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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  
स�पादन स�पादन ::  �ी राम�साद पौडेल�ी राम�साद पौडेल  
  

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.ु �ी ना.स.ु �ी िवनोदकुमार यादविवनोदकुमार यादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
ि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 : सह�ा.सह�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� �� शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

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

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले�ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�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 बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीसवेुदी  
  

  
  
  

�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, वैशाख, िन.नं.९९२३, प�ृ १ 

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

  

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

उदाहरणाथ� : सअ बलेुिटन, २०७५, वैशाख – १, प�ृ १ 



  

  

  
 

म�ूय �.म�ूय �.३०३०।।--    
  

  

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

नेपाल कानून पि�का नेपाल कानून पि�का तथा सव��च अदालत बुलिेटनतथा सव��च अदालत 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� साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र 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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1=  

९९२३ 
 

पूण� 
 

घर ज�गा  
िखचोला 

 

�काश जंग राणा 
िव�� 

गीतारानी हमाल 

 दुई प�बीच हकबेहकको िववाद जुन 
समयमा उ�प�न ह��छ मु�ा गनु�पन� कारण 
सोही समयमा सृजना भएको मा�नु पन� 
ह��छ । यसरी मु�ा गनु�पन� कारण सृजना 
ह�नासाथ उपचार खो�ने हद�याद पिन 
सु� ह�ने । 

 हद�यादस�ब�धी कानूनलाई िव�ामको 
कानून, शाि�तको कानून पिन भिन�छ । 
यसको उ�े�य कानून�ारा िनधा��रत समय 
�यितत भएपिछ मु�ा च�न स�दैन भनी 
सुिनि�त गराउनु हो । िढलो दाबीलाई 
अ��य गनु� नै यसको म�ुय उ�े�य रहने 
ह��छ । कुनै पिन �यि�का कानून �द� 
हक अिधकार हनन भएमा �यसको 
�चलनको लािग िनधा��रत हद�यादिभ�ै 
अदालतसम� उपि�थत ह�नुपन� अिनवाय� 
सत� हो । प�को अनुकूलता हरेी हद�याद 
िव�तार वा सकुंचन ह�न नस�ने । 

१ 

2=  

९९२४ 
 

पूण� 
 

��ाचार 

�ीकृ�ण �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �िततप� कारोबार कागजातकै आधारमा 
ग�रने कारोबार भए पिन सो कारोबार गदा� 
वािण�य ब�कह�ले अिनवाय� �पमा 
पालना गनु�पन� गरी नेपाल रा�� ब�कले 
िनधा�रण गरकेो नीित, िनयम, प�रप�को 
पालना गनु� नपन� गरी �या�या र िववेचना 
गन� �यायको �ि�कोणबाट निम�ने ।  

 �िततप�मा उि�लिखत सत�को पालना 
नगरकेो कारणबाट िवदेशी मु�ाको 
कारोबार गदा� नेपाल सरकारलाई �ा� 
ह�नुपन� राज�वलगायतको रकम �ा� नभई 
नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी ह�न 

१० 



 

ii

गएमा �य�तो काय�लाई ��ाचारज�य 
काय� मा�नु पन� र �य�तो काय�मा सलं�न 
रा��सेवकलगायतका �यि�ह� कानूनको 
दायरािभ� पन� नै देिखने । 

3=  

९९२५ 
 

पूण� 
 

��ाचार 

�ीकृ�ण �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िमित २०४८।१२।३० को प�रप�ले 
एल.सी. कारोबार डकुमे�टको आधारमा 
ह�ने कारोबार भएको र अ�य ऋण लगानी 
गदा� ज�तो एल.सी. बाट लगानी गदा� 
मािज�न राखेपिछ सुर�ण िलन नपन� भनी 
�यव�था गरकेो नभई एल.सी. खो�दा 
सुर�ण िलई ऋण रकम असुल ह�ने 
आधार खडा गररे मा� लगानी गनु�पन� गरी 
�यव�था गरकेो र सो प�रप�ले िनर�तरता 
पाइरहकेो अव�थामा एल.सी. खो�दा 
सोअनु�प सुर�णको उिचत �यव�था 
गनु�पन� नै देिखने ।  

 िमित २०४८।१२।३० को प�रप�ले 
एल.सी. खो�दा सुर�णबापत ब�क मु�ित 
रिसद, नेपाल सरकारको िवकास ऋणप�, 
बचतप� अथवा ब�कलाई मा�य ह�ने अचल 
स�पि� िलनुपन� भनी ��ट �पमा 
खुलाएको अव�थामा �यि�गत 
जमानीलाई मा� हरेी ऋण �वाह गरकेो 
काय�लाई ब�कले जारी गरकेो नीित िनयम, 
प�रप�को अधीनमा रही गरकेो भनी अथ� 
गन� निम�ने । 

२५ 

4=  

९९२६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िनम�ल कुमार �े� 
िव�� 

भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात 

म��ालय 
िसहंदरबारसमेत 

 आजको �ित�पधा��मक युगमा नयाँ, 
गुण�तरीय र भरपद� यातायातका साधन 
ख�रद गरी पेसा �यवसाय गन� पाउने 
नाग�रकको नैसिग�क हक नै रहकेो 
अव�थामा अ�यथा पुि� ट नभएस�म यो वा 
�यो बहानामा नयाँ यातायात दता� रो�न 
कुनै सरकारी िनकायलाई समेत छुट ह�न 
स�दैन । सव�सुलभ, �व� छ र गुण�तरीय 

३७ 



 

iii

�ित�पधा�का आधारमा स�चालन गन� 
साव�जिनक यातायात सेवालाई सिंवधान 
र कानून �द� अिधकारलाई कुि�ठत गद� 
बजारलाई एकािधकार कायम गरी 
उपभो�ालाई जबरज�ती सेवा िलन बा�य 
पान� स�ने अिधकार कसैलाई नरहने । 

5=  

९९२७ 
 

सयुं� 
 

�ितपूित� भराई 
पाउँ 

अमरनाथ अमा�य 
िव�� 

सु�बा पुलामी मगर 

 भख�र जि�मएक� नाबालकलाई आफूउपर 
भएको �यादती लापरवाही वा अ�याय 
िव�� उपचार मा�ने हद�याद िनज 
बािलग भएपिछ सु� ह�ने भ� ने कानूनी 
�यव�था रहकेो देिख�छ । यसरी िनि� चत 
अव�थास�म हद�यादको लचकता वृि� 
ह�ने िस�ा�त (Doctrine of Tolling) 
लाई मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
४० न.ं ले अङ्गीकार गरकेो देिखने । 

 सामा�यतः िचिक�सकबाट भएको काय� 
स�पादन (Performance) Standard 
of care भ�दा िन�न�तरको काय� / 
�यवहार हो अथवा घटनाको कारण यही 
हो भनी िवशेष� (Expert) ले पिहचान 
गन�स�ने �कृितको ह�ने भएकोले यस 
स�ब�धमा िवशेष�को कथन मह�वपूण� 
मािनने । 

४४ 

6=  

९९२८ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

ितथ� महज�न 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 एउटा अपराधमा अदालतबाट सजाय पाई 
भु�ान ग�ररहकेा यी �ितवादीह�ले कैदी 
भएकै अव�थामा योजनाब� ढंगले अक� 
अपराध गरकेो ह�दँा य�तो अव�थामा 
कानूनले तोकेको अिधकतम सजाय गनु� नै 
उ�म ह��छ । आफूले गरकेो पिहलै 
ग�रसकेको आपरािधक काय�को 
स�ब�धमा अदालतबाट सजाय 
पाइसकेपिछ यी �ितवादीह�ले प� चाताप 
गरी सुधारो�मुख ह�नुपन�मा कैदी जीवन 
�यितत ग�ररहकैे अव�थामा अक� अपराध 
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गरकेो देिखँदा �ितवादीह� छुटी कारागार 
बािहर जाँदा समाजको लािगसमेत खतरा 
ह�नस�ने भएकोले य�ता �यि�ह�लाई 
सजाय गदा� अदालतले �ितवादीह�ले 
गरकेो अपराधको �कृित, �यसबाट 
समाजमा पन� असरसमेतलाई म�यनजर 
गरी सजाय िनधा�रण गनु�पन� ।  

7=  

९९२९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

सुिम�ला देवी यादव 
िव�� 

तहिसलदार, 
रौतहट िज�ला 

अदालत, गौरसमेत 

 डाँक िललाम �ि�यामा असहमित 
जनाएर आफँैले िदएको �रट िनवेदनको 
कारबाही अि�तम भएर बसेपिछ 
फैसलाबमोिजम िललामी कारबाही भई 
दा.खा. नामासारीको लािग मालपोत 
काया�लयलाई पुज� िदने आदेशले समेत 
अि�तम �प िलएर बसेको अव�थामा 
सव��च अदालतको िमित 
२०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत 
हालस�म भएका स�पूण� कारबाहीलाई 
परा�त गन� गरी िबगो रकम बुझाई िललाम 
बदर गराई मेरै नाउँमा दता� कायम रहने 
आदेश ग�रपाउँ भनी िदएको िनवेदन सफा 
हातबाट आएको मा�न नसिकने । 

७३ 

8=  

९९३० 
 

सयुं� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

उदय शंकर म�डल 
िव�� 

सुख�त िज�ला 
अदालत, सुख�त 

 पा�रवा�रक सरं�ण, सहयोग पाउने 
अव�थाका रा�ो आिथ�क हैिसयतसमेत 
भएका बालबािलकाले ज�रवानाबापत कैद 
ब�नु पन� ि�थित रहदैँन । तर 
�यस�कारको अवसर नपाउने अव�थाका 
असहाय, कमजोर र िवप� न अव�थाका 
बालबािलकाको लािग ज�रवाना सजाय 
पिन अ�ततः कैद सजायमा नै �पा�त�रत 
ह�ने अव�था रह�छ । सामािजक र 
सम�याियक �ि�ले यस�कारको अव�था 
कायम रा� नु उिचत ह�दैँन । यसबाट 
अनुिचत िवभेदको ि�थितसमेत पैदा ह�ने 
स�भावना रह�छ । यसैले ज�रवानाबापत 
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बालबािलकालाई कैदमा रा� ने  
�यव�थामा ग�भीरतापूव�क पुनरावलोकन 
गनु� वा� छनीय देिखने । 

9=  

९९३१ 
 

सयुं� 
 

िलखत बदर 
दता� बदर दता� 

ब�ी अ�सारी 
िव�� 

खुसमुदा खातुन 

 अदालतमा अंश मु�ा �वेश ग�रसकेपिछ 
वादी �ितवादीह�को अंश हक स�ब�धमा 
सगोलको स�पूण� स�पि� अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेो ह��छ । अंश हक 
स�ब�धमा िन�य�ल नभएस�म �य�तो 
िवचाराधीन स�पि� हक ह�ता�तरण 
गरकेोलाई वैध मा� न िम�दैन र �य�तो 
हक ह�ता�तरणउपर नालेस गन� 
स�बि�धत प�लाई मुलुक� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको महलको १० न.ं को 
हद�यादले रो�छ भ� ने अथ� गन� निम�ने । 

८५ 

10=  

९९३२ 
 

सयुं� 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

देवे�� डगंोलसमेत 

 गैरकानूनी स�पि� आज�नको मु�ामा 
अिभयोजन प�ले अिभयु� (क) 
साव�जिनक पद धारण गरेको मािनने 
रा��सेवक हो र (ख) िनजसगँ िनजको वैध 
आय�ोतसगँ अिम�दो वा अ�वाभािवक 
स�पि� छ भ�ने मु�ा हने� िनकायलाई 
देखाउनुपछ� । अिभयोजन प�ले �यित 
गरकेो ि�थितमा िनद�िषताको �माण 
�ितवादी प�ले गुजानु�पछ� । अथा�त् उसले 
अदालतलाई आफूसगँ रह े भएको 
स�पि�को वैधता तक� सङ्गत �पमा 
�थािपत गनु�पन� । 

 गैरकानूनी स�पि�को आज�नको मु�ामा 
घटना िवशेषमा आधा�रत ��ाचार मु�ामा 
ज�तो अिभयोग शंकारिहत तवरबाट 
�मािणत ह�न आव�यक ह�दैँन । य�ता 
मु�ाह�मा �माणको �चुरता 
(Preponderance of evidence) 
कता छ सो हरेी अदालत िनण�य िन�कष�मा 
पु�दछ । यो नै अ�वाभािवक स�पि� 
आज�नको मु�ाको मह�वपूण� आयाम ह�ने । 
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11=  

९९३३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा जगदीश 
आचाय� 
िव�� 

गोपाल दिहतसमेत 

 सिंवधानबमोिजम स�पि�स�ब�धी हक 
सवैंधािनक एव ं मौिलक हक भए पिन 
यसलाई कानूनले तोकेको दायरािभ� रहरे 
रा�यको सवा�ङ्गीण िवकास एव ं बृह�र 
साव�जिनक िहतको लािग मा� �योग गन� 
पाइने त�यमा कानूनतः कुनै ि�िवधा रह े
भएको नदेिखने । 

 खा�ा� नको अभावमा मािनसको बाँ�न 
पाउने मौिलक हकले साथ�कता पाउन 
स�ैन । तसथ� कृिषयो�य ज�गाको 
आफूखुस �लिटङ एव ं िक�ाकाट गन� 
�वृि�लाई िनय��ण गरी �यसको उिचत 
ढंगले �यव�थापन गनु�पन� कुरामा दुइमत 
ह�न नस�ने । 

११३ 

12=  

९९३४ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद वा�ले 
िव�� 

रिज��ार, 
पुनरावेदन 
अदालत, 

बुटवलसमेत 

 कम�चारीले काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भरी समयमा नै पेस ग�रसकेपिछ 
मू�याङ्कनकता�ले अिनवाय��पमा 
मू�याङ्कन गनु�पन� िनयमावलीको 
मनसाय हो । पदािधकारी नै नतोिकएको 
वा तोिकए पिन मू�याङ्कन नै 
नग�रिदएको दोष कम�चारीमा रहन   
जाँदैन । व�तुत: िनवेदकको कुनै ग�ती नै 
नभई बढुवामा समावेश ह�न नपाउने भ� ने 
बढुवा सिमितको तक�  मनािसब नदेिखने । 

१३० 

13=  

९९३५ 
 

सयुं� 
 

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सोिनया भ�ने 
सानुमाया राई 

(�े�) 

 आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� काम 
�ितवादीको ह�ने भए पिन वादी प�ले 
आ�नो अिभयु� यिकन गन� र 
अनुस�धानको आधारमा आफूले तयार 
पारी दायर गरकेो अिभयोग प�मा 
�ितवादीको के कुन काय� कुन कानूनले 
िनषेध गरकेो आपरािधक काय� हो भनी 
िवधाियक� कानूनले �य�तो कसुर 
�थािपत ह�न चािहने भनी िनधा�रण गरकेा 
अपराधका त�वह� (Constituent 
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elements of crime) को िव�मानता र 
आव� यक छ भने ितनीह�को 
सयंोजना�मकता (Concurrency) 
अिनवाय��पमा उ�लेख गरकेो ह�नुपन� ।  

 अिभयोजन प�ले �ितवादी नै �मािणत 
गन� नसकेको अव�थामा �ितवादीमा 
�माणको भार रहकेो वा सरकेो भ� ने 
कानूनी �यव�थाको आधारमा वादीले पूरा 
नगरकेो दािय�व �ितवादीले पूरा गनु�पन� 
भनी अथ� गन� निम�ने ।  

14=  

९९३६ 
 

सयुं� 
 

जालसाजी 

र�नदेवी 
के.सी.समेत 

िव�� 
भुवनबहादुर के.सी. 
भ�ने श�भुबहादुर 

के.सी.समेत 

 मुलुक� ऐन अ.ब.ं ६१ न.ं अनुसार अ.ब.ं 
१२ न.ं बमोिजम मुलतबीमा रहकेो मु�ामा 
मुलतबीमा रहनुअिघ थमाइसकेको 
पटकको पिन िहसाब गनु�पन�मा सो नगरी 
ते�ो पटक ९ िदनको मा� ता�रख 
थमाउन पाउने �याद बाँक� रहकेोमा सो 
�याद गुि�सकेपिछ पिहलो पटक भनी 
१९ िदनको ता�रख थमाउन आएको ह�दँा 
अ.ब.ं ६१ न.ं ले पिहला थमाइसकेको 
पटकको पिन िहसाब ह�ने भएकोले 
थमाउन पाउने �याद बाँक� रहकेो  
देिखएन । अ.ब.ं १२ न.ं अनुसार मुलतबी 
रहकेो देिखएकोले मुलतबी जागेपिछ अिघ 
तारखे गु�ेको अविधको समेत गणना गन� 
नह�ने भ� ने दाबी तक� सङ्गत देिखन 
नआउने । 

१५० 

15=  

९९३७ 
 

सयुं� 
 

परमादेश 

असफ� महतो 
केवट 
िव�� 

िज�ला �हरी 
काया�लय, 
पसा�समेत 

 कसैको जाहरेी नपरकेो अव�थामा �हरी 
काया�लयले आफँैले वा अ�य कुनै 
�ोतबाट �य�तो सूचना पाएमा पिन 
�य�तो सूचना वा जानकारीका आधारमा 
स�बि�धत �हरी काया�लयले 
कानूनअनुसार अनुस�धानको कारबाही 
अगािड बढाउनुपन� कानूनी कत��य ह��छ । 
�यसैले �हरी काया�लयले 
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कानूनअनुसारको हद�यादिभ�को 
नभएको वा अ�य कानूनी सीमािभ�को 
नदेिखएको अव�थामा बाहेक कुनै पिन 
वहानामा अपराधका स�ब�धमा �ा� त ह�न 
आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवा�ता 
गन� निम�ने । 

 ह�लाक एक सरकारी काया�लय भएको र 
ह�लाकबाट पठाएको कुरा स�बि�धत 
ठाउँमा पु�ने स�ब�धमा पठाउनेले कुनै 
िनि�तता गन� नस�ने भएको तथा सोमा 
पठाउनेको िनय��ण नह�ने भएको 
ह�दँासमेत हद�यादिभ� ह�लाकमाफ� त 
पठाएको देिखएमा सोलाई हद�यादिभ�ैको 
मा�नु पन� ह��छ । यसमा पिन वारदात 
भएको िमितले सो ह�लाकमाफ� त पठाएको 
िमितस�म लाई जाहरेी दरखा�त दता� गन� 
�योजनका लािग हद�यादको िहसाब 
गनु�पन� । 

16=  

९९३८ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�मान�द चौधरी 
िव�� 

िज�ला �हरी 
काया�लय, मोरङ, 
िवराटनगरसमेत 

 भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले 
स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको 
कम�चारीलाई सेवाबाट हटाउन ेगरी िनण�य 
गदा�को अव�थामा सफाई पेस गन� मौका 
िदन नपन� भएमा सो कुराको छु�ै पचा� 
खडा गरी िनण�य गनु�पन� । 

१६३ 

17=  

९९३९ 
 

सयुं� 
 

वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

योगे��बहादुर 
तामाङ 

 आ�नो भनाइमा एक�पता भई अिडग र 
साथ�कता ह�नुपन�मा अिघ �य� गदा� 
वैदेिशक रोजगारीको िलखत भ�ने र पिछ 
�य� गदा� लेनदेनको िलखत हो 
�यहोरास�म फरक हो भ�ने कथन �यहोरा 
ताि�वक�पमा नै फरक �कृितका 
�यवहार देिखन आउने ।  

 एउटा कथन �यहोरा देवानी दािय�व 
(Civil Liability) सगँ स�बि�धत र अक� 
भनाइ फौजदारी दािय�व (Criminal 
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Liability) सगँ स�बि�धत देिखन आएको 
अव�थामा मु�ा मािमलामा कुन दािय�व 
आकिष�त ह�ने हो भ�ने कुरा िविधशा�ीय 
�ि�कोणबाट पिन मह�वपूण� र िवचारणीय 
ह�ने । 

18=  

९९४० 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िकर�े�बहादुर 
�धानाङ्ग 

िव�� 
हटे�डा औ�ोिगक 
�े� हटे�डा कपडा 
उ�ोग िल. समेत 

 कुनै क�पनी िलि�वडेसनमा गएपिछ वा 
क�पनी िवघटन भएपिछ वा 
िलि�वडेटरको सहायकको �पमा काय�रत 
रहकेोमा सो िलि�वडेसनस�ब�धी काय� नै 
समा� भएपिछ कम�चारीको हैिसयत 
यथावत् कायम रहन स�ने कानूनी 
�यव�था र प�रि�थित नै नदेिखने । 

१७४ 

19=  

९९४१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा रामकृ�ण 
ब�जारासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 कैद क�ीको सुिवधा कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(१) मा उ�लेख 
भएअनुसारको ६० �ितशत अविधमा 
गणना ह�ने सुिवधा हो भ�ने कुरा ��ट 
देिख�छ । यसको ता�पय� जुनसुकै 
अव�था भएपिन ६० �ितशतभ�दा बढी 
कैद छोट्याउन िम�ने ह�दैँन, क�तीमा पिन 
४० �ितशत कैद भु�ान गनु� अिनवाय� छ 
भ�ने नै हो । �यसैले िनयम २९(२) 
बमोिजमको काय�बापत गणना गररे कैद 
छोट्याउने सुिवधा �दान गदा� पिन 
उपदफा (१) बमोिजम ६० �ितशतको 
हदभ�दा बढी छोट्याउन िम�ने नदेिखने । 

१७८ 

20=  

९९४२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

िनरजकुमार 
साहसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 रा�यको हरके सरंचनामा सहभािगताको 
सुिनि� चतताको िनिम� िश�ा �वेश�ार 
हो । स�वृ� नेपालको लािग िश�ामा 
िवशेष अवसर �दान गन�, सामािजक र 
आिथ�क �पमा पछािड परेको वग�लाई 
िवशेष अवसर िदई �यि��व िवकास 
गराउने दािय�व रा�यको ह�ने । 

 भना�मा िविवधता (Diversity) को 
स�बोधन हा�ो ज�तो वह�पिहचान भएको 

१८६ 



 

x

समाजमा (plural society) अप�रहाय� 
देिख�छ । िवशेष गरी जहाँ सामािजक, 
आिथ�क र भौगोिलक कारणले केही 
वग�ह� पछािड रहकेा छन ् �यसमा त यो 
अित ज�री ह��छ । तर िविवधताको 
सुिनि�तताको अथ� यो�यता (merit) सगँ 
स�झौता गन� नभई केही िवशेष उपाय 
अवल�बन गद� फरक समूहह�बीच 
�ित�पधा� गराउँदै उनीह�को �मता 
िवकास गराउने हो । समानसगँ 
असमानको �ित�पधा�भ�दा पिन 
असमानबीच असमानको �ित�पधा�को 
साथ िविवधतासिहतको समावेशीताको 
सुिनि� चतता आजको आव�यकता ह�ने । 

21=  

९९४३ 
 

सयुं� 
 

िजउ मा�ने 
बे�न े

�ानुदेवी राना 
िव�� 

�ी ५ को सरकार 

 िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४ तथा ४ (ग) ले �वा�नी 
मािनसलाई कुनै पिन िकिसमबाट 
बेचिबखन गन� र वे�यावृि�मा लगाउन 
नपाउने गरी िनषेध गरकेो छ । उ� 
कानूनी �ावधानले �वा�नी मािनसलाई 
बेचिबखन गरमेा वा वे�यावृि�मा लगाएमा 
कसुर ह�ने �प� उ�लेख गरकेो देिखँदा 
िविधले शािसत मुलुकमा य�ता घृिणत 
तथा अमानवीय दू�काय�ह� ��य ह�न 
नस�ने । 

२०१ 

 

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

– स�पादक 
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�नण�य नं. ९९२३

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

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७४।५।२९
०६९-DF-०००९

म�ुाः घर ज�गा िखचोला

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला धनषुा, जनकपरु 
नगरपािलका वडा नं. २ ब�ने �काश जंग राणा

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला लिलतपरु, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ मा घर भई हाल 
िज�ला धनषुा, जनकपरु नगरपािलका वडा नं. 
२ जनकचोक ब�ने गीतारानी हमाल

 § दुई प�बीच हकबेहकको िववाद जुन 
समयमा उ�प�न ह��छ म�ुा गनु�पन� कारण 
सोही समयमा सृजना भएको मा�नु पन� 
ह��छ । यसरी म�ुा गनु�पन� कारण सृजना 
ह�नासाथ उपचार खो�ने हद�याद पिन 
सु� ह�न े।

(�करण नं.३)
 § हद�यादस�ब�धी कानूनलाई िव�ामको 

कानून, शाि�तको कानून पिन भिन�छ । 
यसको उ�े�य कानून�ारा िनधा��रत समय 
�यितत भएपिछ म�ुा च�न स�दैन भनी 
सुिनि�त गराउनु हो । िढलो दाबीलाई 
अ��य गनु� नै यसको म�ुय उ�े�य रहन े
ह��छ । कुनै पिन �यि�का कानून �द� 

हक अिधकार हनन भएमा �यसको 
�चलनको लािग िनधा��रत हद�यादिभ�ै 
अदालतसम� उपि�थत ह�नुपन� अिनवाय� 
सत� हो । प�को अनुकूलता हरेी हद�याद 
िव�तार वा सकुंचन ह�न नस�ने ।
 § िमिसल �माणबाट पुि� भएको वा�तिवक 

त�यलाई अमा�य गरी हद�याद कायम 
गराउने उ�े�यले िखचोला भएको भनी 
वादी आफँैले देखाएको का�पिनक 
घटना�मलाई हद�याद कायम ह�ने िमित 
कायम गरी अदालतसम� आउन पाउने 
हो भने हद�याद सधै ँ असीिमत ह�ने 
ह��छ । जसबाट हद�यादस�ब�धी 
िवधाियक� कानूनको प�रपालना नह�न ेभई 
�याियक �ि�या नै अिनि�चत ह�न जाने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी �याम खरले, �ी ल�मीबहादरु 
िनराला, �ी ह�रहर दाहाल, �ी बालकृ�ण 
�यौपाने, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी �काशबहादरु 
के.सी. र �ी िदपकबहादरु के.सी.

