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

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

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटासापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

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

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

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

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई            --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायरिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

 

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

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, जेठ, िन.नं.९९४४, प�ृ २०७ 

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

  

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

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



  

  

  
 

म�ूय �.म�ूय �.३०३०।।--    
  

  

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

नेपाल कानून पि�का तथा सव��च नेपाल कानून पि�का तथा सव��च अदालत बुलिेटनअदालत बुलिेटन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँयो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ�  तफ�  नपेाल कानून पि�का नपेाल कानून पि�का तथातथा  

�यसको तल�यसको तल  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा ि�लक गनु�होस ्।मा ि�लक गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र 

हाल िनहाल िन::श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।  

  

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत 
अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अङ्�ेजीमा र अङ्�ेजीमा र १९१० १९१० 

सालको मुलुक� ऐनसालको मुलुक� ऐन,,  �याय िवकािसनी एवम ्�याय िवकािसनी एवम ्  िविभ�न ऐितहािसक िविभ�न ऐितहािसक 

द�तावेजह� िनद�तावेजह� िन::शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ । शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।   
  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..llaawwccoommmmiissssiioonn..ggoovv..nnpp  
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िवषय सूची 

�.
स. 

िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

९९४४ 
 

पूण� 
 

कत��य �यान 
 

शेरबहादुर गु�ङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 साधकको रोहबाट सयुं� इजलासबाट 
फैसला भइसकेको र वादी �ितवादी दुवै 
प�बाट परकेो पुनरावेदन बाँक� नै रहकेो 
अव�थामा पुनः सोही िवषयमा �माणको 
मू�याङ्कन गरी फैसला गनु�पन� ह�दँा 
साधकको रोहमा सयुं� इजलासले गरकेो 
फैसला कायम रहन स�ने अव�था नह�दँा 
बदर ह�ने । 

 घटनापूव� लामो समयदेिख 
लो�ने�वा�नीबीच बेमेल र झगडाको 
ि�थित रहकेो छ । गाउँलेह� जुटेका र 
झगडा िमलाएका छन ् । वारदातकै िदन 
साँझमा पिन झगडा भएको छ । सु�नुअिघ 
झगडा भएको िथयो भनी �ितवादीले 
अदालतमा नै �वीकार गछ�, सोही रात 
�ीमती मिछ�न ्र शव परी�ण �ितवेदनमा 
चोट देिख�छन ् । घटना�थलमा पिहलो 
पटक पु�ने छोरीलाई �ितवादीले आमा 
बुबाको झगडा भएको कसैलाई नभ�नु 
पिन भ�छ भने अब घाँटीमै पासो लगाएको 
��य�दश� छैन भ�ने आधारमा 
प�रि�थितज�य �माणह�लाई अ�वीकार 
गन� निम�ने । 

२०७ 

2=  

९९४५ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

हर�े��साद 
कुशवाहासमेत 

िव�� 
िश�ा म��ालय, 

िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत 

 कुनै िवषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा 
सािबकको �यव�थालाई बचाउ ह�ने 
�ावधान नराखेको अव�थामा सािबक 
ऐनको �यव�था िनि��य भएको र नयाँ 
�यव�थाले ��य पाएको भ�ने सहज अथ� 
गन� िम�ने ।  

 िव�ालय �यव�थापन सिमितको 

२२२ 



 

ii

अ�य�को चयन �ि�या नै सशंोधन 
भइसकेको अव�थामा सशंोिधत कानून 
मुतािबक िव�ालय स�चालन ह�नुपन�मा 
�यव�थापक�य प�रि�थित एवं 
पदाविधलाई आधार मानी सशंोिधत 
कानूनी �यव�थाको सही काया��वयन 
नगदा� कानूनी �यव�था नै िदशा�तर 
(Diversion) ह�न जाने ह�दँा सशंोिधत 
कानूनी �यव�थालाई काया��वयन नगन� 
प�रि�थित िनमा�ण गनु� वा� छनीय ह�न 
नस�ने ।  

3=  

९९४६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

लुना खड्का 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
म�यमा�चल �े�ीय 
िनद�शनालय, नयाँ 

बाने�र 

 दरखा�त �वीकार गरी �वेशप� 
पाइसकेपिछ उ� परी�ा उ�ीण� गरी 
सरकारी सेवामा �वशे गछु� भ� ने वैधािनक 
अपे�ा (Legitimate Expectation) 
िनवेिदकामा जागृत भएको ह��छ । उ� 
अपे�ाअनु�प �म सीप लगाई िलिखत 
परी�ाबाट छनौट भई अ�तवा�ता�समेत 
िनवेिदकाले िदइसकेको अव�थामा 
िनवेिदकाको स�पूण� परी�ा नै र� गन� गरी 
लोक सेवा आयोगको िनण�य प�रप�का 
आधारमा िवप�ी लोक सेवा आयोग 
म�यमा� चल �े�ीय िनद�शनालयले 
�कािशत गरकेो िसफा�रस सूचनाह� र 
िनण�य उ� वैधािनक अपे�ाको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहकेो देिखन 
आउने । 

२३३ 

4=  

९९४७ 
 

सयुं� 
 

नामसारी 

िडलकुमारी 
ितिमि�सनासमेत 

िव�� 
बलराम 

ितिमि�सनासमेत 

 हकबेहकको �� नको स�ब�धमा 
अदालतले �माण बुझी सोको मू�याङ्कन 
गरी फैसला गरबेमोिजम �े�तालाई 
अ�ाविधक गनु�पन� दािय�व एव ंिज�मेवारी 
�े�ता रा� ने काया�लयको रहकेो ह��छ । 
तसथ� कुनै पिन काया�लयलाई जुन 
कामका लािग कानूनले अिधकार िदएको 

२४२ 



 

iii

छ, सो काय� मा� गनु�पद�छ । 
अिधकारिवहीन वा अिधकारभ�दा बािहर 
गई गरकेो जोकसैको काम कारवाहीले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 

 मालपोत काया�लयले ज�गाको नामसारी 

गदा� िववादरिहत अव�थामा िलइएको 

दाबीमा कानूनबमोिजम नामसारी िनण�य 

गनु�पन� ह��छ । नामसारी गदा� मालपोत 

काया�लयमा रहकेो �े�ताको आधारमा एव ं

िववाद नरही हकबेहकको �� न समावेश 

नभएको अव�थामा मा� एक �यि�को 

नाउँमा रहकेो ज�गा अक� �यि�को 

नाउँमा नामसारी गन� िनण�य गन� स�ने । 

5=  

९९४८ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

बि�कुमार �याकुरले 

िव�� 

नेपाल नाग�रक 

उड्डयन 

�ािधकरण, 

बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 �यि�को आयमा कर लगाउँदा ��येक 

आय वष�को आधारमा कर लगाउनु पन� 

ह��छ । दुई वष�को आय भए दुई वष�मा, 

तीन वष�को आय भए तीन वष�मा अथा�त्  

जित वष�को आय हो �यित नै वष� 

दामासाहीले िहसाब गरी हरके आय वष�मा 

ह�न आउने आयमा कर लगाइनु पद�छ 

भनेर ऐनले नै ��ट�पमा बोलेको पाइने । 

 कुनै पिन �ाकृितक �यि�को एक आिथ�क 

वष�को अवकाश योगदान वा रोजगारदाता 

स�ंथाले खडा गरकेो अवकाश कोषमा 

ज�मा गरकेोसमेतका रकम तथा 

रोजगारीको स�दभ�मा ग�रएका अ�य 

भु�ानी रकम सोही आिथ�क वष�को 

रोजगारीबाट �ा� त पा�र�िमकमा गणना 

गनु�पन� ��ट कानूनी �यव�था रहकेो  

पाइने ।  
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6=  

९९४९ 
 

सयुं� 
 

ग�डा मारी खाग 
िब�� �यवसाय 

नेपाल सरकार 
िव�� 

दलबहादुर 
�जासमेत 

 कानूनले नै मु�ा सु�ने अिधकारी 
तोिकसकेप� चात् सो अिधकारीले मु�ाको 
कारवाहीको िसलिसलामा बयान, 
बकप�लगायतका �माण बु�ने 
अिधकारसमेत रहकेो मािन�छ । �य�तो 
मु�ा हने� अिधकारी तोिकसकेप� चात 
िनजले गराएको बयान �वत��पूव�क 
भएको होइन भनी �ितवादीको भनाईको 
आधारमा मा� मा�न िम�दैन । �य�तो 
अिधकारीले मु�ा सुनुवाइको �ममा गर े
गराएको काय� अ�यथा �मािणत नभएस�म 
�व�छ सुनुवाइको िस�ा�तअनुसार नै 
गराएको मा�नु पन� । 

 अनुस�धानको �ममा एव ं मु�ा हन� 
अिधकारीसम� भएको बयान एक 
आपसमा मेल खाइरहकेो अव�थामा उ� 
बयानह� �वत��पूव�क भएको होइन 
भ� ने िजिकर �ितवादीले िलएको ख�डमा 
सो कुरा �मािणत गन� दािय�व पिन 
िनजको नै ह�न आउने । 

२५५ 

7=  

९९५० 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

नजामुिदन अंसारी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत 
हटे�डासमेत 

 लेनदेन मु�ामा साह�को हक र सरोकार 
भनेको आफूले िदएको ऋण िफता� �ा� त 
गनु�स�म मा� सीिमत ह�ने हो । लेनदेनको 
िलखतमा उि�लिखत भाखािभ� ऋण 
नितरमेा साह�ले नािलस गन� पाउने र 
य�तो नािलस परपेिछ अदालतबाट 
भ�रपाउने ठहरकेो रकम साह�ले �ा� त गन� 
सकोस ् भ� ने लेनदेनस�ब�धी कानूनी 
�यव�थाको मनसाय बु�न सिक�छ । 
य�तो रकम �ा� त गन� पिहलो उपाय 
अदालतको फैसलाप� चात् पिन 
आसामीले �वतः�फूत� �पमा ऋण चु�ा 
गरोस ् भ� ने नै हो र यसो नगरमेा दो�ो 
उपायको �पमा मा� आसामी र िनजका 
अंिशयारह�को स�पि� िललाम गराएर 
भएपिन असुल गराउन पाउने । 
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v

8=  

९९५१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

ला�पा गेलु शेपा� 
िव�� 

माननीय म��ी, 
स�ंकृित, पय�टन 
तथा नाग�रक 

उड्डयन म��ालय, 
िसहंदरबारसमेत 

 कुनै काम गन�को लािग कानूनले िनि�त 
काय�िविध र �ि�याको �यव�था गरकेो छ 
भने उपयु�� काय�िविध र �ि�या पूरा 
गरकेो अव�थामा मा� सो काय�ले 
वैधािनकता �ा� गन� स�छ । छोटो 
समयमा िव�को सव��च िशखर 
सगरमाथा चढी िव� क�ित�मान कायम गन� 
ज�तो ग�भीर र राि��य अ�तरा�ि��य 
सरोकारको िवषयमा कानूनले तोकेको 
काय�िविध र �ि�या पूरा भएको छ वा छैन 
भ�ने कुरालाई कठोरताको साथ परी�ण 
ग�रनुपन� । 

२७४ 

9=  

९९५२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

गोपीकृ�ण पोखरले 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
भूिमसुधार तथा 

�यव�था म��ालय, 
िसहंदरबारसमेत 

 कानून�ारा अि�तयारी पाएका िनकाय वा 
अिधकारीको �े�ािधकारमा ह�त�ेप वा 
सकुंचन ह�ने गरी अ�य कुनै िनकाय वा 
पदािधकारीह�ले अिधकार �योग गन� 
पाउँदैन । जुनसुकै �कारका ज�गाको दता� 
�े�ता दु��त, अ�ाविधक र �यवि�थत 
�पमा रािखनुपद�छ । ज�गाको दता� हक, 
�वािम�व र भोगको िवषय अव�थानुसार 
�यि�को हक, साव�जिनक हक िहत वा 
सरोकार वा स�ंथागत हकिहतको 
िवषयको �पमा रहकेो ह�ने । 

 �े�ािधकारभ�दा बािहरको िवषयमा 
सुनुवाइको मौका �दान गररे नै िनण�य 
ग�रएको भए पिन �य�ता िनण�यले कानूनी 
वै�ता �ा� गन� नस�ने ।  

२८३ 

10=  

९९५३ 
 

सयुं� 
 

अंश मानाचामल 

परमे�रलाल 
यादवसमेत 

िव�� 
म�जली कुमारी 

यादव 

 फैसला अि�तम भएपिछ पिन फैसला 
काया��वयनको छु�ै कानूनी �ि�यामा 
समािहत ह�नुपन� ह��छ । यी यावत �ि�या 
पार गद� आ�नो हक ह�न आएको 
स�पि�को भोग गन� एवम ् �यसको लाभ 
�ा� गन� सिकने अव�था रह�छ । आ�नो 
हकमा �यसरी अशं आउनुपूव� �य�तो 
स�पि� सामा�यतया �ितवादीकै क�जा 
(Possession) मा रहने भएकाले पिन 
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vi

फैसला काया��वयनपूव� �य�तो 
स�पि�बाट वादीले कुनै �कारको लाभ 
�ा� गन� स�ने ह�दैँन । यही अव�थालाई 
िवचार गरी िवधाियकाले कानूनी 
�यव�था�ारा मानाचामल भराइ पाउने 
हकलाई सुरि�त गरकेो देिखने । 

 मानाचामलको रकम भराइिदने ठहर गदा� 
िनण�य कता�ले �य�तो रकम उपल�ध 
गराउने प�को चल अचल स�पि�, पेसा, 
रोजगार, �यवसाय, आय�थालगायतका 
आिथ�क अव�था र ि�थितको सू�म�पमा 
िव�ेषण गरी यथाथ�परक�पमा तोिकनु 
पन� । 

11=  

९९५४ 
 

सयुं� 
 

ठगी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राघवकुमार 
िम�समेत 

 क�पनी र यसका स�चालकह�को 
�वत�� कानूनी हैिसयत ह�ने क�पनी 
कानूनको सव�मा�य िस�ा�त रहकेो ह�नाले 
�यसरी कानूनी �यि�को हैिसयत �ा� 
क�पनीले �ाकृितक �यि�ले ज�तो 
आपरािधक काय� गन� नभई क�पनी 
�ाकृितक �यि�बाट स�चालन ह�ने ह�दँा 
फौजदारी अपकार वा ग�ती (Criminal 
Wrongs) को दािय�व क�पनीले 
बेहोनु�पन� नभई क�पनीको तफ� बाट काय� 
गन� �यि�ले फौजदारी दािय�व बेहोनु�पन� 
ह��छ । क�पनीबाट ह�ने देवानी अपकार वा 
ग�ती (Civil Wrongs) को दािय�वको 
स�ब�धमा भने क�पनीले उ�मुि� पाउन 
स�ने अव�था नरहने ह�दँा �य�ता 
ग�तीबाट उ�प�न दािय�व बेहोनु� पन� । 

३०५ 

12=  

९९५५ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

गणेशकुमार गु�ा 
िव�� 

�ी उ�च अदालत 
तुलसीपुर, 
दाङसमेत 

 �माण ऐन, २०३१ मा स� कल �माण 
हराएको वा नािसएको अव�थामा सोको 
फोटोकपी वा �ितिलिप पेस गन� स�ने 
�यव�था रहभेएको अव�थामा स� कल 
भरपाईको �ितिलिप पेस गरकेोलाई 
कानूनी मा�यता िदनुपन� नै ह��छ । यिद 
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vii

�ितिलिपलाई मा�यता िदन िम�दैन भनी 
अथ� गन� हो भने �माण ऐनको उ� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था िनि��य 
ब� न पु�दछ । यसरी खास उ�े�यको लािग 
बनेको कानूनलाई िनि��य बनाउने गरी 
कानूनको �या�या गनु� कानूनी िस�ा�तको 
�ितकूल ह�न जाने । 

 य�तो हराएको भनी कानूनी �ि�या पूरा 
गरी पेस गरकेो �ितिलिपलाई अदालतको 
आदेशबाट िववािदत ह�ता�र चेक जाँच 
गन� पठाउनु �वाभािवक नै ह��छ । यसरी 
परी�णबाट स�यता प�ा लगाउन 
जाँचको लािग पठाउने गरी भएको 
आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट �प� टतः 
कानूनिवपरीत र बेरीतको नदेिखएस�म 
िज�ला अदालतको आदेश बदर गनु� 
उिचत र मनािसब नह�ने । 

13=  

९९५६ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

प�चराम चौधरी 
भ�ने खेमनारायण 

चौधरी 

 कुनै अपराध पूण� अपराध (Full Crime) 
हो वा सो अपराधको उ�ोग (Attempt) 
मा� हो भ� ने ठह� याउन कसुरदारले गरकेो 
काय� र सोको प�रणामसमेतलाई िवचार 
गनु�पन� ह��छ । अपराध गन� उ�े�यसिहत 
अपराध गन� काय� गदा� बीचमा अवरोध 
सृजना भई काय�ले पूण�ता नपाएको 
अव�थामा मा� उ�ोग ह�ने । 

३१४ 
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९९५७ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
िव�णु�साद 

ितिमि�सनासमेत 
िव�� 

िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान, 
वीर अ�पताल, 
महाबौ�समेत 

 औषधी पसल स�चालन गन�को लािग 
अ�पताल आफँैसगँ ज�गा र भवन ह�ने तर 
अ�पताल आफँैले औषधी पसल 
स�चालन नगरी िनजी औषधी पसल 
स�चालन गन� िदएको कारणले 
नाग�रकह�ले थप �ययभार बेहोनु� परी 
चक� मू�यमा औषधी ख�रद गनु�पन� 
प�रि�थितको सृजना ह��छ भने यो काय� 
नाग�रकको �वा��यस�ब�धी हकको 
िवपरीत नै ह�न जाने । 
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 सिंवधानले मौिलक हकको �पमा 
�यव�था गरकेा अिधकारह� सिंवधानले 
नाग�रकसम� गरकेा वाचा ह�न ् जसको 
काया��वयन गरी नाग�रकलाई सोको 
��याभूित िदलाउने दािय�व रा�यको   
ह�ने । 

15=  

९९५८ 
 

सयुं� 
 

मानव 
बेचिबखन 

करवीर शाही 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 ग�रबी र बेरोजगारीमा रहकेाले आफँैले 
आफूलाई बे�न शोषण गन� तयार ह�दैँमा 
वे�यावृि�मा लगाउन पाइ�छ भ�ने कदािप 
होइन र यो कानूनको मनसाय पिन    
होइन । कानूनले �प��पमा कुनै फाइदा 
िलई वा निलई वे�यावृि�मा लगाउने तथा 
वे�यागमन गन�लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको प�रभाषािभ� राखी कसुर 
नै मानेको अव�था देिखने । 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
ज�तो ग�भीर मानवता िव��को 
अपराधमा पीिडतह� �िसत, कमजोर र 
हतो�साही अव�थामा रहने र एकजना 
पीिडत बािलका नै रहकेो अव�थामा 
घटनाको प�रि�थित र घटनाको 
असरह�मा फरक बयान नरहकेो 
अव�थामा पीिडतह�को बयानमा कतै 
घटनाको �मब��पमा वण�न नभएकोले 
केही िवरोधाभास देिख�छ भ�ने आधारमा 
मा� पीिडतह�को बयानलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

३४० 
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९९५९ 
 

सयुं� 
 

फैसला बदर 

उदयवीर गु�ङ 
िव�� 

छिवलाल 
भ�राईसमेत 

 �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६१ र १६२ को �यव�था र अ.ब.ं 
८६ न.ं बमोिजमको �यव�थाको �योजन 
फरक फरक छन ् र फरक अव�था र 
स�दभ�मा आकिष�त ह��छन् । फैसला 
बदरका लािग अ.ब.ं ८६ न.ं बमोिजम 
ग�रएको दाबीको अव�थामा �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
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१६२ को �यव�था आकिष�त नभई 
त�काल �चिलत �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ८ (१) नै आकिष�त ह�ने । 

 जुन िनकायबाट फैसला भएको हो, �य�तो 
फैसला बदरमा दाबी गरी सोही िनकायमा 
िफराद दाबी गनु�पन� वा दाबी गन� पाउने 
भनी �याियक मा�यता वा �चलन कायम 
भएको स�दभ�मा महानगरपािलकाले 
गरकेो फैसला बदरको दाबी गरी सोही 
िनकायमा उजुरी (िफराद) गनु�लाई 
�वाभािवक �याियक �ि�या मा�नु पन� । 

17=  

९९६० 
 

सयुं� 
 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

बिबन भ�ने िब�म 
गु�ङ 

 �ितवादीले ताकेर गोली �हार गरी पीिडत 
मन� नपाएको अव�था देिखनु नै मुलुक� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १५ न.ं को 
�यान मान� कसुर गरकेो �थािपत ह�ने । 

 िदनदहाडै गोली �हारबाट पीिडत घाइते 
भएको अव�थालाई सामा�य कुटिपटको 
मा� स�ंा िदई �ितवादीलाई �यान मान� 
उ�ोगको कसुरबाट उ�मुि� िदने कुरा 
�यायोिचत मा�न नसिकने । 

३६३ 

18=  

९९६१ 
 

सयुं� 
 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 
शैलेश 

कोइरालासमेत 

 वारदातको �कृित एवं पृ� ठभूिम, 
�यि�ह�को सलं�नता, पूव� �रसइवी एवं 
इिवलाग र मनसायको िव�मानता, पूव� 
तयारी एव ं योजना र सोच, �योग भएको 
साधन एव ं हितयार, पीिडतलाई चोट 
लागेको शरीरको भाग, चोटको �कृित र 
स�ंया, पीिडतको त�काल मन� बाँ�न े
दोसाँधको अव�था, पीिडतले त�काल 
�ा� त गरकेो उ�ार र उपचारको �यव�था 
आिदले पिन त�काल ते�ो प�को 
उपि�थित भए नभएको अव�थालाई गौण 
र ते�ो प�को उपि�थितको तुलनामा 
पीिडतलाई लागेको ग�भीर �कृितको 
चोटलाई नै ग�भीर मानी �ाथिमकता िदई 

३७१ 



 

x

सोलाई नै उ�ोगको कसुरलाई पुि� ट गन� 
पया�� त आधारको �पमा िलन सिकने । 

 �यान मान� उ�ोगको वारदात 
�यि�ह�को समूहबाट आ�मण भएको 
अव�थामा चोट छाड्नेलगायत सो काय�मा 
��य��पमा सघाउ पु� याउने िहसाबले 
सहयोग गन� वा चोट छाड्ने ि�यामा 
सलं�न ह�नेलाई पिन मु�य कसुरदारसरह 
एउटै �ेणीमा राखेको ह�दँा �यान मान� 
उ�ोगको वारदातको जुनसुकै अव�थाको 
जुनसुकै �कृितको  ि�यामा सलं�न 
ह�नेलाई पिन मु�य कसुरदारसगँ छुट् याएर 
हने� िम�ने अव�था देिखँदैन । म�ुय 
अिभयु�को काय� �यान मान� उ�ोगको 
कसुरको दायरािभ� परपेिछ सो सरहका 
काय�मा ��य�, ि�या�मक एव ं
सहभािगता�मक�पमा अ�य अिभयु�ह� 
पिन सलं�न रहकेो �माणबाट पुि� ट ह�न 
गएमा ितनीह� पिन सोही �माणको 
आधारमा सोही कसुरको दायरािभ� नै 
पन� आउने ।  

19=  

९९६२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

रखेमबहादुर शाही 
िव�� 

नेपाल �हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

 आरोप लागेकै आधारमा मा� नैितक पतन 
देिखने फौजदारी अपराधमा कसुरदार 
ठहर नभएको अव�थामा पिन आरोप 
लागेसरह कसुरदार कायम ग�रनु �यायको 
रोहबाट उिचत मा� न सिकँदैन । कसुरको 
स�ब�धमा सािधकार िनकाय अदालतबाट 
सफाइ पाइसकेको अव�थामा पिन 
�शासिनक �पले पूवा��ही �ि� टकोणबाट 
सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश 
िदनु सव�मा�य �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जाने । 

३८१ 

 

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

– स�पादक 
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निर्णय िं. ९९४४

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी केदारप्रसाद ्चाललसे

माननीय नयायाधीश श्ी हररकृषर काककी
माननीय नयायाधीश डा. श्ी आननदमोहन भट्टराई

फैसला लमलत : २०७३।८।२३

मदुााः कत्णवय जयान

०७३-CF-०००२
पनुरारे्दक / प्रलतर्ादी : लजलला गोरखा घयाल्चोक 

गा.लर्.स. र्डा नं. ६ घर भई हाल कारागार 
काया्णलय गोरखामा थनुामा रहेका शेरबहादरु 
गरुूङ

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / र्ादी : लालबहादरु गरुूङको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७३-CF-०००३
पनुरारे्दक / र्ादी : लालबहादरु गरुूङको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
लर्रूद्ध

लर्पक्ी / प्रलतर्ादी : लजलला गोरखा घयाल्चोक गा.लर्.स. 
र्डा नं. ६ घर भई हाल कारागार काया्णलय 
गोरखामा थनुामा रहेका शेरबहादरु गरुूङ

 साधकको रोहबाट सयुंक्त इजलासबाट 
भएको फैसला बदर नभएसम्म 
पुनरावेदनहरूको सनुवुाइ गन्न नम्मलन े
र साधकको रोह्मा भएको फैसलालाई 
स्मान तहको सयुंक्त इजलासबाट बदर 

गन्न नम्मलन,े तसर्न यस मवषय्मा पूर्न 
इजलासबाट नै सनुवुाइ हुन उपयुक्त हुन े
भनी वयक्त भएको राय ्मनामसब देमिन े। 
 साधकको रोहबाट सयुंक्त इजलासबाट 

फैसला भइसकेको र वादी प्रमतवादी दुवै 
पक्षबाट परकेो पुनरावेदन बाकँी नै रहकेो 
अवसरा्मा पुनः सोही मवषय्मा प्र्मारको 
्मलूयाङ्कन गरी फैसला गनु्नपनने हुदँा 
साधकको रोह्मा सयुंक्त इजलासले गरकेो 
फैसला काय्म रहन सकन ेअवसरा नहुदँा 
बदर हुन े।

(प्रकरर नं.४)
 कसैलाई ्मारी ततकालै झुण््याएको्मा 

रातो दाग हुन े अरा्नत ् Ligature mark 
देमिन ुसवभामवक हुन े। 
 कुनै पमन पुरूषले आफनी श्ी्मतीले 

परपुरूषसगँको ससंग्नबाट सनतान जन्मकेो 
आरोप लगाउँछ र तयही मनहु्ँमा झग्ा 
गद्नछ भन े मनजको ररस एव ं आक्ोस 
सा्मानय छैन भनन े सवभामवक अन्ुमान 
रहनछ । यसतो अवसरा्मा श्ी्मतीको 
घरमभतै् असवाभामवकरूप्मा ्मतृयु हुनछ । 
मनजबाहके घर्मा साबालक अनय कोही 
छैन भन ेमनज नै शकंाको सवभामवक केनद्र 
बनन े हुदँा श्ी्मतीको ्मतृयु सवभामवक हो 
भनी पुमटि गनने दामयतव मनज्मा नै रहन े।

(प्रकरर नं.७)
 घटनापूव्न ला्मो स्मयदेमि 

लोगनसेवासनीबीच बे्मले र झग्ाको मसरमत 
रहकेो छ । गाउँलेहरू जुटेका र झग्ा 
म्मलाएका छन ् । वारदातकै मदन साझँ्मा 
पमन झग्ा भएको छ । सतुनअुमघ झग्ा 
भएको मरयो भनी प्रमतवादीले अदालत्मा 
नै सवीकार गछ्न, सोही रात श्ी्मती ्ममछ्नन ्र 



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

208

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

शव परीक्षर प्रमतवेदन्मा चोट देमिनछन ्। 
घटनासरल्मा पमहलो पटक पुगन ेछोरीलाई 
प्रमतवादीले आ्मा बुबाको झग्ा भएको 
कसैलाई नभनन ुपमन भनछ भन ेअब घाटँी्ैम 
पासो लगाएको प्रतयक्षदशशी छैन भनन े
आधार्मा पररमसरमतजनय प्र्मारहरूलाई 
असवीकार गन्न नम्मलन े।

(प्रकरर नं.८)

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी 
गरेशबहादरु गरुूङ तथा लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी 
कमललर्क्रम खड्का

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ाद्य श्ी 
्चनद्रकुमार पोखरले तथा श्ी सोमाकानता 
भणडारी

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 नयाय प्रशासन ऐन, २०४८
 प्रमार ऐन, २०३१

सरुू फैसला गन्नाः
मा.लज.नया. श्ी प्रभा बसनेत

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः 
मा.नया. श्ी खेमराज शमा्ण
मा.नया. श्ी लशर्राज अलधकारी

सर्वोच्च अदालतमा फैसला गन्नाः 
स. प्रधाननयायाधीश श्ी लखलराज रगेमी
माननीय नयायाधीश श्ी कमलनारायर दास

फैसला
नया. ्ा. आननद्मोहन भट्टराई : यसमा यस 

अदालतको सयंकु् इजलासबाट लमलत २०७३/०३/२१ 
मा सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली २०४९, को लनयम 
३ (१)(क) बमोलजम पूर्ण इजलाससमक् पेस गनु्ण  भनने 

भएका आदशेानसुार पूर्ण इजलासको दायरीमा दता्ण 
भई पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको सलंक्प्त तथय एर् ं
ठहर यसप्रकार रहेको छ ।

मेरो बलहनी घइली भनने कुमारी गरुूङलाई 
जर्ाइ ँशेरबहादरु गरुूङले लदनहु ँगाली गलौज, कुटलपट, 
झैझगडा गददै आइरहेकोमा लमलत २०६५।१२।११ गते 
रालत लनज बलहनीलाई जर्ाइलेँ बाया ँ परट्टको सतनमा 
लनलडाम हुने गरी कुटलपट गरी बेहोस बनाई झणुडी 
मरकेो जसतो बनाउन घरमा कोही नभएको मौका 
पारी घाटँीमा ना्लाको डोरीको पासो लगाई झणुड्याई 
कत्णवय गरी मारकेो हुदँा कानूनबमोलजम कारर्ाही 
गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको लालबहादरु गरुूङको 
जाहेरी दरखासत ।

लजलला गोरखा धयाल्चोक गा.लर्.स.र्डा नं. 
६ लसथत शेरबहादरु गरुूङको घर भरयाङको बी्च भागमा 
धरुीबलोमा ना्लाको डोरीको घाटँीमा पासो लगाई 
झणुडी मतृय ुभएको घैली भनने कुमारी गरुूङको लास, 
सो लासको बाया ँपरट्टको सतन सलुननएको अर्सथामा 
रहेको र दाया ँ कुमको भागमा ठोलकएको जसतो रातो 
डाम रहेको भननेसमेत बेहोराको घटनासथल तथा लास 
जा्ँच म्ुचलुका ।

शेरबहादरु गरुूङ मेरो बबुा हुनहुुनछ । लनज 
बबुा रोजगारको लसललसलामा पलहला २ र्र्ण कतारमा 
बसनभुएको र पलछ १ र्र्ण जलत साउदी अरबमा बसी 
घरमा आउन ु भएको १४ मलहना जलत भयो । बबुा 
घरमा आएपलछ बबुा लर्दशेमा रहदँा कानछो भाइ महेनद्र 
गरुूङको जनम भएकोले सोही लर्रयलाई ललएर लदनहु ँ
आमालाई गाली गलौज गन्न जोसगँ बोलयो तयसैलाई 
लाञछना लगाउने गनु्ण हुनथयो । बबुाले जलत गाली गलौज 
गर ेपलन आमाले सहदँ ैआउन ुभएको र सहनै नसकी २ 
पटकस्म गाउ ँसमाजले समेत कागज गरी लमलाएको 
पलन लथयो । यसतोमा लमलत २०६५।१२।११ गते साझँ 
खाना खाने समयमा आमाले आज पलन मलाई बबुाले 
गोठमा गाली गनु्णभएको लथयो भनेकी लथइन् । साझँ 
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खाना खाई म र मेरो साथी कौलशला गरुूङ घरसगँ 
सलटएको अकवो कोठामा सतुन गयौं । बबुा र आमा 
झैझगडा गददै लथए । रालत बबुाले मलाई उठाउन ुभएकोले 
म उठ्दा रातको २ बजेको लथयो । बबुाले आमा झणुडी 
मररछन् भनेकोले गई हेदा्ण घरको धरुीबलोमा ना्लाले 
घाटँीमा पासो लगाई झणुडी मतृय ु भएको अर्सथामा 
दखेेको हु ँ। आमाको कुममा लनलडाम र सतन सलुनएको 
लथयो । मेरो आमा कुमारी गरुूङ आफँै झणुडी आतमहतया 
गरकेो नभई बबुाले कत्णवय गरी मारकेोमा लर्श्ास लागछ 
भननेसमेत बेहोराको ओमकुमारी गरुूङको कागज ।

मतृक घैली भनने कुमारी गरुूङको मतृय ु
Probable cause of death hanging को कारर 
भएको भननेसमेतको शर् परीक्र प्रलतरे्दन । 

मतृक कुमारी गरुूङ मेरो आमा हुनहुुनछ र 
शेरबहादरु गरुूङ बबुा हुनहुुनछ । म लनजको मालहली 
छोरी हु ँ। बबुा रोजगारीको क्रममा २ पटकस्म लर्दशे 
जान ुभई हाल घरमा आई बसन ुभएको छ । बबुा घरमा 
आएदलेख कानछो भाइलाई यो मेरो छोरा होइन भनद ै
आमालाई गाली गलौज एर् ं कुटलपट गन्न र आमा र 
कानछो भाइलाई नमारसे्म घरमा शालनत हुदँनै भनन ु
हुनथयो । बबुाले गरकेो वयर्हार सहनै नसकी गाउ ँ
समाजले २ पटकस्म कागज गरी लमलापरिसमेत 
गराएका लथए । लमलत २०६५।१२।११ गते लदउसँो सबै 
जना काममा गएका र मैले घरमा भाइ हेरी बसेकी लथए ँ। 
साझँ सबै जना घरमा आए, मैले खाना बनाएपलछ खाना 
खाइयो र म र दईु बलहनी गाउमँा सतुन गयौं । घरमा 
सानो भाइ, आमा, बबुा, बलहनी र लनजको साथी लथए । 
आमा बालहर बसनभुएको लथयो । बबुाले आमालाई गाली 
गरी रहन ु भएको लथयो । सोही रालत सालहलँी बलहनी 
म सतेुको ठाउमँा आई बोलाएकीले म उठी घडी हेदा्ण  
२.१५ बजेको रहेछ । बलहनीले आमा झलुणडएर मररछन् 
भनेकीले म घरमा आई हेदा्ण आमा घरको मालथललो 
तलामा जाने भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लाको 
पासो घाटँीमा लगाई झणुडी मरकेो अर्सथामा दखेेकी 

हु ँ । आमाको शरीरमा लनलडामहरू लथए । तयसपलछ 
बबुा शेरबहादरु गरुूङले आमा बबुाको झगडा भएको 
कुरा कोही कसैलाई नभनन ु भनेका लथए । लर्गतमा 
आमालाई बबुाले गरकेो दवुय्णर्हार, झगडा, कुटलपटका 
कारर बबुाले आमालाई कुटलपट गरी अ्ेचत बनाई 
पलछ झणुड्याई कत्णवय गरी मारकेोमा लर्श्ास लागछ 
भननेसमेत बेहोराको दउेमाया गरुूङको कागज ।

म रोजगारको लालग साउदी अरब गएको 
अर्सथामा ८ मलहनामा कानछो छोरा महेनद्र गरुूङको 
जनम भएकोले मैले शकंा मानी लर्दशेबाट आएपलछ 
श्ीमती कुमारी गरुूङलाई गाली गलौज कुटलपट गन्न 
गरकेो र ररसको आरे्शमा नमारसे्म शानत हुदँनै 
भनेको हु ँ। लमलत २०६५।१२।११ गतेको साझँ श्ीमती 
र मेरो झगडा हुदँा मैले एक थपपड गालामा हानेको र दरैु् 
जनाको धकेला धकेल भएको हो । खाना खाएपलछ म 
ढलानमा गई सतेु ँ। तीन र्टी छोरी गाउमँा सतुन गएका 
हुन् । श्ीमती कानछो छोरालाई ललएर भइुतँलामा सतेुकी 
लथइन् । रालत २ बजेको समयमा लपसाब फेन्ण बालहर 
लनसकन खोजदा भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लाको 
पासो घाटँीमा लगाई झणुडी मरकेो अर्सथामा श्ीमती 
कुमारी गरुूङलाई दखेेकोले मैले सालहली छोरीलाई 
उठाई सो कुरा बताएपलछ छोरीले अनय छोरीलाई र 
गाउलेँहरूलाई खबर गरकेी हुन् । मैले श्ीमती कुमारी 
गरुूङलाई मारकेो होइन, छोरीहरूले कुटलपट गरी 
अ्ेचत बनाई कत्णवय गरी मारकेो भनी लकन लेखाए 
र जाहेरीमा समेत मैले नै मारकेो भनी लकन लकटानी 
जाहेरी लदए मलाई थाहा छैन । मैले श्ीमतीलाई कत्णवय 
गरी मारकेो होइन, छैन भननेसमेत बेहोराको शेरबहादरु 
गरुूङको बयान ।

म लमलत २०६५।१२।११ गते साझँ घरबाट 
खाना खाई ओमकुमारी गरुूङको घरमा बसन गएकी 
लथए ँ । एकलछनलभरि बसेपलछ ओम कुमारीको लददी र 
बलहनीहरू गाउमँा सतुन गएकोले म र ओमकुमारी पलन 
घरको अकवो कोठामा सतुन जादँा शेरबहादरु गरुूङले 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

210

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

श्ीमतीलाई गाली गनु्णभएको लथयो । रालत ढोका बजाई 
शेरबहादरुले छोरीलाई बोलाएकोले ओमकुमारी उठी 
ढोका खोलदा आमा झलुणडएर मररछन् भनेकोले मसमेत 
भई गई हेदा्ण लनज कुमारी गरुूङ मालथललो तलामा 
जाने भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लाको पासो घाटँीमा 
लगाई झणुडी मरकेो अर्सथामा दखेेकी हु ँ । पलछ 
लनजको शरीरमा लनलडाम र बाया ँ सतन सलुननएको 
अर्सथामा दखेेकी हु ँ। लनज शेरबहादरु गरुूङले कानछो 
छोरा मेरो होइन भनी पटकपटक श्ीमतीलाई कुटलपट 
गन्न दवुय्णर्हार गददै आएकोले गाउमँा समाज राखी दईु 
पटकस्म लमलाएका लथए । सोही लर्गतका काररबाट 
लनज शेरबहादरु गरुूङले श्ीमतीलाई कुटलपट गरी 
मारपेलछ मरकेो जसतो बनाउन झणुड्याई लदएकोमा 
लर्श्ास लागछ भननेसमेत बेहोराको कौलशला गरुूङले 
गरकेो कागज ।

लमलत २०६५।१२।११ गते रालत म आफनै 
घरमा सतेुको लथए ँ । रालत कुमारी गरुूङको घरमा 
रूर्ाबासी भएको आर्ाज सनुी थाहा पाई लनजको 
घरमा जादँा लददी कुमारी गरुूङ झणुडी मरकेो भनने 
थाहा पाए ँ । लनज लददी मालथललो तलामा जाने 
भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लोको डोरीको घाटँीमा 
पासो लगाई झणुडी मतृय ु भएको अर्सथामा दखेेको 
हु ँ। लनजको बाया ँसतनमा ्चोट र कुममा लनलडामसमेत 
लथयो । लभनाज ु शेरबहादरु गरुूङ लर्दशेबाट घरमा 
आएदलेख कानछो छोरो मेरो होइन भनी लददीलाई 
गाली गलौज तथा कुटलपट गरी दवुय्णर्हार गददै आएका 
र लनजहरूको ८/१० मलहनादलेख बोल्चालसमेत 
नभएको भनने थाहा पाएकी हु ँ। लनज लभनाज ुशेरबहादरु 
गरुूङले लददी र कानछो छोरालाई नमारसे्म घरमा 
शालनत हुदँनै भनेको भनने सनेुकी हु ँ। सोही काररबाट 
लददी कुमारी गरुूङलाई कुटलपट गरी अ्ेचत अर्सथामा 
परुयाई झणुड्याई कत्णवय गरी मारकेोमा लर्श्ास लागछ 
भननेसमेत बेहोराको गठुीमाया ँगरुूङले गरकेो कागज ।

शेरबहादरु गरुूङ लर्दशे गएको अर्सथामा 

लनजको कानछो छोराको जनम भएको लथयो । लनज 
लर्दशेबाट घरमा आएपलछ कानछो छोरो मेरो होइन 
भनी श्ीमतीसगँ र्ादलर्र्ाद गरी कुटलपटसमेत गददै 
आएकोले लनजको स्बनधमा गाउ ँ समाज राखी दईु 
पटकस्म लमलापरि गरी समझदारी कायम गरकेो 
हो । तयलत गदा्णसमेत लनजले श्ीमतीलाई कुटलपट गन्ण 
छाडेका लथएनन् । लमलत २०६५।१२।१२ गते म गोरखा 
सदरमकुाममा लथए ँ। गाउमँा कुमारी गरुूङ झणुडी मरकेो 
भनने खबर सनुी थाहा पाएको र लास पोष्टमाट्णमको 
लालग गोरखा असपतालमा लयाएकोले उक् मतृक लास 
हेदा्ण लनजको बाया ँसतनमा ्चोट लालग सलुननएको, दाया ँ
क्मरमा ्चोट लागेको दखेेको हु ँ । उक् र्ारदातका 
लदनसमेत लनज कुमारी गरुूङको श्ीमान्  श्ीमतीबी्च 
झैझगडा, र्ादलर्र्ाद भएको भनने थाहा पाएको 
हु ँ । लनज शेरबहादरु गरुूङले श्ीमतीलाई लर्गतका 
लदनहरूमा गददै आएको दवुय्णर्हार, लहसंा तथा लासको 
अर्सथालाई समेत हेदा्ण लनजले श्ीमतीलाई कुटलपट 
गरी घाइते बनाई झणुड्याई कत्णवय गरी मारकेोमा शकंा 
लागछ भननेसमेत बेहोराको र्ीरबहादरु गरुूङले गरकेो 
कागज ।

मतृक कुमारी गरुूङ मेरो भाइ बहुारी हुन् । 
भाइ शेरबहादरु रोजगारको लालग साउदी अरब गएकोले 
अरबबाट आएपलछ कानछो छोरा मेरो होइन अका्णको 
हो भनी श्ीमतीलाई गालीगलौज कुटलपट गन्न भएकोले 
गाउ ँ समाजले दईु पटकस्म लमलाई कागजसमेत 
गरी राखेको हो । तयलत गदा्णसमेत लनजले आफनो 
बानी भने छाडेका लथएनन् । लमलत २०६५।१२।१२ 
गते अनदाजी ३.०० बजेको समयमा भाइको घरमा 
होहलला, कराएको आर्ाज सनुी सोतफ्ण  जादँा बहुारी 
झणुडी मरकेो भनने सनेुपलछ लभरि गई हेदा्ण मालथललो 
तलामा जाने भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लोको 
घाटँीमा पासो लगाई झणुडी मरकेो अर्सथामा दखेेको र 
पलछ प्रहरी आई हेदा्ण लनजको बाया ँसतनमा ्चोट लालग 
सलुननएको दखेेको हु ँ । लनज भाइ बहुारी र्ारदातको 
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साझँसमेत झैझगडा गरकेो भनने थाहा पाएको हु ँ। लनज 
भाइ शेरबहादरुले श्ीमतीलाई कुटलपट गरी मारयो र्ा 
आफँै झणुडी मररन् सो कुरा म भनन सल्दन भननेसमेत 
बेहोराको पूर्णबहादरु गरुूङले गरकेो कागज ।

लमलत २०६५।१२।१२ गते लबहान म आफनै 
घरमा लथए ँ। गाउकँो कुमारी गरुूङ झणुडी मरकेो भनने 
सनेुकोले लनजको घरमा गई हेदा्ण लनज घरको मालथललो 
तलामा जाने भरयाङमालथ धरुीबलोमा ना्लोको 
घाटँीमा पासो लगाई झणुडी मरकेो अर्सथामा दखेेको 
हु ँ। र्ारदातको साझँसमेत झैझगडा गरकेो कुरा सनेुको 
हु ँ। लनज शेरबहादरुले श्ीमती कुमारी गरुूङलाई कानछो 
छोरा मेरो होइन, अकदै को हो भनी गाली गलौज कुटलपट 
गन्न भएकोले गाउ ँसमाजले दईु पटकस्म लमलाएका 
हुन् । तयलत गदा्णसमेत लनजले आफनो वयर्हार भने 
छाडेका लथएनन् । लनज शेरबहादरुले श्ीमतीलाई 
कुटलपट गरी झणुड्याई मार े र्ा आफँै झणुडी मररन्, 
सो कुरा म यलकन भनन सल्दन भननेसमेत बेहोराको 
र्ीरबहादरु गरुूङले गरकेो कागज ।

सकंललत हुन आएको लमलसल सलंगन 
कागजातहरू अधययन गरी लर््चार गदा्ण प्रलतर्ादी 
लर्दशेमा रहेको अर्सथामा जनमेको कानछो छोराको 
लर्रयलाई ललएर बार्बार मतृकसगँ झैझगडा भइरहने, 
झगडाको समयमा मतृक र कानछो छोरालाई नमारसे्म 
घरमा शालनत हुदँनै भनी प्रलतर्ादीले भनने गरकेो । 
श्ीमतीको मतृयपुश्ात् छोरीहरू ओमकुमारी र दउेमाया ँ
गरुूङलाई बबुा आमाको झैझगडा कुटलपट भएको लथयो 
भनी नभनन ु है भनेकोसमेत लमलसल सलंगन आधार 
प्रमारहरूबाट दलेखएको । आफनै श्ीमती कुमारी 
गरुूङलाई अ्ेचत अर्सथामा परुयाई ना्लोले घाटँीमा 
पासो लगाई घरको धरुीबलोमा झणुड्याई मारकेो कुरा 
बलुझन र पलुष्ट हुन आएकोले लनज प्रलतर्ादीलाई मलुकुी 
ऐन जयानस्बनधी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. को १३ (३) नं. बमोलजम सजाय हुन 
माग दाबी ललई लमलसल कागजात र प्रलतर्ादीलाई 

यसै अलभयोग परिसाथ दालखला गरकेा छौं भननेसमेत 
बेहोराको र्ादी नेपाल सरकारको अलभयोगपरि । 

मेरो घरको आलथ्णक अर्सथा कमजोर र घरमा 
बालबच्चा धेर ै भएको हुदँा बालबच्चा पालनको लालग 
रोजगारीमा लर्दशे गएको लथए ँ। लर्दशेमा कमाएको पैसा 
मैले जहान बच्चालाई घरमा पठाएको लथए ँ। तर जलत 
पठाएको भएपलन श्ीमती कुमारी गरुूङले पैसा पगेुन 
भनी रहलनथन् । श्ीमतीले लबयर र्सी खादँ ै लहडेँको, 
हाटबजार लहड्ँने गररे पैसा सर्ाहा गन्न गरकेो गाउमँा 
बझुदा थाहा भयो । घरको मखुय मालनस यसो नगर, 
यसरी घर वयर्हार ्चलदनै भलनरहनथे ँ। यसतैमा २०६५ 
साल ्ैचतको ११ गते बेलकुी म र मेरो श्ीमतीबी्चमा 
झगडा ठाकठुक भएको, यसतैमा खाना खाई सतेुकोमा 
रातको ३.०० बजे मलाई लपसाब लालग बालहर लनसकँदा 
मेरो श्ीमती कुमारी गरुूङ भरयाङमालथको धरुीबलोमा 
झणुडी आतमहतया गरी मरकेी हुन् भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङले सरुू गोरखा लजलला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो बलहनी कुमारी गरुूङ झणुडी मरकेो 
होइन । यी प्रलतर्ादीले कुटलपट गरी, बेहोस अर्सथामा 
पारी झणुड्याएर मारकेोमा पूर्ण लर्श्ास लागछ भननेसमेत 
बेहोराको जाहेरर्ाला लालबहादरु गरुूङले गरकेो 
बकपरि ।

मैले कुटलपट गरकेो दखेेको होइन । आफँै 
झलुणडएको दलेखएको पलन होइन । घाउहरू दखेदा 
कुटलपट गरी झणुड्याएको होलक भनने लागछ भनी 
प्रहरीमा कागज गन्न कौलशला गरुूङ । सामानयतया 
उसको लर्गतको लक्रयाकलापको काररले गदा्ण यी 
प्रलतर्ादीले नै मतृकलाई कुटलपट गरी झणुड्याई 
मारकेोमा शकंा लागछ भनेको हो र पलछ सतय बझुद ै
जादँा लनज प्रलतर्ादीले नै झणुड्याएको भनने लागदनै 
भनने प्रहरीमा कागज गन्न र्ीरबहादरु गरुूङ । मतृकको 
घाउमा लनलो लथयो, तयसकारर प्रलतर्ादीले मारी 
झणुड्याएको हो भनेकी हु ँभनी प्रहरीमा कागज गन्न गठुी 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

212

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

माया ँगरुूङ । मेरो ममी घइली भनने कुमारी गरुूङलाई 
माररे झणुड्याएको हो, मेरो ममीको ओठ र सतनमा 
लनलडाम भएको आधारमा बबुाले झणुड्याई मारकेो 
भनेकी हु ँभनी प्रहरीमा कागज गन्न दउेमाया ँगरुूङले र 
मेरो बबुा शेरबहादरु गरुूङले मेरो ममीलाई झणुड्याएर 
मारकेोमा लर्श्ास लागछ भनी प्रहरीमा कागज गन्न 
ओमकुमारी गरुूङसमेतले गरकेो छुट्टाछुटै्ट बकपरि ।

भाइ शेरबहादरुको घरमा खलबल गरकेो सनुी 
के भयो भनेर गई हेदा्ण बहुारी झणुडी रहेको अर्सथामा 
मैले दखेेको हु ँ । झलुणडयो र्ा मरयो तयो मलाई थाहा 
भएन भनने बेहोराको र्ादीका साक्ी पूर्णबहादरु गरुूङले 
अदालतमा गरकेो बकपरि ।

प्रलतर्ादीले आफनी श्ीमतीसगँ झैझगडा 
कुटलपट गरी अ्ेचत अर्सथामा परुयाई ना्लोले घाटँीमा 
पासो लगाई आफनै घरको धरुीबलोमा झणुड्याई मारकेो 
पलुष्ट हुन आई मलुकुी ऐन जयानस्बनधीको महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराध गरकेो पलुष्ट हुन 
आएकोले प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङलाई सोही 
महलको १३(३) नं. बमोलजम जनम कैदको सजाय हुने 
ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको गोरखा लजलला अदालतको 
लमलत २०६६।१२।१६ को फैसला ।

लमलसल सलंगन प्रमार कागजहरूबाट 
मतृकलाई मैले झणुड्याएर मारकेो हो भनने पलुष्ट 
हुनसकेको छैन । जयानस्बनधी अपराधमा अपराध 
सथालपत हुनका लालग आपरालधक काय्ण र आपरालधक 
मनसाय हुनपुन्नमा सोको सर््णथा अभार् छ । यसरी मैले 
अलभयोग दाबीबमोलजमको कसरु गरकेो हो भनने नै 
पलुष्ट हुन नसकेको अर्सथामा केर्ल अनमुानका भरमा 
जयानस्बनधी महलको १३(३) नं. बमोलजमको कसरु 
गरकेो सप्रमार पलुष्ट भएको भनी मलाई जनमकैदको 
सजाय गन्न गरी भएको गोरखा लजलला अदालतको 
फैसला लनराधार र रिलुटपूर्ण हुदँा सो फैसला बदर गरी 
मैले अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला 
गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी शेरबहादरु 

गरुूङको पनुरारे्दन लजलकर ।
मतृककी छोरी ओमकुमारी गरुूङ र दउेमाया 

गरुूङले पलन बाब ु (लयनै प्रलतर्ादी) को कत्णवयबाट 
आमा मरकेो भनी लकटानी रूपमा अदालतमा बकपरि 
गरकेा र मतृकको बाया ँ सतनको मालथ सलुननएको, 
पेटमा रगतको टाटा दलेखएको र लयनै मतृकसगँको 
ररसइर्ीको कारर लनजको कोखबाट जलनमएको छोरा 
महेनद्रलाई यी प्रलतर्ादीले आफनो छोरा होइन भनी 
भनेको अर्सथासमेतको यसतो प्रमारको लर्द्यमानतामा 
प्रलतर्ादीको इनकारी मारिले प्रलतर्ादी लनदवोर रहेछन् 
भनी भनन नसलकने हुदँा पनुरारे्दन लजलकर तथा 
पनुरारे्दकतफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  अलधर्क्ाको बहस 
बुदँासगँ सहमत हुन सलकएन । अताः प्रलतर्ादी शेरबहादरु 
गरुूङलाई अलभयोग दाबीबमोलजम जयानस्बनधी 
महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरु अपराध 
गरकेो पलुष्ट हुन आएको भनद ै लनजलाई जनमकैदको 
सजाय हुने ठहरयाई गोरखा लजलला अदालतले लमलत 
२०६६।१२।१६ मा गरकेो फैसला लमलेकै दलेखदँा 
सदर हुने ठहछ्ण  । पनुरारे्दक प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन 
लजलकर पगुन स्दनै भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन 
अदालत पोखराको लमलत २०६७।८।१५ को फैसला ।

मतृकको शरीरमा घाउ ्चोट दलेखएको, 
मौकामा बलुझएका ओमकुमारी गरुूङसमेतले यी 
प्रलतर्ादीले मतृक कुमारी गरुूङलाई कत्णवय गरी 
मारकेा हुन् भनी आफनो मौकाको बेहोरालाई पलुष्ट 
हुने गरी अदालतमा बकपरि गरकेोसमेतका लमलसल 
सलंगन कागज प्रमारहरूबाट यी प्रलतर्ादीले अलभयोग 
माग दाबीबमोलजम कसरु अपराध गरकेो सर्ताः सपष्ट 
भई प्रलतर्ादीलाई मलुकुी ऐन जयानस्बनधी महलको 
१३(३) नं. बमोलजम सर््णसर्सलहत जनमकैदको सजाय 
गनु्णपन्नमा जनमकैद मारि गन्न गरी भएको सरुू फैसला 
रिलुटपूर्ण हुदँा सो हदस्म बदर गरी सरुू अलभयोग 
माग दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँभनने र्ादी नेपाल 
सरकारको पनुरारे्दन परि । 
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यसमा प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको 
पनुरारे्दनमा सरुू गोरखा लजलला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर हुने ठहरी यसै अदालतबाट फैसला 
भइरहेको पररपे्रक्यमा प्रसततु नेपाल सरकारको 
पनुरारे्दनसमेत सोही आधारमा सरुू गोरखा लजलला 
अदालतको लमलत २०६६।१२।१६ को फैसला सदर 
हुने ठहछ्ण  भनने पनुरारे्दन अदालत पोखराको लमलत 
२०६७।९।११ को फैसला ।

साधक जा्ँचका लालग लमलसल पठाइएको 
भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन अदालत पोखराको 
्च.नं. १७६, लमलत २०६८।४।१५ को परि ।

प्रलतर्ादी सर्यलें बयानमा सर्ीकार 
गरकेा तथयहरू, जाहेरी बेहोरा, जाहेरर्ालाको 
अदालतसमक्को बकपरि, अनसुनधानका लसललसलामा 
कागज गन्न छोरीहरू ओमकुमारी र दउेमायाको बकपरि, 
घटनासथल म्ुचलुका र शर् परीक्र प्रलतरे्दनसमेतका 
मालाकार रूपमा जोलडएका र ती तथयहरूबी्च एक 
आपसमा सामञजसय सथालपत भएको अर्सथामा यी 
प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको इनकारी बयानकै भरमा 
लनजलाई लनदवोर भनी मानन लमलने दलेखएन । तसथ्ण 
प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङले आफनै पतनी कुमारी 
गरुूङलाई कुटलपट गरी झणुड्याई हतया गरकेो भनने 
पलुष्ट हुन आएको हुदँा लनजलाई अलभयोग दाबीबमोलजम 
जयानस्बनधीको १ नं. र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. 
१३(३) नं. बमोलजम जनमकैदको सजाय हुने ठहरयाएको 
सरुू गोरखा लजलला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरारे्दन अदालत पोखराको लमलत २०६७।९।११ 
को फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  भननेसमेत 
बेहोराको साधकको रोहमा यस अदालतको सयंकु् 
इजलासबाट लमलत २०६८/११/२६ मा भएको 
फैसला ।

प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादीउपरको अलभयोग 
दाबी ललइएको जयानस्बनधी महलको १३(३) नं. 
बमोलजम सर््णसर्सलहत जनमकैदको फैसला गनु्णपन्नमा 

सो नगरी जनमकैद हुने ठहर गरी भएको फैसला 
कानूनताः रिलुटपूर्ण रहेको छ । साथै सरुू फैसलामा 
नेपाल सरकारको तफ्ण बाट परकेो पनुरारे्दन लजलकरका 
स्बनधमा पनुरारे्दन अदालत मौन रहेको छ । 
प्रसततु मदुामा सरुू लजलला अदालतको फैसलाउपर 
प्रलतर्ादीको तफ्ण बाट लमलत २०६७/२/२ मा पनुरारे्दन 
परकेो र र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पनुरारे्दन 
गन्न ्याद बाकँी रहेकोमा र्ादी नेपाल सरकारको 
तफ्ण बाट लमलत २०६७/८/७ मा पनुरारे्दन अदालत 
पोखरामा पनुरारे्दन दता्ण गराएको पररपे्रक्यमा 
दरैु्तफ्ण को पनुरारे्दन साथै राखी हेरी लनर्णयमा 
पगुनपुन्नमा प्रलतर्ादीतफ्ण बाट परकेो पनुरारे्दनमा समेत 
सोही आधारमा सरुू गोरखा लजलला अदालतको लमलत 
२०६६/१२/१६ को फैसला सदर हुने ठहरी र्ादी 
नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पनुरारे्दन लजलकर मौन रही 
भएको पनुरारे्दन अदालतको लमलत २०६७/९/११ 
को फैसला रिलुटपूर्ण रहेको छ भननेसमेत बेहोराको 
र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरारे्दनपरि ।

मतृकको मतृय ु झलुणडएर भएको हो भनने 
तथय शर् परीक्र गन्न ल्चलकतसकको प्रलतरे्दनमा 
अखलणडत रूपमा रहेको छ । मतृकको दाया ँ कुमको 
भागमा ठोल्कएको जसतो दलेखएको कुराले मतृकको 
मतृय ुकत्णवयबाट भएको हो भनने पलुष्ट हुदँनै । बलुझएकी 
गलुठमायाले शकंाको भरमा मारि पोल गरकेो भएपलन 
लमलसल सलंगन कागज प्रमारबाट लनजको भनाई 
खलणडत भइरहेको छ । मेरा छोरीहरू ओमकुमारी र 
दउेमायाले लर्गतमा मेरो मतृकसगँ लर्र्ाद लथयो भनने 
आधारमा केर्ल शकंाको आधारमा भनाई वयक् 
गरकेो अर्सथा रहेको छ । लास जा्ँच म्ुचलुका र 
Postmortem Report मा समेत मतृकको शरीरमा 
जयान जान स्ने कुनै ग्भीर घाउ ्चोट लनलडामसमेत 
केही दलेखएको छैन । Autopsy Report मा मतृकको 
शरीरमा दलेखएको लक्रका आधारमा Cause of 
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death Hanging  उललेख भएको छ । पनुरारे्दन 
अदालत पोखराले मलाई सजाय गन्न गरी सरुू गोरखा 
लजलला अदालतको फैसला सदर गरकेो फैसला 
नलमलेकोले उलटी गरी अलभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुछ्ण  भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादीको यस 
अदालतमा पन्ण आएको पनुरारे्दनपरि ।

यसमा नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१० तथा मलुकुी ऐन अ.ब.ं १८६ नं. बमोलजम साधक 
जाहेरी भई आएको अर्सथामा साधकको रोहबाट यस 
अदालतले लनर्णय गररसकेको अर्सथामा सोही नयाय 
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) अनतग्णत 
परररहेको पनुरारे्दनको स्बनधमा पनुरारे्दनको 
रोहबाट पनुाः सयंकु् इजलासबाट लनर्णय गन्ण लमलने 
हो होइन भनने अहम् प्रश्न समारे्श भएको दलेखयो । 
पनुरारे्दनको रोहमा फैसला गन्ण साधकको रोहमा 
भएको फैसला यस अदालतको सयंकु् इजलासबाट 
बदर गन्ण लमलने नदलेखएबाट र्ादी र प्रलतर्ादीको 
तफ्ण बाट परकेो पनुरारे्दन पूर्ण इजलासबाट फैसला हुन 
उपयकु् दलेखएकोले सयंकु् इजलासको लगत कट्टा गरी 
सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ३ को 
उपलनयम (्च) बमोलजम लनर्णयाथ्ण पूर्ण इजलासमा पेस 
गनु्ण  भननेसमेत बेहोराको माननीय नयायाधीश गोपाल 
पराजलुीको लमलत २०७३/३/२१ को राय ।

पनुरारे्दन अदालतबाट भएको प्रसततु 
मदुाको फैसलाउपर नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१)(ख) बमोलजम पनुरारे्दन सनुने र लनर्णय 
गन्न अलधकार यस अदालतको सयंकु् इजलासलाई नै 
रहेको छ । सयंकु् इजलासको तह कालटएर एकैपटक 
पूर्ण इजलासले हेदा्ण सोही ऐनको दफा ११ को वयर्सथा 
अथ्णहीन हुन पगुने हुदँा प्रसततु मदुामा पक्हरूले लदएको 
पनुरारे्दन यो सयंकु् इजलासले नै हेनु्णपन्न दलेखदँा 
माननीय नयायाधीश श्ी गोपाल पराजलुीको रायसगँ 
सहमत हुन सलकएन । सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, 
२०४९ को लनयम ३ को उपलनयम (्च) बमोलजम 

लनर्णयाथ्ण पूर्ण इजलासमा पेस गनु्ण  भननेसमेत बेहोराको 
माननीय नयायाधीश श्ी गोलर्नदकुमार उपाधयायको 
लमलत २०७३/३/२१ को राय ।

लनयमबमोलजम दलैनक मदुा पेसी सू्चीमा ्चढी 
पेस हुन आएको प्रसततु मदुामा सयंकु् इजलासका 
माननीय नयायाधीशहरूबी्च रायबाझी भई सर्वोच्च 
अदालत लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ३(१)(क) 
बमोलजम पूर्ण इजलासको दायरीमा दता्ण भई लनर्णयाथ्ण 
प्रसततु इजलाससमक् पेस हुन आएको प्रसततु मदुामा 
पनुरारे्दक प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको तफ्ण बाट 
उपलसथत हुनभुएका लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी गरेशबहादरु 
गरुूङ तथा लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी कमललर्क्रम 
खड्काले मतृकको मतृय ुझलुणडएर भएको हो भनने तथय 
शर् परीक्र गन्न ल्चलकतसकको प्रलतरे्दनबाट दलेखएको 
छ । बलुझएकी गलुठमाया तथा प्रलतर्ादीका छोरीहरूले 
शकंाको आधारमा भनाई वयक् गरकेो अर्सथा 
छ । लास जा्ँच म्ुचलुका र Postmortem Report 
मा समेत मतृकको शरीरमा जयान जान स्ने कुनै 
ग्भीर घाउ ्चोट लनलडामसमेत केही दलेखएको 
छैन । Autopsy Report मा मतृकको शरीरमा 
दलेखएको लक्रका आधारमा Cause of Death: 
Hanging उललेख भएको अर्सथामा जयान जसतो 
ग्भीर अपराधमा शकंाका भरमा सजाय ठहर गन्ण 
लमलदनै सरुू तथा पनुरारे्दन अदालतको फैसला 
उलटी गरी प्रलतर्ादीलाई आरोलपत कसरुबाट सफाइ 
हुनपुछ्ण  भनी बहस लजलकर प्रसततु गनु्णभयो ।

र्ादी नेपाल सरकारका तफ्ण बाट उपलसथत 
हुनभुएका लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ाद्य श्ी ्चनद्रकुमार 
पोखरले तथा श्ी सोमाकानता भणडारीले मतृकको मतृय ु
भएकोमा लर्र्ाद छैन । प्रलतर्ादीउपर लकटानी जाहेरी 
परकेो छ । मतृकको शरीरमा घाउ्चोट लथयो भनने 
कुरा घा जा्ँच म्ुचलुकाबाट दलेखएको छ । छोराछोरीको 
बकपरिमा बाबाले आमालाई सताउने गरकेो झैझगडा 
हुने गरकेो उललेख गरकेा छन् । पटकपटक झगडा हुने 
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गरकेो र गाउलेँले पलन स्झाउने गरकेो भनने दलेखनछ । 
पररलसथलतजनय प्रमारहरू एकापसमा मालाकाररूपमा 
सथालपत छन् । तसथ्ण सरुू तथा पनुरारे्दन अदालत 
पोखराले गरकेो फैसला सदर हुनपुछ्ण  भनी बहस 
लजलकर प्रसततु गनु्णभयो ।

लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू तथा लर्द्ान्  
उपनयायालधर्क्ाहरूले गनु्णभएको बहस लजलकरसमेत 
सनुी सरुू तथा पनुरारे्दन अदालत पोखराबाट भएको 
फैसला र्ादी तथा प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट पेस भएको 
पनुरारे्दनपरिसलहतका लमलसल सलंगन कागजातहरू 
समेत अधययन गरी हेदा्ण  प्रसततु मदुामा पनुरारे्दन 
अदालत पोखराले गरकेो फैसला लमलेको छ र्ा छैन 
भनने स्बनधमा लनर्णय गनु्णअलघ प्रसततु मदुामा भएको 
कारर्ाहीस्बनधी प्रलक्रयाको बारमेा लर्रे््चना गरी 
साधकको रोहमा यस अदालतको सयंकु् इजलासबाट 
भएको फैसला कायम रहने नरहने स्बनधमा लनर्णय 
लदनपुन्न दलेखयो ।

२. प्रलतर्ादी शेरबहादरुलाई मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. को १३ (३) नं. बमोलजम सजाय हुन माग 
दाबी ललई र्ादी नेपाल सरकारको अलभयोगपरि दायर 
भएकोमा प्रलतर्ादीले आफनी श्ीमतीसगँ झैझगडा 
कुटलपट गरी अ्ेचत अर्सथामा परुयाई ना्लोले घाटँीमा 
पासो लगाई आफनै घरको धरुीबलोमा झणुड्याई मारकेो 
पलुष्ट हुन आई मलुकुी ऐन जयानस्बनधीको महलको १ र 
१३(३) नं. को कसरु अपराध गरकेो पलुष्ट हुन आएकोले 
प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङलाई सोही महलको १३(३) 
नं. बमोलजम जनमकैदको सजाय हुने ठहरयाएको सरुू 
गोरखा लजलला अदालतको फैसलाउपर प्रलतर्ादीको 
पनुरारे्दन अदालत पोखरामा पनुरारे्दन परी 
पनुरारे्दन अदालत पोखराबाट लमलत २०६७/८/१५ 
मा गोरखा लजलला अदालतको लमलत २०६६।१२।१६ 
को फैसला सदर हुने ठहरयाई फैसला गरउेपर यस 
अदालतमा साधकको रोहमा  लमलत २०६८/८/२ 

मा दता्ण भएको र सोही मदुा र्ादी नेपाल सरकारको 
लमलत २०६८/२/२० मा र प्रलतर्ादी शेरबहादरु 
गरुूङको लमलत २०६७/१२/५ मा पनुरारे्दन परकेोमा 
पनुरारे्दनको टुङ्गो लागनपूुर््ण साधकको रोहबाट लमलत 
२०६८/११/२६ मा फैसला भएको पाइयो । 

३. र्ादी प्रलतर्ादीको पनुरारे्दनहरूमा 
लनर्णय हुन बाकँी रहेबाट सो पनुरारे्दनहरूमा सयंकु् 
इजलाससमक् पेस हुदँा माननीय नयायाधीश श्ी गोपाल 
पराजलुीले पनुरारे्दनको रोहमा फैसला गन्ण साधकको 
रोहमा भएको फैसला यस अदालतको समान सतरको 
सयंकु् इजलासबाट बदर गन्ण नलमलने हुदँा पूर्ण 
इजलासबाट फैसला हुन उपयकु् दलेखएको भनी राय 
वयक् गनु्णभएको र नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१)(ख) बमोलजम पनुरारे्दन सनुने र लनर्णय गन्न 
अलधकार यस अदालतको सयंकु् इजलासलाई नै रहेको 
हुदँा पूर्ण इजलासमा सोझै पेस गन्ण नलमलने हुदँा माननीय 
नयायाधीश श्ी गोपाल पराजलुीको रायसगँ सहमत हुन 
नसलकने भनी माननीय नयायाधीश श्ी गोलर्नदकुमार 
उपाधयायले राय वयक् गनु्ण  भई राय बाझी भएबाट 
सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ३(१)
(क)  बमोलजम पूर्ण इजलासको दायरीमा दता्ण भई पेस 
हुन आएको दलेखयो । यस स्बनधमा अर्ल्बन गनु्णपन्न 
काय्णलर्लध के हो भनने स्बनधमा नयाय प्रशासन ऐन, 
२०४८ को भएको कानूनी वयर्सथालाई मधयनजर 
गनु्णपन्न हुनछ । 

४. नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० 
मा साधकस्बनधी वयर्सथा रहेको दलेखनछ । उक् 
ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा साधक पेस भएको 
मदु्ामा पुनरावेदन परमेा पुनरावेदनको रोहबाट 
र एउटै मदु्ामा कसैको पुनरावेदन परमेा कसैको 
नपरमेा पुनरावेदन नगननेको हकमा समते साधकको 
रोहबाट इनसाफ जाचँी मदु्ाको ककनारा गनुनुपदनुछ भनने 
कानूनी वयर्सथा रहेको दलेखनछ । ऐनको मनसाय हेदा्ण 
एउटै प्रलतर्ादीका उपर पनुरारे्दन र साधकको लगत 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार
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कायम रहन नस्ने हुदँा साधकको लगत कट्टा गरी 
पनुरारे्दनको रोहमा मदुाको सनुरु्ाइ गररनपुन्न ऐनको 
मनसाय रहेको दलेखनछ । प्रसततु मदुामा साधकको 
रोहमा यस अदालतको सयंकु् इजलासबाट फैसला 
भइसकेकोमा सोपूर््ण दता्ण भएको पनुरारे्दन बाकँी नै 
रहेको अर्सथा हुदँा उक् कानूनी वयर्सथाअनसुार 
पनुरारे्दनकै रोहमा फैसला गनु्णपन्न भएकाले साधकको 
रोहमा यस अदालतको सयंकु् इजलासबाट भएको 
लमलत २०६८।११।२६ को फैसला कायम राखी दरैु् 
पक्बाट पन्ण आएका पनुरारे्दनहरूका स्बनधमा 
दोहोरो लनर्णय गन्न अर्सथा सजृना हुन जाने दलेखनछ । 
साधकको रोहबाट सयंकु् इजलासबाट भएको फैसला 
बदर नभएस्म एकालतर प्रसततु पनुरारे्दनहरूको 
सनुरु्ाइ गन्ण नलमलने र अकवोतफ्ण  साधकको रोहमा 
भएको फैसलालाई समान तहको सयंकु् इजलासबाट 
बदर गन्ण नलमलने हुनछ । तसथ्ण यस लर्रयमा पूर्ण 
इजलासबाट नै सनुरु्ाइ हुन उपयकु् हुने भनी माननीय 
नयायाधीश गोपाल पराजलुीले वयक् गनु्णभएको 
राय मनालसब दलेखयो । प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादी 
शेरबहादरु गरुूङको हकमा साधकको रोहबाट सयंकु् 
इजलासबाट फैसला भइसकेको र र्ादी प्रलतर्ादी दरैु् 
पक्बाट परकेो पनुरारे्दन बाकँी नै रहेको अर्सथामा 
पनुाः सोही लर्रयमा प्रमारको मूलयाङ्कन गरी फैसला 
गनु्णपन्न हुदँा साधकको रोहमा सयंकु् इजलासले गरकेो 
लमलत २०६८।११।२६ को फैसला कायम रहन स्ने 
अर्सथा नहुदँा उक् फैसलासमेत बदर हुनछ ।

५. अब, पनुरारे्दन अदालत पोखराबाट 
भएको फैसला लमलेको छ छैन भनने स्बनधमा लनर्णय 
लदनपुन्न भई सो स्बनधमा लर््चार गदा्ण प्रसततु कत्णवय 
जयान मदुामा जाहेरर्ाला लालबहादरु गरुूङले मेरो 
बलहनी घइली भनने कुमारी गरुूङलाई जर्ाइ ँशेरबहादरु 
गरुूङले बाया ँ परट्टको सतनमा लनलडाम हुने गरी 
कुटलपट गरी बेहोस बनाई झणुडी मरकेो जसतो बनाउन 
घरमा कोही नभएको मौका पारी घाटँीमा ना्लाको 

डोरीको पासो लगाई झणुड्याई कत्णवय गरी मारकेो हुदँा 
कानूनबमोलजम कारर्ाही गररपाउ ँभनी लदएको जाहेरी 
दरखासतबाट प्रसततु मदुाको अनसुनधान प्रलक्रया 
अगालड बढेको दलेखनछ ।

६. प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको 
अनसुनधान अलधकारीसमक् भएको बयान हेदा्ण 
लमलत २०६५।१२।११ गतेको साझँ पलन श्ीमती र 
आफनोबी्च र्ादलर्र्ाद झगडा हुदँा मैले एक थपपड 
गालामा हानेको र दरैु् जनाको धकेलाधकेल भएको 
हो भनने उललेख गरकेो र अदालतमा बयान गदा्ण पलन 
र्ारदातको रात आफू र श्ीमतीबी्च सामानय ठाकठुक 
भएको आफूले गाली गरकेो कुरा उललेख गरकेो 
पाइनछ । तर दरैु् बयानमा लनजले श्ीमती कुमारी 
गरुूङलाई मारकेो होइन भनी आरोलपत कसरुमा इनकार 
रहेको दलेखनछ । अकवोतफ्ण  जाहेरर्ाला लालबहादरु 
गरुूङले मेरो बलहनी कुमारी गरुूङ झणुडी मरकेो 
होइन । यी प्रलतर्ादीले कुटलपट गरी, बेहोस अर्सथामा 
पारी झणुड्याएर मारकेोमा पूर्ण लर्श्ास लागछ भनी 
जाहेरीको बेहोरालाई पूर्ण समथ्णन हुने गरी बकपरि गरकेो 
दलेखनछ । प्रहरीमा कागज गन्न मतृक तथा प्रलतर्ादीका 
छोरीहरू दउेमाया गरुूङ र ओमकुमारी गरुूङसमेतले 
आमा कुमारी गरुूङलाई बबुा शेरबहादरु गरुूङले माररे 
झणुड्याएको हो, आमाको ओठ र सतनमा लनलडाम 
भएको आधारमा बबुाले झणुड्याई मारकेो भनेकी हु ँमेरो 
बबुा शेरबहादरु गरुूङले आमालाई झणुड्याएर मारकेोमा 
लर्श्ास लागछ भनी बकपरि गरकेो पाइनछ ।

७. प्रसततु मदुामा श्ीमती मारकेो अलभयोग 
प्रलतर्ादीउपर लागेको छ । अनसुनधान र अदालतमा 
भएको बयानसमेतबाट र्ारदातको रात प्रलतर्ादी घरमा 
नै श्ीमती र छोराछोरीको साथमा रहे भएको दलेखएको 
छ । अदालतको बयानमा पलन र्ारदातको रात 
श्ीमतीसगँ "झगडा ठाकठुक भएको" कुरा सर्ीकार गरकेा 
छन् । अनसुनधानमा "रोजगारको सिलसिलामा सिदशे 
गएको ८ मसिनामा कान्ो ्ोरा जनमेको सिषयमा शकंा 
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लासग श्रीमतरीलाई गालरी गलौज, कुटसिट गनने गरकेो" 
आरे्शमा आई "मृतक घइलरी भनने कुमाररी गुरूङलाई 
नमारिेमम शासनत िुदँनै" भनेको भनने खलुन आएको 
छ । लोगने सर्ासनीबी्च परकेो झगडा दईु पटकस्म गाउ ँ
समाजले लमलाएको भनने र लमलत २०६४/११/३०, 
०६४/१२/२७ मा समेत गाउलेँहरू रोहबरमै 
कागजसमेत गरकेो दलेखनछ । प्रलतर्ादी शेरबहादरुका 
छोरीहरू दउेमाया गरुूङ र ओमकुमारी गरुूङको 
बकपरिसमेतबाट लनज शेरबहादरुले श्ीमतीलाई बरोबर 
सताएको भनने खलुन आएको छ । छोरो समय नपगुी 
जनमेको भनने लनहुमँा बरोबर झगडा हुने गरकेो भनने 
भएबाट प्रलतर्ादी र मतृकबी्च सौहाद्णपूर्ण स्बनध 
लथएन भनने दलेखन आउछँ । लास जा्ँच म्ुचलुका 
हेदा्ण  बाया ँसतनमालथ सलुननएको, पेटमा रगतको टाटा 
दलेखएको, बाया ँकुममा रातो दाग दलेखएको, योलनबाट 
रगत लनलसकएको र दाया ँ गोडाको घुडँास्म पगेुको 
भनने दलेखनछ भने शर् परीक्र प्रलतरे्दनमा मतृयकुो 
कारर Hanging लेलखएको र सो प्रलतरे्दनमा 
Breasts are extensively bloated र An 
abrasion furrow or ligature mark is over the 
anterior neck. It is 2-3 cm in Size भननेसमेत 
उललेख भएको पाइनछ । कसैलाई मारी ततकालै 
झणुड्याएकोमा रातो दाग हुने अथा्णत्  Ligature mark  
दलेखन ु सर्भालर्क हुनछ । प्रलतर्ादीको श्ीमतीसगँको 
पूर््ण वयर्हार र र्ारदातको लदनसमेतको पररलसथलत र 
घटनाक्रम हेदा्ण यहा ँलास जा्ँच म्ुचलुकामा जे जसतो 
कुराहरू दलेखएका छन् यसबाट समेत मतृक झलुणडएको 
नभई लनजलाई झणुड्याइएको रहेछ भनने दलेखन 
आउछँ । र्ारदात अर्सथामा प्रलतर्ादीको घरमा 
लनजबाहेक अनय साबालक वयलक् कोही रहे भएको 
दलेखदँनै । लनज प्रलतर्ादीले छोरी  ओमकुमारीलाई 
"आमा बुबाको झगडा भएको किैलाई नभननु" भनेको र 
छोरीहरूले अदालतमा समेत आई बाबलेु नै आमालाई 
मारकेो हो भनी बकपरि गरकेो अर्सथा दलेखनछ । आफनै 

छोरीहरूले नभएको कुरा गरी बाबलुाई दोर लगाउन ु
पन्न कुनै कारर दलेखदँनै । नाबालक सनतानको आमा 
मतृक अकारर तयसै झणुडी मन्न अर्सथा सर्भालर्क 
दलेखदँनै । कुनै िसन िुरूषले आफनरी श्रीमतरीले 
िरिुरूषिगँको ििंग्गबाट िनतान जनमेको 
आरोि लगाउँ् र तयिरी सनिुमँा झगडा गद्ग् भने 
सनजको ररि एि ं आक्ोश िामानय ्ैन भनने 
सिभासिक अनुमान रिन् । यसतो अिस्ामा 
श्रीमतरीको घरसभतै् असिाभासिकरूिमा मृतयु 
िुन् । सनजबािेक घरमा िाबालक अनय कोिरी ् ैन भने 
सनज नै शकंाको सिभासिक केनद्र बनने िुदँा श्रीमतरीको 
मृतयु सिभासिक िो भनरी िुसटि गनने दासयति सनजमा 
नै रिन् । प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादीको पाररर्ाररक 
लर्र्ादको लसथलत, घटनापूर््णको अर्सथा, घटना घटेको 
रातको लक्रयाकलाप र मतृकको शरीरमा लागेका 
्चोटसमेतका समग्र सबदु प्रमारहरूको मूलयाङ्कन 
गदा्ण यी प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङ लनदवोर रहेछन् भनन 
सलकने अर्सथा दलेखएन ।

८. प्रलतर्ादी सर्यलें बयानमा सर्ीकार 
गरकेा तथयहरू, जाहेरीको बेहोरा, जाहेरर्ालाको 
अदालतसमक्को बकपरि, अनसुनधानका लसललसलामा 
कागज गन्न छोरीहरू ओमकुमारी र दउेमायाको बकपरि, 
घटनासथल म्ुचलुका र शर् परीक्र प्रलतरे्दनसमेतका 
लर्रयहरू मालाकाररूपमा जोलडएका छन् । घटनापूर््ण 
लामो समयदलेख लोगनेसर्ासनीबी्च बेमेल र झगडाको 
लसथलत रहेको छ । गाउलेँहरू जटेुका र झगडा लमलाएका 
छन् र्ारदातकै लदन साझँमा पलन झगडा भएको 
छ । सतुनअुलघ झगडा भएको लथयो भनी प्रलतर्ादीले 
अदालतमा नै सर्ीकार गछ्ण , सोही रात श्ीमती मलछ्णन् र 
शर् परीक्र प्रलतरे्दनमा ्चोट दलेखनछन् । घटनासथलमा 
पलहलो पटक पगुने छोरीलाई यी प्रलतर्ादीले आमा 
बुबाको झगडा भएको किैलाई नभननु पलन भनछ 
भने अब घाटँीमै पासो लगाएको प्रतयक्दशकी छैन भनने 
आधारमा पररलसथलतजनय प्रमारलाई असर्ीकार गन्ण 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार
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लमलछ त ? यसप्रकारको तथयगत अर्सथालाई यी 
पररलसथलतजनय प्रमारहरूलाई असर्ीकार गन्ण कतै 
लमलदनै । यसो हुदँा प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको 
इनकारी बयानकै भरमा लनजलाई लनदवोर ठहर गन्ण 
लमलने अर्सथाको प्रसततु मदुामा दलेखदँनै । यसो गदा्ण 
नयाय मछ्ण  । तसथ्ण प्रलतर्ादीले आफनी पतनी घइली 
भनने कुमारी गरुूङलाई कुटलपट गरी ना्लोको पासो 
लगाई झणुड्याई मारकेो पलुष्ट हुन आएकोले लनजलाई 
मलुकुी ऐन जयानस्बनधीको १३(३) नं. कसरुमा 
सर््णसर्सलहत जनमकैद ठहर गनु्णपन्नमा जनमकैदको 
मारि सजाय गन्न गरकेो पनुरारे्दन अदालत पोखराको 
फैसला सो हदस्म नलमलेकोले केही उलटी हुने ठहछ्ण  । 

९. अब, प्रसततु र्ारदातको अर्सथा 
पररलसथलतसमेतलाई लर््चार गदा्ण ऐनबमोलजम नै सजाय 
गनु्ण  मनालसब हो होइन भननेतफ्ण  हेदा्ण  प्रलतर्ादी रै्दलेशक 
रोजगारमा गइरहने वयलक् दलेखनछ । लनज रै्दलेशक 
रोजगारमा रहेको अर्सथामा मतृकले जनम लदएको 
छोरा आफूसगँको सहर्ासबाट नभएको भनने लर्रयमा 
मतृक र प्रलतर्ादीका बी्च बार्बार झगडा कुटलपट हुने 
गरकेो भनने दलेखनछ । दईु / दईु पटकस्म गाउलेँहरूले 
लमलाएको भनने पलन दलेखनछ । छोराकै लर्रयमा 
बराबर हुने झगडाकै जररयाबाट भएको आपसी झगडा 
कुटलपटको कारर प्रसततु र्ारदात घट्न गएको दलेखएको 
छ । प्रलतर्ादीका नाबालक छोराछोरीहरू रहेको र 
प्रलतर्ादीलाई लामो समयस्म कैदमा रालखरहदँा 
अलभभार्कीय अभार्का कारर लनजका आलश्त 
छोराछोरीहरूकै लशक्ा सर्ासथय एर् ंसामालजकीकररमा 
पन्ण जाने नकारातमक असरसमेतलाई लर््चार गदा्ण 
प्रलतर्ादीलाई जयानस्बनधीको १३(३) नं. बमोलजम 
सजाय गदा्ण ्चकवो पन्ण जाने दलेखएकोले मलुकुी ऐन 
अदालती बनदोबसतको १८८ नं. बमोलजम कसरुदारको 
कसरु गदा्णको पररलसथलत, कसरुदारको पाररर्ाररक 
अर्सथा एर् ं कसरुदारउपर तोलकएको सजायको 
असरबी्चको सामञजसयतालाई लर्रे्कसङ्गतरूपमा 

लर््चार गदा्ण प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङलाई अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोलजम १० (दश) र्र्ण कैद गदा्ण नयायको उदेशय 
पूरा हुने दलेखएकोले सोहीबमोलजम कैद र्र्ण १० हुने 
ठहछ्ण  । अरू तपलसलबमोलजम गनू्ण ।  

तपलसल
प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङके, मालथ ठहर खणडमा 
लेलखएबमोलजम मलुकुी ऐन जयानस्बनधीको महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरुमा सर््णसर्सलहत जनमकैदको 
सजाय हुनेमा मलुकुी ऐन अ.ब.ं १८८ नं. बमोलजम 
१०(दश) र्र्ण मारि कैद हुने ठहरकेोले लनजको हकमा 
सरुू तथा पनुरारे्दन अदालतको फैसलाबमोलजम 
रालखएको जनमकैदको लगत राखन ु परने । सो लगत 
कट्टा गरी लनज प्रलतर्ादी लमलत २०६५।१२।१४ दलेख 
प्रहरी लहरासतमा बसेको दलेखदँा सोही लमलतबाट 
१० (दश) र्र्णको कैद सजाय गरना हुने गरी लमलत 
२०७५/१२/१३ स्म कैदमा राखी अनय मदुाबाट 
थनुा र्ा कैदमा राखन नपन्न भए प्रसततु मदुाबाट लमलत 
२०७५/१२/१४ गते थनुामकु् गररलदन ु भनी सरुू 
गोरखा लजलला अदालतमा लेखी पठाइलदनू ...........१
प्रलतर्ादी थनुामा हुदँा फैसलाको जानकारी लनजलाई 
लदनू ............................................................२
प्रसततु मदुाको दायरीको लगत कट्टा गरी लनयमानसुार 
लमलसल अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू ..................३

उक् रायमा सहमत छु । 
नया. केदारप्रसाद ्चाललसे 

्माननीय नयायाधीश श्ी हररकृषर काकशीको राय
प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङको 

हकमा साधकको रोहमा फैसला भइसकेको र 
प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन बाकँी नै रहेको अर्सथामा 
पनुाः सयंकु् इजलासबाट इनसाफ गन्ण नलमलने हुदँा 
पूर्ण इजलासबाट सनुरु्ाइ हुन मनालसब हुने दलेखदँा 
यस अदालतको सयंकु् इजलासले गरकेो लमलत 
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२०६८/११/२६ को फैसला कायम रहनस्ने अर्सथा 
नहुदँा उक् फैसला बदर हुनछ भनी यस इजलासका 
माननीय नयायाधीशजयूहरूले वयक् गनु्णभएको रायमा 
सहमलत रहेको छ । प्रलतर्ादीलाई लनजको श्ीमतीलाई 
कत्णवय गरी मारकेो मानी कसरुदार ठहर गरतेफ्ण  
बहुमतको रायमा मेरो सहमलत नरहेकोले फरक राय 
प्रसततु गद्णछु ।

मेरो बलहनी घइली भनने कुमारी गरुूङलाई 
जर्ाइ ँ शेरबहादरु गरुूङले ना्लाको डोरीको पासो 
लगाई झणुड्याई कत्णवय गरी मारकेो हुदँा कानूनबमोलजम 
कारर्ाही गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको लालबहादरु 
गरुूङको जाहेरी दरखासत परी प्रसततु मदुाको 
अनसुनधानको कारर्ाही अगालड बढेको दलेखनछ । 
अनसुनधान अलधकारी र अदालतसमक् बयान गदा्ण 
श्ीमतीसगँ झैझगडा भएको र धकेलाधकेलस्म 
भएको तर मैले मतृकलाई मारी झणुड्याएको होइन 
भनी आरोलपत कसरुमा पूर्णताः इनकार रही बयान 
गरकेो दलेखनछ । लासजा्ँच म्ुचलुका तथा शर् परीक्र 
प्रलतरे्दनलगायतका लमलसल सलंगन कागजातबाट 
घइली भनने कुमारी गरुूङको मतृय ु झलुणडएको 
काररबाट भएको भनने तथयमा लर्र्ाद दलेखएन । 
यसमा मतृक कुमारी गरुूङ आफँै झणुडी आतमहतया 
गरकेो हो या प्रलतर्ादी शेरबहादरु गरुूङले बेहोस बनाई 
झणुड्याएको हो भनने लर्रयमा लर््चार गदा्ण यी प्रलतर्ादी 
अनसुनधानमा र अदालतमा आफूले कसरु गरकेोमा 
इनकार रही सामानय झैझगडा भई धकेला धकेलस्म 
भएको भनने तथयमा स्म सर्ीकार गरी बयान गरकेो 
पाइनछ । तथयको सर्ीकारोलक् नै अपराधमा सालबत 
भएको मानन लमलदनै । 

लमलसल सलंगन प्रमारहरूको लर्शे्ररबाट 
प्रलतर्ादीको मतृय ुकत्णवयबाट भएको हो र्ा आतमहतया 
हो भनने लनषकर्णमा पगुन ु पन्न हुनछ । जाहेरर्ाला 
लालबहादरु गरुूङले जाहेरी दरखासत लददँा मेरो 
बलहनी घइली भनने कुमारी गरुूङलाई जर्ाइ ँशेरबहादरु 

गरुूङले लदनहु ँ गाली गलौज कुटलपट झैझगडा गददै 
आइरहेकोमा लमलत २०६५।१२।११ गते रालत लनज 
बलहनीलाई जर्ाइलेँ बायापँरट्टको सतनमा लनलडाम हुने 
गरी कुटलपट गरी बेहोस बनाई झणुडी मरकेो जसतो 
बनाउन घरमा कोही नभएको मौका पारी घाटँीमा 
ना्लाको डोरी पासो लगाई झणुड्याई कत्णवय गरी 
मारकेो हुदँा कानूनबमोलजम  कारर्ाही गररपाउ ँ भनने 
उललेख गरकेो पाइनछ भने सोही बेहोरालाई समथ्णन 
जनाई यी प्रलतर्ादीले कुटलपट गरी बेहोस अर्सथामा 
मारी झणुड्याएर मारकेोमा पूर्ण लर्श्ास लागदछ भनी 
अदालतमा बकपरि गरकेो पाइयो ।

प्रलतर्ादीकी छोरी ओमकुमारीले लमलत 
२०६५।१२।११ गते साझँ खाना खाई म र मेरो साथी 
कौलशला गरुूङ घरसगँ सलटएको अकवो कोठामा सतुन 
गयौं । रालत बबुाले मलाई उठाउन ुभएकोले म उठ्दा 
रातको २ बजेको लथयो । बबुाले आमा झणुडी मररछन् 
भनेकोले गई हेदा्ण घरको धरुीबलोमा ना्लाले घाटँीमा 
पासो लगाई झणुडी मतृय ुभएको अर्सथामा दखेेको हु ँ
भनी बकपरि गररलदएको अर्सथा छ भने प्रलतर्ादीकी 
अककी छोरी दउेमाया ँगरुूङले लर्गतमा आमालाई बबुाले 
गरकेो दवुय्णर्हार, झगडा, कुटलपटका कारर बबुाले 
आमालाई कुटलपट गरी अ्ेचत बनाई पलछ झणुड्याई 
कत्णवय गरी मारकेोमा लर्श्ास लागछ भनी शकंाको 
भरमा बकपरि गरकेो र लनजहरूले प्रतयक्रूपमा घटना 
र्ारदात दखेेको भनी बकपरि गरकेो अर्सथा दलेखदँनै ।

प्रहरीमा कागज गन्न कौलशला गरुूङले मैले 
कुटसिट गरकेो दखेेको िोइन । आफँै झुस्डएको 
दसेखएको िसन िोइन । घाउिरू दखेदा कुटसिट गररी 
झु्डडयाएको िोसक भनने लाग् भनी बकपरि गरकेो 
दलेखनछ । प्रहरीमा कागज गन्न र्ीरबहादरु गरुूङले 
सिगतको सक्याकलािको कारणले गदा्ग यरी प्रसतिादरीले नै 
मृतकलाई कुटसिट गररी झु्डडयाई मारकेोमा शकंा लाग् 
भनेको िो र िस् ितय बुझद ैजाँदा सनज प्रसतिादरीले 
नै झु्डडयाएको भनने लागदनै भनी बकपरि गरकेो 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार
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दलेखनछ । प्रहरीमा कागज गन्न गठुी माया ँ गरुूङले 
मृतकको घाउमा सनलो स्यो, तयिकारण प्रसतिादरीले 
माररी झु्डडयाएको िो भनेकी िु ँ भनी बकपरि गरकेो 
दलेखनछ भने र्ादीका साक्ी पूर्णबहादरु गरुूङले 
अदालतमा गरकेो बकपरि हेदा्ण भाइ शेरबिादुरको घरमा 
खलबल गरकेो िुनरी के भयो भनेर गई िेदा्ग बुिाररी 
झु्डरी रिेको अिस्ामा मैले दखेेको िु ँ। झुस्डयो िा 
मरयो तयो मलाई ् ािा भएन भनने बेहोरा उललेख गरकेो 
दलेखनछ ।

प्रमार ऐन, २०३१ को दफा  ३७(२) मा 
मौलखक प्रमार प्रतयक् हुनपुद्णछ अथा्णत्  दखेने, सनुने 
र्ा कुनै इलनद्रयको सहायताले थाहा पाउन सलकने कुनै 
कुरालाई प्रमारमा लदन खोलजएको भए सो कुरा प्रतयक् 
दखेने, सनुने र्ा थाहा पाउने वयलक्ले तयस स्बनधमा 
मौलखक प्रमार लदएको हुनपुद्णछ भनने वयर्सथा रहेको 
छ । प्रसततु मदुामा मौकामा तथा अदालतमा आफनो 
बेहोरा लेखाउने जाहेरर्ालालगायतका अलभयोजन 
पक्का कुनै पलन साक्ीहरू प्रतयक्दशकीको रूपमा रहेको 
पाइदँनै । घटना भइसकेपलछ झलुणडएको अर्सथामा 
दखेने र्ा मतृक र प्रलतर्ादीको बी्चको पलहले पलहले 
झगडा हुने गरकेो पूर््णजानकारी रहेको आधारमा लनजले 
मारकेो लर्श्ास लागने भनी जाहेरी लदने र बकपरि गन्न 
साक्ीहरू मारि र्ादी पक्ले पेस गरकेो पाइयो । यसतो 
लागछ, यसतो हुन स्छ भनी शकंा लर्श्ास र अनमुानको 
आधारमा मारि जाहेरी लदएको मौकामा कागज गरकेो र 
सोहीअनरुूप अदालतमा बकपरि गरकेो अर्सथा हुदँा 
यसरी शकंा अनमुान र लर्श्ास लागछ भनेको कुरालाई 
प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) अनसुार प्रमारमा 
ग्रहर गरी दोरी ठहर गन्ण सलकने दलेखएन ।

लासजा्ँच म्ुचलुका हेदा्ण  सामानय लनलडामहरू, 
दाया ँ कुमको भागमा ठोल्कएको जसतो रातो डाम 
दलेखएको, योलनबाट रगत लनसकेको र उक् रगत 
दालहने खटु्टाको घुडँास्म बगेको भनी उललेख  भएको 
पाइनछ । घटनासथल हेदा्ण भरयाङ्गमा केही खाली 

ठाउमँालथ धरुीको बलामा नाइलनको ना्लाको 
डोरी घाटँीमा पासो लगाएको अर्सथामा रहेको 
दलेखनछ । लासमा रहेको ल्चह्नहरूबाट लासमा दलेखएको 
लनलडामहरू कुटलपटबाट भएका हुन् भनन स्ने 
अर्सथाको दलेखएका छैनन् भने योलनबाट लनसकेको 
रगत योलनको र्ररपररको कुटलपटका ल्चह्न नदलेखएको 
र योलनमा रगत लनसकने तहस्मको शरीरको अनय 
भागमा ग्भीर ्चोट नदलेखएको लसथलतमा अनय ठोस 
र र्सतगुत प्रमारको अभार्मा प्रलतर्ादीको कुटलपटको 
काररबाट लनलडाम भएका र्ा योलनबाट रगत लनसकेको 
भनी अथ्ण गनु्ण  मनालसब दलेखदँनै ।

प्रसततु मदुामा शर् परीक्र प्रलतरे्दनले 
महत्र्पूर्ण प्रमारको सथान ग्रहर गन्न दलेखनछ । 
ल्चलकतसकले शर् परीक्र प्रलतरे्दन (Report of 
Autopsy) मा मतृयकुो स्भालर्त कारर Hanging 
भनी उललेख गरकेो पाइनछ भने लासको बाह्य र 
आनतररक परीक्र यसप्रकार रहेको छाः
External examination
•	 Besides decomposition fluid from the 

decedent’s body staining the clothes 
of the decedent, no significant findings 
are observed in the examination of the 
clothes of the decedent.

•	 Decomposition is advanced: the face 
is blackened and bloated, with the 
tongue protruding and decomposition 
epidermal peeling of the right forehead; 
decomposition purge fluid is present 
from the nose and the mouth; gas 
stiffening of all the joints is advanced; 
decomposition blisters are present over 
all of the body surface; the breasts 
are extensively bloated; the above 
decomposition characteristics are more 
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advanced in the face and lower limbs.
•	 An abrasion furrow or ligature mark is 

over the anterior neck. It is 2-3 cm in 
width, is above the thyroid, and extends 
upwards and backwards to completely 
encircle the neck and reach up above 
the hairline at the back of the neck.

•	 No other gross injuries are observed in 
the external examination.

Internal examination
•	 The tissues and organs of the neck 

subjacent to the abrasion furrow or 
ligature mark of the neck described 
above show no gross injuries.

•	 The scalp, skull and brain present with no 
gross injuries. The brain tissue is semi-
liquified as a result of decomposition.

•	 The stomach contains a semi digested 
meal.

•	 Besides decomposition softening of the 
chest, abdominal and pelvic organs, 
no gross injuries of these organs are 
observed.

•	 No other significant finding is observed 
in the rest of the internal examination 

•	 The police autopsy request form Gorkha 
state that the decedent was allegedly 
found hanging by a plastic ‘namlo’ form 
a ceiling rafter near a staircase in her 
house in Gorkha.

•	 Besides the abrasion furrow or ligature 
mark of the neck described above, 
no gross external or internal injuries 
sufficient to account for the cause of 

death are observed.
•	 The autopsy findings are consistent 

with hanging.

बाह्य परीक्रमा घाटँीमा रहेको डोरीको 
ल्चह्न सो डोरीको ल्चह्नबाहेक अनय ग्भीर प्रकृलतको 
्चोट नदलेखएको, आनतररक परीक्रबाट टाउको, 
घाटँी, छाती, पेटको भागमा ग्भीर प्रकृलतका कुनै 
्चोटहरू नदलेखएपश्ात् परीक्र गन्न ल्चलकतसकले 
बाह्य र आनतररक परीक्रबाट मतृयकुो कारर हुन 
स्नेस्मका ग्भीर ्चोटहरू नरहेको भनी Hanging 
सगँ मेल खानछ भनी राय पेस भएको दलेखनछ । 
यसप्रकार ल्चलकतसकले ह्चरु्ा र अनमुानका भरमा 
शर् परीक्र प्रलतरे्दन लदएको नभई लासको बाह्य र 
आनतररक परीक्र गदा्ण मतृय ु हुनस्ने र्ा बेहोस हुने 
प्रकृलतका कुनै ग्भीर ्चोटहरूको लर्द्यमानता नरहेको 
अर्सथामा ल्चलकतसकीय लर्लधशास्त्रमा आधाररत 
भई आफनो राय प्रसततु गरकेो लर्शेरज्ञको रायलाई 
प्रमारमा ग्राह्य गनु्णपन्न नै दलेखदँा ल्चलकतसकले लदएको 
रायको प्रलतकूल हुने गरी प्रलतर्ादीले कुटलपट गरी 
बेहोस बनाई झणुड्याएको भनी लनषकर्णमा पगुन ुप्रमार 
कानूनको लसद्धानतअनकूुल हुने दलेखदँनै ।

अब पररलसथलतजनय प्रमारतफ्ण  हेदा्ण  लास 
झणुड्याई केही खाली ठाउमँालथ धरुीको बलामा 
नाइलनको ना्लोको डोरी घाटँीमा पासो लगाएको 
अर्सथामा रहेको दलेखनछ । र्ारदातमा प्रलतर्ादीबाहेक 
अनय कोही वयलक्समेतको सलंगनता छ भनने दलेखएको 
अर्सथा छैन । मतृक ४० र्र्णकी भई ५ लफट ७ इन्च 
(६७ इन्च) ल्बाइको रहेको पाइनछ । अ्ेचत अर्सथामा 
रहेको भनने शर् परीक्र प्रलतरे्दन र लासजा्ँच प्रकृलत 
म्ुचलुकाबाट पलुष्ट भएको अर्सथामा पलन दलेखएको 
छैन । मतृक आफनै कमजोर शारीररक अर्सथाको भनने 
पलन दलेखएको छैन । यस लसथलतमा अतयनतै शारीररक 
अर्सथा कमजोर भएको र्ा अ्ेचत भएको अर्सथामा 

९९४४ - शरेबहादरु गरुूङ वि. नेपाल सरकार
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बाहेक एक जना वयलक्ले झणुड्याएर मान्ण स्ने 
अर्सथा रहदँनै भनने ल्चलकतसकीय लर्लधशास्त्रको 
मानयता रहेको पाइनछ । यसका अलतररक् शरीरमा 
रहेका सामानय लनलडाम सतनमालथ छातीमा र दाया ँ
कुमको भागमा दलेखएको छ । लासजा्ँच म्ुचलुकामा 
दाया ँकुमको भागमा ठोल्कएको जसतो रातो लनलडाम 
दलेखएको भनी उललेख भएको छ । भरयाङनलजक 
रहेको धरुीको बलोमा झलुणडने क्रममा नै भरयाङमा 
ठोल्कन गएको तथयलाई इनकार गन्ण सलकने अर्सथा 
हुदँनै । प्रलतर्ादीको कुटलपटबाट नै सो लनलडाम भएको 
नै शकंारलहत तर्रबाट सथालपत भएको अर्सथा 
एकालतर छैन भने कुटलपटको काररबाट मालनस बेहोस 
हुनस्ने अर्सथा सथालपत हुन सकेको छैन । यसरी 
पररलसथलतजनय प्रमारबाट पलन प्रलतर्ादीलाई दोरी 
ठहर गन्ण स्ने दलेखएन ।

तसथ्ण, उललललखत लर्रे्ल्चत आधार र 
काररबाट Hanging को काररबाट मतृय ु भएको 
भनी Autopsy Report बाट सथालपत तथय रहेको 
लसथलतमा यी प्रलतर्ादीले नै कत्णवय गरी मतृकलाई 
मारकेो हो भनने प्रतयक् प्रमारको अभार् रहनकुा साथै 
शकंारलहत तर्रले उक् लनषकर्णमा पगुन स्ने मालाकार 
कडीको रूपमा सथालपत पररलसथलतजनय प्रमारको 
समेत अभार् रहेको अर्सथामा र्सतलुनष्ठ ठोस सबदु 
प्रमारको अभार्मा पलत पतनीबी्चमा पलहले झगडा 
भइरहने भनने आधारमा लदएको जाहेरी र मौकामा वयक् 
गन्न वयलक्हरूको शकंा, लर्श्ास र अनमुानको कथनलाई 
प्रमारको रूपमा ग्रहर गरी जयानजसतो ग्भीर 
प्रकृलतको फौजदारी कसरुमा दोरी ठहर गनु्ण  फौजदारी 
नयायको लसद्धानतको रोहमा लमलने दलेखदँनै । प्रलतर्ादी 
शेरबहादरु गरुूङले आरोलपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहछ्ण  । यस अदालतको सयंकु् इजलासबाट साधकको 
रोहमा हेरी लकनारा गररसकेको मदुा पनुरारे्दनको 
रोहमा पनुाः सयंकु् इजलासबाटै हेन्ण नयायोल्चत नहुने 
भनी वयक् रायसगँ सहमलत जनाउदँ ै प्रलतर्ादीलाई 

आरोलपत कसरुमा जयानस्बनधी महलको १३(३) 
नं. अनसुार सर््णसर्सलहत जनमकैदको सजाय ठहर 
गनु्ण हुने माननीय नयायाधीशहरूको रायसगँ सहमत हुन 
सलकएन । माननीय नयायाधीशहरूको रायसगँ सहमत 
हुन नसके पलन सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, २०४९ 
को लनयम ३(४) बमोलजम बहुमत नयायाधीशहरूको 
राय कायम हुने हुदँा सोहीबमोलजम गनू्ण ।

इजलास अलधकृत: रामप्रसाद बसयाल
इलत सरं्त् २०७३ साल मङ्लसर २३ गते रोज ५ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी सारदाप्रसाद लघलमरे
माननीय नयायाधीश श्ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय नयायाधीश श्ी परुूरोत्तम भणडारी

फैसला लमलत : २०७४।८।८
०७३-WF-००१६

लर्रयाः उतपे्ररर / परमादशे

लनरे्दक / र्ादी : रौतहट लजलला, गौर न.पा.र्डा नं.८ 
लसथत लन.मा.लर्. बालमलनदरको लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक् रौतहट 
लजलला, गौर न.पा.र्डा नं.९ बसने हरनेद्रप्रसाद 
कुशर्ाहासमेत

निर्णय िं. ९९४५
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लर्रूद्ध
लर्पक्ी / प्रलतर्ादी : लशक्ा मनरिालय, लसहंदरबार, 

काठमाडौंसमेत

 कुनै मवषय्मा बनकेो ऐनले पुरानो वा 
सामबकको वयवसरालाई बचाउ हुन े
प्रावधान नरािेको अवसरा्मा सामबक 
ऐनको वयवसरा मनमषक्य भएको र नया ँ
वयवसराले प्रश्य पाएको भनन ेसहज अर्न 
गन्न म्मलन े। 

(प्रकरर नं.५)
 अदालतले कानूनी जमटलतालाई 

वयाखयाको ्माधय्मबाट हटाउन े वा 
पूमत्न गननेसम्म हो । भइरहकेो कानूनी 
वयवसरालाई िलबलाउन ेवा अमनमचितता 
एव ंजमटलता सजृना गन्न नहुन े।
 मवद्ालय वयवसरापन सम्ममतको 

अधयक्षको चयन प्रमक्या नै सशंोधन 
भइसकेको अवसरा्मा सशंोमधत कानून 
्मतुामबक मवद्ालय सञचालन हुनपुनने्मा 
वयवसरापकीय पररमसरमत एव ंपदावमधलाई 
आधार ्मानी सशंोमधत कानूनी वयवसराको 
सही काया्ननवयन नगदा्न कानूनी वयवसरा 
नै मदशानतर (Diversion) हुन जान े
हुदँा सशंोमधत कानूनी वयवसरालाई 
काया्ननवयन नगनने पररमसरमत मन्मा्नर गनु्न 
वाञछनीय हुन नसकन े। 

(प्रकरर नं.६)
 नया ँ मवद्ालय वयवसरापन सम्ममतको 

गठन गनु्नपनने ऐनको वयवसरालाई अवरूद्ध 
गनने गरी ऐनको वयवसरा नै काया्ननवयन 
गन्न नमदन े गरी मवद्ालय वयवसरापन 
सम्ममतका पुराना पदामधकारी नै तोमकएको 
अवमधसम्म काय्म रहन सकछन ् भनी 

अर्न गदा्न नया ँ ऐनले लयाएको वयवसरा 
काया्ननवयन हुन नसकन े।

(प्रकरर नं.८)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी लदघ्णलाल लगरी
प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् उपनयायालधर्क्ा श्ी 

केशर्प्रसाद पनत र लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी 
उद्धर्प्रसाद ्चौलागाई

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 लशक्ा ऐन, २०२८

आदशे
नया. सारदाप्रसाद मघम्मर े : नेपालको 

सलंर्धानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोलजम दता्ण 
भई सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ३ 
को उपलनयम १(ख) बमोलजम पेस हुन आएको प्रसततु 
मदुाको सलंक्प्त तथय र आदशे यसप्रकार छ:

हामी लनरे्दकहरू लशक्ा ऐन, २०२८ को 
सालबक दफा (आठौं सशंोधन २०७३) पूर््णको १२(१) 
अनसुार म हरनेद्रप्रसाद कुसर्ाहा लमलत २०७३/२/११ 
मा लर्पक्ी श्ी लन.मा.लर्. बालमलनदरको लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी लनयकु् 
अधयक् हु ँ । म लनरे्दक रामाकानतप्रसाद यादर् लमलत 
२०७३/२/८ मा लर्पक्ी श्ी उ.मा.लर्. लर्जयपरुको 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी 
लनयकु् अधयक् हु ँ । म लनरे्दकमधयेको हृदय नारायर 
साह कान ु लमलत २०७३/२/२६ मा लर्पक्ी श्ी जय 
लकसान उ.मा.लर्. को लर्.वय.स.अधयक्मा लनयकु् 
अधयक् हु ँ। म र्लजर लमया तेली लमलत २०७२/५/२६ 
मा लर्पक्ी श्ी लन.मा.लर्.को अधयक् पदमा लनयकु् 
लर्.वय.स. को अधयक् हु ँ। म लनरे्दक लर्रनेद्रप्रसाद यादर् 
लमलत २०७३/१/२९ मा लर्पक्ी श्ी शकंर मा.लर्.को 
लर्.वय.स.अधयक् पदमा लनयकु् अधयक् हु ँ। म लनरे्दक 

९९४५ - हरेन्द्रप्रसाद कुशिाहासमते वि. वशक्ा मन्त्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौंसमते
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अर्धलकशोर लतर्ारी लमलत २०७२/११/१७ मा 
लर्पक्ी श्ी ब्रह्म जयोलत उ.मा.लर्.को लर्.वय.स.अधयक् 
पदमा लनयकु् अधयक् हु ँ । म लनरे्दक महमद म्सदु 
राकँी लमलत २०७३/१/१८ मा लर्पक्ी श्ी यमनुा माई 
उ.मा.लर्.को लर्.वय.स.अधयक् पदमा लनयकु् अधयक् 
हु ँ । म लनरे्दक रोलदन लमया ँ लमलत २०७२/२/१३ मा 
लर्पक्ी श्ी मा.लर्.को लर्.वय.स.अधयक् पदमा लनयकु् 
अधयक् हु ँ । म लनरे्दक रामाननदप्रसाद यादर् लमलत 
२०७३/१/२९ मा लर्पक्ी श्ी दरे्ी मा.लर्.को लर्.वय.स. 
अधयक् पदमा लनयकु् अधयक् हु ँ। म लनरे्दक श्भपु्रसाद 
गपु्ता लमलत २०७३/३/१० मा लर्पक्ी श्ी सरसर्ती 
लन.मा.लर्.को लर्.वय.स.अधयक् पदमा लनयकु् अधयक् 
हु ँ। म लनरे्दक उपेनद्र राय यादर् लमलत २०७३/२/१७ 
मा लर्पक्ी श्ी लन.मा.लर्.को लर्.वय.स.अधयक् पदमा 
लनयकु् अधयक् हु ँ । म लनरे्दक हररमाधर् लसहं लमलत 
२०७३/१/२५ मा श्ी अनहोतीलाल उ.मा.लर्.को 
लर्.वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी लनयकु् 
अधयक् हु ँ । लनरे्दक रामआधार राउत कुमकी लमलत 
२०७३/१/३१ मा लर्पक्ी श्ी लहमाली जनता मा.लर्.
को लर्.वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी 
लनयकु् अधयक् हु ँ । म लनरे्दक लाल बाब ुराउत कुमकी 
लमलत २०७३/१/२९ मा लर्पक्ी श्ी जनता लन.मा.
लर्.को लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा 
छानी लनयकु् अधयक् हु ँ। म लनरे्दक लर्क्रमकुमार लसहं 
लमलत २०७३/२/८ मा लर्पक्ी श्ी रतन कनया लन.मा.
लर्. को लर्.वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी 
लनयकु् अधयक् हु ँ। म लनरे्दक राकेशप्रकाश साह तेली 
लमलत २०७१/७/३ मा लर्पक्ी श्ी सरसर्ती मा.लर्.
को लर्.वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा छानी 
लनयकु् अधयक् हु ँ । हामी लनरे्दक लशक्ा ऐन, २०२८ 
को दफा (सालबक हाल) १२(५) बमोलजम ३ (तीन) 
र्र्न काय्णकालको लालग उक् पदमा कामकाज गन्ण पाउने 
वयलक्हरू पद्णछौं । 

यसै क्रममा लशक्ा ऐन, २०२८ को आठौं 

सशंोधन, २०७३ लमलत २०७३/३/१५ मा नेपाल 
राजपरिमा प्रकालशत भई सालबक दफा १२(१) लाई 
सशंोधन गरी दफा १२(५) लाई यथार्त् कायम 
रालखएको छ । उक् सशंोधनपूर््ण छनौट तथा लनयकु् 
लर्.वय.सलमलतलाई लर्घटन गन्न, खारजे गन्न तथा 
मलनरिपरररद ्को कुनै पलन लनर्णयले गरकेो छैन । केर्ल 
लर्धालयकाले ऐनलाई सशंोधन गरी लर्.वय.स.मा कुन 
के कसतो वयलक् लर्.वय.स.मा आउन स्ने तथा 
अधयक् सदसयको छनौट प्रलक्रया के कसरी गन्न 
भनी Procedural Law को वयर्सथा गरी सशंोधन 
गरकेो छ । सोही सशंोधनलाई टेकी लर्पक्ी लशक्ा 
मनरिालयको मनरिीसतरीय लमलत २०७३/३/२८ को 
लनर्णयबमोलजम लशक्ा लर्भागले लमलत २०७३/४/५ को 
लनद्नशन भनी लजलला लशक्ा काया्णलयलाई र लज.लश.
का. ले स्बलनधत लर्द्यालयलाई लमलत २०७३/४/३१ 
को सू्चना पररपरिले लशक्कको लनयलुक्लगायत स्पूर्ण 
काय्णहरू सो सशंोलधत ऐनअनसुार गनु्ण  गराउन ु भनने 
र तपलसलबमोलजको काय्ण गनु्ण  भनी तपलसलको नं.२ 
मा ‘सामदुालयक लर्द्यालयमा ररक् लशक्क पदमा करार 
लशक्क पूलत्ण गन्न स्बनधमा सशंोधन वयर्सथाअनसुार 
लर्.वय.स.गठन गरी लशक्ा लनयमार्ली, २०५९ को 
लर्द्यमान अर्सथा र प्रलक्रयाअनसुार नै करारमा 
लशक्क लनयलुक् गन्न गराउने पररपरिका आधारमा 
लर्पक्ी लर्द्यालयहरू समेतले हामी लनरे्दकहरूलाई 
लर्द्यालयका दलैनक तथा लर्.वय.सलमलतले गन्न 
काय्णहरूमा रोक लगाई अब तपाइहँरूले लर्.वय.स. 
अधयक्को तथा सलमलतको हैलसयतले कुनै केही काय्ण 
गन्ण पाउन ु हुनन भनी हामीहरूको समय अर्लध हुदँ ै र 
नया ँ वयर्सथापन सलमलतको गठन नहुदँ ै आफूहरूको 
मनोमानी गनु्णको लालग हाम्ा काम कारर्ाहीमा रोक 
लगाएकोले हाम्ो सरैं्धालनक तथा कानूनी हकमा 
आघात पगुन गएकोले अनय रै्कललपक उप्चार तथा 
माग्णको अभार्मा स्मालनत नयायालयसमक् यो ररट 
लनरे्दन ललई उपलसथत छौं । 
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लशक्ा ऐन, २०२८ को (आठौ सशंोधन) ले 
हामीहरूको काय्णकाल ३ र्र्ण तोलकएको दफा १२(५) 
लाई सशंोधन नगरकेो, सशंोधनले सशंोधनपूर््ण छनौट 
लनयकु् लर्.वय.स.लाई खारजे तथा पदार्लध समाप्त 
भएको भनी वयर्सथा नगरकेो, ऐनको खारजेी र ब्चाउमा 
हाम्ो काय्णकालको लर्रयमा कुनै केही नबोली यथार्त् 
कायम राखेको, लर्पक्ीको मनरिीसतरीय लनर्णयले पलन 
हामीलाई ततकाल लर्घटन नगरकेो लसथलतमा हामीलाई 
लर्द्यालयमा करार लशक्क लनयलुक् गन्न जसता काय्णहरू 
गन्णबाट रोक लगाएको छ । लर्पक्ीको लनर्णय र पररपरि 
तथा सोबमोलजम कामकाजमा रोक लगाएका लर्पक्ी 
लर्द्यालय तथा लजलला लशक्ा काया्णलयसमेतका 
उललललखत काय्णहरूले हामीलाई नेपालको सलंर्धान, 
२०७२ को धारा १७(१)(्च), ३१, ३९ र ४४ द्ारा 
प्रदत्त हकमा आघात पगुनकुो अलतररक् लशक्ा ऐन, 
२०२८ को आठौं सशंोधनको दफा १२(५) द्ारा 
प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पगुी लर्पक्ीका काय्ण 
ऐ.दफा १२क लर्परीत गैरकानूनी र रिलुटपूर्ण हुदँा उक् 
मनरिीसतरीय २०७३/३/२८ को लनर्णय र सोबमोलजम 
भएका पररपरि तथा काय्णहरू उतपे्रररको आदशेद्ारा 
बदर गरी अकवो वयर्सथा नभएस्म हामीलाई काय्ण गन्ण 
लदन ुभनने परमादशेसमेत जारी गररपाऊँ । 

सशंोलधत ऐनले पदार्लध समाप्त नगरकेो, 
खारजेी र ब्चाउसमेत पदार्लधको लर्रयमा कुनै 
केही उललेख नगरकेोले लशक्ा ऐनको दफा १२(५) 
बमोलजम काय्णकाल बाकँी रहेका लर्.वय.स.हरूले नया ँ
ऐनबमोलजमको लर्.वय.स. गठन नभएस्म कामकाज 
गन्ण रो्ने हो भने लनजी स्ोत तथा करारबाट लनयकु् गन्न 
लशक्कहरूको लनयकु् गन्ण रोलकने, तयसता लशक्कहरूको 
तलब भत्ता रोलकने र लर्द्यालयबाट गरुसतरीय लशक्ा 
प्रदान गन्ण लनजी तर्रबाट लर्.वय.स.ले गन्न काम 
कारर्ाही तथा नीलतगत कुरामा ठूलो असर पन्ण गई 
लर्.वय.स.खाली (Vacum) अर्सथा रही दशेका 
कर्णधार बालबाललकाले प्राप्त गन्ण पाउने गरुसतरीय 

लशक्ाबाट र्लञ्चत भई बालबाललकाको भलर्षयमा 
आघात पगुने तथा बालबाललकाले प्राप्त गन्न लशक्ा जसतो 
बालअलधकारबाट हामीहरूका लर्द्याथकी र्लञ्चत हुनपुन्न 
अर्सथाको सजृना हुनछ । लर्.वय.स.ले लशक्ा ऐनको 
दफा १२(६) र सो ऐनको लनयम २५ का काम, कत्णवय 
र अलधकारहरू गन्ण नपाउदँा नीलतगत अराजकताको 
लसथलत सजृना भएको छ । यसतो अर्सथामा सामदुालयक 
लर्द्यालयमा अधययन गन्न आम लर्द्याथकीहरूको 
नेपालको सलंर्धान, २०७२ को धारा ३१(१) र 
(२) को प्रदत्त आधारभूत लशक्ाको अलधकारसमेत 
गैरकानूनीरूपमा हनन भई अपूररीय क्लत हुने हुदँा 
लर्पक्ीहरूको लनर्णय र लमलत २०७३/४/५ को ३ बुदँ े
लशक्ा लर्भागको लनद्नशन, लमलत २०७३/४/३१ को 
लज.लश.का. रौतहटको परि सू्चना हाललाई काया्णनर्यन 
नगनु्ण  नगराउन ु भनी सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, 
२०४९ को लनयम ४१ बमोलजम अनतररम आदशे जारी 
गररपाउ ँभनने ररट लनरे्दन । 

यसमा के कसो भएको हो? लनरे्दकको 
मागबमोलजमको आदशे लकन जारी हुन ु नपन्न हो? 
आदशे जारी हुन ु नपन्न कानूनबमोलजमको आधार, 
कारर भए सोसमेत साथै राखी यो आदशेप्राप्त भएको 
लमलतले बाटाको ्यादबाहेक १५ लदनलभरि लर्पक्ी नं.१, 
२ र ३ का हकमा महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त 
तथा अनय लर्पक्ीहरूका हकमा आफँै र्ा आफनो 
प्रलतलनलधमाफ्ण त लललखत जर्ाफ पेस गनु्ण  भनी यो 
आदशे र लनरे्दनको प्रलतलललपसाथ राखी लर्पक्ीहरूको 
नाममा ् याद जारी गरी लललखत जर्ाफ प्राप्त भएपलछ र्ा 
अर्लध नाघेपलछ लनयमबमोलजम पेस गनू्ण ।

साथै लनरे्दकहरू लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको अधयक् पदमा छनौट भई आएकोमा छनौट 
हुदँाको अर्सथामा प्र्चललत रहेको लशक्ा ऐन, २०२८ 
को दफा १२(५) मा उललललखत पदार्लधस्म काम 
गन्ण पाउने या नपाउने भनने स्बनधमा अनतररम 
सनुरु्ाइ हुदँाको अर्सथामा लनरूपर हुने दलेखएको र 

९९४५ - हरेन्द्रप्रसाद कुशिाहासमते वि. वशक्ा मन्त्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौंसमते
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लर्द्यालयको सञ्चालन, रखेदखे र वयर्सथापन गन्ण 
स्पूर्ण लज्मेर्ारी लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतमा 
रहने वयर्सथा लशक्ा ऐनको सालबक दफा १२(१) र 
हाल सशंोलधत दफा १२(१) ले समेत गरी राखेको 
दलेखनछ । यस लसथलतमा लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको ररक्ता रहन स्ने अर्सथाको कानूनले 
पररकलपना नगरकेो हुदँा अकवो लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत गठन नहुनजेलस्म लनरे्दकहरूलाई लर्द्यमान 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतले स्पनन गनु्णपन्न 
काय्ण गन्ण नरो्न ु कामकाज गन्ण लदन ु भनी ०७३-
WO-०२६७ को ररट लनरे्दनमा अनतररम आदशे 
भएको दलेखएको र प्रसततु ररट लनरे्दनमा समेत 
सोही प्रकृलतको लर्रयर्सत ु समारे्श भएकोले अकवो 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलत गठन नहुनजेलस्म 
लनरे्दकहरूलाई लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको 
अधयक्को हैलसयतले गनु्णपन्न काय्ण गन्ण नरो्न,ु 
कामकाज गन्ण लदन ुभनी सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, 
२०४९ को लनयम ४१(१) बमोलजम अनतररम आदशे 
जारी गररलदएको छ । प्रसततु आदशेको जानकारी 
लर्पक्ीहरूलाई लदन ुभनने यस अदालतको आदशे ।

लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा 
लमलत २०७३।३।१५ मा भएको सशंोधनले लर्द्यालय 
वयर्सथपन सलमलतको सरं्चनालाई पररर्त्णन गरकेो 
छ । लशक्ा मनरिालयको मनरिीसतरीय लनर्णयअनसुार    
सशंोलधत दफा १२(१) लाई काया्णनर्यन गन्न भनी 
लशक्ा लर्भागले पररपरि गरअेनसुार लजलला लशक्ा 
काया्णलय रौतहटबाट समेत लललखत लनद्नशन 
जारीस्म भएको हो । सशंोलधत दफा काया्णनर्यन नगरी 
लनरनतररूपमा लर्पक्ीहरू मारि लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतमा रलहरहन पाउन ुपद्णछ भनी लर्पक्ीहरूले तक्ण  
गन्ण र रलहरहन पाउने पलन होइन । यो लर्पक्ीहरूको 
सरैं्धालनक हक पलन होइन । ऐनको सशंोलधत 
दफाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको गठन 
भएपलछ लर्पक्ीहरू सो सलमलतमा रलहरहन पाउने पलन 

होइन । हाल सशंोलधत दफाअनसुार नया ँ लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलत गठन भई नसकेको हुनाले 
सालबकको लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतले नै दलैनक 
कामकाज गरी आएकोले लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन 
खारजेभागी छ । 

लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन माग दाबीअनसुार 
नेपालको सलंर्धान, २०७२ को धारा १७(१)(्च) 
बमोलजम लनजहरूको पेसा रोजगार गन्न र उद्योग वयापार 
तथा वयर्सायको सथापना र सञ्चालन गन्न हकमा यस 
लर्द्यालयले कुनै आघात परुयाएको छैन । लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलत कुनै वयापार वयर्साय गन्न तथा 
उद्योग वयापार सञ्चालन गन्न सलमलत पलन होइन । 
यसैगरी सोही सलंर्धानको धारा ३१ ले प्रदान गरकेो 
आधारभूत लशक्ामा पहु्ँचको हक पलन यस लर्द्यालयले 
हनन गरकेो छैन । लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको 
अधयक् पदमा आलसन नहुदँमैा आधारभूत लशक्ामा 
पहु्ँच पगुन स्दनै भनी तक्ण  गनु्ण  उक् सरैं्धालनक 
वयर्सथालर्परीत हुने हुनछ । लर्पक्ीहरू लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा आलसन नहुदँमैा 
बालबाललकाको हक सरंलक्त हुदँनै भनी लजलकर ललन ु
पलन सानदलभ्णक नहुने भएको लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन 
लजलकर कालपलनक भएकोले बदरभागी छ भनने श्ी 
उ.मा.लर्.लर्जयपरुका प्रधानाधयापक सदुामा राय 
यादर्को लललखत जर्ाफ ।

नेपालको सलंर्धानको धारा २९६ को 
उपधारा १ बमोलजम वयर्सथालपका ससंद ्बाट पाररत 
भई लागू भएको लशक्ा (आठौं सशंोधन) ऐन, २०७३ 
नेपाल सरहदलभरि सबैको हकमा लागू हुने ऐन 
हो । सशंोलधत ऐनको दफा २३ को उपदफा १ मा 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको स्बनधमा गरकेो 
छ । तर लनरे्दकमधयेका यस अनहोतीलाल मा.लर्.
का पूर््ण लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतका अधयक् 
हररमाधर् लसहं यस लर्द्यालयका अलभभार्क नै नरहेको 
तथय प्रमारसाथ पे्रलरत यस लर्द्यालयको प्रमालरत 
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अलभभार्क नामार्लीमा लर्पक्ी हररमाधर् लसहंको 
नाम नरहेबाट नै प्रसट हुनछ । यसरी सशंोलधत ऐनको 
वयर्सथाबमोलजम अलभभार्क नहरकेो वयलक्ले आफनो 
पूर््ण हैलसयत दखेाई दायर ररट लनरे्दन खारजेभागी छ । 

लर्पक्ीलाई लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको 
अधयक्को हैलसयतमा यस लर्द्यालयले केमा रोक 
लगाए भनने प्रसततु ऐन लागू भएपश्ात् पलन लमलत 
२०७३।३।२० गते र प्रसततु ररट लनरे्दन दता्ण एर् ं
अनतररम आदशेपश्ात् समेत लमलत २०७३।८।२४ गते 
लर्पक्ीमधयेका हररमाधर् लसहंको अधयक्तामा लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको बैठक बसी लर्लभनन लनर्णय 
भएबाट समेत लर्पक्ीलाई काय्ण गन्णबाट रोक लगाएको 
भनने लर्पक्ीसमेतको झटु्ा लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भनने अनहोतीलाल उ.मा.लर्. का प्रधानाधयापक 
जय्चनद्रप्रसाद पटेलको लललखत जर्ाफ ।

लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा 
लमलत २०७३।३।१५ मा भएको सशंोधनले लर्द्यालय 
वयर्सथपन सलमलतको सरं्चनालाई पररर्त्णन गरकेो 
छ । लशक्ा मनरिालयको मनरिीसतरीय लनर्णयअनसुार 
सशंोलधत दफा १२(१) लाई काया्णनर्यन गन्न भनी 
लशक्ा लर्भागले पररपरि गरअेनसुार लजलला लशक्ा 
काया्णलय रौतहटबाट समेत लललखत लनद्नशन 
जारीस्म भएको हो । सशंोलधत दफा काया्णनर्यन नगरी 
लनरनतररूपमा लर्पक्ीहरू मारि लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतमा रलहरहन पाउन ुपद्णछ भनी लर्पक्ीहरूले तक्ण  
गन्ण र रलहरहन पाउने पलन होइन । यो लर्पक्ीहरूको 
सरैं्धालनक हक पलन होइन । ऐनको सशंोलधत 
दफाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको गठन 
भएपलछ लर्पक्ीहरू सो सलमलतमा रलहरहन पाउने पलन 
होइन । हाल सशंोलधत दफाअनसुार नया ँ लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलत गठन भई नसकेको हुनाले 
सालबकको लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतले नै दलैनक 
कामकाज गरी आएकोले लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन 
खारजेभागी छ । 

लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दनमा लनजहरूको 
नेपाल सलंर्धान, २०७२ को धारा १७(१)(्च), ३१, 
३९, ४४ द्ारा प्रदत्त हकमा आघात पगुनकुो अलतररक् 
लशक्ा ऐन, २०२८ को आठौं सशंोधनको दफा १२(५) 
द्ारा प्रदत्त हकमा आघात पगुी लर्पक्ीका काय्ण ऐ.को 
दफा १२क लर्परीत गैरकानूनी र रिलुटपूर्ण भएको भनी 
उललेख भएको छ । लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन माग 
दाबीअनसुार नेपालको सलंर्धान, २०७२ को धारा 
१७(१)(्च) बमोलजम लनजहरूको पेसा रोजगार गन्न र 
उद्योग वयापार तथा वयर्सायको सथापना र सञ्चालन 
गन्न हकमा यस लर्द्यालयले कुनै आघात परुयाएको 
छैन । लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलत कुनै वयापार 
वयर्साय गन्न तथा उद्योग वयापार सञ्चालन गन्न 
सलमलत पलन होइन । यसैगरी सोही सलंर्धानको धारा 
३१ ले प्रदान गरकेो आधारभूत लशक्ामा पहु्ँचको हक 
पलन यस लर्द्यालयले हनन गरकेो छैन । लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक् पदमा आलसन नहुदँमैा 
आधारभूत लशक्ामा पहु्ँच पगुन स्दनै भनी तक्ण  
गनु्ण  उक् सरैं्धालनक वयर्सथालर्परीत हुने हुनछ । 
लर्पक्ीहरू लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको अधयक् 
पदमा आलसन नहुदँमैा बालबाललकाको हक सरंलक्त 
हुदँनै भनी लजलकर ललन ुपलन सानदलभ्णक नहुने भएको 
लर्पक्ीहरूको ररट लनरे्दन लजलकर कालपलनक भएकोले 
बदरभागी छ भनने जनता लन.मा.लर् का प्रधानाधयापक 
खसुी अखतर दरे्ानको लललखत जर्ाफ ।

लशक्ा ऐन, २०२८ को लमलत २०७३।३।१५ 
मा भएको आठौं सशंोधनद्ारा दफा १२ मा भएको 
नया ँ वयर्सथाअनसुार लशक्ा लर्भाग, सामदुालयक 
वयर्सथापन शाखा, सानोलठमी भक्परुको ्च.नं.४ 
लमलत २०७३।४।५ को परिबाट ३ बुदँ ेलनद्नशनबमोलजम 
यस काया्णलयको प.स.ं०७३/०७४ ्च.नं.२७२ लमलत 
२०७३।४।३१ को परिबाट यस लजललालसथत स्पूर्ण 
सामदुालयक लर्द्यालयहरूलाई काया्णनर्यनका लालग 
सार््णजलनकरूपमा परिा्चार गररएको बेहोरा अनरुोध 

९९४५ - हरेन्द्रप्रसाद कुशिाहासमते वि. वशक्ा मन्त्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौंसमते
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छ । सशंोलधत वयर्सथाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत गठन गनु्ण  सबै सामदुालयक लर्द्यालयको कत्णवय 
हो । तयसैले लनजहरूबाट दायर ररट लनरे्दन बदरभागी 
छ भनने लजलला लशक्ा काया्णलय, रौतहटको लललखत 
जर्ाफ ।

लशक्ा ऐन, २०२८ मा आठौं सशंोधनबाट 
लमलत २०७३।३।१५ बाट लागू भइसकेको आधारमा 
लशक्ा मनरिालय, लशक्ा लर्भागको ्च.नं.४ लमलत 
२०७३।४।५ को परिबाट माननीय मनरिीसतरको 
लमलत २०७३।३।२८ को लनर्णयबमोलजम ऐ.ऐनको 
दफा १२(१) मा सशंोधन भएबमोलजमको लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको गठन प्रलक्रया अलघ बढाउने 
भनी लजलला लशक्ा काया्णलयको नाउमँा जारी भएको 
परिको आधारमा लजलला लशक्ा काया्णलय, रौतहटबाट 
प.स.ं०७३/०७४ ्च.नं.२७२ लमलत २०७३।४।३१ 
को परिबाट लजललालसथत स्पूर्ण लर्द्यालयहरूका 
नाउमँा लनद्नशन गनु्णका साथै लजलला लशक्ा काया्णलय, 
रौतहटको  लमलत २०७३।८।१३ प.स.ं०७३/०७४ 
्च.नं.१५० परिसमेतबाट ऐ. वयर्सथाबमोलजम गन्ण 
तथा तोलकएको समय लसमालभरि वयर्सथापन सलमलत 
गठन नगन्न लर्द्यालयको हकमा लर्द्यालयमा लनकासा 
हुने अनदुान रो्का गन्ण स्ने भनी सबै सामदुालयक 
लर्द्यालयलाई सू्चना प्रकालशत गररएको लथयो ।

लशक्ा मनरिालय, लशक्ा काया्णलयका नीलत 
लनद्नशनबमोलजम यस लर्द्यालयले वयर्सथापन सलमलत 
गठन गनु्णपन्न अपररहाय्णता रहेको कुरामा लर्र्ाद छैन । 
नेपाल सरकारको अनदुानमा सञ्चाललत लर्द्यालयको 
रूपमा रहेको हुदँा ऐ. लनद्नशन पालना गनु्णपन्न यस 
लर्द्यालयको कत्णवय हो । लनरे्दकको काररबाट प्रसततु 
लर्द्यालयले पाई आएको अनदुानसमेत रो्का हुनस्ने 
अर्सथा रहेको हुदँा लनरे्दकको ररट खारजेभागी छ ।

ऐनमा भएको सशंोधन स्बनधमा कुनै ररट 
लनरे्दनमा बदरको माग दाबी नहुन,ु लनजको हकमा पद के 
कुन कानूनबाट कायम रहने कुराको उललेखन नगररन,ु 

आफूले लर्र्ालदत अर्सथामा लललखत प्रलतर्ादीको 
अलखतयारी लदन लमलने नलमलने कुराको हे्कासमेत 
नराखी प्रसततु मदुामा लललखत जर्ाफको अलखतयारी 
प्रदान गनु्णलगायतका काय्णबाटै ररट लनरे्दकको 
दाबी गलतयकु् रहेको हुदँा खारजेभागी हुनकुो साथै 
लर्द्यालयले पाई आएको अनदुानलाई अलनर्णयको बनदी 
बनाई लर्द्यालयलाई धरासायी तलुयाउने लनयतर्श 
प्रसततु ररट लनरे्दन दायर भएको कुरा सपष्ट छ । यसथ्ण 
लनरे्दकको कानूनलर्परीत तथा गलत लनयतबाट दायर 
भएको लनरे्दन मागबमोलजमको आदशे जारी हुनपुन्न 
होइन भनने लन.मा.लर्. बालमलनदरको प्र.अ. कमलेश 
कुमार यादर्को लललखत जर्ाफ । 

लर्पक्ीले यस लर्भागसमेतलाई लर्पक्ी 
बनाई लदएको ररट लनरे्दनउपर स्मालनत सर्वोच्च 
अदालतद्ारा लमलत २०७३।८।८ मा लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको ररक्ता रहन स्ने 
अर्सथाको कानूनले पररकलपना नगरकेो हुदँा अकवो 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलत गठन नहुनजेलस्म 
लनरे्दकहरूलाई लर्द्यमान लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतले स्पनन गनु्णपन्न काय्ण गन्ण नरो्न ुकामकाज 
गन्ण लदन ु भनी २०७३-WO-०२६७ को ररट 
लनरे्दनमा अनतररम आदशे भएको दलेखए र प्रसततु 
ररट लनरे्दनमा समेत सोही प्रकृलतको लर्रयर्सत ु
समारे्श भएकाले अकवो लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत गठन नहुनजेलस्म लनरे्दकहरूलाई लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक्को हैलसयतले गनु्णपन्न 
काय्ण गन्ण नरो्न,ु कामकाज गन्ण लदन ुभनी अनतररम 
आदशे जारी भएकोमा लशक्ा ऐन, २०२८ को आठौं 
सशंोधनले प्रसतार्नामा नै रालषरिय लर्कासका लालग 
आर्शयक जनशलक् तयार गनु्ण  सघंीय लोकतालनरिक 
गरतनरिातमक वयर्सथाअनकूुल सर््णसाधारर 
जनताको सदा्चार, लशष्टा्चार र नैलतकता कायम राखन 
मलुकुलभरि सथापना हुने तथा सथापना भई सञ्चालन 
भइरहेका लर्द्यालयको वयर्सथापनमा सधुार गददै 
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गरुसतरयकु् लशक्ाको लर्कास गन्ण र्ाञछनीय भएकोले 
वयर्सथालपका ससंद ्बाट पाररत भई लागू भएको ऐनले 
गरकेो वयर्सथा काया्णनर्यन गन्ण गराउन लशक्ा ऐन, 
२०२८ सशंोधनसलहतको दफा १२(१) बमोलजम नया ँ
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको गठन प्रलक्रया अगालड 
बढाइएको हो, साथै नया ँवयर्सथाअनसुारको लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतमा क्तीमा ३ जना मलहलालाई 
सदसयमा राखन ुपन्न वयर्सथासमेत गरकेो छ अनतररम 
आदशे खारजे गररपाउ ँभनने लशक्ा लर्भागको लनरे्दन । 

लशक्ा (आठौं सशंोधन) ऐन, २०७३ ले 
सालबकको ऐनमा लर्लर्ध दफाहरूमा सशंोधन गरकेो 
छ । तयसमधये उक् ऐनले सालबकको ऐनको दफा 
१२ को उपदफा १ को सट्टामा दहेायको उपदफा १ 
रालखएको छाः
(१) सामदुालयक लर्द्यालयको सञ्चालन, रखेदखे र 

वयर्सथापन गन्णको लालग प्रतयेक लर्द्यालयमा 
दहेायका सदसयहरू रहेको एक लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलत रहनेछ :
(क) अलभभार्कहरूले आफूहरू मधयेबाट छानी 

पठाएका दईुजना मलहलासलहत ्चारजना - 
सदसय

(ख) लर्द्यालय रहेको गाउपँाललका र्ा 
नगरपाललकाको स्बलनधत र्डाको र्डा 
अधयक् र्ा र्डा सलमलतका सदसयहरू 
मधयेबाट सो र्डा सलमलतले मनोनयन गरकेो 
सदसय – सदसय

(ग) लर्द्यालयका ससंथापक, सथानीय बलुद्धजीर्ी, 
लशक्ापे्रमी, लर्द्यालयलाई लनरनतर दश 
र्र्णदलेख सहयोग गन्न र्ा लर्द्यालयलाई दश 
लाख र्ा सोभनदा बढी नगद र्ा लजनसी 
सहयोग गरकेा वयलक्हरू मधयेबाट लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतले मनोलनत गरकेो 
एकजना मलहलासलहत दईुजना - सदसय

(घ) लर्द्यालयका लशक्कले आफूहरू मधयेबाट 

छानी पठाएको एकजना - सदसय
(ङ) लर्द्यालयका प्रधानाधयापक - सदसय सल्चर्

(३) उपदफा (२) पलछ दहेायका उपदफा (२क), (२ख) 
र (२ग) थलपएका छनाः-
(२क) लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतका 

सदसयहरूले उपदफा (१) को खणड (क), 
(ख) र्ा (ग) बमोलजम सदसयहरू मधयेबाट 
छानेको सदसय सो सलमलतको अधयक् हुनेछ ।

(२ख) लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको अधयक् 
छनौट नभएस्मका लालग र्ा अधयक्को 
अनपुलसथलतमा सो सलमलतमा जेष्ठ सदसयले 
बैठकको अधयक्ता गन्नछ ।

(२ग) लर्शेर लशक्ा सञ्चालन गन्न लर्द्यालयको 
वयर्र्सथापन सलमलतमा क्तीमा प्चास 
प्रलतशत सदसयहरू अपाङ्गता भएका 
वयलक्को अलभभार्क र समारे्शी लशक्ा 
र्ा स्ोत कक्ा सञ्चालन गन्न लर्द्यालयको 
वयर्सथापन सलमलतमा क्तीमा एकजना 
अपाङ्गता भएका वयलक् सदसय रहनेछ । 

उक् वयर्सथाबमोलजम नया ँ सशंोलधत 
ऐनलाई काया्णनर्यनमा लैजाने स्बनधमा लमलत 
२०७३।३।२८ मा मनरिीसतरीय लनर्णय भएको र सोही 
आधारमा लशक्ा लर्भागबाट लमलत २०७३।४।५ मा 
दशेभरका सबै लजलला लशक्ा काया्णलयहरूलाई नया ँ
सशंोलधत ऐन काया्णनर्यनको लालग सोहीबमोलजम 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलत गठन गनु्ण  भनी लनद्नशन 
भएको हो । यसै लर्रयमा ररट नं.०७३-WO-०१२२ 
को ररट लनरे्दनमा अलपकालीन आदशे जारी भएकोमा 
२०७३।५।२६ मा उक् अलपकालीन आदशेलाई 
लनरनतरता लदन नपन्न गरी स्मालनत अदालतबाटै 
आदशे भइसकेको बेहोरासमेतबाट लर्पक्ीको ररट 
लनरे्दन खारजेभागी दलेखदँा खारजे गररपाउन 
स्मालनत अदालतसमक् सादर अनरुोध गद्णछु भनने 

९९४५ - हरेन्द्रप्रसाद कुशिाहासमते वि. वशक्ा मन्त्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौंसमते
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नेपाल सरकार, लशक्ा मनरिालयका सल्चर् शानतबहादरु 
शे्ष्ठको लललखत जर्ाफ । 

यसमा यसै अदालतको सयंकु् इजलासबाट 
०७३-WO-०१२२ नं. को उतपे्ररर मदुामा उठाइएको 
लर्रय र प्रसततु मदुामा उठाएको लर्रय एउटै भई उक् 
०७३-WO-०१२२ को मदुामा लमलत २०७३।५।२६ 
मा माननीय नयायाधीशहरू श्ी गोलर्नदकुमार 
उपाधयाय र श्ी शारदाप्रसाद लघलमरकेो इजलासबाट 
अनतररम आदशे लदन इनकार गरकेो र ततपश्ात् को 
०७३-WO-०२६७ तथा ०७३-WO-०५७४ को 
उतपे्ररर मदुामा अनतररम आदशे लदएको दलेखदँा उउटै 
प्रकृलतका मदुामा कुनैमा अनतररम आदशे हुने र कुनैमा 
अनतररम आदशे नभएको पाइएकोले सर्वोच्च अदालत 
लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ३ को उपलनयम १(ख) 
ले यसता प्रकृलतका सबै मदुा पूर्ण इजलासबाट हेनु्ण  
पन्न दलेखएकाले प्रसततु मदुाको सयंकु् इजलासको 
लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासबाट हेन्न गरी यो आदशे 
जारी गररलदएको छ । साथै यसै प्रकृलतको दलेखने 
आजै पेस भएका ररट नं.०७३-WO-०६२५, ०७३-
WO-०६२६, ०७३-WO-०४८२, ०७३-WO-
०४८१, ०७३-WO-०४८०, ०७३-WO-०४२७ 
र ०७३-WO-०४०५ का ररटहरूसमेत साथै राखी 
लनमयानसुार पेस गनु्ण  भनने यस अदालतको आदशे ।  

लनयमानसुार पेसी सू्चीमा ्चढी पेस हुन आएको 
प्रसततु मदुामा लनरे्दकतफ्ण बाट लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी 
लदघ्णलाल लगरीले लनरे्दकहरूको काय्णकाल ३ र्र्णको 
रहने भनने लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२ लर्परीत 
लनरे्दकहरूलाई लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको 
अधयक् एर् ं सदसयबाट हटाउने गरी लशक्ा लर्भागको 
लमलत २०७३।४।५ को लनद्नशन एर् ं लजलला लशक्ा 
काया्णलय लललतपरुको लमलत २०७३/४/७ को 
लनर्णय लशक्ा (आठौं सशंोधन) ऐन, २०७३ को दफा 
१२(५) प्रलतकूल भएकोले उक् आदशे बदर गरी 
पदार्लध कायम भएस्मको काय्णकालस्म कामकाज 

गन्ण लदनपुन्न भनी र लर्पक्ी लशक्ा लर्भागको तफ्ण बाट 
लर्द्ान् उपनयायालधर्क्ा श्ी केशर्प्रसाद पनत र लर्पक्ी 
मदनसमारक उ.मा.लर्.को तफ्ण बाट लर्द्ान् अलधर्क्ा 
श्ी उद्धर्प्रसाद ्चौलागाईले लशक्ा ऐनमा आएको 
सशंोलधत वयर्सथा काया्णनर्यन गनु्ण  लशक्ा मनरिालय, 
लर्भाग एर् ंलजलला लशक्ा काया्णलयको कत्णवय भएकोले 
लनरे्दकहरूको दाबी लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा 
१२(१) लर्परीत भएकोले ररट खारजे हुनपुन्न भनी 
गनु्णभएको बहस सलुनयो । 
 उपयु्णक् बहस लजलकर सनुी हेदा्ण  लनरे्दन 
मागबमोलजमको आदशे जारी हुने हो, होइन ? भनने 
स्बनधमा लनर्णय गनु्णपन्न दलेखयो ।

२. यसमा मूलताः लनरे्दकहरू लशक्ा ऐन, 
२०२८ को दफा १२(१) अनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको पदालधकारीमा लमलत २०७१।५।७ मा ३ 
र्र्णको लालग लनयकु् भएकोमा लशक्ा ऐन, २०२८ मा 
२०७३।३।१५ मा आठौं सशंोधन भए पलन सशंोलधत 
ऐनको दफा १२(५) मा सालबक ऐनको दफा १२(५) 
बमोलजम ३ र्र्ण पदालधकार रहने भनने वयर्सथामा कुनै 
सशंोधन भएको छैन । तथालप सशंोलधत ऐनले हाम्ो 
पदार्लध समाप्त नगरकेो, खारजेी र ब्चाउमा समेत 
पदार्लध स्बनधमा कुनै पररर्त्णन नगरकेो अर्सथामा 
लर्पक्ी मनरिालयको लमलत २०७३।३।२८ को लनर्णय र 
सोबमोलजम लशक्ा लर्भागको लनद्नशन एर् ं२०७३।४।७ 
को लजलला लशक्ा काया्णलयको पररपरिले हाम्ो 
पदार्लध समाप्त नहुदँ ैहामीलाई लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको काय्ण गन्णबाट रोक लगाई हाम्ो सरैं्धालनक 
हक अलधकारमा आघात पारकेोले उक् लनर्णय बदर 
गरी हामीलाई यथार्त् रूपमा लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको काय्ण गन्ण लदन ु लदलाउन ु भनी परमादशेको 
आदशे जारी गररपाउ ँभनने ररट लनरे्दन बेहोरा रहेकोमा 
लशक्ा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं सशंोधनबमोलजम 
लनरे्दकहरूलाई लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको 
पदालधकारीमा कामकाज गन्ण नलमलने भएकोले 
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सशंोलधत ऐनको वयर्सथालाई काया्णनर्यन गन्ण लशक्ा 
मनरिालयबाट जारी भएको पररपरिबमोलजम भए गरकेो 
काय्णबाट लनरे्दकहरूको सलंर्धान प्रदत्त अलधकारमा 
कुनै असर पन्न नभएकोले ररट लनरे्दन खारजे हुनपुन्न 
भनने लर्पक्ीहरूको लललखत जर्ाफ रहेको पाइयो । 
 ३. उपयु्णक् तथय रहेको प्रसततु लनरे्दनका 
सनदभ्णमा सालबक लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) 
को वयर्सथा र सशंोलधत ऐनको वयर्सथा अर्लोकन 
गन्ण सानदलभ्णक दलेखयो । लशक्ा ऐन, २०२८ को 
दफा १२(१) को सालबक वयर्सथा अर्लोकन गदा्ण 
सामदुालयक लर्द्यालयको लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको गठन दहेाएबमोलजम हुने वयर्सथा रहेको 
दलेखयो । 

(क) अलभभार्कहरूले आफूहरू मधयेबाट छानी 
पठाएको वयलक् - अधयक्

(ख) अलभभार्कहरूले आफूहरू मधयेबाट छानी 
पठाएका एकजना मलहलासलहत तीनजना - 
सदसय

(ग) लर्द्यालय रहेको गाउ ँ लर्कास सलमलत र्ा 
नगरपाललकाको स्बलनधत र्डाको र्डाधयक् 
- सदसय

(घ) सथानीय बलुद्धजीर्ी र्ा लशक्ापे्रमीहरू 
मधयेबाट लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतले 
मनोलनत गरकेो एकजना - सदसय

(ङ) लर्द्यालयका ससंथापकहरू मधयेबाट 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतले मनोलनत 
गरकेो एकजना - सदसय

(ङ१) लर्द्यालयलाई तोलकएबमोलजम रकम, घर 
र्ा जगगा उपलबध गराउने ्चनदादाताहरू 
मधयेबाट वयर्सथापन सलमलतले मनोलनत 
गरकेो एकजना – सदसय

(्च) लर्द्यालयको लशक्कहरूले आफूहरू मधयेबाट 
छानी पठाएको एकजना – सदसय

(छ) लर्द्यालयको प्रधानाधयापक – सदसय सल्चर्

४. तयसैगरी लशक्ा ऐन, २०२८ मा भएको 
आठौं सशंोधन, २०७३ को दफा १२(१) को कानूनी 
वयर्सथाबमोलजम सामदुालयक लर्द्यालयको सञ्चालन, 
रखेदखे र वयर्सथापन गन्णको लालग प्रतयेक लर्द्यालयमा 
दहेायका सदसयहरू रहेको लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत रहने वयर्सथा दलेखयो ।

(क) अलभभार्कहरूले आफूहरू मधयेबाट छानी 
पठाएका दईुजना मलहलासलहत ्चारजना - 
सदसय

(ख) लर्द्यालय रहेको गाउपँाललका र्ा 
नगरपाललकाको स्बलनधत र्डाको र्डा 
अधयक् र्ा र्डा सलमलतका सदसयहरू 
मधयेबाट सो र्डा सलमलतले मनोलनयन गरकेो 
सदसय  – सदसय

(ग) लर्द्यालयका ससंथापक, सथानीय बलुद्धजीर्ी, 
लशक्ापे्रमी, लर्द्यालयलाई लनरनतर दश 
र्र्णदलेख सहयोग गन्न र्ा लर्द्यालयलाई दश 
लाख र्ा सोभनदा बढी नगद र्ा लजनसी 
सहयोग गरकेा वयलक्हरू मधयेबाट लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतले मनोलनत गरकेो 
एकजना मलहलासलहत दईुजना  - सदसय

(घ) लर्द्यालयका लशक्कले आफूहरू मधयेबाट 
छानी पठाएको एकजना - सदसय

(ङ) लर्द्यालयका प्रधानाधयापक - सदसय सल्चर्

(२क) लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतका सदसयहरूले 
उपदफा (१) को खणड (क), (ख) र्ा (ग) बमोलजम 
सदसयहरू मधयेबाट छानेको सदसय सो सलमलतको 
अधयक् हुनेछ ।

५. उपयु्णक् कानूनी वयर्सथाबाट लर्द्यालय 
सञ्चालन एर् ं लर्द्यालयको वयर्सथापकीय काय्णमा 
सहजता लयाउने अलभप्रायले लर्द्यालय वयर्सथापन 

९९४५ - हरेन्द्रप्रसाद कुशिाहासमते वि. वशक्ा मन्त्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौंसमते
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सलमलतको गठन गरी लर्द्यालयलाई वयर्लसथतरूपमा 
सञ्चालन गन्ण एर् ं लशक्ाको गरुसतर अलभर्लृद्ध गन्न 
काय्णमा वयर्सथापन सलमलतको काय्ण लज्मेर्ारी रहने 
कुरा ऐनको वयर्सथाबाट दलेखन आयो । सामदुालयक 
लर्द्यालयको सञ्चालन, रखेदखे र वयर्सथापन गन्न 
लसललसलामा लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको  वयर्सथा 
रहने गरी लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा रहेको 
सालबक वयर्सथालाई फेरबदल गरी लशक्ा ऐन, २०२८ 
मा भएको आठौं सशंोधनबाट दफा १२(१) मा लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको ्चयन प्रलक्रया नै रूपानतरर 
भइसकेको दलेखनछ । लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलत 
गठन प्रलक्रयामा पररर्त्णन हुने गरी सशंोलधत लशक्ा ऐन 
लागू भई सालबक वयर्सथा मौजदु नरहेको पररलसथलतमा 
सालबक ऐनको दफा १२(१) बमोलजम गठन भएको 
वयर्सथापन सलमलतका पदालधकारीले नया ँ लशक्ा ऐन 
प्रार्भ भइसकेपलछ पलन सालबक वयर्सथाबमोलजम 
नै पदमा रलहरहने भनने ऐनको वयर्सथाबाट दलेखन 
आउदँनै । ऐनमा भएको नया ँ वयर्सथाले परुानो 
प्रार्धान ब्चाउ नगरसे्म तयसको अलसततर् सोही 
समयबाट समाप्त हुन जानछ । कुनै लर्रयमा बनेको 
ऐनले परुानो र्ा सालबकको वयर्सथालाई ब्चाउ हुने 
प्रार्धान नराखेको अर्सथामा सालबक ऐनको वयर्सथा 
लनलषक्रय भएको र नया ँ वयर्सथाले प्रश्य पाएको 
भनने सहज अथ्ण गन्ण लमलने हुनछ । कानूनको लनमा्णर 
तयसको काया्णनर्यनसगँ स्बलनधत हुनछ । लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलत गठन प्रलक्रयालाई समारे्शी, 
समयानकूुल एर् ंपारदशकी बनाउने उदेशयअनरुूप जारी 
भएको सशंोलधत कानूनी वयर्सथाको काया्णनर्यनलाई 
नै अर्रोध हुने गरी अदालतबाट आदशे गन्ण लर्लधस्मत 
हुन स्दनै । तयसमा पलन  सशंोलधत प्रार्धानबमोलजम 
लनरे्दकहरूलाई सो पदमा ्चयन हुन पाउने अर्सरमा 
अर्रोध गरकेो भनने पलन दलेखदँनै । सशंोलधत कानूनी 
वयर्सथाअनसुार लनरे्दकहरू उक् पदमा समारे्श 
हुनबाट र्लञ्चत नरहेको अर्सथामा पद प्रालप्तमा बाधा 

परुयाएको र लनरे्दकलाई मका्ण परकेो भनन लमलने 
दलेखन आएन । सशंोलधत कानूनले लनधा्णरर गरकेो 
प्रलक्रयाबमोलजम लनरे्दकहरू समेत उक् पदमा ्चयन 
हुनस्ने नै  दलेखएकोले लनजहरूको अलधकारमा बाधा 
पगेुको भनन लमलने हुदँनै ।

६. अदालतले कानूनी जलटलतालाई 
वयाखयाको माधयमबाट हटाउने र्ा पूलत्ण गन्नस्म 
हो । भइरहेको कानूनी वयर्सथालाई खलबलाउने 
र्ा अलनलश्तता एर् ं जलटलता सजृना गन्न होइन । 
सालबक लशक्ा ऐनको दफा १२(१) मा सशंोधन भई 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको सरं्चना फेर बदल 
हुने वयर्सथाको काया्णनर्यनमा अर्रोध सजृना हुने 
गरी आदशे गन्ण कानूनताः लमलने दलेखदँनै । लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको अधयक्को ्चयन प्रलक्रया नै 
सशंोधन भइसकेको अर्सथामा सशंोलधत कानून 
मतुालबक लर्द्यालय सञ्चालन हुनपुन्नमा वयर्सथापकीय 
पररलसथलत एर् ं पदार्लधलाई आधार मानी सशंोलधत 
कानूनी वयर्सथाको सही काया्णनर्यन नगदा्ण कानूनी 
वयर्सथा नै लदशानतर (Diversion) हुन जाने हुदँा 
सशंोलधत कानूनी वयर्सथालाई काया्णनर्यन नगन्न 
पररलसथलत लनमा्णर गनु्ण  र्ाञछनीय हुन स्दनै । 
कानूनको सही काया्णनर्यनबाट नै एक आदश्ण कानूनी 
पदलत र लर्लधर्त् ससंकारको लनमा्णर हुने हुनछ । कानूनी 
वयर्सथाको काया्णनर्यनले मारि समग्र राजय वयर्सथाको 
लर्कास र सथालयतर् कायम हुनछ । कानूनको रै्धालनक 
आधारलाई प्रश्य नलदई सामानय वयर्सथालाई 
आतमसात् गररयो भने तयसतो अभयास सर्सथ कानूनी 
लर्कासका लालग घातक हुन जानछ ।  

७. लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा 
रहेको लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतको स्बनधमा 
लमलत २०७३।३।१५ मा सशंोधन भई लर्द्यालय 
वयर्सथापन सलमलतको सरं्चनामा फेर बदल भएको 
दलेखनछ । लशक्ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को 
सशंोलधत वयर्सथाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन 
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सलमलत गठन गन्ण मनरिीसतरीय लनर्णय भई सबै लजलला 
लशक्ा काया्णलयलाई लमलत २०७३।४।५ मा लशक्ा 
लर्भागले पररपरि गरकेो दलेखनछ । लशक्ा ऐनको दफा 
१२(१) सशंोधन भएपलछ सशंोलधत दफा लागू हुने 
कुरामा लर्र्ाद छैन । सो ऐनको सशंोलधत वयर्सथा 
सलंर्धानको प्रार्धानसगँ बालझएको भनने लनरे्दन 
लजलकर रहेको भनने पलन दलेखदँनै । सो सशंोलधत कानूनी 
वयर्सथालाई कुनै ्चनुौती लदएको भनने पलन लनरे्दन 
बेहोराबाट दलेखदँनै । यस अर्सथामा ऐनमा भएको 
वयर्सथा काया्णनर्यन गन्न सनदभ्णमा भएको लनर्णय र्ा 
पररपरिलाई कानूनप्रलतकूल भएको मानन लमलेन ।

८. ऐनमा भएको वयर्सथाले वयर्सथापन 
सलमलतको सरं्चना नै फेरबदल गररसकेको अर्सथामा 
नया ँ ऐनको वयर्सथाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत गठन गनु्णपन्न हुनछ । नया ँलर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलतको गठन गनु्णपन्न ऐनको वयर्सथालाई अर्रूद्ध 
गन्न गरी ऐनको वयर्सथा नै काया्णनर्यन गन्ण नलदने गरी 
लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतका परुाना पदालधकारी 
नै तोलकएको अर्लधस्म कायम रहन स्छन् भनी 
अथ्ण गदा्ण नया ँ ऐनले लयाएको वयर्सथा काया्णनर्यन 
हुन स्दनै । ऐनले गरकेो सशंोलधत वयर्सथा नै 
काया्णनर्यन नगन्न गरी आदशे लदन लमलने पलन हुदँनै । 
सलंर्धानले समारे्शी लसद्धानतलाई आतमसात् गरकेो 
र सोहीअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन सलमलतमा 
एक लतहाई मलहलाको प्रलतलनलधतर् सलुनलश्त हुने 
गरी नया ँ वयर्सथाअनसुार लर्द्यालय वयर्सथापन 
सलमलत गठन हुदँा ऐनको वयर्सथा काया्णनर्यन 
हुनछ । कानूनबमोलजम सो सलमलतको पदालधकारीमा 
लनयकु् हुन लनरे्दकहरूलाई कुनै बाधा पन्न लसथत 
नदलेखएकोले लनरे्दकको हक अलधकारमा आघात 
पगेुको भनी लनरे्दन मागअनसुारको ररट जारी गनु्णपन्न 
दलेखएन । प्रसततु ररट खारजे हुने ठहछ्ण  । यस अदालतबाट 
लमलत २०७३।८।८ मा जारी भएको अनतररम आदशे 
सर्ताः लनलषक्रय हुनछ । प्रसततु आदशेको जानकारी 

महानयायालधर्क्ाको काया्णलयलाई लदई दायरीको 
लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार अलभलेख 
शाखामा बझुाइलदनू ।

उक् रायमा हामी सहमत छौं ।
नया. तेजबहादरु के.सी.
नया. परुूरोत्तम भणडारी

इजलास अलधकृताः लदलीपराज पनत
इलत सरं्त् २०७४ साल मङ्लसर २८ गते रोज ५ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
स्माननीय प्रधाननयायाधीश श्ी गोपाल पराजलुी
माननीय नयायाधीश श्ी प्रकाशमान लसंह राउत

आदशे लमलत : २०७४।५।४
०७३-WO-०३४८

लर्रय : उतपे्ररर / परमादशे

लनरे्दक : जाजरकोट लजलला, खलंगा गा.लर्.स. र्डा 
नं.६ बसने लनुा खड्का

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : लोक सेर्ा आयोग, मधयमाञ्चल के्रिीय 

लनद्नशनालय, नया ँबानेश्र, काठमाडौं

९९४६ - लनुा खड्का वि. लोक सेिा आयोग, मधयमाञ्चल क्ेत्रीय वनददेशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

निर्णय िं. ९९४६
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 वसतुतः दरिासत दता्न गदा्न र अनतवा्नता्न 
मददँासम्म मनवेमदकाले पेस गरकेो 
प्र्मारपत््मा कुनै तामतवक अनतर नरहकेो 
मसरमत्मा कुनै वसतुमनटि कानूनी आधार 
र काररमबना सोही प्र्मारपत्ले अमनत्म 
नमतजा प्रकाशन हुदँा ्मानयता नपाउन ेभनी 
मवपक्षी लोक सवेा आयोग ्मधय्माञचल 
क्षते्ीय मनदनेशनालयले गरकेो मनर्नय 
सूचनाहरूलाई कानूनसम्मत ्मानन नम्मलन े
हुदँा मनवेमदकाको हक्मा लोक सवेा आयोग 
मनय्मावली, २०६७ को मनय्म १०(५) को 
कानूनी वयवसरा आकमष्नत हुनसकनसे्मते 
देमिन नआउन े।

(प्रकरर नं.७)
 दरिासत सवीकार गरी प्रवेशपत् 

पाइसकेपमछ उक्त परीक्षा उत्ीर्न गरी 
सरकारी सवेा्मा प्रवेश गछु्न भनन ेवैधामनक 
अपेक्षा (Legitimate Expectation) 
मनवेमदका्मा जागतृ भएको हुनछ । उक्त 
अपेक्षाअनरुूप श््म सीप लगाई मलमित 
परीक्षाबाट छनौट भई अनतवा्नता्नस्मते 
मनवेमदकाले मदइसकेको अवसरा्मा 
मनवेमदकाको समपूर्न परीक्षा नै रद्द गनने गरी 
लोक सवेा आयोगको मनर्नय पररपत्का 
आधार्मा मवपक्षी लोक सवेा आयोग 
्मधय्माञचल क्षते्ीय मनदनेशनालयले 
प्रकामशत गरकेो मसफाररस सूचनाहरू 
र मनर्नय उक्त वैधामनक अपेक्षाको 
मसद्धानतस्मतेको प्रमतकूल रहकेो देमिन 
आउन े।

(प्रकरर नं.८)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान् अलधर्क्ाद्य श्ी 
केदारप्रसाद दाहाल र श्ी हरर फुयाल

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् सहनयायालधर्क्ा श्ी 
ररे्तीराज लरिपाठी

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :

आदशे
स.प्र.नया. गोपाल पराजुली : नेपालको 

सलंर्धानको धारा ४६ र १३३ बमोलजम यस अदालतमा 
दायर हुन आएको प्रसततु ररट लनरे्दनको सलंक्प्त तथय 
र आदशे यसप्रकार छ:

मनवेमदकाको मनवेदन बेहोरा
म लनरे्लदकाले एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरी 

प्रालर्लधक तथा वयार्सालयक ताललम परररद ्CTEVT 
बाट जनरल मेलडलसन (H.A.) तहको शैलक्क 
योगयता हालसल गरकेी छु । मैले ए्च.ए. तहमा काम 
गन्ण पाउने गरी लमलत २०७२।३।२० मा सामानय 
ल्चलकतसा (General Medicine) लर्रयको असथायी 
वयर्सायी दता्ण प्रमारपरि ललएकी छु । लर्पक्ी लोक 
सेर्ा आयोग, मधयमाञ्चल के्रिीय लनद्नशनालयले 
लर्ज्ञापन नं.११४२०।०७२/०७३ (खलुा), 
११४२१।०७२/०७३ (मलहला), ११४२६।०७२।७३ 
(लप.के्.) सेर्ा - नेपाल सर्ासथय, समूह - हेलथ इनपे्सन, 
तह - पा्ँचौंअनतग्णग हेलथ अलससटेणट पदको लालग 
लमलत २०७२।१०।२७ को गो.प.मा प्रकालशत खलुला 
समारे्शीसमेतको लर्ज्ञापन प्रकालशत गरकेो लथयो । 
उक्बमोलजमको लर्ज्ञापनमा तोलकएको योगयता मसगँ 
रहेकोले खलुला मलहला, लप.के्. कोटामा म लनरे्लदकाले 
Online माफ्ण त आयोगले तोकेबमोलजमको समयमा 
दरखासत फारम भरकेी लथए ँ। 

मेरो दरखासत आयोगले सर्ीकार गरी मैले 
प्ररे्शपरि प्राप्त गरकेी लथए ँ। ततपश्ात् मसमेतको लालग 
आयोगले लमलत २०७३।२।१ मा लललखत परीक्ा 
ललएको लथयो । यसरी ललएको लललखत परीक्ाको 



235

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

नलतजा लमलत २०७३।५।२३ मा आयोगबाट प्रकालशत 
भयो । लललखत परीक्ाको नलतजामा आयोगले मेरो नाम 
खलुला, मलहला र लप.के्. गरी तीनर्टै कोटाअनतग्णत 
सफल उ्मेदर्ारको सू्चीमा प्रकालशत गरकेो 
लथयो । यसरी प्रकालशत लललखत परीक्ाको सू्चनामा 
नै अनतर्ा्णता्णको लालग सबै कागजातसलहत आउनको 
लालग लमलत २०७३।६।१८ लाई तय गररएको 
लथयो । लनद्नशनालयले मेरो अनतर्ा्णता्णको क्रममा मैले 
पेस गरकेा शैलक्क योगयता एर् ं तोलकएबमोलजमको 
वयर्सायी दता्णस्बनधी प्रमारपरिहरू स्कल हेरी 
रूज ुगन्न काम गरकेो लथयो । 

यसरी अनतर्ा्णता्ण  लदई म आफू लनद्नशनालयबाट 
प्रकालशत हुने सफल उ्मेदर्ारको नलतजा पखकी 
रहेकी लथए । लर्पक्ी लनद्नशनालयबाट मसमेत सगँ 
ललएको अनतर्ा्णता्णको नलतजा लमलत २०७३।७।५ मा 
प्रकालशत भयो । उक्बमोलजम प्रकालशत लसफाररस 
सू्चनाको द्रष्टवयमा मेरो रोल नं.१३१२८४ को परीक्ा 
रद गररएको भनने जनाइएको रहेछ । यसरी रद गनु्णपन्न 
काररमा मैले सर्ासथय वयर्सायी परररदक्ो प्रमारपरि 
दरखासत ्यादलभरि ललइएको र्ा कायम हुनपुन्नमा 
्याद कायम नभएको र्ा दरखासत लमलतभनदा पलछ 
जारी भएको हुनाले नयूनतम तोलकएको सत्ण पूरा 
नभएको भनने उललेख गरी लोक सेर्ा आयोगको 
लमलत २०७३।६।१७ को लनर्णयअनसुार रद गररएको 
भनने उललेख गररएको रहेछ । यसबारमेा मैले आफूले 
Online फम्ण भदा्ण नै सर्ासथय वयर्सायी परररद ्बाट 
लमलत २०७२।३।२० मा प्रमारपरि न्बर B-T 11679 
Med GM साथै राखेकोमा मेरो परीक्ा कसरी रद हुन 
स्छ भनी सोधनी गदा्ण कुनै जर्ाफ लदइएन । 

लललखत परीक्ा ललनपूुर््ण दरखासतउपर 
छानलबन गरी परीक्ाको प्ररे्शपरि प्रतयथकी लनद्नशनालयले 
लदनपुन्न वयर्सथा ऐ. लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, 
२०६७ को लनयम १०(१) मा उललेख छ । यसरी 
प्ररे्शपरि उपलबध गराई लललखत परीक्ा स्पनन भई 

नलतजा प्रकाशनसमेत भइसकेपलछ उक्बमोलजम 
दरखासत र्ा दरखासतको लर्र्ररमा रिलुट भएको भनी 
लनर्णय गन्ण लर्पक्ी लनद्नशनालयले पाउने होइन । 

मैले ए्च.ए.तहको वयर्सायी प्रमारपरि नेपाल 
सर्ासथय वयर्सायी परररदब्ाट लमलत २०७२।३।२० 
प्रमारपरि न्बर B-T 11679 Med GM १ र्र्णको लालग 
प्राप्त गरकेी छु । परररदक्ो उक् प्रमारपरिको द्रष्टवयमा 
प्रमारपरि जारी भएको लमलतले १ र्र्णस्मको लालग 
मानय हुने वयर्सथा छ । उक्बमोलजम मेरो प्रमारपरि 
लमलत २०७३।३।१९ स्म मानय अर्लध रहेको मैले 
प्राप्त गरकेो प्रमारपरिबाट नै दलेखइरहेको छ । मसरहका 
वयलक्हरूको म सरहकै प्रमारपरि पेस गदा्ण लनजहरूको 
परीक्ा रै्ध भएको छ तर मेरो भने रद गन्न लर्पक्ीको 
काय्ण भेदभार्यकु्, सरे्चछा्चारी र बद ्लनयतपूर्ण 
छ । कानूनबमोलजम लदएको प्रमारपरिमा मानय अर्लध 
रहेकोमा सो कुरालाई अनदखेा गरी लललखत परीक्ामा 
उत्तीर्ण भई खलुलासमेतको छनौट ललष्टमा परकेी म 
लनरे्लदकाको परीक्ा नै रद गन्न गरी प्रतयथकीले गरकेो 
लनर्णय दखेादखेी रिलुटपूर्ण र कानूनलर्परीत रहेको छ ।

अताः मेरो दरखासत रै्ध कानूनस्मत रहेको, 
मेरा नाममा जारी भएको ए्च.ए. को ल्चलकतसा लर्रयको 
वयर्सायी प्रमारपरिको अर्लध मानय रलहरहेकोमा सो 
कुरा हेददै नहेरी मेरो परीक्ा रद गन्न गरी लोक सेर्ा 
आयोगको लमलत २०७३।६।१७ को लनर्णय र पररपरिका 
आधारमा लर्पक्ीले लनरे्दकको स्पूर्ण परीक्ास्बनधी 
कारर्ाही रद गन्न गरी लमलत २०७३।७।५ मा प्रकालशत 
गरकेा सू्चनाहरूमा कानूनी रिलुट रहेकोले सलंर्धानको 
धारा १३३(२)(३) बमोलजम उतपे्ररपरको आदशेले 
बदर गरी उक्बमोलजम मेरो दरखासत, लललखत परीक्ा 
एर् ं अनतर्ा्णता्ण  यथार्त् राखी मेरो उ्मेदर्ारको 
उपयु्णक्ताको कानूनबमोलजम हेनु्ण  भनी प्रतयथकीका 
नाममा परमादशेको आदशे जारी गररपाऊँ । साथै 
उपयु्णक्बमोलजमको आदशे जारी हुन समय लागन स्ने  
भएकोले यो लनरे्दनको अलनतम टुङ्गो नलागेस्म 

९९४६ - लनुा खड्का वि. लोक सेिा आयोग, मधयमाञ्चल क्ेत्रीय वनददेशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
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उक्बमोलजम म छनौट भएको पद एर् ंकोटामा अनय 
कसैलाई पलन लनयलुक्को लालग लसफाररस गन्न काम 
नगनु्ण  नगराउन,ु यथालसथलतमा राखन ु भनी सर्वोच्च 
अदालत लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ४१ बमोलजम 
अनतररम आदशे जारी गररपाऊँ ।  

यस अदालतको कारर देिाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? लनरे्लदकाको 

मागबमोलजम उतपे्ररर आदशे लकन जारी हुन ु नपन्न 
हो?  आदशे जारी हुन नपन्न आधार, कारर र प्रमार 
भए सोसमेत खलुाई सू्चना ्याद प्राप्त भएका लमलतले 
बाटाका ्यादबाहेक १५ (पनध्र) लदनलभरि 
महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त लललखत 
जर्ाफ पेस गनु्ण  भनी यो आदशे र ररट लनरे्दनको 
प्रलतलललपसमेत साथै राखी लर्पक्ीको नाममा ्याद 
सू्चना पठाइ जारी गरी लललखत जर्ाफ पर ेर्ा अर्लध 
वयलतत भएपलछ लनयमानसुार पेस गनू्ण । 

साथै लनरे्लदकाले अनतररम आदशे माग 
गरकेो स्बनधमा लर््चार गदा्ण, आफूले रीतपूर््णक 
दरखासतसाथ कागजातहरू पेस गरकेोमा परीक्ा रद 
गररलदएको कारर आफूभनदा कम अकं लयाउने वयलक् 
लसफाररस हुनस्ने भनी लजलकर ललएको, सो अर्सथा 
भएमा लनरे्लदकालाई अपूररीय क्लतको अर्सथासमेत 
रहने र सलुर्धा तथा सनतलुनको दृलष्टकोरबाट समेत 
प्रसततु लनरे्दनको टुङ्गो नलागेस्म छनौट भएको 
पद एर् ंकोटामा अनय कसैलाई पलन लनयलुक्का लालग 
लसफाररस गन्न काम नगनु्ण , नगराउन,ु यथालसथलतमा 
राखन ुभनी सर्वोच्च अदालत लनयमार्ली, २०४९ को 
लनयम ४१(१) बमोलजम लर्पक्ीका नाउमँा अनतररम 
आदशे जारी गररलदएको छ । सोको सू्चना लर्पक्ीलाई 
लदई लनयमानसुार पेस गनू्ण ।

मवपक्षी लोक सवेा आयोग, ्मधय्माञचल क्षते्ीय 
मनदनेशनालयको मलमित जवाफ

लोक सेर्ा आयोगले लमलत २०७३।६।१७ 
मा “नेपाल सर्ासथय सेर्ा, जनरल नलस्णङ्ग समूह, 
पा्ँचौं तह, सटाफ नस्ण पदमा लोक सेर्ा आयोग, 
पूर्ा्णञ्चल के्रिीय लनद्नशनालय, धनकुटाको लललखत 
परीक्ाबाट खलुा, मलहला, मधेशी समूहमा उत्तीर्ण रोल 
नं.३००३२ का उ्मेदर्ार श्ी अनकुुमारी भगतले 
मधेशी समदुायको वयलक् भनी लमलत २०७३।५।२७ 
मा जारी भएको प्रमारपरिका आधारमा लनज उक् 
समदुायको दलेखए तापलन लनजले उक् पदको 
लर्.नं.१०१०१-१०१०६/०७२-७३ को (खलुला तथा 
समारे्शी) का लालग दरखासत आह्ान गदा्ण सू्चनामा 
उललखे भएबमोलजम दरखासत लदने अलनतम ्याद 
(लर्ज्ञापन प्रकालशत भएको लमलतले २१ लदन) लभरि 
समारे्शी समूहको प्रमारपरि पेस नगरकेोले लनजलाई 
मधेशी समारे्शी समूहको उक् पदमा उ्मेदर्ार 
कायम गन्ण नलमलने बेहोरा स्बलनधत लनकायमा लेखी 
पठाउने” भनने लनर्णय भएकोले लोकसेर्ा आयोग, 
अनामनगरको ्च.नं.१९३ लमलत २०७३।६।२१ को 
परिबाट यसतै प्रकृलतका प्रमारपरिस्बनधी लर्रयमा 
उपयु्णक् लनर्णय काया्णनर्यन गन्ण लेखी आएको हुदँा 
यस लनद्नशनालयबाट लमलत २०७३।७।५ मा नेपाल 
सर्ासथय वयर्सायी परररदक्ो प्रमारपरिसमेतका 
प्रमारपरि प्राप्त नगन्न र अनतर्ा्णता्णमा स्कल पेस गरी 
उक् स्कल प्रमारपरिको प्रलतलललप सलंगन नगन्न 
लनरे्लदकालगायतका उ्मेदर्ारहरूको आयोगको 
उपयु्णक् लनर्णय तथा लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, 
२०६७ को लनयम १० को उपलनयम (३) र (५) 
बमोलजम दरखासत फाराम रद गररएको हो ।

आयोगको लमलत २०७२।१०।२७ मा प्रकालशत 
लर्ज्ञापनको द्रष्टवय (झ) मा सर्ासथय सेर्ातफ्ण का 
दरखासत लदने उ्मेदर्ारहरूले दरखासत लदने समयमा 
प्र्चललत कानूनबमोलजम गठन भएको सर्ासथयस्बनधी 
परररदम्ा नाम दता्ण/नर्ीकरर गराएको हुनपुन्नछ । 
अनतर्ा्णता्णको समयमा उक् प्रमारपरिको स्कल / 



237

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

न्कलप्रलत साथमा ललई आउन ु पन्न भनने उललेख 
गरकेो र लनज लनरे्लदकाले अनतर्ा्णता्णमा उपलसथत हुदँा 
उपयु्णक् ्यादलभरिको प्रमारपरि पेस नगरकेो र लनजले 
यस लनद्नशनालयमा पेस गरकेो फाइल (जनु नलतजा 
प्रकाशन गदा्ण नै लसलबनदी गरी रालखएको छ) मा 
समेत उक् लनजले दाबी गरकेो प्रमारपरिको प्रलतलललप 
सलंगन नरहेकोले लनजको ररट दाबी खारजे गररपाऊँ ।  

यस अदालतको अमनत्म आदेश
लनयमबमोलजम पेसीमा ्चढी सनुरु्ाइका 

लालग पेस भएको प्रसततु लनरे्दन र सलंगन लगाउका 
लनरे्दन एर् ंपेस भएका फाइल एर् ंकागजात अधययन 
गररयो । लनरे्लदकातफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान् 
अलधर्क्ाद्य श्ी केदारप्रसाद दाहाल र श्ी हरर 
फुयालले लर्पक्ी लोक सेर्ा आयोग मधयामाञ्चल के्रिीय 
लनद्नशनालयले लर्ज्ञापन नं.११४२०।०७२-०७३, 
११४२१।०७२/०७३ र ११४२६/ ०७२-०७३ बाट 
नेपाल सर्ासथय सेर्ा, हेलथ इ्पे्सन समूह, तह पा्ँचौं, 
पद हेलथ अलससटेणटको लालग लमलत २०७२।१०।२७ 
मा गोरखापरिमा प्रकालशत सू्चनाअनसुार लनरे्लदकाले 
खलुा, मलहला र लपछलडएको के्रिअनतग्णत दरखासत 
दता्ण गरकेी लथइन् । लनरे्लदकाको दरखासत सर्ीकृत भई 
लमलत २०७३।२।१ को लललखत परीक्ामा सल्मललत 
भई आयोगले लमलत २०७३।५।२३ मा प्रकालशत गरकेो 
नलतजामा खलुा, मलहला र लपछलडएको के्रितफ्ण को 
लललखत परीक्ाको सफल उ्मेदर्ारको सू्चीमा 
लनरे्लदका छनौटसमेत भइन । तयसपलछ आयोगले 
लमलत २०७३।६।१८ मा लनरे्लदकाको अनतर्ा्णता्ण  पलन 
ललयो । लनयलुक्का लालग अलनतम लसफाररस गन्न लमलत 
२०७३।७।५ को सू्चनामा रोल नं.१३१२८४ का 
लनरे्लदकाले सर्ासथय वयर्सायी परररद ्को प्रमारपरि 
दरखासत ् यादलभरि ललएकोसमेत नहुदँा भनद ैलोक सेर्ा 
आयोगको लमलत २०७३।६।१७ को लनर्णय र पररपरिका 
आधारमा लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, २०६७ 

को लनयम १० को उपलनयम (३) र (५) बमोलजम 
लनरे्लदकाको दरखासतसमेत के्रिीय लनद्नशनालयबाट 
लमलत २०७३।७।५ मा रद गररयो । लनरे्लदकाले 
दरखासत दता्ण गदा्ण नै सर्ासथय वयर्सायी परररदब्ाट 
लमलत २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमारपरि नं. 
B-T 11679 Med GM र तयसकै लनरनतरतामा 
१६।०७।२०१६ मा प्रमारपरि नं. B - 7805 Med 
GM को प्रमारपरि प्राप्त गरी पेस गरकेो अर्सथा 
छ । लललखत परीक्ा ललनपूुर््ण परकेो दरखासतको 
छानलबन गरी आर्शयक कागजपरि सलंगन भएको 
सर्ीकार गरी लललखत परीक्ा ललई नलतजासमेत प्रकाशन 
भएको र अनतर्ा्णता्णसमेत ललई सकेपलछ दरखासत 
लर्र्ररमा रिलुट भएको भनी लनरे्लदकाको दरखासत 
रद गरकेो लर्पक्ी लनद्नशनालयको लमलत २०७३।७।५ 
को लसफाररस सू्चनासमेत सरे्चछा्चारी लर्रे्कहीन 
एर् ंलोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, २०६७ को लनयम 
१०(१) प्रलतकूल हुदँा उतपे्रररको आदशेले बदर गरी 
लनरे्दकको दरखासत, लललखत परीक्ा एर् ं अनतर्ा्णता्ण  
यथार्त् राखी कानूनबमोलजम नलतजा प्रकाशन गनु्ण  
भनी परमादशेको आदशेसमेत जारी गररपाउ ँ भनी 
बहस गनु्णभयो । 

यसैगरी लर्पक्ी लोक सेर्ा आयोग 
मधयमाञ्चल के्रिीय लनद्नशनालयका तफ्ण बाट उपलसथत 
लर्द्ान् सहनयायालधर्क्ा श्ी ररे्तीराज लरिपाठीले 
सर्ासथय वयर्सायी परररद ्को प्रमारपरि अनतर्ा्णता्णमा 
आउदँा लनरे्लदकाले पेस गन्ण सकेकी छैनन् । लललखत 
परीक्ा र अनतर्ा्णता्णमा सल्मललत गराइए पलन लोक सेर्ा 
आयोग लनयमार्ली, २०६७ को लनयम ९(३) अनसुार 
लर्ज्ञापन प्रकालशत भएको लमलतले २१ लदनपलछ हालसल 
गरकेो ताललम अनभुर्को प्रमारपरिलाई मानयता 
लदन नलमलने कानूनी वयर्सथा छ । लनरे्लदकाले उक् 
्यादलभरि प्रमारपरि पेस नगरकेो कारर लनरे्लदकाको 
दरखासतमा तोलकएको नयूनतम सत्ण पूरा नभएको 
दलेखदँा परीक्ा रद गन्न गरी लमलत २०७३।७।५ मा 

९९४६ - लनुा खड्का वि. लोक सेिा आयोग, मधयमाञ्चल क्ेत्रीय वनददेशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
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प्रकालशत गरकेो लसफाररस सू्चनासमेत कानूनस्मत 
हुदँा लनरे्दन खारजे गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो । 

लनरे्लदकाको लनरे्दन दाबी लर्पक्ीबाट प्रसततु 
लललखत जर्ाफ र दरैु्तफ्ण का लर्द्ान् सहनयायालधर्क्ा 
र लर्द्ान् अलधर्क्ाहरूले गनु्णभएको उपयु्णक् बहस 
लजलकरलाई दृलष्टगत गरी लोक सेर्ा आयोग मधयमाञ्चल 
के्रिीय लनद्नशनालयको सू्चना नं.४१/०७३-०७४, 
४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ लमलत २०७३।७।५ 
को सू्चनाहरूको द्रष्टवयको ३ नं. र २ नं. अनसुार 
लनरे्लदकाको परीक्ा रद गन्न गरी गरकेो लनर्णय र सो 
का आधारमा गररएका लसफाररस सू्चनाहरू बदर हुने 
हो होइन र मागबमोलजमको परमादशेको आदशेसमेत 
जारी हुनस्ने हो र्ा होइन भनने स्बनधमा लनर्णय 
लदनपुन्न दलेखन आयो । 

२. यसमा लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण लनरे्लदका 
लनुा खड्काले लर्पक्ी लोक सेर्ा आयोग मधयमाञ्चल 
के्रिीय लनद्नशनालयले नेपाल सर्ासथय सेर्ा, हेलथ 
इ्पे्सन समूह, तह पा्ँचौंअनतग्णत हेलथ अलससटेणट 
पदको लालग लमलत २०७२।१०।२७ मा गोरखापरिमा 
प्रकालशत लर्ज्ञापन नं.११४२०-११४२६/०७२-
०७३ को सू्चनाअनसुार तोलकएका सत्ण पूरा गरी खलुा, 
मलहला र लपछलडएको के्रितफ्ण  दरखासत दता्ण गरकेो 
दलेखनछ । लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, २०६७ 
को लनयम १० को उपलनयम (१) ले तयसरी दरखासत 
दता्ण गन्न उ्मेदर्ारले पेस गरकेो दरखासत फाराम रीत 
पगेु नपगुको छानलबन गन्न, ऐ. उपलनयम २ ले छानलबन 
गदा्ण रीतपूर््णकको दलेखएमा परीक्ा प्ररे्शपरि उपलबध 
गराउने, ऐ. उपलनयम (३) र (४) अनसुार लर्ज्ञापन गदा्ण 
तोलकएका सत्ण पूरा नभई रीत नपगेुको भएमा सर्ीकृत 
नगररने र ऐ.उपलनयम (५) ले प्ररे्शपरि जारी भएपलछ 
कुनै उ्मेदर्ारको दरखासत फाराम रीतपूर््णकको 
नदलेखएमा तयसतो दरखासत फाराम जनुसकैु 
अर्सथामा पलन रद गन्ण सलकनेछ भनी कानूनी वयर्सथा 
गरकेो दलेखनछ । मालथ उललललखत लनयम १० अनसुार 

छानलबन गदा्ण लनरे्लदकाको दरखासत रीत पगेुको 
भनी आयोगले सर्ीकृत गरी लनरे्लदकालाई प्ररे्शपरि 
लदएको, लमलत २०७३।२।१ मा लनजलाई लललखत 
परीक्ामा समारे्श गराएको, लमलत २०७३।५।२३ मा 
लललखत परीक्ाको नलतजा प्रकाशन गदा्ण लनरे्लदका 
तीनर्टा कोटामा सफल भएको र लमलत २०७३।६।१८ 
मा लनरे्लदकाको अनतर्ा्णता्णसमेत लर्पक्ी के्रिीय 
लनद्नशनालयले ललइसकेको दलेखनछ । अनतर्ा्णता्णस्म 
आइपगुदा लनरे्लदकाले पेस गरकेो सर्ासथय वयर्सायी 
परररदक्ो प्रमारपरिलाई लर्पक्ीले अनयथा 
भननसकेको पाइदँनै । यस तथयलाई लर्पक्ीले लललखत 
जर्ाफमा सर्ीकार नै गरकेो पाइनछ । लललखत परीक्ा 
र अनतर्ा्णता्णको प्राप्ताङ्क जोडी योगयताक्रमानसुार 
लनयलुक्का लालग लसफाररस गन्न सू्चना नं. ४१/०७३-
०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ लमलत 
२०७३।७।५ को सू्चनाहरूको द्रष्टवयको ३ नं. र २ 
नं. मा सनिेसदकाको रोल नं.१३१२८४ िमेत सिास्थय 
वयििायरी िररषदड को प्रमाणित् दरखासत मयादसभत् 
सलइएको िा कायम भएको िुनुिननेमा मयादमा कायम 
नभएको िा दरखासतको समसतभनदा िस् जाररी भएको 
दसेखएको िुनाले तोसकएको नययूनतम ित्ग ियूरा नभएको 
िुदँा लोक िेिा आयोगको समसत २०७३।६।१७ को 
सनण्गय त्ा लोक िेिा आयोग सनयमािलरी, २०६७ 
को सनयम १० को उिसनयम (३) र (५) बमोसजम रद्द 
गररएको” भनी उललेख गरी उक् नलतजा प्रकाशन गदा्ण 
लनरे्लदकालाई समारे्श गराएको दलेखदँनै ।

३. लनरे्लदकाले नेपाल सर्ासथय वयर्सायी 
परररद ् बासँबारी काठमाडौंबाट लमलत २०७२।३।२० 
मा B-T 11679 Med GM को असथायी प्रमारपरि 
१ र्र्णका लालग र तयसैको लनरनतरता सर्रूप 
१६।०७।२०१६ मा प्रमारपरि नं. B - 7805 Med 
GM को सथायी प्रमारपरि लनरे्दनसाथ समारे्श गरकेो 
दलेखनछ । लयनै प्रमारपरिहरू अनतर्ा्णता्णमा समेत लगेको 
र ती प्रमारपरिलाई मानयता लदई लर्पक्ी लनद्नशनालयले 
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लनरे्लदकाको अनतर्ा्णता्णसमेत लमलत २०७३।६।१८ मा 
ललइसकेको भनी लनरे्लदकाले लजलकर ललएको अर्सथा 
छ ।

४. दरखासत परपेलछ लर्पक्ी लनद्नशनालयले 
लनरे्लदकाको दरखासतउपर छानलबन गरी रीतपूर््णकको 
दरखासत ठहराई सर्ीकृत गरी लललखत परीक्ा एर् ं
अनतर्ा्णता्णमा समेत लनरे्लदकालाई सहभागी गराइएबाट 
उक् प्रमारपरिको सतयतामा लर्र्ाद रहेको दलेखदँनै । 
अलनतम नलतजा प्रकाशन गन्न क्रममा लनरे्लदकाको रोल 
नं.१३१२८४ लाई बाहेक गन्न गरी लमलत २०७३।७।५ 
मा प्रकालशत भएको लसफाररस सू्चनाहरूमा उक् 
प्रमारपरिलाई गैरकानूनी भनी प्रशन खडा गन्णसकेको 
लसथलत छैन । यसबाट लनरे्लदकाले पेस गरकेा उक् 
प्रमारपरिहरू स्कली र सदे सा्ँचो रहेको भनने नै 
दलेखन आउछँ । 

५. अब लर्पक्ी लनद्नशनालयले लमलत 
२०७३।७।५ मा प्रकालशत गरकेो लसफाररस  
सू्चनाहरूमा लनरे्लदकालाई समारे्श नगदा्ण दरखासत 
फारम दता्ण गन्ण तोलकएको ् याद सू्चना प्रकालशत भएको 
लमलतले ्यादलभरि लनरे्लदकाले प्रमारपरि प्राप्त गरकेो 
दलेखएन भनी आधार ग्रहर गरकेो हुदँा सोतफ्ण  हेनु्णपन्न 
दलेखयो । पदपूलत्णका लालग लर्ज्ञापन लमलत 
२०७२।१०।२७ मा प्रकालशत भएको दलेखनछ । 
सोअनरुूप खलुा, मलहला र लपछलडएको के्रितफ्ण को 
हेलथ अलससटेणट पदमा लमलत २०७२।११।१३ मा 
लनरे्लदकाले दरखासत दता्ण गरकेो पाइयो । लनरे्लदकाले 
सर्ासथय वयर्सायी परररद ्बाट लमलत २०७२।३।२० 
मा जारी भएको प्रमारपरिको १ र्र्न ्याद अर्लधलभरि 
नै उक् प्रमारपरि पेस गरी दरखासत दता्ण गरकेो लसथलत 
हुदँा दरखासत दता्ण हुदँा रीत नपगुी दता्ण भएको भनन 
लमलने अर्सथा छैन । लर्ज्ञापनअनसुारको पदका लालग 
आर्शयक पन्न नयूनतम योगयता लनरे्लदकाले हालसल 
गरकेो भननेमा लर्र्ाद छैन । लशक्ा हालसल गरपेलछ 
सरकारी सेर्ाका लालग हुने प्रलतसपधा्णमा सलंगन हुन 

आफूले प्राप्त गरकेो सर्ासथय वयर्सायी परररदक्ो 
पलहलो प्रमारपरिको ्याद लमलत २०७३।३।१९ 
स्म मारि भएको कारर लनरनतरताको लालग 
लनरे्लदकाले पनुाः १६।०७।२०१६ मा प्रमारपरि नं. 
B - 7805 Med GM को अकवो सथायी प्रमारपरि 
सर्ासथय वयर्सायी परररद ्बाट प्राप्त गरी पेस गरकेो 
दलेखनछ । उक् प्रमारपरिका आधारमा लनरे्लदकालाई 
लललखत परीक्ामा समारे्श, उत्तीर्ण र लनरे्लदकाको 
अनतर्ा्णता्णसमेत लर्पक्ी लनद्नशनालयले ललइसकेको 
अर्सथा हुदँा लर्ज्ञालपत पदको लालग उक् प्रमारपरिले 
मानयता नपाएको र्ा नपाउने भनन लमलने दलेखदँनै ।

६. बहसको क्रममा लर्द्ान् सहनयायालधर्क्ाले 
लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, २०६७ को लनयम ९ 
को उपलनयम (३) र ऐ. लनयमार्लीको लनयम १० को 
उपलनयम (५) को आधारमा लनरे्लदकाको दरखासत रद 
गनु्ण  परकेो भनी लजलकर ललएको सनदभ्णमा उक् कानूनी 
वयर्सथा प्रसततु लर्र्ादमा आकलर्णत हुनस्छ स्दनै 
भननेतफ्ण  हेनु्णपन्न हुन आयो ।

“लनयम ९(३) 
सनयम ७ को उिसनयम (२) बमोसजम सदइएको 

असनतम मयादिस् प्राप्त िुने शैसषिक योगयता, तासलम, 
अनुभि िा िेिा अिसि गणना गररने ् ैन” भनने उललेख 
भएको पाइनछ । लनयम ७(२) मा पलहलो पटक लर्ज्ञापन 
प्रकाशन भएको लमलतले २१ लदनस्मको दरखासत 
बझुाउने ्याद लदनपुन्न र उक् ्यादलभरि दरखासत दता्ण 
गदा्ण सलंगन गनु्णपन्न भनी तोलकएका शैलक्क योगयता र 
ताललमसमेतका प्रमारपरि दरखासतसाथ सलंगन गन्ण 
नसकेमा पलछ पेस गरकेा प्रमारपरिले मानयता नपाउने 
भनने कानूनी वयर्सथा रहेको दलेखनछ । लनरे्लदकाले 
दरखासत दता्ण गदा्ण सर्ासथय वयर्सायी परररदब्ाट 
लमलत २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमारपरि 
पेस गरकेो, उक् प्रमारपरिलाई मानयता प्रदान गरी 
दरखासत सर्ीकृत भएको र लनरे्लदकाले परीक्ा प्ररे्शपरि 
पाएकोसमेत हुदँा उक् कानूनी वयर्सथा प्रलतकूल 

९९४६ - लनुा खड्का वि. लोक सेिा आयोग, मधयमाञ्चल क्ेत्रीय वनददेशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
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सू्चना प्रकालशत भएका लमलतले ्यादलभरि लनरे्लदकाले 
सर्ासथय वयर्सायी परररदक्ो प्रमारपरि पेस नगरकेो 
भनन लमलेन । यसबाट लोक सेर्ा आयोग लनयमार्ली, 
२०६७ को लनयम ९(३) ले गरकेो कानूनी वयर्सथाको 
प्रलतकूल सर्ासथय वयर्सायी परररदब्ाट जारी गरकेो 
प्रमारपरि साथै नराखी लनरे्लदकाले दरखासत दता्ण 
गरकेो भनी लनरे्लदकाको रोल नं. अलनतम नलतजा 
प्रकालशत गदा्ण रद गरकेो लर्पक्ी लनद्नशनालयको लनर्णय 
एर् ंसू्चना रिलुटपूर्ण रहेको दलेखन आयो ।   

लनयम १०(५) उिसनयम (१) मा जुनिुकै कुरा 
लेसखएको भए तािसन िररीषिा प्रिेशित् जाररी भएिस् कुनै 
उममेदिारको दरखासत फाराम ररीतियूि्गकको नदसेखएमा 
तयसतो दरखासत फाराम जुनिुकै अिस्ामा िसन रद्द 
गन्ग िसकने्” भनी उललेख भएको पाइनछ । प्रसततु 
कानूनी वयर्सथाले प्रार्भमा उ्मेदर्ारको दरखासत 
छानलबन गदा्ण रीतपूर््णकको मानी प्ररे्श परीक्ा जारी 
गररएको तर पलछ रीतपूर््णकको नदलेखएमा जनुसकैु 
अर्सथामा रद गन्ण सलकने अलधकार लर्पक्ीलाई प्रदान 
गरकेो दलेखन आउछँ । लललखत जर्ाफ एर् ं लमलत 
२०७३।७।५ को लसफाररस सू्चनामा नेपाल सर्ासथय 
वयर्सायी परररदक्ो प्रमारपरि दरखासत ्यादलभरि 
प्राप्त नगरकेो आधारमा लनरे्लदकाको दरखासत रद 
गररएको भनी लर्पक्ीले लजलकर ललएको पाइयो । उक् 
लनयमार्लीमा रहेका समग्र कानूनी वयर्सथाको अधययन 
गदा्ण सामानयताः ्यादलभरि दता्ण भएका दरखासतउपर 
छानलबन गरी रीत नपगेुका दरखासतलाई तयही समयमा 
नै बाहेक गरी प्ररे्शपरि जारी नगन्न पलहलो कत्णवय 
दरखासतउपर छानलबन गन्न लर्पक्ी लनद्नशनालयको 
रहेको दलेखनछ । लर्ज्ञापनबाट माग गररएको सेर्ाका 
लालग योगयता नै नपगेुको, कानूनको दखेादखेी रिलुट 
गरी झु् याई कुनै उ्मेदर्ारले दरखासत दता्ण गराएको 
रहेछ र पररपूरर हुन नस्ने तयसतो प्रकारको ग्भीर 
रिलुट प्रार्भमा छानलबन गदा्ण पत्ता लगाउन नसलकएमा 
प्ररे्शपरि जारी गररसकेपलछ पलन तयसतो उ्मेदर्ारको 

दरखासत रद गन्न लर्शेर अलधकार यस उपलनयमले 
लर्पक्ीलाई प्रदान गरकेो नै दलेखनछ ।

७. लर्शेर अलधकारको प्रयोग गरी लनर्णय गदा्ण 
जलहले पलन उक् लनर्णयबाट मका्ण पन्न वयलक्ले गरकेो 
काय्ण कुन सतरको हो, योगयता नै नभएको वयलक्ले 
जानाजानी योगय छु भनी दरखासत गरकेो हो होइन सो 
कुराको लनलश्त गररे मारि आफँैले दरखासत सर्ीकृत 
गरी ललएको लललखत परीक्ा, प्रकाशन गरकेो नलतजा 
र ललइसकेको अनतर्ा्णता्णसमेतको स्पूर्ण कारर्ाहीबाट 
उक् वयलक्लाई र्लञ्चत गन्न गरी लनर्णय गररन ु पछ्ण  । 
लनरे्लदकाले दरखासत दता्ण गदा्ण झटु्ा लर्र्रर उललेख 
गरकेो अर्सथा भएमा मारि तयसता कुरालाई महत्र्पूर्ण 
रिलुट मालननछ र तयसतो लनरे्लदकाको हकमा गलत 
लर्र्रर पेस गरकेो मानी लनजको दरखासत र भइसकेको 
परीक्ास्बनधी स्पूर्ण कारर्ाही रद हुनस्छ । 
परनत ु यहा ँ लर्ज्ञालपत पदको लालग ्चालहने योगयता 
लनरे्लदकामा नरहेको भनन लर्पक्ीले सकेको छैन । लमलत 
२०७२।१०।२७ मा प्रकालशत लर्ज्ञापनको द्रष्टवयको 
(ख) मा सवास्थ्य सवेाको हकमा सवास्थ्य सवेा ऐन, 
२०५३ को दफा १२ बमोकजम अ्योग्य नभएको 
हुनपुननेछ  भनने सत्ण तोलकएको दलेखनछ । उक् ऐनको 
दफा १२ (घ) मा प्रचकित कानूनबमोकजम स्ापना 
भएको सवास्थ्यसमबनधी व्यवसा्यी पररषदम्ा 
नाम दतानु नभएका र नाम दतानु नवीकरण नभएका 
उ्मेदर्ारहरू सर्ासथय सेर्ाको पदमा लनयलुक्का 
लालग अयोगय हुने भनी रोक लगाएको पाइनछ । सोही 
कानूनअनरुूप लनरे्लदकाले नेपाल सर्ासथय वयर्सायी 
परररदम्ा नाम दता्ण गरी लमलत २०७२।३।२० मा B-T 
11679 Med GM को प्रमारपरि प्राप्त गरकेो र उक् 
प्रमारपरिको लनरनतरता सर्रूप १६।०७।२०१६ 
मा प्रमारपरि नं. B - 7805 Med GM को अकवो 
सथायी प्रमारपरि प्राप्त गरी नर्ीकरर गरकेो 
लमलसल सलंगन प्रमारपरिका प्रलतलललपबाट दलेखन 
आउछँ । लनरे्लदकाले प्राप्त गरकेा उक् प्रमारपरिहरूलाई 
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न्कली भनी लर्पक्ीले लललखत जर्ाफमा लजलकर ललन 
नसकेको हुदँा ती प्रमारपरिहरूलाई सर्ासथय सेर्ा ऐन, 
२०५३ को दफा १२(घ) बमोलजमको रीत नपगेुको 
भनन लमलने दलेखदँनै । यसरी कानूनले तोकेको लनकाय 
नेपाल सर्ासथय वयर्सायी परररदब्ाट लनरे्लदकाले 
दरखासत दता्ण गनु्णभनदा अगारै् प्रमारपरि पाएको, 
सोही प्रमारपरिका आधारमा दरखासत लदएको र उक् 
दरखासत सर्ीकृत गरी लललखत परीक्ामा सलंगन गराई 
लर्पक्ीले लनरे्लदकाको अनतर्ा्णता्णसमेत ललइसकेको 
दलेखयो । र्सततुाः दरखासत दता्ण गदा्ण र अनतर्ा्णता्ण  
लददँास्म लनरे्लदकाले पेस गरकेो प्रमारपरिमा कुनै 
तालतर्क अनतर नरहेको लसथलतमा कुनै र्सतलुनष्ट 
कानूनी आधार र काररलबना सोही प्रमारपरिले अलनतम 
नलतजा प्रकाशन हुदँा मानयता नपाउने भनी लर्पक्ी 
लोक सेर्ा आयोग मधयमाञ्चल के्रिीय लनद्नशनालयले 
गरकेो लनर्णय सू्चनाहरूलाई कानूनस्मत मानन 
नलमलने हुदँा लनरे्लदकाको हकमा लोक सेर्ा आयोग 
लनयमार्ली, २०६७ को लनयम १०(५) को कानूनी 
वयर्सथा आकलर्णत हुनस्नेसमेत दलेखन आएन ।

८. लनरे्लदकाले पेस गरकेो सर्ासथय वयर्सायी 
परररद ्को प्रमारपरिलाई कानूनस्मत ठहरयाई उक् 
दरखासत लर्पक्ी आफँैले सर्ीकृत गरी प्ररे्शपरिसमेत 
जारी भएपलछ उक् लर्ज्ञालपत पदको सेर्ामा प्ररे्श गन्न 
लर्शेर ्चाहना सर्रूप लनरे्लदकाले आलथ्णक, बौलद्धक 
लगानी गरी परीक्ासमेत लदइसकेको लसथलत छ । 
यसरी दरखासत सर्ीकार गरी प्ररे्शपरि पाइसकेपलछ 
उक् परीक्ा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेर्ामा प्ररे्श गछु्ण  
भनने रै्धालनक अपेक्ा (Legitimate Expectation) 
लनरे्लदकामा जागतृ भएको हुनछ । उक् अपेक्ाअनरुूप 
श्म सीप लगाई लललखत परीक्ाबाट छनौट भई 
अनतर्ा्णता्णसमेत लनरे्लदकाले लदइसकेको अर्सथामा 
लनरे्लदकाको स्पूर्ण परीक्ा नै रद गन्न गरी लोक सेर्ा 
आयोगको लनर्णय पररपरिका आधारमा लर्पक्ी लोक 
सेर्ा आयोग मधयमाञ्चल के्रिीय लनद्नशनालयले लमलत 

२०७३।७।५ मा प्रकालशत गरकेो लसफाररस सू्चनाहरू 
र लनर्णय उक् रै्धालनक अपेक्ाको लसद्धानतसमेतको 
प्रलतकूल रहेको दलेखन आयो ।

९. तसथ्ण, मालथ उललललखत कानूनी आधार 
र काररबाट लनरे्लदका लनुा खड्काको प्ररे्शपरि रोल 
नं.१३१२८४ को दरखासतसमेत रद गन्न गरी लोक 
सेर्ा आयोगको लमलत २०७३।६।१७ को लनर्णय 
पररपरि र सोका आधारमा लर्पक्ी लोक सेर्ा आयोग 
मधयमाञ्चल के्रिीय लनद्नशनालय काठमाडौंबाट सू्चना 
नं.४१/०७३-०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ 
लमलत २०७३।७।५ मा प्रकालशत सू्चनाहरूको द्रष्टवय ३ 
नं. र २ नं. मा उललललखत बेहोरासमेत कानूनी रिलुटपूर्ण 
हुदँा लनरे्लदकाका हकमा उतपे्रररको आदशेद्ारा बदर 
गररलदएको छ । अब यी लनरे्लदकाको हकमा रद गररएको 
लललखत परीक्ाको नलतजा तथा अनतर्ा्णता्ण  यथार्त् 
राखी अनतर्ा्णता्ण  ललन ु पन्न भए ललन ु र्ा अनतर्ा्णता्ण  
ललइसकेको भए जो जे अकं प्राप्त गररसकेको छ सोको 
नलतजा प्रकालशत गनु्ण  र उत्तीर्ण भए कानूनबमोलजम 
लनयलुक्का लालग लसफाररससमेत गनु्ण  भनी लर्पक्ी लोक 
सेर्ा आयोग मधयमाञ्चल के्रिीय काया्णलय काठमाडौंको 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी गररलदएको छ । 
यो आदशेको प्रलतलललपसलहतको जानकारी लर्पक्ीलाई 
लदई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार 
अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू ।  

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. प्रकाशमान लसहं राउत

इजलास अलधकृताः कलपलमरी गौतम
इलत सरं्त् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

९९४६ - लनुा खड्का वि. लोक सेिा आयोग, मधयमाञ्चल क्ेत्रीय वनददेशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
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लतसर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
स.का.म.ुप्रधाननयायाधीश श्ी दीपकराज जोशी  

माननीय नयायाधीश श्ी ड्बरबहादरु शाही 
फैसला लमलत : २०७४।१२।२६

०७१-CI-०५५२

मदुा : नामसारी

र्ादी : काठमाडौं लजलला धम्णसथली गा.लर्.स. र्डा नं. 
७ बसने लडलकुमारी लतलमललसनासमेत

लर्रूद्ध
प्रलतर्ादी : का.लज. धम्णसथली गा.लर्.स. र्डा नं. ७ 

बसने बलराम लतलमललसनासमेत

 हकबेहकको प्रश्नको समबनध्मा अदालतले 
प्र्मार बुझी सोको ्मलूयाङ्कन गरी फैसला 
गरबे्मोमज्म स्सेतालाई अद्ावमधक गनु्नपनने 
दामयतव एव ं मजम्मवेारी स्सेता राखन े
काया्नलयको रहकेो हुनछ । तसर्न कुनै 
पमन काया्नलयलाई जुन का्मका लामग 
कानूनले अमधकार मदएको छ, सो काय्न ्मात् 
गनु्नपद्नछ । अमधकारमवहीन वा 
अमधकारभनदा बामहर गई गरकेो जोकसैको 
का्म कारवाहीले कानूनी ्मानयता पाउन 
नसकन े। 

(प्रकरर नं.४)
 ्मालपोत काया्नलयले जगगाको ना्मसारी 

गदा्न मववादरमहत अवसरा्मा मलइएको 
दाबी्मा कानूनब्मोमज्म ना्मसारी मनर्नय 
गनु्नपनने हुनछ । ना्मसारी गदा्न ्मालपोत 
काया्नलय्मा रहकेो स्सेताको आधार्मा एव ं

मववाद नरही हकबेहकको प्रश्न स्मावेश 
नभएको अवसरा्मा ्मात् एक वयमक्तको 
नाउँ्मा रहकेो जगगा अकको वयमक्तको नाउँ्मा 
ना्मसारी गन्न मनर्नय गन्न सकन े।

(प्रकरर नं.५)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी गगंा प्रसाई
प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : 
अर्लल्बत नलजर :
 ने.का.ि. २०१७, लन.नं.११५
 ने.का.ि. २०७१, अकं ९, प.ृ५५७

स्बद्ध कानून : 

सरुू लनर्णय गन्न :
मालपोत अलधकृत श्ी गोपाल लगरी
मालपोत काया्णलय लडललीबजार काठमाडौं

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
माननीय नयायाधीश श्ी सषुमालता माथेमा
माननीय नयायाधीश श्ी रतनबहादरु बाग्चनद

फैसला
स.का.्म.ुप्र.नया.दीपकराज जोशी : नयाय 

प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोलजम यसै 
अदालतको अलधकार के्रिलभरि पन्न प्रसततु मदुाको 
सलंक्प्त तथय एर् ंठहर यसप्रकार छाः

का.लज. धम्णसथली गा.लर्.स. र्डा नं. ७ख 
लक.नं.५८ के्. फ. ०-८-१ र ऐ.को लक.नं.५७ को 
के्.फ.५-८-०-० जगगा लमलत १९८८।९।२० को 
ललखत तथा लमलत २००२।१२।४ को अशंबनडाको 
ललखतले बाजे ्ेचतनाथ लतलमललसनाको भागमा परी 
लनजको लमलत २०४३।९।७ मा र बजयै मानकुमारी 
लतलमललसना पलन पलहला नै परलोक भइस्न ुभएको 
पीता टंकप्रसाद लतलमललसनाको लमलत २०६३।११।९ 
मा परलोक भइस्न ुभएको तथा बढुा बाजे काशीनाथ 

निर्णय िं. ९९४७
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लतलमललसनाको पलहला नै कालगलतले परलोक 
भइसकेको हुदँा अशंबनडामा समेत उललललखत  
ल्चसापानी खला भनने खेत नै नापीका बखत ५७ र 
लक.नं. ५८ कायम भएकोले उललललखत जगगाका 
हक खाने हकदार आमा लडलकुमारी लतलमललसना-१, 
कानछी आमा ल्चनाकुमारी लतलमललसना-१, छोरा 
उपेनद्रपरुूर लतलमललसना-१, ऋलर लतलमललसना, 
परमेश्र लतलमललसना, सरुज लतलमललसना र म हररओम 
लतलमललसना मारि भएको हुदँा हाम्ा नाउमँा सयंकु् 
नामसारी गररपाउ ँभनने हररओम लतलमललसनासमेतको 
लमलत २०६७।०३।०१ को लनरे्दन दाबी ।

नामसारी माग भएको जगगा मोही ्ेचतनाथ 
लतलमललसना जगगाधनी काशीनाथ लतलमललसनाको 
नाममा दता्ण से्सता कायम भई रो्का नभएको ।

जगगा रहेको तथा लनरे्दक पक् लर्पक्को 
बसोबाससमेत भएको धम्णसथली गा.लर्.स. 
काया्णलयबाट लनरे्दक पक्हरू जर्ान ७ को सयंकु् 
नाममा नामसारी गरी लदन सो काया्णलयको ्च.नं.२३४२ 
लमलत २०६७।२।३१ बाट लसफाररस भई आएको ।

हकदाबी स्बनधमा गो.प. दलैनक र सथानीय 
सतरमा समेत सार््णजलनक सू्चना प्रकालशत गदा्ण 
लर्पक्ी लनरे्दकले काशीनाथ लतलमललसनाका ३ भाइ 
छोरा ्ेचतनाथ, लशर्प्रसाद र भर्नाथ लतलमललसना 
भएको । ्ेचतनाथ लतलमललसनाका हकदार पक् / 
लनरे्दक जर्ान ७ रहेका । लशर् प्रसादतफ्ण  हामी र्ादी 
/ लनरे्दक होमकुमारी, माधर्, रामप्रसाद गरी जर्ान-३ 
र भर्नाथतफ्ण  बलराम र रामेशर्र-२ जर्ान भएको र 
काशीनाथ लतलमललसनाको लजउनी जगगा हुदँा हामी सबै 
हकदारको समान हक लागने हुदँा सबै हकदारको सयंकु् 
नाममा नामसारी गररपाउ ँभनी लनरे्दन लजलकर ।

यसमा न्कल पजुा्ण लतरोभरो, स्कल 
अशंबनडा ललखत पेस गरकेो, बाब ुकाशीनाथको जगगा 
जोतकमोद गरकेो आधार ललदँा ्ेचतनाथले नै बाब ु
काशीनाथ लतलमललसनालाई सगँ राखेको माननपुन्न 

भएबाट लनजैले पालनपोरर गरकेो वयर्हार प्रमारबाट 
दलेखदँा लनरे्दक हररओम लतलमललसनासमेत जर्ान ७ 
को नाममा मलुकुी ऐन अपतुालीको १ नं. र ११ नं. 
बमोलजम सयाहार स्भार गरकेो आधारमा धम्णसथली 
७ 'ख' लक.नं. ५७ र ५८ काशीनाथ  लतलमललसनाबाट 
नामसारी हुने ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको मालपोत 
काया्णलय लडललीबजारको लमलत २०७०।०८।२७ को 
फैसला ।

सगोलको अशंबनडा लागने स्पलत्तमालथ 
समान तहका सबै अलंशयारहरूको बराबर हैलसयत रहने 
हुदँा सो स्पलत्तबाट कुनै एक अलंशयारको एकलौटी 
भाग लागने र्ा कसैलाई बाहेक गन्ण नलमलने हुदँा हामी 
पनुरारे्दकहरूलाई समेत अपतुाली हकदार कायम 
गरी लर्र्ालदत लक.नं. ५७ र लक.नं. ५८ का जगगाहरू 
हाम्ो नाममा समेत नामसारी गरी नयाय लनरूपर 
गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादीहरू बलराम 
लतलमललसनासमेत ५ जनाको तफ्ण बाट पनुरारे्दन 
अदालत पाटनमा पन्ण आएको सयंकु् पनुरारे्दन परि ।

यसमा लर्र्ालदत जगगाको हकबेहकको प्रशन 
उठेको अर्सथामा मालपोत काया्णलय लडललीबजार 
काठमाडौंबाट लमलत २०७०।०८।२७ मा भएको लनर्णय 
के्रिालधकारको आधारमा फरक पन्णस्ने दलेखदँा 
मलुकुी ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. तथा पनुरारे्दन अदालत 
लनयमार्ली, २०४८ को लनयम ४७ बमोलजम प्रतयथकी 
लझकाई आए र्ा अर्लध वयलतत भएपलछ लनयमानसुार 
पेस गनू्ण ।

मालपोत काया्णलय काठमाडौंबाट भएको 
लनर्णयउपर मूलताः ज.प. को २(क) र अपतुालीको 
१ र ११ नं. बमोलजम भएको लनर्णयउपर पनुरारे्दन 
लागने कानूनी वयर्सथा छैन । मालपोत काया्णलयले 
पनुरारे्दन जाने भने तापलन पक्ले आफनो हक पलह्चान 
गनु्णपन्नमा नगरी अनलधकृत लनकायमा भएको दाबीले 
कानूनी मानयता पाउदँनै । लर्र्ादको जगगामा लर्पक्ीको 
कुनै हकदयैा छैन । दाबी गन्ण पाउने हद्यादसमेत 

९९४७ - वडलकुमाररी वतवमव्सनासमते वि. बलराम वतवमव्सनासमते
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अपतुालीको २० नं. ले प्रदान गददैन । यी सबै आधार 
र काररबाट लर्पक्ीको पनुरारे्दन लजलकर पगुन नस्ने 
भएकाले खारजे गरी इनसाफ पाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादीहरूका तफ्ण बाट पन्ण आएको सयंकु् लललखत 
जर्ाफ ।

यसमा लर्र्ालदत जगगाको स्बनधमा दोहोरो 
दाबी परी हक बेहकको प्रशन उठेको अर्सथामा 
प्रमार बझुी लनर्णय गनु्णपन्नमा अपतुालीको १ र ११ 
नं. बमोलजम नामसारी हुने भनी आफनो अलधकार 
के्रिभनदा बालहर गई सरुू मालपोत काया्णलयबाट लमलत 
२०७०।०८।२७।५ मा भएको लनर्णय रिलुटपूर्ण दलेखदँा 
बदर हुने ठहछ्ण  भनने पनुरारे्दन अदालत पाटनको 
लमलत २०७१।३।२६ को फैसला ।

पखुा्ण  काशीनाथ लतलमललसनाका ३ छोरा 
भएकोमा मालहला छोरा लशर्प्रसाद लतलमललसना 
२००२।१२।४ भनदा पलहला नै लशर्प्रसाद 
लतलमललसनासगँ अशं बझुी अलग लभनन भएको 
बाकँी ३ अलंशयार अथा्णत्  हाम्ो बाजे ससरुा ्ेचतनाथ 
लतलमललसना र भर्नाथ लतलमललसना, काशीनाथ 
लतलमललसना एकासगोलमा रहेकोमा २००२ ्ैचत ४ 
गते अशंबनडा हुदँा काशीनाथ लतलमललसनाले १ लकत्ता 
जगगा ललइ्ण ल्चसापानी खेत रोपनी ३ र पाखोबारी ६ 
आनाको आधा लजउनी ललइ्ण २ छोरामधये कुनै एक 
छोरासगँ बसने सत्ण गरी अशंबनडा भएको, उपयु्णक् 
अशंबनडापलछ लनज काशीनाथ लतलमललसना हाम्ा बाजे 
ससरुा ्ेचतनाथ लतलमललसनासगँ एकासगोलमा रही 
बसी बाजे ससरुाले पालनपोरर गरी लनजको समेत 
मतृय ुभएको हो । २००२ सालमा अशंबनडा भए तापलन 
बाजे ससरुा ्ेचतनाथ लतलमललसनाको अशं भागमा परकेो 
जगगासमेत काशीनाथ लतलमललसनाको नाउमँा नापजा्ँच 
भई का.लज. धम्णसथली गा.लर्.स. र्डा नं.७(ख) 
लक.नं.५७ को के्रिफल ५-८-० तथा लक.नं.५८ को 
के्.फ. ०-८-१ कायम भएको जगगा लर्शदु्ध ्ेचतनाथ 
लतलमललसनाको एकलौटी हकभोगका जगगा हुन् । उक् 

तथय नापीबाट खडा भएको लफलडबकु र भूलमस्बनधी 
ऐन प्रार्भ हुदँा ्ेचतनाथ लतलमललसनाले  भरकेो १ नं. 
लगत २ नं. अनसूु्ची जोताहाको प्रमार परिसमेतबाट 
पलुष्ट हुनछ । यसरी सो बनडापरिले लशर्प्रसाद पलहले 
अलग लभनन भएको सर्ीकारकेो अर्सथा छ । 
२००२।१२।४ गते भर्नाथले आफनो अशं बझेुको 
अर्सथा छ । लनजले काशीनाथलाइ्ण पालनपोरर 
गरकेो लथए भनी आफनो जीर्नकालमा कहीकँतै वयक् 
गन्णसकेको अर्सथा छैन । पनुरारे्दन लजलकरलाइ्ण मारि 
आधार बनाइ्ण भएको फैसला अपतुालीको ११ र २० 
नं. लर्परीत भई, उक् बनडापरिसमेतको लर्परीत भई 
रिलुटपूर्ण हुदँा पनुरारे्दन अदालतको फैसला उलटी 
गरी मालपोत काया्णलयको लनर्णय सदर कायम गररपाउ ँ
भनने लडलकुमारी लतलमललसनासमेतको यस अदालतमा 
ललएको पनुरारे्दन लजलकर ।

लनयमबमोलजम मदुा पेसी सू्चीमा ्चढी पेस 
हुन आएको प्रसततु मदुामा पनुरारे्दनसलहतको लमलसल 
सलंगन कागजात अधययन गरी लन्नबमोलजमको बहस 
सलुनयो ।

पनुरारे्दक / र्ादीको तफ्ण बाट लर्द्ान्  
अलधर्क्ा श्ी गगंा प्रसाईले पखुा्ण  काशीनाथ 
लतलमललसनाका ३ छोरा भएकोमा मालहला छोरा 
लशर्प्रसाद लतलमललसनाले २००२।१२।४ भनदा पलहला 
नै अशं बझुी अलगलभनन भएको र बाकँी ३ अलंशयार 
्ेचतनाथ लतलमललसना, भर्नाथ लतलमललसना र काशीनाथ 
लतलमललसना एकासगोलमा रहेकोमा २००२।१२।४ 
गते भर्नाथले आफनो अशं बझेुको अर्सथा छ । र्ादी 
दाबीको जगगा र्ादीको बाजे ससरुा ्ेचतनाथको आफनो 
अशंभागको र ्ेचतनाथको बाब ु काशीनाथको अशं 
भागको भएकोमा ्ेचतनाथ र काशीनाथसगैँ बसेको तथा 
्ेचतनाथले बाब ुकाशीनाथलाइ्ण पालताल गरकेो कारर 
बाजे ससरुाको अशं भागको जगगासमेत काशीनाथको 
नाउमँा नापजा्ँच भएको हो । काशीनाथलाइ्ण प्रलतर्ादी 
पक्ले सयाहारसहंार गरकेो भनने छैन । र्ादीको 
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नाउमँा नामसारी गन्न ठहराएको मालपोत काया्णलयको 
लनर्णयउपर अपतुालीको २० नं. बमोलजम लर्पक्ीले 
कहीकँतै उजरु गरकेा छैनन् । नामसारी स्बनधमा गरकेो 
लनर्णयमा पनुरारे्दन लागन नस्ने हुनाले पनुरारे्दन नै 
खारजे हुनपुछ्ण  साथै २००२ सालको बनडापरिअनसुार 
्ेचतनाथको अशं भागमा परकेो स्पलत्त हुदँा 
पनुरारे्दकहरूको हकदयैासमेत नभएबाट पनुरारे्दन 
खारजे हुनपुछ्ण  । तसथ्ण रिलुटपूर्ण पनुरारे्दन आदालतको 
फैसला उलटी गरी सरुू मालपोत काया्णलयको फैसला 
सदर होस ्भननेसमेत बहस लजलकर प्रसततु गनु्णभयो ।

उपयु्णक्ानसुारको बहससमेत सनुी लनर्णयतफ्ण  
लर््चार गदा्ण लन्नलललखत प्रशनहरूमा केलनद्रत रही 
लनर्णय लदनपुन्न दलेखयो । 

(१) जगगाको नामसारीस्बनधी मालपोत 
काया्णलयले गरकेो लनर्णयउपर पनुरारे्दन 
लागने हो र्ा होइन? 

(२) प्रसततु मदुामा हकबेहकको प्रशन समारे्श 
भएको छ र्ा छैन?

(३) पनुरारे्दन अदालत पाटनको फैसला लमलेको 
छ, छैन? पनुरारे्दन र्ादीको पनुरारे्दन 
लजलकर पगुने हो, होइन?

उललललखत लनरा्णयक लर्रयमा प्ररे्श गनपूुर््ण 
प्रसततु मदुाको तथयगत लर्रयलाई लसहंर्लोकन गनु्ण  
सानदलभ्णक दलेखयो । लर्र्ादका लक.नं. ५७ र ५८ का 
जगगाहरू आफनो नाउमँा नामसारी गररपाउ ँभनी र्ादीले 
मालपोत काया्णलयमा दायर गरकेो लनरे्दनमा मालपोत 
काया्णलयले लनरे्दन मागबमोलजम नामसारी हुने गरी 
गरकेो लनर्णयउपर प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन परकेोमा 
पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट सरुू फैसला बदर हुने 
ठहर भई फैसला भएको एर् ंदाबीको जगगा लक.नं. ५७ 
र ५८ को जगगा काशीराम लतलमललसनाबाट हररओम 
लतलमललसनासमेत जना ७ का नाउमँा अपतुालीको १ 
र ११ नं. बमोलजम सयाहार स्भार गरकेो आधारमा 

नामसारी हुने ठहराइ्ण सरुू मालपोत काया्णलयबाट 
लनर्णय भएकोमा पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट सो 
लनर्णय बदर गरी लर्र्ालदत स्पलत्त स्बनधमा हक 
कायम गराउन लजलला अदालतमा जान ु भनी र्ादी 
प्रलतर्ादीलाइ्ण सनुाइ्ण लदन ु भनी गरकेो फैसलाउपर 
र्ादीको यस अदालतमा पनुरारे्दन परकेो दलेखन  
आयो । 

का.लज. धम्णसथली गा.लर्.स. र्डा नं. ७ख 
लक.नं. ५८ के्. फ. ०-८-१ र ऐ. को लक.नं. ५७ को 
के्. फ. ५-८-०-० जगगा लमलत १९८८।९।२० को 
ललखत तथा लमलत २००२।१२।४ को अशंबनडाको 
ललखतले बाजे ्ेचतनाथ लतलमललसनाको भागमा परी 
लनज र बजयै मानकुमारी लतलमललसना परलोक भइस्न ु
भएको र लपता टंकप्रसाद लतलमललसनाको लमलत 
२०६३।११।९ मा परलोक भइस्न ुभएको तथा बढुा 
बाजे काशीनाथ लतलमललसनाको पलहला नै कालगलतले 
परलोक भइसकेको हुदँा अशंबनडामा समेत उललललखत 
ल्चसापानी खला भनने खेत नै नापीका बखत लक.नं. ५७ 
र ५८ कायम भएकोले उललललखत जगगाका हक खाने 
हकदार आमा लडलकुमारी लतलमललसना-१, कानछी 
आमा ल्चनाकुमारी लतलमललसना, छोरा उपेनद्रपरुूर 
लतलमललसना, ऋलर लतलमललसना, परमेश्र लतलमललसना, 
सरुज लतलमललसना र म हररओम लतलमललसना मारि भएको 
हुदँा हाम्ा नाउमँा सयंकु् नामसारी गररपाउ ँभननेसमेत 
दाबीको मालपोत काया्णलय लडलललबजारमा लनरे्दन 
दायर गरकेो दलेखयो । लर्र्ालदत लक.नं. ५७ र ५८ 
को जगगा आफना  लजजबुाजेसमेत नाताका काशीनाथ 
लतलमललसनाको नामदता्णको र ्ेचतनाथको अशंभागको 
भनी आफनो नाममा नामसारी गरी पाउन काशीनाथका 
जेठा छोरा ्ेचतनाथतफ्ण का हकदारहरूले मालपोत 
काया्णलयमा लनरे्दन लदएकोमा मालपोत काया्णलयबाट 
हक दाबीस्बनधी सू्चना गोरखापरि दलैनकसमेतमा 
प्रकालशत हुदँा दता्णर्ाला काशीनाथका मालहला छोरा 
लशर्प्रसाद र कानछा छोरा भर्नाथका हकदारहरूको 

९९४७ - वडलकुमाररी वतवमव्सनासमते वि. बलराम वतवमव्सनासमते



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

246

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

समेत लर्र्ादको हकदाबी परकेो दलेखन आयो । 
उपयु्णक्ानसुार तथयगत बेहोरा उललेखपश्ात् 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोलजम जगगाको 
नामिाररीिमबनिरी मालिोत काया्गलयले गरकेो 
सनण्गयउिर िुनरािेदन लागने िो िा िोइन भनने 
स्बनधमा लर््चार गदा्ण मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
३१ को अर्लोकन गनु्णपन्न दलेखयो । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ३१ मा “यस ऐनको दफा ७,  ८,  
८ि., २८, २९ र ३० ब्मोमज्म ्मालपोत काया्नलयले 
गरकेो मनर्नयउपर पुनरावेदन अदालत्मा पुनरावेदन 
लागनछे । तर दफा ७ ब्मोमज्म ्मालपोत काया्नलयले  
हक बेहकसमबनधी प्रश्न उठाई अदालतबाट  
मनर्नय गनु्नपनने गरी गरकेो मनर्नयउपर पुनरावेदन 
अदालत्मा पुनरावेदन लागन े छैन” भनने वयर्सथा 
रहेको छ । उक् वयर्सथाअनसुार मालपोत काया्णलयले 
हकबेहकस्बनधी प्रशन उठेको अर्सथामा सोस्बनधी 
अदालतबाट लनर्णय गनु्णपन्न भनी गरकेो लनर्णयउपर 
पनुरारे्दन लागन नस्ने दलेखनछ । तर ऐनको दफा 
८ मा प्र्चललत कानूनबमोलजम ललखतको रलजसरेिसन, 
नामसारी, दालखल खारजे र लगतकट्टा गन्न काम 
मालपोत काया्णलयले गन्न वयर्सथा भएबाट सोबमोलजम 
नामसारी लनर्णय भएकोमा दफा ३१ बमोलजम पनुरारे्दन 
अदालतमा पनुरारे्दन लागन स्ने दलेखयो । यसरी 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोलजम दफा ७ 
बमोलजम हकबेहकमा अदालत जान ुभनी पक्हरूलाई 
सनुाएको लनर्णयबाहेक मालपोत काया्णलयले गरकेा 
प्रसततु मदुाको जसतो जगगा नामसारी गन्न गरी गरकेो 
लनर्णयउपर उच्च (पनुरारे्दन) अदालतमा पनुरारे्दन 
लागने भनने वयर्सथा ऐनले गरकेो अर्सथामा पनुरारे्दन 
नलागने भनन लमलदनै । तसथ्ण प्रसततु मदुामा मालपोत 
काया्णलयले जगगा नामसारीको लनर्णय मलुकुी ऐन 
अपतुालीको महलसमेतको के्रिालधकार ग्रहर गरी 
गरकेो अर्सथामा सो लनर्णयउपर पनुरारे्दन लागने 
हुदँा पनुरारे्दन अदालतमा पनुरारे्दनको रोहमा नगई 

लजलला अदालतमा लनर्णय बदरमा जानपुन्न भनने 
र्ादीको पनुरारे्दन लजलकरसगँ सहमत हुन सलकएन । 

२. प्रसतुत मुद्दामा िकबेिकको प्रश्न सिज्गना 
भएको ् िा ्ैन भनने स्बनधमा लर््चार गदा्ण लर्र्ादको 
जगगा लयनै र्ादी प्रलतर्ादीका पखुा्ण  काशीनाथका नाममा 
दता्ण रहेको भएकोमा लर्र्ाद दलेखदँनै । साथै र्ादीहरूले 
सो जगगामा आफनो अशं भाग लमलसएको र काशीनाथलाइ्ण 
्ेचतनाथले सयाहारस्भार पालनपोरर गरकेो भनने 
र प्रतयथकी / प्रलतर्ादीहरू काशीनाथकै छोराहरूको 
हकदार भएकोमा समेत मखु लमलेको दलेखनछ । सर्. 
काशीनाथलाइ्ण लनजका छोराहरू लशर्प्रसाद र भर्नाथ 
लतलमललसनासमेतका आफूहरूले पालताल गरकेोले 
लशर्प्रसाद र भर्नाथ लतलमललसनातफ्ण ले पाउने 
अपतुाली हक हनन गन्ण लमलने होइन भनी प्रतयथकी / 
प्रलतर्ादीहरूले हकदाबी गरकेो पाइयो । प्रसततु मदुामा 
र्ादीको अशंसमेतका स्बनधमा थप प्रमार बझुन ुपन्न 
र काशीनाथको सयाहार स्भार र्ादी र्ा प्रलतर्ादी पक् 
कसले गरकेो हो भनने स्बनधमा र्ादी प्रलतर्ादीको मखु 
नलमली थप प्रमार बझुी यलकन गनु्णपन्न अर्सथा रहेको 
दलेखनछ । यसतै प्रशन समारे्श भएको िैद्यना् राउत 
असिर सि. तुलिरीभक्त शे्ष्ठ (ने.का.ि. २०७१, अकं ९, 
प.ृ ५५७,) भएको  के्रिफल सधुार भनने मदुामा “कुनै 
पमन ्मदु्दा्मा वादी प्रमतवादीबीच ्मिु नम्मली सबुद 
प्र्मार बुझी मववामदत मवषय्मा हक मनमश्चत गनु्नपनने 
हुन आउँछ भन ेतयसतो ्मदु्दा्मा हक बेहकको प्रश्न 
स्मावेश भएको ्माननपुनने” भनी यस अदालतबाट 
लसद्धानत प्रलतपादन भएको छ । उक् प्रलतपालदत 
लसद्धानतसमेतको आधारमा र्ादीको अशंसमेतका 
स्बनधमा थप प्रमार बझुन ु पन्न र काशीनाथको 
सयाहार स्भार र्ादी र्ा प्रलतर्ादी पक् कसले गरकेो 
हो भनने स्बनधमा र्ादी प्रलतर्ादीको मखु नलमली थप 
प्रमार बझुी यलकन गनु्णपन्न दलेखएकोले प्रसततु मदुामा 
समेत हकबेहकको प्रशन लसज्णना भएको दलेखन आयो ।

३. पनुरारे्दन अदालतको फैसला लमलेको 
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छ र्ा छैन भनने स्बनधमा लर््चार गनु्ण पूर््ण मालपोत 
काया्णलय कसतो प्रकृलतको काया्णलय हो भनने 
स्बनधमा छलफल गनु्ण  उपयकु् दलेखयो । बहृत् नेपाली 
शबदकोशमा "से्सता" भननाले अ्््ा अदालतको 
रीतपूव्नकको लेिापढी तरा हरमहसाब आमद राखन े
सयाहा वा बही भनी र "से्सता अदालत" भननाले 
स्सेतासमबनधी का्म गनने अदालत भनी उललेख 
गरकेो दलेखनछ । तयसैगरी "मालपोत काया्णलय" भननाले 
जगगा जम्मनको मतरो, तहमसल गनने अ्््ा भनी 
पररभालरत गररएको पाइनछ (नेपाल प्रज्ञा प्रलतष्ठान, 
(२०६९), नेपाल बहृत् शबदकोश (आठौं ससंकरर), 
नेपाल प्रज्ञा प्रलतष्ठान, प.ृ १३१५) । मालिोत ऐन, 
२०३४ ले मालपोत काया्णलयलाई घरजगगाको से्सता 
एर् ं अलभलेख राखने प्रमखु कत्णवय एर् ं लज्मेर्ारी 
रहेको से्सता अदालतको रूपमा पररकलपना गरकेो 
छ । तसथ्ण उललललखत पररभारा एर् ंवयर्सथासमेतका 
आधार मालपोत काया्णलयले घर जगगाको से्सता एर् ं
अलभलेख राखने प्रमखु काय्ण गन्न भएकोले नेपालमा 
मालपोत काया्णलय से्सता अदालतको रूपमा रहेको 
बझुन ु पन्न हुन आउछँ । से्सता अदालतको प्रकृलतको 
रूपमा रहेको मालपोत काया्णलयको प्रमखु कत्णवय 
एर् ं लज्मेर्ारी घरजगगाको से्सता एर् ं अलभलेख 
्चसुतदरुूसत रूपमा राखन ु नै हो । से्सता अदालतले 
र्सतलुनष्ठ प्रमार, आधार एर् ंस्बलनधत वयलक्को माग 
लबना मौजदुा से्सता र्ा अलभलेखमा कुनै पररर्त्णन गन्ण 
लमलदनै । “्मिु नम्मली तेरो ्मरेो्मा इनसाफ मदनपुनने 
कुरा आए्मा स्सेता अ्््ा ्माल गोश्ाराले इनसाफ 
फैसला गन्न नहुन ेअदालत्मा नामलस गन्न जान ुभनी 
सनुाउन ुपनने । इनसाफ फैसला गर्ेमा बदर हुन”े भनी 
यसै अदालतबाट अलपलाट शकुदरे् खर्ास लर्. लर्पक्ी 
नारायरप्रसाद शे्ष्ठ मदुा हकसफा ने.का.ि. २०१७ 
लन.नं.११५ लसद्धानत प्रलतपादन भएको पाइनछ । 

४. प्र्चललत कानूनबमोलजम सामानय 
अर्सथामा पया्णप्त प्रमारको आधारमा से्सताको 

अद्यार्लधक गन्न काय्ण से्सता अदालतले गन्ण 
स्दछ । से्सता अदालतले कुनै पलन लर्रयमा 
तेरोमेरोको लर्र्ाद लसज्णना हुने लर्र्ादको लनरूपर 
गन्ण, थप प्रमार बझुी प्रमारको मूलयाङ्कनसमेत गरी 
लनर्णय गनु्णपन्न अर्सथामा लनरे्दन मागबमोलजमको 
लनर्णय गन्ण स्ने दलेखदँनै । तयसतो हकबेहकको 
लर्रयमा अदालतले मारि लनर्णय गन्ण स्ने एर् ंमालपोत 
काया्णलयले गन्ण नस्ने भनने वयर्सथा मालपोत 
ऐनले गरकेो छ । हकबेहकको प्रशनको स्बनधमा 
अदालतले प्रमार बझुी सोको मूलयाङ्कन गरी फैसला 
गरबेमोलजम से्सतालाई अद्यार्लधक गनु्णपन्न दालयतर् 
एर् ं लज्मेर्ारी से्सता राखने काया्णलयको रहेको 
हुनछ । तसथ्ण कुनै पलन काया्णलयलाई जनु कामका 
लालग कानूनले अलधकार लदएको छ, सो काय्ण मारि 
गनु्णपद्णछ । अलधकारलर्हीन र्ा अलधकारभनदा बालहर गई 
गरकेो जोकसैको काम कारर्ाहीले कानूनी मानयता पाउन 
स्दनै । तसथ्ण उललललखत तथय, कानूनी वयर्सथा 
एर् ं लर्रे््चनासमेतको आधारमा मालपोत काया्णलय 
घरजगगाको से्सता एर् ं अलभलेख वयर्लसथतरूपमा 
राखने प्रमखु कत्णवय एर् ं लज्मेर्ारीसलहतको से्सता 
अदालतको रूपमा रहेको प्रसट हुन आयो । 

५. उपयु्णक्ानसुार मालपोत काया्णलय से्सता 
अदालतको प्रकृलतको रूपमा रहेको दलेखएकोले 
पनुरारे्दन अदालतको फैसला लमलेको छ र्ा छैन भनने 
स्बनधमा लर््चार गदा्ण मालपोत ऐनको दफा ८(१) मा 
“प्रचमलत कानूनब्मोमज्म मलितको रमजसटे्सन,  
ना्मसारी, दामिल िारजे र लगत कट्टा गनने 
का्म  ्मालपोत काया्नलयले गननेछ” भनने वयर्सथा 
छ । उक् वयर्सथाअनसुार मालपोत काया्णलयलाई 
प्र्चललत कानूनबमोलजम जगगाको नामसारी गन्न 
अलधकार रहेको छ । मालपोत काया्णलयले जगगाको 
नामसारी गदा्ण लर्र्ादरलहत अर्सथामा ललइएको 
दाबीमा कानूनबमोलजम नामसारी लनर्णय गनु्णपन्न 
हुनछ । नामसारी गदा्ण मालपोत काया्णलयमा रहेको 

९९४७ - वडलकुमाररी वतवमव्सनासमते वि. बलराम वतवमव्सनासमते
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से्सताको आधारमा एर् ंलर्र्ाद नरही हकबेहकको प्रशन 
समारे्श नभएको अर्सथामा मारि एक वयलक्को नाउमँा 
रहेको जगगा अकवो वयलक्को नाउमँा नामसारी गन्ण 
लनर्णय गन्ण स्ने हुनछ । आफनो काया्णलयको से्सता 
नामसारी र्ा दालखल खारजेको लालग हकदारहरूले 
लदएको लर्र्ादरलहत लनरे्दन र तयसमा प्रमारसमेत 
लभडाइ्ण मालपोत काया्णलयले लनर्णय गन्ण स्ने भए 
पलन तेरोमेरो गनु्ण  भनने लनरे्दनमा भएको लर्र्ादमा 
आफनो काय्णके्रिबार े मालपोत काया्णलय सजग रहन ु
अलनर्ाय्ण हुन आउछँ । जगगाको स्बनधमा हकबेहकको 
प्रशन उठेको अर्सथामा सो प्रशनको लनरूपर से्सता 
अदालतको रूपमा रहेको मालपोत काया्णलयले गन्ण 
लमलने दलेखदँनै । तसथ्ण हकबेहकको प्रशनको स्बनधमा 
अदालतबाट लनरूपर भई आएको अर्सथामा मारि 
सो लनर्णयसमेतको आधारमा जगगा नामसारीसमेतको 
लनर्णय गनु्णपन्न दालयतर् मालपोत काया्णलयको रहेको 
दलेखनछ ।

६. एउटै जगगामा लर्लभनन वयलक्हरूको 
दोहोरो दाबी परकेो र लर्र्ादको जगगाहरूमा कसको 
हक पगुने हो भनी यलकन गनु्णपन्न हकबेहकको प्रशन 
उठेको अर्सथामा उक् प्रशनको लनरूपर प्रमार बझुी 
सोको मूलयाङ्कनसमेत गरी गनु्णपन्न हुनछ । से्सता 
अदालतको रूपमा रहेको मालपोत काया्णलयलाइ्ण 
प्रमार बझुी सोको मूलयाङ्कनसमेत गरी हकबेहकमा 
लनर्णय गन्न अलधकार कानूनमा रहेको नदलेखएको 
अर्सथामा हकबेहकमा लनर्णय गराई लयाउन ु भनी 
सनुाउन ु पन्नमा मलुकुी ऐन अपतुालीको महलको १ 
र ११ नं. समेतको आधारमा दाबीको लक.नं. ५७ र 
५८ को जगगा काशीनाथ लतलमललसनाबाट पनुरारे्दक 
र्ादीहरूका नाममा नामसारी हुने ठहर गरी मालपोत 
काया्णलय लडललीबजारबाट लमलत २०७०।८।२७ मा 
भएको लनर्णय रिलुटपूर्ण रहेको दलेखन आयो । तसथ्ण 
उक् लनर्णय बदर गरी लर्र्ादको जगगाको स्बनधमा 
हक कायम गराउन स्बलनधत लजलला अदालतमा 

जान ु भनी र्ादी प्रलतर्ादीलाइ्ण सनुाइ्ण लदने ठहर गरी 
पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट लमलत २०७१।३।२६ मा 
भएको फैसला लमलेको दलेखन आयो ।

७. अताः उललललखत तथय, कानूनी 
वयर्सथा, नलजर एर् ं लर्रे््चनासमेतको आधारमा 
लर्र्ालदत जगगाको स्बनधमा पनुरारे्दक लडलकुमारी 
लतलमललसनासमेतले लमलत २०६७।३।१ मा मालपोत 
काया्णलय लडललीबजारमा लर्र्ादको लक.नं. ५७ र 
५८ को जगगा नामसारी गररपाउ ँभनी लनरे्दन लदएको 
र गोरखापरि दलैनक पलरिकासमेतमा प्रकालशत भएको 
हकदाबीस्बनधी सू्चनाको आधारमा लर्र्ादको 
जगगामा आफनोसमेत हक लागने भनी प्रतयथकी 
प्रलतर्ादीहरू बलराम लतलमललसनासमेतले दाबी ललई 
दोहोरो दाबीको अर्सथा लसज्णना भई हकबेहकको 
प्रशन उठेको अर्सथामा हक कायम गराउन स्बलनधत 
लजलला अदालतमा जान ुभनी र्ादी प्रलतर्ादीलाइ्ण सनुाइ्ण 
लदनपुन्नमा लर्र्ादको जगगा र्ादीको नाउमँा नामसारी 
हुने ठहर गरी सरुू मालपोत काया्णलय लडललीबजारबाट 
लमलत २०७०।०८।२७ मा भएको रिलुटपूर्ण लनर्णय 
बदर गरी लर्र्ादको जगगाको स्बनधमा हक कायम 
गराउन स्बलनधत लजलला अदालतमा जान ुभनी र्ादी 
प्रलतर्ादीलाइ्ण सनुाइ्ण लदने ठहर गरी पनुरारे्दन अदालत 
पाटनबाट लमलत २०७१।३।२६ मा भएको फैसला 
लमलेकै दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  । र्ादीको पनुरारे्दन 
लजलकर पगुन स्दनै । प्रसततु मदुाको दायरीको लगत 
कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार बझुाई लदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. ड्बरबहादरु शाही

