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�काशक�काशक 
सव��च अदालतसव��च अदालत    

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

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.नं. २०४३८पो.व.नं. २०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

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

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�नमहज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�निसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�न  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेअजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  
माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नेपाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानुसार गनु� पन�छ :  

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७७, असोज, िन.नं.१०५१०, प�ृ १०१३ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७७, असोज – १ वा २, प�ृ १ 
 

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला । 
 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने �थानमा 
कुनै श�द नेपाली युिनकोड फ�टमा टाइप गरी खो�न स�नहु��छ । वभेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् 
खोजमा गई िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा 
समेत हेन� स�नहु�नेछ । 

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   
ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  
अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   
�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  
अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  

आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   
यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   
�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

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

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सगँालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले 
आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 
�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०५१० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िनम�लमान 
तुलाधरसमेत 

िव�� 
अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 सं�था दता� ऐन, २०३४ मा �यव�था 
भएबमोिजम दता� भएको संगिठत सं�थाल े
गरकेो काम साव�जिनक पद धारण गरकेो 
�यि�को प�रभाषािभ� नपन� देिखँदा �य�तो 
सं�थाको काम कारबाही बारेमा अनुगमन 
गन�समेतको अि�तयारी अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगमा रह ेभएको नदेिखने । 

१०२५ 

2=  

१०५११ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

भ�बहादुर 
आलेसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा 

जनसं�या म��ालय, 
रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 पिहला िव�मान रहकेो ऐन कानूनको 
�यव�थाबमोिजम �शासिनक �ि�या पूरा 
गरी भएको �थािपत िवषयव�तुलाई पिछ 
बनेका ऐनका आधारमा प�रवत�न गदा� �यसले 
�थािपत कानूनी �यव�थामा नै खलल पु�न 
गई अ�यवि�थत प�रि�थितको िसज�ना ह�ने 
भएकाले ऐनको �योग प�ात् दश� 
(retrospective) िस�ा�त �ितकूल ह�न 
नस�ने । 

१०४२ 

3=  

१०५१२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

कृ�ण�साद 
उ�ेतीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 िनवेदकह�ले २५ वष� �यतीत ह�दँास�म 
आ�नो ज�गाको कुनै मुआ�जा तथा 
�ितपूित� पाउन सकेको अव�था देिखन 
नआएबाट पैसाको समयानुसार मू�य (Time 
Value of Money) समेतलाई म�यनजर 
राखी अिध�हण ग�रएका ज�गाको उिचत 
मुआ�जा तथा �ितपूित� पाउनुपन� । 

१०४५ 

4=  

१०५१३ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान र 
�यान मान� उ�ोग 

िदलबहादुर लामा 
मो�ानसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 समूहमा रही वारदात�थलस�म पुगेको भ�ने 
आधारमा मा� सबैलाई मु�य अपराधीसरह 
�यवहार गनु� उिचत ह�दैँन । समूहमा रहने 
हरके �ितवादीको अपराधमा संल�नता तथा 
िनभाएको भूिमका पुि� भई सोही आधारमा 
मा� कसुर कायम ग�रनु पन� । 

१०५७ 

5=  

१०५१४ 
 

संयु� 
 

ब�िकङ कसुर 

गोिव�द उपा�याय 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अनुस�धानको िसलिसलामा कुनै एक 
कसुरमा तहिककात आर�भ भएको तर 
अनुस�धान तहिककात गद� जाँदा अक� कसुर 
हो भ� ने देिखएको अव�थामा सफाइको 
मौका िदई आव�यकताअनुसार थप �माण 

११०२ 



 

ii

सङ्कलन गरी सु�मा आर�भ गरकेो 
अनुस�धान तहिककातभ�दा फरक कसुरमा 
अिभयोजन गन� �चिलत नेपाल कानूनले 
ब�देज लगाएको नदेिखएकोले चोरीको 
रोहबाट अनुस�धान आर�भ भई बैङ्िकङ 
कसुरतफ�  थप अनुस�धान गरी सोही िवषयमा 
अिभयोग लगाउने काय�लाई अ�यथा भ� न 
निम�ने ।  

6=  

१०५१५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

ई�र�साद 
अिधकारी 

िव�� 
काठमाड� 

महानगरपािलकाको 
काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 स�झौताअनुसार घर ज�गा कर ितन�, 
बुझाउने दािय�व िनवेदकमा रहकेो 
अव�थामा सो सत� �ितकूल ह�ने गरी घर 
ज�गा कर बुझाउने दािय�व अक� प�मा 
रह�छ भनी ठहर गन� निम�ने । 

१११३ 

7=  

१०५१६ 
 

संयु� 
 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

�ी नेपाल राि��य 
िन�न मा�यिमक 
िव�ालयसमते 

िव�� 
असमु�ना खातुन 

 िश�ा ऐन तथा िश�ा िनयमावली, २०५९ 
को दफा ३० ल े अिधकार �दान नै नगरकेो 
िवषयमा अिभभावक भेलाको सव�स�मत 
िनण�य आधार देखाई िश�क सेवा आयोगको 
िसफा�रसबमोिजम �थायी िनयुि� �ा� त 
िश�कलाई पटकपटक हािजर ह�न जाँदा 
िव�ालयमा हािजर नगराई फका�उने काय� 
कानूनस�मत नदेिखने । 

११२१ 

8=  

१०५१७ 
 

संयु� 
 

ठगी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िव�दे�र�साद 
केशरीसमेत 

 अपराधको मा�ानुसार सजायको िनधा�रण 
गनु�पद�छ । ठूलो अपराध गन� र तुलना�मक 
�पमा सानु अपराध गन� अपराधीलाई एउटै 
सजाय गनु� �यायसङ्गत ह�दैँन । �यसकारण 
सजाय िनधा�रण गदा� अपराधको ग�भीय�, 
अपराध गदा�को प�रि�थित र �चिलत 
कानूनी �यव�था हनुे�पन� ।  

११२७ 

9=  

१०५१८ 
 

संयु� 
 

��ाचार (घुस / 
�रसवत) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ुव�साद वा�ल े

 कसैको दबाब, �भावमा परी वा आ�नो 
घोिषत, अघोिषत राजनीितक वा अ�य 
आ�थाको कारण मािथ�लो तहमा ह�ने 
सं�थागत ��ाचारलाई लुकाउन दबाउन वा 
�काशमा �याउन निदन अनुस�धानकता�ले 
कुनै �कारको भूिमका खे�दछ भने �य�ता 
अनुस�धानकता� �वत�� अनुस�धान गन� 
अस�म ह�ने । 

११४३ 



 

iii

10=  

१०५१९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�मोदकुमार खड्का 
िव�� 

नेपाल सरकारसमेत 

 रीतपूव�क तामेल भएका �यादलाई सुनुवाइको 
मौका िदने नाउँमा बदर गद� जाने हो भने 
अदालतका काम कारबाहीह� अ� तहीन 
�पमा रिहरहने, द�डहीनता बढ्ने, �याियक 
�ि�या अव�� भई समाजमा अशाि�त 
बढ्न जानेसमेत देिखएकोले य�ता रीतपूव�क 
भएका काम कारबाहीह�लाई समथ�न गद� 
�याियक माग� अव�� ह�नबाट जोगाउने 
दािय�वसमेत अदालतको ह�ने ।  

११५३ 

11=  

१०५२० 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

हमेराज भ�ने 
िहमराज खड्का 

 �वा��य परी�ण तथा अ�य सबुद �माणबाट 
�मािणत नभएको तथा पीिडत र जाहरेवाली 
दुवैजनाले अदालतमा �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी 
�ितकूल बकप� गरकेो अव�थामा व�तुिन� 
ठोस �माणको अभावमा केवल िकटानी 
जाहरेी दरखा�तको आधारमा मा�ै 
�ितवादीले आरोिपत जबरज�ती करणीको 
कसुर गरकेा ह�न् भनी िव� वास गन� नसिकने । 

११५७ 

12=  

१०५२१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

बिहरी 
धुिनयायीसमेत 

िव�� 
ि�यिटभ नेपाल 
बचत तथा ऋण 

सहकारी सं�था िल., 
�धान काया�लय, 
कलैया, बारासमेत 

 िललाम सकार गरकेा िक�ाह�मा सोही 
सकार िमितबाट नै हक िसज�ना भइसकेको 
मा�नुपन� । हक िसज�ना भइसकेको ज�गालाई 
कसैले आपसी सहमित गररे कानूनबमोिजम 
िसिज�त भइसकेको ते�ो प�को हक मेट्ने 
गरी करारनामाको िवषयव�तु बनाउन 
कानूनत: निम�ने । 

११६७ 

13=  

१०५२२ 
 

संयु� 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

मनोजकुमार साह 

 मृतकसँग �ितवादीको पूव�िचनजान �रसइवी 
नह�नु नै लापरवाही नह�ने भ�ने होइन, सवारी 
चलाउँदा चालकले गाडी कि�को 
होिसयारीपूव�क चलाएको िथयो र िनजले 
चलाएको सवारी साधन िनजको िनय��णमा 
िथयो िथएन भ� ने कुरा लापरवाहीको लािग 
मह�वपूण� िवषय ह�ने । 

११७८ 

14=  

१०५२३ 
 

संयु� 
 

रा�य िव��को 
अपराध 

नेपाल सरकार 
िव�� 

अ�जन के.सी.समेत 

 कानूनले �प� �पमा प�रभािषत गरी कसुर 
मानेको िवषयमा �य�तो कानूनको �प� 
उ�लङ्घन गरकेो भनी �थािपत नभएस�म 
अक�  �योजनलाई बनेको िव�मान कुनै 
कानूनी �ावधानलाई तानतुन पाररे �या�या 
गरी कसुर कायम गन� (NULLUM 

११८७ 



 

iv

CRIMEN SINE LEGE) र सजाय गन� 
(nulla poena sine lege) नह�ने ।   

15=  

१०५२४ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा क�ित�नाथ 
शमा�समेत 

िव�� 
मि��प�रषद् , 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 महामारीको स�ब�धमा सरकारले कोष वा 
अ�य मा�यमबाट �थानीय िनकायको खच� 
�देश सरकारको स�बि�धत म��ालय तथा 
सङ्घीय सरकारको स�बि�धत म��ालयमा 
�ा� गरी िव�ुतीय मा�यम वा वेबसाइटमा 
एक�कृत �पमा राखी �य�तो सूचना माग गन� 
कोही �यि�ले िनवेदन िदएमा �ि�या पु� याई 
िलिखत सूचना िदनुपन� । 

१२११ 

16=  

१०५२५ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

प�र�ण भ�ने 
रामप�र�ण ठाकुर 

 कुनै आिधका�रक �यि�को रोहवरमा 
मृतकको भनाइ �य� नभएको र �यसलाई 
�ामािणक मा�यता िदनुपन� आव�यक रोह 
रीत नपुगेकोमा मृतकले मृ�यु ह�नुपूव� �य� 
गरकेो भनाइले �ामािणक मू�य र मा�यता 
रा� न नस�ने । 

१२२२ 

17=  

१०५२६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा रोशनी 
पौड्यालसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

सिचवालय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 महामारीको िवषयको िनि�त र पह�चँयो�य 
सूचना, स��ेषणको जोिखमता घटाउन र 
समाजमा गलत सूचना जानबाट रो�न 
मह�वपूण� रहकेो ह��छ । तर य�तो सूचनाले 
ला�छनाको जोिखमतालाई घटाउन, 
जोिखमतामा रहकेो वग�ह� र 
सङ्�मणमािथ कुनै गलत काय� (harmful) 
नह�ने कुराको सुिनि�तता गन� अ�य�त 
आव�यक रहने । 

१२३२ 

18=  

१०५२७ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

भुजुङ गु�ङ 
िव�� 

कारागार काया�लय, 
िड�लीबजार, 

काठमाड�समेत 

 स�म अदालतबाट तह तहगत �पमा त�य 
र �माणको मू�याङ्कन भई �याय िन�पण 
भएका ��येक िवषयलाई असाधारण 
अिधकार�े�को िवषयव�तु बनाउने 
�वृि�लाई �ो�साहन िम�न जाने खतरा 
ह��छ । जुन �रट �े�ािधकारको िस�ा�त र 
मु�ाको अि�तमता (finality of 
judgment) को िस�ा�तको समेत िवपरीत 
ह�नका साथै �रटले correctional 
power को �व�प धारण गन� ह�दैँन भ�ने 
मा�यतासमेतमा ग�भीर असर पन� जाने । 

१२६९ 
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�नण�य नं. १०५१०
सव��च अदालत, सयं�ु इजलास

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

आदेश िमित : २०७५।९।१२
०७३-WO-०२९३

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.३ मा काया�लय 
रहेको सोसल साइ�स वहा:को तफ� बाट 
म�ुा मािमला गन� अि�तयार �ा�त �यि� ऐ. 
का अ�य� भई आ�नो हकमा �ा�यापक 
िनम�लमान तलुाधरसमेत

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�समेत

§ स�ंथा दता� ऐन, २०३४ मा �यव�था 
भएबमोिजम दता� भएको सगंिठत स�ंथाले 
गरकेो काम साव�जिनक पद धारण गरकेो 
�यि�को प�रभाषािभ� नपन� देिखँदा 
�य�तो स�ंथाको काम कारबाही बारमेा 
अनुगमन गन�समेतको अि�तयारी 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगमा 
रह ेभएको नदेिखने ।

(�करण नं.१५)
§ नपेालको सिंवधान तथा कानूनी �यव�था 

हदेा� साव�जिनक िनकाय पिन नरहकेो, 
साव�जिनक पदािधकारी पिन नरहकेो 
गैरसरकारी स�ंथाको हकमा अि�तयार 

दु�पयोग अनसु�धान आयोगको 
��ेािधकार नरहने ।

(�करण नं.१६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी टीकाराम 
भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िनशा बािनयाँ

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०५३, अङ्क ६, िन.नं.६२०५, 

प.ृ४५०
§ ने.का.प.२०५८, िन.नं.७००१, प.ृ२३९
§ ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८२०, प.ृ२८८
§ ने.का.प.२०७४, अङ्क ८, िन.नं.९८६६

स�ब� कानून : 
§ नेपालको संिवधान
§ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८
§ �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५
§ सं�था दता� ऐन, २०३४

आदशे
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�िभ�को भई दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं 
आदेश यस�कार छ :

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले सोसल साइ�स वहा: र यस सं�थासगँ आब� 
एलाय�स फर सोसल डाइलग नामक सं�थाले समाज 
क�याण प�रषद ्का पदािधकारीसमेतको िमलेमतोमा 
िवदेशी दाताह�बाट �ा�त करोड� �पैया ँ द�ुपयोग 
गरकेो भ�नेसमेतको उजरुीउपर छानिबनका �ममा 
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सोसल साइ�स वहा: सं�था िमित २०६३।१०।०१ 
मा सं�था दता� ऐन, २०३४ बमोिजम िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुमा दता� भई िमित २०६३।१०।१० 
मा समाज क�याण प�रषद ्सगँ आब� भएको र उ� 
स�ंथासगँ आब� एलाय�स फर सोसल डाइलग नामक 
स�ंथा दता� भएको नदेिखएको साथै सोसल साइ�स 
वहा: सं�थाले िवदेशी दाताह�बाट �थापनाकालदेिख 
हालस�म ४७ करोड ९१ लाखभ�दा बढी रकम �ा�त 
गरकेो लेखा परी�ण �ितवेदनसमेतबाट देिखएको 
छ । यसरी �ा�त रकमम�ये िवगत ५ वष�मा एलाइ�स 
फर सोसल डाइलग र सोसल साइ�स वहा:ले �.२९ 
करोड २० लाख रकम खच� गरकेो र सोम�ये एलाइ�स 
फर सोसल डाइलगले मा� १३ करोड �पैयाभँ�दा बढी 
रकम खच� गरकेो �ारि�भक अनसु�धानबाट देिखएको 
छ । गैरसरकारी स�ंथाको अनगुमनको िज�मेवारी 
कानूनबमोिजम तोिकएको समाज क�याण प�रषद ्ले 
िनयिमत अनगुमन गरी �ितवेदन पेस गनु�पन�मा 
आ.व.२०६७/०६८ र २०६९/०७० को अनगुमन 
गरकेो भए पिन सं�थामा देिखएको अिनयिमतता 
िनय��णका लािग ठोस कारबाही र िनद�शन गरकेो 
नदिेखदँा दता� नै नभएको सं�थालाई सोसल साइ�स 
वहा:ले िवगत ५ वष�मा �.१३ करोडभ�दा बढी रकम 
कुन ऐन, िनयम र िवधानअनसुार िदएको हो, सो िवषयमा 
छानिबन गन�समेत वा�छनीय देिखएकोले समाज 
क�याण प�रषद ् ऐन, २०४९ र समाज क�याण प�रषद ् 
िनयमावली, २०४९ तथा �चिलत ऐन, िनयमअनसुार 
रकम द�ुपयोग भए नभएकोलगायतका िवषयमा थप 
अनसु�धान तथा छानिबन गरी कानूनबमोिजम गन� 
गराउन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा २८(१) को (ख) र (ग) बमोिजम समाज 
क�याण प�रषद ्लाई लेखी पठाउने तथा सं�था दता� 
ऐन, २०३४ को दफा १२ को उपदफा (४) बमोिजम 
स�बि�धत �थानीय अिधकारीले गैरसरकारी सं�थाको 
िनयमन तथा गैरकानूनी तवरले स�चािलत सं�थाको 

खारजेी गन� स�नेसमेतका �यव�थालाई �ि�टगत 
गरी मािथ उि�लिखत िवषयमा थप अनसु�धान तथा 
छानिबन गरी कानूनबमोिजम गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) 
को (ख) र (ग) बमोिजम िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुमा लेखी पठाउने र सोको जानकारी नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयमा िदई समाज क�याण 
प�रषद ्माफ� त �ा�त ह�न आएका उ� सं�थासगँ 
स�बि�धत स�पूण� कागजातह� िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुमा पठाउने िनण�य भएबमोिजम 
स�बि�धत िनकायह�मा लेखी पठाइएको भ�नेसमेत 
बेहोराको संवैधािनक एवं कानूनी �यव�थािवपरीत 
सं�थामा संल�न �यि�ह�को नामसमेत उ�लेख 
ग�रएको �ेस िव�ि�त िमित २०७३।०६।०९ मा जारी 
गरकेो र सोही �ेस िव�ि�तको आधारमा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, लिलतपरु तथा िवप�ी समाज 
क�याण प�रषद ्ले सोसल साइ�स वहा: र एलाय�स 
फर सोसल डाइलगको नाममा िविभ�न िववरणह� 
माग गरी िविभ�न िमितमा कम�चारीको इमेलमाफ� त 
समेत प�ाचार गरकेो अव�था छ । 

यस सोसल साइ�स वहा: स�ंथा सं�था ऐन, 
२०३४ अ�तग�त िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुमा दता�  भएको मनुाफारिहत सामािजक 
�ाि�क सं�था हो । िवप�ीह�ले सं�था भनी उ�लेख 
गरकेो एलाय�स फर सोसल डाइलग भ�ने कुनै अलग 
सं�था नभई यस िनवेदक सं�था सोसल साइ�स वहा: 
अ�तग�तको एक प�रयोजना वा काय��म हो । यस 
सोसल साइ�स वहा: सं�थाले स�ंथा ऐन, २०३४ 
ले तोकेको सबै िविध �ि�याह� अवल�बन गरी 
वािष�क साधारण सभा, काय� सिमितको अ�याविधक 
िनवा�चन, लेखापरी�ण र सं�थाको नवीकरणसमेत 
अ�याविधक �पमा ग�रआएको अव�था छ । �य�तैगरी 
वैदिेशक सहायता �हण गदा� समाज क�याण प�रषद् को 
िविधवत् �वीकृित िलई �ा�त रकम पारदश� �पमा 
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खच� गरी सोको िववरण स�बि�धत िनकायमा पेस 
ग�ररहेको अव�था छ । यस स�ंथाका सबै काय�ह� 
�चिलत कानूनले तोकेको प�रिधिभ� रहेर �थायी 
लेखा नं. िलई, मनुाफारिहत सं�था भएकोले कर 
छुटको �माणप�समेत िलई स�प�न ग�रएका छन् । 
यसरी �चिलत कानूनअनसुार दता� भई कानूनअन�ुप 
नै स�चालनमा आएको यस सं�था सोसल साइ�स 
वहा:को स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले गैरकानूनी �पमा उजरुी �हण गरी 
गैरकानूनी अनसु�धान गदा�समेत अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा दफा २० 
बमोिजम आयोगको िनण�यबमोिजम अनसु�धान 
अिधकृत िनय�ु गरकेो बेहोरा उ� िव�ि�मा उ�लेख 
ग�रएको छैन । हामी िनवेदक नाग�रकको मानमद�न र 
ग�रमामा �वदेश र िवदेशमा समेत आचँ प�ुयाउने गरी 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �ेस 
िव�ि�त �कािशत गन� काय�ले �वयं िवप�ी आयोगको 
सवंैधािनक हैिसयत र ग�रमामा ग�भीर ��न मा� खडा 
भएको छैन यसले संवैधािनक आयोगको काय� �मता र 
काय� स�पादनसमेतमा संवैधािनक र नैितक �� खडा 
ग�रिदएको छ । 

आयोगले आ�नो अिधकार �े�िभ� पन� 
िवषयमा समेत अनसु�धान गदा� �चार �सार गन� 
नह�ने भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट त�कालीन 
महा�यायािधव�ा बि�बहादरु काक� िव�� िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग भएको 
म�ुामा (ने.का.प.२०५८, िन.नं.७००१, प.ृ२३९) 
आयोगको �यानाकष�णसमेत गराइसकेको प�र�े�यमा 
िनवेदक सं�था सोसल साइ�स वहा:का स�ब�धमा 
एकै पटक �यि�को नामसमेत िकटान गरी �ेस 
िव�ि�त िनकालेर िनवेदक सं�थाको िव��मा 
ग�रएको �चार �सारले आयोगले स�मािनत सव��च 
अदालतको आदशेको उ�लङ्घन गरकेो �प�ट नै 
छ । यसरी िवप�ी सवंैधािनक अङ्गका काम कारबाही 

र िनण�य एवं प�ाचारह� �यि� िव�� लि�त भएको, 
पूवा��हका आधारमा िनद�िशत भएको, �ित�ठाको िवषय 
बनाइएको, स�तो लोकि�यता हािसल गन� उ�े�यमा 
केि��त भएकोले िवप�ी आयोगको उ� काय� िविधको 
शासन र संवैधािनक सव��चताको �ितकूल रहेको 
छ । लोकताि��क शासन �यव�थामा �वे�छाचा�रताको 
अ��य र कानूनको शासनको वैध अपे�ा (Legitimate 
Expectation) रािखएको ह��छ तर िवप�ी आयोगका 
काम कारबाही र प�ाचार एवम् �ेस िव�ि� �कािशत 
गन� गैरकानूनी र गैरसंवैधािनक काय�ले संिवधानको 
धारा १७(१), धारा १७(२) को ख�ड (घ) र (च), धारा 
१८ (१) र (२), धारा २०(४), धारा २७, धारा २८ 
�ारा �द� मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज लागेको एवं 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ४, ५, १९, २३ र २८ तथा सं�था दता� ऐन, 
२०३४ को दफा ५, १० लगायतका िविभ�न दफाह�ले 
�दान गरकेो काय�िविध र �यव�थािवपरीत भएको र 
सव��च अदालतले पटकपटक गरकेो �या�यासमेतको 
िवपरीत भएको िवप�ीह�को उि�लिखत काम, 
कारबाही, िनण�य, प�ाचार र िनद�शन गैरसवंैधािनक, 
गैरकानूनी, अिधकार�े�िवहीन, दरुाशयय�ु, 
�वे�छाचारी र कपटपूण� भएकोले िवप�ी आयोगको 
िमित २०७३।०६।०९ को �ेस िव�ि�त र सो िव�ि�त 
जारी गनु� पूव� कुनै िनण�य भएको भए य�तो िनण�य एवम्  
प�ाचार, िवप�ी आयोगको िनद�शनबमोिजम िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुले गरकेो भनेको 
हामीलाई उपल�ध नगराइएको िमितको िनण�य, सोही 
िनण�यका आधारमा भनी िनवेदक र िनवेदकअ�तग�तको 
प�रयोजना एलाइ�स फर सोसल डाइलगलाई गरेको 
िमित २०७३।०६।१६ गते कम�चारीमाफ� त �ा�त 
इमेल, प�ाचार र �यसपिछ �ा�त सोही बेहोराको िमित 
२०७३।०६।२० गतेको इमेलमाफ� त �ा�त प� र यस 
स�ब�धमा िनवेदकको जानकारीमा नआएका कुनै 
अ�य िनण�य भए �य�ता सबै िनण�य वा प�ाचारसमेत 
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सिंवधानको धारा ४६ र एवम्  धारा १३३(२) र 
(३) का आधारमा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदक सं�थालाई आयोगको प�ाचार एवम् िनद�शनकै 
आधारमा कुनै कारबाही नगनु�  नगराउन ु र पूव�वत् 
�पमा स�चालन गन� िदन ु िदलाउन ु भनी �ितषेध र 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३।७।१ को �रट िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
र कारण भए �याद सूचना पाएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनू�  । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदशेसमेत माग 
गरकेो स�दभ�मा िवचार गदा� दवैु प� राखी छलफल 
गराई आदेश गनु�  उपय�ु ह�ने ह�दँा अ�त�रम आदेश 
छलफलको लािग िमित २०७३।०७।०७ को पेसी तोक� 
सोको जानकारी िवप�ीह� तथा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई समेत िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७३।०७।०३ को 
आदशे । 

यस काया�लयमा िमित २०६३|१०।०१ 
मा सं�था दता� नं. ३०९ मा दता� भएको सोसल 
साइ�स वहा: नामक गैरसरकारी सं�थाले िविभ�न 
दात ृ िनकायह�बाट वैदिेशक अनदुान �ा�त गरी 
सीिमत �यि�ह�को �वाथ� र िहतमा केि��त रही 
अन�ुपादक �े� (तलब भ�ा, िवदेश तथा �वदेश 
भमण, होटल, िपकिनकलगायत) मा खच� गरी 
स�ंथाको उ�े�यिवपरीतका िशष�कह�मा खच� गरकेो, 
एलाय�स फर सोसल डायलग नामक सं�था दता� 
नै नगरी दता�  सं�थासरह स�चालन गरकेो बेहोरा 
उ�लेख गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग, अनसु�धान महाशाखा, टंगाल काठमाड�को 
प.सं. अन.ुरिव.०७३।०७४, च.नं. ५१२७, िमित 
२०७३।०६।०९ र प.सं. अन.ुरिव.०७३।०७४, 
च.नं.५२१४, िमित २०७३।०६।१० को प�समेतबाट 
कानूनबमोिजम कारबाहीका लािग लेखी आएको 
छ । यसरी स�ंथा दता�  ऐन, २०३४ बमोिजम दता� 
भई स�चालनमा रहेको सं�थाले �ा�त गरकेो वैदेिशक 
सहयोग रकम द�ुपयोग र िहनािमना गर े गराएको 
सूचना �ा�त भएको आधारमा छानिबन कारबाही गन� 
अिधकार �चिलत कानूनले यस काया�लयलाई �द� 
गरकेो ह�दँा कानूनले �द� गरकेो अिधकारबमोिजम नै 
उि�लिखत सं�थासगँ स�बि�धत िववरण माग ग�रएको 
हो । उ� सं�था दता� ह�दँा सं�थाको ठेगाना लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ 
उ�लेख गरकेो भए तापिन हाल काठमाड�मा रहेको 
बिुझएकोले टेिलफोनमाफ� त स�पक�  गरी स�ंथाको 
कम�चारीले उपल�ध गराएको इमेल ठेगानामा प� 
पठाइएको हो । कुनै दरुाशय राखी प�ाचार नग�रएकोले 
कानूनले �द� अिधकार �योग गरी �मखु िज�ला 
अिधकारीको हैिसयतले िनण�य गरी प�ाचार गरेको 
ह�दँा िवप�ीको िनवेदन िजिकरमा कुनै कानूनी आधार 
नभएकोले उ� �रट िनवेदन खारजेयो�य ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।०७।०५ 
को िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरु र ऐ.का 
�मखु िज�ला अिधकारी ऋिषराम शमा�समेतबाट यस 
अदालतमा पेस भएको संय�ु िलिखत जवाफ । 

सोसल साइ�स वहा: नामक गैरसरकारी 
सं�था दता� ह�दँा सं�थाको ठेगाना लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ उ�लेख 
गरकेो भए तापिन हाल काठमाड�मा रहेको बिुझएकोले 
टेिलफोनमाफ� त स�पक�  गरी स�ंथाको कम�चारीले 
उपल�ध गराएको इमेल ठेगानामा प� पठाइएको हो । 
कुनै दरुासय राखी प�ाचार नग�रएकोले कानूनले �द� 
अिधकार �योग गरी �मखु िज�ला अिधकारीबाट 
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भएको िनण�यलाई काया��वयन गन� स�दभ�मा �शासक�य 
अिधकृतको हैिसयतले द�तखत गरी प�ाचार गरकेो 
ह�दँा िवप�ीको िजिकरमा कुनै कानूनी आधार नभएकोले 
उ� �रट िनवेदन खारेजयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।०७।०५ को 
िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुका �शासक�य 
अिधकृत काजीकुमार पोखरलेले यस अदालतमा पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुले िमित २०७३।०६।१४ को िनण�यानसुार 
एलाइ�स फर सोसल डाइलगलाई ग�रएको प�ाचारमा 
�यस सं�थाले खच� भ�ुानी गदा� यस काया�लयको 
पूव��वीकृित िलएर मा� गनु�  ह�न भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �थानीय अिधकारीलाई सं�था दता�को 
लािग िनयमनकारी िनकायको �पमा मा�यता �दान 
गन� अिधकार सं�था दता� ऐन, २०३४ ले िदएको 
देिख�छ । उ� सं�था दता� ऐनमा कुनै पिन सं�थाले 
�वाय�तापूव�क आ�नो सं�था स�चालनका लािग 
खच� गन� काय�मा पूव�ि�वकृित िलनपुन� �ावधान 
गरकेो नदेिखएको अव�थामा यसरी िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुको िमित २०७३।०६।१६ को प� 
काया��वयन भएमा सं�थाको दैिनक काय� स�चालन 
नै �भािवत भई िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुन 
जाने ह�दँा यो िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म उ� िमित 
२०७३।०६।१६ को प� काया��वयन नगनु�  नगराउन ु
यथाि�थितमा रा�न ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) अनसुार अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदई 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७३।०७।०७ मा भएको आदेश । 

समाज क�याण प�रषद ्का 
पदािधकारीसमेतको िमलेमतोमा गैरसरकारी 
स�ंथाह�ले िवदशेी दाताह�बाट नेपाली जनताको 
नाम भजाई करोड� �पैया ँ�याई उ� �पैया ँआफू र 

आफ�तको ऐस आराम र रकम बाडँीचुडँी खाने आधार 
बनाएका छन् । यसको �वल�त उदाहरण सोसल 
साइ�स वहा: हो भने सोही सं�थासगँ आब� एलाय�स 
फर सोसल डाइलग भ�ने सं�था दता� नै नभई दता� 
भएको सं�थासरह काय� ग�ररहेकोले सोको बारमेा 
समेत छानिबन गरी यी र यस �कारका स�ंथाह��ित 
कारबाही ह�न र डलर खेतीबाट म�ु गरी आएको रकम 
ग�रब िनमखुास�म प�ुनमा सहयोगको आशा गरेका 
छ� भ�नेसमेत बेहोराको उजरुी िनवेदनका स�ब�धमा 
अनसु�धान गन� �ममा स�बि�धत सं�थाह�को स�पूण� 
कागजप� समाज क�याण प�रषद् सगँ माग ग�रएकोमा 
सं�थाह�को स�पूण� कागजप� उपल�ध नभएको, 
उपल�ध भएका िवगत पाचँ वष�का कागजप�ह� 
अ�ययन गरी हेदा� सोसल साइ�स वहा: नामक स�ंथा 
िमित २०६३।१०।०१ मा सं�था दता� ऐन, २०३४ 
बमोिजम िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुमा 
दता� भएको, िमित २०६३।१०।१० मा समाज 
क�याण प�रषद् सगँ आब�ता भएको र उ� सं�थामा 
िनम�लमान तुलाधर अ�य�, बस�त थापा उपा�य�, 
डा. सिुध�� शमा� महासिचव, मोहन मैनाली कोषा�य�, 
िनम�ल �वाली सद�य र कनक िदि�त सद�य रहेको 
दिेखएको तर ‘एलाइ�स फर सोसल डाइलग’ नामक 
सं�था दता� नै नगरी सं�थासरह स�चालन गरेको 
दिेखएको । एलाइ�स फर सोसल डाइलग नामको 
सं�थाको काय�कारी सिमितको अ�य�मा सिुशलराज 
�याकुरले र सद�यह�मा अमदुा �े�, िबमला राई 
पौडेल, िहरालाल िव�कमा�, म�ुािसंह लामा, शिश 
अिधकारी, सरु�े� लाभ कण� रहेको तथा सं�थामा 
िनद�शक ह�र शमा�सिहतका अ�य कम�चारीह�समेत 
रहेको दिेखयो ।

समाज क�याण प�रषद ्बाट �ा�त �ितवेदन र 
सन्  २०१२ देिख २०१६ स�मको उ� दवैु सं�थासगँ 
स�बि�धत कागजातह� अ�ययन गदा� उ� सं�थाले 
�थापनाकालदेिख हालस�म िविभ�न िवदेशी दात ृ
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िनकायह�वाट �. ४७ करोड ९१ लाखभ�दा बढी 
रकम �ा�त गरकेो लेखा परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
देिखएको छ । यसरी िवदेशी दात ृिनकायह�बाट �ा�त 
रकमम�ये िवगत क�रब ५ वष�मा एलाइ�स फर सोसल 
डाइलग र सोसल साइ�स वहा: ले �.२९ करोड २० 
लाख रकम खच� गरकेो र सोम�ये एलाइ�स फर सोसल 
डाइलगले मा� �. १३ करोड �पैयाभँ�दा बढी रकम 
खच� गरकेो देिखएको । एलाइ�स फर सोसल डाइलगका 
िनद�शक ह�र शमा�ले मािसक �पमा उ� स�ंथाबाट �. 
४,६८,६००।- तलब भ�ा ब�ुनकुा साथै सं�थाले 
स�चालन गरकेो केही प�रयोजनाको क�स�ट्या�ट 
भई प�रयोजनािप�छे अल�गै पा�र�िमकसमेत ब�ुने 
गरकेो, �यसैगरी सोसल साइ�स वहा:का डाइर�ेटरले 
मािसक तलब �. १,४४,१००।- िलनकुो साथै िनजले 
आ�नै सं�थाबाट स�चािलत केही प�रयोजनाह�को 
क�स�ट्या�टसमेत भई सोको प�रयोजनािप�छे अल�गै 
पा�र�िमकसमेत ब�ुने गरकेो, बोड� बैठक भ�ा अनी 
सिुशलराज �याकुरलेलगायत अ�य सद�यह�ले �ित 
बैठक, �ित �यि� �. ३१,८३९।- का दरले भ�ुानी 
िलएको तथा गैरनाफामूलक गैरसरकारी सं�थाबाट 
नाफामूलक स�ंथाझ� गरी बोनससमेत िलएको 
देिखयो । िविभ�न काय��मह�को नाममा, �यि�ह�को 
�वाथ� र िहतमा केि��त रही अन�ुपादक �पमा तलब 
भ�ा, िवदेश तथा �वदशे �मण, होटल, िपकिनक, 
मिदरा सेवनलगायतमा खच� गरकेो देिखएकोले सं�थाले 
गरकेो अिनयिमत खच�ह�को स�ब�धमा छानिबन गन� 
अिधकार समाज क�याण प�रषद्  तथा स�ंथा दता� 
रहेको िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुलाई रहे 
भएको ह�दँा सो स�ब�धमा अनसु�धान तथा छानिबन 
गन�को लािग आयोगको िमित २०७३।०५।१४ को 
िनण�यानसुार स�बि�धत िनकायह�मा लेखी पठाइएको 
हो । सोबाहेक िवप�ीह�का हक अिधकारमा असर 
पन� कुनै काम कारबाही आयोगबाट भए गरकेो छैन । 
नेपालको संिवधानको धारा २३९ तथा अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ ले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको काम, 
कत��य र अिधकार उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
संिवधान तथा ऐनबमोिजम कुनै साव�जिनक पद 
धारण गरकेो �यि�ले ��टाचार गरी अि�तयारको 
द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा छानिबन तथा अनसु�धान 
गन� पाउने अिधकार छ । समाज क�याण प�रषद् का 
पदािधकारीसमेतको िमलेमतोमा सोसल साइ�स 
वहा:मा ��टाचार भएको भनी आयोगमा उजरुी परेको 
ह�दँा उ� उजरुीउपर अनसु�धान गनु�  आयोगको कत��य 
रहेको ��ट छ । 

नेपालको संिवधानको धारा २३९ को 
उपधारा (४) मा आयोगले अनसु�धान गरकेो िवषय 
अ�य अिधकारी वा िनकायको �े�ािधकारिभ� पन� 
दिेखएमा आयोगले स�बि�धत िनकायमा लेखी 
पठाउन स�ने अिधकार �दान ग�रएको छ । सोही 
अिधकारअ�तग�त िवप�ी �रट िनवेदकह�को स�ंथाको 
स�ब�धमा छानिबन गन� अिधकार िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुलाई रहेको ह�दँा सो स�ब�धमा 
छानिबन गन�को लािग िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुलाई लेखी पठाइएको हो । तसथ� आयोगले 
�े�ािधकारिवहीन अनसु�धान गरकेो भनी दायर 
भएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ । अत: उपयु�� 
आधार र कारणह�बाट िवप�ी / �रट िनवेदकह�को 
िनवेदन िजिकरअनसुार आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
नभएकोले उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३।०७।१२ को िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनको �करण नं.१ (ग) मा िमित 
२०७३।०३।२२ को िमित उ�लेख भएको प� दखेाई 
िवप�ी आयोगको िनद�शनमा प�रषद् का कम�चारीह� 
आई सं�थाका काम कारबाहीसगँ स�बि�धत 
कागजातह� छापामार शैलीमा लगेको भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
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नेपालको सिंवधानमा �यव�था ग�रएबमोिजमको एउटा 
सवंैधािनक अङ्ग हो । �य�तो आयोगले छानिबन 
काय�मा सहयोग प�ुयाइिदन ुभनी भनेको अव�थामा यस 
प�रषद ्ले पिन अटेर गरी ब�ने र असहयोग गन� अव�था 
ह�दैँन । �रट िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम यस प�रषद ्ले 
िनवेदकको कुनै पिन संवैधािनक हकािधकारमा 
आघात पारकेो, मौिलक हकमा ब�देज लगाएको 
छैन । प�रषद् लाई आव�यक पर ेवा प�रषद् ले आव�यक 
ठानेमा िवप�ीह�को सं�था र स�ंथाले गरकेा िविभ�न 
काय� र स�चालन गरकेा प�रयोजनाह�को समाज 
क�याण ऐनले िदएको अिधकारबमोिजम जनुसकैु बेला 
पिन अनगुमन, सपु�रवे�ण र मू�याङ्कन गन� स�ने नै 
ह�दँा िनवेदकह�को स�ंथामा दरुासयय�ु भावना राखी 
छापामार शैलीमा कागज प�ह� िलनपुन� अव�था   
छैन । 

�रट िनवेदनको �करण नं. ६ मा िवप�ीह�को 
स�ंथाको मह�वपूण� कागजातह� प�रषद ्ले लगेको भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । प�रषद ्लाई िवप�ीह�को 
स�ंथा, सं�थाले गरकेा काय�ह� र स�चालन 
गरकेा प�रयोजनाह�स�ब�धी कागजात आव�यक 
परकेो ख�डमा प�रषद ्ले �य�ता कागजातह� माग 
गन� स�ने र िवप�ीह�ले �य�ता कागजातह� 
समाज क�याण प�रषद ्ले मागेका ख�डमा उपल�ध 
गराउनपुन� दािय�व िवप�ीह�को ह�न आउछँ । 
यस अव�थामा िनवेदकह�को सं�थाको कागजात 
प�रषद ्ले छापामार शैलीमा िलनपुन� अव�था छैन । 
िनवेदकह�को सं�थाबाट जे जित कागजातह� िलएर 
गएको भनी िनवेदनमा उ�लेख छ ती कागजातह� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०७३।०३।२२, प.सं. ०७२/०७३, च.नं.२७२९ 
को समाज क�याण प�रषद ्लाई लेखेको प�बाट सोसल 
साइ�स वहा: नामक गैरसरकारी सं�था स�बि�धत 
िववरण तथा कागजात अिवल�ब यस आयोगमा 
उपल�ध गराई अनसु�धान काय�मा सहयोग ग�रिदन ु

ह�न भनी लेिखएबमोिजम यस प�रषद ्का तफ� बाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई छानिबन 
काय�को लािग कम�चारीह� खटाई सहयोगस�म गरेको 
र िवप�ी सं�थासगँ स�बि�धत कागजातह� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगकै कम�चारीले बिुझिलई 
भरपाईसमेत गरी लगेको ह�दँा िवप�ीले यस प�रषद ्उपर 
दायर गरकेो �रट िनवेदन दाबी िनराधार रहेको य�ता 
अव�था र प�रि�थितमा प�रषद् लाई िवप�ी बनाउनै 
नपन�मा िवप�ी बनाएको र प�रषद् ले िनवेदकह�को 
संवैधािनक र मौिलक हकािधकार अनिुचत ब�देज 
नलगाएको ह�दँा यस समाज क�याण प�रषद् को हकमा 
�रट िनवेदन जारी ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।०८।०५ 
को िवप�ी समाज क�याण प�रषद् को िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदनसगँ स�बि�धत स�पूण� 
कागजात िनण�यसिहतको फायल अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, समाज क�याण प�रषद ् 
तथा िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुबाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�ने बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७३।०९।०७ मा भएको 
आदेश ।

म िनवेदकको सं�थामा ��यथ� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनद�शनबमोिजम 
��यथ� समाज क�याण प�रषद ् र िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुले अनिधकृत�पमा स�ंथाको 
लेखासगँ स�बि�धत िविभ�न कागजातह� िनय��णमा 
िलएको र िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुको 
अनमुितबेगर कुनै खच�समेत नगन� भनी िमित 
२०७२।०६।१६ मा प�ाचार गरउेपर म िनवेदकले 
यस स�मािनत अदालतमा ०७३-WO-०२९३ 
को �रट िनवेदन दता� गरकेोमा उ� िनवेदनमा िमित 
२०७३।७।७ मा उि�लिखत िमित २०७२।०६।१६ 
को ��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुको 
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प� काया��वयन नगन� नगराउन भनी अ�त�रम आदेश 
जारी भई हाल उ� म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
छ । यसरी एकातफ�  म�ुा िवचाराधीन रहेको र अक�तफ�  
स�ंथाको िहसाब िकताबसगँ स�बि�धत कागजात 
��यथ� िज�ला �शासन काया�लयको िनय��णमा 
रहेको कारणले सं�थाको नवीकरण र साधारणसभा 
गनु� पूव� लेखापरी�ण गनु�पन� अिनवाय� कानूनी �यव�था 
भएकोले उ� कागजातको अभावमा लेखापरी�ण गन� 
नसिकने र लेखापरी�ण नभएको कारणले सं�थाको 
नवीकरण ह�न नसकेको र सो कारणले दात ृसं�थासगँ 
भएको स�झौताबमोिजमको रकम �ा�त गन� नसिकने 
अव�था उ�प�न भएको छ । य�तो अव�थामा 
स�ंथाको दिैनक काय� र प�रयोजनाको काय�समेत 
रोिकन गई स�ंथा धरासायी ह�न स�ने �बल स�भावना 
भएको साथै स�ंथामा काय�रत कम�चारीह�को 
तलब सिुवधासमेत िवतरण गन� किठनाई भएकोले 
यस स�ंथाले ��यथ� िज�ला �शासन काया�लयमा 
िमित २०७३।०७।२५ मा उ� कागजातह� वा 
कागजातका �ितिलिपह� उपल�ध गराइिदन िनवेदन 
िदएकोमा उ� िनवेदनबमोिजम कागजातसमेत 
उपल�ध नगराएको तथा अदालतको आदेश भएमा 
उपल�ध गराउने भनी मौिखक जानकारी गराएको 
र कुनै कारबाहीसमेत नगरकेोले उि�लिखत त�य 
र कारणको आधारमा यस अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुामा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने गरी सं�थाको आ.व. 
०७२/०७३ को िहसाब िकताब, िबल, भौचर र भरपाई 
एवं लेजरलगायत सोसगँ स�बि�धत कागजातह�को 
कानूनबमोिजमको �ितिलिपह� िनवेदकलाई उपल�ध 
गराइिदन ु भ�ने आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िमित २०७३।११।०६ मा िनवेदक सोसल साइ�स 
वहा:को तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िन.नं.०७३-
FN-०४४६ को पूरक िनवेदनप� ।  

यसमा सोसल साइ�स वहा: सं�था दता� ऐन, 
२०३४ अ�तग�त दता� भएको दिेखएको, उ� ऐनको 

दफा ९ मा िहसाबको िववरण पठाउनपुन� िशष�कअ�तग�त 
सं�थाको �ब�ध सिमितले आ�नो स�ंथाको िहसाबको 
िववरण, लेखापरी�णको �ितवेदनसिहत ��येक वष� 
�थानीय अिधकारीसम� पठाउनपुन� छ भ�ने र दफा 
१२ को उपदफा (२) मा िहसाबको िववरण पठाएमा 
�ब�ध सिमितका सद�यह�लाई ज�रवाना ह�ने भ�ने 
उ�लेख भएको, स�ंथा दता�, िनयमावली, २०३४ 
को िनयम ५ को उपिनयम (१) मा सं�था दता�को 
�माणप� एक आिथ�क वष�स�म बहाल रहने �यव�था 
भएको, उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) बमोिजम 
सं�थाको दता� बहाल रहने अविध समा� भएका 
िमितले ३ मिहनािभ� दता�को �माणप� नवीकरण 
गराउन ुपन� भ�ने �यव�था भएकोले िनवेदक स�ंथाको 
लेखासगँ स�बि�धत िविभ�न कागजातह� िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयको िनय��णमा रहेको कारण 
रीतपूव�क िहसाबको िववरण तयार गन� नस�ने अव�था 
भई िनवेदक सं�था नवीकरण गराउनेसमेतका काय� 
गन� अवरोध पगेुको भ�ने दिेखएको तथा िनवेदकको 
मागबमोिजम सं�थाकै कागजातह�को �ितिलिपह� 
सं�थालाई उपल�ध गराउदँा अनसु�धान काय�मा 
कुनै अवरोधसमेत नदेिखनकुो साथै कानूनको �रत 
प�ुयाउने काय�मा सहयोग गनु�  स�बि�धत िनकायको 
कत��यसमेत ह�ने ह�दँा िनवेदनमाफ� त सं�थाले माग 
गरकेो आ�नै कागजप�ह�को �ितिलिप उपल�ध 
गराउन ु भनी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुको नाउमँा आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो 
आदेशको जानकारी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय 
लिलतपरुलाई िदन ु भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७३।११।१५ मा भएको आदेश ।

यसमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िनद�शानसुार िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुको िमित २०७३।०६।१४ को िनण�य 
तथा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०७३।०६।०९ को िव�ि�समेत स�बि�धत 



1033

१०५१० - िनम�लमान तलुाधरसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

िनकायबाट िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।०३।०७ मा 
भएको आदेश ।

यसमा २०७५ काित�क १४ गतेस�म दवुै 
प�को तफ� बाट बहसनोट दािखला गन� लगाई िमिसल 
सलं�न राखी िमित २०७५।०७।१९ मा सनुाउनको 
लािग पेसी तोक� िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
िमित २०७५।०६।२२ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा दवैु प�को तफ� बाट बहसनोट 
दािखला गन� लगाउन ु भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७५।०६।२२ गते भएको आदेशानसुार िनवेदक 
सोसल साइ�स वहा:को तफ� बाट अि�तयार �ा�त 
�यि� ऐ.का अ�य� भई आ�नो हकमा समेत �ा�यापक 
िनम�लमान तलुाधरसमेत जना ३ िनवेदकको तफ� बाट 
र िवप�ी समाज क�याण प�रषद ्, लैनचौरको तफ� बाट 
मा� बहसनोट पेस भएको तथा अ�य िवप�ीह� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग टंगाल 
काठमाड�, िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरु, 
ऐ.का �मखु िज�ला अिधकारी र ऐ. का �शासक�य 
अिधकृतसमेतको तफ� बाट हालस�म पिन बहसनोट पेस 
ह�न आएको नदेिखदँा िमित २०७५।०९।०६ गतेस�म 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुसमेतको 
तफ� बाट बहसनोट दािखला गन� लगाई िमिसल सलं�न 
राखी िमित २०७५।०९।१२ गतेका िदन िनण�य 
सनुाउनको लािग पेसी तोक� िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७५।०८।२५ मा 
भएको आदेश ।

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

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल कागजातह� अ�ययन  
ग�रयो ।

�रट िनवेदक सोसल साइ�स वहा:को 

तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी टीकाराम 
भ�राईले िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग नेपालको संिवधानको धारा २३८ बमोिजम 
�थािपत संवैधािनक अङ्ग भएकोमा िववाद छैन । 
आयोगको �े�ािधकार एवं काम, कत��य र अिधकार 
संिवधानको धारा २३९ र अ�य �चिलत कानूनले 
�प� र सीमाब� गरकेोले िवप�ी आयोग कानूनको 
शासनको मूल मम� Limited Government को 
िस�ा�त र संवैधािनक प�रिधबािहरको स�ंथा होइन 
भ�ने �प� नै छ । आयोगको सीमा र काय��े� बारमेा 
स�मािनत सव��च अदालतले पटकपटक �याियक 
�या�यासमेत गरी िविधशा�ीय �ि�टकोण कायम 
ग�रसकेको छ । िनवेदक सोसल साइ�स वहा:नामक 
सं�था संिवधानको धारा २३९ को उपधारा (१) वा 
उपधारा (४) बमोिजम साव�जिनक पद धारण गरेको 
�यि� नभएकोले सं�थाको काम कारबाही बारमेा 
अनगुमन गन� र अनसु�धान गन� िनकाय िवप�ी आयोग 
नभएको �प� नै छ । जनु अिधकार �े� ��य��पमा 
�हण गन� सिकँदैन �य�तो अिधकार�े� अ��य� �पमा 
पिन �हण गन� निम�ने भएकोले �े�ािधकारिवहीन 
अव�थामा आयोगबाट िमित २०७३।६।९ मा जारी 
गरकेो �ेस िव�ि� र सोही �ेस िव�ि�को आधारमा 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरु तथा 
समाज क�याण प�रषद ्ले गरकेा कामकारबाहीह� 
गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी भएकोले �थम�ि�मा नै 
खारजेभागी ह�दँा िनवेदन माग दाबीबमोिजम िवप�ी 
आयोगको काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी परमादेशसमेत जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेतको तफ� बाट उपि�थत महा�यायािधव�ाको 
काया�लयका िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार 
भ�राईले समाज क�याण प�रषद ्को िमलेमतोमा 
िवदेशी दाताह�बाट नेपाली जनताको नाम भजाई 
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करोड� �पैया ँ�याई सं�थासमेत दता�  नगरी एलाय�स 
फर सोसल डाइलग नामक सं�थासमेतले रकम 
िहनािमना गरकेो उजरुीकै आधारमा आयोगले सोउपर 
अनसु�धान गन� कागजात माग गरकेो हो । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई साव�जिनक 
स�ंथाका पदािधकारीले अनिुचत �भावमा पारी 
गरकेो ��टाचार स�ब�धमा अनसु�धान गन� कानूनी र 
सवंैधािनक दािय�व भएकोले समाज क�याण प�रषद ्को 
पदािधकारीउपरको अनसु�धान गन� कागजात 
मागेको हो । नेपालको संिवधानको धारा २३९ तथा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
काम, कत��य र अिधकार उ�लेख भएको दिेख�छ । 
सोही ऐनको दफा ८ मा आयोगले उजरुी �हण गन� 
स�ने अिधकारबमोिजम नै �ा�त उजरुीको स�ब�धमा 
अनसु�धान गरी संिवधानको धारा २३९ को उपधारा 
(४) मा भएको �यव�थाबमोिजम आयोगले स�बि�धत 
िनकाय िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुमा 
स�ंथाको स�ब�धमा आव�यक छानिबन गन�को लािग 
लेखी पठाएको हो । स�ंथा दता� ऐन, २०३४ को 
दफा १० मा �थानीय अिधकारीले आव�यक देखेको 
अव�थामा सं�थाको िहसाब जाचँ गराउन स�ने 
कानूनी �यव�था गरकेो छ । सोही कानूनी अिधकारको 
�योग गद� िवप�ी स�ंथाउपर उजरुी परकेोले सं�थाको 
जाचँबझु गन� कागज माग गन�लगायतका काम कारबाही 
कानूनबमोिजम नै भएकोले उि�लिखत आधारह�बाट 
�रट िनवेदकको माग दाबीको आव�यकता र औिच�यता 
पिु�ट ह�न नआएकोले �रट जारी ह�ने अव�था छैन । 
अत: �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी समाज क�याण प�रषद ्को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी िनशा बािनयालेँ 
सामािजक �े�मा काम गन� सङ्घ सं�थाह�को 
िनयामक सरकारी िनकायको �पमा रहेको यस समाज 

क�याण प�रषद् ले पिन यसै प�रषद ्अ�तग�त आब� 
भएको सं�था र प�रषद ्मा उ� सं�थाको कागजात 
अिभलेखमा समेत रहने भएकोले कुनै सरकारी िनकाय 
वा आयोगबाट खोजी भएका बखत उपल�ध गराउन ु
प�रषद ्को कत��य र दािय�व भएकोले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७३।३।२२ 
को प�अनसुार माग भएबमोिजमको कागजातह� 
प�रषद ्ले आयोगको अनरुोधबमोिजम उपल�ध गराउन 
सहयोग गरी कानूनबमोिजमको कत��य र दािय�व 
पूरास�म गरकेो हो । तसथ� प�रषद ्ले कानूनस�मत 
िज�मेवारी र दािय�व पूरा गरकेो काय�बाट िवप�ीको 
कुनै संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन नभएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

�रट िनवेदन, िलिखत जवाफ, िलिखत 
बहसनोट र िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहससमेत 
अ�ययन गरी ��ततु �रट िनवेदनमा देहायका ��नका 
स�ब�धमा िव�लेषण गरी िन�कष�मा प�ुन ु पन� देिखन 
आएको छ । 

(१) नेपालको संिवधान र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
काम कत��य र अिधकार के कित हो ?

(२) िनवेदक गैरसरकारी स�ंथाको काम 
कारबाहीउपर अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई छानिबन र अनगुमन 
गन� अिधकार छ वा छैन ?

(३) िनवेदक सं�थाको स�ब�धमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले गरेको 
�चार �सार र �ेस िव�ि�लगायतका काम 
कारबाहीह� सिंवधान र कानूनअनकूुल छ 
वा छैन ?

(४) िनवेदक सं�थाको िनवेदन मागबमोिजम �रट 
जारी गनु�  पन�स�मको अव�था िव�मान छ वा 
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छैन ?

२. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई िनवेदक सं�था सोसल साइ�स वहा: 
का स�ब�धमा कारबाही गन� �े�ािधकार नरहेको र 
आयोगबाट भएको िनण�य एवम् �ेस िव�ि�लगायतका 
काय� िविधको शासन र संवैधािनक सव��चताको 
�ितकूल रहेको छ भ�ने िनवेदन माग भएको र 
सो स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदक सं�थाउपर छानिबन गरकेो देिखदँा 
आयोगलाई सो काय� गन� अिधकार भए नभएको तफ�  
हेनु�पन� देिखयो । सव��थम पिहलो ��नको स�ब�धमा 
हेदा�  नेपालको संिवधानले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई सवंैधािनक अङ्गको �पमा 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । सिंवधानको धारा २३९ 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको काम, 
कत��य र अिधकारअ�तग�त दहेायबमोिजमको �यव�था 
रहेको देिख�छ : 

(क) कुनै साव�जिनक  पद  धारण  गरकेो  �यि�ले  
��टाचार  गरी  अि�तयारको द�ुपयोग 
गरकेो  स�ब�धमा  अि�तयार  द�ुपयोग  
अनसु�धान  आयोगले  कानूनबमोिजम 
अनसु�धान गन� वा गराउन स�नेछ । तर यस 
सिंवधानमा छु�ै �यव�था भएको पदािधकारी 
र अ�य कानूनले छु�ै िवशेष �यव�था गरकेो 
पदािधकारीको हकमा यो उपधारा लाग ु ह�ने 
छैन ।

(ख) धारा १०१ बमोिजम महािभयोग ��ताव 
पा�रत भई पदम�ु ह�ने �यि�, �याय 
प�रषद ्बाट पदम�ु ह�ने  �यायाधीश र 
सैिनक ऐनबमोिजम कारबाही ह�ने �यि�का 
हकमा िनज पदम�ु भइसकेपिछ सङ्घीय  
कानूनबमोिजम अनसु�धान गन� वा गराउन 
सिकने छ ।

(ग) उपधारा (१) वा (२) बमोिजम भएको 
अनसु�धानबाट साव�जिनक पद धारण गरेको 
कुनै �यि�ले कानूनबमोिजम ��टाचार 
मािनने कुनै काम गरकेो देिखएमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �य�तो �यि� 
र सो अपराधमा संल�न अ�य �यि�उपर 
कानूनबमोिजम अिधकार�ा�त अदालतमा 
म�ुा दायर गन� वा गराउन स�ने छ ।

(घ) उपधारा (१) वा (२) बमोिजम भएको 
अनसु�धानबाट साव�जिनक पद धारण गरेको 
�यि�को काम कारबाही  अ�य अिधकारी 
वा िनकायको अिधकार�े�अ�तग�त पन� 
�कृितको दिेखएमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले आव�यक कारबाहीका 
लािग स�बि�धत अिधकारी वा िनकायसम� 
लेखी पठाउन स�ने छ ।

(ङ) अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
अनसु�धान गन� वा म�ुा चलाउने आ�नो 
काम, कत��य र अिधकारम�ये कुनै काम, 
कत��य र अिधकार �मखु  आय�ु, कुनै 
आय�ु वा नेपाल सरकारको अिधकृत 
कम�चारीलाई तोिकएको सत�को अधीनमा रही 
�योग तथा पालन गन� गरी ��यायोजन गन� 
स�ने छ ।

(च) अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
अ�य काम, कत��य र अिधकार तथा 
काय�िविध सङ्घीय कानूनबमोिजम ह�ने छ ।

३. यसैगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ मा आयोगको काम, कत��य 
अिधकारका स�ब�धमा देहायबमोिजमको �यव�था 
रहेको पाइ�छ :

 दफा ४ मा साव�जिनक पद धारण गरकेो कुनै 
�यि�ले अि�तयार द�ुपयोग गरमेा आयोगले 
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यस ऐन वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम 
अनसु�धान र तहिककात गन�, म�ुा चलाउने 
तथा तत् स�ब�धी अ�य कारबाही गन� 

 छ । तर, (क) संिवधानको धारा २३९ को 
उपधारा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
लेिखएको कुरामा सोहीबमोिजम ह�ने छ । (ख) 
�यव�थािपका–ससंद ्वा सिमितको बैठकमा 
भएको काम कारबाही वा िनण�य वा �य�तो 
बैठकमा कुनै सद�यले बोलेको वा गरकेो कुनै 
काम कुराको स�ब�धमा वा मि��प�रषद ् वा 
�यसको कुनै सिमितले सामूिहक �पमा गरकेो 
कुनै नीितगत िनण�य र अदालतको �याियक 
काम कारबाहीका स�ब�धमा आयोगले यस 
ऐनअ�तग�त अनसु�धान र तहिककात तथा 
तत् स�ब�धी कुनै कारबाही गन� छैन । 
दफा ६ मा साव�जिनक स�ंथामा भएको 
अनिुचत काय�को स�ब�धमा आयोगले 
कारबाही गन�बार ेकुनै साव�जिनक सं�थामा 
भएको अनिुचत काय�को स�ब�धमा आयोगले 
आफूसम� �ितवेदन पेस गनु�पन� गरी 
आयोगमा परकेो उजरुीमा कारबाही गन�को 
लािग अव�थाअनसुार स�बि�धत साव�जिनक 
स�ंथा वा सोिसत स�बि�धत मािथ�लो 
िनकायमा पठाउन स�ने छ र �यस स�ब�धमा 
भएको कारबाही र िनण�यको जानकारी �य�तो 
िनकायले आयोग र उजरुवालालाई िदनपुन� 
छ । तर आयोगले आव�यक देखेमा �य�तो 
उजरुीको स�ब�धमा पनुः छानिबन गराउन 
वा आफँैले कारबाही गन� स�ने छ । 
दफा ७ मा तजिबजी अिधकारको �योगमा 
आयोगले �� उठाउन नपाउने कुनै काम 
कारबाहीको स�ब�धमा कुनै अिधकृतले 
आ�नो तजिबजी अिधकारको �योग गरी 
गरकेो काम कारबाही वा िनण�यलाई िलएर 

आयोगले यस ऐनअ�तग�त कुनै कारबाही 
चलाउने छैन । तर �य�तो तजिबजी 
अिधकारको �योग गदा� बदिनयतसाथ वा 
�वे�छाचारी िकिसमबाट �योग ग�रएको 
दिेखएमा �यस स�ब�धमा कारबाही चलाउन 
यस दफामा लेिखएको कुनै कुराले आयोगलाई 
बाधा प�ुयाउने छैन ।

४. उपयु�� संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग के क�तो �कृितको िनकाय हो र अ�य 
मलुकुमा यस�कारको आयोग वा िनकायको �थापना 
र िवकास�मको स�ब�धमा िव�ततृ िववेचना िनवेदक 
अिधव�ा बालकृ�ण �यौपाने िव�� मि��प�रषद ्
सिचवालयसमेत भएको सवंत् २०५१ सालको �रट नं. 
२५५० (ने.का.प. २०५३, अङ्क ६, िन.नं.६२०५, 
प�ृ ४५०) को िनण�यमा चचा� ग�रएको छ । उ� �रट 
नं.२५५० को िनण�यमा मािथ�लो तहका साव�जिनक 
पद धारण गरकेा �यि�ह�मा पदीय आचरण र 
िन�ठाको उ�चतम�तर कायम रा�ने स�ंथाको �पमा 
अ�य मुलुकमा ज�तै हामीकहाँ पिन �वत��, िन�प� 
र सश� सं�थाको �पमा अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगको �यव�था भएको हो भ�ने 
�या�या गरी आयोगको �े�ािधकारका िवषयमा समेत 
िवशद िव�ेषण गरी सिंवधान�ारा अपवादमा रािखएका 
पदािधकारीह�बाहेकका सबै साव�जिनक पद धारण 
गरकेो पदािधकारीह�का स�ब�धमा आयोगको पह�चँ 
रहेको भ�ने कुरा सं�थािपत गरकेो छ । �यसैगरी अ�य 
मलुकुमा भएको यस िकिसमको सं�थाको स�ब�धमा 
�ा�समा सन् १९७३ देिख Ombudsman को 
�पमा Mediator of the Republic नामक अित�र� 
पदािधकारी (Independent Authority) को �यव�था 
भएको पाइ�छ । �य�तै नव�मा जनतालाई साव�जिनक 
�शासन�ारा अ�याय ह�न निदने उ�े�यले सन् १९६२ 
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देिख Act relating to the Parliamentary 
Ombudsman for Public Administration ले 
Norwegian Parliamentary Ombudsman 
नामक स�ंथा �थापना गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी सन् 
१९६२ �यिुज�या�ड र संय�ु रा�यमा पािल�यामे�टरी 
किम�नर (Parliamentary Commissioner) 
नामक सं�था �थापना भएको देिख�छ । 

५. �यसैगरी बि�बहादरु काक� िव�� िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग भएको 
म�ुामा (ने.का.प.२०५८, िन.नं.७००१, प.ृ२३९) 
साव�जिनक पदधारण गरकेा �यि�ले अनुिचत काय� वा 
��ाचार गरी अि�तयार दु�पयोग गरकेो स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम अनुस�धान र तहिककात गनु� नै यो 
आयोगको मु�य काय� देिखन आउँछ । साव�जिनक 
पदधारण गरकेो �यि� भ�नाले सिंवधान वा अ�य 
�चिलत कानून वा स�बि�धत िनकायको िनण�य वा 
आदशेबमोिजम कुनै अिधकार �योग गन� पाउने वा 
कुनै दािय�व वा कत��यको पालन गनु�पन� पदमा रहेको 
�यि�लाई जनाउने देिख�छ भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको अिधकार�े�को स�ब�धमा 
�या�या गरकेो पाइ�छ ।

६. िनवेदक स�ंथाको काम कारबाहीउपर 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई छानिबन 
र अनगुमन गन� काय�गत �वत��ता छ वा छैन भ�ने 
दो�ो ��नका स�ब�धमा हेदा� िवप�ी आयोग 
सिंवधानको धारा २३८ बमोिजम �थािपत सवंैधािनक 
अङ्ग भएकोमा िववाद देिखएन । आयोगको �े�ािधकार 
एवम् काम, कत��य र अिधकार स�ब�धमा संिवधानको 
धारा २३९ र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ ले �प�ट र सीमाब� गरकेोले 
आयोग कानूनको शासन (Rule of Law) को मूल मम� 
Limited Government को िस�ा�त र सवंैधािनक 
प�रिधिभ� बािँधएर रहेको  सवंैधािनक सं�थाको �पमा 
�थािपत रहेको अव�था छ । आयोगको सीमा र काय� 

�े� बारमेा उि�लिखत ब�ीबहादरु काक�को म�ुा र 
िव�ण�ुसाद सवेुदी िव�� गहृ म��ी, गहृ म��ालयसमेत 
भएको उ��ेषण, �ितषेधय�ु परमादेशसमेत भएको 
म�ुा (ने.का.प. २०६४, िन.न. ७८२०, प.ृ २८८) 
मा  साव�जिनक सं�था र िनवेदकलाई साव�जिनक 
ओहोदाको पदमा �पा�तरण गरी अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगले िनवेदकलाई ��ाचार मु�ामा 
कारबाही गन� स�ने गरी अिधकार ��यायोजन गरेको 
मा�न �यायोिचत नह�ने भनी �प�ट �याियक �ि�टकोण 
कायम गरकेो दिेख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १ (घ) मा साव�जिनक 
पद धारण  गरकेो �यि�को प�रभाषा “संिवधान, अ�य 
�चिलत कानून वा स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीको 
िनण�य वा आदशेबमोिजम कुनै साव�जिनक अि�तयारी 
�योग गन� पाउने वा कुनै कत��य पालन गनु�  पन� वा 
दािय�व िनवा�ह गनु�  पन� पदमा बहाल रहेको �यि� 
स�झन ु पछ�  र सो श�दले साव�जिनक सं�थाको कुनै 
पदमा बहाल रहेको पदािधकारी वा कम�चारीसमेतलाई 
जनाउछँ” भनी ग�रएको छ । �यसैगरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १ 
(ङ) मा साव�जिनक स�ंथा भ�नालेः

(१) नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व 
वा िनय��ण भएको क�पनी, ब�क वा सिमित वा 
�चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार�ारा 
�थािपत आयोग, सं�थान, �ािधकरण, 
िनगम, �ित�ान, बोड�, के��, प�रषद ्र य�तै 
�कृितका अ�य सङ्गिठत सं�था,

(२) नेपाल सरकार�ारा स�चािलत वा नेपाल 
सरकारको पूण� वा आिंशक अनदुान �ा� 
िव�िव�ालय, महािव�ालय, िव�ालय, 
अनसु�धान के�� र अ�य �य�तै �ाि�क वा 
शैि�क सं�था,

(३) �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
बमोिजम गिठत �थानीय तह,
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(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनदुान वा 
जमानतमा स�चािलत स�ंथा,

(५) उपख�ड (१), (२), (३) वा (४) मा उि�लिखत 
स�ंथाको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको वा 
िनय��ण रहेको सं�था,

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
�काशन गरी साव�जिनक स�ंथा भनी तोकेको 
अ�य कुनै सं�था भनी प�रभाषा गरकेो  
पाइ�छ । 

७. UN Convention Against 
Corruption, 2003 को धारा २ मा साव�जिनक पद 
धारण  गरकेो �यि� भनेको (i) any person holding 
a legislative, executive, administrative or 
judicial office of a State Party, whether 
appointed or elected, whether permanent 
or temporary, whether paid or unpaid, 
irrespective of that person’s seniority;(ii) 
any other person who performs a public 
function, including for a public agency 
or public enterprise, or provides a public 
service, as defined in the domestic law 
of the State Party and as applied in the 
pertinent area of law of that State Party; 
(iii) any other person defined as a “public 
official” in the domestic law of a State Party 
भनेर उ�लेख ग�रएको छ ।

८. �य�तै भारतको The Prevention of 
Corruption Act, 1988 को दफा २ मा Public 
duty means a duty in the discharge of which 
the State, the public or the community 
at large has an interest; In this clause 
“State” includes a corporation established 
by or under a Central, Provincial or State 

Act, or an authority or a body owned or 
controlled or aided by the Government 
or a Government company as defined in 
section 617 of the Companies Act, 1956 
भनी साव�जिनक पदको �या�या ग�रएको छ । भारतको 
यसै ऐनअ�तग�तको ��टाचार िनय��ण गन� िनकायको 
�पमा रहेको के��ीय सतक� ता आयोग (Central 
Vigilance Commission) को �े�ािधकारको 
स�ब�धमा Central Vigilance Commission 
Act, 2003 को ��तावनामा An Act to provide 
for the constitution of a Central Vigilance 
Commission to inquire or cause inquiries to 
be conducted into offences alleged to have 
been committed under the Prevention of 
Corruption Act, 1988 by certain categories of 
public servants of the Central Government, 
corporations established by or under any 
Central Act, Government companies, 
societies and local authorities owned or 
controlled by the Central Government 
and for matters connected therewith or 
incidental thereto भ�ने उ�लेख भई सरकारी 
िनकाय र सरकारको मातहतमा रहेका सङ्घ 
सं�थाउपर अनगुमन गन� �वत��ता भएको पाइ�छ । 

९. �यसैगरी नव�को Act relating 
to the Parliamentary Ombudsman for 
Public Administration, 1962 को दफा ४ मा 
Ombudsman को िज�मेवारीको �े� (Sphere 
of responsibility) मा “The Ombudsman’s 
sphere of responsibility encompasses 
the public administration and all persons 
engaged in its service…” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ ।

१०. ��टाचार िव��को अ�तरा�ि��य 
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१०५१० - िनम�लमान तलुाधरसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

नाग�रक समाज सङ्गठन Transparency 
International ले ��टाचारलाई “Corruption 
involves behavior on the part of officials 
in the public sector, whether politicians 
or civil servants, in which they improperly 
and unlawfully enrich themselves, or those 
close to them, by the misuse of the public 
power entrusted to them.” भनेर �या�या गरी 
��टाचारको दायरािभ� साव�जिनक पदको कम�चारी 
(civil servants) र राजनीित� (politicians) लाई 
समेटेको अव�था छ । 

११. मािथ िववेचना ग�रएको सिंवधान, 
कानून तथा अ�तरा�ि��य �ावधानसमेत हेदा� िनवेदक 
स�ंथा रा�यको साव�जिनक अि�तयारी �योग गन� 
पाउन ेवा कुनै कत��य पालना गनु�पन�, दािय�व िनवा�ह 
गनु�पन� पदमा िनयु� वा िनवा�िचत भई केही समय 
वा समय िकटान गरी तलब पाउने वा तलब िबना 
काय�रत पदािधकारी नभएको तथा नेपाल सरकारको 
�वािम�विभ� र अनदुानअ�तग�तको स�ंथा पिन 
रहकेो देिखँदैन । सिंवधानको अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग गठनको उ�े�य र अि�तयार 
दु�पयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दफा २(घ) २ (ङ) को प�रभाषािभ� गैरसरकारी 
स�ंथा (Non-Governmental Organization) 
पन� देिखँदैन । यसरी िनवेदक स�ंथा साव�जिनक 
स�ंथाअ�तग�त पन� दिेखन नआएकोले िनवेदक सं�थाले 
गरकेो काम कारबाहीलाई ��टाचार गरकेो भनी कसैको 
उजरुीको आधारमा सो सं�थाको कागजात माग गन�, 
�ेस िव�ि� जारी गरी �चार �सार गन� ज�ता काय� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको अिधकार 
�े�िभ� पन� नदेिखदँा आयोगले गरकेो काम, कारबाही 
िनण�य प�ाचार र िनद�शनसमेतको काय� अिधकार 
�े�िवहीन रहेको देिखन आयो । 

१२. �यसैगरी अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोगको काम कारबाहीको सीमाको 
स�ब�धमा कृ�णराम िवजयान�दसमेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग (ने.
का.प.२०७४, अङ्क ८, िन.नं.९८६६) मा 
दु�प�रणाम स�याउने कुराको आडमा अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाइ�  जुनसुकै िवषयमा 
िनण�य गन� छुट �दान भएको स�झन निम�ने । जुन 
कामका लािग कानूनले जसलाई अिधकार िदएको 
छ, सो काय� सोही िनकाय वा अिधकारीले गनु� 
पद�छ । कानून�ारा अि�तयारी पाएका िनकाय वा 
अिधकारीको �े�ािधकारमा ह�त�ेप वा सङ्कुचन 
ह�ने गरी अ�य कुनै िनकाय वा पदािधकारीले अिधकार 
�योग गन� पाउँदनै । अिधकारिवहीन िनकायबाट 
भएको काम कारबाहीले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ैन । िनण�यको प�रणाम सारमा जितसुकै रा�ो 
भए पिन �े�ािधकारिवहीन िनण�यको कानूनी मा�यता 
नरहने भनी �या�या ग�रएको पाइ�छ ।

१३. ��ततु निजर िस�ा�तसमेतबाट पिन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले नेपालको 
संिवधान र कानूनले तोकेको अिधकार �े�भ�दा बािहर 
गएर काय� गन� ब�दजे लगाएको देिख�छ । िनवेदक 
सं�था नेपाल सरकार िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुमा दता� रहेको सङ्गिठत सं�था भएको र सो 
सं�थालाई आ�नो िवधानअन�ुप काय� गन� अिधकार 
�ा�त भएको दिेख�छ । सं�था दता� ऐन, २०३४ को 
दफा ५ मा देहायबमोिजमको कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ: 

· उपदफा (१) मा यस ऐनअ�तग�त दता� भएको 
��येक सं�था अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला 
�वशािसत र सङ्गिठत सं�था ह�ने छ । सो 
सं�थाको सबै कामको िनिम� आ�नो एउटा 
छु�ै छाप ह�ने छ ।

· उपदफा (२) मा सं�थाले �यि�सरह 
चलअचल स�पि� �ा� गन�, उपभोग गन� र 
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बेचिबखन गन� स�ने छ ।
· उपदफा(३) मा सं�थाले �यि�सरह आ�नो 

नामबाट नािलस उजरु गन� स�ने छ र सोउपर 
पिन सोही नामबाट नािलस उजरु ला�ने छ ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा १० मा देहायबमोिजमको 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ:

· उपदफा (१) मा �थानीय अिधकारीले 
आव�यक देखेमा सं�थाको िहसाब आफूले 
िनय�ु गरकेो कुनै अिधकृत�ारा जाचँ गराउन 
स�ने छ ।

· उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोिजम िहसाब 
जाचँ गराएबापत �थानीय अिधकारीले िहसाब 
जाचँबाट देिखन आएको स�ंथाको मौ�दात 
रकमको सयकडा तीन �ितशतमा नबढाई 
आफूले िनधा��रत गरकेो द�तरु असलु गरी 
िलन स�ने छ ।

· उपदफा (३) मा िहसाब जाचँ गन� अिधकृतले 
मागेको िववरण तथा कागजप�ह� वा सोधेको 
��को  जवाफ िदन ु सं�थाको पदािधकारी, 
सद�य र कम�चारीको कत��य ह�ने छ ।

· उपदफा (४) मा िहसाब जाचँ गन� 
अिधकृतले �थानीय अिधकारीले तोक� 
िदएको �यादिभ� िहसाब जाचँको �ितवेदन 
�थानीय अिधकारीसम� पेस गनु�पन� छ र 
सो �ितवेदनको आधारमा सं�थाको कुनै 
स�पि� सो सं�थाको कुनै पदािधकारी, 
सद�य वा कम�चारीले िहनािमना गरकेो, 
नो�सान गरकेो वा द�ुपयोग गरकेो छ भ�ने 
�थानीय अिधकारीलाई लागेमा िनजले 
�य�तो पदािधकारी, सद�य वा कम�चारीबाट 
सो हािन नो�सानी असलु गन� �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही चलाउन स�ने 
छ । तर �चिलत कानूनले सजायसमेत ह�ने 
अपराध भएकोमा �चिलत कानूनबमोिजम 

म�ुा चलाउन लगाउने छ । 

१४. यसैगरी स�ंथा दता� ऐन, २०३४ 
अ�तग�त दता� भएको सं�थाको स�ब�धमा िनयमनकारी 
िनकाय (Regulating Body) िज�ला �शासन 
काया�लय र सम�वया�मक िनकाय (Coordinating 
Body) समाज क�याण प�रषद ् रहेको तथा प�रषद ्मा 
आब� सं�थाले आिथ�क सहयोगको स�दभ�मा सहयोग 
�ा�तको प�रयोजना ��ताव प�रषद् मा पेस गरी 
�वीकृित िलई ि�याकलाप गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । 
सं�था दता� ऐन, २०३४ तथा समाज क�याण प�रषद ्
ऐन, २०४९ मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार पिन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले य�तो 
गैरसरकारी सङ्गिठत सं�थाको छानिबनको िनिम� 
कागजात माग गन�, �ेस िव�ि� जारी गरी �चार �सार 
गन� काय� गन� अिधकार �ा�त गरकेो दिेखन आएन ।

१५. मािथ िववेिचत संवैधािनक �यव�था, 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
सं�था दता� ऐन, २०३४ सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजर, अ�तरा�ि��य तथा िवदेशमा ग�रएका 
अ�याससमेतबाट आयोगलाई उपयु�� संवैधािनक र 
कानूनी �यव�थािवपरीत अनसु�धान तथा अ�य काम 
कारबाही गन� अिधकार िदएको देिखएन । रा�यको 
िविश� सवैंधािनक अङ्गको �पमा रहकेो अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग ज�तो सवैंधािनक 
िनकायले कानूनमा �प�ट �पमा �दान ग�रएको 
��ेािधकारभ�दा बािहर गई काय� गदा� कानूनको 
शासन (Rule of Law) को िस�ा�त �ितकूल 
ह�न जा�छ र सवैंधािनक सीमा (Constitutional 
Limitation) को अवधारणाको समेत उ�लङ्घन 
ह��छ । तसथ� उपयु�� सवैंधािनक र कानूनी 
�यव�था तथा �थािपत िस�ा�तबमोिजम िनवेदक 
सोसल साइ�स वहा: स�ंथा दता� ऐन, २०३४ मा 
�यव�था भएबमोिजम दता� भएको सङ्गिठत स�ंथा 
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भएको सो स�ंथाले गरकेो काम साव�जिनक पद 
धारण गरकेो �यि�को प�रभाषािभ� नपन� देिखँदा 
िनवेदक स�ंथाको काम कारबाहीबारमेा अनगुमन 
गन�समेतको अि�तयारी िवप�ी अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगमा रह ेभएको देिखन 
आएन ।

१६. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदक सं�थाको स�ब�धमा गरकेो �चार 
�सार र �काशन गरकेो �ेस िव�ि�लगायतका काम 
कारबाहीह� संिवधान र कानूनअनकूुल छ वा छैन भ�ने 
ते�ो ��नका स�ब�धमा िवचार गदा� िवप�ी आयोगबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २८(१) को ख�ड (ख) र (ग) मा भएको कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त प�ाचारलगायत िव�ि� �काशनको 
काम कारबाही गरकेो देिख�छ । उ� दफा २८ को 
उपदफा (१) को ख�ड (ख) मा कुनै िवषयमा आयोगले 
नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक सं�थाबाट वा नेपाल 
सरकार वा साव�जिनक सं�थाको कुनै काया�लय वा 
पदािधकारीबाट सतक� ता अपनाउन ुपन� वा कुनै कदम 
उठाउन उपय�ु ह��छ भनी सझुाव िदने र ख�ड (ग) 
मा नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक स�ंथाको कुनै 
प�रपाटी वा काय� �णाली �िुटपूण� छ भ�ने आयोगलाई 
लागेमा �यसलाई स�याउन र �यसबाट उ�प�न 
सम�याको िनराकरण गन� कारण र आधारसिहतको 
सझुाव िदने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
�े�ािधकारको स�ब�धमा नेपालको संिवधान तथा 
कानूनी �यव�था हेदा� साव�जिनक िनकाय पिन नरहेको, 
साव�जिनक पदािधकारी पिन नरहेको गैरसरकारी 
स�ंथाको हकमा िवप�ी आयोगबाट ग�रएको िनण�य 
एवम् प�ाचार तथा िव�ि�समेत �े�ािधकारिवहीन र 
गैरकानूनी भएको एवम् Beyond Constitutional 
and Legal Limitation रहेको देिख�छ । 

१७. िनवेदक सं�थाको मागबमोिजम �रट 

जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने चौथो ��नका स�ब�धमा 
िवचार गदा� िवप�ी आयोगले �कािशत गरकेो िव�ि� 
तथा अ�य काम कारबाहीमािथ िविभ�न �करणमा 
िववेिचत संवैधािनक, कानूनी �यव�था एवं �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा िनवेदक सं�थाको काम 
कारबाहीको स�ब�धमा उजरुी �हण गरी छानिबन 
गररे अ�य िनकायह�लाई कारबाही गन� लेखी पठाउने 
अि�तयारी रहे भएको नदिेखएको र सं�था दता� ऐन, 
२०३४ अनसुार नै दता� भई सं�थाको िवधानअनसुार 
चलेको र सोअनसुार नचले कारबाही गन� स�ने िज�ला 
�शासन काया�लय तथा अनगुमन गन� समाज क�याण 
प�रषद ् ज�ता िनकायसमेत रहेको अव�थामा छानिबन 
र अनगुमन गन� अिधकार नभएकोमा िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको काम, 
कारबाही िनण�य एवम् प�ाचार र �ेस िव�ि� िनका�ने 
काय� कानूनस�मत देिखन आएन ।

१८. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट िवप�ी आयोगको िमित २०७३।६।९ को 
�ेस िव�ि� िनण�य एवम्  प�ाचार, िवप�ी आयोगको 
िनद�शनबमोिजम िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुको िमित २०७३।६।१४ को िनण�य, सोही 
िनण�यका आधारमा भनी िनवेदक र िनवेदकअ�तग�तको 
प�रयोजना एलाइ�स फर सोसल डाइलगलाई गरेको 
िमित २०७३।६।१६ गते कम�चारीमाफ� त �ा�त इमेल, 
प�ाचार र िमित २०७३।०६।२० गतेको इमेलमाफ� त 
�ा�त प� र िनण�य वा प�ाचार तथा उ� प�ाचारमा 
आधा�रत िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुको 
िनण�यसमेत कानूनस�मत नदेिखएकोले उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदक 
सं�थालाई आयोगको प�ाचार एवम् िनद�शनकै 
आधारमा कुनै कारबाही नगनु�  नगराउन ुर पूव�वत् �पमा 
स�चालन गन� िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदेशको �ितिलिप साथै राखी महा�यायािधव�ाको 
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काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई जानकारी िदनू । 
आदशेको िव�तुीय �ित अपलोड गरी दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी, िहरा माया 
अवाल (शा.अ.)
इित संवत् २०७५ साल पसु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।१०।२६

०७२-CI-०७९४

म�ुा:- उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / �रट िनवेदक : िज�ला गोरखा गाईखरु 
गा.िव.स. वडा नं. ३ घर भई हाल राि��य 
�वा��य तािलम के�� टेकु काठमाड�मा 
काय�रत भ�बहादरु आलेसमेत

िव��
��यथ� / िवप�ी : नेपाल सरकार, �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत

§ पिहला िव�मान रहकेो ऐन कानूनको 
�यव�थाबमोिजम �शासिनक �ि�या पूरा 
गरी भएको �थािपत िवषयव�तुलाई पिछ 
बनकेा ऐनका आधारमा प�रवत�न गदा� 
�यसले �थािपत कानूनी �यव�थामा नै 
खलल पु�न गई अ�यवि�थत प�रि�थितको 
िसज�ना ह�न े भएकाले ऐनको �योग 
प�ात ्दश� (retrospective) िस�ा�त 
�ितकूल ह�न नस�ने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / �रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् 
अिधव�ा �ी भोजबहादरु ढकाल

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी कुमार चडुाल
माननीय �यायाधीश �ी शारङ्गा सवेुदी
पनुरावेदन अदालत पाटन

आदशे
�या.डा.मनोजकुमार शमा� : िनयमबमोिजम 

दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुा त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम दता� भई िनण�याथ� यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ । ��ततु फैसला सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ९१(४) र अनसूुची 
१२ को ढाचँामा तयार ग�रएको छ ।

स�ु �रट िनवेदन, कारण दखेाउ आदेश, 
िलिखत जवाफको बेहोरासमेत पनुरावेदन अदालत 

�नण�य नं. १०५११
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पाटनबाट िमित २०७१।१०।१४ मा भएको फैसलाबाट 
देिखने ह�दँा यहा ँसो कुराको पनुराविृ� ग�रएको छैन ।

यस अदालतको ठहर
हामी िनवेदकह� िविभ�न िमितको 

िनण�यानसुार �वा��य सेवाको सहायक पाचँ� तहको 
हे�थ अिस��ेट र खोप सपुरभाइजर पदमा �थायी 
सेवा �वेश गरी काय�रत कम�चारी ह� । नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) ले मूल ऐनको दफा 
९ मा संशोधन गरी �तरविृ�स�ब�धी गरकेो कानूनी 
�यव�थाअनसुार पाचँ� तहमा स�ु िनयिु� भएका वा 
पाचँ� तहमा �तरविृ� भई सो तहको लािग �यूनतम 
शैि�क यो�यता पूरा भएका कम�चारीह�लाई पाचँ� तहमा 
िनयिु� भएका िमितले पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएपिछ 
छैठ� तहमा �तरविृ� ग�रने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा िमित २०७०।७।१०, िमित २०६९।९।१९, 
िमित २०७०।८।२५, िमित २०७०।७।१४, िमित 
२०७०।९।२९ मा हामी पनुरावेदकह�को �तरविृ� 
ह�ने गरी िवप�ी काया�लयबाट भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी �थायी िनयिु� भएका िमितले 
पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएको िमितदेिख लाग ुह�ने 
गरी �तरविृ� गनु�  गराउन ु भनी परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर भएकोमा नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) 
मा सािबकको �तरविृ�स�ब�धी कानूनी �यव�थामा 
सशंोधन भइसकेको अव�था देिखदँा अब �चिलत 
चौथो सशंोधनकै �यव�था आकिष�त ह�ने भएको 
ह�दँा प�ात् दश� असर पन� गरी नेपाल �वा��य सेवा 
ऐन, २०५३ (ते�ो संशोधन, २०६३) लाई आधार 
िलई दायर भएको ��ततु उ��ेषणय�ु परमादेशको 
�रट िनवेदन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१०।१४ मा खारजे गरकेो देिखयो ।

पनुरावेदन अदालत पाटनको आदशेमा 
िच� नबझुाई हामी पनुरावेदक / िनवेदकह� िविभ�न 
िमितमा पाचँ� तहमा स�ु िनयिु� भएका �वा��य 

सेवाका कम�चारीह� ह� । नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
२०५३ को (चौथो सशंोधन अ�यादेश, २०६९) को 
दफा ९(१) को २(क) मा �तरविृ�स�ब�धी गरेको 
�यव�थाबमोिजम हामी िनवेदकह� नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ चौथो संशोधनले पाचँ� तहमा स�ु 
िनयिु� भएका वा पाचँ� तहमा �तरविृ� भई सो तहका 
लािग �यूनतम शैि�क यो�यता पूरा भएका कम�चारीलाई 
पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएपिछ छैठ� तहमा �तरविृ� 
ग�रने छ भ�ने �यव�था ह�दँा ह�दँै उ� �यव�थालाई 
कुनै वा�ता नै नगरी िवप�ीबाट िमित २०७०।७।१०, 
िमित २०६९।९।१९, िमित २०७०।८।२५, िमित 
२०७०।७।१४, िमित २०७०।९।२९ मा �तरविृ� गदा� 
कानूनले तोकेको समयाविधलाई कुनै वा�ता नै नगरी 
मनोमानी ढङ्गले हचवुाको भरमा �तरविृ� गरकेो ह�दँा 
उ� �तरविृ� गन� गरी भएको िनण�य बदर गरी कानूनले 
तोकेको समयमा �तरविृ� गनु�  भनी आदशे गनु�  पन�मा 
कानूनको गलत अथ� गरी प�ात् दश� कानून लाग ुनह�ने 
भनी �रट िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।१०।१४ को आदेश �िुटपूण� 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भनी �रट पनुरावेदक / िनवेदक 
भ�बहादरु आलेसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको देिखयो ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी भोजबहादरु ढकालले नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
२०५३ को (चौथो संशोधन) २०६९ को दफा ९ मा 
�तरविृ�स�ब�धी गरकेो �यव�थाबमोिजम पाचँ� तहमा 
स�ु िनयिु� भएका वा पाचँ� तहमा �तरविृ� भई 
सो तहका लािग �यूनतम शैि�क यो�यता पूरा भएका 
कम�चारीलाई पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएपिछ छैठ� 
तहमा �तरविृ� ग�रने छ भ�ने �यव�था ह�दँाह�दैँ उ� 
�यव�थालाई कुनै वा�ता नै नगरी ��यथ� / िवप�ीबाट 
पनुरावेदकह�को �तरविृ� गदा� कानूनले तोकेको 
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समयाविधलाई कुनै वा�ता नै नगरी मनोमानी ढङ्गले 
हचवुाको भरमा �तर विृ� गरकेो ह�दँा उ� �तरविृ� 
गन� गरी भएको िनण�य बदर गरी कानूनले तोकेको 
समयमा �तरविृ� गरी पनुरावेदकह�को रोजगार र 
विृ� िवकास गन� पाउने हक सिुनि�त ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब, पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश 
िमलेको छ छैन ? पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पनुरावेदकह� 
रामकुमार �े� र परमे�र िपयाले मलुकु� ऐन, अ.बं. 
९२ नं. बमोिजम पनुरावेदन िफता� ग�रपाउ ँ भनी 
िनवदेन िदई सनाखतसमेत गरकेो देिखदँा पनुरावेदन 
िफता� ह�ने अनमुित आदशे पिन भइसकेको अव�थामा 
िनजह�को हकमा केही ग�ररहन ु परने । अ�य 
पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार 
गदा�, पनुरावेदकह� िविभ�न िमितमा िनयिु� पाई तह 
िमलान भई सेवारत कम�चारी भएको त�यमा िववाद 
देिखदँनै । पनुरावेदक / िनवेदकह�को �तरविृ� गदा� 
सािबक नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ (ते�ो 
सशंोधन, २०६३) को दफा ९ (७)(क) को ख�ड 
(ज) बमोिजम पाचँ� तहमा स�ु िनयिु� वा तह िमलान 
भएको कम�चारी सो तहमा १० (दश) वष� सेवा अविध 
पूरा भएपिछ मा� स�बि�धत समूहको छैठ� तहमा 
�तरविृ� गन�को लािग यो�य ह�ने �यव�थाबमोिजम 
र नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को िमित 
२०६९।१२।२९ मा चौथो संशोधन अ�यादेश तथा 
िमित २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधन आएप�ात् 
थप भएको दफा ९(१) को �यव�थाअनसुार पाचँ� 
तहमा स�ु िनयिु� भएका वा पाचँ� तहमा �तरविृ� भई 
सो तहको लािग �यूनतम शैि�क यो�यता पूरा भएका 
कम�चारीह�ले स�बि�धत तहमा सेवा गनु�पन� अविध ५ 
वष�, पिछ�लो दईु आिथ�क वष�को का.स.म.ु मा �ा� 

गनु�पन� अङ्क क�तीमा उ�म, दगु�म �े�मा सेवा गनु�पन� 
अविध क�तीमा एक वष�, अित दगु�म वा दईु वष� दगु�म 
ह�नपुन� कानूनी  �यव�थाका आधारमा �शासिनक 
�ि�या पूरा गरी पनुरावेदकह�को पाचँ� तहबाट छैठ� 
तहमा िमित २०७०।७।१०, िमित २०६९।९।१९, 
िमित २०७०।८।२५, िमित २०७०।७।१४, िमित 
२०७०।९।२९ मा िवप�ी काया�लयबाट �तरविृ�को 
िनण�य भएको �वा��य सेवा िवभागको िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । 

३. त�कालीन ऐन कानूनमा �यव�था 
नभएको तर पिछ थप भई आएको कानूनले गरेको 
�यव�थाबमोिजम पिहलादेिख नै �तरविृ� काया��वयन 
गनु�पन� भ�ने मागदाबी कानूनबमोिजम देिखदैँन । िमित  
२०६९।१२।२९ भ�दा पिहला नै पनुरावेदकह�को 
कानूनमा तोिकएको �तरविृ�को मापद�ड  पगेुको भए 
त�काल िव�मान कानूनअनसुार ह�ने ह�दँा सो संशोिधत 
ऐन लाग ु नै नभएको अव�थाको िमितदेिख �तरविृ� 
गरी �ये�ता कायम गनु�  पन� भ�ने पनुरावेदकह�को 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा कानूनको �योग प�ात् दश� 
असर पन� गरी ह�न नस�ने ह�दँा अिघ िव�मान ऐन 
कानूनको �यव�थाबमोिजम �शासिनक �ि�या पूरा 
गरी भएको �थािपत िवषयव�तलुाई पिछ बनेका ऐनका 
आधारमा प�ात् दश� असर पन� गरी प�रवत�न गदा� 
�यसले �थािपत कानूनी �यव�थामा नै खलल प�ुन 
गई अ�य�तै अ�यवि�थत प�रि�थितको िसज�ना ह�न 
जाने ह�दँा ऐनको �योग (Retrospective Effect) को 
िस�ा�त �ितकूल ह�न स�दैन ।

४. नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को िमित 
२०६९।१२।२९ मा चौथो संशोधन अ�यादेश तथा 
िमित २०७०।१२।१२ मा चौथो सशंोधन आएप�ात् 
थप भएको दफा ९(१) को �तरविृ�स�ब�धी कानूनी 
�यव�थाअनसुार उ� संशोधन�ारा थप ग�रएको 
�यव�था संशोिधत ऐन लाग ु भएको िमितबाटै 
काया��वयन ह�ने ह�दँा िनवेदकह�को िनयिु� वा पद 
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१०५१२ - कृ�ण�साद उ�ेतीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िमलान भएकै िमितबाट ५ वष� गणना गरी ऐनको 
सशंोधन लाग ु ह�नभु�दा अगािडदेिख नै �तरविृ� 
गनु�प�यो भ�ने मागदाबी कानूनसङ्गत दिेखदँैन । 

५. ऐनको चौथो संशोधन�ारा थप ग�रएको 
�यव�था सशंोिधत ऐन लाग ु भएको िमितबाटै 
काया��वयन ह�ने ह�दँा नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
(ते�ो सशंोधन, २०६३) िव�मान रहेकै अव�थामा 
पनुरावेदक / िनवेदकह�को िनयिु� वा पद िमलान 
भएको देिखदँा ऐनको चौथो संशोधन लाग ु ह�नभु�दा 
अगािड पाचँ� तहमा सेवा �वेश गरकेो िमितबाट ५ वष� 
सेवा अविध पूरा भएको िमितदेिख नै लाग ुह�ने गरी 
छैठ� तहमा �तरविृ� गरी �ये�ता कायम गनु�पन�मा सो 
नगरी िविभ�न िमितबाट लाग ुह�ने गरी छैठ� तहमा विृ� 
गरकेो िनण�य खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर कानूनको 
प�ात् दश� असरस�ब�धी िस�ा�तको �ितकूल देिखदँा 
पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

६. यसरी नेपाल �वा��य सेवा ऐनमा चौथो 
सशंोधन भई सािबकको �तरविृ�स�ब�धी कानूनी 
�यव�थामा सशंोधन भइसकेको अव�था दिेखदँा अब 
�चिलत चौथो सशंोधनकै �यव�था आकिष�त ह�ने 
ह�दँा प�ात् दश� असर पन� गरी स�ु िनयिु� वा तह 
िमलानको पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएको िमितदेिख 
नै लाग ुह�ने गरी सहायक छैठ� तहमा �ये�ता कायम 
ह�ने गरी �तरविृ� गराउन ुभ�ने उ��ेषणय�ु परमादेश 
जारी ह�न नस�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश 
मनािसब नै देिखन आयो । 

७. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणसमेतका आधारमा उ��ेषणय�ु परमादेशको 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।१०।१४ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु फैसला 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गनु�  र दायरीको लगत 

क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : �वुबहादरु कँुवर
इित सवंत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७६।३।२३

०७४-WO-०५७७

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : �जापित उ�ेतीको छोरा, झापा िज�ला, 
मेचीनगर नगरपािलका, वडा नं. ६ 
काकँडिभ�ा ब�ने कृ�ण�साद उ�ेतीसमेत

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

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

§ िनवेदकह�ले २५ वष� �यतीत ह�दँास�म 
आ�नो ज�गाको कुनै मआु�जा तथा 
�ितपूित� पाउन सकेको अव�था देिखन 
नआएबाट पैसाको समयानुसार मू�य 

�नण�य नं. १०५१२
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(Time Value of Money) समतेलाई 
म�यनजर राखी अिध�हण ग�रएका 
ज�गाको उिचत मआु�जा तथा �ितपूित� 
पाउनपुन� ।

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
माधवकुमार ब�नेत र खेमराज भ�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
नवराज पराजलुी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०५०, अङ्क ४, िन.नं.४७२१, 

प.ृ१८०
§ ने.का.प.२०५८, अङ्क ९, िन.नं.७०४०, 

प.ृ५९१
§ ने.का.प.२०५९, अङ्क ५, िन.नं.७१००, 

प.ृ३८१
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, िन.नं.९७३५
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ३, िन.नं.९९७३

स�ब� कानून :
§ नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 

आदेश
�या.कुमार र�ेमी : नेपालको संिवधानको 

धारा १३३ को उपधारा (२) बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवम् 
आदशे यस�कार छः-

त�य ख�ड
हामी सबै िनवेकदकह� झापा िज�लाको 

सािबक काकँडिभ�ा हालको मेचीनगर नगरपािलका 
वडा नं. ६ ि�थत काली खोलामा तटब�ध गन� भनी 
��यथ�म�येको िज�ला �शासन काया�लयबाट िमित 
२०५१।०१।१३ को सूचनाबमोिजम हा�ो जीिवकाको 
एक मा� साधन ज�गा अिध�हणमा परी �यसबापत 

हालस�म �ितपूित� नपाएका पीिडतह� ह� ।
अिध�हणमा परकेो हामीह�को ज�गा झापा 

िज�लाको सािबक नकलब�दा गा.िव.स. वडा नं. ८ 
ग र ८ च हाल मेचीनगर नगरपािलका वडा नं. ६ मा 
पछ�  । हामी िनवेदकह�म�ये �व. जयबहादरु काक�को 
हकमा अजु�न काक�को नाममा झापा िज�ला सािबक 
नकलब�दा गा.िव.स. वडा नं. ८ च िक.नं. १६३ �े.फ. 
१-१८-१८ म�ये अिधकरणमा परकेो �े.फ. १-१८-
१३ धरु परकेो, �व. ह�तबहादरु तामाङको हकमा 
बिबता तामाङको नामको ऐ.ऐ. िक.नं. ४६७ �े.फ. ९ 
धरु ज�गाम�ये ५ धरु अिधकरणमा परकेो, िच�तामिण 
उ�ेतीको नामको ऐ.ऐ.िक.नं. ६१ िक.का. भई २ वटा 
िक.नं. १०९५ र िक.नं. १६३९ भई ०-४-१०, ०-५-
५ म�ये ९ क�ा अिधकरणमा परकेो, �व. रामबहादरु 
राईको हकमा �वु राई ऐ. वडा नं. ८ ग को िक.नं. 
२३ �े.फ. १० धरुम�ये ५ धरु अिधकरणमा परकेो, 
िड�लीराम थापाको हकमा दगुा�कुमारी थापाको ऐ. वडा 
नं. ८च को िक.नं. २०४ �े.फ. ८ क�ा १० धरुम�ये १ 
क�ा अिधकरणमा परकेो, ह�रकुमार �े�को ऐ. वडा नं. 
८ च को िक.नं. २४२ र २३७ म�ये ८ र १२ धरु पूर ै
�े.फ. अिधकरणमा परकेो, सभु�ा देवी राजको ऐ. वडा 
नं. ८ ग को िक.नं. २० �े.फ. १ क�ा १५ धरुम�ये 
१ क�ा अिधकरणमा परकेो, टंकबहादरु राईको ऐ.वडा 
नं. ८ ग को िक.नं. ४६६ �े.फ. १६ धरुम�ये ९ धरु 
अिधकरणमा परकेो, जयनारायण ढंुगानाको ऐ.वडा 
नं. ८ च को िक.नं. ६६ �े.फ. २ क�ा ३ धरुम�ये १ 
क�ा अिधकरणमा परकेो, उदयच�� �धानको ऐ.वडा 
नं. ८ च को िक.नं. ६४ �े.फ. १ क�ाम�ये १३ धरु 
अिधकरणमा परकेो, कृ�ण�साद उ�ेतीको ऐ. वडा नं. 
८ च को िक.नं. ३१५ �े.फ. ४ क�ा १० धरुम�ये 
१ क�ा अिधकरणमा परकेो, नगे�� कुमार र प�ुपा 
राई ग�ुङको ऐ.वडा नं. ८ ग को िक.नं. ६५ �े.फ. २ 
क�ा ५ धरुम�ये १ क�ा २ धरु अिधकरणमा परकेो, 
िभमबहादरु काक�को हकमा �मा काक�को ऐ.वडा नं. 
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८ च को िक.नं. २३४ �े.फ. १ क�ाम�ये १५ धरु 
अिधकरणमा परकेो, टंकबहादरु काक�को ऐ.वडा नं. 
८ च को िक.नं. ४५७ �े.फ. २ क�ा ५ धरुम�ये १ 
क�ा अिधकरणमा परकेो, ह�रहर ितवारी र जयबहादरु 
काक�को हकमा वस�त ितवारी ऐ. वडा नं. ८ च को 
िक.नं. ४५ �े.फ. ११ क�ा २.५ धरुम�ये ९ का 
अिधकरणमा परकेो, रामच�� भ�राईको ऐ. वडा नं. ८ 
च को िक.नं. ३०७ �े.फ. १ क�ाम�ये १ क�ा पूर ै
अिधकरणमा परकेो, कृ�ण�साद उ�ेतीको ऐ. वडा 
नं. ८ च को िक.नं. ३१४ �े.फ. २ क�ाम�ये १५ 
धरु अिधकरणमा परकेो, नवराज िघिमरकेो ऐ.वडा 
नं. ८च को िक.नं. ५९७, ५९८ �े.फ. १२ धरु, 
१२ धरु दवैु िक�ा पूर ै अिधकरणमा परकेो िनवेदन 
गद�छ� । हामीह�को ज�गा काकँडिभ�ा बसपाक� बाट 
२५० िमटर र मेची भ�सार काया�लयबाट क�रब ३०० 
िमटर मा� पि�ममा पूव�पि�म राजमाग�सगँ जोिडएको 
छ । यो सािबकदिेख अ�य�त च�तीको �यापा�रक �े� 
हो । हाल यस �े�को ज�गा �ितक�ा ८० लाखदेिख १ 
करोड २० लाखस�म रहेको छ । 

��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, झापाबाट 
िमित २०५१।०१।१३ को गोरखाप�मा िव� बैङ्कको 
ऋण सहयोग नं. १९२२ नेपालअ�तग�त बाढी��त पलु 
सडक पनुः िनमा�ण आयोजनाबाट स�चािलत पूव�पि�म 
राजमाग�को नदी िनय��णस�ब�धी काय�को लािग भनी 
ज�गा अिध�हणको सूचना �कािशत गरकेो िथयो । 
सो सूचनाअनसुार हामी िनवेदकह�को सािबकको 
नकलब�दा गा.िव.स. (हाल मेचीनगर नगरपािलका) 
मा पन� यसै िनवेदनको अिभ�न अङ्गको �पमा �माण 
ख�डमा पेस ग�रएको तािलकाअनसुारका ज�गाह� 
अिध�हण भएका िथए । हामीह�को �वािम�वमा रहेका 
ज�गाह� अिध�हण भई कालीखोलामा तटब�ध गन� 
काय� समा� भएको दईु दशक नािघसकेको भए पिन 
हामीले हालस�म एक पैसा पिन मआु�जा पाएका 
छैन� । मआु�जाको लािग िवप�ीह�को काया�लयमा 

धाउदँाधाउदँै कितपय पीिडतह�को �वगा�रोहणसमेत 
भइसकेको छ । �यसरी �वगा�रोहण ह�नेह�मा 
िनवेदकम�येका टंकबहादरु काक� तथा अजु�न काक�का 
िपता जयबहादरु काक�, बिबता तामाङका िपता 
ह�तबहादरु तामाङ तथा माता मनमाया तामाङ, �वु 
राईको िपता रामबहादरु राई, वस�त ितवारीका िपता 
ह�रहर ितवारी र �काशभ�क� �ीमती सभु�ादेवी राज 
ह�नहु��छ । 

िज�ला �शासन काया�लयबाट �कािशत 
सूचनाअनसुार हामी िनवेदकह�ले मआु�जाको लािग 
ज�गाधनी �माण पजुा�सिहत िनवेदन िदएकोमा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयबाट िमित २०५१।०२।३१ 
मा �ितक�ा �. ५,०००।- पाचँ हजारको दरले 
मआु�जा िदने िनण�य भएछ । �यो उिचत �ितपूित�  
नभई हामीह�को ज�गा �ा� गन� कानूनी उपायको 
�पमा मा� �योग गरकेो देिखएकोले �यसलाई पनुः 
मू�याङ्कनको लािग िनवेदन िदइएको िथयो । उ� 
ज�गाह�को िवषयमा पूण� सरकारी �वािम�व रहेको 
�ामीण आवास क�पनी िलिमटेडले िज�ला �शासन 
काया�लय, झापाको िमित २०५२।०८।२२, च.नं. 
३६९४ को प�को जवाफ िददँा सो क�पनीले २०५० 
साल काि�कमा भएको मू�य िनधा�रणअनसुार 
राजमाग� आसपास �ितक�ा �. ३ लाख रहेको र 
२०५२ सालमा भएका कारोबारअनसुार �ितक�ा �. 
४ लाख ७५ हजारभ�दा मािथ नै रहेको भनेर प�ाचार 
गरकेो िथयो । �यसपिछ िमित २०५२।०९।०४ मा 
बसेको मआु�जा िनधा�रण सिमितको बैठकले सािबक 
नकलब�दा गा.िव.स. वडा नं. ८ च को लािग �ितक�ा 
�. २ लाख र ८ को �ितक�ा �. ३ लाखको दरले 
मआु�जा िदने भनी िनधा�रण गरकेो भए पिन सोबमोिजम 
िदइएन ।

िमित २०५५।१२।१० मा िज�ला 
�शासन काया�लयले आव�यक काया�थ� भनी 
सडक िवभाग, वैदेिशक महाशाखा, बबरमहललाई 
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िमित २०५२।०९।०४ को मआु�जा मू�याङ्कन 
सिमितको िनण�य, �ामीण आवास क�पनीको प�, 
इलाका काया�लय, काकँडिभ�ाको प�, लालपजुा�को 
�ितिलिप, नापी शाखाको प�समेतका कागजात 
पठाएको रहेछ र �यो प� सडक िवभागले िमित 
२०५५।१२।१६ मा द.नं. १७०१ बाट �ा� गरकेो 
छ । ��यथ� भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको पूवा�धार भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयले महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट पिन 
च.नं. १८९ िमित २०५७।०१।०५ को प�बाट राय 
िलएको रहेछ र �यस िवषयमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयबाट प.सं. ०५६।५७/१६१ च.नं. ७३१८ 
िमित २०५७।०१।२२ बाट "...म��ालय�तरबाट पनुः 
मू�याङ्कन गराई ठहरबेमोिजम मआु�जा िवतरण ह�न 
स�ने देिखएको" भनेर राय िदइएको रहेछ ।

अिध�हण ग�रएका ज�गाह� हामी 
िनवेदकह�का सिंवधान र कानून सरंि�त ज�गा 
ह�न् । उि�लिखत ज�गाह�को �वािम�वमा कुनै पिन 
�� छैन । ज�गा २४ वष�अिघ नै सरकारले अिध�हण 
ग�रसके पिन हामीसगँ हालस�म पिन मालपोत 
िलइराखेकोबाट पिन �मािणत छ । �यसैले सो ज�गाको 
�चिलत मू�यअनसुार हामी िनवेदकह�ले �ितपूित� 
पाउने िवषयमा िववाद ह�न स�दैन । हा�ो ज�गा 
अिध�हण ह�दँा कायम रहेको नेपाल अिधरा�यको 
सिंवधान, २०४७ को धारा १७, नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १९ तथा वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ ले हामीलाई स�पि� आज�न गन�, 
भोग गन� तथा अ�य कारोबार गन� मौिलक अिधकार 
िदएको छ । तर िवप�ीह�को संवेदनहीनताको 
कारणले िवगत २४ वष�देिख हामी उि�लिखत मौिलक 
हकबाट वि�चत भइरहेको मा� नभई हा�ो स�पि� 
अिध�हण ग�रसकेपिछ मआु�जा पाउन ुपछ�  भनेर माग 
गन� धाउदँाधाउदँै बचेको स�पि� पिन �रि�ने अव�था 
भएको छ । 

उ� ज�गा हामीह�को जीिवकाको 
आधारसमेत रहेको िथयो । िवप�ीह�ले हामीह�को 
जीिवकाको आधार नै अिध�हण ग�रसकेपिछ �यसको 
�ितपूित� गनु�पन� ऐनको दफा १३ बमोिजमको कत��य 
हो । जसरी रा�यले साव�जिनक िहतको लािग ज�गा 
�ा� गन� अिधकार रा�छ । �यसैगरी हामी िनवेदकह�ले 
पिन सो ज�गाको मू�य बराबर �ितपूित�को अिधकार 
रा�छ� । रा�यले �ितपूित�  निददँा हामीह�को जीवनको 
अिधकार नै हनन् भएको छ । आजभ�दा २४ वष�अिघ 
नै सो �े�मा �ितक�ा �. ३ लाखदिेख �. ४ लाख 
७५ हजारको दरले कारोबार रहेको भिनएको बह�मू�य 
ज�गा अिध�हण गरी आज २४ वष� िबितस�दा पिन 
एक पैसा पिन मआु�जा निदन ुहामीह�को स�पि�मा 
रा�यले गैरसंवैधािनक �पमा अिधकार जमाएको हो । 
जनु नेपालको सिंवधानको धारा २५ िवपरीत छ । 

नेपाल लोक क�याणकारी रा�य हो । यो 
त�य नेपालको सिंवधान, २०१९ देिख नै �यसपिछका 
संिवधानह�ले िनर�तर घोषणा ग�ररहेका छन् । लोक 
क�याणकारी रा�यले नाग�रकको िहतको लािग काय� 
गनु�  �मखु दािय�व ह��छ । संिवधानले रा��लाई लोक 
क�याणकारी घोषणा गन� तर संिवधान काया��वयन 
गन� कत��य रहेका िवप�ीह�ले हा�ो संिवधान 
संरि�त स�पि�मािथ अिधकार िसज�ना गररे पिन 
�यसको मआु�जा निदने गन� ह�न स�दैन । हामीह�को 
जीिवकाको आधारको �पमा रहेको स�पि�बाट 
वि�चत ग�रसकेपिछ यित लामो अविधस�म पिन �यस 
स�पि�को मआु�जा िदन नपन� कुनै कानूनी आधार 
पिन देखाउन नस�ने र २४ वष�स�म िददँा पिन निदने 
काय� गैरसंवैधािनक छ ।

पैसाको समयानसुारको मू�य (Time Value 
of Money) ह��छ । हा�ो ज�गा अिध�हणमा परेको 
बखतमा नै �ितक�ा �. ३ लाखदेिख �. ४ लाख 
७५ हजारमा कारोबार भएको त�कालीन अव�थामा 
अि�त�वमा रहेको सरकारी क�पनीले नै �मािणत 
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ग�रिदएको छ । हाल �ितक�ा �.८० लाखदेिख 
�.१ करोड २० लाखस�म रहेको छ । हामीह�को 
यित बह�मू�य स�पि�लाई २४ वष�देिख िवमखु पानु�ले 
रा�यले हामीलाई जबरज�ती िनध�न बनाई िव�थापन 
गन� खोजेको िवप�ीह�को �यवहारबाट �मािणत छ, 
जनु गैरकानूनी छ । 

हामीह�को जीिवकोपाज�नको मूलमा�यम 
ज�गा अिध�हण ग�रएको र िवगत २४ वष�देिख 
हामीह� जीिवकाको लािग नै सङ्घष� ग�ररहन ुपरकेोले 
िवप�ीह�लाई आदेश भएको िमितले ३ मिहनािभ� 
हालको ख�रद िब��को मू�यमा िनवेदकह�लाई 
�ितपूित� िदन र िवप�ीह�ले अिध�हण गररे बाकँ� 
रहेका ज�गाको �ितपूित�  िददँा �यसलाई समेत 
मू�याङ्कन गरी �ितपूित� उपल�ध गराउन ु भनी 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�रट िनवेदकह�को िमित २०७४।११।१० मा यस 
अदालतमा परकेो संय�ु �रट िनवेदनप� । 

“यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे�ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�लाई यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिपसाथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

२०५१ सालदेिखको मआु�जा �ा� गन� 
र िदने �योजनमा अवरोध र िढलाई ह�दँैआएको 
िवषयव�तकुो �कृितको आधारमा ��ततु म�ुालाई 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
७३ बमोिजम अ�ािधकार िदई मनािसब मािफकको 
समयमा पेसीको �यव�थापन गद� गरी िनयमानसुार पेस 
गनू�” भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७४।११।११ मा 

भएको आदेश । 
नेपाल सरकार संिवधान तथा �चिलत 

कानूनको पालना गरी, गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान, सरं�ण 
र स�ब��न गद� सोको �चलनको सिुनि�तता �दान गन� 
कुरामा �ितब� रहेको छ । �रट िनवेदकह�को ज�गा 
िमित २०५१।०१।१३ को िज�ला �शासन काया�लय 
झापाले सूचना �काशन गरी ज�गा अिध�हण ग�रएको 
भ�ने �रट िनवेदनमा नै �वीकार गरकेो देिखदँा ज�गा 
�ाि�स�ब�धी कानूनबमोिजम उ� ज�गा अिध�हण 
भएको कुरालाई अ�यथा भ�न िम�ने ह�दँनै । ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ (यसपिछ ऐन भिनएको) को दफा ३ मा 
नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै 
ज�गा �ा� गन� आव�यक ठह�याएमा यस ऐनबमोिजमको 
मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउकँो 
जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�ने छ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । ऐनको दफा १३ मा मआु�जाको िकिसम र सो 
िनधा�रण गन� अिधकारीस�ब�धी �यव�था र दफा १६ 
मा मआु�जा िनधा�रण गदा� िवचार रा�नपुन� कुराह�को 
�यव�था ग�रएको छ । साथै सोही ऐनका िविभ�न 
दफाह�मा ज�गा �ाि� गन� �ि�या, ज�गा �ा� गनु�  नपन� 
भए सोको बेहोरासिहतको िनवेदन िदन सिकनेलगायत 
कानूनी �यव�था रहेको छ । अिध�हणप�ात् कुनै 
�यि�को स�पि� �वाभािवक �पमा अिध�हण गन� 
�य�तो िनकाय वा सरकारको ह�ने कुरामा कुनै ि�िवधा 
ह�न स�दनै । सरकारले ज�गा अिध�हण गरकेो लामो 
समयप�ात् मआु�जाको िवषय बनाई �रट िनवेदन िदन ु
िवल�बको िस�ा�तसमेत िवपरीत रहेको ह�दँा �रट 
िनवेदन िजिकर खारजेीभागी छ भ�ने बेहोराको नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् को तफ� बाट यस अदालतमा िमित 
२०७४।११।२७ मा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधान एवम् अ�य �चिलत 
कानूनले ��याभूत गरकेा मौिलक हक अिधकारको 
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स�मान संर�ण र प�रपालना गन� गहृ म��ालय सदा 
किटब� छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा 
नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै 
ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको 
मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउकँो 
जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�ने छ भ�ने �ावधान रहेको 
छ । सोही �ावधानबमोिजम स�बि�धत िनकायबाट 
मआु�जा रकम पाउने नै ह��छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
ले ज�गा अिध�हण गन�, मआु�जा �दान गन� �ि�याह� 
�यवि�थत गरेको छ । ज�गा �ाि� स�ब�धमा ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ बमोिजमका कानूनी �ावधानिभ� रही सोही 
ऐनले तोकेका काय�िविधबमोिजम यस म��ालयबाट 
काय� स�पादन ह�दँ ैआएको र गहृ म��ालयले नेपालको 
सिंवधान तथा �चिलत कानूनबमोिजम आ�नो काय� 
स�पादन गरी आएको छ । िनवेदन दाबीबमोिजम यस 
म��ालयबाट गैरकानूनी �पमा िवप�ीह�को मौिलक 
हक हनन ह�ने गरी मातहतका कुनै पिन िनकायलाई 
कुनै आदेश र िनद�शन िदएको छैन । ��ततु स�दभ�मा 
व�तिुन� आधार र �माणिबना हचवुाका भरमा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन 
बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको तफ� बाट िमित २०७४।१२।२८ मा यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।  

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम 
रा�यले मआु�जा निदएको अव�था होइन । मआु�जा 
सिमितले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को �ि�याबमोिजम 
िनधा�रण गरकेो मआु�जा रकम िवप�ीह�ले नबझुी 
बसेर अिहले आएर मआु�जा माग गरकेो अव�था 
हो । मआु�जाको रकममा िच� नबझेुको भए िवप�ीह�ले 
मआु�जा िनधा�रण भएको समयमै दाबी िलई अदालतमा 
�वेश गनु�पन� िथयो । �यो �रट िनवेदकले नगरी झ�डै 
२२ वष�पिछ �रट िनवेदन दायर भएको अव�था छ । 
�यसरी िदएको मआु�जा निलई ब�ने अिहले आएर 
मआु�जा नपाएको भनी अदालत �वेश गरकेो देिखएको 

छ । िवप�ीह�लाई पनुः मू�याङ्कन गरी मआु�जा 
िदने गरी कुनै आिधका�रक िनकायबाट िनण�य भएको 
अव�था नरहेको साथै ज�गा �ाि� ऐनको �ि�या 
पूरा गरी मआु�जा सिमितले एक पटक िनधा�रण गरी 
मआु�जा िलन आ�ान गदा� अटेर गररे बसेका यी �रट 
िनवेदकह�लाई पनुः मआु�जा िनधा�रण गरी िवतरण 
गन� कुनै कानूनी आधारसमेत रहेको छैन । िवप�ी 
�रट िनवेदकले सडक िवभागको के कुन िनण�यबाट 
िनजको हक अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो भनी 
उ�लेख गनु�भएको छैन । यस िवभागबाट कुनै िनण�य 
नै नभएको िवषयमा यस िवभागलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालय, सडक िवभागको तफ� बाट 
िमित २०७४।१२।२७ मा यस अदालतमा पेस गरेको 
िलिखत जवाफ ।   

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम 
रा�यले मआु�जा निदएको अव�था होइन । मआु�जा 
सिमितले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को �ि�याबमोिजम 
िनधा�रण गरकेो मआु�जा रकम िवप�ीह�ले नबझुी 
बसेर अिहले आएर मआु�जा माग गरकेो अव�था 
हो । मआु�जाको रकममा िच� नबझेुको भए िवप�ीह�ले 
मआु�जा िनधा�रण भएको समयमै दाबी िलई अदालतमा 
�वेश गनु�पन� िथयो । �यो �रट िनवेदकले नगरी झ�डै २२ 
वष�पिछ �रट िनवेदन दायर भएको अव�था छ । �यसरी 
िदएको मआु�जा निलई ब�ने अिहले आएर मआु�जा 
नपाएको भनी अदालत �वेश गरकेो देिखएको छ । ज�गा 
�ाि� ऐनको �ि�या पूरा गरी मआु�जा सिमितले एक 
पटक िनधा�रण गरी मआु�जा िलन आ�ान गदा� अटेर 
गररे बसेका यी �रट िनवेदकह�लाई पनुः मआु�जा 
िनधा�रण गरी िवतरण गन� कुनै कानूनी आधारसमेत 
रहेको छैन । िवप�ी �रट िनवेदकले िडिभजन सडक 
काया�लय दमक, झापाको के कुन िनण�यबाट िनजको 
हक अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो भनी उ�लेख 
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गनु�  भएको छैन । यस काया�लयबाट कुनै िनण�य नै 
नभएको िवषयमा यस काया�लयलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालय, सडक िवभाग, पूवा��चल 
�े�ीय सडक िनद�शनालय, िडिभजन सडक काया�लय, 
दमक, झापाको तफ� बाट िमित २०७४।१२।२७ मा 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकारले साव�जिनक कामको िनिम� 
जनुसकैु ठाउकँो जितसकैु ज�गा �ा� गन� पाउने 
�यव�था ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ (यसपिछ "ऐन" भनी 
स�बोधन ग�रएको) को दफा ३ ले गरकेो छ । ज�गा �ा� 
गन� स�ब�धमा ऐनको दफा ५ बमोिजम नेपाल सरकारले 
�ारि�भक कारबाही चलाउने अिधकारी तो�ने र 
�ारि�भक कारबाही चलाउने अिधकारीले ऐनको दफा 
९ बमोिजम ज�गा �ाि� गन� कुराको सूचना �काशन गन� 
र सोही ऐनको दफा १८(१) बमोिजम मआु�जा पाउनेको 
नामावली सरोकारवालाको जानकारीको लािग �थानीय 
अिधकारीले टासँ गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको तथा 
यसरी �ाि� ग�रने ज�गाको मआु�जाको रकम िनधा�रण 
ऐनको दफा १३ बमोिजम सिमितले िनधा�रण गन� र 
िनधा��रत �ितपूित� वा मआु�जा िलनको लािग �याद 
तोिकएको र �यसरी तोिकएको �यादिभ� सरोकारवाला 
�यि�ले रकम िलन नआएमा वा िलन म�जरु नगरमेा 
�थानीय अिधकारीले �य�तो �ितपूित� वा मआु�जाको 
रकम ब�ुनको लािग तीन मिहनाको अि�तम �याद िदई 
सूचना �कािशत ग�रने र सो �यादिभ� पिन रकम िलन 
नआउने सरोकारवाला �यि�ले �य�तो �ितपूित� वा 
मआु�जा पाउने नभई उ� �ितपूित�  वा मआु�जाको 
रकम सि�चत कोषमा दािखला ह�ने �यव�था ऐनको 
दफा ३७ मा रहेको छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
अ�तग�त सजाय ह�ने म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा 
गन� अिधकार �मखु िज�ला अिधकारीलाई ह�ने र 
�मखु िज�ला अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर प�ितस 

िदनिभ� पनुरावेदन ला�ने �यव�था सोही ऐनको दफा 
४० मा रहेकोले �रट िनवेदकह�ले �चिलत ऐनको 
मम� र भावनािवपरीत िवल�ब (Laches/delay) गरी 
म�ुाको लािग म�ुा गन� िवनाकारण, आधार र �माण यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट 
िनवेदन औिच�यपूण� (Reasonableness) नदेिखदँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयको 
तफ� बाट िमित २०७४।१२।२८ मा यस अदालतमा 
पेस गरकेो िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजम रा�यले मआु�जा निदएको अव�था 
होइन । मआु�जा सिमितले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को �ि�याबमोिजम िनधा�रण गरेको मआु�जा रकम 
िवप�ीह�ले नबझुी बसेर अिहले आएर मआु�जा माग 
गरकेो अव�था हो । मआु�जाको रकममा िच� नबझेुको 
भए िवप�ीह�ले मआु�जा िनधा�रण भएको समयमै 
दाबी िलई अदालतमा �वेश गनु�पन� िथयो । �यो �रट 
िनवेदकले नगरी झ�डै २२ वष�पिछ �रट िनवेदन दायर 
भएको अव�था छ । �यसरी िदएको मआु�जा निलई 
ब�ने अिहले आएर मआु�जा नपाएको भनी अदालत 
�वेश गरकेो देिखएको छ । ज�गा �ाि� ऐनको �ि�या 
पूरा गरी मआु�जा सिमितले एक पटक िनधा�रण गरी 
मआु�जा िलन आ�ान गदा� अटेर गररे बसेका यी �रट 
िनवेदकह�लाई पनुः मआु�जा िनधा�रण गरी िवतरण 
गन� कुनै कानूनी आधारसमेत रहेको छैन । िवप�ी �रट 
िनवेदकह�लाई पूवा��चल �े�ीय सडक िनद�शनालय 
दमक, झापाको के कुन िनण�यबाट िनजह�को हक 
अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो भनी उ�लेख 
गनु�भएको छैन । यस िनद�शनालयबाट कुनै िनण�य नै 
नभएको िवषयमा यस िनद�शनालयलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालय, सडक िवभाग, पूवा��चल �े�ीय 
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सडक िनद�शनालय दमक, झापाको तफ� बाट िमित 
२०७४।१२।२८ मा यस अदालतमा पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।  

िनवेदेकह�ले िलएको िजिकरअनसुार यस 
काया�लयबाट �कािशत सूचनाअनसुार मआु�जाको 
लािग यस काया�लयबाट िमित २०५१।०२।३१ मा 
�ितक�ा �.५,०००।- (पाचँ हजार) को दरले मआु�जा 
िदने िनण�य भएछ । त�प�ात् पनुः मू�याङ्कनको लािग 
िनवेदकह�को िमित २०५१।०४।२८ गते िनमा�ण 
तथा यातायात म��ालयमा र िमित २०५२।०८।०६ 
मा गहृ म��ालयमा िनवेदन परपेिछ गहृ म��ालयको 
पनुः मू�याङ्कन ग�रिदने िमित २०५२।०८।०६ 
गतेको आदेशानसुार िमित २०५२।०९।०४ मा 
मआु�जा िनधा�रण सिमितको बैठकले पनुः मू�याङ्कन 
गरी सािबक नकलब�दा ८ ग र च बाधँ आसपासको 
ज�गाको लािग �ितक�ा �. २,००,०००।- (दईु लाख) 
र ऐ. ८ ग र च राजमाग� आसपासको ज�गा �ितक�ा �. 
३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मआु�जा िदने 
िनण�य गरी स�बि�धत िनकायमा िसफा�रससमेत गन� 
िनण�य गरी सिकएकोले यस काया�लयबाट ग�रनपुन� 
काय� भइसकेकोले िनवेदकह�को मागबमोिजम 
यस काया�लयको अ�य दािय�व नरहेको ह�दँा यस 
काया�लयउपर लगाइएको आरोिपत �रट िनवेदन 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िज�ला �शासन काया�लय, झापाको तफ� बाट िमित 
२०७५।०१।०४ मा यस अदालतमा पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।  

“यसमा िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा 
अिध�हण सब�धमा ज�गा �ाि�, मू�याङ्कन र पनुः 
मू�याङ्कनसमेत भएको िज�ला �शासन काया�लय 
झापा, सडक िडिभजन काया�लय, झापा गहृ म��ालय 
र भौितक योजना म��ालयमा रहेका िमिसल (फाइल) 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू�” भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५।०७।२८ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी माधवकुमार ब�नेत र 
खेमराज भ�ले िव.स.ं २०५१।०१।१२ मा गोरखाप�मा 
सूचना जारी गरी झापा िज�ला नकलब�दा गा.िव.स. 
वडा नं. ८ ग र ८ च मा पन� �रट िनवेदकह�का ज�गाह� 
अिध�हण गरकेोमा िव� ब�कको ऋण सहयोगमा बाढी 
िनय��ण गन� उि�लिखत ज�गाह� अिध�हण गरेको 
हो । पिहलो पटक िमित २०५१।०२।३१ मा �ितक�ा 
�. ५,०००।- का दरले मआु�जा िदने गरी िज�ला 
�शासन काया�लय, झापाबाट िनण�य भएको र सो 
मआु�जाको रकम कम भएको भनी दो�ो पटक िमित 
२०५२।०९।०४ मा मआु�जा िनधा�रण सिमितले सो 
गा.िव.स.को वडा नं. ८ च का ज�गाह�को �ितक�ा 
�. २,००,०००।-  दईु लाख र ऐ. ग का ज�गाह�को 
�ितक�ा �. ३,००,०००।- तीन लाख कायम गरेको 
भए पिन हालस�म उि�लिखत ज�गाह�को मआु�जा 
रकम यी िनवेदकह�ले पाउन सकेको अव�था नह�दँा 
हालको �चिलत मू�यको आधारमा �ितपूित�सिहतको 
मआु�जा रकम उपल�ध ह�ने गरी �रट जारी ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी सरकारी िनकायह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी नवराज 
पराजलुीले िनवेदकह�का ज�गा रा�यले साव�जिनक 
�योजनका लािग िलनस�ने कुरामा िववाद छैन । यो 
आयोजनाको म�ुय ल�य भनेको कालीखोला िनय��ण 
गरी ब�ती र बाटो बचाउनपुन� नै हो । रा�यले यी �रट 
िनवेदकह�को ज�गाअिध�हण गरकेो र सोबापतको 
रकम िदने कुरामा िनवेदकह�लाई पूण�जानकारी नै 
िथयो । िनवेदकह�को ज�गा रा�यले बलज�ती िलएको 
अव�था होइन । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा २५ 
को उपदफा (७) बमोिजम मआु�जा वा �ितपूित� रकममा 
िच� नब�ुने �यि�ले मआु�जा िनधा�रण भएको सूचना 
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१०५१२ - कृ�ण�साद उ�ेतीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

जारी भएको िमितले प�� िदनिभ� नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयसम� उजरु गन� स�ने छ र �य�तोमा नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयको िनण�य अि�तम ह�ने छ भ�ने 
�यव�था भएकोमा यी �रट िनवेदकह�ले सो िनण�य 
िव�� गहृ म��ालयमा िनवेदन निदई �रट �े�अ�तग�त 
आएको अव�था ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भ�ने बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।

यसमा िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
सनुी िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, झापाबाट िमित २०५१।०१।१३ मा 
िनवेदकह�को ज�गा अिध�हण ग�रएको गोरखाप�मा 
�कािशत सूचनाअनसुार िनवेदकह�ले ज�गाधनी 
�माण पजुा�सिहत िनवेदन िदएकोमा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयबाट िमित २०५१।०२।३१ मा 
�ितक�ा �.५,०००।- (पाचँ हजार) को दरले मआु�जा 
िदने िनण�य भएको, उ� रकम उिचत �ितपूित�  नभई 
हामीह�को ज�गा �ा� गन� कानूनी उपायको �पमा 
मा� �योग गरकेो देिखएकोले पनुः मू�याङ्कनको 
लािग िनवेदन िदएकोमा िमित २०५२।०९।०४ मा 
झापा िज�ला �शासनमा बसेको मआु�जा िनधा�रण 
सिमितको बैठकले सािबक नकलब�दा ८ ग र च 
बाधँ आसपासको ज�गाको लािग �ितक�ा �. 
२,००,०००।- (दईु लाख) र ऐ. ८ ग र च राजमाग� 
आसपासको ज�गा �ितक�ा �. ३,००,०००।- (तीन 
लाख) का दरले मआु�जा रकम िदने भनी िनधा�रण 
गरकेो भए पिन हालस�म उ� मआु�जा रकम उपल�ध 
नगराएको ह�दँा हालको ख�रद िब��को मू�यमा हामी 
िनवेदकह�लाई मआु�जा र �ितपूित� उपल�ध गरी 
पाउनका लािग परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय �रट िनवेदन दाबी रहेको पाइयो ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 

हेदा�,  िनवेदकह�ले िलएको िजिकरअनसुार यस 
काया�लयबाट �कािशत सूचनाअनसुार मआु�जाको 
लािग यस काया�लयबाट िमित २०५१।०२।३१ मा 
�ितक�ा �.५,०००।- (पाचँ हजार) को दरले मआु�जा 
िदने िनण�य भएप�ात् पनुः मू�याङ्कनको लािग 
िनवेदकह�को िमित २०५१।०४।२८ गते िनमा�ण 
तथा यातायात म��ालयमा र िमित २०५२।०८।०६ 
मा गहृ म��ालयमा िनवेदन परपेिछ गहृ म��ालयको 
पनुः मू�याङ्कन ग�रिदने िमित २०५२।०८।०६ 
गतेको आदशेानसुार िमित २०५२।०९।०४ मा 
मआु�जा िनधा�रण सिमितको बैठकले पनुः मू�याङ्कन 
गरी सािबक नकलब�दा ८ ग र च बाधँ आसपासको 
ज�गाको लािग �ितक�ा �. २,००,०००।- (दईु लाख) 
र ऐ. ८ ग र च राजमाग� आसपासको ज�गा �ितक�ा 
�. ३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मआु�जा 
िदने िनण�य गरी स�बि�धत िनकायमा िसफा�रससमेत 
गन� िनण�य भई िनवेदकह�को मआु�जा लािग ग�रनपुन� 
काय� पूरा भइसकेकाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफबाट देिखयो ।

४. ��ततु �रटमा “स�बि�धत ज�गाधनीह�ले 
आआ�नो हकभोगको �माणसिहत मआु�जाको लािग 
यो सूचना गोरखाप�मा �थम पटक �कािशत भएको 
िमितले १५ िदनिभ� यस काया�लयमा आई दरखा�त 
िदन ुह�न स�बि�धत सबैका लािग यो सूचना �कािशत 
ग�रएको छ” भनी िज�ला �शासन काया�लय, झापाको 
नामबाट िमित २०५१।०१।१३ मा गोरखाप�मा ज�गा 
अिध�हण गन� सूचना �काशन भएको त�य िमिसलबाट 
दिेख�छ ।

५. झापा िज�ला �शासनबाट पिहलो 
पटक िमित २०५१।०२।३१ मा �रट िनवेदकह�को 
अिध�हण ग�रएका ज�गाको �ितक�ा �. ५,०००।- 
मआु�जा िदने भ�ने िनण�य भएको र सो मआु�जा 
रकममा यी िनवेदकह�ले िच� नबझुाई उजरु 
गरपेिछ पनुः िमित २०५२।०९।०४ मा मू�याङ्कन 
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गरी सािबक नकलब�दा ८ ग र च बाधँ आसपासको 
ज�गाको लािग �ितक�ा �. २,००,०००।- (दईु लाख) 
र ऐ. ८ ग र च राजमाग� आसपासको ज�गा �ितक�ा �. 
३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मआु�जा िदने र 
सो रकम ज�गाधनीलाई उपल�ध गराउनपुन� मआु�जाको 
रकम िज�ला �शासन काया�लय, झापामाफ� त िनकासा 
ह�न स�बि�धत िनकायमा िसफा�रस गन� भ�ने िनण�य 
भएको िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट देिखन 
आयो । तर िनण�यप�ात् मआु�जाको सूचना �कािशत 
गरी मआु�जा ब�ुन आउन सूचना �कािशत गरकेो भने 
िमिसल संल�न कागजातमा देिखएन ।

६. िमित २०५२।०९।०४ मा मआु�जा 
िनधा�रण सिमितले गरकेो िनण�यिवपरीत “�े�ीय 
�शासक �ी राजे�रमान िसंहसमेतको टोलीबाट 
�थलगत अनगुमन र िनरी�ण ह�दँा अिध�हण ग�रएका 
ज�गाह� खोला, िकनार, बगर दिेखएको, ब�ती 
नभएको, बाढी��त �े� र खोलालाई दाया ँबाया ँफैिलन 
निदई एकि�त गराई िनकास ग�रएको, आसपासका 
ब�ती र �थानीयको ज�गा संर�ण भएको, कालीखोला 
गाउ ँब�तीतफ� को शाखा सडकलाई टेवा पगेुको तथा 
पूव�पि�म राजमाग� र कालीखोला पलु सरं�णका 
लािग सडक िवभाग बाढी��त पलु सडक पनुः िनमा�ण 
आयोजनाले तटब�ध िनमा�ण काय�समेत स�प�न गरकेो 
अव�थामा िव�मान कानूनी आधार तथा ज�गाको 
अव�थासमेतलाई म�यनजर गरी पनुः मआु�जा 
िनधा�रण गन� औिच�य नदिेखएको राय ठहरसाथ गहृ 
म��ालयमा पठाउन उपय�ु ह�ने” भनी �े�ीय �शासन 
काया�लय, पूवा��चल िवकास �े�, धनकुटाबाट िमित 
२०७३।११।३० मा िनण�य भएको िमिसल �माणबाट 
देिख�छ ।

७. नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
को धारा १७ (३) ले “साव�जिनक िहतको लािग रा�यले 
कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा�त गदा� वा �यो 
स�पि�उपर कुनै अिधकारको िसज�ना गदा� िदनपुन�जित 

�ितपूित�, �यसको आधार र काय� �णाली कानून�ारा 
िनधा��रत ग�रएबमोिजम ह�ने छ” भनी साव�जिनक 
िहतमा �यि�को स�पि� अिध�हण गन�स�ने भए पिन 
�ितपूित� िदनपुन� �प� �यव�था गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ ले 
“��येक नाग�रकलाई �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�ने छ, वै�ािनक 
भूिमसधुार काय��म लागु गदा� वा साव�जिनक 
िहतको लािग रा�यले कुनै �यि�को स�पि� 
अिध�हण वा �ा� गदा� वा �य�तो स�पि�उपर कुनै 
अिधकारको िसज�ना गदा� कानूनबमोिजम �ितपूित� 
िदइन ेछ” भ�ने र वत�मान नेपालको संिवधानको धारा 
२५ ले “��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, 
�यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक ह�ने छ । साव�जिनक िहतका लािग 
रा�यले कुनै पिन �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� 
�ितपूित�को आधार र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�ने 
छ” भ�ने संवैधािनक �यव�था रहेको छ ।

८. कसैको स�पि� अिध�हण गनु�  भनेको 
उसलाई स�पि�िवहीन पानु�  भ�ने कदािप होइन । मूलतः 
�यसरी स�पि� अिध�हण गनु�  भनेको ज�गाधनीलाई 
सोबापतको �ितपूित� उपल�ध गनु�  भ�ने नै ह�न 
आउछँ । कुनै नाग�रकको स�पि� रा�य�ारा साव�जिनक 
िहतका लािग �योग गन� अिध�हण ह�नस�ने नै ह��छ । 
�यसरी स�पि� अिध�हण गरी स�पि�को हक समा�त 
भएका नाग�रकलाई उिचत �ितपूित�  भने उपल�ध 
गराएको ह�नपुद�छ । यस स�दभ�मा यस अदालतबाट 
धेर ैम�ुाह�मा फरक संवैधािनक �यव�था र स�दभ�मा 
 �या�या िववेचना भई आएको छ । न�दकुमारी रावल 
िव�� �ी ५ को सरकार, उ�ोग म��ालयसमेत,
ने.का.प. २०५०, अङ्क ४, िन.न.ं ४७२१, पृ� १८० 
मा काय�पािलकाको �वे�छाचारी अित�मणबाट कसैको 
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१०५१२ - कृ�ण�साद उ�ेतीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

स�पि�को अपहरण नहोस् भ�ने मनसाय नेपालको 
सिंवधान, २०१९ को धारा १५  मा रहे पिन िवधाियक� 
अिधकारमािथ कुनै िनय��ण नलगाएको �या�या 
ह�दैँ “स�पि�को हकलाई अनित��य (Inviolable) 
मा�ने बेलायत र संयु� रा�य अमे�रकामा पिन यस 
स�ब�धमा मह�वपूण� वैचा�रक प�रवत�नह� भएको र 
साव�जिनक िहत, राि��य स�पि�उपर रा�यको पिहलो 
हक (Eminent Domain) रा�यमा अ�तरिनिहत 
शाि�त र �यव�थाको अिधकार (Police Power) 
साव�जिनक िहत (Public Purpose) इ�यािद िविभ�न 
िस�ा�त र अवधारणाह� िवकिसत गरी स�पि�को 
अिधकारलाई अित��य बनाउँदै गएको स�दभ�मा 
हा�ो ज�तो अिवकिसत देशमा सङ्क�ण� �यि�वादमा 
आधा�रत स�पि�को िनरपे� हक भ�ने अवधारणा 
िवकिसत गनु� �यावहा�रक �ि�कोणबाट पिन निम�ने”
 उ�लेख भएको छ ।

९. िव.सं. २०४६ सालको राजनीितक 
प�रवत�नपिछको संवैधािनक �यव�थापिछको 
�या�यामा बि��साद शमा� िव�� �ी ५ को 
सरकार, मि��प�रषद्समेत, न.ेका.प. २०५८, 
अङ्क ९, िन.न.ं ७०४०, पृ� ५९१ मा स�पि�को 
हकको यसरी �या�या भएको छ “नेपाल अिधरा�यको 
सिंवधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) ले 
साव�जिनक िहतको लािग बाहेक रा�यले कुनै �यि�को 
स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर 
अ� कुनै �कारको कुनै अिधकारको िसज�ना गन� छैन 
भ�ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा साव�जिनक 
िहतको लािग स�पि� अिध�हण वा �ा� गदा� 
�ितपूित� िदनुपन� �यव�था रहेबाट �यि�को स�पि�मा 
�ितपूित� निदई रा�यले �योग गन�स�ने ि�थित देिखन 
आएन । कुनै योजना वा काय�को िनिम� �यि�ले 
आ�नो ज�गा �वइ�छाले �दान गनु� �वेि�छक काय� 
हो । य�तो अव�थामा �ितपूित� वा मुआ�जाको �� 
आउँदैन । तर कसैको ज�गा िनजको इ�छा िव�� 

�योग गन� सिकने �यव�था सिंवधानले प�रक�पना 
गरकेो दिेखन आउँदैन” उ�लेख भएको छ ।

१०. लामो समयदेिख �ितपूित�  वा मआु�जा 
निदई �यि�लाई आ�नो स�पि� भोग गन�बाट वि�चत 
गराइएको िवषयमा सर�वती अिधकारी िव�� �ी ५ 
को सरकार, िनमा�ण तथा यातायात म��ालयसमेत, 
ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, िन.न.ं ७१००, पृ� ३८१ 
मा “२०२७ सालदेिख सरकारी �योजनको लािग 
िलइएका िनवेदकह�को ज�गा हालस�म पिन �ी ५ 
को सरकारले क�जा गरी स�बि�धत �यि�लाई भोग 
गन� पिन निदने र अिध�हण गरी मआु�जा िदनतेफ�  
कारबाही िकनारासमेत नगरी अिनिण�त अव�थामा 
राखी रा�न कानून र �यायस�मत नह�ने” भनी एक 
वष�िभ� यस स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी परमादेशको 
आदेश जारी भएको देिख�छ । 

११. स�पि�को हक �ितपूित�  र मआु�जाका 
िवषयमा यस अदालतबाट भएका पिछ�ला 
�या�याह�मा मह�तलाल ��े िव�� नेपाल सरकार, 
�.म.तथा म.प.स.को काया�लयसमेत ने.का.प. 
२०७३, अङ्क १२, िन.नं. ९७३५, “अिध�हण वा 
�ाि� ग�रएको स�पि� ख�रद वा िब�� ग�रदँा �ेता वा 
िब�ेताले सामा�यतः के कितमा ख�रद वा िब�� गछ� न्, 
�य�तैगरी अिध�हणको कारण कुनै �यि� पूण�तः 
िव�थािपत ह�ने ि�थितमा हाल बसोबास ग�ररहेको 
�थानमा जीवन िनवा�हको लािग �योग गरी आएको 
िनजी �वािम�व, भोग वा साव�जिनक �वािम�वमा रहेका 
तर पर�परागत�पमा उपभोग गरी आएको क�तो �ोत 
वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई सं�थािपत ह�न 
के कित रकम वा के क�तो ता�कािलक र दीघ�कालीन 
सहयोग ज�री पछ� , सो पिन �ितपूित� िनधा�रण 
ग�रदँा िवचार गनु�पन� आधार ह�न स�ने र िवकासको 
नाममा िव�थापनबाट �भािवत �यि�ह�ले भो�नुपन� 
सामूिहक र �यि�गत िवप�नता रो�नु रा�यको कत��य 
ह�ने, सिंवधानमा �ितपूित�का आधार र काय� �णाली 
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कानून�ारा तय ह�ने, िवधाियकाले कानूनी आधार 
िनमा�ण गरी �ितपूित�बार े �यव�था गन� त स�छ तर 
�य�तो �ितपूित�  नाम मा�को छ वा वा�तिवक छ 
अिध�हण वा �ा� गन� लािगएको स�पि�सँग सा�दिभ�क 
छ वा छैन भ�ने कुरा �याियक परी�णको िवषय ब�न 
स�ने” भनी �या�या भएको छ भने �याम�साद ��े 
िव�� िज�ला �शासन काया�लय, �याङ्जासमते, 
न.ेका.प. २०७५, अङ्क ३, िन.न.ं ९९७३, “कुनै 
पिन �यि�को स�पि�मािथ �य�तो �यि�को मौिलक 
हक ह�ने र �य�तो स�पि�लाई रा�यले �ा� गन� 
अव�थामा रा�यले कानूनको �ि�या अपनाई उिचत 
मुआ�जा िदनुपन� िवषयमा िववाद ह�न नस�ने” भिनएको 
छ ।

१२. उि�लिखत �या�या र िस�ा�तह�को 
आलोकमा हेदा�  �रट िनवेदकह�को ज�गा नेपाल 
सरकारले िमित २०५१।०२।३१ मा नदी िनय��ण तथा 
तटब�ध िनमा�णका लािग अिध�हण गरकेामा अिहले 
२५ वष�स�म पिन सोको मआु�जा तथा �ितपूित�समेत 
यी िनवेदकह�ले पाउन नसकेको अव�था िमिसल 
�माणबाट देिख�छ । य�तो अव�थालाई कानून 
र �यायस�मत मा�न सिकँदैन । िवप�ीह�बाट 
िनवेदकह�ले यितका समय �यितत ह�दँास�म आ�नो 
ज�गाको कुनै मआु�जा तथा �ितपूित� पाउन सकेको 
अव�था देिखन नआएबाट पैसाको समयानसुार मू�य 
(Time Value of Money) समेतलाई म�यनजर 
राखी  अिध�हण ग�रएका ज�गाको उिचत मआु�जा 
तथा �ितपूित� िनवेदकह�ले पाउनपुन� अव�थालाई 
अ�यथा मा�न सिकएन ।

१३. अतः �रट िनवेदकह�ले सरकारबाट 
अिध�हण ग�रएको आ�नो ज�गाको मआु�जा रकमका 
स�दभ�मा िज�ला �शासन काया�लय, झापाबाट पिहलो 
पटक िमित २०५१।०२।३१ को बैठकको िनण�यले 
�ितक�ा �.५,०००।- का दरले मआु�जा पाउने भनी 
मआु�जा िनधा�रण सिमितले िनण�य गरकेोमा यी �रट 

िनवेदकह�ले सो मआु�जा रकममा िच� नबझुाई 
गरकेो उजरुीका आधारमा पनुः मआु�जा िनधा�रण 
भएको र उ� मआु�जाको रकमसमेत िविनयोजन नगरी 
सो िनण�य काया��वयन भएको भ�ने देिखएन । िमित 
२०५२।०९।०४ मा पनुः मआु�जा िनधा�रणप�ात् 
सािबक नकलब�दा ८ ग र च बाधँ आसपासको 
ज�गाको लािग �ितक�ा �. २,००,०००।- (दईु लाख) 
र ऐ. ८ ग र च राजमाग� आसपासको ज�गा �ितक�ा �. 
३,००,०००।- (तीन लाख) का दरले मआु�जा िदने र 
सो रकम ज�गाधनीलाई उपल�ध गराउनपुन� मआु�जाको 
रकम िज�ला �शासन काया�लय, झापामाफ� त िनकासा 
ह�न स�बि�धत िनकायमा िसफा�रस गन� भ�ने िनण�य 
भएकोमा सोलाई काया��वयन गन�तफ�  िवप�ी स�ब� 
म��ालय तथा काया�लयह�समेत सि�य नरही 
केवल िट�पणी उठाई राय िलने काय� गरकेो र िमित 
२०७३।११।३० मा पनुः मआु�जा िनधा�रण गन� 
औिच�य नदिेखएको भनी िट�पणी सदर गरकेो �े�ीय 
�शासन काया�लय, पूवा��चल िवकास �े�, धनकुटाको 
िट�पणी आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब, िमित २०५२।०९।०४ मा मआु�जा िनधा�रण 
सिमितबाट तय भएको मआु�जाको अङ्कअनसुार 
हाल समयको अ�तरालमा भएको ज�गाको 
मू�यविृ�समेतलाई म�यनजर गरी िनवेदकह�लाई 
उिचत मआु�जा रकम एक वष�िभ� उपल�ध गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� राय सहमत छु ।
�या.केदार�साद चािलसे
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर 
इित संवत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के. सी. 

