाई भएको, कानूनिवपरीत अ�थायी 
�माणप� िवतरण गद� उ�ोग स�चालन गन� अनमुित 
िदने काय� ऐनको �यव�थािवपरीत भएकाले अनसूुची 
७ मा उ�लेिखत उ�ोगलाई समेत मापद�ड तोक� 
अनगुमन गन�तफ�  िवशेष सतक� ताका साथ काय� 
गनपुन� भएकाले सो काय� यथास�य चाडँो गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने 
ठहछ�  ।

१७. अिधव�ा धन�जय खनाल िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय 
िसहंदरवारसमते (सवंत ् २०६२ सालको िवशेष 
�रट नं. ७३) आदेश िमितः २०६३।२।२५।५ िवशेष 
इजलास

६२. ��ततु िनवेदन साव�जिनक 
सरोकारको िववादअ�तग�त साव�जिनक िहतको लािग 
परकेो र िनवेदकले िनवेदनसाथ Research & 
Investigation Tear Gas- Harassing Agent 
of Toxic Chemical weapon, Aug १९८९ 
Vol. २६२ पेस गनु�  भएको  रहेछ । िनवेदकले पेस 
गरकेा बलेुिटनका �ितिलपीबाट आज पिन िव�मा अ� ु
�यासँ �योग ह�ने गरकेो र ठीक तरीकाले �योग गरमेा 
अ� ु �यासँ �वा��यको लािग हानीकारक नह�ने भ�ने 
देिख�छ । िनवेदकले पेस गरकेो उ� �ितिलपीको दो�ो 
प�ृमा If used correctly the Toxious effect of 
exposure are transient and of no long term 

consequence भ�ने उ�लेख छ । उ� बलेुिटनको 
�ितिलपीबाट Tear gas को िववािदत प� पिन भएको 
भ�ने देिखएकोले स�बि�धत िव� वा वै�ािनकह�को 
अ�य�तामा �वा��य म��ालय, गहृ म��ालय तथा 
�हरीको �ितिनिधसमेत सि�मिलत एक िवशेष� टोली 
गठन गरी अ� ु�यासँ �वा��यलाई कि�को हािनकार 
हो? यसको बदलामा िवक�प के ह�नस�छ वा स�दैन, 
भए के िवक�प छ, र �थानीय �शासकले शाि�त सरु�ा 
कायम गन� काय�मा अ� ु�यासँ �योग गन� कुराबाहेक अ�य 
कानूनी उपायबाट मा� कि�को �भावका�रता आउछँ 
वा आउदँनै सोलगायत िनवेदनमा उठाइएका कुराह� 
समेत �ि�गत गरी एक वष�िभ�मा अ�ययन स�प�न गरी 
गराई सोको आधारमा आव�यक जो जे गनु�पन� गनु�  र 
अ�ययन �ितवेदनको एक �ित यस अदालतलाई समेत 
िदन ुभनी नेपाल सरकार मि��प�रषद्को काया�लयको 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएकोछ ।

१८. अिधव�ा धन�जय खनाल िव�� स�माननीय 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
(सवंत ् २०६० सालको �रट न.ं ३४०१) आदेश 
िमितः २०६३।५।११, सयुं� इजलासः

६३. िव� सीमसार �े�मा सूचीकृत भएको 
बीसहजारी ताल र �यसको व�रप�रको �े�को 
संर�णस�ब�धी िवषय राि��य मा� नभै अ�तरा�ि��य 
मह�वको समेत भएकोले वीसहजारी ताल र 
यसको व�रप�र कुनै योजना संचालन गनु�पन� भएमा 
Comprehensive �पको Master Plan तयार गरी 
वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, 
सीमसार नीित, २०५९, रामसार महासि�ध, १९७१, 
जैिवक िविवधता महासि�ध, १९९२ र संिवधानको 
धारा २६(२) समेतलाई म�यनजर राखी सीमसार�े� 
बीसहजारी तालको संर�ण स�ब�धमा आव�यक 
�यव�था िमलाई काय� गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
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१९. देवी�साद गौतम िव�� िज�ला वन 
काया�लय बारासमते (२०६४ सालको �रट न.ं 
००५८) आदेश िमितः २०६७।१।१५

६४. ढंुगाखानी स�चालन �कृयामा Energy 
�योग ह��छ । Energy �योग ह�दँा क�तीमा पिन आवाज 
र धलुो िन�क�छ । यसरी जगंल र खोलामा आवाज 
र धलुो पैदा ह�दँा जंगलमा रहेका चराच�ंुगी र पानीमा 
��य� असर पद�छ । यसका साथै यी सब �कृयामा 
ढुवानी गदा� झन आवाज र धलुो �दूषण बढ्दछ । 
यसमा िववाद ह�दैँन । सो कुरा अ�ंेजी भाषामा क�पनीले 
तयार गरकेो वातावरण �भाव अ�ययन �ितवेदनले नै 
भिनरहेको छ । तर सरकारी िनकायह�को िलिखत 
जवाफ र काम कारवाही ठीक िवपरीत छ । यिद 
सरकारी िनकायह� यसरी अ�मिलने वा आ�नो काम 
कत��य नै बोध नह�ने हो भने संिवधानले नाग�रकलाई 
िदएको Right to pollution free environment र 
रा�यको नीित कसरी साकार ह�न स�ला ? यस�ित 
सरकार ग�भीर ह�न ु पद�छ । यो म�ुामा सरकारका 
िनकायह�को ग�ती ह�दँा वातावरण ज�तो संवेदनशील 
िवषयमा �यानाकष�ण ग�रएको छ ।

६५. िवप�ी नेपाल �ो�ेिसभ क��ट�सन 
�ा.िल.लाई Stone Aggregates उ�पादनमूलक 
उ�ोगमा दता� गन� गरी �माणप� िदने भनी िवप�ी 
उ�ोग िवभागबाट भएको िमित २०६३।१२।२३ को 
िनण�य एवं सोही आधारमा िज�ला बन काया�लय बाराले 
उ� उ�ोगलाई ढंुगा सकंलन गन� इजाजत िदएको भ�ने 
िमित ०६३।३।२९ को प�समेत वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कनको �ि�कोण, �चिलत कानूनी �यव�था 
र नेपालले अवल�बन गरकेो वातावरण नीित �ितकूल 
देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ ।

२०. भोजराज ऐर िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद काया�लयसमेत (२०६१ सालको �रट 
न.ं ९९) आदेश िमितः २०६६।१२।१५

६६. बागमती नदी �दूिषत ह�न निदन 
वातावरण संर�णका िनिम� यस अदालतबाट 
पटकपटक िविभ�न चरणमा आदशे भई िवप�ीह�बाट 
आदेश काया��वयनका स�व�धमा भए गरकेा कामको 
�ितवेदन पेस ह�न आएकोमा सो िववरण हेदा� फोहोर 
मैला �यव�थापन गन� बनेको िवधेयक, २०६५ तयार 
भई िवचारणीय रहेको, बागमती स�यता िवकास प�रषद ्
िवधेयक संसदमा पेस भइरहेको र बागमती काय�योजना 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्ले िमित २०६६।४।२७ 
मा �वीकृत गरी काया��वयनमा �याउने �ममा यस 
आिथ�क वष�मा बजेट छुट्याई काम स�ु गरकेो, िमित 
२०६५।१०।९ को नेपाल सरकारको िनण�यअनसुार 
बागमती �व�छता कायम गराउने स�ब�धमा आव�यक 
पन� छाता सिमित गठन भई काय� ग�रएको, नगर�े�मा 
घर िनमा�ण गदा� अिनवाय��पमा से�टी ट्यांक� बनाउन ु
पन� �यव�था ग�रएको भ�ने �ा� �ितवेदनह� बाट 
दिेखदँा हाललाई अवहेलनास�ब�धी कारवाही अगािड 
बढाइरहन ु पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन 
तामेलीमा राखी िदने ठहछ�  ।

६७. बागमती सरं�ण स�ब�धमा यस 
अदालतको िमित २०५८।९।२ को आदेश र ��ततु 
िनवेदन स�ब�धमा यस अदालतबाट िविभ�न िमितमा 
भएका आदेशबमोिजम िवप�ीह�बाट �ितवेदनमा 
�वीकार ग�रएका, गन� भिनएका काय� एवं काय�योजना 
काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा अिधकार स�प�न 
बागमती स�यता एक�कृत िवकास सिमित, का.म.न.पा., 
ल.प.ु उप म.न.पा.समेतबाट र आव�यक पर े अ�य 
िनवेदनमा िवप�ी बनाइएका र यस अदालतबाट 
िझकाइएका स�बि�धत म��ालयका सिचवसमेतबाट 
��येक ४।४ मिहनामा काया��वयनसमेतका काम 
कारवाहीको �गित िववरण िलई यस अदालतको िनण�य 
काया��वयन शाखाले िनयिमत अनगुमन गन� र काय� 
�गित अगािड नबढाइएको वा अदालतलाई िदइएको 
�ितवेदनबमोिजम काय� नगरकेो पाइए यसै िनवेदनको 
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िमिसल जगाई इजलाससम� पेस गन� गरी यो आदेश 
ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत 
िदन ु । िनयिमत �गित �ितवेदन िलई काम कारवाही 
स�तोषजनक�पमा चले नचलेको स�ब�धमा अनगुमन 
गन� ��ततु िनवेदन अनुगमन तथा िनरी�ण महाशाखा 
िनण�य काया��वयन शाखामा पठाइ िदनू । 

२१. पूण�भ� डंगोल िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमते (२०६० सालको 
�रट न.ं २८९१) आदेश िमितः २०६३।३।२०, 
सयुं� इजलास

६८. िवप�ीह�ले वातावरणीय प�को 
�याल राखी कानून�ारा तोिकएबमोिजमको काय�िविध 
नअपनाई एवं स�बि�धत िव�ह�को रायसमेत निलई 
अरिनको राजमाग�को दाया ँ बायाकँा �खह� एवं 
उप�यकािभ�का समेत अ�य �खह� काट्ने काम 
गरकेो भ�ने िनवेदनमा उ�लेख भएकोमा ��यथ�ह�को 
िलिखत जवाफ हेदा� िनवेदकबाट उठाइएको िवषयलाई 
हलकुा त�रकाले किहले आ�नो िज�मेवारी नरहेको र 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो काय� भइसकेकोसमेत भनी 
उ�लेख गरकेो पाइएबाट ��यथ�ह� ऐन िनयमले �दान 
गरकेो िज�मेवारी�ितसमेत उदासीन रहेको देिखयो ।

६९. तसथ� पया�वरण संर�ण ज�तो 
सवेंदनशील, मानवीय, राि��य र अ�तरा�ि��य 
मह�वको िवषयमा उपरो�ानसुार �भावकारी एवं 
स�तोषजनक�पमा काय� गरकेो नदिेखएको र 
मि��प�रषदको २०५९।१।१९ को िनण�यलेसमेत 
�ख कािटएकोमा पनुः व�ृारोपण, उ�ान पाक�  
बनाउनेसमेतको काय� गनु�पन� गरी िनण�य गरकेो 
देिखदँा सोको काया��वयन गरी गराई वातावरणीय 
सरं�णमा िवशेष �यव�था िमलाउन ु भनी ��यथ� 
भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालय, सडक िवभाग 
र नगरपािलकाह�का नाममा िनद�शा�मक आदशे जारी 

ग�रिदएको छ ।

२२. भोजराज ऐरसमते िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदको काया�लयसमेत (२०६० सालको 
�रट न.ं ३३७७) आदेश िमितः २०६१।५।१, सयुं� 
इजलास

७०. वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ ले 
�व�छ एवं �व�थ वातावरण कायम गन� ��याभूत 
गरकेो �यव�थामासमेत नकारा�मक असर प�ररहेको 
स�दभ�मा �दूषण िनय��ण गन� काय�को लािग कोष 
खडा गन� उ�े�यले पे�ोिलयम पदा�थको हाल कायमी 
मू�यबाट नै वा उपभो�ालाई सकेस�म थप आिथ�क 
भार नपन� गरी अ�य कुनै उपय�ु त�रकाबाट �दूषण 
िनय��ण कोष खडा गन� �यव�था िमलाउनका लािग 
ऐनको उपरो� �यव�था लागू ह�ने िमित नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी तो�न नेपाल सरकारका 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

२३.  नारायण�साद देवकोटा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदको काया�लयसमते (ने.का.प. २०६७ 
अंक १२ िन.न.ं८५२१ पृ� २०५३

७१. योजनाकार एवम् सरकारले योजना 
बनाउदँा आिथ�क िवकास र औ�ोिगक िवकास तथा 
वातावरणको संर�णलाई balance गन� स�नपुछ�  । 
आजको २१ औ ंशता�दीको िव� �व�छ वातावरणको 
आव�यकता र मह�वको बारमेा conscious 
ह�नपुछ�  । वातावरण िवनासको cost को आिथ�क 
िवकास �वीकाय� ह�न स�दैन ।

७२. Public trust Doctrine अ�तग�त 
नेपालको �ाकृितक �ोतमा नेपाल सरकार trustee 
स�म ह�ने र नेपालको �ाकृितक �ोतको कुनै कानूनी 
आधारवेगर छाडा�पले केवल नाम मा�को राज� 
बझुाएको भरमा मा� वातावरणमा �ितकूल �भाव पान� 
गरी काय� गन� िदन ह�दैँन ।
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७३. �ाकृितक �ोतको उ�खनन र �योग 
गदा� आिथ�क लाभको �ि�ले मा� हेन� नभई �य�ता 
�ाकृितक �ोतलाई �योग गदा� वातावरणमा कित 
पिन �ितकूल असर नपान� गरी मा� उ�खनन र �योग 
गनु�पद�छ । �ाकृितक �ोतलाई �यापा�रक �योग 
गन� िददँा पिहलो र मह�वपूण� कुरा वरपरका व�ती, 
वनजंगल, वातावरण, �कूल, अ�पताललगायत अ�य 
सवेंनदशील स�ंथा तथा जनतालाई असर नगन� गरी 
मा� िदनपुन� ह��छ ।

७४. यस अदालतबाट वातावरण सरं�णका 
स�ब�धमा िवकास ग�रएको उपरो� िविधशा�ीय 
मा�यताबाट पया�वरण�ित अदालतको िच�ता र 
सरोकार �प� ह��छ । व�ततुः िविभ�न मानवीय 
ि�याकलापह�बाट सिृजत �दूषणको असरबाट 
आजको िव� वातावरण नरा�ोसगँ �दूिषत ब�दै 
गएको भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । आिथ�क 
िवकासको �ि�कोणबाट मानव समूदायलाई ित� 
औ�ोिगक�करण र �ाकृितक �ोत साधनह�को 
भरपूर उपयोग गनु�पन� आव�यकता एकातफ�  रहेको 
छ भने अक�तफ�  यस �कारका ि�याकलापह�बाट 
िसङ्गो �कृितको अि�त�व खतरामा पन� लागेको छ । 
आिथ�क िवकासका �ारह� नै ब�द गन� वा वातावरण 
�दूषण भई रहन िदने भ�ने दवुै िवषयह� कुनै पिन 
�ि�कोणबाट उिचत ह�न स�दनैन् । आिथ�क उ�नितको 
लािग िवकासको अप�रहाय�तालाई इ�कार गन� सिकँदैन 
भने मािनसलगायत सम�त �कृितको अि�त�वका 
लािग पया�वरण सरं�णको िवक�प खो�न पिन 
िम�दैन । यसका लािग िवकास र वातावरणिबचको 
स�तुलन कायम गद� अिघ बढ्नकुो कुनै िवक�प छैन ।

७५. व�ततुः िव�भरका �यायपािलकाह�ले 
वातावरण संर�णका खाितर आव�यकताअन�ुप 
आफूलाई कठोर ढंगबाटसमेत ��ततु गरकेा थ�ैु 
��ा�तह� पाइ�छन् । संय�ु रा�य अमे�रकाको उ�च 
अदालतले लाटोकोसेरो संर�णलगायत वातावरण 

संर�णको प�मा समय-समयमा �याियक सि�यताह� 
दखेाइएको अव�था पाइ�छ । िनवेदनमा उ�लेख ग�रए 
ज�तै गंगा नदीको �दूषण िनय��ण तथा िव� स�पदा 
सूचीमा सूचीकृत ऐितहािसक र सां�कृितक मह�वको 
ताज महलको संर�णमा �यस �े�मा स�चािलत 
उ�ोगह�बाट परकेो असरस�ब�धी िववादमा भारतीय 
उ�च अदालतले िदएका आदेशह� वातावरणीय 
�यायको िविधशा�ीय िवकासका �ि�कोणबाट 
कोशेढुङ्गाकै �पमा िलइ�छन् । मािथ ��ततु ग�रएका 
उपरो� आदेशह�बाट िदगो िवकास र वातावरणका 
प�मा यस अदालतले पिन आफूलाई �ढतापूव�क 
उ�याएको कुरा छल�ङ्ग ह��छ ।

७६. कितपय अव�थामा अदालतलाई 
िवकास िवरोिधको स�ंा पिन िदने ग�र�छ । तर 
आिथ�क िवकासका गितिविधह�लाई अव�� पान� 
वा समाजलाई पछािड धके�नेसमेत अदालतको 
�य�तो छु�ै �वाथ� वा कुनै िनिहत उ�े�य ह�न 
स�दैन । �य�तै पया�वरणमा पन� गएका उ�लेखनीय 
�ितकूल असरह�लाई िवकासको आडमा सहन 
गररे ब�ने वा िन�कृयपन् देखाइरहने कुरा पिन आम 
जनसमदुायको बहृ�र िहत र�ा गनु�पन� �याियक 
दािय�वअन�ुप ह�दँनै । �यसैले िवकास र वातावरणिबच 
स�तलुन कायम गरी िवकासका लाभह�को 
फरािकलो, समावेशी र सम�याियक िवतरण ह�ने 
खालको िदगो िवकासका प�मा अदालतले आफूलाई 
उ�याउन ु पद�छ । यस अदालतले पिन वातावरणीय 
�यायको अ�तरा�ि��य िविधशा�ीय मा�यताअन�ुप नै 
आफूलाई ��ततु ग�ररहेको त�य �मरणीय छ ।

अब, जैिवक िविवधता र पया�वरण एवम ्सां�कृितक 
र धािम�क �ि�कोणबाट गोदावरी ��ेको के क�तो 
मह�व रहछे र िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
ि�याकलापबाट �यसमा �ितकूल असर परकेो 
देिख�छ वा देिखँदैन भ�ने िवषयमा िवचार गनु�पन� 

नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७३, साउन

654

ह�नआएको छ । 
७७. �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ र पेस 

भएका कागजातह� अ�ययन गदा� गोदावरी �े�को 
अवि�थितका स�ब�धमा समयसमयमा िविभ�न 
अ�ययनह� भएको देिख�छ । रा�यका िज�मेवार 
िनकाय, गैरसरकारी�े� तथा अनसु�धानकता�ह�का 
तफ� बाट ग�रएका �य�ता अ�ययनह�बाट गोदावरी 
�े�को धािम�क, सां�कृितकका साथै जैिवक िविवधता 
र पया�वरणीय मह�वह� उजागर भइरहको पाइ�छ ।

७८. यसै �ममा त�कालीन �ी ५ को सरकार, 
वन तथा भू-संर�ण म��ालय भू-तथा जलाधार संर�ण 
िवभागले आजभ�दा क�रब २७ वष�अिघ २०४५ 
सालमा गराएको गोदावरी �े�को वातावरणीय 
िसहंावलोकन, २०४५ को सारांशमा गोदावरी �े�को 
मह�व बार ेदहेायबमोिजम उ�लेख भएको देिखयोः

म�य पहाडी भेगको पा�रि�थक �णालीको 
�ितिनिध�व गन�, फूलचोक� माई, नौ धारा र 
गोदावरी कु�डको उपि�थितले धािम�क मह�व 
रा�ने, नेपाल आउने िविश� पाह�नाह�को 
वृ�ारोपण �थल, वै�ािनकह�को अनुस�धान 
�थल, काठमाड� उप�यकाको उ�च पहाड 
फूलचोक�, व�यज�तु तथा वन�पितको 
खुला जीिवत सं�हालयको �पमा प�रिचत, 
पय�टक तथा काठमाड�बासीको मनोरम �थल, 
काठमाड�बाट क�रब १५ िक.िम. दि�णपूव�मा 
अवि�थत िचरप�रिचत�थल गोदावरी हाल 
वन िवनास र उ�ोगको स�चालनबाट �ृिजत 
वातावरणीय िवसंगितको चपेटामा पद� गएको छ 
र सरं�णको पखा�इमा छ ।

७९. यसैगरी त�कालीन �ी ५ को सरकार, 
�ाकृितक तथा सां�कृितक स�पदा संर�ण प�रषदले् 
गरकेो गोदावरी �े� वातावरणीय अव�था बार े
छानिवन �ितवेदन, २०४९ को प�ृ १४-१६ मा यस 

�े�को �ाकृितक स�पदा, वनस�पदा र जलस�पदाका 
बारमेा देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएको रहेछः
गोदावरी �े�का �ाकृितक स�पदाह�

�े�फलको �ि�कोणले सानो भए पिन गोदावरी 
�े� जैिवक अ�ययन अनुस�धानका लािग 
अनुस�धान�थल, नेपाल आउने िविश� 
पाह�नाह�को लािग व�ृरोपण �थल, नेपालको 
सबभ�दा पुरानो एक मा� वन�पित उ�ान 
�थलका साथै काठमाड� उप�यकाको रमणीय 
��यवलोकनका लािग उपयोग गन� सिकने 
सबैभ�दा अ�लो डाँडाका �पमा रहेको फूलचोक� 
डाँडाको अवि�थितले गदा� अ�य�त मह�वपूण� 
मािनएको छ । 

वन स�पदा
फूलचोक� वन ५० वग� िकलोिमटर �े�मा 
फैिलएको छ । यही बनको उ�रपि�म कुनामा 
रहेको गोदावरी वनका नामले ��यात वनको 
आ�नै धािम�क, ऐितहािसक तथा �ाकृितक 
मह�व छ । 
भौगोिलक, भौगिभ�क ि�थित आिदका कारणले, 
पाँच हजारदेिख नौ हजार िफटको उचाईमा 
रहेको यस �े�मा ५७१ �जाितका फूल फु�ने 
�ख, घाँस जाितका १५ �जाित पाइ�छन् । 
यहाँको मािथ�लो भागमा ख�ु, कटुस, अगेँरी, 
बाँज, काफल इ�यािद वोट िव�वा पाइ�छन् 
भने त�लो भागमा ओखर, ल�सी, िझङ्गाने, 
िचलौने, पैयुँ आिद पाइ�छन् । यस �े�मा राि��य 
फूल लािलगुँरासको एउटै �जाितको बोटमा 
रातो, गुलावी र सेतो गरी तीनवटा रङ्गका 
फूल भेिटएकोले यो �े� अनुस�धानका लािग 
पिन मह�वपूण� मािनएको छ । सुनगाभा र घाँस 
जाितका िव�वाले पिन यो �े� िनकै धनी छ ।
यहाँ तीन सय जित िविभ�न �जाितका 
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पुतली, २५४ �जाितका चराह� बसोवास 
गद�छन् । यी म�ये केही पुतली र चराह� दुल�भ र 
संवेदनशील ह�नाले ियनीह�को संर�णको काम 
अझ मह�वपूण� ह��छ । यहाँ पाइने जनावरह�मा 
रतुवा मृग, िच�ल, दु�सी, वन िवरालो आिद 
पद�छन् । 
यसबाहेक यस �े�मा िव�कै लािग नयाँ वन�पित 
र क�टपतङ्ग अिहले पिन प�ा ला�द ै गरकेो 
कुरा िवशेष�ह� बताउँदछन् । यस �े�मा 
भइरहेका ि�याकलापले गदा� कितपय जनावर, 
चराचु�ङ्गी, क�टपतङ्ग तथा वन�पित लोप 
भइसकेको िव�ास ग�रए पिन उिचत संर�ण तथा 
�यव�थापन भएमा ितनीह�को पुन��थान ह�न 
स�ने कुरामा धेर ै वै�ािनकह� िव��त भएको 
बुिझ�छ । 
वा�तवमा फूलचोक� वन जगंल सानै भए 
पिन यसलाई �ाकृितक सौ�दय�ले पूण�, �ाणी 
तथा वन�पितको जीिवत सं�ाहलय मा�न 
सिक�छ । यस �े�को िवनाशलाई �ाकृितक 
स�पदाको ठूलो भ�डारको �ितको स�ंा िदन 
सिक�छ ।

जल स�पदा
गोदावरी-फूलचोक� �े� �ाणी र वन�पितका 
�ि�कोणले मा� होइन जल स�पदाका �ि�कोणले 
पिन धनी छ । अपार जल�ोतका लािग ��यात 
पाँच धारा र नौ धारा व�रप�रका �े�लाई सन् 
१९५० को दशकको सु�मा गोदावरी �कूल 
�थापना भएका बखत गोदावरी कु�ड भनी 
नामाकरण ग�रएको िथयो ।
गोदावरी �कूलले रा�दै आएको त�याङ्कअनुसार 
औषत वािष�क २००० िम.िम. वषा� ह�ने गरकेो 
छ । गोदावरीलाई उप�यकाको दि�णी भेगमा 
सबभ�दा बढी वषा� ह�ने �े� मािन�छ । यस वषा�ले 

यहाँका मूलह�को वहाव कायम रा�न टेवा 
पुर ्याउँदै आएका छन् ।  

८०. उ� अ�ययन �ितवेदन साथ संल�न 
International Council for Bird Preservation 
का �ेिसड�ट Russell W Peterson ले नेपालका 
�धानम��ीलाई स�बोधन गरी लेखेको जलुाई १९८८ 
को प�मा International Council for Bird 
Preservation को �ािविधक अ�ययन �ितवेदनमा 
�कािशत भएको िवषयको आधारमा गोदावरी �े�मा 
रहेका चराह�को मह�वका स�ब�धमा देहायबमोिजम 
उ�लेख भएको देिख�छः

As many as 256 bird species have been 
found there. Among the 155 breeding birds 
there are 34 with internationally significant 
populations in Nepal and 17 which are at 
risk in the country. Phulchowki is also of 
considerable importance for wintering and 
passage migrant birds. There are 23 winter 
visitors which have internationally significant 
breeding populations in Nepal and three are 
threatened species winter on the mountain.

�य�तै सो प�मा गोदावरी �े�को वन स�पदार 
जैिवक िविवधताको वारमेा अगािड भिनएको छः 

Phulchowki’s forests are famous 
throughout the world for the verity of their 
plants and animals. Numerous animal 
species, particularly insects, previously 
unknown to scence, have been discovered 
there in recent years. The forests are also 
of great importance for their flora and are 
rich in plant species which are endemic of 
endangered in Nepal.

The subtropical forest on 
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Phulchowki’s lower slopes is an especially 
valuable part of Nepal’s heritage. Forests of 
this type … once covered much of central 
and eastern Nepal, but now virtually all 
have been converted to agriculture or cut 
for firewood or animal fodder. None are 
protected, which is a serious from Nepal’s 
present protected area system, and the 
forest on Phlchowki is one of the last 
examples of this forest type left in Nepal.

८१. �य�तै पिछ�लो समयमा वन 
म��ालयबाट गराइएको फूलचोक�-च��ािगरी सरंि�त 
�े� घोषणा गन�स�ब�धी �ितवेदन, २०६२ को प�ृ 
१४ मा यस �े�को जैिवक िविवधताका स�ब�धमा 
देहायबमोिजम उ�लेख गरकेो पाइयोः

यो �े� जैिवक िविवधताको �ि�ले अ�य�तै 
मह�वपूण� र भ�रपूण� छ । यस फूलचोक� च��ािगरी 
�े�मा १९ िकिसमका �तनधारी ज�तुह� रहेका 
छन् । ितनीह�को �ाकृितक अव�थामा नै संर�ण 
र �यव�थापन ह�नुपन� देिख�छ । साना �तनधारी 
जनावरह�को जीवन �णाली अ�य�तै संवेदनशील 
ह�ने ह�नाले ितनीह�लाई पिछस�म जोगाई 
रा�न जगंली अव�थामा मानवीय र अ�य बा� 
�भावबाट जोगाउनु ज�रत पद�छ । चार �कारका 
रथैाने (endemic) र ९९ �जाितका लोपो�मूख 
तथा संकटाप�न अव�थामा पुगेका वन�पितका 
(Rare and threatened) �जाितह� म�ये 
९२ �जाितका चराह� वनमािथ नै िनभ�र रहने 
तथा अ�तराि��य �तरमै मह�वपूण� मािनएका 
३५ �जाितका चराह� यस �े�मा ब�चा काढ्ने 
गद�छन् । दुल�भ Golden Emperor र Kaiset-I-
Hind �जाितलगायत धेर ैिकिसमका पुतलीह� र 
अ�य िविभ�न िकिसमका जीव जीवा�माह� पाइने 

यो �े� जैिवक िविवधताको �ि�ले अित मह�वूण� 
छ । 

८२. सोही �ितवेदनको प�ृ १५ मा चरा 
संर�णस�ब�धी अ�तराि��य स�ंथाले गरकेो अ�ययन 
�ितवेदन उ�ृत गद� देहायबमोिजम उ�लेख भएको 
दिेख�छः
चरा संर�णको �ि�कोणबाट फूलचोक� वन ��ेको 
मह�व (BCN, 2005)

काठमाड�बाट १६ िक.िम. दि�णपूव�मा पन� 
फूलचोक� पहाडी वन काठमाड� उप�यकाको 
िकनाराको सबैभ�दा अ�लो चुचुरो मा�ै नभएर 
नेपालको अित मह�वपूण� चराह�को �े� 
(Important Bird Area) पिन हो । यो फूलचोक� 
�े� ससंारमै लोप ह�ने अव�थामा पुगेका (Globally 
Threatened) र िनि�त �े�मा मा�ै घुमिफर गन� 
(Restricted-Range) चराका �जाितह�को 
मह�वपूण� वास�थान हो । हालस�म यस �े�मा 
२९७ चराका �जाितह� रकेड� ग�रएका छन् । यस 
�े�को Broadleaved Temperate Forest 
ले Sino-Himalyan Temperate Forest 
Boime मा पाइने मह�वपूण� �जाितह�को 
उ�ले�य सं�या (Significant Populations) 
लाई वास�थान �दान गरकेो छ । यो �े� नेपालमा 
मा� पाइने अित मह�वपूण� चरा काँडे�याकुर 
(Spiny Babbler, Turdoies nepalensis) 
को वास�थान हो ।

८३. उ� अ�ययनले फूलचोक� गोदावरी 
�े�समेतको मह�व र जैिवक िविवधता बारमेा उ�लेख 
गद� यसलाई संरि�त�े� घोषणा गन� िसफा�रस गरेको 
दिेख�छ । सो अ�ययन �ितवेदनको प�ृ १६ मा पया�-
पय�टन उपिशष�कअ�तग�त देहायबमोिजम उ�लेख 
भएको दिेखयोः
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सबैभ�दा धेर ै जनघन�व र जनस�ंया भएको 
राजधनी शहर काठमाड�बाट निजकमा पन� 
यस �े�लाई सरंि�त�े� बनाएमा रा��को एक 
आिथ�क िवकासको मूल �ोत मािनएको पया�-
पय�टनको िवकास गरी िवदेशी मु�ा आज�न गन� 
यो �े� मह�वपूण� ह�नस�छ । यसको जैिवक 
िविवधतालगायतका मह�वह�ले गदा� आकष�क 
पय�टक�य �थलको �पमा प�रणत गन� सकेमा 
यस �े�मा ब�ने मािनसह�को रोजगारी र आय 
आज�न वृि�मा ठूलो टेवा िम�ने देिख�छ ।
फूलचोक� डाँडालाई अ�तराि���य�पले बढी 
मह�वपूण� चरा अवलोकन �े� र वन�पित उ�ान 
मािनएको छ । काठमाड� उप�यकाको सबैभ�दा 
उ�च यस ठाउँबाट सगरमाथा सिहत अ�य सेता 
िहम �ृखंलाह� (Snow Capped Mountains) 
दे�न सिकनुका साथै नेपालको राि��य फूल 
गुराँसलगायतका िविवध �कारका फूलह�को 
अवलोकन गरी भरपुर मनोर�जन �ा� गन� 
सिक�छ । धािम�क �ि�लेसमेत अित मह�वपूण� यो 
फूलले ढािकएको डाँडामा (Flower covered 
hill) पय�टन िवकासको �श�त सभंावनाह� 
देिख�छन् । गोदावरी �े�मा रहेका गोदावरी 
कु�ड, शाही वन�पित उ�ान, म�य�यिवकास 
के�� गोदावरी नदी आिद थप थप पय�टक�य 
आकष�णह� ह�न् । 

८४. यस�कार सरकारी तवरबाटै २०४५ 
साल दिेख २०६२ सालस�म क�रब स� वष�िभ� 
िविभ�न अ�तरालमा गराइएका उपरो� अ�ययन 
अनसु�धानह�बाट गोदावरी �े�को धािम�क, 
सां�कृितकका अलावा पया�वरणीय र जैिवक 
िविवधतास�ब�धी मह�वपूण� त�यह� उजागर भैरहेको 
पाइ�छ ।

८५. गोदावरी �े�को शीरमा रहेको फूलचोक� 

डाडँा काठमाड�मा मनसनु �वेश ह�ने सबैभ�दा अ�लो 
डाडँा र िहउदँ याममा िहमपातसमेत ह�ने तथा मनोरम 
��यावलोकन �थल हो भ�ने देिख�छ । सोही डाडँाको 
तल गोदावरी वन रहेको भ�ने देिख�छ । सो �े�को 
वनलाई िव�बाटै लोप ह�न लागेका िविभ�न �जाितका 
�ख, िव�वा र घासँज�य वन�पितको लािग अ�ययन 
अनसु�धानको के��को �पमा मािनएको पाइ�छ । 
�य�तै उ� �े�मा पाइने काडेँ �याकुरलगायतका 
चराह� नेपालमा मा� पाइने लोपो�मूख �जाितका 
भई संर�णको पखा�इमा रहेको भ�ने िवदेशी िव�समेत 
संल�न भई ग�रएका अ�ययन �ितवेदनह�बाट 
दिेखएको छ । यसका अित�र� उ� �े� पतुली तथा 
अ�य स-साना �तनधारी जीवज�तकुो लािगसमेत 
�िश� रहेको पाइ�छ । गोदावरीको त�लो भेगमा 
�श�त पानीका महुान, ��यात पाचँ धारा तथा नौ 
धारा रहेको भ�ने देिख�छ । गोदावरी प�ुप उ�ान, 
म�य िवकास के�� र नेशनल हाव��रयम रहेको सो �े� 
सीमसार�े�को �पमा समेत रहेको देिख�छ ।

८६. �यस व�रप�रका �े�लाई गोदावरीकु�ड 
नामाकरणसमेत ग�रएको र बा�वष� धािम�क गोदावरी 
मेलासमेत ला�ने गरकेो पाइयो । िविभ�न दवेी 
दवेताका मठ मि�दर, ग�ुबा अवि�थत भई धािम�क 
तथा सां�कृितक �ि�कोणबाटसमेत मह�वपूण� रहेको 
उ� �थानलाई िवशेष संर�ण ग�रन ुपन� भनी नेपाल 
सरकार तथा यनेु�कोको अ�ययन �ितवेदनह�मा 
समेत िसफा�रस ग�रएको देिख�छ ।

८७. सारमा, महाभारत पहाड �ृंखलाको 
क�रब १५१५ िमटरदेिख २७१५ िमटर उचाइस�म 
रहेको यो �े� जलवाय,ु जैिवक िविवधता, भौगोिलक 
अवि�थित र भौगिभ�क अव�था, पा�रि�थक�य 
�णालीसमेतका कारणले जीव िव�ानको जीिवत 
सं�ाहलयको �पमा अवि�थत रहेको दिेखयो । घना 
आवादी भएको काठमाड� उप�यकाको लािग �व�छ 
पानी र वायकुो �ोतका �पमा रहेको यस �े�मा 

नेपाल सरकार
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रहेका वन�पित उ�ान र पाक� मा शहरको धुवँा, धलुो र 
�वनी �दूषणबाट राहत िलन मािनसह� िवदाका िदन 
िव�ाम र घमुिफरका लािग जाने गरकेो पिन पाइयो । 
उप�यका निजकैको खलुा, जैिवक िविवधताले भ�रपूण� 
र �ाकृितक�पमा �याद ैमनोरम तथा स�ुदर गोदावरी 
�े�को मह�वका स�ब�धमा थप िव�ेषण ग�ररहन 
आव�यक देिखएन । 

जैिवक िविवधतालगायतका �ि�कोणबाट 
मह�वपूण� उ� �े�मा िवप�ी गोदावरी माव��स 
उ�ोगको स�चालनबाट �ितकूल असर पर ेनपरकेो 
स�ब�धमासमेत िव�ेषण ह�न वा�छनीय देिखयो ।

८८. �रट िनवेदनमा गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
स�चालनबाट बन िवनाश ह�नकुो साथै, माव�लभ�दा 
पिन �यापक�पमा रोडा ढंुगाको उ�खनन् र कारोवार 
ह�ने गरकेो, िव�फोटनका कारणबाट �यस �े�मा 
रहेका दलु�भ वन�पित, जंगली जनावर, पतुली तथा 
चराच�ुङ्गीसमेतको जैिवक िविवधता न� भएको, 
भू-�य र पानीका महुानह� �दूिषत भएको, �थानीय 
वािस�दा, िव�ालय र अ�य अनसु�धान के��ह�लाई 
असर परकेो आिद िवषयह� �मखु�पमा उठाएको 
देिख�छ ।

८९. िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
िलिखत जवाफ तथा सोतफ� का िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�ले बहसको �ममा गोदावरी �े�को 
वातावरणमा �ितकूल �भाव पन� कुनै काय� उ�ोगका 
तफ� बाट नग�रएको, सो �े�को वातावरण सरं�णका 
लािग व�ृारोपणलगायतका Long term, Short 
terms काय��मह� स�चालन ग�रआएको, 
ISO१४००१ को �माणप� �ा� गन� �ि�या अगािड 
बढाइएको, ६०० जनालाई ��य� रोजगारी िदएको, 
भू-सतहमा िबचलन �याउने, व�यज�त ु लोप ह�ने, 
पानी �दूिषत गन�, �वनी �दूषण, जल �वाह प�रवत�न 

गन�, सां�कृितक र परुाताि�वक िवषयव�तलुाई �ित 
प�ुने काय� नगरकेो र वातावरण सरं�ण र स�ब��न 
काय��म स�चालन गरपेिछ जगंलको साथसाथै जंगली 
जीवज�तकुो सं�यामा समेत उ�लेखनीय�पमा विृ� 
भएको भ�नेसमेत िजिकर िलएको पाइ�छ ।

९०. िनवेदक र िवप�ीह�को उपरो� पर�पर 
िवरोधाभाषपूण� दाबी िजिकरका स�ब�धमा �प� ह�नको 
िनिम� फूलचोक� गोदावरी �े�को पया�वरण र जैिवक 
िविवधतासमेतका स�ब�धमा भएका उपरो� अ�ययन 
�ितवेदनह� नै केलाउन ुवा�छनीय ह��छ ।

९१. त�कालीन �ी ५ को सरकार, वन तथा 
भू-संर�ण म��ालय भू-तथा जलाधार सरं�ण िवभागले 
२०४५ सालमा गराएको मािथ उि�लिखत गोदावरी 
��ेको वातावरणीय िसहंावलोकन, २०४५ को 
िन�कष� र सझुाव ख�डमा अ�य कुराका अित�र� 
यस �े�को जैिवक िविवधता र पया�वरणमा गोदावरी 
माव�ल उ�ोगले पारकेो �ितकूल असरका बारमेा 
दहेायबमोिजम बूदँागत�पमा उ�लेख भएको दिेखयोः

(१) गोदावरी �े�को �ाकृितक वातावरणमा 
वन िवनास र गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
कारणबाट �ितकूल �भाव परकेोले �यँहा 
पाइने व�यज�तु लोप ह�न स�ने, मह�वपूण� 
तथा दुल�भ वन�पितह� लोप ह�न स�ने र 
स�पूण� पा�रि�थितक �णालीमा आघात पु�न 
स�ने देिख�छ ।

(२) गोदावरी माव�ल उ�ोगको िव�तारीकरणबाट 
िवशेषतः भू-��य तथा गोदावरीको सौ�दय�मा 
मा� आघात नपरी �यहाँको �ाकृितक 
वातावरणको स�ब�धमासमेत �ितकूल �भाव 
परकेो देिख�छ ।

(३) म�य पहाडी भेगको �ितिनिध�व गन� यस 
गोदावरी �े�को पा�रि�थितक �णाली 
स�तुलन गन� िवकास िनमा�णका काय�ह� 
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ब�द गरी संरि�त�े�को �पमा िवकास ग�रनु 
उपयु� ह��छ ।

९२. वातावरण संर�ण स�ब�धमा वत�मान 
समयमा ज�तो सोच िवकास नभइसकेको, संवैधािनक र 
कानूनी �यव�थाह� नग�रएको तथा अ�तरा�ि��य�पमा 
समेत वातावरण �ित खासै चासो नदेखाइएको 
अव�थामा नेपालको वन म��ालयअ�तग�त गराइएको 
सो अ�ययन �ितवेदनमा औ�ंयाइएका िवषयह�ले 
जैिवक िविवधता र वातावरण संर�ण�ित मह�वपूण� 
र भिव�यकेि��त �ि�कोण राखेको �प� ह��छ । उ� 
�ितवेदनमा गोदावरी माव�ल उ�ोगको स�चालनबाट 
�यस �े�को जैिवक िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�ता 
र सम� इको-िस�टममा �ितकूल असर परकेो ठोस 
र व�तिुन� आधारसिहत भौितक िवकास िनमा�ण 
काय�ह� ब�द गरी संरि�त�े�को �पमा िवकास गन� 
उपय�ु ह�ने राय िदएको देिखयो । कुनै िववाद नभएको 
समयमा िज�मेवार िनकायबाट �वत�� ढंगबाट भएको 
उ� अ�ययन �ितवेदनमा औ�ंयाइएका िवषयह�लाई 
नजर अ�दाज ग�रहा�न ुपन� कुनै कारण देिख�न ।

९३. यसैगरी त�कालीन �ी ५ को सरकार 
राि��य योजना आयोगको �ाकृितक तथा सां�कृितक 
स�पदा संर�ण प�रषद ्�ारा ग�रएको गोदावरी �े� 
वातावरणीय अव�थाबार े छानिबन �ितवेदन, 
२०४९ मा समेत गोदावरी माव�ल उ�ोग स�चालनबाट 
वन, पय�टन, कृिष तथा पशपुालन, जल�ोतसमेतमा 
असर परकेो कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । गोदावरी 
माव�ल उ�ोगलले वातावरणमा पारकेो असरका वारमेा 
िव�ेषणसिहत उ�ोग ब�द गनु�पन� भनी छानिवन 
काय�दलका बह�मत सद�यह�ले राय �य� गरकेो 
देिख�छ । सो �ितवेदनको बह�मतको रायमा अ�य 
कुराका अित�र� देहायको िवषय औ�ंयाइएको 
पाइयोः– 

गोदावरी माव�ल उ�ोगले यस �े�को क�रब १०० 

हे�टर जङ्गलमा ��य� असर पाद� आएको छ । 
ढुङ्गा, माव�ल उ�खनन् तथा रोडा बनाउने, माव�ल 
तयार गन� आिद ि�याकलापबाट उ�प�न बाढी 
तथा पिहरोका कारण नदीका कमा�ड �े�का 
जनताह�को धान बालीमा मा� वािष�क ब�ीस 
लाख �पैयाँ बराबरको बाली िवनास ह�ँद ैआएको 
छ । �यहाकँो भौगोिलक ि�थित हदेा� जे ज�ता 
�यास गर ेपिन खानीबाट रातोमाटो ब�ने �ि�या 
रो�न स�भव छैन । गोदावरी �े� वन�तपित, 
जनावर, प�छी र पुतलीह�को �ि�कोणबाट पिन 
अ�य�त संवेदनशील छ । �यहाँ ग�रने िव�फोट 
आिदका कारणले अमू�य पुतली तथा दुल�भ 
चराह� सदाका लािग लोप ह�ने ि�थित छ । खानी 
स�चालनबाट �यहाँको स�ुदरता गुमेको मा� 
होइन �यो ��े कु�प ब�न पुगेको छ । �ाकृितक 
स�पदाको िवनाश भएर देश र नेपाली जनताले 
करोड� गुमाउनु प�ररहेको अव�थामा चारसय 
मजदुरलाई रोजगारी िदएको र सरकारलाई वािष�क 
क�रब बाईस लाख �पैयाँ राज� बुझाउने तक�  िदई 
खानीलाई यथावत स�चालन गन� िदएमा �थानीय 
जनताले ठूलो मू�य चुकाउनु पन� ह��छ । साथै 
गोदावरी माव�ल उ�ोगको गितिविधलाई नरोक� 
ग�रने सरं�णका काय��म िदशाहीन मा� ह�दैँन 
िव�ास �जृना गन� पिन ह�न स�दैनन ्। तसथ� 
गोदावरी माव�ल उ�ोग तु��त ब�द गनु�पन� 
देिख�छ । 
गोदावरी �े�को माव�ल िडपोिजट उ�च कोटीको 
नभएको, रा�ो �लाव निन�कने, िबचिबचमा ढुङ्गा 
िन�कने र �लकह� िचरा पन� र माब�ल िझ�दा 
थु�ै माटो र ढुङ्गा िनर�तर हटाउनु पन� भई 
खानी�े� बढाइँदै जानुपन� कुराह� खानीस�ब�धी 
�ितवेदनमा पाइ�छन् । �यसकारण रोडा ढुङ्गाको 
�यापार िवना उ� उ�ोग स�चालन ह�न नस�ने 
दिेख�छ । उ�ोगीले देखाएको प�रमाणभ�दा धेर ै
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बढी रोडा ढुङ्गाको �यापार �यहाँ भइरहेको पिन 
आशंका छ । भौगिभ�क �ितवेदनह�ले पिन खानी 
िव�तार गदा� उ�रितर उ�खनन् गद� लानुपन� 
देखाएका छन् । यसबाट सो उ�ोगको िवकासमा 
रोडा ढुङ्गा �यापार िनर�तर ह�ने अव�य�भावी    
छ । �यसैले यो उ�ोगलाई बढी ढुङ्गा खानीको 
�पमा िलइनु पन� देिख�छ । यस आधारमा पिन 
सो खानी च�न िदनु वा�छनीय छैन ।

९४. उ� रायमा िवप�ी गोदावरी माव�ल 
उ�ोगले �यस �े�को पया�वरणमा पारकेो �ितकूल 
असरका स�ब�धमा �प��पमा औ�ंयाइएको पाइयो । 
खास गरी उ�ोग स�चालनको कारणबाट �यस�े�का 
दलु�भ वन�पित, चराच�ुङ्गी, पतुलीलगायतको 
जैिवक िविवधता मा� न� ह�दैँ गएको नभई �ाकृितक 
सौ�दय�ता नै ग�ुदै गएको र कु�प भएको भ�ने 
िवषय मननीय रहेको देिख�छ । साथै �यस �े�को 
भौगोिलक अव�थाका कारण ज�तासकैु सधुारका 
उपाय गदा�समेत रातोमाटो ब�न नरोिकने भ�ने कुरा 
पिन उ�लेख भएको पाइ�छ । माव�लको भ�डारण र 
गणु�तर दवुै रा�ो नभएको र माव�लभ�दा पिन बढी 
मा�ामा ढंुङ्गा उ�ख�न ग�रएको ह�दँा उ�ोगलाई माव�ल 
उ�ोगभ�दा पिन ढंुङ्गा उ�ोगका �पमा िलनपुन� भ�ने 
�ितवेदनमा औ�ंयाइएको देिख�छ । यसबाट माव�ल 
उ�ोगका �पमा िवप�ी उ�ोगको उपादेयता खासै 
देिख�न । साथै िवप�ी उ�ोगले केही �यि�लाई िदएको 
रोजगार र रा�यलाई बझुाएको राज�भ�दा कैय� गणुा 
पया�वरणमा �ित पगेुको भ�ने �ितवेदनको अशंले 
िवकास र वातावरणिबच स�तलुन कायम ह�न सकेको 
भ�ने पिन देिखदँनै ।

९५. उ� अ�ययन �ितवेदन साथ सलं�न 
International Council for Bird Preservation 
का �ेिसड�ट Russelll W Peterson ले नेपालका 
�धानम��ीलाई स�बोधन गरी लेखेको जलुाई १९८८ 

को प�मा International Council for Bird 
Preservation को �ािविधक अ�ययन �ितवेदनमा 
�कािशत भएको िवषयको आधारमा फूलचोक�को 
त�लो भाग अथा�त गोदावरी �े�मा भइरहेको िनर�तर 
उ�खननको असरबार ेयसरी उ�लेख ग�रएको पाइ�छः

The continued quarrying on the 
lower slopes is major threat, especially to 
the vitally important subtropical forest, and 
this really should be stopped immediately. 

९६. Carolo lanskipp and Tim 
Lanskipp ले International Council for Bird 
Preservation, UK को लािग गरकेो Conservation 
Project for Phulchoki Mountion, Nepal िवषयक 
अ�ययन �ितवेदनको प�ृ ७४ मा देहायबमोिजम 
उ�लेख भएको देिख�छः

If Phulchowki’s forests and their 
wildlife are to continue to survive, action 
must come soon; the quarries must be 
closed and Phulchowki designated a 
protected area. At the present rate of 
destruction, the stage will be reached in the 
foreseeable future where many species will 
disappear. Even if the trees were to recover 
some of the forest inhabitants would take 
many years to recolonize and other would 
never do so.

९७. व�ततुः अदालत �वयंले सबै िवधा 
र िवषयह�मा िवषयगत िवशेष�ता रा�न स�भव 
ह�दँैन । �यसैले कितपय �ािविधक िवषयह�मा 
स�बि�धत िवषयका िव�ह�को भनाईमा अदालतले 
भर गनु�पन� ह��छ । तर �य�ता �ितवेदनह� अ�यथा 
�मािणत नभएस�म मा� िव�सनीय ह�ने गद�छन् । �रट 
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िनवेदनमा आधार िलइएको उ� अ�ययन �ितवेदनमा 
अिभ�य� गरकेो राय अ�यथा हो वा िनजह�को 
उ�ोग�ित यो य�तो पूवा��ह रहेको िथयो भनी िवप�ी 
उ�ोगको िलिखतजवाफमा िव�सनीय आधारसिहत 
ख�डन गन� सकेको पाइदैँन । राि��यदिेख अ�तरा�ि��य 
िव�ह� सलं�न भई फरक िनकायबाट फरकफरक 
समयमा गराइएको अ�ययनबाट २०४५ सालमा 
भएको अ�ययनको िन�कष�लाई नै पनुः पिु� गरकेो 
पिन देिख�छ । �यसैले कुनै िववाद नभएको समयमा 
�वत���पमा ग�रएको उ� अ�ययन �ितवेदनमा 
उ�लेख ग�रएका िवषयह� वै�ािनक, यथाथ�परक र 
व�तपुरक नै भएको अनमुान अदालतले गनु�पन� ह��छ ।

९८. यसका अित�र� त�कालीन �ितिनिध 
सभा, साव�जिनक लेखा सिमित�ारा तयार पा�रएको 
�थलगत अ�ययनस�ब�धी �ितवेदन, २०५० मा 
पिन गोदावरी माव�ल उ�ोग स�चालनबाट �यस �े�मा 
परकेो नकारा�मक असरका बारमेा चचा� ग�रएको 
पाइ�छ । उ� �ितवेदनमा �थानीय वािस�दाह�को 
छलफलमा आधा�रत भई दहेायका िवषयह� 
औ�ंयाइएको देिखयोः

गोदावरी �े� जैिवक िविवधताका �ि�कोणले 
अ�य�त मह�वपूण��े� रहेको छ । धेर ै जातका 
वन�पित, चरा चु�ङ्गी, पुतली र फूलह� एकै 
ठाउँमा धेर ैपाइने, यस �े�मा मानव अित�मणबाट 
पुगेको �ित र माव�ल उ�ोगलगायतका अ�य 
उ�ोगबाट भएको वातावरण �दूषणका बारमेा 
�यापक जनगुनासो रहेकाले उपसिमितले �थानीय 
वािस�दा जन�ितिनिधह� वातावरण संर�णसगँ 
स�बि�धत सघं सं�थाका �ितिनिधह� वन�पित 
उ�ानका र �कूलका �ितिनिधसँग छलफल 
गरकेो िथयो । 
छलफलका �ममा माव�ल उ�ोगको खानीबाट 
धुलो उडेको, धुलोले हावा र वन�पित �दूिषत 
गरकेो, गोदावरी माव�ल उ�ोगलगायत अ�य 

अनेक� कारणबाट गोदावरी फूलचोक� �े�मै वन 
िवनास भएको, �यस �े�मा पाइने वन�पित, 
चराचु�ङ्गी, पुतली र फूलह� िवनाश ह�दँ ैगएको, 
उ�ोग �े�मा ह�ने �लाि�ङ्गले आसपासमा असर 
परकेो, खानी �े�बाट बगेको रातो माटो खेतमा 
जाने र यसबाट उ�पादनमा �ास आएको ज�ता 
कुराह� उठाएका िथए । 

९९. �थानीय वािस�दाले गोदावरी माव�लको 
कारण आ�नो बसोबास र व�रप�रको वातावरणमा परेको 
�ितकूल असरका स�ब�धमा आफूले ��य��पमा 
दखेे भोगेको पीडालाई जन�ितिनिधह� सम� �य� 
ग�रएको उ� भनाईलाई गि�भरतापूव�क िलनपुन� ह��छ । 
यसबाट उ�ोगले िसिज�ना गरकेो रोजगारीबाट �थानीय 
जनता लाभाि�वत भइरहेको र उनीह�को उ�ोग�ित 
सकारा�मक �ि�कोण रहेको भ�ने िवप�ी गोदावरी 
माव�ल उ�ोगको िलिखत जवाफ िव�सनीय दिेखदैँन । 

साथै सोही �ितवेदनमा गोदावरी माव�लले 
माव�लभ�दा पिन ढुङ्गाको उ�पादन बढी गन� गरकेो 
िवषयलाई देहाय अन�ुप औ�ंयाइएको पाइयो

माव�ल उ�पादन गन� उ�ोगको �पमा दता� भएको 
उ�ोगले माव�ल भ�दा रोडा ढुङ्गा बढी उ�पादन 
गरकेो र �यस स�ब�धमा स�बि�धत िनकाय 
चुप लागेको र राज�समेत असूल नगरकेो भ�ने 
स�ब�धमा हेदा�  उ�ोगले िदएको िववरणबाट 
पिन सो कुरा �� ह�न आउँछ । �यस स�ब�धमा 
िवचार गदा� नेपाल अिधरा�य भरमा रोडा ढुङ्गा 
र िग�ी उ�पादनमा कर लगाउने कानून नभएको 
ि�थित देिख�छ । समयमा महालेखा परी�कले 
जानकारी गराउँदा स�बि�धत म��ालयले कानून 
िनमा�ण गन� कुरामा तदा�खता देखाएको छैन । 
यसरी देशको �ाकृितक �ोतको उपयोग ह�ने तर 
रा��ले यसबापत कुनै आ�दानी नगन� र �यि� 
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मा� लाभाि�वत ह�ने अव�था अ�यवहा�रक भएको 
ह�ँदा यस स�ब�धमा तु��तै समायानुकूल ह�ने 
गरी खानीज�य उ�ोगको उ�पादनलाई �मुख 
उ�पादन र सहउ�पादनमा वग�करण गन� तथा 
सहउ�पादनमा समेत आव�यकताअनु�प राज� 
लगाउन सिकने िनयम कानूनह�को �यव�था गरी 
समयानुकूल बनाई राज� िलने �यव�था ह�न अित 
ज�री देिख�छ ।

१००. उपरो� अ�ययन �ितवेदनको 
िन�कष�बाट िवप�ी उ�ोगले माव�लभ�दा पिन बढी 
ढुङ्गा, रोडाको कारोवार गन� गरकेो र राज�समेत 
छ�ने गरकेो भ�ने िनवेदकह�को भनाई स�यतामा 
आधा�रत रहेको मा�न ु पन� ह��छ । �यि� िवशेषको 
आिथ�क लाभका लािग माव�लका आडमा रोडा ढंुगा 
उ�पादन गन� छुट िदई मह�वपूण� �ाकृितक स�पदा 
खतरामा पान�  िदइएको हो भने �यो उिचत ह�न स�दैन ।

१०१. उपरो� अ�ययन �ितवेदनह�का 
स�ब�धमा िनवेदक सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� 
गोदावरी माव�ल इ�डि��जसमेत िवप�ी भएको (ने.
का.प. �वण� शभुज�मो�शव िवशेषांङ्क २०५२ 
प�ृ १६९) �रट िनवेदनमा यस अदालतको िवशेष 
इजलासबाट यसअिघ पिन िववेचना भइसकेको 
देिख�छ । यस अदालतबाट सधुारका उपायह� 
अवल�बन गरी वातावरणमा परकेो असरलाई रोकथाम 
गन� िनद�शन भएकोमा उ� आदेश भएको क�रब दश 
वष�पिछ नेपाल सरकार वन म��ालयबाट २०६२ 
सालमा फूलचोक�-च��िगरी �े�लाई संरि�त�े� 
घोषणा गन� स�ब�धमा पनुः अ�ययन भएको 
देिख�छ । उ� फूलचोक� च��ािगरी सरंि�त�े� 
घोषणा गन�स�ब�धी �ितवेदन, २०६२ मा यस 
�े�को सरं�णका स�ब�धमा देहायबमोिजमको 
िव�ेषण भएको देिख�छः

अित मह�वपूण� अलौिकक जैिवक िविवधता, भू-

��य र वातावरणको िमलन भएको यस �े�लाई 
नेपालको जैिवक िविवधता रणनीित २००२, 
जैिवक िविवधता अिभलेखीकरण आयोजना 
१९९६ लगायतका �ितवेदनह�ले समेत सरं�ण 
गन� उ�च मह�व िदएका छन् । अित मह�वपूण� 
पा�रि�थितक�य �णाली र व�यज�तुह�का 
साथै ितनीह�को वास�थान जोगाउने उ�े�यका 
साथ गरीबी �यूिनकरण र जैिवक िविवधता 
संर�णको लािग वातावरण मै�ी काय��मह� 
स�चालन गन� यस �े�लाई राि��य िनकु�जको 
�पमा �थापना गरी सरं�ण गनु�पन� देिख�छ । 
यसबाट दीघ�कालस�म जैिवक िविवधता सरं�ण, 
�यव�थापन तथा सामूदाियक िवकास गन� साथै 
यसैको मा�यमबाट गरीबी �यूिनकरण गन� राि��य 
मूल नीितसँग एकाकार भई अिघ बढ्न सिकने  
ह��छ । देशको राजधनी काठमाड�को काखैमा 
रहेका �ोत साधनह�को िनर�तर र दीघ�कालीन 
�योग गद� जैिवक िविवधता संर�णका साथै 
सामािजक र आिथ�क िवकासका स�भावनाह� 
पिह�याई अिघ बढ्नु आजको आव�यकता नै हो, 
जुन आजस�म ह�न सकेको छैन । 

१०२. अ�तराि��य सि�ध िसिज�त जैिवक 
िविवधता संर�ण गनु�पन� नेपालको दािय�व र नेपाल 
सरकारले जैिवक िविवधता सरं�णको लािग चालेका 
कदमह�को स�दभ�मा यस �े�को संर�णका स�ब�धमा 
सोही �ितवेदनमा देहायबमोिजम औिच�यता पिु� गन� 
आधारह� उ�लेख गरेको पाइयो :

जैिवक िविवधता महासि�ध, १९९२ को जैिवक 
िविवधता सरं�ण, उपयोग र फाइदाह�को 
�यायोिचत िवतरण गन� लि�त उ�े�यका लािग 
महासि�धका प� रा��ह�को �पले नेपालले 
सन् २००२ मा नेपाल जैिवक िविवधता रणनीित, 
२००० तयार पारी �वीकृतसमेत गराई �ी ५ 
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को सरकार, वन तथा भू-सरं�ण म��ालयले 
काया��वयनमा �याइसकेको छ । सो रणनीितमा 
नेपालमा पाइने स�पूण� ११८ पा�रि�थितक�य 
�णालीह� (Dobremez,१९७२) संरि�त 
�े�िभ� पारी संर�ण र �यव�थापन गन� नीित 
रहेको र सो रणनीित काया��वयन एवम् �ी ५ 
को सरकारको लि�त उ�े�य पूित�का लािग 
यो �े�लाई संरि�त�े�को �पमा �यव�थापन 
गनु�  ज�री छ । म�य पहाडी �े�मा पाइने 
ज�मा ५२ पा�रि�थितक�य �णालीम�ये हाल 
सरंि�त�े�िभ� ज�मा ३३ वटा परकेा छन् । यस 
फूलचोक�-च��िगरी�े�लाई संरि�त�े�को �पमा 
घोषणा ग�रदँा थप पा�रि�थितक�य �णालीह� 
समेिटनुका साथै संर�णको अभावमा लोप ह�न 
लागेका सकंटाप�न अव�थामा पुगेका वन�पित, 
जनावर, पं�ी, िकरा, पुतली आिद �ाणीह�को 
सरं�णमा टेवा पु�ने दिेख�छ ।
गोदावरी माव�ल उ�ोग स�चािलत वन�े� 
व�रपरी घना व�ती िवकास भइरहेको, राि��य 
हव��रयम, से�ट जेिभयस� �कूल, अ�य �कूलह�, 
पु�प उ�ान, मृग कु�ज, कृिष अनुस�धान 
के��को माछा र माह�री फाराम, ICIMODE को 
Domestic Centre ज�ता संरचना र �ाकृितक 
गुफा एवम् अ�य जैिवक िविवधताको Hot Spot 
भएकोले य�ता राि��य मह�वको सामािजक र 
वातावरणीय िहसाबले  अित संवेदनशील �े�मा 
िनर�तर िव�फोटन गरी खानी स�चालन गराई 
रहन उपयु� दिेखएन ।

१०३. उपरो� अ�ययन �ितवेदनह�मा 
औ�ंयाइए िवषयह�का आधारमा गोदावरी माव�ल 
उ�ोगको स�चालनबाट गोदावरी �े�को धािम�क, 
सां�कृितक मह�व र �यस �े�मा िव�मान जैिवक 
िविवधता, पा�रि�थक�य �णाली, भौगोिलक र 

भौगिभ�क अव�थासमेतमा �ितकूल असर पगेुको रहेछ 
भ�ने कुरामा कुनै स�देह ग�ररहन ु पन� भएन । �यित 
मा� होइन यस अदालतबाट सो �े�को पया�वरण 
संर�णका लािग भएको िनद�शना�मक आदेशबमोिजम 
उिचत र पया�� उपायह� अवल�बन ग�रएको वा सो 
गदा�गद� पिन �यस�कारको �ित कम भएको वा ह�ने 
स�भावना रहेको भ�ने पिन देिखएन । उ� �े�को 
पया�वरणीय संवेदनशीलतालाई म�येनजर गदा� 
अ�ययन �ितवेदनह�मा औ�ंयाइएअन�ुप संरि�त 
गरी अ��ुण रा�नपुन� देिखयो । 

 
गोदावरी माव�ल उ�ोगबाट सो �े�मा भइरहकेा 
उ�खननका ि�याकलापह� नपेालको सवैंधािनक 
र कानूनी �यव�थाअन�ुप छन ् छैनन ्भ�ने िनण�य 
िदनुपन� ह�न आएको अक� ��का स�ब�धमा िवचार 
गनु�पन� भएको छ ।

१०४. ��ततु िनवेदनमा िवप�ी गोदावरी 
माव�ल उ�ोगको स�चालनबाट म�ुयतः नेपाल 
अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा १२ को 
उपधारा (१) �ारा ��याभूत �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने मौिलक हक, धारा १८ �ारा �द� आ�नो 
सं�कृित सरं�णको हक, धारा १९ �ारा �द� आ�नो 
धम�को अवल�बन र अ�यास गन� धािम�क हक, धारा 
२६(४) �ारा �द� राि��य स�पदा संर�ण एवं �व�छ 
वातावरणको अिधकार एवं धारा ८८(२) �ारा संरि�त 
साव�जिनक सरोकारको संर�ण गन� पाउने हक हनन् 
भएको भ�ने उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । �य�तै खानी 
तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा १२(१) र दफा 
२७(१) तथा खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १९ को देहाय (ख) तथा िनयम ४३ 
को देहाय (घ), वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा 
७ र दफा १०(१) एवम् वन ऐन, २०४९ को ��तावना 
र �यसको भावनामा अिभ�य� भएका कानूनी हक 
हनन् भएको भ�ने पिन िनवेदकह�को दाबी रहेको 

नेपाल सरकार
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देिख�छ । िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगको िलिखत 
जवाफमा उ� उ�ोगले िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
ज�तो संवैधािनक र कानूनी हक हनन् नगरकेो भ�ने 
िजिकर िलएको पाइ�छ ।

१०५. ��ततु िनवेदन वत�मान अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ जारी ह�नपूुव�को नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ अ�तग�त दायर भएको 
देिखयो । २०५८ सालदेिख २०६८ सालस�मको 
लािग िवप�ी उ�ोगको नवीकरण थप गन� गरी िवप�ी 
नेपाल सरकारबाट २०५३ सालमा भएको िनण�यउपर 
२०५८ सालमा दायर भएको ��तुत �रट िनवेदन 
२०६३ सालमा अ�त�रम संिवधान जारी ह�दँास�म 
क�रब पाचँ वष� �यितत् भइसकेको देिख�छ । �य�तै 
२०६३ सालमा अ�त�रम संिवधान जारी भएको पिन 
हाल क�रब नौ वष� �यितत् ह�न लागेको ि�थित छ । 
यसिबचमा िवप�ी नेपाल सरकारले २०६८ सालदेिख 
२०७८ सालस�म पनुः दश वष� उ�ोगको अविध 
थप गरकेा कारण िनवेदकह�ले लगाउमा रहेको 
अक� िनवेदनसमेत दायर गरकेो देिख�छ । वातावरण 
�दूषण ज�तो आम नाग�रकसगँ ��य� स�ब�ध 
रा�ने साव�जिनक हक िहत र सरोकार िनिहत रहेको 
िवषयलाई संवैधािनक �यव�था प�रवत�न ह�दँाको 
यित लामो समयस�म टुङ्गोमा प�ुन निदइन ु र �याय 
�शासनले पिन �यस �कारको द�ुच�लाई िचन� नस�न ु
अनौठो देिख�छ । लामो आरोह र अवरोहकािबचबाट 
गिु�न पगेुको ��तुत िनवेदनको क�रब १५ वष�पिछ 
सनुवुाई ग�ररहदँा �याय �णाली �ित नै अिव�ास 
िसज�ना ह�नस�ने यस �कारका किमकमजोरीह� 
आगामी िदनमा पनुराविृ� ह�न निदनेतफ�  सजग भई 
म�ुा �यव�थापनलगायतमा त�काल सधुार ग�रहा�न ु
पन� आव�यकता महससु भएको छ ।

१०६. िनवेदनमा खासगरी िवप�ी उ�ोगले 
गरकेो गोदावरी �े�को वातावरण �दूषणको असरबाट 
नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा १२ 

को उपधारा (१) �ारा ��याभूत �व�छ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने मौिलक हक हनन् भएको भ�ने दाबी गरेको 
पाइ�छ । िनवेदकले आधार िलएको उ� संवैधािनक 
�यव�था देहायबमोिजम रहेको दिेखयोः

१२. �वत��ताको हकः(१) कानूनबमोिजम 
बाहेक कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��ताको 
अपहरण ह�ने छैन र मृ�यु द�डको सजाय ह�ने गरी 
कुनै कानून बनाइने छैन ।

�यसै गरी हाल �चलनमा रहेको नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२ मा पिन �वत��ताको 
हकअ�तग�त देहायबमोिजम उ�लेख भएको पाइयोः-

१२. �वत��ताको हकः(१) ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक ह�नेछ र मृ�यु 
द�डको सजाय ह�ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।
(२) कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�को 
वैयि�क �वत��ताको अपहरण ह�ने छैन ।

१०७. त�कालीन र हाल बहाल रहेको 
संिवधानको धारा १२ मा ग�रएका संवैधािनक 
�यव�थाह�मा ताि�वक िभ�नता रहेको देिखदैँन । अझ 
अ�त�रम संिवधानले पूव�वत� संिवधानले भ�दा पिन एक 
कदम अगािड बा�ँन पाउने हकअ�तग�त स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने कुरालाई समेत समािहत गरेको 
दिेख�छ । बा�ँन पाउने हक फगत जीवन धािनरहन 
पाउने िवषयमा� हो भ�ने संकुिचत सोच रा�न ुगलत र 
अपूण� ह�नजा�छ । ब� मानव जीवनलाई मानवीय �तरमै 
अथा�त स�मानपूव�क (Dignified) बा�ँनको लािग 
आव�यक पन� स�पूण� हकह� यसअ�तग�त िनिहत 
रहेको ह��छ भ�ने ब�ुन ु पद�छ । �दूिषत वातावरणमा 
मािनसले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने कुराको क�पना 
गन� नसिकने मा� होइन मानव जीवन नै संकटमा 
पन�स�मको �ितकूल अव�था उ�प�न ह�न स�दछ ।

१०८. हाल �चिलत नेपालको अ�त�रम 
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सिंवधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा ��येक 
�यि�लाई �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक 
ह�नेछ भ�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने िवषयलाई मौिलक हककै 
�पमा �थािपत गन� अ�त�रम संिवधानको यो �यव�था 
दि�ण एिशयाली�े�मा मा� नभई िव�का िवकिसत 
भिनएका मलुकुह�का संिवधानह�मा समेत कमै दे�न 
पाइ�छ । सिंवधानको यो �यव�थाले नेपाली 
नाग�रकलाई मा� नभई नेपालमा ब�ने ��येक 
�यि�लाई समेत �दूिषत वातावरणबाट सवैंधािनक 
उ�मिु� नै �दान गरकेो दिेख�छ । सिंवधानमा मौिलक 
हकका �पमा रहेको यो हक रा�यले कुनै पूव�सत� वा 
अवरोध िवना उपल�ध गराउनकुो िवक�प देिख�न ।

१०९. �य�तै िवप�ी उ�ोगको स�चालनबाट 
गोदावरी �े�को वातावरण िदनानिुदन �दूिषत 
ब�दै गइरहेकोमा िवप�ी नेपाल सरकारले नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा २६(४) 
बमोिजमको वातावरण संर�ण गनु�पन� दािय�व िनवा�ह 
गन� नसकेको भ�ने पिन िनवेदकह�को कथन रहेको 
देिख�छ । िनवेदकले आधार िलएको धारा २६ 
रा�यका नीितह� अ�तग�त समावेश भएको उ� 
�यव�था देहायबमोिजम रहेको पाइयोः-

(४) जनसाधारणमा वातावरणीय �व�छताको 
चेतना बढाई भौितक िवकासस�ब�धी 
ि�याकलापह��ारा वातावरणमा पन� जाने 
�ितकूल असरह� पन� निदन एवम् वातावरणको 
सरं�ण गन� रा�यले �ाथिमकता िदनेछ र दुल�भ 
व�यज�तु, वन र वन�पितको िवशेष सरं�णको 
�यव�था गन�छ ।

हाल �चिलत नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा ३५ रा�यका नीितह�अ�तग�त 
देहायबमोिजम उ�लेख भएको पाइयोः-

(५) रा�यले वातावरण �व�छ रा�न आव�यक 
�यव�था गन�छ । जनसाधारणमा वातावरणीय 

�व�छताको चेतना बढाई भौितक िवकासस�ब�धी 
ि�याकलापह��ारा वातावरणमा पन� जाने 
�ितकूल असरह� पन� निदन एवम् वातावरण 
तथा दुल�भ व�यज�तुको िवशेष संर�णमा रा�यले 
�ाथिमकता िदनेछ । वन र वन�पित तथा जैिवक 
िविवधताको संर�ण, िदगो उपयोग र �यसबाट 
�ा� लाभमा सम�याियक बाँडफाँडको �यव�था 
गन�छ ।

११०. उ� दवैु संवैधािनक �यव�थाले 
वातावरण संर�णमा रा�यको �ाथिमकता रहन ु पन� 
भ�दै िवकासका ि�याकलापह� स�चालन गदा� 
वातावरणमा असर पन� िदन नह�ने अथा�त िवकास र 
वातावरणलाई स�तिुलत ढङ्गले अिघबढाउन ु पन� 
कुरालाई रा�यको नीितकै �पमा �थािपत गरेको 
पाइयो । अझ हाल �चिलत नेपालको अ�त�रम 
संिवधानले पूव�वत� संिवधानलेभ�दा वन तथा जैिवक 
िविवधताको सरं�णका साथै सोको िदगो उपयोग 
र �यसबाट सिृजत ह�ने लाभह�को सम�याियक 
बाडँफाडँलाई समेत रा�यको नीितले स�बोधन गनु�पन� 
गरी वातावरणीय �यायको अवधारणालाई फरािकलो 
पारकेो देिखयो । अ�त�रम संिवधानले अि�तयार गरेको 
यो �ि�कोण अ�तरा�ि��य मा�यताअन�ुप रहेकोसमेत 
दिेखन आउछँ ।

१११. मािथ पिहलो ��का स�ब�धमा 
ग�रएको िव�ेषणबाट वातावरणीय �यायस�ब�धी 
अवधारणा ि�थर वा जड �कृितको नभई समय 
�मसगैँ िवकिसत र प�र�कृत ह�दैँ जाने गितशील तथा 
भिव�यकेि��त अवधारणा हो भ�ने �प� भइसकेको 
छ । आधिुनक िव�ान र �िविधको िवकाससगैँ 
वातावरणीय�े�मा समेत िदन �ितिदन नयानँया ँ
सम�या र चनुौितह� थिपदँै गएका र ितनलाई स�बोधन 
गन�को लािग वातावरणीय �यायको �े�मा समेत 
नवीनतम् �ि�कोणह� देखापद� गएका छन् । िवकिसत 

नेपाल सरकार
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मलुकुह�ले त सय� वष�पिछको वातावरणीय असरको 
लेखाजोखा धेर ैअगािडदिेख आर�भ ग�रसकेका पिन 
छन् ।

११२. २०४७ सालको संिवधान िनमा�ण 
भएदेिख २०६३ सालमा अ�त�रम संिवधान 
जारी ह�ने िव�दूस�म आइप�ुदा जैिवक िविवधता र 
वातावरण सरं�णको �े�मा राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
मा�यताह�मा �यापक प�रवत�न आइसकेको देिख�छ । 
�यसको असर नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
मा �ितिवि�बत ह�न ु �वाभािवक नै हो । भोिल ब�ने 
सिंवधानमा यस िदशामा अझ थप अवधारणाह� 
समावेश ह�नस�ने कुरा अपेि�त नै छ । वातावरणीय 
�यायको स�दभ�मा चचा� ग�ररहदँा भिव�यकेि��त 
�ि�कोण रा�नपन� ह�दँा हालको िव�दूस�म िवकिसत 
भएका अवधारणा, संवैधािनक र कानूनी �यव�था तथा 
राि��य र अ�तरा�ि��य अ�यासभ�दा पिन पिछ फक� ने 
सोच उिचत र िववेकस�मत ह�न स�दैन ।

११३. सम�मा �यि�को बा�ँन पाउने हकलाई 
नेपाल अिधरा�यको संिवधान,२०४७ र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ दवैुले मौिलक हककै 
�पमा �यवि�थत गरकेो पाइ�छ । अ�त�रम संिवधानले 
�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने कुरालाई पिन मौिलक 
हकको कोटीमा राखेको छ । रा�यका नीितह� 
अदालतबाट िसधै काया��वयन ह�ने िवषय होइनन् भ�ने 
त�य इजलासको जानकारीमा रहेको छ, तर मौिलक 
हकको िनवा�ध उपभोगमा कुनै �कारको ब�देज िकमाथ� 
�वीकाय� ह�न स�दैन । रा�यका नीित पिन संिवधानमा 
सजावटका लािग मा� रािखएका होइनन् । संिवधानमा 
एकपिछ अक� गद� हक अिधकारका ठूलठूला िवषयह� 
समावेश गद� जाने तर रा�यका िज�मेवार िनकायह� 
सिंवधान िनिद�� मौिलक हक र नीितह� काया��वयनमा 
उदासीन रहन ु उिचत मा�न सिक�न । िदन नसिकने 
हक अिधकार संिवधानमा स�ंहण ग�रनबुाट रा�यकै 
िव�सनीयतामा कमी आउने हो । �यसैले रा�यका 

स�बि�धत िनकायह�ले संिवधानको भावना र 
�यव�था अ�रशः काया��वयन गन� हर�ण �य�नशील 
रहन ु पद�छ । यिद य�तो नपाइएमा यस अदालतले 
आव�यक आदशे वा िनद�शन िदन स�ने नै ह��छ ।

११४. गोदावरी �े�को मह�व र िवप�ी 
उ�ोगको कारणबाट �यस �े�मा परकेो �ितकूल 
असरका बारमेा मािथ ते�ो ��को िन�पणका �ममा 
पया�� िव�ेषण भइसकेको छ । उ� िव�ेषणका 
आधारमा िवप�ी उ�ोगको स�चालनबाट �यस 
�े�को जैिवक िविवधता र पया�वरणमा परकेो असरले 
संिवधान �द� �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
�यि�को मौिलक हकलाई असर नपरु ्याएको भ�न 
सिकने ि�थित देिखदैँन ।

११५. ��ततु िनवेदन अिघ�लो संिवधान 
अ�तग�त दायर ग�रएको भए पिन हाल अि�तम िकनारा 
ला�दाको अव�थामा अ�त�रम सिंवधान बहाल 
रहेको अव�था िव�मान छ । यसअिघ सूय��साद 
शमा�  ढंुगेलले िवप�ी गोदावरी माव�लको कारणबाट 
सो �े�को वातावरणमा पारकेो �ितकूल असरका 
स�ब�धमा त�काल बहाल रहेको नेपालको संिवधान, 
२०१९ को धारा ११(१) अ�तग�त िनवेदन दायर 
गरकेोमा सो िनवेदनको अि�तम टंुङ्गोसमेत नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ लागू भएपिछ लागेको 
दिेख�छ । सो �रट िनवेदन दायर गदा� बहाल रहेको 
नेपालको संिवधान, २०१९ को धारा ११(१) र नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा १२ मा 
समेत �यि�को बा�ँन पाउने हकलाई समावेश गरेको 
दिेखएको भनी त�काल बहाल रहेको संिवधानअन�ुप 
नै आदेश जारी भएको देिख�छ ।

११६. व�ततुः �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने कुरा मािनसको ज�मिस� र नैसिग�क अिधकार 
हो । जीवनसगँ जोिडएको य�तो �ाकृितक हक 
अिधकार अिवि�छ�न�पमा उपभोग गन� पाउन ुपद�छ 
भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । �ाकृितक �ाणी 
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भएको ह�दँा मािनसको बा�ँन पाउने यो हक कुनै पिन 
सत�, अव�था र ि�थितमा खि�डत ह�न स�दैन ।

११७. �यसमा पिन यस अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको यसै िववािदत िवषयमा िवप�ीह�बाट 
उ�ोगको स�चालन अविध पनुः थप ग�रएउपर ियनै 
िनवेदकह�को तफ� बाट ियनै िवप�ीउपर अ�त�रम 
सिंवधानको �यव�था अगंाली दो�ो �रट िनवेदन परकेो 
देिख�छ । उ� �रट िनवेदनसमेत ��ततु िनवेदनसगैँ 
लगाउमा रही साथै पेस भइरहेको देिखएबाट िनवेदनमा 
उठाइएको िवषयव�तुले संवैधािनक िनर�तरता 
नपाएको भ�न िम�ने अव�था देिखएन ।

११८. यसका अित�र� ��ततु िनवेदनमा 
कुनै फौजदारी कसरु गरवेापत सजाय गनु�पन� वा �यि� 
िवशेषको देवानी हक अिधकार �चलनको िवषय 
समावेश भएको अव�था दिेखदैँन । वादी र �ितवादी 
भई च�ने म�ुामा कुनै एक प�ले िज�ने र अक�ले हान� 
ि�थित रहने ह�दँा कसरु वा घटना घट्दा वा म�ुा दायर 
ह�दँाका अव�थामा िव�मान कानूनअन�ुप नै िनण�य 
िन�पण ग�रनपुन� ह��छ । तर वातावरण �दूषणबाट 
आम नाग�रकलाई पन� गएको असरस�ब�धी 
साव�जिनक िहत र सरोकारको िववाद िनिहत रहेको 
��ततु िनवेदनमा कुनै एक प�ले िज�ने वा हान� 
अव�था ह�ने नभई सम�याियक �ि�कोण र मापद�ड 
अवल�बन ग�रने ह�दँा िनवेदन दायर गदा�का बखत 
बहाल रहेको संवैधािनक �यव�थामा सीिमत रहन ुपन� 
बा�यता ह�दैँन । �दूिषत वातावरणले िनवेदकलाई मा� 
नभई �वयम् िवप�ी गोदावरी माव�लका स�चालक 
र काय�रत मजदरुलगायत �यस �े�को सम� जैिवक 
िविवधतामा समान�पमा असर पान� ह�दँा यिद �य�तो 
अव�था देिख�छ भने वातावरण संर�णका लािग यस 
अदालतले हाल िव�मान सिंवधान र कानूनअन�ुप 
आदशे जारी गन� बाधा पन� देिखदँनै ।

११९. यसरी नै धािम�क सां�कृितक मह�वको 
�ि�कोणबाट मह�वपूण� रहेको गोदावरी �े�मा िवप�ी 

उ�ोग स�चालनबाट परकेो �ितकूल असरबाट नेपाल 
अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा १८ �ारा 
�द� आ�नो सं�कृित सरं�णको हक, धारा १९ �ारा 
�द� आ�नो धम�को अवल�बन र अ�यास गन� धािम�क 
हकसमेत हनन् भएको भ�ने पिन िनवेदन दाबी रहेको 
दिेख�छ । हाल �चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १७ मा िश�ा तथा सं�कृितस�ब�धी 
हक र धारा २३ मा धम�स�ब�धी हकका बारमेा 
�यव�थाह� भएको पाइ�छ । संिवधानले अ�य कुराका 
अित�र� मूलतः आ�नो सां�कृितक स�यता र 
स�पदाको संर�ण र �ब��न गन� तथा आ�नो धािम�क 
�थल र धािम�क गठुीसमेतको स�चालन एवम् सरं�ण 
गन� मौिलक हक ��येक स��दायलाई मौिलक हककै 
�पमा ��याभूत गरकेो देिखयो ।

१२०. गोदावरी �े�मा िविभ�न धािम�क 
�थल र सां�कृितक मह�वका कु�ड, धारा, मठ मि�दर, 
गफुा र बौ� ग�ुबाह� रहेको भ�ने त�यमा िववाद 
दिेखदैँन । साथै १२ वष� गोदावरी मेलालगायतका 
जा�ा र पव� ला�ने गरकेो भ�ने पिन देिखन आउछँ । 
धािम�क र सां�कृितक�पले संवेदनशील �े�मा माव�ल 
उ�खननको लािग खानी स�चालन गदा� �य�ता 
स�पदाह�मा असर पन� कुरा अपेि�त नै दिेख�छ ।

१२१. यसका अित�र� �रट िनवेदनमा 
गोदावरी ज�तो जैिवक िविवधता भएको 
सवंेदनशील�े�मा िवप�ी उ�ोगले लामो समयस�म 
गरकेो िनर�तरको उ�खनन ्काय� खानी तथा खिनज 
पदाथ� ऐन, २०४२ र खानी तथा खिनज पदाथ� 
िनयमावली, २०५६ को �ितकूल भएको भ�ने पिन 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

१२२. िमित २०४२।७।१४ मा लालमोहर 
सदर भएको खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ 
नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
तोकेको िमितदिेख �ार�भ ह�ने �यव�था सो ऐनको दफा 
१ को उपदफा (२) ले गरकेो दिेख�छ । तर जारी भएको 
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बा� वष� ह�दँासमेत लागू ह�न नसकेको उ� ऐन लागू गनु�  
भनी यसअिघ यस अदालतबाट सूय��साद शमा�  ढंुगेल 
िव�� गोदावरी माव�ल इ�डि��जसमेत िवप�ी भएको 
�रट िनवेदनमा िमित २०५२/७/१४ मा आदेश भएको 
(ने.का.प. �वण� शभुज�मो�सव िवशेषाङ्क २०५२ 
प�ृ १६९) देिखयो । सो आदेश भएको पिन चार वष� 
�यितत् गरी िमित २०५६।५।३१ को नेपाल राजप�मा 
�कािशत सूचनाबमोिजम सोही िमितदेिख उ� ऐन 
लागू भएको भ�ने देिखयो ।

१२३. यसरी लागू भएको उ� ऐनको 
��तावना हेदा� सव�साधारण जनताको सिुवधा र 
आिथ�क िहत कायम रा�न र देशको �तुतर आिथ�क 
िवकासको लािग देशमा भइरहेको खानी तथा खिनज 
�ोतह�को िवकास गन� वा�छनीय भएकोले भ�नेसमेत 
उ�लेख भएको पाइ�छ । खानी तथा खिनज �ोतको 
�यवि�थत�पमा उ�खनन् र िवकासबाट मलुकुको �तु 
आिथ�क िवकास गन� ल�य िलएको सो ऐनको ��तावना 
बोधग�य नै देिख�छ ।

१२४. साथै ऐनको दफा ३ ले िनजी वा 
सरकारी जनुसकैु जमीनको सतह वा भू-गभ�िभ� 
रहेको वा पाइएको स�पूण� खिनज पदाथ� नेपाल 
सरकारको स�पि� ह�ने �यव�था गरकेो देिखयो । 
दफा ३क. ले खिनज पदाथ�को �कृितको आधारमा 
धात ुर अधात ुखिनज तथा मह�वका आधारमा अित 
मह�वपूण�, मह�वपूण� तथा बह�मू�य र सामा�य गरी 
खिनज पदाथ�को वग�करण गरकेो पाइयो । खानी तथा 
खिनज पदाथ� िनयमाली, २०५६ को अनसूुिच-१ 
हेदा�  �कृितको आधारमा माव�ललाई अधात ु खिनज 
र मह�वका आधारमा ढुङ्गा, बालवुासगैँ सामा�य 
खिनजको वग�करणमा राखेको देिख�छ ।

१२५. ऐनको दफा ४(१) ले खिनज काय� 
गन� एकािधकार नेपाल सरकारलाई �दान गरकेो र 
दफा ४ को उपदफा (२) मा िवभाग �वयलें वा अ� 
कुनै �यि�लाई खिनज काय� गन� अनमुित िदनस�ने 

�यव�था भएको पाइयो । य�तो अनमुित िदने �ि�या र 
अविध दफा ५ को अित�र� खानी तथा खिनज पदाथ� 
िनयमावली, २०५६ मा समेत समेिटएको दिेखयो ।