इजलास अलधकृत : हक्ण बहादरु के्रिी
इलत सरं्त् २०७४ साल ्ैचत २६ गते रोज २ शभुम् ।
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लतसर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी दीपकराज जोशी

माननीय नयायाधीश श्ी सपना प्रधान मलल
आदशे लमलत : २०७३।१२।१३

०७०-WO-०४८३

लर्रय : उतपे्ररर / परमादशे

ररट लनरे्दक : मोरङ लजलला, लर्राटनगर 
उपमहानगरपाललका र्डा नं. १० गहेली टोल 
बसने लर्पक्ी नागररक उड्डयन प्रालधकररबाट 
अर्काश प्रापत कम्ण्चारी बलद्रकुमार पयाकुरले

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर, 

काठमाडौं लजलला, काठमाडौं महानगरपाललका 
र्डा नं. ११ बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 वयमक्तको आय्मा कर लगाउँदा प्रतयेक 
आय वष्नको आधार्मा कर लगाउन ु पनने 
हुनछ । दुई वष्नको आय भए दुई वष्न्मा, तीन 
वष्नको आय भए तीन वष्न्मा अरा्नत ् जमत 
वष्नको आय हो तयमत नै वष्न दा्मासाहीले 
महसाब गरी हरके आय वष्न्मा हुन आउन े
आय्मा कर लगाइन ु पद्नछ भनरे ऐनले नै 
प्रसटरूप्मा बोलेको पाइन े।  

(प्रकरर नं.४)
 कुनै पमन प्राकृमतक वयमक्तको एक आमर्नक 

वष्नको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता 
ससंराले ि्ा गरकेो अवकाश कोष्मा जम्मा 
गरकेोस्मतेका रक्म तरा रोजगारीको 
सनदभ्न्मा गररएका अनय भुक्तानी रक्म 

सोही आमर्नक वष्नको रोजगारीबाट प्राप्त 
पाररश्म्मक्मा गरना गनु्नपनने प्रसट कानूनी 
वयवसरा रहकेो पाइन े। 

(प्रकरर नं.५)
 मनवेदकको तीन आमर्नक वष्नको 

मनवृमत्भररबापतको रक्मलाई कुनै एक 
आमर्नक वष्न अरा्नत ् आ.व. २०७०।०७१ 
को रोजागारीबाट प्राप्त आय रक्म जसतो 
गरी कर लगाएको कुरा कानूनमवपरीत 
भएको देमिन े।

(प्रकरर नं.६)

ररट लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू 
श्ी केदारप्रसाद पयाकुरले र श्ी पर्नकुमार 
जैसर्ाल

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी 
हररशकंर ज्ञर्ाली तथा लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी 
भेरराज नयौपाने 

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 आयकर ऐन, २०५८

आदशे
नया.दीपकराज जोशी : नेपालको अनतररम 

सलंर्धान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोलजम दायर भएको प्रसततु लनरे्दनको सलंक्पत तथय 
एर् ंठहर यसप्रकार छ :

ररट मनवेदन बेहोरा
लर्पक्ी नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर 

(जसलाई यस लनरे्दनमा यसपलछ प्रालधकरर मा 
१ भनी उललेख गररनेछ) नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रालधकरर ऐन, २०५८ द्ारा गलठत सगंलठत ससंथा 
हो । यसले ऐ.ऐन तथा प्र्चललत अनय नेपाल कानूनद्ारा 

९९४८ - बवद्रकुमार पयाकुरेल वि. नेपाल नागररक उड्डयन प्राविकरण, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

निर्णय िं. ९९४८
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लनलद्णष्ट गररएका काय्णहरू मारि गन्ण स्दछ । कानूनले 
रोक नलगाएको कुराहरू गन्ण पाउने अलधकार 
केर्ल प्राकृलतक वयलक्लाई मारि हुनछ । कुनै पलन 
कानूनबमोलजम सथापना भएको सगंलठत ससंथाले 
केर्ल कानूनले तोलकएको दायरालभरि मारि आफनो 
भूलमका र काय्णके्रिबमोलजमको कानूनी कत्णवय लनर्ा्णह 
गनु्णपद्णछ ।

म लनरे्दक मालथ प्रकरर २ बमोलजम सथालपत 
नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकररको सेर्ापूर््ण नेपाल 
सरकारको हर्ाई लर्भागअनतग्णतको सथायी सेर्ामा 
प्ररे्श गरपेलछ सरे्लचछक छनौटका आधारमा लर्पक्ीको 
सेर्ामा लनरनतरता कायम गरी सो प्रालधकररको नर्ौं 
तहको पदमा काय्णरत रहेको अर्सथामा राजीनामा गरी 
सेर्ाबाट अलग रही लनर्लृत्तभरर पाइरहेको अर्काश 
प्रापत कम्ण्चारी हु ँ । आजस्मको अर्सथामा नेपाल 
नागररक उड्डयन प्रालधकररबाट भएको राषरिसेर्ामा 
मेरोसमेतको ज्ञान लर्रे्कको सलंगनता रही यसको 
लर्कासमा प्रतयक् र्ा अप्रतयक् रूपमा सलंगनता छ । 
मैले पलन उड्डयन प्रालधररको सेर्ामा रहदँा सधैं नै 
प्रालधकररको लहत ल्चताई काम गरी बढेुसकालमा 
आफनो जीर्न पलन प्रालधकररद्ारा प्रदान गररने 
सलुर्धाको रकमद्ारा वयलतत गन्न योजना बनाई 
जीर्नको जर्ानी अर्सथाको अमूलय समय लर्पक्ी 
प्रालधकररलाई समप्णर गरकेो लथए ँ।

सोही क्रममा सरे्लचछक राजीनामा गरी 
लमलत २०६२।१०।३० दलेख सेर्ाबाट अलग भई 
लनयलमतरूपमा अर्काशबापतको लनर्लृत्तभररको 
रकमको हकदार भई पाई आएको अर्सथा काठमाडौं 
लसथत एभरषे्ट बैंक लल. बाट भकु्ानी पाउने गरी बनेको 
लनर्लृत्तभरर आदशेबमोलजम मैले पाउन ुपन्न रकम मेरो 
काम लर्शेरले लमलत २०६७ मङ्लसरदलेख २०७० 
असोज मलहना र ्चाडपर््णस्मको लनर्लृत्तभरर ललन 
आउन नपाई बाकँी रहेको लथयो । सो बाकँी लनर्लृत्तभरर 
र ्चाल ु मलहनाको समेत रकम ललनका लालग लर्पक्ी 

प्रालधकररको आलथ्णक लर्भागमा स्पक्ण  राखी बी्चमा 
बढेको तलबका लहसाबले पाउन स्ने रकमसमेत 
समारे्श गरी भकु्ानी पाउनका लालग अनरुोध गदा्णको 
अर्सथामा लर्पक्ी प्रालधकररले एकमषु्ट रकम रू. 
४,८८,६७९।– भकु्ानी गन्न क्रममा मलाई भकु्ानी 
गररएको रकमका स्बनधमा पलछ आफूले लहसाब गदा्ण 
मलाई लागने करको दरभनदा बढी कर कट्टा गरी भकु्ानी 
गरकेो लर्शर्ासमा परी लर्पक्ी प्रालधकररमा लनरे्दन लदई 
लमलत २०७०।८।१७ मा लहसाबको लर्र्रर माग गरी 
पाएको सू्चना परिबमोलजम मलाई गैरकानूनी लकलसमले 
करको दर लनधा्णरर गरी मैले पाउन ुपन्न रकममा कट्टा 
गरी मलाई भकु्ानी गरकेो कुरा थाहा जानकारी पाई 
आएको छु ।

लर्पक्ी नेपाल नागररक उड्डयन प्रालधकरर 
प्रधान काया्णलय, बबरमहल, काठमाडौंबाट मेरो 
लनरे्दन मागबमोलजम लदएको लमलत २०७०।८।२३ 
को प.स. ०७०/७१ अथ्ण ्च.नं. ४२९ को करकट्टी 
लर्र्रर उपलबध गराइएको भनने लर्रयको परिमा 
मैले लनर्लृत्तभररबापत पाएको २०६७ मङ्लसरदलेख 
आराढस्मको ज्मा रू.७६,७७६।–, २०६८ 
साउनदलेख २०६९ आराढ मसानतस्म ्चाडपर््ण 
ख्च्णसमेत गरी ज्मा रू.६४,४६५/३२ गरी ज्मा 
रू. ४,८८,६७९।३२ मधये तपलसलबमोलजम करकट्टी 
गररएको बेहोरा अनरुोध गररएको छ भनी तपलसल 
खणडमा सामालजक सरुक्ा कर रू. २५००।– पलहलो १ 
लाखमा १५ प्रलतशतले कर कट्टी रकम रू. १५,०००।– 
बाकँी १,३८,६९७।३३ मा २५ प्रलतशतले कर कट्टी 
रकम रू. ३४,६६९।८४ भनी लललखतरूपमा जानकारी 
गराइयो ।

मैले लर्पक्ीहरूबाट प्रापत गरकेा लनर्लृत्तभरर 
रकममा करको दर १/१५ र २५ प्रलतशतस्मको 
लहसाब गरी मैले पाउन ु पन्न छुटसमेत गरना नगरी 
र्ालर्णकरूपमा आयकर ऐन, २०५८ बमोलजम 
र्रदैलपचछेको दरले कर कट्टा नगरी एकमषुट रकममा 
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कर कट्टा गरकेो काम कारर्ाही आयकर ऐन, २०५८ 
(सशंोधनसलहत) को दफा ८/८७ र ऐ. ऐनको अनसूु्ची 
१ को दफा १ प्र्चललत लेखामा मानय लसद्धानतलर्परीत 
भई म लनरे्दकको नेपालको अनतररम सलंर्धान, 
२०६३ को धारा १२, १३, १९ तथा धारा ८९ द्ारा 
प्रदत्त हक अलधकार एर् ंसरैं्धालनक हक हनन् भएको 
हुदँा म लनरे्दकलाई लागद ैनलागने करको हदस्मको 
रकमलाई कर सर्रूप लर्पक्ी नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रालधकररलगायतको काम कारर्ाहीहरू उतपे्रररको 
आदशेद्ारा बदर गरी अब उप्रानत लनरे्दकले पाउने 
लनर्लृत्तभररको रकम सनदभ्णमा प्रतयेक र्र्ण अलगअलग 
लहसाब गरी करकट्टी गदा्ण र्ालर्णक लहसाबले आलथ्णक 
र्र्णको रूपमा पाउने लनर्लृत्तभररको अकं गरना गददै हुन 
आउने रकममा प्र्चललत दरले आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनसूु्ची १ अनसुार कर 
लागने भएमा मारि करकट्टा गन्ण तथा बढी दलेखएको कर 
कट्टा अकंस्मको रकम लनरे्दकलाई लफता्ण लदन ुभनी 
लर्पक्ीहरूको नाममा उतपे्ररर, परमादशेलगायतको 
जे जो ्चालहने आज्ञा आदशे, पजुकीसमेत जारी गररपाउ ँ
भनने बद्रीकुमार पयाकुरलेको ररट लनरे्दन ।

यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? लनरे्दकको 

मागबमोलजमको आदशे लकन जारी हुननुपन्न हो? लनरे्दन 
मागबमोलजमको आदशे जारी हुन ुनपन्न कुनै कारर भए 
यो आदशे प्रापत भएका लमलतले बाटाका ् यादबाहेक १५ 
लदनलभरि लर्पक्ी नं. ४ र ५ लाई महानयायालधर्क्ाको 
काया्णलयमाफ्ण त लललखत जर्ाफ पठाउन ु भनी ररट 
लनरे्दनको एकप्रलत न्कल साथै राखी सू्चना पठाई 
तयसको बोधाथ्ण महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमा 
पठाई लदनू तथा लर्पक्ी नं. १, २ र ३ को हकमा 
लललखत जर्ाफ ललई आफँै र्ा आफनो प्रलतलनलधद्ारा 
उपलसथत हुन ु भनी ररट लनरे्दनको एकप्रलत न्कल 
साथै राखी स्बलनधत लजलला अदालतमाफ्ण त सू्चना 

पठाई लललखत जर्ाफ आएपलछ र्ा अर्लध नाघेपलछ 
लनयमबमोलजम पेस गनु्ण  भनने यस अदालतको आदशे ।

आनतररक राजसव मवभाग लामजमपाटको मलमित 
जवाफ

लनर्लृत्तभररबापतको रकम रोजगारबापतको 
आय हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को 
उपदफा (२) बमोलजम प्राकृलतक वयलक्ले रोजगारबाट 
प्रापत हुने आयको गरना गदा्ण कर प्रयोजनको लालग 
नगद आधारमा लेखाङ्कन गनु्णपद्णछ र सो रकममा 
आयकर लागने कानूनी वयर्सथा छ । सोही आयकर 
ऐनको दफा २३(क) अनसुार नगद आधारमा आय 
लेखाङ्कन गदा्ण भकु्ानी प्रापत गदा्ण र्ा भकु्ानी 
उपलबध हुदँाका अर्सथामा मारि रकम प्रापत गरकेो 
मानी आयको गरनामा रकम समारे्श गनु्णपन्न वयर्सथा 
रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८७(१) अनसुार आयको 
गरना गदा्ण समारे्श गररने नेपालमा स्ोत भएको कुनै 
रकम भकु्ानी गदा्ण सोही ऐनको अनसूु्ची १ बमोलजम 
दरले भकु्ानीको बखत करकट्टी गनु्णपन्न भएकोले 
लर्पक्ी लनरे्दकको कर कानूनअनसुार नै ललएको हुदँा 
ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भनने लर्पक्ी आनतररक 
राजसर् लर्भाग लालज्पाटको लललखत जर्ाफ ।

ठूला करदाता काया्नलयको मलमित जवाफ
आयकर ऐनको प्रकरर क मा उललललखत 

वयर्सथाहरू अनसुार कर प्रयोजनका लालग लनरे्दकको 
आय गरना नगद आधारमा गनु्णपन्न र नगद आधारमा 
आयको गरना गदा्ण लनरे्दकले सो आयबापतको 
रकम जनुबखत प्रापत गरकेो हो सोहीबखतको आय 
मानी आयमा समारे्श गनु्णपन्न हुनछ । लनरे्दकले 
लनर्लृत्तभररबापत प्रापत गरकेो उक् रकम आ.र्. 
२०७०/७१ मा प्रापत भएको हुदँा सो रकमलाई 
यस आ.र्. को आय भनी आयकर ऐन, २०५८ को 
अनसूु्ची १ मा उललेख भएको छुट कटाई बाकँी हुन 

९९४८ - बवद्रकुमार पयाकुरेल वि. नेपाल नागररक उड्डयन प्राविकरण, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
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आउने रकममा सोही अनसूु्चीमा उललेख भएको 
करको दरअनसुार कर गरना गरी करकट्टी गन्न नागररक 
उड्डयन प्रालधकररको लनर्णय र सो लनर्णयसगँ 
स्बलनधत काम कारर्ाही कानूनीस्मत रहेको सपष्ट 
छ । यस अर्सथामा लनरे्दकको माग दाबीबमोलजम 
लनरे्दकको बढी कर कट्टी दालखला नभएको र लनजले 
करबापत दालखला भएको कुनै रकम लफता्ण पाउने 
अर्सथा लर्द्यमान रहेको नदलेखदँा लर्पक्ीको ररट 
लनरे्दन सर्ताः खारजेभागी छ भनने ठूला करदाता 
काया्णलयको लललखत जर्ाफ ।

नागररक उ्््यन प्रामधकररका अमखतयार प्राप्त 
्महामनदनेशक रमतश चनद्रलालस्मतेको मलमित 
जवाफ

लर्पक्ी बलद्रकुमार पयाकुरले यस प्रालधकररको 
अर्काश प्रापत कम्ण्चारी रहेका र लनजले लनर्लृत्तभरर 
प्रापत गददै आएकोमा लर्र्ाद छैन । आयकर ऐन, २०५८ 
दफा ६५ बमोलजम लनजले पाउने भकु्ानी रकममा 
करकट्टी गररएको हो । तयसरी करकट्टा गररएकोमा 
सो करकट्टीलाई लर्पक्ीले सर्ीकार गरी आ.र्. 
२०६७/६८, २०६८/६९, २०६९/७० र २०७० 
साउनदलेख २०७० असोजस्मको लनर्लृत्तभरर रकम 
बझुी ललइस्न ु भएको छ । तयसरी कानूनबमोलजम 
करकट्टी गररएको र सो कर कट्टीलाई सर्ीकार गररस्न ु
भएको अर्सथामा पनुाः सोही लर्रयलाई ललएर दायर 
गनु्णभएको ररट लनरे्दन प्रथमदृलषटमै खारजे भागी छ ।

लर्पक्ीले पाउने लनर्लृत्तभरर भकु्ानीमा 
गररएको कर कट्टीमा ल्चत्त नबझेु सो कर कट्टीको 
लर्रयमा स्बलनधत लनकायमा पनुरार्लोकनको लालग 
लनरे्दन लदन सलकने र सोउपर पलन ल्चत्त नबझेु राजसर् 
नयायालधकररमा पनुरारे्दन लदन सलकने रै्कललपक 
उप्चारको कानूनी वयर्सथा हुदँाहुदँ ै सो बाटोको 
अर्ल्बन नगरी सोझै ररट लनरे्दन दायर गरकेो हुदँा 
प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे भागी छ भनने नागररक 

उड्डयन प्रालधकररका अलखतयार प्रापत महालनद्नशक 
रलतश ्चनद्रलालसमेतको लललखत जर्ाफ ।

ठहर िण्
लनयमबमोलजम सापतालहक तथा दलैनक मदुा 

पेसी सू्चीमा ्चढी लनर्णयाथ्ण पेस हुन आएको प्रसततु 
मदुामा ररट लनरे्दकको तफ्ण बाट लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू श्ी 
केदारप्रसाद पयाकुरले र श्ी पर्नकुमार जैसर्ालले मेरो 
पक् यी ररट लनरे्दक नागररक उड्डयन प्रालधकररको 
नर्ौं तहबाट लमलत २०६२।१०।३० मा राजीनामा गरी 
लनर्लृत्तभरर पाइरहेको अर्काश प्रापत कम्ण्चारी हुन् । 
लनजले लनर्लृत्तभरर रकम पाइरहेको अर्सथामा आ.र्. 
२०६७/०६८ दलेख २०६८/०६९ , २०६९/०७० 
तथा २०७०/०७१ स्म तीन र्र्णको लनर्लृत्तभरर 
ललन आउन नपाई बाकँी रहेको लथयो । लनरे्दकले 
रकम भकु्ानी पाउन लर्पक्ी प्रालधकररको आलथ्णक 
शाखामा स्पक्ण  राखी भकु्ानी पाउनको लालग अनरुोध 
गदा्ण लर्पक्ी प्रालधकररले  एकमषुट रू. ४,८८,६७९/- 
रकम भकु्ानी गरकेो र तयसमा लहसाब गदा्ण लनरे्दकलाई 
लागने करभनदा बढी कर कट्टा गरी भकु्ानी गरकेो 
पाइएकोले यी लनरे्दकले नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रालधकररमा लनरे्दन लददँा १ प्रलतशत, १५ प्रलतशत 
र २५ प्रलतशत गरी ज्मा रू. १,३८, ६७९/८४ कर 
कट्टी भनी लललखतरूपमा जानकारी गराएको हुदँा तीन 
र्र्णको लनर्लृत्तभररमा एकै्चोटी कर लगाएको दलेखनछ । 
कुनै पलन वयलक्को आयमा कर लगाउन र असलु गन्णका 
लालग सर््णप्रथम आय र्र्ण कायम गररने र हरके र्र्ण कर 
लगाउने र असलुउपर गररने करस्बनधी कानूनको 
आधारभूत लसद्धानत हो । तसथ्ण लर्पक्ी प्रालधकररले 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८, ८७, ऐ. अनसूु्ची 
१ को दफा १ समेत लर्परीत हुने गरी ररट लनरे्दकले 
पाउन ुपन्न छुटसमेत गरना नगरी, तीन र्र्णको आयमा 
एकमषुटरूपमा लगाएको कर उतपे्रररको आदशेले बदर 
गरी लनरे्दले पाउने लनर्लृत्तभररको प्रतयेक र्र्ण कर 
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लागने भए मारि कर कट्टा गनु्ण  र लनरे्दकको लागेको बढी 
कर लनजलाई लफता्ण लदन ु भनी परमादशेसमेत जारी 
होस ्भनी गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो ।

तयसैगरी लर्पक्ी नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रालधकररको तफ्ण बाट लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी भेरराज 
नयौपानेले लर्पक्ी लनरे्दकले पाउने लनर्लृत्तभररको 
रकममा कानूनबमोलजम नै कर कट्टी गररएको र सो कर 
कट्टी गरकेो ३ आय र्र्णको रकम लनजले बझुी स्न ु
भएको हुदँा सो कुरालाई ललएर दायर भएको ररट 
लनरे्दन प्रथमदृलषटमै खारजे भागी भएकोले खारजे 
गररपाउ ँ भनी गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो । लर्पक्ी 
नेपाल सरकारको तफ्ण बाट लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा 
श्ी हररशकंर ज्ञर्ालीले आयकर ऐनमा उललेख 
भएअनसुार आयबापतको रकम जनुबखत प्रापत गरकेो 
हो सोहीबखतको आय मानी आयमा समारे्श गनु्णपन्न 
हुनछ । लनरे्दकले लनर्लृत्तभररबापत प्रापत गरकेो उक् 
रकम आ.र्. २०७०/०७१ मा प्रापत गरकेो हुदँा सो 
रकमलाई यसै आ.र्. को आय मानी आयकर ऐन, 
२०५८ को अनसूु्ची १ मा उललेख भएको छुट कटाई 
बाकँी हुन आउने रकममा सोही अनसूु्चीमा उललेख 
भएको करको दरअनसुार कर गरना गरी कर कट्टी 
गन्न नागररक उड्डयन प्रालधकररको लनर्णय र सो 
लनर्णयस्बनधी काम कारर्ाही कानूनस्मत रहेकोले 
लर्पक्ीको ररट लनरे्दन खारजे भागी भएकोले खारजे 
गररपाउ ँभनी गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो ।

लर्द्ान्  अलधर्क्ा तथा लर्द्ान्  
उपनयायालधर्क्ाको उपयु्णक् बहस लजलकर सनुी लमलसल 
अधययन गरी हेदा्ण  ररट लनरे्दकको मागबमोलजमको 
आदशे जारी गनु्णपन्न हो र्ा होइन भनने स्बनधमा 
लनर्णय लदनपुन्न दलेखन आयो । 

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण, लनरे्दकले 
लनर्लृत्तभररबापतको पाउने तीन र्र्णको रकममा 
छुट्टाछुटै्ट आय र्र्णको अलग अलग गरी कर कट्टा 
गनु्णपन्नमा एकै आय र्र्णको मानी कर कट्टा गरउेपर 

दायर भएको ररट लनरे्दन तथा जनु र्र्णमा आय आज्णन 
गररनछ सोही र्र्ण कर कट्टा गररने हुदँा लर्पक्ी नागररक 
उड्डयन प्रालधकररले लगाएको कर कानूनबमोलजम 
नै भएकोले ररट खारजे गररपाउ ँभनने लललखत जर्ाफ 
रहेको प्रसततु मदुा लनर्णयाथ्ण आज यस इजलासमा पेस 
हुन आएको पाइयो ।

३. यसमा लमलसल सलंगन रहेको नेपाल  
नागररक उड्डयन प्रालधकरर, प्रधान काया्णलय, 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपालको लमलत २०७०।८।२३ 
को उक् काया्णलयका पूर््ण कम्ण्चारी यी ररट लनरे्दक 
बलद्रकुमार पयाकुरलेलाई उपलबध गराएको कर 
कट्टास्बनधी लर्र्रर परिको प्रलतलललपमा "….तिाइँले 
िाउनु भएको समसत २०६७ मङड सिरदसेख २०६८ 
िाल आषाढिममको जममा रू.७६,७७६/००, 
२०६८ श्िणदसेख २०६९ आषाढ मिानतिमम 
चाडिि्ग खच्गिमेत गररी जममा रू.३,४७,४३८/०० 
र २०७० िाउनदसेख २०७० अिोज र चाडिि्ग 
खच्गिमेत गररी जममा रू.६४,४६५/३२ गररी जममा 
रू.४,८८,६७९/३२ मधयेमा िामासजक िुरषिा 
कर रू.२,५००/-, िसिलो रू.१ लाखमा १५ 
प्रसतशतले कर कट्री रकम रू.१५,०००/- त्ा बाँकी 
रू.१,३८,६७९/३३ मा २५ प्रसतशतले कर कट्री रकम 
रू.३४,६६९/८४" गरी ज्मा रू.५२,१६९.८४/-  
रकम तीन आलथ्णक र्र्णको ज्मा लनर्लृत्तभरर 
रकम (रू.४,८८,६७९/-३२) बाट कर कट्टा गरकेो 
दलेखएकोले उक् कुरामा लर्र्ाद रहेन ।

 ४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(झ) मा 
"आय िष्ग भननाले कुनै िालको िाउन एक गतेदसेख 
अकको िालको आषाढ मिानतिममको अिसि िमझनु 
ि ््ग " भनी १२ मलहनाको समयार्लधलाई एक आय 
र्र्णको रूपमा पररभारा गरकेो छ । तयसैगरी उक् ऐनको 
दफा ३ मा "दिेायका प्रतयेक वयसक्तलाई प्रतयेक आय 
िष्गमा यि ऐनबमोसजम कर लगाई अिुलउिर गररने्" 
भनने उललेख छ । यसरी उक् कानूनी वयर्सथाबमोलजम 

९९४८ - बवद्रकुमार पयाकुरेल वि. नेपाल नागररक उड्डयन प्राविकरण, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
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वयलक्को आयमा कर लगाउदँा प्रतयेक आय र्र्णको 
आधारमा कर लगाउन ुपन्न हुनछ । दईु र्र्णको आय भए 
दईु र्र्णमा, तीन र्र्णको आय भए तीन र्र्णमा अथा्णत्  
जलत र्र्णको आय हो तयलत नै र्र्ण दामासाहीले लहसाब 
गरी हरके आय र्र्णमा हुन आउने आयमा कर लगाइन ु
पद्णछ भनेर ऐनले नै प्रसटरूपमा बोलेको पाइनछ ।  

५. तयसैगरी उक् ऐनको दफा ८(१) मा "कुनै 
प्राकृसतक वयसक्तले कुनै आय िष्गमा रोजगाररीबाट प्राप्त 
गरकेो िाररश्समक िो िष्गमा िो वयसक्तको रोजगाररीको 
आय मानरी गणना गनु्गिनने् ।" भनने कानूनी वयर्सथा 
रहेको छ । उक् कानूनी वयर्सथाअनसुार वयलक्को कुनै 
एक आलथ्णक र्र्णको रोजगारीको आय सो र्र्णको आय हुने 
दलेखनछ । ऐजनको उपदफा (२) मा "रोजगारदाताबाट 
कुनै आय िष्गमा प्राकृसतक वयसक्तलाई सदइएका दिेायका 
भुक्तानरीिरू तयसतो प्राकृसतक वयसक्तको िो आ्य 
वषनुको रोजगारीबाट प्राप्त िाररश्समक गणना गदा्ग 
िमािेश गनु्गिनने् ।" भनने उललेख भएको छ । ऐजनको 
दहेाय (्च) मा "अिकाश भुक्तानरी र रोजगारदाताले 
िो कम्गचाररीको लासग अिकाश कोषमा जममा गरकेो 
रकमिमेतका अिकाश योगदान", तथा दहेाय (छ) मा 
"रोजगाररीका िमबनिमा गररएका अनय भुक्तानरी " भनने 
उललेख भएको छ । यसरी उक् कानूनी वयर्सथाले कुनै 
पलन प्राकृलतक वयलक्को एक आलथ्णक र्र्णको अर्काश 
योगदान र्ा रोजगारदाता ससंथाले खडा गरकेो अर्काश 
कोरमा ज्मा गरकेोसमेतका रकम तथा रोजगारीको 
सनदभ्णमा गररएका अनय भकु्ानी रकम सोही आलथ्णक 
र्र्णको रोजगारीबाट प्रापत पाररश्लमकमा गरना गनु्णपन्न 
प्रसट कानूनी वयर्सथा रहेको छ । 

६. उक् ऐनको दफा ८७ मा रोजगार दाताबाट 
करकट्टी गन्न स्बनधमा उपदफा (१) मा "प्रतयेक 
बासिनदा रोजगारदाताले रोजगाररीबाट कुनै कम्गचाररी िा 
कामदारले प्राप्त गरकेो आयको गणना गदा्ग िमािेश 
गररने नेिालमा स्ोत भएको कुनै रकम भुक्तानरी गदा्ग 
अनुियूचरी १ बमोसजमको दरले िुने कर कट्री गनु्गिनने्" 

भनने कानूनी वयर्सथा र अनसूु्ची १ मा उललेख भएका 
करका दरहरू शीर्णकको दफा (१) को उपदफा (१)(क) 
मा "एक लाख िाठरी िजार रूिैयाँिमम रोजगाररीको 
करयोगय आय भएमा एक प्रसतशत कर लागने" ऐजन 
खणड (ख) मा "एक लाख िाठरी िजार रूिैयाँभनदा 
बढरी तर दुई लाख िाठरी िजार रूिैयाँिमम रोजगाररीको 
करयोगय आय भएमा ख्ड (क) बमोसजम एक लाख 
िाठरी िजार रूिैयाँिमम एक िजार ् िय रूिैयाँ र 
एक लाख िाठरी िजार रूिैयाँभनदा बढरी करयोगय 
आयमा िनध्र प्रसतशत" तथा ऐजन खणड (ग) मा "दुई 
लाख िाठरी िजार रूिैयाँभनदा बढरी करयोगय आय 
भएमा ख्ड (ख) बमोसजम दुई लाख िाठरी िजार 
रूिैयाँिमम िोह्र िजार ् िय रूिैयाँ र दुई लाख 
िाठरी िजार रूिैयाँभनदा बढरी भएको करयोगय आयमा 
िचचरीि प्रसतशत" एि ं ऐजन ख्ड (घ) मा िचचरीि 
लाख रूिैयाँभनदा बढरी करयोगय आय भएमा ख्ड (ग) 
बमोसजम लागेको करमा ्ि चालरीि प्रसतशत असतररक्त 
कर लागने्" भनने कानयूनरी वयिस्ा रिेको ् । तथालप 
प्रसततु लर्र्ादमा ररट लनरे्दकको तीन आलथ्णक र्र्णको 
लनर्लृत्तभररबापतको रकमलाई कुनै एक आलथ्णक र्र्ण 
अथा्णत्  आ.र्. २०७०।०७१ को रोजगारीबाट प्रापत 
आय रकम जसतो गरी कर लगाएको कुरा कानूनलर्परीत 
भएको दलेखनछ ।

७. तसथ्ण मालथ उललललखत तथय, वयर्सथा 
एर् ं लर्रे््चनासमेतको आधारमा लनरे्दकले लर्पक्ी 
नागररक उड्डयन प्रालधकररबाट प्रापत गरकेो तीन 
आय र्र्णको लनर्लृत्तभरर रकममा आयकर ऐन, 
२०५८ बमोलजम र्रदैलपचछेको दरले कर कट्टा नगरी 
एकमषुट रकममा कर कट्टा गरकेो नागररक उड्डयन 
प्रालधकररको काम कारर्ाही कानूनलर्परीत दलेखदँा 
उक् काय्ण उतपे्रररको आदशेले बदर भई आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनसूु्ची १ 
बमोलजम प्रतयेक आय र्र्णको कर लागने भए सोहीअनसुार 
लर्पक्ी प्रालधकररले दामासाहीले अकं गरना गररे 
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कट्टा गरी बढी कर कट्टा गरकेो अकंको हदस्मको 
रकम लनजलाई लफता्ण लदन ुभनी लनरे्दन मागबमोलजम 
लर्पक्ीको नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी हुने 
ठहछ्ण  । प्रसततु आदशेको जानकारी लर्पक्ीहरूलाई 
लदई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार 
अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू । 

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. सपना प्रधान मलल

इजलास अलधकृत : शकुनतला काककी
इलत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत १३ गते रोज १ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत,  सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी ओमप्रकाश लमश्

माननीय नयायाधीश श्ी ्चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला लमलत : २०७३।१२।२०

मदुााः गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय

०७१-CR-१२५२
पनुरारे्दक / र्ादी : ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजका 

स.स.अ. लालबहादरु भणडारीको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : ल्चतर्न लजलला कोराक गा.लर्.स. 

र्डा नं. ९ बसने दलबहादरु प्रजासमेत

०७१-CR-१४३२
पनुरारे्दक / प्रलतर्ादी : कासकी लजलला दाङसीङ 

गा.लर्.स. र्डा नं. ९ उललेरी घर भई हाल ऐ. 
पोखरा उपमहानगरपाललका र्डा नं. ३ नलदपरु 
बसोबास भई हाल कारागार काया्णलय भरतपरु 
ल्चतर्नमा कैदमा रहेको लजतबहादरु पनु

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / र्ादी : ल्चतर्न रालषरिय लनकुनजका स.स.अ. 

लालबहादरु भणडारीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार 

 कानूनले नै ्मदु्दा सनुन े अमधकारी 
तोमकसकेपश्चात ् सो अमधकारीले 
्मदु्दाको कारवाहीको मसलमसला्मा 
बयान, बकपत्लगायतका प्र्मार बुझन े
अमधकारस्मते रहकेो ्मामननछ । तयसतो 
्मदु्दा हने्न अमधकारी तोमकसकेपश्चात 
मनजले गराएको बयान सवतनत्पूव्नक 
भएको होइन भनी प्रमतवादीको भनाईको 
आधार्मा ्मात् ्मानन म्मलदैन । तयसतो 
अमधकारीले ्मदु्दा सनुवुाइको क््म्मा गर े
गराएको काय्न अनयरा प्र्मामरत नभएसम्म 
सवचछ सनुवुाइको मसद्धानतअनसुार नै 
गराएको ्मानन ुपनने ।
 अनसुनधानको क््म्मा एव ं ्मदु्दा हनने 

अमधकारीस्मक्ष भएको बयान एक 
आपस्मा ्मले िाइरहकेो अवसरा्मा उक्त 
बयानहरू सवतनत्पूव्नक भएको होइन भनन े
मजमकर प्रमतवादीले मलएको िण््मा सो 
कुरा प्र्मामरत गनने दामयतव पमन मनजको नै 
हुन आउन े।

(प्रकरर नं.५)

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते

निर्णय िं. ९९४९
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 सहअमभयुक्तको पोल आफँै्मा कुनै ठोस 
प्र्मार होइन । यो म्ममसल सलंगन अनय 
प्र्मारबाट स्ममर्नत भएको िण््मा ्मात् 
प्र्मारयोगय ्मामनन े।

(प्रकरर नं.६)

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी यरु्राज 
ओली

र्ादीका तफ्ण बाट : 
अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 रालषरिय लनकुञज तथा र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, 

२०२९

सरुू तहमा फैसला गन्नाः 
श्ी कमलजङ्ग कँुर्र

फैसला गन्न लनकायाः
ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय, कसरा

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
मा. मखुय नयायाधीश श्ी लर्शर््भरप्रसाद शे्ष्ठ
माननीय नयायाधीश श्ी लतलप्रसाद शे्ष्ठ

फैसला
नया. ओ्मप्रकाश म्मश् : नयाय प्रशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोलजम यसै अदालतको 
अलधकार के्रिलभरि पन्न भई दायर हुन आएको प्रसततु 
मदुाको सलंक्पत तथय र ठहर यसप्रकार छाः

ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजलभरिको डुमररया 
पोष्टदलेख दलक्रतफ्ण  गौर म्चान नलजक बासँ खोलादलेख 
कररब २०० लमटर पलश्चम ्चरुकेो घा्ँच सालघारीमा 
अनदाजी २० र्र्ण लजन उमेर भएको भाले गैंडा मतृ 
अर्सथामा फेला परकेो, सो गैंडाको खाग धाररलो 
हलतयारले काटी ्चोरी लगेको भननेसमेत बेहोराको लमलत 

२०६७।०२।२८ को घटनासथल प्रकृलत  म्ुचलुका ।
ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजलभरिको डुमररया 

पोष्टदलेख दलक्रतफ्ण  गौर म्चाननलजक बासँ खोलादलेख 
कररब २०० लमटर पलश्चम ्चरुकेो घा्ँच सालघारीमा 
जसको G.P.S. Location : 0542774 USR 
3046844 रहेको अनदाजी २० र्र्णजलत उमेर भएको 
भाले गैंडा मतृ अर्सथामा फेला परकेो, सो गैंडालाई 
गोली हानी मारी खाग काटी ्चोरी लगेको भननेसमेत 
बेहोराको र्ररष्ठ पश ुल्चलकतसक डा. कमलप्रसाद गैरलेे 
जा्ँच गरी लदएको लमलत २०६७।२।२९ को लास जा्ँच 
(Postmortem Report) प्रलतर्ेदन ।

ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजको ्चोरी लशकार 
प्रलतरोध ईकाई र गोरखबहादरु गरको सयंकु् गसती 
टोलीले सरुाकीले लदएको गोपय सू्चनाको आधारमा 
गैंडा मारी खाग लबक्री तथा ओसारपसार गन्न काय्णमा 
सलंगन भएको, गैंडालाई गोली हानी मारी खाग काटी 
काठमाडौं लगेर लबक्री वयर्साय गरकेो कसरुमा लजलला 
कासकी, दाङलसङ गा.लर्.स. र्डा नं. ९ उललेरी घर 
भई हाल ऐ. पोखरा-उपमहानगर पाललका र्डा नं. ३ 
नदीपरु बसने लजतबहादरु पनु, लजलला ल्चतर्न, कोराक 
गा.लर्.स. र्डा नं.९ कालोखोला बसने दलबहादरु 
प्रजा, लजलला ल्चतर्न, कोराक गा.लर्.स. र्डा नं.८ 
दरे्ीटार बसने महेनद्र गरुूङलाई पक्राउ गरी आर्शयक 
कारर्ाहीको लालग पेस गरकेो छु भननेसमेत बेहोराको 
सहायक सरंक्र अलधकृत लालबहादरु भणडारीको 
लमलत २०६७।११।१५ को जाहेरी प्रलतरे्दन ।

लमलत २०६७।३।१३ का लदन लजलला 
ल्चतर्न, गा.लर्.स. र्डा नं.९ ल्चपलेटी बसने काजीमान 
प्रजा, ऐ. कोराक गा.लर्.स. र्डा नं.९ कालीखोला 
घर भई हाल ऐ. खैरहनी गा.लर्.स. र्डा नं.४ नया ँ
पसा्णमा बसने शलक् प्रजा र मसमेत पोखराबाट आई 
काजीमानको घरमा सो रालत बास बसयौं । भोललपलट 
लबहान शलक् प्रजा ल्चतर्नको लर्रनेद्रनगर पसा्णतफ्ण  
फक्ण न ु भयो । तयसलदन लबहानै काजीमान प्रजाले 
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खसी काटी खानलपनको लालग आआफना इष्टलमरिलाई 
बोलाई खानलपन गददै गरकेो अर्सथामा म, दगुा्णबहादरु 
तामाङ, महेनद्र गरुूङ र दलबहादरु प्रजा पक्राउमा 
परयौं, काजीमान प्रजा घटनासथलबाट भागन सफल 
हुनभुयो । लमलत २०६७।२।२७ मा काजीमानको घरमा 
ऐ.ऐ. कालीखोला बसने राजकुमार प्रजा, काजीमान 
प्रजा, शलक् प्रजा र म भएर लनकुञज के्रिलभरि प्ररे्श 
गरी भोललपलट लबहान लमरलमर े उजयालोमा लनकुञज 
के्रिलभरिको गौर म्चान, ्चरु ेघा्ँच के्रिमा आई पगुयौं, तयहा ँ
गैंडा फेला परयो । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजाले 
सो के्रिमा लकुाई राखेको भरूर्ा बनदकु लतनीहरूले 
ललएर आएर गैंडालाई लपछा गददै कररब लबहान ४꞉४५ 
बजे राजकुमार प्रजाले गोली हानेकोमा गोली गैंडाको 
गद्णनमा लागयो तर गैंडा नढलेपलछ गैंडा रनथलनदँ ै
भागयो । राजकुमार प्रजाले पनुाः दाया ँ पाटामा गोली 
हानी गैंडा मारकेो हो । गैंडा माररसकेपलछ, मैले बोकेको 
बञ्चराले काजीमान प्रजा, राजकुमार प्रजाले खाग 
काटेका हुन् । खाग कालटसकेपलछ बनदकु लतनीहरूले 
तयही ँ नलजकको जगंलमा लकुाएर राखी खाग 
ललएर राजकुमार प्रजा, काजीमान प्रजा र म लमलत 
२०६७।२।२८ गते लदनको १/२ बजेलतर काजीमानको 
घरमा पगेुका लथयौं । उक् खागलाई काजीमानको घरमा 
उलसनेको लथयो । खाग ७०० ग्रामको लथयो । उक् खाग 
भोललपलटै म र शलक् भएर माइक्रोबसबाट काठमाडौं 
लगेर गोंगबलुसथत तारा होटलमा बसेका लजलला 
ल्चतर्न खैरहनी गा.लर्.स. र्डा नं.४ बसने बलुद्धबहादरु 
प्रजालाई लदयौं । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा 
पलहलयै मोटरसाइकलबाट उक् होटलमा पलुगसकेका 
रहेछन् । बलुद्धबहादरु प्रजाले मलाई र शलक्लाई 
५।५ हजार खाग लयाएको बाटो ख्च्ण भनी ततकाल 
लदएपश्चात् म पोखरा र शलक् ल्चतर्नतफ्ण  लागयौं । 
उक् खाग बलुद्धबहादरु प्रजामाफ्ण त २० लाखमा बे्ेचको 
हो । खाग बलुद्धबहादरु प्रजाले कसलाई लबक्री गरयो तयो 
मलाई थाहा छैन । खाग लबक्रीको लहससा भनी मलाई 

२ लाख बलुद्धबहादरु प्रजाले पलछ पोखरामा लयाएर 
लदएको हो । बलुद्धबहादरु प्रजा आफूलाई लर्कास गरुूङ, 
काजीमान प्रजा आफूलाई लमलन थापा र राजकुमार 
प्रजा आफूलाई रोलहत थापा भनी लकुीलछपी आफूले 
गरकेो कतु्णत लकुाउनलाई पोखराको नदीपरुमा डेरा 
गरी लर्दशे जाने तयारीको लालग से्यरुरटी गाड्ण, भारा 
एर् ंक्पयटुर ताललम ललई बसने गरकेा छन् भननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले अनसुनधान 
अलधकृतसमक् गरकेो बयान ।

लजलला ल्चतर्न, कोराक गा.लर्.स. र्डा नं.९ 
ल्चपलेटी बसने लबजराम प्रजा मेरो ससरुा हुनहुुनछ । 
उहालेँ आफनो घरको शौ्चालय लनमा्णरको लालग भनी 
लमलत २०६७।३।१४ मा मलाई अनरुोध गरकेाले म 
शौ्चालय लनमा्णरको काममा गएको लथए ँ। काजीमान मेरो 
सालो हो । तयसलदन मेरो सालोको घरमा खसी काटेको 
रहेछ । काजीमानले खानलपनको लालग आग्रह गरकेाले म 
सो काय्णक्रममा सररक हुदँा पक्राउ परकेो हु ँ। खानलपनको 
क्रममा दगुा्णबहादरु तामाङ, महेनद्र गरुूङ र लजतबहादरु 
पनु पलन पक्राउ परकेा छन् । लनजहरू गैंडा मारी खाग 
लबक्री वयर्सायमा सलंगन भएको जसतो लागदनै । फरार 
राजकुमार प्रजा मेरो साखय कानछो भाइ हो । लतनीहरू 
नामदु गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गन्न तसकरहरू 
हुन भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी दलबहादरु प्रजाले 
अनसुनधान अलधकृतसमक् गरकेो बयान ।

काजीमानले लनमा्णर गददै गरकेो प्की 
घरमा बेलाबखतमा जयाला मजदरुी गन्ण गई रहनथे ँ । 
लमलत २०६७/०३/१४ मा पलन म सो काम गन्ण गएको 
लथए ँ । तयस बखतमा काजीमानले खसी काटेका 
रहेछन, उनका इषटलमरिसमेत बसी खानलपन गरररहेका 
लथए र घरमा काम गन्न मानछेलाई पलन खान बोलाइएको 
हुदँा खानलपनको क्रममा पक्राउ गररएको हो । सो क्रममा 
काजीमान भागन सफल हुनभुयो । लनज नामदु गैंडाको 
खाग तसकर हुन् । म गैंडा मारी खाग तसकरी काय्णमा 
लागेको छैन भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी दगुा्णबहादरु 

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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तामाङले अनसुनधान अलधकृतसमक् गरकेो बयान ।
लमलत २०६७/३/१३ का लदन म लजलला 

ल्चतर्न, कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. ९ ल्चपलेटी लसथत 
मेरो लमत आमा धनमाया तामाङनीको घरमा भेटघाटको 
लालग गएको लथए ँ । काजीमान प्रजाको घरसगैँ मेरो 
लमतआमाको घर छ । काजीमानको श्ीमती मेरो गाउ ँ
शलक्खोरकी ्ेचली हुन् । म उनलाई साइलँी लददी भनेर 
स्बोधन गछु्ण  । गएको लदन रात म लमतआमाको घरमा 
बसे र भोललपलट लबहान साइलँी लददीको घरनलजक 
रहेको धारामा मखु धनु जादँा खेरी आज खसी काटेको 
छ, खानलपनको लालग आउ है भाइ भनेर मलाई साइलँी 
लददीले भनेको हुदँा म लनजको घरमा खाना खान गएको 
बेला पक्राउ परकेो हु ँ। मैले गैंडा मान्न र खाग तसकर गन्न 
काय्ण गरकेो छैन भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी महेनद्र 
गरुूङले अनसुनधान अलधकृतसमक् गरकेो बयान ।

लजलला ल्चतर्न, कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. 
९ बसने दलबहादरु प्रजाको मालहलो भाइ रामकुमार 
प्रजा गैंडा मारी खाग तसकर गरकेो मदुामा जेलमा 
छ । लनजको कानछो भाइ राजकुमार प्रजा सोही 
मदुा लागेर लकुीलछपी लहडँी हाल पलन तयही पेसा 
गददै लहलँडरहेको छ । पक्राउ परकेा दलबहादरु प्रजा 
पलन दश र्र्ण पलहले यसतै पेसा गददै लहडेँको भनने 
सलुननथयो । अलहले लर्दशेबाट आएर पलन २/३ 
मलहनादलेख गैंडा मारी खाग तसकर गन्न काजीमान 
प्रजा, लघलन्च काईला, श्ीमान्  सालहलँा, आफनै भाइ 
राजकुमार प्रजा, बलुद्धमान प्रजा र शलक् प्रजा जसता 
गैंडा मारी खाग तसकर गन्न वयलक्हरूसगँ लमलेमतो गरी 
पाटकी खाने गरकेो दलेखयो । लजतबहादरु पनु र महेनद्र 
गरुूङ पलन गैंडा मारी खाग तसकर गन्न काय्णमा सलंगन 
भएको हुनपुछ्ण  । पक्राउ परकेो लमलत २०६७/३/१४ 
का लदन यी वयलक्हरू कालजमानको घरमा खसी 
काटी भोज खादँ ै गैंडा मान्ण जाने योजना बनाइरहेका 
लथए भननेसमेत बेहोराको पे्रमबहादरु प्रजासमेतले गरी 
लदएको सज्णलमन म्ुचलुका ।

प्रलतर्ादीहरू जीतबहादरु पनु, काजीमान 
प्रजा, राजकुमार प्रजाले गैंडा मारी खाग लबक्री गरकेो 
काय्ण मलसल सलंगन कागज प्रमारबाट पलुष्ट भएकोले 
प्रलतर्ादीहरूको उक् काय्ण रालषरिय लनकुञज तथा 
र्नयजनत ु सरंक्र ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र 
१९(१) र प्रलतर्ादीहरू शलक् प्रजा, बलुद्धबहादरु प्रजाले 
सोही ऐनको दफा १९(१) को कसरु गरकेो दलेखदँा 
प्रलतर्ादीहरू जीतबहादरु पनु, लमलन भनने कालजमान 
प्रजा, राजकुमार प्रजा, शलक् प्रजा, बलुद्धबहादरु प्रजा, 
दलबहादरु पजा्ण, दगुा्णबहादरु तामाङ र महेनद्र गरुूङलाई 
सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम सजाय गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको अलभयोग परि ।

लमलत २०६७/३/१३ का लदन लजलला 
ल्चतर्न, गा.लर्.स. र्डा नं. ९ ल्चपलेटी बसने काजीमान 
प्रजा, ऐ. कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. ९ कालीखोला घर 
भई हाल ऐ. खैरहनी गा.लर्.स. र्डा नं. ४ नया ँपसा्णमा 
बसने शलक् प्रजा र मसमेत पोखराबाट आई काजीमानको 
घरमा सो रालत बास बसयौं । भोललपलट लबहान 
शलक् प्रजा ल्चतर्नको र्ीरनेद्रनगर पसा्णतफ्ण  फक्ण न ु
भयो । तयसलदन लबहानै काजीमान प्रजाले खसी काटी 
खानलपनको लालग आ-आफना इष्टलमरिलाई बोलाई खादँ ै
गरकेा लथए । तयहा ँकाजीमान प्रजाको नया ँघर बनद ै
लथयो । भोज खानेमा कामदार पलन लथए । खानलपन 
गददै गरकेो अर्सथामा पक्राउमा परयौं, काजीमान प्रजा 
घटनासथलबाट भागन सफल हुनभुयो । यसभनदा अलघ 
लमलत २०६७।२।२७ मा  काजीमानको घरमा राजकुमार 
प्रजा, काजीमान प्रजा, शलक् प्रजा र म भएर गैंडा मान्न 
योजना बनाएका लथयौं । सो लदनको साझँ गैंडा मान्ण 
आउदँा राप्ती नदीमा आइपगुदा लनकै रात पररसकेको 
लथयो । शलक् तयहीबँाट फक्ण न ुभयो । म, काजीमान प्रजा 
र राजकुमार ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजको गौर म्चान, 
्चरु ेघा्ँच के्रिमा आई पगेुको कुरा लनजहरूले बताएका 
लथए । लमरलमर े उजयालोमा एउटा गैंडा फेला परयो । 
गैंडालाई लपछा गददै कररब लबहान ४:४५ बजे राजकुमार 
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प्रजाले गोली हानेकोमा गोली गैंडाको गद्णनमा लागयो 
तर गैंडा नढलेपलछ गैंडा रनथलनदँ ैभागयो । राजकुमार 
प्रजाले पनु: दाया ँ पाटामा गोली हानदा गैंडा ढलयो । 
मैले बोकेको बञ्चराले काजीमान प्रजा, राजकुमार 
प्रजाले खाग काटेका हुन् । हामीले खाग काट्ने बञ्चरो 
र बनदोबसतीका सामान ललएर गएका लथयौं । बनदकुको 
गोली  र बारूद राजकुमार प्रजा र काजीमान प्रजाले 
बोकेका लथए । बनदकु पलालष्टकले बेरी जगंलमै लकुाएर 
राखेका लथए । खाग राजकुमार प्रजा, काजीमान 
प्रजाले पालैपालो बोकी लमलत २०६७/२/२८ लदनको 
१/२ बजेलतर काजीमानको घरमा आई उक् खाग 
उलसनेर मास ु छुट्याई तौल गरी मलाई र शलक्लाई 
ललएर आउन ु भनी काजीमान प्रजा र राजकुमार 
प्रजा मोटरसाइकलबाट काठमाडौं लागे । खाग ७०० 
ग्रामको लथयो । हामी दरैु्जना उक् खाग ललएर गोंगब ु
लसथत तारा होटलमा गयौं । तयहा ँ बलुद्धबहादरु प्रजा 
बसेका रहेछन् । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा 
पलहलयै मोटरसाइकलबाट उक् होटलमा पलुगसकेका 
रहेछन । उक् खाग बलुद्धबहादरु प्रजामाफ्ण त रू. बीस 
लाखमा लबक्री गर े । तर कसलाई लबक्री गर े थाहा 
भएन । तयसपलछ बलुद्धबहादरु प्रजाले हामीलाई ५/५ 
हजार लदएका हुन् । सोही लदन बेलकुा म पोखरातफ्ण  
लागे,ँ शलक् ल्चतर्नतफ्ण  लागे ँ । खाग लबक्री भएको 
२/३ लदनपलछ बलुद्धबहादरु प्रजाले पोखरा आएर मलाई 
२ लाख लदएको हो । उक् रकम मैले घर ख्च्ण गरे ँ
भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले मदुा 
हेन्न अलधकारीसमक् गरकेो बयान ।

मेरो ससरुा लबजराम प्रजाले आफनो घरको 
शौ्चालय बनाई लदन ुपरयो भनी लमलत २०६७।३।१४ 
मा बोलाएकोले म ससरुाको घरमा गएको लथए ँ। ससरुा 
र सालो काजीमानको एउटै आगँन भएको र सालोले 
पलन घर बनाउदँ ैगरकेोले तयहा ँ केशरबहादरु तामाङ, 
रामबहादरु तामाङ र दगुा्णबहादरु तामाङ साला 
काजीमानको घरमा काम गरररहेका लथए । तयसलदन 

मेरो सालोको घरमा खसी काटेको र खानलपनको लालग 
मलाई बोलाएका लथए । खानलपन गदा्णगददैको अर्सथामा 
पक्राउ परकेो हु ँ। मैले गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय 
गरकेो छैन भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी दलबहादरु 
प्रजाले मदुा हेन्न अलधकारीसमक् गरकेो बयान ।

लमलत २०६७/३/१३ का लदन म लजलला 
ल्चतर्न, कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. ९ ल्चपलेटी मा 
बसने मेरो लमतआमा धनमाया तामाङको घरमा 
भेटघाटको लालग गएको लथए ँ । काजीमानको श्ीमती 
मेरो गाउ ँशलक्खोरकी ्ेचली हुन् । म उनलाई साइलँी 
लददी भनेर बोलाउछुँ । भोललपलट लबहान लमतआमाको 
घरमा हातमखु धोइसकेपलछ साइलँी लददीले मलाई 
बोलाई खसी काट्ने योजना छ, खानलपन गन्ण आउ है 
भनेर बोलाएकोले म साइलँी लददीको घरमा खानलपन 
गन्ण लागेको लथए ँ । खानलपन गररे फककं दा मसमेतलाई 
पक्राउ गरकेो हो भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी महेनद्र 
गरुूङले मदुा हेन्न अलधकारीसमक् गरकेो बयान ।

काजीमानले घर लनमा्णर गददै गरकेोले 
काजीमानको घरमा म काम गन्ण गएको लथए । तयसलदन 
काजीमानले खसी काटी मलाई पलन खानलपनको लालग 
बोलाए । मलगायत दलबहादरु प्रजा, महेनद्र गरुूङ र 
जीतबहादरु पनु खानलपन गरररहेका लथयौं । तयसैबखत 
पक्री लयाएको हो । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा 
गैंडा मारी खाग वयर्साय गन्न तसकर हुन् भननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादी दगुा्णबहादरु तामाङले मदुा हेन्न 
अलधकारीसमक् गरकेो बयान ।

लमलत २०६७/३/१३ का लदन लजलला 
कासकी दाङलसङ गा.लर्.स. र्डा नं. ९ उललेरी घर 
भई हाल ऐ. पोखरा-उपमहानगरपाललका र्डा नं. ३ 
बसने लजतबहादरु पनु, लजलला ल्चतर्न खैरहनी पसा्ण 
बसने शलक् प्रजा भनने शलक् पनु र म पोखराबाट 
बसमा नारायरगढ आयौं । तयहाबँाट लमलनबस ्चढी 
लजलला ल्चतर्न र्ीरनेद्रनगर गा.लर्.स. नलजक प्फा 
पूलमा ओलकी मेरो घरमा गएर बास बसयौं । तयसको 

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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भोललपलट शलक् पनु लबहान आफनो घरलतर फलक्ण ए । 
म र लजतबहादरु पनु मेर ैघरमा बसयौं । मैले नया ँघर 
बनाएकोले लमलत २०६७ साल असार १४ का लदन मैले 
आफनो छरलछमेक र ईषट लमरिहरूलाई खसी काटी भोज 
खरु्ाउन थालेको लथए ँ। खानलपनको क्रममा लनकुञजबाट 
गएको गसती टोलीले लजतबहादरु पनु, दलबहादरु प्रजा, 
मेरो लभनाजू, लजलला ल्चतर्न कोराक गा.लर्.स. र्डा 
नं. ९ बसने दलाबहादरु प्रजा, ऐ. शलक्खोर गा.लर्.स 
र्डा नं. ८ बसने महेनद्र गरुूङलाई पक्राउ गरकेा 
हुन् । म भागन सफल भए । लमलत २०६७।३।१४ का लदन 
बेलकुा गैंडा मान्न योजना बनाएका लथयौं । यसभनदा 
अगालड लमलत २०६७/२/२७ का लदन मेरो घरमा म, 
राजकुमार प्रजा, लजतबहादरु पनु, शलक् प्रजासगैँ बसी 
गैंडा मान्न योजना बनाएका लथयौं । लमलत २०६७/२/२७ 
को साझँमा म, राजकुमार प्रजा, लजतबहादरु पनु, 
शलक् प्रजा (पनु) कोराकबाट गैंडा मान्ण भनी लहडेँर 
आउदँा राप्ती नदीमा लन्कै रात पररसकेको लथयो । 
शलक् प्रजा (पनु) राप्ती नदीमा आइपगेुपलछ फलक्ण ए । 
म, राजकुमार प्रजा र लजतबहादरु पनु रातारात लहडेँर 
ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजको गौर म्चार ्चरुघेा्ँचमा 
आइपगुयौं । लबहानीपख हुन लागेको लथयो । लबहान 
लमरलमर े उजयालोमा एउटा भाले गैंडा फेला परयो,  
लबहान कररब ४:४५ बजे राजकुमार प्रजाले भरूर्ा 
बनदकुले गोली हानदा गैंडाको गद्णनमा लागयो तर गैंडा 
ढलेन पनु: राजकुमार प्रजाले गोली हानदा दायापँरट्ट 
गोली लागयो र गैंडा ढलयो । खाग काट्ने बञ्चरो 
लजतबहादरु पनुले बोकेका लथए । उक् गैंडाको खाग 
काटी पालैपालोसगँ राजकुमार प्रजा र मैले बोकेका 
लथयौं । हामी खाग काट्ने बञ्चरो र बनदोबसतीका 
सामानसगैँ ललएर गएका लथयौं । मैले बनदकुमा लागने 
गोली र लनलो पाइपमा बारूद बोकेको लथए ँ। बनदकुमा 
लागने गोली फलामको छड काटी बनाएको हो । उक् 
गोली पाडो भेना भनने लशर्लाल लर्.क.सगँ ललएको 
हो । उक् खाग बोकी लमलत २०६७/२/२८ को 

लदनको १:३० बजे मेरो घरमा लयाई उलसनेर मास ु
छुट्टयाई खागको तौल गरी लजतबहादरु पनु र शलक् 
पनुलाई काठमाडौं लयाउन ु भनी राजकुमार प्रजा र 
म मोटरसाइकलमा काठमाडौं गयौं । हामी काठमाडौं 
बसपाक्ण को तारा होटलमा लजलला ल्चतर्न खैरहनी 
४ पसा्णबजार बसने बलुद्धबहादरु प्रजासगैँ बसेका 
लथयौं । उक् खाग बलुद्धबहादरु प्रजामाफ्ण त लबक्री गरी 
रू.२०,०००००।– (बीस लाख) ललएका हौं । उक् 
रकममधये शलक् पनु र लजतबहादरु पनुलाई पलहले ५/५ 
हजार लदई २/३ लदन पलछ उनीहरूलाई २/२ लाख लदई 
अरू हामीले बाडेँर ललएका हौं । हामीले गैंडा मान्ण प्रयोग 
गरकेो बनदकु लजलला ल्चतर्न कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. 
९ ल्चपलेटी बसने बलबहादरु प्रजाको हो । म, राजकुमार 
प्रजा र बलुद्धबहादरु प्रजासमेत भएर २०६० सालदलेख 
गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गरी आलथ्णक लाभ 
ललएका हौं । मसमेत लजलला ल्चतर्न कोराक गा.लर्.स. 
र्डा नं. ९ बसने राजकुमार प्रजा, ऐ.ऐ. बसने राजकुमार 
प्रजाको माइला दाज ुबलबहादरु प्रजा, लजलला ल्चतर्न 
शलक्खोर गा.लर्.स. र्डा नं. ७ सकुबहादरु प्रजा, ऐ. 
कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. ९ बसने श्ीमान्  साइला भनने 
शेरबहादरु ्ेचपाङ, लजलला ल्चतर्न शलक्खोर गा.लर्.स. 
र्डा नं. ८ अलजङ्गर ेबसने वयापारी कानछा भनने केदार 
प्रजा, लजलला ल्चतर्न खैरहनी गा.लर्.स. र्डा नं. ४ 
बसने बलुद्धबहादरु प्रजा, कोराक ९ बसने रोगे भनने लदपे 
प्रजा, शलक्खोर गा.लर्.स. र्डा नं. ८ बसने मेरो जेठान 
बलुद्धबहादरु प्रजासमेत भई रालषरिय लनकुञजलभरि प्ररे्श 
गरी लर्लभनन के्रिमा गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गरी 
आलथ्णक लाभ ललएको हो भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी 
लमलन भनने कालजमान प्रजाले मदुा हेन्न अलधकारीसमक् 
गरकेो बयान ।

लमलत २०६७/२/२७ का लदन लजलला ल्चतर्न 
कोराक गा.लर्.स. र्डा नं.९ ल्चपलेटी बसने काजीमान 
प्रजा र लजलला कासकी दाङलसङ गा.लर्.स. र्डा नं. ९ 
उललेरी घर भई पोखरा उ.म.न.पा. र्डा नं. ३ नदीपरु 
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बसने लजतबहादरु पनुलाई मैले मेरो मोटरसाइकलमा 
राखी लजलला ल्चतर्न र्ीरनेद्रनगर गा.लर्.स. र्डा नं. 
२ बाट कोराक गा.लर्.स. र्डा नं. ९ ल्चपलेटीस्म 
परुयाएको हु ँ । मैले तयसभनदा अगालड जीतबहादरु 
पनुलाई ल्चनेको लथइन । मैले मेरो मामा कालजमान 
प्रजालाई राम्री ल्चनदछु । लजतबहादरु पनु र कालजमान 
प्रजा हाल गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गरकेो 
कसरुमा कारागार काया्णलय भरतपरु ल्चतर्नमा थनुामा 
रहेका छन् । मैले गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गरकेो 
छैन, आलथ्णक लाभ ललएको छैन भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादी शलक् प्रजाले मदुा हेन्न अलधकारीसमक् गरकेो 
बयान ।

लमलत २०६७।३।५ मा मैले लदएको प्रलतरे्दनमा 
लागेको सलहछाप र बेहोरा मेरो हो भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतरे्दक सहायक सरंक्र अलधकृत लालबहादरु 
भणडारीले ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय कसरामा 
गरकेो बकपरि । 

सज्णलमन म्ुचलुकाको सलहछाप र बेहोरा मेरो 
हो भननेसमेत बेहोराको सज्णलमन म्ुचलुकाका मालनस 
रे्दबहादरु खड्काले ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय 
कसरामा गरकेो बकपरि ।

लमलसल सलंगन आधार प्रमारहरूबाट 
जीतबहादरु पनुले रालषरिय लनकुञज तथा र्नयजनत ु
सरंक्र ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को 
कसरु अपराध गरकेो पलुषट भएकोले लनजलाई सोही 
ऐनको दफा २६(१) बमोलजम १४ र्र्ण कैद र रू. 
९०,०००।– (नबबे हजार रूपैया)ँ जररर्ाना हुने, 
प्रलतर्ादी कालजमान प्रजाले ऐ. ऐनको दफा ५(क) 
र १९(१) को कसरु अपराध गरकेो पलुषट भएकोले 
लनजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम १५(पनध्र) 
र्र्ण कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख) रूपैया ँ
जररर्ाना हुने, प्रलतर्ादी शलक् प्रजाले सोही ऐनको 
दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरकेो पलुषट 
भएकोले लनजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम 

१२(बाह्र) र्र्ण कैद र रू.६०,००० (साठी हजार) रूपैया ँ
जररर्ाना हुने, प्रलतर्ादी राजकुमार प्रजाले ऐ. ऐनको 
दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरकेो पलुषट 
भएकोले लनजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम 
१५ (पनध्र) र्र्ण कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख) 
रूपैया ँ जररर्ाना हुने, प्रलतर्ादी बलुद्धबहादरु प्रजाले 
ऐ. ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध 
गरकेो पलुषट भएकोले लनजलाई सोही ऐनको दफा 
२६(१) बमोलजम सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम 
१५ (पनध्र) र्र्ण कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख 
रूपैया)ँ जररर्ाना हुने र प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, 
दगुा्णबहादरु तामाङ, र महेनद्र गरुूङले सफाइ पाउने 
ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज 
काया्णलय, कसराबाट भएको फैसला ।

मैले ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय, 
इजलाससमक् बयान गदा्ण लमलत २०६७/२/२७ का 
लदन प्रलतर्ादीहरू काजीमान प्रजा र लजतबहादरु 
पनुलाई मेरो मोटरसाइकलमा राखी लजलला ल्चतर्न 
लर्रनेद्र नगर गा.लर्.स. र्डा नं. २ बाट कोराक गा.लर्.स. 
र्डा नं. ९ ल्चपलेटीस्म परुयाएको हु ँ। मैले गैंडा मारी 
खाग लबक्री वयर्साय गरकेो छैन र आलथ्णक लाभ 
ललएको छैन भनी कसरुमा पूर्ण इनकार रही बयान गरकेो 
छु । मैले आफू कसरुमा सहभागी छैन भनी पूर्णरूपमा 
इनकार रही बयान गदा्णको अर्सथामा पलन लर्ना 
आधार प्रमार मलाई दोरी ठहर गररएको छ । जहासँ्म 
सहअलभयकु्हरू काजीमान प्रजा र लजतबहादरु पनुले 
गैंडाको खाग उलसनेर तयार भएपलछ शलक् प्रजा र 
लजतबहादरु पनुले काठमाडौं परुयाएको भनी मउपर 
पोल गरकेा छन्, सो सहअलभयकु्को पोलहरू झठु्ा, 
बनार्टी तथा कालपलनक हुन् । लनजहरूले मउपर लकन 
तयस लकलसमको दोरारोपर गर ेम जालनदन । मैले उक् 
खाग लबक्री लर्तरर गन्णको लालग काठमाडौं लागेको पलन 
छैन र उक् खाग लबक्री लर्तररपलछ रू. ५,०००।– र 
२,००,०००।– ललएको पलन छैन । मैले आफनो 

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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बयानमा काजीमानसगँ पलहलादलेख नै ल्चनजान भएको 
र लजतबहादरु पनुलाई मेरो मोटरसाइकलमा राखी 
र्ीरनेद्रनगर गा.लर्.स. र्डा नं. २ बाट कोराक गा.लर्.स. 
र्डा नं. ९ ल्चपलेटीस्म परुयाई लददँा ल्चनजान भएको 
हो । सोभनदा अगालड लनज लजतबहादरु पनुसगँ ल्चनजान 
भएको लथएन र छैन भनी प्रसटरूपमा उललेख गरी बयान 
गरतेफ्ण  नयायकता्णबाट कुनै लकलसमको लर्रे््चना भएको 
छैन । यसरी नेपाल सरकारले मैले अपराध गरकेो पलुषट 
गरी सजाय गनु्णपन्नमा थनुामा रहेको वयलक्ले ईनकारी 
बयान पलुषट गन्ण नसकेको भनने अत्तो थापी मउपर 
सजाय गरकेो गैरकानूनी तथा नयालयक मनसायलर्परीत 
भएको प्रसट छ । प्रलतरे्दक लालबहादरु भणडारीले 
पलन म पनुरारे्दक शलक् प्रजा उक् गैंडा मारी खाग 
लबक्री लर्तरर गन्णमा सलंगन भएको छ भनी भनन र 
लेखाउन सलकरहेको अर्सथा छैन । यसरी मलाई 
लनजले कलहकँतै पलन मेरो सलंगनता लथयो भनी भनन र 
लेखन सकेको छैन । तयसतै सज्णलमन म्ुचलुकाका काम 
तामेल गन्न रे्दबहादरु खड्का उक् सज्णलमनका मालनस 
होइनन् । लनज उक् काया्णलयका सहायक सरंक्र 
अलधकृत हुन् । अदालतमा बकपरि गदा्ण सज्णलमन गदा्ण 
बेहोरा उललेख गन्न वयलक्हरूले मारि अदालतमा आई 
बकपरि गन्न हो, सज्णलमनको काम तामेल गन्न वयलक्ले 
अदालतमा साक्ी सरह बकपरि गन्ण लमलने नहुदँा 
तयसतो बकपरिलाई प्रमारमा ललई मलाई दोरी करार 
गन्ण लमलने नलमलने हुदँा ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज 
काया्णलय कसराले मलाई दोरी ठहर गरी गरकेो फैसला 
गैरकानूनी भएकोले उलटी गरी अलभयोगबाट सफाइ 
पाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी शलक् प्रजाले 
पनुरारे्दन अदालत हेटौंडामा दायर गरकेो पनुरारे्दन 
परि । 

म पनुरारे्दक प्रलतर्ादीले गैंडा मारकेो कुरामा 
सालबत भई बयान गरकेो भनेकोमा मलाई मौकामा तथा 
सरंक्र अलधकृतसमक् समेत बयान गराउदँा कुनै पलन 
प्रशन सोलधएको लथएन । कुनै पलन मदुाको अनसुनधानको 

क्रममा भएको सालबती बयानको आधारमा मारि मलाई 
कसरु गरकेो भनी ठहर गन्ण लमलदनै । २०६७।२।२८ 
मा माररएको गैंडाको स्बनधमा थप अनसुनधान भएको 
र कुनै प्रमारसमेत सकंलन गररएको अर्सथासमेत 
छैन । घटनासथल म्ुचलुका तयार गरी सो स्बनधमा 
अनय कुनै पलन प्रमारहरू सकंलन भएको छैन । म 
पनुरारे्दक प्रलतर्ादीले गैंडा मारकेो हो भनी कुनै पलन 
कागज प्रमारबाट दलेखदँनै । र्ादीले मउपरको अलभयोग 
दाबी लनलर््णर्ादरूपमा प्रमालरत गन्न सलकरहेको अर्सथा 
छैन । मैले गैंडा मान्ण जाउ ँभनी अनय प्रलतर्ादीहरूलाई 
ललई गएको र कुनै फाइदा ललएको लमलसल प्रमारबाट 
दलेखदँनै । म गैंडालाई गोली हानने मालनस पलन 
होइन । मैले गैंडाको खाग काटी लयाएको भनने पलन 
छैन । सज्णलमनको कुनै पलन मालनसले सो र्ारदातमा 
मेरो सलंगनता दखेाई बेहोरा लेखाउन सकेका 
छैनन् । लजतबहादरु पनु पलन गैंडा मारी खाग तसकर गन्न 
काय्णमा सलंगन भएको हुनपुछ्ण  भनी सज्णलमन बेहोरामा 
लेखाएको अनमुान र शकंाको आधारमा मारि मलाई 
सजाय गन्ण लमलने अर्सथा हुदँनै । सहप्रलतर्ादीहरूको 
पोललाई मेरो लर्रूद्धमा प्रमारमा ललन लमलदनै । 
र्ारदात भयो भलनएको लदन म सो लनकुञज के्रिमा गएको 
अर्सथा छैन । सो लदन म आफनो घर लजलला कासकी 
पोखरा उपमहानगरपाललका र्डा नं. ३ नदीपरुमा 
रहेको लथए ँ। म सो खाग बेचनको लालग काठमाडौं गएको 
पलन छैन । र्ारदातसथलमा र सोपश्चात् मलाई कसरु 
अपराध गदा्णकै अर्सथामा दखेने कोही पलन प्रतयक्दशकी 
मालनस भएको अर्सथा छैन । अनय सहप्रलतर्ादीहरूको 
पोल अनय सर्तनरि प्रमारबाट पलुषट हुनपुद्णछ । तर 
लनजहरूको पोल कुनै अनय प्रमारबाट पलुषट नभएको 
हुदँा लनजहरूको पोललाई मेरो लर्रूद्धमा प्रमारमा 
ललन नलमलने हुदँा ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय, 
कसराले मलाई सजाय गरी गरकेो फैसला बदर गरी 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले पनुरारे्दन अदालत 
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हेटौंडामा दायर गरकेो पनुरारे्दन परि ।
लमलत २०६७।३।१४ गते दलबहादरु प्रजा, 

दगुा्णबहादरु तामाङ र महेनद्र गरुूङसमेतलाई गैंडा मारी 
खाग लबक्री तथा ओसारपसार गरकेो काय्णमा सलंगन 
भएको बलुझएकोले लनजहरूलाई पक्राउ गरी आर्शयक 
कानूनी कार्ा्णहीका लालग पेस गरकेो भनने सहायक 
सरंक्र अलधकृत लालबहादरु भणडारीको प्रलतरे्दन 
परकेो दलेखनकुा साथै लनजले उक् प्रलतरे्दनको 
बेहोरालाई पलुष्ट गददै मदुा सनुने अलधकारीसमक् बकपरि 
गरकेा छन् । तयसतै सज्णलमन म्ुचलुकाका वयलक्हरूको 
मौकाको भनाई, लेखाई र बेदबहादरु खड्काको 
बकपरिबाट यी प्रलतर्ादीहरू गैंडा मारी खाग लबक्री 
वयर्सायमा सलंगन रहे भएको कुरा सपष्ट हुन आएको 
दलेखनछ । ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय, कसरा 
ल्चतर्नले उक् प्रमारहरूको समलु्चतरूपमा मूलयाङ्कन 
एर् ं लर्शलेरर गन्ण सकेको छैन । ल्चतर्न रालषरिय 
लनकुञज काया्णलय कसराले फैसला गन्न क्रममा यी 
सफाइ पाएका प्रलतर्ादीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले गैंडा 
मारी खाग बे्ची तसकरी गरी रूपैया ँकमाउने लाल्चमा 
कसरु गन्ण खोजेको, गैंडा मान्ण र खाग लबक्री वयर्साय 
गन्णका लालग मतसललाहमा पसी योजना बनाई खाग 
लबक्री गरी रूपैया ँबाडँी खानेसमेतको काय्ण सयंकु्रूपमा 
प्रलतर्ादीहरूलाई आरोलपत कसरुबाट सफाइ लदएको 
छ । जसबाट समेत उक् फैसला सर्यम् मा लर्रोधाभारपूर्ण 
रहेको छ । यी प्रलतर्ादीहरू आरोलपत कसरु अपराधमा 
इनकार रहे पलन सो इनकारीलाई लनजहरूले ठोस 
प्रमारबाट पलुष्ट गन्ण सकेको दलेखदँनै । यी प्रलतर्ादीहरू 
समेत प्रलतर्ादी काजीमान प्रजाको घरमा खसी काटी 
खाई खानलपन गरी बसी गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय 
गन्न कुरा गरी योजना बनाई मतसललाह गरररहेको 
अर्सथामा पक्राउ परकेा छन् । यी प्रलतर्ादीहरूको 
आरोलपत कसरुमा सलंगनता रहे भएको तथयलाई पलुष्ट 
गन्न आधार प्रमारहरूको लर्द्यमानता दलेखदँादलेखदँ ै
पलन लनज प्रलतर्ादीहरूलाई सफाइ लदने गरी गरकेो 

फैसला सो हदस्म कानूनीरूपमा रिलुटपूर्ण रहेकोले 
उक् फैसला बदर गरी लनज प्रलतर्ादीहरूलाई समेत 
अलभयोग दाबीअनसुार सजाय गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको र्ादी नेपाल सरकारले पनुरारे्दन अदालत 
हेटौंडामा दायर गरकेो पनुरारे्दन परि । 

सर््णप्रथम म पनुरारे्दकलाई फरार रहेको भनने 
अत्तो थापी मलाई सजाय गररएको छ । तर म कलहले 
पलन फरार नभई आफनो गाउ ँ घर तथा रोजगारीको 
लालग पोखरा तथा काठमाडौंमै रही बसी आएको छु । 
म गैंडालाई गोली हानने तथा गैंडा मान्न काय्णमा सलंगन 
छैन । यसरी मेरो अनपुलसथलतमा मेरो बयान नललई 
मनोमानी ढंगबाट लमलसल खडा गरी मलाई सजाय 
गरकेो ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय कसराको 
फैसला गैरकानूनी छ । फैसलापलछ मलाई पक्राउ गरी 
गराइएको बयान मेरो सरे्चछाले गरकेो होइन । ल्चतर्न 
रालषरिय लनकुञज काया्णलयले लमलत २०७०/२/२९ मा 
मलाई १५ र्र्ण कैद र रू. १,००,०००।– जररर्ाना हुने 
गरी फैसला गरपेलछ आफूले गरकेो फैसलालाई कायम 
राखन मलाई पक्राउ गरी लनजहरूले तयार गरकेो बनी 
बनाउ बयानमा सलहछाप गर ्भनी भनदा मैले इनकार गरी 
सही गन्ण नमानदा ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज काया्णलय, 
कसरामा कम्ण्चारी र सेनासमेतले मलाई कुटलपट गरी 
खटु्टामा बाधँी उधोमनुटो पारी मेरो पैतालामा लहका्णई र 
सकेुको खसुा्णनी आगोमा हाली तयसको धरु्ा ँसुघँाएर 
मलाई जबरजसती सलहछाप गराएको हो । कुनै पलन मदुा 
फैसला भइसकेपलछ र सो मदुामा सजाय लदइसकेपलछ 
सोही मदुाका प्रलतर्ादीलाई पक्राउ गरी थनुामा राखी 
बयान ललन पाउने कानूनी प्रार्धान कहीकँतै कुनै 
कानूनमा नभएकाले उक् बयान कानून लर्रूद्ध भएको 
प्रसटरूपमा दलेखएको छ । यसको साथै म हेपाटाइटीस 
लब. को रोगी उक् र्ारदातमा सलंगन हुन स्ने 
अर्सथाको पलन छैन । सहअलभयकु्हरू काजीमान 
प्रजा र लजतबहादरु पनुको बयानको आधारबाट मलाई 
दोरी करार गरकेो छ । लनज सहअलभयकु्हरूको के 

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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कसो गरी बयान ललए सो कुरा लनजहरूले नै वयक् 
गन्न कुरा हो । लनजहरूलाई पलन डर धाक ध्की र 
यातना लदई बयान गराएको हुन स्छ । सो काररले 
लनजहरूले मलाई पोलने लबलत्त्कै म दोरी करार हुने 
होइन । सहअलभयकु्को पोल आफँैमा आधारभूत 
प्रमार होइन । सहअलभयकु्को पोलबाहेक अनय प्रमार 
हेरी मेरो सलंगनात छ लक छैन भनी हेनु्णपन्नमा सो नहेरी 
लमलसल सलंगन कागजातबाट मलाई कहीकँतैबाट पलन 
दोरारोपर गन्ण नसकेको अर्सथामा केर्ल २ जना 
सहअलभयकु्ले मलाई पोल गरकेो काररबाट मारि 
मलाई दोरी करार गन्ण लमलदनै । शकंारलहत सर्तनरि 
प्रमारबाट मेरो कसरु पलुष्ट हुन नआएको अर्सथामा 
मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको रिलुटपूर्ण फैसला 
उलटी गरी सफाइ पाउ ँभननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी 
बलुद्धबहादरु प्रजाले पनुरारे्दन अदालत हेटौंडामा दायर 
गरकेो पनुरारे्दन परि । 

यसमा प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुसमेत 
र लालबहादरु भणडारीको जाहेरीले र्ादी नेपाल 
सरकारको तफ्ण बाट दोहोरो पनुरारे्दन परकेो दलेखदँा 
मलुकुी ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. को प्रयोजनाथ्ण नेपाल 
सरकारको पनुरारे्दनका हकमा प्रलतर्ादीहरूलाई 
र प्रलतर्ादीहरूको पनुरारे्दनको हकमा नेपाल 
सरकारलाई लझकाई / एक अका्णलाई सनुाई लगाउको 
मदुाहरू साथै राखी पेस गनु्ण  भननेसमेत बेहोराको 
पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाको आदशे ।

गैंडा मान्ण ल्चतर्न रालषरिय लनकुञजलभरि 
प्ररे्श गरी गैंडा मारी खाग काटी लगी लबक्री गरकेो 
आएको रकम प्रापत गन्न प्रलतर्ादी लजतबहादरु प्रजा 
पोखरा लनर्ासी भएको दलेखनछ । पोखरामा प्रलतर्ादी 
काजीमानसगँ साथ गैंडा मान्न योजनामा गएको भनने 
पलुष्ट हुनछ । यसप्रकार लनयोलजत मनसायपूर््णक रूपमा 
गैंडा मान्ण सलंगन रहेका प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले 
गरकेो कसरुको मारिा र अपराधको गाल्भय्णतासमेतलाई 
लर््चार गदा्ण लनज प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुलाई रालषरिय 

लनकुञज तथा र्नयजनत ु सरंक्र ऐन, २०२९ को 
दफा २६(१) अनसुार १४ र्र्ण कैद र रू. ९० हजार 
जररर्ानासमेत गन्न गरी भएको फैसला अनयथा दलेखन 
आएन । तयसतै प्रलतर्ादी शलक् प्रजाले गैंडा मान्ण 
गएका अनय ३ जना साथीलाई रापतीको खोलास्म 
परुयाएका, गैंडा मारी खाग लयाएपलछ सो खाग प्रलतर्ादी 
लजतबहादरु पनु र लनज प्रलतर्ादी शलक् प्रजा भई 
काठमाडौंस्म माइक्रो बसमा परुयाई खाग लबक्री गरी 
रकम प्रापत गरकेो सो गैरकानूनी वयर्सायमा प्रतयक् 
सलंगन भई आपरालधक काय्ण गरकेोले लनजले गरकेो 
कसरुको मारिा र अपराधको गाल्भय्णतासमेतलाई 
लर््चार गरी उक् ऐनको दफा २६(१) अनसुार लनज 
प्रलतर्ादी शलक् प्रजालाई कैद १२ र्र्ण र जररर्ाना 
रू.६० हजारसमेत हुने गरी भएको फैसला अनयथा 
दलेखन आएन । प्रलतर्ादीहरू दगुा्णबहादरु तामाङ, 
दलबहादरु प्रजा र महेनद्र गरुूङ काजीमानको घरमा 
खानलपन, जयाला मजदरुी गन्ण गएको अर्सथामा पक्राउ 
परकेो दलेखयो । लनज प्रलतर्ादीहरूले प्रसततु गैंडा मान्न, 
खाग लबक्री वयर्साय गन्न आपरालधक काय्णमा सलंगन 
रहेको लमलसल सलंगन प्रमारहरूबाट पलुष्ट हुन आएको 
पाइएन । अताः लनज प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, 
दगुा्णबहादरु तामाङ र महेनद्र गरुूङले दाबीको कसरु गरकेो 
दलेखन नआएकोले लनज लतनै जना प्रलतर्ादीहरूलाई 
आरोलपत कसरुबाट सफाइ लदने गरी भएको फैसलालाई 
अनयथा गनु्णपन्न नदलेखदँा प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु 
प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ महेनद्र गरुूङबाहेकका अनय 
प्रलतर्ादीहरूले गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्साय गरकेो 
पलुष्ट हुन आएकोले प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनु, शलक् 
प्रजा, बलुद्धबहादरु प्रजासमेतलाई लनजहरूले गरकेो 
कसरुको मारिाअनसुार सजाय गन्न गरी र प्रलतर्ादीहरू 
दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ, महेनद्र गरुूङलाई 
आरोलपत कसरुबाट सफाइ लदने गरी भएको ल्चतर्न 
रालषरिय लनकुञज काया्णलय, कसरा, ल्चतर्नको लमलत 
२०७०।२।२९ को फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर 
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हुने ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन अदालत 
हेटौंडाबाट भएको फैसला ।

लमलत २०६७।३।१४ का लदन दलबहादरु 
प्रजा, दगुा्णबहादरु र महेनद्र गरुूङसमेतलाई गैंडा मारी 
खाग लबक्री तथा ओसारपसार गरकेो कय्णमा सलंगन 
भएको बलुझएकोले लनजहरूलाई पक्राउ गरी आर्शक 
कानूनी कारर्ाहीका लालग पेस गरकेो भनने लालबहादरु 
भणडारीको प्रलतरे्दन पनु्णका साथै सोही बेहोरालाई 
लमलान हुने गरी इजलासमा बकपरिसमेत गरकेा 
छन् । तयसतै सज्णलमन म्ुचलुकाका वयलक्हरूको मौकाको 
भनाई लेखाई र रे्दबहादरु खडकाको बकपरिबाट समेत 
यी प्रलतर्ादीहरू गैंडा मारी खाग लबक्री वयर्सायमा 
सलंगन भएको कुरा सपष्ट हुन आएको दलेखनछ । 
प्रलतर्ादीहरूले योजनाबद्धरूपले गैंडा मान्न र खाग लबक्री 
वयर्साय गन्णका लालग मत सललाहमा पसी योजना 
बनाएको दलेखनछ । यी प्रलतर्ादीहरू आरोलपत कसरुमा 
इनकार रहेपलन सो इनकारी बयानलाई पलुष्ट हुने गरी कुनै 
ठोस प्रमार पेस गन्न सकेको नदलेखएकोले लनजहरूलाई 
सफाइ लदएको हदस्म पनुरारे्दन अदालतको फैसला 
रिलुटपूर्ण हुदँा बदर गरी लनज प्रलतर्ादीहरूलाई अलभयोग 
माग दाबीअनसुार सजाय हुनपुद्णछ भननेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकारको तफ्ण बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरारे्दनपरि ।

अनसुनधान अलधकारी र इजलासमा मेरो 
बयान ललएको होइन । पलहलादलेख तयार गररे राखेको 
कागजमा मलाई जबरजसती सलहछाप गराएको हो । 
यसरी मेरो इचछालर्परीत गराइएको उक् बयानलाई 
मेरो लर्रूद्ध प्रमारमा ललन लमलदनै । मजसतै अनय 
प्रलतर्ादीहरूलाई पलन जबरजसती बयान गराइएको 
हुनस्ने भएकोले सहअलभयकु्को पोललाई अनय 
सर्तनरि प्रमारले पलुष्ट नगरसे्म प्रमारमा ललन 
लमलदनै । प्रसततु गैंडा मारकेो काय्णमा मेरो सलंगनता छ 
की छैन भनने कुरा र्सतलुनष्ट प्रमारबाट पलुष्ट हुन सकेको 
छैन । यसतो अर्सथामा केर्ल सहअलभयकु्को बयानको 

आधारमा मलाई दोरी ठहर गन्ण लमलदनै । प्रलतरे्दक 
लालबहादरु भणडारीको बकपरिमा म प्रलतर्ादी गैंडा 
मारकेो काय्णमा सलंगन भएको भनी भनन सकेको 
अर्सथा छैन । रे्दबहादरु खड्का सज्णलमन म्ुचलुकाका 
मालनस होइनन् लनज सज्णलमन गराउने मालनस मारि 
भएकोले लनजको बकपरिले कानूनी मानयता पाउने 
होइन र लनजको बकपरिको आधारमा मलाई सजाय 
गन्ण नलमलने हुदँा मलाई आरोलपत कसरुमा सजाय गन्न 
गरी भएको पनुरारे्दन अदालतको फैसला उलटी गरी 
सफाइ पाउ ँभननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लजतबहादरु 
पनुको यस अदालतमा परकेो पनुरारे्दनपरि । 

लनयमबमोलजम दलैनक पेसी सू्चीमा ्चढी 
इजलाससमक् पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको लमलसल 
सलंगन स्पूर्ण कागज अधययन गरी पनुरारे्दक 
प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान् 
अलधर्क्ा श्ी यरु्राज ओलीले प्रलतर्ादी लजतबहादरु 
अनसुनधानको क्रममा एर् ं मदुा हेन्न अलधकारीसमक् 
गरकेो भलनएको बयान लनजको आफनो बेहोरा नभई 
पलहलादलेख तयार गररे राखेको कागजमा जबरजसती 
सलहछाप गन्ण लगाएको हो । सहअलभयकु्हरूको बयान 
पलन सोही तररकाले भएको र उक् बयान लमलसल 
सलंगन कुनै अनय कागज प्रमारबाट पलुष्ट नभएकोले 
तयसतो बयानलाई प्रमारमा ललन लमलदनै । तयसतो 
प्रमारको आधारमा प्रलतर्ादी लजतबहादरु प्रजालाई 
आरोलपत कसरुमा सजाय गन्न गरी भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाको फैसला 
प्रमार मूलयाङ्कनको रोहमा रिलुटपूर्ण रहेकोले बदर 
गरी प्रलतर्ादीले सफाइ पाउन ुपद्णछ भनी बहस प्रसततु 
गनु्णभयो ।

उपयु्णक्बमोलजमको तथय एर् ं बहस लजलकर 
रहेको प्रसततु मदुामा पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाबाट 
भएको फैसला लमलेको छ, छैन ? पनुरारे्दक र्ादी र 
प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन लजलकर पगुन स्छ, स्दनै 
सोही स्बनधमा लनर्णय गनु्णपन्न दलेखयो ।

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण, प्रलतर्ादीहरू 
लजतबहादरु पनु, काजीमान प्रजा, राजकुमार प्रजासमेत 
भई रालषरिय लनकुञज के्रिलभरि गैंडा मारी खाग काटी 
लयाई शलक् प्रजा र बलुद्धबहादरु प्रजासमेत भई 
काठमाडौं लगी लबक्री गरकेो सो काय्णमा दलबहादरु 
प्रजा, महेनद्र गरुूङ, दगुा्णबहादरु तामाङसमेतको 
सलंगनता रहेकोले प्रलतर्ादीहरू लजतबहादरु पनु, 
काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजालाई रालषरिय लनकुञज 
तथा र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, २०२९ को दफा ५(क) 
र १९(१) को कसरुमा, प्रलतर्ादीहरू शलक् प्रजा, 
बलुद्धबहादरु प्रजा, दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ, 
महेनद्र गरुूङसमेतलाई ऐ.ऐनको दफा १९(१) को 
कसरुूमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोलजम सजाय 
हुन माग दाबी ललई अलभयोग परि दायर भएको रहेछ । 
प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले अनसुनधानको क्रममा एर् ं
मदुा सनुने अलधकारीसमक् बयान गदा्ण आरोलपत कसरु 
सर्ीकार गरकेा छन् भने प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, 
दगुा्णबहादरु तामाङ, महेनद्र गरुूङ आरोलपत कसरुमा 
अनसुनधानको क्रममा एर् ं मदुा सनुने अलधकारीसमक् 
बयान गदा्ण इनकार रहेकोमा ल्चतर्न रालषरिय लनकुञज 
काया्णलय, कसरा, ल्चतर्नले प्रलतर्ादी लजतबहादरु 
पनुलाई १४ र्र्ण कैद र रू. ९०,०००।- जररर्ाना र 
प्रलतर्ादीहरू मधये दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ 
र महेनद्र गरुूङले सफाइ पाउने ठहरयाएको लनर्णयउपर 
पनुरारे्दन परी पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाबाट लनज 
प्रलतर्ादीहरूको हकमा भएको सरुू फैसला सदर 
भएकोले सोउपर प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनु र नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरारे्दन पन्ण आएको 
दलेखयो ।

३. यस अदालतमा पनुरारे्दन नपरकेा 
प्रलतर्ादीहरूको हकमा केही बोली रहन ुपरने । ल्चतर्न 
रालषरिय लनकुञजलभरि गौर म्चाननलजक बासँ खोला 
पलश्चम सालघारीमा भाले गैंडा मतृ अर्सथामा फेला 
परकेो, सो गैंडाको खाग धाररलो हलतयारले काटी 

्चोरी लगेको भनी घटनासथल प्रकृलत म्ुचलुकाबाट 
दलेखनछ । उक् गैंडाको दाया ँ काधँको नलजक खाल 
परकेो घाउ रहेको, गैंडाको दईुर्टा करङ्गको हड्डी 
भालँ्चएको, गैंडाको छातीबाट घरले ु गोली प्रापत 
भएको भनी गैंडाको मतृयकुो कारर Hemorrhagic 
shock due to injuries of the bullet on 
the lungs भएको भनी पोष्टमाट्णम प्रलतरे्दनबाट 
दलेखनछ । उक् घटनासथल म्ुचलुका र पोष्टमाट्णम 
प्रलतरे्दनमा उललललखत बेहोराबाट गैंडाको मतृय ुगोली 
लागेर भएको तथयमा लर्र्ाद भएन ।

४. उक् गैंडा मारकेो आरोपमा पनुरारे्दक 
प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुसमेतलाई सजाय हुने ठहरकेो 
पनुरारे्दन अदालतको फैसलाउपर लनज लजतबहादरुको 
र प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ 
र महेनद्र गरुूङलाई सफाइ लदएको उपर र्ादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरारे्दन परकेोले 
सर््णप्रथम प्रलतर्ादी लजतबहादरु प्रजाको पनुरारे्दनको 
सनदभ्णमा लर््चार गदा्ण गैंडा मारी खाग काटी लबक्री 
गरकेो भनी यी प्रलतर्ादीसमेतलाई लकटान गरी जाहेरी 
परकेो दलेखनछ । सहअलभयकु् काजीमान प्रजाले मदुा 
हेन्न अलधकारीसमक् यी प्रलतर्ादीसमेत भई गैंडा मान्न 
योजना बनाई जगंललभरि गई गैंडा फेला पारी मारी खाग 
काटेको हो भनी लनजलाई पोल गददै बयान गरकेा छन् । 
प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनु अनसुनधान अलधकृत र मदुा 
हेन्न अलधकारीसमक् गैंडा मान्न योजना बनाएको हलतयार 
ललई जगंलमा गई गैंडा फेला पारी मारकेो हो । लनज 
आफूले बञ्चरो बोकेको भनी आरोलपत कसरुमा सालबत 
भई बयान गरकेा छन् ।

५. प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले यस 
अदालतमा पनुरारे्दन गदा्ण अनसुनधान अलधकारी 
इजलाससमक्को लनजको बयान सर्तनरिपूर््णक 
नभएकोले र सहअलभयकु्को पोलको आधारमा 
मारि दोरी मकुरर गन्ण लमलदनै भनी लजलकर ललएको 
दलेखनछ । रालषरिय लनकुञज तथा र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, 
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२०२९ को दफा ३१ ले ऐनको दफा २६ को उपदफा 
(१) र (२) अनतग्णत कसरु हुने मदुाको सरुू कारर्ाही 
र लकनारा गन्न अलधकार प्रमखु सरंक्र अलधकृतलाई 
लदएको दलेखनछ । कानूनले नै मदुा सनुने अलधकारी 
तोलकसकेपश्चात् सो अलधकारीले मदुाको कारर्ाहीको 
लसललसलामा बयान, बकपरिलगायतका प्रमार बझुने 
अलधकारसमेत रहेको मालननछ । तयसतो मदुा हेन्ण 
अलधकारी तोलकसकेपश्चात लनजले गराएको बयान 
सर्तनरिपूर््णक भएको होइन भनी प्रलतर्ादीको भनाईको 
आधारमा मारि मानन लमलदनै । तयसतो अलधकारीले मदुा 
सनुरु्ाइको क्रममा गर ेगराएको काय्ण अनयथा प्रमालरत 
नभएस्म सर्चछ सनुरु्ाइको लसद्धानतअनसुार नै 
गराएको मानन ु पन्न हुनछ । अनसुनधानको क्रममा एर् ं
मदुा हन्न अलधकारीसमक् भएको बयान एक आपसमा 
मेल खाइरहेको अर्सथामा उक् बयानहरू सर्तनरिपूर््णक 
भएको होइन भनने लजलकर प्रलतर्ादीले ललएको खणडमा 
सो कुरा प्रमालरत गन्न दालयतर् पलन लनजको नै हुन 
आउने दलेखनछ । तर प्रसततु लमलसल सलंगन तयसतो 
कुनै प्रमार यी प्रलतर्ादीले पेस गन्ण नसकेकोले उक् 
बयान सर्तनरिपूर््णक भएको होइन भनी शकंा गन्ण 
लमलदनै ।

६. जहासँ्म सहअलभयकु्को पोलको प्रशन 
छ । सहअलभयकु्को पोल आफँैमा कुनै ठोस प्रमार 
होइन । यो लमलसल सलंगन अनय प्रमारबाट समलथ्णत 
भएको खणडमा मारि प्रमारयोगय मालननछ । प्रसततु 
मदुामा यी प्रलतर्ादीलाई पोल गन्न सहअलभयकु् 
काजीमान प्रजाको बयान लनज प्रलतर्ादी लजतबहादरुको 
अनसुनधानको क्रममा एर् ं मदुा हेन्न अलधकारीसमक् 
भएको बयानबाट समलथ्णत भएको दलेखनछ । उक् बयान 
सर्तनरिपूर््णक भएको दलेखएको अर्सथामा तयसतो 
बयानलाई प्रमारमा नललन ुपन्न कारर दलेखदँनै । यसका 
साथै सहअलभयकु् काजीमान प्रजासगँ लनज प्रलतर्ादीको 
कुनै पूर््णररसइर्ी इतयालद केही नभएको दलेखएबाट सो 
बयानलाई प्रमारमा ललन लमलने नै दलेखयो । तसथ्ण यी 

प्रलतर्ादीको अनसुनधान एर् ंमदुा हेन्न अलधकारीसमक् 
भएको सालबती बयान, सहअलभयकु् काजीमान प्रजाले 
लनजलाई पोल गरी गरकेो बयानसमेतका लमलसल 
सलंगन कागज प्रमारबाट प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनु 
गैंडा मान्न योजना बनाई सो योजनालाई काया्णनर्यन 
गन्ण अनय प्रलतर्ादीहरूसगैँ आर्शयक हातहलतयार ललई 
लनकुञज के्रिलभरि प्ररे्श गरी गैंडा मारी खाग काटेको 
काय्णमा सलंगन रहेको दलेखयो ।

७. प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, 
दगुा्णबहादरु तामाङ र महेनद्र गरुूङलाई पलन अलभयोग 
दाबीबमोलजम नै सजाय हुनपुन्न भनी र्ादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरारे्दन परकेोले सोतफ्ण  
हेदा्ण , यी प्रलतर्ादीहरू उपर रालषरिय लनकुञज तथा 
र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को 
कसरुमा २६(१) बमोलजमको सजायको माग दाबी ललई 
अलभयोग दायर भएको दलेखनछ । आरोलपत कसरुमा 
प्रलतर्ादीहरू लतनै जना अनसुनधानको क्रममा एर् ं
मदुा हेन्न अलधकारीसमक् बयान गदा्ण इनकार रहेको 
दलेखनछ । लनज प्रलतर्ादीहरू काजीमानको घरमा 
खानलपन गन्ण गएको बेला पक्राउ परकेो लमलसल 
सलंगन लनजहरूको बयान बेहोराबाट दलेखनछ । यी 
प्रलतर्ादीहरूलाई कुनै पलन सहअलभयकु्हरूले पोल 
गन्ण सकेका छैनन् । अनय सहअलभयकु्हरूको बयान 
बेहोराबाट पलन लनजहरू गैंडा मान्न योजना बनाउने 
उदेशयले लनकुञजलभरि प्ररे्श गरकेो र्ा लबक्री गन्न 
काय्णमा लनजहरूको कुनै तर्रले सलंगनता रहेको कुरा 
पलन दलेखदँनै । फौजदारी मदुामा अलभयकु्को अपराध 
शकंारलहत तर्रले प्रमालरत हुनपुन्न भनी फौजदारी 
नयायको सर््णमानय लसद्धानत रही आएको छ । प्रसततु 
मदुामा प्रलतर्ादीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु 
तामाङ र महेनद्र गरुूङको नाम जाहेरी प्रलतरे्दन 
एर् ं अलभयोग परिबाहेक अनयरि उललेख भएको 
दलेखदँनै । जाहेरी प्रलतरे्दन आफँैमा कुनै प्रमार नभई 
र्ारदात घटेको सू्चनास्म भएको र तयसमा उललेख 

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमते
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भएको बेहोरा लमलसल सलंगन अनय सर्तनरि प्रमारबाट 
पलुष्ट हुनपुद्णछ । प्रलतरे्दक लालबहादरु भणडारीले 
इजलाससमक् बकपरि गदा्णसमेत यी प्रलतर्ादीहरूलाई 
दोरी दखेाउन सकेका छैनन् । यसका साथै प्रलतर्ादीहरू 
दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ, महेनद्र गरुूङको 
उपर लगाइएको आरोप लमलसल सलंगन कुनै पलन 
सर्तनरि प्रमारबाट पलुष्ट हुन नसकेकोले लनजहरूलाई 
आरोलपत कसरुबाट सफाइ लदएको फैसलालाई अनयथा 
मानन लमलेन ।

८. प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनु गैंडा मान्न 
काय्णमा सलंगन रहेको दलेखएपश्चात् लनजको सो काय्ण 
रालषरिय लनकुञज तथा र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, २०२९ 
(्चौथो सशंोधन २०४९) को दफा ५(क),१९(१) र 
२६(१) मा र्लर्णत अपराध भएकोले लनज प्रलतर्ादीलाई 
सोही २६(१) बमोलजम सजाय हुने दलेखयो । सो दफा 
२६(१) मा “गैरकानूनी तररकाले गैंडा... मान्न, घाइते 
बनाउने, खररद गन्न, लबक्री गन्न र्ा हसतानतरर गरी 
ललने लदने तथा गैंडाको खाग... राखने, खररद गन्न, 
लबक्री गन्न र्ा ओसारपसार गन्न वयलक्लाई प्चासहजार 
रूपैयादँलेख एकलाख रूपैयासँ्म जररर्ाना र्ा पा्ँच 
र्र्णदलेख पनध्र र्र्णस्म कैद र्ा दरैु् सजाय हुने" 
वयर्सथा रहेको छ । यी प्रलतर्ादीसमेतले लनकुञजलभरि 
गैरकानूनीरूपमा हातहलतयार ललई प्ररे्श गरी सरंक्र 
गनु्णपन्न अलत दलु्णभ र्नयजनत ुगैंडा मारकेो र तयसको 
खाग लबक्री गरी आलथ्णक फाइदा ललएको दलेखएबाट 
लनजले गरकेो कसरुको ग्भीरतासमेतलाई लर््चार 
गदा्ण लनजलाई उपयु्णक् कानूनी वयर्सथाबमोलजम १४ 
र्र्ण कैद र रू.९०,०००।- जररर्ाना हुने ठहरयाएको 
फैसला कानूनस्मत नै दलेखन आएकोले पररर्त्णन 
गरररहन ुपरने । प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुले आरोलपत 
कसरुबाट सफाइ पाउन ु पद्णछ भनी लनजका तफ्ण बाट 
उपलसथत लर्द्ान् अलधर्क्ाको बहस एर् ं लनजको 
पनुरारे्दन लजलकरसगँ सहमत हुन सलकएन ।

९. तसथ्ण मालथ लर्रे्ल्चत आधार, कारर 

एर् ं प्रमारबाट प्रलतर्ादी लजतबहादरु पनुलाई रालषरिय 
लनकुञज तथा र्नयजनत ुसरंक्र ऐन, २०२९ (्चौथो 
सशंोधन, २०४९) को दफा २६(१) बमोलजम १४ र्र्ण 
कैद र रू.९०,०००।- जररर्ाना तथा प्रलतर्ादीहरू 
दलबहादरु प्रजा, दगुा्णबहादरु तामाङ र महेनद्र गरुूङलाई 
आरोलपत कसरुबाट सफाइ लदने गरी ल्चतर्न रालषरिय 
लनकुञज काया्णलय, कसरा, ल्चतर्नबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाको 
लमलत २०७१।१०।२७ को फैसला लमलेको दलेखदँा 
सदर हुने ठहछ्ण  । पनुरारे्दकहरूको पनुरारे्दन लजलकर 
पगुन स्दनै । प्रसततु मदुाको पनुरारे्दन दायरीको 
लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार यस अदालतको 
अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू । 

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. ्चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अलधकृत: राम ुशमा्ण
इलत सरं्त् २०७३ ्ैचत २० गते रोज १ शभुम् ।
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माननीय नयायाधीश श्ी ्चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय नयायाधीश श्ी प्रकाशमान लसंह राउत 

आदशे लमलत : २०७४।५।१
०७०-WO-०७३७

मदुााः उतपे्ररर

लनरे्दक : लजलला बारा, दोहरी गा.लर्.स. र्डा नं.८ 
बसने नजामलुदन असंारी

लर्रूद्ध
प्रतयथकी : पनुरारे्दन अदालत हेटौंडासमेत

 लेनदेन ्मदु्दा्मा साहुको हक र सरोकार 
भनकेो आफूले मदएको ऋर मफता्न प्राप्त 
गनु्नसम्म ्मात् सीम्मत हुन ेहो । लेनदेनको 
मलित्मा उमललमित भािामभत् ऋर 
नमतर्ेमा साहुले नामलस गन्न पाउन ेर यसतो 
नामलस परपेमछ अदालतबाट भररपाउन े
ठहरकेो रक्म साहुले प्राप्त गन्न सकोस ्
भनन े लेनदेनसमबनधी कानूनी वयवसराको 
्मनसाय बुझन समकनछ । यसतो रक्म 
प्राप्त गनने पमहलो उपाय अदालतको 
फैसलापश्चात ्पमन आसा्मीले सवतःसफूत्न 
रूप्मा ऋर चुक्ता गरोस ्भनन ेनै हो र यसो 
नगर्ेमा दोस्ो उपायको रूप्मा ्मात् आसा्मी 
र मनजका अमंशयारहरूको समपमत् मलला्म 
गराएर भएपमन असलु गराउन पाउन े।

(प्रकरर नं.५)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररषठ अलधर्क्ा श्ी 

श्भ ुथापा
प्रतयथकीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ाद्य श्ी नारायर 

दरे्कोटा र श्ी केदार दाहाल
अर्लल्बत नलजर :
 ने.का.ि. २०६७, अकं ६, लन.नं.८३९८

स्बद्ध कानून : 

आदशे
नया. चोलेनद्र श्मशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोलजम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रसततु 
मदुाको सलंक्पत तथय एर् ंठहर यसप्रकार छाः

प्रतयथकी धमेनद्रकुमार जयसर्ाल र्ादी भई 
बारा लजलला अदालतमा दायर गरकेो लेनदने मदुामा 
प्रलतर्ादी तथा यस मदुाका प्रतयथकी हेफाजत करीम 
असंारीको नाममा जारी भएको ्याद लनज हेफाजत 
आफँैले बझुी ललएकोमा प्रलतउत्तर नलफराई ्याद 
गजुारी बसेकोमा र्ादीले लफराद दाबीबमोलजम सारँ्ा 
रकम रू.५,२५,०००।– र ललखत लमलतदलेख भररभराउ 
भएको लमलतस्मको बयाज भराई पाउने ठहरयाई लमलत 
२०६६।१०।२१ मा फैसला भई उक् मदुा अलनतम भई 
बसेको छ ।

उक् मदुाका र्ादी धम्ननद्रले लनज प्रलतर्ादी 
हेफाजतको नाममा रहेको बारा लजलला, लबसनुपरु 
गा.लर्.स. र्डा नं. ९ लसथत लकत्ता नं.६, ऐ. र्डा 
नं.७ लसथत लकत्ता नं.२८१, साथै लनज हेफाजतको 
एकासगोलकी पतनी प्रतयथकी मनजुा खातनुको नाममा 
रहेको लकत्ता नं. २७३ र ७७२ समेत जगगाबाट लबगो 
भराई पाउन लनरे्दन दता्ण गराएकोमा उक् जगगाहरू 
बारा लजलला अदालतको आदशेले रो्का गराएको 
छ । सो लनरे्दनउपर कारर्ाहीको क्रममा बारा लजलला 
अदालतबाट लनज प्रलतर्ादीहरूको नाममा लबगो दालखल 
गन्ण र नगर ेजायजेथा लललाम गरी र्ादीको लबगो भराई 
लदइने उललेख भएको रीतपूर््णकको सू्चना जारी भएको 

९९५० - नजामवुदन असंाररी वि. पनुरािेदन अदालत हटेौंडासमते

निर्णय िं. ९९५०
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लथयो । सो सू्चनाबमोलजम उपलसथत हुन नआएकोले 
बारा लजलला अदालतबाट लमलत २०६८।१२।१८ का 
लदन रीतपूर््णक जायदात तायदात म्ुचलुका तथा पञ्चकृते 
मूलयाङ्कन म्ुचलुकासमेत गराई लललाम प्रलक्रया 
अगालड बढेकोमा लमलत २०७०।४।१६ मा भएको डाकँ 
बढाबढमा म लनरे्दकले भाग ललई रू.१०,६४,२७० 
मा लललाम सकार गरी सोको १० प्रलतशत ततकाल 
धरौटबापत राखी बाकँी रकमसमेत बझुाइसकेको छु । 
सो लललामअनसुार दालखल खारजेको प्रलक्रया अगालड 
बढेकोमा दणड सजायको महलको ६१ नं. बमोलजम 
लनजहरू हेफाजत तथा मनजुा खातनुको छुट्टाछुटै्ट 
लनरे्दन परकेोमा बारा लजलला अदालतबाट लललामी 
प्रलक्रयालाई सदर ठहरयाई आदशे भएको र मैले 
लललाम सकार गरकेा उक् जगगाहरूको दा.खा. पजुकी 
एर् ं्चलनपजुकीसमेत प्रापत गररसकेको छु । बारा लजलला 
अदालतको उक् आदशे बदर गररपाउ ँभनी पनुरारे्दन 
अदालत हेटौंडामा परकेो लनरे्दनमा उक् अदालतबाट 
२०७०।१२।२७ मा बारा लजलला अदालतको उक् 
लमलत २०७०।११।११ को आदशे बदर गरी प्रलतर्ादीले 
बझुाउनपुन्न लबगो नगद धरौट राखेकोले सोहीबाट नगद ै
लबगो भराई लदने भनी आदशे भएको रहेछ । 

उपयु्णक्बमोलजम रीतपूर््णक स्पनन भएको 
डाकँ बढाबढ लललाममा लललाम सकार गन्न म 
लनरे्दकको नाममा लललाम भएको जगगा दा.खा. 
गन्णका लालग परिा्चार भइसकेको र उक् लनरे्दन 
तामेलीमा गइसकेको अर्सथामा प्रतयथकी पनुरारे्दन 
अदालत हेटौंडाले गरकेो उक् आदशेले म लनरे्दकको 
सलंर्धानको धारा १२, १३, १९ ले प्रदान गरकेो 
मौललक हक तथा कानूनी हकको हनन हुन गएको हुदँा 
प्रसततु ररट लनरे्दन दायर गरकेो छु । प्रसततु आदशे 
सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.ि. २०३५, प.ृ२०६, 
लन.नं. १२०२ मा प्रकालशत नलजर लसद्धानतको लर्परीत 
छ । एकाघरको पलत करीम असंारीले न्कल ललई 
थाहा पाइ दणडसजायको ६१ नं.बमोलजम लनरे्दन 

दायर गरी उक् लनरे्दन असफल भइसकेपश्चात सोको 
रूप लर््चार गरी लनजको एकाघरको पतनीले पनुाः लमलत 
२०७०।५।७ मा न्कल सारी थाहा पाएको भनी 
२०७०।५।१३ मा १५ लदन नघाई लनरे्दन दायर 
गरकेो काय्ण कानूनस्मत छैन । रीतपूर््णक ्याद तामेल 
भई अदालतले तोकेको ्याद बेर्ासता गरी लललाम 
गररएका जगगाहरूमा लनरे्दकको अलधकार सथालपत 
भइसकेपश्चात् बझुाएको धरौटी ग्रहरयोगय हुदँनै । तेस्ो 
पक्को अलधकार सथालपत भइसकेको अर्सथामा केर्ल 
अदालतलाई क्लरकरूपमा भ्रलमत पान्ण सफल भई लमलत 
२०७०।६।११ मा धरौट ज्मा गराउने आदशे गराएको 
कुरा छल्णङ्ग छ । मसमेतलाई उक् लनरे्दनहरूमा लर्पक्ी 
बनाइएको भएपलन सोको मलाई सनुरु्ाइको मौका 
नलदई एकपक्ीयरूपमा कारर्ाही भएको हुदँा पनुरारे्दन 
अदालत हेटौंडाको लमलत २०७०।१२।२७ को आदशे 
तथा सोको आधारमा भएका लनर्णय एर् ंपरिा्चारलगायत 
काम कारर्ाहीलाई उतपे्रररको आदशेले बदर गरी बारा 
लजलला अदालतबाट भएको लमलत २०७०।४।१६ को 
लललाम म्ुचलुका, सो म्ुचलुकालाई सदर गन्न लमलत 
२०७०।११।११ को आदशे र लमलत २०७०।११।१२ 
को तामेली प्चा्णसमेतको आधारमा प्रतयथकी मालपोत 
काया्णलयलाई लललाम भएको जगगा दा.खा. गन्ण भएको 
परिा्चारबमोलजम म लनरे्दकको नाममा जो ्चालहने 
प्रलक्रया पूरा गरी दा.खा. गररलदन ु भनी मालपोत 
काया्णलय, बारासमेतका प्रतयथकीको नाममा ततकाल 
अनतररम आदशेसलहत परमादशेलगायत अनय जो 
्चालहने आज्ञा आदशे पजुकी समेत जारी गररपाउ ँ र म 
लनरे्दकलाई अनार्शयकरूपमा मदुा गनु्ण  परी द:ुख, 
हैरानी एर् ंख्च्णसमेत भएको हुदँा क्लतपूलत्णसमेत भराई 
पाउ ँभननेसमेत बेहोराको ररट लनरे्दन दाबी ।

यसमा यो आदशे प्रापत भएका लमलतले बाटा 
्यादबाहेक १५ लदनलभरि लललखत जर्ाफ पेस गनु्ण  
भनी प्रतयथकीहरूलाई सू्चना पठाई लनयमबमोलजम पेस 
गनु्ण  । ततकालको लालग पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाबाट 
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भएको लमलत २०७०।१२।२७ को आदशे काया्णनर्यन 
स्बनधमा हाल जे जसतो अर्सथा छ सोही अर्सथामा 
अथा्णत्  यथालसथलतमा राखन ु भनी सर्वोच्च अदालत 
लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ४१ अनसुार अनतररम 
आदशे जारी गरी लदइएको छ भनने यस अदालतको 
लमलत २०७१।१।१४ को आदशे ।  

बारा लजलला अदालतको आदशेबमोलजम 
मनजुा खातनुको नाममा दता्ण रहेको गा.लर्.स. 
ईनर्ा्णमाल र्डा नं. ४ लकत्ता नं. २७३ र लकत्ता नं. 
७७२ को जगगा रो्का गररएको, हेफाजत करीम लमया 
असंारीको नाममा दता्ण रहेको गा.लर्.स. लबसनुपूर्ा्ण र्डा 
नं. ९ लसथत लकत्ता नं. ६ को ज.लर्. ०-०-१०, ऐ.ऐ. 
र्डा नं.७ लकत्ता नं. २८१ रो्का रही रहेको दोहोरो 
रो्का गन्ण नसलकएको, लकत्ता नं. ९ मारि रो्का 
गररएको परिबाट दलेखएको र बारा लजलला अदालतको 
लमलत २०७१।१।१५ को परिबाट लकत्ता नं. ७७२ 
र २७३ को जगगा ललखत पाररतस्म भएको उक् 
जगगा अदालतको आदशेबमोलजम फुकुर्ा काय्णलाई 
रो्का गररलदन ुभनी परि प्रापत भएपलछ दा.खा. नभई 
रो्का रहेको अलभलेखबाट दलेखदँा ररट लनरे्दकको 
मागबमोलजम यस काया्णलयउपर उतपे्रररको आदशे 
जारी हुन ुनपन्न हुदँा दाबी खारजे गररपाउ ँभनने बेहोराको 
मालपोत काया्णलय बाराको लललखत जर्ाफ ।

र्ादी धम्ननद्रकुमार जैसर्ाल र प्रलतर्ादी 
लजलला बारा लर्सनपरु गा.लर्.स. र्डा नं.९ बसने हेफाजत 
करीम असंारी भएको लेनदने मदुामा यस अदालतबाट 
लमलत २०६६।१०।२१ मा भएको फैसलाबमोलजमको 
सार्ा ँरू.५,२५,०००।– र सोको कानूनबमोलजम हुने 
बयाजसमेत भराई पाउ ँभनी र्ादीले प्रलतर्ादी र लनजको 
पतनी मनजुा खातनुको नाउकँो जगगा दखेाई दखा्णसत 
लदएको दलेखयो । प्रलतर्ादीको नाउमँा फैसलाबमोलजम 
सारँ्ा बयाजसमेतको लबगो दालखला गन्ण जारी भएको 
३५ लदने ्याद लमलत २०६८।७।८ मा तामेल भएकोमा 
लबगो दालखल नगरकेोले लमलत २०६८।१२।१८ मा 

जायजात तायदात भई लमलत २०६९।२।१७ मा 
पञ्चकृते मूलय कायम गरी लमलत २०७०।४।१६ मा 
लललाम हुदँा प्रलतर्ादीको पतनी मनजुा खातनुको 
नाउकँो लजलला बारा इनर्ा्णमाल र्डा नं. ४ लक.नं. 
२७३ को ज.लर्.०-२-१० र ऐ. लक.नं. ७७२ को 
ज.लर्.०-१८-० मधये पलश्चमतफ्ण  ज.लर्.०-१३-१६ 
जगगा प्रसततु ररट लनरे्दक नजामलुदन असंारीले लललाम 
सकार गरी ललएको दलेखनछ । जगगाधनी मनजुा खातनुले 
बेरीतको लललामी कारर्ाही बदर गररपाउ ँभनी उजरुी 
लदएकोमा लमलत २०७०।११।११ को आदशेले लललाम 
सदर भई लमलत २०७०।११।१२ मा प्रसततु दरखासत 
तामेलीमा रहेको दलेखनछ । लललाम सदर गन्न गरी 
भएको उक् आदशेउपर मनजुा खातनुले पनुरारे्दन 
अदालत, हेटौंडामा लनरे्दन लदई यस अदालतबाट 
कैलफयत प्रलतरे्दनसमेत गररएकोमा “यसमा लमलत 
२०७०।११।१२ मा तामेली प्चा्ण हुनअुगारै् लमलत 
२०७०।६।१३ मा आफूले लतन्ण बझुाउन पन्न सार्ा ँ
बयाज रू.१०,६४,२७०।– अदालतमा लबगो धरौट 
रालखसकेको अर्सथामा जगगाधनीलाई बझुी लमलत 
२०७०।४।१६ मा भएको लललामी म्ुचलुका कायम 
रहन स्ने दलेखदँा लमलत २०७०।४।१६ को लललामी 
म्ुचलुका बदर गरररहन परने भनी तयस अदालतबाट 
लमलत २०७०।११।११ मा भएको आदशे अनयथा 
दलेखएकोले बदर गररलदएको छ भनने बेहोराको आदशे 
भएको हुदँा लनरे्दन मागबमोलजमको आदशे जारी 
हुनपुन्न होइन । प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भनने बेहोराको लर्पक्ी बारा लजलला अदालतको 
लललखत जर्ाफ ।

मैले लनरे्दनमा लेलखएअनसुारका जगगाहरूको 
लमलत २०७०।४।१६ मा लललाम म्ुचलुकाको प्रलक्रयामा 
मेरो र्तनमा ्याद तामेल नगररएको र थाहा जानकारी 
नलदई सर्चछ सनुर्ाइको लसद्धानतलर्परीत लललामी 
प्रलक्रया स्पनन गररएको भनने कुरा न्कल ललएपलछ 
मारि थाहा पाएको हो । लललाम गररएको उक् जगगाको 

९९५० - नजामवुदन असंाररी वि. पनुरािेदन अदालत हटेौंडासमते
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अतयनत नयून मूलयाङ्कन गररएको, लर्पक्ीले प्रलक्रया 
मारि पूरा गर े जसतो गरी हामीलाई हकलर्हीन एर् ं
सहारालर्हीन बनाउन खोलजएको प्रसट छ ।

उक् लेनदने मदुाका र्ादी धम्ननद्र कुमार 
जयसर्ालले लमलत २०६७।४।७ मा लबगो भररपाउ ँ
भनी लनरे्दन लदएको र सो लनरे्दन २०६९।९।८ मा 
तारखे गजुारकेा र थमाउने अर्सथा पलन नभएकोले 
दणड सजायको ४८ नं. बमोलजम कारर्ाही हुने भनी 
तहलसलदारको आदशेबाट लमलत २०६७।१०।२८ 
मा तामेलीमा रालखएको अर्सथामा दणड सजायको 
४८ नं. अनसुार पलन कारर्ाही अगालड बढ्न स्ने 
अर्सथा नभएपलछ सो कुरालाई लोप गरी पनुाः लमलत 
२०६८।६।२६ मा लनरे्दन लदई सोको आधारमा 
भएका जायदात तायदात लललामी ्चलन म्ुचलुकासमेत 
गररएको छ । हामीले उक् मदुाको लबगोबापत भनी 
बारा लजलला अदालतमा लमलत २०७०।६।१३ मा रू. 
१०,६४,२७०।– धरौटी ज्मा गरी कानूनी प्रलक्रया पूरा 
नगरी भएको लललामी प्रलक्रया बदर गराउन पनुरारे्दन 
अदालत हेटौंडामा उतपे्ररर लमलश्त परमादशे मदुा 
दायर गरकेो र उक् मदुामा अनतररम आदशे जारी भई 
हाल कारर्ाही यकु् अर्सथामा रहेको हुदँा ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँ भनने बेहोराको मनजुा खातनुको 
लललखत जर्ाफ ।

लनरे्दक मनजुा खातनु लर्पक्ी धम्ननद्रकुमार 
जयसर्ालसमेत भएको लबगो भररभराउ मदुामा सरुू 
बारा लजलला अदालतबाट भएको आदशे बदर गररपाउ ँ
भनी लनरे्दक मनजुा खातनुको तफ्ण बाट यस अदालतमा 
लनरे्दन पन्ण आएको लथयो । लमलत २०७०।११।१२ मा 
तामेली प्चा्ण हुनअुगारै् लमलत २०७०।६।१३ मा आफूले 
लतन्ण बझुाउन ु पन्न सारँ्ा बयाज रू.१०,६४,२७०।– 
अदालतमा धरौट राखेको दलेखएको र जगगा लललाम 
गदा्णको अर्सथामा जगगाधनीलाई बझुद ै नबझुी लमलत 
२०७०।४।१६ मा भएको लललामी म्ुचलुका कायम 
रहन नस्ने भनने आधारमा सो लललामी म्ुचलुकालाई 