फैसला िमित : २०७६।५।१५

म�ुा : कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग

०७२-CR-१४०९
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� गा. िव. स. ठोरी 

वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार काया�लय 
िभमफेदी मकवानपरुमा थनुामा रहेको वष� 
३० को िदलबहादरु लामा मो�ान

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझी पौडेलको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७२-CR-१४२७
पनुरावेदक / वादी : �.स.नी. स�तबहादरु थापाको 

�ितवेदन, कारागार काया�लय िचतवनको प� 
तथा िज�ला िचतवन भरतपरु न.पा. वडा नं. 
१० ब�ने िबन ुरायमाझी पौडेलको जाहेरीले 
नेपाल सरकार 

िव��
��यथ� / �ितवादी : वीरबहादरु ग�ुङको छोरा िज�ला 

गोरखा फुजेल गा.िव.स. वडा नं.२ परुानो गाउ ँ
घर भई हाल िहमनाथ िघिमरकेो जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार भएको खनुडाकँा म�ुामा 
के��ीय कारागार जग�नाथ देवलमा थनुामा 
रहेका सुिनल गु�ङसमेत

०७२-CR-१५१७
पनुरावेदक / �ितवादी : िचतवन िज�ला शारदानगर 

गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवल, ि�परु�ेवर 
काठमाड�अ�तग�त से�टरमा थुनामा रहेको 
वष� २२ को अिमर ग�ुङ

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७२-CR-१५३८
पनुरावेदक / �ितवादी : नरबहादरु ग�ुङको छोरा 

िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा 
नं. १० चौिबसकोठी घर भई हाल कारागार 
िभमफेदी मकवानपरुमा थुनामा रहेको वष� 
३२ को शरणकुमार ग�ुङ 

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७२-CR-१६०१
पनुरावेदक / �ितवादी : इ��लाल �े�को छोरा 

िचतवन िज�ला भरतपरु न.पा. वडा नं. १२ 
जागतृीचोक घर भई हाल कारागार काया�लय 
िभमफेदी मकवानपरुमा ब�ने वष� ३० को 
सरुज �े�

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार 

०७२-CR-१७८३
पनुरावेदक / �ितवादी : शकंरबहादरु के.सी. को छोरा 

िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपािलका वडा 

�नण�य नं. १०५१३
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नं. १२ घर भई हाल कारागार शाखा झ�ुका 
सनुसरीमा थुनामा रहेका वष� ३० को सिुनल 
के.सी.

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार 

०७२-CR-१७८४
पनुरावेदक / �ितवादी : िदलबहादरु �े�को छोरा 

िचतवन िज�ला भरतपरु नगरपािलका वडा 
नं. १२ घर भई हाल कारागार शाखा झ�ुका 
सनुसरीमा थनुामा रहेका फिण�� �े�

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७२-CR-१८७०
पनुरावेदक / �ितवादी : िचतवन िज�ला चैनपरु 

गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल �े�ीय 
कारागार काया�लय झ�ुका सनुसरीमा थनुामा 
रहेको �ानबहादरु राईको छोरा वष� २२ को 
सोचे�� राई

िव��
��यथ� / वादी : िबन ु रायमाझीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७३-RC-०१७४
वादी : िबन ुरायमाझीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
�ितवादी : वीरबहादरु ग�ुङको छोरा िज�ला गोरखा 

फुजेल गा.िव.स. वडा नं. २ घर भई हाल 
के��ीय कारागार जग�नाथ देवलमा थनुामा 
रहेका सिुनल ग�ुङसमेत

§ अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
अनुस�धानको �ममा भएको बयानलाई 
�माणमा िलन िम�ने देिख�छ । 
अनुस�धानको �ममा भएको बयान िनरपे� 
�पले जुनसुकै अव�थामा �माणमा �ा� 
नह�ने भनी अथ� गन� निम�ने ।

(�करण नं.१४)
§ समूहमा रही वारदात�थलस�म पुगेको 

भ�न े आधारमा मा� सबैलाई मु�य 
अपराधीसरह �यवहार गनु� उिचत ह�दैँन । 
समूहमा रहन ेहरके �ितवादीको अपराधमा 
सलं�नता तथा िनभाएको भूिमका पुि� भई 
सोही आधारमा मा� कसरु कायम ग�रनु 
पन� ।

(�करण नं.१८)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी शकंर 
ख�ी

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
मनोज दवुाडी, �ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ु
थापा र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी कमल नयन 
प�त, �ी मोहनबहादरु ब�जारा �े�ी, �ी राम 
गोपाल �े� र �ी िदघ�लाल िगरी

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क ४, िन.नं.८११५
§ ने.का.प.२०६८, िन.नं.८६८७

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �या. �ी िवनोद मोहन आचाय�
िचतवन िज�ला अदालत
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले

 माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
 पनुरावेदन अदालत, हेट�डा

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम वादी �ितवादीको 
तफ� बाट पनुरावेदन परी तथा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १० बमोिजम साधक जाचँको रोहमा 
िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त 
त�य एवं ठहर यस �कार छः-

त�य ख�ड
िज�ला िचतवन भ.न.पा. वडा नं. १० 

ि�थत कारागार काया�लयिभ� रहेको प�ुष ब�दीगहृमा 
�यानलगेटको ता�चा लगाउने क�जा भािँचएको, “ख” 
�लकदेिख “घ” �लक ह�दँै “ग” �लकको अगािडस�म 
ठाउ ँ ठाउमँा रगत रहेको, निजक रगतसमेत लागेका 
चापाकलको �ाि�डल, पाइप, रड, बासँ, काठका टु�ा, 
प�यू, तावा फेला परकेो, “ग” �लकिभ� िशव�साद 
पौडेलसमेत सतेुको कोठामा िसरक, तिकया, त�ना 
रगतले िभजेको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका ।

टाउको अनहुारमा समेत ग�� व�तलेु हानेको 
घाउ चोटपटक रहेको भ�नेसमेत बेहोराको घाइते 
ह�रबहादरु ग�ुङको घाउजाचँ केस फाराम �ितवेदन । 

सामा�य घाइते भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
घाइते ब�ी�साद ढुङ्गानाको घाउजाचँ केस फाराम 
�ितवेदन ।

अनहुारमा समेत ग�� व�तलेु हानेको घाउ 
चोटपटक रहेको भ�नेसमेत बेहोराको घाइते गोपी 
प�रयारको घाउजाचँ केस फाराम �ितवेदन ।

ग�� व�तकुो �हारबाट मन� स�नेस�मको 
घाउचोटपटक रहेको भ�नेसमेत बेहोराको घाइते �िदप 

भ�को घाउजाचँ केस फाराम �ितवेदन ।
िमित २०६८।८।२० गते िबहान अं.०६:०० 

बजेको समयमा कारागार “क” �लकको �यानलगेट 
खोलेपिछ �.ह. रामबालक यादवको हातबाट 
सिुनल ग�ुङसमेतका कैदी ब�दीह�ले चाबी 
खोसी “ग” �लकको ढोका खोली सतेुका िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई फलामे चापाकलको �ाि�डल, 
प�य,ु तावा, रड, पाइपसमेतले �हार गरी �यान मान� 
लागेको ह�दँा ताला फोडी ि�थितलाई िनय��णमा िलन 
२ राउ�ड हवाई फायरसमेत ग�रएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �.स.िन. स�तबहादरु थापाको �ितवेदन ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान मसमेत “ग” 
�लकमा सिुतरहेको अव�थामा “क” �लकका �यि�ह� 
हातमा रड, तावा, चापाकलको �ाि�डलसमेतको 
हातहितयार बोक� आई “ग” �लकमा �वेश गरी 
च��बहादरु थापा मगरले मेरो टाउको, ख�ुामा पिहलो 
�हार गर,े �यसपिछ सजुे�� राईसमेतले �हार गर,े 
�मशः सिुनल के.सी., फिण�� �े�, सरुज �े� 
(छोइला), शरण ग�ुङ, िदलबहादरु लामा, राजकुमार 
घलानसमेतले िशव�साद पौडेल, �िदप भ�, ब�ी�साद 
ढुङ्गानासमेतलाई �हार गरी ग�भीर घाइते बनाएका 
ह�न, िनजह� िशवको भाइ गोपी पौडेललाई कत��य गरी 
मारकेो �यान म�ुामा सो कारागारमा थुनामा रहेका र 
िशव�साद पौडेललाई समेत सोही कारागारमा राखेको 
ह�दँा पूव��रसइवीको कारणले मान� मनसायले कुटिपट 
गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको घाइते गोपी प�रयारले 
गरकेो कागज ।

म �यान मान� उ�ोग म�ुामा कारागारको 
“ग” �लकमा बसी आएको िथए,ँ िमित २०६८।८।२० 
गते िबहान सरुज �े� छोइलाले धाराको �ाि�डलले 
मेरो िनधारमा �हार गर,े अिमर ग�ुङले काठले, 
फिण�� �े�ले फलेकले मेरो टाउकोमा िहका�ए, अ�ले 
अ�धाध�ुध �हार गन� थालेपिछ मैले हातले छे�दै 
िथए,ँ फिण�� �े�ले िशव�साद पौडेलको टाउकोमा 
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िहका�एका िथए, िशवलाई सतेुको ठाउमँा �हार गन� 
�यि�ह�ले मखुमा �माल बाधँेकाले अ�लाई 
िचिनन,ँ िनज �यि�ह�ले िशवको भाइ गोिव�दलाई 
मारकेो अिभयोगमा थनुामा रहेको र हामी पिन सोही 
कारागारमा रहेको ह�दँा पूव��रसइवीले कुटिपट गरकेा 
ह�न्, घटनामा सरुज �े�, अिमर ग�ुङ, फिण�� �े�, 
शरण ग�ुङलगायत ८/१० जनाको संल�नता छ 
भ�नेसमेत बेहोराको घाइते �िदप भ�ले गरकेो कागज ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान म र �. ह. 
रामबालक यादव कारागारका ब�दीगहृको चाबी खो�न 
िभ� गई “क” �लकको चाबी खो�नासाथ ब�दीको समूह 
ए�कासी बािहर िनि�कई �. ह. रामबालकको हातबाट 
चाबी खोसेको ह�दँा म बािहर िन�क� हारगहुार गरे,ँ 
�यसपिछ �हरी आई हवाई फायरसमेत गरपेिछ ि�थित 
िनय��णमा आयो, �यितबेला “क” �लकका ब�दीह� 
सिुनल ग�ुङ, सिुनल के.सी., सरुज �े�, च��बहादरु 
थापामगर, फिण�� �े�, शरण ग�ुङ, िदलबहादरु 
लामालगायतले �ाि�डल, पाइप, रडसमेतले �हार 
गरी “ग” �लकमा सतेुका िशव�साद पौडेल, �िदप 
भ�, ब�ी�साद ढुङ्गाना, ह�रबहादरु ग�ुङ र गोपी 
प�रयारलाई कुटिपट गरी घाइते बनाएका रहेछन् 
भ�नेसमेत बेहोराको कारागार काया�लयका काया�लय 
सहयोगी डोलनाथ सवेुदीले गरकेो कागज ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान कारागारको 
चाबी खो�न जादँा “क” �लकका ब�दीह� उिठसकेका 
रहेछन्, उ� �लकको ढोका खो�नासाथ उ� �लकमा 
रहेका �काश तामाङ, िभमबहादरु पाि�न, शरण ग�ुङ, 
फिण�� �े�, सिुनल के.सी., सरुज �े� (छोइला), 
अिमर ग�ुङ, िदलबहादरु लामा, सजुे�� राईसमेतका 
३५/४० जना बािहर िन�क� मलाई लडाई चाबी खोसी 
“ग” �लकतफ�  गएकाले मैले अ� �हरी कम�चारीलाई 
बोलाई हवाई फायर गरी िनय��ण गदा� िनजह�ले 
अगावै “ग” �लकका िशव�साद पौडेललाई �ाि�डल, 
रडसमेतका हितयारले �हार गरी घाइते बनाई सकेका 

रहेछन् भ�नेसमेत बेहोराको रामबालक यादवले गरेको 
कागज ।

म िमित २०६८।८।२० गते िबहान कारागार 
क�पाउ�डको ५ नं. पो�मा िडउटीमा बसेको अव�थामा 
ए�कासी “ग” �लकमा हो-ह�ला भई डाङ्ग-डुङ्ग आवाज 
आएको ह�दँा हेदा� “क” �लकका शरण ग�ुङसमेतका 
१५/२० जना �यि�ह� हातमा फलामका �ाि�डल, 
रड, पाइपसमेतका हितयार बोक� �वेश गरी सतेुका 
िशव�साद पौडेल, गोपी प�रयारसमेतलाई �हार गरेको 
ह�दँा िशव, गोपीसमेत टाउकोबाट रगत बगाउदैँ बािहर 
आउदँासमेत िनजह�ले �हार गरी रहेको दखेेको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �. ज. पशपुती खितवडाले गरेको 
कागज ।

म “ग” �लकमा सिुतरहेको िथए,ँ गोपी 
प�रयारले मलाई अतािलदँै उठाएकाले हेदा� सगैँ सतेुको 
�िदप भ�लाई “क” �लकका च��बहादरु थापा, फिण�� 
�े�, सिुनल के.सी.समेतले हातमा �ाि�डल, रडसमेत 
िलई िशव�साद पौडेल, गोपी प�रयार र मसमेतलाई 
�हार गरी ग�भीर घाइते बनाइिदए, म बेहोस भए,ँ 
मेरो उपचार भइरहेको छ, सो घटनामा िशवको भाइ 
गोपीलाई मारकेा �यि�ह�समेतले �रसइवी राखी 
कुटिपट गरी िशवको म�ृयसुमेत भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घाइते ह�रबहादरु ग�ुङले गरकेो कागज । 

मलगायत िशव पौडेल, �िदप भ�, ह�र 
ग�ुङ, गोपी प�रयारसमेतका साथीह� “ग” �लकमा 
सिुतरहेको अव�थामा “क” �लकमा रहेका च��बहादरु 
थापा मगर, सरुज �े� (छोइला) समेतले िशवलाई 
खोई भ�दै कराएकोले म उठ्ने िबि�कै मेरो टाउकोमा 
च��बहादरुले धाराको पाइपले �हार गरपेिछ म 
ढली बेहोस भए,ँ िनजह�ले िशवलाई खो�दै िथए, 
िशव�साद पौडेल, �िदप भ�, गोपी प�रयार, ह�र 
ग�ुङसमेत घाइते भएको पिछ थाहा पाए ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको घाइते ब�ी�साद ढुङ्गानाले गरकेो कागज ।

मलगायत िशव�साद पौडेलसमेत कारागारको 
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“ग” �लकमा सिुतरहेको अव�थामा गेटबाट “क” �लकका 
सरुज �े� (छोइला), सिुनल के. सी., शरण ग�ुङ, 
फिण�� �े�समेत �वेश गरी िशव�साद पौडेल, �िदप 
भ�, गोपी प�रयार, ह�र ग�ुङ, ब�ी ढुङ्गानासमेतलाई 
धाराको �ाि�डल, रड, पाइपसमेतले अ�धाध�ुध �हार 
गर े मलाई समेत लौराले हाने, पूव��रसइवीको कारण 
कुटिपट गरकेो भनी थाहा पाए ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िशव नारायण महतोले गरकेो कागज ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान “क” 
�लकका ब�दीह� सरुज �े� (छोइला) समेतले 
हातमा फलामे �ाि�डल, रडसमेत िलई “ग” �लकमा 
गई सतेुका िशव�साद पौडेलसमेतलाई पूव��रसइवीका 
कारण �हार गरी लागेको चोटबाट िशवको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको हो र गोपी प�रयार, �िदप भ�, ह�र 
ग�ङसमेत घाइते भएका ह�न भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका मािनसह� िढडरा चौधरीसमेतले गरकेो 
कागज । 

�यूरोलोिजकल अ�पताल बासँबारीमा रहेको 
मतृक िशव�साद पौडेलको लासमा घाटँी र पेटमा समेत 
पाइप लगाएको, दािहने कानबाट बाया ँकानस�म २९ 
वटा टाकँा लगाएको घाउ रहेको, टाउको िनधार फुटेको 
चोट रहेको भ�नेसमेत बेहोराको लास जाचँ मचु�ुका । 

म िमित २०६८।८।२० गते कारागारिभ�ै 
ब�दी जीवन िबताई रहेको िथए,ँ “ग” �लकमा एक 
ह�ल जमात पसी िशव पौडेल कहा ँछ भनी �ाि�डल, 
रड, पाइपसमेतले िशवलाई सतेुकै �थानमा कुटिपट 
गद� रहेको देखी म�रस�यो नकुट भनेको िथए,ँ सोही 
कुटिपटको कारणबाट िशव�साद पौडेलको म�ृयसुमेत 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको िमनबहादरु लामाले 
गरकेो कागज । 

िमित २०६८।८।२० गते िबहान काया�लय 
सहयोगी र �हरीले “क” �लकको चाबी खो�नासाथ 
सो �लकमा रहेका सरुज �े� (छोइला), शरण ग�ुङ, 
फिण�� �े�, सिुनल के.सी.लगायतका �यि�ह�ले 

हातमा �ाि�डल, रडसमेत िलई “ग” �लकमा गई 
िशव�साद पौडेलसमेतलाई �हार गरी घाइते बनाएका 
ह�न, घाइतेम�ये िशवको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनसह� सान ु
लामासमेत ६ जनाले गरकेो एकै िमलानको कागज ।

कारागारिभ�ै रहेका सिुनल ग�ुङसमेत 
र िशव�साद पौडेलसमेत छु�ाछु�ै �पुका मािनस 
भएकाले झै-झगडा भइरह��यो । �यसैले िमित 
२०६८।८।२० गते िबहान सिुनल ग�ुङ, अिमर 
ग�ुङ, च�� बहादरु थापामगर, सिुनल के.सी., सरुज 
�े� (छोइला), शरण ग�ुङ, भीमकुमार पाि�न, 
अिमत लामा, िदलबहादरु लामा, सजुे�� राई, �काश 
तामाङसमेतले  �रसइवी राखी कुटिपट गरी िशव, 
�िदप भ�, गोपी भ�ने मदन प�रयार, ह�रबहादरु 
ग�ुङ, ब�ी�साद ढुङ्गानासमेतलाई घाइते पारी सोही 
कारणबाट िशवको म�ृयसुमेत भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िदपक साहले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।२० गते िबहान "क" �लकको 
चाबी खो�ने िबितकै सिुनल ग�ुङसमेतले हातमा रड, 
�ाि�डल, लाठी, पाइपसमेत िलई “ग” �लकमा जादँा 
मैलेसमेत फलामको पाइप बोक� गएको र िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई �हार गरी घाइते बनाएको चोटबाट 
िनज िशव�साद पौडेलको उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको हो र अ�य घाइते भएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी च��बहादरु थापा मगरले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।२० गते िबहान “क” 
�लकबाट िशव�साद पौडेलसमेतलाई कुटिपट गन� 
जादँा �ितवादी शरण ग�ुङह�समेतको साथमा 
घटना�थलमा मसमेत उपि�थत भएको िथए,ँ सोही 
कुटिपटको कारण िशवको म�ृय ुर �िदप भ�लगायतका 
मािनस घाइते भएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अिमत तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
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बयान ।
िमित २०६८।८।१९ गते बेलकु� अिमर 

ग�ुङको ज�मिदनको केक खाने �ममा सिुनल ग�ुङ, 
अिमर ग�ुङ, च��बहादरु थापामगर, सिुनल के. सी., 
फिण�� �े�, सरुज �े�, िदलबहादरु लामा, सजेु�� 
राई, �काश तामाङसमेतले िशवे बढ्ता भएको छ िठक 
पानु�पछ�  भनी स�लाह गरी भोिलप�ट िबहान ढोका 
खो�ने िबि�कै �ाि�डल, पाइप, रड, लाठीसमेत िलई 
गई कुटिपट गर,े मसमेत सगैँ गएको िथए ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी भीमकुमार पाि�नले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िशव�साद पौडेलको भाइ मारकेो अिभयोगमा 
थनुामा परकेा शरण ग�ुङ, सिुनल के.सी., फिण�� 
�े�, सरुज �े�समेतको िशव�साद पौडेलसगँ रा�ो 
स�ब�ध िथएन, शरण ग�ुङले िशव बढी भएको छ िठक 
पानु�  पछ�  भ�दै आएका िथए, िमित २०६८।८।२० गते 
िबहान “क” �लकको चाबी खो�नासाथ चाबी खो�ने �. 
ह. रामबालक यादव र डोलराज सवेुदीलाई िनय��णमा 
िलई अ�यले हातमा �ाि�डल, रड, पाइप, मैले 
दाउरोसमेत िलई “ग” �लकमा गई िशवसमेतलाई �हार 
गरी घाइते बनाएका ह�, सोही कारणबाट उपचारको 
�ममा िशवको म�ृयसुमेत भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी राजकुमार घलानले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

अिमर ग�ुङलगायतका �यि�ले िशव�साद 
पौडेललाई िठक पानु�  पछ�  भनेका ह�दँा सधैझँ� ढोका 
खो�न आउने �हरी र काया�लय सहयोगीलाई िमित 
२०६८।८।२० गते िबहान “क” �लकको ढोका 
खो�नासाथ िनय��णमा िलई चाबी खोसी मसमेत “ग” 
�लकमा गई साथमा िलएका चापाकलको �ाि�डल, 
फलामको रड, पाइप, लाठीसमेतले िशव�साद 
पौडेललाई �हार गदा� छे�न आएका गोपी प�रयार, 
�िदप भ�, ह�र ग�ुङ, ब�ी�साद ढुङ्गानासमेतलाई 
कुटिपट गरी घाइते बनाएको हो, सोही कारण िशव�साद 

पौडेलको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िब�म लामाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

ग�� व�तकुो �हारबाट टाउकोमा लागेको 
चोटको कारणबाट म�ृय ु भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
मतृक िशव�साद पौडेलको शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान कारागारको 
पो�मा िडउटीमा िथय�, “ग” �लकितरबाट ब�दीह� 
ह�ला गरकेो सनेुको र “क” �लकका ब�दीह� शरण 
ग�ुङ, फिण�� �े�, सरुज �े�, सिुनल के. सी., 
सिुनल ग�ुङसमेतका �यि�ले “ग” �लकका िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई कुटिपट गरी घाइते बनाएका रहेछन् 
भ�नेसमेत बेहोराको फे लामा तामाङसमेतले गरेको 
कागज । 

म कारागार सरु�ा गाड�को त�कालको 
इ�चाज� िथए,ँ सरु�ास�ब�धी �यव�था िमलाई िडउटी 
खटन पटन ग�रएको िथयो, ब�दीह�िबच वादिववाद 
भएको िभ�ी �शासन नाइके, भाइ-नाइकेह�ले 
जानकारी गराएनन् । िमित २०६८।८।२० गते िबहान 
“क” �लकको ढोका खो�नासाथ सो �लकमा रहेका 
ब�दीह� सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ, सरुज �े�, 
अिमर ग�ुङ, च��बहादरु थापामगर, सिुनल के. सी., 
फिण�� �े�समेतले चाबी खोसी �ाि�डलसमेतका 
हितयार िलई गई “ग” �लकमा सतेुका िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई �हार गरकेा रहेछन् भ�नेसमेत 
बेहोराको िशवराज �े�ीले गरकेो कागज ।

मेरो देवर गोिव�द पौडेललाई ह�या गन� 
अिभय�ुह�म�येका केही कारागारको “क” �लकमा 
थनुामा रहेका र मेरो पित िशव�साद पौडेललाई 
झ�ा म�ा लगाई सोही कारागारको “ग” �लकमा 
थनुामा रािखएको िथयो, यसै�ममा िव�� ख�डका 
अिभय�ुह�ले पितलाई मान� षड्य�� गरी आएका 
र िमित २०६८।८।२० गते िबहान अपराधीह�म�ये 
सिुनल के. सी., फिण�� �े�, सरुज �े�, शरण ग�ुङ, 
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सान ुलामा (चौक�दार), सूय� पनु (नाइके) लगायतकाले 
�ाि�डल, रड, पाइप, िचरपटसमेत िलई गई “ग” 
�लकमा सिुतरहेका पित िशव�साद पौडेललाई मान� 
मनसायले �हार गदा� सगैँका साथी मदन प�रयार, 
�िदप भ�, ह�र ग�ुङसमेतले छे�दा िनजह�लाई 
समेत �हार गरी घाइते बनाएका र पितको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएकाले कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िबन ु रायमाझी पौडेलको जाहेरी 
दरखा�त ।

म िचतवन कारागारको चौक�दार ह�,ँ 
िशव�साद पौडेलको भाइ गोिव�द पौडेललाई मारकेो 
म�ुामा फिण�� �े�, सिुनल के.सी., शरण ग�ुङ, 
सरुज �े� (छोइला) लाई थुनामा �याएपिछ िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई स�जय तामाङलाई मारेको म�ुामा 
थनुामा �याइएपिछ दईु गटुका मािनस भएको ह�दँा 
मनमटुाव पूवा��ह भइरहेको िथयो, िमित २०६८।८।२० 
गते िबहान “क” �लकको ढोका खो�नासाथ शरण 
ग�ुङलगायतका १७/१८ जना “ग” �लकमा गई 
िशव�साद पौडेललगायतलाई कुटिपट गरी घाइते 
बनाएका र उपचारको �ममा िशवको म�ृयसुमेत भएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सान ु तामाङ भ�ने 
सरु�े� िसंतानले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान । 

िशव�साद पौडेलसमेत र मसमेत छु�ाछु�ै 
म�ुामा थुनामा िथय�, िशवले िभ�को िनयम नमानी 
दादािगरी गन� गरकेो र िमित २०६८।८।२० गते िबहान 
सिुनल ग�ुङलगायतका िचनेका १३ जना र निचनेका 
१०/१२ जनाले “क” �लकको ढोका खो�नासाथ “ग” 
�लकमा गई िशवसमेतलाई �ाि�डल, पाइप, रडसमेतले 
�हार गरकेा र उपचारको �ममा िशवको म�ृय ुभएको 
र �िदप भ�लगायतका अ�य ४ जनाउपर �यान मान� 
उ�ोग भएको भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सूय�बहादरु 
पनुले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

म सरसफाइ गन� नाइके भएकाले “क” 

�लकको चाबी खोलेपिछ अ� �लकको चाबी खो�न 
सरसफाइ गन� िज�मा मलाई िदने गरकेा िथए, उ� िदन 
िबहान “क” �लकको चाबी खोलेपिछ मैले िलनासाथ 
सिुनल ग�ुङलगायतका �यि�ह�ले जबरज�ती चाबी 
खोसी िलई “ग” �लकको ढोका खोली िभ� सिुतरहेका 
िशव�साद पौडेलसमेतलाई हातमा िलई गएका रड, 
�ाि�डलसमेतले �हार गरी घाइते पारकेा ह�न् सोही 
चोटका कारण िशवको म�ृयसुमेत भयो अ� चारजना 
घाइते भएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको गोपीलाल 
ग�ुङले गरकेो कागज । 

म लागऔुषध खैरो हेरोइन म�ुामा कैद भ�ुान 
ग�ररहेको छु, िशव�साद पौडेल कत��य �यान म�ुामा 
थिुनन आएका र िनजले िभ�ी िनयमको पालना नगन�, 
कसैलाई नटेन�, अ�लाई दादािगरी देखाउने गन� गरेका 
िथए, �यही कारणले गदा�  िशवलाई िठक पानु�  पछ�  भनी 
िमित २०६८।८।२० गते िबहान ढोका खो�नासाथ 
िशव सतेुको �लकमा गई अगािडप��का साथीह� 
सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ, सिुनल के.सी. लगायतले 
आ-आ�नो हातमा भएका �ाि�डल, रडसमेतले �हार 
गरी ग�भीर घाइते पारी िदएका ह�न् । सो वारदातमा 
मसमेत साथै गएको िथए ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
�काश तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान “ग” �लकमा 
सतेुका िशव�साद पौडेल, �िदप भ�, ह�रबहादरु 
ग�ुङ, मदन प�रयार, ब�ी�साद ढुङ्गानासमेतलाई 
सिुनल ग�ुङ, फिण�� �े�, अिमर ग�ुङ, मलगायतका 
मािनसले कुटिपट गरी घाइते बनाएका ह�, सोही 
कारण उपचारको �ममा िशवको म�ृयसुमेत भएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरुज �े� (छोइला) ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म “क” �लकमा थनुामा िथए,ँ िशव�साद 
पौडेल “ग” �लकमा िथए, िशवले िभ�को िनयमलाई 
नमा�ने, आफू मा�ै फोन गन�, नाइके हामी चलाउछँ� भनी 
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दादािगरी गन� गरी आएका िथए, िमित २०६८।८।२० 
गते िबहान सिुनल ग�ुङसमेतले यसलाई िठक पानु�  
पछ�  भनी ढोका खो�नासाथ “ग” �लकतफ�  दौडी गए, 
मलगायतका मािनस पिछ पिछ गय�, सिुनलह�ले 
हातमा भएको चापाकलको �ाि�डल, रडलगायतले 
�हार गर,े �यसपिछ सबैले हा�दा िशवसगैँ बसेका 
�िदप भ�समेतलाई घाइते बनाई िदएका ह�न्, िशवको 
उपचारको �ममा म�ृयसुमेत भयो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िदलबहादरु लामा तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।२० गते िबहान काया�लय 
सहयोगीले ढोका खो�नासाथ सिुनल ग�ुङसमेतका 
हामी सबै दगदु� “ग” �लकमा गई िशव�साद पौडेललाई 
सिुनल ग�ुङले �ाि�डलले, मलगायतका अ�य 
साथीह�ले रड, पाइप, लाठीसमेतले िहका�एका ह�, 
सो घटनामा �िदप भ�लगायतका अ� चारजनासमेत 
घाइते भएका ह�न् र उपचारको �ममा िशवको म�ृयसुमेत 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिुनल के.सी. 
ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

पूव��रसइवी भएका िशव�साद पौडेलले 
कारागारमा आएपिछ पिन दादािगरी दखेाउदँै आएको 
ह�दँा िठक पानु�  पछ�  भनी िमित २०६८।८।२० गते 
िबहान “क” �लकको ता�चा खो�ने िबि�कै सबैजना 
बािहर िन�क� मैले फलामे रड खोजे,ँ अ�ले �ाि�डल, 
पाइपसमेत खोजी “ग” �लकमा गई िशवलाई कुटिपट 
गरकेो र अ� छे�न आउने �िदप भ�समेतलाई �हार 
गरकेा ह�, सो �हारबाट िशवको उपचारको �ममा 
म�ृयसुमेत भएको थाहा पाए ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी फिण�� �े�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

म कारागारमा थुनामा िथए,ँ स�जय लामाको 
ह�याको अिभयोग लागेका िशव�साद पौडेलसमेत 
सोही कारागारमा आएपिछ उसले हामीलाई दबाउन 
खो�ने, दादािगरी देखाउने गद� आएको ह�दँा यसलाई 

िठक पानु�  पछ�  भनेर मलगायतका साथीह�ले योजना 
बनाई रहेका िथय� । िमित २०६८।८।२० गते िबहान 
हामी रहेको “क” �लकको ढोका खो�नासाथ मैले �हरी 
हव�दारको हातबाट चाबी खोसी “ग” �लक खोली 
अ�य साथीह�समेतले हातमा लाठी, रड, तावा, 
प�य ु र मैले चापाकलको �ाि�डल िलई “ग” �लकमा 
गई िशवको टाउकोमा मैले दईु पटक �हार गरे,ँ अ� 
साथीह�ले पिन �हार गर,े सो घटनामा �िदप भ�, ह�र 
ग�ुङ, गोपी प�रयार, ब�ी�साद ढुङ्गानासमेत घाइते 
भएका िथए । पिछ उपचारको �ममा िशवको म�ृयसुमेत 
भएछ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिुनल ग�ुङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म त�काल िचतवन कारागारमा रहदँा 
िशव�साद पौडेल “ग” �लकमा रहेका र िशवको 
भाइलाई मान� �पु पिन सोही कारागारमा ह�दँा दईु 
�पुको पूव��रसइवी भएकाले मनमटुाव वादिववाद 
भइरह��यो । िशवले िभ�को िनयम नमा�ने र अ�लाई 
दादािगरी देखाउने ग�य�, �यसैले साथीह�ले यसलाई 
िठक पानु�  पछ�  भनेका िथए । िमित २०६८।८।२० गते 
िबहान शरण ग�ुङको िडउटी परकेो मौका पारी ढोका 
खो�नासाथ मलगायतका साथीह� “ग” �लकमा गई 
अगािडका साथी सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ, सिुनल 
के.सी. लगायतले िशवलाई �ाि�डल, रडसमेतले �हार 
गर,े उ� घटनामा मदन प�रयारलगायतका �यि�ह� 
घाइते भएका र घाइतेम�ये िशव�साद पौडेलको म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिमर ग�ुङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

म चोरी म�ुामा थनुामा िथए ँ । िशव�साद 
पौडेल र उनका िवप�ी �पुह�समेत सोही कारागारमा 
थिुनएपिछ उनीह�िबच वादिववाद भइरह��यो । िशवले 
अ�लाई नटेन� कारागारिभ� फूत� गन� गरकेो ह�दँा िमित 
२०६८।८।२० गते िबहान पिहला “क” �लकको ढोका 
खो�नासाथ सिुनल ग�ुङलगायतका मसमेत भई “ग” 
�लकमा गई सिुनलले �ाि�डलले िशवलाई �हार गर,े 
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अ�ले रड, लाठीले �हार गदा� �िदप भ�समेत घाइते 
भएका ह�न् । उ� घटनाका घाइते िशव�साद पौडेलको 
उपचार गदा�गद� म�ृयसुमेत भएको थाहा पाए ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सजुे�� राईले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मसमेत रहेको कारागारमा िशव�साद 
पौडेलको �पुसमेत थुनामा परपेिछ हामी दईु प� 
भएकाले िशवले हामीलाई िवप�ीको �ि�कोणले हेन� 
मनमटुाव भइरहने, िभ�ी िनयम नमा�ने, टेिलफोन 
ए�लै �योग गन� गरी दादािगरी देखाउने गरकेो ह�दँा िमित 
२०६८।८।२० गते िबहान ४ बजेदेिख ६ बजेस�म 
मेरो िडउटी िथयो । सिुनल ग�ुङलगायतका केटाह� 
उठेर िशवेलाई हा�न ु पछ�  भनी िठक पररे बसेका 
िथए । ढोका खो�नासाथ सिुनल ग�ुङ, मलगायतका 
साथीह� भई “ग” �लकमा गई िशव र सगैँ सतेुका �िदप 
भ�लगायतलाई िलई गएका हितयारले �हार गरी घाइते 
पारकेो चोटबाट िशवको उपचार ह�दँाह�दँ ै म�ृयसुमेत 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शरण ग�ुङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िशवको भाइलाई मान� शरण ग�ुङ, 
सिुनल के.सी., फिण�� �े�, सरुज �े� (छोइला) 
र म िशवलगायतको �पु सगैँ थुनामा िथय� । शरण 
ग�ुङसमेतले यसको भाइलाई मा�रयो यसलाई पिन 
छाड्न ुह��न भ�दै आएका िथए, िमित २०६८।८।२० गते 
िबहान “ग” �लकमा सतेुका िशवसमेतलाई िनजह�ले 
कुटिपट गद� म रहेको “ख” �लकको अगािडस�म �याई 
फालेको देखेको ह�,ँ सो कुटिपटको कारणपिछ िशवको 
म�ृयसुमेत भएछ भ�नेसमेत बेहोराको �िमश राईले 
गरकेो कागज ।

म िचतवन िज�ला कारागारको जेलर ह�,ँ 
सो कारागारमा िशव�साद पौडेलको भाइको ह�यामा 
सलं�न भएको भनी थनुामा परकेा शरण ग�ुङ, सिुनल 
के. सी., फिण�� �े�, सरुज �े� (छोइला) समेतको �पु 
र स�जय तामाङको ह�यामा संल�न रहेका िशव�साद 

पौडेलसमेतको �पु थुनामा आएपिछ दईु प�िबच 
झडप ह�ने खतराको डरले दईुटा �पुलाई अलग-अलग 
कोठामा राखेको िथए,ँ िमित २०६८।८।२० गते िबहान 
शरण ग�ुङलगायतका “क” �लकमा रहेको �यि�ह�ले 
“ग” �लकमा रहेका िशव�साद पौडेलसमेतलाई 
फलामे �ाि�डललगायतका हितयारले �हार गरी 
घाइते बनाएको फोनबाट जानकारी पाएको र िशवको 
उपचारको �ममा म�ृयसुमेत भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको जेलर चडुामणी गौतमले गरकेो कागज ।

मलाई गोिव�द�साद पौडेलको ह�याको 
आरोपमा तीन मिहना थुनामा रािखयो, पनुरावेदनबाट 
तारखेमा छाडेको हो, �यसपिछ स�जय लामाको 
ह�याको अिभयोगमा िशव�साद पौडेलसमेत थनुामा 
गएको थाहा छ । िमित २०६८।८।२० गते िबहान “ग” 
�लकमा रहेका िशवसमेतलाई “क” �लकका �यि�ह�ले 
�ाि�डलसमेतले �हार गरी घाइते बनाएका भ�ने थाहा 
पाए ँर �यरुो अ�पतालमा िशवको म�ृयसुमेत भएको हो । 
घटनामा मेरो कुनै िकिसमको सलं�नता छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सरुजकुमार शाहीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

मसमेतलाई िशव�साद पौडेलको भाइ 
गोिव�दलाई मारकेो अिभयोगमा थुनामा परी तारखेमा 
छुटेपिछ िशव�साद पौडेल पिन स�जय लामाको 
ह�याको अिभयोगमा थनुामा परकेा िथए, मसगैँ थनुामा 
रहेका शरण ग�ुङ, सिुनल के. सी., फिण�� �े�, 
सरुज �े� (छोइला) समेत थनुामा नै िथए । िमित 
२०६८।८।२० गते म काठमाड�मा िथए,ँ उ� िदन िबहान 
िचतवन कारागारमा िशव�साद पौडेललगायतलाई 
“क” �लकमा रहेका थनुवुाह�ले हाि�डल, रड, लाठी, 
तावासमेतले �हार गरी घाइते बनाएको भ�ने स�चार 
मा�यमबाट थाहा पाएको ह�,ँ र िमित २०६८।९।२ गते 
�यरुो अ�पतालमा िशवको म�ृय ु भएको भ�नेसमेत 
थाहा पाए ँ । सो घटनाका बारमेा मलाई समेत िवप�ी 
बनाएको रहेछ, मैले कुनै िकिसमको योजना बनाएको 
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र मेरो संल�नता रहेकोसमेत छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी �काश र�ेमीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

िमिसल संल�न िचतवन कारागार काया�लयमा 
खडा गरकेो घटना�थल एव ंबरामदी मचु�ुका, घाइते 
ब�ी ढंुगाना, ह�र ग�ुङ, �िदप भ�, गोपी प�रयारको 
घाउजाचँ केस फाराम तथा िनजह�ले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज, कारागार सरु�ा गाड� �.स.िन. 
स�तबहादरु थापाको �ितवेदन, �. ह. रामबालक यादव, 
काया�लय सहयोगी डोलराज सवुेदीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज, कारागार काया�लय िचतवनको 
(ग) �लकमा थनुामा रहेका ितलबहादरु ग�ुङ, िढडरा 
चौधरी महतो, िशवनारायण महतो, िमनबहादरु 
लामाले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज, सरु�ा 
गाड� पशपुित खितवडाको कागज, कारागार काया�लय 
िचतवनमा थुनामा रहेका च��बहादरु �जा, च���साद 
थनेत, अ�बरबहादरु तामाङ, सान ु लामा, रणबहादरु 
मगरले गरकेो कागज, मतृक िशव�साद पौडेलको 
लास �कृित मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदन, 
�ितवादीह� च��बहादरु थापा मगर, िदपक साह, 
अिमत तामाङ लामा, िभमकुमार पाि�न, राजकुमार 
घलान, िव�म लामा, सिुनल ग�ुङ, अिमर ग�ुङ, 
सिुनल के.सी., फिण�� �े�, सजेु�� राई, सरुज �े� 
छोइला, िदलबहादरु लामा, �काश तामाङ, सान ु
तामाङ भ�ने सरु�े� िसंतान, सूय�बहादरु पनु, शरण 
ग�ुङसमेतले गरकेो बयान कागज, िवन ु रायमाझी 
पौडेलको जाहेरी दखा��त, �ितवादी �काश र�ेमी, 
सरुजकुमार शाहीको बयान कागज, कारागार काया�लय 
िचतवनका जेलर चणुामणी गौतम, कारागार काया�लय, 
िचतवनमा त�काल थनुामा रहेका �िमश राईको 
कागजलगायतका सबदु �माण एवं कागजह�बाट िमित 
२०६८।८।२० गते िबहान अ.ं ६.०० बजेको समयमा 
कारागार काया�लय िचतवनमा पपु��का लािग थनुामा 
रहेका थनुवुा िशव�साद पौडेललाई योजनाब� �पमा 

सरुज �े�समेतका �ितवादीह�ले पूव��रसइवीको 
कारण पाइप, फलामको रड, चापाकलको �ाि�डल, 
बासँको ल�ीलगायतका व�तहु�ले टाउकोलगायत 
शरीरको िविभ�न भागमा �हार एवं कुटिपट गरी घाइते 
बनाएकोमा िनज िशव�साद पौडेलको उपचारको 
�ममा सोही चोटका कारण िमित २०६८।९।२ गते 
काठमाड�को �यूरो अ�पतालमा कत��यबाट म�ृय ु
भएको कत��य �यान र �िदप भ�समेतका थुनवुा �यि� 
ग�भीर घाइते भई �यान मान� उ�ोगको कसरु अपराध 
भएको िनिव�वाद पिु� ह�दँा र मतृक िशव�साद पौडेलका 
भाइ गोिव�द पौडेललाई कत��य गरी मारकेो अिभयोगमा 
िनजह�उपर अिभयोगप� दायर भएको िवषयमा मतृक 
र �ितवादी �काश र�ेमी, �ितवादी सरुज शाही, नीित 
भ�ने िनितन राई, िवनोद तामाङ, कुमार देउजा, 
िहतमान ग�ुङ, सिुशल के.सी.समेतको पूव��रसइवी 
रहेको त�य �प� देिखएको छ । मतृक िशव�साद 
पौडेललाई कारागारिभ� कुटिपट गरी ह�या गन� 
काय�मा संल�न रहेका �ितवादी �काश र�ेमी, �ितवादी 
सरुजकुमार शाही, कारागार काया�लय िचतवनका 
लेखापाल फिण�� खनाल, �ितवादी िवनोद तामाङ, 
�ितवादी हाकु भ�ने कुमार दउेजा, �ितवादी बाबरुाम 
भ�डारी, �ितवादी सिुशल के. सी., �ितवादी िनित 
भने िनितन राई, �ितवादी िव�ण ुपा�डे, �ितवादी िहते 
भ�ने िहतमान ग�ुङले मतृक िशव�साद पौडेलसगँको 
पूव��रसइवीका कारण िनजको �यान मान� काय�मा 
म�ुय भई षड्य�� गरकेो र सो काय� गन� लगाएको 
र सोही कारणबाट उि�लिखत सरुज �े�समेतका 
�ितवादीह�को िमलोमतोमा योजनाब� �पमा 
कुटिपट गरी मतृक िशव�साद पौडेलको कत��य गरी 
�यान मरकेो देिखदँा �ितवादीह� सरुज �े� छोइला, 
सिुनल ग�ुङ, शरणकुमार ग�ुङ, अिमर ग�ुङ, सजेु�� 
राई, च��बहादरु थापा मगर, िदलबहादरु लामा तामाङ, 
सिुनल के.सी., फिण�� �े�, भीमकुमार पाि�न 
तामाङ, अिमत तामाङ लामा, �काश तामाङ, िव�म 
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लामा, राजकुमार घलान, िदपक साह, सूय�बहादरु पनु, 
सान ुतामाङ भ�ने सरु�े� िस�तानसमेत जना १७ लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं., १३(३) 
नं. र १५ नं. �ारा िनषेिधत कसरु अपराधमा सोही 
महलको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैद र ऐ. महलको 
१५ नं. अनसुार ५ देिख १२ वष�स�म कैद सजाय गरी 
पाउन र �ितवादीह� �काश र�ेमी, सरुजकुमार शाही, 
कारागार काया�लय िचतवनका लेखापाल फिण�� 
खनाल, िवनोद तामाङ, हाकु भ�ने कुमार देउजा, 
बाबरुाम भ�डारी, सिुशल के.सी., िनित भ�ने िनितन 
राई, िव�ण ुपा�डे, िहते भ�ने िहतमान ग�ुङसमेत जना 
१० लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
अनसुारको कसरु अपराधमा सोही नं. बमोिजम १० 
देिख १५ वष�स�म कैद सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोगप� ।

घटनाको बारमेा मैले २/३ िदनपिछ 
प�पि�कामाफ� त काठमाड� ि�थत िटिचङ हि�पटलमा 
ब�दाखेरी थाहा पाएको ह� ँ । को क�ले िकन सो 
घटना घटाए मलाई थाहा छैन । गत मङ्िसर ५ 
गतेदेिख नै �ीमतीलाई �या�सर भएको थाहा पाएर 
िनजको उपचारको लािग दौडधपु ग�ररहेको र ऐ. 
१४ गते काठमाड�मा गई िटिचङ हि�पटलमा बसेको 
िथए ँ। मेरो उ� घटनामा कुनै िकिसमको संल�नता छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरुजकुमार शाहीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

म मेरो ममीको उपचार गराउनको लािग 
ितलगङ्गा आखँा अ�पतालमा मोतीिव�दकुो अपरसेन 
गराउनका लािग िमित २०६८।८।१३ र १४ गतेितर 
काठमाड� गएको र सोको २०/२५ िदनपिछ मा� 
िचतवन फक� को ह� ँ। घटना घटेको कुरा भोिलप�ट मैले 
िट.भी.को समाचार सनेुर थाहा पाएको ह� ँ। कारागारिभ� 
के कसरी घटना भयो मलाई थाहा भएन । म िनद�ष 
छु, मेरो उ� कारागारिभ� घटेको घटनामा मेरो कुनै 
योजना षड्य�� संल�नता नभएको ह�दँा सजाय पाउन ु

पन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �काश र�ेमीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान ५:१५ 
बजेको समयमा म सोही कारागार �लकमा सतुी 
िनदाएको अव�थामा िथए ँ । सोही समयमा कारागार 
प�रसरमा एकैचोटी ब�दकु पड्केको आवाज आएपिछ 
म पिन िन�ाबाट िबउिँझएको हो । अिन आफूसगँ 
�लकमा रहेका नकुल �े�, िबरबल �जा, िवकास 
प�रयार पिन �युझेँका िथए र अ�य साथीह� सिुतरहेका 
िथए । �युिँझएका साथीलाई के भएको हो भनी सो�दा 
झडप भयो भनेका िथए । त�काल को कसले कोमािथ 
आ�मण गर ेमलाई थाहा भएन । िबहान ७:०० बजेितर 
गोपी प�रयार, ह�र ग�ुङ, �िदप भ�, िशव�साद 
पौडेललगायतका �यि�ह� घाइते भएकोले उपचार गन� 
लगे भ�ने कारागारिभ�ै सनेुको ह� ँ। को को �यि� िमिल 
िनज िशव पौडेललगायतका �यि�लाई के िवषयमा 
आ�मण गर े मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िब�म लामाले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

उ� घटनाको बारमेा मलाई केही थाहा 
जानकारी छैन । सो घटना घटेको भोिलप�ट िमिडयाबाट 
मा� थाहा पाएको हो । िमित २०६८।८।२० गतेभ�दा 
पिहलादिेख नै म िवदेश जाने काय�को तयारीको लािग 
काठमाड�को सातदोबाटो भ�ने ठाउमँा डेरा गरी बसी 
पिढरहेको छु । उ� घटना क�ले घटायो, के कसरी 
घटाए, को को संल�न भई घटाए सो बारमेा मलाई थाहा 
भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शिुसल के. सी. 
ले िनवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

उ� िमित २०६८।८।२० गतेभ�दा अगािड 
म आ�नो औषधी �यवसायको लािग िद�लीतफ�  गई 
िमित २०६८।८।२० गते िबहान क�रब २ बजेितर 
नारायणगढको प�ुचोकमा आई सतेुको र उ� घटना 
भएको कुरा िमिडयाबाट म िबहान क�रब १० बजेितर 
उठेपिछ मा� थाहा पाएको हो । मैले कारागारमा रहेको 
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�यि�लाई षड्य�� योजना गन� कुरा नै आउदँैन । िशव 
पौडेलसगँ सामा�य िचनजान मा� छ । झै-झगडा �य�तो 
िथएन । िनजको भाइ गोपी पौडेलको ह�या म�ुामा 
मलाई समेत �ितवादी बनाएकोमा म यसै अदालतबाट 
साधारण तारखेमा छुटेको छु । शायद �यही इिव 
राखी मउपर य�तो झ�ुा जाहेरी िदएक� होिलन् । उ� 
घटनामा मेरो कुनै योजना, षड्य��, भूिमका केही 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी हाकु भ�ने कुमार 
देउजाले िनवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

उ� िमित र समयमा म आ�नो िनजी घरमा 
नै सतेुको िथए ँ। उ� कारागार काया�लयको घटनाबार े
सोही िदन ११ बजेको समयमा िमिडयामाफ� त थाहा 
पाएको हो । सो कारागार घटना को-को भई कसरी घटाई 
िशव�साद पौडेललाई घाइते बनाए सोबार ेमलाई थाहा 
छैन । उ� घटनामा मेरो संल�नता, योजना, षड्य�� 
केही िथएन । मेरोउपरको स�पूण� जाहेरी दरखा�त झ�ुा 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी बाबरुाम भ�डारीले 
िनवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा गरकेो 
बयान । 

उ� िमित २०६८।८।२० गतेको िबहान म 
आ�नै घरमा नै िथए,ँ उ� कारागारको घटना को-को 
भई घटाए सोबार े मलाई केही थाहा छैन, सो घटना 
बार े मैले िबहान १० बजेितर एफ.एम.माफ� त सनुी 
थाहा पाएको हो । सो घटनामा को-को संल�न भई गर े
सो बारमेा पिन मलाई थाहा छैन । कारागारिभ�को 
घटना भएकोले सोबार ेमलाई केही थाहा छैन । उ� 
घटना घटाउनका लािग मैले कुनै योजना, षड्य�� र 
भूिमकासमेत गरकेो छैन भनेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िनित भ�ने िनितन राईले िनवेदनसाथ उपि�थत भई 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

घटना भएको भिनएको समय र िमितमा म 
आ�नै घरमा नै िथए ँ । िनज िशव�साद पौडेललाई 
मान�मा मेरो कुनै भूिमका, योजना, षड्य��समेत 

िथएन । िशव पौडेलसगँ मेरो िचनजान िथयो । �रसइवी, 
झै-झगडा िथएन । मउपरको जाहेरी दखा��त झ�ुा 
हो । कारागारिभ�को घटना को-को िमली के कसरी भयो 
सोबारमेा समेत मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िवनोद तामाङले िनवेदनसाथ उपि�थत भई 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

सो कारागार घटनामा मेरो कुनै भूिमका, 
िनद�शन र सलं�नता छैन । घटना को-को िमली के 
कसरी गराए, मलाई थाहा छैन । कारागारको सरु�ा 
घेरािभ�को घटना भएको ह�दँा मलाई जानकारी ह�ने 
कुरा पिन भएन र िशव पौडेलसगँ सामा�य िचनजान 
मा� िथयो �रसइवी झैझगडा नभएको �यि�लाई 
मसमेत िमली षड्य�� गरी िनद�शन िदई मानु�पन� कुनै 
कारण छैन । मेराउपरको जाहेरी दरखा�त झ�ुा हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िहते भ�ने िहतमान 
ग�ुङले िनवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

सो घटना घटेको कुरा मलाई २०६८।८।२० 
गते िबहान ७:३० बजेको समयमा ख�रदार रामबाब ु
�े�ले फोन गररे जानकारी िदएपिछ थाहा भएको हो । 
िमित २०६८।८।१९ गतेका िदन िदउसो काया�लयबाट 
म आ�नो घरमा गई बसेको र भोिलप�ट िबहान राम 
बाबलेु फोन गदा� म आ�नै घरमा िथए ँ। उ� घटनामा 
मेरो कुनै संल�नता छैन, मेरो िमलेमतो, षड्य��, िनद�शन 
योजनामा घटना भएको भ�ने जाहेरी दरखा�तको बेहोरा 
झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी फिण���साद 
खनालले िनवेदनसाथ उपि�थत भई स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

सो घटनाको बारमेा मलाई केही थाहा 
छैन । उ� िमित, समयमा म काठमाड�ि�थत 
महानगरीय �हरी व�ृ बौ�मा िहरासतमा िथए ँ । 
मलाई सि�जव लामाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी मसमेत भएको �यान मान� उ�ोग म�ुामा 
काठमाड�मा �हरीले िमित २०६८।८।११ गते प�ाउ 
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गरी म�ुा चलाएको र काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।९।६ को आदेशबमोिजम धरौट बझुाई 
िहरासतबाट म�ु भएको ह�दँा िमित २०६८।८।२० को 
िचतवन कारागारको घटना बारमेा मलाई केही थाहा 
जानकारी छैन । म �हरी िहरासतमा काठमाड�मा रहेको 
अव�थामा मैले घटना घटाउन िमलेमतो गरकेो मेरो 
सलं�नता रहेको भ�ने कुरा सरासर झ�ुा हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िव�ण ु पा�डेले िनवेदनसाथ 
उपि�थत भई स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन आफू 
स�ुने गरकेो "क" �लकमा सिुतरहेकोमा िबहान क�रब 
६:३० बजेको समयमा फाय�रङको आवाज आएपिछ 
�यिुझए ँ। �हरीह� आएपिछ ह�ला भएर घटना घटेको 
भ�ने थाहा पाए ँ । कसले को-कसलाई कुटिपट गर े
मलाई थाहा भएन । पिछ समाचार सनेुपिछ िशव�साद 
पौडेल घाइते भएको भ�ने सनेुको ह� ँ । म कुटिपट गन� 
गएको छैन । म, गोपी प�रयार भाइ नाइके भएको कारण 
मलाई आरोप लगाएका होलान् । मैले �हार गरकेो 
छैन । म घटना ह�दँा “क” �लकबाट बािहर िन�केकै 
छैन । मैले मतृक िशवलाई पिन िचि�दन, अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो छैन । मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राजकुमार घलानले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन म “क” 
�लकको ठुलो हलिभ� सिुतरहेको िथए ँ। िबहान ७:०० 
बजेितर बािहर फाय�रङ भएपिछ िबउिँझएको ह�,ँ �यहा ँ
झगडा भयो भ�ने सनेु,ँ बािहर िनि�कइन, सतेुकै ठाउमँा 
बिसरहेको ह� ँ । के कसरी घटना घट्यो, को कसले 
�हार गर,े मलाई थाहा भएन, म घटनामा सलं�न छैन । 
िव�मले िकन मेरो नाम उ�लेख गर ेथाहा भएन । मैले 
छेक� कुटेको भ�ने कुरा झ�ुा हो । मैले कसरु अपराध 
गरकेो छैन, मलाई सजाय ह�नपुन� होइन, म िनद�ष छु 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिमत तामाङ लामाले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन िबहान 
अ.ं६:०० बजेको समयमा म आफू स�ुने कोठा "क" 
�लकको ठुलो हलमा िबउिँझएर गफ ग�ररहेको िथए ँ । 
म, उदय राना मगर, बिु� िब. क., सिुनल लामा भई 
सगैँ सतेुको ठाउमँा गफ ग�ररहेकोमा बािहर झगडा 
भयो भ�ने सनेुको र ब�दकु पड्केको थाहा पाएपिछ 
बािहर जान खो�दा कसैलाई पिन बािहर जान िदइएको 
िथएन । पिछ बािहर घटना भएर िशव पौडेल घाइते 
भएको भ�ने सनेुको हो । च���साद थनेत र मेरोिबचमा 
�यही भिलवल खे�दा �रसइवी भएकोले तलाई पख 
भनेका िथए । िनजले सोही कारणले मेरो नाम उ�लेख 
गरी घटनामा मछेुका होलान् । म घटनामा संल�न 
छैन । मैले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु अपराध 
गरकेो छैन,मलाई सजाय ह�न ु पन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िभमकुमार पाि�नले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

िबहान क�रब ६:०० बजेितर �हरीले गोली 
पड्काएको ह�ला सनेुपिछ मा� �यिुझएको ह� ँ। म "क”  
�लकको �यानल गेटिनर सतेुको िथए ँ । सो गेटभ�दा 
अगािड कमा�डरह� िछन� �यानल गेट छ । गोलीको 
आवाज आएपिछ �यिुझए,ँ बािहर “ग” �लकमा झगडा 
भएको भ�ने सनेु । �यसपिछ �हरीह� आई िशव 
पौडेलको भाइको म�ुामा मसमेत �ितवादी भएकोले 
मलाई पिन नाम बोलाएर “घ” �लकमा लगेर थनुेर 
राखेका ह�न् । को-को भई िशव पौडेलसमेतलाई �हार 
गर ेमलाई थाहा भएन । म घटनामा संल�न छैन । परुानो 
म�ुाको �रसइवीका कारण र म पिन “क” �लकमा 
रहेको कारणले मेरो नाम उ�लेख गरकेा होलान् । मैले 
घटना घटाएको होइन, म िनद�ष छु, मलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरुज �े� 
छोइलाले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

सो िदन म कारागार काया�लय भरतपरुको 
“क” �लकमा िथए ँ । िबहान ६:१० बजेितर ब�दकुको 
आवाज आयो । बािहर आएर हेदा�  हानाहान भएको 
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रहेछ । को कसले हानाहान गर े थाहा पाइन । िशव 
पौडेललाई “ग” �लककै कैदी ब�दीले कुटेका ह�न् भ�ने 
कुरामा म िव��त छु िकनिक “ग” �लकको �यानल 
गेटको ताला तोिडएको िथयो । च��बहादरु थापा 
मगर र िदपक साहलाई “ग” �लकबाट आउदँै गदा� 
देखेको ह� ँ । िशव�साद पौडेलको भाइ गोिव�द मरकेो 
�यान म�ुामा म पिन थुनामा रहेको ह�दँा पूव��रसइवी 
िलएर मसमेतउपर पोल गरकेो ह�न स�छ । अिभयोग 
दाबीबमोिजम मैले कसरु नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी शरणकुमार 
ग�ुङले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।१९ गते बेलकुा ६:३० 
बजेितर कारागारको थनुवुा कमा�डर सूय� पनुलाई 
का�छी भ�ने हेमबहादरु काक�, वजनी भ�ने �िदप 
भ�, मसेु साजन ग�ुङसमेतले िपट्न भनी धाराको 
पछािडप�� लगेका िथए । सो समयमा म धारामा मखु 
धोइरहेको िथए ँ । मैले िनजह� उिभएको ठाउमँा गई 
िकन नाइकेलाई िपट्न खोजेको हो भनेपिछ मसगँ 
�िदप भ�, साजन ग�ुङसमेतले मखुामखु गरी 
फोहर श�दह� बोले । म नबोलीकन जादँा �िमश 
राईसमेतले च�पलले झटारो छाडेका िथए । सूय� लामा 
मेरो कमा�डर हो, म िनजको पिछ जानपुछ�  भनेपिछ 
�िमश राई, �िदप भ�समेतले सट�को कठालो ताने, 
�यसपिछ सूय� लामा र म आ�नो “क” �लकमा गएर 
स�ुय� । िनज �िमश राईसमेत "ग" �लकमा गएका 
ह�न् । भोिलप�ट िबहान ६:१० बजेको समयमा 
कारागारको िपयन र हव�दार चाबी खो�न आई चाबी 
खो�न ला�दा मैले िनजह�लाई हातले िपटेपिछ चाबी 
खोसे ँ। िपयन र हवलदार गेटबाट बािहर भागे । राित नै 
मेरो ग�ती नह�दँा नह�दँ ै�िदप भ�समेतले मलाई कठालो 
समातेको र च�पलले झटारो हानेको ह�दँा िनजह�लाई 
मैले िपट्छु भ�ने सोच बनाएको िथए ँ। �यानल गेटको 
चाबी खोलेपिछ “ख” �लकमा गए ँ। �यसपिछ “ग” �लक 
जाने �यानल गेटको पिन मैले चाबी खोले ँ। �यसपिछ 

धाराको �ाि�डल खोलेर ए�लै �याए,ँ "ग" �लकको 
ढोकाको चाबी हाि�डलले फोरपेिछ िशव पौडेल सतेुका 
िथए, मैले "ग" �लकको कोठामा �वेश गरी ब�ी बाले ँ। 
िशव पौडेल पिहला उठी रोके, मैले िशव पौडेल उठेको 
बेलामा पछािड टाउकोमा २ पटक धाराको �ाि�डलले 
िहका�एपिछ िनज िशव पौडेल कोठा बािहर िनि�कए, िनज 
स�ुने साइडमा ३ जना थुनवुाम�येकै बिडगाड� �िदप 
भ�, ह�र ग�ुङ र गोपी प�रयार उठे । उनीह� बािहर 
आउन थालेपिछ सूय� पनु, च��बहादरु थापासमेतका 
क�रब २० जनाजित "क” �लकका साथीह� आएर 
कसैले तावा, कसैले रडले, कसैले ल�ीले �िदप भ�, 
गोपी प�रयार, ह�र ग�ुङह�लाई हाने । िशव पौडेलको 
दािहने साइडमा मैले २ चोटी हानेपिछ लडेको िथयो । 
मैले तानेर “क” �लक र “ख” �लकको �यानल गेटमा 
लगेर फाली िदएको हो । अ� �ितवादीह�ले िशव 
पौडेललाई हानेका होइनन् । लडेपिछ मैले धाराको 
�ाि�डलले ४/५ चोटी हाने । िनधारमा र पेटमा गरी 
९ चोिट “ख” �लक र “ग” �लकको िबचमा गएर हानेको 
ह� ँ । िशव पौडेललाई धाराको �ाि�डलले हानेको हो 
कानूनबमोिजम होस् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सिुनल ग�ुङले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गते म कारागार 
काया�लयको "क" �लकमा िथए ँ । िबहानीपख गोली 
पड्िकएपिछ �यिुझएको हो । म उठ्दा घटना घिटसकेको 
रहेछ । मैले घटना दिेखन र कसैलाई कुटिपट गरेको 
छैन । म उठ्दा “ग” �लकितरबाट �ितवादीम�येका 
सिुनल ग�ुङ, सान ुलामा, सूय� पनु, च�� थापा मगर 
र िदपक साह “क" �लकतफ�  आउदँ ै गरकेो देखेको 
ह� ँ। सिुनल ग�ुङले धाराको �ाि�डलले िशव पौडेललाई 
हानेको भ�ने सनेुको ह� ँ । मउपरको जाहेरी दरखा�त, 
पोल उजरुी सबै झ�ुा हो । म सो घटनामा संल�न 
छैन । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरेको 
ह�दँा मलाई सोबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी �काश तामाङले स�ु अदालतमा 



1071

१०५१३ - िदलबहादरु लामा मो�ानसमेत िव. नेपाल सरकार

गरकेो बयान ।
म िमित २०६७।५।२९ गतेदिेख पदम 

दाहालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
मसमेत भएको �यान मान� उ�ोग म�ुामा कारागार 
काया�लय िचतवनमा थनुामा रहेको िथए ँ । उ� िदन 
िबहान म कारागारमा गोली चलेपिछ मा� उठेको 
ह� ँ । �यसपिछ म िबहान ६:२० बजेितर ट्वाइलेट गई 
फक� आई पनुः क �लकमा आई सतेुको ह� ँ । उ� 
घटनामा को कसको संल�नता छ मलाई थाहा छैन । 
िमित २०६८।८।२० गते िबहान क�रब ६:३० बजे 
�हरी म सतेुको ठाउमँा आई बोलाई अक� कोठामा 
लिग राखेको हो । मेरो उ� घटनामा संल�नता 
छैन । पूव�योजनाबमोिजम िशव पौडेललाई कुटिपट गन� 
काय� गरकेो होइन । मैले आरोिपत कसरु नगरकेो ह�दँा 
मलाई दाबीबमोिजम सजाय ह�न ुपन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िदलबहादरु लामा तामाङले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

म कारागार काया�लय भरतपरुको “क” 
�लकमा पि�लक कोठामा ठुलो हलमा स�ुने गरकेो 
िथए ँ । �यो िदन पिन म िबहान क�रब ६:०५ बजेको 
समयमा उठेर ट्वाइलेट गई फिक� न ला�दा क�रब 
६:१० बजेको िथयो । मूल गेट खोलेर नाइकेह� 
बािहर गएका िथए । बािहर गएका �यि�ह�मा सिुनल 
ग�ुङ, च��बहादरु थापा मगर, िदपक साह, सान ु
लामासिहतका अ�य आ�त�रक �शासनका �टाफह� 
बािहर िन�केका िथए । िकन बािहर िनि�कए मलाई थाहा 
भएन । �यसपिछ “क” �लक को �यानल गेट ब�द गरी 
आज जेल चलानी गद�छ, सबै जना आ-आ�नो बेडमा 
ब�न ुहोला भने, म आ�नो बेडमा गई भवुन �यौपाने, 
सागरबाब ु पा�डे, िदपक पनु, मिु� ग�ुङलगायतका 
साथीह�सगँ गएर बसे ँ। �यसप�ात् ढोका खोलेको ५ 
िमनेटपिछ गोली पड्केको आवाज सिुनयो । �यसपिछ 
मा� मलाई घटनाको बारमेा बािहर झगडा भएछ भ�ने 
थाहा भयो । �यसपिछ �हरीह� आई मलगायत 

३०/३५ जना जितलाई बोलाएर "घ" �लकमा 
रािखयो । िकन रािखयो थाहा भएन । पिछ समाचारमा 
भरतपरु कारागारमा झडप ह�दँा "ग" �लकमा स�ुने 
मािनसह� घाइते भए भ�ने सनेुर थाहा पाएको हो । मेरो 
िशव पौडेलसगँ रा�ो स�ब�ध िथयो । म घटना ह�दँा “क” 
�लकबाट बािहर िन�केको छैन । मेरो नामसमेत िकन 
उ�लेख गर े�यो मलाई थाहा भएन । म घटनामा संल�न 
छैन, मैले आरोिपत कसरु अपराध गरकेो छैन । मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सजुे�� राई भ�ने सोचे�� राईले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान ७:०० 
बजेितर गोली चलेको आवाज सनेुपिछ उठेको ह� ँ । म 
कारागारको “क” �लकमा सितश लामा, िवशाल लामा 
तामाङलगायत ५०/६० जना सतेुका िथय� । “क” 
�लकिभ�बाटै मसमेतले �हरी िहडेँको र ह�लाख�ला 
भएको सनेुको हो, मा�छेह�को िभड भएको र गोली 
चलेको ह�दँा डरको कारणले म बािहर िनि�कन ँ। मेरो 
उ� घटनामा कुनै संल�नता छैन । मेरो ज�म िदवस 
भएको कुरा िठक हो, तर िशवे बढ्ता भएको छ, िठक 
पानु�  पछ�  भनी हामीह�को िबच कुनै सरस�लाह 
भएको िथएन । मैले उ� घटना नघटाएको र मेरो 
कुनै संल�नता नह�दँा सजाय ह�न ुपन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अिमर ग�ुङले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन िबहान 
"क" �लकिभ�को आ�नो बेडमा सिुनल के. सी. सगैँ 
सिुतरहेको िथए ँ । िबहानपख ६:१५ बजेको समयमा 
बािहर गोली पड्�यो, �यालको पदा� उचालेर बािहर 
हेदा� �हरीह�, सरसफाइ नाइके गोपी ग�ुङ, अमर 
तामाङलाई बािहर देखे ँ। �यसपिछ "ग" �लकमा झगडा 
भयो भ�ने ह�ला आयो । �हरीह� �यहा ँ भएकाले 
हामीह�लाई बािहर िन�कन िदएन । �हरीले घाइतेह� 
िनकालेपिछ ब�ी ढुङ्गाना, �िदप भ�, िशव�साद 
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पौडेल, मदन प�रयार, ह�र ग�ुङ घाइते भएको 
भ�ने सिुनयो र �हरीले घाइतेलाई हि�पटल लगेको 
हो । क�रब २ घ�टापिछ �हरीह� आई नाम बोलाएर 
मलगायत २४ जना जाितलाई “ग” �लकमा लगेर थुनी 
िदएको हो । म घटना ह�दँा घटना�थलमा गएकै छैन । को 
कसले हाने मलाई थाहा भएन । िशव पौडेलको भाइको 
केसमा हामीलाई आरोप लागेकोले मेरो नाम िलएका 
होलान् । डोलनाथ र रामबालकले िकन मेरोसमेत नाम 
लेखाए थाहा भएन । म घटनामा संल�न छैन । मैले कुनै 
कसरु अपराध गरकेो नह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी फिण�� �े�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन िबहान 
कारागार काया�लय िचतवनको “क” �लकमा 
�ितवादीम�येका फिण��, सरुज र म एकै ठाउमँा 
सतेुका िथय� । ६:०० बजेदेिख ६:३० बजेको समय 
ह�दँो हो, ब�दकु पड्िकयो । ब�दकुको आवाजले हामी 
�युिँझय� । �यानल गेटको पदा�  खोलेर हेदा�  �हरी 
र आ�त�रक �शासनका नाइकेह�लाई दे�य� । 
�यहा ँ "घ" �लकका कैदीह�सगँ झडप भयो भ�ने 
सिुनयो । �यसको लगभग ३ घ�टापिछ मलगायत 
फिण�� �े�लाई अक� भवनको “ग” �लकमा लगेर 
राखेपिछ अनसु�धान टोलीले छानिबन ग�यो । �यसमा 
मसमेतको नाम आयो । म �यिुझदँा मेरो �लकको �यानल 
गेटको चाबी खोिलएको िथयो । सो �लकमा भएकाम�ये 
अमरबहादरु तामाङ, हव�दार बा भ�ने, सिुनल ग�ुङ, 
च�� थापा मगरलगायतका मािनसह� �यहा ँिथएनन् । 
मसमेतका मािथ उ�लेख गरकेा तीनजना हामी सोही 
�लकमा िथय�, अक� �लकमा गएन� । �िदप भ� पिन 
िशवकै मेसमा खाने मा�छे ह�न्, िनजले मेरो नाम पोल 
गरकेो बेहोरा झ�ुा हो । रामबालकले मेरो नाम िकन 
पोल गर,े �यो म जाि�दन । मेर ै �लकका मा�छेले 
िशव पौडेललाई कुटिपट गरकेो भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँनै । तर को कसले कुटिपट गर ेआफूले नदेखेको 

ह�दँा भ�न सि�दन । मैले कुटिपट गरकेो छैन । म सो 
घटनामा संल�न छैन । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
अपराध नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय ह�न ु पन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिुनल के. सी. ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गते िबहान ६ बजे दवैु 
प�का मािनसह� एकै ठाउमँा भएकाले झगडा भएको 
हो । मैले िशव पौडेललाई िपटेको होइन । म "क" �लकमा 
िथए ँ। "ग" �लकमा गइन । "क" �लकका सिुनल ग�ुङ, 
शरण ग�ुङ, फिण�� �े�, सिुनल के. सी. “ग” �लकमा 
गई िशव पौडेललगायतका मािनसलाई कुटेको भ�ने 
थाहा पाएको हो । ब�दकुको आवाजले �यिुझएको र 
कुटिपट गरी िन�केपिछ के भएको रहेछ भनी म पिन 
“ग” �लकमा पगुी सिुनल ग�ुङको हातबाट फलामको 
खानेपानीको पाइप मैले खोसी फािलिदएको ह� ँ । मेरो 
हातमा पाइप देखेको कारण मउपर जाहेरी परेको 
ह�न स�छ । सो पाइपले मैले कसैलाई पिन िपटेको 
होइन । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरेको 
ह�दँा मलाई दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी च��बहादरु थापा मगरले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।८।२० गतेका िदन िबहान “क” 
�लकको लाइ�ेरी कोठाको छेउमा म र अ� ४/५ जना 
सतेुका िथय� । िबहान क�रब ६:२० बजे बािहर गोली 
पड्केको आवाज सनेुपिछ म उठेर बािहर िन�कँे । म 
िबजलुी बनाउने नाइके भएकोले बािहर आएर हेदा� िशव 
पौडेललाई �हरीह� आई बोकेर बािहर लादैँ िथए । सो 
िदनभ�दा अिघ�लो िदन बेलकुा ६/७ बजेको समयमा 
िशव पौडेलसगँ शरण ग�ुङको झै-झगडा भएको 
िथयो । का�छी भ�ने र फिण�� पिन सो झगडामा 
सामेल िथए । म “ग” �लकमा उ� िदन िबहान गएकै 
छैन । म उठ्दाखेरी घटना घिटसकेको िथयो । मलाई 
अमरबहादरु तामाङले भनेअनसुार सिुनल ग�ुङ र 
अिमर ग�ुङले हानेको भ�ने सनेुको िथए ँ। मैले घटना 
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देिखन । मैले घटना घटाएको भ�ने कुरा सरासर झ�ुा 
हो । म उ� घटनामा सलं�न भएको छैन । सो घटनामा 
को-को सलं�न िथए मलाई थाहा भएन । मैले कुनै कसरु 
अपराध गरकेो नह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन । म 
िनद�ष छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िदपक साहले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

म उ� िदन मेर ै कोठामा सतेुको िथए ँ । 
मािनसह�को आवाजले िबउिझए ँ । म चौक�दार ह�दँा 
�लकमै सतेुको िथए ँ । म "क" �लकबाट "ग" �लकमा 
गएको छैन । "क" �लककै मा�छेले "ग" �लकमा गई िशव 
पौडेललगायत अ�यलाई कुटिपट गरकेो भ�ने पिछ 
थाहा पाएको हो । मैले कसैलाई कुटिपट गरकेो छैन, 
कसले कुटे मैले देिखन । म जेल �शासनको सहयोगी 
हो । सो घटना घटेपिछ जेलरलाई सो घटनाको बारमेा 
जेलको फोनबाटै जानकारी गराएको ह� ँ । अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध नगरकेाले मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सान ु तामाङ भ�ने सरु�े� िसतंानले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

म उ� कारागारको दाइ नाइके ह� ँ । मलाई 
चौक�दार कमा�डर पिन भ�छन् । “क” �लकको 
दोकानको छेउको कोठामा म, िकसन पनु, रामबहादरु 
तामाङ, रितया चौधरी, राजकुमार �जासगँ सतेुको 
िथए ँ । िबहान बािहर ह�ला सनेुर �यिुझएपिछ बािहर 
जानकारी गराउन िन�के । “ग” �लकितर मारिपट 
भएको ह�ला सनेुपिछ जानकारी गराउन सरु�ाकम� 
ब�ने कोठामा गई असई स�तबहादरु तमाङलाई 
घटना भएको जानकारी गराए ँ। �यही ँरामबालक अ� 
�हरी पिन िथए । वहाहँ� िभ� जान ुभई िपटाई खाने 
मा�छेह�लाई बािहर िनकालेका ह�न् । म �यही ँबािहर 
बसेर �हरीलाई मा�छे मा�यो मा�यो भनी कराए ँ। “क” 
�लकबाट को-को गएर मारिपट गर े �यो मलाई थाहा 
भएन । म “ग” �लकमा गएकै छैन । म घटनामा सलं�न 
छैन । मैले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु अपराध गरकेो 

छैन । मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सूय�बहादरु पनुले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान । 

िमित २०६८।८।१९ गते १०:०० बजे 
कारागार काया�लय िचतवनमा लेखास�ब�धी काम गरी 
साझँ ४:०० बजे फिण�� खनाल आ�नो घर जान ु
भएको हो । म पिन सोही काया�लयमा १०:०० आई 
४:०० घर फक� को ह� ँ। िमित २०६८।८।२० गते ५:४५ 
बजे उ� काया�लयमा कुटिपट घटना घटेको रहेछ । सो 
घटना घट्दा फिण�� खनाल आ�नो घरमा भएकोले 
कुटिपटमा सहयोग गन� कुर ैआउदँैन । उ� कुटिपटमा 
फिण�� खनालको िमलोमतो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी फिण�� खनालका सा�ी �ेम�साद सवुेदीले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

म लाग ुऔषध म�ुामा िमित २०६८।८।१७ 
गते कारागार काया�लय िचतवनको “क” �लकमा िथए 
। म, िभम र अिमत सगैँ सतेुका िथय� । िशव�साद 
पौडेल उ� कारागारको “ग” �लकमा सतेुका िथए । 
ए�कासी िटन बजेको आवाज आयो । हा�ो कोठाको 
�लक खोलेको िथएन । को कसले “क” �लकमा कुटिपट 
गर ेदे�न पाइएन । हा�ो �लकको ढोका लगाई िदएका 
िथए । हामीले ढोकाबाट घाइतेलाई िघसारकेो देखेका 
ह� । उ� कुटिपट गन� िभमकुमार पाि�न र अिमत 
तामाङ नगएको ह�दँा सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िभमकुमार पाि�न र अिमत तामाङका सा�ी 
उदय राना मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

मैले उ� िमितमा भएको घटना ��य� 
दखेेको होइन । को कसले घटना घटायो थाहा 
भएन । पिछ सरु�ाकम�लाई ब�ुदा िशव पौडेलको भाइ 
गोपी पौडेलको घटनाका िवप�ीह�ले उ� घटना 
घटाएको हो भ�ने बझेु ँ । घटना घटाउनेह�को नाम 
मलाई याद छैन भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरणका 
सा�ी �.ना.िन. िशवराज �े�ीले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� । 
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मैले ए�कासी आवाज आएको सनुी हेदा� 
मा�छेह� भागाभाग गद� िथए । ह��स ुलागेकोले मा�छे 
िच�न सिकन ँ। कसले कसलाई हा�यो थाहा भएन । �यो 
देखेपिछ मैले िस�ी बजाए ँ। थप सरु�ा टोली आए र हेदा� 
“घ” �लकको अगािड एकजना ढलेको र शरण ग�ुङले 
बासको लाठीले �हार गरकेो देखे ँभ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरणका सा�ी �.ज. पशपुित खितवडाले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

म पित िशव पौडेललाई भेट्न जादँा मेरो 
�कुटर कोररे अगािड टुटी फुटाई िदएका िथए । 
कारागारमा रहेका �िमस राईसमेतका घटना दे�ने 
मा�छेह�ले भनेका आधारमा जाहेरी िदएको ह� ँ । मैले 
�ीमान् लाई लगेको खाने कुरा चा�ने, एक एक गरी 
देखाउन ु पन�, कारागार �शासनको मेरो पितलाई 
ह�या गनु�मा िमलेमतो रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला िबन ुरायमाझी पौडेलले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� ।

मैले कसैलाई पिन निचनेकोले नाम उ�लेख 
गरकेो छैन । घटना मैले ��य� देखेको होइन । घटना 
कसरी घटेको मलाई थाहा भएन । कसले कसलाई 
मारकेो हो मैले नदेखे पिन िशव पौडेललगायतका 
मा�छेह� घाइते भएका र िशव पौडेलको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
सा�ी �.ज. िव�णरुाम साक�ले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� ।

उ� घटना घटेका िदन ह��स ुलागी अ�ँयारो 
भएको िथयो । म दईुतले घरको छतमा िथए ँ। म ड्यटुी 
बसेको �थानबाट घटना दे�ने अव�थामा िथएन । 
हव�दार सावले भनेपिछ मलाई थाहा भयो भ�नेसमेत 
बेहोराको �.ज.फे लामा तामाङले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� ।

उ� घटना घटेको िदन �ितवादी कुमार 
देउजा भारतमा िथए । मैले िमित २०६८।८।१० 
गते पलुचोकमा लगेर छोडेको ह� ँ । उनीह� मेिडिसन 

स�लाई गन� �ममा िड�ली जाने भनेका िथए । िमित 
२०६८।८।२० गते िदउसो १२:०० बजे िनजलाई 
घरमा भेटेको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
कुमार दउेजाको सा�ी मानबहादरु कुमालले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

�ितवादी सरुजकुमार शाही घटना घटेको 
समयमा काठमाड�मा �ीमतीको उपचारको लािग 
िटिचङ हि�पटलमा गएका िथए । िनज मङ्िसर २० 
गते पिन सोही हि�पटलमा िथए भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सरुजकुमार शाहीको सा�ी अरमे��बहादरु 
साहले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना घटेका िदन िनज िशव पौडेललाई 
सजुे�� राईसमेतका �यि�ह�ले म�ुय �पमा �हार 
गरकेो देखे ँ। घाइतेह� िदलबहादरु तामाङ, राजकुमार 
घलान, सरुज �े� ह�न् । �ितवादी शरण ग�ुङले “क” 
�लकको गेटबाट मतफ�  फक� र अब तेरो पाली भनेको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस �िमस 
राईले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

सिुसल के.सी. मेरो िछमेक� भएकोले 
रा�ोसगँ िच�दछु । िनजको चालचलन सरल िथयो । 
��ततु घटनामा यी �ितवादीको योजना सलं�नता छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको सिुसल के.सी.का सा�ी �मल 
�े�ले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना घटेका िदन िबहान म मिन�ङवाक 
गन� जादँा िबहान ५:३० बजेको समयमा िहतमानको 
घरमा पगेुको िथए । िहतमान िम�ने साथी भएकोले 
ऊ िबरामी भएको भ�ने कुरा सनेुकोले सो िदन भेट्न 
गएको ह� ँ । म �यहाबँाट क�रब ६:१५ बजे फक� को 
ह� ँ । उ� घटनामा िनजको संल�नता छैन । िनजउपर 
लागेको आरोप झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िहतमान ग�ुङका सा�ी भोजबहादरु खड्काले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� कारागारको “क” �लकमा १० जना स�ुने 
ग�य� । म र सूय�बहादरु पनु उ� िदन ६:१० बजेस�म 
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सिुतरहेको समयमा मा�छे कराएको आवाज आई के 
भयो भनी हेदा�  सूय�बहादरु पनुसमेत सरु�ाकम�लाई 
जानकारी गराउन गए । सरु�ाकम� आई दईु राउ�ड 
गोली पड्काएर थप घटना ह�न िदएनन् । िनज 
सूय�बहादरु पनुको उ� घटनामा संल�नता छैन । 
िनजउपरको आरोप गलत हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सूय�बहादरु पनुका सा�ी िकसन पनुले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

म सरु�े� िसंतान "क" �लकमा स�ुने 
ग�य� । उ� घटनामा सरु�े� िसतंानको संल�नता 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सरु�े� िसंतानका 
सा�ी रामबहादरु तामाङले स�ु अदालतसम� गरकेो  
बकप� ।

सूय� पनु “क” �लकमा सतेुका िथए । घटना 
घट्दा सूय� पनु, सरु�े� िसंतान “क” �लकिभ� 
हामीह�सगैँ भएकोले िनजह�को कसरुमा संल�नता 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सूय�बहादरु पनुका 
सा�ी राज ुभ�ने राजे�र खितवडाले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� । 

अिभयोग प� झ�ुा हो । उ� घटना ह�दँा 
सिुनल के. सी. र फिण�� �े�समेत एउटै कोठामा 
सतेुकाले िनजह�को घटनामा संल�नता छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िब�म लामाका सा�ी 
नहकुल �े�ले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

�ितवादी राजकुमार घलानमािथ लगाएको 
आरोप झ�ुा हो । उ� घटना मैले स�ुदेिख 
अि�तमस�म देखेको ह�दँा राजकुमार घलान, �काश 
तामाङ र सजुे�� राईको उ� घटनामा संल�नता िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राजकुमार घलानका 
सा�ी िजतबहादरु तामाङले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

उ� घटना घट्दा म कारागारिभ�को “क” 
�लकमा ब�ने गरकेो िथए ँ । सिुतरहेको अव�थामा 
ब�दकुको आवाज आयो । सोकोठामा िदपक साह 

पिन िथए । िनजको िशव पौडेलसगँ कुनै द�ुमनी 
छैन । िनजको ��ततु घटनामा सलं�नता छैन । िनजलाई 
लागेको आरोप स�य होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िदपक साहका सा�ी संजय ग�ुङले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना घट्दा म कारागारिभ�को “ख” 
�लकमा िथए ँ । उ� घटनामा को-को िथए । मलाई 
थाहा भएन । हा�ो �लक ब�द िथयो । च��बहादरु थापा 
मगर रा�ो चालचलन भएका �यि� ह�दँा िनजउपरको 
आरोप स�य होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
च��बहादरु थापा मगरको सा�ी मानबहादरु िव.क. ले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना घट्दा को कसले घटाए देिखन । 
च��बहादरु जेलका नाइके ह�न् । च��बहादरुको बानी 
�यवहार रा�ो भएकोले सो घटना िनजको सहयोगमा 
घट्यो भ�ने कुरामा म िव�ास गिद�न भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी च��बहादरु थापाको सा�ी सूय�बहादरु सनुारी 
मगरले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� िदन मेरो ड्यटुी कारागारमा िथयो । 
शरण ग�ुङ, सिुनल ग�ुङ, अिमर ग�ुङ, फिण�� 
�े�, सिुनल केसी, सरुज �े�, सजुे�� राई, च��बहादरु 
थापा मगरलगायतले मलाई मड्ुक�ले हानेर भइुमँा 
लडाई िदए र मेरो साथमा भएको चाबीको झ�ुपा 
थतेु । कुटिपट भएको त मैले देिखन ँ । मसगँ चाबी 
लगेपिछ कहा ँगए, के गर े मैले देिखन ँ । हामीले हवाई 
फाइ�रङ गरपेिछ उनीह� भागेका ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका सा�ी �हरी हव�दार रामबालक 
यादवले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� घटनामा िशव पौडेल ग�भीर घाइते 
िथए । ह�र ग�ुङ र गोपी प�रयार पिन घाइते नै िथए । 
अ�लाई सामा�य चोट लागेको िथयो । फिण�� �े� र 
सिुनल के.सी.को संल�नता िथयो, िथएन मलाई थाहा 
भएन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएको मािनस डोलनाथ 
सवुेदीले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 
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मलाई च��बहादरु थापा मगरले पिहलो 
�हार गरकेो हो । घटना िववरण कागजमा �हरीले सही 
ग�रिदन ु भनेकोले सही ग�रिदएको हो । मैले भनेको, 
बोलेको कुरा लेखेको होइन । कुटिपट भएपिछ छुट्याउन 
जादँा टाउकोमा चोट लागेकोले बेहोस भए ँ। �यसपिछ 
केही थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस 
ह�रबहादरु ग�ुङले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना भएको िदन “क” �लकमा 
रामबहादरु तामाङ, िकसन पनु, मलगायतका 
िथयौ ँ। िबहान ६:१५ बजे चाबी खो�ने टोलीले गरकेो 
ह�लाले िबउिझए ँ । �यसपिछ बािहर झडप भयो 
भ�ने सनेु ँ । कसले हा�यो �यो मैले दिेखन भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका मािनस अमरबहादरु तामाङले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

उ� घटना भएको िदन म, पूण�बहादरु राई, 
िदलबहादरु थापा, सूय�बहादरु राईसमेतका कैदीह� 
सगैँ िथयौ ँ। बािहर ह�ला भएकोले के भएको भनी हेदा� 
कुटिपट भएको भ�ने सनुे । “क” �लकका ब�दीह�ले 
“ग” �लकका ब�दीह�लाई हानेको भ�ने सनेुको हो । 
देखेको होइन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस 
च��बहादरु �जाले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� घटना घट्दा म “क” �लकको छेउमा 
बसेको िथए ँ । हव�दारले चाबी िदएपिछ चाबी िलएर 
गेट खोले । शरण ग�ङले मेरो हातबाट चाबी खोसी 
िलएर कता गए, के के गरे मलाई थाहा भएन । फाइ�रङ 
गरकेो सनुी हेदा� "ग" �लकका ब�दीह� घाइते भई 
बािहर िनकालेको मैले देखेको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका मािनस गोपीलाल ग�ुङले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बकप� ।

म “ग” �लकको नाइके ह� ँ । उ� कोठामा 
म, रणबहादरु मगर, ब�ुी नेपाली, च�� �जा, 
िडलबहादरुसमेतका मािनसह� बसेका िथयौ ँ । 
मखुमा मा�स लगाएका ६/७ जना र अ� पिन "क" 
�लकितरबाट "ग" �लकमा गएका िथए । ित मा�छेह� 

मैले िच�न सिकन । उनीह�ले ग �लकमा के के गर े
थाहा भएन । ल�ी िलएर गएकोस�म हो । अइया अइया 
भ�ने आवाज ग �लकबाट आएको िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका मािनस च���साद थनेतले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

घटना भएको स�य हो । "ग" �लकिभ� 
आएका ४/५ जनाम�ये २ जना िदलबहादरु तामाङ 
र च��बहादरु ह�न् । अ� मैले िचिनन ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका मािनस ितलबहादरु ग�ुङले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

शरण ग�ुङले उ�रतफ� को कोठामा च�ुकुल 
लगाए भ�ने कुरो गलत हो । नहान् नहान् भ�ने आवाज 
बािहरबाट आएको िथयो । मैले अनसु�धानको �ममा 
केही पिन भनेको छैन । �हरीले बेहोरा लेखेर सही 
गनु�  भनेकोले मैले िठकै होला भनेर सही ग�रिदएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस िढडरा चौधरीले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� िदन िबहान म "ग" �लकिभ� ७/८ जना 
ब�दीह� सगैँ सतेुको िथए ँ । मा�स लगाएर आएका 
मा�छेह�ले मारिपट गन� थाले मलाई पिन लौराले हाने । 
सो कोठामा िबरामीह� पिन िथए । कुटिपट गन�ह�लाई 
मैले िचिनन ँ। मारिपट ह�दँा घाइतेह� कराएका िथए । 
लौरो दाउराह� िलएर त आए होलान् । कोठािभ� ब�ी 
नभएको र मारिपट गन�ले मा�स लगाएकोले मैले िचिनन 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस िशवनारायण 
महतोले स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� घटनामा को-को कुटिपट गन� आए मलाई 
थाहा भएन । घटना�थल मचु�ुकाको बेहोरा िठकै 
हो । सहीछाप पिन मेर ैहो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
मािनस सोमलाल चौधरीले स�ु अदालतसम� गरेको 
बकप� । 

उ� घटना को कसले, के कसरी घटाए 
मलाई थाहा भएन । �हरीले सही ग�रिदनस्ु भनी 
िदएकोले सही गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
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मािनस राजकुमार तामाङले स�ु अदालतसम� गरकेो  
बकप� । 

उ� घटनामा िशव पौडेल, �िदप भ�, 
ह�र ग�ुङसमेत घाइते भएको भ�ने सनेु । को-को 
आएर कुटिपट गर े �यो हेन� नै सिकएन । मखुमा 
मा�स लगाएकोले मा�छे िचिनएन भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका मािनस िमनबहादरु लामाले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

उ� घटनामा �ितवेदनमा उ�लेख भएका 
�यि�ह� संल�न भएका ह�न् । सबै �ितवादीह�को 
नाम स�झना छैन । िमित २०६८।८।३० को �ितवेदन 
स�य हो । उ� �ितवेदन मैले नै लेखी सहीछाप 
गरी पेस गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
मािनस �ितवेदक �.स.िन. स�तबहादरु थापाले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

को कसको �हारबाट िशव पौडेलको म�ृय ु
भएको हो थाहा भएन । घटनाबार े मलाई जानकारी 
छैन । �हरीले लेखी सहीछापस�म गराएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको मौकामा बिुझएका ब�दी गोपी भ�ने 
मदन प�रयारको ब�द सवाल ।

िमित २०६८।९।५ को घटना िववरणको 
कागजमा भएको सहीछाप र बेहोरा मेरो होइन । कसले 
�हार ग�यो �यो पिन थाहा भएन । िशव पौडेललाई 
कसले कुटेर घाइते बनाएका ह�न् मलाई थाहा 
भएन । िकनक� म बेहोस भएको िथए ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको मौकामा बिुझएका ब�ी�साद ढंुगानाको ब�द 
सवाल ।

िमित २०६८।९।१ गतेको कागज सनुाउदँा 
सिुनपाए ँ । सो कागजमा लेखाएको बेहोरा मेरो 
होइन । कागजमा परकेो सहीछाप मेरो होइन । उ� िदन 
िशव पौडेल सिुतरहेको अव�थामा धाराको चापाकल 
हेि�डल, िजआइ पाइप, तावा, डाडु, प�यू िलएर 
आइ पिहला मलाई सरण ग�ुङले टाउकोमा हा�यो, 
च��बहादरु थापा मगर, रणबहादरु कुमाललगायतले 

िशव पौडेल मािथ हानी िनजलाई समाती कोठा बािहर 
�याई कुटिपट गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको मौकामा 
बिुझएका �िदप भ�को ब�द सवाल ।

�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, सिुनल के.सी., 
शरण ग�ुङ, सरुज �े� छोइला, फिण�� �े�, 
िदलबहादरु लामा, सोचे�� राई, अिमर ग�ुङ जना 
आठउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ 
(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १३ (३) नं. बमोिजम 
जनही ज�मकैदको सजाय ह�ने, �ितवादीह�म�येका 
�काश तामाङ, अिमत लामा तामाङ, िव�म लामा, 
च��बहादरु थापा, िभमकुमार पाि�न, राजकुमार 
घलानका हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १७(२) नं. 
बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने, 
�ितवादीह�म�येका सान ु तामाङ भ�ने सरु�े� 
�याङ्गतान, सूय�बहादरु पनु र िदपक साहका हकमा 
सफाइ पाउने, उि�लिखत १७ जना �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
�यान मान� उ�ोगतफ�  सजाय गन� अिभयोग दाबी नप�ुने, 
�ितवादीह� �काश र�ेमी, सरुजकुमार शाही, फिण�� 
खनाल, िवनोद तामाङ, हाकु भ�ने कुमार देउजा, 
बाबरुाम भ�डारी, शिुशल के. सी., िनित भ�ने िनितन 
राई, िव�ण ु पा�डे र िहते भ�ने िहतमान ग�ुङसमेत 
जना १० का हकमा �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १६ नं. बमोिजम सजायको 
मागदाबी रहेकोमा दाबी नपगुी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।२० 
मा भएको फैसला ।

मैले अदालतमा बयान गदा� आफू घटनामा 
संल�न नभएको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको 
छु । मौकाको बयान मेरो �वे�छािवपरीतको हो । कागज 
गन� मािनसह�ले पिन घटना अपराधमा मेरो संल�नता 
दखेाउन सकेका छैनन् । मउपरको अिभयोग दाबी 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1078

शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न सकेको छैन । म पनुरावेदक 
�ितवादी मतृक िशव पौडेललाई मान� घटना�थलमा 
उपि�थत भएको वा मतृकसगँ पूव��रसइवी झै-झगडा 
भएको भ�नेसमेत नदेिखएकोले मलाई कसरुदार 
ठहर गन� िम�ने होइन । घेरा हा�ने, बाटो ग�डा छे�ने 
वा भा�न उ�कन नपाउनेसमेत गै� काम गन�लाई मान� 
काय�मा सयंोग पा�रिदएबापत पाचँ वष� कैद ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�थाबमोिजम मलाई स�ु अदालतले उ� 
सजाय ह�ने ठहर गर ेपिन अनमुानको भरमा मलाई दोषी 
ठहर गरी सो सजाय गन� िम�ने होइन । सह�ितवादीको 
पोल अ�य �माणबाट पिु� नभएस�म दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । म�ुामा अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादीले 
कसरु गरकेो नदिेखएपिछ सोबाहेक अ�य �कारको 
कसरु अपराध गरकेो देिख�छ भनी मलाई पाचँ वष� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु अदालतको फैसला मेरो हकमा 
�िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
िव�म लामाको पनुरावेदन अदालत हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदन । 

अदालतमा बयान गदा� मैले आफू घटनामा 
सलं�न नभएको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो छु । मौकाको बयान मेरो �वे�छािवपरीतको 
हो । �हरीमा कागज गन� मािनसह�ले पिन घटना 
अपराधमा मेरो सलं�नता दखेाउन सकेका छैनन् । 
मउपरको अिभयोग दाबी शङ्कारिहत तवरले पिु� 
ह�न सकेको छैन । म पनुरावेदक �ितवादी मतृक 
िशव पौडेललाई मान� घटना�थलमा उपि�थत 
भएको वा मतृकसगँ पूव��रसइवी झै-झगडा भएको 
भ�नेसमेत नदेिखएकोले मलाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�ने होइन । घेरा हा�ने, बाटो ग�डा छे�ने वा भा�न 
उ�कन नपाउनेसमेत गै� काम गन�लाई मान� काय�मा 
सयंोग पा�रिदएबापत पाचँ वष� कैद ह�ने भ�ने कानूनी 
�यव�थाबमोिजम मलाई स�ु अदालतले उ� सजाय 
ह�ने ठहर गर ेपिन अनमुानको भरमा मलाई दोषी ठहर 

गरी सो सजाय गन� िम�ने होइन । सह�ितवादीको 
पोल अ�य �माणबाट पिु� नभएस�म दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । म�ुामा अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादीले 
कसरु गरकेो नदेिखएपिछ सोबाहेक अ�य �कारको 
कसरु अपराध गरकेो दिेख�छ भनी मलाई पाचँ वष� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु अदालतको फैसला मेरो हकमा 
�िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
राजकुमार घलान तामाङको पनुरावेदनप� ।

िमित २०६८।८।२० को कारगारिभ�को 
कुटिपट का�डमा घाइते �यि� पीिडत मा� नभई 
��य�दश� सा�ीसमेत ह�न् । सो कुटिपटमा घाइते गोपी 
भ�ने मदन प�रयार, �दीप भ�, ह�रबहादरु ग�ुङसमेतले 
अनसु�धानमा बयान गदा� मलाई दोषी देखाएका छैनन् । 
जाहेरवालीले बकप� गदा� गोिव�द�सादको ह�या गन�ले 
नै िशव�सादलाई कुटिपट गरकेा ह�न् भनी उ�लेख 
गरके� छन् । म (क) �लकको ब�दी भएको नाताले 
�ितवेदनमा मेरो नाम लेखाएका मा� ह�न् । मलाई 
जबरज�ती अिभयोग लगाएको भ�ने िमिसल �माणबाट 
दिेखएको छ । िमिसल हेदा� िशव�सादलाई (ग) �लकमा 
ब�ने �यि�ले कुटिपट गरकेो देिख�छ । सो �लकबािहर 
कसैले कसैलाई कुटिपट गरकेो वा बाटो छेकेकोसमेत 
दिेखन आएको छैन । अनसु�धान अिधकारीले (क) 
�लकका ब�दीलाई पिन फसाउने िनयत राखेको 
दिेख�छ । अदालतमा बकप� गन� सा�ीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीले आफँै कागज लेखी सही 
गन� लगाएका ह�न् भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । स�ु 
अदालतले फैसला गदा� �ितवादीह�ले एकापसमा 
पर�पर पोल गरकेो भ�ने िनण�याधार उ�लेख गर ेपिन 
क-क�ले क-क�लाई पोल गरकेा छन् सो खलुाइएको 
छैन । वारदात घटनाको समयमा म सतेुको िथए ँ। मेरो 
मतृकसगँ �रसइवी छैन । मलाई कसैले दोषी नबनाएको 
अव�था ह�दँाह�दँ ै �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम वादीलाई कसरु �मािणत गन� दािय�व निदई 
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केबल अिभयोगप�को आधारमा मलाई पाचँ वष� कैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला मेरो हकमा उ�टी 
गरी, सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादी भीमकुमार पाि�नको पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह�ले पर�पर पोल गरकेो आधारमा 
मलाई कसरुदार ठहर गरी फैसला भएको छ । घटनाको 
िबहान म सिुतरहेको िथए ँ । मतृकलाई अप�रिचत 
�यि�ह�ले �हार गरकेो कारण म�ृय ु भएकोले �हरी 
�शासनले मलाई क�जामा िलई जबरज�ती कागज 
गराइएको हो । अनसु�धानमा भएको कागजलाई 
�वत�� �माणको �पमा िलन िम�दैन । मैले अदालतमा 
इ�कारी बयान गद� �हरीमा भएको बयान मेरो �वे�छा 
िव��को भएको भ�ने उ�लेख गरकेो छु । कत��य 
�यानज�तो ग�भीर कसरुमा शङ्कारिहत तवरबाट 
वादी प�ले कसरु �मािणत गन� सकेको अव�था छैन । 
��ततु म�ुामा मलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था 
छैन । सा�ीको बकप�को अ�ययनबाट समेत म िनद�ष 
रहेको पिु� भइराखेको छ । यिद मैले मतृकलाई चोट 
छोडेको भए मेरो शरीर वा कपडामा रगत ला�ने िथयो । 
अक�  �लकमा सिुतरहेको �यि�लाई अिभयोग लगाएको 
अव�था छ । कारागारमा घटना भएको त�यमा िववाद 
नभए पिन कसको कत��यले मतृकको म�ृय ुभएको हो 
सोको व�तिुन� �माण पेस गन� स�नपुन�मा शङ्का�पद 
एवं िवरोधाभाषय�ु कथनलाई �माण मानेर कसैलाई 
दोषी ठहर गन� िम�दैन । �यसैले कत��य �यानमा मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी फिण�� �े�को पनुरावेदनप� । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले पर�पर पोल 
गरकेो आधारमा मलाई कसरुदार ठहर गरी फैसला 
भएको छ । घटनाको िबहान म सिुतरहेको िथए ँ । 
मतृकलाई अप�रिचत �यि�ह�ले �हार गरकेो कारण 
म�ृय ुभएकोले �हरी �शासनले मलाई क�जामा िलई 
जबरज�ती कागज गराइएको हो । अनसु�धानमा भएको 

कागजलाई �वत�� �माणको �पमा िलन िम�दनै । मैले 
अदालतमा इ�कारी बयान गद� �हरीमा भएको बयान 
मेरो �वे�छा िव��को भएको भ�ने उ�लेख गरेको 
छु । कत��य �यानज�तो ग�भीर कसरुमा शङ्कारिहत 
तवरबाट वादी प�ले कसरु �मािणत गन� सकेको 
अव�था छैन । ��ततु म�ुामा मलाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�ने अव�था छैन । सा�ीको बकप�को अ�ययनबाट 
समेत म िनद�ष रहेको पिु� भइराखेको छ । यिद मैले 
मतृकलाई चोट छोडेको भए मेरो शरीर वा कपडामा 
रगत ला�ने िथयो । अक� �लकमा सिुतरहेको �यि�लाई 
अिभयोग लगाएको अव�था छ । कारागारमा घटना 
भएको त�यमा िववाद नभए पिन कसको कत��यले 
मतृकको म�ृय ुभएको हो सोको व�तिुन� �माण पेस गन� 
स�नपुन�मा शङ्का�पद एवं िवरोधाभाषय�ु कथनलाई 
�माण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गन� िम�दैन । �यसैले 
कत��य �यानमा मलाई कसरुदार ठहर गरकेो स�ु 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
सिुनल के.सी. को पनुरावेदनप� । 

कारागारमा घटना घटेको िदनमा म आ�नै 
�लकमा सिुतरहेको िथए ँ । सो �लकमा रहेकै कारण 
मलाई कसरुदार ठहर गन� िम�दनै । जाहेरवालीले 
मलाई पोल उजरु गरी जाहेरी परकेो अव�था 
छैन । ��य�दश� घाइतेह�ले मलाई पोल गरी कागज 
ग�रिदएको अव�थासमेत छैन । सह�ितवादीह�ले पिन 
मलाई पोल गरकेा छैनन् । मैले अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो छु । मैले मतृकलाई हानेको, 
चोट छोडेको वा मान� योजनामा संल�न भएको भ�ने 
कहीबँाट पिु� ह�न सकेको छैन । य�तो अव�थामा मलाई 
कत��य �यानज�तो ग�भीर अपराधमा कसरुदार ठहर 
गन� िम�ने होइन । च�मिदद गवाहको अभावमा केबल 
शङ्काको भरमा कसैलाई अपराधी मा�न ु�यायसङ्गत 
ह�दँैन । फौजदारी म�ुामा जाहेरी दरखा�त आफँै �माण 
होइन । सहअिभय�ुको बयानबाहेक अ�य �माणबाट 
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पिन कसरु �मािणत ह�नपुछ�  । �माणको मू�याङ्कन 
नगरी जाहेरी र �हरीमा भएको सािबती बयानको 
आधारमा कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । �यसैले कत��य 
�यान म�ुामा मलाई कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा मेरो हकमा उ� फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी िडलबहादरु लामा तामाङको 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह�ले पर�पर पोल गरकेो आधारमा 
मलाई कसरुदार ठहर गरी फैसला भएको छ । घटनाको 
िबहान म सिुतरहेको िथए ँ । मतृकलाई अप�रिचत 
�यि�ह�ले �हार गरकेो कारण म�ृय ु भएकोले �हरी 
�शासनले मलाई क�जामा िलई जबरज�ती कागज 
गराइएको हो । अनसु�धानमा भएको कागजलाई �वत�� 
�माणको �पमा िलन िम�दैन । मैले अदालतमा इ�कारी 
बयान गद� �हरीमा भएको बयान मेरो �वे�छा िव��को 
भएको भ�ने उ�लेख गरकेो छु । कत��य �यानज�तो 
ग�भीर कसरुमा शङ्कारिहत तवरबाट वादी प�ले 
कसरु �मािणत गन� सकेको अव�था छैन । ��ततु 
म�ुामा मलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था छैन । 
सा�ीको बकप�को अ�ययनबाट समेत म िनद�ष रहेको 
पिु� भइराखेको छ । यिद मैले मतृकलाई चोट छोडेको 
भए मेरो शरीर वा कपडामा रगत ला�ने िथयो । अक� 
�लकमा सिुतरहेको �यि�लाई अिभयोग लगाएको 
अव�था छ । कारागारमा घटना भएको त�यमा िववाद 
नभए पिन कसको कत��यले मतृकको म�ृय ुभएको हो 
सोको व�तिुन� �माण पेस गन� स�नपुन�मा शङ्का�पद 
एवं िवरोधाभाषय�ु कथनलाई �माण मानेर कसैलाई 
दोषी ठहर गन� िम�दैन । �यसैले कत��य �यानमा मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी �काश तामाङको पनुरावेदनप� ।

जाहेरवालीले जाहेरी िददँा मउपर िकटानी 
जाहेरी गनु�भएको छैन । िनजले अदालतमा बकप� 

गदा�समेत मलाई गढाउ गरकेो दिेखदँैन । म पनुरावेदक 
�ितवादी उ� वारदातमा संल�न छैन । धेरजैना भई 
वारदात भएकै कारण िनद�ष �यि�को पिन संल�नता 
ह��छ भ�न िम�दनै । म मतृक ब�ने �लकमा नबसी 
छु�ै �लकमा ब�ने मािनस भएको र िनजसगँ िचनजान 
�रसइवी केही नभएकोले मैले मतृकलाई कुटिपट गन� 
��न नै आउदँनै । घाइतेह�ले कागज गदा� वारदातमा 
मेरो उपि�थित र संल�नता देखाउन सकेका छैनन् । 
न त कसैको बकप�बाट मेरो कसरु पिु� ह�न सकेको 
छ । अ�य �ितवादीह�ले पिन मलाई पोल गन� सकेका 
छैनन् । मैले मतृकलाई मान� संयोग पारकेो भ�ने देिखने 
कुनै व�तिुन� �माण िमिसलमा नदेिखएको ह�दँा मलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� िम�ने होइन । 
यसरी म �ितवादी उ� वारदातमा संल�न नभएको 
िनद�ष �यि� भएको कुरा देिखदँादेिखदँै मलाई पाचँ 
वष� कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ुको फैसला �िुटपूण� 
छ । �यसैले उ� फैसला मेरो हकमा उ�टी गरी सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी अिमत 
तामाङको पनुरावेदनप� ।

�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, सिुनल के. 
सी., शरण ग�ुङ, सरुज �े� छोइला, फिण�� �े�, 
िदलबहादरु लामा, सजुे�� राई र अिमर ग�ुङलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जनही ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भएको ह�दँा 
िनजह�को हकमा कत��य �यानतफ�  केही बोिलरहन ु
परने । �ितवादीह� �काश तामाङ, अिमत लामा, 
िब�म लामा, च��बहादरु थापा, भीमकुमार 
पाि�न, राजकुमार घलानलाई ऐ. को १३(३) नं. 
को सजायको दाबी िलइएकोमा िनजह�लाई सोही 
महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. १३(३) 
को दाबी नप�ुने ठहर गरकेो फैसला िमलेको छैन । 
जबिक �ितवादीह�ले �हरी हवलदार रामबालक 
यादवको हातबाट चाबी खोसी (ग) �लकमा सतेुका 
िशव�सादलाई �यान मान� उ�े�यले चापाकलको 
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हेि�डल, तावा, रड, पाइप �हार गरी कुटिपट गरकेो 
भ�ने कुरा िनज �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान तथा जाहेरी, बकप�समेतका 
कागज �माणह�बाट पिु� भएको छ । य�तो अव�थामा 
ती छ जना �ितवादीह�लाई उ� ऐनको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय नगरी ऐ. १७(२) नं. अनसुार सजाय 
गरकेो फैसला सो हदस�म �िुटपूण� छ । �ितवादीह� 
सान ुतामाङ भ�ने सरु�े� �याङ्तान, सूय�बहादरु पनु 
र दीपक साहलाई सफाइ िदएको पिन िमलेको छैन । 
िकनभने कसरु ठहर भएका �ितवादीह�को पोलबाट 
िनजह�को कसरु पिु� भएकै अव�था छ । �यसैगरी 
�काश र�ेमीसमेतका १० जनाउपर �यानस�ब�धी 
महलको १६ नं. बमोिजम सजायको दाबी िलइएकोमा 
स�ु अदालतबाट िनजह�ले सफाइ पाउने गरी 
फैसला भएको छ । िनजह�लाई सफाइ िददँा �माणको 
समिुचत मू�याङ्कन नै ग�रएको छैन । �य�तै �ितवादी 
सिुनल ग�ुङसमेतका १७ जनाउपर ऐ. को १५ नं. 
को अिभयोग दाबीबाट पिन स�ुले सफाइ िदएको 
पाइ�छ । �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान एवं अनसु�धानमा खडा 
भएका कागज तथा बकप�समेतबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजम िनजह�लाई उ� १५ नं. को 
सजायसमेत ह�ने दिेखदँादेिखदैँ सोको अिभयोग दाबी 
नप�ुने ठहर गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� छ । �यसकारण 
स�ु फैसला उ�टी गरी िव�� ख�डमा उि�लिखत 
सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनप� । 

स�ु अदालतले फैसला गदा� अनसु�धानमा 
भएको कागजलाई मा� आधार िलई मलाई सजाय 
गरकेो देिख�छ । मैले अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो 
छु । ��ततु वारदातमा मतृकको म�ृय ु कुटिपटबाट 
भएको देिखए पिन कसको कुटाइबाट म�ृय ु भएको 
हो सो ख�ुन सकेको छैन । �यसैले गो�ारा �पमा 

कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था ह�दँैन । केबल 
मतृक प�का मािनसह�को भनाइलाई आधार िलई 
घटनालाई �मािणत गन� �यास ग�रएको छ । कारागार 
काया�लयका सहयोगी डोलनाथ सवुेदीले घटना 
आ�नो आखँाले नदखेेको, पिछ ब�ुदा सनेुको भनी 
भनेका छन् । �ितवादीह�को बयानबाट समेत घटनामा 
म �ितवादी संल�न रहेको भ�ने ख�ुन आएको छैन । 
फौजदारी कसरुमा वादी दाबी शङ्कारिहत तवरले पिु� 
ह�नपुछ�  भ�ने मा�य िस�ा�त रही आएको छ । कसरुदार 
हो भ�ने कुरा वादी प�ले �मािणत गनु�  पद�छ । घटनामा 
मेरो संल�नता र भूिमका कतैबाट ख�ुन सकेको छैन । 
�हरीमा भएको मेरो सािबतीलाई मा� आधार िलई स�ु 
फैसलाले मलाई कसरुदार ठहर गरकेो छ । वादीका 
सा�ीह� कोही ��य�दश� नभएको, जाहेरी दरखा�त 
आफँैमा �माण नभएको र मैले कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो अव�थामा शङ्काको आधारमा मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा मेरो 
हकमा सो फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी छोइला भ�ने सरुज 
�े�को पनुरावेदनप� ।

घटना घटेको िदनमा म आ�नै �लकमा छु । 
गोली चलेपिछ मा� घटनाबारे थाहा पाएको ह� ँ। कसरुमा 
सािबती भएको भ�ने आधारमा मलाई कसरुदार ठहर 
गरकेो स�ु फैसला िमलेको छैन । मतृकलाई मान�मा 
मेरो कुनै सलं�नता छैन । न त िनजसगँ मेरो पूव��रसइवी 
नै छ । मैले मौकामा सािबती बयान गरकेो नभई सो 
बयान �हरीले जबरज�ती गराएको हो । जबरज�ती 
गराइएको �वे�छािवपरीतको बयानलाई �माणमा िलन 
िम�दैन । घटनाका च�मिदद भिनएका घाइते तथा 
बिुझएका �यि�ह�ले घटनामा मेरो नाम उ�लेख गन� 
सकेका छैनन् । जाहेरी दरखा�त र �हरीमा भएको 
सािबती बयानको आधारमा मा� कसैलाई कसरुदार 
ठहर गन� िम�दैन । शङ्काको भरमा कसरुदार ठहर 
गन� िम�दैन र �वत�� �माणह�को िववेचना गररे 
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मा� िन�कष�मा प�ुन ुपद�छ । �यसैले स�ु अदालतबाट 
मलाई कसरुदार ठहर गरी कत��य �यानज�तो ग�भीर 
कसरुमा ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा मेरो हकमा सो फैसला उ�टी गरी 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
सोचे�� राईको पनुरावेदनप� ।

स�ु अदालतले मलाई हराई फैसला गदा� 
�ितवादी आठै जनाले पर�पर पोल गद� सािबत भएको 
भ�ने आधार िलएको पाइ�छ । मलाई �हरीले आ�नो 
क�जामा राखी जबरज�ती सािबती बयान गन� लगाएका 
ह�न् । �य�तो कोरा बयानलाई �माणमा िलन िम�ने 
होइन । फौजदारी कसरु ह�नलाई काय� भएर मा� ह�दैँन 
िनयतको पिन पिु� ह�नपुद�छ । मौकामा सङ्किलत 
�माणबाट मैले अपराध गरकेो देिखने अव�था 
छैन । वादीले पेस गरकेा बिुझएका मािनसह�को 
कागजसमेतले मलाई पूरा सजाय गन� िम�ने अव�था 
छैन । कारागारिभ� घटना घटेको त�यमा िववाद 
नभए पिन वारदात भएको त�य �थािपत ह�न ु र 
कसरु �मािणत ह�न ुभनेको अलग-अलग िवषय ह�न् । 
घटना भएको पिु� ह�दँैमा अिभय�ुको कसरु पिु� ह�ने 
होइन । फौजदारी म�ुामा जाहेरी दरखा�त आफँैमा 
�माण होइन । यसलाई अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�नपुद�छ । �हरीले आ�नो िनय��णमा राखी �वे�छा 
िव�� गराएको बयानलाई आधार िलई कसरुदार ठहर 
गन� िम�ने नह�दँा मैले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु
पन� अव�था छ । �यसैले स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला मेरो हकमा उ�टी गरी सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी सिुनल ग�ुङको 
पनुरावेदनप� ।

आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे पिन घटना ह�दँा 
वारदात�थलमा लाठी रड िलई गएको भनी मौकामा 
लेखाएको भ�ने आधारमा स�ु अदालतले मलाई सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो छ । उ� िदन म सिुतरहेको अव�थामा 
िशव पौडेललाई अप�रिचत �यि�ह�ले कुटिपट गरकेो 

कारण म�ृय ुभएको घटनामा मलाई जबरज�ती कागज 
गराइएकोले �य�तो इ�छािवपरीतको मेरो सािबतीलाई 
�माणमा िलन िम�दैन । वादी प�ले सा�ीको �पमा 
पेस गरकेा मािनसह�ले �हरीमा गरकेो कागज बेहोरा 
ख�डन गरी बकप� गरकेा छन् । िनजह�ले घटनामा 
मेरो संल�नतालाई दखेाउन सकेका छैनन् । मैले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई �माणमा निलई 
मेरो इ�छा िव��को अनसु�धानमा भएको बयानलाई 
�माणमा िलन िम�दैन । कसैउपर कसरु �मािणत 
गदा� वादी प�ले शङ्कारिहत तवरले पिु� गन� स�न ु
पद�छ । वादी प�ले िनिव�वाद �पमा कसरु �मािणत 
गन� नसकेको य�तो अव�थामा मलाई कसरुदार ठहर 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� छ । सा�ीको बकप�को 
अ�ययनबाट समेत म कसरुदार नभएको ��ट छ । 
जाहेरवाला च�मिदद �यि� होइनन् । मािनसह�ले 
भनेको आधारमा जाहेरी िदएको ह� ँभनी िनजले बकप� 
गरकेो देिख�छ । घटना वारदातमा मतृकको म�ृय ु
भएकोमा िववाद नभए पिन कसको कत��यले घटना 
भएको हो सो कुराको पिु� ह�ने व�तिुन� �माण पेस 
ह�न नसकेकोले मलाई कसरुदार ठहर गरकेो फैसला 
�िुटपूण� छ । �यसैले मेरो हकमा स�ु फैसला उ�टी गरी 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
च��बहादरु थापा मगरको पनुरावेदनप� । 

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे 
पिन घटना ह�दँा वारदात�थलमा लाठी रड िलई 
गएको भनी मौकामा लेखाएको भ�ने आधारमा 
स�ु अदालतले मलाई सजाय ह�ने ठहर गरकेो छ । 
उ� िदन म सिुतरहेको अव�थामा िशव पौडेललाई 
अप�रिचत �यि�ह�ले कुटिपट गरकेो कारण म�ृय ु
भएको घटनामा मलाई जबरज�ती कागज गराइएकोले 
�य�तो इ�छािवपरीतको मेरो सािबतीलाई �माणमा 
िलन िम�दैन । वादी प�ले सा�ीको �पमा पेस गरेका 
मािनसह�ले �हरीमा गरकेो कागज बेहोरा ख�डन 
गरी बकप� गरकेा छन् । िनजह�ले घटनामा मेरो 
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सलं�नतालाई दखेाउन सकेका छैनन् । मैले अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयानलाई �माणमा निलई मेरो इ�छा 
िव��को अनसु�धानमा भएको बयानलाई �माणमा 
िलन िम�दनै । कसैउपर कसरु �मािणत गदा� वादी 
प�ले शङ्कारिहत तवरले पिु� गन� स�न ुपद�छ । वादी 
प�ले िनिव�वाद �पमा कसरु �मािणत गन� नसकेको 
य�तो अव�थामा मलाई कसरुदार ठहर गरकेो स�ु 
फैसला �िुटपूण� छ । सा�ीको बकप�को अ�ययनबाट 
समेत म कसरुदार नभएको ��ट छ । जाहेरवाला 
च�मिदद �यि� होइनन् । मािनसह�ले भनेको 
आधारमा जाहेरी िदएको ह� ँभनी िनजले बकप� गरकेो 
देिख�छ । घटना वारदातमा मतृकको म�ृय ु भएकोमा 
िववाद नभए पिन कसको कत��यले घटना भएको हो सो 
कुराको पिु� ह�ने व�तिुन� �माण पेस ह�न नसकेकोले 
मलाई कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� 
छ । �यसैले मेरो हकमा स�ु फैसला उ�टी गरी सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी शरण 
ग�ुङको पनुरावेदनप� । 

मतृक िशव�सादको म�ृय ुकत��यबाट भएको 
कुरामा िववाद नभए पिन कुन �ितवादीको क�तो 
सलं�नता िथयो सो खलुाउन नसकेको र िमिसलबाट 
घटनाको कारण खिुलरहेको प�र�े�यमा फैसलामा 
�यसलाई केलाउन नसक� हचवुा पारामा म िनद�ष 
�यि�लाई समेत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला 
�िुटपूण� छ । मौकाको �ितवेदनबाट घटनामा धेरकैो 
सलं�नता देिखए पिन को-को िथए ख�ुन सकेको 
छैन । िकटानी जाहेरीबाट मा� अपराधको पिु� ह�ने 
होइन । मतृकसगँ द�ुमनी हो भने पिन मैले के द�ुमनीले 
कुटिपट गरकेो ह� ँसो िमिसलबाट ख�ुन आएको छैन । 
अदालतमा गरकेो बयान र सा�ीको बकप�समेतलाई 
नजरअ�दाज गरी मलाई कसरुदार ठहर गरकेो स�ु 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
अिमर ग�ुङको पनुरावेदनप� । 

यसमा �ितवादी सिुनल ग�ुङबाहेकका अ�य 
�ितवादीह� अदालतसम�को बयानमा आफूह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेोमा इ�कार रहेका, वादी प�ले 
पेस गरकेा सा�ीह�को भनाइमा िविवधता रहेको, 
यस अव�थामा �ितवादीह� सिुनल के. सी. समेतका 
८ जनालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी र सो १३(३) नं. 
बमोिजमको दाबी �ितवादी �काश तामाङसमेतका ६ 
जनालाई १७(२) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी तथा ऐ. 
१६ नं. बमोिजम कसरु गरकेो भनी अिभयोग लगाइएका 
�ितवादी �काश र�ेमीसमेतका १० जनालाई सफाइ 
िदने एवं �यान मान� उ�ोगतफ�  अिभयोग दाबी नप�ुने 
गरी भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक 
पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ �योजनाथ� ��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध 
�यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�होला भ�ने 
पुनरावेदन अदालत हटे�डाको िमित २०७१।११।१२ 
को आदेश । 

यसमा �ितवादीम�येका अिमर ग�ुङको 
पनुरावेदन परकेो दिेखदँा िनजको हकमा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदन सरकारी 
विकलको काया�लय हेट�डालाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पुनरावेदन अदालत 
हटे�डाको िमित २०७२।३।२९ को आदेश ।

�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, सिुनल के.सी., 
शरण ग�ुङ, सरुज �े� छोइला, फिण�� �े�, 
िदलबहादरु लामा, सोचे�� राई, अिमर ग�ुङ जना 
आठउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ 
(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १३ (३) नं. बमोिजम 
जनही ज�म कैदको सजाय ह�ने, �ितवादीह�म�येका 
�काश तामाङ, अिमत लामा तामाङ, िव�म लामा, 
च��बहादरु थापा, िभमकुमार पाि�न, राजकुमार 
घलानका हकमा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
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१७(२) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १७(२) नं. 
बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने, 
�ितवादीह�म�येका सान ु तामाङ भ�ने सरु�े� 
�याङ्गतान, सूय�बहादरु पनु र िदपक साहका हकमा 
सफाइ पाउने, उि�लिखत १७ जना �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
�यान मान� उ�ोगतफ�  सजाय गन� अिभयोग दाबी नप�ुने, 
�ितवादीह� �काश र�ेमी, सरुजकुमार शाही, फिण�� 
खनाल, िवनोद तामाङ, हाकु भ�ने कुमार देउजा, 
बाबरुाम भ�डारी, शिुशल के. सी., िनित भ�ने िनितन 
राई, िव�ण ु पा�डे र िहते भ�ने िहतमान ग�ुङसमेत 
जना १० का हकमा �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १६ नं. बमोिजम सजायको 
मागदाबी रहेकोमा दाबी नपगुी �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउने ठहरी भएको स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत 
हटे�डाको िमित ०७२।८।८ को फैसला । 

म पनुरावेदक �ितवादीको मतृक िशव�साद 
पौडेलसगँ कुनै �रसइवी रहेको छैन । मतृक िशव�साद 
पौडेलका भाइ गोिव�द पौडेललाई कत��य गरी मारकेो 
�यान म�ुामा म �ितवादीसमेत रहेको छैन । वादी 
नेपाल सरकारले आ�नो अिभयोगप�मा म पनुरावेदक 
�ितवादीको के कुन भूिमका रहेको िथयो भनी उ�लेख 
गरी �ित�यि� �ित�माण भ�ने फौजदारी �याय 
िस�ा�तिवपरीत मलाई गोलमटोल �पमा अिभयोजन 
ग�रएको छ । उ� वारदातको घाइते भिनएका ब�ी�साद 
ढंुगाना, िभमबहादरु लामा, �िदप भ�, �िमश राईले 
अदालतमा बकप� गदा� म पनुरावेदक �ितवादीको 
नाम कहीकँतै पिन उ�लेख गन� सकेको अव�था 
छैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले 
ग�रएको भिनएको सािबती बयानलाई मा� मूल 
आधार िलई सजाय गन� िम�ने ह�दँैन । यसैगरी केवल 
अिभयोग लगाउन ु मा� कसरु �थािपत गन� आधार 
ह�न स�दैन, अिभयोग �मािणत गन� दािय�व पिन वादी 

प�ले वहन गनु�  पछ�  । फौजदारी म�ुामा शंकाको भरमा 
कसैलाई कसरुदार ठह�याउन निम�ने भनी सव��च 
अदालतबाट निजर िस�ा�त �ितपादन भएको छ । 
म पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मान� पूव�योजना, 
तयारी, षड्य�� र मनसाय रहेको भ�ने िमिसलमा 
कुनै पिन कागज �माणबाट देिखन आएको भनी वादी 
नेपाल सरकारले �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम व�तिुन� ठोस �माणबाट िनिव�वाद �पमा 
�मािणत गराउन सकेको छैन् । तसथ�, मउपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने गरी भएको स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी �ी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको िमित २०७२।०८।०८ को फैसला �िुटपूण� 
रहेको ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�ने बेहोराको पनुरावेदक िदलबहादुर लामा 
मो�ानको यस अदालतमा परकेो पुनरावेदन ।

�ितवादीह� सिुनल ग�ुङसमेतका १७ 
जना �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) र १५ नं बमोिजम सजायको 
मागदाबी िलइएकोमा ८ जनालाई १३(३) नं. ठहर 
भए पिन सबै �ितवादीह�लाई ऐ. १५ नं. बमोिजमको 
सजायको मागदाबीबाट पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदएको छ । यी �ितवादीह�ले 
कारागारमा ‘ग’ �लकमा रहेका िशव पौडेललाई कुटिपट 
गदा� िशव पौडेलसगैँ रहेका िनज िशव पौडेलकै समूहका 
�िदप भ�, गोपी भ�ने मदन प�रयार, ह�रबहादरु ग�ुङ 
र ब�ी ढुङ्गानालाई पिन चापाकलको हेि�डल, तावा, 
प�य,ु लाठीसमेतले कुटिपट गरकेा ह�न् । ह�रबहादरु 
ग�ुङको टाउकोमा ग�भीर चोट रहेको घा केस फारामले 
दखेाउछँ । �हरीले ि�थित िनय��ण गन� हवाई फायर 
गरपेिछ �ितवादीह� िततरिवतर भई घाइतेह�लाई 
उपचार गराई �यान बचाएको अव�था ह�दँा �यान मान� 
उ�ोगको कसरुसमेत पिु� भएको छ । घाइतेह�को घा 
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जाचँ केस फाराम, घाइतेह�को कागज तथा बकप� 
तथा �.स.िन. स�तबहादरु थापाको मौकाको �ितवेदन 
तथा बकप� बेहोरा, बिुझएका �यि�ह� �.ह. रामबालक 
यादव, का.स. डोलनाथ सवेुदी, सरु�ागाड� पशपुित 
खितवडा, िमनबहादरु लामा, च��बहादरु �जासमेतको 
मौकाको कागज र बकप�, िबन ु पौडेल रायमाझीको 
जाहेरी तथा बकप� एव ंअनसु�धानको �ममा प�ाउ 
परकेा �ितवादीह�को अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको सािबती बयानलगायतबाट पिु� भएको छ । अतः 
�ितवादीह� जना १७ लाई �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. को अिभयोिजत दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको उ� फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ९, 
१०, १८ र ५४ को ग�भीर काननुी �िुट िव�मान छ । 

�ितवादीह� �काश तामाङ, अिमत लामा, 
िव�म लामा, च��बहादरु थापा, िभमकुमार पाि�न, 
राजकुमार घलानलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी 
िलइएकोमा िनजह�लाई सोही महलको १७(२) 
नं बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरी फैसला भएको 
देिख�छ । मतृकलगायत अ�य घाइतेह�लाई कुटिपट 
गन� �यि�ह� च��बहादरु थापामगर, िभमकुमार 
पाि�न, अिमत लामा, �काश तामाङसमेत रहेको भ�ने 
�.स.िन. स�तबहादरु थापाको मौकाको जाहेरी �ितवेदन 
तथा बकप�बाट देिख�छ । घटनाको ��य�दश� �.ज. 
पशपुित खड्काको कागजबाट समेत िभमकुमार 
पाि�न, च��बहादरु थापासमेतका �यि�ह�ले हात 
हातमा फलामको पाइप, चापाकल, रडसमेत बोक� 
गई ‘ग’ �लकमा �वेश गरी िशव�साद पौडेलउपर 
�हार गरकेो भ�ने कुरा ��ट �पमा ख�ुन आएको 
पाइ�छ । �य�तै घाइते ह�रबहादरु ग�ुङको कागज, 
बिुझएका खगराज शमा�ले गरकेो कागजबाट समेत 
�काश तामाङ, च��बहादरु थापामगरसमेतले हातमा 
रहेको रड, तावासमेतले िशव�साद पौडेलसमेतलाई 
टाउकोमा अ�धाध�ुध �हार गरकेा ह�न् भ�ने देिखन 

आउछँ । �ितवादी अिमत तामाङ, िभमकुमार पाि�न, 
राजकुमार घलान, च��बहादरु थापामगरसमेतको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान, बिुझएका 
�िमश राई, �.ना.िन. िशवराज �े�ी, राजकुमार तामाङ, 
िडलबहादरु िव.क.को घटना िववरण कागजसमेतबाट 
यी �ितवादीह�ले समेत िशव पौडेललाई मान� उ�े�यले 
हेि�डल, तावा, प�य,ु लाठीसमेतका हितयार बोक� गई 
िनजउपर सो हितयार �हार गरी कुटिपट गरकेा र सोही 
कुटिपटको चोट पीडाको कारणबाट िशव पौडेलको म�ृय ु
भएको त�य पिु� ह�न आएको छ । यी �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�नपुन�मा सो नगरी सोही महलको १७(२) नं बमोिजम 
कम सजाय गरेको फैसला �िुटपूण� रहेको छ । 

�ितवादीह� सान ु तामाङ भ�ने सरु�े� 
�याङ्तान, सयु�बहादरु पनु र िदपक शाहको हकमा 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको उ� फैसला पूण� सफाइ िदएको हदस�म 
िमलेको छैन । �ितवादी �काश र�ेमीसमेतका १० 
जनाउपर �यानस�ब�धी महलको १६ नं बमोिजम 
सजाय ह�न मागदाबी िलइएकोमा �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको छ । जाहेरवाला 
िबन ु रायमाझीको जाहेरी तथा बकप� तथा बिुझएका 
अ�य सा�ीह�को बकप� बेहोरा तथा िमिसल संल�न 
�माण कागजसमेतबाट यी �ितवादीह�को घटनामा 
संल�नता पिु� भइरहेको अव�थामा आरोिपत कसरुमा 
सफाइ िदन ु�िुटपूण� छ । अतः स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको �िुटपूण� फैसलालाई बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको पुनरावेदन ।

मतृक िशव पौडेल र �ितवादीह�िबच झगडा, 
वैमन�यता तथा मान�स�मको पूव��रसइवीको कारण 
मतृक िशव पौडेलका भाइ गोिव�द पौडेललाई कत��य 
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गरी मारकेो �यान म�ुा रहेको भ�ने फैसलाले िलएको 
आधारलाई हेदा� म अिमर ग�ुङ सकुबहादरु िव.क.को 
जाहेरीले चलेको कत��य �यान म�ुामा थुनामा बसेको 
कारण मेरो मतृक िशव�साद पौडेलिबच कुनै द�ुमनी 
रहेको भ�ने अव�था नै आउदैँन । �हरीमा कागज गन� 
घाइते �िदप भ�ले गरकेो कागजमा पिन �ितवादी 
अिमर ग�ुङले मतृक िशव�साद पौडेललाई कुटिपट 
गरकेो भ�ने छैन । मौकामा कुटिपट गरी डर �ासमा 
पारी घटनामा संल�न भएको भनी किथत बयान गर े
तापिन अदालतमा बयान गदा� आफूउपरको अिभयोग 
दाबी झठुा हो भनी गरकेो बयानलाई �माणमा 
नलगाई हचवुा पारामा भएको फैसला �िुटपूण� छ । 
सिुनल ग�ुङले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
अिमर ग�ुङलाई पोल गरकेो भ�ने फैसलाले िलएको 
आधारलाई हेदा� िनज �ितवादी सिुनल ग�ुङले 
अदालतमा बयान गदा� वारदात आफूले घटाएको र 
अ�य कसैको संल�नता नरहेको भनी बयान बेहोरा 
लेखाएका छन् । फैसलामा आरोिपत कसरुमा सािबत 
ह�ने सिुनल ग�ुङलाई सव��म सा�ी पिन मा�ने िनजले 
अदालतमा गरकेो बयानलाई फैसलामा �वीकार पिन 
नगन� �ैयत िकिसमको फैसलालाई कानूनस�मत मा�न 
िम�दैन । �माणको भार दाबी गन�ले प�ुयाउन ुपद�छ, भ�ने 
�याियक सू� छ । �माणको भार वादीमा रह�छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी म�ुामा आफूले 
लगाएको आरोप �मािणत गन� म�ुय दािय�व वादीकै 
हो । �ितवादीउपर लगाएको आरोप पिु� गन� �माण 
के क�तो छ ज�ता मूल िवषयमा �वेश गरी �यसलाई 
उिचत र मनािसब िववेचना गरी िनचोड िनका�न ुपन�मा 
��ततु म�ुामा स�ु तथा पनुरावेदन अदालत हेटौडाको 
फैसलामा उि�लिखत त�वको अभाव भएकाले उ�टी 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको पनुरावेदक अिमर गु�ङको 
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको पुनरावेदन । 

मतृक िशव�साद पौडेलका भाइ गोिव�द 
पौडेललाई कत��य गरी मारकेो �यान म�ुाका �ितवादी 

अमतृ ग�ुङसमेत सोही कारागारमा थनुामा परकेो र 
मतृक िशव पौडेलसमेत सोही कारागारमा रहेको ह�दँा 
एक प�ले अक� प�लाई नटेन� र दवैु प�ले कारागारिभ� 
आ�नो �भ�ुव जमाउन �ित�पधा� गरकेो कारण नै 
�ितशोधको भावना पैदा भई मानु�  पन�स�मको दरुाशय 
जागतृ भएको देिख�छ भ�ने फैसला आधार िमलेको 
छैन िकनभने म पनुरावेदक �ितवादी सो म�ुाको 
�ितवादी रहेको कारणले यस म�ुाको वारदातमा 
संल�न ह�नपुन� अव�था ह�दँनै । म पनुरावेदक �ितवादी 
शरणकुमार ग�ुङको मतृक िशव�साद पौडेलसगँ कुनै 
�रसइवी रहेको छैन । मैले मतृकलाई मानु�पन� कुनै कारण 
रहेको छैन । म पनुरावेदक �ितवादीको मतृकलाई मान� 
काय�मा सलं�नता रहेको कुरा व�तिुन� �पमा दिेखई 
�मािणत भएको ह�न ुपद�छ । मतृक िशव�साद पौडेलको 
म�ृय ुमेरो �हार वा कत��यबाट नै मरकेो हो भ�ने कुरा 
कुनै िमिसल संल�न सबदु �माणबाट देिखएको अव�था 
छैन । मतृकलाई मान�मा मेरो संल�नता रहेको भ�ने कुरा 
कुनै पिन �माणबाट �मािणत भएको छैन । �हरीमा 
भएको सािबती बयानको आधारमा मा� कसरु ठहर गन� 
�याय कानूनसमेतबाट निम�ने । केवल शकंाको भरमा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन िम�ने नदेिखने । 
फौजदारी म�ुामा शकंाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
भ�ने निजर िस�ा�त �ितपादन भएको छ । कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको हो । िमिसल संल�न कुनै पिन 
�माणबाट मउपरको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी व�तिुन� �पमा �मािणत रहेको अव�था छैन । 
मौकामा कागज गन� कुनै पिन मािनसले मलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुदार हो भनी भ�न लेखाउन 
सकेको अव�था छैन । य�तो अव�थामा मलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने अव�था ह�दैँन । 
मेरो कसरु �थािपत भएको छैन । तसथ� स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको �ी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।०८।०८ 
मा भएको फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
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पाउ ँ भ�ने बेहोरा पनुरावेदक �ितवादी शरणकुमार 
गु�ङको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो 
पुनरावेदन ।

म लामो समयदिेख कारागारिभ� रहेको �यि� 
ह� ँ । कारागारको ऐन, िनयम, आ�त�रक �शासनले 
तय गरकेो िनयमसमेत पालन गद� आएको �यि� 
ह� ँ । िमित २०६८।०८।२० गते िबहान म सिुतरहेका 
अव�थामा िशव पौडेलउपर अप�रिचत �यि�ह�ले 
�हार गरी िनजको देहा�त भएकोले �हरी �शासनले 
मलाई आ�नो क�जामा राखी मसगँ कुनै कुरासमेत 
नसोधी कागज बनाई जबरज�ती सहीछाप गराइएको 
हो । उ� कागज �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
समेतले �माणयो�य कागजको �पमा मा�न िम�दैन । 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको भ�ने कागज मेरो 
�वे�छाले �वत��पूव�क त�रकाबाट ग�रएको होइन 
भ�ने �प� ह�दँाह�दैँ अनसु�धानमा सािबती भई गरकेो 
भ�ने बयानलाई आधार िलई गरकेो फैसला �िुटपूण� 
छ । कत��य �यान म�ुा ग�भीर �कृितको फौजदारी 
म�ुा हो । यसमा शकंारिहत तवरबाट वादी प�ले कसरु 
�मािणत गराउन ुपद�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ ले कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा तोकेकोमा 
वादी प�ले पेस गरकेा सा�ीह�ले नै मेरो सो घटनामा 
सलं�नता छैन िनजलाई घटना�थलमा दिेखन भनी 
बकप� गरकेा छन् । वादीले सा�ीको �पमा पेस गरकेा 
मािनस ह�रबहादरु ग�ुङसमेतले मलाई घटना�थलमा 
देिखन भ�द ै बेहोरा लेखाइिदएबाट मेरो मौकाको 
भिनएको �वीकारोि� बयान मेरो �वइ�छाको होइन 
भ�ने �प� ह��छ । व�तिुन� �माण नह�दँानह�दँ ैभावनामा 
बगी गरकेो िचतवन िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाले गरकेो 
फैसला बदरभागी छ भ�ने बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादी सुरज ��ेको यस अदालतमा परकेो 
पुनरावेदन ।