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी िवनोदकुमार शमा�, �ी श�भ ु थापा, �ी 
राम�साद भ�राई एव ं अिधव�ा �ी सशुील 
िव�म थापा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. िज�ला �यायाधीश �ी िभमकुमार ओझा

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी मोहन �काश िसटौला

 माननीय �यायाधीश �ी राजे�� राजप�त
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यस अदालतमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िग�रशच�� लाल
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

फैसला
�या. केदार�साद चािलसे: पनुरावेदन 

अदालत, जनकपरुको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँ भनी �ितवादीको तफ� बाट पन� आएको 
िनवेदनमा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान भई संय�ु इजलासमा पेस ह�दँा 
सो इजलासका माननीय �यायाधीशह�बीच रायमा 
मतै�य ह�न नसक� िनयमानसुार यस इजलाससम� 
पेस ह�नआएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर 
यस�कार छ:

िज�ला धनषुा जनकपरु नगरपािलका वडा नं. 
२ मा पन� सािबक �टेशन रोड हाल राजिष� जनकपथ 
जनकचोक, सडक सो उ�र गाउमँा जाने सडक 
हाल खरजंा रोड सोपूव�को सािबक िक.नं. २६४, 
२६५,२६६ को ज�मा ०-१५-० ज�गा मेरो बबुा 
िथरजगं राणाले खड्ग िनसानाबाट �ा�त गरी वहाकँो 
िनधनपिछ मेरो आमा �व. रानी पदमकुमारी राणाले 
उ� ज�गा आ�नो नाउमँा दता� गराई िक.नं. २६६ को 
ज�गामा प�क� घर बनाई आमाबबुा बसी आउन ुभएको 
िथयो । उ� ज�गा घरम�ये जनकचोक सडकदेिख 
उ�रतफ� बाट िक.नं. २६६ को ज�गाम�ये ०-०-१० 
र िक.नं. २६५ को सिसम ०-२-१४समेत ०-३-४ 
ज�गा २०२९।६।१६ मा दाइजो पेवाको िलखत पा�रत 
गरी आमाले म िफरादीलाई िदनभुएको िथयो । �य�तै 
जेठी िददी िसतारानीलाई सािबक िक.नं. २६५ को 
७४ १/

२
 िफटदेिख पूव� िक.न. २६४ को ०-६-० म�ये 

दि�णतफ� बाट ०-३-० ज�गा २०३१।९।७ मा बकसप� 
िलखत ग�रिदनभुयो । �य�तै �रझबापतमा िवप�ीको 
िपता �व. ड�बरजंग राणालाई िक.नं. २६६ को 

ज�गामा भएको पूव�को ितन कोठाको प�क� भइुतँ�ला 
घर सोदिेख उ�रको ०-३-० ज�गासमेत २०३३।५।५ 
मा बकसप� ग�रिदनभुयो । िक.नं. २६६ को ०-६-
६ म�ये दि�णबाट ०-०-१० मलाई र बाकँ� रहेको 
०-५-१६ म�ये ०-३-० ड�बरजगं राणालाई र बाकँ� 
रहेको ज�गा िवनारानीलाई २०३३ सालमा बकसप� 
ग�रिदनभुएको हो । मैले पाएको ज�गा आ�नो नाउमँा 
दता� गराई न�सापास गराई घर पसल बनाई भोगचलन 
गरी आएको छु । शहरी �े� नापी ह�दँा म यहा ँनभएको 
अव�थामा सव� नापी ह�दँा उ� स�पूण� ज�गा जनकपरु 
नगरपािलका वडा नं. २ िसट नं. १३५५-२५ िक.नं. 
१०० र िस.नं. १३९५-०५ िक.नं. २४ मा नापी भए 
पिन आ�नो ज�गा िक�ाबाट गरी छुट ज�गा दता� गरी 
ज�गाधनी दता� �माण पजुा� पाउन मालपोत काया�लय, 
धनषुामा िदएको िनवेदन कारबाहीय�ु अव�थामा 
छ । आमा पदमकुमारी राणाको िविभ�न �यि�सगँ 
म�ुा च�दा अदालतबाट िमित २०३४।१०।१ र 
२०३५।३।१ मा भएको नाप न�साबाट पिन िक.नं. 
२६६ को ज�गा ��ट दिेखरहेको छ । उ� ज�गामा घर 
बनाउदँा िवप�ीको िपता ड�बरजंग राणा वारसे भई 
जनकपरु नगरपािलकाबाट न�सापास गराउन ु भएको 
िथयो । मैले पाएको िक.नं. २६५ को ०-२-१४ र िक.नं. 
२६६ को ज�गाम�ये ०-०-१०समेतको ज�गामा घर 
होटल जाने िनजी बाटो र बग�चासमेत भोगी आएकोमा 
मेरो छोरा र िवप�ीसमेतले संय�ु�पमा २०४९ 
सालदेिख २०५१ साल जे� मसा�तस�म कौन�र होटल 
स�चालन गरी आएकोमा २०५१ सालमा िविभ�न 
कारणले गदा� छोराले होटल स�चालन गन� छाडेपिछ 
िवप�ीले २०५१ साल आषाढ १ गतेदेिख �ितमिहना 
�.६०००।- बहाल ितन� गरी उ� होटल स�चालन 
गन� घर बहाल िदएकोमा २०५३ सालस�म बहाल 
िदई भरपाई िदएको ह�,ँ जनु िवप�ीसगँ छ । तत् प�चात 
बहाल मा�दा आलटाल गरकेोले २०५७।२।२१ गतेमा 
ताकेता गरेकोमा बहाल िदन तथा घर छाड्न इ�कार गरी 
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होटलको नाम प�रवत�न गरी संयोग र�े� र�ेट रहेको मेरो 
घर र घरले चच�को ज�गा िवप�ीले िखचोला गरकेोले 
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउ ँभ�नेसमेतको 
वादीको िमित २०५७।४।९ को िफराद प� ।

वादीले दाबी गरकेो सयंोग रे��र�ेट मैले 
२०४८ सालमा नै िनमा�ण गरी स�चालन गरी 
आए तापिन २०५४ सालमा उ�ोग रिज��ेसनको 
�माणप� �ा� गरकेो ह� ँ । उ�ोग वािण�य सघंबाट 
२०५४।३।११ मा नै सोही नामबाट सद�यता 
�ा�त गरकेो छु । नगरपािलकाबाट सो घरज�गा मेरो 
हकभोगमा रहेको छ भनी िमित २०५४।३।१३ गतेमा 
िदएको इजाजत प�समेतबाट दाबीको घर ज�गा मेरो 
हकभोगमा रहेको �मािणत भएको छ । उ� र�े� र�ेट 
भएको घर ज�गा वादीको किहले पिन िथएन र छैन 
पिन । वादीसगँ दाबीको घर ज�गा भाडामा िलएको 
छैन । िवप�ीको छोरा दशेपाल िसंहले मलाई अनाहकमा 
दःुख िदने गरकेोले िनजउपर मैले िमित २०५६।३।३० 
मा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा िनषेधा�ा म�ुा 
िददँा उ� अदालतबाट अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
भएबाट पिन उ� र�े� र�ेट भएको घर ज�गामा मेरो 
हकभोग रहेको ��ट छ । उ� र�े�र�ेट भएको घर ज�गा 
वादीको भए सोही साधँमा रहेका िवप�ीले िनिद�� 
हद�यादिभ� नालेस दायर गन� स�न ु पन�मा गरकेो 
छैन । पदम कुमारी राणाको सेवा �याहार गरी िनजको 
म�ृयपुिछ काजि�या हामीले नै गरकेा ह� । पदम कुमारी 
राणाले �व. िपता ड�बरजंग राणालाई बकसप� 
गरी िदई बाकँ� रहेको ज�गासमेत िनज पदम कुमारी 
राणाको �वगा�रोहणप�चात् अपतुाली �ा�त गरी भोग 
गरी आएका छ� । मैले स�चालन गरकेो संयोग र�े� र�ेट 
भएको घर ज�गा सािबक िक.नं. २६६ म�येकै ज�गा 
हो, मैले नै बनाएको घर भाडामा िलनपुन� ��न नै 
आउदँैन । वादीसगँ घर भाडामा िलएको भए सोको 
�माणसमेत पेस गनु�पन�मा सो नगरी घर भाडामा 
िलएको भनी दायर ग�रएको िफराद हद�यादिवहीन 

ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको 
�ितउ�र प� ।

वादीको सा�ी िनरजंन पा�डे र राजे��बहादरु 
च�दले वादी दाबीलाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप� ।

�ितवादीको सा�ी कारीराम साह र नागे�� 
राय कुम�ले �ितउ�र प�लाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो 
बकप� ।

स�ु अदालतको आदेशानसुार िमित 
२०५९।७।२८ गतेमा भई आएको नाप न�सा 
मचु�ुका ।

यसमा दे.नं. ९९१ को बहाल िदलाई घर 
खाली म�ुा मलुतबीबाट जागेपिछ जगाउने गरी स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०५९।१०।५ 
भएको मलुतबी आदशे ।

यसमा दे.नं. ९९१ को म�ुा आजै मलुतबीबाट 
जागेकोले ��ततु म�ुा मलुतबीबाट जगाई बाकँ� 
कारबाही गनु�  भ�नेसमेत स�ु धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०६०।५।८ का आदेश ।

न.नं. १७, १७क, १७(ख) १७(घ), १८, 
१८(क), १८(क), १८(ख), १८घ, १९, १९क, १९ख 
समेतका घर ज�गा यी वादीको भएकोमा यी �ितवादीले 
मैले घर बनाएको भनी िजिकर िलदँमैा अका�को ज�गामा 
�ितवादीले घर बनाएको हो र यी �ितवादीको घर हो 
भनी भ�न निम�ने ह�दँा र उ� ज�गामा �ितवादीले 
िखचोला गरकेो कुरा पिु� भएको ह�दँा घर ज�गासमेतमा 
�ितवादीको िखचोला मेटाई यी वादीले चलनसमेत 
पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत स�ु धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०६०।९।२ को फैसला ।

सािँधकार िनकायबाट जारी �माणबाट 
िववािदत घर ज�गा मेरो हकभोगमा रहेको देिखएको 
ि�थितमा पिन उ� �माण िव�� ह�ने गरी आ�मिन� 
भई एकतफ��पमा वादीको भनाइलाई मा� आधार 
िलई स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
निमलेकोले बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �ितवादीको 
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पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा परकेो पनुरावेदन   
प� ।

�ितवादीले हक �ा�त गरकेो ज�गा ०-३-० 
मा� भएको र भई आएको न�साको न.नं. १४ र १५ 
मा ०-३-८ ज�गा �ितवादीको छु�ै भएको देिख�छ । 
िववािदत ज�गामा �ितवादीको हकािधकार भएको कुनै 
आिधका�रक कानूनी िलखत भएकोसमेत नदेिखएको र 
न.नं. १७, १७क, १७ख १७घ, १८, १८क, १८ख, 
१८घ, १९, १९क र १९ख समेतका घर ज�गा वादीकै 
हकको भएको दिेखएको र सो घर ज�गा �ितवादीले 
अनिधकृत �पमा िखचोला गरकेो पिु� भएकोले उ� 
ज�गा र घरमा �ितवादीको िखचोला मेटाई सो घर 
ज�गामा वादीले चलनसमेत पाउने ठह�याएको धनषुा 
िज�ला अदालतको िमित २०६०।९।२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६२।८।८।४ 
को फैसला ।

गीतारानीले पदम कुमारी राणाबाट िमित 
२०२९।६।१६ मा दाइजो पेवाबाट �ा�त गरकेो िक.नं. 
२६५ र २६६ को ज.िव. ०-३-४-० ज�गामा बनेको घर 
भई आएको न.नं. १७घ र १८ मा रहेको घर ज�गा हो र 
िनजले पास गराएको न�सा भनेको सोही ज�गाको हो । 
अिहले िववाद भएको ज�गामा घर बनाउने न�सा पास 
गरकेो होइन । िववािदत ज�गा पदम कुमारी राणा जीिवत 
ह�दँाकै अव�थादेिख मेरो िपता ड�बरजगंको र बबुाको 
शेषपिछ मेरो भोग चलनमा रहेको छ । वादीको हकको 
ज�गा भए कानूनले िनिद�� गरकेो हद�यादिभ� हक 
कायम गराउन ुपन�मा सोसमेत गन� सकेको छैन । ��ततु 
िफराद हद�याद तथा हकदैयािवहीन समेत छ । मैले 
२०४८ सालमा त�काल संयोग र�े� र�ेट घर िनमा�ण गरी 
स�चालन गरी आएको छु । २०५४ सालमा घरले ुतथा 
साना उ�ोगमा दता� गराई िमित २०५४।१०।२० मा 
उ�ोग रिज��ेसनको �माणप� �ा�त गरकेो छु । उ�ोग 
वािण�य संघबाट २०५४।३।११ मा सद�यता �ा�त 

गरकेो र नगरपािलकाले सोही िमितमा उ� र�े� र�ेट मेरो 
हकभोगमा रहेको �मािणत ग�रिदएको छ । िववािदत घर 
मेरो हकभोगमा रहेको कुरा वादीलाई पिह�यै जानकारी 
भएकोमा िमित २०५७।४।९ मा िफराद दायर गरकेो 
र उ� िफराद ज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�याद 
िभ�समेत छैन । मेरो िलखतमा उ�लेख भएको 
ज�गाको �े�फलभ�दा बढी ज�गा अदालतबाट भएको 
न�साबाट दिेखनबुाट वादीको ज�गा बे�लै भई वादीको 
हक �ाि�तको आधार ब�न स�दैन । दाबीको घरज�गा 
मेरो भोगमा ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पन� 
आएको िनवेदन प� ।

यसमा सव� नापीबाट कायम भएको िक.नं. २४ 
र िक.नं. १०० को दता�को लािग यी वादीले मालपोत 
काया�लयमा िदएको िनवेदन कारबाहीय�ु अव�था 
छ । िववािदत घरमा �ितवादीले होटल स�चालन गरी 
आएको र िनजले नगरपािलकाबाट इजाजतसमेत िलई 
होटल स�चालन गरी बसेको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
भएको र घर �ितवादीले बनाएको भनी नगरपािलकाको 
िमित २०५६।३।२५ को प�बाट पिु� ह�नकुो साथै 
घर बहालमा िदएको कुनै �माण वादीले पेस गन� 
नसकेको तथा पदम कुमारीले िमित २०३३।५।५ 
मा �ितवादीलाई िदएको बकसप�मा मेर ै सगोलमा 
बसी आएको भ�नेसमेत उ�लेख भएको अव�था 
ह�दँा �माणह�को उिचत मू�याङ्कन नगरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला रिज��ेसनको 
१६ नं., अपतुालीको ११ नं., घर बनाउनेको ११ नं. 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र अ.बं. १८४ 
क नं.समेतको �िुट रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६४।११।२२ को आदेश ।
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वादीले आफूले दाबी गरबेमोिजमको 
घर बनाएको भ�ने कुनै �माण पेस गन� नसकेका 
र �ितवादीलाई बहालमा ब�न िदएको भने पिन 
सोसमेतको कुनै िलखत �माण केही पेस गन�सकेको 
अव�था छैन । तसथ� वादीले नै उ� िववािदत घर 
बनाएको भ�ने कुरा िनजले कुनै िलखत �माणबाट प�ुाई ं
गन� नसकेको एवं उ� िववािदत होटल २०५४।१०।२० 
मा �ितवादीको नाउमँा दता� भई उ� दता� एव ंभोगमा 
वादी �ितवादीबीच िलिखत�पमा िववाद भएको त�य 
�वीकार गरी वादीले िमित २०५६।३।९ मा िनवेदन 
िदई िमित २०५६।३।२९ मा कागज गरकेो र िमित 
२०५४।१०।२० गतेदेिख नै �ितवादीकै नाउमँा दता� 
भोगमा रहेको देिखएको ह�दँा सोही िमितबाट नै घर 
बनाउनेको ११ नं. एव ं ज�गा िम�नेको १८ नं. को 
हद�यादिभ� िफराद दायर गनु�पन�मा सो हद�याद नघाई 
िमित २०५७।२।२१ मा िखचोला भएको भनी िमित 
२०५७।४।९ मा मा� िफराद दायर भएको दिेखनाले 
अ.बं.१८० नं. बमोिजम वादी दाबी खारजे ह�ने 
ठहछ�  । सो ठहना�ले वादी दाबीबमोिजम िखचोला 
ठहर गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६०।९।२ को फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६२।८।८।४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  । तर 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय�यूको 
रायसगँ मतै�य ह�न नसकेकोले ��ततु म�ुा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) 
बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गनु�  भ�ने माननीय 
�यायाधीश �ी िगरीश च�� लालको राय ।

िक.नं.२६६ को पि�चम �ितवादीले र 
पूव� गीतारानीले िलएको र िनज सोपूव� २६५ िनजै 
गीतारानीको भएको ज�गामा बनेको र�े� र�ेट र 
ज�गा �ितवादीले �ा�त गरकेो ज�गाको िसमानासगँ 
नजोिडएको �य�तो घरज�गा �ितवादीले आ�नो 
भनेबाट िनजले िखचोला गरकेो भ�ने त�य िनजको 

�वीकारोि�ले ��ट पारकेो छ । न.नं.१७, १७क, 
१७ख, १७घ, १८, १८क, १८ख, १८घ, १९, 
१९क र १९ख समेतका घर ज�गा वादीकै हकको 
भएको दिेखएको र उ� िववािदत न.नं. का घरज�गामा 
�ितवादीले अनिधकृत�पमा क�जा गरी िखचोला गरकेो 
पिु� भएकोले उ� ज�गा र घरमा �ितवादीले गरकेो 
िखचोला मेटाई सो घर ज�गामा वादीले चलनसमेत 
पाउने ठह�याएको धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६०।९।२ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६२।८।८।४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िफराद दाबी 
खारजे ह�ने ठहर गरकेो माननीय �यायाधीश �ी िगरीश 
च�� लालको रायसगँ मतै�य ह�न नसकेकोले ��ततु 
म�ुा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(१)(क) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गनु�  भ�ने 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�यायको राय ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदकतफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी �याम खरले, �ी ल�मीबहादरु िनराला, �ी ह�रहर 
दाहाल, �ी बालकृ�ण �यौपाने, िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी �काशबहादरु के.सी. र �ी िदपकबहादरु के.सी. 
ले िववािदत घरमा �ितवादी बहालमा बसेको होइन । 
िनजले नै घर बनाई होटल स�चालन गरकेो हो । वादीले 
बहालमा िदएको भ�ने कुनै �माण छैन । स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा�  वादी �ितवादीको 
दाताकै नाममा दता� रहेको ह�दँा �ितवादीको हक 
नप�ुने भिनएको छ । यिद �ितवादीको हक प�ुदनै भने 
समान हैिसयतको वादीको ि�थित पिन �ितवादीसरह 
हो । यस म�ुामा दाबी एउटा घरमा छ सो नै िनण�य 
गनु�पन� �ाथिमक िवषय हो । दाबीमा नै उ�लेख नगरकेो 
ज�गामा समेत अदालतले बोलेको िमलेको छैन । िववाद 
जिनएको िवषयमा मा� अदालत बो�न िम�दछ । वादीका 
छोरा देशपाल िसहं हमालले २०५६।३।९ मा िज�ला 
�शासन काया�लयमा िनवेदन िदई २०५६।३।२९ मा 
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बयान गरकेा छन् । ज�गा स�ब�धमा यी पनुरावेदकले 
त�कालीन अव�थामा िववाद उठाएका कारण वादीले 
िमित २०५६।३।२९ मा बयान गरी �वीकार गरकेो ह�दँा 
म�ुा गनु�पन� कारण सोही िमितबाट सजृना भएको छ । 
थाहा पाएको िमितबाट ६ मिहनािभ� िफराद नपरकेो 
र का�पिनक िखचोला िमित कायम गरी परेको िफराद 
दाबी हद�यादिभ� छ भ�न िम�दैन । वादीले न�सा 
पास गरी घर बनाएको कुनै �माण छैन । पदम कुमारीको 
नाममा अिहले पिन ०-३-० ज�गा बाकँ� छ । सव� नापी 
ह�दँा सािबकका ३ िक�ा ज�गाम�ये लगभग ०-०-५ 
िक.नं. २४ मा र अ� बाकँ� सबै ज�गा िक.नं. १०० मा 
नापी भएको ह�दँा अदालतबाट २०५९ सालमा भएको 
न�सा र सव�को न�सा िभडाई ज�गा यिकन गरी फैसला 
गनु�पन�मा सो ग�रएको छैन । िववािदत ज�गा छुट दता�मा 
दवुै प� मालपोत काया�लयमा गएका छन् तर कसैको 
पिन हक कायम भइसकेको छैन । छुट ज�गामा कारबाही 
चिलरहेको ह�दँा मालपोबाट कुनै िनण�य नह�दँ ैअदालतले 
यसै हो भनी बो�न िम�दैन । मालपोत काया�लयबाट 
ज�गा कसको ह�ने वा कित ह�ने भ�ने िनण�य ह�न बाकँ� नै 
रहेको छ । संयोग र�े� र�ेट कुन िक�ामा छ सो नै यिकन 
गनु�पन� हो । यिकन नै नगरी वादीको भ�न िम�दैन । 
पदम कुमारी राणाको अपतुाली मेरो प�ले खाएको 
छ । खान पाउने पिन हो, �यो िलखतले बोिलसकेको 
छ । न�सामा िक.नं. २६५ र २६६ को कित ज�गा 
प�यो सो दाबीमा ख�ुदैन । वादीले न�सा पास गरकेो 
भनेको घर न.नं. १७ घ र १८ हो । होटल न.नं.१९ मा 
छ । यो िववादमा देखाइएको छ । न.नं.१९ हा�ो प�को 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� वादीतफ� का िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी िवनोदकुमार शमा�, �ी श�भ ुथापा, 
�ी राम�साद भ�राई एवं अिधव�ा �ी सशुील िव�म 
थापाले िववािदत ज�गा नापीले छुटाउन नसकेकोले 
िनण�याथ� मालपोतमा िवचाराधीन छ । �काशका 

बाबलेु बकस पाएको ज�गामा गीतारानीले िववाद 
उठाएको होइन । गीतारानीले बकस पाएको ज�गामा 
िखचोला गरकेोले सोमा दाबी ग�रएको हो । न�सा  
ह�दँा िलखतअनसुार �ितवादीको न.नं.१४ र १५ 
िभड्यो । ड�बरजंगले बकस पाएको अनसुार न.नं.१४ र 
१५ िभडेपिछ बढी ज�गा िखचोला गरकेो छ छैन �यो नै 
िववािदत िवषय हो । न.नं.१६ मा सािबक िक.नं.२६६ 
म�येकै बाकँ� ज�गा अिहलेस�म पदम रानीकै नाममा 
छ । न.नं.१९ को घरसमेत सािबक िक.नं.२६६ 
म�येको आ�नो हो भनी �ितवादीले देखाएपिछ थप 
िववाद िसज�ना भयो । न.नं.१९ लाई ड�बरजंगको मा�ने 
हो भने पूव�ितर सीतारानीको छ तर िलखतमा पूव�ितर 
गीतारानीको उ�लेख ह�दँा न.नं.१९ �ितवादीको ह�नै 
स�दनै । �ितवादीले न�सा पास नगरी इजाजत मा� 
िलएको ह�दँा �यो कानूनी आधार ह�न स�दैन । �यि�-
�यि�बीचको िववादमा कानूनी िववादको िसज�ना भएमा 
सोबाट �याद िसज�ना ह�ने हो । िनषेधा�ा म�ुामा भएको 
िनण�य र िज�ला �शासनसम� भएको कागजलाई 
आधार मानी दाबी गन� �याद स�ु भएको भ�न िम�दनै 
होटल गरकेो छ भनेर भएन आ�नो ह�न �वािम�व पिन 
ह�न ुप�यो । िववािदत होटल गीतारानीको �वािम�वको 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।
 दवैुतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले 
��ततु गनु�भएको उपयु�� बहस सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��तुत म�ुामा िन�न 
��ह�को िन�पण गनु�पन� दिेखयो ।

(१) वादीको िफराद दाबी हद�यादिभ� परेको छ 
छैन ?

(२) पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट भएको 
फैसला िमलेको छ छैन?

िनण�यतफ�  िवचार गदा� मैले बनाएको घर 
िवप�ीलाई बहालमा िदएकोमा िमित २०५१।३।१ 
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देिख मािसक बहाल ितन� गरी बहालमा िदएकोमा 
२०५३ सालस�मको बहाल बझुाएकोमा सोप�चात् 
बहाल नबझुाएको ह�दँा ताकेता गदा� बहाल बझुाउिँदन 
यो घर मेरो हो भनी सयंोग र�े� र�ेट रहेको मेरो घर र 
घरले चच�को ज�गा िखचोला गरकेो ह�दँा िखचोला 
मेटाइ पाउ ँभनी वादीको िफराद परकेो देिख�छ । वादी 
दाबीको घर आफूले २०४८ सालमै िनमा�ण गरी कन�र 
होटल स�चालन गरकेोमा िमित २०५४ सालदेिख 
संयोग र�े� र�ेट स�चालन गरी भोगचलन गरी आएको 
छु । उ� घर ज�गा िवप�ीको भए ज�गा िम�नेको महलको 
१८ नं. को हद�यादिभ� नालेस गनु�पन�मा आफूखसुी  
हद�याद कायम गरी दायर गरकेो िफराद अ.ब.ं १८० नं. 
बमोिजम खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �ितउ�र िजिकर रहेको 
��ततु म�ुामा स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट वादी 
दाबीबमोिजम िखचोला ठह�याई भएको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसलाउपर 
�ितवादीको तफ� बाट म�ुा दोहो�याइ पाउ ँभनी परकेो 
िनवेदनमा िन�सा �दान भई िनण�याथ� पेस भएकोमा 
संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीशह� बीच रायमा 
मतै�य ह�न नसक� सव��च अदालत िनयमावली 
२०४९ िनयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको देिख�छ ।

पदमकुमारी राणाको नाउकँो सािबक िक.नं. 
२६४, २६५ र २६६ को ज�मा ज�गा ०-१५-० 
म�ये िक.नं. २६६ बाट ०-०-१० र िक.नं. २६५ 
को सिसम ०-२-१४समेत ०-३-४ ज�गा िमित 
२०२९।६।१६ मा वादी गीतारानी हमाललाई दाइजो 
पेवाको िलखत ग�रिदएको, �यसै गरी िक.नं. २६५ 
को ज�गाको ७४१/२ िफटदेिख पूव�, िक.नं. २६४ 
को ०-६-० म�ये दि�णतफ� बाट ०-३-० ज�गा िमित 
२०३१।९।७ मा िववािहता छोरी िसतारानीलाई 
सोही �यहोराको दाइजो पेवाको िलखत ग�रिदएको 
देिख�छ । यसैगरी िक.नं. २६६ को ज�गामा भएको 
पूव� मोहडाको तीन कोठाको प�क� घर र घरदेिखको 

उ�रको ०-३-० ज�गा सगोलका देवर �व. ड�बरजगं 
राणालाई बकस ग�रिदएको र िक.नं. २६६ को बाकँ� 
ज�गा िवनारानीलाई दाइजो पेवाको िलखत ग�रिदएको 
त�यमा िववाद देिखदँैन । 

स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५९।७।२८ मा भई आएको न�सा मचु�ुका अनसुार 
न.नं. १९, १९क र १९ख को ज�गामा सयंोग होटल, 
सो होटलले चच�को ज�गा र बाटो रहेको देिख�छ । 
न.नं. १९ को घर २०४८ सालमै पदम कुमारीकै 
जीवनकालमा आफूले िनमा�ण गरकेो घर भोग चलन 
गरकेो ह� ँभ�ने �ितवादीको भनाइ भई उ� घर र घरले 
चच�को ज�गा स�ब�धमा िववाद रहेको देिखयो ।

२. अब िनण�य गनु�पन� पिहलो ��नको 
स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु म�ुामा िमित 
२०५७।२।२१ लाई िखचोला भएको िमित कायम गरी 
मलुकु� ऐन ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. को हद�याद 
समाई दायर भएको िफराद दाबीलाई �ितवादीले 
हद�यादिवहीन भनी चनुौती िदएको दिेख�छ । आफूले 
घर िनमा�ण गरकेो भ�ने वादीको भनाइ रहेपिन सोको पिु� 
ह�ने कुनै �ाण पेस गन� सकेको देिखदँनै । �ितवादीलाई 
बहालमा िदएको भनेपिछ घरबहालस�ब�धी सत� 
कबिुलयतनामा वा घर बहाल िदएको दिेखने अ�य 
कुनै िलखत �माण पेस गरी दाबी पिु� गन�सकेको 
पाइदँैन । िववािदत रहेको संयोग र�े� र�ेट �ितवादीको 
नाउमँा िमित २०५४।१०।२० मा घरले ु तथा साना 
उ�ोग काया�लयमा रिज��ेसन भई स�चालनमा 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न उ�ोग रिज��ेसनको 
�माणप�बाट पिु� भएको पाइ�छ । यसैगरी ��ततु 
िफराद पनु�  अगावै जनकपरु नगरपािलकाको िमित 
२०५६।३।२५ को प�बाट संयोग र�े� र�ेट रहेको घर 
�ितवादीले भोगचलन गरकेो भनी उ�लेख भएको 
देिखदँा िववािदत घर �ितवादीले िनर�तर भोगचलन 
गरकेोमा िववाद रहेन । उ� त�यलाई वादीले अ�यथा 
हो भनी ख�डन गन�सकेको पाइदैँन । 
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३. मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको महलको १८ 
नं. मा िखचोला भएको कुरा थाहा पाएको िमितले ६ 
मिहनािभ� िफराद िदनपुन� कानूनी �यव�था रहेको 
छ । उ� नं. मा �य�ु थाहा पाएको िमितको िनधा�रण 
��येक म�ुाको त�यगत अव�था प�रि�थितबाट 
िन�य�ल गनु�पन� ह��छ । �ितवादीले स�चालन गरकेो 
संयोग होटल रहेको घरबाट िनकाली घरभाडा िदलाई 
पाउ ँभनी वादीका एकासगोलका छोरा दशेपाल िसंह 
हमालले िमित २०५६।३।९ मा िज�ला �शासन 
काया�लय, धनषुामा िदएको िनवेदनउपर कारबाही भई 
दवुै प�लाई बझुी िमित २०५६।३।२९ मा िनण�य भएको 
देिख�छ । िववािदत घरमािथ हकभोग को कसको ह�ने हो 
भ�ने  िवषयमा औपचा�रक�पमा िववाद उ�प�न भएको 
त�यलाई वादीले ख�डन गन�सकेको देिखदँैन । दईु 
प�बीच हकबेहकको िववाद जनु समयमा उ�प�न ह��छ 
म�ुा गनु�पन� कारण सोही समयमा सजृना भएको मा�न ु
पन� ह��छ । यसरी म�ुा गनु�पन� कारण सजृना ह�नासाथ 
उपचार खो�ने हद�याद पिन स�ु ह�ने ह��छ । उ� 
आधारबाट िववािदत घरमािथको हक भोग स�ब�धमा 
िववाद उठाई एकासगोलमा रहेका वादीका छोराले 
िज�ला �शासन काया�लय धनषुामा िदएको िनवेदन, 
सो स�ब�धमा गरकेो बयानबाटै यी वादीले िखचोला 
भएको कुरा थाहा पाएको ��ट ह�दँा आ�नो हक कायम 
गराउन ज.िम. को १८ नं. बमोिजमको हद�यादिभ� 
वादीले िफराद दायर गन� सकेको देिखएन । �यित मा� 
नभई �ितवादीले िववािदत घरबाट गैरकानूनी�पबाट 
आफूलाई हटाउन लागेको भनी वादीसगँ एकासगोलमा 
रहेका छोराउपर िनषेधा�ा म�ुा र करकाप म�ुा चलेको 
भ�ने �माणको �पमा पेस ह�न आएको २०५६ सालको 
�रट नं २५२ को िनषेधा�ा म�ुा र सोही सालको 
स.फौ. नं ४१ को करकाप म�ुाबाट देिखन आएको 
छ । �ितवादीसगँ साधँ िसमान जोिडएकै �थानमा घर 
बसोबास रहेका यी वादी उ� त�यबाट अनिभ� रहेको 
भनी मा�न िमलेन । 