बदर नगरकेो सरुू अदालतबाट भएको आदशे 
यस अदालतबाट बदर गरी लदएको हो । अताः यस 
अदालतबाट भएको उपयु्णक् आदशेबाट लर्पक्ीको 
सरैं्धालनक एर् ंकानूनी हक हनन नभएको हुदँा लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँ भनने बेहोराको पनुरारे्दन अदालत 
हेटौंडाको लललखत जर्ाफ ।

लनयमबमोलजम दलैनक पेसी सू्चीमा ्चढी 
पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको लमलसल अधययन 
गररयो । लनरे्दकतफ्ण बाट उपलसथत हुनभुएका लर्द्ान्  
र्ररषठ अलधर्क्ा श्ी श्भ ुथापाले अदालतबाट भएको 
फैसला अटेर गरी बसने वयलक्को स्बनधमा परकेो 
लनरे्दनबाट अदालतबाट कानूनबमोलजम फैसला 
काया्णनर्यनको काय्ण स्पनन भइसकेपलछ अब म 
आफँै उक् फैसला काया्णनर्यन गछु्ण  भनी अदालतबाट 
स्पूर्ण प्रलक्रया पूरा गरी भएको काया्णनर्यनलाई नै 
शूनयको अर्सथामा परुयाउने काय्ण कानूनस्मत हुन 
नस्ने हुदँा प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  भनी 
बहस प्रसततु गनु्णभयो । प्रतयथकीहरू हेफाजत करीम 
अनसारी र मनजुा खातनुका तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  
अलधर्क्ाद्य श्ी नारायर दरे्कोटा र श्ी केदार 
दाहालले गलत र्तनमा ्याद तामेल गरी सनुरु्ाइको 
मौका नै नलदई एकतफकीरूपमा गररएको लललामी 
काय्णले मानयता पाउन नस्ने भएको र लतनु्णपन्न रकम 
धरौटसमेत रालखसकेपलछ उक् लललामीको औल्चतय नै 
नभएको हुदँा प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  भनी 
बहस प्रसततु गनु्णभयो । 

लमलसल सलंगन कागजात, प्रमार एर् ं लर्द्ान्  
कानून वयर्सायीहरूको तक्ण पूर्ण बहस लजलकरसमेतलाई 
मधयनजर गदा्ण प्रसततु मदुामा ररट लनरे्दन मागबमोलजम 
आदशे जारी हुनपुन्न हो र्ा होइन भनने प्रशनमा सीलमत 
रही लनर्णय लदनपुन्न दलेखयो ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण धम्ननद्रकुमार 
जयसर्ाल र्ादी र हेफाजत करीम असंारी प्रलतर्ादी 
भई बारा लजलला अदालतमा ्चलेको लेनदने 
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मदुामा र्ादीले लफराद दाबीबमोलजम सारँ्ा रकम 
रू ५,२५,०००।– र ललखत लमलतदलेख भररभराउ 
भएको लमलतस्मको बयाज भराई पाउने ठहरयाई लमलत 
२०६६।१०।२१ मा फैसला भएको र उक् फैसला 
काया्णनर्यनको लालग प्रलतर्ादी हेफाजत तथा लनजको 
एकाघरको श्ीमती मनजुा खातनुको नाममा रहेको 
लर्लभनन लकत्ता जगगाहरू दखेाई र्ादीको लनरे्दन परकेो 
र सो लनरे्दनअनसुार भएको लललामी प्रलक्रयामा म 
लनरे्दक सहभागी भई लमलत २०७०।४।१६ मा भएको 
डाकँ बढाबढमा म लनरे्दकले रू.१०,६४,२७० मा 
सकार गरी सोबापतको रकमसमेत ज्मा गरकेो र 
लललाम सकार गरकेा उक् जगगाहरूको दा.खा.पजुकी एर् ं
्चलनपजुकीसमेत प्रापत गररसकेपलछ पनुरारे्दन अदालत 
हेटौंडाबाट उक् लललाम बदर गन्न आदशे भएको हुदँा 
उक् कानूनलर्परीतको आदशे उतपे्रररको आदशेले 
बदर गरी मेरो नाममा दा.खा.गररलदन ु भनी परमादशे 
जारी गन्ण माग गरी प्रसततु ररट लनरे्दन दायर भएको 
दलेखयो । उक् लेनदने मदुाको लबगो असलुउपर गररपाउ ँ
भनी र्ादी धम्ननद्रकुमारले दता्ण गराएको लनरे्दनमा लनज 
प्रलतर्ादी हेफाजत कररम असंारीको नामको लक.नं. 
६ग र लक.नं. २८१ तथा लनजको एकाघरको श्ीमती 
मनजुा खातनुको नामको लक.नं.२७३ र ७७२ जगगा 
दखेाएको पाइनछ । बारा लजलला अदालतबाट डाकँ 
बढाबढ हुदँा लनज मनजुा खातनुको नामको उक् दरैु् 
लकत्ता जगगाहरू डाकँ लललाम गरकेो भनने दलेखनछ । 
उक् लेनदने मदुाका साहुले ऋरी हेफाजत कररम 
असंारीको नामको दईु लकत्ता जगगा दखेाएको सनदभ्णमा 
उक् लकत्ता जगगाहरू लललाम नगरी एकाघरकी पतनीको 
नाममा रहेको स्पलत्त लललाम गरकेो दलेखनछ । 

३. मलुकुी ऐन दणडसजायको महलको 
२६ नं. बमोलजम दलुनयाको लबगो जायजात गनु्णपदा्ण 
अलंशयारको स्पलत्तबाट समेत जायजात गन्ण सलकने 
भएपलन खामेस्म ऋरीकै नामको स्पलत्तबाट 
असलुउपर गनु्ण  नयायोल्चत हुनछ भनी कीलत्णनारायर 

महज्णन लर्रूद्ध पनुरारे्दन अदालत पाटनसमेत 
भएको (ने.का.ि.२०६७, अङ्क ६, लन.नं. ८३९८) 
उतपे्ररर / परमादशे मदुामा यस अदालतबाट वयाखया 
भई लसद्धानत प्रलतपादन भएकोसमेत पाइनछ । यसरी 
ऋरीबाहेक अनय अलंशयारहरूको नामको स्पलत्त 
जायजात गनु्णपदा्ण प्राकृलतक नयायको लसद्धानतअनसुार 
लनजहरूको समेत कुरा सनुन सलकनेमा सोसमेत 
प्रसततु लर्र्ालदत लललामी प्रलक्रयामा सलुनएको भनने 
दलेखदँनै । प्रसततु ररट लनरे्दनमा रहेका (१) 
ऋरीको नाउमँा अनय स्पलत्त रहे भएको दलेखएमा 
ऋरीबाहेकका अनय अलंशयारका नाउमँा रहेको 
जेथाबाट लबगो असलुउपरको कारर्ाही गन्ण लमलने 
नलमलने, (२) लबगो भराई पाउ ँ भनने दरखासत परी 
जेथा लललाम भइसकेपलछ ऋरीले लबगो रकम नगद ै
दालखल गन्ण लमलने नलमलने एर् ं (३) जेथा लललामी 
कारर्ाही हुदँमैा लबगो भराउने काय्ण स्पनन भएको 
मानन लमलने नलमलनेसमेतका कानूनी प्रशनमा समेत 
उक् कीलत्णनारायर महज्णनको मदुामा बहृद ्वयाखया भई 
लनरूपर भइसकेको हुदँा यसमा थप वयाखया गरररहन ु
पन्न दलेखएन ।

४. लेनदने मदुामा साहु र आसामीको स्बनध 
लनजहरूको लेनदने कारोबारस्म सीलमत रहने हो । 
साहुले लदएको ऋर आसामीले भाखालभरि लतन्ण बझुाउन 
नसकेमा साहुले मलुकुी ऐन लेनदने वयर्हारको महलको 
हद्यादलभरि नाललस गन्ण स्ने र अदालतले दाबीको 
रकम भराइ लदने ठहरयाई असलुउपरको लालग साहुको 
लनरे्दन परपेलछ पलन साहु र आसामीसगँ दइुर्टा लर्कलप 
बाकँी रहनछन् । पलहलो लर्कलप भनेको लतनु्ण  बझुाउन ु
पन्न ठहरकेो लबगो आसामीले अदालतमा लयाएर धरौट 
रालखलदने र सो धरौट रालखएको लबगो अदालतमाफ्ण त 
साहुले बलुझललने हो भने दोस्ो लर्कलपमा साहुले 
दखेाएको आसामीको जेथाबाट अदालतले भररभराउ 
गररलदने काय्ण पद्णछ । यसरी दोस्ो लर्कलपको प्रयोग 
गदा्ण आसामीको स्पलत्तबाट असलु हुन सकेजलत 

९९५० - नजामवुदन असंाररी वि. पनुरािेदन अदालत हटेौंडासमते
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सोही स्पलत्तको जायजात गरी असलुउपर गन्ण 
सलकने भएपलन सोबाहेक अरू अलंशयारको स्पलत्त 
जायजात गदा्ण मलुकुी ऐन लेनदने वयर्हारको महलको 
८, ९ नं. को कानूनी वयर्सथाअनसुार उक् ऋर 
गोशर्रा धनबाट वयहोररने नवयहोररने, लनज ऋरीको 
पाररर्ाररक हैलसयतमा लनजनै मूखय भई कारोबार गन्ण 
स्ने नस्ने आलदसमेत लन्यवोल गनु्णपन्न भएको हुदँा 
सकभर ऋरीकै नामको स्पलत्तबाट भररभराउ गनु्ण  नै 
नयायोल्चत र लर्रे्कस्मत पलन हुनछ । 

५. लेनदने मदुामा साहुको हक र सरोकार 
भनेको आफूले लदएको ऋर लफता्ण प्रापत गनु्णस्म 
मारि सीलमत हुने हो । लेनदनेको ललखतमा उललललखत 
भाखालभरि ऋर नलतरमेा साहुले नाललस गन्ण पाउने र 
यसतो नाललस परपेलछ अदालतबाट भररपाउने ठहरकेो 
रकम साहुले प्रापत गन्ण सकोस भनने लेनदनेस्बनधी 
कानूनी वयर्सथाको मनसाय बझुन सलकनछ । 
यसतो रकम प्रापत गन्न पलहलो उपाय अदालतको 
फैसलापश्चात् पलन आसामीले सर्ताःसफूत्णरूपमा ऋर 
्चकु्ा गरोस भनने नै हो र यसो नगरमेा दोस्ो उपायको 
रूपमा मारि आसामी र लनजका अलंशयारहरूको स्पलत्त 
लललाम गराएर भएपलन असलु गराउन पाउने हो । 
प्रसततु लनरे्दनसगँ स्बलनधत लर्र्ादमा लेनदने मदुामा 
र्ादीले प्रलतर्ादीबाट भराई पाउने ठहरकेो लबगोबापत 
लनजको एकाघरको श्ीमतीको नामको जगगा लललाम 
गरकेो भएपलन सो लललामी प्रलक्रयापश्चात् स्पनन 
गनु्णपन्न तामेली प्चा्ण एर् ं लललाम सकार गरबेमोलजम 
दालखल खारजेलगायतका काय्ण स्पनन भई नसकेको 
भनने दलेखएको, उक् मदुाका ऋरी यी ररट लनरे्दक 
हेफाजत कररम असंारीले आफूले लतनु्णपन्न लबगो रकम 
सो तामेली प्चा्ण एर् ंदालखल खारजे हुनभुनदा पलहले नै 
नगद ैधरौटसमेत रालखसकेको भनने लमलसलबाट दलेखन 
आएकोसमेतबाट लमलत २०७०।१२।२७ मा भएको 
पनुरारे्दन अदालत हेटौंडाको आदशेमा कुनै कानूनी 
रिलुट लर्द्यमान नदलेखदँा लनरे्दन मागबमोलजम उतपे्ररर 

एर् ंपरमादशेको आदशे जारी गनु्ण  परने । प्रसततु ररट 
लनरे्दन खारजे हुने ठहछ्ण  । यस अदालतबाट लमलत 
२०७१।१।१४ मा जारी भएको अनतररम आदशेसमेत 
लनलषक्रय हुनछ । दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार बझुाइलदनू । 

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. प्रकाशमान लसहं राउत

इजलास अलधकृत: आतमदरे् जोशी
इलत सरं्त् २०७४ भदौ १ गते रोज ५ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी ्चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय नयायाधीश श्ी ड्बरबहादरु शाही
आदशे लमलत : २०७४।८।१२

०७०-WO-०४४२

लर्रयाः उतपे्ररर / परमादशे

लनरे्दक : सोलखुु् ब ु लजलला जलुभङ्ग गा.लर्.स. र्डा 
नं. १ खररखोला गाउमँा जनम भई काठमाडौं 
लजलला कपन गा.लर्.स. र्डा नं. २ असथायी 
ठेगाना भएको हाल सयंकु् राजय अमेररका 
र्ालसङ्टन राजयको २३, १५२ नौ पलेस 

निर्णय िं. ९९५१
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साउथ इषट, ललन बड्ु र्ालसङटन ९८०८७ 
बसने लकते्बा शेपा्णको नालत थरके शेपा्णको छोरा 
र्र्ण ४६ को ला्पा गेल ुशेपा्ण

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : माननीय मनरिी, ससंकृलत, पय्णटन तथा नागररक 

उड्डयन मनरिालय, लसहंदरबार, कठमाडौंसमेत

 कुनै का्म गन्नको लामग कानूनले मनमचित 
काय्नमवमध र प्रमक्याको वयवसरा गरकेो छ 
भन ेउपयु्नक्त काय्नमवमध र प्रमक्या पूरा गरकेो 
अवसरा्मा ्मात् सो काय्नले वैधामनकता 
प्राप्त गन्न सकछ । छोटो स्मय्मा मवश्को 
सवकोचच मशिर सगर्मारा चढी मवश् 
कीमत्न्मान काय्म गनने जसतो गमभीर र 
रामषट्य अनतरा्नमषट्य सरोकारको मवषय्मा 
कानूनले तोकेको काय्नमवमध र प्रमक्या पूरा 
भएको छ वा छैन भनन ेकुरालाई कठोरताको 
सार परीक्षर गररनुपनने ।
 पव्नतारोहीसगँ जान े समपक्न  अमधकृत 

नपेाल सरकारको प्रमतमनमधस्मते हो । 
पव्नतारोहर टोलीसगँ गएर फमक्न एपचिात ्
समपक्न  अमधकृतले मनय्मावलीले वयवसरा 
गरबे्मोमज्मको मववररसमहतको प्रमतवेदन 
समबमनधत मनकायस्मक्ष पेस गनु्नपनने । 

(प्रकरर नं.५)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ाहरू श्ी 
हररशङ्कर लनरौला र श्ी भैरर्राज पनत

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  नायब महानयायलधर्क्ा श्ी 
लकरर पौडेल

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून : 
 पर््णतारोहरस्बनधी लनयमार्ली, २०५९

आदशे
नया. चोलेनद्र श्मशेर ज.ब.रा.: 

नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा 
३२ र धारा १०७(२) बमोलजम यस अदालतको 
के्रिालधकारअनतग्णतको भई पेस हुन आएको प्रसततु 
ररट लनरे्दनको सलंक्पत तथय एर् ं आदशे यसप्रकार 
रहेको छ:

म लनरे्दक ला्पा गेल ुशेपा्णले सगरमाथाको 
आधार लशलर्रबाट १० घणटा ५६ लमनेट ४६ सेकेणडमा 
लर्श्को सर्वोच्च लशखर सगरमाथाको लशखरमा सन् 
२००३ को मे २६ का लदन लबहान ३ बजेर ५६ लमनेट 
४६ सेकेणडमा पगुी लर्श् कीलत्णमान सथापना गरकेोमा 
यस सतयगत तथयउपर प्रतयथकीहरू मधयेको पे्बा दोजकी 
शेपा्णले शकंा गददै आर्शयक छानलबनका लालग प्रतयथकी 
मनरिालयसमक् लनरे्दन लदन ु भएकोमा लर्सततृरूपमा 
अनसुनधान तथा छानलबन गदा्ण उललललखत लर्श् 
कीलत्णमान कायमै रहेको दलेखएको भननेसमेत लमलत 
२०६० साल साउन १३ को ततकालीन श्ी ५ को 
सरकार (मनरिीसतरीय) को लनर्णय अलनतमरूपमा रहेको  
छ । सन् २००४ को मे २१ तदनसुार २०६१ साल 
जेठ ८ गते (औशंीको भोललपलट) सबैभनदा छोटो 
समय ८ घणटा १० लमनेटमा लर्श्को सर्वोच्च लशखर 
सगरमाथा पगुी नया ँ लर्श् कीलत्णमान कायम गरकेो 
भनी प्रतयथकी पे्बा दोजकी शेपा्णले दाबी गरकेोमा मैले 
उक् दाबी झठु्ा र लनराधार भएकोले सतय तथय कुरा 
छानलबन गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको उजरुी लनरे्दन 
लमलत २०६१।२।१८ मा प्रतयथकी मनरिालयसमक् 
लदएको लथए ँ । सोपश्ात् सो स्बनधमा लर्सततृ 
छानलबन गरी सतय तथय लर्र्रर पत्ता लगाउनकुो साथै 
भलर्षयमा पर््णतारोहरको के्रिमा लर्श् कीलत्णमान कायम 
गन्न लर्रयमा अपनाउन ु पन्न प्रलक्रया र काय्णलर्लधको 
बारमेा पलन राय सझुार्सलहत प्रलतरे्दन पेस गन्ण 
प्रतयथकी मनरिालय, रेिलकङ तथा पर्ता्णरोहर शाखाका 
उपसल्चर्को सयंोजकतर्मा सात सदसयीय छानलबन 

९९५१ - लाकपा गेल ुशपेापा वि. माननरीय मन्त्री, संसककृ वत, पयपाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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सलमलतको गठन भएको लथयो । उक् सलमलतले प्रतयथकी 
मनरिालयसमक् पेस गरकेो प्रलतरे्दनको आधारमा लनज 
पे्बा दोज्न शेपा्णले सगरमाथा आरोहरको क्रममा कायम 
गरकेो ८ घणटा १० लमनेटको लर्श् कीलत्णमानलाई श्ी 
५ को सरकार (मनरिीसतर) को लमलत २०६१।५।२९ 
को लनर्णयबाट अनमुोदन गररएको बेहोरा” प्रतयथकी 
मनरिालयबाट लमलत २०६१।५।३१ मा प्रकालशत पे्रस 
लर्ज्ञलप्तमा उललेख भएको लथयो । सो लर्ज्ञलप्तउपर मेरो 
ल्चत्त नबझुी बदर गररपाउ ँ भनी सबदु प्रमारसलहत 
पटकपटक लर्लभनन लमलतमा प्रतयथकीहरू समक् उजरुी 
लनरे्दन परिहरू लदइएकोमा सोउपर कुनै लनर्णय नभएको 
काररले बाधय भई शीघ्र लनर्णय गरी गराई पाउ ँभनी 
पनुरारे्दन अदालत, पाटनमा परमादशेको माग गरी 
लनरे्दन दायर गरकेोमा सो अदालतबाट शीघ्र उल्चत 
नयाय लदन ु भनी लमलत २०६९।६।३ मा परमादशेको 
आदशे जारी भएको लथयो । 

पनुरारे्दन अदालत, पाटनको उललललखत 
आदशेबमोलजम लनर्णय गररपाउ ँ भनी मैले प्रतयथकी 
मनरिालयमा लनरे्दन लदएकोमा सो मनरिालयको 
मनरिीसतरको लनर्णयबाट “स्पक्ण  अलधकृतको ररपोट्ण , 
सो दलका नेताको ररपोट्ण , छानलबन सलमलतको 
प्रलतरे्दनलगायतका प्रमारहरूको आधारमा लमलत 
२०६१।५।२७ गते यस मनरिालय (मा.मनरिीसतर) 
को लनर्णयबमोलजम जारी भएको पे्रस लर्ज्ञलप्तअनसुार 
श्ी पे्बा दोजकी शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा १० 
लमनेटको कीलत्णमानलाई लमलत २०६१।५।३१ मा यस 
मनरिालयबाट अनमुोदन भइसकेकोले लनरे्दकको लमलत 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनमा थप कारर्ाही 
गनु्ण  नपन्न दलेखएकोले सोही बेहोराको जानकारी 
लनज लनरे्दक ला्पा गेल ु शेपा्णलाई लदने” भनी लमलत 
२०७०।४।२३ मा लनर्णय भएको रहेछ । जनु कुरा 
प्रतयथकी मनरिालयबाट लमलत २०७०।७।२८ मा मलाई 
लदएको जानकारीबाट थाहा भयो ।

लमलत २०६९।०६।०३ मा पनुरारे्दन 

अदालत, पाटनबाट जारी भएको “शीघ्र नै उल्चत 
लनर्णय गनु्ण” भनने परमादशेको आदशेबमोलजम 
प्रतयथकीहरूले मलगायत सरोकारर्ालाहरू सबैलाई 
रोहबरमा राखी मैले लदएको २०६७।१२।२१ समेतको 
लनरे्दन परिमा लेलखएको दाबीको स्बनधमा छलफल 
गराई लनषकर्ण तथा लनर्णयमा पगुन ुपन्नमा तयसतफ्ण  कुनै 
धयानदृलष्ट नै नलदई मेरो लर्रूद्धमा पूर्ा्णग्रह राखी लमलसल 
सलंगन र्सतलुनष्ठ सबतु प्रमारको नयालयक मनले 
र्सतलुनष्ठ मूलयाङ्कन नगरी, लटपपरी सदर गन्न लर्ना 
लनर्णयाधारको “हुनछ” भनने लनर्णय २०७०।०४।२३ 
मा प्रतयथकीमधयेको मनरिीजयूबाट भएको छ । जनु 
काय्ण पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट भएको लमलत 
२०६९।०६।०३ मा भएको आदशेलर्परीत रहेको छ । 

लमलत २०६१।०५।३१ मा प्रतयथकी 
मनरिालयबाट प्रकालशत पे्रस लर्ज्ञलप्तमा उद्धतृ लमलत 
२०६१।०५।२९ को लनर्णयको बुदँा तथा आधारहरू 
केलाई हेदा्ण “श्ी पे्बा दोजकी शेपा्णले उललललखत समयमा 
सगरमाथा लशखरमा पगेुको तलसर्र र साक्ी जसता ठोस 
प्रमार पेस गन्ण नसकेको भए तापलन लशखरबाट आधार 
लशलर्रमा रहेका स्पक्ण  अलधकृतलाई र्ाकीटकीबाट 
लटपाएका सामानहरू लनजले आफूसगैँ फककं दा लयाई 
मनरिालयमा बझुाएको प्रमार, स्पक्ण  अलधकृतले 
मनरिालयलाई उपलबध गराएको सोही बेहोराको 
जानकारी, लनजसगँ स्बलनधत आरोहर दलका 
नेताले उललललखत समयमा लशखरमा पगेुको भनी 
प्रमालरत गररलदएको कागजात, लशखरबाट लयाएका 
प्रमारहरू मधये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झणडा 
र ताराहरू भएको झणडा १७ मे, २००४ मा अनय 
पर््णतारोहीहरूबाट सगरमाथा लशखरमा लखल्चएका 
तलसर्रहरूमा दलेखन ु र लामा घेसेको कुपर भलनएका 
कागजात पाङ्गर्ो्ेचका दा सोनाम शेपा्णले १७ मे मा 
सगरमाथा आरोहर गदा्ण लशखरमा छोडेको पक्समेत 
अनयथा प्रमालरत नभएस्म प्रमारको कोटीमा राखन ु
पन्न काररले गदा्ण लनज पे्बा दोज्न शेपा्णले उललललखत 
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समयमा सगरमाथा आरोहर नगरकेो भनन सलकने 
अर्सथा नरहेको भनने राय सझुार् छानलबन सलमलतले 
मनरिालयमा प्रसततु गरकेो छ । साथै, उक् सलमलतले 
प्रलतरे्दन बझुाएपश्ात् पाङ्गबो्ेचका दा सोनाम शेपा्णले 
लामा घेसेको कुपर १७ मे मा आफूले नै लशखरमा 
छाडेको भनने कुरा इमेलमाफ्ण त यस मनरिालयमा 
पठाएको जानकारीसमेतको आधारमा लनज पे्बा दोज्न 
शेपा्णले सगरमाथा आरोहरको क्रममा कायम गरकेो 
८ घणटा १० लमनेटको लर्श् कीलत्णमानलाई श्ी ५ को 
सरकार (मनरिी सतरको) को लमलत २०६१।५।२९ 
को लनर्णयबाट अनमुोदन गररएको” भनने लेलखएको 
पाइनछ । यसरी उक् पे्रस लर्ज्ञलप्त तथा २०६१।०५।२९ 
को लनर्णयमा सगरमाथा लशखरमा प्रतयथकी पे्बा दोजकी 
शेपा्ण पगेुको तलसर्र र साक्ी जसतो ठोस प्रमार पेस 
गन्ण नसकेको भनने कुरा सपसटसगँ उललेख गररएको 
छ । ठोस प्रमार लर्ना लर्श् कीलत्णमान जसतो उच्च 
स्मानको रूपमा कसैलाई पलन मानयता लदन सलकने 
कुरा होइन र तयसरी लदन पलन लमलने होइन । ठोस 
प्रमारको अभार्मा ८ घणटा १० लमनेटमा आधार 
लशलर्रबाट सगरमाथा लशखरमा ्चढेको भनने प्रतयथकी 
मनरिालयसमेतले गरकेो लनर्णय ह्चरु्ा र रिलुटपूर्ण रहेको 
सपसट हुनछ । लनज पे्बा दोजकी शेपा्णले ८ घणटा १० 
लमनेटमा सगरमाथा ्चढेको भनी लनर्णय गदा्ण ललइएका 
आधारहरू भ्रामक र तथयहीन रहेका छन् । ठोस र 
सर्तनरि प्रमारको अभार्मा लनजले तयसलदन सगरमाथा 
लशखरको आरोहर गरकेो मानन कुनै हालतमा 
लमलदनै । लशखरबाट आधार लशलर्रमा स्पक्ण  
अलधकृतलाई र्ालकटकीबाट लटपाएको सामानहरू 
लनजले आफसगैँ फककं दा लयाई मनरिालयमा बझुाएको 
भनने लर्रय आफँैमा प्रमार होइन । तयसतो कुनै र्सत ु
प्रमार हुनै स्दनै । पे्बा दोजकी शेपा्ण आफँैले मारि 
सामानहरू लटपाउने र तयसैलाई स्पक्ण  अलधकृतले 
अनय सर्तनरि प्रमारबाट समलथ्णत नभइकन लनजहरू 
दईु जनाको मारि लमलेमतोपूर्ण साठँगाठँले बनाएको 

कागजातले कानूनको दृलष्टमा प्रमालरक महत्र् राखदनै । 
तयसरी सामान लटपाउन ुपन्न वयर्सथा र्ा अभयास कुनै 
ऐन, लनयम र नीलतमा समेत छैन । 

स्पक्ण  अलधकृतले मनरिालयलाई जानकारी 
गराएको भनने आधारमा मारि तयसले लनर्णयाधारको 
सथान ग्रहर गन्ण स्दनै । स्पक्ण  अलधकृतले भरपदवो, 
लर्श्सनीय र सर्तनरि प्रमारबाट समलथ्णत तथा 
लर्र्ादरलहत तथय कुराको मारि प्रलतरे्दन र्ा सू्चना 
प्रर्ाह गन्न हो ।  आरोहर दलको नेता सर्ीस नागररक 
लथए र लनजले मे २१ मा सगरमाथा लशखरमा ्चढेको 
भनी प्रमालरत गरी कुनै कागजात लेलखलदएको छैन । 
लनज पे्बा दोजकी शेपा्णले लयाएको भलनएको तथाकलथत 
प्रमारमा रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झणडा लमरि 
राषरि सर्ीसको रालषरिय झणडा हो । तर तयसलदन अथा्णत्  
मे २१ मा सर्ीस झणडा बोकेर लशखर ्चढ्ने कसैको 
काय्णक्रम पलन लथएन । 

लनर्णयाधारमा मे १७, २००४ मा अनय 
पर््णतारोहीहरूबाट सगरमाथा लशखरमा लखल्चएका 
तलसर्रहरूमा दलेखन ु भनने लनर्णयाधार सर्यमेंर् 
हासयासपद छ । लकनभने मे १७ मा लखल्चएको फोटोमा 
्चार लदनपलछ मे २१ मा लशखर ्चढेको तलसर्र आउने 
कुरा हुदँनै । मे १७ मा तलसर्र लखचदा तयस लदनभनदा 
पलहलयै भए गरकेो घटनाको मारि तलसर्र आउन 
स्ने हो ।  लामा घेसेको कुपर (काड्ण जसतो पहेंलो 
र्ा लनलो कागज) पाङ्गर्ो्ेचको दा सोनाम शेपा्णले 
१७ मे मा सगरमाथा आरोहर गदा्ण लशखरमा छोडेको 
भनने बुदँाको हकमा पलन प्रथमताः तयसतो कागज कुनै 
आलधकाररक होइन । लामाको दश्णन गन्ण जाने जोसकैु 
पर््णतारोही र्ा पदयारिीलाई आलशर्ा्णद सर्रूप लनज 
लामाले कुपर लदएको हुनछ । यसको कुनै प्रामालरक 
महत्र् छैन । तयसतो कुपर प्रतयथकी पे्बा दोजकीसगँ 
पलहलयैदलेख रहेको हुनस्छ । तयसतो एउटा कुपर 
प्रतयथकी शेपा्णले मे १६ ता. मा सफल आरोहर गरकेा 
बखत लखल्चएको तलसर्रमा पलन दलेखएको छ । जनु 

९९५१ - लाकपा गेल ुशपेापा वि. माननरीय मन्त्री, संसककृ वत, पयपाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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मे २१, २००४ स्म सगरमाथाको लशखरमा कुनै 
हालतमा रहन स्दनै । र्ासतर्मा तयस लदन खराब 
मौसमको काररले कसैले पलन लशखरमा ्चढेको छैन । 
लर्लभनन लनराधार र तथयहीन कुरामा अरै्ध लमलेमतो 
गरी भए गरकेो यसस्बनधी स्पूर्ण काम कारर्ाही र 
लनर्णयसमेत बदरतलुय छ । 

मालथका लर्लभनन प्रकाररहरूमा 
लेलखएअनसुार र मेरोतफ्ण बाट मकुरर हुने कानून 
वयर्सायीको बहस बुदँासमेतको आधारमा प्रतयथकी 
मनरिालयले गरकेो लमलत २०७०।०४।२३ तथा 
२०६१।५।२९ को लनर्णय, तत् स्बनधी पे्रस लर्ज्ञलप्त र 
परिहरू, प्रतयथकी छानलबन सलमलतको लसफाररसलगायत 
स्पूर्ण काम कारर्ाहीहरू समेतबाट म लनरे्दकको 
नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा 
१२(३) को (्च) १३(१) र १९(१) समेत द्ारा प्रदत्त 
आरोहरस्बनधी पेसागत मौललक हक समानताको 
हक र स्पलत्तस्बनधी हकलगायत अनय नेपाल 
कानूनद्ारा प्रतयाभूत हक लहतको प्र्चलनमा अर्रूद्ध 
हुन गएकोले अकवो कानूनी वयर्सथाको उप्चार नहुदँा 
धारा ३२ र १०७(२) अनतग्णत सलर्नय यो लनरे्दन 
गरकेो छु । 

तसथ्णाः नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ 
को धारा १०७(२) बमोलजम उतपे्रररको आदशेद्ारा 
मालथ उललललखत लनर्णयहरू, लसफाररस, परिहरू र 
तत् स्बनधी स्पूर्ण काम कारर्ाहीसमेत पूर्ा्णग्रह पीलडत, 
आतमलनष्ठ तथा अरै्ध हुदँा बदर गरी प.ुअ. पाटनबाट 
जारी भएको परमादशेको आदशेसमेत अनतग्णत म 
लनरे्दकसमेतलाई बझुी र्सतलुनष्ठ ठोस प्रमारको 
आधारमा उल्चत लनर्णय गनु्ण  भनने प्रतयथकीहरूको नाममा 
परमादशेको आदशे जारी गररपाऊँ ।

यसमा के कसो भएको हो? लनरे्दकको 
मागबमोलजमको आदशे लकन जारी हुन ु नपन्न हो? 
आदशे जारी हुन नपन्न भए आधार र कारर खलुाई 
आदशे प्रापत भएको लमलतले बाटोको ्यादबाहेक 

१५ लदनलभरि लर्पक्ी नं. ६ को हकमा आफँै र्ा 
आफनो कानूनबमोलजमको प्रलतलनलधमाफ्ण त र 
अनय लर्पक्ीहरूको हकमा महानयायालधर्क्ाको 
काया्णलयमाफ्ण त लललखत जर्ाफ पठाउन ु भनी यो 
आदशे र ररट लनरे्दनको एकप्रलत न्कल साथै राखी 
्याद सू्चना जारी गरी लललखत जर्ाफ परपेलछ र्ा सो 
पन्न अर्लध नाघेपलछ प्रसततु मदुाको लर्रयर्सतकुो 
सरें्दनशीलतासमेतलाई दृलषटगत गदा्ण लछटो लनर्णय 
हुनपुन्न दलेखदँा अग्रालधकार लदई लनयमबमोलजम गरी 
पेस गनु्ण  भननेसमेत बेहोराको यस अदालतको लमलत 
२०७०।९।१६ को आदशे ।

ररट लनरे्दकले यस मनरिालयसमेतलाई 
लर्पक्ी बनाई श्ी पनुरारे्दन अदालत, पाटनमा दायर 
गनु्णभएको ररट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको 
मदुामा स्मालनत अदालतबाट लनरे्दकले पेस गरकेा 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनमा शीघ्र उल्चत 
लनर्णय गनु्ण  भनी मनरिालय र यसअनतग्णतको पय्णटन 
उद्योग महाशाखाको नाममा अनतररम आदशे जारी 
भएको र सो आदशे काया्णनर्यनको सनदभ्णमा लमलत 
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मनरिीसतर) 
बाट श्ी पे्बा दोज्न शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा 
१० लमनेटको कीलत्णमानलाई लमलत २०६१।५।३१ मा 
यस मनरिालयबाट अनमुोदन भइसकेकोले लनरे्दकको 
लमलत २०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनहरूमा 
थप कारर्ाही गनु्ण  नपन्न दलेखएकोले सोही बेहोराको 
जानकारी लनज शेपा्णलाई लदई सलकएकोले लनरे्दकको 
मागबमोलजम आदशे जारी हुनपुन्न होइन, ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको नेपाल  सरकार, 
ससंकृलत, पय्णटन तथा नागररक उड्डयन मनरिालय, 
पय्णटन उद्योग महाशाखाको लमलत २०७०।१०।२३ को 
लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले यस मनरिालयसमेतलाई 
लर्पक्ी बनाई श्ी पनुरारे्दन अदालत, पाटनमा दायर 
गनु्णभएको ररट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको 
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मदुामा स्मालनत अदालतबाट लनरे्दकले पेस गरकेा 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनमा शीघ्र उल्चत 
लनर्णय गनु्ण  भनी मनरिालय र यसअनतग्णतको पय्णटन 
उद्योग महाशाखाको नाममा अनतररम आदशे जारी 
भएको र सो आदशे काया्णनर्यनको सनदभ्णमा लमलत 
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मनरिीसतर) 
बाट श्ी पे्बा दोज्न शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा 
१० लमनेटको कीलत्णमानलाई लमलत २०६१।५।३१ मा 
यस मनरिालयबाट अनमुोदन भइसकेकोले लनर्दकेको 
लमलत २०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनहरूमा 
थप कारर्ाही गनु्ण  नपन्न दलेखएकोले सोही बेहोराको 
जानकारी लनज शेपा्णलाई लदई सलकएकोले लनरे्दकको 
मागबमोलजम आदशे जारी हुनपुन्न होइन, ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको नेपाल  सरकार, 
ससंकृलत, पय्णटन तथा नागररक उड्डयन मनरिालय 
लसहंदरबार, काठमाडौंको लमलत २०७०।१०।२३ को 
लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले यस मनरिालयसमेतलाई 
लर्पक्ी बनाई श्ी पनुरारे्दन अदालत, पाटनमा दायर 
गनु्णभएको ररट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको 
मदुामा स्मालनत अदालतबाट लनरे्दकले पेस गरकेा 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनमा शीघ्र उल्चत 
लनर्णय गनु्ण  भनी मनरिालय र यसअनतग्णतको पय्णटन 
उद्योग महाशाखाको नाममा अनतररम आदशे जारी 
भएको र सो आदशे काया्णनर्यनको सनदभ्णमा लमलत 
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मनरिीसतर) 
बाट श्ी पे्बा दोज्न शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा १० 
लमनेटको कीलत्णमानलाई लमलत २०६१।५।३१ मा यस 
मनरिालयबाट अनमुोदन भइसकेकोले लनरे्दकको लमलत 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनहरूमा थप कारर्ाही 
गन्ण नपन्न दलेखएकोले सोही बेहोराको जानकारी लनज 
शेपा्णलाई लदई सलकएकोले लनरे्दकको मागबमोलजम 
आदशे जारी हुनपुन्न होइन, ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, ससंकृलत, पय्णटन 

तथा नागररक उड्डयन मनरिालयका मनरिी रामकुमार 
शे्षठको लमलत २०७०।१०।२३ को लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले यस मनरिालयसमेतलाई 
लर्पक्ी बनाई श्ी पनुरारे्दन अदालत, पाटनमा दायर 
गनु्णभएको ररट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको 
मदुामा स्मालनत अदालतबाट लनरे्दकले पेस गरकेा 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनमा शीघ्र उल्चत 
लनर्णय गनु्ण  भनी मनरिालय र यसअनतग्णतको पय्णटन 
उद्योग महाशाखाको नाममा अनतररम आदशे जारी 
भएको र सो आदशे काया्णनर्यनको सनदभ्णमा लमलत 
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मनरिीसतर) 
बाट श्ी पे्बा दोज्न शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा १० 
लमनेटको कीलत्णमानलाई लमलत २०६१।५।३१ मा यस 
मनरिालयबाट अनमुोदन भइसकेकोले लनर्दकेको लमलत 
२०६१।२।१८ लगायतका लनरे्दनहरूमा थप कारर्ाही 
गनु्ण  नपन्न दलेखएकोले सोही बेहोराको जानकारी लनज 
शेपा्णलाई लदई सलकएकोले लनरे्दकको मागबमोलजम 
आदशे जारी हुनपुन्न होइन, ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, ससंकृलत, पय्णटन 
तथा नागररक उड्डयन मनरिालय, कानून महाशाखाको 
लमलत २०७०।१०।२३ को लललखत जर्ाफ ।

लनयमबमोलजम पेसी सू्चीमा ्चढी लनर्णयको 
लालग आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रसततु 
ररट लनरे्दनमा लनरे्दकको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  
र्ररष्ठ अलधर्क्ाहरू श्ी हररशङ्कर लनरौला र श्ी 
भैरर्राज पनतले लर्पक्ी पे्बा शेपा्णले ८ घणटा १० 
लमनेटमा सगरमाथाको आरोहर गरकेो भनने तथय 
साक्ी र ठोस प्रमारबाट पलुष्ट हुनसकेको छैन । 
लनजले आरोहर गरकेो भनेको लदन खराब मौसमको 
कारर कुनै पलन वयलक्ले आरोहर गरकेो लथएन । 
लनजले पर््णतारोहरस्बनधी लनयमार्ली, २०५९ ले 
तोकेबमोलजमको अलनर्ाय्ण प्रमार, तलसर्र र साक्ी पेस 
गन्ण सकेको छैन । लर्पक्ी पे्बा दोजकी शेपा्णले लनरे्दकको 
दाबीलाई ्चनुौती लदएर अदालतमा लललखत जर्ाफसमेत 
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पेस नगरी लनरे्दकको दाबीलाई सर्ीकार गरी बसेकोले 
लनरे्दन दाबीबमोलजम ररट जारी हुनपुछ्ण  भनी बहस 
गनु्णभयो । तयसैगरी प्रतयथकीहरूको तफ्ण बाट उपलसथत 
लर्द्ान्  नायब महानयायालधर्क्ा श्ी लकरर पौडेलले 
पे्बा दोजकी शेपा्णको आरोहरको स्बनधमा लनरे्दकले 
उजरुी लदएकोमा उक् लर्रयमा छानलबन गन्णको लालग 
नेपाल सरकारले सलमलत गठन गरी सोको प्रलतरे्दनको 
आधारमा लनर्णय गररएको हो । नेपाल सरकारले गरकेो 
लनर्णय लर्रयर्सत ु बझुी आफनो के्रिालधकारलभरि रही 
गरकेो हुदँा बदर हुनपुन्न अर्सथा छैन । ररट लनरे्दन 
खारजे हुनपुछ्ण  भनी बहस गनु्णभयो ।

उपयु्णक् तथय र बहस लजलकर रहेको प्रसततु 
ररट लनरे्दनमा लन्न प्रश्नहरूको स्बनधमा लनर्णय 
गनु्णपन्न दलेखयो ।

(१) प्रतयथकीमधयेका पे्बा दोजकी शेपा्णले सन् 
२००४ मे २१ गते ८ घणटा १० लमनेटमा 
सगरमाथा आरोहर गरकेो हो र्ा होइन?

(२) लनरे्दकको मागबमोलजमको आदशे जारी 
गनु्णपन्न हो र्ा होइन?

२. अब, प्रतयथकीमधयेका पे्बा दोजकी शेपा्णले 
सन् २००४ मे २१ गते ८ घणटा १० लमनेटमा 
सगरमाथा आरोहर गरकेो हो र्ा होइन भनने पलहलो 
प्रश्नको स्बनधमा लर््चार गदा्ण सो दाबीलाई सर््णप्रथम 
लयनै लनरे्दकले ्चनुौती लददँ ै लमलत २०६१।२।२८ मा 
प्रतयथकी मनरिालयमा उजरुी लदएकोमा सो मनरिालयले 
सो उजरुीउपर छानलबन गन्णको लालग सात सदसयीय 
छानलबन सलमलतको गठन गरकेो रहेछ । उक् सलमलतले 
लदएको प्रलतरे्दनको आधारमा नै ततकालीन श्ी ५ 
को सरकारले लमलत २०६१।५।२९ मा मनरिीसतरको 
लनर्णय गरी पे्बा दोजकी शेपा्णले ८ घणटा १० लमनेटमा 
सगरमाथाको आरोहर गरकेो कीलत्णमानलाई अनमुोदन 
गरकेो दलेखनछ । सो लनरे्दनउपर समेत यी लनरे्दकले 
ल्चत्त नबझुाई बदर गराउन माग गददै प्रतयथकी लनकायहरू 

समक् उजरुी लदएकोमा प्रतयथकी लनकायहरूबाट 
समयमा नै लनर्णय नभएको र पलछ पनुरारे्दन 
अदालत, पाटनबाट शीघ्र उल्चत लनर्णय गनु्ण  भनने 
बेहोराको परमादशेको आदशे जारी भएकोमा प्रतयथकी 
मनरिालयबाट पे्बा दोजकी शेपा्णले कायम गरकेो ८ घणटा 
१० लमनेटको कीलत्णमानलाई यस मनरिालयबाट लमलत 
२०६१।५।३१ मा अनमुोदन भइसकेको काररले 
लनरे्दकको लनरे्दनमा थप कारर्ाही गरररहनपुरने भनने 
बेहोराको लनर्णय भएको दलेखनछ । प्रतयथकी मनरिालयको 
उक् लनर्णयमा समेत ल्चत्त नबझुाई लनरे्दकले कानूनी 
उप्चारको अनय वयर्सथा नभएको लजलकरसलहत यस 
अदालतमा प्रसततु ररट लनरे्दन दायर गरकेो दलेखनछ ।

३. प्रसततु ररट लनरे्दनसाथ पेस भएका 
कागजातहरूको अधययन गदा्ण प्रतयथकी नेपाल सरकार, 
ससंकृलत, पय्णटन तथा नागररक उड्डयन मनरिालयले 
पे्बा दोजकी शेपा्णले ८ घणटा १० लमनेटमा सगरमाथा 
आरोहर गरकेो कीलत्णमानलाई अनमुोदन गदा्ण उक् 
मनरिालयबाट गठन भएको सात सदसयीय छानलबन 
सलमलतले लदएको प्रलतरे्दनलाई आधार बनाएको 
दलेखनछ । उक् प्रलतरे्दनमा "श्री िेमबा दाजजी शेिा्गले 
उस्लसखत िमयमा िगरमा्ा सशखरमा िुगेको 
तससिर र िाषिरी जसता ठोि प्रमाण िेि गन्ग निकेको 
भए तािसन सशखरबाट आिार सशसिरमा रिेका िमिक्ग  
असिकृतलाई िासकटकीबाट सटिाएका िामानिरू 
सनजले आफयू िगैँ फककं दा ्याई मनत्ालयमा बुझाएको 
प्रमाण, िमिक्ग  असिकृतले मनत्ालयलाई उिलबि 
गराएको िोिरी बेिोराको जानकाररी, सनजिगँ िमबसनित 
आरोिण दलका नेताले उस्लसखत िमयमा सशखरमा 
िुगेको भनरी प्रमासणत गररसदएको कागजात, सशखरबाट 
्याएका प्रमाणिरू मधये रातो किडामा िेतो क्ि 
भएको झ्डा र तारािरू भएको झ्डा १७ मे, २००४ 
मा अनय िि्गतारोिरीिरूबाट िगरमा्ा सशखरमा 
सखसचएका तससिरिरूमा दसेखनु र लामा घेिेको कुिर 
भसनएका कागजात िाङड गबोचेका दा िोनाम शेिा्गले 
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१७ मे मा िगरमा्ा आरोिण गदा्ग सशखरमा ्ोडेको 
िषििमेत अनय्ा प्रमासणत नभएिमम प्रमाणको 
कोटरीमा राखनु िनने कारणले गदा्ग सनज िेमबा दोजने शेिा्गले 
उस्लसखत िमयमा िगरमा्ा आरोिण नगरकेो 
भनन िसकने अिस्ा नरिेको" भनने बेहोरा उललेख 
भएको दलेखनछ । उक् प्रलतरे्दनको बेहोरा हेदा्ण  पे्बा 
दोजकी शेपा्णले उक् समयमा सगरमाथा लशखरमा पगेुको 
तलसर्र र साक्ी जसता ठोस प्रमार पेस गन्ण नसकेको 
भनने तथयलाई सरुूमै सर्ीकार गरकेो दलेखनछ । 
तलसर्र र साक्ी जसतो ठोस प्रमार पेस नगरकेो भए 
तापलन स्पक्ण  अलधकृतलाई र्ालकटाकीबाट लटपाएको 
सामान मनरिालयमा लयाई बझुाएको, स्बलनधत 
आरोहर दलका नेताले उललललखत समयमा लशखरमा 
पगेुको भनी प्रमालरत गररलदएको, लशखरबाट लयाएका 
प्रमारहरू मधये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको 
झणडा र ताराहरू भएको झणडा १७ मे, २००४ 
मा अनय पर््णतारोहीहरूबाट सगरमाथा लशखरमा 
लखल्चएका तलसर्रहरूमा दलेखएको भननेलगायतका 
अनय आधारहरूमा लनज पे्बा दोज्न शेपा्णले उललललखत 
समयमा सगरमाथा आरोहर गरकेो भनने आशय उक् 
प्रलतरे्दनको रहेको दलेखनछ ।

४. पर््णतारोहरस्बनधी लनयमार्ली, 
२०५९ को लनयम ३० सगँ स्बलनधत अनसूु्ची ११ 
बमोलजम स्पक्ण  अलधकृतले पेस गन्न प्रलतरे्दनमा सोही 
अनसूु्चीको दहेाय खणड २३ अनसुार पर््णतारोहीले 
यारिा गरकेो महत्र्पूर्ण ठाउकँो फोटो, पर््णतारोही दलका 
सदसयसमेत उपलसथत भएको आधार लशलर्रको 
फोटो, पर््णतारोही दलको नेताको प्रलतरे्दनलगायतका 
लर्र्ररहरू अलनर्ाय्णरूपमा पेस गनु्णपन्न वयर्सथा गरकेो 
दलेखनछ । तयसैगरी लनयम ३१ सगँ स्बलनधत अनसूु्ची 
१२ बमोलजम पर््णतारोहर दलका नेताले पेस गनु्णपन्न 
प्रलतरे्दनको दहेाय खणड १६ मा आधार लशलर्रभनदा 
मालथ गएका सदसयको सखंया उललेख गनु्णपन्न लकटानी 
वयर्सथा गरकेो छ । लनयमार्लीले गरकेो यो वयर्सथा 

अलनर्ाय्णरूपमा पालना गररनपुन्न वयर्सथा हो । प्रतयथकी 
पे्बा दोजकी शेपा्णले दाबी गरबेमोलजमको समयमा लनजले 
सगरमाथाको आरोहर गरकेो हो र्ा होइन भनने प्रश्नको 
लनरूपर गन्ण कानूनले तोकेको यी प्रमारहरू पेस 
भएका छन् र्ा छैनन् भनने कुरालाई लर््चार गररनपुन्न 
हुनछ । यसप्रकार कानूनले अलनर्ाय्ण गरकेो लशखर 
आरोहर गरकेो तलसर्र, पर््णतारोही दलको सदसय 
सखंयासलहतको प्रलतरे्दनलगायतका प्रमारहरू स्पक्ण  
अलधकृत र्ा पर््णतारोही दलको नेताले पेस गरकेो 
अर्सथा दलेखदँनै । जनु तथयलाई प्रतयथकी पय्णटन तथा 
नागररक उड्डयन मनरिालयले गठन गरकेो छानलबन 
सलमलतको प्रलतरे्दनमा समेत सर्ीकार गररएको छ ।

५. कुनै काम गन्णको लालग कानूनले लनलश्त 
काय्णलर्लध र प्रलक्रयाको वयर्सथा गरकेो छ भने उपयु्णक् 
काय्णलर्लध र प्रलक्रया पूरा गरकेो अर्सथामा मारि सो 
काय्णले रै्धालनकता प्राप्त गन्ण स्छ । छोटो समयमा 
लर्श्को सर्वोच्च लशखर सगरमाथा ्चढी लर्श् कीलत्णमान 
कायम गन्न जसतो ग्भीर र रालषरिय अनतरा्णलषरिय 
सरोकारको लर्रयमा कानूनले तोकेको काय्णलर्लध र 
प्रलक्रया पूरा भएको छ र्ा छैन भनने कुरालाई कठोरताको 
साथ परीक्र गररनपुछ्ण  । पर््णतारोहीसगँ जाने स्पक्ण  
अलधकृत नेपाल सरकारको प्रलतलनलधसमेत हो । 
पर््णतारोहर टोलीसगँ गएर फलक्ण एपश्ात् लनजले 
लनयमार्लीले वयर्सथा गरबेमोलजमको लर्र्ररसलहतको 
प्रलतरे्दन स्बलनधत लनकायसमक् पेस गनु्णपछ्ण  । 
प्रतयथकी पे्बा दोजकी शेपा्णले छोटो समयमा सगरमाथा 
आरोहर गरकेो भनी दाबी ललएको भए तापलन लनजसगँ 
गएको स्पक्ण  अलधकृतले सो कुरालाई पलुष्ट गन्ण स्ने 
लनयमार्लीले लनलद्णष्ट गरकेो फोटो तथा साक्ी पेस गन्ण 
सकेको अर्सथा दलेखदँनै । जसबाट उक् लदन उक् 
समयमा पे्बा दोजकी शेपा्ण सगरमाथाको लशखरमा 
पगेुको तथय शकंारलहत तर्रबाट सथालपत हुन सकेको 
दलेखदँनै ।

६. प्रतयथकी मनरिालयले गठन गरकेो छानलबन 

९९५१ - लाकपा गेल ुशपेापा वि. माननरीय मन्त्री, संसककृ वत, पयपाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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सलमलतले स्पक्ण  अलधकृतलाई र्ालकटाकीबाट 
लटपाएको सामान मनरिालयमा लयाई बझुाएको, 
स्बलनधत आरोहर दलका नेताले उललललखत समयमा 
लशखरमा पगेुको भनी प्रमालरत गररलदएको, लशखरबाट 
लयाएका प्रमारहरू मधये रातो कपडामा सेतो क्रस 
भएको झणडा र ताराहरू भएको झणडा १७ मे, २००४ 
मा अनय पर््णतारोहीहरूबाट सगरमाथा लशखरमा 
लखल्चएका तलसर्रहरूमा दलेखएको भननेलगायतका 
आधारमा लनज पे्बा दोजकी शेपा्णले ८ घणटा १० लमनेटमा 
सगरमाथा आरोहर गरकेो दलेखने भनी उललेख गरकेो 
छ भने प्रतयथकी मनरिालयले पलन सोही आधारमा पे्बा 
दोजी शेपा्णको दाबीलाई अनमुोदन गरकेो छ । लनज पे्बा 
दोजकी शेपा्णले स्पक्ण  अलधकृतलाई र्ालकटाकीबाट 
लटपाएको सामान मनरिालयमा बझुाएको भलनए तापलन 
उक् बझुाइएको भलनएको सामान के हो? तयो खलुाउन 
सकेको छैन भने तयस प्रकारको सामानको कुनै प्रमालरक 
महत्र् हुने पलन दलेखदँनै । तयसरी सामान लटपाउन ुपन्न 
वयर्सथा कुनै ऐन, लनयम र्ा नीलतमा रहेको दलेखदँनै । 
केर्ल स्पक्ण  अलधकृतलाई र्ालकटाकीबाट लटपाएको 
सामान लफता्ण बझुाएको भनने आधारमा मारि लनज पे्बा 
दोजकी शेपा्णले उक् लदन सगरमाथा आरोहर गरकेा लथए 
भनी लर्श्ास गन्ण सलकने दलेखदँनै ।

७. तयसैगरी  लशखरबाट लयाएका प्रमारहरू 
मधये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झणडा र ताराहरू 
भएको झणडा १७ मे, २००४ मा अनय पर््णतारोहीहरूबाट 
सगरमाथा लशखरमा लखल्चएका तलसर्रहरूमा दलेखएको 
तथा लामा घेसेको कुपर भलनएका कागजात पाङ 
बो्ेचको दा सोनाम शेपा्णले १७ मे मा सगरमाथा 
आरोहर गदा्ण लशखरमा छोडेको पक्समेतलाई अनयथा 
प्रमालरत नभएस्म प्रमारको कोलटमा राखनपुन्न 
भनने लजलकर गररएको छ । सो स्बनधमा लर््चार गदा्ण 
सर््णप्रथम यो आफँैमा सर्तनरि प्रमार होइन । २१ मे 
२००४ मा पे्बा दोज्न शेपा्णले सगरमाथा आरोहर 
गरकेो तथय अनय सर्तनरि प्रमारबाट पलुष्ट भएको भए 

सो भनाइलाई पलन सनदभ्ण सामग्रीको रूपमा स्म ललन 
लमलथयो होला तर उक् तथय नै सर्तनरि प्रमारबाट 
पलुष्ट हुन नसकेको अर्सथामा रातो कपडामा सेतो क्रस 
भएको झणडा र ताराहरू भएको झणडा १७ मे, २००४ 
मा अनय पर््णतारोहीहरूबाट सगरमाथा लशखरमा 
लखल्चएका तलसर्रहरूमा दलेखएको भनने आधारमा मारि 
लनज पे्बा दोजकी शेपा्णले सो लदन सगरमाथा आरोहर 
गरकेो भनने तथय सथालपत हुन स्दनै । अतयनत तीव्र 
गलतमा हार्ा ्चलने लर्श्को सर्वोच्च ्च्ुचरुोमा मे १७, 
२००४ मा रालखएको उक् सामग्रीहरू २१ मे २००४ 
स्म सरुलक्त रहेको र लनज पे्बा दोजकी शेपा्णले लफता्ण 
लयाएको भनने तथय वयर्हाररक दृलष्टकोरबाट पलन 
पतयारयोगय दलेखदँनै ।

८. प्रसततु ररट लनरे्दनमा लनरे्दनको 
साथ The Mountaineering Association of 
Tibet Autonomous Region नामक ससंथाले 
सन् २००४ जलुाई ७ मा प्रमालरत गररलदएको परि 
तथा American Alpine Club ले सन् २०१३ 
लडसे्बर २२ मा प्रमालरत गररलदएको परिसमेत साथ 
राखी पेस भएको रहेछ । यी ससंथाहरूको पषृ्ठभूलम 
हेदा्ण  पर््णतारोहर स्बनधमा अधययन तथा अलभलेख 
राखने काममा लामो समयदलेख सलंगन रहेको 
दलेखनछ । तसथ्ण यी लनकायहरूले प्रमालरत गरकेो 
लर्रयलाई पर््णतारोहरस्बनधी पेसामा लागेका 
वयलक्हरूको लालग उपयोगी सामग्री अथा्णत्  तथयाङ्क 
फेहररसत, सू्ची लर्र्रर र्ा लेखको रूपमा मानन 
सलकनछ । जसबाट प्रमार ऐन, २०३१ को दफा १६ 
बमोलजम उक् प्रमालरक लर्र्ररहरूलाई पलन प्रमारको 
रूपमा ललन सलकनछ । उक् परिको बेहोरामा लनज पे्बा 
दोजकी शेपा्णले सगरमाथा आरोहर गरकेो भनी दाबी 
गरकेो २१ मे २००४ मा खराब मौसमको काररले 
कसैले पलन सगरमाथाको आरोहर नगरकेो भनने बेहोरा 
उललेख भएको पाइनछ । सोबाट समेत पे्बा दोजकी 
शेपा्णले २१ मे २००४ मा सगरमाथाको आरोहर गरकेो 
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दलेखदँनै ।
९. अब लनरे्दकको लनरे्दन मागबमोलजमको 

आदशे जारी हुनपन्न हो र्ा होइन भनने दोस्ो प्रश्नको 
स्बनधमा लर््चार गदा्ण मालथलला प्रकररहरूमा 
लर्रे््चना भएबमोलजम पे्बा दोजकी शेपा्णले २१ मे २००४ 
मा सगरमाथा आरोहर गरकेो नदलेखदँा उक् लमलतमा 
लनजले ८ घणटा १० लमनेटमा सगरमाथाको आरोहर 
गरकेो भनी भएको प्रतयथकी पय्णटन मनरिालयको लमलत 
२०७०।४।२३ तथा लमलत २०६१।५।२९ को लनर्णय 
र तत् स्बनधी पे्रस लर्ज्ञलप्त र परिहरू उतपे्रररको 
आदशेद्ारा बदर हुने ठहछ्ण  । आगामी लदनहरूमा 
पर््णतारोहरस्बनधी कीलत्णमान कायम हुने कुनै 
महत्र्पूर्ण लनर्णय गदा्ण पर््णतारोहरस्बनधी लनयमार्ली, 
२०५९ को लनयम ३० र ३१ तथा सोसगँ स्बलनधत 
अनसूु्चीहरूले लनलद्णष्ट गरकेो प्रलक्रया र लर्र्रर पूरा 
भएको सलुनलश्त गरी सोको सार््णजलनक सू्चना प्रकाशन 
गरी कसैको दाबी लर्रोध भएमा सोलाई समेत लर््चार 
गरी लनर्णय गनु्ण  भनी प्रतयथकी ससंकृलत, पय्णटन तथा 
नागररक उड्डयन मनरिालयको नाममा लनद्नशातमक 
आदशे जारी गररलदएको छ । यस आदशेको जानकारी 
प्रतयथकीहरूलाई लदई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. ड्बरबहादरु शाही

इजलास अलधकृतहरू: सनदशे शे्ष्ठ, शोभा पाठक
इलत सरं्त् २०७४ साल मङ्लसर १२ गते ३ रोज शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी दीपककुमार काककी 

माननीय नयायाधीश श्ी प्रकाशमान लसंह राउत 
आदशे लमलत : २०७४।९।३०

मदुा : उतपे्ररर / परमादशे

०६९-WO-०४६१
लनरे्दक : झापा लजलला, अजु्णनधारा गा.लर्.स. र्डा नं. 

३ बसने गोपीकृषर पोखरले
लर्रूद्ध

लर्पक्ी : नेपाल सरकार, भूलमसधुार तथा वयर्सथा 
मनरिालय, लसहंदरबार काठमाडौंसमेत

०६९-WO-११२८
लनरे्दक : झापा लजलला, अजु्णनधारा गा.लर्.स. र्डा नं. 

३ बसने गोपीकृषर पोखरले
लर्रूद्ध

लर्पक्ी : प्रधानमनरिी तथा मलनरिपरररदक्ो काया्णलय, 
लसहंदरबार काठमाडौंसमेत

 कानूनद्ारा अमखतयारी पाएका मनकाय 
वा अमधकारीको क्षते्ामधकार्मा हसतक्षपे 
वा सकुंचन हुन े गरी अनय कुनै मनकाय 
वा पदामधकारीहरूले अमधकार प्रयोग गन्न 
पाउँदैन । जुनसकैु प्रकारका जगगाको दता्न 
स्सेता दुरूसत, अद्ावमधक र वयवमसरत 
रूप्मा रामिनपुद्नछ । जगगाको दता्न हक, 
सवाम्मतव र भोगको मवषय अवसरानसुार 
वयमक्तको हक, साव्नजमनक हक महत वा 
सरोकार वा ससंरागत हकमहतको मवषयको 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत

निर्णय िं. ९९५२
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रूप्मा रहकेो हुन े।
(प्रकरर नं.६)

 क्षते्ामधकारभनदा बामहरको मवषय्मा 
सनुवुाइको ्मौका प्रदान गररे नै मनर्नय 
गररएको भए पमन तयसता मनर्नयले कानूनी 
वैधता प्राप्त गन्न नसकन े। 

(प्रकरर नं.८)
 जगगा दता्न गनने कुरा सवाम्मतव 

मनधा्नररसमबनधी मवषय भएकोले यस 
काय्नलाई ला्मो स्मयसम्म अमनमर्नत, 
अमनमश्चत अवसरा्मा रहन मदन ुशोभनीय 
हुदैँन । स्मय्मा नै टंुगो्मा पुरयाउन ुपनने । 

(प्रकरर नं.९)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ाहरू श्ी 
भूलम खरले तथा श्ी लशर्प्रसाद ररजाल

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  सहनयायालधर्क्ा श्ी 
उद्धर्प्रसाद पडुासैनी

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 मालपोत ऐन, २०३४

आदशे
नया. दीपककु्मार काकशी : नेपालको 

अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोलजम पन्ण आएको प्रसततु ररट लनरे्दनको सलंक्प्त 
तथय र आदशे यसप्रकार छाः

लनरे्दकका बबुा लटकाराम पोखरले र आमा 
मनमाया पोखरलेका तीन छोराहरूमा जेठा रू्मप्रसाद 
पोखरले, माइला म लनरे्दक, कानछा लर्षरलुाल पोखरले 
हौं । लददी बलहनीहरूको लर्र्ाह भइसकेको छ । दाज ु
जेठा र भाइ कानछा २०२१ साललतर ैभारत आसाम 
गई आजस्म कुनै स्पक्ण मा नभएको, बबुा लटकाराम 
पोखरले लमलत २०२३।६।२३ गते र आमा २०२६ 

साल कालत्तक मलहनामा आ-आफनै कालगलतले परलोक 
भइस्न ुभएकोले र्हाहँरूको पैतकृ स्पलत्तको हकदार 
लनरे्दक र लनरे्दकका ११(एघार) अलंशयार मारि छौं ।

लर्क्रम सरं्त् २०१६ सालको न्बरीतफ्ण  दता्ण 
भएका रतैीहरूको १ नं. लगत तयार गदा्ण ्चार अड्डाका 
हालकमहरू रोहबरमा बसी झापा लजललाअनतग्णत ४८ 
नं. मौजा आठ मौजा धरमपरुका बनदीलभरि लेलखएका 
रतैीहरूले जगगा नापजा्ँच गरी दालखल दता्ण गररपाउ ँ
भनी दरखासत लदएको र दरखासतमा लेलखएको जगगामा 
हालत्तसार, खोलाधार, पानीघाट, गौ्चरन, सलनधसप्णन 
नपन्न र दरखासतमा लेलखएको बेहोरा मनालसब 
दलेखएकोले जगगाको ्चौहलद्ध खलुाई अध्ण (उत्तर-दलक्र) 
तलु (पूर््ण-पलश्चम) लर्गाहा, कठ्ा, धरु खलुाई मधेश तराई 
भागको मालसर्ाल जलमनदारी सर्ालबमोलजम जगगा 
नापँ जा्ँच गरी न्बरीतफ्ण को लगत खडा गरी सरकारी 
पोत कायम गररलदएको छ । आज उपरानत तपलसलमा 
लेलखएका रतैीहरूले अड्डाबाट तोलकएको सरकारी 
पोत, मालपोत याम टायमलभरि बझुाई आजैबाट आफनो 
जनी भोग्चलन गनु्ण  हाल सरकारी पोत लमनाहा हुने छैन 
भनी लनरे्दकका सर्.बबुा लटकाराम पोखरलेका नाममा 
१ नं. लगत कायम भएको कल्तयार सौ-पूर््ण, रामप्रसाद 
सौ-पलश्चम, कनकाई माई जाने गोरटेो सौ-उत्तर, डगर 
सौ-दलक्र यलत ्चार लकललालभरिको सर्ाः बबुा लटकाराम 
पोखरलेका नामको रतैी (र.ैनं) १४६/१३८ को जगगा 
लर्गाह ९८-०-०-० धनहर खेत जगगाको सालबक 
तेररज लतजा्ण (मालपोत) बापत सरकारी लतरो पलहलो, 
दोस्ो र तेस्ो लकसता क्रमशाः रू.८००, रू.८०० र 
रू.३८० गरी ज्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदलेख 
२०२२ सालस्म सर्. बबुा लटकाराम पोखरलेले लतरी 
भोग ्चलन गरी आएको जगगा हो ।

बबुा लटकाराम पोखरले लमलत २०२३।६।२३ 
गते परलोक भएकोले सो जगगा लनरे्दकका नाममा 
दा.खा. नामसारी गररपाउ ँभनी दरखासत पेस गरकेोमा 
२०१६ सालको दता्ण उतारमा र.ैनं. १४६/१३८ दता्ण 
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लभडेको दलेखदँा मधेश तराई मालसर्ाल जलमनदारी 
सर्ालबमोलजम श्ी ५ को सलामीतफ्ण  रू.१०(दश) 
आ्दानी बाधँी सर्.लटकाराम पोखरलेका एकासगोलका 
छोरा गोपीकृषर पोखरलेका नाममा आजै क्चहरीबाट यो 
दालखल खारजे नामसारी पजुकी गररलदए,ँ आज उपरानत 
उक् जगगा आफनो जानी भोग्चलन गनु्णहोला सरकारी 
पोत लमनहा हुने छैन भनी झापा लजललाअनतग्णत ४८ नं. 
आठमौजा धरमपरुका जलमनदार कसयेजी जगतबहादरु 
खरिीसमेतका लजलमदारी क्चहरीबाट लमलत २०२३ 
साल ्ैचत २७ रोज १ मा लनरे्दकका नाममा उक् र.ैनं. 
१४६/१३८ को ज.लर्. ९८-०-०-० जगगाको दालखल 
खारजे दता्ण नामसारी ्चलानी पजुकी पाई २०२३ 
सालदलेख २०२६ सालस्म र्ालर्णक लतज-लतजा्ण 
(मालपोत) रू.१९८०।- का दरले र २०२७ सालदलेख 
२०३४ सालस्म रू.४३१२।- सरकारी पोत बझुाई 
भोग ्चलन आर्ाद गरी आएको र मालपोत ऐन, २०३४ 
प्रार्भ भएपलछ सो जगगा सर््न नापी नभएकोले मालपोत 
काया्णलय झापाले मालपोत असलु गन्ण इनकार गरकेोले 
मालपोत लतन्ण बझुाउन सकेको छैन ।

लनरे्दकका नाममा दा.खा नामसारी भएको 
र.नं. १४६/१३८ को जगगासमेत २०२५ साल 
माघ मलहनामा मोरङ लजललाबाट जगगा नापजा्ँच 
गन्ण अलमनटोली प्ररे्श गरी जगगा नापजा्ँच गददै जादँा 
जगगाको लसमाना झापा लजलला तथा मोरङ लजलला 
लसमानामा र्ादलर्र्ाद भई कुन लजललामा उक् जगगा 
नापजा्ँच गन्न काय्ण स्पनन नभई छुट भएको भनी 
लनरे्दकलाई लजलमदार जगतबहादरु खरिीसमेतले लमलत 
२०२५।१२।२६ गते जानकारी गराइएको लथयो ।

लनरे्दकका नाममा नामसारी हक कायम भई 
र.ैनं. १४६/१३८ को जगगा दालखल खारजे दता्ण भएकोमा 
सालबक मोरङ लजलला, मधमुलला गाउ ँपञ्चायत र्डा 
नं. ६ हाल श्ी ५ को सरकार मलनरिपरररदक्ो लनर्णयले 
उक् के्रि झापा लजलला, लखनपरु गाउ ँपञ्चायत र्डा 
नं. १ मा परररत भई गएकोले २०३० सालस्मको 

सरकारी पोत मोरङतफ्ण  बझुाई सलकएको भनने मोरङ 
भू.प्र.का. को ्च.नं. ५०४६ लमलत २०३३।११।२६ को 
परिबाट दलेखएको हुदँा २०३१ सालदलेखको सरकारी 
पोत, मालपोत अमलुीडोर झापा दमकमा काय्णरत 
भएको हुदँा उक् डोरमा हालजर भई सरकारी पोत आफना 
नाममा बझुाई आफनो हक सरुलक्त राखनहुोला सरकारी 
पोत लमनहा हुने छैन भनने बेहोराको भूलम प्रशासन 
शाखा झापा ्चनद्रगढीको लमलत २०३४।१२।२९ को 
जानकारी लनरे्दकलाई लदइएको लथयो । हाल लर्र्ालदत 
र.ैनं. १४६/१३८ को जगगा झापा लजलला, लखनपरु 
गा.लर्.स. र्डा नं.१ मा पद्णछ ।

उललललखत जगगा नापजा्ँच गराई दालखल 
खारजे नामसारी गररपाउ ँभनी लमलत २०३४।१२।११ 
गते भू.प्र.का. झापामा आर्शयक प्रमालरत 
कागजातसलहत लनरे्दन गररएकोमा भू.प्र.का. ्चनद्रगढी 
झापाबाट कुनै लनर्णय भएन । तयसैगरी लर्पक्ी मालपोत 
काया्णलय झापासमक् उक् जगगा नापजा्ँच गराई दालखल 
खारजे नामसारी गररपाउ ँभनी भएका सालबक जगगाको 
प्रमारसमेत समारे्श गरी २०६८ साल आराढमा 
लनरे्दन दता्ण गरकेोमा लनरे्दन दता्णस्म भएको तर 
तयसउपर कुनै सनुरु्ाइ नगरकेो लनरे्दकलाई ताररखमा 
स्म नराखी कुनै लनर्णय नै नगरकेाले लनरे्दकका सर्. 
बबुा लटकाराम पोखरलेका नाममा २०१६ सालमा 
१ नं. लगत कायम भई र.ैनं. १४६/ १३८ को जगगा 
लनरे्दकका नाममा लमलत २०२३।१२।२७ गते दालखल 
खारजे नामसारी भई म लनरे्दकका नाममा आएको 
उललललखत जगगा नापजा्ँच गरी दता्ण गरी लनरे्दकका 
नाममा उक् जगगाको जगगाधनी दता्ण प्रमार पजुा्ण  लदन ु
भनने लर्पक्ी मालपोत काया्णलयका नाममा परमादशेको 
आदशेलगायत जो ्चालहने आज्ञा आदशे र्ा पजुकी जारी 
गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को 
लनरे्दन गोपीकृषर पोखरलेले यस अदालतमा दायर 
गरकेो ररट लनरे्दन ।

लर्क्रम सरं्त् २०१६ सालको न्बरीतफ्ण  दता्ण 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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भएका रतैीहरूको १ नं. लगत तयार गदा्ण ्चार अड्डाका 
हालकमहरू रोहबरमा बसी झापा लजललाअनतग्णत ४८ 
नं. मौजा आठमौजा धरमपरुका बनदीलभरि लेलखएका 
रतैीहरूले जगगा नापजा्ँच गरी दालखल दता्ण गररपाउ ँ
भनी दरखासत लदएको र दरखासतमा लेलखएको जगगामा 
हालत्तसार, खोलाधार, पानीघाट, गौ्चरन, सलनधसप्णन 
नपन्न र अध्ण (उत्तर-दलक्र) तलु (पूर््ण-पलश्चम) 
लर्गाहा, कठ्ा धरु खलुाई मधेश तराई भागको लगत 
खडा गरी सरकारी पोत कायम गररलदएको छ । आज 
उप्रानत तपलसलमा लेलखएका रतैीहरूले अड्डाबाट 
तोलकएको सरकारी पोत, मालपोत याम टायमलभरि 
बझुाई आजैबाट आफनो जनी भोग ्चलन गनु्ण  हुदँा 
सरकारी पोत लमनहा हुने छैन भनी लनरे्दकका सर्. बबुा 
लटकाराम पोखरलेका नाममा १ नं. लगत कायम भएको 
कल्तयार सौ पूर््ण, रामप्रसाद सौ पलश्चम, कनकाई 
माई जाने गोरटेो सौ-उत्तर, डगर सौ-दलक्र यलत ्चार 
लकललालभरिको सर्. बबुा लटकाराम पोखरलेका नामको 
रतैी (र.ैनं. १४६/१३८) को जगगा लर्गाह, ९८-०-०-
० धनहर खेत जगगाको सालबक सरकारी लतरो पलहलो, 
दोस्ो र तेस्ो लकसता क्रमशाः रू.८००।-, रू.८००।- र 
रू.३८०।- गरी ज्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदलेख 
२०२२ सालस्म सर्. बबुा लटकाराम पोखरलेले लतरी 
भोग्चलन गरी आएको जगगा हो । 

बबुा लटकाराम पोखरले लमलत २०२३।६।२३ 
गते परलोक भएकोले सो जगगा लनरे्दकका नाममा 
दालखल खारजे नामसारी गररपाउ ँ भनी दरखासत 
पेस गरकेोमा २०१६ सालको दता्ण उतारमा र.ैनं. 
१४६।१३८ दता्ण लभडेको दलेखदँा मधेश तराई 
मालसर्ाल जलमनदारी सर्ालबमोलजम श्ी ५ को 
सलामीतफ्ण  रू.१०(दश) आ्दानी बाधँी सर्. लटकाराम 
पोखरलेका एकासगोलका छोरा गोपीकृषर पोखरलेका 
नाममा आजै क्चहरीबाट यो दालखल खारजे नामसारी 
पजुकी गररलदए ँ । आज उपरानत जगगा आफनो जानी 
भोग्चलन गनु्णहोला सरकारी पोत लमनहा हुने छैन भनी 

झापा लजललाअनतग्णत ४८ नं. आठ मौजा धरमपरुका 
जलमनदार कसयेजी जगतबहादरु खरिीसमेतका 
लजलमदारी क्चहरीबाट लमलत २०२३ साल ्ैचत २७ 
रोज १ मा लनरे्दकका नाममा उक् र.ैनं. १४६/१३८ 
को ज.लर्. ९८-०-०-० को दालखल खारजे दता्ण 
नामसारी ्चलानी पजुकी पाई २०२३ सालदलेख २०२६ 
सालस्म र्ालर्णक सकारी पोत रू.१९८० का दरले र 
२०२७ सालदलेख २०३४ सालस्म रू.४३१२।- का 
दरले बझुाई भोग्चलन आर्ाद गरी आएको र मालपोत 
ऐन, २०३४ प्रार्भ भएपलछ सो जगगा नापी नभएकोले 
मालपोत बझुाउन सकेको छैन ।

लनरे्दकका नाममा दालखल खारजे नामसारी 
भएको उक् जगगा २०२५ साल माघ मलहनामा मोरङ 
लजललाबाट जगगा नापजा्ँच गन्ण अलमनटोली प्ररे्श 
गरी जगगा नापजा्ँच गददै जादँा जगगा झापा लजलला 
तथा मोरङ लजललामधये कुन लजललामा उक् जगगा 
नापजा्ँच गन्न लर्रयमा लर्र्ाद उतपनन भई सो जगगा 
नापजा्ँच हुन नसकेको लज. जगतबहादरु खरिीले लमलत 
२०२५।१२।२६ गते लनरे्दकलाई जानकारी गराएका 
लथए । लनरे्दकका नाममा नामसारी हक कायम भई र.ैनं. 
१४६/१३८ को जगगा दालखल खारजे दता्ण भएकोमा 
सालबक मोरङ लजलला, मधमुलला गाउ ँपञ्चायत र्डा 
नं. ६ हाल झापा लजलला, लखनपरु गाउ ँपञ्चायत र्डा 
नं. १ मा परररत भई गएकोले २०३० सालस्मको 
सरकारी पोत मोरङतफ्ण  बझुाई सलकएको भनने मोरङ 
भू.प्र.का.को ्च.नं. ५०४६ लमलत २०३३।११।२६ को 
परिबाट दलेखएको हुदँा २०३१ सालदलेखको सरकारी 
पोत, मालपोत अमलुीडोर झापा दमकमा काय्णरत 
भएको हुदँा उक् डोरमा हालजर भई सरकारी पोत आफना 
नाममा बझुाई आफनो हक सरुलक्त राखनहुोला सरकारी 
पोत लमनहा हुने छैन भनने बेहोराको भूलम प्रशासन शाखा 
झापा ्चनद्रगढीको लमलत २०३४।१२।२९ को जानकारी 
लनरे्दकलाई लदइएको लथयो ।

उललललखत जगगा नापजा्ँच गराई दालखल 
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खारजे नामसारी गररपाउ ँभनी लमलत २०३३।१२।११ 
गते र लमलत २०६८ साल आराढ मलहनामा लर्पक्ी 
मालपोत काया्णलय झापासमक् सालबकका आर्शयक 
जगगाका प्रमालरत कागजातहरू सलहत लनरे्दन दता्ण 
गररएकोमा आजका लमलतस्म उक् लनकायबाट सो 
स्बनधमा कुनै पलन काम कारर्ाही गररएको छैन । 
लर्पक्ी मालपोत काया्णलयले ्च.नं. ३९०१ लमलत 
२०६८।१०।१७ गते लर्पक्ी भूलमसधुार तथा वयर्सथा 
लर्भाग काठमाडौंसमक् उललललखत लर्र्ालदत जगगाको 
लमलसलसमेत आर्शयक लनद्नशन लनकासको लालग 
पठाइएकोमा लर्पक्ी भूलमसधुार तथा वयर्सथा लर्भागले 
लर्पक्ी मालपोतलाई लनरे्दकले माग गरकेो जगगा 
के कसरी नाप न्सा छुट हुन गएको हो भननेसमेत 
लर्रयमा काया्णलयको ठोस राय नदलेखएकोले प्राप्त 
फाइल थान ८(आठ) लर्पक्ी भूलमसधुार तथा वयर्सथा 
लर्भागले लर्पक्ी मालपोत काया्णलयसमक् लमलत 
२०६८।१२।१० मा लफता्ण पठाएको रहेछ ।

यसै लर्रयमा लनरे्दकले स्मालनत सर्वोच्च 
अदालतमा ररट नं. ०६९-WO-०४६१ नं. को ररट 
लनरे्दनपरि दता्ण गरी सोउपर छलफल हुदँा मालपोत 
काया्णलय दमकका नाममा मारि कारर दखेाउ 
आदशे लमलत २०६९।७।१६ गते जारी भई मालपोत 
काया्णलय दमकले आफनो बेहोराको लललखत जर्ाफ 
पेस गररसकेको अर्सथामा यसै स्बनधमा बझुद ैजादँा 
उक् जगगा लर्पक्ी लजलला प्रशासन काया्णलय झापा 
(सथानीय लसफाररस सलमलत) समेतका लर्पक्ी सबै पक् 
लनकायहरूका पदालधकारीहरू एर् ंर्न तथा भू-सरंक्र 
मनरिालयको सहमलत ललई मे्ची अञ्चल सतरीय सशस्त्र 
प्रहरी गर पाथीभरालाई उपलबध गराउने र जगगा भोग 
गरबेापत र्न पैदार्ार लर्कास सलमलतलाई रू.८५ लाख 
२० हजार शीघ्र उपलबध गराउने लनर्णय भएको रहेछ । 
सो कुरा  लमलत २०६९।१२।७ गते न्कल सारी थाहा 
हुन आएको हो ।

अताः मालथ प्रकररमा र्लर्णत तथय कानून मानय 

लसद्धानतका आधारमा उललललखत जगगा लनरे्दकका 
नाममा नापजा्ँच गरी दालखल खारजे ना.सा. गररपाउ ँ
भनी ततकालीन भूलम प्रशासन काया्णलय ्चनद्रगढीमा 
लमलत २०३३।१२।११ गते र लर्पक्ी मालपोत 
काया्णलयसमक् २०६८ आराढ मलहनामा लनरे्दन दता्ण 
गरी कारर्ाही ्चलाएको अर्सथामा भूलम प्रशासनको 
काम गन्न लर्पक्ी मालपोत काया्णलयले हालस्म कुनै 
पलन लनर्णय नगरी लर्पक्ीमधयेको सशस्त्र प्रहरी बल 
पाथीभरा गरलाई भोगालधकार लदने लनर्णय गरकेाले 
लमलत २०५८।९।१६ को भोगालधकार सलमलतका 
पदालधकारीले गरकेो लनर्णय लसफाररससमेतका काम 
कारर्ाही उतपे्रररको आदशेद्ारा बदर गरी लमलत 
२०३३।१२।११ र २०६८ आराढ मलहनामा दता्ण 
भएका लनरे्दनउपर लनरे्दकका मागबमोलजम उक् 
जगगा नापजा्ँच गरी दालखल खारजे ना.सा. दता्ण गन्ण 
लमलने हो होइन यथाशीघ्र कानूनबमोलजम लनर्णय गरी 
टुङ्गयाई लदन ुभनी लर्पक्ी मालपोत काया्णलय झापाका 
नाममा अनतररम सलंर्धानको धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोलजम परमादशेलगायत जो ्चालहने आज्ञा आदशे 
र्ा पजुकी जारी गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको ०६९-
WO-११२८ मा लनरे्दक गोपीकृषर पोखरलेको यस 
अदालतमा परकेो ररट लनरे्दन ।

यसमा के कसो भएको हो ? लनरे्दकको 
मागबमोलजमको आदशे लकन जारी हुन नपन्न हो ? 
आदशे जारी हुन नपन्न कानूनबमोलजमको कारर भए 
यो आदशे प्राप्त भएको लमलतले बाटाको ्यादबाहेक १५ 
लदनलभरि महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त लललखत 
जर्ाफ पठाउन ु भनी लर्पक्ीहरूलाई ररट लनरे्दनको 
एकप्रलत न्कल साथै राखी सू्चना पठाई लललखत 
जर्ाफ आएपलछ र्ा अर्लध नाघेपलछ लनयमानसुार पेस 
गनु्ण  साथै ररट नं. ०६९-WO-०४६१ को ररटसमेत 
साथै राखी पेस गनु्ण  भनने यस अदालतको आदशे ।

यसमा ररट नं. ४६१ मा टाइपको भूलबाट 
प्रकरर नं. १५ छुट हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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लनयमार्ली, २०४९ को लनयम २९ बमोलजम उक् 
ररटमा प्रकरर नं. १५ सामेल गररपाउ ँभनी लनरे्दकको 
माग रहेको दलेखएको तर उक् लनयम २९ मा टाइप 
र्ा मदु्ररको सामानय रिलुट मारि सशंोधन गन्ण लमलनेमा 
लनरे्दकले पूरा एक प्रकरर नै थप गररपाउ ँभनी माग 
गरकेो र सो गदा्ण ररट लनरे्दनको स्पूर्ण कारर्ाही 
र इनसाफमा नै फरक पन्णस्ने अर्सथा दलेखदँा 
मागबमोलजमको प्रकरर ०६९-WO-०४६१ को ररट 
लनरे्दनमा सामेल गन्ण लमलेन, कानूनबमोलजम गनु्ण  
भननेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को यस 
अदालतको लमलत २०६९।९।४ को आदशे ।

लर्पक्ी ररट लनरे्दकहरूको मागदाबीका 
लर्रयतफ्ण  हेदा्ण  जगगा प्रशासन गन्न, जगगा आर्ाद गन्न, 
जगगा दता्ण गन्न स्बनधमा मालपोत ऐन, २०३४ ले 
लजलला लसथत लनकायका अलधकारीहरूको काम, 
कत्णवय र अलधकार एर्म् दालयतर् सपष्टरूपमा तोकेको 
छ । यस मनरिालयको के, कुन लनर्णय र्ा कारर्ाहीले 
के, कसतो अनयाय पन्ण गएको हो ररट लनरे्दनमा 
कलहकँतै उललेख छैन । तसथ्ण प्र्चललत कानूनबमोलजम 
लजलला लसथत मालपोत काया्णलयबाट भए गरकेा 
काम कारर्ाहीका स्बनधमा ररट लनरे्दकहरूले यस 
मनरिालयलाई लर्पक्ी बनाउन ु पन्न कारर नै उललेख 
नगरी यस मनरिालयलाई लर्पक्ी बनाउन ु तक्ण सङ्गत 
छैन । अताः प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को 
भूलमसधुार तथा वयर्सथा मनरिालयको लललखत    
जर्ाफ ।

ररट लनरे्दनमा उललललखत मालपोत काया्णलय 
झापाको ्च.नं. ३९०१ लमलत २०६८।१०।१७ को यस 
लर्भागमा लनद्नशन माग भएको लर्रय छ, सो स्बनधमा 
मालपोत काया्णलय दमक झापाको ्च.नं. ३९०१ लमलत 
२०६८।१०।१७ को परि साथ प्राप्त फाइलहरू पेस हुदँा 
लनरे्दकले दता्ण माग गरकेो जगगा के कसरी नाप न्सा 
छुट हुन गएको हो ? उक् जगगा सरकारी सार््णजलनक 

ऐलानी पतकी आलद प्रकृलतको हो होइन ? सोसमेत 
लर्रयमा काया्णलयको ठोस राय नदलेखएकोले प्राप्त 
फाइल थान ८(आठ) यसैसाथ सलंगन गरी पठाइएको 
बेहोरा आदशेानसुार अनरुोध छ भनी यस लर्भागको 
्च.नं. २५३७ लमलत २०६८।१२।१० को परिमाफ्ण त 
मालपोत काया्णलय दमक झापामा प्राप्त फाइल लफता्ण 
पठाइएको दलेखनछ । लनरे्दकले माग गरकेो जगगा 
दता्ण स्बनधमा यस लर्भागबाट कुनै लनर्णय नभएको 
र मालपोत काया्णलय दमक झापाको काय्णके्रिलभरिको 
जगगा दता्णस्बनधी लर्रयमा यस लर्भागलाई लर्पक्ी 
बनाइरहन ुपन्न अर्सथा नहुदँा लबना आधार र कारर 
यस लर्भागलाई लर्पक्ी बनाई लदएको ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको ०६८-WO-
०४६१ को भूलमसधुार तथा वयर्सथापन लर्भागको 
लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले २०१६ सालमा मेरो बबुा 
लटकाराम पोखरलेको नाममा सालबक दता्ण से्सता 
कायम रही २०२३ सालमा मेरा नाममा नामसारी 
भई २०१६ सालदलेख २०३४ सालस्म मेरो बबुा 
र मैले सरकारी पोत लतरकेो ज.लर्. ९८-०-० जगगा 
नापजा्ँच गरी मेरो नाममा छुट जगगा दता्ण गररपाउ ँ
भनने लनरे्दनसलहतको फायल आर्शयक लनद्नशनको 
लालग भूलमसधार तथा वयर्सथापन लर्भागमा सोधी 
पठाएकोमा उक् लर्भागबाट लनरे्दकले दता्ण माग गरकेो 
जगगा के कसरी नापन्शा छुट हुन गएको हो ? उक् 
जगगा सरकारी, ऐलानी, पतकी आलद प्रकृलतको हो 
होइन ? सोसमेत लर्रयमा काय्णलयको ठोस राय 
नदलेखएको भनी फायल लफता्ण आई हाल उक् जगगा 
के, कसरी नापन्सा छुट हुन गएको हो ? उक् 
जगगा सरकारी, ऐलानी, पतकी आलद प्रकृलतको हो 
होइन ? सोसमेत लर्रयमा काया्णलयको ठोस राय 
नदलेखएको भनी फायल लफता्ण आई हाल उक् जगगा 
के, कसरी नापन्सा छुट हुन गएको हो ? सरकारी, 
सार््णजलनक, ऐलानी, पतकी आलद प्रकृलतको हो, 
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होइन ? भनी आर्शयक छानलबन तथा लनरीक्र 
भई लमलसल कारर्ाहीमा रहेको । यसरी लमलसल 
कारर्ाहीमा रहेको अर्सथा मौजदुा भएकोले उतपे्ररर, 
परमादशेलगायतको आदशे आकलर्णत नहुने हुदँा ररट 
लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको ०६८-
WO-०४६१ को मालपोत काया्णलय झापाको लललखत 
जर्ाफ ।

सरकारी लनकाय र्ा ससंथाले हकभोग गरी 
पाएको सरकारी जगगाको भोगालधकार उपलबध गराउने 
ततकालीन श्ी ५ को सरकारको काय्णनीलतअनरुूप 
प्रमखु लजलला अलधकारीको सयंोजकतर्मा गलठत 
सलमलतले तोलकएको काय्णनीलत पूरा गरी र्न के्रिको 
जगगा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापालाई 
झापा, लखनपरु १ मा पन्न रतरु्ा माई र्कृ्रोपर के्रिको 
जगगा लमलत २०५८।९।१६ को भोगालधकारस्बनधी 
सथानीय सलमलतको बैठको लनर्णयबाट १०० हे्टर 
जगगा उपलबध गराउन लसफाररस गरकेो दलेखनछ । 
ररट लनरे्दकको हकदयैाको जगगा उपलबध गराएको 
दलेखदँनै । ततकालीन श्ी ५ को सरकारमा मनरिीसतरको 
लमलत २०५८।१०।३० को लनर्णयबाट उक् रतरु्ा माई 
र्कृ्रोपर आयोजनाको र्न के्रि पाथीभरा गरलाई 
उपलबध गराउने लनर्णय भएको रहेछ । लर्पक्ीले नापी 
नभएको जगगा हो २०३४ सालदलेख मालपोत बझुाएको 
छैन भनी सर्ीकार गरकेो, सर््न नापी नै नभएको आफनो 
नाममा दता्ण नै नभएको सरकारी र्न के्रि लनधा्णरर भई 
सरकारी सतरबाटै र्कृ्रोपर हुदँ ै आएको, जगगाको 
हक सर्ालमतर्लभरि पन्न भए लफलड बकु जगगाधनी पजुा्ण  
नाप न्सासमेतका प्रमार पेस गनु्णपन्नमा सो गरकेो 
दलेखदँनै साथै प्रतयथकी बनाइएको लनकाय प्रधानमनरिी 
तथा मनरिी परररदक्ो काया्णलयलगायतका भूलमसधुार 
तथा वयर्सथा मनरिालय र भूलमसधुार तथा वयर्सथापन 
लर्भागबाट पेस हुने जर्ाफका साथ ररट लनरे्दन 
लर्रूद्धको प्रमारको रूपमा ग्रहर गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको लर्पक्ी नापी काया्णलयको ०६९-WO-

११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ । 
लनरे्दकहरू गोपीकृषर पोखरलेसमेत २६ 

जनाले जगगा दता्ण गरी मागेको स्बनधमा लनरे्दकहरूको 
फायल ्च.नं. ३९०१ लमलत २०६८।१०।१० मा 
भूलमसधुार तथा वयर्सथापन लर्भाग जगगा प्रशासन 
शाखामा पठाइएकोमा तयहाबँाट ्च.नं. २५३७ लमलत 
२०६८।१२।१० को परिसाथ लफता्ण भएका फायल 
प्राप्त भएकोले लनरे्दकहरूले दता्ण माग गरकेो जगगा 
के, कसरी नाप न्सा छुट हुन गएको हो उक् जगगा 
सरकारी, सार््णजलनक, ऐलानी, पतकी, आर्ादी प्रकृलतको 
हो, होइन खलुाई पठाई लदनहुुन स्कल फायल २६ 
थान यसैसाथ सलंगन गरी पठाइएको बेहोरा अनरुोध 
छ । काय्ण समाप्त भएपलछ फायल लफता्ण पठाई लदनहुुन 
अनरुोध छ भनी मालपोत काया्णलय दमक झापा प.स.ं 
्च.नं. ४५३५ लमलत २०६९।११।६ को परि लेखी 
आएबमोलजम यस काया्णलयका प्रालर्लधक कम्ण्चारीले 
यसै काया्णलयको प.स.ं ०६९/७० ्च.नं. १६६१ 
लमलत २०७०।१।२३ को परिबाट उक् के्रिमा सो काय्ण 
गरी सथलगत लनरीक्र गरी प्रलतरे्दन पेस गन्ण खटाई 
पठाइएकोमा लनज कम्ण्चारीहरूले यस काया्णलयमा 
द.नं.१०९७ लमलत २०७०।२।८ मा पेस गनु्णभएको 
प्रालर्लधक प्रलतरे्दनको आधारमा यसै काया्णलयले प.स. 
प्रा./२०६९/०७० ्च.नं.१८५३ लमलत २०७०।२।१४ 
को परिबाट मालपोत काया्णलय दमक झापामा जर्ाफ 
लेखी पठाई सालबकको सोही काम कारर्ाही यस 
काया्णलयबाट गररएकोले कानूनबमोलजम गररएको काम 
कारर्ाहीमा ररट लनरे्दन आकर्णर हुन नस्ने भएको 
हुदँा लनज लनरे्दकले यस काया्णलय लर्रूद्ध लदएको ररट 
लनरे्दक बदर भई खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
प्रमखु नापी अलधकृत शेरबहादरु शे्ष्ठको ०६९-WO-
११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

सरकारी लनकाय र्ा ससंथाले हकभोग गरी 
पाएको सरकारी जगगाको भोगालधकार उपलबध गराउने 
ततकालीन श्ी ५ को सरकारको काय्णनीलतअनरुूप 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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प्रमखु लजलला अलधकारीको सयंोजकतर्मा गलठत 
सलमलतले तोलकएको काय्णनीलत पूरा गरी र्न के्रिको 
जगगा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापालाई 
झापा लखनपरु १ मा पन्न रतरु्ा माई र्कृ्रोपर के्रिको 
जगगा लमलत २०५८।९।१६ को भोगालधकारस्बनधी 
सथानीय सलमलतको बैठकको लनर्णयबाट १०० हे्टर 
जगगा उपलबध गराउन लसफाररस गरकेो दलेखनछ । 
ररट लनरे्दकको हकदयैाको जगगा उपलबध गराएको 
दलेखदँनै । ततकालीन श्ी ५ को सरकार मनरिीसतरको 
लमलत २०५८।१०।३० को लनर्णयबाट उक् रतरु्ा माई 
र्कृ्रोपर आयोजनाको र्न के्रि पाथीभरा गरलाई 
उपलबध गराउने लनर्णय भएको र सोहीबमोलजम गररएको 
हो भननेसमेत बेहोराको भूलमसधुार काया्णलय झापाको 
०६९-WO-११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

लमलत २०५८।९।१६ गते लजलला प्रमखु 
लजलला अलधकारीको अधयक्तामा सथानीय सलमलतका 
पदालधकारीहरूले र्न तथा भू-सरंक्र मनरिालयको 
सहमलत ललई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गरलाई 
उक् जगगा उपलबध गराउने लनर्णय भएबमोलजम लमलत 
२०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मनरिीसतरको 
लनर्णयानसुार र्न पैदार्र लर्कास सलमलतलाई रू.८५ 
लाख २० हजार उपलबध गराई भोगालधकार सशस्त्र 
प्रहरी गरले ललने गरी ततकालीन श्ी ५ को सरकारको 
लनर्णय भएको दलेखदँा ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी नायब महालनरीक्क 
यरु्राज अया्णलको ०६९-WO-११२८ मा परकेो 
लललखत जर्ाफ ।

हकभोग गरी आएको सरकारी जगगाको 
भोगालधकार उपलबध गराउने (ततकाल श्ी ५ 
को सरकारको) काय्णनीलतअनरुूप प्रमखु लजलला 
अलधकारीको सयंोजकतर्मा गलठत सलमलतले काय्णलर्लध 
पूरा गरी र्न के्रिको जगगा सशस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा 
गर, झापालाई लखनपरु गा.लर्.स. र्डा नं. १ मा पन्न 
रतरु्ा माई र्कृ्रोपर आयोजनाको र्न के्रि पाथीभरा 

गरलाई उपलबध गराउने लनर्णय लसफाररस भएको 
हुदँा ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
०७०-WO-११२८ मा परकेो र्न काया्णलय झापाको 
लललखत जर्ाफ ।

लमलत २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार 
मनरिीसतरको लनर्णयअनसुार मालपोत काया्णलय 
दमकको से्सतामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर 
झापाको नाममा भोगालधकार पजुा्ण  प्राप्त भएको सो 
जगगा प्राप्त भएबापत र्न पैदार्ार लर्कास सलमलत 
केनद्रीय काया्णलय बबरमहलले लमलत २०५९।१२।५ 
मा लेखेको परिमा रू.८५ लाख २० हजार उक् 
सलमलतलाई उपलबध गराई यस सशसरि प्रहरी बलले 
ललने गरी ततकालीन सरकारको लनर्णय गरकेो हुदँा ररट 
लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको ०७०-
WO-११२८ मा परकेो सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा 
झापाको लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले उललेख गरकेो यस 
मनरिालयको लमलत २०५८।११।३ मा गहृ मनरिालयलाई 
स्बोधन गरी सशस्त्र प्रहरी गरलाई जगगा उपलबध 
गराउने लर्रयका स्बनधमा यस मनरिालयको प.स.ं 
आ.वय. (ख) के्.का. ५/०५८/६९ ्च.नं. १३० लमलत 
२०५८।९।२५ को परिबाट मे्ची अञ्चल सतरीय 
सशस्त्र प्रहरी गर (श्ी पाथीभरा गर) को लालग यस 
मनरिालयअनतग्णतको रतरु्ा माई र्कृ्रोपर आयोजनाको 
र्कृ्रोपर के्रिको पलश्चमपरट्टको कररब १०० हे्टर 
जगगा उपलबध गराई लदन सहमलतको लालग अनरुोध छ ।” 
भनी यस मनरिालयमा परिा्चार भएको लथयो । सो परिको 
जर्ाफका स्बनधमा “र्न पैदार्ार लर्कास सलमलत 
सर्ायत्त ससंथा भएको र सो ससंथाअनतग्णत रतरु्ामाई 
र्कृ्रोपर आयोजना रहेकोले उक् आयोजनाले सो 
सथानमा र्कृ्रोपर गरी हुका्णएका ३७६०० रूखहरू 
बीस र्र्ण पगुन लागेका र रूखहरू बढ्ने क्रममा रहेकोले 
मागबमोलजम सलमलतलाई रू.८५ लाख २० हजार 
रकम उपलबध गराई भोगालधकार सशस्त्र प्रहरी गरले 
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ललएमा आपलत्त नहुने भनी ततकालीन श्ी ५ को सरकार 
(मा. मनरिीसतर) बाट लमलत २०५८।१०।३० मा लनर्णय 
भएकोले सोहीअनसुार उक् रकम सलमलतलाई उपलबध 
गराउने वयर्सथाको लालग लनर्णयानसुार अनरुोध 
छ” भनी गहृ मनरिालयलाई परिा्चार भएको लथयो । 
तसथ्ण सो जगगामा लनज ररट लनरे्दकको सर्ालमतर् 
तथा भोगालधकार नभएको र उक् जगगा र्न के्रिलभरि 
पन्न भएको हुदँा ररट लनरे्दकको मागदाबी आधारहीन 
छ । ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
र्न तथा भू-सरंक्र मनरिालय झापाको ०७०-WO-
११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

लर्पक्ीहरूले यस मनरिालयसमेत उपर 
स्मालनत अदालतमा दायर गनु्णभएको ररट लनरे्दनमा 
उललेख भएअनसुार यस मनरिालयको तफ्ण बाट लनजको 
मौललक हकको हनन हुने कुनै पलन काय्ण भए गरकेो 
छैन । लर्पक्ीले दाबी गरअेनसुारको जगगा यी लर्पक्ीको 
हक भोगको जगगा होइन, लनज लर्पक्ीले आफनो ररटमा 
उललेख गरकेो उक् ९८-०-० के्रिफलको जगगा कुन 
सथानको कुन गा.लर्.स.को कलत नं. लकत्ता हो भनने 
कुरासमेत आफनो ररटमा खलुाउन सकेको छैन । 
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गरले हकभोग गरकेो 
जगगा लजलला झापा लखनपरु गा.लर्.स. र्डा नं. १ को 
१०० हे्टर जगगा हो । सो जगगा लमलत २०५८।९।१६ 
गते लर्पक्ी बनाएका लर्रूद्ध खणडमा उललललखत 
भोगालधकार स्बनधमा गलठत सबै लनकायहरूका 
पदालधकारीहरूले लर्रूद्ध खणडमा उललललखत श्ी 
र्न तथा भू-सरंक्र मनरिालयको सहमलत ललई सशस्त्र 
प्रहरी बल पाथीभरा गरलाई उक् जगगा उपलबध 
गराउने लनर्णय भई लमलत २०५८।१०।३० मा नेपाल 
सरकार मनरिीसतरको लनर्णयानसुार मालपोत काया्णलय 
दमकको से्सतामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर 
झापाको नाममा भोगालधकार प्राप्त भई हाल उक् प्रहरी 
गरले नै भोग्चलन गरी आएको हुदँा ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गहृ 

मनरिालयको ०६९-WO-११२८ मा परकेो लललखत 
जर्ाफ ।

ररट दाबीको जगगा दता्ण स्बनधमा यस 
लर्भागबाट कुनै लनर्णय नभएको र ररट लनरे्दनमा 
उललललखत यस लर्भागको लमलत २०६८।१२।१० को 
परिा्चार मालपोत काया्णलय दमक झापाले लनद्नशन माग 
गरकेो स्बनधमा प्रशासलनक लनकासासमेत भएकोले 
प्रसततु मदुामा यस लर्भागलाई लर्पक्ी बनाई रहन ुपन्न 
अर्सथा नहुदँा लबना आधार र कारर यस लर्भागलाई 
लर्पक्ी बनाएको हुदँा ररट लनरे्दन खारजे भागी छ खारजे 
गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको ०६९-WO-११२८ मा 
परकेो लर्पक्ी भूलमसधुार वयर्सथापन लर्भागको ०६९-
WO-११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

लर्पक्ीले लनरे्दनमा उललेख गनु्णभएको लमलत 
२०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार, मलनरिपरररदक्ो 
बैठक बसेको पलन अलभलेखबाट दलेखदँनै । लर्पक्ी ररट 
लनरे्दकले लनरे्दनमा दाबी ललन ुभए जसतो लनजलाई 
सलंर्धान तथा कानूनले प्रदान गरकेो हक, अलधकारको 
उललङ्घन हुने गरी यस काया्णलयबाट कुनै काम, 
कारर्ाही र्ा लनर्णय भए गरकेो नहुदँा लर्पक्ीको 
ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको 
प्रधानमनरिी तथा मलनरिपरररदक्ो काया्णलयको ०६९-
WO-११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गरको ्च.नं. 
८४७ लमलत २०६६।१।२१ को परि र मलनरिपरररदक्ो 
लमलत २०५८।१०।३० को लनर्णयसमेतका आधारमा 
भोगालधकार उपलबध गराउनेस्बनधी काय्णलर्लध 
२०६२ (जसमा स्बलनधत लजललाका प्रमखु लजलला 
अलधकारी - सयंोजक, स्बलनधत लज.लर्.स.को 
प्रलतलनलध - सदसय, स्बलनधत जगगा रहेको र्डाको 
र्डाधयक् - सदसय, स्बलनधत नापी काया्णलयका प्रमखु 
- सदसय, स्बलनधत मालपोत काया्णलयको प्रमखु - 
सदसय सल्चर् रहने सथानीय लसफाररस सलमलत भएको) 
को अनसूु्ची २ अनसुार भोगालधकार प्रमारपरि लदइएको 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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अर्सथा मौजदुा रहेको हुदँा भोगालधकार प्रमारपरि बदर 
हुने होइन ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको मालपोत अलधकृत डा.श्ी बच्चरुाम काककीको 
०६९-WO-११२८ मा परकेो लललखत जर्ाफ ।

ररट लनरे्दकले लर्पक्ी मालपोत काया्णलय 
दमकले ्च.नं.३९०१ लमलत २०६८।१०।१७ गते लर्पक्ी 
भूलमसधुार तथा वयर्सथापन लर्भागसमक् लर्र्ालदत 
जगगाको लमलसल आर्शयक लनद्नशन लनकासाको लालग 
पठाएकोमा लर्पक्ी भूलमसधुार वयर्सथापन लर्भागले 
लर्पक्ी मालपोत काया्णलय झापालाई लनरे्दकले माग 
गरकेा जगगा के, कसरी नाप न्सा छुट हुन गएको हो 
भननेसमेत लर्रयमा काया्णलयको ठोस राय नदलेखएकोले 
प्राप्त फायल लर्पक्ी भूलमसधुार वयर्सथापन लर्भागले 
लर्पक्ी मालपोत काया्णलयसमक् लफता्ण पठाएको रहेछ 
भनी लनजले नै फायल कारर्ाहीमा रहेको सर्ीकार 
गनु्णभएको छ । उक् लर्र्ालदत फायलहरू लर्पक्ी 
भूलमसधुार वयर्सथापन लर्भागबाट लफता्ण प्राप्त भएपलछ 
के, कसरी नाप न्सा छुट हुन गएको हो ? उक् जगगा 
सरकारी, सार््णजलनक, ऐलानी, पतकी आलद प्रकृलतको हो 
होइन खलुाई पठाई लदनहुुन स्कल फायल थान २६ 
नापी काया्णलय दमकमा पठाइएकोमा तयहाबँाट केही 
फायलको जर्ाफ प्राप्त भएको, केही फायलको जर्ाफ 
आउन बाकँी भई फायलहरू कारर्ाहीकै क्रममा रहेको 
छ, ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
मालपोत काया्णलय झापाको ०६९-WO-११२८ मा 
परकेो लललखत जर्ाफ ।

लनयमबमोलजम साप्तालहक तथा दलैनक पेसी 
सू्चीमा ्चढी आज यस इजलाससमक् पेस हुन आएको 
प्रसततु ररट लनरे्दनका सनदभ्णमा लनरे्दक गोपीकृषर 
पोखरलेका तफ्ण बाट उपलसथत हुनभुएका लर्द्ान्  र्ररष्ठ 
अलधर्क्ा श्ी भूलम खरले तथा लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा 
श्ी लशर्प्रसाद ररजालले लनरे्दकका लपता लटकाराम 
पोखरलेका नाममा लर्.स.ं २०१६ सालको न्बरी 
दता्ण भएका रतैीहरूको १ नं. लगत कायम भएको रतैी 

न्बर १४६/१३८, ४८ न्बर मौजालभरिको जगगा 
लर्गाहा ९८-०-० धनहर खेत जगगा हो । उक् जगगामा 
सालबक सरकारी लतरो लतरी लनरे्दकले भोग्चलन 
गददै आएको जगगा हो । लनरे्दकका लपता लटकाराम 
पोखरलेको २०२३ सालमा मतृय ुभएपश्चात् सो जगगा 
लनरे्दक गोपीकृषर पोखरलेका नाममा २०२३ साल 
्ैचत २७ गते नामसारी भई दालखल खारजे भएको 
हो । उक् जगगा लनरे्दकका नाममा दालखल खारजे भई 
आएपलछ २०३४ सालस्म लतरो बझुाउदँ ैभोग्चलन 
गददै आएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ प्रार्भ भएपलछ 
जगगा नापी नभएको हुदँा मालपोत बझुाउन सलकएको 
छैन । उक् जगगा २०२५ साल माघ मलहनामा नापजा्ँच 
गददै जाने क्रममा झापा लजलला तथा मोरङ लजलला कुन 
लजललामा नापजा्ँच गन्न लर्रयमा लर्र्ाद भई नाप न्सा 
हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको हो । सोपश्चात् 
उक् जगगा झापा लजलला लखनपरु १ मा पन्न भनी 
भूलम प्रशासन काया्णलयबाट लमलत २०३४।१२।२९ मा 
जनाउ पजुकी प्राप्त भएको छ । उक् जगगा ततकालीन श्ी ५ 
को सरकारको लमलत २०५८।१०।३० मा सशस्त्र प्रहरी 
बल पाथीभरा गर झापालाई भोगाधार उपलबध गराउने 
लनर्णयबमोलजम लमलत २०६६।१।२१ गते सशस्त्र प्रहरी 
बल पाथीभराले भोगालधकार प्रमारपरि पाउ ँ भनी 
मालपोत काया्णलय झापालाई परिा्चार गरकेोमा सशस्त्र 
प्रहरी बसेको र उक् कुरा लमलत २०६९।१२।७ मा 
न्कल सारी जानकारी प्राप्त आएको हो । उक् जगगा 
सशस्त्र प्रहरी गरलाई भोगालधकार लदएको ततकालीन 
श्ी ५ को सरकारको लनर्णय, भोगालधकारस्बनधी 
लसफाररस सलमलतको लनर्णयसमेत उतपे्रररको आदशेले 
बदर गरी उक् जगगा यथास्य ्चाडँो नापजा्ँच गरी 
लनरे्दकका नाममा दालखल खारजे नामसारी गनु्ण  भनी 
लर्पक्ी मालपोत काया्णलयसमेतका नाउमँा परमादशेको 
आदशे जारी गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो ।

लर्पक्ीहरू र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट 
महानयायालधर्क्ाको काया्णलयबाट उपलसथत 
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हुनभुएका लर्द्ान्  सहनयायालधर्क्ा श्ी उद्धर्प्रसाद 
पडुासैनीले लनरे्दकले दाबी गरकेो जगगा नापी 
भएको दलेखदँनै । उक् जगगा नापी आउदँाका बखत 
नापन्सा गरी टुङ्गयाउनपुन्न हो । नापीको परि 
छ, सबैको समनर्यमा नापी गन्ण सलकने अर्सथा 
लथयो । २०२५ सालमा नापी हुदँा आफनो हकभोगसलहत 
नापीमा जानपुन्नमा जान स्नभुएन । लर्र्ालदत जगगा 
हदबनदीभनदा बढी छ । उक् जगगा र्नके्रिलभरिको जगगा 
हो । लर्.स.ं २०५८ सालमा र्नसगँ सहमलत ललई 
सशस्त्र प्रहरी गरलाई भोगालधकार लदने भनी लजलला 
सयंनरिबाट लनर्णय भएको छ । आफनो हकभोगको जगगा 
भए समयमा आई हक कायम गराउन ु पन्नमा लर्ल्ब 
गरी आएको हुदँा ररट लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  भनी 
गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो ।

उपयु्णक् लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा एर् ं लर्द्ान्  
सहनयायालधर्क्ाले गनु्णभएको बहस सनुी लनरे्दन र 
सोसाथ सलंगन कागजात अधययन गरी हेदा्ण  यसमा 
लनरे्दकले माग गरबेमोलजमको आदशे जारी हुनपुन्न 
हो र्ा होइन ? सोही लर्रयमा लनर्णय लदनपुन्न दलेखन   
आयो ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण सर्. बबुा 
लटकाराम पोखरलेको नामको रतैी नं.१४६/१३८, 
४८ न्बर मौजालभरिको जगगा लर्गाहा  ९८-०-० 
धनहर खेत जगगाको सालबक सरकारी लतरो पलहलो, 
दोस्ो र तेस्ो लकसता क्रमशाः रू.८००।-, रू.८००।- 
र ३८०।- समेत गरी ज्मा रू.१९८०।- २०१६ 
सालदलेख २०२२ सालस्म सर्. बबुा लटकाराम 
पोखरलेले लतरो  भोग्चलन गददै आएको जगगा हो । 
बबुाको लमलत २०२३।६।२३ गते परलोक भएकोले 
सो जगगा सर्. लटकाराम पोखरलेको छोरा म गोपीकृषर 
पोखरलेका नाममा झापा लजललाअनतग्णत ४८ नं. 
आठमौजा धरमपरुका जलमनदार कसयेजी जगतबहादरु 
खरिीसमेतका “ख” लजलमदारी क्चहरीबाट लमलत 
२०२३ साल ्ैचत २७ गते दता्ण नामसारी पजुकी पाई 

भोग्चलन गरी आएको उक् जगगा नापजा्ँच गरी 
दालखल खारजे नामसारी गररपाउ ँभनी ततकालीन भूलम 
प्रशासन काया्णलय ्चनद्रगढीमा लमलत २०३३।१२।११ 
गते र लर्पक्ी मालपोत काया्णलय दमकमा लमलत २०६८ 
आराढमा लनरे्दन दता्ण गरी कारर्ाही ्चली आएकोमा 
उक् जगगा नापजा्ँच गरी दालखल खारजे नामसारी 
गररलदनपुन्नमा उक् काय्ण नगरी भोगालधकार स्बनधमा 
गलठत सलमलतले उललललखत लनरे्दकको जगगा सशस्त्र 
प्रहरी गर पाथीभरालाई भोगालधकार लदने लनर्णय 
गरकेो रहेछ । म लनरे्दकको स्पलत्तस्बनधी हक 
अलधकारमा प्रतयक् असर पन्न गरी दोरपूर्ण गैरकानूनी 
काय्ण गरकेाले उक् काय्ण लनर्णय लसफाररससमेतका 
काम कारर्ाही उतपे्रररको आदशेले बदर गरी लर्पक्ी 
मालपोत काया्णलय दमक झापासमक् दता्ण माग गरी 
कारर्ाहीमा रहेको लमलत २०३३।१२।११ र २०६८ 
आराढ मलहनामा दता्ण भएको लनरे्दनउपर लनरे्दकको 
मागबमोलजम उक् जगगा नापजा्ँच गरी दालखल 
खारजे नामसारी दता्ण गन्ण लमलने हो होइन यथालसघ्र 
कानूनबमोलजम लनर्णय गरी टुङ्गाई लदन ुभनी लर्पक्ी 
मालपोत काया्णलय झापाको नाममा परमादशेलगायत 
जारी गररपाउ ँ भनने लनरे्दक गोपी्चनद्र पोखरलेको 
छुट्टाछुटै्ट ररट लनरे्दनमा बेहोरा उललेख भएको दलेखनछ । 
लर्पक्ीले दाबी गरअेनसुारको जगगा लनजको हक भोगको 
जगगा होइन, लनज लर्पक्ीले लनरे्दनमा उललेख गरकेो 
लर्गाहा ९८-०-० के्रिफलको जगगा कुन सथानको, कुन 
गा.लर्.स.को कलत न्बर लकत्ता हो भनने कुरासमेत 
खलुाउन स्न ु भएको छैन । उक् जगगा नाप न्सा 
भएको छैन । लनरे्दकले समयमा नापन्सा गरी आफनो 
हक कायम गनु्णपन्नमा सो नगरी बसेको अर्सथामा 
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गरले हकभोग गरकेो जगगा 
लजलला झापा लखनपरु १ को १०० हे्टर जगगा हो । 
सो जगगा लमलत २०५८।९।१६ गते भोगालधकारस्बनधी 
गलठत सथानीय लसफाररस सलमलतका पदालधकारीहरूले 
र्न तथ भू-सरंक्र मनरिालयको सहमलत ललई सशस्त्र 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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प्रहरी बल पाथीभरा गरलाई जगगा उपलबध गराउने 
लनरय भई २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार 
मनरिीसतरीयको लनरया्णनसुार मालपोत काया्णलय 
झापाको से्सतामा सशस्त्र प्रहरी गर झापाको नाममा 
भोगालधकार प्राप्त भई हाल उक् प्रहरी गरले भोग्चलन 
गददै आएको छ । र्न पैदार्ार लर्कास सलमलत केनद्रीय 
काया्णलय बबरमहलले लमलत २०६९।१२।५ मा र्न 
तथा भू-सरंक्र मनरिालयलाई लेखेको परिमा रू.८५ 
लाख २० हजार उक् सलमलतलाई उपलबध गराई 
भोगालधकार सशस्त्र प्रहरी गरले ललने गरी ततकालीन 
श्ी ५ को सरकारबाट लनर्णय भएको छ । उक् जगगा 
नापी नभएको र २०३४ सालदलेख मालपोत नबझुाई 
लनरे्दकले आफनो नाममा समेत दता्ण नगरकेो र सो 
स्बनधमा कारर्ाही ्चललरहेको हुदँा ररट के्रिमा प्ररे्श 
गरी हक सथालपत हुन स्दनै । ररट लनरे्दन खारजे 
गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको लर्पक्ीहरू मालपोत 
काया्णलय झापासमेतको लललखत जर्ाफमा उललेख 
भएको पाइयो ।

३. सो स्बनधमा हेदा्ण  लर्.स.ं २०१६ 
सालको न्बरी दता्ण भएका रतैीहरूको १ नं. लगत रतैी 
नं. १४६/१३८, ४८ नं. मौजालभरिको जगगा लनरे्दक 
गोपी्चनद्र पोखरलेका बबुा लटकाराम पोखरलेका नाममा 
२०१६ साल फागनु २६ गते प्राप्त भई दता्ण भएको 
दलेखनछ । झापा लजललाअनतग्णत ४८ नं. मौजा धरमपरु 
मौजालभरिको कमलखोला सौ-पूर््ण माइधार सौ-पलश्चम 
ताल झर सौ-उत्तर्चलुी सौ दलक्रपरट्ट ्चौहलद्धलभरिको र 
गौररया खोला सौ-पूर््ण, कमलखोला-पलश्चम, समय गडौ 
सौ उत्तर, इलाम लजलला फारलाइन सो दलक्र यलत 
्चौहलद्धलभरिको जगगा मौजाका लजलमनदार, तालकुदार 
तथा मालसर्ाल जलमनदारी सर्ाल नं. १३, १४ तथा 
१५ नं. बमोलजम लनरे्दकका लपता लटकाराम पोखरलेका 
नाम उललललखत जगगा धरमपरु मौजाका जलमनदार लज. 
जगतबहादरुलाई रतैी लटकाराम पोखरलेले २०२२ 
सालस्म लतरोबापत पलहलो, दोस्ो, तेस्ो लकसता 

क्रमशाः रू.८००।-,रू.८००।- रू.३८०।- गरी ज्मा 
रू.१९८०।- र सोपश्चात्  कोर तथा तहलसल काया्णलय 
झापामा लनरे्दक गोपीकृषर पोखरलेले २०३४ 
सालस्मको क्रमशाः रू.१९८० र रू.४३१२।- रतैी 
नं. १४६/१३८ बाट सरकारी पोत बझुाई आएको  
दलेखनछ ।

४. उललललखत ्चार लकललालभरिको 
जगगा लनरे्दकका लपता लटकाराम पोखरलेको लमलत 
२०२३।६।२३ गते परलोक भएको हुदँा सर्. लपताको 
नाम दता्णको रतैी नं. १४६/१३८ को उक् जगगा लनरे्दक 
गोपी्चनद्र पोखरलेका नाममा लमलत २०२३।१२।२७ 
गते दालखल खारजे दता्ण नामसारी ्चलानी पजुकी प्राप्त 
भएको दलेखनछ । उललललखत जगगा लनरे्दकको नाममा 
दालखल खारजे दता्ण भएपश्चात् यी लनरे्दकले २०३४ 
सालस्म सरकारी पोत (लतरो) बझुाई जगगा भोग्चलन 
गददै आएको र मालपोत ऐन, २०३४ प्रार्भ भएपलछ 
जगगा सर््न नापी नभएकोले मालपोत ललन इनकार 
गरपेश्चात् उक् जगगामा मालपोत बझुाएको दलेखदँनै ।

५. लनरे्दकका नाममा उललललखत जगगा 
दालखल खारजे दता्ण पजुकी भएपलछ उक् रतैी नं. को 
जगगा झापा लजलला र्ा मोरङ लजललामा नापन्सा 
गन्न भननेमा लर्र्ाद भई नाप न्सा गन्ण छुट भएको 
जानकारी गराइनछ भनी लज. जगतबहादरुबाट लमलत 
२०२५।१२।२६ गते लनरे्दक गोपी्चनद्र पोखरलेलाई 
जनाउ पजुकी लदएको दलेखनछ । रतैी नं. १४६/१३८ को 
उललललखत जगगा हाल झापा लजलला लखनपरु र्डा 
नं.१ मा पन्न भनी भूलम प्रशासन काया्णलय झापाबाट 
लमलत २०३४।१२।२९ गते लनरे्दकलाई जनाउ पजुकी 
लदएको दलेखनछ । उक् नं.को जगगा नापजा्ँच गरी 
लनरे्दकका नाममा दालखल खारजे नामसारी गररपाउ ँ
भनी लनरे्दकले लमलत २०३३।१२।११ मा भूलम 
प्रशासन काया्णलय झापामा लनरे्दन लदएको लमलसल 
सलंगन प्रमारबाट दलेखनछ । सो लनरे्दन लदएपश्चात् 
लामो समयस्म सो जगगा नापजा्ँच नभई लनरे्दकको 
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लनरे्दनमा भूलम प्रशासन काया्णलयले कुनै काम कारर्ाही 
नगरकेाले सो जगगा पनुाः नापजा्ँच गरी दालखल 
खारजे नामसारी गररपाउ ँभनी लमलत २०६८ आराढ 
मलहनामा मालपोत काया्णलय झापामा लनरे्दन लदएको 
दलेखयो । सोभनदा अगारै् ततकालीन श्ी ५ को सरकारको 
लमलत २०५८।१०।३० मा भोगालधकारस्बनधी 
गलठत सथानीय सलमलतको लसफाररसमा नेपाल 
सरकारको लनर्णयबमोलजम प्रमखु लजलला अलधकारीको 
सयंोजकतर्मा गलठत सथानीय भोगालधकार सलमलतले 
उक् जगगाको के्रिफललभरिको जगगा सशस्त्र प्रहरी 
बल पाथीभरा गर झापाको नाममा भोगालधकार लदने 
लनर्णयबमोलजम उक् जगगाको भोगालधकार सशस्त्र 
प्रहरी बलले गरकेो प्रमारपरि उपलबध गराउन अनरुोध 
गररएको ्च.नं. ८४७ लमलत २०६६।१।२१ को सशस्त्र 
प्रहरी बल पाथीभराले मालपोत काया्णलय झापालाई 
परिा्चार गरकेो परिको प्रलतलललपबाट दलेखनछ ।

६. लनरे्दक गोपी्चनद्र पोखरलेका नाउ ँ
दता्णमा दता्ण भई लतरो लतरी भोग गददै आएको उललललखत 
जगगा नापन्सा गरी दालखल खारजे दता्ण गररपाउ ँ
भनी लर्पक्ी भूलम प्रशासन काया्णलय झापामा लर्.स.ं 
२०३३।१२।११ मा लनरे्दन लदएकोमा धेर ै लामो 
समयस्म जगगा नापजा्ँच नगरी लनरे्दकको लनरे्दनमा 
कुनै पलन लनर्णय गरकेो दलेखदँनै । सोपश्चात् उक् जगगा 
लमलत २०५८।५।१६ गते लजलला प्रशासन काया्णलय 
सथानीय भोगालधकार सलमलतको पदालधकारीको 
लसफाररसमा र्न तथा भू-सरंक्र मनरिालयको 
सहमलत ललई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गरलाई 
उपलबध गराउने लनर्णय भई लमलत २०५८।१०।३० 
मा नेपाल सरकार मनरिीपरररदक्ो लनर्णयानसुार 
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापाको नाममा 
भोगालधकार प्राप्त भई उक् सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा 
गरले भोग्चलन गददै आएको दलेखयो । सोपश्ात् 
लनरे्दकले जगगा दता्ण गररपाउ ँ भनी लमलत २०६८ 
आराढमा मालपोत काया्णलय झापामा लनरे्दन गरकेो 

दलेखनछ । तयसरी लनरे्दन प्राप्त भएपश्चात जगगा दता्ण 
गन्न र्ा भएको दता्ण बदर गन्न काय्ण मालपोत ऐन, २०३४ 
लगायतका कानूनबमोलजम भूलम वयर्सथापनस्बनधी 
काय्ण गन्न सरकारी लनकायबाट गररनछ । जनु कामका 
लालग कानूनले जसलाई अलधकार लदएको छ, सो काय्ण 
सोही लनकाय र्ा अलधकारीले यथासमयमा गनु्णपन्न 
हुनछ । २०३३ सालमा जगगा नापजा्ँच गरी दता्ण गररपाउ ँ
भनी लनरे्दन परकेोमा टंुगोमा नपरुयाई अलनलश्त 
कालस्म लनर्णय नगरी तयसै राखन ु पलन हुदँनै । 
तयसतो लनरे्दनलाई समयमा नै टंुगोमा परुयाउन ुपद्णछ । 
कानूनद्ारा अलखतयारी पाएका लनकाय र्ा अलधकारीको 
के्रिालधकारमा हसतके्प र्ा सकुं्चन हुने गरी अनय कुनै 
लनकाय र्ा पदालधकारीहरूले अलधकार प्रयोग गन्ण 
पाउदँनै । जनुसकैु प्रकारका जगगाको दता्ण से्सता दरुूसत, 
अद्यार्लधक र वयर्लसथतरूपमा रालखनपुद्णछ । जगगाको 
दता्ण हक, सर्ालमतर् र भोगको लर्रय अर्सथानसुार 
वयलक्को हक, सार््णजलनक हक लहत र्ा सरोकार र्ा 
ससंथागत हकलहतको लर्रयको रूपमा रहेको हुनछ । 
जगगा दता्ण गन्न कुरा सर्ालमतर् लनधा्णररस्बनधी लर्रय 
भएकोले लनरे्दकलाई लामो समयस्म अलनलर्णत, 
अलनलश्चत र सशंययकु् अर्सथामा रहन लदन शोभनीय 
हुदँनै । यही अलनश्चयको अनलु्चत लाभ ललएर सरकारी 
र्ा सार््णजलनक जगगालाई लनजी र लनजी जगगालाई 
सरकारी कायम गन्न दूलरत प्रर्लृत्तहरू समेत दखेा पन्न 
गरकेा छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले 
सार््णजलनक जगगा वयलक्का नाउमँा दता्ण भएको भए 
पलन तयसतो दता्ण बदर हुने प्रार्धान वयर्लसथत गरकेो 
छ । साथै जगगा नापजा्ँच गरी दा.खा नामसारी गन्न र्ा 
नगन्न लनर्णय गन्न अलधकारसमेत स्बलनधत मालपोत 
काया्णलयको लज्मेर्ारी र दालयतर्अनतग्णत पद्णछ । 

७. र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट लर्द्ान्  
सहनयायालधर्क्ा उद्धर्प्रसाद पडुासैनीले बहसको 
क्रममा लनरे्दकले समयमा नापन्सा गरी हक कायम 
गराउन ु पन्नमा लामो समयस्म लर्ल्ब गरी लनरे्दन 

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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ललई आएको हुदँा ररट खारजे हुनपुछ्ण  भनी गरकेो 
बहस स्बनधमा लर््चार गदा्ण लनरे्दकको उक् रतैी नं. 
१४६/१३८ को जगगा लनरे्दकको नाम दता्णमा भई 
२०३४ सालस्म लतरो लतददै आएको दलेखनछ । उक् 
जगगा भएको सथानमा २०२५ सालमा सर््न नापी हुन 
आउदँा मोरङ र झापा लजललाको साधँ लसमानास्बनधी 
लर्र्ाद हुन आउदँा नापन्सा हुन नसकेको जानकारी 
लनरे्दकलाई लदएको र लनरे्दक गोपीकृषर पोखरलेले 
आफनो हकको जगगा दता्ण गररपाउ ँ भनी २०३३ 
सालमा भूलम प्रशासनमा लनरे्दन लदएको दलेखनछ । 
उक् लमलतमा भूलम प्रशासनमा लनरे्दन परपेलछ भूलम 
प्रशासन झापाले उललललखत जगगा झापा र्डा नं. १ 
मा पन्न भनी जनाउ लदएको अर्सथा छ । लनरे्दकले पेस 
गरकेा लर्लभनन से्सता प्रमार के के छन्, ्चार लकलला 
खलेुका लगतसमेतका से्सतासमेत लभडाई आर्शयक 
प्रमार बझुनपुन्न भए सोसमेत बझुी लनर्णय गनु्णपन्नमा उक् 
लनरे्दन टुङ्गोमा नपरुयाई अलनलश्चतकालस्म राखेको 
दलेखनछ । लनरे्दक गोपीकृषर पोखरलेले पनुाः लमलत 
२०६८ आराढमा समेत जगगा नापजा्ँच गन्ण लनरे्दन 
लददँासमेत जगगाको सर्ालमतर् स्बनधमा आर्शयक 
जा्ँचबझु, नापजा्ँच गरी सर्ालमतर् स्बनधमा लनर्णय 
गरी टंुगोमा परुयाउन ु पन्नमा लनर्णय नगरी बसेको 
दलेखनछ । लर्र्ालदत जगगा लनजी र्ा सार््णजलनक अरू 
के कुन प्रकृलतको जगगा हो र्ा होइन ? भनने लनर्णय 
गन्न अलधकार मालपोत काया्णलय झापामा रहेको 
दलेखनछ । जगगा दता्ण गन्न र्ा नगन्न कुरा मालपोत 
ऐन, २०३४ समेतका कानूनले स्बलनधत मालपोत 
काया्णलयलाई तोकेको पाइनछ । तयसैगरी मालपोत 
काया्णलय झापाबाट जगगा नापजा्ँच स्बनधमा 
परिा्चार गदा्ण लमलत २०६९।१०।११ मा भूलमसधुार 
वयर्सथापन लर्भागबाट जगगा नापजा्ँच गन्ण आर्शयक 
लनद्नशन लदएको दलेखनछ । नापी काया्णलय झापाले 
मालपोत काया्णलय झापालाई जगगा नापजा्ँच गन्न 
स्बनधमा परिा्चार हुदँा “उस्लसखत जगगा ितजी, 

ऐलानरी, िरकाररी, िाि्गजसनक इतयासद भएको भए 
अ ््ग मनत्ालय, मालिोत सिभाग, कोष त्ा तिसिल 
काया्गलय झािाबाट २०३४ िमम सतरो सतरकेो रसिद 
काटडन निनने दसेखन् । उक्त जगगािरू नाि नकिाको 
लासग उक्त षेित्मा स्ानरीय सनकाय जनप्रसतसनसि त्ा 
अनय िमबसनित सनकायिरूिगँ िमनिय र ििमसत गररी 
नाि नकिा गन्ग िसकने बेिोरा अनुरोि ्” भनी नापी 
काया्णलय झापाले सपष्टरूपमा खलुाई पठाएको दलेखदँा 
र लनरे्दकले लदएको लनरे्दनको लामो समयस्म लनर्णय 
नै नगरी राखेबाट लनरे्दकले ररट लनरे्दन लर्ल्ब 
गररलदएको भनने स्बनधमा सहमत हुन सलकएन ।

८. ररट लनरे्दकले सनुरु्ाइको मौका प्रदान 
नगरी सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापालाई मेरो 
नाउदँता्णको जगगा भोगालधकार लदएको हुदँा प्राकृलतक 
नयायको लसद्धानतको ग्भीर उललङ्घन भएको छ 
भनी प्रशन उठाएको दलेखनछ । के्रिालधकारको भनदा 
बालहरको लर्रयमा सनुरु्ाइको मौका प्रदान गररे नै 
लनर्णय गररएको भए पलन तयसता लनर्णयले कानूनी 
रै्धता प्राप्त गन्ण स्दनैन् । यसका अलतररक् प्रसततु 
लर्र्ादका सनदभ्णमा हेदा्ण  लर्र्ालदत जगगामा हकदाबी गन्न 
ररट लनरे्दक कसैलाई पलन प्रलतर्ादको उल्चत अर्सर 
नै प्रदान नगरी भोगालधकारस्बनधी गलठत सथानीय 
सलमलतले सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापालाई 
जगगा भोगालधकार गन्णको लालग लदने लनर्णय गरकेो 
पाइयो । कसैको हकलहतमा असर पन्न गरी कुनै लनर्णय 
गनु्ण पूर््ण स्बलनधत असर पन्न वयलक्लाई सनुरु्ाइको 
अर्सर प्रदान गनु्ण  आर्शयक हुनछ । यो एक सथालपत 
नयालयक मानयता हो । यस मानयताका प्रलतकूलका 
लनर्णयले मानयता नपाउने, बदर हुने भनी यस 
अदालतबाट पटकपटक वयाखया, लर्रे््चना र लसद्धानत 
प्रलतपादन भएका छन् । यस दृलष्टबाट हेदा्णसमेत लर्पक्ी 
भोगालधकार लदनेस्बनधी गलठत सथानीय सलमलत 
झापाको लनर्णय र काम कारर्ाही नयालयक मानयता, 
नयायका आधारभूत लसद्धानतअनकूुल त दलेखदँनै । 
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तापलन उललललखत लर्र्ालदत जगगामा नेपाल सरकार 
मनरिीसतरको लनर्णयबमोलजम हाल सशस्त्र प्रहरी बल 
पाथीभरा गरले भोगालधकार प्राप्त गरी असथायी टहरा 
मारि लनमा्णर गरी बसेको भनने लनरे्दकका कानून 
वयर्सायीले बहसको क्रममा उललेख गनु्णभएको छ । 
उललललखत जगगा नापजा्ँच नै नभएको अर्सथा र उक् 
जगगामा सथाई सरं्चना लनमा्णर नभएको अर्सथामा 
लनरे्दकलाई अपूररीय क्लतसमेत पगेुको भनने 
दलेखदँनै । उक् जगगा नापजा्ँच गरी लनरे्दकले लदएको 
लनरे्दनको लनर्णय हुदँाका बखत कानूनबमोलजम हुने नै 
हुदँा उतपे्रररको आदशे जारी गनु्ण  परने । 

९. तसथ्ण उललललखत लर्र्ालदत जगगा 
लनरे्दकहरूको लनजी हक भोगको जगगा हो र्ा 
सार््णजलनक र्ा सरकारी जगगा हो भनने कुराको 
लनर्णय गन्न अलधकार मालपोत काया्णलयलाई रहेको 
दलेखनछ । साथै जगगा दता्ण गन्न कुरामा उल्चत लनर्णय 
गन्ण पाउने अलधकार र दालयतर् मालपोत ऐन, २०३४ 
समेतका कानूनले स्बलनधत मालपोत काया्णलयलाई 
तोकेको पाइनछ । जगगा दता्ण गन्न कुरा सर्ालमतर् 
लनधा्णररस्बनधी लर्रय भएकोले यस काय्णलाई लामो 
समयस्म अलनलर्णत, अलनलश्चत अर्सथामा रहन लदन ु
शोभनीय हुदँनै । समयमा नै टंुगोमा परुयाउन ु पद्णछ । 
जगगा दता्णस्बनधी लर्रय अलधकारको कुरा मारि नभएर 
जर्ाफदलेहताको लर्रय पलन हो । उललललखत प्रसङ्गतफ्ण  
समलु्चत दृलष्ट लदई लगत नं.१ रतैी नं. १४६/१३८, 
४८ नं. मौजालभरिको लनरे्दकको नाउकँो जगगाको 
नापजा्ँच गरी दता्ण गरी ्चलनपजुकी पाउ ँभनने लर्रयको 
लनरे्दकले लदएको २०३३ साल र २०६८ सालको 
लनरे्दनउपर जगगा दता्ण गन्न स्बनधमा लनरे्दकले 
पेस गरकेा से्सता, प्रमार, ्चार लकलला खलेुको लगत 
एर् ंती जगगाहरू के कुन प्रकृलतका हुन् सो स्बनधमा 
लनरे्दकसमेतलाई बझुी अरू जे जो बझुनपुन्न प्रमार 
बझुी तथय लनरूपर गरी लर्र्ालदत जगगा यथाश्य 
नापजा्ँच गरी दालखल खारजे नामसारी गन्ण लमलने हो 

होइन ? भनी अलखतयार प्राप्त मालपोत अलधकृतले 
कानूनबमोलजम लनर्णय गनु्ण  भनी लर्पक्ीमधयेको 
मालपोत काया्णलय दमक झापासमेतका लर्पक्ीहरूका 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी हुने ठहछ्ण  । साथै 
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गर झापाको भोगालधकार 
रहेको उललललखत जगगामा मदुाको टंुगो नलागेस्म 
कुनै पलन सथायी सरं्चना नबनाउन,ु बनाउन नलगाउन ु
भननेसमेतको लर्पक्ीहरूका नाममा परमादशेको आदशे 
जारी गररलदएको छ । प्रसततु आदशेको जानकारी 
महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त लर्पक्ीहरूलाई 
गराई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार 
गरी अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. प्रकाशमान लसहं राउत

इजलास अलधकृत: कोशलेश्र ज्ञर्ाली
इलत सरं्त् २०७४ साल पसु ३० गते रोज १ शभुम् ।

९९५२ - गोपरीककृ षण पोखरेल वि. नेपाल सरकार, भवूमसिुार तथा वयिसथा मन्त्ालय, वसंहदरबारसमेत
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माननीय नयायाधीश श्ी सारदाप्रसाद लघलमरे
माननीय नयायाधीश श्ी सपना प्रधान मलल

फैसला लमलत : २०७४।१।६
०७३-CI-०८६६

मदुा : अशं माना्चामल

पनुरारे्दक / प्रलतर्ादी : रूपनदहेी लजलला रै्रघाट 
गा.लर्.स. र्डा नं.४ घर भई हाल का.लज.
का.म.न.पा. र्डा नं. ९ लपगंलासथान बसने 
परमेश्रलाल यादर्समेत

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / र्ादी : रूपनदहेी लजलला बैरघाट गा.लर्.स. 