अनसु�धान अिधकारीसम� भएको भ�ने 

कागज मेरो �वे�छाले �वत��पूव�क त�रकाबाट 
ग�रएको होइन भ�ने �प� ह�दँाह�दँ ै अनसु�धानमा 
सािबती भई गरकेो भ�ने बयानलाई आधार िलई 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� छ । मैले 
स�मािनत अदालतसम� िलएको इ�कारी िजिकरलाई 
फैसलाले �माणमा निलई अनसु�धानको बयानलाई 
मा� आधार बनाउन ु �िुटपूण� छ । मेरो अदालतको 
इ�कारी बयानलाई वादी प�का सा�ीह� ह�रबहादरु 
ग�ुङ, �िदप भ�, ब�ी�साद ढुङ्गाना, �िमश राई, 
िमनबहादरु लामा, राजकुमार तमाङ, सोमलाल चौधरी, 
िशवनारायण महतो, िठउरा चौधरी, ितलबहादरु ग�ुङ, 
च���साद थनेतसमेतले अदालतमा आई बकप� गरी 
समथ�न ग�ररहेको अव�था छ । �हरी �शासनले मलाई 
आ�नो क�जामा राखी मसगँ कुनै कुरासमेत नसोधी 
कागज बनाई जबरज�ती सहीछाप गराइएको हो । 
उ� कागज �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ समेतले 
�माणयो�य कागजको �पमा मा�न िम�दैन । कत��य 
�यान म�ुा ग�भीर �कृितको फौजदारी म�ुा हो । यसमा 
शंकारिहत तवरबाट वादी प�ले कसरु �मािणत गराउन ु
पद�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�मा तोकेकोमा वादी प�ले 
पेस गरकेा सा�ीह�ले नै मेरो सो घटनामा संल�नता 
छैन िनजलाई घटना�थलमा दिेखन भ�ने भनाइ रहेको 
छ । यसले मेरो मौकाको भिनएको �वीकारोि� मेरो 
�वे�छाको होइन भ�ने �प� ह��छ । कारागारिभ�ै भएको 
�यि�लाई �यहीबँाटै �हरीको क�जा िनय��णमा िलई 
मानिसक एवं शारी�रक यातनासमेत िदई गरकेो बयान 
मेरो िव��मा �माण ब�न स�दैन । व�तिुन� �माण 
नह�दँा नह�दैँ भावनामा बगी गरकेो िचतवन िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाले गरकेो फैसला बदरभागी छ भ�ने 
बेहोराको पुनरावेदक �ितवादी सुिनल के.सी.को यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदन ।

मौकाको �वीकारोि� र मौकामा सङ्किलत 
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भौितक �माण मालाकार कडीको �पमा समिथ�त ह�न 
आएको भ�नेसमेत आधारमा मलाई दोषी ठहर ग�रएको 
छ । िमित २०६८।०८।२० गते िबहान म सिुतरहेका 
अव�थामा िशव पौडेलउपर अप�रिचत �यि�ह�ले 
�हार गरी िनजको देहा�त भएकोले �हरी �शासनले 
मलाई आ�नो क�जामा राखी मसगँ कुनै कुरासमेत 
नसोधी कागज बनाई जबरज�ती सहीछाप गराइएको 
हो । उ� कागज �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
समेतले �माणयो�य कागजको �पमा मा�न िम�दैन । 
मैले स�मािनत अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रही यथाथ� बयान गरकेो छु । मेरो इ�कारी बयानलाई 
वादी प�का सा�ीह�ले बकप� गदा� समथ�न ग�रिदएका 
छन् । अनसु�धान अिधकारीसम� भएको भ�ने 
बयान कागज मेरो �व�छाले �वत��पूव�क त�रकाबाट 
ग�रएको होइन भ�ने �प� ह�दँाह�दँै अनसु�धानमा 
सािबती भई बयान गरकेो भ�ने आधार िलई गरकेो 
फैसला �िुटपूण� छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा तोकेको छ । 
मौकामा सङ्किलत सबतु �माणबाट मैले अपराध 
गरकेो दिेखने अव�था छैन । वादीले सा�ीको �पमा 
पेस गरकेा ह�रबहादरु ग�ुङ, �िदप भ�, ब�ी�साद 
ढुङ्गाना, गोपी भ�ने मदन प�रयार, �िमश राई, िवन ु
रायमाझी, िमनबहादरु लामा, राजकुमार तमाङ, 
सोमलाल चौधरी, िशवनारायण महतो, िठउरा चौधरी, 
ितलबहादरु ग�ुङ, च���साद थनेतसमेतले मलाई 
घटना�थलमा देिखन भ�दै अनसु�धानमा भएको 
बेहोरा आफूले लेखाएको होइन भनी अदालतसम� 
बकप� गरी राखेको अव�थामा मैले आफू उ� 
घटनामा छैन भनी गरकेो िजिकरलाई खि�बर बनाएको 
अव�था छ । यसले मेरो मौकाको भिनएको �वीकारोि� 
मेरो �वइ�छाको होइन भ�ने �प� ह��छ । कारागारिभ�ै 
भएको �यि�लाई �यहीबँाटै �हरीको क�जा िनय��णमा 
िलई मानिसक एवं शारी�रक यातनासमेत िदई गरकेो 
बयान मेरो िव��मा �माण ब�न स�दैन । व�तिुन� 

�माण नह�दँानह�दैँ भावनामा बगी गरकेो िचतवन िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाले गरकेो फैसला बदरभागी छ भ�ने 
बेहोराको पुनरावेदक �ितवादी फिण�� ��ेको यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदन ।

�माण मू�याङ्कन गदा� �ितवादी सिुनल 
ग�ुङको हकमा जसरी �माणको मू�याङ्कन, िव�ेषण 
ग�रएको छ, �यसरी नै मेरो हकमा पिन छु�ै �माण 
मू�याङ्कन गनु�पन�मा सो नगरी सिुनल ग�ुङबाहेकका 
अ�य �ितवादीह� सगैँ राखी सामूिहक �पमा एकै 
ठाउमँा र एकै घानमा राखी स�ु अदालतले गरकैे 
�िुटपूण� त�रका पनुरावेदन अदालतबाट अवल�बन 
गरी हचवुाको भरमा अ�यायपूण� ढङ्गबाट �माण 
मू�याङ्कन गदा� मेरो िनद�िषताको त�य र �माण 
लोप ह�न गएको, मेरो हकमा निजरको �पमा लाग ुह�न 
स�ने सा�दिभ�क कानूनी िस�ा�तह�को बेवा�ता गरी 
वा अ�यथा तक�  गरी �माणहीन बनाएको, मेरो सा�ी 
परी�ण (बकप�) गन� पाउन ु पन� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त र �माण ऐन, २०३१ को दफा ४८, ४९ र ५० 
बमोिजमको कानूनी हकबाट वि�चत गरकेो, त�यको 
िव�ेषणमा िवभेद र प�पात गरकेो, �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ८, १८ र दफा १० (क) र (ख) को कानूनी 
�यव�था मेरो हकमा लाग ु नगरकेो र सफाइ पाउने 
िदपक शाहसमेतका ३ जना �ितवादीको हकमा िलएका 
समान त�य र आधारह�को िव�ेषण मेरो हकमा 
निलएको, नगरकेो ज�ता �यापक कारणह�सिहतको 
ग�भीर कानूनी �िुटह� फैसलामा िव�मान रहेको 
छ । मलाई के कुन आधार �माणबाट कसरुदार ठहर 
गरकेो हो भ�ने यथे� कारण र सबदु �माणको आधार 
नै नदखेाई मेरो हकमा समेत सो कसरुमा सािबत भएको 
भनी केवल हचवुाको भरमा मलाई कसरुदार ठहर 
गरकेो देिख�छ । म उ� िदन समयमा उ� कारागारको 
‘क’ �लकमा नै रही मेरो बयानमा उि�लिखत सा�ी 
साथीह� भवुन �यौपाने, सागर बाब ुपा�डे, िदपक पनु 
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र मिु� गरु� सगैँ बसी साथै रहेको अव�थामा बािहर 
गोली पड्केको आवाज आएपिछ मा� उ� घटनाबार े
जानकारी भएको हो र पिछ �हरीह� आई मसमेतलाई 
अक�  ‘घ’ �लकमा लगी थनुी राखेको हो । सो कुरा 
मैले अदालतमा गरकेो बयानमा पिन �य� गरकैे 
छु । उ� िदनको िबहान ‘क’ �लकबाट बािहर िन�कँदै 
निन�केको अव�थामा पिन उ� कसरुमा मेरो संल�नता 
रहेको र �यसमा म सािबती भएको भ�ने �माणरिहत 
िव�ेषण पूण��पमा अस�य र आधारहीन रहेका छन् । 
मलाई चरम यातनापूव�क अनसु�धानको किथत बयान 
गराएकोसमेतको वा�तिवक त�य र यथाथ� अव�था 
भएको ह�दँा मलाई अनाहकमा शंका, अनमुान र 
हचवुाकै भरमा कसरुदार ठहर गरी ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको फैसला पूण��पमा बदरभागी रहेको 
छ । अतः स�ु िचतवन िज�ला अदालतको अ�यायपूण� 
र िवभेदकारी फैसलालाई नै सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७२।८।८ को फैसला बदर 
गरी उ� झ�ुा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई �याय 
इ�साफ ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
सोचे�� राईको यस अदालतमा परकेो पुनरावेदन ।

यसमा �ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, शरण 
ग�ुङ र सजेु�� राईलाई कत��य �यान म�ुामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भई िमित 
२०७०/१२/२० मा िचतवन िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएकोमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।०८।०८ मा स�ु फैसला सदर भएकोमा सो 
फैसलाउपर �ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ 
र सजेु�� राईको �यादिभ� पनुरावेदन नपरकेोले 
�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ र सजेु�� 
राईको हकमा साधक दायरीमा दता� गनु�  भ�नेसमेत 
िमित २०७४।०३।१८ को िट�पणी आदेशअनसुार 
साधक दायरीमा दता� गरी िनयमानसुार इजलाससम� 
पेस गन� स�बि�धत म�ुा शाखामा बझुाइिदन ु भ�ने 

बेहोराको िमित २०७४।३।१८ को यस अदालतबाट 
भएको साधक दता� आदेश ।

यसमा �ितवादीह� र वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट समेत पनुरावेदन परकेो दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� उि�लिखत पनुरावेदन 
पर�पर सनुाई, अनपुि�थत �ितवादीको हकमा अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।७।२१ 
मा भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 

म�ुाको िमिसल अ�ययन ग�रयो । नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी शकंर 
ख�ीले मतृक िशव पौडेलका भाइ गोिव�द पौडेलको 
कत��य गरी मारकेो म�ुामा �ितवादी बनाइएका 
सरुज �े�समेतका �ितवादीह�को मतृक िशव 
पौडेलसमेतका �यि�ह�सगँ पूव��रसइवी रहेको र 
सोही �रसइवीका कारण �काश र�ेमीसमेतका १० जना 
�ितवादीह�ले कारागार बािहर बसी षड्य�� गरेको 
र सोहीबमोिजम िचतवन कारागारिभ�का साथीह� 
सिुनल ग�ुङसमेतका १७ जना �ितवादीह�ले सोही 
कारागारिभ� ‘ग’ �लकमा रहेका िशव पौडेललगायत 
�िदप भ�, गोपी भ�ने मदन प�रयार, ह�रबहादरु ग�ुङ 
र ब�ी ढुङ्गानालाई चापाकलको हेि�डल, तावा, प�य,ु 
लाठीसमेतले कुटिपट गरकेा ह�न् । उ� कुटिपटबाट 
घाइते िशव पौडेलको म�ृय ुभएको र अ�य घाइतेह� 
मन�समेत स�ने अव�थामा पगेुका ह�न् । �ितवादीह�ले 
योजना बनाई मतृकसमेतलाई कुटिपट गरी मारेको 
कुरा जाहेरवालालगायत कारागारिभ� िडउटीमा 
रहेका �.ह. रामबालक यादव तथा अ�य सा�ीह� र 
��य�दश�ह�समेतको भनाइ बेहोराबाट पिु� भइरहेको 
ह�दँा �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
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�ितवादी अिमर ग�ुङको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी कमल नयन प�त र �ी 
मोहनबहादरु ब�जारा �े�ीले सह�ितवादी सिुनल 
ग�ुङले अदालतमा बयान गदा� वारदात आफूले 
घटाएको र अ�य कसैको संल�नता नरहेको भनी 
बयान बेहोरा लेखाएका छन् । �ितवादी अिमर ग�ुङले 
मौकामा बयान गदा� कसरुमा सािबत रहेको भए तापिन 
अनसु�धानको बयान �वत���पले भएको होइन भनी 
कसरुमा इ�कार रही अदालतमा बयान गन� �ममा 
लेखाइिदएका छन् । वादीले पेस गरकेा सा�ीह� कसैले 
पिन �ितवादी अिमर ग�ुङ मतृकलाई मान� काय�मा 
सलं�न रहेका िथए भनी खलुाउन सकेका छैनन् । अतः 
यी �ितवादीका हकमा कसरु शंकारिहत तवरले पिु� 
भएको नदेिखदँा यी �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउन ुपन� ह��छ भनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादी छोयला भ�ने सरुज �े�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी मनोज दवुाडी र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी कमल नयन प�तले कत��य �यान 
म�ुा ग�भीर �कृितको फौजदारी म�ुा हो । यसमा 
शकंारिहत तवरबाट वादी प�ले कसरु �मािणत गराउन ु
पद�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार कसरु 
�मािणत गन� दािय�व वादीको रह�छ । वादी प�का 
सा�ीह�ले यी �ितवादीलाई कसरुमा िकटान गरी 
पोल गरकेो अव�था छैन भने �ितवादीले अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहेका छन् । �ितवादीको 
अनसु�धानको �ममा भएको �वे�छा िव�� गराइएको 
बयानलाई आधार बनाई ज�मकैदज�तो सजाय गनु�  
उिचत नह�ने ह�दँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाइ पाउ ँभनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो । 

�ितवादी सिुनल के.सी. का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी ह�रहर दाहाल 
र �ी श�भ ु थापाले �ितवादीको मौकाको भिनएको 
�वीकारोि� बयान �हरीको क�जा िनय��णमा िलई 
मानिसक एवं शारी�रक यातनासमेत िदई गराइएको हो 

र �वत��पूव�क आ�नो �वे�छाले ग�रएको बयान होइन 
भनी �ितवादी सिुनल के. सी. ले अदालतमा बयान गदा� 
खलुाएका छन् । वादी प�बाट पेस भएका सा�ीह�ले 
समेत यी �ितवादीलाई पोल गरकेो अव�था छैन । केवल 
अनसु�धानमा भएको भिनएको सािबती बयानलाई मा� 
आधार बनाई �ितवादीलाई कत��य �यानको कसरु 
ठहर गनु�  �यायसङ्गत ह�दँनै । �ितवादीको कसरु ठहर 
ह�न आव�यक �माणको अभावमा �ितवादीले सफाइ 
पाउन ुपछ�  भनी बहस िजिकर पेस गनु�भयो ।  

�ितवादी फिण�� �े�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहालले �ितवादीले 
स�ु अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेा छन् । वादी प�का सा�ीह�ले समेत बकप� गदा� 
यी �ितवादीलाई पोल गन� सकेका छैनन् । कारागारिभ� 
रहेका �ितवादीलाई �यहीबँाट िनय��णमा िलई 
िनजको �वे�छािवपरीत गराइएको अनसु�धानको 
बयान �माणमा �ा� ह�न स�दैन । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९ समेतले �ितवादीको �वे�छािवपरीत 
भएको अनसु�धानको बयान �माणयो�य कागजको 
�पमा मा�न िम�दैन । सो ह�दँा यी �ितवादीका 
हकमा व�तिुन� �माणबाट कसरु पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीलाई कत��य �यानज�तो 
ग�भीर फौजदारी म�ुामा कसरु ठहर गरी सजाय गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा यी 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  भनी 
बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

�ितवादी सजेु�� राईको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी राम गोपाल �े� र �ी िदघ�लाल 
िगरीले यी �ितवादीको हकमा स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट �माणको यथोिचत मू�याङ्कन ह�न सकेको 
छैन । अ�य �ितवादीह�सगँ राखी सामूिहक �पमा 
ग�रएको �माणको मू�याङ्कन �यायपूण� ह�न स�दैन । 
वारदात ह�दँा यी �ितवादी कारागारिभ� ह�न ुमा� कसरु 
कायम गन� पया�� ह�दैँन । वादीका सा�ीह� कसैले पिन 
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यी �ितवादीको कसरुमा संल�नता देखाउन सकेका 
छैनन् । अनसु�धानमा भएको भिनएको सािबती बयान 
�वे�छाले ग�रएको होइन भनी �ितवादीले अदालतमा 
लेखाइिदएको बयानलाई अदालतले �माणमा निलई 
केबल अनसु�धानको सािबती बयानलाई मा� आधार 
िलई �ितवादीलाई कसरु ठहर गन� गरी भएको स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको 
ह�दँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।  

यसमा �ितवादीह� सरुज �े� छोइला, 
सिुनल ग�ुङ, शरणकुमार ग�ुङ, अिमर ग�ुङ, सजेु�� 
राई, िदलबहादरु लामा तामाङ, सिुनल के.सी., फिण�� 
�े�, भीमकुमार पाि�न तामाङ, अिमत तामाङ लामा, 
�काश तामाङ, िव�म लामा, राजकुमार घलान, 
च��बहादरु थापा मगर, िदपक साह, सूय�बहादरु पनु, 
सान ुतामाङ भ�ने सरु�े� िस�तानसमेत जना १७ उपर 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १, १३(३) र १५ 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) र १५ 
नं. बमोिजम सजाय ह�न र �ितवादीह� �काश र�ेमी, 
सरुजकुमार शाही, फिण�� खनाल, िवनोद तामाङ, 
हाकु भ�ने कुमार देउजा, वावरुाम भ�डारी, सिुशल 
के. सी., िनित भ�ने िनितन राई, िव�ण ु पा�डे, िहते 
भ�ने िहतमान ग�ुङसमेत जना १० उपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही १६ नं. बमोिजम सजाय ह�न अिभयोग 
मागदाबी रहेकोमा स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, सिुनल के.सी., शरण 
ग�ुङ, सरुज �े� छोइला, फिण�� �े�, िदलवहादरु 
लामा, सजेु�� राई र अिमर ग�ुङ जना आठउपर 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १३ (३) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैदको सजाय ह�ने, �ितवादीह�म�येका �काश 
तामाङ, अिमत लामा तामाङ, िव�म लामा, च��बहादरु 
थापा, िभमकुमार पाि�न, राजकुमार घलानका हकमा 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १७(२) नं. बमोिजम जनही 
५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने, �ितवादीह�म�येका 
सान ु तामाङ भ�ने सरु�े� �याङ्गतान, सूय�बहादरु 
पनु र िदपक साहका हकमा आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउने, उि�लिखत १७ जना �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम �यान 
मान� उ�ोगतफ�  सजाय गन� अिभयोग दाबी नप�ुने, 
�ितवादीह� �काश र�ेमी, सरुजकुमार शाही, फिण�� 
खनाल, िवनोद तामाङ, हाकु भ�ने कुमार देउजा, 
बाबरुाम भ�डारी, शिुशल के. सी., िनित भ�ने िनितन 
राई, िव�ण ु पा�डे र िहते भ�ने िहतमान ग�ुङसमेत 
जना १० का हकमा �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १६ नं. बमोिजम सजायको 
मागदाबी रहेकोमा दाबी नपगुी �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादीह� िब�म लामा, राजकुमार 
घलान, िभमकुमार पाि�न, फिण�� �े�, सिुनल 
के.सी., िदलबहादरु लामा मो�ान, �काश तामाङ, 
अिमत तामाङ, सरुज �े� छोइला, सोचे�� राई, 
सिुनल ग�ुङ, च��बहादरु थापा मगर, शरणकुमार 
ग�ुङ र अिमर ग�ुङको पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
पनुरावेदन परकेोमा सो अदालतबाट स�ु फैसला सदर 
ह�ने गरी फैसला भएको र सोउपर वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादीह� िदलबहादरु लामा, अिमर ग�ुङ, शरण 
ग�ुङ, सरुज �े�, सिुनल के.सी, फिण�� �े� र सोचे�� 
राईको यस अदालतमा पनुरावेदन परी तथा �ितवादी 
सिुनल ग�ुङको हकमा साधक जाचँको रोहमा दता� भई 
इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो ।  

यसमा �ितवादीह� सिुनल ग�ुङसमेत 
जना आठउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३ (३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय ह�ने, 
�ितवादीह�म�येका �काश तामाङ, अिमत लामा 
तामाङ, िव�म लामा, च��बहादरु थापा, िभमकुमार 
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पाि�न, राजकुमार घलानका हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. बमोिजम जनही 
५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउने गरी भएको स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला, 
वादी �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर, उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा, व�र� अिधव�ा तथा 
अिधव�ाह�को बहस िजिकर तथा िमिसल सलं�न 
कागज �माणको अ�ययन िव�ेषणसमेतको आधारमा 
हेदा�  मूल �पमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
िमलेको छ छैन ? र पनुरावेदक वादी �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. �ितवादीह� �काश र�ेमीलगायतका 
१० जनाले मतृक िशव पौडेललाई मान� षड्य�� 
गरी उ� षड्य��मा िचतवन कारागारिभ�का अ�य 
�ितवादीह�लाई संल�न गराई सोहीबमोिजम 
कारागारिभ�का �ितवादीह� १७ जनाले मतृक 
िशव�साद पौडेलसमेत घाइतेह� गोपी प�रयार, 
बि��साद ढुङ्गाना, ह�रबहादरु ग�ुङ र �िदप भ�लाई 
फलामे रडलगायतले �हार गरकेो र सोही कुटिपटका 
कारण मतृक िशव�साद पौडेलको म�ृय ुह�न पगेुको र 
अ�य घाइतेह� मन�समेत स�ने अव�थामा पगेुकोमा 
त�काल उपचार पाएका कारण �यान ब�न पगेुको त�य 
िमिसल संल�न कागज �माणह�ले पिु� भइरहेको ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिख�छ । 

३. वादी नेपाल सरकारले आ�नो 
अिभयोगप�मा ��येक �ितवादीको वारदातमा के 
कुन भूिमका रहेको िथयो भनी खलुाउन सकेको 
छैन । अिभयोग �मािणत गन� दािय�व वादी प�ले वहन 
गनु�पछ�  । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी 

म�ुामा आफूले लगाएको आरोप �मािणत गन� म�ुय 
दािय�व वादी प�को ह�ने ��ट नै छ । फौजदारी 
म�ुामा शंकाको भरमा कसैलाई कसरुदार ठह�याउन 
िम�ने ह�दँैन । केवल अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�ितवादीले गरकेो भिनएको सािबती बयानलाई 
मा� मूल आधार िलई सजाय ग�रएको �िुटपूण� छ । 
मौकाको सािबती बयान �वे�छापूव�क भएको होइन 
भनी अदालतमा बयान गदा� खलुाइएको छ । सरकार 
प�का सा�ीह�ले समेत बकप� गदा� िकटान गन� 
सकेका छैनन् । मौकामा कुटिपट गरी डर �ासमा पारी 
घटनामा सलं�न भएको भनी किथत बयान गर ेतापिन 
अदालतमा बयान गदा� आफूउपरको अिभयोग दाबी 
झ�ुा हो भनी गरकेो बयानलाई �माणमा निलई हचवुा 
�पमा भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� 
रहेको ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को एकै िमलानको अलग 
अलग पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 

४. िमित २०६८।८।२० गते िबहान अं. 
६:०० बजेको समयमा िचतवन कारागार “क” �लकको 
�यानलगेट खोलेपिछ �.ह. रामबालक यादवको 
हातबाट सिुनल ग�ुङसमेतका कैदी ब�दीह�ले चाबी 
खोसी “ग” �लकको ढोका खोली सतेुका िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई फलामे चापाकलको �ाि�डल, प�य,ु 
तावा, रड, पाइपसमेतले �हार गरकेा ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको �.स.िन. स�तबहादरु थापाको मौकाको 
�ितवेदन तथा बकप� र यी �ितवादीह�ले कारागार 
काया�लयको “ग” �लकमा सिुतरहेका पित िशव�साद 
पौडेललाई मान� मनसायले �ाि�डल, रड, पाइप, 
िचरपटसमेतले �हार गदा� घाइते भएका पितको 
उपचारको �ममा म�ृय ु भएको भ�ने िबन ु रायमाझी 
पौडेलको जाहेरी तथा बकप� बेहोरा रहेको देिख�छ । 

५. ठाउ ँठाउमँा रगत रहेको, निजक रगतसमेत 
लागेका चापाकलको �ाि�डल, पाइप, रड, बासँ, 
काठका टु�ा, प�यू, तावा फेला परकेो, “ग” �लकिभ� 
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िशव�साद पौडेलसमेत सतेुको कोठामा िसरक, 
तिकया, त�ना रगतले िभजेको दिेखने घटना�थल 
मचु�ुका । दािहने कानबाट बाया ँकानस�म २९ वटा 
टाकँा लगाएको घाउ रहेको, टाउको िनधार फुटेको 
चोट रहेको भ�नेसमेत बेहोराको लासजाचँ मचु�ुका 
र ग�� व�तकुो �हारबाट टाउकोमा लागेको चोटको 
कारणबाट म�ृय ु भएको भ�नेसमेत बेहोराको मतृक 
िशव�साद पौडेलको शव परी�ण �ितवेदनसमेतले 
मतृक िशव�साद पौडेलको म�ृय ुकत��यबाट भएकोमा 
िववाद दिेखदैँन ।  

६. मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा 
अ�यथा नदेिखएको भए तापिन उ� घटनामा को 
कसको के क�तो सलं�नता रहेको िथयो भ�ने स�दभ�मा 
िववेचना गनु�पन� देिख�छ । समूहमा आपरािधक काय� 
ह�दँा संल�न ��येक �यि�को के क�तो भूिमका रहेको 
िथयो सोहीबमोिजम नै आपरािधक दािय�व वहन 
गनु�पन� ह��छ । मतृकमािथ समूहमा आई �हार गरकेो 
देिख�छ । घटना�थलमा चापाकलको �ाि�डल, पाइप, 
रड, बासँ, काठका टु�ा, प�यू, तावा आिद फेला परकेो र 
�ितवेदक स�तबहादरु थापाको �ितवेदन तथा बकप�, 
�. ह. रामबालक यादवको कागज तथा बकप� र अ�य 
सा�ीह�को बकप�समेतले �ितवादीह� समूहमा 
िमली योजनाब��पमा हव�दारलाई िनय��णमा िलइ 
चाबी खोसी "ग" �लकिभ� गई मतृकलगायत अ�य 
घाइतेह�लाई �हार गरकेो भ�ने देिख�छ । 

७. यसमा मतृक िशव पौडेलको कत��य तथा 
कुन कुन �ितवादीह�को के क�तो संल�नता िथयो 
भनी िववेचना गर� । पनुरावेदन अदालतबाट सरुज �े� 
छोइलासमेत जना आठलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम कत��य �यानको 
कसरु ठहर गरी सजाय ग�रएको छ । वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबी तथा पनुरावेदन िजिकर 
हेदा�  यी आठजनासिहत १७ जना �ितवादीह�लाई 
ऐ. १३ (३) नं. बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी रहेको 

दिेख�छ । सोतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन अदालतबाट 
कसरु ठहर भएका �ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, फिण�� 
�े�, सिुनल के. सी., िदलबहादरु लामा, सरुज �े� 
छोइला, सजुे�� राई, शरणकुमार ग�ुङ र अिमर 
ग�ुङले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� आफूह�ले 
सामूिहक �पमा मतृक र अ�य घाइतेह�लाई फलामे 
छडलगायतले �हार गरकेो कुरामा सािबत रही बयान 
बेहोरा लेखाएका छन् । वारदातका समयमा िचतवन 
कारागारमा िशव�साद पौडेल “ग” �लकमा रहेका र िनज 
िशवको भाइलाई मान� �पु पिन सोही कारागारमा ह�दँा 
दईु �पुको पूव��रसइवी भएकाले मनमटुाव वादिववाद 
भइरह��यो । िशवले िभ�को िनयम नमा�ने र अ�लाई 
दादािगरी देखाउने ग�य�, �यसैले साथीह�ले यसलाई 
िठक पानु�  पछ�  भनेका िथए । िमित २०६८।८।२० गते 
िबहान शरण ग�ुङको िडउटी परकेो मौका पारी ढोका 
खो�नासाथ मलगायतका साथीह� “ग” �लकमा गई 
अगािडका साथी सिुनल ग�ुङ, शरण ग�ुङ, सिुनल 
के.सी. लगायतले िशवलाई �ाि�डल, रडसमेतले 
�हार गर,े उ� घटनामा मदन प�रयार गोपीलगायतका 
�यि�ह� घाइते भएका र घाइतेम�ये िशव�साद 
पौडेलको म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी अिमर ग�ुङ र सोही िमलान बेहोराको अ�य 
�ितवादीह�को अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
बयान रहेको देिख�छ । �ितवादीह� सरुज �े�समेतले 
मतृक तथा अ�य घाइतेह�लाई �हार गरकेा ह�न्, हामी 
पिन सगैँ गएका िथय� भनी भीमबहादरु पाि�नसमेतले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� खलुाइिदएका छन् । 

८. िमित २०६८।८।२० गते िबहान 
अ.ं०६:०० बजेको समयमा कारागार “क” �लकको 
�यानलगेट खोलेपिछ �. ह. रामबालक यादवको 
हातबाट सिुनल ग�ुङसमेतका कैदी ब�दीह�ले चाबी 
खोसी “ग” �लकको ढोका खोली सतेुका िशव�साद 
पौडेलसमेतलाई फलामे चापाकलको �ाि�डल, 
प�य,ु तावा, रड, पाइपसमेतले �हार गरी �यान मान� 
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लागेको ह�दँा ताला फोडी ि�थितलाई िनय��णमा िलन 
२ राउ�ड हवाई फायरसमेत ग�रएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �. स. िन. स�तबहादरु थापाको �ितवेदन 
तथा �ितवेदनमा उ�लेख भएका �यि�ह�ले घटना 
घटाएका ह�न् भनी गरकेो बकप� रहेको देिख�छ । 
�ितवादीह� �काश तामाङ, िभमबहादरु पाि�न, 
शरण ग�ुङ, फिण�� �े�, सिुनल के.सी., सरुज �े� 
(छोइला), अिमर ग�ुङ, िदलबहादरु लामा, सजेु�� 
राईसमेतका ३५/४० जना बािहर िन�क� मलाई लडाई 
चाबी खोसी “ग” �लकतफ�  गएकाले मैले अ� �हरी 
कम�चारीलाई बोलाई हवाई फायर गरी िनय��ण गदा� 
िनजह�ले अगावै “ग” �लकका िशव�साद पौडेललाई 
�ाि�डल, रडसमेतका हितयारले �हार गरी घाइते 
बनाइसकेका रहेछन् भ�नेसमेत बेहोराको रामबालक 
यादवले गरकेो मौकाको कागज तथा अदालतमा भएको 
बकप� रहेको देिख�छ ।

९. सरुज �े�, अिमर ग�ुङ, फिण�� �े�, 
शरण ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले फलामको �ाि�डल, 
रड, पाइपसमेतका हितयारले “ग” �लकमा ब�ने 
मतृकलगायतका अ�य घाइतेह�लाई �हार गरकेा ह�न् 
भ�ने बेहोरा �. ज. पशपुित खितवडा, घाइते ह�रबहादरु 
ग�ुङ, घाइते ब�ी�साद ढुङ्गाना, घाइते �िदप भ�, 
गोपीलाल ग�ुङ, च���साद थनेत, िमनबहादरु 
लामासमेतका ��य�दश�लगायतका सा�ीह�को 
मौकाको कागज र बकप� बेहोराबाट खलुी आएको छ । 

१०. �यसैगरी सरुज �े�समेतका 
केही �ितवादीह� मतृक िशव पौडेलका भाइको 
कत��य �यान म�ुाका �ितवादीह� रहेको र सोही 
कारणले सरुज �े� छोइला, शरण ग�ुङलगायतका 
�ितवादीह�को मतृकसगँ कारागारिभ� झै-झगडा 
प�ररहने गरकेो, कारागारमा �ितवादीह�को समूह 
र िशव पौडेलको समूहिबच झगडा, िववाद, सङ्घष� 
तथा पूव��रसइवीसमेत रहेको अव�थामा कारागारिभ� 
एक गटुले अक� गटुलाई दबाउन तथा िनय��णमा 

रा�न खो�ने िसलिसलामा “क” �लकमा ब�ने 
�ितवादीह�ले एकआपसमा स�लाह गरी मतृक िशव 
पौडेललगायतलाई तह लगाउने भनी योजना बनाई 
वारदातका िदन �हरी हव�दारको हातबाट चाबी खोसी 
“ग” �लकिभ� गई मतृकलगायत अ�य घाइतेह�लाई 
फलामको �ाि�डल, रड, पाइप, तावालगायतले 
कुटिपट गरकेा र सोही कुटिपटका कारणले िशव 
पौडेलको म�ृय ु ह�न पगेुको भ�ने बेहोरा �ितवादीह� 
िदपक शाहसमेतको मौकाको र अदालतमा भएको 
बयान बेहोराबाट खिुलआएको देिख�छ । 

११. �ितवादी सिुनल ग�ुङले अिघ�लो 
िदनको �रसइवीका कारण आफूले धाराको �ाि�डलले 
िशव पौडेललाई �हार गरकेो हो । अ�य साथीह� 
कसैले पिन िशव पौडेललाई हानेका होइनन् । 
िनजह�ले �िदप भ�, गोपी प�रयारलगायतलाई 
हानेका ह�न् भनी अदालतमा बयान गदा� बेहोरा उ�लेख 
गरकेो भए तापिन िनज �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा�  वारदातको अिघ�लो िदन अिमर 
ग�ुङको ज�मिदन भएकोले केक खानका लािग 
मलगायत “क” �लकमा स�ुने फिण�� �े�, सरुज 
�े� छोइला, शरण ग�ुङ, अिमर ग�ुङ, िदलबहादरु 
लामा, सिुनल के.सी., सजुे�� राईसमेतका �यि�ह�ले 
भोिल िबहान िशवेलाई कुटिपट गनु�पछ�  भनी राय 
स�लाह गरकेो र सोहीबमोिजम मलगायत स�लाह गन� 
साथीह�समेतले िमली मतृक िशव पौडेललगायतका 
�यि�ह�लाई कुटिपट गरकेो हो भनी बयान ग�रिदएको 
दिेख�छ । �यसैगरी कसरु ठहर भएका सरुज 
�े�लगायतका अ�य �ितवादीह�ले समेत स�ु 
अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार रही बयान गरेको 
भए तापिन अनसु�धानको �ममा कसरुमा सािबत रही 
िनज �ितवादीह�ले समूहमा िमली अिघ�लो िदनदेिख 
योजना बनाई मतृकसमेतलाई कुटिपट गरकेो भनी 
बेहोरा लेखाइिदएका छन् । 

१२. �ितवादी सिुनल ग�ुङको हकमा हेदा�  
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िनज �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत हेट�डाले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम कसरु 
ठहर गरी ऐ. १३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
गरकेो देिख�छ भने िनज �ितवादीले सो फैसलाउपर 
पनुरावेदनसमेत गरकेो देिखदँनै । िनज �ितवादी आफँैले 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा सािबत रही फलामको 
�ाि�डलले िशव पौडेललाई �हार गरकेो ह� ँ भनी 
बताएको ह�दँा िनजको �वीकारोि� बयानलाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ४ र ९ बमोिजम िनज िव�� 
�माणमा िलन िम�ने देिख�छ भने सािबत अिभय�ु 
सव��म सा�ी ह��छ भ�ने �याियक मा�यतासमेत 
रही आएको छ । सह�ितवादीह� तथा सा�ीह�को 
भनाइ बेहोरासमेतबाट िनजको �वीकारोि� बयान 
पिु� भइरहेको देिख�छ । अतः यी �ितवादी सिुनल 
ग�ुङको मतृक िशव पौडेललाई कत��य गरी मान� 
काय�मा संल�नता रहेको पिु� ह�न आएकोले िनजको 
हकमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाले गरकेो फैसला 
िमलेकै दिेखन आयो ।  

१३. पनुरावेदन अदालतबाट कसरु ठहर 
भएका अ�य ७ जना �ितवादीह�को हकमा िवचार 
गदा� यी �ितवादीह� अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
मतृक िशव पौडेलसमेतका �यि�ह�लाई “ग” �लकमा 
गई फलामको रडसमेतले �हार गरकेो कसरुमा सािबत 
रहेका छन् । �ितवादी  सिुनल ग�ुङले अदालतसम� 
बयान गदा� मतृक िशव पौडेललाई आफूले मा�ै �हार 
गरकेो भनी िजिकर िलएको दिेखए तापिन मतृकको 
शरीरमा दिेखएका घाउ चोटह� हेदा� एकै �यि�ले 
मा� �हार गरकेो भ�ने भनाइ िव�सनीय देिखदँैन । 
घटना�थलमा बरामद फलामको �ाि�डल, फलामको 
रड, लाठी, तावा, प�यू आिद सबै व�त ुएकै �ितवादीले 
मा�ै िलएर गएको तथा मतृकलगायतका अ�य 
घाइतेह�लाई एकै जनाले मा� �हार गरकेो अव�था 
ह�न स�ने िव�सनीय दिेखदैँन । �ितवादी सिुनल 
ग�ुङले आफँैले हव�दार रामबालक यादव तथा 

सहयोगी डोलनाथ सवेुदीलाई िनय��णमा िलई चाबी 
खोसी “ग” �लकको ढोका खोलेको र आफूले िशवलाई 
�हार गरपेिछ मा� अ�य �ितवादीह� आएको भनी 
बेहोरा लेखाएको देिखए तापिन िनजको भनाइ अ�य 
सा�ी तथा ��य�दश�ह�को भनाइ बेहोरासगँ मेल 
खाएको देिखदँनै । कारागारिभ� िडउटीमा रहेका �. 
ह. रामबालकले �ितवादीह� समूहमा आई आफूबाट 
चाबी खोसी एक ह�ल �यि�ह� एकै पटक “ग” �लकिभ� 
िछरकेा ह�न् भनी लेखाइ िदएका र घाइतेलगायत 
कारागारिभ� रहेका अ�य सा�ीह�समेतले समूहमा 
आएका �ितवादीह�ले मतृकलगायत घाइतेह�लाई 
�हार गरकेा ह�न् भनी लेखाइिदएकोसमेतबाट 
�ितवादी सिुनल ग�ुङको आफूले मा� मतृकलाई 
�हार गरकेो भ�ने िजिकर �थािपत ह�न सकेको 
छैन । यसबाट �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
लेखाएको बयानअनसुार नै िनजह�ले समूहमा िमली 
मतृकसमेतलाई �हार गरकेो र सोही कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने पिु� ह�न आएको छ । 

१४. यसमा �ितवादीह� िदलबहादरु लामा, 
अिमर ग�ुङ, शरण ग�ुङ, सरुज �े�, सिुनल के.सी, 
फिण�� �े�, सोचे�� राईको अलग अलग पनुरावेदन 
परकेो र उ� �ितवादीह�ले अनसु�धानका �ममा 
गरकेो सािबती बयान इ�छािवपरीतको भएकोले 
�माणमा िलन िम�ने ह�दैँन । अिभयोग दाबी �मािणत 
गन� दािय�व वादीको भएको र दाबी पिु� भएको अव�था 
नभएको ह�दँा सफाइ पाउन ु पछ�  भनी एकै िमलानको 
िजिकर िलएको देिख�छ । यस स�ब�धमा िवचार गदा� 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� आफूह�ले समूहमा िमली अिघ�लो िदनदेिख 
योजना बनाई मतृकलाई �हार गरकेो भनी सािबती 
बयान गरकेा छन् । कारागारिभ� रहेका अ�य सा�ीह� 
तथा सह�ितवादीह�को भनाइ बेहोरासमेतबाट 
यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको भ�ने देिखन 
आउछँ । सा�ीह� तथा सह�ितवादीह�को भनाइ 
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बेहोरा स�ब�धमा मािथ नै िववेचनासमेत भइसकेको 
छ । �ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान �वत��पूव�क नभएको ह�दँा �माणमा िलन िम�ने 
ह�दैँन भ�ने िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह�लाई 
आफूिव�� सा�ी ह�न कर नला�ने भए तापिन 
�ितवादीह�ले िदएको बयान उनीह� िव�� �योग 
ह�न स�ने अव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) 
ले दखेाउछँ । ऐ. दफा ९(१) को �यव�थाबमोिजम 
म�ुाका कुनै प�ले �य� गरकेो कुनै कुरा िनजका िव�� 
�माणमा िलन ह��छ । ऐ. ऐनको दफा ९ (२) ले �वे�छाले 
ग�रएको बयान नभएमा �माणमा िलन निम�ने �यव�था 
गरकेो दिेख�छ । तर उ� दफाबमोिजम अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान �वे�छाले ग�रएको िथएन भनी 
पिु� भएको ह�नपुछ�  । अतः अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा अनसु�धानको बयानलाई �माणमा िलन 
िम�ने देिख�छ । अनसु�धानको �ममा भएको बयान 
िनरपे� �पले जनुसकैु अव�थामा �माणमा �ा� नह�ने 
भनी अथ� गन� िम�ने ह�दँैन । �ितवादीह�ले �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(२) बमोिजम अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान �वे�छािवपरीत भएको िथयो भनी 
िजिकर िलन ु मा� पया�� ह�दँैन, िजिकरलाई पिु� गन� 
आधार र �माणसमेत पेस गनु�पन� ह��छ । घटनाको 
सम� प�रि�थित तथा प�रि�थितज�य �माणह�ले 
अनसु�धानको बयानलाई नै पिु� गरकेो अव�थामा 
अनसु�धानको बयान �माणको �पमा �ा� ह�ने नै 
देिख�छ । 

१५. यसै स�दभ�मा अदालतसम� इ�कार 
रहदँैमा सफाइ पाउने भ�ने ह�दँैन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानलाई समथ�न गन� अ�य 
त�यह� छन् भने ती त�यह�लाई घटनाको 
सम�तासगँ दाँजेर हेनु�पन� भ�ने ने. का. प. २०६६, 
अङ्क ४, िन. नं. ८११५, कत��य �यान म�ुामा, 
�यसैगरी इ�कारीले मा� कुनै अिभयु�ले आरोिपत 
कसुरबाट फुस�द पाउन र सजायबाट उ�मुि� पाउन 

स�दैन । सजायबाट ब�नका लािग अदालतमा सामा�य 
�पले इ�कारी बयान गनु� एउटा कुरा हो र �यसको 
पु�्याइँका लािग िव�सनीय र ठोस आधार, �माण 
पिन पेस गन� स�नु अक� कुरा हो । अिभयोजन प�बाट 
उ�ले�य �माणह�को उपि�थितमा अिभयु�को 
अदालतमा इ�कारी मा� िनजको िनद�िषताको �माण 
ब�न स�दैन । िकनभने सजायबाट ब�नका लािग मा� 
अदालतमा ढाँट्न खोजेको हो वा वा�तवमै अमूक 
अिभयु� बेकसुर रहेको छ ? अदालतले उपल�ध सम� 
�माणको िव�ेषण गरी स�य र त�यको िन�पण गरी 
�माणको आधारमा ठहर इ�साफ गनु�पन�, भनी ने.का.प. 
२०६८, िन.नं.८६८७, कत��य �यान, म�ुामा �या�या 
भएको दिेख�छ ।    

१६. नेपालले अपनाउदैँ आएको 
अिभयोजना�मक प�ितमा �माणको भार वादीमा 
रहने ह��छ । सोअनसुार अिभयोग दाबी �मािणत 
गन� �ारि�भक दािय�व वादीको ह�नेमा िववाद छैन । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मु�ामा 
आ�नो अिभयु�को कसुर �मािणत गन� भार वादीको 
ह�ने छ भ�ने �यव�थासमेत गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
�ितवादीले िनद�िषताको िजिकर िलएको अव�थामा 
आ�नो िजिकरलाई पिु� गन� दािय�व िजिकर िलने 
�ितवादीमा समेत रहने ह��छ । �माण ऐनको दफा २७ 
मा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा 
छुट ह�ने वा सजायबाट �रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर 
�ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण पु�याउने भार 
िनजको ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । व�ततुः 
�ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कारी भई 
िनद�िषताको िजिकर िलन ुमा� पया�� ह�दँैन । आफूले 
िलएको इ�कारी िजिकरलाई पिु� गन� �माणह� पेस गन� 
दािय�व �ितवादीमा समेत रहने �यव�था उि�लिखत 
कानूनी �ावधानह�ले गरकेो देिख�छ । वादीले अिभयोग 
दाबी पिु� गन� पेस गरकेा सा�ी �माणलाई ख�डन 
गन� तथा आ�नो िनद�िषताको िजिकरलाई �थािपत 
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गन� �माणह� �ितवादीह�बाट पेस ह�न नसकेको 
अव�थामा अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने गरी वादी 
प�ले पेस गरकेा �माणह� मालाकार कडीका �पमा 
एकआपसमा जोिडई �वाभािवक र सहज जे िन�कष� 
आउछँ �यसलाई अ�यथा मा�न सिकने ह�दँैन । यी 
�ितवादीह�ले वादीका सा�ी �माणलाई ख�डन गरी 
आ�नो िजिकर �थािपत गन� गरी �माण गजुान� सकेको 
देिखदँनै । वादी प�ले पेस गरकेा सा�ी �माणह�ले 
�वाभािवक �पमा यी �ितवादीह�ले समूहमा िमली 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो र सोही कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुह�न पगेुको �मािणत भई यी �ितवादीह�को कसरु 
पिु� ह�न आएको देिख�छ । अतः कसरु ठहर भएका 
सरुज �े�लगायतका �ितवादीह� जना ८ (आठ) 
लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�म कैद ह�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै   
देिख�छ । 

१७. पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीह� िव�म लामा, राजकुमार घलान, 
भीमकुमार पाि�न, �काश तामाङ, अिमत लामा 
तामाङ, च��बहादरु थापा जना छ का हकमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरको स�ब�धमा हेदा� यी �ितवादीह�का हकमा 
ऐ. महलको १७ (२) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी भएको स�ु फैसला पनुरावेदन अदालतबाट 
सदर भएको दिेख�छ । यी �ितवादीह� सबैजनाले स�ु 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो भए तापिन अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� �ितवादीह� सरुज �े�समेतले “ग” �लकमा �वेश 
गरी मतृकलगायत अ�य घाइतेह�लाई कुटिपट गदा� 
आफूह� पिन साथै गएको भनी बयान गरकेा छन् । िनज 
�ितवादीह�को अनसु�धानको बयानबाट िनजह� 

कुनै न कुनै �पमा वारदातमा सलं�न रहेको कुरा खलुी 
आएको दिेख�छ । वादी प�का सा�ीह� रामबालक 
यादव, डोलनाथ सवुेदी, गोपीलाल ग�ुङसमेत 
तथा घटनाका ��य�दश�लगायत घाइतेह� गोपी 
प�रयार, ह�रबहादरु ग�ुङ, �िदप भ�लगायतले यी 
�ितवादीह�ले मतृक िशव पौडेललाई �हार गरकेो वा 
चोट छाडेको भनी ��ट�पमा बकप� गदा� उ�लेख 
गरकेो नदेिखए तापिन समूहमा िमली मतृकलाई 
कुटिपट गन� सरुज �े�समेतका �ितवादीह�सगँ 
साथै "ग" �लकिभ� गएको भनी कागज तथा बकप� 
गदा� खलुाइिदएको दिेख�छ । सह�ितवादीह� सिुनल 
ग�ुङ, शरणकुमार ग�ुङ, िदलबहादरु लामा, सरुज 
�े� छोइलासमेतको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयानमा समेत यी �ितवादीह� उनीह�सगैँ समूहमा 
िमली वारदात�थलस�म हातमा लाठीसमेत िलई गएको 
भ�ने खलेुको देिखदँा यी �ितवादीह� वारदात�थलमा 
अ�य कुटिपट गन� �ितवादीह�सगँ साथमा िमली 
गएको कुरामा अ�यथा देिखएन । 

१८. समूहमा अपराध गन� �ितवादीह�मा 
सबैको एकनासले समान �पमा अपराधमा संल�नता 
रहेको छ छैन भनी हेनु�पन� ह��छ । य�तोमा सबैको 
समान भूिमका नरहन पिन स�ने ह�नाले सोही �पमा 
कसरु कायम गनु�पन� ह��छ । फौजदारी कानूनको म�ुय 
अपराधी र सहयोगी (Principal Offender and 
Accessories) भ�ने अवधारणाले समेत अपराधमा 
संल�नताको �तर तथा िनभाएको भूिमकाका आधारमा 
कसरु कायम गनु�पन� कुरालाई अपनाएको छ । फौजदारी 
दािय�व वहन गराउने िवषयमा शकंारिहत तवरबाट 
अपराधको पिु� ह�नपुन� (crime should be proved 
beyond the reasonable doubts) भ�ने फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तसमेत रहेको छ । समूहमा 
रही वारदात�थलस�म पगेुको भ�ने आधारमा मा� 
सबैलाई म�ुय अपराधीसरह �यवहार गनु�  उिचत ह�दैँन 
। समूहमा रहने हरके �ितवादीको अपराधमा संल�नता 
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तथा िनभाएको भूिमका पिु� भई सोही आधारमा मा� 
कसरु कायम ग�रनपुन� ह��छ । अ�यथा �माणको उिचत 
मू�याङ्कन ह�न नसक� अनमुानका आधारमा कसरु 
कायम गरकेो ि�थित देखापन� ह��छ । 

१९. अिघ�लो िदनदेिख समूहमा िमली 
मतृकह�लाई तह लगाउने कुरामा समेत सहमित 
गरी यी �ितवादीह� वारदात�थलस�म पगेुको 
देिख�छ । मतृकलाई कुटिपट गन� काय�मा कसरुमा 
इ�कारी रहे पिन घटना ह�दँा वारदात�थलमा लाठी, 
रड िलई गएको भनी अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� यी �ितवादीह�ले �वीकार गरकेा छन् । यी 
�ितवादीह� समूहमा आब� भई वारदात�थलस�म 
पगेुको भ�ने देिखए तापिन मतृकलाई चोट छाडेको 
भ�ने पिु� ह�न नसकेको अव�थामा यी �ितवादीह� 
अ�य �ितवादीह�लाई मतृकमािथ �हार गन� काय�मा 
सहयोगीको �पमा भूिमका िनभाएको देिखन आएको 
छ । मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. ले 
�यान मान�लाई मतलबमा भने पसेको तर म�ुय भई 
वचन पिन निदने, हातहितयार पिन नछोड्ने, िजउमा 
पिन नछुने तर घेरा िदने, बाटो छे�ने वा भा�न उ�कन 
नपाउनेसमेत काम गरी मान� सयंोग पा�रिदनेलाई पाचँ 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । अ�य 
�ितवादीह�को कसरु गन� काय�को योजनामा स�रक भई 
स�लाह गरी वारदात ह�दँा समूहमा वारदात�थलस�म 
पगेुको ह�दँा यी �ितवादीह�ले सरुज �े�लगायतका 
�ितवादीह�सगँ गई मतृक िशव पौडेललाई मान�लाई 
सहज त�ुयाइिदएको वा संयोग पा�रिदएको देिखन 
आएको ह�दँा �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको छ । सो ह�दँा 
यी �ितवादीह�लाई ऐ. १७(२) नं. बमोिजम कसरु 
कायम गरी जनही पाचँ वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिख�छ । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।  

२०. �ितवादीह� िदपक शाह, सूय�बहादरु 
पनु र सरु�े� िस�ताङको हकमा वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर हेदा� यी �ितवादीह�उपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
सजायको दाबी िलइएको र यी �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालतले सदर गरेको 
दिेख�छ । यी �ितवादीह� अनसु�धानमा र अदालतमा 
समेत बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
बेहोरा लेखाएका छन् । यी �ितवादीह�को मतृक 
िशव पौडेलसमेतका �यि�ह�सगँ पूव��रसइवी रहेको 
भ�ने पिन दिेखन आएको छैन । �िदप भ�समेतका 
घाइतेह�लगायत घटना ह�दँा कारागारिभ� रहेका 
��य�दश� सा�ीह�ले समेत मौकाको कागज तथा 
अदालतमा गरकेो बकप�मा यी �ितवादीह�को समेत 
वारदातमा संल�नता रहेको भ�ने उ�लेख गरेको 
दिेखदैँन । कसरु गढाउ भएका �ितवादीह�ले बयान 
गदा� पिन यी �ितवादीह�लाई िकटान गरी पोल गरेको 
अव�था छैन । मतृक वा घाइतेलाई यो य�तो िचजव�तलेु 
�हार गर ेभ�ने कुरा पिन दिेखदँैन । यी �ितवादीह� 
घटना ह�दँा कारागारिभ� रहेको िवषय अ�यथा नभए 
तापिन कारागारिभ� रहन ुनै कसरु कायम ह�नका लािग 
पया�� ह�दँनै । यी �ितवादीह�को घटनामा संल�नता 
कहीकँतैबाट पिु� ह�न आएको देिखदैँन । फौजदारी 
कसरु �मािणत गन� व�तिुन� र भरपद� �माणको 
आव�यकता रहने ह��छ । भरपद� �माणको अभावमा 
अनमुान र आशंकाको भरमा फौजदारी कसरुमा 
कसरुदार कायम गनु�  उिचत नह�ने र यी �ितवादीह�को 
हकमा वादी प�ले शकंारिहत तवरले कसरु पिु� 
गन� �माण ��ततु गन� सकेको नदेिखदँा यी ३ जना 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी 
भएको स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला 
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अ�यथा देिखन आएन । 
२१. मािथ िववेचना भएका मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भएका सिुनल 
ग�ुङसमेतका ८ जना, सोही महलको १७(२) 
नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएका 
िब�म लामासमेतका ६ जना र सफाइ पाउने ठहर 
भएका िदपक साहसमेतका ३ जना गरी कूल १७ 
जना �ितवादीह�उपर वादी नेपाल सरकारको 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम �यान मान� 
उ�ोगतफ�  समेत सजाय गरी पाउनसमेत पनुरावेदन 
िजिकर रहेको देिख�छ । यी �ितवादीह�लाई ऐ. १५ 
नं. बमोिजमको सजायको अिभयोग दाबी रहेको र 
सोतफ�  सफाइ पाउने गरी स�ु अदालतबाट फैसला 
भएको र सो फैसलालाई पनुरावेदन अदालतबाट 
समेत सदर भएको देिख�छ । यस स�ब�धमा िववेचना 
गदा� गोपी भ�ने मदन प�रयार, बि��साद ढुङ्गाना, 
ह�रबहादरु ग�ुङ र �िदप भ�लाई कुटिपट गरी �यान 
मान� उ�ोगको कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी रहेको 
देिख�छ । यी �यि�ह�उपर कुटिपट भएको र ियनीह� 
घाइते भएकोमा िववाद छैन । िनज घाइतेह�को घाउ 
जाचँ केस फारम हेदा� िनजह� सबैको शरीरका 
िविभ�न अङ्गमा िविभ�न घाउ चोट लागेको 
देिख�छ । तथािप िनज घाइतेह�को घाउ चोटको 
अव�था हेदा�  मन�समेत स�ने अव�थाको रहेको िथयो 
भ�ने भने दिेखदँैन । यी सबै घाइतेह�को घाउ जाचँ 
केस फाराममा Not fatal भ�ने उ�लेख छ । घाइतेह� 
सबैको शरीरका अङ्गमा घाउ चोट देिखए पिन 
िनजह�लाई मान� नै िनयतले �हार ग�रएको भ�ने कुरा 
िमिसलबाट दिेखदैँन । िनजह�लाई मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवीसमेत �ितवादीह�मा रहेको भ�ने 
देिखदँनै । िनज घाइतेह�ले कागज तथा बकप� 
गदा�समेत यी यी �ितवादीह�ले �यान मान� नै िनयतले 
आफूमािथ �हार गरकेा ह�न् भनी लेखाउन सकेकोसमेत 

दिेखदैँन । िनज घाइतेह�लाई �ितवादीह�ले 
मान�स�मको काय� गरकेा र कुनै कारणवश वा कुनै 
ते�ो प�को ह�त�ेपका कारण िनजह�लाई मान�स�म 
नपाएको वा िनजह�को �यानस�म ब�न गएको भ�ने 
दिेखदैँन भने पनुरावेदक वादीले समेत सो अव�था 
िथयो भनी दसा�उन सकेको देिखदँैन । 

२२. कुटिपटको कसरु र �यान मान� उ�ोगको 
कसरु पथृक् पथृक् ह�न् । कसैले कसैलाई कुटिपट गद�मा 
कानूनतः �यान मान� कसरु ह�न स�ैन । घाइतेह�लाई 
मानु�पन�स�मको मनसाय �ितवादीह�मा रहेको �थािपत 
नभएको, घाउ चोटह� नै पिन मन�स�मका �कृितका 
नदेिखएको ह�दँा िनज घाइतेह�उपर कुटिपट भएकोमा 
अ�यथा नदेिखए पिन िनजह�लाई मान� मनसायले 
नै कुटिपट भएको र कुनै कारणवश �यान मन� भने 
नपाएको अव�था हो भ�ने देिखन आएन । सो ह�दँा यी 
१७ जना �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. बमोिजम कसरु कायम नभई सोबमोिजम सजाय 
नह�ने गरी भएको स�ु फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखन आयो । 
तसथ� िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन ।

२३. अब �ितवादीह� �काश र�ेमी, 
सरुजकुमार साही, फिण�� खनाल, िवनोद तामाङ, 
हाकु भ�ने कुमार देउजा, बाबरुाम भ�डारी, सिुसल 
के. सी, िनित भ�ने िनतीन राई, िव�ण ु पा�डे र िहते 
भ�ने िहतमान ग�ुङसमेतका १० जनाको स�ब�धमा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर हेदा�  यी 
�ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको १६ नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोगदाबी रहेकोमा 
यी �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी भएको स�ु फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालतबाट सदर भएको देिख�छ । �यानस�ब�धी 
महलको १६ नं. मा “�यान मान� काममा वा �यान मन� 
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स�ने कुनै कुरामा मु�य भई षड्य�� गन� वा �य�तो 
काम गन� लगाउनेलाई �यान मरकेो रहेछ भने दश 
वष�देिख प�� वष�स�म कैदको सजाय गनु�पछ�  । �यान 
मन� पाएको रहेनछ भने पाँच वष�दिेख बा� वष�स�म 
कैद गनु� पछ� ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कसरु कायम ह�न �ितवादीले 
कसैको �यान मान� काय�मा म�ुय भई षड्य�� गरकेो 
र सोही षड्य��बमोिजम �यान मारकेो वा �यान 
मान� काय� गरकेो पिु� ह�न ु पन� ह��छ । मतृक िशव 
पौडेलका भाइ गोिव�द पौडेलको ह�या अिभयोगमा 
आफूह�लाई िशव पौडेलले म�ुा लगाइिदयो भ�ने 
�रसइवी राखी यी �ितवादीह�ले कारागार बािहरबाटै 
िशव पौडेललाई मान� योजना बनाएको र कारागारिभ� 
रहेका आ�ना साथीमाफ� त काय� स�प�न गरकेो भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको िजिकरलाई हेदा� सोबमोिजम 
यी �ितवादीह�ले बनाएको षड्य�� र सोहीबमोिजम 
नै काय� भएको पिु� गन� �माणह� वादी प�बाट 
पेस ह�न सकेको देिखदँैन । कारागार बािहरका र 
कारागारिभ�का �ितवादीह�मा पनुरावेदक वादीले 
िजिकर िलएज�तो षड्य��का लािग भएको सहमित, 
स�लाह वा स�पक�  तथा सयं�ु �पमा बनाइएको 
योजना ज�ता प�ह� केही पिन �थािपत भएका छैनन् 
वा सोबमोिजम भएको पिु� गन� �माणह� पेस भएको 
अव�थासमेत छैन । यी �ितवादीह� अनसु�धानमा 
र अदालतमा समेत बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही 
बयान बेहोरा लेखाएका छन् । सह�ितवादीह� कसैले 
ियनीह�लाई पोल गरी यी �ितवादीह�ले षड्य�� 
गरकेो र सोहीबमोिजम नै मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
भनी लेखाएको अव�था देिखदैँन । अ�य कुनै व�तिुन� 
�माणले यी �ितवादीह�को मतृकलाई मान� काय�मा 
सलं�नता रहेको भ�ने देिखदैँन । जाहेरवाली िबन ु
रायमाझी र �िमश राईले मौकाको कागज र बकप� गदा� 
यी �ितवादीह�को संल�नता खलुाएको भ�ने आधारमा 
वादीले िजिकर िलएको देिख�छ । यी �यि�ह�को 

मौकाको कागज तथा बकप� बेहोराबाट समेत यी 
�ितवादीह�ले षड्य�� गरकेो र सोहीबमोिजम नै 
कारागारिभ�का �यि�ह�ले मान� काय� गरेको भ�ने 
�मािणत ह�ने कुनै पिन अव�था देिखदँैन । घटना 
प�रि�थित र प�रि�थितज�य �माणह�को अ�ययन 
गदा�समेत यी �ितवादीह�ले मान�का लािग म�ुय भई 
षड्य�� गरकेो वा मान� काय� गन� लगाएको भ�ने पिु� 
ह�न सकेको देिखदँैन तथा वादीका तफ� बाट सोबमोिजम 
कसरु �मािणत गन� �माण प�ुयाउन सकेको दिेखदँैन । 
सो ह�दँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
अ�यथा ह�ने देिखन आएन ।

२४. सरुज �े�समेतका �ितवादीह�ले 
योजनाब� �पमा समूहमा िमली अिघ�लो िदनदेिख 
योजना बनाई वारदातका समयमा हव�दारलाई 
िनय��णमा िलई चाबी खोसी िचतवन कारागारको 
ग �लकको चाबी खोली �यहा ँ बिसरहेका मतृक िशव 
पौडेलसमेत लाई फलामको �ाि�डल, रड, पाइप, 
लाठी, तावा, प�यजु�ता ग�� व�तलेु �हार गरी कुटिपट 
गरकेोमा सोही कुटिपटका कारण घाइते िशव पौडेलको 
म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न आएको छ । मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. ले “लाठा ढुङ्गा 
र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी, हानी, 
रोपी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी �यान 
मरमेा एकै जनाले मा� सो काम गरी �यान मारमेा 
सोही एक जना र धेर ैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले 
मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन 
ठहन� आएमा सोही मािनस मु�य �यानमारा ठहछ�  । 
�य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक 
अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने 
कुरा सो हात हितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट 
दिेखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु� पछ� ” भ�ने 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�म�ये यो यसैको 
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चोटबाट मतृकको म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने ख�ुन नसकेको 
र �ितवादीह�को सामूिहक कुटिपटबाट मतृक िशव 
पौडेलको म�ृय ुभएको भ�ने दिेखन आएको ह�दँा उ� 
वारदातमा मतृकलाई कुटिपट गन� �ितवादीह� सरुज 
�े� छोइला, सिुनल ग�ुङ, फिण�� �े�, सिुनल 
के.सी., िदलबहादरु लामा, सजुे�� राई, शरण ग�ुङ, 
अिमर ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने देिखन 
आयो । �ितवादीह� राजकुमार घलान, िब�म 
लामा, भीमकुमार पाि�न, �काश तामाङ, अिमत 
ग�ुङ र च��बहादरु थापाले मतृकलाई कुटिपट गन� 
�ितवादीह�सगँ मतस�लाहमा पसी िनजह�लाई 
मतृकउपर कुटिपट गन� काय�मा सहयोग गरकेो पिु� 
ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो दिेख�छ भने अ�य �ितवादीह�को हकमा घटना 
वारदात घटाउनमा कुनै सलं�नता पिु� ह�न सकेको 
देिखन आएन ।

२५. अतः �ितवादीह� सरुज �े� 
छोइला, सिुनल ग�ुङ, फिण�� �े�, सिुनल के.सी., 
िदलबहादरु लामा, सजेु�� राई, शरण ग�ुङ, अिमर 
ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने, �ितवादीह� 
राजकुमार घलान, िब�म लामा, भीमकुमार पाि�न, 
�काश तामाङ, अिमत ग�ुङ र च�� बहादरु थापाको 
हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही १७(२) नं. बमोिजम जनही 
५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
िदपक साह, सूय�बहादरु पनु, सरु�े� िस�ताङ, �काश 
र�ेमी, सरुजकुमार साही, फिण�� खनाल, िवनोद 
तामाङ, हाकु भ�ने कुमार देउजा, बाबरुाम भ�डारी, 
सिुसल के.सी., िनित भ�ने िनितन राई, िव�ण ुपा�डे र 
िहते भ�ने िहतमान ग�ुङसमेतका १३ जनाले आरोिपत 

कसरुमा सफाइ पाउने गरी िचतवन िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७०।१२।२० को फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२।८।८ को 
फैसला पनुरावेदन गन� वादी �ितवादीह�को हकमा 
पनुरावेदनको रोहमा र पनुरावेदन नगन� �ितवादी 
सिुनल ग�ुङको हकमा साधक जाचँको रोहमा िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� सबैजनालाई 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकार र आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउ ँभ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीह� सरुज �े� छोइला, फिण�� 
�े�, सिुनल के. सी., िदलबहादरु लामा, सोचे�� राई, 
शरण ग�ुङ र अिमर ग�ुङको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
इित सवंत् २०७६ साल भा� १५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७६।७।४
०७५-RB-०५७६

म�ुाः- ब�िकङ कसरु

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला बझाङ, कोइरालकोट 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.८ थलारा 
घर भई हाल िज�ला कैलाली, धनगढी 
उपमहानगरपािलका वडा नं.४ बसपाक�  
ब�ने काशीराम उपा�यायको छोरा गोिव�द 
उपा�याय

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क िल. धनगढी 

शाखाको प� जाहेरीले नेपाल सरकार

§ अनुस�धानको िसलिसलामा कुनै एक 
कसुरमा तहिककात आर�भ भएको तर 
अनुस�धान तहिककात गद� जाँदा अक� 
कसुर हो भ�न े देिखएको अव�थामा 
सफाइको मौका िदई आव�यकताअनुसार 
थप �माण सङ्कलन गरी सु�मा आर�भ 
गरकेो अनुस�धान तहिककातभ�दा फरक 
कसुरमा अिभयोजन गन� �चिलत नेपाल 
कानूनले ब�देज लगाएको नदेिखएकोले 
चोरीको रोहबाट अनसु�धान आर�भ भई 
बैङ्िकङ कसुरतफ�  थप अनसु�धान गरी 
सोही िवषयमा अिभयोग लगाउने काय�लाई 

अ�यथा भ�न निम�ने । 
(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादी : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी च�डे�र �े� र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कृ�ण�साद सवेुदी

��यथ� / वादी :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
§ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद �े�
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलास

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन ऐन, 

२०४८ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
९(१) बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकार िभ�को 
भई दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
यस शाखाले स�चालन गरकेो ATM बाट 

िमित २०७३।१०।२९ गते �ाहकले �पैया ँनआएको 
गनुासो गरपेिछ ATM मा हेदा� �. १०००।– दरका 
नोट �. २३,४४,०००।– चोरी भएको थाहा पाई 
आ�त�रक छानिबन ह�दँा िमित २०७३।१०।२८ गते 
�ितवादी गोिव�द उपा�याय ब�क ब�द भएप�ात् झोला 
छुटेको बहानामा ब�कमा िछरकेो, सो समयमा िस.िस.
िट.िभ. फुटेजसमेत ब�द गरकेो पाइएको ह�दँा िनजले नै 
�पैया ँचोरी गरकेो ��ट ह�न आएकोले कानूनबमोिजम 

�नण�य नं. १०५१४
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ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क 
िल. धनगढी शाखाको प� जाहेरी ।

िज�ला कैलाली धनगढी उपमहानगरपािलका 
वडा नं. ४ ि�थत पूव�मा य�राज भ�डारीको प�क� 
घर, पि�ममा िदनेश फिन�चर उ�ोग, उ�रमा धनगढी 
बजारको मूल सडकख�ड, उ�रमा खाली जिमन यित 
चार िक�लािभ� रहेको नर�े�बहादरु शाहको ३ तले 
घरको भइु ँतला भाडामा िलई नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क 
धनगढी शाखा स�चालनमा रही आएको, सो शाखाको 
पि�मप�� �ाहकले �पैया ँ िझ�ने भाग बािहरप�� र 
लकरको भाग ब�कको िभ�प�� रहेको, सोही लकरको 
पासवड� �योग गरी िमित २०७३।१०।२८ गते �. 
२३,४४,०००।– चोरी भएको भिनएको �थानको चार 
िक�लासिहतको घटना�थल मचु�ुका ।

म िवगत ३ वष�देिख इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी 
शाखामा काम गद� आएको छु, म ब�ने काउ�टर र ए.िट.
एम. को लकर साम�ुय रहेको छ, ए.िट.एम.मा पैसा 
रा�दा मैले हे�ररहने भई सो �पैया ँचोरी गन� योजना 
पिहलेदिेख बनाई आएको िथए । सोही योजनाका साथ 
ब�क ए.िट.एम. को लक (पासवड�) रा�ने अिधकार 
पाएकाले पासवड� �योग गरी पैसा रा�दा लक (पासवड�) 
याद गरी राखेको िथए,ँ िमित २०७३।१०।२८ गते साझँ 
ब�कमा चोरी गन� मनसायका साथ िबहान झोला बोक� 
गए,ँ साझँ ब�क ब�द ह�दँाका समयमा जानी बझुी झोला 
ब�किभ�ै छोडेर रोडस�म िनि�कए ँ र पनुः ब�कमा गई 
�यस समयमा गाड� रहेका केशव च�दलाई मेरो झोला 
िभ� छुट्यो एकिछन िनका�न ु छ भनी पसे र �यसै 
समयमा ए.िट.एम. लाई िनगरानी गन� िस.िस.िट.भी. 
ब�द गरी मनमा याद गरी राखेको पासवड�ले लक खोली 
�पैया ँ िझक� झोलामा हाली बािहर िन�केको ह� ँ । ऐ. 
२९ गते �ाहकले ए.िट.एम.बाट �पैया ँनिन�केको भनी 
ब�कमा जानकारी गराउदँा के भएछ भनी ब�क कम�चारीले 
ए.िट.एम. िस�टम, िस.िस.िट.भी. िनगरानी गरी गाड� र 
कम�चारीसमेतलाई सोधपछुको काय� गदा� मैले चोरी 

गरकेो शंका पाएको हो, मैले चोरी गरकेो �पैयामँ�ये �. 
२२,७०,०००।– (बाइस लाख स�री हजार) �हरीले 
खान तलासी गन� डरले िज�ला कैलाली, अ��रया 
नगरपािलका वडा नं. १० बासँखेडाि�थत िलला 
जोशीको घरबािहरको परालको टौवामा लकुाई िछपाई 
राखेको छु भने बाकँ� रहेको �. ७४,०००।– (चौह�र 
हजार) मेरो घरको म स�ुने कोठािभ� िब�ेको िहटर 
तल लकुाई राखेको छु भ�नेसमेत बेहोराको गोिव�द 
उपा�यायले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िज�ला कैलाली, अ��रया नगरपािलका वडा 
नं. १० बासँखेडाि�थत पूव�मा ल�मी जोशीको प�क� 
घर, पि�ममा मदनराज प�तको प�क� घर, उ�रमा 
भीमबहादरु चौधरीको क�ची घर, दि�णमा बासँखेडाको 
क�ची िभ�ी सडक यित चार िक�लािभ� रहेको िलला 
जोशीको घरको पि�मप�� परालको टौवाह� रहेका 
सोही परालको टौवािभ� �ितवादी गोिव�द उपा�यायले 
चोरी गरकेो �पैया ँलकुाएको छु भनी देखाएको �थानमा 
हेदा� डोरी सिुक� ने झोलािभ� �.२२,७०,०००।– फेला 
पारी बरामद ग�रएको भ�नेसमेत बेहोराको खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका ।

िज�ला कैलाली, धनगढी उपमहानगरपािलका 
वडा नं. ४ ओमशाि�त टोलि�थत पूव�मा माधव 
उपा�यायको प�क� घर, पि�ममा ख�ड आलमोिनयम 
उ�ोग, उ�रमा िशव भ�को प�क� घर, दि�णमा 
अमर च�दको प�क� घर यित चार िक�लािभ� रहेको 
�ितवादी गोिव�द उपा�यायको ३ तला भएको घर 
सो घरमा खान तलासी गदा� ते�ो तलाको पूव�तफ� को 
�ितवादी गोिव�द उपा�याय स�ुने गरी आएको 
भिनएको कोठािभ� टेबलमुािथ िबि�एको िहटर रहेको, 
सो िहटरमिुन �यापी लकुाई राखेको अव�थामा �. 
७४,०००।– फेला पारी  बरामद ग�रएको भ�नेसमेत 
बेहोराको खान तलासी बरामदी मचु�ुका ।

म इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखामा िवगत 
डेढ वष�दिेख सरु�ा गाड�को काम गरी आएको छु, िमित 
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२०७३।१०।२८ गते साझँ १७:३० देिख ऐ. २९ गते 
०९:०० बजेस�म मेरो ब�कमा गाड� िडउटी पालोपहरा 
िथयो, िडउटीमा म ए�लै िथए,ँ िमित २०७३।१०।२८ 
गते श�ुबार भएको ह�दँा िदउसो १४:३० बजे ब�क ब�द 
भइसकेको िथयो, म १७:३० बजे िडउटीमा पगेुको ह�,ँ 
सोही िदनको साझँ अ�दाजी १८:०० बजेको समयमा 
ब�कमा टेलर काम गन� कम�चारी गोिव�द उपा�याय 
ब�कमा आई मेरो झोला िभ� छुट्यो झोला िलन ुछ भ�दा 
िनज ब�ककै कम�चारी भएको ह�दँा मैले िव�ासमा परी 
पछािडको ढोका खोली िदए,ँ िनज गोिव�द उपा�याय 
पछािड ढोकाबाट िभ� पसी आ�नो झोला िलई 
बािहर िनि�कई मोटरसाइकलमा गएका ह�न्, गोिव�द 
उपा�याय ब�क कम�चारी भएको िव�ासले िनजको झोला 
चेक जाचँ ग�रन, ऐ. २९ गते शिनवारका िदन ब�कको 
ए.िट.एम. मा �ाहक �पैया ँिझ�न आउदँा �. १००।– 
दरका नोट मा� िनि�कन थाले र �ाहकले यस ए.िट.
एम. मा �. १०००।– दरका नोट रहेनछन् भनी गनुासो 
गरकेा िथए, ब�ककै कम�चारी िसता चौधरीले समेत 
ए.िट.एम.बाट �पैया ँिझ�न खो�दा �. १००।– दरकै 
नोट आएपिछ िनज िसता चौधरीले ब�कको ए.िट.एम. 
स�ब�धी जानकारी भएकालाई खबर ग�रन्, िनज ए.िट.
एम. स�ब�धी जानकारी भएको कम�चारी आई �पैया ँ
िझ�न खो�दासमेत �. १००।– दरकै नोट आएपिछ 
ए.िट.एम. लकको पासवड� भएका कम�चारीलाई खबर 
गरी ब�कमा आई लक खोली हेद� िथए । मेरो २९ 
गतेको िबहानको पालो (िडउटी) सिकएको ह�दँा म 
घर आई हाले,ँ म घरमा पिुगसकेपिछ ब�कबाट फोन 
आई ब�कमा आउन मलाई जानकारी ह�दँा म ब�कमा 
आएपिछ ए.िट.एम. लकबाट पासवड� चोरी गरी �. 
२३,४४,०००।– चोरी गरकेो थाहा ह�न आयो, मलाई 
ब�क �यानेजरसमेतले चोरीका स�ब�धमा सोधपछु गदा� 
मैले मािथ उि�लिखत बेहोराको जानकारी गराएको 
ह�,ँ िस.िस.िट.भी. फुटेज हेदा�समेत गोिव�द उपा�याय 
ब�कमा �वेश गरकेो समयमा ब�द भएको पाइएकोले 

िनजले चोरी गरकेो िव�ास भएको हो, हाल आएर 
चोरी गरकेो रकम �ितवादी गोिव�द उपा�यायले 
लकुाई राखेको �थानबाट �हरीले बरामद ग�रसकेका 
छन् भ�नेसमेत बेहोराको केशबबहादरु च�दले गरेको  
कागज ।

म धनगढीि�थत नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क 
शाखामा काय� गरी आएकोमा म ब�ने कुस�को साम�ुने 
ब�कको ए.िट.एम. लकर पन� भएको ह�दँा लकर खो�न 
आिधका�रक पासवड� भएका ब�क �यानेजरसमेतले 
ए.िट.एम. लक खोली �पैया ँरा�दा हेन� गरी िपनकोड 
चोरी गन� मनसायका साथ याद गरकेो िथए ँ । िमित 
२०७३।१०।२८ गते ब�क ब�द भएप�ात् अ�य कम�चारी 
बािहर िन�कँदा म बािहर िनि�कन, िस.िस.िट.भी. ब�द 
गरी मनमा याद राखेको पासवड�ले ए.िट.एम. लकर 
खोली �.२३,४४,०००।– चोरी गरी झोलामा राखे,ँ 
त�काल चोरी गरकेो �पैया ँब�क बािहर �याउन सिकन,ँ 
घरमा गई पनुः ब�कमा गाड� केशबबहादरु च�दसगँ झोला 
छुटेको बहाना गरी �पैया ँ�याई ब�क बािहर िन�केको 
ह�,ँ चोरी गरकेो �पैया ँ�हरीले खान तलासी गन� डरले 
अ��रया नगरपािलका वडा नं. १० बासँखेडाि�थत 
िलला जोशीको घरबािहर रहेको परालको टौवािभ� �. 
२२,७०,०००।– राखे ँ र बाकँ� ७४,०००।– घरिभ�ै 
राखेको अव�थामा �हरीले बरामद गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी गोिव�द उपा�यायको बयान
कागज । 

म इ�भे�मे�ट ब�कमा काय�रत रहेको क�रब 
८ वष� भयो भने धनगढी शाखामा काय� गरी आएको 
४ वष� भयो, िवगत ३ वष�दिेख �ितवादी गोिव�द 
उपा�याय सोही ब�कमा काम गद� आएका ह�न्, �ाहक 
सिुवधाका लािग ब�कमा रहेको ए.िट.एम. खो�न �पैया ँ
पैसा रा�नका लािग �योग गनु�पन� पासवड� �योग गन� 
आिधका�रक ४ जनाम�ये म एक हो, ए.िट.एम. खो�न 
स�ु ६ अङ्कको पासवड� �योग गनु�  पन� र दो�ो ६ 
अङ्कको पासवड� �योग गनु�  पन� भई दो�ो पासवड� 
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११२२३३ नं. मैले र शाखा �यानेजरले �योग गन� गरी 
आएका िथय�, िमित २०७३।१०।२८ गते अ�दाजी 
१५:४५ बजेको समयमा ब�कको �यस िदनको काम 
सक� घर फिक� एको ह�,ँ ऐ. २९ गते �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले नै मलाई फोन गरी ए.िट.एम. बाट �. 
१०००।– दरको �पैया ँआइरहेको छैन भ�दा जानकारी 
पाएको क�रब १० िमनेटमा म ब�क पगेु, क��यटुर �र-
�टाट�  गर े र आफँैले �. १०००।– िनका�दासमेत 
�. १००।– दरका नोट मा� आएपिछ पासवड� �योग 
गरी ए.िट.एम. खोली हेदा� �. १०००।– दरका नोट 
रािखएको �यासेट पूर ै खाली देखेपिछ चोरी भएको 
थाहा पाएको ह� ँर मैले चोरीको जानकारी िसलिसलेवार 
ब�कको मािथ�लो िनकायमा गरे,ँ सोधपछुका �ममा 
िमित २०७३।१०।२८ गते ब�क ब�द भएप�ात् 
साझँको समयमा �ितवादी गोिव�द उपा�याय बािहर 
निन�केको, ब�किभ� लकु� बसेको िस.िस.िट.िभ. 
फुटेजबाट देिखएको, पिछ झोला छुटेको बाहानामा 
ब�कमा आई झोला लगी गएको गाड�बाट ख�ुन आएको 
र �ितवादी ब�कमा आएको समयमा िस.िस. िट.भी. 
ब�द भएको पाइएपिछ िनजले चोरी गरकेो यिकन भई 
ब�कले िनजको नाममा िकटानी जाहेरी िदएको हो, चोरी 
गरकेो �पैया ँ �ितवादीले लकुाएको �थानबाट हाल 
�हरीले बरामद ग�रसकेको जानकारी छ, �ितवादी 
गोिव�द उपा�यायले ए.िट.एम. खो�न मसमेतले 
पासवड� �योग गदा� गलत िनयतले पासवड� पिहले नै 
चोरी गरी आफूसगँ राखी िमित २०७३।१०।२८ गते 
ए.िट.एम. बाट �पैया ँचोरी गरकेो हो, ए.िट.एम. खो�ने 
�थानको साम�ुने िनज ब�ने कुस� एवं काम गन� �थान 
भएको ह�दँा सोही मौका पारी पासवड� चोरी गरकेो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको िनपूण� �े�ले गरकेो कागज ।

म नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखामा 
काम गन� भई सो शाखाको �ाहक सिुवधाका लािग 
रािखएको पासवड� �योग गन� आिधका�रक �यि� ह�,ँ 
िमित २०७३।१०।२८ गते श�ुबार परकेो ह�दँा चाडैँ 

ब�क ब�द भएको हो, सोही साझँ गोिव�द उपा�यायले 
फोन गरी ब�कको िस.िस.िट.िभ. ब�द रहेको फोनमाफ� त 
मलाई जानकारी गराएको हो, मैले अका� कम�चारी राजे�� 
भ�लाई िस.िस.िट.भी हेन� पठाएको ह�,ँ िनज ब�क गई 
गोिव�द उपा�यायले िठक बनाइसकेको भनी जानकारी 
िदएका ह�न्, िमित २०७३।१०।२९ गते ब�कका कम�चारी 
िनपूण� �े�ले ब�कको ए.िट.एम. मा �.१०००।– दरका 
नोट छैनन् भनी जानकारी गराएपिछ म त�काल ब�क 
गई हेदा� �.२३,४४,०००।– चोरी भएको पाइएको 
हो, ब�कको छानिबन ह�दँा �ितवादी गोिव�द उपा�याय 
िमित २०७३।१०।२८ गते ब�कबाट बािहर निन�केको 
दिेखएको, ब�किभ�ै लकु� बसेको पाइएको, पिछ ब�कमा 
झोला छुटेको बहानाले �वेश गरकेो पाइएपिछ िनजले 
�पैया ँचोरी गरकेो यिकन भई िकटानी जाहेरी िदई हाल 
आएर चोरी गरकेो �पैया ँ �ितवादीले लकुाई िछपाई 
राखेको �थानबाट �हरीले बरामद गरी सकेको भ�ने 
जानकारी पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको लालबहादरु 
खड्काले ग�रिदएको कागज ।

म नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखामा 
गाड�को काम गरी आएको छु, िमित २०७३।१०।२८ 
गते १६:०० बजे म ब�क ब�द भएप�ात् कोठामा गएको 
ह�,ँ कोठामा प�ुदा ब�क कम�चारी लालबहादरु खड्काले 
ब�कको िस.िस.टी.िभ. िब�ेको छ, हेररे आउन ुभ�दा म 
ब�कमा गई गाड� केशव च�दलाई सो�दा कसले ि�वच 
अफ गरकेो रहेछ, अन गदा� िठक भइहा�यो भनेपिछ म 
कोठामा फिक� एको ह�,ँ भोिलप�ट ए.िट.एम.बाट �पैया ँ
चोरी भएको थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
राजे�� भ�ले ग�रिदएको कागज ।

म इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखामा �ाहक 
सेवा क� इ�चाज�को काम गरी आएक� छु, िमित 
२०७३।१०।२९ गते िफिजयोथेरापी गरी ब�कमा 
आउदँा गाड� केशबबहादरु च�दले �ाहकले हजार 
दरको नोट ए.िट.एम. बाट िन�केको छैन भ�दा सोही 
समयमा गोिव�द उपा�यायसमेत निजक आई एकपटक 
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तपाइसँमेत िवचार गनु�होस् भ�दा मैले �. १०००।– 
िझ�न खो�दा �. १००।– को १० वटा नोट िदएपिछ 
ब�क �ब�धकलाई सो कुराको जानकारी गराएक� 
ह�,ँ ऐ. भोिलप�ट ब�कमा आकि�मक िमिटङ छ भनी 
गोिव�द उपा�यायले नै जानकारी गराउदँा म ब�कमा 
पगेुपिछ चोरीको जानकारी पाएक� ह� ँहाल आएर �पैया ँ
चोरी गन� िनज गोिव�द उपा�याय नै रहेको थाहा ह�न 
आएको छ भ�नेसमेत बेहोराको सीताकुमारी चौधरीले 
ग�रिदएको कागज ।

मेरो धनगढी उपमहानगरपािलका वडा नं. 
१ एल.एन. चोकमा फे�सी पसल छ, सो पसलमा 
कपडा िक�न आउदँा जादँा �ितवादी गोिव�द�साद 
उपा�यायसगँ िचनजान भएको हो, िनज गोिव�द 
उपा�याय २।३ पटक पिहलेसमेत मेरो घरस�म गएका 
िथए, िमित २०७३।११।०२ गते म धनगढीि�थत 
फे�सी पसलमा नै भएको बेला �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखाबाट 
चोरी गरकेा �पैयामँ�ये �. २२,७०,०००।– मेरो 
घरबािहर परालको टौवामा लकुाई राखेको अव�थामा 
�हरीले फेला पा�यो भ�ने खबर पाई म घरमा गएको 
ह�,ँ बरामदी �पैया ँ हेर े देखेकोसमेत ह�,ँ चोरी गरकेो 
�पैया ँ के कसो भई �ितवादीले मेरो घर बािहरको 
परालको टौवामा लकुाएको रहेछ भनी ब�ुदा �ितवादी 
गोिव�द उपा�यायले ब�कबाट �पैया ँ चोरी गरपे�ात् 
�हरीले खान तलासी गन� डरले मेरो घरको परालको 
टौवामा लकुाई िछपाई राखेको रहेछ र पिछ �हरीले 
सोधपछुका �ममा लकुाएको �थानको बारमेा बताई 
सो �थानबाट �हरीले बरामद गरकेो रहेछ, मेरो घरमा 
गाई भ�सीका लािग ठुलो परालको खात लगाई रा�ने 
कुराको जानकारी �ितवादी गोिव�द उपा�यायलाई 
भई त�काल सो �थानमा रा�दा सरुि�त ह�ने देखी 
लकुाएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िलला जोशीले 
गरकेो कागज ।

�ितवादी गोिव�द�साद उपा�यायसगँ 

मेरो पूव�िचनजान होइन, िमित २०७३।१०।२८ 
गते धनगढीि�थत नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी 
शाखाको ए.िट.एम. िभ�ैबाट �पैया ँचोरी भएको भ�ने 
सनुी थाहा पाएको ह�,ँ ब�किभ�बाटै चोरी भएको ह�दँा 
ब�कका कम�चारीकै संल�नता ह�न ु पछ�  भ�ने लागेको 
िथयो, हाल आएर ब�कमा काम गन� �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले ब�क ए.िट.एम. को पासवड� �योगकता�बाट 
चोरी गरी ब�क ब�द भएको समयमा ए.िट.एम. खोली 
चोरी गरकेो भ�ने थाहा पाएको छु, र हाल चोरी गरेको 
�पैया ँ �ितवादी गोिव�द उपा�यायले लकुाई िछपाई 
राखेको �थानबाट बरामद भइसकेको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको लगभग एकै िमलानको लिलतकुमार 
शाहसमेतले लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी गोिव�द उपा�याय नेपाल 
इ�भे�टमे�ट शाखा धनगढी, कैलालीको ए.िट.एम. 
पासवड� �योग गन� �यि� नरहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल इ�भे�टमे�ट धनगढी कैलाली शाखाको प� ।

नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क शाखा धनगढीको 
ए.िट.एम. मेिसन िव�तुीय उपकरण भई सोको पासवड� 
अनिधकृत �योग गरी �.२३,४४,०००।– िझकेको 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोिब�द उपा�यायले 
गरकेो तित�बा बयान ।

म धनगढीि�थत नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क 
धनगढी शाखाको �यानेजर रिहआएको क�रब ५ वष� 
भयो, �ितवादी गोिव�द उपा�याय सोही ब�कमा क�रब 
३ वष�दिेख काय�रत रही आउन ुभएको हो, ब�कको ए.िट.
एम. को पासवड� �योग गन� �ितवादी गोिव�द उपा�याय 
आिधका�रक �यि� होइनन्, ए.िट.एम. लकर खो�न 
१२ अङ्कको पासवड� आव�यक पन�, ए.िट.एम. 
िव�तुीय मा�यमबाट स�चालन ह�ने भई �पैया ँरा�ने 
बाकस ए.िट.एम. िभ� रा�न लक खो�न आिधका�रक 
पासवड� भएका म, ब�कका अ�य कम�चारी िनपणु� �े� 
दो�ो ६ अङ्कको पासवड� �योगकता�  र ब�क कम�चारी 
लालबहादरु खड्का र िमना�ी के.सी. पिहलो ६ 
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अङ्कको पासवड� �योगकता� ह�न्, �ितवादी गोिव�द 
उपा�याय काम गन� �थान ए.िट.एम.लकरनिजक िथयो, 
िमित २०७३।१०।२९ गते म कामको िसलिसलामा 
काठमाड� रहेको अव�थामा धनगढी शाखाको ए.िट.
एम. (�ाहक सेवाका लािग रहेको िव�तुीय मेिसन) बाट 
पासवड� �योग गरी �पैया ँ िझिकएको भ�ने जानकारी 
पाई के��ीय ब�िकङ काया�लयको िस.ओ. समेतलाई 
सो कुराको जानकारी गराई मसमेत धनगढी आई 
�पैयाकँा स�ब�धमा छानिबन गदा� िस.िस.िट.भी. 
फुटेजमा िमित २०७३।१०।२८ गते ब�क समयप�ात् 
�ितवादी गोिव�द उपा�याय ब�क बािहर िन�केको 
नदिेखएको, सो िदनको गाड� केशबबहादरु च�दलाई 
ब�ुदा झोला छुटेको बहानामा गोिव�द उपा�याय ब�िकङ 
समयप�ात् पनुः ब�कमा �वेश गरकेो पाएपिछ िनजले 
नै पासवड� द�ुपयोग गरी �पैया ँ िझकेको यिकन भई 
िकटानी उजरुी गरकेा ह�, हाल आएर �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले िझकेको �पैया ँ लकुाई िछपाई गरकेो 
�थानबाट �हरीले बरामद ग�रसकेको जानकारी छ, 
ए.िट.एम. को िहसाब िकताब क��यटुर मिनट�रङ रहने, 
िव�तुीय साधन भई अनलाइनमाफ� त कारोबार ह�ने हो, 
�ितवादीले हामी आिधका�रक पासवड� �योगकता�ले 
ए.िट.एम. लक खो�दा गलत मनसायका साथ पासवड� 
आफूले याद (क�ठ) गरी िमित २०७३।१०।२८ गते 
ब�क ब�द भएप�ात् ब�किभ� लिुकिछपी बसी आफूसगँ 
राखेको पासवड�ले ए.िट.एम. लक खोली पासवड�को 
अनिधकृत �योग गरी �.२३,४४,०००।– िझक� 
लगेको ह�दँा कानूनबमोिजम ह�नपछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
राजे��बहादरु िसंहले गरकेो कागज ।

िमिसल संल�न नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क 
धनगढी शाखाको प� जाहेरी, घटना�थल मचु�ुका, 
बरामदी मचु�ुका, �ितवादीको बयान कागज, बिुझएका 
मािनसह� तथा व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका आधार 
�माणह�बाट िमित २०७३।१०।२८ गते �ितवादी 
गोिव�द उपा�यायले नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी 

शाखाको ATM मेिसनको पासवड� अनिधकृत �पमा 
�योग गरी �पैया ँपैसा िलनेखाने मनसाय र िनयतका 
साथ �. २३,४४,०००।– िझकेर लगेको अव�थामा 
अनसु�धानको �ममा उ� �पैयासँमेत िनजले िनजको 
घर कोठा तथा िनजले बताएको �थानबाट बरामद भएको 
अव�थासमेतलाई हेदा� ब�कको ATM रा�ने मेिसन एक 
�कारको िव�तुीय साधन भएको, सो मेिसनमा �पैया ँ
रा�न र िझ�नका लािग िव�तुीय साधन पासवड� 
�योग गनु�पन� र सो पासवड� �योग गरपेिछ उ� ATM 
मेिसन ख�ुन स�ने अव�था दिेखएबाट यी �ितवादी 
गोिव�द उपा�याय उ� ब�कको ATM मेिसनमा �योग 
ह�ने पासवड� �योग गन� आिधका�रक �यि�समेत 
नरहेको अव�थामा ब�कको मेिसनमा �ाहकका लािग 
राखेको �पैया ँ िलनेखाने िनयत र मनसायका साथ 
पासवड� �योग कता�ह�ले पासवड� �योग गदा� नै 
उ� पासवड� आफूले हेरी थाहा पाइसकेपिछ �पैया ँ
िझकेर लैजाने योजना बनाई उ� वारदातका िदन 
ब�कमा आउदँा झोलासमेत िलएर आई ब�क समय 
समा� भएप�ात् सबै कम�चारीह� घर गइसकेपिछ 
िस.िस.िट.िभ. ब�द गरी ए.िट.एम. मेिसनमा �योग 
ह�ने पासवड� अनिधकृत �पमा �योग गरी �पैया ँलगी 
गएको देिखएबाट यी �ितवादीले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले प�रभािषत कसरु 
अपराध गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई 
सोही ऐनको दफा १५(२)(ख) बमोिजम  सजाय ह�न र 
�ितवादीबाट बरामद ह�न आएको �.२३,४४,०००।– 
समेत सोही ऐनको १५(२) नं. बमोिजम नेपाल 
इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी शाखालाई िदलाई भराई िदन 
मागदाबी िलई प�ाउ �ितवादी गोिव�द उपा�यायलाई 
अिभयोगप�साथ अदालतसम� पेस ग�रएको छ । 
साथै ��ततु ब�िकङ कसरुको वारदातमा पिछ अ�य 
�यि�ह�को समेत संल�नता रहेको ख�ुन आएमा 
सोही बखत कानूनबमोिजम छु�ै पूरक अिभयोगप� पेस 
ग�रने छ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोगप� ।
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िमित २०७३।१०।२९ गते िबहान १०/११ 
बजेदेिख बेलकुास�म हामी सबै ब�कका कम�चारी सगैँ 
िथय� । उ� िदन शिनबार भए पिन ब�कको �पैया ँ
िमित २०७३।१०।२८ गते नै �.२३,४४,०००।- 
चोरी भएको कारणले िमित २०७३।१०।२९ गते 
साझँस�म सबै कम�चारीह� ब�कमा िथए । पिछ मैले 
िमित २०७३।१०।२९ गते साझँ अ�दाजी ६/७ बजे 
ब�कका मेनेजर र स�पूण� कम�चारीह�को रोहबरमा 
मैले ब�कको चोरी भएको �. २३,४४,०००।- चोरी 
गरकेो कुरा �वीकार गरपेिछ ब�कको कुनै कम�चारीले 
�हरी बोलाई मलाई िनय��णमा िलएका िथए । नेपाल 
इ�भे�टमे�ट ब�कको प�मा भएको बेहोरामा मैले 
पासवड� �योग गरकेो एकदम गलत हो । मैले पासवड� 
नै �योग नगरी �पैया ँ िनकालेको ह� ँ । उ� �पैया ँ
ए.िट.एम. को कोठाको ढोका पछािड मैले नै लकुाएर 
राखेको िथए ँ । मैले उ� �पैया ँ ए.िट.एम. मा हालेकै 
िथएन । सो �पैया ँए.िट.एम. भएकै कोठाको साइडमा 
(पछािड) राखी मैले पूव�योजनाअनसुार आ�नो झोला 
४/५ िदनअगावै ब�कमा राखेको िथए ँ । सोही झोलामा 
उ� �पैया ँ राखी ब�कबाट िन�कँे ढोका ब�द गनु�पन� 
आव�यकता नै िथएन िकनिक �यहा ँ गाड� पिहलेदेिख 
नै मौजदु िथयो । िस.िस. �यामराको समयबार ेमलाई 
थाहा भएन तर उ� िस.िस. �यामरा मैले �वयम् नै 
ब�द गरकेो िथए, अ� प� बेहोरा िठकै छ । घटना�थल 
मचु�ुकामा लेिखएको स�पूण� कुरा सही छ । तर लक 
खोली �पैया ँिझकेको भनेको गलत हो । िकनिक मैले 
ए.िट.एम. मा पैसा नै नहाली ए.िट.एम. भएको कोठाको 
ढोकाको पछािड िमित २०७३।१०।२८ गते िदउसो 
अ�दाजी ३ बजेितर नै लकुाएर रािखसकेको िथए ँ । 
मैले जानी-जानी �य�तो केही भएको होइन । अक�मात 
मेरो मनमा लोभ लालच कहाबँाट आयो । िवनासकाल 
िवपरीत बिु�वाला काम भयो । �यसको लािग म �वयम् 
आ�म�लानी र िड�ेसनमा समेत भएकोले यो मेरो पिहलो 
ग�तीलाई म�यनजर राखी मेरो भिव�य अ�धकारमय 

ह�ने भएकोले सोसमेत �ि�गत गरी हदस�म कमसेकम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासमा गरकेो बयान ।

मलुकु� ऐन अ.बं. ११८(५) र (१०) बमोिजम 
यी �ितवादीले नगद �. १,००,०००।- धरौट वा 
सो बराबरको ब�क �यार�ेटी अथवा जेथा जमानत 
िदए िलई म�ुा पपु��का लािग तारखेमा रा�न,ु िदन 
नसके िनयमानसुार थनुामा रा�न कारगार पठाइिदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासको िमित २०७३।११।२४ को 
आदेश ।

मैले गरकेो घटनािववरण कागज बेहोरा िठक 
छ । �यसमा लागेको �या�चे सहीछाप मेरो हो । मैलाई 
िमित २०७३।१०।२९ गते िनपूण� �े�ले बोलाएपिछ 
ब�क पगुी सो कुरा थाहा पाएको ह� ँ । उ� रकमम�ये 
७४०००।- िनजको घरमा र अ� रकम िलला जोशीको 
परालमा लकुाएको बरामद भएको िथयो भनी �हरीबाट 
थाहा पाएको ह� ँ । ए.िट.एम.मा रकम रा�ने कम�चारी 
�पु A को िनपूण� �े� र �पु B को बहादरु खड्का 
ह�न् । पासवड� को कसको लापरवाही, हेलच�याइ ँ र 
द�ुपयोगले ख�ुन गएको मलाई थाहा भएन । �पु A 
र B को समेत गरी चारजनालाई थाहा ह��छ । पासवड� 
गो�य रा�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको वादी प�का सा�ी 
राजे�� भ�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीलाई कुनै आिधका�रक �पमा 
ब�कले पासवड� िदएको िथएन । िमित २०७३।१०।२८ 
गते यी �ितवादी ब�कबाट बािहर गएको कुरा �यामेराले 
नदेखाएकोले शंकाको घेरामा राखी अनसु�धान गदा�को 
�ममा िनजले नै उ� रकम िलई गएको भ�ने कुरा 
�वीकार गरकेा िथए । ए.िट.एम. को लकरमा �पैया ँ
रा�दा A �पुको एक जना र B �पुको एक जना 
उपि�थत भई हामी दवैुले पासवड� राखी ए.िट.एम 
लकर ख�ुछ र कैसेट बािहर आएपिछ �यसमा �पैया ँ
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लोड गरी पनु: कैसेटलाई िभ� राखी लक गछ� । लक 
गरकेो छ िक छैन भनेर फेरी हामी दइुटै A र B �पुका 
कम�चारीह�ले चेक गछ� । लकर हेदा� ब�द िथयो । ए.िट.
एम. लकरबाट िफ�गर ि��ट िलएको िथएन भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका सा�ी लालबहादरु खड्काले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७३।११।२९ गतेका िदन ए.िट.
एम. बाट �. ५००।- िझ�दा �.१०० का ५ थान नोट 
बािहर आयो र मैले पाए ँ । ए.िट.एम. बाट १०००।- 
दरको नोट िन�क� नरहेको बेहोरा �ाहकह�ले मसगँ 
सोधपछु गद�छन् मैले के भ�न ुप�यो ? सोही अव�थामा 
यी �ितवादी �वय ं�यस ठाउमँा आई १०००।- दरका 
नोट िनका�नस्ु िददी अिन क�फम� ह��छ भनी भ�दा मैले 
मेरो खातामा ८००।- मा� छ । तपाइ ँिनकालेर क�फम� 
गनु�होस ् भनेपिछ मैले १०००।- िनका�ने �यास गर े
�.१०००।- दरका नोट नआई �.१००।- दरका नोट 
थान १० मा� मैले ए.िट.एम. बाट पाए ँ१०००।- दरका 
नोट ए.िट.एम. बाट नआएपिछ म अच�म भए ँअिन के 
भयो होला भनी मैले िनज गोिव�दलाई सो�दा खै िददी 
ए.िट.एम. मेिसनमा सम�या भयो होला िनपूण� �े�लाई 
खबर गरी िदनस्ु भ�दा मलाई अ�पताल प�ुन हतार 
छ तपाइ ँआफँै ग�रिदनस्ु भ�दा िनजले मेरो मोबाइल 
घरमा छुटेको छ भ�यो । तपाइकँो मोबाइलबाट फोन 
ग�रिदनहुोस् भनेपिछ मैले मलाई ए.िट.एम.को बारमेा 
केही थाहा छैन ब� मैले आ�नो मोबाइलबाट िनपूण� 
�े�लाई फोन गरी िद�छु भनेपिछ मैले िनज दवैुको कुरा 
गराई िदए ँ। �यसपिछ मैले आ�नो मोबाइल गोिव�दबाट 
िलई अ�पतालितर लागे ँ। चेक जाचँ गराइसकेपिछ म 
आ�नो घरमा आएक� िथए । सोही िदन गोिव�दले मलाई 
फोन गरी िददी अिफसमा इमरजे�सी काम प�यो ब�कमा 
आउन ुभनेपिछ म ब�कमा आए ँ । अिफसमा आएपिछ 
ए.िट.एम. को �पैया ँ गायब भएको कुरा थाहा पाए ँ । 
�यसपिछ �य�तो काम कसले ग�यो भनी एक आपसमा 
सरस�लाह गदा�गद� हामी ब�कमै ब�य�, �यसपिछ हेड 

अिफसबाट सरह� आउन ु भयो । सबैलाई सोधपछु 
गदा�को �ममा राित ११ बिजसकेको िथयो । सरह�ले 
लेिडज �टाफको नाताले राित परकेो ह�दँा भोिल िबहान 
७ बजे आउन ुभनी िनद�शन िदई घर पठाई िदन ुभएको 
िथयो । �यित बेलास�म कुनै सम�या समाधान नभएपिछ 
�हरी बोलाई अनसु�धान स�ु भयो । गोिव�दले उ� 
रकम चोरी गरी िलएका ह�न् भनी सोमबार मा� हामीले 
थाहा पाय� भ�नेसमेत बेहोराको वादी प�का सा�ी 
सीताकुमारी चौधरीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीले उ� रकम के कसरी चोर े
मैले सनेुको मा� ह� ँ देखेक� छैन । िनजलाई मैले देखे 
जानेस�म िनजको चालचलन बानी बेहोरा ठीकै िथयो 
ए�कासी यो घटना िनजले के कसरी बझुी �� भई गर े
गराए थाहा भएन िनजले आ�नो अपराध अदालतमा 
नै आई �वीकार गरकेाले बे�चले सकभर एकपटक 
सिु�ने मौका िदएको अव�थामा िनजको क�याण 
नै ह�ने छ र छिवमा कुनै असर नपन� ह�दँा बे�चसम� 
मेरो पिन अनरुोध �वीकार होस् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी सर�वती ओझाले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

जाहेरवाला इ�भे�टमे�ट ब�क िलिमटेडको 
िमित २०७३।११।१ को प�बाट सो ब�कको 
�.२३,४४,०००।- चोरी भएको भ�ने दिखन आयो । 
बरामदी मचु�ुकाबाट समेत ज�मा �.२३,४४,०००।- 
बरामद भएको भ�ने देिखन आएको । अिभयोगप� 
हेदा� उ� बरामद रकम ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा १५(२) बमोिजम नेपाल 
इ�भे�टमे�ट ब�क िलिमटेड धनगढी शाखालाई िदलाई 
भराई िदन दाबी रहेको । �ितवादी गोिव�द उपा�यायले 
यस अदालतसम� बयान गदा�समेत बरामद रकम 
जाहेरवाला ब�कको भएको त�यमा सािबत रहेको 
दिेखन आएको ह�दँा दसीको �पमा पेस ह�न आएको 
सो रकम स�बि�धत ब�कलाई िफता� िदन बाधा पन� 
दिेखएन । जाहेरवाला ब�कको आिधका�रक �ितिनिध 
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उपि�थत भए रीतपूव�क सो रकम िफता� िदई भरपाई 
गराई सोको िन�सा िमिसल सामेल रा�न ुभ�ने उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको िमित 
२०७३।१२।९ को आदेश ।

२०७४।९।२४ मा �कािशत नेपाल राजप�को 
सूचनाबाट उि�लिखत िमित २०६५।९।१४ को 
सूचना खारजे गरी उ�च अदालत िदपायल तथा उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको �ादेिशक 
�े�ािधकार रहने गरी उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासमा वािण�य इजलास गठन ग�रएको 
देिखयो । ��ततु म�ुा उ� सूचनाले उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको �ादेिशक 
�े�ािधकारिभ� पन� देिखएकोले यस अदालतको 
यस इजलासबाट हेन� निम�ने ह�दँा तारखेमा रहेका 
�ितवादी गोिव�द उपा�यायलाई तारखे तोक� ��ततु 
म�ुा सोही उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
वािण�य इजलासमा पठाइिदने ठहछ�  भ�ने उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको िमित 
२०७४।११।२ को आदेश ।

यी �ितवादी गोिव�द उपा�यायले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा सािबत भई गरकेो बयान 
सङ्किलत �माणह�बाट समेत समथ�न ह�न आएकोले 
�ितवादी गोिव�द उपा�यायले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ को कसरु गरकेो 
देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा 
२(ख) अनसुार ह�न स�ने तजिबजी कैदम�ये �यूनतम 
दईु वष�को कैद तथा िबगो �.२३,४४,०००।- (तेइस 
लाख चौवािलस हजार) बराबरको ज�रवाना ह�ने साथै 
बरामद भएको नगदबाटै जाहेरवालाको िबगो असलुउपर 
भइसकेको देिखदँा िबगो भराई िदन नपन� ठहर गरी 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७५।२।२ मा भएको फैसला । 

चोरी म�ुामा अनसु�धान तथा तहिककात 
भई अ�तमा ब�िकङ कसरुतफ�  अिभयोग दायर गरी 

उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासले िमित 
२०७५।२।२ मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ६ को कसरु �थािपत गरी ग�रएको 
फैसला उ� ऐनको दफा ६ को प�रभाषािवपरीत 
भएकोले �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २५, ५४ 
बमोिजम सङ्किलत �माणको उिचत मू�याङ्कन गरी 
चोरी म�ुातफ�  अिभयोग दाबी िलई कारबाही गनु�पन�मा 
सोतफ�  कारबाही नगरी अिभयोग दाबीको भरमा ब�िकङ 
कसरु �थािपत गरी ग�रएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
उ� फैसला बदर गरी चोरीतफ�  कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गोिव�द उपा�यायको 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको पनुरावेदन प� । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन   
ग�रयो ।

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र �े� 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद सवुेदीले चोरीको 
कसरुमा सािबत ह�न ुर अिभयोग दाबीको ब�िकङ कसरुमा 
सािबत ह�न ु िनता�त फरक िवषय र स�दभ� भएकोले 
चोरीको कसरुमा भएको सािबती र सो सािबतीलाई 
समथ�न गन� सङ्किलत �माणह�को समेत समिुचत 
मू�याङ्कन गरी चोरीतफ�  कारबाही गरी फैसला 
ह�नपुन�मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ६ ले प�रभािषत गरकेो कसरुअ�तग�तको 
अिभयोग दाबीमा सािबत भएको भनी सोतफ�  कैद 
सजाय र ज�रवाना गन� गरी उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
गरी चोरीको कसरुअ�तग�त कारबाही ग�रपाउ ँभनी गनु�  
भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपरो�ानसुारको त�यगत िवषय र बहस 
िजिकरसमेत भएको ��ततु म�ुामा उ�च अदालत 
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िदपायल, महे��नगर इजलासबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ, स�दैन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायले ए.िट.एम. मेिसन खो�न �योग ह�ने पासवड� 
अनिधकृत �पमा �योग गरी �पैया ँिझक� िलई गएको 
काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
६ ले प�रभािषत गरकेो कसरु अपराध भएको पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(२)
(ख) बमोिजम सजाय ह�न र �ितवादीबाट बरामद ह�न 
आएको �.२३,४४,०००।– समेत सोही ऐनको 
१५(२) नं. बमोिजम नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क धनगढी 
शाखालाई िदलाई भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी 
भएकोमा �ितवादी गोिव�द उपा�यायलाई ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५(२)(ख) बमोिजम दईु वष� कैद 
र िबगो �.२३,४४,०००।- (तेइस लाख चौवािलस 
हजार) बमोिजमको ज�रवाना ह�ने साथै बरामद भएको 
नगदबाटै जाहेरवालाको िबगो असलुउपर भइसकेको 
देिखदँा िबगो भराई िदन नपन� ठहर गरी उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित २०७५।२।२ 
मा भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादी गोिव�द 
उपा�यायको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिखयो । 

३. चोरीमा अनसु�धान तथा तहिककात 
भएको म�ुामा सङ्किलत �माणह�को मू�याङ्कन 
गरी चोरीतफ�  कारबाही भई फैसला ह�न ु पन�मा 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ 
ले प�रभािषत गरकेो कसरुअ�तग�तको अिभयोग 
दाबीमा कारबाही गरी कैद सजाय र ज�रवाना गन� गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर गरी चोरीको 
कसरुअ�तग�त कारबाही ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन र 
बहस िजिकरतफ�  िवचार गदा� नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क 

िल., धनगढी शाखाको प� जाहेरीबाट अनसु�धान 
तहिककात स�ु भएकोमा अनसु�धान तहिककातको 
काय�का बारमेा सरकारी विकलसम� अनसु�धान 
अिधकारीले �ितवेदन गदा� िज�ला सरकारी विकलको 
काया�लयको िमित २०७३।११।१९ को प�बाट ब�िकङ 
कसरुज�य ि�याकलाप देिखएकोले त�स�ब�धी 
अिभयोगको बारमेा पनुः सोधपछु गराई थप अनसु�धान 
गरी अिभयोग प� तयार गन� िदएको िनद�शानसुार 
ब�िकङ कसरुतफ�  अनसु�धान तथा अिभयोजन भएको   
दिेखयो ।

४. अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
सािबित बयान, बरामदी मचु�ुका र मौकाको कागज 
बेहोराबाट बरामद भएको रकम अनिधकृत �पमा 
ए.िट.एम.को पासवड� (लक नं.) �योग गरी खोली रकम 
िझकेको भ�ने त�यलाई समिथ�त ह�ने गरी यी �ितवादी 
गोिव�द उपा�यायले नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�क शाखा 
धनगढीको िव�तुीय मा�यमको ए.िट.एम. मेिसनको 
पासवड� द�ुपयोग गरी �.२३,४४,०००।– िझकेको 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोरा लेखाई अदालतमा बकप� गरेको 
दिेखयो ।

५. अनसु�धान अिधकारीले पेस गरेको 
�ारि�भक �ितवेदनमा दिेखएको कारबाही वा �िुटका 
स�ब�धमा सरकारी विकलले िनद�शन िदनस�ने र 
सो िनद�शानसुार अनसु�धान अिधकारीले तहिककात 
गनु�पन� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
६(२) ले गरकेो �यव�थाबमोिजमकै कारबाही देिखदँा 
अनसु�धान तहिककात तथा अिभयोजनको �िुटको 
कारणले मा�ै कुनै सरकारवादी म�ुामा अनसु�धानको 
िसलिसलामा कुनै एक कसरुमा तहिककात आर�भ 
भएको तर अनसु�धान तहिककात गद� जादँा अक� 
कसरु हो भ�ने देिखएको अव�थामा सफाइको मौका 
िदई आव�यकताअनसुार थप �माण सङ्कलन गरी 
स�ुमा आर�भ गरकेो अनसु�धान तहिककातभ�दा 
फरक कसरुमा अिभयोजन गन� �चिलत नेपाल कानूनले 
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ब�देज लगाएको नदेिखएकोले ��ततु म�ुामा चोरीको 
रोहबाट अनसु�धान आर�भ भई ब�िकङ कसरुतफ�  
थप अनसु�धान गरी सोही िवषयमा अिभयोग लगाउने 
काय�लाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 

६. ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ६ को िव�तुीय मा�यमको द�ुपयोग वा 
अनिधकृत �योग गरी भ�ुानी िलन वा िदन नह�ने 
शीष�कअ�तग�त “कसैले पिन �ेिडट काड�, डेिबट 
काड�, अटोमेटेड टेलर मेिसन (ए.िट.एम.) काड� वा 
अ�य िव�ुतीय मा�यमको दु�पयोग वा अनिधकृत 
�योग गरी भु�ानी िलन वा िदन ह�दैँन” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । 

७. यी �ितवादी गोिव�द उपा�याय नेपाल 
इ�भे�मे�ट ब�क धनगढी शाखाले राखेको ए.िट.एम. 
निजकै बसेर दैिनक काय� िज�मेवारी वहन गन� कम�चारी 
भई िनजको तोिकएको िज�मेवारीकै रोहमा स�बि�धत 
ए.िट.एम.मा ब�कले दिैनक �पमा रकम रा�दा ब�क 
�यानेजर र लेखा �मखुसमेतका अिधकारीले ए.िट.
एम. खो�ने �योजनको लािग राखेको लक नं. �िव� 
गरकेो हेन� र सो याद गरी सोही लक नं. �योग गरी ए.िट.
एम. खोली �यसमा भएको रकम िझकेको देिखएको 
अव�थामा �ितवादीले ब�कको कुनै लकरमा रहेको 
रकम चोरी गरी लगेको नभई िव�तुीय मा�यमबाट 
च�ने ए.िट.एम. (ATM) मेिसनको लक नं. द�ुपयोग 
गरी रकम िझकेको भ�ने नै देिखन आयो ।

८. अ� कसैको ए.िट.एम. �योग गरी वा अ�य 
कुनै मा�यमले ब�क वा ए.िट.एम. (ATM) मा रहेको रकम 
िलने वा िदने काय�मा� ब�िकङ कसरु ह�न स�ने भ�ने 
िवधाियक� मनसाय होइन । ब�कमा काय�रत कम�चारीले 
अनिधकृत �पमा ब�कबाट रकम िलने िदने गरी गरकेो 
काय� र साथै कसैको म�जरुीबेगर स�कली ए.िट.एम. 
वा न�कली ए.िट.एम. बनाई वा लक नं. द�ुपयोग गरी 
ब�कबाट रकम िझकेको काय� ब�िकङ कसरुको दायरािभ� 
पन� दिेखएबाट यी �ितवादी गोिव�द उपा�यायले 

अनिधकृत �पमा िव�तुीय मा�यमको ए.िट.एम. लक 
नं. को द�ुपयोग गरी ए.िट.एम. (ATM) मेिसन खोली 
रकम िझकेको काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ६ ले प�रभािषत गरकेो कसरुिभ�कै 
काय� गरकेो देिखन आएकोले चोरीमा अनसु�धान तथा 
तहिककात भएको म�ुा चोरीतफ�  कारबाही भई फैसला 
ह�न ु पन�मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ६ बमोिजमको कसरुअ�तग�तको अिभयोग 
दाबीमा कारबाही गरी कैद र ज�रवाना गरकेो फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी चोरीको कसरुमा कारबाही 
ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन र िव�ान्  व�र� अिधव�ा र 
अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

९. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट यी �ितवादी गोिव�द उपा�यायले 
अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ६ को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(२)(ख) बमोिजम २(दईु) वष� कैद तथा िबगो 
�.२३,४४,०००।- (तेइस लाख चौवािलस हजार) 
ज�रवाना गरी बरामद भएको नगदबाटै जाहेरवालाको 
िबगो असलुउपर भइसकेकोले िबगो भराइिदन 
नपन�समेत ठह�याई उ�च अदालत िदपायल महे��नगर 
इजलासबाट िमित २०७५।०२।०२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर र माधव भ�डारी
इित संवत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

आदेश िमित : २०७६।७।१४
०६८–WO–०२५४

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ 
अनामनगरमा रिज��ड� काया�लय रहेको 
यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.
िल.को तफ� बाट अि�तयार �ा� वष� ३१ को 
ई�र�साद अिधकारी  

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

काठमाड�समेत

§ स�झौताअनुसार घर ज�गा कर ितन�, 
बुझाउने दािय�व िनवेदकमा रहकेो 
अव�थामा सो सत� �ितकूल ह�न े गरी घर 
ज�गा कर बुझाउने दािय�व अक� प�मा 
रह�छ भनी ठहर गन� निम�न े।

(�करण नं.५)
§ कुनै स�पि� िलजको �पमा िलनुको 

ता�पय� अ�थायी �पमा र सीिमत अथ�मा 
सो स�पि�उपरको �वािम�व �ा� ह�ने ।

§ िलजको अविधमा सो स�पि�को 
वा�तिवक �वािम�ववाला (दता�वाला) को 
हकमा �हण (eclipse) ला�न पुगेको ह��छ 
र िलज िलने प�मा अ�थायी �पमा केही 

हक र दािय�व सन� पु�ने ।  
(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सिुशलकुमार प�त, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
ई�र अिधकारी, �ी िव�ण�ुसाद उपा�याय, 
�ी मेघराज पोखरले

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
च�डे�र �े�, �ी राम�साद भ�डारी, �ी 
दामोदर खड्का, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
बस�त आचाय�, �ी िटकाराम भ�राई, �ी 
ताराबहादरु िसटौला, �ी �काश र�ेमी, �ी 
नारायण�साद खनाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५
§ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१
§ संय�ु आवासको �वािम�वस�ब�धी ऐन, 

२०५४
§ घर ज�गा कर ऐन, २०१९
§ ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

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

त�यगत बेहोरा
यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.

िल. नेपालको �चिलत क�पनी ऐनअनसुार क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा दता� भई आ�त�रक राज�व 
काया�लयमा समेत पान तथा �याटमा दता� भई अ�य 
�वीकृित िलनपुन� ठाउमँा �वीकृित िलई पेसा �यवसाय 

�नण�य नं. १०५१५
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गद� आएको �ा.िल. क�पनी हो । िनवेदक क�पनीले 
आ�नो उ�े�यबमोिजमको काम गन� �ममा ि�भवुन 
िव�िव�ालय, के��ीय काया�लय क�ित�परुको हक 
�वािम�वमा रहेको का.िज. का.म.न.पा. वडा नं.११ 
ि�परु�ेर ि�थत िक.नं. ४०२ �े�फल १०-१३-३-
० (दश रोपनी ते� आना तीन पैसा) ज�गा दईु वष� 
िनमा�णाधीन अविध र तीस वष� िलज अविध रहने गरी 
िमित २०५९।१०।२ गते �यावसाियक क��ले�स 
िनमा�ण गरी भाडामा िदनको लािग स�झौता गरी 
िलजमा िलएको छ । िवप�ी काठमाड� महानगरपािलको 
नगर प�रषद्  २०६४/०६५ को िनण�य नं. २४(ङ) र 
नगर प�रषद ् २०६५/०६६ को िनण�य नं.१४ िमित 
२०६८।५।३० को िनण�य, िविभ�न िमितह�मा घर, 
ज�गा कर बझुाउन आउन ु भनी ग�रएको प�ाचार र 
िमित २०६८।६।१ को नेपाल समाचारप� दैिनकमा 
�कािशत यनुाइटेड व�ड� �ेड से�टरमा तालाब�दी 
ग�रने बारकेो अ�य�त ज�री सूचनासमेतबाट िनवेदक 
क�पनीलाई �यादै नै अ�याय पन� गएको छ । िनवेदकबाट 
घर ज�गा कर उठाउने गरी भएका िनण�य र काम 
कारबाहीह� कानून �ितकूल छन् । िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलका, नगर प�रषद् को २०६४।०६५ को 
िनण�य नं.२४(ङ) र नगर प�रषद ् २०६५।०६६ को 
िनण�य नं. १४ िमित २०६८।५।३० को िनण�य, िमित 
२०६८।०६।१ को सूचनालगायतका स�पूण� काम 
कारबाहीह� नेपालको अ�त�रम सिवधान, २०६३, 
क�पनी ऐन, २०६३, घर ज�गा कर ऐन, २०१९ 
को दफा ४(१) घर ज�गा कर िनयमह�, २०२० को 
िनयम ३(१), �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
र अ�य �चिलत ऐन कानून �ितकूल ह�दँा उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गरी िनवेदकबाट गैरसंवैधािनक तथा 
गैरकानूनी तवरवाट कुनै पिन कर उठाउने वा अ�य कुनै 
�कारका दािय�व बहन गराउने काय� नगनु�  नगराउन ु
भनी �ितषेधलगायत जो चािहने आ�ा आदेश वा 
पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै, िमित २०६८।६।१ को 

सूचनालगायतका स�पूण� काय�ह� यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? जारी 
ह�न ुनपन� कुनै कारण भए सोको आधार खलुाई आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िनवेदन र आदेशको 
न�कल �ित साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको मागतफ�  
िवचार गदा�, घर ि�भवुन िव�िव�ालयको भएकोमा 
घरज�गा कर िनवेदकले बझुाउन ु पन� भएमा सिुवधा 
स�तलुनको �ि�बाट िनवेदकलाई बढी मका� पन� 
स�ने देिखएको, तर कर स�ब�धमा िवप�ीह�को के 
क�तो भनाइ छ दवैु प�लाई राखी सनुी िनण�यमा प�ुन 
उिचत ह�ने, तर त�काललाई िनण�य सूचना काया��वयन 
भएमा िनवेदकलाई बढी मका� पन� र लामो समयस�म 
अ�त�रम आदेश�ारा रोक� रा�न अनाव�यक ह�ने 
ह�दँा त�काललाई काठमाड� महानगरपािलकाको 
िमित २०६८।५।३० को िनण�य र िमित २०६८।६।१ 
को सूचना िमित २०६८।६।१० स�मको लािग मा� 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु र सोप�ात् अ�त�रम 
आदेशले िनर�तरता पाउने नपाउने स�ब�धमा 
िमित २०६८।६।१० को छलफलको पेसी तोक� 
िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०६८।०६।०३ को आदेश ।

काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ११ 
ि�परु�ेर ि�थत िक.नं. ४०२ मा रहेको घर ज�गा 
ि�भवुन िव�िव�ालयको �वािम�वमा रहेको भ�ने 
दिेखदँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४२(१) बमोिजम सो िव�िव�ालयलाई समेत 
स�रक गराउन ु पन� देिखदँा यस अदालतबाट िमित 
२०६८।६।३ मा जारी भएको अ�त�रम आदशेलाई 
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िनर�तरता िदई उ� अ�त�रम आदेश कायम रहने 
नरहने स�ब�धमा िमित २०६८।६।२९ को छलफलको 
पेसी तोक� सो िव�िव�ालय र अ�य िवप�ीह�लाई 
समेत सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।०६।१० को आदेश ।

करको रकम िनधा� �रत नग�रएको र अिहलेस�म 
�रट िनवेदकबाट काठमाड� महानगरपािलकाले घर 
ज�गा कर िलने गरकेो भ�ने नदेिखएकोले िनवेदकले उ� 
घर ज�गा कर ितनु�पन� हो, होइन भ�ने कुराको िनण�य 
स�ब� कानूनको �या�यासमेत गरी यस िनवेदनको 
अि�तम िनण�यबाट ह�ने ि�थित रहेकोले अिहले नै 
�रट िनवेदकले उपभोग र चलन ग�ररहेको �यापा�रक 
भवनमा ता�चा लगाउदँा वा �यहाकँो कारोबार रो�का 
गदा� यी िनवेदकलाई अपूरणीय �ित ह�ने अव�था रहेको 
देिखदँा यस �रट िनवेदनको अि�तम िनण�य नभएस�म 
िनवेदकले उपभोग र �योग ग�ररहेको �यापा�रक भवनको 
�यापा�रक गितिविध ब�द ह�ने गरी ता�चा नलगाउन ुर 
ब�द नगनु�  एवं �यहाकँा �यापा�रक गितिविधमा असर 
पन� गरी अ�य अवरोध नगनु�  भनी िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलकाका नाउमँा यस अदालतबाट जारी 
भएको अ�त�रम आदेशले िनर�तरता पाउने गरी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ ।  
�रट िनवेदनमा िववािदत घर ज�गा कर ला�ने भिनएको 
�यापा�रक भवनको ज�गा र घरको �वािम�व ि�भवुन 
िव�िव�ालयको हो भ�ने �रट िनवेदनमा उ�लेख भई 
िव�िव�ालय र �रट िनवेदकिबच स�झौतासमेत भएको 
अव�थामा यसमा ि�भवुन िव�िव�ालयको समेत िहत 
र सरोकार िनिहत रहेको भ�ने दिेखएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४२(१) 
अनसुार ि�भवुन िव�िव�ालयको नाममा िलिखत 
जवाफ दािखल गनु�  भनी उ� िव�िव�ालयलाई सूचना 
जारी गरी िलिखत जवाफ परपेिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।०६।२९ को 

आदेश ।
िलजमा िदए िलएको ज�गामा भवन िनमा�ण 

गरी �यापा�रक �योजनमा �योग भएका ज�गा र 
घरको कर िलजमा िलने �यि� / क�पनी / िनकायबाट 
असलुउपर गन� गरी का.म.न.पा. नगर प�रषद् को 
आ.व. २०६४/०६५ को िनण�य नं.२४(ङ) र आ.व. 
०६५/०६६ को िन.नं.१४ बाट िनण�य ग�रएको 
हो । नेपाल सरकार (त�कालीन �ी ५ को सरकार) 
�थानीय िवकास म��ालयले अथ� म��ालयलाई 
िमित २०५७/३/३० मा प.स.ं ७२/०५६-०५७ 
च.नं. ७४८ घरज�गा कर स�ब�धमा अथ� म��ालय, 
राज�व महाशाखालाई �ेिषत गरेको प�बाट समेत 
नगरपािलकालाई घरज�गा कर उठाउने अिधकार रहेको 
त�य �प� ह��छ । िवप�ी र ि�भवुन िव�िव�ालयिबच 
िमित २०५९।१०।२ मा ि�भवुन िव�िव�ालयको 
नाममा दता� रहेको का.म.न.पा. वडा नं. ११ िक.नं. 
४०२ को �े�फल १०-१३-३ ज�गा िलजमा िलने 
िदने स�झौता भएकोमा ज�गा िलजमा िलई भवन 
/ िबजनेस क��ले�स िनमा�ण गरी बहालमा िदए / 
भोगचलन गरबेापत् ि�.िव.िव. लाई बहाल बझुाउने 
(सत� नं.८), िलज अविध ३० वष� ह�ने (सत� नं.७), 
भवन िनमा�णप�ात उ� भवनमा स�चालन ग�रने 
�यवसायसगँ स�बि�धत सबै िकिसमको कर स�बि�धत 
िनकायमा बझुाउने दािय�व ि�तीय प� (िवप�ी) को 
ह�ने, तर दािय�व ि�तीय प�ले िलजबापत �थम प� 
(ि�.िव.िव.) लाई बझुाउने बहाल रकमको कर आिद 
ितनु�पन� भएमा �थम प�कै दािय�व ह�ने (सत� नं.१४.२) 
भ�नेसमेतका सत�ह� उ�लेख छ । जसबाट िवप�ीले 
ज�गा मा� िलजमा िलई भवन / िबजनेस क��ले�स 
िनमा�ण गरी बहालमा िदएको ह�दँा सो भवन र ज�गाको 
कर ितन� दािय�व िवप�ीको भएको त�य ��ट 
ह��छ । यसरी का.म.न.पा. नगर प�रषद् को 
िनण�यअनसुारको घर ज�गा कर ितन� दािय�व 
िवप�ीको हो भ�ने त�य ��ट ह��छ । नगर प�रषद् को 
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२०६४/०६५ र ०६५/०६६ को िनण�यसमेतउपर 
चनुौती िदने हक अिधकार िवप�ीमा िनिहत नभएको र 
िनण�य भएको चार वष�पिछ ��ततु गरकेो िनवेदन िवल�ब 
गरी परकेो छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५, 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ तथा 
�थानीय िवकास म��ालयको िमित २०५७।३।३० 
को प�समेतबाट का.म.न.पा. �े�िभ�को घरज�गा कर 
असलु गन� अिधकार का.म.न.पा.मा िनिहत भएको, 
का.म.न.पा. नगर प�रषद ्को िनण�य, िवप�ी र ि�.िव.िव. 
िबच भएको िमित २०५९।१०।२ को ज�गा िलजमा 
िदने िलने स�झौता, आयकर िनयमह�, २०२० को 
िनयम ९ समेतका �यव�थाबमोिजम िनजले िलजमा 
िलई िनमा�ण गरी बहालमा िदएको घर ज�गाको कर 
ितन� दािय�व िवप�ीमा िनिहत रहेको अव�थामा 
आ�नो कत��य र दािय�व�ित िवमखु भई बसेकोले 
करदाताको हैिसयतले घर ज�गा कर ऐन, २०१९ 
को दफा ४(१) बमोिजम घर ज�गाको िववरण दाखेल 
गन� दािय�व वहन गन� पटक-पटक अनरुोध गदा�समेत 
बेवा�ता गरी िववरण पेस दाखेल नगरी बसेकोले 
आफूमा िनिहत अिधकार �योग गन� गरी का.म.न.पा.
बाट िमित २०६८।५।३० मा भएको िनण�य, िमित 
२०६८।६।१ मा �कािशत सूचना, नगर प�रषद ्को 
२०६४/०६५ र ०६५/०६६ को िनण�यसमेतका काम 
कारबाहीह� बदर ग�रपाउ ँ भनी गरकेो �रट िनवेदन 
दूिषत, गैरकानूनी, हकदयैािवहीन, �े�ािधकारिवहीन 
तथा वैकि�पक कानूनी उपचारको माग� प�र�याग गरी 
��ततु गरकेो ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको काठमाड� महानगरपािलका र का.म.न.पा. 
नगरप�रषद ्समेतको िलिखत जवाफ ।

ि�भवुन िव�िव�ालयको का.म.न.पा. वडा 
नं.११ ि�परु�ेर ि�थत िक.नं. ४०२ को �े.फ. १०-
१३-३-० (दश रोपनी ते� आना तीन पैसा) ज�गा 
िवप�ी यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.िल.का 
शकुु�तलाल िहराचनलाई २०५९ साल माघ २ गते 

२+३० वष�का लािग िलजमा िदइएको िथयो । िलजमा 
भवन िदएको नभई ज�गा िदइएको हो । िलजमा िदएको 
ज�गामा २३८४ वग� िम. मा कम नह�ने गरी भवन िनमा�ण 
गनु�  पन�, सोको न�साको �इङ िडजाइन र लागत 
इ�मेट ि�.िव.िव.बाट �वीकृत ह�नपुन�, ज�गाको िलज 
अविध २+३० वष�को ह�ने उ�लेख रहेको र स�झौताको 
सत� नं. ५ मा आिथ�क दािय�वको करबाहेक अ�य 
�योजनको लािग ि�तीय प�ले कुनै अनरुोध गरमेा �थम 
प�को तफ� बाट प�ाचार गन�लगायतका अ�य सहयोग 
गनु�पन� छ भ�ने रहेको छ । स�झौताको सत� नं.१४(२) 
मा िलजमा िलएको ज�गामा भवन िनमा�णप�ात् उ� 
भवनमा स�चालन ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत सबै 
िकिसमको कर स�बि�धत िनकायमा बझुाउने दािय�व 
ि�तीय प�को ह�ने छ; तर ि�तीय प�ले िलजबापत 
�थम प�लाई बझुाउने बहाल रकमको कर आिद 
ितनु�पन� भएमा �थम प�कै दािय�व ह�ने छ भ�ने रहको 
छ । िवप�ीले ि�.िव.िव.सगँ कुनै स�पक� समेत नगरी घर 
ज�गा कर स�बि�धत घर ज�गा �वािम�व �ा� �यि� / 
िनकायले ितनु�पन� भनी एकतफ� �पमा गोरखाप� र 
नेपाल समाचारप� दिैनकमा िमित ०६८।६।२ मा �ेस-
िव�ि� �कािशत गरकेो ह�दँा उ� भवनमा �चिलत 
कानूनबमोिजम कुनै कर ला�ने भए स�बि�धत िनकायमा 
कर बझुाउने दािय�व यी िनवेदकको ह�ने भनी ि�.िव.िव.
को तफ� बाट िमित ०६८।६।६ मा सूचना िनकािलएको 
िथयो । िनवेदकले ज�गा िलजमा िलएको हो भवन 
होइन । स�झौताअनसुार िनवेदकले ज�गामा िनिम�त 
भवन पूण��पमा िनवेदकले नै �योग गन� ह�दँा ि�.िव.िव.ले 
भवनमा ला�ने कर बझुाउने भ�ने कुरा �चिलत कानून, 
स�झौता एवं �यायका मा�य िस�ा�तको �ितकूल 
ह��छ । ि�.िव.िव. र िनवेदकिबच ज�गा िलजमा िदने 
िलने गरी स�झौता भएअनसुार कुनै काम कारबाही गद� 
जादँा िववाद उ�प�न भएमा संिवधानको धारा १०७(२) 
अ�तग�त �याियक उपचारको माग िलई स�मािनत 
अदालतमा आउन िम�दैन । करारीय िवषयव�तमुा 
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धारा १०७(२) अ�तग�त अदालत �वेश गन� 
पाइदँैन । िव�िव�ालयले कर ितनु�  पद�छ भनी िनवेदनमा 
उठाएका कुराह� पूण�त: यस िव�िव�ालयको िहत 
र सरोकारसगँ स�बि�धत रहेका र य�तो अव�थामा 
स�मािनत अदालतबाट ती िवषयव�तमुा बोिलएमा 
�यसले ि�.िव.िव.लाई ग�भीर �पमा असर पन� ह�दँा 
ि�.िव.िव.को सरोकार र िहत गािँसएको िवषयमा 
स�बि�धत प�लाई िवप�ी नबनाएको कारणले 
�ितपािदत िस�ा�तअनसुार िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको ि�भवुन िव�िव�ालय क�ित�परुको 
िलिखत जवाफ ।

ठहर / आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी सिुशलकुमार प�त, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी ई�र अिधकारी, �ी िव�ण�ुसाद उपा�याय, �ी 
मेघराज पोखरलेले �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १३६(१) बमोिजम नगरपािलकाले 
घर ज�गा कर िनधा�रण गरी असलु गन� पाउने भए पिन 
करको दािय�व घर ज�गाका �वािम�ववालालाई वहन 
गराउन ुपद�छ । घर ज�गा कर ऐन, २०१९ को दफा 
४ बमोिजम यो दािय�व घर ज�गाको �वािम�ववालाको 
हो भ�ने देिख�छ । घर ज�गा कर बहालमा ब�नेले 
ितन� होइन, घर ज�गाको दता�वाला �वामीले ितन� हो । 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९४(२) 
बमोिजम गिठत सिमितबाट िनण�य गरी कर लगाएको 
�िुटपूण� छ । कानूनबमोिजम बाहेक कर उठाउन पाइने 
छैन भ�ने संिवधानमा �यव�था छ । गैरसंवैधािनक तथा 
गैरकानूनी तवरबाट कुनै पिन कर लगाउन वा अ�य 
कुनै �कारका दािय�व वहन गराउन िम�दैन । तसथ� 
आव�यक �रट आदेश जारी गरी िनवेदकलाई िववािदत 
घर ज�गा करको दािय�वबाट म�ु ग�रन ु पद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

ि�.िव.िव.को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी नारायण�साद खनालले का.म.न.पा. 
बाट िमित २०६८/६/१ मा �रट िनवेदकको करस�ब�धी 
दािय�व रहेको कुरा उ�लेख गरी �काशन ग�रएको 
सूचनासिहत अ�य �सङ्गमा पिन ि�.िव.िव. उपर दाबी 
ग�रएको छैन । िनवेदकले ज�गा िलजमा िलएको हो । 
भवन िलजमा िलएको नभई सत�अनसुार आफँै िनमा�ण 
गरकेो हो । स�झौताअनसुार ज�गामा िनिम�त भवन 
पूण��पमा िनवेदकले नै �योग गन� गरकेो ह�दँा ि�.िव.िव.
ले भवनमा ला�ने कर बझुाउन ुपद�छ भ�ने कुरा �चिलत 
कानून, स�झौता एवं �यायका मा�य िस�ा�तको 
�ितकूल ह��छ । �रट िनवेदन खारजे ग�रन ुपद�छ भनी 
बहस िजिकर गनु�भयो ।   

का.म.न.पा.को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी च�डे�र �े�, �ी राम�साद 
भ�डारी, �ी दामोदर खड्का, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
बस�त आचाय�, �ी िटकाराम भ�राई, �ी ताराबहादरु 
िसटौला, �ी �काश र�ेमीसमेतले बहस िजिकर 
गनु�भयो । वहाहँ�ले �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६(१) को देहाय (४) बमोिजम 
नगरपािलकाले घर ज�गा कर उठाउन पाउदँछ । �रट 
िनवेदक िनजी तवरका �यापा�रक सं�था भएकाले 
छुट पाउन स�ने अव�था छैन । घर ज�गा कर 
सािबकमा नेपाल सरकारका िनकायले असलु गन� 
गरकेोमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ जारी 
भएप�ात् २०५७ सालदेिख यो कानूनी अि�तयारी 
नगरपािलकामा रहेको छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १३६(१) बमोिजम नगरपािलकाले 
कर उठाउन गरकेो िनण�य कानूनअनकूुल छ । BOOT 
Act मा  पिन यस �कारको िलज िलनेले नै कर ितनु�पन� 
�यव�था रहेको छ । कानूनी अवधारणा िवकासको 
स�दभ�मा िलज िलने �यि�लाई घर ज�गा कर बझुाउने 
कत��यवाला �यि� मा�नपुन� ह��छ । तसथ� का.म.न.पा.
बाट कानूनबमोिजम घर ज�गा कर असलु गन� गरी 
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भएको िनण�यसिहतका काम कारबाही कानूनस�मत 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस 
िजिकरसमेत सिुनयो ।  

अब यसमा िलजमा ज�गा �ा� गरी 
स�झौताअनसुार घर िनमा�ण गररे �यापा�रक करोबार 
गन� क�पनीमा घर ज�गा कर भ�ुान गन� दािय�व रहेको 
छ वा छैन ? िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
हो, होइन ? भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु िववाद 
करारीय �कृितको स�झौता काया��वयन गन� िवषय 
भएकाले �रट �े�ािधकारबाट सनुवुाइ गन� िम�दैन 
भनी उठाइएको �ारि�भक ��को िन�पण सव��थम 
गनु�  आव�यक दिेख�छ । िन:स�देह ��ततु िववाद 
ि�भवुन िव�िव�ालय र िनवेदक यनुाइटेड िव�डस� 
ए�ड इि�जिनयस� �ा.िल.िबच िमित २०५९/१०/२ 
मा भएको स�झौतासगँ स�बि�धत रहेको देिख�छ । 
उि�लिखत स�झौता करारीय �कृितको स�झौता 
हो भ�ने कुरा पिन ��ट नै छ । करारको सत� पालना 
वा करारीय स�ब�ध िनयिमत गन� िवषयमा यस 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारबाट उपचार �दान 
गन� िम�दैन । यस िवषयमा यस अदालतबाट कितपय 
िववादका स�दभ�मा �या�या र िववेचना भएका छन् । 
सो कुरामा अिहले िवमित रा�न ुपन� कुनै कारण छैन । 
तथािप ��ततु िववादको स�दभ� भने फरक िकिसमको 
रहेको छ । �रट िनवेदकले करारीय स�ब�ध िनयिमत 
गन�, गराउन वा करार स�झौताबाट िसिज�त हकको 
�चलनका लािग उपचार माग गरकेो नभएर कानून 
�ितकूल करको दािय�व वहन गराइयो भनी करको 
दािय�व रहने, नरहनेस�ब�धी �� उठाई िनवेदन गरकेो 
पाइयो । कानूनिवपरीत कर उठाउन ह�दँैन । यो संिवधान 
र कानूनी �ावधानसगँ ��य� �पमा जोिडएको �� 
हो । िवषयको �ार�भ करारीय स�झौतासगँ स�बि�धत 
भए पिन िनवेदनमा उठाइएका ��ह� कर असलु गन� 
िवषयमा संिवधान र कानूनका �ावधानको �योगसगँ 

स�बि�धत देिखएको छ । यस अव�थामा केवल 
करारीय स�झौताको कुरालाई मा� हेररे �ािविधक र 
सतही �पमा अथ� �हण गरी यस अदालतमा ��ततु 
ह�न आएको कानूनी ��को िन�पण गन�बाट पि�छन ु
शोभनीय देिखएन ।        

२. अब िववादका अ�य ��ह�तफ�  िवचार 
गदा�, काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ�का घर 
ज�गाको कर उठाउने अिधकार काठमाड� म.न.पा.
मा रहेको कुरामा िववाद गनु�पन� अव�था देिखदैँन । 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १३६ 
को उपदफा (१) मा “नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ�को 
��येक घर ज�गामा नगर प�रषद ्बाट पा�रत भएबमोिजम 
घरको आकार �कार, बनौट र सो घरले चच�को हाता 
क�पाउ�डसमेतको आधारमा तोिकएबमोिजम घर 
ज�गामा कर लगाउन स�ने छ” भनी उ�लेख भएको 
दिेख�छ । यसरी नगरपािलकाले ठेकेको वा लगाएको 
कर, द�तरु, श�ुक, महसलु तथा असलु गन� बाकँ� अ�य 
रकम कुनै �यि�ले नबझुाएमा नगरपािलकाले िविभ�न 
कारबाही र सजाय गन� स�ने �यव�था दफा १६५ मा 
रहेको देिख�छ । �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४० तथा सपिठत अनसूुची ८ 
मा “नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ� लगाउन स�ने 
मालपोत तथा भूिम कर र घर ज�गा करको �यूनतम 
तथा अिधकतम दर तोिकएकोसमेत देिखयो । कानूनले 
घर ज�गा कर लगाउने / उठाउने अिधकार स�बि�धत 
नगरपािलकालाई �दान गरकेो दिेख�छ । यसरी 
लगाइएको घर ज�गा कर बझुाउन ु स�बि�धत �यि� 
(वा क�पनी) को कानूनी दािय�व ह�ने कुरामा समेत 
थप िववेचना गरी रहन ु आव�यक देिखदैँन । ��ततु 
िववादको स�दभ�मा हेदा� ि�भवुन िव�िव�ालयसगँ 
स�झौता गरी ज�गा िलजमा िलई भवन िनमा�ण भएको 
र �यापा�रक �योगमा �याइएको अव�थामा सो घर 
ज�गाको कर बझुाउने दािय�व ज�गाको दता�वाला ि�.
िव.िव.मा रह�छ वा िलजमा िलने प� (�रट िनवेदक 
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१०५१५ - ई�र�साद अिधकारी िव. काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लय, काठमाड�समेत

क�पनी) मा रह�छ भ�ने नै िन�पण गनु�पन� म�ुय िवषय 
देिखयो ।

३. ि�भवुन िव�िव�ालय, के��ीय काया�लय 
क�ित�परुको हक �वािम�वमा रहेको का. िज. का.म.न.पा. 
वडा नं.११ ि�परु�ेर ि�थत िक.नं. ४०२ �े�फल 
१०-१३-३-० (दस रोपनी ते� आना तीन पैसा) 
ज�गा दईु वष�को “िनमा�णाधीन अविध” र “३० (तीस) 
वष�को िलज अविध” रहने गरी िमित २०५९।१०।२ 
मा �यावसाियक क��ले�स िनमा�ण गन� भाडामा िदने / 
िलने गरी िनवेदक यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� 
�ा.िल.सगँ स�झौता भएको देिख�छ । कर रकम भ�ुान 
गन� स�ब�धमा उि�लिखत स�झौताको �करण १४(२) 
मा िन�नानसुारको बेहोरा उ�लेख ग�रएको देिखयोः

“भवन िनमा�णप�ात् उ� भवनमा 
स�चालन ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत 
सबै िकिसमको कर स�बि�धत िनकायमा 
बुझाउने दािय�व ि�तीय प�को (युनाइटेड 
िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.िल.को) ह�ने 
छ । तर ि�तीय प�ले िलजबापत �थम 
प� (ि�भुवन िव�िव�ालय) लाई बुझाउने 
बहाल रकमको कर आिद ितनु�पन� भएमा 
�थम प�कै दािय�व ह�ने छ” ।

४. िनवेदक र ि�भवुन िव�िव�ालयिबच िमित 
२०५९/१०/२ मा स�प�न स�झौताको �करण १४(२) 
मा उ�लेख भएको सत�अनसुार िनवेदक �ा.िल.ले 
ि�भवुन िव�िव�ालयलाई िलजबापत बझुाउने बहाल 
रकमको कर आिद ितनु�पन� भएमा सो रकमबापतको 
कर ितनु� , बझुाउन ु पन� दािय�वस�म िव�िव�ालयमा 
रहने देिख�छ । सो बाहेक भवन िनमा�णप�ात् उ� 
भवनमा स�चालन ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत सबै 
िकिसमको कर स�बि�धत िनकायमा बझुाउने दािय�व 
यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.िल.को ह�ने कुरा 
स�झौतामा उ�लेख ग�रएको सत�बाट ��ट देिख�छ । 

�रट िनवेदकले उ�लेख (दाबी) गरकेो रकम िनवेदक �ा.
िल.ले ि�भवुन िव�िव�ालयलाई िलजबापत बझुाउने 
बहाल रकमबापतको कर नभएर घर ज�गाबापत 
कानूनबमोिजम ला�ने कर हो भ�ने दिेखएको छ । घर 
ज�गा कर ितनु�पन� िवषयमा उि�लिखत स�झौताको 
�करण १४(२) को पिहलो वा�यांश नै आकिष�त ह�ने 
दिेखयो । ि�भवुन िव�िव�ालयलाई िलजबापत बझुाउने 
बहाल रकमबापत ला�ने करबाहेक भवन िनमा�णप�ात् 
उ� भवनमा स�चालन ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत 
सबै िकिसमको कर स�बि�धत िनकायमा बझुाउने 
दािय�व यनुाइटेड िव�डस� ए�ड इि�जिनयस� �ा.
िल.मा नै रहने गरी स�झौतामा नै सत� िकटान ग�रएको 
दिेख�छ । तसथ� स�झौतामा उ�लेख भएको सत� 
�ितकूल ह�ने गरी घर ज�गा करको दािय�व ि�भवुन 
िव�िव�ालयमा रहेको छ भनी िनवेदकले गरकेो दाबी 
मनािसब दिेखएन ।   

५. घर ज�गा कर ऐन, २०१९ को दफा ४ 
तथा दफा ६ बमोिजम घर ज�गाको करस�ब�धी िववरण 
पेस गन� तथा कर च�ुा गन� कानूनी दािय�व सो घर 
ज�गा जसका नाउमँा कायम रहेको छ सोही दता�वाला 
(�वािम�ववाला) मा रह�छ भनी िनवेदकतफ� बाट कानूनी 
�� उठाइएको पाइयो । उि�लिखत तक�  वा िजिकरलाई 
सतही वा आवरणबाट हेन� हो भने िक.नं. ४०२ को 
१०-१३-३-० �े�फल ज�गा ि�भवुन िव�िव�ालयको 
नाममा कायम रहेको कारणबाट घर ज�गा करको दािय�व 
पिन सोही िव�िव�ालयमा रहने हो िक भनी अलमल 
ह�ने ि�थित पिन देिखन स�छ । तर िववािदत िवषयको 
स�दभ�लाई यसरी सीिमत अथ�मा �हण गनु�  मनािसब 
दिेखदैँन । यो दािय�व करारीय स�झौताको आधारमा 
िनधा�रण गनु�पन� देिख�छ । स�झौताका प�ह�ले 
�वीकार गरकेा सत�ह�को अधीनमा रही स�झौताको 
काया��वयन ह�ने गद�छ । यसरी हेदा� िनवेदक �ा.िल. र 
ि�भवुन िव�िव�ालयिबच भएको स�झौताको �करण 
१४(२) अनसुार घर ज�गा कर ितन�, बझुाउने दािय�व 
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िनवेदक �ा.िल.मा रहेको दिेखदँा सो सत� �ितकूल ह�ने 
गरी घर ज�गा कर बझुाउने दािय�व िव�िव�ालयमा 
रह�छ भनी ठहर गन� िम�ने देिखदैँन ।

६. िलजमा घर ज�गा िलने प�को कानूनी 
हैिसयतका �ि�ले हेदा� पिन घर ज�गा कर भ�ुान 
गन� दािय�व िलजमा िलने प�मा रहने देिख�छ । कुनै 
स�पि� िलजको �पमा िलनकुो ता�पय� अ�थायी 
�पमा र सीिमत अथ�मा सो स�पि�उपरको �वािम�व 
�हण गनु�  हो । िलजको अविधमा सो स�पि�को 
वा�तिवक �वािम�ववाला (दता�वाला) को हकमा 
�हण (Eclipse) ला�न पगेुको ह��छ र िलज िलने 
प�मा अ�थायी �पमा केही हक र दािय�व सन� 
प�ुदछ । यही मा�यतालाई आ�मसात् गररे केही 
नेपाल कानूनमा �ावधानह�समेत समावेश भएका 
देिख�छन् । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २ (क) 
को देहाय (४) मा “ज�गावाला” श�दको प�रभाषािभ�  
कुनै “ज�गावालाको हकको ज�गा अ� कसैले भोग 
वा �ि� ब�धक�मा िलई कानूनबमोिजम भोग चलन 
गरी आएको भए �यसरी भोग चलन ग��जेल सो 
�यि�” लाई पिन ज�गावालाको �पमा समेिटएको 
देिख�छ । यसबाट ज�गाको वा�तिवक दता�वालालाई 
मा� “ज�गावाला” वा “�वािम�ववाला” मा�न ुपद�छ भ�ने 
तक�  कानूनसङ्गत देिखन आउदैँन । संय�ु आवासको 
�वािम�वस�ब�धी ऐन, २०५४ को दफा २(घ) मा 
"आवास इकाइ धनी" भ�नाले यस ऐनबमोिजमको 
स�झौतामा उि�लिखत सत�ह�का अधीनमा रही 
आवास इकाई ख�रद गन�, भाडा (िलज) मा िलने वा 
अ�य कुनै पिन िकिसमले भोग गन� �यि� वा सङ्गिठत 
स�ंथा स�झन ुपछ� ” भनी िलजको िवषयसमेत उ�लेख 
भएको देिख�छ । बह�त�लाका सामूिहक आवास 
(Multi-storied Building / Apartment / Flat) 
को अवधारणा, �योग र त�स�ब�धी कानूनका �ि�ले 
हेदा�समेत ज�गाको दता�-ि�थितलाई नै एक मा� 
िनणा�यक आधार मानेर “�वािम�ववाला” िनधा�रण गनु�  

तक� पूण� ह�ने देिखदँनै । तसथ� पिन ��ततु िववादका 
स�दभ�मा ज�गा िलजमा िलने िनवेदक �ा.िल.लाई घर 
ज�गा कर ऐन, २०१९ को दफा ४, दफा ६ समेतका 
कानूनको �योजनका लािग “�वािम�ववाला” भनी 
मा�नपुन� देिखन आयो ।

७. छलफलका स�दभ�मा अ�य केही ��ा�त 
पिन ��ततु ह�न आएको पाइयो । काठमाड�, चाबिहल 
ि�थत तारागाउ ँिवकास बोड�ले ज�गा िलजमा िलएको र 
घर ज�गाको कर ितन� गरकेो छ भनी िव�ान्  अिधव�ा 
�ी बस�त आचाय�ले बहसका �ममा उ�लेख गनु�भएको 
छ । यसैगरी, िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र �े�ले 
�ास (Depreciation) क�ीको सिुवधा स�पि�को 
�वािम�ववालाले पाउने हो; िनवेदक क�पनीले 
आफूलाई �वािम�ववालाको �पमा ��ततु गरी 
उि�लिखत भवनको �ासक�ी दाबी गरी २०७५ साल 
असार मसा�तस�मको आय-�यय िववरण (Balance-
sheet) कर काया�लयमा पेस गरकेो छ; यसरी एकातफ�  
घरको �ासक�ी दाबी गन� र अक�तफ�  घर ज�गा करको 
दािय�व रहदँनै भनी दाबी गन� कुरा िवरोधाभाषपूण� छन् 
भनी िजिकर गद� बहसका �ममा आय-�यय िववरणको 
�ितसमेत इजलाससम� पेस गनु�भएको पाइयो । 
यसरी ��ततु ह�न आएका िजिकरह�का स�दभ�मा 
िवचार गदा�समेत िनवेदक �ा.िल.ले िववािदत घर ज�गा 
करबाट उ�मिु� पाउने अव�था दिेखन आएन ।

८. �रट िनवेदकका प�बाट ि�भवुन 
िव�िव�ालय एक सेवा �दायक शैि�क सं�था भएकाले 
सो िव�िव�ालयको ज�गामा कर लगाउन ह�दँनै भनी 
िजिकर ग�रएकोसमेत पाइयो । ि�भवुन िव�िव�ालय 
ऐन, २०४९ जारी ह�दँा सो ऐनको दफा ३३ को उपदफा 
(२) मा “िव�िव�ालयले �ा� गरकेो दान, दात�य, 
अनदुान तथा अ�य आय�ोत र िव�िव�ालयको 
स�पि�मा कुनै िकिसमको कर ला�ने छैन” भ�ने 
�ावधान रहेकोसमेत िथयो । तर उ� �ावधान  आयकर 
ऐन, २०५८ �ारा िमित २०५८/१२/१९ मा िझिकएको 
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(खारजे भएको) पाइयो । खारजे भइसकेको ऐनको 
�ावधानलाई आधार बनाएर सिुवधा �ा� ह�न स�ैन । 
�यसमा थप के कुरा पिन िवचारणीय देिख�छ भने यिद 
िव�िव�ालयबाट नै करको असलुी गन� स�दभ� रहेको 
ह���यो भने तत् अव�थामा सिुवधाका कुनै स�दभ�ह� 
िवचारणीय पिन ब�ने अव�था रहन स��यो । यस 
अव�थामा पिन कुनै शैि�क सं�थालाई कर लगाउने 
वा नलगाउने भ�ने कुरा कानूनी अि�तयारीिभ� 
रहेर तत् स�ब�धी िनधा��रत कानूनी �ि�याअनसुार 
छुट वा िमनाहा िदने वा निदने भनी स�बि�धत 
िनकायबाट िन�पण ग�रन ुपन� िवषय देिख�छ । केवल 
शैि�क सं�थासगँ भएको स�झौतालाई आधार मानेर 
घर ज�गा कर छुट ह�नपुद�छ भ�ने िजिकर उिचत 
देिखदँनै । यसका अित�र� ��ततु िववादको 
ि�थितसमेत फरक िकिसमको देिख�छ । िववािदत 
घर ज�गा कर िव�िव�ालयबाट असलु ग�रने नभएर 
िव�िव�ालयको ज�गा िलजमा िलई भवन िनमा�ण गरी 
�यापा�रक काय� स�चालन गरी आएको �ा.िल.बाट 
असलु गन�स�ब�धी िवषय भएकाले शैि�क सं�थाको 
ज�गा हो भ�ने तक� को आधारमा घर ज�गा करको 
दािय�वबाट िनवेदक �ा.िल.ले फुस�द पाउने अव�था 
देिखएन । 

९. अतः िनवेदक यनुाइटेड िव�डस� ए�ड 
इि�जिनयस� �ा.िल.ले ि�भवुन िव�िव�ालयको िक.नं. 
४०२ �े.फ.१०-१३-३-० ज�गा िलजमा िलई भवन 
िनमा�ण गरी �यापा�रक कारोबार गरकेो स�दभ�मा 
िनवेदक �ा.िल.बाट घर ज�गा कर असलु गन� भनी 
काठमाड� म.न.पा.बाट िविधस�मत �पमा िनण�य 
भएको दिेखएको र सो िनण�य एवम् काम कारबाहीको 
कारणबाट िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारमा 
आघात पगेुको नदेिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
�रट आदेश जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । साथै, यस अदालतबाट िमित २०६८/६/२९ 
मा जारी ग�रएको अ�त�रम आदशेसमेत र� ह��छ । 

दायरीको लगत क�ा गरी, आदशे िव�तुीय �णालीमा 
�िव� गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत : सजृना गौतम
इित संवत् २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७६।८।८

०७१-CI-१११६

म�ुा:- िनषेधा�ा / परमादेश

पनुरावेदक / िलिखत जवाफकता� : िज�ला पसा�, 
गा.िव.स. िबजबिनया वडा नं. ३ ि�थत 
�ी नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक 
िव�ालयसमेत

िव��
��यथ� / िनवेिदका : िज�ला पसा�, गा.िव.स. 