१२६. खिनज काय� गदा� वातावरणमा �ितकूल 
असर पान� नह�ने �यव�था सो ऐनको दफा ११क. 
मा ग�रएको दिेख�छ । उ� दफामा म�ुयतः खिनज 
काय� गदा� वातावरणमा उ�लेखनीय (िसि�निफके�ट) 
�ितकूल असर पान� नह�ने, तोिकएबमोिजम वातावरण 
संर�णका बचाउका उपायह� अपनाउन ुपन�, �य�तो 
�ितकूल असर पारकेो दिेखएमा सधुार �याउन 
िवभागले िनद�शन िदनस�ने र �य�तो िनद�शनको 
पालना गनु�  स�बि�धत �यि�को कत��य ह�ने कुरा 
उ�लेख भएको पाइयो । सोही दफाको �ितब�धा�मक 
वा�यांशले �य�तो असर तोिकएबमोिजम ह�ने �यव�था 
गरकेो दिेखयो । 

१२७. खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, 
२०५६ को िनयम ३२ मा वातावरणमा उ�लेखनीय 
(िसि�निफके�ट) �ितकूल असर परकेो मािनने 
आधारह� दहेायबमोिजम तोिकएको पाइ�छः

(१) खानी तथा आधारभूत संरचनाको िवकास 
गदा� भू-उपयोग तथा भू-सतहमा िवचलन 
�याउन स�ने ।

(२) वन िवकास तथा व�यज�तु लोप ह�न स�ने ।
(३) खानीबाट ब�ने पानी तथा धाउ �शोधन गदा� 

िन�कने झोल िवकारह�ले पानी �दूिषत ह�न 
स�ने ।

(४) धुवाँ धुलोले हावा �दूिषत ह�न स�ने ।
(५) ि�िलङ्ग, �लाि�ङ्ग तथा ठूला मेिसनह�को 

�योगले �वनी �दूषण तथा क�पन ह�न    
स�ने ।

(६) ओभर बड�न �ेिलङ्ग आिदले ठोस िवकारको 
सम�या पैदा ह�न स�ने ।

(७) भू-�य, पैरो, िभरालो जमीन ब�ने, माटो 
बगाउने तथा बाटो ब�द ह�ने ज�ता सम�या 
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पैदा ह�न स�ने ।
(८) जल �वाहमा प�रवत�न तथा पानीको 

उपयोगमा असुिवधा ह�न स�ने ।
(९) सां�कृितक, पुराताि�वक �थल तथा 

वन�पित उ�ानह�मा �ित पु�न स�ने ।

१२८. गोदावरी �े�को स�ब�धमा भएका 
मािथ िसंहावलोकन ग�रएका िविभ�न अ�ययन 
�ितवेदनह�को तलुना�मक अ�ययनबाट िवप�ी 
गोदावरी माव�ल उ�ोगले गरकेो उ�खनन् काय�बाट 
िनयमावलीको उपरो�म�ये ख�ड (क), (ख), (ग), 
(ङ), (छ) र (झ) मा उि�लिखत अव�थाह� �जृना 
भएको भ�ने �� ै देिखयो । यसरी हेदा�  िवप�ी माव�ल 
उ�ोगले सो �े�को वातावरणमा उ�लेखनीय 
(िसि�निफके�ट) �ितकूल असर परकेो मािनने पया�� 
आधारह� िव�मान रहेको पाइयो ।

१२९. यसका अित�र� ऐनको दफा १२ को 
उपदफा (१) मा िवभागले राि��य सरु�ा, साव�जिनक 
िहत वा ऐितहािसक मह�वको �ि�कोणबाट कुनै 
�े�लाई खिनज काय�को लािग िनषेिधत�े� घोिषत गन� 
वा कुनै �े�का स�ब�धमा िवशेष सत�ह� तोक� खिनज 
काय� गन� अनमुित िदन स�नेस�मको �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �य�तै राि��य सरु�ा वा साव�जिनक िहतको 
लािग आव�यक देखेमा नेपाल सरकारलाई त�ु�त 
खिनज काय� रो�का राखी अनमुित र� गन�स�ने 
अिधकार ऐनको दफा २७(१) ले �दान गरकेो 
देिख�छ । साथै खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमाली, 
२०५६ को िनयम ४३ (घ) मा समेत साव�जिनक िहत 
वा राि��य सरु�ा वा वातावरणमा �ितकूल असर पन� 
स�ने काय� गन� खानी उ�ोगको अनमुितप� र� ह�ने 
कानूनी �यव�था गरेको पाइयो ।

१३०. गोदावरी सां�कृितक र ऐितहािसक 
मह�वको �े� भएकोमा िववाद भएन । साथै यस �े�को 
जैिवक िविवधता, भौगोिलक र भू-गिभ�क ि�थित, 

पा�रि�थक�य �णाली र पया�वरणीय सवंेदनशीलताका 
स�ब�धमा समेत मािथ �करण �करणह�मा पया�� 
िव�ेषण भएकै छ । िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
उ�खनन् काय�बाट सो �े�को जैिवक िविवधता र 
पया�वरणमा उ�लेखनीय �ितकूल असर परेको 
त�यसमेत �थािपत भएकै पाइ�छ । यस ि�थितमा 
राजधनी ज�तो तीस� लाख जनसं�या भएको घना 
आवादीय�ु शहरी �े�को जलवाय ु र हावापानीको 
जीवनधारा (Ventilator) को �पमा रहेको गोदावरी 
�े�को जैिवक िविवधता र पया�वरण िवनासबाट बहृ� 
साव�जिनक िहतमा संकट आउन नस�ने भ�न िम�ने 
पिन देिखदैँन ।

१३१. यसैगरी िनवेदनमा िवप�ी उ�ोगको 
िनर�तर स�चालनबाट वातावरण सरं�ण ऐन र 
िनयमावलीको �यव�थासमेत उ�लङ्घन ह�न पुगेको 
भ�न े उ�लेख भएको देिख�छ । यस अदालतबाट 
गोदावरी माव�लको म�ुामा भएको आदेशबमोिजम 
वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को िनमा�ण भई िमित 
२०५३।१०।१७ मा लालमोहर र �काशन भएको 
दिेख�छ । उ� ऐनको ��तावना हेदा�  आिथ�क िवकास 
र वातावरण संर�णिबचको अ�यो�याि�त स�ब�धबाटै 
िदगो िवकास ह�ने कुरालाई �यानमा रा�द ैवातावरणीय 
�ासबाट मानव जाित, जीवज�त,ु वन�पित, �कृित 
तथा भौितक व�तमुािथ ह�नस�ने �ितकूल �भावलाई 
यथाश�य कम गरी �व�छ तथा �व�थ वातावरण 
कायम गन� र �ाकृितक �ोतको समिुचत उपयोग र 
�यव�थापनबाट वातावरण सरं�ण गन� उ�े�यबाट उ� 
ऐन जारी ग�रएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

१३२. आिथ�क िवकास र वातावरण 
संर�णिबच अ�तरस�ब�ध भएमा मा� िदगो िवकास 
ह�नस�ने भ�ने उ� ऐनको ��तावनामा समािहत भएको 
भावनाले वातावरणीय �यायको �े�मा िवकास भएको 
अ�तरा�ि��य िविधशा�लाई �प��पमा आ�मसात 
गरकेो दिेखयो ।
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१३३. यसका साथै वातावरणीय �ासबाट 
मानव जाित, जीवज�त,ु वन�पित, �कृित तथा भौितक 
व�तमुािथ �ितकूल �भाव पन� स�ने र यसबाट �व�छ 
तथा �व�थ वातावरण कायम ह�न नस�ने कुरालाई पिन 
��तावनाले �दयंगम् गरकेो देिख�छ । �य�तै वातावरण 
सरं�ण गन� �ाकृितक �ोतको समूिचत उपयोग र 
�यव�थापन ग�रन ुपन� भ�ने सम�याियक मा�यतालाई 
पिन वातावरण सरं�ण ऐनको ��तावनाले समेटेको 
देिखएको छ ।

१३४. ऐनको दफा २ मा वातावरणसगँ 
स�बि�धत िविभ�न पदावलीह�लाई प�रभािषत 
गरकेो पिन दिेख�छ । ख�ड (क) मा “वातावरण”, 
ख�ड (ख) मा “�दूषण” को प�रभाषा गरकेो 
पाइ�छ । उ� प�रभाषाह� �संगवस मािथ पिहलो ��मा 
नै उ�ृत ग�रसिकएको ह�दँा पनुरोि� ग�ररहन ुपरने । 
ख�ड (ग) ले सरं�णको प�रभाषा गद� वातावरण तथा 
राि��य स�पदाको सरु�ा, �याहार, स�भार, स�ब��न, 
�यव�थापन तथा सदपुयोग गन� काय�लाई स�झन ुपन� 
भिनएको पाइ�छ । ख�ड (घ) अनसुार “��ताव” 
भ�नाले िव�मान वातावरणीय अव�थामा प�रवत�न 
�याउन स�ने िकिसमको िवकास काय�, भौितक 
ि�याकलाप वा भू-उपयोगको प�रवत�न गन� कुनै योजना, 
आयोजना वा काय��म स��चालन गन� स�ब�धमा तयार 
पा�रएको ��तावलाई स�झन ु पन� देिख�छ । �य�तै 
प�रि�थितक�य �णाली (इको-िस�टम) को िविवधता, 
�जातीय िविवधता (�पेिसज डाइवरिसटी) तथा वंशाण ु
िविवधता (जेनेिटक डाइवरिसटी) लाई  ख�ड (ञ) मा 
“जैिवक िविवधताको” �पमा प�रभािषत ग�रएको 
देिख�छ । ख�ड (ट) अनसुार “राि��य स�पदा” 
भ�नाले नेपालिभ�का �ाकृितक, सां�कृितक, 
ऐितहािसक, परुाताि�वक, वै�ािनक, आ�याि�मक, 
सौ�दय�परक वा सामािजक �ि�बाट मानव जाितको 
लािग मह�वपूण� मािनने वातावरणसगँ स�बि�धत कुनै 
पिन व�त,ु �थल, वन�पित तथा जीव-ज�तलुाई 

स�झन ुपद�छ भिनएको पाइ�छ ।
१३५. यसका अित�र� कुनै पिन 

��तावह�को �ारि�भक वातावरणीय परी�ण वा 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन गनु�पन� ऐनको दफा ३ 
ले गरकेो पाइ�छ । उ� ऐन �ार�भ भएपिछ ��ताव 
�वीकृत नगराई काया��वयन गन� दफा ४ ले िनषेध 
गरकेो देिख�छ । ��ताव �वीकृितको लािग तोिकएको 
िनकायमा पेस गनु�पन� र �य�तो ��ताव काया��वयन 
गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था �मशः दफा ५ र ६ 
मा समेिटएको पाइयो ।

१३६. वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
को दफा २४ ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल 
सरकारले त�ु�त �ार�भ ह�ने गरी िमित २०५४।३।१२ 
दिेख वातावरण संर�ण िनयमाली, २०५४ बनाएको 
दिेख�छ । उ� िनयमावलीको िनयम ३ ले अनसूुची-
१ मा उ�लेख भएका ��तावह�को �ारि�भक 
वातावरणीय परी�ण र अनसूुची-२ मा उ�लेख 
भएका ��तावह�को वातावरणीय �भाव मू�याकंन 
गराउन ु पन� �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� िनयम ३ 
सगँ स�बि�धत �ारि�भक वातावरणीय परी�ण गनु�पन� 
��तावह� अनसूुची-१को ख�ड (इ) मा खानी �े�का 
बारमेा उ�लेख भएको दिेख�छ । सो को �म स�ंया 
४ मा डेकोरिेटभ ढंुगा (ज�तैः-Marble, Granite, 
Amphibolite/Polished Stone) संकलन तथा 
उ�पादन गन� भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा माव�ल 
संकलन तथा उ�पादन गन� िवप�ी गोदावरी माव�ल 
उ�ोगले �ारि�भक वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन 
गराउन ुपन� देिखयो । 

१३७. साथै अनसूुची-२ मा वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन गनु�पन� ��तावह�को सूची 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� अनसूुचीको ख�ड 
(इ) खानी�े� अ�तग�त �म सं�या २ (ग) मा अधात ु
खिनजको उ�पादन गन� भूिमगत उ�खनन् भए दैिनक 
२०० टनभ�दा बढी र सतही उ�खनन् भए दैिनक 
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४०० टनभ�दा बढी उ�खनन् काय� गन� ��तावह�को 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन गनु�पन� दिेख�छ । 
यसका अित�र� वन, ऐितहािसक, सां�कृितक र 
साव�जिनक खानेपानीका आपूित�का म�ुय �ोतह� 
रहेका �े�मा ग�रने ��तावह�का स�ब�धमा समेत 
�ारि�भक वातावरणीय परी�ण र वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन गराउन ु पन� कुरा उ� अनसूुचीह�को 
अ�ययनबाट देिखन आउछँ ।

१३८. िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगले 
स�चालन ग�ररहेको माव�ल उ�खनन् र उ� खानी 
अवि�थत �े�को संवेदनशीलता र मह�वका कारणबाट 
समेत �ारि�भक वातावरणीय परी�ण र वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन गराउन ु पन� रहेछ भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । तर िवप�ी उ�ोग तथा स�बि�धत 
सरकारी िनकायको िलिखतजवाफ हेदा� �य�तो गरकेो 
भ�ने दिेखदँैन । ऐनको दफा ४ मा यो ऐन �ार�भ 
भएपिछ भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा ऐन लागू ह�नपूुव� 
�थापना भएका उ�ोगका स�ब�धमा उपरो�बमोिजम 
�ारि�भक वातावरणीय परी�ण र वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन गराउन ुपन� वा नपन� भ�ने िवषयमा �प�ता 
नभएको कारण सो काय� नग�रएको भ�ने िवप�ीह�को 
जवाफमा उ�लेख भएको देिखयो ।

१३९. व�ततुः कुनै अमूक ऐन जारी 
ह�नभु�दा अिघ �थापना भएका उ�ोगले वातावरणमा 
असर नगन� र पिछ �थापना भएकाबाट मा� असर पन� 
भ�ने ह�न स�दैन । कुनै उ�ोग �थापना गन� समयमा 
�ारि�भक वातावरणीय परी�ण र वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन गराउन ु पन� कानूनी �यव�था िथएन 
भ�नकुो अथ� कानून बनेपिछ पिन �य�तो नगराउने 
छुट भइरह�छ भ�ने तक�  गन� िम�दैन । �य�तो अथ� गन� 
हो भने २०५३ सालअिघ �थापना भएका उ�ोग वा 
खानीह�ले वातावरण �दूषण ग�ररहन पाउछन् भ�ने 
िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह��छ जनु कुनै पिन �ि�कोणबाट 
उिचत र िववेकस�मत ह�न स�दैन । िव�ान �िविध 

तथा वातावरण म��ालय ज�तो िज�मेवार िनकायबाट 
ऐनको �यव�थालाई देखाएर िवप�ी उ�ोगलाई 
�य�तो छुट िदइरहन ुगैरिज�मेवारीको �ोतक मा� ह�न 
स�दछ ।

१४०. �य�तै वातावरणमा उ�लेखनीय 
�ितकूल �भाव पान� गरी वा जन-जीवन र जन-
�वा��यका लािग खतरा ह�न स�ने िकिसमले �दूषण 
सजृना गन� वा तोिकएको मापद�डिवपरीत कुनै याि��क 
साधन, औ�ोिगक �ित�ान वा अ�य ठाउबँाट �वनी, 
ताप, रिेडयोधम� िविकरण तथा फोहोरमैला िन�काशन 
गन� गराउन नह�ने कुरा ऐनको दफा ७(१) मा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । उपदफा (१) िवपरीत कसैले काय� 
गरी वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल �भाव पारेको 
दिेखएमा तत् स�ब�धमा आव�यक सत�ह� तो�न वा 
�य�तो काय� गन� नपाउने गरी स�बि�धत िनकायले रोक 
लगाउन स�ने अिधकार उपदफा (२) ले स�बि�धत 
िनकायलाई िदएको देिख�छ । साथै उपदफा (३) ले 
कुनै िकिसमको पदाथ�, इ�धन, औजार वा संय��को 
�योगबाट वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल �भाव 
परकेो वा पन� देिखएमा म��ालयले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी �य�तो पदाथ�, इ�धन, औजार 
वा सयं��को �योगमा ब�देज लगाउन स�नेस�मको 
�यव�था गरकेो पिन देिखयो ।

१४१. िविभ�न अ�ययन �ितवेदनह�का 
स�ब�धमा मािथ ग�रएको िव�ेषणका आधारमा 
गोदावरी माव�ल उ�ोगको ि�याकलापबाट �यस 
�े�को वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल �भाव 
परकेो र �यसको रोकथाम अस�भव रहेको भ�ने देिखन 
आउछँ । यस ि�थतमा उ�ोगलाई िनर�तरता िदन ु�यस 
�े�को वातावरणमा िनर�तर उ�लेखनीय �ितकूल 
�भाव प�ररहन िदइरहन ुसरह ह��छ ।

१४२. वातावरण संर�ण ऐनको दफा १०(१) 
बमोिजम वातावरण संर�णका �ि�ले अित मह�वपूण� 
मािनने �ाकृितक स�पदा वा सौ�दय�परक, दलु�भ 

नेपाल सरकार
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व�यज�त,ु जैिवक िविवधता, वन�पित ऐितहािसक तथा 
सां�कृितक मह�वका �थलह� भएको नेपालिभ�को 
कुनै ठाउलँाई नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
�कािशत गरी वातावरण संर�ण�े� कायम गन�स�ने 
पिन देिख�छ । �य�तै उ� ऐन र सो ऐनअ�तग�त बनेका 
िनयम वा िनद�िशकािवपरीत वातावरण �दूषण गन�बाट 
पीिडत प�लाई मनािसब �ितपूित� भराउने �यव�था 
दफा १७ रहेको पाइ�छ भने ��ताव ि�वकृत नगराई वा 
ि�वकृत ��तावको िवपरीत कुनै काय� गन�लाई �य�तो 
काय� त�काल ब�द गराउनेदिेख कसरुको मा�ाअनसुार 
द�ड सजाय ह�ने �यव�था दफा १८ मा भएको पाइ�छ ।

१४३. गोदावरी �े� �ाकृितक सौ�दय�ता, 
जैिवक िविवधता, पया�वरणीय संवेदनशीलता, 
पा�रि�थक�य �णाली, भौगोिलक र भू-गिभ�क अव�था, 
प�ुप उ�ान, राि��य हव��रयम, म��य र मौरी अनसु�धान 
के��, ICMODE को अनसु�धान के��लगायत 
धािम�क र सां�कृितक मह�व र गणुय�ु भएको भ�ने 
देिख�छ । साथै िवप�ी उ�ोगको ि�याकलापबाट 
सो �े�को जैिवक िविवधतालगायतलाई अपरुणीय 
�ित पगेुको भ�ने त�य पिन �थािपत भइरहेको 
देिख�छ । य�तो ि�थितमा उ� �े�लाई संरि�त�े� 
घोिषत नगरी िनर�तर पया�वरणमा हानी नो�सान 
पा�ररहन छुट िदइएबाट वातावरण सरं�ण ऐनको उ� 
कानूनी �यव�था काया��वयन र पालना भएको मा�न 
सिकने ि�थित देिखएन ।

१४४. सारमा, िवकास र वातावरण 
(Development and Environment) यी दवुै 
यथाथ�िबच हाल केही िववाद भए तापिन भौितक 
िवकास र वातावरणिबच ��� देिखएमा दवैुिबच 
तालमेल िमलाएर मानव जाितको �वा��य र जीउने 
बा�ँने अिधकारलाई जोगाउदँै िवकास गन� सिक�छ 
भ�ने मा�यता कायम रहेको देिख�छ । िवकास गन� तर 
�यसको �ितकूलताको �भाव वातावरणमा पन� निदने 
भ�ने अिभयानअ�तग�त लोप ह�न लागेका जीवज�त,ु 

जलचर, पशपु�ंीको संर�ण गन� अिभयान चलाएको 
राि��य अ�तराि��य �े�को मािथ उदाहरण �ेिषत 
भएका छन् ।

१४५. गोदावरी �े�मा िवप�ी माव�ल उ�ोग 
स�चालन नह�ने आधारह� पया�� रहेको पाइ�छ । 
�थमतः व�ती िव�तार जसको बारमेा िजिकर ग�रएको 
छ । दो�ो यो राजधनी उप�यका जसको भू-बनावट 
चारिैतर पहाडले घेरकेो खा�टोको �पमा रहेको 
छ । राजधनीभ�दा मा� १५ िकलोिमटरको फरकमा 
गोदावरी �े� अवि�थत रहेको दिेख�छ । धलुो, 
धुवँा, जैिवक इ�धनको �पमा रहेका िडजेल, पे�ोल, 
मोटर गाडीका टायर अिन िविभ�न �यासँ �या�ँने 
आधिुनक साधनह�को �योगबाट उ�सिज�त काव�न 
�यासँसमेतबाट यस �े�को वातावरण अ�य�त �दूिषत 
भएतफ�  �यान िदन आव�यक छ ।

१४६. मािनसह�लाई बा�ँनको लािग �व�छ 
हावा र �ाण वायकुो आव�यकता ह�नेमा काठमाड� 
उप�यकामा �यसको उपि�थित �ीण ह�दँ ै गएको 
छ । िव�फोटक पदाथ�को �योगबाट िन�कने धुवँा धलुो 
र पहाडको उ�खननले काठमाड� उप�यकािभ�को 
वातावरण �दूषणमा थप नकारा�मक �भाव पान� 
सहयोग परु ्याउने कुरा �वभािवक ह��छ ।

१४७. िवप�ी गोदावरी माव�लको िलिखत 
जवाफमा के कित जीवज�त ु मरकेा, िव�थािपत 
भएका र लोप भएका ह�न भ�ने कुराको आकँडा 
िनवेदकले उ�लेख गन� नसकेको भ�ने �� पिन 
उठाइएको दिेख�छ । व�ततुः घना जंगल भनेको 
जंगली पशपु�छी र जीवज�तहु�को �वत�� िवचरण 
गन� �े� र वास�थानसमेत हो जहा ँउनीह� िनभ�यसगँ 
बा�ँन पाएका ह��छन् । �य�तो जंगलको आसपासमा 
िव�फोटन, मािनसको अनाव�यक ओहोरदोहोर, 
ठूला आवाज र िवचरणबाट जीवज�तमुा सकस 
�याउन ु �वभािवक नै ह��छ । �य�ता जीवज�तहु� 
मािनसह�को आवतजावत र मेिसनका आवाजबाट 
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�िसत भई भा�नपुन� वा वनमा अित�मणका कारण 
िव�थािपत ह�न ुर लोप ह�न ु�वभािवक हो ।

१४८. गोदावरी �े�मा भएको फूलचोक� 
डाडँा काठमाड� उप�यकाको पूव�दि�ण भागमा 
अवि�थत सबैभ�दा अ�लो र उप�यकामा वषा�  गराउने 
मह�वपूण� �े� हो भ�ने कुरा िमिसल संल�न अ�ययन 
�ितवेदनह�बाट �मािणत भइसकेको देिख�छ । 
साथै ह�रयालीय�ु य�तो मह�वपूण� पहाड �ाकृितक 
सौ�दय�तालेसमेत भ�रपूण� रहेको भ�ने देिख�छ । 
यस �े�मा भएको वनको िवनास र खानी उ�खननले 
िसङ्गो पहाड नै लोप ह�ने खतरा छ । �कृितले िदएको 
य�तो अनपुम उपहारलाई िवनास गरी िवप�ीह�ले 
खिनज उ�खनन् पिछ �यसतफ�  छोपछाप पारी पनुः 
जंगल लाउन सिकने र कृितम पहाड बनाउन स�भव 
ह�ने तक�  आफँैमा अ�वाभािवक छ । कारण �कृितले नै 
िदएको देनलाई कृितमले पूरा गन� स�दनै ।

१४९. मािथ ग�रएको िव�ेषणबाट गोदावरी 
�े�मा खानी उ�खननको काय�बाट काठमाड� 
उप�यकाको शोभा समा� ह�ने र जैिवक िविवधता न� 
ह�नेस�मको अव�था देिख�छ । वातावरणीय �व�छता 
कायम गन�, काठमाड� उप�यकामा �दूषण हटाउन, 
िवनास भएका जंगललाई पनुः �थािपत गरी नाङ्गो 
पहाडलाई हराभरा कायम गनु�पन� आव�यकता छ ।

१५०. अक�तफ�  गोदावरी माव�लबाट स�लो 
माव�ल उ�पादन भएको भ�ने पिन देिखदँैन । यसको 
िव�� भएको र यथे��पमा �योग भएको पिन पाइदँनै । 
भारतलगायत िवदेशबाट आयाितत माव�लह�ले बजार 
छाएको देिख�छ । पूव� आदेशबमोिजम अदालतबाट 
भएको िनरी�णमासमेत �यादै कम मा�ामा र केवल 
टु�े माव�ल उ�पादन भई बढी मा�ामा ढंुगा रोडाको 
उ�पादन गरकेो देिखएको छ ।

१५१. �य�तै य�तो संवेदनशील �े�मा खानी 
उ�ोग स�चालन गन�को लािग �ारि�भक वातावरणीय 
परी�ण वा वातावरणीय �भाव मू�याङ्कनस�म पिन 

गराएको देिखदँनै । साथै िवप�ी उ�ोगले यथे� मा�ामा 
कर, द�तरु र रोय�टी बझुाई रा�यले उ�लेखनीय 
आिथ�क लाभ िलन सकेको भ�ने पिन देिखएको 
छैन । रा�यलाई राज� ितनु�पन� अव�थामा उ�ोग 
घाटामा गएको देखाउने र केवल �यि� मा� लाभाि�वत 
भइरहने कुरालाई कुनै पिन �ि�कोणबाट उिचत मा�न 
सिकँदैन ।

१५२. अक�तफ�  हरके खानीको उ�खनन् 
गन� िनि�त आय ु ह��छ । �यसैले खानी स�चालनको 
लािग अनमुित �दान गदा� नै समायाविध िकटान गन� 
खानी ऐन, २०४२ र िनयमावलीको �यव�था बोधग�य 
नै छ । साथै खिनज स�पदा ज�तो रा�यको ��ीको 
�पमा रहेको िवषय िनर�तर�पमा एउटै �यि�लाई 
िदइरहन ु र पाइरहन ु पन� भ�ने कुरा पिन �यायोिचत 
छैन । िवप�ी उ�ोगको िलिखतजवाफ हेदा� गोदावरी 
�े�मा राणाकालदेिख नै गोदावरी पहाडमा उ�खनन 
गरकेो भ�ने दिेख�छ । यस िहसावले पिन उ�ोगले १०० 
वष� नाघी सकेको छ । अिहलेका िवप�ीले उ�ोगको 
�वािम�व िलएको पिन तीस� वष� भइसकेको भ�ने 
दिेखएको छ । यसरी एउटै �यि�लाई लामो समयस�म 
र �यो पिन अदालतमा म�ुा परी िववाद खडा भइरहेको 
अव�थामा �यसलाई छली उ�ोगको �याद थप गरेको 
दिेखदँा य�तो काय�लाई उिचत मा�न सिकँदैन ।

१५३. िवप�ी उ�ोग स�चालन गन� िदने 
वा निदने स�ब�धमा संसद, नेपाल सरकार र यसका 
िनकायह�िबच नै पर�पर िवरोधाभाषपूण� �ि�कोण 
रहेको भ�ने देिख�छ । वन म��ालय र सोअ�तग�तका 
िवभागह�बाट भएको अ�ययनसमेतबाट राि��य 
मह�वको र जैिवक िविवधताय�ु गोदावरी वन�े�मा 
कुनै पिन खिनज उ�खनन् काय� गन� नह�ने भ�ने िन�कष� 
�ा� भएको देिख�छ । ितनै अ�ययनह�को आधारमा 
वन म��ालयबाट िमित २०६५।६।१९ मा िवप�ी 
गोदावरी माव�ल उ�ोग ब�द गन� िनण�य भएको पिन 
दिेखन आउछँ । तर उ� िनण�य लामो समयस�म िट�न 

नेपाल सरकार
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नसक� केही समयप�ात् ससंदीय सिमितको िनद�शनका 
आधारमा उ�ोग पनुः स�चालन गन� िदने िनण�य 
भएको देिखयो । वन म��ालय र िवभागको िलिखत 
जवाफमा उ�ोग ब�द गनु�पन� िजिकर िलइएको पाइ�छ 
तर उ�ोग म��ालय र सोअ�तग�तको खानी िवभाग 
खानी स�चालन गन� िदनपुन� प�मा रहेको पाइ�छ । 
खानी िवभागको िलिखत जवाफमा िवप�ी उ�ोगका 
प�मा िजिकर िलइएकोबाट िवप�ी नेपाल सरकारका 
िनकायह�िबच नै यस िवषयमा एउटै �ि�कोण ब�न 
नसकेको �� देिख�छ ।

१५४. जैिवक िविवधता र वातावरणमा �ास 
पान� कुनै उ�ोग स�चालन गन� िदने वा ब�द गन� भ�ने 
िवषयमा रा�यका �यव�थािपका र काय�पािलका तथा 
काय�पािलकाअ�तग�तका िनकायह�िबच फरकफरक 
धारणा रहेको पाइयो । यसबाट रा�यको वातावरण 
र जैिवक िविवधता संर�ण नीित दरो र �भावकारी 
नभएको �� ह��छ । यिद राि��य मह�वको य�तो 
िवषयमा रा�यका िनकायह�िबच नै �वाथ�को ��� 
ह��छ भने �यसको लाभ रा�यले नभई अ� नै कसैले 
उठाउने कुरा िनि�त छ । �यसैले वातावरण ज�तो 
सवेंदनशील िवषयमा रा�यको एउटै साझा धारणा ह�न 
अिनवाय� छ । य�तो मह�वपूण� िवषयमा संसद तथा 
सरकारकै एउटा िनकायको एक थरी धारणा र अक� 
िनकायको अक�  �ि�कोण रहन ु तथा उ�ोग खो�ने 
र ब�द गन� िवषयमा लकुामारी भइरहन ु शोभनीय 
देिखएन ।

१५५. सम�मा, �कृितका हरके िसज�ना वा 
व�तकुो अि�त�व रिहरहनमुा आ-आ�नै �ाकृितक 
कारण र मह�व ह��छ । हरके व�तकुो पथृकपथृक 
मू�य र मा�यता रहेको ह��छ । कसैको िनिहत उ�े�य 
वा आिथ�क �वाथ�का िनिम� �ाकृितक मू�य मा�यता 
भ�काउने कुरा �वीकाय� ह�न स�दैन । �कृितको 
पिहचान र अि�त�वसगँ जोिडएर रहेका हावा, पानी, 
वनजंगल र जैिवक िविवधता ज�ता िवषयह� कुनै 

एक प�ुतामा�का लािग बनेका होइनन् । ितनको कुनै 
पिन बहानामा �यीकरण ह�न िदन ु ह�दँनै । िवकासको 
नाममा �कृित तथा यसका अवयवह�को आधारभूत 
�व�प वा मा�यता समा� गन� छुट कसैलाई पिन 
ह�दँैन । �कृितले िदएका उपहारको मू�यसगँ िवकासका 
ि�याकलापले िदने लाभको तलुना ह�न स�दैन । 
�यसैले भौितक िवकासका ि�याकलापबाट कुनै 
ठूलै लाभ ह�ने रहेछ भनेपिन �कृित र वातावरणलाई 
नकारा�मक �भाव पान� वा िवनास गन� ि�याकलापले 
िनर�तरता पाउन ुह�दैँन ।

१५६. जसरी हामी कुनै िवकास वा 
आिथ�क लाभका िनिम� हा�ा अम�ुय ऐितहािसक 
धरोहर भ�काउन वा पनु� कुरा गन� स�दैन�, �यसरी 
नै जैिवक िविवधताको मू�यलाई माव�ल वा रोडा 
ढंुगासगँ साटन सिक�न । गोदावरी �े�को धािम�क 
र सां�कृितक स�पदा, जैिवक िविवधता, लोप ह�ने 
अव�थामा रहेका चराच�ुङ्गी, पतुली, वन�पित, 
पा�रि�थितक�य �णाली तथा �ाकृितक सौ�दय�ताको 
कुनै मू�य छैन । य�ता अमू�य �ाकृितक स�पदाह� 
सदूुर प�ुतास�मका लािग संर�णीय र स�ंहणीय ह�दँा 
माव�ल होइन सनु वा िहरा नै पाइ�छ भने पिन गोदावरी 
ज�तो जैिवक िविवधताको संजीवनी पहाड खो�न र 
भ�काउन पाइदँैन ।

अब �रट जारी र खारजे गन� गरी सयंु� इजलासबाट 
�य� भएका रायम�ये के कुन राय कायम ह�ने हो वा 
अ�य के क�तो �कृितको आदेश जारी गनु� उपयु� 
ह�ने हो भ�ने िनण�य िदनुपन� ह�न आएको अि�तम 
��का स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�नआएको छ । 

१५७. �रट िनवेदन �यहोरा हेदा�  िनवेदकह�ले 
मूलतः िवप�ी गोदावरी माव�ल इ�डि��जको खानी काय� 
रो�का गरी खिनज काय� गन� अनमुित त�कालदेिख र� 
गनु� , िनषेिधत�े� घोषणा गनु� , वातावरण सरं�ण�े� 
कायम गनु� , उ�ोगको कारण कृषकह�ले बेहोनु�  परेको 
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�ितपूित� उ�ोगबाटै भराउने �यव�था गनु�  र उ� 
�े�लाई पूवा�व�थामा फका�उन �दूषकदये (Polluters’ 
pay Principle) िस�ा�तको मा�य िस�ा�तअनसुार 
िवप�ी गोदावरी माव�ल इ�डि��जबाट खच� भराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा आदशे ह�नपुन� भ�नेसमेतको 
माग गरकेो देिख�छ ।

१५८. िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगसमेतको 
िलिखत जवाफमा उ�ोगले वातावरण सरं�णका 
स�ब�धमा पया�� उपायह� अवल�बन ग�ररहेको 
छ । सो �े�को वातावरण िवनास नगरकेो ह�दँा खिनज 
काय� गन� अनमुित र� गन� िम�दैन । खानी तथा 
खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा १२ बमोिजम 
खिनज काय� िनषेिधत�े� घोषणा गन� अिधकार खानी 
िवभागलाई र दफा २७ बमोिजम खिनज काय� रो�का 
र अनमुित र� गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई 
भएको ह�दँा अदालतबाट �य�तो अिधकार �योग ह�न 
स�दनै । �यसरी अनमुित र� गनु�पदा�  पिन दफा २७(२) 
बमोिजम उ�ोगलाई मनािसव �ितपूित� िदनपुन� ह��छ । 
�थानीय बािस�दाले उ�ोगको कारणबाट �ित पगेुको 
भनी नआएको ह�दँा साव�जिनक सरोकारको िनवेदनबाट 
�ित यक�न गन� र भराउन निम�ने ह�दँा �रट खारजे 
ह�नपुन� िजिकर िलएको पाइ�छ ।

१५९. यस अदालतको सयं�ु इजलासमा 
रहन ु भएका माननीय �यायाधीश शारदा �े�ले 
गोदावरी �े� जैिवक िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�ता 
र सां�कृितक�पमा �यादै मह�वपूण� रहेको, 
िवप�ी माव�ल उ�ोगको स�चालन गोदावरी �े�को 
पया�वरणको लािग हािनकारक दिेखएको, सूय��साद 
शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल उ�ोगको म�ुामा 
जारी भएको आदशेको पूण� प�रपालना नगरी अवहेलना 
गरकेो भ�ने िन�कष�मा प�ुदै उ�ोगको खानी स�चालन 
अविध २०६८ सालस�म थ�ने गरी उ�ोग वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयले िमित २०५३।७।११ मा 
गरकेो िनण�य तथा खानी तथा भूगभ� िवभागको िमित 

२०५३।६।१६ को प� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ह�ने ठहर ्याएको देिखयो । साथै सो उ�ोग त�काल 
ब�द गरी उ�ोगले पारकेो नो�सानीबापत �ितपूित�  
भराई उ� �े�लाई फूलचोक� च��ािगरी सरं�ण�े� 
घोषणा गनु�  भ�नेसमेत िवप�ी नेपाल सरकारको नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने राय �य� गरकेो पाइ�छ ।

१६०. �य�तै संय�ु इजलासका अका� 
माननीय �यायाधीश �ी तािहरअिल अ�सारीको रायमा 
सूय��साद शमा� ढंुगेल िव�� गोदावरी माव�ल उ�ोगको 
म�ुामा भएको आदेशमा िवप�ी उ�ोगलाई ब�द गन� 
भ�ने उ�लेख नभएको, खानी ऐन लागू र वातावरण 
संर�ण ऐनको िनमा�ण भई खिनज स�पदा तथा 
वातावरण सरं�ण स�ब�धमा िवशेष �यव�थासमेत 
ग�रएबाट िनद�शना�मक आदशेको प�रपालना भएको 
दिेखएको, उ�ोगले ISO १४००१ �माणप� �ा� 
गरकेो, Future Plan ��ततु गरी वातावरण संर�णमा 
पिन �यान परु ्याएको, �थानीय�तरबाट उ�ोग ब�द 
गनु�पन� आवाज नउठेको, जल, �वनी र वाय ु�दूषणलाई 
िनय��ण गद� ह�रयाली �व��न गन� �यास गरेको 
दिेखएकोले कानूनबमोिजम अिधकार�ा� अिधकारीले 
�दान गरकेो उ�ोग स�चालनको इजाजतप� र� गन� 
गरी उ��ेषणको आदशे जारी गन� निम�ने ह�दँा �रट 
खारजे ह�ने भ�नेसमेत उ�लेख भएको पाइ�छ ।

१६१. वातावरणीय �यायको स�दभ�मा 
अ�तरा�ि��य �े�मा िवकिसत भएका नवीनतम् 
अवधारणा, यस अदालतबाट िवकास ग�रएको 
िविधशा�ीय मा�यता, गोदावरी �े�को पया�वरणीय 
र सां�कृितक मह�व तथा िवप�ी गोदावरी 
माव�लको ि�याकलापबाट सो �े�मा परकेो असर 
र �यस स�ब�धमा िव�मान संवैधािनक र कानूनी 
�यव�थासमेतका स�ब�धमा �मशः मािथ पिहलोदेिख 
चौथो ��स�म िव�ततृ�पमा िव�ेषण भइसकेको छ ।

१६२. गोदावरी माव�लको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीह�ले उ�ोगले पिन �यवसाय 
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गन� हकलाई कानूनबमोिजम उपभोग गन� पाउन ु पछ�  
र �यो ब�द गदा� �ितपूित�को �यव�था ह�नपुछ�  भ�ने 
कुरा उठाउन ुभएको पाइयो । तर उ� िवषयव�तकुो 
िनरोपण गन� उपय�ु थलो ��ततु �रट िनवेदन 
होइन । यस बारमेा कानूनबमोिजम दाबी गन� र उपचार 
िलन उ�ोग स�म नै रहेकोले यो �रटबाट उ� 
िवषयव�तकुो िनरोपण गन� िमलेन ।

१६३. उ� िववेिचत सै�ाि�तक अवधारणा, 
व�तगुत त�यह� र िव�मान संवैधािनक तथा 
कानूनी �ावधानह�को सम� आधारमा �दूषण 
िनय��ण र वातावरण संर�णको एजे�डा कुनै एक 
मलुकु िवशेषको मा� नभई िव� समदुायकै साझा 
चासो, सरोकार र दािय�वको िवषय हो भ�ने कुरामा 
िववाद देिखदँैन । साथै वातावरण संर�णको आडमा 
िवकासका ि�याकलापह� ब�दै गनु�पछ�  भ�न ु पिन 
समाजको आिथ�क उ�नितको माग� अब�� पानु�  सरह 
नै ह�ने ह�दँा िवकास र वातावरणिबच स�तलुन कायम 
गरी िदगो िवकासतफ�  अगािड बढ्न ुपन� कुरामा समेत 
िववाद भएन । िवकास र वातावरणिबच स�तलुन कायम 
गन� िवकासका ि�याकलापबाट िसिज�त लाभभ�दा 
वातावरण �दूषणबाट �िृजत हानीको मा�ा बढी ह�न 
नह�ने, िवकासका लाभह�लाई िनि�त वग� र �यि�मा 
मा� सीिमत ह�न निदई फरािकलो र सम�याियक 
ढंगबाट िवतरण गन� तथा �ाकृितक �ोत साधनह�को 
अिधक दोहन नगरी प�ुता�तरणको सिुनि�तता ग�रन ु
पन� ज�ता उपायह� अवल�बन ह�नपुन� मा�यताह� 
िवकािसत ह�दँै गएको देिखयो ।

१६४. �य�तै यस अदालतबाट पिन गोदावरी 
माव�लस�ब�धी ��ततु िनवेदनमा नै उठाइएका 
िवषयह�समेतका स�ब�धमा क�रब २७ वष�अिघ 
उठेको िववादको िन�पण गन� �मदेिख नै वातावरण 
सरं�ण�ित आ�नो गि�भर चासो र सरोकार �य� 
ह�दैँ आएको पाइ�छ । वातावरण संर�णसगँ स�बि�धत 
बागमती नदीको �दूषण, इ�ाभ�ाबाट िन�कने धुवँा, 

धलुो, िव�म टे�पोलगायतका सवारी साधनबाट 
वातावरणमा परेको असर, कागज कारखानाबाट 
िन�कने धवुा ँर फोहर पानीको �यव�थापन, ऐितहािसक 
र सां�कृितक मह�वका �े�ह�को संर�ण, जैिवक 
िविवधता र सीमसार�े�को संर�णलगायतका िविवध 
िवषयह�मा यस अदालतबाट नेपाल सरकारलगायत 
िज�मेवार िनकायह�का नाममा िविभ�न �कृितका 
आदेशह� जारी भएको देिख�छ ।

१६५. िवप�ी गोदावरी माव�ल अवि�थत 
फूलचोक� गोदावरी �े� जलवाय,ु जैिवक िविवधता, 
�ाकृितक सौ�दय�ता, भौगोिलक र भू-गिभ�क अव�था, 
पा�रि�थक�य �णाली, लोप ह�न लागेका जीवज�त,ु 
वन�पित, चराच�ुङ्गी, पतुली आिदको कारणबाट 
जीिवत सं�हालयको �पमा रहेको पाइयो । प�ुप 
उ�ान, राि��य हाव��रयम, म�य िवकास र मौरी तथा 
मगृ अनसु�धान एवम् ICIMODE को के��लगायतका 
अ�ययन अनसु�धान के��ह� यस �े�मा रहेको 
भ�ने देिखदँा यस �े�को जैिवक िविवधता संर�णसगँ 
रणनीितक मह�व पिन देिख�छ । साथै मठमि�दर, 
�ाकृितक गफुा, बौ� ग�ुबा, बा�वष� मेला ला�ने कु�ड 
र धारा अवि�थत भएबाट यस �े�को ऐितहािसक र 
सां�कृितक मह�व पिन �यितकै रहेको पाइयो ।

१६६. िवप�ी गोदावरी माव�लले 
�यूिनकरणका केही उपायह� अवल�बन गरकेो देिखए 
पिन उ�ोग अवि�थत गोदावरी �े�को उि�लिखत 
जैिवक, भौगोिलक र भूग�िभक मह�वले गदा� सधुारका 
�यासह� िफका सािवत भएका देिख�छन् । साथै 
सो �े�को माव�लको गणु�तर तथा भ�डारण रा�ो 
नभएको, थोर ै माव�ल िनका�न बढी मा�ामा ढुङ्गा 
उ�खनन् गनु�पन� र िवप�ी उ�ोगले माव�लभ�दा पिन 
ढुङ्गा उ�ोगका �पमा काम ग�ररहेको देिखएको 
छ । िवप�ी उ�ोगले �दान गरकेो सीिमत रोजगारी र 
बझुाएको राज�को तलुनामा पया�वरणीय �ि�कोणबाट 
अित संवेदनशील सो �े�मा परकेो �ित अपरुणीय 
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देिखएको ह�दँा �यसको सरं�ण गनु�  नै मानव समदुायको 
बहृत िहतको लािग अप�रहाय� भएकोले िवकासका 
ि�याकलापह� अिघबढाई रहन ुकुनै पिन �ि�कोणबाट 
�यायोिचत देिखएन ।

१६७. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १२(१) ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक 
र धारा १६(१) ले �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
हकलाई मौिलक हककै �पमा राखेको दिेख�छ । 
वातावरण �व�छ रा�न जैिवक िविवधता संर�ण गद� 
स�तुिलत र िदगो िवकास गनु�पन� गरी संिवधानको 
धारा ३५(५) ले रा�यको नीित िनिद�� गरकेो 
पाइ�छ । खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा 
११क. ले खिनज काय� गदा� वातावरणमा उ�लेखनीय 
�ितकूल असर पान� नह�ने �यव�था गरी खानी तथा 
खिनज पदाथ�स�ब�धी िनयमाली, २०५६ को िनयम 
३२ मा �य�ता असरह� तोिकएको देिख�छ । िवप�ी 
उ�ोगको ि�याकलापबाट उ� कानूनी �यव�था 
�ितकूल गोदावरी �े�को वातावरणमा उ�लेखनीय 
�ितकूल असर परु ्याएको भ�ने पिन देिखयो । साथै 
ऐनको दफा १२ मा साव�जिनक िहत र ऐितहािसक 
मह�वका �े�लाई खिनज काय� िनषेिधत�े� घोषणा गन� 
सिकने �यव�था भई वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ 
को दफा १० बमोिजम यस �े�लाई संरि�त �े�को 
�पमा िवकास गनु�पन� देिखयो ।

१६८. िनवेदनमा िवप�ी उ�ोगको खानी 
स�चालन अविध २०६८ सालस�म थ�ने गरी िवप�ी 
उ�ोग वािण�य तथा आपूित� म��ालयले िमित 
२०५३।७।११ मा गरकेो िनण�य तथा खानी तथा भूगभ� 
िवभागको िमित २०५३।६।१६ को प� बदरसमेतको 
माग ग�रएको दिेखए पिन सोको अविध नै समा� 
भइसकेको दिेखएको र पिछबाट थप ग�रएको िनण�य 
प�ाचारह� लगाउको �रट िनवेदनबाट बदर भएको 
ह�दँा औिच�य नभएको िवषय बदर ह�ने भनी िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी ग�ररहन ुपरने ।

१६९. तसथ� वातावरणीय �यायको उपरो� 
सै�ाि�तक अवधारणा, यस अदालतबाट वातावरण 
संर�णका स�ब�धमा �ितपािदत भएका निजर 
िस�ा�त, सवंैधािनक र कानूनी �यव�था र फूलचोक� 
गोदावरी �े�को जैिवक मह�व र िवप�ी माव�ल 
उ�ोगको ि�याकलापबाट �यस �े�को पया�वरणमा 
परकेो उ�लेखनीय �ितकूल असरसमेतको स�दभ�मा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ 
को उपधारा (२) बमोिजम दहेायको आदशे जारी ह�ने 
ठहछ� ः

(१) फूलचोक� गोदावरी �े�को जलवाय,ु जैिवक 
िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�ता, भौगोिलक 
र भौगिभ�क अव�था, पा�रि�थक�य �णाली 
र ऐितहािसक, धािम�क, सां�कृितक 
मह�वसमेतका कारण �यस �े�मा खानी 
तथा खिनज काय� स�चालन गनु�  खानी 
तथा खिनज पदाथ� ऐन, २०४२ को दफा 
२७ को उपदफा (१) र खानी तथा खिनज 
पदाथ� िनयमावली, २०५६ को िनयम ४३ 
को देहाय (घ) अनसुार बहृत साव�जिनक िहत 
�ितकूल ह�ने देिखएकोले सोही ऐनको दफा 
१२(१) बमोिजम गोदावरी �े�लाई खिनज 
काय�का लािग िनषेिधत�े� घोषणा गरी खानी 
काय� त�कालैदेिख ब�द गनू� गराउनू र अब 
उ�ा�त कसैलाई पिन �य�तो अनमुित निदनू 
भनी िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, उ�ोग वािण�य 
तथा आपूित� म��ालय र खानी तथा भूगभ� 
िवभागका नाउमँा िनर�तर �कृितको परमादेश 
(Continious Mandamus) जारी ह��छ ।

(२) िवप�ी गोदावरी माव�ल उ�ोगले लामो 
समयस�म गरकेो खानी तथा खिनज काय�बाट 
�यस �े�को भू-सतहमा परकेो �ितकूल 
असर, पया�वरण र जैिवक िविवधतामा परेको 
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�ितसमेतको यथाथ� र वा�तिवक ि�थित 
पिहचान गरी �यसबाट सिृजत नकारा�मक 
असरलाई �यूिनकरण गद� सो �े�लाई पूव�वत 
�ाकृितक अव�थामा फका�उनको लािग गनु�पन� 
सरं�ण र सधुारका काय�ह� तथा संर�ण�े� 
वा आर� वा िनकु�ज वा जे जो उपय�ु 
ह��छ सोको घोषणा गरी �यसको उिचत 
�यव�थापन र स�चालनसमेतको लािग ग�रन ु
पन� आव�यक कानूनी र नीितगत �व�ध, 
काय��म र �ोत साधन �यव�थापनसमेतका 
स�ब�धमा रायसिहतको सझुाव िदन वन 
म��ालय, वातावरण म��ालय, खानी तथा 
भूगभ� िवभागका �ितिनिधका साथै स�बि�धत 
िवषयका कि�तमा दईुजना िव� सि�मिलत 
सिमित बनाई यो आदशे �ा� भएको िमितले 
छ मिहनािभ� अ�ययन अनसु�धानको काय� 
स�प�न गनू�  गराउनू भनी िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेतका 
नाममा आदेश जारी ग�रएको छ ।

(३) उपरो�बमोिजमको सिमितको िसफा�रसलाई 
म�येनजर गरी पया�वरण संर�णका �ि�ले 
अितमह�वपूण� फूलचोक� गोदावरी �े�को 
जलवाय,ु जैिवक िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�, 
भौगोिलक र भौगिभ�क अव�था, पा�रि�थक�य 
�णाली, दलु�भ एवं सङ्कटाप�न जीवज�त ुर 
वन�पित र ऐितहािसक धािम�क सां�कृितक 
मह�वसमेतका �ि�कोणबाट सो �े� र मानव 
ब�तीको िबचमा सीमा कायम गरी ती सबैको 
न�सा खडा गरी उ� �े�लाई वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) 
अनसुार यो आदशे �ा� भएको िमितले एक 
वष�िभ� संरि�त�े� वा अ�य �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम आर� वा िनकु�ज वा जे जो 
उपय�ु ह��छ घोषणा गनू� भनी नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
जनसं�या तथा वातावरण म��ालय र वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयको नाउमँा परमादेश 
जारी ग�रिदएको छ ।

(४) उपरो� ख�ड (क), (ख) र (ग) बमोिजमको 
समय सीमािभ� काय� स�प�न नभएस�म 
आदेश काया��वयनको अ�ाविधक 
�गित िववरण वातावरण म��ालय र बन 
म��ालयबाट हरके तीन-तीन मिहनामा पेस 
गन� लगाउनू ।

(५) आदेश काया��वयनको िनिम� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
स�बि�धत िनकायमा पठाई सोको िनयिमत 
अनगुमन यस अदालतको अनगुमन तथा 
िनरी�ण महाशाखाले गनू� ।

उ� रायमा सहमत छ� ।
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत:- िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

आदेश िमित : २०७२।६।७।५
०६८–WF–०००५

म�ुा : परमादेश / �ितषेध

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ९ ि�थत ल �टुडे�टस सोसाइटी, 
काठमाड�को अि�तयार �ा� ऐ. सं�थाका 
सद�य अपूव� खितवडासमेत

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

§ �यि�को साव�जिनक�करणले �व�छ 
सुनुवाइमा �ितकूल असर परकेो भ�नेसमेत 
िनवेदन दाबी रहकेो छ । ��येक �यि�ले 
�व�छ सुनुवाइस�ब�धी अिधकार �ा� 
गन� भएकोले साव�जिनक�करणले �याियक 
िनकाय पिन पूवा��ही ब�दछ भनी शङ्का 
�य� गनु� उिचत होइन । संिवधान, कानून 
तथा �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम 
�याय स�पादन ह�ने ह�दँा कुनै अमकु 
सूचनाबाट �याियक िनण�यमा असर पन� 
वा �याियक िनण�य �भािवत ह�न े भनी 
�याियक �वत��ताको मू�य मा�यता मािथ 
नै शङ्का �य� गरी गलत धारणा बनाउनु 
मनािसब नह�ने ।

(�करण नं.९)

§ कुनैपिन �यि� फौजदारी कसरुमा 
िहरासतमा वा थनुामा रहकेो अव�थामा 
अ� �यि�को भ�दा िनजको वैयि�क 
�वत��ता केही हदस�म िनयि��त ह�न 
पु�न जाने ह�दँा वैयि�क �वत��तालाई 
असीिमत, अिनयि��त, पूण� र िनरपे� 
हकको �पमा �हण गन� िम�न ेनह�ने । 

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� अपूव� 
खितवडा, सभुास लािमछाने र �िवण सवुेदी

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § छापाखाना तथा �काशनस�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा १४(ङ), दफा २७

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२

 § यातनास�ब�धी �ितपूित�  ऐन, २०५३ को 
दफा ६(१)

आदशे
�या.सशुीला काक� : सव��च अदालत 

िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम 
पूण� इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� �यहोरा एव ंठहर यस�कार छ :

संिवधान �द� हक अिधकार तथा नेपाल प� 
भएका िविभ�न मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
द�तावेज�ित सचेत रही नाग�रकको �व�छ पूप��को 
अिधकारसिहतको मौिलक हकको संर�ण गनु�  
हा�ो स�ंथाको कत��य भएको ह�दँा साव�जिनक 
सरोकारको �पमा यो िनवेदन गरकेा छ� । संिवधानले 
��याभूत गरकेा मौिलक हक तथा फौजदारी �यायका 

नेपाल सरकार

�नण�य नं. ९५७६
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आधारभूत िस�ा�त िव�� ह�ने गरी नेपाल �हरीले 
कुनै आरोपमा प�ाउ गर े लग�ै �य�ता �यि�लाई 
अपमानजनक�पमा साव�जिनक गन�, आरोप पिु� भएझ� 
गरी साव�जिनक�पमा स�चार मा�यममा ��ततु गन� 
घटनाह� बार�बार देखा परकेो कारण आ�मस�मान 
गमुाउन ु परकेो छ । यसरी साव�जिनक�पमा स�चार 
मा�यममा ��तुत गदा� स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक, िनद�िषताको अनमुानस�ब�धी हक, कानून 
�यावसायीसगँ स�लाह िलन पाउने हक, स�म 
अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको 
हक, यातना िव��को हकलगायतका मौिलक हकह� 
हनन् ह�ने गरकेो छ । �चिलत नेपाल कानूनले प�ाउ 
गरकेो �यि��ित अपराधी �ितत ह�ने गरी मानस�मान 
र �ित�ािवपरीत साव�जिनक गन� अिधकार �हरीलाई 
�दान गरकेो छैन । य�तो काय� �यायका मा�य 
िस�ा�तिवपरीत हो । नेपाल प� भएको संय�ु रा�� 
सघंीय नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अनबु�धको धारा ७, १०(२)(क), १४(२) १४(३)
(ख) र नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१२, २४(२)(५), (९) धारा २६ र धारा १०० िव�� 
ह�ने गरी प�ाउ परकेो �यि�लाई अपराधीको �पमा 
साव�जिनक गन� काय�बाट �यि�को मौिलक हक र मानव 
अिधकारको हनन् ह�न गएको छ । �यसैले य�तो काय�लाई 
त�काल रोक� अपमानजनक�पमा साव�जिनक नगन�, 
�य�तो समाचार स��ेषणमा िनय��ण र सपु�रवे�ण 
गन� परमादेश �ितषेधलगायत जो चािहने आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँसाथै ��ततु �रट िनवेदकह�को टुङ्गो 
नलागेस�म अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन िजिकर ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत कागजात साथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 

पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई र आफँै वा 
आ�नो �ितिनिध�ारा िलिखत जवाफ िलई उपि�थत 
ह�न ुभनी �रट िनवेदनको १ �ित न�कल साथै राखी 
िवप�ी नं.६ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको 
माग गरकेो स�ब�धमा त�काल अ�त�रम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था देिखएन भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६७।३।२ को आदेश ।

संिवधान �द� मौिलक हक तथा फौजदारी 
�यायका आधारभूत िस�ा�तह�को प�रपालना 
गन� स�दभ�मा यस म��ालय �ितब� छ । प�ाउ 
परकेो �यि�को सिंवधान �द� मौिलक हक तथा 
�यायालयको �याय स�पादन गन� काय�लाई �ितकूल 
असर पान� कामकारवाही यस म��ालयबाट भएको 
छैन । संिवधान �द� �य�ता अिधकारको सरं�ण 
स�ब��न एवं काया��वयनको स�दभ�मा यस म��ालय 
पूण��पमा सचेत रहेको र यस म��ालयको कुनै काम 
कारवाहीबाट �रट िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारको 
हनन् नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने सूचना तथा स�चार म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

यस काया�लयको काम कारवाहीबाट कुनै 
आरोप लागेको अिभय�ुलाई िव�तुीय वा छापा 
स�चार मा�यममा साव�जिनक ग�रएको छैन । 
अिभय�ुलाई प�ाउ गन� तथा अपराध अनसु�धान 
गन� काय� यस काया�लयको काय��े�िभ�को िवषय 
होइन । अनसु�धान काय� परुा भई �ा� ह�न आएका 
सरकारवादी म�ुामा �ा� �माणका आधारमा म�ुा च�ने 
नच�नेस�ब�धी अिभयोजन िनण�य यस काया�लयमा र 
मातहतका सरकारी विकल काया�लयबाट ह�दँै आएको 
छ । �यि�का मौिलक हक र मानव अिधकार�ित 
संवेदनशील रहदँ ै कानूनको शासनलाई साकार पान� 
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�ितब� यस काया�लयको काम कारवाहीबाट िनवेदकले 
िजिकर िलएका काय� भए गरकेो अव�था नह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने महा�यायािधव�ाको 
काया�लयबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

अनसु�धानको प�रणाममा नाग�रकको 
ससूुिचत ह�ने अिधकारको �व��न गन� साव�जिनक�करण 
गदा� �यसले नाग�रकह�लाई सरु�ाको अनभूुित 
गराउनकुा साथै स�बि�धत अपराधबाट ब�नसमेत 
नाग�रकलाई सिजलो तथा सजग बनाउने �प� 
छ । अपराधीले समाजमा अपराध घटाउने र �यही 
समाजमा लकेुर ब�ने ह�दँा अनसु�धानको �ममा 
अिभय�ु साव�जिनक�करण गदा� समाजले समेत 
अपराध तथा अिभय�ुको बारमेा मह�वपूण� सूचना �ा� 
गद�छन । समाजले समेत अपराध तथा अिभय�ुको 
बारमेा मह�वपूण� सूचना �हरीलाई उपल�ध गराउने 
ह�दँा अपराध रोकथाम तथा िनय��ण गन� ज�तो 
चनुौतीपूण� काय�मा �हरी तथा समाजको सहकाय�बाट 
सफलता �ा� भई कानूनको उ�लङ्घन गन� �यि�ह� 
सजायबाट उ�मिु� पाउने अव�थाको अ�त ह�न 
जा�छ । �यसैले िनि�त सीमामा रही �य�तो सूचना 
साव�जिनक�करणले कसैको हकमा असर नपन� 
भएको ह�नाले अपराधस�ब�धी सूचनालाई �काश नै 
नहोस् भ�न िम�ने होइन । कुनै कानून र संिवधानको 
�यव�थाले �य�तो उ�मिु� कुनै कसरुदार अिभय�ु 
वा शंिकत �यि�लाई �दान गरकेो छैन । जहासँ�म 
कसरुदार �मािणत नभएस�म िनद�ष मा�नपुन� 
सवैंधािनक र आधारभूत मानव अिधकारको कुरा 
छ सोको ता�पय� अदालती �ि�या र काय�िविधको 
लािग हो । पीिडत जाहेरवालाले पिन फैसला 
नभएस�म अिभय�ुलाई िनद�ष मा�नपुन� अपराधको 
��य�दश�ले पिन अिभय�ुलाई िनद�ष मा�नपुन� वा 
अिभयोग लगाउने सरकारी प�ले पिन िनद�ष मा�नपुन� 
भ�ने सो िस�ा�तको कथन होइन । �य�तो हो भने 
जाहेरवालाले अिभय�ुको िव�� जाहेरी नै िदन 

नह�ने ज�तो अितशयोि�पूण� �या�या ह�न जा�छ । 
�यसैले उि�लिखत आधारमा िवप�ीले हकदैयािविहन 
र आ�मपरक िनवेदनमा िवप�ी �रट िनवेदकह�ले 
िलएको दाबी झ�ुा भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �हरी �धान काया�लयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकको संवैधािनक हक अिधकार 
हनन ह�ने काय� गन� मातहतका कुनै पिन िनकायलाई 
कुनै िकिसमको आदेश िदएको छैन । साथै िनवेदकको 
उि�लिखत हक अिधकार हनन् गरकेो भनी िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा किहकँतै िकटानी दाबी िलन स�न ु
भएको छैन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको गहृ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल �हरीले कुनै पिन �यि�लाई प�ाउ 
गरी अपराधीसरह साव�जिनक गरकेो काय� संिवधान, 
कानून तथा नेपाल प� भएका सि�ध स�झौतािवपरीत 
छ भ�ने िजिकर छ त�स�ब�धमा नेपाल सरकार 
कुनै पिन �यि�को संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकारको सरं�ण र स�ब��न गन� सचेत रहेको र 
अपराधी ठहर भएका �यि�को समेत संवैधािनक एवं 
कानूनी हक अिधकारह� सिुनि�त गन� कुरामा अ�य�त 
सचेत र संवेदनशील रहेको �यहोरा अवगत गराउदँ ैयस 
स�ब�धमा किहकँतै �िुटह� भएको भए नेपाल सरकार 
भिव�यमा �यसलाई समेत सधुार गरी रा�यलाई 
कानूनी रा�यको अवधारणाअन�ुप स�चालन गन� 
कुरामा �ितब� रहेको �यहोरासमेत अवगत गराउन 
चाह�छु । �यसैले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

कुनै अिभयोगमा प�ाउ परेका �यि�ह�लाई 
प�ाउ पना�साथ साव�जिनक�करण गरी अपराधी नै 
भएको �ितत ह�ने गरी ग�रने सूचना स��ेषणस�ब�धी 
काम कारवाहीबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२, २४ र २६ लगायतका मौिलक 
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हकह�को हनन् ह�नस�ने स�भावना रहन स�ने 
िन�कष�मा यो इजलास पगेुको ह�नाले यस अदालतको 
सवंत् २०५९ सालको �रट नं. २७२९ िनवेदक 
अिधव�ा �ी माधवकुमार ब�नेत िवप�ी �ी ५ को 
सरकार मि��प�रषद ्, मि��प�रषद ्को सिचवालय 
िसंहदरबारसमेत भएको परमादशेको म�ुामा भएको 
आदशेसगँ यो इजलास सहमत ह�न नसकेकोले 
सिंवधानको धारा २७ को सूचनाको हक र संिवधान 
�द� अ�य धारा १२, २४ र २६ का मौिलक हकह�मा 
साम�ज�यता ह�ने गरी सवंैधािनक �या�याबाट िनि�त 
िस�ा�त कायम गरी ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट िनण�य ह�न ुउपयु�� 
देिखनाले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(घ) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन पूण� 
इजलासमा पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०६२।११।२६ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी अपूव� खितवडा, �ी सभुास लािमछाने 
र �ी �िवण सवेुदीले कुनै �यि�को प�ाउको वैधता 
स�ब�धमा अदालतमा ��ततु नगरी अपराधमा सलं�न 
रहेको भनी साव�जिनक ग�रन ु �यि�को संिवधान 
�द� हक हनन् ह�न ुहो । कुनै कसरुमा आरोप लागेको 
�यि�लाई अपमानजनक�पमा साव�जिनक गनु�  भनी 
कानूनले नभनेको अव�थामा �यसको उ�लङ्घन ह��छ 
भने मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकसमेत 
हनन् ह�न ुहो । प�ाउ परकेो �यि� अपराधी हो, होइन 
भ�ने अिधकार �हरीलाई होइन अदालतलाई छ । 
प�ाउ परकेा �यि�लाई साव�जिनक गन� तथा ति�वर 
िलने िदने, प�कारले अपराधी भनी स�चार मा�यममा 
��ततु गन� गरबेाट �यि�को मानवीय �ित�ामा 
आचँ प�ुन गएको छ । यसकारण अपमानजनक�पमा 
साव�जिनक गन�, स�चार मा�यममा ��तिुत, �शारण 
र �काशन गदा� फौजदारी �याय �यव�थामा �ितकूल 

असर पन� जाने ह�दँा िनवेदन माग दाबीअनसुार �रट 
जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले प�ाउ परेको 
�यि� स�चार मा�यमबाट साव�जिनक ह�दैँमा �माणबाट 
पिु� नभएस�म िनजउपर अिभयोग ला�न र कसरु ठहर 
ह�न स�दैन । प�ाउ परकेो �यि�लाई साव�जिनक गरकैे 
आधारमा मया�िदत�पमा स��ेषण ग�रएको सूचनाबाट 
िनजको मैिलक हक हनन् भएको भ�न िम�दैन । 
खलुा इजलासबाट स�पादन ह�ने �याय पारदश� ह�ने 
भई तहगत�पमा फैसला परी�णसमेत ह�ने भएकोले 
सूचना स��ेषणबाट �याियक िनण�य �भािवत ह�ने भ�ने 
ह�दँैन । कानूनले िनषेध गरकेो काय� कसैबाट भएमा 
उ� काय�बाट पीिडत ह�न पगेुका प�ले कानूनी माग� 
अवल�बन गन� स�ने नै ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� अव�था 
नभएकोले खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

यसमा कुनै कसरुको आरोप लागेका �यि�लाई 
प�ाउ गरपे�ात् अपमानजनक�पमा साव�जिनक 
गन� तथा ति�वर िलने िदने, प�कारले अपराधी भनी 
स�चार मा�यममा ��ततु गन� काय�बाट नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�को धारा ७, १०(२)(क), १४(२), १४(३)
(ख) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२, २४(२) (५), (९), २६ र १०० िवपरीत भएकोले 
काय� त�काल रोक� अपमानजनक�पमा साव�जिनक 
नगनु�  र �य�तो समाचार स��ेषणमा िनय��ण र 
सपुरीवे�ण गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकर देिख�छ ।

िवप�ीह� नेपाल सरकारसमेतबाट पेस 
भएको िलिखत जवाफमा िनि�त सीमामा रही ग�रएको 
सूचना साव�जिनक�करणले कसैको हकमा असर 
नपन� ह�नाले अपराधस�ब�धी सूचनालाई �काश नै 
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नहोस् भ�न िम�ने होइन । कुनै कानून र संिवधानको 
�यव�थाले �य�तो उ�मिु� कुनै कसरुदार अिभय�ु 
वा शङ्िकत �यि�लाई �दान गरकेो छैन । कुनै पिन 
�यि�को सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको 
सरं�ण र स�ब��न गन� सचेत रही अपराधी ठहर 
भएका �यि�को समेत संवैधािनक एवं कानूनी हक 
अिधकारह� सिुनि�त गन� कुरामा सचेत र संवेदनशील 
रहेको �यहोरा अवगत गराउदँै यस स�ब�धमा किहकँतै 
�िुटह� भएको भए भिव�यमा �यसलाई समेत सधुार 
गरी रा�यलाई कानूनी रा�यको अवधारणाअन�ुप 
स�चालन गन� कुरामा �ितब� रहेको भ�ने �यहोरा 
उ�लेख गरकेो दिेखयो ।

��ततु �रट िनवेदन संय�ु इजलाससम� 
सनुवुाइ ह�दँा यही िववािदत िवषयमा दायर भएको सवंत् 
२०५९ सालको �रट नं. २७२९, िनवेदक अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेत िवप�ी त�कालीन �ी ५ को सरकार 
मि��प�रषद,् मि��प�रषद्को सिचवालयसमेत भएको 
परमादेशको �रट िनवेदनमा “िनवेदकले माग गरकेो 
िवषयका स�ब�धमा कानूनी �यव�था भइरहकेो 
कानूनले िनषेध गरकेो �य�तो काय�को स�ब�धमा 
पीिडत प�ले कानूनी माग� अवल�बन गन� स�ने 
नै ह�दँा िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखएको” भ�ने आधारमा िनवेदन 
खारजे ठहरी िमित २०६२।११।२६ मा फैसला 
भई कायम भएको �िलङसगँ असहमित �य� गरी 
िनवेदकले माग गरकेो नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा २७ को सूचनाको हकको �यव�था 
धारा १२, २४ र २६ सगँ साम�ज�यता ह�ने गरी पूण� 
इजलासबाट संवैधािनक �या�याबाट िनि�त िस�ा�त 
कायम ह�नपुन� भनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पेस गन� भ�ने 
आदशेानसुार यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न 
आएको छ । अब, २०५९ सालको �रट नं. २७२९ मा 
�ितपािदत िस�ा�त कायम रहन स�ने हो होइन ? उ� 

�िलङसगँ असहमत �य� गरकेो संय�ु इजलासको 
आदेश िमलेको छ छैन ? र िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने िवषयको िन�पण 
गनु�पन� दिेखन आयो ।

२०५९ सालको �रट नं. २७२९ मा 
िनवेदकको म�ुय दाबी अपराध ठहर भई नसकेका, म�ुा 
चली नसकेका अिभय�ुह�को ति�वर र प�रचय �हरी 
काया�लय, रिेडयो तथा टेिलिभजनबाट साव�जिनक गनु�  
मानव अिधकारको उ�लङ्घन ह�नकुो साथै रा�यको 
शि�को आधारमा ग�रने अपराध भएबाट प�ाउ 
परकेा �यि�को प�रचय तथा ति�वर सरकारी तथा 
गै�सरकारी स�चार मा�यमबाट �कािशत नगन� आदेश 
माग गरकेो दिेखएको छ भने ��ततु �रट िनवेदनमा 
पिन कुनै कसरुको आरोप लागेका �यि�लाई प�ाउ 
गरपे�ात् अपमानजनक�पमा साव�जिनक गन� तथा 
ति�वर िलने िदने, प�कारले अपराधी भनी स�चार 
मा�यममा ��ततु गन� काय�बाट �यि�को मानव 
अिधकार साथै मौिलक हकसमेतको हनन् भएबाट 
उ� काय� रोक� कुनै कसरुको आरोपमा प�ाउ परेका 
�यि�लाई अपमानजनक�पमा साव�जिनक नगनु�  र 
�य�तो समाचार स��ेषणमा िनय��ण र सपु�रवे�ण गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन रही दवैु �रट िनवेदनको िववादको िवषयव�त ु
समान रहेको देिखयो । िनवेदनको िववादको िवषयव�त ु
समान रहेको २०५९ सालको �रट नं. २७२९ मा �य� 
भएको �िलङमा ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा 
संय�ु इजलासले असहमित �य� गरकेो पाइयो ।

२. िनवेदक अिधव�ा माधवकुमार ब�नेत 
िवप�ी त�कालीन �ी ५ को सरकार मि��प�रषद,् 
मि��प�रषदक्ो सिचवालय, िसहंदरबारसमेत (२०५९ 
सालको �रट न.ं २७२९, परमादेश, फैसला िमित 
२०६२।११।२६) भएको �रट िनवेदनमा िन�न िनण�य 
भएको पाइ�छः

“अनुस�धान, तहिककात वा  पुप��को 
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िनिम� थुनामा रहकेा �यि�लाई शारी�रक 
वा मानिसक यातना िदइन,े अमानवीय वा 
अपमानजनक काय� भएमा संिवधानको धारा १४(४) 
को �यव�थाले �ितपूित�को �यव�था गरकेो र सो 
स�ब�धमा यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन, २०५३ 
िनमा�ण भई लागू भइसकेको अव�था रहकेो र साथै 
छापाखाना तथा �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा १४(ङ) ले सव�साधारण जनताको सदाचार, 
नैितकता, सामािजक मया�दामा आघात पन� जाने 
िवषयव�तु �काशन गन� नपाइने गरी िनषेध गरकेो र 
िनषेध गरकेो कुरा �काशन गरमेा सोही ऐनको दफा 
२७ ले सजाय गन� गरकेो �यव�था भएपिछ िनवेदकले 
माग गरकेो िवषयका स�ब�धमा कानूनी �यव�था 
भइरहकेो कानूनले िनषेध गरकेो �य�तो काय�को 
स�ब�धमा पीिडत प�ले कानूनी माग� अवल�बन गन� 
स�ने नै ह�दँा िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदेिखएको” भनी िनण�य भएको 
पाइ�छ । 

३. २०५९ सालको �रट नं. २७२९ मा 
भएको �िलङसगँ असहमित �य� गरी यस �रट 
िनवेदनमा सयं�ु इजलासले गरकेो रायमा “कुनै 
अिभयोगमा प�ाउ परकेा �यि�ह�लाई प�ाउ 
पना�साथ साव�जिनक�करण गरी अपराधी नै भएको 
�तीत ह�ने गरी ग�रन ेसूचना स��षेणस�ब�धी काम 
कारवाहीबाट नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा 
१२, २४ र २६ लगायतका मौिलक हकह�को 
हनन ह�न स�ने स�भावना रहन स�ने िन�कष�मा 
यो इजलास पुगेको ह�नाले सिंवधानको धारा २७ 
को सूचनाको हकसँग धारा १२, २४ र २६ का 
हकह�मा साम�ज�यता ह�ने गरी सवैंधािनक 
�या�याबाट िनि�त िस�ा�त कायम ह�नुपन�” भनी 
िनण�य भएको देिखयो । तर कुनै अक� इजलासको 
�िलङसगँ असहमित �य� गदा� आ�नो खास राय 
��ततु गनु�पन� ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा संय�ु 

इजलासले आ�नो खास राय �य� नगरी केवल मौिलक 
हकह�को हनन् ह�नस�ने स�भावना मा� �य� गरेको 
दिेखदँा �य�तो स�भावना मा� �य� गरकेो िनण�यलाई 
संय�ु इजलासको खास राय मा�न िम�ने देिखएन ।

४. कुनै कसरुको आरोप लागेका �यि�लाई 
प�ाउ गरपे�ात् अपमानजनक�पमा साव�जिनक 
गन� तथा ति�वर िलने िदने, प�कारले अपराधी भनी 
स�चार मा�यममा ��ततु गन� काय�बाट नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६ को धारा ७, १०(२)(क), १४(२), 
१४(३)(ख) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२, २४(२) (५), (९) र २६ िवपरीत रहेको 
भ�ने नै िनवेदकको म�ुय दाबी रहेको छ । कुनै कसरुमा 
आरोप लागेको �यि�लाई साव�जिनक�करण ग�रन ुउ� 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को िवपरीत रहेको 
भनी चनुौती िदएको दिेखदँा नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को 
धारा ७, १०(२)(क), १४(२), १४(३)(ख) मा रहेको 
�यव�था उ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क ह�न आएको छ । 

Article 7. “No one shall be 
subjected to torture or to cruel, 
inhuman or degrading treatment 
or punishment. In particular, no 
one shall be subjected without 
his free consent to medical or 
scientific experimentation.” 
“कसैलाई पिन यातना िदइन े वा �ुर, 
अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजाय ग�रने छैन । खासगरी, कसैलाई पिन 
िनजको �वत�� म�जुरीिबना िचिक�सक�य 
वा वै�ािनक �योग भो�न लगाइने छैन ।”
Article.10(2)(a) “Accused 
persons shall, save in exceptional 
circumstances, be segregated 
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from convicted persons and 
shall be subjected to separate 
treatment appropriate to their 
status as unconvicted persons.” 
“अपवादजनक प�रि�थितह�मा बाहके 
अिभयु�ह�लाई अपराधीह� (सजाय 
पाएका �यि�ह�) बाट अलग रािखने र 
सजाय नपाएका �यि�ह�को हैिसयतले 
ितनीह�को अव�था सुहाउँदो पृथक 
�यवहार ग�रनेछ ।”
Article.14(2) “Everyone charged 
with a criminal offence shall have 
the right to be presumed innocent 
until proved guilty according 
to law.”  “फौजदारी कसरुको आरोप 
लागेका ��येक �यि�लाई कानूनबमोिजम 
दोषी �मािणत नभएस�म िनद�ष भएको 
अनुमान गरी पाउने अिधकार ह�नेछ ।”
Article.14(3)(b) “To have 
adequate time and facilities for 
the preparation of his defense 
and to communicate everyone 
charged with a criminal offence 
shall have the right to be 
presumed innocent until proved 
guilty according to law.”
“आ�नो �ितर�ा तयार गन�का लािग 
पया�� समय तथा सिुवधा पाउने र आफूले 
रोजेको कानून �यवसायीसगँ कुराकानी गन� 
पाउन े।”

५. उपरो� �यव�था अ�ययन गरी हेदा� 
कसैलाई पिन यातना िदइने वा �ुर, अमानवीय 
वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय नग�रने, 

अिभय�ुह�लाई अपराधीह�बाट अलग रािखने र 
सजाय नपाएका �यि�ह�को हैिसयतले ितनीह�को 
अव�था सहुाउदँो पथृक �यवहार ग�रने, दोषी �मािणत 
नभएस�म िनद�ष मािनने र आ�नो �ितर�ाथ� कानून 
�यवसायी िनय�ु गन� सिकने गरी �यि�लाई अिधकार 
�दान गरकेो देिखन आयो । प�ाउ �यि�लाई 
साव�जिनक�करण गनु�  पिन उ� �ित�ाप�ले �दान 
गरकेो हकमा �ितकूल असर पनु�  हो भ�ने दाबी 
छ । तर िनवेदकले दाबी गर े ज�तो प�ाउस�ब�धी 
सूचना स�चार मा�यमबाट साव�जिनक�करण नग�रने 
�ितब�ताका िवषयमा �ित�ाप�को उ� धाराह�मा 
कुनै �यव�था भएको देिखन आएन । �ित�ाप��ारा 
िसिज�त दािय�वह� परुा गन� नेपालले नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३, यातनास�ब�धी �ितपूित�  
ऐन, २०५३, छापाखाना तथा �काशनस�ब�धी ऐन, 
२०४८ लगायतका अ�य ऐनह�मा संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�था गरकेो देिखन आएको छ ।

६. �ित�ाप��ारा िसिज�त दािय�वह� 
परुा गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २४ ले �यायस�ब�धी हक ��याभूत गरेको 
छ । धारा २४(२) (५), (९) ले �यव�था गरकेो प�ाउ 
गनु�को कारण जानकारी पाउने र कानून �यवसायीबाट 
म�ुा पपु�� गन� हक, िनद�िषताको अनमुान र �व�छ 
सनुवुाइको हकको ��याभूित भएकोमा उ� हकह�को 
उपभोग गन�बाट वि�चत ग�रएको वा उपभोग गन� नै 
नपाएको भ�ने िनवेदकको भनाई होइन, मा� प�ाउ 
प�ात् साव�जिनक�करण ग�रन ु�ित�ाप� र संिवधान 
�द� हकको उ�लङ्घन हो भनी दाबी ग�रएको 
छ । साव�जिनक�करणको िवषय कानून �यवसायीबाट 
म�ुा पपु�� गन� हक, िनद�िषताको अनमुान र �व�छ 
सनुवुाइको हकसगँ जोिडएको भ�ने िनवेदकको 
तक� स�म हो तर उ� हकह� िनवा�ध�पमा �योगको 
वि�चित भ�न नस�नबुाट िनवेदकह�को कोरा 
क�पनामा� हो भ�न सिक�छ ।

नेपाल सरकार
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७. प�ाउ भएको कारण यथाश�य चाडँो 
थाहा पाउने हक प�ाउ भएको �यि�मा रहेको र 
�य�तो कारण थाहा नपाई थुनामा ब�न ुपरमेा �य�तो 
�यि�ले चनुौती िदन स�छ र सो िवषय �याियक 
परी�णको िवषय ह�न जा�छ । तर साव�जिनक�करण 
सो हक �ाि�को बाधक हो भनी िनवेदकले �प� 
दाबी िलन नसकेको �य�तो अव�थामा भइरहेका 
सवैंधािनक �ावधानमा अितस�ुमसंवेदी भई साघँरुो 
धारणा बनाउन ुपिन मनािसब ह�दँैन । कानूनी स�लाह, 
परामश� र पपु�� गन� कुनै �यि�ले आ�नोतफ� बाट कुनै 
कानून �यवसायी रा�न चाह�छ भने िनजले रोजेको 
कानून �यवसायी उपल�ध गराउन ु पन� र कुनै �यि� 
कानून �यवसायी रा�न असमथ� वा असहाय छ भने 
�य�तो �यि�लाई िन: श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध 
गराउने रा�यको दािय�विभ� पन� भई रा�यको नीितगत 
�यव�थाबमोिजम ��येक तहका ��येक अदालतमा 
वैतिनक कानून �यवसायीको �यव�था भई िन: श�ुक 
कानूनी सहायता, परामश� र म�ुा पपु�� ह�दँै आएको 
छ । यसको अित�र� िविभ�न गै� सरकारी सं�थाह� 
समेतले �य�ता असहाय प�को तफ� बाट िन: श�ुक 
कानूनी सहायता गरी आएको िविदत त�यलाई 
िनवेदकह�ले हे�का रा�नै पन� हो ।

८. िहरासतमा रहेका �यि�लाई संिवधानको 
अधीनमा रही मानवोिचत �यवहार नगरकेो वा �य�तो 
�यि�लाई आफ�तसगँ भेटघाट गन� निदएको वा कानून 
�यवसायीसगँ आव�यक कानूनी परामश� गन� निदएको 
भ�ने उजरुी परमेा वा जानकारी ह�न आएमा छानिबन 
गरी �य�तो ह�नबाट रो�न स�बि�धत अिधकारीलाई 
आव�यक िनद�शन िदने अिधकार संिवधानको 
धारा १३५(३)(ग) ले महा�यायािधव�ालाई �दान 
गरकेोसमेत दिेखन आएको छ । यसरी िहरासतमा 
रहेका �यि�लाई मानवोिचत �यवहार गन� तथा मानव 
अिधकार र�ाथ� संिवधानले नै वैकि�पक �यव�था 
गरकेोमा िहरासतमा रहेका �यि�को मानवोिचत 

�यवहार नभएको वा मानव अिधकारको र�ा नभएको 
ह�दँा स�बि�धत िनकायमा उजरुी ग�रएको र उजरुीको 
सनुवुाइसमेत नभएको भनी िनवेदकह�ले आ�नो 
िनवेदनमा लेखाउन सकेको अव�थासमेत छैन । 

९. �यि�को साव�जिनक�करणले �व�छ 
सनुवुाइमा �ितकूल असर परकेो भ�नेसमेत िनवेदन 
दाबी रहेको छ । ��येक �यि�ले �व�छ सनुवुाइस�ब�धी 
अिधकार �ा� गन� भएकोले साव�जिनक�करणले 
�याियक िनकाय पिन पूवा��ही ब�दछ भनी शङ्का 
�य� गनु�  उिचत होइन । संिवधान, कानून तथा 
�यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम �याय स�पादन ह�ने 
ह�दँा कुनै अमकु सूचनाबाट �याियक िनण�यमा असर 
पन� वा �याियक िनण�य �भािवत ह�ने भनी �याियक 
�वत��ताको मू�य मा�यतामािथ नै शङ्का �य� गरी 
गलत धारणा बनाउन ुमनािसब होइन । 

१०. �यि�को साव�जिनक�करणले नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६ को धारा ७ तथा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान,२०६३ को धारा २६ ले ��याभूत 
गरकेो हकमा समेत �ितकूल असर परकेो भ�ने िनवेदन 
दाबी रहेतफ�  िवचार गदा� नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा ७ ले कसैलाई पिन यातना िदइने वा �ुर, 
अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय 
नग�रने �यव�था गरकेो छ भने नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा २६ ले अनसु�धान, 
तहिककात वा पपु��को िसलिसलामा वा अ� कुनै 
िकिसमले थुनामा रहेको कुनै पिन �यि�लाई शारी�रक 
वा मानिसक यातना िदइने वा िनजसगँ िनम�म, 
अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार नग�रने र गरमेा 
सो काय� द�डनीय भई कानूनबमोिजम �ितपूित�  िदइने 
�यव�था गरकेो छ । यो �यव�थाको प�रपालनामा कुनै 
किम आउन निदने �ितब�ता �य� गरी िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ पेस भएको छ । अनसु�धान, तहिककात 
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वा पपु��को िसलिसलामा थुनामा रहेको कुनै पिन 
�यि�को आ�मस�मान, �ित�ामा आचँ आउने काय� 
नगरी मानवोिचत �यवहार गनु�पन� रा�यको दािय�व 
रहेको र सो दािय�व परुा नगरी अनसु�धान, तहिककात 
वा पपु��को िसलिसलामा थनुामा रहेको �यि�लाई 
शारी�रक वा मानिसक यातना, िनम�म, अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार गरमेा �ितपूित� पाउने कानूनी 
�यव�थासमेत भएको देिख�छ । िहरासतमा रहेको कुनै 
�यि��ित यातना, अमानवीय वा अपमानजनक काय� 
ह�न गएमा यातनाबाट पीिडत �यि�ले �ितपूित�  भराइ 
पाउनेतफ�  यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन, २०५३ को 
दफा ६(१) ले �यव�था गरबेमोिजम पीिडत �यि�ले 
कानूनी उपचारको माग गरी स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा उजरु गन�स�ने गरी �यव�था भएपिछ सो 
सहज कानूनी माग� अवल�बन गरी उपचारको माग 
गनु�पन� ह��छ ।

११. यसको अित�र� आम स�चार 
मा�यमले �काशन र �शारण गरकेो िवषयसमेतलाई 
िनवेदकह�ले चनुौती िदएको देिख�छ । आम स�चार 
मा�यमले कुनै पिन िवषयको �काशन र �शारण गदा� 
सव�साधारण जनताको सदाचार, नैितकता, सामािजक 
मया�दामा आघात पन� जाने िवषयव�त ु �काशन 
गन� नपाइने गरी छापाखाना तथा �काशनस�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) ले िनषेध गरकेो 
देिख�छ । िनषेध गरकेो कुरा आम स�चार मा�यमले 
�काशन र �शारण गरमेा सोही ऐनको दफा २७ मा 
सजायको �यव�था भएपिछ िनवेदकह�ले माग गरकेो 
िवषयका स�ब�धमा कानूनी �यव�था भइरहेको ह�दँा 
कानूनले िनषेध गरकेो �य�तो काय�को स�ब�धमा 
पीिडत प�ले कानूनी माग� अवल�बन गन� नस�ने भ�ने 
देिखन आएन ।

१२. प�ाउ �यि�को साव�जिनक�करणले 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२ 
ले ��याभूत गरकेो �वत��ताको हकमा �ितकूल असर 