४. िनषेधा�ा म�ुा र िज�ला �शासनसम� 
भएको कागजलाई आधार मानी दाबी गन� �याद 
स�ु भएको भ�न िम�दैन भनी वादीतफ� का कानून 
�यवसायी�ारा बहसमा िजिकर िलएको पाइ�छ । तर 
�यसको कानूनसङ्गत आधार ��ततु गन� सकेको 
पाइदँैन । हद�यादस�ब�धी कानूनलाई िव�ामको  
कानून, शाि�तको कानून पिन भिन�छ । यसको उ�े�य 
कानून�ारा िनधा��रत समय �यितत भएपिछ म�ुा च�न 
स�दनै भनी सिुनि�त गराउन ु हो । िढलो दाबीलाई 
अ��य गनु�  नै यसको म�ुय उ�े�य रहने ह��छ । कुनै 
पिन �यि�का कानून �द� हक अिधकार हनन भएमा 
�यसको �चलनको लािग िनधा��रत हद�यादिभ�ै 
अदालतसम� उपि�थत ह�नपुन� अिनवाय� सत� हो । 
प�को अनकूुलता हेरी हद�याद िव�तार वा संकुचन 
ह�न स�दैन । यहा ँ िववािदत घर �ितवादीले िखचोला 
गरकेो त�य �वीकार गररे नै िनजलाई हटाई पाउ ँ
भनी िज�ला �शासन काया�लयमा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । तथािप यी �ितवादीलाई कागज गराएउपर 
िनषेधा�ा र करकाप म�ुासमेत चलेको �माणबाट 
देिखएको छ । यी  घटना प�रि�थित र अव�थाबाट 
िखचोला भएको त�य वादीले थाहा जानकारी पाउन 
नस�ने भनी भ�न िमलेन । यसरी  िमिसल �माणबाट 
पिु� भएको वा�तिवक त�यलाई अमा�य गरी हद�याद 
कायम गराउने उ�े�यले िमित २०५७।२।२१ िखचोला 
भएको भनी वादी आफँैले देखाएको का�पिनक 
घटना�मलाई हद�याद कायम ह�ने िमित कायम 
गरी अदालतसम� आउन पाउने हो भने हद�याद 
सधै ँअसीिमत ह�ने ह��छ । जसबाट हद�यादस�ब�धी 
िवधाियक� कानूनको प�रपालना नह�ने भई �याियक 
�ि�या नै अिनि�चत ह�न जाने ह��छ । तसथ� िनषेधा�ा 
म�ुा र िज�ला �शासनसम� भएको कागजलाई 
हद�याद स�ु ह�ने आधार बनाउन िम�दैन भनी 
िवप�ीतफ� का कानून �यवसायीले िलनभुएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । उ� आधारबाट 
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वादीको िफराद कानून�ारा िनिद�� हद�यादिभ� परकेो 
भ�न िमलेन । सो आधार कारणबाट िखचोला मेटाई 
वादीले चलनसमेत पाउने ठह�याएको धनषुा िज�ला 
अदालतको िमित २०६०।९।२ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६२।८।८।४ 
को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भनी माननीय �यायाधीश 
�ी बै�नाथ उपा�यायबाट �य� भएको राय मनािसब 
नह�दँा उ� रायसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�था एव ं
िववेचनासमेतबाट वादीले दाबीको संयोग र�े� र�ेट 
भएको घर बनाएको �मािणत ह�ने कागजात पेस गन� 
सकेको नदेिखएको, सो र�े� र�ेट िमित २०५४।१०।२० 
गतेदिेख नै �ितवादीकै नाउमँा दता� भोगमा रहेको 
देिखएको, उ� घरस�ब�धमा �ितवादीबीच िववाद 
भएको त�य िलिखत�पमा �वीकार गरी वादीका  
छोराले िमित २०५६।३।९ मा िज�ला �शासन 
काया�लयमा िनवेदन िदई िमित २०५६।३।२९ मा 
कागज गरकेो देिखदँा सोही िमितबाट नै घर बनाउनेको 
११ नं. एव ंज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�यादिभ� 
िफराद दायर गनु�पन�मा सो हद�याद नघाई िमित 
२०५७।२।२१ मा िखचोला भएको भनी िमित 
२०५७।४।९ मा मा� िफराद दायर भएको दिेखदँा 
वादीको िफराद कानून�ारा िनिद�� हद�यादिभ� परकेो 
भ�न िमलेन । िफराद दाबीनै हद�यादिवहीन दिेखदँा 
अ�य कुराको िववेचना ग�ररहन परने । 

६. अत: हद�यादको अभावमा दायर ह�न 
आएको ��ततु िफराद खारजे गनु�पन�मा नगरी वादी 
दाबीबमोिजम िखचोला ठह�याई भएको स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतको िमित २०६०।९।२ को फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०६२।८।८।४ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम िफराद खारजे ह�ने भनी यस 
अदालतका सयं�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी िगरीश च�� लालले �य� गनु�भएको राय मनािसब 

देिखदँा सोही राय कायम ह��छ । अ� तपिसलबमोिजम 
गनू�  ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा उ�लेख भएअनसुार स�ु र 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी भई िफराद दाबी 
खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको ह�दँा स�ु फैसलाको 
तपिसल ख�ड १ र २ को लगत कायम नरहने ह�दँा 
सो लगत क�ी ग�रिदन ुभनी धनषुा िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ................................................१
�ितवादीले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
वादीले िफता� पाउने ठहरकेो कोट�  फ� �.३७७० 
र.नं.२०० बाट धरौट राखेको देिखदँा उ� रकम िफता� 
पाउ ँ भनी  �ितवादीको िनवेदन पर े िफता� िदन ु भनी 
उ�च अदालत, जनकपरुमा लेखी पठाउनू -----------२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ---------३

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.ओम�काश िम�
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७४ साल भदौ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

फैसला िमित : २०७४।१।२८

म�ुा : अि�तयारको द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो ।

०७१-NF-०००४
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २७ �यौडटोल 
ब�ने राि��य वािण�य ब�क बाने�र शाखा 
काया�लयका त�कालीन �ब�धक �ीकृ�ण �े�

िव��
��यथ� / वादी : धनराज रानाको �ितवेदनले नेपाल 

सरकार

 § �िततप� कारोबार कागजातकै आधारमा 
ग�रने कारोबार भए पिन सो कारोबार गदा� 
वािण�य ब�कह�ले अिनवाय� �पमा पालना 
गनु�पन� गरी नेपाल रा�� ब�कले िनधा�रण 
गरकेो नीित, िनयम, प�रप�को पालना गनु� 
नपन� गरी �या�या र िववेचना गन� �यायको 
�ि�कोणबाट निम�ने । 
 § �िततप�मा उि�लिखत सत�को पालना 

नगरकेो कारणबाट िवदेशी म�ुाको 
कारोबार गदा� नेपाल सरकारलाई �ा� 
ह�नुपन� राज�वलगायतको रकम �ा� 
नभई नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी 
ह�न गएमा �य�तो काय�लाई ��ाचारज�य 
काय� मा�न ु पन� र �य�तो काय�मा सलं�न 

रा��सेवकलगायतका �यि�ह� कानूनको 
दायरािभ� पन� नै देिखन े।
 § ब�कका कम�चारीह�ले एल.सी. अनुसारका 

सामान आयात भए भएनन ् भनी जाँच 
पड्ताल गन� आधारको �पमा उ� सामान 
आयात भएको भनी भ�सार काया�लयका 
स�बि�धत अिधकृतले द�तखत गरी 
भ�सार काया�लयको छाप लागेको िव.िव.
िन.फा.न.ं ४ लाई नै मा�नु पन� ह��छ । 
तर उ� िव.िव.िन.फा.न.ं ४ मा लागेको 
भ�सार अिधकृतको द�तखत र भ�सार 
काया�लयको छापको आिधका�रकता र 
स�यताको जाँच गरी उ� द�तखत एव ं
छाप िकत� वा न�कली हो होइन भनी यिकन 
गन� दािय�व नपेाल रा�� ब�कले समय 
समयमा जारी गरकेो प�रप�समतेबाट 
ब�कमा काय�रत कम�चारीमा रहकेो देिखँदा 
ब�कका कम�चारीले िव.िव.िन.फा.न.ं ४ को 
आिधका�रकता यिकन गनु� नपन� भनी अथ� 
गन� निम�न े।

(�करण नं.१०)
 § अि�तयारको दु�पयोग गरी ��ाचार 

गरकेो म�ुामा यस अदालतको सयुं� 
इजलासबाट िमित २०६८।५।२८ मा 
म.ुन.ं २०६४-CR-०४३५, २०६४-CR-
०४४५, २०६४-CR-०४३०, २०६४-
CR-०४५२, २०६४-CR-०४५०, 
२०६४-CR-०४२४, २०६४-CR-
०४४८, २०६४-CR-०४२८, २०६४-
CR-०४३३, २०६४-CR-०४४४, 
२०६४-CR-०४३१, २०६४-CR-
०४५३, २०६४-CR-०४५१ र २०६४-
CR-०४३६ समेतका म�ुामा अिधकृतको 
सिहछापसगँ �िततप� खो�न े �यि�ले 

�नण�य नं. ९९२४
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पेस गरकेो ��ापनप�मा लागकेो सिहछाप 
िभडाउन स�ने ि�थित नदेिखएको र भ�सार 
अिधकृतको सिहछाप शकंा�पद देिखएको 
अव�थामा थप अनुस�धान गन�स�ने भए 
तापिन सो अव�था देिखन नआएकोमा यी 
�ितवादीह�ले म�ुय �ितवादीसगँ िमली 
गैरकानूनी लाभ िलन े िहसाबले न�कली 
कागजात जानीजानी �हण गरकेो र पाट�ले 
ब�कमा �िततप� खो�दा धरौटी राखेको २ 
�ितशत रकम िफता� िदएको भ�ने त�य 
�थािपत ह�न सकेको अव�था िमिसलबाट 
नदेिखएको साथै धरौटी रकम िफता� 
िदन े स�ब�धमा �ितवादीह�सगँ ब�कमा 
काय�रत कम�चारीह�ले यो यित रकम िलन ु
खानु गरी ब�कलाई आिथ�क �पमा हािन 
नो�सानी पु�याई आफूह�लाई गैरकानूनी 
लाभ पु�याएको भ�ने कुरा �मािणत 
ह�नसकेको नदेिखई सामा�य मानवीय 
�ुिट वा सुझबुझको �योगको ��लाई 
िलएर �ितवादीह�ले बद् िनयतपूव�क काम 
गरकेो भ�न �यायोिचत नह�ने भनी ग�रएको 
�या�या र िस�ा�त कायम रहन नस�न े
गरी ओभर�ल (Overrule) ह�ने ।

(�करण नं.१२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िहरा र�ेमी

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा�य 
�ी �ान�साद भषुाल तथा �ी ह�रशकंर �वाली

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६७, अङ्क ९, िन.नं.८४६५, 

प.ृ१५८०
स�ब� कानून :
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७

सु� फैसला गन� �यायाधीशः 
अ�य� मा.�या.�ी  भूप�वज अिधकारी
सद�य मा.�यायाधीश �ी कोमलनाथ शमा�
सद�य मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

यस अदालतको सयुं� इजसालमा फैसला गन� : 
स. �धान�यायाधीश �ी िखलराज र�ेमी
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

फैसला
�या.दीपककुमार काक�: सव��च 

अदालतको िमित २०६८।१०।२५ को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को ख�ड 
(ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा �दान भई 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार छः-

रामबहादरु �े�ठको नाममा दता� रहेको 
पिव� इ�पे�सले फोटोकपी मेिसन, क��यटुर पाट�स्, 
�यानेिशन नेभी एस.िव.एल. आयात गरी �याउने 
भनी �ाइटर इ�डि��जका स�चालन आन�दकुमार 
अ�वालको �यि�गत जमानीमा १० �ितशत मािज�न 
र कुनै शत�ितशत मािज�न राखी राि��य वािण�य 
ब�क, बाने�र शाखामा �िततप� खोली सो खोिलएको 
�िततप�बाट उि�लिखत मालसामान आयात नगरी 
आयात भएको भ�ने कागजात बनाई िवदशेी रकम 
अपचलन गनु�का साथै िवदेशी िविनमय िनयिमत 
फाराम नं. ४ मा भ�सारको छाप द�तखत िकत� गरी 
गराई ब�कमा रहेको धरौटी रकमसमेत िफता� िलई 
गएको र सामान आयात गन� एल.सी. खोलेअन�ुप 
मालसामान �याएमा �यस बापत नेपाल सरकारलाई 
�ा�त ह�ने भ�सार, कर र राज�वसमेत िहनािमना एवं 
नो�सानी ह�न गएको, सो काय�मा स�बि�धत ब�कका 
कम�चारीह�को समेत सलं�नता रही ��टाचार गरकेो 
वा अि�तयार द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा आव�यक 
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अनसु�धान कारबाहीको लािग राज�व अनसु�धान िवभागको प.सं. च.नं. ७०० िमित २०५३।९।११ को प�बाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा लेखी आएको ।

रामबहादरु �े�ठका नाममा दता�  भएको पिव�ा इ�पे�सले तपिसलबमोिजम �िततप�ह� रा.वा.ब�क, 
बाने�वर शाखामा खोलेको देिख�छ । 

�.प.नं.
खोिलएको 

िमित
रकम (य.ुएस. 

डलरमा)

संशोधन 
गरकेो 
िमित

रकम
भ�ुानी  
िमित

रकम य.ुएस. 
डलर

माल 
सामान

िब�ेता 
�थान

िव. एन. 
आर. टी.  
३०/९१

२६।६।९५ ८,१३४ ९।७।९५ १,३८,७२० ९।७।९५ १,३०,१४० फोटोकपी 
मेिसन

हङकङ

९।७।९५ १,३०,१४० ९।७।९५ १,३८,७२० फोटोकपी 
मेिसन

हङकङ

िव. एन. 
आर. टी.   
३१/२७

२६।७।९५ ४,००,५२० २।८।९५ ४,००,५२० क��यटुर 
पाट�स्

हङकङ

िव. एन. 
आर. टी.   
३१/२८

२७।७।९५ १०,८०० १ ५ । ८ । 
९५

४,०२,३०० १ ६ । ८ । 
९५

४,०२,३०० �यानेिसन 
नेभी 

एस.वी.
एल

हङकङ

ज�मा १०,७१,६८०

उपयु�� खोिलएका �िततप�ह� म�ये �.प.नं. ३१/२७, १० �ितशत मािज�न राखी �ाइटर इ�डि��जका 
स�चालक आन�दकुमार अ�वालको �यि�गत जमानीमा र बाकँ� शत�ितशत मािज�न राखी खोिलएको हो ।

पिव�ा इ�पे�स नाममा खोिलएको �िततप�ह� म आफँै, एकाउ�टे�ट राम�साद राई र �िततप� 
शाखाका इ�चाज� महे��भ� �धानाङ्गले �िततप� खो�ने, रकम संशोधन गन� तथा धरौटी फुकुवा गन� काय� गरकेो 
हो । नया ँ�ाहक भएमा शत�ितशत मािज�न िलने, �. २५,००,०००।- स�मको �िततप� भए �ाहक हेरी मािज�नमा 
�िततप� खो�ने ग�र�छ । सोभ�दा बढी रकमको �िततप� कारोबार गनु�  परेमा िनवेदकबाट आवेदन िलई शाखाको 
िसफा�रससिहत सीमा �वीकृतको लािग के��ीय काया�लयमा पठाउने ग�र�छ । िव�वसनीयता नभएको वा नबझेुको 
�ाहकको हकमा शत�ितशत मािज�न िलएर मा� खो�ने ग�र�छ । नया ँ�ाहक आएमा र मािज�नमा खो�ने भएमा 
ब�कमा पिहले कारोबार ग�ररहेको अ�य �ाहकको जमानीमा खो�न सिक�छ । शाखाको कारोबारभ�दा बढी रकमको 
�िततप� खो�न ुपन� अव�थामा के��ीय काया�लयबाट टेिलफोनबाटै स�पक�  राखी पिछ समथ�न (के��बाट) िलने 
गरी �िततप� खो�ने सामा�य �चलन रहेको छ । यसमा आन�दकुमार अ�वालको �यि�गत जमानी िलइएको छ । 
पिछ पेस गरकेो �ोफ�मा इ��वाइसमा सामा�यतया कूल रकमलाई मा� �यान िदइएको । �िततप� खो�ने �ाहकले 
�िततप� खो�दा रकमको अभाव भएकाले पूरा सामानको लािग �िततप� नखोलेको हाल रकमको �यव�था 
भएको कारण जनाई रकम विृ� गन� भनेको भनाइ नै मनािसब देिखएको र �िततप� कारोबार गन� अ�य शाखा 
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काया�लयह�मा मौिखक ब�ुदा य�तै िकिसमले कारोबार 
गन� गरकेो बिुझएको हो । समयिभ�ै कागजात छुटाउन 
नआएमा ब�कबाट तर ताकेता ग�र�छ । �यि�गत जमानी 
िदएको छ भने जमानी िदने �यि�लाई समेत मौिखक 
तथा िलिखत आव�यकताअनसुार ताकेता ग�र�छ । 
ब�कबाट िवदेशी म�ुा भ�ुानी गरी स�बि�धत कागजात 
फम�वालाबाट �ा�त भएपिछ मा� िव.िव.िन.फा.नं. 
४ जारी ग�रएको ह��छ । धरौटी िफता� गन� स�बि�धत 
भ�सार काया�लयको छाप र द�तखत रीतपूव�कको 
मानी धरौटी िफता� गन� गरकेो हो । यसरी छाप र 
स�बि�धत भ�सार अिधकृतको द�तखत भएपिछ 
सामान पैठारी भएको मािनने गरकेो छ । खोिलएका 
�िततप�अ�तग�त �ा�त भएका कागजातह�को 
भ�ुानी िलई कागजात छुटाएको �माणको �पमा 
िव.िव.िन.फा.नं. ४ जारी ग�र�छ । भ�सारको छाप र 
अिधकृतको द�तखत धरौटीबापत रहेको रकम िफता� 
गन� �योजनको लािग ग�रएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी �ीकृ�ण ��ेठले अनुस�धानको �ममा 
गरकेो बयान ।

बाने�वर शाखामा आयात �िततप�स�ब�धी 
कामह�का स�ब�धमा �ब�धकको िनद�शानसुार काम 
गन� तथा �िततप� कारोबारसगँ स�बि�धत काय� गन� 
ह��छ । यिद खाता नभएको अव�थामा खाता भएको 
�ाहकले प�रचय गराएको अथवा खाता ह�नेले जमानी 
िदएको ह��छ । िवगत समयमा �िततप� खो�ने �ाहक 
अिनवाय��पमा उपि�थत ह�नपुन� चलन नभएको । 
�ाहकले �िततप� खो�न िदएको तथा संशोधन गन� 
िदएको िनवेदन �ब�धक अथवा एकाउ�टे�टबाट 
�वीकृत भई आएपिछ �ाहकबाट असलुउपर गनु�पन� 
�याज, किमसन द�तरु �िततप�ह�मा खास गरी ब�क 
िनयमानसुार िलन पन� रकमको िहसाब मबाट नै भएको 
हो । ब�कलाई िव�वािसलो भएमा ब�कबाट चलनअनसुार 
मािज�न दरमा �िततप� खो�ने काम ह��छ । यदी 
िव�वािसलो नभएमा वा आव�यक भएमा मा� �ाहकको 

�यि�गत जमानीबाट समेत खोिल�छ । आवेदन 
�वीकृत गन� �यि� �ब�धक वा एकाउ�टे�ट ह��छ । 
�िततप�अ�तग�त �ा�त ह�न आएका कागजातह� 
बझुाउने स�ब�धमा सव��थम ब�कको लेना स�पूण� रकम 
असलुउपर ग�र�छ । साथै कागजात िदनको लािग 
आव�यक थप धरौटी िलइसकेपिछ िव.िव.िन.फा.नं. 
४ तथा कागजात पठाएको िववरण तयार गरी अि�तम 
द�तखतको लािग �ब�धक वा एकाउ�टे�टसम� पेस 
ग�र�छ । िव.िव.िन.फा.नं. ४ जारी गनु�अगावै ब�कले 
िलनपुन� स�पूण� रकम असलु उपर ग�र�छ । िव.िव.
िन.फा.नं. ४ मा भ�सारको तफ� बाट ग�रएको द�तखत 
एवं भ�सार काया�लयको छापको आधारमा धरौटी 
िफता� ग�रएको हो । �ाहकले �िततप� खो�न िदने 
आवेदनमा तथा ब�कबाट जारी िव.िव.िन.फा.नं. ४ 
मा शाखाको तफ� बाट मैले द�तखत गरकेो हो । सबै 
�िततप� �ब�धकसम� पेस गरकेो हो । आवेदन 
फम�मा राय उ�लेख गन� छुट भएको अनरुोध गद�छु । 
एकाउ�टे�टको राय नभए तापिन मैले शाखाको तफ� बाटै 
द�तखत गरकेो भएबाट �िततप� खो�ने �वीकृत 
भएको हो । िव.िव.िन.फा.नं. ४ जारी गन�को लािग 
त�कालीन अव�थामा २ �ितशत रकम धरौटीबापत 
िलने �चलन भएको, स�बि�धत भ�सार काया�लयबाट 
�मािणत गराई ब�कमा िव.िव.िन.फा.नं. ४ पेस भएपिछ  
भौचर बनाई एकाउ�टे�ट तथा �ब�धकसम� पेस गरी 
�वीकृत भएपिछ धरौटी रकम फुकुवा गन� �वीकृत 
िदएको हो । उ� समयमा म व�र�ठ सहायक �िततप� 
शाखाको इ�चाज�को हैिसयतले काम गरकेो हो । 
�िततप� खो�ने �वीकृत गन�, धरौटी रकम फुकुवा 
गन� काम म, एकाउ�टे�ट र �ब�धकको द�तखतबाट 
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मह�े�भ� 
�धानाङ्गले अनुस�धानको काममा गरकेो बयान ।

त�कालीन शाखा काया�लय, बाने�रमा 
एकाउ�टे�टको हैिसयतले स�पूण� ब�िकङ कारोबार 
गनु�पन� ह�दँा �िततप� कारोबारसमेत ब�िकङ 
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काय�अ�तग�त नै पन� र �िततप�लगायत अ�य 
कारोबारमा त�कालीन शाखा �ब�धकले �वीकृत 
�दान ग�रसकेपिछ अ�य कागजातह� स�बि�धत 
शाखामा पगुी स�बि�धत शाखाले रीतपूव�क भए 
नभएको हे�रसकेपिछ ब�िकङ िनयमानसुार संय�ु 
ह�ता�र ह�ने कागजातमा स�बि�धत शाखाको 
एकाउ�टे�टको हैिसयतले �िततप� खोिलसकेपिछ 
सहायक कागजातमा मैले पिन सही गरकेो होला । कुनै 
पिन �िततप� खो�दा र रकम सशंोधन गदा�समेत मैले 
कुनै राय वा िसफा�रस वा �वीकृत केही गरकेो छैन । 
�िततप� खो�नपूुव� स�बि�धत पाट�ले आयातप�को 
लािग िदएको िनवेदन �वीकृत भएपिछ सोही िनवेदनमा 
नै उ�लेख भएको सत�ह�को आधारमा �िततप� 
खोिलने, संशोधन रकमको लािग पिन काया�लय 
�मखुले तोक लगाएपिछ मा� सशंोधन ह�ने ह�दँा उ� 
काय�मा मेरो सलं�नता छैन । भ�सार महसलु बझुी 
िलई सामान छुटाई लगेको �मािणत गरी पनुः ब�कलाई 
�ा�त ह�ने िव.िव.िन.फा.नं. ४ को आधारमा धरौटी 
रकम स�बि�धत पाट�लाई िफता� गन� �चलन रहेको 
छ । यस स�ब�धमा स�बि�धत �िततप�का इ�चाज�को 
िसफा�रसमा त�कालीन �ब�धकको �वीकृितअनसुार 
नै धरौटी रकम िफता�  गराउने �चलन िथयो । िवदेशी 
ब�कबाट �ा�त कागजातह� ठीक ह�न् वा होइनन् 
भनी हेन� केलाउने काम स�बि�धत एल.सी. फाटँको 
हो । कुन कुन �िततप�को कागजातह� छुटाउन 
बाकँ� छ? भ�ुानी भयो वा भएन सोको जवाफदेही 
एल.सी. फाटँको इ�चाज�को हो । अ�य दिैनक 
कारोबार गदा� एकाउ�टे�टले सो कुराको अनमुान गरी 
रहन स�दैन । एल.सी. खो�नपूुव� पाट�को प�रचय, 
हैिसयत, कारोबारस�ब�धी जानकारी स�ब�धमा 
�वीकृत �दान गन� अिधकारवाला �यि�ले हेनु�पन� र 
एल.सी. च�ुा भयो भएन, कागजातह� ठीक ह�न् वा 
होइनन् सोस�ब�धी काम कारबाही गन� गराउने �मखु 
दािय�व पिन स�बि�धत फाटँवालाकै हो । सोस�ब�धी 

�ब�धकलाई जानकारी वा िववरण िदने काम पिन 
उसकै हो । �यसबखत �ब�धकको िनद�शनमा कारबाही 
गन� गराउने प�रपाटी िथयो । िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा 
भ�सारको छाप र द�तखत िकत� भ�ने ठह�रएको 
स�ब�धमा स�बि�धत भ�सार काया�लयबाट द�तखत, 
छाप लािग पठाएको कागजलाई नै मा�यता िदने �चलन 
भएको र िकत� हो वा होइन भनी छुट्याउने कुनै संय�� 
�यसबेला भएको मलाई जानकारी छैन । धरौटी िफता� 
गन�लगायत स�पूण� काम स�बि�धत शाखाले गन� गरकेो 
हो । सामान न�याई िवदेशी म�ुा अपचलन गरकेो 
भ�ने स�ब�धमा ब�कले आ�नो लेना रकम असलु गरी 
कागजात िदने काम गद�छ । िवदेशी म�ुाको अपचलन 
तथा राज�वस�ब�धी िहनािमना भएको त�काल कुनै 
जानकारी नभएको भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
राम�साद राईले अनुस�धानको �ममा गरकेो  
बयान ।

रा.वा.ब�क, बाने�र शाखामा मैले ३/४ वटा 
फम�का लािग धन जमानी कागजमा ह�ता�र गरी 
धन जमानी बसी िदएको छु । सो धन जमानीप� ती 
फम�ह�लाई कुनै पिन ब�िकङ कारोबार र ब�क ऋण 
िलनस�ने कागज हो । उ� कागजात ३ वष�जित अिघ 
ग�रिदएको ह�दँा कुन कुन फम�लाई ग�रिदएको ह� ँ नाम 
यिकन भएन । ब�कबाट मलाई कारोबार गर े नगरकेो 
अथवा ब�कको पैसा ब�यौता रहेको भ�नेबारे कुनै 
पिन तर ताकेता नह�दँा मैले पिन सबै ठीकै होला भनेर 
याद ग�रन । पिव�ा इ�पे�सका रामबहादरु �े�ठलाई 
म िचि�दन । पिव�ा इ�पे�सबाट रा.वा.ब�क, बाने�र 
शाखामा कुनै पिन ब�िकङ कारोबार गन�का लािग 
�यि�गत धन जमानीको �पमा िव�वासको आधारमा 
धन जमानी बसी िदएको ह� ँ। सामान न�याएको �मािणत 
भइसकेपिछ िवदेशी म�ुा अपचलन भएको हो भ�न ुपन� 
ह��छ भने िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा भ�सार अिधकृतको 
छाप द�तखत िकत� भयो र २ �ितशत धरौटी िफता� 
िलएको हो भने सो कामसमेत गलत हो । आयातकता� 
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र िनया�तकता�बीचको आपसी िव�वास र समझदारीमा 
सामान पठाइसकेपिछ पिन बदर ह�ने अव�थाअ�तग�त 
एल.सी. विृ� भई हा�छ भ�ने आधारमा सामान पठाई 
नै सकेको र अब एल.सी.बाट मा� बढी सामानको 
भ�ुानी स�भव भएकोले ब�क कम�चारीले समेत पाट�को 
लगानी डु�न निदन एल.सी. संशोधन ग�रिदएको 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी आन�दकुमार 
अ�वालले अनुस�धानको �ममा गरकेो बयान ।

�ितवादीह�ले पिव�ा इ�पे�स नामको 
किथत फम� खोली सो फम�को लािग हङकङबाट 
क��यटुर पाट�स, फोटोकपी मेिसन र �यानेिसन नेिभ 
एस.बी.एल. सामानह� आयात गन� रा.वा. ब�क, बाने�र 
शाखाका �ब�धकसमेतसगँ िमलेमतो गरी �िततप� 
खोली य.ुएस. डलर १०,७१,६८०।- भ�ुानी िलई 
�िततप�मा उि�लिखत सत�अन�ुपका सामान आयात 
नै नगरकेो, सामान आयात नभई धरौटी रकमसमेत 
िफता� िलई गएको ज�तो �ृंखलाब��पमा भए 
ग�रएका कामह� हेदा� �ितवादीह� रामबहादरु �े�ठ 
र आन�दकुमार अ�वालको िवदशेी म�ुा अपचलन गन� 
बद ्िनयत �ार�भदेिख नै रहेको �प�ट�पमा दिेखन 
आएकोले िनजह�को उ� कसरु ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ मा भएको प�रभाषािभ� पन� 
आएको ह�दँा सो कसरु अिभयोगमा �ितवादी रामबहादरु 
�े�ठ र आन�दकुमार अ�वालउपर सोही ऐनको दफा 
८ एव ं दफा २९ बमोिजम हदैस�मको सजाय ह�न 
तथा सोही ऐनको दफा २९ बमोिजमको िबगो फैसला 
ह�दँाका िदन ह�न आउने प�रवित�त ने.�. बराबरको 
रकम �ितवादीह� रामबहादरु �े�ठ र आन�दकुमार 
अ�वालबाट उ� ब�कलाई िदलाई भराई पाउ ँ । 
ब�कका कम�चारीह� �ितवादी �ीकृ�ण �े�ठ, महे�� 
�धानाङ्ग र राम�साद राईले �िततप� स�दभ�मा रा�� 
ब�कले िवदेशी िविनमय स�ब�धमा बखतबखत िदएको 
िनद�शनिवपरीत काम गन� शैली र प�ित अपनाई िवदेशी 
िविनमय अपचलन गन� गराउन बद ्िनयत राखी काय� 

गरी िवदेशी म�ुा अपचलन गराई देशलाई ��य� हानी 
एवं अ� �ितवादीह�लाई ��य� फाइदा प�ुने काय� 
गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) 
को कसरु अिभयोगमा �ितवादीह� �ब�धक �ीकृ�ण 
�े�ठ, व�र�ठ सहायक महे��भ� �धानाङ्ग र सहलेखा 
अिधकृत राम�साद राईउपर सोही ऐनको दफा ७(२) 
र दफा २९ को �ावधानअनसुार सजाय ह�न माग दाबी 
िलइएको छ । साथै ��टाचार गरी हािन नो�सानी प�ुन 
गएको िबगो य.ुए. डलर १०,७१,६८०।- को म�ुाको 
फैसला ह�दँाका बखत ह�न आउने त�कालीन प�रव�य� 
ने.�. �ितवादी रामबहादरु �े�ठ र आन�दकुमार 
अ�वालबाट असलु उपर ह�न नसकेमा �ीकृ�ण �े�ठ, 
महे��भ� �धानाङ्ग र राम�साद राईबाट उ� रकम 
ब�कलाई िदलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
पुनरावेदन अदालत, पाटनसम� पेस भएको 
अिभयोग ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
भएको बयान मेरो आ�नै हो, ब�कले एल.सी. बापत 
िलनपुन� रकम स�पूण� च�ुा भइसकेको र ब�कले 
िलनपुन� रकम बाकँ� छैन । मैले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो नह�दँा सजाय पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �ीकृ�ण �े�ठले पुनरावेदन 
अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
भएको बयान �यहोरा र सिहछाप मेर ैहो, ब�कको रकम 
च�ुा भइसकेकोले मैले सफाई पाउन ुपछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी आन�दकुमार अ�वालले 
पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।