र्डा नं. ४ घर भई हाल का.लज.का.म.न.पा. 
र्डा नं. ५ बसने यलुर्का यादर्को सरंक्क भई 
आफनो हकमा समेत ऐ. बसने मनजली कुमारी 
यादर्

 दाबीब्मोमज्मको अशं वादीले पाउन े
ठहछ्न भनी फैसला भइसकेपमछ 
्मानाचा्मलस्मतेको दाबी रहकेो मसरमत्मा 
वादीले अशं प्राप्त नगरसेम्म  वादीलाई 
िानमपनलगायतको जीवन मनवा्नह गन्न 
सकन ेवयवसरा गररमदन ुनयायकता्नको ध्म्न 
हुन े।

(प्रकरर नं.६)
 फैसला अमनत्म भएपमछ पमन फैसला 

काया्ननवयनको छुटै्ट कानूनी प्रमक्या्मा 
स्मामहत हुनपुनने हुनछ । यी यावत 
प्रमक्या पार गददै आफनो हक हुन आएको 

समपमत्को भोग गनने एव्म ् तयसको लाभ 
प्राप्त गन्न समकन ेअवसरा रहनछ । आफनो 
हक्मा तयसरी अशं आउनपूुव्न तयसतो 
समपमत् सा्मानयतया प्रमतवादीकै कबजा 
(Possession) ्मा रहन े भएकाले पमन 
फैसला काया्ननवयनपूव्न तयसतो समपमत्बाट 
वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गन्न 
सकन े हुदैँन । यही अवसरालाई मवचार 
गरी मवधामयकाले कानूनी वयवसराद्ारा 
्मानाचा्मल भराइ पाउन ेहकलाई सरुमक्षत 
गरकेो देमिन े।

(प्रकरर नं.७)
 ्मानाचा्मलको दाबी भएको ्मदु्दा्मा वादीले 

जे जमत अकंको रक्म दाबी गरकेो छ, 
अदालतले तयमतनै भराई मदन पनने भनन े
होइन । तयसतै तयसतो जीमवकोपाज्ननको 
रक्म यमत नै हुनपुनने भनी कुनै गमरतीय 
सूत््मा आवद्ध गन्न नम्मलन े।
 ्मानाचा्मलको रक्म भराइमदन े ठहर गदा्न 

मनर्नय कता्नले तयसतो रक्म उपलबध 
गराउन ेपक्षको चल अचल समपमत्, पेसा, 
रोजगार, वयवसाय, आयसरालगायतका 
आमर्नक अवसरा र मसरमतको सूक््मरूप्मा 
मवश्षेर गरी यरार्नपरकरूप्मा तोमकन ु
पनने ।

(प्रकरर नं.८)

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : 
र्ादीका तफ्ण बाट :
अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :

सरुू तहमा फैसला गन्नाः
मा. लजलला नयायाधीश श्ी ल्चनतामरी बराल

निर्णय िं. ९९५३
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पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्न :
माननीय नयायाधीश श्ी लथरबहादरु काककी
माननीय नयायाधीश श्ी ्चणडीराज ढकाल

फैसला
नया. सारदाप्रसाद मघम्मर े : पनुरारे्दन 

अदालत पाटनको लमलत २०७१/८/१२ को 
फैसलाउपर प्रलतर्ादीको तफ्ण बाट नयाय प्रशासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोलजम यस अदालतमा 
दायर हुन आएको प्रसततु मदुाको सलंक्प्त तथय एर् ंठहर 
यसप्रकार छाः

लर्पक्ी परमेश्रलाल तथा गजुरालत क्रमश: 
ससरुा सासू नाताका वयलक्हरू हुन् । अनय लर्पक्ीहरू 
काशीनाथ, प्रमोद तथा लर्नोद क्रमश: जेठाजहुरू तथा 
पलत नाताका वयलक्हरू हुनहुुनछ । लर्पक्ी लर्नोदसगँ 
लमलत २०६४।११।१२ गते सामालजक पर्पराअनसुार 
लर्र्ाह भएको हो । लनज लर्गत ७ र्र्णदलेख लड.लभ. 
परी सयंकु् राजय अमेररकामा बसद ै आउन ु भएको 
छ । दा्पतय जीर्नको पररराम हामीबी्च लमलत 
०६७।७।२६ गते एक छोरी यलुर्काको जनम भएको 
छ । अलंशयारहरूमा परमेश्रलाल यादर् १, गजुरालत 
१ तथा लर्पक्ी छोराहरू ३ समेत ५ जना छौं । लर्पक्ी 
लर्नोद अमेररका लनर्ासी भएको र म पलन माइतीको 
ख्च्णमा ्चीनमा गई एम.लर्.लर्.एस. पढ्न गएकीमा ५ 
मे २०१० मा पढाई सकी घर फककी र लर्पक्ीहरूका 
साथ एकासगोलमा बसी आएको लथए ँ । यसतैमा मेरो 
पढाईको प्राल्टकल पाट्ण  नेपालमा नै पूरा गनु्णपन्न 
हुदँा ओम असपतालमा इनटन्णलसप कोस्णमा भना्ण 
भए ँ।  सो अर्सथामा लर्पक्ी पलतले अनय लर्पक्ीहरूको 
उ्साहटमा लालग पढाई छोड्न दबाब लदन थालन ु
भयो । सोमा मैले आफनो पढाई नछाड्ने अडान 
ललएपलछ लमलत ०६७।१।६ गते गभा्णर्सथामा मलाई 
घरबाट लनकाला गरकेोले र छोरीको जनम भई खबर 
गदा्णसमेत र्ासता नगरकेोले माइतीको सहारामा बाचँन 

बाधय भएकी छु । अताः मालसक कोठा भाडाबापत रू. 
६०००।- खाना ख्च्ण रू. १०,०००।- बच्चा पालन 
ख्च्ण रू. ५०००।- समेत रू. २१०००।- मालसक 
अशंबनडाको १० नं. तथा लोगने सर्ासनीको ४ नं. 
बमोलजमको ख्च्ण तथा लर्पक्ीबाट लफराद परकेो 
अलघललो लदनलाई मानो छुरट्टएको लमलत कायम गरी 
तायदाती फाटँर्ारी पेस गन्ण लगाई ५ भागको १ 
भागबाट ३ भागको २ भाग अशं छुट्टाई ्चलनसमेत पाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको र्ादीको लफरादपरि ।

लर्पक्ी र्ादीको लफराद दाबी झठु्ा हो । 
र्ादीलाई हामीले लनकाला गरकेा होइनौं । र्ादी नै ए्लै 
बसन मन पराउने सर्भार्की मलहला भएकोले लनज 
तयसरी बसेकी हुन् । र्ादीले लनजका पलत लर्नोदलाई 
मानलसक यातना लदएकोले लनजले समेत अशं ललई छुटै्ट 
बसने कुरा गरपेलछ लमलत ०६७।५।१५ गते मा.पो.का. 
लडललीबजारमा गई अशंबनडा गरकेा छौं । अशं छुट्टी 
लभनन बसेको अलंशयारसगँ माना्चामलसमेत माग गरकेो 
प्रसततु लफराद हाम्ो हकमा खारजे गररपाउ ँभननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादी काशीनाथ यादर्समेतको सयंकु् 
प्रलतउत्तर लजलकर ।

र्ादीको लफराद दाबी झटु्ा हो । र्ादीलाई 
लनकाला गरकेो होइन र्ादी सर्य ं लभनन भई बसेका 
प्रलतर्ादीका घरमा बसन मन नलागेर यसरी बालहर 
बसेको र मदुा गरकेो हुन सल्छन् । र्ादी र हामी 
अलग रहे बसेका अलंशयारको हकमा प्रसततु झटु्ा 
लफराद खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत सोही लमलानको 
परमेश्रलाल यादर्समेतको सयंकु् प्रलतउत्तर लजलकर ।

प्रलतर्ादी लर्नोद यादर्का नाममा अदालतबाट 
जारी भएको इतलायनामा ्याद लमलत ०६८।५।३० 
मा लनजको घरदलैोमा टासँ भई तामेल भएकोमा उक् 
्यादलभरि लनजले प्रलतउत्तर नलफराई सरुू ्याद ैगजुारी 
बसेको ।

र्ादी प्रलतर्ादीबाट पेस दालखल भएको 
तायदाती फाटँर्ारीमा उललललखत दता्ण से्सता लभडेको 

९९५३ - परमशे्वरलाल यादिसमते वि. मन्जलरी कुमार यादि
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लयनै र्ादी प्रलतर्ादीका नाउ ँ दता्ण रहेको स्पलत्तलाई 
मूल अलंशयार परमेश्रलाल यादर्, गजुरालत यादर्, 
काशीनाथ यादर्, प्रमोदकुमार यादर् र लर्नोदकुमार 
यादर्को ५ भाग लगाई उक् ५ भागमधयेबाट यी र्ादीका 
पलत लपता लर्नोद कुमारको १ एक भाग छुट्याई उक् १ 
भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग अशं र्ादीले 
प्रलतर्ादीबाट ललन पाउने ठहछ्ण  । अशं पाउने ठहरी 
सकेको दलेखदँा अरूमा दाबी पगुन स्दनै भनने सरुू 
काठमाडौं लजलला अदालतको लमलत २०६९।१०।१५ 
को फैसला ।

अशं तथा माना्चामल लभनदालभनद ै
लर्रयर्सतसुमेत भएको हुदँा अशं पाउने ठहरी फैसला 
भएको तर फैसला काया्णनर्यनसमेत भई नसकेको 
अर्सथामा सगोलको अलंशयारहरूबाट म पनुरारे्दकले 
मलुकुी ऐन अशंबनडाको १० नं. तथा लोगने सर्ासनीको 
४ नं. ले प्रतयाभूत गरकेो कानूनी वयर्सथासमेतको 
आधारमा माना्चामल भराउन पाउने कुरामा कानूनताः 
लर्र्ाद छैन । लर्पक्ी पलत लर्गत ९ र्र्णदलेख अमेररकामा 
सथायी बसोबास गरी आएको स्पूर्ण स्पलत्त 
लर्पक्ीहरूकै नाउमँा रलहरहेको अर्सथामा सगोलको 
अशंीमलुी म पनुरारे्दकलाई गभा्णर्सथामै घरबाट खान 
लाउनसमेत नलदई लनकाला गरबेाट हाल ३ र्र्णकी 
छोरीसलहत दाुःख कष्टसाथ जीर्नयापन गन्ण बाधय 
भएकी छु । यसतो अर्सथामा र्त्णमान पररपे्रक्यमा 
जीर्न गजुारा गन्ण कलठनाई भई आफू तथा नाबाललका 
छोरीको लालग बसोबास खानलपन, पालनपोरर, 
औरधोप्चार, लशक्ादीक्ासमेतबाट र्लञ्चत रही इजजत 
आमदअनसुार खानलाउन पाउन ु पन्न कानूनी तथा 
नैसलग्णक हक अलधकारमालथ नै आघात पन्ण गएको 
कुरा सपष्टरूपमा लर्द्यमान भएकोमा तयसतफ्ण  कुनै 
कानूनी तथा नयालयक दृलष्टसमेत नपरुयाई भए गरकेो 
फैसला अशंबनडाको १० नं. र लोगने सर्ासनीको 
४ नं. समेतको प्रलतकूल हुनकुो साथै स्मालनत 
सर्वोच्च अदालतबाट उलम्णलादरे्ी लर्श्कमा्ण लर्रूद्ध 

र्ीरनेद्र लर्श्कमा्णसमेत भएको उतपे्रररसमेत मदुामा 
(ने.का.ि. २०६३ अकं १० लनर्णय नं. ७७७३ पषृ्ठ 
१३११) प्रलतपालदत लसद्धानतसमेतको लर्परीत हुन 
गएको हुदँा माना्चामलतफ्ण  दाबी नपगुने गरी भएको 
काठमाडौं लजलला अदालतको लमलत २०६९।१०।१५ 
को सो फैसला सो हदस्म उलटी गररपाउ ँभननेसमेत 
बेहोराको र्ादीको पनुरारे्दन अदालत पाटनमा परकेो 
पनुरारे्दन परि ।   

हामी पनुरारे्दकको अलंशयार लर्नोद हुन्, 
लर्नोदको मनजरुी र सहमलतमा बनडा भएको भनने 
कुरामा लर्र्ाद छैन । यलद लनजको मनजरुी नभएको 
भए अमेररकाबाट परि पठाउने पलन लथएनन् र हामीले 
बनडा पाररत गन्न पलन लथएनौं । यसरी अशंबनडा पाररत 
भइसकेपलछ ल्चत्त नबझेुमा अशंबनडाको ३२ नं. ले 
वयर्सथा गरकेो ् यादलभरि नाललस नगरमेा लागन स्दनै 
भनी प्रसट वयर्सथा गरकेो छ । सो ्यादमा सर्य ं
अलंशयारको नाललस छैन । लनजले नाललस गरकेो भए 
पलन प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ३४ द्ारा लर्बलनधत 
हुने अर्सथा छ । मूल अलंशयारले आफनो स्पूर्ण 
वयर्हारलाई लमलाउने काय्ण गरी आएकोमा तयस 
र्सतगुत तथयलाई लर्शलेरर नगरी भएको काठमाडौं 
लजलला अदालतको फैसला प्रमार, कानूनको लर्परीत 
छ । साथै अशंबनडा गदा्ण, धन र ऋर दरैु्को बनडा गररने 
र गनु्णपन्न कुरामा लर्र्ाद छैन । हाम्ो कानूनी वयर्सथा 
पलन सोहीअनरुूपको छ । अशंबनडाको २० नं. मा 
प्रसट कानूनी वयर्सथा पलन छ । पाररत ०६७।५।१५ 
को बनडापरिमा बनडा पाररतको अर्सथामा ससंथागत 
र वयलक्गत गरी रू. ३४,००,०००।- को ऋर कजा्ण 
रहेको कुरा सपष्ट छ । ततपश्ात् उप्चारलगायतको 
काय्णमा लागेको ऋर घरमूली पनुरारे्दक परमेश्रलाल 
यादर्ले आफनो तायदातीमा उललेख गरकेो छु । मेरो 
पररर्ारमा ससंथागत र वयलक्गत ऋर छ, सो ऋर 
अलंशयारमधयेका २ जनाले वयहोन्न गरी बनडा भएको 
पाररत बनडापरिमा प्रसट उललेख भएको ससंथागत 
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र वयलक्गत ऋर स्बनधमा समेत यथोल्चत प्रमार 
स्बलनधत ससंथाबाट कागजात लझकाई हेररनसमेत 
स्नेमा तयसो नगरी भएको फैसला प्रमार ऐन, 
२०३१ को दफा ३ समेतको प्रतयक् प्रलतकूल छ । 
यसरी उललललखत तथय, कानून र सर्वोच्च अदालतबाट 
प्रलतपालदत लसद्धानतसमेतको आधारमा काठमाडौं 
लजलला अदालतको लमलत २०६९।१०।१५ को फैसला 
उलटी गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादीहरूको 
पनुरारे्दन अदालत पाटनमा परकेो सयंकु् पनुरारे्दन 
परि ।

सरुू काठमाडौं लजलला अदालतबाट लमलत 
२०६९।१०।१५ मा अशंतफ्ण  र्ादी दाबी पगुने ठहराई 
भएको फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  । 
माना्चामलको हकमा र्ादी दाबी नपगुने ठहराएको 
हदस्म सरुूको फैसला लमलेको नदलेखदँा केही उलटी 
भई प्रसततु अशं मदुामा बनडा नछुट्याउनजेलस्मको 
लालग मालसक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैया)ँ 
र्ादीले प्रलतर्ादीहरूबाट माना्चामल भराई ललन 
पाउने ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन अदालत 
पाटनको लमलत २०७१।८।१२ को फैसला ।

अशंबनडाको १० नं. बमोलजम माना ्चामल 
भराई लदने प्रलतर्ादीको आय स्ोतलाई मधयनजर 
राखी मालसक रू. १२,०००।– भराई लदनपुन्न उपयकु् 
दलेखन आयो भनी ललएको फैसला आधार कानून नयाय 
र तथयपरक नदलेखएको लनरे्दन गद्णछौं । अशंबनडाको 
१० नं. को आधार टेकेर जेठाज ु एर् ं ससरुाबाट 
माना्चामल भराउने फैसला उक् कानूनी वयर्सथाको 
पूर्णलर्परीत छ । र्ादीलाई मालसक रू. १२,०००।– 
माना्चामल भराउदँा हाम्ो घरको आ्दानी के कलत 
हो के आधारमा सो रकम भराउने फैसला भएको 
हो कुनै कारर र आधार फैसलामा उललेख नगरी 
आतमगतरूपमा प्रशासकीय आदशे सर्रूप भएको 
फैसला अ.ब.ं १८४(क) र १८५ नं. प्रलतकूल रही 
बदर भागी छ । हाम्ो स्पलत्त भनेको २०६७।५।१५ 

को बनडापरिमा उललललखत मारि हो । सोबाहेक 
छैन । तयसमा पलन जगगा लकनदाको घर बनाउदँाको 
लर्पक्ीलाई डा्टर पढाउदँाको ्यानसरबाट लर्मारको 
उप्चार गराउदँाको ऋर जीलर्तै छ । यसतो अर्सथाको 
पररर्ारमा आ्दानीको आधार र कारर नलदई हाल 
मालसक रू.१२,०००।– भराउने भनी उच्च अदालत 
पाटनको फैसला बदर गरी हाम्ो लजलकरबमोलजम नयाय 
लदलाई पाउ ँभननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादीहरूको यस 
अदालतमा परकेो पनुरारे्दन परि ।

लनयमबमोलजम पेसी सू्चीमा ्चढी पेस हुन 
आएको प्रसततु मदुाको पनुरारे्दनसलहतको लमलसल 
अधययन गररयो । प्रसततु मदुामा लर्पक्ी पलतले लमलत 
०६७।१।६ गते गभा्णर्सथामा मलाई घरबाट लनकाला 
गरकेोले र छोरीको जनम भई खबर गदा्णसमेत र्ासता 
नगरकेोले माइतीको सहारामा बाचँन बाधय भएकी 
छु । अताः मालसक कोठा भाडाबापत रू. ६०००।- 
खाना ख्च्ण रू. १०,०००।- बच्चा पालन ख्च्ण रू. 
५०००।- समेत रू. २१०००।- मालसक अशंबनडाको 
१० नं. तथा लोगने सर्ासनीको ४ नं. बमोलजमको ख्च्ण 
तथा लर्पक्ीबाट लफराद परकेो अलघललो लदनलाई मानो 
छुरट्टएको लमलत कायम गरी तायदाती फाटँर्ारी पेस गन्ण 
लगाई ५ भागको १ भागबाट ३ भागको २ भाग अशं 
छुट्टाई ्चलनसमेत पाउ ँभनने र्ादीको दाबी रहेकोछ । 
र्ादी र हामी अलग रहे बसेका अलंशयारको हुदँा झटु्ा 
लफराद खारजे गररपाउ ँभनने प्रलतउत्तर लजलकर रहेको 
पाइनछ । र्ादी प्रलतर्ादीबाट पेस भएको तायदाती 
फाटँर्ारीमा उललललखत दता्ण से्सता लभडेको  
स्पलत्तलाई ५ भाग लगाई उक् ५ भागमधयेबाट यी 
र्ादीका पलत लपता लर्नोदकुमारको १ भाग छुट्याई 
उक् १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग 
अशं र्ादीले प्रलतर्ादीबाट ललन पाउने र अशं पाउने 
ठहरी सकेको दलेखदँा अरूमा दाबी पगुन नस्ने 
ठहराई सरुू लजलला अदालतबाट फैसला भएको 
दलेखनछ । सो फैसलाउपर दरैु् पक्को पनुरारे्दन 

९९५३ - परमशे्वरलाल यादिसमते वि. मन्जलरी कुमार यादि
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परकेोमा अशंतफ्ण  सरुू फैसला सदर हुने र माना 
्चामलको हकमा मालसक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार 
रूपैया)ँ र्ादीले प्रलतर्ादीहरूबाट भराई ललन पाउने 
ठहछ्ण  भनी पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट फैसला 
भएकोमा माना्चामल भराई लदएतफ्ण  ल्चत्त नबझुाई 
प्रलतर्ादीहरूको यस अदालतमा पनुरारे्दन परी 
लनर्णयाथ्ण यस इजलासमा पेस भएको रहेछ ।

उपयु्णक्ानसुारको तथयगत अर्सथा रहेको 
प्रसततु मदुामा पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला लमलेको छ र्ा छैन र पनुरारे्दक प्रलतर्ादीको 
पनुरारे्दन लजलकर पगुने हो र्ा होइन ? भनने स्बनधमा 
लनर्णय लदनपुन्न भएको छ ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण लमलसल सलंगन 
रहेको तायदाती फाटँर्ारीमा उललललखत स्पलत्तलाई 
५ भाग लगाई लोगने लर्नोदकुमारको भागमा पन्ण आउने 
१ भागलाई ३ भाग लगाई २ भाग अशं र्ादीहरूले 
प्रलतर्ादीहरूबाट ललन पाउने ठहर गरकेो पनुरारे्दन 
अदालतको फैसलाउपर यी पनुरारे्दकको कुनै लजलकर 
नरहेको स्बनधमा तयसतफ्ण  थप लर््चार गरी रहन   
परने ।

३. र्ादीले प्रलतर्ादीहरूबाट मालसक 
रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैया)ँ माना्चामल भराई 
ललन पाउने ठहराएको पनुरारे्दन अदालतको फैसला 
अशंबनडाको महलको १० नं. लर्परीत भई अशंबनडाको 
१० नं. बमोलजम जेठाज ु एर् ं ससरुाबाट माना्चामल 
भराउन लमलदनै भनी प्रलतर्ादीहरूले ललएको पनुरारे्दन 
लजलकर स्बनधमा लर््चार गदा्ण सर््णप्रथम मलुकुी ऐन 
अशंबनडाको १० नं. को वयर्सथाको उललेख हुन 
सानदलभ्णक हुनछ ।

४. बाब ु आमाको लजउ छउनजेल अशं लदन 
छोराछोरीले बाब ु आमालाई बाधय गराउन स्ने 
छैनन् । म अलहले छुरट्टनन भनने छोराछोरीलाई बाब ु
आमाले कर लगाई छुट्याउन पलन हुदँनै । सर्ासनीले 
पलन लोगनेको लजउ छउनजेल लोगनेको मनजरुीलबना अशं 

ललई छुरट्टन पाउलँदन । लोगने र्ा बाब ुआमाले सर्ासनी 
र्ा छोराछोरीलाई इजजत आमदअनसुार खान लाउन 
र आर्शयकताअनसुार उल्चत लशक्ा दीक्ा र सर्ासथय 
उप्चारको वयर्सथा गनु्णपछ्ण  सो नगर ेअशं लदन ुपछ्ण  । 
लोगने सर्सनीको ४ नं. मा लेलखए जलतमा सोहीबमोलजम 
हुनछ । 

५. उललललखत कानूनी वयर्सथाको 
अधययनबाट लर्र्ाह गरकेो नाताले सर्ासनी मालनसले 
र जनमेको नाताले छोरा छोरीले बाब ुआमा र लोगनेबाट 
अशं पाउने भए तापलन लोगने र्ा बाब ुआमाले सर्ासनी 
र्ा छोराछोरीलाई इजजत आमदअनसुार खानलाउन 
लदई उल्चत लशक्ा दीक्ा लदने गरसे्म तयसतो सर्ासनी 
र्ा छोराछोरीले लोगने र्ा बाब ुआमासगँ अशं दाबी गन्ण 
नस्ने र बाब ु आमाले पलन इजजत आमदअनसुार 
खान लाउन लदनपुन्न कत्णवय रहेको भनने कुरामा लर्र्ाद 
छैन । तयसतो सर्ासनी मालनसले पलन लोगनेको लजउ 
छउनजेल लोगनेको मनजरुी लर्ना अशं ललई छुरट्टन 
नपाउने भनने पलन सोही कानूनी वयर्सथामा उललेख 
छ । साथै यो कानूनी वयर्सथाअनसुार बाब ु आमाले 
आफना सनतानलाई खान लाउन लदनपुन्न, खान 
लाउन नलदए अशं लदनपुन्न भनी छोराछोरीको हकमा 
र लर्र्ाह गरपेलछ लोगनेले सर्ासनी मालनस र लनजबाट 
जनमेका सनतानलाई उल्चत सयाहार गददै इजजत 
आमदअनसुार खान लाउन लदनपुन्न सपष्ट छ । तयसो 
नगर ेअशं लदन ुलदनपुन्न अलनर्ाय्ण गरी लोगने सर्ासनीको 
४ नं. मा लेलखएको कुरामा भने सोहीबमोलजम हुने भनी 
लेलखएको पाइनछ ।

६. लोगने सर्ासनीको  महलको ४ नं. मा 
"सास ुससुरुास्मते भई वा लोगनलेे ्मात् िान लाउन 
नमदई घरबाट मनकाला गरकेो वा बराबर कुटमपट 
गरी दु:ि मदन ेगरकेो वा लोगनलेे अरू सवासनी लयाए 
वा रािे्मा तयसतो सवासनीले लोगनकेो अशंबाट 
आफनो अशं छुट्याइ मलन पाउँछे । तयसती सवासनी 
्मामनस ्मर्ेमा वा मनजले अकको मववाह गर्ेमा उसले 
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िाइलाई बाकँी रह ेजमत हकवालाको हुनछ । सासू 
ससरुाले ्मात् मनकाला गर्ेमा इजजत आ्मदअनसुार 
िान लाउन मदनपुछ्न भनने वयर्सथा गरकेो दलेखनछ । 
प्रसततु मदुाका र्ादीको लोगने लर्दशेमा रहेको, घरमा 
सासू ससरुा रहेको र सासू ससरुासमेत भई र्ादीलाई 
लनकाला गरकेो भनने लफराद दाबी रहेको र सो कुरालाई 
र्ादीका साक्ीहरूको बकपरिलगायतका प्रमारहरूले 
प्रमालरत गरी लदएको अर्सथा छ । दाबीबमोलजमको 
अशं र्ादीले पाउने ठहछ्ण  भनी फैसला भइसकेपलछ 
माना्चामलसमेतको दाबी रहेको लसथलतमा र्ादीले अशं 
प्राप्त नगरसे्म र्ादीलाई खानलपनलगायतको जीर्न 
लनर्ा्णह गन्ण स्ने वयर्सथा गररलदन ुनयायकता्णको धम्ण 
हो । मालथ उललललखत कानूनी वयर्सथाको मम्ण पलन 
तयही हो । अशं पाउने ठहर भई फैसला भएपश्ात् सो 
फैसलाको काया्णनर्यन भई सो अशं छुट्याई नललएस्म 
र्ादीले अशं पाएको मालनदँनै ।

७. हाम्ो प्र्चललत कानूनी वयर्सथाबमोलजम 
सरुू तहको अदालतबाट र्ादी दाबी पगुने गरी अशं 
मदुामा फैसला हुनासाथ सो फैसला काया्णनर्यन 
भई र्ादीले फैसलाबमोलजम हक कायम हुन आएको 
स्पलत्तबाट लाभ प्राप्त गन्ण स्ने अर्सथा छैन । 
सो फैसलाउपर क्तीमा पलन एक तह पनुरारे्दन 
पन्ण स्ने समयार्लधलभरि फैसला काया्णनर्यन हुन 
स्दनै । फैसला अलनतम भएपलछ पलन फैसला 
काया्णनर्यनको छुटै्ट कानूनी प्रलक्रयामा समालहत 
हुनपुन्न हुनछ । यी यार्त् प्रलक्रया पार गददै आफनो हक 
हुन आएको स्पलत्तको भोग गन्न एर्म् तयसको लाभ 
प्राप्त गन्ण सलकने अर्सथा रहनछ । आफनो हकमा 
तयसरी अशं आउनपूुर््ण तयसतो स्पलत्त सामानयतया 
प्रलतर्ादीकै कबजा (Possession) मा रहने भएकाले 
पलन फैसला काया्णनर्यन पूर््ण तयसतो स्पलत्तबाट 
र्ादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गन्ण स्ने हुदँनै । 
यलह अर्सथालाई लर््चार गरी लर्धालयकाले कानूनी 
वयर्सथाद्ारा माना्चामल भराई पाउने हकलाई सरुलक्त 

गरकेो दलेखनछ । सोही कानूनी वयर्सथाबमोलजम 
माना्चामलको दाबीसलहत परकेो अशं मदुामा फैसला 
काया्णनर्यनपूर््ण पलन र्ादीले नयूनतमरूपमा जीर्नयापन 
गन्ण स्ने गरी आर्शयक रकम उपलबध गराइलदने 
अलधकार अदालतलाई प्राप्त छ ।

८. परनत ु माना्चामलको दाबी भएको 
मदुामा र्ादीले जे जलत अकंको रकम दाबी गरकेो 
छ, अदालतले तयलत नै भराई लदनपुन्न भनने होइन । 
तयसतै तयसतो जीलर्कोपाज्णनको रकम यलत नै हुनपुन्न 
भनी कुनै गलरतीय सूरिमा आबद्ध गन्ण लमलदनै । तर 
माना्चामलको रकम भराइलदने ठहर गदा्ण लनर्णयकता्णले 
तयसतो रकम उपलबध गराउने पक्को ्चल अ्चल 
स्पलत्त, पेसा, रोजगार, वयर्साय, आयसथालगायतका 
आलथ्णक अर्सथा र लसथलतको सूक्मरूपमा लर्शे्रर 
गरी यथाथ्णपरकरूपमा तोलकन ु पद्णछ । तयसतो रकम 
लनधा्णरर गदा्ण भराइलदने पक्लाई (प्रलतर्ादी) पन्ण स्ने 
मका्ण र लनजउपर पन्ण स्ने आलथ्णक वययभारको पलन 
लनर्णयकता्णले मूलयाङ्कन गनु्णपद्णछ । यसतो भराइलदने 
रकमले प्रलतर्ादीउपर अनयाय हुन नलदनेतफ्ण  पलन 
लनर्णयकता्ण सजग रहन आर्शयक छ । तयसका 
अलतररक् माना्चामलको रकम भराइलदने नाममा र्ादी 
धनी र प्रलतर्ादी गररब हुने अर्सथा आउन नलदनेतफ्ण  
पलन लनर्णयकता्णले सजग रहन आर्शयक छ ।

९. कलतपय अर्सथामा माना्चामलको 
रकम मलहनैलपचछे लनयलमतरूपमा प्राप्त गन्न गरी केर्ल 
प्रलतर्ादीलाई आलथ्णक हैरानी र द:ुख लदने उदेशयले 
फैसला काया्णनर्यन लढलाई गरी प्रलतर्ादीलाई आलथ्णक 
वययभार पान्ण सलकने अर्सथा भएकोले तयसतो मदुाको 
फैसला काया्णनर्यन यथाशीघ्र गरी दरैु् पक्लाई नयायको 
समान अनभूुलत लदलाउन ुआर्शयक छ ।  

१०. उपयु्णक् तथयहरूको सानदलभ्णकतामा 
पररर्ार सङ्खयालाई लहसाब गरी लनजहरूलाई 
भररपोरर लशक्ा दीक्ा प्रदान गन्ण मालसक लागने 
रकमलाई लहसाब गददै सोही आधारमा यी र्ादीले पाउने 

९९५३ - परमशे्वरलाल यादिसमते वि. मन्जलरी कुमार यादि
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मालसकरूपमा माना्चामल ख्च्ण लनधा्णर गनु्ण  पद्णछ । 
यसरी लशक्ा दीक्ाको लालग र जीर्न गजुान्ण ्चालहने 
रकमको लहसाबबाट माना्चामल ख्च्ण भन्न र भराइ ललन 
पाउने वयलक्बी्च समान नयाय प्राप्त गरकेो प्रतयाभूत 
हुनछ ।

११. उपयु्णक् तथयहरूको सनदभ्णमा 
प्रसततु मदुाको तथयलाई हेदा्ण र्ादीको लफरादपरिमा 
प्रलतर्ादीहरू सासू ससुरुा जेठाजसुमेतले खान लाउन 
नलदई घरबाट लनकाला गरकेाले दाबीबमोलजम अशं पाउ ँ
र अशं छुट्याई ललई नसकेस्मको अर्सथाको लालग 
जीलर्कोपाज्णनको लनलमत्त मालसकरूपले माना्चामल 
भराइ पाउ ँ भनने दाबी रहेको छ । सरुू अदालतले 
दाबीबमोलजम अशं पाउने र माना्चामलतफ्ण  दाबी नपगुने 
भनी गरकेो फैसला पनुरारे्दन अदालतबाट केही उलटी 
गरी  र्ादीले अशं पाउनकुा साथै माना्चामलबापत 
मालसक रू.१२०००/- भराई ललन पाउने गरी फैसला 
भएको दलेखनछ । यस अशं मदुामा जेठाजसुमेत सगोलमा 
रही सासू ससरुा र जेठाजसुमेत भई घरबाट लनकाला 
गर े भनने र्ादीको दाबी भएकोमा सोतफ्ण  दाबी पगुी 
अशं पाउने ठहरी फैसला भएको छ । लोगने सर्ासनीको 
महलको ४ नं. मा सासू ससुरुासमेत भई र्ा लोगनेले मारि 
खान लाउन नलदई घरबाट लनकाला गरकेो र्ा बराबर 
कुटलपट गरी द:ुख लदने गरकेो र्ा लोगनेले अरू सर्ासनी 
लयाए र्ा राखेमा तयसतो सर्ासनीले लोगनेको अशंबाट 
आफनो अशं छुट्याई ललन पाउछेँ भनने वयर्सथा 
गरकेो सनदभ्णमा यस मदुामा सगोलमा रहने अलंशयारले 
सगोलकै अकवो अलंशयार बहुारीलाई घरबाट लनकाला 
गरी लदएको कुरालाई अनयथा नभनेको र माना्चामल 
भनेको पीलडतले सो पररर्ारमा जलत अलंशयार छन् 
लतनीहरूले आ्दानी गरकेो सगोलमा रहदँा बसदाको 
अर्सथामा प्राप्त आयबाट सो आयलाई लहसाब गरी 
भराई लदनपुन्न हुदँा तयसतो सगोलको स्पलत्त र सो 
स्पलत्तबाट प्राप्त हुने आय सबै अलंशयारहरूको आय 
मानन ुपन्न हुनछ ।

१२. उललललखत काररबाट प्रसततु मदुामा 
प्रतयथकी र्ादी मनजलीकुमारी यादर् र यलुर्का यादर् 
प्रलतर्ादी लर्नोदकुमारको पलत लपता भएको कुरामा 
लर्र्ाद नभएको र र्ादी र प्रलतर्ादीसगँ साथमा रहे बसेको 
नभई प्रलतर्ादी लर्नोदकुमार हाल अमेररका रहे बसेको 
भनने लमलसल प्रमारबाट दलेखनछ । र्ादीलाई प्रलतर्ादीले 
खानलाउन लदई उल्चत लशक्ा र सर्ासथय उप्चारको 
प्रबनध गरकेो भनने कहीकँतैबाट दलेखदँनै । प्रलतर्ादीले 
र्ादीलाई इजजत आमदअनसुार खान लाउन लदएको 
छु भनेको अर्सथा पलन छैन । लनजले प्रलतउत्तर लदएको 
अर्सथा पलन छैन । र्ादीले प्रलतर्ादीबाट प्रसततु अशं 
मदुाबाट अशं पाउने ठहरस्म भएको तर फैसला 
काया्णनर्यन नभई अशं पाइसकेको लसथलतसमेत नभएको 
अर्सथामा र्ादीले प्रलतर्ादीहरूबाट माना्चामल भराई 
ललन पाउने दलेखन आयो । प्रलतर्ादीहरूबाट तायदाती 
फाटँर्ारीमा उललललखत स्पलत्त र र्ादीका पलत 
लपता लर्दशे अमेररकामा रहे बसेको भनने तथयहरूको 
पषृ्ठभूलममा र्ादीहरूले प्रलतर्ादीहरूबाट अशंबनडा 
नछुट्याउनजेलस्मको लालग मालसक रू.१२,०००।– 
(बाह्र हजार रूपैया)ँ माना्चामल भराई ललन पाउने 
ठहराएको पनुरारे्दन अदालतको फैसला पररर्त्णन 
गनु्णपन्न दलेखन आएन ।

१३. तसथ्ण अशंको हकमा तायदाती 
फाटँर्ारीमा उललललखत दता्ण से्सता लभडेको 
स्पलत्तलाई ५ भाग लागाई उक् ५ भागमधयेबाट 
र्ादीका पलत लपता लर्नोदकुमारको १ भाग छुट्याई 
उक् १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग 
अशं र्ादीले प्रलतर्ादीबाट ललन पाउने ठहराएको सरुू 
काठमाडौ लजलला अदालतको फैसला सो हदस्म सदर 
गरी  माना्चामलको हकमा सरुू फैसला केही उलटी 
गरी प्रसततु अशं मदुामा बनडा नछुट्याउनजेलस्मको 
लालग मालसक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैया)ँ 
माना्चामल र्ादीले प्रलतर्ादीहरूबाट भराई ललन 
पाउने ठहराएको पनुरारे्दन अदालत पाटनको 
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लमलत २०७१/८/१२ को  फैसला लमलेकै दलेखदँा 
सदर हुने   ठहछ्ण  । पनुरारे्दक प्रलतर्ादीहरूको 
पनुरारे्दन लजलकर पगुन स्दनै । अशंतफ्ण को फैसला 
काया्णनर्यन नभएस्म प्रलतर्ादीहरूले र्ादीको 
जीलर्कोपाज्णनको लालग मालसकरूपमा रकम भराई 
लदनपुन्न ठहरकेो सनदभ्णमा प्रसततु मदुाको अशंतफ्ण को 
फैसला काया्णनर्यन यथाशीघ्र हुन मनालसब भएकोले 
मदुाको कुनै पक्को पलन दरखासत पर े यथाशीघ्र 
फैसला काया्णनर्यन गररलदन ु भनी काठमाडौं लजलला 
अदालतमा लेखी पठाई प्रसततु मदुाको दायरीको लगत 
कट्टागरी लमलसल लनयमानसुार गरी बझुाइ लदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. सपना प्रधान मलल

इजलास अलधकृत: भोजराज रगेमी
इलत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ६ गते रोज ४ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी मीरा खड्का

माननीय नयायाधीश डा. श्ी आननदमोहन भट्टराई
फैसला लमलत : २०७४।९।४

०६८-CR-११२६

मदुा : ठगी

पनुरारे्दक / र्ादी : राजकुमार उपे्रतीसमेत ४१० 
जनाको जाहेरीले नेपाल सरकार

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : मोरङ लजलला लर्राटनगर 

उपमहानगरपाललका र्डा नं.२१ बसने 
रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.का कनरिी 
मेनेजर राघर्कुमार लमश्समेत

 कमपनी र यसका सञचालकहरूको सवतनत् 
कानूनी हैमसयत हुन े कमपनी कानूनको 
सव्न्मानय मसद्धानत रहकेो हुनाले तयसरी 
कानूनी वयमक्तको हैमसयत प्राप्त कमपनीले 
प्राकृमतक वयमक्तले जसतो आपरामधक काय्न 
गनने नभई कमपनी प्राकृमतक वयमक्तबाट 
सञचालन हुन े हुदँा फौजदारी अपकार वा 
गलती (Criminal Wrongs) को दामयतव 
कमपनीले बेहोनु्नपनने नभई कमपनीको 
तफ्न बाट काय्न गनने वयमक्तले फौजदारी 
दामयतव बेहोनु्नपनने हुनछ । कमपनीबाट 
हुन े देवानी अपकार वा गलती (Civil 
Wrongs) को दामयतवको समबनध्मा भन े
कमपनीले उन्ममुक्त पाउन सकन े अवसरा 

९९५४ - नेपाल सरकार वि. राघिकुमार वमश्रसमते

निर्णय िं. ९९५४
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नरहन े हुदँा तयसता गलतीबाट उतपनन 
दामयतव बेहोनु्न पनने ।

(प्रकरर नं.५)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायाधीर्क्ा श्ी 
दयाशकंर अलधकारी

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : 
अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :

सरुू तहमा फैसला गन्न :
मा.लजलला नया. श्ी लशर् नारायर यादर्

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्न :
माननीय नयायाधीश श्ी मोहनप्रसाद लघलमरे
माननीय नयायाधीश श्ी ईश्रप्रसाद खलतर्डा

फैसला
नया. ्मीरा ि््का : लनयमबमोलजम दलैनक 

पेसी सू्चीमा ्चढी पेस हुन आएको प्रसततु मदुा 
ततकालीन नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
बमोलजम दता्ण भई लनर्णयाथ्ण यस इजलाससमक् पेस 
हुन आएको छ । प्रसततु फैसला सर्वोच्च अदालत 
लनयमार्ली, २०७४ को लनयम ९१(४) र अनसूु्ची 
१२ को ढा्ँचामा तयार गररएको छ ।

जाहेरी दरखासत, रलसद भपा्णई र प्रलतर्ादीको 
बयानलगायतका कागजात, सरुू फैसला र पनुरारे्दन 
अदालत पाटनको फैसलाको बेहोरासमेत सोही 
अदालतबाट भएको लमलत २०६७।७।१५ को 
फैसलाबाट दलेखने हुदँा यहा ँ सो कुराको पनुरार्लृत्त 
गररएको छैन । 

यस अदालतको ठहर
प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल. 

ले क्पनीको उदेशय र सत्णबमोलजम सदसय बनाइएका 

वयलक्हरूलाई कलमसनबापतको रकम एर् ं क्पयटुर 
समानहरू नलदएको र सदसयहरूबाट उठाएको 
रकमसमेत ठगी गरी भागी रकम नै नभएको बैंक खाताको 
्ेचक काटी ठगी गरकेो पलुष्ट भएको हुदँा प्रलतर्ादीहरूलाई 
मलुकुी ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा 
सोही महलको ४ नं. बमोलजम सजाय गरी ऐ. नं. 
बमोलजम नै रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.का 
सदसयहरूबाट  ठगी भएको रू.३,४६,००,०००।– 
स्बलनधत सदसयहरूलाई लदलाई भराई पाउ ँ भनने 
अलभयोग माग दाबी रहेको प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादी 
राजेश ्चतरु््नदी र अनजु लमश्को हकमा मदुा मलुतबी 
राखने र प्रलतर्ादी राघर्कुमार लमश्ले मलुकुी ऐन, 
ठगीको महलको १ नं. को कसरु गरकेो दलेखदँा ऐ. 
ठगीको ४ नं. बमोलजम ३ र्र्ण कैद र लबगोबमोलजम 
रू.४९,२०,०००।- जररर्ाना हुने ठहरयाई सरुू 
काठमाडौं लजलला अदालतले गरकेो फैसलाउपर र्ादी 
नेपाल सरकार तथा प्रलतर्ादी राघर्कुमार लमश्को 
पनुरारे्दन अदालत पाटनमा पनुरारे्दन परकेोमा सरुू 
फैसला बदर भई पनुाः इनसाफको लालग सरुू लमलसल 
काठमाडौं लजलला अदालतमा पठाउने गरी फैसला 
भएको दलेखनछ ।

प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्लक्ण ङ प्रा.लल., 
राजेश ्चतरु््नदी र अनजु लमश्को हकमा तामेलीमा 
रालखलदने र प्रलतर्ादी राघर्कुमार लमश्लाई आरोलपत 
कसरुबाट सफाइ लदने ठहरयाई पनु: सरुू तह काठमाडौं 
लजलला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो सरुू 
फैसला उलटी भई प्रलतर्ादी राजेश ्चतरु््नदी र अनजु 
लमश्को हकमा तामेलीमा रहने र प्रलतर्ादी राघर्कुमार 
लमश्लाई मलुकुी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को 
कसरुमा ऐ. ४ नं. बमोलजम २ र्र्ण ६ मलहना कैद सजाय 
र रू.४९,२०,०००।- (उनन्चास लाख बीस हजार) 
जररर्ाना र प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्लक्ण ङ प्रा.लल. 
लाई सजाय नहुने तथा उक् प्रा.लल.को कुनै ्चल अ्चल 
स्पलत्त भए सोबाट समेत जाहेरर्ालाको लबगो भराई 
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लदने ठहरयाई पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट लमलत 
२०६७।७।१५ मा फैसला भएकोमा उक् फैसलाउपर 
ल्चत्त नबझुाई र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट प्रसततु 
पनुरारे्दन परकेो दलेखनछ । 

र्ादी नेपाल सरकारले प्रसततु पनुरारे्दन 
परिमा मूलत:२३०० जना पीलडतहरूमधये  ४१० 
जनास्मको मारि लबगो ठहर गरी बाकँी पीलडतहरूको 
लबगोको बारमेा कुनै कुरा उललेख नगरी अलभयोग माग 
दाबीभनदा कम लबगो बराबरको जररर्ाना हुने र प्रलतर्ादी 
रे्भलाइन नेटर्लक्ण ङ प्रा.लल.कै आडमा प्रलतर्ादीहरूले 
ठगी गरकेो दलेखएको अर्सथामा माधयम बनेको उक् 
नेटर्लक्ण ङ प्रा.लल.लाई कसरुदार ठहराउन ु पन्नमा 
रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल. कानूनी वयलक् 
भएको, क्पनी सञ्चालन गन्न काय्ण उक् क्पनीको 
मेनेजर प्राकृलतक वयलक् भएकोले सोको फौजदारी 
दालयतर्समेत सोही प्रा.लल.का मेनेजरले नै बेहोनु्ण  
पन्न भएबाट प्रलतर्ादी रे्भलाईन नेटर्क्ण  प्रा.लल.लाई 
सजाय गरररहन ुपरने भनी प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्क्ण  
माक्न लटङ प्रा.लल.लाई अलभयोग दाबीबाट सफाइ लदने 
गरी भएको सो हदस्म फैसला रिलुटपूर्ण भएकोले सो 
बदर गरी प्रलतर्ादीहरूलाई अलभयोग माग दाबीबमोलजम 
सजाय गररपाउ ँभनी लजलकर ललएको पाइनछ । 

पनुरारे्दक प्रलतर्ादीको तफ्ण बाट उपलसथत 
लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी दयाशकंर अलधकारीले 
प्रलतर्ादी राघर्कुमार लमश्बाट अलभयोग माग 
दाबीभनदा कम लबगो बराबरको जररर्ाना हुने तथा 
प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.लाई 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ लदने गरी भएको पनुरारे्दन 
अदालको फैसला बदर गरी प्रलतर्ादीहरूलाई अलभयोग 
माग दाबीबमोलजम सजाय गरी लबगोसमेत भराई पाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको बहस प्रसततु गनु्णभयो । 

उललललखत तथय, पनुरारे्दन लजलकर र 
लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ाले गनु्णभएको बहससमेतको 
सनदभ्णमा पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 

लमलेको छ र्ा छैन र र्ादीको पनुरारे्दन लजलकर पगुने र्ा 
नपगुने के रहेछ सो स्बनधमा लनर्णय लदनपुन्न दलेखयो ।

२. सो सनदभ्णमा लर््चार गदा्ण, आफू आरोलपत 
कसरुमा इनकार रही क्पयटुर रखेदखे गन्न काम मारि 
लथयो भनी अदालतमा बयान गरकेो भएपलन प्रलतर्ादी 
राघर्कुमार लमश् रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.को 
प्रर्नधक पदमा काय्णरत रहेको नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.
लल. कै लमलत २०६०।११।१९ को परिको प्रलतलललपबाट 
दलेखन आउछँ । प्रलतर्ादी राघर् लमश् क्पनीको कनरिी 
मेनेजर भई काय्ण गरकेो, बोनस  लदने र लर्ज्ञापन 
हेरबेापत समेत रकम लदने गरी प्रलोभन दखेाउने, 
लर्ज्ञापन गररएको र पलरिकाको कलटङसमेत लझकी 
लगने काय्णमा समेत यी प्रलतर्ादीको सलंगनता रहेको 
भनने जाहेरर्ाला लहराकृषर शे्ष्ठको बकपरिसमेतबाट 
दलेखनछ । र्सततु: यसबाट प्रलतर्ादी राघर् लमश् 
रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.को एक लज्मेर्ार 
तथा दालयतर् बेहोनु्ण  पन्न कम्ण्चारी रहेको प्रसट दलेखनछ ।

३. अकवोतफ्ण , आफूसमेत काय्णरत भई 
सञ्चालन गरकेो रे्भलाइन नेटर्क्ण  माक्न लटङ प्रा.लल.को 
सदसय बनेबापत प्रलतवयलक्सगँ रू.१२,०००।- रकम 
ज्मा गराउने र रे्भलाइन नेटर्क्ण का सदसयहरूलाई 
क्पयटुर सामाग्री, कलमसन, बोनस, परुसकार 
लदइने भनी रे्भलाइन नेटर्क्ण का ससंथापक राजेश 
्चतरु््नदी, ल्चफ ए्जकेुलटभ अलफसर अनजु लमश् र 
मसमेतले जाहेरर्ालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम 
ज्मा गराएको, रकम ज्मा गराएबापत मैले मालसक 
तलब र कलमसन पाउने गरकेोले मसमेत सलंगन भई 
जाहेरर्ालाहरूको रकम ललएपलछ राजेश ्चतरु््नदी 
र अनजु लमश् ठगी गरी भागेकाले जाहेरी परकेो हो 
भनने बेहोरा उललेख गरी प्रसटरूपमा प्रलतर्ादी राघर् 
लमश्ले अनसुनधान अलधकारीसमक् बयानको क्रममा 
खलुाई लदएको दलेखनछ । साथै वयापार प्रर्द्ध्णन गन्न 
भनी सदसय सखंया बढाई क्पनीको नाउमँा खाता 
खोली प्रलत सदसय रू.१२,०००।- का दरले  रकम 

९९५४ - नेपाल सरकार वि. राघिकुमार वमश्रसमते
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ज्मा गन्ण लगाएको तथय सर्य ं यी प्रलतर्ादीले 
सर्ीकार गरकेो पलन दलेखनछ । प्रलतर्ादीको उललललखत 
बयान बेहोरा, जाहेरी दखा्णसत एर् ं जाहेरर्ालाहरूको 
बकपरिलगायतका लमलसल सलंगन अनय कागज 
प्रमारहरूबाट समलथ्णत भइरहेको दलेखनछ । तयसैगरी 
जाहेरर्ाला लहराकृषर शे्ष्ठले अदालतमा बकपरि 
गदा्ण रू.१२ हजार लतरी सदसय भएपलछ क्पनीले 
लर्ज्ञापनबाट ३५ दलेख ४० लदनलभरिका ८ हजार 
पर्ाइनट परुयाएको खणडमा रू.५६००।- बोनस सर्रूप 
लदने भलनएको र ५/६ मलहनास्म लनरनतर रूपैया ँपैसा 
बालँडएको तर उक् ५/६ मलहनापलछ क्पनीबाट पाएको 
्ेचक बैंकमा साट्न जादँा उक् खातामा पैसा नभएको 
जानकारी भएपलछ हामी ठलगन पगेुको भनी लकटानी 
बकपरि गरकेो दलेखनछ । यसरी जाहेरर्ालालगायत 
ग्राहकहरूबाट सकंललत रकम क्पनीको बैंक खातामा 
नदलेखनकुो अथ्ण उक् रकम प्रलतर्ादीहरूले लनजी 
प्रयोजनमा प्रयोग गन्न गरकेो कुरा बझुनपुन्न सर्भालर्क नै 
दलेखयो । जाहेरर्ालाहरूबाट उठाइएका उक् रकम 
जाहेरर्ाला कै लहत तथा मनुाफाको लालग प्रयोग गरकेो 
हो भननेबार े कुनै ठोस तथा लनश्यातमक प्रमारहरू 
पलन लमलसल सलंगन रहेको दलेखदँनै । उपयु्णक्ानसुारको 
बयान तथा बकपरिको आधारमा प्रलतर्ादी राघर्कुमार 
लमश्ले ठगी गरकेो तथय सपष्ट सथालपत हुन आउछँ ।

४. जहासँ्म २३०० जना पीलडतहरू 
मधये  ४१० जनास्मको मारि लबगो ठहर गरी बाकँी 
पीलडतहरूको लबगोको बारमेा कुनै कुरा उललेख नगरी 
अलभयोग माग दाबीभनदा कम लबगो बराबरको जररर्ाना 
गरकेो हो, होइन भनने पनुरार्दने लजलकर स्बनधमा 
लर््चार गदा्ण, प्रलतर्ादी राजेश ्चतरु््नदी, अनजु लमश् 
र राघर्कुमार लमश्ले प्रतयेक सदसय बनेबापत 
प्रलतवयलक्को रू. १२,०००।- को दरले २३०० जना 
नेपालीसगँ रूपैया ँ ललई कलमसन, बोनस, परुसकार र 
क्पयटुर सामाग्रीहरू लदई लबजनेस फैलाउने झठु्ा 
आश्ासन लदई जनही रू. १२,०००।- का दरले हुने 

रू. २,७६,००,०००।–,  क्पनीको स्झौताअनसुार 
कलमसनबापत पाउने रू. ७०,००,०००।– समेत गरी 
रू. ३,४६,००,०००।- रकम मागदा  बैंकमा रकम 
नभएको ्ेचकसमेत लदने गरी झु् याई ठगी गरकेो हुदँा 
प्रलतर्ादीहरूलाई पक्राउ गरी कारर्ाही गररपाउ ँ भनी 
पटक / पटक गरी राम कुमार उपे्रतीसमेत ४१० जना 
वयलक्हरूको मारि जाहेरी दखा्णसत परकेो दलेखनछ । 
सोही ४१० जना वयलक्हरूको जाहेरीको आधारमा 
अलभयोगपरि पलन दायर भएको दलेखनछ । जाहेरीमा 
२३०० जना नेपालीलाई ठगी गरकेो भने पलन ती को 
को हुन् भनने कुरा जाहेरीमा उललेख भएको नदलेखनकुा 
साथै उक् वयलक्हरूबाट के कलत रकम क्पनीले असलु 
गरकेो हो भनने बारमेा नगदी रलसद एर् ंसोको भपा्णई पलन 
लमलसलमा सलंगन रहेको दलेखदँनै । जाहेरीमा उललेख 
भएअनसुार ४१० जनाबाट रू.  १२,०००।- को दरले 
हुन आउने रकम रू. ४९,२०,०००।- जररर्ाना भएकै 
दलेखनछ । अत: उललललखत जररर्ाना लबगोअनसुार नै 
भएको दलेखन आएको हुदँा लबगो माग दाबीभनदा कम 
जररर्ाना भएको भनन लमलने नदलेखदँा र्ादी नेपाल 
सरकारको उक् पनुरारे्दन लजलकर सर्ीकाय्ण दलेखएन । 

५. तयसैगरी, प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्क्ण  प्रा.
लल. लाई अलभयोग माग दाबीअनसुार सजाय हुनपुन्न 
हो, होइन भनने स्बनधमा लर््चार गदा्ण प्रलतर्ादी 
रे्भलाइन नेटर्क्ण  प्रा.लल. क्पनी ऐनअनतग्णत 
क्पनी रलजषरिारको काया्णलयमा दता्ण भएको दलेखदँा 
उक् प्रा.लल. एउटा कानूनी हैलसयत प्राप्त  कानूनी 
वयलक्को रूपमा रहेको दलेखनछ । क्पनी र यसका 
सञ्चालकहरूको सर्तनरि कानूनी हैलसयत हुने क्पनी 
कानूनको सर््णमानय लसद्धानत रहेको हुनाले तयसरी 
कानूनी वयलक्को हैलसयत प्राप्त क्पनीले प्राकृलतक 
वयलक्ले जसतो आपरालधक काय्ण गन्न नभई क्पनी 
प्राकृलतक वयलक्बाट सञ्चालन हुने हुदँा फौजदारी 
अपकार र्ा गलती (Criminal Wrongs) को दालयतर् 
क्पनीले बेहोनु्णपन्न नभई क्पनीको तफ्ण बाट काय्ण गन्न 
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वयलक्ले फौजदारी दालयतर् बेहोनु्णपन्न हुनछ । क्पनीबाट 
हुने दरे्ानी अपकार र्ा गलती (Civil Wrongs) को 
दालयतर्को स्बनधमा भने क्पनीले उनमलुक् पाउन 
स्ने अर्सथा नरहने हुदँा तयसता गलतीबाट उतपनन 
दालयतर् बेहोनु्णपन्न हुनछ । तसथ्ण तयसता दालयतर्बाट 
क्पनीले उनमलुक् पाउन स्ने अर्सथा नदलेखदँा 
तथा उललललखत सैद्धालनतक आधार एर् ं पषृ्ठभूलममा 
रहेर हेन्न हो भने पलन प्रलतर्ादी रे्भलाइन नेटर्क्ण  
प्रा.लल.लाई सजाय नहुने र सो नेटर्लक्ण ङ प्रा.लल.को 
नाउमँा कुनै ्चल अ्चल स्पलत्त भए सोबाट समेत 
जाहेरर्ालाहरूको लबगो भराउने भनी भएको पनुरारे्दन 
फैसलालाई अनयथा भनन लमलेन । 

६. अत: मालथ लर्रे्ल्चत आधार 
प्रमारसमेतबाट सरुू फैसला उलटी भई प्रलतर्ादी 
राघर्कुमार लमश्लाई मलुकुी ऐन, ठगीको महलको १ 
नं. को कसरुमा ऐ. ४ नं. बमोलजम २ र्र्ण ६ मलहना कैद 
सजाय भई रू. ४९,२०,०००।– (उनन्चास लाख बीस 
हजार) जररर्ाना हुने र प्रलतर्ादी प्रा.लल. लाई सजाय 
गन्ण नलमलने र रे्भलाइन नेटर्क्ण  प्रा.लल.को कुनै ्चल 
अ्चल स्पलत्त भए सोबाट समेत जाहेरर्ालाको लबगो 
भराउनेसमेत ठहरयाएको पनुरारे्दन अदालत पाटनको 
लमलत २०६७।७।१५ को फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर 
हुने ठहछ्ण  । र्ादीको प्रसततु पनुरारे्दन लजलकर पगुन 
सकै्न । दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार 
अलभलेख शाखामा बझुाई लदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया.डा.आननदमोहन भट्टराई

इजलास अलधकृत : ननदलकशोर प्रसाद यादर्
इलत सरं्त् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी हररकृषर काककी

माननीय नयायाधीश श्ी सपना प्रधान मलल
आदशे लमलत : २०७४।९।१६

०७३-WO-०९४२

मदुा : उतपे्ररर

लनरे्दक : दाङ लजलला, घोराही नगरपाललका र्डा 
नं.१० बसने गरेशकुमार गपुता

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : श्ी उच्च अदालत तलुसीपरु, दाङसमेत

 प्र्मार ऐन, २०३१ ्मा सककल प्र्मार 
हराएको वा नामसएको अवसरा्मा सोको 
फोटोकपी वा प्रमतमलमप पेस गन्न सकन े
वयवसरा रहभेएको अवसरा्मा सककल 
भरपाईको प्रमतमलमप पेस गरकेोलाई 
कानूनी ्मानयता मदनपुनने नै हुनछ । यमद 
प्रमतमलमपलाई ्मानयता मदन म्मलदैन 
भनी अर्न गनने हो भन े प्र्मार ऐनको उक्त 
बाधयात्मक कानूनी वयवसरा मनमषक्य बनन 
पुगदछ । यसरी िास उदे्दश्यको लामग बनकेो 
कानूनलाई मनमषक्य बनाउन ेगरी कानूनको 
वयाखया गनु्न कानूनी मसद्धानतको प्रमतकूल 
हुन जान े।

(प्रकरर नं.३)
 मलमितरूप्ैम सवीकार गररसकेको कुरालाई 

पमछ गएर मचत् बुझेन भनी िण्न गनु्न 
कानूनत: अनमुचत हुन जान े। 

(प्रकरर नं.४)

९९५५ - गणशेकुमार गपु्ा वि. श्ररी उच्च अदालत तलुसरीपरु, दाङसमते

निर्णय िं. ९९५५
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 यसतो हराएको भनी कानूनी प्रमक्या पूरा 
गरी पेस गरकेो प्रमतमलमपलाई अदालतको 
आदेशबाट मववामदत हसताक्षर चेक 
जाचँ गन्न पठाउन ु सवाभामवक नै हुनछ । 
यसरी परीक्षरबाट सतयता पत्ा लगाउन 
जाचँको लामग पठाउन े गरी भएको 
आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट सपषटतः 
कानूनमवपरीत र बेरीतको नदेमिएसम्म 
मजलला अदालतको आदेश बदर गनु्न उमचत 
र ्मनामसब नहुन े।

(प्रकरर नं.५)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी लदपकराज 
रगेमी र श्ी शाललकराम आ्चाय्ण

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् र्ररषठ अलधर्क्ा श्ी 
गोलर्नद गौतम र लर्द्ान् अलधर्क्ा श्ी पद ्मा 
आ्चाय्ण

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 प्रमार ऐन, २०३१

आदशे
नया. हररकृषर काकशी : नेपालको सलंर्धानको 

धारा १३३(२)(३) बमोलजम यस अदालतको 
के्रिालधकारअनतग्णतको भई दायर हुन आएको प्रसततु 
ररट लनरे्दनको सलंक्पत तथय एर् ं आदशे यसप्रकार 
रहेको छाः

लर्पक्ी र्ादी रोमबहादरु र्लीले म लनरे्दकलाई 
लर्पक्ी बनाई श्ी दाङ दउेखरुी लजलला अदालतमा 
लेनदने मदुा दायर गरकेा लथए । मैले अदालतको लमलत 
२०७२/०६/१८ को आदशेानसुार लनज लर्पक्ीलाई 
लमलत २०७२/०२/०१ मा रू.४२,५००।- लदएको 
स्कल भरपाई पेस गनु्णपन्नमा सो हराएकोले सोको 
प्रलतलललप बलुझपाउ ँ भनी लनरे्दन गरकेो लथए ँ । उक् 

स्कल भरपाई लमलत २०६२/०६/०५ मा सर्ारी 
्चालक अनमुलत परिसलहत हराएको लथयो । सो खोजी 
पाउ ँ भनी र्डा प्रहरी काया्णलयमा लनरे्दन लदएको र 
उक् कागजात खोजतलास गदा्ण फेला नपरकेो बेहोरा 
र्डा प्रहरी काया्णलय घोराहीको लमलत २०७२/०६/१३ 
को परिबाट सपषट हुनछ । उक् भरपाई ललखतको 
प्रलतलललपमा भएको सलहछाप र नमनुा सलहछाप ललई 
जा्ँच गन्ण पठाउन ु भनी लमलत २०७२/०९/०५ मा 
भएको अदालतको आदशेानसुार रखेा लर्शेरज्ञ काहा ँ
्ेचक जा्ँचका लालग पठाउदँा दरैु् दसतखत सर्तनरि 
सर्ाभालर्क र अलनयलनरित तर्रले गररएको हुदँा 
दसतखत एक आपसमा लभड्छ भनी उललेख भई 
आएको लथयो । सो आदशे बदर गररपाउ ँ भनी उच्च 
अदालत तलुसीपरुमा लर्पक्ीले अ.ब.ं१७ नं. अनसुार 
लनरे्दन लदई उच्च अदालतबाट “अ.ब.ं ७८ नं. मा 
प्रमारको स्कलै कागज दखेाई सनुाई बयान गराउन ु
पछ्ण  भनने वयर्सथा भएकोमा सोअनरुूप नभएको 
तयहाकँो लमलत २०७२/०९/०५ को आदशे बेरीतको 
दलेखदँा बदर गररलदएको छ” भनी सो आदशे बदर 
हुने गरी लमलत २०७३/०९/०७ मा आदशे भएको 
छ । मलुकुी ऐन अ.ब.ं ७८ नं.को वयर्सथा लनरपेक् 
वयर्सथा होइन । मलुकुी ऐनको ७८ नं. मा स्कल 
कागज हराएमा र्ा नालसएमा के गन्न भनने सनदभ्णमा 
सपषट वयर्सथा नगर ेतापलन प्रमारको स्कल कागज 
हराएको अर्सथामा सो कागजको न्कल दखेाउनकुो 
कुनै लर्कलप हुदँनै । प्रमार ऐन, २०३१ को दफा 
३५(२)(ग) बमोलजम ललखत हराएको र्ा नालसएको 
प्रमालरत भएमा ललखतको फोटोकपी, प्रलतलललप र्ा 
कानूनबमोलजम प्रापत रीतपूर््णकको न्कल र्ा मौलखक 
प्रमारद्ारा प्रमालरत गन्ण सलकने सपषट उललेख छ । 
यसैगरी ऐजन ऐनको दफा २३(१) बमोलजम हसताक्र 
र्ा लयाप्ेचका स्बनधमा यलकन गनु्णपरमेा लर्शेरज्ञको 
राय प्रमारमा ललन हुने सपषट वयर्सथा छ । तयसैले उच्च 
अदालत तलुसीपरुको उक् आदशे रिलुटपूर्ण, गैरकानूनी 
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हुनकुा साथै सो आदशेमा प्रमार ऐन, २०३१ को दफा 
४(क), २३(२), ३५(२)(ग) र दफा ३४ समेतको 
ग्भीर उललङ्घन हुन गई लर्पक्ीको सो काय्णबाट म 
लनरे्दकको नेपालको सलंर्धानको धारा १८ र २५ द्ारा 
प्रदत्त मौललक हकमा समेत आघात परकेोले उप्चारको 
लालग अकवो बाटोसमेत नहुदँा यो ररट लयाई आएको छु । 
उच्च अदालत तलुसीपरुको लमलत २०७३/०९/०७ को 
गैरकानूनी आदशे उतपे्रररको आदशेले बदर गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको ररट लनरे्दनको बेहोरा ।

म र्ादी भई लर्पक्ीउपर लदएको लेनदने मदुा 
दाङ लजलला अदालतमा लर््चाराधीन छ । लर्पक्ीले 
लदएको लनरे्दनमा लनजको हक के कसरी हनन् भयो 
र  मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१७ नं. अनसुार लदएको लनरे्दनमा 
भएको आदशे के कसरी कानूनलर्परीत भयो भननसकेको 
पाइदँनै । अ.ब.ं ७८ नं. बमोलजमको प्रलक्रया स्कल 
ललखतसगँ नै स्बलनधत छ । स्कल दखेाएपलछ मारि 
यो प्रलक्रया प्रार्भ हुने हो । यसतो कानूनी वयर्सथालाई 
बेर्ासता गरी प्रलतलललप मारि पेस गन्ण लमलदनै । यो 
मेरो लेनदनेको लबगो प्चाउने लनयतले गररएको 
हो । स्कल ललखत मारि रखेा लर्शेरज्ञबाट जा्ँच हुने 
हो । प्रलतलललपका आधारमा जा्ँच गरकेो र सोको ररपोट्ण  
पलन बेरीतको नै हुनछ । तसथ्ण उच्च अदालतको लमलत 
२०७३/०९/७ को आदशे कानूनसङ्गत नै भएकोले 
सो आदशे बदर हुनपुन्न होइन भननेसमेतको लर्पक्ी 
रोमबहादरु र्लीको लललखत जर्ाफ ।

मलुकुी ऐन, अ.ब.ं७८ नं.मा सबतु प्रमार 
बझुने भनी तोलकएको तारखेमा र्ादीको प्रमारको 
कागज प्रलतर्ादीलाई र प्रलतर्ादीको प्रमारको 
कागज र्ादीलाई स्कलै दखेाई सनुाई सदे लकत्न र्ा 
जालसाजी के भनछ सोही बेहोराको बयान गराउन ुपछ्ण  
भनने कानूनी वयर्सथा भएकोले प्रसततु मदुामा स्कल 
दखेाई बयान गराएको नभई फोटोकपीको आधारमा 
र्ादीको बयान गराएको दलेखएको र स्कल ललखत 
हराएको र्ा नालसएको भनने प्रमालरत भएको अर्सथा 

नहुदँा सरुू आदशे र सो आदशेअनसुार ललखत जा्ँच 
गराएको बदर गररलदएको हो । तयसैले लनरे्दन लनराधार 
भएकोले खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको उच्च 
अदालत तलुसीपरुको लललखत जर्ाफ ।

लनयमबमोलजम सापतालहक तथा दलैनक मदुा 
पेसी सू्चीमा ्चढी इजलाससमक् पेस हुन आएको 
प्रसततु मदुामा लनरे्दकका तफ्ण बाट लर्द्ान् अलधर्क्ा 
श्ी लदपकराज रगेमी र श्ी शाललकराम आ्चाय्णले 
स्कल ललखत हराएको र नालसएको अर्सथामा सोको 
प्रलतलललप पलन प्रमारका रूपमा ललन सलकने सपसट 
वयर्सथा प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ३५(२) मा 
रहेको छ । तयसैले स्कल भरपाई हराएको अर्सथामा 
सोको प्रलतलललपबाट पलन हसताक्र र लयाप्ेच सलहछाप 
यलकन गन्ण स्ने नै हुदँा प्रलतलललपबाट हसताक्र यलकन 
गन्न गरी भएको आदशे र सो आदशेअनसुार ्ेचक 
जा्ँच गरी लदएको ररपोट्ण  कानूनअनसुारको नै भएकोले 
सोलाई बदर गन्न गरी भएको उच्च अदालतको आदशे 
खारजे हुनपुद्णछ भनी बहस गनु्णभयो । यसैगरी लर्पक्ी  
रोमबहादरु ओलीको तफ्ण बाट लर्द्ान् र्ररषठ अलधर्क्ा 
श्ी गोलर्नद गौतम र लर्द्ान् अलधर्क्ा पद ्मा आ्चाय्णले 
उच्च अदालतले कानूनबमोलजम मलुकुी ऐन, अ.ब.ंको 
१७ नं. अनसुारको लनरे्दन हेरी आदशे लदएको हो । सो 
आदशेबाट लनरे्दकको कुनै सरैं्धालनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पन्ण गएको नहुदँा ररट के्रि आकलर्णत हुने 
होइन । मलुकुी ऐन, अदालती बनदोबसतको ७८ नं.मा 
स्कल ललखत नै पेस गनु्णपन्न सपषट कानूनी वयर्सथा 
छ । सोको कुनै लर्कलप लदएको नै छैन । तसथ्ण ररट 
लनरे्दन खारजेभागी छ भनी बहस गनु्णभयो । यसरी दरैु् 
पक्को बहससमेत सनुी लमलसल अधययन गरी हेदा्ण , 
यसमा लनरे्दन मागबमोलजमको आदशे जारी गन्ण लमलछ 
र्ा लमलदनै? भनने स्बनधमा नै लनर्णय लदनपुन्न दलेखन 
आयो ।

यसमा यी लनरे्दक गरेशकुमार गपुतालाई 
प्रलतर्ादी बनाई लर्पक्ी रोमबहादरु र्लीले दाङ 

९९५५ - गणशेकुमार गपु्ा वि. श्ररी उच्च अदालत तलुसरीपरु, दाङसमते
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दउेखरुी लजलला अदालतमा लेनदने मदुा दायर गरकेो 
दलेखयो । लेनदनेको लबगो रू.४,५०,०००।- भएकोमा 
सोमा रू.४,२५,०००।- आफूले लनज र्ादीलाई 
बझुाएकोले बाकँी पैसा मारि मैले लतनु्ण  बझुाउनपुन्न हो भनी 
यी लनरे्दकले प्रलतउत्तर लजलकर ललएको पाइनछ । दाङ 
दउेखरुी लजलला अदालतबाट लमलत २०७२/०६/१८ 
मा स्कल ललखत र्ादी प्रलतर्ादीबाट दालखल गन्ण 
लगाउने भनी भएको आदशेानसुार उक् मदुाका 
प्रलतर्ादी यी लनरे्दकले सो स्कल भरपाई हराएको 
र खोलजपाउ ँभनी प्रहरीसमक् लनरे्दन लदएकोमा पलन 
फेला नपरकेो भनी सो भरपाईको प्रलतलललप पेस 
गरकेो पाइयो । सो प्रलतलललप झटु्ा हो भनी र्ादीले 
बयान गरकेोले र्ादीको नमनुा सही ललई सो प्रलतलललप 
ललखतलाई जा्ँच गन्ण रखेा लर्शेरज्ञ कहा ँ पठाउने 
भनी लजलला अदालतबाट लमलत २०७२/०९/०५ मा 
आदशे भई सो ललखत जा्ँचका लालग पठाएको दलेखन 
आयो । रखेा लर्शेरज्ञबाट दरैु् सही लमलेको भनी राय 
प्रापत भएको दलेखयो । सोउपर लनज र्ादी रोमबहादरु 
र्लीको मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१७ नं. अनसुार लनरे्दन परी 
उच्च अदालत तलुसीपरुबाट “अ.ब.ं७८ नं.मा प्रमारको 
स्कलै कागज दखेाई सनुाई बयान गराउनपुछ्ण  भनने 
वयर्सथा भएकोमा सोअनरुूप नभएको तयहाकँो लमलत 
२०७२/०९/०५ को आदशे बेरीतको दलेखदँा बदर 
गररलदएको छ” भनी ललखतको प्रलतलललप जा्ँच गन्ण 
पठाउन ुभनी लजलला अदालतबाट भएको उललललखत 
आदशे बदर गन्न गरी लनर्णय भएको पाइयो । सो लनर्णय 
बदर गररपाउ ँभनी यी लनरे्दक गरेशकुमार गपुताको यस 
अदालतमा प्रसततु ररट लनरे्दन पन्ण आएको पाइनछ ।

उपयु्णक् सनदभ्णमा ररट आदशे जारी हुने र्ा 
नहुने के हो भनने स्बनधमा लन्ययौलमा पगुन अ.ब.ं७८ 
नं.मा भएको वयर्सथाअनसुार स्कल ललखत हराएको 
अर्सथामा सोको प्रलतलललप पेस गन्ण लमलछ, लमलदनै? 
अथा्णत्  ललखतको प्रलतलललपले कानूनी मानयता पाउछँ 
र्ा पाउदँनै? भनने लर्रयमा हाम्ो लर्द्यमान कानूनी 

वयर्सथाको लर्रे््चना गनु्णपन्न हुन आयो ।
२. सो स्बनधमा हेदा्ण  मलुकुी ऐन, 

अ.ब.ं७८ नं. मा सबुत प्र्मार बुझन ेभनी तोमकएको 
तारिे्मा वादीको प्र्मारको कागज प्रमतवादीलाई 
र प्रमतवादीको प्र्मारको कागज वादीलाई सककलै 
देिाई सनुाई सदे्द मकतने वा जालसाजी के भनछ 
सोही बेहोराको बयान गराउन ु पछ्न...भनने वयर्सथा 
रहेको पाइनछ । सो नं. मा स्कल हराए र्ा नालसएमा 
के गन्न भनने स्बनधमा केही उललेख भएको 
पाइदँनै । प्रमारका स्बनधमा आर्शयक वयर्सथा गन्ण 
बनेको प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ३५ मा ललखत 
प्रमारको वयर्सथा गरकेो छ । सोको उपदफा (१) मा कुनै 
ललखत र्ा ललखतमा उललेख भएको कुरा सो ललखत 
नै पेस गरी प्रमालरत गनु्णपछ्ण  भनने कानूनी वयर्सथा 
रहेको छ भने ऐ. (२) मा ललखतको फोटो, प्रलतलललप र्ा 
कानूनबमोलजम रीतपूर््णकको न्कल र्ा मौलखक प्रमार 
पलन पेस गन्ण सलकने अर्सथाहरू उललेख गररलदएको 
पाइनछ । सो उललललखत अर्सथाहरूमा ललखत 
हराएको र्ा नालसएको अर्सथा पलन एक हो । उक् 
कानूनी वयर्सथाअनसुार ललखत हराएको र्ा नालसएको 
अर्सथामा सोको फोटोकपी अथा्णत्  प्रलतलललप पलन पेस 
गन्ण सलकने नै दलेखन आयो ।

३. मलुकुी ऐन एक सामानय कानून हो भने 
प्रमार ऐन, २०३१ प्रमारका स्बनधमा बनेको लर्शेर 
ऐन हो । मलुकुी ऐन, प्रारल्भक कथनको ४ नं. मा मवषय 
मवषय्मा छुट्टाछुटै्ट बनकेो कानून्मा लेमिए जमत्मा 
सोही कानूनब्मोमज्म र सो कानून्मा नलेमिएको्मा 
यही ्मलुुकी ऐनब्मोमज्म गनु्नपछ्न भनने वयर्सथा छ । 
यस कानूनी वयर्सथाअनसुार यलद कुनै लर्रयमा छुटै्ट 
लर्शेर ऐनमा वयर्सथा छ भने सोही ऐनको वयर्सथा 
लागू हुने सपषट भएबाट प्रमार बझुने स्बनधमा यलद 
प्रमार ऐनमा वयर्सथा गररएको छ भने सो हदस्म 
सोही प्रमार ऐनको नै वयर्सथा लागू हुने प्रसट हुन 
जानछ । प्रमार ऐन, २०३१ मा स्कल प्रमार 
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हराएको र्ा नालसएको अर्सथामा सोको फोटोकपी र्ा 
प्रलतलललप पेस गन्ण स्ने वयर्सथा रहेभएको अर्सथामा 
यी लनरे्दकले सो स्कल भरपाईको प्रलतलललप पेस 
गरकेोलाई कानूनी मानयता लदनपुन्न नै हुनछ । लनजले 
पेस गरकेो प्रलतलललपबाट नै हसताक्र र्ा लयाप्ेच 
सलहछाप ्ेचक जा्ँच गरी सोलाई प्रमारका रूपमा 
ग्रहर गन्ण सलकने नै दलेखन आयो । यलद प्रलतलललपलाई 
मानयता लदन लमलदनै भनी अथ्ण गन्न हो भने प्रमार 
ऐनको उक् बाधयातमक कानूनी वयर्सथा लनलषक्रय बनन 
पगुदछ । यसरी खास उदेशयको लालग बनेको कानूनलाई 
लनलषक्रय बनाउने गरी कानूनको वयाखया गनु्ण  कानूनी 
लसद्धानतको प्रलतकूल हुन जानछ ।

४. यसैगरी र्ादीले श्ी दाङ दउेखरुी लजलला 
अदालतसमक् लमलत २०७२/०८/२३ मा गरकेो 
बयानको स.ज. ५ र ६ मा उक् भरपाईको प्रलतलललपमा 
भएको सलहछाप ्ेचकजा्ँच गररपाउ ँ भनी लेखाएको 
पाइएको छ । लनज लर्पक्ीकै मागबमोलजम श्ी दाङ 
दउेखरुी लजलला अदालतबाट लमलत २०७२/०९/०५ 
मा उक् सही जा्ँच गराउने आदशे भएको पाइनछ ।  
लललखतरूपमै सर्ीकार गररसकेको कुरालाई पलछ गएर 
ल्चत्त बझेुन भनी लर्पक्ी र्ादीले खणडन गनु्ण  कानूनत: 
अनलु्चत हुन जानछ । 

५. यसतै प्रलतलललपबाट हसताक्र ्ेचकजा्ँच 
गन्ण पठाउने भनने आदशे दाङ दउेखरुी लजलला 
अदालतबाट लमलत २०७२/०९/०५ मा भएको 
पाइनछ । सो जा्ँच गन्ण पठाई लमलत २०७२/१२/०३ 
मा रायसमेत प्रापत भएको छ । तयसको २ मलहना 
२० लदनपलछ अथा्णत्  २०७३/०२/२३ मा मारि उच्च 
अदालत तलुसीपरुमा मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१७ नं. अनसुार 
लमलत २०७२/०९/०५ को आदशे बेरीतको भएकोले 
बदर गररपाउ ँ भनी लनरे्दन दता्ण गराएको दलेखनछ । 
यसरी लललखत जर्ाफ प्रसततुकता्ण रोमबहादरु र्लीले 
आदशेअनरुूपको काय्ण स्पनन भई पररराम प्रापत 
भएपश्चात् मारि लनरे्दन लदएकोबाट लनज सफा हात 

ललएर पनुरारे्दन तहको अदालतमा प्ररे्श नगरकेो 
प्रसट हुनछ । सोतफ्ण  समेत उच्च अदालतले आदशे 
गदा्ण लर््चार गरकेो दलेखन आएन । यसतो हराएको भनी 
कानूनी प्रलक्रया पूरा गरी पेस गरकेो प्रलतलललपलाई 
अदालतको आदशेबाट लर्र्ालदत हसताक्र ्ेचक जा्ँच 
गन्ण पठाउन ुसर्ाभालर्क नै हुनछ । यसरी परीक्रबाट 
सतयता पत्ता लगाउन जा्ँचको लालग पठाउने गरी भएको 
आदशेलाई पनुरारे्दन तहबाट सपषटताः कानूनलर्परीत 
र बेरीतको नदलेखएस्म लजलला अदालतको आदशे 
बदर गनु्ण  उल्चत र मनालसब हुदँनै । तसथ्ण उच्च अदालत 
तलुसीपरुको आदशे कानून तथा समनयायको दृलषटले 
समेत लमलेको दलेखन आएन । उक् आदशे बदर हुने नै 
दलेखन आयो ।

६. अताः मालथ लर्रे्ल्चत आधार प्रमारबाट 
दाङ दउेखरुी लजलला अदालतको पैसा बझेुको 
भरपाईको प्रलतलललपमा भएको सही र्ादीले गरकेो 
नमनुा सहीसगँ लमलछ, लमलदनै भनी जा्ँचको लालग रखेा 
लर्शेरज्ञ कहा ँ पठाउने भनी लमलत २०७२/०९/०५ 
मा भएको आदशेलाई बदर गन्न गरी उच्च अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको लमलत २०७३/०९/०७ को 
आदशे रिलुटपूर्ण भई सपषट कानूनी वयर्सथाको प्रलतकूल 
दलेखएकोले उक् आदशे उतपे्रररको आदशेद्ारा बदर 
गररलदएको छ । आदशेको जानकारी लर्पक्ीहरूलाई 
लदई दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार 
गरी बझुाइलदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. सपना प्रधान मलल

इजलास अलधकृत : यदरुाज शमा्ण
इलत सरं्त् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

९९५५ - गणशेकुमार गपु्ा वि. श्ररी उच्च अदालत तलुसरीपरु, दाङसमते
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लतप्रसतुत ्मदु्दा्मा गोपमनयताको लामग जाहरेवाला 
र पीम्तको मददीको ना्म्मा ...................... 

रामिएको छ ।
                                               - समपादक

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी हररकृषर काककी

माननीय नयायाधीश श्ी टंकबहादरु मोक्ान
फैसला लमलत : २०७४।९।४

मदुााः जबरजसती कररी

०७१-CR-०५३६
पनुरारे्दक / र्ादी : नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु 

गा.लर्.स.र्डा नं.४ बसने ....................... को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु 

गा.लर्.स.र्डा नं.४ बसने ्चतगु्णर थारू 
्चौधरीको छोरा लङ्गडा पञ्चराम ्चौधरी भनने 
खेमनारायर ्चौधरी

०७१-CR-०६४५
पनुरारे्दक / र्ादी : नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु 

गा.लर्.स.र्डा नं.४ बसने ्चतगु्णर थारू 
्चौधरीको छोरा लङ्गडा पञ्चराम ्चौधरी भनने 
खेमनारायर ्चौधरी

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु 

गा.लर्.स.र्डा नं.४ बसने ....................... को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

 योमनमभत् मलङ्ग प्रवेश गराई मभत्बामहर 
स्मते गरकेो कुरा पुमटि भएको अवसरा्मा 
कररीको काय्न समपनन भइसकेको 
्माननपुनने ।

(प्रकरर नं.६)
 कुनै अपराध पूर्न अपराध (Full Crime) हो 

वा सो अपराधको उद्ोग (Attempt) ्मात् 
हो भनन ेठहरयाउन कसरुदारले गरकेो काय्न 
र सोको परररा्मस्मतेलाई मवचार गनु्नपनने 
हुनछ । अपराध गनने उदे्दश्यसमहत अपराध 
गनने काय्न गदा्न बीच्मा अवरोध सजृना भई 
काय्नले पूर्नता नपाएको अवसरा्मा ्मात् 
उद्ोग हुन े।

(प्रकरर नं.७)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी लटकेनद्र 
दाहाल

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : 
अर्लल्बत नलजर :
 ने.का.ि. २०६५, अकं १, लन.नं.७९२३
 ने.का.ि. २०७३, अकं १, लन.नं.९५१९, 

प.ृ१
स्बद्ध कानून :
 प्रमार ऐन, २०३१

सरुू तहमा फैसला गन्न :
मा. नयायाधीश श्ी मह्मद जनैुद आजाद

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
मा.का.म.ुमखुय नया.श्ी ्चोलेनद्र शमशेर
ज.ब.रा.
माननीय नयायाधीश श्ी नारायरप्रसाद शे्षठ

निर्णय िं. ९९५६
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फैसला
नया. हररकृषर काकशी : ततकालीन 

पनुरारे्दन अदालत बटुर्लको लमलत २०७०/०९/२९ 
को फैसलाउपर र्ादी प्रलतर्ादी दरैु् पक्को तफ्ण बाट 
पनुरारे्दनको रोहमा पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको 
तथय र ठहर यसप्रकार रहेको छाः

मेरी छोरी र्र्ण ६ की नाम पररर्त्णन गररएकी 
‘ख’ कुमारी ्चौधरीलाई लमलत २०६५/१०/२२ गतेका 
लदन लदउसँो अनदाजी १६:०० बजेको समयमा 
प्रलतर्ादी लङ्गडा भनने पञ्चराम ्चौधरीले आफनो 
घरको मालथललो तलाको कोठामा लगी जबरजसती 
कररी गरकेो हुदँा कानूनबमोलजम कारर्ाही गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको ....................... को जाहेरी 
दरखासत । 

लमलत २०६५/१०/२२ गतेका लदन लदउसँो म 
पञ्चराम ्चौधरीको घरमा खेलद ैगदा्ण लनज प्रलतर्ादीले 
मलाई आफनो घरको मालथललो तलामा लगी ्चकलेट 
खान लदई लनजले मेरो लपसाब फेन्न सथानमा आफनो 
लनकाली पसाली लभरिबालहर गरी कररी गरकेा र म रोई 
कराई गदा्ण लनजले हातले मेरो मखुसमेत थलुनलदएका 
हुन् र लनजले कररी गरपेलछ मलाई छाडी लदई म रँूद ै
आफनो घरमा आई लददीलाई बताएकी हु ँ भननेसमेत 
बेहोराको पीलडत नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी 
्चौधरीको कागज । 

नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी ्चौधरीको 
कररी गररएको दलेखनछ भननेसमेत बेहोराको शारीररक 
जा्ँच परीक्र प्रलतरे्दन । 

नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु गा.लर्.स. 
४ लसथत भागडा भनने सथानको पूर््ण खड्कबहादरु 
्चौधरीको घर, पलश्चम गरुूदरे् ्चौधरीको घर, उत्तर 
उत्तर गाउबँाट राजमाग्ण जाने  बाटो, दलक्र पञ्चराम 
्चौधरीको घर यलत ्चार लकललालभरि पन्न पञ्चराम 
्चौधरीको घरको मालथललो तलाको कोठामा प्रलतर्ादीले 
पीलडतलाई जबरजसती कररी गरकेो भननेसमेत 

बेहोराको घटनासथल प्रकृलत म्ुचलुका ।
प्रलतर्ादी पञ्चराम ्चौधरीको ललङ्ग परीक्र 

गदा्ण ललङ्गको र्ररपरर सेतो पदाथ्णसमेतको आधारमा 
कररी गरकेो दलेखनछ भननेसमेत बेहोराको पञ्चराम 
्चौधरीको शारीररक परीक्र प्रलतरे्दन ।

लनलो रङ्गको सरुूर्ाल नाम पररर्त्णन 
गररएको ‘ख’ कुमारी ्चौधरीको सरुूर्ाल प्रहरीले 
परीक्रको लालग हामीहरूको रोहबरमा ललएको हो 
भननेसमेत बेहोराको म्ुचलुका । 

लमलत २०६५/१०/२२ गतेका लदन पीलडत 
मेरो कोठामा आएकी र मलाई लनजले लङ्गडा भनेकीले 
सोही कारर लपटेको हु ँ। लनजलाई कररी गरकेो होइन 
्च्लेटसमेत खान लदएको होइन भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादी लङ्गडा पञ्चराम भनने खेमनारायर 
्चौधरीको बयान कागज । 

लमलत २०६५/१०/२२ गतेका लदन मेरो 
बलहनी र्र्ण ६ की नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारीलाई 
प्रलतर्ादीको घरमा खेलन गएको अर्सथामा प्रलतर्ादीले 
लनजलाई आफनो घरको मालथललो तलाको कोठामा 
लगी ्चकलेट खान लदई कररी गरकेा भनी बलहनी 
रँूद ै आएकी र मैले सोधदा बताएकी हुन् । लनजको 
यौनाङ्गसमेत सलुननएको लथयो । लनजलाई प्रलतर्ादीले 
कररी गरकेा हुन् भननेसमेत बेहोराको पीलडतको लददी 
.............................को कागज । 

गा.लर्.स.को जनम दता्णको अलभलेखअनसुार 
लनज नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी ्चौधरीको 
जनमलमलत २०५९/११/०१ दलेखनछ भनने 
लतलकपरु गा.लर्.स. काया्णलयको ्च.नं.६६२ लमलत 
२०६५/११/०६ को परि । 

लमलत २०६५/१०/२२ गते लदउसँो १६:०० 
बजेको समयमा नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु 
गा.लर्.स.र्डा नं.४ लसथत पञ्चराम ्चौधरीको घरको 
तलाको खाटमा नाबालक ‘ख’ कुमारी ्चौधरीलाई 
पीडक पञ्चराम ्चौधरीले ्चकलेट खान लदई खाटमा 

९९५६ - नेपाल सरकार वि. पञ्चराम भन्ने खमेनारायण ्चौिररी
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पलटाई जबरजसती कररी गरकेो पलुषट भएको दलेखदँा 
लनज प्रलतर्ादी पञ्चराम ्चौधरीले र्र्ण ६ की बाललका 
‘ख’ कुमारीलाई जबरजसती कररी गरी मलुकुी ऐन, 
जबरजसती कररीको महलको १ नं. को कसरु अपराध 
गरकेा हुदँा लनज प्रलतर्ादी पञ्चराम ्चौधरीलाई ऐ. ऐन 
तथा महलको ३(१) नं.अनसुार सजाय हुन र ऐ को १० 
नं. अनसुार पीलडत ‘ख’ कुमारीलाई क्लतपूलत्ण लदलाई 
भराई पाउ ँभननेसमेत बेहोराको अलभयोग मागदाबी । 

जाहेरर्ाला र पीलडत दरैु्लाई ल्चनेको छु । 
जाहेरर्ालासगँ मेरो बबुाको पलहलादलेख जगगा जलमनको 
लर्रयमा ररसइर्ी लथयो । मसगँ कुनै केही लथएन । उक् 
लदन मलाई ‘ख’ कुमारीले लङ्गडा भनी लजसकाएकीले 
लनजलाई तसा्णई लखेटेको हु ँ । मैले लखेट्दा लनज 
रोएकी हुन् । मैले लनजलाई कररी गरकेो होइन । लनजको 
बबुा आमाले फसाउन खोजेका हुन् । मौकाको बयान 
र सोमा भएको सलहछाप मेरो नै हो । मैले अलभयोग 
दाबीबमोलजमको कसरु गरकेो नहुदँा सजाय हुनपुन्न 
होइन भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लङ्गडा पञ्चराम 
्चौधरी भनने खेमनारायर ्चौधरीले अलभभार्क बाब ु
्चतगुु्णर थारूको रोहबरमा सरुू अदालतसमक् गरकेो 
बयान । 

लमलत २०६५/१०/२२ गतेका लदन लदउसँो 
मेरो छोरी रोइरहेकी लथइन् । छोरीसगँ लकन रोएको 
भनी सोधदा मेरो ठूली छोरी ..................ले लनज ‘ख’ 
कुमारीलाई पञ्चराम भननेले जबरजसती कररी गरकेो 
भनेपलछ प्रहरीमा जानकारी गराएको हु ँ । प्रलतर्ादी 
शारीररकरूपमा अललअलल अपाङ्ग छन् । मैले दखेेको 
होइन । छोरी ................ले भनेर थाहा पाएको हु ँ
भननेसमेत बेहोराको जाहेरर्ाला ...........................
ले सरुू अदालतसमक् गरकेो बकपरि । 

आदशेानसुार पीलडत ‘ख’ कुमारीको बकपरि 
र र्ादी प्रलतर्ादीका साक्ीहरूको बकपरि भई लमलसल 
सामेल रहेछ ।

पीलडतले बयान गदा्ण प्रलतर्ादी आफूमालथ 

सतेुको भनने लेखाएको भए पलन सो तथयलाई 
समथ्णन गन्न अनय प्रमारको अभार् रहेको प्रलतर्ादीको 
अपाङ्गता प्रमालरत भई आएको प्रलतर्ादीले 
अनसुनधान एर् ंअदालतसमक् गरकेो बयानमा पूर्णताः 
इनकार भई बयान गरकेो तथा प्रलतर्ादीको लजलकरलाई 
लनजकै साक्ीको बकपरिले समेत पलुषट गरकेो 
दलेखनछ । अताः यसतो अर्सथामा अदालतको 
इजलासमा लर्ना सहारा एक तलामा पलन आउन 
नस्ने प्रलतर्ादीले पीलडत नाबाललकालाई आफँैले 
उठाई र्ारदातसथल घरको दोस्ो तलामा लगी सतुाई 
कररी गरकेो भनने अलभयोग दाबी सलंगन प्रमारबाट 
लर्शर्सनीय नभएकोले यस मदुाका यी अपाङ्गता 
लसद्ध भएका प्रलतर्ादी खेमनारायर ्चौधरीले आरोलपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ्ण  भनने सरुू नर्लपरासी 
लजलला अदालतबाट लमलत २०६९/०३/२७ मा भएको 
फैसला । 

प्रलतर्ादी श्ी ज्ञानोदय प्रा.लर्. लतलकपरु 
भगडा नर्लपरासीमा लर्द्यालय सञ्चालन भएको 
लमलतदलेख लपयन पदमा रही काम गरकेो भनी उक् 
लर्द्यालयको परिबाट दलेखएको, ललङ्गको र्ररपरर 
सेतो पदाथ्णसमेतको आधारमा १ दलेख १:३० घणटा 
पलहले कररी गरकेो दलेखएको र प्रलतर्ादी सपषट बोलन 
नस्ने भए पलन मानलसकरूपमा सर्सथ ठीक रहेको 
भनने लनज प्रलतर्ादीको शारीररक परीक्रबाट दलेखएको 
अर्सथामा प्रलतर्ादीलाई लङ्गडो अपाङ्ग भनी सफाइ 
लदएको फैसला लमलसल सथालपत तथयलर्परीत भई 
बदर भागी छ । प्रलतर्ादीले पीलडतलाई कररी गरकेो 
र्ारदात लमलतपलछ अपाङ्गको प्रमारपरि ललएको कुरा 
लमलसल सलंगन अपाङ्गता परर्चयपरिबाट दलेखएको 
लसथलतमा यसतो शकंासपद परर्चयपरिको आधारमा 
लमलसल स्बद्ध सबदु प्रमारको मूलयाङ्कन नै नगरी 
प्रलतर्ादीलाई सफाइ लदने गरी भएको नर्लपरासी 
लजलला अदालतको फैसला रिलुटपूर्ण हुदँा बदर गरी 
प्रलतर्ादीलाई अलभयोग मागदाबीबमोलजम सजाय 
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गररपाउ ँभनने र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दनपरि ।
यसमा २०६५/१०/२२ को र्ारदातभनदा 

पछालड यी प्रलतर्ादी अपाङ्ग भएको भनी लमलत 
२०६५/१०/२८ मा अपाङ्गताको परर्चय परि ललएका 
प्रलतर्ादीलाई सोही अपाङ्गताको परर्चयपरिमा 
खलुाइएको अपाङ्गताको काररलाई आधार ललई 
सफाइ लदने गरी लमलत २०६९/०३/२७ मा भएको 
फैसला फरक पन्ण स्ने दलेखदँा छलफलका लालग 
अ.ब.ं२०२ नं. एर् ं पनुरारे्दन अदालत लनयमार्ली, 
२०४८ को लनयम ४७ बमोलजम प्रतयथकी लझकाई 
लनयमानसुार गरी पेस गनु्ण  भनने यस अदालतको लमलत 
२०६९/१२/२५ को आदशे ।

पीलडत ‘ख’ कुमारीको बकपरि, जाहेरर्ालाको 
बकपरि, बलुझएका मालनसहरू कमला ्चौधरी, भीमकला 
भट्टराई, धलनसरा भसुाल, नरदरे्ी ्चौधरी र हेम 
कुमारी ्चौधरीको बकपरि, पीलडतको शारीररक परीक्र 
प्रलतरे्दन र प्रलतर्ादीले अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् 
गरकेो बयानबाट प्रलतर्ादीले पीलडत ‘ख’ कुमारीलाई 
जबरजसती कररी गन्न उद्योग गरकेो पलुषट भएको 
दलेखएको हुदँा प्रलतर्ादीले सफाइ पाउने ठहरयाई भएको 
नर्लपरासी लजलला अदालतको फैसला लमलेको 
दलेखन आएन । तसथ्ण प्रलतर्ादीलाई सफाइ लदने गरी 
भएको सरुू नर्लपरासी लजलला अदालतको लमलत 
२०६९/०३/२७ को फैसला लमलेको नदलेखदँा केही 
उलटी हुने र प्रलतर्ादीको शारीररक अर्सथा, पीलडतको 
उमेर, प्रलतर्ादीले जबरजसती कररीको उद्योग गरकेो 
काय्णको सर्रूप एर् ंप्रकृलत र प्रलतर्ादीले गरकेो कसरुको 
मारिाको आधारमा प्रलतर्ादी लङ्गडा पञ्चराम ्चौधरी 
भनने खेमनारायर ्चौधरीलाई जबरजसती कररीको 
५ नं.अनसुार सोही महलको ३(१) नं. अनसुार हुने 
सजायको आधा पा्ँच र्र्ण कैद हुने ठहछ्ण  । प्रलतर्ादीलाई 
अलभयोग दाबीबमोलजम जबरजसती कररीको ३(१) 
नं. बमोलजम सजाय गरी सोही महलको १० नं. 
बमोलजम पीलडतलाई प्रलतर्ादीबाट क्लतपूलत्ण भराई पाउ ँ

भननेस्म र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन लजलकर 
पगुन स्दनै भनने बेहोराको लमलत २०७०/०९/२९ को 
पनुरारे्दन अदालत बटुर्लको फैसला ।

६ र्र्णकी नाबाललका छोरीलाई प्रलतर्ादीले 
्चकलेट खान लदई फकाई घरको तलामा लगी 
जबरजसती कररी गरकेो भनी छोरी रँूद ैआई बताएकी 
र छोरीको यौनाङ्ग हेदा्ण  सलुननएको, दरैु् कुलहनाको 
छाला खोललसएको समेत दलेखएको भनी लदएको 
लकटानी जाहेरी र सोही बेहोराको पीलडतको मौकाको 
कागज बेहोरालाई समथ्णन हुने गरी अदालतसमक् 
बकपरिसमेत भएको, पीलडतको दालहने कुलहनामा २ 
र्टा लछाररएको घाउ दलेखएको, योलन र्ररपरर रातो 
डाम दलेखएको र उक् रातो डाम र सेतो पदाथ्णका 
आधारमा कररी भएको दलेखनछ भनने पीलडतको 
शारीररक परीक्र प्रलतरे्दनबाट दलेखएको अर्सथामा 
ती प्रमारहरूको बेर्ासता गरी कनयाजाली चयालतएको 
यलकन नभएकाले पीलडतले आफूमालथ ्चढेकोस्म 
उललेख गरी बकपरि गरकेो कुरालाई आधार बनाई 
पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट लमलत २०७०।९।२९ 
मा भएको फैसला स्मालनत अदालतबाट प्रलतपालदत 
लसद्धानतसमेतको लर्परीत हुदँा उक् फैसला बदर गरी 
प्रलतर्ादीलाई अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँ
भनने र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दनपरि ।

प्रमार ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोलजम 
पीलडतको शारीररक परीक्र ररपवोटमा लर्र्ाद रहेको 
र लर्र्ादासपद दलेखइसकेपलछ डा. महेशबहादरु 
अलधकारीलाई बकपरिको लालग बोलाइएकोमा लनजको 
उपलसथलत लबना लर्र्ादासपद शारीररक परीक्र 
प्रलतरे्दनलाई प्रमारमा ललएको, पीलडतको शारीररक 
परीक्रबाट कररी भएको नदलेखएको, मेरो बयानलाई 
आधार ललने हो भने लङ्गडा भनी लजसकाएकोले 
हातले गालामा लहका्णएको कुरा प्रसततु अलभयोग 
दाबीको कसरु हुन नस्ने, मेरो अपाङ्गता बारमेा 
मेरो शारीररक परीक्र लर्शेरज्ञ डा्टरसगँ गराई 

९९५६ - नेपाल सरकार वि. पञ्चराम भन्ने खमेनारायण ्चौिररी
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लनषकर्णमा पगुन ुपन्नमा केर्ल दाया ँहात र खटु्टा ्चलेको 
भनने अनमुान गरी जबरजसती कररीको उद्योग गरकेो 
ठहराएको, ‘ख’ कुमारीले अनसुनधान अलधकारीसमक् 
र अदालतमा आई गरकेो बकपरिमा लभननता रही 
आपसमा बालझएको हुदँा यसतो लर्र्ादासपद बकपरिलाई 
आधार मानन नलमलने, जाहेरर्ाला र बलुझएका भलनएका 
वयलक्हरू दलेखजानने वयलक् नभएको, मेरो शारीररक 
अपाङ्गताले अलभयोग दाबीबमोलजमको कसरु हुन 
गन्ण स्ने अर्सथामै नरहेको र तयसतो अपराध गन्न 
लर्कृत मानलसकता पलन मेरो नभएको अर्सथामा ‘ख’ 
कुमारीले लङ्गडा भनी लजसकाएको कुरामा ल्चत्त 
नबझुी लहका्णएको कुरालाई अनार्शयकरूपमा अनयरि 
मोडी प्रसततु मदुाको अलभयोग परि दायर गररएको, 
मेरो शारीररक परीक्रमा जबरजसती कररीको कुनै 
सकेंतस्म पलन नेभेलटएको, अलभयोग दाबी र्ादी 
पक्बाट लनसकंो्च ताररकाले पलुषट गन्ण पलन नसकेको 
अर्सथामा प्रमार ऐन, २०३१ को दफा २५ र शकंाको 
सलुर्धा अलभयकु्ले पाउछँ भनने स्बनधमा स्मालनत 
अदालतबाट लन.नं. ७१५७ (ने.का.ि. २०५९ अकं 
११/१२ पषृ्ठ ७७९) को मदुामा प्रलतपालदत नलजर 
लसद्धानतको लर्परीत भएको, मेरा साक्ीको बकपरिबाट 
मेरो लनदवोलरता पलुषट भएको अर्सथामा मेरा साक्ीको 
बकपरि र मेरो शरीरको सर्ासथय परीक्र प्रलतरे्दनलाई 
प्रमारमा नललई प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ५४ 
लर्परीत बझुन ु पन्न प्रमार नबझुी लजलला अदालतको 
फैसला पररर्त्णन गन्णपन्न कुनै यलुक्यकु् कारर नहुदँा 
नहुदँ ै सरुूको फैसला केही उलटी गरी जबरजसती 
कररी उद्योग गरकेो ठहराई भएको फैसलामा र्सतलुनष्ठ 
ठोस आधार नललई अनमुान एर् ंशकंाको भरमा भएको 
पनुरारे्दन अदालत बटुर्लले सरुू लजलला अदालतको 
फैसलालाई आलशकं उलटी गरी जबरजसती कररी 
उद्योगमा मलाई ५ र्र्ण कैद सजाय हुने गरी भएको 
फैसला रिलुटपूर्ण पनुरारे्दन अदालतको उक् फैसला 
उलटी गरी सरुू लजलला अदालतको फैसला सदर ैकायम 

रालखपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लङ्गडा 
पञ्चराम भनने खेमनारायर ्चौधरीको पनुरारे्दन परि ।

यसमा र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन 
प्रलतर्ादीलाई र प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन नेपाल 
सरकारलाई मलुकुी ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. को प्रयोजनाथ्ण 
सनुाई लनयमानसुार पेस गनु्ण  भनने यस अदालतको 
लमलत २०७३।११।१५ को आदशे । 

लनयमबमोलजम सापतालहक तथा दलैनक पेसी 
सू्चीमा ्चढी पेस हुन आएको प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादीले 
यस अदालतबाट तोलकएको ताररखमा हालजर नभई 
गजुारी बसेको हुदँा पनुरारे्दक र्ादी नेपाल सरकारका 
तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी लटकेनद्र 
दाहालले पीलडतको मौकाको कागज र अदालतको 
बकपरि, लकटानी जाहेरी र बकपरि, पीलडतको शारीररक 
परीक्र प्रलतरे्दन र पीलडतकी लददी ........................
को मौकाको कागज र बकपरि, पीलडत तथा प्रलतर्ादीको 
शारीररक परीक्र प्रलतरे्दनसमेतबाट प्रलतर्ादीले 
नाबालक ‘ख’ कुमारीलाई जबरजसती कररी गरकेो 
पलुषट भएको अर्सथामा अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय 
नगरी उद्योगमा मारि सजाय गन्न गरकेो पनुरारे्दन 
अदालत बटुर्लको फैसला रिलुटपूर्ण हुदँा उलटी गरी 
प्रलतर्ादीलाई अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय हुनपुद्णछ 
भनी गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो । 

प्रसततु मदुामा सरुू, रकेड्ण र 
पनुरारे्दनसलहतका स्कल लमलसल अधययन गरी 
हेदा्ण , प्रलतर्ादी पञ्चराम ्चौधरीले आफनो घरको 
तलाको खाटमा नाबालक ‘ख’ कुमारी ्चौधरीलाई 
्चकलेट खान लदई खाटमा पलटाई जबरजसती कररी 
गरकेोले लनज प्रलतर्ादी पञ्चराम ्चौधरीलाई र्र्ण ६ की 
बाललका ‘ख’ कुमारीलाई जबरजसती कररी गरी मलुकुी 
ऐन, जबरजसती कररीको महलको १ नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. महलको ३(१) नं. अनसुार सजाय हुन र 
सोही महलको १० नं. अनसुार पीलडत ‘ख’ कुमारीलाई 
क्लतपूलत्णसमेत लदलाई भराई पाउ ँभनने अलभयोग माग 
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दाबी रहेकोमा प्रलतर्ादीले अलभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहरयाई सरुू नर्लपरासी लजलला अदालतबाट 
लमलत २०६९/०३/२७ मा फैसला भएको र सो 
फैसलाउपर र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन परी 
पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट सरुू फैसला उलटी 
गरी प्रलतर्ादीलाई मलुकुी ऐन, जबरजसती कररीको 
महलको ५ नं. बमोलजम जबरजसती कररीको 
उद्योगस्म गरकेो ठहरयाई ऐ. महलको ३(१) नं. 
बमोलजम हुने सजायको आधा ५ र्र्ण कैद सजाय हुने 
ठहरयाई लमलत २०७०।९।२९ मा भएको फैसलाउपर 
र्ादी नेपाल सरकार र प्रलतर्ादी दरैु्तफ्ण बाट पनुरारे्दन 
परी पेस हुन आएको दलेखयो ।