परकेो भ�ने दाबीतफ�  िवचार गदा�  िहरासत वा थनुामा 
रहेका �यि�का हकमा िनजह�लाई गनु�पन� मानवोिचत 
�यवहारसगँ �वत��ताको हकको िवषय जोडी िनवेदन 
गरकेो देिख�छ । कुनैपिन �यि� फौजदारी कसरुमा 
िहरासतमा वा थनुामा रहेको अव�थामा अ� �यि�को 
भ�दा िनजको वैयि�क �वत��ता केही हदस�म 
िनयि��त ह�न प�ुन जाने ह�दँा वैयि�क �वत��तालाई 
असीिमत, अिनयि��त, पूण� र िनरपे� हकको �पमा 
�हण गन� िम�ने ह�दँैन । िहरासतमा रहेका वा थनुामा 
रहेका �यि�लाई मानवोिचत र मया�िदत �यवहार 
गनु�पन�, यातना िदन नह�ने िदएमा द�डनीय ह�ने 
भ�ने िवषयमा मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
भइसकेको ह�दँा यहा ँथप िववेचना ग�ररहन परने ।

१३. मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
अनसु�धान, तहिककात वा म�ुा पपु��को िनिम� 
िहरासतमा वा थुनामा रहेका �यि�लाई शारी�रक वा 
मानिसक यातना िदइने, अमानवीय वा अपमानजनक 
काय� भएमा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २६(२) मा भएको �यव�थाबमोिजम 
यातनास�ब�धी �ितपूित�  ऐन, २०५३ को दफा ६(१) 
ले उपचारको �यव�था गरकेो र सव�साधारण जनताको 
सदाचार, नैितकता, सामािजक मया�दामा आघात पन� 
जाने िवषयव�त ु�काशन गन� नपाइने गरी छापाखाना 
तथा �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) 
ले िनषेध गरकेो र उ� िनषेध गरकेो कुरा आम स�चार 
मा�यमले �काशन र �शारण गरमेा सोही ऐनको दफा 
२७ ले सजायको �यव�था गरकेो ह�दँा िनषेध गरेको 
काय� �शारण र �काशन गरकेो स�ब�धमा पीिडत 
प�ले कानूनी माग� अवल�बन गन�स�ने नै ह�दँा िनवेदन 
माग दाबीबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखएको ह�दँा २०५९ सालको �रट नं. २७२९ 
खारजे ह�ने ठहर गरी िमित २०६२।११।२६ मा कायम 
भएको �िलङ िमलेको दिेखदँा उ� �िलङ कायम ह�ने 
ठहछ�  । उ� �िलङसगँ असहमती �य� गरकेो यस 

नेपाल सरकार
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अदालतको संय�ु इजलासको िमित २०६८।१।१९ 
को �िलङसगँ यो इजलास सहमत ह�न नसकेकोले 
उ� िमित २०६८।१।१९ को �िलङ कायम नह�ने 
ठहछ�  ।

१४. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
सवैंधािनक हक हनन् भएको भनी िनवेदकह�ले माग 
गरकेो िवषयमा मौजूदा कानूनह�ले नै उपचारको 
�यव�था गरकेो ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदिेखएबाट ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
गराई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत : िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७२ साल आि�न ७ गते रोज ५ शभुम् । 

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदेश िमित : २०७२।५।१६।४

०७१-WO-०००७

िवषय : परमादशे

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं.१० बाने�रमा 
अवि�थत रहेको वातावरणीय िवकास तथा 
सरं�ण कानूनी म�चको तफ� बाट आ�नो 
हकमा समेत ऐ.का अ�य� ऐ.ऐ. ब�ने अिधव�ा 
पदमबहादरु �े�

िव��
िवप�ी : काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, 

बागदरबार, काठमाड�समेत

§ िवकास र वातावरणको िबच आपसी 
स�ब�ध ह�ने ह�दँा िवकास भावी पु�ताको 
लािग बाधक नभई िदगो र सम�यायमा 
आधा�रत ह�नु आव�यक ह��छ । �व�छ 
वातावरण मानव मा�का लािग नभई 
स�पूण� जैिवक तथा वन�पितक �जाितको 
सरं�णको लािग अप�रहाय� रहकेो छ । 
वातावरणीय �दुषणको प�रणाम �व�प 
जैिवक िविवधतामा �ास ह�दैँ जाने र 
�यसको ��य� असर मानवलाई पन� ह�दँा 
सम�त �ाणी जगत ्को अि�त�व �व�थ 
र �व�छ वातावरणमा मा� स�भव ह�ने 
ह��छ । यी कुरालाई नीितगत�पमा नै 

& 

�नण�य नं. ९५७७
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वत�मान नपेालको सिंवधानको धारा ५१ 
(छ) (५) मा “जनसाधारणमा वातावरणीय 
�व�छतास�ब�धी चेतना बढाई औ�ोिगक 
एवम ् भौितक िवकासबाट वातावरणमा पन� 
स�ने जोिखमलाई �यूिनकरण गद� वन, 
व�यज�तु, प�ंी, वन�पित तथा जैिवक 
िविवधताको सरं�ण, सवंध�न र िदगो 
उपयोग गन�” भ�ने नीित अङ्िगकार गरकेो 
देिख�छ । सोही धाराको ख�ड (१) मा 
“राि��य िहतअनुकूल तथा अ�तरपु�ता 
सम�यायको मा�यतालाई आ�मसात ् गद� 
देशमा उपल�ध �ाकृितक �ोत साधनको 
सरं�ण, सवं��न र वातावरणअनुकूल 
िदगो�पमा उपयोग गन� र �थानीय 
समदुायलाई �ाथिमकता र अ�ािधकार 
िदँदै �ा� �ितफलह�को �यायोिचत 
िवतरण गन�” भनी वातावरणीय �यायको 
अवधारणालाई समते आ�मसात् गरकेो 
पाइने ।

(�करण नं.७)
§ �दुषण भनेको वातावरणीय �ास वा 

वातावरणीय �ितको �ोतक हो । 
वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा 
२(ख) मा “�दुषण भ�नाले वातावरणमा 
��य� वा अ��य��पले प�रवत�न 
गरी वातावरणमा उ�लेखनीय �ास 
�याउने, �ित पुर् याउने वा वातावरणको 
लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा हािन 
नो�सानी पुर् याउने ि�याकलाप स�झनु 
पछ�” भनी �दुषणको प�रभाषा ग�रएको 
छ । जसअनुसार �दुषणले �कृितको 
�वचािलत वातावरणलाई प�रवत�न गन�, 
�ाकृितक �व�छतामा �ास अथवा �ित 
गरी मानवीय जीवनलाई �भािवत गन� काय� 

गद�छ । मािनसको गुणा�मक जीवन कायम 
गन� वातावरण �दुषणका कारकको �पमा 
रहकेा फोहरमैलाको उिचत �यव�थापन 
गन� एवम ् �दुषण िनय��णको काय�लाई 
सवा�िधक �ाथिमकताको ��े मािनएको 
छ । वातावरणीय �दुषणको कारक त�व 
िविभ�न �कारका फोहोर मैलाको सृजना 
र सोको उिचत �यव�थापन ह�न नस�नु 
हो । वातावरणीय �दुषणले मानवीय एवम ् 
सम�त �ाणीह�को �वा��यमा ग�भीर 
असर गन� ह�दँा �व�थ वातावरणमा बाँ�न 
पाउने हक जीवनको अिधकारसगँ ��य� 
स�बि�धत रहकेो पाइन े।

(�करण नं.८)
§ पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� ज�ता व�तु 

आफँैमा फोहरमैला भएको ह�दँा यसले 
वातावरणका िविभ�न अवयवह� ज�तै 
जल, �थल र वायु �दुषण गनु�का साथै 
वातावरणको अक� मह�वपूण� प� ��यको 
समेत �दुषण गद�छ । िविभ�न मानवीय 
तथा �ाकृितक कारणबाट उ�प�न ह�ने 
वातावरणीय असर वा �ितले आखँाको 
��यमा पन� नकारा�मक असरज�य 
अव�था नै ��य �दुषण हो । सहरी �े�मा 
ह�ने उि�लिखत �दुषणज�य फोहरमैलाको 
कारक त�व मानवीय ि�याकलाप नै 
मा�नपुन� ह��छ । मािनसह�को सवा�िधक 
आवतजावत ह�ने �थलह�मा �यवसाियक 
तथा राजनीितक �योजनका लािग 
रािखएका तथा टािँसएका पचा�, प��लेट, 
होिड�ङ्गबोड� एवम ् िभ� े लेखनले 
मािनसको ��यमा िद��िमत गन�, सवारी 
दुघ�टना बढाइ सुर�ा �यव�थामा असर 
गन�, अनाव�यक�पमा िझ�याहट बढाउने, 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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सुसूिचतभ�दा पिन गलत सूचना बढाउने, 
अितरि�जत सूचना िदने, सहरी िवकास 
तथा पय�टन िवकासमा अवरोध गनु�का 
साथै सु�दर वातावरणलाई नै कु�प 
बनाउन ेह��छ । महानगरपािलकािभ� रहकेा 
य�ता �कारका फोहरमैलाह� �यवि�थत, 
मया�िदत, सुरि�त एवम ् सहरी सौ�दय�यु� 
नह�नु वातावरणीय िच�ता र चासोको िवषय 
हो । महानगर�े�मा रािखन े �यवसाियक 
�चार साम�ी तथा होिड�ङ्गबोड�लाई 
आ�दानीको िहसाबले मा� नहरेी यसले 
सहरी िवकास, सरु�ा, सद ्भाव, सहरी 
ह�रयाली, सामािजक मू�य र वातावरणमा 
पान� नकारा�मक �भाव�ित सचेत भई 
वातावरण सरं�णका लािग आव�यक 
कदम चा�नुपन� ह�न आउने ।

(�करण नं.१२)
§ हावा, पानी, माटो, जीव िजवा�मा, 

वन�पित, स�पदा तथा स�ंकृित सबै 
अवयवह�को �वचािलत �णालीको 
स�तुलनबाट �व�छ वातावरण कायम ह�ने 
ह�दँा रा�य सयं��का िनकायह�, नाग�रक 
समाज, वातावरणको �े�मा ि�याशील 
िनवेदक ज�ता गैरसरकारी स�ंथाह� 
र समाजका हरके �यि� वातावरण 
सरं�णका सरोकारवालाह� ह�न ् । �व�छ 
र �व�थ वातावरणमा मा� ��येक 
�यि�को जीवनको अि�त�व स�भव ह�ने 
र ��येक �यि�को सामिुहक �यासले मा� 
वातावरणीय �व�छता कायम गन� सिकने । 

(�करण नं.१७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� पदमबहादरु 
�े�, भवुन�साद वा�ले, राज ु फुयाल, शा�ता 

प�त, रामकुमार आचाय�
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा राम�साद 

भ�डारी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को 
दफा २(ण), २(थ), दफा ३

 § �थानीय �वाय�� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६

आदशे
स.�.�या.क�याण ��े : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�िभ�को भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य 
र आदशे यस�कार छ :

वातावरणीय िवकास तथा सरं�ण कानूनी 
म�च िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा २०६५ 
सालमा दता�  भएप�ात् सम� वातावरणस�ब�धी 
कानूनको काया��वयन, �चार �सार र कानूनको िनमा�ण 
काय�मा ��य�, अ��य��पमा यस सं�थाको स�पूण� 
काय�सिमित र सद�यह� लािग परकेा छ� । हा�ो 
मूल उ�े�य नै स�बि�धत िनकाय तथा �यि�ह�लाई 
वातावरण संर�ण, �व�छ वातावरण र वातावरण 
कानूनको पालना गराउन खबरदारी गनु�  रहेको 
छ । काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� वातावरण 
संर�णका लािग सरसफाईस�ब�धी कानूनको पालना 
गन� िवप�ीह�लाई मौिखक�पमा अनरुोध गदा�समेत 
बेवा�ता गरकेाले िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयमा गई अनिधकृत�पमा लेिखएको िभ�े 
लेखन, टािँसएको तथा झ�ुडाएको पो�टर, प��लेट 
हटाई �व�छ नगर िनमा�ण गन� स�ब�धमा कानूनको 
काया��वयन ग�रपाउ ँ भनी िमित २०७१।२।२२ 
मा िलिखत िनवेदन माग गरकेा िथय� । िनवेदन माग 
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दाबीअनसुार वातावरण संर�णका लािग पटकपटक 
अनरुोध गदा�समेत कुनै वा�ता नभएकाले बा�य भई 
��ततु िनवेदन िलइआएको छु । 

फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को 
दफा २ (ण) मा साव�जिनक �थलमा टािँसएको पो�टर, 
प��लेटसमेत फोहरमैलाको प�रभाषािभ� पद�छ 
भ�ने उ�लेख छ । ऐ. को दफा २(थ) मा फोहरमैला 
सङ्कलनको प�रभाषा गद� साव�जिनक �थलमा 
टािँसएको पो�टर, प��लेट उ�काई सङ्कलन गन� 
काय�समेत स�झन ु पछ�  भ�ने �प� उ�लेख छ, तर 
वष�वष�देिख साव�जिनक �थलमा लेिखएको िभ�े 
लेखन, टािँसएको पो�टर, प��लेट आजस�म ज�ताको 
त�तै रहेको छ । यसरी फोहरमैला �यव�थापन ऐन, 
२०६८ को दफा ३ को उपदफा (१) मा फोहरमैला 
�ब�ध गन� िज�मेवारी �थानीय िनकायको ह�नेछ भ�ने 
�यव�था भएकोमा िवप�ीह�ले फोहरमैला �ब�ध 
गन� िज�मेवारी र कानूनी दािय�य परुा गरकेा छैनन् । 
यसरी नै िवप�ी फोहरमैला �यव�थापन �ािविधक 
सहयोग के��को काम, कत��य र अिधकारको िवषयमा 
ऐ.को दफा २८(ख) मा फोहरमैला �यव�थापनको 
�ािविधक प�को अनगुमन तथा मू�याङ्कन गरी सोमा 
गनु�पन� सधुारका स�ब�धमा �थानीय िनकायलाई 
सझुाव िदने भ�ने कानूनमा �प� �यव�था भएकोमा 
मािथ उि�लिखत अव�थाले काठमाड� सहर कु�प 
बिनरहेको दे�दा पिन �यसलाई अनगुमन पिन नगरकेो 
र �यसतफ�  आजस�म सचेतसमेत गरकेो नपाइएकोले 
िवप�ीह�ले कानूनको पालना नगरकेो ��ट छ ।

�य�तै �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा ९६ को उपदफा १(ग) को ६ मा नगरपािलका 
�े�मा सरसफाइको काय��म स�चालन गन�, गराउने 
भ�ने कानूनी �यव�था भएकाले िवप�ीह�ले आ�नो 
�े�िभ�को सबै �कारको फोहरमैला सफा गन� र 
�यसलाई �यव�थापन गन� दािय�व िवप�ीह�को 
हो भनी नगरपािलकाको काम, कत��य र अिधकार 

तोिकएको छ । वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को 
दफा २ (ट) मा राि��य स�पदा भ�नाले वातावरणसगँ 
स�बि�धत कुनै व�त,ु �थल, वन�पित तथा जीवज�त ु
स�झन ु पछ�  भ�ने छ । काठमाड� महानगरपािलका 
�े�िभ� रहेको व�त,ु �थल, वन�पित तथा 
जीवज�तकुो संर�ण, अनगुमन, िनरी�ण तथा 
सरसफाई गनु�  िवप�ीह�को कानूनी दािय�व भएकोमा 
िववाद छैन । काठमाड� महानगरपािलकाको १९ औ ं
नगर प�रषदले् जारी गरकेो िव�ापन बोड� तथा �चार 
सामा�ी िनयमन नीित, २०७० को ४ नं. को ख�ड 
(क) मा काठमाड� महानगर �े�िभ�का साव�जिनक 
�थानह�मा अनिधकृत ढङ्गले रािखएका स�पूण� 
�यवसाियक होिड�ङ बोड�ह� तथा �चार सामा�ीह� 
हटाउने र उ� �थानह�मा �यवसाियक िव�ापन बोड� 
तथा �चार सामा�ी रा�न पूण��पमा िनषेध गन� भ�ने 
उ�लेख छ । साथै ऐ.को (ख) मा महानगरिभ�का सबै 
�कारका िनिम�त घर टहराको छत, कौशी, छानामा 
रािखएको स�पूण� बोड�ह� हटाउने र उ� �थानमा कुनै 
पिन �कारका �चारका सामा�ी तथा बोड�ह� रा�न 
िनषेध गन� भनी उ�लेख छ । उ� नीितसमेत हालस�म 
काया��वयन ह�न सकेको छैन । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १६(१) मा ��येक 
�यि�लाई �व�छ वातावरणमा बा�ँने हक ह�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको छ । यसरी �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने हकलाई बेवा�ता गद� िवप�ीह�ले वातावरणीय 
संर�णमा बेवा�ता गरी वातावरण सरं�णस�ब�धी 
कानूनको काया��वयन गन� काय�ितर कुनै पिन �यान 
निदएको ह�दँा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १६(१), १०७(२) समेतका आधारमा ��ततु 
िनवेदन गन� आएको छु ।

काठमाड� महानगरपािलकाका स�पूण� �े�का 
पखा�लह�, सडकमा रािखएका िडभाइडर, घरको 
कौशी, छाना, िबजलुीको पोलमा अनिधकृत�पमा 
राजनीितक एवम्  �यवसाियक नारा, िव�ापन बोड�ह�, 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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िव�ापनह� सिहतका िभ�े लेखन, पो�टर, प��लेट 
टािँसएको छ । �यसलाई िवप�ीह�ले न त अनगुमन 
गरकेा छन् न त �य�ता अनिधकृत काय� िनषेध नै गरकेा 
छन् । य�ता व�तहु� आफँैमा हािनकारक फोहरमैला 
भएकाले कानूनत: �य�ता फोहरमैलालाई सङ्कलन 
गरी �यवि�थत गन� िज�मा िवप�ी िनकायह�को हो । 
�य�तो कानूनी दािय�वबाट िवमखु भई ��येक जनता 
�व�छ, सफा, हराभरा भएको वातावरणमा बा�ँन 
पाउने, िहड्ँन र रमाउन पाउने हकमा आघात भएको 
छ । य�तो काय�ले काठमाड� महानगरपािलकािभ� 
�व�छ वातावरण कायम नह�ने, जसले गदा� ��य 
�दषुण भई जन�वा��यमा ��य� अ��य� असर 
पन� र पया�वरणमा समेत ��य� असर परी पय�टन 
�यवसायमा समेत नकारा�मक असर परी अथ�त��मा 
�ितकूल �भाव पन� ��ट छ । नीित िनमा�ण तहका 
िनकायह�बाट उिचत अनगुमन तथा िनद�शनह� 
�दान गरी �व�छ, सफा र स�ुदर सहर कायम रा�नपुन� 
वा रा�न लगाउन ुपन� दािय�वबाट िवमखु भएका छन् ।

अत: महानगर�े�िभ� अनिधकृत�पमा 
लथािलङ्ग रहेको िव�ापन बोड� सङ्कलन गन�, 
भएको फोहरमैलालाई सफा गन� एवम्  �चिलत 
वातावरणस�ब�धी कानून र नीितह�को काया��वयन 
गरी स�ुदर नगर बनाउने कानूनी दािय�व िवप�ीह�को 
भएको ह�दँा काठमाड� महानगरपािलकािभ� रहेको 
गैरकानूनी तथा अनिधकृत िव�ापन बोड� हटाउन ु
पन�, िभ�ेलेखन मेट्नपुन�, िभ�ामा गैरकानूनी�पले 
रािखएको र टािँसएको पो�टर, प��लेट, िबजलुीको 
पोलमा रहेको िव�ापन, होिड�ङ बोड�, सडकिबचमा 
रािखएको िडभाइडरमा टािँसएका पो�टर, प��लेट 
उ�काई सङ्कलन गरी �य�ता फोहोरह�को उिचत 
�यव�थापन गनु�  र अब आइ�दा अनिधकृत�पमा 
�य�ता कुनैपिन िकिसमका फोहरह� गन� निदई 
काठमाड� महानगर�े�िभ�को कु�प हटाइ 
तथा स�ुदरता जोगाउन ु भनी िवप�ीह�को 

नाममा परमादेशलगायत जो चािहने आदशे जारी 
ग�रपाऊँ । साथै, ��ततु िनवेदनमा अि�तम आदेश 
ह�दँास�म मािथ उ�लेख गरअेनसुार ��य �दषुणले 
काठमाड� महानगरपािलकाको स�ुदरता गमुी कु�प ह�ने 
भएकाले त�काल नै उ� �व�छ वातावरण कायम गन� 
काय�को थालनी गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� ? १५ 
िदनिभ� िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
सूचना पठाउनू । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेत 
माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� साधारण अव�थामा 
परमादेशको �रट िनवेदनबाट अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रने �चलन कमैमा� ग�रने िवषयव�तिुभ� पन� 
भए तापिन िनवेदक�ारा िनवेदनसाथ पेस ग�रएका 
फोटोसमेतका सामा�ीह�बाट यो इजलास आफँै 
ममा�हत भएको महससु गद�छ । यस ि�थितमा काठमाड� 
महानगरपािलकाको स�ुदरतामा िनखार �याउन पिन 
�व�छ वातावरण कायम गन� काय�को थालनी त�कालै 
गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई शी� िदई िन�सा िमिसल 
सामेल रा�नू । साथै ��ततु िनवेदन नाग�रकको �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हकसगँ स�बि�धत भई 
संवेदनशील देिखएकाले सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ६३(३)(च५) बमोिजम अ�ािधकार 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासको िमित २०७१।४।१४ को 
आदेश ।

िनवेदकले यस िव�ान, �िविध तथा 
वातावरण म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गनु�भएको 
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�रट िनवेदनको िवषयव�तसुगँ यस म��ालयको काम, 
कत��य तथा अिधकार�े� स�बि�धत छैन । वातावरण 
सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा ९(ख) बमोिजम 
राि��य स�पदाको संर�ण गनु�  स�बि�धत िनकायको 
कत��य ह�ने उ�लेख भएको तथा वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०५४ को िनयम २ ख�ड (ख) बमोिजम 
स�बि�धत िनकाय भ�नाले ऐन वा यस िनयमावलीमा 
उि�लिखत कामसगँ स�बि�धत नेपाल सरकारको कुनै 
म��ालय स�झनपुछ�  भ�ने उ�लेख छ । नेपाल सरकार 
(काय�िवभाजन) िनयमावली, २०६९ ले यस िव�ान, 
�िविध तथा वातावरण म��ालयलाई िनि�त काय��े� 
तोिकिदएको र �यसरी तोिकिदएबमोिजमका काम, 
कत��य तथा अिधकार�े�ह� िज�मेवारीपूव�क िनवा�ह 
गन� यस म��ालय सदैव सचेत, सि�य र �ितब� 
भएकाले यस म��ालयलाई िवप�ी बनाएको हदस�म 
िनवेदन दाबी खारजेभागी छ । िवप�ी िनवेदक �वयम् ले 
आ�नो िनवेदनमा फोहरमैला �यव�थापन ऐन, 
२०६८ लाई आधार िलनभुएको देिख�छ । उ� ऐनको 
काया��वयन गन� आिधका�रक िनकाय यस म��ालय 
नभएको र यस म��ालयको के कुन काम कारवाहीका 
कारणबाट यस म��ालयलाई िवप�ी बनाइयो वा 
यस म��ालयले स�पादन गरकेा वा गन� के-कुन काम 
कारवाहीका िव��मा �रट जारी ह�नपुन� हो भ�ने 
स�ब�धमा िवप�ीले �प� र बोधग�य त�य, कारण र 
आधार िदन नस�न ुभएकाले यस म��ालयको हकमा 
�रट िनवेदन औिच�यपूण� देिखदँैन । तसथ�, ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िव�ान, �िविध तथा 
वातावरण म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले दाबी िलनभुएको 
िवषय गहृ म��ालयसगँ स�बि�धत नरहेको ह�दँा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारण आधार नै 
छैन । केवल िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
स�ंथा दता� ऐन, २०३४ बमोिजम दता� भएको 
वातावरण िवकास तथा संर�ण कानूनी म�च नामक 

सं�था दता� गरकैे आधारमा मा� यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाइन ुकानूनसङ्गत दिेखदैँन । �रट िनवेदक 
आफँै उ� सं�थाको सद�यसमेत रहेको कुरालाई �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेाले फोहरमैला �यव�थापन 
गन� िनकायह�सगँ सम�वय गरी �यव�थापन 
गनु�पन�मा �यसो नगरी अस�बि�धत म��ालयलाई 
��यथ� बनाउन ुपरकेो भ�ने कुनै आधारभूत त�य नै 
�थािपत ह�न नस�ने ह�दँा ��ततु �रट खारजेभागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

आ.व. २०७०/७१ मा काठमाड� 
महानगरपािलकाको बाइस� नगर प�रषद ्बाट �वीकृत 
िव�ापन बोड� तथा �चार सामा�ी िनयमन गन� नीित, 
२०७० जारी भएप�ात् काठमाड� महानगरपािलकाले 
स�ब� सरोकारवालाह�को िनि�त साव�जिनक सूचना 
जारी गरी २०७० साल भा� १ गते �यावसाियक 
होिड�ङ बोड� हटाउने अिभयान �ार�भ ग�रयो । यसरी 
अिभयान िनर�तर जारी रा�दा ८७४ थान घरको छत, 
कौशी र साव�जिनक �थानमा िव�ािपत �यावसाियक 
होिड�ङ बोड� हटाई सिकएको छ । सोही नीितअनसुार 
घरको �याल छोपी राखेका, हो�रजे�ट�ली रािखएका, 
�योजनमा रािखएका, िबजलुी तथा टेिलफोनको पोलमा 
रािखएका िव�ापन साम�ी हटाउने काय� भइरहेको 
छ । सहरको सौ�दय�तामा अवरोध प�ुने �कृितका िभ�े 
लेखन, प��लेट, पो�टर तथा अ�य �चार साम�ी 
२०७१ साल भा� १५ गते हटाउन स�ब�ह�लाई 
१५ िदने सूचना पनु: �काशन गरी पनु: सूिचत ग�रएको 
छ । सहरको �व�छता, सौ�दय�ता र ह�रयाली �व��न 
गन� यस काया�लयले िविभ�न नीितगत िनण�य, कानूनी 
�यव�था र सं�थागत िनयमनको �ब�ध गरी िनर�तर 
ि�याशील छ । िवगत २ वष� अगािडको अव�थाभ�दा 
आजको िदनमा सहरबाट �यावसाियक होिड�ङ बोड� 
हटाउने काय�मा गणुा�मक फड्को मारकेो �यहोरासमेत 
स�मािनत अदालतमा यस िलिखत जवाफमाफ� त 
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िनवेदन गन� चाह�छ� । िभ�े लेखन, पो�टर ज�ता 
��य �दषुणसमेत गन� फोहरमैलाको �ब�ध एवम् 
�यव�थापनको लािग काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लय र अ�तग�तको िनकायह�ले उपल�ध �ोत 
साधन एवम् 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 
कानूनबमोिजम काय�स�पादन गरी आएको छ ।

िव�ापन बोड� तथा �चार सामा�ी िनयमन 
गन� नीित, २०७० काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयबाट जारी भएको त�य �रट िनवेदनबाटै 
�प� ह��छ । उ� नीित हाल काया��वयनको �ममा 
छ । काठमाड� महानगरपािलकाको उपल�ध साधन, 
�ोत, जनशि�, िविनयोिजत बजेट आिद प�को 
यिकन नै नगरी वातावरण सरं�णमा उदािसन 
रहेको भनी दायर गरकेो िनवेदन �यहोरा स�यतामा 
आधा�रत छैन । फोहरमैला �यव�थापन ग�र 
काठमाड� महानगरपािलकाको स�ुदरतामा िनखार 
�याउन काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय 
एवम् 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� ��य �दषुण एवम् फोहर �यव�थापन 
ह�न स�दैन । �व�छ, सफा र स�ुदर महानगरपािलका 
बनाई सोलाई कायम रा�न �रट िनवेदक एन.िज.ओ. 
ज�ता सं�थाह�, ��येक नगरवासी जाग�क ह�न 
ज�री छ । फोहर �यव�थापनको काय�मा ��येक 
नाग�रक, घर, समाज एवम्  ि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 बहन ग�ररहेको िनकायलाई कानूनको अव�ा 
एवम् अपहेलना गरकेो, कानून काया��वयन नगरी 
महानगरपािलकालाई कु�प बनाएको भनी ठोस र 
व�तगुत आधार �माणिवना अनिधकृत फोटो एवम् 

िभिडयो पेस गरी दायर भएको िनवेदन र सो िनवेदनको 
आधारमा जारी भएको अ�त�रम आदेश खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको काठमाड� महानगरपािलका, ऐ.को 
वातावरण िवभाग र ऐ.को कानून महाशाखाको सयं�ु 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले काठमाड� 
महानगरपािलकाको �े�िभ� वातावरण संर�ण गनु�पन� 
िवषयलाई िलई उठाउन ुभएका िजिकरह��ित सहरी 
िवकास म��ालय गि�भर एवम्  सदवै सचेत रहेको 
छ । नेपाल सरकार, काय�िवभाजन िनयमावलीले यस 
म��ालयलाई सहरी �े�को िवकासको लािग नीित 
िनमा�णलगायत मह�वपूण� िज�मेवारी �दान गरेको 
छ । उ� िज�मेवारी परुा 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 ग�ररहेको �यहोरा स�मािनत अदालतसम� 
अवगत गराउदँछु । �रट िनवेदकले उ�लेख गनु�भएका 
िवषयह�लाई पिन यस म��ालयले गि�भर�पमा 
िलएको र सरोकारवाला अ�य िनकायह�सगँ सम�वय 
गरी सहरी वातावरण संर�ण गन� काय�मा िनर�तर�पमा 
लािगरहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको सहरी िवकास म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को 
दफा २८ ले यस के��को काम, कत��य र अिधकारको 
बारमेा ��ट�पमा �यव�था गरकेो छ । म�ुय�पमा 
के��को काम, कत��य नगरपािलकाह�लाई फोहरमैला 
�यव�थापनमा �ािविधक सहयोग उपल�ध गराउने, 
�िविधको आयात, िव�तार तथा �चार�सार गन�, 
फोहरमैला �यव�थापनस�ब�धी अ�ययन, अनसु�धान 
गन� गराउने, हािनकारक �वा��य रासायिनक 
फोहरमैलाको �यव�थापनका लािग स�बि�धत 
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िनकायको �यानाकष�ण गराउने, फोहरमैलाको 
�कृितको आधारमा �यसको उ�पादन र �यूिनकरण 
गन� त�रकाको पिहचान तथा िवकास गरी अवल�बन 
गन� �ो�साहन गन�, फोहरमैला �यव�थापनको 
�ािविधक प�को अनगुमन तथा मू�याङ्कन गरी सोमा 
गनु�पन� सधुारका स�ब�धमा �थानीय िनकायलाई 
सझुाव िदनेलगायतका काम, कत��यह� तोिकएकामा 
सोहीबमोिजम नै यस के��ले आ�ना गितिविधह� 
स�चालन ग�ररहेको �यहोरा अनरुोध छ ।

काठमाड� उप�यकालगायत देशका �मखु 
सहरह� र ती सहरका म�ुय �े� एवम्  साव�जिनक 
�थलह�मा जथाभावी होिड�ङ बोड� रा�ने र पो�टर, 
प��लेट टा�ँने काय�ले सहरी सौ�दय�ता र वातावरणमा 
समेत गि�भर �ास �याएको स�दभ�मा समेत िविभ�न 
समयमा के��ले नगरपािलकाह�लाई �यसरी 
अनिधकृत�पमा पो�टर, प��लेट टा�ँने र होिड�ङ 
बोड� रा�ने काय�लाई िन��सािहत गन� र सोको 
�यव�थापन गन�तफ�  समेत आव�यक काय��म तजु�मा 
गरी काया��वयन गन� नगरपािलकाह�लाई प�ाचार 
ग�रएको छ । अत: फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
ले िनिद�� गरकेा काम, कत��य यस के��ले िनवा�ह 
ग�ररहेको र फोहरमैला �यव�थापनका िविवध प� 
पो�टर, प��लेट, होिड�ङ बोड� हटाउने र �यव�थापन 
गन� काय�मा समेत के��ले नगरपािलकाह�लाई प�ाचार 
गरी जानकारी एवम्  सझुाव िदइरहेकाले के��को 
नाममा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ुनपन� 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको फोहरमैला �यव�थापन �ािविधक सहयोग 
के��को िलिखत जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा िभ�े 
लेखन, पो�टरज�ता ��य �दषुण एवम्  फोहरमैलाको 
�ब�ध तथा �यव�थापनको लािग यस काया�लयको 
िनद�शन र सम�वयसमेतमा उपल�ध �ोत, साधन 
र जनशि� प�रचालन गरी गराई िविभ�न स�चार 

मा�यमह�माफ� त जनचेतनामलुक काय��म स�चालन 
गरी �व�छ, सफा र स�ुदर सहरको नारासिहत 
कानूनबमोिजमको काय� स�पादन गद� गराउदँै 
आइरहेको अव�थामा वातावरणमा ��य� असर 
पन� गरी कानूनको उ�लङ्घन, अव�ा गरी कानून 
काया��वयन नगरकेो भनी दायर गरकेो िनवेदन �यहोरा 
स�यतामा आधा�रत छैन । वातावरण संर�ण, �व�छ 
वातावरण र वातावरण कानूनको पालना गन� गराउन 
खबरदारी गरी �चिलत कानूनको दायरािभ� रही 
आ�नो दािय�व बहन ग�ररहेको िनकायलाई कानूनको 
अव�ा एवम्  अपहेलना गरकेो, कानूनको पालना 
नगरकेो भनी व�तगुत आधार �माणिबना दायर गरेको 
�रट िनवेदन एवम्  सो िनवेदनको आधारमा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशसमेत खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा यस 
म��ालयको के क�तो काम, कारवाही वा िनण�यबाट 
िनजको के क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकार हनन् ह�न गएको हो भ�ने स�ब�धमा कुनै कुरा 
उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । फोहरमैला �यव�थापन 
ऐन, २०६८ ले फोहरमैलाको �ब�ध तथा �यव�थापन 
गन� िज�मेवारी र दािय�व �थानीय िनकायलाई 
तोकेबमोिजम �थानीय िनकायबाट फोहरमैला 
�यव�थापनको काय� भइरहेको सव�िविदतै छ । �थानीय 
�वाय�� शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० बमोिजम 
�थािपत नगरपािलका ऐ. ऐनको दफा ८१ अनसुार एक 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला �वशािसत सङ्गिठत 
सं�था भएको �प� छ । साथै सोही ऐनको दफा २६२ 
मा �थानीय �वाय�� शासन ऐनबमोिजम गाउ ँिवकास 
सिमित, नगरपािलका तथा िज�ला िवकास सिमितलाई 
�ा� अिधकार उ� ऐनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा 
बाहेक ती िनकायह�ले नै �योग गनु�पन� कानूनी �यव�था 
रहेबाट �वाय�� नगरपािलकाबाट कानूनबमोिजम 
फोहरमैला �यव�थापनको काम भइरहेको अव�थामा 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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यस म��ालयबाट िनद�शन िदइरहनपुन� अव�थासमेत 
नह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
पदमबहादरु �े�, �ी भवुन�साद वा�ले, �ी राज ु
फुयाल, �ी शा�ता प�त, �ी रामकुमार आचाय�ले 
काठमाड� महानगरपािलकाको सडकमा रािखएका 
िडभाइडर, घरको कौशी, छाना, िबजलुीको पोल एवम्  
पखा�लह�मा अनिधकृत�पमा िविभ�न राजनीितक 
एवम्  �यवसाियक नारा, िव�ापन बोड�ह�, िभ�े लेखन, 
पो�टर, प��लेटसमेतले ��य �दषुणलगायतका अ�य 
वातावरणीय �दषुण भएको छ । महानगरपािलकामा 
�या� उ� वातावरणीय �दषुणलाई िवप�ीह�ले नत 
अनगुमन गरेका छन् न त �य�ता अनिधकृत काय� 
िनषेध नै गरकेा छन् । यसबाट ��येक �यि�को �व�छ, 
सफा र हराभरा भएको वातावरणमा बा�ँन, िहड्ँन र 
रमाउन पाउने हकमा आघात भएको छ । वातावरण 
�दषुण गन� उ� फोहरमैलालाई सङ्कलन गरी 
�यवि�थत गन� कानूनी दािय�व िवप�ी िनकायह�को 
हो । काठमाड� महानगरपािलकािभ� रहेको अनिधकृत 
िव�ापन बोड� हटाउन, िभ�ेलेखन मेट्न, घर पखा�ल 
सडकका िडभाइडर आिदमा टािँसएको पो�टर, 
प��लेट उ�काई सङ्कलन गरी �य�ता फोहोरह�को 
उिचत �यव�थापन गन� र �य�ता कुनैपिन िकिसमका 
फोहरह� गन� निदई काठमाड� महानगरपािलकालाई 
स�ुदर र �व�छ बनाउन िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशलगायत आव�यक आदेश जारी ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��यथ� काठमाड� महानगरपािलकासमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी राम�साद 
भ�डारीले काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय 

र अ�तग�तको िनकायह�ले उपल�ध �ोत साधन 
एवम्  जनशि� प�रचालन गरी �व�छ, सफा र स�ुदर 
सहरको नारासिहत वातावरण सरं�णस�ब�धी 
काय��मह� स�चालन गद� आएका छन् । काठमाड� 
महानगरपािलकाले िव�ापन बोड� तथा �चार सामा�ी 
िनयमन गन� नीित, २०७० जारी गरी उ� नीित हाल 
काया��वयनको �ममा छ । काठमाड� महानगरपािलकाको 
उपल�ध साधन, �ोत, जनशि�, िविनयोिजत बजेट 
र सोबमोिजम स�पादन गरकेो काय� आिद प�को 
यिकन नै नगरी वातावरण संर�णमा उदािसन रहेको 
भनी दायर गरकेो िनवेदन �यहोरा स�यतामा आधा�रत 
छैन । काठमाड� महानगरपािलकाको ए�लो �यासले 
मा� ��य �दषुणलगायतका अ�य वातावरणीय 
�दषुणको �यव�थापन स�भव छैन । �व�छ, सफा र 
स�ुदर नगर बनाई सोलाई कायम रा�न �रट िनवेदक 
ज�ता सं�थाह�, अ�य सरकारी तथा गैरसरकारी 
िनकायह� र ��येक नगरवासी जाग�क ह�न ज�री 
छ । अतः महानगरपािलकाले आ�नो कानूनबमोिजमको 
दािय�व तथा िज�मेवारीअन�ुप नगरिभ�को 
वातावरणीय �व�छता कायम गन� काय� गरी आएको 
ह�दँा ��तुत िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

उि�लिखत बहस सनुी िमिसलसमेत अ�ययन 
गरी हेदा� ��ततु �रटमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदनमा काठमाड� महानगरपािलकािभ� रहेका 
घरको कौशी, छत, पखा�ल, िबजलुीको पोल एवम्  
सडकमा रािखएका िडभाइडरह�मा अनिधकृत 
एवम्  अिनयि��त�पमा िविभ�न राजनीितक 
एवम्  �यवसाियक नारासिहतका िभ�े लेखन, 
पो�टर, प��लेट, िव�ापन बोड�ह� समेतले ��य 
�दषुणलगायतका अ�य वातावरणीय �दषुण भएकोमा 
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�दषुण हटाउने कानूनी दािय�व भएका िवप�ीह�ले 
फोहरको उिचत �यव�थापन नगरकेो ह�दँा ��येक 
�यि�को �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकमा आघात 
भएकोले �य�ता फोहोरह�को उिचत �यव�थापन गरी 
महानगरपािलकाको स�ुदरता र �व�छता कायम गन�  
िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
माग गरकेो पाइ�छ । िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफमा 
काठमाड� महानगरपािलकाको वातावरणीय �व�छता 
कायम गन� उपल�ध �ोत, साधन, जनशि� र बजेटको 
समिुचत प�रचालन गरी आएको र महानगरपािलकाको 
ए�लो �यासले मा� ��य �दषुणलगायतका अ�य 
वातावरणीय �दषुणको �यव�थापन स�भव नह�ने र सबै 
सरकारी िनकाय तथा गैरसरकारी स�ंथाह� र ��येक 
नाग�रक �वयम्  जाग�क भई महानगरपािलकािभ�को 
वातावरणीय �व�छता कायम गन� काय�मा ि�याशील 
ह�न ज�री भएको ह�दँा ��तुत िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

३. िनवेदकले ��तुत �रट िनवेदनमा मूलतः 
काठमाड� महानगरपािलकाको िविभ�न �थानह�मा 
रहेका पचा�, प��लेट, िभ�ेलेखन र अनिधकृत 
िव�ापनबोड� आिदले वातावरण �दषुण गरी �यि�को 
�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने जीवनको अिधकार नै 
हनन ह�न गएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । बा�ँन 
पाउने अिधकार अथा�त् जीवनको अिधकार (Right 
to life) लाई आधारभूत मानव अिधकार मािन�छ । 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� (Universal 
Declaration of Human Rights, १९४८) को 
धारा ३ ले ��येक �यि�लाई जीवन, �वत��ता र 
स�पि�को अिधकार ह�नेछ (Everyone has the 
right to life, liberty and security of person) 
भनी तथा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध (International Covenant 
on Civil and Political Rights, १९६६) को धारा ६ 
ले ��येक �यि�लाई जीवनको अ�तरिनिहत अिधकार 

छ (Every human being has the inherent 
right to life..) भनी जीवनको अिधकारलाई िवशेष 
मह�व िदएको पाइ�छ ।

४. िव�मा िविभ�न मलुकुह�मा िवकासको 
नाममा �ाकृितक स�पदाह�को अिधक र अिनयि��त 
दोहनले एकाितर िदगो िवकास नै �ितकूल�पले 
�भािवत ह�ने �विृ� खडा भएको छ भने अका�तफ�  
भौितक िवकास एवम्  औ�ोिगक उ�पादनय�ु व�त ु
तथा गितिविधह�बाट जल, वाय ुर भूिम सबै �दिुषत 
ह�न थालेको त�यबाट सचेत भएर िव��यापी�पमा 
नै �व�छ वातावरणको प�मा आवाज उठाउन 
थािलएको क�रब ४ दशकभ�दा बढी भइसकेको 
छ । संय�ु रा�� संघको त�वावधानमा जीवन र 
वातावरणिबचको अ�तरिनभ�रतालाई म�यनजर राखेर 
�टकहोममा सन् १९७२ मा संय�ु रा�� संघीय मानव 
वातावरणस�ब�धी स�मेलन (United Nations 
Conference on Human Environment) स�प�न 
भई स�मेलनबाट िविभ�न २६ वटा िस�ा�तसिहतको 
�टकहोम घोषणा प� (Stockholm Declaration) 
जारी भएको िथयो जनु वातावरण संर�णको लािग 
कोशेढुङ्गा सािबत भएको छ । उ� घोषणा प�को 
िस�ा�त नं. १ ले स�मानय�ु र �व�छ जीवन 
जीउनको लािग आव�यक उिचत वातावरणमा 
मािनसलाई �वत��ता, समानता र आधारभूत 
आव�यकताह� सिहत जीउन पाउने हक रह�छ र 
उसगँ वातावरणलाई वत�मान तथा भावी िपढँीसमेतको 
लािग संर�ण र स�ब��न गन� पिव� उ�रदािय�व पिन 
रह�छ (Man has the fundamental right to 
freedom, equality and adequate condition 
of life, in an environment of a quality that 
permits a life of dignity and well-being, and 
he bears a solemn responsibility to protect 
and improve the environment for present 
and future generations) भनेको पाइ�छ । �य�तै 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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सयं�ु रा�� संघको आयोजनामा सन् १९९२ मा 
स�प�न वातावरण र िवकासस�ब�धी संय�ु रा�� 
सघंीय स�मेलन (United Nations Conference 
on Environment and Devlopment) ले पा�रत 
गरकेो िविभ�न २७ िस�ा�तसिहतको �रयो घोषणा प� 
(Rio Declaration) एवम्  एजे�डा २१ (Agenda 
२१)  ले िदगो िवकास साथै �व�छ वातावरणमा बा�ँने 
हकलाई जोड िदएको पाइ�छ । वातावरण सरं�णको 
�े�मा संय�ु रा�� संघको त�वावधानमा िविभ�न 
अ�तरा�ि��य महासि�धह� भएका र अिधकांश 
महासि�धको नेपाल प� रा��समेत रहेको छ ।

५. वातावरण र मानव जीवनको पार�प�रक 
स�ब�धलाई �ि�गत गररे वत�मान िव�मा �व�छ 
वातावरणको हकलाई मानव अिधकारको �पमा 
�वीकार गरकेो पाइ�छ भने �ाय: सबै मलुकुह�ले 
आ�नो देशको सिंवधानमा �व�छ तथा �व�थ 
वातावरणको हकलाई मौिलक हकको �पमा �यव�था 
गरी वातावरण संर�ण स�ब�धमा कानूनी र स�ंथागत 
सयं��को िनमा�ण गरकेो पाइ�छ । हा�ो देशमा पिन 
��य� र अ��य��पमा कैयन कानूनमा वातावरण 
सरं�णस�ब�धी �यव�था रहेको पाइ�छ । िवशेष 
कानूनको �पमा भने वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
जारी भई ऐनका �ावधानह�को काया��वयनको 
लािग काय�िविधगत �यव�थासिहतको वातावरण 
सरं�ण िनयमावली, २०५४ समेत िनमा�ण भएको 
पाइ�छ । उ� ऐनले दफा २(क) मा वातावरणका 
स�ब�धमा “वातावरण भ�नाले �ाकृितक, सा�ँकृितक 
र सामािजक �णालीह�, आिथ�क तथा मानवीय 
ि�याकलापह� र ियनका अवयवह� तथा ती 
अवयवह�को िबचको अ�तरि�या तथा अ�तर 
स�ब�ध स�झन ुपछ� ” भनी प�रभािषत गरकेो छ ।

६. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १६ मा वातावरण तथा �वा��यस�ब�धी 
हकको �यव�था गरी उ� धाराले ��येक �यि�लाई 

�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । वत�मान नेपालको संिवधानको 
धारा ३० मा �व�छ वातावरणको हकको �यव�था 
भई उ� धाराको उपधारा (१) मा ��येक नाग�रकलाई 
�व�छ तथा �व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक 
ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३५ को उपधारा (५) मा 
रा�यले वातावरण �व�छ रा�न आव�यक �यव�था 
गन�छ । जनसाधारणमा वातावरणीय �व�छताको चेतना 
बढाई भौितक िवकासस�ब�धी ि�याकलापह��ारा 
वातावरणमा �ितकूल असर पन� निदन एवम्  वातावरण 
तथा दलु�भ व�यज�तुको िवशेष संर�णमा रा�यले 
�ाथिमकता िदनेछ भ�ने �यव�था रहेको छ ।

७. िवकास र वातावरणको िबच आपसी 
स�ब�ध ह�ने ह�दँा िवकास भावी प�ुताको लािग बाधक 
नभई िदगो र सम�यायमा आधा�रत ह�न ु आव�यक 
ह��छ । �व�छ वातावरण मानव मा�का लािग नभई 
स�पूण� जैिवक तथा वन�पितक �जाितको संर�णको 
लािग अप�रहाय� रहेको छ । वातावरणीय �दषुणको 
प�रणाम �व�प जैिवक िविवधतामा �ास ह�दँ ै जाने 
र �यसको ��य� असर मानवलाई पन� ह�दँा सम�त 
�ाणी जगत् को अि�त�व �व�थ र �व�छ वातावरणमा 
मा� स�भव ह�ने ह��छ । यी कुरालाई नीितगत�पमा नै 
वत�मान नेपालको सिंवधानको धारा ५१ (छ) (५) मा 
“जनसाधारणमा वातावरणीय �व�छतास�ब�धी चेतना 
बढाई औ�ोिगक एवम्  भौितक िवकासबाट वातावरणमा 
पन� स�ने जोिखमलाई �यूिनकरण गद� वन, व�यज�त,ु 
पं�ी, वन�पित तथा जैिवक िविवधताको सरं�ण, 
संवध�न र िदगो उपयोग गन�” भ�ने नीित अङ्िगकार 
गरकेो देिख�छ । सोही धाराको ख�ड (१) मा 
“राि��य िहतअनकूुल तथा अ�तरप�ुता सम�यायको 
मा�यतालाई आ�मसात् गद� देशमा उपल�ध �ाकृितक 
�ोत साधनको सरं�ण, संव��न र वातावरणअनकूुल 
िदगो�पमा उपयोग गन� र �थानीय समदुायलाई 
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�ाथिमकता र अ�ािधकार िददँ ै �ा� �ितफलह�को 
�यायोिचत िवतरण गन�” भनी वातावरणीय �यायको 
अवधारणालाई समेत आ�मसात् गरकेो पाइ�छ । 

८. �दषुण भनेको वातावरणीय �ास वा 
वातावरणीय �ितको �ोतक हो । वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा “�दषुण भ�नाले 
वातावरणमा ��य� वा अ��य��पले प�रवत�न गरी 
वातावरणमा उ�लेखनीय �ास �याउने, �ित परु ्याउने 
वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा 
हािन नो�सानी परु ्याउने ि�याकलाप स�झन ु पछ� ” 
भनी �दषुणको प�रभाषा ग�रएको छ । जसअनसुार 
�दषुणले �कृितको �वचािलत वातावरणलाई 
प�रवत�न गन�, �ाकृितक �व�छतामा �ास अथवा �ित 
गरी मानवीय जीवनलाई �भािवत गन� काय� गद�छ । 
मािनसको गणुा�मक जीवन कायम गन� वातावरण 
�दषुणका कारकको �पमा रहेका फोहरमैलाको 
उिचत �यव�थापन गन� एवम्  �दषुण िनय��णको 
काय�लाई सवा�िधक �ाथिमकताको �े� मािनएको छ । 
वातावरणीय �दषुणको कारक त�व िविभ�न �कारका 
फोहोर मैलाको सजृना र सोको उिचत �यव�थापन 
ह�न नस�न ुहो । वातावरणीय �दषुणले मानवीय एवम्  
सम�त �ाणीह�को �वा��यमा ग�भीर असर गन� 
ह�दँा �व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक जीवनको 
अिधकारसगँ ��य� स�बि�धत रहेको छ ।

९. िनवेदक वातावरण संर�ण ज�तो 
साव�जिनक हक वा िहतको �े�मा काम गन� सं�था 
भएको ह�नाले �यि�गत हक वा िहतको लािग नभई 
साव�जिनक सरोकारको िवषयमा ��ततु �रट दायर 
गरकेो देिख�छ । काठमाड� महानगरपािलकाको 
िविभ�न �थानह�मा य�त��पमा पचा�, प��लेट, 
िभ�ेलेखन र अनिधकृत िव�ापनबोड� रहेको कुरा 
िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदन दायर गदा�का बखत 
एवम्  यस इजलाससम� बहसको �ममा पेस भएका 
ति�वरह�बाट देिखएको छ । महानगरपािलकािभ� 

उ� �कृितको वातावरणीय �दषुण रहेको त�यमा 
िवमित नजनाई �यसलाई उपल�ध �ोत र साधनको 
अिधकतम प�रचालन गरी �यव�थापन गन� काय� 
भइरहेको भ�ने िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफ रहेको छ ।

१०. फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
को दफा २(ण) मा फोहोरमैलाको प�रभाषा ग�रएको 
छ । जसअनसुार “फोहरमैला” भ�नाले घरले ु
फोहरमैला, औ�ोिगक फोहरमैला, रासायिनक 
फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य फोहरमैला वा 
हािनकारक फोहरमैला स�झन ुपछ�  र सो श�दले त�काल 
�योग ह�न नस�ने अव�थामा रहेका, फािलएका वा 
सडेगलेका, वातावरणमा �ास आउने गरी िन�काशन 
ग�रएका ठोस, तरल, �यासँ, लेदो, धवुा,ँ धलुो, िव�तुीय 
तथा सूचना �िविधका लािग �योग भएका साम�ीह� 
लगायतका पदाथ� वा  �य�तै �कारका अ�य व�तहु� 
वा अनिधकृत�पमा साव�जिनक �थलमा टाँिसएका 
पो�र, प��लेट र नेपाल सरकारले समय समयमा 
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी फोहरमैला भनी 
तोिकिदएको अ�य व�तसुमेतलाई जनाउनेछ” भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । 

११. �य�तै सोही ऐनको दफा २ (थ) मा 
“फोहोरमैला संकलन भ�नाले फोहरमैला उ�पादन 
�थलबाट उठाउने, घरबाट उठाउने, घरबाट सङ्कलन 
गन�, साव�जिनक �थलमा रहेको फोहरमैला बढान�,  
थपुान�, झारपात उखे�ने तथा अनिधकृत�पमा 
साव�जिनक �थलमा टािँसएका पो�र, प��लेट 
उ�काई सङ्कलन गन� काय� स�झन ु पछ�” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । यसरी �चिलत कानूनले 
अनिधकृत�पमा साव�जिनक �थलमा टािँसएका 
पो�टर प��लेट आिदलाई फोहोरमैलाको प�रभाषािभ� 
समेटेको पाइ�छ ।

१२. पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� ज�ता 
व�त ु आफँैमा फोहरमैला भएको ह�दँा यसले 
वातावरणका िविभ�न अवयवह� ज�तै जल, �थल र 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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वाय ु�दषुण गनु�का साथै वातावरणको अक� मह�वपूण� 
प� ��यको समेत �दषुण गद�छ । िविभ�न मानवीय 
तथा �ाकृितक कारणबाट उ�प�न ह�ने वातावरणीय 
असर वा �ितले आखँाको ��यमा पन� नकारा�मक 
असरज�य अव�था नै ��य �दषुण हो । सहरी 
�े�मा ह�ने उि�लिखत �दषुणज�य फोहरमैलाको 
कारक त�व मानवीय ि�याकलाप नै मा�नपुन� ह��छ । 
मािनसह�को सवा�िधक आवतजावत ह�ने �थलह�मा 
�यवसाियक तथा राजनीितक �योजनका लािग 
रािखएका तथा टािँसएका पचा� , प��लेट, होिड�ङ्गबोड� 
एवम्  िभ�े लेखनले मािनसको ��यमा िद��िमत गन�, 
सवारी दघु�टना बढाई सरु�ा �यव�थामा असर गन�, 
अनाव�यक�पमा िझ�याहट बढाउने, ससूुिचतभ�दा 
पिन गलत सूचना बढाउने, अितरि�जत सूचना 
िदने, सहरी िवकास तथा पय�टन िवकासमा अवरोध 
गनु�का साथै स�ुदर वातावरणलाई नै कु�प बनाउने 
ह��छ । महानगरपािलकािभ� रहेका य�ता �कारका 
फोहरमैलाह� �यवि�थत, मया� िदत, सरुि�त एवम्  
सहरी सौ�दय�य�ु नह�न ुवातावरणीय िच�ता र चासोको 
िवषय हो । महानगर�े�मा रािखने �यवसाियक �चार 
साम�ी तथा होिड�ङ्गबोड�लाई आ�दानीको िहसाबले 
मा� नहेरी यसले सहरी िवकास, सरु�ा, सद् भाव, 
सहरी ह�रयाली, सामािजक मू�य र वातावरणमा पान� 
नकारा�मक �भाव�ित सचेत भई वातावरण सरं�णका 
लािग आव�यक कदम चा�नपुन� ह��छ ।

१३. फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
को दफा ३ मा फोहरमैलाको �ब�ध गन� िज�मेवारी 
�थानीय िनकायको ह�ने भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �य�तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा 
(१) मा यस ऐनबमोिजम फोहोरमैला �यव�थापन 
गन� गराउने दािय�व �थानीय िनकायको ह�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६ मा नगरपािलकाको काम, 
कत��य र अिधकारअ�तग�त उपदफा १ को ख�ड (ग) 

मा नगरपािलका �े�मा ह�ने जल, वाय ु तथा �विन 
�दषुण िनय��ण गरी वातावरण संर�ण गन� काय�मा 
सहयोग गन� गराउने, नगरपािलका �े�मा सरसफाइको 
काय��म स�चालन गन� गराउने, फोहरमैला सङ्कलन, 
ढुवानी तथा तह लगाउनेस�ब�धी कामको स�चालन 
र �यव�थापन गन� गराउनेसमेतका कानूनी दािय�व 
स�बि�धत नगरपािलकालाई तोिकएको पाइ�छ । 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार महानगरपािलका 
�े�मा िविभ�न कारणबाट उ�पादन ह�ने फोहरमैलाको 
�यव�थापन गन� गराउने काय� गरी वातावरण सरं�ण 
गन� कानूनी दािय�व महानगरपािलकामा रहेको पाइ�छ ।

१४. िवप�ीम�येका काठमाड� 
महानगरपािलकाले िव�ापन बोड� तथा �चार 
साम�ी िनयमन गन� नीित, २०७० जारी गरेको 
कुरा िमिसल संल�न उ� नीितको �ितिलिपबाट 
दिेख�छ । उ� नीितको म�ुय उ�े�य िव�ापन बोड� 
तथा �चार साम�ीको मापद�ड तो�ने, साव�जिनक 
ज�गा ऐितहािसक स�पदाको सरं�ण गद� वातावरण 
संर�णमा जोड िदने, महानगर �े�मा अनमुित निलई 
कुनै पिन �कारका िव�ापनय�ु तथा �चारय�ु साम�ी 
रा�न नपाउने �यव�था गन� आिद रहेको देिख�छ । उ� 
नीितमा काठमाड� महानगर �े�िभ�का साव�जिनक 
�थानह�मा अनिधकृत ढङ्गले रािखएका स�पूण� 
�यवसाियक होिड�ङ बोड�ह� तथा �चार सामा�ीह� 
हटाउने र उ� �थानह�मा �यवसाियक िव�ापन बोड� 
तथा �चार सामा�ी रा�न पूण��पमा िनषेध गन� भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । साथै महानगरिभ�का सबै 
�कारका िनिम�त घर टहराको छत, कौशी, छानामा 
रािखएको स�पूण� बोड�ह� हटाउने र उ� �थानमा कुनै 
पिन �कारका �चारका सामा�ी तथा बोड�ह� रा�न 
िनषेध गन�, रोड िडभाइडरमा िव�ापन गन� पूण��पमा 
िनषेध गन� भ�नेसमेत उ�लेख भएको पाइ�छ ।

१५. महानगरपािलकाले आ�नो �ोत 
र साधनले �याएस�म िनवेदकले उ�लेख गरेका 
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फोहरमैलाको �यव�थापन गरी वातावरण संर�ण गन� 
गराउने काय� गरी आएको भनी िलिखत जवाफमा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । महानगरपािलकाले िव�ापन 
बोड� तथा �चार साम�ी िनयमन गन� नीित, २०७० 
जारी गरकेो दिेखनकुा साथै उ� नीित जारी भएप�ात्  
साव�जिनक सूचना जारी गरी �यवसाियक होिड�ङ्ग 
बोड�, पो�टर, प��लेट, िभ�े लेखन तथा अ�य �चार 
साम�ी हटाउन स�ब�ह�लाई सूिचत गरी �वयम्  
महानगरपािलकाले �य�ता साम�ी हटाउने काय�को 
थालनी अिभयानको �पमा ग�रएको भ�नेसमेत 
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । 
तथािप �दषुण िनय��णमा वाि�छत �गित ह�न नसकेको 
त�यलाई िवप�ीतफ� बाट �वीकार ग�रएको पाइ�छ । 
महानगरपािलकाको ए�लो �यासले मा� फोहरमैला 
�यव�थापनको काय�ले पूण�ता �ा� गन� नस�ने ह�दँा 
��येक नाग�रक, घर, समाज एवम्  िनकायको सहयोग 
र साथ आव�यक रहने ह��छ ।

१६. वातावरण सरं�णको लािग वातावरण 
�दषुण गन� फोहरमैलाको उिचत �यव�थापन गनु�  
�भावकारी उपाय हो भने सोभ�दा उ�म उपाय 
वातावरण �दिुषत ह�ने खालका फोहर नै ह�न निदन ु
अथा�त् पूव� सावधनी अपनाउन ुहो । वातावरण संर�ण 
ऐन, २०५३ को दफा ४ मा �दषुणको रोकथाम 
तथा िनय��णको �यव�था भएको पाइ�छ । उ� 
दफाको उपदफा (१) मा “कसैले पिन वातावरणमा 
उ�लेखनीय �ितकूल �भाव पान� गरी वा जनजीवन 
र जन�वा��यका लािग खतरा ह�न स�ने िकिसमले 
�दषुण सजृना गन� वा तोिकएको मापद�डिवपरीत कुनै 
याि��क साधन, औ�ोिगक �ित�ान वा अ�य ठाउबँाट 
�विन, ताप, रिेडयोधम� िविकरण तथा फोहर मैला 
िन�काशन गन�, गराउन ह�दँनै” भ�ने �यव�थासमेत 
भएको पाइ�छ । कानूनले तोिकिदएको फोहर नगन� 
दािय�वको काया��वयको लािग स�ब� सबै सचेत भई 
फोहरमैलाको उ�पादनमा �यूनता भएमा वातावरण 

�दषुणमा �वतः किम आउने ह��छ ।
१७. हावा, पानी, माटो, जीव िजवा�मा, 

वन�पित, स�पदा तथा सं�कृित सबै अवयवह�को 
�वचािलत �णालीको स�तलुनबाट �व�छ वातावरण 
कायम ह�ने ह�दँा रा�य संय��का िनकायह�, नाग�रक 
समाज, वातावरणको �े�मा ि�याशील िनवेदक 
ज�ता गैरसरकारी सं�थाह� र समाजका हरके 
�यि� वातावरण सरं�णका सरोकारवालाह� ह�न् । 
�व�छ र �व�थ वातावरणमा मा� ��येक �यि�को 
जीवनको अि�त�व स�भव ह�ने र ��येक �यि�को 
सामिुहक �यासले मा� वातावरणीय �व�छता कायम 
गन� सिक�छ । वातावरण संर�ण स�ब�धमा सरकारी 
तथा गैरसरकारी �े�बाट जनचेतनामूलक काय��म 
स�चालन गरी �यि�गत उ�रदािय�वको बोध 
गराउनपुन� ह��छ ।  यसका लािग सरकारी िनकायह�ले 
सं�थागत �मतामा िवकास गरी �ोत र साधनको 
उ�चतम् प�रचालन एवम्  आपसी सम�वयकारी एवम्  
सहयोगी भूिमकामा बढो�री गनु�पन� ह��छ ।

१८. मािथ िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
िववेचनाबाट नगर �े�मा रहेका घर, क�पाउ�ड, 
छत, िबजलुीको पोल, सडकमा रािखएका िडभाइडर 
आिदमा रहेका पचा�, प��लेट, िभ�ेलेखन, अनिधकृत 
िव�ापन बोड�, होिड�ङ्गबोड� आिदले ��यसमेतका 
अ�य वातावरणीय �दषुण गरी �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँने, िहड्ँडुल गन� र �दषुणरिहतको 
स�ुदर ��यावलोकन गन�समेतको अिधकारमा बाधा 
�यवधान गरकेो देिखयो ।

१९. तसथ� काठमाड� महानगरपािलकालाई 
वातावरणीय�पमा �व�छ, �व�थ, सफा र स�ुदर 
बनाउन सरकारका केि��य तथा �थानीय िनकाय, 
�हरी, वातावरण सरं�णको �े�मा ि�याशील 
सं�थाह� र नाग�रकसमेतको सम�वया�मक 
�यासबाट सहरका घर, पखा�ल, छत, िबजलुीको पोल 
र सडकका िडभाइडर आिदमा रहेका पचा�, प��लेट, 

काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, बागदरबार, काठमाड�समेत
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िभ�ेलेखन, अनिधकृत�पमा रािखएका होिड�ङ्ग 
बोड�, िव�ापन बोड�लाई हटाई पनुः �योग गन� निदन 
आव�यक िनवारणा�मक �यव�था गनु� , साथै वातावरण 
सरं�णका लािग रा�य संय��का िनकायह� एवम्  
िनवेदक ज�ता वातावरणस�ब�धी सं�थाह�, नाग�रक 
समाज र सव�साधारणसमेतको सहयोग र सम�वयमा 
जनचेतना जगाउने तथा सामिुहक सहभािगता गन� 
गराउनेलगायतका काय��मह� तजु�मा गरी काया��वयन 
गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु
र ��ततु �रटको दाय�रतफ� को लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदेश िमित : २०७२।३।२८।२

०६५-WO-१०४७

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला का�ेपला�चोक, महादेव�थान 
गा.िव.स., वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका, वडा नं. 
३३ �ाने�र ब�ने प�कुमार मेघासी शाह

िव��
िवप�ी : यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेड (िवि�य 
सं�था) �धान काया�लय, िस�ाथ� भवन काि�तपथ, 
काठमाड�समेत

§ ब�क तथा िवि�य स�ंथास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा "कजा� 
असुलीस�ब�धी �यव�था" भई उपदफा (१) 
मा "... ऋणीले इजाजत �ा� स�ंथालाई 
लेिखिदए वा इजाजत�ा� स�ंथामा राखेको 
िधतो सुर�ालाई कजा� रकम असुलीको 
�योजनाथ� इजाजत�ा� स�ंथाले िललाम 
िब�� वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो 
सावाँ �याज असलुउपर गन� स�नेछ" भ�ने 
कानूनी �यव�थाअनुसार ऋणीले आफूले 
िलएको कजा� रकम भु�ान नगरमेा कजा� 
सरु�णको �पमा रहकेो घरज�गासमेतका 
स�पि� कानूनबमोिजमको �ि�या पुरा 
गरी इजाजत�ा� स�ंथाले आफूले िलनपुन� 

& 

�नण�य नं. ९५७८
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सावाँ �याजसमतेको लेना रकमबापत 
िललाम गन�स�ने ह�दँा �य�तो िललाममा 
सबैभ�दा बढी मू�यमा िधतो सकार गन� 
�यि�को नाममा िधतो िब�� गन� िनण�य 
गरी दा.खा. गन� पठाएको काय�लाई अवैध 
भ�न निम�ने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा राजकुुमार 
थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
कृ�णमोहन कोइराला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�िभ�को भई 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य 
र आदेश यस�कार छ :

िवप�ीम�येक� िवजया माक�  राणाले �यापार 
�यवसाय तथा घर खच� गन� भनी म िनवेदकसगँ 
िमित २०६०।१।३१ गते �.७,००,०००।- ऋण 
िलएकोमा िफता� निदएकोले मैले लेनदेन म�ुा गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।१ 
मा िवजया माक�  राणाका नाममा दता� रहेको लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका, वडा नं. 
१(ग) िक. नं. ९८ को �े�फल ०-१५-२-० को घर 
तथा ज�गा अ.बं. १७१(क) नं. बमोिजम पनुः रो�का 
रा�न ु भनी मालपोत काया�लय, लिलतपरुका नाममा 
आदशे भएको छ । उ� रो�का आदेशमा यिुनभस�ल 

फाइना�स िलिमटेड, काठमाड�बाट र. नं. ६२० िमित 
२०६४।६।१६ को �ि�ब�धक�ले रो�का रहेको र 
लिलतपरु िज�ला अदालतको च. नं. ६१२१ िमित 
२०६५।१२।२८ को प�बाट फुकुवा भए लगतै रो�का 
रहने गरी पूव�तफ� बाट ०-४-०-० ज�गा अ.बं. १७१(क) 
नं. बमोिजम पनुः रो�का रा�ने भ�ने उ�लेख भएको 
छ । रो�का रहेको उ� घर ज�गाले ३ जनाको 
आिथ�क दािय�व बहन गनु�पन� देिख�छ । म िनवेदकको 
अिधकतम �. १२,००,०००।- िवप�ी यिुनभस�ल 
फाइना�सको अिधकतम �. १,५०,००,०००।- 
र रो�का रा�ने अक� प� पद ्मलाल �े�को 
अिधकतम् �.२०,००,०००।- समेत कुल दािय�व 
�. १,८२,००,०००।- भ�दा बढी नह�ने अव�थाको 
छ । रो�का रहेको उ� ज�गा िवप�ीम�येका यिुनभस�ल 
फाइना�स िलिमटेडले एकलौटी पान� र मेरो हक 
मेटाउने उ�े�यले कम मू�य देखाई िवजया माक�  
राणासगँ िमलेमतो गरी �. १,६८,००,०००।- मा 
िललाम �ि�या �ार�भ गन� लागेकोले ��ततु िनवेदन 
िलई उपि�थत भएको छु ।

ब�क तथा िवि�य स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७(१) बमोिजम िललाम िब�� गरी 
सावँा �याज असलुउपर गन�, असलु गन� रकम नपगु 
भए दफा ५७(२) बमोिजम अ�य स�पि�बाट नपगु 
रकम असलु गन� सिकने र अिधक भएमा दफा ५७(३) 
बमोिजम अिधक रकम िफता�  गनु�पन� �ावधान ऐनले 
तोकेको छ । उ� कानूनी अव�थालाई �याल नगरी 
�यून मू�याङ्कन दखेाई िललाम गन� लागेको जानकारी 
सूचना मा�न उ� फाइना�समा जादँा हामी िललाम िब�� 
वा आफँै सकार गन� स�छ� तपाइकँो लेनदेन उठोस् वा 
डुबोस् हामीलाई वा�ता छैन भ�ने ठाडो जवाफ िदई 
फका�इयो । यसरी िवप�ी िवजया माक�  राणाको नाममा 
रहेको घरज�गा ३ प�बाट रो�का रहेको ि�थितमा 
उ� स�पि�बाट बेहोनु�पन� आिथ�क दािय�वह�ले 
३ प�को हक अिधकार रहेको अव�थामा िवप�ी 

यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेड, �धान काया�लय, काठमाड�समेत
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यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडले ए�लैले हडप गरी 
मेरो हक समा� पान� गरी गन� लागेको िललाम �ि�याले 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, 
१३, १९ �ारा �द� मौिलक हकसमेतमा आघात पान� 
�प� छ । तसथ� िवप�ीह�को नाममा त�काल उ� 
िललामस�ब�धी काय� नगनु�  नगराउन ु भ�ने अ�त�रम 
आदशे जारी गरी �चिलत कानूनबमोिजम िनवेदकलाई 
सूचना िदई ब�क तथा िवि�य स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७ बमोिजम गनु�  गराउन ु भ�ने 
िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । साथै उ� 
रो�का रहेको स�पि� �यूनतम् रकममा िललाम िब�� 
सकार भएको अव�थामा िनवेदकको ऋण असलु नभई 
अपूरणीय �ित प�ुने अव�था रो�न आव�यक आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो, यो 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी नं. २ का हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं. १ र ३ का हकमा आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी �याद जारी गरी िलखत जवाफ पर े
वा अविध �यितत गरपेिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै 
अ�त�रम आदशे जारी गनु�पन� औिच�यपूण� आधार र 
कारण नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�ररहन परने भ�ने यस अदालतको एकल  
इजलासको िमित २०६६।३।३० को आदेश ।

��यथ�म�येक� िवजया माक�  राणाले 
िमित २०६४।६।५ मा कजा� आवेदन गरबेमोिजम 
िनजको नामको लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, वडा नं.१(ग) िक. नं. ९८ को 
०-१५-२-० को घरज�गा �. १,५६,८७,०००।- 
मू�याङ् कन भई मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
िमित २०६४।६।१५ मा यस फाइना�सको नाममा 
�ि� ब�धक पास गरी िमित २०६४।६।१६ गते �. 

९०,००,०००।- र िमित २०६४।६।२० मा थप �. 
१९,००,०००।- गरी ज�मा �. १,०९,००,०००।- 
�याज १३ �ितशतका दरले िलने गरी कजा� �वाह 
भएको िथयो । �य�तै िमित २०६५।४।१४ मा पनुः थप 
�. ११,००,०००।- कजा� �याज १५ �ितशतका दरले 
�वाह गरी कजा�बापत �. १,२०,००,०००।- उपल�ध 
गराएको हो ।

ऋणीले कजा�को �याज ितन� नआएकोले 
िनजलाई पटकपटक िनजको ठेगानामा स�पक�  
गदा� स�पक� मा नआएकोले िमित २०६४।११।२४, 
२०६५।१।१०, २०६५।१।२४, २०६६।१।९ मा 
प�ाचार ग�रएको हो । त�प�ात् िमित २०६६।१।२४ 
गते राजधनी पि�कामा ३५ िदने सूचना �कािशत गरी 
सो सूचनाको जानकारी िमित २०६६।२।१ मा िनज 
ऋणीलाई गराइएको छ । िनवेदकले िवप�ी ऋणीसगँ 
िमली कपाली तमसकुको कागज गरकेा ह�न् । यस 
क�पनीले आफँैले ऋण लगानी गरकेा �ाहकले ऋण 
नितरकेो अव�थामा सरु�णको �पमा राखेको घर 
ज�गाबाट �याज असलुीको कारबाही गदा� ते�ो �यि� 
यी िनवेदकको मौिलक हक हनन् ह�ने अव�था छैन ।

ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को प�र�छेद ८ को कजा� �वाह र असलुीस�ब�धी 
�यव�थाअ�तग�त दफा ५७ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी सावँा �याज असलुउपर गन� स�दभ�मा 
सरु�णबापतको स�पि� िललाम गरी सावँा �याज 
असलुउपर गन� यस क�पनीको पूण� अिधकार रहेकोले 
िमित २०६६।२।२८ मा कोटेसन खो�दा सधुा �े�ले 
�. १,७५,००,०००।- कबोल गरकेोले अिधकतम 
मू�य अङ्िकत गन� �यि�लाई घरज�गा उपल�ध गराइने 
र िललाम िमितस�मको सावँा �याज र हजा�नाबापतको 
ज�मा �. १,२६,४१,७२७।२९ क�ा गरी बढी भएको 
रकम �. ३८,५८,२७२।७१ स�बि�धत ऋणीलाई 
िफता� ह�ने कानूनी �ावधानबमोिजम ह�ने नै छ । 
िवप�ीले िनषेधा�ाको िनवेदन ज�तो गरी िललामको 
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काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िनद�शना�मक आदेशको 
माग गरी दाबी िलन �रट �े�बाट िम�ने होइन । यस 
यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडले ��यथ�म�येको 
िवजया माक�  राणाको नामको घरज�गा िललाम िब�� 
ग�रसकेको ह�दँा ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडका तफ� बाट 
ऐ.का अिधकार�ा� �ब�ध स�चालक नारायणमान 
राजभ�डारीको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले दाबी गरकेो िवजया माक�  
राणाको नामको लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १(ग) िक. नं. ९८ 
�े�फल ०-१५-२-० को घरज�गा यिुनभस�ल 
फाइना�स िलिमटेड, काठमाड�बाट र. नं. ६२० िमित 
२०६४।६।१६ को �ि� ब�धकले रो�का रहेको सो 
फुकुवा भएपिछ रो�का रहने गरी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट च. नं. ६१२१ िमित २०६५।१२।२८ 
को प�ले पूव�तफ� बाट �े�फल ०-४-०-० रो�का 
रहेको र काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. ४८९६ 
िमित २०६६।३।१ को प�ले यिुनभस�ल फाइना�स 
िलिमटेडबाट फुकुवा भएपिछ रो�का रहने गरी रो�का 
रािखएको यस काया�लयको रो�का रिज�रबाट 
देिखएको ह�दँा यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई रहनपुन� 
कुनै आधार नभएको ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुका तफ� बाट ऐ.का �मखु मालपोत अिधकृत 
झंकनारायण �े�को िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदक पदमकुमार मेघासी (शाह) 
िव�� सरु�े�मान महज�नसमेत भएको ०६७ सालको 
०६७-AP-०२१८ को अवहेलना म�ुा साथै राखी पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।२।१९ को 
आदशे ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु �रटको िमिसल अ�ययन गरी 
�रट िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 

राजकुुमार थापाले िनवेदक पदमकुमार मेधासी शाह वादी 
भई िवप�ी िवजया माक�  राणाउपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो लेनदने म�ुामा �ितवादीको 
नाम दता�को िक.नं. ९८ को �े�फल ०-१५-२-० को 
घरज�गा रो�का रा�ने स�दभ�मा िवप�ी यिुनभस�ल 
फाइना�स िलिमटेडको कजा� �योजनको लािग रहेको 
रो�का र लिलतपरु िज�ला अदालतबाट रहेको 
रो�का फुकुवा भएमा पनुः रो�का रा�न काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको आदशेानसुार रो�का 
रािखएकोमा िनवेदकको समेत कजा� असलु ह�न स�ने 
उ� घरज�गालाई िवप�ी यिुनभस�ल फाइना�सले 
एकतफ��पमा कम मू�याङ् कन गरी आ�नो कजा�  मा� 
असलु ह�ने गरी िललाम गन� लागेउपर उ� िललामी 
�ि�या रो�न ��ततु �रट दायर ग�रएको हो । हालस�म 
िवप�ीले उ� सरु�णको घरज�गा िललाम ग�रसकेको 
र िनवेदकले असलु गरी िलन पाउने िबगो असलु ह�न 
नस�ने गरी िनवेदकको हक िहत �ितकूलको काय� 
गनु�का साथै अदालतलाई समेत झ�ुयाई अदालतको 
अवहेलनाज�य काय� गरकेो ह�दँा सो स�ब�धमा 
अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाउन छु�ै 
िनवेदन दायर भई ��ततु �रट साथै पेस भएको 
छ । िवप�ीले िनवेदकको िबगोसमेत असलु ह�ने घर 
ज�गालाई एकतफ��पमा िललाम गरकेो काय� �िुटपूण� 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुद�छ 
भनी गनु�  भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ी मालपोत काया�लयतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी कृ�णमोहन कोइरालाले 
िवप�ीम�येक� िवजया माक�  राणाले आ�नो िक. नं. 
९८ को ज�गा तथा घर सरु�णको �पमा फाइना�सको 
नाममा �ि�ब�धक िलखत पा�रत ग�रिदई कजा� िलएको 
ह�दँा यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडको प�को आधारमा 
रो�का रािखएको र ब�कबाट फुकुवाको लािग प� �ा� 
भएमा फुकुवा ग�रने नै ह�दँा मालपोत काया�लयको 
काय�बाट िनवेदकको हकमा असर नभएकोले िनवेदन 

यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेड, �धान काया�लय, काठमाड�समेत
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खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
उि�लिखत बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा 

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदनमा िवप�ीम�येक� िवजया माक�  राणाले 
िलएको कजा� सावा ँ �. ७,००,०००।- र सोको 
कानूनबमोिजमको �याज नितरकेोले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा लेनदेन म�ुा दायर गरी िनज िवजया माक�  
राणाको नाम दता�को िक. नं. ९८ को �े�फल ०-१५-
२-० को घरज�गा िवप�ीम�येका यिुनभस�ल फाइना�स 
िलिमटेडको कजा�बापत भएको रो�का एवं लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको रो�का फुकुवा भएमा पनुः 
रो�का रा�ने गरी काठमाडौ िज�ला अदालतबाट 
भएको आदशेानसुार रो�का रहेको घरज�गा िवप�ी 
फाइना�सले कम मू�याङ् कन गराई आ�नो ऋणमा� 
असलु ह�ने तर िनवेदकको िबगो असलुीतफ�  कुनै वा�ता 
नगरी एकतफ��पमा िललाम गन� लागेकोले िनवेदकको 
सिंवधान �द� स�पि�स�ब�धी हकसमेतमा आघात 
भएकोले िललामस�ब�धी काय� रोक� ब�क तथा िवि�य 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोिजम गन� 
गराउन आव�यक आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो 
पाइ�छ । िवप�ी यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडको 
िलिखत जवाफमा फाइना�स क�पनीले �वाह गरकेो 
कजा� असलुीको �योजनाथ� सरु�णको �पमा रहेको 
घरज�गा ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ को कानूनी �ि�याअन�ुप िललाम 
काय�समेत स�प�न भइसकेको छ । कानूनबमोिजमको 
कजा� असलुीस�ब�धी काय�ले िनवेदकको सवैंधािनक 
तथा कानूनी हकमा आघात पन� अव�था नह�दँा ��ततु 
�रट खारजे ग�रपाउ ँभनी उ�लेख भएको देिख�छ ।

३. िवप�ी यिुनभस�ल फाइना�स क�पनी 
िलिमटेडबाट िवप�ीम�येक� िवजया माक�  राणाले 
िविभ�न िमितमा गरी ज�मा �. १,२०,००,०००।- 

कजा� िलएको र सोबापत िवजया माक�  राणाको 
नाम दता�को िज�ला लिलतपरु, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, वडा नं. १(ग) को िक. नं. ९८ 
को �े�फल ०-१५-२-० को ज�गा तथा घर यिुनभस�ल 
फाइना�स क�पनीको नाममा मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुबाट िमित २०६४।६।१६ मा �ि�ब�धक 
पा�रत भई उ� घर ज�गा रो�कासमेत रहेको पाइ�छ । 
उ� ज�गा लिलतपरु िज�ला अदालतको च. नं. ६१२१ 
िमित २०६५।१२।२८ को प�ले समेत पनुः रो�का 
रहेको कुरा मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
दिेख�छ । यी िनवेदकले िवप�ी िवजया माक�  राणाउपर 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरकेो लेनदेन 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतको आदेशानसुार 
उ� अदालतको च.नं. ४८९६ िमित २०६६।३।१ 
को प�बाट समेत सोही घरज�गा अिघ�लो रो�काबाट 
फुकुवा भएका बखत पनुः रो�का राखेको पाइ�छ ।

४. यी िनवेदकले लेनदेन म�ुामा काठमाडौ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार िवप�ी 
िवजया माक�  राणाबाट सावा ँ �. ७,००,०००।- र 
सोको िमित २०६०।१।३१ देिखको कानूनबमोिजमको 
�याज भरी पाउने कुरामा िववाद भएन । िनवेदकले 
िवप�ीम�येको यिुनभस�ल फाइना�स क�पनीले आ�नो 
कजा� असलुीको लािग ऋणीको रो�का रहेको िक.नं. 
९८ को घर ज�गा िललाम गदा� िनवेदकले अदालतको 
फैसलाअनसुार भरी पाउने िबगोसमेत असलुीको 
सिुनि�तता ह�ने गरी िललाम गनु�पन� दाबी िलएको 
पाइ�छ । यिुनभस�ल फाइना�स िल.ले बढी मू�य पन� 
िबगोलाई कम मू�याङ् कन गरकेो, िनवेदकको िबगो 
असलुीतफ�  कुनै वा�ता नगरी, कुरा नसनुी एवं कुनै 
सूचनासमेत निदई एकप�ीय�पमा िललाम �ि�या 
अगािड बढाएकोले िवप�ीको उ� काय�ले िनवेदकको 
संिवधान �द� स�पि�स�ब�धी हकमा आघात भएको 
भ�नेसमेत दाबी िलएको दिेख�छ ।

५. ��ततु िववादमा िवजया माक�  राणाले 
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आ�नो िक.नं. ९८ को �े�फल ०-१५-२-० को ज�गा 
तथा घर यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडमा �ि�ब�धक 
िधतो राखी उ� फाइना�सबाट कजा� िलएको त�यमा 
िववाद छैन । ऋणीले िलएको कजा�को सावा ँ �याज 
भ�ुान नगरमेा ऋण �दायक िवि�य सं�थाले कजा� 
असलुीको �योजनका लािग ऋणीले सरु�ण �व�प 
राखेको िधतो कानूनी �ि�याअन�ुप िललाम �ि�या 
अगािड बढाउन स�ने कुरामासमेत िववाद ह�न 
स�दनै । िवप�ी फाइना�सले ऋण असलुीको लािग 
गरकेो िधतोको मू�याङ् कन र िललामसमेतका 
काय�उपर स�बि�धत िधतो धनी िवजया माक�  राणाले 
चनुौित नगरी िनज ज�गाधनीलाई ऋण िदने अका� 
�यि� यी िनवेदकले आ�नो िबगोसमेत असलुीको 
सिुनि�तताको दाबी गरी िललामी �ि�यालाई चनुौित 
गरी ��ततु िनवेदन दायर गरकेो पाइयो ।

६. सरु�णको �पमा रहेको िक. नं. ९८ को 
घरज�गा िललाम भइसकेको र सधुा �े�ले सबैभ�दा 
बढी मू�य �. १,७०,००,०००।- मा सकार गरकेो 
िमिसल संल�न िललाम मचु�ुकाबाट दिेख�छ । 
सो आधारमा यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेडको 
िमित २०६६।३।१४ गतेको स�चालक सिमितको 
बैठकले िनज सधुा �े�लाई िब�� गन� िनण�य भएको 
र यी िनवेदकले दायर गरकेो लनेदेन म�ुाको रोहबाट 
रािखएको रो�का काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।८।१ को आदेशले फुकुवा भई िललाम सकार 
गन� �यि� सधुा �े�का नाममा िक. नं. ९८ को घर 
ज�गा नामसारीसमेत भइसकेको देिख�छ ।

७. ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७ मा "कजा� असुलीस�ब�धी 
�यव�था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले इजाजत 
�ा� स�ंथालाई लेिखिदए वा इजाजत�ा� स�ंथामा 
राखेको िधतो सुर�ालाई कजा� रकम असुलीको 
�योजनाथ� इजाजत�ा� स�ंथाले िललाम िब�� 
वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो सावा ँ �याज 

असुलउपर गन� स�नेछ" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ऋणीले आफूले िलएको कजा� 
रकम भ�ुान नगरेमा कजा� सरु�णको �पमा रहेको 
घरज�गासमेतका स�पि� कानूनबमोिजमको �ि�या 
परुा गरी इजाजत�ा� सं�थाले आफूले िलनपुन� सावा ँ
�याजसमेतको लेना रकमबापत िललाम गन�स�ने ह�दँा 
�य�तो िललाममा सबैभ�दा बढी मू�यमा िधतो सकार 
गन� �यि�को नाममा िधतो िब�� गन� िनण�य गरी दा.खा. 
गन� पठाएको काय�लाई अवैध भ�न निम�ने ह��छ ।

८. ��ततु �रटमा यिुनभस�ल फाइना�स 
िलिमटेडले िवजया माक�  राणालाई �वाह गरेको 
कजा�बापत सरु�णको �पमा िलएको घरज�गा 
िललामको �ि�याबाट िवप�ी फाइना�सले नै 
िनवेदकको िबगोसमेत असलु गरी िदनपुन� भ�ने कुनै 
कानूनी आधारसमेत देिखदैँन । िवप�ीले आ�नो ऋण 
असलुीको लािग िललाम गरकेो िधतोबाट िनवेदकले 
समेत आ�नो लेना रकम भराउने माग गरकेो देिखदँा �रट 
�े�बाट य�तो ऋणको �यव�थापन गन� स�भवसमेत 
नह�ने ह��छ । यी िनवेदकले िवप�ीम�येक� िवजया माक�  
राणासगँ अदालतको फैसलाबमोिजम भरी पाउने रकम 
कानूनबमोिजमको �ि�या परुा गरी भरी पाउन स�ने नै 
ह��छ । �रट जारी ह�न कुनै िनकायको काम कारबाहीमा 
��य� कानूनी �िुट भएको देिखनकुा साथै कुनै �यि�को 
संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा आघात भएको 
दिेखन ुपद�छ । ��ततु िववादमा यिुनभस�ल फाइना�स 
िलिमटेडले गरकेो िधतो िललामस�ब�धी �ि�यामा 
कुनै कानूनी �िुट नदेिखएको र सो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा 
आघात भएको नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन ।

९. तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएअनसुार 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 

यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेड, �धान काया�लय, काठमाड�समेत
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�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
इित सवंत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदेश िमित : २०७२।४।१८।२