िबजबिनया वडा नं. ३ मा घर भई हाल 
िज�ला पसा�ि�थत �ी नेपाल राि��य िन�न 
मा�यिमक िव�ालय, िबजबिनयाको �थायी 
�ाथिमक िश�क असम�ुना खातनु

�नण�य नं. १०५१६
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§ िश�ा ऐन तथा िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को दफा ३० ले अिधकार �दान 
नै नगरकेो िवषयमा अिभभावक भेलाको 
सव�स�मत िनण�य आधार देखाई िश�क 
सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम �थायी 
िनयुि� �ा�त िश�कलाई पटकपटक 
हािजर ह�न जादँा िव�ालयमा हािजर 
नगराई फका�उन े काय� कानूनस�मत 
नदेिखने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदकका तफ� बाट :
िनवेिदकाका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :-
माननीय �यायाधीश �ी कुलर�न भतु�ल
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

आदेश
�या.मीरा खडका : त�कालीन �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस �कार रहेको छः-

त�य ख�ड
पसा� िज�ला, गा.िव.स. िबजबिनया वडा नं. 

३ ि�थत �ी नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालय 
िबजबिनया िश�ा ऐन�ारा विण�त एक सामदुाियक 
िव�ालय हो । उ� िव�ालयको �र� रहेको �ाथिमक 
िश�क पदमा िश�क सेवा आयोग सानोिठमी 
भ�परुको च.नं. १५०२, िमित २०७१।३।२४ को 

िसफा�रसअनसुार िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय, 
पसा�बाट िश�ा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) 
को प�र�छेद १७ िनयम ९५ बमोिजम मैले �थायी 
िनयिु� प�समेत िमित २०७१।६।६ मा बिुझसकेको 
छु । उ� िनयिु�प� िलई िमित २०७१।६।७ गते िवप�ी 
िव�ालयमा हािजर ह�न जादँा िवप�ी �धाना�यापकले 
मलाई िश�क हािजरी कापीमा हािजर नगराई िज�ला 
िश�ा काया�लय, पसा�मा जान ु भनी िफता� पठाई 
िदएबाट मैले िमित २०७१।६।८ मा िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, पसा�मा सो बेहोरा िलिखत जानकारी 
गराएको ह� ँ।

िज�ला िश�ा काया�लयले तोिकएको 
िव�ालयमा नै हािजर ह�न जान ु भनेकोले पनुः िमित 
२०७१।६।२४ गते िवप�ी िव�ालयमा �थायी 
िनयिु� प�सिहत हािजर ह�न जादँा िव�ालयका 
�धाना�यापकले उ� �थायी िनयिु� प�को पछािड 
हािजर नगराउने बेहोरा जनाई दरिपठ गरी सो िनयिु� 
प�सिहत पनुः िफता� पठाई िदनभुयो । �यसपिछ मैले 
अ�य कुनै सहारा नपाई िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�मा गई हािजर गराई पाउ ँभ�नेबार ेिनवेदन िदएको 
िथए ँ। 

िज�ला �शासन काया�लय, पसा�बाट हािजर 
गराउने स�ब�धमा च.नं. ७६०, िमित २०७१।६।२८ 
को प� िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लयमा पठाई 
िव�ालयमा जान ु भनी मौिखक िनद�शन िदएको 
ह�दँा मैले सोही िदन िव�ालयमा हािजर ह�न जादँा 
िवप�ी �धाना�यापकले झन् आ�ोिषत भई 
िव�ालयमा हािजर नगराउनेसमेतको ठाडो जवाफ 
िदई िव�ालय हातािभ�बाट �वेशमा रोक लगाउन ु
भयो । मलाई िज�ला िश�ा काया�लय, पसा�को प�ानसुार 
िव�ालयमा हािजर गराउने दािय�व िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ९४ को दहेाय (व) बमोिजम िवप�ी 
िव�ालयका �धाना�यापकको हो । अतः िवप�ीह�ले 
कानूनी दािय�व पूरा नगरबेाट िनवेिदकाको नाग�रक 
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अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ४, ५(क), ६(७), 
१२, १३, १७ �ारा �द� अिधकारसमेत कुि�ठत ह�न 
जाने भएकोले �थायी िनयिु� प�सिहत �वेश गन�मा 
बाधा अवरोध नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा अ�त�रम आदेशसिहतको िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । साथै िनयिु� प�बमोिजम मलाई 
िव�ालयमा हािजरी गराई िश�ण पेसा रोजगार गन� िदन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेिदका असम�ुना 
खातनुको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो होइन ? 
�य�तो आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार र कारण 
भए सोसमेत उ�लेख गरी कानूनबमोिजम सूचना 
�याद तामेल भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी नं. १ र २ को हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त र िवप�ी नं. ३ र 
४ को हकमा पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
हेट�डामाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  होला भनी 
िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ 
पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । यसमा 
िनवेिदकाले अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी माग 
गनु�भएको स�ब�धमा िवचार गदा� अ�त�रम आदेश 
जारी नगदा� िनवेिदकालाई अपूरणीय �ित ह�न स�ने 
अव�था िनवेदनको बेहोराबाट देिखन नआएकोले 
हाललाई िनवेिदकाको मागबमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी गनु�पन� देिखन आएन । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।७।३ मा 
भएको आदेश । 

िज�ला पसा� , गा.िव.स. िबजबिनया वडा नं. 
३ ि�थत �ी नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालय, 
िबजबिनया स�चालन गन� गाउ ँ घरका जनताह� र 
अिभभावकह�को सहयोगमा िनज अिभभावकह�को 

केटाकेटीह�लाई पठन पाठन गराउने उ�े�यले 
अिभभावकह�को सव�सहमितबाट नै स�चालन 
ग�रएको हो । अिभभावकह�को दबाबको कारणबाट 
िनवेिदकालाई िव�ालयमा हािजर नगराएको हो । उ� 
िव�ालयका अिभभावकह�को िमित २०७१।६।२६ 
मा भेला बसेकोमा सो भेलाबाट िनवेिदकालाई यस 
िव�ालयमा हािजर नगराउने सव�सहमितबाट िनण�य 
भएको ह�दँा सोही िनण�यअनसुार नै िनवेिदकालाई 
हािजर नगराइएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ी नेपाल राि��य िन�न 
मा�यिमक िव�ालय िबजबिनया तथा उ� िव�ालयका 
�धाना�यापकसमेतको िलिखत जवाफ । 

िज�ला �शासन काया�लय, पसा�को च.नं. 
७६०, िमित २०७१।६।२८ को प�बाट िनजलाई 
हािजर गराउन प� लेिखआएकोमा िनजलाई िनयिु� 
�दान ग�रएको िव�ालयमा िमित २०७१।७।२६ गतेका 
िदन िव�ालयसगँ आब� भएका केही अिभभावकह� 
भेला भई हािजर नगराउन सव�स�मत िनण�य गरकेो र 
िनण�य �ितिलिप काया�लयमा �ा�त भएकोमा वातावरण 
सामा�य बनाई िनजलाई हािजर ह�न पठाउन काया�लयले 
पहल ग�ररहेको बेला िनज िवप�ी असम�ुना खातनुले 
स�मािनत अदालतमा �रट दायर गरकेो ह�नाले 
िव�ालयसगँ आब� अिभभावक (समदुाय) िबच तनाव 
बढ्ने अव�था देिखएकोमा समदुायिबचको तनावलाई 
सामा�य बनाउन काया�लयले समय न�याएकोले 
काया�लयबाट ताकेता गदा� अिभभावक (समदुाय) 
िबच तनाव बढ्ने अव�था देिखएकोले िनजलाई पनुः 
स�झाई बझुाई सहज वातावरण कायम गरी हािजर ह�न 
पठाइएको हो । िनजले लगाएको आरोप कपोलकि�पत 
र झ�ुा भएकोले बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िज�ला िश�ा काया�लय, पसा� तथा आ�नो हकमा 
समेत िज�ला िश�ा अिधकारी बरख�ुसाद रजकको 
िलिखत जवाफ ।

िश�ा आयोगको �ित�पधा��मक परी�ा�ारा 
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छनौट भई िज�ला िश�ा काया�लय, पसा�को च.नं. 
८६६, िमित २०७१।६।५ को िनयिु� प� �ा�त 
गरी नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालय, 
िबजबिनयाको �ाथिमक िश�क पदमा िनय�ु भएक� 
िनवेिदका असम�ुना खातनुलाई उ� िनयिु� प�सिहत 
िव�ालयमा �वेश गन� कुनै बाधा अवरोध नगनु� , 
नगराउन ु भनी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
८(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको 
आदशेसिहत िनवेिदकालाई ��ततु आदशेको �ितिलिप 
�ा�त िमितले २४ घ�टािभ� िव�ालयमा हािजर गराई 
िनयिु�बमोिजमको अ�यापन गन� गराउने पेसा रोजगार 
िदन ु िदलाउन ु भनी िवप�ी नेपाल राि��य िन�न 
मा�यिमक िव�ालय, िबजबिनया एवं �धाना�यापक 
िवप�ी सराजलु िमया गदीसमेतका नाउमँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम नै 
परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रिदएको छ । साथै 
अिभभावक भेलाको गैरकानूनी िनण�यको बहानामा 
�थायी िशि�का िनवेिदकालाई िव�ालयमा हािजर 
गराई अ�यापन गन� गराउने काय�मा ��य� �पमा 
अवरोध गन� नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालय, 
िबजबिनयाका �धाना�यापक सदाजलु िमया गदीलाई 
�चिलत िश�ा ऐन तथा िनयमावलीसिहतको स�ब� 
सेवा सत�स�ब�धी कानूनअनसुार जो जे कारबाही 
गनु�पन� हो यो आदेश �ितिलिप �ा�त भएको िमितले 
एकमिहनािभ� कारबाही गरी गराई सोको िलिखत 
जानकारीसमेत यस अदालतलाई िदन ुर अब उ�ा�त 
यस�कारका अव�थाह� देिखन आएमा त�काल 
िज�ला िश�ा काया�लयमा काज हािजरका �पमा राखी 
कानूनबमोिजम गरी सम�या समाधान गनु�  गराउन ुभनी 
िज�ला िश�ा काया�लय, पसा� एवम् स�बि�धत िज�ला 
िश�ा अिधकारीका नाउमँा िनद�शना�मक आदेशसमेत 
जारी ग�रएको छ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७१।९।३० मा भएको 
आदशे ।

नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालय, 
िबजबिनयामा एक जना िशि�का िदपमाला कुमारीको 
दरब�दी रही काय�रत रहकोमा िनजको अ�य� 
स�वा भएको स�ब�धमा म�यमा�चल �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालयलमा िनवेदन परी कारबाही अगािड बढाई 
अब उपरा�त य�तो स�वा नगनु�  नगराउन ु भनी 
िज�ला िश�ा काया�लयलाई िनद�शनसमेत जारी गरेको 
अव�थामा उ� ठाउमँा िनवेिदकालाई दरब�दीसिहत 
िनय�ु गरकेोले िनजलाई हािजर गराउने स�ब�धमा 
िज�ला िश�ा काया�लय, पसा�सगँ सम�वय गरी 
आव�यक िनकासा िदन आ�ह गरी आएको िथए ँ। सोही 
समयमा िवप�ीले �रट िनवेदन दायर गनु�भएको रहेछ । 
म पनुरावेदकले िज�ला िश�ा काया�लयको िनद�शनको 
कुनै अव�ा गरकेो पिन होइन । िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ९४ मा िव�ालयको शैि�क 
वातावरण गणु�तर कायम रा�ने िव�ालयको िश�क 
कम�चारीसमेतसगँ सम�वय गरी िश�क, कम�चारी, 
िव�ाथ� र अिभभावकह�िबच पार�प�रक सहयोगको 
वातावरण िसज�ना गन� काम, कत��य �धाना�यापकको 
ह�ने भ�ने �यव�था छ । म पनुरावेदकले िनवेिदकाको 
िनयिु� र पद�थापन स�ब�धमा िज�ला िश�ा 
काया�लयको स�पक� मा रही िनकासा माग ग�ररहेको 
अव�थामा िव�ालयको िवषम प�रि�थितउपर कुनै 
िवचार नै नगरी मलाई कारबाहीसमेत गनु�  भनी जारी 
भएको आदेश कानूनसङ्गत नभएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला उ�टी गरी िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सराजलु 
िमया राउत गदीले यस अदालतमा दायर गरेको 
पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक 

पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदनप�सिहतको स�पूण� िमिसल अ�ययन गरी 
िवचार गदा�, यसमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
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िमित २०७१।९।३० मा भएको आदेश िमलेको छ वा 
छैन ? पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो 
वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पसा� िज�ला, 
गा.िव.स. िबजबिनया वडा नं. ३ ि�थत �ी नेपाल 
राि��य िन�न मा�यिमक िव�ालयमा �र� रहेको 
�ाथिमक िश�क पदमा िश�क सेवा आयोगको 
िसफा�रसअनसुार िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय, 
पसा�बाट मैले �थायी िनयिु� िलई िवप�ी िव�ालयमा 
हािजर ह�न जादँा िवप�ी िव�ालयसमेतले हािजर 
नगराएकोले िनवेिदकालाई िव�ालयमा हािजरी गराई 
िश�ण पेसा रोजगार गन� िदन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनषेधा�ासिहतको परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िनवेदन दाबी रहेको 
देिखयो । उ� िव�ालयका अिभभावकह�को िमित 
२०७१।६।२६ मा बसेको भेलाबाट िनवेिदकालाई 
उ� िव�ालयमा हािजर नगराउने सव�स�मत िनण�य 
भएको ह�दँा सोही िनण�यअनसुार नै िनवेिदकालाई 
हािजर नगराइएको हो भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
िव�ालयसमेतको िलिखत जवाफ रहेकोमा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िनवेदन मागबमोिजम 
िनद�शना�मक आदेशसिहत परमादेश जारी गरकेो 
देिखयो । उ� आदेशउपर िच� नबझुाई िवप�ी 
सराजलु िमयासमेतको ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
रहेछ ।

पनुरावेदकको पनुरावेदनप�मा मूलतः म 
पनुरावेदकले िनवेिदकाको िनयिु� र पद�थापन 
स�ब�धमा िज�ला िश�ा काया�लयको स�पक� मा 
रही िनकासा माग ग�ररहेको अव�थामा िव�ालयको 
िवषम प�रि�थितउपर कुनै िवचार नै नगरी मलाई 
कारबाहीसमेत गनु�  भनी जारी भएको आदेश 
कानूनसङ्गत नभएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला उ�टी गरी िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िजिकर िलएको देिखयो । 

२. अब उपयु�� पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� िश�क सेवा आयोगको �ित�पधा��मक परी�ाबाट 
सफल भएक� िनवेिदकालाई �र� रहेको �ाथिमक 
�तरको िशि�का पदमा �थायी िनयिु� िदएको भ�ने 
िनवेदनसाथ संल�न िज�ला िश�ा काया�लयको च.नं. 
८६६ िमित २०७०।०६।०५ को िनयिु� प�को 
�ितिलिपबाट दिेख�छ । िवप�ी नेपाल राि��य िन�न 
मा�यिमक िव�ालय, िबजबिनयामा �ा.िव. �तरको 
िश�क पद �र� रहेको भ�ने त�यलाई यी पनुरावेदकले 
इ�कार गन� सकेको दिेखदैँन । अिभभावकह�को 
भेलाबाट िनवेिदकालाई उ� िव�ालयमा हािजर 
नगराउने सव�स�मत िनण�य भएको ह�दँा सोही 
िनण�यअनसुार नै िनवेिदकालाई हािजर नगराइएको 
हो भ�ने कुरा यी पनुरावेदकले पेस गरकेो िलिखत 
जवाफमा उ�लेख गरेको देिखयो । यसै स�दभ�मा उ� 
अिभभावकको भेलाबाट भएको उपयु�� िनण�यको 
वैधािनकता स�ब�धमा सोसगँ स�बि�धत कानूनी 
�यव�था यहा ँउ�लेख गन� सा�दिभ�क ह�ने देिखयो ।

३. िश�ा िनयमावली, २०५९ िनयम ३० मा 
रहेको "िश�क अिभभावक सङ्घ" स�ब�धी �यव�थाले 
िव�ालयमा "िश�क अिभभावक सङ्घ" रहने र सो 
सङ्घको काय� सिमितले िव�ालय िश�ाको गणु�तर 
कायम गन� गराउनेसमेतका काय�ह�मा िव�ालयलाई 
आव�यक सहयोग गन� र सझुाव िदनेस�मको अिधकार 
�दान गरकेो भए पिन अिभभावकको भेलाले िश�क 
सेवा आयोगबाट िसफा�रस भई �थायी िनयिु� 
�ा�त गरी िव�ालयमा हािजर ह�न आएको कुनै 
िशि�कालाई हािजर गराउने वा नगराउने िनण�य गन� 
वा �धाना�यापकलाई सो स�ब�धमा िनद�शन िदने 
अिधकार िदएको देिखदँनै । यसरी िश�ा ऐन तथा 
िनयमावलीले अिधकार �दान नै नगरकेो िवषयमा 
अिभभावक भेलाको सव�स�मत िनण�य आधार दखेाई 
िश�क सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम �थायी 
िनयिु� �ा�त िश�क िनवेिदकालाई पटकपटक हािजर 
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ह�न जादँा िव�ालयमा हािजर नगराई फका�उने यी 
पनुरावेदकसमेतको काय� कानूनस�मत देिखन आएन ।

४. त�काल बहाल रहेको नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को 
ख�ड (च) ले नेपाली नाग�रकलाई कुनै पेसा, रोजगार 
उ�ोग र �यापार गन� �वत��ताको हक ��याभूत गरकेो 
देिख�छ भने िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
९५ को उपिनयम (१) मा आयोगबाट िनयुि�को 
लािग िसफा�रस भएको उ�मेदवारलाई िज�ला िश�ा 
अिधकारीले िसफा�रस �ा�त भएको िमितले तीस 
िदनिभ� िनयुि� िदनुपन� र �यसरी िनयु� िश�कले 
िनयुि� प� बुझेको िमितले प�� िदनिभ� स�बि�धत 
िव�ालयमा हािजर ह�नुपन� गरी �प� कानूनी �यव�था 
गरकेोसमेत देिख�छ । यसरी कानूनबमोिजम िनयिु� 
प� �ा�त गरकेो िश�कलाई पद�थापन ग�रएको 
िव�ालय वा सो िव�ालयको �धाना�यापकले कानूनी 
अिधकारिबना �वे�छाचारी �पमा हािजर नगराउने हो 
भने नाग�रकको उ� पेसा, रोजगार उ�ोग र �यापार 
गन� मौिलक हकबाट वि�चत ह�नाको साथै िश�ा 
ऐन र िनयमावलीले गरकेो कानूनी �यव�थासमेत 
औिच�यहीन ह�न प�ुने देिख�छ ।  

५. कुनै साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले 
कानूनबमोिजम आफूलाई तोिकएको दािय�व र 
िज�मेवारी पूरा नगरकेो कारणबाट कसैको कानून 
�द� हक अिधकारमा आघात पगेुको अव�थामा 
�य�तो साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीलाई 
कानूनबमोिजमको दािय�व पूरा गन� लगाई �यि�को 
�य�तो कानून �द� हक अिधकारको �चलन गराउन 
परमादेशको आदशे जारी गन� ग�र�छ । �यसैगरी कुनै 
पिन �यि�को कानून �द� हक अिधकारमा आघात 
प�ुने �बल आशंकाको िव�मानता रहेको अव�थामा 
�यसलाई रो�न िनषेधा�ाको आदेश जारी गरी 
�यि�को �य�तो कानून �द� हक अिधकारउपर 
आघात प�ुन निदन ु िनषेधा�ाको मूल उ�े�य हो । 

��ततु म�ुाको स�दभ�मा ��यथ� िनवेिदका िश�क 
सेवा आयोगबाट कानूनबमोिजम िलइएको �ाथिमक 
िव�ालयको िश�कको परी�ा उ�ीण� भई  िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट िमित २०७१ ६।५ को िनयिु� 
प�समेत �ा�त गरी नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक 
िव�ालय िबजबिनयामा �ा.िव. �तरको ततृीय �ेणीको 
िश�क पदमा पद�थापना भइसकेको अव�थामा 
कानूनबमोिजमको अविधिभ� िव�ालयमा हािजर ह�न 
गएक� िनवेिदकालाई हािजर गराई अ�यापनको काय�मा 
लगाउने कानूनी कत��य सो िव�ालयका �धाना�यापक 
यी पनुरावेदकको हो । िनवेिदका �थायी िनयिु�प� 
िलई सो िव�ालयमा हािजर ह�न जादँा यी पनुरावेदकले 
सो िनयिु�प�को पछािड हािजर नगराउने बेहोरा 
जनाई िनयिु�प� नै िफता� गरेको भ�ने िनवेिदकाले 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो िनयिु�प�को पछािड 
उि�लिखत बेहोराबाट देिख�छ भने यी पनुरावेदक 
�वयंले �थायी िनयिु� �ा�त िनवेिदकालाई हािजर गन� 
र अ�यापन गन� निदएको कुरालाई पनुरावेदनप� तथा 
िलिखत जवाफमा समेत �वीकारकैे पाइ�छ । यसरी 
�धाना�यापक ज�तो पदमा आसीन �यि�ले िश�ा ऐन 
तथा िनयमावलीबमोिजम आफूलाई स�ुपेको कत��य 
र दािय�वको पालना गरी आ�नो पदीय मया�दामा 
रहनपुन� �यि�ले कानूनले स�ुपेको कत��य तथा दािय�व 
पूरा नगरबेाट िनवेिदकाको सिंवधान तथा नाग�रक 
अिधकार ऐन�ारा �द� पेसा रोजगार गन� पाउने हक 
अिधकारमा आघात प�ुन जाने ि�थित रहन गएको 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा िनवेिदकाको उ� हक 
अिधकार संर�ण गन� तथा कानूनले स�ुपेको कत��य 
पूरा नगरी आ�नो पदीय मया�दासमेत कायम नगन� यी 
पनुरावेदकलाई िश�ा ऐन तथा िनयमावली िश�ा ऐन 
तथा िनयमावलीसिहतको स�ब� सेवा सत�स�ब�धी 
कानूनअनसुार जो जे कारबाही गनु�पन� हो कारबाही गरी 
गराई सोको िलिखत जानकारीसमेत अदालतलाई िदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको िनद�शना�मक आदेशसिहतको 
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िनषेधा�ाय�ु परमादेश जारी गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला कानूनस�मत नै 
देिखन आयो । 

६. अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट यी पनुरावेदकसमेतको गैरकानूनी 
काय� र गैरिज�मेवारपूण� �यवहारले िनवेिदकाको पेसा 
रोजगार गन�लगायतका हक अिधकार हनन ह�न गएको 
र िनवेिदकालाई हािजर नगन� नगराउने आशंकाको 
ि�थितसमेत िव�मान रही रहेको अव�थामा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।९।३० 
मा िनद�शना�मक आदेशसिहतको िनषेधा�ाय�ु 
परमादेश जारी गन� गरी भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक सराजलु िमया राउत 
गदीसमेतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : भगवती शमा� ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।९।९

म�ुा : ठगी

०७०-CR-०२९३
पनुरावेदक / वादी : िज�ला रौतहट, िपप�रया दोि�तया 

गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ६ ि�थत 
�ी िशवशंकर �ा.िव.का �धाना�यापक 
जगतिकशोर मि�लकसमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला रौतहट, गौर नगरपािलका 

वडा नं. ९ ब�ने िव�दे�वर�साद केशरीसमेत

०७१-CR-०४१६
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला रौतहट, गौर 

नगरपािलका, वडा नं. २ घर भई राि��य 
वािण�य ब�क, शाखा काया�लय गौरका 
खजा�ची राजेश�साद जैसवाल

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला रौतहट, िपप�रया दोि�तया 

गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ६ ि�थत 
�ी िशवशंकर �ा.िव.का �धाना�यापक 
जगतिकशोर मि�लकसमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

§ ठगीको महलअ�तग�तको कसुर 
सरकारवादी भई च�ने म�ुासमेत ह�दँा 

�नण�य नं. १०५१७
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उ� महलअ�तग�त सरकारले अिभयोगप� 
दायर गरकेो ि�थितमा सो ठगीको महलको 
१ न.ं अनुसार म�ुा चलाउन िम�दैन; 
ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, २०६४ 
अ�तग�त मु�ा चलाउनु पछ� भनी मु�ा नै 
खारजे गन� निम�ने ।

(�करण नं.२)
§ अपराधको मा�ानुसार सजायको िनधा�रण 

गनु�पद�छ । ठूलो अपराध गन� र तुलना�मक 
�पमा सान ुअपराध गन� अपराधीलाई एउटै 
सजाय गनु� �यायसङ्गत ह�दैँन । �यसकारण 
सजाय िनधा�रण गदा� अपराधको ग�भीय�, 
अपराध गदा�को प�रि�थित र �चिलत 
कानूनी �यव�था हनुे�पन� । 

(�करण नं.७)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी राजे�� 
िसंह भ�डारी

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
राम�साद भ�राई, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सितश झा, �ी �स�न कृ�णदास

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क १२, िन.नं.९३१०

स�ब� कानून : 
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी िग�रराज गौतम
रौतहट िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

मा. �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः-

िशवशकंर �ा.िव. िभमडावर, वडा नं. ६ 
को नाउमँा राि��य वािण�य ब�क, शाखा काया�लय 
गौरमा म �धाना�यापक जगतिकशोर मि�लक र 
सिमितका सद�य गोपाल साहको संय�ु ह�ता�रबाट 
खा.नं. ९५८(ख) को खाता स�चालन भई सो 
खाताबाट िव�ालयले स�पूण� आिथ�क कारोबार गद� 
आइरहेको �ममा ब�कबाट िमित २०६६।२।२५ 
गतेका िदन २०३३१३५१ देिख ०३३१३७५ 
नं. स�मको २५ थान चेकबकु िव�ालयले �ा� 
गरकेोमा सोही चेकम�येका चेक नं. ०१३३१३५९ 
बाट �. १२,५००।- हामी िनवेदकम�येका म �.अ. 
जगतिकशोर मि�लकले िमित २०६६।४।२२ गतेका 
िदन ब�कबाट भ�ुानी िलएको, राजदवे राय यादवलाई 
चेक नं. ०३३१३६१ को चेकबाट �. १,५२,०००।- 
भ�ुानी बझुी िलई िमित २०६६।५।१ गतेका िदन 
ब�कमा पठाउदँा खातामा �. ८,०००।- घटी रहेको 
कुरा टोकन िदने िवप�ी ब�कको कम�चारीबाट ब�ुन 
आएकोले सोही समय घटी रकम िव�ालयको खातामा 
म �.अ. जगतिकशोर मि�लकले ज�मा गरपेिछ राजदेव 
राय यादवलाई चेक नं. ०३३१३६१ को भ�ुानी 
भएको र सोही िमित २०६६।५।१ गतेमा नं. ०६६ 
�ावण मिहनामा ब�कबाट िव�ालयले गरकेो आिथ�क 
कारोबार ब�क �टेटमे�ट िलदँा सोही �टेटमे�टमा िमित 
२०६६।४।१२ गतेका िदन चेक नं. ०३२८३५२ 
बाट मोहनकुमारले िव�ालयको खाताबाट �. 
२,५०,०००।- भ�ुानी िलएको हो । उ� �ी िशवशकंर 
�ा.िव. िभमडावर वडा नं. ६ को राि��य वािण�य ब�क 
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गौर शाखामा स�चालन च�ती िहसाब नं. ९५८/२(ख) 
को खाताको सरकारी रकम िझ�ने खाने मनसायले 
िवप�ी ब�कका कम�चारीह� िमली फज� लेटर�याड 
िकत� छाप मोहर िकत� ह�ता�रको आधारमा आ�नो 
गटुमेलका �यि�लाई िव�ालयको चेक �दान गरी 
सो चेकबाट िकत� छाप मोहर िकत� ह�ता�र सबै ब�क 
कम�चारीह�ले सदर गरी िव�ालयको खाताबाट �यित 
ठुलो रकम �. २,५०,०००।- �पैया ँ िझक� िझकाई 
बाडँी चुडँी खाएकोले िवप�ीह�उपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �.अ. 
जगतिकशोर मि�लकसमेतको जाहेरी दरखा�त ।

राि��य वािण�य ब�क शाखा काया�लय, गौरले 
िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटलाई प�ाचार गदा� 
�.२,५०,०००।- रकम भ�ुानी भएको चेक स�ब�धमा 
उ� चेक मोहनिकशोर मि�लकको नाउमँा िखिचएको र 
सो चेक ब�कमा अिनल यादव चेकपछािड लेखी टोकन 
लगेको र सो टोकनको आधारमा टोकन िलने �यि�ले 
भ�ुानी िदई गएको, उ� चेकको द�तखत जाचँ गन� 
कम�चारी स. पाचँ� ओम�साद खनाल रहन ुभएको तथा 
रकम भ�ुानी िदने कम�चारी खजा�ची राजेश�साद 
जयसवाल रहन ु भएको भ�नेसमेत बेहोराको च.नं. 
२१७, िमित २०६६।५।१२ को प� ।

िज�ला रौतहट, गा.िव.स. िपप�रया (दो.) 
भीमडावर, वडा नं. ६ ि�थत िशवशंकर �ाथिमक 
िव�ालयलाई िव�ालय भवन िनमा�णका लािग िज�ला 
िश�ा काया�लयमाफ� त �वीकृत बजेट क�रब �. 
५,५०,०००।- म�ये दो�ो िक�तामा �ा� रकमबाट 
सो रकम अिनयिमत तवरले िनकाली ��ाचार गरकेो 
भ�ने िव�ालयको दाबी रहेको ब�कमा ह�ता�र गन�मा 
सहायक पाचँ� ओम�साद खनाल (५५३६), चेकवकु 
ISSUE गन�मा सहायक पाचँ� िव�दे�री�साद केशरी 
(५३४३), रकम भ�ुानी िदने खजा�ची राजेश�साद 
जयसवाल (५१७०) रहेको भनी ब�कबाट लेखी 
आएको छ । ��ततु केशमा िव�ालयको लेटर�याड, 

छाप र �कृित हेदा� जे जनु �कारले भए पिन साव�जिनक 
सं�थाको �. २,५०,०००।- रकम िनकाली िहनािमना 
गरी ��ाचारज�य काय� गरकेो देिखन आएकोले 
िनजह�उपर कानूनी कारबाहीको लािग स�कलै 
केस फायल पठाएको छ भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
�शासन काया�लय, रौतहट गौरको प� ।

�ितवादी ओम�साद खनालले द�तखत 
नमनुा काड�मा चेक नं. C/४३ ०३२८३५२ नं. को 
चेकबाट �. २,५०,०००।- �पैया ँ िझकेको तर चेक 
र द�तखत नमनुासमेतको ह�ता�र एक आपसमा मेल 
नखाएको भए तापिन िनज �ितवादीले चेक ठीक छ 
भनी द�तखत गरी िदएको ।

िकत� ठगीको वारदात मैले गरकेो छैन । तर 
मैले चेकमा भएको द�तखत र उ� िहसाब नं. को 
नमनुा काड� भएको ह�ता�र जाचँ गदा� ठीक होला भनी 
मैले चेकमा सही गरी भ�ुानी िदन ुभनी पठाएको ह� ँ । 
सो चेक तथा द�तखत नमनुा काड�मा भएको सहीछाप 
एक आपसमा मेल नखाएकोले आषाढ मिहनाको िभड 
भएको कारणबाट ठीकै छ भनी सहीछाप गरी पठाएको 
ह� ँ। सो भ�ुानी खजा�ची राजेश�साद जयसवालले नै 
िदएको ह�नपुछ�  । मेरो अिधकार�े� �.५०,०००।- देिख 
�.१,००,०००।- स�म मा� िदने हो । उ� चेकमा ठीक 
छ भनी मैले सही गरकेो ह�दँा उ� सही हेरी पिहचान 
गरी सनाखत गरी िदए ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ओम�साद खनालले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िकत� ठगीको वारदात मैले गरकेो होइन, 
छैन । �ितवादी मोहन�साद केशरी गा.िव.स. सिचव 
पैसा िनका�न आउदँा मैले रा�ैसगँ िच�दछु । चेक िलन 
आउने मािनसलाई मैले िचि�दन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िव�दे�री�साद केशरीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म िपप�रया दो�तीया गा.िव.स. मा काय�रत 
रहेको अव�थामा सोही गाउकँा नेपाली कां�ेसका 
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�दयनारायण यादवले मसगँ बचेको रकमबाट �. 
५,००,०००।- जबरज�ती माग गद� आएकोमा मैले 
उ� रकम निदएको कारणले मलाई बार�बार ध�काउने 
डर �ास दखेाउदँै आउन ुभएको िथयो । मैले िकत� गरी 
ठगी गरकेो होइन छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
मोहन�साद केशरीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िज�ला िश�ा काया�लय रौतहट गौरबाट 
यस �ी िशवशंकर �ा.िव. िभमडावर, वडा नं. ६ 
को लािग प�रयोजनाबाट िनमा�णको लािग दो�ो 
पटक ज�मा �. २,५०,०००।- र ऐ. गा.िव.स. बाट 
िव�ालयको खातामा रहेको रकमसमेतबाट ऐ. 
गा.िव.स. का त�कालीन सिचव �ितवादी मोहन�साद 
केशरीले राि��य वािण�य ब�क, शाखा काया�लय 
गौरका कम�चारी राजेश�साद जयसवाल, ओम�साद 
खनाल, िव�द�ेरी�साद केशरीसमेतका कम�चारीह� 
िमलोमतो गरी चेक हराएको भनी िकत� प� बनाई अक� 
नया ँ चेकबकु िनकाली नया ँ चेक C/४३०३२८३५२ 
नं. को चेकबाट खाता नं. ९५८/२ ख बाट िमित 
२०६६।३।१९ गते िकत� सहीछाप गरी उ� रकम 
नगद �. २,५०,०००।-  �पैया ँ िनकाली ठगी गरकेा 
ह�न् । म िमित २०६६।४।१२ गतेका िदन िबहान 
११:३० बजेको समयमा राि��य वािण�य ब�क गौरमा 
नै िथए ँ । यी �ितवादी सिचव मोहन�साद केशरीले 
�ितवादी राजेश�साद जयसवाल, ओम�साद खनाल 
र िव�दे�री�साद केशरीसमेतले िमलोमतोमा िकत� 
सहीछाप गरी ठगी गरी ब�कबाट �पैया ँ िनकालेको 
म आ�नै आखँाले नै दखेेको ह� ँ । यी �ितवादीह�ले 
िकत� गरी पैसा ब�कबाट िनकाली ठगी गरकेो ठीक 
साचँो हो भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह� तथा कागज गन� ह�रनारायण�साद 
यादवसमेतका मािनसह�ले ग�रिदएका एकै िमलानको 
कागज ।

िमित २०६६।४।१२ गते अं. ११:३० बजेको 

समयमा म राि��य वािण�य ब�क, शाखा काया�लय 
गौरमा काम िवशेषले गएको िथए ँ। प�ाउमा परी आएका 
�ितवादी मोहन�साद केशरी, िव�दे�री�साद केशरी, 
ओम�काश खनाल र हालस�म फरार रहेका �ितवादी 
राजेश�साद जयसवालसमेतका �ितवादीह�ले 
एकआपसमा कुराकानी गरी रकम िनका�ने स�लाह 
गरकेो मैले ��य� �पमा दखेेको ह� ँ । �यसप�ात् 
�ितवादी मोहन�साद केशरीले मलगायतका मेर ैगाउकँा 
मािनसह�लाई दे�नासाथ िकन ब�कमा आउन ुभएको 
छ भनी मलाई सो�दा मैले काम िवशेषले आएको ह� ँभनी 
�ितवादीलाई भनेको िथए ँ। यी �ितवादीले नै चेकबकु 
हराएको भ�ने िकत� प� बनाई नया ँ चेकबकु िनकाली 
चेक नं. C/४३०३२८३५२ नं. को खाता नं. ९५८/२ 
ख बाट नगद  �. २,५०,०००।-  चेकसमेतमा िकत� 
गरी सबै �ितवादीह� िमली उ� �पैया ँ िझक� ठगी 
गरी �पैया ँिनकालेका ह�न् । िनज �ितवादी मोहन�साद 
केशरीसगँ मैले कुनै �कारको �पैया ँ माग गरेको 
िथइन ँ । िनज �ितवादीसगँ कुनै �रसइवी, िचनजान 
िथएन, छैन । िनज �ितवादी मेर ैगा.िव.स. को सिचव 
भएकोले म रा�ोसगँ िच�दछु । म नेपाली कां�ेस पाट�को 
काय�कता� ह� ँ । यी �ितवादीह� िमली ठगी गरकेो ठीक 
साचँो हो भ�नेसमेत बेहोराको पूव� गा.िव.स. अ�य� 
�दयनारायण यादवले गरकेो कागज ।

िमित २०६६।३।१९ गतेका िदन िबहान 
५.०० बजेको समयमा म ज�गा जिमनको �मािणत 
गराउने उ�े�यले गा.िव.स. का सिचव मोहन�साद 
केशरीको घर आउने �ममा ग�डा बजारमा आई 
बस गाडी समाती गौरमा आइसकेपिछ िनज �ितवादी 
मोहन�साद केशरीको घरमा आइप�ुदा घरको ढोकाबाट 
बोलाउदँा पूव� मोहडाको ढोकािनर दि�ण साइडमा 
रहेका कोठाबाट सिचव  साहेबले को हो, िकन आएको 
हो भ�दा मैले ज�गा जिमनस�ब�धी �मािणत गराउन ु
पन� छ �यसैको लािग आएको ह� ँभ�दा ितमी बािहर बस 
मेरो ब�कका गे�ह� आउन ुभएको छ वहासँगैँ कुराकानी 
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गरी बिसरहेको छु भनी मलाई भनेकोमा म सोही 
घरदेिख बािहर उिभई रहेको िथए ँ। कोठाका �यालह� 
ख�ुला िथयो । सोही �यालबाट हेदा� मैले पिहलादेिख 
नै िचनी राखेको प�ाउमा परी आएका ब�कका कम�चारी 
िव�दे�री�साद केशरी, ओम�साद खनाल तथा 
फरार रहेका ब�क कम�चारी �ितवादी राजेश�साद 
जयसवाल तथा �ितवादी सिचव मोहन�साद 
केशरीसमेतले िचया खादैँ गफ गरी बिसरहेका िथए । 
�ितवादी सिचव मोहन�साद केशरीले ियनीह�लाई 
मैले आ�नो गा.िव.स.मा रहेको िशवशंकर �ा.िव. मा 
गा.िव.स. बाट पिन पैसा िदएको छु र िज�ला िश�ा 
काया�लय, रौतहटबाट िनमा�णको लािग पैसा िनकासा 
भई आएको छ �कुलको खाता नं. मलाई थाहा छ । 
चेकबकु हराएको भनी लेटरपैड बनाई अक� चेकबकु 
िनकाली �.२,५०,०००।-  िनका�न ु पछ�  सोबाट 
आउने अथा�त् �.२,५०,०००।-  बाट हामी सबैले 
भागब�डा गरी खानपुछ�  भ�दा अ�य �ितवादीह�ले 
ह��छ भनी सबै �ितवादीह�िबच सहमित भएको कुरा 
मैले आ�नै आखँाले देखेको ह� ँ । सो रकम �ितवादी 
िव�दे�री�साद केशरीले �.५०,०००।-, �ितवादी 
ओम�साद खनालले �.५०,०००।-, �ितवादी 
मोहन�साद केशरीले �.१,००,०००।- र �ितवादी 
राजेश�साद जयसवालले �.५०,०००।- िलने 
सहमित भएको भ�नेसमेत बेहोराको राजे�� राय यादव 
तथा रामिव�ास राय यादवको कागज ।

मैले ब�कअगािड ना�ता पसलमा ना�ता 
खाइरहेको िथए ँ । सोही समयमा ब�कका कम�चारीह� 
र गा.िव.स. सिचव मोहन�साद केशरी हामी बसेकै 
होटलमा चारजैना �ितवादीह�ले �ुटी खाइसकेपिछ 
मोहन�साद केशरीले हा�ो सहमितअनसुारको ठगी 
गरकेो पैसा बािँडहाल� भनी मोहन�साद केशरीले 
आ�नो साथमा बोकेको हजार हजारको नोट िनकाली 
ब�कका कम�चारी तीनै जनाले ५०,०००।- हजारका 
दरले र गा.िव.स. सिचव मोहन�साद केशरीले 

१,००,०००।- बाडेँको मैले ��य��पमा देखेको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको एकै िमलान ह�ने गरी रामदेव राय 
यादवसमेतका ३ जनाले गरी िदएको कागज ।

अनसु�धानको �ममा उपि�थत नभई भागी 
फरार रहेकोसमेतका आधार �माणह�बाट राहत 
िश�क अिनल कुमार र हाल प�ाउ परकेा गा.िव.स. 
सिचव मोहन�साद केशरीले न�कली लेटर�याड र 
छाप बनाई नया ँ चेकबकु िनकाली सोही चेकबकुको 
०३२८३५२ नं. को चेकमा �ितवादी जगतिकशोर 
मि�लक र गोपाल साहको िकत� द�तखत र िकत� 
छाप लगाई िशवशंकर �ा.िव. भीमडावरको नामको 
राि��य वािण�य ब�क गौरमा रहेको च�ती िहसाब 
नं. ९५८/२ ख नं. को खाताबाट �. २,५०,०००।-  
िनकाली िशवशकंर �ा.िव. िभमडावरलाई नो�सान 
आफूह�लाई फाइदा ह�ने काय� गरी ठगी गरेको 
दिेखनाले �ितवादी मोहन�साद केशरी, अिनलकुमार 
यादव, राजेश�साद जयसवाल, ओम�साद खनाल 
र िव�दे�री�साद केशरीलाई ठगीको १ र २ नं. 
को कसरुमा सोही महलको ४ नं. बमोिजम सजाय 
गरी र िबगोसमेत भराई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� ।

अ�को बयानको बारमेा मलाई जानकारी 
छैन । मैले �मखु िज�ला अिधकारीसम� िमित 
२०६६।५।४ गते इ�कारी बयान गरकेो छु । उि�लिखत 
जाहेरी प�मा उि�लिखत वारदात घटनामा मेरो कुनै 
संल�नता छैन । मैले कुनै कसरु गरकेो छैन । मेरो घर 
खानतलास ह�दँा ��ततु म�ुामा �माण ला�ने कुनै िचज 
�माण बरामद भएको होइन, छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी मोहन�साद केशरीले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

मैले ितनीह�लाई िचि�दन ँ। �यितखेर असार 
मिहनामा खाता ब�दी िभडभाडमा मैले भलुवश सही 
गरकेो हो । मैले िकत� गरकेो नह�दँा झ�ुा दाबीबाट 
फुस�द पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ओम�साद 
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खनालले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।
उ� िमितमा िखिचएको चेकमा मैले सहीछाप 

गरकेो होइन । उ� िदन मैले कुनै िकिसमको चेकमा 
सहीछाप गरकेो छैन । मेरो काम अड्डाको लेखापाल 
र सरकारी कम�चारीलाई �टेटमे�ट िदने सरकारी 
अड्डा खाताको िहसाबको डेिबट �ेिडट गन� गरकेो छु 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िव�द�ेरी�सादले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

उ� काय�मा मेरो कुनै पिन संल�नता छैन । 
िकनभने यसभ�दा पिहला कुनै पिन �यि� चेक िलएर 
आएपिछ टोकन फाटँमा टोकन िद�छ । �यस पछािड 
चेक ह�ता�र जाचँ परी�णको लािग �यानेजर वा 
�यानेजरले अिधकार िदएको �यि�कहा ँ जा�छ । 
ह�ता�र िमिलसकेपिछ अिधकारीसम� भ�ुानीको 
नगद िदन ुभनी स�पूण� आदेश भइसकेपिछ मा� मकहा ँ
�याई चेक भ�ुानी ह�ने गद�छ र मैले टोकन िभडाई 
नगद भ�ुानी िदने गद�छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
राजेश�साद जैसवालले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

के-कसो गरी को-कसले िकत� ठगी ग�यो 
र �पैया ँ भाग ब�डा गर े नगर े स�ब�धमा मलाई 
केही जानकारी छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अिनलकुमार यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी िव�दे�री�साद केशरी, ओम�साद 
खनाल, राजेश�साद जैसवाललाई िचि�दन । 
�ितवादीह�ले हा�ो गाउकँो �कुलको रकम िकत� 
गरी ठगी गर ेगराएको होइन, छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
सरकारी गवाह रामअ�े राय यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले हा�ो गाउकँो �कुलको 
रकम िकत� गरी ठगी गर े गराएको होइन छैन । 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी िनराधार रहेको 
ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार कुनै पिन �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह राजे�� राय यादवले स�ु अदालतमा गरकेो 

बकप� ।
�ितवादीह� िनद�ष भएकोले आरोिपत 

कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको 
सरकारी गवाह अकल ु रायको छोरा रामिव�ाश राय 
यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमीिजमको 
कसरु गरकेा होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह रामबालक राय यादवले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी िनराधार 
हो भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी गवाह राम �वेश राय 
यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले हा�ो गाउकँो �कुलको 
रकम िकत� गरी ठगी गर े गराएको होइन छैन । 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी िनराधार रहेको 
ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार कुनै पिन �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह राधे�याम राय यादवले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादीह� िनद�ष भएकोले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको 
सरकारी गवाह ह�रनारायण �साद राय यादवले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी झ�ुा हो 
भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी गवाह जयराम साहले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमीिजमको 
कसरु गरकेा होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह राजे�� राय यादवले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादीह� िनद�ष भएकोले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको 
सरकारी गवाह मोहन राय यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।
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�ितवादीह�ले हा�ो गाउकँो �कुलको 
रकम िकत� गरी ठगी गर े गराएको होइन छैन । 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी िनराधार रहेको 
ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार कुनै पिन �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह गगनदेव राय यादवले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी िनराधार 
हो भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी गवाह फेकु रायको 
छोरा रामिव�ास राय यादवले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेा होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह गोिव�द राय यादवले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी िव�दे�री�साद केशरी, ओम�साद 
खनाल, राजेश�साद जैसवाललाई िचि�दन । 
�ितवादीह�ले हा�ो गाउकँो �कुलको रकम िकत� 
गरी ठगी गर ेगराएको होइन छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
सरकारी गवाह रामदेव राय यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेा होइनन् 
भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी गवाह िशवबालक राय 
यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� िनद�ष ह�दँा आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको सरकारी 
गवाह �दयनारायण राय यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

स�ुमा �ितवादीह�उपर शकंा लागी 
उजरुी दता� गराए पिन पिछ प�ा लगाउदँा िनजह�ले 
िव�ालयको पैसा ब�कबाट िझक� िकत� ठगीको काय� 
नगरकेो थाहा ह�न आयो । िनज �ितवादीह�ले िकत� 
ठगी गरकेा होइनन्, अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु
पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला जगतिकशोर 

मि�लकले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।
�ितवादीह�ले िव�ालयको खातामा रहेको 

रकम िझक� िकत� ठगी गरेका होइनन् । उ� रकम 
कसले िझ�यो थाहा छैन । िनजह�ले सफाइ पाउन ु
पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला गोपाल साहले 
स�ु अदालत गरकेो बकप� ।

�ितवादी अिनलकुमार यादवले अिभयोग 
दाबीअनसुार िकत� र ठगीको अपराध गरेको 
होइन । िनजउपर लगाइएको अिभयोग दाबी झ�ुा 
भएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिनलकुमार यादवको 
सा�ी रामान�दी राय यादवले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादी ओम�साद खनाल तथा 
िव�दे�री�साद केशरीसमेतले अिभयोग दाबीअनसुार 
िकत� गरी ठगी गरकेो होइन छैन । यी �ितवादीह�को कुनै 
िकिसमको ��य� वा अ��य� �पमा कुनै सहभािगता 
र सलं�नता छैन । िनजह� िनद�ष रहेकोले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ओम�साद खनाल तथा िव�दे�री�साद 
केशरीसमेतको सा�ी वस�त अया�लले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� िमली िशवशंकर �ा.िव. को 
खाताबाट िमलोमतोसाथ िकत� गरी �पैया ँ िनकाली 
ठगी गरकेो होइन । िनजउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा 
रहेकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मोहन�साद केशरीको 
सा�ी अिनलकुमार िगरीले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीले कुनै 
िकिसमको िकत� वा ठगीको कुनै कसरु अपराध गरेको 
होइन । िनजउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा रहेकोले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी राजेश�साद जैसवालको सा�ी 
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तेजनारायण राय यादवले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

यसमा मलुकु� ऐन, २०२० को �ारि�भक 
कथनको महलको दफा ४ मा “िवषय िवषयमा छुटाछु�ै 
बनेका कानूनमा लेिखएजितका सोही कानूनबमोिजम 
र सो कानूनमा नलेिखएकोमा यही मलुकु� ऐनबमोिजम 
गनु�पद�छ” भ�ने उ�लेख भएको र २०६४ सालको 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ ले ब�कको खाता 
खो�दा िन�ेप ज�मा र भ�ुानी र ऋण कजा� �वाह गदा� 
ह�ने अपराधलाई रो�ने भ�ने ऐनको ��तावनासमेतलाई 
म�यनजर गदा� िकत�मा दाबी िलन नसकेको र उ� 
ऐनअनसुारको कसरु अपराधलाई मलुकु� ऐनअ�तग�त 
ठगीको महलबमोिजम कारबाही चलाई दायर गरकेो 
��ततु अिभयोग मलुकु� ऐन �ारि�भक कथनको ४ नं. 
बमोिजम खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।११।९ गते 
भएको फैसला ।

यसमा चेकबकु हराएकोले नया ँ चेकबकु 
पाउ ँभ�ने िनवेदन र चेक नं ०३२८३५२ को भ�ुानी 
ठगी गन� �योजनको लािग �ितवादीह� सबैजनाको 
िमलोमतोबाट िकत� �पमा तयार ग�रएको भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेकोले जनु कागजात स�े िथयो 
भ�ने �ितवादीह� कसैको पिन िजिकर नरहेको र 
अनसु�धानमा सङ्किलत �माणबाट िकत� देिखएको 
कागजातको आधारमा ठगी गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
ह�दँा उ� कागजातह� िनिव�वाद �पमा िकत� पिु� 
भएको आधारमा ठुलो कसरु ठगीमा सजायको मागदाबी 
िलइएकाले िकत�तफ� को दाबी नभएकै आधारमा ठगीको 
कसरुबाट उ�मिु� ह�न नस�ने ह�दँा िकत�तफ� बाट दाबी 
नभएको र ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
अ�तग�तको कसरु भनी खारजे गन� गरकेो स�ु फैसला 
�िुटपूण� भएकाले बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 

हेट�डामा परकेो पनुरावेदनप� ।
यसमा ��ततु म�ुाको िववादमा ब�िकङ 

कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ आकिष�त ह�ने नह�ने 
भ�ने स�ब�धमा कानूनको �या�या�मक �� िव�मान 
दिेखदँा स�ु फैसला िवचारणीय भएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग 
��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको आदेश ।

यसमा िशवशंकर �ाथिमक िव�ालय 
भीमडाबर-६, रौतहटबाट िव�ालयको खातामा रकम 
ज�मा भएको भनी प� लेखेको पाइयो । रकम किहले, 
कोबाट, कसरी ज�मा भएको रहेछ �यस स�ब�धमा �प� 
जवाफ िशवशकंर �ाथिमक िव�ालय, भीमडावरबाट 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, हेट�डामाफ� त 
मगाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको आदेश ।

यस िव�ालयका �.अ. जगतिकशोर 
मि�लकले रा.वा. ब�क, रौतहट, गौरबाट �टेटमे�ट िलदँा 
�यस �टेटमे�टमा िमित २०६७।८।१२ मा CASH 
मा� उ�लेख भएकोले सो �टेटमे�टको �ितिलिपसाथ 
बेहोरा जानकारी अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको 
िशवशकंर �ाथिमक िव�ालयको िमित २०६९।८।१५ 
गतेको प� ।

यसमा िशवशंकर �ाथिमक िव�ालय 
िभमडावर वडा नं. ६ रौतहटको िमित २०६९।८।१५ 
को प�मा उि�लिखत िमित २०६७।८।१२ मा सो 
िव�ालयको खातामा ज�मा भएको रकम कोबाट 
कसरी ज�मा भएको हो ? िववरण खलुाएको नदेिखदँा 
सो रकम कोबाट कसरी ज�मा भएको  हो ? सोको 
िववरण र रकम ज�मा भएको भौचरको �ितिलिपसमेत 
राि��य वािण�य ब�क, गौर, रौतहटबाट पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लय हेट�डामाफ� त िझकाई �ा� 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
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हेट�डाको िमित २०६९।९।२४ को आदशे ।
मेरो �ीमान् �ितवादी ओम�साद खनालको 

िमित २०६९।८।२४ गतेका िदन आ�नो कालगितले 
म�ृय ु भएकोले जानकारी गराएको छु भ�ने िनजक� 
�ीमती िनम�लादेवी खनालले िमित २०६९।१०।१४ 
मा िदएको िनवेदन िमिसल सामेल रहेको ।

रा.बा. ब�क शाखा काया�लय रौतहटको 
च.नं. ६०५, िमित २०६९।११।१३ को स�कलै प� 
र भौचरको �ितिलिप यसै प�साथ पठाइएको भ�ने 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, हेट�डाको िमित 
२०६९।११।१४ गतेको प� ।

यसमा दवुै प�को तफ� बाट बहसनोट पेस गन� 
लगाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६९।१२।४ को आदेश ।

अिनल यादव र अिनल कुमार एकै �यि� 
होइन कारण मेरो प� अपराध अनसु�धान �ममा 
िज�ला �शासन काया�लय रौतहटमा उपि�थत भएको 
छ र मेरो प�ले द�तखत नमनुा पिन ग�रिदएको छ । 
मेरो प�को नाम िम�दैन द�तखत िम�यो भनी �माण 
िदन सिकँदैन । मेरो प�को नाममा कािटएको चेक होइन 
भ�ुानी िदने ब�क र कम�चारीबाट रकम िलने �यि� मेरो 
प� हो भ�न सिकएको छैन । अिनल यादव भ�ने को 
�यि�, कहा ँ ठेगाना, के पेसा आिद अनसु�धानबाट 
ख�ुदैन केवल नामको पिहलो श�द र जात मेरो 
प�सगँ िम�दैमा अिभयोग पिु� ह�ने होइन । सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िव�ान् अिधव�ा �ी िशवबहादरु 
कोइरालाको पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पेस भएको 
बहसनोट ।

��ततु म�ुामा िव�ालयको खाताबाट ठगी गरी 
खाएको भिनएको �. २,५०,०००।- हाल िव�ालयको 
खातामा नै ज�मा भइसकेको देिखएको अव�था 
रहेबाट ठगी भएको होइन छैन भ�ने स�भावनातफ�  
हेदा�  िमित २०६६।४।१२ मा �. २,५०,०००।- ठगी 
गरी िझिकएकोबाट कसरु भइसकेको भ�ने देिख�छ 

भने अदालतमा म�ुा चिलरहेको समयमा म�ुालाई 
�भािवत पान� अिभ�ायले िमित २०६७।८।१२ मा 
अस�बि�धत �यि�को नाम उ�लेख गरी कुनै �योजन 
उ�लेख नगरी िव�ालयको खातामा रकम ज�मा 
ग�रएबाट पिन �ितवादीह�को कसरु �थािपत भएको 
छ र अपराध ग�रसकेपिछ �यसलाई ढाकछोप गन� 
काय�ले अपराधीलाई उ�मिु� िदन िम�दैन । फौजदारी 
अपराधमा उ�मिु� वा छुट िदने काय� कानूनअन�ुप नै 
ह�नपुद�छ । अतः यी �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा पेस भएको बहसनोट ।

अिभयोग दाबी खारजे गरी स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।११।९ मा भएको फैसला 
निमलेकोले उ�टी भई �ितवादीम�येका  ओम�साद 
खनाल र �ितवादी राजेश�साद जयसवालले मलुकु� 
ऐन, ठगीको १ नं. को कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी 
राजेश�साद जयसवालको हकमा सोही महलको ४ 
नं. बमोिजम िबगो दािखल भइसकेकोले ६ मिहना 
कैद र � २,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । �ितवादी ओम�साद 
खनालको हकमा िनजको िमित २०६९।८।२४ मा 
म�ृय ु भइसकेको ह�दँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३ 
नं. बमोिजम सजाय माफ� ह�ने भएबाट केही ग�ररहन ु
परने । अ�य �ितवादीम�ये �ितवादी िव�दे�री�साद 
केशरी, �ितवादी अिनलकुमार यादव तथा �ितवादी 
मोहन�साद केशरीको हकमा अिभयोग दाबीको कसरु 
गरकेो भ�ने शंकारिहत �पमा पिु� ह�न नआएकोले 
िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत िमित २०६९।१२।२६ मा पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला ।

�ी िशवशकंर �ा.िव. िभमडावर वडा नं. ६ 
को नाउमँा राि��य वािण�य ब�क शाखा काया�लय, 
रौतहट गौरमा �.अ. जगतिकशोर मि�लक र िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका सद�य गोपाल साहको सयं�ु 
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ह�ता�रबाट च.िह.नं. ९५८/२ख को खाता स�चालन 
भएकोमा िमित २०६६।५।१ मा ०३३१३६१ को 
चेक भ�ुानी िलदँा रकम घिटरहेको जानकारी भई 
िव�ालयको खाताबाट �. २,५०,०००।-  िलएको 
देिखएकोले उ� सरकारी रकम िझ�ने खाने गाउ ँ
िवकास सिमित सिचव मोहन�साद केशरी र ब�क 
कम�चारीसमेतको िमलेमतो गन� �यि�ह� प�ा 
लगाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने िमित २०६६।५।२ 
गते िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटमा जाहेरी 
परी उ� काया�लयबाट बझुी कारबाहीको लािग लेखी 
आएको ��ततु म�ुामा म�ुयतः िववादा�पद िमित 
२०६६।४।१२ मा िशवशकंर �ा.िव. िभमडावरको 
च.िह.नं. ९६८/२ख खाताबाट चेक नं. ०३२८३५२ 
बाट भ�ुानी भएको �. २,५०,०००।– रकम यी 
�ितवादीह�ले िमलेमतो गरी िकत� द�तखत छाप 
लगाई ठगी गरकेोले ठगीको १ र २ नं. को कसरुमा 
ऐ. को ४ नं. बमोिजमको सजायको मागदाबी िलई 
अिभयोग प� पेस भएको अव�था छ । अिभयोगप�मा 
ठगीको १ र २ नं. को कसरुमा  ४ नं. बमोिजमको 
सजायको मागदाबी िलदँा उ� रकम िझ�ने �योग 
ग�रएका चेकबकु िव�ालयको वा�तिवक चेकबकु, 
चेकबकु हरायो भनी पेस गरकेो िनवेदन, ब�कबाट नया ँ
चेकबकु िलदँा भएको कारबाहीसिहतको कागजात 
पेस भएका छन् । यी �माण र त�यले यो ठगी काय�मा 
चेक काट्ने िनवेदन िदने र चेक तथा नगद भ�ुानी 
गन� काय�मा सलं�न सबै �यि� तथा ब�क कम�चारीको 
सलं�नता रहेको भनी अिभयोग प� पेस भएको छ । 
अिभयोग प�मा ब�कका कम�चारीसमेतको िमलोमतोमा 
ठगी भएको र ठिगनेमा स�बि�धत खातावाला िव�ालय 
रहेको छ र ठगीको कसरु भएकोमा अदालत सहमत 
भई दईु जनालाई सजायसमेत गरकेोबाट �यसतफ�  थप 
बोिलरहन ुपन� देिखदैँन ।

�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा बयान गदा� कसरु गरकेोमा इ�कारी भएको 

दिेखए तापिन जाहेरवालाले जाहेरी िददँा आफू काय�रत 
रहेको उ� �कुलको रकम कागज िकत� गरी ब�कबाट 
रकम िनकाली ठगी गन� काय�मा गा.िव.स. का सिचव 
मोहन�साद केशरी, ब�कका कम�चारी िव�दे�र�साद 
केशरी तथा उ� �कुलका राहत िश�क अिनलकुमार 
यादवसमेतमा �यि�ह�को संल�नता रहेको भनी सो 
बेहोरा जाहेरीमा उ�लेख गरकेा छन् भने िकत� गरी 
रकम िनकािलएको चेकको पछािड अिनल यादव लेखी 
टोकन लगेको र सो टोकनको आधारमा टोकन िलने 
अिनल यादवले रकम भ�ुानी िलई गएको र ब�कको 
चेक Issue गन� ब�कका कम�चारी िव�दे�र�साद केशरी 
रहन गएको भनी राि��य वािण�य ब�क शाखा काया�लय, 
गौरको प�मा उ�लेख भएको देिखदँा सो कसरुमा िनज 
�ितवादीह�को संल�नता रहेछ भ�ने पिु� भएको 
दिेख�छ । अनसु�धानको �ममा बिुझएका ह�रनारायण 
�साद यादव, �दयनारायण यादवसमेतका �यि�ह�ले 
िशवशकंर �ा.िव. िभमडावरको नाउमँा रहेको ब�कको 
खाताबाट �ितवादी मोहन�साद केशरीसमेतले ब�कका 
कम�चारी िव�दे�र�साद केशरीसमेतका �यि�ह�सगँ 
िमलेमतो गरी चेक हराएको भनी िकत� प� बनाई 
अक� नया ँ चेकबकु िनकाली उ� चेकबकुको चेकमा 
िकत� सहीछाप गरी �कुलको खातामा रहेको �. 
२,५०,०००।- िनकाली ठगी गरी उ� �पैया ँ एक 
आपसमा बाडँी िलएको आफूह�ले दखेी थाहा पाएका 
ह� भनी आ-आ�नो भनाइ लेखाई िदएको दिेखदँा र 
िकत� गरी िनकािलएको चेकबकुको �ितिलिपसमेतका 
कागजातह� िमिसल संल�न रहेको देिखदँा सो 
कसरुमा िनज �ितवादीह�को सलं�नता नभएको भनी 
ग�रएको उ� फैसला �िुटपूण� छ । �ितवादीम�येका 
िव�दे�र�साद केशरी ब�कको सहायक दजा�को 
कम�चारी रही िनजले चेकबकु जारी गरकेो दिेखएकोमा 
अिनलकुमार यादव उ� िशवशंकर �ा.िव.मा काय�रत 
राहत िश�क भई िकत� ग�रएका चेकको पछािड िनजको 
नाम लेिखएको रही िनजले नै �पैया ँभ�ुानी पाएको 
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देिखएको र मोहन�साद केशरीले न�कली लेटर�याड 
र छाप बनाई ब�कबाट नया ँ चेकबकु िनकाली सोही 
चेकमा जाहेरवालाह�को िकत� द�तखत र िकत� 
छाप लगाई िशवशंकर �ा.िव.को राि��य वािण�य 
ब�क गौरमा रहेको च�ती िहसाब नं. ९५८।२ ख 
नं. को खाताबाट �. २,५०,०००।- िनकाली उ� 
�कुललाई हािन नो�सानी प�ुयाई ठगी गरकेो �मािणत 
भएको दिेखदँा केवल �ितवादीह�को इ�कारी बयान 
र पिछ सरकारी गवाहह�लाई अनिुचत �भावमा पारी 
Hostile भएको बकप�समेतलाई आधार मानी िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट उ�मिु� िदने गरी 
भएको उ� फैसलामा ग�भीर �िुट भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
नगरी ग�रएको उ� �िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदनप� ।

ठगी ग�रएको भिनएको िव�ालयको रकम 
�. २,५०,०००।- मबाट बरामद भएको होइन, उ� 
रकम िव�ालयमा ज�मा भइसकेको भिनए तापिन 
उ� �. २,५०,०००।- मैले ज�मा गरकेो होइन । 
�.२,५०,०००।- मैले निझकेको, �.२,५०,०००।- 
िव�ालयमा मैले ज�मा नगरकेो र उ� रकमका 
स�ब�धमा मेरो कुनै सरोकार नरहेको अव�था �मािणत 
ह�दँाह�दँ ैपिन मेरो हकमा ठगीको १,२ को कसरु कायम 
गन� िम�दनै । ब�किभ� अिनयिमत काय� भएको, बदिनयत 
त�रकाबाट भ�ुानी भएको भनी आरोप लगाउदँाको 
अव�थामा िवशेष ऐनको �यव�था आकिष�त ह�ने भई 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ 
अ�तग�त म�ुा दायर ह�ने ि�थित रह�छ, ठगीको १,२ का 
आधारमा सामा�य ऐनको �यव�था लाग ुगन� कानूनले 
िम�दैन । अस�ब� र साधारण ऐनको �यव�थालाई 
टेक� दायर भएको म�ुाबाट िवशेष ऐनले तोकेको, लाग ु
गरकेो �े�िभ�का कसरु कायम गन� र अपराध ठहर गन� 

मलुकु� ऐन �ारि�भक कथनको ४ नं. ले निम�ने ह�दँा 
स�ु अदालतले अिभयोग प� नै खारजे ह�ने ठह�याई 
गरकेो फैसलालाई उ�टयाउन ठह�याई भएको ��ततु 
फैसला उि�लिखत कानूनको �ितकूल गैरकानूनी ह�दँा 
बदरभागी छ । ब�क तथा िव�ीय सं�थाको कारोबारमा 
ह�न स�ने कसरुज�य काय�बाट ब�क तथा िव�ीय 
�णालीमा पन� असर र जोिखमलाई �यून गरी ब�क तथा 
िव�ीय �णाली�ित िव�सनीयता अिभविृ� गन� ब�िकङ 
कसरु तथा सजायका स�ब�धमा कानूनी �यव�था गन� 
वा�छनीय भएको कारण दखेाई ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ िमित २०६४।१०।२३ देिख 
लाग ुभएको देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा २८ बमोिजम 
यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
�चिलत कानूनबमोिजम साव�जिनक पद धारण गरेको 
�यि� वा रा��सेवक संल�न रहेको कसरुमा अ.द.ुअ.आ. 
ऐन, २०४८ र �.िन. ऐन, २०५९ बमोिजम कारबाही 
र सजाय ह�ने रहेछ भने सोही ऐनह�बमोिजम कारबाही 
र सजाय ह�ने छ भनी उ�लेख रहेको तर अ�य को 
हकमा िवशेष ऐनको �पमा यसै ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐनबमोिजम ह�ने कुरा �ारि�भक कथनको ४ 
नं. ले ��ट गरकेो छ । िवषय िवषयमा छु�ाछु�ै बनेका 
कानूनमा लेिखएजितमा सोही कानूनबमोिजम र सो 
कानूनमा नलेिखएकोमा मा� मलुकु� ऐन आकिष�त ह�ने 
भएकोले न�कली चेक, िविनमय प� साट्ने अनिधकृत 
�पमा अ�य �यि�को खाताबाट रकम िनका�ने ज�ता 
कसरुज�य काय�लाई ऐ. ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन,२०६४ को दफा ५ ले ब�िकङ कसरुको �पमा 
कायम गरी सोही ऐनको दफा १५ मा सजाय एवं ऐ. 
ऐनको प�र�छेद ४ मा �य�त म�ुाको कारबाहीको 
िकनारास�ब�धी �यव�था तोिकएको ��ट दे�दादे�दै 
पिन िमित २०६७।१।१५ मा िवशेष ऐनलाई अनशुरण 
नगरी सामा�य कानूनको �पमा रहेको ठगीको 
महलअ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको स�ु 
अिभयोग प� सनुवुाइयो�य, िवचारयो�य नरहेकोले 
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स�ु अदालतबाट भएको खारजेी फैसला सदर नगरी 
सोलाई उ�टी ह�ने ठह�याई भएको ��ततु फैसला यस 
�ि�कोणले समेत �िुटपूण� छ ।

मेरो िव�� अवलि�बत िनण�याधारको 
स�दभ�मा हेदा� नया ँ चेकबकु िदएको र परुानो 
चेकबकु रो�का नगरकेो �यि� म नभई सह�ितवादी 
िव�दे�री�साद केशरी हो । सव��थम िववािदत चेक 
��ततु भएपिछ सरु�े� शाह (स.पाचँ�) ले पटकपटक 
टोकन िदएको �यसपिछ �यो चेक ह�ता�र �ज ु
ओम�साद खनालले गरकेो देिख�छ । �चलनअनसुार 
सही निमले टोकन िफता� िलई चेक िफता� 
िदइ��यो । सही िभडेपिछ चेक क��यटुर पोि�टङमा 
पठाइ��यो जसअनसुार उ� चेक बस�तकुमार 
�ीवा�तवले पोि�टङ गरकेो छ र उ� चेकको रकम 
भ�ुानी िदन ुभनी मैनेजर वा अिधकार�ा� अिधकारी 
अथा�त् बालमकुु�द ठाकुरले आदेश िदएपिछ सो चेक म 
पनुरावेदकको िज�मामा आई मैले नाम बोलाई टोकन 
नं. र टोकन िभडाई चेकको पछािड सही गराई भ�ुानी 
िदने काम भएको छ । आदेशानसुार चेकको भ�ुानी 
िदएन भने म �वयं िवभागीय कारबाहीमा पन� भएकोले 
असल िनयतले कानूनबमोिजको कत��य पूरा गरकेो 
कारणले अनाहकमा दोषी करार गन� िम�दैन । अतः 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला उ�टी गरी मलाई कैद र 
ज�रवानासमेत गरकेो उ� फैसला बदर उ�टी गरी 
मलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई �याय इ�साफ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको राजेश�साद जैसवालको यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

यसमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०६९।१२।२६ को फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको तथा �ितवादी राजेश�साद जैसवाल 
दवैुको पनुरावेदन परकेो दिेखएको ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� �ितवादी राजेश�साद 
जैसवालको पनुरावेदनको हकमा महा�यायािधव�ाको 

काया�लयलाई पेसीको सूचना िदन ुर नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन परकेो हकमा �ितवादी राजेश�साद 
जैसवाललाई सनुाई अ�य �ितवादीह� िव�दे�वर�साद 
केशरी, मोहन�साद केशरी, अिनलकुमार यादवलाई 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७४।२।८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको िमिसल सलं�न कागजातह�को अ�ययन ग�रयो 
। वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी राजे�� िसंह भ�डारीले 
िकत� गरी िनकािलएको चेकबकुको �ितिलिपसमेतका 
कागजातह� िमिसल संल�न रहेको देिखदँा सो 
कसरुमा िनज �ितवादीह�को सलं�नता नभएको भनी 
ग�रएको उ� फैसला �िुटपूण� छ । �ितवादीम�येका 
िव�दे�र�साद केशरी ब�कको सहायक दजा�को 
कम�चारी रही िनजले चेकबकु जारी गरकेो दिेखएकोमा 
अिनलकुमार यादव उ� िशवशंकर �ा.िव.मा काय�रत 
राहत िश�क भई िकत� ग�रएका चेकको पछािड िनजको 
नाम लेिखएको रही िनजले नै �पैया ँभ�ुानी पाएको 
दिेखएको र मोहन�साद केशरीले न�कली लेटर�याड 
र छाप बनाई ब�कबाट नया ँ चेकबकु िनकाली सोही 
चेकमा जाहेरवालाह�को िकत� द�तखत र िकत� छाप 
लगाई िशवशंकर �ा.िव.को राि��य वािण�य ब�क गौरमा 
रहेको च�ती िहसाब नं. ९५८।२ ख नं. को खाताबाट 
�.२,५०,०००।- िनकाली सरकारी रकम ठगी खाने 
उ�े�यले उ� �कुललाई हािन नो�सानी प�ुयाई ठगी 
गरकेो �मािणत भएको दिेखदँा, केवल �ितवादीह�को 
इ�कारी बयान र पिछ सरकारी गवाहह�लाई अनिुचत 
�भावमा पारी Hostile भएको बकप�समेतलाई 
आधार मानी िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
उ�मिु� िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलामा ग�भीर �िुट भएको दिेखदँा उ� �िुटपूण� 
फैसला बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई अिभायोग 
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मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

�ितवादीह� िव�दे�वर�साद केशरी, 
मोहन�साद केशरी र अिनलकुमार यादवको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी �स�न कृ�णदासले 
�ितवादी िव�दे�री�साद केशरीको िनज राि��य 
वािण�य ब�कको सहायक दजा�का कम�चारी देिखई 
नया ँ चेकबकुस�म जारी गरकेो ह�न सो गदा�  द�तखत 
ओम�साद खनालले �मािणत गरपेिछ मा� जारी गरकेो 
र अ�य काय�मा िनजको संल�नता नदेिखदँा िनजलाई 
दोषी करार गन� िम�दैन भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 
�य�तै �ितवादी मोहन�साद केशरी र अिनलकुमार 
यादवको हकमा हेदा� िनजह�ले आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा बयान 
गरकेो र मौकामा कागज गन� तथा जाहेरवालासमेतले 
अदालतमा बकप� गदा� िनजह�लाई िनद�ष देखाई 
बकप� गरकेो ह�दँा िनजह�उपरको आरोप शंकारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न नस�ने देिखदँा यी �ितवादीह�लाई 
दोषी करार गन� िम�दैन । तसथ�  िनजह�लाई सफाइ 
िदएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको 
ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

�यसैगरी पनुरावेदक �ितवादी राजेश�साद 
जैसवालको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी राम�साद भ�राई, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सितश झाले सव��थम िववािदत चेक ��ततु भएपिछ 
सरु�े� शाह (स.पाचँ�) ले पटकपटक टोकन िदएको 
�यसपिछ �यो चेक ह�ता�र �ज ुओम�साद खनालले 
गरकेो देिख�छ । �चलनअनसुार सही निमले टोकन 
िफता� िलई चेक िफता�  िदइ��यो । सही िभडेपिछ 
चेक क��यटुर पोि�टङमा पठाइ��यो जसअनसुार 
उ� चेक बस�तकुमार �ीवा�तवले पोि�टङ गरकेो 
छ र उ� चेकको रकम भ�ुानी िदन ुभनी मैनेजर वा 
अिधकार�ा� अिधकारी अथा�त् बालमकुु�द ठाकुरले 
आदशे िदएपिछ  मा� मेरो प� राजेश�साद जैसवालले 

सो चेक  िज�मामा िलई  नाम बोलाई टोकन नं. र 
टोकन िभडाई चेकको पछािड सही गराई भ�ुानी 
िदने काम भएको छ । आदेशानसुार चेकको भ�ुानी 
निदएमा �वयं यी �ितवादी िवभागीय कारबाहीमा पन� 
भएकोले असल िनयतले कानूनबमोिजको कत��य पूरा 
गरकेो कारणले अनाहकमा िनजलाई दोषी करार गन� 
िम�दैन । ठगी खाए भ�ने गो�ारा जाहेरी छ, स�ुमा 
कसैको नाम खेलेको छैन, पिछ िझकाई बयान गराइएको 
अव�था छ । जाहेरवाला �वयं अदालतमा �ितकूल 
(Hostile) भई बकप� भएको छ । मेरो प�उपर 
अिभयोजन प�ले खि�बर ह�ने गरी बकप� गरेको 
अव�था छैन । तसथ� पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतले गरकेो फैसला उ�टी 
गरी कैद र ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला 
�िुटपूण� ह�दा ँबदर ह�नपुद�छ र यी पनुरावेदक �ितवादी 
राजेश�साद जयसवाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ु पद�छ   भनी गनु�भएको तक� पूण� बहससमेत 
सिुनयो ।  

२. अब पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार 
तथा पनुरावेदक �ितवादी राजेश�साद जयसवालको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो, होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� भई �यसतफ�  िवचार गदा�, अनिधकृत �यि�ले 
िशवशकंर �ाथिमक िव�ालयको चेकबकु हराएको 
भ�दै सो चेकबकु रो�का राखी नया ँचेकबकु उपल�ध 
गराउन िव�ालयको �धाना�यापक जगतिकशोर 
मि�लक र �यव�थापन सिमितको सद�य गोपाल 
साहको तफ� बाट िकत� सही गरी िमित २०६६।३।८ 
मा दरखा�तप� लेखी नया ँचेकबकु िलएपिछ चेक नं. 
०३२८३५२ बाट � २,५०,०००।- खातावालाको 
िकत� सही गरी िझक� िव�ालयको रकम ठगी गरकेाले 
�ितवादीह� मोहन�साद केशरी, अिनलकुमार 
यादव, राजेश�साद जयसवाल, ओम�साद खनाल 
र िव�दे�री�साद कोइरीलाई ठगीको १ र २ नं. को 
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कसरुमा सोही महलको ४ नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� 
माग दाबी िलई अिभयोगप� पेस भएकोमा स�ु िज�ला 
अदालतबाट यो िवषयमा ठगीको महल आकिष�त 
ह�ने नभई ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, २०६४ 
आकिष�त ह�ने भ�द ै अिभयोग खारजे ह�ने ठह�याई 
फैसला भएकोमा, सोउपर वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा पनुरावेदन परकेोमा 
उ� अदालतबाट चेकबकु अनिधकृत �पबाट िझक� 
खातावालाको िकत� सही गरी रकम िझकेको िवषयलाई 
ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, २०६४ को कसरु दफा 
५ (क) र (ख) अ�तग�त कसरु कायम ग�रएको भए पिन 
उ� ऐनले मलुकु� ऐन, ठगीको महल खारजे गरकेो 
अव�था छैन । ठगीको महल खारजे नभएको ि�थितमा 
उ� ठगीको महलको १ नं. मा प�रभाषा ग�रएबमोिजम 
कसैले आ�नो हक नपु�न े अका�को हकको चल–
अचल धनमाल जाल प�रप�च गरी वा आ�नो हक 
नभएको स�पि�मा आ�नो हक पु�ने िकत� कागज 
बनाई, िदई वा पेस गरी वा झुठो कुरालाई स�े हो 
भनी झु�याई वा अ� जुनसकैु बेहोरासगँ धोका िदई 
गफलतमा पारी आ�नो हक नपु�ने अका�को हकको 
चल–अचल धनमाल िलए िदए िदलाएमा �य�तो 
काय�लाई ठगी भनी प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । 
िव�ालयको रकम ब�कबाट िझक� खाए मासेको भ�ने 
आरोप यहा ँभएको र ठगीको महलअ�तग�तको कसरु 
सरकारवादी भई च�ने म�ुासमेत ह�दँा सोअ�तग�त 
सरकारले अिभयोगप� िलएर आएको ि�थितमा उ� 
१ नं. अनसुार म�ुा चलाउन िम�दनै ब�िकङ (कसरु र 
सजाय) ऐन, २०६४ अ�तग�त म�ुा चलाउन ुपछ�  भनी 
म�ुा नै खारजे गन� िम�ने देिखदैँन ।

३. जाहेरीको बेहोरा र वारदातको �कृित 
हेदा�  िव�ालयको लेटर �याडमा �धाना�यापक र 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका सद�यको िकत� 
सही गरी नया ँचेकबकु �ा� ग�रएको र िकत� सही गरी 
चेकबाट रकम िनकाली ठगी गरी खाएको पाइएबाट 

िकत�तफ�  अनसु�धान भई दाबी िलइनपुन� अव�था 
�वाभािवक नै देिख�छ । तर ठगीको १ नं. मा “िकत� 
कागज बनाई” अका�को स�पि� िलने खाने काय�लाई 
ठगीको प�रभाषािभ� पा�रएको ि�थितमा ठगीको कसरु 
कायम ह��छ वा ह�दैँन भ�ने हेन�को लािग पिन िकत�को 
काय�लाई अदालतले म�यनजर गनु�पन� ह��छ । अक� 
श�दमा भ�दा िकत�तफ�  दाबी निलइएको ि�थितमा पिन 
ठगीतफ� को अिभयोग दाबी प�ुछ वा प�ुदैन भ�ने यिकन 
गन� िकत� काय� भएको छ, छैन भनी हेनु�पन� ह��छ । तसथ� 
यहा ँ िकत� काय�को दाबी वाि�छत भए पिन िकत�को 
वारदात �थािपत भएको ि�थितमा सो दाबी निलइएको 
कारणले मा� ठगीमा दाबी िलन निम�ने ह�दँैन । तसथ� 
ठगीको १ र २ नं. अ�तग�त दाबी िलइएको ि�थितमा 
िकत� कागजको महलअ�तग�त दाबी निलइएको वा 
ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, २०६४ अ�तग�त 
अिभयोग दाबी निलइएको भनी अिभयोग खारजे गन� 
िम�दैन । िव�ालयको खाताबाट रकम िनकािलएको र 
सो गन� �ममा िव�ालयको �धाना�यापक जगतिकशोर 
मि�लक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका सद�य 
गोपाल साहको िकत� द�तखत ग�रएको भ�ने िकटानी 
जाहेरी, सो कुरालाई समथ�न गन� बकप� र निभडेको 
द�तखतबाट चेकबकु जारी गन�, चेकको द�तखतह� 
िभड्छ भनी �मािणत गन�  ओम�साद खनालको सािबती 
बयानसमेत कागजातबाट �ितवादीह�ले िमलेमतो गरी 
िकत� चेकबकु बनाई खातावालको िकत� द�तखत गरी 
रकम िझक� िलए खाए मासेकोमा िववाद देिखएन । सो 
काय� ठगीको १ नं. अ�तग�त प�रभािषत कसरुिभ� पन� 
ह�दँा ठगीको कसरु भएको देिखन ठहन� आउछँ । तसथ� 
अिभयोग दाबी खारजे गरकेो स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।११।९ मा भएको फैसला 
निमलेकोले उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला िमलेको देिखयो । 

४. अब वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�म�येका 
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िव�दे�री�साद केशरीको उपर ठगीमा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन स�छ वा स�दनै भ�ने ��तफ�  
हेदा�  आरोिपत �यि�ह�को के क�तो सलं�नता रहेको 
पिु� ह��छ सोबारमेा हेरी िनण�य िन�कष�मा प�ुनपुन� 
ह��छ । सो स�दभ�मा यी �ितवादी राि��य वािण�य ब�कको 
सहायक दजा�का कम�चारी देिखई नया ँ चेकबकुस�म 
जारी गरकेो पाइएको र िकत� ठगीको वारदात मैले 
गरकेो होइन, छैन । �ितवादी मोहन�साद केशरी 
गा.िव.स. सिचव पैसा िनका�न आउदँा मैले रा�ैसगँ 
िच�दछु । चेक िलन आउने मािनसलाई मैले िचि�दन भनी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गरकेो दिेख�छ । 
�ितवादी िव�दे�री �सादले स�ु अदालतमा गरकेो 
बयानमा उ� िमितमा िखिचएको चेकमा मैले सहीछाप 
गरकेो होइन । उ� िदन मैले कुनै िकिसमको चेकमा 
सहीछाप गरकेो छैन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । सो काय� गदा� ओम�साद खनालले 
�मािणत द�तखत गरपेिछ मा� जारी गरकेो दिेखएको, 
अ�य काय�मा िनजको संल�नता नदिेखदँा िनजलाई 
दोषी करार गन� िमलेन । �य�तै गरी �ितवादीह�म�येको 
�ितवादी मोहन�साद केशरी र अिनलकुमार यादवको 
हकमा हेदा� िनजह�ले पिन आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा बयान गरकेो 
पाइयो । उि�लिखत जाहेरी प�मा उि�लिखत वारदात 
घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन । मैले कुनै कसरु 
गरकेो छैन । मेरो घर खानतलास ह�दँा ��ततु म�ुामा 
�माण ला�ने कुनै िचज �माण बरामद भएको होइन, 
भनी �ितवादी मोहन�साद केशरीले स�ु अदालतमा 
बयान गरकेो देिख�छ । अका� �ितवादी अिनलकुमार 
यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बयानमा के-कसो गरी 
को-कसले िकत� ठगी ग�यो र �पैया ँभाग ब�डा गर ेनगर े
स�ब�धमा मलाई केही जानकारी छैन भनी बयान गरकेो 
देिखयो । िनजह�ले द�तखत गरकेो भ�ने �मािणत 
नभएको र मौकामा कागज गन� तथा जाहेरवालासमेतले 
अदालतमा बकप� गदा� िनजह�लाई िनद�ष देखाई 

बकप� गरकेो पाइयो । “ने.काप. २०७१, अङ्क 
१२, िन.नं. ९३१०, मा कसैउपर अिभयोग लगाउन ु
मा� पया�� ह�दँनै सो �मािणत ह�नपुन� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी म�ुामा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा रहेको 
ह��छ । �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकैे ह�न् भनी 
शङ्कारिहत त�यय�ु सबदु �माण वादी प�ले पेस 
गन� नसकेको अव�थामा शङ्का र अनमुानको भरमा 
मा� �ितवादीह�लाई सजाय ग�रन ु�चिलत फौजदारी 
�याय िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने" भनी �ितपािदत 
निजरसमेतका आधारमा उपयु�� �ितवादीह�उपरको 
आरोप शंकारिहत तवरबाट पिु� नभएकोले दोषी 
करार गन� िम�ने देिखएन । अतः यी मािथ उि�लिखत 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने दिेखएन ।

५. पनुरावेदक / �ितवादी राजेश�साद 
जयसवालको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, 
द�तखत िम�छ भनी �मािणत भएपिछ रकम िदने 
मा� आ�नो िज�मा ह�दँा रकम ठगी गन� काय�मा 
आ�नो संल�नता नरहेको भनी िजिकर िलएको देिखए 
पिन िववािदत चेक नं. ०३२८३५२ को चेक िमित 
२०६६।३।१९ मा कािटएको र भ�ुानीको लािग 
क�तीमा पिन तीनपटक पेस भई तीनपटक टोकन 
लगेको देिखएको र अ��यमा िमित २०६६।४।१२ 
मा मा� भ�ुानी भएको देिखयो । यसरी पटक-पटक 
भ�ुानीको लािग पेस भएको ि�थितमा िकन �यसरी 
पेस भएको हो भनी िनजले जा�न ु ब�ुनपुन� ह��छ । 
सेवा�ाहीलाई नया ँ चेक �दान गरेपिछ पिन परुानो 
चेकबाट समेत भ�ुानी माग ग�रएको ि�थितमा िनजले 
सो काय�लाई रो�नपुन�मा र िनजसमेत ब�कको कम�चारी 
ह�दँा आ�नो �ाहक को हो िचनी जानी वा�तिवक 
�ाहकको र�ा गनु�पन�मा सो गरकेो दिेखन आएन । 
यस िस�ा�तमा चेक �ज ुओम�काश खनाले गरपेिछ 
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आफूले भ�ुानी िदएको र आफू िनद�ष रहेको भ�ने 
िजिकर प�यारलायक देिखएन । मािथ िववेिचत त�य 
र �माण एव ं िनजउपरको िकटानी जाहेरीसमेतबाट 
यी �ितवादी राजेश�साद जयसवाल िनद�ष रहेछन् 
भ�न सिकने ि�थित दिेखएन । अतः मलाई सजाय 
गन� गरी भएको उ�च अदालत हेट�डाको फैसला बदर 
गरी सफाइ पाउ ँभ�ने िनजको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । 

६. यसरी मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
त�यह�बाट िव�ालयको खाताबाट रकम िनकािलएको 
र सो काय� गन� �ममा िव�ालयको �धाना�यापक 
जगत िकशोर मि�लक र िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका सद�य गोपाल साहको िकत� द�तखत 
ग�रएको भ�ने िकटानी जाहेरी सो कुरालाई समथ�न गन� 
बकप� र निभडेको द�तखतबाट चेकबकु जारी गन� 
चेकको द�तखत िभड् छ भनी �मािणत गन� ओम�काश 
खनालको सािबती बयान र नाङ्गो आखँाले हेदा� पिन 
द�तखत निमलेको ि�थितसमेत देिखदँा िकत� चेकबकु 
बनाई खातावालाको िकत� द�तखत गरी रकम िलई 
खाई मासेकोमा िववाद देिखएन, सो काय� मलुकु� ऐन 
ठगीको महल खारजे नभएको ि�थितमा उ� ठगीको 
महलको १ नं. मा प�रभाषा ग�रएबमोिजम कसैले 
आफनो हक नप�ुने अका�को हकको चल–अचल 
धनमाल जाल प�रप�च गरी वा आ�नो हक नभएको 
स�पि�मा आ�नो हक प�ुने िकत� कागज बनाई, िदई वा 
पेस गरी वा झठुो कुरालाई स�े हो भनी झ�ुयाई वा अ� 
जनुसकैु बेहोरासगँ धोका िदई गफलतमा पारी आ�नो 
हक नप�ुने अका�को हकको चल–अचल धनमाल िलए 
िदए िदलाएमा �य�तो काय�लाई ठगी भनी प�रभािषत 
भएबमोिजमको देिखन आयो । िव�ालयको रकम 
ब�कबाट िझक� खाए मासेको भ�ने आरोप यहा ँभएको र 
ठगीको महलअ�तग�तको कसरु सरकारवादी भई च�ने 
म�ुासमेत ह�दँा सोअ�तग�त सरकारले अिभयोगप� 
िलएर आएको ि�थितमा उ� १ नं. अनसुार म�ुा 

चलाउन िम�दैन ब�िकङ (कसरु र सजाय) ऐन, 
२०६४ अ�तग�त म�ुा चलाउन ुपछ�  भ�ने पनुरावेदक 
राजेश�साद जयसवाल िजिकर प�ुन स�ैन । 

७. यसरी ठगीको कसरु गरकेो ठहर 
भइसकेपिछ सजायतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीम�येको 
ओम�काश खनालको िमित २०६९।८।२४ मा 
म�ृय ु भइसकेको भ�ने िनजको �ीमती िनम�लादवेी 
खनालको िनवेदनबाट देिखएको र “Crime Dies 
with Criminal” अपराधीसगैँ अपराध मद�छ भ�ने 
फौजदारी �यायको िस�ा�त रहेकोले �ितवादीम�येका 
ओम�काश खनालले फौजदारी दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउने देिखयो । अपराधको मा�ानसुार सजायको 
िनधा�रण गनु�  पद�छ । ठुलो अपराध गन� र तुलना�मक 
�पमा सान ु अपराध गन� अपराधीलाई एउटै सजाय 
गनु�  �यायसङ्गत ह�दँैन । �यसकारण सजाय िनधा�रण 
गदा� अपराधको गा�भीय� अपराध गदा�को प�रि�थित 
र �चिलत कानूनी �यव�था हेनु�पन� ह��छ । �चिलत 
कानूनी �यव�था हेदा�, फौजदारी कसरु (िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�न 
रहेछ भ�ने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 

८. मलुकु� ऐन ठगीको महलको ४ नं. मा “ठगी 
गन�लाई ठगी िलएको िबगो कायम भएमा हक प�ुनेलाई 
िबगो भराई िबगोबमोिजम र िबगो कायम नभएका 
पाचँ हजार �पैयासँ�म ज�रवाना र पाचँ वष�स�म 
कैद ह�ने छ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यस 
ि�थितमा �ितवादी ओम�साद खनाल र राजेश�साद 
जयसवाललाई मलुकु� ऐन, ठगीको (१) र (४) नं. को 
कसरुमा िबगो दािखला भइसकेकोले ६(छ) मिहना 
कैद र �.२,५०,०००।– (दईु लाख पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत हेट�डाको 
िमित २०६९।१२।२६ को फैसला केही उ�टी भई 
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�ितवादी ओम�साद खनालको हकमा म�ृयपुिछ 
फौजदारी कसरुको सजाय पिन समा� ह�ने ह�दँा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ 
मा दिुनयावँादी ठगीमा िमलाप� ह�ने मनसाय राखेको 
र ठगीको िबगो िफता� गरी वा नगरी िमलाप� ह�ने 
देिख�छ । तसथ� िबगो रकम असलु भइसकेकोले 
िबगोबमोिजम ज�रवाना गरी रा�न ुपरने तर िव�ालय 
सरकारी िनकाय भएको र वारदात �थािपत भएको 
देिखदँा कैद र ज�रवाना गनु�  मनािसब देिखएकोले 
�ितवादी ओम�साद खनालको म�ृय ु भइसकेको 
ह�नाले िनजबाट कैद असलु गनु�  परने । िनजलाई 
�.२,०००।– ज�रवाना ह��छ । ज�रवाना िनजको घर 
घरानाबाट असलु गन�समेत ठहछ�  । अका�  �ितवादी 
राजेश�साद जयसवाललाई मलुकु� ऐन, ठगीको १ र ४ 
नं. को कसरुमा मलुकु� फौजदारी कसरु िनधा�रण तथा 
काया��वयन ऐन, २०७४ को दफा ५ अनसुार २(दईु) 
मिहना कैद र �. २,०००।– (दईु हजार) ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहरकेोले 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाबमोिजमको कायम 
रहेको �ितवादीका नाउकँो लगत क�ा गरी �ितवादी 
ओम�साद खनालको हकमा �.२,०००।– 
ज�रवानाको लगत कायम रा�न ु र �ितवादी 
राजेश�साद जयसवालको हकमा २(दईु) मिहना कैद 
र �. २,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहरकेोले सोहीअन�ुप 
लगत कायम गरी िनजह�को नाउकँो ज�रवाना र कैद 
असलुउपर गनु�  भनी स�ु रौतहट िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाई िदनू -------------------------------------१
��ततु म�ुाको फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय र �ितवादी राजेश�साद 
जयसवाललाई िदनू ----------------------------------२
��ततु म�ुाको न�कल माग गन� सरोकारवालालाई 

िनयमानसुार ला�ने द�तरु िलई न�कल िदनू --------३
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ---------४

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

इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल पसु ९ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।९।२९
०७४-CR-१२९२

म�ुाः- ��टाचार (घसु / �रसवत)

पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका अनसु�धान अिधकृत�य बाबरुाम 
पौडेल र निवनराजा बढुाथोक�को �ितवेदनले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : नरनाथ वा�लेको नाित गोपाल�साद 

वा�लेको छोरा िज�ला भ�परु चागँनुारायण 
नगरपािलका वडा नं.९ ब�ने �वु�साद वा�ले

§ कसैको दबाब, �भावमा परी वा आ�नो 
घोिषत, अघोिषत राजनीितक वा अ�य 
आ�थाको कारण मािथ�लो तहमा ह�ने 

�नण�य नं. १०५१८
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स�ंथागत ��ाचारलाई लुकाउन दबाउन वा 
�काशमा �याउन निदन अनुस�धानकता�ले 
कुनै �कारको भूिमका खे�दछ भने �य�ता 
अनुस�धानकता� �वत�� अनसु�धान गन� 
अस�म ह�ने । 

§ केही त�लो तह वा �तरमा काम गन� 
रा��सेवकउपर म�ुा चलाई अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगको काय� 
�गित देखाउने तर सं�थागत �पमा भएका 
��ाचारलाई उजागर नगरी वा कुनै �कारले 
�भािवत भई वा कसै�ित सहानुभूित राखी 
अनुस�धानको कोण नै बदली कसैलाई 
बचाव र �मािणत ह�न नस�ने �कृितको 
आरोप लगाउँछ वा लगाउने गद�छ भने 
�य�ता अनुस�धानकता�ले नेपालको 
सिंवधानको धारा २३८ र २३९ ले 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
स�ब�धमा गरकेो �ब�ध, अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ 
र ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को मम� र 
मनसाय�ित छलकपट वा खेलवाड गरकेो 
मा�नुपन� ।

§ अनुस�धानमा सलं�न िनकाय र 
अिधकारीह� आ�नो कत��य र 
िज�मवेारी�ित सवेंदनशील र सजग 
भएनन्, आ�नो अनसु�धानको िज�मेवारी 
िलनपुरने, गलत वा अपूण� वा पूवा��हयु� 
वा �ायोिजत अनुस�धान ग�रयो भने 
वा�तवमा आपरािधक िज�मेवारी िलनुपन� 
रा��सेवक गलत काम गर ेपिन उ�मिु� पाई 
ब�न े र िनद�ष वा कसरुको मा�ाअनुसार 
त�लो वग�मा पन� रा��सेवकले आ�नो 
कसुरको मा�ाभ�दा बढी सजाय भो�नुपन� 
भ�ने नेपालको सिंवधान र ��ाचारसगँ 

स�बि�धत �चिलत कानूनह�मा 
िवधाियकाको मनसाय नह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी राजे��िसंह भ�डारी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८
§ ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
अ�य� माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
सद�य मा. �या. �ी �मोदकुमार �े� वै�
िवशेष अदालत काठमाड�

फैसला
�या.अिनलकुमार िस�हा : िवशेष अदालत 

काठमाड�को िमित २०७४।९।६ को फैसलाउपर 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन 
परी �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) 
बमोिजम पनुरावेदनको रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ:-

त�य ख�ड
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं.३५, ितनकुने ि�थत मेरो घरमा खानेपानी 
काया�लय�ारा जिडत धाराको पानी �योग गद� 
आएकोमा सडकमा ढल िनकासको काम भइरहेकोले 
डोजरले ख�दा मेरो घरमा पानी आउने पाइप भािँचन 
गई िबगत केही िदनदेिख धारामा पानी आउन छाडेको 
ह�दँा काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड शाखा 
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काया�लय बाने�वर, िमनभवनमा गई ब�ुदा उ� 
काया�लयका कम�चारीले सडक िवभागले िबगारकेो हो, 
हा�ो काम होइन, �यही ँ गएर भ�न ु भनेकोले सडक 
िवभागमा गई भ�दा ह��छ, सहयोग ग�रिद�छ� तर धारा 
जोड्न खानेपानीको मािनस बोलाउनसु ्भनेकोले िमित 
२०७३।१०।१८ गते पनुः खानेपानी काया�लयमा गई 
कुरा गदा� �वु�साद वा�ले भ�ने कम�चारीसगँ स�पक�  
गनु�  भनेकोले िनजसगँ स�पक�  गदा� िनजले अक� 
�वाइ�टबाट धारा जडान ग�रिदउलँा तर खच� ला�छ, 
मैले हािकमह�लाई पिन बझुाउनपुछ� , तपाइलेँ सात 
हजार िदनसु,् �यसपिछ काम ग�रिदउलँा भनेको 
र पानीको सम�या भएकोले पटक-पटक स�पक�  
गदा�समेत पैसा नभई काम ह�दँनै भनी आलटाल गरकेो 
र मेरो घसु / �रसवत िदई काम गराउने उ�े�य नभएको 
ह�दँा िनज �वु�साद वा�लेलाई िदनका लािग अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट नगद �.७,०००।- 
(सात हजार) उपल�ध गराई पाउ ँ भनी िनवेदन िदई 
मबाट िनजले घसु / �रसवत िलएको अव�थामा फेला 
पारमेा िनजलाई दशी �माणसिहत प�ाउ गरी ��ाचार 
िनवारण ऐन तथा �चिलत कानूनअनसुार कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१०।२३ 
को उजरुी िनवेदन ।

उजरुवालाले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�बाट भरपाई 
कागजमा उि�लिखत दर र न�बरका थान-७ (सात) 
नोटको ह�ने ज�मा �.७,०००।- (सात हजार) बिुझिलई 
ग�रिदएको िमित २०७३।१०।२३ को भरपाई कागज ।

काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड, 
शाखा काया�लय बाने�वर, िमनभवनका कु�ली 
(पाचँ� तह) �वु�साद वा�लेले घसु / �रसवत �व�प 
�.७,०००।- (सात हजार) माग गरकेो भ�ने उजरुीकता� 
सि�दप पराजलुीको िनवेदनको आधारमा िनजलाई 
भरपाई गरी रकम उपल�ध गराइएको ह�दँा �वु�साद 
वा�लेउपर िनगरानी राखी िनजले घसु / �रसवत िलएको 

पाइएमा दसी �माणसिहत प�ाउ गरी यस आयोगमा 
दािखला गन� �योजनको लािग िनवेदकलाई उपल�ध 
गराइएको रकमको फोटोकपीसिहत �.ना.उ. हेमकुमार 
थापासिहतलाई खटाई पठाइएको भ�नेसमेत बेहोराको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड�को च.नं.१२०२, िमित २०७३।१०।२३ को 
प� ।

िज�ला भ�परु, चागँनुारायण नगरपािलका, 
वडा नं.९ �थायी घर भई हाल काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेड, शाखा काया�लय, बाने�वर, 
िमनभवनका कु�ली (पाचँ� तह) �वु�साद वा�लेलाई 
िदइएको िमित २०७३।१०।२३ को खानतलासी   
पजु� । 

िमित २०७३।१०।२३ गते िदउसो १२:३० 
बजेको समयमा काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३४ ि�थत नेपाल कमस� 
�या�पसको उ�रतफ�  रहेको िहमगंगा मःमः हाउसमा 
िज�ला भ�परु, चागँनुारायण नगरपािलका वडा नं.९ 
घर भई हाल काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड, 
शाखा काया�लय बाने�वर, िमनभवनका कु�ली (पाचँ� 
तह) मा काम गन� �वु�साद वा�लेले सेवा�ाहीसगँ घसु 
/ �रसवत िलई अिफसतफ�  फक� द ैगदा� िनज �वु�साद 
वा�लेलाई िनय��णमा िलई काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेड शाखा काया�लयको काया�लय 
�मखुको काय�क�मा लगी िनजको शरीर तलासी 
गन� �ममा िनजले लगाएको खैरो (खरानी) रङको 
�याकेटको बायातँफ� को बािहरी ख�तीमा राखेको 
अव�थामा �.७,०००।- (सात हजार) बरामद ग�रएको 
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१०।२३ को 
खानतलासी / बरामदी मचु�ुका । 

िमित २०७३।१०।२३ गते उजरुी 
िनवेदक सि�दप पराजलुीलाई यस आयोगबाट 
उपल�ध गराइएको �.१,०००।- दरका थान-
७ नोटह�को ह�ने �.७,०००।- (सात हजार) 
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रकममा Phenolphthalein नामक पाउडर लगाई 
पठाइएकोमा उ� घसु रकमसिहत कु�ली �वु�साद 
वा�लेलाई िनय��णमा िलई खानतलासी गन� �ममा 
िनज �वु�साद वा�ले र काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३४ काया�लयका �ितिनिध 
गजे��बहादरु काक�समेतलाई Sodium Carbonate 
िमसाइएको २ वटा िगलासमा रहेको पानीमा हात धनु 
लगाउदँा कु�ली �वु�साद वा�लेले हात धोएको पानीको 
रङ्ग बैजनी रातो (Light Pink to Violet Red) 
भएको, �थानीय �ितिनिध गजे��बहादरु काक�ले हात 
धोएको पानीको रङ्ग प�रवत�न नभएको र २ वटै हात 
धोएको पानीको नमनुाह� छु�ाछु�ै २ वटा बोतलमा 
नाम उ�लेख गरी नमनुा सङ्कलन गरी िसलब�दी 
ग�रएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१०।२३ 
को रङ्गे हात परी�ण तथा नमनुा सङ्कलन मचु�ुका ।

कु�ली �वु�साद वा�लेलाई घसु / �रसवतको 
रकमसिहत प�ाउ गरी दािखला गरेको भ�नेसमेत 
बेहोराको �.ना.उ. हेमकुमार थापासिहतको टोलीले पेस 
गरकेो िमित २०७३।१०।२३ को दािखला �ितवेदन ।

िमित २०७३।१०।२३ गते यस आयोगबाट 
खिटएको �.ना.उ. हेमकुमार थापासमेतको टोली�ारा 
खानतलासी / बरामदी तथा नमनुा सङ्कलन काय� गदा� 
िखिचएको ��य ��यसिहतको िस.डी. थान-१(एक) ।

उजरुीमा उि�लिखत कामको स�ब�धमा िनज 
कु�ली �वु�साद वा�लेसगँ �.७,०००।- (सात हजार) 
घसु / �रसवत रकम लेनदेन ह�दँा िखिचएको वाता�लाप 
तथा ��य��य रकेड� ग�रएको िस.डी. थान-१(एक) यसै 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो छ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७३।८।७ को िनवेदन तथा ��य��य वाता�लाप 
रकेड� ग�रएको िस.डी. थान-१(एक) ।

िनवेदक सि�दप पराजलुीको स�ुमा पिहला 
भइरहेको मेनरोडमा रहेको १२" बाट आएको १/२” 
धारा राित ढल ख�दा सडक िवभागले भािँचिदएको ह�दँा 
म सोही धारा मम�त गन� भनेर जादँा िनज �ाहकले मैले 

सडकबाट धारा बनाउदँा पटक-पटक दःुख पाइरहेको 
छु । मलाई सो लाइन ब�द गराई फुटपाथमा रहेको ४" 
बाट िदनसु् भनेको ह�दँा मैले िनज �ाहकलाई �यस 
फुटपाथमा होलचे�ज गन� उपभो�ा िसफा�रस चािह�छ 
भ�दा िनजले उपभो�ा िवघटन भइस�यो भनेपिछ मैले 
सो १२" बाट आएको परुानो �वाइ�ट ब�द गनु�पछ�  भ�दा 
राित ब�नपुछ�  भनेकोले म राित ब�न सि�दन भने ँ र 
उहालेँ म राित खनेर ब�द गछु�  भ�नभुयो । �यसमा मैले 
मानवताको नाताले िबहान हेन� गरी म�जरु भए । पिछ 
उहालेँ मलाई कित पैसा ला�छ, म �याउिँदन ग�रिदनस्ु 
भ�दा मैले सबै खच� िहसाब गररे मानवीय नाताले ख�ने 
ठाउमँा नपगु ख�नपुछ�  । इि�टमेट गनु�पछ� , धारा जडान 
गन� मेिसन साइडस�म ट्या�सीमा लानपुछ�  । ग�रब 
भएकोले मैले पिन अिलकित रकम िचया खच� पाउनपुछ�  
भनी मैले खा�डो ख�दा पगु नपगु, सामान िक�दा पगु 
नपगु, काया�लयमा ितनु�पन� राज�व �.२,०००।- 
सिहत �.७,०००।- (सात हजार �पैया)ँ मागेको ह� ँतर 
मलाई कु�ली त हो िन भनी ललाइफकाई कुनै पिन 
रकम निदई काया�लयमा फाइलसमेत अगािड बढाउन, 
राज�व ितन�स�म नपाई िबच बाटोबाट नै प�न 
लगाइएको हो । धारा जडान गन� भनी उजरुी िनवेदकसगँ 
�.७,०००।– (सात हजार �पैया)ँ िलएको िठक साचँो 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �वु�साद वा�लेले 
म�ुा अनसु�धानको �ममा िमित २०७३।१०।२५ 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा गरेको 
बयान कागज ।

उजरुी िनवेदन मैले �वे�छाले िदएको हो र 
उजरुीमा भएको सहीछाप मेरो हो । रकम बझेुको भरपाई 
कागजमा ग�रएको सहीछाप मेरो हो । खानतलासी / 
बरामदी मचु�ुका र नमनुा सङ्कलन मचु�ुकामा 
उि�लिखत स�पूण� बेहोरा ठीक साचँो हो । उ� 
मचु�ुकाह�मा ग�रएको मेरो नामको सहीछाप मेरो हो । 
मैले पेस गरकेो िनज कु�ली �वु�साद वा�लेसगँ रकम 
लेनदेन गदा�को ��य��य कैद भएको िस.डी. तथा 
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िनवेदनको बेहोरा ठीक हो । भेटघाट तथा फोन स�पक�  
(४ पटक भएको) ह�दँा िनज कु�ली �वु�साद वा�लेले 
मसगँ �.७,०००।- घसु मागेको िथयो । मैले काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेड, बाने�वरमा माघ १८ गते 
पाइप मम�तको लािग र माघ १९ गते होलचे�जको लािग 
मेरो आमा िबना पराजलुीको नाममा िनवेदन िदएको 
िथए ँ। िनवेदन िदएपिछ उ� काया�लयका दामोदर भ�ने 
कम�चारीले उ� पाइप हेन� �वु�साद वा�लेलाई पठाए र 
सोही �ममा �वु�साद वा�लेले �.७,०००।- चािह�छ, 
न� काम अिघ बढ्दैन, िढलो ह��छ भनी फोनसमेत 
गरी उ� रकम माग गरकेो िथयो । �यसपिछ िमित 
२०७३।१०।२३ गते िनवेदन िदई भरपाई गरी िलएको 
�.७,०००।- रकम िहमगंगा मःम से�टरमा गई िनज 
�वु�साद वा�लेलाई िदएको हो र सोही रकम नै बरामद 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको उजरुी िनवेदक स�दीप 
पराजलुीले िमित २०७३।१०।२५ मा अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान कागज ।

होलचे�ज, नया ँ धारा जडान, पाइप 
मम�तलगायतका काम गन� िज�मेवारी �वु�साद 
वा�लेको हो । खानतलासी / बरामदी मचु�ुका र नमनुा 
सङ्कलन मचु�ुकाको बेहोरा स�य हो । �वु�साद 
वा�ले र वडा काया�लयका �ितिनिधको Sodium 
Carbonate िमसाइएको दईुवटा �लासमा भएको 
पानीमा छु�ाछु�ै हात धनु लगाई सङ्किलत नमनुाम�ये 
�वु�साद वा�लेले धोएको पानीको नमनुा रातो भयो र 
वडा काया�लयका �ितिनिधले धोएको पानीको रङ्ग 
प�रवत�न भएन । �वु�साद वा�लेको साथबाट बरामद 
रकमह� र फोटोकपी कागजमा भएको रकमह�को 
न�बर िमलान भएको ठीक हो भ�नेसमेत बेहोराको 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड, शाखा 
काया�लय, बाने�वरका काया�लय �मखु सितसकुमार 
द�ले िमित २०७३।१०।२५ मा गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

खानतलासी / बरामदी मचु�ुका र नमनुा 

सङ्कलन मचु�ुकाको बेहोरा ठीक हो र मेरो नाममा 
भएको सहीछाप मेरो हो । खानतलासी िलदँा 
�वु�साद वा�लेको साथबाट �.७,०००।- बरामद 
भएको र सो नोटह� फोटोकपी कागजमा भएको 
नोटह�को न�बरह�सगँ �याच भएको हो । आरोिपत 
�वु�साद वा�ले र वडा काया�लयका �ितिनिधको 
Sodium Carbonate िमसाइएको दईुवटा �लासमा 
भएको पानीमा छु�ाछु�ै हात धनु लगाई सङ्किलत 
नमनुाम�ये �वु�साद वा�लेले धोएको पानीको नमनुा 
रातो भयो र वडा काया�लयका �ितिनिधले धोएको 
पानीको रगं प�रवत�न भएन भ�नेसमेत बेहोराको म�ुा 
अनसु�धानको �ममा काठमाड� उप�यका खानेपानी 
िलिमटेड, शाखा काया�लय, बाने�वरका �शासन �मखु 
�मोदनाथ �रमालले िमित २०७३।१०।२५ मा गरेको 
घटना िववरण कागज ।

खानतलासी / बरामदी मचु�ुका र नमनुा 
सङ्कलन मचु�ुकाको बेहोरा ठीक हो र मेरो नाममा 
भएको सहीछाप मेरो हो । खानतलासी िलदँा �वु�साद 
वा�लेले लगाएको �याकेटको बाया ँ ख�तीबाट 
�.७,०००।- रकम बरामद भएको र सो नोटह� 
टोलीले िलई आएको �पैयाहँ�को फोटोकपी कागजमा 
िभडाउदँा िभडेको िथयो । �वु�साद वा�ले र मसमेतलाई 
Sodium Carbonate िमसाइएको दईुवटा �लासमा 
भएको पानीमा छु�ाछु�ै हात धनु लगाउदँा �वु�साद 
वा�लेले धोएको पानीको नमनुा रातो भएको िथयो र मैले 
धोएको पानीको रगं प�रवत�न भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
हाल काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका ३४ 
नं. वडा काया�लयका ना.स.ु गजे��बहादरु काक�ले म�ुा 
अनसु�धानको �ममा गरकेो िमित २०७३।१०।२५ 
को घटना िववरण कागज ।

परी�णको लािग �ा� नमनुाह�म�ये 
गजे��बहादरु काक�ले हात धोएको नमनुा (नमनुा नं.२) 
बाहेक �वु�साद वा�लेले हात धोएको नमनुा (नमनुा 
नं.१) र बरामद �.१,०००।- दरका उि�लिखत नं.का 
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थान-७ नोटह� (नमनुा नं.३) मा Phenolphthalein 
पाइएको भ�ने रायसिहतको के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशाला, सामाखशुी, काठमाड�को िमित 
२०७३।१०।२६ को परी�ण �ितवेदन ।

काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेड, 
शाखा काया�लय, बाने�वरका रा��सेवक कु�ली 
(पाचँ� तह) �वु�साद वा�लेले आ�नो काया�लय र 
आ�नो ओहोदाले गनु�पन� काम गन�का लािग अक� 
�वाइ�टबाट धारा जडान ग�रिदउलँा तर खच� ला�छ, 
तपाइलेँ सात हजार िदनस्ु, �यसपिछ काम ग�रिदउलँा 
भनेको र पानीको सम�या भएकोले पटक-पटक स�पक�  
गदा�समेत पैसा नभई काम ह�दँैन भनी आलटाल गरी 
उजरुी िनवेदक सि�दप पराजलुीसगँ आ�नो लािग 
�.७,०००।- (सात हजार) घसु / �रसवतको रकम 
माग गरकेो र उ� �रसवत रकम िलन म�जरु गरी 
भरपाई कागज एव ं बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 
दर र न�बरको �.७,०००।- (सात हजार) िमित 
२०७३।१०।२३ गतेका िदन बरामदी मचु�ुकामा 
उि�लिखत समय र �थानमा रा��सेवक कु�ली (पाचँ� 
तह) �वु�साद वा�लेले िलएको र सो घसु रकम िनज 
�वु�साद वा�लेको सगँसाथबाट बरामद भएको पिु� 
ह�न आई रा��सेवक कु�ली (पाचँ� तह) �वु�साद 
वा�लेले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखएको ह�दँा िनज कु�ली 
(पाचँ� तह) �वु�साद वा�लेलाई िबगो �.७,०००।- 
(सात हजार) कायम गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (क) बमोिजम 
ज�रवाना र कैद सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७३।११।१ को आरोपप� । 

उजरुीकता�को परुानो धारा ब�द गनु�पन� र 
नया ँ धारा जडान गनु�पन� भएकोले परुानो धारा ब�द 
गन� र नया ँ धारा जडान गन�को लािग पिन सडक 
ख�नपुन� भएकोले म ए�लैले न�याउने भएको ह�दँा िनज 
उजरुीकता�लाई मािनस बोलाउनहुोस् भ�दा म मािनस 

खो�न सि�दन कित पैसा ला�छ म तपाइलँाई िद�छु, 
मािनस तपाइ ँनै खो�नहुोस् भनेकाले परुानो धारा ब�द 
गन� सडकमा भएकाले िदउसो काम गन� िम�दैन, रातमा 
गनु�पछ� , नया ँधारा जोड्न पिन धेर ैखा�डो ख�न ुछ, 
सामान पिन ट्या�सीमा �याउनपुछ� , दईु हजार �पैया ँ
राज�व नै ला�छ, कित �पैया ँ िदनहु��छ भनेर भ�दा 
िनजले �.५,०००।- िद�छु भनेका िथए, मैले सबै 
िहसाब गदा� सो रकमले नप�ुने भएकोले �.७,०००।- 
िदए सिक�छ, न� काम गन� सिकँदनै भनेपिछ िनजले 
नै सो �.७,०००।- रकम िदने र �यामीलगायतका 
स�पूण� काम म आफँैले गनु�पन� सत�मा उजरुीकता�ले 
उ� रकम मलाई िदएको हो । सोही रकम अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको टोलीले बरामद गरेको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �वु�साद वा�लेले 
स�ु िवशेष अदालतमा िमित २०७४।१।२० मा गरेको 
बयान ।

थनुछेक �योजनको लािग �ितवादी �वु�साद 
वा�लेबाट �.७,०००।- धरौटी माग भई उ� रकम 
िनजले र.नं.२७५ िमित २०७३।११।२ मा धरौटी 
राखी तारखेमा बसेको ।

वादी प�का सा�ीह� प�ुषो�म महत, 
गजे��बहादरु काक�, र�मी िसलवाल, �वास अिधकारी, 
�मोदनाथ �रमाल, प�ुकर राना, सितषकुमार द�ले 
िनज �ितवादीको साथबाट �.७,०००।- समेतका 
रकम बरामद भएको हो भनी तथा उजरुवाला स�दीप 
पराजलुीले �ितवादीले घसु रकम माग गरकेो र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा िदएको 
िनवेदन बेहोरा मेरो हो भनी गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेको । �ितवादीका सा�ीह� भरतबहादरु 
काक� र �मोद वा�लेले यी �ितवादीले घसु रकम माग 
गरकेो र िलएका छैनन् भनी गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेको ।

यस अदालतको आदेशानसुार िस.डी. 
िलिपब� गरी िमिसल सामेल रहेको ।
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�ितवादी कु�ली�तरको कम�चारी देिखएको 
र िनजले घसु �रसवत िलने मनसायका साथ नभई 
राज�व र ख�नेसमेतको काय�को लािग �.७,०००।- 
ला�ने भनेकोमा �यसरी �योजन खलुाएर माग भएको 
रकम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
भरपाई गरी िलएर �ितवादीलाई िदएको र सोही रकम 
�ितवादीको साथबाट बरामद भएको मा� कारणले 
िनज �ितवादीलाई आरोप दाबीबमोिजमको कसरु ठहर 
गन� निम�ने ह�दँा �ितवादी �वु�साद वा�लेले आरोप 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी िमित २०७४।९।६ 
मा िवशेष अदालत काठमाड�बाट भएको फैसला ।

उजरुकता� सि�दप पराजलुीको घरमा 
िबि�एको धारा जडान गन� काया�लयबाट कम�चारी 
खिटइसकेको कुरा �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयानमा उ�लेख भएको, काठमाड� 
उप�यका खानेपानी िलिमटेडबाट �ा� कागजातबाट 
िनवेदकिबना पराजलुीले िदएको िनवेदनस�ब�धी 
काममा �ितवादी �वु�साद वा�ले िफ�डमा खिटई 
िनजले सडकले ढल खनेको ठाउकँो परुानो धारा �लक 
गरकेो देिखएको, िनवेदकको घर रहेको वडामा धाराको 
काम गन� काया�लयले �ितवादीलाई �थायी �पमा 
िज�मेवारी तोकेको देिखएको, नया ँधारा जडान गन�को 
लािग घसु �रसवत मागेको भनी सि�दप पराजलुीले 
आयोगमा िनवेदन िदई घसु �रसवतबापत उपल�ध 
गराइएको रकम नै �ितवादीको साथबाट बरामद भएको, 
रङ्गे हात नमनुा परी�ण �ितवेदनले �ितवादीको 
साथबाट घसु �रसवतको रकम बरामद भएको �मािणत 
गरकेो, बरामदी मचु�ुकाका गजे��बहादरु काक�, 
र�मी िसलवाल, सवुास अिधकारी, प�ुकर राना र 
�ितवादीकै काया�लयका �मोदनाथ �रमाल, काया�लय 
�मखु सितषकुमार द�समेतले बकप� गरी बरामदी 
मचु�ुकालाई समथ�न गरी दसी �माणसिहत रङ्गेहात 
प�ाउ परकेो �ितवादीलाई सफाइ िदने ठहर गरकेो 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहबाट ख�डनीय 

रहेको छ । उजरुकता� सि�दप पराजलुीले मौकाको 
उजरुी बेहोरामा र बकप� गदा�  �ितवादीले हािकम, 
सपुरभाइजर र इि�जिनयरसमेतलाई अिलअिल 
खच� िमलाउन चािह�छ भनी रकम माग गरकेो िथयो 
भनी �य� गरकेो, म आफँै चाडँो काम ग�रिद�छु, 
राज�वसमेत मै ितरीिद�छु भनी रकम माग गरेको 
अव�थामा �ितवादीले घसु �रसवतबापत नै रकम 
माग गरकेो त�य �मािणत भइरहेको छ । �ितवादीले 
मागेको रकम आफूले िलने खाने बदिनयतले काम गन� 
आलटाल गरी पटक-पटक फोन गरी बाग�िनङ गरी 
माग गरकेो उनीह�िबच भएको वाता�लापको िस.डी.
बाट �प� ह�ने भएकोले �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी आरोपप� मागदाबीबमोिजम 
��यथ� / �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी राजे��िसहं भ�डारीले उजरुीकता� 
सि�दप पराजलुीक� आमा िबनाकुमारीको नाममा रहेको 
पानीको धारो जडान गन� िसलिसलामा �ितवादीले 
रकम मागेको अव�था छ । �ितवादीलाई िनवेदकको 
धारा जडान गन� काममा खटाइएको हो । �ितवादीका 
साथबाट बरामद भएको रकम अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट �मािणत गररे िदइएका नोट 
भएको कुरा बरामदी मचु�ुकाबाट पिु� भएको छ । 
िनवेदकसगँ रकम िलएको भ�ने कुरा �ितवादी आफँैले 
�वीकार गरकेो र उजरुीकता�ले अदालतसम� आई 
आ�नो उजरुी बेहोरालाई पिु� गररे बकप� ग�रिदएको 
अव�था ह�दँा �ितवादीलाई आरोप दाबीबमोिजमकै 
सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1150

उपयु��ानसुारको आरोपप�, पनुरावेदन 
िजिकर, िवशेष अदालतको फैसला र बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदएको स�ुको फैसला िमलेको छ वा छैन ? र 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , सडक िनमा�णको 
िसलिसलामा िबि�एको खानेपानीको धारा जडान गन� 
�योजनका लािग भनी �ितवादी �वु�साद वा�लेलाई 
खटाइएको देिख�छ । �ितवादी काठमाड� उप�यका 
खानेपानी िलिमटेडका कु�ली �तरका कम�चारी ह�न् । 
िनज �ितवादी कु�ली (पाचँ�) �तरका कम�चारी रहेको 
र िनजले उजरुीकता�सगँ �.७,०००।– घसु / �रसवत 
मागे भ�नेसमेत बेहोराको सि�दप पराजलुीको उजरुी 
परकेो पाइयो । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले उजरुीकता�लाई उ� रकम �दान गरकेो 
र सोही रकम उजरुीकता�ले �ितवादीलाई िदएपिछ 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट खिटएको 
टोलीले सो रकम �ितवादीबाट बरामद गरी थप 
अनसु�धानको काय� अगािड बढाएको देिख�छ । िनज 
�ितवादीलाई उजरुीकता� सि�दप पराजलुीको आमा 
िबनाकुमारीको नाममा जडान भएको खानेपानीको 
धारा िबि�एको ह�दँा खानेपानीको धारा जडान गनु�पन� 
�थलस�म गएर �थलगत िनरी�ण गरी परुानो 
िबि�एको धारालाई �ित�थापन गरी नया ँधारो जडान 
गन�का लािग खटाइएको देिख�छ । िनज �ितवादीले 
िनवेदकसगँ खानेपानीको सडक बनाउदँा िबि�एको 
धारा िमलाएर जडान गदा� ला�ने राज�व, उ� काय�को 
लािग साम�ीह� �याउन ट्या�सी खच� र राितमा काम 
गनु�पन� ह�दँा ख�दाखे�रको �यालासमेत िहसाब गररे 
�.७,०००।- ला�छ भनेको पाइयो ।

३. उजरुीकता�को धारा जडान गन� काय�का 
लािग राज�वबापतको रकम �.२,०००।-, ख�दा 

ला�ने कु�लीको �याला, सामान ट्या�सीमा �याउन 
ला�ने खच� र राितमा काम गनु�पन� ह�दँा िचया खच�समेत 
गरी �.७,०००।- ला�छ भ�ने कुरास�म �ितवादीले 
उजरुीकता�लाई भनेको हो भनी �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनज 
�ितवादीको अदालतसम�को बयानमा उजरुीकता�ले 
राज�वबापतको रकम �.२,०००।- र कु�ली 
खच�समेत गरी �.५,०००।- िदन म�जरु भएका ह�न् 
भनी भनेको पाइयो । साथै राितमा काम गनु�पन� र केही 
सामान ट्या�सीबाट प�ुयाउनपुन� ह�दँा �.७,०००।- 
ला�छ भनी आफूले भनेकोमा सो खच�को रकमका 
स�ब�धमा कुरा निमलेपिछ उजरुीकता�ले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा गएको ह�नपुद�छ भनी 
आ�नो बयान बेहोरामा लेखाएको पाइ�छ । उजरुीकता� 
र �ितवादीका िबचमा खानेपानीको धारा जडान गदा� 
ला�ने राज�वको रकम र कु�ली खच�बापतको रकमको 
स�ब�धमा समेत वाता�लाप भएको देिख�छ ।

४. �य�तै, उजरुीकता� सि�दप पराजलुीले 
अदालतसम� बकप� गदा� सवाल ६ को जवाफमा 
धारा जडान गन� िसलिसलामा �.२,०००।- राज�व 
ला�ने भ�ने कुरा �ितवादीले भनेका िथए भनी �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी ख�ने �याला पिन सेवा�ाहीले 
नै बेहोनु�पन� कुरा पिन बकप� गन� िसलिसलामा �वीकार 
गरकेो पाइ�छ ।  उजरुीकता�ले अदालतसम� बकप� 
गदा� यी �ितवादीलाई फसाउने उ�े�य िथएन, िनजको 
मा�यमबाट खानेपानी काया�लयमा ह�ने ��ाचारको 
पदा�फास गन� आ�नो उ�े�य रहेको आशय �य� गरेको 
पाइयो ।

५. एउटा कु�ली �तरको कम�चारीले राज�व, 
आव�यक मालसामान र ख�दा ला�ने �यालासमेत 
िहसाब गररे माग गरकेो रकमका स�ब�धमा कुनै ि�िवधा 
भए स�बि�धत खानेपानी काया�लयमा गएर िनधो गन� 
सिकने र ला�नेभ�दा बढी रकम माग ग�रएको भएमा 
स�बि�धत अिधकारीसम� उजरुी गरी वा�तिवक 
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�पमा ला�ने खच� ितररे धारा जडान गन� सिकनेमा 
उजरुीकता�ले आफूले के-कित राज�व ला�दछ, सडक 
ख�न र पनु� कित श�ुक द�तरु ला�छ, एउटा �थानबाट 
परुानो धारा ब�द गन� र नया ँ �थानमा धाराको लािग 
बाटो ख�न पाइपमा �वाल गरी धारा जोड्न, पनु: सडक 
पनु�को लािग के-क�तो �ि�या अपनाउनपुन� िथयो, कित 
रकमको इि�टमेट िथयो, �यसमा आव�यक साम�ीको 
के-कित मू�य िथयो, �म कित आव�यक िथयो भ�ने 
स�ब�धमा आफूले कुनै िवचार गरकेो अव�था देिखदँैन । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका स�बि�धत 
कम�चारीले पिन उजरुीकता�ले माग गरबेमोिजमको 
रकम उपल�ध गराएर सो रकम �ितवादीलाई िदई 
िनजको साथबाट सोही रकम बरामद गराएको 
पाइ�छ । तर अनसु�धानकता�ले समेत यी उजरुकता�ले 
िनवेदन िददँा लागेको राज�व आिद जो-जो बझुाउनपुन� 
िथयो सो बझुाएको रिसद र आव�यक सामानको िववरण 
�माणको �पमा सङ्कलन गरी िमिसल संल�न राखेको 
देिखदँनै । अिभयोजन प�ले उजरुी िलई रकम उपल�ध 
गराउनअुिघ िनज उजरुकता�ले धारा प�रवत�नको लािग 
आव�यक राज�व बझुाई िनवेदन िदएको, आव�यक 
साम�ी आफँैले ख�रद गरकेो तथा जिमन ख�न र पनु� 
आव�यक पन� �िमक आफँैले �यव�था गरकेो हो, होइन 
र ती आफूले ग�रसकेको कामबापत पिन छु�ै रकम माग 
गरकेो हो, होइन भ�नेबारे �� गरकेो र �माण सङ्कलन 
गरकेो पाइदँैन । कसैको उजरुी परपेिछ �ारि�भक 
�पमा ब�ुनपुन� कुराह� र त�काल सङ्कलन गनु�पन� 
�माण केही पिन नबझुी, नहेरी रकम ह�ता�तरण 
गरी कारबाही उठान गनु�  कमजोर अनसु�धानको 
उदाहरण हो । अनसु�धानमा टड्कारो �पमा देिखने 
कमीकमजोरी, ग�ती, लापरवाही, बदिनयत आिद 
�वीकाय� ह�दँैन, िज�मेवारी नै िलन ुनपन� गरी ग�रएका 
�य�ता काय�ले अनसु�धान गन� िनकाय, अिभयोजन 
प�, अदालतको �ोत, साधन र समय बबा�द ह��छ, 
अक�तफ�  आरोिपत �यि�ले भो�नपुन� द:ुख, हैरानी, 

सामािजक र पा�रवा�रक �भाव, �ितकूल मनोवै�ािनक 
असरह� मू�याङ्कन गन� सिकने िवषय होइनन् ।

६. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १४ मा कुनै उजरुी वा �ितवेदन 
परी वा अ�य कुनै �ोतबाट कुनै जानकारी �ा� भई 
साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले ��ाचारको 
अपराध गरकेो छ भ�ने िव�वास गनु�पन� मनािसब कारण 
भएमा आयोगले �यसको �ारि�भक छानिबन गो�य 
�पमा गन� बा�या�मक �यव�था छ । आ�नो �वत�� 
अि�त�व र हैिसयतलाई अ��ुण राखी िन�प� सोचबाट 
�ारि�भक छानिबन नै नगरी उजरुवालाबाट ब�ुनपुन� र 
�माण सङ्कलन गनु�पन� िवषयमा �यान नै नप�ुयाई 
�ार�भदेिख नै िन�कष�मा पगुी स�ु गरकेो अनसु�धानले 
�याय स�पादनमा सहयोग गद�न । कुनै पिन उजरुी, 
जानकारी वा सूचना पाएपिछ �ारि�भक छानिबनप�ात् 
थप अनसु�धान गनु�  तथा कसरुको मा�ाअनसुार 
अिभयोजन गनु�  ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
मम� र मनसाय हो । उजरुकता�ले �य� गरबेमोिजम यी 
�ितवादीले "मैले हािकमह�लाई पिन बुझाउनुपछ�"
भनेको कुरामा स�यता छ, छैन ? वा�तवमा यसरी त�लो 
तहको कम�चारीलाई �योग गरी सङ्किलत रकमको 
कुनै अंश स�ंथागत �पमा मािथ�लो तहस�म प�ुयाइने 
ग�रएको हो, होइन ? �यसतफ�  अनसु�धानकता� मौन 
बसेको दिेख�छ । यिद यो सं�थागत �विृ�बार ेकतैबाट 
ख�ुन आउछँ भने अनसु�धानकता�ले सू�म अनसु�धान 
बा�या�मक �पमा �यसतफ�  गन�पछ�  । कसैको दबाब, 
�भावमा परी वा आ�नो घोिषत, अघोिषत राजनीितक 
वा अ�य आ�थाको कारण मािथ�लो तहमा ह�ने 
सं�थागत ��ाचारलाई लकुाउन दबाउन वा �काशमा 
�याउन निदन अनसु�धानकता�ले कुनै �कारको 
भूिमका खे�दछ भने �य�ता अनसु�धानकता� कुनै 
पिन �वत�� अनसु�धान गन� अस�म रहेको �वत: 
�मािणत ह�न जा�छ । केही त�लो तह वा �तरमा काम 
गन� रा��सेवकउपर म�ुा चलाई अि�तयार द�ुपयोग 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1152

अनसु�धान आयोगको काय� �गित दखेाउने तर 
स�ंथागत �पमा भएका ��ाचारलाई उजागर नगरी 
वा कुनै �कारले �भािवत भई वा कसै�ित सहानभूुित 
राखी अनसु�धानको कोण नै बदली कसैलाई बचाव 
र �मािणत ह�न नस�ने �कृितको आरोप लगाउछँ वा 
लगाउने गद�छ भने �य�ता अनसु�धानकता�ले नेपालको 
सिंवधानको धारा २३८ र २३९ ले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग स�ब�धमा गरकेो �ब�ध, 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
र ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को मम� र मनसाय�ित 
छलकपट वा खेलवाड गरकेो मा�नपुद�छ । "सानालाई 
ऐन र ठुलालाई चैन" भ�ने समाजमा �या� सोचलाई 
वा�तिवकतामा च�रताथ� ह�न िदन ु भनेको �याय�ित 
जनताको आ�था र िव�वासमा ठेस प�ुयाउन ुहो । अत: 
अनसु�धानमा संल�न िनकाय र अिधकारीह� आ�नो 
कत��य र िज�मेवारी�ित सवंेदनशील र सजग भएनन्, 
आ�नो अनसु�धानको िज�मेवारी िलनपुरने, गलत 
वा अपूण� वा पूवा��हय�ु वा �ायोिजत अनसु�धान 
ग�रयो भने वा�तवमा आपरािधक िज�मेवारी िलनपुन� 
रा��सेवक गलत काम गर े पिन उ�मिु� पाई ब�ने र 
िनद�ष वा कसरुको मा�ाअनसुार त�लो वग�मा पन� 
रा��सेवकले आ�नो कसरुको मा�ाभ�दा बढी सजाय 
भो�नपुन� ह��छ । नेपालको संिवधान र ��ाचारसगँ 
स�बि�धत �चिलत कानूनह�मा िवधाियकाको 
मनसाय �य�तो होइन । 

७. ��ाचारको कसरु ह�नका लािग घसु / 
�रसवत िलने मनसाय र तैयारी िथयो भ�ने कुरा �थािपत 
ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुाका कु�ली�तरका �ितवादी 
�वु�साद वा�लेको घसु / �रसवत िलने नै मनसाय 
िथयो भ�ने कुरा �थािपत ह�न सकेको छैन । उजरुीमा 
मािथस�म रकम प�ुयाउनपुछ�  भनी �.७,०००।- माग 
गरकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख ग�रएको भए पिन �यसतफ�  
अनसु�धान भएको देिखदैँन । उ� �.७,०००।- 
म�ये �.२,०००।- राज�वबापतको रकम भ�ने कुरा 

उजरुीकता�ले नै �वीकार गरकेा छन् । उजरुीकता�ले 
ख�ने मािनसको �यव�था आफूले गन� नस�ने भएकोले 
ख�नेलगायतका काय� गन� भनेको र आव�यक साम�ी 
आफूले ख�रद गरकेो देखाउन सकेको पाइदँैन । 
यसरी सामान सङ्कलन, सामानको ढुवानी, राितको 
समयमा ख�ने �याला र राज�व रकमसमेत कटाएर 
बाकँ� रहेको रकम कित तहस�म र कितका दरले यी 
�ितवादीले बाड्ँन स�ने होलान् भ�ने कुरा िवचारणीय 
दिेखन आउछँ ।

८. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी �वु�साद वा�लेले सेवा�ाही उजरुकता�बाट 
ला�ने राज�व रकम ितन� राितको समयमा बाटो ख�ने, 
पनु� कामबापत �म खच�, एक �थानमा पाइपको �वाल 
टाली अक� �थानमा �वाल बनाई धारा जोड्ने काय�मा 
�योग र खपत ह�ने मालसामानह�को मू�य तथा 
ती सामानह� राितका समय ढुवानी गन� ट्या�सी 
खच�बापत �.७,०००।- माग गरकेो िवषयलाई 
��ाचारज�तो ग�भीर कसरुको सं�ा िदई आरोपप� 
दायर गरकेो देिखएकोमा आरोप दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई भएको िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७४।९।६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । आरोप मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
सजाय ह�नपुछ�  भनी िलएको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू होला ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत: सीता अिधकारी
इित सवंत् २०७६ साल पसु २९ रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।१०।८

०७६-WO-०३०५

म�ुा:– उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, धापासी गा.िव.स वडा 
नं.९ को प�रवित�त ऐ. टोखा नगरपािलका वडा 
नं. ५ को बसोबास भई हाल के��ीय कारागार 
काया�लय जग�नाथ देवल काठमाड�मा ब�ने 
�मोदकुमार खड्का

िव��
िवप�ी : �शा�त जयसवालको जाहेरीले नेपाल 

सरकारसमेत

§ रीतपूव�क तामेल भएका �यादलाई 
सुनुवाइको मौका िदने नाउँमा बदर गद� 
जाने हो भने अदालतका काम कारबाहीह� 
अ�तहीन �पमा रिहरहने, द�डहीनता 
बढ्ने, �याियक �ि�या अव�� भई 
समाजमा अशाि�त बढ्न जानेसमेत 
देिखएकोले य�ता रीतपूव�क भएका काम 
कारबाहीह�लाई समथ�न गद� �याियक माग� 
अव�� ह�नबाट जोगाउने दािय�वसमेत 
अदालतको ह�न े। 

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
�ेमबहादरु खड्का तथा िव�ान् अिधव�ा�य 

�ी ल�मी खड्का थापा र �ी स�तोष भ�डारी
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 

टेकराज भषुाल
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, िन.नं.१०००४

स�ब� कानून :
§ फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४

आदशे
�या.स�ुमालता माथेमा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र 
(३)  बमोिजम दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त बेहोरा र िनण�य यस�कार छ:-

त�य ख�ड
िनवेदक म िवगत ४ वष�अिघदेिख काठमाड� 

िज�ला, टोखा नगरपािलका वडा नं. ५ (सािबक धापासी 
गा.िव.स. वडा नं. ९) मा ब�द ैआएको �यि�लाई ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी झ�ुा म�ुा लगाई ब�दै नब�ने गरेको 
अथा�त् काठमाड� िज�ला, तारके�वर नगरपािलका वडा 
नं. ९ मा ब�ने भनी गलत ठेगाना दखेाई �यादवालाको 
घर दैलोमा टासँ भएको भ�द ैमेरो नाउकँो �याद बेप�े 
टासँ गरी म िनवेदकले उ� बेप�े �यादको जानकारी 
पाउन नसक� �ितवाद बयान िदन नपाई �याद ग�ुन 
गई फैसला भएको िमित २०७६।१।१६ बाट ६ 
मिहनािभ� अथा�त् मैले थाहा जानकारी पाएको िमित 
२०७६।४।३ गतेबाट �यादैिभ� उजरुी �ितवाद लेखी 
दता� गन� स�मािनत उ�च अदालतसम� उपि�थत 
भएकोमा िमित २०७६।०४।०६ गते रिज��ार�यू 
आफँैले मेरो िनवेदनमा दता� गन� िम�ने भनी तोक लगाई 
मेरो �ितउ�रप� (बयान) दता� भएकोमा मेरो िनवेदन 
दता�प�ात् मैले पेस गरकेो �माण र िमिसल संल�न 
�माणको मू�याङ्कन गरी मेरो िनवेदनबमोिजमको 
आदेश भई मेरो नाउमँा जारी भएको बे�रतको पजु� 

�नण�य नं. १०५१९
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(�याद) बदर गरी मेरो �ितउ�रसरहको (बयान) गराई 
तारखेमा रही म�ुाको पपु�� गन� गरी रिज��ार�यूबाट 
आदशे गनु�पन�मा स�ु �याद िमित २०७५।६।७ मा घर 
दैलोमा टासँ भएको देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
गन� िमलेन । सोको जानकारी िनजलाई िदनू" भ�ने 
रिज��ार�यूबाट आदेश भएको ह�दँा सो दरिपठ आदेश 
र फैसलासमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी मलाई 
�ितवाद गन� मौका पाउ ँ भ�नेसमेत आदेश ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन बेहोरा । 

यसमा के कसो भएको ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार, कारणसिहत यो 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीका नाममा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  । साथै ��ततु �रट िनवेदनको 
पेटबोली हेदा� उ��ेषण  परमादशेको िनवेदन रहेकोमा 
आजको पेसी सूचीमा ब�दी��य�ीकरण जिनई �रट 
नं. ०७६-WH-००९६ उ�लेख भएको देिखदँा �रट 
िनवेदनको नाम तथा �रट नं. समेत स�याई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भनी िमित २०७६।६।१० मा यस अदालतबाट 
भएको आदेश ।

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, िनजको 
नाउकँो �याद रीतपूव�क घर दैलोमा टािँसएको देिखएको 
र िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा 
�ितवादी �मोदकुमार खड्कालाई ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोिजम �. 
२३,००,०००।- (तेइस लाख) ज�रवाना र १ (एक) 
मिहना कैद सजाय र जाहेरवालाले �ितवादीबाट िबगो 
भरी िलन पाउने ठहछ�  साथै अपराध पीिडत संर�ण ऐन, 
२०७५ को दफा ४१(३) बमोिजम �.२३,००,०००।- 

(तेइस लाख) को ४% ले ह�न आउने �.९२,०००।- 
(बयान�बे हजार) �ितवादीबाट दािखल गराउने गरी 
�ितपूित� िनधा�रण ग�रिदएको छ, भनी कानूनबमोिजम 
फैसला भएको ह�दँा िनवेदन िजिकर खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा पेसी 

सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी �ेमबहादरु खड्का तथा िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
ल�मी खड्का थापा र �ी स�तोष भ�डारीले यी 
िनवेदकलाई �ितवादी बनाई चलाइरहेको ब�िकङ कसरु 
म�ुामा काठमाड� िज�ला, सािबक मनमैज ु गा.िव.स 
वडा नं. ३ हाल तारके�वर नगरपािलका वडा नं. ९ भनी 
यी िनवेदकको �थायी वतन भनी �याद तामेल ग�रएको 
र सोही तामेलीको आधारमा फैसला भएकोमा िवगत ४ 
वष�दिेख यी िनवेदक उ� तारके�वर नगरपािलकाबाट 
प�रवारसिहत टोखा नगरपािलका वडा नं. ५ सािबक 
धापासी गा.िव.स वडा नं. ९ मा देवीबहादरु िल�बकुो 
घरमा अ�थायी �पमा बसोबास ग�ररहेको भनी टोखा 
नगरपािलका वडा नं. ५ को िमित २०७६।४।३ को 
प�मा उ�लेख भएको दिेखएकोले यी िनवेदकउपर 
ब�िकङ कसरु म�ुा दता� ह�नभु�दा अगािडदिेख आ�नो 
�थायी ठेगानामा रहेबसेको दिेखन नआएको र सोभ�दा 
बािहरको टोखा नगरपािलका ५ मा अ�थायी बसोबास 
ग�ररहेको देिखएकोले िनजको उ� �थायी वतन भनी 
तारके�वर -९ मा िनवेदकको नाउकँो �याद तामेल 
गरी उ� �यादलाई रीतपूव�क मानी यी िनवेदकलाई 
सजाय गन� गरकेो उ� फैसला �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत अथा�त् सनुवुाइको मौकासमेत निदई 
सजाय गन� गरी ग�रएको फैसला र सोको आधारमा  
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भए गरकेा स�पूण� 
आदेशह� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी मेरो 
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प�लाई उ� ब�िकङ कसरु म�ुामा �ितवादीसरहको 
बयान गन� मौका िदई कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने परमादेश 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस 
गनु�भयो । िवप�ी उ�च अदालत पाटनको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी टेकराज 
भषुालले यी िनवेदकका नाउमँा ब�िकङ कसरु म�ुामा 
जारी भएको �याद िनजको �थायी ठेगाना रहेको 
िज�ला काठमाड� सािबक मनमैज ु गा.िव.स. वडा 
नं.३ हाल प�रवित�त तारके�वर नगरपािलका वडा नं. 
९ मा वडा काया�लयको �ितिनिधसमेत राखी उ� 
�याद रीतपूव�क तामेल भएको र उ� रीतपूव�कको 
तामेलीकै आधारमा उ�च अदालत पाटनबाट ब�िकङ 
कसरु म�ुामा फैसलासमेत भइसकेको ि�थितमा 
केवल फैसला काया��वयनमा अवरोध गन� हेतलेु मा� 
यी िनवेदकको िनवेदन िदएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजम दवैु प� िवप�को कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसमेत सनुी ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल कागजातह�को अ�ययन गरी 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो 
होइन ? सो स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� म सािबकको मेरो 
ठेगाना मनमैज ु गा.िव.स वडा नं.३ हाल तारके�वर 
नगरपािलका वडा नं. ९ बाट ४ वष�अगािड नै काठमाड� 
सािबक धापासी गा.िव.स. वडा नं.९ हाल टोखा 
नगरपािलका ५ अ�थायी �पमा बसोबास ग�ररहेकोमा 
मेरो नाउमँा ब�िकङ कसरु म�ुा उ�च अदालत पाटनमा 
चली उ� अदालतबाट मेरो नाउमँा सािबककै मैले 
बसोबास नगरकेो तारके�वर नगरपािलका वडा नं. ९ 
मा �याद तामेल भएको र मैले �याद सूचना नै नपाई 
उ�च अदालत पाटनबाट मलाई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत सनुवुाइको मौका निदई म�ुा 
फैसलासमेत भएकोले उ� मेरो नाउमँा तामेल भएको 
बे�रतको �याद बदर गरी मलाई �ितवादीसरहको बयान 

गराई म�ुाको पपु��मा सहभागी ह�न पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको पाइयो ।

३. िवप�ीको िलिखत जवाफ हेदा� यी 
िनवेदकको खातामा पया�� रकम नभई चेक काटेकाले 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी �शा�त जयसवालको जाहेरी 
परी उ�च अदालत पाटनमा यी �ितवादी उपर ब�िकङ 
कसरु म�ुा दता� भएको र यी िनवेदकको नाउकँो �याद 
िनजकै �थायी ठेगाना रहेको सािबक मनमैज ुगा.िव.स 
वडा नं ३ हाल तारके�वर नगरपािलका वडा नं. ९ 
मा रीतपूव�को �याद तामेल भएको र सो तामेलीकै 
आधारमा अ�य �याियक �ि�याह� अगािड बढी 
फैसला भइसकेकोले परमादेश आदेशसमेत जारी 
ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे ह�नपुन� हो भ�ने 
बेहोराको रहेको पाइयो ।

४. यी िनवेदक �मोदकुमार खड्काले 
खातामा पया�� रकम मौ�दात नभएको जानी जानी 
नेपाल एस.िव.आई ब�क िलिमटेडमा रहेको खाताबाट 
जाहेरवाला �शा�त जयसवालले भ�ुानी पाउने गरी 
�.२३,०००,००।- को चेक काटी ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनजलाई उ� ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम सजाय गरी िबगो जाहेरवालालाई िदलाई 
भराई पाउ ँ भ�ने दाबी िलई अिभयोग दता� भएको 
दिेखयो । उ� म�ुामा यी िनवेदकका नाउकँो �याद िमित 
२०७५।६।७ मा �यादवाला मािनससमेत घरमा फेला 
नपरकेोले िनजको नाउकँो �याद िनजको घर दैलोमा 
सबैले द�ेने गरी टासँ ग�रएको भ�ने बेहोरा जनाई 
उ� वडाका वडा अ�य� र अ�य दईुजना सा�ीसमेत 
राखेको िमिसल सलं�न रहेको �यादको �ितिलिपबाट 
दिेख�छ ।

५. िनवेदक �ितवादीका नाममा तामेल भएको 
�याद रीतपूव�क तामेल भएको छ छैन भ�ने स�ब�धमा 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६१ मा 
भएको कानूनी �यव�था हेदा� "जनु �यि�को नाममा 
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जारी भएको हो यथास�मव सोही �यि�लाई बझुाउन ु
पन� छ । स�बि�धत �यि� फेला नपरमेा वा फेला पर े
पिन िनजले बझुी निलएमा िनजको एकाघरको क�तीमा 
अठार वष� उमेर पगुी सकेको कुनै �यि�लाई बझुाउन 
सिकने छ । स�बि�धत �यि� वा एकाघरका �यि�ले 
समेत बझुी निलएमा �थानीय तहको स�बि�धत 
वडाको सद�य एक जना र क�तीमा दईुजना 
�थानीय �यि�समेत राखी आ�नो तथा िनजह�को 
सहीछापसमेत गराई एक�ित िनजको घर दैलामा टासँी 
एक�ित �याद स�बि�धत �थानीय तहको स�बि�धत 
वडा सिमितमा बझुाई एक�ित तामेली समा�ान 
अदालतमा दािखला गनु�पन� छ । र समा�ानबमोिजमको 
सूचना �थानीय तहको स�बि�धत वडा काया�लयको 
आ�नो सूचना पाटीमा टासँ गनु�पन� छ । समा�ान 
जारी ग�रएको �यि�को समा�ान उि�लिखत ठेगानामा 
बसोबास नभएको भ�ने कुरा �थानीय तहको स�बि�धत 
वडा सिमितको क�तीमा १ जना सद�य र क�तीमा 
२ जना �थानीय �यि�ह�ले �मािणत गरमेा िनजको 
बसोबास रहेको ठेगाना ख�ुन स�ने भए खलुाई र ख�ुन 
नस�ने भए सोही बेहोरा जनाई समा�ान अदालतमा 
िफता� बझुाई िदनपुद�छ" भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ ।

६. उ� ब�िकङ कसरु म�ुामा यी िनवेदकको 
नाउकँो समा�ान �याद तामेली हेदा� स�बि�धत �यि� 
र एकाघर सगोलका १८ वष� उमेर पगेुका मािनस 
फेला नपरकेो भनी स�बि�धत �थानीय तहको अथा�त् 
तारके�वर नगरपािलका वडा नं. ९ का वडा�य� 
बलराम िसटौलाले २ जना �थानीय �यि� वष� २५ को 
राज ुमहज�न र वष� ३१ को कृ�ण के.सी.को रोहवरमा 
एक�ित �यादसमेत वडा काया�लयको सूचना पाटीमा 
टासँ गन� गरी बझुी िलई सहीछापसमेत ग�रिदएको 
देिखयो । यसरी कानूनले तोिकिदएको रीत / �ि�या 
प�ुयाई समा�ान तामेल भएको देिखदँा सोबमोिजम 
भए गरकेा काम कारबाहीह�लाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । साथै �यादवाला मािनसको उ� ठेगानामा 

बसोबास नभएको भ�ने बेहोरा पिन िनज वडा अ�य�ले 
�मािणत ग�रिदएको अव�थासमेत छैन । यस स�ब�धमा 
िनवेदक सिुनल तामाङ िव�� उ�च अदालत पाटन 
लिलतपरुसमेत भएको (ने.का.प. २०७५, अङ्क 
५, िन.नं १०००४) को ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
"कानूनबमोिजम जारी ग�रएको �यादका स�ब�धमा 
िझना मिसना र असङ्गत तक�  अगािड साररे फैसला 
काया��वयनका �ममा प�ाउ परी कैदमा रहेका 
कसरुदारलाई उ�मिु� �दान गनु�  उिचत ह�दँनै । यिद 
�यस �कारका उ�मिु� �दान गन� ग�रयो भने िनण�यको 
अि�तमता (Finality of judgement ) िस�ा�तको 
पालना गन� कुरामा ग�भीर िवचलन आउने अव�था 
ह�ने" भनी िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ ।

७. यी िनवेदकले आ�नो �थायी ठेगाना 
काठमाड� सािबक मनमैज ुगा.िव.स ३ हाल तारके�वर 
नगरपािलका वडा नं.९ बाट अ�य� बसाइसँराइ ँगरेको 
भ�ने भरपद� �माण पेस गन� सकेको पाइदँैन भने 
काठमाड� िज�ला तारके�वर वडा नं. १० मा �थायी 
घर भएको �मोदकुमार खड्का प�रवारसिहत िवगत 
४ वष�देिख टोखा नगरपािलका वडा नं. ५ (सािबक 
धापासी गा.िव.स. वडा नं.९) अ�तग�त दवेीबहादरु 
िल�बकुो घरमा अ�थायी बसोबास ग�ररहेको भनी 
िमित २०७६।४।३ को िसफा�रस प� िमिसलसाथ 
रहेको र सोलाई अ�य कुनै �माणबाट पिु� तथा 
समिथ�त भएको दिेखदँैन भने यी िनवेदकको �थायी 
वतन तारके�वर नगरपािलका ९ ह�नपुन�मा उ� टोखा 
नगरपािलका वडा नं. ५ को उ� िसफा�रस प�मा यी 
िनवेदकको �थायी वतन तारके�वर नगरपािलका १० 
भनी उ�लेख ग�रएबाट ��ततु िसफा�रस प�समेत 
िव�सनीय देिखन आएन । 

८. यसथ� यी िनवेदकउपर उ�च अदालत 
पाटनमा चलेको ब�िकङ कसरु म�ुामा जारी भएको 
समा�ान �याद यी िनवेदकको �थायी ठेगाना 
काठमाड� सािबक मनमैज ुगा.िव.स. ३ हाल तारके�वर 
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नगरपािलका वडा नं.९ मा रीतपूव�क तामेल भएको 
देिखएको र उ� �यादका आधारमा त�प�चात् का 
�याियक काम कारबाहीह� अगािड बढी फैसलासमेत 
भइसकेको प�र�े�यमा यी िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका नै निदई फैसला ग�रयो भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । एउटा सािधकार िनकायबाट 
कानूनको उिचत �ि�या प�ुयाई, कानूनको रीत ढाचँा 
प�ुयाई काम कारबाही गरकेो देिखएको र सोही वैधािनक 
आधारमा बाकँ� कामह� भएको पाइयो । यिद य�ता 
रीतपूव�क तामेल भएका �यादलाई सनुवुाइको मौका 
िदने नाउमँा बदर गद� जाने हो भने अदालतका काम 
कारबाहीह� अ�तहीन �पमा रिहरहने, द�डहीनता 
बढ्ने, �याियक �ि�या अव�� भई समाजमा 
अशाि�त बढ्न जानेसमेत देिखएकोले य�ता रीतपूव�क 
भएका काम कारबाहीह�लाई समिथ�त गद� जाने र 
�याियक माग� अव�� ह�नबाट जोगाउने दािय�वसमेत 
अदालतको ह�न आउने दिेखन आउछँ ।

९. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
यी िनवेदकको नाउमँा ब�िकङ कसरु म�ुामा जारी भएको 
�याद रीतपूव�क तामेल भएको देिखएको �यसपिछका 
काम कारबाहीसमेत स�प�न भई फैसलासमेत 
भइसकेको प�र��यमा यी िनवेदकको उ� ब�िकङ 
कसरु म�ुामा �ितवादीसरहको बयान िलई म�ुा सनुवुाइ 
�ि�यामा सहभागी ह�न पाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । िनवेदन िजिकर खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको दता� लगत क�ा गरी 
फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः नर�े�बहादरु बढुा
इित संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
फैसला िमित : २०७६।११।७

०७५-CR- १६३६

म�ुा : जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : सकेंत नं.६३ झापा (ज) को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला बाकेँ, कोहलपरु नगरपािलका 

(सािबक वडा नं.४) वडा नं.१२ घर भई हाल 
िज�ला जाजरकोट भेरी नगरपािलका वडा 
नं.४ ि�थत आयषु होटल ए�ड लज स�चालन 
गरी ब�ने �ेमबहादरु खड्काको छोरा हेमराज 
भ�ने िहमराज खड्का

§ �वा��य परी�ण तथा अ�य सबुद 
�माणबाट �मािणत नभएको तथा पीिडत 
र जाहरेवाली दुवैजनाले अदालतमा 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन भनी �ितकूल 
बकप� गरकेो अव�थामा व�तुिन� ठोस 
�माणको अभावमा केवल िकटानी जाहरेी 
दरखा�तको आधारमा मा�ै �ितवादीले 
आरोिपत जबरज�ती करणीको कसुर 
गरकेा ह�न ्भनी िव�वास गन� नसिकने ।

(�करण नं.६)
§ जबरज�ती करणीको आरोपलाई हलुका 

त�रकाबाट हने� िम�न े ह�दैँन । य�तो 

�नण�य नं. १०५२०
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काय�ले गलत �वृि� पिन िसज�ना गन� 
ह��छ । आरोिपत �यि� िनद�ष रहकेो 
�मािणत भएको अव�थामा िनजको 
अम�ूय जीवनको लामो अविध िनि��य 
मा� नभई �ितकूल प�रि�थितमा पुगेको 
अव�थामा समय, सामािजक �यवहार र 
�ि�टकोण एवं कितपय वृि� िवकासका 
स�भावनामा अपूरणीय �ित ह�न े ह��छ । 
कुनै �यि�गत �रस  वा कसैको उ�साहटमा 
आरोप लगाएबापत कुनै िज�मेवारी िलनु 
नपन� वा दािय�व बेहोनु� नपन� �वृि�लाई 
िन��सािहत गनु� वा�छनीय देिखने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी रािधका सवुाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१
§ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �या. �ी उमेश�साद लइुटेँल
जाजरकोट िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद �े�ठ
उ�च अदालत सखु�त

फैसला
�या.अिनलकुमार िस�हा : पनुरावेदन 

अदालत सखु�तको िमित २०७५।८।२६ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 

९(१) अ�तग�त यस अदालतमा �ितवादीको पनुरावेदन 
परकेो ��ततु म�ुाको सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार 
छः

त�य ख�ड
म जाहेरवाला संकेत नं.६३ झापा "ज" को 

छोरी संकेत नं.६३ झापा “झ” पढ्न भनी खलंगा 
आई िमतेरी नाताको न�द े भाइ हेमराज खड्काले 
स�चालन गरकेो आयषु होटल ए�ड लजमा बसी 
पढ्ने र सो होटलको कामकाजमा समेत सघाउदँै 
आएकोमा िमित २०७४।१०।१६ गते िबहान ९:०० 
बजे मेरो छोरी संकेत नं.६३ झापा "झ" ले फोन 
गरी फुपूले मलाई कुटेक� छन् भनी खबर गरकेोले 
म सोही बेलकुा ५:०० बजे िज�ला जाजरकोट भेरी 
नगरपािलका वडा नं.४ गैरीखाली पगुी ब�ुदा पढ्नको 
लािग बसेक� मेरी छोरीलाई िवप�ी हेमराज खड्काले 
ललाइफकाई डर �ास देखाई आ�नो �ीमती घरमा 
नभएको मौकामा पटक-पटक यौन शोषण गरकेो र सो 
कुरा कोही कसैलाई भनेमा िक तलँाई मा�रिद�छु िक म 
मछु�  भनी डर �ास दखेाउने गरकेा रहेछन् । सोही �ममा 
िमित २०७४।१०।१ गते िनज �ितवादीको �ीमती 
िहरा खड्का माइतीघरमा गएको अवसर पारी सोही 
राित १०:०० बजे पिन िनज िवप�ी हेमराज खड्का 
आ�नो कोठाबाट मेरी छोरी स�ुने कोठामा आई मेरो 
छोरीको इ�छािवपरीत पिहलेकै ज�तै डर धाकध�क� 
दखेाई मेरो छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेोले िनज 
�ितवादी हेमराज खड्कालाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।१०।१७ 
को जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला जाजरकोट भेरी नगरपािलका वडा 
नं.४ गैरीखालीि�थत पूव�मा िलला खड्काको घर, 
पि�चममा उ�म के.सी.को घर, उ�रमा कोइरलेी 
जंगल तथा िभर र दि�णमा गैरीखालीदेिख िज�ला 
�शासन काया�लय जाजरकोट जाने प�क� सडक 
बाटो यित चार िक�लािभ� ब�दै गरकेो दि�ण मोहडा 
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भएको पाचँ तले मानबहादरु खड्काको घर सो घरको 
अगािडबाट िज�ला �शासन काया�लय जाजरकोट 
जाने आउने प�क� सडक बाटोदिेख मिुन तीन तला 
पाचँ कोठा, सो तीन तला पाचँ कोठामा िज�ला बाकेँ 
कोहलपरु न.पा.१२ ब�ने हेमराज खड्काले स�चालन 
गद� आएको आयषु होटल ए�ड लज रहेकोमा सो आयषु 
होटल ए�ड लज रहेको ते�ो तलामा काउ�टर रहेको र 
सो काउ�टरदेिख पछािड पीिडत स�ुने कोठा रहेकोमा 
सो कोठाको ढोका खोली िभ� �वेश गरी हेदा� पि�चम 
िदवालमा िब�तरासिहतको खाट रहेको सो खाट तथा 
कोठामा होटल स�चालक हेमराज खड्काले पीिडत 
प�रवित�त नाम संकेत नं.६३ झापा “झ” लाई पटक-
पटक जबरज�ती करणी गद� आई िमित २०७४।१०।१ 
गते राित अि�तम पटक जबरज�ती करणी गरकेो 
भिनएको घटना�थल चार िक�लासिहतको िववरण 
िठक छ भ�ने बेहोराको िमित २०७४।१०।१७ को 
घटना�थल मचु�ुका ।

�ितवादी हेमराज खड्काले खोलेको िज�ला 
जाजरकोट भेरी नगरपािलका वडा नं.४ ि�थत आयषु 
होटेलमा म साझँ िबहान होटेलको काम गन� र िदनमा 
�कुल जाने गथ� । सोही �ममा िमित २०७३ साल 
भा� मिहनाको अि�तमितर �ितवादीको �ीमती 
काम िवशेषले माइतीघरितर गएक� िथइन् होटेलमा 
�ितवादी र म मा�ै िथय� । राितमा म आ�नै कोठामा 
सिुतरहेको अव�थामा �ितवादी हेमराज खड्का म 
सतेुको कोठामा आई मलाई ललाईफकाई मलाई 
ए�लै भएको मौका छोपी मेरो इ�छािवपरीत पिहलो 
पटक जबरज�ती करणी गरी यो कुरा कोही कसैलाई 
भिनस् भने तलँाई काटी मारी फा�छु भनी मलाई डर 
�ासमा पारकेोले मैले उ� कुरा कसैलाई जानकारी 
गराइन । �यसपिछ पिन �ितवादीले �ीमती नभएको 
मौका छोपी पटक-पटक जबरज�ती करणी गद� आएको 
र अि�तम पटक िमित २०७४।१०।१ गते �ितवादीको 
�ीमती िहरा खड्का आ�नो माइतीघर गएको बेला 

राित १०:०० बजे म सिुतरहेको कोठामा आई मलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । सोही कुरा �ितवादीको 
�ीमतीले थाहा जानकारी पाई मलाई गालीगलौज र 
कुटिपटसमेत गरी डर �ास देखाउन थालेपिछ मैले 
घरमा आमा (जाहेरवाला) लाई जानकारी गराएक� 
ह� ँ । मलाई जबरज�ती करणी गन� �ितवादी हेमराज 
खड्कालाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको पीिडत संकेत नं.६३ झापा "झ" ले िमित 
२०७४।१०।१८ मा गरकेो घटना िववरण कागज ।

जाहेरवालीको घरप�रवार आिथ�क िहसाबले 
केही कमजोर भएकाले मैले पीिडतको घरमा गई 
पीिडतको आमाबबुालाई भेट गरी भितजीलाई मसगँ 
पठाउनहुोस ्। मैले जाजरकोट खलंगामा होटेल खो�न 
थालेको छु । तपाइकँो छोरी (पीिडत) लाई पालनपोषण 
तथा पढाई लेखाई िद�छु । फुस�दको समयमा मेरो 
होटेलको काममा सहयोग गरी िदि�छन् भ�ने कुराकानी 
गरी िनज पीिडतलाई िमित २०७३ साल वैशाखितर 
साथमा �याई िज�ला जाजरकोट भेरी नगरपािलका-४ 
ि�थत आयषु होटेल ए�ड लज खोली मैले स�चालन 
गद� आएको िथए ँ । मेरो �ीमती िहरा खड्का पिन 
मसगैँ ब�दै आएक� िथइन् । माइतीघर यतै जाजरकोट 
भएकाले किहलेकाही ँ �ीमती माइतीघरितर भेटघाट 
गन� गएको बखत होटेलमा म र पीिडत ब�दै आएका 
िथय� । तर मैले पीिडत संकेत ६३ झापा "झ" लाई 
कुनै नरा�ो काय� गरकेो िथइन ँ । िनज पीिडत �कुल 
पढ्न नजाने र होटेलमा पिन रा�ोसगँ काम नगन�, 
मसगँ िजि�करहने र मेरो �ीमती िहरा खड्काले भनेका 
कुरा नमा�न थालेपिछ मेरो �ीमतीले संकेत नं.६३ 
झापा "झ" लाई िमित २०७४।१०।१३ गते एक दईु 
थ�पड हातले हानेपिछ पीिडत �रसाई आ�नो घरमा 
आमा हाल (जाहेरवाली) लाई खबर गरी जाहेरवाली 
गाउबँाट खलंगा आई पीिडत र जाहेरवालीिबच 
एकआपसमा कुराकानी भई िज�ला �हरी काया�लय 
जाजरकोटमा मेरो नाममा जबरज�ती करणी गरेको 
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भनी जाहेरी दरखा�त िदएक� ह�न् । मैले िनज पीिडत 
सकेंत नं.६३ झापा "झ" लाई कुनै पिन िमित समयमा 
डर, �ास तथा �लोभनमा पारी जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी हेमराज भ�ने 
िहमराज खड्काले अिधकार�ा� अिधकारीसम� िमित 
२०७४।१०।१९ मा गरकेो बयान ।

पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� No 
significant injuries seen भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७४।१०।२१ को �वा��य परी�ण
�ितवेदन ।

जाहेरवाली र �ितवादीिबच एकआपसमा 
सहमित भई पीिडतलाई पालनपोषण र �कुल पठाउने, 
फुस�दको समयमा होटेलमा पिन काममा सघाइिदने भनी 
िमित २०७३ सालितर िनज �ितवादीले पीिडतलाई 
आफँैले स�चालन गद� आइरहेको आयषु होटेल ए�ड 
लजमा सगैँ बसाई राखेका िथए । यसै �ममा िमित 
२०७४।१०।१७ गते अं.१३:०० बजेको समयमा हाल 
जाहेरवाली पीिडतक� आमा मेरो का�छी बिहनीले मलाई 
फोन गरी तपाइकँो भा�जी पीिडत संकेत नं.६३ झापा 
"झ" ले िज�ला �हरी काया�लय, जाजरकोटमा �रपोट�  
गरके� छन् तपाइ ँयहा ँआइिदनपु�यो भनी भनेकाले म 
जाजरकोट खलंगा आएप�चात् िनज �ितवादी िहमराज 
खड्काले भा�जी पीिडत संकेत नं.६३ झापा "झ" लाई 
जबरज�ती करणी गरी िज�ला �हरी काया�लयमा 
थनुामा छ भनी सनुी थाहा पाएको ह� ँ भ�ने बेहोराको 
मनोहरिसंह ठकुरीले िमित २०७४।१०।२५ मा गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०७४।१०।१ गते वारदातको समयमा 
म आ�नै घरमा िथए ँ । �ितवादी हेमराज खड्काले 
जाहेरवालाको घरमा गई पीिडत संकेत नं.६३ झापा 
“झ” लाई आ�नो होटेलमा राखी पढाई लेखाई िदने र 
फुस�दको समयमा होटेलमा सहयोग गरी िद�छन् भनी 
पीिडतलाई साथमा �याई होटेलमा राखी पालनपोषण 
गद� आएका िथए । िनज �ितवादी हेमराज खड्काले 

आ�नै होटेलमा पीिडतलाई पटक-पटक जबरज�ती 
करणी गद� आई अि�तम पटक िमित २०७४।१०।१ 
गते राित जबरज�ती करणी गरकेो कुरा िमित 
२०७४।१०।१६ गते घर टोलमा होह�ला चलेपिछ 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ भ�ने बेहोराको सूय�बहादरु 
रोकायले िमित २०७४।१०।२५ मा गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

�ितवादी िहमराज खड्काले दईु वष� 
पिहले पीिडत संकेत नं.६३ झापा "झ" लाई आ�नो 
होटेलमा राखी पालनपोषण गन� र पढाई लेखाई िदने 
फुस�दको समयमा होटेलमा सहयोग गन�का लािग भनी 
घरप�रवारसगँ सरस�लाह गरी साथमा �याई आ�नो 
गैरीखालीि�थत आयषु होटेलमा राखी पालनपोषण 
गद� आएका िथए । िनज �ितवादी िहमराज खड्काले 
पीिडतलाई िविभ�न �लोभन तथा डर �ासमा पारी 
आ�नै होटेलमा पटक-पटक जबरज�ती करणी गद� 
आई अि�तम पटक िमित २०७४।१०।१ गते राित 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा िमित २०७४।१०।१६ 
गते सदरमकुाम खलंगा आएपिछ जाहेरवालीबाट सनुी 
थाहा पाएको ह� ँभ�ने बेहोराको िदपबहादरु िसंहले िमित 
२०७४।११।६ मा गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७४।१०।१ गते म आ�नै 
होटेलमै बिसरहेक� िथए,ँ कही ँ गएको िथइन ँ । िमित 
२०७४।१०।१२ गते िबहान १०:०० बजेको समयमा 
पीिडत सकेंत नं.६३ झापा “झ” �कुल गइसकेक� 
होिलन् भ�ने सोचेक� िथए ँ तर िनज �कुल नगई 
घरको छतमा गई मोबाइल खेलाई बिसरहेको दखेेपिछ 
मलाई �रस उठी िकन �कुल नगएको भनी गाली गद� 
धके�दै तल होटेलस�म �याई मैले भनेको माि�दनस् 
भने त ँआ�नो घरमा जा भनी धकेली िददँा िनज �ँदै 
कोठािभ� गइन् । मैले िनजसगँ अ� केही बोिलन । 
�यसबेला �ितवादी हेमराज खड्का पिन होटेलमा नै 
िथए । पीिडत सकेंत नं.६३ झापा “झ” ले आ�नी आमा 
जाहेरवालीलाई फोन गरी िनज जाहेरवाली खलंगा आई 
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दवैु आमा छोरी भेट गरी आमा छोरीको स�लाहअनसुार 
िज�ला �हरी काया�लयमा आई मेरो �ीमान हेमराज 
खड्काले पीिडत संकेत नं.६३ झापा “झ” लाई आ�नो 
होटेलमा राखी पटक-पटक जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी जाहेरी दरखा�त िदएप�चात् �हरी टोली मेरो 
होटेलमा गई �ीमान् लाई तपाइलेँ पीिडत संकेत नं.६३ 
झापा “झ” लाई पटक-पटक जबरज�ती करणी गद� 
आई अि�तम पटक िमित २०७४।१०।१ गते राित 
जबरज�ती करणी गनु�भएको रहेछ तपाइ ँहा�ो साथमा 
जानपु�यो भनी �हरी कम�चारीले भनेपिछ सो कुरा सनुी 
थाहा पाएक� ह� ँभ�ने बेहोराको िमराकुमारी खड्काले 
िमित २०७४।११।६ मा गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
मचु�ुका, �ितवादीको बयान तथा मौकामा बिुझएका 
सकेंत नं.६३ झापा "झ", मनोहरिसंह ठकुरी, िदपबहादरु 
िसंह, सयु�बहादरु रोकाय र िहराकुमारी खड्कासमेतका 
मािनसले घटनालाई पिु� ह�ने गरी गरकेो छु�ाछु�ै घटना 
िववरण कागजसमेतका आधार �माणबाट �ितवादी 
हेमराज भ�ने िहमराज खड्काले संकेत नं.६३ झापा 
"झ" लाई आ�नी �ीमती घरमा नभएको मौका छोपी 
पीिडतलाई िविभ�न �लोभन तथा डर �ास देखाई 
पटक-पटक जबरज�ती करणी गरकेोमा पनु: िमित 
२०७४।१०।१ गते रातमा डर धाकध�क� देखाई 
जबरज�ती करणी गरकेो वारदात पिु� भएको ह�दँा िनज 
�ितवादी िहमराज खड्कालाई मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको ३(४) नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ.१०(ग) 
नं. बमोिजम पीिडतलाई मिहला तथा बालबािलका 
काया�लय जाजरकोटबाट उिचत �ितपूित�  िदलाई भराई 
पाउ ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
स�ु जाजरकोट िज�ला अदालतमा दायर भएको िमित 
२०७४।११।१३ को अिभयोगप� ।

िमित २०७४।१०।१३ गते मेरो �ीमती 
िहरा खड्काले पीिडतलाई स�झाउने मनसायले ितमी 
िदनभरी मोबाइल नचलाउ, रा�ोसगँ पढ्ने गर, होटलमा 

केही परकेो काममा किहलेकाही ँसघाउने गर, ट्यसुन 
पढ्न पिन जािँदनौ भनी स�झाउन खो�दा पीिडत उ�टै 
मेरो �ीमतीसगँ मखुामखु गरी बोलेपिछ मेरो �ीमतीले 
पीिडतलाई १।२ झापड गालामा हानेक� ह�न् भने मैले 
पिन िनजलाई स�झाउदँा िनजले म पढे पिन नपढे पिन 
तपाइलँाई के मतलब भनेपिछ िनज पीिडतलाई मैले 
पिन १।२ झापड हानेर स�झाएको िथए ँ । मैले झापड 
हानेकोले पीिडतले जाहेरवालीलाई बोलाई उ� जाहेरी 
िदएको ह�नपुछ�  । पीिडतले भनेको िमितमा मेरो �ीमती 
माइतमा नगई घरमै िथइन् । मैले पीिडत झापा "झ" 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने बेहोराको 
�ितवादी िहमराज खड्काले िमित २०७४।११।१३ मा 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो आमा घरबाट आएको भनी िमित 
२०७४।१०।१ मा बेलकुा ४:०० बजे म �ितवादीको 
होटलमा गएको िथए ँ । उ� िमितमा पीिडतलाई सो 
होटलमा सामा�य अव�थामा दखेेको िथए ँ । सो िदन 
�ितवादीको �ीमतीसमेत सोही होटलमा िथइन् । 
�य�तो अव�थामा �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गन� स�ने अव�था ह�दँनै । �ितवादी र िनजको 
�ीमतीले पीिडतलाई कुटिपट गन� भएकाले जबरज�ती 
करणीको झ�ुा जाहेरी परकेो हो । �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने 
बेहोराको �ितवादीको सा�ी धम�िशला ख�ी ब�नेतले 
िमित २०७४।११।२३ मा स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

िमित २०७४।१०।१ मा म आ�नै पसलमा 
िथए ँ। उ� िदन पीिडत झापा "झ" लाई कसैले जबरज�ती 
करणी गरकेो थाहा भएन । �ितवादी िनजको �ीमती र 
पीिडतिबच झगडा ह�ने भएको कारणले पीिडत झापा 
"झ" ले आ�नो आमालाई बोलाई झ�ुा जाहेरी िदएक� 
ह�न् । �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरेका 
होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन� 
सूय�बहादरु रोकायले िमित २०७४।११।२३ मा स�ु 
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अदालतमा गरकेो बकप� ।
�ितवादी मेरो िछमेक� ह�न् । पीिडत 

�ितवादीको होटलमा पढ्नको लािग आएकोमा 
िव�ालयमा नगई मोबाइल चलाएर ब�ने, ट्यसुन 
पढ्न पिन नजाने र होटलको काममा पिन नसघाउने 
गरकेोले �ितवादीको �ीमतीले पीिडतलाई कुटिपट 
गरके� िथइन् । कुटिपट गरकेो भरमा �ितवादी िव�� 
झ�ुा जाहेरी िदइएको हो । �ितवादीको र मेरो होटल 
निजकै भएकोले पीिडतउपर जबरज�ती करणी भएको 
भए हामीलाई थाहा ह�ने िथयो । �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी मकुु�द�साद शमा�ले स�ु अदालतमा 
िमित २०७४।११।२३ मा गरकेो बकप� ।

िमित २०७४।१०।१ मा �ितवादीले 
स�चालन गरकेो होटलमा म, �ितवादी र िनजको 
�ीमती िथय� । मलाई उ� िमितमा कसैले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । मौकामा गरकेो घटना िववरणको 
बेहोरा मेरो होइन । मलाई �ितवादी र िनजको �ीमतीले 
कुटिपट गरकेोले मैले आमालाई बोलाएक� ह� ँ । 
�ितवादीले मलाई जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् 
भ�ने बेहोराको पीिडत सकेंत नं.६३ झापा "झ" ले स�ु 
अदालतमा िमित २०७४।११।२३ मा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िहमराज खड्काको ब�चालाई 
हेरचाह गन� तथा पढ्नको लािग मेरो म�जरुीमा पीिडत 
�ितवादीको होटलमा आएक� ह�न् । मेरो छोरी सकेंत 
नं.६३ झापा "झ" लाई कोही कसैले जबरज�ती 
करणी गरकेा होइनन् । �ितवादी र िनजको �ीमतीले 
मेरो छोरीलाई नपढ्ने, मोबाइल खेलाउने, जथाभावी 
डु�ने भनी कुटिपट गरकेो भनी छोरीले भनेकोले 
सोही �रसले मैले झ�ुा जाहेरी िदएक� ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाली संकेत नं.६३ झापा "ज" ले िमित 
२०७४।११।२३ मा स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

पीिडत संकेत नं.६३ झापा "झ" को बा� 
शरीरको परी�ण गदा� सामा�य अव�था िथयो । 

पीिडतको बा� योिनको जाचँ गदा� कुनै घाउ चोटपटक 
लागेको देिखएन । िभ�ी योिन पिन सामा�य अव�थामा 
रहेको र क�याजाली �याितएको अव�थामा िथयो 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
डा. अिमन शाहले िमित २०७४।१२।२० मा स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िहमराज खड्काले पीिडत संकेत 
नं.६३ झापा "झ" लाई एक वष�अगािडदिेख पटक-
पटक जबरज�ती करणी गद� आएको र अि�तम पटक 
िमित २०७४।१०।१ मा जबरज�ती करणी गरेको 
भनी िलिखत जाहेरी परकेोमा सोहीअन�ुप पीिडतसगँ 
सोधपछु गदा�  जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी घटना 
िववरण कागज लेखाएक� िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थलमा मचु�ुकाको काम तामेल गन� �.ह. 
तेजे�� घत�ले िमित २०७५।२।३ मा स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी िहमराज खड्काले पीिडतलाई 
िमित २०७४।१०।१ मा जबरज�ती करणी गर े
नगरकेो स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� संिगता �े�ले िमित 
२०७५।२।३ मा स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरी परपेिछ िज�ला �हरी काया�लयमा 
पीिडत झापा "झ" िमित २०७४।१०।१६ मा आएको 
बखत �ितवादी िहमराज खड्काले आफूलाई पटक-
पटक जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । अि�तम पटक 
२०७४।१०।१ मा जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
भनेक� िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थलको 
काम तामेल गन� �.िन. रमेशद� अव�थीले िमित 
२०७५।२।३ मा स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादी 
हेमराज खड्काले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज �ितवादी िहमराज 
खड्कालाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने साथै 
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अिभयोगप� पेस ह�दँा �ितवादी िहमराज खड्का तथा 
िनजको प�रवारको नाममा कुनै ज�गा जिमनसमेत 
नभएको भनी उ�लेख भई आएको देिखदँा ऐ.ऐनको 
१०(ग) नं. बमोिजम पीिडत झापा "झ" लाई मिहला 
तथा बालबािलका काया�लयबाट �ितपूित� �व�प 
�.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ भराइिदनेसमेत 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु जाजरकोट िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।३।१७ को फैसला ।

व�तिुन� �माणबाट बहिकएर स�य र त�य 
अव�थाबाट िवचिलत ह�दँै �हण गनु�पन�, �माण �हण 
नगरी �हण गन� नह�ने र ह�दँै नभएको आधार लगाई 
अ�यायपूण� त�रकाले मलाई कसरुदार ठहर गन� गरकेो 
स�ु जाजरकोट िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी हेमराज भ�ने 
िहमराज खड्काको उ�च अदालत सखु�तमा िमित 
२०७५।५।५ मा दायर पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीको इ�कारी बयान तथा 
जाहेरवाला र पीिडतको बकप�समेतका �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा स�ु जाजरकोट िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।३।१७ को फैसला िवचारणीय 
देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं.२०२ नं. र मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) को 
�योजनाथ� वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको जानकारी 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत सखु�तको िमित २०७५।६।२२ को आदेश ।

यसमा �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखने र फौजदारी म�ुामा कसरु ठहर गन� आव�यक 
पन� �माणको अभाव दिेखएको अव�था ह�दँा 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदनपुन�मा 
िनजलाई कसरुदार ठहर गरी उपयु�� सजाय गन� 
ठहर गरी जाजरकोट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।३।१७ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी होमराज भ�ने 

िहमराज खड्काले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  । साथै ��ततु म�ुामा जाहेरवालीले �ितवादीका 
िव��मा िकटानी �पमा जाहेरी दरखा�त िदएक� 
छन् । अपराध अनसु�धानमा संल�न ह�ने �हरी काया�लय 
सो जाहेरी दरखा�तबमोिजम ि�याशील भएको छ । 
�ितवादी िमित २०७४।१०।१७ दिेख स�ु िज�ला 
अदालतले फैसला गदा�को िमित २०७५।३।१७ स�म 
र आजपय��त थनुामा बसेका छन् । �हरी काया�लय, 
सरकारी विकल र अदालतको �म र समय खेर फा�ने 
अिभ�ाय पिन Hostile भई जाहेरवालीले गरकेो सो 
बकप�मा रहेको दिेखदँा यस म�ुाक� जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम झापा “ज” लाई सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २८(२)(क) बमोिजम झ�ुा 
बकप� गरबेापत �.२,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत 
सखु�तको िमित २०७५।८।२६ को फैसला ।

��ततु म�ुाका �ितवादी होटल मािलक 
र पीिडत नोकरको हैिसयतका मािनस भएको 
दिेख�छ । �ितवादीले पीिडतलाई दबाब र �लोभनमा 
परी जाहेरवालीसमेतले मौकाको भनाइ �ितकूल 
बकप� गरकेो भ�ने देिख�छ । िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�बाट �ितवादीले पीिडत स�ुने कोठामा गई 
डरसमेत देखाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा �प� 
भइरहेको छ । मिहलाको अि�मतालाई संवेदनशील 
�पमा िलइने हा�ो समाजमा आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी आमालाई भनी आमाले जाहेरी 
िदएको र जाहेरी समथ�न गरी पीिडत �वयम् ले कागज 
गरी लेखाई िदएको त�यलाई सामा�य �पमा िलन 
िम�दैन । वारदातको वा�तिवक त�यलाई जाहेर गरी 
घटनाबाट पीिडतले वारदातको त�कालै वा�तिवकता 
लेखाइिदएकोमा समयको अ�तरालमा जबरज�ती 
करणीज�तो काय�ले समाजबाट बिह�कृत र घिृणत ह�ने 
डरले, सो घटनाबाट आ�नो प�रवार र आफूमािथ भएको 
सामािजक बेइ�जती, पीडा र दागलाई कम गनु�पन�, 
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अ�य िकिसमका दबाब र �लोभनमा परी अदालतमा 
आई �ितकूल बकप� गनु�पन� बा�या�मक अव�था पिन 
ह��छ । ��ततु म�ुामा पिन आफूलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी घटनाबाट पीिडतले वा�तिवकता लेखाई 
िदएकोमा समयको अ�तरालमा अ�य िकिसमका दबाब 
�भावमा परी अदालतमा आई बकप� गदा� आ�नो 
पिहलेको भनाइ िव�� ह�ने गरी बक� लेखाइिदएको 
भ�ने देिखएको छ । तसथ� जबरज�ती करणीज�तो 
अपराधमा अ�य म�ुामा ज�तो अङ्कगिणतीय 
िहसाबबाट हेनु�भ�दा पिन नारीको अि�मतामा ग�भीर 
आचँ आउने िवषय भएकाले अदालतले संवेदनशील 
�पमा िवचार गनु�पछ�  । पीिडतले यी �ितवादीलाई 
पो�नपुन� कुनै कारण नदिेखदँा �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो देिखदँादिेखदँै �ितवादीलाई कसरुबाट 
उ�मिु� िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
फैसला �िुटपूण� रहेकोले बदर गरी स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गरी पाउन सादर अनरुोध 
ग�र�छ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा िमित २०७५।११।२ मा 
दायर पनुरावेदनप� ।

ठहर-ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी रािधका 
सवुालले ��ततु म�ुाका �ितवादी होटल मािलक 
र पीिडत नोकरको हैिसयतका मािनस भएको 
देिख�छ । �ितवादीले पीिडतलाई दबाब र �लोभनमा 
परी जाहेरवालीसमेतले मौकाको भनाइ �ितकूल 
बकप� गरकेो भ�ने पिु� ह��छ । यसबाट �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो वारदात �थािपत 
ह�दँाह�दँ ै �ितवादीलाई कसरुबाट उ�मिु� िदने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा ��यथ�लाई िझकाई 
म�ुाको पपु�� गराई पाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । 

िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहससमेत सनुी 
पनुरावेदनसमेतको स�कल िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  
��ततु म�ुामा उ�च अदालत सखु�तबाट भएको फैसला 
िमलेको छ िक छैन ? पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दछ िक स�दैन ? भ�ने 
ियनै िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. ��ततु म�ुामा �ितवादी हेमराज भ�ने 
िहमराज खड्काउपर मलुकु� ऐन जबरज�ती करणी 
महलको १ नं. िवपरीत ३(४) नं.को कसरुमा सोही 
महलको ३(४) नं. बमोिजम सजाय ह�न र सोही 
महलको १०(ग) नं. बमोिजम पीिडतलाई मिहला तथा 
बालबािलका काया�लयबाट �ितपूित� िदलाई भराई 
पाउन मागदाबी िलई �ी जाजरकोट िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दायर ग�रएकोमा सो अदालतबाट 
�ितवादी हेमराज भ�ने िहमराज खड्कालाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद ह�ने ठहछ�  साथै अिभयोगप� पेस ह�दँा 
�ितवादी िहमराज खड्का तथा िनजको प�रवारको 
नाममा कुनै ज�गा जिमनसमेत नभएको भनी उ�लेख भई 
आएको देिखदँा ऐ. ऐनको १०(ग) नं. बमोिजम पीिडत 
संकेत नं.६३ झापा "झ" लाई मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयबाट �ितपूित�  �व�प �.२५,०००।- 
(पि�चस हजार �पैया)ँ भराइिदने ठह�याई फैसला 
भएकोउपर �ितवादीका तफ� बाट �ी उ�च अदालत 
सखु�तमा पनुरावेदन परी उ� अदालतबाट स�ु 
फैसला उ�टी गरी जाहेरवाली सकेंत नं.६३ झापा "ज" 
ले झ�ुा बकप� गरबेापत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २८(२)(क) बमोिजम �.२,०००।- 
(दईु हजार �पैया)ँ ज�रवाना र पनुरावेदक �ितवादी 
होमराज भ�ने िहमराज खड्काले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई फैसला भएको देिख�छ ।

३. मेरी छोरी प�रवित�त नाम झापा (झ) 
हेमराज खड्काले खलंगा जाजरकोटमा स�चालन 
गरकेो आयषु होटलमा काममा सहयोग गन� र पढ्ने 
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गरी बसेक� िथइन् । हेमराज खड्काको �ीमती माइत 
गएको मौका पारी िमित २०७४।१०।१ गते रातको 
१:०० बजे मेरो छोरीको कोठामा पसी डर धाकध�क� 
िदई करणी गरकेो भनी छोरीले जानकारी गराएको 
भनी पीिडतको आमाको �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
रहेकोमा िमित २०७४।१०।१३ गते मेरो �ीमती िहरा 
खड्काले पीिडतलाई स�झाउने मनसायले ितमी 
िदनभरी मोबाइल नचलाउ, रा�ोसगँ पढ्ने गर, होटलमा 
केही परकेो काममा किहलेकाही ँसघाउने गर, ट्यसुन 
पढ्न पिन जािँदनौ भनी स�झाउन खो�दा पीिडत उ�टै 
मेरो �ीमतीसगँ मखुामखु गरी बोलेपिछ मेरो �ीमतीले 
पीिडतलाई १।२ झापड गालामा हानेक� ह�न् भने मैले 
पिन िनजलाई स�झाउदँा िनजले म पढे पिन नपढे पिन 
तपाइलँाई के मतलब भनेपिछ िनज पीिडतलाई मैले 
पिन १।२ झापड हानेर स�झाएको िथए ँ । मैले झापड 
हानेकोले पीिडतले जाहेरवालीलाई बोलाई उ� जाहेरी 
िदएको ह�नपुछ�  । पीिडतले भनेको िमितमा मेरो �ीमती 
माइतमा नगई घरमै िथइन् । मैले पीिडत झापा "झ" 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने �ितवादीको 
अनसु�धान र स�ु अदालतमा बयान रहेको 
देिख�छ । य�तै पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
“no significant injuries seen” भ�ने उ�लेख 
भएको छ । पीिडतको �वा��य परी�ण गन� डा. अिमन 
शाहले पीिडतको बा� शरीरको परी�ण गदा� सामा�य 
अव�था िथयो । पीिडतको बा� योिनको जाचँ गदा� 
कुनै घाउ चोटपटक लागेको देिखएन । िभ�ी योिन पिन 
सामा�य अव�थामा िथयो र क�याजाली �याितएको 
अव�थामा िथयो भ�ने बेहोरा खलुाई स�ु अदालतमा 
बकप� ग�रिदएको देिख�छ ।

४. िमित २०७४।१०।१ मा �ितवादीले 
स�चालन गरकेो होटलमा म �ितवादी र िनजको 
�ीमती िथय� । मलाई उ� िमितमा कसैले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । मौकामा गरकेो घटना िववरणको 
बेहोरा मेरो होइन । मलाई �ितवादी र िनजको 

�ीमतीले कुटिपट गरकेोले मैले आमालाई बोलाएक� 
ह� ँ । �ितवादीले मलाई जबरज�ती करणी गरेका 
होइनन् भ�ने बेहोराको पीिडत संकेत नं.६३ झापा 
"झ" ले स�ु अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ भने 
�ितवादी िहमराज खड्काको ब�चालाई हेरचाह गन� 
तथा पढ्नको लािग मेरो म�जरुीमा पीिडत �ितवादीको 
होटलमा आएक� ह�न् । मेरो छोरी प�रवित�त नाम झापा 
"झ" लाई कोही कसैले जबरज�ती करणी गरेका 
होइनन् । �ितवादी र िनजको �ीमतीले मेरो छोरीलाई 
नपढ्ने, मोबाइल खेलाउने, जथाभावी डु�ने भनी 
कुटिपट गरकेो भनी छोरीले भनेकोले सोही �रसले मैले 
झ�ुा जाहेरी िदएक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम झापा "ज" ले स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो अव�था छ ।

५. यसमा िमित २०७४ साल माघ १ गते 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
पीिडतको आमाले िकटानी �पमा उ�लेख गरी जाहेरी 
दरखा�त िदएको दिेख�छ । तर सो कसरु गरकेोमा 
इ�कार रही �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गरकेो अव�था छ । िमिसल 
संल�न रहेको पीिडतको �वा�थ परी�ण �ितवेदन 
हेदा� िनजको ग�ुाङ्गलगायत शरीरका अ�य भागमा 
कुनै घाटचोट देिखदँैन भने अदालतमा जाहेरवाली, 
पीिडत, अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनस तथा 
�ितवादीका सा�ीह�ले �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् भनी बकप� गरेको 
अव�था छ । 

६. पीिडत तथा जाहेरवाला आफूले 
गरकेो दाबी प�रवत�न गरी िवपरीत बकप� गन� स�ने 
अव�था कितपय बा� दबाब, �भाव, डर, धाकध�क�, 
लोभलालच आिदका कारण एवं घटनाको लामो 
अ�तरालपिछ नया ँ प�रि�थित िसज�ना ह�न स�ने 
अव�था नकान� सिकँदैन । यदाकदा वा�तिवकता 
लकुाउन पिन यसरी बेहोरा प�रवत�न गन� ग�रएको 
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�यवहारमा दिेख�छ । पीिडत कसैमािथ आि�त भएको 
अव�थामा य�तो अव�था िसज�ना ह�न नस�ने भ�ने 
ह�दैँन । �यस अव�थामा अ�य व�तिुन� �माणबाट 
घटना भएको र घटनामा आरोिपत �यि�को संल�नता 
पिु� ह�ने ��य� वा परो� �माण छन् भने जाहेरवाला 
वा पीिडतको �ितकूल बकप�लाई अ�वीकार गन� 
सिकने ह��छ । तर ��ततु म�ुामा जाहेरी दरखा�तका 
पीिडतलाई �ितवादीले बार�बार जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भनी िकटानी �पले उ�लेख भए पिन 
पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा पीिडतको 
शरीरमा कुनै चोटपटक वा करणीको ल�ण नदेिखएको 
अव�थामा आफूमा आि�त रहेको �यि�ले लगाए 
अ�ाएको काम नगरी मोबाइल खेलाई बसेको कारण 
गाली गरकेो वा एक दईु थ�पड िहका�एको अव�था ह�न 
स�ने र �यसबापत केही �रस आवेगमा आई यदाकदा 
यौन िहंसाको आरोप लगाउन स�ने स�भावनालाई सबै 
अव�थामा इ�कार गन� सिकने ह�दँैन । यसरी �वा��य 
परी�ण तथा अ�य सबदु �माणबाट �मािणत नभएको 
तथा पीिडत र जाहेरवाली दवुैजनाले अदालतमा 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी �ितकूल बकप� गरकेो अव�थामा व�तिुन� 
ठोस �माणको अभावमा केवल िकटानी जाहेरी 
दरखा�तको आधारमा मा�ै �ितवादीले आरोिपत 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेा ह�न् भनी िव�वास 
गन� सिकने अव�था नरहदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी प�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. �माणको भार इ�कार गन�ले होइन, 
दाबी गन�ले प�ुयाउनपुद�छ भ�ने कानूनी मा�यतालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा पिन �वीकार 
ग�रएको छ । जाहेरी दरखा�तलाई अ�य त�यय�ु 
सबदु, �माणबाट समथ�न गराउन स�नपुद�छ । यस 
म�ुामा िकटानी जाहेरी दरखा�त बाहेक �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो दिेखने र फौजदारी म�ुामा 

कसरु ठहर गन� आव�यक पन� कुनै ठोस �माण वादी 
प�ले पेस गन� नसकेको ह�दँा वारदात नै वा�तवमा 
घटेको हो, होइन भ�ने िवषय िववािदत देिखएको 
अव�थामा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गन� गरी जाजरकोट िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।३।१७ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी 
होमराज भ�ने िहमराज खड्काले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको उ�च अदालत सखु�तको 
फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� देिखएन ।

८. अबः सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २८(२)(क) बमोिजम जाहेरवालीलाई झ�ुा 
बकप� गरबेापत �.२,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना भएकोतफ�  िवचार गदा� जाहेरवालीले 
जबरज�ती करणी भएको भनी िकटानी जाहेरी दरखा�त 
िदएकोबाट म�ुा उठान भएको र सो कारण �ितवादी 
थनुामै ब�न ु परकेो देिख�छ । जबरज�ती करणीको 
आरोपलाई यस �कृितबाट हलकुा त�रकाबाट हेन� 
िम�ने ह�दँैन । य�तो काय�लाई गलत �विृ� पिन िसज�ना 
गन� ह��छ । आरोिपत �यि� िनद�ष रहेको �मािणत 
भएको अव�थामा िनजको अमू�य जीवनको लामो 
अविध िनि��य मा� नभई �ितकूल परि�थितमा पगेुको 
अव�थामा समय, सामािजक �यवहार र �ि�टकोण एवं 
कितपय विृ� िवकासका स�भावनामा अपूरणीय �ित 
ह�ने ह��छ । कुनै �यि�गत �रस वा कसैको उ�साहटमा 
आरोप लगाएबापत कुनै िज�मेवारी िलन ु नपन� वा 
दािय�व बेहोनु�  नपन� �विृ�लाई िन��सािहत गनु�  
वा�छनीय देिख�छ । यसै म�ुाको कारण �ितवादीको 
वैयि�क �वत��ता लामो समयस�म हरण भएको 
छ । अनसु�धानकता�  �हरी, अिभयोजनकता� सरकारी 
विकल र अदालतको समेत �म र समय खच� भएको 
छ । अ�य कुनै कारणले आवेशमा आई ह�दँ ै नभएको 
िवषयलाई उठाई फौजदारी कसरुमा जाहेरी िदने 
काय�लाई �ो�साहन िददँा रा�य �यव�था र �याियक 
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�णाली�ित नाग�रकको िव�वासमा पिन नकारा�मक 
असर पन� जाने ह�दँा िनज जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
झापा "ज" लाई झ�ुा बकप� गरबेापत उ�च अदालत 
सखु�तले गरकेो ज�रवानालाई अ�यथा भ�न िमलेन ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट �ितवादी हेमराज भ�ने िहमराज 
खड्कालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र ऐ.को १०(ग) 
नं. बमोिजम पीिडत झापा “झ” लाई मिहला तथा 
बालबािलका काया�लयबाट �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार �पैया)ँ भराइिदने गरी भएको स�ु जाजरकोट 
िज�ला अदालतको िमित २०७५।३।१७ को फैसला 
उ�टी भई िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र जाहेरवाली प�रवित�त नाम झापा “ज” ले झ�ुा 
बकप� गरबेापत सािबक सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २८(२)(क) बमोिजम �.२,०००।- 
(दईु हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने गरी भएको उ�च 
अदालत सखु�तको िमित २०७५।८।२६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृत : अ�चन भ�राई
इित संवत् २०७६ साल फागनु ७ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।११।२९

०६८-WO-१००६

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : बारा िज�ला, मोितसर गा.िव.स. वडा नं. 
५ ब�ने इसराइल िमया धिुनयाको �ीमती 
बिहरी धिुनयायीसमेत

िव��
��यथ� : बारा िज�ला, कलैया नगरपािलका वडा नं. 

८ मा अवि�थत ि�एिटभ नेपाल बचत तथा 
ऋण सहकारी स�ंथा िल. �धान काया�लय, 
कलैया बारासमेत

§ िललाम सकार गरकेा िक�ाह�मा सोही 
सकार िमितबाट नै हक िसज�ना भइसकेको 
मा�नपुन� । हक िसज�ना भइसकेको 
ज�गालाई कसैले आपसी सहमित गररे 
कानूनबमोिजम िसिज�त भइसकेको ते�ो 
प�को हक मेट्ने गरी करारनामाको 
िवषयव�तु बनाउन कानूनत: निम�ने ।

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी 
�याम खरले तथा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी मेघराज पो�ेल तथा �ी 
�योित बािनया

�नण�य नं. १०५२१
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��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपाने तथा िव�ान् अिधव�ा �ी अ�ण �वाली, �ी 
रामकृ�ण का�ले

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

आदेश
�या.िव��भर�साद ��े : सािबक नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) 

तथा नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� 
��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार छः-

त�य  ख�ड
हामी िनवेदकह�को छोरा तथा भितजा महमजान िमया धिुनया त�कालीन अव�थामा ��यथ� ि�यिटभ 

नेपाल सेिभङ ए�ड लोन को-अपरिेटभ िल. को अ�य� भई उ� सं�था स�चालन गर ेतापिन िमित २०५८।११।१७ 
गते आफूसगँ िज�मा भए रहेको सं�थाको रकम तथा सरसामानह� नया ँअ�य�लाई बरबझुारथसमेत गरी पदबाट 
राजीनामा िदएका िथए । महमजान िमयाले सं�था छाडेप�ात् िनय�ु अ�य� जावेद मोहमदले महमजानले सं�थामा 
रहदँाको समयमा रकम िहनािमना गरकेो भनी हामी िनवेदकह�को नाममा दता� रहेको िन�निलिखत ज�गाह� 
रो�का राखेको र सो रकम नितरकेो कारणले ज�गाह� िललाम गरकेोले स�बि�धत कामकारबाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रपाउ ँभनी िमित २०६०।०५।२६ को �रट नं. २९६८ को िनवेदन सव��च अदालतमा दायर 
गरकेोमा िवप�ीह�को उि�लिखत काय� कानूनिवपरीतको भएकोले िमित २०६०।०५।१२ को िललामीको काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी जो जसको नाममा उ� िधतो रािखएको स�पि� दता� छ िनजलाई समेत 
सूचना िदई बझुी कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा िमित २०६३।१२।०६ मा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी भएको िथयो । 

ज�गाको िववरण
ज�गाधनी िज�ला गा.िव.स. / न.पा वडा न.ं िक.न.ं �.ेफ.

बिहरी धिुनयाइन बारा बरखेा ५ क १५१ ०-०-५
इसराइल िमया धिुनयाइन बारा बरखेा ५ क २३५ ०-०-१० 
इसराइल िमया धिुनया बारा मोितसर ६ २१० ०-२-१० (नामसारी बाकँ�)
इसराइल िमया धिुनया बारा मोितसर ६ ३८३ ०-२-१५ 
जोखन िमया धिुनया बारा मोितसर ६ ३९ ०-२-८ (नामसारी बाकँ�)
इसराइल िमया धिुनया बारा मोितसर ६ ८८ ०-३-१०
इसराइल िमया धिुनया बारा  मोितसर ६ ग १०५ ०-०-१० 
इसराइल िमया धिुनया बारा मोितसर ६ ३३३ ०-१-५
इसराइल िमया धिुनया बारा मोितसर ६ २५३ ०-२-०

उ� सव��च अदालतबाट भएको आदशेको जानकारी िवप�ीसमेतलाई भए तापिन िवप�ीले िमित २०६४।१०।२४ 
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गते उ� ज�गाह�को िललामको सूचना जारी गरकेोले 
सो काय� रोक� पाउ ँभनी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
िनषेधा�ाको लािग िमित २०६४।११।०५ मा �रट 
िनवेदन दायर गरकेोमा िमित २०६४।११।०६ मा 
मागदाबीको स�ब�धमा अ�त�रम आदेश भए तापिन 
िमित २०६६।०७।०४ मा िनवेदन खारजे भएको 
िथयो । यसिबचमा िवप�ीह�ले हामीलाई जानकारी 
निदई िमलेमतो गरी स�मािनत सव��च अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेशिवपरीत 
हा�ो नाउकँो उि�लिखत ज�गाह� गैरकानूनी �पमा 
मालपोत काया�लय र नगरपािलकासमेतलाई रोहवरमा 
नराखी एकतफ� �पमा िनण�य गरी िवप�ीह�म�येको 
राजेशकुमार साहको नाममा िमित २०६४।११।१० 
मा िललाम सकार गरकेोले उ� बदिनयतपूण� काय� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरी सव��च 
अदालतमा िमित २०६४।११।२९ गते �रट नं. ८०२ 
दायर गरकेा िथय� । उ� �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
ज�गाह� कुनै पिन बेहोराले हक ह�ता�तरण नगनु�  
भनी अ�त�रम आदेश भई कारबाहीको �ममा 
िवप�ीम�येको सहकारीका अ�य� िधर�े�कुमार 
िसंहले हामी िनवेदकह�सगँ स�ंथाले जे जित रकम 
तपाइकँो छोरासगँ िलनपुन� भए पिन स�ंथालाई 
�.४,२५,०००/- िदनहुोस ् हामी तपाइहँ�को ज�गा 
कोही कसैको नाममा दा.खा. गद�न� तपाइहँ�कै नाममा 
नै िफता� िदनेछ� भनी ��ताव गरकेो र सो काय� गन�को 
लािग अ�य�ले सहकारीको अि�तयारी नै िलई 
आएकोले सोहीबमोिजम िलखत तयार गरी हामीले सो 
िमितभ�दा अगािड �. १,१०,०००/- िदइसकेकोले 
बाकँ� रकम ज�गा फुकुवा भएपिछ मा� सहकारीलाई 
ितन� बझुाउने, �यस बारमेा कुनै म�ुा मािमला नगन� 
भनी िमित २०६७।०२।२६ गते िलखत गरी ज�गा 
िफता� गन� दवैु प�का िबचमा सहमित भएबमोिजम 
हामी िनवेदकह�ले स�मािनत अदालतमा दायर गरकेो 
�रट नं. ८०२ र अदालतको अपहेलना िनवेदन िफता� 

िलएका िथय� । तर िवप�ीह�ले उ� सहमितबमोिजम 
ज�गा फुकुवा नगरकेाले ब�ुदा िवप�ी सहकारी सं�थाले 
धेर ै पछािडको िमित अथा�त् २०६४।११।१० गतेको 
िमित कायम गरी पिहले नै िललाम मचु�ुका भएको र 
सोहीबमोिजम गरीपाउने राजेशकुमार साहले िमित 
२०६७।०४।११ मा िवप�ी मालपोत काया�लयमा 
िनवेदन िदई र िमित २०६७।०४।१३ गते नै मालपोत 
काया�लय बाराबाट आ�नो नाउमँा उ� ज�गाह� 
दा. खा.  गराएको भनी जानकारी पाएकोले िवप�ी 
राजेशकुमार साहको नाममा दा.खा. गन� िललामको 
िनण�य तथा दा.खा. दता� बदर ग�रपाउ ँर िवप�ीह�को 
सो काय�ह� जालसाजी घोिषत गरी पाउन िवप�ीह� 
िव��मा �ी बारा िज�ला अदालतमा तीन थान 
म�ुाह� दायर गरकेा िथय� ।

बारा िज�ला अदालतबाट हा�ो िफराद 
दाबी नप�ुने ठहराई फैसला भएकोले सो फैसलाउपर 
पनुरावेदन गरकेोमा स�ु फैसला नै सदर भएकोले 
उ� फैसलाउपर यस स�मािनत अदालतको साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ िनवेदन 
दता� गरकेो अव�था छ । िवप�ीह�ले मािथ उ�लेख 
गरबेमोिजम यस अदालतबाट िविभ�न िमितमा भएका 
आदेशह� र िमित २०६७।०२।२६ को िलखतको 
पालना नगरी हामीह�लाई कुनै जानकारी नगराई, 
कुनै सूचना �कािशत नगरी गैरकानूनी तवरले एकतफ� 
�पमा भए गरकेा बदिनयतपूण� तथा गैरकानूनी िनण�य 
तथा काय�ह�ले हामी िनवेदकह� घरबारिवहीन भई 
हामी िनवेदकह�लाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ �ारा �द� मौिलक हक अिधकार तथा 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १ नं. द�ड सजायको २६ 
नं. िवपरीत भएको र सो काय� बदर गराई �याय पाउने 
अ�य �भावकारी वैकि�पक उपचारको अभाव भएको 
ह�दँा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ तथा १०७ (२) अ�तग�त अि�तम आ�यको 
�पमा यस स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएका 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1170

छ� । अतः हामी िनवेदकह�को तल उि�लिखत 
िविभ�न िक�ा ज�गाह� गैरकानूनी �पमा िमित 
२०६४।११।१० मा िललाम गरी िवप�ी राजेशकुमार 
साहको नाममा िमित २०६७।४।१३ मा भएको दा.खा. 
को िनण�यलगायत िविभ�न िमितका गैरकानूनी िनण�य, 
समाचार, िट�पणीह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी उि�लिखत ज�गाह� जो जसको नाममा रहेको 
िथयो सोहीबमोिजम यथावत् �पमा िनवेदकह�कै 
नाममा कायम गन� गराउने भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । यो िनवदनको 
अि�तम टुङ्गो नला�द ै िवप�ीह� एक आपसमा 
िमली दा.खा.  गरी अ�य� बेचिवखनसमेत गन� �बल 
स�भावना भएको ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम यो िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म उि�लिखत ज�गाह� कोही 
कसैलाई कुनै पिन बेहोराले हक ह�ता�तरण नगनु�  
नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको इसराइल िमया धिुनयासमेतले यस 
अदालतमा दता� गराएको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत कागजात साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं. ३ लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाई िलिखत 
जवाफ �ा� भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू�  । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� स�बि�धत कागजात साथै राखी आफँै वा 

आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल 
साथै राखी िवप�ीह� १, २ र ४ लाई स�बि�धत 
िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
�ा� भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

माग ग�रएको अ�त�रम आदशेको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, िमित २०६४।११।१० मा िललाम 
ग�रएको भिनएको ज�गा दता�वाला यी िनवेदकह� 
आफूले िलएको कजा�बापत वा अ�ले िलएको कजा�को 
सरु�णबापत सहकारी स�ंथालाई िधतो ब�धक� 
राखेको अव�था छैन । िनवेदकह�को छोरासमेत भएका 
महमजान पिहला सहकारी सं�थाका पदािधकारी 
रहदँा िनजसगँको लेना िहसाबको स�ब�धमा यी 
िनवेदकह�को नामको ज�गा िनजह�लाई कुनै 
जानकारी निदई िमित २०६०।०५।१२ मा िललाम 
ग�रएउपर ियनै िनवेदकह�को तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो २०६० को �रट नं २९६८ को �रट िनवेदनमा 
उ� िमितको िललाम बदरसमेत भएको र �यसपिछ 
ग�रएको कारबाहीउपर पिन यस अदालतमा �रट 
िनवेदन दायर भएकोमा यी िनवेदकह� तथा िवप�ी 
ि�एिटभ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सं�थािबच 
िमित २०६७।०२।२६।४ मा भएको सहमितप�समेत 
िवपरीत िवप�ी सं�थाले यी िनवेदकलाई ज�गा िफता� 
नगरकेो अव�था दिेखदँा िमित २०६४।११।१० को 
िललामी र िमित २०६७।०४।१३ मा नामसारी भएको 
ज�गाको ि�थित र �प प�रव�तन भएमा पनुः म�ुा मािमला 
पन� स�ने र �यसबाट यी िनवेदकह�लाई अपूरणीय 
�ित प�ुन स�ने देिखएकोले िमित २०६४।११।१० मा 
िवप�ी सं�थाले िललाम गरी िमित २०६७।०४।१३ मा 
िवप�ी राजेशकुमार साहको नाममा नामसारी ग�रएका 
यी �रट िनवेदकह�को घर ज�गा जनु अव�थामा छन् 
सोही अव�थामा यस �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म अ� कुसैलाई हक ह�ता�तरणसमेत 
नगरी यथाि�थितमा रा�न ु भनी सव��च अदालत 
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१०५२१ - बिहरी धिुनयायीसमेत िव. ि�यिटभ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सं�था िल. कलैया, बारासमेत

िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) अनसुार 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको 
छ । यसको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने यस 
अदालतको िमित २०६९।०१।२५ को आदशे ।

ि�एिटभ नेपालले आ�नो लेनाका स�दभ�मा 
कानूनबमोिजम रो�का ग�रएको स�पि� िललाम गरी 
असलुउपर गन� पाउने कानून �द� हक अिधकार रहे 
भएबाट सो अिधकारका आधारमा ऐन कानूनबमोिजम 
भए गरकेो िललाम कारबाहीबाट िवप�ीको सवंैधािनक 
तथा कानूनी हकमा कुनै िकिसमको आघात नपगेुबाट 
�रट िनवेदकह�को गैरकानूनी �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ । िमित २०६४।११।१० को िललामी तथा 
िमित २०६७।०४।१३ गते मालपोत काया�लय 
बाराबाट भएको दा. खा. स�ब�धी िनण�य, दता�  बदर, 
जालसाजी तथा करार सहमितबमोिजम ज�गा फुकुवा 
ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदकले बारा िज�ला अदालतमा 
यसै िववादका स�दभ�मा म�ुा िदनभुएकोमा वादी 
दाबी नप�ुने ठहरी बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
०६८।२।२३ मा फैसला भएकोमा उ� फैसलाउपर 
िनवेदकह�ले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन िददँा 
स�ु इ�साफ नै सदर ह�ने ठहरी िमित ०६८।०९।०१ 
मा फैसला भई अि�तम भइसकेको ह�दँा एकपटक 
तह-तह भई साधारण तहबाट िवचार भई अि�तम 
भइसकेका म�ुाका हकमा असाधारण �े�अ�तग�त 
पन� आएको �रट �े�बाट मू�याङ्कन गरी फैसला 
गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । िमित ०६४।११।१० को िललामीबाट नै उ� 
ज�गा राजेशकुमार साहको हक �थािपत भइसकेको 
अव�थामा हामीले �रट िनवेदकह�सगँ कुनै �कारको 
करार गर े गराएको छैन । यस सं�थाले िलनपुन� 
लेना �.११,९९,७५२।- भएकोमा िललामीबाट 
�.९,२५,०००।- असलु भई बाकँ� रहेको लेनाका 
स�दभ�मा यस स�ंथाले िवप�ीह�उपर समेत ताकेता 
गरी कारबाही गन� चेतावनी िदएबाट उ� बाकँ� रकमका 

स�दभ�मा उ� कागज भएको हो । करारका आधारमा 
िसिज�त हकमा �रट जारी ह�न स�दैन । त�यको 
िन�पण तथा �माणको मू�याङ्कन �रट �े�बाट नह�ने 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको ि�एिटभ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी 
सं�था िलिमटेड र ऐ.का अ�य� िधर�े�कुमार िसंहको 
यस अदालतमा पन� आएको संय�ु िलिखत जवाफ । 

कानूनबमोिजम स�पि� आज�न गन�, भोग 
चलन गन�, बेचिवखन गन� पाउने कानूनी तथा संवैधािनक 
हक अिधकारअन�ुप ि�एिटभ नेपाल बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िलिमटेडबाट ऐनबमोिजम भएको 
डाकँ बढाबढमा सहभागी भई सबैभ�दा बढी रकममा 
उ� ज�गा िललाम सकार गरी आ�नो नाममा दा. खा. 
दता�समेत गरी भोगी आएकोमा ऐन कानूनबमोिजम 
कानूनस�मत �पमा भएको िमित २०६४।११।१० 
को िललामी तथा उ� िललामीका आधारमा िमित 
२०६७।०४।१३ को दा.खा. िनण�यको आधारमा मेरो 
नाउमँा दता� भएका उ� ज�गाको िललामीमा दता� 
बदरका लािग चनुौती िदने गरी दायर ग�रएको ��ततु 
�रट िनवेदन गैरकानूनी ह�दँा खारजेभागी छ । साथै, यसै 
िवषयमा अदालतको साधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
म�ुाह� परी तहतहगत �पमा फैसलासमेत भइसकेको 
अव�थामा अदालतको असाधारण अिधकार�े�को 
�योग गरी दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको राजेशकुमार साहको 
तफ� बाट यस अदालतमा दता� ह�न आएको िलिखत 
जवाफ ।

यसमा �ी ि�यिटभ नेपाल सेिभङ लोन 
को-अपरिेटभ िलिमटेडको िमित २०६४।११।१० 
को िललाम सकार मच�ुका र च.नं. ७ िमित 
२०६७।०४।१० को दा.खा.  ग�रिदने प� तथा सव��च 
अदालतको म�ुा िफता� �माणप�समेतको आधारमा नै 
यस काया�लयबाट दा. खा.  ह�न गएकोमा कानूनबमोिजम 
नै ग�रएको हो । स�मािनत अदालतको आदेशबमोिजम 
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ज�गाह� यथाि�थितमा नै रहने ह�दँा िवप�ीको माग 
दाबीबाट इ�साफ गरी फुस�द पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
मालपोत काया�लय बाराको तफ� बाट यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदन दाबीका ज�गाह� �रट िनवेदकका 
नाम दता�का ज�गा नभई मेरो नाम दता�का ज�गाह� 
ह�न् । उ� ज�गाह� मालपोत काया�लय बाराको िमित 
२०६७।०४।१३ को िट�पणी आदशेबमोिजम मेरो 
नाममा दता� भएका ह�न् । यसरी मेरो हक �थािपत 
भइसकेको समपि�मा �रट िनवेदक र उ� ि�एिटभ 
सहकारीले अनिधकृत �पमा िमित २०६७।०२।२६ मा 
कुनै �कारको सहमित स�झौता गद�मा कानूनबमोिजम 
�ा� ग�रसकेको मेरो स�पि�स�ब�धी हकलाई िनि��य 
गन� िम�दैन । मेरो नाममा दता�को उ� ज�गाह� 
यथाि�थितमा रा�न भनी िमित २०६९।०१।२५ 
मा भएको अ�त�रम आदेश र� ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको राजेशकुमार साहको यस अदालतमा परकेो 
िनवेदन ।

यसमा �रट िनवेदन नै िमित २०६९।११।०३ 
मा पेसीमा चिढसकेको अव�था िमिसलबाट देिखएको 
र िनवेदकले माग गरकेो िवषयमा �रटको अि�तम 
िन�पण ह�दँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै भएकोले अ�त�रम 
आदशेको खारजेीको स�ब�धमा िवचार गरी रहन 
परने, िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६९।०९।०२ को आदेश ।

यसमा ��ततु �रट िनवेदनको लगाउको 
िनवेदन नं. ०६८-RI-१४०६, ०६८-RI-१४०७ 
र ०६८-RI-१४०८ का म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनह� साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७२।०७।१६ को आदेश ।

यसमा िमित २०७४।०९।२४ मा 
भएको आदेशानसुार �रट िनवेदक इसराइल 
िमया धिुनयासमेतका नामका ज�गाह� िमित 
२०६४।१०।१० मा िललाम भएको स�कल िमिसल 

�ा�त भएको नदेिखदँा सो िललाम तथा िललामस�ब�धी 
कारबाहीको िमिसल िवप�ीम�येका ि�एिटभ बचत 
तथा ऋण सहकारी सं�थाबाट र िनवेदक इसाइल 
िमया धिुनया वादी र �ितवादी जोखन िमया धिुनया भई 
बारा िज�ला अदालतमा चलेको दे.नं.२४६५ को अंश 
म�ुाको स�कल िमिसल बारा िज�ला अदालतबाट 
१५ िदनिभ� िझकाई परुानो म�ुा ह�दँा िछटो पेसी तोक� 
लगाउका म�ुाह�समेत साथै राखी िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।१२।२८ 
को आदेश । 

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा पेसी 

सूचीमा चढी िनणा�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनलगायत यसै िनवेदनको 
लगाउका म�ुाह�को िमिसलसमेत अ�ययन गरी 
हे�रयो । िनवेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा�य �ी �याम खरले तथा �ी ह�रहर दाहाल र 
िव�ान् अिधव�ाह� �ी मेघराज पो�ेल तथा �ी �योित 
बािनयाले, ��यथ� सहकारी स�ंथाले िनवेदकह�को 
उि�लिखत ज�गाह� िनजह�लाई सूचना निदई 
िललामी गरकेो अव�था छ । िमित २०६७।०२।२६ 
मा िनवेदकह� र ��यथ� सहकारी सं�थाका िबचमा 
उि�लिखत ज�गाह� फुकुवा गन� िवषयमा भएको 
सहमितसमेत िवपरीत धेर ैअगािडको िमित कायम गरी 
भएको िललामी मचु�ुका र सो िललामीको आधारमा 
भएको दा. खा. को काय�बाट िनवेदकह�को संिवधान 
तथा कानून �द� हक अिधकार हनन भएको ह�दँा 
िनवेदन दाबीबमोिजम उ� िललामी र दा. खा. िनण�य 
बदर गरी िनवेदकह�को ज�गा यथावत् िनजह�को 
नाउमँा ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��यथ� राजेशकुमार साहको तफ� बाट िव�ान् 
व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपाने तथा िव�ान् 
अिधव�ा �ी अ�ण �वालीले नाग�रकलाई स�पि� 
आज�न गन� हक सिंवधान र कानूनले नै �दान गरेको 
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छ । मेरो प�ले सहकारी सं�थाबाट उि�लिखत 
िक�ा ज�गाह� िमित २०६४।११।१० मा िललाम 
बढाबढको �ि�या ह�दँा कानूनबमोिजम नै डाकँ 
बढाबढमा सबैभ�दा उ�च मू�यमा िललाम सकार 
गरकेा ह�न् । सोहीबमोिजम मालपोत काया�लय बारामा 
उ� ज�गाह� दा. खा. को लािग िनवेदन िदई  िनजको 
नाउमँा दा. खा. ह�ने िनण�यसमेत भएको ह�दँा मेरो प�को 
कुनै पिन कामकारबाहीबाट िनवेदकको हकमा असर 
पगेुको छैन भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । ��यथ� सहकारी 
स�ंथाको तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी रामकृ�ण 
का�लेले, िनवेदकह�लाई बे�ज ु रकमको ब�यौता 
बझुाउन पटक-पटक सूचना िददँासमेत िनजह�ले 
नबझुाएकाले सहकारी सं�थाले कानूनबमोिजमको 
स�पूण� �ि�याह� पूरा गरी उि�लिखत ज�गाह�को 
िललाम काय� स�प�न गरी िललाम सकार गन� �यि� 
राजेशकुमार साहको नाउमँा दा.खा. गन� िसफा�रससमेत 
गरकेो ह�दँा सहकारीबाट भए गरकेा कामकारबाही 
वैधािनक तवरबाट स�प�न भएको छ, तसथ� ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

उपयु�� बहससमेत सनुी िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, हामी 
िनवेदकह�का नाउमँा दता� रहेका त�य ख�डमा 
उि�लिखत िक�ाका ज�गाह� ��यथ� सहकारी 
स�ंथाले िमित २०६७।०२।२६ मा भएको करार 
सहमितिवपरीत िमित २०६४।११।१० मा िललाम 
गरी सोही िमितमा ��यथ� राजेशकुमार साहले िललाम 
सकार गरकेो मचु�ुका तयार गरकेो र ��यथ� मालपोत 
काया�लयबाट सोहीबमोिजम उि�लिखत ज�गाह� 
िमित २०६७।०४।१३ मा िनज राजेशकुमार साहको 
नाउमँा दा.खा. ह�ने िनण�य गरकेो काय� संिवधान 
तथा कानूनिवपरीत ह�नकुा साथै �ाकृितक �यायको 

िस�ा�त र स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित 
२०६३।१२।०६ मा भएको आदेशिवपरीत भएको ह�दँा 
िमित २०६४।११।१० मा भएको िललामीको िनण�य 
तथा सोसगँ स�बि�धत स�पूण� िनण�य तथा काय�ह� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी उ� ज�गाह� हा�ो 
नाउमँा यथावत् कायम ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय �रट िनवेदन 
दाबी रहेछ । िनवेदकले स�ंथाको अ�य� भएर काम 
गदा�को समयमा रकम िहनािमना गरकेो कारण सं�थाले 
कानूनबमोिजम असलु गनु�पन� ब�यौताको स�ब�धमा 
िनवेदकह�लाई पटक-पटक सूचना िददँासमेत 
िनजह�ले बेवा�ता गरी बसेको कारण कानूनबमोिजम 
नै सरु�ण रािखएको िधतोको ज�गाह� िललाम िब�� 
गररे रकम असलु गरकेो हो । कानूनबमोिजम रो�का 
ग�रएको स�पि� कानूनी �ि�या पूरा गरी िललाम 
गरकेो र अिधकतम रकम कबोली िललाम सकार गरेका 
�यि�कै नाममा सोहीबमोिजम मालपोत काया�लयबाट 
दा.खा. को िनण�य भएको काय�बाट िनवेदकह�को 
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा कुनै िकिसमको आघात 
नपगेुको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत ��यथ�ह�को छु�ाछु�ै िलिखत जवाफबाट 
दिेखयो ।

३. यसै िवषयव�तमुा ियनै िनवेदकह� र 
��यथ�ह�िबचमा स�ु िज�ला अदालत बारादेिख नै 
िविभ�न म�ुाह� चली तहतह ह�दँै यस अदालतको 
साधारण अिधकार�े�अ�तग�त दोहो�याई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदन परकेोमा िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा ०७२-CI-१२३३, ०७२-CI-१२३४ र ०७२-
CR-१२५९ नं. का म�ुाह�समेत यसै िनवेदनको 
लगाउमा राखी िनण�याथ� पेस भएको देिखयो । अब 
��यथ� सहकारी स�ंथाबाट िमित २०६४।११।१० मा 
िनवेदकह�को नाउमँा दता� रहेका उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� िललाम गरकेो काय� र सोहीबमोिजम िमित 
२०६७।०२।१३ मा मालपोत काया�लय बाराबाट 
राजेशकुमार साहको नाममा दा. खा. ह�ने गरी भएको 
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िनण�य र सोसगँ स�बि�धत अ�य काय�ह� िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गनु�पन� हो 
वा होइन भ�ने िवषयव�तमुा नै म�ुय िववेचना गनु�पन� 
देिखयो ।

४. ��ततु �रट िनवेदनमा उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� िवप�ी ि�यिटभ नेपाल बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�थाले िनवेदकह�बाट आ�नो रकम 
असलुउपर गन� िमित २०६०।०५।१२ मा िललाम 
गरकेो िवषयलाई िलएर उ� िललाम बदर गरी पाउन 
यस अदालतसम� िमित २०६०।०५।२६ मा �रट 
नं. २९६८ मा उ��ेषणको िनवेदन िदएको दिेखयो । 
उ� िललामीको काम कारबाही �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएकोले बदर गरी िनवेदकह�लाई 
सूचना िदई बझुी कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी यस 
अदालतबाट िमित २०६३।१२।०६ मा आदेश भएको 
भ�ने बेहोरा उ� �रट िनवेदनको िमिसलबाट देिखयो । 

५. िमिसल संल�न रहेको यसै अदालतबाट 
�रट नं. २९६८ मा िमित २०६३।१२।०६ मा भएको 
आदशेलगायत �रट िनवेदन तथा िलिखत जवाफ 
बेहोरासमेतबाट �रट िनवेदकह� इसराइल िमया धिुनया 
र जोखम िमया धिुनया नसिुदन िमया धिुनयाका छोराह� 
भ�ने दिेख�छ । बिहरी धिुनयायी र इसराइल िमया पित 
प�नी नाताका �यि�ह� भएको देिख�छ । महमजान 
िमया िनवेदकह� इसराइल िमया र बिहरी धिुनयायीका 
छोरा भएको भ�ने देिख�छ । �यसैगरी, िनज महमजान 
िमया मंसरु िवप�ी ि�यिटभ नेपाल सेिभङ ए�ड 
लोन को-अपरिेटभ सं�थामा िमित २०५७।०३।१५ 
गतेदेिख िमित २०५८।११।१७ स�म सं�थापक 
अ�य�को �पमा काय�रत रहेको भ�ने देिख�छ । िनज 
महमजानले िमित २०५८।११।१७ मा अ�य� पदबाट 
राजीनामा िदएप�ात् नया ँ अ�य�को �पमा जावेद 
अहमद िनय�ु भएकोमा उ� सं�थाको अिडटबाट 
महमजान िमयाको काय�कालमा सहकारी सं�थाको 
रकम िहनािमना भएको र उ� िहनािमनाबापतको रकम 

बझुाउन िनवेदन दाबीको स�पि� सरु�णमा राखेको 
भ�ने देिख�छ । िनवेदकह�ले महमजान िमया म�सरु 
िमित २०५५।०१।१० मा नै छु�ी िभ�न भएको भ�ने 
िजिकर िलए तापिन उ� िजिकर �मािणत ह�न नसकेको 
ह�दँा िनजह� एकासगोलकै अंिशयार नै मा�नपुन� भ�ने 
दिेख�छ । यसरी िनज िनवेदकह�को िनवेदन िजिकर 
हेदा�, ��यथ� सहकारी स�ंथाको रकम बझुाउन 
पन� भ�ने बेहोरालाई �वीकार गरकेो तर सहकारी 
सं�थाबाट िनजह�लाई सूचना निदई गैरकानूनी 
तवरबाट िनजह�को ज�गा िललाम गरी दा. खा. भएको 
कारण िनजह�को हक अिधकारमा आघात प�ुन गएको 
भ�ने दाबी िलएको देिख�छ । यस अव�थामा सहकारी 
सं�थाबाट भएको उि�लिखत ज�गाह�को िललामको 
िनण�य तथा दा. खा. दता�को िनण�य कानूनबमोिजमको 
भए नभएकोतफ�  पिन िवचार गनु�पन� देिखयो ।

६. सोतफ�  िवचार गदा�, यस अदालतबाट 
�रट नं.२९६८, िमित २०६३।१२।०६ मा भएको 
आदेशप�ात् िवप�ी ि�यिटभ नेपाल सेिभङ ए�ड 
लोन को-अपरिेटभ िल. ले िमित ०६४।०७।२२ 
मा यी िनवेदकह�लाई सहकारीको बे�ज ु ितन� 
स�ब�धमा, आ.व. ०५९/०६० को लेखा परी�ण 
�ितवेदनअनसुार भू.पू.अ�य� महमजान िमया 
मंसरुबाट �.७,५६,९४२/- (सात लाख छप�न 
हजार नौ सय बयािलस मा�) को बे�ज ुकायम भएको 
ह�दँा स�ंथाको स�चालक सिमितको बैठक िमित 
२०६४।०७।१५ मा बसी सव�सहमितले पा�रत गरेको 
िनण�यबमोिजम िदनपुन� १०% �ितपूित� तथा ३% 
हजा�नासमेत रकम �. ४,४२,८१०/- मा� गरी ज�मा 
�. ११,९९,७५२/- (एघार लाख उना�न�बे हजार 
सात सय बाउ�न मा�) को असलुउपर गनु�पन� भएको 
ह�दँा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा ऐ. को 
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५ अन�ुप सरु�ाका 
लािग िधतो रािखएको अचल स�पि� िललाम िब�� गन� 
िसलिसलामा िनवेदकह�का नाममा रहेका उि�लिखत 
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ज�गाह� िललाम िब�� ह�न लागेकाले बे�ज ुरकम ितन� 
वा बझुाउन आउन भनी िनवेदकह�लाई प�ाचार गरी 
�थम पटक ३५ िदनको �याद िदएको दिेख�छ । साथै, 
उ� बे�ज ु रकम बझुाउन आउने स�ब�धमा िवप�ी 
सहकारी सं�थाले पनुः िमित ०६४।०९।०१ र िमित 
२०६४।११।०१ मा �मशः १५ िदन र ७ िदनको 
�याद िदई िनवेदकह� बिहरी धिुनयाइन, महमजान 
िमया मंसरु, इसराइल िमया धिुनयालाई िभ�नािभ�नै 
प�ाचार गरकेो त�य िललामस�ब�धी िमिसलबाट 
देिख�छ ।

७. अब यस अव�थामा ��यथ� सहकारी 
स�ंथाले सं�थाको बे�ज ुरकम िनवेदकको जायजेथा 
तथा सरु�णबाट असलुउपर गन� पाउने हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गनु�पन� दिेखयो । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा� , ��यथ� सहकारी स�ंथा त�काल 
�चिलत सहकारी ऐन, २०४८ बमोिजम �थािपत 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला एक �वशािसत र 
सङ्गिठत सं�था भएको ह�दँा यसले सोही ऐन तथा 
सोअ�तग�त बनेका िनयमावली र िविनयमह� िनधा��रत 
काय�िविधबमोिजम काय� स�चालन गनु�पन� भ�ने 
देिख�छ । सो स�ब�धमा सहकारी ऐन, २०४८ को 
दफा ३९ ले “कुनै �यि�ले स�ंथा वा सङ्घबाट 
�ा� गरकेो ऋण वा स�ंथा वा सङ्घलाई ितनु� पन� 
बाकँ� ब�यौता, स�ंथा वा सङ्घको िहनािमना 
गरकेो स�पि�को िबगो र सो रकमह�मा लागेको 
�याजसमेत स�था वा सङ्घले आफँै वा स�ंथा वा 
सङ्घको िसफा�रसमा रिज��ारले िनजको जाय 
जेथाबाट तोिकएबमोिजमको काय�िविध अपनाई 
िललाम िब�� गरी असुलउपर गन� स�ने छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था गरकेो देिखयो । �यसैगरी, सहकारी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५ ले िललाम िब�� 
गन� काय�िविधको स�ब�धमा उपिनयम १(क) “बाँक� 
ब�यौता ितनु� बुझाउनु पन� ठहर भएको �यि�को 
नाममा बाटोको �यादबाहके प�ितस िदनिभ� 

ितन� बुझाउन ु पन� रकम ितन� बुझाउनु आउनु 
भनी…पुज� पठाउनुपछ� । यसरी �याद पूज� जारी 
ग�रएकोमा उ� �यादिभ� ितनु� बुझाउनु पन� रकम 
ितन� बुझाउन नआएमा…िनजको नाउँमा िललाम 
िब�� गन� सूचना �कािशत गनु�पन� छ । (ग) िधतो 
राखेको चल अचल स�पि�को िललाम िब��को 
सूचना �कािशत गनु�पदा� िधतोको िववरण, िनजले 
बुझाउनु पन� साँवा, �याज र हजा�नाको रकमसमेत 
उ�लेख गरी सूचना �कािशत गरकेो िमितले चल 
स�पि� भए प�� िदनिभ� र अचल स�पि� भए 
प�ितस िदनिभ� िललाम िब�� गरी साँवा, �याज र 
हजा�नाको रकम असुलउपर ग�रने बारकेो सूचना 
�थानीय गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलका र 
साव�जिनक �थानमा टाँस गरी �थानीय वा राि��य 
�तरको कुनै एक प�पि�कामा �कािशत गनु�पन� छ । 
उपिनयम २ मा िललाम िब�� गदा� िज�ला �शासन 
काया�लय, मालपोत काया�लय र िललाम िब�� ह�ने 
ठाउँनिजक कुनै सरकारी काया�लय भए सो काया�लय 
र �थानीय गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको 
�ितिनिधलाई सा�ी राखी मचुु�का गराई िललाम 
िब�� गनु�पन� छ” भ�नेसमेतका िविभ�न �यव�थाह� 
गरकेो दिेख�छ ।

८. िवप�ी सहकारी सं�थाबाट 
िनवेदकह�लाई बे�ज ु रकम बझुाउने स�ब�धमा 
पटक-पटक प�ाचार गरी जानकारी िदएको भ�ने त�य 
िमिसल संल�न रहेका उि�लिखत िमितका प�ह�बाट 
दिेख�छ । िमित २०६४।११।०१ गते ि�यिटभ नेपाल 
सेिभङ ए�ड लोन को-अपरिेटभ िलिमटेड बाराका 
अ�य� िधर�े�कुमार िसंह र इसराइल िमया धिुनयािबच 
बे�ज ु९ िदनिभ� ितछु�  भनी िज�ला �शासन काया�लय 
बाराको काया�लयमा मौिखक सहमित भएको भ�ने पिन 
िज�ला �शासन काया�लयको प�बाट देिख�छ । तर 
िनवेदकह�ले सहकारीको बे�ज ु रकम बझुाउनेतफ�  
चासो नदेखाई ��यथ� सहकारी सं�थाबाट भएको 
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प�ाचारलाई बेवा�ता गरी आ�नो कानूनी दािय�व पूरा 
नगरी ��यथ� सहकारी सं�थाले िमित २०६४।१०।२४ 
मा उि�लिखत ज�गाह� िनजह�लाई जानकारी 
निदई िवप�ीह�बाट डाकँ बढाबढ िललामी सूचना 
�कािशत भएकाले िवप�ीह�को गैरकानूनी रो�का 
फुकुवा ग�रिदन ुभनी परमादेशको आदेश तथा िललामी 
�ि�या नगनु�  नगराउन ु भनी अ�त�रम आदेशको 
माग गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
िमित २०६४।११।५ मा �रट िनवेदन दता�  गराएको 
देिख�छ । उ� िनवेदनमा अ�त�रम आदशे जारी 
भएकोमा िनवेदकले तारखे गजुारकेाले िमित 
२०६६।७।४ मा तामेलीमा रािखिदने भ�ने आदेश 
भएको देिख�छ ।

९. साथै, २०६४।११।१० मा भएको िललाम 
हेदा� , िवप�ी ि�यिटभ नेपाल सेिभङ ए�ड लोन को-
अपरेिटभ िल. ले आ�नो रकम असलुउपर गन�तफ�  
िललाम �ि�याको लािग िमित २०६४।१०।२४ 
मा पिहलो पटक सूचना �काशन गरी िमित 
२०६४।११।०१ मा िललामी ह�ने भनेकोमा सो िललामी 
�थिगत गरकेो भ�ने दिेख�छ । िवप�ी महमजान िमया 
मंसरुबाट लेखा परी�ण �ितवेदनअनसुार पे�क� बे�ज ु
तथा टुटफुट सामानसमेत रकम असलुउपर गनु�पन� 
भई पटक-पटक ताकेता गदा� पिन बझुाउन न�याएका 
कारण िनवेदकह�ले उि�लिखत िक�ा ज�गाह� 
िमित २०६४।११।१० मा िललाम बढाबढ गरी 
असलुउपर ग�रने भनी �थानीय पि�कामाफ� त िमित 
२०६४।११।०८ मा पनुः सूचना �कािशत गरकेो पिन 
देिख�छ । उ� िमित २०६४।११।०८ मा �कािशत 
सूचनाबमोिजम नै िमित २०६४।११।१० गतेका िदन 
िनवेदकह�का नाउमँा दता� रहेका उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह�को िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला �हरी 
काया�लय, नापी शाखा काया�लय, बारा कलैयाका 
�ितिनिधह�को रोहवरमा िललाम बढाबढ ह�दँा उ� 
ज�गाह� िवप�ी राजेशकुमार साहले �. ९,२५,०००/- 

(नौ लाख पि�चस हजार मा�) मा सकार गरकेो भ�ने 
बेहोरा िललामस�ब�धी कारबाही भएको सहकारी 
काया�लयको रकेड�बाट दिेखयो । साथै, मालपोत 
काया�लय, बारा, कलैयाबाट �ा� रकेड� िमिसलबाट 
िनज राजेशकुमार साहले उ� िमित २०६४।११।१० 
मा गरकेो िललाम सकारबमोिजमको िनवेदकह�को 
नाउमँा दता� रहेका उि�लिखत िक�ा ज�गाह� आ�नो 
नाउमँा दा.खा. गरी ज�गाधनी �माणपजुा�समेत िदलाई 
पाउन िमित २०६७।०४।११ मा मालपोत काया�लय 
बारामा िनवेदन िदएकोमा िमित २०६७।०४।१३ मा 
िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकको नाउमँा दा.खा. ह�ने 
भनी िनण�य भएको भ�ने देिखयो ।   

१०. ियनै िनवेदकह� बिहरी 
धिुनयायीसमेतले ��यथ� ि�यिटभ नेपाल सेिभङ 
ए�ड लोन को-अपरिेटभ िल. ले िमित २०६४।१०।२४ 
मा िनजह�को उि�लिखत ज�गाह� िललाम गन� 
स�ब�धमा �कािशत भएको सूचना र सोबमोिजम िमित 
२०६४।११।१० मा िवप�ी राजेशकुमार साहले सकार 
गरकेो काय�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी पाउन 
माग गरी िमित २०६४।११।२९ (�रट नं. २०६४-
WO-०८०२) यस अदालतमा �रट िनवेदन दता� गरेको 
पिन देिखयो । िनज िनवेदकह�ले उ� �रट िनवेदनमा 
िलएको दाबी �मािणत गन� नस�ने भएकाले त�कालीन 
मलुकु� ऐन, अ. वं. ९२ बमोिजम �रट िनवेदन िफता� 
गरी पाउन िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरकेोले यस 
अदालतबाट मागबमोिजम �रट िनवेदन िफता� िलन 
अनमुित िदने गरी िमित २०६७।०२।२८ मा आदेश 
भएको देिखयो । िववािदत िमित २०६४।११।१० को 
िललाम स�ब�धमा यी िनवेदकले यस अदालतबाट 
दाबी �मािणत गन� सि�न भनी िमित २०६७।०२।२८ 
मा नै यही िवषयलाई अ��य ग�रसकेको देिख�छ । 

११. त�प�ात् ��ततु िववाद समाधान 
गन� भनी सहकारीका अ�य� िधर�े�कुमार िसहं र 
िनवेदकह�का िबचमा छलफल भई िनवेदकह�ले जे 
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जित रकम बझुाउनपुन� भए तापिन �. ४,२५,०००/- 
(चार लाख पि�चस हजार मा�) िनवेदकले िवप�ी 
सहकारीलाई ितनु�  बझुाउन ुपन�मा �. १,१०,०००/- 
(एक लाख दश हजार मा�) बझुाइसकेको रकम क�ा 
गरी बाकँ� रकम सहकारी सं�थाको अ�य�लाई 
बझुाउन ुपन� र िनवेदकह�ले सव��च अदालतमा दायर 
गरकेो उ��ेषण र अवहेलना म�ुा िफता� िलने भ�नेसमेत 
सहमित बेहोरा उ�लेख गरी िमित २०६७।०२।२६ मा 
कागज गरकेो भ�ने देिख�छ । उ� करारनामामा भएको 
सहमितबमोिजम िनवेदकह�ले िमित २०६७।०२।२८ 
मा म�ुा िफता� िलएको तर ��यथ� सहकारी सं�थाबाट 
भने सो सहमितिवपरीत उ� ज�गाह� राजेशकुमार 
साहको नाउमँा दा. खा. गन� िसफा�रस गरी िमित 
२०२६।०४।१३ मा िनजको नाउमँा दा.खा. भएको 
ह�दँा उ� दा.खा. िनण�यसमेत गैरकानूनी रहेको भ�ने 
िनवेदन िजिकर दिेख�छ । 

१२. उ� िनवेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, 
��यथ� सहकारी स�ंथाले िमित २०६४।११।१० 
मा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी गरकेो िललाम 
अका� ��यथ� राजेशकुमार साहले उ�च मू�यमा 
सकार गरी रकमसमेत बझुाइसकेको अव�थामा उ� 
िललाम सकार गरकेा उि�लिखत िक�ाह�मा सोही 
सकार िमितबाट नै िनजको हक िसज�ना भइसकेको 
मा�नपुन� देिखयो । यसरी िमित २०६४।११।१० बाट 
नै िनज राजेशकुमार साहको हक िसज�ना भइसकेको 
ज�गाह�लाई िनवेदकह� र ��यथ� िधर�े�कुमार 
िसंहले आपसी सहमित गररे कानूनबमोिजम िसिज�त 
भइसकेको ते�ो प�को हक मेट्ने गरी करारनामाको 
िवषयव�त ु बनाउन कानूनतः िम�ने पिन देिखएन । 
एकातफ� , िनज िधर�े�कुमार िसंहले उ� करारनामा 
��यथ� सहकारी सं�थाको अि�तयारनामा िलई 
स�ंथाको तफ� बाट आिधका�रक �पमा गरकेो भ�ने पिन 
देिखन आएन । अक�तफ� , िललाम भई ते�ो प�ले रकम 
बझुाई िललाम सकार ग�रसकेका �यि� राजेशकुमार 

साहलाई उ� सहमितको िलखतमा सहभागी गराएको 
भ�ने पिन देिखएन ।  एकपटक कानूनबमोिजम िसिज�त 
भइसकेको हकलाई कानूनबमोिजम बाहेक कोही कसैले 
करार सहमित गरी बेहक गन� स�ने ह�दँनै । यसरी 
आफूलाई अिधकार नै नभएको �यि�ह�ले ते�ो 
�यि�को कानूनबमोिजम �थािपत हकमा िनजसमेतको 
�वीकृितिबना असर गन� गरी भएको करार तथा 
सहमितले ते�ो �यि�को हकािधकारमा बाधा प�ुयाउन ु
कानूननः िम�ने दिेखएन ।

१३. �यसैगरी, धेर ै पिहलेको िमित 
२०६४।११।१० गतेको िमित कायम गरी पिहले नै 
िललाम मचु�ुका भएको र सोहीबमोिजम गरी पाउने 
राजेशकुमार साहले िमित २०६७।०४।११ मा 
िवप�ी मालपोत काया�लयमा िनवेदन िदई र िमित 
२०६७।०४।१३ गते नै मालपोत काया�लय बाराबाट 
आ�नो नाउमँा उ� ज�गाह� दा. खा. भएको काय�मािथ 
िनवेदकह�ले �� उठाएको दिेख�छ । सोतफ�  िवचार 
गदा�, सािबक मलुुक� ऐन, २०२० को ज�गा पजनीको 
मलहको २ न.ं ले आ�नो हक ह�न आई दािखल 
खा�रज गनु�पन�मा ३५ िदनिभ� दािखल खा�रज 
गराई आ�ना नाउँमा दता� गराउनुपछ� भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । सोही महलको २क. न.ं मा “आ�नो 
हक ह�न आई दािखल खा�रज गनु�पन� भएको…३५ 
िदनिभ� दािखल दता� नगराई �याद गजुारी बसकेोमा 
पिछ दािखल दता� गराउन दरखा�त िदएमा जितसुकै 
अविध �यतीत भए पिन नामसारी दािखल खारजे 
ग�रिदनपुछ�” भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । ��ततु 
कानूनी �यव�थाको आधारमा समेत िनज राजेशकुमार 
साहले उि�लिखत ज�गाह�को िललाम सकार गरी 
रकमसमेत बझुाई िनजको हक कायम भइसकेको 
दिेखदँा िनजले िमित २०६७।४।११ मा दा. खा. को 
िनवेदन िदई िमित २०६७।४।१३ मा िनजको नाउमँा 
दा. खा. ह�ने गरी भएको मालपोत काया�लय, बाराको 
िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन आएन ।
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१४. व�ततुः कानूनबमोिजम स�ंथािपत 
सहकारी स�ंथाको अ�य�ले आ�नो काय�कालमा 
स�ंथाको रकम िहनािमना गरी सं�थालाई हािन 
प�ुयाएको अव�थामा सं�थाले उ� िहनािमना गरकेो 
रकम ब�यौता बझुाउन पटक-पटक प�ाचार गरकेोमा 
सोलाई बेवा�ता गरी आ�नो दािय�व पूरा गन�तफ�  
तरा�कता देखाएको दिेखदैँन । त�प�ात् ऐन र कानून 
िनधा��रत �ि�याह� पूरा गरी सरु�णमा रािखएका 
ज�गाह�को िललामीको साव�जिनक सूचना �कािशत 
गरी सूचनामा �कािशत िमितमा िललाम बढाबढको 
�ि�या पूरा गरी उ� ज�गाह� िललाम भएको 
भ�ने देिख�छ । अिधकतम मू�यमा िललाम सकार 
गरकेा �यि�ले सकार गरबेमोिजम सहकारीमा रकम 
बझुाई िनजले सो ज�गा �ा� ग�रसकेको देिख�छ । 
िनवेदकह�ले िललामीको सूचना र िनण�य बदर गरी 
पाउन एक पटक िदएको �रट िनवेदन पिन �मािणत 
गन� सि�दन भनी अदालतमा कारबाही भइरहेको 
िनवेदन पिन िफता� िलएको अव�था देिख�छ । यसरी 
कानूनबमोिजम भएको िललाम सकार गरी ते�ो प�को 
हक कायम भइसकेको उ� िववािदत ज�गाह�को 
िवषयमा हक कायम भइसकेका �यि�लाई नै सहभागी 
नगराई िनवेदक र ��यथ� स�ंथाका �यि�िबच ते�ो 
प�को हकमा असर गन� गरी भएको सहमितको 
बेहोरालाई आधार बनाई पनुः सोही िवषयमा ियनै 
िनवेदकह� यस अदालतमा �वेश गरकेो देिखदँा 
िनवेदकह� सफाहात िलएर ��ततु िनवेदन गरकेो 
देिखन आएन ।

१५. अतः मािथका �करणह�मा विण�त 
त�य तथा कानूनी �यव�थाह�को आधार कारणबाट  
��यथ� ि�यिटभ नेपाल सेिभङ ए�ड लोन को-
अपरेिटभ िल.बाट िमित २०६४।११।१० मा भएको 
िललामी र सोबमोिजम मालपोत काया�लय बाराबाट 
िमित २०६७।०४।१३ मा भएको दा.खा. िनण�य 
कानूनबमोिजम नै भएको दिेखदँा उ��ेणषको आदशेले 

बदर गरी पाउन परकेो ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । िमित २०६९।०१।२५ मा िनवेदन दाबीको 
स�ब�धमा जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी स�ु तथा रकेड� िमिसल तत् तत् अदालत तथा 
िनकायमा पठाई यस अदालतको िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः- हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु २९ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७७।२।१८

०७५-CR-०१२९

म�ुा : सवारी �यान

पनुरावेदक / वादी : गणुराज िनरौलाको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : भारत, िसवान िज�ला, महादेव 

�लक नं. ६ घर भएका WB 47 AF 9448 
नं. को गाडीका चालक मनोजकुमार साह

�नण�य नं. १०५२२
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§ मतृकसगँ �ितवादीको पूव�िचनजान 
�रसइवी नह�न ु नै लापरवाही नह�न े भ�ने 
होइन, सवारी चलाउँदा चालकले गाडी 
कि�को होिसयारीपूव�क चलाएको िथयो 
र िनजले चलाएको सवारी साधन िनजको 
िनय��णमा िथयो िथएन भ�ने कुरा 
लापरवाहीको लािग मह�वपूण� िवषय ह�न े।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी संिजवकुमार र�ेमी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन� : 
मा.िज.�या.�ी गोपाल�साद बा�तोला
सला�ही िज�ला अदालत

उ�च तहमा फैसला गन� : 
मा.�या.�ी स�यमोहन जोशी था�
मा.�या.�ी ह�र�ताप के.सी.
उ�च अदालत जनकपरु

फैसला
�या.बमकुमार ��े : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस �कार छः- 

त�य ख�ड
िज�ला सला�ही, लालब�दी नगरपािलका वडा 

नं.७ ि�थत पूव�-पि�म लोकमाग� सडक ख�ड, उ�रमा 
खाली ज�गा, दि�णमा खाली ज�गा यित चार िकलािभ� 

पूव�बाट पि�मतफ�  जादँै गरकेो WB 47 AF 9448 नं. 
को भारतीय �कारिपयो गाडीले िवपरीत िदशातफ� बाट 
आइरहेको ना.३६ प ५२६७ नं. को मोटरसाइकललाई 
ठ�कर िददँा मोटरसाइकलमा सवार गन� चालक 
िज�ला सला�ही, जानक�नगर गा.िव.स.वडा नं.२ ब�ने 
वष� ३० को नारायण�साद िनरौला, पछािड सवार गन� 
िनजको �ीमती वष� २७ क� उिम�ला िनरौला र िनजकै 
छोरी वष� डेढक� �ीतकृ िनरौलासमेत घाइते भई 
त�काल उपचारको लािग �थानीय मोडल अ�पताल 
लालब�दी सला�हीमा लिगएको, उ� सडकको चौडाई 
२९ िफट रहेकोमा सडकको २ िमटर उ�र छेउमा 
उि�लिखत नं. को मो.सा.को अगािडको भाग कु�ची 
पि�टएको अव�थामा रहेको, उ� मो.सा.देिख १७ 
िमटर उ�रप�� उि�लिखत नं. को भारतीय �कारिपयो 
गाडी दि�ण मोहडा भई रोिकएको अव�थामा रहेको 
घटना�थल चार िकलासिहतको िववरण ठीक रहेको 
भ�ने बेहोराको घटना�थल मचु�ुका । 

िज�ला सला�ही, ह�रवन नगरपािलका वडा 
नं.११ ि�थत नमनुा अ�पतालको �ाङ्गणमा रहेको 
��ेचरमा रहेको मतृक लासको नाकमा चोट लागेको 
र रगतज�तो रातो पदाथ� ल�पितएको, दवैु ख�ुामा 
चोट लागी बे�डेज बािँधएको अव�थामा रहेको, 
दवुै ख�ुासमेतमा घाउचोट रहेको भ�ने बेहोराको 
नारायण�साद िनरौलाको लास जाचँ मचु�ुका । 

िमित २०७२।११।२९ गते िबहान मेरो छोरा 
वष� ३० को नारायण�साद िनरौला, बहुारी वष� २७ क� 
उिम�ला िनरौला र १८ मिहनाको नाितनीसमेत ना.३६ 
प ५२६६ नं. को मो.सा.मा लालब�दीतफ�  पूव�-पि�म 
लोकमाग� ह�दँै आ�नै साइडमा गइरहेको अव�थामा 
िबहान १०:४० बजेको समयमा िज�ला सला�ही, 
लालब�दी नगरपािलका वडा नं. ७ ि�थत लोकमाग�को 
सडक ख�डमा मनोजकुमार साहले आ�नो साइड 
छाडी उ�रतफ� को साइड चापी ती� गितमा पूव�तफ� बाट 
पि�मतफ�  लापरवाहीपूव�क चलाई आएको WB 47 
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AF 9448 नं. को भारतीय �कारिपयो चारच�के 
गाडीले जानी-जानी �ेक नलगाई छोराले चलाई 
आएको मो.सा. लाई ठ�कर िदई उिछट्याई दघु�टना 
गराउदँा िनज छोरा, बहुारी तथा नाितनी मरणास�न 
अव�थामा प�ुयाएको �थानीय मािनसह�बाट �थानीय 
अ�पतालमा पठाउदँा �ाथिमक उपचार गरी थप 
उपचारको लािग रफेर ग�रिददँा नमनुा अ�पताल 
ह�रवनमा लगी उपचार ह�दँाह�दैँ छोराको सोही िदन ११ 
बजेको समयमा म�ृय ुभएको र बहुारी तथा नाितनीलाई 
थप उपचारको लािग भरतपूरतफ�  लैजादँै गरकेोमा 
बाटैमा िनज बहुारी सकासक भई चरुिेहल अ�पताल 
मकवानपरुमा लगी उपचार गराउदँा गराउदँै सोही िदन 
बहुारीको म�ृय ु भएको र नाितनीलाई भरतपरु लगी 
उपचार गराई रहेको छु । चालकलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही गरी िक�रया खच� तथा �ितपूित� उपचार खच� 
तथा मोटरसाइकलको �ितपूित�समेत िदलाई भराई 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको गणुराज िनरौलाको जाहेरी 
दरखा�त । 

WB 47 AF 9448 नं. को भारतीय �कारिपयो 
गाडीको मेकािनकल परी�ण गदा� दवुैतफ� को हेडलाइट 
फुटेको, ब�फर गाड� र बोनट कुि�चएको र अगािडको 
िससा फुटेको, बायातँफ� को अगािडको टायर प�चर 
भएको, �टे�रङ नकािटने, अगािडको ब�फर नभएको, 
हन� नब�ने र ए�लेटर, �लज, गेयरलगायतको अ�य 
पाट�पजुा�ह� ठीक द�ु�त रहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
मेकािनकल जाचँ �ितवेदन । 

िमित २०७२।११।२९ गते १०:४० बजेको 
समयमा िज�ला सला�ही, लालब�दी नगरपािलका वडा 
नं.७ ि�थत पूव�-पि�म लोकमाग�मा पूव�बाट पि�मतफ�  
आइरहेको WB 47 AF 9448 नं. को भारतीय 
�कारिपयो गाडीले िवपरीत िदशातफ� बाट गइरहेको 
नारायण�साद िनरौलाले चलाई आएको ना.३६ 
प ५२६६ नं. को मो.सा.मा ठ�कर िददँा चालक 
नारायण�साद िनरौला, िनजको �ीमती उिम�ला 

िनरौलासमेतको म�ृय ु भएको र िनजको छोरी डेढ 
वष�क� �ीतृका िनरौला घाइते भएको भ�ने बेहोराको 
�ािफक दघु�टना �ितवेदन । 

WB 47 AF 9448 नं. को भारतीय 
�कारिपयो गाडी मेरो नाउमँा दता� रहेको र म आफँै 
चलाउदँै आएको िथए ँ। नेपालको पोखराको फेवाताल 
घ�ुन हेन� िवचार गरी िमित २०७२।११।२८ गते 
नेपालको वीरग�ज आई िमित २०७२।११।२८ 
गते िसराहा गई सो रात �यही ँ बसी भोिलप�ट िमित 
२०७२।११।२९ गते िबहान ७:३० बजेको समयमा 
�यहाबँाट वीरग�जतफ�  फिक� ने �ममा िज�ला सला�ही, 
लालब�दी नगरपािलका वडा नं. ७ ि�थत पूव�-पि�म 
लोकमाग� सडक ख�डमा िबहान १०:४० बजेको 
समयमा म आ�नै साइडमा WB 74 AF 9448 नं. को 
�कारिपयो गाडी चलाई आइरहेको अव�थामा अचानक 
खासँी ला�यो �यसबेला मैले आखँा िच�ली जोरजोरले 
खो�दा मैले सडकमा अ�य सवारी साधनह� केही पिन 
दिेखन,ँ साथै मैले आफूले चलाई रहेको उ� गाडीसमेत 
के कुन अव�थामा कता चलाई रहेको छु भ�नेसमेत 
त�काल सो�न दे�नसमेत नपाइरहेकै अव�थामा 
मैले सो बखत चलाई रहेको गाडी आ�नो साइडबाट 
िवपरीत साइडमा पगुी िवपरीत िदशाबाट आइरहेको 
ना.३६ प ५२६७ नं. को मोटरसाइकललाई अचानक 
ठ�कर िदएको हो । मो.सा.मा ठ�कर िदएप�ात् 
मो.सा.मा सवार एक जना मिहला, एक प�ुष र 
सानो नानी सडकबाट उिछ��एर रगता�य अव�थामा 
घाइते भई लिडरहेको मैले देखेको ह� ँ । उ� दघु�टना 
ह�नासाथ �थानीय मािनसह�ले िनज घाइतेह�लाई 
उपचारको लािग लगेको देखेको ह� ँ। �हरी आई मलाई 
घटना�थलबाट प�ाउ गरी �याएको हो । उपचारको 
�ममा मो.सा. चालक नारायण�साद िनरौलाको 
ह�रवन ि�थत नमनुा अ�पतालमा उपचार ह�दँाह�दँै 
म�ृय ुभएको र िनजकै �ीमती उिम�ला िनरौलाको सोही 
िदन थप उपचारको लािग िचतवनतफ�  लैजाने �ममा 
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मकवानपरुि�थत चरुिेहल अ�पतालमा लगी उपचार 
गराउदँा सोही िदन १५ बजेको समयमा म�ृय ुभएको 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ। मसगँ भारतबाट िलएको सवारी 
चालक अनमुितप� छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
मनोजकुमार साहले गरकेो बयान कागज । 

रोड �ािफक एि�सडे�टबाट टाउकोमा चोट 
लागी नारायण�साद िनरौलाको म�ृय ु भएको भ�ने 
बेहोराको शव परी�ण �ितवेदन । 

मतृकह�को निजकको हकदार िनजको बबुा 
गणुराज िनरौलाले सवारी प�बाट ि�या खच�बापत 
२ जनाको �.२५,०००।- हजारका दरले नगद ै �. 
५०,०००।- बझेुको भरपाई कागज । 

Swelling and abrarion in left leg, RT 
frontal bone fracture with small undelyry 
contusion भ�ने र घाइतेको अव�थामा Stable 
at present, At moment not fatal भ�नेसमेत 
बेहोराको घाइते �ीतकृा भ�ने िमरा िनरौलाको घाउ 
जाचँ केस फाराम । 

िमित २०७२।११।२९ गते घटना�थलदेिख 
२० िमटर पर आ�नो घरमा िथए ँ । पूव�-पि�म 
लोकमाग� सडक ख�डमा कुनै िचजव�त ुएकआपसमा 
ठोि�कएको ठुलो आवाज सनुी हेदा�, पूव�बाट पि�मतफ�  
गइरहेको WB 47 AF 9448 नं. भारतीय �कारिपयो 
गाडीले पि�मबाट पूव�तफ�  आउदैँ गरकेो ना.३६ प 
५२६७ नं. को मोटरसाइकलमा िवपरीत िदशामा  गई 
ठ�कर िदई दघु�टना गराउदँा मोटरसाइकल चालक 
नारायण�साद िनरौला र सोही मोटरसाइकलमा सवार 
उिम�ला भ�ने िमना भ�राई र डेढ वष�क� �ीतकृा भ�ने 
िमरा िनरौलासमेत स�त घाइते रोडमा छटपटाई रहेको 
देखी मसमेत त�कालै घटना�थलमा गई घाइतेह�लाई 
उपचारको लािग पठाई हेदा�  मोटरसाइकल �ित��त 
अव�थामा िथयो । सोही िदन ११ बजे नमनुा अ�पताल 
ह�रवनमा नारायण�साद िनरौलाको उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको र थप उपचारको लािग भरतपरुतफ�  उिम�ला 

भ�ने िमना भ�राईसमेतलाई लिगरहेको अव�थामा 
बाटैमा िबरामी िस�रयस भएकोले चरुिेहल अ�पताल 
मकवानपरुमा लगी उपचार गराउदँा उिम�ला भ�ने िमना 
भ�राईको म�ृय ुभएको र डेढ वष�क� �ीतकृा भ�ने िमरा 
िनरौला उपचारकै �ममा रहेकोले भारतीय नं. को 
गाडी चालक मनोजकुमार साहलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको प�ुषो�म बरालले 
ग�रिदएको कागज ।

िमित २०७२।११।२९ गते घटना�थलदेिख 
५० िमटरको दरुीमा आ�नो घरमा बसी लोकमाग�तफ�  
हे�ररहेको िथए ँ। सोही िदन अ.ं१०:४० बजेको समयमा 
पूव�-पि�म लोकमाग� सडक ख�डमा कुनै िचजव�त ुएक 
आपसमा ठोिकएको ठुलो आवाज आएको सनुी हेदा�  
पूव�बाट पि�मतफ�  गइरहेको WB 47 AF 9448  नं. 
को भारतीय गाडी अिनयि��त भई पि�मबाट पूव�तफ�  
गइरहेको ना.३६ प ५२६७ नं. को मोटरसाइकलमा 
सवार उिम�ला भ�ने िमना भ�राई र डेढ वष�को �ीतृका 
भ�ने िमरा िनरौला स�त घाइते भएको देखी मसमेत 
घटना�थलमा गई घाइतेह�लाई उपचारको लािग 
पठाइएको, सोही िदन ११ बजे नमनुा अ�पताल 
ह�रवनमा नारायण�साद िनरौलाको उपचारकै �ममा 
र उिम�ला भ�ने िमना भ�राईलाई चरुिेहल अ�पताल 
मकवानपरुमा लगी उपचार गराउदँा सोही िदन १५ 
बजेको समयमा िनजको म�ृय ु भएको र डेढ वष�क� 
�ीतकृा भ�ने िमरा िनरौला उपचारकै �ममा रहेको 
भारतीय नं. को गाडी चालक मनोजकुमार साहलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको 
िललामणी पो�ेलले गरकेो कागज ।

िज�ला मकवानपरु, हेट�डा 
उपमहानगरपािलका वडा नं.११ ि�थत चरुिेहल 
अ�पताल भवनको पछािडप�� रहेको लास घरभ�दा 
बािहर रहेको मतृक लासको बाया ँ ह�केलामािथको 
भाग िघि�एको घाउ, बाया ँघुडँामा घाउ भई ितनवटा 
टाकँा लगाइएको, बाया ँख�ुाको का�छी माइली र बढुी 
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औलंामा घि�एको घाउ, बाया ँ ित�ामा घाउ, दािहने 
ख�ुाको गोलीगाठँामा घाउ, बाया ँ कोखमा चार इ�च 
चौडाई ८ इ�च ल�बाईको िघि�एको घाउ रहेको भ�ने 
बेहोराको उिम�ला िनरौलाको लास जाचँ मचु�ुका । 

म जाहेरवालाको भा�जी�वाइ ँनारायण�साद 
िनरौला, भा�जी उिम�ला िनरौला र नाितनी िमरा 
िनरौला ना.३६ प ५२६७ नं. को मोटरसाइकलमा 
लालब�दीतफ�  जादँ ै गरकेो अव�थामा िमित 
२०७२।११।२९ गते िबहान १०:४० बजेको समयमा 
िज�ला सला�ही, लालब�दी नगरपािलका वडा नं.७ 
ि�थत जन�योित �या�पसअगािड सडक ख�डमा 
पूव�बाट पि�मतफ�  गइरहेको WB 47 AF 9448 नं. 
को भारतीय गाडीको चालकले लापरवाहीपूव�क सवारी 
हाकँ� �याई मोटरसाइकलमा ठ�कर िदई दघु�टना 
गराउदँा ितनै जना स�त घाइते भएकोमा त�कालै 
नमनुा अ�पताल ह�रवनमा लाने �ममा नारायण�साद 
िनरौलाको म�ृय ुभएको र थप उपचारको लािग उिम�ला 
िनरौलालाई चरुिेहल अ�पताल मकवानपरुमा लगी 
उपचार गराउदँा िदनको ३ ितर िनजको म�ृय ुभएको 
ह�दँा कानूनबमोिजम गरी लास िज�मा पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िव�मबहादरु थापाको जाहेरी दरखा�त । 

Blunt traum to anterior aspect of 
chest भ�ने बेहोराको उिम�ला िनरौलाको शव परी�ण 
�ितवेदन । 

घाइते �ीतकृा भ�ने िमरा िनरौलालाई लागेको 
स�पूण� उपचार खच� �.८१,४९०।- सवारीधनीका 
�ितिनिधमाफ� त बिुझिलएको छु । दघु�टना भएको 
ना.३६ प ५२६७ नं. को मोटरसाइकल मम�तप�ात् 
बझुी िलई उपचार खच� �ितपूित� र मोटरसाइकल मम�त 
खच� स�ब�धमा मेरो कुनै माग दाबी नरहेको भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला गणुराज िनरौलाले गरकेो भरपाई 
कागज ।

वारदात िमित समयमा हामी आ-आ�नो 
घरमा िथय� । िमित २०७२।११।२९ गते िबहान 

१०:४० बजेको समयमा िज�ला सला�ही, लालब�दी 
नगरपािलका वडा नं.७ ि�थत पूव� पि�म लोकमाग� 
सडक ख�डमा नारायण�साद िनरौलाले ना.३६ प 
५२६७ नं. मोटरसाइकल चलाई सोही मोटरसाइकलमा 
आ�नो �ीमती उिम�ला भ�ने िमना भ�राई र छोरी डेढ 
वष�क� �ीतकृा भ�ने िमरा िनरौलालाई राखी पि�मबाट 
पूव�तफ�  जादैँ गरकेो र िवपरीत िदशाबाट �ितवादी 
मनोजकुमार साहले चलाई आएको WB 47 AF 
9448 नं. भारतीय �कारिपयो गाडी आ�नो साइड 
छाडी मोटरसाइकल आइरहेको साइडमा गई ठ�कर 
िददँा मोटरसाइकल चालक नारायण�साद िनरौला 
र सोही मोटरसाइकलमा सवार उिम�ला भ�ने िमना 
भ�राई र डेढ वष�को �ीतकृा भ�ने िमरा िनरौला स�त 
घाइते भई मसमेत घटना�थलमा गई घाइतेह�लाई 
उपचारको लािग पठाइएकोमा सोही िदन ११ बजे 
नमनुा अ�पताल ह�रवनमा नारायण�साद िनरौलाको 
म�ृय ु भएको र थप उपचारको लािग भरतपरुतफ�  
उिम�ला भ�ने िमना भ�राईको चरुिेहल अ�पताल 
मकवानपरुमा म�ृय ुभएको र डेढ वष�क� �ीतकृा भ�ने 
िमरा िनरौला उपचार गराई िड�चाज� भई घरमा आएको 
हो । मतृकह�को निजकको हकदार जाहेरवालाले 
ि�या खच� तथा �ितपूित�बापतको रकमसमेत सवारी 
प�बाट पाइसकेको ह�दँा कानूनबमोिजम होस् भ�ने 
बेहोराको िवनोदकुमार चािलसे, कु�जमणी भ�राई, 
भावना थापासमेतले ग�रिदएको घटना िववरण कागज । 

मतृकह�को निजकको हकदार िनजको बबुा 
गणुराज िनरौलाले सवारी प�बाट �ितपूित�बापतको 
रकम २ जनाको �.५,००,०००।- को दरले ज�मा 
नगदै �.१०,००,०००।- बझुेको भरपाई कागज ।

जाहेरवालाह�को जाहेरी दरखा�त, मौकाको 
रखेािच�सिहतको घटना�थल �कृित मचु�ुका, �हरी 
�ितवेदन, मतृकह�को लास जाचँ मचु�ुका, िज�ला 
�ािफक �हरी काया�लयबाट �ा� सडक दघु�टना 
�ितवेदनमा उि�लिखत �िुटह�मा ओभरि�पड, 
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चालकको ग�ती अित िछटो र सवारीको गितिविधमा 
उिछ�ने काय� भ�नेसमेत बेहोराह�, �ितवादीले गरकेो 
सािबती बयान कागज, मतृकह�को पो�माट�म �रपोट� , 
बिुझएका मािनसह� प�ुषो�म बराल, िललामणी 
पोखरले, कु�जमणी भ�राई, िवनोदकुमार चािलसे, 
भावना थापाले ग�रिदएको घटना िववरण कागज 
बेहोराह�समेतका कागज आधार �माणह�बाट िमित 
२०७२।११।२९ गते अ.ं १०:४० बजेको समयमा 
िज�ला सला�ही, लालब�दी नगरपािलका वडा नं.७ 
ि�थत जन�योित बह�मखुी �या�पस अगािड �ितवादीले 
दघु�टना�थल बजार �े�मा अिनयि��त तवरले ती� 
गितमा लापरवाहीपूव�क WB 47 AF 9448 नं. को 
�कारिपयो गाडी चलाई िवपरीत िदशामा गई आ�नै 
साइडमा चिलरहेको मोटरसाइकललाई ठ�कर िदई 
दघु�टना गराएको कारण लागेको घाउ चोट पीडाले 
मोटरसाइकल चालक नारायण�साद िनरौला र उ� 
मोटरसाइलकमा सवार उिम�ला िनरौलाको म�ृय ुभएको 
पिु�ट ह�न आएकोले �ितवादी मनोजकुमार साहलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१३५, १४७ र दफा १६१(२) नं. अ�तग�त कसरुज�य 
अपराधमा सोही ऐनको दफा १६१(२) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने माग दाबीसिहतको अिभयोग प� ।

िमित २०७२।१२।२९ गते वीरग�जतफ�  
साथी, म र अ�य २ गरी ४ जना फिक� रहेको अव�थामा 
लालब�दी ७ मा आई प�ुदा मलाई ए�कासी खासँी 
(हा�यु)ँ आएकोले मेरो आखँा ब�द भई टाउको 
�टे�रङमा ठोि�कन प�ुयो । सो समयमा मैले गाडी 
रो�न खो�दा गाडी िवपरीत िदशामा पिुगसकेको िथयो 
�यित नै खेर उ� मोटरसाइकल मेरो गाडीमा ठ�कर 
खान गयो र मैले गाडी �लो गद� रोकेको ह� ँ । मेरो 
गाडी िवपरीत िदशातफ�  गई ठ�कर लागेको हो । मैले 
जानाजानी दघु�टना गराएको होइन र मलाई दघु�टना 
गराउन ु पन� कुनै कारण छैन । मैले मतृक, घाइते र 
मोटरसाइकलसमेतको �ितपूित�बापतको स�पूण� 

रकम िदइसकेको छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
मनोजकुमार साहले अदालतमा गरकेो बयान । 

त�काल �ा� �माणका आधारमा अ.वं.११८ 
को दहेाय २ र ३ को प�रिधिभ�को देिखन आई �ितवादी 
मनोजकुमार साहलाई म�ुा पपु��का लािग थनुामा 
रा�न कारागार काया�लयमा पठाईिदनू । �ितवादी च�ुा 
भइसकेको अव�था ह�दँा जाहेरवाला, मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�लाई बकप�का लािग िज.स.व.का.माफ� त 
उपि�थत गराउन �हरी काया�लयमा लेखी सोही 
िमलान िमितमा �ितवादीका सा�ी बकप�का लािग 
तो�न ुभ�ने स�ु अदालतको िमित २०७२।१२।२५ 
को आदेश । 

गाडी ५०/६० को ि�पडमा िथयो, चालकको 
लापरवाहीबाट उ� दघु�टना भएको छैन, दघु�टना 
अचानक भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरणका सा�ी कु�जमणी भ�राईले गरकेो बकप� ।

मोटरसाइकल पि�मबाट पूव�तफ�  जीप पूव�बाट 
पि�मतफ�  गई रहेकोले �्या�टरलाई छ�न खो�दा 
उ� दघु�टना भएको ह�न स�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरणका सा�ी िवनोदकुमार चािलसेले गरेको 
बकप� । 

घटना अचानक भएको हो, दघु�टना �ाइभरको 
लापरवाहीबाट भएको हो भनी मेरो छोरा बहुारी मरेको 
ह�दँा सोही आ�ोश (�रस) था�न नसक� �यसरी 
लेखाएको ह� ँ। �ाइभरले जानी जानी दघु�टना गराएको 
होइन, �ितपूित� पिन मैले पाइसकेको छु भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला गणुराज िनरौलाले गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीले कुनै लापरवाही गरेको 
छैन, घटना अचानक भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीको सा�ी सूय��साद कानलेु गरकेो बकप� ।

मतृकका प�रवारले �ितपूित� पाएका छन्, 
अिभयोग दाबी झ�ुा हो, िनज चालकले अिभयोग 
दाबीबाट फुस�द पाउन ु पद�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीको सा�ी स�देश साहले गरकेो बकप� ।
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गाडीको �ेक क�ज द�ु�त रहेको अव�थामा 
�य�त बजार ए�रयामा ती� गितमा सवारी चलाई 
आ�नो साइड छोडी अक� साइडतफ�  गाडी प�ुयाई 
लापरवाहीपूण� तवरले गाडी चलाएकै कारणबाट ठ�कर 
लागी मतृकको �यान गएको देिखन आएकोले यी 
�ितवादीले दाबीको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले 
�ितवादी मनोजकुमार साहलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम ४ 
(चार) वष� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।३।२८ 
मा भएको फैसला ।

घटना वारदात �य�त बजारमा भएको 
होइन । वारदात भिनएको िदन शिनबार साव�जिनक िबदा 
परकेो र जन�योित िव�ालयअगािड िव�ाथ�समेत 
उ� िदन नभएको अव�था एकाितर छ भने पूव�-
पि�चम लोकमाग�मा ५०/५५ िक.िम. गितमा आ�नो 
साइडबाट गाडी चलाएको अव�थामा अचानक खासँी 
आएका कारण आखँा ब�द ह�न गई काबभु�दा बािहरको 
प�रि�थित पन� गई अक� साइडमा गाडी प�ुन जादँा 
भएको दघु�टना ह�दँा सो प�रि�थितलाई लापरवाहीपूव�क 
भएको भ�न निम�ने ह�दँा सम� घटना, वारदात, 
सवारीको अव�था र घटनाको प�रि�थितलाई उिचत 
मू�याङ्कन नगरी भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मनोजकुमार साहको 
उ�च अदालत जनकपरुमा परकेो पनुरावेदनप� ।