उललललखत बहस लजलकर र तथय भएको 
प्रसततु मदुामा पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट लमलत 
२०७०/९/२९ मा भएको फैसला लमलेको छ र्ा छैन? 
पनुरारे्दक र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन लजलकर 
पगुन स्ने हो र्ा होइन ? भनने स्बनधमा लनर्णय 
लदनपुन्न दलेखन आयो ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण, प्रलतर्ादी 
लङ्गडा पञ्चराम ्चौधरी भनने खेमनारायर ्चौधरीले 
अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् बयान गदा्ण लमलत 
२०६५।१०।२२ गते आफनो घरको मालथललो तलाको 
कोठामा बलसरहेको अर्सथामा पीलडत आएकी र 
मलाई लङ्गडा भनी लजसकाएकीले छातीको भागमा 
हानदा खाटमा उत्तानो गरी पललटएकी र खटु्टा कमजोर 
भएकाले मसमेत लनजमालथ ढलन खोजेको हु ँ। लनजलाई 
मैले ललई गएको होइन, लनज आफँै आएकी हुन् । 
्चकलेट खान लदएको र कररी गरकेो होइन भनी बयान 
गरकेा र जाहेरर्ालासगँ मेरो बबुाको जगगाको लर्रयमा 
ररसइर्ी भएकाले पीलडतको बबुा आमाले मलाई 
फसाउन खोजेका हुन्, लमलत २०६५।१०।२२ गते 
पीलडतले मलाई लङ्गडा भनी लजसकाएकीले लनजलाई 
तसा्णउन लखेट्दा रोएकी हुन्, कररी गरकेो होइन 
भनी अदालतसमक् बयान गरकेो भए तापलन लमलत 

२०६५।१०।२२ गते म जाहेरर्ालाको नाबालक छोरी 
‘ख’ कुमारी लछमेकी ्चतरुगरु ्चौधरीको घरछेउ रहेको 
धम्ण भकारीमा खेललरहेको अर्सथामा ्चतरुगरुको छोरा 
लङ्गडा भनने पञ्चराम ्चौधरी आफनो घरमा कोही 
नभएको मौका छोपी छोरीलाई ्चकलेट खान लदई दईु 
तले घरको मालथललो तलाको कोठामा लगी पलङ्गमा 
उत्तानो पलटाई सतुाई सरुूर्ाल खोली जबरजसती 
कररी गरकेो भनी छोरी ‘ख’ कुमारी लनजको घरबाट 
रँूद ै आई लददी .......................लाई भनेपलछ घर 
पररर्ार सबैलाई भनी थाहा पाएको हुदँा लनज लङ्गडा 
भनने पञ्चराम ्चौधरीलाई पक्राउ गरी कारर्ाही 
गररपाउ ँभनने ...........................को जाहेरी दखा्णसत 
र सोलाई समथ्णन हुने गरी अदालतमा गरकेो बकपरि, 
नर्लपरासी लजलला, लतलकपरु गा.लर्.स.४ लसथत 
पञ्चराम ्चौधरीको घरको मालथललो तलाको कोठामा 
प्रलतर्ादीले पीलडतलाई जबरजसती कररी गरकेो भनने 
घटनासथल प्रकृलत म्ुचलुका, लमलत २०६५/१०/२२ 
गतेका लदन लदउसँो म पञ्चराम ्चौधरीको घरमा खेलद ै
गदा्ण लनजले मलाई ्चकलेट खान लदई आफनो घरको 
मालथललो तलामा लगी पलङ्गको लबछयौनामा उत्तानो 
पारी मेरो सरुूर्ाल खोली लनजले मेरो लपसाब फेन्न 
सथानमा आफनो ननुी लनकाली लभरि पसालदा मलाई 
दखेुकाले रोई कराई गदा्ण मखु तथा हातहरू समेत चयापी 
ननुी लभरिबालहर गरी कररी गरपेलछ सरुूर्ाल लगाई लदई 
पठाएकाले म रोई कराई गददै जादँा मेरो कुलहनाको छाला 
खइुललएको दखेी लददीले सोधदा बताएकी हु ँ । पीलडत 
नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी ्चौधरीले मौकामा 
गरकेो कागज समथ्णन हुने गरी बकपरिसमेत गरकेो, नाम 
पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी ्चौधरीको योलन र्ररपरर 
दलेखएको रातो दाग र सेतो पदाथ्णको आधारमा १ दलेख 
१.३० घणटाअगालड कररी गररएको दलेखनछ । दालहने 
कुइनामा स-सानो दइुर्टा लछाररएको घाउ दलेखएको 
भनने लमलत २०६५।१०।२२ को परासी असपताल 
लर्कास सलमलत नर्लपरासीको शारीररक जा्ँच परीक्र 

९९५६ - नेपाल सरकार वि. पञ्चराम भन्ने खमेनारायण ्चौिररी
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प्रलतरे्दन, लङ्गडा पञ्चराम ्चौधरीको ललङ्ग परीक्र 
गदा्ण ललङ्गको र्ररपरर सेतो एर् ं ल्चललो पदाथ्णको 
आधारमा १ दलेख १.३० घणटा अगालड कररी गरकेो 
दलेखनछ । लनज शारीररकरूपमा अपाङ्ग भएको, सपषट 
बोलन नस्ने तर मानलसकरूपमा ठीक भएको भनने 
लमलत २०६५।१०।२२ को परासी असपताल लर्कास 
सलमलत नर्लपरासीको शारीररक परीक्र प्रलतरे्दन, 
लमलत २०६५/१०/२२ गतेका लदन मेरो बलहनी र्र्ण ६ 
की नाम पररर्त्णन गररएकी ‘ख’ कुमारी प्रलतर्ादीको 
घरमा खेलन गएको अर्सथामा ए्कासी रँूद ैआएकीले 
के भयो भनी सोधदा लङ्गडा भनने पञ्चराम ्चौधरीले 
आफनो नूनी पसालेको र दखेुको भनेकीले हार गहुार 
गदा्ण कमला ्चौधरीसमेतका मालनसहरू आई बलहनीको 
कपडा खोली हेदा्ण  यौनाङ्ग सलुननएको, रगत बगेको, 
कुलहनाका छाला खइुललएको दखेी बाबालाई खबर 
गरी शारीररक परीक्रका लालग ललई जान ु भएको 
हो । मेरो बलहनीलाई प्रलतर्ादीले खेलद ै गरकेो 
अर्सथामा ्चकलेट खान लदई कोठामा लगी जबरजसती 
कररी गरकेा हुन् भनी मौकामा गरकेो कागज र सोही 
बेहोराको अदालतको बकपरि, ...........................
को छोरी ‘ख’ कुमारीलाई लङ्गडा भनने पञ्चराम 
्चौधरीले घरको कोठामा लगी कररी गर ेभनने सनुी गई 
पीलडतलाई सोधदा लङ्गडा भनने पञ्चराम ्चौधरीले 
्चकलेट खान लदई आफूलाई लपसाब फेन्न ठाउमँा कररी 
गरकेो भनी बताएकी र यौनाङ्ग सलुननएको, कुलहनाका 
छाला खइुललएको अर्सथामा लथइन् भनने कमला 
्चौधरी, लभमकला भट्टराई, धलनसरा भसुाल, नरदरे्ी 
्चौधरी र हेमकुमारी ्चौधरीको घटना लर्र्रर कागज 
र सोही बेहोराको अदालतको बकपरि रहेको दलेखनछ । 

३. मलुकुी ऐन, जबरजसती कररी महलको 
१ नं. मा “कसैले कुनै मलहलालाई लनजको मनजरुी 
नललई कररी गरमेा र्ा सोह्र र्र्णभनदा कम उमेरकी 
बाललकालाई लनजको मनजरुी ललई र्ा नललई कररी 
गरमेा लनजले जबरजसती कररी गरकेो ठहछ्ण ” भनने 

कानूनी वयर्सथा रहेको छ । सोही नं. को सपषटीकररको 
(ग) मा “योलनमा ललङ्ग केही मारि प्ररे्श भएको रहेछ 
भने पलन यस न्बरको प्रयोजनको लालग कररी गरकेो 
मालननेछ” भनने वयर्सथा रहेको छ । सोही महलको ३ 
नं. को दहेाय १ मा दश र्र्णभनदा मलुनकी बाललका भए 
दशदलेख पनध्र र्र्णस्म कैद सजाय हुने वयर्सथा छ भने 
सोही महलको ५ नं. मा जबरजसती कररी गन्ण उद्योग 
गरकेो कररी गन्ण भने पाएको रहेनछ भने जबरजसती 
कररी गन्नलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनछ भनने 
कानूनी वयर्सथा रहेको छ ।

४. यस सनदभ्णमा कररी गदा्ण र्ा गन्ण खोजदा 
ललङ्गको पूर्ण प्ररे्श हुन पायो र्ा पाएन भनने कुरा 
र्सतलुसथलतमा भर पन्न कुरा हो । सो पूर्ण प्ररे्श हुन 
पाएको र्ा नपाएको हुनस्छ । पूर्ण प्ररे्श भएमा एउटा 
र आलंशक प्ररे्श र्ा योलनमा घर्णर भए अकवो कुरा मानी 
कसरुको छुटै्ट र्गकीकरर गन्ण सलकने अर्सथा रहदँनै । 
कररी गन्न उदेशयले काय्ण हुनछ भने योलनमा ललङ्गको 
पूर्ण र्ा आलंशक प्ररे्श भएपलन कररी गरकेो मानन ु
पन्न, ललङ्ग र योलनको स्पक्ण  गरी कररीको काय्ण हुने 
हुनाले योलनमा कलत प्ररे्श होइन लक योलनमा लकलञ्चत 
घर्णर र्ा प्ररे्श पलन कररी गन्न उदेशयले भएको छ भने 
सो कररी भएको मानन ुपन्न, यौन काय्णको लालग योलनमा 
घर्णर मारैि पलन एउटा अर्सथा हुनस्छ अथर्ा 
योलनचछेदन गन्न काय्ण पूर्णरूपले सफल नभएको पलन 
हुनस्छ । तर पूर्ण प्ररे्श नहुन,ु पूर्ण सनतलुषट नहुन,ु 
र्ीय्ण सखलन नहुन ु आलद यौन काय्णलभरिकै लर्लर्ध 
अर्सथाहरू हुन् । योलनमा ललङ्ग रगड्ने काय्ण लनदवोर 
र प्ररे्श मारैि दोरयकु् भनने अर्सथा होइन । एकाको 
गपुताङ्ग जबरजसती खोली योलनमा ललङ्गको घर्णर 
गराउने काय्ण गररनछ भने तयो आपरालधक काय्ण नै हो र 
तयो जबरजसती कररीको उद्योग मारैि नभई उद्योगको 
काया्णनर्यन गरी जबरजसती कररीकै एउटा अर्सथा 
मानन ु पन्न" भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट 
पनुरारे्दक र्ादी नेपाल सरकार, प्रतयथकी प्रलतर्ादी टसी 
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लर्.क.समेत भएको ०७०-CF-०००१ को जबरजसती 
कररी (ने.का.ि.२०७३ अकं १ लन.नं. ९५१९ पषृठ 
१) मदुामा लसद्धानतसमेत प्रलतपालदत भएको छ ।

५. तयसैगरी घटनाका स्बनधमा घटनाबाट 
पीलडत वयलक्ले वयक् गरकेो कुरा तथा घटना भएको 
थाहा पाउने वयलक्ले घटनाको ततकाल पलछ वयक् 
गरकेो कुरा प्रमार ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(क) र (ख) बमोलजम अदालतले प्रतयक् प्रमारको 
रूपमा ग्रहर गनु्णपन्न । जबरजसती कररी मदुामा 
सामानयतया प्रतयक्दशकी साक्ीको उपलसथलत नहुने 
हुदँा पीलडत नै घटनाको आधारभूत गर्ाह हो । लनजले 
अनसुनधान अलधकारी तथा अदालतसमक् वयक् 
गरकेो कुरालाई प्रमार ऐन, २०३१ को दफा १० (क) 
र (ख) बमोलजम प्रतयक् र लनरा्णयक प्रमारको रूपमा 
ललनपुन्न । प्रलतर्ादीले आफनो ललङ्ग पीलडतको 
योलनमा दईु तीनपटक लभरि बालहर गराई लनजको 
योलनबाट रगत आएको हुदँा ललङ्ग बालहर लनकाली 
बालहर जलमनमा र्ीय्ण सखलन गरकेो भनी बयान गरकेो 
र सो बयानलाई अदालतमा समेत इनकार नगरकेो हुदँा 
प्रसततु र्ारदातमा पीलडतको योलनमा प्रलतर्ादीको र्ीय्ण 
र्ा दाग नभेलटनलुाई सर्ाभालर्क र यथाथ्णपरक नै मानन ु
पन्न । प्रलतर्ादीको ललङ्गको पूर्ण प्ररे्श (Complete 
penetration) र र्ीय्ण योलनमा सखलन  (Emission 
of semen) नभएको अर्सथामा यसैलाई आधार 
बनाएर यसैको अभार्मा प्रलतर्ादीले पीलडतउपर कररी 
नगरकेो र कररीको उद्योग मारि गरकेो भनी ठहर गनु्ण  
नयायसङ्गत नदलेखने । जबरजसती कररी हुनको 
लनल्त स्त्रीको योलनलभरि परुूर जनेनद्रीय पूर्णरूपमा 
प्ररे्श भएकै हुनपुन्न, स्त्रीको कनयाजाली (Hymen) 
चयालतएको र्ा फाटेकै हुनपुन्न र्ा परुूर र्ीय्ण योलनमा 
सखलन भई योलनको र्ररपरर र्ीय्ण र्ा सोको दाग लागेकै 
हुनपुन्न अलनर्ाय्णतासमेत नरहेको अर्सथामा र्ीय्ण 
सखलनसलहत र्ा रलहत योलनको बाह्य भागलभरि आलंशक 
ललङ्ग प्ररे्श गराउन ु मारि पलन कानूनी प्रयोजनको 

लनल्त जबरजसती कररीको कसरु हुन पया्णपत हुने 
भनी अजु्णनबहादरु पाणडे लर्. नेपाल सरकार भएको 
जबरजसती कररी (ने.का.ि. २०६५ अङ्क १ लनर्णय 
नं.७९२३) मदुामा लमलत :२०६४/१०/०९ लसद्धानत 
प्रलतपादन भएको छ ।

६. योलनलभरि ललङ्ग प्ररे्श गराई 
लभरिबालहरसमेत गरकेो कुरा पलुष्ट भएको अर्सथामा 
कररीको काय्ण स्पनन भइसकेको माननपुन्न हुनछ । 
कररीको उद्योगको कसरु हुनका लालग कररी गन्ण 
नपाएको अर्सथाको लर्द्यमानता हुनपुन्न हुनछ । लनज 
प्रलतर्ादीले योलनलभरि ललङ्ग प्ररे्श गराई लभरिबालहर 
गरी र्ीय्ण सखलनसमेत भएको कुरा तथयबाट सथालपत 
भएको अर्सथामा कररी नगरकेो र उद्योग मारिको कसरु 
भएको मानन नसलकने हुनछ । नाम पररर्त्णन गररएकी 
‘ख’ कुमारी ्चौधरीको जनमलमलत २०५९/११/०१ 
रहेको भनने ज्ञानोदय प्राथलमक लर्द्यालय लतलकपरु-४ 
नर्लपरासीको ्च.नं.३३ लमलत २०६५/११/०४ को 
परि तथा लतलकपरु गा.लर्.स. काया्णलयको ्च.नं.६६२ 
लमलत २०६५/११/०६ को परिबाट दलेखएको अर्सथामा 
पीलडत र्र्ण ६ की नाबाललका रहेकी र लनजले मनजरुी गरी 
कररी ललन ुलदन ुगरकेो भनी मानन लमलने अर्सथासमेत 
लर्द्यमान दलेखदँनै । पीलडत ६ र्र्णको नाबाललका रहेको 
अर्सथामा लनजको मनजरुी ललई कररी गरपेलन सो 
काय्ण अपराधजनय र कानूनले जबरजसती कररी गरकेो 
कसरुजनय नै हुने हुनछ । पनुरारे्दक प्रलतर्ादी लङ्गडो 
पञ्चराम ्चौधरी भनने खेमनारायर ्चौधरीले बयान गदा्ण 
आफूले लनज पीलडतलाई कररी गरकेो होइन । आफू 
अपाङ्ग भएकाले सोकाय्ण गन्ण स्ने होइन भनी लजलकर 
ललएका भए तापलन लनज शारीररकरूपमा अपाङ्ग 
भएको, सपषट बोलन नस्ने तर मानलसकरूपमा 
ठीक भएको भनने लमलत २०६५।१०।२२ को परासी 
असपताल लर्कास सलमलत नर्लपरासीको शारीररक 
परीक्र प्रलतरे्दन छ भने पञ्चराम लङ्गडा छन्,तर 
लहड्ँन र बोलन स्छन् । सकुलमा लपयनको काम 

९९५६ - नेपाल सरकार वि. पञ्चराम भन्ने खमेनारायण ्चौिररी
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गथ्न । एउटा हात मारि अपाङ्ग छ, अललअलल खटु्टा 
पलन अपाङ्ग छ भनी मौकामा घटना लर्र्ररमा कागज 
गन्न ............................, हेम कुमारी ्चौधरी, नरदरे्ी 
्चौधरी, धलनसरा भसुाल, लभमकला भट्टराईसमेतका 
मालनसहरूले अदालतमा बकपरि गरकेा छन् । यसबाट 
के दलेखनछ भने यी पनुरारे्दक प्रलतर्ादी पूर्णरूपमा 
अपाङ्ग नभई लहड्ँन डुलन स्ने आलंशक खालको 
अपाङ्ग रहेको भनने दलेखनछ । दाया ँ हात र दाया ँ
खटु्टा राम्ोसगँ न्चलने भएपलन लनजको अरू शरीरका 
अङ्ग सदे रहेको अर्सथामा लनजले दाबीको कसरु गन्ण 
नस्ने भनन लमलने दलेखएन । लमलसल सलंगन कागज 
प्रमारबाट र्ारदात भएको पलुष्ट हुन आएको अर्सथामा 
लनजको प्रलतरे्दनलाई प्रमारकै रूपमा ग्रहर नगरी 
सू्चनामा ललन नलमलने भनन लमलने पलन दलेखदँनै ।

७. पीलडत तथा प्रलतर्ादीको सर्ासथय 
परीक्र गन्न डा्टर बकपरिका लालग अदालतमा 
उपलसथत नभए तापलन जाहेरर्ालाको जाहेरी दखा्णसत 
र अदालतको बकपरि, घटना लर्र्रर कागज गन्न 
मालनसहरूको मौकाको कागज र अदालतमा भएको 
बकपरि, पीलडतको मौकाको कागज एर् ंबकपरिसमेतका 
प्रमारहरूले घटना र्ारदात पलुषट गरररहेको अर्सथामा 
सर्ासथय परीक्र प्रलतरे्दनले सहायक प्रमारको सथान 
पलन ग्रहर गन्ण स्दनै भनन लमलने हुदँनै । अपाङ्ग भएकै 
कारर कसरु नगरकेो भनने प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन 
लजलकर पगुन स्ने दलेखएन । कुनै अपराध पूर्ण अपराध 
(Full Crime) हो र्ा सो अपराधको उद्योग (Attempt) 
मारि हो भनने ठहरयाउन कसरुदारले गरकेो काय्ण र 
सोको परररामसमेतलाई लर््चार गनु्णपन्न हुनछ । अपराध 
गन्न उदेशयसलहत अपराध गन्न काय्ण गदा्ण बी्चमा अर्रोध 
सजृना भई काय्णले पूर्णता नपाएको अर्सथामा मारि 
उद्योग हुने हो । प्रसततु मदुामा र्र्ण ६ की नाबाललकाको 
योलनलभरि ललङ्ग प्ररे्श गराई लभरिबालहर समेत गराएको 
र र्ीय्ण सखलनसमेत भएको दलेखएको अर्सथामा 
जबरजसती कररीको कसरु सथालपत हुने र योलनमा 

घाउ्चोट नभएपलन रातो दाग दलेखएको अर्सथामा 
जबरजसती कररीको उद्योग मारि हुने भनी स्झन 
नलमलने हुदँा पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट लमलत 
२०७०।९।२९ मा भएको फैसला लमलेको दलेखएन ।

८. सरुू लमलसल सलंगन अनय प्रमारहरूबाट 
यी पनुरारे्दक प्रलतर्ादीले घरमा कोही नभएको मौका 
पारी पीलडत ‘ख’ कुमारीलाई ्चकलेट खान लदई आफनो 
घरको दोस्ो तलाको कोठामा लगी हात मखु छोपी 
खाटमा उत्तानो पाररे सतुाई सरुूर्ाल खोली जबरजसती 
कररी गरी पठाएको भनने जाहेरर्ालाको मौकाको 
जाहेरी तथा अदालतसमक्को बकपरि, पीलडतको 
मौकाको कागज तथा अदालतसमक्को बकपरि, 
घटना लर्र्ररका साक्ीहरूको मौकाको कागज तथा 
अदालतसमक्को बकपरि, पीलडत तथा प्रलतर्ादीको 
सर्ासथय परीक्र प्रलतरे्दनसमेतका सरुू लमलसल सलंगन 
प्रमारहरूबाट यी पनुरारे्दक प्रलतर्ादीले पीलडत नाम 
पररर्लत्णत “ख” कुमारी ्चौधरीलाई जबरजसती कररी 
गरकेो भनने र्ारदात सथालपत हुन आएकाले  उद्योग 
मारि ठहर गन्न गरी पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट 
लमलत २०७०।९।२९ मा भएको फैसला केही उलटी भई 
मलुकुी ऐन, जबरजसती कररी महलको ३ नं. को दहेाय 
१ नं. बमोलजम प्रलतर्ादी लङ्गडो पञ्चराम ्चौधरी भनने 
खेमनारायर ्चौधरीलाई १०(दश) र्र्ण कैद सजाय हुने र 
लनज प्रलतर्ादीबाट ऐ. महलको १० नं. बमोलजम पीलडत 
‘ख’ कुमारी ्चौधरीलाई रू.५०,०००।- क्लतपूलत्ण भराई 
लदने ठहछ्ण  । अरू तपलसलबमोलजम गनू्ण ।

तपलसल
मालथ ठहर खणडमा उललेख भएबमोलजम पनुरारे्दन 
अदालत बटुर्लबाट लमलत २०७०।९।२९ मा भएको 
फैसला केही उलटी भई मलुकुी ऐन, जबरजसती 
कररी महलको ३ नं. को दहेाय १ नं. बमोलजम 
प्रलतर्ादी लङ्गडो पञ्चराम ्चौधरी भनने खेमनारायर 
्चौधरीलाई १०(दश) र्र्ण कैद सजाय हुने र लनज 
प्रलतर्ादीबाट ऐ. महलको १० नं. बमोलजम पीलडत ‘ख’ 
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कुमारी ्चौधरीलाई रू.५०,०००।– क्लतपूलत्ण भराई 
लदने ठहरकेाले लनज लमलत २०६५।१०।२२ मा पक्राउ 
परी लमलत २०६५।११।१७ स्म २६(छबबीस) लदन 
थनुामा बसी लमलत २०६५।११।१८ मा सरुू अदालतले 
मागेको धरौट रू.१०,०००।– नगद दालखल गरी 
ताररखमा छुटेको सरुू लमलसलबाट दलेखएकाले लनज 
थनुामा बसेको अर्लध मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१२० नं. 
बमोलजम ठहरकेो कैदबाट कट्टा गरी बाकँी ९ र्र्ण ११ 
मलहना ४ लदन कैद लनज प्रलतर्ादी बेरूज ु हुदँा लगत 
कसी कानूनबमोलजम असलु गनु्ण  भनी सरुू अदालतमा 
लेखी पठाउनू ................................................१
पीलडत ‘ख’ कुमारी ्चौधरीलाई प्रलतर्ादी लङ्गडो 
पञ्चराम ्चौधरी भनने खेमनारायर ्चौधरीबाट 
रू.५०,०००।– क्लतपूलत्ण भराई लदने ठहरकेाले मलुकुी 
ऐन, जबरजसती कररी महलको १०ग. नं. बमोलजम 
पीलडतलाई फैसलाको जानकारी लदई सो भराई पाउने 
ठहरकेो क्लतपूलत्णमधये प्रलतर्ादी लङ्गडो पञ्चराम 
्चौधरी भनने खेमनारायर ्चौधरीले पनुरारे्दन अदालत 
बटुर्लमाफ्ण त यस अदालतमा पनुरारे्दन गदा्ण मलुकुी 
ऐन, अ.ब.ं १९४ नं. को सलुर्धा ललई पनुरारे्दन अदालत 
बटुर्लमा र.नं. ५२ बाट लमलत २०७१।८।११ मा नगद 
रू.४५,०००।– (पैंतालीस हजार) धरौट दालखल 
गरकेो दलेखदँा उक् धरौट रकमबाट पीलडतलाई भराई 
लदन भनी उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुर्ल इजलासमा 
लेखी पठाउन ुर बाकँी हुने क्लतपूलत्ण रू.५,०००।–लनज 
प्रलतर्ादीले र.नं. १८८ लमलत २०६५।११।१८ मा सरुू 
नर्लपरासी लजलला अदालतमा दालखल गरकेो धरौट 
रू.१०,०००।– बाट भराई लदन ुभनी सरुू नर्लपरासी 
लजलला अदालतमा लेखी पठाइलदनू .....................२
सरुू नर्लपरासी लजलला अदालत र पनुरारे्दन 
अदालत बटुर्लको फैसलाको तपलसल खणड कायम 
नरहने हुदँा प्रलतर्ादी लङ्गडो पञ्चराम ्चौधरी भनने 
खेमनारायर ्चौधरीलाई ठहरकेो कैद असलुी भएपलछ 
लनजले सरुू नर्लपरासी लजलला अदालतमा दालखल 

गरकेो धरौट रू.१०,०००।– मधये पीलडतलाई 
क्लतपूलत्ण भराई लदई बाकँी हुने रू.५,०००।– लनज 
प्रलतर्ादीले मलुकुी ऐन, दणड सजायका महलको ५१ 
नं.का ्यादलभरि लफता्ण पाउ ँ भनी दखा्णसत गन्ण आए 
कानूनबमोलजम गरी लनजलाई लफता्ण लदन ुर ्यादलभरि 
लफता्ण मागन नआए सदर सयाहा गरी सरकारी राजसर्मा 
आ्दानी बाधँन ु भनी सरुू नर्लपरासी लजलला 
अदालतमा लेखी पठाइलदनू ..............................३
फैसलाको जानकारी महानयायालधर्क्ाको 
काया्णलयलाई लदनू ..........................................४
प्रसततु मदुाको दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार गरी बझुाइलदनू ..............................५

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. टंकबहादरु मोक्ान

इजलास अलधकृत : लशर्लाल पाणडेय
इलत सरं्त् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

९९५६ - नेपाल सरकार वि. पञ्चराम भन्ने खमेनारायण ्चौिररी
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लतसर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी लर्शर््भरप्रसाद शे्ष्ठ
माननीय नयायाधीश श्ी तेजबहादरु के.सी.

०७१-WO-०९६१

लर्रयाः उतपे्ररर / परमादशे

लनरे्दक : काठमाडौं लजलला काठमाडौं महानगरपाललका 
र्डा नं. १० थापागाउ ँनया ँबानेश्र काया्णलय 
रहेको उपभोक्ा लहत सरंक्र मञ्च-नेपालको 
तफ्ण बाट अलधकार प्राप्त भई आफनो हकमा समेत 
लनरे्दन दता्ण गन्न जु् ला लजलला ्चनदननाथ 
न.पा. र्डा नं.४ बसने अलधर्क्ा लर्षरपु्रसाद 
लतलमललसनासमेत

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान, र्ीर 

असपताल, महाबौद्ध, काठमाडौंसमेत

 नागररकको औषधीसम्मको पहुचँको 
अमधकार नागररकको सवास्थयसमबनधी 
्मौमलक हककै एउटा पाटो भएकोले 
नागररकलाई सवास्थयसमबनधी अमधकारको 
प्रतयाभूत गन्नको लामग राजयले औषधीको 
मबक्ी मवतररलाई सहज, प्रभावकारी र 
सव्नसलुभ बनाउनपुछ्न र नागररकहरूले 
सव्नसलुभ र प्रभावकारी तवरबाट  औषधी 
प्राप्त गरकेा छन ्भनन ेकुराको समुनमचितता 
गनने दामयतव राजय्मा रहने ।
 औषधी जसतो नागररकको  

सवास्थयसमबनधी अमधकारसगँ प्रतयक्ष 
जोम्एको वसतुको मबक्ी मवतरर्मा 

राजयले पया्नप्त सावधानी अपनाउन ुपछ्न र 
यस समबनध्मा राजयका मक्याकलापहरू 
पूर्नरूप्मा जनमहत र लोककलयार्मा 
आधाररत हुनपुनने ।

(प्रकरर नं.४)
 औषधीको ्मलूयले नागररकको 

औषधीसम्मको पहुचँको अवसरालाई 
प्रभाव पाछ्न । औषधीसम्म नागररकको 
पहुचँको तातपय्न  औषधी उपलबध हुन ु्मात् 
होइन । उपलबध भएका  औषधी नागररकले 
िररद गन्न सकछन ् वा सकदैनन ् तरा 
 औषधी िररद गदा्न कुनै अमतररक्त ्मलूय 
नागररकले बेहोनु्न पछ्न वा पददैन भनन ेप्रश्नको 
सापेक्षता्मा नागररकको  औषधीसम्मको 
पहुचँको अवसरालाई हरेरन ुपनने ।
 औषधी पसल सञचालन गन्नको लामग 

असपताल आफँैसगँ जगगा र भवन हुन ेतर 
असपताल आफँैले औषधी पसल सञचालन 
नगरी मनजी  औषधी पसल सञचालन 
गन्न मदएको काररले नागररकहरूले रप 
वययभार बेहोनु्न परी चकको ्मलूय्मा  औषधी 
िररद गनु्नपनने पररमसरमतको सजृना हुनछ 
भन ेयो काय्न नागररकको सवास्थयसमबनधी 
हकको मवपरीत नै हुन जान े।

(प्रकरर नं.६)
 समंवधानले आधारभूत सवास्थय सवेा मन: 

शुलक प्राप्त हुनछे भनी वयवसरा गरकेो्मा 
आमर्नक स्ोतको अभाव देिाई सवास्थय 
सवेा जसतो नागररकको ्मौमलक हकको 
मवषयबाट राजय पमनछन नम्मलने ।
 समंवधानले ्मौमलक हकको रूप्मा 

वयवसरा गरकेा अमधकारहरू समंवधानले 
नागररकस्मक्ष गरकेा वाचा हुन ् जसको 
काया्ननवयन गरी नागररकलाई सोको 

निर्णय िं. ९९५७
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प्रतयाभूमत मदलाउन ेदामयतव राजयको हुन े।
(प्रकरर नं.७)

 फा्मनेसी सवेा असपताल सवेाकै एक अमभनन 
अङ्ग हो । असपतालनमजक फा्मनेसी 
सञचालन गररनलेु ्मात् असपतालले 
फा्मनेसी सवेा मदएको भनी ्मानन नम्मलन े।

(प्रकरर नं.८)

लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू श्ी जयोती 
बालँनया, श्ी ्चनद्र लसर्ाकोटी र श्ी कुमारी खरले

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  सहनयायालधर्क्ा श्ी 
शयामकुमार भट्टराई, लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी 
पूलर्णमा गरुागाई

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३
 मानर् अलधकारस्बनधी लर्श्वयापी 

घोररापरि, १९४८
 रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१
 असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, २०७०
 सर्ासथय ससंथा सथापना सतरोननती 

मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७०

आदशे
नया. मवश्मभरप्रसाद श्षे्ठ : नेपालको 

सलंर्धानको धारा ४६ र १३३(२) बमोलजम यस 
अदालतमा दता्ण हुन आएको प्रसततु ररट लनरे्दनको 
सलंक्प्त तथय एर् ंआदशे यसप्रकार छ :

ररट मनवेदनको बेहोरा
उपभोक्ा लहत सरंक्र मञ्च नेपाल २०५१ 

सालमा सथालपत भई उपभोक्ा लहत सरंक्र काय्णमा 
सलंगन सामालजक ससंथा हो भने मञ्चको अलधकार 
प्राप्त गरी आफनो हकमा समेत लनरे्दन गन्न म ररट 

लनरे्दक लर्षरपु्रसाद लतलमललसना उक् मञ्चको केनद्रीय 
सल्चर् पदको लज्मेर्ारीमा रहेको कानून वयर्सायी 
हु ँ। तयसैगरी म लनरे्दक यरु्राज भरुाल औरधी लर्ज्ञको 
रूपमा औरधीको के्रिमा उपभोक्ाको अलधकार 
सरंक्रको लालग लक्रयाशील स्ेचत नागररक हु ँ।

लर्पक्ी ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान 
असपताल (यसपलछ र्ीर असपताल भलनएको) ले लमलत 
२०७२।२।७ मा सू्चना प्रकालशत गरी सटर नं. १ दलेख 
१४ का सटर र ओलपडी भर्न तलको कोठा १ सलहत 
१५ र्टा कोठाहरूलाई भाडामा लदनेस्बनधी सू्चना 
प्रकालशत गरी सू्चनाको सत्ण नं. २ मा औरधी पसल 
सञ्चालन गन्ण बोलपरिदाताले पालना गनु्णपन्न सत्ण 
उललेख गरी लर्पक्ी असपतालको पररसरलभरि लनजी 
औरधी पसलहरू सञ्चालन गराउनको लालग प्रलतषपधा्ण 
गराएको छ । यसरी असपताल पररसरलभरि अतयालधक 
भाडादर कायम गरी औरधी पसल सञ्चालन गन्ण 
बोलपरि आह्ान गरबेाट असपताल आफूले औरधी 
पसल सञ्चालन नगन्न र लनजी औरधी पसलहरूलाई 
असपताल पररसरलभरि प्ररे्श गराई औरधीको मूलयमा 
अतयलधक ्चकवो मूलय असलुन औरधी लबके्रताहरूलाई 
प्रोतसाहन गरी उपभोक्ालाई औरधीमा खलेुआम 
ठगी गराउने र सोबाट आफूले समेत नाजायज 
फाइदा ललने उदेशय ललएको दलेखनछ । र्ीर असपताल 
जसतो सार््णजलनक ससंथाले कानूनबमोलजम 
तोलकएको दालयतर् लनर्ा्णह नगरी असपताललाई प्राप्त 
अलधकारभनदा बालहर गई गरकेो बोलपरि आह्ानको 
सू्चनास्बनधी भएका लनर्णय तथा कामकारर्ाही बदर 
गरी लर्पक्ी र्ीर असपताललगायत नेपालमा सञ्चाललन 
असपतालहरूलाई असपताल हातालभरि असपताल 
आफँैले औरधी पसल सञ्चालन गनु्णपन्न कानूनी 
प्रार्धान प्रभार्कारीरूपमा काया्णनर्यन गन्ण गराउनको 
लालग प्रसततु ररट लनरे्दन ललएर उपलसथत भएका छौं ।

फाम्नसी सेर्ा असपतालको अलभनन अङ्ग 
भएकोले औरधीमा उपभोक्ाहरू नठलगऊन् र 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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उप्चार सहज होस ्भनने उदेशयले रालषरिय सर्ासथय नीलत २०७१ को बुदँा नं. ७.१.१४ मा असपतालहरूले 
आफनै सर्ालमतर्को फाम्नसीमाफ्ण त फाम्नसी सेर्ा लदने वयर्सथा लमलाइने वयर्सथा रहेको छ भने प्रशासन सधुार 
सझुार् प्रलतरे्दनमा असपतालले फाम्नसी आफँै ्चलाउन ुपछ्ण  भनी उललेख भएको छ । सर्ासथय तथा जनसखंया 
मनरिालयबाट लमलत २०७०।७।२५  मा जारी भएको ्च.नं.२/५१७ को पररपरिमा सर्ासथय ससंथाले नै फाम्नसी 
सञ्चालन गनु्णपन्न भनी उललेख भएको छ भने असपताल फाम्नसी लनद्नलशका २०७० को प्रसतार्ना तथा बुदँा नं. 
१० मा बजार मूलयभनदा असपतालले लबक्री गन्न मूलय कम हुनपुछ्ण  भनने वयर्सथा रहेको छ । तयसैगरी सर्ासथय 
ससंथा सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७० दफा १६(९) बमोलजम असपताल हातालभरि 
फाम्नसी सेर्ाको वयर्सथा असपताल लनद्नलशका‚ २०७० बमोलजम गनु्णपन्न भनने वयर्सथा रहेको छ । उललललखत 
कानूनी वयर्सथा भएको भए तापलन लर्पक्ी र्ीर असपतालले हालस्म फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन नगरी आफनो 
असपताल हातालभरि लर्लभनन लनजी के्रिका औरधी वयर्सायीहरूलाई ्चकवो मूलयमा असपतालका सटर तथा 
कोठाहरू भाडामा लददँ ैआएको छ । ्चकवो भाडादर कायम गरी बोलपरि आह्ानबाट लर्पक्ी असपतालको कोर र्लृद्ध 
भई असपताललाई फाइदा पगुने भए तापलन असपतालले कानूनद्ारा लनधा्णररत फाम्नसी सञ्चालनस्बनधी दालयतर् 
पूरा नगरकेो र लनजी के्रिका औरधी वयर्सायीहरूलाई आफनै असपताल हातालभरि औरधी पसल सञ्चालन गराई 
उपभोक्ामालथ ठगी गन्ण आमनरिर गरकेो हुदँा र्ीर असपतालले लमलत २०७२।२।७ मा प्रकालशत गरकेो सू्चना 
कानूनताः रिलुटपूर्ण र उपभोक्ाको लहतप्रलतकूल भएकोले उक् सू्चना र सोको आधारमा परकेा आरे्दनसमेत बदर 
हुनपुछ्ण  ।

लनरे्दकहरूबाट भएको सथलगत अधययन तथा सर््नक्रबाट लर्पक्ी र्ीर असपतालको पररसरलभरि 
ओलपडी भर्न तल लनजी के्रिबाट सञ्चाललत थापाथली फाम्नसी र मनमोहन कालड्णयोथेरालसक भासकुलर एनड 
रिानसपलानट सेनटर महाराजगञज असपताल हातालभरि आफँैले सञ्चालन गरकेो फाम्नसीले लबक्री गरकेो औरधीको 
मूलय तलुना गदा्ण लन्न प्रकारको अनतर पाइएको छ ।

S.N. Medicine Generic Name Brand Name Bir Hospital
Manmohan 

Hospital
Difference

Difference 
%

1 Pantoprazole 40mg Panzol 40 9.00 5.45 3.55 65.1
2 Amoxy+Clavulunic acid Super CV 635 33.00 23.00 10.00 43.5
3 Disposable syringe 3ml Lifeline 3ml 5.00 2.77 2.23 80.5
4 Disposable syringe 5ml Lifeline 5ml 5.00 3.43 1.57 45.8
5 Disposable syringe 10ml Lifeline 10ml 10.00 5.41 4.59 84.8
6 Disposable syringe 20ml Lifeline 20ml 20.00 13.51 6.49 48.0
7 Disposable syringe 50ml Lifeline 50ml 50.00 27.03 22.97 85.0
8 Methylcobalamine Micomin S 18.00 10.26 7.74 75.4
9 Rosuvastatin 20mg Rovastin 20 27.00 16.00 11.00 68.8

10 Vancomycin inj 500mg Vanking 500 588.00 401.15 186.85 46.6
11 Cloxacillin inj 500mg Bioclox 500 33.00 24.15 8.85 36.6
12 Amlodepine+Atenolol Amlod AT 7.50 4.09 3.41 83.4
13 Amlodepine 10mg Mylod 10 6.00 3.73 2.27 60.9
14 Amlod+Losartan Amlod L 11.50 6.31 5.19 82.3
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15 Atorvastain 10mg Atortin 10 13.00 6.79 6.21 91.5
16 Losartan 25mg Resert 25 6.00 3.20 2.80 87.5

यसरी लनजी फाम्नसी र असपतालबाट सञ्चालन हुने फाम्नसीले लबक्री गन्न औरधीको मूलयमा ९१.५% 
स्म अनतर रहने उललललखत तथयबाट प्रसट छ । औरधी जसतो सरें्दनशील र्सतमुा यसप्रकारको अनतरको 
मनपरी हुनलेु लनजी के्रिका औरधी वयर्सायीहरूबाट उपभोक्ामालथ वयापक ठगी भइरहेको प्रसट हुनछ । लर्पक्ी 
र्ीर असपतालले फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन गन्ण भनी फलन्ण्चर क्पयटुरसलहत अनय आर्शयक पूर्ा्णधारका लालग ख्च्ण 
गररसकेको अर्सथा छ । आफूले फाम्नसी सञ्चालन गन्ण पूर्ा्णधार तयार गररसकेको अर्सथामा हाल टेनडर गनु्णपन्न 
काररसमेत लर्पक्ीसगँ छैन । यसबाट लर्पक्ी र्ीर असपताल आफनो लबरामीलाई आर्शयक औरधीको आपूलत्ण ‚ 
गरुसतर र मूलयमा सहज सलुभ बनाई कानूनद्ारा लनधा्णररत फाम्नसी सेर्ाको दालयतर् पूरा गन्नतफ्ण  पूर्णताः उदालसन 
दलेखएकोमा सो तथयउपर लर्पक्ी लनयमनकारी लनकायबाट समेत हालस्म अनगुमन र मूलयाङ्कन भएको छैन । 
असपताल आफँैले फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन नगन्न लर्पक्ी र्ीर असपताल एक उदाहरर मारि हो । लनरे्दकबाट भएको 
सथलगत अर्लोकन तथा सर््नक्र अधययनले र्ीर असपताललगायत अलधकांश असपतालहरूले आफनो फाम्नसी 
सेर्ा सञ्चालन नगरी कुनै न कुनै र्हानामा असपताल हातालभरि लनजी के्रिका औरधी वयर्सायीहरूबाट औरधी 
पसल सञ्चालन गन्ण लदइएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औरधीहरू लन: शलुक लर्तरर गन्न घोररा गरकेो छ । तर लर्पक्ी 
असपताललगायतका आफनो फाम्नसी सञ्चालन नगन्न अलधकांश असपतालहरूले उक् सलुर्धा नलदई लन: शलुक 
औरधी सेर्ाबाट र्लञ्चत गरररहेको अर्सथासमेत रहेको छ । यसबाट गररब जनता लन: शलुक सर्ासथय सेर्ाअनतग्णत 
सरकारबाट वयर्सथा गरकेो लन: शलुक औरधीस्बनधी सलुर्धा असपतालबाट पाउनसमेत र्लञ्चत हुनपुरकेो र लन: 
शलुकरूपमा प्राप्त गनु्णपन्न औरधीसमेत ्चकवो मूलयमा खररद गनु्णपन्न बाधयता रहेको छ ।

मानर् अलधकारको लर्श्वयापी घोररापरि, १९४८ को धारा २५(१) मा प्रतयेक वयलक्लाई आफनो र 
आफनो पररर्ारको सर्ासथय कलयारको लालग औरधी उप्चारको सेर्ा सलुर्धा पाउने अलधकारको वयर्सथा भएको 
छ भने सयंकु् राषरिसघंले जारी गरकेो उपभोक्ा सरंक्रस्बनधी लदगदश्णन, १९८५ मा वयर्लसथत उपभोक्ाको 
अलधकारस्बनधी वयर्सथा रहेको छ । तयसैगरी सामालजक तथा सासँकृलतक अलधकारस्बनधी अनतरा्णलषरिय 
प्रलतज्ञापरि, १९६६ तथा सोको सन् २००० मा भएको लटपपरी नं. १४ मा शरीर र सर्ासथय लनयनरिरको अलधकार 
र सर्ासथय रक्ा प्ररालीको सलुनलश्तताको अलधकार हुने गरी वयर्सथा गरी सो अलधकारलाई राजयबाट लागू गरकेो 
र्ा नगरकेो सोको अनगुमन गनु्णपन्न वयर्सथा गरकेो छ । लर्श् सर्ासथय सगंठनबाट सन् २०११ मा जारी कुशल 
फाम्नसी अभयास माग्णदश्णनमा फाम्नसी सेर्ालाई असपतालको अलभनन अङ्गको रूपमा सर्ीकार गररएको छ । 
नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा १२ ले प्रतयेक वयलक्लाई स्मानपूर््णक बाचँन पाउने हक‚ धारा १३ 
ले समानताको हक‚ धारा १९ ले स्पलत्तको हक‚ धारा २० ले मलहलाको प्रजनन सर्ासथयस्बनधी हक तथा धारा 
२२ ले बालबाललकाको सर्ासथयस्बनधी हकलाई मौललक हकको रूपमा वयर्सथा गरकेो छ । तयसैगरी दशेको 
समनुनत लर्कासको लालग सर्ासथय जसतो आधारभूत कुरामा सर््णसाधाररको जीर्नसतर र्लृद्ध गन्न राजयको नीलत 
हुने भनी वयर्सथा गरकेो छ । उपभोक्ा सरंक्र ऐन‚ २०५४ को दफा ६(१) बमोलजम उपभोक्ाको स्पलत्तमा 
हालन परुयाउने गरी हुने सेर्ाको लबक्री लर्तररबाट सरुलक्त हुन पाउने अलधकार तथा दफा ६(२) ले अनलु्चत 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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वयापाररक लक्रयाकलापबाट हुने मूलयबार े ससुलु्चत 
हुने तथा सरंलक्त हुन पाउने अलधकार उपभोक्ालाई 
हुने वयर्सथा गरकेो छ । लर्पक्ी नेपाल सरकारका 
लज्मेर्ार लनकायहरू लर्पक्ीहरूबाट कानूनबमोलजम 
तोलकएको दालयतर् लनर्ा्णह नगरकेो अर्सथा प्रसट 
भएकोले सोको अलनतम अलभभार्कीय दालयतर् 
लर्पक्ी नेपाल सरकारको भएको र उपभोक्ाको मानर् 
अलधकार सरंक्रको लालग आर्शयक लसफाररस र 
लनद्नशन गनु्ण  लर्पक्ी रालषरिय मानर् अलधकार आयोगको 
भएकोमा लर्पक्ी लज्मेर्ार लनकायबाट कानूनबमोलजम 
तोलकएको दालयतर् पूरा नगरी अनतरा्णलषरिय कानून‚ 
नेपालको अनतररम सलंर्धान र प्र्चललत कानूनहरूको 
ग्भीर उललङ्घन भएको छ । अताः लर्पक्ीहरूको 
नाममा लन्नबमोलजमको आदशे जारी गररपाऊँ ।
 लर्पक्ी र्ीर असपालले १ दलेख १४ नं. का 

सटर तथा ओलपडी तलको कोठा भाडामा 
लदनेस्बनधी लमलत २०७२।२।७ मा बोलपरि 
आह्ानस्बनधी सू्चना प्रकालशत भएकोमा 
असपतालको उक् सटर कोठाहरू औरधी 
पसल सञ्चालन गन्ण लदने गरी प्रकालशत उक् 
सू्चना र उक् सू्चनाबमोलजम औरधी पसल 
सञ्चालनका लालग आरे्दन प्राप्त भएको भए 
प्राप्त आरे्दनहरू तथा सोउपर भएका आदशे 
तथा स्पूर्ण काम कारर्ाही उतपे्रररको 
आदशेबाट बदर गरी असपताल हातालभरि  
लनजी औरधी पसल सञ्चालन नगनु्ण  नगराउन ु
भनी प्रलतरेधयकु् परमादशेको आदशे जारी 
गररपाऊँ ।
 लर्पक्ी र्ीर असपतालका सटर नं. ३‚ ४‚ ५‚ ६ 

र ओलपडीको तल औरधी पसल सञ्चालनका 
लालग भाडामा लदई हाल लनजी औरधी पसलहरू 
सञ्चालन भइरहेकोले लनजी औरधी पसल 
सञ्चालन गन्ण लदनेस्बनधी भएका यसअलघका 
स्पूर्ण लनर्णय तथा स्झौताहरू उतपे्रररको 

आदशेबाट बदर गरी असपताल हातालभरि लनजी 
औरधी पसल सञ्चालन नगनु्ण  नगराउन ु भनी 
लर्पक्ीहरूको नाममा परमादशेको आदशे जारी 
गररपाऊँ ।
 लर्पक्ी र्ीर असपताललाई असपताल आफँैले 

कानूनद्ारा तोलकएको मापदणड पूरा गरी 
फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन गनु्ण  भनी परमादशे जारी 
गररपाऊँ ।
 लर्पक्ी र्ीर असपताललगायत अलधकांश 

असपतालहरूमा असपतालले कानूनले 
तोकेबमोलजम फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन 
नगरररहेकोले सबै असपतालहरूमा 
असपताल आफँैले कानूनद्ारा लनधा्णररत 
मापदणडअनसुारको फाम्नसी सेर्ा आदशे प्राप्त 
भएको १ मलहनालभरि सञ्चालन गराउन ु भनने 
परमादशे र फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन भएको 
र्ा नभएको‚ असपतालमा फाम्नसी सेर्ाको 
मापदणड पालनाको अर्सथा‚ औरधीको 
आपूलत्ण मूलय र गरुसतर अर्सथाको स्बनधमा 
आर्शयक अनगुमन‚ मूलयाङ्कन‚ लनयमन गरी 
सोको प्रलतरे्दन सर्वोच्च अदालतमा पठाउन ु
भनी २ दलेख ११ नं. स्मका लर्पक्ीको नाममा 
परमादशेको आदशे जारी गररपाऊँ ।
 सरकारबाट लन:शलुक घोररा गररएका 

औरधीहरूको आपूलत्ण सलुनलश्त गरी सबै 
असपतालहरूमा असपतालको फाम्नसीबाट 
लन:शलुक लर्तररको वयर्सथा लमलाउन‚ु 
लन:शलुक औरधी लर्तररस्बनधी 
उपभोक्ाहरूलाई पया्णप्त लशक्ा र सू्चना लदने 
वयर्सथा लमलाउन‚ु प्रतयेक असपतालमा गनुासो 
वयर्सथापन डेसकको सथापना गराउन ुर सोको 
प्रलतरे्दन सर्वोच्च अदालतमा पठाउन ु भनी 
लर्पक्ी औरधी वयर्सथा लर्भाग‚ सर्ासथय तथा 
जनसखंया मनरिालय र नेपाल सरकारको नाममा 
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परमादशेको आदशे जारी गररपाऊँ ।
 प्रसततु लनरे्दनको मागबमोलजम लर्पक्ी 

ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान, र्ीर 
असपतालले सटर कोठा भाडास्बनधी बोलपरि 
आह्ान गरी लमलत २०७२।२।७ मा ३० लदने 
सू्चना प्रकालशत गरी सटर नं. १ दलेख १४ नं. 
सटर र ओलपडी भर्न तलको कोठा १ सलहत 
१५ र्टा कोठाहरूलाई औरधी पसलका लालग 
भाडामा लदने लक्य राखेको छ । उक् सू्चना र 
सो  सू्चनाको आधारमा परकेा आरे्दनउपर कुनै 
लनर्णय गरकेो भए सोसमेतको सू्चनास्बनधी 
स्पूर्ण काम कारर्ाही काया्णनर्यन नगनु्ण  
नगराउन ुभनी लर्पक्ी नं. १ का नाउमँा र सबै 
असपतालहरूमा असपतालबाट फाम्नसी सेर्ा 
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोलरत लन: शलुक 
औरधी सबै असपतालहरूबाट लर्तररको 
वयर्सथा गनु्ण  गराउन ुर सोको जानकारी सर्वोच्च 
अदालतलाई गराउन ुभनने लर्पक्ी नं. ३, ४ र 
११ नं. को नाउमँा अनतररमा आदशेसमेत 
जारी गरी अलर्ल्ब सनुरु्ाइ गरी मागबमोलजम 
उतपे्ररर परमादशेको आदशे जारी गरी नयाय 
लनरूपर गररपाउ ँ भनने वयर्होराको ररट 
लनरे्दन ।

यस अदालतबाट भएको आदेश
लनरे्दकको मागबमोलजमको आदशे जारी गनु्ण  

नपन्न आधार र कारर भएमा बाटोको ्यादबाहेक १५ 
लदनलभरि  लर्पक्ी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११ 
को हकमा महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त र अनय 
लर्पक्ीको हकमा आफँै र्ा आफनो कानूनबमोलजमको 
प्रलतलनलधमाफ्ण त लललखत जर्ाफ पेस गनु्ण  भनी ररट 
लनरे्दनको न्कल साथै राखी लर्पक्ीहरूलाई 
सू्चना पठाई सोको बोधाथ्ण महानयायालधर्क्ाको 
काया्णलयलाई लदई लललखत जर्ाफ परपेलछ र्ा अर्लध 

नाघेपलछ लनयमबमोलजम पेस गनू्ण । अनतररम आदशेका 
स्बनधमा लर्पक्ीहरू समेतलाई राखी छलफल हुन ु
उपयकु् दलेखदँा छलफलको लालग लमलत २०७२।३।१३ 
को पेसी तोकी लर्पक्ीहरूलाई सू्चना लदई लनयमानसुार 
पेस गनू्ण ।

मवपक्षी वामरजय तरा आपूमत्न ्मनत्ालयको मलमित 
जवाफ

यस मनरिालयअनतग्णत रहेको र्ालरजय तथा 
आपूलत्ण वयर्सथापन लर्भागलगायत अनय लर्लभनन 
ससंथानहरूले पलन प्र्चललत कानूनको अधीनमा रही 
आ-आफनो के्रिबाट काय्ण गददै आएको अर्सथा रहेको 
र कानूनबमोलजमको काय्ण गन्ण मनरिालयले लर्लभनन 
समयमा लनद्नशन पलन लदएको अर्सथा रहेको छ । 
यसस्बनधी काय्णलाई अझ वयर्लसथत र लनयलमत गन्न 
अलभप्रायले यस मनरिालयको पहलमा लर्लभनन आदशे, 
लनद्नलशका तथा नीलत जारी भई लागू भएको अर्सथा  
पलन रहेको छ । यसैअनरुूप आर्शयक पदाथ्ण लनयनरिर 
(अलधकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले लदएको 
अलधकार प्रयोग गरी एल.लप. गयासँको रातो र नीलो 
रङको लसललणडरको प्रयोग र लर्तररस्बनधी आदशे, 
२०६९ लागू भई उपभोक्ालाई सरल तथा सहज रूपमा 
गयासँको आपूलत्ण गन्न वयर्सथा लमलाइएको छ भने सयंकु् 
बजार अनगुमन लनद्नलशका, २०६९ तथा आपूलत्ण नीलत, 
२०६९ को तजु्णमा गरी आपूलत्ण वयर्सथालाई सहज पान्न 
काय्णमा स्बद्ध भई काय्ण गददै आएको अर्सथामा ररट 
लनरे्दकले यस मनरिालयसमेतलाई लर्पक्ी बनाई तयार 
गरकेो ररट लनरे्दनमा ललएको लजलकर लर्लधस्मत तथा 
तक्ण सङ्गत नदलेखएकोले ररट लनरे्दन खारजे भागी 
छ । खारजे गररपाऊँ ।

मवपक्षी मचमकतसा मवज्ान रामषट्य प्रमतष्ठानको 
मलमित जवाफ

ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान र्ीर 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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असपताल नेपालको केनद्रीय असपताल भएको, यहा ँ
ल्चलकतसा शास्त्रको सनातकोत्तर  MD/MS/MDS 
तथा DM/MCH का लर्लभनन लर्रयहरूको अधययन 
अधयापन हुने ससंथा भएकोले नेपाल सरकार 
मलनरिपरररद ्को लमलत २०७१।५।१३ र लर्भागीय 
मनरिीबाट लमलत २०७१।५।११ गतेको लनर्णयअनसुार 
.... “आ.र्. २०६४।६५ दलेख उपसर्ासथय ्चौकी, 
सर्ासथय ्चौकीहरू, प्राथलमक सर्ासथय केनद्रबाट 
अतयार्शयक लनाःशलुक सर्ासथय सेर्ा प्रदान गररदँ ै
आएकोमा यस काय्णलाई लर्सतार गददै २५ शैयास्मका 
लजलला असपतालबाट ४० प्रकारका औरधीहरू 
उपलबध गराई आइरहेको ....” भनने कुरा सर््णलर्लदतै 
छ । अताः यस ल्च.लर्.रा. प्रलतष्ठान र्ीर असपताललाई 
उक् औरधीहरू उपलबध नभएको र र्ीर असपतालको 
सेर्ा भनेको लर्शेरज्ञ सेर्ा भएकोले उक् ररट लनरे्दन 
सर्ताः खारजेभागी छ । यस प्रलतष्ठानले लमलत २०६९ 
सालमा नै ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान र्ीर 
असपताल फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन लनद्नलशका, २०६९ 
मसयौदासमेत तयार पारी यस असपताल हातालभरि 
आफनै फाम्नसी सेर्ा २४ सै घणटा सञ्चालन गन्ण 
आर्शयक जनशलक्समेत सेर्ा करारमा ललनेस्बनधी 
काय्ण पूरा भइसकेको र Seed Money (औरधी 
खररद गन्न रकम) नभएको काररले फाम्नसी सञ्चालन 
गन्ण नसलकएको र ल्च.लर्.रा. प्रलतष्ठान र्ीर असपताल 
पररसरलभरि सञ्चालन गन्ण नसलकएको हो । प्रसततु ररट 
लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  ।

मवपक्षी रामषट्य ्मानव अमधकार आयोगको मलमित 
जवाफ

रालषरिय मानर् अलधकार आयोग नागररकको 
सर्ासथयको अलधकार र उपभोक्ाका मानर् 
अलधकारहरूको सलुनलश्तताका लालग सदरै् प्रयासरत 
रहेको छ । यस आयोगले उपभोक्ाको मानर् अलधकार 
सरंक्र तथा स्बद्ध्णनको लालग अनगुमन माग्ण–

लनद्नलशका, २०६८ जारी गरकेो छ । नेपाल सरकारबाट 
लनाःशलुक रूपमा लर्तरर गन्न भनी घोलरत गररएका 
औरधीहरू असपतालहरूबाट लर्तरर भए-नभएको 
स्बनधमा यस आयोगबाट लनयलमतरूपमा अनगुमन 
गन्न काय्ण भई आएको छ । आयोगले गत रै्शाख 
मलहनाको लर्नाशकारी भूक्पपश्ात् र तयसअलघ 
गरकेो लर्लभनन लजललाको मानर् अलधकार अर्सथाको 
अनगुमनको क्रममा समेत सरकारले लनाःशलुक लर्तरर 
गन्न भलनएका औरधीहरू लनाःशलुक लर्तररका 
लालग पया्णप्त सधुार हुनपुन्न तथा औरधी भणडारको 
अर्सथासमेत वयर्लसथत हुन नसकेको पाइएको छ । 
सो स्बनधमा नेपाल सरकारको धयानाकर्णरसमेत 
गराई सलकएको छ । ररट लनरे्दनमा यस आयोगको कुन 
काय्णबाट असर परी लर्पक्ी बनाउन ुपरकेो हो, कलहकँतै 
खलेुको छैन साथै आयोगका लर्रूद्ध कुनै आदशेसमेत 
माग नगररएको अर्सथामा प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे 
हुनपुछ्ण  ।

मवपक्षी प्रधान्मनत्ी तरा ्ममनत्पररषद ्को 
काया्नलयको मलमित जवाफ

नेपाल सरकार, मलनरिपरररद ्, प्रधानमनरिी 
तथा मलनरिपरररद ्को काया्णलय सलंर्धान तथा प्र्चललत 
नेपाल कानूनको पररपालना गरी गराई कानूनी राजयको 
अर्धाररालाई साकार पान्न र नागररकका सलंर्धान 
तथा कानून प्रदत्त हक, अलधकारहरूको स्मान, 
सरंक्र र स्बद्ध्णन गददै उपभोगको सलुनलश्तता प्रदान 
गन्न कुरामा कलटबद्ध रहेको छ । जहासँ्म ल्चलकतसा 
लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान र्ीर असपतालले असपतालको 
पररसरलभरि अतयलधक भाडादर तोकी लनजी औरधी 
पसलहरू सञ्चालन गराउन बोलपरि गरी सू्चना 
प्रकाशन गरकेो भनने लर्रय छ सो स्बनधमा नेपाल 
सरकार, मलनरिपरररद ्बाट कुनै लनर्णय र्ा काम कारर्ाही 
भएको नहुदँा मलनरिपरररद ्लाई लर्पक्ी बनाउन लमलने 
दलेखदँनै ।
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जहासँ्म केनद्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
सलमलतलाई समेत लर्पक्ी बनाइएको छ मखुय सल्चर्को 
अधयक्तामा गलठत केनद्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
सलमलत उपभोक्ाको हक अलधकारको सरंक्रको 
लालग सरें्दनशील रही आर्शयक लनर्णयसमेत गरी 
काया्णनर्यनको लालग पठाइसकेको अर्सथामा केनद्रीय 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सलमलतलाई लर्पक्ी कायम 
गन्ण लमलने हुदँनै । प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  ।

मवपक्षी सवास्थय सवेा मवभागको मलमित जवाफ
प्रसततु ररट लनरे्दनमा उललेख भएबमोलजम 

यस लर्भागअनतग्णत सरोकार रहेको लर्रय सरकारले 
लन:शलुक घोररा गररएका औरधीहरू असपतालहरूमा 
पया्णप्त आपूलत्ण वयर्सथा सलुनलश्त गरी सबै असपतालका 
फाम्नसीहरूबाट लर्तररको वयर्सथा लमलाउन ु भनने 
स्बनधमा नेपाल सरकारबाट लन:शलुकरूपमा उपलबध 
गराउने भनी घोररा गररएका औरधीहरू अलर्ल्ब 
स्बलनधत असपताल र लनकायहरूमा आपूलत्ण गन्णको 
लालग यस लर्भागबाट खररद प्रलक्रया सञ्चालन 
भइसकेको र उक् औरधीको लालग कानूनको लनधा्णररत 
लर्लध र प्रलक्रया पूरा गरी खररद स्झौता हुन र आपूलत्ण 
हुन लगभग अरू तीन ्चार मलहना लागने भएको हुदँा 
उक् औरधीहरू आपूलत्ण हुन लागने उक् समयलाई 
खयाल गरी स्बलनधत असपताल र लनकायहरूमा 
उक् औरधीहरू अभार् हुन नलदन र आपूलत्ण गन्णको 
लालग बजेट लर्लनयोजन गररएको हुदँा सर््णसाधारर 
नागररकको सर्ासथयको खयाल राखद ै यस लर्भागले 
आफूलाई तोलकएको काम कारर्ाही गरररहेकोले प्रसततु 
ररट लनरे्दन खारजेभागी छ ।

मवपक्षी नपेाल सरकार, सवास्थय तरा जनसखंया 
्मनत्ालय,  औषधी वयवसरा मवभागको मलमित 
जवाफ

रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१ को बुदँा 

नं. ७.१.१४ मा असपतालहरूले आफनै सर्ालमतर्को 
फाम्नसीमाफ्ण त सेर्ा लदने वयर्सथा लमलाइने छ भनने 
वयर्सथा भएको र असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, 
२०७० को प्रसतार्ना तथा बुदँा नं. १० मा बजार 
मूलयभनदा असपतालले लबक्री गन्न मूलय कम हुनपुछ्ण  
भनने वयर्सथा तथा सर्ासथय ससंथा सथापना 
सतरोननती मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७० को 
दफा १६ (९) बमोलजम असपताल हातालभरि फाम्नसी 
सेर्ा लनद्नलशका, २०७० बमोलजम गनु्णपन्न भनन 
प्रार्धान भएको सर््णलर्लदतै रहेको बेहोरा स्मालनत 
अदालतसमक् अनरुोध छ । 

ल्चलकतसा लर्ज्ञान प्रलतष्ठान र्ीर असपतालले 
सटर कोठा भाडास्बनधी बोलपरि आह्ान गरी 
लमलत २०७२।०२।०७ मा सू्चना प्रकालशत गरी 
सटर नं. १ दलेख १४ नं. का सटर र ओलपडी भर्न 
तलको कोठा १ गरी १५ र्टा कोठाहरूलाई भाडामा 
लदनेस्बनधी सू्चना प्रकालशत गरकेो भननेतफ्ण  यस 
लर्भागको कुनै पलन सरोकार नरहेको र प्र्चललत 
औरधीस्बनधी कानूनबमोलजम यस लर्भागले समय 
समयमा नेपालका स्पूर्ण लजललाहरूमा अनगुमन गरी 
प्र्चललत कानूनलर्परीत भएको पाइएमा कारर्ाही गददै 
आइरहेकोले प्रसततु ररट लनरे्दन खारजे हुनपुछ्ण  ।

मवपक्षी वामरजय तरा आपूमत्न वयवसरापन मवभागको 
मलमित जवाफ

र्ीर असपतालले सटर भाडामा लददँा बोलपरि 
आह्ान गरी उपभोक्ाको लहतको लालग कानूनी प्रलक्रया 
परुयाएको लनरे्दककै लनरे्दनबाट खलुन आएकाले 
लनरे्दनले उललेख गरअेनसुार ठगी भयो भनन लमलने 
अर्सथा दलेखदँनै । तयसैगरी सटर भाडामा लदएकै 
कारर सशुासनको अभार् भयो, अनगुमन लनयमन 
भएन, गरुसतरहीन सामान लबक्री भयो भनने लर्पक्ीको 
भनाई तक्ण सङ्गत दलेखन आएन । 

लर्पक्ीले औरधी लबक्री गदा्ण ठगी भयो, 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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कालोबजारी भयो, ्चकवो मूलय भयो, गरुसतरहीन 
औरधी भयो भनी उललेख गनु्णभएको छ । सो कुरा सटर 
भाडासगँ स्बलनधत नै दलेखदँनै । लकनभने उललललखत 
कुराहरू लनयमन गन्न छुटै्ट ऐन कानूनहरू मौजदु छन् । 
उपभोक्ा सरंक्र ऐन, २०५४ को दफा ६(१) अनसुार 
उपभोक्ाको स्पलत्तमा हालन परुयाउने गरी हुने सेर्ाको 
लबक्री लर्तररबाट सरुलक्त हुन पाउने अलधकार र 
अनलु्चत वयापाररक लक्रयाकलाप र मूलयबार ेससूुल्चत र 
सरंलक्त हुन पाउने उपभोक्ाको अलधकारप्रलत र्ालरजय 
तथा आपूलत्ण वयर्सथापन लर्भाग सदा स्ेचत छ । अताः 
ररट लनरे्दन खारजे भागी छ । खारजे गररपाऊँ ।

मवपक्षी सवास्थय तरा जनसखंया ्मनत्ालयको 
मलमित जवाफ

नेपाल सरकारले स्पूर्ण सरकारी सर्ासथय 
ससंथामा आफनो फाम्नसी राखने नीलतबमोलजम सबै 
असपतालमा तदनरुूप वयर्सथा सरुू गररसकेको हुदँा 
सोहीबमोलजम लनरे्दकको माग स्बोधन हुने हुदँा 
लनरे्दन लजलकर खारजे भागी छ । नेपाल सरकारको 
नीलतबमोलजमका लन: शलुक  औरधी सबै सर्ासथय 
ससंथाबाट उपलबध गराई रहेको र तयसता औरधी 
क्रमशाः थप गददै अनततोगोतर्ा सर्ासथय लर्मामाफ्ण त 
सर्ासथय सेर्ा सञ्चालन गन्न कामसमेत सरुू गररसकेको 
सनदभ्णमा लनरे्दकका सबै दाबी खारजे भागी छ खारजे 
गररपाऊँ ।

यस अदालतको अनतरर्म आदेश
यसमा रालषरिय सर्ासथय लनलत, २०७१ 

को ररनीलतअनतग्णत १.१४ मा असपतालले आफनै 
सर्ालमतर्को फाम्नसीमाफ्ण त सेर्ा लदनपुन्न वयर्सथा 
भएको दलेखनछ । असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, 
२०७० को प्रसतार्नाबाट पलन असपतालकै आफनो 
फाम्नसी हुनपुन्न उदेशय रहेको दलेखनछ । सर्ासथय 
तथा जनसखंया मनरिालयको लमलत २०७०।७।२५ 

को आ.र्.२०७०।०७१ ्च.नं.२/५१७ को पररपरिबाट 
असपतालले आफनै फाम्नसी राखन ु पन्न भनने 
दलेखएको छ । तर असपतालहरूमा बालहरी वयापाररक 
फाम्नसीहरूलाई भाडामा लदई महगँो मूलयको मारमा 
जनसाधाररहरू पन्ण गएको तथय ररट लनरे्दकले 
औरधी खररद गरकेो रलसदको आधारबाट लजलकर 
ललएको पाइयो । पनुाः लमलत २०७२।२।१७ को बोलपरि 
सू्चनाबाट औरधी पसल ठे्कामा लदने काय्ण हुन 
गएमा जनसाधाररलाई पन्न औरधीको महगँो मूलयको 
समसया बढ्ने र्ा यथार्त् नै रहने लसथलत हुन पगुछ । 
तसथ्ण रालषरिय सर्ासथय नीलत तथा असपताल फाम्नसी 
लनद्नलशकाअनरुूप लर्पक्ी असपतालले आफनै फाम्नसी 
राखन ु पन्न भएको हुदँा, आफनै फाम्नसी राखी सेर्ा 
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोलरत औरधी लन: शलुक 
लर्तररको वयर्सथा नगरसे्म लमलत २०७२।२।७ 
को टेणडर सू्चनाअनरुूप कुनै करार र्ा टेणडर गरी 
र्ा लमलत २०७२।४।१ दलेख कुनै तररकाले अरूको 
फाम्नसी असपतालको पररसरलभरि नराखन ु र्ा राखन 
नलगाउन ुभनी ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान र्ीर 
असपताल, महाबौद्धको नाममा अनतररम आदशे जारी 
गररलदएको छ । 

साथै प्रतयथकी सर्ासथय सेर्ा लर्भाग, 
सर्ासथय तथा जनसखंया मनरिालयको हकमा पलन 
रालषरिय नीलत तथा असपताल फाम्नसी लनद्नलशका तथा 
मनरिालयको लमलत २०७०।७।२५ को पररपरिअनसुार 
ततकाललाई यो लनरे्दनको टुङ्गो नलागेस्मको लालग 
सबै असपतालहरूमा असपतालबाट फाम्नसी सेर्ा 
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोलरत लन:शलुक औरधी 
सबै असपतालहरूबाट लर्तररको वयर्सथा नगरसे्म 
कुनै पलन बालहरी वयलक्लाई भाडा र्ा ठे्कामा फाम्नसी 
आफनो हातालभरि खोलन लदने काम नगनु्ण  नगराउन ु
भननेसमेतको अनतररम आदशे जारी गररलदएको छ । 
सोको सू्चना लर्पक्ीहरूलाई लदई लनयमानसुार पेस 
गनु्ण  भनी लमलत २०७२।३।१३।१ को यस अदालतको 



333

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

आदशे ।

कानून वयवसायीहरूको बहस मजमकर
लनयमबमोलजम पेसी सू्चीमा ्चढी लनर्णयको 

लालग यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रसततु ररट 
लनरे्दनमा लनरे्दकको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  
अलधर्क्ाहरू श्ी जयोलत बालँनया, श्ी ्चनद्र लसर्ाकोटी 
र श्ी कुमारी खरलेले लर्पक्ी ल्चलकतसा लर्ज्ञान 
प्रलतष्ठान असपतालले सटर भाडास्बनधी सू्चना 
प्रकाशन गरी लनजी औरधी पसल सञ्चालन गन्णको 
लालग प्रलतषपधा्ण गराउने काय्णले असपताल आफूले 
औरधी पसल सञ्चालन नगन्न र लबरामीलाई औरधी 
उपलबधताको लालग लनजी औरधी पसलहरूलाई 
असपताल पररसरलभरि प्ररे्श गराउने अर्सथा सजृना 
भएको छ । र्ीर असपतालको यस काय्ण रालषरिय 
सर्ासथय नीलत, २०७१, असपताल फाम्नसी लनद्नलशका, 
२०७०, सर्ासथय ससंथा सथापना सतरोननलत 
मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७० को लर्परीत छ । 
र्ीर असपतालले फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन गन्णको लालग 
फलन्ण्चर क्पयटुरसलहतको आर्शयक पूर्ा्णधारको लालग 
ख्च्ण गररसकेको अर्सथामा हाल फाम्नसी सञ्चालन 
गन्णको लालग टेणडर आह्ान गनु्णपन्न कुनै कारर 
छैन । अताः लर्पक्ी र्ीर असपतालले लमलत २०७२।२।७ 
मा प्रकाशन गरकेो बोलपरिस्बनधी सू्चना बदर गरी 
लनरे्दन मागबमोलजमको आदशे जारी गनु्णपछ्ण  भनी 
बहस गनु्णभयो ।

तयसैगरी लर्पक्ी ल्चलकतसा लर्ज्ञान रालषरिय 
प्रलतष्ठान, र्ीर असपतालको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  
अलधर्क्ा श्ी पूलर्णमा गरुागाईले प्रलतष्ठानले लमलत 
२०६९ सालमा नै फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन लनद्नलशका, 
२०६९ को मसयौदासमेत तयार पारकेो लथयो भने 
असपताल हातालभरि आफनै फाम्नसी सेर्ा २४ सै घणटा 
सञ्चालन गन्ण आर्शयक जनशलक्को समेत सेर्ा 
करारमा ललनेस्बनधी काय्ण पूरा भइसकेको अर्सथा 

छ । औरधी खररद गन्न रकम नभएको काररले मारि 
फाम्नसी सञ्चालन गन्ण नसलकएको हो । ररट लनरे्दन 
खारजे हुनपुछ्ण  भनी बहस गनु्णभयो ।

तयसैगरी अनय लर्पक्ीहरूको तफ्ण बाट 
उपलसथत लर्द्ान्  सहनयायालधर्क्ा श्ी शयामकुमार 
भट्टराईले औरधीको लबक्री लर्तररलाई वयर्लसथत र 
लनयलमत बनाउनको लालग सरकारले लर्लभनन आदशे, 
लनद्नलशका तथा नीलतहरू जारी गरकेो अर्सथा छ । 
र्ीर असपतालले  औरधी पसलको सञ्चालन गन्णको 
लालग सटर भाडामा लदने स्बनधमा गरकेो बोलपरि 
आह्ानको हकमा नेपाल सरकार तथा यसअनतग्णतका 
मनरिालय र लर्भागहरूको कुनै सरोकार रहेको छैन 
भने सरकारले समय समयमा नेपालका स्पूर्ण 
लजललाहरूमा अनमुगन गरी प्र्चललत कानूनलर्परीत 
भएमा कारर्ाहीसमेत गररआएको छ । नागररकहरूलाई 
सलुभरूपमा गरुसतरीय औरधी लर्तरर गन्ण नेपाल 
सरकार प्रलतबद्ध रहेको हुदँा लनरे्दकको मागबमोलजमको 
आदशे जारी गनु्णपन्न होइन भनी बहस गनु्णभयो ।

यस अदालतको ठहर
उपयु्णक् तथय र बहस लजलकर रहेको प्रसततु 

ररट लनरे्दनसाथ सलंगन लमलसल कागजातको अधययन 
गरी लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण यसमा लर्पक्ी ल्चलकतसा 
लर्ज्ञान रालषरिय प्रलतष्ठान असपताल (यसपलछ र्ीर 
असपताल भलनएको) सरकारी सर्लमतर्को असपताल 
भए तापलन लमलत २०७२।२।७ मा सू्चना प्रकाशन गरी 
औरधी पसल सञ्चालन गन्णको लालग सटर भाडामा 
लदने प्रयोजनको लालग बोलपरि आह्ान गरकेोले 
असपतालको उक् काय्णले नागररकहरू सरकारबाट 
वयर्सथा भएका लन: शलुक  औरधीस्बनधी सेर्ा 
सलुर्धा असपतालबाट पाउन र्लञ्चत हुनपुरकेो तथा 
्चकवो मूलयमा औरधी खररद गनु्णपरकेोले नागररकको 
सलंर्धानले प्रदत्त गरकेो सर्ासथयस्बनधी अलधकारको 
हनन हुनकुो साथै र्ीर असपतालको सटर भाडामा 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

334

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

लदने यस काय्ण रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, 
सर्ासथय ससंथा सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी 
लनद्नलशका, २०७० र असपताल फाम्नसी लनद्नलशका, 
२०७० को लर्परीत समेत रहेकोले सटरहरू भाडामा 
लदने स्बनधमा भएका स्पूर्ण काय्णहरू उतपे्रररको 
आदशेले बदर गरी असपताल हातालभरि लनजी  औरधी 
पसलहरू सञ्चालन हुन नलदनको लालग उपयकु् 
आदशे जारी गररपाउ ँभनने मखुय लनरे्दन माग रहेको 
दलेखनछ । तयसैगरी लर्पक्ीहरूको लललखत जर्ाफको 
अधययन गरी हेदा्ण  नागररकहरूलाई सलुभ र सहज 
तररकाबाट औरधीको सेर्ा उपलबध गराउन सरकार 
प्रलतबद्ध छ । र्ीर असपतालले आफनो हातालभरैि आफँैले 
औरधी पसल सञ्चालन गन्णको लालग आर्शयक 
जनशलक् सेर्ा करारमा ललने काय्ण पूरा भइसकेको छ 
भने  औरधी खररद गन्न रकम नभएको काररले फाम्नसी 
सञ्चालन गन्ण नसलकएको हो भनी लजलकर ललएको 
दलेखनछ । उपयु्णक् तथय र बहस लजलकर रहेको प्रसततु 
ररट लनरे्दनमा दहेायका प्रश्नहरूको स्बनधमा लनर्णय 
गनु्णपन्न दलेखयो ।

(१) र्ीर असपतालको क्पाउनड हातालभरि रहेका 
सटरहरू लनजी औरधी पसलहरूलाई भाडामा 
लदने काय्ण नागररकको सर्ासथयस्बनधी 
अलधकारको प्रलतकूल तथा रालषरिय सर्ासथय 
नीलत, २०७१, सर्ासथय ससंथा सथापना 
सतरोननती मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, 
२०७० र असपताल फाम्नसी लनद्नलशका, 
२०७० को लर्परीत छ र्ा छैन?

(२) लनरे्दकको मागबमोलजमको आदशे जारी 
गनु्णपन्न हो र्ा होइन?

२. र्ीर असपतालको क्पाउनड हातालभरि 
रहेका सटरहरू लनजी औरधी पसलहरूलाई भाडामा 
लदने काय्ण नागररकको सर्ासथयस्बनधी अलधकारको 
प्रलतकूल तथा रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, 

सर्ासथय ससंथा सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी 
लनद्नलशका, २०७० र असपताल फाम्नसी लनद्नलशका, 
२०७० को लर्परीत छ र्ा छैन भनने पलहलो प्रश्नको 
स्बनधमा लर््चार गनु्ण पूर््ण लर्पक्ी र्ीर असपताल 
सरकारी सर्ालमतर्मा रहेको असपताल भएकोले 
नागररकलाई सरल र सहज रूपमा  औरधीको लबक्री 
लर्तरर गन्ण राजयको के कसतो दालयतर् रहेको हुनछ 
तथा यसले नागररकको सर्ासथयस्बनधी अलधकारमा 
कसतो प्रभार् पाछ्ण  भनने सैद्धालनतक प्रश्नको सलंक्प्त 
लर्रे््चना गनु्ण  र्ाञछनीय हुने दलेखनछ । 

३. नागररकलाई सर््णसलुभरूपमा औरधीको 
लबक्री लर्तरर गन्न काय्ण नागररकको सर्ासथयस्बनधी 
अलधकारसगँ अनयोनयालश्तरूपमा जोलडएको लर्रय हो । 
सर्सथ भएर बाचँन पाउन ुहरके मालनसको नैसलग्णक हक 
हो र हाम्ो सनदभ्णमा हेदा्ण  सर्ासथयस्बनधी अलधकारलाई 
सलंर्धानले नै मौललक हकको रूपमा वयर्सथा गरकेो 
छ । प्रसततु ररट लनरे्दन दायर हुदँाको समयमा लर्द्यमान 
नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा १६(२) 
ले प्रतयेक नागररकलाई राजयबाट कानूनमा वयर्सथा 
भएबमोलजम आधारभूत सर्ासथय सेर्ा लनाःशलुक रूपमा 
पाउने हक हुनेछ भनी वयर्सथा गरकेोमा हाल लर्द्यमान 
नेपालको सलंर्धानले यस स्बनधमा लर्सततृरूपमा 
थप वयर्सथा गददै धारा  ३५ मा प्रतयेक नागररकलाई 
राजयबाट आधारभूत सर्ासथय सेर्ा लन: शलुक प्राप्त 
गन्न हक हुनेछ र कसैलाई पलन आकलसमक सर्ासथय 
सेर्ाबाट र्लञ्चत गररने छैन, प्रतयेक वयलक्लाई आफनो 
सर्ासथय उप्चारको स्बनधमा जानकारी पाउने 
हक हुनेछ, प्रतयेक नागररकलाई सर्ासथय सेर्ामा 
समान पहु्ँचको हक हुनेछ तथा प्रतयेक नागररकलाई 
सर्चछ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहु्ँचको हक 
हुनेछ भनने वयर्सथा गरकेो छ । तयसैगरी लर्लभनन 
अनतरा्णलषरिय मानर् अलधकार कानूनले पलन वयलक्को 
सर्ासथयस्बनधी अलधकारलाई मानर् अलधकारको 
रूपमा वयर्सथा गरकेा छन् । मानर् अलधकारस्बनधी 
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लर्श्वयापी घोररापरि,१९४८ ले सर्ासथयस्बनधी 
अलधकारको स्बनधमा अलग वयर्सथा नगरकेो भए 
तापलन धारा २५(१) मा प्रतयेक वयलक्लाई आफनो 
पररर्ारको सर्ासथय र कलयारको लालग खाद्यानन, 
कपडा, आर्ास र औरधोप्चारको सलुर्धा र आर्शयक 
सामालजक सेर्ाहरू प्राप्त गन्न अलधकार रहेको हुनछ 
भनने वयर्सथा गरकेो छ भने आलथ्णक,सामालजक तथा 
सासँकृलतक अलधकारस्बनधी अनतरा्णलषरिय प्रलतज्ञापरि, 
१९६६ मा यस स्बनधमा केही लर्सततृ वयर्सथा गददै 
धारा १२(१) मा प्रसततु प्रलतज्ञापरिका पक् राषरिहरू 
प्रतयेक वयलक्को शारीररक र मानलसक सर्ासथयको 
उच्चतम प्रापय सतरको उपभोग गन्न अलधकार सर्ीकार 
गद्णछन् भनी उललेख गररएको छ । यसरी नागररकको 
सर्ासथयस्बनधी अलधकारलाई लर्लभनन अनतरा्णलषरिय 
कानून तथा नेपालको सलंर्धानले समेत आधारभूत 
मौललक हकको रूपमा वयर्सथा गरकेो छ । 

४. सर्ासथयस्बनधी अलधकार नागररकहरू 
सकेस्म बढी सर्सथ रहन स्ने र्ातार्ररको 
प्रतयाभूलत हो जसअनतग्णत सर्ासथयस्बनधी सर्तनरिता 
(Freedom) र सर्ासथयस्बनधी हक र्ा दाबी 
(Entitlement) दरैु् पद्णछ । औरधीमा नागररकको 
पहु्ँचको लर्रय सर्ासथयस्बनधी हक र्ा दाबीको लर्रय 
हो । अकवो शबदमा भनदा सहज र सर््णसलुभरूपमा 
नागररकले गरुसतरीय औरधी पाउन ुपछ्ण  भनने लर्रय 
सर्ासथयस्बनधी अलधकारअनतग्णत नागररकको 
हक हो । रोगको लनयनरिर, रोकथाम र उप्चार गरी 
मानर् जीर्नलाई सर्सथ राखनको लालग औरधीको 
महत्र्पूर्ण भूलमका हुने भएकोले औरधीमा नागररकको 
पहु्ँचको अलधकार सर्ासथयस्बनधी अलधकारकै एउटा 
अलभनन पाटो (Facet) हो । यसै स्बनधमा सयंकु् 
राषरि सघंको आलथ्णक, सामालजक तथा सासँकृलतक 
सलमलतले सन् २००० मा जारी गरकेो लटपपरी नं. 
१४ मा सर्ासथयस्बनधी अलधकारको वयाखया गददै 
सर्ासथयस्बनधी अलधकारका लर्लभनन आयामहरू हुने 

जसमधये सर्ासथय ससंथाहरूबाट उपलबध सार््णजलनक 
र सर्ासथय हेर्चाह सेर्ा, र्सत ुतथा सेर्ाहरूको साथै 
काय्णक्रमहरू पया्णप्त मारिामा उपलबध हुनपुन्न, सर्ासथय 
सलुर्धा, र्सत ु तथा सेर्ाहरू सबैलाई लर्ना भेदभार् 
उपलबध हुनपुन्न, सर्ासथय सेर्ा सलुर्धाहरू रै्ज्ञालनक 
तथा सर्ासथयको दृलष्टकोरले उपयकु् र गरुसतरीय 
हुनपुन्न, दक् जनशलक् उपलबध हुनपुन्न, रै्ज्ञालनकरूपमा 
प्रमालरत तथा ्याद नलसलद्धएका औरधी तथा 
उपकररहरू हुनपुन्न लगायतका लर्रयहरूलाई 
उललेख गरकेो छ । औरधीमा नागररकको पहु्ँचको 
लर्रय सर्ासथयस्बनधी अलधकारकै एउटा 
अङ्ग हो भनी लर्लभनन दशेको अदालतले समेत 
वयाखया गरकेो पाइनछ । उदाहररको लालग दलक्र 
अलरिकाको सरैं्धालनक अदालतले Minister of 
Health Vs. Treatment Action Campaign 
 भएको मदुामा औरधीमा नागररकको पहु्ँचको लर्रय 
नागररकको सर्ासथयस्बनधी अलधकारको एक अशं हो 
भनने वयाखया गददै ए्च.आई.भी.एड्स पीलडत आमाबाट 
बच्चामा सो रोग सकं्रमर हुन नलदनको लालग आर्शयक 
पन्न Nevirapine नामक औरधी नागररकलाई 
सर््णसलुभरूपमा उपलबध गराउन ु भनी सरकारलाई 
आदशे जारी गरकेो लथयो । यसरी नागररकको 
औरधीस्मको पहु्ँचको अलधकार नागररकको 
सर्ासथयस्बनधी मौललक हककै एउटा पाटो भएकोले 
नागररकलाई सर्ासथयस्बनधी अलधकारको प्रतयाभूत 
गन्णको लालग राजयले औरधीको लबक्री लर्तररलाई 
सहज, प्रभार्कारी र सर््णसलुभ बनाउनपुछ्ण  र 
नागररकहरूले सर््णसलुभ र प्रभार्कारी तर्रबाट 
 औरधी प्राप्त गरकेा छन् भनने कुराको सलुनलश्तता गन्न 
दालयतर् राजयमा रहेको हुनछ । सलंर्धानले नै प्रतयाभूत 
गरकेो यसप्रकारको सेर्ा सलुर्धा प्रदान गन्न क्रममा 
कुनै पलन प्रकारको एकालधकारर्ाद, नाफाखोरी र्ा 
अनय प्रकारको असर्सथ प्रलतषपधा्ण कायम गररनछ भने 
तयसतो अभयास सलंर्धानलर्परीत त हुनछ नै सलंर्धानले 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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पररकलपना गरकेो लोककलयारकारी राजयको 
्चरररिको समेत लर्परीत हुनछ । अताः औरधी जसतो 
नागररकको सर्ासथयस्बनधी अलधकारसगँ प्रतयक् 
जोलडएको र्सतकुो लबक्री लर्तररमा राजयले पया्णप्त 
सार्धानी अपनाउन ु पछ्ण  र यस स्बनधमा राजयका 
लक्रयाकलापहरू पूर्णरूपमा जनलहत र लोककलयारमा 
आधाररत हुनपुछ्ण  ।

५. उपयु्णक् सैद्धालनतक कोरबाट अब र्ीर 
असपतालको क्पाउनड हातालभरि रहेका सटरहरू 
लनजी औरधी पसलहरूलाई भाडामा लदने काय्ण 
नागररकको सर्ासथयस्बनधी अलधकारको प्रलतकूल 
तथा रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, सर्ासथय ससंथा 
सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, 
२०७० र असपताल फाम्नसी लनद्नलशका, २०७० को 
लर्परीत छ र्ा छैन भनने पलहलो प्रश्नको स्बनधमा 
लर््चार गरौं । ररट लनरे्दकले लनरे्दनमा र्ीर असपतालले 
लनजी  औरधी पसललाई सटर भाडामा लदने काय्ण 
गना्णले  सर््णसाधारर नागररकले ्चकवो मूलयमा  औरधी 
खररद गनु्ण  परकेो कुरालाई प्रमखुताको साथ उठाएको 
दलेखनछ । लनरे्दकले उक् लजलकरलाई पलुष्ट गन्णको 
लालग र्ीर असपतालको पररसरलभरि ओलपडी भर्न 
तल लनजी के्रिबाट सञ्चाललत फाम्नसी तथा मनमोहन 
कालड्णयोथेरालसक भासकुलर एनड रिानसपलानटेसन 
सेनटर महाराजगञजले असपताल हातालभरि असपताल 
आफँैले सञ्चालन गरकेो फाम्नसीले लबक्री गरकेो 
औरधीको मूलय तलुना गददै तलुनातमक ताललका तथा 
उक् सथानमा खररद गरकेो औरधीको रलसदसमेत 
लमलसलसाथ सलंगन गरकेो दलेखनछ । लनरे्दकले 
उललेख गरकेो उक् ताललका हेदा्ण Atorvastatin १० 
mg नामक औरधीको मूलयमा ९१.५% स्म मूलय 
फरक परकेो अर्सथा दलेखनछ भने अनय  औरधीहरूको 
मूलयमा पलन ठूलो अनतर रहेको दलेखनछ । जसबाट 
एकै खालको  औरधी एउटै लजललालभरि लबक्री लर्तरर 
गदा्णसमेत असपताल आफँैले लबक्री गदा्ण थोर ैमूलय पन्न 

र लनजी  औरधी पसलले लबक्री गदा्ण ्चकवो मूलय पन्ण 
जाने दलेखयो । यसरी असपताल आफँैले  औरधी पसल 
सञ्चालन नगरी लनजी औरधी पसललाई भाडामा लदने 
काय्णले नागररकहरूले अनाहकमा ्चकवो मूलय लतनु्णपन्न 
बाधयता सजृना भएको दलेखनछ ।

६. औरधीको मूलयले नागररकको 
औरधीस्मको पहु्ँचको अर्सथालाई प्रभार् 
पाछ्ण  । औरधीस्म नागररकको पहु्ँचको तातपय्ण  औरधी 
उपलबध हुन ु मारि होइन । उपलबध भएका  औरधी 
नागररकले खररद गन्ण स्छन् र्ा स्दनैन् तथा 
 औरधी खररद गदा्ण कुनै अलतररक् मूलय नागररकले 
बेहोनु्ण  पछ्ण  र्ा पददैन भनने प्रश्नको सापेक्तामा नागररकको 
 औरधीस्मको पहु्ँचको अर्सथालाई हेररन ुपन्न हुनछ । 
प्रभार्कारी उप्चारको लालग सही औरधी, सही मारिामा, 
सही तररकाले, सही अर्लधलभरि, सही मूलयमा सेर्न / 
प्रयोग गन्ण आर्शयक हुनछ । अझ हाम्ो जसतो मलुकु जहा ँ
जनसखंयाको ठूलो लहससा गररबीको रखेामलुन रहेको 
छ तयहा ँत  औरधीको मूलयले यसको उपलबधतालाई 
अझ बढी प्राभार् पाछ्ण  । औरधी पसल सञ्चालन 
गन्णको लालग असपताल आफँैसगँ जगगा र भर्न हुने 
तर असपताल आफँैले औरधी पसल सञ्चालन नगरी 
लनजी  औरधी पसल सञ्चालन गन्ण लदएको काररले 
नागररकहरूले थप वययभार बेहोनु्ण  परी ्चकवो मूलयमा 
 औरधी खररद गनु्णपन्न पररलसथलतको सजृना हुनछ भने 
यो काय्ण नागररकको सर्ासथयस्बनधी हकको लर्परीत 
नै हुन जानछ । तयसैगरी असपताल आफँैले फाम्नसी 
सेर्ा सञ्चालन नगदा्ण सरकारले नागररकहरूलाई 
लन: शलुक लर्तरर गन्न औरधीहरू समेत नागररकले 
प्राप्त गन्न सलुनलश्तता रहदँनै । सरकारले लन:शलुक गन्न 
भलनएका औरधीहरूको  लर्तरर सरकारी लनकायबाट 
नै गररनपुछ्ण  । नागररकलाई लन:शलुक लर्तरर गन्न 
भनी सरकारले खररद गरकेा औरधीहरू केर्ल लनजी 
औरधी पसलमा मारि पाउन सलकने अर्सथा लसजनृा 
हुनछ भने नालगरकले ती औरधीहरू लन:शलुक नै प्राप्त 
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गर ेभनी लर्श्सत हुन सलकने अर्सथा रहदँनै ।
७. लर्पक्ी र्ीर असपतालले पेस गरकेो 

लललखत जर्ाफमा असपतालले २४ घणटानै फाम्नसी 
सेर्ा सञ्चालन गन्णको लालग जनशलक् करारमा ललने 
काम भइसकेको तर औरधी खररद गन्णको लालग 
आर्शयक रकमको अभार्मा फाम्नसी सेर्ा सञ्चालन 
गन्ण नसलकएको भनने लजलकर ललएको दलेखनछ । यस 
स्बनधमा लर््चार गदा्ण सलंर्धानले आधारभूत सर्ासथय 
सेर्ा लन: शलुक प्राप्त हुनेछ भनी वयर्सथा गरकेोमा 
आलथ्णक स्ोतको अभार् दखेाई सर्ासथय सेर्ा जसतो 
नागररकको मौललक हकको लर्रयबाट राजय पलनछन 
लमलदनै । सर्ासथयस्बनधी अलधकारअनतग्णतको 
नागररकको  औरधीस्म पहु्ँचको अलधकार 
सकरातमक प्रकृलतको अलधकार (Positive rights)  
हो जसको काया्णनर्यन गन्णको लालग राजयले लनलश्त 
काय्णहरू (Action) गनु्णपछ्ण  । नकारातमक प्रकृलतको 
अलधकारको (Negative Rights) काया्णनर्यनमा 
राजयको अहसतके्प नै पया्णप्त हुनछ । उदाहररको लालग 
नागररकको सर्तनरिताको अलधकारको प्रतयाभूत गन्णको 
लालग राजयले नागररकको सर्तनरितामा हसतके्प नगदा्ण 
पगुछ तर सकरातमक प्रकृलतको अलधकार काया्णनर्यनको 
लालग आर्शयक र उपयकु् कदमहरू ्चालनपुछ्ण  । 
सर्ासथयस्बनधी अलधकार नागररकलाई प्रदान गनु्णको 
अथ्ण तयसको प्रतयाभूत गन्न कत्णवय राजयमा रहेको 
हुनछ र राजयले आफूसगँ उपलबध स्ोत साधनको 
अलधकतम उपयोग गरी स्पूर्ण समलु्चत उपायहरू 
अपनाई यो अलधकारलाई वयर्हाररकरूपमा काय्णनर्यन 
गददै जाने गरी कदमहरू ्चालन ुपछ्ण  । सलंर्धानले मौललक 
हकको रूपमा वयर्सथा गरकेा अलधकारहरू सलंर्धानले 
नागररकसमक् गरकेा र्ा्चा हुन् जसको काया्णनर्यन 
गरी नागररकलाई सोको प्रतयाभूलत लदलाउने दालयतर् 
राजयको हो । र्ीर असपतालसगँ जलत रकम ततकाल 
उपलबध छ सोको आधारमा सेर्ा सञ्चालन गनु्णपछ्ण  
र आर्शयक रकमको लालग सरकारसगँ समनर्य गरी 

वयर्सथा गनु्णपछ्ण  । रकमको अभार् दखेाई औरधीको 
लर्तरर जसतो जनसाधाररको सर्ासथयस्बनधी हक 
जोलडएको लर्रयमा र्ीर असपताल जसतो सरकारी 
लनकायले लज्मेर्ारीबाट पनछन लमलने दलेखएन । अताः 
औरधी लकनने रकमको अभार्मा र्ीर असपतालले २४ 
घणटा नै फाम्नसी सेर्ा लदन नसकेको भनने लजलकरसगँ 
यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

८. र्ीर असपताल जसतो सरकारी 
असपतालले आफूले  औरधी पसल सञ्चालन नगरी 
लनजी  औरधी पसल सञ्चालन गन्ण लददँा नागररकको 
सर्ासथयसगँ स्बलनधत अनय पक्हरूमा समेत 
नकारातमक असर पन्ण जाने दलेखनछ । फाम्नसी सेर्ा 
असपताल सेर्ाकै एक अलभनन अङ्ग हो । असपताल 
नलजक फाम्नसी सञ्चालन गररनलेु मारि असपतालले 
फाम्नसी सेर्ा लदएको भनी मानन लमलदनै । तयसरी 
सञ्चालन गररने  औरधी पसलहरूमा दक् जनशलक्को 
वयर्सथा हुनपुछ्ण  भने असपतालको इमज्ननसी सेर्ा जसतै 
२४ घणटा नै खलुला हुनपुन्न तथा औरधीको आपूलत्ण, 
मूलय, गरुसतर र नापतौलमा अनयथा भएको छैन भनने 
सलुनलश्तता असपतालले लदन स्न ुपछ्ण  । असपतालको 
पररसरलभरि लनजी  औरधी पसल सञ्चालन गदा्ण 
यसको वयर्सथापनको लज्मेर्ारी पलन लनजी  औरधी 
लबके्रताले नै पाउने हुनछ जसले गदा्ण असपतालले 
नागररकलाई गरुसतरीय सर्ासथय सेर्ा लदनको लालग 
आर्शयक पन्न यसप्रकारका मापदणडहरू पूरा हुनछन् 
भनने कुराको सलुनलश्तता हुन स्दनै । असपतालले 
आफनो पररसरलभरिका सटरहरू भाडामा लदई लनजी 
औरधी लबके्रतालाई पसल खोलन लददँा असपताल 
वयर्सथापनलाई केही आ्दानी त होला तर सर्ासथय 
सेर्ा जसतो नागररकको मौललक हकसगँ स्झौता 
गरी गररने यसता लक्रयाकलापहरू लोककलयारकारी 
राजयको अर्धारराको समेत लर्परीत हुनछ ।

९. औरधी सेर्ा नागररकको सर्ासथयस्बनधी 
अलधकारकै एउटा पाटो भएकोले यसको लबक्री 

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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लर्तररलाई सहज र प्रभार्कारी बनाउनको लालग 
नेपाल सरकारले के कसतो नीलतगत वयर्सथा गरकेो छ 
र र्ीर असपतालले आफनो पररसरलभरि लनजी औरधी 
पसल सञ्चालन गन्णको लालग सटर भाडामा लदने 
काय्णले नेपाल सरकारले अर्ल्बन गरकेो नीलतको 
उललङ्घन हुनछ र्ा हुदँनै भनने स्बनधमा लर््चार 
गरौं । सर्ासथय सेर्ाको स्बनधमा नेपाल सरकारले 
जारी गरकेो रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१ को 
ररनीलत नं.१.१४ मा असपतालहरूको आफनै 
सर्ालमतर्को फाम्नसी सेर्ा लदने र औरधी लर्तररमा 
योगयता प्राप्त फाम्नसी जनशलक्माफ्ण त लबरामीहरूलाई 
औरधी लर्तरर गन्न वयर्सथा लमलाइनेछ भनने उललेख 
गरकेो दलेखनछ । जसबाट नेपाल सरकारको मूल 
सर्ासथय नीलतमै असपतालहरूको आफनै सर्ालमतर्को 
फाम्नसी हुने कुरालाई पररकलपना गरकेो दलेखनछ । 
तयसैगरी असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, २०७० 
को प्रसतार्नामा ...रोगको िसिचान भएिस् असिकांश 
असितालमा आफनै फामनेिरी नभएको कारणले सबरामरीले 
पे्रससक्प्िनमा लेसखएको  औषिरी त्ा औषिरीजनय 
िामग्री असिताल बासिरको औषिरी ििलबाट सकननु 
िनने अिस्ा िुन् ।... असितालकै फामनेिरीबाट औषिरी 
त्ा औषिरीजनय िामग्री सबक्ी गदा्गकै अिस्ामा 
औषिरी त्ा औषिरीजनय िामग्री अगासड राखरी 
सबरामरीलाई िोको िेिन / प्रयोग सिसि र अनय आिश्यक 
जानकाररी सददँा औषिरी त्ा औषिरीजनय िामग्रीको 
ििरी मात्ा ििरी सकसिमले प्रयोग गन्ग िघाउ िुगद् ।... 
भनने उललेख भएको छ । यसरी लबरामीहरूलाई सलुभ, 
प्रभार्कारी एर् ंगरुसतरीय सेर्ा परुयाउने धयेयले जारी 
गररएको असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका २०७० को 
प्रसतार्नामा नै असपतालको आफनै फाम्नसी सेर्ा हुने 
कुरालाई उललेख गरकेो दलेखनछ भने उक् लनद्नलशकामा 
फाम्नसी सञ्चालन गन्णको लालग आर्शयक पन्न भौलतक 
पूर्ा्णधार तथा फाम्नसीमा गररनपुन्न काय्णहरूको लालग 
उपयकु् ठाउलँगायतका मापदणडहरूको स्बनधमा 

समेत उललेख गरकेो दलेखनछ । यसरी असपताल 
फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशकाले फाम्नसी सञ्चालनको 
लालग आर्शयक भौलतक पूर्ा्णधारको स्बनधमा 
वयर्सथा गरकेोमा नेपाल सरकार, सर्ासथय तथा 
जनसखंया मनरिालयले लमलत २०७०।७।२५ मा 
उक् लनद्नलशकालाई अलर्ल्ब काया्णनर्यन गराउने 
र सबै असपतालहरूले आफनै फाम्नसी खोली आफनै 
कम्ण्चारीहरूबाट उक् फाम्नसी सञ्चालन गन्ण वयर्सथा 
गन्ण भनी पररपरिसमेत जारी गरकेो दलेखनछ । यसको 
अलतररक् सर्ासथय ससंथा सथापना सतरोननती 
मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७० को दफा १६(९) 
ले असपताल हातालभरि  औरधी पसलको वयर्सथा 
असपताल फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, २०७० बमोलजम 
गनु्णपन्न भनने वयर्सथा गरकेो छ ।

१०. यसरी असपतालको आफनै फाम्नसी 
हुने र असपतालकै जनशलक्ले उक् फाम्नसीको 
सञ्चालन गन्न भनने नेपाल सरकारको सपसट नीलत 
रहेको दलेखनछ । उक् नीलतबमोलजम असपतालले आफँै 
फाम्नसी सञ्चालन गनु्ण  भनी नेपाल सरकार, सर्ासथय 
तथा जनसखंया मनरिालयले सर्ासथय ससंथाहरूमा 
पररपरिसमेत जारी गररसकेको पररपे्रक्यमा सो नगरी 
आफनो पररसरलभरि रहेका सटरहरू लनजी  औरधी 
पसल सञ्चालन गन्णको लालग भाडामा लदने काय्णलाई 
कानूनबमोलजमको भनी मानन लमलने दलेखएन ।

११. अब लनरे्दकको मागबमोलजमको आदशे 
जारी गनु्णपन्न हो र्ा होइन भनने दोस्ो प्रश्नको स्बनधमा 
लर््चार गदा्ण मालथ लर्रे्ल्चत कारर र आधारमा 
असपताल आफँैले औरधी पसल सञ्चालन गन्ण लदने 
काय्णबाट नागररकहरूले ्चकवो मूलयमा  औरधी खररद 
गनु्णपन्न तथा दक् जनशलक्बाट गरुसतरीय औरधी 
प्राप्त गन्ण स्ने अर्सथाको सलुनलश्तता हुन नसकी 
सलंर्धानले प्रदान गरकेो सर्ासथयस्बनधी हकमा 
आघात पगुने तथा नेपाल सरकारले अर्ल्बन गरकेो 
रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, असपताल फाम्नसी 
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सेर्ा लनद्नलशका, २०७०, सर्ासथय ससंथा सथापना 
सतरोननती मापदणडस्बनधी लनद्नलशका, २०७० तथा 
नेपाल सरकारले लमलत २०७०।७।२५ मा जारी गरकेो 
पररपरिको समेत लर्परीत रहेको दलेखदँा लर्पक्ी र्ीर 
असपतालले १ दलेख १४ नं. सटर भाडामा लदनेस्बनधी 
लमलत २०७२।२।७ को गोरखापरिमा प्रकाशन गरकेो 
बोलपरि आह्ानस्बनधी सू्चना, उक् सू्चनाबमोलजम 
प्राप्त भएका आरे्दनहरू तथा सोउपर भएका आदशे 
तथा स्पूर्ण काम कारर्ाहीहरू उतपे्रररको आदशेद्ारा 
बदर गररलदएको छ । अब दहेायबमोलजम गनु्ण  भनी 
परमादशेको आदशे जारी हुने ठहछ्ण  ।
 रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, असपताल 

फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, २०७०, सर्ासथय 
ससंथा सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी 
लनद्नलशका, २०७० तथा नेपाल सरकारले 
लमलत २०७०।७।२५ मा जारी गरकेो 
पररपरिले लनधा्णरर गरकेो मापदणडअनसुारको 
गरुसतरयकु् फाम्नसी सेर्ा लर्पक्ी र्ीर 
असपताल आफँैले सञ्चालन गनू्ण ।
 सरकारबाट लन:शलुक रूपमा लर्तरर 

गन्न भनी घोररा गररएका  औरधीहरूको 
आपूलत्णको पया्णप्त वयर्सथा गरी तोलकएको 
असपतालहरूबाट अलनर्ाय्णरूपमा लन: शलुक 
लर्तररको लर्पक्ी सर्ासथय तथा जनसखंया 
मनरिालयले वयर्सथा लमलाउनू ।
 रालषरिय सर्ासथय नीलत, २०७१, असपताल 

फाम्नसी सेर्ा लनद्नलशका, २०७०, सर्ासथय 
ससंथा सथापना सतरोननती मापदणडस्बनधी 
लनद्नलशका, २०७० तथा नेपाल सरकाले 
जारी गरकेो पररपरिबमोलजम दशैेभररका 
असपतालहरूले आफँै फाम्नसी सेर्ा प्रदान 
गरकेा छन् भनने कुराको सलुनलश्तताको लालग 
लर्पक्ी सर्ासथय तथा जनसखंया मनरिालयले 
अनगुमन र मूलयाङ्कनको वयर्सथा  

लमलाउनू ।
 यो आदशेको काया्णनर्यनको लालग आदशेको 

प्रलतलललपसलहतको जानकारी लर्पक्ी र्ीर 
असपताल र सर्ासथय तथा जनसखंया 
मनरिालयलाई लदनू ।
 यस आदशेको काया्णनर्यन भए नभएको 

स्बनधमा अनगुमन गन्ण यस आदशेको 
प्रलतलललप फैसला काया्णनर्यन लनद्नशनालयमा 
पठाई प्रसततु ररट लनरे्दनको दायरीको लगत 
कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार अलभलेख 
शाखामा बझुाइलदनू । 

                                       
उक् रायमा सहमत छु ।
नया. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अलधकृताः सनदशे शे्ष्ठ
इलत सरं्त् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शमुभ ्।

९९५७ - अवििक्ा विषणपु्रसाद वतवमव्सनासमते वि. व्चवकतसा विज्ान रावषरिय प्रवतष्ान, िरीर असपतालसमते
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लतसर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी ईशर्रप्रसाद खलतर्डा
माननीय नयायाधीश श्ी सपना प्रधान मलल

फैसला लमलत : २०७४।४।२२

मदुा : मानर् बे्चलबखन

०७२-CR-०६००
पनुरारे्दक / प्रलतर्ादी : जाजरकोट लजलला, पजारू 

गाउ ँ लर्कास सलमलत र्डा नं. ८ घर भई 
कलपलर्सत ुलजलला, ्चनई गाउ ँलर्कास सलमलत 
र्डा नं. ७ खरनेद्रपरुमा बद्रीनाथ ७ नं. होटल 
एणड रषुे्टरनेट सञ्चालक रही हाल कारागार 
काया्णलय नेपालगञजमा थनुामा रहेको करर्ीर 
शाही

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / र्ादी : ‘क’ कुमारी समेतको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७२-CR-०७९७
पनुरारे्दक / प्रलतर्ादी : कलपलर्सत ु लजलला, ्चनई 

गाउ ँ लर्कास सलमलत र्डा नं. ९ घर भई हाल 
कारागार काया्णलय पालपामा थनुामा रहेको 
माया भनने सकुुमारी लामासमेत

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / र्ादी : ‘क’ कुमारी समेतको जाहेरीले नेपाल 

सरकार
 
 गररबी र बेरोजगारी्मा रहकेाले आफँैले 

आफूलाई बेचन शोषर गन्न तयार हुदैँ्मा 
वेश्यावृमत््मा लगाउन पाइनछ भनन े

कदामप होइन र यो कानूनको ्मनसाय पमन 
होइन । कानूनले सपटिरूप्मा कुनै फाइदा 
मलई वा नमलई वेश्यावृमत््मा लगाउन ेतरा 
वेश्याग्मन गननेलाई ्मानव बेचमबिन तरा 
ओसारपसारको पररभाषामभत् रािी कसरु 
नै ्मानकेो अवसरा देमिन े।

(प्रकरर नं.७)
 ्मानव बेचमबिन तरा ओसारपसार जसतो 

गमभीर ्मानवता मवरूद्धको अपराध्मा 
पीम्तहरू त्मसत, क्मजोर र हतोतसाही 
अवसरा्मा रहन ेर एकजना पीम्त बामलका 
नै रहकेो  अवसरा्मा घटनाको पररमसरमत र 
घटनाको असरहरू्मा फरक बयान नरहकेो 
अवसरा्मा पीम्तहरूको बयान्मा कतै 
घटनाको क््मबद्धरूप्मा वर्नन नभएकोले 
केही मवरोधाभास देमिनछ भनन ेआधार्मा 
्मात् पीम्तहरूको बयानलाई अनयरा 
भनन नम्मलन े।

(प्रकरर नं.९)

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा श्ी 
कृषर सापकोटा, लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू श्ी 
मकुुनद नयौपाने र श्ी गोलर्नद शमा्ण र्नदी

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी राजेनद्र 
लसहं भणडारी

अर्लल्बत नलजर :
 ने.का.ि. २०६६, लन.नं. ८१६६

स्बद्ध कानून :
 मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 

(लनयनरिर) ऐन, २०६४

सरुू  लनर्णय गन्न :
मा. लजलला नया. श्ी अचयतुप्रसाद भणडारी

निर्णय िं. ९९५८
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पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
माननीय नयायाधीश श्ी टीकाबहादरु हमाल
मा. नयायाधीश श्ी अबदलु अजीज मसुलमान 

फैसला
नया.सपना प्रधान ्मलल : नयाय प्रशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोलजम यसै अदालतको 
के्रिालधकार लभरिको प्रसततु मदुाको सलंक्प्त तथय र ठहर 
यसप्रकार छ :

लजलला कलपलर्सत ु्चनई गा.लर्.स.र्डा नं. ८ 
र्नकट्टी लसथत महेनद्र राजमाग्ण सडक खणडमा लमलत 
२०७०।५।२ गते “क” कुमारी र “ख” कुमारीलाई लबक्री 
गन्न उदेशयले लैजान थालेको अर्सथामा लनरा भनने 
लनम्णला पररयारलाई पक्राउ गरकेो र “क” कुमारी र “ख” 
कुमारीलाई उद्धार गररएको भनने लमलत २०७०।५।२ 
को घटनासथल प्रकृलत म्ुचलुका ।

प्रलतर्ादी लनरा भनने लनम्णला पररयार 
हामीहरूको लददी पन्न एर् ंपहाड घर एकै ठाउमँा भएकोले 
लनज पहाड गएको बेला तराइमा राम्ो काम र पैसा पाइनछ 
भनी फकाउने गरकेीमा हामीहरू सो लोभमा परी लमलत 
२०७०।४।२९ गते घरबाट लहडँी लनम्णला पररयारलाई 
हामी आयौं भनी फोन गरकेोमा प्रलतर्ादीहरू लनम्णला 
पररयार र सकुुमारी लामा हामीलाई ललन बटुर्ल 
पगुी हामीहरू ४ जना भई सकुुमारी लामाको घरमा 
पगेुका र लनजहरू २ जनाले भारत बैंङलोर लगी 
जालगर लागाइलदनछौं भनेकोमा हामीहरूले नमानेपलछ 
लमलत २०७०।४।३० गते बद्रीनाथ नं. ७ होटल एणड 
रषुे्टरनेटमा लगी लहनदी भारी केटाहरूसगँ लनजहरूले 
कुरा गरी हामीलाई लबयर लपउन भनेका र हामीले सो 
नमानी होटल बालहर लनसकेकोमा सकुुमारीले दरैु्लाई 
गाली गरी “ख” कुमारीलाई हातपातसमेत गरी लनम्णला 
पररयारको घरमा लगेका, अकवो लदन ३२ गते लनजहरू 
२ जनाले बद्रीनाथ गेष्ट हाउसको साहु करर्ीर शाहीले 
राम्ो काम लगाइलदने भनी बोलाएको छ, लहड्ँ भनेकोले 

म “क” कुमारी लनजको होटलमा गएकोमा लनम्णला 
पररयार र सकुुमारी लामाले लहनदी भारीसगँ के के कुरा 
गरी मलाई सो होटलको कोठामा छोडी बालहर लनसकेका 
र तयसपलछ लहनदी भारी भारतीय मूलको मालनसले 
कोठामा पसी लनम्णला पररयारले लतमीलाई कररी 
गन्ण रू.१५००।– ललएको छ भनी मलाई जबरजसती 
कररी गरकेो र लनज बालहर गएपलछ अकवो आएकोमा 
मैले प्रलतकार गरी म बालहर लनलसकए ँ । म बालहर 
लनलसकएपलछ लनम्णला पररयार र होटल सञ्चालक 
करर्ीर शाहीसमेतले काम नगन्न भए लकन आएको 
भनी गाली गलौज गर े । पनुाः भदौ २ गतेसमेत हामी 
दईुलाई एकलछन होटलमा बसी जाउलँा भनेका लथए । 
यसरी होटल सञ्चालक करर्ीर शाही, लनम्णला पररयार 
र सकुुमारी लामाले हामीलाई जबरजसती रे्शयार्लृत्तमा 
लगाएको हुदँा लनज प्रलतर्ादीहरूलाई कारर्ाही गररपाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको “क” कुमारी र “ख” कुमारीको 
जाहेरी दरखासत र प्रमालरत बयान ।

्चनई गा.लर्.स. र्डा नं. ८ र्नकट्टीलसथत 
महेनद्र राजमाग्णदलेख दलक्रतफ्ण  उत्तर मोहडा भएको 
२ तले लटका कँुर्रको घर भएको, सो घरमा करर्ीर 
शाहीले सञ्चालन गददै आएको बद्रीनाथ होटलको 
पूर््णतफ्ण को बी्च कोठामा सकुुमारी लामा र लनम्णला 
पररयारले “क” कुमारीलाई होटल सञ्चालकसमेतको 
लमलेमतोमा जबरजसती कररी गराएको भननेसमेतको 
घटनासथल प्रकृलत म्ुचलुका ।

पीलडतलाई होटलमा अपररल्चत वयलक्सगँ 
कररी गराउन बाधय पाररएको भनी बताएकी, दाया ँ
लतघ्रामा भतेु्त हलतयार (blunt object) को ्चोटको 
लनलडाम रहेको र यौन आक्रमर (sexual assault) 
को लर्शेरता दलेखएको भननेसमेतको पीलडत “क” 
कुमारीको शारीररक परीक्र प्रलतर्ेदन ।

बद्रीनाथ होटल एणड रषुे्टरनेट ७ नं. का 
सञ्चालक करर्ीर शाही र लनजको श्ीमती लर्षर ु
नेपालले मलाई यौन काय्ण गराएमा पैसा पाइनछ भनी 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार
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बताएकी र म मेरो माइती गएको बेला राम्ा केटी 
लयाउन ुभनेकोले मैले मेरो गाउकँा “क” कुमारी र “ख” 
कुमारीलाई मधेशमा राम्ो काम र पैसा धेर ै पाइनछ 
भनेकी र म फककी आएपलछ लनजहरूले फोन गरी हामी 
आउदँ ैछौं भनी फोन गरकेाले म र सकुुमारी लामाले 
सललाह गरी बटुर्लस्म गई लनजहरूलाई सकुुमारीको 
घरमा लयाएको हो । साउन ३० गते पलन करर्ीर शाही 
र लनजको श्ीमती लर्षर ुनेपालले पलुलस आएको बेला 
भाडँा माझेँ जसतो गन्न र अरू बेला रे्शयार्लृत्त गन्न केटी 
्चालहएको छ भनेका लथए, सो रालत “क” कुमारीलाई 
सकुुमारी, करर्ीर शाही र लर्षर ु नेपालले जबरजसती 
रे्शयार्लृत्तमा लगाएका रहेछन्, अकवो लदन ३२ गते “क” 
कुमारी र सकुुमारीसगँ २ जना मालनसले कररी गरकेा 
हुन्, सोबापत “क” कुमारीलाई रू.१,५००।– लदने 
भनेपलन लदएका होइनन्, भदौ २ गते पनुाः पीलडतहरू 
र मसमेत होटलतफ्ण  जादँ ै गदा्ण पीलडतलाई उद्धार र 
हामीलाई पक्राउ गरकेा हुन् भननेसमेतको प्रलतर्ादी 
लनरा भनने लनम्णला पररयारको बयान । 

लनम्णला पररयारको आग्रहबमोलजम लमलत 
२०७०।४।२९ गते लनजको बलहनीहरू “क” कुमारी र 
“ख” कुमारीलाई ललन बटुर्ल गई लनजहरू २ जनालाई 
ललई ४ जना मेरो घरमा बसेको हो । बद्रीनाथ होटल 
एणड रषुे्टरनेटको करर्ीर शाही र लर्षर ुनेपालले नयानँया ँ
कसटमरसगँ यौनलक्रया गरमेा लतमीहरू र हामीलाई 
फाइदा हुनछ, राम्ा केटी भए लयाउन,ु पलुलस आएको 
बेलामा भाडँा माझे जसतो गनु्णपछ्ण  भनेको र ३० गते 
कसटमर आएकाले होटलमा लगी मैले र “क” कुमारीले 
सो होटललभरि यौनलक्रया गरकेा हौं, तयसपलछ अकवो 
लदन पलन “क” कुमारीलाई होटलमा ललग यौनलक्रया 
गराएको हो भनने सकुुमारी लामाले गरकेो बयान ।

प्रलतर्ादीहरू लनरा भनने लनम्णला पररयार 
र सकुुमारी लामा एर् ं पीलडत “क” कुमारी र “ख” 
कुमारी लमलत २०७०।४।३० र तयसपलछ खाजा खान 
आइ लबयर माससुमेत खाई बसेका हुन्, लनजहरूलाई 

रे्शयार्लृत्तमा मैले लगाएको होइन, श्ीमतीले के गररन् 
मलाई थाहा भएन भननेसमेतको प्रलतर्ादी करर्ीर 
शाहीले गरकेो बयान ।

लनम्णला पररयारले “क” कुमारी र “ख” 
कुमारीलाई गलुमीबाट बोलाई सकुुमारी लामा, बद्रीनाथ 
होटल एणड रषुे्टरनेटका सञ्चालक करर्ीर शाही 
र लर्षर ु नेपालको लमलेमतोमा सो होटलमा लमलत 
२०७०।४।३२ समेतमा “क” कुमारीलाई आलथ्णक 
प्रलोभन दखेाई जबरजसती यौन काय्ण गन्ण लगाएको 
भनने हामीले थाहा पाएका हौं भननेसमेतको बलुझएका 
मालनस कमला लर्.क., पषुपा राना र र्सतलुसथलत 
म्ुचलुकाका मालनसहरू बाटुली पररयार, कमला पररयार 
र बसनती पररयारले लेखाइलदएको बेहोरा ।

करर्ीर शाहीले प्रयोग गरकेो मोबाइल 
नं. ९८१९५५९७३६ नं. को फोनबाट लनम्णला 
पररयारले प्रयोग गरकेो ९८११५७३५०५ नं. को 
फोनमा सन् २०१३–८–१ तद ्अनसुार साउन १७ 
मा एकपटक फोन गरकेो सन् २०१३–८–७ (साउन 
२३) मा एकपटक सन् २०१३–८–१६ (साउन ३२) 
मा २ पटक फोन गरकेो कल लडटेलबाट दलेखएको 
भननेसमेतको कल लडटेल लर्र्रर ।

लमलसल सलंगन जाहेरी दरखासत, घटनासथल 
प्रकृलत म्ुचलुका, पीलडतहरूको प्रमालरत बयान, 
प्रलतर्ादीहरूले गरकेो बयान कागज, कल लडटेल, 
बलुझएका मालनसहरूको कागज र र्सतलुसथलत 
म्ुचलुकाका मालनसहरूले लेखाइलदएको बेहोरासमेतका 
प्रमारहरूबाट प्रलतर्ादी बद्रीनाथ होटल एणड 
रषुे्टरणेटका सञ्चालक करर्ीर शाही र लर्षर ु नेपाल 
शाहीले प्रलतर्ादी लनरा भनने लनम्णला पररयार र माया 
भनने सकुुमारी लामालाई आलथ्णक फाइदा ललई 
रे्शयार्लृत्तमा लगाएको एर् ं लनरा भनने लनम्णला पररयार 
र माया भनने सकुुमारी लामामाफ्ण त पररर्लत्णत नाम “क” 
कुमारी र “ख” कुमारीलाई गलुमीबाट बोलाई आलथ्णक 
फाइदा ललई रे्शयार्लृत्तमा लगाएको र प्रलतर्ादीहरू लनरा 
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भनने लनम्णला पररयार र माया भनने सकुुमारी लामाले 
गलुमी लजललाबाट पररर्लत्णत नाम “क” कुमारी र “ख” 
कुमारीलाई राम्ो काम र धेर ैपैसा पाइनछ भनी ्चनद्रौटा 
बोलाई बटुर्लस्म ललन गई प्रलतर्ादी बद्रीनाथ होटल 
एणड रषुे्टरणेटका सञ्चालक करर्ीर शाही र लर्षर ुनेपाल 
शाहीको आग्रहबमोलजम सो होटलमा लगी जबरजसती 
आलथ्णक फाइदा ललने उदेशयले रे्शयार्लृत्तमा लगाएको 
पलुष्ट भई लनज प्रलतर्ादीहरू करर्ीर शाही, लर्षर ु
नेपाल शाही, लनरा भनने लनम्णला पररयार र माया भनने 
सकुुमारी लामाले मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 
(लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा ३ लर्परीत दफा (४) 
को उपदाफा (१) खणड (ख) को कसरु अपराध गरकेो 
दलेखएकोले लनज प्रलतर्ादीहरू लनरा भनने लनम्णला 
पररयार, माया भनने सकुुमारी लामा, करर्ीर शाही र 
लर्षर ु शाहीलाई उक् ऐनको दफा १५ को उपदफा 
(१) खणड (ख) बमोलजम सजाय हुन र लनज ्चारजैना 
प्रलतर्ादीहरूबाट पीलडतहरू “क” कुमारी र “ख” 
कुमारीलाई उक् ऐनको दफा १७ बमोलजम मनालसब 
मालफकको क्लतपूलत्ण लदलाई भराई पाउन भननेसमेतको 
अलभयोग मागदाबी । 