०७१-WO-१२६२

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : लमजङु िज�ला, िस�धर ेगा.िव.स. वडा 
नं. ७ �थायी वतन भई दगंा िनय��ण �हरी 
गण कोहलपरु हाल नेपालग�ज दरब�दीका 
नोकरीबाट िनकािलएका �.ना.िन. गणेशबहादरु 
दरुासमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

§ �हरी ऐन, २०१२ मलुुकमा ह�ने 
अपराधलाई रो�ने र प�ा लगाउने 
सुयो�य साधन बनाई शाि�त र �यव�था 

कायम रा�न िनमा�ण ग�रएको भ�न े उ� 
ऐनको ��तावनाबाट झ�क�छ । कुनै पिन 
सगंठनिभ� अनुशासन, मया�िदत �यवहार 
र आचरणको अपे�ा रािखए ज�तै �हरी 
सगंठनिभ� पिन �यसको खाँचो ह��छ        
नै । सगंठनिभ� ह�न े अनुशासनहीन काय� 
रो�न, �य�तो काय� गन�लाई सजाय गन� 
र अ�यलाई पिन िव�ोह ज�तो काय�मा 
दु��सािहत नह�न ् भ�ने उ�े�यले समेत 
उिचत र पया�� सजाय गरी अनशुासन 
वहाल रा�न ज�री ह�ने ।

(�करण नं.३)
§ �रट िनवेदकह�ले �हरी सगंठनमा िवरोध 

�दश�न गरकेो कुरा �रट िनवेदनमा नै 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदनमा 
आफूले गरकेो काय� सश� िव�ोह नभएको 
भ�न े पिन िजिकर िलएको स�दभ�मा हदेा� 
सश� �हरी ऐन, २०५८ मा ग�रएको 
सश� िव�ोहको प�रभाषाअनुसार नेपाल 
रा��को साव�भौमस�ा, अख�डता वा 
राि��य एकतामा खलल पन� काय� नगरकेो 
भ�न े कुराको आधार िलएको देिख�छ । 
सश� �हरी ऐनले गरकेो प�रभाषा सश� 
�हरीको लािग भएको र �यसलाई सोही 
�सङ्ग र अथ�मा बु�नुपन� ह��छ जबक� 
�हरी ऐनमा उि�लिखत सश� िव�ोहको 
अथ� �हरी ऐनकै स�दभ�मा नै हनेु�पन�     
ह��छ । यसमा सश� �हरी ऐन, २०५८ 
को �यव�था आकिष�त ह�न नस�ने ।

(�करण नं.४)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
ब�ीबहादरु काक� र िव�ान् अिधव�ा 
कृ�ण�साद शमा�

& 

�नण�य नं. ९५७९
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िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा रवेतीराज 
ि�पाठी र िव�ान् उप�यायािधव�ा मदनबहादरु 
धामी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय 
(क) र (ख)

 § सश� �हरी ऐन, २०५८

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छ:

�रट िनवेदनको �यहोरा
हामी िनवेदकह� नेपाल �हरी सेवा �वेश 

गरी कानूनको मातहतमा रही पेसागत इमा�दारीसाथ 
कामकाज गद� आएका िथय� । िव.सं. २०६५ सालको 
असार मिहनामा नेपाल �हरी तथा सश� �हरी 
सगंठनिभ� संगठनकै केही �हरी कम�चारीह�बाट 
रासन तथा अ�य सिुवधामा अिनयिमतता भएको 
िवषयलाई िलएर इमा�दार �हरी कम�चारीह�ले सोका 
िव�� आवाज उठाउन खोजे । िमित २०६५ सालमा 
दङ्गा िनय��ण �हरी गण नेपालग�ज, बाकेँमा �हरी 
कम�चारीह�बाट िनयमानसुार पाउने रसदलगायतका 
भएका अिनयिमताताको िनय��ण र सधुारसमेतका 
माग राखी अस�त�ु �हरी कम�चारीह�बाट िवरोध 
�दश�न गन� काय� भएको िथयो । �हरी सगंठनिभ� 
भएको उ� िकिसमको अिनयिमतता तथा ��ाचारको 
िवरोध�व�प उ� घटना भएको र सधुारका िविभ�न २० 
बुदेँ मागह� राखी मानव अिधकारकम�ह�समेतलाई 

बझुाइएको िथयो । साथै उ� मागह� परुा गन� के��ीय 
�तरमा वाता� भई वाता��ारा नै समाधान ह�नपुन� भनी 
आ�दोिलत अस�त�ु �हरीह�को माग िथयो । 

उि�लिखत िवरोधका ि�याकलापलाई �हरी 
कम�चारीलगायतले िव�ोह गरी गोली फायर गरी दङ्गा 
िनय��ण गण तथा ग�ुमलाई नै िनय��णमा िलएको 
भनी सश� िव�ोहको स�ंा िददँै हामी िनवेदकह�लाई 
समेत घटनामा संल�न भएको आरोप लगाई �हरी ऐन, 
२०१२ को दफा ३३(क) को दहेाय (क),(ख) को 
कसरुमा ऐ. दफा ३३(क) अनसुार सजायको मागदाबी 
िलई  िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय, बाकेँबाट 
अिभयोजन ग�रयो । उ� म�ुामा िवप�ी �हरी िवशेष 
अदालतबाट हामी िनवेदकम�ये गणेशबहादरु दरुा, 
ने�बहादरु थापा, दगुा�बहादरु सनुार, गोपालबहादरु 
वली, ल�मण लोिनया, भ�बहादरु शाहीलाई �हरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३३(क) बमोिजम जनही दईु 
वष�को तलब बराबर ज�रवाना तथा नौ थान गोलीको 
�. २६४।२४ असलु गन� र हामी िनवेदकम�ये 
ि�लोकबहादरु च�द, िशवबहादरु भ�डारी, मोहनदेव 
िव�, नरजंग शाही, ढोल�साद रोकाय, भ�बहादरु 
नेपाली र मोहनदेव िगरीलाई �हरी ऐन, २०१२ को 
दफा ३३(क) बमोिजम जनही एक वष�को तलब 
बराबर ज�रवाना गन� र नौ थान गोलीको िबगो �. 
२६४।२४ असलु गन� गरी िमित २०६७।४।४ गते 
फैसला भयो । फैसलापिछ सोअनसुारको ज�रवाना 
र िबगो बझुाई थुनाम�ु भय� । सो फैसला िच� 
नबझेुकोले  �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख)(२) 
बमोिजम नेपाल सरकारसम� पनुरावेदन गरकेोमा 
िमित २०६८।१२।१५ गते उप �धानम��ी तथा गहृ 
म��ीबाट भएको िनण�य भ�दै िवप�ी गहृ म��ालयबाट 
�हरी िवशेष अदालतको फैसला सदर गन� िनण�य 
भयो । यसै म�ुाको आनषुाङ्िगक नितजाको �पमा 
�हरी ऐन, २०१२ अ�तग�त नै हामीउपर िवभागीय 
कारवाही उठान भई सेवाबाट हटाउनेलगायतका 

नेपाल सरकार
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कारवाही भएकामा सोको पनुरावेदनस�ब�धी कारवाही 
दजा�अनसुार स�बि�धत अिधकारीसम� िवचाराधीन 
अव�थामा रािखएका छन् ।

िवप�ीह�ले यस घटनालाई सश� िव�ोहको 
स�ंा िदएका छन् जबक� हामी �ितवादीले गरकेो 
भिनएका कुनै पिन काय�ह� सश� �हरी ऐन, २०५८ 
को दफा २(ट) को सश� िव�ोहको प�रभाषािभ� 
पद�न । अनसु�धान र अिभयोजनको कानूनी आधार नै 
नभएको अव�थामा हामीलाई प�ाउ गरी थुनामा राखी 
म�ुा चलाइएकोले िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय 
र �यहाकँा �.ना.उ. गोिव�दराम प�रयारको काय� 
�वे�छाचारी, असवैंधािनक तथा गैरकानूनी छ ।

हामी िनवेदकह�ले �हरी िवशेष अदालतको 
िनण�यउपर �हरी ऐन, २०१२ को दफा  ३६ख(२) 
अनसुार नेपाल सरकारसम� पनुरावेदन गरकेा 
िथय� । तर �यसमा फैसला ह�दँा उप�धान तथा 
गहृम��ीबाट भएकोले कानूनी आधारिबना फैसला 
गरकेो �� छ । तीन सद�यीय �हरी िवशेष अदालत 
सिंवधानको धारा २४(९) को �यव�थाको काया��वयन 
गन� हैिसयतको छैन भने पनुरावेदन तहका िनण�यकारी 
िवभागीय म��ीमा �याियक तथा कानूनी �ान, 
िवशेष�ता, िन�प�ता र �व�छताको कुनै त�व िव�मान 
रहेको मा�न वा अनमुान गन� सिकने अव�था छैन ।

हामीिव�� म�ुा दता�, थुनछेकसिहत �हरी 
िवशेष अदालत गठन गन� काय� र सो अदालतका अ�य 
काम कारवाही, �हरी िवशेष अदालत, सखु�तको िमित 
२०६७।४।४ को फैसला र उ� फैसलालाई सदर गन� 
गहृ म��ालयको िमित २०६८।१२।१५ को िनण�य 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३, मानव अिधकार, 
कानून तथा �यायका सव�मा�य िस�ा�त एवं स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भई 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, 
१३, १८  तथा २४ बमोिजम ��याभूत मौिलक हकमा 
आघात परु ्याएकोले उ� हकको �चलनका लािग 

�हरी िवशेष अदालतसिहतका सबै काम कारवाही 
र िनण�य उ��ेषणका आदशेले बदर गरी सेवाको 
िनर�तरताका लािग आव�यक उ��ेषणय�ु परमादेश 
वा अ�य उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको 
�रट िनवेदन ।

यस अदालतको �ारि�भक आदेश:
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 

ह�न नपन� भए आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन 
भनी सूचना पठाउन ु भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६९।३।२१ को आदेश ।

िवप�ीह�बाट ��तुत भएको िलिखत जवाफ:
यसमा �हरी ऐन, २०१२ को दफा 

३६(ख)(२) बमोिजम �हरी िवशेष अदालतले 
गरकेो िनण�यउपर नेपाल सरकार गहृ म��ालयबाट 
नै पनुरावेदनको रोहमा िनण�य ग�रदँै आएको छ । 
�रट िनवेदनमा उ�लेख भए ज�तो िनवेदकह�को 
पनुरावेदनउपर मि��प�रषद ्बाट िनण�य ह�नपुन� 
होइन । नेपाल सरकार काय�स�पादन िनयमावली, 
२०६४ मा �यव�था भएअनसुार मि��प�रषद ्मा  पेस 
गनु�पन� िवषयमा नेपाल �हरीस�ब�धी िवषयह�अ�तग�त 
बुदँा नं. (ङ) मा राजप�ाङ्िकत अिधकृतसरहका 
अिधकृतह�को सजायउपरको पनुरावेदन स�ुने भ�ने 
उ�लेख  छ । तसथ� �हरी िवशेष अदालत, सखु�तको 
िमित २०६७।४।४ को फैसलाउपर यस म��ालयले 
पनुरावेदन सनुी िमित २०६८।१२।१५ मा गरेको 
पनुरावेदन िनण�य कानूनस�मत नै भएको भ�ने गृह 
म��ालयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क मा �हरी 
कम�चारीले दफा ३३क को देहाय (क), (ख), (ग), (घ) 
र (ङ) को कुनै कसरु गरमेा िनजलाई आज�म कैद वा 
चौध वष�स�म कैद वा तीन वष�को तलब बराबरस�म 
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ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
िवप�ी िनवेदकह�ले आफूह� सश� िव�ोहमा लागेको 
कुरालाई �वीकार गनु�  भएको छ । �हरी ऐन, २०१२ को 
प�र�छेद ६ अ�तग�त सजाय ह�ने कसरुस�ब�धी म�ुाको 
स�ु कारवाही र िकनारा गन� ऐनको दफा ३६(१) 
को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोिजमको �हरी िवशेष 
अदालत गठन ह�ने �यव�था रहेको छ । ऐनको सोही 
�यव�थाअनसुार िवप�ी िनवेदकह�ले आफू �हरी 
कम�चारीका �पमा काय�रत रहदँाका अव�थामा ऐनको 
दफा ३३क बमोिजमको संगिठत सश� िव�ोहस�ब�धी 
अपराध गरकेो ह�दँा सो म�ुाको स�ु कारवाही र 
िकनारा गन� दफा ३६ बमोिजम �हरी िवशेष अदालत 
गठन भएको पाइ�छ । दफा ३६ बमोिजम गिठत िवशेष 
अदालतले कानूनबमोिजम अिधकार �हण गरी गरकेो 
अ�ययन, अनसु�धानबाट िनज िवप�ीह�ले �हरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय (क) र (ख) 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखन आई सोको आधारमा 
िनजह�मािथ जनही एक वष�को तलब बराबर ज�रवाना 
र नौ थान गोलीको िबगो �. २६४।२४ असलु गन� 
भनी गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने ह�दैँन । 
साथै सो फैसलाउपर कानूनबमोिजम पनुरावेदन गरी 
पनुरावेदन तहबाट समेत स�ु �हरी िवशेष अदालतको 
िमित २०६७।४।४ को फैसला नै सदर ह�ने ठहरी 
अि�तम िनण�य भइसकेको अव�थामा हाल �यसलाई 
अ�वीकार गरी �रट िनवेदन िदन िम�ने ह�दँनै भ�ने 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकह�ले यस अदालतबाट �े�ािधकार 
�हण गरी भएको काम कारवाही संिवधान तथा 
�चिलत कानूनिवपरीत �े�ािधकारिवहीन रहेको भनी 
हचवुाको भरमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यो अदालत 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(क) बमोिजम नेपाल 
सरकार (मि��प�रषद्) बाट िमित २०६५।३।३० र 
िमित २०६६।८।१ को िनण�यअनसुार गठन भएको 

अदालत हो जसलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ तथा �हरी ऐन, २०१२ ले कानूनी मा�यता 
�दान गरकेोले �े�ािधकार रहे भएको �� ह��छ । यसरी 
�थािपत अदालतबाट कानूनबमोिजमको काय�िविध 
परुा गरी आधार र कारणह�सिहत फैसला भएको 
त�य िनजह�कै िनवेदनमा उि�लिखत बुदँाह� र पेस 
गरकेो फैसला �ितिलिपबाट �प� भइरहेको अव�थामा 
�ाकृितक �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत भएको 
भ�ने त�य आफँैमा गलत र �मपूण� छ भ�ने �हरी 
िवशेष अदालत, पुनरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
सुख�तको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकह�ले िमित २०६५।३।२८ गते 
दङ्गा िनय��ण �हरी गण कोहलपरु हाल नेपालग�जको 
प�रसरिभ� त�काल अ�चल �हरी काया�लय, 
भेरीका �.ब.उ. समेतका आफूभ�दा मािथका �हरी 
अिधकृतह�लाई िनय��णमा िलई �हरी संगठनिभ� 
सश� िव�ोह गरकेा ह�दँा िनजह�लाई त�काल गिठत 
�हरी िवशेष अदालत, सखु�त र �हरी �धान काया�लय, 
न�साल काठमाड�बाट कारवाही भएकोले िनजह�ले 
यस काया�लयलाई िवप�ी बनाइ रा�न ु पन� अव�था 
होइन । �रट िनवेदकह� �हरी सेवामा संगिठत भई 
सश� िव�ोह गरकेो म�ुामा त�काल गिठत �हरी 
िवशेष अदालत, सखु�त मकुाम नेपालग�जको टोलीले 
त�काल यस काया�लयमा काय�रत �.ना.उ. गोिव�दराम 
प�रयारलाई अनसु�धान अिधकृत तोकेकोले िनज �.
ना.उ.ले उ� म�ुाको कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गनु�  भएको हो भ�ने िज�ला �हरी काया�लय, बाँकेको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

प� िवप�का तफ� बाट ��तुत भएको बहस:
�रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 

व�र� अिधव�ा �ी ब�ीबहादरु काक� र िव�ान् 
अिधव�ा �ी कृ�ण�साद शमा�ले �रट िनवेदकह�ले 
आ�नो काया�लयिभ� भएका अ�याय अ�याचार, 

नेपाल सरकार
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िथचोिमचो र िविभ�न स�वा बढुवा तथा िवदेश जाने 
काय�मा प�पातपूण� �यवहार भएकोले �य�ता काय� 
रोक� सधुार गन�का लािग �हरीको मािथ�लो िनकायको 
�यानाकष�णका िनि�त काय� गरकेा ह�न्, सश� 
िव�ोह गरकेा होइनन् । सश� �हरी ऐन, २०५८ ले 
गरकेो सश� िव�ोहको प�रभाषाअनसुार नेपालको 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा खलल 
पन� गरी कुनै काय� िनवेदकह�ले गरकेा छैनन्, �हरी 
सगंठनमा भए गरकेा अिनयिमतताको �िति�या �य� 
गद�मा �हरी ऐन, २०१२ अ�तग�तको कसरु ह�ने होइन, 
िनवेदकलाई ग�रएको सजायउपर िन�प� िनकायबाट 
समेत सनुवुाई भएको छैन, तसथ� िनवेदकह�लाई 
ग�रएको सजाय बदर गरी नोकरीमा पूव�वत् बहाल गराई 
पाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी मदनबहादरु धामीले िनवेदकह� 
�हरी कम�चारीह� भएको, जनताको जीउधनको 
सरु�ाथ� रा�यको तफ� बाट खिटएका �हरीह�ले 
�हरीको कत��य र दािय�वबाट िवमखु भई आ�नै 
काया�लयका �हरी अिधकृतह�लाई जबरज�ती 
समाती िनय��णमा राखी हितयार �दश�न र फायरसमेत 
गरी सश� िव�ोह गरकेोले िनवेदकह�लाई �हरी 
िवशेष अदालत र �यसको पनुरावेदन तहबाट समेत 
कसरु ठहर भएको छ, िविधपूव�क ग�रएको कसरु ठहर 
तथा सजाय िनधा�रणका लािग �रट जारी ह�नुपन� होइन, 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िवषयमा 
िव�ान् कानून �यवसायीह� तथा सरकारी विकलको 
बहस िजिकर सनुी िमिसल संल�न कागजात अ�ययन 
गरी हेदा� �रट िनवेदकह�ले �हरी सगंठनमा ह�ने 

रसदलगायतमा भएको अिनयिमतताको िनय��ण र 
सधुारसमेतका माग राखी अस�त�ु �हरी कम�चारीबाट 
िवरोध �दश�न गन� काय� भएकोमा �यसलाई सश� 
िव�ोहको स�ंा िदई नोकरीबाट बरखा�त ग�रएको 
र सोउपरको पनुरावेदन स�ुने िनकायले पिन सोही 
फैसला सदर गरकेोले उ� फैसला बदर गरी सेवाको 
िनर�तरताको लािग आदशे ग�रपाउन माग राखी 
िनवेदन िदएको देिख�छ ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� �रट 
िनवेदक �हरी कम�चारी भएको र िनजह�को काय� 
�हरी ऐन, २०१२ अ�तग�तको कसरु भएको ह�दँा 
सािधकार िनकायबाट ग�रएको अपराध अनसु�धान, 
अिभयोजन र म�ुाको फैसला बदर ह�नपुन� होइन भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा ��ततु िवषयका स�दभ�मा �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखएको छ ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�  �रट 
िनवेदकह�को �हरी संगठनिभ�को काम कारवाहीको 
िवरोध वा �िति�यालाई �हरी ऐनअ�तग�तको कसरुको 
सं�ा िदई कसरु ठहर ह�नपुन� होइन भ�ने म�ुय िजिकर 
रहेको देिख�छ । �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क 
को देहाय (क) र (ख) मा सश� िव�ोह गर ेगराएमा 
वा िव�ोहमा स�रक भएमा वा सो गन� गराउन उ�ेजना 
फैलाएमा  वा �य�तो गन� षड्य�� वा उ�ोग गरमेा 
आज�म कैद वा चौध वष�स�म कैद वा तीन वष�को 
तलब बराबरस�म ज�रवाना वा दवुै सजाय ह�ने कुराको 
उ�लेख छ । �यित मा� नभई िव�ोह ह�ने ठाउमँा आफू 
भएकोमा सकभर रो�ने कोिसस नगरमेा वा �य�तो 
बेलामा देशभि� वा कत��यरत कुनै पिन �यि�लाई 
आ�नो कत��यबाट िवचिलत गराएमा वा �य�तो उ�ोग 
गरमेा समेत सजायको िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । 

३. �हरी ऐन, २०१२ मलुकुमा ह�ने 
अपराधलाई रो�ने र प�ा लगाउने सयुो�य साधन 
बनाई शाि�त र �यव�था कायम रा�न िनमा�ण ग�रएको 
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भ�ने उ� ऐनको ��तावनाबाट  झ�क�छ । कुनै पिन 
सगंठनिभ� अनशुासन, मया�िदत �यवहार र आचरणको 
अपे�ा रािखए ज�तै �हरी संगठनिभ� पिन �यसको 
खाचँो ह��छ नै । संगठनिभ� ह�ने अनशुासनहीन काय� 
रो�न, �य�तो काय� गन�लाई सजाय गन� र अ�यलाई 
पिन िव�ोह ज�तो काय�मा द�ु�सािहत नह�न् भ�ने 
उ�े�यले समेत उिचत र पया�� सजाय गरी अनशुासन 
वहाल रा�न ज�री ह��छ । 

४. �रट िनवेदकह�ले �हरी संगठनमा 
िवरोध �दश�न गरकेो कुरा �रट िनवेदनमा नै उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदनमा आफूले गरकेो काय� 
सश� िव�ोह नभएको भ�ने पिन िजिकर िलएको 
स�दभ�मा हेदा� सश� �हरी ऐन, २०५८ मा ग�रएको 
सश� िव�ोहको प�रभाषाअनसुार नेपाल रा��को 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा 
खलल पन� काय� नगरकेो भ�ने कुराको आधार िलएको 
देिख�छ । सश� �हरी ऐनले गरकेो प�रभाषा सश� 
�हरीको लािग भएको र �यसलाई सोही �सङ्ग र 
अथ�मा ब�ुनपुन� ह��छ जबक� �हरी ऐनमा उि�लिखत 
सश� िव�ोहको अथ� �हरी ऐनकै स�दभ�मा नै हेनु�पन� 
ह��छ । यसमा सश� �हरी ऐन, २०५८ को �यव�था 
आकिष�त ह�न स�दैन ।

५. �हरी संगठनिभ� �हरीले गरकेा काय�लाई 
�हरी ऐनले कसरु हो भनी प�रभािषत गरकेो ह��छ भने 
�य�तो कुराको अनसु�धान, अिभयोजन र म�ुा हेन� 
िनकाय पिन सोहीअनसुार ह�ने नै ह��छ । उ� ऐनको 
दफा ३६क अनसुार गिठत �हरी िवशेष अदालतले 
म�ुाको फैसला गरकेो भ�ने �रट िनवेदनमा नै उ�लेख 
भएको र सोउपर दफा ३६ख को देहाय (२) बमोिजम 
नेपाल सरकारसम� पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । नेपाल सरकारले हेन� म�ुा नेपाल सरकार काय� 
स�पादन िनयमावली, २०६४ बमोिजम गहृ म��ालयले 
हेन� र पनुरावेदन गहृ म��ीले सनुेकोलाई �रट िनवेदकले 
िजिकर िलएअनसुार गैरकानूनी भ�न िम�दैन । य�िप 

�हरी िवशेष अदालतको िनण�यउपर काय�पािलकामा नै 
पनुरावेदन ला�ने वत�मान �यव�थामा प�ितगत सम�या 
भने देिख�छ । यस स�ब�धमा कानूनी सधुार गनु�पन� 
र �हरी संगठनमा काय� गन�ह�लाई �याियक उपचार 
र �व�छ �यवहार गन� �ि�कोणले सो गन� ज�रीसमेत 
दिेखन आउदँछ ।

६. अतः मािथ िववेिचत आधार तथा 
कारणह�बाट िनवेदकह�ले �हरी संगठनिभ� भएको 
अिनयिमतताको िवरोध �दश�नसमेत गरकेो भ�ने 
�वीकार गरकैे देिखएको, उ� काय� �हरी ऐन, २०१२ 
अ�तग�तको कसरु ठहर गरी सािधकार िनकायबाट 
फैसला भएको, उ� फैसला  पनुरावेदन तहबाट समेत 
सदर भएको र �यसमा कुनै कानूनी �िुटसमेत भएको 
नपाइदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था 
रहेन । �रट िनवेदन खारजे ह��छ । ��ततु आदेशको 
िव�तुीय अिभलेख �िव� गराई �रट िनवेदनको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।      

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत : अिनलकुमार शमा�
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभुम् ।

नेपाल सरकार

& 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
फैसला िमित : २०७२।३।२७

०७०-CR-१४८१

म�ुाः बाल िब�याई (जबज��ती करणी)

पनुरावेदक / वादी : बौकाई सदा मसुहरको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : सनुसरी िज�ला डु�ाहा गा.िव.स. 

वडा नं. ६ ब�ने प�रवत�न नाम दीपक सदा

§ बालकउपर सजाय िनधा�रण गदा� उमेर 
पुगकेा �यि�ले गरकेो अपराधसगँ तुलना 
गरी उमेर हदलाई वग�करण गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� कानूनी �यव�थाको 
प�र��ेयमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(२) बमोिजम पीडक बालक भएपिन 
पीिडत बािलका ह�ने देिख�छ । उ� ऐन, 
बालबािलकाको हकिहत सरं�णको लािग 
बनेको िवशेष ऐनसमेत भएको त�यमा 
िववाद छैन । मलुुक� ऐन, जबज��ती 
करणीको ३ र १० न.ं िबच कानूनी�पमा 
अनो�याि�त स�ब�ध रहकेो देिख�छ । ३ 
न.ं बमोिजमको कसुरमा सजाय गरपेिछ 
१० न.ं बमोिजम उिचत �ितपूित� नभराई 
िदने हो भने सो कानूनी �यव�थाको 
िन��योजन ह�ने देिख�छ । यसतफ�  यस 

अदालतले �यान िदनुपन� ह��छ । ��तुत 
मु�ामा पीडक र पीिडत दुवै बालक 

 ह�न् । पीडक पिन बालक भएको भ�न ेअथ�मा 
पीिडत बािलकालाई आरोिपत कसुर 
गरकेो ठहरकेो अव�थामा उिचत �ितपूित� 
निदने हो भने उ� जबज��ती करणीको 
१० न.ं को �यव�था िन��योजन ह��छ र 
पीिडतले किह�यै �याय नपाई अपराध र 
अपराधीले कसुरबाट समेत उ�मुि� पाउने 
अव�था आउँछ । साथै पीिडत (मिहला, 
बािलका) को अिधकार सरं�ण ह�न नसक� 
उनीह�को अिधकार सरं�ण के आधारमा 
ह�ने भ�ने �� उठ् न स�न े।

(�करण नं.५)
§ जबज��ती करणी अपराधमा पीडक 

बालकको मा� अिधकार हने� ह�दैँन । पीिडत 
बािलकाको हकको सरं�ण पिन हनेु� पन� 
ह��छ । जबज��ती करणीको अिभयोगमा 
सजाय गरपेिछ �ितपूित� नभराउने हो भने 
यहाँ पीिडतको हक सरं�ण ह�न स�दैन । 
११ वष�को पीडकसगँ आिथ�क �ितपूित� 
बहन गन�स�ने �मता नह�ने भनी अथ� 
गदा� समाजमा पीडकको उ�च मनोबल 
भई अ� अपराध पिन ह�नस�ने कुरालाई 
नकान� सिकँदैन । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालक 
कसरुदारलाई उमेरको आधारमा िविभ�न 
�कारले सजायमा केही छुट िदएको भ�ने 
आधारमा �ितपूित�को हकमा समेत छुट 
पाउन स�ने अव�था नदेिखने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
शकंरबहादरु राई

�नण�य नं. ९५८०
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िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :

 § नेकाप २०६७, फागनु, िन.नं.८४९४, 
प.ृ१८०२

स�ब� कानून :
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 

११ को उपदफा (२)
 § मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको ३ र १० नं.

सु� तहमा फैसला गन�ः-
मा. िज�ला �यायाधीश �ी �ेमराज ढकाल

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
मा. म�ुय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
मा. �यायाधीश �ी िशवनारायण यादव

फैसला
िवशेष �कृितका म�ुाको कारवाहीको  

�ममा प�को गोपिनयता कायम रा�नेस�ब�धी 
काय�िविध िनद�िशका, २०६४ बमोिजम ��तुत 
म�ुाका पीिडत र पीडक �ितवादीको वा�तिवक 
नाम प�रव�तन गरी वा�तिवक नाम र ठेगानासिहतको 
यथाथ� िववरण पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरले 
छु�ै खामब�दी गरी राखेको देिखएको ।

स.�.�या.क�याण ��े : पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।११।३ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम िन�सा �दान 
भई पेस भएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छ :

सनुसरी िज�ला डु�ाहा गा.िव.स. वडा नं. 
६ ि�थत पूव� दसिक�चा खोला, पि�म कृपालालको 
ज�गा, उ�र िसतपूरतफ�  जाने खोलाको धार र दि�ण 
मसुहर टोल जाने बाटो यित चार िक�लािभ� िमित 

२०६८।३।३२ गते खोलाको िडलमा अवि�थत कदम 
घारीमा प�रवित�त नाम दीपक सदाले प�रवित�त नाम 
नरमायालाई जबज��ती करणी गरकेो र �थानमा 
झार दबुो मािडएको देिखएको भ�नेसमेत �यहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

मेरो १३ वष�क� छोरी प�रवित�त नाम नरमाया 
वारदातको िदन पटुवा घारीमा घासँ काट्न गएको 
समयमा �ितवादी प�रवित�त नाम दीपक सदाले पैसा 
र मोबाइल िद�छु भनी �लोभनमा पारी पीिडतको लगुा 
कपडा खोली जबज��ती करणी गरकेो कुरा नरमायाले 
िनजको आमालाई भनेपिछ थाहा पाएको ह�दँा 
�ितवादीलाई आव�यक कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको बौकाई सदाले िज�ला �हरी काया�लय, 
सनुसरीमा िदएको जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६८।३।३२ गतेका िदन म 
मोबाइलमा िगत स�ुदै दशिक�चा खोलातफ�  जादँै गदा� 
नरमायाले मलाई बोलाइएक� िथइन् । म उनी भएको 
ठाउमँा जान अ�वीकार गरपेिछ िनजले मलाई पि� 
ता�दै मेरो मोबाइल खोिसन् । मैले मेरो मोबाइल मा�दा 
मलाई तेरो क��  खोल् न� मोबाइल िद�न भिनन् । �यसै 
�ममा नरमायाले मेरो क��  आफँैले खोली मेरो िलङ्ग 
खेलाउन थािलन् । िनजले मेरो िलङ्ग खेलाउदैँ गदा� 
िलङ्ग उ�ेिजत भएपिछ मलाई सतुाइन र ममािथ 
चढेर नरमाया हि�लदैँ गदा� नरमायाको बबुाले छोरी 
भनेर बोलाएको आवाज आएपिछ उनले आ�नो लगुा 
लगाइन् । मेरो लगुा भ�दै गदा� उनका बबुा आइपगेुका 
ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी प�रवित�त नाम 
दीपक सदाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान ।

िमित २०६८।३।३२ गतेका िदन म 
वारदात�थल पटुवा घारीमा गएक� िथए ँ । �यहा ँ
�ितवादी दीपक सदाले मलाई करणी गन� देउ भनेका 
िथए । मैले नमानेपिछ करणी गन� िदइनस् भने जबज��ती 
गछु�  भ�यो । मैले �यसो नगन� भ�दा मलाई उ�कन भा�न 

प�रवत�न नाम दीपक सदा
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निदई कपालको च�ुठो समाती क��  खोलेपिछ मैले 
कराउदँा खेत र आसपासमा कोही नभएकाले कोही 
आएनन् । मैले �ितकार गदा�  मेरो ित�ामा हा�यो । म 
दखुाईको पीडामा रहेको समयमा मैले कुनै �ितकार 
गन� नस�दा उसको उ�ेिजत िलङ्ग मेरो योनीमा 
पसाई करणी गरकेो पीडा भई कराउदँा मोबाइल मेरो 
हातमा िदयो । िनजको िलङ्गबाट सेतो िच�लो झरपेिछ 
छाडी िदएको हो । उ� कुरा मैले आमालाई भनेक� ह� ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत नरमायाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� मौकामा गरकेो कागज ।

पीिडत नरमायाको Hymen Ruptured 
भ�नेसमेत �यहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६८।३।३२ गते मेरी छोरी पटुवा 
घारीमा घासँ काट् न गएक� िथइन् । छोरी घासँ काट् न 
गएको समयमा ललाई फकाई िविभ�न �लोभन देखाएर 
नरमायालाई दीपक सदाले जबज��ती करणी गरकेो कुरा 
पिछ छोरीले भनेपिछ मैले जाहेरवालीलाई सनुाएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको फुलस�रया देवी सदाले मौकामा 
गरकेो कागज ।

िमित २०६८।३।३२ गते �ितवादी दीपक 
सदाले १३ वष�क� नरमायालाई घासँ काट् न गएको 
अव�थामा जबज��ती करणी गरकेो कुरा सनेुको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी प�रवित�त नाम दीपक सदाले 
जाहेरवालाको छोरी प�रवित�त नाम नरमायालाई 
िमित २०६८।३।३२ गते घटना�थलमा जबज��ती 
करणी (बालिब�याई)ं गरकेो कुरा िमिसल सलं�न 
�ितवादीको बयान, पीिडतको कागज, घटना�थल 
मचु�ुका र जाहेरी दरखा�तबाट पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको 
महलको ३ को देहाय २ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. को 
१० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतउपर पन� गएको 
शारी�रक एवं मानिसक �ितको िवचार गरी पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 

वादी नेपाल सरकारले सनुसरी िज�ला अदालतमा पेस 
गरकेो अिभयोग प� ।

मैले नरमायालाई जबज��ती करणी गरेको 
होइन । म िदशा िपसाब गररे �खको िसतलमा बसेर 
मोबाइलमा िगत स�ुद ै बसेको िथए ँ । �यसै समयमा 
नरमाया आई मेरो मोबाइल लगेर भािगन् । मैले मोबाइल 
िदइन ँ। �यसपिछ मेरो मोबाइल खोसेर िलइन् र पिहले 
आ�नो पे�ट र क��  खोिलन् अिन मेरो पिन पे�ट क��  
खोिलन् । �यस �ममा मलाई सतुाई ममािथ नरमाया 
चढ्दाको समयमा दाउरा िलन गएका िनजका घरका 
मािनसले देखेपिछ नरमाया भािगन् । म पिन घर आएको 
ह�दँा मैले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी दीपक सदाले अदालतमा गरेको 
बयान ।

पीिडत र �ितवादीका सा�ी चतरुलाल 
सदाले आ-आ�नो �यहोराले गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेको दिेख�छ ।

बालमनोवै�ािनक पदम�साद िघिमर े र 
छ�मणी �यौपानेले िदएको राय �ितवेदन िमिसल 
सामेल रहेको ।

पीिडत नरमायाको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजलाई जबज��ती करणी गरेको 
दिेखएकोमा �ितवादीले �वीकार गनु�को अित�र� 
पीिडतले िकटानी�पमा बकप� गरकेोसमेतका �माण 
कागजबाट �ितवादी दीपक सदाले मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं. को 
कसरु गरकेो ठह�छ । सो ठहना�ले पीिडतको भ�दा 
पीडकको उमेर कम देिखएको र अिभयोग दाबीमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
बमोिजम आधा सजायको मागदाबी रहेको भए तापिन 
उमेर, वारदातको अव�था र िनजलाई ह�नस�ने 
सजायको �यव�थासमेतलाई िवचार गदा�  �ितवादी 
दीपक सदा िहरासतमा रहेको अविध १२ िदन सजाय 
गदा�समेत �या�� ह�ने दिेखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
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२०४८ को दफा ११(२) बमोिजम १२ िदन कैद सजाय 
ह��छ । �ितपूित�को माग दाबीको स�ब�धमा िवचार गदा� 
जबज��ती करणी वारदातमा �ितपूित�समेत पीिडतलाई 
भराई िदनपुन�मा नाबालक �ितवादीले �ितपूित� बहन 
गन� नस�ने ि�थित रहेको नदिेखदँा सोतफ� को दाबी 
प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।७।१ को फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुको छैन । अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु गरकेो ठहर भएपिछ 
सोबमोिजम �ितवादीलाई सजाय र �ितवादीले 
पीिडतलाई �ितपूित�  नभराउने भ�न िम�दनै । 
सजायको हकमा अिभयोग दाबीमा नै आधा सजायको 
माग दाबी रहेकोमा १२ िदनमा� कैद सजाय ह�ने 
ठहरकेो फैसला बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (२) को िवपरीत छ । �यसैगरी 
�ितपूित� पिन िदलाई भराई िदनपुन�मा दाबी प�ुन 
नस�ने भनी िनकालेको िन�कष� मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणीको महलको १० नं. को िवपरीत ह�दँा स�ु 
अदालतको फैसला सो हदस�म बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराले वादी 
नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा 
पेस गरकेो पनुरावेदन प� ।

िमिसल सलं�न पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, बयान, बकप�लगायतका �माण 
कागजबाट �ितवादी दीपक सदाले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहछ�  । सजायको हकमा अिभयोग दाबीमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
बमोिजम आधा सजायको माग दाबी िलएको भए तापिन 
पीिडतको भ�दा पीडकको थोर ै अथा�त् सानो उमेर 
भएको देिखएको अित�र� ज�रवाना नह�ने म�ुामा उ� 
दफा ११(२) आकिष�त ह�ने अव�था दिेखएन । �यसैगरी 
�ितपूित�तफ� को माग दाबी पिन प�ुन स�ने दिेखएन । 
अतः स�ु अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 

प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६९।११।३ को फैसला ।

स�ु अदालतले �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहर ्याई गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला सो हदस�म िमलेको 
ह�दँा �यसमा पनुरावेदन िजिकर ग�रएको छैन । तर 
सोबमोिजम कैद सजाय गरी �ितपूित� नभराएको 
हदस�म निमलेको ह�दँा पनुरावेदन िजिकर िलइएको 
हो । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(२) मा १२ िदन कैद सजाय गन� �यव�था छैन । 
१० वष�देिख मािथ १४ वष�स�मको बालकलाई कसरु 
हेरी ६ मिहना कैद सजाय गन� पद�छ । �यसैगरी उिचत 
�ितपूित� पिन िदलाउनै पद�छ । मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणीको महलको १० नं. मा �ितपूित� भराई िदन कुनै 
सत� ब�देज राखेको छैन । िववादको य�तै िवषयव�त ु
समावेश भएको नेपाल सरकार िव�� पवनकुमार 
यादव (ने.का.प. २०६७, फागनु, िन.नं. ८४९४, 
प�ृ १८०२) समेत भएको जबज��ती करणी म�ुामा 
�ितपूित�को हकमा समेत छुट पाउने भ�न निम�ने भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेतका आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसलामा म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराले वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा गरेको 
िनवेदन प� ।

यसमा �ितवादी प�रवित�त नाम दीपक 
सदालाई आरोिपत कसरुमा सजाय ह�ने ठहर गरपेिछ 
मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतलाई पीडक / �ितवादीबाट �ितपूित�  
पिन भराई िदनपुन�मा �ितपूित�तफ�  वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६९।११।३ को फैसला यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट (ने.का.प २०६७, फा�गणु, िनण�य नं. 
८४९४, प�ृ १८०२) मा �ितपािदत िस�ा�त तथा 
मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको १० नं. को 

प�रवत�न नाम दीपक सदा
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ग�भीर कानूनी �िुट िव�ामान रहेको दिेखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) 
को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम ��तुत म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । िवप�ी / �ितवादीलाई 
िझकाउन ुभ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७१।१।१४ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न स�कल 
कागजातको अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी शंकरबहादरु राईले पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर 
गरपेिछ ६ मिहना कैद सजाय गनु�पन�मा गरकेो छैन । 
�ितवादी ११ वष� उमेरको र पीिडत १३ वष� उमेरको 
देिख�छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(२) ले ११ वष�को पीडकलाई ६ मिहनास�म 
कैद सजाय गनु�पन�मा नगरकेो िमलेको छैन । �यसैगरी 
पीिडतले पीडक �ितवादीबाट �ितपूित� पाउन मलुकु� 
ऐन, जबज��ती करणीको महलको १० नं. ले कुनै सत� 
तोकेको छैन । जे ज�तो अव�थामा भएपिन पनुरावेदनले 
उिचत �ितपूित� नभराई िदएकोले अदालतबाट िन�सा 
�दान गदा� उि�लिखत निजर सा�द�िभक भएको ह�दँा 
घटी कैद सजाय र �ितपूित� नभराएतफ�  सो हदस�म 
बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेतको बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपरो�बमोिजमको बहससमेत सनुी 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६९।११।३ को फैसला िमलेको छ, छैन, वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� प�रवित�त नाम 
दीपक सदाले प�रवित�त नाम नरमायालाई जबज��ती 
करणी गरकेो त�य िमिसल संल�न �माण कागजबाट 
पिु� भएको ह�दँा प�रवित�त नाम दीपक सदालाई मलुकु� 

ऐन, जबज��ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. 
३ को देहाय २ ले सजाय ह�नेमा पीडक �ितवादी ११ 
वष� उमेरको देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२) बमोिजम सजाय गरी ऐ.जबज��ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम उिचत �ितपूित�  
भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले वादी नेपाल सरकारले 
सनुसरी िज�ला अदालतमा अिभयोग प� पेस भएको 
��ततु म�ुामा स�ु अदालतले आरोिपत कसरुमा 
�ितवादीलाई १२ िदन कैद सजाय र �ितपूित�तफ�  
वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याई फैसला गरकेो देिख�छ । सो 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले गरकेो पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले स�ु फैसला सदर 
गरउेपर वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट िन�साको 
लािग िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान भई िनण�याथ� पेस भएको देिख�छ ।

३. पीिडत (Victim) १३ वष� र पीडक 
(Rapist) ११ वष� उमेरको देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
पीडक �ितवादीलाई स�ु अदालतले आरोिपत 
कसरुमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११ को उपदफा (२) बमोिजम १२ िदन कैद सजाय 
ह�ने र �ितपूित�तफ� को वादी दाबी नप�ुने ठहराई गरेको 
फैसला पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट सदर 
भएको देिख�छ । सो फैसला मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणी महलको १० नं. को िवपरीत भ�ने म�ुय �� 
उठाई वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा िदएको 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िन�सा �दान भई आज 
िनण�याथ� यस इजलासमा पेस ह�न आएको देिख�छ । 
�ितवादीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम आरोिपत कसरुमा 
१२ िदन कैद सजाय गरकेो स�ब�धमा वादीले यस 
अदालतमा गरकेो पनुरावेदनमा कैद सजाय स�ब�धमा 
कुनै िजिकरसमेत निलएको र िन�सा �दान गदा� पिन 
सो स�ब�धमा उ�लेख नभएकोसमेतका आधार र 
कारणबाट पीडकलाई आरोिपत कसरुमा १२ िदन कैद 



719

सजाय गरकेोतफ�  केही िववेचना गरी रहन परने ।
४. जहासँ�म �ितवादीबाट पीिडतलाई 

मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम �ितपूित� निदएको भ�ने �� समावेश भएको 
छ, सो स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणीको महलको १० नं. मा कसैले मिहलालाई 
जबज��ती करणी गरकेो ठहरमेा अदालतले �य�तो 
मिहलालाई भएको शारी�रक वा मानिसक �ित िवचार 
गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको �ितपूित� कसरुदारबाट 
भराई िदनपुन� छ । �य�तो �ितपूित�  िनधा�रण गदा� 
कसरुको गा�भीय�ता, कसरुबाट पीिडत �यि�को 
म�ृय ुभइसकेको रहेछ भने िनजमा आि�त नाबालक 
छोराछोरी भए िनजह�लाई पन� गएको पीडासमेत 
िवचार गरी िनधा�रण गनु�पन� छ भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाले जबज��ती करणीको 
३ नं. अनसुार जबज��ती करणीको अपराध ठहरकेो 
अव�था भए जबज��ती करणीबाट पीिडत �य�ती 
मिहलालाई परकेो �ितको िवचार गरी अदालतले 
मनािसब ठहराएको �ितपूित�  पीडक �ितवादीबाट 
भराई िदनपुन� �यव�था गरकेो पाइयो ।

५. बालकउपर सजाय िनधा�रण गदा� उमेर 
पगेुका �यि�ले गरकेो अपराधसगँ तलुना गरी उमेर 
हदलाई वग�करण गरी सजाय िनधा�रण गनु�पन� 
कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) 
बमोिजम पीडक बालक भएपिन पीिडत बािलका ह�ने 
देिख�छ । उ� ऐन, बालबािलकाको हक िहत सरं�णको 
लािग बनेको िवशेष ऐनसमेत भएको त�यमा िववाद 
छैन । मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको ३ र १० नं. िबच 
कानूनी�पमा अनो�याि�त स�ब�ध रहेको देिख�छ । 
३ नं. बमोिजमको कसरुमा सजाय गरपेिछ १० नं. 
बमोिजम उिचत �ितपूित�  नभराई िदने हो भने सो 
कानूनी �यव�थाको िन��योजन ह�ने देिख�छ । यसतफ�  
यस अदालतले �यान िदनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 

पीडक र पीिडत दवैु बालक ह�न् । पीडक पिन बालक 
भएको भ�ने अथ�मा पीिडत बािलकालाई आरोिपत 
कसरु गरकेो ठहरकेो अव�थामा उिचत �ितपूित� निदने 
हो भने उ� जबज��ती करणीको १० नं. को �यव�था 
िन��योजन ह��छ र पीिडतले किह�यै �याय नपाई 
अपराध र अपराधीले कसरुबाट समेत उ�मिु� पाउने 
अव�था आउछँ । साथै पीिडत (मिहला, बािलका) को 
अिधकार संर�ण ह�न नसक� उनीह�को अिधकार 
संर�ण के आधारमा ह�ने भ�ने �� उठ् न स�छ ।

६. जबज��ती करणी अपराधमा पीडक 
बालकको मा� अिधकार हेन� ह�दँैन । पीिडत बािलकाको 
हकको संर�ण पिन हेनु�पन� ह��छ । जबज��ती करणीको 
अिभयोगमा सजाय गरपेिछ �ितपूित� नभराउने हो भने 
यहा ँपीिडतको हक संर�ण ह�न स�दनै । ११ वष�को 
पीडकसगँ आिथ�क �ितपूित� बहन गन�स�ने �मता 
नह�ने भनी अथ� गदा� समाजमा पीडकको उ�च मनोबल 
भई अ� अपराध पिन ह�न स�ने कुरालाई नकान� 
सिकँदैन । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११ ले नाबालक कसरुदारलाई उमेरको आधारमा 
िविभ�न �कारले सजायमा केही छुट िदएको भ�ने 
आधारमा �ितपूित�को हकमा समेत छुट पाउन स�ने 
अव�था दिेखदँैन । यस स�ब�धमा यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव�� 
पवनकुमार यादव (ने.का.प. २०६७, फा�गणु, िनण�य 
नं. ८४९४, प�ृ १८०२) मा "बािलकािलकास�ब�धी 
ऐनको �यव�थाले नाबालक कसरुदारलाई सजायमा 
केही छुट िदएकै आधारमा जबज��ती करणीको 
अपराधमा पीिडत ह�ने बािलकाले पाउने मनािसब 
�ितपूित�को हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी 
�यव�थाको संकुिचत अथ� गदा� बालबािलकाको 
अिधकारमा संकुचन आउने अव�था ह�ने" भ�नेसमेतको 
िस�ा�त �ितपादन भएको आधार र कारणबाट समेत 
पीिडत बािलकाले �ितपूित� नपाउने गरी गरकेो फैसला 
सो हदस�म िमलेको देिखएन । पनुरावेदन अदालत, 

प�रवत�न नाम दीपक सदा
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िवराटनगरको िमित २०६९।११।३ को फैसला 
�ितपूित�को निदएको हदस�म केही उ�टी भई पीडक 
�ितवादीबाट पीिडत प�रवित�त नाम नरमायाले �. 
५,०००।– (पाचँ हजार) �पैया ँ�ितपूित� भराई पाउने 
ठहछ�  । सो ठहना�ले तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम पीडक 
�ितवादीबाट पीिडत बािलकाले �.५,०००।- 
�ितपूित� पिन पाउने ठहरेकोले स�ु अदालतको 
फैसलाको तपिसल ख�डको देहाय १ नं. बमोिजमको 
�ितवादीलाई १२ िदन कैद सजाय ह�ने लगत यथावत् 
राखी �ितवादी प�रवित�त नाम दीपक सदाबाट 
प�रवित�त नाम नरमायालाई कानूनबमोिजम �ितपूित� 
बापत �.५,०००।– भराई िदन ु भनी स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------------१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ......२ 
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित सवंत् २०७२ साल असार २७ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
आदेश िमित : २०७२।६।२०।४

०७२-WO-०१९५

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : का.म.न.पा. वडा नं. ४ ब�ने महेश�साद 
भ�राई

िव��
िवप�ी : सहरी िवकास म��ालय, िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत

§ कुनै पिन �ित�पधा�मा उ�मेदवार ह�नुको 
उ�े�य िनयुि� पाउनु हो, हकको दाबी 
गनु� हो । िव�ापन भएको पदमा दरखा�त 
िदँदा �यससगँ स�बि�धत सत�ह�को 
पालना अिनवाय��पमा ग�रएको ह�नुपछ� । 
िनयुि�का लािग यो�य अव�थामा रहकेो 
�यि� नै �य�तो पदको लािग उ�मेदवार 
ह�न स�छन ् र �य�ता उ�मेदवारको नै 
उपयु�ताको परी�ण एव ं म�ुयाङ्कन 
ग�रने ह��छ । िनयुि� ह�न अयो�य �यि� 
उ�मेदवार ह�नका लािग पिन अयो�य नै 
ह��छन ्। अयो�य अविधिभ� उ�मेदवारको 
उपयु�ताको परी�ण एव ं म�ुयाङ्कन 
चािह ँ गन� िम�छ भ�नु तक� सङ्गत एवं 
िवकेकपूण� ह�दैँन । स�चालक पदबाट 
हटेको एक वष�िभ�ै क�पनीको कम�चारी 
वा स�लाहकार पदमा उ�मेदवार ह�न चािह ँ

& 

�नण�य नं. ९५८१
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पाउन ेतर िनयुि� ह�न नपाउन ेभ�ने हो भने 
यसबाट िवरोधाभाषपूण� अव�था सजृना 
ह�न जान े। 

(�करण नं.४)
§ क�पनीको काय�का�रणी अिधकार 

स�चालक सिमितमा रह�छ । स�चालक 
सिमितले क�पनीको �यव�थापनस�ब�धी 
स�पूण� काय� गद�छ । यसरी क�पनीको 
�यव�थापिकय तहको मह�वपूण� 
िज�मवेारी स�हा�न े स�चालकलाई सोझै 
कम�चारीको �पमा िनयु� ह�न नस�ने 
गरी एक वष� रो�नकुो अथ� �वाथ� िवरचेन 
गन� चािहनँ े समय (Cooling Period) 
िदनु हो । जसको उ�े�य स�चालकबाट 
हट्नासाथ कम�चारीको �पमा िनयु� 
ह�ने वा अ�य �वाथ� िस� गन� गरी काम 
गन� नसकुन ् वा स�चालकको पद समा� 
भएपिछ स�चालक ह�दँाको अव�थामा 
रहकेा िनजको �वाथ�पूित� गन� कुनै काय� 
नहोस,् अनुिचत लाभ निलउन्, स�ंथागत 
सुशासन कायम होस,् �व�छ र िन�प� 
िनण�य होस ् भ�न े नै उ�े�य अ�तरिनिहत 
रह�छ । स�ंथागत सशुासन कायम गन� एव ं
कसैको िनिहत �वाथ� पुरा नहोस ्भ�नको 
लािग य�तो �यव�था गन� ग�र�छ । ब�क तथा 
िवि�य स�ंथाको िनयमनकारी िनकायको 
�पमा रहकेो नेपाल रा�� ब�कका गभन�र 
र डेपुटी गभन�रले आ�नो पदबाट हटेको 
एक वष�स�म कुनै पिन वािण�य ब�क तथा 
िवि�य स�ंथामा काम गन� नपाउने गरी 
रोक लगाएको य�तै सा��य �यव�थासमेत 
नपेाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
३२(३) मा रहकेो देिखन े। 

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य 
सशुीलकुमार प�त, श�भ ुथापा, तलुसी भ� एवं 
अिधव�ा िबनोद काक�

िवप�ीका तफ� बाट: िव�ान् सह�यायािधव�ा रवेतीराज 
ि�पाठी, िव�ान् व�र� अिधव�ा�य ह�रहर 
दाहाल, �काश राउत, िव�ान् अिधव�ा�य 
रमणकुमार �े�, ब�च ुिसंह खड्का

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदशे
स.�.�या.क�याण ��े : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको संि�� त�य र आदशे यस�कार छः 

म िनवेदक संय�ु रा�य अमे�रकाको 
University of Nevada Reno (UNR) Nevada 
USA बाट जलवायसु�ब�धी िवषयमा िव�ावा�रिध 
�ा�, सयं�ु रा�य अमे�रकाको Bradley University 
Peoria USA बाट MSc in Civil (Environmental) 
Engineering मा �नातको�र उ�ीण� तथा 
ि�भवुन िव�िव�ालयबाट Civil Engineering मा 
�नातक उ�ीण� नेपाली नाग�रक ह� ँ । मैले  ि�भवुन 
िव�िव�ालयमा इि�जिनय�रङ अ�ययन सं�थानमा 
वातावरणीय इि�जिनय�रङको अ�यापन गराइ थेिसस 
सपुरभाइजरसमेतको िज�मेवारी स�हालेको छु । �य�तै 
सन् २०१३ को मेदेिख सन् २०१४ को अि�लस�म 
Civil merchant Finance िवि�य स�ंथाको 
स�चालक सिमितको िनद�शक पदको िज�मेवारी 
स�हालेको छु ।

िवप�ी काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड (KUKL) ले िमित २०७१।६।६ गते 
सूचना �कािशत गरी काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडको (KUKL) महा-�ब�धक पदको लािग 

सहरी िवकास म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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ख�ुला दरखा�त आ�ान गरकेो िथयो । उ� 
सूचनामा उ�लेख भएबमोिजम मलगायत दश जना 
आवेदकह�को आवेदन परी काय�प� ��ततुी र 
अ�तरवाता� स�प�न भएको िथयो । त�प�ात् अि�तम 
समयमा म िनवेदक-१ िवप�ीम�ये ���साद गौतम-१ 
र च��लाल नकम�-१ गरी ज�मा ३ जना �ित�पध� 
अ�तरवाता�को लािग अि�तम चरणस�म छनौट भएका 
िथय� । 

िवप�ी काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड (KUKL) पि�लक क�पनीको �पमा �थापना 
गदा� काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड र 
स�ंथापक सेयरधनीह� िबच िमित २०६४ फागनु 
मिहनामा सव�स�मत स�झौता स�प�न भएको िथयो 
जो क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ४(१) ग ले कानूनी 
मा�यता �ा� र बा�या�मक छ । उ� स�झौता प�को 
�करण नं. ८ को घ मा कुनै पिन स�चालकले आफू 
स�चालक पदमा बहाल रहेस�म वा पदाविध समा� 
भई वा अ�य कारणले स�चालक पदबाट हटेको 
एक वष�स�म क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार 
ह�न पाउने छैन भ�ने �प� �यव�था ग�रएको छ । 
जसअनसुार काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड 
क�पनीको स�चालक सिमितको सद�यह� कुनै 
पिन पदमा एक वष�िभ� कम�चारी भना� �ि�याका 
सलं�न ह�न्, आवेदन िदन तथा िलिखत मौिखक कुनै 
पिन परी�ा वा म�ुयाङ्कन �ि�यामा सहभागी ह�न 
पाउदैँनन् । �यसअनसुार ���साद गौतमले स�चालक 
पद छाडेको एक वष� नपगुीकन कुनै पिन कम�चारीको 
पदमा दरखा�त हा�ने वा िनय�ु ह�ने अिधकार नै छैन ।

तर िवप�ी काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडले िसफा�रस सिमितको िसफा�रसबमोिजम 
हालै िमित २०७२।५।२० गते िवप�ीम�ये ���साद 
गौतमलाई महा�ब�धक पदमा िनयिु� गन� िनण�य 
ग�रएको भनी गोरखाप� दिैनकमा सूचना �कािशत 
गरकेो रहेछ । उ� िनण�य प�पातपूण��पमा ग�रएको 

मू�याङ्कनको आधारमा ह�नकुो साथै �थािपत 
मा�यताको बिख�लाप, कानूनको �प� �िुट गरी 
ग�रएकोले उ��ेषणको आदशेले बदर गरी पाउन ��ततु 
िनवेदन गद�छु ।

�थमत: ���साद गौतम िमित २०७१।५।१५ 
स�म काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
स�चालकको हैिसयतमा रहनुभएको ह�दँा िनजको 
दरखा�त नै �रतपूव�कको नमािनने ह�दँा दरखा�त दता� 
गन� काय� नै उ��षणको आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । साथै 
िवप�ी कै काय�कालमा काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड (KUKL) को महा�ब�धकको िनयिु�स�ब�धी 
काय�िविध तयार गरी सो काय�िविध पा�रत भएप�ात् 
स�चालक पदबाट हटी सोही सं�थाको महा�ब�धक 
पदमा दरखा�त िदएको �प� छ । िवप�ी ���साद 
गौतम उि�लिखत पदको दरखा�त बझुाउने बेलामा र 
हालस�म पिन ल.प.ु उपमहानगरपािलकाको �थायी 
व�र� इि�जिनयर ह�नहु��छ । हालस�म पिन िनजको 
परुानै पद कायम रहनलेु कानूनिवपरीत दोहोरो फाइदा 
उठाई सरकारलाई ढाट्ँने, छ�ने र नो�सानी परु ्याउने 
काय� गरकेो देिखएकोले य�तो काय� कानून िवपरीत, 
दिुषत र सरकारले अवल�बन गरकेो सशुासनको 
नीित तथा कानूनिवपरीत भएकोले िनजलाई िनय�ु 
गन� िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदरभागी छ । 
िवप�ी ���साद गौतमभ�दा मेरो शैि�क यो�यता बढी 
(Ph.D) भई िवप�ीको भ�दा मेरो शैि�क यो�यताबापत 
बढी अंक आउने �� देिख�छ । कानूनी�पमा यो�यता 
नपगेुको �यि�लाई �ि�यामा नै सामेल गन� निम�नेमा 
गैरकानूनी�पमा दरखा�त िलई महा�ब�धक पदमा 
िनय�ु गन� गरी भएको िमित २०७२।५।२० को 
िनण�यसमेतका स�पूण� काम कारवाहीह� उ��ेषणको 
आदेशले बदरभागी छ बदर ग�रपाऊँ । 

अतः िवप�ी ���साद गौतमलाई 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड (KUKL) 
को महा�ब�धक पदमा दरखा�त िलने तथा िनय�ु 
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गन� काय� सेयरधनीह�को स�झौताप�को �करण नं. 
८ को घ को �ितकूल भई गैरकानूनी भएको र य�तो 
गैरकानूनी काय� तथा िनण�यले म िनवेदकको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा 
३ को ख�ड च ले �ा� पेसा तथा रोजगार गन� मौिलक 
हक र धारा १३ ले �ा� समानताको मौिलक हकसमेत 
हनन् ह�न गई उ� हकको �चलन गन� अ�य कुनै 
�भावकारी वैकि�पक उपचारसमेत नभएकोले िवप�ी 
���साद गौतमलाई महा�ब�धक पदमा िनय�ु गन� 
िमित २०७२।५।२० गतेको िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी म िनवेदकलाई उ� पदमा 
िनय�ु गरी यस अदालतलाई जानकारी िदन ु भनी 
परमादेशलगायत जो चािहनेँ आदेश वा पजु� जारी गरी 
पूण� �याय पाऊँ । साथै िवप�ीको िनयिु� �थम �ि�मा 
नै गैरकानूनी देिखएकोले िवप�ीलाई हाल उ� पदको 
िनयिु� प� निदन ु निदलाउन ु तथा महा�ब�धकको 
�पमा काम गन� निदन ु भनी अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदशेको माग गरकेो 
देिखदँा अ�त�रम आदशेको स�ब�धमा छलफल गन� 
उपय�ु ह�दँा १० िदनको समय िदई िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने कारण देखाउ आदशे ।

महा�ब�धक छनौट िसफा�रस सिमितले 
महा�ब�धकको पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गरकेो ३ जनाम�ये उ�चतम अंक (Merit list) �ा� गन� 
उ�मेदवार ���साद गौतमलाई महा�ब�धक िनयिु� 
गन� िनण�य गरकेो हो । �रट िनवेदकले महा�ब�धक पदमा 
िनयिु� िदने िनण�यकता� िनकाय काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेडका स�चालक सिमित िव�� कुनै 

दाबी उजरु गन� सकेको छैन । महा�ब�धक पदको 
लािग महा�ब�धक छनौट काय�िविध २०७१ मतुािबक 
३ जनाको नाम िसफा�रस गरी िमित २०७१।८।२२ 
मा गोरखाप�मा सूचना �कािशत गरकेो िथयो । यिद 
���साद गौतम महा�ब�धकको लािग उ�मेदवार भई 
दरखा�त िदन िम�ने िथएन भने िनजको नाम सङ्ि�� 
सूचीमा समावेश भई साव�जिनक सूचना �कािशत 
ह�दँास�म किहकँतै कसैको पिन दाबी उजरु परेको 
छैन । �रट िनवेदकले स�चालकले एक वष�िभ� कुनै 
पिन परी�ा वा म�ुयाङ्कन �ि�यामा सहभागी ह�न 
पाउदैँनन् भ�ने िजिकर िलन ु भए तापिन सेयरधनी 
स�झौताको सत� नं. ८(ग) ले क�पनीको स�चालक 
पदबाट हटेको �यि�ले १ वष�स�म स�चालक पदमा 
उ�मेदवार ह�न नपाउने �प� �ावधान राखेको भए 
तापिन सेयरधनी स�झौता को सत� नं. ८(घ) ले 
�प��पमा १ वष�स�म उ�मेदवार ह�न रोक लगाएको 
अव�था नभएको तथा ���साद गौतम महा�ब�धक 
िनय�ु ह�दँाको अव�थामा स�चालक पद छोडेको एक 
वष�को अविधसमेत भ�ुान भइसकेको छ ।

यसका साथै महा�ब�धकको िनयिु� 
गन� तयार ग�रएको काय�िविध, २०७१ को १४(ग) 
को �ावधानसमेतले स�चालक भएकै अव�थामा 
पिन स�चालक सिमितको अ�य�को अनमुितबाट 
उ�मेदवार ह�न पाउने �ावधान रहेको ह�दँा िनवेदकको 
दाबी आधारहीन छ । �ब�ध स�चालक पदमा 
क�पनीको िनयमावलीको िनयम १८ मतुािबक 
�वत�� स�चालकबाहेक अ�य स�चालक पिन �ब�ध 
स�चालक भई काय� गन� पाउने �ावधान रहेको छ, 
अथा�त् स�चालक नै �ब�ध स�चालक ह�न स�दछ 
भने पदबाट हटी सकेको �यि� महा�ब�धक पदमा 
उ�मेदवार नै ह�न नपाउने भ�ने �या�या क�पनी 
िनयमावलीको िनयम १७ र १८ सेयरधनी स�झौता 
प�को २०७१।६।२४ (ते�ो सशंोधन) बुदँा नं. २४ को 
संशोिधत सत�समेतको िवपरीतको ह�दँा �रट िनवेदकको 

सहरी िवकास म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िनवेदन दाबी �वतः खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड, ऐ. 
को महा�ब�धक छनौट िसफ�रस सिमितको तफ� बाट 
अि�तयार �ा� भई अ�नो हकमा समेत स�चालक 
सिमितका अ�य� सरुशेकुमार ब�नेतको िलिखत 
जवाफ ।

क�पनीको �चिलत िनयमावली तथा क�पनी 
ऐन, २०६३ तथा सेयरधनी स�झौता प�ले कुनै िनषेध 
नगरकेो िवषयलाई आधार िलई म ���साद गौतमको 
महा�ब�धक पदमा िदएको उ�मेदवारीको दरखा�त 
प� तथा िनयिु� सेयरधनी स�झौता प�को ८(घ) को 
�ितकूल भनी दाबी गरी �रट िनवेदन दायर भए तापिन 
सेयरधनी स�झौता प�को ८(घ)मा स�चालकबाट 
हटेको एक वष�स�म क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार 
पदमा उ�मेदवार ह�न नपाउने �ावधान राखेको छैन 
केवल क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकारमा एक 
वष�स�म िनयिु� नपाउने भ�नेस�मको �ावधान रहेको 
ह�दँा िनवेदन दाबी सम�ुचा�पमा क�पनी ऐन, २०६३ 
र क�पनीको िनयमावलीसमेतको �ितकूल छ । यसका 
साथै महा�ब�धकको िनयिु� गन� तयार ग�रएको 
काय�िविध, २०७१ को १४(ग) को �ावधानसमेतले 
स�चालक भएकै अव�थामा पिन स�चालक सिमितको 
अ�य�को अनमुितबाट उ�मेदवार ह�न पाउने �ावधान 
रहेको ह�दँा िनवेदकको दाबी महा�ब�धकको िनयिु� 
गन� तयार ग�रएको काय�िविध, २०७१ समेतको 
�ितकूल छ ।

अतः म महा�ब�धक पदमा िनय�ु भएको 
कुरा सेयरधनी स�झौताको �ितकूल भएको भ�ने �रट 
िनवेदकको दाबी क�पनीको सेयरधनी स�झौताको 
दफा ८(घ) तथा क�पनीको �चिलत िनयमावलीको 
िनयम १७ र १८ को �ावधानको �ितकूलको �या�या 
हो । िनवेदक महा�ब�धक िनय�ु ह�न सफल भएको भए 
सबै कुरा िविधवत् मािन��यो तर िनवेदक िनय�ु ह�न 
असफल भएको कारणले सबै काय� गैरकानूनी�पमा 

भएको भ�ने दाबी िजिकर कानूनसङ्गत छैन । तसथ� 
�रट िनवेदक �वयम् महा�ब�धक छनौट �ि�या 
�ार�भदेिख अ�तस�म सहभागी भई महा�ब�धक 
िनयिु�को िनण�य गरपे�ात् मा� महा�ब�धक छनौट 
िसफा�रस सिमितले गरकेो िसफा�रसलाई बदर माग 
गरकेो �रट िनवेदन दाबी �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३४ िबव�धनको िस�ा�तको समेत �ितकूलको ह�दँा 
�रट िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�ने महा�ब�धक 
���साद गौतमको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले भने झै महा�ब�धक िनय�ु 
गन� स�ब�धमा म��ालयको तफ� बाट स�चालकह� 
प�रवत�न ग�रएको भ�ने दाबी आधारहीन र औिच�यहीन 
छ । सहरी िवकास म��ालयको �थम �ेणीको 
सहसिचवको हैिसयत काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडमा मलाई स�चालकमा मनोनयन पठाएको हो । 
साथै िवगतमा म��ालयको तफ� बाट काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेडमा स�चालक सद�यको �पमा 
मनोनयन ग�रएको सहसिचव भवन िनमा�णस�ब�धी 
िवषयको ह�नहु���यो भने म ��यथ� भने सहरी �े�को 
खानेपानी तथा सरसफाईस�ब�धी िव�को �पमा 
काय�रत भएको �यि�समेत रहेको ह�दँा म काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेडको स�चालक सद�यको 
�पमा काय�रत भएको अव�थामा िमित २०७२।५।२० 
मा बसेको स�चालक सिमितको बैठकले महा�ब�धक 
छनौट िसफा�रस सिमितको िसफा�रसमा परेका ३ जना 
उ�मेदवारह� म�ये सबैभ�दा उ�चतम अङ्क �ा� गन� 
�यि�लाई महा�ब�धक पदमा िनयिु� ग�रएको हो । 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरे झै कुनै अमकु 
�यि�लाई महा�ब�धक पदमा िनयिु� गन� उ�े�यले 
म ��यथ�को स�चालकमा मनोनयन भएको होइन । 
यसैगरी काठमाड� उप�यका खानेपानी �यव�थापन 
बोड�मा अ�य� भएको र सहरी िवकास म��ालयमा 
सहसिचवसमेत भएको �यि� िलिमटेडमा स�चालक 
रहेको िजिकर िलए पिन सेयरधनी स�झौताको ८(ग)
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(३) को �ावधान िमित २०७१।६।२४ को ते�ो 
साधारण सभाबाट सशंोधनसमेत ग�रएको ह�दँा �रट 
िनवेदकको दाबी पूण��पमा औिच�यहीन छ । �यसका 
अित�र� क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १०६ 
मतुािबक पिन स�चालकको िनयिु�को स�ब�धमा 
उठाइएका ��ले �य�तो स�चालकले गरकेो काम 
कारवाही बदर ह�ने छैन भ�ने �ावधान रहेको ह�दँा �रट 
िनवेदन दाबी उ� ऐनको �ितकूल छ । �रट िनवेदकले 
महा�ब�धक पदमा िनयिु� पाउन नसकेपिछ पूवा��ही 
ढंगबाट आ�ेपय�ु �यहोरा लेखी दायर गरकेो �रट 
िनवेदन आधाररिहतसमेत ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड स�चालक 
रामच�� दवेकोटाको िलिखत जवाफ ।

काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
स�चालक सिमितले �र� महा�ब�धकको पदपिुत� 
�चिलत कानूनको �ि�या परु ्याई ख�ुला �ित�पधा�को 
मा�यमबाट पारदश� �ि�या अवल�बन गरी गरकेो ह�दँा 
कानूनस�मत भएको कामकारवाहीबाट िनवेदकको 
हकअिधकार हनन् भएको नह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने सहरी िवकास म��ालयको तफ� बाट पेस 
ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा�य 
�ी सशुीलकुमार प�त, �ी श�भ ुथापा, �ी तलुसी भ� 
एवं अिधव�ा �ी िबनोद काक�ले िवप�ी ���साद 
गौतम महा�ब�धक छनौटको लािग स�भा�य उ�मेदवार 
ह�नस�ने �यि� होइन । उहा ँ काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेडको स�चालकको हैिसयतमा िमित 
२०७१।५।१५ स�म बहाल रहन ुभएकोलाई अ�यथा 
भ�न स�नभुएको छैन । सेयरधनी स�झौताको �करण 
८(घ) ले क�पनीको स�चालकलाई कम�चारी वा परामश� 
दाताका �पमा १ वष�स�म काम गन� नपाउने गरी ब�देज 
लगाएको छ । �यसैले महा�ब�धक �� गौतम िमित 

२०७१।५।१५ देिख २०७२।५।१५ स�म अयो�य रहने 
हो । महा�ब�धकको दरखा�त नै िदन यो�यता नपगेुको 
�यि� िनय�ु भएको ह�दँा यो िनयिु� सरासर गैरकानूनी 
छ । उहाकँो िनयिु� सशुासनस�ब�धी ऐनिवपरीत 
छ । तसथ� िवप�ीको िनयिु� कानूनतः बदरयो�य ह�दँा 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी र ��यथ� 
सहरी िवकास म��ालयका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठी एव ंकाठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेड तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ा�य �ी ह�रहर दाहाल, �ी �काश 
राउत, िव�ान् अिधव�ा�य �ी रमण कुमार �े�, �ी 
ब�च ु िसंह खड्काले काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडले िव�मान कानूनी �ि�या परुा गरअेनसुार नै 
महा�ब�धक िनयिु� गरकेो ह�दँा यो िनयिु� गैरकानूनी 
छैन । ���साद गौतम स�चालकबाट हटेको १ 
वष� �यितत भइसकेपिछ िनयिु� भएको छ । खलुा 
�ित�पधा�बाट अ�य �ित�पध�भ�दा उ�चतम् अंक 
�ा� गन� उ�मेदवारलाई यो�यताको आधारमा चयन 
ग�रएको हो । िनज महा�ब�धक को पदमा उ�मेदवार ै
ह�न नपाउने भ�ने सेयरधनी स�झौतामा उ�लेख भएको 
छैन । क�पनीको िनयमावलीको िनयम १८ अनसुार 
�वत�� स�चालकबाहेक अ�य स�चालक �ब�ध 
स�चालक भई काम गन� स�छन् भने स�चालकबाट 
हिटसकेको �यि� महा�ब�धकमा िनय�ु ह�न नस�ने 
भ�ने ह�दँनै । ���साद गौतम सं�थागत स�चालककै 
हैिसयतले काम गरकेो ह�दँा १ वष� हद ला�दैन । 
महा�ब�धक पदका लािग तोिकएको आव�यक यो�यता 
नपगेुको भ�न िवप�ीले सकेको छैन । सिं�� सूची 
�काशन ह�दँास�म कसैको उजरु परकेो छैन । साथै 
िनवेदक ���साद गौतमले िनयिु� पाई कामकाज 
नै थािलसकेको ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने 
अव�था छैन भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अ�त�रम आदेश स�ब�धमा आज छलफलका 
लािग पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िवप�ीतफ� बाट 

सहरी िवकास म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िलिखतजवाफ समेत �ा� भइसकेको देिखदँा पूण� 
सनुवुाई गन� िम�ने भई दवुै प�का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरलाई म�यनजर गद�, 
�रट िनवेदन तथा िलिखत जवाफसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� यसमा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�ने हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेड र सं�थापक 
सेयरधनीह� िबचको स�झौताप�को सत� नं. ८ (घ) मा 
कुनै पिन स�चालकले आफू स�चालक पदमा बहाल 
रहेस�म वा पदावधी समा� भई वा अ�य कारणले 
स�चालक पदबाट हटेको एक वष�स�म क�पनीको 
कम�चारी वा स�लाहकार ह�न पाउने छैन भ�ने �प� 
�यव�थािवपरीत िमित २०७१।५।१५ स�म काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेडको स�चालक सिमितमा 
रहेका िवप�ी ���साद गौतमलाई महा�ब�धक 
पदमा िनयिु� गन� िनण�य उ� सेयरधनी स�झौताको 
�ावधानिवपरीत भएकोले बदर घोिषत गरी म 
िनवेदकलाई उ� पदमा िनयिु� ग�रपाउ ँ भ�ने �रट 
िनवेदन दाबी रहेको छ । ��यथ�तफ� को िलिखत जवाफ 
�यहोरा हेदा� सेयरधनीह� िबचको स�झौताप�को सत� 
नं. ८(घ) ले �प��पमा १ वष�स�म उ�मेदवार ह�न 
रोक लगाएको अव�था नभएको, महा�ब�धक िनय�ु 
ह�दँाको अव�थामा स�चालक पद छोडेको एक वष�को 
अविधसमेत भ�ुान भइसकेको छ । िनवेदक �वयम् 
महा�ब�धक छनौट �ि�यामा सहभागी भई आफू 
महा�ब�धक िनयिु� नभएपिछ मा� महा�ब�धक 
छनौट िसफा�रस सिमितले गरकेो िसफा�रसलाई बदर 
माग गरकेो िनवेदन दाबी िवव�धनको िस�ा�तको समेत 
�ितकूलको ह�दँा �रट िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँभनी 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ ।

३. िवप�ी ���साद गौतम िमित 
२०७१।५।१५ स�म काठमाड� उप�यका खानेपानी 

िलिमटेडको स�चालकमा रहेको त�यमा िववाद 
दिेखदैँन । काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडको 
महा�ब�धकपद ख�ुला �ित�पधा�बाट पूित� गन� िमित 
२०७१।६।६ मा िव�ापन �काशन भई छनौट �ि�या 
स�ु भएकोमा उ� पदमा दरखा�त िदनस�ने यो�य 
उ�मेदवार होइन भनी िनवेदकले म�ुयतया ��यथ� 
���साद गौतमको यो�यताको (Eligibility) �� 
उठाएको दिेखयो । काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड र सं�थापक सेयरधनीिबच भएको 
स�झौताको सत� नं.८(घ)  मा “कुनै पिन स�चालक 
आफू स�चालक पदमा बहाल रहेस�म वा पदाविध 
समा� भई वा अ�य कारणले स�चालकबाट हटेको 
एक वष�स�म क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार 
ह�न पाउने छैन” भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड र स�ंथापक 
सेयरधनीह� िबच भएको उ� स�झौताप� क�पनी 
�थापनाको मलु आधार भएको ह�दँा �यसको पालना 
गन� दािय�व स�चालक सिमितमा रहन जाने ह��छ । 
िमित २०७१।६।६मा �कािशत महा�ब�धक पदको 
िव�ापनअनसुार �ा� ह�न आएका दरखा�तह� 
छानिबन एवं म�ुयाङ्कन गरी िमित २०७१।७।२५मा 
आवेदकह�को संि�� सचुी �काशन भएको र 
महा�ब�धक छनौट िसफा�रस सिमितले काय�प� 
परी�ण, काय�प� ��तिुतकरण, अ�तवा�ता�समेतबाट 
उ�चतम् अकं �ा� गन� वणा�न�ुमअनसुार च��लाल 
नकम�, महेश�साद भ�राई र ���साद गौतमसमेत ३ 
जनाको नाम महा�ब�धक पदमा िसफा�रस गरी िमित 
२०७१।८।२२को गोरखाप�मा साव�जिनक सूचना 
�काशन भएको भ�ने देिखन आयो । सोही िसफा�रसको 
आधारमा काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड 
स�चालक सिमितको िमित २०७२।५।२० को 
िनण�यबाट ��यथ� ���साद गौतमलाई महा�ब�धक 
पदमा िनयिु� ग�रएको देिख�छ ।

४. सं�थापक सेयरधनीिबच भएको 



727

स�झौताको �ावधानअनसुार स�चालकलाई 
एक वष�स�म कम�चारीको �पमा िनय�ु ह�न रोक 
लगाएको भए तापिन ��यथ� ���साद गौतम िमित 
२०७१।५।१५ स�म काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडको स�चालकको हैिसयतमा रहेकोमा िमित 
२०७१।६।६ बाट स�ु भएको भना� �ि�यामा सामेल 
भएको देिख�छ । स�चालकबाट हटेको एक वष�स�म 
क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार पदमा “उ�मेदवार” 
ह�न नपाउने �ावधान नरहेको भ�ने ��यथ�को िजिकर 
रहेको देिख�छ । कुनै पिन �ित�पधा�मा उ�मेदवार 
ह�नकुो उ�े�य िनयिु� पाउन ु हो, हकको दाबी गनु�  
हो । िव�ापन भएको पदमा दरखा�त िददँा �यससगँ 
स�बि�धत सत�ह�को पालना अिनवाय��पमा ग�रएको 
ह�नपुछ�  । िनयिु�का लािग यो�य अव�थामा रहेको 
�यि� नै �य�तो पदको लािग उ�मेदवार ह�न स�छन् 
र  �य�ता उ�मेदवारको नै उपय�ुताको परी�ण एवं 
म�ुयाङ्कन ग�रने ह��छ । िनयिु� ह�न अयो�य �यि� 
उ�मेदवार ह�नका लािग पिन अयो�य नै ह��छन । 
अयो�य अविधिभ� उ�मेदवारको उपय�ुताको परी�ण 
एवं म�ुयाङ्कन चािह ँ गन� िम�छ भ�न ु तक� सङ्गत 
एवं िवकेकपूण� ह�दँैन । स�चालक पदबाट हटेको एक 
वष�िभ�ै क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार पदमा 
उ�मेदवार ह�न चािह ँपाउने तर िनयिु� ह�न नपाउने भ�ने 
हो भने यसबाट िवरोधाभाषपूण� अव�था सजृना ह�न 
जा�छ । तसथ� स�चालकबाट हटेको एक वष�िभ�समेत 
उ�मेदवार ह�न चािह ँ िम�छ भ�ने ��यथ�को तक� सगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

५. क�पनीको काय�का�रणी अिधकार 
स�चालक सिमितमा रह�छ । स�चालक सिमितले 
क�पनीको �यव�थापनस�ब�धी स�पूण� काय� 
गद�छ । यसरी क�पनीको �यव�थापिकय तहको 
मह�वपूण� िज�मेवारी स�हा�ने स�चालकलाई 
सोझै कम�चारीको �पमा िनय�ु ह�न नस�ने गरी 
एक वष� रो�नकुो अथ� �वाथ� िवरचेन गन� चािहनेँ 

समय (Cooling Period) िदन ु हो । जसको उ�े�य 
स�चालकबाट हट्नासाथ कम�चारीको �पमा िनय�ु 
ह�ने वा अ�य �वाथ� िस� गन� गरी काम गन� नसकुन् 
वा स�चालकको पद समा� भएपिछ स�चालक ह�दँाको 
अव�थामा रहेका िनजको �वाथ�पूित� गन� कुनै काय� 
नहोस्, अनिुचत लाभ निलउन्, स�ंथागत सशुासन 
कायम होस्, �व�छ र िन�प� िनण�य होस् भ�ने नै 
उ�े�य अ�तरिनिहत रह�छ । सं�थागत सशुासन 
कायम गन� एवं कसैको िनिहत �वाथ� परुा नहोस् भ�नको 
लािग य�तो �यव�था गन� ग�र�छ । ब�क तथा िवि�य 
सं�थाको िनयमनकारी िनकायको �पमा रहेको नेपाल 
रा�� ब�कका गभन�र र डेपटुी गभन�रले आ�नो पदबाट 
हटेको एक वष�स�म कुनै पिन वािण�य ब�क तथा िवि�य 
सं�थामा काम गन� नपाउने गरी रोक लगाएको य�तै 
सा��य �यव�थासमेत नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ 
को दफा ३२(३) मा रहेको देिख�छ । यसरी िमित 
२०७१।५।१५ स�म काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेडको स�चालक पदमा रहेका ��यथ� ���साद 
गौतम सो िमितबाट एक वष�स�म कम�चारीको �पमा 
िनय�ु ह�न अयो�य रहेकोमा सोही अविधिभ�ै अथा�त् 
िमित २०७१।६।६ बाट स�ु भएको भना� �ि�यामा 
सामेल भई िमित २०७१।८।२२ मा महा�ब�धक पदमा 
िनयिु�को लािग िसफा�रस भएकोमा पदपिुत�को �ि�या 
अ�वभािवक�पमा ल��याई अयो�य ह�ने भनेको अविध 
नाघेपिछ यो�य भएको भ�ने मा�यताको आधारमा 
िमित २०७२।५।२० मा िनयिु� िदने िदलाउने काय� 
�यायोिचत र �व�थकर मा�न िमलेन । तसथ� मािथ 
उि�लिखत आधार कारणबाट ��यथ� ���साद 
गौतमलाई िमित २०७२।५।२० मा काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेडको महा�ब�धक पदमा िनयिु� 
िदने िदलाउने काय� उि�लिखत सेयरधनी स�झौताको 
सत� नं. ८(घ) को �प�िवपरीत देिखदँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब कानूनबमोिजम 
बाकँ� िनण�य गनु�  भनी िवप�ीको नाममा परमादेशको 

सहरी िवकास म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
िवप�ीलाई िदनू । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
आदेश िमित : २०७२।११।१८।३

०७२-WH-००४०

िवषय:- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला मनमैज ु ९ बालाज ु
नेपालटार घर भई नेपाल कृिष अनसु�धान 
प�रषद ् िसंहदरबारमा �ािविधक सहायक 
पदमा काय�रत भई कारागार काया�लय 
जग�नाथदवेलमा थनुामा रहेक� गौरीमाया 
िघिमर े

िव��
िवप�ी : िवशेष अदालत बबरमहल, काठमाड�समेत

§ यथोिचत िविध र �ि�या �यायको 
अ�त�िनिहत त�व हो । यथोिचत िविधको 
�योग र पालनाबाट �ि�यामा �व�छता 
�याउँछ । �य�तो िविध र �ि�याअ�तग�त 
�या���पमा सुनुवाईको मौका �दान गनु� र 
आ�नो कुरा भ�न पाउन ेसरल अवसरबाट 
िवमखु नग�रनु पिन पन� आउँछ । आफू 
िव�� लागेको अिभयोगमािथ �ितर�ा गन� 
अवसर �ा� गन� पाउनु जुनसकैु �यि�को 
कानूनी र काय�िविधगत अिधकार पिन हो । 
सनुुवाईको उिचत अवसरमा हरके प�लाई 
आ�नो कुरा पुरापुरा (adequately) रा�न 
िदनु र हरके िवक�प �योग गरी �या�� र 
�व�छ अवसर िदइनु ज�ता कुरा अप�रहाय� 
ह�न जा�छन ् । कसैलाई �ितकूल असर 
पन� गरी िनण�य गनु�भ�दा पिहले िनजको 
कुरा सनुवुाई ह�नुपन� �ाकृितक �यायको 
मुलभूत िस�ा�त हो । िनजको कुरा सु�ने 
�योजनका लागी िनजलाई िदनुपन� �य�तो 
सूचना नै �याद हो । िनजलाई सूचना �ा� 
ह�न स�ने िविभ�न िवक�पह� छन ्भने सो 
िवक�प �या���पमा अपनाइएको ह�नुपछ� 
केवल औपचा�रकता पुरा गन� िहसाबले 
मा� सूचनाको अवसरलाई वि�चत ग�रनु 
नह�ने ।

(�करण नं.८)
§ िनवेिदकाको बयानबाट िनजको बसाई 

सराईको ठेगाना �� खुलाएको र िनज 
काय�रत काया�लयको समेत वतन 
खुलाएकोमा उ� �थानमा �याद तामेल 
नगरी सािबकको रामेछाप िज�ला बेताली 
गा.िव.स.वडा न.ं २ मा �याद तामेल गरी 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट म�ुा फैसला 
भएको देिखयो । वा�तिवक ठेगानामा 

& 

�नण�य नं. ९५८२
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�याद तामले नगरी अ�य� तामले गरकेो 
�यादबाट �ितवादको मौका �दान गरकेो 
भ�न िम�दैन भनी ने.का.प.२०४७ िन.न.ं 
४११८ पृ� ३२६ मा �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेतको प�र��ेयमा िनवेिदकाको 
नाउँमा जारी भई िमित २०७२।३।२८ मा 
तामेल भएको �याद �रतपूव�कनै तामेल 
भएको भ�न ेअथ� गन� िम�न ेनदेिखने ।

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा माधव 
बा�कोटा, अिधव�ाह� �काश ब�नेत, 
राज�ुसाद िधमाल र बालकृ�ण मैनाली

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा कृ�ण 
पौडेल

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०४७, िन.नं.४११८, प.ृ३२६

स�ब� कानून :

आदेश
�या.सुशीला काक� : 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 रहेको छ :

�ितवादी म गौरीमाया िघिमर ेर वादी नेपाल 
सरकार भएको ०७१-CR-००६८ को ��ाचार म�ुामा 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।६।२२ मा 
फैसला गदा� मलाई ६ मिहना कैद र �.३,९७,०००।- 
ज�रवाना ह�ने गरी फैसला भएको रहेछ । उ� फैसला 
काया��वयनको लािग काठमाड� िज�ला अदालतमा 
लगत नं. १७८२४ मा बे�ज ुलगत कायम गरी पठाएको 
अव�थामा िमित २०७२।१०।१० मा म काय�रत रहको 
नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्को काया�लयबाट घर 
फिक� दैँ गदा� मलाई �हरीले प�ाउ गरी हाल कारागार 