�ितवादी मनोजकुमार साहले मतृकह�को 
म�ृय ु ह�नस�छ भ�ने जानी-जानी लापरवाही गरी 
सवारी चलाएको कारणबाट दघु�टना भएको हो भ�ने 
सबदु �माणको अभावमा िनज �ितवादीलाई यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोिजम ४ 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु सला�ही िज�ला 
अदालतको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.२०२ तथा उ�च अदालत िनयमावली, 
२०७३ को िनमय ६४ बमोिजम ��यथ� िझकाई आए 

वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
उ�च अदालत जनकपरुको िमित २०७३।११।११ को 
आदेश ।

�ितवादीले लापरवाहीपूव�क WB 47 AF 
9448 नं. को �कारिपयो गाडी चलाई िवपरीत िदशाबाट 
आ�नै साइडमा आइरहेको मतृकले चलाएको ना.३६प 
५२६७ नं. को मोटरसाइकललाई िवपरीत िदसामा 
गई ठ�कर िददँा मोटरसाइकल चालक नारायण�साद 
िनरौला एव ं िनजको �ीमती उिम�ला िनरौलाको म�ृय ु
ह�न गएको देिखदँा दघु�टना ह�दँाको अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� �ितवादीलाई ४ वष� कैद सजाय गन� 
ठह�याएको स�ु सला�ही िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई  उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७४।१।२० मा भएको फैसला ।

�ितवादी मनोजकुमार साहले चलाएको 
WB 47 AF 9448 नं. को भारतीय �किप�यो 
गाडीले िवपरीत िदशाबाट आइरहेको ना. ३६ प 
५२६७ नं. को मोटरसाइकललाई सला�ही िज�ला, 
लालब�दी नगरपािलका, वडा नं.७ ि�थत पूव�-पि�म 
लोकमाग�को सडकख�डमा गलत साइडमा गई ठ�कर 
िददँा मोटरसाइकल चालक नारायण�साद िनरौला, 
िनजक� �ीमती उिम�ला िनरौला र डेढ वष�क� छोरी 
�ीितका िनरौला घाइते भएकोमा उपचारका �ममा 
नारायण�साद िनरौला र उिम�ला िनरौलाको दखुा�त 
म�ृय ु भएको छ । य�तो िवयोगा�त (Tragic) तर 
प�छाउन सिकने घटना (Avoidable incident) का 
सू�धार यी �ितवादी�ित अनाव�यक सहानभूुित रा�दै 
िनजलाई स�ु अदालतले गरकेो पया�� सजायलाई 
घटाउदैँ �यूनतम २ वष�को कैद सजाय गन� गरी उ�च 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसलामा तजिबजको 
िववेकस�मत र िज�मेवारपूण� उपयोग गनु�पछ�  भ�ने 
�थािपत �याियक मा�यताको अवल�बन ह�नसकेको 



1185

१०५२२ - नेपाल सरकार िव. मनोजकुमार साह

छैन । �ितवादी चालकको य�तो हकँाइलाई चरम 
अ�मता र गैरिज�मेवारीपूण� हकँाइ भ�नपुछ�  । यसबाट 
िनजको हकँाइको �तर स�म र सतक�  चालकको 
हकँाइको �तरभ�दा िनकै त�लो रहेको मा�नपुन� 
(ने.का.प.२०७१, अङ्क ७, िन.नं. ९२०७) भ�ने 
�ितपािदत निजरसमेतको पालन नभई स�ु अदालतले 
गरभे�दा घटी सजाय गरकेो हदस�म उ�च अदालत 
जनकपरुको फैसला �िुटपूण� रहेकोले बदर गरी िनज 
�ितवादीलाई कसरुको ग�भीरता र िनजले गरकेो 
लापरवाहीको मा�ानसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन   
ग�रयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संिजवकुमार 
र�ेमीले यी �ितवादी चालक मनोजकुमार साहको 
अिधक गितको चरम अ�मता र गैरिज�मेवारीपूण� 
सवारी हकँाइकै कारण दईुजनाले अकालमै �यान 
गमुाउन ु परकेो अव�थामा स�ु अदालतले गरकेो 
सजायलाई घटी गरी २ वष� मा� कैद सजाय ह�ने गरी 
उ�च अदालतले गरकेो सजाय कसरु र घटनाको 
अव�थानसुार �िुटपूण� रहेकोले बदर गरी उिचत सजाय 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु��ानसुारको त�यगत िवषय र बहस 
िजिकरसमेत भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहतका 
िमिसल संल�न �माणह�को अ�ययन गरी हेदा�  उ�च 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ?  वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�छ, स�दैन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७२।११।२९ गते िबहान अ.ं १०:४० बजेको 
समयमा िज�ला सला�ही, लालब�दी नगरपािलका 
वडा नं.७ ि�थत जन�योित बह�मखुी �या�पस 
अगािडको वजार �े�मा अिनयि��त तवरले ती� 
गितमा लापरवाहीपूव�क WB 47 AF 9448 नं. को 
�कारिपयो गाडी चलाई िवपरीत िदशामा गई आ�नै 
साइडमा चिलरहेको मोटरसाइकललाई ठ�कर िददँा 
भएको दघु�टनामा लागेको घाउ चोट पीडाको कारण 
मोटरसाइकल चालक नारायण�साद िनरौला र उ� 
मोटरसाइकलमा सवार उिम�ला िनरौलाको म�ृय ुभएको 
पिु�ट भएकोले �ितवादी सवारी चालक मनोजकुमार 
साहलाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १३५, १४७ र दफा १६१(२) नं. अ�तग�तको 
कसरुज�य अपराधमा सोही ऐनको दफा १६१(२) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग माग 
दाबी भएकोमा �ितवादीलाई ४ वष� कैद सजाय गन� 
ठह�याएको स�ु सला�ही िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई उ�च अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसलामा िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
दिेखयो ।

३. अब दईु जनाको �यानै जाने गरी 
लापरवाहीपूव�क भएको सवारी दघु�टनामा स�ु 
अदालतबाट भएको सजाय कम ह�ने गरी उ�च अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
गरी स�ु फैसला सदर गरी यी �ितवादीलाई िनजको 
कसरुअनसुारको सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको िजिकरतफ�  िवचार गदा�, यी 
�ितवादी सवारी चालक मनोजकुमार साहले चलाएको 
WB 47 AF 9448 नं. को गाडीले मोटरसाइकललाई 
ठ�कर िददँा लागेको चोटपटकको पीडाको कारण 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1186

मोटरसाइकलमा सवार नारायण�साद िनरौला र 
उिम�ला िनरौलाको म�ृय ु ह�न गएको हो भ�ने जाहेरी, 
लास जाचँ र शव परी�ण तथा सवारी दघु�टना 
�ितवेदनह� एव ं�ितवादीको बयानसमेतबाट देिखदँा 
सवारी दघु�टनाकै कारण िनजह�को �यान गएको भ�ने 
िवषयमा िववाद देिखएन ।

४. �ितवादी सवारी चालक मनोजकुमार 
साहले चलाएको WB 47 AF 9448 नं. को 
�कारिपयो िजप दघु�टना भएको पूव� पि�चम राजमाग�को 
सला�ही िज�लाको लालब�दी बजार �े�को सडकको 
चौडाई २९ िफट रहेको, उ� गाडी दे�े साइडबाट 
पि�चमतफ�  जादैँ गदा� िवपरीत िदशाबाट आई रहेको 
मोटरसाइकललाई ठ�कर िददँा उ� दघु�टना ह�न 
गएको भ�ने सवारी दघु�टना �ितवेदनबाट देिखयो ।

५. दघु�टना��त गाडीको अगािडको िससा 
फुटेको, बायँातफ� को अगािडको टायर प�चर भएको, 
�टे�रङ नकािटने, एि�सलेटर, �ेक, �लज ठीक रहेको 
अव�था भए तापिन गाडी ती� गितमा रहेको भ�ने 
मेकािनकल एवं घटना�थल �केच �ितवेदनसमेतबाट 
पूव� पि�चम राजमाग�को �य�त बजार चोकमा यी 
�ितवादीले आफूले हाकँ� �याएको गाडी स�तलुन ह�ने 
गरी चलाएको भ�ने देिखएन ।

६. घटना वारदात आफूलाई शारी�रक 
�ितकूलता अथा�त् ए�कासी शरीरमा आएको 
खासँीले आखँा ब�द ह�दँा गाडी िवपरीत िदशातफ�  
गई मोटरसाइकलमा ठ�कर ला�न गएको हो, 
मोटरसाइकलमा या�ारत या�हु��ित मेरो कुनै 
िचनजान, �रसइवी, गलत िनयत केही छैन, 
लापरवाहीपूव�क दघु�टना गराएको हैन भनी यी 
�ितवादीले उ�लेख गर ेतापिन दघु�टना भएको अव�था 
र २९ िफट चौडा बजार �े�को सडकमा िबहानको 
समय आ�नो िवपरीत िदशाबाट आ�नै साइडमा 
आइरहेको सवारीलाई �ितवादीले आफूलाई खोक� 
लागेकै कारण नदेखेको अव�थामा अचानक दघु�टना 

ह�न गएको हो भनी मा�न िम�ने िव�ािसलो आधार 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट देिखन आएन ।

७. आफूलाई खोक� लागेका कारण आखँा 
िच�लन प�ुदा सो दघु�टना भएको भनी �ितवादीले बयान 
गरकेो दिेखए तापिन गाडी चलाउदँा सावधानीपूव�क 
गाडी चलाउन ुपन� कत��य र दािय�व सवारी चालकको 
नै हो । आफूलाई खोक� लागेपिछ गाडीको ि�पड 
कम गरी �ेक लगाएको भ�ने पिन िनज �ितवादीको 
बयानसमेतबाट ख�ुदैन भने गाडीमा ए�कासी आएको 
कुनै �ािविधक गडबडीका कारणबाट सो दघु�टना ह�न 
गएको भ�ने नदिेखएको अव�थामा गाडी चलाउने 
�ममा केवल खोक� लागेकै कारणले आफूले चलाएको 
गाडी िवपरीत िदशामा गई अचानक दघु�टना ह�न गएको 
हो भ�ने भनाइ िव�ासलायक देिखदैँन । मतृकसगँ 
�ितवादीको पूव�िचनजान �रसइवी नह�न ु नै लापरवाही 
नह�ने भ�ने होइन, सवारी चलाउदँा चालकले गाडी 
कि�को होिसयारीपूव�क चलाएको िथयो र िनजले 
चलाएको सवारी साधन िनजको िनय��णमा िथयो 
िथएन भ�ने कुरा लापरवाहीको लािग मह�वपूण� िवषय 
ह�ने दिेख�छ । 

८. यसरी �ितवादीले आफूले चलाएको 
सवारीलाई िनय��ण गन� स�ने गरी सावधानीपूव�क 
चलाएका िथए भ�ने अव�था िमिसलबाट नदिेखए पिन 
मतृकह�सगँ �ितवादीको पूव�िचनजान र �रसइवी केही 
भएको भ�ने नदेिखएको र खासँीको कारण अक�मात 
दघु�टना ह�न गएको भ�ने �ितवादीको भनाइ रहेकोसमेत 
दिेखदँा स�ु अदालतको फैसला केही उ�टी गरी यी 
�ितवादी सवारी चालक मनोजकुमार साहलाई घटी 
सजाय गन� गरी उ�च अदालत जनकपरुबाट भएको 
फैसला मनािसब नै दिेखदँा सो फैसला बदर गरी स�ु 
अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन र पनुरावेदन िजिकरलाई 
समथ�न गद� िव�ान्  सह�यायािधव�ाले ��ततु गनु�  
भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।
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९. तसथ�, मािथ िववेिचत त�यगत आधार 
र कारण एवं दघु�टना ह�दँाको अव�थासमेतबाट यी 
�ितवादी मनोजकुमार साहलाई ४ वष� कैद सजाय गन� 
ठहर गरकेो स�ु सला�ही िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी  गरी सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ (दईु) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई उ�च अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७४।१।२० मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७७।३।२

०७५-CR-१०९३

म�ुाः रा�य िव��को अपराध

पनुरावेदक / वादी : �हरी �ितवेदनको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका-१३ एका�तकुना ब�ने 
िदलबहादरु के.सी.को छोरा राि��य फुटबल 
िटमको पूव�खेलाडी हाल �िश�क अ�जन 
के.सी.समेत

§ कानूनले �प� �पमा प�रभािषत गरी कसुर 
मानेको िवषयमा �य�तो कानूनको �प� 
उ�लङ्घन गरकेो भनी �थािपत नभएस�म 
अक�  �योजनलाई बनकेो िव�मान 
कुनै कानूनी �ावधानलाई तानतुन 
पाररे �या�या गरी कसरु कायम गन� 
(NULLUM CRIMEN SINE LEGE) र 
सजाय गन� (nulla poena sine lege) 
नह�ने ।  

§ मानव अिधकार कानूनको �या�याले 
उदारवादी र समावेशी धारलाई अनुशरण 
गछ�; अिधकार छ वा छैन भ�ने �� 
उठेमा सकेस�म र िमलेस�म अिधकार छ 
भ�नतेफ�  अदालतले �या�या गद� मानव 

�नण�य नं. १०५२३
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अिधकारको सरं�ण गछ� भने फौजदारी 
कानूनले �यि�गत �वत��ताको अपहरण 
गन� र जथाभावी �योगले िनरङ्कुशतालाई 
��य िदन े ह�दँा यसको कठोर �या�या 
ग�रनपुछ�; कुनै कानूनी �ावधान आकिष�त 
ह��छ वा ह�दैँन भ�ने ि�िवधाको ि�थितमा 
आकिष�त ह�दैँन भ�न े �या�या ग�रनुपछ� । 
य�तो �या�या लोकत��, िविधको शासन 
र सीिमत सरकारको अवधारणाअनुकूल 
ह�ने । 

(�करण नं.११)
§ सिंवधानको धारा २०(४) र मलुुक� 

अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ७ 
को �ितब�धा�मक �यव�थाले देवानी 
कानून िनमा�ण गरी देवानी दािय�व 
(civil liability) थ�ने, अनुशासना�मक 
कारबाही (disciplinary action) 
गन� �ब�ध गन�, कुनै काय� गरबेापत 
अयो�यता (disqualification) कायम 
गन� वा िनि�त अविधस�म �यावसाियक 
काय� गन� रो�ने (suspension) वा 
िवदेशी नाग�रकको हकमा िनजलाई देश 
िनकाला (deportation) गन� ज�ता 
काय�ह� गन�लाई �ितब�ध लगाउँदैन । 
अथा�त ् प�ात् दश� कानून िनमा�ण गरी वा 
कानूनी �ब�ध गरी �य�ता काय�ह� गन� 
सिक�छ; �यसो गन� सिंवधान वा कानूनको 
�यव�थाले नरो�ने ।

(�करण नं.१४)                                                                                                                                           

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी अजु�न�साद कोइराला

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४५, िन.नं.३६०३
§ ने.का.प.२०६१, िन.नं.७४३२, प.ृ११०३
§ ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८६६, प.ृ८२७
§ ने.का.प.२०६६, िन.नं.८२००, प.ृ१२३५
§ ने.का.प.२०६९, िन.नं.८८६०, प.ृ१०९६

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ रा�य िव��को (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०४६

फैसला
�या.आन�दमोहन भ�राई : िवशेष अदालत 

ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम पनुरावेदनको 
रोहमा यस अदालतमा दायर भएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एवम् ठहर यस �कार रहेको छः-

त�य ख�ड
िछमेक� रा�� एवं िम�रा��ह�मा िविभ�न 

समयमा आयोजना ग�रएका अ�तरा� ि��य फुटबल 
खेलह�मा नेपालले भाग िलई अ�तरा�ि��य फुटबल 
खेल खे�नका लािग आब� रहेको नेपाली राि��य 
फुटबल िटमका खेलाडीह� खे�न गएकोमा सन् 
२००८ मा भएको मड�का कप (MORDEKA 
CUP), सन् २००९ को साफ �याि�पयनिसप 
(SAAF CHAMPIONSHIP), सन् २०११ मा 
मलेिसयामा भएको मै�ीपूण� खेल, सन् २०११ मा 
िफिलिप�समा भएको मै�ीपूण� खेल, सन् २०१२ 
मा भारतमा भएको नेह� कप, सन् २०१४ मा 
को�रयामा भएको खेलसमेतका अ�तरा�ि��य फुटबल 
�ितयोिगताह�मा नेपालको �ितिनिध�व गरी गएका 
नेपाली राि��य फुटबल िटमका खेलाडीह�ले अवैध 
�पमा अ�तरा�ि��य एजे�टह�सगँ स�पक�  गरी िवदेशी 
भूिममा नेपालको राि��य झ�डा िलई सपथ खाई 



1189

१०५२३ - नेपाल सरकार िव. अ�जन के.सी.समेत

राि��य गानको ध�जी उडाई राि��य एकता तथा 
नेपाली जनताह�को �वािभमान र आ�मस�मानमा 
चोट प�ुयाउने उ�े�यले �याच िफि�सङ (MATCH 
FIXING) गरी अ�तरा�ि��य फुलबल खेल हान� योजना 
बनाई मोटो रकम िलई खेल खेली हान� गरकेो भ�ने 
गो�य सूचनाको आधारमा अनसु�धान गदा� नेपाली 
राि��य फुटबल िटमका पूव�खेलाडीह� िवकास 
िसंह �े�ी र अ�जन के.सी. का साथै नेपाली राि��य 
फुटबल िटमका �या�टेन सागर थापा, सोही िटमका 
खेलाडीह� सि�दप राई र �रतेश थापासमेतको 
िमलेमतोबाट कु�यात एजे�टह�सगँ स�पक�  गरी 
�याच िफि�सङ (MATCH FIXING) गरी खेल 
हारबेापतमा िविभ�न मा�यमबाट नेपालमा रकम 
पठाउने एजे�टह� िसगंापरुका नाग�रक िवलसन् राज 
(WILLSON RAJ), िटटानी प�रयासामी (TITANI 
PERIASAMY) र केसवन प�ान (KESAVAN 
PATTAN) लाई काठमाड� उप�यकािभ� रहेका 
वे�टन� यिुनयन मिन �ा�सफर (WESTERN UNION 
MONEY TRANSFER) र साइबर मिन �ा�सफर 
(CYBER MONEY TRANSFER) समेतमा रकम 
आफूह�को नाममा हा�न लगाई सोमाफ� त आएको 
रकम अ�जन के.सी. र �रतेश थापासमेतले िलई 
िनज खेलाडीह�ले एक आपसमा भागब�डा लगाई 
नेपालको राि��य झ�डा, राि��य गानको ध�जी उडाई 
राि��य एकता तथा नेपाली जनताह�को �वािभमान 
र आ�मस�मानमा चोट प�ुयाउने उ�े�यले खेल हारी 
रा�य िव��को कसरु अपराध गरकेो देिखएको ह�दँा 
नेपाली राि��य फुटबल िटमका पूव�खेलाडीह� िवकास 
िसंह �े�ी, अ�जन के.सी. तथा नेपाली राि��य फुटबल 
िटमका �या�टेन सागर थापा, खेलाडीह� सि�दप 
राई र �रतेश थापालाई अनसु�धान कारबाहीको लािग 
यसै �ितवेदनसाथ दािखला गरकेा छ� । उ� काय�मा 
अ�य संल�न �यि�ह� भएमा िनजह�बाट खलुाई 
िनजह�समेतउपर रा�य िव��को कसरु अपराधमा 

अनसु�धान ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७२।०६।२७ को �हरी �ितवेदन ।     

म नेपालको राि��य फुटबल िटममा सन् 
२००७ अि�तमदेिख िनय�ु भई किहले खेलमा 
सहभागी ह�ने, किहले घाइते भएको कारण खेलमा 
सहभागी ह�न नपाएको ह� ँ । मैले खेलेको खेलह�मा 
सागर थापा, �रतेश थापा, अ�जन के.सी., सि�दप 
राईसमेत भई सहभागी भएको हो । म सन् २००८ 
मा भएको मड�का कप (MORDEKA CUP), सन् 
२०११ मा मलेिसयामा तथा िफिलिप�समा भएको 
मै�ीपूण� खेल र सन् २०१२ मा भारतमा भएको 
नेह� कपमा सहभागी छु । उ� खेलह�मा म, सागर 
थापा, �रतेश थापा, सि�दप राई, िबराज महज�न, भरत 
खवास, रिबन �े�, राज ु तामाङ, जमुान ु राई, भोला 
िसलवाल, िनराजन खड्का, अिनल ग�ुङ र अ�य 
नाम याद नभएका २० जनाको सं�याको  खेलाडीह� 
जाने गरकेा िथय� । मसमेतका खेलाडीह�ले िवदेशी 
रा��ह�मा ह�ने िविभ�न खेलह�मा रकम िलई 
नेपालको �वािभमान िब�� गरकेा छैन� । िवदेशी 
एजे�टबाट �लबमा खेलाउने भनी आ�ासन आएको 
िथएन । मैले �यापार �यवसाय केही गरकेो छैन । खेल 
खे�दा ए�फाले �ितमिहना �.१०,०००।- िद��यो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवकास िसहं �े�ीले 
अनसु�धानको �ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो िमित २०७२।७।१२ को बयान ।  

म नेपालको राि��य फुटबल िटममा सन् 
२००७ दिेख िनय�ु भई हालस�म खेल खे�दै आएको 
िथए ँ । सन् २००७ मा ओमनमा ओमनसगँ खे�दा 
२/० मा हारकेो, नेपालमै ओमनसगँ खे�दा २/० 
मा हारकेो, भटुानसगँ खे�दा २/१ मा िजतेको, पनुः 
भटुानसगँ खे�दा १/० ले िजतेको हो । सन् २००८ 
मा क�बोिडयामा मकाउसगँ खे�दा ३/२ ले िजतेको, 
माि�द�समा इि�डयासगँ ४/० ले हारकेो, माि�द�ससगँ 
३/१ ले हारकेो, पािक�तानलाई ४/१ ले िजतेको, मड�का 
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कप (MORDEKA CUP) मा मलेिसयासगँ ४/० ले 
हारकेो हो । सन् २००९ को साफ गेममा माि�द�ससगँ 
१/१ गोल बराबरमा, भारतसगँ १/० ले हारकेो र 
अफगािन�तानसगँ ३/० गोलमा िवजयी भएको हो । सन् 
२०१० मा को�रयासगँ १/० ले हारकेो र �ीलंकासगँ 
१/० ले हारकेो हो । सन् २०११ मा िफिलिप�ससगँ 
४/० ले हारकेो, मलेिसयामा २/० ले हारकेो, 
क�बोिडयासगँ १/० ले िजतेको हो । सन् २०११ को 
साफ �याि�पयनिसप (SAAF CHAMPIONSHIP) 
मा मालिद�ससगँ १/१ मा, सन् २०१२ मा भारतमा 
भएको नेह� कप हारकेो र सन् २०१४ मा इराकसगँ 
४/० ले हारकेो हो । उ� खेलह�मा म, सागर थापा, 
�रतेश थापा, िवकास िसंह �े�ी, अ�जन के.सी., िबराज 
महज�न, रिबन �े�, चनुबहादरु थापा, राज ु तामाङ, 
िनराजन रायमाझी, जमुान ुराई, भोला िसलवाल, यगुल 
िकशोर राई, िनराजन खड्का, अिनल ग�ुङ, स�तोष 
साउखल र अ�य नाम याद नभएका २० जनाको 
स�ंयाको खेलाडीह� जाने गरकेा िथय� । म िवगत 
सन् २००७ देिख राि��य फुटबल िटममा सहभागी 
भई उि�लिखत खेलह�मा सहभागी भएको ह� ँ। अ�य 
कुरा मलाई थाहा छैन । मलाई खेल खे�दा रकम िदएर 
आउ भनी कसैले अफर गरकेा िथएनन् । मैले २०६७ 
सालमा १० मिहनाको अ�दाजी १० लाख नेपाली 
�पैया ँिलई भारतको कलक�ाको मोहमडन �पोिट�ङ 
�लबमा �यावसाियक खेल खेलेको िथए ँ। म, अ�जन 
के.सी., �रतेश थापासमेतले स�चालन गरकेो लिलतपरु 
झि�सखेलि�थत एफ. फोर. �यारजेको मेनेजमे�टस�म 
हेरकेो िथए ँजनु हाल स�चालनमा छैन । मैले ए�फाबाट 
कार र बाइक पाएको छु र मािसक तलब १५ हजार 
िदने गरकेो छ । मसमेतका खेलाडीह�ले िवदेशी 
रा��ह�मा ह�ने िविभ�न खेलह�मा रकम िलई 
नेपालको �वािभमान िब�� गरकेा छैन� भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सि�दप राईले अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� गरकेो िमित 

२०७२।०७।१२ को बयान । 
म नेपालको राि��य फुटबल िटममा २०६० 

सालदेिख िनय�ु भई खेल खे�न थालेको ह� ँ । सन् 
२००५ मा साफ गेम कराचँीमा, सन् २००५ मा 
�याले�जकप बंगलादेशमा, सन् २००६ मा साफ गेम 
�ीलंकामा,  सन् २००७ मा व�ड� कप �वािलफाइङ 
ओमनमा, सन् २००७ मा �याले�ज कप क�बोिडयामा, 
साफ गेम माि�द�समा, ए.एफ.िस. �याले�जकप 
हैदराबादमा खेलेको ह� ँ । खेलेको खेलह�म�ये सन् 
२००८ मा मड�का कपमा मलेिसयासगँ ४/० गोलमा 
हारकेो, अफगािन�तानसगँ २/२ गोल बराबरमा, 
सेरािलयोनसगँ ३/१ गोलमा हारकेो, सन् २००९ को 
साफ गेममा माि�द�ससगँ ४/० ले हारेको, भारतसगँ 
४/० गोलमा हारकेो, पािक�तानसगँ ४/० गोलमा 
िवजयी भएको हो । सन् २०११ मा मलेिसयासगँ 
२/० गोलमा हारकेो, िफिलिप�ससगँ ४/० गोलमा 
हारकेो र सन् २०१२ मा �याम�नसगँ ५/० गोलले 
हारकेो हो । सन् २०१४ मा को�रयामा अ�डर एिसया 
�याि�पयनिसप खेलमा सहभागी भएको ह� ँ । खेल 
खे�दा से�टर िडफे�सको भूिमका िनवा�ह गथ� । �ायः 
हामीह�ले खेलेको खेलह�म�ये सन् २००८ देिख 
�रतेश थापा, सि�दप राई, अ�जन के.सी., िवकासिसहं 
�े�ीसिहत अ�य खेलाडीह�समेत सहभागी भएर खेल 
खेलेका ह� । सो खेलह�म�ये सन् २००८ दिेखको 
खेलमा म (िडफे�स), सि�दप राई (िडफे�स), �रतेश 
थापा (गोलिकपर), िवकासिसहं �े�ी, िबराज महज�न, 
रिबन �े�, राज ुतामाङ, जमुान ुराई, भोला िसलवाल, 
रि�जत �े�, िनराजन खड्का, अिनल ग�ुङ र अ�य नाम 
याद नभएका २० जनाको स�याको  खेलाडीह� जाने 
गरकेा िथय� । म २०६० सालदेिख नेपालको राि��य 
फुटबल िटममा सहभागी भई फुटबल खेलेको र सन् 
२००९ दिेख �या�टेनको भूिमका िनवा�ह गरी िविभ�न 
अ�तरा�ि��य �तरमा भएका खेलह�मा सहभागी भई 
खेल खेलेको ह� ँ । खेलचाही ँ रा�ै खेलेको हो । अ�य 
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कुरा थाहा भएन । िविभ�न िवदेशी �लबमा खेलाई 
िद�छु भनी आ�ासन आउने गरकेो िथयो तर रकम 
मैले िलइन ँ। म राि��य फुटबल िटमको िटम �या�टेन 
भइसकेपिछ मलाई नेपाल सरकारले ए�फामाफ� त 
हा�ीवनमा रहेको मेरो िसटी नामक अपाट�मे�टमा 
ब�ने �यव�था गराई िदएकोमा अिहलेस�म नपाएको 
र ए�फाले हरके मिहना �.१५,०००।- िदने गरकेो 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सागर थापाले 
अनसु�धानको �ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो िमित २०७२।०७।१२ को बयान ।  

म सन् २००३ देिख हालस�म राि��य 
फुटबल िटममा सहभागी भई सन् २०१५ मा भारतको 
पणेुमा स�चालन भएको �े�डिसप �याचसमेतमा 
सहभागी भएको ह� ँ। मैले फुटबल खेलको गोलिकपरमा 
खेल खे�दै आएको छु । मैले हालस�ममा सन् २००३ 
मा को�रयामा ओमन िव�� पिहलो �याच ह�दँा ६/० 
गोलले हारकेो, सोहीबेला नै को�रयासगँ १६/० गोलले 
हारकेो, सन् २००६ मा बंगलादेशमा �ीलंका िव��मा 
खेल खे�दा १/१ को बराबरीमा खेल टुङ्िगएको, 
सन् २००८ मा मलेिसयामा भएको मड�का कपमा 
अफगािन�तान िव�� २/२ गोल बराबरी, मलेिसयासगँ 
४/० गोलले हारकेो, सन् २००९ मा क�बोिडयामा 
मकाउ िव�� ३/० ले खेल िजतेको, क�बोिडयासगँ 
१/० ले खेल िजतेको, ओमनसगँ २/० ले हारकेो, 
साफ �याि�पयनिसप (SAAF CHAMPIONSHIP) 
मा माि�द�समा भएको खेलमा इि�डयासगँ ४/० ले 
हारकेो, पािक�तानसगँ खेल खे�दा १/० ले िजतेको 
हो । सन् २०१२ मा िद�लीमा नेह� कपमा 
माि�द�ससगँ २/१ ले हारकेो, �याम�नसगँ ५/० 
ले हारकेो हो । उि�लिखत खेलह�मा सन् २००८ 
देिखको खेलह�मा गोलिकपरमा म, सागर थापा, 
सि�दप राई, िवकासिसहं  �े�ी, अ�जन के.सी., जमुान ु
राई, अिनल ग�ुङ, राज ुतामाङ, िनराजन रायमाझी, 
राकेश �े�, अन�त थापा, पव�त पा�डे, चनुबहादरु 

थापा, भरत खवास, रोिहत च�द, जगिदश �े�, 
स�तोष साह�खल, िनराजन खड्का, समुन सवुेदी, 
िवराज महज�न, रिवन �े�, िवशाल �े�, िवकेश कु�थु, 
सजुल �े�समेत भई खेलह� खेलेका ह� । एक पटक 
खेल खे�न जादँा क�तीमा २० जना खेलाडी सहभागी 
भई जाने गरकेा िथय� । सन् २००८ मा भएको मड�का 
कप (MORDEKA CUP), सन् २००९ को साफ 
�याि�पयनिसप (SAAF CHAMPIONSHIP) र 
सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेह� कपसमेतमा 
मैले गोलिकपरको �पमा खेल खेलेको ह� ँ । सन् 
२०११ मा मलेिसयामा र िफिलिप�समा भएको 
मै�ीपूण� खेल तथा सन् २०१४ मा को�रयामा भएको 
खेलमा सहभागी भई गएकोमा खेल मैदानमा सहभागी 
भइन । सो बेला सहायक कोचको �पमा सामेल भएको 
हो । �याच िफि�सङको बारमेा थाहा भएन । मसमेतले 
�याच िफि�सङ (MATCH FIXING) गरी खेलेको 
र रकम िलएको होइन । मलाई इि�डया, क�बोिडया, 
बंगलादशे र मलेिसयासमेतको �लबमा आब� ह�न कुरा 
आएको िथयो तर रकमको बारमेा कुरा भएन । नेपाल 
�हरीको तफ� बाट असई पदको तलबभ�ा र ए�फाबाट 
हा�ीवनमा अपाट�मे�ट र मािसक �.१५,०००।- 
भ�ा पाउदैँ आएको छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
�रतेश थापाले अनसु�धानको �ममा अि�तयार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो िमित २०७२।०७।१२ को 
बयान । 

िसंगापरुका िटटानी एस.व.प�रयासामी 
(TITANI SO PERIASAMY) ले पठाएको रकम 
�.२,२०,१७५।६८ मेरो सवारी चालक अनमुितप� 
�योग गरी बिुझिलएको स�ब�धमा मेरो भ�न ु केही 
छैन । िसक�दर थापा मेरो आ�नै भाइ ह�न् । शोभा 
के.सी. अ�जन के.सी.को आमा रहेको कुरा हाल थाहा 
पाएको ह� ँ। भाइ िसक�दर थापालाई उि�लिखत रकम 
िलन मैले पठाएको ह� ँ । रकम �याई मलाई भाइले 
िदएका ह�न् । रकम के कहाबँाट आएको हो सो कुरा 
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भाइलाई थाहा िथएन । मलेिसयन नाग�रक केसवन 
प�ान (KESAVAN PATTAN) ले िविभ�न िमितमा 
निबन काक� र डेिजब थापासमेतका �यि�ह�लाई 
पठाएको भिनएको रकम िनजह�ले मलाई िदएका 
छैनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �रतेश थापाले 
अनसु�धानको �ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो िमित २०७२।०७।१७ को तित�बा बयान । 

म नेपालको राि��य फुटबल िटममा सन् 
२००५ देिख िनय�ु भई सन् २००५ मा साफ गेम 
कराचँी, �याले�जकप बंगलादेशमा, सन् २००६ 
मा साफ गेम �ीलंकामा, सन् २००७ मा व�ड�कप 
�वािलफाइङ राउ�डको लािग ओमनमा, सन् 
२००७ मा �याले�ज कप क�बोिडयामा, साफ गेम 
माि�द�समा, ए.एफ.िस �याले�ज कप हैदराबादमा, 
सन् २००८ मा मड�का कप, सन् २००९ मा साफ 
�याि�पयनिसप खेलमा सहभागी भएको िथए ँ । 
सहभागी खेलह�म�ये सन् २००८ मा मड�का कपमा 
मलेिसयासगँ ४/० गोलमा हारकेो, अफगािन�तानसगँ 
२/२ गोल बराबरमा, सेरािलयोनसगँ ३/१ गोलमा 
हारकेो, सन् २००९ को साफ गेममा माि�द�ससगँ 
१/१ गोल बराबरमा, भारतसगँ १/० गोलमा हारकेो 
र अफगािन�तानसगँ ३/० गोलमा िवजयी भएको हो । 
उ� िमितमा म िडफे�स, सागर थापा िडफे�स, �रतेश 
थापा गोलिकपर, सि�दप राई िडफे�स, िवराज महज�न, 
रिवन �े�, चनुबहादरु थापा, राज ुतामाङ, िवकासिसंह  
�े�ी, िनराजन रायमाझी, जमुान ुराई, भोला िसलवाल, 
यगुल िकशोर राई, रि�जत �े�, िनराजन खड्का, 
अिनल ग�ुङ र अ�य नाम याद नभएका २० जनाको 
स�ंयाको खेलाडीह� खे�न जाने गरकेा िथय� । मैले 
लिलतपरु �याले�सी पि�लक �कुलमा अ�ययन गरकेो 
ह� ँ । ब�चादेिख नै फुटबल खेल खे�न थालेको ह� ँ । 
फुटबल खेल खे�दाको अव�थामा सबैभ�दा पिहला 
ए�फा एकाडेमीमा छनौट भई गेम खे�न थालेकोमा 
२०६० सालमा �े�ड्स �लब कुप�डोलबाट राि��य 

िलगको गेम खे�न स�ु गरे ँ। यसरी गेम खे�दै जादँा सन् 
२००५ मा राि��य िटममा छनौट भई फुटबल खेलको 
लािग िछमेक� रा�� तथा िम� रा��ह�मा िविभ�न 
समयमा आयोजना ग�रएका अ�तरा� ि��य फुटबल 
खेलह�मा नेपालको तफ� बाट भाग िलई अ�तरा�ि��य 
फुटबल खेलमा सन् २००५ देिख सन् २०१० स�मका 
खेलह�मा सहभागी भई खेलह� खेलेको ह� ँ । यसरी 
खेल खे�न जादँाका समयमा सन् २००८ मा मड�का 
कप मलेिसयामा ह�दँा म िटमको सद�य िथए ँ। सो बेला 
मलेिसयामै िवदेशी एजे�टह�ले िविभ�न आ�ासन िदई 
रा�ो �लबमा रािखिद�छ� भ�नेस�मको कुरा आएको 
िथयो । सो कपमा �याच िफि�सङ भएको थाहा भएन । 
सन् २००९ मा साफ गेममा अफगािन�तानसगँ खे�दा 
िवदेशी एजे�टह�ले िविभ�न आ�ासन् देखाएका 
िथए । सो गेममा हामीले ३/० गोलको अ�तरले िवजयी 
भएका िथय� । मैले सन् २००५ देिख सन् २००९ 
स�मको फुटबल गेममा सहभागी भई गेम खेलेको ह� ँ । 
सो गेमह� खे�ने �ममा िविभ�न �लेयर एजे�टह�सगँ 
िचनजान भएको िथयो । सो बेला खेलाडीह�लाई 
िविभ�न िवदेशी �लबह�मा �ायल गन�को लािग मेरो 
नाममा वे�टन� यिुनयन मिन �ा�सफरमाफ� त रकम 
पठाएकोस�म हो । कुनै रकम �यि�गत �योजनको 
लािग पिन पठाएका िथए । �याच िफि�सङको लािग 
िलएको होइन । िनजह�म�ये केसवन प�ानले �लेयर 
एजे�ट बनाएको ह�दँा खेल खे�दाका अव�थामा 
िचनजान भएको र खेलाडी भएको कारणले गदा� नै 
िवदेशी �लबमा �ायल गन�को लािग रकम िदएका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अ�जन के.सी.ले 
अनसु�धानको �ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो िमित २०७२।०७।१२ को बयान ।  

िवदेशी नाग�रकह� आवादैया�पान
पालािनया�पान (AVADAIYAPPAN 
PALNIAPPAN) ले सन् ०५।१३।२०१० मा 
पठाएको �.१,७५,५५६।९५, िजवाना�थन सपुरामिन 
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१०५२३ - नेपाल सरकार िव. अ�जन के.सी.समेत

(JIVANANTHAN SUPERAMANI) ले सन् 
०५/०३/२०१२ मा पठाएको �.८३,१६३।२३ 
र मिनमथुु अ�मगुम (MANIMUTHU 
ARUMUGAM) ले सन् १०।०४।२०१३ मा पठाएको 
�.३०,१११।१७ रकम मैले बझुी िलएको ह� ँ । िनज 
िवदेशी नाग�रकह�सगँ िचनजान छैन । के कुनबापत 
पठाए थाहा भएन । मलेिसयन नाग�रक केसवन प�ान 
(KESAVAN PATTAN) ले सन् १९।१०।२०११ 
मा पठाएको मलेिसयन �रगेंट १४,९४५ रकम मैले मेरो 
आमा शोभा के.सी.लाई साथमा िलई गई रकम िलएको 
ह� ँ। रकम िलदँा आमा शोभा के.सी.को नामको ६६५९५ 
न�बरको नाग�रकता �माण प� पेस गरी रकम िलएको 
हो । रकम के कहाबँाट आएको सोबार े आमालाई 
जानकारी िथएन । मलेिसयन नाग�रक केसवन प�ान 
(KESAVAN PATTAN) ले िविभ�न िमितमा 
निबन काक� र डेिजब थापासमेतका �यि�ह�लाई 
पठाएको भिनएको रकम मैले पाएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अ�जन के.सी.ले अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार�ा� अिधकारीसम� गरकेो िमित 
२०७२।०७।१७ को तित�बा बयान ।   

�यहाकँो च.नं. १३२० िमित २०७२।०७।०१ 
को प� मागबमोिजम �िश�क तथा खेलाडीह�लाई 
िमित २०७२।०६।२८ देिख लाग ुह�ने गरी िनजह�लाई 
अनसु�धानको अि�तम िकनारा नलागेस�म फुटबलको 
कुनै पिन गितिविधह�मा संल�न नगराइने गरी 
कारबाही ग�रएको भ�ने बेहोराको अिखल नेपाल 
फुटबल सङ्घको च.नं.१६७/०७२/०७३ िमित 
२०७२।०७।१३ को प� । 

"IN THE MEANTIME WE WOULD 
LIKE TO REQUEST TO SEND FURTHER 
DETAILS ABOUT THE FOLLOWING 
ISSUES: (A) DETAILS OF SUSPICIOUS 
MATCH (MATCH FIXING) THAT AFC 
HAS NOTICED. (B) DETAILS OF THREE 

FOREIGNERS’ INDIVIDUALS WHO HAD 
SENT MONEY TO NEPALI SUSPECTS 
PLAYERS AND OFFICIAL. (C) ANY OTHER 
SUSPICIOUS AND MANIPULATION 
DETAILS THAT YOU OBSERVED DURING 
THE NEPALESE FOOTBALL MATCHES.” 
भ�नेसमेत बेहोराको च.नं. ०७२/७३-१०११ िमित 
२५ अ�टोबर २०१५ को महानगरीय अपराध शाखा 
(METROPOLITAN CRIME DIVISION), 
काठमाड�ले एिसयन फुटबल कि�फडरसेन (ASIAN 
FOOTBAL CONFIDERATION-AFC)  लाई 
लेखेको प� र "THE AFC INTEGRITY UNIT 
IN COLLABORATION WITH ITS KEY 
PARTNERS HAS CONSOLIDATED 
INFORMATION WHICH STRONGLY 
SUGGESTS THAT NEPALI FOOTBALL 
PLAYERS AND OFFICIALS HAVE 
UNDERTAKEN ACTIVITIES RELATED 
TO MATCH-FIXING.” भ�नेसमेत बेहोराको 
एिसयन फुटबल कि�फडरसेन (ASIAN FOOTBAL 
CONFIDERATION-AFC) को २८ अ�टोबर 
२०१५ को प� जवाफ । 

अ�जन के.सी. मेरो छोरा ह�न् । मेरो मलेिसयन 
नाग�रक केसवन प�ान (KESAVAN PATTAN) 
सगँ िचनजान छैन । छोरा अ�जन के.सी.ले िवदेशबाट 
साथीले मलेिसयन �रगेंट पठाएको छ िलन जाउ ँभनी 
क�रब ४ वष�अिघ जावलाखेलि�थत वे�टन� यिुनयन 
मिन �ा�सफर (WESTERN UNION MONEY 
TRANSFER) मा मलाई साथमा िलई गई मेरो 
नाग�रकता �माण प� पेस गरी छोराले रकम बझुी 
िलएका ह�न् । उ� रकम के-कसरी, को कसले, केबापत 
पठाए छोरालाई थाहा छ । मलाई अ�य कुरा थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा बिुझएक� 
शोभा के.सी.को िमित २०७२।०७।१७ को कागज ।  
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हाल प�ाउमा परकेा पूव�खेलाडी तथा कोच 
अ�जन के.सी., िवकासिसहं �े�ी र हालका खेलाडी 
सागर थापा, सि�दप राई र �रतेश थापासिहत अ�य 
खेलाडीह� तथा सो समयमा खिटई जाने आिधका�रक 
पदािधकारीसमेतले िवदशेी एजे�टह�सगँ स�पक�  
गरी िवदेशी भूिममा नेपालको राि��य झ�डा िलई 
सपथ खाई राि��य गानको ध�जी उडाई राि��य 
एकता तथा नेपाली जनताह��ित घणृा, �ेष फैलाई 
िवदेशी एजे�टबाट रकम िलई राि��य �वािभमान र 
आ�मस�मानमा चोट प�ुयाएको ह�दँा िनज प�ाउमा 
परकेा खेलाडीह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
गरी िनज खेलाडीह�सगँ संल�न अ�य खेलाडी तथा 
आिधका�रक पदािधकारीह�उपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�नपुछ�  । हाल प�ाउमा परकेा खेलाडीह�ले 
उि�लिखत खेलह�मा �याच िफि�सङ गरी खेल 
खेलेको कुरा नेपालको फुटबल खेलको हालको 
व�रयता�मले �प� पान� ह�दँा िनजह�उपर कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका पूव� राि��य फुटबल िटम �या�टेन मिण 
शाहको िमित २०७२।०७।१७ को कागज ।  

खेलाडीह�ले खेलमा रा�ो खेल �दश�न 
नगनु�  खेलमा सधै ँिवजय हात पानु�को स�ा हार खानमुा 
ए�फाका आिधका�रक पदािधकारीह�, िटम िलडर, िटम 
�यव�थापक तथा ए�फाका उ�च पदािधकारीसमेतको 
सलं�नता ह�नपुछ�  । कितपय �थानमा खेलाडीह�ले 
मा� नभई ए�फामा उ�च पदािधकारीको हात नरहेस�म 
खेलाडीह�ले �याच िफि�सङ गन� अव�था नआउने 
ह�दँा िनज प�ाउमा परकेा खेलाडीह�समेत भई 
खेलह�मा के-कसरी, को-को संल�न रही के-कसरी 
�याच िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भई िवदेशीबाट 
रकम िलए सोतफ� समेत िनज पूव� खेलाडी तथा हाल 
�िश�क अ�जन के.सी., िवकासिसंह  �े�ी तथा 
हाल खेलाडी फुटबल िटमका �या�टेन सागर थापा, 
सि�दप राई र �रतेश थापासमेतबाट सो काय� गन� 

को-को खेलाडी तथा ए�फाका उ�च पदािधकारी 
संल�न छन्, िनजह�बाटै खलुाई िनज प�ाउमा परेका 
खेलाडीह�समेतले िवदेशी एजे�टह�सगँ स�पक�  
गरी िवदेशी भूिममा नेपालको राि��य झ�डा िलई 
सपथ खाई राि��य गानको ध�जी उडाई राि��य 
एकता तथा नेपाली जनताह��ित घणृा, �ेष फैलाई 
िवदेशी एजे�टबाट रकम िलई राि��य �वािभमान र 
आ�मस�मानमा चोट प�ुयाएको ह�दँा िनज प�ाउमा 
परकेा खेलाडीह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका पूव�राि��य फुटबल िटमका �यव�थापक 
कृ�णभ� मान�धरको िमित २०७२।०७।१७ को 
कागज ।  

खेलाडीह�ले खेलमा रा�ो खेल �दश�न 
नगनु� , खेलमा सधै ँिवजय हात पानु�को स�ा हार खानमुा 
ए�फाका आिधका�रक पदािधकारीह�, िटमिलडर, िटम 
�यव�थापक तथा ए�फाका उ�च पदािधकारीसमेतको 
संल�नता ह�नपुछ�  । कितपय �थानमा खेलाडीह�ले 
मा� नभई ए�फाका उ�च पदािधकारीको हात नरहेस�म 
खेलाडीह�ले �याच िफि�सङ गन� अव�था नआउने 
ह�दँा प�ाउमा परकेा खेलाडीह�समेत भई खेलह�मा 
के-कसरी, को-को संल�न रही के-कसरी �याच 
िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भई िवदेशीबाट रकम 
िलए सोतफ� समेत िनज पूव�खेलाडी तथा हाल �िश�क 
अ�जन के.सी,  िवकासिसहं  �े�ी तथा हाल खेलाडी 
फुटबल िटमका �या�टेन सागर थापा, सि�दप राई र 
�रतेश थापासमेतबाट सो काय� गन� को-को खेलाडी तथा 
ए�फाका उ�च पदािधकारी सलं�न छन् िनजह�बाटै 
खलुाई िनज प�ाउमा परकेा खेलाडीह�समेतले 
िवदेशी एजे�टह�सगँ स�पक�  गरी िवदशेी भूिममा 
नेपालको राि��य झ�डा िलई सपथ खाई राि��य 
गानको ध�जी उडाई राि��य एकता तथा नेपाली 
जनताह��ित घणृा, �ेष फैलाई िवदेशी एजे�टबाट 
रकम िलई राि��य �वािभमान र आ�मस�मानमा चोट 
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प�ुयाएको ह�दँा िनज प�ाउमा परकेा खेलाडीह�उपर 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका ए�फाका उपा�या� 
िवजय नारायण मान�धरको िमित २०७२।०७।१७ को 
कागज ।   

नेपालको फुटबल िटमका खेलाडीह�ले
िवदेशमा गई खेल खे�दा �ायः खेलमा हार खाने 
र फुटबल खेलको नेपालको िगद� व�रयता�मको 
नितजाको आधारमा हाल प�ाउमा परी आएका 
खेलाडीह�ले िविभ�न खेलह�मा �याच िफि�सङ 
गरी िवदेशी कु�यात एजे�टह�सगँको िमलोमतोमा 
रकम िलई नेपालको �वािभमानलाई िवदशेी म�ुासगँ 
दाजँी खेलह�मा हार खाएको कुरामा िव�ास 
ला�छ । उ� खेलाडीह� सहभागी भई खेलबाट 
ल�जा�पद त�रकाले खेलह�मा हादा�समेत ए�फाबाट 
कुनै कारबाही नह�नमुा उि�लिखत खेलाडीह�ले 
ए�फाका उ�च पदािधकारीसमेतको िमलोमतो 
र सलं�नतामा खेलह�मा �याच िफि�सङ गरी 
खेल खेलेको ह�नपुछ�  । यसरी �याच िफि�सङ गरी 
खेल खे�नमुा खेलाडीह�, ए�फाका पदािधकारी, 
�यव�थापनसमेतको िज�मेवारी रह�छ िकनिक 
स�बि�धत िनकायबाट सही माग�िनद�शन नभई गलत 
माग�िनद�शनको आधारमा िवदेशी एजे�टह�सगँ 
िमलोमतो गरी खेलमा िफि�सङ्ग गरी खेल खेलेको कुरा 
��ट ह�न आएको र कितपय �थानमा खेलाडीह�ले 
मा� नभई ए�फाका उ�च पदािधकारीको हात 
नरहेस�म खेलाडीह�ले �याच िफि�सङ गन� अव�था 
नआउने ह�दँा िनज प�ाउमा परकेा खेलाडीह�समेत 
भई खेलह�मा के-कसरी, को-को सलं�न रही के-
कसरी �याच िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भई 
िवदेशीबाट रकम िलए सोतफ� समेत िनज पूव�खेलाडी 
तथा हाल �िश�क अ�जन के.सी, िवकासिसहं �े�ी 
तथा हाल खेलाडी फुटबल िटमका �या�टेन सागर 
थापा, सि�दप राई र �रतेश थापासमेतबाट सो काय� 

गन� को को खेलाडी तथा ए�फाका उ�च पदािधकारी 
संल�न छन् िनजह�बाटै खलुाई िनज प�ाउमा परेका 
खेलाडीह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा बिुझएका 
राि��य फुटबल िटमका पूव�खेलाडी मकेुश शाहीको 
िमित २०७२।०७।१७ को कागज ।   

नेपालको फुटबल िटमका खेलाडीह�ले 
िवदेशमा गई खेल खे�दा �ायः हार खाने र फुटबल 
खेलको नेपालको िगद� व�रयता�मको नितजाको 
आधारमा हाल प�ाउमा परी आएका खेलाडीह�ले 
िविभ�न खेलह�मा �याच िफि�सङ गरी िवदेशी 
कु�यात एजे�टह�सगँको िमलोमतोमा रकम िलई 
नेपालको �वािभमानलाई िवदेशी म�ुासगँ दाजँी 
खेलह�मा हार खाएको कुरामा िव�ास ला�छ । उ� 
खेलाडीह� सहभागी भई खेलबाट ल�जा�पद त�रकाले 
खेलह�मा हादा�समेत ए�फाबाट कुनै कारबाही नह�न,ु 
नेपालमा पिन शिहद �मारक िलग �ितयोिगताह�मा 
पिन �याच िफि�सङका कुराह� स�चार मा�यमह�मा 
आउदँा पिन ए�फा मौन बसेको कारण उि�लिखत 
खेलाडीह�ले ए�फाका उ�च पदािधकारीसमेतको 
िमलोमतो र संल�नतामा खेलह�मा �याच िफि�सङ 
गरी खेल खेलेको ह�नपुछ�  । यसरी �याच िफि�सङ 
गरी खेल खे�नमुा खेलाडीह�, ए�फाका पदािधकारी, 
�यव�थापनसमेतको िज�मेवारी रह�छ िकनिक 
स�बि�धत िनकायबाट सही माग� िनद�शन नभई 
गलत माग�िनद�शनको आधारमा िवदेशी एजे�टह�सगँ 
िमलोमतो गरी खेलमा िफि�सङ गरी खेल खेलेको कुरा 
��ट ह�न आएको र कितपय �थानमा खेलाडीह�ले 
मा� नभई ए�फाका उ�च पदािधकारीको हात 
नरहेस�म खेलाडीह�ले �याच िफि�सङ गन� अव�था 
नआउने ह�दँा प�ाउमा परकेा खेलाडीह�समेत 
भई खेलह�मा के-कसरी, को-को संल�न रही के-
कसरी �याच िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भई 
िवदेशीबाट रकम िलए सोतफ� समेत िनज पूव�खेलाडी 
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तथा हाल �िश�क अ�जन के.सी, िवकासिसहं �े�ी 
तथा हाल खेलाडी फुटबल िटमका �या�टेन सागर 
थापा, सि�दप राई र �रतेश थापासमेतबाट सो काय� 
गन� को-को खेलाडी तथा ए�फाका उ�च पदािधकारी 
सलं�न छन् िनजह�बाटै खलुाई िनज प�ाउमा 
परकेा खेलाडीह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका सर�वती �लब कोटे�रका उपा�य� उ�म 
राजभ�डारीको िमित २०७२।०७।१७ को कागज । 

�रतेश थापा मेरो आ�नो दाइ ह�न् । मेरो 
दाइ �रतेश थापाले मलेिसयाबाट पैसा आउदँै छ 
भनी वे�टन� यिुनयन मिन �ा�सफर (WESTERN 
UNION MONEY TRANSFER) को क��ोल 
न�बर िदएपिछ मैले इटहरीि�थत वे�टन� यिुनयन 
मिन �ा�सफर (WESTERN UNION MONEY 
TRANSFER) बाट उि�लिखत रकम आ�नो नामको 
सवारी चालक अनमुित प� पेस गरी रकम बझुी िलई 
उ� रकम दाइ �रतेश थापालाई िदएको ह� ँ। उ� रकम 
के-कसरी, को कसले केबापत पठाइिदए दाइ �रतेश 
थापालाई थाहा होला । मलाई दाइले िवदेशी �लबसगँ 
स�झौता गरी आएको पैसा हो भनी जानकारीस�म 
गराएका िथए । अ�य कुरा थाहा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको अनसु�धानको �ममा बिुझएका िसक�दर 
थापाको िमित २०७२।०७।१८ को कागज । 

�हरी �ितवेदन: �हरी �ितवेदन जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी अ�जन के.सी. समेत 
भएको रा�य िव��को अपराध म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा नेपालको राि��य फुटबल िटमको िफिजयो 
थेरािप� पदमा काय�रत डेिजब थापाले िवदेशी 
कु�यात एजे�ट मलेिसयन नाग�रक केसवन प�ान 
(KESAVAN PATTAN) ले मिन �ा�सफर क��ोल 
न�बर ३९१७०३९३०४ बाट सन् १०/०६/२०१२ 
मा पठाएको रकम डेिजब थापाले सन् २१/०९/२०१२ 
मा �.१,४०,३९७।२६ आ�नो ०६-१६१४५९ को 

सवारी चालक अनमुितप� �योग गरी वे�टन� यिुनयन 
मिन �ा�सफर (WESTERN UNION MONEY 
TRANSFER) माफ� त बझेुको देिखदँा िनज डेिजब 
थापासमेत संल�न रही �याच िफि�सङ (MATCH 
FIXING) गरी खेलमा सहभागी भएको िमिसल 
कागजातबाट देिखन आएको ह�दँा िनजउपर रा�य 
िव��को अपराधअ�तग�त कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।०७।१८ 
को �हरी �ितवेदन । 

��ततु म�ुाको अनसु�धानको िसलिसलामा 
संकलन भई आएका �हरी �ितवेदन, �ितवादीह�को 
त�काल िलइएको अिडयो / िभिडयो रकेड�, वे�टन�  यिुनयन 
मिन �ा�सफर (WESTERN UNION MONEY 
TRANSFER) र साइबर मिन �ा�सफर (CYBER 
MONEY TRANSFER) बाट रकम �ा�त गरेको 
िववरण, �ितवादीह�को बयान, महानगरीय अपराध 
शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), 
काठमाड�ले एिसयन फुटबल कि�फडरसेन (ASIAN 
FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) लाई 
लेखेको प� र एिसयन फुटबल कि�फडरसेन (ASIAN 
FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को प� 
जवाफसमेत, िव�सन राज पे�मलले सेरािलयोन 
िव�� नेपालले खेल खे�दा �याच िफि�सङ गरी खेल 
खेलेको भ�नेसमेत बेहोरा �कािशत भएको केलङ्ग 
िकङ्गस (KLONG KINGS) नामक प�ुतकको 
अशंभाग, बिुझएका पूव�खेलाडीसमेत रहेका मणी साह, 
मकेुश शाही तथा राि��य फुटबल िटमका त�कालीन 
�यव�थापक कृ�णभ� मान�धर, ए�फाका उपा�य� 
िवजय नारायण मान�धर एवं उ�म राजभ�डारीसमेतको 
घटना िववरण कागजलगायतका �माणबाट िव�� 
ख�डमा उि�लिखत �ितवादीह�ले रा�य िव��को 
कसरु / अपराध गरकेो वारदात �थािपत ह�न आयो । 
अनसु�धानबाट दिेखएअनसुार सन् २००९ को १३ 
िडसे�बरमा बंगलादेशको ढाकामा स�प�न भएको साफ 
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�याि�पयनिसप (२०६६।०८।२९ देिख २८ स�म 
भएको) को समयमा प�ाउमा परकेा �ितवादीह� �रतेश 
थापा, सागर थापा, सि�दप राई, अ�जन के.सी. समेतका 
खेलाडीह� सहभागी भएको देिखएको सो समयमा 
मलेिसयन नाग�रक केसवन प�ान (KESAVAN 
PATTAN) ले सन् २००९।१२।१३ गतेका िदन 
अ�जन के.सी.को नाममा �.३,६७,५९६।३४ र 
�रतेश थापाको नाममा �.२,२०,१७५।६८ पठाएको 
देिखएको अव�थामा उि�लिखत खेलाडीह�ले �याच 
िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भएको कुरालाई 
��ट पाद�छ । सन् २०११।१०।११ तदनसुार 
२०६८ असोज २४ गते िफिलिप�समा िफिलिप�स 
र नेपालिबच भएको मै�ीपूण� खेलमा िफिलिप�सले 
नेपालउपर ४/० गोलले िवजय हात पारकेो अव�थामा 
�ितवादी िवकासिसंह �े�ी, �रतेश थापा, सागर थापा, 
सि�दप राईसमेत खेलमा सहभागी भएको र सो समयमा 
मलेिसयन नाग�रक केसवन प�ान (KESAVAN 
PATTAN) ले सन् २०११।१०।१९ मा िबनोद 
खड्काको नाममा �.१,४०,३९७।२६, बिबता िव�को 
नाममा �.१,७४,३९०।२३, उ�सव पौडेलको नाममा 
�.१,७४,३९०।२३, �ितवादी अ�जन के.सी.को 
आमा शोभा के.सी.को नाममा �. ३,७४,७३२।१४, 
सन् २०११।१०।१३ गते िवनोद खड्काको नाममा 
�.७,४०,२४८।८५ र सन् २०११।१०।१४ मा 
निवन काक�को नाममा �.९,३०,०३५।८५ पठाएको 
देिखन आएको अव�थामा िनज �ितवादीह�ले 
उि�लिखत �यि�ह�को नाममा रकम िलन लगाई 
�याच िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भएको 
देिख�छ । �यसैगरी सन् २०१२ मा भारतको िद�लीमा 
अग�ट २२ देिख से�टे�बर २ स�म स�चालन भएको 
नेह� गो�ड कपमा �ितवादी �रतेश थापा, सागर थापा,  
िवकासिसंह �े�ी, सि�दप राईसमेतका खेलाडीह� 
सहभागी भएको देिखएको र सो समयमा मलेिसयन 
नाग�रक केसवन प�ान (KESAVAN PATTAN) 

ले अ�जन के.सी.को नाममा सन् २०१२।०९।०३ 
मा �.७०,३४४।८१ र सन् २०१२।०३।०५ मा 
�.८३,१६३।२३, सन् २०१२।०९।२९ मा निवन 
काक�को नाममा �. १,०४,३७१।१९, डेिजव थापाको 
नाममा सन् २०१२।०६।१० मा �.१,४०,३९७।२६ 
र सन् २०१२।०९।२० मा �.१,०८,३६६।२५, 
सन् २०१२।०६।१० मा �ितवादी �रतेश थापाको 
भाइ िसक�दर थापाको नाममा �.१,०४,३७१।१९ 
र िवदेशी िजव�थन सपुरामिन (JIVANTHAN 
SUPERAMANI) ले सन् २०१२।०३।०५ मा 
अ�जन के.सी. को नाममा �.८३,१६३।२३ समेतका 
रकमह� पठाएको देिखदँा उि�लिखत �ितवादीह�ले 
आ�नो तथा अ�य �यि�ह�को नाममा रकम रा�न 
लगाई �याच िफि�सङ गरी खेलमा सहभागी भएको 
अव�थालाई पिु� गछ�  । साथै सन् २०१४ मा को�रयामा 
भएको अ�डर ट्वे�टी �ी एिसयन �याि�पयनिसप 
गेममा �ितवादी सागर थापा, सि�दप राईसमेतका 
खेलाडीह� सहभागी भएको र सो समयमा मलेिसयन 
नाग�रक केसवन प�ान (KESAVAN PATTAN) 
ले सन् २०१३।०८।२६ मा अ�जन के.सी.को 
नाममा �.३०,३८५।५८, सन् २०१३।०२।२४ 
मा अ�जन के.सी. को नाममा �.२७,८२३।०३, 
सन् २०१३।०९।०३ मा अ�जन के.सी.को नाममा 
�.७०,३४४।८१, िवदेशी मिनमथु ु अ�मङ्ुगम 
(MANIMUTHU ARUMUNGAM) ले सन् 
२०१३।०४।१० मा �.३०,१११।१७ रकम अ�जन 
के.सी.को नाममा पठाएको देिखनलेु उि�लिखत 
�ितवादीह�ले �याच िफि�सङ गरी खेल खेलेको 
कुरालाई ��ट गद�छ । �ितवादी खेलाडीह�म�ये 
अ�जन के.सी. िडफे�डर तथा �िश�क रहेको, 
खेलमा �ितवादी सागर थापा िडफे�डर, िवकासिसहं 
�े�ी िडफे�डर, सि�दप राई िमड िफ�डर तथा �रतेश 
थापा गोलिकपरको भूिमकामा खेलमा सहभागी 
रहेको अव�थामा �ितवादी सागर थापा, िवकासिसहं 
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�े�ीसमेतले िवप�ीलाई गोल हा�न िदनमा सहयोग 
प�ुयाउने, सि�दप राईले गोल नहा�ने, �रतेश थापाले 
गोल खाने गरी िमलोमतोमा �याच िफि�सङ गरी खेल 
खेलेको ��ट ह�न आउछँ । �ितवादी डेिजब थापा 
सन् २००९ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको साफ 
�याि�पयनिसप र सन् २०१२ मा भारतमा भएको 
नेह� गो�ड कप फुटबल �ितयोिगतामा नेपाली 
राि��य िटमको िफिजयो थेरािप� रहेको र रकम 
बझेुको दिेखएको छ । �ितवादीह� नेपाली राि��य 
फुटबल िटमका पूव�खेलाडीह� िवकासिसंह  �े�ी 
र अ�जन के.सी.का साथै नेपाली राि��य फुटबल 
िटमका �या�टेन सागर थापा,  खेलाडीह� सि�दप 
राई र �रतेश थापा एवं िफिजयो थेरािप� डेिजव थापाले 
िछमेक� रा�� एव ं िम� रा��ह�मा आयोजना भएका 
अ�तरा�ि��य फुटबल तथा मै�ीपूण� फुटबल खेलह�मा 
नेपाली राि��य फुटबल िटमबाट नेपाल रा��को 
�ितिनिध�व गरी खेल खे�दा अवैध अ�तरा�ि��य 
कु�यात एजे�टह� िसगंापरुका नाग�रक िव�सन राज 
(WILLSON RAJ) र िटटानी प�रयासामी (TITANI 
PERIASAMY) एवं मलेिसयन नाग�रक केसवन 
प�ान (KESAVAN PATTAN) समेतसगँ स�पक�  र 
साठँगाठँ गरी �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) 
गरी नेपाल रा��को तफ� बाट खेल हान� योजना बनाई 
खेल हारबेापतमा िविभ�न मा�यमबाट नेपालमा रकम 
पठाउने एजे�टह�सगँ रकम िलन ु खान ु गरी फुटबल 
खेल खेली पटक-पटक िवदेशी भूिममा नेपाल रा�� र 
नेपालीको �ित�ाको �पमा रहेको अ�तरा�ि��य तथा 
मै�ीपूण� फुटबल खेल हारी नेपालको राि��य झ�डा, 
राि��य गान, राि��य एकताको �ितकको �पमा रहेको 
फुटबल खेल �ेमी आम नेपाली जनताको �वािभमान र 
आ�मस�मानमा चोट प�ुयाई अ�तरा�ि��य फुटबल�ित 
जनताह�मा घणृा, �ेष फैलाएको �थािपत ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीह� सागर थापा, अ�जन के.सी., सि�दप 
राई, िवकासिसंह �े�ी, �रतेश थापा र डेिजब थापाले 

गरकेो उ� कसरु / अपराध रा�य िव��को (अपराध 
र सजाय) ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा ३.१ 
अनसुार रा�� िव�लपको कसरु / अपराध गरकेो पिु� 
भएको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई सोही ऐनको 
दफा ३.१ बमोिजम ज�मकैदको सजाय ग�रपाऊँ । 
फरार �ितवादी डेिजव थापाको हकमा स�मािनत 
अदालतबाटै कानूनबमोिजम समा�ान �याद जारी गरी 
पाउन अनरुोध छ । ��ततु म�ुामा अ�य खेलाडीह�को 
�याच िफि�सङ (MATCH FIXING) गरी पाएको 
रकम बाडँफाडँ गरी िलने काय�मा संल�नता रहे नरहेको 
अनसु�धानबाट खलुी नआएको, िवदेशी एजे�टह� 
िव�सन राज (WILLSON RAJ PERUMAL), 
िटटानी प�रयासामी (TITANI PERIASAMY) एवम् 
केसवन प�ान (KESAVAN PATTAN) ले पठाएको 
रकम िलने िवनोद खड्का, बिवता िव�, उ�सव पौडेल, 
निवन काक�, शोभा के.सी. र िसक�दर थापासमेतको 
हकमा ��ततु म�ुामा संल�न रहेको भ�ने अव�था 
हालको अनसु�धानबाट नदिेखएको ह�दँा िनजह�को 
हकमा पिछ किहकँतैबाट संल�न रहेको भनी खलुी 
आएका बखत कानूनबमोिजम ग�रने बेहोरासमेत 
अनरुोध छ । नेपाली खेलाडीह�लाई �याच िफि�सङ 
(MATCH FIXING) गराई खेलमा सहभागी गराउने 
काय�मा संल�न िवदेशी एजे�टह� िव�सन राज 
(WILLSON RAJ), िटटानी प�रयासामी (TITANI 
PERIASAMY) र केसवन प�ान (KESAVAN 
PATTAN)  समेतको हकमा िनजह� नेपाल सरहदिभ� 
फेला परी प�ाउ भई आएका बखत कानूनबमोिजम 
ग�रने बेहोरासमेत अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी । 

म सन् २००३ देिख राि��य फुटबल िटममा 
रही खे�न थालेको ह� ँ । सन् २००९ देिख हालस�म 
उ� िटमको क�तानको �पमा िज�मेवारी स�हा�दै 
आएको छु । सन् २००३ मा एिसयन �वािलफाइङ 
राउ�ड दि�ण को�रया, यसैको सेके�ड राउ�ड 
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ओमानमा, व�ड�कप �वािलफाइङ राउ�ड जोड�न, 
नेपाल र ओमानमा, साफ �याि�पयनिसप पािक�तान, 
भारत, बंगलादशे, माि�द�स र नेपाललगायतका 
देशमा िविभ�न िमितमा खेलेको छु । सन् २००३ मा 
भएको एिसयन �वािलफाइङ राउ�डमा ओमानसगँ 
७/०, िभयतनामसगँ ५/०, दि�ण को�रयासगँ १६/० 
गोलले परािजत भएका ह� भने यसैको सेके�ड 
�याचमा ओमानसगँ ६/०, दि�ण को�रयासगँ ७/० र 
िभयतनामसगँ २/० गोलले परािजत भएको ह� । �य�तै 
साफ �याि�पयनिसपमा भारतसगँ २/१ र बगंलादशेसगँ 
२/० ले परािजत भएका ह� भने सन् २००५ मा 
भटुानलाई ३/० ले परािजत गरकेो हो । अिहले याद 
भएका खेलह� ियनै ह�न् । िवदेशमा खेल खे�न जादँा 
�िश�क, सहायक �िश�क र �यानेजर पिन हा�ो 
िटममा हामीसगैँ ह�नहु���यो । हामी खे�दादेिख कमजोर 
रहेको नेपाली फुटबल िटमलाई िफफाको व�रयतामा 
१३४ औ ं�थानमा �याई साक�  �े�मै पिहलो न�बरमा 
�याएका ह� । हामीले �याच िफि�सङ (MATCH 
FIXING) गरकेो होइन� र रकम िलएको भनेर �वीकार 
गरकेा छैन� । मैले िव�सन राज (WILLSON RAJ) 
नामका �यि�लाई िचनेको पिन छैन र भेटेको पिन 
छैन । अिडयो तथा िभिडयो रकेड� गदा� डर �ास देखाई 
ध�काएर गराइएको हो । आ�नो �वे�छाले भनेको 
होइन । मैले �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) 
गन�, रकम िलने, िवदेशी एजे�टसगँ साठँगाठँ गन� कुनै 
काम गरकेो छैन । म िनद�ष ह�दँा सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सागर थापाले िवशेष अदालत 
काठमाड�मा िमित २०७२।०७।२३ मा गरकेो बयान । 

म सन् २००७ देिख राि��य फुटबल िटममा 
रही खेल स�ुवात गरकेो ह� ँ । व�ड�कप �वािलफाइङ 
राउ�ड ओमानअ�तग�त २००७ र २००८ मा 
क�बोिडयामा �याले�ज कप खेलेको, २००८ मै 
माि�द�समा साफ �याि�पयनिसप, हैदरावादमा 
२००८ मा �याले�ज कपको फाइनल राउ�ड, 

२००९ मा बंगलादेशमा साफ �याि�पयनिसप र 
२०१० मा �याले�ज कप, २०११ मा नया ँिद�लीमा 
साफ �याि�पयनिसपलगायतका िविभ�न राि��य 
र अ�तरा�ि��य �तरका खेल खेलेको छु । राि��य 
िटमको खेलाडीको हैिसयतमा खेल खे�दा दशेलाई 
िजताउन शत�ितशत �य�न गरकेो िथए ँ । व�ड�कप 
�वािलफाइङअ�तग�तको ओमानसगँको दवुै �याचमा 
०/२ को अ�तरले खेल हारकेो, क�बोिडयामा भएको 
खेलमा मकाओलाई ३/२ को अ�तरले खेल िजतेको, 
क�बोिडयालाई १/० अ�तरले िजतेको, २००८ मा 
माि�द�समा भारतसगँ ०/४ ले र  माि�द�ससगँ १/३ ले 
हारकेो, पािक�तानसगँ ४/० ले िजतेको र हैदरावादमा 
�यानमारसगँ ०/३ ले हारकेो, उ�र को�रयासगँ १/० ले 
हारकेो र �ीलंकालाई ३/० ले िजतेको हो । २००९ मा 
साफ �याि�पयनिसपमा माि�द�ससगँ १/१ ले बराबरी, 
भारतसगँ १/० ले हारकेो र अफगािन�तानलाई ३/० 
ले िजतेको हो । २०११ मा साफ �याि�पयनिसपमा 
माि�द�ससगँ १/१ ले बराबरी भएको, बंगलादेशसगँ 
१/० ले िजतेको, पािक�तानसगँ १/१ ले बराबरी 
भएको र सेिमफाइनलमा अफगािन�तानसगँ ०/१ ले 
हारकेो हो । मैले �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) 
गरी कुनै रकम िलई खेल खेलेको छैन । आफूले स�दो 
रा�ो खेल खेलेको छु । अनसु�धानको �ममा िलइएको 
अिडयो तथा िभिडयो रकेड�को िस.िड.मा भएको बेहोरा 
मलाई देखाएको िथएन । केलङ्ग िकङ्स (KELONG 
KINGS) नामक प�ुतकमा सन् २००८ मा नेपाल र 
सेरािलयोन िबचको खेलमा �याच िफि�सङ (MATCH 
FIXING) गरी खेलेको भनेर लेिखएको स�ब�धमा 
मलाई थाहा छैन । मैले िवदेशी एजे�टसगँ िमली �याच 
िफि�सङ (MATCH FIXING) गन� काम गरकेो छैन । 
रा��को गौरव र �वािभमानको लािग िदलो�यान िदएको 
र कुनै कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोगदाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सि�दप राईले 
िवशेष अदालत काठमाड�मा िमित २०७२।०७।२३ 
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गरकेो बयान । 
म सन् २००७ को अि�तमितरबाट राि��य 

फुटबल िटममा छनौट भई खे�न स�ु गरकेो ह� ँ । सो 
समयदेिख मैले मलेिसया, िफिलिप�स, माि�द�सको 
साफ �याि�पयनिसप, क�बोिडयामा ए.एफ.िस. 
�याले�ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP), 
व�ड�कप �वािलफाइङ जोड�नमा, भारतमा नेह� 
कप र साफ �याि�पयनिसप, नेपालमा िटमोर, उ�र 
को�रया र भटुान िव��का खेलह� खेलेको छु । 
अनसु�धान अिधकृतसम� भएको मेरो बयान बेहोरा 
मैले भनेबमोिजम लेिखएको हो । मलाई �याच िफि�सङ 
(MATCH FIXING) को बारमेा धेर ै जानकारी छैन 
तर २ वटा िटम िमलेर खे�नलुाई �याच िफि�सङ 
(MATCH FIXING) भिन�छ । मैले कोही कतैबाट 
केही रकम पाएको छैन र अ� साथीह�ले के-कित 
रकम पाए सो बारमेा मलाई थाहा भएन । हालको 
नेपालको िफफा व�रयता�म तल झनु�को कारण 
नेपाल जिहले पिन आफूभ�दा िफफा व�रयताको रा�ो 
िटमह�सगँ खेलेर हो िक ज�तो ला�छ । म नेपालको 
खेलाडी भएर खे�दा सधै ँ राि��य झ�डा छातीमा 
राखेर खे�नपुदा� मलाई गव� ला�द�यो । मैले आजस�म 
नेपालको �ितिनिध�व गरी खेलेजितका खेलह�मा मेरो 
मन, वचन र कम�ले रा���ित िज�मेवार भई खेलेको 
ह�नाले झ�ुा आरोप दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िवकासिसंह �े�ीले िवशेष अदालत 
काठमाड�मा िमित २०७२।०७।२३ मा गरकेो बयान । 

म सन् २००५ देिख २००९ स�म 
खेलाडीको �पमा काय�रत िथए ँ । �यसपिछ �थानीय 
�ी�टार �लबमा �िश�कको �पमा काय�रत छु । सन् 
२००५ मा कराचँीमा भएको साफ �याि�पयनिसपमा 
स�ु खेल भटुानसगँ खेलेकोमा ३/० ले िजतेको, 
बंगलादेशमा खेलेको ए.एफ.िस. �याले�ज कप 
(A.F.C. CHALLENGE CUP) मा भारतलाई 
िजतेको, �ीलंकासगँ बराबरी भएको, �नुाइसगँ २/१ 

ले हारकेो हो । २००६ मा �ीलंकामा खेलेको साफ 
गेममा भारतलाई िजती ते�ो �थानमा रहेको हो । 
२००७ मा जोड�नमा भएको व�ड�कप �वािलफाइङमा 
२/० ले ओमानसगँ हारकेो हो । सन् २००९ मा 
बंगलादशेमा भएको साफ गेममा अफगािन�तानलाई 
३/० ले िजतेको, माि�द�ससगँ बराबरी (१/१) मा 
रहेको र भारतसगँ १/० ले हारकेो हो । सन् २००८ 
मा मरडेका कप फुटबलमा �वािलफाई ह�न नसकेको 
हो । मैले फुटबल खे�ने समयमा िवदेशी �लबमा �ायल 
गन�को लािग बोलाएको िथयो । �यसै �ममा मलाई पैसा 
पठाएको हो । तर म चोट (INJURY) को कारणले 
सन् २०१० देिख खेल खे�न सिकन । जनु मािनसले 
मलाई पैसा पठाएको िथयो �यो मािनस केसभनसगँ 
रा�ो िम�ता भएको कारणले किहलेकाही ँमैले उसलाई 
पि�मना, ह�तकलाका सामान (HANDICRAFT) र 
�ीन टी आिद सामान पठाइिद�थे ँर �यसबापत उसले 
पैसा पठाइिद��यो । वे�टन� यिुनयन मिन �ा�सफर 
(WESTERN UNION MONEY TRANSFER) 
र साइबर मिन �ा�सफर (CYBER MONEY 
TRANSFER) बाट आएको रकम �यसरी नै आएको 
हो । सन् २००९ पिछ मैले कुनै गेम खेलेको छैन, राि��य 
िटममा आब� पिन छैन र राि��य िटमको �िश�कको 
हैिसयतले कतै गएको पिन छैन । सन् २००८ मा मड�का 
कप खेलमा अमे�रक� डलर ५,००० (पाचँ हजार) िलई 
२/२ को बराबरीमा खेल हारकेो भ�ने आरोप झ�ुा 
हो । �हरीले सोधपछुको �ममा मलाई सिुतरहेको 
बेलामा उठाई महे�� पिुलस �लबमा लािग �रतेश 
थापाको िभिडयो देखाएर मलाई पिन जबरज�ती बो�न 
लगाई िभिडयो िलएको हो । केलङ िकङ्स (KELONG 
KINGS) नामक प�ुतकमा नेपाल र सेरािलयोनिबचको 
खेलमा ३/१ को �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) 
गरी खेलेको भनी लेिखएको प�ुतकको बारमेा मलाई 
केही थाहा छैन । मैले आ�नो पढाई, प�रवार, क�रअर 
�यागेर सानैदेिख देशकै लािग केही योगदान गन� 
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फुटबलको �े�मा लागी आ�नो तफ� बाट स�दो �यास 
गरी िविभ�न अ�तरा�ि��य �ितयोिगतामा िजतसमेत 
हािसल गरी रा��को गौरव बढाउने काम गरकेोमा 
रा��िहतिवपरीतको आरोपले मेरो मन पिन िछयािछया 
पारकेो छ । रा��का लािग खेल खेलेको र रा��घात 
नगरकेो ह�दँा झ�ुा आरोपबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अ�जन के.सी.ले िवशेष अदालत 
काठमाड�मा िमित २०७२।०७।२३ मा गरकेो बयान ।

म िव.सं. २०६० अथा�त् सन् २००३ मा 
�ी�टार �लबबाट उ�कृ� गोलिकपरको परु�कार 
पाएपिछ �हरी �लबले बोलाएकोले खेलाडीको 
हैिसयतमा �हरी सेवामा �वेश गरी �हरीकै �पमा 
देशको सेवा गरकेो छु । खेलाडीको �पमा �वेश 
गरपे�ात् हालस�म १५/१६ वटा जित अ�तरा�ि��य 
खेल खेलेको छु । जसमा एिसयन �वािलफाइङअ�तग�त 
ओमान र को�रयासगँ खेलेको ह� ँ । सो खेलमा 
ओमनसगँ ६/० ले खेल हारकेो हो । सन् २००५ मा 
पािक�तानमा भएको साफ �याि�पयनिसप (SAAF 
CHAMPIONSHIP) मा भटुानलाई ३/० ले िजतेको 
हो । सन् २००६ मा �ीलंकामा भएको साफ गेम 
(SAAF GAME) मा मेरो क�तानीमा नेपालले का�य 
पदक �ा� गरकेो िथयो । सन् २००८ मा मलेिसयामा 
भएको मड�का कपमा अफगािन�तानसगँ २/२ को 
बराबरी र मलेिसयासगँ ०/४ गोल अ�तरले खेल 
हारकेो िथयो । सन् २००७ मा क�बोिडयामा भएको 
ए.एफ.िस. �याले�ज कप (A.F.C. CHALLENGE 
CUP) मा मकाओलाई ३/२ र क�बोिडयालाई १/० 
ले हराएको, माि�द�समा भएको साफ �याि�पयनिसप 
(SAAF CHAMPIONSHIP) मा भारतसगँ हारकेो, 
पािक�तानलाई ४/० ले िजतेको हो । सन् २०१२ 
मा भारतमा भएको नेह� कपमा माि�द�ससगँ २/१ 
ले हारकेो र �याम�नसगँ ५/० ले खेल हारकेो हो । 
�यसपिछ वैकि�पक खेलाडीको �पमा मा� िटममा 
छु । राि��य खेल खेलेको छैन । मसमेतले िविभ�न 

दशेमा भएका अ�तरा�ि��य �तरका फुटबल खेलमा 
�याच िफि�सङ (MATCH FIXING) गरी िटमलाई 
हराई रकम खाने गरकेो भ�ने आरोप सरासर झ�ुा 
हो । म एउटा रा��सेवक �हरी कम�चारीसमेत भएकोले 
नेपाली जनता, नेपाली फुटबल समथ�क र नेपालको 
राि��य �वािभमान र गौरव बढाउने उ�े�यले ��येक 
खेलमा आ�नो शत�ितशत �य�न लगाएको छु । कुनै 
धन आज�न गन�को लािग रा���ोही काम गरकेो छैन । 
मलाई वे�टन� यिुनयन मिन �ा�सफर (WESTERN 
UNION MONEY TRANSFER) बाट आएको 
पैसा �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) को लािग 
आएको होइन । उ� पैसा क�बोिडयामा भएको ए.एफ.
िस. �याले�ज कप (A.F.C. CHALLENGE CUP) 
खे�ने �ममा क�बोिडया िव�� उ�कृ� खेलेर १/० ले 
िजतेप�ात् �यहाकँो �थानीय �लबबाट क�बोिडयाको 
फुटबल िलग खे�नको लािग अफर गरकेोले सोबापत 
िवदेशी एजे�टमाफ� त मलाई पठाइिदएको हो । जनु 
खबर नेपाली स�चार मा�यममा पिन �कािशत भएको 
िथयो । म र मेरो भाइले बझेुको भ�ने िसंगापरुका 
नाग�रक TITANI PERIASAMY ले पठाएको रकम 
अ�तरा�ि��य �लबह�मा खे�नको लािग आएको 
अफरबमोिजम िटकट र एड्भा�सको �पमा आएको 
रकम हो । सन् २००८ मा मड�का कप खेलमा अमे�रक� 
डलर ५,००० (पाचँ हजार) िलई २/२ को बराबरीमा 
खेलेर �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) भ�ने 
आरोप झ�ुा हो । अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
�याच िफि�सङ (MATCH FIXING) गरकेो भनी 
�वीकारकेो छैन । जबरज�ती मानिसक तनाव िदई 
भ�न लगाएको हो । मैले कुनै कसरु नगरकेोले झ�ुा 
आरोप दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी �रतेश थापाले िवशेष अदालत काठमाड�मा 
िमित २०७२।०७।२३ मा गरकेो बयान । 

िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ 
(घ) बमोिजम �ितवादीह� अ�जन के.सी., �रतेश 
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थापा, सि�दप राई र िवकास िसंह �े�ीबाट जनही 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ र �ितवादी 
सागर थापाबाट �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार �पैया)ँ धरौटी माग ग�रएको छ । सो धरौटी 
नगदै वा सो खा�ने जेथा जमानत वा ब�क �यार�ेटी िदए 
िलई तारखेमा रा�न ुर सो िदन नसके कानूनबमोिजम 
िसधा खान पाउने गरी मलुकु� ऐन अ.बं.१२१ नं. 
बमोिजम थनुवुा पजु� िदई थनुामा राखी म�ुाको पपु�� 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७२।०७।२४ मा भएको थुनछेक आदेश ।  

िवशेष अदालतको आदेशबमोिजम
�ितवादीह� अ�जन के.सी., �रतेश थापा, सि�दप 
राई र िवकासिसंह �े�ीबाट जनही �.५,००,०००।- 
(पाचँ लाख �पैया)ँ र �ितवादी सागर थापाबाट 
�.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ का 
दरले माग भएको धरौटी िनज �तवादीह�ले �मशः 
िवशेष अदालतको र.नं. ३२७६, ३२७७, ३२७९, 
३२८० र ३२७८ िमित २०७२।०७।२४ का धरौटी 
रिसदबाट दािखल गरी अदालतले तोकेको तारखेमा 
�ज ुहािजर ह�ने छु नभई तारखे गजुारमेा धरौटी रकम 
जफत भएमा म�जरुी छ भनी मलुकु� ऐन, अ.बं. १२४ 
क नं. बमोिजम कागज गरी तारखेमा रही म�ुाको पपु�� 
गरी आएको ।

अिभयोगप� मागबमोिजम �ितवादी डेिजब 
थापाका नाममा िवशेष अदालतबाट जारी भएको 
समा�ान �याद िमित २०७२।१०।११ मा िनज 
�ितवादीको घरदैलोमा टासँ भई रीतपूव�क तामेल 
भएकोमा िनज �ितवादीले सो स�ु �यादै गजुारी 
�ितवाद नगरी बसेको ।   

वादी प�का सा�ीह� िवशेष सरकारी 
विकल काया�लयमाफ� त र �ितवादीका सा�ीह� 
�ितवादीह�माफ� त उपि�थत गराई उपि�थत भएपिछ 
बकप�को लािग पेस गनु�  भ�ने िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।१२।१२ मा भएको  

आदेश ।
िमित २०७२।०६।२७ मा मसमेतले 

चढाएको �हरी �ितवेदनको बेहोरा ठीक साचँो हो । सो 
�ितवेदनमा भएको सहीछाप हामीह�को हो भ�नेसमेत 
बेहोराको एकै मत िमलानको िदपेश कौिशक, रि�जत 
लामा, सदुीपराज पाठक, बालकृ�ण स�जेल र 
केशवबहादरु ग�ुङका बकप�ह� तथा अनसु�धानको 
�ममा िमित २०७२।०६।१७ मा भएको मेरो बयान 
कागजमा भएको बेहोरा गलत छन् भने सहीछाप भने 
मेरो आ�नै हो भ�नेसमेत बेहोराको शोभा के.सी.को 
बकप� ।   

�ितवादीले पैसाको लािग �याच िफि�सङ गर े
भ�ने कुरामा िव�ास ला�दनै । यो कुरा आरोप मा� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको क�रब एकै मत िमलानको �ितवादी 
�रतेश थापाको सा�ी सजुन काक�, �ितवादी सि�दप 
राईको सा�ी उ�मराज थापा, �ितवादी िवकास िसहं 
�े�ीको सा�ी िकरण खड्का, �ितवादी सागर थापाको 
सा�ी सरुज फुयालँ �े�ी र �ितवादी अ�जन के.सी.को 
सा�ी उमेश नकम�ले गरकेा बकप�ह� िमिसल सामेल 
रहेका । 

अिभयोगप�को सबदु �माण ख�डको दसी 
�माण ख�डमा उि�लिखत िस.िड. थान-३ समेत 
िमिसल साथै रहेका ।

अिभयोग दाबीमा िव.सं.२०६५ देिख २०७१ 
स�मको अविधमा यी �ितवादीह�को िमलोमतोमा 
अ�तरा�ि��य कु�यात �यि�ह�सगँ साठँगाठँ गरी 
मोटो रकम िलई �याच िफि�सङ (Match fixing) 
गरी नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका िदई नेपालको 
बेइ�जत गरकेो भ�ने म�ुय आरोप गरकेो पाइ�छ । 
तर सो अविधमा नेपालमा फुटबल खेलमा ह�ने �याच 
िफि�सङ (Match fixing) लाई कसरु कायम गन� 
कुनै कानून �चलनमा रहेको पाइएन । मूलतः �व�छ 
�ित�पधा�मा खेिलने खेलको नितजा अिनि�त ह�ने 
र �याच िफि�सङ (Match fixing) भएको ख�डमा 
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चाहेअनसुारको खेलको नितजा िनका�नका लािग 
िविभ�न अिनयिमत िकिसमका �यव�था गन�, खेल 
कुन िटमले िज�छ भ�ने बाजी राखी बाजी िजताउन 
वा हराउन सहयोग प�ुयाउने र अ�ततः गैरकानूनी 
िकिसमबाट रकम आज�नको चाजँोपाजँो िमलाउने 
काय� हो । यी सबै गैरकानूनी काय� रो�ने कुनै कानून 
सो अविधमा �चलनमा रहेको पाइएन । २०७५ साल 
भा� १ गतेदेिख �ार�भ भएको मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ मा �याच िफि�सङ (Match fixing) लाई 
कसरु कायम गररे सजायको �यव�थासमेत ग�रएको 
त�यले पिन यसभ�दा अगािड यस िकिसमको कानूनी 
�यव�था नरहेको भ�ने कुराको थप पिु� भएको छ । 
�ितवादीह�ले �याच िफि�सङ (Match fixing) गरी 
आरोप प�मा दाबी िलइएको ज�तो मोटो रकम �ा� 
गरकैे भए पिन उ� रकम आफूलाई गैरकानूनी फाइदा 
प�ुयाउने िनयतबाट �ा� गरकेो ह�नपुद�छ । अिभयोजन 
प�ले �यस िकिसमको दाबी िलएको पाइदँैन । यसरी 
�ितवादीह�ले �याच िफि�सङ (Match fixing) गरी 
रा�य िव�� अपराध गर े भिनएको समयमा �याच 
िफि�सङ (Match fixing) लाई कसरु कायम गरकेो 
कानून �चलनमा नै नभएको, नेपालको संिवधानको 
धारा २० को उपधारा (४) मा त�काल �चिलत 
कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै �यि� 
सजायभागी ह�ने छैन भ�ने �यव�था भएअनसुार 
�ितवादीह�उपरको आरोप दाबी प�ुन स�ने 
देिखएन । �यसैगरी रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को कसरु अथा�त् रा�� 
िव�लवको कसरुअ�तग�तको कसरु पिन �ितवादीह�ले 
गर ेभिनएको काय� पन�स�ने अव�था नदेिखएको ह�दँा 
आरोिपत दाबीबाट �ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७५।०२।२४ को फैसला ।

�ितवादीह� अ�जन के.सी., सि�दप 
राई, सागर थापा, िवकासिसंह �े�ी, �रतेश थापा र 

डेिजब थापाले िविभ�न िम� रा��ह�मा आयोजना 
भएका मै�ीपूण� एव ं अ�तरा� ि��य फुटबल खेलह�मा 
नेपाल र नेपाली जनताको तफ� बाट नेपाल रा��को 
�ितिनिध�व गरी नेपालको झ�डा र राि��य गानको 
सपथ खाई फुटबल खेल खे�दा �ितवादीह�ले अवैध 
अ�तरा�ि��य एजे�ट Titani periasamy Wilsonraj 
Perumal र Kesavan Pattan सगँ साठँगाठँ गरी 
�याच िफि�सङ गरी नेपाल रा��को तफ� बाट खेल 
हान� योजना बनाई रकम िलनखुान ुगरी फुटबल खेल 
खेली पटक-पटक िवदेशी भूिममा नेपाल र नेपालीको 
�ित�ाको �पमा रहेको मै�ीपूण� तथा अ�तरा�ि��य 
खेल हारी िवदेशी भूिममा राि��य झ�डा, राि��य 
गान, रा��को �वािभमानको �पमा रहेको फुटबल 
खेल�ित नै जनतामा घणृा �ेष फैलाएको काय� �थािपत 
ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह�ले गरकेो उ� कसरु 
अपराध रा�य िव��को (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार रा�� 
िव��को कसरु अपराध गरकेो पिु� भएकोले िवशेष 
अदालतबाट िमित २०७५।०२।२४ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� भई बदरभागी भएकाले उ� फैसला बदर 
गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद 
कोइरालाले �ितवादीह�ले नेपालको राि��य फुटबल 
िटमबाट िविभ�न अ�तरा�ि��य तथा मै�ीपूण� फुटबल 
खेल खे�दा रा��को �ितिनिध�व गद� खे�न गएको, 
�यसरी �ितिनिध�व गदा� राि��य झ�डा फहराइने, 
राि��य गीत बजाइने र गाउने ह��छ । य�तोमा िविभ�न 
�यि�ह�सगँ साठँगाठँ गरी िनि�त प�रणाम आउने र 
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फुटबल खेल हान� गरी �याच िफि�सङमा सलं�न रही 
रकम िलएको र यसरी खेल हारी रा�यको �ित�ामा 
आचँ प�ुने गरी रा�य िव��को अपराध गरकेाले िवशेष 
अदालतको फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�  भएको बहस 
सनुी स�बि�धत िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  दहेायका 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

१. �ितवादीह�ले के-क�तो काय� गरकेो भ�ने 
आरोप छ ?

२. �ितवादीह�ले गरकेो भिनएको उि�लिखत 
काय�मा अिभयोग प�मा उ�लेख भए ज�तो 
रा�य िव��को अपराध र सजाय ऐन, 
२०४६ को दफा ३(१) आकिष�त ह�न स�ने 
हो वा होइन ।

३. �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरकेो िवशेष अदालतको फैसला िमलेको 
छ वा छैन र नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन । 

२. सव��थम �ितवादीह�ले के-क�तो काय� 
गरकेो भ�ने आरोप छ भ�ने ��तफ�  हेदा� , नेपालको 
राि��य फुटबल िटमका खेलाडीह�ले सन् २००८ 
देिख २०१४ स�मको अविधमा िछमेक� िम�रा��ह�मा 
तथा अ�तरा�ि��य �तरमा फुटबल खे�दा राि��य 
�वािभमान र आ�मस�मानमा चोट प�ुयाउने उ�े�यले 
�याच िफि�सङमा सलं�न रहेको भ�ने गो�य सूचनाको 
आधारमा अनसु�धान गदा� �यसो गरकेो देिखएको 
भ�दै केही खेलाडीह�लाई प�ाउसमेत गरी िमित 
२०७२।६।२७ मा पेस गरकेो �ितवेदनबाट ��ततु 
म�ुाको अनसु�धान स�ु भएको देिख�छ । सोही 
अनसु�धान अिघ बढी �ितवादीह� अथा�त् नेपाली 
राि��य फुटबल िटमका पूव�खेलाडीह� िवकासिसंह 

�े�ी र अ�जन के.सी.का साथै नेपाली राि��य फुटबल 
िटमका �या�टेन सागर थापा, खेलाडीह� सि�दप राई 
र �रतेश थापा एवं िफिजयो थेरािप� डेिजब थापाले 
िछमेक� रा�� एवं िम� रा��ह�मा आयोजना भएका 
अ�तरा�ि��य फुटबल तथा मै�ीपूण� फुटबल खेलह�मा 
नेपाली राि��य फुटबल िटमबाट नेपाल रा��को 
�ितिनिध�व गरी खेल खे�दा अवैध अ�तरा�ि��य 
कु�यात एजे�टह� िसंगापरुका नाग�रक िव�सन राज 
(WILLSON RAJ) र िटटानी पे�रयासामी (TITANI 
PERIASAMY) एव ं मलेिसयन नाग�रक केसवन 
प�ान (KESAVAN PATTAN) समेतसगँ स�पक�  र 
साठँगाठँ गरी �याच िफि�सङ (MATCH FIXING) 
गरी नेपाल रा��को तफ� बाट खेल हान� योजना बनाई 
खेल हारबेापतमा िविभ�न मा�यमबाट नेपालमा रकम 
पठाउने एजे�टह�सगँ रकम िलन ु खान ु गरी फुटबल 
खेल खेली पटक-पटक िवदेशी भूिममा नेपाल रा�� र 
नेपालीको �ित�ाको �पमा रहेको अ�तरा�ि��य तथा 
मै�ीपूण� फुटबल खेल हारी नेपालको राि��य झ�डा, 
राि��य गान, राि��य एकताको �तीकको �पमा रहेको 
फुटबल खेल �ेमी आम नेपाली जनताको �वािभमान र 
आ�मस�मानमा चोट प�ुयाई अ�तरा�ि��य फुटबल�ित 
जनताह�मा घणृा, �ेष फैलाएको �थािपत ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीह� सागर थापा, अ�जन के.सी., सि�दप 
राई, िवकासिसंह �े�ी, �रतेश थापा र डेिजब थापाले 
गरकेो उ� कसरु रा�य िव��को (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार 
रा�� िव�लवको कसरु गरकेो पिु� भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई सोही ऐनको दफा ३.१ बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोगप� िवशेष 
अदालतसम� पेस भएको देिख�छ । �ितवादीह�उपर 
सो आरोप लगाउदँा अिभयोजन प�ले �ितवादीह�को 
त�काल िलइएको अिडयो / िभिडयो रकेड�, सन् २००९ 
को िडसे�बर १३ देिख २०१३ को अि�ल १० स�म 
(िव.सं. २०६६ साल मङ्िसर १३ देिख २०६९ 
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साल चै� २८ स�म) िविभ�न िमितमा वे�टन� यिुनयन 
मिन �ा�सफर (WESTERN UNION MONEY 
TRANSFER) र साइबर मिन �ा�सफर (CYBER 
MONEY TRANSFER) बाट रकम �ा� गरकेो 
िववरण, �ितवादीह�को बयान, महानगरीय अपराध 
शाखा (METROPOLITAN CRIME DIVISION), 
काठमाड�ले एिसयन फुटबल क�फेडरसेन (ASIAN 
FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) लाई 
लेखेको प� र एिसयन फुटबल क�फेडरसेन (ASIAN 
FOOTBAL CONFIDERATION-AFC) को प� 
जवाफसमेत, िव�सन राज पे�मलले सेरािलयोन 
िव�� नेपालले खेल खे�दा �याच िफि�सङ गरी 
खेल खेलेको भ�नेसमेत बेहोरा �कािशत भएको केलङ 
िकङ्गस (KLONG KINGS) नामक प�ुतकको 
अंशभागसमेतलाई आधार िलएको देिख�छ । 

३. मािथ उि�लिखत मा�यमबाट रकम 
�ा�सफर भएको र सो रकम आफूह�ले बझेुको कुरालाई 
�ितवादीम�येका अ�जन के.सी. र �रतेश थापाले 
अदालतमा समेत �वीकार गरकेो पाइ�छ भने रकम 
बझेुको कुरा �वीकाद� �रतेशका भाइ िसक�दर के.सी. 
र अ�जनक� आमा सोभा के.सी. समेतले कागज गरकेो 
देिख�छ । रकम आफँैले ब�ुनेमा अ�जन के.सी., �रतेश 
थापा, डेिजब थापाको नाम छ भने ियनै खेलाडीका 
नातेदार र स�पक� का अ�य �यि�ह� िवनोद खड्का, 
बिवता िव�, उ�सव पौडेल, निवन काक�समेतले रकम 
बझेुको भ�ने पिन अिभयोग प�मा उ�लेख भएको 
छ । िमिसलमा यी सबै कुरा देिखने अिभलेखह� सलं�न 
छन् । ियनै आधारमा “िवदेशी भूिममा नेपाल रा�� 
र नेपालीको �ित�ाको �पमा रहकेो अ�तरा�ि��य 
तथा मै�ीपूण� फुटबल खेल हारी नेपालको राि��य 
झ�डा, राि��य गान, राि��य एकताको �तीकको 
�पमा रहकेो फुटबल खेल�मेी आम नेपाली 
जनताको �वािभमान र आ�मस�मानमा चोट पु�याई 
अ�तरा�ि��य फुटबल�ित जनताह�मा घृणा, �ेष 

फैलाएको” बाट यी �ितवादीह�ले रा�य िव��को 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को ३.१ को कसरु 
गरकेोले सोही दफाअ�तग�त सजाय ह�नपुन� भ�ने माग 
अिभयोजन प�ले िलएको देिख�छ । 

४. अिभयोजन प�को यो दाबीलाई 
िवशेष अदालतले अ�वीकार गद� सो दफाअ�तग�त 
�ितवादीह�लाई सजाय गन� निम�ने ठहराउदँै 
आरोिपत दाबीबाट सफाइ पाउने फैसला गरकेोमा नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन पन� आएकोबाट �ितवादीह�ले 
गरकेो भिनएको उि�लिखत काय�मा अिभयोग प�मा 
उ�लेख भएज�तो रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३(१) आकिष�त ह�न स�ने हो 
वा होइन भ�ने दो�ो ��तफ�  हेर� । रा�य िव��को 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा “रा�� 
िव�लव” बार े�यव�था गद� सो दफाको उपदफा (१) मा 
दहेायको �यव�था ग�रएको छः

“कसैले नेपालको साव�भौमस�ा, 
अख�डता वा राि��य एकतामा खलल पान� 
िनयतले कुनै अ�यव�था उ�प�न गरमेा वा 
सो गन� उ�ोग गरमेा िनजलाई ज�मकैद 
ह�ने छ” ।

५. ऐनको नाम र ��तावनाबाट नै �प� ह��छ 
िक उि�लिखत ऐन रा�य िव�� ग�रने अपराध र 
सजायका स�ब�धमा समयानकूुल �यव�था गन� बनेको 
ऐन हो । व�ततुः रा�य िव��को कसरु रा�यको 
अि�त�वसगँ जोिडने ह�दँा यो अ�य�त ग�भीर �कृितको 
कसरु हो । कुनै पिन रा�यको साव�भौमस�ा, अख�डता 
वा राि��य एकतामा खलल पान� ज�ता काय� अ�य�त 
ग�भीर काय� मािन�छन् । कुनै पिन रा��ले रा���ोहलाई 
सहदँैन । रा���ोह अथा�त् िनयतपूव�क रा�यको 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा खलल 
पान� काय�ह�लाई रो�न र �य�तो अपराधमा संल�न 
रा���ोहीलाई सजाय गन� सिकएन भने रा��को 
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अि�त�वमा नै सङ्कट पन� जाने ह��छ । 
६. यहा ँ �ितवादीह�उपर जनु दफा 

�योग ह�नपुन� दाबी ग�रएको छ सो “रा�� िव�लव”
सगँ स�बि�धत दफा हो । सामा�य भाषामा 
“िव�लव” भ�नाले उ�पात, उप�व वा हलचल भ�ने 
बिुझ�छ । रा�� िव�लव । रा���ोहलाई संकेत गन� अं�ेजीमा  
िम�दाज�ुदा श�दह� SEDITION, UPRISING, 
INSURGENCY, INSURRECTION, 
REBILLION, PANDEMONIUM, आिद �योग 
ग�र�छन् । यी सबै काय�ह� अ�य�त ग�भीर काय�ह� 
ह�न् । ऐनको दफा ३.१ ले “रा�� िव�लव” अ�तग�त 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा 
खलल पान� काय�लाई कसरु कायम गरकेो छ । य�तो 
काय� “िनयतपूव�क” ग�रएको ह�नपुन� ऐनको पिहलो सत� 
हो भने �य�तो काय�ले रा�यमा “अ�यव�था” को िसज�ना 
गरकेो वा अ�यव�था िसज�ना गन� उ�ोग गरेको ह�नपुन� 
ऐनको दो�ो सत� हो । दफा ३.१ मा �य�ु “अ�यव�था” 
श�दले शाि�त र �यव�थामा खलल पान� काय�लाई 
जनाउछँ । अ�यव�था (DISORDER) िसज�ना ह�दँा 
रा�� वा �यसको कुनै भागको िनयिमत �यवहार, शाि�त 
र अमन चयन खलबिलन प�ुछ; अराजकताको ि�थित 
पिन िसज�ना ह�न स�छ । अ�यव�था श�दले क�तीमा 
पिन कुनै न कुनै �पको िहसंाज�य वा उप�वी काय� वा 
�यसको प�रणामलाई नै सकेंत गछ�  । 

७. अब �� उठ्छ, के �ितवादीह�का काय�
“रा�� िव�लव” का काय�ह� ह�न् त ? यसको उ�र 
अव�य पिन होइन भ�ने नै िन�क�छ । हो, रा��लाई 
�ितिनिध�व गररे िवदेशमा खेल खे�न जाने �यि�ह�ले 
रा��को भावना�मक �ितिनिध�व गरेका ह��छन् । 
उनीह�ले गन� कुनै गलत तथा अनिुचत काय�ले अिभयोग 
प�मा भने ज�तो “नेपाली जनताको �वािभमान र 
आ�मस�मान” मा चोट प�ुछ । यहा ँरकम लेनदेनको 
जनु कुरा उठेको छ, रकम �ा�सफर भएको र बझेुको जनु 
�माण जटुाइएको छ, जसरी केही खेलाडीह�ले रकम 

बझेुको कुरा अदालतमा समेत गरकेा छन्, िमिसलमा 
जनु कुरा उठाइएको छ सो राि��य ल�जाको िवषय हो 
र य�तो काय�बाट रा��को िशर िनह��रन प�ुने ह�दँा यो 
सव�था अनिुचत हो, यसमा कुनै ि�िवधा छैन । िमिसल 
हेदा� यी खेलाडीह�म�ये सागर थापालाई िव� फुटवल 
सङ्घ (FIFA) ले आजीवन फुटबल खेल र सोस�ब�धी 
काय� गन� �ितब�ध लगाएको र सबै �ितवादीह�लाई 
अिखल नेपाल फुटबल सङ्घले २०७२।६।२८ देिख 
म�ुाको अनसु�धान नसिकएस�म फुटबलस�ब�धी 
गितिविध गन�बाट रोकेको पिन संल�न कागजह�बाट 
दिेख�छ । फुटबल खेलाडीह�ले गरकेा काय�ह� एकै 
पटक फौजदारी कसरु र अनशुासन एवं मया�दासगँ 
स�बि�धत कारबाही (CONCOURSE ACTION) 
का िवषय ह�न स�छन् । य�तोमा िमिसलमा 
उपल�ध त�य �माणको आधारमा स�बि�धत 
िनकायह�ले कानूनको प�रिधिभ� रही आफूलाई 
�ा� अिधकारअ�तग�त जिहले पिन अनशुासना�मक 
कारबाही गन� स�छन् । तर कसरुसगँ स�बि�धत कुरा 
चािह ँअदालत वा �याियक िनकायले हेरी िन�पण गन� 
िवषय हो । यहा ँ �प� ह�नपुन� कुरा के छ भने ��ततु 
म�ुा अनशुासना�मक कारबाहीसगँ स�बि�धत म�ुा 
होइन । अिभयोग प�मा यी �ितवादीह�लाई यो य�तो 
अनशुासना�मक कारबाही ह�नपुन� भनी उ�लेख छैन । 
यहा ँत यी खेलाडीह�ले रा�य िव��को कसरु अथा�त् 
“रा�� िव�लव” गर े भ�ने आरोप लगाई ज�मकैदको 
सजायको माग ग�रएको छ । �यसैले िवशेष अदालतमा 
अिभयोग प�मा उि�लिखत कानून नै आकिष�त ह��छ वा 
ह�दँैन भ�ने �� उठेको र अदालतले म�ुाको त�यिभ� 
पसी को-कसको हकमा आरोिपत काय� गरकेो ठहछ�  
र को-कसको हकमा ठहद�न भ�नेबारमेा नहेरी जनु 
कानूनमा आधा�रत भई सजायको माग ग�रयो सो 
कानून नै आकिष�त ह��छ वा ह�दँैन भ�ने �ारि�भक ��मा 
नै केि��त भई फैसला गरकेो देिख�छ । जनु कानूनमा 
आधा�रत भई सरकार वादी बनी म�ुा दायर ग�रएको 
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छ, सो कानून आकिष�त नह�ने भएमा अ�य ��मा �वेश 
गन� कुरा नै ह�दैँन । �यसैले को-कसको हकमा �याच 
िफि�सङ गरकेो �मािणत ह��छ र को-कसको हकमा 
�मािणत ह�न स�दैन भनी हेन� भ�दा पिन अिभयोग 
प�ले टेकेको कानून नै आकिष�त ह��छ वा ह�दँैन भ�ने 
�मखु �� हा�ो साम�ुने पिन खडा छ । 

८. यस �ि�बाट हेदा� िववािदत काय� “रा�� 
िव�लव” को काय�  होइन; यो �याच िफि�सङको काय� 
हो; यसलाई रा�� िव�लवको काय� भ�न सिकँदनै भ�ने 
यस इजलासको पिन ठ�याई छ । िवधाियका आफँैले 
�याच िफि�सङ (MACTH FIXING) को काय� रा�� 
िव�लवको काय� ह�दँनै भ�ने �वीकार गररे नै मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ५१ मा यसलाई 
“रा�� िहत �ितकूलको काय�” भनी सो दफाको 
उपदफा (३) मा कसरु कायम गन� र उपदफा (४)(ख) 
मा सजायको �यव�था गरकेो दिेख�छ । यसबाट अब 
िववािदत काय� “रा�� िव�लव” रहेनछ र िववािदत काय� 
भएको अविध अथा�त् सन् २००९ देिख २०१३ स�म 
(अथा�त् िव.सं. २०६६ मंिसरदेिख २०६९ सालको 
चै�स�म) सो काय�लाई कसरु कायम गरी सजाय गन� 
कानून िव�मान रहेनछ भ�नेमा ि�िवधा रहेन ।

९. यसै स�दभ�मा यी �ितवादीह�ले 
नेपाल र नेपाली जनताको तफ� बाट नेपाल रा��को 
�ितिनिध�व गरी नेपालको झ�डा र राि��य गानको 
सपथ खाई फुटबल खेल खे�दा अवैध अ�तरा�ि��य 
एजे�टसगँ साठँगाठँ गरी �याच िफि�सङ गरी पटक-
पटक िवदेशी भूिममा राि��य झ�डा, राि��य गान, 
रा��को �वािभमानको �पमा रहेको फुटबल खेल�ित 
नै जनतामा घणृा �ेष फैलाएको भ�ने िजिकर गद� 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने िवशेष अदालतको फैसला 
उ�टी ह�नपुन� भ�ने िजिकर नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदनमा िलइएको छ । िव�ान् उप�यायािधव�ाले 
पिन यसै कुरालाई बहसको �ममा उठाउनभुएको 
छ । य�िप यी ��ह�को संि�� उ�र मािथ�ला 

�करणह�मा िदइसिकएको छ तर य�तो �कृितको 
िववाद नेपालमा पिहलो पटक उठेकोले अिभयोग प�मा 
उि�लिखत कानून िकन आकिष�त ह�दँनै भ�ने कुराको 
स�दभ�मा फौजदारी कानून र �यायसगँ स�बि�धत केही 
सै�ाि�तक र संवैधािनक ��ह�बार े िवचार गनु�समेत 
वा�छनीय देिख�छ ।

१०. वत�मान संिवधानको ��तावनामा नै 
“कानूनी रा�यको अवधारणा” �ितको �ितब�तालाई 
�वीकार ग�रएको छ । कानूनी रा�यमा कानून नै 
सव��च ह��छ र कानूनको �प� उ�लङ्घन गरमेा 
बाहेक कसैलाई पिन सजाय ग�रदँैन । काय�कारणीको 
�वे�छा, �विववेक वा �वे�छाचा�रतालाई कानून 
अधीन�थ बनाउन ुकानूनको शासनको �मखु उ�े�य 
हो । कानूनी रा�यमा कानूनले छुट िदएको कुरालाई 
मा� अिधकारको �पमा �वीकार ग�रने नभई कानूनले 
�प� रोक लगाएको अव�थामा बाहेक �यि�ले आ�नो 
सबै �यवहार सािधकार स�चालन गन� पाउछँ । अक� 
श�दमा भ�दा, अिधकार कानूनले छुट िदएको िवषय 
मा� नभई कानूनले िनषेध गरदेिेख बाहेकको सबै कुरा 
हो; यस मानेमा यो कानूनले नबाधेँको खलुा संसार 
हो । कानूनी रा�यको यो अवधारणालाई नै आ�मसात् 
गद� संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा 
“त�काल �चिलत कानूनले सजाय नह�ने कुनै 
काम गरबेापत कुनै �यि� सजायभागी ह�ने छैन 
र कुनै पिन �यि�लाई कसुर गदा�को अव�थामा 
कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइने छैन” 
भ�ने �यव�था रािखएको पाइ�छ । चाखला�दो कुरा 
के भने यो �यव�था नेपालमा क�रब-क�रब यही �पमा 
२००७ सालदेिखका सबै सिंवधानह�मा रहेको 
पाइ�छ । यसबाट हा�ो संवैधािनक �यव�थामा 
कानूनको शासनको अवधारणालाई कित मह�व 
िदइएको रहेछ भ�ने सहजै अनमुान गन� सिक�छ । 
य�िप कानूनको शासनलाई �यवहारमा उतान� भने 
िविभ�न �यवधानह� नआएका होइनन् तर कानूनको 
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शासन नेपाली जनताको एउटा �मखु सवंैधािनक 
अिभ� सदा रिहआएको छ । यो कुरालाई संिवधानका 
�यव�थाह�ले पटक-पटक पिु� गद� आएका छन् ।  

११. कानूनी शासनको जगमा �िस� 
िविधशा�ी ए.िभ. डायसीको िविधको शासनस�ब�धी 
मा�यताह� रहेका छन् जसलाई आधिुनक 
लोकत��मा अ�य�त मह�वका साथ हे�र�छ । उनी 
भ�छन् : "... no man is punishable or can 
be lawfully made to suffer in body or 
goods except for a distinct breach of law
established in the ordinary legal manner 
before the ordinary Courts of the land. 
In this sense the rule of law is contrasted 
with every system of government based 
on the exercise by persons in authority of 
wide, arbitrary, or discretionary powers of 
constraint. कसैलाई पिन सजाय गन� कानूनको 
�प�तः उ�लङ्घन (distinct breach of 
law) गरकेो ह�नुपछ� भ�ने कानूनी शासनको मूल 
मा�यता हो । यसलाई फौजदारी कानून र �यायको 
�े�मा िवशेष कडाईका साथ ह�ेर�छ । फौजदारी 
�याय �णालीमा कानूनबेगर कसरु ह�दैँन (अथा�त ्
NULLUM CRIMEN SINE LEGE)  भ�ने र 
कानूनबेगर कसैलाई पिन सजाय गनु� ह�दैँन (अथा�त ्
nullum poena sine lege) भ�ने मा�यतालाई 
�वीकार ग�रदैँ आएको छ ।  कानूनबेगर सजाय 
गनु� ह�दैँन भ�ने मा�यतािभ� चारवटा त�वह� 
िव�मान रहकेा ह��छन ्। जसम�ये पिहलो, कसैलाई 
पिन कुनै घटना घिटसकेपिछ प�ात ्दश� कानून 
िनमा�ण गररे सजाय गन� होइन िक सजाय गनु�पूव� 
नै सो िवषयमा कानून िव�मान (अथा�त ् Nulla 
poena sine lege praevia) भएमा मा� सजाय 
गन� सिक�छ । दो�ो, कसैलाई पिन �था पर�परा 
आिदको आधारमा होइन िक मलुुकको कानूनी 

�णालीले �वीकार गरकेो मा�यताअनुसार िनिम�त 
िलिखत कानूनबमोिजम मा� सजाय (अथा�त् Nulla 
poena sine lege scripta) गन� सिक�छ । ते�ो, 
�य�तो सजाय गन� कानून िनि�त (अथा�त ् Nulla 
poena sine lege certa) ह�नुपछ�, अथा�त ्य�तो 
कानूनले �प��पमा कसरुको प�रभाषा र सजाय 
दुवै गरकेो ह�नुपछ� । �यसो भएमा मा� �यि�ह�ले 
के गदा� कानूनको उ�लङ्घन ह��छ र के गदा� ह�दैँन 
भ�न ेकुरा �प� बुझेर सोहीअनु�प आ�नो आचरण 
�यवहार स�चालन गन� पाउन े ह��छन ् । चौथो, 
फौजदारी कानूनको कठोर �या�या ग�रनुपछ� । 
कानूनले �प� �पमा प�रभािषत गरी कसुर मानेको 
िवषयमा �य�तो कानूनको �प� उ�लङ्घन गरकेो 
भनी �थािपत नभएस�म अक�  �योजनलाई बनेको 
िव�मान कुनै कानूनी �ावधानलाई तानतुन 
पाररे �या�या गरी कसरु कायम गन� र सजाय 
(अथा�त ् nulla poena sine lege stricta) 
गनु� ह�दैँन । यस मानेमा फौजदारी कानून र मानव 
अिधकार कानूनको �या�याले दईुिवपरीत धारलाई 
प��याउछँन् । मानव अिधकार कानूनको �या�याले 
उदारवादी र समावेशी धारलाई अनुसरण गछ�; 
अिधकार छ वा छैन भ�ने �� उठेमा सकेस�म र 
िमलेस�म अिधकार छ भ�नेतफ�  अदालतले �या�या 
गद� मानव अिधकारको सरं�ण गछ� भने फौजदारी 
कानूनले �यि�गत �वत��ताको अपहरण गन� र 
जथाभावी �योगले िनरङ्कुशतालाई ��य िदने 
ह�दँा यसको कठोर �या�या ग�रनपुछ�; कुनै कानूनी 
�ावधान आकिष�त ह��छ वा ह�दैँन भ�ने ि�िवधाको 
ि�थितमा आकिष�त ह�दैँन भ�ने �या�या ग�रनुपछ� । 
य�तो �या�या लोकत��, िविधको शासन र सीिमत 
सरकारको अवधारणाअनुकूल ह��छ । 

१२. यी सम�त सै�ाि�तक स�दभ�मा अब 
��ततु िववादमा यी �ितवादीह�ले �याच िफि�सङ 
गरी पटक-पटक िवदेशी भूिममा राि��य झ�डा, राि��य 
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गान, रा��को �वािभमानको �पमा रहेको फुटबल 
खेल�ित नै जनतामा घणृा �ेष फैलाएको भ�ने आधारमा 
िवशेष अदालतको फैसला उ�टी ह�नपुछ�  भनी नेपाल 
सरकारले पनुरावेदनमा िलएको िजिकरको स�दभ�मा 
हेदा�  अिभयोग प�मा उठाइएको िववािदत िवषय अव�य 
पिन ग�भीर हो; यसले सम�त नेपालीको �वािभमानमा 
चोट प�ुयाएको छ भ�ने कुरा मािथ �य� ग�रसिकएको 
छ । तर यित ह�दँाह�दैँ पिन यो रा�� िव�लवको काय� 
चािह ँहोइन । यहा ँनेपालको साव�भौमस�ा, अख�डता 
वा राि��य एकतामा खलल पान� कुनै काय� भएको छैन, 
न त �ितवादीह�ले मलुकुमा अ�यव�था फैलाउने 
कुनै काय� नै गरकेो अव�था यहा ँ छ । य�तो कुनै 
काय� भएको छ भनी अिभयोग प�मा उ�लेख भएको 
ि�थितस�म पिन यो होइन । तसथ� रा�� िव�लवमा 
आकिष�त ह�न े कानून तानतुन गररे ��तुत �याच 
िफि�सङको िवषयमा �योग गन� िम�दैन । यसो 
गनु� नपेालको सिंवधानले अनुशरण गरकेो कानूनी 
रा�यको अवधारणा, िव�मान कानूनको �प� 
उ�लङ्घन गरमेा मा� सजाय गन� िम�छ, कानूनको 
अभावमा कसुर कायम गन� र सजाय गन� िम�दैन 
भ�ने धारा २०(४) को मा�यतासमतेको िवपरीत 
ह�न जा�छ । संिवधानको धारा २०(४) ले कानूनबेगर 
कसरु ह�दैँन (NULLUM CRIMEN SINE LEGE) 
तथा कानूनबेगर कसैलाई पिन सजाय गनु�  ह�दैँन 
(nullum poena sine lege) भ�ने र प�ात् दश� 
कानूनको �योग गरी अपराध कायम गन� र सजाय गन� 
िम�दैन भ�ने िस�ा�तह�लाई अङ्गीकार गरकेो छ, 
जनु िव��यापी मानव अिधकारको िस�ा�तअनकूुल 
समेत छ । �यसैले त�यगत �पमा अिभयोग प� र 
पुनरावेदन िजिकरमा उठाइएका कुराह� ग�भीर 
छन ् भ�ने कुरालाई �वीकारकेो अव�थामा पिन 
यसो गनु� रा�य िव��को अपराध र सजाय ऐन, 
२०४६ को दफा ३.१ अ�तग�तको कसरु ह��छ र सो 
दफाअ�तग�त �ितवादीह�लाई सजाय गन� िम�छ 

भ�न े िन�कष� कतै िन�कँदैन र य�तो िजिकरलाई 
�वीकार गन� सिकने अव�था छैन ।

१३. नेपालको संिवधानको धारा २०(४) 
को �यव�थाको स�दभ�मा प�ात् दश� कानून िनमा�णको 
सीमा के हो भ�ने पिन �� यदाकदा उठ्छ । य�तो िववाद 
अ� मलुकुह�मा पिन उठेको पाइ�छ । प�ात् दश� 
कानून (Ex post facto law) मूलतः फौजदारी 
कानूनको हकमा लाग ुह��छ । तर यसको अपवाद ह�दँै 
ह�दँैनन् भ�ने चािह ँहोइन । ���ो�र प�रि�थित (post-
conflict situation) रहेका दशेमा अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनका िवषयमा 
प�ात् दश� कानून ब�न स�ने र बनाइएको अव�था पिन 
भेिट�छ । तर यी अपवादा�मक अव�था ह�न् र प�ातदश� 
कानूनको आव�यकता महससु भएको ि�थितमा सो 
कुराको �वीकृित पिन मलुकुको संिवधानले नै िदएको 
ह�नपुछ�  । जहा ँसिंवधानले नै प�ात् दश� कानून िनमा�ण 
गन� रोक लगाएको ह��छ, प�ात् दश� कानून िनमा�ण गरी 
कसरु कायम गन� र सजाय गन� स�भावना रहदँनै । हा�ै 
आ�नो अनभुवमा पिन नेपालको सिंवधान, २०१९ 
को धारा १७(२) ले अनमुित िदएको भ�दै २०४२ 
सालमा िव�वंशा�मक अपराध (िवशेष िनय��ण तथा 
सजाय) ऐन, २०४२ प�ात् दश� �भाव ह�ने गरी िनमा�ण 
ग�रएको र ऐन िनमा�णपूव�का घटनामा म�ुा चलाइएको 
त िथयो तर अब न त संिवधानमा �य�तो िछ� छ न 
त िव�मान अपराध संिहताले नै प�ात् दश� कानून 
िनमा�ण गरी कसरु कायम गन� र सजाय गन� अनमुित 
िद�छ । प�ात् दश� कानून िनमा�ण गरी कसरु कायम गन� 
सिकँदैन भ�ने कुरालाई यस अदालतले पटक-पटक 
उद ्घोष पिन गरकेो छ । हाल आएर मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ७ मा “कानूनले सजाय 
नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै �यि� सजायको 
भागी ह�ने छैन र कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�को 
अव�थामा तोिकएभ�दा बढी सजाय ह�ने छैन” भ�ने 
उ�लेख ग�रएबाट दफा ५१(३) मा प�रभािषत ग�रएको 
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“नेपालको �ितिनिध�व गरी नपेालमा वा िवदेशी 
मलुुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसगँ �ित�पधा� गन� 
कुनै खेल खे�ने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीह�को 
समूहले �य�तो खेलको �ित�पधा�बाट आउने 
�वभािवक प�रणामलाई �ितकूल ह�ने गरी 
िमलोमतोमा वा कसैको �लोभनमा वा कुनै बाजी 
िजताउने वा हराउने गरी �य�तो खेल खे�न े वा 
खेलाउन ह�दैँन र �यसरी कुनै खेल खेिलएको रहछे 
भने राि��य िहत िव��को कसुर भएको मािनने छ”
भनी ग�रएको �यव�थाले ��ततु म�ुामा उठाइएको 
िववािदत काय�लाई कसरु कायम गरकेो देिखए तापिन 
यहा ँ विण�त घटनाह� अपराध संिहता लाग ु भएको 
िमित अथा�त् २०७५।५।१ भ�दा अिघको घटना ह�दँा 
सो घटनाह�मा आकिष�त ह�न स�ने दिेखएन । 

१४. यसै स�दभ�मा प�ात् दश� कानून िनमा�ण 
गन� नेपालको संिवधानको धारा २०(४) वा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ७ ले �ितब�ध 
लगाएको अव�थामा �यसको ता�पय� के ह��छ, 
�यसले के-के�ता काय� गन� रो�छ भ�ने ��ह� पिन 
उ�ज�छन् । व�ततुः यसले पिहले घिटसकेको 
घटनामा पिछबाट कानून िनमा�ण गरी कसुर कायम 
गन� वा िव�मान कानूनमा भएको कसरुको प�रभाषा 
प�रवत�न गरी कसुर कायम गन� वा कसरुको ग�भीरता 
बढाउन ेअव�था थ�ने वा िव�मान कानूनमा रहकेो 
सजायभ�दा बढी सजाय ह�ने गरी कानून सशंोधन गन�, 
वा �माणस�ब�धी िनयम प�रवत�न गरी कम �तरको 
�माण वा कम �माणको आधारमा सजायभागी 
बनाउन े ज�ता काय� गन�बाट रो�छ । अथा�त् यी 
कुनै कुराह� पिन प�ात् दश� कानूनमाफ� त गन� 
िम�दैन । तर सिंवधान र सिंहताको यो �ितब�धा�मक 
�यव�थाले देवानी कानून िनमा�ण गरी देवानी 
दािय�व (Civil liability) थ�ने, अनुशासना�मक 
कारबाही (Disciplinary action) गन� �ब�ध गन�, 
कुनै काय� गरबेापत अयो�यता (Disqualification) 

कायम गन� वा िनि�त अविधस�म �यावसाियक काय� 
गन� रो�ने (Suspension) वा िवदेशी नाग�रकको 
हकमा िनजलाई देश िनकाला (Deportation) 
गन� ज�ता काय�ह� गन�लाई �ितब�ध 
लगाउँदैन । अथा�त ्प�ात ्दश� कानून िनमा�ण गरी वा 
कानूनी �ब�ध गरी �य�ता काय�ह� गन� सिक�छ; 
�यसो गन� सिंवधान वा कानूनको �यव�थाले 
रो�दैन । अ�य मलुकुह�मा �य�ता कानून िनमा�ण गन� 
सिक�छ भ�ने �या�याह� भइसकेको अव�था पिन 
छ । िवषयव�तकुो ग�भीरताले सो कुरालाई अप�रहाय� 
मा�छ भने त�यको िवषयव�तुमा �वेश गरी छानिबन 
गन� र देवानी प�रणाम िन�कने कानूनी �ब�धमाफ� त 
सो गन� निम�ने कुनै कारण र अव�था रहदँैन । ��ततु 
म�ुामा अिभयोगप�को िवषय सोसगँ स�बि�धत नह�दँा 
सो बारमेा थप बो�न ुआव�यक देिखएन ।

१५. ��ततु म�ुामा उठाइएको िववादको 
स�ब�धमा, म�ुाको �कृित, िव�मान संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�था, �यसको सै�ाि�तक प�रवेश, 
तलुना�मक कानूनमा ग�रएको �यव�थासमेतको 
चचा� ग�रसकेपिछ अब �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला िमलेको छ वा छैन र नेपाल सरकारको 
पुनरावेदन िजिकर पु�न स�छ वा स�दैन भ�ने 
अि�तम ��तफ�  हेदा� सङ्�ेपमा ��ततु म�ुामा यी 
�ितवादीह�ले �याच िफि�सङको जनु काय� गरेको 
भिनएको छ, सो रा��को �वािभमान, �ित�ा र सम�त 
नेपालीको भावनासगँ जोिडएको िवषय ह�दँा अ�य�त 
ग�भीर छ । तर �यित ह�दँाह�दैँ पिन सो काय� रा�य 
िव��को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा 
३ मा विण�त रा�� िव�लवको कसरु नह�दँा दफा ३.१ 
आकिष�त ह�ने कसरु हो भ�ने देिखदँैन । वारदात सन् 
२००९ देिख २०१३  साल (िव.स.ं २०६६ मंिसरदेिख 
२०६९ सालको चै�) स�मको अविधको ह�दँा वत�मान 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ �योग गरी कसरु 
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कायम गन� र सजाय गन� नेपालको संिवधानको धारा 
२०(४) र संिहताकै दफा ७ ले रो�ने देिख�छ । देवानी 
दािय�वको िवषयव�त ु ��ततु म�ुाको िवषय नभई 
िववािदत काय�लाई रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३ मा विण�त रा�� िव�लवको 
कसरु भ�द ै दफा ३.१ बमोिजमको सजायको माग 
ग�रएको अव�था रहेकोमा सो ऐन नै आकिष�त ह�दैँन 
भ�ने नै यस इजलासको �ि�कोण छ । सोबाहेक 
िववािदत िवषयको देवानी पाटोमा �वेश गद� सबदु 
�माणको मू�याङ्कन गरी को-कसको हकमा के-क�तो 
ग�ती देिख�छ वा दिेखदैँन भ�ने यो म�ुाको रोहबाट 
बो�न िम�ने देिखएन । 

१६. तसथ� मािथ िविभ�न �करणह�मा 
उि�लिखत आधार र कारणबाट सङ्�ेपमा 
�ितवादीह�ले गरकेो भिनएको काय�मा जनु कानूनको 
�योग ह�नपुन� भनी अिभयोग माग र पनुरावेदनमा समेत 
िजिकर िलइएको छ सो कानून आकिष�त ह�नस�ने 
देिखएन । कानून नै आकिष�त नह�ने भएपिछ त�यमा 
�वेश गरी अ�य कुराह� हेरी �याय िन�पण गन� िम�ने 
अव�था भएन । कानूनको अभावमा अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने भ�द ै�ितवादीह�ले नेपाल सरकारले ��ततु 
म�ुामा िलएको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७५।०२।२४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनहुोला ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
इित संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७७।३।२५

०७६-WO-१०२६

म�ुा : परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड�   
महानगरपािलका वडा नं.१६ बालाज ु  ब�ने 
अिधव�ा क�ित�नाथ शमा�समेत

िव��
िवप�ी : मि��प�रषद ् �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

§ कोिभड १९ ज�तो महामारी परी असहज 
प�रि�थितमा पिन �य�तो अव�थालाई हने� 
गिठत िनकाय वा कोषले िविधवत् �पमा  
िनवेदन िदई कसैले सूचनाको हकअ�तग�त 
काम र खच�को िववरण माग गरकेो 
अव�थामा �ि�या पु�याई सूचना िदनुपन� ।

(�करण नं.८)
§ महामारीको स�ब�धमा सरकारले कोष वा 

अ�य मा�यमबाट �थानीय िनकायको खच� 
�देश सरकारको स�बि�धत म��ालय तथा 
सङ्घीय सरकारको स�बि�धत म��ालयमा 
�ा� गरी िव�ुतीय मा�यम वा वेबसाइटमा 
एक�कृत �पमा राखी �य�तो सूचना माग 
गन� कोही �यि�ले िनवेदन िदएमा �ि�या 
पु�याई िलिखत सूचना िदनुपन� ।

(�करण नं.९)

�नण�य नं. १०५२४
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§ महामारी वा कुनै दैवी �कोप परकेो 
अव�थामा सचेत नाग�रकह�ले 
असल शासन र सरकारी िनकायको 
उ�रदािय�वको लािग खच� िववरण माग 
गन� पाउने हक सिंवधानको धारा २७ र 
सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन 
गरकेो अ�तरा�ि��य सि�धमाफ� त 
नपेाल सरकारअ�तग�तका िनकायलाई 
बा�या�मक भएको िवषयमा कुनै िववाद 
नदेिखने ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
अन�तराज लइुटेँल, �ी मिनष कुमार �े�, 
�ी सरु�े� िव�म के.सी., �ी नवराज पा�डे, 
�ी कृितनाथ पौडेल, �ी िवरभ� जोशी, �ी 
िवशालकुमार उपा�याय, �ी �ितभा उ�ेती, 
�ी सजुन नेपाल र �ी स�तोष भ�डारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद जोशी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४

आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
दायर ह�न आएको यस अदालतको �े�ािधकारिभ�को 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवम् ठहर 
यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
हामी िनवेदक अिधव�ा भई मलुकुमा 

िविधको शासन ह�नपुछ�  भ�ने मा�यतामा िव�ास रा�ने 

�यि�ह� ह� । संिवधानवाद, िविधको शासन तथा 
लोकताि��क �यव�था मानव अिधकार, �यि�को 
बा�ँन पाउने अिधकार एवं �वत�� �यायपािलका हा�ा 
ल�य भएकाले हामी �यसैका लािग ि�याशील पिन 
छ� । मलुकुमा कोरोना भाइरस (कोिभड १९) का कारण 
लाग ु भएको लकडाउनले मजदरु, ग�रब र िदनिदनै 
कमाई खाने बग�का मािनसह� सबैभ�दा पीिडत 
भई भोकभोकै अव�थामा छन् । सरकार र सरकारी 
सम�वयमा रहेका �थानीय िनकायह�ले ग�रब र 
कमाई खाने वग�का मािनसह�लाई लामो समयस�म 
पिन काम गरी कमाई गन� नस�दा भोकभोकै मन� 
अव�थामा समेत राहत िवतरणमा भेदभाव भइरहेकोले 
आफूह� काठमाड�मा बा�ँन नस�ने भ�दै राजधानी 
लामो दरुीसमेत िहडेँर पार गरकेा समाचारह� स�चार 
मा�यममा �कािशत �सा�रत भइरहेका छन् । राहतका 
लािग नाग�रकता खोिजएको र काठमाड�मा घर भएका 
तर खान नपाएका �यि�ह�लाई मा�ै राहत िदने हो 
हामीले सबैलाई िदने कहा ँभनेका छ� र भनी िविभ�न 
�थानीय तहका जन�ितिनिधह�को भनाइसमेत 
साव�जिनक ह�न थालेपिछ झनै राजधानी छाड्नेह�को 
लाम लागेको पिन �प� भएको छ । 

यसैिबच िवप�ी �धानम��ी खड्ग�साद 
शमा�  ओलीले हालै सरकारी स�चार मा�यमका 
�ितिनिधह�लाई बोलाई राहत साम�ी िवतरण 
भइरहेको र असी करोड बराबरको राहत बािँडएको 
भनी साव�जिनक �पमै बताएको कुरा स�चार 
मा�यममा समेत �कािशत �सा�रत भएकाले को 
जनताले कसरी �यित रकम बराबरको राहत पाएछन् 
भ�ने कुराको सूचना जानकारी पाउने इ�छा भएकोले 
िसंहदरबारि�थत िवप�ी उप�धानम��ी ई�र 
पोखरलेको संयोजक�वको कोरोना रोकथाम तथा 
िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित, िसहंदरबार, 
काठमाड�मा िनवेदन िलई उपि�थत ह�न भनी 
जादँा िसंहदरबारको गेटबाटै �वेश निदई कोरोनाले 
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सङ्�िमत भइरहेको अव�थामा य�ता िनवेदनको अथ� 
छैन । जीउ रहे िघउ खान पाइ�छ अिहले तपाइहँ� 
जानसु ् र अिहले कोरोना रो�ने काममा असर पन� 
कुरा नगनु�होस् भनी हामीलाई िन��सािहत पान� काय� 
गनु�भएकोले सूचना मा�न सूचना आयोगमा िनवेदन दता� 
गराउनसमेत लकडाउनका कारण अस�भव भएकाले 
बा�य भई अ�य वैकि�पक उपचारको �यव�थासमेत 
नभएकोले यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत ह�न बा�य 
भएका छ� । 

हाल लकडाउनका कारण सरकारी, 
अध�सरकारी तथा गैरसरकारी काया�लयह�ले 
आ�नो िज�मेवारीमा रहेका काम कारबाही गन� स�ने 
अव�थामा छैनन्, गन� स�नेले पिन कारोना भाइरस 
सन� डरले िज�मेवारी प�छाइरहेका छन् । मलुकुमा 
भइरहेका काय�को पारदिश�ता कायम गराउने िज�मा 
राि��य सूचना आयोगको पिन हो । यो आयोग पिन 
हाल कम�चारीिवहीनको अव�थामा छ । यसको मतलब 
यो आयोगले पिन जनतालाई ससूुिचत गराउने गरी हाल 
काय� गन� सकेको छैन । राहात िवतरणको बारमेा यथाथ� 
जानकारी मा�ने उ�े�यले दता� गन� लगेको िनवेदन दता� 
ह�न नसकेको ��ा�तबाट यो कुरा �प� ह��छ । यसो 
भए तापिन नेपालको सिंवधानको धारा २७ मा मौिलक 
हकको �पमा रहेका सूचनाको हक कुि�ठत ह�न निदन 
हामी कानून �यवसायीह� स�मािनत सव��च अदालत 
गहुारकेा छ� । सो धारामा उ�लेख ग�रएको छ–’��येक 
नाग�रकलाई आ�नो वा साव�जिनक सरोकारको कुनै 
पिन िवषयको सूचना मा�ने र पाउने हक ह�ने छ । 
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) का कारण बेरोजगार 
भएर रहेका र �यून आय भएकालाई राहत िवतरण गन� 
काय�को यथाथ� िववरण पाउने िवषय िन�य पिन हामी 
कानून �यवसायीलगायत आम नेपाली नाग�रकको 
हकअ�तग�त पद�छ । हामी कानून �यवसायीम�ये धेरलेै 
कोरोना रोकथाम उ�च�तरीय सिमित�ारा �थापना 
गरकेो कोषमा रकम सहयोग गरकेा छ� । यसका अित�र� 

स�माननीय �धान�यायाधीश, माननीय �यायाधीश 
तथा अदालतका कम�चारीलगायत अ�य इ�छुक 
नेपाली नाग�रकले �यस कोषमा आ�नो ग�छेअनसुार 
रकम उपल�ध गराएका छन् । य�तो अव�थामा �यस 
कोषमा सहयोग गन� / नगन� सबै नेपाली नाग�रकले 
हालस�म कस-कसले के कित सहयोग पाए र के कित 
खच� भयो भ�ने बारमेा यथाथ� सूचना पाउने हक ह�ने 
�प� छ । हचवुाको भरमा ८० करोडको राहत िवतरण 
भयो भ�दैमा �यसले सूचनाको हक प�रपूित� गरेको 
भ�न िम�दैन । हामी �रट िनवेदक तथा आम नेपाली 
नाग�रकलाई सङ्घीय सरकार, �देश सरकार तथा 
�थानीय तहले कस-कसलाई के कित सहयोग �व�प 
राहातको िवतरण गर ेभ�ने स�ब�धमा यथाथ� िववरण 
सूचनाको हक �व�प पाउने अिधकार रहेको छ । यो 
अिधकार हालको अव�थामा िज�मेवार िनकायह�ले 
कुि�ठत गरकेा कारण स�मािनत सव��च अदालतको 
अिधकार �े�लाई गहुारकेा ह� । 

 यसैिबच अिधव�ा अन�तराज लइुटेँल 
िव�� नेपाल सरकार भएको म�ुामा सव��च 
अदालतमा �ितवेदन पेस गद� िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयबाट खा�ा�नको अभाव ह�न 
निदने �ितब�ता जनाएको र ठूलो प�रमाणमा खा�ा�न 
राहतको �पमा िवतरण भएको समाचारसमेत नाग�रक 
दिैनकमा िमित २०७७ वैशाख १२ को अङ्कमा 
�कािशत भएको रहेछ । समाचारमा जनाइएअनसुार, 
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको अविध थिपदै 
जॉदा खा�ा�नको अभाव ह�नस�ने आशंका भइरहेको 
िवषयमा समेत िवप�ी सरकारसगँ �या� चामल 
मौ�दात भएकाले खा� संकट आउन निदने, खा� 
सरु�ाका लािग तीन तहकै सरकारह� िनयिमत �पमा 
सजगताका साथ काम ग�ररहेको �ितवेदनमा िदइएको 
समाचारमा उ�लेख छ । खा� �यव�था तथा �यापार 
क�पनी िलिमटेडमा हाल २१,८८५ मेि�क टन चामल, 
सा�ट �ेिडङ कप�रसेनसगँ १.५७.९६५ मेि�क टन 
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ननु मौ�दात रहेको र िनजी �े�का �यापारीह�सगँ 
१,०२,५७० मेि�क टन चामल मौ�दात रहेको भ�दै 
कृषक र उ�ोगह�सगँ धान मौ�दात रहेेकोले थप 
चामल उ�पादन ह�नस�ने भई खा� सङ्कट नआउने 
सव��च अदालतमा पेस ग�रएको �ितवेदनमा उ�लेख 
छ । लकडाउनको समयमा िविभ�न घ�ुती पसल 
(मोबाइल �यान) माफ� त खा�ा�न िब�� िवतरण 
भइरहेको र ‘कोही भोकै पद�न, कोही भोकै मद�न’ भ�ने 
नाराका साथ सरकारले काम ग�ररहेको उ�लेख छ । 
�ितवेदनमा १७,७९८ मेि�क टन चाम लकडाउनको 
अविधमा राहतको लािग िवतरण ग�रसिकएको 
जनाइएको छ । लकडाउन स�ु भएपिछका तेइस 
िदनमा ५७,४१२ मेि�क टन खा�ा�न, १७.५३० 
मेि�क टन दलहन, ३१,३०० मेि�क टन तरकारी, 
७,४८३ मेि�क टन फलफूल, १३३ मेि�क टन 
द�ुधज�य पदाथ� र ते� करोड पाचँलाख चौव�न हजार 
�पैया ँ बराबरको औषधी क�चा पदाथ� र पचह�र 
करोड बा� लाख तीस हजार तयारी औषधी आयात 
ग�रएको पिन समाचारमा जनाइएकोले सोबमोिजम 
को को �यि�लाई राहत उपल�ध गराइएको हो भ�ने 
िववरणसमेत जा�न पाउने अिधकार हामी िनवेदकलाई 
सरुि�त छ । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को 
दफा ३ र ४ तथा नेपालको संिवधानको धारा २७ 
बमोिजम हामी िनवेदकलाई िवप�ी िनकायह�ले सूचना 
िदनपुन� दािय�व हो भने सशुासन (�यव�थापन तथा 
स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोिजम मलुकुमा 
सशुासन कायम गन� र सव�साधारणलाई समयमा नै 
�यसको �ितफल उपल�ध गराउने उ�े�यले यस ऐन 
वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकारको 
�शासिनक काय� िछटो छ�रतो ढङ्गले स�चालन गनु�  
गराउन ुस�बि�धत पदािधकारीको कत��य ह�ने छ भ�ने 
�यव�थासमेतका आधारमा मलुकुमा राहत िवतरणका 
नाममा अिनयिमतता ह�नबाट रो�न समयमै सूचना िदई 
पारदिश�ता कायम गनु�को िवक�पसमेत छैन । 

अतः मािथ �करण �करणमा उि�लिखत 
आधार र कारणसमेतबाट िवप�ी िनकायले को 
कसलाई कित राहत िवतरण गरकेो हो, कसले �यसरी 
राहत पाए र रा�यको स�पि�को सही सदपुयोग 
भएको छ छैन भ�ने कुरा जा�न पाउने अिधकार 
हामी िनवेदकलगायतका स�पूण� नेपाली नाग�रकलाई 
भएकोले नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम राहत रकम नगद वा खा�ा�न िवतरणको 
िववरण िनवेदकलाई िदन ु भनी परमादशेलगायत जो 
चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै म�ुाको 
टुङ्गो ला�नअुगावै िवप�ी िनकायलाई यस �रट 
िनवेदनमा उठाइएको िवषयसमेतका आधारमा राहत 
िवतरणको िववरण समयमै साव�जिनक गद� नजाने हो भने 
सशुासन (�यव�थापन तथा स�चालन) ऐन, २०६४ 
को औिच�यसमेत समा� भई हामी िनवेदकलगायतका 
नेपाली जनताको मौिलक अिधकारह�को ग�भीर 
उ�लङ्घनसमेत ह�ने भएकोले सिुवधा र स�तलुनको 
आधारमा समेत सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ४९(१) बमोिजम ��येक राहत िवतरण 
साव�जिनक गनु�  गराउनसुमेत भनी िवप�ीका नाममा 
अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिधव�ा क�ित�नाथ शमा�समेतको यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन । 