“क” कुमारी र “ख” कुमारी मेरो घरमा बसथे 
लनजहरूले नराम्ो काम गन्न र रालत ९।१० बजे र्सी 
खाई आउने गथ्न, मैले लनजहरूलाई मेरो बेइजजत 
गराउछँौं भनी १।२ थपपड हानेको ररसइर्ीका कारर 
जाहेरी लदएका हुन् । मैले लनजहरूलाई बटुर्ल ललन 
गएको पलन होइन । मैले कुनै कसरु गरकेो छैन । 
अलधकारप्राप्त अलधकारीसमक् भएको बयान कागजको 
बेहोरा मैले भनेअनसुार लेलखएको होइन भननेसमेतको 
प्रलतर्ादी लनरा भनने लनम्णला पररयारले सरुू अदालतमा 
गरकेो बयान । 

जाहेरर्ालाहरूले ममालथ लकन जाहेरी 
लदए,मलाई थाहा छैन, मैले कुनै कसरु गरकेो 
छैन,लनम्णला पररयार घर लछमेकी हुदँा र करर्ीरको 
होटल हुदँा लनजसगँ सामानय ल्चनजान छ, अलधकारप्राप्त 

अलधकारीसमक् भएको बयान कागजको बेहोरा मैले 
भनेअनसुार लेलखएको होइन भननेसमेतको प्रलतर्ादी 
सकुुमारी लामाले सरुू अदालतमा गरकेो बयान । 

लर्षर ुनेपाल मेरो श्ीमती हुदँा ल्चनछु, लनम्णला 
पररयार र सकुुमारीलाई सामानय ल्चनछु । म लमलत 
२०७०।४।३० नेपालगञज गई ऐजन भदौ २ गते 
्चनद्रौटा आएको हो । जाहेरी बेहोरा झठुा हो । मैले मेरो 
होटलमा कुनै अभद्र वयर्हार गन्न गरकेो छैन । मैले कुनै 
कसरु नगरकेो हुदँा सजाय हुनपुन्न होइन, अलधकारप्राप्त 
अलधकारीसमक् भएको बयान कागजको बेहोरा मैले 
भनेअनसुार लेखाएको होइन भननेसमेतको प्रलतर्ादी 
करर्ीर शाहीले गरकेो बयान । 

फरार प्रलतर्ादी लर्षर ु नेपाल (शाही) को 
नाउमँा र्ारनेटसलहतको ्याद जारी भएकोमा लनज 
आफनो सरुू ्याद ै गजुारी था्ने थमाउने अर्लध 
वयलतत गरकेो ।

२०७०।५।२ गते जाहेरी र सोमा भएको 
सलहछाप मेरो हो । लनरा पररयार मेरो घरमा गई 
लतमीहरूलाई सतुकी फया्रिीमा जालगर लगाई लदनछु 
भनेकी लथइन् । हामीहरूलाई फोन गरी बोलाएकीले 
२०७० साल साउन मलहनाको अनतयमा बटुर्ल 
आएका लथयौं । लनजको कलपलर्सतमुा घर भएको थाहा 
नभएकोले हामीहरूलाई ललन लनम्णला र सकुुमारी लामाले 
बटुर्ल आई घरमा राखी अकवो लदन बटुर्ल घु् न जाउ ँ
भनी झु् याई हामीहरूलाई होटलको कोठालभरि लगे 
तयहा ँ२ जना केटाहरू लथए ती केटाहरूले हामीलाई 
समाती खाटमा पलटाउन लागेकोमा लात्ती र मु् काले 
हानेर म बालहर उलभएकीमा लनरा भनने लनम्णलाले पनुाः 
कोठामा आइज भनेकीले म केही गरी लभरि नगएकीले 
लनजले घर जाउ ँ भनी हामीहरूलाई आफनो घरमा 
नलगी सकुुमारी भननेको घरमा लगी राखी अकवो लदन 
घर जाउ ँ भनी हामीहरूलाई झु् याई भारतमा बेचन 
भनी लान लागेको अर्सथामा बाटोमा गाडी पख्नर 
बलसरहेको अर्सथामा प्रहरीको गाडी आएको दखेेपलछ 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार
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प्रहरीको गाडी रोकाई सबै कुरा बताएपलछ तयस लदन 
साथी ससंथामा बसी अकवो लदन प्रहरीमा जाहेरी लदएको 
हो भनी जाहेर्ाली पररर्लत्णत नाम "ख" कुमारीले सरुू 
अदालतमा गरकेो बकपरि ।

लमलत २०७०।५।१६ गते र्सतलुसथलत 
म्ुचलुकामा गरकेो सलहछाप मेरो हो । सकुुमारी मखुय 
वयलक् हुन् । अरू कसैको बारमेा थाहा छैन । सकुुमारी 
र लनम्णलाबाहेक अरूको कुनै सलंगनता छैन भनी र्ादी 
पक्का साक्ी बाटुली पररयारले सरुू अदालतमा गरकेो 
बकपरि ।

प्रलतर्ादीमधये लनरा भनने लनम्णला पररयार तथा 
पीलडतहरू पररर्लत्णत नाम "क" कुमारी र "ख" कुमारीको 
पहाड घर एकै ठाउमँा पन्न भएकाले प्रलतर्ादीहरू पहाड 
घर गएको बेला तराईमा राम्ो काम पाइनछ, जसबाट पैसा 
पलन राम्ो पाइनछ भनी हामीहरूलाई उ्साइ हामीहरू 
लमलत २०७०।४।२९ गते घरबाट लहडँी आफूहरू आयौं 
भनी लनम्णला पररयारलाई फोन गरकेामा प्रलतर्ादीहरू 
लनम्णला पररयार र सकुुमारी पररयार हामीलाई ललन 
बटुर्ल पगुी हामी ्चारजैनासगँ साथै सकुुमारी लामाको 
घरमा आयौं र लनजहरूले रामै् पैसा कमाउन भारतको 
बैंङ्गलोरमा जालगर लगाई लदनछौं भनदा भारत जान 
नमानेपलछ लमलत २०७०।४।३० गते बद्रीनाथ ७ नं. 
होटल एणड रषुे्टरणेटमा लगी लहनदी भारी केटाहरूसगँ 
लनजहरूले कुरा गरी हामीलाई लबयर लपउन भनेका र 
हामीले लबयर लपउन नमानदा सकुुमारीले गाली गरी म 
"ख" कुमारीलाई हातपातसमेत गरी लनम्णला पररयारले 
घरमा लगेको, अकवोलदन साउन ३२ गते लनजहरू २ 
जनाले बद्रीनाथ गेष्ट हाउसका साहु करर्ीर शाहीले 
राम्ो काम लगाइलदने भनी बोलाएको छ भनी म "क" 
कुमारीलाई लनजले होटलमा ललएर गएको र लनम्णला 
पररयार र सकुुमारी लामाले लहनदी भारामा के के कुरा 
गरी मलाई होटलको कोठामा छाडी बालहर लनसकेका 
र तयसपलछ भारतीय मूलका मालनसहरू कोठालभरि 
पसी लनम्णला पररयारले लतमीलाई कररी गन्ण भनी 

रू.१५००।- ललएको छ भनी मलाई जबरजसती कररी 
गरकेा र लनजले कररी गरी बालहरगएपलछ अकवो वयलक् 
कोठामा आएकोमा प्रलतकार गददै बालहर लनलसकएपलछ 
लनम्णला पररयार र होटल सञ्चालक करर्ीर 
शाहीसमेतले काम गन्न नभए लकन आएको भनी भनेका 
लथए । लनजहरूलाई कारर्ाही गररपाउ ँभनी पररर्लत्णत 
नाम "क" कुमारी र "ख" कुमारीको लकटानी जाहेरी रही 
अदालतसमक् प्रलतर्ादी लनम्णलाले बोलाएकोले आएकी 
हु,ँ प्रलतर्ादी सकुुमारीको घरमा बसी अकवो लदन बटुर्ल 
घु् न जाउ ँभनी झु् याई हामीलाई होटलको कोठालभरि 
लगे, तयहा ँ२ जना केटाहरू लथए । लतनीहरूले हामीलाई 
एक एकर्टाले समाती खाटमा पलटाउन लागदा लालत्त 
र मु् काले हानी हामी बालहर लनसकन सफल भएका 
हौं, पनुाः लनम्णला पररयारले कोठालभरि बोलाउदँ ैगरकेी 
र होटल माललक करर्ीर शाहीले यसतो काय्ण नगन्न 
भए लकन आएको भनी गाली गरकेा लथए । उक् लदन 
पनुाः सकुुमारीको घरमा बसी भोललपलट भारतमा बेचन 
लालगरहेका अर्सथामा बाटामा गाडी पख्नर बसेको 
अर्सथामा प्रहरीको गाडी रोकाई सबै कुरा भनेपलछ यी 
प्रलतर्ादीहरूलाई पक्राउ गरकेा हुन भनी जाहेरर्ाली 
पररर्लत्णत नाम "ख" कुमारीले बकपरि गरी लदएको 
पाइनछ ।

मौकाको कागज र जाहेरर्ालीको बकपरि 
एकअका्णसगँ लमलदोजलुदो नरही एकापसमा बालझएको 
पाइनछ । पीलडत "क" कुमारीको दाया ँलतघ्रामा Blunt 
injury को ्चोटको लनलडाम रहेको पाइए तापलन सर्य ं
"ख" कुमारीले आफूलाई खाटमा पलटाउन खोजने 
लाई लात्ती र मु् काले लहका्णई बालहर लन्लने क्रममा 
्चोट लागेको भनी बकपरि गरबेाट समेत मौकाको 
कागजको बेहोरा र बकपरिमा लर्रोधाभास दलेखनछ । 
र्ादीका साक्ी बाटुली पररयारले यी प्रलतर्ादी सकुुमारी 
र लनम्णला पररयारले जाहेरर्ालीका आमाबबुालाई 
रू.२०।२० हजार लदई ललएर आएका हुन् भनी सनेुकी 
हु,ँ लयनै २ जना प्रलतर्ादीहरू आरोलपत कसरुका 
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मखुय वयलक्हरू हुन् भनी अदालतसमक् बकपरि गरकेो 
पाइनछ । प्रलतर्ादीमधये सकुुमारी र लनम्णला पररयारले 
अलधकारप्राप्त अलधकारीसमक् आरोलपत कसरु 
सर्ीकारी अदालतसमक् इनकारी बयान गरकेो पाइनछ 
भने प्रलतर्ादीमधयेका करर्ीर शाही अलधकारप्राप्त 
अलधकारी एर् ंअदालतसमक् कसरुमा इनकार रही बयान 
गरकेो पाइनछ । जाहेरर्ालीको अदालत र मौकाको 
कागजमा लभननलभनन भनाई रहेको एकालतर पाइनछ 
भने अकवोलतर "क" र "ख" कुमारीसगँ रे्शयागमन गन्न को 
हुन्, नामस्म उललेख गन्ण सकेको पाइदँनै । अकवोलतर 
जाहेरर्ालीहरूको जबरजसती कररी भएको भनेको 
लदनको र्ारदातपश्ात् पलन लयनै प्रलतर्ादीसगँ एकसाथ 
रहेको र यथा समयमा रे्शयागमन गराएको भननेबार े
जाहेरी लदनसमेत सकेको पाइदँनै, रकम बरामद भएको 
अर्सथा छैन, रे्शयागमन गराएको भनने र्ारदात 
सथलबाट यी प्रलतर्ादीहरू पके्रको भनने पलन दलेखदँनै । 
यसरी जाहेरर्ालीको भनाइ लर्रोधाभास भई रे्शयागमन 
गराउने काय्णमा प्रलतर्ादीहरूको सलंगनता रहेको 
नपाइदँा रे्शयार्लृत्तमा सजाय गन्ण लमलेन प्रलतर्ादीमधये 
लनम्णला पररयार र सकुुमारी लामाले नै बटुर्ल गई यी 
जाहेरर्ालीलाई आफनो साथमा ललएर आई प्रलतर्ादी 
सकुुमारीले साथमा राखेको दलेखनछ । घटनासथल 
म्ुचलुकामा लमलत २०७०।५।२ गते अ. ६.१५ 
बजेको समयमा प्रलतर्ादीमधयेकी लनम्णला पररयार 
जाहेरर्ालीलाई पक्राउ गरकेो साथै पीलडतको उद्धार 
गरकेो भनने पाइनछ । प्रलतर्ादीहरू लनम्णला पररयार 
र सकुुमारीले बटुर्ल घु् न जाउ ँभनी लगी होटलको 
कोठालभरि लगेका र २ जना केटाहरूले आफूलाई 
जबरजसती गन्ण खोजेपलछ लात्तीले र मु् काले प्रहार 
गरी बालहर भागन सफल भएपलछ पनुाः आफूहरूलाई 
सकुुमारीको घरमा राखी अकवो लदन घरजाने बहानमा 
हामीलाई झु् याई भारततफ्ण  लान लागेको अर्सथामा 
प्रहरीको गाडी दखेी रोकी सबै कुरा बताएपलछ तयस लदन 
साथी ससंथामा बसी जाहेरी लदई यी प्रलतर्ादीहरूलाई 

पक्राउ गराएका हौं भनी जाहेरर्ाली पररर्लत्णत नाम 
"ख" कुमारीले अदालतसमक् बकपरि गरकेो पाइनछ । 
प्रलतर्ादी सकुुमारी र लनम्णला पररयारको सलंगनता छ, 
सोबाहेक अरूको सलंगनता छैन, सकुुमारी मखुय वयलक् 
हुन् भनी र्ादी पक्का साक्ी बाटुली पररयारले यस 
अदालतसमक् बकपरि गरकेो पाइनछ । प्रलतर्ादीमधयेकी 
लनम्णला पररयार जाहेरर्ाली घटनासथलबाट नै साथै 
पक्राउ परकेी दलेखनछ । जसबाट यी प्रलतर्ादीहरूको 
लमलेमतोमा जाहेरर्ालीलाई गलुमी लजललाबाट बोलाई 
बटुर्लस्म सगैँ साथैमा ललएर आई सकुुमारीको घरमा 
राखी भारतमा परुयाइसकेको अर्सथा नदलेखए पलन 
गलुमीबाट बटुर्ल हुदँ ै कलपलर्सतमुा बोलाई लयाई 
अनयरैि लैजान लागेको अर्सथामा पक्राउ परकेो पाइदँा 
नेपालको एक ठाउबँाट अकवो ठाउमँा लैजाने गरकेो 
काय्ण कानूनस्मत छ, असल लनयतले सदासयताले 
गरकेा हुन् शोरर गन्न उदेशयले गरकेा होइनन् भनन 
लमलेन । तसथ्ण यी प्रलतर्ादीहरू करर्ीर शाही, लमरा 
भनने लनम्णला पररयार र माया भनने सकुुमारी लामालाई 
अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय गन्ण नलमली मानर् 
बे्चलबखन तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(्च) बमोलजम जनही २ (दईु) र्र्ण 
दरले कैद सजाय हुने ठहछ्ण  । साथै प्रलतर्ादीमधये 
लर्षर ुनेपाल शाहीको हकमा अ.ब.ं१९० नं. बमोलजम 
मलुतबीमा रालखलदएको छ भननेसमेत बेहोराको सरुू 
कलपलर्सत ुलजलला अदालतबाट लमलत २०७१।५।२४ 
मा भएको फैसला ।

पीलडतहरूले मौकामा आफूहरूलाइ्ण 
प्रलतर्ादीहरूमधयेकी लनरा भनने लनम्णला पररयार 
र सकुुमारी लामाले फकाइ्ण गलुमीबाट बटुर्ल हुदँ ै
कलपलर्सतमुा करर्ीर शाहीको होटलमा परुयाइ्ण कोठा 
थनुी ग्रहकहरूसगँ रे्शयार्लृत्तमा लगाएको भनी लकटानी 
जाहेरी लदएकी र सोहीबमोलजम लनजहरूले गरकेो 
बयान प्रमालरत भइरहेकोमा पलछ पीलडतले अदालतमा 
प्रलतकूल बकपरि गर े तापलन प्रमालरत बयानलाइ्ण 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार
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प्रमारमा ग्रहर गरी फैसला गनु्णपन्न स्बनधमा “मौकामा 
लजलला नयायाधीशसमक्को प्रमालरत बयान प्रलतकूल 
पीलडतले अदालतमा बकपरि गदा्ण अनयथा भननलेु खास 
असर पाइदँनै । लमलसल सलंगन प्रमार एर् ं लमलसल 
सलंगन तथयले दखेाएको पररलसथलतले प्रलतर्ादीउपरको 
अलभयोग पलुष्ट हुने अर्सथा दखेा पद्णछ भने साक्ीले 
प्रलतकूल भनाइ राखे पलन फौजदारी नयायको 
उदेशयलाइ्ण अनदखेागरी लनर्णय गन्ण नहुने’’ भनने 
ने.का.ि.२०६६ अकं ६ लन.नं.८१६६ मा लसद्धानत 
प्रलतपादन भइरहेकोमा सो लसद्धानतलाइ्ण बेर्ासता गरी 
बकपरि र कागज बालझएको भनी पीलडतको सर्ासथय 
परीक्रमा दलेखएको sexual assault तथा लतघ्रामा 
लागेको ्चोटको लर्शे्रर नै नगरी गररएको फैसला 
रिलुटपूर्ण छ । पीलडतहरूलाइ्ण शोरर गन्न उदेशयले 
ओसारपसार गरी लयाएको तथयमा सहमत भएको 
इजलास होटलमा रे्शयार्लृत्त गन्ण लगाएको तथयलाइ्ण 
पलुष्ट हुने पीलडतको सर्ासथय परीक्रलाइ्ण अनयथा 
भनन लमलने होइन । प्रलतर्ादीहरूले रे्शयार्लृत्तमा 
लगाइ्ण आलथ्णक लाभ ललने सपष्ट दलेखएकोमा शोरर गन्न 
उदेशयले ओसारपसार गरकेो भनी तथयलर्परीत पथृक 
कसरु ठहर गरी भएको फैसला कानूनसङ्गत छैन । 
फैसलामा प्रलतर्ादीहरूले पीलडतलाइ्ण नेपालको एक 
ठाउबँाट अकवो ठाउमँा लैजाने काय्ण शोरर गन्न उदेशयले 
गरकेा होइनन् भनन लमलेन भनी ऐनको दफा ४(२)(ख) 
बमोलजम नेपालको एकठाउबँाट अकवो ठाउमँा लैजाने 
वयलक्लाइ्ण ऐनको दफा १५(१)(्च) बमोलजम सजाय 
गररएको छ । जनु लमलसलको समग्र तथयलर्परीत छ । 
प्रसततु मदुाको र्ारदात सनदभ्णमा पीलडतहरूलाइ्ण दास 
तलुयाउने, बाधा बनाउने र्ा लनजहरूको शरीरको कुनै 
अशं लझ्ने उदेशयले गलुमीबाट बटुर्ल हुदँ ैरे्शयार्लृत्तमा 
लगाउने उदेशयले ओसारपसार गरकेो प्रसटै दलेखदँा 
आरोलपत कसरु ठहर गरी दाबीको दफा १५(१)
(ख) बमोलजम सजाय गनु्णपन्नमा सो नगरी र्ारदातको 
प्रकृलतलर्परीत असङ्गत दफा प्रयोग गरी भएको सरुू 

फैसला रिलुटपूर्ण रहेकाले बदर गरी प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण 
अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय गरी पीलडतहरूलाइ्ण 
क्लतपूलत्णसमेत लदलाइ्ण भराइ्ण पाउ ँ भननेसमेत र्ादी 
नेपाल सरकारले पनुरारे्दन अदालत बटुर्लमा गरकेो 
पनुरारे्दन परि ।

अनसुनधान अलधकारीसमक् बयान गदा्ण मैले 
कोही कसैलाइ्ण डरधाक दखेाइ्ण रे्शयार्लृत्त गन्ण लगाएको 
होइन, लमलत २०७०।४।३२ गते म लदनभर होटलमा 
लथइन । साझँ घर फक्ण दा होटलमा कोही लथएनन् भनी 
लेखाएको छु । अदालतमा बयान गदा्णसमेत कसरुमा 
इनकारी बयान गरकेोमा सो बयानलाइ्ण प्रमारमा नललइ्ण 
उक् र्ारदातमा मेरो कुनै सलंगनता नरहेको अर्सथामा 
२ र्र्ण कैद गन्नगरी गरकेो फैसला रिलुटपूर्ण छ । क र 
‘ख’ कुमारीले मसमेत उपर लदएको जाहेरीको प्रकरर 
३ मा लमलत २०७०।४।३० गते हामीलाइ्ण होटलमा 
लहनदीमा कुरा गन्न २ जना मालनसहरूसगँ सकुुमारी र 
लनम्णलाले नमालमु के कुरा गरकेा र हामीलाइ्ण र्सी 
लबयर लपउन भनेकाले होटललभरि नपसी बालहर ैबसेको 
भनी लेखाएका छन् । मौकामा कागज गदा्णसमेत सोही 
कुरा लेखाएका छन् । तर स्मालनत अदालतमा आइ्ण 
बकपरि गदा्ण, स.ज.६ को जर्ाफमा बटुर्ल घु् न 
जाउ ँभनी होटलको कोठालभरि लागी २ जना केटाले 
हामीलाइ्ण समाती खाटमा पलटाउन लागेकोमा हात 
खटु्टाले हानी भागेको भनी लेखाएका छन् । यसरी जाहेरी 
मौकाको कागज र बकपरि एक आपसमा बालझएको छ । 
सहप्रलतर्ादीहरूले अनसुनधानमा मलाइ्ण पोलगरी बयान 
गर ेतापलन अदालतमा सो पोल बयानलाइ्ण खलणडत हुने 
गरी बयान गरकेा छन् । र्ादीका साक्ी बाटुली पररयारले 
अदालतमा बकपरि गदा्ण करर्ीर शाहीको उक् मदुामा 
कुनै सलंगनता छैन भनी लेखाएबाट म लनदवोर भएको 
प्रसट छ । कल लडटेलसलाइ्ण मेरो लर्रूद्धको प्रमार 
भनी पेस गररएको छ । ९८१९५५९७३६ नं. को 
लसम मेरो नभएकोमा मैले प्रयोग नै नगरकेो फोनलाइ्ण 
मैले गरकेो भनी मेरो लर्रूद्ध प्रमारमा ललन लमलने 
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होइन । मैले जाहेरर्ालाहरूलाइ्ण ल्चने जानेको छैन । मैले 
लनजहरूलाइ्ण बोलाएको, गलुमी गई ललएर आएकोसमेत 
छैन । लनजहरू मेरो होटलबाट पक्राउ परकेा छैनन् । 
पक्राउ हुदँा म साथमा छैन । यसरी जाहेरर्ालाहरूलाइ्ण 
मैले नल्चनेकोमा शोरर गन्न उदेशयले नेपालको एक 
ठाउबँाट अकवो ठाउमँा लैजान लागेको भनी २ र्र्ण 
कैद हुने गरी भएको फैसला रिलुटपूर्ण हुदँा उलटी गरी 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ्ण पाउ ँ भननेसमेत प्रलतर्ादी 
करर्ीर शाहीको पनुरारे्दन अदालत बटुर्लमा परकेो 
पनुरारे्दन परि ।

प्रलतर्ादीमधयेका करर्ीर शाहीसमेतलाइ्ण 
मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार (लनयनरिर) 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(्च) बमोलजम सजाय 
गरउेपर ल्चत्त नबझुाइ्ण प्रलतर्ादी करर्ीर शाहीको र 
प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण अलभयोग दाबीभनदा नयून सजाय 
गरउेपर र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन पन्ण आएको 
र पीलडतले मौकामा लजलला नयायाधीशसमक् प्रमालरत 
बयानमा उललललखत तथय र पीलडतहरूको शारीररक 
परीक्र गदा्ण लतघ्रामा लागेको ्चोट दलेखएकोमा सो 
तथयलाइ्ण लर्शे्रर नै नगरी अलभयोग दाबीभनदा 
पथृक सजाय गन्न गरी सरुूले गरकेो फैसला प्रमार 
मूलयाङ्कनको रोहमा फरक पन्ण स्ने दलेखदँा र्ादी 
नेपाल सरकार तथा प्रलतर्ादी करर्ीर शाहीको तफ्ण बाट 
पन्ण आएका पनुरारे्दन परिहरू एक आपसमा जानकारी 
गराउन ु र पनुरारे्दन नगरकेा लनरा भनने लनम्णला 
पररयार र माया भनने सकुुमारी लामालाइ्ण मलुकुी ऐन, 
अ.ब.ं२०२नं. तथा पनुरारे्दन अदालत लनयमार्ली, 
०४८ को लनयम ४७ बमोलजम प्रतयथकी लझकाइ्ण आएपलछ 
र्ा सोको अर्लध नाघेपलछ लनयमानसुार गरी पेस गनु्ण  
भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन अदालत बटुर्लको 
लमलत २०७१।१२।१७ को आदशे ।

प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण अलभयोग दाबीबमोलजम 
सजाय गनु्णपन्नमा मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 
(लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(्च) बमोलजम 

जनही २ र्र्ण कैद सजाय गन्न गरकेो सरुू कलपलर्सत ु
लजलला अदालतको लमलत २०७१।५।२४ को फैसला 
नलमलेकाले उलटी भई पनुरारे्दक प्रलतर्ादी करर्ीर 
शाही तथा प्रलतर्ादीहरू लनरा भनने लनम्णला पररयार र 
माया भनने सकुुमारी लामालाइ्ण अलभयोग दाबीबमोलजम 
उक् ऐनको दफा ३,४(१)(ख) को कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोलजम जनही १० 
र्र्ण कैद र रू.५०,०००।- का दरले जररर्ाना हुने 
ठहछ्ण  । साथै उक् ऐनको दफा १७ बमोलजम पीलडतहरू 
पररर्लत्णत नाम “क” कुमारी र “ख” कुमारीले जनही 
रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) क्लतपूलत्णबापत 
प्रलतर्ादीहरूबाट भराइ्ण पाउनेसमेत ठहछ्ण  भनने लमलत 
२०७२।०३।१५ पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट 
भएको फैसला ।

म लनम्णला र म सकुुमारीले अनसुनधान 
अलधकारीसमक् बयान गदा्ण सालबती रही पोल गरी 
बयान गर े तापलन अदालतमा आई बयान गदा्ण उक् 
अनसुनधान अलधकारीसमक् भएको बयान हामीलाई 
पढी बा्ची नसनुाई जबरजसती सलहछाप गराएको हो 
भनेर बयान गरकेा छौं । अदालतमा आई कसरुबाट 
इनकार रही अनसुनधानको पोल बयानलाई खलणडत 
हुने गरी बयान गरबेाट अनसुनधानमा गरकेो बयान 
खलणडत भएको छ । यसतो खलणडत बयान हाम्ो लर्रूद्ध 
प्रमार लागने होइन ।

मौकामा कागज गन्न वयलक् पषुपा सनुार, कमला 
लर्.क. र लर्कास कुर्रले गाउ ँघरमा हलला सनेुर थाहा 
पाएको भनी लेखाएका छन भने र्सतलुसथलत म्ुचलुकामा 
बाटुली पररयार, कमला पररयार र र्सनती पररयारले 
समेत सो रे्शयार्लृत्तको कसरु गर ेगराएको कुरा लकटानी 
गरी लेखाउन ु सकेको छैनन् । र्ादीको साक्ी बाटुली 
पररयारले स्मालनत अदालतमा आई बकपरि गदा्ण 
प्रलतर्ादीहरू लनदवोर छन् भनी प्रसट बकपरि गरकेा छन् । 

लमलसल सलंगन प्रमारलाई हेदा्ण क र ‘ख’ 
कुमारीसगँ रे्शयागमन गन्न परुूर को हो नखलेुको, 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार
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ऊ पक्राउ नपरकेो, उसको नाम र्तनस्म खलुन 
नसकेको, के कलत रूपैया ँ लेनदने भयो उक् रूपैया ँ
बरामद नभएको र दशीको रूपमा पेस हुन नसकेको 
भलनएको र्ारदात सथलमा रे्शयार्लृत्त काय्ण स्पनन 
भएको भनने ल्चह्न अर्शेरहरू फेला नपरकेो, पीलडत 
भनने जाहेरर्ालीका बयान र बकपरिमा एकरूपता 
नभएको । लनजले मौकामा नै मलाई रे्शयार्लृत्तमा 
लगाएको भनी जाहेर गन्ण नसकेको । प्रलतर्ादी र्ारदात 
सथलबाट पक्राउ नपरकेो, "क" कुमारी शरीरको 
जा्ँचबाट जबरजसती रे्शयार्लृत्त गराएको भनी दलेखने 
अर्शेरहरू नदलेखएको, र्ारदात सथलमा रे्शयार्लृत्त 
काय्ण स्पनन भएको दखेने प्रतयक्दशकी नभएको, 
मौकामा जबरजसती रे्शयार्लृत्त भएको भए हार गहुार 
गनु्णपन्न सो नगररएको, उक् होटलमा रे्शयार्लृत्त गराउने 
कोठा सथान र्ातार्रर नभएकोसमेतका आधार 
प्रमारबाट हामीलाई रे्शयार्लृत्ततफ्ण को कसरुमा सजाय 
गररएको कानून र नयायको दृलष्टले समेत लमलेको 
छैन । अताःउक् फैसला रिलुटपूर्ण भएको हुदँा सो फैसला 
उलटी गरी अलभयोग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ लदलाई 
इनसाफ पाउ ँभनने सकुुमारी लामा र लनम्णला पररयारको 
यस अदालतमा पन्ण आएको सयंकु् पनुरारे्दन परि ।

पनुरारे्दकले कसरु अपराध नगरकेो कुरा 
मौकाको बयान र अदालतमा भएको बयानमा नै 
उललेख गरकेो छु । होटलमा आई अनय मालनसहरूसगँ 
बसी लबयर खाएको तथयलाई उजागर गनु्ण  अपराधको 
सर्ीकारोलक् होइन । तथयको सर्ीकारोलक् कसरुदार 
ठहर गन्न आधार बनन स्दनै । कसरुदार ठहररनको 
लालग आपरालधक मन र आपरालधक काय्ण भएको भनने 
लमलसल सलंगन प्रमार कागजातबाट दलेखन ु पद्णछ । 
यसतो अर्सथा नदलेखनकुो साथै मेरो इनकारीलाई 
अदालतमा उपलसथत भई बकपरि गन्ण र्ादीका 
साक्ी बाटुली पररयारले बकपरि गरी पलुष्ट गररलदएको 
छन् । लनजले अदालतमा उपलसथत भई बकपरि गदा्ण 
सकुुमारी र लनम्णलाबाहेक अरूको कुनै सलंगनता 

छैन भनी लकटानी बकपरि गररलदएको अर्सथामा म 
पनुरारे्दकको मौकाको तथा अदालतको इनकारीलाई 
पलुष्ट नभएको भनी लनर्णयाधार बनाई गरकेो फैसला 
मखुाकृलतबाटै बदरभागी हुनकुो साथै यसै सनदभ्णमा 
स्मालनत सर्वोच्च अदालतबाट मौकामा कागज 
गन्नहरूको अदालतसमक् बकपरि र प्रलतर्ादीका 
साक्ीहरूसमेत यी पनुरारे्दकलाई लनदवोर दखेाएको 
पाइनछ । केर्ल जाहेरी दरखासतमा नाम उललेख 
गददैमा फौजदारी अपराधमा सजाय गन्ण उपयकु् हुने 
दलेखदँनै । सो जाहेरी पलुष्ट गन्न अनय प्रमारहरूसमेत 
मालाकाररूपमा प्रमालरत भएर र्ादी पक्ले दखेाउन 
स्न ुपन्न (स.अ.ब.ु २०६८, प.ृ ४५८, प.ृ ४०) भनी 
प्रलतपालदत लसद्धानतलर्परीत समेत भएकाले बदरभागी 
छ । 

पीलडत जाहेरर्ालीमधयेकी ‘ख’ कुमारीले 
प्रलतर्ादीको बद्रीनाथ नं.७ होटलमा लमलत 
२०७०।४।३० गतेको लदनमा नल्चनेको वयलक्हरूसगँ 
यौनस्पक्ण  गन्ण लगाउदँा प्रलतर्ादीहरू लनम्णला, 
सकुुमारी तथा होटलर्ाला करर्ीर शाहीले कुटलपट गरी 
लर्लभनन अपशबद प्रयोग गरी गाली गलौज गरकेा भनी 
मौकाको प्रमालरत बयानमा लेखाएको तथा पीलडत ‘क’ 
कुमारीको प्रमालरत बयानबाट समेत सोही तथयको 
घटनाक्रम भए गरकेो दलखएको भनने लनर्णयाधार बनाई 
म पनुरारे्दकलाई कसरुदार ठहर गररएको छ । पीलडत 
जाहेरर्ालीहरूले जाहेरी दरखासत तथा मौकाको 
प्रमालरत बयानमा लमलत २०७०।४।३० गते यौनस्पक्ण  
गन्ण लगाउदँा प्रलतर्ादीहरूले कुटलपट गरी लर्लभनन 
अपशबद प्रयोग गरी गाली गरकेो भनने बेहोरा उललेख 
गरकेो छैन । उक् लनर्णयाधार अदालत आफँैले सजृना 
गरकेो लनर्णयाधार हो । यसतो अदालतले सजृना गरकेो 
लनर्णयाधारको आधारमा कसरुदार ठहर गन्ण नलमलने 
हुनकुो साथै लमलसल सलंगन स्पूर्ण कागजातबाट 
म पनुरारे्दकले कसरु गरकेो पलुष्ट नहुनकुो साथै मेरो 
मौकाको तथा अदालतको इनकारीलाई र्सतलुसथलत 
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म्ुचलुकाका मालनसहरूले अदालतमा उपलसथत भई 
बकपरि गदा्ण पलुष्ट गरी लदएको अर्सथामा लनदवोलरता पलुष्ट 
नभएको भनने आधारमा म पनुरारे्दकलाई कसरुदार 
ठहर गन्न गरी भएको फैसला लनराधार एर् ं रिलुटपूर्ण 
भएकोले बदरभागी छ । 

पीलडत जाहेरर्ाली ‘ख’ कुमारीले 
अदालतसमक् गरकेो बकपरिबाट समेत प्रलतर्ादीहरूले 
जाहेरर्ालीहरूलाई र्ारदातसथल होटलमा लगेको 
पलहलो लदनमा दरैु्लाई होटलको कोठालभरि लगी तयहा ँ
अपररल्चत वयलक्हरूले पीलडतहरूसगँ यौन काय्ण गन्ण 
खोजेको र हामीले तयसो गन्ण नमानदा करर्ीर शाही र 
लनजकी श्ीमतीले तयसतो गलत काम नगन्न भए लकन 
आएको भनद ैकुटलपट गरकेो हुन् पीलडत ‘क’ कुमारीले 
आफनो प्रमालरत बयानमा लेखाएअनसुारको तथय 
उललेख गरी बकपरि गरकेो दलेखदँा सो बकपरिसमेतबाट 
प्रलतर्ादीहरू उपरको आरोलपत कसरुको अलभयोग 
दाबी पलुष्ट भएको दलेखनछ भनने लनर्णयाधार नै गलत 
छ । जाहेरर्ाली ‘क’ कुमारीको जाहेरी दरखासत तथा 
प्रमालरत बयानमा होटलमा लगेको पलहलो लदन यौन 
काय्ण गन्ण खोजेको भनी कुनै कथन उललेख गरकेो 
छैन । साथै गलत काय्ण नगन्न भए लकन आएको भनी 
भनद ै कुटलपट गरकेो भनने कथन नै जाहेरी दरखासत 
तथा मौकाको बयानमा उललेख नै नभएको कालपलनक 
कथन अदालतले सजृना गरी कसरुदार ठहर गरी भएको 
सरुू फैसला तथा पनुरारे्दन अदालतको फैसलासमेत 
लनराधार, रिलुटपूर्ण तथा स्मालनत सर्वोच्च अदालतबाट 
प्रलतपालदत लसद्धानतसमेतको लर्परीत भएकोले उक् 
फैसलाहरू बदर गरी अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी नयाय लनरूपर गररपाउन सादर अनरुोध छ भनने 
कररर्र शाहीको यस अदालतमा पन्ण आएको पनुरारे्दन 
परि ।

यसमा आफनो इचछालर्परीत कररी गन्ण बाधय 
पाररएको भनने पीलडत ‘क’ कुमारीको भनाई रहेकोमा 
मौकाको जाहेरीलाई समथ्णन गरी अदालतमा बकपरि 

गन्ण नसकेको, पीलडत ‘ख’ कुमारीको अदालतसमक् 
भएको बकपरि र जाहेरी बेहोरा एक आपसमा बालझएको 
दलेखएकोमा प्रलतर्ादीहरूले पीलडतहरूलाई जबरजसती 
रे्शयार्लृत्तमा लगाई मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 
(लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ को 
खणड (ख) को कसरु गरकेो भनने ठोस सबदु प्रमारको 
अभार्मा प्रलतर्ादीहरूलाई सजाय गन्न गरकेो पनुरारे्दन 
अदालत बटुर्लको लमलत २०७२।३।१५ को फैसला 
प्रमार मूलयाङ्कनको रोहमा फरक पन्ण स्ने दलेखदँा 
अ.ब.ं२०२ नं. बमोलजम लर्पक्ी लझकाई लनयमानसुार 
पेस गनु्ण  भननेसमेत लमलत २०७३।११।१० को यस 
अदालतको आदशे ।

यस अदालतको ठहर
 लनयमबमोलजम आजको दलैनक मदुा पेसी 
सू्चीमा ्चढी लनर्णयाथ्ण इजलाससमक् पेस हुन आएको 
प्रसततु मदुामा प्रतयथकी र्ादी नेपाल सरकारको 
तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा श्ी 
राजेनद्र लसहं भणडारीले पीलडतहरूले मौकामा यी 
प्रलतर्ादीहरूले गलुमीबाट बोलाई कलपलर्सत ु लसथत 
करर्ीर शाहीको होटलमा परुयाइ्ण ग्राहकहरूसगँ 
रे्शयार्लृत्त गन्ण लगाएको भनी लकटानी जाहेरी लदएका 
र सोहीबमोलजम गरकेो मौकाको बयान प्रमालरत भएको 
अर्सथा छ । प्रलतर्ादीहरूले अदालतमा अनयथा 
बकपरि गरपेलन मौकामा सालबती बयान गरकेो प्रमारमा 
ललन लमलने हुनछ । प्रलतर्ादीहरूले आरोलपत कसरु 
गरकेोले प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण अलभयोग मागदाबीबमोलजम 
सजाय गरकेो फैसला लमलेको हुदँा सदर गररपाउ ँ
भनी बहस गनु्णभयो । पनुरारे्दक प्रलतर्ादीहरूको 
तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा श्ी कृषर 
सापकोटा, लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी मकुुनद नयौपाने 
र लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी गोलर्नद शमा्ण र्नदीले  ‘क’ 
कुमारीको अदालतमा बकपरि नभएको, ‘ख’ कुमारीको 
बकपरिबाट लनजलाई रे्शयार्लृत्त गराइएको भनने तथय 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार
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नखलुाइएको, ‘ख’ कुमारीसगँ कोही कसैको शारीररक 
स्पक्ण  नभएको, मेरो पक् प्रलतर्ादीहरूले अलभयोग 
दाबीबमोलजमको कसरु अपराध नगरकेा, सहमलतले 
रोजगारीमा आएको र सहमलतले रे्शयार्लृत्त गरकेोलाई 
बे्चलबखन भनन नलमलने, कसरु के हो तथयबाट समेत 
हेनु्णपन्न हुदँा पनुरारे्दन अदालतको फैसला तथय 
प्रमारलर्परीत हुदँा सफाइ लदलाइ्ण पाउ ँभनी गनु्णभएको 
बहस लजलकरसमेत सलुनयो ।

प्रलतर्ादी करर्ीर शाही र लर्षर ुनेपाल शाहीले 
प्रलतर्ादी लनरा भनने लनम्णला पररयार र माया भनने 
सकुुमारी लामामाफ्ण त “क” कुमारी र “ख” कुमारीलाइ्ण 
गलुमीबाट बोलाइ्ण आलथ्णक फाइदा ललइ्ण रे्शयार्लृत्तमा 
लगाएको हुदँा लनज प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण मानर् बे्चलबखन 
तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा 
३ लर्परीत दफा (४)(१)(ख) को कसरु अपराधमा 
उक् ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोलजम सजाय हुन र 
पीलडतहरूलाइ्ण उक् ऐनको दफा १७ बमोलजम मनालसब 
क्लतपूलत्णसमेत लदलाइ्ण भराइ्ण पाउ ँभननेसमेत अलभयोग 
मागदाबी भएको प्रसततु मदुामा सरुू कलपलर्सत ु
अदालतबाट जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण रे्शयागमन गराउने 
काय्णमा प्रलतर्ादीहरूको सलंगनता रहेको नपाइदँा 
रे्शयार्लृत्तमा सजाय गन्ण लमलेन, जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण 
गलुमीबाट लयाइ्ण सकुुमारीको घरमा राखी भारतमा 
परुयाइ्ण सलकएको अर्सथा नदलेखए पलन गलुमीबाट 
कलपलर्सतमुा बोलाइ्ण अनयरैि लैजान लागेको अर्सथामा 
पक्राउ परकेो पाइदँा शोरर गन्न उदेशयले नेपालको 
एक ठाउबँाट अकवो ठाउमँा लैजाने काय्ण गरकेोले 
प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 
(लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(्च) बमोलजम 
जनही २ र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरी भएको फैसलाउपर 
ल्चत्त नबझुी र्ादी नेपाल सरकारको तथा प्रलतर्ादी 
करर्ीर शाहीको तफ्ण बाट पनुरारे्दन अदालतमा 
पनुरारे्दन परकेोमा प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण अलभयोग 
दाबीबमोलजम सजाय गनु्णपन्नमा मानर् बे्चलबखन तथा 

ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन,२०६४ को दफा १५(१)
(्च) बमोलजम जनही २ र्र्ण कैद सजाय गन्न गरकेो सरुू 
कलपलर्सत ुलजलला अदालतको लमलत २०७१।५।२४ 
को फैसला नलमलेकाले उलटी भई पनुरारे्दक 
प्रलतर्ादी करर्ीर शाही तथा प्रलतर्ादीहरू लनरा भनने 
लनम्णला पररयार र माया भनने सकुुमारी लामालाइ्ण 
अलभयोग दाबीबमोलजम उक् ऐनको दफा ३, ४(१)
(ख) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ख) बमोलजम जनही १० र्र्ण कैद र रू.५०,०००।- 
का दरले जररर्ाना हुने ठहछ्ण  । साथै उक् ऐनको दफा 
१७ बमोलजम पीलडतहरू पररर्लत्णत नाम “क” कुमारी र 
“ख” कुमारीले जनही रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) 
क्लतपूलत्णबापत प्रलतर्ादीहरूबाट भराइ्ण पाउनेसमेत 
ठहछ्ण  भनने लमलत २०७२।०३।१५ पनुरारे्दन अदालत 
बटुर्लबाट भएको फैसलाउपर प्रलतर्ादी करर्ीर शाही 
र सकुुमारी लामा लनम्णला पररयारको यस अदालतमा 
प्रसततु पनुरारे्दन पन्ण आएको दलेखनछ । 
 अब पनुरारे्दन अदालतको फैसला लमलेको 
छ छैन सो स्बनधमा लनर्णय लदनपुन्न दलेखन आयो ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण, प्रलतर्ादीहरूले 
आफूहरूले आलथ्णक फाइदा ललने उदेशयले 
जाहेरर्ालीहरू पररर्लत्णत नाम ‘क’ कुमारी र ‘ख’ 
कुमारीलाइ्ण प्रलतर्ादी करर्ीर शाहीको होटलमा लगी 
जबरजसती रे्शयार्लृत्तमा लगाइ्ण अलभयोग दाबीबमोलजम 
मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र ४(१)(ख) द्ारा पररभालरत 
कसरु गरकेो हो होइन भनने तथयको लनरूपर गनु्णपन्न 
दलेखन आएको छ । पनुरारे्दक प्रलतर्ादी करर्ीर 
शाहीले आरोलपत कसरु गरकेोमा प्रहरीमा र अदालतमा 
आफू इनकार रहेको र जाहेरर्ाली “क” कुमारीले 
अदालतसमक् बकपरि गदा्ण होटलको कोठालभरि २ 
जना केटाहरूले जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण समाती खाटमा 
पलटाउन लागेकोमा हात खटु्टाले हानी भागेको भनी 
लेखाएबाट जाहेरी, मौकाको कागज र बकपरि एक 
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आपसमा बालझएको छ भनद ै सो कुरालाइ्ण आफूले 
आरोलपत कसरुबाट सफाइ्ण पाउन ुपन्न मखुय आधारको 
रूपमा पनुरारे्दन लजलकर ललएको पाइनछ । 

३. प्रलतर्ादीहरूमधयेकी नीरा भनने लनम्णला 
पररयार एउटै गाउ ँ ठाउकँी मालनस भएकीले पूर््ण 
ल्चनजान भएकोमा लनजले पीलडत जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण 
राम्ो काम छ भनी बार्बार फोन गरी बोलाएकीले 
जाहेरर्ाली दरैु् लददीबलहनी लमलत २०७०।४।२९ 
गते गलुमीबाट बटुर्ल आएको, लनजहरूलाइ्ण ललन 
बटुर्ल आएका लनम्णला पररयार र सकुुमारी लामाले 
लनज सकुुमारी लामाको घरमा लगी राखेको, भारतको 
बैंगलोरमा राम्ो काम पाइनछ जानपुछ्ण  भनेको र 
जाहेरर्ालीहरूले जान इनकार गदा्ण तयसो भए यही 
राम्ो काममा लगाउछँौ भनी लमलत २०७०।४।३० गते 
र्ारदातसथल कलपलर्सत,ु ्चनइ्ण-८ लसथत प्रलतर्ादी 
करर्ीर शाही र लनजकी श्ीमती लर्षर ुनेपाल शाहीको 
बद्रीनाथ नं.७ होटलमा लगी तयहा ँ भारतीय जसतो 
लहनदीमा कुरा गन्न दइु्णजना केटाहरूसगँ प्रलतर्ादीहरू 
सकुुमारी लामा र लनम्णला पररयारले के कुराकानी गरी 
जाहेरर्ालीहरूलाई र्सी लपउनभनदा लनजहरूले 
र्सी लपउन नमानेकोले गाली गलौज हातपातसमेत 
गरकेो र लमलत २०७०।४।३१ गते जाहेरर्ालीहरू 
लनम्णला पररयारको घरमा बसेको, लमलत २०७०।४।३२ 
गते जाहेरर्ालीहरू मधये ‘क’ कुमारीलाइ्ण पनुाः उक् 
होटलमा लगी तयहा ँभारतीय मूलको जसतो मालनसले 
लतम्ो साथीले रू.१५००।- ललएको छ भनी जबरजसती 
कररी गरकेोले प्रलतर्ादीहरूलाइ्ण जाहेरर्ाली ‘क’ 
कुमारी र नाबाललका ‘ख’ कुमारीलाइ्ण जबरजसती 
रे्शयार्लृत्तमा लगाएको कसरुमा हदसै्मको कारर्ाही 
गररपाउ ँ भनने बेहोराको घटना लर्र्रर उललेख गरी 
प्रलतर्ादीहरू उपर लकटानी जाहेरी लदएको दलेखनछ । 
मौका अनसुनधान तहलककातको लसललसलामा लनज 
पीलडतहरूले रे्शयार्लृत्तमा लगाउने प्रयास / उद्योग 
गररएको बयान गरी लदएको र लनजहरूको बयान मानर् 

बे्चलबखन तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, २०६४ 
को दफा ६(२) बमोलजम सरुू कलपलर्सत ु लजलला 
अदालतबाट प्रमालरत भएको दलेखनछ । 

४. लमलत २०७०।५।२ मा गररएको “क” 
कुमारीको सर्ासथय परीक्र प्रलतरे्दनबाट लनजको 
बायँा सापँ्रामा घाउ ्चोट लागेको र लनजउपर यौन 
लहसंा भएको भनी लर्शेरज्ञले उललेख गरकेो दलेखदँा 
जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण प्रलतर्ादीहरूले हातपातसमेत 
गरकेो भनने मौका अनसुनधानको प्रमालरत बयानमा 
लेखाएको तथय घाजा्ँच प्रलतरे्दनबाट समलथ्णत 
भइरहेको दलेखन आउछँ । उक् सर्ासथय परीक्र 
प्रलतरे्दनमा  Bluish injury mark over right front 
thigh by blunt object (Victim says due to 
strike to door while attempting to run from 
incident.) Findings consistent with sexual 
assault भनने लर्शेरज्ञको रायबाट प्रलतर्ादीहरूले 
पीलडतउपर हातपात गन्ण खोजेको र भागन कोलसस गदा्ण 
लनज पीलडत “क” कुमारीलाई ्चोट लागन गएको दलेखदँा 
प्रलतर्ादीहरूले पीलडत जाहेरर्ालीहरूलाई हातपात 
कुटलपटसमेत गरकेो पलुष्ट भएको दलेखनछ ।

५. प्रलतर्ादी करर्ीर शाहीले मौकामा गरकेो 
बयानमा पीलडतहरूलाइ्ण रे्शयार्लृत्तमा लगाएको होइन, 
मेरी श्ीमती लर्षर ुनेपालले मेरो होटलमा कोही कसैलाइ्ण 
बोलाइ्ण कसटमरसगँ यौन काय्ण गराए गराएनन् मलाइ्ण 
थाहा छैन, लनज लर्षर ुनेपाल हाल के कहा ँलछन् मलाइ्ण 
थाहा भएन भनी आरोलपत कसरुमा इनकार रहेको 
दलेखए पलन लमलत २०७०।४।३० गते प्रलतर्ादीहरू 
सकुुमारी र लनम्णला पररयार तथा पीलडतहरू ‘क’ 
कुमारी र ‘ख’ कुमारी लनजको होटलमा आइ्ण अपररल्चत 
कष्टमरहरूसगैँ बसेर मास ुलबयर खाएको भनने कुरालाइ्ण 
प्रलतर्ादीले उक् बयानमा सर्ीकार गरकेो दलेखनछ । 
अदालतसमक् बयान गदा्ण उक् लमलतमा अथा्णत्  साउन 
३० गते नेपालगञज गइ्ण भदौ २ गते मारि फक्न को 
हु ँ भनद ै आरोलपत कसरुमा इनकार रहेपलन लनज 

९९५८ - करिरीर शाहरी वि. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पलरिका, २०७५, जेठ

352

सर्वो
च्च

 अ
दा

लत

प्रलतर्ादीले आफनो इनकारी लजलकरलाइ्ण प्रमालरत गन्ण 
साक्ी प्रमार पेसगन्ण सकेको दलेखदँनै । प्रलतर्ादीहरू 
मधये सकुुमारी लामा र लनम्णला पररयारले करर्ीर शाही 
तथा उनको पतनी लर्षर ुनेपालले नै केटीहरू होटलमा 
्चालहएको छ लयाउन ु भनी पठाएको भनी मौकामा 
एकरूपको कागज गरकेो, पीलडत जाहेरर्ालीमधयेकी 
‘ख’ कुमारीले प्रलतर्ादी बद्रीनाथ नं. ७ होटलमा लमलत 
२०७०।४।३० गतेको लदनमा नल्चनेका वयलक्हरूसगँ 
यौनस्पक्ण  गन्ण प्रलतर्ादीहरू लनम्णला, सकुुमारी तथा 
होटलर्ाला करर्ीर शाहीसमेतले अपशबद प्रयोगगरी 
गाली गलौज गरकेा र हातपात गरकेो भनी मौकाको 
प्रमालरत बयानमा लेखाएको दलेखयो ।

६. पीलडत जाहेरर्ाली ‘ख’ कुमारीले 
अदालतसमक् गरकेो बकपरिबाट समेत प्रलतर्ादीहरूले 
जाहेरर्ालीहरूलाइ्ण र्ारदातसथल होटलमा लगेको 
पलहलो लदनमा दरैु्लाई होटलको कोठालभरि लगी तयहा ँ
अपररल्चत वयलक्हरूले पीलडतहरूसगँ यौन काय्ण गन्ण 
खोजेको र हामीले तयसो गन्ण नमानदा करर्ीर शाही 
र लनजकी श्ीमतीले तयसतो गलत काम नगन्न भए 
लकन आएको भनद ै कुटलपट गरकेा हुन् भनी अककी 
पीलडत ‘क’ कुमारीले आफनो प्रमालरत बयानमा 
लेखाए अनसुारको तथय नै उललेख गरी बकपरि 
गरकेो दलेखनछ । सो बकपरिबाट समेत प्रलतर्ादीहरू 
उपरको आरोलपत कसरुको अलभयोग दाबी पलुष्ट भएको 
दलेखनछ । प्रलतर्ादीहरू लनम्णला पररयार र सकुुमारीका 
साक्ी लर्षरबुहादरु लर्.क.ले प्रलतर्ादीहरू मालथ लागेको 
मदुा झठु्ा हो भनी बकपरि गरपेलन लनज साक्ीहरू 
र्ारदात सथलमा उपलसथत रहेका वयलक्हरू नभइ्ण 
अनमुालनत आधारमा लेखाइ्ण लदएको उक् बकपरिले 
प्रलतर्ादीको ईनकारी लजलकरलाइ्ण पलुष्ट गरकेो मानन 
लमलेन । यस अर्सथामा अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भनने पनुरारे्दक प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन लजलकरसगँ 
सहमत हुन सलकएन ।

७. पीलडतहरूकै बयानबाट “क” र “ख” 

कुमारी सहमलत मै रोजगारीको लालग आए तापलन “ख” 
कुमारी नाबाललग नै रहेको दलेखनछ । साथै लनजहरूलाई 
रे्शयार्लृत्तमा लगाउने उदेशयले ललाई फकाई लयाएको 
दलेखनछ । यसतो अर्सथामा सहमलतमै रोजगारीमा 
आएको भए तापलन पीलडतमधये “ख” कुमारी नाबाललग 
रहेकोले सहमलतको कुनै अथ्ण नरहने र ‘क’ कुमारीले 
रोजगारीको लालग सहमलत लददँमैा रे्शयार्लृत्त गराउने 
उदेशयले लयाएकोले मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार 
(लनयनरिर) ऐन,२०६४ को दफा ४(१)(ख) आकलर्णत 
नै हुने । जहासँ्म मानर् बे्चलबखन  ओसारपसार र्ा 
रे्शयार्लृत्तमा लगाइएको कुन कानूनअनतग्णत सजाय गन्न 
प्रश्नको सनदभ्णमा ओसारपसारको उदेशय रे्शयार्लृत्तमा 
लगाउने भनने तथय पीलडतको बयान तथा अलभयकु्को 
मौकाको कागजबाट नै सपष्ट भएको सनदभ्णमा १५(१)
(क) अनतग्णतको सजाय लमलने नै दलेखने । आलथ्णक 
प्रलोभन लदई ललाई फकाई सहमलत कै आधारमा 
रे्शयार्लृत्त गराउन पाउने हो लक होइन भनने प्रश्नमा 
गररबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफँैले आफूलाई बेचन 
शोरर गन्ण तयार हुदँमैा रे्शयार्लृत्तमा लगाउन पाइनछ 
भनने कदालप होइन र यो कानूनको मनसाय पलन 
होइन । कानूनले सपष्टरूपमा कुनै फाइदा ललई र्ा नललई 
रे्शयार्लृत्तमा लगाउने तथा रे्शयागमन गन्नलाई मानर् 
बे्चलबखन तथा ओसारपसारको पररभारालभरि राखी 
कसरु नै मानेको अर्सथा छ ।

८. जहासँ्म “क” कुमारी अदालतसमक् 
उपलसथत भई बकपरि गन्ण नआएको हुदँा मौकाको 
कागजको आधारमा मारि आरोप प्रमालरत गन्ण 
नसलकने बहसको सनदभ्णमा मानर् बे्चलबखन तथा 
ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा ६ ले 
लजलला अदालतमा बयान प्रमालरत रहेको अर्सथामा 
प्रमालरत बयानलाई अदालतले प्रमारमा ललन नै स्ने 
दलेखनछ । यसै सनदभ्णमा ने.का.ि. २०६६ लन.नं. 
८१६६ को मदुामा प्रमालरत बयानमा उललललखत तथय 
लमलसलको तथय, पररलसथलत र प्रमारबाट समलथ्णत 
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भएकोमा प्रमारको रूपमा पेस गररएको तयसतो बयान 
प्रलतकूल पीलडतले नै अदालतमा आई बकपरि गरपेलन 
फौजदारी नयायको उदेशयलाई अनदखेा गन्ण नहुने 
लसद्धानत सर्वोच्च अदालतबाट प्रलतपालदत भइसकेको 
र यस मदुामा दरैु् जाहेरर्ाली पीलडतले मौकामा गरकेो 
कागज २०७०।५।३ मा अदालतमा प्रमालरत भएको 
लसथत छ र एकजना जाहेरर्ाली पीलडत ‘ख’ कुमारी 
अदालतसमक् पलन उपलसथत भई बकपरि गरकेो 
अर्सथा रहेकोमा उक् प्रमालरत बयानलाई समेत 
प्रमारको रूपमै ग्राह्य हुने ।

९. मानर् बे्चलबखन तथा ओसारपसार जसतो 
ग्भीर मानर्ता लर्रूद्धको अपराधमा पीलडतहरू रिलसत 
कमजोर र हतोतसाही अर्सथामा रहने र एकजना पीलडत 
बाललका नै रहेको  अर्सथामा घटनाको पररलसथलत र 
घटनाको असरहरूमा फरक बयान नरहेको अर्सथामा 
पीलडतहरूको बयानमा कतै घटनाको क्रमबद्ध रूपमा 
र्र्णन नभएकोले केही लर्रोधाभास दलेखनछ भनने 
आधारमा मारि पीलडतहरूको बयानलाई अनयथा 
भनन लमलेन । जहासँ्म सजायको हकमा १५(१)(ख) 
आकलर्णत हुने र्ा नहुने प्रश्नमा पीलडतहरूकै बयानबाट 
रे्शयार्लृत्त गन्ण खोजदा भागी उल्कन सफल भएको 
भनने लजलकर ललएकाले काय्ण पूरा भइसकेको नदलेखदँा 
उद्योगमारि भएको दलेखनछ । तसथ्ण पनुरारे्दन अदालत 
बटुर्लको लमलत २०७२।३।१५ को फैसला केही 
उलटी भई प्रलतर्ादीहरू करर्ीर शाही, लनरा भनने 
लनम्णला पररयार र सकुुमारी लामालाई मानर् बे्चलबखन 
तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन, २०६४ को दफा 
४(१)(ख) बमोलजमको कसरुको उद्योग गरकेो दलेखदँा 
दफा १५(१)(ख) बमोलजम सजाय गरकेो नलमलेकोले 
दफा १५(१)(ज) बमोलजम आधा अथा्णत्  जनही 
५(पा्ँच) र्र्ण कैद र रू.२५०००।– पच्चीस हजारका 
दरले जररर्ाना भई प्रलतर्ादीहरूबाट पीलडतहरूलाई 
रू.४०,०००।– को दामासाहीका लहसाबले हुने रकम 

दफा १७ बमोलजम क्लतपूलत्णसमेत भराइ लदने ठहछ्ण  । 
अरू तपलसलबमोलजम गनू्ण ।

तपलसल
पनुरारे्दक प्रलतर्ादी करर्ीर शाही तथा प्रलतर्ादीहरू 
लनरा भनने लनम्णला पररयार र माया भनने सकुुमारी 
लामालाइ्ण अलभयोग दाबीबमोलजम उक् ऐनको दफा 
३,४(१)(ख) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(ख) बमोलजम जनही १० र्र्ण कैद र 
रू.५०,०००।- का दरले जररर्ाना गरी उक् ऐनको 
दफा १७ बमोलजम पीलडतहरू पररर्लत्णत नाम “क” 
कुमारी र “ख” कुमारीले जनही रू.२५,०००।- 
(पच्चीस हजार) क्लतपूलत्णबापत प्रलतर्ादीहरूबाट 
भराइ्ण पाउने ठहरयाई पनुरारे्दन अदालत बटुर्लबाट 
२०७२।०३।१५ मा फैसला भएकोमा सो फैसला 
केही उलटी भई प्रलतर्ादीहरू करर्ीर शाही, लनरा भनने 
लनम्णला पररयार र सकुुमारी लामालाई मानर् बे्चलबखन 
तथा ओसारपसार (लनयनरिर) ऐन,२०६४ को दफा 
४(१)(ख) बमोलजमको कसरुको उद्योग गरकेो दलेखदँा 
दफा १५(१)(ख) बमोलजम हुने सजायमा दफा १५(१)
(ज) बमोलजम आधा अथा्णत्  जनही ५(पा्ँच) र्र्ण कैद 
र रू.२५०००।– पच्चीस हजारका दरले जररर्ाना 
भई प्रलतर्ादीहरूबाट पीलडतलाई रू.४०,०००।– को 
दामासाहीका लहसाबले हुने रकम दफा १७ बमोलजम 
क्लतपूलत्णसमेत भराइ लदने ठहरी फैसला भएकोले 
कानूनबमोलजम लगत कसी असलु गन्न गरी सशंोलधत 
कैदी पजुकी लदई स्बलनधत कारागार काया्णलयहरूमा 
लेखी पठाउन ुभनी सरुूमा लेखी पठाइ लदनू -------१
मालथ ठहर खणडमा लेलखएबमोलजम पीलडतहरू 
पररर्लत्णत नाम ‘क’ कुमारी र ‘ख’ कुमारीले 
प्रलतर्ादीहरूबाट जनही रू.४०,०००।– क्लतपूलत्ण 
भराइ पाउने ठहरकेाले प्रलतर्ादीहरूबाट पीलडतहरूलाई 
कानूनबमोलजम फैसलाले ठहर भएको क्लतपूलत्ण 
लनयमानसुार भराई लदन ु भनी सरुू अदालतमा लेखी 
पठाइ लदनू -------------------------------------------२
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प्रसततु मदुाको दायरी लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार गरी बझुाई लदनू -------------------------३

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. ईश्रप्रसाद खलतर्डा

इजलास अलधकृत: जयराम शे्ष्ठ
इलत सरं्त् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी ईश्रप्रसाद खलतर्डा 
माननीय नयायाधीश श्ी तेजबहादरु के.सी.

फैसला लमलत : २०७५।१।५
०६९-CI-०८१२

मदुा : फैसला बदर

पनुरारे्दक / र्ादी : लज. काठमाडौं का.म.न.पा. र्डा 
नं. ३ बसने ्चनद्रर्ीर गरुूङको छोरा र्र्ण ६३ को 
उदयर्ीर गरुूङ

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : लज. सनुसरी मधेसा गा.लर्.स. र्डा 

नं. ९ हाल इनरूर्ा न.पा. र्डा नं. ९ बसोबास 
भई का.लज.का.म.न.पा. र्डा नं. ३२ मा डेरा 
गरी बसने र्र्ण ५४ को छलर्लाल भट्टराईसमेत

 सरानीय सवायत् शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को 
अवसरा्मा गररएको मनर्नयउपर दफा १६२ 
अनसुार ततकालीन पुनरावेदन अदालत्मा 
पुनरावेदन लागन े र सो्मा पुनरावेदन 
अदालतले गरकेो मनर्नय "अमनत्म 
हुन"े देमिनछ । तर यसको तातपय्न 
्महानगरपामलकाबाट हुन ेजुनसकैु नयामयक 
प्रकृमतको मनर्नयका सनदभ्न्मा दफा १६२ 
को प्रावधान आकमष्नत हुनछ भनी अर्न 
लगाउन ु ्मनामसब हुदैँन । तयसो गदा्न 
तामक्न क मनषकष्न नभएर असगंत परररा्म 
देिा पनने मसरमत रहनछ । सरानीय सवायत् 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ 
को वयवसराको अनय प्रचमलत नपेाल 
कानूनसगँ सा्माञजसयतापूर्न वयाखया 
गररन ुआवश्यक हुन े।

(प्रकरर नं.३)
 सरानीय सवायत् शासन ऐन, २०५५ को 

दफा १६१ र १६२ को वयवसरा र अ.ब.ं ८६ 
न.ं ब्मोमज्मको वयवसराको प्रयोजन फरक 
फरक छन ् र फरक अवसरा र सनदभ्न्मा 
आकमष्नत हुनछन ् । फैसला बदरका लामग 
अ.ब.ं ८६ न.ं ब्मोमज्म गररएको दाबीको 
अवसरा्मा सरानीय सवायत् शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६२ को वयवसरा 
आकमष्नत नभई ततकाल प्रचमलत नयाय 
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) नै 
आकमष्नत हुन े।
 जुन मनकायबाट फैसला भएको हो, तयसतो 

फैसला बदर्मा दाबी गरी सोही मनकाय्मा 
मफराद दाबी गनु्नपनने वा दाबी गन्न पाउन े
भनी नयामयक ्मानयता वा प्रचलन काय्म 
भएको सनदभ्न्मा ्महानगरपामलकाले गरकेो 

निर्णय िं. ९९५९
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फैसला बदरको दाबी गरी सोही मनकाय्मा 
उजुरी (मफराद) गनु्नलाई सवाभामवक 
नयामयक प्रमक्या ्मानन ुपनने ।
 सरानीय सवायत् शासन ऐन, २०५५ को 

दफा १६२ को सहारा मलएर अ.ब.ं ८६ न.ं 
ब्मोमज्म परकेो ्मदु्दा्मा नयाय प्रशासन ऐन, 
२०४८ को दफा ८(१) ब्मोमज्म मववादका 
पक्षलाई प्राप्त पुनरावेदन गन्न पाउन ेकानूनी 
हकबाट वमञचत गन्न नम्मलन े।

(प्रकरर नं.४)
 फैसला म्सम्मस, म्मलापत्, िाररज हुन े

गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जानछ 
उसले आफनो हक जमत्मा नामलस मदन 
पाउन ेहुनछ । तर हक नभएको वा हक जान े
नदेमिएको अवसरा्मा दाबी गन्न नम्मलन े।
 जगगा्मा सवाम्मतव वा कुनै प्रकारको कानूनी 

भोगामधकार नै सजृना नभएको अवसरा्मा 
जगगा्मा रहकेो सा्मानय पिा्नल जसता 
सरंचना मन्मा्नर गरकेो भनन ेअप्र्मामरत र 
असगंत तक्न को आ््मा जगगा्मा कानूनी 
हक सवाम्मतव काय्म रहकेा वयमक्तलाई 
आफनो समपमत् उपभोग गन्नबाट वमञचत 
गनु्न उमचत नहुन े।

(प्रकरर नं.५)
 कुनै मववाद अदालत्मा आएपमछ तयसतो 

मववादको स्माधान गररन ु पद्नछ । एउटै 
मवषयलाई नयानँया ँ रूप र आवरर मदई 
अननतकालसम्म मववाद काय्म राखन ु
शोभनीय कुरा होइन । मनर्नय अमनत्मताको 
मसद्धानत (Finality of Judgement) 
अनसुार पमन अदालतबाट मनरूपर 
भइसकेको मवषय्मा पटकपटक प्रश्न 
उठाउन ुउमचत ्मामनदैन । एउटै मवषयलाई 
नयानँया ँ रूप र आवरर्मा अदालत्मा 

प्रवेश गन्न मदइयो भन ेनयामयक प्रमक्याको 
दुरूपयोग हुन े ितरा रहनछ । यसलाई 
कानूनको शासनका दृमटिले पमन उमचत र 
वामञछत कुरा ्मानन नसमकन े।
 नयामयक प्रमक्यालाई नयाय प्राप्त गनने 

(वा नयाय प्रदान गनने) ्माधय्मको रूप्मा 
उपयोग गररनपुद्नछ । नयामयक प्रमक्यालाई 
मनमहत सवार्न पूरा गनने दाउपेचको ्माधय्म 
वा दुरूपयोगको मवषय बनन मदइयो भन े
तयसको परररा्म नकारात्मक देमिन ेकुरा 
अवश्यमभावी हुन े।

(प्रकरर नं.७)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ाहरू श्ी 
र्ालकृषर नयौपाने, श्ी दरेे्नद्रबहादरु थापा र 
श्ी शेरबहादरु के.सी., लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू श्ी 
ख्मबहादरु खाती र श्ी ल्चरिबहादरु के.सी.

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट :
अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 नयाय प्रशासन ऐन, २०४८
 सथानीय सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५

सरुू लनर्णय गन्न:
 काय्णकारी अलधकृत श्ी आननदराज पोखरले  
 काठमाडौं महानगरपाललका
पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
 मा. नयायाधीश राजेनद्र प्रसाद राजभणडारी
 माननीय नयायाधीश श्ी प्रकाश ्चनद्र गजरुले

फैसला
 नया.ईश्रप्रसाद िमतव्ा : ततकालीन 
नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोलजम 
पनुरारे्दन अदालत पाटनको लमलत २०६९/०५/११ 

९९५९ - उदयिरीर गरुूङ वि. छविलाल भट्टराईसमते
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को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रसततु मदुाको 
सलंक्पत तथय एर् ंठहर यसप्रकार रहेको छाः

मेरो बजै लशर्कला गरुूङले मोही ्चनद्रमान 
महज्णनबाट मोही हक लमलत २०१६/०४/२६ मा खररद 
गरी ललएको र २०२३ सालको नापीमा ४-८-०-० 
कायम भएको जगगा २०२५ सालमा घर क्पाउनड 
लनमा्णर गन्न जगगाधनीसगँ सर्ीकृलत ललई प्की घर 
पखा्णल लनमा्णर गरी अलर्लछनन रूपमा भोग ्चलन गददै 
आइरहेका छौं । मेरो ३ पसुतादलेख भोग गरी आएको 
क्पाउनडर्ाल भतकाउनको लालग यी लर्पक्ीहरूको 
आपसी लमलोमतोमा यसै का.म.पा. मा र्ादी प्रलतर्ादी 
भई मदुा गरी मेरो पखा्णललाई लर्पक्ीमधये पलणडतले 
बनाएको भनी लमलत २०६४/०३/२२ मा का.म.पा. बाट 
उक् पखा्णल भतकाउने लनर्णय गराएका रहेछन् । मलुकुी 
ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को ्यादलभरि 
स्बलनधत लजलला अदालतमा घर पखा्णल भतकाई 
पाउ ँभनी नालेश लदने ्याद नाघेपलछ कुबाटो अपनाई 
यस काया्णलयलाई समेत भ्रममा राखी कपोलकललपत 
कुराहरू गरी मदुा दायर गरी गराएको फैसला बदर 
गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको उजरुी लनरे्दन ।

का.म.न.पा. ३ लक.नं. ७० र ७१ को जगगा 
शयामकृषर डंगोलबाट मैले लमलत २०४१/०४/१५ 
मा राजीनामा पाररत गररललएको हु ँ । लर्पक्ीका लपता 
्चनद्रर्ीर गरुूङलाई मोही लनषकाशन गररपाउ ँभनी मैले 
लदएको मदुामा मोही लनषकाशन हुने ठहरी फैसला भई 
तहतह हुदँ ैबागमती अञ्चल अदालतबाट सोही फैसला 
सदर भई अलनतम भइरहेको लथयो । मैले उक् लकत्ता 
जगगाहरू भलुमराज लनरौलालाई इटँा र्ालरु्ाको लडपो 
राखन भाडामा लदएकोमा बयापार गन्ण सलजलोको लालग 
पखा्णल भतकाउन मलाई भलनरहन ुभएकोमा न्सा पास 
बेगर लनमा्णर गरकेो पखा्णल भतकाई पाउ ँभनी का.म.पा. 
मा उजरुी हालेका रहेछन् । सो मदुामा मैले आफनो 
भएको सतय सा्ँचो बेहोरा उललेख गरी लललखत जर्ाफ 
लफराएकोमा का.म.न.पा. बाट लमलत २०६४/०३/२२ 

मा न्सा पास गरी बनाएको पखा्णल भतकाई लदने 
ठहछ्ण  भनी फैसला भएको लथयो । लर्पक्ी उक् जगगाको 
जगगाधनी पलन होइनन् र मोही पलन होइनन् । लनजको 
लपता नै मोहीबाट लनषकालशत भइसकेपलछ प्रसततु 
मदुा गन्न हकदयैा लर्पक्ीलाई छैन । आफनो हक नपगुने 
जगगामा नगरपाललकाको सर्ीकृलत ललएर लनमा्णर 
गरकेो भनदमैा तयसतो काय्णले कानूनी मानयता पाउन 
स्दनै । झटु्ा उजरुी खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादीमधये प्रभा पलणडतको लललखत 
जर्ाफ । 

प्रभा पलणडतको लक.नं. ७० र ७१ को जगगा 
भाडमा ललई भूलमराज लनरौलाले लडपो खोलेकोमा 
सोही लडपोमा नोकरी पाई काम गन्ण जादँा तयहा ँ
लगाएको अगलो पखा्णलको कारर वयापारमा असर 
पन्ण जाने दलेख जगगाधनीसगँ उक् पखा्णल भतकाउनको 
लालग अनरुोध गरररहेकोमा उक् पखा्णल न्सा पास 
नगरीकन कानूनलर्परीत बनाएको कुरा थाहा हुन आई 
म र हररबहादरु दाहालसमेतले का.म.पा. मा उजरुी 
दायर गरकेा हौं । कानूनबमोलजमको प्रलक्रया पूरा गरी 
का.म.पा. बाट भएको बदर हुनपुन्न होइन भननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादीमधये छलर्लाल भट्टराई र हररबहादरु 
दाहालको एकै लमलानको छुट्टाछुटै्ट लललखत जर्ाफ । 

र्ादीले सर्ीकृलत ललएर नै घर टहरा 
तथा पखा्णल लनमा्णर गरकेो भनने दलेखदँा र्ादी   
दाबीबमोलजमको यस काया्णलयको लमलत 
२०६४/०३/२२ को लनर्णय अ.ब.ं८६ नं. बमोलजम बदर 
हुने ठहछ्ण  भनने बेहोराको महानगरपाललकाको काया्णलय 
काठमाडौंको लमलत २०६७/०२/१९ को लनर्णय ।

काठमाडौं महानगरपाललकाबाट लमलत 
२०६४/०३/२२ मा भएको फैसलाबमोलजम भतकाइने 
ठहर भएको घर पखा्णल हाल का.लज.का.म.न.पा. र्डा 
नं. ३ लसथत सालबक र्डा नं. २२(ज) को लक.नं. ७० र 
७१ हाल लक.नं. ३९ को जगगामा बनेका पखा्णल टहरा 
हुन् । उक् जगगा तथा पखा्णलमा लर्पक्ी र्ादीको हक 
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लर्द्यमान छैन । उक् जगगाको सालबकमा मोही रहेका 
लर्पक्ी लपता ्चनद्रर्ीर गरुूङको मोलहयानी काठमाडौं 
लजलला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको 
फैसला तथा भूलमसधुार काया्णलय, काठमाडौंबाट 
लमलत २०४३/१२/०५ मा भएको लनर्णयबमोलजम 
मोही लनषकाशन तथा मोही लगत कट्टा भइसकेको 
छ । सालबक मोहीका छोरा लर्पक्ीको उक् जगगामा कुनै 
हक सथालपत हुन स्दनै । लमलत २०६४/०३/२२ 
मा भएको फैसलाले लर्पक्ीको हकै नभएको जगगामा 
बनेका टहरा र पखा्णल भतकाउने गरी लर्पक्ी र्ादीको 
हक प्रभालर्त भएको अर्सथासमेत नहुदँा उक् फैसला 
बदर गराउन लफराद गन्न हकदयैा नै लर्पक्ी र्ादीलाई 
छैन । अताः सरुू काठमाडौं महानगरपाललकाले प्रतयथकी 
र्ादीको लफराद खारजे गनु्णपन्नमा र्ादी दाबीबमोलजम 
लमलत २०६४/०३/२२ को लनर्णय बदर गन्न ठहरयाएको 
सरुू फैसला अ.ब.ं ८२ र ८६, सथानीय सर्ायत्त 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१, प्रमार ऐन, 
२०३१ को दफा ३४ समेतका कानूनी वयर्सथा तथा 
सर्वोच्च अदालतबाट प्रलतपालदत कानूनी लसद्धानत एर् ं
नलजरको लर्परीत हुदँा उक् फैसला बदरभागी हुदँा बदर 
गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी प्रभा पलणडतको 
पनुरारे्दन लजलकर । 

का.लज.का.म.न.पा. र्डा नं. २२(ज) लसथत 
लक.नं. ७० र ७१ को जगगाको मोही ्चनद्रर्ीर गरुूङलाई 
लनषकाशन गन्न गरी काठमाडौं लजलला अदालत तथा 
बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाबमोलजम मोही 
लगत कट्टा भई जगगाधनी प्रभा पलणडत नै जोताहा 
महलमा समेत कायम भएको अर्सथामा प्रभा पलणडतले 
लगाएको पखा्णल भतकाई पाउ ँभनी हामी पनुरारे्दकले 
लदएको उजरुीबाट ्चलेको मदुामा भतकाई लदने गरी 
काठमाडौं महानगरपाललकाले गरकेो फैसलाबाट असर 
पन्न वयलक् भनेको दरैु् मदुाको प्रलतर्ादी प्रभा पलणडत 
मारि हुन् । सो जगगा र पखा्णल भतकाउने फैसलाका 
स्बनधमा लर्पक्ी र्ादी उदयर्ीर गरुूङको हैलसयत 

भनेको अदालतको फैसलाबाट मोही लगत कट्टा भएका 
ततकालीन मोही ्चनद्रर्ीर गरुूङको छोरा नाता पन्न 
बाहेक सो जगगामा हक प्राप्त हुन स्दनै । यसरी हकै 
नभएको लर्पक्ी र्ादीले लदएको उजरुी लफराद खारजे 
गनु्णपन्नमा खारजे नगरी फैसला बदर गन्न गरी भएको 
सरुू का.म.न.पा. को लनर्णय अ.ब.ं ८२ र ८६ नं. तथा 
सथानीय सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र 
प्रमार ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको लर्परीत हुदँा 
बदर गरी इनसाफ पाउ ँभननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी 
छलर्लाल भट्टराईसमेतको पनुरारे्दन लजलकर । 

लर्र्ालदत जगगाको स्बनधमा लफराद दता्ण गन्ण 
पाउने लर्पक्ी उदयर्ीर गरुूङको हकस्बनधी प्रशनमा 
छलफल हुनपुन्न भई सरुूको फैसला लर््चाररीय 
भएकोले अ.ब.ं २०२ नं. तथा पनुरारे्दन अदालत 
लनयमार्ली, २०४८ को लनयम ४७ बमोलजम प्रतयथकी 
लझकाई आए र्ा अर्लध वयलतत भएपलछ लनयमानसुार 
पेस गनु्ण  भनने लमलत २०६८/०१/१९ मा पनुरारे्दन 
अदालत पाटनबाट भएको  आदशे । 

सरुू काठमाडौं महानगरपाललकाबाट 
हकदयैाको अभार्मा प्रसततु मदुा खारजे गनु्णपन्नमा र्ादी 
दाबीबमोलजम सो काया्णलयको लमलत २०६४/०३/२२ 
को लनर्णय बदर हुने ठहरयाई लमलत २०६७/०२/१९ मा 
भएको लनर्णय रिलुटपूर्ण दलेखएकोले सो लनर्णय बदर भई 
र्ादी दाबी खारजे हुने ठहछ्ण  भनी लमलत २०६९/०५/११ 
मा पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट भएको फैसला । 

महानगरपाललका प्रमखुले लनलश्चत लर्रयमा 
गरकेो लनर्णयउपर मारि पनुरारे्दन लागने र फैसला बदर 
मदुामा गरकेो लनर्णयउपर सथानीय सर्ायत्त शासन 
ऐनमा पनुरारे्दन लागने वयर्सथा नगरकेो र तयसतो 
लर्रयमा सो कानूनमा पनुरारे्दनको वयर्सथा नभएको 
लसथलतमा सामानय अर्सथामा लागू हुने नयाय प्रशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोलजमको पनुरारे्दन 
स्बनधी के्रिालधकार आकलर्णत हुन स्दनै । तयसकारर 
महानगरपाललका प्रमखुले फैसला बदर मदुामा 

९९५९ - उदयिरीर गरुूङ वि. छविलाल भट्टराईसमते
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गरकेो लनर्णय उपर पनुरारे्दन अदालतमा पनुरारे्दन 
लागने वयर्सथा नगरकेो अर्सथामा लर्पक्ीले लदएको 
पनुरारे्दनपरि खारजे गनु्णपन्नमा उलटै हकदयैाको अभार् 
दखेाई लफराद खारजे गन्न गरकेो पनुरारे्दन अदालतको 
फैसला रिलुटपूर्ण रहेको छ । लर्र्ादको घर पखा्णल गेट 
मैले सालबकमा मोही कायम रहदँाका अर्सथामा लनमा्णर 
गरी हालस्म पलन मेरो बसोबास र भोग्चलनमा 
छ । उललललखत पखा्णलमा मेरो भोगालधकार पखा्णल 
रहेस्म कायम रहने लनलश्चत हुदँाहुदँ ै मलुकुी ऐन, 
घर बनाउनेको ११ नं. लर्परीत जगगाधनी एकलौटी 
भएको कारर दखेाई पनुरारे्दन अदालतबाट भएको 
फैसला लमलेको नदलेखदँा बदरभागी छ । पनुरारे्दन 
अदालतले मेरो भोगलाई सर्ीकार गरकेो छ । भोगलाई 
सर्ीकार गररे पलन जगगाधनी अकदै  वयलक् रहेको कारर 
दखेाई सो भोगको आधारमा घरटहरा पखा्णलमा 
सथालपत अलधकारलाई नकारी भएको फैसला लमलेको 
छैन । मेरो भोगमा रहेको सरं्चनालाई कानूनले तोकेको 
प्रलक्रयाअनसुार साधारर उप्चार अबल्बन गरी 
हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हद्याद वयलतत भई 
नलमलने भएबाट प्रलतर्ादीहरूको लमलोमतोमा घमुाउरो 
बाटोबाट न्सा पास लर्ना लगाएको पखा्णल भतकाई 
पाउ ँभनने मदुा लदई सो मदुाबाट आफनो मकसद पूरा 
गन्ण आएको भनने सपष्ट दलेखनछ । मलुकुी ऐन, घर 
बनाउनेको महलको ११ नं. बमोलजम नालेस गरी घर 
भतकाउने नठहरसे्म ती घरटहरा तथा पखा्णलमा 
मेरो भोगालधकार रहने कुरा प्रसट छ । यस अर्सथामा 
लर्पक्ीले लमलरु्ा मालनस खडा गरी प्रायोलजत रूपमा 
उजरुी र प्रलतर्ादी लदई कानूनको गलत प्रयोग गराई 
मेरो हक समाप्त पान्ण खोजेको काय्ण लर्रूद्ध मेरा मदुा 
गन्न हकदयैा नभएको भलनएको पनुरारे्दन अदालतको 
फैसला नयालयक मन, प्रमार र कानूनको मूलयाङकन नै 
नभई आतमलनष्ठरूपमा भएको छ । तसथ्ण उपयु्णक् तथय 
र कानूनको मनन नै नगरी जगगाधनी अकदै  वयलक् भएको 
लनर्णयाधार कायम गरी मदुा गन्न हकदयैा नहुने भनी 

गररएको फैसला रिलुटपूर्ण हुदँा बदर गरी का.म.न.पा. का 
प्रमखुको लमलत २०६७/०२/१९ को लनर्णय कायम गरी 
पाउ ँभननेसमेत बेहोराको र्ादीको पनुरारे्दन लजलकर ।

ररट नं. २०६४-WO-१००४ लनरे्दक 
उदयर्ीर गरुूङ लर्पक्ी प्रभा पलणडतसमेत भएको 
उतपे्रररयकु् परमादशेको ररट लनरे्दनमा यस 
अदालतबाट लमलत २०६७/०९/०१ मा भएको आदशे 
(फैसला) सलहतको स्कल लमलसल साथै राखी 
लनयमानसुार पेस गनू्ण भनने यस अदालतको लमलत 
२०७४/१०/१७ को आदशे । 

लनयमबमोलजम दलैनक मदुा पेसी सू्चीमा ्चढी 
पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको लमलसल अधययन गरी 
पनुरारे्दक र्ादीका तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  र्ररष्ठ 
अलधर्क्ाहरू श्ी र्ालकृषर नयौपाने, श्ी दरेे्नद्रबहादरु 
थापा र श्ी शेरबहादरु के.सी., लर्द्ान्  अलधर्क्ाहरू 
श्ी ख्मबहादरु खाती र श्ी ल्चरिबहादरु के.सी. ले 
काठमाडौं महानगरपाललकाका प्रमखुले फैसला बदर 
मदुामा लनर्णय गरकेो अर्सथा छ । फैसला बदर मदुामा 
गरकेो लनर्णयउपर सथानीय सर्ायत्त शासन ऐनमा 
पनुरारे्दन लागने वयर्सथा छैन । महानगरपाललकाका 
प्रमखुले सथानीय सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोलजम लदएको 
आदशेउपर मारि सोही ऐनको दफा १६२ बमोलजम 
पनुरारे्दन अदालतमा सो आदशे उपर पनुरारे्दन लागन 
स्ने हुनछ । फैसला बदरको लर्रयमा सो कानूनमा 
पनुरारे्दनको वयर्सथा नभएको लसथलतमा सामानय 
अर्सथामा लागू हुने नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) बमोलजमको पनुरारे्दनस्बनधी के्रिालधकार 
आकलर्णत हुन स्दनै । तयसकारर महानगरपाललका 
प्रमखुले फैसला बदर मदुामा गरकेो लनर्णयउपर 
पनुरारे्दन अदालतमा पनुरारे्दन लागने वयर्सथा 
नगरकेो अर्सथामा लर्पक्ीले लदएको पनुरारे्दन परि 
खारजे गनु्णपन्नमा उलटै हकदयैाको अभार् भनी लफराद 
खारजे गन्न गरकेो पनुरारे्दन अदालतको फैसला 
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रिलुटपूर्ण रहेको छ । पनुरारे्दकीय अलधकार कानूनी 
अलधकार हो । तयसतो अलधकार कानूनद्ारा नै वयर्लसथत 
गररएको हुनछ । कानूनद्ारा वयर्लसथत गररएकोले नै 
यस अलधकारलाई कानूनी अलधकारको रूपमा ग्रहर 
गररनछ । ऐनले नै पनुरारे्दनस्बनधी लर्शेर वयर्सथा गरी 
सो ऐनअनतग्णतका कुन कुन दफाअनतग्णतको के कसतो 
लनर्णयउपर पनुरारे्दन लागने भनी लर्धालयकाले प्रसट 
सीमारखेा कोररलदएको अर्सथामा सो ऐनमा पनुरारे्दन 
लागन स्ने भनी छुट्टयाइएको लर्रयर्सतभुनदा बढी 
कुरामा पनुरारे्दन लागन स्छ भनन लमलदनै (ने.
का.ि. २०६१ अकं ६ लन.नं. ७३९१ पषृ्ठ ६९९) भनी 
लसद्धानत प्रलतपादन भएको अर्सथामा पनुरारे्दकीय 
के्रिालधकार ग्रहर गरी पनुरारे्दन अदालतबाट भएको 
फैसला उक् प्रलतपालदत लसद्धानतलर्परीत रहेको 
छ । लर्र्ादको घर पखा्णल गेट र्ादीले सालबकमा मोही 
कायम रहदँाका अर्सथामा लनमा्णर गरी हालस्म 
पलन र्ादीकै बसोबास र भोग्चलनमा छ । उललललखत 
पखा्णलमा र्ादीको भोगालधकार पखा्णल रहेस्म कायम 
रहने लनलश्चत हुदँाहुदँ ै मलुकुी ऐन, घर बनाउनेको 
११ नं. लर्परीत जगगाधनी एकलौंटी भएको कारर 
दखेाई पनुरारे्दन अदालतबाट भएको फैसला लमलेको 
नदलेखदँा बदरभागी छ । पनुरारे्दन अदालतले र्ादीको 
भोगलाई सर्ीकार गरकेो छ । भोगलाई सर्ीकार गररे 
पलन जगगाधनी अकदै  वयलक् रहेको कारर दखेाई 
सो भोगको आधारमा घरटहरा पखा्णलमा सथालपत 
अलधकारलाई इनकार गरी भएको फैसला लमलेको 
छैन । र्ादीको भोगमा रहेको सरं्चनालाई कानूनले 
तोकेको प्रलक्रयाअनसुार साधारर उप्चार अर्ल्बन 
गरी हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हद्याद वयलतत 
भई नलमलने भएबाट प्रलतर्ादीहरूको लमलोमतोमा 
घमुाउरो बाटोबाट न्सा पास लर्ना लगाएको पखा्णल 
भतकाई पाउ ँ भनने मदुा लदई सो मदुाबाट आफनो 
मकसद पूरा गन्ण आएको भनने सपष्टरूपमा दलेखन 
आएको अर्सथा छ । मलुकुी ऐन, घर बनाउनेको 

महलको ११ नं. बमोलजम नालेस गरी घर भतकाउने 
नठहरसे्म ती घरटहरा तथा पखा्णलमा र्ादीको 
भोगालधकार रहने कुरा प्रसट छ । लर्पक्ीले लमलरु्ा 
मालनस खडा गरी प्रायोलजतरूपमा उजरुी र प्रलतर्ादी 
लदई कानूनको गलत प्रयोग गराई र्ादीको हक समाप्त 
पान्ण खोजेको काय्ण लर्रूद्ध र्ादीको मदुा गन्न हकदयैा 
नरहेको भनी भएको पनुरारे्दन अदालतको फैसला 
नयालयक मन, प्रमार र कानूनको मूलयाङकन नै नभई 
आतमलनष्ठरूपमा भएको छ । तसथ्ण उपयु्णक् तथय र 
कानूनको मनन नै नगरी जगगाधनी अकदै  वयलक् भएको 
लनर्णयाधार कायम गरी मदुा गन्न हकदयैा नहुने भनी 
गररएको फैसला रिलुटपूर्ण हुदँा बदर गरी का.म.न.पा. 
का प्रमखुको लमलत २०६७/०२/१९ को लनर्णय कायम 
हुनपुछ्ण  भनी गनु्णभएको बहससमेत सलुनयो । 

अब यसमा पनुरारे्दन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला लमलेको छ र्ा छैन ? र्ादीको पनुरारे्दन 
लजलकर पगुन स्छ, स्दनै ? भनने स्बनधमा लनर्णय 
लदनपुन्न दलेखन आयो । 

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण र्ादी छलर्लाल 
भट्टराई प्रलतर्ादी प्रभा पलणडत भएको न्सा पास नगरी 
बनाएको पखा्णल भतकाई पाउ ँभनने मदुामा काठमाडौं 
महानगरपाललकाका प्रमखु तथा काय्णकारी अलधकृतले 
लमलत २०६४/०३/२२ मा काठमाडौं महानगरपाललका 
र्डा नं. ३ सालबक लक.नं. ७० को के्रिफल ०-०-२-० 
र सालबक लक.नं. ७१ को जगगामा समेत लनमा्णर भएको 
पखा्णल भतकाई लदने ठहर गरी लनर्णय गरकेो दलेखयो । 
सो लनर्णयलाई ललएर पनुरारे्दक र्ादी उदयर्ीर गरुूङले 
मलुकुी ऐन, अदालती बनदोबसतको ८६ नं. बमोलजम 
फैसला बदरमा काठमाडौं महानगरपाललकामा नै उजरुी 
दाबी गरकेो र काठमाडौं महानगरपाललकाका प्रमखु 
तथा काय्णकारी अलधकृतले लमलत २०६७/०२/१९ मा 
फैसला गरी उक् लमलत २०६४/०३/२२ को लनर्णय 
बदर हुने ठहर गरकेो पाइयो । लर्र्ालदत सालबक लक.नं. 
७० र ७१ (हाल लक.नं. ३९) को जगगामा पनुरारे्दक 
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र्ादीका लपता ्चनद्रर्ीर गरुूङको मोलहयानी स्बनधमा 
मदुा परी यसै अदालतबाट समेत मोही लनषकाशन हुने 
ठहरी अलनतम भई मोहीको लगत कट्टा भइसकेको 
दलेखनछ । उक् जगगाहरूको जगगाधनी प्रतयथकी प्रलतर्ादी 
प्रभा पलणडत भई लनजको नाउकँो एकलौटी दता्ण 
से्सताको जगगा हो भनने कुरा प्रमारबाट दलेखएको 
छ  । जगगाको हक सर्ालमतर् प्रलतर्ादी प्रभा पलणडतमा 
नै रहेको र सो जगगामा मोही हक कसैको पलन कायम 
नरहेको भनने तथयलाई र्ादीले खणडन गन्ण सकेको 
दलेखएन ।

३. महानगरपाललकाका प्रमखुले सथानीय 
सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा 
(४) र (५) बमोलजम लदएको आदशेउपर मारि सोही 
ऐनको दफा १६२ बमोलजम पनुरारे्दन अदालतमा 
सो आदशेउपर पनुरारे्दन लागन स्ने हुनछ, फैसला 
बदरको लर्रयमा सो कानूनमा पनुरारे्दनको वयर्सथा 
नभएको लसथलतमा सामानय अर्सथामा लागू हुने नयाय 
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोलजमको 
पनुरारे्दनस्बनधी के्रिालधकार आकलर्णत हुन स्दनै 
भनने पनुरारे्दक र्ादीको मखुय पनुरारे्दन लजलकर 
रहेको दलेखनछ । सोस्बनधमा लर््चार गदा्ण सथानीय 
सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ मा "दफा 
१६१ को उपदफा (४) र (५) बमोकजम प्रमखुिे 
कदएको आदेशमा कचत्त नबुझन े व्यकतििे त्यसतो 
आदेश पाएको कमकतिे पैंतीस कदनकभत्र पुनरावेदन 
अदाितमा पुनरावेदन कदन सकनछे र त्यसतो 
पुनरावेदनको समबनधमा पुनरावेदन अदाितबाट 
भएको कनणनु्य अकनतम हुनछे" भनने प्रार्धान रहेको 
दलेखयो । उक् प्रार्धान अनसुार महानगरपाललकाका 
प्रमखुले उललललखत उपदफा (४) र (५) बमोलजम 
लदएको आदशेउपर दफा १६२ अनसुार  पनुरारे्दन 
अदालतमा पनुरारे्दन गन्ण सलकने दलेखनछ । सोही 
ऐनको दफा १६१ को उपदफा (४) मा "उपदफा (२) 
बमोकजम पेस भएको प्रकतवेदन अनसुार कसैिे ्यस 

ऐनबमोकजम अनमुकत नकदई वा सावनुजकनक जगगा, 
बाटो, मकनदर, चोक, ढि, नािा, पोखरी आकद कमची 
भवन कनमानुण गरकेो वा गरररहकेो ठहरमेा प्रमखुिे 
सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भतकाउन े आदेश 
कदनपुननेछ" भनने वयर्सथा रहेको छ । सोही दफाको 
उपदफा (५) मा "उपदफा (२) बमोकजम पेस भएको 
प्रकतवेदन अनसुार कसैिे ्यस ऐनबमोकजम पास 
भएको नकसामा प्रमखुको सवीकृकतबेगर हरेफेर गरी 
भवन कनमानुण गरकेो वा गरररहकेो ठहरमेा प्रमखुिे 
एक िाख रूपै्यासँमम जररवाना गननु वा सो भवन वा 
त्यसको कुनै भाग भतकाउन ेआदेश कदन सकनछे" 
भनने प्रार्धान रहेको दलेखनछ । उपयु्णक् दरैु् उपदफामा 
रहेको प्रार्धानलाई हेदा्ण उललललखत ऐनबमोलजम 
अनमुलत नललई भर्न लनमा्णरलगायतका सरं्चना 
लनमा्णर गन्ण, ऐनबमोलजम पास भएको न्सामा प्रमखुको 
सर्ीकृलतबेगर हेरफेर गरी सरं्चना लनमा्णर गन्ण नहुने 
र उललललखत प्रार्धान प्रलतकूल लनमा्णर काय्ण भएको 
अर्सथामा महानगरपाललका प्रमखुले भतकाउने आदशे 
लदएको (लनर्णय गरकेो) भएमा उक् ऐनको दफा १६२ 
आकलर्णत हुने दलेखन आउदँछ । यसरी दफा १६१ को 
उपदफा (४) र (५) को अर्सथामा गररएको लनर्णयउपर 
दफा १६२ अनसुार ततकालीन पनुरारे्दन अदालतमा 
पनुरारे्दन लागने र सोमा पनुरारे्दन अदालतले गरकेो 
लनर्णय "अलनतम हुने" दलेखनछ । तर यसको तातपय्ण 
महानगरपाललकाबाट हुने जनुसकैु नयालयक प्रकृलतको 
लनर्णयका सनदभ्णमा दफा १६२ को प्रार्धान आकलर्णत 
हुनछ भनी अथ्ण लगाउन ुमनालसब हुदनै । तयसो गदा्ण 
तालक्ण क लनषकर्ण नभएर असगंत पररराम दखेा पन्न 
लसथलत रहनछ । सथानीय सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ 
को दफा १६१ र १६२ को वयर्सथाको अनय प्र्चललत 
नेपाल कानूनसगँ सामाञजसयतापूर्ण वयाखया गररन ु
आर्शयक हुनछ । 

४. प्रसततु मदुा सथानीय सर्ायत्त शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र्ा 
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(५) बमोलजम महानगरपाललकाले गरकेो लनर्णय उपर 
परकेो पनुरारे्दन नभएर मलुकुी ऐन, अ.ब.ं ८६ नं. 
बमोलजम भनी दायर भएको फैसला बदरस्बनधी मदुा 
दलेखनछ । र्ादीको दाबी हेदा्ण  का.म.न.पा. ले लमलत 
२०६४/०३/२२ मा पखा्णलसमेतका लनमा्णर काय्ण 
भतकाउने भनी गरकेो लनर्णय (फैसला) बदर गररपाउ ँ
भनने दाबी गरकेो दलेखयो । सथानीय सर्ायत्त शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को वयर्सथा र 
अ.ब.ं ८६ नं. बमोलजमको वयर्सथाको प्रयोजन फरक 
फरक छन् र फरक अर्सथा र सनदभ्णमा आकलर्णत 
हुनछन् । फैसला बदरका लालग अ.ब.ं ८६ नं. बमोलजम 
गररएको दाबीको अर्सथामा सथानीय सर्ायत्त शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६२ को वयर्सथा आकलर्णत 
नभई ततकाल प्र्चललत नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) नै आकलर्णत हुने दलेखयो । जनु लनकायबाट 
फैसला भएको हो, तयसतो फैसला बदरमा दाबी गरी 
सोही लनकायमा लफराद दाबी गनु्णपन्न र्ा दाबी गन्ण 
पाउने भनी नयालयक मानयता र्ा प्र्चलन कायम 
भएको सनदभ्णमा महानगरपाललकाले गरकेो फैसला 
बदरको दाबी गरी सोही लनकायमा उजरुी (लफराद) 
गनु्णलाई सर्ाभालर्क नयालयक प्रलक्रया मानन ु पन्न 
हुनछ । र्ादी सर्यम् ले पलन यही मानयतालाई सर्ीकार गरी 
महानगरपाललकामा नै फैसला बदरमा दाबी गरी प्ररे्श 
गरकेो पाइयो । यसका अलतररक् र्ादी सर्यम् प्रसततु 
मदुामा दोस्ो तहको पनुरारे्दनपरि ललई यस अदालतमा 
प्ररे्श गरकेो दलेखनछ । आफूले दोस्ो तह पनुरारे्दन 
गरकेो (सो कानूनी माग्ण रोजेको) अर्सथामा प्रलतपक्ले 
गरकेो पलहलो तहको पनुरारे्दनको रै्धतास्बनधी प्रशन 
उठाउन ुयलुक्सङ्गत समेत दलेखदनै । यस अर्सथामा 
सथानीय सर्ायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ 
को सहारा ललएर अ.ब.ं ८६ नं. बमोलजम परकेो मदुामा 
नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोलजम 
लर्र्ादका पक्लाई प्राप्त पनुरारे्दन गन्ण पाउने कानूनी 
हकबाट र्लञ्चत गन्ण लमलने दलेखदनै । तसथ्ण प्रलतर्ादी 

प्रभा पलणडतले पनुरारे्दन अदालतमा पनुरारे्दन गन्ण 
पाउने होइन भनी र्ादी पक्बाट ललइएको पनुरारे्दन 
लजलकरसगँ सहमत हुन सलकएन । अ.ब.ं ८६ नं. अगँाली 
परकेो फैसला बदर मदुामा महानगरपाललकाले गरकेो 
लनर्णयउपर ततकाल प्र्चललत नयाय प्रशासन ऐन, 
२०४८ को दफा ८(१) बमोलजम ततकालीन पनुरारे्दन 
अदालतमा पनुरारे्दन लागने नै दलेखन आयो । 

५. अब प्रसततु मदुामा अ.ब.ं८६ नं. बमोलजम 
दाबी गन्न हकदयैा र्ादी उदयर्ीर गरुूङमा छ र्ा छैन 
भनने प्रशन स्बनधमा लर््चार गनु्णपन्न हुन आएको 
छ । अ.ब.ं८६ नं.मा "फैसिा किसकमस, कमिापत्र, 
खाररज भएका मदु्ामा सो फैसिा किसकमस, 
कमिापत्र, खाररज भएकािे अकानुको हकसमते जान े
भएको रहछे भन ेजसको हक जानछे त्यसैिे ्ाहा 
पाएका पैतीस कदनकभत्र ्यसमा हाम्ो पकन हक िागछ 
्यसिे मात्र हारी वा किसकमस, खाररज, कमिापत्र 
गराएकोिे हाम्ो हक जान ेहोइन भनी आफनो हक 
जकतमा झगकि्याका नाउँमा नाकिस कदए इनसाफ 
गररकदनपुछनु" भनने प्रार्धान रहेको पाइनछ । उक् 
प्रार्धानलाई हेदा्ण फैसला लडसलमस, लमलापरि, खाररज 
हुने गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जानछ उसले 
आफनो हक जलतमा नाललस लदन पाउने हुनछ । तर हक 
नभएको र्ा हक जाने नदलेखएको अर्सथामा दाबी गन्ण 
लमलदनै । पनुरारे्दक र्ादी  लर्र्ालदत जगगाको जगगाधनी 
र्ा मोही कुनै पलन हैलसयतमा रहेको वयलक् भनने 
दलेखदँनै । लर्र्ालदत जगगामा पनुरारे्दक र्ादीको कुनै 
प्रकारको सर्ालमतर् र्ा मोही हक सथालपत भएको 
नदलेखएको अर्सथामा कानूनबमोलजम न्सा पास नगरी 
र्ा सर्ीकृलत नललई लनमा्णर गररएका पखा्णलसमेतका 
सरं्चना भतकाउने गरी काठमाडौं महानगरपाललकाबाट 
भएको लमलत २०६४/०३/२२ को लनर्णयबाट यी 
पनुरारे्दक र्ादीको कुनै लकलसमको हक जाने अर्सथा 
नै रहदँनै । जगगामा सर्ालमतर् र्ा कुनै प्रकारको कानूनी 
भोगालधकार नै सजृना नभएको अर्सथामा जगगामा 
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रहेको सामानय पखा्णल जसता सरं्चना लनमा्णर गरकेो 
भनने अप्रमालरत र असगंत तक्ण को आडमा जगगामा 
कानूनी हक सर्ालमतर् कायम रहेका वयलक्लाई आफनो 
स्पलत्त उपभोग गन्णबाट र्लञ्चत गनु्ण  उल्चत हुदँनै । 
लर्र्ालदत पखा्णल यी पनुरारे्दक र्ादीले नै लनमा्णर 
गरकेो भनने तथय कानूनी तर्रबाट सथालपत भएको 
दलेखदँनै । जगगामा आफनो कुनै प्रकारको हक दाबी 
नै नरहेको अर्सथामा यलद अनलधकृत र्ा गैरकानूनी   
तर्रबाट लनमा्णर काय्ण भएको छ भने पलन केर्ल तयलतकै 
आधारमा अलतक्रमरकता्णको हकदाबी सजृना हुने 
अर्सथा रहदँनै । लर्र्ालदत जगगामा पनुरारे्दक र्ादीको 
कुनै प्रकारको हक नै नरहेको हुदँा महानगरपाललकाबाट 
भएको लमलत २०६४/०३/२२ को लनर्णयउपर फैसला 
बदरमा अ.ब.ं ८६ नं. बमोलजम उजरुी दाबी गन्न 
हकदयैासमेत लनजमा रहेको मानन लमलेन । 

६. पनुरारे्दक र्ादीले लर्र्ालदत पखा्णल 
भतकाउने दाबी गररएको मदुा मलुकुी ऐन, घर 
बनाउनेको महलको ११ नं. बमोलजमको हद्यादलभरि 
परकेो छैन भनी लजलकर गरकेो पाइयो । यसप्रकारको 
लजलकर ललनका लालग सो दाबी गन्न हकदयैा रहेको 
सक्म पक् हुनपुन्न हुनछ । प्रसततु मदुाका पनुरारे्दक 
र्ादीमा लर्र्ालदत जगगा र सोमा रहेको पखा्णलसमेतका 
लनमा्णर सरं्चनाउपर हकदाबी पगुने कानूनी आधार 
नदलेखएको हुदँा लनजले उठाएका अनय तथय र्ा कानूनी 
प्रशनउपर लर््चार गरी रहन पन्न सानदलभ्णकतासमेत 
दलेखदँनै । लर्र्ालदत पखा्णलसमेतका लनमा्णर सरं्चना 
पनुरारे्दक र्ादीले कानूनबमोलजमको सत्ण र प्रलक्रया 
पूरा गरी लनमा्णर गर े गराएको तथय प्रमालरत भएको 
दलेखदँनै । अनयथा प्रमालरत नभएको यसप्रकारको 
अर्सथामा सालबक लक.नं. ७० र ७१ हालको लक.नं. 
३९ को जगगामा हक, सर्ालमतर् र्ा कानूनबमोलजमको 
भोगालधकार नै नभएका यी पनुरारे्दक र्ादीले पखा्णल 
लनमा्णर गरकेो होला भनी स्झन र्ा अनमुान गन्ण 
लमलने दलेखएन । अका्णको जगगामा अका्णले नै लगाएको 

पखा्णलको लर्रयमा प्रशन उठाउने हकदयैा यी पनुरारे्दक 
र्ादीमा रहेको नदलेखदँा लनजले घर बनाउनेको महलको 
११ नं. बमोलजमको भनी उठाएको प्रशनस्बनधमा थप 
लर्रे््चना गरी रहन परने । 

७. लक.नं. ७१ को जगगामा प्रलतर्ादी प्रभा 
पलणडतले २०४१ सालमा शयामकृषरबाट ललखत 
पाररत गरी ललएपश्चात् पनुरारे्दक उदयर्ीरका बाब ु
्चनद्रर्ीरले ललखत बदर मदुा गरकेोमा र्ादी दाबी नपगुने 
गरी तहतह अदालत हुदँ ै ततकालीन मधयमाञ्चल 
के्रिीय अदालतबाट फैसला भएको दलेखनछ । यसपलछ 
र्ादी प्रभा पलणडत प्रलतर्ादी ्चनद्रर्ीर गरुूङ भएको 
मोही लनषकाशन मदुा ्चलेकोमा मोही लनषकाशन हुने 
ठहरी अदालतबाट भएको फैसलासमेत अलनतम भई 
बसेको दलेखयो । मोही लनषकाशनस्बनधी फैसलालाई 
ललएर लयनै र्ादी पक्ले यस अदालतमा दायर गरकेो 
ररट लनरे्दन खारजे हुने ठहरी यस अदालतबाट 
लमलत २०५२/०१/०८ मा आदशे भएको पाइयो । सो 
आदशेउपर रूललङ बालझएको भनी परकेो लनरे्दनउपर 
सनुरु्ाइ भई रूललङ बालझएको नदलेखएको भनी यस 
अदालतको ५ जना नयायाधीशको पूर्ण इजलासबाट 
लमलत २०५५/०७/२६ मा फैसला भएकोसमेत 
दलेखयो । यही जगगाको दता्णस्बनधी लर्रय उठान 
गरी लयनै र्ादी उदयर्ीर गरुूङले यस अदालतमा 
दायर गरकेो २०६४-WO-१००४ को ररट लनरे्दन 
उपर सनुरु्ाइ भई जगगाको कानूनी लसथलत स्बनधमा 
लर्रे््चना गरी लमलत २०६७/०९/०१ मा ररट लनरे्दन 
खारजे भएको दलेखनछ । यसै क्रममा पखा्णल भतकाई 
पाउ ँ भनने मदुा र प्रसततु फैसला बदरस्बनधी मदुा 
परकेो दलेखयो । यसप्रकार यही जगगाको लर्रयलाई 
ललएर २०४१ सालपलछ अलहलेस्म प्रलतर्ादी 
प्रभा पलणडत पक् र्ा लर्पक्मा रहेको लर्लभनन ७ 
(सात) र्टा मदुा (ररट लनरे्दन समेत गरी) ्चलेको र 
अदालतबाट फैसला भएको दलेखनछ । यसरी ्चलेको 
प्रतयेक लर्र्ाद लनरूपरका सनदभ्णमा उदयर्ीर पक्को 
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दाबी लजलकर ठहर नभएको र प्रभा पलणडतकै हक 
सथालपत भएको अर्सथा दलेखएको छ । पटकपटकको 
मदुाकै सनदभ्णमा लर्गत ३३/३४ र्र्ण वयलतत भएको र 
अनतताः प्रसततु फैसला बदर मदुा लनरूपरका लालग 
पेस हुन आएको दलेखनछ । कुनै लर्र्ाद अदालतमा 
आएपलछ तयसतो लर्र्ादको समाधान स्पनन गररन ु
पद्णछ । एउटै लर्रयलाई नयानँया ँरूप र आर्रर लदई 
अननतकालस्म लर्र्ाद कायम राखन ु शोभनीय कुरा 
होइन । लनर्णय अलनतमताको लसद्धानत (Finality of 
Judgement) अनसुार पलन अदालतबाट लनरूपर 
भइसकेको लर्रयमा पटकपटक प्रशन उठाउन ु उल्चत 
मालनदँनै । एउटै लर्रयलाई नयानँया ँरूप र आर्ररमा 
अदालतमा प्ररे्श गन्ण लदइयो भने नयालयक प्रलक्रयाको 
दरुूपयोग हुने खतरा रहनछ । यसलाई कानूनको 
शासनका दृलष्टले पलन उल्चत र र्ालञछत कुरा मानन 
सलकँदनै । नयालयक प्रलक्रयालाई नयाय प्राप्त गन्न (र्ा 
नयाय प्रदान गन्न) माधयमको रूपमा उपयोग गररन ु
पद्णछ । नयालयक प्रलक्रयालाई लनलहत सर्ाथ्ण पूरा 
गन्न दाउपे्चको माधयम र्ा दरुूपयोगको लर्रय बनन 
लदइयो भने तयसको पररराम नकारातमक दलेखने कुरा 
अर्शय्भार्ी छ । उललललखत कुराहरू समेत प्रसततु 
लर्र्ाद लनरूपर गन्न क्रममा सानदलभ्णक र लर््चाररीय 
बनन पगेुका छन् । 

८. अताः मालथ लर्रे्ल्चत आधार, काररबाट 
लर्र्ालदत जगगाहरूमा पनुरारे्दक र्ादीको कुनै 
प्रकारको  हक सथालपत भएको दलेखन नआएको हुदँा 
काठमाडौं महानगरपाललकाबाट लमलत २०६४/०३/२२ 
मा भएको लनर्णय (फैसला) बदरमा यी पनुरारे्दक 
र्ादीले अ.ब.ं ८६ नं. बमोलजम दाबी गन्ण पाउने अर्सथा 
नभएकाले सो लमलत २०६४/०३/२२ को लनर्णय बदर 
हुने ठहरयाई लमलत २०६७/०२/१९/०४ मा भएको 
काठमाडौं महानगरपाललकाको लनर्णय उलटी गरी 
र्ादी दाबी खारजे हुने ठहरयाई पनुरारे्दन अदालत 
पाटनबाट लमलत २०६९/०५/११/०२ मा भएको 

फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  । र्ादी उदयर्ीर 
गरुूङको पनुरारे्दन लजलकर पगुन सकै्न । प्रसततु 
मदुाको दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल लनयमानूसार 
अलभलेख शाखामा बझुाई लदन ु। 

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अलधकृत : लर्कास शे्ष्ठ
इलत सरं्त् २०७५ साल रै्शाख ५ गते रोज ४ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी प्रकाशमान लसंह राउत 

माननीय नयायाधीश श्ी ड्बरबहादरु शाही
फैसला लमलत : २०७४।११।२५

०७२-CR-१७३५

मदुा : जयान मान्न उद्योग

पनुरारे्दक / र्ादी : सनुदरी पनुको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : बाकेँ लजलला नेपालगञज 

नगरपाललका र्डा नं.१ बसने बलबन भनने लबक्रम 
गरुूङ

 प्रमतवादीले ताकेर गोली प्रहार गरी पीम्त 
्मन्न नपाएको अवसरा देमिन ुनै ्मलुुकी ऐन 

९९६० - नेपाल सरकार वि. बवबन भन्ने वबक्रम गरुूङ

निर्णय िं. ९९६०
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जयानसमबनधी ्महलको १५ न.ंको जयान 
्मानने कसरु गरकेो सरामपत हुन े।

(प्रकरर नं.३)
 मदनदहा्ै गोली प्रहारबाट पीम्त घाइते 

भएको अवसरालाई सा्मानय कुटमपटको 
्मात् सजं्ा मदई प्रमतवादीलाई जयान ्मानने 
उद्ोगको कसरुबाट उन्ममुक्त मदन े कुरा 
नयायोमचत ्मानन नसमकने ।

(प्रकरर नं.४)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  उपनयायलधर्क्ा श्ी 
सोमाकानता भणडारी

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा 
श्ी गोपालकृषर लघलमर े एर् ं अलधर्क्ा श्ी 
सरुसेकुमार पौडेल

अर्लल्बत नलजर :
 ने.का.ि. २०४२, अकं ७, लन.नं. २४४०
 ने.का.ि. २०६८, अकं १२, लन.नं.८७३४

स्बद्ध कानून :
 हातहलतयार खरखजाना ऐन, २०१९

सरुू तहमा फैसला गन्नाः
माननीय नयायाधीश श्ी अ्बरराज पौडेल

पनुरारे्दन तहमा फैसला गन्नाः
मा. नयायाधीश श्ी अर्धलर्हारी प्रसाद लसहंा 
माननीय नयायाधीश श्ी यमनुा भट्टराई 

फैसला
नया.प्रकाश्मान मसहं राउत : ततकालीन 

पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको लमलत 
२०७२।०६।११ को फैसलाउपर मदुा दोहोरयाई पाउ ँ
भनी र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट यस अदालतमा 
नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) 
बमोलजम मदुा दोहोरयाउने लनससा प्रदान भई हाल 

नयाय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोलजम 
पेस हुन आएको प्रसततु मदुाको सलंक्प्त तथय एर् ंठहर 
यसप्रकार छाः

त्थय िण्
लजलला बाकेँ नेपालगञज नगरपाललका र्ाड्ण 

नं.१६ लसथत सडक लकनारामा खडा भएका रलर् 
पनुमगरलाई हाल नाम थर खलुन नआएका भे.२प.८८२ 
नं.को मोटरसाइकलमा आएका वयलक्हरूले गोली प्रहार 
गरी रलर् पनुमगरको बाया ँखटु्टाको सापँ्रामा गोली लालग 
घाउ भएको, जलमनमा w.w.f.k.f.. लेखेको गोलीको 
खोका थान-१ र पेसतोलको जसतो गोली अगालड 
भाग कुल्चएको अर्सथामा रहेको भनने घटनासथल 
म्ुचलुका ।

लमलत ०६७।०२।०३ को लदउसँो मेरो छोरा 
रलर् पनुमगरलाइ पूर््ण ररसइर्ीका काररबाट लजलला 
बाकेँ नेपालगञज नगरपाललका र्डा नं.१६ लसथत बलबन 
भनने लबक्रम गरुूङ र काल ुभनने लर्लपन लामासमेतले 
भे.२प.८८२ नं.को मोटरसाइकलमा आई उखकुो जसु 
खाई घरतफ्ण  फककं द ै गदा्ण लनजहरूको साथमा रहेको 
पेसतोल फाएर गरी छोरा रलर् पनुमगरको सापँ्रामा लालग 
सखत घाइते बनाएको हुदँा लनजलाई कानूनबमोलजम 
सजाय गररपाउ ँभनने बेहोराको जाहेरी दरखासत ।

म लमलत २०६७।०२।०३ को लदउसँो बजार 
घमुलफर गन्ण गएका अर्सथामा बाकेँ नेपालगञज 
नगरपाललका र्डा नं.१६ कृलर लर्कास बैंकअगालड जसु 
खाई घरतफ्ण  जादँ ैगदा्ण लर्लपन लामा, लबक्रम गरुूङ र 
बबल ुभनने केटाहरू मोटरसाइकलमा आई मलाई काल ु
भनने लर्लपन लामाले गोली प्रहार गरी भागी गएका हुन् 
भनने रलर् पनुले गरकेो कागज ।

लमलत २०६७।०२।०३ मा म र साथी लनम्णल 
्चौधरी ध्बोजी ्चोकतफ्ण  आइरहेका बेला गोलीको 
आर्ाज सनेुपलछ र्ारदात सथानमा हेदा्ण  रलर् पनु 
ए्कासी ल्चचयाएका र प्रलतर्ादी लबक्रम गरुूङसमेत 
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भागद ै गरकेो दखेी मसमेत उक् सथानतफ्ण  गई घाइते 
रलर् पनुलाइ उठाइ उप्चारका क्रममा भेरी अञ्चल 
असपतालतफ्ण  लगेका हौं भनने बेहोराको दरे्राम 
लगरीको कागज ।

लमलत २०६७।०२।०३ मा र्ारदात सथानमा 
गोली फायर भएको थाहा पाई र्ारदात सथानमा 
मोटरसाइकल भएका मालनसले गोली फायर गरी 
भागेपलछ रलर् पनु घाइते अर्सथामा लथए । र्ारदातका 
स्बनधमा बझुदा लबक्रम गरुूङ, लर्लपन लामा र बबल ु
भनने वयलक्ले गोली प्रहार गरी भागी गएका हुन् भनने 
बेहोराको सलफक खान, ओमकार खान, रलर्नद्र मलल, 
सरुशे खडका, सालबर खान, परमेश्र थापा र सलुशला 
थापाको कागज ।

प्रलतर्ादी लबक्रम गरुूङ हाम्ो घर र्तनका 
मालनस हुन । लनजको र्ासतलबक र्तन लजलला बाकेँ 
नेपालगञज नगरपाललका र्डा नं.१ हो । हाल लनज कहा ँ
छन? थाहा छैन भनने बेहोराको फरार प्रलतर्ादी फेला 
नपरकेो म्ुचलुका ।

सनुदरी पनुको जाहेरीले र्ादी नेपाल सरकार 
प्रलतर्ादी सलुशल थापासमेत भएको जयान मान्न उद्योग 
मदुामा प्रलतर्ादी सलुशल थापालाई हालजर जमानी 
छालडलदन ु भनने लजलला सरकारी र्लकल काया्णलय, 
बाकेँको ्च.नं.६३ लमलत २०६७।०४।१९ को परि यस 
काया्णलयमा प्राप्त भएको हुदँा लनजलाई खोजी भएका 
बखत उपलसथत गराउनेछु भनी लजलला दलेैख बेलपाटा 
७ घर भई लजलला र्न काया्णलयमा स.ब.र. जमदार 
पदमा काय्णरत लथरबहादरु थापा मगरले बलुझललएको 
लज्मा जमानी कागज ।

प्रलतर्ादी शयाम पररयारको जाहेरीले र्ादी 
नेपाल सरकार प्रलतर्ादी मसमेत भएको जयानमान्न 
उद्योग मदुामा म फरार भई काठमाडौं गई बसेका 
अर्सथामा को कसले बाकेँ लजलला नेपालगञज 
नगरपाललका र्डा नं.१६ लसथत कृलर लर्कास बैंक 
अगालड ऐ. र्डा नं.८ बसने रलर् पनुलाई गोली हानी 

घाइते बनाएको भनी साथीहरूले फोनबाट जानकारी 
गराएबाट थाहा पाएको  हु ँ। लनजलाई को कसले गोली 
प्रहार गरकेा हुन्? थाहा भएन भनने बेहोराको प्रलतर्ादी 
काल ु भनने लर्लपन लामाको अनसुनधानको क्रममा 
भएको कागज ।

लमलत २०६७।०२।०३ मा लजलला बाकेँ 
नेपालगञज नगरपाललका र्डा नं.१६ कृलर लबकाश बैंक 
अगालड सार््णजलनक सथल बाटोमा हो-हलला भएको 
सनुी मसमेत उक् सथानमा जादँा जाहेरर्ालाको छोरा 
रलर् पनुलाई गोली प्रहार भई लनज घाइते अर्सथामा 
लथए । लनजलाई को कसले गोली प्रहार गरकेा हुन् भनी 
बझुदा मोटरसाइकलमा आएका काल ु भनने लर्लपन 
लामा, लबक्रम गरुूङ र बबल ुभनने केटासमेतले गोली 
प्रहार गरी भागी गएका हुन् भनने बेहोराको लबजय 
गरुूङ, भनसार यादर्, सलहद शेर, लकशोर रगेमीसमेतको 
कागज ।

प्रलतर्ादी लबक्रम गरुूङ हाल आफनो घर 
र्तनमा छैनन् लनजको र्ासतलबक र्तन लजलला बाकेँ 
नेपालगञज नगरपाललका र्डा नं.१ हो भनने बेहोराको 
फरार म्ुचलुका ।

यसमा अलभयकु्द्य काल ु भनने लर्लपन 
लामा र बलबन भनने लबक्रम गरुूङलाई मलुकुी ऐन, 
जयानस्बनधीको महलको १ र १५ नं. बलख्णलापको 
कसरु अपराधमा ऐ. महलको १५ नं. बमोलजम सजाय 
हुन र अलभयकु् काल ुभनने लर्लपन लामा प्रसततु मदुामा 
छुटी जाने अर्सथा भएमा लमलत २०६७।०२।२७ मा 
बाकेँ लजलला अदालतमा दायर गररएको शयामलाल 
पररयारको जाहेरीले र्ादी नेपाल सरकार प्रलतर्ादी 
लर्लपन लामासमेत भएको जयानमान्न उद्योग मदुामा 
कारर्ाही गररपाउ ँभनने बेहोराको अलभयोग परि । 