काया�लय जग�नाथदवेलमा राखेको छ ।
म �ितवादी गौरीमाया िघिमरकेो ज�म 

मनमैज ु९ काठमाड�मा भएको र मेरो िववाह रामेछाप 
िज�ला बेताली गा.िव.स.वडा नं. २ घर भई िमित 
२०४२।४।२५ मा प�रवारसिहत काठमाड� मनमैज ु९ 
मा बसाई सरकेा गोिव�द�साद िघिमरसेगँ भएको हो ।

रिवन काक�, नगे�� िघिमरसेमेतलाई 
म गौरीमाया िघिमरलेे जािगर लगाई िद�छु भनी 
िनजह�बाट रकम िलएको भ�ने आधारमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� िमित 
२०७१।१।२५ मा मेरो िव�� उजरुी परकेो भनी मलाई 
आयोगमा बोलाई बयान गराएको िथयो । �यसपिछ के 
गनु�पछ�  भनी आयोगसगँ सो�दा केही गनु�  पद�न यो म�ुा 
यहीबँाट खारजे ह��छ भ�ने जवाफ िदएका िथए । मलाई 
िमित २०७०।१०।५ मा उजरुी कता�म�येका नगे�� 
िघिमरलेे जबरज�ती�पमा मेरो बाब ुबाजेको नाम फरक 
पारी �.६,००,०००।- को कपाली तमसकु गराएका 
िथए । उजरुी कता�ह�ले िविभ�न दरका रकमह� मेरो 
खातामा राखी िदएको भ�ने आरोप छ सो सरासर झ�ुा 
हो । उजरुी कता�ह�ले आफँै मेरो ह�ता�र िकत� गरी 
िविभ�न ब�क खातामा रकम ज�मा गरकेो अव�था छ । 
सो के कसरी गर ेमलाई थाहा छैन । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
मेरा िव�� िवशेष अदालतमा ��ाचार म�ुा दायर 
गरपेिछ िवशेष अदालतले म बसेको ठेगाना िज�ला 
काठमाड� मनमैज ु गा.िव.स. वडा नं. ९ मा िमित 
२०७१।६।६ मा �याद जारी गरकेो रहेछ । उ� �यादमा 
मािनस फेला नपरेको भनी िमित २०७१।७।२३ मा 
बेप�े तामेल भई आएपिछ मेरो �ीमान् को �थायी 
ठेगाना रामेछाप िज�ला बेताली गा.िव.स.वडा नं.२ 
मा िमित २०७२।३।२८ मा घर दैलोमा टासँ गरी १ 
�ित गा.िव.स.मा टासँ गरकेो भनी बसाई स�रसकेको 
ठेगानामा तामेल भई आएको रहेछ ।

यसरी िमित २०४२।४।२५ मा प�रवारसिहत 

िवशेष अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत
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बसाई सरी काठमाड� िज�ला मनमैज ु गा.िव.स. 
वडा नं. ९ मा बसी आएकोले मलाई िवना सूचना 
कानूनिवपरीत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िवशेष अदालतमा म�ुा दायर गरी मलाई 
�याद तामेल गदा� सूचनासमेत निदई मेरो अ�थायी 
र �थायी ठेगानामा �याद पठाई बेप�े तामेल भएको 
�यादलाई �वीकार गरी म नेपाल सरकारको िनजामती 
कम�चारी भएकोले मेरो अिफसमा �याद जारी नगरी 
अ.बं. २०८ नं. बमोिजम �ितवाद गन� मौकासमेत 
निदई एकतफ��पमा मलाई दोषी ठहर ह�ने गरी िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसला �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत छ । िवशेष अदालतबाट 
मलाई सनुवुाईको मौका नै निदई गरकेो �िुटपूण� 
फैसलाबाट म िमित २०७२।१०।१० देिख गैरकानूनी 
थनुामा रहेको ह�दँा मेरो नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ६,१२ एव ं नेपालको संिवधान २०७२ को 
धारा १६(१), १७(१), ९, १८ र १३३(२) �ारा �द� 
मौिलक हकमा आघात परकेो र हाल गैरकानूनी थनुामा 
रहेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा 
आदशे िवप�ीह�को नाममा जारी गरी उ� बेप�े एवं 
�रत नपगेुको �याद बदर गरी म�ुाको पपु�� ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको गौरीमाया िघिमरकेो िनवेदन ।

यसमा के, कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो, 
आदशे जारी ह�न ुनपन� मनािसब आधार र कारण भए 
�माणसमेत खलुाई �याद सूचना �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक ३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िनवेदन 
र यो आदेशको �ितिलपीसमेत साथै राखी िवप�ीको 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखतजवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

�रट िनवेदकउपर आयोगमा पन� आएको 
��ाचारको उजरुी कानूनबमोिजम अनसु�धान 
ह�दँा िनज गौरीमाया िघिमरलेे उजरुीकता�ह� कृिष 

अनसु�धान प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारमा 
जािगरको लािग दरखा�त िदन आएको मौका पारी 
बोलाई िचनजान प�रचय गरी जािगर लगाई िदनेस�मको 
�प�च रची बद् िनयतसाथ िविभ�न िमितमा �रता 
दगंालबाट �.५०,०००।-, गोमा दगंालबाट 
�.५०,०००।-, �ितभा अिधकारीबाट �.५०,०००।- 
नगे�� िघिमरबेाट �.४७,०००।- र रिबन काक�बाट 
�.२,००,०००।- गरी ज�मा �.३,९७,०००।- (तीन 
लाख स�तान�बे हजार) रकम घसु �रसवत िलई िनज 
गौरीमाया िघिमरलेे ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) �ारा प�रभािषत कसरु अपराध गरके� ह�दँा 
िनजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(घ) बमोिजम 
हदैस�मको सजायको मागदाबी िलई िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा िमित २०७१।५।१९ मा आरोपप� 
दायर ग�रएको म�ुामा अदालतबाट भएको फैसला 
काया��वयनका िसलिसलामा प�ाउ परी कैदमा रहेको 
अव�थालाई चनुौित िदने गरी दायर �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

यी िनवेिदकाले अदालतबाट जारी भई 
�रतपूव�क तामेल भएको �यादमा उपि�थत नभई स�ु 
�यादै गजुारी बसेको कारण मलुकु� ऐन, अ.ब.ं२०८ नं. 
बमोिजम िनजले पनुरावेदनको �याद नपाएको अव�था 
हो । स�ु �यादै बेरीतपूव�क तामेल भएको भनी िनज 
िनवेिदकाले साधारण अिधकार �े�लाई आ�मसात् गद� 
�ि�यागत ढंगले यस अदालतमा बेरीतको �याद बदर 
ग�रपाउ ँभनी अ.ब.ं २०८ नं. बमोिजम िनवेदन िदएको 
र सो िनवेदनउपर इजलासबाट िमिसल अ�ययन गरी 
िनज िनवेिदकाको वतनमा तामेल भएको �याद मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं ११० नं. बमोिजम �रतपूव�क तामेल भएको 
भनी आदशे भएको हो । सो आदशेमा िच� नबझेु यी 
िनवेिदकाले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१६ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोिजम बेरीतको 
आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी �ी सव��च अदालतमा 
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िनवेदन िदनस�ने �चिलत कानूनबमोिजमको माग� 
ह�दँाह�दँ ैअसाधारण �े� �हण गरी दायर गरकेो ��ततु 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ । साथै अदालतको अि�तम 
फैसलाअनसुार लागेको कैद ज�रवाना असलुउपरको 
�ममा िनज िनवेिदकाले �रतपूव�कको कैदीपजु� पाई 
कैदमा बसेको अव�था ह�दँा िनवेिदकाले गैरकानूनी 
थनुाको िजिकर िलई ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन 
दायर गन� िम�ने अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने िवशेष अदालत, काठमाड�को िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदक गौरीमाया िघिमर े काठमाड� 
िज�ला अदालतको च.नं. ३४८३ स.फौ.नं.०७१-
CR-००६८ िमित २०७२।१०।११ को प�ानसुार 
सोही िमितदेिख थनुामा रही आएक� िछन् । अिधकार�ा� 
िनकाय तथा अिधकार�ा� अिधकारीबाट थनुामा 
रािखएको ह�दँा यस काया�लयको हकमा उ� �रट 
िनवेदन खारजेयो�य भएकोले उ� �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल 
काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

�याद सूचनाको िवषयमा �याय िन�पणको 
�ममा स�बि�धत िमिसल अ�ययन भई हेरी फैसला 
भएको र फैसलाले ठहरकेो कैद तथा ज�रवाना 
असलुउपरको लािग कानूनस�मत त�रकाले 
�ितवादीलाई प�ाउ गरी कैद �याद ठेक� फैसला 
काया��वयनको काय� स�पादन ग�रएको ह�दँा यस 
अदालतको उ� काय�बाट िनवेदक �ितवादीको 
सवैंधािनक तथा कानून �द� हक तथा अिधकारमा 
कुनै पिन आघात नपगेुको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी माधव बा�कोटा, अिधव�ाह� �ी 

�काश ब�नेत, �ी राज�ुसाद िधमाल र �ी बालकृ�ण 
मैनालीले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनवेदकउपर आरोप� दायर गदा� िनजको ठेगाना 
काठमाड� िज�ला मनमैज ुगा.िव.स. वडा नं. ९ ब�ने 
भनी उ�लेख गरकेो र िनज रामेछापबाट प�रवारसिहत 
िमित २०४२।४।२५ मा मनमैज ुगा.िव.स.वडा नं ९ मा 
बसाई सरी आएको देिखदँादिेखदँै सािबक ठेगानामा 
तामेल भएको �यादलाई मा�यता िदई सनुवुाईको 
मौका नै निदई फैसला भएकोले उ� �याद बदर गरी 
अ.बं. २०८ नं. बमोिजम �ितवाद गन� मौका पाउ ँभनी 
िनवेिदकाले िवशेष अदालतमा िनवेदन िदएकोमा िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िनजको �थायी ठेगानामा 
तामेल भएको �याद �रत पगेुको दिेखदँा बदर गन� िमलेन 
भनी गरकेो आदशेबाट िनवेदक �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत गैरकानूनी थनुामा रहेकोले गैरकानूनी 
थनुा म�ु गरी उ� �याद बदर गरी म�ुामा पपु�� गन� 
मौका पाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीबाट रहन ु भएका िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी कृ�ण पौडेलले िनवेदक बसाई 
सरी आएको िमित २०४२।४।२५ पिछ िमित 
२०४२।१०।१८ मा सरकारी सेवामा �वेश गरेको 
दिेख�छ । िनजको िनयिु�प� र िसटरोल फाराममा 
बसाई सरकेो ठेगाना उ�लेख भएको छैन । बसाई सरी 
सकेपिछ सरकारी सेवामा �वेश गदा�समेत िनजले 
आ�नो ठेगाना रामेछाप िज�ला बेताली गा.िव.स.वडा 
नं. २ नै उ�लेख गरकेो देिखदँा उ� ठेगानामा �याद 
जारी भई घर दैलोमा टासँ भएको अव�था ह�दँा सो 
�यादलाई बेरीतको भ�न निम�ने भएको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�न पन� होइन भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

बहस िजिकर सनुी िनवेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� िनवेदक गौरीमाया िघिमरकेा नाउमँा 
जारी भई तामेल भएको �याद �रतपूव�क तामेल भएको 
रहेछ, रहेनछ र िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 

िवशेष अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत
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ह�ने हो होइन सोही िवषयमा िनण�य गनु�पन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट म िनवेदकउपर 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा ��ाचारको म�ुा 
दायर गदा� मेरो  ठेगाना काठमाड� िज�ला मनमैज ु
गा.िव.स.वडा नं. ९ उ�लेख गरी अिभयोग प� दता� 
भएकोमा िवशेष अदालत, काठमाड�बाट उ� वतनमा 
मेरा नाउमँा जारी भएको �याद िनजको घर, डेरा र 
मािनससमेत प�ा नलागेको जनाई बेप�े तामेल भई 
आएपिछ बसाई सरी सकेको ठेगाना रामेछाप िज�ला 
बेताली गा.िव.स. वडा नं. २ मा पनुः �याद जारी गरी 
म २०४२ सालमा बसाई सरी मनमैजमुा ब�दै आएको 
�यि�को घरदैलोमा �याद टासँ ग�रएको भनी तामेल 
भएको �यहोरा उ�लेख गरी आएको �यादलाई मा�यता 
िदई सनुवुाईको मौका नै निदई एकतफ��पमा िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट मलाई ��ाचार म�ुामा ६ 
मिहना कैद र �.३,९७,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी 
िमित २०७२।६।२२ मा फैसला भई सो फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा म अिफसबाट घर जादैँ 
गरकेो अव�थामा �हरीले प�ाउ गरी थनुामा राखेको 
अव�था छ ।

३. म थनुामा परपे�ात् मेरो नाउमँा तामेल 
भएको बेरीतको �याद बदर गरी अ.बं.२०८ नं. 
बमोिजम �ितवाद गन� मौका पाउ ँभनी कारागारमाफ� त 
�ितउ�रसरहको िनवेदन िवशेष अदालत, काठमाड�मा 
दता� गदा�समेत मेरो बसाई सरी आएको वतनमा तामेल 
भएको �यादलाई �रतपूव�क तामेल भएको भनी िनवेदन 
मागबमोिजम �याद बदर ग�र रहन ु परने भनी िवशेष 
अदालतबाट आदेश भएको ह�दँा िमित २०७२।१०।१० 
देिख म गैरकानूनी थुनामा रहेकोले िवप�ीह�का 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणलगायतको आदेश जारी गरी 
उ� �यादसमेत बदर गरी म�ुाको पपु�� गन� पाउ ँभ�ने 
नै िनवेदकको म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको देिखयो ।

४. यसमा िनवेदकले िविभ�न �यि�ह�लाई 
जािगर लगाई िद�छु भनी िनजह�बाट �.३,९७,०००।- 
�पैया ँ िलई फरार रहेको भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िनवेदकउपर िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा म�ुा दता�  गरी िवशेष अदालतबाट 
िनवेदकलाई ६ मिहना कैद र �.३,९७,०००।- 
ज�रवाना ह�ने गरी िमित २०७२।६।२२ मा फैसला 
भएको रहेछ ।

५. िवशेष अदालत, काठमाड�बाट उ� म�ुामा 
यी िनवेिदकाको नाउमँा काठमाड� िज�ला मनमैज ु
गा.िव.स.वडा नं. ९ मा जारी भएको १५ िदने �याद 
िनजको घर, डेरा, प�ा नलागेको र �यादवाला बसेको 
टोल माग�को नाम टोल न�बर, स�पक�  न�बरसमेत 
नखलेुकोले १ �ित �याद मनमैज ु गा.िव.स.को 
सूचनापाटीमा टासँ ग�रएको भनी िमित २०७१।७।२३ 
मा बेप�े तामेल भई आएको दिेखयो ।

६. िवशेष अदालत, काठमाड�बाट उ� बेप�े 
�याद बदर गरी पनु िमित २०७२।३।१३ मा िनजको 
सािबक ठेगाना रामेछाप िज�ला बेताली गा.िव.स. 
वडा नं. २ मा �याद जारी गरी तामेल गदा� िनज र 
िनजको एकाघरका मािनस सो ठाउमँा फेला नपरेको 
भनी १ �ित �याद घरदैलोमा टासँ ग�रएको भनी िमित 
२०७२।३।२८ मा तामेल भई आएको िमिसलबाट 
दिेखन आयो ।

७. िनवेिदका गौरीमायाले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसम� बयान गदा� आ�नो ठेगाना 
काठमाड� िज�ला मनमैज ुगा.िव.स. वडा नं. ९ बालाज ु
नेपालटार भनी उ�लेख गरकेो र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िवशेष अदालतमा िनज िव�� 
आरोपप� पेस गदा� िनजको ठेगाना काठमाड� िज�ला 
मनमैज ुगा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल नेपाल कृिष 
अनसु�धान प�रषद ् िसंहदरबारमा �ािविधक सहायक 
पदमा काय�रत् रहेको भनी उ�लेख गरी अिभयोग 
प� दता�  गरकेो देिख�छ । रामेछाप िज�ला बेताली 
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गा.िव.स.वडा नं. २ बाट िनवेदक िमित २०४२।४।२५ 
मा बसाइसरी काठमाड� मनमैज ु गा.िव.स वडा नं.९ 
मा बसोबास गरी आएको त�य िमिसल कागजबाट 
ख�ुन आउछँ । यसरी िनजले अि�तयारमा बयान गदा� 
वा�तिवक ठेगाना उ�लेख गरी बयान गरकेो र िनज 
नेपाल सरकारको िनजामती कम�चारी भई नेपाल कृिष 
अनसु�धान प�रषद ्, िसंहदरबारमा काय�रत रहेको भ�ने 
�यहोरा िमिसल संल�न कागजातह�बाट खलुी आएको 
अव�थामा िनजले आफू िव�� लगाइएको अिभयोगका 
बारमेा सहज�पमा सूचना �ा� गन�स�ने िवक�प भएको 
िनज काय�रत रहेको काया�लयको ठेगानामा �याद जारी 
नभई िमित २०४२ सालमा बसाई सरी सकेको िनजको 
सािबक ठेगानामा �याद जारी गरी िनजको घर दलैोमा 
टासँ भई आएको दिेखयो । य�तो ि�थितमा िनवेदकले 
आफूलाई लागेको अिभयोग मािथ �ितवादको उिचत 
अवसर �ा� गरकेो भिन भ�न सिकने अव�था 
देिखएन ।

८. यथोिचत िविध र �ि�या �यायको 
अ�तिन�िहत त�व हो । यथोिचत िविधको �योग र 
पालनाबाट �ि�यामा �व�छता �याउछँ । �य�तो 
िविध र �ि�याअ�तग�त �या���पमा सनुुवाईको मौका 
�दान गनु�  र आ�नो कुरा भ�न पाउने सरल अवसरबाट 
िवमखु नग�रन ुपिन पन� आउछँ । आफू िव�� लागेको 
अिभयोगमािथ �ितर�ा गन� अवसर �ा� गन� पाउन ु
जनुसकैु �यि�को कानूनी र काय�िविधगत अिधकार 
पिन हो । सनुवुाईको उिचत अवसरमा हरके प�लाई 
आ�नो कुरा परुापरुा (adequately) रा�न िदन ु र 
हरके िवक�प �योग गरी पया�� र �व�छ अवसर िदइन ु
ज�ता कुरा अप�रहाय� ह�न जा�छन् । कसैलाई �ितकूल 
असर पन� गरी िनण�य गनु�भ�दा पिहले िनजको कुरा 
सनुवुाई ह�नपुन� �ाकृितक �यायको मलुभूत िस�ा�त 
हो । िनजको कुरा स�ुने �योजनका लािग िनजलाई 
िदनपुन� �य�तो सूचना नै �याद हो । िनजलाई सूचना 
�ा� ह�नस�ने िविभ�न िवक�पह� छन् भने सो िवक�प 

पया���पमा अपनाइएको ह�नपुछ�  केवल औपचा�रकता 
परुा गन� िहसाबले मा� सूचनाको अवसरलाई वि�चत 
ग�रन ुह�दँैन ।

९. ��ततु म�ुामा यी िनवेिदका हाल बसोबास 
गरी आएको काठमाड� िज�ला मनमैज ु गा.िव.स.वडा 
नं. ९ मा जारी भएको �याद घर�ार फेला नपरकेो भनी 
बेप�े तामेल भई आएको भए पिन िनजको घर�ार र 
ठेगाना सोही ठाउमँा भएको भ�ने िमिसल सामेल रहेको 
िनजको नाग�रकताको �ितिलपीबाट देिख�छ भने 
िनज नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्, िसंहदरबारमा 
�ािविधक सहायक पदमा काय�रत रहेको भ�ने त�यमा 
समेत िववाद रहेको देिखदँनै ।

१०. यी िनवेिदकाले िमित २०७१।३।२५ मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� बयान 
गदा� आ�नो वतन काठमाड� िज�ला मनमैज ुगा.िव.स. 
वडा नं.९ भनी देखाएकोमा उ� �थानमा �थम पटक 
�याद तामेल ह�दँा बेप�े ह�न गएकोले सो �याद बदर गरी 
पनुः िमित २०७२।३।२८ मा रामेछाप िज�ला बेताली 
गा.िव.स. वडा नं. २ मा तामेल भएको दिेखन आयो ।

११. यसरी िनवेिदकाको बयानबाट िनजको 
बसाई सराईको ठेगाना �� खलुाएको र िनज काय�रत 
काया�लयको समेत वतन खलुाएकोमा उ� �थानमा 
�याद तामेल नगरी सािबकको रामेछाप िज�ला बेताली 
गा.िव.स. वडा नं. २ मा �याद तामेल गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट म�ुा फैसला भएको देिखयो । वा�तिवक 
ठेगानामा �याद तामेल नगरी अ�य� तामेल गरकेो 
�यादबाट �ितवादको मौका �दान गरकेो भ�न 
िम�दैन भनी ने.का.प.२०४७ िन.नं. ४११८ प�ृ ३२६ 
मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा 
िनवेिदकाको नाउमँा जारी भई िमित २०७२।३।२८ मा 
तामेल भएको �याद �रतपूव�क नै तामेल भएको भ�ने 
अथ� गन� िम�ने दिेखएन ।

१२. यसरी आफूउपर लागेको अिभयोगमा 
आफूलाई सनुवुाईको मौका निदई अ.बं. ११० नं. को 

िवशेष अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत
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कानूनी �ि�या परुा नगरी �याद तामेल भएको भनी 
अ.बं. २०८ नं. बमोिजम फैसला भएको िमितले ६ 
मिहनािभ�ै उ� �याद बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेिदकाले 
िनवेदन िदएको अव�था िमिसल कागजबाट देिखदँा 
उपरो� िववेिचत त�य र कानूनी िस�ा�तसमेतका 
आधारमा उ� िमित २०७२।३।२८ मा तामेल भएको 
बेरीतको �याद बदर ह�ने नै दिेखयो ।

१३. अतः िनवेिदकाको वा�तिवक ठेगानामा 
�याद तामेल नगरी सािबक ठेगानामा जारी गरी तामेल 
भएको �यादबाट िनवेिदका िव�� परकेो म�ुाको 
जानकारी नै िनजलाई नभई �ितवाद गन� अवसरबाट 
वि�चत ह�ने भएको अव�थामा आफूउपर लागेको 
अिभयोगमा �ितवादको मौका �दान भएको भ�न 
िम�ने नदेिखदँा िमित २०७२।३।२८ मा िनवेिदकाको 
नाउमँा तामेल भएको �याद, सो �यादका आधारमा 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।६।२२ 
मा भएको फैसला र काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
च.नं.३४८३ िमित २०७२।१०।११ मा िनवेिदकाको 
नाउमँा जारी गरकेो कैदीपजु�समेत बदर ग�रिदएको 
छ । अब िनवेिदकालाई अदालतमा िझकाई िनजको 
बयान गराई जो जे ब�ुन पन� हो बझुी म�ुा िकनारा 
गन� िवप�ी िवशेष अदालत, काठमाड� र कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवलका नाममा यो परमादेशको 
आदशे जारी ग�रिदएको छ । ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदन ु र स�ु िमिसल िवशेष अदालत, काठमाड�मा 
पठाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत : िदलीप राज प�त
इित संवत् २०७२ साल फागनु १८ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।११।१२।४

म�ुाः लाग ुऔषध (अिफम)

०६८-CR-००६३
पनुरावेदक / �ितवादी : बारा िज�ला, इनवा�िसरा 

वडा नं.४ घर भई िज�ला पसा� वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं.२ ि�थत 
छपकैयामा डेरा गरी ब�ने हाल कारागार 
काया�लय, वीरग�जमा थुनामा रहेका िम�ादवेी 
भ�डारी

िव��
��यथ� / वादी : �.ना.िन. सरु�े� यादवको �ितवेदनले 

वादी नेपाल सरकार

०६८-CR-००६४
पनुरावेदक / वादी : �.ना.िन. सरु�े� यादवको 

�ितवेदनले वादी नेपाल सरकार 
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला पसा�  वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं.८ ब�ने हनमुान 
साहको छोरा मोतीलाल साह

§ लागु औषध बरामद भएको अव�थामा 
अपराध नमािननको लािग आफूसगँ लागु 
औषध रहन ु पन� उिचत कानूनी आधार 
देखाउन स�नुपन� ह��छ । पुनरावेिदकाको 
सािबती बयानलाई लागु औषध बरामद 

�नण�य नं. ९५८३
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भएको त�य �मािणत भएकोले �माणमा 
िलन निम�ने अव�था पिन देिखएन । लागु 
औषध बरामद भएको अ�यथा �मािणत 
गन� नसकेको अव�थामा बरामदी त�य 
आफँैमा कसुरज�य ह�न पु�ने ।

(�करण नं.४)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक अिधव�ा 
नारायण�साद देवकोटा

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा प�ुय�साद 
पाठक

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१०

 § लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(च), दफा १२, दफा १४(१)(छ) को (३)

सु� फैसला गन� : 
मा. िज. �या. �ी िव�ण�ुसाद कोइराला

पुनरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा. �या. �ी मोहन�साद िघिमरे
मा. �या. �ी मोहनरमण भ�राई

फैसला
�या.बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ अनसुार वादी �ितवादी दवुै 
प�बाट दायर ह�न आएको ��तुत म�ुाको संि�� त�य 
र ठहर यस�कार छः-

िमित २०६५।७।३ गते वीरग�ज बसपाक� मा 
एक जना मिहलाले पहेलँो रङ्गको झोलामा लाग ुऔषध 
(अिफम) लकुाई िछपाई लगेको भ�ने सरुाक पाई उ� 
मिहलालाई प�ाउ गन�का लािग �हरी जनशि� खटाई 
पठाई िदन माग गरकेो भ�ने �.ना.नी. सरु�े� यादवको 

�हरी �ितवेदन ।
िज�ला पसा� वीरग�ज उपमहानगरपािलका 

वडा नं.१८ ि�थत भान ु चोक बसपाक� मा एक जना 
मिहला पहेलँो रङ्गको टाटेपाटे �लाि�टकको झोला 
िलई शङ्का�पद�पमा िहिँडरहेको अव�थामा देखी 
िनजलाई रोक� िनजको झोला खानतलास गदा� उ� 
झोलामा लाग ु औषध अिफम ३ िकलोसिहत बरामद 
भएको भ�ने खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६५।७।३ गते वीरग�ज बसपाक�  
इलाकामा ग�ती गद� जादँा साझँ १८:३० बजेको 
समयमा भान ु चोकमा पहेलँो रङ्गको टाटेपाटे 
�लाि�टकको झोला बोक� िहडेँक� �ितवादी िम�ादवेी 
भ�डारीबाट ३ िकलो लाग ु औषध (अिफम) बरामद 
भएको भ�ने �.ना.िन. सरु�े� यादवको �ितवेदन ।

मेरो घर बारा िज�ला भए पिन वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं.२ छ�कैयामा डेरा 
गरी िचया पसल चलाउदँै आएक� छु । मैले िचनेका 
नगरदाहा गा.िव.स. वडा नं.८ घर भएका मोतीलाल 
साह पिन िचया खान मेरो पसलमा आउदँा िचनजान 
भयो । िमित २०६५।७।३ गतेका िदन साझँको समयमा 
म िसरहा घर भएक� ठूली आमाको घर जान भनी बस 
चढ्न बसपाक� मा बसेको अव�थामा मोतीलाल साह 
पिन तीन वटा झोला बोक� म बसेको ठाउमँा आई 
सगैँ जाने स�लाह भयो । मोतीलालले यो झोलामा 
लाग ु औषध छ, ितमीले िसरहास�म परु ्याई देऊ । 
ितमीलाई �.५००।– िद�छु । �यित चेक जाचँ पिन 
ह�दँैन भनेकोले ल ठीक छ भनी झोला म परु ्याई िद�छु 
भनी उ� झोला बोक� बसेको ठाउमँा �हरी आई चेक 
जाचँ गदा� मैले बोकेको झोलाबाट लाग ुऔषध (अिफम) 
बरामद भएको हो । मोतीलाल साह �यहाबँाट भागी गए । 
बरामदी मचु�ुकामा भएको सहीछाप मेर ैहो । उ� लाग ु
औषध हेरी देखी िचनी सनाखत गरी िदए ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी िम�ादेवी भ�डारीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

नेपाल सरकार
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बरामद भएको लाग ु औषध परी�ण गदा� 
अिफम पाइएको भ�ने के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदन ।

िज�ला पसा� गा.िव.स. नगरदाहा वडा नं.८ 
ब�ने मोतीलाल साहको दि�ण मोहडा भएको खपडाको 
घर सो घरमा अ.वं.१७२ नं. बमोिजम खानतलासी 
गदा� लाग ु औषध म�ुामा �माण ला�ने कुनै सामान 
फेला नपरकेो र िनज मोतीलाल साह घरमा नभएको 
भ�नेसमेत �यहोराको खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुका ।

िमित २०६५।७।३ गते प�ाउ परके� �ितवादी 
िम�ादेवी भ�डारीलाई बसपाक� बाट तीन िकलो लाग ु
औषध अिफमसिहत प�ाउ गरकेो भ�ने कुरा सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ। मोतीलाल साह लाग ुऔषधको कारोबार गन� 
मािनस ह�न् । बरामद भएको लाग ुऔषध िम�ादेवीलाई 
�लोभनमा पारी बोकाई िहडँाएको अव�थामा �हरीले 
प�ाउ गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको �ायः एकै 
िमलानको �ेमकुमार साह, िव�म दास र भपेु���साद 
कुम�ले गरी िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

अवैध लाग ु औषध अिफम स�चय गन� र 
ओसारपसार गन� काय�मा �ितवादीह� िम�ादेवी 
भ�डारी र फरार रहेका मोतीलाल साह तेली सलं�न 
रहेको �मािणत भएकोले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(च) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादीह� िम�ादेवी भ�डारी र 
मोतीलाल साहलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) 
बमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी 
नेपाल सरकारले पसा�  िज�ला अदालतमा दायर गरकेो 
अिभयोग प� ।

िमित २०६५।७।३ गते माइत जान वीरग�ज 
बसपाक� मा गई बसमा बसेको िथए ँ । म बसेको बसको 
िसटनिजक एउटा िसट खाली िथयो । सो खाली 
िसटमा �लाि�टकको झोला िथयो । उ� तेरो झोला हो 
भनी �हरीले मलाई समातेका ह�न् । बरामदी मचु�ुकामा 

जबरज�तीसगँ मेरो सिहछाप लगाइएको हो । �हरीको 
कुटाइको डरले बरामदी मचु�ुकामा मैले सिहछापस�म 
गरकेो ह� ँ । �हरीले बरामदी मचु�ुकाको �यहोरा मलाई 
पढी सनुाएनन् । बरामद भएको अिफम मेरो होइन । 
मोतीलाल साहसगँ मेरो िचनजान छैन । �ितवेदकको 
�ितवेदन �यहोरा झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िम�ादेवी भ�डारीले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

�ितवादी िम�ादेवी भ�डारीको साथबाट लाग ु
औषध अिफम तीन के.जी. बरामद गरकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवेदक सरु�े� यादवको बकप� ।

वादीका सा�ी �ेमकुमार साह, भपेु���साद 
शाही, िव�म दास र �ितवादी िम�ादवेीका सा�ी 
समवन ओ�सारीले गरकेो पथृक पथृक बकप� िमिसल 
सामेल रहेको पाइयो ।

�ितवादी मोतीलाल साह हालस�म फरार 
रहेकोले िनजका हकमा अ.बं.१९० बमोिजम मलुतबी 
राखी िदएको छ । अका� �ितवादी िम�ादवेी भ�डारीको 
हकमा िवचार गदा� िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुका 
तथा �ितवादीको बयानसमेतबाट यी �ितवादीले लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को 
कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीउपर सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५ वष� ६ मिहना कैद 
र पाचँ लाख �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१०।२६ मा भएको फैसला ।

�ितवादी िम�ादेवी भ�डारीसगँ मेरो िचनजान 
छैन । मेरोउपर झ�ुा म�ुा िकन परकेो हो मलाई थाहा 
छैन । म लाग ुऔषध ओसारपसार गन� �यि� नभएकोले 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी मोतीलाल साहले स�ु अदालतमा िमित 
२०६६।११।२३ मा गरकेो बयान ।

�ितवादी मोतीलाल साहको सा�ी अमर 
साह तेलीले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� िमिसल 
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सलं�न रहेको ।
�ितवादी मोतीलाल साह आरोिपत कसरुमा 

सलं�न रहेका िथए भनी शङ्कारिहत तवरले पिु� गन� 
गरी वादी प�बाट अ�य कुनै सबदु �माण पेस गरी 
आरोप ख�बीर गराउन सकेको पाइदैँन । शङ्काको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेतका आधारमा �ितवादी मोतीलाल 
साहले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१२।१८ को फैसला ।

वादी प�का गवाह �ेम, िव�म, झपे��समेतका 
मािनसह�ले अदालतसम� आई बकप� गदा� मेरो 
साथबाट लाग ुऔषध बरामद भएको होइन भनी बकप� 
गरकेा छन् । बरामद भएको लाग ुऔषध मेरो होइन । 
उ� लाग ु औषध �ितवादीम�येका मोतीलालको हो 
भनी भनेको अव�थामा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने र म िनद�ष मिहलालाई चक� सजाय गन� 
गरकेो स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िम�ादेवी भ�डारीले पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा 
दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी िम�ादेवी भ�डारीले बोक� िहडेँको 
झोला खानतलासी ह�दँा लाग ु औषध अिफम फेला 
परकेोले िनजलाई प�ाउ ग�रएको हो । कारवाहीको 
�ममा बयान ह�दँा मौकाको बयानको स.ज.६ मा उ� 
लाग ुऔषध अिफम मोतीलाल साहले आफूलाई बो�न 
िदएको भनी पोल गरी लेखाई िदएको पाइ�छ । सोही 
बयानसमेतको आधारमा �ितवादी िम�ादेवीलाई 
कसरु ठहर गरकेो तर अका� �ितवादी मोतीलाल 
साहलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको 
स�ु फैसला निमलेकोले �ितवादी मोतीलाल साहलाई 
सफाई िदएको हदस�मको स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला निमलेको ह�दँा 
उ� फैसला सो हदस�म उ�टी गरी मोतीलाल साहलाई 

अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डामा दायर गरकेो छु�ै पनुरावेदन प� ।

सहअिभय�ु िम�ादवेी भ�डारीले मौकामा 
पोल गरी लेखाएको, सहअिभय�ु मोतीलाल साहले 
आफूलाई पोल गरी लेखाउनकुो �प� कारण िदन 
नसकेको र वादी प�कै गवाह �ेमकुमार साहले 
िम�ादवेीबाट लाग ु औषध बरामद भएको छैन भनी 
लेखाई िदएको प�र�े�यमा स�ुको फैसला फरक 
पन�स�ने देिखएकोले पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
हकमा छलफलको िनिम� �ितवादी मोतीलाल 
साहलाई अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम िझकाई 
र �ितवादी िम�ादेवी भ�डारीको हकमा पेसीको सूचना 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, हेट�डालाई िदई 
पेस गनु�  भनी  पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६७।९।२७ मा भएको आदेश ।

मैले अदालतसम� कसरुमा पूण� इ�कार रही 
बयान गरकेो छु । मलाई फसाउने िनयतले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� मेरो संल�नता देखाइए तापिन मौकाको 
बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदनसमेतबाट सो �यहोरा 
खि�डत भएको ह�दँा मलाई सफाई िदने ठहराएको स�ु 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
मोतीलाल साहले पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पेस 
गरकेो िलिखत �ितवाद ।

�ितवादी िम�ादेवी भ�डारीलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ) को ३ बमोिजम १५ वष� ६ 
मिहना कैद र �.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ 
ज�रवाना गरकेो िमित २०६६।१०।२६ को र �ितवादी 
मोतीलाल साहलाई आरोिपत कसरुबाट सफाई 
िदएको िमित २०६६।१२।१८ को स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 

नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७३, साउन

738

िमित २०६८।०१।२७ मा भएको फैसला ।
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलाबाट 

मलाई अ�य�तै मका� परकेो छ । मबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको होइन । म पनुरावेिदका माइत जान भनी 
बसपाक� मा गई बस चढेको र म बसेको बसको िसट 
निजक एउटा िसट खाली रहेको िथयो । सो खाली 
िसटमा रहेको �लाि�टकको झोला �हरीले बरामद 
गरकेा ह�न् । �हरीले उ� झोला जबरज�ती तेरो हो 
भनी म िनर�र मिहलालाई प�रब�धमा पारी सिहछाप 
गन� लगाई म�ुा लगाएका ह�न् । मैले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो छैन । अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको मेरो बयान रािजखसुीले भएको 
होइन । �हरीको कुटिपटको डरले मैले सिहछाप गरी 
िदएक� ह� ँ। म िनद�ष रहेकोले मलाई दोषी ठहर गरकेो 
पसा� िज�ला अदालत र सो अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीम�येक� िम�ादेवी भ�डारीले 
कारागार काया�लय, पसा�माफ� त यस अदालतमा दायर 
भएको पनुरावेदन प� ।

�ितवादीम�येका मोतीलाल साहलाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाई िदने ठहर ्याएको 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� ह�दँा िच� बझेुन । ��यथ� �ितवादी मौकामा 
फरार रही अदालतमा हािजर भई कसरुमा इ�कारी रहे 
तापिन अक� �ितवादी िम�ादेवी भ�डारीले मौकामा 
बयान गदा� तीन िकलोको अिफम भएको झोला 
िसराहास�म परु ्याई देउ �.५००।– िद�छु भनी िदई 
िसराहा जाने बसमा बसेको अव�थामा �हरीले चेक 
जाचँ गदा� मोतीलाल साह िपसाब गन� जा�छु भनी भागी 
गएकोले मबाट उ� लाग ुऔषध बरामद भएको हो भनी 
�प�सगँ बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी िम�ादेवीलाई 
माग दाबीबमोिजम सजाय भएको छ भने यी ��यथ� 
�ितवादी मोतीलाल साह १६ मिहनापिछ अदालतमा 

उपि�थत भई कसरुमा इ�कारी बयान गरेकै आधारमा 
बेकसरु ठहर गन� िम�दनै । �ितवादी िम�ादेवीले यी 
��यथ� �ितवादीलाई िचि�दन भनी बयान गर ेतापिन 
िनज िछमेक� ह�न् भनी मौकाको बयानमा उ�लेख भएको 
पाइदँा िनजह�का िबचमा िचनजान भएको ��ट ह��छ । 
तसथ�, यी ��यथ� �ितवादी मोतीलाल साहका हकमा 
इ�कारी बयानकै आधारमा िनजलाई सफाई िदएको 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� भएकोले िनजको हकमा दवुै अदालतका 
फैसलाह� उ�टी गरी यी ��यथ� �ितवादी मोतीलाल 
साहलाई समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारले 
यस अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदनसिहतको स�ु तथा रकेड� िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक िम�ादेवी भ�डारीको 
तफ� बाट िव�ान् वैतिनक अिधव�ा �ी नारायण�साद 
दवेकोटाले पनुरावेिदका िम�ादेवीबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको होइन । उनी चढेको बसको िसटसगैँ 
रहेको खाली िसटबाट बरामद भएको हो । आ�नो 
िसटसगैँ रहेको खाली िसटमा लाग ु औषध बरामद 
भएकै आधारमा पनुरावेिदका िम�ादेवीलाई कसरुदार 
ठहर गन� िम�दैन । वादी प�का सा�ीह�ले पिन 
बरामदी लाग ु औषध पनुरावेिदका िम�ादेवीबाट 
बरामद भएको हैन भनी बकप� गरकेो अव�था छ । 
यसथ�, िनद�ष यी पनुरावेिदकालाई सजाय ठहर गरेको 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गन� 
�योजनको लािग अका� पनुरावेदक नेपाल सरकारलाई 
पनुरावेदनको जानकारी िदई पाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद पाठकले 
�ितवादीम�येका मोतीलाल साहले �ितवादीम�येक� 
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िम�ादेवीलाई �.५००।– िदई बरामद भएको लाग ु
औषध िसराहास�म परु ्याई िदन ु भनेकोले उ� लाग ु
औषध िलई राखेको अव�थामा बरामद भएको हो 
भनी आफू कसरुमा सािबत भई �ितवादी मोतीलाल 
साहलाई पोल गरकेो अव�थामा ��यथ� �ितवादी 
मोतीलाल साहलाई आरोिपत कसरुबाट सफाई 
िदन िम�दैन । ��यथ� �ितवादीको इ�कारी बयानकै 
आधारमा लाग ुऔषध ज�तो ग�भीर कसरुबाट सफाई 
िदन िम�दनै । िमिसल संल�न अ�य �माणबाट यी 
��यथ� �ितवादी पिन ��ततु कसरुमा संल�न रहे 
भएको ��ट दिेख�छ । यसथ�, यी ��यथ� �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने ठहर ्याएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला उ�टी गन� �योजनको लािग अका� पनुरावेदक 
िम�ादेवी भ�डारीलाई पनुरावेदनको जानकारी िदई 
पाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िव�ान् कानून �यवसायीले गनु�भएको तक� पूण� 
बहसलाई �यानमा रा�दै पनुरावेिदका �ितवादी 
िम�ादेवी भ�डारीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय ह�ने र 
अका� ��यथ� �ितवादी मोतीलाल साहलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउने ठहर ्याएको स�ु फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेको 
छ, छैन दवैु थरी पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दैन सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेिदकाले 
मलुकु� ऐन, अ.बं. को १७२ नं., सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा १० को �ि�या परुा भएको 
छैन भ�ने �� उठाएको पाइ�छ । पनुरावेिदका 
िम�ादेवी भ�डारीउपर अवैध लाग ु औषध ओसार 
पसार म�ुा चली लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐनबमोिजम 
अनसु�धान तहिककात भई अिभयोग प� पेस भएको 
पाइ�छ । िमिसल संल�न खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुका हेदा� �थानीय वडाका दईुजना �यि�ह� 

उपि�थत भई उ� बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप 
लगाएको दिेखनकुा साथै पनुरावेिदका �ितवादी 
िम�ादवेीसमेत रोहवरमा बसी �या�चे छाप लगाएको 
दिेख�छ । मिहला �हरी कम�चारी अथवा प�यारक� 
अक� मिहलाबाट खानतलासी ग�रन ुपछ�  भ�ने िजिकर 
िलएको स�ब�धमा हेदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. को १७२ 
को दहेाय ५ मा भएको कानूनी �यव�थालाई हेदा� ".....
�वा�नी मािनसको आगँको तलासी िलनपुरमेा सो 
�वा�नीमािनसको बेइ�जत नह�ने गरी प�यारक� 
अक� �वा�नी मािनसबाट िलन लगाउनु पछ�" भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । कानूनमा भएको यो �यव�था 
मतुािबक �वा�नीमािनसको शरीर वा आगँको तलासी 
िलन ुपदा� मिहलाको सवंेदनिशलतालाई �यानमा राखी 
मिहला �हरी कम�चारी वा सबैले िव�ास गन�लायक 
मिहलाले मा� गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा िमिसल 
संल�न कागजातह� हेदा� पनुरावेिदका �ितवादीबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषध िनजको शरीर वा आगँबाट 
बरामद भएको नभई यी पनुरावेिदका �ितवादीले बोक� 
आएको झोलाबाट बरामद भएको देिख�छ । पनुरावेिदका 
अवैध लाग ु औषध ओसार पसारको कसरुमा प�ाउ 
परी िनजसमेतका िव��मा लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐनबमोिजम अिभयोग प� दायर भएको स�दभ�मा 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को �ि�या परुा 
गरी खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका खडा गनु�पन� 
ह��छ । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ िवशेष ऐन 
भएको र यही िवशेष ऐनका आधारमा पनुरावेिदकाउपर 
अिभयोग लािग अिभयोजन प�बाट पिन यही ऐनकै 
�ावधानबमोिजम बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुका 
खडा भएको अव�थालाई अ�यथा भएको भ�न  
सिकएन । तसथ� बरामदी मचु�ुकालाई �माणमा िलन 
िम�दैन भ�ने पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

३. िमित २०६५।७।३ गते वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ भान ुचोकदेिख उ�र 

नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७३, साउन

740

प�क� सडकको िकनारामा �लाि�टकको झोला िलई 
दि�णबाट उ�रतफ�  गई रहेक� �ितवादी िम�ादेवी 
भ�डारीबाट ३ िकलो अवैध लाग ु औषध (अिफम) 
बरामद भएको भनी उ�लेख भएको देिखनकुा साथै सो 
बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा पनुरावेिदका �ितवादी 
िम�ादेवीले सहीछापसमेत ग�रिदएको देिख�छ । 
�ितवादी िम�ादवेीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� अका� अिभय�ु मोतीलाल साहले 
िसराहास�म परु ्याएबापत �.५००।– पा�र�िमक 
िदने भनेकोले उ� लाग ु औषधको झोला मैले बोक� 
िलएक� ह� ँ भनी कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी िम�ादेवीले अदालतसम� बयान 
गदा� आफू बसेको खाली िसटबाट बरामद भएको 
लाग ु औषध आ�नो होइन भनी कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । बरामदी मचु�ुकामा बसी 
सिहछाप गरकेो अव�थामा मबाट बरामद भएको 
होइन भ�न िम�दनै । �हरीले यी पनुरावेिदकाबाट 
जोरजबरज�तीसगँ बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप 
लगाउन ुर डर, �ासमा पानु�पन� कारण पिन िमिसलबाट 
देिखदँनै । �ितवेदक सरु�े� यादवले पिन ियनै 
पनुरावेिदकाबाट अवैध लाग ु औषध बरामद भएको 
भनी िकटानी �ितवेदन िदनकुा साथै अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप�समेत गरकेो अव�थामा यी 
पनुरावेिदका िनद�ष रिहछन भ�न सिकएन ।
 ४. लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ मा कुनै �यि�का साथमा कुनै लागु 
औषध भएको फेला परमेा वा ……….. �य�तो 
पदाथ� िनजले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको 
िनयम वा जारी ग�रएको आदेशबमोिजम �ा� गरकेो 
वा राखेको हो भ�ने कुराको �माण िनजैले पेस 
गनु�पन�छ । �य�तो �माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा 
�मािणत भएमाबाहके िनजले यस ऐनअ�तग�त 
सजाय ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । लाग ुऔषध बरामद भएको 

अव�थामा अपराध नमािननको लािग आफूसगँ लाग ु
औषध रहनपुन� उिचत कानूनी आधार देखाउन 
स�नपुन� ह��छ । पनुरावेिदकाको सािबती बयानलाई 
लाग ु औषध बरामद भएको त�य �मािणत भएकोले 
�माणमा िलन निम�ने अव�था पिन दिेखएन । लाग ु
औषध बरामद भएको अ�यथा �मािणत गन� नसकेको 
अव�थामा बरामदी त�य आफँैमा कसरुज�य ह�न 
प�ुछ । पनुरावेिदका िम�ादेवीले अदालतमा गरेको 
इ�कारी बयानलाई �ितवेदक सरु�े� यादवको �ितवेदन 
र िनजको बकप�बाट समेत खि�डत भएको अव�था 
छ । पनुरावेिदका �ितवादी िम�ादेवी भ�डारीबाट लाग ु
औषध बरामद भएको ह�दँा अ�यथा �मािणत नभएस�म 
िनजले अवैध लाग ु औषध (अिफम) आ�नो साथमा 
राखी ओसारपसार काय�मा संल�न रहे भएक� ह�न् भनी 
उ� ऐनको दफा १२ बाट त�यगत�पमा पिु� भई स�ु 
पसा� िज�ला अदालतबाट िनजलाई कसरुदार ठहर गरी 
सजाय गरकेो हदस�म िमलेकै देिखदँा सो हदस�ममा 
उ� फैसला सदर ह�ने नै देिखन आयो ।
 ५. पनुरावेदक �ितवादी मोतीलाल साहलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने ठहर ्याएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
सो हदस�म निमलेको ह�दँा सो हदस�म उ�टी गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर िलएको 
पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादी मोतीलाल साहको 
हकमा िवचार गदा� मौकाको बरामदी मचु�ुकामा 
यी ��यथ� �ितवादीको उपि�थित भई सिहछाप 
लगाएकोसमेत देिखदँनै । यी �ितवादीको साथबाट 
अवैध लाग ु औषध बरामद भएको पिन दिेखदैँन । 
�ितवेदक सरु�े� यादवले बरामद भएको लाग ुऔषध 
�ितवादीम�येक� िम�ादेवी भ�डारीबाट बरामद भएको 
हो भनी �ितवेदन िदनकुा साथै सोही �यहोराको 
बकप� गरकेो पाइ�छ । ��यथ� �ितवादी मोतीलाल 
साह कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही बयान गरेको 
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पाइ�छ । जहासँ�म सहअिभय�ु िम�ादवेी भ�डारीले 
आफू कसरुमा सािबत ह�दँ ै यी ��यथ� �ितवादी 
मोतीलाल साहलाई पिन पोल गरकेोले सहअिभय�ुको 
बयानलाई �माणमा िलनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
िलएको पाइ�छ । सहअिभय�ुको पोलको भरमा मा� 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायको �ि�ले उिचत ह�दँैन । 
सहअिभय�ुको पोललाई अ�य �वत�� �माणबाट 
पिन पिु� ह�नपुन� ह��छ । सहअिभय�ुको पोललाई अ�य 
�माणसगँ परी�ण नगरी एकप�ीय�पमा �हण ग�रदँा 
�यायको मम� मन� स�छ । यसथ� सहअिभय�ुको पोल 
वा भनाईलाई सत�कताका साथ िलनपुन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा ��यथ� �ितवादी मोतीलाल साहबाट कुनै लाग ु
औषध बरामद भएको दिेखदैँन । �ितवेदकको �ितवेदन 
�यहोरा र िनजले अदालतसम� गरकेो बकप�मा यी 
��यथ�को नामस�म पिन उ�लेख भएको पाइदैँन । 
�ितवादी पिन कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेा 
छन् । य�तो अव�थामा ��यथ� �ितवादी मोितलाल 
साह आरोिपत कसरुमा संल�न रहे भएको देिखन 
आएन । यसथ�, ��यथ� �ितवादी मोितलाल साहलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदएको हदस�मको दवुै 
अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखदँा ��यथ� िझकाई 
पाउ ँभ�ने िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहससगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।
 ६. अतः उपरो� आधार �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िम�ादेवी भ�डारीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) 
को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) को 
(३) बमोिजम १५(प��) वष� ६ (छ) मिहना कैद 
र �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याएको िमित २०६६।१०।२६ को र अका�  ��यथ� 
�ितवादी मोतीलाल साहलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाई िदएको िमित २०६६।१२।१८ को पसा� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६८।०१।२७ को फैसला िमलेकै 

दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।
तपिसल

��यथ� �ितवादी मोितलाल साहले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाएकोले पसा�  िज�ला अदालतको च.नं. १०६७  
िमित २०६६।३।१४ को प�ले रो�का रहेको हनमुान 
साह तेलीका नाउकँो ज�गा फुकुवा गरी िदन ुभनी स�ु 
अदालतलाई लेखी पठाउनू …..…..................…१
ब�दी अव�थाक� पनुरावेिदका िम�ादेवी भ�डारीलाई 
फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी स�बि�धत 
कारागारमाफ� त पाउने गरी पठाइिदनू ....................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ...............................३ 

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

इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् ।   

नेपाल सरकार

& 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

फैसला िमित : २०७२।६।१७।१
०७०-CR-०२३७

म�ुा : उ�रपिु�तका कोिडङसमेतको अिनयिमत काय� 
गरी ��ाचार गरकेो

पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट ऐ. का सिचव केशव�साद 
भ�राई

िव��
��यथ� / �ितवादी : अन�त महतोको छोरा पसा� 

िज�ला, िजतपरु गा.िव.स. वडा नं. ६ घर 
भई हाल मोरङ िज�ला, िवराटनगर उप–
महानगरपािलका वडा नं. १३ तीनटोिलया 
ब�ने पूवा��चल िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
संकायका िडन �ा.डा. रामकुमार िसंहसमेत

§ उ�रपुि�तका कोिडङ गन� काय� य�तो 
तथा यसरी मा�ै गन� स�ने भ�नेिनि�त 
काय�िविध भएको देिखएको छैन । कोिडङ 
ह�नैपन� बा�या�मक काय�िविधको �प�ताको 
पुि� वादी�ारा गरकेो पिन देिखँदैन । 
िव�िव�ालयको �वेश परी�ा ज�तो गहन 
िवषयको परी�ामा उ�रपुि�तका परी�ण 
गन� कोिडङ िवना स�भव पिन नदेिखने । 

(�करण नं.६)
§ आ�नो िज�माको परी�ासगँ स�बि�धत 

उ�रपुि�तका तथा सोसगँ स�बि�धत 
कागजातह� �ितवादीले बुक गरकेो 

होटलमा रा�न नस�न ेभ�ने कही ँकतैबाट 
�थािपत पिन छैन । परी�ासगँ स�बि�धत 
पदािधकारीले अव�थाअनुसार परी�ाको 
गोपनीयता तथा सवेंदनशीलतालाई 
�यानमा रा�दै सोको लािग उिचत िनण�य 
गन� स�ने नै मा�न ुपन� ।

§ उ�रपुि�तकाको �यव�थापन परी�ा 
उपसिमितका िज�मेवार पदािधकारी�ारा 
होटलमा ग�रएको कोिडङको काय�लाई 
गैरकानूनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.७)
§ ��ाचार नैितक पतन देिखने ग�भीर 

�कृितको कसुर हो । फौजदारी कसुर 
�माण�ारा स�ुप��पमा �थािपत भएको 
अव�थामा मा� �ितवादीलाई दोषी मा�न 
सिक�छ । �चिलत कानूनको बा�या�मक 
�यव�थाको उ�लङ्घन तथा कानूनले 
गन� भनेको कुराको पालना नगरमेा मा� 
फौजदारी दािय�वको िसज�ना ह��छ । 
फौजदारी दािय�वको पुि� नभईकन दोषी 
ठहर गन� िविधशा�ले निदने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : सह�यायािधव�ा 
राजन�साद भ�राई

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३, 
१७ र २१

फैसला
�या.गोपाल पराजुली : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ उपदफा १ को ख�ड (क) बमोिजम 

�नण�य नं. ९५८४
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यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो ��ततु म�ुाको 
सङ्ि�� त�य र ठहर यस�कार छ :

पूवा��चल िव�िव�ालय, िचिक�साशा� 
सकंायबाट  B.Sc  Nursing को दो�ो पटक भएको 
�वेश परी�ाका उ�रपिु�तकाह� उ� परी�ा उप-
सिमितका सद�य नवीन भ�राई, परी�ा उप-सिमितका 
सयंोजक डा. मिु�नाथ भ�राई तथा िचिक�साशा� 
सकंायका िडन रामकुमार िसंहसमेतको िमलोमतोमा 
गौशालाि�थत होटल िभजनमा राखी गैरकानूनी�पमा 
कोिडङसमेत गन� लागेको भ�ने �यहोराको उजरुी 
िनवेदन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� 
िमित २०६८।८।२८ मा �ा� भई िमिसल सामेल  
रहेको ।

का.िज., का.म.न.पा. वडा नं. ९ 
बि�सपतुलीि�थत होटल िभजन नेपाल �ा.िल. को 
नवीन भ�राईको नाममा बकु भएको कोठा नं.४०३ 
बाट एकाउ�न वटा B.Sc. Nursing िवषयको �ाइट 
हाउस कलेज से�टरका उ�रपिु�तका र िव�ाथ� 
हािजरी फाराम दश थान तथा खाली उ�र पिु�तका 
एक पाकेट तथा उ� िवषयलगायत अ�य िवषयका 
��प� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
खिटई गएको टोलीले बरामद गरकेो बरामदी मचु�ुका 
िमिसल सामेल रहेको ।

का.िज.,का.म.न.पा. वडा नं.९ ि�थत होटल 
िभजन नेपाल �ा.िल.को कोठा नं.४०३ पूवा��चल 
िव�िव�ालयका परी�ाको उप-सिमितका सद�य 
नवीन भ�राईले २०६८।८।२३ दिेख बकु गरी बसी 
आएको देिखएको, उ� कोठा खोली हेदा� B.Sc. 
Nursing िवषयको �ाइट हाउस परी�ा के��का 
दो�ो �वेश परी�ाका उ�रपिु�तका थान–५१ 
(एकाउ�न) र १० थान िव�ाथ� हािजरी फाराम तथा 
खाली उ�रपिु�तका एक �याकेट र उ� निस�ङ 
िवषयका ��प�समेत फेला परकेो ह�दँा उि�लिखत 
कागजातह� मचु�ुका तथा िशल छाप गरी �ितवेदन 

पेस गनु�को साथै उ� काय�मा संल�न िचिक�साशा� 
संकायका िडन �ा.डा. रामकुमार िसंह, उ� परी�ा 
उप-सिमितका संयोजक डा. मिु�नाथ भ�राई र उ� 
परी�ा उप-सिमितका सद�य नवीन भ�राईसमेतलाई 
अ.द.ुअ.आ.मा उपि�थत गराएका छ� भ�नेसमेत 
�यहोराको �.ना.उ. उ�म पा�डेसमेतको �ितवेदन 
िमिसल सामेल रहेको ।

का.िज., का.म.न.पा. वडा नं.९ ितलगंगा 
कोलोनीि�थत मिु�नाथ भ�राईको साली ��मणी 
�वाली (सवेुदी) को घरबाट िविभ�न के��का 
उ�रपिु�तकाह� अटोमेिटक न�ब�रङ मेिसन थान–
१ (एक) र सोमा �योग ह�ने मसीसमेत बरामद गरेको 
बरामदी मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको ।

राजिवराज परी�ा के��का �वेश परी�ासगँ 
स�बि�धत उ�रपिु�तकाह� ब�ु एयरको िसनामंगल, 
काठमाड�ि�थत काग� से�सनबाट पठाउने सरु�े��साद 
�यौपाने र पाउने �ी नवीन भ�राईको नाम उि�लिखत 
ि�टच लागेको C.N.११३८४८४ बाट आएको पह�लो 
खाम बरामद भएको बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६८।४।३१ गते उपकुलपित 
महे�रमान �े�को अ�य�तामा बसेको बैठकले 
िचिक�साशा� संकायअ�तग�तका शैि�क काय��मह� 
B.Sc Nursing, PBN, B.Pharmacy / BPH 
का �वेश परी�ा िमित २०६८।५।२४ गते र २५ गते 
गन� र शैि�क स� ०६८।०६९ को �वेश परी�ालाई 
�यवि�थत गन� उपकुलपितको ��य� िनगरानीमा रहने 
गरी िचिक�साशा� संकायका डीनको संयोजक�वमा 
परी�ा िनय��क, सह-डीन, सह-डीन नभएको 
अव�थामा उ� संकायबाट मनोिनत व�र� िश�क 
रहने गरी ३ सद�यीय िचिक�साशा� सकंाय �वेश 
परी�ा सिमित गठन गन� र �यसको सद�य सिचवमा 
परी�ा िनय��क रहने गरी गरकेो िनण�यसिहतको 
िनण�य पिु�तका (माइनटु बकु) िमिसलसमेत रहेको ।

पूवा��चल िव�िव�ालयका उपकुलपित 

�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत
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एवं काय�कारी प�रषदक्ा अ�य� �ा. महे�रमान 
�े�को अ�य�तामा िमित २०६८।८।२९ गते बसेको 
काय�कारी प�रषद ्को बैठकबाट पूवा��चल िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� संकायअ�तग�त िमित २०६८।८।२४ 
र २५ गते िलइएको �वेश परी�ा िवशेष कारणवश 
र� गन� िनण�य भएको र सो िनण�यबमोिजमको सूचना 
िमित २०६८।९।१ गतेको काि�तपरु दिैनकमा �काशन 
भएको �ितिलिप िमिसल सामेल रहेको ।

पूवा��चल िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
सकंायअ�तग�तको दो�ो पटकको �वेश परी�ा 
सिमितको सयंोजकको हैिसयतले �वेश परी�ामा 
सलं�न छु, उ� परी�ा B.Sc Nursing, BPN, BPH 
/ B.Pharmacy िवषयको दो�ो पटकको �वेश परी�ा 
िथयो, उ� परी�ाका लािग नेपालग�ज, पोखरा, बटुवल, 
नारायणघाट, काठमाड�, िवराटनगर, राजिवराज र 
जनकपरुमा परी�ा के��ह� तोिकएका िथए, उ� 
परी�ाका उप–सिमितका सयंोजक र सद�यह� मबाट 
समेत तोिकएको हो, परी�ा सिमित मेरो सयंोजक�वमा 
डा. मिु�नाथ भ�राई सद�य र सद�य सिचवमा 
परी�ा िनय��क तीथ�कुमार �े�लाई तोिकएको िथयो, 
उ� �वेश परी�ा स�चालनको लािग उप–सिमितमा 
सयंोजक डा. मिु�नाथ भ�राई, सद�यह�मा डा. 
भूपे�� चरण �े�, नवीन भ�राई, िगरीराज कोइराला, 
मोहन पोखरले, डा. र�जना शमा� र �ीमती किवता 
अिधकारीलाई तोिकएको िथयो, के��ा�य�को लािग 
परी�ा के�� तोिकएको कलेजको ि�ि�सपललाई 
तो�ने �यव�था भएकाले उहाहँ�लाई नै तोिकएको हो, 
परी�ा उप–सिमितलाई उ�रपिु�तकाह� सङ्कलन 
गन�, ��प� बनाउन, परी�ा िलने, कपी जाचँ गरी 
�रज�ट िनका�नेसमेत �वेश परी�ास�ब�धी स�पूण� 
कामको िज�मेवारी िदइएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�वेश परी�ा सिमितका अ�य� एवं सयंोजक �ा.डा. 
रामकुमार िसंहले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

उ� संकायअ�तग�तको परी�ा सिमितले 
मेरो संयोजक�वमा उप-सिमित गठन गरपेिछ मा� 
मलाई दो�ो �वेश परी�ा ह�ने कुरा अवगत भयो, उ� 
उप-सिमितलाई ��प� तयार गन�, उ�रपिु�तका 
परी�ण गरी नितजाको सूची तयार गन� काममा परी�ा 
सिमितसगँ सम�यव गरी काम गन� िज�मेवारी िदइएको 
िथयो, अ�य �शासिनक काम यस सिमितअ�तग�त 
रहेको िथएन, उ� परी�ा B.Sc Nursing, BPN, 
BPH / B.Pharmacy िवषयको दो�ो पटकको 
�वेश परी�ा िथयो, परी�ाका लािग नेपालग�ज, 
पोखरा, बटुवल, नारायणघाट, काठमाड�, िवराटनगर, 
राजिवराज र जनकपरुमा परी�ा के��ह� तोिकएका 
िथए, २०६८ मङ्िसर २१ गते उप–सिमितको पिहलो 
बैठक बोलाइएको िथयो, तर अचानक मङ्िसर २० 
गते मेरो िपताजीको �वा��य ि�थित िब�ेको खबर 
आएकोले सोबारमेा मैले परी�ा सिमितका अ�य� तथा 
डीन�यूलाई अवगत गराई म ग�डाकोट नवलपरासीतफ�  
गएको ह�,ँ �यसैले मङ्िसर २१ गतेदेिख २६ गतेस�म 
भएका कामह�मा मेरो संल�नता रहेको छैन, उप-
सिमितको बैठक बसे नबसेको मलाई जानकारी छैन, 
उ� परी�ाका उ�रपिु�तका काठमाड� पठाउने र सो 
सङ्कलन गन� Focal Person को �पमा काठमाड� 
खिटएका नवीन भ�राईलाई अ�ाइएको िथयो, परी�ा 
सिमितका अ�य� डीन�यूसगँ परामश� गरी उहाकैँ 
आदेशमा िनज नवीन भ�राईलाई िविधवत्  ढङ्गले 
उ�रपिु�तका कोिडङ गन� काम गद� गन� फोनमाफ� त 
भनेको ह�,ँ कुन ठाउमँा बसी काम गन� भ�ने कुरा 
डीन�यूबाट �प� नभएकाले मैले पिन �प� िकटान 
गरी नभनेको हो, िमित २०६८ साल मङ्िसर २७ 
गते नवीन भ�राईबाट राजिवराज, िचतवन र बटुवल 
के��का सबै िवषयका र काठमाड� के��का िब.ए�सी 
निस�ङबाहेकका स�पूण� उ�रपिु�तका र कोिडङ मेिसन 
बझुी िलए,ँ भोिलप�ट िबहान िवराटनगर जाने काय��म 
भएको ह�नाले उ� रात आफँैसगँ सरुि�त राखेको िथए,ँ 
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ब�ु एयरको काग�मा राजिवराजका उ�रपिु�तका 
रहेको, मैले उ� काग� न�बर पाइसकेको िथए,ँ काग� 
कसको नाममा कुन हालतमा आयो मलाई जानकारी 
छैन, साथै िव�िव�ालयको परी�ा स�चालनस�ब�धी 
िव�ततृ काय�िविधसिहतको िनद�िशका भए 
नभएकोसमेत मलाई जानकारी छैन, म हरके पटक 
काठमाड� आउदँा िव�िव�ालयको काठमाड�ि�थत 
स�पक�  काया�लयमा स�पक�  गन� गरकैे छु, आ�नो 
स�पक�  काया�लय ह�दँाह�दैँ �यसको उपयोग नगन� भ�ने 
सवाल नै आउदँनै भ�नेसमेत �यहोराको �वेश परी�ा 
सिमितका सद�य एवं परी�ा उप-सिमितका सयंोजक 
डा. मिु�नाथ भ�राईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

म उ� �वेश परी�ा उप-सिमितको सद�य 
तोिकएको िथए,ँ उ� काय�को लािग उप-सिमितको 
सद�यको हैिसयतले मलाई ��प� तयार गन�, 
उ�रपिु�तका परी�ण गरी नितजा �काशन गन�स�मको 
िज�मेवारी िथयो, साथै काठमाड� के��को लािग 
पय�वे�कको िज�मेवारीसमेत तोिकएको िथयो, िमित 
२०६८।८।२३ गते उ� परी�ा स�चालनको लािग 
क�रब ३:०० बजेितर काठमाड� आएका ह�, काठमाड�मा 
स�पक�  �यि� कृ�ण�साद भसुाल (एिसएनको अ�य�) 
लाई काठमाड� आउदँै गरकेो जानकारी गराएको ह�,ँ 
मङ्िसर २४ गते िबहान िनजले नै हामीलाई परी�ा 
के�� िहमालयन �ाइट हाउस खमुलटारस�म परु ्याएका 
ह�न् , परी�ा सिकएप�ात् सोही कलेजका ि�ि�सपलले 
हामीलाई परुानो बाने�रस�म �याइिदएका ह�न्, 
मङ्िसर २५ गते िबहान िनज भसुालकै गाडीमा पनुः 
परी�ा के��तफ�  गएका ह� र परी�ा सिकएपिछ िनजकै 
गाडीमा परुानो बाने�रस�म आएका ह�, कोिडङ मेिसन 
ढाकाजीले परी�ा के��स�म �याइिदएका ह�न्, सोही 
बेलकुा डा. मिु�नाथ भ�राईले कोिडङको काम स�ु 
गन� भ�नभुयो, मङ्िसर २६ गते िबहान डा. मिु�नाथ 
भ�राईले भ�न ु भएअनसुार काठमाड� के��को 

िब.ए�सी निस�ङ िवषयको उ�रपिु�तकाह� रहेको 
ब�दी खाम खोले र कोिडङ गन�को लािग रोल न�बरको 
आधारमा िमलाए,ँ सबै कपी कले�सन नभई कोिडङ 
गन� नसिकने भयो र कोिडङको काम रोिकयो, अ�य 
परी�ा के��ह�को समेत उ�रपिु�तकाह� सङ्कलन 
गनु�पन� भएकोले सोही िदन काठमाड� के��को िब.ए�सी 
निस�ङ िवषयको बाहेक अ� सबै उ�रपिु�तकाह� र 
कोिडङ मेिसनसमेत झोलामा राखी एयरपोट� गए,ँ यित 
एयरलाइ�सबाट जनकपरु र िवराटनगरको कापीह� 
बझु�, सोही अव�थामा होटलवालाले फोन गरी 
िव�ाथ�ह�ले आफू बसेको होटेलको कोठामा ताला 
लगाउने भनी खबर गर,े सोही फोनबाट िव�ाथ�ह�ले 
मसगँ पिन कुरा गर,े �यसपिछ िव�िव�ालयको गाडी 
िवमान�थल आयो । म उ� गाडीमा गइन । मैले उ� 
झोला चािँह गाडीमा राखे ँ तर कसैलाई पिन भिनन 
यस िबचमा मैले घटनाको जानकारी डा. मिु�नाथ 
भ�राईलाई गराए,ँ उ� झोला सोही गाडीमा नै छाडी 
उ� िदन बेलकुा म परुानो बाने�र आई काकाको घरमा 
सतु� तर सो उ�रपिु�तकाह� भएको झोला उ� गाडीमा 
भएको कुरा कसैलाई जानकारी गराइन र िज�मा पिन 
िदइन, मङ्िसर २७ गते अं.१२:३० बजे डा. मिु�नाथ 
भ�राई काठमाड� आउनभुयो, क�रब ३:०० बजेको 
हाराहारीमा मैले उ�रपिु�तकाह� र कोिडङ मेिसन 
भएको झोला िनजलाई ह�ता�तरण गरकेो ह�,ँ परी�ासगँ 
स�बि�धत संवेदनशील कागजातह� होटलमा रा�ने 
कुरा जायज होइन तर िडन र डा. भ�राईसगँको 
छलफलमा बार�बार ब�दको कारणले द:ुख पाएकाले 
तपाइकँो िज�मामा रा�न ुभनेकाले राखेको ह�,ँ योभ�दा 
अिघ�लो पटक पिन कपीह� यसरी नै कु�रयरमाफ� त 
मगाइएका िथए, �यसैले यसपटक पिन एयरलाइ�सको 
काग�माफ� त मेरो नाममा �ा� भएका ह�न्, िनज 
कृ�ण�साद भसुाल �ाइभेट कलेज सगंठन एिसएनका 
अ�य� तथा ने�स कलेजका स�चालक ह�न्, िनजसगँ 
मेरो कुनै नाता स�ब�ध छैन, िनजसगँ िवराटनगरमा मेरो 

�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत
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िचनजान भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको नवीन भ�राई 
(�वेश परी�ा उप-सिमितका सद�य एव ंपय�वे�क) ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म उ� �वेश परी�ाको परी�ा सिमितको 
सद�य सिचवमा तोिकएको िथए,ँ उ� परी�ा 
सिमितको बैठकमा समेत गएको ह�,ँ बैठकमा �वेश 
परी�ा उप-सिमित गठन गरी उ� उप-सिमितलाई 
परी�ा स�चालन, ��प� तयारीदिेख उ�रपिु�तकाको 
कोिडङ गरी IOE प�ुचोकमा परी�णको लािग िदने 
भ�ने िनण�य भएको िथयो, परी�ा उप-सिमितको बैठक 
बसे नबसेको मलाई कुनै जानकारी गराइएन, परी�ासगँ 
स�बि�धत संवेदनशील कागजातह� आ�नो काया�लय 
ह�दँाह�दँ ै सो काया�लयमा नै रा�न ु पन� तथा �हरी 
काया�लयमा सरुि�त रा�न ुपन�, कुनै कारणवस यी दवुै 
�थान �ा� ह�न नसकेमा मा� कारण जनाई यथास�य 
गो�य र िशलछाप यथावत् रहने गरी सरुि�त रा�न ुपन� 
हो, िशलब�दी �याकेट आफूखसुी होटेलमा खोलेको हो 
भने परी�ाको मया�दािवपरीत हो र परी�ामा खिटएका 
�यि�ले य�तो काय� गन� िम�दैन, य�ता मह�वपूण� 
कागजातह� �यि�को नाममा नभई काया�लयको 
नाममा नै पठाउन ु पन� हो, उ� परी�ा स�चालनमा 
आफू नआएको र डीन�यू नै आउनभुएको ह�दँा के कुन 
कारणले स�पक�  काया�लयको �योग गन� चाहन ुभएन 
मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको तीथ�कुमार 
�े� (परी�ा िनय��क एवं �वेश परी�ा सिमितका 
सद�य सिचव) ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

उ� परी�ा स�चालन गन�को लािग मेरो 
कलेजमा परी�ा के�� तोिकएको र मलाई के��ा�य�मा 
बहाली गरकेो िथयो । िमित २०६८।८।२४ र २५ गते 
उ� के��मा स�चािलत दो�ो पटकको �वेश परी�ाको 
��प� र उ�र िसटह� िव�िव�ालयबाट खिटएका 
आिधका�रक �यि� नवीन भ�राईबाट परी�ा के��मा 
नै �ा� गरकेो ह�,ँ परी�ा समा� भएपिछ उ� परी�ाका 

उ�रपिु�तकाह� िनजले माग गरकेोले िनजकै िज�मा 
िदएको ह�,ँ िव�िव�ालयले मलाई के��ा�य� तोिकएको 
प�समेत िनज नवीन भ�राइले २४ गते परी�ा के��मा 
नै मलाई िदएका ह�न्, मबाट उ�रपिु�तका िलएपिछ 
उ� उ�रपिु�तकाह� िनजले के कहा ँिलएर गए मलाई 
थाहा भएन, उ� उ�रपिु�तकाह� स�पक�  काया�लयमा 
बझुाउने भनी कही ँ कसैले पिन िव�िव�ालयबाट 
िनद�शन निदएकोले िव�िव�ालयको आिधका�रक 
�ितिनिधको िज�मा िदएको ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
राजीवकुमार िसंह (�वेश परी�ा के�� काठमाड�का 
के��ा�य�) ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान ।

उ� संकायअ�तग�तको दो�ो पटकको �वेश 
परी�ा उप-सिमितमा रािखएको कुरा मौिखक�पमा 
मा� थाहा भएको हो, आिधका�रक�पमा कुनै प� 
�ा� भएको छैन, साथै उप-सिमितको बैठकसमेत बसे 
नबसेको कुनै जानकारी छैन, परी�ासगँ स�बि�धत 
उ�रपिु�तकालगायतका सवंेदनशील र मह�वपूण� 
कागजातह� भएको ब�दी खाम होटलमा बसी 
आफूखसुी खो�न ु परी�ाको मया�दािवपरीत हो, साथै 
उ� कागजातह� यसरी खो�न निम�ने हो, के कुन 
कारणले यसरी खोिलएको हो जानकारी भएन, साथै 
िव�िव�ालयसगँ स�बि�धत कागजातह� के कित 
कारणले काया�लयको नाम ठेगानामा �ा� नभई 
�यि�गत नाम न�बरमा �ा� ह�न आएका ह�न् थाहा 
भएन, य�तो ि�याकलाप गन� निम�ने हो भ�नेसमेत 
�यहोराको एकै िमलानको डा. भूपे�� चरण �े�, डा. 
र�जना शमा� ढंुगेल, किवता अिधकारी, मोहन�साद 
पोखरले, िग�रराज कोइराला (�वेश परी�ा उप-
सिमितका सद�यह�) ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

म उ� �वेश परी�ाको काठमाड� के��को 
लािग पय�वे�कको �पमा तोिकएको िथए,ँ के��ा�य�सगँ 
सम�वय गरी परी�ालाई मया�िदत बनाउन ु मेरो काम 
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कत��य िथयो, िमित २०६८।८।२३ गते परी�ा उप–
सिमितका सद�य नवीन भ�राई र म अं.४:१० बजे 
िवराटनगरबाट काठमाड� एयरपोट�  आई गौशालाि�थत 
होटल िभजनमा ब�यौ । मङ्िसर २४ र २५ गते िबहान 
परी�ा के��मा गई परी�ा स�चालन गरी होटेलमा 
आएका ह�, मङ्िसर २६ गते िबहान अ�य के��ह�को 
समेत उ�रपिु�तका िलन नवीन सर र म एयरपोट� 
गएका ह�, सो बखत नवीन सरले एउटा झोला पिन 
बो�नभुएको िथयो, यित एयरलाइ�सको आिफसबाट 
िवराटनगर र जनकपरुको उ�रपिु�तका नवीन सरको 
नाममा भएकाले उहालेँ नै ब�ुनभुयो, एयरपोट� पगेुको 
केही समयपिछ हामी बसेको होटलमा तालाब�दी भयो 
भ�ने कुरा नवीन सरलाई फोन आयो, उ�रपिु�तकाह� 
होटलिभ� भएकाले तालाब�दी गरकेो भ�ने बिुझयो, 
उ� बेलकु� म स�पक�  काया�लयमा गई सतेु,ँ मङ्िसर 
२७ गते अं. ११ बजे डा. मिु�नाथ सर काठमाड� 
आइप�ुनभुयो, सोही बेलकु� म गाडी चढी घरितर लाग� 
भ�नेसमेत �यहोराको िनरोध सवेुदी (सहायक एवं �वेश 
परी�ाका पय�वे�क) ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

परी�ा स�चालन गन� म पय�वे�कको 
हैिसयतले राजिवराज के��मा खिटएको ह�,ँ उ� 
परी�ा स�प�न भएप�ात् काठमाड�बाट नवीन भ�राई 
सरले उ� के��को उ�रपिु�तकाह� िवराटनगर 
गई एयरपोट�बाट मेर ै नाममा कु�रयर गरी काठमाड� 
पठाइिदन ुभ�ने िनद�शन (आदेश) भएकाले िवराटनगर 
गएर ब�ु एयरबाट कु�रएर गरी पठाइएको हो, िनज 
नवीन भ�राईकै िनद�शनअनसुार पाउने नवीन 
भ�राई फोन न�बर ९८५२०४९३१५, पठाउने 
सरु�े� �यौपाने फोन न�बर ९८१५–३४४८४१ र 
९८४२१–९५७०८ लेखी एयर कु�रयर गरी पठाएको 
ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको सरु�े��साद �यौपाने (सहायक 
एवं �वेश परी�ाका पय�वे�क) ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

उ� परी�ाको बारमेा िमित २०६८।८।२३ 
गते बेलकुास�म स�पक�  काया�लयमा कुनै जानकारी 
नआएको, िमित २०६८।८।२४ गते िबहान व�र� 
अिधकृत िग�रराज सरसगँ स�पक�  ह�दँा काठमाड�को 
परी�ा के�� िहमालयन �ाइट हाउस कलेजमा रहेको 
र मलाई �यस के��मा  पय�वे�क खटाएको भ�ने 
जानकारी आएकाले उ� के��मा खिटएको ह�,ँ मेरो 
आ�नो काय� �य�तताले उ� परी�ामा म परुा ब�न 
नसक� के��ा�य� र नवीन भ�राईसगँ िबदा मागी 
म �यहाबँाट िन�केको ह�,ँ िमित २०६८।५।२५ गते 
नवीन भ�राई सरले न�ब�रङ मेिसन मा�नभुएकाले 
उ� मेिसन िलएर म परी�ा के��मा गई अं. ११:३० 
बजेितर उहाकँो िज�मा लगाई फिक� एको ह�,ँ यसरी 
न�ब�रङ मेिसन बािहर लगेर िदन त िम�दैन िथयो तर 
परी�ा �योजनको लािग भनेर मा�न ुभएकोले िदएको 
ह�,ँ यसअिघको �वेश परी�ा स�पक�  काया�लयमा नै 
बसी उ� काया�लयबाटै कोिडङलगायतको काय� गरी 
ग�रएको िथयो, यस पटक के कुन कारणले स�पक�  
काया�लयको �योग नगरी होटलबाट भएको हो मलाई 
जानकारी भएन भ�नेसमेत �यहोराको ढाकाराज 
पोखरले (सहायक एवं �वेश परी�ाका पय�वे�क) ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

उ� परी�ा स�चालन गन�को लािग मलाई 
पोखरा के��मा खटाइएको जानकारी संकायका 
कम�चारीबाट थाहा पाएको ह� ँ तर २०६८।८।२३ गते 
रिज��ार�यूबाट फोटोकपी मेिसन िबि�एकाले टोनर, 
�म िकट िलएर त�ु�त िवराटनगर पठाउन ुभ�ने आदेश 
भएबमोिजम पोखरा जान नसकेको ह�,ँ काठमाड�मा 
भएको �वेश परी�ा स�ब�धमा मेरो कुनै िज�मेवारी 
नभएको र मलाई कुनै जानकारीसमेत नभएको, उ� 
परी�ा स�चालन गन� काठमाड� आएका �ितिनिधह�ले 
र संकायबाट समेत स�पक�  काया�लयमा कुनै स�पक�  एवं 
जानकारी निदनु भएकोले उ� परी�ाको बारमेा आफू 
अनिभ� रहेको, उ� परी�ामा स�पक�  काया�लयको 
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भौितक सामान र काया�लयसमेतको �योग ग�रएन 
भ�नेसमेत �यहोराको िवनय भ�राई (काठमाड� 
स�पक�  काया�लयका अिधकृत) ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

उ� परी�ा स�चालन गन�को लािग मलाई कुनै 
िज�मेवारी िदइएको िथएन, िमित २०६८।९।२३ गते 
िदउसँो १ बजे नवीन भ�राईले िवराटनगरबाट परी�ा 
स�चालनको लािग काठमाड� आउदैँ गरकेो जानकारी 
गराउनभुएको िथयो र काठमाड� िवमान�थलमा आएर 
िल�ट मा�नभुयो, मैले उनीह�लाई बि�सपतुलीि�थत 
िभजन होटलमा परु ्याई िदए,ँ भोिलप�ट २४ गते 
िबहान ९ बजे परी�ा के�� �ाइट हाउस खमुलटारस�म 
परु ्याई िदएको ह�,ँ िमित २०६८।९।२५ गतेको परी�ा 
स�चालनको लािगसमेत मेरो गाडी के��ा�य� राजीव 
िसंहको �ाइभरलाई िदएको ह�,ँ मैले गाडी िदनेबाहेक 
अ�य कुनै सहयोग गरकेो छैन, उ� परी�ामा मेरो 
कलेजबाट जन�वा��य िवषयमा २३ जना र िब.ए�सी 
निस�ङ िवषयमा ९ जना िव�ाथ� सि�मिलत िथए, 
उ� परी�ा स�चालनको लािग स�पक�  काया�लयमा 
नभई होटलमा भएको कुरा पिछ थाहा पाए,ँ होटलमा 
बसी आफुखसुी उ�रपिु�तकाह� खो�न कुनै पिन 
हालतमा िम�दैन, गलत िनयतले नभई गणु�तर कायम 
गन� र परी�ा प�ितलाई सं�थागत गन� नवीनजीले गाडी 
मागेकाले िदएको ह�,ँ सोबाहेक मेरो कुनै संल�नता छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको कृ�ण�साद भषुाल (नेसनल 
एकेडेमी फर मेिडकल साइ�सेस एन.ए.एम.एस. का 
ि�ि�सपल) ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

उ� �वेश परी�ाका उ�रपिु�तकाह� 
काठमाड�ि�थत स�पक�  काया�लयमा केि��त गरी 
चेक गनु�  पन�मा सो नगरी गौशालाि�थत होटल 
िभजन नेपालमा िविभ�न �लोभनमा परी चेकजाचँ 
ग�ररहेको भ�ने सूचनाका आधारमा िमित २०६८ 
मङ्िसर २६ गते उ� होटलमा पगुी होटलका 

डाइर�ेटर िवनोद के.सी.सगँ जानकारी माग गदा� 
िव�िव�ालयबाट परी�ाको लािग काठमाड� के��मा 
खिटएका कम�चारीह� उ� होटलको ४०३ न�बर 
कोठामा बसेको र अिहले होटेलबाट बािहर िन�केको 
भ�ने जवाफ �ा� भएको हो,  हामीले उ� कोठा 
खोली िदन अनरुोध गदा� िनज डाइर�ेटले �ममा 
ब�नेको अनमुित बेगर खो�न नस�ने भनेपिछ एक 
िव�ि� िनका�दै उ� �ममा तालाब�दी गन� िनण�य 
गरकेा ह�, िचिक�साशा� सकंायका िडन डा.आर.
के.िसंहलगायतका कम�चारीह�ले िव�िव�ालय ऐन 
िनयमले िदएको अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो ह�नाले 
यसस�ब�धी छानिबन गन� िनकाय अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा पिन उजरुी गन� िनण�य गरी उजरुी 
दता� गराइएको हो भ�नेसमेत �यहोराको अनसु�धानको 
�ममा बिुझएका उमेशकुमार थापाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

पूवा��चल िव�िव�ालयसगँ आब� नवीन 
भ�राईसमेत ज�मा २ जना िमित २०६८।८।२३, २४ 
र २५ गते ज�मा ३ िदन मेरो होटेलको ४०३ न�बर 
कोठामा बसेका ह�न् । उ� कोठा नवीन भ�राइकै 
नाममा बकु भएको छ, के कुन कारणले काठमाड� 
आएका ह�न् मलाई जानकारी छैन, िनजह� िबहान जाने 
र बेलकुा आउने गथ� के कुन काम गथ� मलाई जानकारी 
भएन, िमित २०६८।८।२६ गते अं.२ बजे ८-१० 
जना �यि�ह� आई उ� कोठामा को ब�छ भनी 
सोधीखोजी गरी तालाब�दीसमेत गरकेा ह�न्, के कुन 
कारणले ताला लगाएका ह�न मलाई थाहा भएन, पिछ 
अि�तयारको टोली आई ताला खोली कागजप�ह� 
िलई गएका ह�न भ�नेसमेत �यहोराको िवनोद के.सी. 
(होटल िभजन नेपाल �ा.िल.का स�चालक) को 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िमित २०६८।०८।२४ र २५ गते स�चािलत 
िचिक�साशा� संकायअ�तग�तको दो�ो पटकको 
�वेश परी�ामा उ� सकंायका िडन �ा.डा.रामकुमार 
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िसंहको ह�ता��रत प�ादेसानसुार हामीह� 
िचतवन, िवराटनगर, जनकपरु, बटुवल, नेपाग�ज, 
राजिवराजलगायतका परी�ा के��ह�मा पय�वे�कको 
�पमा खिटएका ह�, उ� परी�ा स�चालनमा 
के��ा�य�लाई सहयोग गन�, परी�ालाई �यवि�थत र 
मया� िदत�पमा स�चालन गराई उपय�ु मा�यमबाट 
स�बि�धत िनकायमा परी�ास�ब�धी जानकारी गराउने 
िज�मेवारी हामीह�लाई िदइएको िथयो, परी�ासगँ 
स�बि�धत उ�रपिु�तकालगायतका संवेदनशील 
िसलब�दी कागजातह� होटलमा लगेर आफूखसुी 
खो�न ु परी�ाको मया�दािवपरीत हो, यसो गन� 
निम�ने हो भ�नेसमेत �यहोराको परी�ा पय�वे�कह� 
िकशोरकुमार �े�, सकेुश कण�, जयराम चौधरी, 
देवी�साद क�ेल, कृ�ण�साद ढंुगाना र आि�नीकुमार 
झाको एकै िमलानको अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