यसमा ब�दाब�दीको समयमा िवप�ीह�बाट 
को कसलाई कित राहत िवतरण गरकेो हो कसले 
�यसरी राहत पाएर रा�यको स�पि�को सही सदपुयोग 
भएको छ छैन भ�ने जा�ने र थाहा पाउने अिधकार 
िनवेदकलगायत सबै नेपाली नाग�रकलाई भएको र सो 
स�ब�धमा सूचना माग गन� जादँा गेटबाटै फका�इिदएको 
र ब�दाब�दीको कारण सूचना आयोगमा जान 
स�भव नभएको ह�दँा राहत रकम नगद वा खा�ा�न 
िवतरणको िववरण िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन । 

यसै िवषयसगँ स�बि�धत म�ुा िमित 
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२०७७।१।१२ मा दता�का लािग यस अदालतमा 
िलई आएकोमा म�ुय रिज��ारबाट दरपीठ ग�रिदन ु
भएकोमा सोउपर िमित २०७७।१।१७ मा दरपीठ बदर 
गरी �रट िनवेदन दता� गरी पाउन िनवेदन गरकेोमा यस 
अदालतबाट िमित २०५७।२१ मा दता� ग�रिदन ुभनी 
आदशे भएको र त�कालीन अव�थामा िवप�ीबाट ८० 
करोड राहत िवतरण भयो भनी िवप�ीबाट भिनएकोमा 
उपयु��बमोिजमको राहत कस कसलाई के कित 
सहयोग �व�प िवतरण ग�रयो भनी यिकन नभएको 
भ�नेसमेतको आधारमा िनवेदन दता� ग�रएको भए पिन 
हाल िवप�ीबाट कोरोना रोकथाम तथा �यव�थापन 
काय��मअ�तग�त १० अब� रकम खच� भएको भनी 
ससंद ्मा तथा अ�य� भिनएको ह�दँा सो रकम के 
कुन िशष�कअ�तग�त खच� ग�रयो सो खच� �भावकारी 
नभएको के कुन िशष�कअ�तग�त उपयु�� रकम खच� 
भयो, नेपालको सिंवधानबमोिजम सूचना मा�न 
जादँा �यसको यथाथ� िववरण िदन इ�कार ग�रएको 
अव�था छ । रा�यको स�पि� सही �पमा सदपुयोग 
भएको छ िक छैन भ�ने कुरा नेपालको संिवधानको 
धारा २७ बमोिजम जा�न पाउने अिधकार भएकाले 
उपयु�� खच� िववरण िनज िनवेदकसमेतलाई िदन ु
भ�ने परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । यसका अित�र� सिुवधा र स�तलुनको 
�ि�कोणले समेत सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९ समेत बमोिजम ��येक खच� 
िववरण साव�जिनक गद� जान ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको अिधव�ा क�ित�नाथ शमा� पौडेलको यस 
अदालतमा परकेो पूरक िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� 

िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गन� भनी आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । साथै अ�त�रम 
आदेशको माग गरतेफ�  िवचार गदा� दवैु प� राखी 
छलफल गराई अ�त�रम आदेश ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवचार ह�न उपय�ु ह�ने देिखएकोले सोको �योजनाथ� 
िमित २०७७।०३।१० को तारखे तोक� सोको सूचना 
िवप�ीह� र महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७७।३।७ मा भएको आदेश ।

नेपाल सरकार, गहृ म��ालय संिवधान तथा 
कानूनको प�रपालना गरी, गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान संर�ण एवं 
स�ब��न गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । गहृ म��ालयको 
के-क�तो काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकलाई के 
क�तो मका� पन� गएको हो भ�ने िवषयमा �रट िनवेदनमा 
कुनै पिन आधार र कारण देखाउन स�न ु भएको 
छैन । राहत िवतरणको िववरण साव�जिनक गन� भ�ने 
�रट िनवेदकको म�ुय दाबी रहेको छ । सो स�ब�धमा 
राहत िवतरणको काय� �चिलत कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी स�बि�धत िनकायबाट भएको र 
िवतरण ग�रएको राहतको िववरण र सो सगँ स�बि�धत 
अ�य कागजात स�बि�धत िनकायमा सरुि�त रहने 
र सामािजक लेखापरी�ण, साव�जिनक सनुवुाइ, 
अि�तम लेखा परी�णको मा�यमबाट परी�ण पिन ह�ने 
�यव�था रहेको छ । साथै, खोजीनीित भएको बखत 
िनयमानसुारको �ि�या पूरा गरी स�बि�धत िनकायबाट 
साव�जिनक ह�ने नै ह�दँा सो काय�लाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था भएन । �रट िनवेदनमा ��यथ� 
बनाइएका अ�य िनकायबाट आ-आ�नो िवषयव�तसुगँ 
स�बि�धत िवषयह�मा िलिखत जवाफ ��ततु ह�ने नै 
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ह�दँा व�तिुन� आधार, कारण तथा �माणिबना यस 
म��ालयलाई समेत िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको गहृ म��ालयको तफ� बाट ऐ. का सिचव 
महे�वर �यौपानेले पेस भएको िलिखत जवाफ ।

कोरोना भाइरस (कोिभड १९) का कारण जारी 
लकडाउनका �भावबाट असङ्गिठत �े�मा काय�रत 
�िमक वग� तथा असहायह�को दैिनक जीवनयापनमा 
परकेा नकारा�मक असर कम गन� तथा राहत िवतरण 
काय�लाई �यवि�थत गन� भनी �थानीय तहबाटै राहत 
उपल�ध गराउने गरी नेपाल सरकारले नमनुा मापद�ड 
तयार गरकेो िथयो । िनि�त मापद�डको आधारमा 
राहत िवतरणको काय� गदा� राहत िवतरण काय�मा 
�भावका�रता आई �भािवतह�लाई जीवनयापन गन� 
सहज ह�ने भएकोले उ� नमनुा मापद�डको आधारमा 
राहत िवतरणको मापद�ड �वीकृत गरी राहत िवतरण 
गनु� , गराउन ुह�न भनी यस म��ालय�ारा सबै �थानीय 
तहह�लाई च.नं. ४३९, िमित २०७६/१२/१९ को 
प�बाट प�ाचार ग�रएको िथयो । उ� मापद�ड तथा 
“कोिभड-१९ का कारण �भािवत �े�ह�को लािग 
राहत सिुवधा �दान गन� काय�योजना, २०७६” को 
आधारमा मा� राहत िवतरणको �यव�था िमलाउने, 
��येक वडामा स�पक�  �यि� तोक� गनुासो सङ्कलन 
गन� तथा िवतरण ग�रएको राहतको िववरण हरके 
िदन website तथा अ�य उपय�ु मा�यमह�बाट 
साव�जिनक गन� �यव�था िमलाउने, राहत िवतरण 
काय�को िनयिमत अनगुमन गन� र िवत�रत राहतको 
�ितवेदन तोिकएको ढाचँामा यस म��ालयलाई दैिनक 
�पमा उपल�ध गराउनेसमेतका काय� गनु�  भनी यस 
म��ालय�ारा सबै �थानीय तहह�लाई ग�रएको उ� 
प�ाचारमा उि�लिखत िथयो । यस म��ालयले राहत 
िवतरणमा पारदिश�ता �याउन र �यसको अिभलेख 
�णालीलाई �यवि�थत गन� कोिभड �यानेजमे�ट 
इ�फोम�सन िस�टम (CMIS) को �यव�था गरकेो 

छ । उ� िस�टममा स�बि�धत �थानीय तह आफँैले 
आफूले िवतरण गरकेो राहतको िववरण �िवि� गन� 
�यव�था ग�रएको छ । �थानीय तहह�ले आफूले 
िवतरण गरकेो राहतको िववरण आ�नो website मा 
रा�नपुन�समेतका �ावधान र CMIS ले राहत िवतरण 
�णालीलाई �यवि�थत बनाउदँ ै�थानीय तह �वयलंाई 
आफूले िवतरण गरकेो राहतका काय�मा �वयं िज�मेवार 
बनाएको �प� छ । यसरी यो म��ालय ��य� �पमा 
आफँै राहत िवतरण काय�मा संल�न नरही �थानीय 
तहबाट िवतरण ग�रने राहतलाई सहज तथा �यवि�थत 
बनाउने भूिमका िनवा�ह गद� आएको अव�थामा यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई �रट दायर गनु�पन� अव�था 
होइन । तसथ�, �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको तफ� बाट सिचव सूय��साद गौतमको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ । 

िव��यापी महामारी कोिभड-१९ को 
रोकथाम तथा िनय��णका लािग बा�यताबस गनु�परेको 
ब�दाब�दी (लकडाउन) को कारण दैिनक �म गरी 
जीवनयापन गनु�पन� प�रवारलाई पन� गएको सम�या�ित 
नेपाल सरकार संवेदनशील छ । सोही कारण नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्बाट िमित २०७६।१२।१६ 
मा ब�दाब�दीको कारण आयआज�न ग�ुन गई दैिनक 
जीवनयापनमा सम�यामा परकेा प�रवारको लािग 
राहत काय��म स�चालन गन� िनण�य भई काया��वयन 
भइसकेको छ । यसका लािग "कोिभड १९ रोकथाम 
तथा िनय��णका �ममा भएको आवागमन िनषेधबाट 
उ�प�न प�रि�थितमा लि�त प�रवारलाई राहत 
उपल�ध गराउनेस�ब�धी माग�दश�न, २०७६" जारी 
भई काया��वयन गरी सिकएको छ । सोबमोिजम 
लि�त प�रवारलाई अित िवप�न, दैिनक �यालादारी 
र असहाय गरी तीन िकिसमले वग�करण र पिहचान 
भई स�बि�धत �थानीय तहमाफ� त राहत िवतरण 
भएको छ । कसलाई के कित राहत िवतरण ग�रयो भ�ने 
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स�ब�धमा उ� राहत िवतरण गन� काम स�बि�धत 
�थानीय तहबाट भएकोले सोको िववरण स�बि�धत 
�थानीय तहमा नै ह�ने �प� छ । राहत िवतरणमा भएका 
खच�को िववरण र लेखा स�बि�धत �थानीय तहमै रहने 
र �चिलत कानूनबमोिजम लेखापरी�ण �थानीय तहले 
नै गराउन ुपन� भएकोले कसलाई कित राहत िवतरण 
ग�रयो, कसले �यसरी राहत पाए, राहत रकम नगद वा 
खा�ा�न िवतरण कसरी ग�रयो भ�ने कुराको सूचना 
स�बि�धत �थानीय तहबाटै मा�न ु र िलनपुन� ह��छ । 
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ बमोिजम पिन जनु 
िनकायमा रहेको सूचना हो सोही िनकायसगँ मा�नपुन� 
हो । कुन सूचना कुन िनकायमा रहने हो र कसले 
उपल�ध गराउन ुपन� हो भ�ने आधारभूत कुरामै अ�प� 
भई ग�रएको िनवेदन मागदाबी हचवुा छ । िव��यापी 
�पमा कोिभड महामारी दिेखन थालेपिछ नेपालमा यस 
रोगको रोकथाम र िनय��णको काम सम�वया�मक 
र �भावकारी �पमा स�चालन गन� नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।११।१८ को िनण�यले 
उप�धान एव ं र�ाम��ीको सयंोजक�वमा नोभल 
कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय 
सम�वय सिमित गठन भई काम भएकोमा यसस�ब�धी 
काय� एकै िनकायबाट गदा� अझ �भावकारी ह�ने देखी 
सो सिमित िवघटन गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो 
िमित २०७७।२।२८ को िनण�यबाट COVID-19 
Crisis Management Center (CCMC) पनुग�ठन 
भई सोस�ब�धी काम कारबाही भइरहेको छ । सो 
के��बाट भए गरकेा कामह�को बारमेा सो के��बाटै 
सूचनाह� स��ेषण भएका छन् । कोिभड-१९ को 
रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारको काममा नेपाल 
सरकार, स�ब� म��ालयह�, CCMC लगायत 
नेपाल सरकारका सबै स�बि�धत िनकाय मा� होइन 
�देश सरकार तथा �थानीय तहह� पिन आ-आ�नो 
भूिमकामा पूण� �पमा ि�याशील छन् । नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद ्बाट यी सबै िनकायका काम कारबाहीलाई 

सहजीकरण तथा सहयोग गन� तथा नीितगत नेत�ृव 
िदने काम भइरहेको छ । यसबाहेक कोिभड-१९ 
रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारको काममा �यि�गत 
तथा स�ंथागत �पमा सहयोग गन� चाहने दाताह�बाट 
�ा� रकम ज�मा गन� गरी कोरोना भाइरस सङ्�मण 
रोकथाम, िनय��ण तथा उपचार कोष खडा ग�रएको 
छ । सो कोषको �यवि�थत र पारदश� �पमा स�चालन 
गन� राि��य योजना आयोगका माननीय उपा�य�को 
अ�य�तामा स�चालक सिमित गठन भएको छ । सो 
सिमितले उ� कोषमा ज�मा भएको रकम, कोषबाट 
िनकासा िदइएको रकम र खच�को िववरण िनयिमत 
�पमा साव�जिनक गद� आएको छ । यित मा�ै होइन, 
अिहले �ायः सबै िनकायले वेबसाइटमाफ� त सबै 
सूचनाह� साव�जिनक गन� गरकेा छन् । यसरी सबै 
सूचना पारदश� �पमा साव�जिनक भइरहेको र �थानीय 
तहलगायत सबै िनकायबाट भए गरकेा कामको बारमेा 
स�मानीय �धानम��ी�यूले सम�मा उ�लेख गरेको 
िवषयलाई अितरिंजत गरी िविभ�न िनकायमा रहने 
र ती िनकायबाटै साव�जिनक भएको सूचना माग गरी 
दायर भएको िनवेदन दाबी अितरिंजत र मनोगत छ । 
नेपालको संिवधानको धारा २७ मा ��येक नाग�रकलाई 
आ�नो वा साव�जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको 
सूचना मा�ने र पाउने हक ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३ 
मा ��येक नेपाली नाग�रकलाई यस ऐनको अधीनमा 
रही सूचनाको हक ह�ने र साव�जिनक िनकायमा रहेको 
सूचनामा पह�चँ ह�ने �यव�था रहेको छ । सोहीबमोिजम 
आफूसगँ साथ�क स�ब�ध भएको सूचना कानूनबमोिजम 
स�बि�धत काया�लयबाट माग गन� स�ने र सो नपाएमा 
राि��य सूचना आयोगमा पनुरावेदन गन� स�ने �प� 
कानूनी �यव�था छ । यसमा कानूनबाट �ा� उपचारको 
माग� अवल�बन नगरी राि��य सूचना आयोगमा 
िनवेदन गन� नसकेको भ�ने मनोगत दाबी ग�रएको 
छ । ब�दाब�दीको समयमा पिन सो आयोगको काया�लय 
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खलुा रहेको िथयो र काम कारबाही स�चालन भइरहेको 
िथयो । यो �रट िनवेदन िलएर स�मािनत अदालतमा 
उपि�थत ह�न स�ने िनवेदकले सो आयोगमा िनवेदन 
िदन नसकेको भ�ने दाबी आफँैमा िवरोधाभाषपूण� छ । 
अत: मािथ उि�लिखत बुदँाका आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अलग 
अलग एकै िमलानको नेपाल सरकार, मि��प�रषद ् 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
नेपाल सरकारको म�ुय सिचव लोकदश�न र�ेमी र 
�धानम��ी केपी शमा� ओली नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणा�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदन तथा िलिखत जवाफसमेतको 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन गरी िनवेदक 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी अन�तराज 
लइुटेँल, �ी मिनषकुमार �े�, �ी सरु�े� िव�म के.सी., 
�ी नवराज पा�डे, �ी कृितनाथ पौडेल, �ी िवरभ� 
जोशी, �ी िवशालकुमार उपा�याय, �ी �ितभा 
उ�ेती, �ी सजुन नेपाल र �ी स�तोष भ�डारीले 
िनवेदकह�लाई संिवधान, सूचनाको हकस�ब�धी ऐन 
र अ�तरा�ि��य द�ताबेजसमेतको आधारमा आ�नो र 
साव�जिनक मह�वको िवषयमा सूचना मा�ने र पाउने 
हक छ । िवप�ीह�ले कोरोना कोषको �योग कहा ँ
कसरी भएको छ सो कोषको कतै द�ुपयोग त भएको 
छैन भनी सोको सूचना मा�न जादँा सूचना निदएको ह�दँा 
उ� कोषको रकम कहा ँकसरी खच� भएको छ, सोको 
सूचना िनवेदकह�लाई िदन ु साथै राहत िवतरण गन� 
�ममा सरकारका काम कारबाहीमा पारदिश�ता कायम 
गन� �प� मापद�ड िनमा�ण गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको  आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी ह�र�साद जोशीले राहत 
िवतरणको काममा पारदिश�ता कायम ग�रएको छ । उ� 
काम कारबाहीलाई �यवि�थत गन� उ�च �तरीय सिमित 
गठन भई राहत िवतरण गन� िनण�य गरी काया��वयनमा 
�याइएको छ सोलाई �यवि�थत गन� राहत उपल�ध 
गराउने माग�दश�न, २०७६ जारी भएको छ । राहत 
िवतरण गन� ��येक िनकायले आ�नो काम कारबाहीको 
िववरणसिहतको सूचना आ-आ�नो वेबसाइटमा �िव� 
गनु�पन� �यव�था गरी �िव� गरी आएको अव�था 
छ । �यवि�थत गररे खच� गन� �यास भएको छ कहािँनर 
ग�ती भयो भनी िनवेदनमा उ�लेख भएको छैन । िविध 
�ि�या पूरा गररे कोष खच� ग�रएको र भएका काम 
कारबाहीको सूचना वेबसाइटमा रािखएको ह�दँा सूचना 
पाएन� भ�ने ि�थित छैन �रट िनवेदन खारेज ह�नपुछ�  
भनी बहस ��तुत गनु�भयो । 

िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन 
गरी दवुै प�का िव�ान् अिधव�ाह� र िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनणय�तफ�  िवचार गदा�  यसमा यी 
िनवेदकह�ले िव��यायी �पमा फैिलएको कोराना 
रोगको रोकथाम तथा िनय��णका लािग ग�रएको 
लकडाउनका कारण दैिनक �यालादारी गरी 
जीवनयापन गनु�पन� सव�साधारणलाई राहत साम�ी 
िवतरण भइरहेको र असी करोड बराबरको राहत 
बािँडएको भनी �धानम��ी�यूबाट साव�जिनक �पमै 
स�चार मा�यममा समेत �कािशत �सा�रत भएकाले 
को जनताले कसरी �यित रकम बराबरको राहत पाएछन् 
भनी िववरण जा�ने इ�छा भएकोले िसंहदरबारि�थत 
िवप�ी कोरोना रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय 
सम�वय सिमित, िसंहदरबार, काठमाड�मा िनवेदन िलई 
जादँा िसंहदरबारको गेटबाटै �वेश निदई साव�जिनक 
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सरोकारको िवषयको सूचना पाउने हकबाट नै वि�चत 
गरकेो ह�दँा के कसरी, के कित राहत िवतरण ग�रएको 
छ सोको सूचना िनवेदकह�लाई िदनकुा साथै राहत 
िवतरणको काम कारबाहीलाई �प� मापद�ड िनमा�ण 
गरी पारदश� �पमा स�चालन गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िजिकर रहेको ��ततु िनवेदनमा राहत िवतरणका 
काम कारबाही �ि�या पूरा गरी पारदश� �पमा भएका 
छन् सोको लािग िविभ�न संय�� िनमा�ण भई काम 
भइरहेको र राहत िवतरण गन� िविभ�न िनकायले गरकेा 
काम कारबाही आ आ�नो वेबसाइटमा �िव� गरकेो 
र सो सूचनामा सबैको पह�चँ ह�दँा सूचना िदएन भ�न 
िम�दैन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी �ाय: सबै 
िवप�ीह�को एकै िमलानको अलग अलग िलिखत 
जवाफ पन� आएको देिख�छ । िवप�ीम�येको नोभेल 
कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय 
सम�वय सिमितको नामको �याद उ� सिमित िवघटन 
भइसकेकोले तामेल ह�न सकेको देिखदँैन ।

३. यसमा मूलतः िनवेदकह�ले कोरोना 
रोकथाम उ�च �तरीय सिमित�ारा �थािपत कोषबाट 
नाग�रकह�ले के कित राहत �ा� गर,े को कसले कित 
राहत �ा� गर,े �य�तो राहत रकम नगद वा खा�ा�न 
िवतरणको िववरण िनवेदकलाई िदन ुभ�ने मूल माग र 
कोरोना रोकथाम तथा �यव�थापन र राहत �व�प 
िवतरण ग�रएको भिनएको रकम के कुन िशष�कअ�तग�त 
खच� ग�रएको हो सिंवधानको धारा २७ बमोिजम सूचना 
�ा� गनु�  भ�ने पूरक िनवेदन दिेखयो । 

४. ��यथ�ह�को िलिखत जवाफमा 
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को �ि�या 
नप�ुयाई सव��च अदालत �वेश गरकेो, कोिभड-१९ 
रोकथाम तथा िनय��णका �ममा भएको आवागमन 
िनषेधबाट उ�प�न प�रि�थितमा लि�त प�रवारलाई 
राहत उपल�ध गराउने माग�दश�न, २०७६ अनसुार 
राहत िवतरण भएको र िवतरणको म�ुय िज�मेवारी 

�थानीय तहलाई �दान ग�रएको र �य�तो िववरण 
�थानीय तहमै रहने गरकेो र �य�तो िववरण वेबसाइटमा 
राखी �ितवेदन म��ालमा पठाउने �यव�था िमलाएको, 
िमित २०७६।११।१८ को मि��प�रषद ्को िनण�यले 
माननीय उप�धान तथा र�ा म��ीलाई संयोजक�वमा 
नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च 
�तरीय सम�वय सिमित बनाई काम भइरहेकोमा 
अझ �भावकारी काम गन� मि��प�रषद ्को िमित 
२०७७।२।२८ को िनण�यले Covid-19 Crisis 
Management Centre (CCMC)  भइरहेको र ती 
िनकायका सूचना तत् िनकायले साव�जिनक ग�ररहेको, 
कोरोना भाइरस सङ्�मण रोकथाम िनय��ण तथा 
उपचार कोष खडा गरी राि��य योजना आयोगका 
माननीय उपा�य�को अ�य�तामा स�चालक सिमित 
गठन भएको र उ� िनकायले कोषको रकम िनकासा 
भएको रकमलगायत िववरण साव�जिनक ग�ररहेको 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । यसमा नेपालको 
संिवधानको धारा २७ मा ��येक नाग�रकलाई आ�नो 
वा साव�जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना 
मा�ने र पाउने हक ह�ने छ भ�ने �ावधान उ�लेख भएको 
पाइ�छ । 

५. सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ 
को दफा ३ को उपदफा (१) ले ��येक नेपाली 
नाग�रकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक 
ह�ने छ भने उपदफा (२) ले ��येक नेपाली नाग�रकलाई 
साव�जिनक िनकायमा रहेको सूचनामा पह�चँ ह�ने छ 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । तर केही गो�य रा�न ु
पन� िकिसमको सूचनाह�लाई आधार र कारणसिहत 
सूचना िदन बा�य पान� िम�दनै । सूचनाको हकस�ब�धी 
ऐन, २०६४ को दफा ३(३) मा गो�य रा�नपुन� भनी 
िन�न �ितब�धा�मक वा�यांश उ�लेख गरकेो पाइ�छः 

· नेपालको साव�भौमस�ा, अख�डता, राि��य 
सरु�ा, साव�जिनक शाि�त स�ुयव�था वा 
अ�तरा�ि��य स�ब�धमा ग�भीर खलल पान�, 
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· अपराधको अनसु�धान, तहिककात तथा 
अिभयोजनमा ��य� असर पान�, 

· आिथ�क, �यापा�रक तथा मौि�क िहत वा 
बौि�क स�पि�को संर�ण वा ब�िकङ वा 
�यापा�रक गोपनीयतामा ग�भीर आघात पान�, 

· िविभ�न जातजाित वा स��दायिबचको 
ससु�ब�धमा ��य� �पमा खलल पान�, 

· �यि�गत गोपनीयता र �यि�को िजउ, 
�यान, स�पि�, �वा��य, वा सरु�ामा 
खतरा प�ुयाउने । 

६. यी उि�लिखत िवषयव�तमुा साव�जिनक 
िनकायले सूचना िदन बा�य ह�ने छैन तर के कुन कारणले 
सूचना �वाह नगनु�  पन� उिचत र पया�� कारण खलुाउन ु
पछ�  । �यसरी उिचत र पया�� कारण खलुाउन नसकेको 
अव�थामा सूचना िदने दािय�वबाट साव�जिनक िनकाय 
उ�मिु� पाउन स�दैन । जहासँ�म ��ततु म�ुामा माग 
ग�रएको सूचनाको िवषयव�तकुो ग�भीरतालाई हेदा� ऐ. 
ऐनको दफा ३ (३) बमोिजम सूचना उपल�ध नगराउने 
िवषयव�तअु�तग�त पन� दिेखदैँन । ��यथ�को िलिखत 
जवाफमा पिन राहत िवतरणका काम कारबाही �ि�या 
पूरा गरी पारदश� �पमा भएका छन् र राहत िवतरण गन� 
िविभ�न िनकायले गरकेा काम कारबाही आ-आ�नो 
वेबसाइटमा �िव� गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ, साथै सो सूचना िदन ु नपन� भ�ने कहीकँतै 
िजिकर िलएको देिखदैँन । अतः माग ग�रएको सूचना 
साव�जिनक िनकायले साव�जिनक �पमा �काशन 
�शारण गन� गराउने तथा कुनै नेपाली नाग�रकले माग 
गरकेो ख�डमा सूचना �दान गन� �कृितको सूचनािभ� 
पन� कुरामा िववाद देिखदँैन । 

७. सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को 
दफा ४ मा ��येक साव�जिनक िनकायले नाग�रकको 
सूचनाको हकको स�मान र संर�ण गनु�  गराउन ु
पन� साव�जिनक िनकायको दािय�व उ�लेख गरकेो 

पाइ�छ । साव�जिनक िनकायले सूचना वग�करण र 
अ�ाविधक गरी समय समयमा साव�जिनक, �काशन 
तथा �सारण गन� गराउने, सूचनामा नाग�रकको पह�चँ 
सरल र सहज बनाउने, आ�नो काम कारबाही खलुा र 
पारदश� �पमा गन�, आ�ना कम�चारीको लािग उपय�ु 
तािलम र �िश�णको �यव�था गन� भनी साव�जिनक 
िनकायको दािय�व रहेको दिेख�छ । 

८. िनवेदकह�ले कोषले गरकेो िवतरणको 
िववरण माग गरकेोमा उ� कोषको �थापना 
मि��प�रषद ्को िमित २०७६।११।१८ िनण�यबाट 
भएको र सरकारी तथा �यि�गत वा सं�थागत सहायता 
�ा� गरी स�चालन भएको कोष भएको ह�दँा सूचनाको 
हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोिजम सूचना 
मा�न पाइने र िदनपुन� दािय�व भएको िनकाय रहेको 
दिेखयो । �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको 
िलिखत जवाफमा उ� कोषको रकमको िनकासा र 
खच�को िववरण साव�जिनक भइरहेको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको भए तापिन �यसरी साव�जिनक ग�रएका 
िववरणलगायतका सूचनाह� िविधवत् �पमा  िनवेदन 
िदई कसैले सूचना माग गरकेो अव�थामा �ि�या 
प�ुयाई सूचना िदनपुन� नै दिेखयो । 

९. स�बि�धत कोष वा नेपाल सरकारको अ�य 
कुनै �ि�याबाट नेपालको संिवधान वा कानूनअनसुार 
�थािपत िनकायले कुनै रकम �ा� गरकेो भए वा आ�नै 
�ोतबाट कुनै राहत िवतरण गरकेो भए िनवेदकह� वा 
अ�य कुनै पिन नेपाली नाग�रकले स�बि�धत िनकायमा 
संिवधानको धारा २७ र सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र ४ अ�तग�त िनवेदन िदएमा 
�ि�या प�ुयाई औपचा�रक �पमा सूचना िदनपुन� 
नै दिेखयो । िलिखत जवाफमा लि�त प�रवारलाई 
राहत उपल�ध गराउने माग�दश�न, २०७६ माफ� त 
�थानीय तहबाट खच�को िववरण �ि�या िमलाइएको 
भ�ने उ�लेख भएकोमा �थानीय िनकायको खच� 
�दशे सरकारको स�बि�धत म��ालय तथा सङ्घीय 
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सरकारको स�बि�धत म��ालयमा �ा� गरी िव�तुीय 
मा�यम वा वेबसाइटमा एक�कृत �पमा राखी �य�तो 
सूचना मा�न कोही �यि�ले िनवेदन िदएमा �ि�या 
प�ुयाई िलिखत सूचना िदनपुन� नै देिखयो । 

१०. महामारी भएको अव�था वा कुनै दैवी 
�कोप परकेो अव�थामा सचेत नाग�रकह�ले असल 
शासन र सरकारी िनकायको उ�रदािय�वको लािग 
खच� िववरण माग गन� पाउने हक संिवधानको धारा 
२७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनमुोदन गरकेो 
अ�तरा�ि��य सि�धमाफ� त नेपाल सरकारअ�तग�तका 
िनकायलाई बा�या�मक भएको िवषयमा कुनै िववाद 
देिखदँनै । कुनै नेपाली नाग�रकले जनुसकैु साव�जिनक 
िनकायह�मा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
सूचना मा�न गएमा औपचा�रक �ि�या प�ुयाइ तत् तत् 
िनकायले सूचना िदनपुन� नै देिख�छ । ती साव�जिनक 
िनकायले सूचना निदएको अव�थामा राि��य सूचना 
आयोगमा पनुरावेदन गन� स�ने र उपचार खो�न 
साधारण �े�ािधकार रहे भएको दिेखदँा �यहाबँाट 
सूचना पाउने नै देिख�छ । 

११. जहासँ�म िलिखत जवाफमा संिवधान 
�द� हक �ा� गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६४ बमोिजमको �ि�या प�ुयाई आउन ु पन� र 
�ा� गन� नसके राि��य सूचना आयोगमा पनुरावेदन 
िदनपुन� �यव�था भएकोमा िनवेदकह�ले सो �ि�या 
नप�ुयाएको भ�ने दाबी छ, �यसलाई अ�यथा भ�न 
सिकँदैन । िनवेदकह�ले राि��य सूचना आयोगलाइ 
िवप�ी नबनाएकोले उ� आयोगको कुनै धारणा ब�ुन 
सिकएन । तर कोिभड-१९ भई ब�दाब�दीको अव�थामा 
राि��य सूचना आयोग कम�चारी िवहीनताको अव�थामा 
रहेकोले िनवेदन दता� गन� नसकेको भ�दै यस अदालतमा 
�रट िनवेदन िदन आएका िनवेदकह�को िनवेदनलाई 
यस िवशेष प�रि�थितलाई म�यनजर गदा� अ�यथा 
भ�न स�ने देिखएन । मूलतः सूचना िदन ुर �ा� गनु�  
नेपालको संिवधान र कानूनले प�रक�पना गरकेो िवषय 

र असमा�य प�रि�थित जनाई यस अदालतमा परेको 
�रट िनवेदनको हकमा अ�यथा भ�न स�ने अव�था 
दिेखएन ।

१२. य�तो महामारी वा दैवी �कोप भएको 
अव�थामा संिवधानको धारा २७ र सूचनाको 
हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को �ावधानह� सि�य 
नै रहने ह�दँा िनवेदकह�ले माग गरबेमोिजम 
�य�तो काममा संल�न िनकायले स�बि�धत सूचना 
अिधकारीमाफ� त िनयिमत सूचना �वाह गन� र यी 
िनवेदक तथा कोही सचेत नाग�रकले सूचना मा�न 
आएमा कानूनको �ि�याअनसुार सूचना िदने 
दािय�व रहेकै देिखदँा यथोिचत �यव�था गनु�  पन� 
नै ह��छ । िवप�ीह� �धानम��ी, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय, कोरोना रोकथाम तथा 
िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित वा �यसलाई 
�ित�थापन गन� बनेको कुनै िनकाय, गहृ म��ालय वा 
सङ्घीय सरकारका कुनै म��ालय, �देश सरकार तथा 
कुनै म��ालय र �थानीय तहमा िनवेदक तथा अ�य कुनै 
�यि�ले कोिभड-१९ स�ब�धमा भएका काय�ह�को 
िववरण मा�न िनवेदनसिहत आएमा कानूनको �ि�या 
पूरा गरी सूचना उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशे जारी ग�रिदएको छ । 

१३. साथै मािथ उि�लिखत त�य, आधार, 
कारण र कानूनी �यव�थालाई समेत म�यनजर गदा� 
नेपालको संिवधानको धारा २७, सूचनाको हकस�ब�धी 
ऐन, २०६४ तथा अ�तरा�ि��य सि�धबमोिजम 
साव�जिनक िनकायह�को कामकारबाही तथा ती 
िनकायले �वाह गन� सेवास�ब�धी सूचना पाउने 
नाग�रकको हकलाई ��याभूत ह�ने र य�तो महामारी 
वा दैिवक िवपदक्ो अव�थालाई समेत �यानमा राखी 
दहेायका काय�ह� गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ । 

(क) महामारी वा कुनै दवैी �कोप परेको 
अव�थामा नाग�रकले असल शासन र 
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सरकारी िनकायको उ�रदािय�वको लािग 
खच� िववरण साव�जिनक गनु�पन� दािय�व तीनै 
तहका सरकारले वहन गनु�पन� ह�दँा एक�कृत 
�पमा सूचना सङ्कलन गन� र साव�जिनक 
गन� �णाली िवकास गरी कोही �यि�ले सूचना 
मा�न आएमा कानूनबमोिजमको �ि�या 
प�ुयाई सूचना िदने �यव�था गनु�  गराउन ु र 
सो िनि�त आव�यक भए कानूनमा समेत 
सशंोधन गनू� । 

(ख) सङ्�ामक रोगको महामारी वा कुनै �ाकृितक 
�कोप वा िवपद् परकेो अव�था वा �य�तै 
�कृितको जिटलता भएको अव�थामा 
िव�ततृ, व�तिुन� र यथाथ�परक सूचना�ारा 
नै िवपि�सगँ ज�ुन सिकने कुरालाई म�यनजर 
गद� परमादेश र िनद�शना�मक आदेश जारी 
भएको िवषयमा स�बि�धत िनकायह�सगँ 
आव�यक सम�वय गरी संिवधानको धारा 
२७ र सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ 
बमोिजम नाग�रकको सूचना पाउने हकको 
सिुनि�तता गन� आवशयक कानूनी, 
सचेतनामूलक काय��ममाफ� त पहल गनु�  भनी 
राि��य सूचना आयोगलाई लेखी पठाउने । 

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

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृतः- ताराकुमारी शमा�, र�ाराम चमार 
(ह�रजन) (शा.अ.)
इित सवंत् २०७७ साल असार २५ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
 माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी 

फैसला िमित : २०७७।४।२१
०७५-CR-०८४७

म�ुा:- कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : भोलादास ता�मको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : यदनु�दन ठाकुरको छोरा िवदेश 

भारत, िवहार रा�य मधवुनी िज�ला थाना 
जयनगर �ामपो� कमलवारी �ाम घर भई 
हाल िज�ला िसराहा, िसराहा नगरपािलका 
वडा नं.१७ ि�थत रामजानक� मि�दरमा 
पजुारी भई ब�ने प�र�ण भ�ने रामप�र�ण 
ठाकुर

§ मृ�यकालीन घोषणाको स�ब�धमा मतृकले 
आ�नो म�ृयुको बारमेा म�ृयु ह�नुभ�दा 
अगािड आिधका�रक �पमा आ�ना 
भनाइह� राखेको ह�नुपन� ।

§ कुनै आिधका�रक �यि�को रोहवरमा 
मृतकको भनाइ �य� नभएको र �यसलाई 
�ामािणक मा�यता िदनुपन� आव�यक रोह 
रीत नपुगेकोमा मतृकले म�ृयु ह�नपूुव� �य� 
गरकेो भनाइले �ामािणक मू�य र मा�यता 
रा�न नस�ने ।

(�करण नं.८)

�नण�य नं. १०५२५
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१०५२५ - नेपाल सरकार िव. प�र�ण भ�ने रामप�र�ण ठाकुर

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी �रि�नाथ िनरौला

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन� अदालत :
मा.�या.�ी िवनोदकुमार पोखरले
िसराहा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� अदालत :
मा.�या.�ी गोपाल भ�राई
मा.�या.�ी नस��लाह अ�सारी
उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलास

फैसला
�या.बमकुमार �े� : �याय �शासन 

ऐन,२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दता� भई िनण�याथ� 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छ:-

त�य ख�ड
िज�ला �वा��य काया�लय, िसराहाको 

शव गहृमा रािखएको मतृक सबुोधकुमार दासको 
दाया ँ कानको मािथको भागमा २ इ�च कािटएको, 
मािथप��को एउटा दातँ भािँचएको, दाया ँ गालामा 
३ से.मी. गोलो िपि�सएको घाउ रहेको, दायापँ�� 
िनधारदिेख टाउकोस�म २ इ�च काटी १० वटा टाकँा 
लगाएको, दाया ँकानमािथ टाउकोमा डेढ इ�च काटी 
५ वटा टाकँा लगाएको र दाया ँआखीभ�मा आधा इ�च 
काटी एउटा टाकँा लगाएको देिखएको भ�ने बेहोराको 
घटना�थल लास मचु�ुका ।

िमित २०७१।९।१५ गते मेरो दाज ु
सबुोधकुमार दास काम िवशेषले भारतको जयनगर 
गई सोही िदन फक� आई िज�ला िसराहा, िसराहा 

नगरपािलका वडा नं. १७ माडर ि�थत रामजानक� 
मि�दरमा बास ब�दा रातको समयमा को-कसले सोही 
�थानमा मेरो दाजलुाई धा�रलो हितयारले काटी ग�भीर 
घाइते बनाई उपचारको �ममा िमित २०७१।९।१६ 
गते िसराहा िज�ला अ�पतालमा म�ृय ुभएको ह�दँा उ� 
लास दाह सं�कारको लािग िज�मा बझुी पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको �मोदकुमार दासको िनवेदन ।

िज�ला िसराहा, िसराहा नगरपािलका वडा नं. 
१७ ि�थत रामजानक� मि�दरमा रहेको िपलरको पूव� 
लाइनमा रगत लागी सकेुको देिखएको, सोही मि�दरको 
उ�रप��को कोठामा रहेको कालो झोलािभ� िनलो 
रङ्गको िज�स पाइ�ट थान-१, ह�रयो रङ्गको िटसट�  
थान-१, रातो खैरो रङ्गको तौिलया थान-१, सोही 
झोलाको अक�प�� गोजीमा भारतीय नगद �.६५०।- 
फेला पारी उ� कपडा, रकम र झोलासमेत �हरीले 
बरामद गरी लगेको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका ।

सबुोधकुमार दासको टाउकोमा चोट लागी 
म�ृय ुभएको भ�ने बेहोराको पो�माट�म �रपोट�  ।

मेरो छोरा सबुोधकुमार दास िमित 
२०७१।९।१५ गते बिहनीको घर भारत जयनगर गई 
सोही िदन फक� दा रात पन� गएकोले िज�ला िसराहा, 
नगरपािलका वडा नं. १७ ि�थत रामजानक� मि�दरमा 
बास मागी सिुतरहेको अव�थामा के-कुन �रसइवीको 
कारण सोही मि�दरका पजुारी प�र�ण ठाकुरले मेरो 
छोराको टाउकोमा ब�चरोले �हार गदा� मेरो छोरा 
छट्पटाई िच�याएकोले सो आवाज सनुी निजकका 
मािनसह� आएकाले पजुारी सो �थानबाट भागी 
गएका ह�न्, सोप�ात् उ� �थानबाट मसमेतलाई 
घटनाको जानकारी गराएकोले म घटना�थलमा आई 
मेरो छोरालाई उपचारको लािग लाने �ममा “कसले 
य�तो घटना घटायो ?” भनी सो�दा मेरो छोराले “सोही 
मि�दरका बाबाजीले ब�चरोले हानेको ।’’ भनी जानकारी 
गराएप�ात् मेरो छोरालाई िसराहा अ�पतालमा उपचार 
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गराउने �ममा म�ृय ुभएको हो । मेरो छोरालाई के कुन 
�रसइवीको कारण अ�यायी पजुारीले ब�चरोले �हार 
गरी ह�या गरकेो ह�दँा िनज अ�यायीलाई प�ाउ गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको भोला 
दास त�माको जाहरी दरखा�त ।

वारदातप�ात् फरार रहेका �ितवादी 
रामप�र�ण ठाकुरलाई फेला पारी प�ाउ गरी दािखला 
गरकेो भ�ने बेहोराको �हरी �ितवेदन । 

िमित २०७१।९।१५ गते राित २१:३० 
बजेको समयमा म पजुारी भएको रामजानक� मि�दरमा 
म आगो ता�दै बिसरहेको अव�थामा हाल नाम थाहा 
भएका सबुोधकुमार दास त�मा झोला बोक� सोही 
�थानमा आई बास पाइ�छ िक पाइदँैन भनी सोधेकोले 
मैले ह��छ भनी सोही मि�दरको उ�रप�� रहेको कोठा 
देखाई २ वटा क�मल िदई फक� आई आगो ता�द ैगाजँा 
बनाइरहेको अव�थामा िनज सबुोधकुमार दास त�मा 
उठी िपसाब फेरी म भएको �थानमा आई म पिन गाजँा 
खा�छु भनेकोले मैले अिलकित तानी िनजलाई पिन िदए,ँ 
सोप�ात् हामी दवुैजना गफ गद� बिसरहेको अव�थामा 
िनजले अिघ खाएको गाजँा िच�ै बझेुन, फेरी खानपुछ�  
भनेकोले राित अ�दाजी ०१:१५ बजेको समयमा मैले 
पनु: गाजँा बनाई िचिलममा हाली स�काउन ला�दा िनज 
सबुोधकुमार दास त�माले उ� िचिलम खोसी आफँैले 
स�काई गाजँा खादैँ हो-ह�ला गन� ला�दा मैले िनजलाई 
ितमी माती सकेका छ�, अब नखाउ भ�दा िनजले अ� 
िदन ४/४ च�क� नाइ�ोसन खादँा त केही ह�दँनै िथयो, 
आज २ च�क� मा� खाएको छु, के मा�न ुभ�दै अपश�द 
बो�न थालेकोले मैले िनजको हातबाट उ� िचिलम 
खो�न ला�दा िनजले सोही िचिलमले मेरो अनहुारमा 
ए�कासी िहका�उदँा मैले सोही �थानमा आगो बा�न 
�याएको बासँको भाटा हातमा उठाउदँा िनजले मलाई 
गाली गद� बर�डाितर गएकोले मैले मेरो हातमा भएको 
उ� भाटाले िनजको टाउकोमा ४/५ पटक िहका�एपिछ 
िनज रगता�य भई सोही मि�दरको बर�डामा लडेकोले 

म सो �थानबाट भागी मेरो हातमा भएको बासँको 
भाटा खेतमा फाली भारततफ�  गई बसेको िथए,ँ पिछ 
िनज सबुोधकुमार दास त�माको उपचारको �ममा 
म�ृय ु भएको भनी सनुी थाहा पाएको ह�,ँ म २१/२२ 
िदन भारतमा ब�दा मेरो खोज खबर नभएकोले फक� 
आई सोही मि�दरितर िहड्ँडुल ग�ररहेको अव�थामा 
�हरीले प�ाउ गरकेो हो, मैले यसभ�दा अगािड पिन 
आ�नै �ीमती र भाइलाई कत��य गरी मारी भारतबाट 
फरार भई नेपालमा आई लिुकिछपी बसेको िथए ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादी रामप�र�ण ठाकुरले सािबत भई 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िज�ला िसराहा, िसराहा नगरपािलका वडा 
नं. १७ ि�थत रामजानक� मि�दरको प�रसरिभ� 
बासँको भाटा ३ थान र माटाको िचिलम १ थान फेला 
पारी बरामद गरकेो भ�ने बेहोराको बरामदी मचु�ुका ।

वारदात िमित, समयमा म आ�नै घरमा 
सिुतरहेको िथए,ँ सोही समयमा जाहेरवाला मेरो घरमा 
आई मेरो छोरा सबुोधकुमार दास माडरमा रहेको 
रामजानक� मि�दरमा घाइते अव�थामा छ, उपचारको 
लािग लानपु�यो, सहयोग ग�रिदन ु भनेकोले म पिन 
सो �थानमा जादँा जाहेरवालाको छोरालाई घाइते 
अव�थामा दखेी मसमेत भई िनजलाई उपचारको 
लािग िसराहा अ�पतालमा �याउने �ममा ितमीलाई 
को, क�ले कुटिपट ग�यो भनी सो�दा िनजले मि�दरको 
पजुारी बाबाले मलाई कुटिपट गरकेो हो भ�दा मैले 
सनुी थाहा पाएको ह�,ँ िनज घाइतेको उपचारको �ममा 
म�ृय ु भएको हो, िनज पजुारी रामप�र�ण ठाकुरलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने बेहोराको राजे�र 
दास त�माले ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७१।९।१५ गतेको िदन अ�दाजी 
१५:०० बजेको समयमा मेरो भाइ सबुोधकुमार दास 
मेरो घरमा आई म जयनगर बजारमा सामान िक�न 
आएको ह� ँ अिलकित पैसा िदनहुोस् भनेकोले मैले 
भारतीय �.१,०००।- िदएप�ात् मेरो भाइ जयनगर 
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बजारतफ�  गएको िथयो, सोको भोिलप�ट िबहान 
फोनमाफ� त् मेरो भाइ घाइते छ भ�ने जानकारी �ा� 
भएप�ात म माइतीघर आइप�ुदा मेरो भाइको म�ृय ु
भइसकेको िथयो, पिछ ब�ुदा मेरो भाइ जयनगरबाट 
घर फिक� ने �ममा रात परकेोले िसराहाको माडरमा 
रहेको रामजानक� मि�दरमा बास बसेको अव�थामा 
सोही मि�दरमा पजुारी रामप�र�ण ठाकुरले मेरो 
भाइलाई कुटिपट गरी घाइते बनाई उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको भनी सनुी थाहा पाएको ह�,ँ िनज 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने 
बेहोराको सधुादेवी दास त�माले ग�रिदएको घटना 
िववरण कागज ।

वारदात िमित, समयमा म आ�नै घरमा 
सिुतरहेको अव�थामा रामजानक� मि�दरतफ�  हो-
ह�ला भएको आवाज सनुी उ� �थानमा गई हेदा� सो 
मि�दरको बर�डामा जाहेरवालाको छोरा सबुोधकुमार 
दासको टाउकोमा चोट लागी घाइते अव�थामा 
लिडरहेको देखी मैले फोनमाफ� त जाहेरवालालाई 
घटनाको जानकारी गराएप�चात् जाहेरवालासमेतका 
मािनसह� आई िनज घाइतेलाई उपचारको लािग लगी 
उपचार गराउने �ममा िनजको म�ृय ुभएको हो, पिछ 
ब�ुदा सोही मि�दरका पजुारी रामप�र�ण ठाकुरले 
बासँको भाटाले िनज सबुोधकुमार दासलाई कुटिपट 
गरी घाइते बनाई उपचारको �ममा म�ृय ुभएको ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही होस् 
भ�ने बेहोराको महे�� साहले ग�रिदएको घटना िववरण 
कागज ।

वारदात िमित, समयमा हामी सिुतरहेको 
अव�थामा जाहेरवाला हा�ो घरमा आई मेरो 
छोरा सबुोधकुमार दास िसराहाको माडरमा रहेको 
रामजानक� मि�दरमा घाइते अव�थामा छ, भनी 
मलाई फोन आएको िथयो, सहयोग ग�रिदन ु प�यो 
भनेकोले हामी उ� �थानमा जादँा जाहेरवालाको 
छोरा सबुोधकुमार दासको टाउको ३/४ ठाउमँा काटी 

चोट लागी रगता�य भई सोही मि�दरको बर�डामा 
लडेको देखी हामीसमेत भई उपचारको लािग िसराहा 
अ�पताल �याउने �ममा को-कसले कुटिपट ग�यो 
भनी सो�दा िनजले मि�दरको पजुारी बाबाले कुटिपट 
गरकेो हो भनी बताएका ह�न्, िनज सबुोधकुमार दासको 
उपचारको �ममा म�ृय ु भएको हो, पिछ ब�ुदा िनज 
सबुोधकुमार दास भारतको जयनगर गई फक� दा रात 
परकेोले सोही मि�दरमा बास ब�दा सोही मि�दरका 
पजुारी र िनज सबुोधकुमार दासले राित गाजँा बनाई 
खाने �ममा िनजह�िबच वादिववाद ह�दँा आगो बा�न 
�याएको बासँको भाटाले पजुारी रामप�र�ण ठाकुरले 
सबुोधकुमार दासको टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाई 
फरार भएको भनी सनुी बझुी थाहा पाएको ह�दँा िनज 
राम प�र�ण ठाकुरलाई कानूनबमोिजम सजाय होस् 
भ�ने बेहोराको रजंनकुमार दास र सेवकलाल दासले 
एकै िमलान ह�ने गरी ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

वारदात िमित, समय, �थानमा हो-ह�ला 
भएको सनुी के भएछ भनी उ� �थानमा गई हेदा�  
जाहेरवालाको छोरा सबुोधकुमार दासको टाउकोमा 
चोट लागी रगता�य भई सोही रामजानक� मि�दरको 
बर�डामा लिडरहेको अव�थामा दखेी सो �थानमा 
ज�मा भएका मािनसह�ले को-कसले कुटिपट गरेको 
भनी बताएप�ात् िनज घाइतेका आफ�तह� आई 
िनजलाई उपचारको लािग िसराहातफ�  लगी उपचार 
गराउने �ममा िनजको म�ृय ु भएको भनी सनुी थाहा 
पाएका ह�, पिछ के कसरी उ� घटना घट्यो भनी ब�ुदा 
सोही मि�दरका पजुारी र िनज सबुोधकुमार दासले 
राित गाजँा बनाई खाने �ममा िनजह�िबच वादिववाद 
ह�दँा आगो बा�न �याएको बासँको भाटाले पजुारी 
रामप�र�ण ठाकुरले सबुोधकुमार दासको टाउकोमा 
�हार गरी घाइते बनाई फरार भएको भनी सनुी बझुी 
थाहा पाएका ह�, िनज �ितवादी रामप�र�ण ठाकुरलाई 
कानूनबमोिजम सजाय होस् भ�ने बेहोराको नारायण 
िसंह, अजयकुमार साह र रामकुमार पासवानसमेतले 
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ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।
िवदेश भारतमा �ितवादी रामप�र�ण 

ठाकुरउपर कत��य �यान म�ुा दायर भएको 
कागजातह� िमिसल सलं�न रहेको ।

सकंिलत कागजात आधार �माणह�बाट िमित 
२०७१।९।१६ गते िबहानको राित अ�दाजी ०१:१५ 
बजेको समयमा िज�ला िसराहा, िसराहा नगरपािलका 
वडा नं. १७ माडर ि�थत रामजानक� मि�दरमा बास 
बसेको अव�थामा �ितवादी रामप�र�ण ठाकुरले 
जोिखमी बासँको धा�रलो भाटाले मतृक सबुोधकुमार 
दासको टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार 
गदा� घाइते भई िनज सबुोधकुमार दासको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको पिु� ह�न आई �ितवादी रामप�र�ण 
ठाकुरले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(३) नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनज भारतीय नाग�रक �ितवादी रामप�र�ण 
ठाकुरलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग-प� ।

म माडरि�थत रामजानक� मि�दरमा ४ 
वष�देिख पजुारी भई काम गद� आएको छु । �यसभ�दा 
पिहला जनकपरुको िवसरा भ�ने ठाउमँा िथए ँ । िमित 
२०७१।९।१५ गते म मि�दरमा नै िथए । राित ८:३० 
बजेको समयमा मतृक सबुोध दाससगँ भेट भएको 
िथयो र मैले िचनेकोसमेत िथयो । मलाई �हरीले िमित 
२०७१।१०।१२ गतेमा रामजानक� मि�दरबाट प�ाउ 
गरी �याएको हो । मैले सबुोध दासलाई काटी कत��य गरी 
मारकेो छैन, होइन । िवनोद साह तेली, सरुशे साह तेली, 
�ी िकशोर साह सडुीले मलाई कुटेर भागेका ह�न् भनी 
मतृकले मनु�भ�दा पिहला मलाई भनेको हो । िनजलाई 
उपचारको लािग िसराहा �याउदैँ गदा�  म�ृय ुभएको भ�ने 
मैले थाहा पाएको छु । अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� मैले िनज िवनोद साह तेलीसमेतको नाम 
भनेको िथए । यहा ँ अिहले बयान सनुाउदँा सो नाम 
उ�लेख नगरी बयान कागज लेिखएको रहेछ, िकन 

मैले भनेको कुरा नलेखेका ह�न्, िनज नै जाननु् । मैले 
सबुोधकुमार दासलाई कुटिपट गरी मारकेो छैन, होइन । 
मलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी प�र�ण भ�ने रामप�र�ण 
ठाकुरले िमित २०७१।११।१० गते अदालतमा गरेको 
बयान ।

मेरो छोरालाई �ितवादी रामप�र�ण ठाकुरले 
कत��य गरी �यान मारकेो हो । जाहेरी बेहोरा र सहीछाप 
मेर ैहो भ�ने बेहोराको जाहेरवाला भोला दास त�माले 
िमित २०७२।१।१७ गतेमा अदालतसम� गरेको 
बकप�को संि�� बेहोरा ।

बेहोरा र सहीछाप मेर ै हो । जाहेरवालाको 
छोरा सबुोध दासलाई �ितवादी रामप�र�ण ठाकुरले 
ब�चरोले टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाई उपचारको 
�ममा िसराहा अ�पतालमा म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुकाको मािनस राजे�वर 
दासले िमित २०७२।१।१७ गतेमा अदालतसम� 
गरकेो बकप�को संि�� बेहोरा ।

घाउ चोटको अव�था िववादको स�ुवात एवं 
�हार गदा�को प�रि�थित र साधनसमेतलाई िवचार 
गदा�, ��ततु वारदात आवेश�े�रतको कसरु रहेकोमा 
िववाद देिखन आएन । तसथ�, �ितवादी प�र�ण 
भ�ने रामप�र�ण ठाकुरले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको 
दिेखन आएकोले �ितवादीलाई १०(दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहछ�  भनी स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।२।४ को फैसला ।

घाउचोटको �कृित हेदा� एक ठाउमँा मा� 
िनज �ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो नदिेखई 
धेर ै पटक र सवंेदनशील अङ्गह�मा चोट �हार 
गरकेो देिख�छ । य�ता �ूर र अमानवीय ह�याको 
वारदातमा आपरािधक काय�बाट नै मनसाय िन:सतृ 
ह�ने ह�दँा मनसाय त�वको िनरपे� खोजी गन� आव�यक 
दिेखदैँन । अत: �ितवादीको कत��यबाट मतृक 
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सवुोधकुमार दासको म�ृय ु भएको पिु� ह�दँाह�दँै स�ु 
िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई आवेश�े�रत 
ह�याको कसरु ठहराई भएको उ� फैसला मौजदुा 
व�तगुत �माणको मू�याङ्कन एवं कानूनको �योग एवं 
�या�या र �ितपािदत निजर िस�ा�तको �ितकूलसमेत 
रही �िुटपूण� ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�न स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध 
ग�र�छ भ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको उ�च 
अदालत राजिवराजमा परकेो पनुरावेदन ।

पूव�इवी प�रचय र मानु�पन� कारणसमेत नरहेका 
मतृकलाई गाजँा खाने िनह�मँा पटकपटक िववाद भई 
पिहले नशा लागेका मतृकले नै �ितवादीलाई िचिलमले 
�हार गदा� आवेशमा बासँको िचरपट �हार भएको भ�ने 
�ितवादीको मौकाको कथन अ�यथा देिखदैँन । तसथ� 
स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िववादको स�ुवात, 
घाउचोटको अव�था, �हार गदा�को प�रि�थित र �य�ु 
साधनसमेतलाई म�यनजर गरी ��ततु वारदातलाई 
आवेश�े�रत ठहराएको अ�यथा देिखएन । अत: 
�ितवादी प�र�ण भ�ने रामप�र�ण ठाकुरले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. अनसुारको कसरु गरकेो 
ठहराई िनजलाई कैद वष� १०(दश) ह�ने ठहराएको 
स�ु िसराहा िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको उ�च अदालत 
जनकपरु, राजिवराज इजलासको िमित २०७४।१।८ 
को फैसला ।

�ितवादी र मतृकिबच गाजँा खाने िवषयमा 
उठेको िववादका कारण �ितवादीले पटकपटक 
टाउकोज�तो संवेदनशील भागमा भाटाज�तो 
जोखमी हितयारले �हार गनु�ले नै त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� लाठी, लात, ढुङ्गा, म�ुका इ�यािदले 
एकपटक मा� हानेको अव�था नदेिखई �ितवादी 
मा�ैले एकोहोरो पटकपटक �हार गनु�ले नै आवेशको 
�तर र अव�था िनय��णबािहर िथयो भ�न नसिकने 
ह�दँा मनसाय �थािपत भइरहेको अव�था छ । यसथ� 

उ�च अदालत जनकपरु राजिवराज इजलासले त�य 
र �माणको गलत मू�याङ्कन गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीभ�दा फरक दफा �योग गरी स�ु 
अदालतको फैसलाको सदर गरी कम सजाय गन� गरी 
गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
उि�लिखत �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

आज यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट बहसमा उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी �रि�नाथ िनरौलाले पनुरावेदन 
िजिकरलाई समथ�न गद� आ�नो बहसको ��तिुतमा 
भाटाज�तो व�तलेु मतृकलाई �ितवादीले मानव 
शरीरको टाउकोज�तो सवंेदनशील अङ्गमा 
पटकपटक �हार ग�रएको अव�थामा दाबीबमोिजम 
नगरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. लगाएको उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासको फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला बदर भई 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय होस ्भनी 
भ�नभुयो ।

उपयु��ानसुारको त�य रहेको ��ततु 
िमिसलमा िव�ान्  उप�यायािधव�ाले रा�न ु भएको 
बहस िजिकरलाई समेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
मूलत घिटत वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. अ�तग�तको हो वा होइन ? अिभयोग 
मागअनसुार �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर  प�ुन 
स�छ, स�ैन ? र उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासबाट �ितवादीले �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. को कसरु गरकेो ठहराई भएको फैसला िमलेको छ 
छैन ? भनी यसै िवषयको िन�पण गरी िनण�य िदनपुन� 
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देिखन आयो ।
२. अब िनण�यतफ�  िवचार गरी हेदा� िमिसल 

सलं�न �माण कागजात, बकप� गन� �यि�को बकप� 
बेहोरा, अनसु�धान अिधकारीसम� �ितवादी �वयलें 
गरकेो बयान बेहोरासमेतबाट मतृक सो रात �ितवादी 
रहेबसेको मि�दरमा बास ब�न आएको र गाजँा खाने 
�ममा ए�कासी िववाद भई सोही �ममा िबना तयारी 
एकाएक आवेगमा आई �ितवादीले मतृकलाई बासँको 
भाटाले हानेको र उपचारको �ममा मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखएको छ ।

३. अिभयोग दाबीबाट �ितवादीले जोखमी 
बासँको धा�रलो भाटाले मतृक सबुोधकुमार दासको 
टाउकोज�तो सवंेदनशील अङ्गमा �हार गदा� घाइते 
भई िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको �माण�ारा 
पिु� भएकोले �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय होस् भ�ने दाबी िलएकोमा स�ु िज�ला 
अदालतबाट घिटत वारदातलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी फैसला 
भएको र सोउपर पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालतबाट 
समेत स�ु िज�ला अदालतको सोही फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको दिेख�छ ।

४. �ितवादी र मतृकिबच गाजँा खाने िवषयमा 
सामा�य िववाद भई सोही कारणबाट �ितवादीले 
पटकपटक टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
बासँको भाटाले �हार गनु�बाट नै �ितवादी िव��को 
आरोप �मािणत भइरहेको छ । �यसैले आवेशमा आई 
ए�कासी गरकेो �हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
अव�था छैन भनी नेपाल सरकारको तफ� बाट िलइएको 
पनुरावेदन िजिकरको स�दभ�मा हेदा�; �थमत: पूण� 
अपराध ह�नको लािग आव�यक पन� त�वह�कै बारमेा 
हेनु�पन� देिखयो । सो स�ब�धमा फौजदारी �यायका 
िस�ा�तअनसुार पूण� अपराधको लािग िन�न त�वह� 
आव�यक ह��छन् :

(क) मनसाय (Mens Rea)

(ख) सोअनसुारको पूव�तयारी (Premediation)
(ग) तैयारी मतुािबकको काय� (Actus rea) 
(घ) कानूनले िनषेध गरकेो काय� (Illegal Act)

५. उ�लिखत यी चार चरण वा चार 
त�व एउटा पूण� अपराधको लािग आव�यक ह�ने 
दिेख�छ । ह�याज�तो अपराधमा समेत यी चरणको 
पूण�ता: को अव�था वा अभावको आधारमा �यसको 
ग�भीरता िनधा�रण ग�र�छ । मनसाय�े�रत अपराध 
(Premediated Crime) र आवेश�े�रत अपराध 
(Prevocational Crime) का िबचको म�ुय फरक 
भनेकै आवेश�े�रत अपराधमा मनसाय, पूव�तयारी 
िबना नै काम भएको ह��छ । अथा�त् आवेश�े�रत ह�या 
(Prevocational Murder) र आपरािधक ह�या 
(Premediated Murder) मा मूलत ह�ने िभ�नता 
वा फरक यसैलाई मािन�छ । आपरािधक ह�यामा 
मनसायपूव�क तयारीका साथ काम स�प�न ग�र�छ भने 
आवेश �े�रत ह�यामा मनसाय र पूव�तयारीको अभावमा 
त�काल उठेको �रसको कारणले घटना घटाइएको   
ह��छ । �यसैगरी भिवत�य ह�या (Accidental 
Murder) मा मनसाय वा आवेश त�वको िव�मानता 
नरही केही गदा�गद� अचानक घटना घट्न गई कसैको 
म�ृय ुभएको ह�नपुद�छ ।

६. ��ततु िमिसलको स�दभ�मा घिटत 
वारदातको अव�था र �कृितलाई हेन� हो भने घटनामा 
मतृक र �ितवादीको मा� उपि�थित रहेको देिख�छ । 
मतृकको िजउ (शरीर) मा एउटा / दइुटा २” कािटएको 
घाउ रहेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भई 
आएको र शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको म�ृय ु
टाउकोमा चोट लागी भएको भ�ने देिख�छ । िनधारदेिख 
टाउकोस�मको चोटको नाप ८” भनी लास �कृित 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको पाइ�छ ।

७. मौकामा परकेो जाहेरी दरखा�तको 
बेहोराबाट मतृक िच�याएको आवाज सनुी निजकको 
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मािनसह� घटना�थलमा प�ुदा �ितवादी (पजुारी) 
भागी गएका र घटनाबारमेा त�काल मलाई जानकारी 
भई घटना�थलमा म प�ुदा छोराले मि�दरको पजुारी 
बाबाजीले ब�चरोले हाने भनी जानकारी गराएका 
िथए । मतृक छोरालाई िसराहा अ�पतालमा लगी 
उपचार गराउने �ममा िनजको म�ृय ु भएको हो । 
अ�यायीलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

८. जाहेरवालाले घटनाबाट पीिडत मतृकले 
आफू घाइते भएपिछ उपचारको लािग लाने �ममा 
आफूलाई रामजानक� मि�दरको पजुारीले ब�चरोले 
हानी यो अव�थामा प�ुयाए भनी भनेका िथए भ�दै 
मतृकले मौकामा भनेको कुरा लेखाए पिन �यस कुराको 
�ामािणक मू�यको स�दभ�मा िवचार गदा� मतृकको सो 
भनाइले म�ृयकुालीन घोषणा (Dying Declaration) 
को मा�यता पाउने अव�था छ छैन भ�नेमा िवचार 
गनु�पन� दिेखयो । �माण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा 
म�ृयकुालीन घोषणाबार े “कुनै मरकेो �यि�ले आफू 
मन� लागेको अव�थामा होस छँदै आ�नो म�ृयकुो 
कारणका स�ब�धमा �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन 
ह��छ” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । म�ृयकालीन 
घोषणाको स�ब�धमा मतृकले आ�नो म�ृयकुो बारमेा 
म�ृय ु ह�नभु�दा अगािड आिधका�रक �पमा आ�ना 
भनाइह� राखेको ह�नपुद�छ । तर ��ततु िमिसलमा 
कुनै आिधका�रक �यि�को रोहवरमा मतृकको सो 
भनाइ �य� नभएको र �यसलाई �ामािणक मा�यता 
िदनपुन� आव�यक रोह रीत प�ुयाएको भ�ने नदेिखएबाट 
जाहेरीमा उ�लेख भएको मतृकले म�ृय ु ह�नपूुव� �य� 
गरकेो भिनएको भनाइले �ामािणक मू�य र मा�यता 
रा�न स�ने अव�था देिखदँनै । यसका साथै िमिसलमा 
उ�लेख भएअनसुार मतृक र �ितवादीिबच गाजँा 
खाने �ममा िववाद भएको भ�ने कुराबाट पिन मतृक 
मातेको (Intoxicated) अव�थामा रहेको भ�ने कुरा 
सहजै आकँलन गन� सिक�छ । �यस अव�थामा 

मतृकको भनाइअनसुार �ितवादीले ब�चरोले �हार 
गरकेो भ�ने कुरा िव�सनीय देिखदँैन । यसै स�दभ�मा 
Smt. Laxmi v. Om Prakash and others 
को म�ुामा म�ृयकुालीन घोषणाको िव�सनीयताको 
बारमेा भारतको सव��च अदालतबाट “If the court 
finds that the capacity of the maker of the 
statement to narrate the facts was impaired 
or the court entertains grave doubts 
whether the deceased was in a fit physical 
and mental state to make the statement, the 
court may in the absence of corroborative 
evidence lending assurance to the contents 
of the declaration refuse to act on it.”
भ�ने िवचार �य� भएको पाइ�छ । य�तो अ�यास 

�चलनमा रहे भएको अव�थामा उिचत �माणको 
अभावमा केवल मतृकले मनु�अगािड गरकेो घोषणाको 
भरमा मा� �यस घोषणालाई म�ृयकुालीन घोषणा भ�न 
िम�दैन । �यस घोषणालाई �मािणत गन� उिचत �माण 
र प�रि�थितसमेत िमिसलबाट देिखनपुछ�  । मतृकलाई 
ब�चरो �हार भएको िथयो भ�ने घटनाको स�दभ�मा 
घटनामा �योग भएको ब�चरो बरामद भएको भ�ने 
नदेिखएपिछ �वत�� �माणबाट समिथ�त ह�न नसकेको 
�यि�को �य�तो भनाइ �माणको लािग �हणयो�यसमेत 
दिेखदैँन ।

९. �ितवादीले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� िमित २०७१।९।१५ 
गते राित २१:३० बजेको समयमा म पजुारी भएको 
रामजानक� मि�दरमा आगो ता�दै बिसरहेको अव�थामा 
हाल नाम थाहा भएका सबुोधकुमार दास त�मा झोला 
बोक� सोही �थानमा आई बास पाइ�छ िक पाइदँैन भनी 
सोधेकोले मैले ह��छ भनी सोही मि�दरको उ�रप�� 
रहेको कोठा देखाई २ वटा क�मल िदई फक� आई आगो 
ता�दै गाजँा बनाइरहेको अव�थामा िनज सबुोधकुमार 
दास त�मा उठी िपसाब फेरी म भएको �थानमा आई 
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म पिन गाजँा खा�छु भनेकोले मैले अिलकित तानी 
िनजलाई पिन िदए,ँ सोप�ात् हामी दवुैजना गफ गद� 
बिसरहेको अव�थामा िनजले अिघ खाएको गाजँा िच�ै 
बझेुन, फेरी खानपुछ�  भनेकोले राित अ�दाजी ०१:१५ 
बजेको समयमा मैले पनु: गाजँा बनाई िचिलममा हाली 
स�काउन ला�दा िनज सबुोधकुमार दास त�माले उ� 
िचिलम खोसी आफँैले स�काई गाजँा खादँ ैहो-ह�ला 
गन� ला�दा मैले िनजलाई ितमी माती सकेका छ�, अब 
नखाउ भ�दा िनजले अ� िदन ४/४ च�क� नाइ�ोसन 
खादँा त केही ह�दैँन िथयो, आज २ च�क� मा� खाएको 
छु, के मा�न ु भ�दै अपश�द बो�न थालेकोले मैले 
िनजको हातबाट उ� िचिलम खो�न ला�दा िनजले 
सोही िचिलमले मेरो अनहुारमा ए�कासी िहका�उदँा 
मैले सोही �थानमा आगो बा�न �याएको बासँको भाटा 
हातमा उठाउदँा िनजले मलाई गाली गद� बर�डाितर 
गएकोले मैले मेरो हातमा भएको उ� भाटाले िनजको 
टाउकोमा ४/५ पटक िहका�एपिछ िनज रगता�य भई 
सोही मि�दरको बर�डामा लडेकोले म सो �थानबाट 
भागी मेरो हातमा भएको बासँको भाटा खेतमा फाली 
भारततफ�  गई बसेको िथए,ँ पिछ िनज सबुोधकुमार 
दास त�माको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भनी सनुी 
थाहा पाएको ह�,ँ म २१/२२ िदन भारतमा ब�दा मेरो 
खोज खबर नभएकोले फक� आई सोही मि�दरितर 
िहड्ँडुल ग�ररहेको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो हो 
भ�ने बेहोरा लेखाएको पाइ�छ भने अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुलाई इ�कार गरी बयान गर े पिन 
मौकाको आ�नो बयान �वे�छाबेगरको हो भनी सो कुरा 
�मािणत गराउन सकेको पाइदैँन ।

१०. अब घटना�मको स�दभ�मा हेदा� 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� मौकामा “िनज 
सबुोधकुमार दास त�माले उ� िचिलम खोसी आफँैले 
स�काई गाजँा खादैँ हो-ह�ला गन� ला�दा मैले िनजलाई 
ितमी माती सकेका छौ, अब नखाउ भ�दा िनजले अ� 
िदन ४/४ च�क� नाइ�ोसन खादँा त केही ह�दँनै िथयो, 

आज २ च�क� मा� खाएको छु, के मा�न ुभ�दै अपश�द 
बो�न थालेकोले मैले िनजको हातबाट िचिलम खो�न 
ला�दा िनजले सोही िचिलमले मेरो अनहुारमा ए�कासी 
िहका�उदँा मैले सोही �थानमा आगो बा�न �याएको 
बासँको भाटा हातमा उठाउदँा िनजले मलाई गाली 
गद� बर�डाितर गएकोले मैले मेरो हातमा भएको उ� 
भाटाले िनजको टाउकोमा ४/५ पटक िहका�एपिछ िनज 
रगता�य भई सोही मि�दरको बर�डामा लडेको” भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । सो बयान बेहोरामा ब�चरोले 
हानेको भ�ने उ�लेख नभई सगैँ बसी गाजँा खाने 
�ममा मतृकले अपश�द बो�न थालेका र ितमी माती 
स�यौ अब गाजँा नखाउ भनी िचिलम खो�न ला�दा 
सो िचिलमले नै मतृकले मेरो अनहुारमा ए�कासी 
िहका�उदँा मैले पिन आगो बा�न भनी �याएको बासँको 
भाटाले िनजको टाउकोमा िहका�एपिछ िनज रगता�य 
भई मि�दरको बर�डामा लडेपिछ बासँको भाटा खेतमा 
फाली गएको ह� ँभनी लेखाएको दिेख�छ । सामा�यत: 
आगो बा�नको लािग �याइएको बासँको भाटा घातक 
िकिसमको नभई सामा�य नै ह�ने कुरा सहजै अनमुान 
गनु�पन� अव�था भएकोले अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा बाहेक बासँको भाटा घातक िथयो भनी 
भ�न िम�ने देिखदँैन । यसै स�दभ�मा नपेाल सरकार 
िव�� िदपक ख�ीको म�ुामा सव��च अदालत�ारा 
आवेश �े�रत ह�याको िवषयमा “आवेश ��ेरत 
ह�यामा त�कालै उठेको �रसको कारण मौकामा 
�हार गरी ह�या गरकेो ह�दँा �यसमा मनसाय 
त�वको अभाव रह�छ । आवेशमा उ�ेिजत अव�था 
कुन हदस�म िथयो भनी गिणतीय िहसाबले यिकन 
गन� नसिकने भए पिन �ितवादी र मृतकिबचको 
स�ब�ध �यवहार, मानवीय सवेंदनशीलता, कुनै 
खास घटना वा प�रि�थित ज�ता कुरालाई 
आकँलन गन� सिक�छ......आवेश��ेरत ह�यामा 
पीिडतको कुनै काय�बाट �ितवादी उ�ेिजत भई 
आवेशमा आई आ�मिनय��ण गुमाई पीिडतको 
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काय�को �िति�याको �पमा त�कालीन अव�थामा 
नै पीिडतउपर हमला गरकेो र सोही कारणबाट 
पीिडतको म�ृयु भएको ह��छ । य�तो अव�थामा 
�ितवादीले आिंशक �ितर�ाको िजिकर िलन 
र �मािणत भएमा सो सुिवधा �ा� ह�न स�ने”
 भनी िस�ा�त कायम भएको पाइ�छ । ��ततु 
िमिसलमा मतृक माती सकेकोले अब गाजँा नखाउ 
भनी �ितवादीले स�झाउने �ममा उ�टै िचिलमले 
�ितवादीको अनहुारमा िहका�एको कारणले त�काल 
उठेको �रसको आवेगमा बासँको सामा�य भाटाले 
�ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो र ८” को काटेको 
घाउ मतृकको िनधारदेिख टाउकोस�म परकेो भ�ने 
देिखए पिन घटनाको स�ब�धमा �ितवादीको पूव�योजना 
र मनसाय रहेको भ�ने कुरा बास ब�न आएको पाह�ना 
भएको कारण एवं �हार गरकेो भाटाज�तो व�तु �योग 
भएको अव�था र त�काल उठेको �रसको कारणबाट 
घटना घटेको भ�ने देिखदँा घटना आवेश�े�रत नभई 
मनसाय�े�रत िथयो भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

११. यस स�दभ�मा त�काल �चलनमा रहेको 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को 
�यव�था हेदा�, “�यान माना�को मनसाय रहेनछ, �यान 
िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� चो�रकन 
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा 
िवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, 
लात, म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका 
�यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने रहेको 
पाइ�छ । �यसैले मािथ िववेचना भई िव�ेषण 
ग�रएको आधार �माण एवं कानूनी �यव�थासमेतबाट 
�ितवादीबाट भएको काय� मनसायपूव�क तयारीका साथ 
भएको नभई सामा�य िववादको कारण िसिज�त आवेगको 
कारणबाट सामा�य चोट �हार गरकेो कारणले घिटत 
ह�न गएको भ�ने देिखएकोले उ�च अदालत जनकपरु, 

राजिवराज इजलासबाट भएको �ितवादी प�र�ण भ�ने 
रामप�र�ण ठाकुरले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं. अनसुारको कसरु गरकेो ठहराई िनजलाई कैद 
वष� १०(दश) ह�ने ठहराएको फैसला अ�यथा दिेखएन । 

१२. अत: मािथ उ�लेख भई िववेचना र 
िव�ेषण भएको आधार कारण एवं �माणसमेतबाट 
�ितवादीले �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अनसुारको 
कसरु गरकेो ठह�याई भएको स�ुको फैसला सदर गरी 
उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासबाट िमित 
२०७४।१।८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�, मेजमुी ग�ुङ
इित संवत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

आदेश िमित : २०७७।४।२१
०७६-WO-०९६२

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, महाल�मी 
नगरपािलका वडा नं. २ ब�ने अिधव�ा 
रोशनी पौड्यालसमेत

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

मि��प�रषदक्ो सिचवालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

§ मिहलाह�ले भोगकेो र भो�न पन� फरक 
तथा जिटल अनभुवह�लाई कोिभड-१९ 
सगँ स�बि�धत योजनाह�को िनमा�ण 
तथा काया��वयन गदा� अिनवाय� �पमा 
�यानमा िलनुपन� ह��छ । मिहलाह�मािथ 
पन� �ितकूल तथा असमान असरह� 
(Adverse and Disproportionate 
Effects) को �भावकारी �पमा 
स�बोधन ह�न कोिभड-१९ को रोकथाम 
तथा िनय��ण गन�को लािग तजु�मा ह�ने 
योजनाह� मिहलामै�ी भई महामारी 
िव�� ‘feminist response’ समते ह�न 
आव�यक देिखन े।

(�करण नं.७)
§ लैङ्िगक िहसंा र �यसमा पिन घरलेु 

िहसंामा भइरहकेो वृि�लाई �यूनीकरण 

गरी यसको रोकथाम तथा पीिडतको 
�यायमा पह�चँको सुिनि�तता गन� भचु�अल 
मा�यमबाट नै घरलेु िहसंालगायतका 
लैङ्िगक िहसंाका घटनाको उजुरी तथा 
मु�ाको सुनुवाइ ह�ने �यव�था अिहलेको 
प�रि�थितमा अ�याव�यक देिख�छ । 
िविभ�न देशह�ले आजको असामा�य 
ि�थितमा �यायको सिुनि�तताको िनि�त 
यो प�ित अपनाइसकेका छन ् । नेपालमा 
पिन सहज �पमा online case 
reporting गन� सिकने �यव�था िमलाई 
तथा online hearing लाई अ�यासमा 
�याई लैङ्िगक िहसंाबाट मिहलाको सरु�ा 
र �यायमा पह�चँको सुिनि�तता गनु�पन� ।

(�करण नं.१९)
§ महामारीले गदा� िनि�त �यि�, प�रवार र 

समदुायका िबचमा ला�छना, घृणा �ेषभाव, 
बिह�करण, घृणाज�य अपराध (hate 
crime) ज�ता घटनाह� घिटरहकेा 
छन ् । भेदभाव र ला�छनाबाट सरं�ण 
गन� गोपनीयतास�ब�धी अिधकारको 
सिुनि�तता ह�नुपन� ज�री देिख�छ । �यि� 
वा नाग�रकका अ�य�त िनजी सूचनाह� 
कुनै खास उ�े�य र कानूनी �योजनको 
लािग बाहके खुला गन� लगाइयो भने 
अनाव�यक �पमा �यि� वा नाग�रकको 
शोषण िव��को हक, िहसंा िव��को 
हक, गोपनीयताको हक, आ�मस�मानका 
साथ बाँ�न पाउने हक र �वा��यको 
आधारमा िवभेद नगन� हकस�ब�धी 
�थािपत िविधशा�, अ�तरा�ि��य कानून, 
नेपालको सिंवधान, वैयि�क गोपनीयताको 
हकस�ब�धी ऐन, २०७४ को उ�े�य एवम ्
ऐ. ऐनको दफा ३ र दफा ७ को समेत 
उ�लङ्घन ह�न जाने । 

(�करण नं.४७)

�नण�य नं. १०५२६
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§ महामारीको िवषयको िनि�त र पह�चँयो�य 
सूचना, स��षेणको जोिखमता घटाउन 
र समाजमा गलत सूचना जानबाट 
रो�न मह�वपूण� रहकेो ह��छ । तर य�तो 
सूचनाले ला�छनाको जोिखमतालाई 
घटाउन, जोिखमतामा रहकेो वग�ह� 
र सङ्�मणमािथ कुनै गलत काय� 
(harmful) नह�ने कुराको सुिनि�तता गन� 
अ�य�त आव�यक रहने ।

(�करण नं.५०)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ह�रहर दाहाल, �ी राघवलाल वै�, 
�ी रिवनारायण खनाल, �ी खगे���साद 
अिधकारी, �ी नारायण�साद अिधकारी, 
�ी शेरबहादरु के.सी., �ी उषा म�ल 
पाठक, डा.�ी च��का�त �वाली, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी टीकाराम भ�राई, �ी 
सिुनलकुमार पोखरले, �ी मेघराज पोखरले,  
�ी ख�मबहादरु खाती, �ी क�ित�नाथ शमा� 
पौडेल, �ी सर�वती �े�, �ी िवकास 
भ�राई, �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी अ�ज ु
काय�थ, �ी �ीधरा कुमारी पडुासैनी, �ी 
मिनषकुमार �े�, �ी रामे�र नेउपाने, �ी 
िव�ण ु ब�याल, �ी शाि�तदेवी खनाल,  �ी 
िव�णमुाया भसुाल, �ी ल�मीदेवी रावल, 
�ी शभुास बढुाथोक�, �ी र�ा ब�याल, �ी 
ल�मी थापा खड्का, �ी मकुु�द अिधकारी, 
�ी रिजता थापा, �ी स�तोष भ�डारी, �ी 
इि�दरा िसलवाल, �ी अिमता गौतम (पौडेल), 
�ी सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) थापा, 
�ी नवराज पा�डे, �ी कमल कोइराला, �ी 
सभुन राज आचाय�, �ी िवना पा�डे, �ी 
पंकजकुमार कण�, �ी जनकराज आचाय�, �ी 
िवशालकुमार उपा�याय, �ी िवरभ� जोशी, 
�ी जनक िसहं साउद, �ी फश�मायादेवी 

मगर, �ी हिसना �धान, �ी सिृ� �या�यो, 
�ी रोशनी पौडेल, �ी सरोजकृ�ण िघिमरे

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

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प. २०६२ िन.नं ७४९८, 
§ ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८८०,
§ ने.का.प. २०६५ िन.नं ७९७३, 
§ ने.का.प. २०६५ िन.नं ८०८३, 
§ ने.का.प. २०७१, िन.नं.७४४९

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ सङ्�ामक रोग ऐन, २०२०
§ घरले ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६
§ �म ऐन, २०७४
§ सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४
§ वैयि�क गोपनीयतास�ब�धी ऐन, २०७५
§ िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 

ऐन, २०७४
§ सशुासन (�यव�था तथा स�चालन) ऐन, 

२०६४

आदशे
 �या.सपना �धान म�ल : नेपालको 
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े� अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं 
आदेश यस�कार रहेको छ :-

त�य ख�ड
�रट िनवेदन बेहोरा

कोिभड-१९ को महामारीको कारणले नेपाल
सरकारबाट घोषणा भएको ब�दाब�दीको समयमा
लैङ्िगक िहसंाबाट �भािवत िवशेषतः मिहला तथा
बािलकाह�ले आकि�मक तथा त�काल उ�ारका
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सेवाह� र अ�य �कारका �याियक सेवाह�मा पह�चँ
नपाई �यायबाट िवमखु ह�नपरी नेपालको संिवधानले 
��याभूत गरकेो मिहला हकको संर�णमा अवरोध
उ�प�न भएको छ भने अ�य कानूनबाट संरि�त हकमा
ग�भीर आघात परकेो छ । �यसैगरी मिहलाको �जनन
�वा��यमा समेत ग�भीर आघात प�ुनकुा साथै राहत
िवतरण, �वार�ेटाइन �यव�थापन र अ�याव�यक सेवा
सिुवधामा मिहलाह�को आव�यकता र सम�याको
उिचत स�बोधन ह�न सकेको छैन । यसका साथै 
िवदेशी मलुकु र भारतका िविभ�न नाकाह�मा
रहेका नाग�रकह� नेपाल �वेश गन� मिहला तथा
बालबािलका बा�या�मक �पमा जोिखमपूण� त�रकाले 
ब�नपुरकेो अव�था िव�मान छ भने मिहला तथा
बालबािलका मनोसामािजक असरबाट गिु�रहेका
छन् । सङ्घीय सरकारबाट गिठत नोबल कोरोना
रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय
सिमितमा मिहलाको सहभािगता नगराएको ह�दँा
सिंवधानले िनि�त ग�रसकेको अव�थामा पिन सरकार
मिहला सहभािगताको स�दभ�मा संवेदनशील भएको
देिखएन । िमित २०७७ साल जे� ६ गते राि��य
सूचना आयोगबाट �ेिषत �ेस िव�ि�ले कोिभड-१९
को सङ्�मण वा �यसैको कारणबाट म�ृय ु भएका
�यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा
म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान �थायी
ठेगानासमेत उ�लेख गन� आदेश गरकेोमा सो िव�ि�को
आदशेले �यि�को संवैधािनक तथा कानूनले ��याभूत
गरकेो गोपनीयताको हकमा समेत ग�भीर असर परकेो
छ ।

सवैंधािनक तथा कानूनी ��ः संिवधानको
��तावना तथा धारा १६, २८, ३५(१)(३), ३८(२)
(३)(४)(५) र ४२(२) ले �द� गरकेो स�मानपूव�क
बा�ँन पाउने हक, गोपनीयताको हक, िनःश�ुक, 
आकि�मक र �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक, 
सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक, 
िहसंाज�य काय� वा शोषण िव��को हक, रा�यका
सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक समावेशी

िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�ने मौिलक हकमा
आघात पन� गएको छ । �य�तै घरले ु िहंसा (कसरु र
सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६, जन�वा��य सेवा
ऐन, २०७५ को दफा ३(१), ४, सरुि�त मात�ृव
�जनन �वा��य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा ३, 
५, ७, ८, १५, २० ले ��याभूत गरेको कानूनी हकमा
समेत आघात परकेो छ । साथै मानव अिधकारको
िव��यापी घोषणाप�, १९४८ को धारा १२, नाग�रक
तथा राजनीितक अिधकारको अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६ को धारा १७, आिथ�क, सामािजक तथा
सा�ँकृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६ को धारा १२ र मिहला िव�� ह�ने सबै 
�कारका भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध,१९७९ को
धारा ७(ख), १२, १४(२)(ख) बाट सिुनि�त हकमा
समेत आघात परकेो छ ।

माग ग�रएको उपचारः कोिभड-१९
र ब�दाब�दीको अव�थामा रा�यले मिहलाका
अिधकारको ��याभूत, �चलन सरं�ण तथा �व��न
गन� िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश, उ��ेषणलगायत
उपय�ु आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

१. िमित २०७७।०२।०६ मा राि��य सूचना
आयोगबाट �वा��य तथा जनस�ंया
म��ालयलाई कोिभड-१९ बाट सङ्�मण
वा �यसैको कारण म�ृय ुभएका �यि�ह�को
िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा
म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान
र �थायी ठेगानासमेत उ�लेख गन� जारी
गरकेो आदेशय�ु �ेस िव�ि�ले �यि�को
गोपनीयताको हक उ�लङ्घन ह�ने र
सामािजक िवभेदसमेत ह�न जान स�ने ह�दँा
उ� आदशेय�ु �ेस िव�ि� उ��ेषणको
आदेशले बदर गरी िवप�ीह�को नाउमँा
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

२. िमित २०७६।११।१७ मा सङ्घीय सरकारले 
बनाएको उ�च �तरीय सिमितमा एकजना
पिन मिहला सहभािगता नह�नलेु समानपुाितक
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समावेशी िस�ा�तको आधारमा नीित िनमा�ण
�ि�यामा सहभागी ह�ने हकलाई ल�याएको
ह�दँा मिहला सहभािगता गनु�  गराउन ु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

३. कोिभड-१९ को सङ्�मण, यसबाट िसिज�त
ब�दाब�दीलगायतका अव�थामा लैङ्िगक
िहसंाबाट �भािवत िवशेषत: मिहलाह�का
लािग उिचत आकि�मक तथा त�काल
उ�ारका सेवाह�लगायत �याियक सेवाको
पह�चँमा �ाथिमकताका साथ उिचत, पया��त
र �भावकारी �पमा उपल�ध ह�ने कुराको
सिुनि�त गरी मिहलाको सरुि�त मात�ृव र
�जनन �वा��यस�ब�धी हक सिुनि�त गरी
पाउन परमादेशको आदेश जारी पाऊँ ।

४. �वा��य �े�मा अ�पङ्ि�मा रहेर
आ�नो भूिमका िनवा�ह ग�ररहेका मिहला
�वा��यकम�, सरु�ाकम�, प�कार तथा
अ�याव�यक सेवामा खिटएका मिहलाह�को
�वा��य सरु�ा सिुनि�त गन� PPE लगायत
�वा��य सरु�ाका आव�यक सरसामान
तथा उपकरणह� त�काल उपल�ध गनु�  
गराउन ुभ�ने परमादेशको आदेश ग�रपाऊँ ।

५. वैदेिशक रोजगार, अ�ययनलगायत अ�य
िविवध कारणले भारत तथा अ�य िविभ�न
िवदेशी मलुकु र िविभ�न नाकाह�मा रहेका
नाग�रकह�लाई नेपाल �वेश गराउदँा मिहला
तथा बालबािलकालाई �ाथिमकताका साथ
�वेश गराउने र लैङ्िगकमै�ी �वार�ेटाइनको
�यव�था गन�समेत परमादेशको आदेश जारी
ग�रपाऊँ ।

६. मिहलाह�मा पन� गएका असर, �भाव
र �यूनीकरण तथा समाधानका लािग
�भावकारी मनोसामािजक सेवा �वाह
�ाथिमकताका साथ गन� गराउन र नेपाल
सरकारले गन� हरके नीित िनमा�ण �ि�यामा
मिहलाको सहभािगता सिुनि�त गनु�  गराउन ु

भ�ने उपय�ु आदेश ग�रपाऊँ ।
७. कोिभड-१९ ज�ता �वा��य महामारी, अ�य

�कारका �ाकृितक वा मानव िनिम�त �कोप
वा िवपत् को अव�थामा सबैभ�दा बढी मिहला
तथा बालबािलका पीिडत र �भािवत ह�ने 
भएकोले �य�ता िवपत्, �कोप वा महामारीका
अव�थामा लैङ्िगकमै�ी �यव�थापन तथा
�यायोिचत स�बोधन र �यायमा पह�चँ सिुनि�त
गन� महामारी तथा �कोपस�ब�धी एक�कृत
कानून (Pandemic Law) को आव�यकता
भएकोले सोबामोिजमको कानूनको तजु�मा
गन� गराउन परमादेशसिहतको उपय�ु अ�य
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश
जारी ह�न नपन� भए आधार, कारणसिहत यो आदेश
�ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो
आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई �यादिभ�
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार
पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको मागको स�ब�धमा
िवषयव�तकुो �कृित र मह�वलाई िवचार गदा�, दवैु 
प�को छलफलप�ात् िनण�यमा प�ुदा मनािसब ह�ने 
भएकोले िमित २०७७।०२।२० गते अ�त�रम आदेश
जारी गन� नगन� िवषयमा ह�ने छलफलमा उपि�थत ह�न ु
भनी िवप�ीलाई सूचनाको �यादसमेत िदन ुभ�नेसमेत
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७७।२।१६ को
आदेश ।

गृह म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
नेपालको संिवधानले �वा��यलाई जनताको

मौिलक हकको �पमा �थािपत ग�रसकेको स�दभ�मा
कुनै पिन बेला ह�नस�ने �वा��यस�ब�धी िवपद ्
�यव�थापन त�काल गन�, जनउ�रदायी एव ं कुशल



नेपाल कानून पि�का, २०७७, असोज

1236

�यव�थापनको मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र
साधनको अिधकतम प�रचालन गरी �ा� भएका
उपलि�धको र�ा गद� नाग�रकको िजउ �यान �वा��य
�व��न, संर�ण, सधुार र पनु�था�पना गन� यस
म��ालयसमेतको सि�यता रहने छ । नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालय संिवधान तथा कानूनको प�रपालना
गरी, गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई साकार
पान� र नाग�रकका सिंवधान तथा कानून �द� हक, 
अिधकारको स�मान संर�ण एवं संव��न गन� कुरामा
�ितव� रहेको छ । गहृ म��ालयको के-क�तो काम
कारबाहीबाट �रट िनवेदकलाई के क�तो मका� पन�
गएको हो भ�ने िवषयमा �रट िनवेदनमा कुनै पिन
आधार र कारण देखाउन नसकेकाले �रट िनवेदन
खारजे ग�रपाऊँ ।

कानून, �याय तथा ससंदीय मािमला म��ालयको
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ

सव��थमतः यस म��ालयको के क�तो
कामकारबाही वा िनण�यबाट िनवेदकको के क�तो
कानूनी तथा संवैधािनक अिधकारमा आघात प�ुन
गएको हो ? सो स�ब�धमा �रट िनवेदन िजिकरमा
कुनै कुरा उ�लेखस�म गन� नसकेको ह�दँा िवनाआधार
र कारण यस म��ालयलाई िवप�ी कायम गरी �रट
िनवेदन दायर गन� िम�ने पिन होइन । नोबल कोरोना
रोगको सङ्�मण (कोिभड-१९) िव��यापी�पमा
फैिलदँो �ममा रहेको र िछमेक� मलुकुह�समेत यसबाट
�भािवत भएको त�कालीन अव�थामा स�भािवत
सङ्�मणको रोकथाम तथा िनय��णका लािग नेपाल
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।११।१८ को
िनण�यानसुार माननीय उप�धानम��ी तथा र�ाम��ीको
सयंोजक�वमा “नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा
िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित” गठन
भई ि�याशील रहेको िविश� अव�था हो । साथै 
यस सङ्�ामक रोगलाई फैलनबाट रो�नको लािग
सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोिजम नेपाल

सरकारले िमित २०७६ चै� ९ मा जारी गरकेो आदेश
नेपाल राजप�मा �कािशत भई पटक पटक थिपदँै 
आएको छ । कोरोना महामारीको िवषम प�रि�थितमा
समेत मिहला तथा बालबािलकाउपर ह�नस�ने िहसंा
िनय��ण गन� तथा रा�यका संय��मा मिहलाको
सहभािगता गराउनेस�ब�धी िवषय छ, त�स�ब�धमा
नेपाल सरकारले मिहलाउपर ह�न स�ने िहसंा िनय��ण
गन� स�ब�धमा मिहला िहसंा िव�� शू�य सिह�णतुाको
नीित अवल�बन गद� नीितगत तथा कानूनी �यव�था गरी
काया��वयन गद� आएको छ । जहासँ�म महामारी तथा
�कोपस�ब�धी एक�कृत कानूनको तजु�मा गराउन ुभ�ने 
िनवेदन िजिकर छ, त�स�ब�धमा मलुकुमा के क�तो
नया ँकानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के क�तो
संशोधन वा प�रमाज�न गन� भ�ने िवषय िव�ाियक�
बिु�मता एवम् �े�ािधकार (Legislative Wisdom
or Exclusive Legislative Competence) को
िवषय भएकोले यस म��ालयको नाममा आदेश जारी
ह�नपुन� पिन होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

यस अदालतको िमित २०७७।२।२७ को अ�त�रम
आदेश

यसमा अ�त�रम आदेश जारी ह�नपुन� िवषयमा
िनवेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा
तथा िव�ान् अिधव�ाह�ले मूलतः “नोबल कोरोना
रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय
सिमित” मा मिहलाह�को �ितिनिध�व नरहेको, 
महामारीको �ममा घरले ु िहसंाको घटना बढेको, 
मिहलाह�को �जनन �वा��यको र�ा ह�न नसकेको, 
सीमा �वेश तथा �वा��य परी�ण र �वारिे�टनह�मा
मिहलाह�लाई �ाथिमकता निदइएको र अल�गै रहने 
ब�ने �यव�था नग�रएको आिद कुराह� उठाउन ु
भएको छ ।

नेपालको संिवधानले मिहलाह�समेतको
�ितिनिध�व रहने समावेशी रा�य संय��को प�रक�पना
गरकेो छ । सिंवधानको ��तावना, धारा १८(३) को
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�ितब�धा�मक वा�यांश, धारा ३८(४), धारा ४२
र धारा ४३ समेतका �यव�थाह��ारा ��याभूत
हकह�का स�दभ�मा कोिभड महामारीसगँ स�बि�धत
उ�च �तरीय संय��मा मिहलाह�को सहभािगता
रहनपुछ� भ�न ु संिवधानका �यव�थाह��ित रा�य
सयं��को पूण� आ�था र समप�ण रहनपुछ� भ�न ुनै ह�दँा
सिंवधानको यो अिभ�लाई िवप�ीह�ले हेन� स�ने र
नहे�रएमा अि�तम सनुवुाइ ह�दँा िवचार ह�न स�ने नै 
देिख�छ ।

अ�त�रम आदशे�ारा त�काल स�बोधन
ग�रनपुन� कुराह�मा म�ुय �पमा �जनन �वा��यको
र�ा, सरु�ा र गो�यतासगँ स�बि�धत िवषय उठाइएकोले 
सोही िवषयह�सगँ सीिमत रही संिवधानको धारा १३३
र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९
समेत बमोिजम देहायबमोिजम गन�, गराउनको लािग
अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको छ:

१. कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा
यसअिघ िविभ�न िमितह�मा यस
अदालतबाट िविभ�न आदेशह� जारी
भएका छन् । ती आदेशह�को म�ुय �योजन
महामारीबाट �भािवत जनताह�को के 
कसरी �भावकारी �पमा र�ा गन� सिक�छ
भ�ने नै हो । सिंवधान �द� हकह�को र�ा
गनु�  यस अदालतको कत��य हो । संिवधानको
र�ा गदा� नै संिवधानले हामी सबैको र�ा
गन� स�छ भ�ने मा�यतामा आदेशह� जारी
भएका ह�न् । ती कुनै �याियक मह�वाकां�ा
वा लहडका उपज होइनन् । यसै �ममा िमित
२०७७।१।५ मा आदशे जारी ह�दँा पैदलै 
घर फिक� रहेका �यि�ह�लाई सरु�ापूव�क
र िनःश�ुक यातायातको �यव�था गरी घर
प�ुयाउन ु भनी आदशे गन� �ममा “मिहला, 
बालबािलका, �ये� नाग�रक, शारी�रक
�पमा अ�व�थ �यि�ह�को िवशेष सरु�ा
गनु�  र �ाथिमकतामा रा�न”ु भ�नेसमेत

उ�लेख भएकै छ । यसो भ�नकुो म�ुय कारण
कोिभड भाइरसले कसैलाई नछाड्ने भए पिन
यसको �भाव भने सबैमा बराबर नह�ने भएर नै 
हो । महामारीबाट मिहला र िवशेषतः स�ुकेरी, 
गिभ�णी वा स-साना बालबािलकासिहतका
मिहला, व�ृ तथा अ�व�थ अव�थामा रहेका
�यि�ह�को िवशेष �पमा र�ा गनु�पन� ह�दँा
�य�ता �यि�ह�लाई नेपालको सीमामा
�वेश गदा�को अव�थादेिख �वारिे�टन वा
आइसोलेसनमा रहदँा सरु�ासाथ अलग
राखी िवशेष हेरचाहको �यव�था गन� ।

२. ब�दाब�दीको अव�थामा मिहलाह�ले िवशेष
�पमा घरले ु र अ�य �कारका िहसंाह�
भो�नपुरकेा कुरा उठेका छन् । नेपालको
संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले 
िहंसाज�य काय� र शोषणलाई द�डनीय
घोिषत गरकेो छ । यो हकको उपयोग
मिहलाह�लाई �यायमा सहज पह�चँ
सिुनि�त ह�दँा मा� ह�न स�ने ह��छ । तसथ�, 
ब�दाब�दीको कारण देखाई घरले ु िहसंा 
(कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४
बमोिजम पन� उजरुी िलन र �यसमा गनु�पन� 
कानूनबमोिजमको अनसु�धान कारबाही
आिद नरो�न ु भनी िवप�ीह�लाई सूिचत
गनू� । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा
(२) बमोिजम उजरुी पन� आए त�काल दता�
गरी कानूनबमोिजम त�कालै आव�यक
काय� गन� भनी सबै िज�ला अदालतह�लाई
सव��च अदालतबाट लेखी पठाउनू ।

३. मिहलाउपर ह�ने िहसंाका स�दभ�मा राि��य
मिहला आयोगमा एउटा ११४५ नं. को
हे�प लाइन टेिलफोन रहेको तर सो हे�प
लाइनबाट कुनै कारबाही ह�न नसकेको
भ�ने िजिकर बहसमा उठ्यो । तसथ� यसमा
के कसो भएको हो हेन� र मिहलाह�को
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सरु�ा, िहत र�ामा कुनै पिन �ितकूल
�भाव पन� निदन ुर म��ालयको तहबाट थप
हे�प लाइनको �यव�था गनु�  भनी िवप�ी
मिहला बालबािलका तथा �ये� नाग�रक
म��ालयलाई लेखी पठाउनू ।

४. कोिभड-१९ को कारण मिहलाह�को �जनन
�वा��यमा �ितकूल असर परकेो भ�ने 
कुरा िनवेदनमा उठाइएको छ । नेपालको
सिंवधानको धारा ३८(२) ले सरुि�त मात�ृव
र �जनन �वा��यलाई मिहलाको हकको
�पमा ��याभूत गरकेो छ । यो हकको �चलन
सहज �पमा ह�नपुछ� र कुनै पिन हालतमा
रोिकन ु ह�दैँन । गभ�वती मिहलाह�को समय
समयमा ग�रनपुन� �वा��य परी�ण र उनीह� 
तथा नाबालक िशश ु बालबािलकाह�ले 
िलनपुन� खोप तथा सईुह� �ा� गन� कुरालाई
कुनै �पमा पिन �भािवत ह�न निदनू ।

५. िनवेदनमा �भािवत �यि�को गो�यताको
हकको कुरा पिन उठेको छ । एकातफ� �यि�को
गो�यताको हक अनित��य छ भने अक�तफ�
सरकार�ारा जनिहतमा सूचनाह� जारी
गनु�पन� ह��छ । तसथ� �भािवत �यि� तथा
िनजको प�रवारमा पन� स�ने असरसमेतलाई
िवचार गरी स�बि�धत �यि�को सहमितले 
मा� �यि�गत सूचनाह� �चार �सार गन� 
गराउनू । िनवेदनमा उठाइएका र बहसमा
िजिकर िलइएका अ�य कैय� कुराह�मा
यसअिघ यस अदालतबाट ०७६-WO-
०९३३, ०७६-WO-०९३८, ०७६-WO-
०९५८ लगायतका �रट िनवेदनह�मा
िविभ�न िमितमा आदेश भइसकेका र
��ततु आदशेलाई पिन आनषुङ्िगक �पमा
हेरी काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी ��ततु
आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

राि��य सूचना आयोगका तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ

हाल िव��यापी महामारीको �पमा फैिलएको
कोिभड-१९ का स�ब�धमा सङ्�िमत वा म�ृय ुभएको
�यि�को गोपनीयताको हकका स�ब�धमा राि��य
सूचना आयोग जानकार र संवेदनशील छ । कितपय
अव�थामा �यि�गत �कृितका सूचनाह� �काशन, 
�सारण तथा सामािजक स�जालमा साव�जिनक
भइरहेको पाइएको र यसबाट स�बि�धत �यि� र
प�रवारमा द:ुखदायी र दरुगामी �भाव पन� ह�नस�छ ।
कोरोना भाइरसबाट सङ्�िमत �यि�को �थायी ठेगाना
र अिहले बसोबास ग�ररहेको �थान वा सङ्�मण
ह�दँाको �थान फरक फरक ह�न स�ने र एउटा मा�
�थानका बारेमा उ�लेख गदा� सव�साधारणमा �म
तथा अ�यौलता ह�ने भएकोले यसरी �वाह भइरहेको
सूचनामा थप �प� गराई सव�साधारणमा िसज�ना
भएको अ�यौल हटाउन आव�यक देिखएकोले 
राि��य सूचना आयोगबाट िमित २०७७।०२।०६
मा सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा २८
ले साव�जिनक िनकायले आफूसम� रहेका �यि�गत
�कृितका सूचनाह� अनिधकृत �काशन र �सारण
नह�ने गरी सरं�ण ग�ररा�नपुन� छ भ�ने �यव�था
गरकेोतफ� �यानाकष�ण गराउदँ ै कोरोना भाइरसको
सङ्�मण वा यसैका कारण म�ृय ुभएका �यि�ह�को
िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा म�ृय ु ह�दँाका
बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगानास�म
उ�लेख गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐनको दफा १९
को ख�ड (ट) बमोिजम आदेश जारी भएको हो ।
अत: िनवेदकले उ�लेख गरबेमोिजम राि��य सूचना
आयोगबाट �यि�को वैयि�क गोपनीयतामा असर
पन� कुनै आदेश वा िनण�य भएको छैन । यसरी राि��य
सूचना आयोगबाट सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४
को दफा १९ को ख�ड (ङ) बमोिजम आयोगलाई �ा�
अिधकारको �योग गरी भएको आदेशबाट कुनै पिन
�यि�को वैयि�क गोपनीयताको हकको उ�लङ्घन
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ह�ने नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

सङ्घीय ससंद् सिचवालयको तफ� बाट परकेो
िलिखत जवाफ

िवप�ी िनवेदकह�ले दाबी िलनु भएको
िवषयमा सङ्घीय संसद् सिचवालयको के क�तो
काम, कारबाही वा िनण�यबाट िनवेदकह�को के क�तो
सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन भएको
हो ? भ�ने स�ब�धमा िनवेदनमा कुनै कुरा उ�लेख
नभएको ह�दँा �रट िनवेदन �थम�ि�मा नै खारजेभागी
छ । कोिभड-१९ ज�ता �वा��य महामारी, अ�य
�कारका �ाकृितक वा मानव िनिम�त �कोप वा िवपदक्ो
अव�थामा सबैभ�दा बढी मिहला तथा बालबािलका
पीिडत र �भािवत ह�ने भएकोले �य�ता िवपद,् �कोप
वा महामारीको अव�थामा मिहला र बालबािलकाको
आव�यकता तथा सम�याह�को �यव�थापन, 
लैङ्िगकमै�ी एवम् �यायोिचत स�बोधनका लािग
मिहला तथा बालबािलकालाई िवशेष वग�को �पमा
मा�यता िदई �यायमा पह�चँ सिुनि�त गन�का लािग
�कोपस�ब�धी एक�कृत कानून (Pandemic Law) 
को तजु�मा गनु�  गराउन ुभ�ने िवषय छ, त�स�ब�धमा
नेपाल सरकारबाट सोअन�ुपको िवधेयकको म�यौदा
सङ्घीय संसद ्मा ��ततु भएमा संसदीय िविध र
�ि�याबमोिजम िवधेयक पा�रत गन� स�दभ�मा यस
सिचवालयबाट आव�यक �शासक�य सहयोग रहने 
नै ह�दँा यस सिचवालयको नाममा �रट िनवेदकको
मागबमोिजमको कुनै पिन आदेश जारी ह�नपुन� होइन, 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको तफ� बाट
परकेो िलिखत जवाफ

कोिभड-१९ बाट सङ्�िमत तथा सोका
कारण म�ृय ुह�नेह�को िववरण साव�जिनक गदा� िनजह� 
तथा िनजह�को प�रवार�ित ह�ने सामािजक िवभेद र
िनजह�को गोपनीयताको हकको स�ब�धमा म��ालय
सदैव सजग सतक� रहदँै िववरण साव�जिनक गन� ग�रएको

छ र म��ालयले गोपनीयताको हकको सदैव स�मान
गद�छ । अक�तफ� यो सङ्�मण एक �यि�बाट अक�
�यि�मा त�कालै फैलने भएको ह�दँा अ�य �यि�लाई
सङ्�िमत ह�नबाट जोगाउन तथा समदुायलाई सरुि�त
रा�न सङ्�िमत �यि�को स�पक� मा आएका �यि�को
�ेिसङ र �यािकङ गन� काय�समेत यसै म��ालयको
�े�ािधकारको िवषय भएको ह�दँा उ� �योजनको
लािग सङ्�िमत �यि�को यथाथ� िववरण आव�यक
ह��छ । यस प�रि�थितमा यस म��ालयले WHO को
मापद�डबमोिजम काय� ग�ररहेको छ ।

कोिभड-१९ को यस महामारीको समयमा
समेत सिंवधान�ारा �द� नाग�रकको आधारभूत
�वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक, मिहलाको
सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यको हक तथा
लैङ्िगक िहंसा �भािवत, मानिसक �वा��य सम�यामा
परकेा, दघु�टनामा परकेा �यि�, आकि�मक �वा��य
उपचार आव�यक पन� �यि�लगायत नाग�रकह�को
�वा��य उपचार �ा� गन� हक सिुनि�त गन�का
लािग सबै �वा��य स�ंथाह�लाई आफूले �दान
गन� �वा��य सेवाह� सचुा� गन�, म��ालयले पटक
पटक अ�पतालह�लाई िनद�शन िदनकुा साथै समय
समयमा �ेस िव�ि�समेत जारी गन� गरकेो छ । यस
स�ब�धमा नेपाल मेिडकल काउि�सलले समेत सबै 
अ�पतालह�ले �वा��य उपचारको �यव�था
िमलाउन िव�ि� जारी गरकेो छ । सरकारको िनद�शनको
अव�ा गन� अ�पताललाई �प�ीकरण सोिधएको छ ।
लकडाउनको अविधमा िबरामीलाई अ�पताल आउन
जानका लािग सहज ह�ने स�दभ�लाई म�यनजर गररे
िबरामीको उपचार �यव�थापनमा सहजीकरण गन�
पेसे�ट �ा�सफरिटमस�ब�धी िनद�िशका तयार गरी
�यसअनसुार काय� ग�रदँै आइएको छ ।

नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट
ड�ल.ुएच.ओ. को गाइडलाइनबमोिजमको
�वार�ेटाइनस�ब�धी काय�िविध �वीकृत भई लागु
भएको र उ� काय�िविधबमोिजम �वार�ेटाइनको
�यव�थापन तथा गणु�तरको अनगुमन के��ीय
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कोिभड-१९ �ाइिसस �यानेजमे�ट से�टर र
�देश�तरीय कोिभड-१९ �ाइिसस �यानेजमे�ट
से�टरले तथा िज�लाको कोिभड-१९ �ाइिसस
�यानेजमे�ट से�टरले गन� �यव�था िमलाइएको छ
भने �वार�ेटाइनको लािग चािहने �वा��यकम�को
�यव�थापन म��ालय, �देश सरकार तथा स�बि�धत
�थानीय तहको आपसी सम�वयमा गन� ग�रएको छ । 
�वार�ेटाइनमा ब�दा अपनाउन ुपन� काय�िविध िनयम
फाराम तयार पारी वेबसाइटमाफ� त सबैको पह�चँमा
प�ुयाइएको छ ।

हाल �चलनमा रहेको सङ्�ामक रोग ऐन, 
२०२० ले सङ्�मणको महामारीको समयमा नेपाल
सरकाले आव�यक �यव�था गन� स�ने र नेपाल
सरकारले गरकेो �यव�था काया��वयनमा बाधा गन� तथा
सो �यव�थाको उ�लङ्घन गन�लाई सजायसमेतको
�यव�था गरकेो छ भने जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५
ले आपत् कालीन �वा��य सेवाको �यव�थापन, 
जन�वा��य िवपदको घोषणा �यव�थापन, सङ्�ामक
रोगको रोकथाम, सूचना �यव�थापन तथा उपचारको
�यव�थापन ज�ता िवषयह� पया�� मा�ामा �यव�था
गरकेो ह�दँाह�दँै महामारी तथा �कोप िनय��णस�ब�धी
छु�ै कानून िनमा�ण गरी रा�यलाई थप आिथ�क �ययभार
िसज�ना गन�समेत मनािसब नह�ने िव�मान अव�थामा
मागदाबीबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� होइन, �रट
िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

मिहला बालबािलका तथा �ये� नाग�रक
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ

 िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख
गरबेमोिजम मिहला तथा बालबािलकाको आव�यकता, 
सम�याह�को �यव�थापन तथा िवपत्, �कोप वा
महामारीको अव�थामा मिहला, बालबािलकाको
आव�यकता र सम�याह�को �यव�थापन, मिहला
तथा बालबािलकालाई िवशेष वग�को �पमा मा�यता
िदई �यायमा पह�चँ सिुनि�त गन� माग राखी यस मिहला, 
बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयसमेतलाई

िवप�ी बनाई िदन ुभएको �रट िनवेदनमा, यस म��ालय
संिवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान
गन� �ितव� छ । नेपालको सिंवधानको धारा ३८ मा
रहेको मिहला हकको काया��वयन स�ब�धमा यस
म��ालय �ितव� भई सोस�ब�धी देहायबमोिजमका
िविभ�न काय�ह� गद� आइरहेको छ:

१. यस म��ालयको िमित २०७७/०२/२०
को िनण�यबाट गभ�वती र स�ुकेरी मिहलाको
िवशेष संर�ण गन� �वा��य तथा जनस�ंया
म��ालयलाई लेखी पठाइएको बेहोरासमेत
अनरुोध छ ।

२. िमित २०७७/२/२० को प�बाट कोिभड-
१९ महामारीको कारण रोजगार गमुाएका
संकटाप�न समदुायका मिहला तथा ितनका
प�रवारलाई काय��ममा �ाथिमकताका साथ
स�बोधन गन� उ�ोग, वािण�य तथा आपूित�
म��ालय, कृिष तथा पशपु�ंी म��ालय र �म, 
रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयलाई
प�ाचार ग�रएको ।

३. िमित २०७६/१२/२१ मा राहत
िवतरणका लािग िवशेष सरं�ण गनु�पन�
�े�लाई �ाथिमकतामा रा�ने स�ब�धमा
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयमाफ� त ७५३ वटै �थानीय तहमा
प�ाचार ग�रएको ।

४. नेपाल टेिलिभजनलगायत आमस�चारको
मा�यमबाट कोिभड-१९ ले पन� �भाव, 
रोकथाम, लैङ्िगक िहसंा �यूनीकरण, 
बालबािलकाको सरु�ा, अपाङ्गता भएका
�यि�को �याहार, ससुारलगायतका
जनचेतनामूलक स�देश �सारणमाफ� त
जागरण ग�रएको ।

५. िवपद ्को समयमा चलायमान ह�ने Gender
In Humanitarian Action (GHIA) को
मा�यमबाट लैङ्िगक िहंसा �यूनीकरणका
लािग सरोकारवालाबाट उठान भएका
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सवालबमोिजम िनकायगत सम�वय
ग�ररहेको ।

६. �वार�ेटाइन�थल अनगुमनका लािग यस
म��ालय तथा UN Women को सहकाय�मा
लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरण
�जसूुची (चेकिल�) तयार पा�रएको ।

७. राि��य मिहला आयोगबाट कोिभड-१९ बाट
पन� �भाव, रोकथाम गन� िविभ�न पहलह� 
ह�दैँ आएको छ:
क. मिहला िहसंाका घटनाका उजरुी फोनको

मा�यमबाट ज�मा १९०७ वटा फोन
कल िलएकोम�ये जानकारी कल ९८९
र �यसको फलोअप कल ज�मा ९१८
िलएको ।

ख. राि��य मिहला आयोग र गैरसरकारी
सं�थाको संय�ु पहलमा िविभ�न
सेवाह� िददँ ै आइरहेको छ । ज�तैः
मनोसामािजकपरामश� (४८३जनालाई), 
कानूनी परामश� (१९२), कानूनी
म�ुास�ब�धी काय� (१६), अदालतमा
�ितर�ा (८), सरं�ण (४: जसम�ये ३
जना साथी सं�थामा र १ जना CWIN
मा), मानिसक �वा��य सेवा (मनोिवमश�
७), Emergency Relief (१६), र
Recreational Activities (८ जना) 
लगायतका सेवाह� सि�य �पले �दान
गद� आइरहेको छ ।

�यसैगरी यस ब�दाब�दीको अव�थामा पिन
यस म��ालयबाट मिहला र बािलकाह�का लािग
उिचत आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवाह� 
स�चालन भइरहेका छन् र दोषीलाई कारबाहीको
दायरामा �याउने काय� पिन भइरहेको छ । तसथ�, 
यस म��ालयले स�दो �पमा यस िवपद् को समयमा
सवंेदनशील रही �ाथिमकताका साथ काय� ग�ररकेो
ह�दँा यस म��ालयको हकमा ��ततु �रट िनवेदन
खारजे ग�रपाऊँ ।

नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण
उ�च�तरीय सम�वय सिमित िवघटन भई सोको
तफ� बाट COVID-19 Crisis Management
Center को िनद�शक सिमितको तफ� बाट तथा
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को
काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ

नेपाल सरकार नाग�रकका संिवधान तथा
कानून �द� हक, अिधकारको पूण� ��याभूित गन�
�ितव� छ । �वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, 
गणु�तरीय तथा सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ
�थािपत गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी
भई काया��वयनमा छ । कोिभडको महामारी िनय��ण
स�ब�धमा सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० काया��वयनमा
रहेको र यसै ऐनबमोिजम सङ्�ामक रोगका स�ब�धमा
िवशेष �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी राि��य
�वा��य नीित, २०७६ काया��वयनमा रहेको छ ।
�वा��यस�ब�धी िवपद ् �यव�थापन त�काल गन�, 
जनउ�रदायी एव ं कुशल �यव�थापनको मा�यमबाट
आव�यक सबै �ोत र साधनको अिधकतम प�रचालन
गरी उपलि�धको र�ा गद� �वा��य �े�मा िव�मान नया ँ
चनुौतीलाई सही ढङ्गले स�बोधन गरी नाग�रकको
�वा��य �व��न, संर�ण, सधुार र पनु:�थापना गन�
राि��य �वा��य नीित, २०७६ लाग ुभई सोहीबमोिजम
काम कारबाही भइरहेको छ । िवदेशबाट नेपाल आउन
चाहने तथा िवदेशमा अ�ठेरोमा परकेा नेपालीको
लािग �वदेश आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, 
२०७७ जारी भई सोही आदेशबमोिजम �ाथिमकताको
आधारमा �वदेश आउने �म जारी छ । कोिभड-१९
को रोकथाम िनय��ण र उपचारको लािग आव�यक
कोषको समेत �यव�था ग�रएको छ ।

कोिभड-१९ को रोकथाम, िनय��ण, उपचार, 
औषधी तथा �वा��य साम�ीह�को उपल�धता, 
आगमन �यव�थापन, �वारिे�टन �थलह�को 
िनमा�णलगायतका काम कारबाही सम�वया�मक 
�पमा गन� नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित 
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२०७६।११।१८ को िनण�यले उप�धान एवं 
र�ाम��ीको संयोजक�वमा नोबल कोरोना रोग रोकथाम 
तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित गठन भई 
सो सिमितबाट नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा 
िनय��णका स�ब�धमा आव�यक काय� भइरहेकोमा 
यसस�ब�धी काय� एकै िनकायबाट ह�न उ� सिमित 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद्को िमित २०७७।२।२८ 
को िनण�यबाट िवघटन भई COVID-19 Crisis 
Management Center को िनद�शक सिमितलाई 
पनुग�ठन गरी सो सिमित ि�याशील भई सोस�ब�धी 
काम कारबाही भइरहेको छ ।

जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को 
प�र�छेद-६ मा आपत् कालीन �वा��य सेवा तथा 
�यव�थापनसिहतका �वा��य सेवास�ब�धी 
�यव�था रहेको र सोहीबमोिजम �वा��य सेवाको 
�यव�थापनसमेतका काम कारबाही भइरहेको छ । 
िवदेशबाट आएकालाई �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयले िनधा�रण गरकेो मापद�डबमोिजमको 
�ोटोकल पालना गन� गरी �वारिे�टनमा रा�ने 
�यव�था ग�रएको छ । कोिभड-१९ को कारण पन� जाने 
असरलाई �यान िददँै मिहला तथा बालबािलकालाई 
�भािवत ह�न निदन िवशेष �यव�था ग�रएको छ । 
यस िवषम प�रि�थितमा गभ�वती र नाबालकलाई 
पिहलो �ाथिमकतामा राखी त�काल उपचार र 
उ�ारसिहतका आव�यक काय� स�बि�धत म��ालय 
तथा मातहतका िनकायबाट भइरहेको छ । कोिभड-
१९ बाट सङ्�िमतको पिहचान गरी उपचार गन� र 
�य�ती सङ्�िमत एव ंिनजको स�पक� मा रहनेको समेत 
क�ट्याक �ेिसङ गरी �वा��य परी�ण ह�दँै आएको 
छ । यस काय�मा खिटने �वा��यकम�लगायत स�पक� मा 
रहने सरु�ाकम� तथा अ�य कम�चारीलाई आव�यक 
पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट (िपिपई) लगायत 
अ�य सरु�ाका सामा�ीह�को �यव�था ग�रएको छ । 
कोिभड- १९ को परी�ण तथा उपचार िन:श�ुक ह�ने 
�यव�था ग�रएको ह�दँा मिहला �वा��यकम�का हकमा 
मा� िपिपईको उिचत �ब�धका लािग िवषय उठान गरी 

िनवेदन गनु�पन� कुनै कारण देिखदैँन । तसथ�, कोिभड-
१९ को महामारी स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट 
मािथ उ�लेख भएअनसुार आव�यक स�पूण� काय� 
एव ं �यव�थापन ह�दँै आएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाऊँ ।

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

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक
अिधव�ा�य �ी रोशनी पौडेल, �ी सरोजकृ�ण िघिमर े
र िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र�
अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी राघवलाल वै�, 
�ी रिवनारायण खनाल, �ी खगे���साद अिधकारी, 
�ी नारायण�साद अिधकारी, �ी शेरबहादरु के.सी., 
�ी उषा म�ल पाठक, डा.�ी च��का�त �वाली, 
िव�ान् अिधव�ाह� �ी टीकाराम भ�राई, �ी
सिुनलकुमार पोखरले, �ी मेघराज पोखरले,  �ी
ख�मबहादरु खाती, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी
सर�वती �े�, �ी िवकास भ�राई, �ी अन�तराज
लइुटेँल, �ी अ�ज ु काय�थ, �ी �ीधरा कुमारी
पडुासैनी, �ी मिनषकुमार �े�, �ी रामे�र नेउपाने, �ी
िव�ण ुब�याल, �ी शाि�तदेवी खनाल, �ी िव�णमुाया
भसुाल, �ी ल�मीदेवी रावल, �ी शभुास बढुाथोक�, 
�ी र�ा ब�याल, �ी ल�मी थापा खड्का, �ी मकुु�द
अिधकारी, �ी रिजता थापा, �ी स�तोष भ�डारी, 
�ी इि�दरा िसलवाल, �ी अिमता गौतम (पौडेल),�ी
सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी नवराज
पा�डे, �ी कमल कोइराला, �ी सभुनराज आचाय�, 
�ी  िवना  पा�डे, �ी पंकजकुमार कण�, �ी जनकराज
आचाय�, �ी िबशालकुमार उपा�याय, �ी िबरभ�
जोशी, �ी जनक िसंह साउद, �ी फश�मायादेवी मगर, 
�ी हिसना �धान, �ी सिृ� �या�योले कोिभड-१९ को
असर सबै जनालाई रहेको छ तर मिहलाह� अ�भ�दा
अझ बढी �तािडत छन् । महामारीको समयमा घरले ु
िहंसा बढेको, बला�कार र यौनज�य िहंसाह�ले ��य
पाएको तथा Cyber Crime ह� पिन बढेको अव�था
छ । महामारीको िवषम प�रि�थितमा मिहलाह�को
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�जनन �वा��य र सरुि�त मात�ृवस�ब�धी संिवधान
र कानून �द� हकह�लाई �ाथिमकतासमेत निददँा
कितपय स�ुकेरी मिहलाह�ले �यान गमुाएकोसमेत
ि�थित रहेको छ । यसरी कोिभड-१९ को परी�ण, 
रोकथाम, उपचार, उ�ार र पनु�था�पनामा सरकार
�भावकारी र लैङ्िगक संवेदनशील भएको
देिखदँनै । सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० र जन �वा��य
ऐन, २०७५ ले मिहलाको आव�यकतालाई उिचत
�पमा स�बोधन गन� सकेको पाइदँनै । नेपालको
सिंवधानले मिहला भएको आधारमा िवभेद गन� नपाउने 
तथा समानताको सिुनि�तता गन� पन� �यव�था गरकेो
छ । समानताको कुरा गदा� पिन नेपालले Substantive
Model of Equality With Corrective Approach
लाई �ब��न गरकेो छ । WHO लगायत UN System
ह�ले पिन कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा
भएको मिहला िव��को िहसंा, सङ्�मणको
आधारमा भएको वा ह�न स�ने भेदभाव, ला�छना
रो�न तथा मानिसक तनावह�को �यव�थापन, 
स�बोधन र उपचारको लािगसमेत माग�दश�नह� 
िनमा�ण गरेको छ । महामारीको समयमा पिन मिहलाको
फरक अनभूुित रहेको र �य�तो अनभूुित प�ुषले गन�
स�दनै । कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा
रा�यको तयारी (Preparedness), स�बोधन
(Response) र पनुला�भ (Recovery) को तीनवटै 
आधारमा �भावकारी लैङ्िगक संवेदनशीलतासिहतको
उ�रदायीपूण� सरंचना र सेवाको सिुनि�तता गनु�  
रा�यको दािय�व नै रहेको छ । महामारीको अव�थामा
िवपत् �यव�थापन ऐन, २०७४ को काया��वयन भएको
अव�था नभएको, अ�य िवदेशी मलुकु िसङ्गापरु, 
इङ्�या�ड, आइर�या�ड, �यिुज�या�ड, िफिलिप�स, 
यनुाइटेड िकङ्गडम, चीन, अमे�रका ज�ता देशह�ले 
िवपत् लाई �यव�थापन गन�का लािग Pandemic
Act �याएका छन् । सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० ले 
स�ंामक रोगका बह�आयािमक िवषयलाई स�बोधन गन�
नसकेकोले सोतफ� सरकार सचेत रहेको पिन देिखदँैन ।

साथै कोिभड-१९कोमहामारीकोकारणघरले ु

िहंसा बढेकोमा ब�दा ब�दीका कारण मिहलाले समयमा
�याियक उपचार नपाएको अव�था रहेकोले संिवधान
�द� उपचारको हक, �यायको हक नै उ�लङ्घन
भएको ह�दँा िहसंा िव��को उजरुी दता� गरी सनुवुाइ
गन� �यव�था गनु�पन� दािय�वसमेत रा�यमा रहेको
छ । मिहला, बालबािलका, गभ�वती स�ुकेरी,अपाङ्गता
भएका �यि�, �ये� नाग�रकलगायत उ�च जोिखममा
पन� समूहका लािग रा�यबाट िवशेष �ाथिमकतामा
नराखेको ह�दँा मिहलाको �जनन �वा��यमा ग�भीर
आघात प�ुनकुा साथै, राहत िवतरण, �वार�ेटाइन
�यव�थापन र आव�यक सेवा सिुवधाह�मा मिहलाको
सम�याह�को उिचत स�बोधन भएको छैन ।
मिहलामै�ी �वार�ेटाइनको अभावमा �वार�ेटाइनिभ�
नै मिहला बला�कार ह�न परकेो ि�थित देिखएको छ ।
िवषम प�रि�थितको सामना गन�का लािग गठन ग�रएको
नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च
�तरीय सम�वय सिमितमा मिहलाको सहभािगता
नै नगराएकोले सिंवधानले प�रक�पना गरेको
समावेिशताको िस�ा�तको आधारमा नीित िनमा�ण
�ि�यामा सहभागी ह�ने हक र मिहला सहभािगताका
िवषयमा सरकार संवेदनशील भएको अव�था
छैन । सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी
अिधकार िनर�तर �पमा सिुनि�त गन�का लािग
�वा��य सं�थाह�ले गभ�वती र स�ुकेरी मिहला, 
िशशहु�लाई �ाथिमकतामा राखी सेवा �वाह गनु�पन�मा
सोबमोिजमको काय� नह�दँा मिहलाह� पीिडत भएको
अव�था रहेको ह�दँा सोतफ� राहत र �याकेजमा सरुि�त
मात�ृव तथा �जनन �वा��य साम�ी उपल�ध गराउने 
�यव�था ग�रपाऊँ । कोिभड-१९ कै कारण कितपय
मिहलाह�मा मनोवै�ािनक असर परकेो, कितपयको
रोजगारीसमेत गमेुको ह�दँा सोको लािग मनोसामािजक
परामश�को �यव�था गरी रोजगारीको समेत सिुनि�तता
गन�, राि��य सूचना आयोगको िमित २०७७।२।६
को �ेस िव�ि�तले सङ्�िमत तथा सङ्�िमतका
प�रवारलाई लाि�छत �यवहार गरी आ�मस�मानका
साथ बा�ँन पाउने हक र गोपनीयताको हकिवपरीत काय�
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भएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर गरी संिवधान �द�
धारा १६ को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १८
अ�तग�त समानताको हक, धारा २८ को गोपनीयताको
हक, धारा ३५ को �वा��यस�ब�धी हक, धारा ३८
को मिहलाको हक, धारा २० को �यायको हक, धारा
२१ को �ितपूित�सिहत पनु�था�पक�य �यायको हक र
धारा ४२ अ�तग�त सामािजक �यायको हकलगायतका
मौिलक हक, मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा प�,
१९४८ को धारा १२ तथा नाग�रक तथा राजनीितक
अिधकारको अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को
धारा १७ मिहला िव�� ह�ने सबै �कारका भेदभाव
उ�मूलन गन� महासि�ध, १९७९ को धारा ७ (ख), 
१२, १४(२)(ख) बाट सिुनि�त ग�रएका हकमा समेत
आघात परकेोले उि�लिखत राि��य तथा अ�तरा�ि��य
कानूनी �यव�थाह�को पालना गद� कोिभड-१९
को सङ्�मणबाट िसिज�त ब�दाब�दीको अव�थामा
लैङ्िगक िहसंाबाट �भािवत मिहलाह�का लािग उिचत
आकि�मक र उ�ार सेवाह�लगायत �याियक सेवाको
पह�चँमा �ाथिमकतासाथ उपल�ध गराउने कुराको
सिुनि�तता गन� गरी मिहलाको सरुि�त मात�ृव र �जनन
�वा��यस�ब�धी हकलाई संर�ण गरी कोिभड-१९
ज�ता �वा��य महामारी, अ�य �कारका �ाकृितक वा
मानव िनिम�त �कोप वा िवपत् को अव�थामा सबैभ�दा
बढी मिहला तथा बालबािलका पीिडत र �भािवत
ह�ने भएकोले �य�ता िवपत् , �कोप वा महामारीका
अव�थामा लैङ्िगकमै�ी �यव�थापन तथा �यायोिचत
स�बोधन र �यायमा सहज पह�चँका लािग महामारी तथा
�कोपस�ब�धी एक�कृत कानून (Pandemic Law) 
को आव�यकता भएकोले सोबमोिजमको कानूनको
तजु�मा गन� गराउनका लािग परमादेशलगायतको
जो चािहने उपय�ु आदशेसमेत जारी ग�रपाउँ
भ�नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले, 
नेपाल सरकार मि��प�रषद् को िमित २०७६।११।१८
को िनण�यबाट नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा

िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय सिमित गठन भई
ि�याशील रहेको अव�था छ । सव��च अदालतले 
��ततु �रट िनवेदनमा अ�त�रम आदेश जारी गरी तथा
अ�य �रट िनवेदनमा पिन आदेश िनद�शनह� जारी गरी
महामारी रोकथाम र स�बोधनमा मह�वपूण� योगदान
िदएको नै छ । कोरोना महामारीको िवषम प�रि�थितमा
मिहला र बालबािलकाउपर ह�न स�ने िहसंा िनय��ण
गन�का लािग सरकार �ितव� रहेको, िनवेदकह�ले 
उठाएको महामारी तथा �कोपस�ब�धी एक�कृत
कानून तजु�मा गराउने भ�ने कुरा िव�ाियक�य बिु�मता
एवं �े�ािधकारिभ�को िवषय हो । राि��य मिहला
आयोगबाट वत�मान प�रि�थितमा मिहला िहसंाका
घटनाका उजरुी टेिलफोनको मा�यमबाट समेत
िलइएको, �वार�ेटाइन�थल अनगुमनका लािग UN
Women को सहकाय�मा लैङ्िगक तथा सामािजक
समावेशीकरणको िल�टसमेत तयार ग�रएको
दिेख�छ । नेपाल टेिलिभजन, आमस�चारको
मा�यम�ारा कोिभड-१९ बाट पन� �भाव रोकथाम, 
लैङ्िगक िहसंा �यूनीकरण, बालबािलकाको
सरु�ा, अपाङ्गता भएका �यि�ह�को �याहार
ससुारसमेतका जनचेतनामूलक स�दशे �शारण
गरी जनचेतनामा विृ� ग�रएको, राि��य सूचना
आयोगबाट िमित २०७७।०२।०६ मा सूचनाको
हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले साव�जिनक
िनकायले आफूसम� रहेका �यि�गत �कृितका
सूचनाह� अनिधकृत �काशन र �सारण नह�ने गरी
संर�ण ग�ररा�न ु पन� छ भ�ने �यव�था गरकेो छ ।
�यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा
म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी
ठेगानास�म उ�लेख गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐनको
दफा १९ को ख�ड (ट) बमोिजम आदेश जारी भएको
हो । राि��य सूचना आयोगबाट �यि�को वैयि�क
गोपनीयतामा असर पन� कुनै आदेश वा िनण�य भएको
छैन । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा १९
को ख�ड (ङ) बमोिजम आयोगलाई �ा� अिधकारको
�योग गरी भएको आदशेबाट कुनै पिन �यि�को
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वैयि�क गोपनीयताको हकको उ�लङ्घन नह�ने ह�दँा
िनवेदकह�ले उठाएको ज�तो प�रि�थित नरहेको ह�दँा
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस
िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

िमिसल संल�न िनवेदन, िलिखत
जवाफह�समेतका कागजातह� अ�ययन गरी तथा
िनवेदक िव�ान्  कानून �यवसायीह�, िनवेदकका
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह� 
तथा िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसमेत सनुी दहेायका
सवालह�मा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

१. कोिभड-१९ महामारी रोकथाम तथा िनय��ण
गन�का लािग नेपाल सरकार�ारा गठन
भएका वा ह�ने सिमितह�मा समावेिशताको
िस�ा�तको आधारमा मिहला सहभािगता गन�
गराउन नेपाल सरकारको नाउमँा परमादेश
जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

२. कोिभड-१९ महामारीिबच ब�दाब�दीको
अव�थामा घरले ु िहंसा, लैङ्िगक िहंसाबाट
�भािवत मिहलाह�का लािग उिचत, 
आकि�मक तथा त�काल उ�ारका
सेवालगायतका �याियक सेवाको पह�चँ
�ाथिमकताका साथ उिचत, पया�� र
�भावकारी �पमा सिुनि�त गन� परमादेश
जारी गनु�पन� हो वा होइन ?  

३. वैदेिशक रोजगार र अ�ययनलगायत अ�य
िविवध कारणले भारत तथा िविभ�न दशेमा
रहेका नाग�रकह�लाई नेपाल �वेश गराउदँा
�ाथिमकताका साथ �याउने र मिहला, 
बालबािलका, गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता
भएका �यि�, �ये� नाग�रक ज�ता High
Risk Group मा पन�ह�का लािग िवशेष
�ाथिमकताका साथ सरुि�त �वारिे�टन तथा
आइसोलेसन वाड�को �यव�था गन� परमादेश
जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

४. सरुि�त मात�ृव तथा �जनन

�वा��यस�ब�धी अिधकार अनवरत �पमा
सिुनि�त गन� �वा��य स�ंथाह�ले गभ�वती र
स�ुकेरी मिहला, िशशहु�लाई �ाथिमकतामा
राखी सेवा िदन, िदलाउन आदेश जारी गन�
पन� वा नपन� तथा �वारिे�टनमा बसेका
मिहलाह�का लािग राहत �याकेजमा सरुि�त
मात�ृव तथा �जनन �वा��य साम�ी �दान
गन� आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

५. कोिभड-१९ को कारण मनोवै�ािनक असर
परकेाह�लाई मनोसामािजक परामश�को
�यव�था गन� आदेश जारी गनु�पन� हो वा
होइन ?

६. कोिभड-१९ महामारीको आिथ�क-सामािजक
�भाव�व�प रोजगारी गमुाउने मिहलाह�को
रोजगारीको सिुनि�तता गन� आदशे जारी
गनु�पन� हो वा होइन ?

७. अ�पिं�मा रही �वा��य सेवा �दान गन� 
�वा��यकम�ह� तथा सरु�ाकम�ह�को
िवशेष �वा��य सरु�ाको �यव�था गन�
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? 

८. राि��य सूचना आयोगको िमित
२०७७।०२।०६ को कोिभड-१९ बाट
सङ्�मण वा �यसको कारण म�ृय ु भएको
�यि�ह�को �थायी र अ�थायी ठेगाना ख�ुने 
�यि�गत िववरण साव�जिनक गन� आदशेय�ु
�ेस िव�ि� बदर गनु�पन� हो वा होइन ?

९. कोिभड-१९ महामारीको उिचत स�बोधन
गन�का लािग लैङ्िगकमै�ी एक�कृत कानून
बनाउनका लािग परमादशे जारी गनु�पन� हो वा
होइन ?