�ितवादी आन�दकुमार अ�वाल र �ीकृ�ण 
�े�ठबाट जनही �. १,६०,७५,२००।- नगद वा 
सो बराबरको जेथा जमानी िदए िलई पपु��को लािग 
तारखेमा रा�न ुभ�ने �यहोराको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनबाट आदेश ।

�ितवादी �ीकृ�ण �े�ठ र आन�दकुमार 
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अ�वालले पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेशउपर 
सव��च अदालतमा िनवेदन िदई सव��च अदालतको 
िमित २०५९।२।८ को आदेशबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको आदेश बदर गरी �ीकृ�ण 
�े�ठको हकमा �. १२,५०,०००।- र आन�दकुमार 
अ�वालको हकमा �. २५,००,०००।- धरौटी माग 
गरकेो िमिसलबाट देिखएको ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०५९।५।१३ को आदेशबमोिजम िवशेष अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� भई ��ततु म�ुा िवशेष अदालतमा 
सरी गएको ।

अिभयोग दाबीमा उ�लेख भएको ३ वटा 
�िततप�स�ब�धी काय�मा मेरो कुनै संल�नता छैन । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा भएको 
बयान �यहोरा मेर ै हो । �. ७० लाख स�मको 
�िततप��ित पाट� खो�न पाइ��यो भने बढी 
रकमको लािग के��ीय काया�लयबाट �वीकृित िलन ु
पद��यो । मउपर झ�ुा अिभयोग लगाएको ह�दँा सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राम�साद राईले 
िवशेष अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी राम�साद राईबाट नगद �. 
३०,०००।- धरौट वा सोलाई खा�नस�ने जेथा 
जमानी िदनसके िलई पपु��को लािग तारखेमा रा�न ु
भ�ने �यहोराको िवशेष अदालतबाट भएको आदेश ।

�ितवादी महे��भ� �धानाङ्ग र रामबहादरु 
�े�ठले िवशेष अदालतबाट जारी भएको �यादमा हािजर 
नभई �याद ै गजुारी बसेका र �ितवादी आन�दकुमार 
अ�वालले िमित २०६१।१२।१६ को तारखे गजुारी 
बसेको ।

��ततु म�ुामा ब�िकङ नीित, िनयम, िनद�शन 
र प�रप�को पालना नभएको कारण गलत िलखतका 
आधारमा िवदेशी म�ुा भ�ुानी भएको, सामान नआएको 
र सामान �याएपिछ िफता� पाउने धरौट रकम समान नै 
नआई िफता� भई ��य��पमा �. २९,०७,०००।- 

गैरकानूनी हािन प�ुन गएको िमिसल संल�न सबदु 
�माणह�बाट देिखदँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
काय� गरी िबगो �. २९,०७,०००।- स�म गैरकानूनी 
हािन नो�सानी प�ुयाई �ितवादी रामबहादरु �े�ले 
त�कालीन ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
८ र �ितवादी �ीकृ�ण �े� र महे��भ� �धानाङ्गले 
सोही ऐनको दफा ७(२) को कसरु गरकेो ठहछ�  । सो 
ठहना�ले �ितवादी रामबहादरु �े�बाट िबगो असलु 
गरी िनजलाई उ� ऐनको दफा ८ र २९ बमोिजम �. 
२९,०७,०००।- र �ितवादी �ीकृ�ण �े� र महे��भ� 
�धानाङ्गलाई सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) 
बमोिजम जनही �. ५,०००।- का दरले ज�रवाना   
ह��छ । �ितवादी आन�दकुमार अ�वाल र राम�साद 
राईले माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो �माणबाट 
पिु� ह�न नआएकाले दाबीको कसरु नठहरी सफाइ 
पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०६४।३।१२ को फैसला । 

एल.सी. को कारोबारमा िधतो िलई ऋण 
लगानी ग�रने नभई �यापा�रक फम� वा क�पनी वा 
�यि�को िव�सनीयता र ब�कसगँको पूव�कारोबारमा 
आधा�रत भई ऋण लगानी ग�र�छ । एल.सी. माफ� त 
�ा� गरकेो िवदशेी म�ुा अपचलन गन� �यापा�रक फम� वा 
क�पनीउपर िवदशेी िविनमय िनयिमत गन� ऐन, २०१९ 
अ�तग�त म�ुा चलाउन ुपछ�  । ��ाचारमा म�ुा चलाएको 
गलत छ । ��ततु िववादमा पिन ऋणी क�पनीउपर 
सोही ऐनअन�ुप िज�ला अदालतमा म�ुा चिलरहेको 
ह�दँा एउटै कसरुमा दईुवटा म�ुा चलाएको �िुटपूण� छ । 
य�तै �कृितको २०६० सालको फौ.प.ुनं. १११।३३० 
को ��ाचार म�ुा (नेपाल सरकार िव�� राजे�� 
डागँीसमेत) मा िवशेष अदालतले िमित २०६१।३।२९ 
मा �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी फैसला भएको 
अव�था छ । �य�तै िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा लगाइएको 
छाप र ह�ता�र िकत� भएकोले िफता� िदएको रकम िबगो 
कायम गन� भनी िवशेष अदालतले गरकेो फैसलासमेत 
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�िुटपूण� छ । �य�तो ह�ता�र िभडाउन ुपन� �यव�था 
२०५३।९।८ को रा�� ब�कको प�रप�बाट मा�ै भएको, 
२०५०।१०।२० को प�रप�ले िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा 
सिहछाप छ, छैन यिकन गन� मा� भनेको छ । िव.िव.
िन.फा.नं. ४ को सिहछाप स�े वा िकत� के हो भनी 
ब�क �वयंले छुट्याउन नस�ने र �य�तो �यव�था पिन 
नभएको अव�थामा २०५३।९।८ को प�रप� जारी 
ह�नभु�दा अगािड एल.सी. को धरौटी रकम �यापा�रक 
क�पनीलाई िफता� िदएको िवषयले कसरु �थािपत 
ह�न र कसरुदार कायम गन�समेत निम�ने ह�दँा िवशेष 
अदालतबाट मलाई �. ५,०००।- ज�रवाना गन� गरी 
िमित २०६४।३।१२ मा गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
सो फैसला उ�टी गरी अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ीकृ�ण ��ेको यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदनप� ।

यसै लगाउको फौ.प.ुनं. २०६५-CR-५६९ 
को म�ुामा छलफलको लािग महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पेसीको सूचना िदने आदशे भएको 
ह�दँा ��ततु म�ुामा समेत अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
छलफलका लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
पेसीको सूचना िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६८।५।२० को आदेश । 

नेपाल रा�� ब�कबाट िमित २०५०।१०।२० 
मा जारी ग�रएको प�रप� नं. १२८ मा उि�लिखत 
िनद�शनह�को पूण� र बा�या�मक पालना नगरी 
ब�िकङ नीित िनयमसमेतको बिख�लाप काय� गरी गलत 
िलखतका आधारमा सामान आयात गरपेिछ िफता� 
िदनपुन� धरौटी रकम सामान आयात नै नगरी िफता� िदई 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�ले त�काल �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसरु गरकेो 
देिखन आएको ह�दँा ऐ. ऐनको दफा ७(२) र २९(२) 
बमोिजम िनजलाई �. ५०००।- ज�रवाना गन� गरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०६४।३।१२ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 

�यहोराको यस अदालतको िमित २०६८।१०।२५ 
को फैसला । 

नेपाल रा�� ब�कको प�रप�को पालनाको 
स�ब�धमा मा� ठहर गनु�पन� र सो िवषयमा स�मािनत 
सव��च अदालतको सयं�ु इजलासबाट �या�या 
गरी िन�पण भई म �ितवादी �ीकृ�ण �े�समेत 
भएको ��ाचार म�ुा (ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ 
प.ृ १५८०) मा टुङ्गो लािगसकेको र सो निजरलाई 
अङ्िगकार गरी अिनलकुमार भ�डारी लगायतका 
म�ुाह� फैसलासमेत भइसकेको अव�थामा ��ततु 
म�ुामा उ� पूव�िनण�यह�सगँ बािझने गरी फैसला 
भएको छ । एल.सी. खो�दा राखेको २% रकम िफता� 
िदने स�ब�धमा २०४९।९।२६ मा रा�� ब�कबाट जारी 
प�रप� नं. १०३ मा स�बि�धत भ�सार काया�लयबाट 
सामान िभि�एको �मािणत भएपिछ उ� रकम िफता� 
िदने भ�ने �यव�था रहेको र  २०५०।१०।२० को 
प�रप� नं. १२८ मा िव.िव.िन.फा.नं.४ मा द�तखत 
गन� अिधकार�ा� भ�सार अिधकृतह�को द�तखत 
नमनुा �ा� भएपिछ उ� द�तखत यिकन गरी धरौटी 
िफता� िदने भ�ने �यव�था भई भ�सार अिधकृतह�को 
द�तखत नमनुा �ा� भएपिछ मा� उ� प�रप� लागू ह�ने 
�यव�था गरकेो िथयो । यसै िवषयमा २०५२।३।२८ 
को १५७ नं. को प�रप�मा स�ुमा  �िततप� खो�दा 
उ�लेख गरकेो िवदेशी म�ुा रकमको १०% भ�दा 
बढी ह�ने गरी �िततप�मा सशंोधन गदा� कूल रकमको 
१०% धरौटी िलई प�रप� सं�या १०३ ले �यव�था 
गरअेनसुार भ�सार बझुाएको �माण पेस भएपिछ 
मा� धरौटी रकम िफता� िदने भ�ने �यव�था गरी 
२०४९।९।२६ को प�रप� लागू छ भ�ने कुरा �मािणत 
भएको अव�थामा २०५३।९।८ को प�रप�मा उ�लेख 
गरकेो िव.िव.िन.फा.नं. ४ को �मािणकता यिकन गन� 
भ�सार अिधकृतको अ�ाविधक द�तखत नमनुा 
ब�कह�मा भ�सार काया�लयले अिनवाय��पमा उपल�ध 
गराउन ुपन� भनी २०५०।१०।२० को प�रप� अिनवाय� 



नेपाल कानून पि�का, २०७५, वैशाख

18

पालना गन� �यव�था भएको हो । तसथ� त�काल कायम 
नै नरहेको २०५०।१०।२० को प�रप� उ�लङ्घन 
गरकेो भनी मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको िवशेष 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
स�मािनत अदालतको फैसला नेपाल सरकार िव�� 
राजे�� डागँीसमेत भएको (ने.का.प. २०६७ अङ्क 
९ िनण�य नं. ८४६५), अिनलकुमार भ�डारी िव�� 
नेपाल सरकार भएको २०६४-CR-०४२४ समेतका 
अ�य १० थान फैसलामा स�मािनत अदालतबाट 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसगँ बािझएकाले उ� 
फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)
(ख) अनसुार पनुरावलोकन गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �ीकृ�ण ��ेको यस अदालतमा 
परकेो पुनरावलोकनको िनवेदन ।  

यसमा यसै लगाउको ०६९-RV-
०२२० �ीकृ�ण �े� िव�� नेपाल सरकार भएको 
अि�तयार द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो भ�ने म�ुामा 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान ह�ने गरी आज यसै 
इजलासबाट आदेश भएको र ��ततु म�ुा सोही ०६९-
RV-०२२० को अि�तयार द�ुपयोग गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने म�ुासगँ अ�तर�भावी रहेको दिेखदँा ��ततु 
म�ुामा पिन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�नेसमेत यस 
अदालतको िमित २०७१।७।२८ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�को तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी िहरा र�ेमीले िव.िव.िन.फा.नं. ४ का 
स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कबाट जारी प�रप�को 
पालना नभएको भ�ने िवषय समावेश भएको नेपाल 
सरकार िव�� राजे�� डागँीसमेत भएको म�ुा (ने.
का.प. २०६७ अङ्क ९ प.ृ १५८० िन.नं. ८४६५) 
मा स�मािनत अदालतबाट �या�या भई राजे�� डागँीले 

सफाइ पाउने गरी फैसला भएको अव�थामा सोही 
हैिसयत रहेका र सोही िवषयव�त ु समावेश भएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदकलाई सजाय गनु�  उ� म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न जा�छ । 
वािण�य ब�कका कम�चारी रहेका पनुरावेदक �ितवादी 
िव�� २% धरौटी रकम िफता� गरकेो स�ब�धमा मा�ै 
चाज� ग�रएको छ । िमित २०५२।१०।२० मा नेपाल 
रा�� ब�कले प�रप� जारी गरी भ�सार अिधकृतह�को 
द�तखत नमनुा �ा� भएपिछ उ� द�तखत यिकन 
गरी धरौटी िफता� गन� िनद�शन िदएकोमा सोअनसुारको 
द�तखत नमनुा भ�सार काया�लयबाट ब�कमा �ा� ह�न 
नसकेकोले उ� प�रप� काया��वयनमा नआएको भ�ने 
नेपाल रा�� ब�कको िमित २०५३।९।८ प�रप�बाट पिु� 
भइरहेको अव�थामा ब�कका कम�चारीले डे टु डे काय� 
गदा� पैसा िकन िफता� िदइस ्भ�न िम�दनै । २०५२ 
सालमा एल.सी. खोिलएको ह�दँा २०५३ सालमा जारी 
ग�रएको प�रप� अवल�बन नगरकेो भनी दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े� वािण�य 
ब�क शाखा काया�लय, बाने�रको �व�धक रहेका र सो 
ब�कसगँ िनयिमत �पमा काम ग�ररहेको पाट�लाई असल 
िनयतले एल.सी. कारोबार गन� िदएको, उ� काम गदा� 
िलन ुखान ुगरेको भ�ने पिु� ह�न नसकेको र पनुरावेदक 
�ितवादीले िनयिमत �पमा भई आएका काय�लाई 
िनर�तरता िदएको एवं २ �ितशत धरौटी िफता� गदा� 
दूिषत भावनाले �े�रत भई गरेको भ�ने कहीकँतैबाट 
पिु� ह�न नसकेको ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीलाई दोषी 
ठहर गरी भएको िवशेष अदालतको फैसला सदर गरकेो 
स�मािनत अदालतको सयं�ु इजलासको फैसला बदर 
गरी सफाइ ह�नपुन� भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान् 
उप�यायािधव�ा�य �ी �ान�साद भषुाल तथा �ी 
ह�रशंकर �वालीले पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो 
पद जवाफदेहीपूण� पद नभएको भनी िजिकर िलन 
नसकेका एवं नेपाल रा�� ब�कबाट िवदेशी िविनमय 
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स�ब�धमा जारी गरेको प�रप�िवपरीत काय� गरी 
भ�सार काया�लयको छाप द�तखतसमेत निभडाई 
बद ्िनयत राखी एल.सी. अनसुारका सामान आयात 
नै नभएको अव�थामा धरौटी रकमसमेत िफता� िदई 
एल.सी. अनसुारका सामान आयात गदा� �ा� ह�ने 
राज�वमा हािन प�ुयाउने काय�मा स�रक भई अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेा ह�दँा �ितवादी �ीकृ�ण 
�े�लाई दोषी ठहर गरी भएको िवशेष अदालतको 
फैसला सदर गरी भएको स�मािनत अदालतको संय�ु 
इजलासको फैसला सदर ह�नपुन� भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

उि�लिखत बहस सनुी िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन र 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने हो, होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह�ले 
पिव�ा इ�पे�स फम�ले हङकङबाट क��यटुर पाट�स, 
फोटोकपी मेिसन र �यानेिसन नेिभ एस.बी.एल. 
सामानह� आयात गन� भनी िविभ�न िमितमा एल.सी. 
खोली अमे�रक� डलर १०,७१,६८०।– उ� फम�लाई 
भ�ुानी िदएकोमा सो एल.सी. बमोिजमका सामान 
आयात नै नगरी सामान आयात गरकेो भ�ने देखाई 
भ�सार अिधकृतको न�कली सिहछाप लगाई िव.िव.
िन.फा.नं. ४ पेस गरकेो र सो फारामको सिहछाप 
यिकन नै नगरी धरौटीमा रिखएको २% रकम सो 
फम�का �ोपाइटर �ितवादी रामबहादरु �े�लाई भ�ुानी 
िदएको भनी रामबहादरु �े�समेत र आन�दकुमार 
अ�वालको हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ८ एवं २९ बमोिजम र �ितवादीह� �ीकृ�ण 
�े�ठ, महे��भ� �धानाङ्ग र राम�साद राई ब�कका 
कम�चारी भई सो एल.सी. खो�न र न�कली सिहछाप 
भएको िव.िव.िन.को आधारमा धरौटी रकम िफता� 
िदने काय�मा संल�न रहेको भनी िनजह�उपर ऐ. दफा 

७(२) र २९ बमोिजम सजायको अिभयोग दाबी रहेको 
पाइ�छ । �ितवादीह� आन�दकुमार अ�वाल र 
राम�साद राईलाई सफाइ िदने र रामबहादरु �े�लाई 
कसरुदार ठहर गरी त�कालीन ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोिजम �ितवादी 
रामबहादरु �े�बाट िबगो असलु गरी ऐ. ऐनको दफा 
८ र २९ बमोिजम �. २९,०७,०००।- ज�रवाना गन� 
एवं �ितवादी �ीकृ�ण �े� र महे��भ� �धानाङ्गलाई 
ऐ. ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोिजम जनही �. 
५०००।- का दरले ज�रवाना गन� गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट भएको फैसलाउपर �ितवादी �ीकृ�ण 
�े�को यस अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िवशेष अदालत, 
काठमाड�को फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई पनुरावलोकनका लािग 
पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले िदएको िनवेदनमा 
िन�सा �दान भई ��ततु म�ुा इजलाससम� पेस ह�न 
आएको पाइयो । 

३. एल.सी. खो�दा राखेको २% रकम िफता� 
िदने स�ब�धमा एल.सी. खोिलएको समयमा िमित 
२०४९।९।२६ मा रा�� ब�कबाट जारी प�रप� नं. १०३ 
नै लागू रही िमित २०५०।१०।२० को प�रप� नं. 
१२८ मा भएको �यव�था लागू नभएको भ�ने कुरा िमित 
२०५३।९।८ मा नेपाल रा�� ब�कबाट जारी प�रप�बाटै 
��ट भएको अव�थामा २०५२ सालमै भएको काय�मा 
िमित २०५३।९।८ को प�रप�को पालना नगरकेो भ�ने 
अथ� गरी कसरुदार ठहर गरी भएको फैसला स�मािनत 
अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
आधारमा �िुटपूण� रहेको ह�दँा स�मािनत अदालतबाट 
भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको 
म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइ�छ ।

४. पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े� 
�ब�धक रहेको समयमा राि��य वािण�य ब�क शाखा 
काया�लय बाने�रबाट एल.सी. नं. ३०/९१, ३१/२७ 
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र ३१/२८ का �िततप�ह� खोली कूल अमे�रक� 
डलर १०,७१,६८०। िवदेशी म�ुा रामबहादरु 
�े�को नाममा दता� भएको पिव�ा इ�पे�स नामको 
फम�लाई भ�ुानी गएको कुरामा िववाद देिखएन । 
उि�लिखत �िततप�ह�बाट िवदेशी म�ुाको भ�ुानी 
िददँा रािखएको २% रकम सामान आयात नै नगरी 
पनुरावेदक �ितवादीले उ� फम�लाई िफता� िदएको 
काय� गैरकानूनी भएको भ�ने म�ुय अिभयोग दाबी 
रहेको पाइ�छ । एल.सी. खो�दा राखेको धरौटी रकम 
िफता� िदनेस�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कबाट िमित 
२०५०।१०।२० मा जारी भएको प�रप� नं. १२८ को 
दफा ४ ले िनधा�रण गरकेो �यव�थाको उ�लङ्घन गरी 
भ�सार अिधकृत र भ�सार काया�लयको द�तखत र 
छाप यिकन नगरी निभडाई हचवुाको भरमा न�कली 
छाप द�तखत �योग गरी पेस गरकेो िव.िव.िन.फा.नं. ४ 
का आधारमा धरौटी रकम िफता� िदई उ�बमोिजमका 
सामान आयात गदा�  �ा� ह�ने भ�सार, राज�वसमेतमा 
हािन नो�सानी प�ुयाएको भ�ने वादी दाबी रहेको 
पाइयो । उ� एल.सी.बाट भ�ुानी भएको िवदेशी 
म�ुाको २%  बराबरको धरौटी रकम पिव�ा इ�पे�सका 
�ोपाइटर रहेका रामबहादरु �े�लाई िफता� िदएको 
भ�नेमा िववाद दिेखएन ।  

५. एल.सी. खो�ने र �य�तो एल.सी. माफ� त 
िवदशेबाट सामान आयात गन� स�ब�धमा ब�कले २% 
रकम धरौटी रा�ने र �य�तो एल.सी. बमोिजमका 
सामानह� नेपालमा आयात भएपिछ �य�तो धरौटी 
रकम िफता� पाउन िव.िव.िन.फा.नं. ४ भरी सो फाराममा 
भ�सार अिधकृतको द�तखत र भ�सार काया�लयको 
छाप लगाई स�बि�धत ब�कमा उ� फाराम पेस भएपिछ 
�य�तो द�तखत एवं छापको आिधका�रकता यिकन 
गरी स�बि�धत ब�कले धरौटी रकम िफता� िदनपुन� 
भनी रा�� ब�कबाट िनद�शन जारी भएको भ�नेमा पिन 
िववाद देिखएन । सो धरौटी रकम िफता� गदा� नेपाल 
रा�� ब�कबाट िनधा�रण ग�रएका नीित एवं िनद�शनको 

प�रपालना गनु�  ब�कका कम�चारीको दािय�व हो । 
कुनै पिन वािण�य ब�कबाट एल.सी. खो�दा सोको 
अिधकतम सीमा एवं सोको �ि�यालगायत धरौटी 
रकम िफता� गदा� स�बि�धत वािण�य ब�कह�ले 
अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� सत�ह� उ�लेख 
गरी िविभ�न िमितमा नेपाल रा�� ब�कबाट िविभ�न 
प�रप�ह� जारी भएको देिखदँा सव��थम नेपाल रा�� 
ब�कबाट एल.सी. कारोबारको स�ब�धमा जारी भएका 
प�रप� एवं िनद�शनह�को बारमेा हेनु�  सा�दिभ�क ह�ने 
देिख�छ । सो स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कले दहेायका 
िमितमा देहायबमोिजमको िनद�शन जारी गरकेो पाइयोः

(१) एल.सी.को कारोबार स�ब�धमा िमित 
२०४९।९।२६ मा नेपाल रा�� ब�कबाट 
जारी भएको इ.�ा. प�रप� नं. १०३ को 
�करण ५ मा - िव.िव.िन.फा.नं. ४ को 
दो�ो �ित भ�सार काया�लयबाट �मािणत 
गराई स�बि�धत ब�कमा िफता� नबझुाएस�म 
डकुमे�टमा उि�लिखत रकमको २% ले ह�ने 
रकम स�बि�धत आयातकता�बाट धरौटीको 
�पमा िलई रा�न ुपन�,

(२) िमित २०५०।१०।२० मा जारी भएको 
इ.�ा. प�रप� स�ंया १२८ को �करण 
४ मा द�तखत गन� अिधकार�ा� भ�सार 
अिधकृतह�को द�तखत नमनुा �ा� भएपिछ 
उ� द�तखत यिकन गरी धरौटी िफता� गन�,

(३) िमित २०५२।३।२८ मा जारी भएको 
इ.�ा. प�रप� नं. १५७ को �करण (क) मा 
�िततप� खो�दा उ�लेख ग�रएको प�रव�य� 
िवदेशी म�ुा रकमभ�दा १० �ितशत बढी 
ह�ने गरी उ� �िततप� संशोधन गदा� यसरी 
विृ� भएको रकमसिहत कूल १० �ितशतको 
िहसाबले धरौटी िलई यस िवभागको िमित 
२०४९।९।२६ को इ.�ा. प�रप� सं�या 
१०३ ले �यव�था गरअेनसुार पैठारीको लािग 
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वािण�य ब�कह�ले िन�काशन गन� �माणप� 
जारी गन� र उ� सामानह� भ�सार छुटाएको 
�माण पेस भएपिछ मा� धरौटी रकम िफता� 
गन�,

(४) िमित २०५२।४।१६ मा जारी भएको इ.�ा. 
प�रप� नं. २६० मा िमित २०४९।९।२६ को 
प�रप� सं�या १०३ र २०५२।३।२७ को 
प�रप� सं�या १५७ ले गरकेो �यव�थाह�मा 
देहायबमोिजम प�रवत�न / सशंोधन गरी िमित 
२०५२।४।१७ देिख लागू ह�ने भनी देहाय 
(३) को (क) मा – भ�सार सामानह� नेपाल 
िभि�एको �माण �व�प हाल �चिलत 
�यव�थाअनसुार नै िव.िव.िन.फा.नं. ४ 
लाई भ�सार काया�लयबाट �मािणत गराई 
आयातकता�ले ब�कमा पेस गनु�पन� । यसरी 
पेस गदा� स�बि�धत ��ापनप� र राज�व 
बझुाएबापतको रिसदको फोटोकपी पिन पेस 
गनु�पन� । तर यो �यव�था ह�नभु�दा अगावै 
खोिलएका �िततप�ह�को हकमा �िततप� 
वा िवदशेी म�ुाको भ�ुानी गदा� इ.�ा. प�रप� 
सं�या १५७ ले गरकेो �यव�थाबमोिजम नै 
गनु�पन�,

(५) िमित २०५३।९।८ मा जारी भएको 
प�रप�को दफा १५(क) मा स�बि�धत 
भ�सार काया�लयबाट िफता� �ा� भएको 
िव.िव.िन.फा.नं. ४ को �मािणकता यिकन 
गन� भ�सार अिधकृतह�को अ�ाविधक 
द�तखत नमनुा ब�कह�मा भ�सार 
काया�लयले अिनवाय� �पमा उपल�ध गराउन ु
पन�, (ख) मा ब�कह�ले जारी गन� िव.िव.
िन.फा.नं. ४ को �मािणकता यिकन गन� ब�क 
अिधकृतह�को अ�ाविधक द�तखत नमनुा 
भ�सार काया�लयह�मा ब�कह�ले अिनवाय� 
�पमा उपल�ध गराउन ुपन� । 

६. उि�लिखत प�रप�को स�दभ�मा हेदा� 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े� 
शाखा �ब�धक रहेको राि��य वािण�य ब�क बाने�र 
शाखाबाट एल.सी. नं. ३०/९१, ३१/२७ र ३१/२८ 
का �िततप�ह� िमित २७।७।१९९५ िभ� खोलेको 
देिख�छ । उ� �िततप�ह� खोली कूल अमे�रक� 
डलर १०,७१,६८०। िवदेशी म�ुा रामबहादरु �े�को 
नाममा दता� भएको पिव�ा इ�पे�स नामको फम�लाई 
भ�ुानी िददँा रािखएको २% (�. २९,०७,०००।) 
रकम सामान आयात ग�रसकेको भ�ने िव.िव.िन.फा.
नं. ४ मा भ�सार अिधकृतको द�तखत एवं भ�सार 
काया�लयको छापसमेत लगाई कागजात पेस गरी गराई 
िफता� िदएको देिख�छ । उ� एल.सी.ह� खो�दा र 
धरौटी रकम िफता� गदा�को समयमा िव.िव.िन.फा.नं. ४ 
मा द�तखत गन� भ�सार अिधकृतको द�तखत यिकन 
गन�का लािग भ�सार अिधकृतह�को द�तखत नमनुा 
ब�कमा उपल�ध नभएकोले िभडाएर हेन� नसकेको 
र नेपाल रा�� ब�कको नीित तथा िनद�शनअनसुार नै 
उ� कागजातमा लागेको छाप र द�तखत सरसत� 
हेदा�  ठीकै लागेकोले धरौटी रकम िफता� गरकेो हो भ�ने 
पनुरावेदकको बयानबाट ख�ुन आएको पाइयो । 