�वेश परी�ा स�प�न भइसकेपिछ उ� 
परी�ासगँ स�बि�धत िशलब�दी उ�रपिु�तकाह� 
रहेको खामको �याकेट पूवा��चल िव�िव�ालयको 
काठमाड�ि�थत स�पक�  काया�लयमा �याउन ु पन�मा 
परी�ाको प�रणाममा फेरबदल गन� बदिनयतले 
आपसी सहमित गरी नवीन भ�राईले होटलमा 
लगी उ�रपिु�तकाह� रहेको िशलब�दी खामको 
िशल तोडेको �प� देिखएकोले �ितवादीह� �ा.
डा. रामकुमार िसंह, डा.मिु�नाथ भ�राई र नवीन 
भ�राईले दूिषत मनसाय�ारा अिभ�े�रत भई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा १७ को 
कसरुज�य अपराधको ऐ. ऐनको दफा २१ बमोिजम 
उ�ोग गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजह�लाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३, दफा १७ तथा 
दफा २१ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १३, 
१७ तथा २१ र दफा ३ (१) (घ) बमोिजम सजाय 
गरी उि�लिखत िबगो रकम �.३,२८,९५०।– (तीन 
लाख अठाईस हजार न� सय पचास) जनही िनज 

�ितवादीह�लाई ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६९।०६।२६ को आरोप प� ।

म २०६६ सालदिेख पूवा��चल िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� सकंायअ�तग�त कलेज अफ मेिडकल 
ए�ड अलाइ�स साइ�सेज (पकुमास) मा िश�क 
सहायक (बायोकेमेि��) भई काय�रत छु । B.Sc. 
Nursing को दो�ो �वेश परी�ाको िसलिसलामा 
२०६८ मङ्िसर २३ गते म काठमाड� आई उ� होटल 
पूवा��चल िव�िव�ालय ठेगाना लेखी बकु गरकेो हो, 
परी�ा स�चालनप�ात् परी�ा उप-सिमितका संयोजक 
डा. मिु�नाथ भ�राईको फोन िनद�शनअनसुार 
उप-सिमितलाई �ा� अिधकार र काय��े�िभ� रही 
नितजा तयार पान� �ममा रहेको अव�था िथयो, 
२०६८।८।२६ गते अ�य के��को उ�रपिु�तकाह� 
सङ्कलन गन� म कोठाबािहर गएको बेला िव�ाथ�ह�ले 
उ� कोठामा ताला लगाई िदए, सो घटनाको जानकारी 
मैले संयोजक मिु� भ�राईलाई त�काल गराए,ँ मङ्िसर 
२७ गते डा. मिु�नाथ भ�राईसगँ िव�ाथ�ह�को 
वाता� भई पनु: २८ गते डेपटुी क��ोलर मोहनबहादरु 
ब�नेतलगायतसगँ वाता� भई िव�िव�ालय �ितिनिध, 
िव�ाथ� �ितिनिध र �हरी �भाग गौशालाका �हरीको 
उपि�थितमा होटलको ताला खोली मचु�ुका तयार 
गद� गदा�  अ.द.ुअ.आ. का �ितिनिध आई �हरीले 
तयार गरकेो मचु�ुका काम नला�ने भ�दै �याती नया ँ
मचु�ुका तयार गरकेो हो, बार�बार िव�िव�ालय 
िविभ�न संगठनह�ले ब�द गरी समयमा कुनैपिन 
िव�िव�ालयको काय� स�प�न गन� नसकेको ह�दँा उप-
सिमितको काय��े�िभ� रही साथै िव�िव�ालयको ऐन 
िनयमिभ� पन� भनी डा. मिु�ले िदनभुएको मौिखक 
आदेशानसुार असल िनयतले त�काल नितजा 
�काशन गन� कोिडङ काय� गन�का िनिम� उ� कपीह� 
खोिलएको ह�न् । पूवा��चल िव�िव�ालयको �चिलत 
िनयम, पर�परा र उप-सिमितको �े�ािधकारिभ� रही 
उप-सिमितका संयोजक डा. मिु�नाथ भ�राईको 
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मौिखक आदेश िनद�शनबमोिजम उ�रपिु�तकाको 
िशलब�दी खोिलएको हो, पिहलो पटकको �वेश 
परी�ा २०६८।५।२४ र २५ मा भएको िथयो, �यस 
ताका िव�िव�ालय पूण��पले तालाब�दी िथयो, 
�यस समयमा पिन सरुि�त �थानमा परी�ास�ब�धी 
काय� भएको िथयो, दो�ो पटक २०६८ मङ्िसर 
२४ र २५ को परी�ा स�चालनको तयारी ह�दँा पिन 
(२३ गते स�म) िव�िव�ालय पूण��पले तालाब�दी 
िथयो, जसका कारणले होटलमा ब�न ु परकेो हो, 
जनु पूवा��चल िव�िव�ालयको िनयमले िनषेध गरकेो 
छैन, म बसेको होटल तथा मैले परी�ास�ब�धी गरकेा 
काय�ह� िनर�तर फोनमाफ� त उप�लो िनकायलाई 
जानकारी गराएको िथए,ँ उ�रपिु�तकाको िशलब�दी 
खोलेपिन �यसको नितजा फेरबदल गन� सिकने होइन, 
उ�े�य पिन िथएन, तसथ� मैले कुनै गैरकानूनी काय� 
गरकेो होइन, छैन, िव�िव�ालयलाई उ� काय�ले 
कुनै �ित परु ्याएको छैन, तसथ� मलाई झ�ुो अिभयोग 
दाबीबाट सफाई िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी निवन भ�राईको िमित २०६९।९।५ मा 
िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

यो यस �यि� वा आफूलाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने बद ्िनयतले काम गरकेो त�य अनसु�धानबाट 
नदिेखए तापिन उ�रपिु�तकाको खाम खोिलएको 
कुरा बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन आएकोले आरोिपत 
कसरुमा यी �ितवादीको संल�नता रहेको छैन भनी 
भ�न सिकने ि�थित हालै नरहेकोले ब�ुदैजादँा �ा� 
�माणबाट ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल यी �ितवादीबाट 
िवशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ७(घ) अनसुार 
�.२,००,०००।- (अ�े�पी दईु लाख मा�) धरौट 
माग ग�रएको छ, सोबापत िनजले कुमारी ब�क िलिमटेड 
दरबारमाग� शाखाबाट जारी भएको �.७,५०,०००।- 
को ब�क �यार�ेटी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा िधतो राखेको देिखदँा सोहीबाट उ� 
धरौट �.२,००,०००।- (दईु लाख) उ� ऐनको 

दफा ७(च) बमोिजम यथावत् रो�का गरी बाकँ� 
फुकुवा गरी कानूनबमोिजम गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०६९।९।५ को िवशेष अदालतको आदेश 
आदेशानसुार िनज �ितवादी तारखेमा रहेको । 

दो�ो पटक िलइने B.Sc. Nursing समेतका 
परी�ा स�चालन गन� �योजनका लािग िचिक�साशा� 
संकायअ�तग�तको परी�ा सिमितको सद�य तथा 
�वेश परी�ा उप-सिमितको संयोजक तोिकएको 
िथए,ँ ��ततु म�ुाको �ितवादीह� निवन भ�राई 
उप-सिमितको सद�य र िचिक�साशा� संकायका 
िडन �ा.डा. रामकुमार िसंह परी�ा सिमितका 
अ�य� ह�नहु���यो, िमित २०६८ मङ्िसर २४ र 
२५ गते काठमाड�लगायत िविभ�न ८ के��मा परी�ा 
स�चालन भएको हो, स�ुको काय�योजनाअनसुार 
स�पूण� उ�रपिु�तका काठमाड�मा सङ्कलन गरी 
कोिडङ ग�रसकेपिछ प�ुचोक इि�जिनय�रङ अ�ययन 
सं�थानको CIT मा परी�णको लािग लैजाने काय��म 
िथयो, सोही �योजनको लािग काठमाड�का पय�वे�क 
निवन भ�राईलाई  खटाएको हो, सोहीअन�ुप िनज 
�ितवादी निवन भ�राईले कोिडङको काम गरेको हो, 
मैले परी�ा उप-सिमितको संयोजकको हैिसयतले 
उप-सिमितको सद�य निवन भ�राईलाई कोिडङको 
काम गन� अनमुित िदएको हो । �थानको बारमेा मैले 
केही भनेको होइन छैन, परी�ा च�दै गरकेो बखत 
मेरो बाब ुिबरामी भएकोले म िचतवन िथए,ँ यो परी�ा 
दो�ो �वेश परी�ा हो, पिहलो �वेश परी�ामा एकदमै 
�यून िव�ाथ� भना� भएकोले यसबाट जेहे�दार र 
वग�कृत छा�विृ� छनौट नह�ने, पूण�श�ुक�ल भना� 
परु ्याउनको लािग भएको परी�ामा उपि�थत भएका 
स�पूण� िव�ाथ� उ�ीण� भएको अव�थामा पिन थु�ै 
कोटा बाकँ� रहेको प�रि�थितमा परी�ाको प�रणाममा 
कोिडङ गन� �कृयाले फरक पारी नितजा फेरवदल गन� 
उ�े�य रा�न ु पन� अव�था नै िथएन, उ�रपिु�तका 
(Answer Sheet) क��यटुर �णाली�ारा परी�ण 
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ग�रने ह�दँा फेरबदल गन� स�भावना रहदँैन, पूवा��चल 
िव�िव�ालयको �चलन र पर�पराअनसुार नै उ� 
काय� ग�रआएको हो, अ.द.ुअ.आ.मा काम सक� तारखे 
िलएर घर िवराटनगर जाने �लेन चढ्नै ला�दा ३ जना 
अ.द.ुअ.आ. का कम�चारी आई सोधपछु बाकँ� छ भनी 
फका�ई �याएको िथयो, साझँ प�रसकेको ह�दँा बेलकुा 
फक� दा साथै लगेको झोला �याउन गा�ो ह�ने स�भावना 
देखी उपरो� कम�चारीह�कै उपि�थितमा मेरी साली 
�ि�मणी �वालीलाई म फक� दास�मको लािग मैले 
िवराटनगर के��ीय काया�लय लैजान लागेको सामान 
(उ�रपिु�तकासमेत) रा�न िदएको र �यही सामान 
पिछ बरामद गरकेो हो, अिभयोग दाबी सनेु,ँ परी�ा उप-
सिमितको स ंयोजक म भएको कारणले �ितवादी निवन 
भ�राईलाई पय�वे�क तोक� (डीन�यूले) आव�यक 
काम भएको हो, मैले �ितवादी निवन भ�राईलाई 
कोिडङको काम गन� िनद�शन िदएको ह�,ँ जनु मेरो 
िज�मेवारी हो, �थानको र �ि�याको बारमेा मैले केही 
भनेको होइन, परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� िनयत 
होइन, सबै काम �चिलत कानून र पर�पराबमोिजम 
नै छ, म िनद�ष ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ा.डा. मिु�नाथ 
भ�राईको िमित २०६९।९।११ मा िवशेष अदालतमा 
भएको बयान ।

�ितवादी मिु�नाथ भ�राई B.Sc Nursing 
समेतको दो�ो पटकको �वेश परी�ा स�चालन गन� 
�योजनका लािग गठन भएको सिमितको सद�य र उप-
सिमितका संयोजक रहेको त�यमा िववाद नभएको, 
उ� �वेश परी�ाको उ�रपिु�तकाह� काठमाड�मा 
सङ्कलन गरी Coding समेतको काय� गन�को लािग 
िनजले �ितवादी निवन भ�राईलाई खटाएको दिेखएको, 
�ितवादी निवन भ�राईले उ�रपिु�तका होटलमा लगी 
खामको िसलब�दी तोडेको अव�थामा बरामद भएको, 
यी �ितवादीले उ�रपिु�तका सङ्कलन र Coding 
गन� अपनाउन ु पन� गो�यताबार े िनद�शन िदने काय� 

नगरी केही उ�रपिु�तकासमेत यी �ितवादीले आ�नी 
सालीका घरमा राखेको त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
दिेखएकोले दाबीको कसरुमा यी �ितवादीको संल�नता 
नरहेको भ�ने अव�था त�काल नदेिखएको ह�दँा ब�ुदै 
जादँा �ा� �माणबाट ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल यी 
�ितवादीबाट िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(घ) अनसुार �.२,००,०००।- (अ�े�पी दईु लाख 
मा�) धरौट माग ग�रएको छ । सो धरौटको रकम 
�ितवादीले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
िदएको िस�ाथ� ब�क िलिमटेड, दमक शाखाबाट जारी 
भएको ब�क �यार�ेटीबाट उ� धरौट �.२,००,०००।- 
(दईु लाख) उ� ऐनको दफा ७(च) बमोिजम यथावत् 
रो�का गरी बाकँ� फुकुवा गरी कानूनबमोिजम गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६९।९।११ को िवशेष 
अदालतको आदेश र आदशेानसुार िनज �ितवादी 
तारखेमा रहेको ।

म िवगत ३ वष�दिेख पूवा��चल िव�िव�ालयको 
िचिक�साशा� संकायको डीनको हैिसयतले काम गद� 
आएको छु, उ� िव�िव�ालयको उपकुलपित�यूको 
��य� िनगरानीमा रहने गरी मूल किमटी (�वेश परी�ा 
सिमित) र �वेश परी�ाको उप-सिमित गठन ग�रएको 
िथयो, म मूल सिमितको अ�य� िथए,ँ अ� २ जना 
सद�य िथए, परी�ा िनय��क सद�य र मिु�नाथ भ�राई 
पिन सद�य सिचव ह�नुह���यो, मैले आ�नो अिधकार 
��यायोजन परी�ा स�चालन उप-सिमितलाई गरेको 
िथए,ँ �वेश परी�ास�ब�धी स�पूण� काम सोही उप-
सिमितले नै गद�छ, �वेश परी�ा उप-सिमितको अ�य� 
डा. मिु�नाथ भ�राई ह�नहु���यो र बाकँ� सद�य ६ 
जना िथए, उ� उप-सिमितले ��प� तयार गन�, 
संपरी�ण गन�, परी�ा स�चालन गन�, उ�रपिु�तका 
जाचँ गरी परी�ाफल तयार गरी मूल सिमितमा पेस गन� 
लगायतका स�पूण� काय�ह� गद�छ, उ� �वेश परी�ा 
उप-सिमितले तयार गरकेो परी�ाफल मूल सिमितमा 
छलफल गराई उपकुलपितको अनमुितले परी�ाफल 

�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत
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�काशन गन� काम मूल सिमितको अ�य�को हैिसयतले 
मेरो हो , यो परी�ा �वेश परी�ा हो, �यो पिन दो�ो पटक 
िलइएको िथयो, �ितवादी निवन भ�राईले होटलमा 
लगी उ�रपिु�तकाको िशल तोडेको भएपिन �यसले 
गोपनीयता भङ्ग ह�ने होइन, उ� िशल सरु�ाको लािग 
 लगाइएको हो र �ितवादी निवन भ�राईले उ� �वेश 
परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� स�ने होइन, िकनिक 
उ� उ�रपिु�तका क��यटुरले जाचँ गन� हो, परी�ाको 
ग�ु�वको िहसाबले पिन प�रणाम फेरबदल गनु�  पन� 
होइन, �ितवादीह� मिु� भ�राई र निवन भ�राईले 
परी�ा स�चालन गन� स�दभ�मा मसगँ कुनै स�लाह 
गरनेन्, स�पक�  पिन गरकेा होइनन्, गनु�  पन� पिन होइन, 
परी�ा िववािदत बनेको कुरा मैले उपकुलपितबाट थाहा 
पाएको ह�,ँ आरोिपत कसरु मैले नगरकेो ह�दँा सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ा.डा. रामकुमार 
िसंहको िमित २०६९।९।१८ को िवशेष अदालतमा 
भएको बयान ।

�ितवादी �ा.डा. रामकुमार िसंहले 
आरोपप�मा िलएको दाबी इ�कार गरी बयान गरकेो, 
२०६८।८।२४ र २५ गते मा स�चालन भएको �वेश 
परी�ा स�चालन गन� यी �ितवादी रामकुमार िसंह 
सयंोजक भएको परी�ा सिमितको िमित २०६८।८।१६ 
को वैठकले डा. मिु�नाथ भ�राईको सयंोजक�वमा 
निवन भ�राईसमेतको ७ सद�यीय �वेश परी�ा उप-
सिमित गठन गन� िनण�य गरी सोही उप-सिमितमाफ� त 
�वेश परी�ा स�चालन भएको देिखएको, काठमाड� 
ब�ीसपतुलीि�थत होटल िभजन नेपाल �ा.िल. को 
कोठा नं.४०३ बाट बरामद भएको उ�रपिु�तकाको 
िसलब�दी खो�ने समेतको काय�मा यी �ितवादीको 
सलं�नता रहेको नदेिखएकोले यी �ितवादीले दाबीको 
कसरु गरकेो भ�ने त�काल �ा� �माणबाट देिखन 
नआएकोले ब�ुद ैजादँा �ा� �माणबाट ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाललाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा ७(ग) अनसुार यी �ितवादी रामकुमार िसहंलाई 

साधारण तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� यो आदेश 
पचा� जारी ग�रिदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको िवशेष 
अदालतको िमित २०६९।९।१८ को आदेश ।

डा.रामकुमार िसंह पूवा��चल िव�िव�ालय, 
िचिक�साशा� संकायको िडन भएको ह�नाले परी�ा 
सिमितको सयंोजकस�म ह�नहु���यो, यो परी�ा उप-
सिमितमाफ� त स�चालन भएको हो, उप-सिमितको 
संयोजक एवं सद�यह�लाई अिनयिमत काय� गन� 
उहाबँाट केही िनद�शन भएको होइन, उप-सिमितले 
आफँै काय� गरकेो हो, उप-सिमितले गरकेो कामको 
िज�मेवारी डीनले बहन गनु�  पन� होइन, यो कसरुमा 
यी �ितवादीको कुनै संल�नता छैन, म उहालँाई 
पिहलेदेिख िच�दछु, उहा ँसानैदिेख असल चालचलन 
एव ंआचरणको मा�छे हो, उहाबँाट कुनै अिनयिमतता 
भएको छैन र अिनयिमत काय� गन� कुनै िनद�शन 
िदनभुएको पिन छैन, उहामँािथको अिभयोग दाबी झ�ुा 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रामकुमार िसंहको 
सा�ी ह�रशंकर�साद था�ले िवशेष अदालतमा गरेको 
बकप� ।

िमित २०६८।८।२८ गते मिु�नाथ 
भ�राई काठमाड�बाट िवराटनगर जादँ ै गदा� एयरपोट�  
पिुगसकेपिछ एयरपोट�बाट मलाई फोन गरी उहालेँ 
मलाई �रङरोडमा आउन ु भ�नभुयो, उहालेँ सरकारी 
गाडीमा स�चार�ाम अगािड गाडीबाटै एउटा झोला 
मलाई िदनभुयो र यो लगेर राख भ�नभुयो, �यो गाडीमा 
�हरीका मा�छेह� पिन िथए, मैले उहालेँ िदएको झोला 
लगेर राखेको हो, सो झोलािभ� के िथयो मलाई थाहा 
िथएन, उ� झोला २०६८।९।१ मा �हरीह� मेरो घरमा 
आई िलएर गएका ह�न्, उहालँाई �हरीको रोहवरमा 
अि�तयारमा लिगएको हो, मेरो िवचारमा उहालेँ कुनै 
गलत काम गनु�भएको छैन, उहालँाई फसाउन य�तो 
झटुा म�ुा दता� ग�रएको ह�नस�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी मिु�नाथ भ�राईक� सा�ी �कमणी 
�वालीले िवशेष अदालतमा गरकेो बकप� ।
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िमित २०६८।८।२३ मा मेरो होटलको कोठा 
नं.४०३ पूवा��चल िव�िव�ालय / निवन भ�राईको 
नाममा बकु भई सो कोठा िलएको हो, उ� िमितमा 
पूवा��चल िव�िव�ालयका कम�चारीह� निवन भ�राई 
र िनरोध सवेुदी बसेका िथए, अ�य �यि� आउने जाने 
गरकेो जानकारी छैन, सो कोठा २०६८।८।२६ मा 
८-१० जना िव�ाथ� ह� भ�ने �यि�ह� आई ताला 
लगाएका ह�न्, कारणको बारमेा मलाई थाहा भएन, 
िव�ाथ� र िव�िव�ालय �ितिनिध िबच गौशाला 
�हरीको रोहवरमा ताला खोली �हरीले मचु�ुका 
उठाउने �ममा अि�तयारका �ितिनिध कम�चारी 
आई उ� मचु�ुका छोडी अक� मचु�ुका बनाएका 
ह�न् । गौशाला �हरीको रोहवरमा ताला खोिलएको हो, 
अ.द.ुअ.आ.का कम�चारी पिछ आएका ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको िवनोद के.सी. भ�ने लव ख�ीले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

हामी परी�ा स�चालनको लािग पय�वे�कको 
�पमा िमित २०६८।८।२३ गते काठमाड�मा परी�ा 
स�चालन उप-सिमितका सद�य निवन भ�राईसगैँ 
आएका हौ, सो िमितमा गौशालाको होटल िभजनमा 
बसी २४ र २५ गते परी�ा स�चालन गरी २६ गते 
जनकपरु र राजिवराजको कपी ब�ुन एयरपोट�  गएको 
बेला सो होटलको हामी बसेको कोठामा ताला लगाएको 
भ�ने कुरा निवन सरलाई फोन आएकोले मलाई 
जानकारी गराउनभुएको हो, २६ गते म काठमाड�मा 
बस� र २७ गते Night  बस चढी म िवराटनगर 
फिक� एको ह�,ँ �यसपिछ अ� के भयो मलाई थाहा भएन, 
कपीह� होटलबाट बरामद भएको हो, िव�िव�ालयमा 
तालाब�दी भएको कारणले परी�ा स�चालन गन� 
काठमाड�मा होटलमा ब�न ुपरकेो हो, उप-सिमितका 
सयंोजक डा. मिु�नाथ भ�राईसगँ निवन सरको 
टेिलफोनमा भएको िनद�शनअनसुार काम भएको हो, 
उ� परी�ामा कुनै अिनयिमतता दाबी गरझे� भएको छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारका सा�ी 

िनरोध सवुेदीले िवशेष अदालतमा गरकेो बकप� ।
पूवा��चल िव�िव�ालय िव.ए�सी. निस�ङ 

िवषयसमेतको �वेश परी�ा स�चालन स�ब�धमा 
८ वटा के��म�ये म बटुवल के��मा पय�वे�कको 
�पमा खिटएको िथए,ँ बटुवल के��मा परी�ा स�प�न 
भएपिछ पूव�वत् िनद�शनअनसुार काठमाड� के��मा 
खिटनभुएका पय�वे�क एव ं उप-सिमितका सद�य 
निवन भ�राईलाई िसलब�दी उ�र पिु�तकाह� 
बझुाउन काठमाड� आउदा ँ उहाहँ� बसेको होटलमा 
िव�ाथ�ले ताला लगाएको कारण निवन भ�राईलाई 
उ� उ�रपिु�तका िनजको असमथ�ताका कारण 
बझुाउन नसक� िवराटनगरि�थत पूवा��चल 
िव�िव�ालयको के��ीय काया�लयमा बझुाएको हो, 
िनज निवन भ�राईलगायत �वेश परी�ामा खिटएका 
स�पूण� कम�चारीह�लाई आ�नो काय� स�ब�धमा 
�प� िनद�शनसिहत उ�रपिु�तका कोिडङ गरी 
प�ुचोकि�थत इि�जिनय�रङ कलेजमा बझुाउने काय� 
स�प�न गन� पन� अव�थामा �वेश परी�ा मूलसिमित 
र उप-सिमितको �ा� िनण�य / िनद�शनबमोिजम काम 
ग�रआएको अव�थामा अिनयिमतता नभएको भ�ने 
मलाई ला�दछ, भ�ने नवीन भ�राईको सा�ी देवी�साद 
क�ेलले िवशेष अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी डा.रामकुमार िसंह, �ितवादी 
डा.मिु�नाथ भ�राई र �ितवादी नवीन भ�राईले 
बदिनयतसाथ परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� 
काय�को उ�ोगसमेत गरकेो भ�ने आरोपप�मा िलएको 
दाबी िमिसल संल�न सबदु�माणबाट पिु� भएको 
नदेिखएकोले िनज �ितवादीह� उपरको आरोपप�को 
दाबी प�ुन नसक� िनजह�ले सफाई पाउने ठहछ�  भ�ने 
िमित २०७०।२।९ मा िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसला ।

बि�सपतुलीि�थत होटल िभजनको 
कोठा नं. ४०३ समेतका ठाउमँा खानतलासी 
गदा� उ� ठाउहँ�बाट सो परी�ासगँ स�बि�धत 

�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत
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उ�रपिु�तका, िव�ाथ� हािजर फाराम, खाली 
उ�र पिु�तकालगायतका कागजात र Coding गन� 
मेिसनसमेत बरामद भएको त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । सो त�य �ितवादीले आयोग र अदालतसम� 
बयान गदा�समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । परी�ासगँ 
स�बि�धत उ�रपिु�तकालगायतका कागज होटलमा 
आफुखसुी खोिलन ु परी�ाको मया�दािवपरीतको काय� 
हो । िकटानी उजरुी र सोलाई समथ�न गन� खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह�को बयान एवम् 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह�को कागज 
�यहोरासमेतबाट उ� वारदात भएको त�य �थािपत 
ह�दँाह�दँ ैसफाई ह�ने फैसला ग�रएको छ ।

उ�रपिु�तकाको िसलब�दी खाम खो�न,ु 
Coding गनु�  र गन� लगाउनसु�मको �ितवादीह�को 
उ� काय� �वाभािवक�पमा परी�ाको प�रणाम 
फेरबदल गन� पूवा�व�था भएको सामा�य त�यलाई 
पिन �वीकार नगरी िनजह�को सो काय�बाट �� 
प�को गोपनीयता भङ्ग ह�ने र परी�ाको प�रणाम 
फेरबदल ह�न स�ने पूवा��थाको िसज�ना नभएको भ�दै 
भएको उ� फैसला �िुटपूण� छ । परी�ा सिमितका 
अ�य� रामकुमार िसहंले अनसु�धानको �ममा यस 
आयोगमा बयान गदा�  सो परी�ा स�चालन गन� डा. 
मिु�नाथ भ�राईलाई अिधकार ��यायोजन ग�रएको 
हो । सो परी�ा स�चालन गन� मसगँ स�लाह िलन ु
भएन भनी लेखाएको �यहोरालाई अदालतसम� आई 
सनाखत गरकेा छन् । �यसै गरी उ� �वेश परी�ा उप-
सिमितका सद�य �ितवादी निवन भ�राईले पिन यस 
आयोगसम� बयान गदा� डा. भ�राईको िनद�शनअनसुार 
सो काय� भएको हो । उ� िसलब�दी खाम खो�दा म 
�वयम्  पिन होटल कोठा िभ�ै िथए ँ भनी लेखाएको 
सािवित बयान �यहोरा अदालतमा आई सनाखत गरकेा 
छन् । डा. मिु�नाथ भ�राईले पिन अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� �वेश परी�ा उप-सिमितका सद�य 
निवन भ�राईले मैले िदएको िनद�शनअनसुार नै सो काय� 

गरकेा ह�न् भनी सो कसरु भएको त�यलाई �वीकार गरी 
पोलपोल गरी बयान लेखाएको अव�थामा ने.का.प. 
२०४०, िन.नं. १७३७ मा �ितपािदत निजरसमेतको 
पालना नगरी यी �ितवादीह�लाई कसरुबाट सफाई 
ह�ने गरी भएको िवशेष अदालतको फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
प� ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
संल�न �माण कागजातह�को अ�ययन गरी वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत सह�यायािधव�ा 
�ी राजन�साद भ�राईले परी�ासगँ स�बि�धत 
उ�रपिु�तकालगायतका कागज होटलमा आफूखसुी 
खोिलन ु परी�ाको मया�दािवपरीतको काय� हो । 
िकटानी उजरुी र सोलाई समथ�न गन� खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह�को बयान एवम् 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह�को कागज 
�यहोरासमेतबाट उ� वारदात भएको त�य �थािपत 
ह�दँाह�दैँ सफाई िदइएको छ । िसलब�दी खाम खो�न,ु 
Coding गनु�  र गन� लगाउनसु�मको �ितवादीह�को 
उ� काय� �वाभािवक�पमा परी�ाको प�रणाम 
फेरबदल गन� पूवा�व�था भएको सामा�य त�यलाई पिन 
�वीकार ग�रएको छैन । पनुः जाचँ िलदँा भएको खच� 
पिन ��ाचार नै हो भनी बहस गनु�भयो । 

२. �वेश परी�ा स�प�न भइसकेपिछ उ� 
परी�ासगँ स�बि�धत िशलब�दी उ�रपिु�तकाह� 
रहेको खामको �याकेट पूवा��चल िव�िव�ालयको 
काठमाड�ि�थत स�पक�  काया�लयमा �याउन ु पन�मा 
परी�ाको प�रणाममा फेरबदल गन� बदिनयतले 
आपसी सहमित गरी नवीन भ�राईले होटलमा 
लगी उ�रपिु�तकाह� रहेको िशलब�दी खामको 
िशल तोडेको �प� देिखएकोले �ितवादीह� �ा.
डा. रामकुमार िसहं, डा.मिु�नाथ भ�राई र नवीन 
भ�राईले दूिषत मनसाय�ारा अिभ�े�रत भई ��ाचार 



755

िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा १७ को 
कसरुज�य अपराधको ऐ. ऐनको दफा २१ बमोिजम 
उ�ोग गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजह�लाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३, दफा १७ तथा 
दफा २१ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १३, 
१७ तथा २१ र दफा ३ (१) (घ) बमोिजम सजाय 
गरी उि�लिखत िवगो रकम �.३,२८,९५०।– (तीन 
लाख अठाईस हजार न� सय पचास) जनही िनज 
�ितवादीह�लाई ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको आरोपप� भएको ��ततु म�ुामा िवशेष 
अदालतले �ितवादीह� उपरको आरोपप�को दाबी 
प�ुन नसक� �ितवादीह�ले सफाई पाउने ठहर ्याई 
फैसला भएउपर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो पाइयो ।

३. पनुरावेदकको म�ुय पनुरावेदन िजिकरमा 
होटल िभजनको कोठा नं. ४०३ मा खानतलासी 
गदा� उ� ठाउहँ�बाट सो परी�ासगँ स�बि�धत 
उ�रपिु�तका, िव�ाथ� हािजर फाराम, खाली 
उ�र पिु�तकालगायतका कागजात र Coding गन� 
मेिसनसमेत बरामद भएको त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । सो त�य �ितवादीले आयोग र अदालतसम� 
बयान गदा�समेत �वीकार गरकेो परी�ासगँ स�बि�धत 
उ�रपिु�तकालगायतका कागज होटलमा आफुखसुी 
खोिलन ु परी�ाको मया�दािवपरीतको काय� हो । 
उ�रपिु�तकाको िसलब�दी खाम खो�न,ु Coding 
गनु�  र गन� लगाउनसु�मको �ितवादीह�को उ� काय� 
�वाभािवक�पमा परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� 
पूवा�व�था भएको परी�ा सिमितका अ�य� रामकुमार 
िसंहले अनसु�धानको �ममा यस आयोगमा बयान गदा� 
सो परी�ा स�चालन गन� डा. मिु�नाथ भ�राईलाई 
अिधकार ��यायोजन ग�रएको हो । सो परी�ा 
स�चालन गन� मसगँ स�लाह िलन ुभएन भनी लेखाएको 
�यहोरालाई अदालतसम� आई सनाखत गरकेा 
छन् । �यसै गरी उ� �वेश परी�ा उप-सिमितका सद�य 

�ितवादी निवन भ�राईले पिन यस आयोगसम� बयान 
गदा� डा. भ�राईको िनद�शनअनसुार सो काय� भएको 
हो उ� िसलब�दी खाम खो�दा म �वयं पिन होटल 
कोठािभ�ै िथए ँभनी लेखाएको सािबती बयान �यहोरा 
अदालतमा आई सनाखत गरकेा छन । डा. मिु�नाथ 
भ�राईले पिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
�वेश परी�ा उप-सिमितका सद�य निवन भ�राईले 
मैले िदएको िनद�शनअनसुार नै सो काय� गरेका ह�न् 
भनी भनेको अव�थासमेत ह�दँाह�दँै �ितवादीह�लाई 
कसरुबाट सफाई ह�ने गरी भएको फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम ग�र पाउन िजिकर िलएको 
दिेख�छ ।

४. पूवा��चल िव�िव�ालय, िचिक�साशा� 
संकायअ�तग�त िमित २०६८।४।३१ गते उपकुलपित 
महे�रमान �े�को अ�य�तामा बसेको बैठकले 
िचिक�साशा� संकायअ�तग�त स�चािलत B.P.H., 
B.Pharmacy, PBN, B.Sc Nursing शैि�क 
काय��मह�को शैि�क स� ०६८।०६९ को नया ँ
भना� तथा िव�िव�ालयले स�ब�धन �ा� �या�पसह� 
माफ� त उपल�ध गराउने स�ब�धमा िविभ�न छलफल 
तथा िनण�यह� गरकेो देिख�छ । सो िनण�यको िन.नं. ४ 
मा �वेश परी�ा �यवि�थत गन� उपकुलपितको ��य� 
िनगरानीमा रहने गरी िचिक�साशा� सकंायका िडनको 
संयोजक�वमा परी�ा िनय��क र सह-डीन वा सह-
िडन नभएको अव�थामा िचिक�साशा� संकायका 
िडनबाट मनोिनत व�र� िश�क रहने गरी ३ सद�यीय 
िचिक�साशा� सकंाय �वेश परी�ा सिमित गठन गन� 
िनण�य भएको र िन.नं.५ मा सो मूल सिमितअ�तग�त 
रहने गरी िविभ�न �या�पसको ि�ि�सपल, िश�क तथा 
कम�चारी गरी ७ सद�य िचिक�साशा� सकंाय �वेश 
परी�ा उप-सिमित गठन गन� र सो सिमितलाई �वेश 
परी�ाको लािग �� प� िनमा�ण गन�, गराउने, ��प�को 
संपरी�ण गन� गराउने, �वेश परी�ा स�चालन 
गराउने, उ�र पिु�तका परी�ण एव ं सपंरी�ण गन� 
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गराउने, परी�ाफल �कािशत गन� आव�यक कागजात 
तयार गरी मूल सिमितलाई उपल�ध गराउनेसमेतको 
अिधकार �दान गन� िनण�य भएको देिखयो । सोही 
िनण�यअनसुार डा. भूपे��चरण �े�को सयंोजक�वमा 
७ सद�य �वेश परी�ा उपसिमित गठन गरकेो र 
सो परी�ा उपसिमितले िमित २०६८।५।२४ र २५ 
मा �वेश परी�ा स�चालन गरकेो र परी�ाफलसमेत 
�कािशत गन� िनण�य िमित २०६८।६।६ को �वेश 
परी�ा सिमितको बैठकले गरकेो देिखयो ।

५. पिहलो �वेश परी�ामा एकदमै �यून 
िव�ाथ� भना� भएकोले दो�ो �वेश परी�ा स�चालनको 
लािग �वेश परी�ा सिमितका संयोजक �ा�यापक �ा.
डा. रामकुमार िसंहको संयोजक�वमा बसेको िमित 
२०६८।८।१६ को बैठकले दो�ो पटकको �वेश 
परी�ा सिमितका सद�य डा. मिु�नाथ भ�राईको 
सयंोजक�वमा डा. भूपे��चरण �े�, मोहन�साद 
पोखरले, नवीन भ�राई, डा. र�जना शमा� ढंुगेल, �ीमती 
किवता अिधकारीलाई सद�य र िगरीराज कोइराला 
सद�य सिचव रहने गरी ७ सद�यीय �वेश परी�ा 
उप-सिमित गठन गन� गरी िनण�य भएको पूवा��चल 
िव�िव�ालयको िनण�य पिु�तका (माईनटु बकु) बाट 
देिख�छ । सो िनण�यले सो सिमितलाई प�प� तयार गन�, 
परी�ा स�चालन गराउने र नितजा �काशन गन�स�मको 
िज�मेवारी तोिक िदएको देिख�छ । सोही अन�ुप 
िचिक�साशा� संकायअ�तग�तका शैि�क काय��मह� 
B.Sc Nursing, PBN, B.Pharmacy / BPH का 
दो�ो पटकको �वेश परी�ा िमित २०६८।८।२४ र 
२५ गते काठमाड�, पोखरा, राजिवराज, िवराटनगर, 
जनकपरु, नेपालग�ज, भरतपरु र बटुवलमा गरी ज�मा 
८ वटा के��ह�मा स�चालन भएको देिख�छ ।

६. डा. मिु�नाथ भ�राई �वेश परी�ा 
उप-सिमितका संयोजक र निवन भ�राई सद�य 
रहेको देिखयो । होटलमा बसी कोिडङको लािग 
उ�रपिु�तकाको िशल खोलेको भनी �ितवादी नवीन 

भ�राईले �वीकार गरकेो र डा.मिु�नाथ भ�राईले 
पिन उ� परी�ाका उ�रपिु�तका काठमाड� पठाउने 
र सो सङ्कलन गन� Focal Person को �पमा 
काठमाड� खिटएका नवीन भ�राईलाई अ�ाइएको 
िथयो, परी�ा सिमितका अ�य� डीन�यूसगँ 
परामश� गरी उहाकैँ आदेशमा नवीन भ�राईलाई 
िविधवत् ढङ्गले उ�रपिु�तका कोिडङ गन� काम गद� 
गन� फोनमाफ� त भनेको ह� ँभनी अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतमा गरकेो बयानमासमेत उ�लेख गरबेाट 
संयोजकको िनद�शनअनसुार नै कोिडङको लािग 
उ�रपिु�तका खोिलएको देिखन आयो । उ�रपिु�तका 
कोिडङ गन� काय� य�तो तथा यसरी मा�ै गन� स�ने 
भ�ने िनि�त काय�िविध भएको दिेखएको छैन । कोिडङ 
ह�नैपन� बा�या�मक काय�िविधको �प�ताको पिु� 
वादी�ारा गरेको पिन देिखदँनै । िव�िव�ालयको �वेश 
परी�ा ज�तो गहन िवषयको परी�ामा उ�रपिु�तका 
परी�ण गन� कोिडङ िवना स�भव पिन देिखदँैन । 
�ितवादी निवन भ�राई �वेश परी�ा उप-सिमितका 
सद�य रहेको र कोिडङको काम गन� �वेश परी�ा 
उप-सिमितका संयोजकले निवन भ�राईसमेतलाई 
िज�मेवारी िदएको देिख�छ । परी�ा स�चालन गन� 
 �ममा निवन भ�राईलाई Focal Person को �पमा 
काठमाड� खटाएको देिखयो । िनज काठमाड� िमित 
२०६८।८।२३ मा आएको र सो समयमा पूवा��चल 
िव�िव�ालयमा तालाब�दी रहेको कारण होटलमा ब�न ु
परकेो भनी िनजले िवशेष अदालतसम� बयान गरेको 
दिेख�छ । Focal Person को �पमा रहेका निवन 
भ�राईले िविभ�न परी�ा के��बाट उ�रपिु�तकाह� 
�ा� गन�, सरुि�त ठाउमँा कोिडङको काम गन� िडन 
तथा सो परी�ा उप-सिमितका संयोजकले िदएको 
िनद�शनअनसुार काम गरकेो भनी भिनरहेको र सो 
कुरालाई परी�ा उप-सिमितका सयंोजकले समथ�न 
गरकेो अव�था देिखइरहेको छ ।

७. का.िज., का.म.न.पा. वडा नं.९ ि�थत 
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होटल िभजन नेपाल �ा.िल.को कोठा नं.४०३ �ितवादी 
निवन भ�राईले बकु गरकेो र �यही आफू बसी परी�ासगँ 
स�बि�धत आ�नो िज�माको उ�रपिु�तकाह� राखेको 
कुरामा िववाद देिखएन । आ�नो िज�माको परी�ासगँ 
स�बि�धत उ�रपिु�तका तथा सोसगँ स�बि�धत 
कागजातह� �ितवादीले बकु गरकेो होटलमा रा�न 
नस�ने भ�ने कही ँ कतैबाट �थािपत पिन छैन । 
परी�ासगँ स�बि�धत पदािधकारीले अव�थाअनसुार 
परी�ाको गोपनीयता तथा संवेदनशीलतालाई 
�यानमा रा�दै सोको लािग उिचत िनण�य गन� स�ने 
नै मा�न ु पछ�  । "�ितवादी निवन भ�राईले होटलमा 
लगी उ�रपिु�तकाको िशल तोडेको भएपिन �यसले 
गोपनीयता भंग ह�ने होइन, उ� िशल सरु�ाको लािग 
 लगाइएको हो र �ितवादी निवन भ�राईले उ� 
�वेश परी�ाको प�रणाम फेरबदल गन� स�ने होइन, 
िकनक� उ� उ�रपिु�तका क��यटुरले जाचँ गन� हो, 
परी�ाको ग�ु�वको िहसाबले पिन प�रणाम फेरबदल 
गनु�  पन� होइन" भनी िडनले आ�नो बयानमा उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । उ�रपिु�तकाको �यव�थापन परी�ा 
उपसिमितका िज�मेवार पदािधकारी�ारा होटलमा 
ग�रएको कोिडङको काय�लाई गैरकानूनी मा�न िम�ने 
देिखदँनै ।

८. ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१३ मा  ��प�को गोपनीयता भंग गन� वा परी�ाको 
प�रणाम फेरबदल गन�लाई सजायअ�तग�त "सरकारी 
िनकाय वा साव�जिनक स�ंथाबाट स�चालन ग�रने 
परी�ाको ��प� िनधा��रत समयभ�दा अगावै 
अिधकार�ा� अिधकारीले िवशेष प�रि�थित परकेो 
कारण जनाई खोलेमा वा खो�न लगाएमा बाहके 
कुनै रा��सेवकले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ पुर् याउन े बदिनयतले कुनै पिन 
�कारले �य�तो ��प�को गोपनीयता भगं गरमेा 
वा गन� लगाएमा वा परी�ाको प�रणाममा फेरबदल 
गरमेा वा गन� लगाएमा �य�तो रा��सेवकलाई 

तीन मिहनादेिख एक वष�स�म कैद र पाँच हजार 
�पैयाँदेिख दश हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 
ह�नेछ ।" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
क��यूटर �णाली�ारा परी�ण ग�रने उ�रपिु�तकाह� 
कोिडङ गन� उ�े�यले उ�रपिु�तकाको िसलब�दी खाम 
खो�नेस�मको मा� काय� �ितवादी�ारा गरकेो पिु� 
भएको अव�थामा �ितवादीह�बाट ��ाचारको काय� 
गरकेो भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । ��ाचार नैितक 
पतन देिखने ग�भीर �कृितको कसरु हो । फौजदारी 
कसरु �माण�ारा स�ुप��पमा �थािपत भएको 
अव�थामा मा� �ितवादीलाई दोषी मा�न सिक�छ । 
�चिलत कानूनको बा�या�मक �यव�थाको उ�लङ्घन 
तथा कानूनले गन� भनेको कुराको पालना नगरमेा 
मा� फौजदारी दािय�वको िसज�ना ह��छ । फौजदारी 
दािय�वको पिु� नभईकन दोषी ठहर गन� िविधशा�ले 
िददँनै । �ितवादीको मनसाय तथा काय� अिनयिमतता 
गन� तथा ��ाचार गन� �ित उ�मखु नदिेखई 
उ�रपिु�तकाको coding सगँ स�बि�धत रहेको 
दिेखदँा �ितवादीह�को काय� फौजदारी दािय�वबाट 
म�ु देिखयो । गैरकानूनी लाभ वा हािन पयुा�उने काय� के 
कसरी भयो भ�ने कुराको पिु� ह�न सकेको अव�थासमेत 
नह�दँा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�को संल�नता पिु� ह�न 
आएको देिखदँैन । ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ मा साव�जिनक स�पि�को हािन नो�सानी 
गन�लाई सजायः भ�ने िशष�कमा "कुनै रा��सेवकले 
आ�नो ओहदाको वा सोस�ब�धी कत��य पालन 
गदा� नेपाल सरकार वा साव�जिनक स�ंथाको 
स�पि�को लापरबाही वा बदिनयत गरी िहनािमना, 
हािन नो�सानी वा दु�पयोग गर ेगराएमा वा मासमेा 
वा िनजी �योगमा लगाएमा िनजलाई कसुरको 
मा�ा अनुसार दफा ३ बमोिजमको सजाय ह�नेछ 
र �यसरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा दु�पयोग 
गरकेो वा मासेको वा मा�न िदएको स�पि� पिन 
िनजबाट असलुउपर ग�रनेछ ।" भ�ने उ�लेख भएको 
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देिख�छ । �ितवादी नवीनकुमार भ�राईलाई िज�मा 
िदएको उ�रपिु�तकाह� क��यटुरबाट परी�ण गन� 
उ�े�यको लािग �ितवादीले बिुकङ गर ेको होटलको 
कोठामा कोिडङ गन� �योजनका लािग उ�रपिु�तकाको 
खाम ब�दी खो�नेस�मको काय�बाट �� प�को 
गोपनीयता भगं, परी�ाको प�रणाममा फेरबदल ह�न 
स�ने पूवा�व�थाको िसज�ना र सोबाट उ� दफा १७ 
बमोिजम पूवा��चल िव�िव�ालयको स�पि�को हािन 
नो�सानी ह�न स�ने ि�थितको िसज�ना ह�ने स�ने 
देिखदँनै । यसरी हेदा� �ितवादीह�को काय� ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ िवपरीतको काय� मा�न िम�ने 
देिखएन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
स�बि�धत उ�रपिु�तकाह�समेत आ�नो क�जामा 
िलएबाट पूवा��चल िव�िव�ालयको काय�कारी 
प�रषद ्को िमित २०६८।९।२९ को बैठकबाट उ� 
B.Sc. Nursing को दो�ो पटक िलएको �वेश 
परी�ा र� गनु�पन� प�रि�थितको िसज�नासमेत भएको 
देिखयो । यसरी �ितवादीह�को काय� ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १३, १७, र २१ �ितकूल देिखन 
नआएको ह�दँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदकको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

९. उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट िवशेष 
अदालतबाट िमित २०७०।२।९ मा �ितवादीह� 
उपरको आरोपप�को दाबी प�ुन नसक� िनजह�ले 
सफाई पाउने ठहराई गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७२ साल असोज १७ गते रोज १ शभुम् ।

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

आदेश िमित : २०७२।४।२८।५
०७०-WO-०६६६

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : बिद�या िज�ला बेलवा गाउ ँिवकास सिमित वडा 
नं.७ ब�ने एकबहादरुको नाित ितलकबहादरुको 
छोरा वष� ३२ को स�जयकुमार के.सी. समेत

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, सखु�तसमेत

§ हा�ो कानून �णालीले म�ुय भई अ�को 
म�जुरीबाट गरकेोमा बाहके आफूले 
�वत���पमा गरकेो �यवहारबाट सिृजत 
दािय�व �वयम ् �यवहारकता�ले नै िनवा�ह 
गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो 
देिख�छ । �ितवादी ल�मणबाट भराउनु 
पन� िबगो तथा हजा�ना िनजकै �ोतबाट 
मा� भराउनु पन� ह��छ । फैसला काया��वयन 
गराउने स�दभ�मा द�ड सजायको महलको 
२६ नं. समेतले �प��पमा उ�लेख 
गरकैे छ । फैसला काया��वयनको �ममा 
�ितवादीको िपताको नाममा दता� रहकेा 
िक.न.ं ११३० र िक.न.ं १२०२ ज�गाबाट 
जाहरेवालाह�ले िबगो र हजा�ना भराई 
िलँदा अ� अिंशयारको हकमा असर पारी 
उनीह�को स�पि� �ा� गन� नैसिग�क 
हकमा आघात पान� जाने देिख�छ । िज�ला 

�नण�य नं. ९५८५
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अदालतको अ� अंिशयाराह�लाई असर 
पान� गरी भ�रभराउ गन� काय� गरउेपर अशं 
हकमा �भाव पन� जाने प�ले �यसको 
उपचार खोजी बदर गराउन पाउन ेनै ह�ने ।

§ वैकि�पक उपचारको िव�मानता रहकेो 
अव�थामा उ��षेणको आदेश जारी 
गन� िम�दैन । फैसला काया��वयनको 
अव�थामा िज�ला अदालतले गरकेो 
आदेशलाई बदर गरी कानूनअनु�प 
गरकेो पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई 
असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त बदर 
गनु�पन� ��तुत म�ुामा कुनै आधार 

 देिखँदैन । िवना आधार उ��षेणको 
आदेश जारी गदा� �याय िन�पादन गन� 
िनकायह�मा अिनि�तता ह�नकुा साथै 
फैसलाको अ�त ह�ने अव�थासमेत  
देिखँदैन । जसबाट िनवेदक �वयंसमतेलाई 
असर पन� जाने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा ह�रकृ�ण 
काक�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा देवे��बहादरु 
थापा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं., ९ नं.
 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं.
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

१०७(२)

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

सिंवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम यस 

अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� 
त�य तथा ठहर यस�कार छ :

िवप�ी ल�मणकुमार िव.सी.ले हामी 
दरखा�तवाला वादीलाई वैदेिशक रोजगारको 
लािग पो�या�ड पठाउने भनी हामीबाट ज�मा 
�.१६,००,०००। (अ��पी �.सो�लाख मा�) 
िलएको वैदेिशक रोजगारमा समेत नपठाई िविभ�न 
बहाना बनाई ठगी गरकेो ह�दँा ज�मा �.१६,००,०००।– 
(सो� लाख) रकम र �यसको ५० �ितशत �याजसमेत 
गरी �.२४,००,०००।- (अ�रपेी �. चौिबस लाख 
मा�) िदलाई भराई पाउन वैदिेशक रोजगार िवभागमा 
दरखा�त िदएकोमा �ि�याअनसुार िवप�ीको उ� 
काय� िवभागले ठगी ठहर गरी वैदेिशक रोजगार िवभाग 
ऐन, २०६४ को दफा ४३ नं.बमोिजम दईु वष� कैद 
र दईु लाख ज�रवाना र हा�ो दरखा�त िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम िवप�ीबाट भराई पाउने गरी िमित 
२०६९ जेठ ९ मा फैसला भएको िथयो ।

उ� फैसलालाई िवप�ीले पनुरावेदन 
नगरी फैसलाउपर िच�बझुाई बसेको ह�दँा फैसला 
काया��वयनको लािग �ि�यामा गएको र उ� म�ुाउपर 
रो�का राखेको स�पि�बाट असलुउपर गन�को लािग 
अ�य स�पूण� �ि�या समा� गरी दो�ो पटकको 
िललामी सूचनासमेत भई कसैबाट िललाम ख�रदको 
��ताव नआएको ह�दँा प�चकृते मोलअनसुार िनवेदक 
वादीबाटै सकार गन� भई �ितवादीको एकासगोलको 
बाब ु देवकुमार िनजका नाउमँा दता� �े�ता कायम 
गरकेो सखु�त लाटीकोइली गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं.२, िक.नं. ११३० को ०-५-० ऐ.ऐ. को िक.नं. 
१२०२ को ०-१-० ज�गा सकार गन� राजी भएका 
वादीका नाममा दा.खा. नामसारी ग�रिदन ुभनी िमित 
२०७० काित�क १४ गतेको ल�मणकुमार िव.सी. को 
बाब ु देवकुमार िव.सी. को २०७० फागनु ८ गतेको 
िनवेदनउपरको िज�ला अदालत सखु�तको आदेश 
भएकोमा देवकुमारको पनुरावेदन अदालतमा १७ 

पनुरावेदन अदालत, सखु�तसमते
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नं. को िनवेदन परकेोमा देवकुमार िव.सी.को नाममा 
दता� रहेको सखु�त िज�ला लाटीकोइली २ (क) को 
िक.नं. ७९७, ११३०, १०२ र कटकुवा १(क) 
हाल िव.न.पा.१० को िक.नं. ३३४४ को ज�गा र सो 
ज�गामा बनेको घरसमेतलाई ४ भाग लगाई �यसबाट 
ह�न आउने एक भागको हकदार ल�मण िव.सी.को 
भागबाट भ�रभराउ गन� काय� स�प�न गनु�  होला भ�ने 
आंिशक उ�टीसिहतको िमित २०७० फा�गनु ८ गते 
गरकेो आदशेले हा�ो हक अिधकार हनन् गरेको छ ।

यसरी िवप�ीको प�रवारसमेतको िमलेमतोमा 
हामीलाई हा�ो िबगो बराबरको रकम निदने िनयतका 
साथ बै.रो.�या.ले गरकेो फैसला म�ुा काया��वयनमा 
असर पन� गरी बनावटी�पमा सखु�त िज�ला 
अदालतमा अंश म�ुा दायर गरी हामीले असलुउपर गरी 
िलन पाउने रकमभ�दा कमको र कमसल ज�गा िनज 
िवप�ी र िनजको �ीमतीको अंश भागमा पारी िमित 
२०७० आषाढ २८ गते र २०७० भा� ११ गते म�ुा 
काया��वयनमा असहज ह�ने गरी र आ�नो मनखिुसमा 
िमलाप� गरकेा छन् जनु अंशब�डा र िमलाप�लाई 
स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, सखु�तले 
समेत अमा�य गरकेो छ । यस काय�बाट िवप�ीको 
काय� दवेकुमार िव.सी.ले गरकेो ठगी काय�लाई संर�ण 
गद� अदालत र अिधकार�ा� िनकायका वै.रो.�या.को 
िनण�यलाई समेत छली हामीलाई िबगोबाट वि�चत 
गराउने बद ्िनयत राखेको �प� छ ।

ठगी गरकेो िवषय �प� भई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को ४३ नं. अनसुार कारवाही 
ह�ने अव�था छ भने पनुरावेदन अदालतको आदशेले 
फैसला काया��वयनमा सम�या सजृना गरकेो र उ� 
आदशे मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ र ९ नं. को 
�यव�थािवपरीतसमेत भएको, उ� िबगोको भ�रभराउ 
सगोलको स�पि�बाट असलुउपर नभए हामीले 
स�पि� असलुउपर ह�नबाट वि�चत भई नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १९ माफ� त �दान 

गरकेो स�पि� मािथको मौिलक हक हनन् भएको ह�दँा 
आ�नो मौिलक हकको पनुव�हालीको लािग नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ 
(२) बमोिजम उ��ेषण, परमादेश, �ितषेधलगायत 
जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको त�कालीन वादीले 
सकार गरकेो िक.नं. ११३० र िकनं. ११०२ को 
ज�गा वादीका नाममा दा.खा. नामसारी ग�रिदन ुभनी 
�यस अदालतका त�कालीन तहिसलदारबाट भएको 
िमित २०७०/७/११ गतेको आदशेलाई सदर गन� गरी 
भएको आदेश कायम रहन नस�ने र देवकुमार िव.सी.
को नाममा दता� रहेको सखु�त िज�ला लाटीकोइली 
२(क) को िक.नं. ७९७, ११३०, १२०२ र कटकुवा 
१ (क) हाल िव.न.न.पा. १० को िक.नं. ३३४४ को 
ज�गा र सो ज�गामा बनेको घरसमेतलाई ४ भाग गरी 
�यसबाट ह�न आउने एक भागका हकदार ल�मण 
िव.सी.का अशं भागबाट भ�रभराउ गन� काय� स�प�न 
गनु�  भ�ने हदस�मको आदेश बदर गरी िज�ला अदालत, 
सखु�तलाई फैसला काया��वयन �ि�या अिघ बढाउने 
गरी आदेश िदई �याय िन�पण ग�रपाउ ँभ�ने स�जय 
कुमार के.सी.समेतको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? जारी 
ह�न ुनपन� कुनै कारण भए यो आदेश �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१ र २ का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य 
िवप�ीको हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी 
िवप�ीह�को नाउमँा सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
पेस भए वा सोको अविध �यितत भएपिछ िनयमानूसार 
गरी पेस गनु�  भ�ने िमित २०७०/१२/१२ को यस 
अदालतको आदेश ।

��ततु िवषयको मूल उठान िवप�ी 
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िनवेदकह�ले वैदिेशक रोजगारको लािग म 
ल�मणकुमार िव.सी. लाई रकम िदएकोमा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा म�ुा चली अि�तम भएको 
कुरालाई काया��वयनको िसलिसलामा ले�न ु भएको 
रहेछ । वा�तवमा का.िज.जोरपाटी गाउ ँिवकास सिमित 
नं. थाहा नभएका कुमार लामा भ�ने धनराज �धानलाई 
िदन ुभनेकाले िदएको ह� ँ मैले रकम िलएको छैन । यी 
जाहेरवाला र िनज �यि�समेत भई मलाई जबरज�ती 
कागज गराएका र यथोिचत समयमा �यवहार िमलाउने 
ह�दँा किहकँतै उजरु नगन� दबाब िदएका कारण 
अ�त�वग�वा िनजह� सबै िमली मेराउपर फौजदारी 
दािय�व थुपारकेा ह�न् भ�नेसमेत िव�ततृ िववरण खोली 
मैले वैदेिशक रोजगार िवभागसमेतमा बयान गरकेोमा 
िववाद नभई कागज गरी िदएकै कारण मैले अनाहक 
दोष बेहोनु�  परकेो छ ।

यसमा मैले कुनै आिथ�क लाभ िलएको छैन 
तथािप मसगँ िबगो भराउने काय� भ�दापूव� नै म पिन 
बेरोजगार ह�दँा वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेश गई 
सकेको अव�था हो । यसमा म ल�मणकुमार िव.सी 
�वयंले कुनै आिथ�क लाभ �ा� गरकेो अव�था नह�दँा 
िनवेदकले भनेबमोिजमको रकम मेरा अ�ज बाब ु
आमासमेतसगँ सगोलमा रा�ने खच� ह�ने र सोबाट 
बढे बढाउने कुनै कुर ै भएन । म घरको म�ुय �यि� 
पिन होइन र लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले मैले गरकेो 
�यवहारको दािय�व अ� कसैले बेहोनु�  पन� पिन होइन ।

घरका म�ुय �यि� बबुा देवकुमार िव.सी. 
ह�नहु��छ । उहाकँो स�लाह सहमित पिन भएर ह�दैँन 
�यसमा उहाकँो िविधवत् म�जरुीको आधारमा भएको 
िलखतमा मा� सगोिलय दािय�व बहन गनु�पन� ह��छ । 
तर मेरो �यवहार सगोिलय होइन । बाब,ु आमा, म र 
मेरा भाइ मूल चार अिंशयार भएको अव�थामा मेरा 
कारणले अ�य अंिशयारको �यवहार र ज�मिस� 
नैसिग�क अिधकार कुि�ठत ह�ने होइन । �यसैले सखु�त 
िज�ला अदालतमा िबगोतफ� को म�ुा च�दकैा अव�था 

आमा र भाइले िदएको म�ुामा र मेरा �ीमती छोरीले 
िदएको म�ुामा बाब ुदवेकुमारको आ�नो दािय�व िनवा�ह 
गरी अशं िदई िमलाप� गरेको कुरामा काया��वयन गन� 
खदु सखु�त िज�ला अदालतले नै मालपोत काया�लय, 
सखु�तलाई लेिखसकेपिछ आ�ना िमलाप� र सो 
काया��वयन गन� लेखेको प�को िवपरीत, वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणले ५ भागको १ भाग मा� रो�का 
राखेको आदेशिवपरीत ह�ने गरी समचुाको समचुा िक�ा 
नै िललाम सकार गराएको काय� �वतः अनिधकृत एवं 
गैरकानूनी भएकोमा कुनै िववाद छैन । �य�तोमा बबुा 
दवेकुमारको उजरुीको आधारमा पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट भएको आदेश कानूनस�मत नै छ ।

बबुा देवकुमारको द�ड सजायको ६१ नं. र 
अ.बं. १७ नं बमोिजम परेको िनवेदनबाट �रट िनवेदकको 
हकमा ताि�वक असर परकेो भए बबुा दवेकुमार िव.सी.
लाई र अंश म�ुामा नरम करम िमलाई िमलाप� गन� 
अ�य �यि�लाई समेत िवप�ी बनाई ��ततु �रट 
िनवेदन दायर ग�रनपुन� हो । जसको िनवेदन उजरुीबाट 
�रट िनवेदकलाई ताि�वक असर परकेो हो िनजह�लाई 
नै िवप�ी नबनाई �चिलत कानून �माण �यवहार र 
�यायको रोहबाट भएको समिुचत �याय िन�पणलाई 
Challenge गरकेो �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने ल�मणकुमार िव.सी.को िलिखत 
जवाफ ।

वैदिेशक रोजगार ठगी म�ुामा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को िमित २०६९/२/९ 
को फैसलाबमोिजम �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी.
लाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम २ वष� कैद, �.२,००,०००।- ज�रवाना ह�ने र 
जाहेरवालाह� संजयकुमार के.सी., कण�बहादरु ख�ी, 
नारायण िव.सी. र र�नबहादरु आलेले �ितवादीबाट 
जनही िबगो �.४,००,०००।- र हजा�ना रकम 
�.२,००,०००।- गरी ज�मा जनही �.६,००,०००।- 
ले ह�ने कूल रकम �.२४,००,०००।- भरी भराउने 

पनुरावेदन अदालत, सखु�तसमते
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ठहर भएको र �ितवादीले पनुरावेदन नगरी उ� फैसला 
अि�तम भइरहेको अव�था छ ।

उ� फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँ भनी 
�ितवादीका एकासगोलका बाब ु दवेकुमार िव.सी.का 
नाउमँा दता� �े�ता कायम भएको सखु�त लाटीकोइली 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. २(क), िक.नं. ७९७, 
�े�फल ०-२-१०, ऐ.ऐ. िक.नं. ११३० को ०-५-०, 
ऐ.ऐ. िक.नं. १२०२ को ०-१-० र ऐ. कटकुवा गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं.१(क) (हाल िव.न.पा.१०), 
िक.नं. ३३४४ को ०-०-१३१/२ समेतका ज�गाह� जेथा 
देखाई सखु�त िज�ला अदालतमा िमित २०७०/१/३ 
मा दरखा�त िदएको दिेख�छ । उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह�म�ये िक.नं. ७९७, िक.नं. ११३० र िक.नं. 
१२०२ को ज�गा म�ुा पपु��का �ममा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को च.नं. ११८८ िमित 
२०६८/८/१८ को प�ले रो�का रहेको दिेख�छ भने 
िक.नं.३३४४ को ज�गा बागे�री िवकास ब�क, शाखा 
सखु�तको प�ले यसअिघ नै रो�का रहेको भ�ने मालपोत 
काया�लय, सखु�तको च.नं. ५४८३ िमित २०७०/१/९ 
को प��ारा जानकारी �ा� भएको देिख�छ ।

उि�लिखत िबगो भराई पाउ ँभ�ने दरखा�त 
प�रसकेपिछ फैसला काया��वयनको �म चिलरहेको 
अव�थामा देवकुमार िव.सी. को अिंशयार छोरा रामबाब ु
िव.सी. र देवकुमार िव.सी.को �ीमती खगीसरा बढुाले 
देवकुमार िव.सी. उपर िमित २०७० साल आषाढ १३ 
गते सखु�त िज�ला अदालतमा अंश म�ुा दायर गरी एक 
आपसमा अंश िलन ुिदन ुगरी िमित २०७०/३/२८ मा 
सखु�त िज�ला अदालतमा िमलाप� गरकेो र फैसला 
काया��वयनको �ममा �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी.
को �ीमती सलजुा िव.सी., छोरी कृि�ना िव.सी. र 
छोरा स�म िव.सी.ले �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी. 
उपर अंश म�ुा दायर गरी वादीह�ले �ितवादीबाट 
अंश िलई िमित २०७०/५/११ मा सखु�त िज�ला 
अदालतमा िमलाप� गरकेो पाइ�छ ।

जाहेरवालाह�ले जेथा देखाएको ज�गा सबै 
अिंशयारह�ले ब�डा पाउने गरी िमलाप� भइसकेको 
ह�दँा ल�मणकुमार िव.सी.को अंश भागमा रहेको 
ज�गाबाट मा� जाहेरवालाह�ले िबगो भराउन पाउने 
ह�दँा फैसला काया��वयन गन� काय� रो�का रािखपाउ ँ
भनी िमित २०७०/६/११ मा देवकुमार िव.सी.को 
िनवेदन परकेो र जेथा देखाइएका िबगोले खा�ने जित 
ज�गा िललाम गन� पाउने ह�दँा फैसला काया��वयन 
गन� काय� रो�का गन� िमलेन कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने 
सखु�त िज�ला अदालतमा तहिसलदारबाट भएको 
आदेश भएको जाहेरवालाह�ले िबगो भराउन जेथा 
दखेाएको िक.नं. ११३० र १२०२ ज�गाको तायदाती 
मचु�ुका ह�दँा �थानीय चलनच�तीको दररटेअनसुार 
उ� ज�गा�ित क�ा �.४,००,०००।- देिख 
�.४,५०,०००।- स�म ख�रद िब�� ह�न स�छ भ�ने 
�यहोराको िमित २०७०/४/१८ मा सज�िमन मचु�ुका 
भएको र सोहीबमोिजम सखु�त िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/५/१६ मा प�चकृते मू�याङ्कन ह�दँा 
उि�लिखत ज�गाको �ित क�ा �.४,००,०००।- मू�य 
कायम भई ज�गा िललामको बढाबढको लािग िमित 
२०७०/६/१७ मा िललाम ह�ने िमित तोिकएकोमा सो 
िदन िललाम बढाबढमा कोही उपि�थत नभएको र पनुः 
दो�ो पटक सूचना �कािशत गरी िमित २०७०/७/११ 
मा िललाम बोलकबोलको लािग आह् वान ग�रएकोमा 
कोही कसैले िललाम बढाबढमा उपि�थत नभएको 
कारण जाहेरवाला सजंयकुमार के.सी.समेत ४ जनाले 
िबगो �.२,४०,०००।- ले खा�ने उि�लिखत िक.नं. 
११३० को ज.िव.०-५-० परु ै िक�ा ज�गा र िक.नं. 
१२०२ को ज.िव. ०-१-० ज�गा िमित २०७०/७/११ 
संय�ु�पमा सकार गरी िलएकोले उ� ज�गा  
वादीह�का नाउमँा दा.खा. नामसारी ग�रिदन ु भ�ने 
सखु�त िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०७०/७/११ मा भएको आदेश भएकोमा सो 
आदेशउपर िच� नबझुी िज�ला �यायाधीशसम� 
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िदएको उजरुीमा तहिसलको आदेशलाई सदर गन� गरी 
भएको आदशेउपर मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम 
यस अदालतमा िनवेदन पदा� सखु�त िज�ला अदालतबाट 
भएको आदशे बदर भई �ितवादीसमेत मूल अंिशयार ४ 
जना भएको देिखदँा कुल स�पि�लाई ४ भाग लगाई 
१ भागबाट मा� जाहेरवालाह�को िबगो भराई िदन ु
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७०/११/८ मा आदेश 
भएको ह�दँा �ितवादी र िनजका मूल अंिशयारह�िबच 
कुल स�पि�लाई ४ भाग लगाई �ितवादी ल�मणकुमार 
िव.सी.को भागमा पन� आउने एक भागबाट िबगो भराई 
िदने भ�ने यस अदालतको आदेश कानूनस�मत नै ह�दँा 
सो �रट िनवेदन खारजे गरी पाउन अनरुोध छ भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िलिखत जवाफ ।

वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुामा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को िमित २०६९/२/९ 
को फैसलाबमोिजम �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी.
लाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम २ वष� कैद, �.२,००,०००।- ज�रवाना ह�ने र 
जाहेरवालाह� संजयकुमार के.सी., कण�बहादरु ख�ी, 
नारायण िव.सी. र र�नबहादरु आलेले �ितवादीबाट 
जनही िबगो �.४,००,०००।- र हजा�ना रकम 
�.२,००,०००।- गरी ज�मा जनही �.६,००,०००।- 
(छ लाख) ले ह�ने कुल रकम �.२४,००,०००।- भरी 
भराउने ठहर भएको र �ितवादीले पनुरावेदन नगरी 
उ� फैसला अि�तम भइरहेको अव�था छ । उ� 
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउ ँ भनी �ितवादीका 
एकासगोलका बाब ु देवकुमार िव.सी.का नाउमँा दता� 
�े�ता कायम भएको सखु�त लाटीकोइली गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. २(क), िक.नं. ७९७, �े�फल ०-२-
१०, ऐ.ऐ.िक.नं. ११३० को ०-५-०, ऐ.ऐ. िक.नं. 
१२०२ को ०-१-० र ऐ. कटकुवा गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं.१(क) (हाल िव.न.पा.१०), िक.नं. ३३४४ को 
०-०-१३१/२ समेतका ज�गाह� जेथा देखाई सखु�त 
िज�ला अदालतमा िमित २०७०/१/३ मा दरखा�त 

िदएको देिख�छ । उि�लिखत िक�ा ज�गाह�म�ये 
िक.नं. ७९७, िक.नं. ११३० र िक.नं. १२०२ को ज�गा 
म�ुा पपु��का �ममा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�को च.नं. ११८८ िमित २०६८/८/१८ को 
प�ले रो�का रहेको देिख�छ भने िक.नं.३३४४ को 
ज�गा बागे�री िवकास ब�क, शाखा सखु�तको प�ले 
यसअिघ नै रो�का रहेको भ�ने मालपोत काया�लय, 
सखु�तको च.नं. ५४८३ िमित २०७०/१/९ को प��ारा 
जानकारी �ा� भएको दिेख�छ ।

उि�लिखत िबगो भराई पाउ ँभ�ने दरखा�त 
प�रसकेपिछ फैसला काया��वयनको �म चिलरहेको 
अव�थामा दवेकुमार िव.सी. को अंिशयार छोरा रामबाब ु
िव.सी. र दवेकुमार िव.सी.को �ीमती खगीसरा बढुाले 
दवेकुमार िव.सी. उपर िमित २०७० साल आषाढ १३ 
गते सखु�त िज�ला अदालतमा अंश म�ुा दायर गरी एक 
आपसमा अंश िलन ुिदन ुग�र िमित २०७०/३/२८ मा 
सखु�त िज�ला अदालतमा िमलाप� गरकेो र फैसला 
काया��वयनको �ममा �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी.
को �ीमती सलजुा िव.सी. छोरी कृि�ना िव.सी. र छोरा 
स�म िव.सी.ले �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी. उपर 
अशं म�ुा दायर गरी वादीह�ले �ितवादीबाट अंश िलई 
िमित २०७०/५/११ मा सखु�त िज�ला अदालतमा 
िमलाप� गरकेो पाइ�छ ।

जाहेरवालाह�ले जेथा देखाएको ज�गा सबै 
अिंशयारह�ले ब�डा पाउने गरी िमलाप� भइसकेको 
ह�दँा ल�मणकुमार िव.सी.को अंश भागमा रहेको 
ज�गाबाट मा� जाहेरवालाह�ले िबगो भराउन पाउने 
ह�दँा फैसला काया��वयन गन� काय� रो�का राखी पाउ ँ
भनी िमित २०७०/६/११ मा देवकुमार िव.सी.को 
िनवेदन परकेो र जेथा देखाइएका िबगोले खा�ने जित 
ज�गा िललाम गन� पाउने ह�दँा फैसला काया��वयन 
गन� काय� रो�का गन� िमलेन कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने 
सखु�त िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट भएको 
आदेश भएको जाहेरवालाह�ले िबगो भराउन जेथा 
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देखाएको िक.नं. ११३० र १२०२ ज�गाको तायदाती 
मचु�ुका ह�दँा �थानीय चलनच�तीको दररटेअनसुार 
उ� ज�गा �ित क�ा �.४,००,०००।- देिख 
�.४,५०,०००।- स�म ख�रद िब�� ह�न स�छ भ�ने 
�यहोराको िमित २०७०/४/१८ मा सज�िमन मचु�ुका 
भएको र सोहीबमोिजम सखु�त िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/५/१६ मा प�चकृते मू�याङ्कन ह�दँा 
उि�लिखत ज�गाको �ित क�ा �.४,००,०००।- 
मू�य कायम भई ज�गा िललाम बढाबढको लािग िमित 
२०७०/६/१७ मा िललाम ह�ने िमित तोिकएकोमा सो 
िदन िललाम बढाबढमा कोही उपि�थत नभएको र पनुः 
दो�ो पटक सूचना �कािशत गरी िमित २०७०/७/११ 
मा िललाम बोलकबोलको लािग आ�ान ग�रएकोमा 
कोही कसैले िललाम बढाबढमा उपि�थत नभएको 
कारण जाहेरवाला संजयकुमार के.सी.समेत ४ जनाले 
िबगो �.२,४०,०००।- ले खा�ने उि�लिखत िक.नं. 
११३० को ज.िव.०-५-० परु ै िक�ा ज�गा र िक.नं. 
१२०२ को ज.िव. ०-१-० ज�गा िमित २०७०/७/११ 
सयं�ु�पमा सकार गरी िलएकोले उ� ज�गा वादीह�का 
नाउमँा दा.खा. नामसारी ग�रिदन ुभ�ने सखु�त िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०७०/७/११ मा 
आदशे भएकोमा सो आदेशउपर िच� नबझुी िज�ला 
�यायाधीशसम� िदएको उजरुीमा तहिसलदारको 
आदशेलाई सदर गन� गरी भएको आदेशउपर मलुकु� 
ऐन अ.बं. १७ नं.बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन पदा� 
सखु�त िज�ला अदालतबाट भएको आदेश बदर भई 
�ितवादीसमेत मूल अंिशयार ४ जना भएको देिखदँा 
कुल स�पि�लाई ४ भाग लगाई १ भागबाट मा� 
जाहेरवालाह�को िबगो भराई िदन ु भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७०/११/८ मा आदेश भएको 
देिख�छ । यस अदालतबाट फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा भए गरकेा काम कारवाहीले �रट 
िनवेदकह�को स�पि� मािथको मौिलक हकलाई हनन् 
ह�ने गरी कुनै पिन काम कारवाही यस अदालतबाट 

भए गरकेो नभई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसलाबमोिजम फैसला काया��वयन गन� 
गराउने �ि�यामा मलुकु� ऐन, द.स.४२ नं.बमोिजमको 
अधीनमा रही फैसला काया��वयन �ि�या गरकेो ह�दँा 
सखु�त िज�ला अदालतलाई �ितवादी बनाइएको �रट 
िनवेदन नै दिुषत ह�दँा िनजह�को िनवेदन दाबीबाट 
फुस�द ग�रपाउ ँ भ�ने सखु�त िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकका तफ� का िव�ान् 
व�र� अिधव�ा �ी ह�रकृ�ण काक�ले िक.नं. ११३० 
र िक.नं. ११०२ को ज�गा िनवेदकह�को नाममा 
दा.खा. नामसारी ग�रिदन भनी तहिसलदारबाट भएको 
आदेशलाई सदर गन� गरी िज�ला �यायाधीशबाट 
भएको आदशेबाट जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको अि�तम फैसलाबमोिजमको 
भ�रभराउको काय� अगािड बिढरहेको अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको ४ भाग गरी �यसबाट ह�न 
आउने १ भागबाट भ�रभराउ गन� काय� गनु�  भ�ने आदेशले 
िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी हक तथा फैसला 
काया��वयन काय� रोिकएकाले सो आदेश उ��ेषण�ारा 
बदर गरी िज�ला अदालतबाट भएको िनण�यबमोिजम 
फैसला काया��वयन गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी 
ह�नपुद�छ भनी तथा िवप�ी तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी देवे��बहादरु थापाले मूल चार अंिशयार 
भएको अव�थामा मेरो प�को �यवहारको कारणले अ�य 
अिंशयारको अंश ज�तो नैसिग�क अिधकार कुि�ठत ह�ने 
होइन । सखु�त िज�ला अदालतमा िबगोतफ� को म�ुा 
च�दैका अव�थामा आमा र भाइले िदएको म�ुामा र 
�ीमती छोरीले िदएको म�ुामा बाब ुदवेकुमारले आ�नो 
दािय�व िनवा�ह गरी अशं िदई िमलाप� गरकेो कुरा 
काया��वयन गन� सखु�त िज�ला अदालतले नै मालपोत 
काया�लय, सखु�तलाई लेिखसकेपिछ आ�ना िमलाप� 
र सो काया��वयन गन� लेखेको प�को िवपरीत ह�ने गरी 
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समचुाको समचुा िक�ा नै िललाम सकार गराएको काय� 
�वतः अनिधकृत एवं गैरकानूनी भएकोमा पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट भएको आदेश कानूनस�मत नै छ 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िनवेदकह�ले ल�मणकुमार िव.सी.का िव�� 
िदएको वैदिेशक रोजगार ठगी म�ुामा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।२।९ को 
फैसलाबमोिजम �ितवादी ल�मणकुमार िव.सी.लाई 
२ वष� कैद र जाहेरवालाह� संजयकुमार के.सी., 
कण�बहादरु ख�ी, नारायण िव.सी. र र�नबहादरु 
आलेलाई जनही ४ लाख ज�रवाना र हजा�ना २ 
लाखसमेत गरी ६।६ लाख भराई िदने ठहराई फैसला 
भएको देिखयो । सो फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउन 
सो म�ुाका जाहेरवालाह� तथा ��तुत िनवेदनका 
िनवेदकह�ले सखु�त िज�ला अदालतमा �ितवादीका 
एकासगोलका िपता देवकुमार िव.सी.का नाउमँा दता� 
�े�ता कायम भएको लाटीकोइली गा.िव.स. वडा नं. 
२(क) िक.नं. ७९७, िक.नं. ११३० को तथा िक.नं. 
१२०२ को ज�गा र ऐ कटकुवा गा.िव.स. वडा नं. १(क) 
(हाल िव.न.पा. १०) िक.नं. ३३४४ समेतका ज�गाह� 
जेथा देखाई दरखा�त िदएपिछ फैसला काया��वयन 
चिलरहेको अव�थामा दवेकुमार िव.सी.को अिशयार 
छोरा रामबाब ु िव.सी. र देवकुमारक� �ीमतीसमेतले 
देवकुमारउपर िमित २०७०।१३।१३ गते सखु�त 
िज�ला अदालतमा अशं म�ुा दायर गरी एक आपसमा 
अंश िलन ु िदन ु गरी िमित २०७०।३।२८ मा सखु�त 
िज�ला अदालतमा िमलाप� गरकेो देिख�छ ।

२. जाहेरवालाह� तथा ��ततु िनवेदनका 
िनवेदकह�ले जेथा दखेाएको ज�गा सबै अंिशयाराले 
ब�डा पाउने गरी िमलाप� भइसकेको ह�दँा �ितवादीको 
अंश भागमा परकेो ज�गाबाट मा� िबगो भराउन 
पाउने ह�दँा फैसला काया��वयन रो�का ग�रपाउ ँ
भनी देवकुमारले िनवेदन िदएकोमा जेथा देखाइएका 
िबगोले खा�ने जित ज�गा िललाम गन� पाउने ह�दँा 

फैसला काया��वयन काय� रो�का गन� िमलेन भनी 
सखु�त िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट आदेश 
भइसकेपिछ काया��वयनको चरणमा िक.नं. ११३० 
र १२०२ ज�गाको तायदाती मचु�ुका ह�दँा �थानीय 
दररटेअनसुार ख�रद िब�� ह�न स�ने सज�िमन 
मचु�ुका भएको र सोहीबमोिजम अदालतबाट प�चकृते 
म�ुयाङ्कन गरी �ित क�ा ४ लाख मू�य कायम भई 
ज�गा िललाम बढाबढमा कोही उपि�थत नभएको र 
पनुः दो�ो पटक सूचना �कािशत ग�रएकोमा पिन 
कोही कसैले िललाम बढाबढमा उपि�थत नभएको 
कारणबाट संजयकुमार के.सी. समेत ४ जनाले 
�.२४,००,०००।– (चौिबस लाख) ले खा�ने िक.नं. 
११३० र िक.नं. १२०२ ज�गा संय�ु�पमा सकार 
गरी िलएकोले उ� ज�गा वादीह�को नाउमँा दा.खा. 
नामसारी ग�रिदन ु भ�ने सखु�त िज�ला अदालतका 
तहिसलदारबाट आदेश भएकोमा सोउपरको उजरुीमा 
िज�ला �यायाधीशबाट सोही �यहोरालाई सदर गरेको 
िनण�यको िव��मा �ितवादी ल�मणका िपता देवकुमार 
िव.सीले अ.वं. १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा 
िनवेदन गरकेोमा पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट 
दवेकुमार िव.सी.को नाममा दता� रहेको सखु�त िज�ला 
लाटीकोइली २(क) को िक.न. ७९७, ११३०,१२०२ 
र कटकुवा १(क) हाल िव.न.न.पा. १० को िक.न. 
३३४४ को ज�गा र सो ज�गामा बनेको घरसमेतलाई 
४ भाग लगाई �यसबाट ह�न आउने एक भागका हकदार 
ल�मणकुमार िव.सी.को अंश भागबाट भ�रभराउ काय� 
गनु�  भनी आदशे भएको दिेखयो ।

३. कुनै पिन �ितवादीबाट िबगो 
भ�रभराउबापत िलन ु बझुाउन ु पदा�  िनजको अंश 
िह�साबाट मा� भराउन ुपन� ह��छ । अ�को पिन हक 
ला�ने स�पि�बाट भराउदँा अ� अिंशयारह�को अंश 
हकमा असर पन� जाने ह��छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको ८ नं. मा "घरको म�ुय भई कामकाज गन� 
वा सगोल मै बसी िविभ�न ठाउँमा घर, खेती, �यापार 
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वा अ� कुनै काम गरी ब�न ेउमेर पुगेका जानकार 
लो�ने मािनस वा �वा�नी मािनस आफू बसी काम 
गरकेो ठाउँको म�ुय ठहछ�न ्। �य�ता म�ुयले गरकेो 
�यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अ�ले गरकेोमा 
म�ुय जानकारको पिन सिहछाप वा िलखत भएको 
�यवहार मा� गो�ारा धनबाट च�छ" भ�ने �यव�था 
रहेको छ । �य�तै लेनदेन �यवहारकै ९ नं. मा "यसै 
महलको ८ न�बरबमोिजम म�ुय भई कामकाज 
गरकेोमा बाहके अ� अव�थामा एकाघरका उमेर 
पुगकेो कुनै �यि�ले कुनै �यवहार गरकेो रहछे भनी 
िनजले आफूले पाउने धनमा िनजको हक नपुगेस�म 
साह�ले सो धनमा समाउन पाउँदैन । िनजले आफँैले 
आज�न गरकेो वा आफू खुसी गन� पाउन ेस�पि�बाट 
मा� िलन पाउँछ । िनजको आ�नो आज�नको वा 
आफू खुसी गन� पाउने स�पि� रहनेछ भन ेिनजले 
पाउन े धनमा हक नपुगसे�म धरपकड गन� पिन   
ह�दैँन" ........ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

४. �यसैगरी द�ड सजायको २६ नं. मा 
"ऐनबमोिजम ज�रवाना कैदबापत जायजात गदा� 
कसुरदारको अशंबाट मा� पुगेस�मको असुल गरी 
िलन ुपछ� । दुिनयाको िबगोबापत जायजात गदा� �यो 
धन खाने बा� वष�देिख मािथका ऐनबमोिजम मानु 
नछु�� सगँ बसकेा वा �यो धन खादँा सगँ बसेका पिछ 
िभ�न ह�नेको अशंसमेत र सरकारी िबगोमा जायजात 
गदा� सो धन खाँदा सगँ ब�ने सबै अंिशयारको अशं 
जायजात गनु�पछ�" .......... भ�नेसमेत कानूनी 
�यव�था रहेको छ ।

५. यसरी हा�ो कानून �णालीले म�ुय 
भई अ�को म�जरुीबाट गरकेोमा बाहेक आफूले 
�वत���पमा गरेको �यवहारबाट सिृजत दािय�व  
�वयम् �यवहारकता�ले नै िनवा�ह गनु�पन� भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । �ितवादी ल�मणबाट 
भराउन ु पन� िबगो तथा हजा�ना िनजकै �ोतबाट 
मा� भराउन ुपन� ह��छ । फैसला काया��वयन गराउने 

स�दभ�मा द�ड सजायको महलको २६ नं. समेतले 
�प��पमा उ�लेख गरकैे छ । फैसला काया��वयनको 
�ममा �ितवादीको िपताको नाममा दता� रहेका िक.नं. 
११३० र िक.नं. १२०२ ज�गाबाट जाहेरवालाह�ले 
िबगो र हजा�ना भराई िलदँा अ� अंिशयारको हकमा 
असर पारी उनीह�को स�पि� �ा� गन� नैसिग�क 
हकमा आघात पान� जाने देिख�छ । िज�ला अदालतको 
अ� अंिशयाराह�लाई असर पान� गरी भ�रभराउ 
गन� काय� गरउेपर अंश हकमा �भाव पन� जाने प�ले 
�यसको उपचार खोजी बदर गराउन पाउने नै ह��छ । 
िनवेदकह�ले फैसला काया��वयनको काय� पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०७०।११।८ को आदेशले 
रोिकएकाले सो आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी पाउन दाबी िलएको दिेख�छ । उ��ेषणको आदेश 
सामा�य अव�थामा जारी ह�ने आदेश होइन । उ��ेषणको 
आदेश जारी ह�न अ�य िवक�पह�ले काम नगरेको 
तथा गन� नसकेको अव�थामा जारी ह�ने हो । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
अ�तग�त उ��ेषण जारी ह�नलाई िनि�त आधारह� 
चािह�छ । उ��ेषणलगायतका आदशेह�को �यव�था 
�याय �दान गन� �ममा �याय पाउन नसकेको तथा 
�याय �दान गन� सामा�य अव�थाका उपचारह�को 
अभावमा �यि�को हकमा असर नपरोस्, �याय 
�ा� गन� बाटोको अभावमा कुनै पिन �यि� वि�चत 
ह�न नपरोस् भनेर सव��च अदालतलाई असाधारण 
अिधकार िदइएको हो । जनु अिधकारको �योग जनुसकैु 
बेला तथा सामा�य अव�थामा गदा�  संिवधानको मम� 
�ितकूल ह�न गई सम�यायको माग� िदशािहनता ितर 
ला�ने ह��छ । असाधारण अिधकार सामा�य अव�थामा 
आकिष�त ह�न स�दैन । �यायपूण� कामकारवाही तथा 
िनण�य भएकोमा असाधारण अिधकारअ�तग�तको �रट 
जारी ह�न स�दनैन् । उ��ेषणको आदेश जारी ह�नको 
लािग िविभ�न अव�थाको िव�मानता ह�न ु पद�छ । 
उ��ेषण जारी ह�ने अव�थाह�मा :
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Ø अिधकार �े�ा�मक �िुट (अिधकार �े�को 
अभावमा िनण�य गनु� , अिधकार �े� नाघेर 
िनण�य गनु� , आफूलाई भएको अिधकार 
�े� अ�वीकार गनु�  तथा अिधकार �े�को 
द�ुपयोग गरकेो अ�य अव�थाह�मा)

Ø कानून �ितकूल िनण�य गरकेोमा 
Ø �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत िनण�य 

गरमेा 
Ø गलत भावना िलई िनण�य गरमेा
Ø बा�या�मक�पमा अवल�बन गनु�पन� 

काय�िविधको �योग नगरमेा
Ø प�ात् दश� असर पन� गरी िनण�य गरमेा
Ø कानूनको �योग एवम् �या�यामा Apparent 

error देखा परमेा
Ø कपटपूण� त�रकाले दिुषत िनण�य गरमेा
Ø अिववेक� तथा �वे�छाचारी ढंगले िनण�य 

गरमेा 
 लगायतका िविभ�न अव�थाह�मा उ��ेषण 
जारी नगर े �यि�को हकमा ��य� असर पन� ि�थित 
भएमा उ��ेषणको आदेश जारी गन� ग�र�छ । तर 
वैकि�पक उपचारको िव�मानता रहेको अव�थामा 
उ��ेषणको आदशे जारी गन� िम�दैन । फैसला 
काया��वयनको अव�थामा िज�ला अदालतले गरकेो 
आदशेलाई बदर गरी कानूनअन�ुप गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको आदेशलाई असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
बदर गनु�पन� ��ततु म�ुामा कुनै आधार देिखदँैन । िवना 
आधार उ��ेषणको आदशे जारी गदा� �याय िन�पादन 
गन� िनकायह�मा अिनि�तता ह�नकुा साथै फैसलाको 
अ�त ह�ने अव�थासमेत देिखदँैन । जसबाट िनवेदक 
�वयंसमेतलाई असर पन� जा�छ ।

६. ��ततु िनवेदनमा जाहेरवालाह�ले 
अि�तम फैसलाबमोिजम िबगो भरीभराउ तथा 
हजा�नाबापतमा �ितवादीलाई थुनामा रा�न पाउने 
अव�थासमेत ह�ने तथा �ितवादीको अंश भाग ला�ने 

दवेकुमार िव.सीको नाममा दता� रहेका िक.नं. ७९७, 
११३०,१२०२ र ३३४४ का ज�गा तथा सोमा बनेको 
घरबाटसमेत ४ भागको एक भाग लगाई �यसबाट भरी 
भराउ ह�न स�ने अव�था रहेकै दिेख�छ । पनुरावेदन 
अदालतको आदशेले िनवेदकह�को िबगो तथा 
हजा�ना �ा� गन� हकबाट वि�चत नगरी �ितवादी 
ल�मणले पाउने ४ भागको १ भाग स�पि�बाट 
कानूनबमोिजम भ�रभराउ गन� पाउने गरी माग� खोिल 
िदएको छ । यसरी कानूनबमोिजम ग�रएको आदेशबाट 
िनवेदकह�को कुनै पिन संिवधान �द� हकमा आघात 
परकेो देिखदैँन । जनु आदेशले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट फैसला भई अि�तम भई बसेको 
फैसला कानूनबमोिजम काया��वयन गन� बाटो ख�ुला 
नै रहेको छ । कानूनिवपरीतको काय�बाट कुनै प�लाई 
फाइदा पगेु पिन �यो काय� �याियक �ि�बाट मा�य ह�न 
स�दैन । िपताको नाममा सगोलमा रहेको स�पि�मा 
अ� अंिशयारको हक ला�ने ज�गालाई िनवेदकह�ले 
िनरपे��पमा सकार गन� निमली ४ भागको १ भागको 
स�पि�बाट भ�रभराउ गन� स�ने नै ह�दँा िनवेदकह�को 
मागबमोिजमका आदेश जारी गनु�  परने ।

७. उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गनू� । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत : राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

पनुरावेदन अदालत, सखु�तसमेत

& 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

फैसला िमित : २०७२।५।२१।२
०६७-CR-१०७२

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : ओम�काश स�सेनाको छोरा, 
काठमाठ� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.३ बस�ुधरा घर भई हाल कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवल ि�परु�ेरमा थनुामा 
रहेका वष� ३७ को ल�मी�काश स�सेना

िव��
िवप�ी / वादी : �िदप नारायण शाहको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०६७-CR-१११२
पनुरावेदक / �ितवादी : �िदप नारायण शाहको 

जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

िवप�ी / वादी : िज�ला काठमाड�, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३ बस�ुधरा ब�ने 
ओम�काश स�सेनाको �ीमती रामदेवी 
स�सेनासमेत

०६७-CR-१०८७
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला पखुलुाछी 

गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. २ ब�ने ह�रगोपाल 
कारि�जतको छोरी वष� ५६ िक गंगादेवी �े� 
(कारि�जत)

िव��
िवप�ी / वादी : �िदप नारायण शाहको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

§ �ितवादीह�ले कत��य गरी झुि�डएर 
मरकेो देखाउन उ� काय� गरकेो अव�था 
ह�दँो हो त �ितवादीका शरीरमा शव 
परी�ण गन� िचिक�सकह�ले भने ज�तो 
चोटपटक र सघंष�का िच�ह� देिखनु पन� 

 ह��छ । आफूमािथ �हार भएको अव�थामा 
र आ�नो म�ृयु अव�य�भावी छ भ�ने 
अव�थामा बा�ँनका लािग मािनसले 
स�दो सघंष� गद�छ । �य�तो सघंष� भएको 
देिखएको चोटपटक लगायतको कुनै 
कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखन 

 आउँदैन । पुनरावेदन अदालतको 
फैसलाबाट मृतक िनदाएको अव�थामा 
कत��य गरी मारकेो ह�न स�दछ भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । य�तो ह�न 
स�छ भ�ने अनुमान गन� काम अदालतको 
होइन । अदालतले व�तुिन� तबरले भएका 
�माणह� केलाई िन�कष�मा पु�नुपन� ह�न 
जाने । 

(�करण नं.१०)
§ मृतकको Suicide Note समेत मतृकको 

कोठाबाट बरामद भएको छ र उ� 
Suicide Note मतृकले लेखेको कुरामा 
पिन िववाद देिखँदैन । Suicide Note 
भनेकै आ�मह�या गन� सकं�प भएका 
मािनसले ले�दछन् । बुबा मलाई माफ 
ग�रब�सलेा ... जुन हजुरको �यास 
असफल भयो......... िदनस�म ियनीह�को 
बचनह� सुनेर ब�ने...... भ�ने मतृकको 
आ�नो बुबासगैँ िनराशा �य� गद� प� 

�नण�य नं. ९५८६
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लेखेको देिख�छ । Suicide Note लाई एक 
�कारको म�ृयुकालीन घोषणाको �पमा 
पिन िलनुपन� ह��छ । आ�नो िनराशापूण� 
जीवनलाई उ�लेख गद� Suicide Note मा 
लेिखएको अिभ�यि�समेतको िव�ेषणबाट 
�ितवादीह�सगँको �यवहारबाट िद�क 
लागेर म�ृयुलाई आफँैले रोजेको भ�ने �प� 
देिखने ।

(�करण नं.११)

�ितवादीका तफ� बाट : व�र� अिधव�ा कृ�ण�साद 
सापकोटा र कमलेश ि�वेदी

वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा रमा 
पराजलुी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं., 
१३(३) नं., १७(३) नं.