२. िनण�यतफ� िवचार गदा�, सव��थम
िनवेदकले िनवेदनमा उठाइएको कोिभड-१९ को
कारण पन� गएका असरह�को र म�ुयतः यस िवषम
प�रि�थितले मिहलाह�मा पारकेा �भावह�सगँ
स�बि�धत केही त�यह� उ�लेख गनु�पन� देिख�छ ।
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२०१९ िडसे�बरको अि�तम सातादेिख �ार�भ भएको
भनी मािनएको यस महामारीको असर िव�भर नै रहेको
छ । रोकथामको लािग वा उपचारको लािग कुनै पिन
औषधीह� नरहेको, ��येक �यि� जोिखममा रहेको
तर �ये� नाग�रक, केही अ�य रोगका िबरामीह� थप
जोिखममा रहेको र रोगकै कारण थ�ैु �यि�ह�ले 
जीवन गमुाएको ि�थित रहेको छ । प�रणाम मािनसह� 
डर, �ास, तनाव तथा िविभ�न सङ्कटको अव�थाबाट
गिु�रहेका छन् । कोिभड-१९ को कारण आज पिन
दैिनक �पमा नै �वा��यको जिटलता र मानवीय
�ित भइरहेको छ । िव�भर नै भयावहको अव�था
रहेको छ । नेपालमा पिहलो कोिभड-१९ सङ्�मण
जनवरीको अि�तम सातामा दिेखएको िथयो । अिहले 
सङ्�मण िनर�तर �पमा बढ्दो �ममा रहेको
छ । यसको िनय��ण तथा रोकथामको लािग नेपाल
सरकारले पिहलो पटक िमित २०७६/१२/११ देिख
२०७६/१२/१८ स�म ब�दाब�दी घोषणा गन� िनण�य
गरकेो िथयो जसप�ात् पटक पटक अविध थप ग�रयो
र हाल पूण� �पमा ब�दाब�दीको अव�था नभए पिन
देशभरका िविभ�न �थानमा सङ्�मणको अव�था, 
जोिखम तथा सङ्�िमतको सं�याअनसुार आंिशक
ब�दी, �े�गत ब�दाब�दी, िसलब�दी, िनषेधा�ा
आिद कायम नै रहेको छ जसले मािनसको जीवनको
सामािजक, मानिसक, आिथ�क आिद िविवध प�मा
िनकै असर पारी नै रहेको छ । साथै सङ्�िमत वा म�ृय ु
भएका �यि�का घर ठेगाना िसल ग�रने, सङ्�मण
वा म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र
अ�थायी �थायी ठेगानालगायतका �यि�गत िववरण
साव�जिनक ग�रने काय�बाट िनज सङ्�िमत र िनजका
प�रवारह� लाि�छत र द�ुय�वहारपूण� �यवहारको
िशकार भइरहेका छन् । यसले समाजलाई अशाि�त र
अमानवीयतातफ� उ�मखु ग�ररहेको छ । यसको कारण
सङ्�मणको आशकंा भएको �यि�ले परी�ण नै नगन� 
वा सङ्�िमतले आ�नो ि�थित लकुाउने अव�था
िसज�ना भई जोिखमता झनै बिढरहेको छ ।

३. महामारीले कुनै पिन िवभेदिबना 

(indiscriminately) िव�भरका स�पूण� 
मािनसह�लाई उि�कै असर गरकेो छ तर 
महामारीले समाज, राजनीित र आिथ�क �णालीमा 
रहेको मिहलाको िव�मान असमानताको �भाव 
र जोिखमताको खाडललाई झनै बढाइरहेको छ । 
मिहलाह�ले मिहला भएकै कारण य�तो िवपद्को 
अव�थामा थप सङ्कटह�को सामना गनु�  प�ररहेको 
छ । मिहलाह� जसको कमाइ कम रहेको, बचत कम 
रहेको र असरुि�त रोजगारीमा रहेका वा ग�रबीमा 
रहेका छन्, उनमा आिथ�क भारह� अझ विृ� भएको 
छ । मिहलाह�ले लैङ्िगक िहंसा िवशेषगरी घरेल ुिहसंा, 
यौनज�य िहंसा, cyber crime, �जनन �वा��यका 
सम�या, मानिसक �वा��यसगँ स�बि�धत सम�या, 
रोजगारीको सरु�ा नह�नेलगायतका सम�याह�को थप 
सामना गन� प�ररहेको छ । लैङ्िगक िहंसा र �यसमा पिन 
िवशेषतः घरले ु िहंसाका घटनाह� िदनह� ँ बिढरहेको 
अव�था छ । सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य 
सेवाको पह�चँको अिधकार पिन �भािवत भइरहेको 
छ । नेपालमा कोिभड-१९ को कारण पिहलो म�ृय ुनै 
एक स�ुकेरी मिहलाको भएको िथयो । अिहले सरुि�त 
मात�ृव सेवाको अभावका कारण मात�ृवसगँ स�बि�धत 
म�ृयदुर (maternal mortality) पिन बढ्दो �ममा 
रहेको छ ।1 अझ सामािजक संरचनाअनसुार मिहलाको 
ल�ङ्िगक भूिमका घरायसी कामकाजमा बढी ह�ने भएको 
ह�दँा ब�दाब�दीको यस समयमा �ाय: मिहलाह�को 
काय� बोझ िनकै बढेको छ जसको कारण िनजह�को 
शारी�रक र मानिसक �वा��य दवैुमा थप �ितकूल 
असर परकेो छ । यसरी कोिभड-१९ को महामारीको 
लैङ्िगक असर रहेको (COVID-19 has gendered 
effects) छ । यसरी मिहलाह�मािथ यस महामारीको 
कारण पन� गइरहेको �ितकूलता र असमान असरह� 
(Adverse and Disproportionate Effects) लाई 
1 UN Women, Surveys show that COVID-19 has 

gendered effects in Asia and the Pacific, UN Women 
Official Website, April 2020 available at, https://data.
unwomen.org/resources/surveys-show-COVID-19-
has-gendered-effects-asia-and-pacific
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�यायोिचत तवरबाट स�बोधन गरी मिहलाको �वा��य 
र जीवनको सरु�ा तथा �याय �ाि�लाई सिुनि�त गनु�  
अ�याव�यक देिखएको छ ।

४. अिहले दशेमा महामारीको कारण सामा�य 
अव�था नभए तापिन संिवधान �द� मौिलक हक 
अिधकारह�को �थगन भएको छैन र ह�न िम�ने पिन 
होइन तर महामारीबाट परकेो र पन� बह�आयािमक 
�भावह�को उिचत स�बोधन नह�दँा िनर�तर 
�पमा सिुनि�त गनु�पन� मिहलाको अिवभेदको हक, 
समानताको हक, िहंसा िव��को अिधकार, सरुि�त 
मात�ृव तथा �जनन �वा��यको अिधकार, आ�नो 
देशमा फिक� न पाउने अिधकार, आ�मस�मानको 
साथ बा�ँन पाउने अिधकार, गोपनीयताको अिधकार, 
रोजगारीको अिधकारलगायतका मौिलक हकह�मा 
ब�देज लागेको र ला�न स�ने अव�था रहेको 
देिख�छ । यसै अदालतमा रहेको म�ुा नं. ०७६-
RE-०३९२, ०७६-WO-०९४४ मा िमित 
२०७७/०२/१९ को अडबड् िनकासाको १९ 
जनाको बहृत् पूण� इजलासको आदशेले “Pandemic 
Jurisprudence” को िवकास गद� महामारीको 
ब�दाब�दीको समयलाई शू�य  समय “zero-hour” 
मानेर �याय �ाि�को हकबाट कोहीलाई पिन वि�चत 
गराउन नह�ने ह�दँा महामारीको कारण िसज�ना भएका 
दिुवधाह�को सहिजकरण गरी �यायको पह�चँमा 
अवरोध रो�न हद�यादमा लिचलोपनसमेत कायम 
गरकेो छ । अिहलेको प�रि�थितमा महामारीले 
िन��याएको जिटल अव�था तथा �ितकूलताह�को 
�यायोिचत �पमा स�बोधन गरी कसैको पिन संिवधान 
�द� हक अिधकारमा आघात प�ुन निदने अव�था 
िसज�ना गन� आव�यक देिख�छ भनी उ� आदशेमा 
उ�लेख भएको छ । यसथ� कोिभड-१९ को महामारीको 
भयावह ि�थितमा िविभ�न मानव अिधकारस�ब�धी 
द�ताबेज �द� अिधकार, संिवधान �द� अिधकार 
तथा छ�रएर रहेका कानूनह��ारा �यव�था ग�रएको 
अिधकारह�को सिुनि�तता गन� रा�यको �ोत 
साधनको िवशेष प�रचालन गनु�पन� दिेख�छ । राि��य 

र अ�तरा�ि��य िनकायह�सगँ त�काल र दीघ�कालीन 
संरचना र �णालीको िवकास गन� सम�वय गद� डर 
र आव�यकताबाट �वत��ता (Freedom from 
Fear and Want) को सिुनि�तता गन� सीमा�तकृत 
वग�को पूण� र समान आिथ�क, सामािजक अिधकारको 
सिुनि�तता गनु�पन� देिख�छ ।

५. उपयु�� प�ृभूिममा कोिभड-१९ को 
महामारीको �यव�थापन स�ब�धमा ब�ने संय��ह�मा 
मिहला �ितिनिध�व नभएकाले उ� सिमित गठनका 
िनण�य वा उ� सिमितह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने �थम ��तफ�  िवचार 
गदा�, कोिभड-१९ सगँ स�बि�धत नेपाल सरकारका 
सिमितह�मा मिहला सहभािगता सिुनि�त ह�नपुछ�  
भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा सरकारबाट गठन भएका 
कोिभड-१९ स�बि�धत सिमित / संय��ह�मा कानूनी 
�यव�थाह� अन�ुप पदेन सद�यह�को �वतः िनयिु� 
ह�ने र रा�यको साम�य�को आधारमा समावेिशतालाई 
�िमक �पमा लाग ु ग�रने (Progressive 
Realization) िवषय भएकोले त�काल पूण� �पमा 
लाग ुह�न नस�ने भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको 
पाइ�छ ।

६. नेपालमा कोिभड-१९ सङ्�मणको 
रोकथाम तथा िनय��ण गन�को लािग सङ्घीय सरकारले 
िमित २०७६/११/१७ मा गठन गरकेो नोबल कोरोना 
रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय 
सिमितमा िविभ�न म��ालयह�को �ितिनिधह� 
रहेकोमा मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक 
म��ालयलाई समावेश नगराइएको र प�रणामतः 
अ�य सं�थागत संरचनामा िहजोको सामािजक मू�य 
मा�यताको कारण पिन प�ुषकै �भ�ुव भएकोले सबैजसो 
संरचनामा प�ुष ह�दँा प�ुषको मा� �ितिनिध�व रही 
मिहलाको सहभािगता नरहेको दिेखन आयो । हाल 
नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७७/२/२८ 
को िनण�यबाट कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��णको 
लािग उ� सिमित िवघटन भई Corona Crisis 
Management Center ि�याशील रहेको यस 
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सिमितमा समेत मिहलाको �ितिनिध�व रहेको पाइएन ।
७. हरके सङ्कट वा िवपदक्ो अव�थामा 

मिहलाह�ले मिहला भएकै कारणबाट फरक 
सम�याह� भो�न प�ररहेको ह��छ । यस कोिभड-१९ 
को महामारीको समयमा पिन मिहलाह�को अनभुव 
प�ुषको भ�दा िभ�न र अझै संवेदनशील रहेको 
छ । लैङ्िगक िहसंा, �जनन �वा��यका पह�चँको 
सम�या, मानिसक �वा��यसगँ स�बि�धत सम�या, 
रोजगारीको सरु�ा नह�नेलगायतका सम�याह� 
मिहलामा अझ �गाढ �पमा थिपइरहेको ह��छ । 
यसरी मिहलाह�ले भोगेको र भो�नु पन� फरक 
तथा जिटल अनुभवह�लाई कोिभड-१९ सगँ 
स�बि�धत योजनाह�को िनमा�ण तथा काया��वयन 
गदा� अिनवाय� �पमा �यानमा िलनपुन� ह��छ । 
मिहलाह�मािथ पन� �ितकूल तथा असमान 
असरह� (Adverse and Disproportionate 
effects) को �भावकारी �पमा स�बोधन ह�न 
कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��ण गन�को 
लािग तजु�मा ह�न े योजनाह� मिहलामै�ी भई 
महामारी िव�� ‘feminist response’ समेत 
ह�न आव�यक देिख�छ । महामारीको कारण �भािवत 
भएका मिहलाह�को हक-अिधकारको सरु�ा गन� 
र मिहलाह�मा यसले पारकेो असरह� �यूनीकरण 
गन�को लािग महामारीको िनय��णस�ब�धी भइरहेका 
स�पूण� काय�ह�मा मिहलाको सहभािगता अप�रहाय� 
छ । तर सामािजक र ऐितहािसक सीमा�तकरण 
(Social and Historical marginalization) को 
कारण मिहलाको सहभािगतालाई मह�वपूण� �पमा 
निलई मिहलाको बिह�करणको ि�थित िसज�ना भएको 
पाइ�छ । 

८. नेपालको संिवधानले समानता र 
समावेिशताको िस�ा�तलाई आ�मसात् गरकेो छ। UN 
Convention on the Elimination of All forms 
of Discrimination against Women, १९७९ 
(CEDAW) ले पिन Substantive Equality को 
मम�लाई बोध गद� धारा ४ मा ‘temporary special 

measures aimed at accelerating de facto 
equality between men and women’ भनी 
समावेशी �पमा मिहला र प�ुषिबच समानताको 
सिुनि�तता गन�को लािग िवशेष उपायह�को 
अवल�बन गनु�पन� कुरामा जोड िदएको छ । �यसैगरी 
CEDAW को धारा ७ मा पिन रा�यको कुनै 
पिन नीित िनमा�ण काय�मा मिहलाको पिन समान 
सहभािगता ह�नपुन� अिधकारबार े “States Parties 
shall take all appropriate measures to 
eliminate discrimination against women in 
the political and public life of the country 
and, in particular, shall ensure to women, 
on equal terms with men, the right….[t]o 
participate in the formulation of government 
policy and the implementation thereof and 
to hold public office and perform all public 
functions at all levels of government” भनी 
उ�लेख ग�रएको पाइ�छ ।

९. नेपालको संिवधानको ��तावना तथा 
धारा १८(२) मा सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, 
धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, 
अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, 
गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक 
आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव 
ग�रने छैन भनी तथा १८(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा मिहलाको लािग रा�यले कानूनबमोिजम 
िवशेष उपाय अवल�बन गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । साथै धारा ३८(४) मा रा�यका सबै िनकायमा 
मिहलालाई समानपुाितक समावेिशता िस�ा�तको 
आधारमा सहभागी ह�ने हक सिुनि�त ग�रएको छ । 
नेपालको संिवधानको धारा ३८(५) ले मिहलालाई 
िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक सरु�ामा 
सकारा�मक िवभेदका आधारमा िवशेष अवसर �ा� 
गन� हक ह�ने छ भनी उ�लेख गरकेो छ । नेपालको 
संिवधानले बोकेको समावेिशताको मम�लाई रा�यको 
हरके िनकायले िशरोपर गनु�पन� ह��छ । संिवधानभ�दा 
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मािथ कोही छैन र ह�न पिन स�दैन । मिहलाको अथ�पूण� 
सहभािगताको सिुनि�तताको लािग आगामी िदनमा 
ह�ने कोिभड-१९ को रोकथामसगँ स�बि�धत कुनै पिन 
छलफल, योजनाको िनमा�ण, �यव�थापन, अनगुमन 
�ि�यालगायतका िनण�य �ि�यामा र यसस�ब�धी 
ब�ने सबै सिमितह�मा संिवधानको समानपुाितक 
समावेिशताको मम� र लैङ्िगक समानताको 
अवधारणाअनसुार समावेिशताको सिुनि�तता गन� 
नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रएको छ ।

१०. अब �� न.ं २ अथा�त् कोिभड-१९ 
महामारीिबच भएका वा ह�ने घरले ु िहंसा, लैङ्िगक 
िहसंाबाट पीिडत मिहलाह�लाई आकि�मक सेवा एवं 
उ�ारका सेवाह�लगायत �याियक सेवाको पह�चँमा 
�ाथिमकताका साथ उिचत, पया�� र �भावकारी �पमा 
उपल�ध गराउन नेपाल सरकारको नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा घरले ु
िहसंास�ब�धी कानूनह� यथोिचत �पमा काया��वयन 
भई पीिडतह�ले �याय पाइरहेको ह�दँा आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको 
पाइ�छ ।

११. कुनै पिन िवपद ् / आपत् कालीन 
अव�थामा मिहला, बालबािलका तथा अपाङ्गता 
भएका �यि�ह� बढी जोिखममा ह�ने र थप 
चनुौतीह�को सामना गनु�पन� ह��छ ।2 कोिभड-१९ 
को सङ्�मण िव��यापी �पमा फैिलरहेको अिहलेको 
अव�थामा मिहलाह� महामारीको मा� नभई �यापक 
�पमा लैङ्िगक िवभेद तथा िहंसाको पिन िसकार 
भइरहेका छन् । िव�भर नै अ�य अपराधको दरमा कमी 
आए तापिन मिहलामािथ ह�ने िहंसाह� र म�ुयतः घरले ु

2 António Guterres, United Nations Secretary-General, 
Opening Remarks of the Secretary-General’s Appeal 
for Global Ceasefire, (Speech at the UN Headquarters 
on 23 March 2020) available at https://www.un.org/
sg/en/content/sg/speeches/2020-03-23/secretary-
general-appeal-for-global-ceasefire

िहंसाको त�याङ्कमा िनकै विृ� भइरहेको पाइ�छ ।3

कोिभड-१९ ले िन��याएको िवपदक्ो कारण बिढरहेको 
तनावको अव�था र समाजमा चिलआएको िवषा� 
सामािजक अ�यास तथा लैङ्िगक असमानताले 
ब�दाब�दीको समयमा घरले ुिहंसामा विृ� भएको कुरा 
िविभ�न अ�ययनह�बाट देिख�छ ।4 UNFPA ले 
ब�दाब�दी चिलरहेमा हरके तीन मिहनामा थप १५ 
लाख मिहला लैङ्िगक िहंसाको िसकार ह�ने आकँलन 
गरकेो छ ।5 कोिभड-१९ को कारणले मिहलाह� घरिभ�ै 
ब�नपुन� बा�यता रहेको तर घरले ु िहंसा बिढरहेको 
ह�दँा मिहलाह� आ�नै घरिभ� पिन असरुि�त भएका 
छन् । यसरी बढ्दो �ममा रहेको लैङ्िगक िहंसालाई 
कोिभड-१९ महामारीले िन��याएको अक� महामारी 
भ�दै “Shadow Pandemic” (छाया ँमहामारी) समेत 
भिनएको छ ।6

१२. नेपालमा पिन गत वष�को तलुनामा 
अ�य अपराधको सं�या घटे पिन बला�कार, घरले ु
िहंसाका घटनाह� तथा मिहला िव�� cyber crime 
ब�दाब�दीको समयमा िनकै बढेको दिेख�छ । नेपाल 
�हरीको अपराध त�याङ्कअनसुार नेपालमा चै� 

3 UNDP को अनसुार In France, for example, cases of 
domestic violence have increased by 30 per cent since 
the lockdown on March 17. Helplines in Cyprus and 
Singapore have registered an increase in calls by 30 
per cent and 33 per cent, respectively. In Argentina, 
emergency calls for domestic violence cases have 
increased by 25 per cent since the lockdown started.

4 Human Rights Watch (HRW), Women Face Rising 
Risk of Violence During COVID-19, Official Website 
of HRW July 2020 available at https://www.hrw.org/
news/2020/07/03/women-face-rising-risk-violence-
during-COVID-19. See also, UN Women, COVID-19 
and Ending Violence Against Women, UN Women, 
2020

5 United Nations Population Fund, Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending 
Gender-based Violence, Female Genital Mutilation 
and Child Marriage, 2020.

6 UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against 
Women, UN Women, 2020.
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११ देिख साउन १० को अविधमा मा� पिन मिहला, 
बालबािलका तथा �ये�ठ नाग�रक िव�� ज�मा 
४४४८ वटा वारदात घटेको जसमा ७१७ जबरज�ती 
करणीको कसरु, १९९ करणी उ�ोगको कसरु र 
१९३१ घरले ुिहसंाको कसरु रहेको छ ।7 मिहलाह�ले 
घर जहा ँ सबैभ�दा सरुि�त ठा�दछन् । �यही घरमा 
डर, अशाि�त र असरु�ाको अव�थामा ब�न ु परकेा 
छन् । सामा�य अव�थामा घरिभ� िहंसाको वातावरण 
िसज�ना ह�दँा मिहलाह�ले उ� �थानमा नबसी सरुि�त 
�थानमा जाने, अ�य �यि� वा सं�थाको सहयोग 
िलने, उजरुी गन� वा आफूलाई सरुि�त रा�ने अ�य 
कुनै उपायह� गन� स�ने अव�था िथयो भने अिहले 
ब�दाब�दीको कारण �य�ता सहयोग �णालीको पह�चँ 
किठनपूण� रहेको अव�था छ । यसरी  लैङ्िगक िहंसामा 
पिन आकि�मक तथा त�काल उ�ार सेवा र �याियक 
सेवाको पह�चँ �भावकारी �पमा उपल�ध ह�न सकेको 
छैन ।

१३. यस प�रि�थितमा मिहलाह�मािथ 
भइरहेका िहंसाको रोकथाम गन� तथा सहयोग 
�णालीसगँ पह�चँ विृ� गद� �यायको सिुनि�तता गन� 
रा�य िनकै संवेदनशील र सि�य ह�न ुपद�छ । महामारीको 
स�बोधनसगैँ मिहलालाई सरुि�त पिन रािखन ु
पद�छ । मिहलाह�को जिटल अव�थालाई म�यनजर 
गद� कोिभड-१९ को कारण मिहलाह�मािथ परकेो थप 
�ितकूल �भावह�लाई कम गन�को लािग कोिभड-१९ 
रोकथामको तयारी (Preparedness), स�बोधन 
(Response) र पनुला�भ (Recovery) को हरके 
काय�को के��मा मिहलालाई (put women at center 
of COVID response)8 रा�नपुन� ह��छ । लैङ्िगक 
िहसाबले कोिभड-१९ बाट पन� गएको �ितकूल र 
असमान (Adverse and Disproportionate) असर 
7 Nepal Police, Women, Children and Senior Citizen 

Service Directorate, Nepal Police Official Website 
available at  https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/
cid-wings/women-children-service-directorate

8 United Nations Development Programme (UNDP), 
Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020.

िव�भर नै �गाढ �पमा महससु भएको छ र िविभ�न 
रा��ह�ले यसको िव�� उदाहरणीय कदम चालेका 
छन् । बेलायतले घर-घर पगेुर ह�लाक सेवा प�ुयाइरहेका 
ह�लाक�ह�लाई घरले ुिहंसा�ित चनाखो रही कुनै पिन 
घरमा िहंसा भएको शंका लागेमा �हरीमा खबर प�ुयाउने 
�यव�था गरकेो छ भने �ा�सले घरले ुिहसंाबाट पीिडत 
मिहलाह�ले औषधी तथा िकराना पसलह�मा गएर 
आफूमािथ भइरहेको िहंसाबार ेसूचना िदन स�ने र यिद 
िहंसा भएको पाइएमा पीिडतलाई शोषण गन� �यि�बाट 
टाढा लगी होटेलमा ब�न िम�ने �यव�था िमलाएको छ, 
�य�तै �यानडा, चीन, अमे�रकालगातका रा�यह�ले 
भचु�अल मा�यमबाट आव�यक परामश� तथा कानूनी 
सहायता �दान ग�ररहेका छन् ।9 भारतमा पिन ज�म ु
कि�मर हाई कोट�ले बिढरहेको घरले ु िहंसालाई 
स�बोधन गद� suo moto आदेश जारी गरकेो छ 
जसमा अदालतले लैङ्िगक िहंसाको रोकथामको लािग 
कोषको िसज�ना, उजरुीको सहजताको लािग call-
in-services मा विृ�, अनलाइन मनोपरामश� सेवा, 
िकराना पसल तथा औषधी पसलह�मा उजरुी गन� 
िम�ने �यव�था, घरमा ब�न स�ने वातावरण नभएका 
पीिडतह�लाई ब�नको लािग होटेलह�मा safe 
space को �यव�था, सूचना स��ेषण र लैङ्िगक 
िहंसा िव�� जागरण अिभयानह�को स�चालन गन� 
भनी िविभ�न उपायह� अपनाएको पाइ�छ ।10

१४. नेपालको सिंवधानको धारा १६ ले 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, 
धारा १८ ले िवभेद िव�� समानताको हक र धारा 
२० ले ��येक �यि�लाई �यायस�ब�धी हक, धारा 
२१ ले अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 
पनु�था�पना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक, 
धारा २९ ले शोषण िव��को हक र धारा ३८(२) 
ले मिहला िव�� धािम�क, सामािजक, सां�कृितक 
9 United Nations Development Programme (UNDP), 

Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020, 
p.3.

10 Suo Moto Order of the High Court of Jammu and 
Kashmir dated 16.04.2020.
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१०५२६ - अिधव�ा रोशनी पौड्यालसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालय, िसंहदरबारसमेत

पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा शारी�रक, 
मानिसक, यौनज�य, मनोवै�ािनक वा अ�य कुनै 
िकिसमको िहंसाज�य काय� वा शोषणज�य काय� 
िव��को हक �दान गरकेो छ । घरले ु िहंसा (कसरु 
र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ ले घरले ुिहंसामा 
�हरी, मिहला आयोग, िज�ला अदालत वा �थानीय 
तह जनुसकैुमा पिन उजरुी गन� सिकने �यव�था गरकेो 
भए तापिन ब�दाब�दीको अव�थामा घरबाट िन�केर 
उजरुी गन� स�ने अव�था िनकै असहज भएको छ वा 
�ितकूल प�रि�थितमा दता� गन� स�बि�धत िनकायमा 
दःुख साथ प�ुदा उजरुी दता� गन�समेत किठन परकेो 
छ । राि��य मिहला आयोगले उजरुी गन�को लािग हे�प 
लाइन ११४५ टेिलफोन न�बरको �यव�था गरकेो छ 
तर देशभरको लािग �यही एउटा हे�प लाइन टेिलफोन 
न�बर पया�� ह�ने देिखदैँन । य�तोमा मिहलाको 
�यायमा पह�चँको हकलगायत िहंसा िव��को हक 
िनजह�को शोषण िव��को हक र आ�मस�मानका 
साथ बा�ँन पाउने तथा पीिडतको �याय र उपचारको 
हकमा नै पिन ��िच� लागेको छ । �य�तै घरले ु
िहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६ ले 
घरले ुिहंसाको पीिडतलाई त�काल संर�ण आव�यक 
पन� भएको ह�दँा अ�त�रम संर�णा�मक आदेश जारी 
गन�स�ने �यव�था गरकेो छ । अदालतले ब�दाब�दीको 
कारण िनकै सीिमत सेवाह� मा� �दान ग�ररहेको 
ह�दँा केही समयको लािग पीिडतह�ले अदालतबाट 
राहत मा�न स�ने अव�थासमेत पाएनन् तर ��ततु 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७७।०२।२७ 
मा जारी भएको अ�त�रम आदेशअनसुार हाल घरले ु
िहसंाका उजरुीह�उपर कारबाही-िकनारा भइरहेको 
भए तापिन ब�दाब�दी पूण� �पमा नखिुलसकेको ह�दँा 
घरले ु िहसंाका धेर ै पीिडतह�लाई �यायमा पह�चँको 
सिुनि�ततासगैँ कानूनी �ावधानअनसुार त�कालै 
अ�त�रम सरं�ण, मानाचामल, राहत �दान गनु�पन� 
आव�यकता रहेको देिख�छ भने सहयोग �णालीसगँ 
सम�वय र पह�चँको सिुनि�तता गराउन ु पन�समेत 
देिख�छ । साथै जबरज�ती करणी, Cyber Crime 

लगायत अ�य लैङ्िगक िहसंामा पिन आकि�मक तथा 
त�काल उ�ारका सेवाह� र �याियक पह�चँको त�काल 
�भावकारी उपल�धता गराउन आव�यक देिख�छ ।

१५. CEDAW को General 
Recommendation No. 35 on Gender-
based Violence Against Women, 2017 को 
�करण १५ ले ‘Women’s right to a life free 
from gender-based violence is indivisible 
from and interdependent with other human 
rights’ भनी मिहलाको िहंसाम�ु �पमा बा�ँन 
पाउने अिधकारबार े �या�या गद� �करण २१ मा 
रा�यले य�तो िकिसमको िहंसा रोकथाम गन�को 
लािग कुनै पिन िढलाई नगरी त�काल आ�नो दािय�व 
िनवा�ह गनु�  पद�छ भनेको पाइ�छ; ‘overarching 
obligation of States parties is to pursue by 
all appropriate means and without delay a 
policy of eliminating discrimination against 
women, including gender-based violence 
against women. This is an obligation of an 
immediate nature; delays cannot be justified 
on any ground….’

१६. �यसैगरी मिहलाको �यायमा 
पह�चँको स�ब�धमा CEDAW को General 
Recommendation No. 33 on Women’s 
Access to Justice, 2015 ले पिन ‘Justiciability 
requires the unhindered access by 
women to justice and their ability and 
empowerment to claim their rights as 
legal entitlements’ भनी CEDAW अ�तग�त 
संरि�त अ�य अिधकारको �ाि�का लािग मिहलाको 
िबना कुनै बाधा अड्चन िनर�तर �यायमा पह�चँको 
अिधकारको सिुनि�तता ह�नपुन� भनी �या�यासमेत 
गरकेो पाइ�छ । लैङ्िगक िहंसाको बढ्दो घटनाको 
कारण िसज�ना भएको shadow pandemic को 
सामना गन�को लािग Recommendation No. 
३३ ले प�रक�पना गरअेनसुारको justiciability, 
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availability, accessability, good quality 
justice system, legal remedies र 
accountable justice system ह�नपुद�छ र य�तो 
सरंचना सबै मिहलाको पह�चँयो�य र मिहलाह�को 
फरक आव�यकता स�बोधन गन� स�ने ह�नपुद�छ । 

१७. हालको असामा�य अव�थामा 
पिन िहंसा िव��को अिधकार र उपचारको हक 
िनलि�बत नरहेको अव�थामा िहंसामा परकेो मिहलाको 
�यायमा पह�चँको हकमा कुनै पिन हालतमा स�झौता 
गन� सिकँदैन । यो महामारीको असामा�य अव�था 
किहलेस�म जा�छ भ�ने अिनि�तताको अव�था छ । 
सिंवधानले धारा १६, १८, २०, २१, २९, ३८ र ४६ 
मा सिुनि�त गरकेो मौिलक हकको र�ा गनु�  पिन यस 
अदालतको कत��य हो । साथै घरले ु िहंसा (रोकथाम 
तथा िनय��ण) ऐन, २०६६ को काया��वयन गराउन 
पिन अदालत सि�य ह�नपुद�छ । यसथ�, कोिभड-१९ 
को कारण बिढरहेको िवशेष �पमा घरले ुिहंसा र अ�य 
�कारका लैङ्िगक िहसंाह�मा त�काल र �भावकारी 
�यायको सिुनि�तता ग�रन ु पद�छ भ�ने कुरामा यो 
इजलास पूण� �पमा सहमत छ । ब�दाब�दीकै अव�थामा 
पिन मिहलाह�को �यायमा पह�चँको सिुनि�तता गन�का 
लािग साथै Shelter, मानिसक उपचार, औषधी 
उपचार, कानूनी सहयोगलगायत सहयोग �णालीको 
पह�चँको सिुनि�तता गरी आकि�मक तथा त�काल 
उ�ार गन� रा�य र रा�यका सबै �याियक िनकायह� 
त�पर रहन ुपद�छ ।

१८. महामारीको अव�थामा रा�यले 
मिहलाह��ित सामा�य अव�थामा भ�दा अझ 
बढी सवंेदनशीलता दखेाउन ु पन� ह��छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा २७३ को उपधारा (१०) 
ले सङ्कटकालीन अव�थामा पिन धारा ३८ 
अनसुारको मिहलाको हक िनल�बन गन� निम�ने 
(non-derogable) मौिलक हकको सूचीमा राखेको 
छ । �यसैगरी International Covenant on Civil 
and Political Rights, १९६६ ले पिन धारा ४ 
मा �यायमा लैङ्िगक समानताको हकलाई non-

derogable right को �पमा नै राखेको दिेख�छ 
तसथ� मिहला भएकै कारणले भो�न ुपन� िहंसा मिहला 
िव�� भेदभाव र असमानतासगँ जोिडएको िवषय पिन 
भएको ह�दँा संिवधान र कानून�ारा �द� अिधकारमा 
महामारीज�तो िवपत् को अव�थामा पिन �यायको 
पह�चँमा ब�देज ला�ने काय� कुनै पिन िनकायबाट ह�न ु
ह�दँैन ।

१९. घरले ु िहसंाबाट पीिडत मिहलाह�को 
लािग आफूमािथ िहसंा गन� आ�नो पित वा घरको कुनै 
सद�यबार ेउजरुी गनु�  िनकै किठन काय� हो । �यसमा 
पिन ब�दाब�दीको अव�थामा उजरुी गन� मा�यम र 
िनकायमा नै पह�चँ ह�न नस�ने भएको ह�दँा अव�था झन् 
जिटल भएको छ । तसथ� मिहलाह�को लािग उजरुीको 
�ि�या सहज बनाउन ु िनकै मह�वपूण� छ । लैङ्िगक 
िहंसा र �यसमा पिन घरले ुिहंसामा भइरहेको विृ�लाई 
�यूनीकरण गरी यसको रोकथाम तथा पीिडतको 
�यायमा पह�चँको सिुनि�तता गन� भचु�अल मा�यमबाट 
नै घरले ु िहंसालगायतका लैङ्िगक िहंसाका घटनाको 
उजरुी तथा म�ुाको सनुवुाइ ह�ने �यव�था अिहलेको 
प�रि�थितमा अ�याव�यक देिख�छ । िविभ�न 
दशेह�ले आजको असामा�य ि�थितमा �यायको 
सिुनि�तताको िनि�त यो प�ित अपनाइसकेका छन् । 
नेपालमा पिन सहज �पमा online case reporting  
गन� सिकने �यव�था िमलाई तथा online hearing 
लाई अ�यासमा �याई लैङ्िगक िहंसाबाट मिहलाको 
सरु�ा र �यायमा पह�चँको सिुनि�तता गनु�पन� दिेख�छ ।

२०. ब�दाब�दीको कारणले �हरी, 
अदालत, मिहला आयोग, �थानीय िनकायलगायत 
रा�यका िविभ�न सेवा�दायक सं�थाह� पूण� �पमा 
स�चालन ह�न नसकेको ह�दँा पीिडतह�को �यायमा 
पह�चँको हक �भािवत भएको छ । �हरी, अदालत, 
�थानीय िनकाय तथा अदालतबाट �दान ग�रएका 
सेवाह� केही समयको लािग �थगन ग�रएको ह�दँा 
घरले ु िहंसाका म�ुाको दता� तथा सनुवुाइमा बाधा 
प�ुन गएको भए तापिन केही सेवाह� हाल सचुा� 
भइसकेका छन् । तर पिन पूण� �पमा �भावकारी सेवा 
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उपल�ध ह�न नसकेको ह�दँा घरले ु िहसंाका उजरुीह� 
दता�, म�ुा कारबाही िकनारा, पीिडतह�लाई त�काल 
अ�त�रम राहत र अ�त�रम संर�णको सिुनि�तता तथा 
िवशेष कोष �थापना गरी सम�वय �णाली खडा गरी 
सहयोग �णालीसगँ सम�वयमा पह�चँलगायतका काम 
कारबाहीका िनिम� Online Case Registration/ 
Hearing लगायत उपयु�� उपायह� अवल�बन गरी 
अिवि�छ�न �पमा त�कालै सेवाह� सचुा� गनु� , 
गराउन ुभनी नेपाल सरकारको नाउमँा परमादेश जारी 
ग�रिदएको छ ।

२१. मिहलाउपर ह�ने िहसंाको स�दभ�मा 
राि��य मिहला आयोगमा ११४५ नं. को एक मा� 
हे�पलाइन टेिलफोन रहेको तर महामारीलाई िनय��ण 
गरी जनताको जीवन र �वा��यको सरु�ाको लािग 
रा�य संय��को �भावका�रता बढाउन ु पन� कुरा 
िनिव�वाद छ । कोिभड-१९ को महामारीले िसज�ना 
गरकेो असामा�य अव�थामा पीिडतको त�काल सरु�ा 
र आव�यक िनगरानीको लािग िडिजटल मा�यमको 
�योग गनु�पन� समकालीन आव�यकता दिेखएको छ र 
आव�यकता पिन हो । िछमेक� रा�� भारतको राि��य 
मिहला आयोगले महामारीको कारण लकडाउनको 
अव�थामा घरले ु िहसंा भएको जानकारी �हाट्स 
एप न�बरबाट िदन सिकने, �य�तै �पेनमा “Mask-
19” भ�ने कोडको �योग गरी घरले ु िहंसा भइरहेको 
सूचना फाम�सीबाट िदन सिकने प�ित अपनाएका 
उदाहरणह� भेिट�छन् । तसथ� लैङ्िगक िहसंा तथा 
कोिभड-१९ बाट �भािवत मिहला तथा बालबािलकाको 
आकि�मक र त�काल उ�ार (Immediate Rescue 
and Relief) का लािग देशका ७५३ वटा �थानीय 
सरकारमा हे�पलाइन टेिलफोन वा Facebook 
को �यव�था गन� साथै हे�पलाइन रहेको जानकारी 
सबैमाझ प�ुयाउन तथा अ�य आव�यक पन� उपय�ु 
िवशेष उपायह� अवल�बन गनु�पन� देिखदँा आव�यक 
�यव�था िमलाउनसमेत नेपाल सरकारको नाउमँा यो 
आदशे जारी ग�रिदएको छ ।

२२. �� न.ं ३ अथा�त् मिहला, 

बालबािलका, गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका 
�यि�, �ये� नाग�रक ज�ता High Risk Group मा 
पन�ह�का लािग िवशेष �ाथिमकताका साथ �वदेश 
िभ�याउन परमादेश जारी गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेकोमा यसै स�ब�धमा घर फिक� रहेका �यि�ह�लाई 
सरु�ापूव�क घर प�ुयाउने �ममा मिहला, बालबािलका, 
�ये� नाग�रक तथा शारी�रक �पमा अ�व�थ 
�यि�ह�लाई �ाथिमकतामा रा�न ु भनी �रट नं. 
०७६-WO-०९३८ मा सव��च अदालतबाट आदेश 
भइसकेको र िवदेशबाट नेपाल आउन चाहने तथा 
िवदेशमा अ�ठ्यारोमा परकेो नेपालीको लािग �वदेश 
आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, २०७७ जारी 
भई सोही आदेशबमोिजम �ाथिमकताकै आधारमा 
�वदेश आउने �म जारी रहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट 
दिेख�छ । सो �ाथिमकतालाई िनर�तरता िदइने छ भ�ने 
कुरामा यस अदालत िव�ास गद�छ । साथै �ाथिमकता 
�ममा उ�ार ग�रएका वा �वदेश फका�इएका मिहला, 
बालबािलका र �ये� नाग�रकको सं�या लैङ्िगक 
पथृक�करण त�याङ्क (Gender Disaggregated 
Data) अिभलेखीकरण गरी साव�जिनक�करण गन� 
नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । 

२३. �यसैगरी मिहला, बालबािलका, 
गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि�, �ये� 
नाग�रक ज�ता High Risk Group मा पन�ह�का 
लािग िवशेष �ाथिमकताका साथ सरुि�त �वारिे�टन, 
आइसोलेसन(Isolation)को �यव�था गन� परमादेश 
जारी गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा िव�मान 
कानूनी �यव�थाह�ले नै उ�च जोिखममा परेका 
समूहह�लाई िवशेष संर�णको �यव�था भएकोले 
परमादेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ 
रहेको दिेख�छ । कोिभड-१९ बाट ह�ने स�भािवत 
सङ्�मणबाट ब�न र बचाउन सङ्�िमत ईलाका 
वा सङ्�िमतको स�पक� मा रहेका वा आवास वा 
होटेलमा रहेका स�भािवत जोिखम भएका �यि�लाई 
बा� स�पक� बाट टाढा राखी तोिकएको �वार�ेटाइन 
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से�टरमा रा�ने ग�रएको छ । �वार�ेटाइन से�टरमा 
रहेका �यि�लाई आिथ�क, सामािजक र मनोसामािजक 
सहायताको साथै पया�� र �व�थ खाना र पानी ज�ता 
आधारभूत आव�यकताह� �दान ग�रनपुद�छ । साथै 
महामारीको अव�थामा मिहला, बालबािलका तथा 
�ये� नाग�रकलाई िवशेष सरु�ा चािहने ह�दँा यी वग�को 
आव�यकतालाई �ाथिमकतामा रा�न ु पिन उि�कै 
आव�यक छ । कोरोना भाइरसस�ब�धी �वार�ेटाइन 
स�चालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड, 
२०७६ को दफा ३ (१) (छ) मा “गभ�वती मिहला, 
दश वष�स�मका बालबािलका, �ये� नाग�रक र 
अपाङ्गता भएका �यि�का लािग �ाथिमकता 
िदई अल�गै �वार�ेटाइनको �यव�था गन�” भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । मिहला, बालबािलका तथा 
�ये� नाग�रक म��ालयबाट �वीकृत कोरोना भाइरस 
महामारीको अविधमा आ�य�थल स�चालनस�ब�धी 
मापद�ड, २०७७ को दफा ५(३) मा ‘�वारिे�टन 
क� अपाङ्गता, �ये� नाग�रक, मिहला तथा 
बालबािलकामै�ी ह�नुपछ�’ भनी �यव�था ग�रएको 
छ । िव� �वा��य सङ्गठनले जारी गरकेो 
कोिभड-१९ स�ब�धी मापद�डमा ‘The needs 
of vulnerable populations should be 
prioritized.’11 भनी उ�लेख ग�रएको छ । य�िप 
राि��य मानव अिधकार आयोगले गरकेो ब�दाब�दीको 
अविधमा मानव अिधकारको अव�थाको �ारि�भक 
अनगुमनको �ितवेदनमा “�वारिे�टनह� मिहला, 
बालबािलका, गभ�वती, सु�केरी, अपाङ्गता भएका 
�यि� तथा �ये� नाग�रकलाई िवशेष �यान 
िदनुपन�लगायतका �यव�था ह�नुपन�मा मिहला, 
बालबािलका तथा अपाङ्गमै�ी भएको पाइएन” 
भिनएको पाइ�छ । �वारिे�टनमा �व�थ खाना र पानी 
ज�ता आधारभूत आव�यकतािवहीन मािनसह� 

11 World Health Organization, Considerations for 
quarantine of individuals in the context of containment 
for coronavirus disease (COVID-19), Interim 
Guidance, 19 March 2020.

बिसरहेका, मिहलाह� बला�कृत भइरहेका, मिहला 
सरु�ाकम�को उपि�थित नभएको तथा छु�ै शौच 
र आ�यक�समेतको �यव�थाको अभाव रहेको 
प�र�े�यमा, नेपालमा लैङ्िगक मै�ीपूण�, �तरीय र 
सरुि�त �वारिे�टनको अ�याव�यकता रहेको दिेख�छ । 
आजको िततो यथाथ�को �पमा रहेको कोिभड-१९ को 
महामारीको पूण� िनय��णको आकँलन अिहले नै गन� 
सिकने अव�था पिन छैन । तसथ� �वार�ेटाइन से�टरमा 
बसेका �यि�ह�का लािग �व�थ खाना, श�ु िपउने 
पानी, सामािजक दरुी कायम ह�ने गरी खाने, स�ुने र 
शौचको �ब�ध िमलाउन ु तथा मिहला, बालबािलका, 
गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि� तथा �ये� 
नाग�रकलाई िवशेष �ाथिमकता िदई सरुि�त, �तरीय र 
स�ुयवि�थत �वार�ेटाइन तथा आइसोलेसनको लािग 
उपय�ु �यव�था गनु�  गराउन ुभनी नेपाल सरकारको 
नाउमँा परमादेश जारी ग�रिदएको छ ।

२४. �� न.ं ४ अथा�त् सरुि�त मात�ृव तथा 
�जनन �वा��यस�ब�धी अिधकार अनवरत �पमा 
सिुनि�त गन� �वा��य स�ंथाह�ले गभ�वती र स�ुकेरी 
मिहला, िशशहु�लाई �ाथिमकतामा राखी सेवा िदन, 
िदलाउन तथा �वारिे�टनमा बसेका मिहलाह�का 
लािग राहत �याकेजमा सरुि�त मात�ृव तथा �जनन 
�वा��य साम�ी �दान गन� आदशे जारी गनु�पन� भ�ने 
िनवेदन दाबी रहेकोमा िव�मान कानूनी �यव�थाले यी 
िवषय स�बोधन गरकैे ह�दँा आदेश जारी ह�नपुन� होइन 
भ�ने िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ ।

२५. अब िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा� , आिथ�क, 
सामािजक तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १२ ले 
�यि�को शारी�रक र मानिसक �वा��य उ�चतम �ा� 
�तरको उपभोग गन� अिधकारको साथै यस अिधकारको 
पूण� �ाि�का लािग �कोप, महामारी, पेसागत र अ�य 
रोगह�को रोकथाम, उपचार र िनय��ण तथा िबरामी 
भएको अव�थामा सबैलाई िचिक�सागत सेवा र हेरचाह 
िनि�त गन� अव�थाह�को िसज�ना गनु�पन� �यव�था 
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भएको पाइ�छ । �यसैगरी मिहला िव��का सबै 
�कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, 
१९७९ को धारा १२ ले िवशेषतः प�रवार िनयोजनसगँ 
स�बि�धत सेवाह�लगायत �वा��य सेवाह�मा 
पह�चँको सिुनि�तता गन� �वा��य सेवाको �े�मा 
मिहला िव��को भेदभाव उ�मूलन गन� स�पूण� उपय�ु 
उपायह� अवल�बन गनु�का साथै मिहलालाई गभ�वती, 
�सूित र �सूित प�चात् को अविधमा उपय�ु सेवाह� र 
आव�यक भएका बखत िनःश�ुक सेवा उपल�ध गनु�पन� 
कुरालाई रा�यको दािय�वको �पमा अङ्गीकार गरकेो 
छ । WHO ले कोिभड-१९ को अव�थामा मात ृ र 
नवजात िशशहु�को देखभालसिहत आव�यक �वा��य 
सेवाह�को �ावधानको बार ेमाग�दश�न �कािशत गरकेो 
छ । सो माग�दश�नमा ‘women’s choices and rights 
to sexual and reproductive health care, 
however, should be  respected regardless 
of COVID-19 status’12 अथा�त् कोिभड-१९ ज�तो 
महामारीको अव�थामा पिन मिहलाको सरुि�त मात�ृव 
तथा �जनन �वा��य सेवाको अिधकारलाई स�मान 
गनु�पन� ह��छ भिनएको पाइ�छ । 

२६. यसमा सरुि�त मात�ृव तथा �जनन 
�वा��य अिधकार मानव अिधकार मा� नभई 
नेपालको संिवधानको धारा ३८(२) ले मौिलक 
अिधकारको �पमा मा�यता िदएको छ । �जनन 
�वा��यको अिधकारिभ� यौन तथा �जनन 
च�लाई �भाव पान� सबै िकिसमका िहसंा िव��को 
अिधकारलगायतका िवषयह� पद�छन् । यसका साथै 
गभ�वती अव�थामा क�तीमा चार पटक �ूणको जाचँ, 
कानूनी मापद�डअनसुारको गभ�पतन सेवा, वै�ािनक 
�सूित सेवा, सङ्�िमत आमाबाट गभ�मा रहेको िशशमुा 
एच.आई.भी सन� रो�ने िविध सेवा, मातिृशश ुखोप एवं 
उपचार सेवा, स�ुकेरीपिछको �याहार र उपचार ज�ता 
सेवाह�लाई �जनन �वा��यले समेटेको ह��छ ।

२७. नेपालको संिवधानको धारा ३५ ले 
“आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�ने 
12

छ र कसैलाई आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत 
ग�रने छैन र �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक 
ह�ने छ” भनी ��याभूत ग�रएको पाइ�छ । नेपालको 
संिवधान�ारा �द� मिहलाको सरुि�त मात�ृव तथा 
�जनन �वा��यस�ब�धी हकको स�मान, सरं�ण 
र प�रपूित�  गनु�का साथै सरुि�त मात�ृव तथा �जनन 
�वा��य सेवालाई सरुि�त, गणु�तरीय, सव�सलुभ 
तथा पह�चँयो�य बनाउनका लािग सरुि�त मात�ृव 
तथा �जनन �वा��य अिधकार ऐन, २०७५ समेत 
जारी भएको पाइ�छ । यस ऐनको प�र�छेद ८ मा 
कसैलाई कुनै रोग वा िजवाणबुाट सङ्�िमत भएको वा 
जोिखममा रहेको अव�थाको आधारमा िवभेद गन� रोक 
लगाइएको छ । यसका साथै �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयबाट “कोरोना भाइरस रोग (कोिभड -१९) 
िव� महामारीको समयमा �जनन, मातृ, नवजात 
िशशु तथा बाल �वा��य सेवाको लािग” अ�त�रम 
माग�िनद�शन पिन जारी भइसकेको छ ।

२८. उपयु�� संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थाह� ह�दँाह�दैँ पिन महामारीको समयमा 
मिहलाह�को िवशेष �वा��य अव�था तथा �यसको 
उिचत स�बोधन ह�न नसकेको कारणले �जनन 
�वा��य तथा अ�य �वा��यमा ग�भीर आघात प�ुन 
गएको पाइ�छ । महामारी र ब�दाब�दीको कारणले 
�वा��य के�� वा अ�पतालमा नगई वा जान नसकेको 
कारणले घरमा नै ब�चा ज�माउने प�रि�थित िसज�ना 
भएको छ । जसको कारणले गभ�वती मिहलाह�को 
�वा��य जोिखममा मा�ै नपरी मात ृ म�ृयदुरमा पिन 
उ�चतम विृ� भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्�मणका 
कारण नेपालमा पिहलो म�ृय ु पिन एक स�ुकेरी
मिहलाको भएको पाइ�छ । चै�देिख �ावणस�मको
अविधभर अ�पतालमा ६२ जनाको र अ�पतालबाहेक
अ�य �थानमा २५ जनाको मात ृ तथा �ूण म�ृय ु
(Maternal and Perinatal Death) भएको भ�ने 
�वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयअ�तग�तको
प�रवार क�याण िवभागको त�याङ्कबाट देिख�छ ।
केही मिहलाह�लाई हेिलक�टरको मा�यमबाट उ�ार
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गरी उपचार गन� �याइए तापिन सबै मिहलाको पह�चँ
उपरो� सेवामा ह�न सकेको दिेखदैँन ।

२९. अतः नेपालको संिवधानले 
सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी मौिलक
हकको काया��वयनाथ� सरुि�त मात�ृव र �जनन
�वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ जारी भई �ार�भमा
आइसकेको स�दभ�मा मिहलाको सरुि�त मात�ृव
तथा �जनन �वा��य सिुनि�त गनु� , Quarantine 
/ Isolation मा बसेका गभ�वती मिहला, स�ुकेरी
मिहला, नवजात िशशहु�को सरं�ण, हेरचाह, औषधी
तथा पौि�क आहारको �यव�था िमलाउन,ु गभ�वती
मिहलाको समयसमयमा ग�रनपुन� �वा��य परी�ण
र उनीह� तथा िशश ु बालबािलकाह�ले िलनपुन� 
खोप, तथा सइुह� �ा� गन� कुरालाई असहज ह�न
निदन,ु कोिभड-१९ को समयमा राहत िवतरण गदा�
मिहला सवंेदनशील भई यौन तथा �जनन �वा��य
सेवाह�मा पह�चँ प�ुयाई �वा��य सेवाको आव�यक
�याकेज (essential package) मा �जनन �वा��य
सामा�ीह� समावेश गनु� भ�ने परमादशे जारी ग�रएको
छ । साथै सिंवधानले नै �जनन �वा��यको हकलाई
मौिलक हकको �पमा कायम गरी सरुि�त मात�ृव र
�जनन �वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ समेत �ार�भमा
आइसकेको तर िनयमावली नबनेको कारण सवंैधािनक
र कानूनी अिधकारसमेत धरापमा पन� जाने ह�दँा सरुि�त
मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ सगँ
स�बि�धत िनयमावलीसमेत यथाशी� बनाउन ु भनी
नेपाल सरकारको नाउमँा परमादशे जारी ग�र�छ ।

३०. अब �� न.ं ५ अथा�त् कोिभड-
१९ को कारण मनोवै�ािनक असर परकेाह�लाई
मनोसामािजक परामश�को �यव�था गन� आदेश जारी
ह�नपुछ� भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा मनोसामािजक
परामश�काकाय��मनेपालसरकारले लाग ुग�ररहेकोह�दँा
थप आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफका
स�ब�धमा िवचार गदा� , कोिभड-१९ को महामारी आज
पिन ती� गितमा फैिलरहेको र िविभ�न �व�पमा
मािनसह�लाई िविभ�न त�रकाले �भाव पा�ररहेको

स�दभ�मा मािनसह�को मानिसक �वा��यलाई समेत
�यान िदनपुन� आजको आव�यकता भएको छ । �व�थ
ह�नकुो अथ� शारी�रक �पमा मा� नभई मानिसक
�पमा पिन �व�थ ह�न ुहो । िव� �वा��य सङ्गठनले 
‘Health is a state of complete physical, 
mental, and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity’ 
भनी दवैु शारी�रक र मानिसक �पले �व�थ भए मा�
�यि� पूण� �पले �व�थ ह�ने प�रभाषा गरकेो छ । �य�तै 
WHO ले ‘आ�नो �मताह�लाई िच�न स�नु, 
जीवनको सामा�य तनावसगँ सामना गन� स�म
ह�नु, फलदायी काम गन�, र आ�नो समदुायमा केही
योगदान िदनस�नु नै मानिसक �पले �व�थ ह�नु हो’ 
भनी �या�या गरकेो छ । नेपालको संिवधानको धारा
३५ ले �वा��यस�ब�धी हकको सिुनि�तता गरकेो छ
भने जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ को
दहेाय (ख) ले पनु�था�पना�मक सेवालाई आधारभूत
�वा��य सेवाको प�रभाषामा सि�मिलत गरकेो छ ।

३१. कोिभड-१९ महामारीले मािनसह�मा
डर, िच�ता, उदासीनता र तनाव ज�ता मानिसक
सम�याह� उ�प�न ग�ररहेको छ । Inter-Agency
Standing Committee on Mental Health
Support को Interim Briefing Note Addressing
Mental Health and Psychosocial Aspects of
COVID-19 Outbreak13 मा कुनै पिन महामारीले 
�यि�ह�मा देखा पान� सामा�य �भावह� (common
responses) मा सङ्�िमत ह�न स�ने स�भावनाले 
डर र �ास उ�जने, आ�नो प�रवार तथा बालब�चालाई
सङ्�मण ह�ने िच�ताले गदा� मािनसह�मा मानिसक
तनाव िसज�ना ह�ने, सामािजक बिह�करणमा पन� डर, 

13 IASC’s Reference Group on Mental Health and 
Psychosocial Support, Interim Briefing Note 
Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects 
of COVID-19 Outbreak, 17 March 2020. Available 
at: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-
reference-group-mental-health-and-psychosocial-
support-emergency-settings/interim-briefing
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१०५२६ - अिधव�ा रोशनी पौड्यालसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालय, िसंहदरबारसमेत

रोजगारी गमुाउने डरलगायतका मानिसक सम�याह� 
उ�प�न ह�ने तथा अ�पङ्ि�का �पमा काम गन� 
�वा��यकम�ह�समेत उपर �ेष, घणृापूण� �यवहार
भई अिधक तनाव ह�ने भनीसमेत उ�लेख ग�रएको छ ।
नेपालमा पिन सामािजक दरुी, पथृक�करण, भाइरसको
बारमेा िनर�तर िवकिसत ह�ने र प�रवत�न भइरहने 
जानकारी, म�ृयकुो जानकारी, भाइरससगँ जोिडएको
�यि�, प�रवार, िचिक�सकलाई ग�रएको ला�छनापूण�
�यवहार (Stigmatization) तथा महामारीका कारण
पेसा रोजगार गमुाएका कारण कितपय मािनसह�मा
अ�यिधक तनाव तथा िड�ेसन भएको अव�था छ ।

३२. नेपाल �हरी अपराध अनसु�धान
िवभागका अनसुार ब�दाब�दीको अिघ�लो मिहनाभ�दा
ब�दाब�दीको पिछ�लो एक मिहना अविधिभ�
आ�मह�या गन� मिहलाह�को स�ंया ६%, प�ुषह�को
स�ंया १९%, बािलकाह�को सं�या ४१% तथा
बालकह�को स�ंया ४६% ले विृ� भएको14 र २०७६
चै� ११ दिेख २०७७ �ावण १० को महामारीको
अविधभर ३४११ ले आ�मह�या गरकेो देिख�छ ।

३३. यस महामारीले मािनसह�मा
िन��याएको मनोवै�ािनक असरह�को उपचार
तथा �यूनीकरणका लािग आिधका�रक िनकायबाट, 
आव�यक सूचना मा� िदने, सामािजक दरुी
कायम गनु�पर े तापिन फोनलगायत अ�य िडिजटल
मा�यमबाट आफ�तजन, इ�िम� तथा प�रवारसगँ
निजक रहने, कोरोना सङ्�िमत �यि�लाई ला�छना
(Stigmatization) नगरी साथ र सहयोग �दान
गन� तथा समाज र समदुायमा कोिभड-१९ िव��
ऐ�यब�ता जनाउने �विृ�को िवकास ह�नपुन� 
देिख�छ । साथै मनोपरामश�ज�तो पनु�था�पक�य
�वा��य सेवाको सिुनि�तताले कोिभड-१९ का कारण
िसिज�त मनोसामािजक असर र यसबाट पन� थप �भाव
14 Crime Investigation Department, Nepal, Women, 

Children and Senior Citizen Service Directorate. 
Available at https://cid.nepalpolice.gov.np/index.
php/cid-wings/women-children-service-directorate 
Accessed on 20th August, 2020

�यूनीकरण तथा समाधानमा थप म�त प�ुयाउने ह�दँा
िव� �वा��य मापद�डअन�ुप हरके �वार�ेटाइन
�थल, �वा��य सेवा के�� तथा �थानीय तहमा
मनोसामािजक परामश� सेवा �वाहको लािग उिचत
�ब�ध गनु�  भनी नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक
आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

३४. �� नं. ६ अथा�त् कोिभड-१९
महामारीको आिथ�क-सामािजक �भाव �व�प रोजगारी
गमुाउने मिहलाह�को रोजगारीको सिुनि�तता गन�
आदेश जारी गनु�पछ� भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा
रोजगारी गमुाउनेमा मिहला मा� नभई प�ुषह�समेत
भएको स�दभ�मा आदेश जारी गनु�पन� होइन भ�ने 
िलिखत जवाफको स�ब�धमा िवचार गदा�, कोिभड-१९
को िसधा असर िव� अथ�त��, जीवन तथा रोजगारीमा
पिन परकेो छ । यस महामारीबाट आइपरकेो आिथ�क
सङ्कटले समाजमा र मिहलालगायतका सीमा�तकृत
वग�लाई िवशेषतः बढी असर गरकेो छ । (This
pandemic have had a disproportionate
negative impact on marginalized groups.) 
सेवा उ�ोग तथा शैि�क सं�थामा बढी मिहलाह� 
काय�रत भएका अव�थामा हाल शैि�क स�ह�समेत
ठ�प भएको अव�था छ । साथै हेरचाह गन� सेवा �यवसाय
(Care service)मा �ाय: जसो मिहला रहेका कारण
पिन रोजगारी गमुाउने जोिखममा मिहलाह� अ�यिधक
रहेका छन् । यसरी कोिभड-१९ को महामारीबाट
आइपरेको आिथ�क सङ्कटबाट रोजगारी गमुाउने तथा
सेवाबाट कटौती ह�ने जोिखमताको अ�यिधक �भाव
मिहलाह�लाई पन� देिख�छ । प�ुषह�को रोजगारी
ग�ुदा पिन घर �यवहारको �यव�थापनमा मिहलामा थप
तनावको ि�थित िसज�ना भएको छ ।

३५. आिथ�क सङ्कटको प�रणाम
�व�पको सामािजक र आिथ�क असमानताले मिहला
िव�� ह�ने िहसंा बढी रहेको र थप बढ्ने स�भावना
पिन उि�कै �बल ह��छ । िहंसा�मक वातावरणमा
रिहरहेका मिहलाह�ले आ�दानी गमुाउदँा सो
िहंसाबाट उ�कन र िहसंासगँ लड्नसमेत अझ किठन
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ह�ने ह��छ । CEDAW को धारा १ ले “The term
“discrimination against women” shall mean
any distinction, exclusion or restriction
made on the basis of sex which has the
effect or purpose of impairing or nullifying
the recognition, enjoyment or exercise by
women, irrespective of their marital status, 
on a basis of equality of men and women, of
human rights and fundamental freedoms in
the political, economic, social, cultural, civil
or any other field” भनी कुनै पिन आधारमा वा
�े�मा मिहलालाई िवभेद गन� नह�ने, धारा 11(1)(a) मा
“The right to work as an inalienable right of
all human beings”  भनी उ�लेख ग�रएको र धारा
11(2)(a) मा “In order to prevent discrimination
against women on the grounds of marriage
or maternity and to ensure their effective
right to work, States Parties shall take
appropriate measures: (a) To prohibit, 
subject to the imposition of sanctions, 
dismissal on the grounds of pregnancy or
of maternity leave and discrimination in
dismissals on the basis of marital status”  
भनी �यव�था ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको
धारा १८ मा िवभेद िव��को हक, धारा ३३(१) 
मा “��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�ने छ” 
र धारा ३८ (५) मा “मिहलालाई िश�ा, �वा��य, 
रोजगारी र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक
िवभेदका आधारमा िवशेष अवसर �ा� गन� हक ह�ने 
छ” भनी �यव�था ग�रएको छ । �य�तै �म ऐन, २०७४
को दफा ६(१) मा “रोजगारदाताले �िमकलाई धम�, 
वण�, िलङ्ग, जात जाित, उ�पि�, भाषा, वैचा�रक
आ�था वा अ�य �य�तै आधारम�ये कुनै कुराको
आधारमा भेदभाव गन� पाइने छैन” साथै दफा ६ (२) 
मा “काम वा सवेाको अ�तिन�िहत आव�यकताको
आधारमा कुनै �यि�लाई रोजगारीमा �ाथिमकता

िदने, गभ�वती �िमकलाई पा�र�िमक र सुिवधामा
कटौती नगरी िनजको शारी�रक अव�थाअनसुार
सहज र उपयु� काम वा सेवामा लगाउन ेकाय�लाई
भेदभाव गरकेो मािनने छैन” भनी �यव�था ग�रएको
छ । यसै स�दभ�मा मिहला, बालबािलका तथा �ये�
नाग�रक म��ालयले �म, रोजगार तथा सामािजक
सरु�ा म��ालयलगायत अ�य म��ालयसमेतलाई
कोिभड-१९ को महामारीका कारण रोजगार गमुाएका
सङ्कटाप�न समदुायका मिहला तथा ितनका
प�रवारलाई काय��ममा �ाथिमकतासाथ स�बोधन
गन� भनी प�ाचारस�म ग�रएको िलिखत जवाफबाट
दिेखए तापिन �यसको िनि�त स�बि�धत म��ालय
तथा िनकायले कुनै ठोस योजना, काय��मसिहत
कदम चालेको भने देिखदँैन । यस प�र�े�यमा
महामारीको अव�थामा मिहलाह�को लािग रोजगारी
सिुनि�तताको िवशेष उपाय अवल�बन गद� �वदेशमा
रोजगारी गमुाएका वा िवदेशमा रोजगारी गमुाई आएका
मिहलाह�लाई िवशेष सरु�ा �दान गन�का लािग
आव�यक आय आज�नको वैकि�पक उपायको पहल
गन� नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश
जारी ग�रएको छ ।

३६. �� न.ं ७ अथा�त् अ�पंि�मा
रही �वा��य सेवा �दान गन� �वा��यकम�ह� र
सरु�ाकम�ह�को िवशेष �वा��य सरु�ाको �यव�था
गन� आदेश जारी गनु�पन� वा नपन� स�ब�धमा िवचार
गदा�, अ�पंि�मा रही काय� गन� �वा��यकम�ह�को
सरु�ाको उिचत �ब�ध नेपाल सरकार�ारा भई नै 
रहेको तथा उपचारका लािग अ�पतालह� सचुा� 
रहेको ह�दँा यस स�ब�धमा आदशे ह�नपुन� होइन भ�ने 
िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

३७. िव��यापी �पमा कोरोना भाइरस
महामारीबाट सङ्�िमत भई वा सङ्�िमतको
अव�था नखलेुको तर �वा��य उपचारको सेवा िलन
अ�पतालह�मा भना� भएका �यि�ह�को सं�या बढ्दो
�ममा रहेको छ । य�तो अव�थामा अि�म पङ्ि�मा
रहने �वा��य सेवा कम�चारीह� िवशेषत: सरकारी
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र िनजी अ�पताल तथा �वार�ेटाइनमा �वा��य
सेवा उपल�ध गराउने िचिक�सक, नस�, कोिभड-१९
परी�ण गन� िचिक�सकह�, �वा��य सेवामा खिटएका
कम�चारीह�, सफाइकम�ह�, अ�याव�यक सेवामा
खिटएका �यि�ह� तथा �हरीह� सङ्�मणको उ�च
जोिखममा रहेका छन् । िव� �वा��य सङ्गठनले 
२०१९ मा गरकेो ‘Gender Equity in the health
work force: Analysis of 104 countries’ को
अ�ययनअनसुार िव��यापी �वा��यकम�ह�म�ये 
७० �ितशत मिहला �वा��यकम�ह� रहेका छन् ।
लैङ्िगक लघतुाभास (Gender Stereotype) का
कारण निस�ङ पेसामा प�ुषभ�दा पिन मिहलाह�कै 
बाह��यता भएको अव�थामा महामारी सङ्�मणको
जोिखममा �वा��य सेवाको अ�पंि�मा बढी सं�या
मिहलाको रहेको देिख�छ ।

३८. हाल कोिभड-१९ को महामारीमा
जित पिन अि�म पंि�मा रहने िचिक�सक, 
�वा��यकम�ह�ले आ�नो तथा आ�नो प�रवारको
जीवनसमेत जोिखममा राखी सेवा �वाह ग�ररहेका
छन् सो काय� सराहनीय छ । य�िप �वा��यकम� र
ितनका प�रवारको �वा��य उि�कै मह�वपूण� छ ।
िबरामीह�लाई सरुि�त र �व�थ रा�नका लािगसमेत
�वा��यकम�ह�को सरु�ालाई उ�च �ाथिमकतामा
रा�न ु आव�यक छ । नेपालमा पिहलो पटक वैशाख
३० गते किपलव�तिु�थत एक अ�पतालमा
काय�रत नस�मा कोरोना सङ्�मण देिखएको िथयो
र हाल आएर िचिक�सक, �वा��यकम�ह�, 
सरु�ाकम�ह�लगायतका अि�मपंि�मा काय�रत
�यि�ह� सङ्�िमत ह�ने �म अ�यिधक नै रहेको
देिख�छ ।

३९. िव� �वा��य सङ्गठनले सद�य
रा��ह�लाई सबै ��ट-लाइन �वा��य र सामािजक 
कम�ह� र �याहारबाहकह�लाई �िश�ण, िपिपई
र अ�य आव�यक उ�पादनह�को उिचत पह�चँको
सिुनि�तता गन�मा जोड िदए तापिन �वा��यकम�ह� 
र सरु�ाकम�ह�को बढ्दो सङ्�िमत स�ंयालाई

हेदा� सो मापद�ड तथा नेपाल सरकार �वयलें पा�रत
गरकेो मापद�डह�बमोिजम अि�म पंि�मा काय�रत
िचिक�सक, �वा��यकम�ह�को उिचत सरु�ाको
पया�� र �भावकारी अवल�बन ग�रएको देिखदैँन ।
सरुि�त �यव�थाको अभावमा �वा��य सेवा �वाहमा
रोकावट आइपन� र कैय� िबरामीह�मा सेवा�दायकबाटै 
सङ्�मण ह�ने वा सेवाको पह�चँमा अवरोध भई �वा��य
जिटलता भई म�ृयवुरणको प�रणाम भो�नपुन� ज�ता
भयावह ि�थितको िसज�ना ह�न स�छ ।

४०. अ��थानमा रही सेवा �दान
ग�ररहेका यी �वा��यकम�को उ��ेरणा र सरु�ालाई
उ�च �ाथिमकतामा राखी उ�च मनोबलमा कायम गन� 
वातावरणको सिुनि�तता आजको आव�यकता रहेको
दिेख�छ । तसथ� िव� �वा��य सङ्गठनले िनधा�रण
गरकेो मापद�डअनसुार ��य� र अि�म पिं�मा रहेर
�वा��य सेवा उपल�ध गराउने िचिक�सक, नस�, 
�वा��य सेवामाखिटएका कम�चारीह�, सफाइकम�ह� 
तथा अ�याव�यक सेवामा खिटएका �यि�ह�लाई
आव�यक पन� Personal Protective Equipment
(PPE) तथा अ�य आव�यक उपकरणलगायतका
स�पूण� साम�ीह� उ�च गणु�तरको, पया�� मा�ामा
िनःश�ुक उपल�धताको �यव�था गनु� , गराउन,ु 
मिहला �वा��यकम�का size अन�ुपको PPE, 
सिुवधाअन�ुपको काय�समय र अ�य सिुवधामा समान
पह�चँको सिुनि�तता ज�ता िविश� आव�यकताह�को
�यव�थापन गनु�  साथै कोिभड-१९ महामारी
सङ्�मणबाट सरु�ाको लािग मा� नभई रोकथाम
उपचारको लािग पिन उिचत संय��को सिुनि�तता गनु�  
भनी नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश
जारी ग�रएको छ ।

४१. �� न.ं ८ अथा�त् राि��य सूचना
आयोगको िमित २०७७।०२।०६ को आदशेय�ु
�ेस िव�ि� बदर गनु�पन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा
िवचार गदा�, उ� प�मा राि��य सूचना आयोगबाट
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई कोिभड-१९
बाट सङ्�िमत वा यस सङ्�मणबाट म�ृय ु भएका
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�यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा
म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी
ठेगानासमेत उ�लेख गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐन,
२०६४ को दफा १९ को ख�ड (ङ) बमोिजम जारी
गरकेो आदेशय�ु �ेस िव�ि�ले �यि�को गोपनीयताको
हक उ�लङ्घन ह�ने र �य�ता �यि�लाई सामािजक
िवभेदसमेत ह�न जान स�ने ह�दँा सो िव�ि� उ��ेषणको
आदशेले बदर गरी अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौता, 
नेपालको संिवधान �द� मौिलक हक तथा कानूनी
अिधकारको �भावकारी र �ाथिमकताका साथ �चलन
गराउन िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश
जारी ग�रपाउँ भ�ने िनवेदन दाबी रहेेकोमा सूचनाको
हकस�ब�धी मौिलक हक तथा कानूनी �यव�थाको
काया��वयनको िसलिसलामा राि��य सूचना आयोगले
जारी गरकेो आदेशले गोपनीयताको हक हनन् नह�ने र
सङ्�िमतह�को यथोिचत सूचना �यव�थापन गरी
सङ्�मण �यूनीकरण गन� सूचनाको आव�यकता ह�ने 
ह�दँा राि��य सूचना आयोगको आदेशय�ु �ेस िव�ि�
बदर ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको
पाइ�छ ।

४२. सूचनाको हकलाई �यि�को अिभ�यि�
�वत��ताको हकको अिभ�न अङ्गको �पमा
िलइ�छ । मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी
घोषणाप�को धारा १९ ले िव��यापी �पमा ��येक
�यि�लाई वाक् तथा �काशन �वत��ता �दान गरकेो
छ । नेपालको संिवधानको धारा २७ मा "��येक
नाग�रकलाई आ�नो वा साव�जिनक सरोकारको
कुनै पिन िवषयको सूचना मा�न ेवा पाउने हक ह�ने 
छ" भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । साव�जिनक मह�वका
सूचनाह� पाउने �ि�याबार े कानूनमा नै �यव�था
भएको पिन पाइ�छ ।  सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६४ जारी भएको र यस ऐनको दफा ४ ले रा�यका
कामकारबाही खलुा र पारदश� ह�नपुन� तथा दफा ३
ले साव�जिनक िनकायमा रहेको सूचनामा नाग�रकको
पह�चँ ह�नपुन� कुरामा जोड िदएको पाइ�छ ।

४३. त�यपरक सूचना सबैको लािग

मह�वपूण� ह��छ । कोिभड-१९ को महामारीको य�तो
िवकराल अव�थाको प�रक�पना िव�ले नै गन� सकेको
िथएन । यो अव�थामा सही र उपय�ु सूचनाको
�वाह गरी जनतालाई सजग गराउन ुरा�यको पिहलो
कत��य ह�न जा�छ । महामारीसगँ ज�ुन तयार रहन
आम नाग�रकलाई सूचनाले सहयोग गरकेो ह��छ । 
यो सङ्�मण एक �यि�बाट अक� �यि�मा त�कालै 
फैलने भएको ह�दँा अ�य �यि�लाई सङ्�िमत ह�नबाट
जोगाउन तथा समदुायलाई सरुि�त रा�न WHO
को मापद�डबमोिजम सङ्�िमत �यि�को स�पक� मा
आएका �यि�को खोज (Tracing, Tracking) र
उपचार (Treatment) गन� अिनवाय� पिन छ ।

४४. सूचनाको हकस�ब�धी अिधकार िनरपे�
(Absolute) होइन, यसको पिन सीमा छ । नेपालको
संिवधानको धारा २७ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा
“कानूनबमोिजम गो�य रा�नपुन� सूचनाको जानकारी
िदन कसैलाई बा�य पा�रने छैन” भनी �यव�था ग�रएको
छ । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को
उपदफा (३) (ङ) मा �यि�गत गोपनीयता र �यि�को
िजउ, �यान, स�पि�, �वा��य वा सरु�ामा खतरा
प�ुयाउने ज�ता सूचनाको उपल�धतामा कानूनले 
ब�देज लगाएको पाइ�छ ।

४५. यसथ� सूचनाको हक �चलन गदा�
�यि�को गोपनीयताको हकको पिन उि�कै स�मान
गनु�पन� �प� छ । िव��यापी मानव अिधकारको
घोषणाप�, १९४८ को धारा १२ र नाग�रक तथा
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ा
प�, १९६६ को धारा १७ मा कसैलाई पिन आ�नो
गोपनीयता, प�रवार, घर अथवा �चार�सारमा
�वे�छाचारी ह�त�ेप ग�रने छैन न त ितनको स�मान
तथा �याितमािथ आघात प�ुयाइने छ र ��येक
�यि�लाई �य�तो ह�त�ेप अथवा आ�मणका िव��
कानूनी सरं�णको अिधकार ह�ने छ भनी उ�लेख गरेको
पाइ�छ । नेपालको सिंवधानको धारा २८ ले “कुनै 
पिन �यि�को िजउ, आवास, स�पि�, िलखत, 
त�याङ्क, प�ाचार र च�र�स�ब�धी िवषयको
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गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहके अित��य
ह�ने छैन" भनी ��येक �यि�को गोपनीयताको हक
सिुनि�त गरकेो पाइ�छ । वैयि�क गोपनीयतास�ब�धी
ऐन, २०७५ समेत िनमा�ण भई लाग ुभएको अव�था
छ ।

४६. वैयि�क गोपनीयतास�ब�धी ऐन, 
२०७५ साव�जिनक िनकाय वा सं�थामा रहेको
वैयि�क  सूचनाको संर�ण र सरुि�त उपयोगको
�या�या गन� तथा िनजको गोपनीयता अित�मण
ह�न निदई मया�िदत जीवन�तर �व��न गन� आएको
देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा ३(२) मा "कुनै पिन �यि�को
शारी�रक गोपनीयताको िवषय िनजको शरीर वा
�वा��य परी�ण गदा�, उपचार गदा� वा आपत ्कालीन
उ�ार काय� गदा�को अव�थामा बाहके स�बि�धत
�यि�को म�जुरीिवना अनित��य रहन े छ" भ�ने 
�यव�था संिवधानको धारा ३५ को �वा��यस�ब�धी
हकसगँ समेत अ�तरस�बि�धत छ । यसै ऐनको दफा
३(३) ले कुनै पिन �यि�लाई िनजको िनजी जीवनसगँ
स�बि�धत जैिवक वा आनवुंिशक पिहचान, लैङ्िगक
पिहचान, यौिनकता, यौन स�ब�ध, गभा�धान वा
गभ�पतन, कुमारी�व, प�ुष�व, नपुंशक�व वा शारी�रक
रोगज�ता िवषयको गोपनीयता कायम रा�ने अिधकार
ह�ने छ भनी �यव�था गरकेो छ । ऐ. ऐनको दफा ७ ले 
��येक �यि�लाई िनजको आवासको गोपनीयताको
अिधकार ह�नेछ भनी �यव�था गरकेो छ । नेपालको
सिंवधानको धारा १६ ले आ�मस�मानका साथ बा�ँन
पाउने अिधकारको सिुनि�तता गरकेो छ । कोिभड-
१९ बाट सङ्�िमत �यि�ह�को �यि�गत िववरण
साव�जिनक गदा� सङ्�िमत भएको वा सङ्�िमत भई
म�ृय ु भएको अव�थामा समेत सामािजक बिह�करण
ग�रने, प�रवारलाई समेत लाि�छत र भेदभाव ग�रने 
ग�रएको र हाल कोरोना सङ्�िमतको उपचारमा सलं�न
रहेका िचिक�सक, �वा��यकम�, सरु�ाकम� तथा
कम�चारीह�मा समेत लि�त िहंसा�मक �यवहारह�
भएको कारण सङ्�िमत �यि�ह�, �वा��यकम� तथा
िनजका प�रवारह�समेत िवभेदमा पनु�का साथै उ�

कुराले �यि�को गोपनीयताको हक, आ�मस�मानका
साथ बा�ँन पाउने हक र िवभेद िव��को हकसमेत
उ�लङ्घन भएको देिख�छ । सामािजक ला�छना
(social stigma) लाई कसरी स�बोधन गन� भ�ने 
स�ब�धमा WHO ले ‘सङ्�ामक रोगसगँ स�बि�धत
ला�छना तथा भयले यसको उिचत स�बोधनलाई
�भािवत पाद�छ, सङ्�िमत�ित सहानुभूित रा�दै, 
रोगलाई सही तवरले बु�दै तथा �भावकारी र
�यावहा�रक रणनीितह� अवल�बन गद� यससगँ
स�बि�धत �वा��य सवेा तथा सझुावह� जनताको
िव�वास िनमा�ण गन� िकिसमको ह�नुपछ�, जसले गदा�
जनताले आफू र आ�ना ि�यजनह�लाई सुरि�त
रा�न सकुन्’15 भनी आ�नो माग�दश�नमा उ�लेख
गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी य�तो वातावरणको िसज�ना
ग�रनपुद�छ जसमा यस रोग तथा यसका �भावह�का
स�ब�धमा खलुा र इमा�दारी �पमा तथा �भावकारी
छलफल एवं िनराकरण होस् ।16 �यसैगरी यस
सङ्�मणसगँ स�बि�धत ला�छनालाई �यूनीकरण
गन�का लािग कोिभड-१९ सगँ जोडेर �यि�को प�रचय
प�रभािषत गन� अ�यास हटाउनपुन� देिख�छ भनी
भिनएको छ ।17

४७. �यसैले नेपालको संिवधानको धारा
15 ‘Evidence clearly shows that stigma and fear around 

communicable diseases hamper the response. What 
works is building trust in reliable health services 
and advice, showing empathy with those affected, 
understanding the disease itself, and adopting 
effective, practical measures so people can help keep 
themselves and their loved ones safe.’ A guide to 
preventing and addressing social stigma associated 
with COVID-19. [hereafter WHO Social stigma 
guideline]

16 ‘An environment needs to be created in which 
the disease and its impact can be discussed and 
addressed openly, honestly and effectively.’ WHO 
Social stigma guideline.

17 ‘It is important to separate a person from having an 
identity defined by COVID-19, in order to reduce 
stigma.’ Mental health and psychosocial considerations 
during the COVID-19 outbreak- WHO.
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२७ ले ��याभूत गरकेो सूचनाको हक, धारा २७ कै 
सूचनाको हकमा सीमा तथा धारा २८ �ारा �द�
गोपनीयताको हक (Right to Privacy), सिंवधानकै 
धारा १६(१) �ारा �द� �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन
पाउने हक (Right to live with dignity) र धारा
१८(२) �ारा “सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, 
धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, 
अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, 
गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक 
आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने 
छैन” भ�ने �वा��य ि�थितको आधारमा अिवभेदको 
हक (right to non-discrimination based on 
health status) सगँ समेत जोडेर हे�रन ुपद�छ । कोिभड-
१९ को महामारीले गदा�  िनि�त �यि�, प�रवार र 
समदुायका िबचमा ला�छना, घणृा �ेषभाव, बिह�करण, 
घणृाज�य अपराध (hate crime) ज�ता घटनाह� 
घिटरहेका छन् । भेदभाव र ला�छनाबाट संर�ण गन� 
गोपनीयतास�ब�धी अिधकारको सिुनि�तता ह�नपुन� 
ज�री देिख�छ । �यि� वा नाग�रकका अ�य�त िनजी 
सूचनाह� कुनै खास उ�े�य र कानूनी �योजनको 
लािगबाहेक खलुा गन� लगाइयो भने अनाव�यक �पमा 
�यि� वा नाग�रकको शोषण िव��को हक, िहसंा 
िव��को हक, गोपनीयताको हक, आ�मस�मानका 
साथ बा�ँन पाउने हक र �वा��यको आधारमा िवभेद 
नगन� हकस�ब�धी �थािपत िविधशा�, अ�तरा�ि��य 
कानून, नेपालको सिंवधान, वैयि�क गोपनीयताको 
हकस�ब�धी ऐन, २०७४ को उ�े�य एवम् ऐ. ऐनको 
दफा ३ र दफा ७ को समेत उ�लङ्घन ह�न जाने 
देिख�छ । 

४८. यस स�ब�धमा यसै अदालतबाट 
सपना �धान म�ल िव�� नेपाल सराकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत भएको 
परमादेश (ने.का.प.२०६४ अङ्क िन.नं. ७८८०) मा 
“�यि� वा नाग�रकका अ�य�त िनजी सूचनाह� 
कुनै खास कानूनी �योजनको लािग खुला गनु�पन� 
भएमा बाहके खुला गन� लगाइयो भन े अनाव�यक 

�पमा �यि� वा नाग�रक �ितर�ा पंि�मा पु�दछ 
र पूण� आ�मिव�ासका साथमा आफूले चाहकेो 
काम गन� नस�ने अव�थामा पु�न स�न ेह��छ” भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको पाइ�छ । यसबाट 
पिन कोिभड-१९ का सङ्�िमत तथा मतृकको सूचना 
कुनै कानूनी �योजनको लािग साव�जिनक गदा� �य�ता 
सं�िमत �यि� तथा िनजका प�रवारजनसमेतले उ� 
सूचनाकै कारण कुनै द�ु�भावको सामना गनु�  नपन� 
ि�थितको सिुनि�तता ग�रनपुन� देिख�छ ।  

४९. यसका साथै मलुकु� फौजदारी 
संिहता, २०७४ को दफा १६० ले “कानूनमा 
अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहके कानूनबमोिजम 
अिधकार �योग गन� अिधकारीले �य�तो अिधकार 
वा सामा�य कानूनको �योग गदा�...�वा��य 
ि�थित...वा य�तै अ�य कुनै आधारमा कुनै पिन 
नाग�रकमािथ जानीजानी भेदभावपूण� �यवहार गन� 
ह�दैँन” भनी भेदभावपूण� �यवहारलाई रोक लगाएको 
छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
२९४ ले �यावसाियक कामको िसलिसलामा थाहा 
पाएको गो�य कुरा कानूनले बा�य गरकेो वा �य�तो 
�यि�ले अनुमित िदएको अव�थामा बाहके �कट 
गन� रोक लगाएको छ । अतः एकाितर सङ्�िमतको 
�वा��य ि�थितले �याउने िवभेद, समानताका साथ 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने र िहंसारिहत समाजमा ब�न 
पाउने हक कुि�ठत ह�ने ि�थित रहेको छ भने अक�ितर 
साव�जिनक सरोकारको कुनै िवषयमा सूचना मा�न पाउने 
हकअ�तग�तको सूचना िदने राि��य सूचना आयोगको 
दािय�व रहेतफ�  िवचार गदा�, ऐ. ऐनको दफा २८ को 
सूचनाको संर�ण गनु�पन� भनी सोही दफाको उपदफा 
(२) को ख�ड (क) मा "कुनै �यि�को जीवन वा 
सव�साधारणको �वा��य वा सरु�ामा रहकेो ग�भीर 
खतराको िनवारण गन� �योजनका लािग सूचना 
िदन िम�ने" अपवादा�मक अव�था उ�लेख गरेको 
भए तापिन कोरोना भाइरसको सङ्�मण िदनानिुदन 
बढ्दै गएको र यसको उपचार हालस�म प�ा नलागेको 
ह�नाले जनमानसमा दिुवधा, िच�ता र डर उ�प�न भई 
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सङ्�िमत �यि�मािथ ग�रने समािजक िवभेद एवं 
ला�छनापूण� �यवहारले गदा�  जोिखममा रहेका वग�ले 
परी�ण नगन�, िबरामीपना लकुाउने, त�काल उपचारको 
सेवा निलने वा नपाउने तथा सरुि�त र �व�थ �यवहार 
गन�समेत हतो�सािहत ह�ने ि�थित भएको र प�रणाम 
�व�प साव�जिनक �वा��यको सरु�ामा नै जोिखम 
बढ्ने ि�थित भएको देिख�छ । �यसैले कोिभड-१९ को 
सङ्�मणको अव�थामा अ�को अिधकारको स�मान 
गद� थप फैलावट (Further Spread) रो�नका लािग 
सङ्�िमत वा िनजका प�रवारमा ह�ने सामािजक 
ला�छना, भेदभाव, घणृाज�य अपराध (hate 
crime) बाट संर�ण गद� िनजको गोपनीयतास�ब�धी 
अिधकारको संर�ण गनु�पन� संवैधािनक तथा कानूनी 
दािय�व रा�यको िज�मेवार िनकायउपर रहेको   
देिख�छ ।

५०. महामारीको िवषयको िनि�त र 
पह�चँयो�य सूचना, स��ेषणको जोिखमता घटाउन र 
समाजमा गलत सूचना जानबाट रो�न मह�वपूण� रहेको 
ह��छ । तर य�तो सूचनाले ला�छनाको जोिखमतालाई 
घटाउन, जोिखमतामा रहेको वग�ह� र सङ्�मणमािथ 
कुनै गलत काय� (Harmful) नह�ने कुराको सिुनि�तता 
गन� अ�य�त आव�यक रह�छ अ�यथा �यि�गत 
पिहचानका िववरणह� साव�जिनक गदा� कोिभड-१९ 
सगँ ज�ुने �ममा थप जोिखमको ि�थित आई यस 
महामारीले जिटल �प िलई भसुज�तै िभ� िभ� फैिलने 
साथै नेपाल सरकारले महामारी रो�न अपनाएको 
tracing, tracking र treatment िविधमा समेत असर 
पन� ह�दँा राि��य सूचना आयोगबाट �कािशत िमित 
२०७७/०२/०६ को सूचना आदशेलाई उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । िवभेद र ला�छनाको 
डरले आ�नो �वा��य ि�थित लकुाउदँा ह�ने 
सङ्�मणको थप फैलावटको जोिखमताबाट संर�ण 
गन� र सङ्�िमत �यि�उपरको ला�छना, भेदभाव, 
बिह�करणपूण� ि�याकलाप रोक� सङ्�िमत वा उनको 
प�रवारको आ�मिव�ास विृ� गरी समाजमा खलेुर 
आउने वातावरण िसज�ना गन� सङ्�िमत �यि�ह�को 

�यि�गत िववरण (सङ्�मण वा म�ृय ु ह�दँाका बखत 
बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगाना) खो�न र खो�न 
आव�यक भएमा स�बि�धत िज�मेवार िनकायह�ले 
�यि�गत िववरणह� महामारीको रोकथाम र 
�यव�थापनको लािग संकलन, �योग, खलुासा गनु�पन� 
ठाउमँा गनु�  गराउन,ु िवभेद र ला�छनाबाट सङ्�िमत 
�यि�का प�रवारको संर�ण गन� स�बि�धत िनकायमा 
आएको जानकारीको गोपनीयता स�बि�धत िज�मेवार 
िनकायले नै रा�न,ु िविभ�न सामािजक स�जाल, प� 
पि�काह�लगायतका स�चार मा�यममा कोिभड-१९ 
का सङ्�िमत �यि�ह�को सहमितबेगर �यि�गत 
पिहचान ख�ुने िववरणह� (सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका 
बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगाना) छा�ने 
वा साव�जिनक गन� काय� ब�द गनु�  गराउन ुभनी नेपाल 
सरकारको नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ ।

५१. अब अि�तम �� नं. ९ अथा�त् 
महामारीले समाजमा पारकेा बह�आयािमक असर / 
�भावह�को यथोिचत स�बोधन तथा High Risk 
Group मा पन� मिहला तथा बालबािलकाह�लाई 
िवशेष संर�ण िव�मान कानूनी �यव�थाह�ले गन� 
नसकेको तथा कोरोना भाइरस ज�ता जीवाणहु�बाट 
िसज�ना ह�ने महामारीको उिचत �यव�थापनको 
लािग एक�कृत कानून (Pandemic Law) नह�दँा 
महामारीको िनय��ण, रोकथाममा सम�या रहेकोले 
िनवेदकको मागबमोिजम लैङ्िगक संवेदनशील 
एक�कृत कानून िनमा�ण गन�को लािग आदेश जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, 
िव�मान कानूनी �यव�थाअन�ुप हालस�म कोरोना 
महामारीको �यव�थापन ह�दँै आएको र कानून बनाउन 
अदालतले आदेश गदा� कानूनको आव�यकता महससु 
गरी कानून बनाउने िवधाियक� िववेक (Legislative 
Prudence) मािथ ह�त�ेप ह�न जाने भ�ने िव�ान्   
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकर रहेको पाइ�छ ।

५२. यस स�दभ�मा महामारीले िसज�ना गरेका 
असर / �भावह�का स�ब�धमा िव�मान सवंैधािनक, 
नीितगत तथा कानूनी �यव�थाह� पया�� छन् वा छैनन् 
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र भएका कानून लैङ्िगक संवेदनशील छन् वा छैनन् 
भनी िववेचना गन� ज�री देिख�छ ।

५३. नेपालको संिवधानको धारा १६ ले 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने, धारा 
१८(२) ले अिवभेदको हकले लैङ्िगक, �वा��य 
ि�थित, गभा�व�थाको आधारमा कुनै �कारको भेदभाव 
गन� नपाइने, धारा १८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
मिहला तथा सीमा�तकृत वग�को लािग कानून बनाई 
िवशेष �यव�था गन� स�ने, धारा ३८(५) ले मिहलालाई 
िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक सरु�ामा 
सकारा�मक िवभेदका आधारमा िवशेष अवसर �ा� गन� 
हक ह�ने, धारा २९ ले कुनै पिन �यि�को िजउ, आवास, 
स�पि�, िलखत, त�याङ्क, प�ाचार र च�र�स�ब�धी 
िवषयको गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहेक अनित��य 
ह�ने, धारा ३३ ले ��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक 
ह�ने तथा धारा ३५ ले ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट 
आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक 
ह�ने र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट 
वि�चत नग�रने मौिलक हकह�को ��याभूित गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी धारा २० ले �यायस�ब�धी हक, धारा 
२१ ले पीिडतको हक, तथा धारा ४६ ले उपचारको 
हकको �यव�था गरकेो छ । साथै धारा ३८(४) 
ले मिहलाको समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको 
आधारमा सहभागी ह�न पाउने हकको �यव�था गरकेो 
छ । राि��य �वा��य नीित, २०७६ ले “�व�थ तथा 
सुखी जीवनलि�त सजग र सचेत नाग�रक” िनमा�ण 
गन� दीघ�कालीन सोच (Vision) राखेको देिख�छ । उ� 
नीितले गणु�तरीय �वा��य सेवा, द� जनशि�को 
उ�पादन, �ाि�, िवकास र उपयोग, स�ंथागत 
स�ुढीकरण, जनसहभािगता, साव�जिनक-िनजी 
साझेदारीदेिख �वा��य अनसु�धानको गणु�तरलाई 
अ�तरा�ि��य मापद�डअन�ुप बनाई अनसु�धानका 
सझुावबमोिजम नीित िनमा�ण, योजना तजु�मा, औषधी 
एवं उपचार प�ितमा उपयोग गन� तथा महामारी 
िनय��णलगायतका िवपद ्�यव�थापन पूव�तयारी तथा 
�ितकाय�को एक�कृत उपायह� अवल�बन गन�स�मका 

रणनीितह� िलएको देिख�छ । उपयु�� संवैधािनक 
तथा नीितगत �यव�थाह�को रोहमा िव�मान कानूनी 
�यव�थाह�को मू�याङ्कन गनु�  वा�छनीय देिख�छ ।

५४. सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० को 
��तावना हेदा�, “नपेाल भर वा �यसको कुनै भागमा 
कुनै सङ्�ामक रोग फैिलएमा वा फैिलन ेस�भावना 
देिखएमा �य�तो रोगले उ� �प िलन नपाउने 
गरी रोगको िनमू�ल गन� वा रोकथाम गन�को लािग 
�यव�था गन�” उ� ऐन बनेको देिख�छ । सो ऐनको 
उ�े�यअन�ुप आव�यक कारबाही गन�, सव�साधारण 
जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर लाग ुह�ने गरी 
आव�यक आदेश जारी गन�, पैदल वा सवारी साधनबाट 
लिगने, �याइने, सफर गन� या�कुो जाचँबझु गन�, 
सङ्�ामक रोग लागेको आशंका लागेका पशपंु�ी वा 
या�लुाई अ�पताल तथा अ�य �थानह�मा अलग 
गरी रा�न वा सफर गन�मा समेत िनरी�ण र िनय��ण 
गन�को लािग आव�यक आदेश जारी गन� अिधकार 
�मशः ऐनको दफा २ र दफा २क ले नेपाल सरकार 
र �देश सरकारलाई तथा जाचँबझु गन� खिटएको 
कम�चारीलाई स�ुपेको देिख�छ । ज�मा ६ वटा दफाह� 
भएको उ� ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा �मशः आदेशको 
अपहेलना गन�लाई सजायस�ब�धी, कसरुमा कारबाही 
र िकनारा गन� अिधकारस�ब�धी र अिधकृत �यि�ले 
कत��य पालना गदा� असल िनयतले काम कारबाही 
गरकेोमा बचाउस�ब�धी �यव�थास�म रहेको पाइ�छ । 
नेपाल सरकार र �देश सरकारह�ले ियनै �यव�थाका 
आधारमा हालस�म ब�दाब�दीस�ब�धी िविभ�न 
आदेशह� जारी गद� आएको देिख�छ ।

५५. क�रब ५६ वष�अिघ अथा�त् िव.सं. 
२०२० सालमा जारी भएको उपयु�� ऐनले सङ्�ामक 
रोग रोकथामस�ब�धी सामा�य �यव�था गरी 
आव�यक कारबाही तथा आदेश गन� अिधकार नेपाल 
सरकारलाई तथा िमित २०७५।११।१९ को नेपालको 
संिवधानअनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई 
संशोधन गन� ऐन, २०७५ �ारा दफा २क थप गरी 
�दशे सरकारलाई समेत सोहीअन�ुपको अिधकार 
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१०५२६ - अिधव�ा रोशनी पौड्यालसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को सिचवालय, िसंहदरबारसमेत

�दान गरकेोस�म पाइ�छ । कोरोना भाइरस आफँैमा 
सङ्�ामक रोग भएकोले यस ऐन कोरोनाको सङ्�मण 
िनय��णमा आकिष�त ह�ने भए तापिन हाल यस रोग 
मािनसबाट मािनससगँ निजक ह�नासाथ �ास वा उसले 
छोएको, �योग गरकेो ठाउबँाट समेत सन� अ�य�त 
ग�भीर िकिसमको रोगले िव�भरी नै महामारीको 
�प िलएको, यसको िनमु�लनको उपाय प�ा लागी 
नसकेको तथा यसले राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
�तरमा जीवन नै गमुाउन ुपन� ि�थित िसज�ना गरकेो छ 
र यसको भयावहताले उपचार, आिथ�क, सामािजक, 
मनोवै�ािनकलगायतका मानव जीवनका बह�आयािमक 
प�मा पा�ररहेको असर / �भावह� तथा सो अव�थामा 
High Risk Group मा पन� मिहला, बालबािलका, 
�ये� नाग�रक, अपाङ्गता तथा अ�य रोगका िबरामी 
भएका �यि�ह�को स�ब�धमा ग�रनपुन� िवशेष 
सरं�णसमेतका सवालह� (Issues) लाई उिचत 
स�बोधन गन� स�ने दिेखदैँन । हाल �चिलत कानूनले 
यो फरक �कृितको महामारीको �कोप रोकथाम 
(prevention), स�बोधन (response), पुनला�भ 
(recovery) को लािग स�बि�धत िनकायले 
आव�यक �ि�कोण र काय��मको प�रक�पना 
गन�सकेको छैन । अ�य िविभ�न िनकायह�सगँको 
सम�वया�मक �ि�कोणह�समेत �याउन सकेको 
छैन । िवपदक्ो �व�प हदेा� पिन यो अिनि�तकालीन 
अव�थामा रहकेो छ । य�तो िवपद ् �यव�थापन 
कसरी गन� भ�ने रणनीितह� पिन कानूनले िनिद�� 
गन�सकेको अव�था छैन ।

५६. �यसैगरी नेपालको संिवधानको 
धारा ३५ अ�तग�त “नेपालको सिंवधानले ��याभूत 
गरकेो िनःशु�क आधारभूत �वा��य सेवा तथा 
आकि�मक �वा��य सेवा पाउने हक काया��वयन 
गन� र �वा��य सवेालाई िनयिमत, �भावकारी, 
गुण�तरीय तथा सव�सलुभ तु�याई नाग�रकको 
पह�चँ �थािपत गन�को लािग आव�यक कानूनी 
�यव�था गन�” भनी जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ 
जारी भएको देिख�छ । सो ऐनको दफा २ को 

दहेाय (क) ले “आकि�मक �वा��य सेवा भ�नाले 
आकि�मक घटना वा आपत् कालीन अव�था परी 
जीवन जोिखमय�ु अव�थामा रहेका �यि�ह�को 
जीवनलाई जोिखमम�ु गन�, जीवन वा अङ्ग ग�ुनबाट 
बचाउन आव�यकताअनसुार िदनपुन� �ारि�भक 
तथा त�काल सेवा स�झन ुपछ� ” भनी प�रभाषा गरेको 
पाइ�छ । कोरोना भाइरसको सङ्�मण िव�भर 
आपत् कालीन अव�था िन��याएको भए तापिन 
नेपालको स�दभ�मा जन�वा��य सेवा ऐनले गरेको 
आकि�मक �वा��य सेवाको उपयु�� प�रभाषाले 
नै आकि�मक �वा��य सेवालाई �ारि�भक तथा 
त�काल सेवाको दायरािभ� सङ्कुचन ग�रिदएको 
ह�दँा कोरोना सङ्�मणको आशंका रहेको �यि�को 
परी�णदिेख सङ्�िमतको उपचार गरी रोगको िनदान 
र पनु�था�पनास�म अवल�बन ग�रनपुन� बह�प�ीय 
सेवाह�लाई समेट्न सकेको देिखदँैन ।

५७. जन�वा��य सेवा ऐनको अक� 
उ�े�य भनेको नाग�रकलाई िनःश�ुक आधारभूत 
�वा��य सेवा उपल�ध गराउने रहेको पाइ�छ । सो ऐनले 
‘आधारभूत �वा��य सेवा’ को प�रभाषा गदा� ऐनको 
दफा ३ को उपदफा (४) मा उि�लिखत सूचीबमोिजम 
“आम नाग�रकको �वा��य आव�यकता पूित�का 
लािग रा�यबाट सुलभ �पमा िनःशु�क उपल�ध 
ह�ने �व��ना�मक, �ितकारा�मक, िनदाना�मक, 
उपचारा�मक र पुन�था�पना�मक सेवा स�झनु पछ�” 
भनी उ�लेख ग�रएको छ । सो सूचीले कोरोना रोगलाई 
समेट्न सकेको छ िक छैन भनी हेदा�, सूचीकृत िविभ�न 
१० वटा सेवाम�ये दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय 
(ग) मा ‘स�वा रोगस�ब�धी सेवा’ उ�लेख भएको 
पाइ�छ । स�वा रोगअ�तग�त कोरोनाको सङ्�मणसमेत 
पन� स�ने भए तापिन सङ्�मणले महामारीको �प 
िलएको र सामा�य अव�थामा भ�दा फरक �कृितको 
रोग भएको र अिधक �वा��य सरु�ाका उपायह� 
अवल�बन ग�रनपुन� ह�दँा तत् स�ब�धी सेवाह�को 
बारमेा �प� उ�लेख ग�रएको छैन र ऐनको दफा ३ 
को उपदफा (७) ले आधारभूत “सवेाह�को िव�तृत 
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िववरण, सेवा �वाह तथा �यव�थापनस�ब�धी अ�य 
�यव�था तथा �ि�या म��ालयले तोकेबमोिजम ह�ने 
छ” भनी �वा��य तथा जनसं�यास�ब�धी िवषय हेन� 
म��ालयलाई िज�मेवारी सिु�पएको पाइ�छ । सोही 
िज�मेवारीबमोिजम म��ालयले कोरोना सङ्�मण 
रोकथाम स�ब�धमा केही मापद�डह� तयार गरी लाग ु
गरकेो देिख�छ । 

५८. �यसैगरी �चिलत िवपद ् जोिखम 
�यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ हेदा�, “िवपद ्
�यव�थापनका सबै ि�याकलापको सम�वया�मक र 
�भावकारी �पमा �यव�थापन गरी �ाकृितक तथा 
गैर�ाकृितक िवपदब्ाट सव�साधारणको िजउ�यान 
र साव�जिनक, िनजी तथा �यि�गत स�पि�, 
�ाकृितक एवम ् साँ�कृितक स�पदा र भौितक 
सरंचनाको संर�ण गन� िवपद ् जोिखम �यूनीकरण 
तथा �यव�थापन तथा �यूनीकरणसगँ स�बि�धत 
�चिलत कानूनलाई सशंोधन र एक�करण गन�” 
सो ऐन �याइएको देिख�छ । उ� ऐनको दफा २ को 
देहाय (घ) ले महामारीलाई “गैर�ाकृितक िवपद”् 
भनी प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । िवपदक्ो �भावकारी 
�यव�थापन गन�, गराउने स�दभ�मा दफा ३ अ�तग�त 
‘िवपद ् जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन राि��य 
प�रषद’्, दफा ६ बमोिजम ‘काय�कारी सिमित’, दफा 
९ बमोिजम ‘िवशेष� सिमित’, दफा १० बमोिजम 
‘राि��य िवपद ् जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 
�ािधकरण’, दफा १४ बमोिजम ‘�दशे िवपद ्
�यव�थापन सिमित’, दफा १६ बमोिजम ‘िज�ला 
िवपद ् �यव�थापन सिमित’, तथा दफा १७ बमोिजम 
‘�थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमित’ समेतका 
स�ंथागत �यव�था गरी स�बि�धत िनकायह�को काम, 
कत��य र अिधकारह�को समेत �यव�था उ� ऐनमा 
ग�रएको पाइयो । िवपद ् �यव�थापनका यी सामा�य 
�यव�थाका अलावा काय�कारी सिमितको काम, कत��य 
र अिधकारअ�तग�त दफा ८ को दहेाय (ड) मा “िवपदक्ो 
जोिखममा रहकेा मिहला, बालबािलका, �ये� 
नाग�रक, दिलत, सीमा�तकृत वग� तथा समदुाय, 

अश� तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को लािग 
िवशेष योजना तथा काय��म बनाई काया��वयन 
गन�, गराउने” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उपयु�� 
िवशेष योजना तथा काय��मले कोिभड-१९ को उ�च 
जोिखममा रहेका ‘अ�य रोगका िबरामी’ लाई समेट्न 
सकेको देिखएन । िवपद ्�यव�थापनस�ब�धी उपयु�� 
ऐनले महामारीलगायतका सबै �कारका �ाकृितक 
तथा गैर�ाकृितक िवपदह्�लाई एकम�ु स�बोधन गन� 
खोजेको भए तापिन कोिभड-१९ को महामारीले िसज�ना 
ग�ररहेको िवशेष तथा नवीन असर �भावह�लाई 
तथा ‘उ�च जोिखममा परकेा’ सबै समूहह�लाई 
समेट्न सकेको देिखदँैन । य�तो अव�थामा नेपाल 
सरकारले िविभ�न मापद�ड, काय�िविध, िनद�शनह� 
जारी गद� �वा��य सरु�ाका उपायह� अवल�बन 
गद� आएको अव�थामा समेत महामारीको उिचत 
�यूनीकरण, �यव�थापन �भावकारी ह�न नसक� 
िदनानिुदन सङ्�िमत तथा मतृकको सं�या बढ्दो 
�ममा रहेको देिख�छ र यस महामारीले िन��याइरहेका 
बह�प�ीय, बह�आयािमक असरह�बार े नेपालमा यथे� 
अ�ययनसमेत भई नसकेको दिेख�छ ।

५९. हाल कोरोना सङ्�मणको महामारीले 
िव�भर िवकराल �प िलएकाले यसको असर मािनसको 
�वा��यमा मा� नभएर रा�य तथा मानव जीवनका 
िविवध �े�ह�मा बह�आयािमक �भावह� प�ररहेको 
राि��य तथा अ�तरा�ि��य त�य-त�याङ्कह�ले 
उजागर ग�ररहेका छन् । �यि�ले रोजगारी गमुाउनेदेिख 
�यानै गमुाउनेस�म, �यवसायीले घाटा बेहोन�दिेख टाट 
पि�टनेस�म तथा रा��ले चरम आिथ�क िव�ङ्ृखलता 
भो�नपुन�स�मका िनयितह� यस महामारीको �ितिनिध 
��ा�तह� मा� ह�न् । यी र य�ता अ�य स�भा�य असर 
र �भावह� अझै देिखने �ममै छन् । जन�वा��य 
सेवा ऐनअ�तग�त आकि�मक �वा��य सेवा �ारि�भक 
तथा त�काल सेवामा सीिमत रहेको तथा आधारभूत 
सेवालाई िनःश�ुक गन� �योजनको लािग मा� सूचीकृत 
ग�रएको देिखदँा सो ऐन नाग�रकको �वा��य सेवामा 
मा� केि��त रहेको पाइ�छ । उ� ऐनले समेत 
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कोरोना सङ्�मणले िन��याएको बह�आयािमक असर 
�भावह�लाई स�बोधन गन� सकेको दिेखदैँन ।

६०. मलुकु� फौजदारी संिहताको दफा १०४ 
ले सङ्�ामक रोग फैलाउन नह�ने भनी उपदफा (१) 
मा “कसैले कसैको �यानलाई खतरा पु�याउन स�ने 
कुनै िकिसमको सङ�ामक रोग फैलाउन ेवा फैिलन 
स�ने कुनै काम गन� ह�दैँन” भनी सङ्�ामक रोग 
फैलाउने काय�लाई अपराधीकरण गरी �य�तो कसरु 
गन�लाई ऐ. उपदफा (२) ले सजाय तथा ज�रवानाको 
�यव�थास�म गरकेो पाइ�छ । सङ्�ामक रोग 
स�ब�धमा संिहतामा अपराधीकरण गरी सजाय तथा 
ज�रवानाको �ावधानबाहेक अ�य कुनै �यव�था रहेको 
पाइदँैन ।

६१. यसरी ऐन कानूनह�ले कोरोना 
महामारीको िवषयलाई उिचत स�बोधन गन� नसकेकोले 
नेपाल सरकारले हाल कोरोना महामारीस�ब�धी केही 
मापद�ड जारी गरकेो पाइ�छ । "कोरोना भाइरसको 
सङ्�मणबाट ला�न स�ने रोगबाट नाग�रकह�लाई 
सुरि�त रा�न शङ्का�पद �यि�लाई क�तीमा 
१४ देिख १७ िदनस�म �वार�ेटाइनमा सुरि�त 
तथा सु�यवि�थत त�रकाले राखी �य�ता र 
समाज दुवैलाई सरुि�त रा�न" भनी नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयले ‘कोरोना 
भाइरस (COVID-19) स�ब�धी �वार�ेटाइन 
स�चालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड, 
२०७६’ जारी गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी कोिभड-
१९ सङ्�मणको “शंका�पद, स�भािवत र पुि� 
भएका िबरामीह�को केस अनुस�धान र िनजका 
क�ट्या�टमा आएका �यि�ह�को खोजपड्ताल 
गन� हरके �थानीय तहह�मा �ािविधक जनशि� 
रहकेो िटम गठन गरी प�रचालन गन�”  भनी �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयले ‘कोिभड-१९ का लािग 
केस अनसु�धान तथा क�ट्या�ट खोजपड्ताल 
िटम प�रचालन अ�त�रम िनद�िशका, २०७७’ जारी 
गरी लाग ु भएको देिख�छ । �यसैगरी �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले कोिभड-१९ का िबरामीह�का 

उपचारमा ��य��पमा संल�न �वा��यकम� 
तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापनस�ब�धी 
माग� िनद�शन, २०७७, कोिभड-१९ महामारीको 
स�दभ�मा �ये� नाग�रकह�को सेवा �वाहस�ब�धी 
मापद�ड, २०७७, कोिभड-१९ को सङ्�िमतह�को 
आइसोलेसनस�ब�धी �वा��य मापद�ड, २०७७, 
�वार�ेटाइनमा रहेका �यि�का लािग �वा��यस�ब�धी 
�यव�था, २०७७, कोिभड-१९ रोगका महामारीको 
समयमा आपत् िव�दमुा अपनाउनपुन� सरु�ा िविध, 
२०७७, कोिभड-१९ का कारण म�ृय ु भएका 
�यि�ह�को शव �यव�थापनस�ब�धी संि�� 
काय�िविध, २०७७, Health Sector Emergency 
Response Plan: COVID-19 Pandemic समेत 
जारी गरकेो दिेख�छ ।

६२. �यसैगरी “सेवा के�� तथा पुन�था�पना 
के��लगायतका आ�य�थलमा आि�त 
�यि�ह�लाई िव��यापी �पमा फैिलएको कोरोना 
भाइरसको सङ्�मणबाट जोगाउन तथा महामारीको 
अविधमा सङ्�मण ह�न निदन पूण� सरु�ाका 
उपायह� अपनाएर सुरि�त तथा सु�यवि�थत 
त�रकाले सेवा �वाह गन� �यव�था िमलाउन” भनी 
मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयले 
‘कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) महामारीको अविधमा 
आ�य�थल स�चालनस�ब�धी मापद�ड, २०७७’ 
जारी गरकेो पाइ�छ । यो मापद�ड सशुासन (�यव�था 
तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी बनाइएको देिख�छ । सशुासन 
(�यव�था तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ 
मा “यस ऐन वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम िनण�य 
गन� पाउने अिधकारीले कुनै िवषयमा िनण�य गदा� 
�चिलत कानूनमा कुनै काय�िविधको �यव�था भएको 
रहछे भन े �य�तो काय�िविध र �य�तो �यव�था 
नभएकोमा िनण�य गनु�पन� िवषयको �कृित ह�ेर 
उपयु� काय�िविध अपनाउनु पन� छ” भ�ने उ�लेख 
भएबाट समेत सङ्�ामक रोग वा िव�मान कोरोना 
महामारी स�ब�धमा कुनै पिन कानूनमा काय�िविधको 
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�यव�था नभएकै कारण उपयु�� �यव�थामा टेकेर सो 
मापद�ड बनाइएको पाइयो । 

६३. यसरी कोरोना महामारीको सवाललाई 
स�बोधन गन� स�ने कुनै एक�कृत कानून नभएकोले 
नेपाल सरकारका िविभ�न िनकाह�ले िविभ�न ऐन 
कानूनह� दखेाई अ�थाई तथा त�कालीन उपायका 
�पमा मापद�ड तथा आदेश जारी गद� आएको 
पाइयो । मािथ िव�लेषण ग�रएअनसुार कोरोना 
भाइरसको महामारीको िवषय बहृत् भएको, यसले 
नाग�रक तथा रा��को जीवनमा बह�आयािमक असरह� 
पा�ररहेको र यसका नया ँ आयामह� िदनानिुदन 
िवकास ह�दैँ गइरहेको, High Risk Group अ�तग�त 
पन�ह�लाई उ�च �ाथिमकता िदई िवशेष �यव�था गन� 
ज�री भएको, यी िवषयह�लाई स�बोधन गन� स�ने 
एक�कृत कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले िविभ�न 
काय�कारी िनण�यह� गरी अ�थायी �पमा समाधान गन� 
खोजेको स�दभ�मा आव�यक अ�ययन गरी कोरोना 
भाइरसज�तो महामारीको रोकथाम (Prevention), 
यसका असर / �भावह�लाई यथोिचत स�बोधन 
(Response) गन�को लािग तथा नो�सानीह�लाई 
पूित�  गन� र समाजमा घणृा-�ेष हटाई सद ्भावपूण� 
वातावरणसिहत �भािवतलाई पनुला�भ (Recovery) 
मा लैजान एक�कृत कानून बनाउन आव�यक     
देिख�छ ।

६४. अब कोिभड-१९ को महामारीलाई 
उिचत �यव�थापन गन�का लािग कानून बनाउने 
िवषय िवधाियक� िववेकको िवषय भएकोले कानून 
बनाउनको लािग सव��च अदालतले आदशे जारी 
गन� िम�दैन भनी िव�ान्   सह�यायािधव�ाले बहस 
िजिकर ��ततु गनु�भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, 
कानून बनाउने अिधकार िन�य पिन िवधाियकामा 
रहेको र िव�मान महामारीलाई उिचत स�बोधन गन� 
एक�कृत कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले िविभ�न 
कानूनह�का आधारमा तथा काय�कारी अिधकारको 
�योग गरी िविभ�न मापद�डह� जारी गरी महामारीको 
�यव�थापन गन�तफ�  अ�सर रहेकोतफ�  समेत यस 

अदालतको �यानाकष�ण भएको छ । नेपाल सरकारको 
उपयु�� पहल कदमीह�समेतबाट िव�मान महामारीको 
सङ्कटको तथा यस महामारीले िन��याएका 
िवकराल अव�य�भावी द�ुप�रणामह�को समेत 
उिचत �यव�थापन ह�न सकेको देिखदँनै । �भावकारी 
कानूनका अभावमा �यायापािलका �वयलें कानून 
बनाउने नभए तापिन सव��च अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त परकेा िनवेदकह�माफ� त य�ता 
िवषयमा अदालतको �यानाकष�ण ह�न गएको छ । 
यसै स�दभ�मा ०७६-RE-०३९२ को अडबडको 
िनकासा एवं ०७६-WO-०९४४ को परमादेश माग 
भएको िनवेदनमा यस अदालतको १९ जनाको बहृत् 
पूण� इजलासबाट देवानी वा फौजदारी काय�िविध 
संिहतालगायत तथा अ�य �चिलत कानूनह�मा 
रहेको हद�यादस�ब�धी �यव�थाले वत�मान िवपद ्वा 
महामारीको कारण कानूनह�मा पैदा ह�ने जिटलतालाई 
पया�� स�बोधन गरकेो दिेखन नआएकोले कानूनी 
शू�यताको असहज प�रि�थितलाई �यायोिचत 
�पमा स�बोधन गन� संिवधानको धारा १२६, १२८ 
र १३३ (२) बमोिजम िमित २०७७।०२।१५ मा 
आदेश ग�रसकेको छ । यसरी कानूनको �र�ता तथा 
अपया��ता रहेका िवषयह�मा कानून बनाउन आव�यक 
�यव�थापन गन�का लािग भनी यस अदालतबाट 
िविभ�न िनवेदनह�मा नेपाल सरकारको नाउमँा 
िनद�शना�मक आदेश जारी गरकेो18 वा किहले कानूनको 
खाडललाई अ�थायी �पमा पूित� गन� िनद�िशका 
नै जारी गद� आएको �याियक पर�परासमेत रहेको 
छ ।19 ��ततु �रट िनवेदनको हकमा कोिभड-१९ ज�ता 
महामारीको वत�मान चनुौतीलाई सामना गन� स�ने 
अव�थामा सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० लगायतको 
�चिलत कानूनह�को पया��ता र �भावका�रता छ 
छैन अ�ययन गरी अ�ययन �ितवेदनबमोिजम उपयु�� 
18 ने.का.प.२०७१, िन.नं.७४४९, ने.का.प.२०६२, िन.नं.७४९८, ने.का.प. 

२०६५, िन.नं.७९७३, ने.का.प.२०६५ िन.नं.८०८३, ०६८-WO-
००४६

19 ने.का.प. २०६४ अङ्क ९ िन. नं ७८८०, ने.का.प. २०६५ िन.नं ८००५ 
प.ृ९९९, ने.का.प. २०७० अङ्क १ िन.नं ८९४०
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र आव�यक लैङ्िगक मै�ीय र High Risk Group  
लाई उ�च �ाथिमकतामा राखी कानून बनाउन नेपाल 
सरकारको नाउमँा आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृतह�: नारायण सापकोटा / िवकाश 
कुमार रजक / मितना शा�य / �ेया संजेल / पजुा सवुेदी
इित सवंत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७७।४।२९

०७७-WH-००११

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. १६ 
घर भई हाल म�ुाको पपु��को �ममा कारागार 
काया�लय िड�लीबजार, काठमाड�मा थनुामा 
रहेका भजुङु ग�ुङ

िव��
िवप�ी : कारागार काया�लय, िड�लीबजार, 

काठमाड�समेत

§ थुनछेकको िवषयमा तीनै तहको 
अदालतबाट अि�तम भई साधारण 
��ेािधकारमा म�ुा िवचाराधीन रही 
िनवेदक पुप��को लािग कानूनबमोिजम 
थुनामा रहकेोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� निम�ने ।

(�करण नं.४)
§ स�म अदालतबाट तह तहगत �पमा 

त�य र �माणको म�ूयाङ्कन भई �याय 
िन�पण भएका ��येक िवषयलाई 
असाधारण अिधकार�े�को िवषयव�तु 
बनाउने �वृि�लाई �ो�साहन िम�न जाने 
खतरा ह��छ । जुन �रट ��ेािधकारको 
िस�ा�त र म�ुाको अि�तमता  (finality 
of judgment) को िस�ा�तको समेत 
िवपरीत ह�नका साथै �रटले  correctional 
power को �व�प धारण गन� ह�दैँन भ�ने 
मा�यतासमतेमा ग�भीर असर पन� जान े।

(�करण नं.५)
§ साधारण �े�ािधकार र असाधारण 

��ेािधकार समाना�तर ��ेािधकार 
होइनन ् र असाधारण ��ेािधकारले 
साधारण �े�ािधकारलाई अनादर 
गन�, सीिमत तु�याउने, िनय��ण 
गन�, �ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट 
िन�तेज तु�याउनेसमेत असाधारण 
��ेािधकारको मकसद नह�न े।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
रमनकुमार �े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, िन.नं.८६६५

�नण�य नं. १०५२७
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स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४

आदेश
�या.कुमार र�ेमी : नेपालको संिवधानको 

धारा १३३(२) र (३) बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं आदेश 
यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
म िनवेदकलाई आपरािधक समूह �थापना 

र स�चालन गरी सनु चोरी, पैठारी, िनकासीको अवैध 
कारोबार, अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य 
�यान म�ुामा भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)
(च), सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को 
दफा ३(३) र दफा ५ को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
९(क) बमोिजम थप सजाय र ऐ. ऐनको दफा ९(ग), 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने 
महलको ३ र ४ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. ऐनको 
दफा ७ नं. बमोिजम थप सजाय ह�नका साथै मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको काय� 
गरबेापत ऐ. ऐनको १३(४) नं. को कसरुमा ऐ. १३(४) 
नं. बमोिजम सजाय ह�न अिभयोग माग दाबी भएकोमा 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।२।८ 
मा पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी भएको आदेशलाई 
उ�च अदालत िवराटनगरले िमित २०७५।१०।२४ मा 
सदर गरउेपर थुनामा रा�न पन� होइन श�ु तारखेमा 
ब�न पाउ ँ भनी यस अदालतमा परकेो िनवेदनउपर 
सनुवुाइ ह�दँा त�काल �ा� �माणका आधरमा थनुाम�ु 
गरी तारखेमा वा धरौटीमा छाड्न सिकने अव�था 
नदिेखएकोले उ�च अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७५।१०।२४ को आदेश बे�रतको नदेिखएको ह�दँा 
सो आदेश प�रवत�न गनु�  परने भ�ने सव��च अदालतबाट 
िमित २०७६।४।१७ मा आदेश भएको छ ।

हाल िव��यापी �पमा फैिलरहेको कोिभड-
१९ को महामारी नेपालमा पिन स�ु भई नेपाल 

सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।११।११ 
को िनण�यानसुार मलुकु Lockdown भई उ� 
Lockdown को �व�प प�रवत�न ह�दँै अझै पिन कायम 
रहेको अव�था छ | Lockdown कै िबचमा स�मािनत 
सव��च अदालतको बहृद ्पूण� इजलासले िविश� िनण�य 
गरी PENDAMIC JURISPRUDENCE �ितपादन 
गरकेो अव�था छ भने स�मािनत सव��च अदालतकै 
संय�ु इजलासह�बाट थनुामा रहेका �यि�ह�को 
िनवेदन स�ब�धमा िनण�य गदा� PENDAMIC 
JURISPRUDENCE को बारमेा कोिभड-१९ रोगले 
आ�मण गन� स�ने अव�था र उमेरका आधारमा 
थनुवुाह�लाई धरौटी र सामा�य तारखेमा छाड्ने 
आदेशह� पिन भएका छन् ।

म िनवेदकको उमेर ६८ वष� पिुगसकेको, य�ुरक 
एिसड, हाइ सगुर, हाइ �लड�ेसरको रोगबाट �िसत 
भएको थुनामा रहेको जेल कोरोना सङ्�मणको �ि�ले 
उ�च जोिखममा रहेको र शारी�रक अव�था अ�य�त 
दयनीय भएको कारणले कोरोना सङ्�मण ह�न स�ने 
�बल स�भावना रहेको ह�दँा उ� थनुछेकको आदेश गन� 
बेला स�मािनत अदालतबाट एउटा अव�थामा भएको 
र अिहले अव�था प�रवत�न भई िव�कुल िभ�न अव�था 
िसज�ना भएकोले स�मािनत अदालतबाट सामा�य 
अव�थामा भएको आदशेको स�ब�धमा प�रवित�त 
प�रि�थितसमेतको िवचार ग�रपाऊँ ।

म िनवेदकउपर लगाइएको अिभयोग पिु� 
ह�ने अव�था नै नरहेको कुरा म�ुय अिभय�ु गोर ेभ�ने 
चडुामणी उ�ेतीबाट बरामद भएको डायरीमा मेरो 
नाम उ�लेख भएको अव�था नरहेको, िनज �ितवादी 
गोर े भ�ने चडुामणी उ�ेतीले बयान गदा� मलाई पोल 
नगरकेो, उि�लिखत डायरीको बारमेा समेत स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िवशेष �कारको आदशे भएको 
अव�था एकाितर िव�मान छ, जसले म िनवेदक िनद�ष 
रहेको भ�ने देिखने अव�थासमेत रहेको छ । साथै हालै 
फैिलएको कोिभड-१९ को महामारीले म िनवेदक 
थनुामा रहेको जेल पिन सङ्�मण ह�ने ि�थितमा 
रहेकोले मेरो उमेर र मलाई लागेको रोगको कारणले 
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कोिभड-१९ ले आ�मण गन� स�ने �बल स�भावना 
भएकोले अ�य कानूनी उपचारको माग�समेत नभएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा 
आदशे वा पजु� जारी गरी स�मािनत अदालतबाट 
िमित २०७६।४।१७ मा भएको आदेश बदरसमेत गरी 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७१ लाई समेत �यानमा राखी नेपालको संिवधानको 
धारा १६, १७, १८, २०, ३० र ३५ ले ��याभूत 
गरकेो मेरो मौिलक हक संर�णाथ� थनुा म�ु गरी म 
िनवेदकलाई चलाइएको उपयु�� म�ुाको धरौटी वा 
सामा�य तारखेमा रही पपु�� गन� पाउने गरी आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक भजुङु ग�ुङको 
यस अदालतमा पन� आएको ब�दी��य�ीकरण 
िनवेदनप� ।

एउटै अिभयोग लागेका �ितवादीह�म�ये 
चाचाजी भ�ने महािवर �साद गो�यान अ�वालको 
हकमा स�मािनत सव��च अदालतले धरौटी तारखेमा 
छोड्ने गरी आदेश िदएको, म िनवेदकको हकमा ��ततु 
म�ुाका म�ुय अिभय�ु भिनएका गोर ेभ�ने चडुामणी 
उ�ेतीले स�ु िज�ला अदालतमा गरेको बयानमा मैले 
रा�री भजुङु ग�ुङलाई िचि�दन, भजुङु ग�ुङले 
सनुको कारोबार गछ�न् गद�नन् थाहा छैन भनी उ�लेख 
गरकेा छन् । जनु �यि�ले मेरो हकमा पोल गरकेा छन् 
सो पोल त�यय�ु नभई िवरोधाभाषपूण� रहेको साथै 
सनु �याउने �यि�को नाम, प�रमाण, �याएको िमित र 
�याउने भ�रयाको नामसमेतको तािलका तथा डायरीमा 
समेत नाम उ�लेख नभएकोले समानह�का िबचमा म 
िनवेदकलाई असमान �यवहार भएको अव�था छ । साथै 
स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०५४, 
अङ्क ७, िन.नं. ६४१३, प.ृ४०६/४०७ साथै 
ने.का.प. २०५२, अङ्क ६, िन.नं. ६०१६, प.ृ४७८ 
मा समान त�य र प�रि�थित भएका �ितवादीह�मा 
समान तहको आदेश ह�नपुद�छ भ�ने िवषयमा िव�ततृ 
�पमा िववेचना गरी िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भइरहेको स�दभ�मा समान तहका �ितवादीम�येका 
चाचाजी भ�ने महािवर�साद गो�यान अ�वाललाई 

धरौटी तारखेमा छोिडएको र म िनवेदकलाई म�ुा 
पपु��को �ममा थुनामा रा�ने गरी भएको स�मािनत 
सव��च अदालतको आदेश सोही निजरह�का आधार 
र नेपालको संिवधानको धारा १६, १७, १८ िवपरीत 
रहेको ह�दँा मूल िनवेदन मागबमोिजम म िनवेदकलाई 
स�ु िज�ला अदालतको थनुछेक आदेशलाई सदर 
कायम गन� गरी भएको उ�च अदालत िवराटनगरको 
आदेश र सोही आदशेलाई सदर कायम गन� गरी भएको 
स�मािनत सव��च अदालतको िमित २०७६।४।१७ 
को आदेश बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश�ारा 
धरौटी तारखे वा सामा�य तारखेमा रही म�ुाको 
पपु�� गन� पाउने गरी आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदक भजुङु ग�ुङको यस अदालतमा पन� 
आएको थप पूरक िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
७ िदनिभ� िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।४।११ 
को आदेश ।

िवप�ी भजुङु ग�ुङलाई �ी स�पि� 
श�ुीकरण अनसु�धान िवभाग प�ुचोक, लिलतपरुको 
च.नं. ५५५ िमित २०७५।०२।२८ को प�बाट स�पि� 
श�ुीकरणस�ब�धी कसरुमा यस कारागारमा थनुामा 
रा�न पठाइएको ह�दँा िनजलाई िनयमअनसुार थनुामा 
रािखएको हो । �रट िनवेदकले िलएको िजिकरअनसुार 
िनजलाई गैरकानूनी �पमा थनुामा नरािखएको ह�दँा, 
झठुा बेहोरा उ�लेख गरी यस काया�लयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको कारागार काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�को तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
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िलिखत जवाफ ।
�ितवादी भजुङु ग�ुङलाई मोरङ िज�ला 

अदालतबाट आपरािधक समूह �थापना र स�चालन 
गरी सनु चोरी, पैठारी, िनकासीको अवैध कारोबार, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य �यान म�ुामा 
िमित २०७५।२।८ मा पपु��का लािग थुनामा रा�ने 
गरकेो आदशे उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७५।१०।२४ मा सदर भएउपर थनुामा रा�न ु
पन� होइन श�ु तारखेमा ब�न पाउ ँ भनी यी �रट 
िनवेदकले यस अदालतमा िनवेदन िदएकोमा उ�च 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।१०।२४ 
को आदेश बे�रतको नदेिखएको ह�दँा सो आदेश 
प�रवत�न ग�ररहन ु परने भनी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७६।०४।१७ मा आदेश भई 
अदालतको आदेशानसुार यी िनवेदक भजुङु ग�ुङ 
कानूनबमोिजम पपु��को लािग थनुामा रहेकोले यी �रट 
िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारको हनन नभएको 
ह�दँा यस अदालतलाई िवप�ी बनाई िदएको ��ततु 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको िमिसल संल�न �माण कागजातह�को 
अ�ययन ग�रयो । िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी रमनकुमार �े�ले म�ुाका 
म�ुय अिभय�ु भिनएका गोर ेभ�ने चडुामणी उ�ेतीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयानमा मैले रा�री भजुङु 
ग�ुङलाई िचि�दन भजुङु ग�ुङले सनुको कारोबार 
गछ�न् गद�नन् थाहा छैन भनी उ�लेख गरकेो छ । 
जनु �यि�ले मेरो प�को हकमा पोल गरकेा छन् सो 
पोल त�यय�ु नभई िवरोधाभाषपूण� रहेको साथै 
सनु �याउने �यि�को नाम प�रमाण, �याएको िमित 
र �याउने भ�रयाको नामसमेतको तािलका तथा 
डायरीमा समेत नाम उ�लेख छैन । समान त�य र 
प�रि�थित भएका �ितवादीह�मा समान तहको आदेश 

ह�नपुद�छ भ�ने निजर िस�ा�तका आधारमा समान 
तहका �ितवादीम�येका चाचाजी भ�ने महािवर�साद 
गो�यान अ�वाललाई धरौटी तारखेमा छोिडएको तर 
यी िनवेदकलाई म�ुा पपु��को �ममा थुनामा रा�ने गरी 
भएको सव��च अदालतको आदेश निजर र नेपालको 
संिवधानिवपरीत रहेको छ । अक�तफ�  स�मािनत 
सव��च अदालतकै संय�ु इजलासह�बाट थनुामा 
रहेका �यि�ह�को िनवेदन स�ब�धमा िनण�य गदा� 
PENDAMIC JURISPRUDENCE को बारमेा 
कोिभड-१९ रोगले आ�मण गन� स�ने अव�था र 
उमेरका थनुवुाह�लाई धरौटी र सामा�य तारखेमा 
छाड्ने आदेशह� पिन भएगरकेो अव�थामा यी िनवेदक 
६८ वष� पिुगसकेको, सगुर र �लड�ेसर ज�ता रोगबाट 
�िसत रहेका र थनुामा रहेको जेल कोरोना सङ्�मणको 
�ि�ले उ�च जोिखममा भएको ह�दँा उ�च अदालत 
िवराटनगरको आदेश र सोही आदेशलाई सदर कायम 
गन� गरी भएको स�मािनत सव��च अदालतको िमित 
२०७६।४।१७ गतेको आदेश बदर गरी यी िनवेदकले 
धरौटी वा तारखेमा रही म�ुाको पपु�� गन� पाउने गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले आपरािधक 
समूह �थापना र स�चालन गरी सनु चोरी, पैठारी, 
िनकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक र कत��य �यान म�ुाको कसरु अपराधमा स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतबाट म�ुाको पपु��को लािग 
कानूनबमोिजम थनुामा रा�ने गरी भएको आदशेलाई 
उ�च अदालत िवराटनगरले सदर गरउेपर परेको 
िनवेदनको सनुवुाइ ह�दँा थनुाम�ु गरी तारखेमा 
वा धरौटीमा छाड्न नसिकने भ�ने उ�च अदालत 
िवराटनगरको आदेशलाई सव��च अदालतको 
संय�ु इजलाससमेतबाट िमित २०७६।४।१७ मा 
सदर गन� गरी आदेश भइसकेको छ । य�तो िवशेष र 
ग�भीर �कृितको म�ुामा कानूनबमोिजम तीनै तहको 
अदालतबाट सनुवुाइ भई आरोिपत कसरुमा पपु��को 
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लागी थनुामा बसेकोलाई िविभ�न कारण, अव�था र 
प�रि�थित दसा�ई असाधारण �े�ािधकारमा �वेश 
गन� िम�दनै । सव��च अदालतबाट समेत साधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त थुनछेक आदेशको स�ब�धमा 
स�ु िज�ला तथा उ�च अदालतबाट समेत िनण�य भई 
म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनवेदनको रोहबाट 
उ� थनुछेक आदशेको त�यगत ��िभ� �वेश गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िम�दनै भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।  

उपरो�ानसुारको त�यगत िवषय र दवुै 
प�को बहस िजिकरसमेत भएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
मागबमोिजम धरौटी वा तारखेमा रही म�ुाको पपु�� 
गन� पाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ु
पन� हो वा होइन ? र तहगत �पमा िनवेदनको रोहमा 
मातहतका साथै सव��च अदालतबाट समेत आदेश 
भइसकेको थनुछेकको त�यगत ��मा असाधारण 
अिधकार�े�बाट �वेश गन� िम�छ वा िम�दैन ? भ�ने 
��ह�को िन�पण गनु�पन� दिेखयो । 

२. यी िनवेदकउपर मोरङ िज�ला 
अदालतमा रहेको िवचाराधीन मूल अिभयोगप� दता� 
िमित २०७५।१।१९ को म�ुा नं. ०३१९६ मा भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च), सङ्गिठत अपराध 
िनवारण ऐन, २०७० को दफा ३(३) र दफा ५ को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ९(क) बमोिजम थप सजाय र ऐ. 
ऐनको दफा ९(ग), मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलने महलको ३ र ४ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. 
महलको ७ नं. बमोिजम थप सजाय ह�नका साथै मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(४) नं. 
को कसरुमा ऐ. १३(४) नं. बमोिजम सजायको अिभयोग 
माग दाबी िलई दायर भएको आपरािधक समूह �थापना 
र स�चालन गरी सनु चोरी, पैठारी, िनकासीको अवैध 
कारोबार, अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य 
�यान म�ुामा स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।२।८ मा यी �रट िनवेदकलाई पपु��को लािग 
थनुामा रा�ने गरी भएको आदेशलाई उ�च अदालत 
िवराटनगरले िमित २०७५।१०।२४ मा सदर गरउेपर 

थनुामा रा�नपन� होइन श�ु तारखेमा ब�न पाउ ँभनी 
यी िनवेदकसमेतको यस अदालतमा परेको िनवेदनउपर 
सनुवुाइ ह�दँा थनुाम�ु गरी तारखे वा धरौटीमा 
छाड्न नसिकने भनी उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
भएको आदशे िव�� परकेो बे�रतको आदेश बदर 
गरी थनुाम�ु ग�रपाउ ँ (०७५-RE-०३९३) भ�ने 
िनवेदनमा िमित २०७६।४।१७ मा यस अदालतबाट 
उ�च अदालत िवराटनगरको आदशे सदर भई यी �रट 
िनवेदक पपु��को लािग थनुामै रहेको देिखयो । 

३. मोरङ िज�ला अदालतवाट िमित 
२०७५।१२।८ मा पपु��को लािग थुनामा रा�ने 
गरी भएको आदेश उ�च अदालत िवराटनगर र यस 
अदालतबाट समेत सदर भएउपर थनुामा रा�न ु
पन� होइन श�ु तारखेमा ब�न पाउन ु पन� भ�ने िनज 
�ितवादीको िनवेदन पन� आएको छ । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा�, यी �ितवादीले मोरङ िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन मूल म�ुामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�  सनुको कारोबारमा किहलेदेिख के क�तो 
संल�नता िथयो भनी िव�ततृ बेहोरा खलुाई िमित 
२०७४।१०।०९ मा हराएको साढे ३३ िकलो सनु 
िवमान�थलबाट िनकाली मतृक सान ुवन र �ितवादी 
त�ले भ�ने प�ुय�साद लामा तामाङले अनामनगर 
ि�थत �ितवादी गोर े भ�ने चडुामणी उ�ेतीको 
काया�लय लैजादँा लिुटएको, सोही बेलकु� डेिबट / डा. 
भ�ने िछ�रङ वाङ्गेल घलेसमेतसगँ बैठक गरकेो, सनु 
मािलक एम.के. भ�ने मोहनकुमार अ�वालको सनु प�ा 
लगाउनै पन� दबाब आएको भ�दै सनु भ�सार चोरी पैठारी 
गन�मा आ�नो संल�नता �वीकार गरकेो देिखयो । यसरी 
सनु हराउदँा आ�नो लगानीसमेतको सनु हराउन स�ने 
भएकोले अका� �ितवादी गोर ेभ�ने चडुामणी उ�ेतीलाई 
जसरी भए पिन सनु खो�ने िज�मेवारी िदएको भ�ने 
कुरा पिन �वीकार गरकेो देिखयो । मौकामा बयान गन� 
�ितवादीह� गोपालकुमार �े�, वीर�े�मान �े�, त�ले 
भ�ने प�ुय�साद लामा, दोराम ख�ी, हेम�त गौतम तथा 
किपलराज परुीले समेत यी �ितवादीलाई पोल गरेको 
र सनु हराएपिछ होटेल सांि�लामा बैठक गदा� सनु 
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हराउनमा सलं�न भनी �ितवादी गोर ेभ�ने चडुामणीले 
शकंा गरकेा र यीसिहत उि�लिखत �ितवादीह�को 
�यहा ँउपि�थत रहेको पिन देिख�छ । यी �ितवादीका 
चालक फा�टुङ फु�दङु भ�ने ल�बुहादरु ग�ुङले 
यी �ितवादीकै अरोटमा िवमान�थलबाट िनि�कएको 
सनु ग�त�यस�म प�ुयाउन �किट�ङको काम गरकेो 
भनी पोल गरकेो पिन पाइयो । सनु हराएकै ज�रयाबाट 
उठान भएको घटना�ममा रही सान ु वन तथा सनम 
शा�यको म�ृय ुभएको त�य पिन िमिसलबाट देिख�छ । 
यसरी िनजको मौकाको बयान र सहअिभय�ुको पोल 
र मािनससमेत मरकेा घटना�मको कडी यी �ितवादी 
भजुङु ग�ुङको त�कालै ग�रएको सांि�ला होटेलको 
बैठकसगँ समेत जोिडन गएको दिेख�छ । �ितवादीका 
कानून �यवसायीले �ितवादी गोर े भ�ने चडुामणी 
उ�ेतीको अदालतमा भएको बयानमा यी �ितवादी 
भजुङु ग�ुङले सनुमा लगानी गद�नन् भनी उ�लेख 
गरकेो, �ितवादी मोहन का�लेको घरबाट बरामद भएको 
भिनएको डायरीमा यी �ितवादीको नाम छ भनी भ�न 
नसकेको तर सो डायरीह� अनसु�धानकता�ह�ले 
त�काल अिभयोग प�मा संल�न गरी पूण� �पमा 
इमा�दारीसाथ मोरङ िज�ला अदालतमा पेस नगरी 
थप �माण ब�ुने बहाना बनाई आफँैसगँ राखेबाट सो 
डायरीमा भएका पानाह� हटाउने, नाम हटाउने वा 
थप गन�, कुनै डायरी नै गायव गरी मह�वपूण� �माण 
न� गन� ज�ता ग�भीर काय�को स�भावना देखाई शंका 
�य� गरी गनु�भएको बहस स�ब�धमा स�ु अदालतले 
म�ुाको कारबाहीको �ममा आव�यकतानसुार 
आव�यक �माणह�लाई आ�नो क�जामा िलने 
�यसको सरु�ा गन� र �य�मा कुनै कैिफयत छ, छैन सो 
सू�म �पमा हेन�पन� ह��छ । मह�वपूण� �माणसगँ खे�ने, 
त�य लकुाउने, िछपाउने वा अपूण� वा अदालतलाई 
�ममा पारी वा�तिवक अपराधीलाई कानूनको 
दायरामा न�याउने ज�ता काय� फौजदारी अपराधको 
अनसु�धान, अिभयोजन र िनण�य �ि�यामा �वीकाय� 
ह�न स�दनै । तर �ितवादीका कानून �यवसायीको 
�यसो ह�न स�ने भ�ने आशंकाको आधारमा मा� 

अ�य त�काल �ा� �माणह�लाई नजर अ�दाज गरी 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम पपु��का लािग थनुामा 
रािखएको ि�थितबाट थुनाम�ु गरी तारखेमा वा 
धरौटीमा छाड्न सिकने अव�था देिखएन । अत: उ�च 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।१०।२४ को 
आदेश बे�रतको नदेिखएको ह�दँा सो आदेश प�रवत�न 
गनु�  परने भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको सयं�ु 
इजलासबाट िमित २०७६।०४।१७ मा आदेश 
भइसकेको अव�थामा य�तो थुनालाई गैरकानूनी थुना 
मा�न स�ने अव�था देिखदँैन ।

४. कानूनबमोिजम स�म िनकायबाट 
अपराधको अनसु�धान भई स�ु अदालतबाट म�ुाको 
पपु��को लािग कानूनबमोिजम भएको थनुछेकको 
आदेशमा िच� नबझुाई यी िनवेदकसमेतको 
िनवेदनउपर स�ु मोरङ िज�ला अदालतको आदेश 
सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
सो आदेशउपर यस अदालतमा पनु: िनवेदन परी स�ु 
आदेश सदर गन� गरकेो उ�च अदालतको आदेश सदर 
भई थनुाम�ु गरी तारखेमा वा धरौटीमा छाड्न नसिकने 
भनी �व�छ सनुवुाइको �थािपत मा�य िस�ा�तह�को 
पूण� पालना ग�रएको र मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम थनुछेकको 
त�यगत िवषयमा तीनै तहको अदालतबाट अि�तम 
भई साधारण �े�ािधकारमा म�ुा िवचाराधीन रही यी 
िनवेदक पपु��को लािग कानूनबमोिजम थनुामा रहेकोले 
धरौटी वा तारखेमा रहने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� पूवा�व�थाको िव�मानता ��तुत �रट 
िनवेदनमा रहेको दिेखदँैन । यसै स�दभ�मा िनवेदक 
रामदेव यादव िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय भएको ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा 
यस अदालतबाट ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, िनण�य 
नं.८६६५ मा “ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट 
िववादको त�यिभ� �वेश गरी थुनाको औिच�यको 
खोजी गन� काय� ग�रदैँन । ब�दीलाई थुनामा रािखएको 
काय�को वैधतास�म परी�ण गरी गैरकानूनी तवरबाट 
थुनामा रािखएको देिखएमा ब�दीलाई �य�तो 
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थुनाबाट म�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।” भ�ने �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
प�र�े�यमा यी िनवेदकलाई आपरािधक समूह �थापना 
र स�चालन गरी सनु चोरी, पैठारी, िनकासीको अवैध 
कारोबार, अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य �यान 
म�ुामा पपु��को लािग स�म अदालतह�बाट �याियक 
मनको �योग भई भएको आदेशानसुार थनुामा रहेकोले 
उ� थनुा कानूनस�मत नै देिखदँा कानूनबमोिजम 
भएको कामकारबाहीबाट िनवेदकको संिवधान एवं 
कानून �द� हकािधकार हनन् भएको नदेिखदँा 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने दिेखएन । 

५. �यसैगरी यी �रट िनवेदकउपर आपरािधक 
समूह �थापना र स�चालन गरी सनु चोरी, पैठारी, 
िनकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक र कत��य �यान म�ुामा भ�सार ऐन, २०६४, 
सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७०, मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने र मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलबमोिजमको बह�कसरु अपराधमा 
सजाय ह�न अिभयोग मागदाबी भई दायर भएको म�ुामा 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट पपु��को लािग थनुामा 
रा�ने गरी भएको आदेशलाई तहगत�पमा उ�च 
अदालत िवराटनगर र सव��च अदालतसमेतबाट 
आदशे बे�रतको नभई कानूनबमोिजम नै रहेको भनी, 
बसेको थनुालाई िविभ�न कारण अव�था र प�रि�थित 
दसा�ई वैकि�पक उपचारको माग� नभएको भनी केवल 
िनवेदकले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
धरौटी वा साधारण तारखेमा बसी पपु�� गन� पाउ ँ
भ�ने िजिकरका आधारमा िनजले अवल�बन गरकेो 
कानूनी उपचारको माग�लाई अपया�� वा �भावहीन 
भ�ने िन�कष�मा प�ुने हो भने �यसले साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त स�म अदालतबाट तह तहगत 
�पमा त�य र �माणको मू�याङ्कन भई �याय िन�पण 
भएका ��येक िवषयलाई असाधारण अिधकार�े�को 
िवषयव�त ुबनाउने �विृ�लाई �ो�साहन िम�न जाने 
खतरा ह��छ । जनु �रट �े�ािधकारको िस�ा�त र 
म�ुाको अि�तमता  (Finality of Judgment) को 

िस�ा�तको समेत िवपरीत ह�नका साथै 
�रटले Correctional Power को �व�प धारण गन� 
ह�दँैन भ�ने मा�यतासमेतमा ग�भीर असर पन� जा�छ ।

६. नेपालको सिंवधानको  धारा १३३(२) 
र (३) अ�तग�त यस अदालतलाई �ा� �े�ािधकार 
साधारण �े�ािधकारभ�दा पथृक् र िविश� िकिसमको 
असाधारण �े�ािधकार हो । यस अदालतको असाधारण 
�े�ािधकार साधारण �े�ािधकारको वैकि�पक तथा 
प�रपूरक �े�ािधकार होइन । दवैु �े�ािधकार पर�पर 
�वत�� �े�ािधकार ह�न् । साधारण �े�ािधकार र 
असाधारण �े�ािधकार समाना�तर �े�ािधकार 
पिन होइनन् र असाधारण �े�ािधकारले साधारण 
�े�ािधकारलाई अनादर गन�, सीिमत त�ुयाउने, 
िनय��ण गन�, �ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट 
िन�तेज त�ुयाउनेसमेत असाधारण �े�ािधकारको 
मकसद ह�न स�दैन ।

७. साधारण �े�ािधकारअ�तग�त उपचारको 
माग� भएस�म असाधारण �े�ािधकार आकिष�त 
ह�दँैन भ�ने �रट �े�ािधकारस�ब�धी अवधारणाको 
आधारभूत िस�ा�त हो । सोहीबमोिजम नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२) मा पिन उपचारको 
कुनै �यव�था नै नभएको अव�थामा वा उपचारको 
�यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा 
�भावहीन देिखएको अव�थामा मा� यस अदालतले 
असाधारण �े�ािधकार �हण गरी उपचार �दान गन� 
स�ने संवैधािनक �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
संवैधािनक �ावधानको आलोकमा �रट िनवेदकलाई 
पपु��को लािग थुनामा रा�ने गरी स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेशउपर उ�च अदालतका 
साथै सव��च अदालतसमेतबाट सोही िवषयमा 
अि�तम आदेश भइसकेपिछ पनु: कानूनबमोिजम 
साधारण उपचारको �े�ािधकारअ�तग�त स�ु 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको उही िवषयलाई िविभ�न 
प�रि�थित र अव�था रहेको तक�  गरी असाधारण 
अिधकार�े�को �योग गरी ब�दी��य�ीकरणको 
माग�बाट �वेश गरी धरौटी वा तारखेमा ब�ने गरी 
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थनुाम�ु गन� िम�ने देिखदैँन । यसै स�दभ�मा िनवेदक 
रामदेव यादव िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय भएको ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा यस 
अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, िनण�य नं. 
८६६५ मा  “मातहत दुई तह अदालतबाट सामा�य 
कानूनी �यव�थाअ�तग�त िन�पण भई टुङ्गो 
लािगसकेको िवषयव�तुमा यस अदालतले �रट 
�े�ािधकारबाट पुनरावेदन सनुेसरह गरी ह�त�ेप 
गद� जाने हो भने िववादको किह�यै पिन अ��य ह�न 
नस�ने र अदालतको साधारण ��ेािधकारस�ब�धी 
सवैंधािनक तथा कानूनी �यव�थासमते अथ�हीन 
ह�न जान ेह��छ ।” भ�ने �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
प�र�े�यमा ��ततु �रट िनवेदनबाट उठान भएको 
िजिकरह�को िन�पण मातहत अदालतका साथै 
यसै अदालतको समान तहको इजलासबाट समेत 
कानूनबमोिजम िनण�य भई अि�तम भएको अव�थामा 
सोही िवषय व�तलुाई िभ�न प�रि�थितको हवाला 
िददँै ब�दी��य�ीकरणको माग�बाट उपचार िदन िम�ने 
देिखदँनै ।

८. तसथ�, �े�ािधकार स�प�न स�म 
अदालतह�बाट सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त 
आपरािधक समूह �थापना र स�चालन गरी सनु 

चोरी, पैठारी, िनकासीको अवैध कारोबार, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक र कत��य �यान म�ुामा यी �रट 
िनवेदकलाई पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी मोरङ 
िज�ला अदालतबाट भएको थनुछेक आदशेलाई 
कानूनस�मत रहेको भनी उ�च अदालत िवराटनगरले 
सदर गन� गरी भएको आदशे यस अदालतको सयं�ु 
इजलासबाट समेत िमित २०७६।४।१७ मा सदर 
भई तीन तहका अदालतबाट �याियक मनको �योग 
भई िन�पण भइसकेको िवषयमा कानूनको �िुट 
वा �व�छ सनुवुाइको अवसरमा समेत कुनै �िुट 
नभएको अव�थामा असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िम�ने नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
इित संवत् २०७७ साल साउन २९ गते रोज ५ शभुम् ।
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