७. २०५३।९।८ मा मा�ै िव.िव.िन.फा.नं. 
४ को �मािणकता यिकन गन� भ�सार अिधकृतह�को 
अ�ाविधक द�तखत नमनुा ब�कह�मा भ�सार 
काया�लयले अिनवाय� �पमा उपल�ध गराउन ुपन� भ�ने 
�यव�था गरकेोले सो समयभ�दा अगािड अिनवाय� 
नभएको �यव�थालाई पिछ भएको प�रप�अनसुारको 
काम नभएको भनी सजाय गन� िम�दैन भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर रहेको स�दभ�मा हेदा� 
भ�सार अिधकृतको द�तखत नमनुा �ा� भएपिछ 
उ� द�तखत यिकन गरी धरौटी िफता� गनु�पन� भनी 
िमित २०५०।१०।२० को प�रप� नं. १२८ मा नेपाल 
रा�� ब�कबाट प�रप� भएको पाइ�छ । िव.िव.िन.फा.
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नं. ४ मा भएको भ�सार अिधकृतको द�तखत एव ं
भ�सार काया�लयको छाप स�कली हो भ�ने यिकन 
नभएस�म धरौटी रकम िफता� गन� निम�ने गरी २०५० 
सालमा नै रा�� ब�कबाट प�रप� भइसकेको  दिेखदँा 
२०५२ सालमा भएको एल.सी. कारोबारको धरौटी 
रकम िफता� गदा� सो �यव�थाको अनशुरण गनु�पन� नै 
देिखयो । उ� प�रप�मा द�तखत यिकन गन� भनी 
भएको �यव�थालाई ब�कसम� पेस भएको िव.िव.िन.फा.
नं. ४ मा भएको भ�सार अिधकृतको द�तखत सरसत� 
हेन� भ�ने मा� अथ� गन� निम�ने भई सो द�तखतको 
आिधका�रकता र िव�सनीयतासमेत बझुी स� े िकत� 
छुट्याई यिकन गनु�पन� भ�ने अथ� गनु�पन� दिेखदँा 
ब�कमा भ�सार अिधकृतको द�तखत नमनुा नभएकोले 
िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा भएको भ�सार अिधकृतको 
द�तखत सरसत� हेदा� ठीकै लागेको आधारमा धरौटी 
रकम िफता� गरकेो  भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
िजिकर कानूनस�मत मा�न िमलेन । व�तुतः िमित 
२०५३।९।८ मा रा�� ब�कबाट भएको प�रप� यसअिघ 
भएका प�रप�कै िनर�तरता र प�रपूरकको �पमा 
भएको र सो िमित २०५३।९।८ मा भएको प�रप�भ�दा 
अिघका प�रप�ले समेत भ�सार काया�लयको छाप र 
भ�सार अिधकृतको द�तखत यिकन गररे मा� धरौटी 
रकम िफता� गनु�पन� प�रप� भइरहेको प�र�े�यमा 
िमित २०५३।९।८ को प�रप�भ�दा अिघका भ�सार 
काया�लयको छाप र भ�सार अिधकृतको द�तखत 
यिकन गन� नपन�, न�कली स�कली छुट्याउनै नपन�, 
जे ज�तो भए पिन �य�तो छाप र द�तखत भएको 
कागजात पेस गरपेिछ धरौटी रकम िफता� गनु�पन� भ�न ु
रा�� ब�कबाट िमित २०५३।९।८ अिघका प�रप�को 
�भावका�रता �वीकार नगनु�  र �यसको अवमू�यन गनु�  
ह�न जा�छ ।  

८. िववािदत धरौटी रकम िफता� गदा�को 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े� राि��य 
वािण�य ब�क बाने�र शाखामा �ब�धक रहेको भ�ने 

देिखदँा आफूकहा ँ आएका िवभागीय प�रप�ह�को 
जानकारी रा�न ु पन� कत��य भएका �यि� नै 
देिख�छन् । िवभागीय प�रप� जारी भएपिछ 
�य�ता प�रप�ह�को पूण��पमा प�रपालना गन� 
गराउने पनुरावेदक �ितवादीको पदीय दािय�व एवं 
िज�मेवारीिभ�कै काय� पन� देिख�छ । िवभागीय 
िनण�यह� काया��वयन गन� गराउने िज�मेवारी भएको 
पनुरावेदक �ितवादीले नेपाल रा�� ब�कबाट िव.िव.
िन.फा.नं. ४ मा भएको भ�सार अिधकृतको द�तखत 
एवं भ�सार काया�लयको छाप यिकन गररे मा� धरौटी 
रकम िफता� गनु�  गराउन ु पन� भनी �प��पमा गरकेो 
िनद�शनिवपरीत गई उ� द�तखत एवं छाप यिकन नै 
नगरी धरौटी रकम िफता� गरकेो भ�ने �ितवादीम�येका 
पिव�ा इ�पे�सका �ोपाइटर रामबहादरु �े�ले पेस 
गरकेो िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा लगाइएको भ�सार 
अिधकृतको द�तखत एवं छापसमेत िकत� रहेको 
भनी िवशेष�ले िदएको रायबाट पिु� भएको पाइयो । 
वािण�य ब�कले एल.सी. खो�दा राखेको धरौटी रकम 
उ� एल.सी. अनसुारको स�बि�धत पाट�ले सामान 
आयात गरकेो अव�थामा मा� िफता� िदन िम�नेमा 
स�बि�धत पाट�ले सामान आयात नै नगरी सामान 
आयात गरकेो भनी भ�सार अिधकृतको िकत� द�तखत 
एवं छाप लगाई पेस गरकेो िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा 
भएको द�तखत एव ं छापको आिधका�रकता यिकन 
नै नगरी एल.सी. खो�दा राखेको २% धरौटीको रकम 
स�बि�धत पाट�लाई िफता�  िदएको देिख�छ । 

९. नेपाल सरकार िव�� राजे�� डागँीसमेत 
भएको (ने.का.प.२०६७ अङ्क ९ प.ृ १५८० िन.नं. 
८४६५) को म�ुामा �ितवादीह� िमली �िततत� 
खोली सो �िततप�मा उि�लिखत सत�बमोिजम 
सामान आयात नगरी िवदेशी म�ुाको िहनािमना गरमेा 
उ� काय� ��ाचारज�य काय� ह�ने भनेर ऐनले प�रभाषा 
गरी �य�तो काय�लाई कसरुज�य काय�मा नराखेको र 
�िततप�बमोिजम सामान आयात नगरी िवदेशी म�ुाको 
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अपचलन गन� काय� ��ाचारज�य कसरुअ�तग�त 
पद�छ भनी उ�लेख नगरकेो ह�दँा सो काय� गन� 
�ितवादीह�लाई ��ाचार गरकेो ठहराई सजाय गन� 
निम�ने एवं �िततप� कारोबार जिहले पिन िलखत 
कागजह� हेरी कागजकै आधारमा प�सगँ स�ब�ध 
कायम गन� देिखएको ह�दँा �िततप�बमोिजमको सामान 
रीतपूव�क िभि�एको भ�ने भ�सार काया�लयको प� �ा� 
गरपेिछ ब�कले सोका अलावा व�तहु� नै जाचँ पड्ताल 
गररे धरौटी िफता�  िदनपुन� भ�न निम�ने भनी �या�या 
भएको पाइयो । 

१०. �िततप� कारोबार कागजातकै आधारमा 
ग�रने कारोबार भए पिन सो कारोबार गदा� वािण�य 
ब�कह�ले अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� गरी नेपाल 
रा�� ब�कले िनधा�रण गरकेो नीित, िनयम, प�रप�को 
पालना गनु�  नपन� गरी �या�या र िववेचना गन� �यायको 
�ि�कोणबाट िम�ने ह�दँैन । कागज वा डकुमे�टको 
आधारमा ग�रने कारोबारलाई �यवि�थत बनाउनका 
लािग नै नेपाल रा�� ब�कले ब�िकङ नीित एव ं िनद�शन 
जारी गरकेो ह��छ । �िततप�मा उि�लिखत सत�को 
पालना नगरकेो कारणबाट िवदेशी म�ुाको कारोबार 
गदा� नेपाल सरकारलाई �ा� ह�नपुन� राज�वलगायतको 
रकम �ा� नभई नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी 
ह�न गएमा �य�तो काय�लाई ��ाचारज�य काय� मा�न ु
पन� र �य�तो काय�मा संल�न रा��सेवकलगायतका 
�यि�ह� कानूनको दायरािभ� पन� नै देिख�छ । 
जहासँ�म ब�कका कम�चारीह�ले �िततप�बमोिजमका 
सामान रीतपूव�क िभि�एको भ�ने भ�सार काया�लयको 
प� �ा� गरपेिछ ब�कले व�तुह� नै जाचँ पड्ताल गररे 
धरौटी िफता� िदनपुन� भ�न निम�ने भ�ने पूव� निजर 
िस�ा�त रहेको स�दभ�मा हेदा� ब�कका कम�चारीह�ले 
एल.सी. अनसुारका सामान आयात भए भएनन् भनी 
जाचँ पड्ताल गन� आधारको �पमा उ� सामान 
आयात भएको भनी भ�सार काया�लयका स�बि�धत 
अिधकृतले द�तखत गरी भ�सार काया�लयको 

छाप लागेको िव.िव.िन.फा.नं. ४ लाई नै मा�न ु पन� 
ह��छ । तर उ� िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा लागेको भ�सार 
अिधकृतको द�तखत र भ�सार काया�लयको छापको 
आिधका�रकता र स�यताको जाचँ गरी उ� द�तखत 
एवं छाप िकत� वा न�कली हो होइन भनी यिकन गन� 
दािय�व नेपाल रा�� ब�कले समय समयमा जारी गरकेो 
प�रप�समेतबाट ब�कमा काय�रत कम�चारीमा रहेको 
देिखदँा ब�कका कम�चारीले िव.िव.िन.फा.नं. ४ को 
आिधका�रकता यिकन गनु�  नपन� भनी अथ� गन� िम�ने 
देिखएन । य�तो अव�थामा उ� निजर िस�ा�तसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

११. िव.िव.िन.फा.नं. ४ मा भएको भ�सार 
अिधकृतको द�तखत एवं भ�सार काया�लयको छापको 
आिधका�रकता र स�यताको बारमेा यिकन नै नगरी 
धरौटी रकम िफता� गरेको पनुरावेदक �ितवादीको 
काय�लाई एल.सी. स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कबाट 
जारी भएका प�रप� एवं नीित िनद�शनको अधीनमा 
रही पदीय दािय�व िज�मेवारीपूण� तथा जवाफदेहीपूण� 
तवरबाट पूरा गरकेो मा�न सिकएन । �यसरी आ�नो 
पदीय दािय�व िनवा�ह गदा�  अिनवाय��पमा पालना 
गनु�पन� नीित, िनद�शन पालना नगरकेो कारणबाट 
एल.सी. कारोबार गदा� राखेको धरौटी रकम �. 
२९,०७,०००।- स�बि�धत पाट�लाई िफता� गएको 
कारणबाट सामान आयात गदा� नेपाल सरकारलाई 
�ा� ह�ने राज�व घाटा ह�न गएको देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�ले उ� धरौटीको रकम 
स�बि�धत पाट�लाई िफता� िददँा असल िनयतबाटै 
िफता� िदएका ह�न् भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदक 
�ितवादीको सो काय�लाई बद ्िनयतपूव�क गरकेो काय� नै 
मा�न ुपन� देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीले एल.सी. को 
कारोबार गदा� वािण�य ब�कह�ले पालना गनु�पन� सत� 
स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कले िमित २०५०।१०।२० 
मा जारी गरकेो प�रप� नं. १२८ मा उ�लेख गरकेो 
िनद�शनको पूण� र बा�या�मक�पमा पालना नगरी 
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ब�िकङ नीित िनयमको बिख�लापपूण� काय� गरकेो नै 
देिखदँा पनुरावलोकनको िन�सा �दान गदा�  िलइएको 
निजर िस�ा�त र आधार कारणसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

१२. अतः मािथ िववेिचत त�य, �यव�था 
एवं �माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले 
एल.सी.को कारोबार गन� स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कले 
जारी गरकेो ब�िकङ नीित, िनयम तथा प�रप�समेतको 
बिख�लापपूण� काय� गरी सामान आयात गरपेिछ िफता� 
िदनपुन� धरौटी रकम सामान आयात नै नगरी तयार 
गरकेो गलत िलखतका आधारमा िफता� िदएको दिेखदँा 
त�काल ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) 
को कसरुमा ऐ. दफा ७(२) र २९(२) बमोिजम िनजलाई 
�. ५०००।- (पाचँ हजार) ज�रवाना गन� गरकेो िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६४।३।१२ को 
फैसलालाई सदर गन� गरी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै अि�तयारको 
द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो म�ुामा यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६८।५।२८ मा म.ुनं. 
२०६४-CR-०४३५, २०६४-CR-०४४५, २०६४-
CR-०४३०, २०६४-CR-०४५२, २०६४-CR-
०४५०, २०६४-CR-०४२४, २०६४-CR-०४४८, 
२०६४-CR-०४२८, २०६४-CR-०४३३, २०६४-
CR-०४४४, २०६४-CR-०४३१, २०६४-CR-
०४५३, २०६४-CR-०४५१ र २०६४-CR-
०४३६ समेतका म�ुामा अिधकृतको सिहछापसगँ 
�िततप� खो�ने �यि�ले पेस गरकेो ��ापनप�मा 
लागेको सिहछाप िभडाउन स�ने ि�थित नदिेखएको 
र भ�सार अिधकृतको सिहछाप शंका�पद दिेखएको 
अव�थामा थप अनसु�धान गन�स�ने भए तापिन सो 
अव�था दिेखन नआएकोमा यी �ितवादीह�ले म�ुय 
�ितवादीसगँ िमली गैरकानूनी लाभ िलने िहसाबले 
न�कली कागजात जानीजानी �हण गरकेो र पाट�ले 

ब�कमा �िततप� खो�दा धरौटी राखेको २ �ितशत 
रकम िफता� िदएको भ�ने त�य �थािपत ह�नसकेको 
अव�था िमिसलबाट नदिेखएको साथै धरौटी रकम 
िफता� िदने स�ब�धमा �ितवादीह�सगँ ब�कमा 
काय�रत कम�चारीह�ले यो यित रकम िलन ु खान ु
गरी ब�कलाई आिथ�क�पमा हािन नो�सानी प�ुयाई 
आफूह�लाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाएको भ�ने कुरा 
�मािणत ह�नसकेको नदिेखई सामा�य मानवीय �िुट 
वा सझुबझुको �योगको ��लाई िलएर �ितवादीह�ले 
बद ्िनयतपूव�क काम गरकेो भ�न �यायोिचत नह�ने भनी 
ग�रएको �या�या र िस�ा�त कायम रहन नस�ने गरी 
ओभर�ल (Overrule) ग�रएको छ । ��तुत म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू । 

उपयु�� रायमा हा�ो सहमित छ ।
�या.सारदा�साद िघिमरे
�या.िव��भर�साद �े�

उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते  रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

फैसला िमित : २०७४।२।८

म�ुाः अि�तयारको द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो ।

०७१-NF-०००६
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला,काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २७ �यौडटोल 
ब�ने राि��य वािण�य ब�क बाने�र शाखा 
काया�लयका त�कालीन �ब�धक �ीकृ�ण �े�

िव��
��यथ� / वादी : तीथ�राज शमा�को �ितवेदनले नेपाल 

सरकार

 § िमित २०४८।१२।३० को प�रप�ले 
एल.सी. कारोबार डकुमे�टको आधारमा 
ह�ने कारोबार भएको र अ�य ऋण लगानी 
गदा� ज�तो एल.सी. बाट लगानी गदा� 
मािज�न राखेपिछ सरु�ण िलन नपन� भनी 
�यव�था गरकेो नभई एल.सी. खो�दा 
सुर�ण िलई ऋण रकम असुल ह�न े
आधार खडा गररे मा� लगानी गनु�पन� गरी 
�यव�था गरकेो र सो प�रप�ले िनर�तरता 
पाइरहकेो अव�थामा एल.सी. खो�दा 
सोअनु�प सुर�णको उिचत �यव�था 
गनु�पन� नै देिखन े। 
 § िमित २०४८।१२।३० को प�रप�ले 

एल.सी. खो�दा सरु�णबापत ब�क 
म�ुित रिसद, नपेाल सरकारको िवकास 
ऋणप�, बचतप� अथवा ब�कलाई मा�य 
ह�ने अचल स�पि� िलनुपन� भनी ��ट 
�पमा खुलाएको अव�थामा �यि�गत 
जमानीलाई मा� हरेी ऋण �वाह गरकेो 
काय�लाई ब�कले जारी गरकेो नीित िनयम, 
प�रप�को अधीनमा रही गरकेो भनी अथ� 
गन� निम�न े।

(�करण नं.६)
 § Advance on credit सिुवधा �ाहकको 

िव�सनीयतामा भरपन� भएकाले �िततप� 
खो�दा नै सो रकम खा�न ेसुर�ण िलनुपन� 
�यव�थालाई अिनवाय� �पमा लागू गन� 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लयबाट 
प�रप� जारी भएको ह�दँा ने.का.प. २०६७ 
अङ्क ९ िनण�य नं.८४६५ को नेपाल 
सरकार िव�� राजे�� डाँगीसमते भएको 
म�ुामा “ब�कबाट ऋण लगानी गदा� सो ऋण 
सावाँ �याजसिहत उठ्न स�छ वा स�दैन 
भ�ने स�दभ�मा ऋणीको हैिसयत, �याित 
ह�ेरनु उपयु� ह�न े भए पिन शत�ितशत 
मािज�नमा खोिलन े�िततप�मा सो खो�ने 
क�पनी वा फम�को हैिसयत वा �मता ह�ेरनु 
आव�यक देिखँदैन । ब�कमा पूरा रकम 
ज�मा गररे �िततप� खोिलन े भएकाले 
ब�कलाई नो�सान पन�स�ने स�भावना 
नभएको अव�थामा ब�कका कम�चारीह�ले 
फम�को �मता एव ं हैिसयत जाचँ ग�ररहन 
आव�यक नपन�” भनी ग�रएको �या�या 
र िस�ा�त कायम रहन नस�ने गरी 
ओभर�ल (Overrule) ह�ने ।

(�करण नं.९)

�नण�य नं. ९९२५
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पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िहरा र�ेमी

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा�य 
�ी �ान�साद भषुाल तथा �ी ह�रशकंर �वाली

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६७, अङ्क ९, िन.नं.८४६५

स�ब� कानून :
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७

स�ु फैसला गन� �यायाधीशः 
अ�य� मा.�या. �ी भूप�वज अिधकारी
सद�य मा.�या. �ी कोमलनाथ शमा�
सद�य मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

यस अदालतको संय�ु इजसालमा फैसला गन� :
 स. �धान�यायाधीश �ी िखलराज र�ेमी
 माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

आदेश
�या. दीपककुमार काक� : सव��च 

अदालतको िमित २०६८।१०।२५ को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को ख�ड 
(ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेन� िन�सा �दान भई 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एव ंठहर 
यस�कार छः-

नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोगको 
नाममा �यूिज�या�डबाट ऊन आयात गन� रा.वा.ब�क, 
बाने�र शाखाबाट एल.सी. ३१।६८४, ३१।६८५ 
खोली दोहोरो भ�ुानीसमेत गरी रा.वा.ब�कको City 
Bank New York ि�थत खातामा खच� गरी Indian 
Overseas Bank तथा Madras Export Bill 
हङकङको अस�बि�धत पाट� Mandy Tsang and 
Co. लाई ज�मा यू.एस. डलर ५,१९,२२९।६८ िबना 
आधार भ�ुानी िदएको र सोम�ये अमे�रक� डलर 
४,०९,२१०।०८ िफता� �ा�त ह�न आए पिन एल.सी. नं. 

३१।६८५ समेतको अमे�रक� डलर १,१०,०१९।६० 
��टाचार गरी ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुयाएको भ�ने 
नेपाल रा�� ब�क, िनरी�ण तथा सपुरीवे�ण िवभागको 
िमित २०५७।२।९ को प�सिहत अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा लेखी आएकोले आयोगबाट 
अनसु�धान कारबाही स�ु ग�रएको ।

एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ समेत 
सोधनी भई देखाइएका एल.सी. मेर ै काया�लयमा 
मबाट खोलेको हो । एल.सी. ३१।६८४, ३१।६८५ 
मा द�तखत नभएको स�ब�धमा िभडभाडले छुटेको 
ह�न स�छ । शाखालाई �ा�त ७० लाखको सीमाभ�दा 
बढीको एल.सी. खोिलएकोमा �चलनअनसुार 
समथ�नका लािग के��ीय काया�लयमा लेखी पठाएको 
िथए ँ। पूराना �ाहक भएमा ते�ो �यि�को जमानी िलने 
�चलन छैन, तर सोधनी भएका �िततप�ह�को हकमा 
नया ँ उ�ोग भएकोले �िति�ठत �ाहक आन�दकुमार 
अ�वालको �यि�गत जमानी िलई खोलेको हो, 
िनजलाई �यि�गत जमानत िलएको कागज फाइलमा 
देिखएन । आव�यक परमेा फोटोकपी पेस गन� 
स�छु । �िततप� खो�न, नेगोिसयट गन� स�बि�धत 
ब�कबाट कागजात �ा�त भएप�चात् बाकँ� एल.सी. 
३१।६८५ समेतको लािग भ�ुानी भएको अमे�रक� 
डलर भ�ुानी गन� �यव�था गछु�  भनी जमानी िदने 
�यि�ले ब�कमा स�पक�  ग�ररहेका छन् । एल.सी.को 
रकम हङकङमा भ�ुानी भएको स�ब�धमा एल.सी. 
खो�दा Third Party document is acceptable 
भ�ने सत� रहेको ह�दँा हङकङ Mandy Tsang ले 
Indian Overseas Bank बाट Negotiation गरकेो 
ह�नपुछ�  । उ� एल.सी. खो�दा र भ�ुानी िददँा मैले 
ब�कको िहत िचताई नै गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी �ीकृ�ण ��ेठले अनुस�धानको �ममा 
गरकेो बयान ।

एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ को 
एल.सी. खोिलसकेपिछ कागजातह�मा मैले द�तखत 
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गरकेो ह� ँ । एल.सी. �वीकृित �ब�धकबाट भएको हो । 
३१।६८४, ३१।६८५ को चलानी प�मा मैलेसमेत सही 
गरकेो र स�बि�धत ब�कमा पठाएको हो । एल.सी. खो�दा 
�ाहकले Third Party Doc. Acceptable उ�लेख 
गरी खोलेको ह�दँा Third Party को लािग �यूिज�या�ड 
नभई Indian Overseas Bank, Hong Kong बाट 
भएको ह�नपुछ�  । ७० लाखभ�दा बढीको एल.सी. खोली 
समथ�नका लािग के��ीय काया�लयमा लेखी पठाएको 
प�को �ितिलिप यसैसाथ पेस गरकेो छु । आन�दकुमार 
अ�वाललाई जमानी िलएको कागज फाइलमै िथयो । 
हाल उ� कागजात फाइलबाट कसले हटायो थाहा 
भएन । Indian Overseas Bank बाट आएको Bill 
of Exchange का अित�र� पेिकङ्ग िल�ट, िवल 
अफ लेिडङ्ग आिद स�बि�धत फाइलमा नै ह�नपुन� 
हो । एल.सी. नं. ३१।६८५ को मािज�न रकम हाल पिन 
बाकँ� नै छ, Reverse गरकेो छैन । उपयु�� एल.सी. 
खो�दा तथा दोहोरो भ�ुानी िददँा मैले कुनै आिथ�क 
लाभ िलई ��टाचार गरकेो छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी मह�े�भ� �धानाङ्गले अनुस�धानको 
�ममा गरकेो बयान ।

नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोग (एल.
सी. नं. ३१।६८५) को स�ब�धमा �यि�गत जमानी 
बसेको र उ� उ�ोगको भ�ुानी �यस उ�ोगले नगरमेा 
मैले गन�छु भनी िमित २०५५।८।११ मा रा.वा.ब�क, 
बाने�रमा पेस गरकेो िनवेदन मैले िदएको ह� ँ । िमित 
२०५३।१।२५ को �िमसरी (तमसकु) (फोटोकपी) मा 
गरकेो द�तखत मेर ै ज�तो छ, �या�चे ब�ुन नस�ने 
खालको देखे,ँ यिकनसाथ भ�न सि�दन । मैले उ� 
कागज ग�रिदएको भए मेरो �व. बबुाको िनद�शानसुार 
घरकाजमा सहयोग गरकेो नाताले सहयोगको 
िहसाबबाट ग�रिदएको ह�नपुद�छ । नारायणी ऊनी 
धागो कताई उ�ोगका �ो. नारायण ढुङ्गानालाई म 
िचि�दन । उ� उ�ोगका स�ब�धमा मलाई जानकारी 
छैन । नारायणी ऊनी धागो उ�ोगको एल.सी. नं. 

३१।६८५ को िफता� आउन बाकँ� अमे�रक� डलर 
१,१०,०१९।६० बराबरको ब�कले कायम गरकेो 
िविनमय दरबाट ह�न आउने नेपाली �पैयाँ ँ बराबरको 
धन जमानी बसी सो रकम ब�कबाट मागदाबी भएमा 
ितन� �यव�था िमलाउने छु भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी आन�दकुमार अ�वालले अनुस�धानको 
�ममा गरकेो बयान ।

नारायणी धागो कताई उ�ोग घरले ु तथा 
साना उ�ोग काया�लयमा र कर काया�लयमा दता�स�म 
गराएको ह� ँ । म िव�ाथ� भई बसेको बेला गौरादह 
िनवासी भि� काक�, अजु�नधारा िनवासी िदिलप 
राजवंशी र एकजना कालो रङ्गको �यि� (नाम 
नजानेको) आई उ� उ�ोग दता� गराएमा मलाई 
मिहनाको २५००।- रखेदेख गरबेापत तलब िदने 
र स�पूण� लगानी उ� निचनेको �यि�ले गन� भनेका 
िथए । �यसपिछ उ� उ�ोगको काम गन� र काया�लय 
खो�ने काम भएन । उ� �यि�िसत फे�र भेट पिन 
भएन । मैले उ� उ�ोगको नाममा कुनै कारोबार 
गरकैे छैन । मलाई देखाइएका एल.सी. ३१।६८४, 
३१।६८५ को िनवेदनमा गरकेो सही मेरो होइन । भि� 
काक�, िदिलप राजवंशी र उनीह�को साथमा आउने 
�यि�ले नै यी कुराह� जा�न ुपद�छ । म र मेरो बबुाले 
आन�द अ�वाल भ�ने कुनै �यि�लाई िचनेको छैन । 
उसको बबुालाई पिन िचनेको छैन, िनजलाई र िनजको 
प�रवारलाई निचनीकन कसरी �रझाउने काम गन� 
सिक�छ, मलाई थाहा भएन । मैले कसैसगँ मेरो लािग 
जमानी बसी िदनहुोस ्भनेर भनेकै छैन, कसरी आन�द 
अ�वाल जमानी बसी आफँैले सबै काम ग�यो, मलाई 
थाहा भएन । िनज आन�द अ�वाल, िदिलप राजवंशी 
र भि� काक�समेतले य�तो काम गर ेहोला । मैले गद� 
नगरकेो काममा मलाई कुनै सजाय नहोस, म िनद�ष छु 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी नारायण ढुङ्गानाले 
अनुस�धानको �ममा गरकेो बयान ।

एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ समेतका 
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एल.सी. खाम ब�दी अव�थामा स�बि�धत ठाउमँा 
पठाउन �शासन शाखामा लगेर बझुाएको ह�न स�छ । 
सोबार ेमलाई यिकन थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको 
अनसु�धानको �ममा बुिझएका िपयन भाइर�न 
महज�नले गरकेो बयान ।

िमिसल सामेल रा.वा.ब�क, बाने�र 
शाखाको �िततप� कारोबारको िवशेष िनरी�ण 
�ितवेदनस�ब�धी फाइल कागजात अ�ययन गदा� 
उ� शाखा काया�लयबाट खोिलएका एल.सी. नं. 
३१।६८४, ३१।६८५ का नारायणी ऊनी धागो 
कताई उ�ोगका नाउमँा �मशः अमे�रक� डलर 
१,२९,८८०।- सन् १९९६।५।७ (०५३।१।२५) मा 
खोिलएको, उ� दवैु एल.सी.ह�मा एक पटक अमे�रक� 
डलर २,५९,६१४।८४ भ�ुानी पठाएकोमा पनुः सोही 
अमे�रक� डलर दोहोरो भ�ुानी पठाएको, भ�ुानीसमेत 
गरी ३ वटा भ�ुानी भई अमे�रक� डलर ३,८९,२१०।- 
िफता� भएको दिेखए तापिन एल.सी. नं. ३१।६८५ 
समेतको भ�ुानी भएको यू.एस. डलर १,१०,०१९।- 
हालस�म पिन �ा�त नभई खच� ब�यौता रही रहेको 
तथा उि�लिखत एल.सी. खो�दा अि�तयारी ना�ने 
गरी �िततप� कारोबार गराएको, उ� कारोबार गदा� 
के��सगँ समथ�न माग पिन नगरकेो र के��ले समथ�न 
पिन निदएको, उ� फम�ह�सगँ स�बि�धत आव�यक 
Documents फाइलमा नभएको, Documents 
�ा�त भएपिछ मा�ै भ�ुानी िदनपुन�मा Documents 
नै नआई भ�ुानी िदएको, उ� �िततप�ह�को रकम 
New Zealand का िनया�तकता�लाई भ�ुानी पठाउन ु
पन�मा Hong Kong ि�थत Mandy Tsang and 
Company भ�ने अस�बि�धत प�लाई Hong 
Kong मा भ�ुानी पठाएको, राि��य वािण�य ब�कको 
छानिबन टोली New Zealand मा नै गई ब�ुदा 
उ� एल.सी.ह� Bank of New Zealand मा 
नपगेुको तथा एल.सी. मा उि�लिखत Beneficiary 
ले समेत आफूले �िततप� �ा�त नगरकेो र उ� 

एल.सी. स�ब�धी कागजात आफूले जारी नगरकेो भनी 
जानकारी गराएको र उ� काय�ह� �ब�धक �ीकृ�ण 
�े�ठ, व�र� सहायक महे��भ� �धानाङ्गसमेतको 
िमलेमतोमा गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल रा�� 
ब�कका म�ुय �यव�थापकसम� २०५६।१०।२१ मा 
पेस भएको �ितवेदनबाट देिख�छ ।