सु� फैसला गन� :- 
माननीय �यायाधीश �ी मोहन�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी िमरा खड्का

फैसला
�या.गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ:-

मेरो छोरी स�झना शाह स�सेना र 
ल�मी�काश स�सेनािबच २०६१ आि�न मिहनामा 
िववाह भएकोमा स�तान भएको िथएन । ससरुा 
ओम�काश स�सेना दो�ो िववाह गरी अ�य�ै ब�छन् । 
छोरी र �वाइ ँिववाह भएको ३ मिहनापिछ �वाइलेँ घर 
छोडी बािहर ै ब�ने बेलाबखत र�सी खाएर छोरीलाई 

कुटिपट गन� घरबाट िन�क� जान भ�ने गद�थे । िमित 
२०६३/४/१२ गते िबहान ८ बजेको समयमा छोरी 
स�झनाको देवर अनपु स�सेना आई छोरी झिु�डएर 
म�रन् भनी खबर गरकेाले घटना�थलमा गई हेदा�  
पानी ट् याङ्क� रा�ने ड�डीमा सल कपडाको पासो 
लगाई दवैु हातले फलामको ड�डीलाई काखी �यापी 
दवुै ख�ुा भइुमँा टेक� शकंाजनक अव�थामा रहेको 
सो २०६३।४।११ गते ओम�काश स�सेना सासूक� 
िददी ताहा ँ आएकाले छोरीलाई घर प�रवारसमेतले 
कत��य गरी मारकेोमा शकंा लागेकाले कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �िदप नारायण शाहको जाहेरी 
दरखा�त ।

काठमाड� िज�ला काठमाडौ महानगरपािलका 
वडा नं.३ ि�थत ओम�काश स�सेनाको घरको ते�ो 
तलामा मतृक स�झना स�सेना स�ुने कोठाको ढोका 
ख�ुला रहेको भ�नेसमेत घटना �कृित मचु�ुका ।

ओम�काश स�सेनाको साढे ४ तलाको 
घरको सबैभ�दा मािथ कौसीको पानी ट् याङ्क� रा�ने 
फलामको �ेमको बलोमा सल बाधेँको भईुदेंिख ७ 
िफट पासोको दरुी २ िफट ५ इ�च मतृकको घाटँी रातो 
सलको पासो लगाएको दाया ँ हात पानीको पाइपमा 
काखी �यापेको बाया ँ हात एङ्गलमा अड् याएको, 
छातीले एङ्गलमा आड िलएको, दवैु ख�ुा टेकेको, 
घाटँीमा एक इ�चको हलकुा िनलो दाग, दाया ँ
कुकु� �चामा एक इ�च गोलाइको ध�बा रहेको, मल�ार 
र योनीबाट केही निनि�कएको भ�नेसमेत �यहोराको 
लास �कृित मचु�ुका ।

िमित २०६३।४।११ गते म माइतीबाट घर 
आएक� ह� ँ । सो िदन जेठानी स�झना र मैले खाना 
बनाएर सबै प�रवारसगैँ खाई ११ बजे सतेुका ह� । 
घरप�रवारमा रा�ो स�ब�ध िथयो । िबहान स�झना 
कौसीमा झिु�डएर मरकेो थाहा पाए ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िसमरन स�सेनाको कागज ।

भाउजू स�झना स�सेना र दाज ु
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ल�मी�काशको २ वष� अगािड िववाह भएको हो 
स�तान भएन, दाजलुाई डेढ वष� अगािड डाइिबिटज 
भएछ र दाज ु भाउजूिबच मनमटुाव रहेछ, �यसपिछ 
दाज ु घरमा नआउने बािहर बािहर ै ब�ने घरमा आए 
पिन ठाकठुक प�र रह��यो । िमित २०६३।४।११ गते 
राित खाना खाई रा�ैसगँ हामी स-प�रवार सतेुका ह� । 
भोिलप�ट िबहान आमा रमादेवीले लौन भाउजूले के 
गरी भनी कराएको सनुी छतमा गई हेदा� पासो लगाई 
मरकेो देखेको ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको अनपुकुमार 
स�सेनाको कागज ।

मतृक स�झना स�सेनाको म�ृयकुो कारण 
Hanging भएको भ�ने शव परी�ण गन� िचिक�सकको 
�ितवेदन ।

मेरो छोरी स�झना स�सेना िमित 
२०६३।४।१२ गते झिु�डएको अव�थामा देखेकोमा 
िनजको म�ृयबुार ेप�ा लगाउदँा िमित २०६३।४।११ 
गते राित मतृकको ससरुा ओम�काश, सासूको 
िददीसमेतले षडय�� गरी छोरीलाई कत��य गरी मारकेो 
प�ा लागेकोले कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�िदप नारायण शाहको दो�ो जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६३।४।११ गते म घरमा िथइन 
साथी राज ुकँुवरको घरमा सतेुको ह� ँ। म र �ीमतीिबच 
मनमटुाव भएकोले म घरमा ब�दनैथे । िनजलाई कत��य 
गरी मारकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको ल�मी�काश 
स�सेनाले अनसु�धानमा गरकेो बयान कागज ।

िमित २०६३।४।१२ गते िबहान ७.०० 
बजे बहुारी स�झना स�सेना झ�ुडी मरकेो थाहा पाई 
त�काल गई हेदा� घटना�थलमा मतृ अव�थामा देखेको 
ह� ँ । मसमेतको कत��य गरी मारकेो होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको ओम�काश स�सेनाले अनसु�धानमा गरकेो 
बयान कागज ।

िमित २०६३।४।११ गते  राित ११ बजेस�म 
बहुारी स�झनासगँ िफ�म हेरी बसेक� ह� ँ र बहुारी 
स�झना र मेरोिबच वादिववाद भइरह��यो, साथै 

छोरा ल�मी र बहुारी स�झनािबच पिन स�ब�ध रा�ो 
िथएन । िनजह� छु�ाछु�ै ब�ने नबो�ने गद�थे । िनजलाई 
मसमेतले कत��य गरी मारकेो होइन । िनज झिु�डएर 
मरकेो ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको रामदेवी स�सेनाको 
अनसु�धानमा भएको बयान कागज ।

िमित २०६३।४।११ गते म बिहनी रामदवेी 
स�सेनाको घरमा िथए ँ । सो िदन �िदप नारायण 
शाह पिन बिहनीको घरमा आई अ�दाजी ७ बजेितर 
िचया अ�डा खाई आ�नो घरमा जान ुभएको हो । म, 
रामदेवी, अनपु, स�झनासमेतले खाना खाई केही समय 
टेिलिभजन हेरी सतेुका ह� । मतृकलाई ल�मी�काश 
स�सेनासमेतले कत��य गरी मारी झ�ुड्याएको हो, 
होइन मलाई थाहा छैन । भोिलप�ट छतमा स�झनाको 
लास देखेको ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको गंगादेवी �े�ले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान कागज ।

िमित २०६३।४।११ गते रामदेवीको घरमा 
डेरामा बसेक� िथए ँ । खानिपन गरी स�ुने समयमा 
घरधनी रामदेवी कहा ँ ह�ला भएको आवाज सनुी के 
भएछ भनी हेदा� स�झना र बढुी आईमाई उिभएको 
र िववाद भई रहेको िथयो सो आईमाई रामदवेीको 
िददी रिहछन् । स�झना �ँद ैबाटोितर गएक� िथएन । 
भोिलप�ट म�ृय ुभएको दखेेका ह� भ�नेसमेत �यहोराको 
अि�बका अिधकारीसमेतको व�तिु�थित मचु�ुका ।

स�झना स�सेना मेरो बिहनी ह�न् । िनजको 
२०६१ सालको दश�ताका ल�मी�काश स�सेनासगँ 
िववाह भएको हो । िववाह भएको ३ मिहनापिछ 
दवुैजनािबच िववाद भएछ । ल�मी�काशले मादक 
पदाथ� सेवन गरी कुटिपट गन� बािहर ै ब�ने गरेका 
िथए । िमित २०६३।४।११ गते ५.३० बजे बिहनीले 
बबुा �िदप नारायणलाई टेिलफोन गरी कुटिपट गर े
भनी खबर गरकेाले बबुा िनजको घरमा नै गई स�झाई 
फक� पिछ बिहनी स�झनालाई कुटिपट गरी झ�ुड्याई 
मारकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको मतृकका दाज ुकिपल 
शाहको कागज ।
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यसमा �ितवादीह� ल�मी�काश स�सेना, 
रामदेवी स�सेना, अनपुकुमार स�सेना, ओम�काश 
स�सेना िसमरन स�सेना र गंगादवेी �े�समेतका ६ 
जनाले जाहेरवालाको छोरी स�झना शाह स�सेनालाई 
कत��य गरी मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. १३ (३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबी ।

म घटना भएको घरमा बि�दन मलाई िमित 
२०६३।४।११ गते रामदेवीले फोन गरी घरमा य�तो 
घटना भयो भनी बोलाएकोले म �यहा ँ गएको हो । म 
किहले काही ँनाित खेलाउन भनी छोराको घरमा जाने 
गथ� ँ । सोही �ममा म िमित २०६३।४।११ गते पिन 
�यहा ँ गएको म सोही समयमा स�धी �िदप नारायण 
पिन आउनभुएको रहेछ । मलाई उहासगँ रामदेवीले 
प�रचय गराउन ुभएको हो । �यसपिछ सोही िदन बेलकु� 
१०.३० बजेको समयमा म गएको हो । �यसपिछ के 
भयो मलाई थाहा भएन । मतृकको म�ृय ुझिु�डएर ैभएको 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ओम�काश 
स�सेनाले अदालतमा आई गरकेो बयान ।

उ� घटना ह�नभु�दा २ िदनअगािड बहुारी 
उनको माइतीमा गएकोमा घटना भएको िदन बहुारी 
बबुा �िदप नारायणसगैँ आउनभुएको बहुारीको बबुा 
सोही िदन ८.५० बजेको समयमा घर फिक� न ुभएको 
हो । �ीमान्  ओम�काश पिन सो िदन हा�ो घरमा आई 
सोही िदन फक� नभुएको हो । �यसपिछ हामी दवुैजना 
टेिलिभजन हेरी क�रब ११ बजेको समयमा स�ुन गएका 
ह� । िबहान ६ बजेको समयमा िछमेक�ले मािथ के रातो 
झिु�डरहेको छ हेनु�होस् भनेकाले गई हेदा� िनज बहुारी 
झिु�डरहेको अव�थामा देखी म हेन� नसक� फे�टसमेत 
भए ँ । सो रातमा घरमा म, मेरो िददी गंगादेवी, सानो 
छोरा अनपु, ठुली बहुारी मतृक स�झना, सानी बहुारी 
िसमरनसमेत िथय� । ठुलो छोरा ल�मी�काश २ िदन 
अगािडदिेख नै आएको िथएन । सो घटना िकन घट्न 
गयो मलाई थाहा भएन भ�ने �यहोराको �ितवादी 

रामदेवी स�सेनाले अदालतमा गरकेो बयान कागज ।
म िमित २०६३।४।११ गते िबहान साथीको 

घरमा िथए ँ। उ� रात पिन म साथीको घरमा नै बसे ँ। 
ऐ. १२ गते मलाई भाइले मेरो घरको घटनाको बारमेा 
फोन गरी बताएपिछ म घरमा आएको ह� ँ। घरमा आउदँा 
मेरो घरमा छतमा रहेको पानी ट् याङ्क�को फलाममा 
मेरो �ीमतीको लास िथयो । मैले कत��य गरी मारेको 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ल�मी�काश 
स�सेनाले अदालतमा गरकेो बयान कागज ।

अिभयोग प�मा लेिखएको �यहोरा झ�ुा हो । 
मैले मतृकलाई कत��य गरी झ�ुड्याई मान� काम गरेक� 
होइन । हामीसगैँ खाना खाई आ-आ�नो कोठामा सतेुको 
हो । मेरी बिहनी रामदवेी स�सेना र म एउटै बेडमा सतेुका 
ह� । िमित २०६३।४।१२ गते िबहान िछमेक�ह�ले 
ट् याङ्क�मा के झिु�डएको छ भनी कराउदँा हामी उठेर 
छतमा गई हेरी �हरीलाई खबर गरकेो हो । म उ� 
वारदात भएको घरमा हामी चारजैना िददी बिहनीको 
नाममा ज�गा पास गन� िमित २०६३।४।११ गते 
अ�दाजी साझँ ५.३० बजेितर आएक� िथए ँभ�नेसमेत 
�यहोरा लेखाई �ितवादीम�येक� गंगादवेी �े�ले 
अदालतमा गरकेो बयान कागज ।

िमित २०६३।४।१२ मा मतृक स�झना 
स�सेनाको शव परी�ण मसमेत दईु जनाले गरी 
�ितवेदन िदएको हो । �यस �ितवेदनमा शरीरको स�पूण� 
जाचँ गरी पाइएको ल�णह�को आधारमा िव�ेषण गदा� 
म�ृयकुो कारण Hanging भनी �ितवेदनमा उ�लेख छ 
भनी शव परी�ण गन� डा. �मोदकुमार �े� र डा. ह�रहर 
व�तीले अदालतममा आई ग�रिदएको बकप� ।

व�तिु�थित मचु�ुकामा उपि�थत 
�यि�ह�ले जे लेखाए मैले �यही �यहोरा लेखी मचु�ुका 
तयार गरकेो िठक छ भनी व�तिु�थित मचु�ुका तयार 
गन� भरतबहादरु शाहले र काम तामेल गन� वादीका 
सा�ी मनोजकुमार के.सी., �.ना.िन.िकशोर ढुङ्गाना, 
�.स.िन. खड् गकुमार �े�समेतले अदालतमा आई 
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गरकेो बकप� िमिसल सलं�न रहेको ।
�ितवादी गंगादेवी �े�को सा�ी �रतादेवी 

कारि�जतले �ितवादी �य�तो च�र�को मािनस 
होइनन् । िनजले मतृकलाई कत��य गरी मार े ज�तो 
मलाई ला�दैन । िनजले मतृकलाई आ�नै बहुारी ज�तै 
गरी माया गनु�ह���यो भनी लेखाई िदएको बकप� ।

�ितवादी ल�मी�काश स�सेनाको सा�ी 
मिनष राईले �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाले मतृक 
�ीमतीलाई कत�य� गरी मार ेभ�ने कुरा झ�ुा हो । िनज 
मतृक आफँै आ�मह�या गरी मरके� ह�न् भनी अदालतमा 
आई गरकेो बकप� ।

मौकामा कागज गन� कृ�णदेवी �े�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा�  मतृकलाई मैले 
झिु�डइरहेको अव�थामा देखेको हो । िनजलाई कसैले 
पिन कत��य गरी मारकेो होइन । िनज आफँै आ�मह�या 
गरी मरकेो ह�न् भनी गरीिदएको बकप� ।

मतृक स�झनाको बबुा �िदप नारायण शाह 
िनजले आ�मह�या गनु�  अिघ�लो िदन मा� मतृकसगँ 
भेटघाट गरी गएका िथए । बाब ुछोरीिबच के भनाभन 
भयो �यही कारणबाट मतृकले झिु�डएर आ�मह�या 
गरकेो ह�नपुछ�  भनी मौकामा कागज गन� िवर�े�लाल 
�े�ले अदालतमा आई गरकेो बकप� ।

जाहेरवाला �िदप नारायण शाह र 
अनसु�धानको �ममा कागज गन� किपल शाहले 
अदालतमा बकप� गदा� िकटानीसाथ ियनै 
�ितवादीह�ले हा�ो छोरी तथा बिहनीलाई कत��य गरी 
मारी झ�ुड्याएको हो भनी  गरकेो बकप� ।

बिुझएका मािनस प�ुपा थापा �े�ी, शोभा 
नेपाली (दमाई), अि�बका अिधकारी, शोभा थापा, 
िमना के.सी., िमरा बोगटी र िबभा के.सी.ले अदालतमा 
आई ग�रिदएको बकप� ।

िवशेष� �.ना.िन.नगे�� िवर िसंह थापा, 
िवशेष� �.ना.उ. अि�बका�साद िधतालले हामीलाई 
�ा� िववादा�पद िलखत र �ा� भएका नमूना 

िलखतह� जाचँ गदा�  िलखतह� एक आपसमा िभडी 
एक�पता पाइयो भनी हामीले �ितवेदन िदएका ह� 
भनी अदालतमा आई ग�रिदएको बकप� ।

फरार रहेको र �यादमा हािजर ह�न नआएका 
�ितवादीह� अनपुकुमार स�सेना र िसमरन 
स�सेनाको नाममा केही चलअचल �ीस�प�ी 
नभएको भनी अ.बं.१९० नं. बमोिजम अंश रो�का 
गन� �योजनको लािग भएको डोरको सज�िमन मचु�ुका 
िमिसल संल�न रहेको ।

Hanging बाट म�ृय ुह�नलाई शरीर तलुु�ङ्ग 
झिु�डएको ह�नपुछ�  भ�ने छैन । शरीरको अंगले 
कतै छोएको वा टेकेको अव�थामा समेत म�ृय ु ह�न 
स�छ । Hanging आ�मह�या ह�नस�छ भनी 
शव परी�ण गन� डा. �मोद कुमार �े�ले िमित 
२०६५।१०।१७ गते अदालतमा आई ग�रिदएको 
बकप� ।

अ�यथा �मािणत नभएको साथै झिु�डएका 
लासह� आ�मह�या ह�न् । घाटँीमा पासो लागेकोबाहेक 
म�ृयकुो कारण अक�  भेिट�छ । झिु�डएर मरेको 
दखेाउनलाई लासलाई झ�ुड्याइ�छ �य�तो 
झ�ुड्याएको लासमा घाटँीमा दिेखने डाम आफँै 
झिु�डएको ह�नेभ�दा फरक ह��छर झ�ुड्याउने �ि�यामा 
शरीरका अ�य भागमा बल �योग भएका केही न केही 
चोट पटक, लछार पछार, घ�ण आिद िच�ह� फेला 
पन� स�छन् भनी उ�लेख गरी शव परी�ण गन� डा. 
ह�रहर व�तीले िमित २०६५।१०।१७ गते अदालतमा 
आई गरकेो बकप� ।

�ितवादी अनपुकुमार स�सेना तथा िसमरन 
स�सेनाको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम मलुतबीमा 
राखी िदने ठहछ�  । �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो ह�दँा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीम�येक� रामदेवी स�सेना 
तथा गंगादेवी �े�का हकमा �यानस�ब�धी महलको 
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१७ नं. को दहेाय ३ नं. बमोिजम २ वष� ६ मिहना जनही 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । िनजह�को हकमा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी 
प�ुन स�दैन । �ितवादी ओम�काश स�सेनाको हकमा 
अिभयोग मागदाबी प�ुन नसक� आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१२।३१ को फैसला ।

काठमाड� िज�ला अदालतको उ� 
फैसलामा िच� बझेुको छैन । मतृक स�झना शाह 
स�सेनाको म�ृय ु Hanging बाट भएको भ�ने कुरा 
Autopsy, Report ले �प��पमा देखाइरहेकोमा 
म�ृयकुो कारण Hanging भ�ने ��ट उ�लेख 
छ । झिु�डएर आ�मह�या गरी मरकेो कुरा Autopsy 
Report बाट देिखदँादिेखदैँ पिन हामीलाई कसरुदार 
ठहर ्याएको फैसला �िुटपूण� छ । शवपरी�ण गन� 
िवशेष� डा. ह�रहर व�ती तथा डा. �मोदकुमार 
�े�ले अदालतसम� गरकेो बकप�समेतबाट मतृक 
स�झना शाहको म�ृय ु आ�मह�याबाट भएको कुरा 
�प� दिेख�छ । साथै मतृकको कोठाबाट बराद भएको 
suicide note पिन मतृकले लेखेकोमा िववाद छैन । 
Suicide Note मािनस शोभा थापा, शोभा नेपाली, 
अनसु�धानको �ममा कागज गन� किपल शाह र 
व�तिु�थित मचु�ुकाका िबभा के.सी., िमरा के.सी., 
िमना के.सी. समेतका �यि�ह� कत��य गरकेो 
तथा कत��य गरी झ�ुड्याएको द�ेने ��य�दश�ह� 
होइनन् । उि�लिखत �यि�ह�को बकप� कथन शव 
परी�ण �ितवेदन तथा लासजाचँ �कृित मचु�ुकाकै 
�यहोराबाट खि�डत भएका छन् । तसथ� हामीलाई 
२ वष� ६ मिहना कैद गन� गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६५।१२।३१ को फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाई 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रामदेवी स�सेना 
र गंगादवेी �े� (कारि�जत) ले पनुरावेदन अदालत, 

पाटनमा िदएको पनुरावेदन प� ।
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 

२०६५।१२।३१ को �िुटपूण� फैसलामा िच� बझेुको 
छैन । मतृक स�झना शाह स�सेनाको म�ृय ुHanging 
बाट भएको भ�ने कुरा Autopsy Report ले �प� 
दखेाइरहेको छ  । म�ृयकुो कारण Hanging भ�ने 
�प� उ�लेख छ । झ�ुडेर आ�मह�या गरी मरेको 
कुरा Autopsy Report बाट देिखदँादिेखदँै पिन 
मलाई कसरुदार ठहर ्याएको फैसला पट�कै िमलेको 
छैन । शव परी�ण गन� िवशेष� डा. ह�रहर व�तीको 
बकप�बाट मतृक स�झना शाहको म�ृय ु कत��यबाट 
नभई आ�मह�याबाट भएको भ�ने कुरा �प� छ । 
झिु�डएर मरकेो लासह�मा बह�त थोर ै ल�णह� 
आम�पमा देिखने त�य ह�न् । बािहरी जाचँको �मममा 
एउटा पासोको डामबाहेक अ�य ल�णह� बह�सं�यक 
लासह�मा देिखदँैन । घाटँीिभ�का िभ�ी अगंह�मा कुनै 
चोट पटक पिन बह�सं�यक लासह�मा देिखदैँन । खाली 
Judicial Hanging मा Spiral Cord भािँचएको वा 
ख�ुचेको पाउने ह��छ । अ�य Hanging ह�मा सो पिन 
पाइदैँन । यिद कसैले कुनै पासोले �यि�ले घाटँी कसेमा 
घाटँीिभ�का अंगह�मा चोटह� दिेख�छन् । �यसलाई 
Hanging नभनेर Ligature strangulation (अ�ले 
घाटँी कसेको) भनी उ�लेख ग�र�छ । �यसै गरी शव 
परी�ण गन� िवशेष� डा. �मोदकुमार �े�ले Hanging 
भनेको घाटँीमा पासोको कसाईले गदा� ह�ने म�ृय ुहो । 
�यो पासोको कसाई चािह ँ शरीरको आ�नै वजनको 
कारणले ह�ने गद�छ । पासो किसनासाथ िदमागबाट 
फिक� ने नली ब�द ह��छ र िदमागमा नया ँ रगतह� 
आउन पाउदैँन जसले गदा� अि�सजनको कमी भई 
मा�छे बेहोस ह�दँा शरीर ल�याकललुकु ह��छ र भईु ंितर 
ति�कछ र घाटँीमा पासो किसदैँ गई अ��यमा म�ृय ु
ह��छ । यो रगत आउने नसा ब�द ह�नलाई २ िकलोको 
�ेसर नै �स�त ह��छ । तर एउटा वय�क र होसमा 
भएको मािनसलाई झ�ुड्याउन खो�दा झ�ुड्याइने 
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�यि�ले िवरोध गद�छ जनु िवरोधका ल�णह� शरीरका 
अ�य भागमा चोट पटक देिख�छन् भ�ने उ�लेख गरबेाट 
मतृक स�झनाको म�ृय ु आ�मह�याबाट भएको ��ट 
छ । मतृकको कोठाबाट बरामद भएको Suicide Note 
मतृकले लेखेको कुरामा िववाद छैन । Suicide Note 
भनेकै आ�मह�या गन� सकं�प गरकेा मािनसले ले�ने 
गद�छन् । जाहेरवाला �िदप नारायण, शाह बिुझएका 
मािनस शोभा थापा, शोभा नेपाली, अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� किपल शाह, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
िबभा के.सी., िमरा के.सी. समेतका �यि�ह� घटनाका 
��य�दश� होइनन् । उि�लिखत खि�डत भएका 
छन् । तसथ� मलाई सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।३१ 
को फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर गरी उ�टाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादी 
ल�मी�काश स�सेनाको कारागार काया�लय जग�नाथ 
देवलमाफ� त पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।१२।३१ को �िुटपूण� फैसलामा िच� बझेुन । 
स�ु िज�ला अदालतले माग दाबीबमोिजम �ितवादी 
�ीमती रामदेवी स�सेना र गंगादवेी �े�लाई बढी सजाय 
नगरी कम सजाय गन� र अका� �ितवादी ओम�काश 
स�सेनालाई सफाई िदने गरी भएको फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� छ । �ितवादीह� ल�मी�काश 
स�सेना, रामदेवी स�सेना र गगंादेवी �े� वारदातका 
समयमा एकै ठाउमँा मतृकसगैँ रहेको कुरा िववादरिहत 
भई स�ु फैसलासमेतलाई सो त�य बयानलगायत 
अ�य अनसु�धानको �ममा बिुझएका सोही घरमा डेरा 
गरी ब�ने �यि�ह� समेतले लेखाइिदएको अव�था 
छ । िचिक�सकको �ितवेदन बकप�बाट मतृक 
स�झनालाई पिहले बलपूव�क मारी झ�ुड्याएको भ�ने 
देिखएको अव�थामा जवान अव�थाको म�ृयलुाई 
जीिवत अव�थामा �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाले 

ए�लैले सो काय� गन� स�ने अनमुान गन� नसिकने भई 
सो वारदातमा एकभ�दा बढी �यि�ह�को सहयोग 
म�तबाट मा� उ� काय� स�प�न ह�न स�ने ह�दँा 
मतृकलाई िनय��णमा पारी मारी झ�ुड्याउनसमेत यी 
�ितवादीको संल�नता िबना स�भव नरहेको ि�थित 
र अव�था ��ततु वारदातको �कृितबाट देिखएकोले 
�ितवादी रामदेवी स�सेना र गंगादेवी �े�ले ��ततु 
वारदात ह�दँाका अव�थामा सहमित मा� जनाई 
टुलटुल ुहेरी मा� बसे होलान् भनी घटनाको �कृित एवं 
प�रि�थितज�य अव�थालाई अ�य�त हलकुा�पमा 
िलई आ�मागत अनमुान गरी कम सजाय गरकेो स�ुको 
फैसला िमलेको छैन । मतृक र घर प�रवारकोिबचमा 
झगडा भई जाहेरवाला सो िदन घटना भएको उ� 
घरमा �ितवादी ल�मी�काशसमेतले बाब ुओम�काश 
स�सेनाले िनज बहुारी �वयंले आ�मह�या गरकेो हो 
भनी लेखाएबाट सो वारदातमा िनजको संल�नता िथयो 
भनी पिु� ह�न आएको अव�थामा स�ु अदालतले 
अिभयोगबाट सफाई िदएको फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादी रामदेवी स�सेना, 
गंगादेवी �े� र ओम�काश स�सेनालाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।१२।३१ को फैसलाउपर रामदवेी 
स�सेना, गंगादेवी �े� र ओम�काश स�सेना िव�� 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परेको सो फैसलाउपर 
िच� नबझुी �ितवादी रामदेवी स�सेना र गंगादवेी 
�े� तथा ल�मी�काश स�सेनाकोसमेत पनुरावेदन 
पन� आएको दिेखदँा �ितवादीह�को पनुरावेदन वादी 
नेपाल सरकारको हकमा परकेो जानकारी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई गराई �ितवादीम�येका ओम�काश 
स�सेनाको हकमा भए वा अविध नाघेपिछ लगाउका 
म�ुासमेत साथै राखी िनयमानसुार गनु�  भ�नेसमेत 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।८।१६ 
मा भएको आदेश ।

यसमा �हरी अनसु�धानका �ममा 
रोिहत �धान, िदनेश �े�, चेतबहादरु महत तथा 
राजमुान िसंह कँुवरसमेतलाई बिुझएको देिखयो । तर 
अिभयोजन प�ले िनजह�लाई अदालतमा उपि�थत 
गराई िनजह�को मौकाको कागजको �सङ्ग उ�लेख 
गद� बकप� ह�न नसकेको कारण जनाई �ितवादीले 
िदएको Alibi को दाबी पिु� नह�ने भ�दै घटनाको 
समयमा �ितवादी ल�मी�काश आ�नै घरमा रहेको 
भ�ने िन�कष�मा पगेुको अव�था देिखयो । िनजह� 
राजमुानसमेतका �यि�ह�ले मौकामा गरकेो कागज 
हेदा�  अिभयोगजनलाई समथ�न गन�भ�दा ख�डन 
गन�स�ब�धी त�यह� उ�लेख गरेको दिेखदँा �यस 
�कारका �यि�लाई अिभयोजन प�ले अदालतमा 
उपि�थत गराओस ्भ�ने �वाभािवक �याियक अपे�ा 
रहने भए पिन उपि�थितको भरोसा राखी हा�न 
�यित �यावहा�रक देिखएन । अका�तफ�  म�ुामा �व�छ 
सनुवुाईको लािग म�ुामा ठहर गनु�पन� ��लाई समथ�न 
गन� वा ख�डन गन� िमिसलबाट दिेखएका त�य 
�माणह�को अदालतबाट परी�ण ह�न ु मनािसब 
देिख�छ । �यसैले मािथ उि�लिखत रोिहत 
�धानसमेतका ४ जना मािनसलाई बकप�का लािग 
उपि�थत ह�न ७ िदनको �याद िदई समा�ान जारी गरी 
िझकाई अदालतका तफ� बाट सोधपछु गन� र िजरह गन� 
चाहेमा वादी �ितवादी दवैु जनालाई िजरह गन� मौका 
िदई बकप� गराई पेस गनु�  । उपि�थत ह�न नआएमा 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।१२।३१ 
मा भएको आदेश ।

िमित २०६३।४।११ का िदन राित १०.३० 
बजे गेट टुगेदर गररे आएको भनी �ितवादी मेरो घरमा 
आएका िथए । सो िमित २०६३।४।११ का िदन राित 
मेर ैघरमा बसेका िथए । भोिलप�ट िबहान ७.३० बजे 

उसको मोबाइलमा फोन आयो र मलाई उठायो । मैले 
गेट खोली िदए ँर ऊ घर गयो । िबहान १०.३० बजे 
मलाई मेरो एक जना सरु�े� भ�ने साथीले फोन गररे 
घटनाको बारमेा भ�दा उसको घर जादँा ल�मी�काश 
स�सेनाको �ीमतीलाई झिु�डएर मरकेो अव�थामा 
दखेेको ह� ँ । मैले तलबाट हेदा� झिु�डएको देखेको ह� ँ । 
मािथ गइन ँ भ�नेसमेत �हरीमा कागज गन� राजमुान 
िसंहले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६३।४।११ गते गैरीधाराको नान 
सेकुवा पसलमा �पेस, िदनेश, म र ल�मी�काश 
स�सेना भई राित १० बजेस�म �यही सेकुवा कन�रमा 
सेकुवा खाय� �यसपिछ ल�मी�काश स�सेना बािहर 
िन�कनभुयो । म आ�नो कोठामा गई सतेु ँ। भोिलप�ट 
पोखरा गए ँ। १३ गते पोखराबाट मेनपावरमा फोन गदा� 
यो घटना घटेको थाहा पाए ँ। उ� घटना मैले देखेको 
छैन भ�नेसमेत अनसु�धानका �ममा कागज गन� 
चेतबहादरु महतले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको 
बकप� ।

यसमा यसै लगाउको नं. १२६६ को 
म�ुामा वादी तथा �ितवादीह�का तफ� बाट परेको 
पनुरावेदनको जानकारी एक अका�लाई गराउने तथा 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउने आदेश 
भएकोले ��ततु म�ुासमेत सोसगँ अ�तर�भावी ह�दँा 
वादी नेपाल सरकारको हकमा पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय, पाटनलाई सूचना पठाई िनयमानसुार 
गरी पेस गनू� भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६६।८।१६ मा स.फौ.प.ुनं. ९३०/१६७६ मा 
भएको आदेश ।

यसमा पनुरावेदक गंगादवेी �े�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी �काश राउतले 
पनुरावेदकम�येका �ितवादी रामदेवी स�सेनाको 
म�ृय ु२०६७।२।२२ मा भएको भ�नभुएको र िनजका 
पित ओम�काश स�सेनाले िमित २०६७।३।३२ मा 
िनवेदन गनु�  भएको र सो कुराको �मािणकता िन�य 

नेपाल सरकार
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गरी िमिसल सामेल भएको नदेिखदँा िनजको म�ृय ु
स�ब�धमा महानगरीय �हरी काया�लयबाट समेत 
छानिबन भएको भ�ने कथन �ितवादीका तफ� बाट 
उपि�थत अिधव�ाले उ�लेख गनु�  भएकोले सो 
िववादको लािग मतृकको छोरा यसै लगाउको फौ.प.ुनं. 
१६८५ नं. का पनुरावेदक ल�मी�काश स�सेनाबाट 
कागज गराई जानकारी िलई महानगरीय �हरी 
काया�लय, हनमुानढोकाबाट सोको �मािणकता बझुी 
पठाइिदन लेखी जवाफ आएपिछ लगाउको म�ुा साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।४।२५ 
मा भएको आदेश ।

यसै म�ुामा मेरो आमा रामदेवी स�सेना 
२ वष� ६ मिहना जेलमा बसी जेल म�ु भएप�ात् 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन गरके� िथइन । िमित 
२०६७।२।२२ गते िदउसँो ४.०० बजेको समयमा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ३ महाराजग�जि�थत आ�नै घरको कोठामा आमा 
रामदेवी स�सेनाको कत��य गरी मारकेो अव�थामा 
फेला पारकेो भ�ने िमित २०६७।२।२३ गते आ�नै 
सानी आमा कृ�णदेवी �े�ले भनी थाहा पाएप�ात् र 
सोही कारागार काया�लयबाट पशपुितमा गई दाहस�ंकार 
गरकेो ह� ँ । मेरो आमा रामदेवी स�सेनाको म�ृय ु
स�ब�धमा यसै काया�लयबाट अनसु�धान भइरहेको 
छ भ�नेसमेत �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाले 
महानगरीय �हरी व�ृ, महाराजग�ज काठमाड�का 
अनसु�धान अिधकृतसम� िमित २०६७।५।७ मा 
गरकेो कागज ।

िमित २०६३।४।११ गते राित अ�दाजी 
८ बजेितर गैरीधारा सेकुवा कन�रमा म �पेस चेत 
मह�वपूण� गभुाज,ु ल�मी�काश स�सेनाको सेकुवा 
खाई अ�दाजी १० बजेितर खानिपन सकेर म आ�नो 
घर गए ँ। �यसपिछ ऊ कता गयो थाहा भएन । भोिलप�ट 
िबहान अिफसमा बिसरहेको बेला सो घटना थाहा 

पाएको ह� ँ। अ� केही थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
अनसु�धानका �ममा कागज गन� िदनेश �े�ले यस 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बकप� ।

व�तिु�थित मचु�ुकाका िवभा के.सी.ले गरेको 
बकप� मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले गरकेो पोल तथा 
अ�य प�रि�थितज�य �माण र सिुनयोिजत त�रकाले 
मतृक िनदाएको अव�थामा कत��य गरी मादा� संघष�का 
िच�ह� दखेा पद�छ पद�न भ�ने िवशेष�को बकप�बाट 
ख�ुन आएको पाइदँैन । यस िकिसमका प�रि�थित ज�य 
�माणसमेतबाट �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाको 
कत��यबाटै म�ृय ु भएको पिु� ह�न आएकोले �ितवादी 
ल�मी�काश स�सेनाले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो ह�दँा �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजसम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीम�येक� रामदेवी स�सेना तथा 
गंगादेवी �े�का हकमा �यानस�ब�धी महलको १७ 
नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम २ वष� ६ मिहना जनही 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । िनजह�को हकमा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । �ितवादी 
ओम�काश स�सेनाको हकमा अिभयोग मागदाबी प�ुन 
नसक� आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहर ्याएको 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।६।१२ 
को फैसला ।

अिभयोजन दाबी पिु� गन� प�रि�थितज�य 
�माणको �पमा जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त र म पनुरावेदक र मतृकिबच िववाहप�ात् को 
स�ब�ध अथा�त् पा�रवा�रक वातावरणलाई जहीतँही ँ
उ�लेख गरी सो मा�लाई आधार िलई स�ु फैसला 
सदर कायम ह�ने गरी �िुटपूण� फैसला ग�रएको छ । 
िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�तह� हे�रएमा जाहेरवाला 
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�िदपनारायण शाहले �थम पटक िमित २०६३।४।१२ 
मा र पनुः २०६३।४।१५ मा गरी दईु पटक जाहेरी 
िदएका छन् । मतृक र म पनुरावेदकिबच स�ब�ध नरा�ो 
रहेको त�य िमिसल संल�न �माणह�बाट कही ँकतै 
देिखदँनै । मलाई दोषी करार गदा� िन�या�मक ठोस 
सबदु �माणको अभावमा कसरुदार कायम ग�रएको 
छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम�को मेरो �ारि�भक 
बयान र अदालतमा गरकेो बयान साथै मेरो सा�ीले 
अदालतसम� आई गरकेो बकप� साथै स�मािनत 
पनुरावेदन अदालतको आदेशअनसुार िझकाइएका 
�यि� िदनेश �े�, चेतबहादरु महत राजमुान िसहं कँुवर 
आिदको बकप� कागजलगायतले मेरो कसरुमा रहेको 
इ�कारी िमिसल संल�न रहेकै �माणह�ले त�यय�ु 
समथ�न गरकैे अव�था छ । िमिसल सलं�न व�तिुन� 
�माणह�लाई बाहेक गरी िवशेष�समेतको बयानलाई 
अप�या�या गरी फैसला भएको छ । शव परी�ण गन� 
िवशेष�को अदालतमा भएको बकप�समेतले मतृक 
स�झना शाह स�सेनाको म�ृय ु झिु�डएर आ�मह�या 
गरकेोलाई पिु� गरकेो छ । घटना भएको समय म 
घरमा नभएको अ�य� रहेको �थािपत त�यलाई 
स�मािनत पनुरावेदन अदालतले बेवा�ता गरकेो 
छ । Suicide Note समेत मतृकको कोठाबाट बरामद 
भएको छ र उ� Suicide Note मतृकले लेखेकोमा 
िववाद छैन । सो म�ृयकुालीन घोषणा मतृकबाट िकन 
लेिखयो, कुन �योजनको लािग लेिखएको हो भ�नेतफ�  
फैसलाले �याियक मन नै �योग नै भएको छैन । तसथ� 
मलाई सव��वसिहत ज�मकैद गन� काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१२।३१ को फैसलालाई 
सदर गरकेो िमित २०६७।६।१२ को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला ��टतया �माणको 
मू�याङ्कनिवहीन हचवुा र मनोगत ह�दँा उ� दवुै 
फैसला बदर गरी उ�ट् याई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको ल�मी�काश स�सेनाले 
यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदन प� ।

मतृकलाई िनय��णमा िलई मारी 
झ�ुड्याउनसमेत यी �ितवादीह� रामदेवी स�सेना, 
गंगादेवी �े�समेतको संल�नता िबना स�भव नरहेको 
ि�थित र अव�था ��ततु वारदातको �कृितबाट 
दिेखएको छ । वारदात ह�दँा सोही ठाउमँा रहेका 
�ितवादी रामदेवी स�सेना र गंगादेवी �े�ले ��ततु 
वारदात ह�दँाका अव�थामा सहमित मा� जनाई 
टुलटुुल ु हेरी बसेका िथए भनी घटनाको �कृित एवं 
प�रि�थितज�य अव�थालाई अ�य�त हलकुा�पमा 
िलई आ�मिन� �पमा अिभयोग दाबीभ�दा िभ�न 
कसरु कायम गन� गरी कम सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलामा िमिसल सलं�न रहेका 
आधार �माणको उिचत मू�याङ्कन र िववेचना ह�न 
सकेको छैन । मतृक स�झना शाह (स�सेना) र िनजको 
घर प�रवारका सद�यह�िबचमा झगडा ह�ने गरेको 
र सो वारदात भएको िदन पिन उ� घरमा झगडा 
भएको ह�दँा जाहेरवाला उ� घरमा गएकोमा �ितवादी 
ल�मी�काशसमेतले बाब ु ओम�काशलाई बोलाई 
झगडा िमलाउछँ� भनी िनजलाई फका�एको भ�ने 
दिेख�छ । �ितवादी ओम�काशले आफँैले आ�नो घरको 
सम�या समाधन गन� पहल गरकेो भ�ने चािह ँकही ँकतै 
दिेखदैँन । िनज �ितवादी ओम�काश स�सेना मतृक र 
अ�य घर प�रवारका सद�यिबच नरा�ो स�ब�ध रहेको 
थाहा पाएर पिन सोतफ�  उदािसन देिख�छ । ��ततु 
वारदात �प��पमा कत��य देिखएको र उ� वारदात 
घर प�रवारका सबै सद�यह�को िमलेमतो समेतलाई 
िनजह�को गलत ि�याबाट उ�मिु� �दान गन� गरी 
भएको उ� फैसला �िुटपूण� छ । �ितवादी ओम�काश 
स�सेनालाई सफाई िदएको फैसला िमिसल संल�न 
�माणको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी छ भ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

मतृक स�झना शाहको म�ृय ुह�याबाट नभई 
आ�मह�याबाट भएको भ�ने Autopsy Report मा 
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म�ृयकुो कारण Hanging भ�ने �प� उ�लेख छ । शव 
परी�ण गन� िवशेष�को बकप�समेतले मतृक स�झना 
शाहको म�ृय ु आफँै झिु�डएर आ�मह�या गरी भएको 
भ�ने पिु� भएको छ । िवशेष� तथा िचिक�सकले िदएको 
आिधका�रक रायलाई िववाद नभएको अव�थामा 
अनमुानगत आधारमा अ�यथा सो�न िम�दैन । 
िचिक�सकको भनाइ र लास �कृित मचु�ुकामा 
उि�लिखत कुराह�िबच मेल खाएको ��ततु म�ुामा 
िवशेष� तथा िचिक�सकले िदएको राय अिनवाय��पमा 
�माणमा िलनपुन� ह��छ । �यसतफ�  फैसलामा �याियक 
मन �योग भएको छैन । िवशेष�को राय उपे�ा ग�रएको 
छ । मतृकले मन� अठोट गरी आफँैले Suicide Note 
लेखेको प�र�े�यमा मतृकको म�ृय ु कत��य नभई 
आ�मह�याबाट भएको मालाकार�पमा जोिडएको 
�माणबाट �प� छ । म पनुरावेदकको इ�कारीलाई मेरो 
सा�ी �रतादवेी कारि�जतले अदालतमा ग�रिदन ुभएको 
बकप�, शव परी�ण �ितवेदन, लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका तथा िचिक�सकको बकप�ले समथ�न गरकेो 
अव�था �प� छ । मेरो इ�कारी बयानलाई फैसलाले 
समिुचत �याियक िववेचना गरकेो छैन । तसथ� 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको गगंादेवी 
�े�को यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीह� तथा वादी नेपाल सरकार 
दवैु प�का तफ� बाट पनुरावेदन परकेो देिखदँा अ.बं. 
२०२ नं. को �योजनाथ� नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेो हकमा उ� पनुरावेदन िवप�ी �ितवादीह�लाई 
सनुाउने र �ितवादीह�को पनुरावेदन परकेो हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई सूचना िदई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०७०।५।३ को यस अदालतको आदशे ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 

िव�ान् सह�यायािधव�ा रमा पराजलुीले �ितवादी 
ओम�काश स�सेना मतृक र अ�य घर प�रवारका 
सद�यिबच नरा�ो स�ब�ध रहेको थाहा पाएर पिन 
सोतफ�  उदािसन रहेको देिख�छ । सबै सद�यह�को 
िमलेमतोबाट कत��य गरी म�ृय ुभएको कुरालाई बेवा�ता 
गरी �ितवादी ओम�काश स�सेनालाई उ�मिु� 
िदएको पाइ�छ । �ितवादी ओम�काश स�सेनालाई 
प�रि�थितज�य �माणले कसरुदार ठहर गनु�पन�मा 
िनजलाई सफाई िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला सो हदस�म उ�टी ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

�यसै गरी पनुरावेदक �ितवादी ल�मी�काश 
स�सेनासमेतको तफ� बाट व�र� अिधव�ा कृ�ण�साद 
सापकोटा र कमलेश ि�वेदीले माररे झ�ुड्याइएको 
ल�ण व�तिु�थित मचु�ुका र घटना�थल मचु�ुकाबाट 
समथ�न ह�दँनै । ल�मी�काश स�सेनाको Alibi को 
िजिकर पिन रहेको छ । Postmortem Report बाट 
Hanging नै रहेको �प� देिख�छ िवशेष�समेतको 
बकप�लाई अप�या�या गरी फैसला भएको छ । 
शव परी�ण गन� िवशेष�को अदालतमा भएको 
बकप�समेतले मतृक स�झना शाह स�सेनाको 
म�ृय ु झिु�डएर आ�मह�या गरकेोलाई पिु� गरेको 
छ । Suicide Note समेत मतृकको कोठाबाट बरामद 
भएको छ र उ� Suicide Note मतृकले लेखेकोमा 
िववाद छैन । सो म�ृयकुालीन घोषणा मतृकबाट िकन 
लेिखयो, कुन �योजनको लािग लेिखएको हो भ�नेतफ�  
फैसलामा �याियक मनको �योग नै भएको छैन । 
�ितवादीका सा�ीह�को बयान �यहोरालाई �माणमा 
�हण नै नगरी भएको �िटपूण� फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी ल�मी�काश स�सेना र गंगादेवी �े�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउ ँ भनी बहस 
िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
तक� पूण� बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल संल�न 
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पनुरावेदन प� तथा स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलासिहतका िमिसल कागजातह� समेत 
अ�ययन गरी हेदा�  पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �ितवादी ओम�काश 
स�सेनालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
हो होइन? �ितवादी ल�मी�काश स�सेना र �ितवादी 
गंगादेवी �े�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउन ुपन� हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी 
ल�मी�काश स�सेना, रामदेवी स�सेना, अनपुकुमार 
स�सेना, ओम�काश स�सेना, िसमरन स�सेना र 
गंगादेवी �े�समेतका ६ जनाले जाहेरवालाको छोरी 
स�झना शाह (स�सेना) लाई कत��य गरी मारी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३ (३) नं. 
अनसुारको कसरु अपराध गरकेोले �ितवादीह�लाई 
सोही महलको १३ नं. को देहाय दफा ३ बमोिजम 
सजाय ह�न अिभयोग मागदाबी रहेकोमा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा �ितवादी 
ल�मी�काश स�सेनालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
र अ�य �ितवादीम�ये रामदेवी स�सेना र गगंादेवी 
�े�लाई सोही महलको १७ (३) नं. बमोिजम २ वष� 
६ मिहना कैद तथा �ितवादी ओम�काश स�सेनालाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ ह�ने ठहरी फैसला 
भएउपर �ितवादी ल�मी�काश स�सेना, रामदवेी �े� 
(स�सेना) तथा गंगादवेी �े�ले अिभयोग मागदाबी 
बाट परु ैसफाई पाउ ँभनी तथा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट रामदेवी स�सेना र गंगादवेी �े� र ओम�काश 
स�सेनालाई समेत अिभयोग मागदाबीअनसुार परु ै
सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
फैसला ह�दँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतकै फैसला 
सदर ह�ने ठहरी फैसला भएउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट �ितवादी ओम�काश स�सेनालाई समेत 

अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी तथा 
�ितवादी ल�मी�काश स�सेना र गंगादवेी स�सेनाले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँभनी यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो ।

३. पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादी ओम�काश स�सेना मतृक र अ�य घर 
प�रवारका सद�यिबच नरा�ो स�ब�ध रहेको थाहा 
पाएर पिन सोतफ�  उदािसन रहेको घर प�रवारका 
सबै सद�यह�को िमलेमतोबाट स�झना शाहलाई 
कत��य गरी मारकेो प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� 
भइरहेको कुरालाई बेवा�ता गरी �ितवादी ओम�काश 
स�सेनालाई सफाई िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला सो हदस�म उ�टी ग�रपाउ ँ
भनी तथा �ितवादी ल�मी�काश स�सेना तथा 
गंगादेवी �े�ले माररे झ�ुड्याइएको ल�ण व�तिु�थित 
मचु�ुका र घटना�थल मचु�ुकाबाट समथ�न 
ह�दँैन । ल�मी�काश स�सेनाको Alibi को िजिकर पिन 
रहेको छ । Postmortem Report बाट Hanging 
नै रहेको �प� देिख�छ । िवशेष�समेतको बकप�लाई 
अप�या�या गरी फैसला भएको छ । शव परी�ण गन� 
िवशेष�को अदालतमा भएको बकप�समेतले मतृक 
स�झना शाह स�सेनाको म�ृय ु झिु�डएर आ�मह�या 
गरकेोलाई पिु� गरकेो छ । Suicide Note समेत 
मतृकको कोठाबाट बरामद भएको छ Suicide Note 
मतृकबाट िकन लेिखयो भ�नेतफ�  फैसलामा �याियक 
मनको �योग नै भएको छैन । उ� �िुटपूण� फैसला 
उ�टी गरी ल�मी�काश स�सेना र गंगादेवी �े�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउ ँ भनी यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिख�छ ।

४. ��ततु म�ुामा मतृक स�झना स�सेनाका 
बाब ु�िदप नारायणले छोरी स�झनाको देवरले तपाइकँो 
छोरी झिु�डएर म�रन भनी खबर गरकेोले घटना�थलमा 
गई हेदा� छोरी स�झना शाह (स�सेना) घरको छतको 
पानी ट् याङ्क� रा�ने फलामको ड�डीमा रातो सल 
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कपडाको पासो लागी झिु�डइरहेको दवैु हात फलामको 
ड�डीलाई काखी �यापेको, दवैु ख�ुाले भईु टेकेको 
अव�थामा लास रहेको देखे ँ । छोरीलाई प�रवारका 
सद�यह� िमली कत��य गरी मारकेोमा शंका ला�छ, 
छानिवन होस् भनी जाहेरी िदएपिछ ��ततु म�ुाको 
अनसु�धानको �ि�या अगािड बढेको दिेख�छ ।

५. घटना�थल मचु�ुका हेदा�  ओम�काश 
स�सेनाको ४१/

२
 त�ले प�क� घरको मेन ढोका 

पूव�तफ�  फक� को मािथ जाने भर ्याङ्ग उ�रप��बाट 
रहेको देिखएको र सबैभ�दा मािथ कौसीको पानी 
रा�नको लािग तयार भएको आधा त�ले छत रहेको 
सो छतमा २ वटा ५०० िलटरको पानी ट् याङ्क� 
रहेको सोभ�दा उ�रप�� फलाम�ारा जिडत पानी 
ट् याङ्क� रा�नको लािग जिडत फलामको र ्याग रहेको 
र उ� ट् याङ्क�को भइुदँिेख ट् याङ्क�को बलोमा 
बाधेँको सलमा मतृकको लास झिु�डएको अव�थामा 
रहेको दवैु खटुाको अगािडको प�जाको भागले भईुमंा 
टेकेको पछािडको कुरकु�चाको भाग भईुमंा नछोएको 
मािथ उठेको अव�थामा रहेको भ�ने देिख�छ भने 
शव परी�ण �ितवेदनमा Cause of death मा हेदा� 
Hanging भनी लेिखएको देिख�छ ।

६. �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान �यहोरा हेदा� 
मतृक स�झना साह र आ�नो िबचमा मागी िववाह 
भएको र २/३ मिहनास�म स�ब�ध रा�ै िथयो र मेरो 
सगुर रोगको कारणले मसगँ टािढँदै गएको र उनीबाट 
म पिन टाढाटाढा भएको िथए ँ । खाना खादँासमेत 
प�केर िहड्ँने गरकेो कारणले म घरदेिख बािहर ब�ने 
गरकेो िथए ँ । हामीह�िबचको स�ब�ध नभए पिन मैले 
स�झनालाई किह�यै कुटिपट गरकेो छैन र िनजलाई 
ह�या गरी झ�ुड्याएकोसमेत होइन । िकन मउपर �िदप 
नारायण शाहले िकटानी जाहेरी गर ेमलाई थाहा भएन । 
उ� िदन म घरमा समेत िथइन ँ। मतृक स�झनाको लास 
झिु�डएको अव�थामा देखेर हेन� पिन नसक� अ�ले 

मलाई छतबाट तल झारकेा ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा 
पूण�तः इ�कारी रहेको देिख�छ भने अदालतसम� 
बयान गदा�समेत अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान समथ�न ह�ने गरी बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
ओम�काश स�सेना, गंगादेवी �े�, रामदेवी स�सेनाले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� गरेको 
बयानमा आरोिपत कसरुमा पूण�तः इ�कार रही बयान 
गरकेो दिेख�छ ।

७. �ितवादी गंगादेवीको सा�ी �रतादवेी 
कारिंजत, �ितवादी ल�मी�काश स�सेनाका सा�ी 
मिनस राईले यी �ितवादीह�ले मतृक स�झनालाई 
कत��य गरी मारकेा होइनन् भनी �ितवादीह�को 
बयान �यहोरा समिथ�त ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । �यसैगरी बिुझएक� प�ुपा थापा �े�ी, अि�बका 
अिधकारी, शोभा थापा, शोभा नेपाली दमाईले गरेको 
बकप�मा मतृकलाई कुटिपट गरकेो देखेको होइन भनी 
बकप� गरकेो दिेख�छ । मौकामा कागज गन� िवर�े�लाल 
�े�ले समेत अदालतमा आई बकप� गदा� मतृक 
स�झनाले झिु�डएर आ�मह�या गरकेो ह�नपुछ�  भनी 
बकप� गरकेो देिख�छ । मौकामा कागज गन� कृ�णदवेी 
�े�ले मतृकको प�रवारसगँको स�ब�ध रा�ो िथयो । 
�ितवादीह�ले मतृक स�झनालाई कत��य गरी मारेका 
होइनन् । अिभयोग मागदाबीबाट सफाई पाउनपुछ�  
भनी बकप� गरकेा छन् । बिुझएका मािनसह�को 
बकप� �यहोराबाट मतृकलाई कुटिपट गरकेो आफूले 
नदेखेको, शकंास�म �य� गरकेो देिख�छ र िनजह� 
घटनाका ��य�दश� होइनन् भ�ने कुरा �प��पमा 
दिेखन आएको छ । म�ृयकुो कारण कत��य नै हो भनी 
शंकास�म �य� गरकेो दिेखदँा िनजह�को भनाइ 
�ितवादीह�लाई दोषी करार गन�का लािग सहयोग प�ुने 
दिेखदैँन । िनजह�को उ� भनाइ �माणमा �हण गन�का 
लािग अ�य �वत�� �माणह�बाट �हण गन�का लािग 
अ�य �वत�� �माणह�बाट पिु� भएको देिखन ुपद�छ ।

८. लास जाचँ गन� िचिक�सकह� डा. 
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�मोदकुमार र डा. ह�रहर व�तीले अदालतमा आई 
बकप� गदा� स�ु शव परी�ण �ितवेदनको लेिखएको 
Cause of Death मा Hanging बाट नै मतृकको 
म�ृय ु भएको थप पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
अव�थाबाट �यान ज�तो ग�भीर फौजदारी अिभयोगमा 
जाहेरी �यहोरालाई अकाट् य वै�ािनक �माणबाट पिु� 
नभएस�म दोषी करार गन� हो भने फौजदारी �यायको 
मम� र भावनािवपरीत ह�न जा�छ । शव परी�ण 
�ितवेदनबाट Hanging भ�ने देिखएको र शव परी�ण 
गन� िचिक�सकह� कत��य गरी मारकेो वा घाटँी िथचेको 
अव�था िथयो भने सो कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट 
�प� �मािणत ह�नपुद�छ । घाटँीमा हातले िथचेको 
डामह� देिखनपुन� ह��छ । शव परी�ण �ितवेदनबाट 
म�ृयकुो कारण Hanging नै भिनएको छ र अदालतमा 
आई गरकेो बकप�मा Judicial Hanging मा 
Spinal cord भािँचएको वा खिु�कएको पाइ�छ । 
अ�य Hanging ह�मा सो पाइदँनै । िव��यापी त�य 
यो छ िक अ�यथा �मािणत नभएमा सबै झिु�डएका 
लासह� आ�मह�या ह�न् भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसै गरी झिु�डएका मरकेो देखाउनलाई 
लासलाई झिु�डएको भ�दा फरक ह��छ र झ�ुड्याउने 
�ि�यामा शरीरका अ�य भागमा बल �योग भएका केही 
न केही चोटपटक, लछारपछार घष�ण आिद िच�ह� 
फेला पन� स�छन् । यिद कसैले कुनै पासोले �यि�को 
घाटँी कसेमा घाटँीिभ�का अंगमा �श�त चोटह� 
देिख�छन् र �यसलाई Hanging नभनेर Ligature 
Strangulation (अ�ले घाटँी कसेको) भनी उ�लेख 
ग�र�छ भनी �प� ढङ्गले बकप� गरकेो देिख�छ ।

९. शव परी�ण �ितवेदनमा सलं�न 
िचिक�सकह�ले अदालतमा आई बकप� गदा� �यही 
Hanging भनी लेिखएको �ितवेदनको �यहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिखएको र मौकामा 
बिुझएका अि�बका अिधकारी, शोभा दमाई, शोभा थापा 
तथा प�ुपा थापा र कृ�णदवेी �े�समेतले अदालतमा 

गरकेो बकप�मा कत��य गरी मारकेो आफूले नदेखेको 
शंकास�म �य� गरकेो र कितपयले मतृक स�झनालाई 
कत��य गररे मार े ज�तो ला�दैन भनी लेखाई िदएको 
दिेखदँा शव परी�ण गन� िचिक�सकह�को भनाईलाई 
थप समथ�न भएको देिख�छ । मौकामा कागज गन� 
िवर�े�लाल �े�ले त मतृक स�झनाको म�ृय ुआ�मह�या 
नै भएको लेखाइिदएका छन् भने �ितवादी िगता दवेीको 
सा�ी �रतादेवी कारिंजत र �ितवादी ल�मी�साद 
स�सेनाको सा�ी मिनस राईले �ितवादीह�ले 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेा होइनन् भनी �प�सगँ 
लेखाइ िदएको अव�थामा शव परी�ण �ितवेदनमा 
लेिखएको Hanging भ�ने �यहोराको अझ थप पिु� 
ह�न आएको छ ।

१०. अक�तफ�  यी �ितवादीह�ले कत��य 
गरी झिु�डएर मरकेो दखेाउन उ� काय� गरकेो अव�था 
ह�दँो हो त �ितवादीका शरीरमा शव परी�ण गन� 
िचिक�सकह�ले भने ज�तो चोटपटक र संघष�का 
िच�ह� देिखन ु पन� ह��छ । आफूमािथ �हार भएको 
अव�थामा र आ�नो म�ृय ु अव�य�भावी छ भ�ने 
अव�थामा बा�ँनका लािग मािनसले स�दो संघष� 
गद�छ । �य�तो सघंष� भएको देिखएको 
चोटपटकलगायतको कुनै कुरा शव परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखन आउदैँन । पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबाट मतृक िनदाएको अव�थामा कत��य गरी 
मारकेो ह�न स�दछ भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको 
दिेख�छ । य�तो ह�न स�छ भ�ने अनमुान गन� काम 
अदालतको होइन । अदालतले व�तिुन� तबरले भएका 
�माणह� केलाई िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ । 

११. मतृकको Suicide Note समेत 
मतृकको कोठाबाट बरामद भएको छ र उ� Suicide 
Note मतृकले लेखेको कुरामा पिन िववाद देिखदैँन । 
Suicide Note भनेकै आ�मह�या गन� संक�प भएका 
मािनसले ले�दछन् । बबुा मलाई माफ ग�रब�सेला ... 
जनु हजरुको �यास असफल भयो......... िदनस�म 

नेपाल सरकार
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ियनीह�को बचनह� सनेुर ब�ने...... भ�ने मतृकको 
आ�नो बबुासगैँ िनराशा �य� गद� प� लेखेको 
देिख�छ । Suicide Note लाई एक �कारको 
म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा पिन िलनपुन� ह��छ । 
आ�नो िनराशापूण� जीवनलाई उ�लेख गद� Suicide 
Note मा लेिखएको अिभ�यि�समेतको िव�ेषणबाट 
�ितवादीह�सगँको �यवहारबाट िद�क लागेर 
म�ृयलुाई आफँैले रोजेको भ�ने �प� दिेख�छ । �यसैगरी 
जाहेरवाला �िदपनारायण शाह र अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� किपल शाहले घर प�रवारले िववाह 
भएको २/३ मिहनापिछ छोरी बैनीलाई कुटिपट गन� 
र �वाइलेँ घरमा ब�ने अक� �ीमती िलएर बसेको 
कारणबाट बैनीसगँ िम�ती िथएन । �ितवादीह�ले नै 
कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी बकप� गरकेो देिख�छ 
तापिन यी किपल शाह घटनाका ��य�दश� रहेको 
देिखदँनै । �यसै गरी �ितवादी ल�मी�साद स�सेनाले 
अक� िववाह गरकेो भनी बकप� गरकेो भए पिन अक� 
िववाह गरकेो िमिसल संल�न कागजातह�बाट पिु� 
ह�न आएको छैन । यस �कारको घटना�मह�बाट यी 
�ितवादीह�को कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको भनी 
िन�कष�मा प�ुन ुउिचत देिखएन ।

१२. तसथ� मािथ िववेचना ग�रएका 
आधार कारण र िव�ेषणह�बाट  �ितवादीह�को 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� भएको 
इ�कारी बयान, मतृकलाई कुटिपट गरकेो वा मारकेो 
भ�ने व�तिुन� �माणबाट �थािपत ह�न नसकेको र 
प�रि�थित ज�य कुनै पिन �माणबाट �ितवादीह�लाई 
दोषी करार गन� आधार �माण नदिेखएको अव�थामा 
शकंाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने न� देिखदँा केही 
�ितवादीह�को हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गन� र केहीका हकमा �यानस�ब�धी महलको १७ 
(३) बमोिजम सजाय गन� गरकेो िमित २०६७।६।१२ 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला �याय र 
कानूनस�मत नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी ल�मी�साद 

स�सेनासमेतका �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । �ितवादी ल�मी�काश स�सेना 
थनुामा रहेको देिखदँा फैसलाको पूण� पाठ आउन केही 
समय ला�ने भएकाले अ�य म�ुाबाट थनुामा रा�न 
पन� नदेिखएको भए आजै कारागार म�ु ग�रिदन ुभनी 
भएको संि�� फैसलाबाट िनज �ितवादी ल�मी�काश 
स�सेना थनुाम�ु भइसकेको देिखदँा हाल केही 
बोिलरहन ुपरने । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
इित सवंत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभुम् ।
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आदेश िमित : २०७२।४।२८।५
०६९-WO-१२७०

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला स�री राजिवराज नगरपािलका वडा 
नं.८ ब�ने तेजनारायण देवको प�नी कौश�या 
देवी

& 

�नण�य नं. ९५८७
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िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, राजिवराजसमेत

§ असाधारण ��ेािधकार कानून �ितकूलको 
�े�ािधकार नभई कानून कै प�रपूरकको 
�े�ािधकार हो । यसको �योग सामा�य 
अव�थामा ह�ने होइन । कानूनले �प��पमा 
काय�िविध तोक� द�ड सजायको ४८ 
तथा अ.ब.ं ६५ न.ं को �यव�थाअनु�प 
काम कारवाही गरी ती काम कारवाहीको 
�याियक परी�णसमेत भई आदेशको 
अि�तमता भइसकेकोमा पुनः �रटबाट हने� 
सिकने अव�था नह�न े।

§ असाधारण �े�बाट �े�ािधकारको अभाव, 
�े�ािधकारको इ�कारी, कानूनको �ुिट, 
दुिषत िनण�य आिद भएमा आदेश जारी 
गन� हो । सारवान ् कानूनलाई काय�िविध 
कानूनले डोर् याउने हो । काय�िविध कानून 
र सारवान ् कानून दुवैको �योगमा प�ले 
आ�नो सहभािगताबाट चु�न ु ह�दैँन । 
सारवान ् र काय�िविध कानून एकको 
अभावमा अका�को अि�त�व नरहने ह�दँा 
अदालतले काय�िविध कानूनलाई कम 
मू�याङ्कन गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप 
गन� िम�दैन । �यादिभ�ै उपि�थत भई 
आ�नो हक अिधकार �योग नगरी �याद 
नघाई था�ने थमाउने �यादसमेत समा� 
गरी साधारण कानूनी अिधकार �याग गरी 
असाधारण अिधकारको खोज गनु�लाई 
उिचत मा�न नसिकने । 

§ िवल�बले सम�यायलाई परािजत गन�समेत 
ह�दँा िनवेदकलाई असाधारण �े�अ�तग�त 
िढलो गरी आएको अव�थामा अदालतले 
सहयोग गन� स�दैन । सामा�य कानूनी 

अिधकारको बाटो गुमाई असाधारण 
अिधकारको बाटोबाट आ�नो अिधकारको 
खोजी गन� काय� सम�याियक समेत 
नदेिखने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :

 § नेकाप २०६९, अङ्क १, िन.नं.८७६३
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४८ नं.
 § मलुकु� ऐन, अ.बं.६५ नं.

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

संिवधानको धारा १०७ (२) बमोिजम यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य तथा 
ठहर यस�कार छ :

उपरो� ��यथ� नं. ४, ५, ६, ७ सगँ म 
िनवेिदका वादी भई २०६३ सालको द.ेनं. २२१२ को 
लेनदेन म�ुामा स�री िज�ला अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०६५।१०।२६ मा ३०९०००।- सावा ँर सोको 
�याजसमेत ��यथ� नं. ५ बाट भराई िलन पाउने ठहरी 
फैसला भएको र पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
िमित २०६६।१२।१९ मा स�ु फैसला सदर भएको 
अि�तम फैसलाबमोिजम म िनवेिदकाले वा�रसमाफ� त 
िमित २०६७।१०।१९ गते द�ड सजायको ४२ नं. 
बमोिजम �यादिभ�ै िबगो भरी भराइको दरखा�त 
स�री िज�ला अदालतमा िदई कारवाही चिलरहेको 
अव�थामा तहिसल शाखाबाट िमित २०६८।२।९ को 
ता�रख तोिकएकोमा मेरो वा�रसले िवप�ीह�सगँ िमली 
सो ता�रखमा हािजर नभई गजुारी िदएको र सोको कुनै 
जानकारी म िनवेिदकालाई िदएको िथएन । जसकारण 

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजसमेत
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मैले आ�नो कारवाहीको म�ुा सकार गन� पाइनँ । 
यसरी वा�रसले तारखे गजुारी बसेको र कानूनबमोिजम 
तारखे था�ने थमाउने �याद समा� भइसकेको कारण 
देखाई �यस अदालतका तहिसलदार�यूबाट िमित 
२०६८।३।३१ मा ��ततु िबगो म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी तामेलीमा रा�ने आदेश भयो र सोको 
जानकारीसमेत मलाई कहीकँतैबाट जानकारी भएन ।

िमित २०६९ साल आषाढ मिहनामा न�कल 
सारी पूण� �यहोरा थाहा पाई आ�नो स�पूण� �यहोरा 
कानूनी �ावधानह� उ�लेख गरी स�री िज�ला 
अदालतमा तहिसलदार�यूबाट िमित २०६८।३।३२ 
मा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी म�ुा तामेलीबाट 
जगाई िबगो भराईको कारवाही ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
गरकेो िथए ँ । सो िनवेदनमा माननीय िज�ला 
�यायाधीश�यूबाट मूल�पमा द.स.को ४८ नं. बमोिजम 
था�ने थमाउने �याद ६ मिहनािभ�मा िनवेदन आएमा 
कारवाही ह�ने भनी उ�लेख गरी तहिसलदारबाट िमित 
२०६८।३।३१ मा तामेलीमा रा�ने आदेश िमलेकै 
ह�दँा बदर गनु�  परने भनी िमित २०६९।३।२२ मा 
आदशे भयो । सो िज�ला अदालतको बेरीतको आदेश 
बदर ग�रपाउ ँभनी अ.बं. १७ नं. अ�तग�त पनुरावेदन 
अदालतमा िनवेदन गरकेोमा स�ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।३।२२ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ुपरने । कानूनबमोिजम गनु�  
भनी िमित २०६९।५।१ मा आदशे भएको छ । मैले 
कानूनबमोिजम बेरीतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी 
मािथ�लो तहमा िनवेदन गदा� स�ु िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालतसमेतले तहिसलदारको आदेशलाई 
सदर गरकेो पाइ�छ । फैसला काया��वयनको स�दभ�मा 
कानूनमा भएको �यव�थातफ�  िवचार गदा� मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ४२(५) र ४८ नं. मा तोिकएको 
काय�िविधअनसुार भएको दिेखदँैन । द�ड सजायको 
४८ नं. मा तारखेमा बसेको मािनसले तारखे गजुार े
पिन कारवाही िडसिमस गनु�  ह�दँैन । अदालती 

ब�दोब�तको ५९, ६२ र १७५ नं. बमोिजम सकार 
गन� वा थमाउन पाउछँन् । साथै सो �याद नाघेपिछ 
पिन सो �याद नाघेको ५ मिहनािभ� �रतपूव�कको 
द�तखत िदई कारवाही चलाई मा�न आएमा कारवाही 
गनु�पछ�  । सो �यादिभ� पिन दरखा�त िदन नआएमा 
�य�तो �यि�को स�ु दरखा�त तामेलीमा रािखनेछ 
भनी �प� उ�लेख भएको पाइ�छ । यसरी ��ततु 
म�ुामा तोिकएको तारखे गजुारकेो िमित २०६८।२।९ 
को िमितले मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ५९ नं. ले थमाउने 
�याद ३० िदनको �याद गणना गरी सोको ६ 
मिहनािभ� अथा�त् िमित २०६८।९।७ गतेस�म 
पिख�न ुपन� सोभ�दा पिहले मेरो िबगोको दरखा�तलाई 
तामेलीमा रा�ने अिधकार तहिसलदार�यूलाई भएको 
पाइदैँन । यसरी तहिसलदार�यूबाट भएको 
कानूनिवपरीतको आदेशलाई बदर नगरी िज�ला 
अदालत तथा पनुरावेदन अदालतसमेतले सदर गरेको 
आदेश द�ड सजायको ४२(५) र ४८ नं. को पूण�तः 
िवपरीत भई ��य�तः कानूनी �िुटपूण� छ ।

कारवाहीको जानकारी मैले २०६९ साल 
आषाढमा थाहा पाई न�कल सारी सो कानूनिवपरीत 
भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन गरेको 
िथए ँ। यसरी �यादिभ� िबगो भराईको िनवेदन परकेो र 
वारसेको तारखे गजुारकेो कारण तथा बेरीतपूव�क भएको 
तामेली आदेशबाट कारवाही ह�दँैन भने लेनदने म�ुामा 
भएको अि�तम फैसलाबमोिजम फैसला काया��वयन 
नभई म िनवेदक आ�नो पाउने रकम पाउन स�दैन 
जनु कुरा �यायको रोहमा �यायोिचत मा�न सिकँदनै । 
��ततु म�ुामा द�ड सजायको ४८ नं. को �यायोिचत 
�या�या गरी िनण�य िदनपुन�मा पनुरावेदन अदालतको 
आदेशमा सो केही उ�लेख नभएकोले द�ड सजायको 
४८ नं. तथा ने.का.प. २०६१ अंक ९ िन.नं. ७४३१ 
प�ृ १०९२ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
भएको ��य�तः कानूनी �िुटपूण� ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजले िमित २०६९।५।१ को 
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आदशेले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च), १३ र १९(१) �ारा �द� हक हनन् 
भएकाले सोस�ब�धी कामकारवाही बदर गराउन अ�य 
कुनै �भावकारी कानूनी उपचार िव�मान नभएकोले 
असाधारण अिधकार�े�िभ� संिवधानको धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम उ��ेषणलगायत जनु चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु�समेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
कौश�या दवेी देवको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� पनुरावेदन अदालत, राजिवराजसमेतका 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र 
दगुा� देवी थापासमेतका िवप�ीको हकमा आफँै वा 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी �रट िनवेदन र यो आदेशको एक�ित 
न�कलसमेत साथै राखी सूचना �याद िदई �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िलिखत 
जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।२।२७ को 
आदशे ।

�रट िनवेिदकाको तफ� बाट िनजको वारसेले 
२०६३ सालको दे.नं. २२१२ को लेनदने म�ुाको 
फैसला काया��वयनको लािग िबगो भरीभराउ गरी 
पाउन पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको 
अि�तम फैसलाबमोिजम वारसेमाफ� त द.स.को ४२ नं. 
को �यादिभ� िमित २०६७।१०।१९ गतेमा दरखा�त 
िदई वारसे तारखेमा बसी कारवाही भइरहेकोमा िनजै 
वारसेले िमित २०६०।२।९ गते दिेखको तारखे 
गजुारी बसेकोमा द.स. को ४८ नं. बमोिजम अ.बं. 
५९ र ६२ को था�ने थमाउने �याद समा� भएपिछ 
द.स.को ४८ नं. बमोिजम तामेलीमा रािखएकोमा 
िनजले वा िनजको प�ले उ� द.स. को ४८ नं. को 
�याद ६ मिहनािभ� पनुः तामेलीबाट जगाउन र बाकँ� 

कारवाही ग�रपाउन नआएपिछ �वतः सदाको लािग 
तामेलीमा जानेगरी तामेली आदशेमा नै द.स. को ४८ 
नं. को �यादिभ� जगाउन आएमा बाकँ� कारवाही 
ह�ने गरी आदेश ग�रएकोमा सो �यादिभ� प� वा 
िनजको वारसेले तारखे गजुारकेो थाहा पाएको भनी 
कारवाही गन� नपाउने ह�दँा तहिसल शाखाबाट िमित 
२०६८।३।३१ गते आदेशानसुार अविध �यितत 
भएपिछ कारवाही गरी पाउन र सो आदशेलाई 
बदर गन� माग गरकेोमा िमित २०६८।३।३१ को 
तहिसलदारको आदेश कानूनअनसुार िमलेकोले बदर 
नगरी स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।२२ 
मा भएको आदेशसमेत द.स.को ४८ नं. को कानूनी 
�ावधानअनसुार नै तामेली भएकोले बेरीतको वा 
गैरकानूनी काम कारवाही नभएको ह�दँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने स�री िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेिदकाको तफ� बाट िनजको वारसेले 
२०६३ सालको दे.नं. २२१२ को लेनदेन म�ुाको 
फैसला काया��वयनको लािग िबगो भरीभराउ गरी 
पाउन पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको 
अि�तम फैसलाबमोिजम वारसेमाफ� त द.स.को ४२ नं. 
को �यादिभ� िमित २०६७।१०।१९ गतेमा दरखा�त 
िदई वारसे तारखेमा बसी कारवाही भइरहेकोमा िनजै 
वारसेले िमित २०६०।२।९ गते देिखको तारखे 
गजुारी बसेकोमा द.स. को ४८ नं. बमोिजम अ.बं. 
५९ र ६२ को था�ने थमाउने �याद समा� भएपिछ 
द.स.को ४८ नं. बमोिजम तामेलीमा रािखएकोमा 
िनजले वा िनजको प�ले उ� द.स. को ४८ नं. को 
�याद ६ मिहनािभ� पनुः तामेलीबाट जगाउन र बाकँ� 
कारवाही ग�रपाउन नआएपिछ �वतः सदाको लािग 
तामेलीमा जानेगरी तामेली आदशेमा नै द.स. को ४८ 
नं. को �यादिभ� जगाउन आएमा बाकँ� कारवाही 
ह�ने गरी आदेश ग�रएकोमा सो �यादिभ� प� वा 
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िनजको वारसेले तारखे गजुारकेो थाहा पाएको भनी 
कारवाही गन� नपाउने ह�दँा तहिसल शाखाबाट िमित 
२०६८।३।३१ गते आदेशानसुार अविध �यितत 
भएपिछ कारवाही गरी पाउन र सो आदेशलाई 
बदर गन� माग गरकेोमा िमित २०६८।३।३१ को 
तहिसलदारको आदशे कानूनअनसुार िमलेकोले बदर 
नगरी स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।२२ 
मा भएको आदशेसमेत द.स.को ४८ नं. को कानूनी 
�ावधानअनसुार नै तामेली भएकोले बेरीतको वा 
गैरकानूनी काम कारवाही नभएको ह�दँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने स�री िज�ला अदालतका 
तहिसलदारको िलिखत जवाफ ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६९।५।१ को आदेश बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीको म�ुय मागदाबी देिख�छ । सो 
मागदाबी सरासर गलत छ । िकनभने िवप�ी वादीले 
िबगो भराई पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा िवप�ी वादीका 
वारसे इ��नारायण म�डलले िमित २०६८।२।९ 
देिख तारखे गजुारी था�ने थमाउने �याद �यितत 
भई सकेको िमिसलमा ���पमा उ�लेख छ । िमित 
२०६८।९।२ मा ता�रख ग�ेुपिछ िमित २०६८।३।३१ 
मा िनवेदन तामेलीमा राखेको छ । तामेलीमा रा�दा 
कारणबमोिजम ता�रख था�ने थमाउने अविधसमेत 
�यितत भइसकेको देिखदँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
४८ नं. को �यादिभ� गर ेसोहीबमोिजम ह�ने गरी हाल 
��ततु िबगो दरखा�तको दायरी लगत क�ा गरी 
तामेलीमा रािखिदएको छ भ�ने गरी आदेश भएको 
छ । सो द�ड सजायको ४८ नं. बमोिजम �याद ६ 
मिहनािभ� पिन िवप�ी वादी अदालतमा गएको छैन । 
िमित २०६८।२।९ को तारखे गजुारपेिछ अथा�त् एक 
वष�पिछ िमित २०६९ साल आषाढ मिहनामा थाहा 
जानकारी पाए ँभनी सोपिछ आएको िनवेदन कानूनको 
�ितकुल छ । द�डसजायको ४८ नं. को �ितकुल छ । 

िज�ला अदालत िनयमावलीको �ितकुल छ । १ वष� 
�यितत भइसकेपिछ आएको िनवेदन हद�यादिभ� 
छैन । सो िनवेदन हद�यादस�ब�धी िस�ा�तको 
�ितकुल छ । �यसकारणले पिन स�री िज�ला 
अदालतका तहिसलदारले गरकेो िमित २०६८।३।३१ 
को आदेशलाई स�री िज�ला अदालतले िमित 
२०६९।३।२२ मा सदर गरकेो छ । �यस अदालतबाट 
भएको िमित २०६९।३।२२ मा भएको आदेश िमलेकै 
दिेखदँा प�रवत�न गनु�  परने भनी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले िमित २०६९ भदौ १ गते गरकेो आदेश 
कानूनस�मत रहेको छ ।

आ�नो हक अिधकारका सरं�णका िनि�त 
कानूनले तोकेको अविधिभ� स�म अदालतमा 
आफूले दाबी गनु�  पद�छ । सो �यादिभ� अदालतमा 
�वेश नगन�ले उपचार पाउन स�दैन । िवप�ीले िबगो 
कारवाहीमा ता�रख िलई ता�रख गजुारी सकेपिछ 
द�ड सजायको ४८ नं. बमोिजम �याद नाघेपिछ सो 
�याद नाघेको िमितले ६ मिहनािभ� दरखा�त िलई 
आउन ुपद�छ । दरखा�त िदन नआएमा स�ु दरखा�त 
तामेलीमा रािखने छ भ�ने कानूनी �यव�था छ । 
िवप�ी िनण�य भएको १ वष� िबतेपिछ मा� िनवेदन 
िलई आएको देिख�छ । ता�रख गजुारी था�ने थमाउने 
�याद सिकएपिछ पनुः ६ मिहनािभ� दरखा�त 
नपर े सो कारवाही पनुज�िवत ह�दैँन । यस म�ुामा 
तारखे गजुारकेो १ वष�पिछ मा� िवप�ी आएको 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा अदालतले कानूनतः म�त 
गन� स�दनै । िबगो भ�रभराउको कारवाही चलाएपिछ 
हामी दवुै प� घर�यवहारमा िलनिुदन ु गरी �यवहार 
टंु�याई सकेपिछ िवप�ीले तारखे गजुारी बसेका 
ह�न् । �यवहार टंु�याई सकेपिछ पनुः दरखा�त िदन 
पाउने होइन । दरखा�त िदन हद�याद पिन छैन । यस 
अथ�मा पिन तहिसलदारले गरकेो िमित २०६८।३।३१ 
को आदशे स�री िज�ला अदालतबाट भएको 
२०६९।३।२२ को आदशे तथा िमित २०६९।५।१ को 
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पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदेश बदर ह�नपुन� 
होइन सो आदेश सदर गरी �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने दगुा�देवी थापासमेतको िलिखत जवाफ ।

�यस अदालतबाट भएको िमित 
२०६९।३।२२ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
प�रवत�न गरी रहन ु परने कानूनबमोिजम गनु�  
भ�नेसमेतको िमित २०६९।५।१ मा आदेश भएको 
देिख�छ । यस अदालतको आदेशबाट िनवेदकको 
सिंवधान तथा कानून �द� हकमा आघात परकेो 
नदिेखदँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु िनवेदनमा अि�तम फैसलाबमोिजम 
फैसला काया��वयनको लािग म िनवेिदकाले 
वा�रसमाफ� त िमित २०६७।१०।१९ गते द�ड 
सजायको ४२ नं. बमोिजम �यादिभ�ै िबगो भ�रभराउको 
दरखा�त स�री िज�ला अदालतमा िदई कारवाही 
चिलरहेको अव�थामा तहिसल शाखाबाट िमित 
२०६८।२।९ को ता�रख तोिकएकोमा मेरो वा�रसले 
िवप�ीह�सगँ िमली सो ता�रखमा हािजर नभई गजुारी 
िदएको र कानूनबमोिजम तारखे था�ने थमाउने �याद 
समा� भइसकेको कारण देखाई �यस अदालतका 
तहिसलदार�यूबाट िमित २०६८।३।३१ मा ��ततु 
िबगो म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी तामेलीमा रा�ने 
आदशे भएको िज�ला �यायाधीशले समेत सोही आदेश 
सदर गरकेोमा १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन गरकेोमा 
पनुरावेदन अदालतले पिन िज�ला अदालतको 
आदशेलाई प�रवत�न गनु�  परने भनी गरकेो आदेश 
बदर ग�र मेरो िबगो भ�रभराउको काय� ग�रपाउ ँभ�ने 
माग दाबी भएकोमा कानूनबमोिजम भएको आदशेले 
िनवेदकको हक हनन् भएको देिखदँैन भनी िलिखत 
जवाफ पेस गरकेो पाइयो ।

यसमा िनवेदकको तफ� बाट िनजको वारसेले 
२०६३ सालको दे.न.२२१२ को लेनदेन म�ुाको 

अि�तम फैसला काया��वयनको लािग िबगो भ�रभराउ 
गरी पाउन द�ड सजायको ४२ नं. को �यादिभ� 
वारसेमाफ� त २०६७।१०।१९ मा दरखा�त िदई 
तारखेमा बसेको दिेखयो । िनवेदकको वारसेले िमित 
२०६८।२।९ को तारखे गजुारी द�ड सजायको ४८ 
नं. बमोिजम अ.वं. ५९ र ६२ को था�ने थमाउने 
�याद समा� भएपिछ द�ड सजायको ४८ नं. बमोिजम 
फैसला काया��वयनको िबगो म�ुा तामेलीमा रािखएको 
पाइयो । िनवेदकको प� द�ड सजायको ४८ नं. को 
�याद ६ मिहनािभ� पनुः तामेलीबाट जगाउन र अ�य 
कारवाही गरी पाउन अदालतमा नआएको ह�दँा सदाको 
लािग तामेलीमा जाने गरी तामेली आदशेमा नै द�ड 
सजायको ४८ नं. को �यादिभ� जगाउन आएमा बाकँ� 
कारवाही ह�ने गरी आदेश ग�रएको देिखयो ।

२. तामेली आदेशको �याद ६ मिहनापिछ 
वारसेले तारखे गजुारकेो थाहा पाएको भनी िनवेदनमा 
दाबी िलएको दिेख�छ । यसरी फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा तोकेको तारखे गजुारी िनवेदकको 
वारसे बसेकोले द�ड सजायको ४८ नं. बमोिजम 
था�ने थमाउने �याद ६ मिहनािभ�मा िनवेदन िदन 
आएमा कारवाही ह�ने गरी तामेलीमा रािखएको 
िज�ला अदालतको आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट १७ नं. िनवेदनअ�तग�त �यस 
अदालतबाट भएको २०६९।३।२२ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा प�रवत�न गनु�  परने भ�ने आदेश भएको 
ि�थितमा िनवेदकले ती आदेश बदर गरी पाउन ��ततु 
�रट िनवेदनमा दाबी िलएको दिेख�छ । मलुकु� ऐन अ.बं. 
६५ नं. बमोिजम वारसेमाफ� त गन� म�ुा मािमलाका 
रोहमा भएका स�पूण� काम कारवाहीलाई स�बि�धत 
प�ले गरसेरह मा�नपुन� गरी कानूनी �यव�था गरेको 
पाइ�छ । कानूनबमोिजम था�ने थमाउने अविध परुा 
भएप�ात् तामेलीमा रहेको िवषय तथा पटकपटक 
सामा�य कानूनी उपचारको �यासप�ात् ��ततु 
िनवेदनसमेत दायर भएको दिेखयो । तहिसलदारबाट 
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भएको आदेशउपर िज�ला �यायाधीशसम� तथा 
िज�ला �यायाधीशको आदेशलाई अ.बं. १७ 
नं. अ�तग�त पनुरावेदन अदालतमा चनुौती िदई 
पनुरावेदनबाट समेत आदशे भइसकेको अव�था छ ।

३. असाधारण �े�ािधकार कानून 
�ितकूलको �े�ािधकार नभई कानून कै प�रपूरकको 
�े�ािधकार हो । यसको �योग सामा�य अव�थामा 
ह�ने होइन । कानूनले �प��पमा काय�िविध तोक� द�ड 
सजायको ४८ तथा अ.बं. ६५ नं. को �यव�थाअन�ुप 
काम कारवाही गरी ती काम कारवाहीको �याियक 
परी�णसमेत भई आदेशको अि�तमता भइसकेकोमा 
पनुः �रटबाट हेन�  सिकने अव�था ह�दँनै । असाधारण 
�े�बाट �े�ािधकारको अभाव, �े�ािधकारको इ�कारी, 
कानूनको �िुट, दिुषत िनण�य आिद भएमा आदेश 
जारी गन� हो । सारवान् कानूनलाई काय�िविध कानूनले 
डोर ्याउने हो । काय�िविध कानून र सारवान् कानून 
दवैुको �योगमा प�ले आ�नो सहभािगताबाट च�ुन ु
ह�दैँन । सारवान् र काय�िविध कानून एकको अभावमा 
अका�को अि�त�व नरहने ह�दँा अदालतले काय�िविध 
कानूनलाई कम मू�याङ्कन गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप 
गन� िम�दैन । �यादिभ�ै उपि�थत भई आ�नो हक 
अिधकार �योग नगरी �याद नघाई था�ने थमाउने 
�यादसमेत समा� गरी साधारण कानूनी अिधकार �याग 
गरी असाधारण अिधकारको खोज गनु�लाई उिचत मा�न 
सिकँदैन । िवल�ब र हद�याद फरक खालका ह�न् । 
िवल�बको िस�ा�त हद�याद ज�तो कठोर �कृितको 
सीमाङ्कनको िस�ा�त होइन, यसमा िदन ग�ती 
गरी समय सीमा िनधा�रण ग�रन ेह�दैँन । आ�नो हक 
अिधकारको खोजी गनु� ��येक �यि�को कत��य 
नै हो । यसरी हक अिधकारको खोजी गन� �ममा 
अनुिचत िवल�ब ग�रएको छैन भन ेकेवल िवल�बको 
िस�ा�तको आधारमा मा� यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�को �योगमा ब�देज लगाउन 

निम�ने  भनी ने.का.प. २०६९, अङ्क १,िनण�य 
नं. ८७६३ मा िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको 
दिेख�छ । िवल�बले सम�यायलाई परािजत गन�समेत 
ह�दँा िनवेदकलाई असाधारण �े�अ�तग�त िढलो गरी 
आएको अव�थामा अदालतले सहयोग गन� स�दनै । 
सामा�य कानूनी अिधकारको बाटो गमुाई असाधारण 
अिधकारको बाटोबाट आ�नो अिधकारको खोजी 
गन� काय� सम�याियकसमेत दिेखदँैन । २०६८।२।९ 
तारखे गजुारकेोमा २०६८।३।३१ मा तामेलीमा रा�ने 
आदेश भएउपर िनवेदकले २०६९।३।२२ मा क�रब 
एक वष�पिछ मा� िनवेदन िदएकोमा तामेली आदेश 
पनुरावेदन अदालतबाट २०६९।५।१ मा सदर र 
सो आदशेउपर २०७०।२।२० मा मा� ��ततु �रट 
िनवेदन िदएको देिखदँा धेर ैिवल�ब गरी आएको ��ततु 
िनवेदनबाट �रट जारी ह�न स�दैन । 

४. उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गनू� ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

& 



789

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७२।१२।१२।६

०७२-RC-००५६

िवषय : कत��य �यान । 

वादी : महेशी माझीको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

�ितवादी : िज�ला रौतहट, गा.िव.स. वगही वडा नं. ६ 
घर भई कारागार काया�लय रौतहटमा थनुामा 
ब�ने �भ ुमाझी

§ �ितवादीले अदालतमा पुनरावेदन गदा� 
जाहरेवालासमेतको डरले अदालतमा 
सािबत भएको भनी भने तापिन 
�वत���पमा बयान गन� पाइने िन�प� 
अदालतमा कुनै डर धाकको अव�था रह�छ 
भ�ने सामा�य अव�थामा �वीकार गन� 
सिकने ह�दैँन र आफूउपर डर, धाक दबाब 
रहकेो िवशेष अव�था िथयो भ�ने कुरा 
िनज �ितवादीले देखाउनसमेत सकेको 
छैन । तथा िनजले अनुस�धानको �ममा 
कत��य �यान र जबरज�ती करणीसमेतको 
वारदातमा सािबत रही गरकेो बयानलाई 
बुिझएका �यि�ह�को कागज, लास जाँच 
मचुु�का, शव परी�ण �ितवेदन, जाहरेी 
दरखा�त, अदालतमा भएको िनजकै 
बयानसमेतबाट �प� पुि� भइरहकेो 

 देिखने ।
(�करण नं.५)

§ ज�मकैद ज�तो अिधकतम कडा सजाय 
ग�रसकेपिछ सव��वसमते ग�रनुको 
औिच�य हालको प�रवेशमा असा�दिभ�क 
ह�दैँ गएको पिन देिख�छ । ज�म कैद भु�ान 
गररे समाजमा �थािपत ह�न िनि�कएको 
�यि�लाई समाजमा बसेर अिघ बढ्ने 
आधारको �पमा रहन े उसको स�पूण� 
स�पि�बाट िबिहन ग�रन ुमानवीय �ि�ले 
समेत �यावहा�रक मा�न नसिकने ।

§ हालको कानूनी �यव�थामा ��तुत म�ुामा 
ज�तै अिधकतम सजाय तथा सव��वसमेत 
ग�रएको �यि�ले मलुुक� ऐन, द�ड 
सजायको २७ न.ं बमोिजम सव��वको 
�ि�या स�ु नभएको अव�थामा पीिडत 
वा िनजको प�रवारलाई के कसरी कुन 
�ोतबाट �ितपुित� बुझाउन े हो सोको 
तक� सङ्गत �यव�थासमते नदेिखन े।

§ अिधकतम कडा सजाय भएपिछ सव��व 
गन� �ावधान तथा सव��व ग�रसकेपिछ 
�ितवादीकै स�पि�बाट �ितपूित� भराउने 
सजाय थप सजायको �पमा रहने 
�ावधान हालको अव�थामा �यावहा�रक 
नदेिखने भएकोले �यसतफ�  �ि�गत गरी 
कानूनह�लाई �यावहा�रक बनाउनतेफ�  
पहल गनु�समेत सा�दिभ�क देिखन आउने । 

(�करण नं.६)

वादीका तफ� बाट : 
�ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३)
 § मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(१)
 § मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २७ नं.