मेरो नाम कालू होइन, झटु्ा बेहोरा लेखाई 
ममालथ जाहेरी लदएका हुन्, रलर् पनुमगरलाई मैले 
ल्चनेको छैन । लकन ममालथ जाहेरी लदए, थाहा छैन । 
रलर् पनुमगरलाई कसरी ्चोट घाउ भयो? मलाई थाहा 

९९६० - नेपाल सरकार वि. बवबन भन्ने वबक्रम गरुूङ
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छैन । मलाई  सजाय हुने होइन, म कालू भनने लर्लपन 
लामा होइन । तसथ्ण, दाबीबाट सफाइ लदलाई पाउ ँ
भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी काल ु भनने लर्लपन 
लामाले सरुू अदालतमा गरकेो बयान । 

र्लर्न भनने लबक्रम गरुूङका नाउमँा जारी 
भएको ्याद पजुकी लमलत २०६८।०२।२६ मा तामेल 
भएकोमा ्यादलभरि हालजर हुन नआई सरुू ्याद 
गजुारी बसेको ।

लमलत २०६७।०२।०३ मा लर्लपन लामाले 
जाहेरर्ालाको छोरा रलर् पनुलाई गोली हानेका 
होइनन् । को कसले रलर् पनुलाई आक्रमर गर े
लनजलाई थाहा होला । मलाई आक्रमर गरकेो कुरा 
थाहा छैन । सो लमलतमा लर्लपन लामा भारत कलकत्तामा 
लथए । २०६५ भदौ मलहनादलेख लनज लर्लपन लामा 
भारत कलकत्ता गएका हुन्, घटना र्ारदात लमलतमा 
लनज नेपालमै नभएकोले रलर् पनुलाई जयान मान्न कसरु 
गन्न कुर ैभएन । लनजलाई फसाउनको लालग झटु्ा जाहेरी 
लदएका हुन् भनने बेहोराको प्रलतर्ादी लर्लपन लामाको 
साक्ी लप्रतम प्रधानले सरुू अदालतमा गरकेो  बकपरि । 

उक् लमलत २०६७।०२।०३ को लदउसँो 
म टे्फो सलमलतमा काम गन्ण गइरहेको बेलामा 
ध्बोझीमा ्चार पा्ँच जना केटाहरूले मलाई घेररे 
कुनामा लगे, लतनीहरूमा १ जना बलबन गरुूङलाई मारि 
ल्चनदछु । त ँ कहा ँ बसछस,् के गछ्णस?् भनी एउटाले 
सोधयो र लहरो बनछस ्भनी पेसतोल जसतो हलतयारले 
गोली हानयो । तयसपलछ म बेहोस भए ँ । मलाई बलबन 
भनने लबक्रम गरुूङले हानेको हो, अरूको नाम खलुाउन 
सल्दन । सो घटनामा ३।४ जना मानछे लथए । उक् 
लमलतमा प्रहरीसमक् गरकेो कागजमा लेलखएको बेहोरामा 
लर्लपन लामा लथए भनी लेलखएको कुरा होइन । लर्लपन 
लामा लथएनन्, अरू सबै ठीक छ । सलहछाप, लयाप्ेच 
सलहछाप मेर ै हुन् भनने बेहोरा पीलडत रलर् पनुले सरुू 
अदालतमा गरकेो बकपरि ।

उक् लमलत २०६७।०२।०३ को लदउसँो म 

घरमै लथए ँ। घटना ध्र्ोझीमा भएको हो,  काल ुभनने 
लर्लपन लामाले घटना घटाएको हो । लनजको साथमा 
अरू को लथए? मलाई थाहा भएन । मेरो छोरा रलर् 
पनुलाई के ल्चज प्रयोग गररे जयान मान्न उद्योग गरकेा 
हुन्, तयो मलाई थाहा  भएन । जयान मान्न उद्योग गरकेा 
हुन् र्ा होइनन थाहा भएन । ततकाल ्चोट लागेको 
अर्सथामा प्रहरीसमक् जाहेरी लदएको लथयो भनने 
बेहोरा जाहेरर्ाली सनुदरी पनुले सरुू अदालतमा 
बकपरि गरकेो ।

जयानस्बनधीको १५ नं.मा उललेख भए 
अनसुारको मान्न मनसायले गोली ्चलाएको नदलेखनकुो 
साथै मन्नस्मको काय्ण पलन नभएको भए तापलन 
लनजले पीलडतलाई गोली हानने कसरु गरकेो कुरा 
सथालपत हुन आउदँा अलभयोग मागदाबीबमोलजमको 
कसरु नभई कुटलपटको महलअनतग्णत कसरु गरकेो 
दलेखन जादँा सरकारी मदुास्बनधी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोलजम यो मदुा कुटलपटमा परररत गरी 
यसै लमलसलबाट कारर्ाही गनु्ण  भनने सरुू लजलला 
अदालतबाट लमलत २०७१।०१।१६ मा भएको 
फैसला ।

पीलडतको साप्रामा गोली लालग ततकाल 
उप्चार भएका कारर जयान बचन गएको हो । यलद 
सो गोली अनय सरें्दनशील अगंमा लागन गएको भए 
पीलडतको जयान बचन स्ने अर्सथाको लर्द्यमानता 
नरहेकोमा गोली हानी कुटलपट गरकेो भनने तथय 
नै लर्र्ालदत रहेको छ । सापँ्रामा गोली लागेको हुदँा 
मन्नस्मको नभएको कुटलपट स्मको कसरु गरकेो 
दलेखने भनी प्रलतर्ादीलाई सफाइ लदई प्रसततु मदुालाई 
कुटलपटमा परररत गन्न गरी भएको सरुू फैसला रिलुटपूर्ण 
भएकोले उक् फैसला बदर गरी प्रलतर्ादीलाई अलभयोग 
माग दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको 
र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पनुरारे्दन अदालत 
नेपालगञजमा परकेो पनुरारे्दन परि ।

घाउ जा्ँच फारामबाट Gun Shot 
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Injury भनने उललेख भएकोले सोको लर्रे््चना र 
लर्शलेररको अभार्मा भएको सरुूको फैसला प्रमार 
मूलयाङ्कनको रोहमा लर््चाररीय भई फरक पन्न 
दलेखएकोले छलफलको लनलमत्त अ.ब.ं २०२ नं. तथा 
पनुरारे्दन अदालत लनयमार्ली, २०४८ को लनयम 
४७ बमोलजम प्रतयथकीका नाममा सू्चना ्याद जारी 
गरी ्यादलभरि उपलसथत भए र्ा हुने अर्लध वयलतत 
भएपलछ लनयमानसुार पेस गनु्ण  भनने पनुरारे्दन अदालत 
नेपालगञजबाट लमलत २०७२।०२।३१ मा भएको 
आदशे ।

अलभयोग मागदाबीबमोलजमको कसरु नभई 
कुटलपटको महलअनतग्णत कसरु गरकेो दलेखदँा सरकारी 
मदुास्बनधी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोलजम 
यो मदुा कुटलपटमा परररत गरी यसै लमलसलबाट 
कारर्ाही गनु्ण  भनने सरुू लजलला अदालतबाट भएको 
फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  भनने बेहोराको 
पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको फैसला । 

घटनासथलबाट w.w.f.k.f. लेलखएको 
गोलीको खोका र पेसतोलको जसतो गोली बरामद 
भएको दलेखनछ । जाहेरर्ाली सनुदरी पनुले जाहेरीमा रलर् 
पनुमगर र प्रलतर्ादीहरू बी्च २०६५ सालदलेख ररसइर्ी 
रहेकोमा र्ारदात लमलतमा लनज प्रलतर्ादीहरूले रलर् 
पनुमगरलाई एकानततफ्ण  लैजादँ ै गदा्ण प्रलतर्ादीहरूको 
पञजाबाट फुलतकई भागद ै गदा्ण लनजहरूले ्चलाएको 
गोली लालग घाइते भएको भनी उललेख गरकेो पाइनछ । 
पीलडतको सापँ्रामा गोली लागेको तथय घाउ जा्ँच केश 
फारामबाट दलेखनछ । पीलडतले अदालतमा बकपरि गदा्ण 
आफूलाई प्रलतर्ादीहरू मधयेको बलबन भनने लबक्रम 
गरुूङले गोली हानेको हो भनी लकटान गरी बकपरि 
गरकेो पाइनछ । गोली अनय सरें्दनशील अङ्गमा लागन 
गएको भए पीलडतको जयानै जान स्ने जोलखमयकु् 
अर्सथा लर्द्यमान रहेको छ । ने.का.ि.२०६८, अकं 
१२, लन.नं.८७३४, प.ृ२०४५ मा बनदुकबाट गोलरी 
फायर गन्ग लागेको िरीडकलाई िो फायर गन्ग रोकन 

निकने अिस्ामा िो गोलरीलाई ््नुबािेक तयिबाट 
बचन अनय िसतषेििको सिक्ि रिन िकने अिस्ा 
नरिने िुदँा ताकेर गोलरी फायर गरकेो अिस्ामा मृतयु 
नभएकै कारण मनिाय राखेको स्एन भननु नयायिगँत 
र तक्ग ियूण्ग निुने भनने लसद्धानत प्रलतपादनसमेत भएको 
छ । उललललखत आधार काररबाट प्रलतर्ादी बलबन 
भनने लबक्रम गरुूङले आरोलपत कसरु गरकेो पलुष्ट 
हुदँाहुदँ ै लनजलाई अलभयोग मागदाबीबाट सफाइ लदई 
सो मदुालाई कुटलपटमा परररत गररलदने ठहर गरकेो 
पनुरारे्दन अदालत,  नेपालगञजको फैसला प्रमार 
र इनसाफको रोहमा रिलुटपूर्ण रहेकाले उलटी गरी सरुू 
अलभयोग मागदाबीबमोलजम नै प्रलतर्ादीलाई सजाय 
गररपाउ ँभनने बेहोराको र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट 
यस अदालतमा लमलत २०७२।१०।१९ मा पन्ण आएको 
मदुा दोहोरयाई पाउ ँभनने लनरे्दन ।

प्रलतर्ादीले पीलडतलाई पेसतोलको गोली 
्चलाएको गोली पीलडतको अङ्गमा लागेको र हालस्म 
प्रलतर्ादी फरार रहेको अर्सथामा प्रलतर्ादी लर्रूद्धको 
अलभयोग दाबी पगुन नस्ने ठहरयाएको पनुरारे्दन 
अदालत नेपालगञजको लमलत २०७२।०६।११ को 
फैसला ने.का.प.२०६८, अकं १२, लन.नं.८७३४ 
को मदुामा प्रलतपालदत लसद्धानत मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधीको महलको १५ नं. को रिलुट दलेखदँा 
नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) 
र (ख) बमोलजम प्रसततु मदुा दोहोरयाई हेन्न लनससा 
प्रदान गररएकोछ भनने बेहोराको यस अदालतको लमलत 
२०७३।०१।१४ को आदशे ।

यस अदालतको ठहर
लनयमबमोलजम दलैनक पेसी सू्चीमा ्चढी 

लनर्णयाथ्ण आज यस इजलाससमक् पेस भएको प्रसततु 
मदुाको मदुा दोहोरयाई पाउ ँभनने लनरे्दन परिसलहतको 
लमलसल अधययन गरी हेररयो । पनुरारे्दक र्ादी नेपाल 
सरकारको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  उपनयायालधर्क्ा 

९९६० - नेपाल सरकार वि. बवबन भन्ने वबक्रम गरुूङ
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श्ी सोमाकानता भणडारीले घटनासथलबाट w.w.f.k.f. 
लेलखएको गोलीको खोका र पेसतोलको गोली बरामद 
भएको छ, जाहेरर्ाली सनुदरी पनुले जाहेरीमा रलर् 
पनुमगर र प्रलतर्ादीहरू बी्च ररसइर्ी रहेको कुरा 
उललेख गरकेी लछन् । पीलडतको सापँ्रामा गोली 
लागेको तथय घाउ ँजा्ँच केश फारामबाट पलुष्ट भएको 
छ । पीलडतले अदालतमा बकपरि गदा्ण प्रलतर्ादीको 
नाउ ँ लकटान गरकेो छ । समझमा रहेको वयलक्ले 
अकवो वयलक्लाई ताकेर गोली फायर गनु्ण  मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधीको महलको १५ नं.को कसरु गनु्ण  हो । 
ने.का.ि.२०६८, अकं १२, लन.नं.८७३४, प.ृ२०४५ 
मा गोली फायर गनु्ण  नै जयान मान्न मनसायपूर्णको काय्ण 
हो भनी लसद्धानत प्रलतपादनसमेत भएकोले पनुरारे्दन 
अदालत नेपालगञजको फैसला रिलुटपूर्ण रहेको हुदँा 
सो फैसला उलटी गरी प्रलतर्ादी बलबन भनने लबक्रम 
गरुूङलाई सरुू अलभयोग मागदाबीबमोलजम नै सजाय 
गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो ।

यसै गरी प्रलतर्ादी बलबन भनने लबक्रम 
गरुूङको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  र्ररष्ठ अलधर्क्ा 
श्ी गोपालकृषर लघलमर ेएर् ंअलधर्क्ा श्ी सरुसेकुमार 
पौडेलले प्रलतर्ादी लर्लपन लामालाई सरुू र पनुरारे्दन 
अदालतबाट सफाइ लदएको अर्सथा छ । मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधीको महलको १५ नं. बमोलजमको जयान 
मान्न उद्योगको कसरु हुन मनसाय तत्र् प्रलतर्ादीहरूमा 
रहेको हुनपुद्णछ । अपराधका आर्शयक ततर्हरू र 
्चररहरू समेत शङ्ृखलाबद्धरूपमा तादात्य भएको 
अर्सथामा मारि अलभयकु्लाई कसरुदार करार गन्ण 
लमलने हो । गोली पीलडतको सरें्दनशील अङ्गमा लागेको 
छैन । लमलसल सलंगन प्रमारबाट प्रलतर्ादीहरूलाई 
अलभयोग दाबीबमोलजमको कसरुदार करार गन्ण नलमलने 
हुदँा सरुू लजलला अदालतको फैसलालाई सदर हुने 
ठहर गरकेो पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको फैसला 
सदर गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो ।

अलभयकु्द्य काल ु भनने लर्लपन लामा 

र बलबन भनने लबक्रम गरुूङले मलुकुी ऐन जयान 
स्बनधीको महलको १ र १५ नं.को कसरु गरकेाले 
ऐ.महलको १५ नं.बमोलजम सजाय र अलभयकु् काल ु
भनने लर्लपन लामा प्रसततु मदुामा छुटी जाने अर्सथा 
भएमा र्ादी नेपाल सरकार र प्रलतर्ादी लर्लपन 
लामासमेत भएको जयानमान्न उद्योग मदुामा कार्ा्णही 
गररपाउ ँ भनने बेहोराको अलभयोग मागदाबी रहेकोमा 
अलभयोग मागदाबीबमोलजमको कसरु नभई कुटलपटको 
महलअनतग्णत कसरु गरकेो दलेखएकोले सरकारी 
मदुास्बनधी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोलजम 
कुटलपटमा परररत गरी लदने ठहरयाई सरुू लजलला 
अदालतबाट फैसला भएको दलेखनछ । सरुू लजलला 
अदालतको सो फैसलाउपर र्ादी नेपाल सरकारको 
तफ्ण बाट परकेो पनुरारे्दनमा सरुू फैसला सदर हुने 
ठहर गरी भएको पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको 
फैसलामा र्ादी नेपाल सरकारले ल्चत्त नबझुाई यस 
अदालतमा मदुा दोहोरयाई पाउ ँभनी लनरे्दन लदएकोमा 
मदुा दोहोरयाई हेन्न लनससा प्रदान भएको रहेछ । 

घटनासथलबाट w.w.f.k.f. लेलखएको 
गोलीको खोका र पेसतोलको जसतो गोली बरामद 
भएको, पीलडत रलर् पनुमगर र प्रलतर्ादीहरू ररसइर्ी 
रहेको, पीलडतको सापँ्रामा गोली लागेको तथय घाउ ँ
जा्ँच केश फारामबाट दलेखएको, पीलडतले अदालतमा 
बकपरिमा बलबन भनने लबक्रम गरुूङले गोली हानेको 
हो भनी लकटान गरकेो, ने.का.ि.२०६८, अकं १२, 
लन.नं.८७३४, प.ृ२०४५ मा गोलरी फायर गरकेो 
अिस्ामा मृतयु नभएकै कारण मनिाय राखेको 
स्एन भननु नयायिङड गत र तक्ग ियूण्ग निुने भनने 
लसद्धानत प्रलतपादनसमेत भएको हुदँा पनुरारे्दन 
अदालत,  नेपालगञजको फैसला प्रमार र इनसाफको 
रोहमा रिलुटपूर्ण रहेकाले उलटी गरी सरुू अलभयोग 
मागदाबीबमोलजम नै प्रलतर्ादीलाई सजाय गररपाउ ँ
भनने बेहोराको मदुा दोहोरयाई पाउ ँ भनने लनरे्दन 
लजलकर रहेकोछ । प्रलतर्ादीले पीलडतलाई पेसतोलको 
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गोली ्चलाएको, गोली पीलडतको अगंमा लागेको 
र हालस्म प्रलतर्ादी फरार रहेको अर्सथामा 
प्रलतर्ादी लर्रूद्धको अलभयोग दाबी पगुन नस्ने 
ठहरयाएको पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको फैसला 
ने.का.ि.२०६८, अकं १२, लन.नं.८७३४ को मदुामा 
प्रलतपालदत लसद्धानतसमेतको रिलुट रहेको भनने बेहोराको 
यस अदालतको लनससा प्रदान दलेखदँा पनुरारे्दन 
अदालत नेपालगञजको फैसला लमलेको छ र्ा छैन्? 
र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट मदुा दोहोरयाई पाउ ँ
भनने लनरे्दनको लजलकर तथा यस अदालतबाट लनससा 
प्रदान गदा्ण ललएका आधार कारर पगुन स्ने हो र्ा 
होइन भनने स्बनधमा लनर्णय लदनपुन्न दलेखन आयो । 

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण, घटनासथलबाट 
w.w.f.k.f. लेलखएको गोलीको खोका र पेसतोलको 
जसतो गोली बरामद भएको भनने तथय लमलत 
२०६७।०२।०३ को घटनासथल म्ुचलुकाबाट 
दलेखएको छ । बलबन भनने लबक्रम गरुूङ र काल ु
भनने लर्लपन लामासमेतले भे.२प.८८२ नं.को 
मोटरसाइकलमा आई लनजहरूको साथमा रहेको 
पेसतोल फाएर गरी रलर् पनुमगरको सापँ्रामा लालग 
सखत घाइते बनाएको हुदँा लनजलाई कानूनबमोलजम 
सजाय गररपाउ ँभनने बेहोराको जाहेरर्ाली पीलडतको 
आमा सनुदरी पनुको लकटानी जाहेरी रहेको पाइनछ । 
म र साथी लनम्णल ्चौधरी ध्बोजी ्चोकतफ्ण  आइरहेका 
बेला गोलीको आर्ाज सनेुपलछ र्ारदात सथानमा 
हेदा्ण  रलर् पनु ए्कासी ल्चचयाएका र प्रलतर्ादी लबक्रम 
गरुूङसमेत भागद ैगरकेो दखेी मसमेत उक् सथानतफ्ण  
गई घाइते रलर् पनुमगरलाई उठाई उप्चारका क्रममा 
भेरी अञ्चल असपतालतफ्ण  लगेका हौं भनने बेहोराको 
दबेराम लगरीले गरी लदएको कागज दलेखनछ । प्रलतर्ादी 
बलबन भनने लबक्रम गरुूङ र्ारदातपलछ फरार रहेको 
पाइनछ । पीलडतको घाउ ँजा्ँच केस फारममा Type of 
Injury: Gun shot injury at lt. thigh, Remarks: 
Bullet has passed from upper part of thigh ... 

भनने उललेख भएको पाइनछ । पीलडतले अदालतसमक् 
बयान गदा्ण मलाई बलबन भनने लबक्रम गरुूङले हानेको 
हो, अरूको नाम खलुाउन सल्दन भनी उललेख गरबेाट 
र्ारदातमा बलबन भनने लबक्रम गरुूङले पीलडतको 
बायँा सापँ्रामा गोली प्रहार गरकेो कुरामा लर्र्ाद 
दलेखएन । प्रलतर्ादी बलबन भनने लर्क्रम गरुूङले 
पीलडतको साप्रामा गोली हानी र्ारदात घटेको तथय 
सथालपत हुन आएको दलेखदँा प्रलतर्ादीबाट गोली 
हानी भएको कसरु कुटलपटको हो र्ा मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधीको महलको १५ नं. बमोलजमको जयान 
मान्नस्मको हो भनने कानूनी प्रशनको लर्रे््चना गनु्णपन्न 
दलेखन आयो । 

३. ने.का.ि. २०४२, लन.नं.२४४०, अकं 
७ मा जानरी जानरी भरूिा बनदुकले फायर गररी घाइते 
िारकेो दसेखँदा जयान मानने उद्योग गरकेो ठि ््ग , ने.का.ि. 
२०६८, लन.नं.८७३४, अकं १२ मा  कुनै मासनिलाई 
ताकेर गोलरी प्रिार गररएको ् भने तयो सनसचित रूिले 
िो मासनिको जयानै मान्गका लासग प्रिार गररएको भनरी 
सिाभासिक सनषकष्गमा िुगन िसकने ।  बनदयूकको गोलरी 
प्रिार िामानय शाररीररक षिसतको लासग िा कुटसिटबाट 
िन्ग िकने जसतो चोट िुरयाउनका लासग िुदँनै । जयान 
मानने नै सनयतले गोलरी प्रिार गररएको भएिसन सनशाना 
गलत भएमा िा िरीसडतको ततकालको ्ल्ाम िा 
आफयू लाई बचाउन शररीरलाई गसतशरील तु्याएर िोिड 
िा िानने मासनिको सनशाना ््न अनय उिाय गररे 
िोि, प्रिारकता्गको प्रिार ििरी ठाउँमा लागन निकी 
िरीसडत मन्ग निकेको िुन् िा घाइते भएिसन ततकाल 
प्राप्त उिचारको कारण मन्ग निाएको िुन िक् । यरी 
कुरािरू कुटसिट र जयान मानने उद्योगको किुर कायम 
गनने िनदभ्गमा नयासयक सिशे्षण र प्रमाण मयू्याङड कनको 
सिषय िुने भननेसमेतको सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी 
लसद्धानत प्रलतपादन भएको दलेखनछ । उललललखत 
कानूनी लसद्धानतबमोलजम प्रलतर्ादीले ताकेर गोली 
प्रहार गरी पीलडत मन्ण नपाएको अर्सथा दलेखन ुनै लनज 

९९६० - नेपाल सरकार वि. बवबन भन्ने वबक्रम गरुूङ
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प्रलतर्ादीले मलुकुी ऐन जयानस्बनधी महलको १५ 
नं.को जयान मान्न कसरु गरकेो सथालपत हुने दलेखनछ ।      

४. हातहलतयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा २ मा “िातिसतयार” भननाले राइफल बनदुक, 
सिसतौल, ररभ्भर, माईसनङ र सग्नेड, तयिका 
िाट्गियूजा्गिरू र तयसतो िातिसतयार बनाउने कल 
मेसिनलाई िमेत जनाउँ् भनने उललेख भएबाट 
पेसतोलसमेत बनदकुजनय हातहलतयार रहेको कुरा पलुष्ट 
भएको दलेखनछ । बनदकुजनय हातहलतयार समाजको 
शालनत एर् ं सरुक्ा र वयर्सथासगँ स्बलनधत रहेको 
हुनछ । यसतो लसङ्गो समाजको शालनत एर् ं सरुक्ा 
र वयर्सथासगँ स्बलनधत हातहलतयारको उल्चत 
प्रयोगको वयर्सथा र दरुूपयोगको लनयनरिर गन्ण 
र्ाञछनीय हुन आउछँ । जथाभार्ीरूपमा गैरकानूनी 
तर्रले बनदकुजनय हातहलतयारबाट कुनै पलन वयलक्ले 
अकवो वयलक्मालथ गोली प्रहार गनु्ण  समाजमा आतङ्क 
लन्तयाउन ुहो । समाजमा अमन ्चयन, शालनत, सरुक्ा 
र वयर्सथा तथा हातहलतयारमालथ राजयको यथोल्चत 
लनयनरिर हुनपुन्नमा सभय समाज सदरै् अपेलक्त रहनछ । 
प्रसततु मदुामा लदनदहाडै गोली प्रहारबाट पीलडत घाइते 
भएको अर्सथालाई सामानय कुटलपटको मारि सजं्ञा 
लदई प्रलतर्ादीलाई जयान मान्न उद्योगको कसरुबाट 
उनमलुक् लदने कुरा उललललखत सैद्धालनतक लर्रे््चनाको 
पररपे्रक्यमा नयायोल्चत मानन सलकँदनै । 

५. प्रलतर्ादीले ताकेर पीलडतमालथ पेसतोल 
फायर गरकेो दलेखई मलुकुी ऐन जयानस्बनधीको 
महलको १५ नं.बमोलजमको जयान मान्न कसरु 
सथालपत हुन आएकाले अलभयोग मागदाबीबमोलजम 
प्रलतर्ादी बलबन भनने लबक्रम गरुूङले जयान मान्न 
उद्योगको कसरु गरकेो दलेखयो । लनज प्रलतर्ादीले 
गोली हानी गरकेो कसरुलाई कुटलपटमा परररत 
गररलदने ठहर गरकेो सरुू फैसला सदर हुने ठहरयाएको 
पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको फैसला लमलेको 
दलेखएन । प्रतयथकी प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट रहनभुएका 

कानून वयर्सायीहरूको बहस लजलकरसमेतसगँ सहमत 
हुन सलकएन । 

६. अताः अलभयोग मागदाबीबमोलजमको 
कसरु नभएको भनने आधारमा कुटलपटमा परररत 
गररलदने ठहर गरकेो सरुू फैसला सदर हुने ठहरयाएको 
पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको फैसला लमलेको 
नदलेखदँा ततकालीन पनुरारे्दन अदालत नेपालगञजको 
लमलत २०७२।०६।११ को फैसला उलटी हुने 
ठहछ्ण  । प्रलतर्ादी बलबन भनने लबक्रम गरुूङले मलुकुी 
ऐन जयानस्बनधीको महलको १५ नं. बमोलजमको 
कसरु गरकेो दलेखदँा सोही महलको १५ नं. बमोलजम ५ 
र्र्ण कैद हुने ठहछ्ण  । अरू तपलसलबमोलजम गनू्ण ।

तपलसल खणड
प्रलतर्ादी बलबन भनने लबक्रम गरुूङ केाः- मालथ इनसाफ 
खणडमा लेलखएबमोलजम अलभयोग मागदाबीबमोलजमको 
कसरु नहुदँा कुटलपटमा परररत गररलदने ठहर गरकेो 
सरुू फैसला सदर हुने ठहरयाएको ततकालीन पनुरारे्दन 
अदालत नेपालगञजको फैसला उलटी हुने भई मलुकुी 
ऐन जयानस्बनधी महलको १५ नं. बमोलजम प्रलतर्ादी 
बलबन भनने लबक्रम गरुूङलाई ५ र्र्ण कैद सजाय हुने 
ठहरी यस अदालतबाट फैसला भएको हुदँा सोको 
लगत कसन ुभनी सरुू बाकेँ लजलला अदालतमा लेखी 
पठाउनू ........................................................१
प्रसततु मदुाको फैसलाको प्रलतलललप साथै राखी 
फैसलाको जानकारी महानयायालधर्क्ाको काया्णलय, 
रामशाहपथलाई जानकारी लदनू ..........................२
यस मदुाको दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
लनयमानसुार अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू .............३

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. ड्बरबहादरु शाही

इजलास अलधकृत:- काललबहादरु सा्य ुलल्बू
इलत सरं्त् २०७४ साल फागनु २५ गते रोज ६ शभुम् ।
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लतसर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय नयायाधीश श्ी टंकबहादरु मोक्ान

फैसला लमलत : २०७४।७।२९
०७०-CR-०२९५

मदुा : जयान मान्न उद्योग

पनुरारे्दक / र्ादी : हर्णलक्मी बज्ा्चाय्णको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

लर्रूद्ध
प्रतयथकी / प्रलतर्ादी : ल्चरि कोइरालाको छोरा, सनुसरी 

लजलला, धरान नगरपाललका र्डा नं.१५ बसने 
शैलेश कोइरालासमेत

 वारदातको स्मय्मा तेस्ो पक्षको 
उपमसरमतको काररले पीम्तको जयान 
्मन्न नपाएको भनन े प्रतयक्ष प्र्मारबाट 
ट््कारैरूप्मा देमिन र पुमषट हुन सकेको 
अवसरा्मा जयान ्मानने उद्ोगको कसरु 
पुमषट हुन ेयोभनदा उत््म र मवमशषट श्रेीको 
आधार हुन नसकन े।
 वारदातको प्रकृमत एव ं पृषठभूम्म, 

वयमक्तहरूको सलंगनता, पूव्न ररसइवी एव ं
इमवलाग र ्मनसायको मवद््मानता, पूव्न 
तयारी एव ं योजना र सोच, प्रयोग भएको 
साधन एव ं हमतयार, पीम्तलाई चोट 
लागकेो शरीरको भाग, चोटको प्रकृमत 
र सखंया, पीम्तको ततकाल ्मनने बाचँन े
दोसाधँको अवसरा, पीम्तले ततकाल 
प्राप्त गरकेो उद्धार र उपचारको वयवसरा 

आमदले पमन ततकाल तेस्ो पक्षको 
उपमसरमत भए नभएको अवसरालाई गौर 
र तेस्ो पक्षको उपमसरमतको तुलना्मा 
पीम्तलाई लागकेो गमभीर प्रकृमतको 
चोटलाई नै गमभीर ्मानी प्रारम्मकता मदई 
सोलाई नै उद्ोगको कसरुलाई पुमषट गनने 
पया्नप्त आधारको रूप्मा मलन समकन े।

(प्रकरर नं.७)
 जयान ्मानने उद्ोगको वारदात वयमक्तहरूको 

स्महूबाट आक््मर भएको अवसरा्मा चोट 
छा््नलेगायत सो काय्न्मा प्रतयक्षरूप्मा 
सघाउ पुरयाउन े महसाबले सहयोग गनने वा 
चोट छा््न े मक्या्मा सलंगन हुनलेाई पमन 
्मखुय कसरुदारसरह एउटै श्रेी्मा रािेको 
हुदँा जयान ्मानने उद्ोगको वारदातको 
जुनसकैु अवसराको जुनसकैु प्रकृमतको  
मक्या्मा सलंगन हुनलेाई पमन ्मखुय 
कसरुदारसगँ छुट्याएर हने्न म्मलन ेअवसरा 
देमिँदैन । ्मखुय अमभयुक्तको काय्न जयान 
्मानने उद्ोगको कसरुको दायरामभत् परपेमछ 
सो सरहका काय्न्मा प्रतयक्ष, मक्यात्मक एव ं
सहभामगतात्मकरूप्मा अनय अमभयुक्तहरू 
पमन सलंगन रहकेो प्र्मारबाट पुमषट हुन 
गए्मा मतनीहरू पमन सोही प्र्मारको 
आधार्मा सोही कसरुको दायरामभत् नै पन्न 
आउन े। 

(प्रकरर नं.८)

र्ादीका तफ्ण बाट : लर्द्ान् उपनयायालधर्क्ा श्ी 
ज्ञानप्रसाद भरुाल

प्रलतर्ादीका तफ्ण बाट : 
अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शलेैश कोइरालासमते

निर्णय िं. ९९६१
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सरुू तहबाट फैसला गन्नाः
 माननीय नयायाधीश श्ी रामप्रसाद अलधकारी
 माननीय नयायाधीश श्ी पे्रमराज ढकाल
पनुरारे्दन तहबाट फैसला गन्नाः
 माननीय नयायाधीश श्ी लशर्नारायर यादर्
 माननीय नयायाधीश श्ी ररे्नतबहादरु कँुर्र

फैसला
नया. तेजबहादुर के.सी. : नयाय प्रशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोलजम पेस हुन आएको 
प्रसततु मदुाको तथय र ठहर यसप्रकार रहेको छाः

लमलत २०६६/०७/१७ गते साझँको समयमा 
गाउ ँ नलजकै होहलला भएको र केको हलला हो भनी 
मेरो छोरा रोशन बज्ा्चाय्ण घरबाट बालहर आउदँाको 
अर्सथामा लर्रूद्ध खणडमा उललललखत प्रलतर्ादीहरूले 
हान् मार ्भनने हो-हलला गददै प्रलतर्ादीमधयेका लनश्चल 
बढुाथोकीले बोकेको खकुुरी हलतयारले मान्न नै उदेशयले 
छोराको गध्णन टाउकोमा ताकी प्रहार गरकेो, ततकाल 
तेस्ो पक्को उपलसथलतले मन्न बाचँने दोसाधँमा, लनज 
छोराको उप्चार भइरहेको र पलछ बझुदा अलघललो लदन 
अथा्णत्  लमलत २०६६/०७/१६ गते हाउजी काय्णक्रममा 
कोको केटाहरूले र्ादलर्र्ाद गरकेो र सोही लर्रयमा 
लनज प्रलतर्ादीहरू हातहातमा हलतयार बोकी हुल 
हुजजत गददै आउदँा छोरा रोशनलाई भेटी प्रहार गरकेो 
हुदँा लनज प्रलतर्ादीहरूलाई पक्राउ गरी आर्शयक 
कारर्ाही गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको हर्णलक्मी 
बज्ा्चाय्णको जाहेरी दरखासत । 

सनुसरी लजलला धरान नगरपाललका र्डा 
नं.१५ लसथत पूर््णमा शयाम ्चौक, पलश्चममा र्रगाछी 
्चोक जाने बाटो, उत्तरमा ग्भीरमानको घर र दलक्रमा 
कुमार लल्बूको घर यलत ्चार लकललालभरि उक् 
र्ारदात भएको र सो सथानमा रगत जसतो तरल पदाथ्ण 
पोलखएको दलेखएको भननेसमेत बेहोराको घटनासथल 
म्ुचलुका । 

लमलत २०६६/०७/१७ गते धरान 
नगरपाललका र्डा नं.१५ लसथत अडाहा भनने 
टोलमा प्रलतर्ादी अशोक भनने शकु्रराज लल्बू (दाई) 
को अधयक्तामा हाउजीको काय्णक्रम भएको र सो 
काय्णक्रममा दाज ु शकु्रराजलाई अडाहाको अ्मर 
राईसमेतका केटाहरूले कुटलपट गरकेो, सो कुरा थाहा 
पाई भोललपलट लनजै शकु्रराज लल्बू र मरी लल्बूको 
नेततृर्मा हामीहरू लनश्चल बढुाथोकी, लर्रन शे्षठ, 
लर्जय लल्बू, राजेश दास, शैलेश कोइराला, लनपेन 
शे्षठ, रलनजत भनने आलदर्ासी, सरुने राई, मलनर 
लर्षटसमेत भेला ज्मा भई हातहातमा खकुुरी, रड, 
लाठीसमेत बोकी अडाहाको बाटो हुदँ ै शयाम्चोकतफ्ण  
जादँा बाटोमा रोशन बज्ा्चाय्ण बलसरहेको दखेी हाम्ो 
समूहबाट यही हो लहजो शकु्रराजलाई कुटलपट गन्न 
भनद ै हो हलला गददै लनजलाई लखेटद ै घेराउमा पारी 
लनश्चल बढुाथोकी, लर्जय लल्बू, शैलेश कोइराला, 
मरी लल्बूसमेतका साथीहरूले खकुुरी, लाठी, लात्ती, 
मु् काले प्रहार गरी ढालेको र सोपलछ अझ अगालड 
बढ्ने क्रममा लदपेश सेन्चरुीलाई फेला पारी लनजलाई 
समेत हलतयार प्रहार गरकेो हो भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादी केबल राइले अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् 
गरकेो बयान । 

लमलत २०६६/०७/१६ गते धरान 
नगरपाललका र्डा नं.१५ लसथत अडाहा भनने टोलमा 
प्रलतर्ादी अशोक भनने शकु्रराज लल्बूको अधयक्तामा 
हाउजीको काय्णक्रम भएको र सो काय्णक्रमको समयमा 
दाज ु शकु्रराजलाई अडाहाको अ्मर राईसमेतका 
केटाहरूले कुटलपट गरकेो र सो कुरा थाहा पाई 
भोललपलट लनजै शकु्रराज लल्बू र मरी लल्बूको 
नेततृ्र्मा हामीहरू केबल राई, लर्रन शे्षठ, लर्जय लल्बू, 
राजेश दास, शैलेश कोइराला, लनपेन शे्षठ, रलनजत 
भनने आलदर्ासी, सरुने राई, मलनर लर्षटसमेत भेला 
ज्मा भई हातहातमा खकुुरी, रड, लाठीसमेत बोकी 
अडाहाको बाटो हुदँ ैशयाम्चोकतफ्ण  जान लागदा बाटोमा 
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रोशन बज्ा्चाय्ण बलसरहेको दखेी हाम्ो समूहबाट यही 
हो लहजो शकु्रराजलाई कुटलपट गन्न भनद ैहो हलला गददै 
लनजलाई लखेट्द ैघेराउमा पारी म तथा लर्जय लल्बू, 
शैलेश कोइराला, मरी लल्बूसमेतका साथीहरूले 
खकुुरी, लाठी, लात्ती, मु् काले प्रहार गरी ढालेको र 
सोपलछ अझ अगालड बढ्ने क्रममा लदपेश सेन्चरुीलाई 
फेला पारी लनजलाई समेत हलतयार प्रहार गरकेो हो 
भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकीले 
अलधकारप्रापत अलधकारीसमक्मा गरकेो बयान । 

२०६६/०७/१६ गते धरान १५ लसथत 
अडाहा भनने टोलमा प्रलतर्ादी अशोक भनने शकु्रराज 
लल्बूको अधयक्तामा हाउजीको काय्णक्रम भएको र सो 
काय्णक्रमको समयमा शकु्रराजलाई अडाहाको अ्मर 
राईसमेतका केटाहरूले कुटलपट गरकेो, सो कुरा थाहा 
पाई भोललपलट लनजै शकु्रराज लल्बू र मरी लल्बूको 
नेततृर्मा हामीहरू केबल राई, लर्रन शे्षठ, लनश्चल 
बढुाथोकी, राजेश दास, शैलेश कोइराला, लनपेन शे्षठ, 
रलनजत भनने आलदर्ासी, सरुने राई, मलनर लर्षटसमेत 
भेला ज्मा भई हातहातमा खकुुरी, रड, लाठीसमेत 
बोकी अडाहाको बाटो हुदँ ैशयाम्चोकतफ्ण  जादँा रोशन 
बज्ा्चाय्ण बलसरहेको दखेी हाम्ो समूहबाट यही हो 
लहजो शकु्रराजलाई कुटलपट गन्न भनद ै हो हलला गददै 
लनजलाई लखेटद ै घेराउमा पारी लनश्चल बढुाथोकी, 
शैलेश कोइराला, मरी लल्बूसमेतका साथीहरूले 
खकुुरी, लाठी, लात्ती, मु् काले प्रहार गरी ढालेको र 
सोपलछ अझ अगालड बढ्ने क्रममा लदपेश सेन्चरुीलाई 
फेला पारी लनजलाई समेत हलतयार प्रहार गरकेो हो 
भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी लर्जय लल्बू, शैलेश 
कोइरालाले अलधकारप्रापत अलधकारीसमक्मा गरकेो 
छुट्टाछुटै्ट बयान बयान ।

लमलत २०६६/०७/१७ गते म आफनै 
घरमा घर पररर्ारसगँ गफ गरररहेको अर्सथामा 
शयाम्चोकतफ्ण बाट ४०/५० जनाको यरु्ाको समूह 
र सो सथानतफ्ण  गई दृशय हेरी घर फक्ण ने क्रममा एक 

जना मखु छोपेका मालनसले त ँ कहाकँो होस ् भनदा 
मैले यसै गाउकँो भननासाथ लनजले यही हो हान् 
मार ् भनद ै मलाई खकुुरी प्रहार गरकेो, प्रहारबाट म 
ढलेको अर्सथामा पनुाः लनजैले अकवो प्रहार गदा्ण मैले 
हातले छे्दा मेरो हातसमेत कालटन गएको र अनय 
लर्जय लल्बू, लनपेन शे्षठ, शैलेश कोइरालासमेतका 
प्रलतर्ादीहरू आई मलाई प्रहार गन्ण थालेको कुटलपट 
गरकेो, हातले प्रहार छे्दा हात कालटन गएको र उक् 
मखु छोपने केटा प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकी जसतो 
लागयो, लनजको आर्ाजले लनज हुन् भनने ल्चनेको हु ँ । 
हाल मेरो उप्चार भइरहेको छ, लहडँडुल गन्ण सल्दन, 
हातसमेत ्चलदनै भननेसमेत बेहोराको बलुझएका पीलडत 
रोशन बज्ा्चाय्णको कागज । 

लमलत २०६६/०७/१७ गते म तथा मेरो भाइ 
रोशन बज्ा्चाय्ण घर अगालड बलसरहेको अर्सथामा 
शयाम्चोकतफ्ण बाट ४०/५० जनाको यरु्ाहरूको समूह 
झगडा तथा कुटलपट गन्ण आए जसतो गरी हो हलला गददै 
आएको र मैले भाइलाई हेर भनेकोमा लनज के कलत 
खेर उक् सथानमा गएछ, केही समयपलछ हाम्ो घर 
अगालड कसैलाई उक् समूहले लखेटेको र घरअगालड 
नै मेरो आमा भनी ढलदा भाइकै आर्ाज जसतो लागयो, 
गई हेदा्ण भाइ रोशन रहेछ, लनजलाई हलतयार प्रहार 
गन्नमधयेका लनश्चल बढुाथोकीलाई ल्चने,ँ अनयलाई 
ल्चलनन लनजहरूले मेरो भाइलाई लर्नाकारर लनजहरूले 
काटेको हो, भाइको उप्चार धरानमा हुन नसकी हाल 
काठमाडौं लटल्चङ हलसपटलमा भइरहेको र हालस्म 
उप्चार ख्च्णसमेत पाएको छैन भननेसमेत बेहोराको 
पीलडतकी लददी सलुसमता बज्ा्चाय्णको कागज । 

लमलत २०६६/०७/१७ गतेका लदन लर्रूद्ध 
खणडमा उललललखत पक्राउ तथा फरार रहेका 
प्रलतर्ादीहरू केबल राईसमेतले पीलडत रोशन बज्ा्चाय्ण 
र लदपेश सेन्चरुीलाई धाररलो हलतयार प्रहार गरी जयान 
मान्न उद्योगको र्ारदात गरकेो हुन भननेसमेत बेहोराको 
बलुझएका ओमप्रकाश शे्षठसमेतले लेखाइलदएको 

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शलेैश कोइरालासमते
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र्सतलुसथलत म्ुचलुका । 
यसमा हालस्मको अनसुनधानमा लमलसल 

सलंगन लकटानी जाहेरी दरखासत, घटनासथल 
म्ुचलुका, पक्राउ प्रलतर्ादीहरू केबल राई, लर्जय लल्बू, 
लनश्चल बढुाथोकी र शैलेश कोइरालासमेतको लभनदा 
लभनद ै बयान, बलुझएका मालनसहरू एर् ं र्सतलुसथलत 
म्ुचलुकामा कागज गन्न मालनसहरूको भनाइसमेतका 
आधार प्रमारहरूबाट लमलत २०६६/०७/१७ गते 
धरान नगरपाललका र्डा नं.१५ लसथत शयाम ्चौक 
नलजक पीलडत रोशन बज्ा्चाय्णउपर प्रलतर्ादी लनश्चल 
बढुाथोकीसमेतका समूहले जयान मान्न उद्योगको 
र्ारदात घलटत गर ेगराएको तथय सथालपत हुन आएको 
हुदँा लनज प्रलतर्ादीहरूले पीलडतउपर जयान मान्न 
उद्योग गरकेो पलुषट हुन आएको हुदँा लनज प्रलतर्ादीहरू 
लनश्चल बढुाथोकी, केबल राई, शैलेश कोइराला, लर्जय 
लल्बू, लर्रन शे्षठ, राजेश दास, लनपेन शे्षठ, मलनर 
लर्षट, सरुने राई, मरी लल्बू र शकु्रराज लल्बूसमेतको 
उपयकु् काय्ण मलुकुी ऐन जयानस्बनधी महलको १ 
र १५ नं. बलख्णलाप कसरु भए गरकेो दलेखदँा लनज 
प्रलतर्ादीहरू लनश्चल बढुाथोकी, केबल राई, शैलेश 
कोइराला, लर्जय लल्बू, लर्रन शे्षठ, राजेश दास, 
लनपेन शे्षठ, मलनर लर्षट, सरुने राई, मलर लल्बू र 
शकु्रराज लल्बूलाई ऐ. ऐन महलको १५ नं. बमोलजम 
सजाय हुन मागदाबी ललइएको छ । र्ारदातपश्चात् 
फरार रहेका प्रलतर्ादीहरू लर्रन शे्षठ, राजेश दास, 
लनपेन शे्षठ, मलनर लर्षट, सरुने राई, मरी लल्बू र 
शकु्रराज लल्बूको नाममा अदालतबाटै ्याद जारी 
गररपाउ ँ र यलकन लर्र्रर नखलेुका अनय वयलक्को 
हकमा अ.ब.ं ८८ नं. बमोलजम परुक अलभयोग पेस 
गररने भननेसमेत अलभयोग परि । 

घाइते जाहेरर्ालीलाई ल्चनदछु, 
२०६६/०७/१७ गते म मेरो घरमा लथए,ँ घाइतेलाई 
को कसले कसरी जयान मान्न उद्योगको अपराध 
गर े मैले दलेखन ँ । अनय प्रलतर्ादीहरूले अनसुनधान 

अलधकृतसमक् गरकेो बयान स्बनधमा जानकारी 
भएन, मैले अलभयोग दाबीअनसुारको कसरु नगरकेो 
हुदँा अलभयोगबाट सफाइ पाउनपुन्न हो भननेसमेत 
बेहोराको प्रलतर्ादी केबल राईले अदालतमा गरकेो 
बयान । 

लमलत २०६६/०७/१७ गते लदउसँो म इटहरी 
गएको लथए ँ। साझँको ३/४ बजेलतर घरमा आई घरमैा 
बसे ँ । साझँपख धरानको र्रगाछी ्चोकलतर घु् न 
लनसकेको लथए,ँ सो समयमा सरु्ास राईसगँ भेट 
भयो, जाहेरर्ाला र रोशन बज्ा्चाय्णसगँ भेट भएन । 
जाहेरी बेहोरा झटु्ा हो, र्ारदातमा म सलंगन लथइन,ँ 
समुन भनने मालनसले २०६६/०६/१६ गते हाउजी 
खेलाएको ठाउमँा गएको, तयहा ँ शकु्रराज पलन गएका 
र लनजलाई समेत कुटलपट गरकेो रहेछ, कोको मालनस 
भई पीलडतलाई कुटलपट गर ेमैले दलेखन, ्चोकमा झगडा 
भएको हलला सनुी बालहर लनसकँदा घाइतेलाई प्रहरीको 
गाडीले उप्चारको लालग ललएर जादँ ै गदा्ण दखेेको 
हो । प्रहरीमा भएको मेरो बयान मैले भनेको होइन, पढेर 
सनुाएनन् भननेसमेत बेहोराको लनश्चल बढुाथोकीले 
अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरर्ाला तथा पीलडतहरूसगँ मेरो उक् 
र्ारदात लमलत समयमा भेटघाट भएन, प्रलतर्ादीहरूसगँ 
उक् लमलत २०६६/०७/१७ गते साझँमा धरान ८ 
लसथत र्रगाछी ्चोकमा भेट भएको लथयो, मसमेतले 
रोशन बज्ा्चाय्ण र लदपेश सेन्चरुीलाई काटी जयान मान्न 
उद्योगको अपराध गरकेो होइन, घटनाको अलघललो 
लदन हाउजी खेलाएको ठाउमँा केटी लजसकाएको 
लर्रयमा झगडा तथा र्ादलर्र्ाद भएको लथयो शकु्रराज 
लल्बूसगँ झगडा भएको लर्रयमा छलफल छ भनी म 
पलन गएको लथए,ँ म पछालड लथए,ँ अगालडको हुलमा मरी 
लल्बू, शकु्रराज लल्बू, मलनर शे्षठ, लनपेन शे्षठसमेतले 
घाइते पीलडतहरूलाई कुटलपट गरकेो हुनपुछ्ण , म 
पलछपलछ भएको र रालतको समय भएकोले मैले दलेखन 
मैले कुटलपट गरकेो होइन, को कसले हलतयार बोकेको 
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लथयो आखँाले नदखेेको हुदँा म भनन सल्दन, मैले 
अलभयोग दाबीअनसुारको कसरु नगरकेो हुदँा अलभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भननेसमेत बेहोराको प्रलतर्ादी 
लर्जय लल्बूले अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरर्ाला तथा पीलडतसगँ ल्चनजान 
छैन, जाहेरी अनसुार मैले रोशन बज्ा्चाय्ण र लदपेश 
सेन्चरुीलाई जयान मान्न उद्योगको अपराध गरकेो 
होइन । २०६६/०७/१६ गतेको हाउजी खेलमा पलन म 
गएको लथइन । अलधकारप्रापत अलधकारीमा गरकेो बयान 
मेरो होइन, सही स्म मेरो हो । लमलत २०६६/०७/१७ 
गते म आफनै घरमा लथए,ँ मैले दाबीबमोलजमको कसरु 
नगरकेोले अलभयोग दाबी सफाइ पाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको शैलेश कोइरालाले अदालतमा गरकेो बयान । 

पलछ प्रमार बझुद ै जादँा ठहरबेमोलजम 
हुने गरी प्रलतर्ादीमधयेका लनश्चल बढुाथोकीलाई 
पपु्णक्को लनलमत्त थनुामा राखने र अरू प्रलतर्ादीहरू 
केबल राई, शैलेश कोइराला र लर्जय लल्बूबाट 
जनही रू.१५,०००।– जेथा जमानत ललई मदुाको 
कारर्ाही गन्न भनने लमलत २०६६/०८/१८ गतेको यस 
अदालतको आदशे भई प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकी 
पपु्णक्को लनलमत्त कारागार काया्णलय झु् कामा थनुामा 
रहेका र अनय प्रलतर्ादीहरूले माग गरकेो नगद धरौटी 
ललई तारखेमा रहेको ।

र्ारदात भएको अलघललो लदन हाउजी खेलमा 
झगडा भएको रहेछ सो हाउजीमा म गएको लथइन, 
्लबमा म पलन गएको लथए ँ । सलुसमता बज्ा्चाय्णले 
गरकेो कागजअनसुार पीलडतलाई लनश्चल बढुाथोकीले 
खकुुरी प्रहार गरकेा हुन्, मैले कसरु नगरकेो हुदँा 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भननेसमेत बेहोराको 
प्रलतर्ादीमधयेका लनपेन शे्षठले अदालतमा गरकेो 
बयान । 

आदशेानसुार प्रलतर्ादी लनपेन शे्षठसगँ माग 
भएको नगद रू.१५,०००।– जेथा लदन नसकी मदुा 
पपु्णक्को लनलमत्त प्रलतर्ादी कारागार काया्णलय झु् कामा 

थनुामा रहेको । प्रलतर्ादी राजेश दाससगँ माग भएको 
धरौट राखी लनज तारखेमा रहेको । 

आदशेानसुार र्ादी पक्का साक्ी पीलडत तथा 
कागज गन्न सलुसमता बज्ा्चाय्णले गरकेो बकपरि लमलसल 
सामेल रहेको ।  

प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकी कसरु इनकार 
भई यस अदालतमा बयान गरकेो भए तापलन लनजउपर 
लकटानी जाहेरी, पीलडतकी बलहनी सलुसमताको कागज 
र पीलडतको कागज एर् ं लनजहरूको बकपरि बेहोरामा 
आरोलपत गररएको र अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् 
सालबती रहेकोले लनज कसरुदार हुन् भनने कुरामा 
लर्र्ाद भएन । 

अनय प्रलतर्ादीहरू अलधकारप्रापत 
अलधकारीसमक् र्ारदातमा सलंगन रहेका भए तापलन 
धाररलो हलतयार प्रहार गरकेो नभएर लाठी हात 
मु् काले स्म कुटलपट गरकेो भनी बयान गरकेो 
दलेखनछ । पीलडतले मौकामा कागज गदा्ण सपषटरूपमा यी 
प्रलतर्ादीहरू समेतले धाररलो हलतयार प्रहार गरकेो भनन 
सकेको दलेखदँनै । प्रलतर्ादी लर्रन शे्षठ–१, प्रलतर्ादी 
मरी लल्बू–१, प्रलतर्ादी मलनर शे्षठ, प्रलतर्ादी सरुने 
राई–१, प्रलतर्ादी अशोक भनने शकु्रराज लल्बू–१ का 
नाममा यस अदालतबाट जारी भएको र्ारनेटसलहतको 
्यादमा लनजहरू अदालतमा उपलसथत नभई सरुू 
्याद ै गजुारी बसेको दलेखदँा लनज प्रलतर्ादीहरूका 
हकमा अ.ब.ं१९० नं. बमोलजम मलुतबीमा रालखलदएको 
छ । अताः प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकीले अलभयोग 
दाबीबमोलजम कसरु गरकेो दलेखदँा लनजलाई मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधी महलको १५ नं. बमोलजम ५(पा्च)ँ र्र्ण 
कैद सजाय हुने ठहछ्ण  । प्रलतर्ादी राजेश दास, शैलेश 
कोइराला, लर्जय लल्बू, केबल राई, लनपेन शे्षठले 
कसरु गरकेो नदलेखदँा अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ्ण  भननेसमेत बेहोराको सनुसरी लजलला अदालतको 
लमलत २०६७/१२/०१ को फैसला । 

प्रलतर्ादी शकु्रराज लल्बूसगँ हाउजीको 

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शलेैश कोइरालासमते
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खेल लर्रयमा लर्र्ाद भई यी प्रलतर्ादीसमेतको 
नेततृर्मा गएको समूहबाट र्ारदात भएको दलेखन 
आएकोले जयान मान्न उद्योगको मतसललाहमा यी 
प्रलतर्ादीसमेत रहे भएको दलेखन आएको र नेततृर्कता्ण 
भननेसमेत दलेखदँा यी प्रलतर्ादीको हकमा मलुकुी ऐन 
जयानस्बनधी महलको १५ नं. नभई १७ नं.को कसरु 
दलेखन आएकोले सलंगन प्रमारको आधारमा प्रलतर्ादी 
मरी लल्बूलाई जयानस्बनधी महलको १७(३) नं. 
बमोलजम १ (एक) र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरी सनुसरी 
लजलला अदालतबाट लमलत २०६९/०३/२५ मा भएको 
फैसला ।

सरुूको इनसाफमा ल्चत्त बझेुन । यसमा प्रसततु 
मदुा र स.फौ.नं. २००१ को एकै लमलत समयको र्ारदात 
दखेाई मउपर दईुर्टा मदुा दायर गरी दरैु्मा ५/५ र्र्ण 
कैद सजाय गन्न गरकेो फैसला नागररक अलधकार 
ऐन, २०१२ को दफा ११(२) को प्रलतकूल रहेको 
छ । जाहेरर्ालाको सरुू जाहेरी र अदालतमा गरकेो 
बकपरिसमेतमा फरकफरक बेहोरा लेखाएकी छन् । सो 
प्रमार, प्रमार ऐन, २०३१ को दफा १८ र ३७ को 
प्रलतकूल हुदँा सरुूको फैसला बदरभागी छ । तयसरी नै 
पीलडतको लददी सलुसमता बज्ा्चाय्णको मौकाको कागज 
र अदालतमा गरकेो बकपरि एक आपसमा फरक फरक 
रहेका छन् । पीलडत र्सनत भलनने रोशन बज्ा्चाय्णको 
मौकाको कागज र अदालतमा गरकेो बकपरिमा अलग 
अलग बेहोरा भएकोले उपयु्णक् ३ र्टै बकपरिहरू प्रमार 
ग्राह्य नभएको तथा मेरो अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् 
भएको बयान कागजसमेत मेरो सरे्चछा लर्रूद्धको 
भएकोले सरुूको रिलुटपूर्ण फैसला उलटी गरी झटु्ा 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भननेसमेत बेहोराको 
लनश्चल बढुाथोकीको पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरमा 
पन्ण आएको पनुरारे्दन । 

सरुूले र्ारदात कायम गरी लनश्चल 
बढुाथोकीलाई कसरु गरकेो ठहर गरी सजाय भएको 
हुदँा र्ारदातको स्बनधमा थप लजलकर ललन ु परने । 

जयानस्बनधी महलको १५ नं. बमोलजम कसरुमा मदत 
गन्न वयलक्लाई समेत कसरु गन्न वयलक्सरह सजाय हुने 
र सो तथय यी प्रलतर्ादीहरूले एक आपसमा गरकेो 
पोलबाट समलथ्णत भएको हुदँा अनय प्रलतर्ादीहरूलाई 
सफाइ लदने ठहरयाएको सरुू फैसला रिलुटपूर्ण छ । 
रोशन बज्ा्चाय्णको मौकाको कागज प्रलतर्ादीहरूको 
अलधकारप्रापत अलधकारीसमक् गरकेो सालबती बयान, 
जाहेरर्ाली र मौकामा बलुझएका वयलक्हरूको कागज 
र बकपरिसमेतबाट लर्रूद्ध खणडमा उललललखत 
प्रलतर्ादीहरूलाई सफाइ लदने गरी भएको सरुूको 
फैसला सो हदस्म रिलुटपूर्ण हुदँा बदर गरी सरुू 
अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरमा पन्ण आएको पनुरारे्दन । 

घटनाको उठान, प्रलतर्ादीहरूको काय्ण, 
लमलसल सलंगन प्रमार एर् ंघाउ जा्ँच ररपोट्णसमेतलाई 
हेदा्ण जयान मान्न उद्योग मदुामा ठहर गरकेो फैसला र 
समान तहका प्रलतर्ादीहरूका हकमा सफाइ लदने गरी 
भएको फैसला फरक पन्ण स्ने दलेखदँा अ.ब.ं २०२ नं. 
बमोलजम र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन प्रलतर्ादी 
पक्लाई र प्रलतर्ादीको पनुरारे्दन र्ादी नेपाल 
सरकारलाई उपलबध गराई लनयमानसुार पेस गनु्ण  
भननेसमेत बेहोराको पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरको 
लमलत २०६८/०७/२७ को आदशे ।

सरुू सनुसरी लजलला अदालतको लमलत 
२०६७/१२/०१ को फैसला लमलेकै दलेखदँा सदर 
हुने ठहछ्ण  । प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकी तथा नेपाल 
सरकार दरैु् पक्को पनुरारे्दन लजलकर पगुन स्दनै 
भनने बेहोराको लमलत २०६९/११/०२ को पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरको फैसला । 

पीलडत रोशन बज्ा्चाय्णले घटनासथलमा यी 
प्रलतर्ादीको उपलसथलत उललेख गरी प्रहार गन्नमा अनय 
प्रलतर्ादीको नाम उललेख गरकेा छन् । मालथ लर्रे्ल्चत 
आधार प्रमारसमेतबाट यी प्रलतर्ादीले कुटलपटकता्णको 
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समूहको नेततृर् गरकेो तर आफँैले प्रहार नगरकेो 
अर्सथामा जयानस्बनधी महलको १७(३) नं. 
अनसुार १(एक) र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरयाई सनुसरी 
लजलला अदालतबाट लमलत २०६९/०३/२५ मा भएको 
फैसला लमलेको दलेखदँा सदर हुने ठहरयाई पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरबाट लमलत २०६९/११/०२ मा 
भएको फैसला ।

प्रसततु र्ारदात सामूलहक र सांघालतकरूपमा 
घातक हलतयारसमेत प्रयोग गरी घटाइएको र्ारदात 
दलेखनछ । सफाइ पाउने प्रलतर्ादीहरू अलधकारप्रापत 
अलधकारीसमक् मौकामा पक्राउ परी बयान गदा्ण 
र्ारदातमा सलंगन रहेको तथयलाई सर्ीकार गरकेा 
छन् । रोशन बज्ा्चाय्णको मौकामा भएको कागज, 
प्रलतर्ादीहरूको अलधकारप्रापत अलधकारीसमक्को 
सालबती बयान, जाहेरर्ाली र मौकामा बलुझएका 
मालनसहरूको कागज र बकपरिसमेतबाट 
प्रलतर्ादीहरूको कसरु पलुषट भइरहेको अर्सथामा 
प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकीलाई कसरु ठहर गरी अनय 
प्रलतर्ादीहरूलाई सफाइ लदने गरी भएको रिलुटपूर्ण छ । 
घटनाको उठान प्रलतर्ादीहरूको काय्णबाट भएको भनने 
लमलसल सलंगन प्रमार एर् ं घाउजा्ँच ररपोट्णसमेतबाट 
र्ारदातमा प्रलतर्ादीहरू सलंगन रहेको तथय हुदँाहुदँ ै
सफाइ लदने गरी भएको फैसला रिलुटपूर्ण भई बदरभागी 
छ । अत: सरुू अलभयोग मागदाबीअनसुार सजाय 
गररपाउ ँ भननेसमेत बेहोराको र्ादी नेपाल सरकारको 
मदुा दोहोरयाई हेररपाउ ँभनने लनरे्दन ।

मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी महलको १५ 
नं. बमोलजमको दाबी ललएकोमा सो महलको १७(३) 
नं. बमोलजम सजाय हुने गरकेो सरुू तथा पनुरारे्दन 
फैसलामा सो १७(३) नं. को वयाखयातमक रिलुट दलेखई 
नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को खणड (क) को अर्सथा लर्द्यामान दलेखदँा मदुा 
दोहोरयाई हेन्न लनससा प्रदान गररदएको छ भननेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट लमलत २०७०/०५/०२ 

मा मदुा दोहोरयाई हेन्णका लालग लनससा प्रदान गरकेो  
आदशे । 

लनयमबमोलजम मदुा पेसी सू्चीमा ्चढी 
पेस हुन आएको प्रसततु पनुरारे्दनसलहतको सरुू 
तथा प्रमार लमलसलसमेत अधययन गरी र्ादी नेपाल 
सरकारको तफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान् उपनयायालधर्क्ा 
श्ी ज्ञानप्रसाद भरुालले मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी 
महलको १५ नं. बमोलजमको दाबी ललएकोमा सो 
महलको १७(३) नं. बमोलजम सजाय हुने गरकेो 
सरुू तथा पनुरारे्दन फैसलामा सो १७(३) नं.को 
वयाखयातमक रिलुट दलेखएकोले सरुू अलभयोग माग 
दाबीअनसुार सजाय गररपाउ ँभनी गनु्णभएको बहससमेत 
सलुनयो ।

उपयु्णक् बहस लजलकरसमेत सनुी लमलसल 
अधययन गरी हेदा्ण , पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरबाट 
लमलत २०६९/११/०२ मा भएको फैसला लमलेको 
छ, छैन? तथा प्रलतर्ादीहरूलाई सरुू अलभयोग माग 
दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँ भनने र्ादी नेपाल 
सरकारको पनुरारे्दन लजलकर पगुन स्छ, स्दनै? 
सोही लर्रयमा लनर्णय लदनपुन्न दलेखयो ।

२. लनर्णयतफ्ण  लर््चार गदा्ण यसमा लमलत 
२०६७/०७/१७ पीलडत रोशन बज्ा्चाय्णलाई 
प्रलतर्ादीहरूले धाररलो हलतयार प्रयोग गरी जयान 
मान्न उद्योग गरकेाले जयानस्बनधी महलको १५ 
नं. बमोलजम सजाय गररपाउ ँभनी अलभयोगपरि दायर 
भएकोमा प्रलतर्ादी लर्रन शे्षठ, प्रलतर्ादी मरी लल्बू, 
प्रलतर्ादी मलनर शे्षठ, प्रलतर्ादी सरुने राई, प्रलतर्ादी 
अशोक भनने शकु्रराज लल्बूको हकमा अ.ब.ं१९० 
नं. बमोलजम मलुतबी रहेकोमा प्रलतर्ादी लनश्चल 
बढुाथोकीले अलभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो 
ठहर भई लनजलाई मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी महलको 
१५ नं. बमोलजम ५(पा्ँच) र्र्ण कैद  प्रलतर्ादी लर्जय 
लल्बू, प्रलतर्ादी शैलेश कोइराला, लनपेन शे्षठ, राजेश 
दास, केबल राईले अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शलेैश कोइरालासमते
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र मरी लल्बूलाई जयानस्बनधी महलको १७(३) 
नं. बमोलजम जयान मररसकेको नदलेखदँा १(एक) र्र्ण 
कैद हुने ठहरी सनुसरी लजलला अदालतबाट लमलत 
२०६७/१२/१ मा र लमलत २०६९/३/२५ मा भएको 
फैसलाउपर ल्चत्त नबझुाई प्रलतर्ादी लनश्चल बढुाथोकी 
र र्ादी नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पनुरारे्दन 
परी पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरबाट लमलत 
२०६९/११/०२ मा सदर हुने ठहरयाई र मरी लल्बूको 
हकमा पलन सदर हुने ठहरयाई भएको फैसलाउपर र्ादी 
नेपाल सरकारको मदुा दोहोरयाई हेररपाउ ँभनने लनरे्दन 
परी यस अदालतबाट मदुा दोहोरयाई हेन्न लनससा प्रदान 
भई इजलाससमक् लनर्णयाथ्ण पेस हुन आएको दलेखयो ।

३. प्रसततु मदुामा प्रलतर्ादीमधयेका लनश्चल 
बढुाथोकीलाई कसरुदार ठहर भइसकेको अर्सथा हुदँा 
जयान मान्न उद्योगको र्ारदात भएको तथयमा लर्र्ाद 
नरहेको अर्सथा दलेखएको, प्रलतर्ादीमधयेका प्रलतर्ादी 
मरी लल्बूलाई र्ारदातमा सलंगन रहेको तथयलाई 
सर्ीकार गरी सकेपलछ जयानस्बनधी महलको 
१५ नं. बमोलजम सजाय गररनपुन्नमा अप्रासाङ्लगक 
जयानस्बनधी महलको १७(३) नं. बमोलजम सजाय 
गरकेो फैसला रिलुटपूर्ण छ । प्रसततु मदुामा मलुकुी ऐन, 
जयानस्बनधी महलको १७(३) लाई प्रयोग गरी भएको 
फैसलामा सोही महलको १५ नं. र १७(३) नं. को 
ग्भीर वयाखयातमक रिलुट रहेको हुदँा उक् फैसला बदर 
गरी अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय गररपाउ ँभनने र्ादी 
नेपाल सरकारको पनुरारे्दन लजलकर रहेको दलेखन 
आयो । 

४. प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई मलुकुी ऐन, 
जयानस्बनधीको १५ नं. बमोलजम सजाय गररपाउ ँ
भनने अलभयोग मागदाबी भएकोमा सरुू सनुसरी लजलला 
अदालतबाट प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई जयानस्बनधी 
महलको १७(३) नं. बमोलजम १(एक) र्र्ण कैद सजाय 
हुने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहरयाई पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरबाट लमलत २०६९/११/०२ मा 

भएको फैसला लमलेको छ, छैन? सोतफ्ण  लर््चार गदा्ण, 
मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी महलको १७(३) मा, 
“अरू मकमस्मबाट ्मत सललाह्मा पसकेो्मा ्मानने 
ठाउँ्मा गई अरू कुरा केही नगरी हरेी रहनलेाई र 
लेमिएदेमि बाहके अरू मकमस्मका ्मतलबीलाई छ 
्ममहनादेमि तीन वष्नसम्म कैद गनु्नपछ्न” भनने कानूनी 
वयर्सथा भएको पाइनछ ।

५. उपयु्ण्त कानूनी वयर्सथाअनसुार, जयान 
मान्णलाई अरू लकलसमबाट मत सललाहमा पसेको 
हुनपुन्न दलेखनछ । यसैगरी र्ारदात सथलमा गई बसी 
भौलतकरूपमा उपलसथत हुनपुन्न, केही नगरी हेरररहेको 
अर्सथा लर्द्यामान हुनपुन्न दलेखनछ । यो कानूनी  
वयर्सथा र र्ारदातको अर्सथामा जयान मान्न उद्योगको 
कसरुको लालग नभई जयानै मरकेो अर्सथामा आकलर्णत 
हुदँ ैआएको प्रसट छ । प्रसततु र्ारदातलाई हेदा्ण, लमलत 
२०६६/०७/१७ गते प्रलतर्ादीहरूले हातहातमा 
हलतयार बोकी हुल हुजजत गददै आउदँा छोरा रोशनलाई 
भेटी प्रहार गरकेो हुदँा प्रलतर्ादीहरूलाई पक्राउ गरी 
कारर्ाही गररपाउ ँभनने हर्णलक्मीको जाहेरी दरखासत 
परकेो दलेखनछ । लजलला सनुसरी धरान न.पा.र्डा 
नं.१५ लसथत पूर््णमा शयाम ्चोक, पलश्चममा र्रगाछी 
्चोक जाने बाटो, उत्तरमा ग्भीरमानको घर र दलक्रमा 
कुमार लल्बूको घर यलत ्चारलकललालभरि र्ारदात 
भएको र सो सथानमा रगतजसतो तरल पदाथ्ण पोलखएको 
दलेखएको भनने घटनासथल म्ुचलुका दलेखनछ । यसैगरी 
रोशन बज्ा्चाय्णको लर्.लप. कोइराला सर्ासथय लर्ज्ञान 
प्रलतषठानको ्च.नं.१०४६ लमलत २०६६/०३/२३ को 
परिसाथ प्रापत घाउ जा्ँच केश फारम हेदा्ण, “Scalp 
cut-5-6 cm upto the bone, Rt. Forearm cut 
4-5 cm, Rt. hand deep cut Reposing bone, 
Rt. Forearms deep cut.” भनने उललेख भएको 
पाइनछ । 

६. जयानस्बनधी उद्योगको कसरु हुन जयान 
मन्नस्मको काय्ण भएको तर तेस्ो पक्को उपलसथलतले 
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गदा्ण जयान भने मन्ण नपाएको अर्सथा लर्द्यमान भएको 
हुनपुन्न भनी लामो समयदलेख नै कानूनी वयाखया एर् ं
प्रलतपालदत नयालयक लसद्धानतका आधारमा सर्ीकाररदँ ै
आइएको छ । तर जयान मान्न उद्योगको कसरुको 
लनल्त सबै र्ारदातमा लयनै तत्र्हरू अलनर्ाय्णरूपमा 
नै लर्द्यमान भएको हुनपुछ्ण  भनने पूर््णसत्ण भने मालनन    
हुदँनै । 

७. जयान मान्न उद्योगको र्ारदातमा तेस्ो 
पक्को मौकैमा उपलसथलत भएको काररले ग्भीर 
्चोट लागन नपाएको अलतररक् सोबाहेकको अर्सथामा 
पलन जयान मान्न उद्योगको लालग आर्शयक पन्न अनय 
आपरालधक तत्र्को लर्द्यमानता भए नभएको सनदभ्णसगँ 
पलन जोडेर सूक्मरूपले केलाएर नै लनषकर्णमा पगुनपुन्न 
हुनछ । र्ारदातको समयमा तेस्ो पक्को उपलसथलतको 
काररले पीलडतको जयान मन्ण नपाएको भनने प्रतयक् 
प्रमारबाट टड्कार ैरूपमा दलेखन र पलुषट हुन सकेको 
अर्सथामा जयान मान्न उद्योगको कसरु पलुषट हुने यो 
भनदा उत्तम र लर्लशषट शे्रीको आधार हुन स्दनै । 
यो बाहेकको अर्सथामा पलन र्ारदातको प्रकृलत एर् ं
पषृठभूलम, वयलक्हरूको सलंगनता, पूर््ण ररसइर्ी एर् ं
इलर्लाग र मनसायको लर्द्यमानता, पूर््ण तयारी एर् ं
योजना र सो्च, प्रयोग भएको साधन एर् ं हलतयार, 
पीलडतलाई ्चोट लागेको शरीरको भाग, ्चोटको प्रकृलत 
र सखंया, पीलडतको ततकाल मन्न बाचँने दोसाधँको 
अर्सथा, पीलडतले ततकाल प्रापत गरकेो उद्धार र 
उप्चारको वयर्सथा आलदले पलन ततकाल तेस्ो पक्को 
उपलसथलत भए नभएको अर्सथालाई गौर र तेस्ो 
पक्को उपलसथलतको तलुनामा पीलडतलाई लागेको 
ग्भीर प्रकृलतको ्चोटलाई नै ग्भीर मानी प्राथलमकता 
लदई सोलाई नै उद्योगको कसरुलाई पलुषट गन्न पया्णपत 
आधारको रूपमा ललन सलकने नै हुनछ ।

८. यसैगरी जयान मान्न उद्योगको र्ारदात 
वयलक्हरूको समूहबाट आक्रमर भएको अर्सथामा 
्चोट छाड्नेलगायत सो काय्णमा प्रतयक्रूपमा सघाउ 

परुयाउने लहसाबले सहयोग गन्न र्ा ्चोट छाड्ने लक्रयामा 
सलंगन हुनेलाई पलन मखुय कसरुदारसरह एउटै शे्रीमा 
राखेको हुदँा जयान मान्न उद्योगको र्ारदातको जनुसकैु 
अर्सथाको जनुसकैु प्रकृलतको लक्रयामा सलंगन हुनेलाई 
पलन मखुय कसरुदारसगँ छुट्याएर हेन्ण लमलने अर्सथा 
दलेखदँनै । मखुय अलभयकु्को काय्ण जयान मान्न उद्योगको 
कसरुको दायरालभरि परपेलछ सो सरहका काय्णमा 
प्रतयक्, लक्रयातमक एर् ं सहभालगतातमकरूपमा अनय 
अलभयकु्हरू पलन सलंगन रहेको प्रमारबाट पलुषट हुन 
गएमा लतनीहरू पलन सोही प्रमारको आधारमा सोही 
कसरुको दायरालभरि नै पन्ण आउने हुन जानछन् । 

९. यसै सनदभ्णमा र्ारदातको प्रकृलत हेदा्ण, 
लमलत २०६६/०७/१६ गते धरान नगरपाललका र्डा 
नं.१५ लसथत अडाहा भनने टोलमा शकु्रराज लल्बूको 
अधयक्तामा हाउजी खेलको काय्णक्रम भएको र लनज 
शकु्रराज लल्बू र मरी लल्बूको नेततृर्मा हामीहरू 
सबै भेला ज्मा भई हातमा खकुुरी, रड र लाठी बोकी 
शयाम्चोकतफ्ण  जादँ ै गदा्ण रोशन बज्ा्चाय्ण बलसरहेको 
दखेी हाम्ो समूहबाट यही हो लहजो शकु्रराजलाई 
कुटलपट गन्न भनद ै हो हलला गददै लनजलाई लखेट्द ै
घेराउमा पारी मरी लल्बूसमेतका साथीहरूले खकुुरी, 
लाठी र मु् काले प्रहार गरी ढालेको र पलछ अलघ 
बढ्ने क्रममा लदपेश सेन्चरुीलाई फेला पारी लनजलाई 
समेत हलतयार प्रहार गरकेो हो भनी सहप्रलतर्ादीहरू 
लबजय लल्बू, शैलेश कोइराला, केबल राईसमेतले 
मौकामा अनसुनधान अलधकारीसमक् बयान गरकेो 
दलेखनछ । यसैगरी शकु्रराज लल्बूसगँ झगडा परकेो 
लर्रयमा छलफल छ भनी म पलन गएको लथए ँ । म 
पछालड लथए ँ । अगालड हुलमा मरी लल्बू र शकु्रराज 
लल्बू लथए । लनजहरूले घाइते पीलडतलाई कुटलपट 
गरकेो हुनपुछ्ण  भनी सहप्रलतर्ादी लर्जय लल्बूले सरुू 
अदालतमा बयान गरकेा छन् । र्ारदातको पषृठभूलम 
र प्रकृलतअनसुार यी प्रलतर्ादी मरी लल्बूसमेतको 
नेततृ्र्को समूहले पीलडतलाई लखेट्द ै घेराउमा पारी 

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शलेैश कोइरालासमते
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प्रलतर्ादी मरी लल्बूसमेत पीलडतलाई कुटलपट गन्न 
काय्णमा सलंगन रहेको भनी पलुषट हुन आउदँा लनज 
प्रलतर्ादी मरी लल्बूले मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी 
महलको १५ नं. बमोलजमको कसरु गरकेो दलेखन  
आयो ।  

१०. घटनासथल म्ुचलुका, पीलडतको 
घाउजा्ँच केश फारम र सहप्रलतर्ादी लर्जय 
लल्बूसमेतले मौकामा अनसुनधान अलधकारीसमक् 
गरकेो बयानसमेतको आधार प्रमारसमेतबाट 
प्रलतर्ादी मरी लल्बूले समूहको नेततृ्र् गरी जयान 
मान्न उद्योगको र्ारदात घटाएको दलेखदँा सरुू सनुसरी 
लजलला अदालतबाट लमलत २०६९/०३/२५ मा जयान 
मान्न उद्योगको कसरुको मतसललाहमा यी प्रलतर्ादी 
रहे भएको दलेखन आएको र नेततृर्कता्णसमेत रही 
पीलडतलाई ्चोटसमेत छाडेको दलेखदँा प्रलतर्ादी 
मरी लल्बूको हकमा अलभयोग दाबीबमोलजम मलुकुी 
ऐन, जयानस्बनधी महलको १५ नं.को सट्टा ऐ.को 
१७ नं. लर्परीतको कसरु दलेखन आएकोले उपयु्णक् 
प्रमारहरूको आधारमा प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई 
जयानस्बनधी महलको १७(३) नं. बमोलजम जयान 
मररसकेको नदलेखदँा १(एक) र्र्ण कैद हुने ठहरयाई 
भएको फैसला सदर हुने ठहरयाई ततकालीन पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरबाट लमलत २०६९/११/०२ मा 
भएको फैसला लमलेको नदलखदँा केही उलटी भई 
प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी 
महलको १५ नं. बमोलजम ५(पा्ँच) र्र्ण कैद सजाय हुने 
ठहछ्ण  ।   

११. तयसतै अनय प्रलतर्ादीहरू लर्जय 
लल्बू, शैलेश कोइराला, लनपेन शे्षठ, राजेश दास र 
केबल राईलाई अलभयोग दाबीबाट सफाइ लदएको 
सरुूको इनसाफ लमलेन, अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय 
गररपाउ ँभनने नेपाल सरकारको तफ्ण बाट पन्ण आएको 
पनुरारे्दन लजलकरतफ्ण  लर््चार गदा्ण, यी प्रलतर्ादीहरू 
सरुू अदालतमा उपलसथत भई बयान गदा्ण कसरुमा 

पूर्ण इनकार रही बयान गरकेो दलेखनछ । लनजहरूको 
इनकारीलाई लनजका साक्ीहरूले समथ्णन गरी बकपरि 
गरकेो पाइनछ । पीलडतले मौकामा कागज गदा्ण प्रसट 
रूपमा यी प्रलतर्ादीहरूले समेत धाररलो हलतयार 
प्रयोग गरकेो भनन सकेको दलेखदँनै । पीलडतका लददीले 
लनश्चल बढुाथोकीले धाररलो हलतयार प्रयोग गरकेो 
भनेकी दलेखएको अर्सथामा सरुू सनुसरी लजलला 
अदालतबाट लमलत २०६७/१२/०१ मा प्रलतर्ादीहरू 
शैलेश कोइराला, लर्जय लल्बू, लनपेन शे्षठ, राजेश 
दास र केदल राईसमेतले कसरु गरकेा रहेछन् भनन 
लमलने नदलेखदँा अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहरयाई भएको फैसला सदर हुने ठहरयाई पनुरारे्दन 
अदालत लर्राटनगरबाट लमलत २०६९/११/०२ मा 
भएको फैसला लमलेको दलेखदँा यी प्रलतर्ादीहरूको 
हकमा पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरको फैसला सदर 
हुने ठहछ्ण  । यी प्रलतर्ादीहरू शैलेश कोइराला, लर्जय 
लल्बू, लनपेन शे्षठ, राजेश दास र केबल राईसमेतलाई 
सरुू अलभयोग दाबीबमोलजम सजाय हुनपुछ्ण  भनने र्ादी 
नेपाल सरकारको पनुरारे्दन लजलकरसमेतसगँ सहमत 
हुन सलकएन ।  

१२. अताः मालथ उललललखत लर्रे्ल्चत आधार 
र काररहरूबाट प्रलतर्ादीहरू शैलेश कोइराला, राजेश 
दास, लर्जय लल्बू, केबल राई, र लनपेन शे्षठले 
जयान मान्न उद्योगको कसरु गरकेो नदलेखदँा अलभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरयाई सरुू सनुसरी लजलला 
अदालतबाट लमलत २०६७/१२/०१ मा भएको फैसला 
सदर हुने ठहरयाई ततकालीन पनुरारे्दन अदालत 
लर्राटनगरबाट लमलत २०६९/११/०२ मा भएको 
फैसला लमलेको दलेखदँा सदर हुने ठहछ्ण  । र प्रलतर्ादी 
मरी लल्बूले जयानस्बनधी महलको १५ नं. नभई १७ 
नं. को कसरु गरकेो दलेखन आएकोले सलंगन प्रमारको 
आधारमा प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई जयानस्बनधी 
महलको १७(३) नं. बमोलजम १(एक) र्र्ण कैद हुने 
ठहरयाई सरुू सनुसरी लजलला अदालतबाट लमलत 
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२०६९/०३/२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरयाई 
ततकालीन पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरबाट लमलत 
२०६९/११/०२ मा भएको फैसला लमलेको नदलेखदँा 
केही उलटी भई प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई मलुकुी ऐन, 
जयानस्बनधी महलको १५ नं. बमोलजम ५(पा्ँच) र्र्ण 
कैद हुने ठहछ्ण  । अरूमा तपलसलबमोलजम गनू्ण । 

तपलसल
मालथ इनसाफ खणडमा लेलखएबमोलजम प्रलतर्ादी मरी 
लल्बूको हकमा पनुरारे्दन अदालत लर्राटनगरको 
फैसला केही उलटी भई प्रलतर्ादी मरी लल्बूलाई 
मलुकुी ऐन, जयानस्बनधी महलको १५ नं. बमोलजम 
५(पा्ँच) र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोले 
५(पा्ँच) र्र्णको लगत कसी असलु उपर गनू्ण भनी सरुू 
सनुसरी लजलला अदालतमा लेखी पठाइलदनू --------१ 
प्रसततु मदुाको दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल 
अलभलेख शाखामा बझुाइलदनू ------------------------२

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. टंकबहादरु मोक्ान

इजलास अलधकृत : लोकबहादरु हमाल
इलत सरं्त् २०७४ साल कालत्तक २९ गते रोज ४ शभुम् ।

सर्वोच्च अदालत, सयंकु् इजलास
माननीय नयायाधीश श्ी परुूरोत्तम भणडारी

माननीय नयायाधीश श्ी बमकुमार शे्ष्ठ
आदशे लमलत : २०७४।७।३०

०७०-WO-०७१७

लर्रय: उतपे्ररर / परमादशे

लनरे्दक : नरबहादरु शाहीको छोरा लजलला बाजरुा 
जकुोट गा.लर्.स.र्डा नं.२ बसने महाकाली 
अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गलुममा दरबनदी भएको 
पूर््ण प्रहरी जर्ान रखेमबहादरु शाही

लर्रूद्ध
लर्पक्ी : नेपाल प्रहरी प्रधान काया्णलय न्साल, 

काठमाडौंसमेत

 आरोप लागकैे आधार्मा ्मात् नैमतक 
पतन देमिन े फौजदारी अपराध्मा 
कसरुदार ठहर नभएको अवसरा्मा 
पमन आरोप लागसेरह कसरुदार 
काय्म गररन ु नयायको रोहबाट उमचत 
्मानन समकँदैन । कसरुको समबनध्मा 
सामधकार मनकाय अदालतबाट सफाइ 
पाइसकेको अवसरा्मा पमन प्रशासमनक 
रूपले पूवा्नग्रही दृमषटकोरबाट सोही 
कसरु लागकेो आधार्मा अवकाश मदन ु
सव्न्मानय नयायको मसद्धानतमवपरीत हुन 
जान े।

(प्रकरर नं.७)

९९६२ - रेखमबहादरु शाहरी वि. नेपाल प्रहररी प्रिान कायापालय, नकसाल, काठमाडौंसमते

निर्णय िं. ९९६२
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लनरे्दकका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी दलबहादरु 
धामी

लर्पक्ीका तफ्ण बाट : लर्द्ान्  सहनयायालधर्क्ा श्ी 
लोकराज पराजलुी

अर्लल्बत नलजर :
स्बद्ध कानून :
 प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ (सशंोधनसलहत)

आदशे
नया. पुरूषोत््म भण्ारी : नेपालको 

अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोलजम यस अदालतको अलधकार के्रिलभरिको भई 
दायर हुन आएको प्रसततु ररट लनरे्दनको सलंक्प्त तथय 
एर् ंआदशे यसप्रकार रहेको छ:

म लनरे्दक ततकालीन अर्सथामा नेपाल 
प्रहरीको महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गलुम, 
कञ्चनपरुमा दरबनदी भई प्रहरी जर्ान पदमा काय्णरत 
लथए ँ। २०६४।२।२१ गतेका लदन ड्यटुी सकाएर दाइ 
नाता पन्नको पसलमा बलसरहेको अर्सथामा हरनेद्र 
्चनद र एकजना नल्चनेको केटी आई ्चाउ्चाउ पकाई 
लदन ुभनेकोले दाज ुपसलमा नहुन ुभएकोले ्चाउ्चाउ 
पकाई लदई दरैु्जनाले खाई तयहाबँाट गएका लथए । 
पलछ कलार्ती काककी नाम गरकेी केटीले आफूलाई 
जबरजसती कररी गरयो भनी मसमेतको लर्रूद्ध उजरुी 
गरकेीमा श्ी कञ्चनपरु लजलला अदालतबाट लमलत 
२०६६।९।०१ गते मलाई ३ र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरी 
फैसला भई थनुामै रहेको अर्सथामा कैद भएकै आधारमा 
अञ्चल प्रहरी काया्णलय महाकालीका ततकालीन प्रहरी 
उपरीक्क श्ी पर्नप्रसाद खरलेबाट प्रहरी लनयमार्ली, 
२०४९ (सशंोधनसलहत) को पररचछेद ९ को लनयम 
८८(घ) को बलख्णलापमा सोही लनयमार्लीको लनयम ८४ 
को दहेाय (ज) बमोलजम भलर्षयमा सरकारी नोकरीको 
लनलमत्त समानयत: अयोगय ठहररने गरी लनल्बन भएको 
लमलतदलेख लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनने 

लमलत २०६६।१२।९ गते लर्भागीय फैसला भएको 
रहेछ । कञ्चनपरु लजलला अदालतको फैसलामा 
ल्चत नबझेुकोले मैले पनुरारे्दन गरकेोमा पनुरारे्दन 
अदालत महेनद्रनगरबाट लमलत २०६७।२।२६ गते 
सरुू लजलला अदालतको फैसला उलटी भई मलाई 
सफाइ लदने फैसला भएको लथयो । उक् फैसलाको 
आधारमा पनुब्णहाली गराई पाउन मैले के्रिीय प्रहरी 
काया्णलय, लदपालयमा पनुरारे्दन गरकेोमा के्रिीय प्रहरी 
काया्णलय, लदपायलका प्रहरी नायब महालनरीक्क श्ी 
लर्श्राज लसहं शाहीबाट “लर्षर ुलसहं काककीको जाहेरीले 
प्रलतर्ादी रखेमबहादरु शाहीसमेत भएको जबरजसती 
कररी मदुाको सरुू र्ारदात हुदँा प्र.ज.पनुरारे्दक 
रखेमबहादरु शाही र्ारदात सथलमा उपलसथत रहेको 
र प्रलतर्ादीमधयेका हरनेद्र ्चनदले पीलडतलाई कररी 
गरकेो अर्सथामा समेत प्रहरी कम्ण्चारीको हैलसयतले 
कुनै प्रलतकार नगरकेो तथा ततकाल लनज प्रहरी जर्ान 
पदमा काय्णरत रहेको अर्सथामा कुनै कसैको सर्ीकृलत 
नललई आफूखसुी आफनो दाजकुो पसलमा गई ्चाउ्चाउ 
पकाई लबक्री गन्न जसतो वयापाररक काय्णमा सलंगन रहेको 
कुरासमेत लमलसल सलंगन कागजातबाट दलेखएकाले 
जबरजसती कररीको मदुामा स्मालनत अदालतबाट 
सफाइ पाएको भए भनी र्रदातसथलमा उललललखत 
घटनाको प्रलतकार नगरकेो साथै प्रहरी कम्ण्चारी 
भई वयापार काय्णमा सलंगन रहे भएको दलेखएकोले 
प्रहरी आ्चररको लर्परीत काय्ण गरकेो दलेखदँा यसता 
प्रहरी कम्ण्चारीहरूलाई सगंठनमा रालखराखदा अनय 
प्रहरी कम्ण्चारीहरूमा समेत नकारातमक प्रभार् पन्ण 
स्ने भएकोले लनजलाई प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ 
(सशंोधनसलहत) को पररचछेद ९ को लनयम ८८ को 
दहेाय (घ) बमोलजमको कसरुमा सोही लनयमार्लीको 
लनयम ८४ को दहेाय (ज) बमोलजम भलर्षयमा सरकारी 
नोकरीको लनलमत्त सामानयत: अयोगय ठहररने गरी 
नोकरीबाट हटाउने गरी लमलत २०६६।१२।९ गते 
अञ्चल प्रहरी काया्णलय महाकालीले गरकेो लनर्णय 
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लमलेकै दलेखएकोले पनुरारे्दन लजलकर पगुन नसकी 
खारजे हुने ठहछ्ण ” भनने फैसला भएको रहेछ । पनुरारे्दन 
अदालत महेनद्रनगरको फैसला लर्रूद र्ादी नेपाल 
सरकारसमेतले सर्वोच्च अदालतमा गरकेो पनुरारे्दनमा 
सर्वोच्च अदालतबाट लमलत २०६९।१२।१९ मा श्ी 
पनुरारे्दन अदालत महेनद्रनगरबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरी मलाई सफाइ लदइएको अर्सथा छ । मलाई 
सफाइ लदने गरी सर्तनरि लनकायले गरकेो फैसलालाई 
इनकार गरी सर्वोच्च अदालतमा मदुा लर््चाराधीन 
रहेको अर्सथामा भलर्षयमा सरकारी नोकरीमा अयोगय 
ठहररने गरी नोकरीबाट बखा्णसत गरकेो भनी अञ्चल 
प्रहरी काया्णलय महाकालीबाट भएको फैसला लमलेको 
दलेखनछ भनी गररएको सदुरुपलश्माञ्चल के्रिीय प्रहरी 
काया्णलय, लदपायलको लनर्णय नलमलेको हुदँा स्मालनत 
अदालतमा नयायका लालग उपलसथत भएको छु ।

नेपालको अनतररम सलंर्धान, २०६३ को 
मौललक हकअनतग्णत धारा १२(२) मा कानूनबमोलजम 
बाहेक कुनै वयलक्को रै्यलक्क सर्तनरिता अपहरर हुने 
छैन भलनएको छ, धारा १३(१) मा क्रमश: सबै नागररक 
कानूनको दृलष्टमा समान हुनेछन् । कसैलाई पलन 
कानूनको समान सरंक्रबाट र्लञ्चत गररनेछैन भनने 
सरैं्धालनक वयर्सथा रहेको छ । साथै धारा २४(९) 
मा कुनै पलन वयलक्लाई सक्म अदालत र्ा नयालयक 
लनकायबाट सर्चछ सनुरु्ाइको हक हुनेछ भलनएको 
छ । नेपाल पक् राषरि भएको नागररक तथा राजनीलतक 
अलधकारस्बनधी अनतरा्णलषरिय अलभसलनध (ICCPR) 
१९६६ को धारा १४(२) मा फौजदारी कसरुमा 
आरोप लागेका प्रतयेक वयलक्लाई कानूनबमोलजम दोरी 
प्रमालरत नभएस्म लनदवोर भएको अनमुान गरी पाउने 
अलधकार हुनेछ भलनएको छ । 

प्रहरी लनयमार्ली (सशंोधनसलहत) २०४९ 
को पररचछेद ९ को लनयम ८८(घ) को कसरुमा सोही 
लनयमार्लीको लनयम ८४(ज) बमोलजम कारर्ाही 
गररएको भएपलन पनुरारे्दन अदालतले मलाई अलभयोग 

दाबीबाट सफाइ लदइसकेपलछ पलन सो आरोपबाहेक मेरो 
लर्रूद्ध कही ँकतै अनय कसरुमा उजरु बाजरु नगरकेो, 
नपरकेो भएपलन प्र्चललत ऐन लनयमले अपनाउनपुन्न 
काय्णलर्लध नै नअपनाई बखा्णसत गन्न लनर्णय नयालयक 
ओहदाको खयालै नगरी पूर्ा्णग्रही तररकाले भए गरकेो 
प्रसट छ । यसरी प्र्चललत कानूनको  बलख्णलाप हुने 
गरी गररएको उक् लनर्णय सरुूदलेख नै बदर गरी प्रहरी 
लनयमार्ली, २०४९ (सशंोधनसलहत) को पररचछेद 
९ को लनयम ८९(९) दहेाय (क) तथा लनयम ९६ 
बमोलजमको सेर्ामा पनुब्णहाली गरी मलाई सेर्ाबाट 
हटाई बखा्णसत गररएको लमलतदलेख हालस्मको 
पूरा तलबभत्ता र र्लृद्ध तलबलगायतका सबै सेर्ा 
सलुर्धासमेत लदन ुलदलाउन ुभनी प्रतयथकीहरूको नाउमँा 
उतपे्रररयकु् परमादशेलगायत जे ्चालहने उपयकु् 
आज्ञा आदशे जारी गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको ररट   
लनरे्दन ।

लनरे्दकको मागबमोलजमको आदशे लकन 
जारी नहुनपुन्न हो ? आदशे जारी हुन नपन्न भए आधार 
काररसलहत यो आदशे प्राप्त भएको लमलतले बाटाको 
्यादबाहेक १५ लदनलभरि महानयायालधर्क्ाको 
काया्णलयमाफ्ण त लललखत जर्ाफ पेस गनु्ण  भनी 
लर्पक्ीहरूलाई ्याद पठाई ्यादलभरि लललखत जर्ाफ 
परपेलछ र्ा अर्लध नाघेपलछ लनयमबमोलजम पेस 
गनु्ण  । साथै लनरे्दकको रोजगारीस्बनधी लर्रय भई 
्चाडँो लकनारा हुन आर्शयक हुदँा सर्वोच्च अदालत 
लनयमार्ली, २०४९ को लनयम ६३ (्च ५) बमोलजम 
अग्रालधकार लदएको छ भनने यस अदालतको लमलत 
२०७१।१।३ को आदशे ।

ररट लनरे्दकलाई जबरजसती कररी मदुाको 
अलभयोगमा स्मालनत कञ्चनपरु लजलला अदालतबाट 
लमलत २०६६।९।१ गते ३ र्र्ण कैद हुने ठहरी फैसला 
भएपश्ात् मारि फौजदारी मदुामा सजाय तोलकएका प्रहरी 
कम्ण्चारीलाई प्रहरी सगंठनमा रालखरहन कुनै  औल्चतय 
नभएकोले सोही अलभयोगको कसरुमा अञ्चल प्रहरी 

९९६२ - रेखमबहादरु शाहरी वि. नेपाल प्रहररी प्रिान कायापालय, नकसाल, काठमाडौंसमते
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काया्णलय महाकालीबाट प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ 
(सशंोधनसलहत) पररचछेद ९ को लनयम ८८(घ) को 
बलख्णलापमा सोही लनयमार्लीको लनयम ८४ को (ज) 
बमोलजम भलर्षयमा सरकारी नोकरीका लालग समानयत: 
अयोगय ठहररने गरी हटाइएकोमा सो लनर्णयउपर ल्चत 
नबझुी लमलत २०६७।३।२३ गते पनुब्णहाली गररपाउ ँ
भनी पनुरारे्दन लदएकोमा पीलडतलाई कररी गरकेो 
अर्सथामा आफू सर्य ंघटनासथलमा प्रहरी कम्ण्चारी 
भएको नाताले उक् र्ारदात हुदँा कुनै पलन प्रलतकार 
नगरकेो, उक् घटनाको बारमेा ततकाल कहीकँतै 
जानकारीस्म लदएको नदलेखएको र आफूखसुी 
आफनो दाजकुो पसलमा गई ्चाउ्चाउ पकाई लबक्री 
गरी वयापाररक काय्णमा सलंगन रहेको दलेखएको हुदँा 
सरुू तहको कारर्ाहीलाई नै सदर गरी यस काया्णलयले 
पनुरारे्दकीय तहबाट लमलत २०६८।१२।२ मा गररएको 
लनर्णय लनयमसङ्गत नै रहेकोले ररट लनरे्दन खारजे 
गररपाउ ँभननेसमेत बेहोराको सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी 
काया्णलय, लदपायल र ऐ. काया्णलयका प्रहरी नायब 
महालनरीक्क जयबहादरु ्चनदको एकै लमलानको सयंकु् 
लललखत जर्ाफ ।

प्रहरी ऐन, लनयमार्लीमा प्रहरी 
कम्ण्चारीहरूको मलुभूत दालयतर् जनताको लजउ 
जयानको सरुक्ा गन्न भनने सपष्टरूपमा ररट लनरे्दकलाई 
थाहा हुदँाहुदँ ै जबरजसती कररी जसतो सरें्दनशील 
जघनय प्रकृलतको घटना हुदँाको अर्सथामा कुनै पलन 
प्रलतकार गरकेो नदलेखएको र सो कुराको ततकाल 
जानकारीसमेत नगरी मकुदश्णक बनेको । स्मालनत 
अदालतबाट भएको फैसलालाई मारि आधार नबनाई 
जबरजसती कररी जसतो सरें्दनशील र्रदात हुदँाका 
अर्सथामा प्रहरी सगंठनको एक लज्मेर्ार वयलक् हुदँा 
पलन लनज ररट लनरे्दकले कुनै पलन जानकारी नगराएको 
र आफनो दाजकुो पसलमा ्चाउ्चाउ बनाई लबक्री गन्न 
जसता प्रहरी आ्चररलभरि नपन्न काय्ण गदा्ण सगंठनमा 
नै आ्ँच आउने भएकोले प्रहरी लनयमार्लीमा भएको 

वयर्सथा अनसुार ररट लनरे्दकले गरकेो कसरुबमोलजम 
नै गररएको कारर्ाही लनयमसङ्गत नै भएको हुदँा ररट 
लनरे्दन खारजे भागी छ भननेसमेत बेहोराको अञ्चल 
प्रहरी काया्णलय महाकाली महेनद्रनगर र ऐ. काया्णलयका 
प्रहरी उपरीक्कको एकै लमलानको सयंकु् लललखत 
जर्ाफ ।

अदालती कारर्ाहीतफ्ण को मदुामा सफाइ 
पाउने लर्रयले प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ बमोलजम 
आ्चररमा रहनपुन्न प्रहरी कम्ण्चारीले उनमलुक् पाउन 
नस्ने हुदँा ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको प्रहरी प्रधान काया्णलय, न्सालको लललखत 
जर्ाफ । 

लनयमबमोलजम दलैनक पेसी सू्चीमा ्चढी 
लनर्णयाथ्ण पेस हुन आएको प्रसततु ररट लनरे्दनमा 
लनरे्दकतफ्ण बाट उपलसथत लर्द्ान्  अलधर्क्ा श्ी 
दलबहादरु धामीले प्र्चललत कानून तथा फौजदारी 
नयायका मानय लसद्धानतलर्परीत ररट लनरे्दकलाई 
भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लनलमत्त सामानयत: 
अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने लनर्णय गररएको 
छ । अञ्चल प्रहरी काया्णलय महाकालीले जनु आरोपको 
आधार ललई ररट लनरे्दकलाई भलर्षयमा अयोगय हुने 
ठहरी बखा्णसत गररएको हो । उक् जबरजसती कररीको 
अलभयोगमा पनुरारे्दन अदालत महेनद्रनगरबाट सफाइ 
पाइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट पलन सो फैसला 
सदर भइसकेकोले सरुूदलेख नै भएको लर्भागीय 
कारर्ाहीको लनर्णय शूनय घोलरत गरी सेर्ामा पनुब्णहाली 
गरी बखा्णसत गररएको लमलतदलेख हालस्मको पूरा तलब 
भत्तालगायतका लनयमानसुार पाउने सेर्ा सलुर्धासमेत 
लदन ुलदलाउन ुभनी लर्पक्ीहरूको नाउमँा उतपे्रररयकु् 
परमादशेको आदशे जारी गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो । 

लर्पक्ी अञ्चल प्रहरी काया्णलय 
महाकालीसमेतको तफ्ण बाट उपलसथत हुनभुएका लर्द्ान्  
सहनयायालधर्क्ा श्ी लोकराज पराजलुीले ररट लनरे्दक 
प्रहरी कम्ण्चारी भएको नाताले पीलडतलाई कररी गरकेो 
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र्ारदात हुदँाको अर्सथामा कुनै पलन प्रलतकार नगरकेो, 
उक् घटनाको बारमेा ततकाल कहीकँतै जानकारीस्म 
लदएको नदलेखएको र आफूखसुी आफनो दाजकुो 
पसलमा गई ्चाउ्चाउ पकाई लबक्री जसतो वयापाररक 
काय्णमा सलंगन रहेको दलेखएको हुदँा लनजलाई गररएको 
लर्भागीय कारर्ाहीको लनर्णय र सो लनर्णयलाई सदर हुने 
गरी सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी काया्णलय, लदपायलबाट 
भएको लनर्णय कानूनस्मत नै रहेको हुदँा ररट लनरे्दन 
खारजे गररपाउ ँभनी बहस गनु्णभयो । 

उपयु्णक् तथय, लमलसल सलंगन कागज प्रमार 
एर् ं लर्द्ान्  कानून वयर्सायीहरूले गनु्णभएको तक्ण पूर्ण 
बहस लजलकर रहेको प्रसततु ररट लनरे्दनमा लनरे्दकको 
लनरे्दन मागबमोलजमको उतपे्रररयकु् परमादशेको 
आदशे जारी हुनपुन्न हो र्ा होइन ? भनने लर्रयमा 
लनर्णय लदनपुन्न दलेखयो । 

२. सोतफ्ण  लर््चार गदा्ण म लर्रूद्ध दायर 
भएको जबरजसतीकररी मदुामा कञ्चनपरु लजलला 
अदालतबाट ३ र्र्ण कैद सजाय हुने ठहरी लमलत 
२०६६।९।१ मा भएको फैसलालाई आधार ललई 
म थनुामै रहेको अर्सथामा एकतफकी तररकाले श्ी 
अञ्चल प्रहरी काया्णलय महाकालीका ततकालीन प्रहरी 
उपरीक्क श्ी पर्नप्रसाद खरलेबाट प्रहरी लनयमार्ली, 
२०४९ (सशंोधनसलहत) को पररचछेद ९ को लनयम 
८८(घ) को बलख्णलापमा सोही लनयमार्लीको लनयम ८४ 
को दहेाय (ज) बमोलजम भलर्षयमा सरकारी नोकरीको 
लनलमत्त समानयत: अयोगय ठहररने गरी लनल्बन भएको 
लमलतदलेख लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनने 
लमलत २०६६।१२।९ गते लर्भागीय लनर्णय भएकोमा 
पलछ पनुरारे्दन अदालत महेनद्रनगरले मलाई अलभयोग 
दाबीबाट सफाइ लदने गरकेो फैसलाको आधारमा 
पनुब्णहाली गराई पाउन के्रिीय प्रहरी काया्णलय, 
लदपालयमा पनुरारे्दन गरकेोमा के्रिीय प्रहरी काया्णलय, 
लदपायलका प्रहरी नायर् महालनरीक्क श्ी लर्श्राज 
लसहं शाहीबाट अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी 

र्रदातसथलमा उललललखत घटनाको प्रलतकार नगरकेो 
साथै प्रहरी कम्ण्चारी भई वयापार काय्णमा सलंगन रहे 
भएको दलेखएकोले भलर्षयमा सरकारी नोकरीको 
लनलमत्त सामानयत: अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट 
हटाउने भनी लमलत २०६६।१२।९ गते अञ्चल प्रहरी 
काया्णलय महाकालीका प्रहरी उपरीक्कले गरकेो 
लनर्णय लमलेकै दलेखएकोले पनुरारे्दन लजलकर पगुन 
नसकी खारजे हुने ठहछ्ण ” भनने सरुू लनर्णय सदर गरी 
भएको लनर्णय सर्वोच्च अदालतमा म लर्रूद्धको मदुा 
लर््चाराधीन रहेको अर्सथामा अलनतम लनर्णय नै नकुरी 
प्र्चललत ऐन लनयमले अपनाउन ु पन्न काय्णलर्लधसमेत 
नै नअपनाई सरुू तहको फैसला सदर गन्न के्रिीय 
प्रहरी काया्णलय, लदपायलबाट लमलत २०६८।१२।२ 
मा भएको लनर्णय बदर गररपाउ ँ भनी मखुय लनरे्दन 
दाबी रहेको दलेखयो । अदालतबाट ररट लनरे्दकले 
सफाइ पाएको भए भनी र्ारदातसथलमा उललललखत 
घटनाको प्रलतकार नगरकेो साथै प्रहरी कम्ण्चारी भई 
वयापार काय्णमा सलंगन रहे भएको दलेखदँा यसता 
प्रहरी कम्ण्चारीहरूलाई सगंठनमा राखी राखदा अनय 
प्रहरी कम्ण्चारीहरूमा समेत नकारातमक प्रभार् पन्ण 
स्ने भएकोले भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लनलमत्त 
सामानयत: अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने 
भनी लमलत २०६६।१२।९ गतेमा भएको लनर्णय लमलेको 
हुदँा ररट लनरे्दन खारजे गररपाउ ँभनने रहेको पाइनछ । 

३. ररट लनरे्दक रखेमबहादरु शाही लर्रूद्ध 
जबरजसती कररीको जाहेरी परी सोही कारर अञ्चल 
प्रहरी काया्णलय महाकालीबाट लमलत २०६४।०२।२२ 
गतेदलेख नै लनज लनल्बनमा परकेो दलेखनछ । ररट 
लनरे्दकउपर जबरजसती कररी मदुा दायर भई श्ी 
कञ्चनपरु लजलला अदालतबाट लमलत  २०६६ । ९ । १ 
मा ३ र्र्ण कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर 
ररट लनर्दकेबाट पनुरारे्दन परी पनुरारे्दन अदालत 
महेनद्रनगरबाट लमलत २०६७।२।२६ मा सरुू लजलला 
अदालतको फैसला उलटी भई लनर्दकेले सफाइ पाउने 

९९६२ - रेखमबहादरु शाहरी वि. नेपाल प्रहररी प्रिान कायापालय, नकसाल, काठमाडौंसमते
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ठहरी फैसला भएको र लमलत २०६९।१२।१९ मा 
सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक् पनुरारे्दन अदालतको 
फैसला सदर भई मदुा अलनतम भई रहेको तथयमा कुनै 
लर्र्ाद रहेको दलेखन आउदँनै । 

४. अञ्चल प्रहरी काया्णलय महाकालीबाट 
भएको २०६६।१२।०९ को लनर्णय हेदा्ण  ररट लनरे्दक 
रखेमबहादरु शाहीलाई ३ र्र्णको कैद सजाय भई 
भकु्ान गरी रहेको र प्र.ज. रखेमबहादरु शाहीले नैलतक 
पतन दलेखने फौजदारी अलभयोगमा अदालतबाट 
अपराधी प्रमालरत भइरहेकोले प्रहरी लनयमार्ली 
२०४९ (सशंोधनसलहत) पररचछेद ९ को लनयम 
८८ (घ) को बलख्णलापमा ऐ. लनयमार्लीको ९३ को 
दहेाय २ ख ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी लनज 
रखेमबहादरु शाहीलाई ऐ. लनयमार्लीको लनयम ८४ 
को (ज) बमोलजम भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लनलमत्त 
सामानयत: अयोगय ठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने 
लनर्णय भएको भनने बेहोरा उललेख भएको पाइनछ 
भने अकवोतफ्ण  उललललखत लनर्णय बेहोराको अलार्ा 
अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी र्रदातसथलमा 
उललललखत घटनाको प्रलतकार नगरकेो साथै प्रहरी 
कम्ण्चारी भई वयापार काय्णमा सलंगन रहे भएको 
दलेखएकोले भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लनलमत्त 
समानयत: अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी 
लमलत २०६६।१२।९ गतेको अञ्चल प्रहरी काया्णलय 
महाकालीका प्रहरी उपरीक्कले गरकेो लनर्णय लमलेकै 
दलेखएकोले पनुरारे्दन लजलकर पगुन नसकी खारजे 
हुने ठहछ्ण ” भनने बेहोरा सदुरुपलश्म के्रिीय काया्णलय, 
लदपायलको लमलत २०६८।१२।२ को लनर्णयमा उललेख 
रहे भएको दलेखयो ।

५. यस पररपे्रक्यमा ररट लनरे्दकलाई 
भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लालग सामानयत: अयोगय 
ठहररने गरी नोकरीबाट हटाइदँा लनर्णयमा उललेख 
गरकेा प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ (सशंोधनसलहत) 
पररचछेद ९ को लनयम ८८ (घ) र ऐ. लनयमार्लीको 

लनयम ८४ को (ज) को कानूनी वयर्सथालाई अर्लोकन 
गनु्ण  सानदलभ्णक दलेखन आउछँ ।

६. प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ 
(सशंोधनसलहत) पररचछेद ९ लनयम ८८ (घ) मा "नैमतक 
पतन देमिन े फौजदारी अमभयोग्मा अदालतबाट 
अपराधी प्र्मामरत भए्मा बिा्नसत गन्न समकन"े 
भनी र तयसतै लनयम ८४(ज) मा "भमवषय्मा सरकारी 
नोकरीको मनम्मत् स्मानयत: अयोगय ठहररन े गरी 
नोकरीबाट बिा्नसत गररन"े भनी सजायको वयर्सथा 
रहेको पाइनछ ।

७. उललललखत कानूनी वयर्सथाको सापेक्मा 
हेदा्ण  ररट लनरे्दक रखेमबहादरु शाही जबरजसती 
कररी जसतो घटनाको र्रदातसथलमा हुदँा पलन 
घटनाको प्रलतकार नगरकेो साथै प्रहरी कम्ण्चारी भई 
वयापार काय्णमा सलंगन रहे भएकोसमेतका आधार 
दखेाई भएको सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी काया्णलय, 
लदपायलको २०६८।१२।२ को पनुरार्दकेीय लनर्णय 
तथा लर्पक्ीहरूको लजलकर प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ 
को लनयम ८८(घ) र ऐ. को लनयम ८४ (ज) को 
कानूनी वयर्सथासगँ आकलर्णत हुन स्ने अर्सथा 
रहे भएको दलेखन आउदँनै । तयसैगरी ररट लनरे्दकले 
पदीय आ्चररलर्परीतको सामानय काय्ण गरकेो भनने 
लर्पक्ीहरूको लजलकर दलेखए तापलन जनु आरोपको 
सनदभ्णमा अर्काश लदने लनर्णय गदा्ण जबरजसती 
कररी जसतो आरोप लागेको र ३ र्र्ण कैद हुने ठहरी 
फैसला भएको उक् कसरु नैलतक पतन दलेखने कसरु 
भएको हुदँा प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ को पररचछेद ९ 
लनयम ८८(घ) तथा लनयम ८४(ज) बमोलजम अर्काश 
लदएकोमा सक्म अदालतबाट लनजको कसरु प्रमालरत 
हुन नसकेको कारर आरोलपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहरी फैसला भएको र उक् फैसला अलनतम भइरहेको 
दलेखनछ । यसैलाई आरोप लागन ु एउटा कुरा हो भने 
आरोप लागन ुमारैि पया्णपत होइन आरोप प्रमालरत भई 
कसरुदार कायम गरी सजाय भएको अर्सथामा मारि  
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उक् लनयमार्ली आकलर्णत हुन जाने हुनछ । आरोप 
लागेकै आधारमा मारि नैलतक पतन दलेखने फौजदारी 
अपराधमा कसरुदार ठहर नभएको अर्सथामा पलन 
आरोप लागेसरह कसरुदार कायम गररन ु नयायको 
रोहबाट उल्चत मानन सलकँदनै । कसरुको स्बनधमा 
सालधकार लनकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको 
अर्सथामा पलन प्रशासलनक रूपले पूर्ा्णग्रही 
दृलषटकोरबाट सोही कसरु लागेको आधारमा अर्काश 
लदन ु सर््णमानय नयायको लसद्धानतलर्परीत हुन जाने 
हुनछ । 

८. सक्म अदालतबाट र्ा नयालयक 
लनकायबाट सर्चछ सनुरु्ाइको माधयमबाट सधुार 
पाइसकेको अर्सथामा भलर्षयमा सरकारी नोकरीको 
लनलमत्त अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउनेस्मको 
सजाय गनु्ण  कानूनको रोहमा नयायसङ्गत पलन दलेखन 
आउदँनै । 

९. तयसैगरी लनरे्दक रखेमबहादरु शाहीले 
अलभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी पनुरारे्दन 
अदालत महेनद्रनगरबाट भएको फैसला सर्वोच्च 
अदालतबाट समेत सदर भइसकेको अर्सथामा प्र.ज. 
रखेमबहादरु शाहीलाई नैलतक पतन दलेखने फौजदारी 
अलभयोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमालरत भएको 
अर्सथामा लागू हुने प्रहरी लनयमार्ली, २०४९ 
(सशंोधनसलहत) को लनयम ८८ (घ) र ऐ. लनयम ८४ 
(ज) अनसुार सजाय गन्न गरकेो लनर्णय ररट लनरे्दकको 
हकमा लागू हुने कानूनी आधार पलन दलेखदँनै । साथै ररट 
लनरे्दकलाई उललललखत कानूनी वयर्सथाको आधारमा 
सरुू अञ्चल प्रहरी काया्णलय, महाकालीले सजाय गदा्ण 
सनुरु्ाइको मौकासमेत प्रदान गरकेो पाइदँनै । 

१०. लनषपक् सनुरु्ाइको अलधकार 
अलभयकु्को अलधकारसगँ पलन प्रतयक्त: जोलडएको 
हक हो । जसलाई मानर् अलधकारस्बनधी महत्र्पूर्ण 
अनतरा्णलषरिय दसताबेजहरूले सलुनलश्त गरकेा 
छन् । International Covenant on Civil and 

Political Rights, १९६६ को धारा १४ (१) मा “All 
persons shall be equal before the courts 
and tribunals. In the determination of any 
criminal charge against him, or of his rights 
and obligations in a suit at law, everyone 
shall be entitled to a fair and public hearing 
by a competent, independent and impartial 
tribunal established by law… भनी सर्तनरि तथा 
लनषपक् लनकायबाट लनषपक् सनुरु्ाइको अलधकार हुने 
अलधकार प्रतयाभूत गरकेो पाइनछ । तयसैगरी नेपालको 
अनतररम सलंर्धान, २०६३ को धारा २४(९) मा 
कुनै पलन वयलक्लाई सक्म अदालत र्ा नयालयक 
लनकायबाट सर्चछ सनुरु्ाइको हक हुने भलनएको 
छ । सक्म अदालतबाट अलनतम फैसला नहुदँास्म 
कुनै वयलक् अपराधी हुदँनै, तयसता वयलक्लाई 
अपराधीसरहको वयर्हार गन्ण नहुने भनने फौजदारी 
नयायको मानतयासमेत रहेको पाइनछ । सरुू कञ्चनपरु 
लजलला अदालतबाट भएको ३ र्र्ण कैद सजायका 
आधारमा ररट लनरे्दकलाई अञ्चल प्रहरी काया्णलय 
महाकालीले दोरी प्रमालरत गरकेो भएपलन पनुरारे्दन 
तहबाट लजललाको उक् फैसला उलटी भई ररट 
लनरे्दकले सफाइ पाइसकेको अर्सथामा समेत प्रहरी 
लनयमार्ली, २०४९ (सशंोधनसलहत) को लनयम ८८ 
(घ) र ऐ. लनयम ८४ (ज) अनसुार नैलतक पतन दलेखने 
फौजदारी कसरुको अपराध गरकेो भनी भलर्षयमा 
सरकारी नोकरीको लनलमत्त समानयत: अयोगय ठहररने 
गरी नोकरीबाट हटाउने अञ्चल प्रहरी काया्णलय, 
महाकालीको लनर्णय सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी काया्णलय, 
लदपायलबाट समेत सदर गर ेभएको दलेखनछ । 

११. र्सततुाः परीक्रकै क्रममा दोस्ो तहको 
अदालतमा कारर्ाहीमा रहेको मदुाको अलनतम फैसला 
भई नसकेको अर्सथामा कुनै पलन अलभयकु्लाई 
दोरी प्रमालरत भइसकेको भनी लसद्धानत: भनन लमलने 
दलेखदँनै । यदी यसतो लक्रया हुनछ भने लनषपक् सनुरु्ाइ 

९९६२ - रेखमबहादरु शाहरी वि. नेपाल प्रहररी प्रिान कायापालय, नकसाल, काठमाडौंसमते
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तथा फौजदारी नयायको मानय लसद्धानतको पलन 
उपहास हुन जानछ ।

१२. यी ररट लनरे्दकको हकमा केर्ल 
पीलडतसमेतलाई ्चाउ्चाउ खरु्ाएको भनने आधारले 
सर्तनरि र ठोस प्रमारको अभार्मा आरोलपत कसरुमा 
प्रलतर्ादीलाई कसरुदार ठहरयाउन नयायोल्चत नहुने र 
केर्ल पसलमा ्चाउ्चाउ खाएको एक आधारले र्ारदात 
घटाउनमा लयनको सहयोग लथयो भनी भनन लमलदनै 
भनी ररट लनरे्दकलाई जबरजसती कररीको कसरुमा 
पनुरार्दने अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत 
सफाइ पाइसकेको अर्सथामा ररट लनरे्दकले प्रहरी 
आ्चररलभरिको काय्ण नगरकेो तथा र्रदातसथलमा 
उपलसथत हुदँा प्रलतकार नगरकेो जसता आधार ललई 
गरकेो लनर्णय तक्ण सङ्गत र नयायोल्चत पलन हुन 
आउदँनै ।

१३. अकवोतफ्ण  हेदा्ण  जनु लजलला अदालतको 
फैसलाको आधार ललई अञ्चल प्रहरी काया्णलय 
महाकालीबाट ररट लनरे्दकलाई भलर्षयमा अयोगय 
ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने लनर्णय भए गरकेो छ उक् 
फैसला पनुरारे्दन अदालत महेनद्रनगरबाट उलटी भई 
ररट लनरे्दक रखेमबहादरु शाहीले सफाइ पाउने ठहरी 
फैसला भई उक् फैसला पलन सर्वोच्च अदालतबाट 
सदर भई तहगतरूपमा नै अलनतम भइरहेको दलेखएबाट 
सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी काया्णलय, लदपालयको 
लनर्णयको हाल औल्चतयता तथा सनदलभ्णकता नहुने 
नरहनेसमेत दलेखदँा लर्पक्ी के्रिीय प्रहरी काया्णलय 
लदपायलसमेतले ललएका लजलकरहरूसगँ यो इजलास 
सहमत हुन सकेन । 

१४. कुनै पलन कम्ण्चारी लर्रूद्ध उसको 
आ्चरर वयर्हार स्बनधमा कारर्ाही गदा्ण बडो 
सतक्ण ताका साथ कानून र लनयमको पालना गरी गनु्णपन्न 
हुनछ । प्रहरी बल नेपालमा शालनत र सवुयर्सथा कायम 
गरी जनताको लजउ, धन र सर्तनरिताको सरंक्र 
गन्णको लालग गठन गररएको राजयको एउटा कानून 

काया्णनर्यन गन्न महत्र्पूर्ण सयंनरि हो । राजयको यसता 
सयंनरिबाट लनर्णय हुदँा प्र्चललत कानून र कानून तथा 
नयायका मानय लसद्धानतहरूको अनशुरर गरी ठोस 
तथा र्सतगुत आधारमा लनर्णय गनु्णपन्न हुनछ । यलद उक् 
कुराहरूको पालना नगरी भलर्षयमा सरकारी नोकरीको 
लनलमत्त समानयत: अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट 
हटाउने जसता लनर्णय गररनछ भने यसतो अर्सथामा 
राजयबाट उक् वयलक्को रोजगारीको अलधकारको पलन 
उललङ्घन भएको मानन ुपन्न हुन आउछँ ।

१५. अत: उपयु्णक् तथयहरूको लर्शलेरर, 
कानूनी वयर्सथाको वयाखया र लर्रे््चनासमेतको 
आधारमा ररट लनरे्दक रखेमबहादरु शाहीलाई 
भलर्षयमा सरकारी नोकरीको लनलमत्त सामानयत: 
अयोगय ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी श्ी अञ्चल 
प्रहरी काया्णलय महाकालीका प्रहरी उपरीक्कबाट लमलत 
२०६६।१२।०९ मा भएको लनर्णय र सो लनर्णयलाई 
सदर गन्न गरकेो ऐ. का सदुरुपलश्म के्रिीय प्रहरी 
काया्णलय, लदपालयको प्रहरी नायर् उपरीक्कको लमलत 
२०६८।१२।२ को लनर्णय रिलुटपूर्ण भएकोले लनरे्दन 
मागबमोलजम उतपे्रररको आदशेद्ारा बदर हुने ठहछ्ण  । 
साथै ररट लनरे्दकलाई पूर््णर्त् सेर्ामा पनुब्णहाली गरी 
बखा्णसत गररएको लमलतदलेख हालस्मको पूरा तलब 
भत्ता र र्लृद्ध भएको तलबलगायतका लनयमानसुार 
पाउने सबै सेर्ा सलुर्धासमेत लदन ु लदलाउन ु भनी 
लर्पक्ीहरूको नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत 
जारी हुने ठहछ्ण  । यो आदशेको काया्णनर्यनको लालग 
लर्पक्ीहरूलाई महानयायालधर्क्ाको काया्णलयमाफ्ण त् 
सू्चना पठाई लदनू । प्रसततु लनरे्दनको दायरीको लगत 
कट्टा गरी लमलसल लनयमानसुार गरी बझुाई लदनू ।

उक् रायमा सहमत छु ।
नया. बमकुमार शे्ष्ठ
इजलास अलधकृत : ननदलकशोर प्रसाद यादर्
इलत सरं्त् २०७४ साल कालत्तक ३० गते रोज ५ शभुम् ।