�ितवादी नारायण ढुङ्गानाले बयानमा 
उ�लेख गरबेमोिजम अ�ानतावश द�तखत गर ेहोलान् 
भ�ने अव�था नभएको र करकापमा सही द�तखत 
गरकेो भ�ने िनजको कथनसमेत रहे भएको नपाइदँा 
िनज नारायण ढुङ्गानाले आन�दकुमार अ�वाल 
र ब�कका कम�चारीह�को िमलोमतोमा उपयु�� 
काय� गरी गराई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन प�ुयाउने बद ्िनयतले सो 
काय� गरी ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दपा 
८ अ�तग�तको कसरु गरकेोले ब�कलाई �िततप� नं. 
३१।६८५ समेतको हालस�म पिन िफता� आउन बाकँ� 
१,१०,०१९।६० अमे�रक� डलर ��ततु म�ुा फैसला 
भई ब�कले भरी पाउने िदनमा कायम ह�ने िविनमय 
दरअनसुार िनजसमेतबाट असलुउपर गरी रा.वा.ब�क, 
बाने�र शाखालाई सोही ऐनको दफा २९(१) बमोिजम 
िदलाई भराई अमे�रक� डलरको ५,१९,२२९।६८ को 
फैसला ह�दँाको िदनको िविनमय दरअनसुारको रकम 
सोही ऐनको दफा २९(२) बमोिजम ज�रवाना गरी 
दफा ८ बमोिजम हदैस�म सजाय ग�रपाऊँ । ��ततु 
वारदातमा जमानीको �पमा मा� आन�दकुमार 
अ�वाल संल�न नरही स�पूण� काम कारबाही गन� 
�मखु लगानीकता�, योजनाकार र हता�कता�को �पमा 
रही ब�कका कम�चारीिसत िमलोमतो गरी उ�ोग दता� 
गन� गराउने, ब�कमा �िततप� खो�ने खोलाउने, 
ब�कको स�पि� अस�बि�धत ब�क र पाट�लाई भ�ुानी 
गराई आफूसमेतले �ा�त गरी सत�बमोिजम सामान 
न�याउनेसमेतको काय� गरी रा.वा.ब�क, बाने�र 
शाखालाई ५,१९,२२९।६८ अमे�रक� डलर हािन 
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नो�सानी प�ुयाई ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा ८ र २९ अ�तग�तको कसरु गरकेोले उ� 
अमे�रक� डलरम�ये, ४,०९,२१०।०८ अमे�रक� 
डलर िफता� ग�रसकेको दिेखदँा ब�कलाई �ा�त ह�न 
बाकँ� १,१०,०१९।६० अमे�रक� डलर िनजसमेतबाट 
असलुउपर गरी ��ततु म�ुामा फैसला भई ब�कले 
भरी पाउने िदनमा कायम ह�न आउने िविनमय 
दरअनसुारको रकम रा.वा.ब�क, बाने�र शाखालाई 
सोही ऐनको दफा २९(१) बमोिजम िदलाई भराई 
पाउन र पटकपटक गरी भ�ुानी पठाएको ज�मा 
५,१९,२२९।६८ अमे�रक� डलरको ह�न आउने रकम 
सोही ऐनको दफा २९(२) बमोिजम ज�रवाना गरी दफा 
८ बमोिजम सजाय ग�रपाऊँ । �ितवादीह� �ीकृ�ण 
�े�ठ, महे��भ� �धानाङ्गले उ�ोगका �ो�ाइटर 
नारायण ढुङ्गाना तथा आन�दकुमार अ�वालसगँको 
संल�नतामा �थापना र स�चालन नै नभएको उ�ोगका 
नाउमँा एल.सी. खोली ५,१९,२२९।६८ अमे�रक� 
डलर गैरकानूनी�पमा भ�ुानी िदलाई आफूसमेतलाई 
गैरकानूनी लाभ र ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी 
प�ुयाई ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) 
अ�तग�तको कसरु गरकेो त�य �ितवादी �ीकृ�ण 
�े�ठको बयान, उ� एल.सी. सगँ स�बि�धत फाइल 
कागजात, नेपाल रा�� ब�कमा सानरुाजा जोशीसमेतले 
पेस गरकेो �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�बाट देिखन आएकोले िनजह�ले 
गैरकानूनी�पमा भ�ुानी गरकेो ५,१९,२२९।६८ 
अमे�रक� डलर सोही ऐनको दफा २९(२) बमोिजम 
ज�रवाना ह�न तथा ब�कलाई गैरकानूनी हािन भएको 
१,१०,०१९।६० अमे�रक� डलर आन�दकुमार 
अ�वाल र नारायण ढुङ्गानाबाट भ�रभराउ ह�न 
नसकेमा �ितवादीह� �ीकृ�ण �े�ठ र महे��भ� 
�धानाङ्गबाट सोही ऐनको दफा २९(१) बमोिजम 
रा.वा.ब�कलाई िदलाई भराई सोही ऐनको दफा ७(२) 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 

अिभयोग प� ।
नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोगका 

�ो�ाइटर नारायण ढुङ्गानालाई बबुाले िचनेको ह�दँा धन 
जमानी बसी िदन ुभनेकोले ब�कमा िदनपुन� बाकँ� रकम 
रहेछ भने सो हदस�म ितरी िदने भनी ब�कलाई सहयोग 
गन� जमानीस�म बिसिदएको ह� ँ । उ� एल.सी.को 
कारोबारसगँ मेरो कुनै स�ब�ध छैन । मैले िनज नारायण 
ढुङ्गानालाई िचनेको छैन । �ितवेदन दाबीअनसुार 
कुनै कसरु गरकेो छैन र मैले कसरु नगरकेो ह�दँा सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी आन�दकुमार 
अ�वालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो 
बयान ।

मैले एल.सी. को �चलनबमोिजम नै िवदेशी 
ब�कले कागजात पठाई इ��वाइसमे�टमाफ� त भ�ुानी 
िदएको हो । उ� एल.सी. आन�दकुमार अ�वालको 
�यि�गत जमानीमा खोलेको ह�दँा ब�कको लेना रकम 
िनजबाट ब�कले असलुउपर गन�स�ने नै छ, मैले नीित, 
िनयमबमोिजम नै काम गरकेो ह�दँा कुनै िकिसमको 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
�ीकृ�ण ��ेठले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो 
बयान ।

मेरो नाममा दता� भएको नारायणी ऊनी 
धागो उ�ोगको नाममा भि� के.सी., जमानी ब�ने 
आन�दकुमार अ�वाल र ब�क कम�चारीह�को 
िमलेमतोमा मेरो फम�को नामबाट ��टाचार गरकेोले 
मेरो नाममा समेत उजरुी ह�नपुछ�  । मैले एल.सी. खोलेको 
छैन, कुनै रकम �ा�त गरकेो र पाट�लाई भ�ुानीसमेत 
िदएको छैन । मैले ब�कमा गई खाता खोलेको 
होइन । म आन�दकुमार अ�वाललाई िचि�दन । 
एल.सी. खो�नेस�ब�धी ब�कमा रहेको कागजातमा मेरो 
सही छैन र मैले गरकेोसमेत छैन । सो ब�कमा रहेको 
कागजातमा भएको सही भि� के.सी., आन�दकुमार 
अ�वाल तथा ब�क मेनेजरह�बाट गरकेो ह�नपुछ�  । 
िदिलप राजवंशी र भि� के.सी.ले झ�ुयाएर फम� दता� 
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गन� लगाएको हो । मैले दाबीबमोिजमको रकम खाए 
पाएको र कारोबारसमेत नगरकेो ह�दँा ितनु�  बझुाउन ु
पन� होइन । मैले कुनै ��टाचारज�य कसरु नगरकेो ह�दँा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी नारायण ढुङ्गानाले पुनरावेदन अदालत, 
पाटनमा गरकेो बयान ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �ितवादी 
नारायण ढुङ्गानालाई �. ५,००,०००।- धरौटी माग 
भएकोमा जेथा जमानी िदई तारखेमा रहेको ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �ितवादी 
आन�दकुमार अ�वालसगँ �. ४०,०००।- धरौटी माग 
भएकोमा जेथा जमानत राखेको ।

�ीकृ�ण �े�ठले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेश िव��मा सव��च अदालतमा िनवेदन 
िदई सव��च अदालतबाट सो अदातको आदेश बदर 
भई �.२०,००,०००।- धरौटी कायम भएकोमा जेथा 
जमानी िदई तारखेमा रहेको ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०५९।५।१३ को आदेशले ��तुत म�ुा िवशेष 
अदालतमा दता� ह�न आएको ।

�ितवादी नारायण ढुङ्गानाले अनसु�धान 
अिधकृतसम� र अदालतमा गरकेो बयानमा समेत 
राि��य वािण�य ब�क, बाने�र शाखामा एल.सी. खो�न 
िदएको िनवेदनमा र त�स�ब�धी अ�य कारोबारको 
लािग तयार भएका कागजह�मा गरकेो द�तखत मेरो 
होइन, मैले त�स�ब�धी कुनै कारोबार गरेको छैन भनी 
िजिकर िलएको देिखएकोले �यसतफ�  अनसु�धान 
अिधकारीले कुनै छानिबन र िन�पण गरकेो नदिेखदँा 
उ� िलखतह�मा परकेो नारायण ढुङ्गानाको द�तखत 
िनजको हो, होइन सो कुरा यिकन गन� रखेा तथा लेखा 
िवशेष�बाट जचाउन ु पन� दिेखएकोले िनज नारायण 
ढुङ्गानाको ह�ता�रको द�तखत नमनुा अदालतबाट 
नै िलई सो नमनुा द�तखत िनज �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो बयानमा परकेो िनजको ह�ता�र द�तखत र 

कर काया�लय भ�परुबाट जारी भएको िमिसल सामेल 
रहेको नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोगको नाउकँो 
आयकर दता� �माणप�मा करदाताको सही भ�ने 
महलमा रहेको िनज नारायण ढुङ्गानाको द�तखतसगँ 
रा.वा.ब�क, बाने�र शाखामा एल.सी. खो�दा नारायण 
ढुङ्गानाले िदएको िनवेदनसमेतका कागजातमा परकेो 
िनजको द�तखतसगँ आपसमा िभड्छ िभड्दैन यिकन 
गरी राय पठाइिदन ु भनी रखेा तथा लेखा िवशेष�, 
सव��च अदालतमा पठाई काय� स�प�न भई आएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िवशेष अदालतको    
आदेश ।

�ितवादी नारायण ढुङ्गानाको ह�ता�र 
िभडाइ जाचँ गराउनको लािग िनजले भ�परु कर 
काया�लयबाट द.नं. ३०।११४२, िमित २०५२।१२।१६ 
बाट आयकर �माणप� �ा�त गरी पेस गरकेो िनजको 
ह�ता�रको द�तखत भएको स�कल िनवेदनसिहतको 
फाइल भ�परु कर काया�लयबाट र �ा.फ.नं. घ.उ.का. 
१३९०।०५२।०५३ को दता� �माणप� �ा�त 
गदा� िदएको िनजको ह�ता�रको सिहछाप भएको 
िनजको स�कल िनवेदनसिहतको फाइल घरले ुतथा 
साना उ�ोग काया�लय, भ�परुबाट पठाइिदन ु भनी 
प� लेखी �ा�त भएपिछ ती फाइलह�मा भएको 
स�कल िनवेदनको द�तखतसमेतसगँ िभडाई जाचँ 
गनु� पूव� आदेशबमोिजम गरी पठाई जाचँ भई आएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िवशेष अदालतको    
आदेश ।

िवशेष अदालतको उपयु�� आदेशबमोिजम 
रखेा तथा लेखा िवशेष�बाट उ� ह�ता�र जाचँ भई 
िनजको ह�ता�रसगँ ब�कमा रहेको एल.सी. स�ब�धी 
कारोबारका कागजातसगँ िभड्दैन भ�ने राय �ा�त भई 
िमिसल सामेल रहकेो ।

�ितवादी महे��भ� �धानाङ्गले तामेल 
भएको �यादमा हािजर नभई �यादै गजुारी बसेको र 
�ितवादी आन�दकुमार अ�वालले िवशेष अदालतको 
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िमित २०६१।१२।१६ को तारखे गजुारी बसेको । 
��ततु म�ुामा ब�िकङ नीित, िनयम, िनद�शन 

र प�रप�को पालना नभएको कारण गलत िलखतका 
आधारमा िवदशेी म�ुा भ�ुानी भएको, सत�अनसुारको 
सामान नआएको, ब�कलाई �िततप�को रकम असलु 
ह�न नसक� हािन नो�सानी प�ुन गएको िमिसल संल�न 
सबदु �माणह�बाट देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
काय� गरी �ितवादी �ीकृ�ण �े�ठ र महे��भ� 
�धानाङ्गले त�कालको ��टाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(२) को र �ितवादी आन�दकुमार 
अ�वालले सोही ऐनको दफा ८ को कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले �ितवादीह� �ीकृ�ण �े� र 
महे��भ� �धानाङ्गलाई ऐ. दफा ७(२) र २९(२) 
बमोिजम र �ितवादी आन�दकुमार अ�वाललाई ऐ. 
दफा ८ र २९(२) बमोिजम जनही �. ५,०००।- को 
दरले ज�रवाना ह��छ । �ितवादी नारायण ढुङ्गानाले 
मागदाबीबमोिजम कसरु गरकेो �माणबाट पिु� 
ह�न नआएकोले अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०६४।३।१२ को फैसला ।

एल.सी.को कारोबार िधतो राखी ग�रने   
होइन । स�बि�धत �यापारीको �याित, हैिसयत र 
िव�वासमा ब�कले एल.सी. खो�ने हो । �यसैले एल.सी. 
को सामा�य िस�ा�तिवपरीत �या�या गरी िधतो निलई 
ऋण �वाह गरकेो भ�ने िवशेष अदालतको िनण�याधार 
गलत छ । एल.सी. खोली �वाह ग�रएको िवदेशी 
म�ुा अपचलन गरउेपर िवदेशी िविनमय िनयिमत गन� 
ऐन, २०१९ अ�तग�त िज�ला अदालतमा छु�ै म�ुा 
चलेको छ । एकाितर िवदेशी िविनमय ऐनअ�तग�त 
म�ुा चलाइसकेपिछ �यसै िवषयमा ��टाचारमा म�ुा 
चलाउन िम�दैन । नारायणी ऊनी धागो उ�ोगसगँ 
ग�रएको कारोबारको रकमम�ये केही रकम भ�ुानी 
भइसकेको र बाकँ� रकम भ�ुानीको लािग स�दीपकुमार 
अ�वाल तथा ब�कको �यव�थापन �मखुबीच ३ माच� 

२००४ मा स�झौता भइसकेको छ । एल.सी. रकम 
सरुि�त गन� गरी �यि�गत जमानी िलई लगानी 
गरकेो छु । एल.सी. खो�दा �ाहकले Third party is 
acceptable भनेको ह�दँा City Bank, New York 
माफ� त Indian Overseas Bank, Hong Kong 
बाट M/S Mandy Tsang Co, Hong Kong 
लाई भ�ुानी पठाएको छ । म बाने�र शाखाबाट 
स�वा भएपिछ �ब�धक िदिलपकुमार �े�ठलाई 
�िततप�स�ब�धी स�पूण� कागजातह� एल.सी. 
फाटँमा िज�मा रहने गरी बरबझुारथ गरकेो छु । राि��य 
वािण�य ब�क के��ीय काया�लयको टोलीले एल.सी. 
स�ब�धी कागजात �वीकार नगनु�पन�मा �वीकार गरकेो 
भनी िमित २०५७।७।२९ मा �ितवेदन पेस गरकेो ह�दँा 
�यहा ँ एल.सी. स�ब�धी स�पूण� कागजात रहे भएको 
भ�ने ��ट छ । तसथ� एल.सी.को कागज हराएको 
वा लकुाएको भ�ने आरोप गलत छ । नारायणी ऊनी 
धागोको �ो�ाइटरको द�तखत निमलेको भ�ने आरोप 
भएकोमा सो द�तखत च�ती फाटँबाट रीतपूव�क 
िभडाई ंआएपिछ मा� मकहा ँआउने ह�दँा सोबमोिजम 
फाटँले द�तखत िभडाई पठाएको आधारमा एल.सी.
को सहमित िदएको ह� ँ । �ा�त अि�तयारीभ�दा बढी 
कारोबार भएकोमा सोको समथ�नको लािग के��ीय 
काया�लयमा िमित २०५३।२।१४ मा नै पठाई 
सिकएको गलत िनण�याधारबाट मलाई सजाय गन� गरी 
भएको िवशेष अदालतको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ीकृ�ण �े�ठको यस 
अदालतमा परकेो पुनरावेदन प� ।

�ितवादी �ीकृ�ण �े�ले एल.सी.नं. 
३१/६८४ र ३१/६८५ माफ� त ऋण �वाह गदा� 
�चिलत ऐन, िनयम एवं प�रप�ह�को पूण� पालना 
नगरी िकत� कागजातह�लाई आधार िलई स�बि�धत 
ऋणीको हैिसयत, िव�वसनीयता र वा�तविकताबार े
समेत नबझुी िधतो निलई असरुि�त तबरले एल.सी. 
खोली ब�कलाई ��य� हािन नो�सानी पन� गरएको 
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देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(२) को कसरुमा सोही दफा ७(२) 
र २९(२) बमोिजम �. ५०००।- ज�रवाना गन� गरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०६४।३।१२ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको सयुं� इजलासबाट िमित 
२०६८।१०।२५ मा भएको फैसला । 

��ततु म�ुामा हाल रकम पूर ैउठी राफसाफ 
भइसकेको छ । �िततप� खो�दा पाट�को हैिसयत 
हेनु�पन� �यव�था नभएको एवं ब�कको सरु�ाथ� �यि�गत 
जमानीमा एल.सी. खोिलएको र हाल जमानीकता�को 
स�पि�बाटै ब�कको लेना असलु ग�रसकेको ह�दँा 
पाट�को हैिसयत नहेरकेो भ�ने आधारमा सजाय 
गरी भएको स�मािनत अदालतको फैसला ने.का.प. 
२०६७ अङ्क ७ िन.नं. ८४६५ मा �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत रहेको छ । ब�कले डकुमे�टको 
आधारमा पाट�सगँ िडल गन� ह�दँा सामान आयो आएन 
भ�ने कुरा ब�कले हेन� होइन । स�मािनत अदालतको 
िनण�याधारमा रकम असलु ह�न नसक� ब�कलाई हािन 
नो�सानी ह�न गएको भिनएको छ । िमिसलसाथ रहेको 
सन् ३ माच� २००४ मा राि��य वािण�य ब�कका 
त�कालीन काय�कारी अिधकृत Bruce Handerson 
र �यि�गत जमानीकता� आन�दकुमार अ�वालको 
भाइ सि�दप अ�वालबीच भएको स�झौताबाटै रकम 
असलुउपर भइसकेको भ�ने ��ट भएको अव�थामा 
सो �माणको मू�याङ्कन नगरी असल िनयतले 
गरकेो काय�लाई ��ाचारको दायरािभ� पारी मलाई 
कसरुदार ठहर गरी भएको स�ु िवशेष अदालतको  
फैसलालाई सदर गरी भएको स�मािनत अदालतको 
फैसला ने.का.प. २०४६ िन.नं. ३९४६ अङ्क ११, 
ने.का.प. २०५४ िन.नं. ६४४८ अङ्क १० समेतको 
िवपरीत ह�दँा पनुरावलोकन गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �ीकृ�ण ��ेको यस अदालतमा 
परकेो म�ुा पुनरावलोकन ग�रपाउँ भ�न ेिनवेदन ।

यसमा यसै लगाउको ०६९-RV-
०२२० �ीकृ�ण �े� िव�� नेपाल सरकार भएको 
अि�तयार द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो भ�ने म�ुामा 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान ह�ने गरी आज यसै 
इजलासबाट आदेश भएको र ��ततु म�ुा सोही ०६९-
RV-०२२० को अि�तयार द�ुपयोग गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने म�ुासगँ अ�तर�भावी रहेको देिखदँा ��ततु 
म�ुामा पिन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ । यो आदेशको 
सूचना िनवेदक / �ितवादी र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेतलाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७१।७।२८ को आदेश । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�को तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी िहरा र�ेमीले एल.सी. खो�दा आन�द 
अ�वालको �यि�गत जमानीमा खोिलएकोमा सो 
एल.सी.को सबै लेना रकम असूली भइसकेको छ । 
शत�ितशत वा �यि�गत जमानीमा खोिलएको एल.सी. 
मा फम�को हैिसयत हेन� नपन� भ�ने तथा एल.सी. 
स�ब�धी कारोबार डकुमे�टको आधारमा ग�रने ह�दँा 
सामान आयात भए नभएको हेन� िज�मेवारी ब�कको 
नह�ने भनी ने.का.प.२०६७ अङ्ग ७ िन.नं. ८४६५ प.ृ 
१५८० मा िस�ा�त �ितपािदत भएको अव�थामा सोही 
िवषयलाई िलएर पनुरावेदक �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गन� िम�दैन । सामान नआउदैँ िवदेशी म�ुा भ�ुानी 
गएको भ�ने िवषय ��ाचारको िवषय नभएको र पाट�ले 
रकम ितन� बेलास�मलाई ��ाचार गरकेो भनी �या�या 
गन� निम�ने ह�दँा िवशेष अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको स�मािनत अदालतको फैसला बदर गरी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सफाइ ह�नपुन� भ�ने बहस 
��ततु गनु�भयो । 

��यथ� नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान्  
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उप�यायािधव�ा�य �ी �ान�साद भषुाल तथा �ी 
ह�रशंकर �वालीले पनुरावेदक �ितवादीले �ब�धकको 
हैिसयतले एल.सी. खो�दा फम�को िव�सनीयता नै 
नहेरी स�चालनमा नै नभएको नारायणी ऊनी धागो 
कताइ उ�ोगको नाममा एल.सी. खोलेको र डकुमे�ट 
नै �ा� नगरी िवदेशी म�ुा भ�ुानी गरकेो काय�बाट 
उ�बमोिजमका सामान आयात गरबेापत नेपाल 
सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व घाटा भएको एवं ब�कलाई 
समेत घाटा ह�न गएको ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गरी भएको स�मािनत अदालतको 
फैसला यथावत् कायम ह�नपुन� भ�ने बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

उि�लिखत बहस सनुी िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन र 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने हो, होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� स�चालनमा 
नै नरहेको नारायणी ऊनी धागो कताइ उ�ोगका 
स�चालक �ितवादी नारायण ढुङ्गानाले एल.सी. नं. 
३१/६८४ र ३१/६८५ का �िततप�माफ� त दोहोरो 
भ�ुानीसमेत गरी अमे�रक� डलर ५,१९,२२९।६८ 
स�बि�धत पाट�लाई नपठाई अस�बि�धत पाट�लाई 
भ�ुानी पठाई पिछ आफँैले �ा� गरी ब�कलाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएकाले िनजलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(२) र २९(२) बमोिजम ज�रवाना 
र सजायको मागदाबी रहेको, �ितवादी आन�दकुमार 
अ�वाललाई �यि�गत जमानी बसी िववािदत 
एल.सी खोली ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी र 
�ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाएको भनी ऐ. 
दफा २९(२) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम 
ज�रवाना र दफा ८ बमोिजम सजायको माग दाबी 
रहेको, �ितवादीम�येका महे��भ� �धानाङ्गले 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�सगँ िमलेमतो गरी उ� एल.सी. 

खो�ने काममा सहयोग गरकेो एव ं अमे�रक� डलर 
भ�ुानी गरपेिछ Advance on credit को िहसाब 
खडा नगरकेो  एवं �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन र �ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ 
प�ुयाउने बद ्िनयतले उ� एल.सी. खोली दोहोरो 
भ�ुानीसमेत िदई ५,१९,२२९।६८ अमे�रक� डलर 
भ�ुानी िदएको भनी िनज �ितवादीह� महे��भ� 
�धानाङ्ग र �ीकृ�ण �े�लाई ऐ. दफा ७(२) र 
२९(२) समेत बमोिजम सजायको अिभयोग मागदाबी 
रहेको पाइ�छ । �ितवादीह�ले ब�िकङ नीित िनयम, 
िनद�शन र प�रप�को पालना नगरी गलत िलखतका 
आधारमा िवदेशी म�ुा भ�ुानी िलन ु िदन ु गरकेा एवं 
सामान नआएको र �िततप�को रकम असलु ह�न 
नसक� ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुन गएकोले �ितवादी 
�ीकृ�ण �े� र महे��भ� �धानाङ्गलाई त�कालीन 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को र 
�ितवादी आन�दकुमार अ�वाललाई सोही ऐनको 
दफा ८ को कसरु ठहर गरी �ितवादी �ीकृ�ण �े� 
र महे��भ� �धानाङ्गलाई ऐ. ऐनको दफा ७(२) र 
२९(२) तथा �ितवादी र आन�दकुमार अ�वाललाई 
दफा ८ र २९(२) बमोिजम जनही �. ५०००।- 
का दरले ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�ले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेामा िवशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरी 
भएको यस अदालतको संय�ु इजलासको फैसलाउपर 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�को पनुरावलोकनका लािग 
परकेो िनवेदनमा िन�सा �दान भई ��ततु म�ुा 
इजसलाससम� पेस ह�न आएको दिेख�छ । 

३. यसमा पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण 
�े� �ब�धक रहेको अव�थामा राि��य वािण�य 
ब�क बाने�र शाखा काया�लयबाट �ितवादी नारायण 
ढुङ्गानाका नाममा दता� भएको नारायणी ऊनी धागो 
कताइ उ�ोगका नाममा �यिुज�या�डबाट ऊन आयात 
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गन� �योजनका लािग �ितवादीम�येका आन�दकुमार 
अ�वालको �यि�गत जमानीमा एल.सी. नं. ३१/६८४ 
र ३१/६८५ का दईुवटा एल.सी. खोली दोहोरो 
भ�ुानी गरी कूल ५,१९,२२९।६८ अमे�रक� डलर 
भ�ुानी िदएकोम�ये ४,०९,२१०।०८ िफता� आएको 
र १,१०,०१९।६० िफता� नभएको भ�नेमा िववाद 
देिखएन । एल.सी.को कारोबार डकुमे�टको आधारमा 
ह�ने ह�दँा एल.सी. को कारोबार गदा� स�बि�धत 
पाट�को हैिसयत, िव�सनीयता, पूव� कारोबारसमेतको 
आधारमा ग�र�छ र एल.सी. स�ब�धमा �चिलत ऐन, 
कानून, नीित र िनद�शनको अधीनमा रही उ� एल.सी. 
खोिलएको भनी पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम�को 
बयानमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा हेदा� पनुरावेदक �ितवादीले ब�िकङस�ब�धी 
�चिलत ऐन, कानून, नीित िनद�शनको पालना गरी 
पाट�को िव�सनीयता र हैिसयतसमेत हेरी लगानी 
गरकेा ह�न् िक होइनन् भ�ने स�ब�धमा हेनु�पन� देिखयो । 

४. �ितवादी नारायण ढुङ्गानाका नाममा 
दता� भएको नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोगका 
�ो�ाइटर नारायण ढुङ्गानासगँ �िततप�को कारोबार 
गनु�भ�दा अगािडदेिख नै उ� ब�कले ब�िकङ कारोबार 
गद� आएको वा अ�य �िततप�ह� खोली सोअन�ुपका 
सामानह� आयात गरी आ�नो िव�सनीयता र 
�यापा�रक �याित �ा� गरकेो िथयो भनी पनुरावेदक 
�ितवादीले िजिकर िलन सकेको पाइएन । सो उ�ोगको 
स�ब�धमा हेदा�  �ितवादी नारायण ढुङ्गानाका नाममा 
उ� नारायणी ऊनी धागो कताई उ�ोग दता� भएप�ात् 
उ� उ�ोगको नाममा कुनै कारोबार नगरकेो र सो 
उ�ोग स�चालनमा नै नरहेको भ�ने �ितवादी नारायण 
ढुङ्गानाको िवशेष अदालतसम�को बयानबाट दिेखन 
आयो ।  नेपाल रा�� ब�कका म�ुय �यव�थापकसम� 
राि��य वािण�य ब�कको छानिबन टोलीले िमित 
२०५६।१०।२१ मा पेस गरकेो �ितवेदनबाट उ� 

िववािदत �िततप�ह� खोली �िततप� नं. ३१/६८४ 
बाट दोहोरो भ�ुानी भएको, उ� एल.सी. खो�दा 
के��सगँ समथ�न माग नगरी अि�तयारी ना�ने गरी 
�िततप�को कारोबार गराएको, उ� फम�ह�सगँ 
स�बि�धत आव�यक डकुमे�ट फाइलमा नभएको एवं 
डकुमे�ट �ा� भएपिछ मा�ै भ�ुानी िदनपुन�मा डकुमे�ट 
नै �ा� नगरी अस�बि�धत प�लाई भ�ुानी पठाएको, 
एल.सी. लगानी गरकेो समयमा सो उ�ोग स�चालनमा 
रही सोस�ब�धी उ�पादन गद� आ�नो िव�सनीयता 
�थािपत गरकेो उ�ोग हो भ�ने पिु� ह�न नसकेको भनी 
खलुाएको देिखदँा स�बि�धत ऋणीको िव�सनीयता, 
हैिसयत र �यापा�रक �याितसमेतलाई िवचार गरी उ� 
एल.सी. लगानी गरकेो भनी अथ� गन� सिकने देिखएन । 

५. वािण�य ब�कह�ले ऋण �वाह गदा� 
�चिलत कानूनको रीत प�ुयाई आ�नो ऋण रकम र 
सोको तोिकएको �याजसमेतलाई खा�ने गरी सरु�ण 
वा िधतो िलएरमा� ऋण �वाह गनु�  ब�कमा काय�रत 
कम�चारीह�को कत��य हो । एल.सी. स�ब�धी 
कारोबारबाट ग�रएको लगानीसमेत असलुउपर 
ह�नस�ने नस�ने कुरालाई �यानमा राखी असलुउपर 
ह�नस�ने गरी सरु�ण राखेरमा�ै एल.सी. कारोबार 
गनु�पछ�  । एल.सी. खो�दा ब�िकङ नीित, िनयम एवं 
िवभागीय प�रप�समेतबाट िनिद�� गरकेा �यव�थाको 
प�रपालना गनु�  ब�कका ��येक कम�चारीको दािय�व 
भएको ह�दँा एल.सी. खो�दा अपनाउन ु पन� �ि�या 
एवं सोबापतको रकम सरु�ीत गन� स�ब�धमा भएको 
नीित एवं प�रप�समेतको अ�ययन गनु�  सा�दिभ�क ह�ने 
देिखदँा एल.सी. खो�दा अपनाउन ुपन� �ि�यासमेतको 
स�ब�धमा राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लय, 
ब�क �यवसाय िवभागले समय समयमा जारी गरकेा 
प�रप�ह�लाई हेनु�पन� दिेखयो । 