�भ ुमाझी

�नण�य नं. ९५८८
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स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �यायाधीश �ी गणुराज ढुङ्गेल

पनुरावेदन तहमा फैसल गन� :
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�

फैसला
�या.दीपकराज जोशी : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १० बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७१।१२।२४ को फैसलाउपर 
साधकको रोहमा दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छ :

िज�ला रौतहट, गा.िव.स. वगही वडा नं. 
८ अ�तग�त वीर�े� चौधरीको पोखरीको उ�रतफ� को 
िडलमा उ�र टाउको दि�ण दवुै गोडा िसधा रही 
दवैु हात बगलमा भई उ�ानो अव�थामा मतृक लास 
रहेको, सो मतृक लास रहेको �थानदेिख १२ िफट 
दि�णको दरुीमा पोखरीको अ.ं ४ िफट गिहराई भाग 
पानीमा वष� ५ क� िनज िसमाकुमारी माझीको मतृक 
लास फेला परकेोमा उ� लास �थानीय �यि�ह�ले 
पोखरीबाट िनकाली सरुि�त साथ पोखरीको िडलमा 
राखेको, नाकबाट रगत ज�तो तरल पदाथ� िन�केको, 
बाया ँगालामा अ.ं ३ इ�च गोलाईको सेतो रातो छाला 
खइुिलएको ज�तो डाम र दाया ँ गालामा अं. २५ 
इ�च गोलाई भएको िनलो डाम देिखएको र योिन 
अ�वाभािवक �पले सिु�नएको ज�तो दिेखएको एवं 
मतृकको शरीरको स�पूण� अंग िजउमा माटो लागेको 
ठीक साचँो हो भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

िमित २०६८।११।२५ गते िह�दहु�को 
चाड होलीको िदन अं. १५.०० बजेको समयमा मेरा 
ससरुालाई खानिपन गन�को लािग बोलाउन भनी म 
जाहेरवालाको छोरी गएकोमा बेलकुास�म पिन छोरी 
घर फक� नआएकोले त�काल गाउ ँटोल तथा ससरुाली  

घरमा समेत खोजतलास गदा� किहकँतै फेला 
पन� नसकेकोले सो कुरा आफ�त तथा समाजका 
मािनसह�लाई बताई िनर�तर�पले खोजतलास 
ग�ररहने �ममा िमित २०६८।११।२८ गते अं. 
१२.०० बजेको समयमा पोखरीको पानीमा िनज 
छोरीको कत��यबाट ह�या गरी वारदातलाई ढाकछोप 
गन� उ�े�यले मतृक लास फालेको ज�तो शङ्का�पद 
अव�थामा फेला परपेिछ सो वारदातको बारमेा 
�हरीलाई जानकारी गराएको ह� ँ। िनज छोरीको म�ृय ुके 
कसरी भएको हो भ�ने स�ब�धमा प�ा लगाउने काय� गरी 
नै रहेकोमा सोही िमितबाट गाउ ँघर छाडी भागी फरार 
रहेको �ितवादी �भ ुमाझीलाई िमित २०६८।११।३० 
गतेका िदन गाउ ँ समाजका �यि�ह�ले फेला 
पारी सोधपछु गदा� �यि�गत �रसइवीको कारणले 
िनजले नै मेरो छोरी िसमा कुमारी माझीलाई िमित 
२०६८।११।२५ गते होलीको िदन मेरो ससरुाली 
घरतफ�  गएक� अव�थामा ललाई फकाई पोखरीको 
िडलमा बोलाई लगी कुटिपट गरी घाटँी िथची कत��य 
गरी मारी वारदातलाई दबाउने िनयतले पोखरीको 
पानीमा लास फाली िदएको भनी बताई �वीकार गरेको 
ह�दँा िनज �ितवादी �थानीय �यि�ह�को िनगरानीमा 
रहेकोले ��ततु जाहेरी दरखा�त पेस गरकेो छु । 
िनज �ितवादीलाई प�ाउ गरी थप अनसु�धान गरी 
कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको महेशी माझीको 
२०६८।१२।१ गतेको जाहेरी दरखा�त ।

Contusion over right chick, 
Laceration over left check, Vegina swollen, 
Laceration भ�ने परी�णबाट देिखएको तथा cause 
of death Asphyxia (मोितको माला र रशेमको 
धागो (डोरी) ले घाटँी �यापेर मारकेो र पिछ लासलाई 
पोखरीमा फािलिदएको) भ�नेसमेत �यहोराको मतृक 
िसमाकुमारी माझीको शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६८।११।२५ गते तराईमा होली 
पव� रहेकोले सो िदन िबहानैदेिख मास ुर र�सी खाई 
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नशाको सरुमा रहेको िथए ँ। बेलकु� अ.ं १९.०० बजेको 
समयमा ए�लै आ�नो घर आगँनमा रहेको अव�थामा 
िनज िसमाकुमारी माझीलाई ए�लै देखी िनजलाई 
�यहाबँाट खेततफ�  रहेको पोखरीको एका�त िडलमा 
ललाई फकाई लगी िनजले लगाएको क��  फुकाली 
जबरज�ती करणी गन�को लािग आ�नो पाइ�टको चेन 
खोली ठाडो अव�थामा रहेको मेरो िलङ्ग िनजको 
योिनमा पसाउन खो�दा अ�ठ्यारो मानी छट्पटाउन 
थालेपिछ िनजको गालामा ३/४ थ�पड िपटी जबरज�ती 
करणी गन� �यास गरकेोमा मेरो वीय� �खलन भएपिछ 
िनजको फुकाली राखेको क��ले आ�नो िलङ्ग तथा 
िनजको योिनसमेत पछुी सफा ग�रसकेपिछ िनजलाई 
पछारी लडाई घाटँीमा लगाएको रशेमको धागोमा बनेुको 
मोितको माला तथा घाटँीसमेत आ�नो दईु हातले कसी 
िददँा म�ृय ु भएपिछ कसैले म�ले मारकेो भ�ने कुराको 
शङ्का नगरोस ्भनी पोखरीमा फाली उ� �थानबाट 
भागेको ह� ँ । त�काल वीय� सफा ग�रसकेपिछ क��  
आ�नो पाइ�टको ख�तीमा राखेकोमा पोखरीबाट 
आ�नो घर फक� आउदँा ख�तीबाट सो क��  िनकाली 
बाटोमा रहेको िज�ला रौतहट गा.िव.स. वगही वडा 
नं. ७ अ�तग�त सनुर साहको बासँघारी निजक रहेको 
परालको थु�ोमा लकुाई िछपाई रािखिदएको िथए ँभ�ने 
�ितवादी �भ ु माझीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िज�ला रौतहट गा.िव.स. वगही वडा नं. ७ 
अ�तग�त सनुर साहको बासँघारीको उ�र साइडमा 
छेउमै परालको थ�ुोिभ� �ितवादी �भ ु माझीले 
िदएको वारदात िमित र समयमा जाहेरवालाको छोरी 
िसमाकुमारी माझीले लगाएको भिनएको कालो रगंको 
ब�चाले लगाउने सानो क��मा वीय� ज�तो पदाथ� लागेको 
अव�थामा फेला परकेोले �हरीले बरामद गरकेो हो र 
सो क��  वारदात िमित र समयमा छोरी िसमाकुमारी 
माझीले नै लगाएको हो भनी हेरी सनाखतसमेत गरे ँ
भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी तथा जाहेरवाला महेशी 

माझीले गरेको सनाखत मचु�ुका ।
िमित २०६८।११।२५ गते होली पव�को 

िदनभर म आ�नो गाउ ँ घरमै रमाइलो गरी बसेको 
िथए ँ । साझँ अिल अ�ँयारो ह�न थालेपिछ मलाई 
िदशा लागेकोले खेततफ�  गई घर फक� आउने �ममा 
अिलअिल पेट दखेुकोले खेतकै गोरटेो बाटोमा केही बेर 
बसी आराम ग�ररहेकोमा सोही बखत खेतितर रहेको 
पोखरीबाट �ितवादी �भ ुमाझीलाई आउदैँ गरकेो देखे 
पिन बोलचाल भएन । सोको केही समयपिछ म आ�नो 
घर आउन ला�दा गाउ ँटोलमा जाहेरवालाको घर प�रवार 
तथा ससरुालीतफ� का मािनसह� समेत भई आ�नो 
छोरी िसमाकुमारी माझी घरमा नपगेुक�ले खोजतलास 
ग�ररहेको देखेकोमा राितको समयमा िनज ब�चीलाई 
किहकँतै फेला पान�  सिकएन । गाउ ँटोलका मािनसह� 
म�ये कोहीले िमित २०६८।११।२५ गतेका िदन साझँ 
ितर िसमाकुमारी माझीलाई �भ ु माझीले आफूसगँ 
िहडाउदँ ैगरकेो अव�थामा देखेको कुरा गरकेोमा म�ले 
पिन बेलकुा अिल अ�ँयारो भएको अव�थामा �भ ु
माझीलाई खेततफ� को बाटो ह�दैँ आउदैँ गरकेो कुरा 
दखेेको भनी बताएको िथए ँ । िमित २०६८।११।२८ 
गतेका िदन पोखरीको पानीमा ब�चाको लास फेला 
परकेो छ भ�ने ह�लाख�ला ह�दँा म पिन गई हेदा�  
पोखरीको िकनार निजक पानीमा जाहेरवालाको 
छोरी िसमाकुमारी माझीको मतृक लास रहेको देखी 
�थानीय �यि�ह� िमली पानीबाट लास िनकाली 
पोखरीको िडलमा राखेको र पिहलेदेिख नै शङ्का 
गरकेो �ितवादी �भ ुमाझीलाई िमित २०६८।११।३० 
गते फेला पारी िसमाकुमारी माझीको िकन ह�या गरेको 
हो भनी सोधपछु गदा� िनजको बबुा जाहेरवालासगँ 
बािहर कमाएको पैसा लेनदेन स�ब�धमा िच� नबझुी 
�रस उठेकोले आफूले नै िनजको छोरीलाई कुटिपट 
गरी घाटँी िथची ह�या गरी पोखरीको पानीमा फाली 
भागेको िथए ँ भनी अपराध �वीकार गरकेो ह�दँा सो 
कुरा गाउ ँसमाजका स�पूण� �यि�ह�ले थाहा पाएका 

�भ ुमाझी
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ह� । िनजले त�काल मतृकलाई ह�या गनु�भ�दा अगािड 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा नबताएको भए तापिन 
पिछ �हरी�ारा भएको अनसु�धानबाट �ितवादीले 
नाबािलका िसमाकुमारी माझीलाई जबरज�ती करणी 
ग�रसकेपिछ ह�या गरकेो कुरा पिन ख�ुन आएको 
तथा सोबमोिजम मतृकको शरीरमा क��  नरहेको ह�दँा 
जबरज�ती करणी गदा�को बखत फुकाएकोमा पिछ 
गाउकैँ परालको थु�ोमा लकुाएको अव�थामा सो क��  
पिन बरामद भई मतृकको नै रहेको भनी सनाखतसमेत 
भइसकेको ह�दँा यी �ितवादी �भ ुमाझीले जाहेरवालाको 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरी ह�या गरकेो ठीक 
साचँो हो भ�नेसमेत �यहोराको क�रब एकै िमलानको 
बिुझएका मािनसह� सिुम�ादवेी माझी, श�भ ु माझी 
र व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� जोखन महतो, 
िशवनारायण चौधरी र महे�� साहले ग�रिदएको 
कागज ।

िमिसल संल�न �माणह�बाट िमित 
२०६८।११।२५ गते अं. िदनको १९.०० बजेको 
समयमा यी �ितवादी �भ ु माझीले िसमाकुमारी 
माझीलाई जबरज�ती करणी गरी कुटिपट गरी घाटँी 
िथची कत��य गरी ह�या गरकेो वारदात �थािपत ह�न 
आएकाले िनज �ितवादी �भ ु माझीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम र कत��य गरी 
मानु� पूव� मतृकलाई जबरज�ती करणी गरकेो वारदातमा 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३ नं. 
को दहेाय (१) को कसरुमा सोही महलको ३ नं. को 
देहाय (१) बमोिजम सजाय गरी ऐ. को १० नं. बमोिजम 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
अिभयोग प� ।

मतृक िसमाको बबुाले मेरो आमालाई १० 
वष� अगािड भारतको प�जाब लगी बेचेको ह�दँा सोही 
�रसइवीले िनजको छोरीलाई उखलेु घाटँीमा िहका�ई 
मारकेो ह� ँ । करणी गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको 

�ितवादी �भ ुमाझीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरेको 

अ�वीकार गद� मतृकको बबुाले आ�नी आमालाई 
प�जाबमा लगी बेचेको कारण सोही �रसइवीले िनजको 
छोरीलाई मारकेो ह� ँभनी यस अदालतमा सािबत रही 
बयान गरकेो र िनजले मतृकलाई मानु� पूव� जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने कुराको प�्ुयाई ं वादी प�ले 
पेस गन� सकेको नह�दँा यी �ितवादी �भ ु माझीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  । जबरज�ती करणीको अिभयोग दाबी प�ुन 
स�दैन । साथै वारदातको �कृित र �ितवादीको 
मानिसक अव�था तथा िनजको सािबत बयानसमेतलाई 
िवचार गदा� िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� 
पन� जाने देिखदँा िनजलाई १० वष� मा� कैद ह�न अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम राय �य� ग�रएको छ भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।९।२३ मा भएको फैसला ।

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. अनसुारको 
कसरु ठहर भएको दिेखदँा मलु वारदातका िवषयमा 
िववाद छैन । िज�ला रौतहट गा.िव.स. वगही वडा 
नं. ७ अ�तग�त सनुर साहको बासँघारीको उ�र 
साइडमा परालको थु�ोिभ� मतृक िसमाकुमारी 
माझीले लगाएको कालो रङ्गको क��  �ितवादीले 
दखेाएपिछ सो क��लाई हेदा�  वीय� ज�तो पदाथ� 
लागेको अव�थामा फेला परकेो बरामदी तथा 
खानतलासी मचु�ुकाबाट देिखएको र सो क��  मतृक 
िसमाकुमारी कै हो भ�ने शंभ ुमाझीले सनाखत गरेको 
दिेख�छ । िनजको सो सनाखत कागज �माणयो�य रहेको 
र योिन स�ुखा रही अ�वाभािवक�पले सिु�नएको 
भ�ने देिखएबाट मतृकउपर जबरज�ती करणी गरी 
सोही कारण कत��य गरी मारकेो भ�ने दिेखएबाट 
जबरज�ती करणीको वारदात पिु� भएको छ । Vegina 
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swollen, laceration र मोितको माला र रशेमको 
धागो (डोरी) ले घाटँी �यापेर मारकेो र पिछ लासलाई 
पोखरीमा फाली िदएको भ�नेसमेत �यहोराको मतृक 
िसमाकुमारीको पो�माट�म �रपोट�समेतबाट जबरज�ती 
करणी गरकेो वारदात पिु� भइरहेको देिखदँा सोसमेत 
आधार �माणह�लाई गौण गरी �ितवादीको बयानलाई 
मा� आधार िलई �ितवादीलाई स�ु अदालतबाट 
जबरज�ती करणीको अिभयोग दाबीबाट सफाई िदएको 
सो हदस�मको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

��ततु म�ुाको घटना वारदात म�ले गरकेो 
भिनएको कुरा कसैले देखेको छैन, गरकेो होला, ह�न 
स�छ भ�ने शङ्का उपशङ्का गरी मउपर अिभयोग 
लगाइएको छ । म �हरी िहरासतमा रहेको अव�थामा 
मेराउपर कागजह� गरी बनाई पिछबाट मलाई द�तखत 
गराई �मािणत गराउने ग�रएको हो । मेरो रोहवरमा 
कसैले पिन कुनै कागज गरकेो छैन । जाहेरवालाले 
�हरी िहरासतमा मलाई भेटी ितमीले आरोप �वीकार 
नगर े ित�ो स-प�रवारलाई सखाप गराई िद�छु, ित�ो 
आमालाई बेप�ा पारी िदए,ँ अब भाई बिहनीलाई पिन 
िस�याउछुँ भनी आफूले पिन भ�ने गरकेो र गाउकँा 
आ�ना मािनस�ारा भ�न लगाउने गथ� । िवप�ी 
जाहेरवालाको डरको कारण रौतहट िज�ला अदालतमा 
भएको सािबित बयानको आधारमा मलाई हराई फैसला 
भएकोले मेरो उपर अ�याय परकेो छ । कत��य �यान 
ज�तो ग�भीर �कृितको म�ुामा च�मिददको अभाव र 
शकैंशङ्काको आधारमा अनसु�धान अिधकारीह�ले 
पिन जाहेरवालाकै भनाईलाई मा� आधार बनाई 
अनसु�धान गरकेो, लास सदगदको कागज, घटना�थल 
�कृित मचु�ुकालगायत कुनै कागजातमा मेरो नाम 
नभई पिछबाट योजना बनाई मेरो िव��मा िदएको 
अितरिंजत जाहेरीको आधारमा भएको फैसलाबाट 

�याय नपरकेोले इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी �भ ुमाझीको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीले वारदातको बारमेा सिव�तार 
गरकेो भनाई �यहोराबमोिजम िनजले भनेको �थानबाट 
मतृकको क��  बरामद भएको देिख�छ । सो क��मा 
वीय� ज�तो दाग लागेको भ�ने बरामदी मचु�ुका तथा 
मतृकका बाबलेु गरकेो सनाखत कागजबाट समेत 
पिु� भएको छ । यसको साथै मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा Vegina swollen, laceration उ�लेख 
भएको छ । लासजाचँ मचु�ुकाबाट समेत सो पिु� भएको 
दिेख�छ । यसरी शव परी�ण र लासजाचँ मचु�ुकाले 
सो त�य पिु� ह�न आएको देिख�छ । जबरज�ती 
करणीको आधारभूत �माण पीिडतको म�ृय ुभइसकेको 
अव�थामा यी �माणह� आरोिपत कसरु �मािणत 
गन� �योजनको लािग �माणमा �हण गन� सिकने नै 
दिेख�छ । यसरी िनज �ितवादी �भ ु माझीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान पिु� भइरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
मतृकलाई जबरज�ती करणी गरी �यसबाट ब�न 
िनजलाई कत��य गरी मारी लास पोखरीमा फािलिदएको 
दिेखन आएको छ । करणी गरकेो होइन भनी िनजले 
अदालतमा गरकेो बयान िनजले व�तिुन� सा�ी 
�माण पेस गरी �मािणत गराउन सकेको पाइदँनै । 
वारदातको उि�लिखत त�यह� सबदु �माणबाट 
�मािणत भइरहेको यस अव�थामा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी गरकेो कसरु ठहर 
गनु�पन�मा जबरज�ती करणीतफ�  सफाई िदई कत��य 
गरी �यान मारकेो ठहर गरकेो स�ुको फैसला सो 
हदस�म िमलेको देिखन आएन । िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीतफ� समेत कसरुदार 
ठहर गरी सजाय गनु�पन� दिेखन आयो ।

�ितवादीले मतृकको कत��य गरी �यान मारेका 
ह�न् होइनन् ? भ�नेतफ�  िवचार गदा�, यस म�ुाका मतृक 
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नाबािलग िसमाकुमारी माझीको म�ृय ु भएको त�यमा 
िववाद छैन । घटना�थल तथा लास �कृित मचु�ुका 
हेदा�  मतृ शरीर पोखरीको िडलमा राखेको, नाकबाट 
रगत ज�तो तरल पदाथ� िन�केको, बाया ँगालामा अं. 
२ इ�च गोलाईको सेतो रातो छाला खइुिलएको ज�तो 
डाम र दाया ँगालामा अं. २५ इ�च गोलाई भएको िनलो 
डाम देिखएको र योिन अ�वाभािवक�पले सिु�नएको 
ज�तो दिेखएको एवं मतृकको शरीरको स�पूण� अंगमा 
माटो लागेको देिखएको र शव परी�ण �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारण “Vegina swollen, laceration र 
मोितको माला र रशेमको धागो (डोरी) ले घाटँी �यापेर 
मारकेो र पिछ लासलाई पोखरीमा फािलिदएको” भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको 
भ�नेमा िववाद दिेखदैँन । �ितवादीले मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो भनी अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा 
समेत सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको 
सो सािबित बयान मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
समिथ�त भएको छ । यस अव�थामा िनजउपर मतृक 
नाबािलग िसमा कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरी 
िनजलाई कत��य गरी मारकेो आरोिपत कसरु पिु� 
भएकै देिखयो । तसथ� िनजलाई आरोिपत कसरु ठहर 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । मलाई शङ्काको आधारमा मा� कसरुदार ठहर 
ग�रएको हो भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

�ितवादीको हकमा सजाय कम ह�न स�ु 
अदालतबाट �य� भएको राय उपय�ु छ छैन ? 
भ�नेतफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादी �भ ु माझीलाई 
अ.बं. १८८ नं. अनसुार १० वष� कैद ह�ने राय �य� 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी �भ ुमाझीले नाबािलग िसमा 
कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरी सो कसरुबाट ब�न 

िनजको घाटँी अठ्ँयाई कत��य गरी मारी पोखरीमा डुबेर 
मरकेो भान पान� िनजको लास पोखरीमा फािलिदएको 
मािथ िववेचना भइसकेको छ । सो स�दभ�मा िवचार 
गदा� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
मा "ऐनले सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� 
भएका मु�ामा सािबत ठहर ेपिन इ�साफ गन� हािकमका 
िच�ले भिवत�य हो िक भ�नेस�मको शङ्काले वा 
अपराध गरकेो अव�था िवचार गदा� कसुरदारलाई 
ऐनबमोिजम सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय 
ह�नुपन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहराई 
आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको खुलासा राय 
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु� ह��छ । अि�तम 
िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने सजायमा 
घटाई तो�न ह��छ" भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यस कानूनी �यव�थाले वारदात भिवत�य हो िक भ�न 
ह�नेस�मको शङ्काको वा अपराध गरकेो अव�था 
िवचार गदा�  कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय िददँा 
चक� ह�ने देखेमा य�तो सजाय घटाउने राय िदन सिकने 
दिेख�छ । ��ततु म�ुाका त�यह� हेदा� �ितवादी �भ ु
माझीले नाबािलग िसमाकुमारी माझीलाई जबरज�ती 
करणी गरी सो अपराधबाट ब�ने मनसाय राखी िनजको 
घाटँी �यापी �ुरतापूव�क ह�या गरी िनजको शवलाई 
डुबेर मरकेो भ�ने भान पान� पोखरीमा फािलिदएको 
दिेख�छ । यस वारदातमा �ितवादी �भ ुमाझीले २ वटा 
ग�भीर अपराध गरकेो देिख�छ । सो कुरालाई िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सिव�तार �वीकार 
गरी अदालतमा समेत �यान मारकेोमा सािबत रहेको 
अव�था छ । वारदातको यस अव�था र �ितवादीले 
गरकेो कसरुको �कृितसमेतबाट िनज �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. को सिुवधा �दान गनु�  �यायसङ्गत 
दिेखन आएन । अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह� 
समेतबाट �ितवादी �भ ुमाझीलाई कत��य �यानतफ�  
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला 
िमलेकै देिखयो । जबरज�ती करणीतफ�  सफाई िदएको 
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हदस�म स�ु फैसला उ�टी भई िनजलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) बमोिजम १२ 
(बा�) वष� कैद र ऐ. १० नं. बमोिजम ३०,०००।– 
(तीस हजार) �ितपूित�समेत मतृकका प�रवारलाई 
भराई िदने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।१२।२४ को 
फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।१२।२४ को फैसलाउपर साधकको रोहमा 
यस अदालतमा दता� ह�न आएको देिखयो ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो ।

यसमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेको छ छैन भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. मतृक वष� ५ क� िसमा कुमारीको लास 
२०६८।११।२८ गते पोखरीको पानीमा फेला परकेो 
छ । मतृकको दाया,ँ बाया ँगालामा डामह� देिखएको 
र योिन अ�वाभािवक�पले सिु�नएको समेतको 
अव�था लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । िमित 
२०६८।११।२५ गते िदउसँो छोरी िसमालाई मेरा 
ससरुालाई बोलाउन पठाएकोमा साझँस�म नआएक� र 
खोजतलास गन� �ममा ऐ. २८ गते गाउकँो पोखरीमा 
छोरीको लास फेला परकेो हो । सोही िमितबाट गाउ ँ
छाडी फरार रहेका �ितवादीलाई सोधपछु गदा� मतृक 
िसमा कुमारीलाई ललाई फकाई पोख�रतफ�  लगी 
घाटँी िथची मारी पोखरीमा फािलिदएको भनी �वीकार 
गरकेोले सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी दरखा�त 
देिख�छ ।

३. गाला, घाटँीसमेतमा घाउचोट भएको, 
योिन सिु�नएको भ�ने देिखएको र मोितको माला र 
रशेमको धागोले घाटँी चापेर मारकेो र पिछ लासलाई 
पोखरीमा फािलिदएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदन 
रहेको देिख�छ । �ितवादी �भ ुमाझीले मतृकलाई करणी 

गन� मनसायले पोखरीको िडलमा लगी िलङ्ग योिनमा 
पसाउन �यास गरकेोमा मेरो वीय� �खलन भएपिछ 
िनजकै क��ले पछुी िनजले लगाएको मालासमेतले घाटँी 
िथची मारी पोखरीमा फालेको ह� ँ। क��  परालको थु�ोमा 
लकुाई राखेको िथए ँभनी  अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो र िनजले भनेको �थानबाट मतृकको 
क��समेत बरामद भएको देिखएको तथा क��मा वीय� 
ज�तो पदाथ� लागेकोसमेत देिख�छ । बिुझएका सिुम�ा 
दवेीसमेतका �यि�ह�ले ियनै �ितवादीले मतृकलाई 
जबरज�ती करणी गरी �यान मारी फािलिदएको भ�ने 
बिुझएको भनी कागज ग�रिदएको देिख�छ । �ितवादीले 
अदालतमा आई बयान गदा�समेत मतृकलाई आफूले 
�यान मारकेो हो भनी सािबत भई जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन भनी बयान गरकेो देिखएकोमा कत��य 
�यानको कसरुदार कायम गरी अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम रायसिहत िज�ला अदालतले फैसला गरकेो र 
सोउपर पनुरावेदन अदालतले फैसला केही उ�टी गरी 
जबरज�ती करणीतफ�  समेत सजाय गन� गरी फैसला 
गरकेोमा साधकको रोहमा यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको देिखयो ।

४. �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
मतृकलाई जबरज�ती करणी गरी वीय� �खिलत 
भएपिछ मतृकलाई मारी फालेको भनी करणी र �यान 
दवुै वारदातमा सािबत रही बयान गरकेो देिखएको तथा 
अदालतमा आई बयान गदा� मतृकको �यान मा� मारेको 
हो भनी करणीतफ�  इ�कार भई बयान गरकेो भए तापिन 
िनजको स�ु बयानलाई मतृकको लासजाचँ मचु�ुका र 
शव परी�ण �ितवेदनले पिु� ग�ररहेको त�य मतृकको 
योिनसमेत सिु�नएको देिखएबाट �थािपत भएको छ । 
�ितवादीले अनसु�धानका �ममा बयान गदा� मतृकको 
क��मा वीय� पछुी परालको थ�ुोमा लकुाएको भनी भनेको 
त�यसमेत िनजले देखाएको �थानबाट मतृकको क��  
बरामद भएको र सोमा वीय� ज�तो पदाथ� देिखएकोबाट 
पिु� भएको छ । बरामद मतृकको क��लाई जाहेरवालाले 
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सनाखत ग�रिदएकोसमेतका अव�थाबाट िनजले 
मतृकलाई जबरज�ती करणीसमेत गरी �यान मारकेो 
हो भ�ने �प� पिु� भइरहेको देिख�छ ।

५. �ितवादीले पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� जाहेरवालासमेतको डरले अदालतमा 
सािबत भएको भनी भने तापिन �वत���पमा बयान 
गन� पाइने िन�प� अदालतमा कुनै डर धाकको अव�था 
रह�छ भ�ने सामा�य अव�थामा �वीकार गन� सिकने 
ह�दैँन र आफूउपर डर, धाक दबाब रहेको िवशेष अव�था 
िथयो भ�ने कुरा िनज �ितवादीले देखाउनसमेत सकेको 
छैन । तथा िनजले अनसु�धानको �ममा कत��य �यान 
र जबरज�ती करणीसमेतको वारदातमा सािबत रही 
गरकेो बयानलाई बिुझएका �यि�ह�को कागज, 
लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरी 
दरखा�त, अदालतमा भएको िनजकै बयानसमेतबाट 
�प� पिु� भइरहेको देिखएको ह�दँा िनज �ितवादी �भ ु
माझीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
तथा जबरज�ती करणीको ३(१) बमोिजम सजाय 
गरी मतृकका प�रवारलाई �ितपूित�समेत भराइिदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।१२।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । 

६. यस स�ब�धमा हाल �चिलत कानूनी 
�यव�थाले िनधा��रत गरकेो सजायस�ब�धी �ावधान 
अवल�बन गदा�  �ितवादीलाई मािथ उि�लिखत 
सव��वसिहत ज�म कैद र ज�रवानासमेतको सजाय 
िनधा�रण ग�रएको भए तापिन सजाय स�ब�धमा 
सव��वसिहत ज�म कैद गन� हालको कानूनी �ावधान 
स�ब�धमा िवचार गदा� ज�मकैद ज�तो अिधकतम 
कडा सजाय ग�रसकेपिछ सव��वसमेत ग�रनकुो 
औिच�य हालको प�रवेशमा असा�दिभ�क ह�दँै गएको 
पिन देिख�छ । ज�मकैद भ�ुान गररे समाजमा �थािपत 
ह�न िनि�कएको �यि�लाई समाजमा बसेर अिघ बढ्ने 
आधारको �पमा रहने उसको स�पूण� स�पि�बाट 

िबिहन ग�रन ुमानवीय �ि�ले समेत �यावहा�रक मा�न 
सिकँदैन । हालको कानूनी �यव�थामा ��ततु म�ुामा 
ज�तै अिधकतम सजाय तथा सव��वसमेत ग�रएको 
�यि�ले मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २७ नं. बमोिजम 
सव��वको �ि�या स�ु नभएको अव�थामा पीिडत 
वा िनजको प�रवारलाई के कसरी कुन �ोतबाट 
�ितपिुत� बझुाउने हो सोको तक� सङ्गत �यव�थासमेत 
दिेखदैँन । अिधकतम कडा सजाय भएपिछ सव��व 
गन� �ावधान तथा सव��व ग�रसकेपिछ �ितवादीकै 
स�पि�बाट �ितपूित� भराउने सजाय थप सजायको 
�पमा रहने �ावधान हालको अव�थामा �यावहा�रक 
नदेिखने भएकोले �यसतफ�  �ि�गत गरी कानूनह�लाई 
�यावहा�रक बनाउनेतफ�  पहल गनु�समेत सा�दिभ�क 
दिेखएको स�ब�धमा कानून म��ालय र कानून 
सधुार आयोगलाई समेत �यान आकष�णको लािग यो 
फैसलाको �ितिलपी उपल�ध गराई भपा�ई िमिसल 
सामेल राखी सोको जानकारी फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयलाई िदनू । ��ततु म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने
इित सवंत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।९।१६।५

म�ुा : कत��य �यान

०६९-CR-०२४५
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला स�री, गा.िव.स. 

महादेवा वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार 
शाखा राजिवराज, स�रीमा थनुामा रहेका वष� 
५८ को राजदेव म�डल

िव��
��यथ� / वादी : सोनाई खंगको जाहेरीले नेपाल सरकार

०६९-CR-०५३०
��यथ� / वादी : सोनाई खंगको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
पनुरावेदक / �ितवादी : मंगल म�डलको छोरा िज�ला 

स�री महादेवा गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने 
गोसाई म�डल मधैयासमेत

 § फौजदारी कसरुमा अिभयोग दाबी िलँदा 
को कसले के क�तो अपराध गरकेो हो 
सोबापत के क�तो दािय�व िलनुपद�छ सो 
कुरा �प� खु�ने गरी छु�ाछु�ै�पमा उ�लेख 
गरी अिभयोग एवम ् कसुर अपराधको 
दािय�वको िन�य�ल गनु�पन� ह��छ भ�ने 
फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त 
रहकेो पाइ�छ । केवल आरोप लगाउनु मा� 
कसुर �थािपत गन� आधार ह�न स�दैन । 
सबै अिभयु� समान�पमा दोषी ह�न ्भ�ने 

अनुमान गनु� कानून र �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।

(�करण नं.४)

�ितवादीका तफ� बाट :
वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायिधव�ा खगराज 

पौडेल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.

 § मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.

स�ु फैसला गन� :
मा. िज. �यायाधीश �ी िकरणकुमार पोखरले 

पुनरावेदन फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी बलराम िब�
माननीय �यायाधीश �ी मोहनबहादरु काक�

फैसला
�या.ओम�काश िम� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।११।१५ को 
फैसलाउपर वादी �ितवादी दवैु प�ले िच� नबझुाई 
परकेो पनुरावेदनप�ह� यसै अदालतको �े�ािधकार 
पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
एव ंठहर यस�कार छ:

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान अं. ८:०० 
बजेको समयमा िज�ला स�री गा.िव.स. महादेवा-
४ ि�थत थानपोखरी भ�ने �थानमा मसमेतका 
मािनसह�लाई राजदेव म�डल मधैयासमेतका 
�यि�ह�ले भाला, खकुुरी, रडसमेतले िहका�ई घाइते 
बनाएकोमा घाइतेम�ये िवनोदकुमार खंगको उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको भ�नेसमेत �यहोराको सोनाई 
खंगको जाहेरी दरखा�त ।

नेपाल सरकार

�नण�य नं. ९५८९
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पूव�मा रामच�� म�डलको खेत, पि�ममा 
िवनोद ग�ुाको बासँघारी, उ�र ह�रनारायण म�डलको 
बासँघारी, दि�ण निजकै गह�बँारी, यित चार िक�लाि�थत 
िज�ला स�री महादेवा-४ मा रहेको थानपोखरी, सो 
पोखरीको पि�म उ�रमा रहेको िपपलको बोटमनुी 
िमित २०६३।१०।११ गते िबहान सोनाई खंगसमेतका 
मािनसह�लाई राजदेव म�डलसमेतका मािनसह�ले 
भाला, रडसमेतले िहका�एको घटना�थल र पूव�मा 
राजकुमार म�डलको घर, पि�म उ�र दि�णको बाटो, 
दि�ण बेचन म�डलको फूलबारी, उ�र कारी म�डलको 
घर यित चार िक�लाि�थत िज�ला स�री महादेवा-४ 
ब�ने राजदेव म�डलको टालीले छाएको घर, सो घरको 
अगाडी आगँनसमेतमा िमित २०६३।१०।११ गते 
िबहान जाहेरवाला सोनाई खंगसमेतका मािनसह�लाई 
राजदवे म�डलसमेतका मािनसह�ले कुटिपट गरकेो 
भ�ने छु�ा छु�ै लेखाई िदएको घटना�थल मचु�ुका ।

वादी नेपाल सरकार �ितवादी राजदेव 
म�डलसमेत भएको कत��य �यान, �यान मान� 
उ�ोग म�ुामा िज�ला स�री महादेवा-४ ब�ने गोसाई 
म�डल, ऐ. ब�ने हररेाम म�डल, ऐ. ब�ने �यामस�ुदर 
म�डललाई प�ाउ गरी दाखेला गरकेो �हरी �ितवेदन ।

�यामस�ुदर म�डलको छातीमा चोट, हररेाम 
म�डलको दािहने आखँामािथ चोट र गोसाई म�डलको 
बाया ँ हातमा चोट दिेखएको भ�ने �वा��य परी�ण 
�ितवेदन ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान अं. ८:०० 
बजे िज�ला स�री महादवेा-४ ब�ने जले�र खंग र 
राजदवे म�डलिबच ज�गाको साधँ िसमानामा सामा�य 
वादिववाद ह�दँा थानपोखरी भ�ने �थानमा सोही 
िवषयले ठूलो �प िलई िनजह�को प�रवार र म�डल 
प�रवार र िनजको पिहलेका झगिडयाह� तपसी 
खंगसमेतसगँ कुटिपट ह�दँा मैलेसमेत जाहेरवालाको 
भितजो िवनोदकुमार खंगलाई िहका�एको र सो चोटको 
कारणबाट िनज घाइते भएकोमा पिछ उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको हो । उ� घटनामा मसमेत घाइते भएको 
छु । सो वारदातमा जाहेरीमा उि�लिखत यादव 

प�रवारको संल�नता िथएन भ�ने हररेाम म�डलले 
ग�रिदएको बयान कागज ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान अं. 
८ बजे जाहेरवालाको दाज ु जलसेर खंग र राजदेव 
म�डलको ज�गास�ब�धी सामा�य िववादले ठूलो �प 
िलई दवैु प�िबच कुटिपट भएकोमा म पिन छुट्याउन 
भनी गएकोमा िवनोदकुमार खंगले मलाई पिन 
िहका�एको ह�दँा िनजलाई मैले पिन कुटेको ह� ँ। राजदेव 
म�डलले िनजलाई फलामको रडले िहका�एपिछ भइुमँा 
लड्यो । �यसपिछ मसमेत भागेको हो । उपचारको 
�ममा िवनोदकुमार खंगको म�ृय ुभएको थाहा पाएको 
ह� ँ। सो वारदातमा मसमेत घाइते भएको ह� ँ। जाहेरीमा 
उ�लेख भएका यादव प�रवारको संल�नता िथएन भ�ने 
�यामस�ुदर म�डलले लेखाई िदएको बयान ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान राजदेव 
म�डलको घरमा आई जाहेरवाला सोनाई खंग, िनजको 
दाज ु जले�र खंग, जले�रको छोरा िवनोदकुमार 
खंगसमेतले राजदवे म�डलसमेतलाई िहका�उदँै छन् 
भ�ने सनेुपिछ म पिन उ� झगडा छु�ाउन गएकोमा 
मसगँ पिन आइलागेको ह�दँा मैले पिन िवनोदकुमार 
खंगलाई कुटिपट गरकेो, �ितकारमा मेरो पिन हात 
भािँचयो । सो झगडामा मसमेत धेर ै घाइते भए । 
उपचारको �ममा िवनोदकुमार खंगको म�ृय ु भएछ 
पिछ थाहा पाए ँ । उ� वारदातमा जाहेरी दरखा�तमा 
उि�लिखत यादव प�रवारको संल�नता िथएन भ�ने 
गोसाई म�डल मधैयाले ग�रिदएको कागज ।

िवनोदकुमार खंगको दाया ँआखँाको दायातँफ�  
२ इ�च गोलाईको िनलडाम, बाया ँ पाखरुामा ३ इ�च 
ल�बाईको खोि�एको दाग र ख�पर तथा िघ�चकुको 
भागमा कािटएको घाउ दिेखएको लास �कृित 
मचु�ुका ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान 
जाहेरवालाको दाज ु जले�र खंगलाई राजदेव 
म�डलसमेतका मािनसह�ले कुटिपट गद�छन् भ�ने 
सनुी मसमेतका मािनसह� उ� झगडा छु�ाउन भनी 
गएकोमा चार ै तफ� बाट घेरा हाली खकुुरी रडसमेतले 
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राजदवे म�डलसमेतका मािनसह�ले मलाईसमेत 
कुिट िवनोदकुमार खंगलाई रडले िहका�एर घाइते 
बनाएका ह�न् । उ� वारदातमा मेरो दािहने पातामा चोट 
ला�यो । घाइतेम�ये िवनोदकुमार खंगको उपचारको 
�ममा िमित २०६३।१०।१२ गते म�ृय ुभएको हो भ�ने 
घाइते राजदेव खंगले गरकेो कागज ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान जले�र 
खंगलाई राजदवे म�डलसमेतका मािनसह�ले कुटिपट 
गद� राजदेव म�डलको घरमा �याएछन् र िनजले हार 
गहुार गरकेो सनुी मसमेत छु�ाउन गएकोमा �यहा ँ
भेला ज�मा भएका गोसाई म�डल, हररेाम म�डल, 
�याम स�ुदर म�डलसमेतका मािनसह�ले मसमेतलाई 
चारतैफ�  घेरा हाली भा�न उ�कन नपाउने गरी मसमेतलाई 
िहका�ई िवनोदकुमार खंगलाई राजदेव म�डलले रडले 
िहका�ई घाइते बनाएका र पिछ उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको भ�ने घाइते ल�मण खंगले ग�रिदएको कागज ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान मेरो पित 
जले�र खंगलाई राजदेव म�डलसमेतका मािनसह�ले 
घेरा हाली कुटिपट गद�छन् भ�ने सनुी छु�ाउन भनी म र 
मेरो छोरा िवनोदकुमार खंगसमेत गएकोमा िवनोदकुमार 
खंगलाई राजदेव म�डलले फलामको रडले टाउकोमा 
िहका�ई रगत प�छे गरी भइुमँा लडाए । मसमेतलाई 
कुटिपट गर े । छोरा िवनोदकुमार खंगको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको हो । उ� घटनामा मसमेत घाइते 
भएको ह� ँभ�ने घाइते फुले�री देवी खंगले ग�रिदएको 
कागज ।

िमित २०६३।१०।११ गते म आ�नो गह� ँ
खेतबाट फक� आइरहेको अव�थामा थानपोखरी भ�ने 
�थानमा राजदेव म�डलसमेतका मािनसह�ले मलाई 
बाटो छेक� कुटिपट ग�र िघसार े र िनजको घरस�म 
लगी मरणास�न ह�ने गरी कुटे । म गहुार गहुार गरकेो 
सनुी मलाई बचाउन आएका मेरो छोरा िवनोदकुमार 
खंगलगायतका मािनसह�लाई जाहेरीमा उि�लिखत 
मािनसह�ले घेरा हाली भा�न उ�कन निदई लाठी 
फसा� खकुुरीले ज�त� कुटिपट गर े। राजदेव म�डलले 
छोरा िवनोदकुमार खंगलाई फलामको रडले टाउकोमा 

िहका�ई रगत प�छे पारी भइुमँा लडाए । मसमेत घाइते 
भए ँ । मेरो टाउको फुट्यो । उपचार गराउने �ममा 
छोराको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको घाइते 
जले�र खंगले ग�रिदएको कागज ।

�ितवादीम�येका राजदेव म�डल मधैयालाई 
प�ाउ गरी दािखल गरकेो �हरीको �ितवेदन ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान जले�र 
खंगसगँको सामा�य िववादको कारण मेरो घरमा िनज 
जले�र खंग, िनजको छोरा िवनोदकुमार खंग, जले�रको 
भाईह� रामदेव खंग, िजतन खंग, िनजको भितजो 
पन� ल�मण खंग, िनजको �ीमतीसमेत हातमा लाठी 
फ�ासमेत िलई मेरो घरमा जबरज�ती �वेश गरी ढंुगा 
मढुा गन� थालेपिछ िछमेक�ह� गोसाई म�डलसमेतका 
मािनसह�ले सो �थानमा आउदँा पनुः झगडा ह�न 
था�यो । एक आपसमा कुटिपट भयो । िवनोदकुमार 
खंगले खकुुरीले मेरो छोरा अशोककुमार म�डललाई 
�हार गन� लागेको देखी िनजलाई मैले बासँको फ�ाले 
िघ�चकुसमेतमा िहका�एको हो । घटनामा मसमेत घाइते 
भएको हो । घाइते भएका िवनोदकुमार खंग उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको सनेुको हो । दोष मेरो पिन हो । सो 
वारदातमा यादव प�रवारका मािनसह�को संल�नता 
छैन । कसैको उ�साहटमा परी सोनाई खंगले जाहेरी 
िदएको ह�नपुछ�  भ�ने प�ाउ �ितवादी राजदेव म�डलले 
ग�रिदएको बयान ।

घाइते ल�मण खंग, िजतन खंग, फुले�री दवेी 
खंग, जलसेर खंग, सोनाई खंग र रामदेव खंग सामा�य 
घाइते भएको भ�ने िनजह�को घाउ जाचँ केस फाराम ।

िमित २०६३।१०।११ गते िबहान अ.ं ८ 
बजेको समयमा जाहेरवालासमेतका मािनसह� र 
हाल प�ाउ परी आएका राजदवे म�डललगायतका 
जाहेरीमा उि�लिखत मािनसह�िबच कुटिपट ह�दँा 
जाहेरवालाको भितजो िवनोदकुमार खंग स�त घाइते 
भएकोमा उपचारको �ममा िमित २०६३।१०।११ 
गते म�ृय ुभएको हो । सो घटनामा जाहेरवालासमेतका 
मािनसह� घाइते भएका ह�न् भ�ने ब�ी मिुखयासमेतले 
लेखाएको व�तुि�थित र उ� वारदातमा हाल जाहेरीमा 
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उि�लिखत यादव प�रवारको संल�नता नदेिखएको 
भ�ने रामिकसनु ठाकुरसमेतले अलग अलग ढंगले 
लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

उि�लिखत कागज एवम् व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�को कथनसमेतबाट �ितवादीह� 
राजदवे म�डल मधैया, अशोक म�डल मधैया, गोसाई 
म�डल मधैया, कैला भ�ने �याम स�ुदर म�डल मधैया, 
कारी म�डल मधैया, भवुने�र म�डल मधैया, ह�र 
खंग, तपसी खंग, परश ुखंग, हररेाम म�डल, िसयाराम 
म�डल, हजारी म�डल मधैयाले जले�र खंगलाई 
कुटिपट गरी रहदँा छु�ाउन गएका फुले�री देवी खंग, 
िवनोदकुमार खंग, सोनाई खंग, रामदेव खंगसमेतलाई 
कुटिपट गरी िवनोदकुमार खंगको टाउको तथा िघ�चकु 
ज�तो संवेदनशील ठाउमँा फ�ासमेतले �हार गरी 
चोट परु ्याई रगत प�छे बनाई भइुमँा लडाई छोडी 
भागेको र उि�लिखत �ितवादीह�कै चोट �हारको 
कत��यबाट िवनोदकुमार खंगको उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएकोले उि�लिखत १२ जना �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३ (३) 
नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
मागदाबी ।

िवनोदकुमारले मलाई �हार गन� लागेको देखी 
मैले पिन बासँको फ�ाले हात र पछािडको िघ�चकुमा 
िहका�ए र भइुमँा लडे ँ । मैलेसमेत कुटिपट गदा� मेरो 
�ीमती �यहा ँिथइनन् । हामी र जाहेरवालािबच दोहोरो 
कुटिपट भएको र सोही चोटको कारणले िवनोदकुमारको 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो । मैले फलामको नभई 
बासँको फ�ाले िहका�एको ह� ँ । अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय नपाउनपुन� हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
राजदवे म�डलले अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले जले�र, िवनोदकुमार खंगसमेतलाई 
कुटिपट गरकेो होइन । कसले कुटिपट गरी 
िवनोदकुमारलाई मारकेा ह�न् थाहा छैन । मउपर िकन 
िकटानी जाहेरी िदएका ह�न् । �हरीमा मैले नभनेको 
�यहोरामा सही गराएका ह�न् । मैले कुनै अपराध नगरकेो 

ह�दँा सजाय पाउनपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी कैला भ�ने �याम स�ुदर म�डलले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मेरो वारदात घटनामा कुनै संल�नता 
छैन । के क�तो �हारले िवनोदको म�ृय ु भएको हो 
मलाई थाहा छैन । मैले कसैलाई पिन कुटिपट गरेको 
छैन । घटना ह�दँा मेरो बबुालाई छु�ाउन गएको ह� ँ । 
हामीलाई जाहेरवालाले कुटिपट गरेका ह�न् । �हरीमा 
मैले नभनेको कुरा लेखाएका ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी हररेाम म�डलले अदालतमा गरकेो बयान ।

घटनामा के कसको �हारबाट िवनोदकुमारको 
म�ृय ु भएको हो, मैले नदेखेको ह�दँा खलुाउन 
सि�दन । मैले कुटिपट गरकेो होइन । �हरीमा भएको 
कागज मलाई कुटिपट गरी सही गराएका ह�न् । सजायको 
बारमेा खलुाई भ�न सि�दन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी गोसाई म�डलले अदालतमा गरकेो बयान ।

झगडामा परी �. िवनोदकुमारको म�ृय ुभएको 
भनी सनेुको हो । घटनामा म संल�न नभएको ह�दँा 
जाहेरी �यहोरा झठुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
राजे�र यादवले अदालतमा गरकेो बयान ।

गाउघँरमा झगडा भई िवनोदकुमारको म�ृय ु
भएको भ�ने सनेुको हो । घटनामा म संल�न छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जगदीश यादवले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

घटनाको समय म गाउघँरमा िथइन ँ । 
झगडामा प�र िवनोदकुमारको म�ृय ुभएको भ�ने सनेुको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गोसाई यादवले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

म घटनाको समय गाउघँरमै िथइन ँ । 
गाउघँरमा राजदवे र जले�रह� िबचको झगडामा 
प�र िवनोदकुमारको म�ृय ुभएको सनेुको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी दानालाल यादवले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

घटना घटेको िदन म आ�नो खेतमा काम 
गन� गएको िथए ँ। मेरा पित राजदेव र जले�र खंगिबच 
झगडा भएको भ�ने सनेुको हो को कसको �हारबाट 
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िवनोदकुमारको म�ृय ुभएको हो थाहा भएन । म घटनामा 
सलं�न छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ल�मी देवी 
म�डल भ�ने ल�मीिनया देवीको अदालतमा भएको 
बयान ।

म ट्यसुन पढ्नको लािग घर देिख ३ िक.मी. 
रहेको िश�कको घर गएको िथए ँ। गाउमँा झगडा भयो 
भनी सनेुको हो । को कसको �हारबाट िवनोदकुमारको 
म�ृय ु भयो थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको �. 
िसयाराम म�डलले अदालतमा गरकेो बयान ।

घटना घटेको समय म गाउ ँ घरमा 
िथइन ँ। फक� आउदँा राजदेव र जले�रिबच झगडा भई 
िवनोदकुमारको म�ृय ुभएको भ�ने सनेुको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �. परश ुभ�ने परशरुाम खंगले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

वारदातको िमित समयमा म आ�नो 
गाउघँरमा िथइन ँ। म कुनै कुटिपटको घटनामा सलं�न 
छैन । िवनोदकुमारको म�ृय ुकसरी भयो मलाई थाहा 
भएन भ�नेसमेत �यहोराको �. ह�र खंगको अदालतमा 
भएको बयान ।

घटनाको समयमा म गाउ ँ घरमा िथइन ँ । 
राजदवे र जले�रिबच झगडा भयो भ�ने सनेुको हो 
िवनोदकुमारको म�ृय ुकसरी भयो थाहा भएन भ�नेसमेत 
�यहोराको �. तपसी खंगले अदालतमा गरकेो बयान ।

म घर बािहर प�जाबमा भएको ह�दँा घटनाको 
बारमेा थाहा भएन । मउपरको जाहेरी �यहोरा झठुा हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �. कारी म�डलले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मतृक िवनोदकुमारको म�ृय ु कसरी भयो 
मलाई थाहा भएन । घटनामा म सलं�न छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको �. भवुने�र म�डलले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

म प�जाबमा भएको ह�दँा घटनाको बारमेा 
थाहा छैन । मतृक िवनोदकुमारको म�ृय ु कसरी भयो 
थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको �. हजारी म�डलले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

घटनाको समय म ट्यसुन पढ्न राजिवराज 

आएको िथए,ँ घटनामा म संल�न छैन । मतृक 
िवनोदकुमार म�डललाई मैले कुटिपट गरी �यान 
मारकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �. अशोककुमार 
म�डलले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमिसल संल�न �माणबाट त�काल यी 
�ितवादीह� राजदेव म�डल, गोसाई म�डल, हररेाम 
म�डल, �याम स�ुदर म�डल आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार देिखन आएकोले िनजह�लाई म�ुा 
पपु��को िनिम� िनयमानसुार िसधा खान पाउने गरी 
थनुामा रा�न थुनवुा पजु� िदई कारागार शाखामा 
पठाउन ुभ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको िमित 
२०६३।११।१३ को थुनछेकको आदेश ।

पिछ �माण ब�ुदा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
त�काल म�ुा पपु��को िनिम� �. जगिदश यादव, 
राजे�र यादवबाट जनही �. १५,०००।– नगद 
धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िलई तारखेमा 
रा�न,ु मागबमोिजमको धरौट जमानत िदन नसके 
िनयमानसुार िसधा खान पाउने गरी थुनामा रा�न 
पठाउन ुभ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको िमित 
२०६३।११।१६ को थुनछेकको आदेश ।

त�काल म�ुा पपु��को िनिम� �. दानालाल 
यादव, �. गोसाई यादवबाट जनही �. १५,०००।– का 
दरले नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िलई 
तारखेमा रा�न ुभ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको 
िमित २०६३।११।२३ को थनुछेकको आदेश ।

यी �. ल�मीिनया दवेीबाट �. ५०००।– 
नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िलई 
तारखेमा रा�न ुभ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको 
िमित २०६३।११।२८ को थनुछेकको आदेश ।

�. िसयाराम म�डल नाबालक ह�न् होइनन् 
त�काल एिकन नभएकोले कानूनबमोिजम िसधा खच� 
पाउने गरी थुनामा रा�न कारागार शाखा स�रीमा 
पठाई िदन ु भ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको 
िमित २०६३।१२।१९ को थनुछेकको आदेश ।

त�काल यी �ितवादीह� तपसी खंग, 
परश ुखंग, ह�र खंग कसरुदार देिखन आएकोले पिछ 
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�माण ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी त�काल 
म�ुा पपु��को िनिम� यी �ितवादीह�लाई थनुामा 
रा�न िनयमानसुार िसधा खान पाउने गरी थनुवुा पजु� 
सिहत कारागार शाखा स�रीमा पठाई िदन ुभ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु अदालतको िमित २०६४।२।२३ को 
थनुछेकको आदेश ।

�माण ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
त�काल म�ुा पपु��को िनिम� यी �ितवादी कारी 
म�डललाई तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेत �यहोराको 
स�ु अदालतको िमित २०६५।२।२९ को थनुछेकको 
आदशे ।

पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
त�काल म�ुा पपु��को िनिम� यी �ितवादी भवुने�र 
म�डललाई तारखेमा रा�न ुभ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०६५।३।८ को थनुछेकको आदशे ।

त�काल म�ुा पपु��को िनिम� यी �ितवादी 
हजारी म�डललाई तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु अदालतको िमित २०६५।३।१७ को 
थनुछेकको आदेश ।

त�काल म�ुा पपु��को िनिम� यी �ितवादी 
अशोककुमार म�डललाई तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु अदालतको िमित २०६५।३।१८ को 
आदशे ।

घटनामा �ितवादीह�को संल�नता छैन, 
मतृकलाई कसले मार ेथाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको 
�. दानालाल, �. गोसाई, �. िसयाराम, �. तपसी, �. 
परशरुाम, �. ल�भीिनया देवी, �. गोसाई म�डल, �. 
ह�र खंग, �. जगिदश, �. भवुने�र, �. कारी म�डल, 
�. अशोक म�डलसमेतका सा�ी ल�मी यादव, 
देवनारायण यादव, राज कुमार यादव, पाचँ ु खंग, 
कसमुलाल यादव, िजतन साह, ��दी खंग, गौरीशंकर 
यादव, अवध म�डल, जागे�र म�डल र रामद� 
यादवले अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी राजदेव म�डलले मतृक 
िवनोदकुमारलाई फ�ाले िघ�चकुमा हानेर लडाई 
मतृकको म�ृय ु भएको हो । सो घटनामा अ�य 

�ितवादीह�को संल�नता छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�. हररेाम म�डल, �याम स�ुदर म�डल, राजदेव 
म�डलसमेतका सा�ी सिुदप यादव, श�भ ु यादव, 
सौदागर यादव, रामादेश म�डलले अदालतमा गरेको 
बकप� ।

मतृक िवनोदकुमारलाई �. राजदेव म�डलले 
िघ�चकुमा रड तथा फ�ाले हानी मारकेा ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका बि� मिुखया, 
कैशनलाल यादव, रामानारायण यादव, मने�र यादव, 
रामिकसनु ठाकुर, �याम म�डल, घटना�थल �कृित 
मचु�ुकाका िकसनु देव म�डल, सकुदेव म�डल, राजदेव 
म�डल, घाइते ल�मण खंग, िजतन खंग, रामदेव खंग, 
फुले�री दवेी, जले�र खंग तथा जाहेरवाला सोनाईले 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी राजदेव म�डललाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� गोसाई म�डल मधैया, कैला 
भ�ने �याम स�ुदर म�डल, हररेाम म�डल, अशोककुमार 
म�डल, िसयाराम म�डल, हजारी म�डल, कारी 
म�डल, भवुने�र म�डल, ह�र खंग, तपसी खंग, परश ु
खंग, ल�मी देवी म�डल, दानालाल यादव, राजे�र 
यादव, जगिदश यादव र गोसाई यादवसमेतले आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
स�री िज�ला अदालतको िमित २०६६।७।१९ गतेको 
फैसला ।

मैले मतृक िवनोदकुमारको �यान मान� 
पूव� षड्य�� पिन नगरकेो र मनसाय पिन िथएन । 
मानु�पन�स�मको �रसइबी अदावतसमेत छैन । लकु� 
चोरीकन कुटेको पिन छैन । मेर ैघर आगँनमा जबरज�ती 
�वेश गरी मलाई तथा मेरो छोरालाई खकुुरीले काटी 
मान� लागेको अव�थामा खकुुरी �हार रो�न बासँको 
लाठीले �ितर�ा गदा� िनजको हातबाट खकुुरी भइुमँा 
झरकेो हो । सोही खकुुरी पनुः उठाई �हार गन� ला�दा 
मेरो तथा मेरो छोराको �यान जोगाउन बासँको लाठीले 
�ितर�ा गदा� मतृक िवनोदकुमारलाई साधारण चोट 
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लागेको हो । घटना�थलमै िनजको म�ृय ुभएको पिन 
छैन । घटना�मअनसुार भिवत�य भएको �� ैदेिख�छ । 
�यानस�ब�धीको ५, ६ र ७ नं. ले तोकेको पूवा�व�था 
भएकोमा �यानस�ब�धीको १३(३) नं. को अव�था 
लागू ह�दँैन । वारदात गन� गराउने िनयत नभई भएको 
वारदातलाई आपरािधक ि�याकलाप भएको नदेिखदँा 
कसरु गरकेो भ�न निम�नेमा मलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरकेो स�री िज�ला अदालतको 
फैसलामा गि�भर कानूनी �िुट ह�दँा सो बदर गरी मलाई 
झठुा अिभयोगदाबीबाट फुस�द ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको राजदेव म�डलको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा पेस गरकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� 
गन� कागज �माणह�को िव�मानता ह�दँा ह�दँै �ितवादी 
राजदवे म�डलबाहेक अ�य �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई िदई गरकेो स�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।७।१९ गतेको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
सो फैसला बदर गरी स�पूण� �ितवादीह�लाई स�ु 
अिभयोग माग दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� । 

�ितवादीम�येका राजदेव म�डलको 
हकमा हेदा� जाहेरवालाले स�ु जाहेरी दरखा�त 
र अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा�समेत 
यी �ितवादी उपर गडाउ गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । यी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र स�ु 
अदालतसम� सािबत भई गरकेो बयानलाई शव परी�ण 
�ितवेदन तथा जाहेरवाला र बिुझएका मािनसह�ले 
अदालतसम� गरकेो बकप�बाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा यी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु 
अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकएन 
भने अ�य �ितवादीह� गोसाई म�डल मघैयासमेतको 
हकमा वादीका सा�ीह�ले पिन यी �ितवादीह�म�ये 
को कसको संल�नता िथयो �प� खलुाउन सकेको 
छैन । यी �ितवादीह�बाट �माण ला�ने कुनै दशी 
बरामद भएको दिेखएन । यिद यी �ितवादीह� सबैले 

मतृकलाई कुटिपट गरकेो भए मतृकको शरीरमा ज�त� 
चोट पटक देिखनपुन� िथयो तर ख�पर तथा घ�ुचकुको 
भागमा मा� मरणास�न चोट रहेको दिेख�छ । केवल 
अिभयोग लगाउन ुमा� कसरु �थािपत गन� आधार ह�न 
स�दैन । �य�तो अिभयोग वादी प�ले शङ्कारिहत 
तवरबाट �मािणत गन� स�नपुद�छ । यसरी �ितवादी 
राजदेव म�डलबाहेक यी उि�लिखत �ितवादीह� 
उपर ठोस सबदु �माणको अभावमा अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठहर ्याई स�ु िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला िमलेकै देिख�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला । 

वारदात भएको �थान मेर ैघर आगँन हो मतृक 
िवनोद खंग र िनजको बाब,ु ठूलो बाब ुर अ�य नाताका 
�यि�ह�समेत िमली ह�ल बाधँी मेर ै घर आगँनमा 
आई म र मेरो छोरोलाई कुटिपट गन� थालेपिछ 
आ�नो �यान बचाउनको लािग दोहोरो कुटिपट भई 
िनजलाई मैले साधारण लाठीले �हार गदा� िनजको 
घ�ुचकुमा लागेपिछ िनजकै बाब,ु बडाबाबसुमेतले के 
कता लादँा िनजको म�ृय ु भयो मलाई थाहा भएन । 
िनज मतृक र िनजसगँ साथ आएका �यि�ह�ले ह�ल 
बाधँी हामीलाईसमेत कुटिपट गरकेा ह�दँा घा ँजाचँ भई 
स�री िज�ला अदालतमा दोहोरो कुटिपट म�ुा चलेको 
िथयो । मैले �हरीमा कागज गदा� र अदालतमासमेत 
बयान गदा� मतृक िबनोद खंगसगँ साधारण कुटिपट 
ह�नपूुव� मैले िनजलाई मान� �रसइवी अदावत रहेको 
भ�ने कुरा किहकँतै �मािणत भएको छैन । मैले 
आ�नो घर छाडेर अ�य� गई षड्य��पूव�क िनजलाई 
कुटिपट गरकेो नभई साचँो स�य त�यलाई मैले 
बताएको अव�थामा स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले �यानस�ब�धीको महलको ५ र ६ 
नं. बमोिजमको त�य र काननुको �योग गरी सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम कसरु 
ठहर ्याएको कुरा त�य र कानूनको रोहमा निमलेकोले 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला कानून र 
�यायको �ितकूल भएकोले सो फैसला बदर गरी झूठा 
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अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउ ँभ�ने �यहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी राजदेव म�डलले यस अदालतमा 
दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

��ततु म�ुाको वारदातमा मतृक िवनोद 
खंगको ख�पर तथा घ�ुचकुको भागमा घाउ रहेको 
दाया ँ आखँाको दायातँफ�  िनलडाम रहेको बाया ँ
पाखरुामा खोि�एको दाग रहेको एकभ�दा बढी ठाउमँा 
घाउ खत रहेको देिखदँा मतृकलाई एकजना भ�दा धेर ै
�यि�ह�ले ह�लह��जत गरी �हार गरकेो कुरा िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट पिु� भइरहेको अव�थामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) र ५४ िवपरीत 
एकजना �ितवादी राजदवे म�डललाई मा� सजाय गरी 
अ�य �ितवादीह�लाई सफाई िदने गरी भएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) र १७(३) 
नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ समेतको 
�या�या �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम अ�य �ितवादीह�समेतलाई सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकारले यस 
अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक एवं दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� आज इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
सह-�यायािधव�ा �ी खगराज पौडेलले अिभय�ु 
राजदवे म�डलबाहेक र अ�य �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला 
िमलेको छैन मतृकको लास जाचँ �ितवेदन हेदा� 
िनजको शरीरमा एकभ�दा बढी चोटपटक  लागेको, 
३ इ�च गिहरो घाउ देिखएको, �हरीमा कागज गन� 
�यि�ह�ले ह�ल ह��जत बाधँी लाठा, फसा�, रड, खकुुरी 
�हार गरी मतृकको म�ृय ु भएको भ�नेस�मको बयान 
कागज ग�रिदएको, घटनाका च�मिदद गवाह एवम् 
पीिडत जाहेरवाला सोनाई खंगले घटना ह�ल ह��जत 
बाधँी धेर ै जना भई घटाएको भनी अदालतमासमेत 
बकप� उ�लेख ग�रिदएको, �ितवादीह� र मतृकिबच 

ज�गाको साधँ िसमानाको िववादमा �रसइवी रहेको भनी 
�ितवादीह�को बयानमा दिेखएको, दोहोरो कुटिपट 
भएको कुरामा यी �ितवादीह� सािबत रहेको, स�पूण� 
�ितवादीह�समेतको सलं�नतामा मतृकको म�ृय ुभएको 
कुराको पिु� भइरहेकोमा �ितवादी राजदवे म�डललाई 
मा� सजाय गरी अ�य �ितवादीलाई सफाई िदएको 
स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा स�ु िज�ला अदालतले गरेको 
फैसलालाई सदर गन� ग�र भएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक 
�ितवादी र नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ स�दैन । सोतफ�  िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

िमिसल अ�ययन ग�र हेदा� िमित 
२०६३।१०।११ गते िबहान ८.०० बजेको समयमा 
स�री िज�ला, महादेवा गा.िव.स. ४ ि�थत थानपोखरी 
भ�ने ठाउमँा जले�र खंग प� र �ितवादी राजदेव 
म�डल मधैयाह� िबच सामा�य िववादको कारणले एक 
आपसमा कुटिपट ह�दँा राजदेव म�डलको चोटिपरको 
कारणले जाहेरवाला सोनाई खंगको भितजा िबनोद 
कुमार खंगको म�ृय ु भएको भ�ने �यहोराको जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल �कृित मचु�ुका, लासजाचँ 
�कृित मचु�ुका, मौकामा बिुझएका मािनसह�, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�समेतको भनाई 
�ितवादी राजदवे म�डलसमेतको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानसमेतले गदा� �ितवादीह� 
गोसाई म�डल मधैया, �याम स�ुदर म�डल मधैया, 
हररेाम म�डल मधैया, अशोककुमार म�डल, िसयाराम 
म�डल मधैया, हजार म�डल मधैया, कारी म�डल 
मधैया, भवुने�र म�डल मधैया, ल�मी देवी म�डल, 
ह�र खंग, परश ु खंग, तपशी खंग, दाना लाल यादव, 
राजे�री यादव, जगदीश यादव र गोसाई यादवको 
उ� वारदातमा संल�नता रहेको �ितवादीह� राजदेव 
म�डल मधैया, �यामस�ुदर म�डल मधैया, हररेाम 
म�डल मधैया, िसयाराम म�डल मधैया, हजारी म�डल 
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मधैया, कारी म�डल मधैया, भवुने�र म�डल मधैया, 
ह�र खंग, परश ु खंग तपिस खंगको ��य� संल�नता 
देिखएको ह�दँा िनजह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. िवपरीतको काय� 
भएको ह�दँा िनजह�लाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न र अ�य �ितवादी ल�मी देवी म�डल, दानालाल 
यादव, राजे�र यादव, जगदीश यादव, गोसाई यादवको 
उ� घटना घटाउनमा अ��य� संल�नता भएकोमा 
िनजह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १७(३) नं. िवपरीतको कसरु अपराध 
भएकोले ऐ. को १७(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग माग दाबी भएकोमा 
स�ु र स�री िज�ला अदालतले �ितवादी राजदेव 
म�डललाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम ठहर ्याएको 
र अ�य �ितवादीह�लाई सफाई िदएको फैसलाउपर 
परकेो दोहोरो पनुरावेदनलाई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले पिन सदर गरेको देिख�छ । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी राजदेव 
म�डल र अ�य �ितवादीह�को वारदातमा के क�तो 
सलं�नता िथयो र िनज �ितवादीह�लाई के क�तो 
सजाय ह�नपुछ�  भिन िवचार गदा�  �ितवादी राजदेव 
म�डलले मतृक िवनोदकुमार खंगसगँ आ�नै घरमा 
कुटिपटको वारदात भएको, आफूले लाठा फ�ाले 
�हार गरकेो कारण उपचारको �ममा िनज िवनोदको 
म�ृय ु भएको भ�ने कुरा अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतमासमेत आरोिपत कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो पाइ�छ । लासजाचँ �कृित मचु�ुका, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुकामा 
ब�ने �यि�ह�ले र वादी प�का सा�ीह� र िनज 
�वयंले राखेका सा�ीह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा�समेत अिभयोग दाबीलाई पिु� ह�ने गरी मतृक िवनोद 
खंगलाई िनज �ितवादी राजदेव म�डलले नै बासँको 
फ�ाले िहका�ई मारकेो हो भनी बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ भने �वा��य परी�ण �रपोट� हेदा� िनजको 
म�ृयकुो कारणमा Head Injury भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादीम�येका राजदवे म�डलले मतृक 

िवनोदलाई दोहोरो कुटिपटमा वारदातको �ममा 
साधारण बासँको फ�ा �हार गरी िघ�चकुमा लागको 
चोटले िवना �रसइबी भिवत�य परी म�ृय ु भएकोले 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन । सोही महलको ५ नं. बमोिजम 
भिवत�यमा मा� सजाय ह�नपुन� हो भनी िजिकर िलए 
तापिन यी �ितवादी राजदेव म�डलले अिधकार�ा� 
अिधकारी र स�ु अदालतमा समेत मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो कुरामा सािबतै रही गरकेो बयानलाई मािथ 
उि�लिखत शव परी�ण �ितवेदन तथा बिुझएका 
वादी, �ितवादीका सा�ीह�को बकप�बाट समेत 
पिु� भएको देिखएको छ । आफूले गरकेो कत��यबाट 
मािनस मन�स�ने देिखएको अव�थामा िनजको उ� 
५ नं. को िजिकर आकिष�त ह�ने देिखदँनै । अतः यी 
�ितवादी राजदवे म�डललाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरेको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।

३. मतृकलाई मान�स�मको पूव� �रसइबी र 
मान� मनसाय नभई त�काल उ�प�न भएको िववादको 
प�रणाम�व�प दवुै प�िबचको िववादमा भएको दोहोरो 
कुटिपटको प�रणाम �व�प �ितवादी राजदेव म�डलले 
गरकेो �हारबाट मतृक िवनोदकुमार खंगको म�ृय ु
भएको अव�था रहेको देिखदँा िनजउपर अिभयोगप�मा 
मागदाबी िलएअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� �यायोिचत नभएको ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. ले १५ वष� कैद गदा� इ�साफ पन� र सजायको 
उ�े�य पिन परुा ह�ने ह�दँा �ितवादी राजदेव म�डललाई 
कैद वष� १५ प�� ह�ने ठहछ�  ।

४. अब अ�य �ितवादी गोसाई म�डल मधैया, 
कैला भ�ने �याम स�ुदर म�डल मधैया, हजारी म�डल 
मधैया, कारी म�डल मधैया, भवुने�र म�डल मधैया, 
ह�र खंग, तपसी खंग, परश ुखंग, ल�मी दवेी म�डल, 
दाना लाल यादव, राजे�र यादव, जगिदश यादव, 
गोसाई यादव, अशोककुमार म�डल मधैया, िसयाराम 
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म�डल, हररेाम म�डल मधैयाको हकमा िवचार गदा� 
स�ु अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� आफूह�ले 
आरोिपत कसरु नगरकेो र वारदातको समयमा 
घटना�थल भ�दा अ�य�ै रहेको भनी कसरुमा पूण�तः 
इ�कार रिह बयान गरकेो पाइ�छ भने घटना�थल 
�कृित मचु�ुका हेदा� घटना ह�दँा ह�ल ह��जत भएको 
र सो घटना घटेको समयमा यी �ितवादीह�ले को 
कसले के के कसरु गर ेभनी अिभयोगप�मा �प��पमा 
अिभयोग नलगाई गो�ारा�पमा अिभयोग लगाइएको 
पाइ�छ । जाहेरवाला तथा मतृकका आमा तथा 
बाबहु�ले पिन यी �ितवादीह�ले के कुन हितयार 
�हार गर े भिन िकटानी ग�र लेखाउन सकेको छैन । 
यी �ितवादीह�का सा�ीह�ले स�ु अदालतमा आई 
िनजह� वारदात समयमा उपि�थत नरहे, नभएको 
भिन �ितवादीह�ले पूण��पमा इ�कारी साथ गरकेो 
बयानलाई पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
अिभयोग मागदाबीमा ह�ल ह��जत भई कुटिपट गरी मतृक 
िवनोद कुमार खंगको म�ृय ुभएको भिन गो�ारा�पमा 
अिभयोग लगाइएको र आरोिपत �ितवादीह� सबैले 
ह�ल ह��जत गरी कुटिपट एवम् �हार गरकेो भए िनज 
मतृकको शरीरमा अ�यिधक चोटपटक देिखनपुन�मा 
सो रहे भएको पिन िमिसल सलं�न कागज �माणबाट 
समेत दिेखन आएन । फौजदारी कसरुमा अिभयोग 
दाबी िलदँा को कसले के क�तो अपराध गरकेो हो 
सोबापत के क�तो दािय�व िलनपुद�छ सो कुरा �प� 
ख�ुने गरी छु�ाछु�ै�पमा उ�लेख गरी अिभयोग एवम् 
कसरु अपराधको दािय�वको िन�य�ल गनु�पन� ह��छ 
भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
पाइ�छ । केवल आरोप लगाउन ुमा� कसरु �थािपत 
गन� आधार ह�न स�दैन । सबै अिभय�ु समान�पमा 
दोषी ह�न् भ�ने अनमुान गनु�  कानून र �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह� उपरको आरोपको प�्ुयाई शङ्कारिहत 

तवरले पिु� ह�न सकेको देिखएन । शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी कानूनको सव�मा�य 
िस�ा�तको आधार भएबाट ठोस सबदु �माणको 
अभावमा �ितवादीह� गोसाई म�डल मधैया, 
�याम स�ुदर म�डल मधैया, हररेाम म�डल मधैया, 
अशोककुमार म�डल, िसयाराम म�डल मधैया, हजारी 
म�डल मधैया, कारी म�डल मधैया, भवुने�र म�डल 
मधैया, ल�मी देवी म�डल, ह�र खंग, परश ुखंग, तपसी 
खंग, दानालाल यादव, राजे�र यादव, जगिदश यादव र 
गोसाई यादवसमेतले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने 
ठहर ्याई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम 
गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
राजदेव म�डललाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ ले १५ 
वष� कैद सजाय गन� गरी फैसला भएकोले स�ु िज�ला 
अदालतबाट सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहरी भएको 
फैसला सदर गन� ग�रएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसलाबमोिजम कसेको लगत क�ा 
गरी १५ वष� कैदको लगत क�न ु भनी स�ुमा लेखी 
पठाउनू ----------------------------------------------१
सरोकारवालाह�ले न�कल माग गर े िनयमानसुार 
िदनू --------------------------------------------------२
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ------------------------३

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

इजलास अिधकृतः गजे��बहादरु िसंह
इित सवंत् २०७२ साल पसु १६ गते रोज ५ शभुम् ।
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