१. सो िवभागले िमित २०४८।१२।३० को 
प�रप� नं. ३१/०४८/०४९ मा “आयात 
�िततप� कारोबार गन� ब�कका िव��त 
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�ाहकले �िततप� खोली िझकाएको सामान 
नेपाल सीमास�म आइसकेपिछ बढीमा ९० 
िदनिभ� �िततप�को रकम मािज�न कटाई 
ह�ने सावा ँ �याज बझुाउने गरी तोिकएको 
िलखत गराई �ाहकको यो�यता बझुी िवल�ब 
भ�ुानी सिुवधा �दान गन� र यसरी िदइने 
सिुवधा पूण�तः �ाहकको िव�सनीयतामा 
भर पन� ह�दँा य�तो  सिुवधाय�ु �िततप� 
खो�दा नै सो रकम खा�ने सरु�ण 

 िलनपुन�छ । सरु�णबापत ब�क म�ुित रिसद, 
नेपाल सरकारको िवकास ऋणप�, बचतप� 
अथवा ब�कलाई मा�य ह�ने अचल स�पि� 
रीतपूव�क िलनपुन�छ । सरु�णबापत अचल 
स�पि� भएमा �ाहकको िव�सनीयता र 
कारोबार हेरी मू�याङ्िकत रकमको ५० 
देिख ७० �ितशतस�म सिुवधा िदन सिकने 
छ” भ�ने िनद�शन गरकेो देिखयो । 

२. सो िवभागले िमित २०५०।४।२१ को प�रप� 
नं. ५/०५०/५१ समेतबाट िवल�ब भ�ुानी 
वा यसुा�नास आयात �िततप� खो�न ुपदा� 
�यूनतम नगद मािज�नबाहेक बाकँ� रकमका 
लािग पूर ैथप सरु�ण िलएर मा� सीमािभ� 
रही आयात �िततप� खो�न सिकने भ�ने 
िनद�शन िदएको पाइयो । उ� िवभागबाट 
िमित २०५३।१२।८ र २०५८।१।२० 
मा िमित २०४८।१२।३० को प�रप� र 
२०५०।४।२१ को प�रप�लाई यथावत् 
कायम राखी थप िनद�शन िदएको देिख�छ । 

६. एल.सी. रकम लगानी गदा� उि�लिखत 
प�रप�को अधीनमा रहेर गनु�पन� दािय�व पनुरावेदक 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�को रहेकोमा िववाद 
देिखएन । २०४८।१२।३० को प�रप�ले एल.सी. 
कारोबार डकुमे�टको आधारमा ह�ने कारोबार भएको र 

अ�य ऋण लगानी गदा� ज�तो एल.सी. बाट लगानी गदा� 
मािज�न राखेपिछ सरु�ण िलन नपन� भनी �यव�था गरकेो 
नभई एल.सी. खो�दा सरु�ण िलई ऋण रकम असलु 
ह�ने आधार खडा गररे मा� लगानी गनु�पन� गरी �यव�था 
गरकेो र सो प�रप�ले िनर�तरता पाइरहेको अव�थामा 
एल.सी. खो�दा सोअन�ुप सरु�णको उिचत �यव�था 
गनु�पन� नै देिखयो । िमित २०४८।१२।३० को प�रप�ले 
एल.सी. खो�दा सरु�णबापत ब�क म�ुित रिसद, नेपाल 
सरकारको िवकास ऋणप�, बचतप� अथवा ब�कलाई 
मा�य ह�ने अचल स�पि� िलनपुन� भनी ��ट�पमा 
खलुाएको अव�थामा �यि�गत जमानीलाई मा� हेरी 
ऋण �वाह गरकेो काय�लाई ब�कले जारी गरकेो नीित 
िनयम, प�रप�को अधीनमा रही गरकेो भनी अथ� गन� 
िम�ने दिेखएन । 

७. पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले 
Advanced on credit (AOC) कजा�  नं. ३१/६८४ 
र ३१/६८५ माफ� त ऋण �वाह गदा� �ाहकको 
िव�सनीयता, �ाहकको यो�यतासमेतलाई बेवा�ता गरी 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लय, ब�क �यवसाय 
िवभागको िमित २०४८।१२।३० को प�रप�मा 
�यव�था भएभ�दा बािहर गई �यि�गत जमानीलाई 
मा� आधार मानी ऋण �वाह गरकेो देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीको �य�तो काय�लाई असल िनयतबाट ब�कको 
िहत िचताई गरकेो काय� मा�न निम�ने ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

८. पनुरावेदक �ितवादीले उ� एल.सी. 
माफ� त �वाह ग�रएको ऋण असलुउपर भइसकेको भनी 
िजिकर िलई स�दीप अ�वाल र राि��य वािण�य ब�कका 
त�कालीन काय�कारी अिधकृत Bruce Handerson 
बीच ३ माच� २००४ मा भएको स�झौता पेस गरकेो 
पाइयो । एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ खो�दा 
जमानी िदने आन�दकुमार अ�वाल रहेको िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिख�छ । सि�दप अ�वाल र 



नेपाल कानून पि�का, २०७५, वैशाख

36

आन�दकुमार अ�वालका बीचमा उ� एल.सी. को ऋण 
ितन�स�ब�धमा कुनै स�झौता भएको वा आन�दकुमार 
अ�वालले स�दीप अ�वाललाई सोस�ब�धमा काय� 
गन� अिधकार िदएको भ�ने कुनै पिन कागजातबाट 
नदेिखएको अव�थामा जमानी ब�ने �यि�को भाइ 
भएको नाताले मा� सरोकार नै नभएको एल.सी.
को कारोबारका स�ब�धमा राि��य वािण�य ब�कका 
त�कालीन काय�कारी अिधकृतसगँ स�झौता गरकेो मा� 
आधारमा उ� ऋण रकम असलुउपर भएको भनी अथ� 
गन� कानूनस�मत नदेिखदँा पनुरावलोकनको िन�सा 
�दान गदा� िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

९. अतः मािथ िववेिचत त�य, �यव�था एव ं
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी �ीकृ�ण �े�ले 
एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ माफ� त ऋण �वाह 
गदा� �चिलत ऐन, िनयम एवं प�रप�को पूण� प�रपालना 
गरी स�बि�धत ऋणीको हैिसयत र िव�सनीयतासमेत 
बझुी सरु�णबापत िधतो िलई ऋण �वाह नगरी 
असरुि�त ऋण �वाह गरकेो कारण ब�कलाई हािन 
नो�सानी प�ुन गएको देिखएको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादी �ीकृ�ण �े�लाई त�कालीन ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसरुमा ऐ. दफा 
७(२) र २९(२) बमोिजम �. ५०००।- (पाचँ हजार) 
ज�रवाना गन� गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०६४।३।१२ को फैसलालाई सदर गरी यस 
अदालतबाट िमित २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै Advance 
on credit सिुवधा �ाहकको िव�सनीयतामा भरपन� 
भएकाले �िततप� खो�दा नै सो रकम खा�ने सरु�ण 
िलनपुन� �यव�थालाई अिनवाय� �पमा लागू गन� 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लयबाट प�रप� 
जारी भएको ह�दँा ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ िनण�य 
नं.८४६५ को नेपाल सरकार िव�� राजे�� डागँीसमेत 
भएको म�ुामा “ब�कबाट ऋण लगानी गदा� सो ऋण सावा ँ
�याजसिहत उठ्न स�छ वा स�दैन भ�ने स�दभ�मा 

ऋणीको हैिसयत, �याित हे�रन ु उपय�ु ह�ने भए 
पिन शत�ितशत मािज�नमा खोिलने �िततप�मा सो 
खो�ने क�पनी वा फम�को हैिसयत वा �मता हे�रन ु
आव�यक दिेखदँैन । ब�कमा पूरा रकम ज�मा गररे 
�िततप� खोिलने भएकाले ब�कलाई नो�सान पन�स�ने 
स�भावना नभएको अव�थामा ब�कका कम�चारीह�ले 
फम�को �मता एवं हैिसयत जाचँ ग�ररहन आव�यक 
नपन�” भनी ग�रएको �या�या र िस�ा�त कायम रहन 
नस�ने गरी ओभर�ल (Overrule) ग�रएको छ । 
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उपयु�� रायमा हा�ो सहमित छ ।
�या. सारदा�साद िघिमरे
�या. िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

&



37

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी 
आदशे िमित : २०७४।५।१२

०७३-WO-०८६४

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िस�बाबा यातायात �ा.िल. का तफ� बाट 
अि�तयार �ा�त स�चालक अ�य� भई 
आ�नो हकमा समेत िज�ला �याङ्जा पतुली 
बजार नगरपािलका वडा नं. १२ ब�ने वष� ५२ 
को िनम�ल कुमार �े�ठ

िव��
िवप�ी : भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § िसि�डकेट �थाले �व�छ र �ित�पधा��मक 
खुला अथ� �यव�थालाई िनषेिधत गद�छ । 
िव�व भूम�डलीकरण (Globalization) 
को युगमा नेपालले समते आिथ�क 
उदारीकरणको अथ�त�� अङ्गीकार गरकेो 
स�दभ�मा उपभो�ालाई बजार छनौटको 
अिधकार रहकेो ह��छ । जसअ�तग�त 
�व�छ, गुण�तरीय र �ित�पधा��मक 
सेवा छनौटको अिधकार उपभो�ालाई 
रह�छ । यातायात सेवाअ�तग�त पिन नया,ँ 
भरपद�, िव�वसनीय तथा गुण�तरीय 
यातायातमा सवारी गन� पाउनु वा पूरानो, 
जीण��पमा रहकेा र वातावरणमा नै 

असर पु�याउने खालका सवारी साधन 
�याग गरी नया ँसवारी साधनमा या�ा गन� 
पाउन ु नाग�रकको आ�नो अिधकारको 
नै िवषय रहकेो ह��छ । �यसलाई पूराना, 
जीण� अव�थामा रहकेा गाडीह� मा� 
स�चालन गन� गरी िसि�डकेट काट�िलङ्ग 
गन� अिधकार कसैलाई पिन नरहने ।

(�करण नं.६)
 § आजको �ित�पधा��मक युगमा नया,ँ 

गुण�तरीय र भरपद� यातायातका 
साधन ख�रद गरी पेसा �यवसाय गन� 
पाउन े नाग�रकको नैसिग�क हक नै रहकेो 
अव�थामा अ�यथा पुि�ट नभएस�म यो वा 
�यो बहानामा नया ँ यातायात दता� रो�न 
कुनै सरकारी िनकायलाई समेत छुट ह�न 
स�दैन । सव�सलुभ, �व�छ र गुण�तरीय 
�ित�पधा�का आधारमा स�चालन गन� 
साव�जिनक यातायात सेवालाई सिंवधान 
र कानून �द� अिधकारलाई कुि�ठत 
गद� बजारलाई एकािधकार कायम गरी 
उपभो�ालाई जबरज�ती सवेा िलन बा�य 
पान� स�ने अिधकार कसैलाई नरहने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी चडुामणी 
पोखरले र �ी िवनोद शमा�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
िव�वराज कोइराला

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, िन.नं.८५९८

स�ब� कानून :
 § सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

�नण�य नं. ९९२६
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आदेश
�या. दीपकराज जोशी : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ एवं १३३(२) अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं
ठहर यस�कार छ :

�रट िनवेदन 
िनवेदक िस�बाबा यातायात सेवा �ा.िल. 

क�पनी रिज��ारको काया�लयमा दता� भई अिधरा�य 
भरी ख�ुला �ित�पधा�का आधारमा या�बुाहक बस, 
िमनीबस, जीप, �यान, माइ�ोबससमेत लामो तथा 
छोटो दूरीका यातायात सेवा स�चालन गद� आएको    
छ । िनवेदक �ा.िल. ग�डक� अ�चलका दगु�म �थानमा 
या�हु�लाई भरपद� सव�सलुभ उ�च गणु�तरीय र 
आरामदायी थप यातायात सेवा �दान गन� �ितगाडी 
�. १९,२०,०००।– का दरले ७ िसटका बीस थान 
मा�ती गाडीह� ख�रद गन� बतास �दश� �ा.िल. 
स�झौता गरकेो र उि�लिखत बीस थान गाडीह� 
बतास �दश� �ा.िल. पोखरामा तयारी अव�थामा छन् ।

�करण १ मा लेिखएका गाडीह� िनवेदक 
क�पनीले गरकेो स�झौताबमोिजम तयारी भएकोले 
िलन आउनहुोस् भनी बतास �दश� �ा.िल. ले बार�बार 
ताकेता गरकेोले सो गाडीह� यातायात �यव�था 
काया�लय ग�डक� अ�चल गई क�पनीले ख�रद गरकेो 
२० वटा गाडीह� कानूनबमोिजम ग�डक� अ�चलमा 
दता� गरी सो गाडी स�चालन गन� पोखरा वािलङ, वािलङ 
पोखरा, पोखरा ग�याङ, ग�याङ पोखरालगायतका 
ग�डक� अ�चलभरी समेतका ठाउकँा लािग �ट परिमट, 
बाटो इजाजतसमेत िदनहुोस् भनी कानूनबमोिजम 
िलिखत िनवेदनसिहत जादँा िमित २०७२।११।६ 
गते िज�ला �शासन काया�लय का�क�का �मखु 
िज�ला अिधकारीको संयोजक�वमा बसेको बैठकको 
िनण�य नं. ४ मा “अ� थप बसह� स�चालन गन� 

स�ब�धमा िवशेष�समेतको टोली सिमित गठन गरी 
सिमितले ��ततु गरकेो �ितवेदनका आधारमा पनुः 
बैठक बसी िनण�य िलने” भ�ने िनण�य भएको छ । सो 
िनण�यबमोिजम नया ँदता� र �ट परिमट बाटो इजाजत 
िदन िम�दनै । यसै िवषयमा भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालयको च.नं. २०६ िमित �करण २ मा 
नया ँभाडामा साव�जिनक या�बुाहक सवारी साधन अब 
उपरा�त थप गदा�  सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ बमोिजम आव�यक अ�ययन गरी मा� थप गन� 
भ�ने प� भएकोले अब ग�डक� अ�चलमा नया ँगाडी 
दता� गन� र �ट परिमट िलने हो भने िज�ला �शासन 
काया�लय का�क�का �मखु िज�ला अिधकारी र नेपाल 
यातायात �यवसायी राि��य महासंघको िनण�य र 
िसफा�रससिहत आउनहुोस् अिन मा� तपाइहँ�को 
नया ँगाडीको दता� गरी �ट परिमट िदन िम�दछ भनी 
गैरकानूनी जवाफ िदई िनवेदकको संिवधान �द� पेसा 
रोजगार गन� पाउने संवैधािनक हकमा ब�देज लगाइयो ।

अ�चल यातायात �यव�था काया�लय 
ग�डक� अ�चल पोखरामा िनवेदकले कानूनबमोिजम 
गाडी दता� र रोड इजाजत माग गरबेमोिजमको नया ँ
दता� र �ट परिमट निदई बजार �वेश रोक लगाइएबाट 
त�काल ��यथ� नं. १, २ र ३ समेत सम� गई 
अनरुोध गदा�समेत हा�ो अनरुोधलाई वा�ता नगरी 
मातहतका िनकायलाई कानूनबमोिजम काय� गन� 
आ�नो दािय�वसमेत पूरा नगरी िनवेदकको सवंैधािनक 
एवं कानून �द� हक अिधकारसमेतलाई कुि�ठत 
गन� काय� भएको छ । िसि�डकेट गैरकानूनी हो भनी 
स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, 
अंक ४, िनण�य नं. ५८९८, प�ृठ ६५१ मा �याियक 
िस�ा�तसमेत �ितपािदत भइसकेको छ । यातायात 
�यव�था िवभागको िमित २०७३।२।२८ च.नं. ३४६६ 
को प�को बुदँा नं. १ मा समेत नया ँदता� नं. सिहत बाटो 
इजजात िदन ु भनी यातायात �यव�था काया�लयले 
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सबैलाई प�ाचार ग�ररहेको सो प�को भावना र �व�छ 
�ित�पधा��मक ढंगबाट यातायात सेवा स�चालन 
गनु�पछ� , च�ा �णालीअ�तग�त इजाजात िदइने छैन 
भ�ने सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६८  कानूनी �यव�थालाई ल�याई िसि�डकेट 
�णाली कायम रहन ु ह�दैँन भ�ने कानूनी �यव�था र 
�याियक िस�ा�तिवपरीत िसि�डकेट �णालीलाई 
िनर�तरता िदइने गरी िवप�ीह�बाट भए गरकेो 
काम कारबाही गैरकानूनी भएकोले उ� गैरकानूनी 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । साथै 
िनवेदकले बतास �दश� �ा.िल. �ारा ख�रद ग�रएका 
नया ँ २० थान सात िसटे साव�जिनक या�बुाहक 
यातायातका सवारी ७ िसटे साव�जिनक या�बुाहक 
यातायातका सवारी साधन कानूनबमोिजम िनवेदकले 
माग गरकेो यातायात �यव�था काया�लय ग�डक� 
अ�चलमा दता� गरी िनवेदकले माग गरेको पोखरा 
वािलङ, पोखरा ग�याङलगायत ग�डक� अ�चल 
भरी िनवा�ध�पमा स�चालन गन� पाउने गरी �ट 
परिमट बाटो इजाजतसमेत िदन ु िदलाउन ुभ�नेसमेत 
�यहोराको ��याथ�ह�का नाममा परमादेशको 
आदेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै सिुवधा र स�तलुनका �ि�टकोणबाट 
समेत त�काल िज�ला �शासन काया�लय का�क�का 
�मखु िज�ला अिधकारी�यूको संयोजक�वमा 
बसेको सव�दलीय बैठकबाट िमित २०७२।११।६ 
मा भएको गैरकानूनी िनण�य काया��वयन नगनु�  
नगराउन,ु िनवेदकले माग गरबेमोिजम ख�ुला �व�छ 
�ित�पधा�का आधारमा साव�जिनक यातायात सेवा 
िनवा�ध �पमा स�चालन गन� िदन ुभनी ��यथ�ह�का 
नामा ��ततु म�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�मका 
लािग सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी गरी पाउन 
स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध गद�छु भ�ने 
यस अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।

यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भए हो? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गन� नपन� हो? 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� नपन� कुनै आधार 
र कारण भए यो आदेश �ा�त भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� िवप�ी नं. ८ ले आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त र अ�य 
िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना 
�याद पठाई िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अि�तम आदेश जारी होस् भनी 
िनवेदन माग रहेको स�ब�धमा छलफलका लािग 
िमित २०७३।१९।२६ को पेसी तोक� सोको जनाउ 
िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस 
अदालतको आदेश ।

िवप�ी िस�बाबा �ा.िल. को िलिखत जवाफ
यसमा िनवेदक िस�बाबा यातायात सेवा �ा.

िल. बाट स�चालन गद� आएका सवारी साधनह�लाई 
यस काया�लयबाट स�चालनमा कुनै रोक लगाउने, 
िनय��णमा िलने बाधा अड्चन प�ुयाउनेसमेतको कुनै 
पिन काय� गर ेगराएको होइन छैन यसरी कपोलकि�पत 
झ�ुा �यहोरा लेखाई यस काया�लयका िव�� िदएको 
उ� �रट झ�ुा ह�दँा बदरभागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोरा िवप�ी िस�बाबा �ा.िल. को तफ� बाट परकेो 
िलिखत जवाफ । 

िवप�ी गृह म��ालयको िलिखत जवाफ
स�बि�धत अिधकारीलाई तोिकएको मापद�ड 

र �ि�याको आधारमा कुनै पिन सवारी साधनको दता� 
�ि�या अगािड बढाउने वा नबढाउनेस�ब�धी िनण�य 
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गन�स�ने अिधकार �चिलत कानूनमा �यव�थाअनसुार 
ह�छ । गहृ म��ालयको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको संवैधािनक हक हनन ह�न गएको हो भ�ने 
स�ब�धमा िवप�ीले �रट िनवेदनमा केही कुरा उ�लेख 
गरकेो नदिेखदँा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर 
गरकेो �रट िनवेदन बदरभागी ह�दँा यस म��ालयको 
हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी गहृ 
म��ालयको तफ� बाट ऐ. का सिचव केदार �यौपानेको 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयको 
िलिखत जवाफ

नेपालको संिवधानको धारा १७ को उपधारा 
२ को ख�ड (च) मा ��येक नाग�रकलाई नेपालको 
कुनै पिन भागमा पेसा रोजगार गन� र उ�ोग �यापार 
तथा �यवसायको �थापना र स�चालन गन� �वत��ता 
रहेको छ । सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को प�र�छेद २ मा सवारीको वग�करण ग�रएको छ । 
िवदशेबाट पैठारी गरी �याएको सवारी अिधकार�ा�त 
अिधकारसम� दता� गराउन पन� �यव�था ऐनको दफा 
१४ मा उ�लेख छ । साव�जिनक सवारीलाई यातायात 
सेवा स�चालन गन� बाटो िनधा�रण गन� अिधकार 
यातायात �यव�था िवभागलाई सोही ऐनको दफा ७४ ले 
�प�ट �दान गरकेो छ । साव�जिनक सवारी साधनलाई 
स�ुढसम� र �भावकारी बनाई स�चालन गन�को 
लािग म��ालयबाट िमित २०७०।१०।१४ मा िनद�शन 
िदइएको हो । उ� िनद�शन �व�छ �ित�पधा��मक 
ढंगबाट यातायात सेवा स�चालन गन� रो�ने मनसायले 
ग�रएको होइन । �ट ह�दँा �रट िनवेदकले िवनाकारण 
�माण र आधार यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई 
दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन औिच�यपूण� 
(Reasonableness) नदेिखएको ह�दँा खारजे भागी छ 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय �याङ्गजाको 
िलिखत जवाफ

िवप�ी �रट िनवेदकको या�बुहाक 
यातायातका सवारी साधन दता� गरी स�चालन गन� 
�ट परिमट र बाटो इजाजत पाउन ु पन� िवषयसगँ 
स�बि�धत भएको ह�दँा य�तो िवषय यस काया�लयको 
�े�ािधकारिभ� नपन� ह�दँा यस काया�लयसगँ सरोकार 
नै नभएको िवषयमा यस काया�लयबाट �रट िनवेदकको 
मौिलक हक अिधकारबाट वि�चत गराउने िसि�डकेट 
�थालाई कायम रा�ने, यातायात स�चालनमा रोक 
लगाउने ज�ता काय� भए गरकेो छैन, िवप�ी िनवेदकले 
कानूनबमोिजम स�बि�धत िनकाय, काया�लयबाट 
�ट परिमट बाटो इजाजतसमेत िलई  यस िज�लामा 
स�चालन गरमेा यस काया�लयबाट कुनै �कारको 
बाधा, अवरोध नह�नेमा िवप�ी �रट िनवेदकले यस 
काया�लयलाई अनाव�यक झनझट िदने हेतलेु झ�ुा 
कपोलकि�पत �यहोराको िनवेदन िदएको ह�दँा उ� 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िज�ला �शासन 
काया�लय �याङ्जाको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय का�क�को 
िलिखत जवाफ

यसमा िव��यवासीनी यातायात बस 
�यवसायी सिमितको तफ� बाट स�मािनत सव��च 
अदालतमा दायर भएको �रट नं. ०७२-WO-०६०६ 
मा स�मािनत अदालतबाट ��ततु िनवेदनको अि�तम 
िकनारा नभएस�म िमित २०७२।११।६ को सव�दलीय 
बैठकको िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िमित 
२०७२।११।१६ मा उ��ेषणको आदशे भएको र 
म�ुाको िकनारा भई नसकेको हालको अव�थामा सो 
िनण�य काया���यन नै नभएकोले सोही िवषयलाई िलएर 
यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे भागी भएकोले खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
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िज�ला �शासन काया�लय का�क�को यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

यातायात �यव�था काया�लय, ग�डक� सवारी 
पोखराको िलिखत जवाफ

यसमा �रट िनवेदक प� िस�बाबा यातायात 
�ा.िल. को तफ� बाट नया ँगाडी दता�  र �ट परिमटको 
लािग पेस गरकेो भिनएको िनवेदन यस काया�लयको 
अिभलेखमा नदिेखएको । कानूनबमोिजम आव�यक 
पन� कागजातसिहत यस काया�लयमा िनवेदन पेस 
नगरी सवारी दता� र �ट परिमट निदई नाग�रकको हक 
अिधकार हनन भयो भनी गैरिज�मेवारीपूव�क दायर 
ग�रएको �रट िनवेदन झ�ुा र कपोल कि�पत छ । यसरी 
िवना आधार कारण यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे भागी भएकोले 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने यातायात �यव�था काया�लय, 
ग�डक� सवारी पोखराको िलिखत जवाफ ।

यातायात �यव�था िवभागको िलिखत जवाफ
िवप�ी �रट िनवेदकले नया ँगाडी दता� र �ट 

परिमटको लािग स�बि�धत काया�लयमा िनवेदन पेस 
गरको नदिेखएको भनी स�बि�धत काया�लय जानकारी 
�ा�त ह�न आएको । कानूनबमोिजम आव�यक पन� 
कागजातसिहत स�बि�धत काया�लय िनवेदन पेसै 
नगरी सवारी दता� र �ट परिमट निदई नाग�रकको 
हक अिधकार हनन भयो भनी गैरिज�मेवारीपूव�क 
दायर ग�रएको �रट झ�ुा र कपोकि�पत छ । सवारी 
तथा यातयात �यव�था ऐन, २०४९ बमोिजम �ट 
प�रिमट जारी गनु�भ�दा पिहले िवशेष�समेतको टोली 
गठन गरी सो �टमा सवारी स�चालन गन� उपय�ु 
छ छैन भनी जाचँपिछ मा� �ट परिमट जारी ग�रने 
ह�दँा कानूनबमोिजम ग�रएको कामको स�ब�धमा 
गलत �यहोरा उ�लेख गरी दायर ग�रएको उ� �रट 
खारजेभागी भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�ने यातायात 

�यव�था िवभागको िलिखत जवाफ ।

िज�ला �ािफक �हरी काया�लय का�क�को िलिखत 
जवाफ

यसमा िनवेदक िस�बाबा यातायात सेवा �ा.
िल. बाट स�चालन गद� आएका सवारी साधनह�लाई 
यस काया�लयबाट स�चालनमा कुनै रोक लगाउने 
िनय��णका िलने, बाधा अड्चन प�ुयाउनेसमेतको कुनै 
पिन काय� गर ेगराएको होइन छैन यसरी कपोलकि�पत 
झ�ुा �यहोरा लेखाई यस काया�लयका िव�� िदएको 
उ� �रट झ�ुा ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने िज�ला �ािफक 
�हरी काया�लय, का�क�को यस अदालतमा परकेो 
िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेश
यसमा िनवेदक क�पनीले बतास �दश� �ा.

िल. सगँ ७ िसट �मताका २० मा�ती गाडीह� 
ख�रद गरी ग�डक� अ�चल वािलङ पोखरा र ग�याङ 
पोखरास�म स�चालन गन� िवप�ी यातायात �यव�था 
काया�लय ग�डक� अ�चल पोखरासम� दता� तथा 
�ट अनमुितको लािगसमेत िनवेदन गन� जादँा इ�कार 
गरकेो भ�ने िनवेदनबाट देिख�छ । िनवेदक �ा.िल. को 
तफ� बाट दता� र �ट अनमुितको माग गरकेो भए तापिन 
िज�ला �शासन काया�लय का�क�का �मखु िज�ला 
अिधकारीको संयोजक�वमा िमित २०७२।११।६ 
गते बसेको बैठकको िनण�य नं. ४ मा अ� थप बस 
स�चालन गन� स�ब�धमा िवशेष�समेतको टोली 
सिमित गठन गरी सिमितको �ितवेदनको आधारमा 
पनुः िनण�य गन� �यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
िनवेदक िस�बाबा यातायात �ा.िल. ले गाडी ख�रद 
ग�रसकेको अव�थामा उ� िमित २०७२।११।६ 
को िनण�यबमोिजम गाडीह� दता� नभई स�चालनमा 
नआएमा िनवेदकले ख�रद गरकेा गाडी तथा गाडीको 
पाटपजुा�ह� िब�न स�ने र लगानी गरकेो रकममा 
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असर पन� जाने भई िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुने 
ह�दँा सिुवधा स�तलुनको �ि�कोणबाट का�क�का 
�मखु िज�ला अिधकारीको संयोजक�वमा बसेको 
बैठकको िमित २०७२।११।६ को िनण�य िनवेदकका 
हकमा काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ िनयम ४१(१) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक तथा सा�तािहक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा �रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी चडुामणी पोखरले र �ी िवनोद 
शमा�ले िनवेदक �ा.िल.ले बतास ए�ड �दश� �ा.िल. 
सगँ आधिुनक र गणु�तरीय २० थान गाडी ख�रद 
गन� स�झौता गरी ख�ुला �ित�पधा�का आधारमा 
उ� गाडीह� यातायात �यव�था काया�लय ग�डक� 
अ�चलमा नया ँ दता� र वािलङ पोखरा, ग�याङ 
पोखरा र ग�डक� अ�चलमा िनवा�ध �पमा �व�छ 
�ित�पधा�का आधारमा साव�जिनक सवारी साधन 
स�चालनका लािग �ट परिमट र बाटो इजाजतसमेत 
माग गदा� यातायात �यव�था काया�लय ग�डक� अ�चल 
पोखराले नया ँ गाडी दता� र �ट परिमटको लािग 
�मखु िज�ला अिधकारी र नेपाल यातायात �यवसायी 
िज�ला अिधकारी र नेपाल यातायात �यवसायी राि��य 
महासंघको िनण�य र िसफा�रस प� चािह�छ भनी दता� 
गन� इ�कार गरी गैरकानूनी जवाफ िदई िसि�डकेट �था 
कायम रा�नेको लािग रोक लगाई यस अदालतको 
पूव�िस�ा�त ने.का.प. २०६८, अकं ४, िनण�य नं. 
५८९८, प�ृठ ६५१ मा िसि�डकेट �था गैरकानूनी हो 
भनी �ितपादन भएको िस�ा�तलाई समेत वेवा�था 
ग�रएको अव�था छ । �यसैगरी उपभो�ा संर�ण ऐन, 
२०५४ को दफा ५, ६ र ७ तथा बजार संर�ण ऐन, 
२०६३ को दफा ३, ४ समेत िवपरीत ह�ने गरी का�क�का 

�मखु िज�ला अिधकारीबाट िमित २०७२।११।६ मा 
िव�धवािसनी बस �यवसायी सिमितका बसह�लाई 
�ट परिमट िदने गरी  िन.नं. ४ मा अ� यातायात 
�यवसाियका बसलाई रोक लगाउने गरी भेदभावपूण� 
तवरबाट ग�रएको िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी िनवेदकले माग गरेबमोिजम यातायात �यव�था 
काया�लय ग�डक� अ�चलमा दता� गरी पोखरा वािलङ, 
पोखरा ग�याङलगायत ग�डक� अ�चलभरी िनवा�ध 
�पमा स�चालन गन� पाउने गरी �ट परिमट बाटो 
इजाजतसमेत िदन ु िदलाउन ु भ�नेसमेत ��यथ�का 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी होस् भनी आ�नो 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िव�वराज 
कोइरालाले �रट िनवेदकह� आ�नो �ट परिमटको 
अनमुितको लािग आिधका�रक िनकायमा गएको 
अव�था नह�दँा औिच�यहीन ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी आ�नो बहस ��ततु गनु�भयो ।

िमिसल संल�न स�पूण� त�य �माणह�को 
अ�ययन गरी िव�ान् अिधव�ा तथा िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको उपयु�� बहस िजिकर सनुी हेदा� 
�रट िनवेदन मागबमोिजमको आदशे ह�नपुन� हो वा होइन 
भ�ने स�दभ�मा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकले लामो 
तथा होचो दूरीका बसह� स�चालन गन� उ�े�यले 
सवारी साधन ख�रद गरी दता� तथा �ट परिमटका 
लािग िनवेदन िदएकोमा िज�ला �शासन काया�लय 
का�क�को िमित २०७२।११।६ को िनण�यले 
िव�धवािसनी बस �यवसायी सिमितलाई �ट परिमट 
िदई िनवेदक क�पनीलाई दता� �ट परिमट निदने िनण�य 
गरकेोले सो भेदभावपूण� िनण�य बदर गरी दता� तथा �ट 
परिमट िदन ुभ�ने परमादशे जारी होस् भनी माग गरी 
दायर भएको �रट िनवेदन तथा िवप�ीले �ट परिमट 
र गाडी दता�को इजाजतको लािग कुनै पिन िनवेदन 
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निदएको ह�दँा औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िलिखत जवाफ भएको ��ततु म�ुा िनण�याथ� 
आज यस इजलासमा पेस ह�न आएको पाइयो ।

३. �रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
िवषय हेदा�, िनवेदकले पेसा र रोजगार गन� पाउने आ�नो 
संवैधािनक हकअ�तग�त र ग�डक� अ�चलभरीका 
दगु�म �थानमा या�हु�लाई भरपद� सव�सलुभ उ�च 
गणु�तरीय र आरामदायी थप यातायात सेवा �दान 
गन� उ�े�यले ७ िसटका बीस थान मा�ती गाडी 
ख�रद गन� बतास �दश� �ा.िल.सगँ स�झौता गररे 
ख�रद गरपेिछ उ� गाडीह� दता�को लािग यातायात 
�यव�था काया�लय ग�डक� अ�चलमा जादँा दता� गन� 
इ�कार गरकेो भ�ने िजिकर रहेकोले पेसा �यवसाय गन� 
पाउने िनवेदकको संवैधािनक हक नै रहेकोले ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकको िनवेदन िदन पाउने हकदैया 
��ट रहेको दिेख�छ ।

४. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६(१)लाई हेदा� “कुनै सवारी दता�को 
लािग दरखा�त परमेा अिधकार�ा�त अिधकारीले 
आव�यक जाँचबुझ गरी दरखा�तवालाको नाममा 
य�तो सवारी दता�  गरी अनुसूची-३ बमोिजम ढाँचामा 
दता�को �माणप� िदनु पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । �यसैगरी उ� ऐनको दफा ७७(१) मा “बाटो 
इजाजत प�को लािग दरखा�त परमेा अिधकार�ा�त 
अिधकारीले �य�तो साव�जिनक सवारीलाई �य�तो 
बाटोमा �योग गन� अनुसूची ७ बमोिजमको ढाँचामा बाटो 
इजाजत प� िदनुपछ� ” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको  
छ । उ� कानूनी �ावधानको आधारमा िनवेदकले 
ख�रद गरकेा गाडीह� स�चालनको लािग यातायात 
�यव�था काया�लय ग�डक� अ�चलले दता� र बाटो 
इजाजत िदनपुन� कुरामा कुनै िकिसमको अवरोध 
गनु�पन� कारण देिखदँनै ।

५. िवप�ीम�येका यातायात �यव�था 
काया�लय, ग�डक� सवारी पोखराको िलिखत 

जवाफ हेदा�  �रट िनवेदक प� िस�बाबा यातायात 
�ा.िल. को तफ� बाट नया ँ गाडी दता� गन� �ट 
परिमटको लािग पेस ग�रएको भिनएको िनवेदन उ� 
काया�लयको अिभलेखमा नदेिखएको भनी उ�लेख 
ग�रएको छ । यसरी उ� काया�लयले िनवेदकले नया ँ
गाडी दता� र बाटो इजाजतको लािग िनवेदन िलएर 
आएमा कुनै अवरोध गन� नह�ने कुरा �वीकार गरकैे 
देिख�छ । िसि�डकेटको स�ब�धमा यस अदालतबाट 
भएको पूव�आदेश ने.का.प. २०६८ अंक ४ िन.नं. 
८५९८ (अिधव�ा �योित बािनयाँ िव�� नेपाल 
यातायात �यवसायी राि��य महासंघ नयाँ बाने�वर 
काठमाड�समेत) भएको म�ुामा िसि�डकेट गैरकानूनी 
हो भनी िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ ।

६. िसि�डकेट �थाले �व�छ र �ित�पधा��मक 
खलुा अथ� �यव�थालाई िनषेिधत गद�छ । आज 
िव�व भूम�डलीकरण (Globalization) को यगुमा 
नेपालले समेत आिथ�क उदारीकरणको अथ�त�� 
अङ्गीकार गरकेो स�दभ�मा यहा ँउपभो�ालाई बजार 
छनौटको अिधकार रहेको ह��छ । जसअ�तग�त �व�छ, 
गणु�तरीय र �ित�पधा��मक सेवा छनौटको अिधकार 
उपभो�ालाई रह�छ । यातायात सेवाअ�तग�त 
पिन नया,ँ भरपद�, िव�वसनीय तथा गणु�तरीय 
यातायातमा सवारी गन� पाउन ुवा पूरानो, जीण��पमा 
रहेका र वातावरणमा नै असर प�ुयाउने खालका सवारी 
साधन �याग गरी नया ँसवारी साधनमा या�ा गन� पाउन ु
नाग�रकको आ�नो अिधकारको नै िवषय रहेको ह��छ । 
�यसलाई पूराना, जीण� अव�थामा रहेका गाडीह� मा� 
स�चालन गन� गरी िसि�डकेट काट�िलङ्ग गन� अिधकार 
कसैलाई पिन रह�न ।

७. �यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा 
१७(२)(च) मा "��येक नाग�रकलाई नेपालको कुनै 
पिन भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, �यापार 
तथा �यासायको �थापना र स�चालन गन� पाउने 
�वत��ताको हक ह�नेछ" भ�ने सवंैधािनक 
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�यव�थाअ�तग�त मौिलक हकको �यव�था गरकेो छ । 
उ� संवैधािनक �यव�थाबमोिजम िनवेदकले आ�नो 
लगानी गररे पेसा �यवसाय गन� हकलाई आधारभूत 
हकको �पमा �थािपत ग�रिदएको छ । आजको 
�ित�पधा��मक यगुमा नया,ँ गणु�तरीय र भरपद� 
यातायातका साधन ख�रद गरी पेसा �यवसाय गन� पाउने 
नाग�रकको नैसिग�क हक नै रहेको अव�थामा अ�यथा 
पिु�ट नभएस�म यो वा �यो बहानामा नया ँयातायात दता� 
रो�न कुनै सरकारी िनकायलाई समेत छुट ह�न स�दनै । 
सव�सलुभ, �व�छ र गणु�तरीय �ित�पधा�का आधारमा 
स�चालन गन� साव�जिनक यातायात सेवालाई सिंवधान 
र कानून �द� अिधकारलाई कुि�ठत गद� बजारलाई 
एकािधकार कायम गरी उपभो�ालाई जबरज�ती सेवा 
िलन बा�य पान� स�ने अिधकार कसैलाई रहदँैन ।
 ८. तसथ� मािथ उि�लिखत िववेचनासमेतको 
आधारमा िनवेदकको पेसा �यवसाय गन� पाउने 
हकअ�तग�त ख�रद गरकेा २० वटा गाडीह�ले 
उपभो�ाको गणु�तरीय सेवा �ा�त गन� हकलाई समेत 
स�बोधन गन� ह�दँा िनवेदकले ख�रद गरकेा ७ िसटे २० 
वटा गाडीह� िनवेदकले माग गरबेमोिजम यातायात 
�यव�था काया�लय ग�डक� अ�चलमा दता� गरी िनवेदन 
मागबमोिजम पोखरा-वािलङ, पोखरा-ग�याङलगायत 
ग�डक� अ�चल भरी िनवा�ध�पमा स�चालन गन� 
पाउने गरी �ट पिम�ट तथा बाटो इजाजतसमेत िदन 
दलाउन िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
परमादशे जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनमायनसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
फैसला िमित : २०७४।८।१२

म�ुा : �ितपूित�  भराई पाऊँ

०७२-CI-०५४९
पनुरावेदक / �ितवादी : फैसलामा परोपकार मेटरनटी 

ए�ड िवमे�स हि�पटल, थापाथली भनी 
उ�लेख भएकोमा सो नभई परोपकार �सूित 
तथा �ीरोग अ�पताल िवकास सिमित, 
थापाथलीको तफ� बाट ऐ.को अि�तयार�ा�त 
अमरनाथ अमा�य

िव��
��यथ� / वादी : धािदङ िज�ला, क�परु गा.िव.स. वडा 

नं. ३ ब�ने स�ुबा पलुामी मगर

०७२-CI-०५४८
पनुरावेदक / �ितवादी : सािबकमा परोपकार �सूित 

तथा �ीरोग अ�पताल, थापाथलीमा काय�रत 
रही हाल अवकाश�ा�त का.िज., का.म.न.पा. 
वडा नं. ४ ब�ने डा.सधुा थापा

िव��
��यथ� / वादी : धािदङ िज�ला, क�परु गा.िव.स. वडा 

नं. ३ ब�ने स�ुबा पलुामी मगर

०७२-CI-०५५२
पनुरावेदक / �ितवादी : महो�री िज�ला, मडै 

गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल परोपकार 

�नण�य नं. ९९२७
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�सूित तथा �ीरोग अ�पताल िवकास सिमित, 
थापाथलीका िसिनयर मेिडकल अिधकृत (िस.
रिज��ार) पदमा काय�रत डा. मीना झा

िव��
��यथ� / वादी : धािदङ िज�ला, क�परु गा.िव.स. वडा 

नं. ३ ब�ने स�ुबा पलुामी मगर

 § भख�र जि�मएक� नाबालकलाई आफूउपर 
भएको �यादती लापरवाही वा अ�याय 
िव�� उपचार मा�न े हद�याद िनज 
बािलग भएपिछ स�ु ह�न े भ�न े कानूनी 
�यव�था रहकेो देिख�छ । यसरी िनि�चत 
अव�थास�म हद�यादको लचकता वृि� 
ह�ने िस�ा�त (Doctrine of Tolling) 
लाई मलुुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
४० नं. ले अङ्गीकार गरकेो देिखने ।

(�करण नं.४)
 § सामा�यतः िचिक�सकबाट भएको काय� 

स�पादन (Performance) Standard 
of care भ�दा िन�न�तरको काय� / 
�यवहार हो अथवा घटनाको कारण यही 
हो भनी िवशेष� (Expert) ले पिहचान 
गन�स�ने �कृितको ह�ने भएकोले यस 
स�ब�धमा िवशेष�को कथन मह�वपूण� 
मािनन े।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
�ी देवे�� झा, �ी गणेश िव�म काक�

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
�योती बािनया ँतथा �ी ह�र�च�� ितम�सेना

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

सु� िनण�य गन� िनकायः
िज�ला �ितपूित� सिमित, काठमाड� 

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
मा. �यायाधीश �ी भरत�साद अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला
�या. दीपकराज जोशी : �याय  �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२ बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।१०।२३ को फैसलाउपर म�ुा 
दोहो�याई पाउन िनवेदन परी दोहो�याई हेन� िन�सा 
भएउपर पनुरावेदनको रोहमा दता� भई पेस ह�न आएको 
��ततु िनवेदनको संि��त त�य एवं ठहर यस�कार 
छः- 

�सूितको लािग अ�पताल लगी ज�म भएको 
मेरो नाबालक छोरीलाई िवप�ीह�ले उपचारको 
�ममा �योग गरकेो औषधी र नाबालकलाई सईु िददँा 
�योग गरकेो प�ित, उिचत पया���पमा हेरचाह र 
वा�ता नगरी लापरवाही गरी उपचार गरकेो कारणले 
गदा� नाबालकको दे�े ख�ुा काटी अपाङ्ग बनाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएकोले िवप�ीह�बाट उपचार खच�, 
औषधी खच�, शारी�रक अपाङ्गताबापत तथा मानिसक 
�ितबापत समेत एकम�ु �.९०,४०,०००।– (न�बे 
लाख चालीस हजार) �ितपूित�  िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६६।२।३ गते िज�ला �ितपूित� 
सिमित काठमाड�मा परकेो िनवेदनप� ।

उजरुीकता�क� प�नी िमित २०६५।१०।१४ 
गतेका राित ०९:२५ बजे यस अ�पतालमा भना� 
भई �सूितस�ब�धी उपचार गराएको हो । उपचारको 
�ममा सोही राित १२ बजे ३० ह�ा अविध पूरा भएको 
१.५ के.िज.तौलको FEMALE ब�चा Premature 
Vaginal Delivery भएको देिख�छ । िबरामीको 
अिभभावकको हैिसयतमा ियनै उजरुीकता�को 
म�जरुीमा उपचार ग�रएको अ�पतालको Admission 
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and Summary Report बाट दिेख�छ । िबरामी 
िवमला थापा िमित २०६५।११।२ मा िड�चाज� 
भएको र िनज िवमला थापालाई जि�डस भएको पिन 
उपचारस�ब�धी अिभलेखबाट देिख�छ । Premature 
baby unit मा रािखएको ब�चीको दे�े ख�ुाको त�लो 
एक ितहाई भाग िनलो भएको र �य�तो केसको उपचार 
यस अ�पतालमा नह�ने भएकोले सोको उपचारको 
लािग का�ती अ�पताल रफेर गरकेो दिेखन आउछँ । 
यस अ�पतालबाट िमित २०६५।११।२ मा िबरामी 
िड�चाज� ग�रसकेको अव�थामा ब�चीको ख�ुाको 
उपचारको जानकारी हामी �ितवादीलाई छैन । तसथ� 
हामीबाट उपचारमा कुनै लापरवाही तथा हेलचे�ाई ं
नभए नगरकेो ह�दँा िफराद �यहोरा झ�ुा ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको िमित २०६६।८।१६ को 
�ितवादी परोपकार �सूित तथा �ीरोग अ�पताल, 
थापाथली र ऐ.मा काय�रत डा�टर सधुा थापाको 
�ितउ�र िजिकर ।

�ितवादी मीना झाका हकमा �ितउ�र नै 
निफराई स�ु �यादै गजुारी बसेको ।

वादी प�का सा�ी कमला मगर र �याम 
िसलवालले तथा �ितवादीका सा�ी डा. धनराज 
अया�लले गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

िज�ला �ितपूित�  सिमितको आदेशअनसुार 
नेपाल मेिडकल काउि�सल, बासँबारीबाट उपचारमा 
कुनै अ�ाकृितक काय� भएको ह�नस�ने स�भावना 
नदेिखएको भ�नेसमेत �यहोराको स�बि�धत िवशेष�को 
रायसमेत िमिसल सामेल रहेको ।

वादीको नवजात िशशकुो उपचार 
गदा�  मानवीय िवचार नै गमुाई अवल�बन गनु�पन�  
िचिक�सक�य प�ितको अनशुरण नै नगरी 
लापरवाहीपूण� उपचार गरकेो कारणबाट ब�चाको दे�े 
ख�ुा नै काट्न ु परकेो अव�था सजृना भएको पिु� 
ह�दँा �ितवादी डा.सधुा थापाबाट �.४,५०,०००।– 
(चार लाख पचास हजार), �ितवादी डा. मीना झाबाट 

�.४,५०,०००।– (चार लाख पचास हजार) र 
�ितवादी परोपकार मेटरिनटी ए�ड िवम�स हि�पटल, 
थापाथलीबाट �.१,००,०००।– (एक लाख) यी वादी 
स�ुबा पलुामी मगरले �ितपूित�बापत िदलाई भराई 
िलन पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु िज�ला �ितपूित� सिमित, 
काठमाड�को िमित २०६८।४।४ को िनण�य ।

उजरुीकता�क� प�नी िमित २०६५।१०।१४ 
गते राित ९:२५ बजे यस अ�पतालमा भना� भई 
�सूितस�ब�धी उपचार गराएको हो । सोही राित 
१२:०० बजे ३० ह�ा अविध पूरा भएको १.५ के.िज. 
तौलको FEMALE ब�चा Premature Vaginal 
Delivery भएको दिेख�छ । यो Case को Delivery 
डा.िद�ीबाट भएको उपचारस�ब�धी अिभलेखबाट 
देिख�छ । िबरामी िवमला थापा िमित २०६५।११।२ 
मा िड�चाज� भएको र िनज िवमला थापालाई जि�डस 
भएको पिन उपचारस�ब�धी अिभलेखबाट पिु� भएको 
छ । Premature baby unit मा रािखएको ब�चीको 
दे�े ख�ुाको त�लो एक ितहाई भाग नीलो भएको र 
�य�तो केशको उपचार यस अ�पतालमा नह�ने भएकाले 
सोको उपचारका लािग त�काल ब�चालाई काि�त बाल 
अ�पताल, महाराजग�ज रफेर गरकेो पाइ�छ । िमित 
२०६५।११।२ स�म राखी डेिलभरीस�ब�धी उपचार 
गरी िड�चाज� गरकेो ह�दँा ख�ुाको उपचारको जानकारी 
हामी �ितवादीलाई छैन । ख�ुाको उपचार यस 
अ�पतालबाट भएको पिन होइन । उपभो�ा संर�ण 
ऐन, २०५४ को दफा २२ बमोिजमको हद�यादिभ� 
पिन उजरुी नपरकेो र अ�पतालमा भएको उपचारमा 
कुनै िचिक�सक�य लापरवाही िढलास�ुती नभएको 
र सही तथा उपय�ु तवरले िचिक�सक�य प�ितको 
अवल�बन गरी उपचार भएको अव�थामा �ितपूित� 
िदलाउने गरी भएको िज�ला �ितपूित�  सिमितको िमित 
२०६८।४।४ को िनण�य �ितपािदत कानूनी िस�ा�त 
एवं �चिलत कानूनी �यव�थािवपरीत भई �िुटपूण� 
भएकाले सो िनण�य उ�टी गरी दाबी खारजे ग�रपाउ ँ
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भ�नेसमेत �यहोराको परोपकार �सूित तथा �ीरोग 
अ�पताल िवकास सिमित, थापाथलीको तफ� बाट 
पनुरावेदन अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िवप�ीले दाबी गरकेो नवजात ब�चाको 
उपचारमा म कतै कुनै �कारले संल�न छैन । म 
ब�चाह�को उपचार गन� िवशेष� पिन होइन । उ� 
अ�पतालको िज�मेवार पदमा रहेकै कारणले उजरुी 
परी मैले �ितवाद गनु�  परकेो हो । Special Care 
Baby Unit को Discharge Summary बाट 
ब�चाको उपचार गन� िचिक�सक शाि�त नामको �यि� 
रहेको देिखएको छ । म �ी तथा �सूित रोगको िव�को 
हैिसयतले �ीरोग तथा �सूित रोग िचिक�सकको 
हैिसयतले समूह D को �मखुको �पमा काय�रत रहेको 
र उजरुवालाक� �ीमती िवमला थापाको उपचार समूह 
D अ�तग�तस�म भएको हो । म आफँै संल�न नरही 
मेरो समूहक� सहयोगी डा.मीना झा संल�न रहेक� ह�न् 
र सो कुरा िवमला थापाको िड�चाज� समरीबाट समेत 
�प��पमा दिेखएको छ । िमित २०६७।११।१८ को 
रामे�र�साद पोखरलेसमेतको रायले उपचार प�ितमा 
कुनै �िुट वा लापरवाही भएको नदेिखएको, उपचारमा 
चािहने औषधी समयमा नै �योग भएको कुरा पिु� 
भइरहेको छ । अतः कुनै आधार बेगर द�तापूव�क 
उपचार गरी दिेखएको जिटलताको आधारमा 
स�बि�धत िवशेषीकृत अ�पतालमा रफेर ग�रएको 
र िव�मान उपचार �णालीअ�तग�त स�बि�धत 
िचिक�सकले गरकेो िचिक�सामा कुनै �िुट लापरवाही 
नभएको ह�दँा एवं ��ततु उजरुी उपभो�ा सरं�ण ऐनले 
�यव�था गरकेो कानूनबमोिजमको हद�याद नघाई 
दायर भएको ह�दँा खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०६८।११।२९ को डा.सधुा थापाको पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

म पनुरावेदक, िवप�ीको �ीमती िवमला 
थापाको उपचारको �ममा संल�न िचिक�सक होइन, 
छैन । उपचारस�ब�धी कागजाह�को िड�चाज�स�ब�धी 

�माणप�मा फर डा.मीना मा� लेिखएको आधारमा 
मलाई िवप�ी बनाई मेरा िव�� म�ुा दायर ग�रएको हो । 
उ� कागजातमा भएको सही मेरो होइन । अ�पतालको 
�ितउ�रप�को �करण २ को ख मा िवप�ीको 
�ीमतीको उपचार डा.िद�ीबाट भएको त�य उ�लेख 
ग�रएको छ । िनज िबरामीको उपचारमा मेरो संल�नता 
नभएको त�यतफ�  �ि� नप�ुयाई हचवुा तवरबाट िदएको 
उजरुीको आधारमा नगद �.४,५०,०००।– �ितपूित� 
भराउने गरी म पनुरावेदक िव�� ग�रएको िज�ला 
�ितपूित� सिमितको िनण�य कानूनी आधार, निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा खारजे गरी झ�ुा 
दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
डा.मीना झाको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

एउटा रोगको उपचार गदा� उपचारको �ममा 
अक� रोगको ल�ण देिखन,ु अक� रोग प�ा ला�न,ु 
अ� जिटलताह� पैदा ह�दैँ जान ु�वभािवकै हो, सोको 
िनदानका लािग अपनाउनपुन� उिचत िचिक�सक�य 
प�ितलाई अनसुरण गनु�  बा�यकारी ह��छ । ��ततु 
म�ुामा डेिलभरी भई ब�चा जि�मसकेपिछ ब�चाको 
ख�ुामा सम�या देिखदँा त�स�ब�धमा िवचार ै नगरी 
ब�चाको ख�ुामा देखा परकेो सम�यातफ�  त�काल 
मौकैमा अपनाउनपुन� उिचत �वा��य सेवा �दान 
नग�रएकै कारण ज�रयाबाट नवजात अबोध िशशकुो 
दे�े ख�ुाको घुडँा मिुनस�मको पूर ै भाग काट्न ु परी 
जीवनभ�र अपाङ्ग ह�नलुाई सेवा �दायक अ�पताल 
एवं िचिक�सक यी �ितवादीह�को दािय�व नरहेको 
भ�न सिकने अव�था देिखदैँन । यस स�ब�धमा नेपाल 
मेिडकल काउि�सल बासँबारीबाट �ा� िवशेष�को 
रायमा यिकन जवाफ नआई गो�वारा �पमा राय �ा� 
भएको राय �दान गन� िवशेष�लाई परी�णको लािग 
ब�ुन प�ाचारसमेत ह�दँा िनज िवशेष�ले कुनै चासोसमेत 
नदखेाई उपि�थतै नभई बसेको अव�थासमेत ह�दँा 
�य�तो रायलाई आधार मानी उपभो�ाको हकिहत एवं 
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��ततु म�ुाको संवेदनशीलतासमेतलाई हेदा� �यि�कै 
भरमा �याियक िन�पण ह�नस�ने अव�थासमेत 
नह�दँा िमिसल सलं�न �माणका सू�मगत अ�ययनबाट 
िनवेदक वादीको नवजात िशशकुो उपचार गदा� मानवीय 
�ि�कोणले मौकैमा अपनाउनपुन� काय�िविधको िवचार 
नै नगरी अवल�बन गनु�पन� िचिक�सक�य प�ितको 
अनसुरण नै नगरी हेलचे�ाई गरी लापरवाहीपूण� 
त�रकाले उपचार गरकेो कारणबाट ब�चाको दे�े ख�ुा 
नै काट्न ु परकेो अव�थाको सजृना भएको पिु� ह�न 
आउछँ । ब�चा नाबालकबाट साबालक नभएस�म 
ब�चालाई उजरु गन� हद�याद कानूनले नै सरुि�त गरकेो 
अव�था ह�दँा संर�क बाबकुो मागबमोिजम उपभो�ा 
संर�ण म�चको प�बाट उजरुी दता� भएकोलाई ३५ 
िदने हद�याद नाघेर दता� भएको भनी हद�यादको 
अभाव देखाई म�ुा खारजे गन� िम�ने अव�था 
देिखदँैन । तसथ� �ितवादीह�बाट ज�मा 
�.९०,४०,०००।– �ितपूित� रकम िदलाई भराई 
पाउ ँ भ�ने िनवेदक वादीको िनवदेन उजरुी दाबी 
रहेकोमा �ितवादीम�ये परोपकार �सूित तथा �ीरोग   
अ�पताल, थापाथली, काठमाड�बाट 
�.१,००,०००।–, सो अ�पतालमा काय�रत 
उपचारमा संल�न �ितवादीह� डा.सधुा थापाबाट 
�.४,५०,०००।–, �ितवादी डा. मीना झाबाट 
�.४,५०,०००।– गरी ज�मा �.१०,००,०००।– 
उजरुकता� वादीले �ितपूित�बापत िदलाई भराई पाउने 
ठहराएको स�ु �ितपूित� सिमित, काठमाड�बाट 
िमित२०६८।४।४ मा भएको िनण�य िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।२३ को 
फैसला ।

अ�पतालको �ितउ�रप�को �करण २ को 
ख मा िवप�ीको �ीमतीको उपचार डा.िद�ीबाट भएको 
त�य उ�लेख ग�रएको छ । िनज िबरामीको उपचारमा 
मेरो संल�नता नभएको त�यतफ�  �ि� नप�ुयाई 

हचवुा तवरबाट िदएको उजरुीको आधारमा नगद 
�.४,५०,०००।– �ितपूित�  भराउने गरी म पनुरावेदक 
िव�� ग�रएको िज�ला �ितपूित� सिमितको िनण�य 
कानूनी आधार, निजर िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
ह�दँा खारजे गरी झ�ुा दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको डा.मीना झाको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

म �ी तथा �सूित रोगको िव�को हैिसयतले 
�ीरोग तथा �सूित रोग िचिक�सकको हैिसयतले समूह 
D को �मखुको �पमा काय�रत रहेको र उजरुवालाक� 
�ीमती िवमला थापाको उपचार समूह D अ�तग�तस�म 
भएको हो । म आफँै संल�न नरही मेरो समूहक� 
सहयोगी डा.मीना झा संल�न रहेक� ह�न् र सो कुरा 
िवमला थापाको िड�चाज� समरीबाट समेत �प��पमा 
देिखएको छ । िमित २०६७।११।१८ को रामे�र�साद 
पोखरलेसमेतको रायले उपचार प�ितमा कुनै �िुट 
वा लापरवाही भएको नदेिखएको, उपचारमा चािहने 
औषधी समयमा नै �योग भएको कुरा पिु� भइरहेको 
छ । अतः कुनै आधार बेगर द�तापूव�क उपचार गरी 
देिखएको जिटलताको आधारमा स�बि�धत िवशेषीकृत 
अ�पतालमा रफेर ग�रएको र िव�मान उपचार 
�णालीअ�तग�त स�बि�धत िचिक�सकले गरकेो 
िचिक�सामा कुनै �िुट लापरवाही नभएको ह�दँा एवं 
��ततु उजरुी उपभो�ा संर�ण ऐनले �यव�था गरकेो 
कानूनबमोिजमको हद�याद नघाई दायर भएको ह�दँा 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको डा. सधुा थापाको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

Premature baby unit मा रािखएको 
ब�चीको दे�े ख�ुाको त�लो एक ितहाई भाग नीलो 
भएको र �य�तो केशको उपचार यस अ�पतालमा 
नह�ने भएकाले सोको उपचारका लािग त�काल 
ब�चालाई काि�त बाल अ�पताल, महाराजग�ज 
रफेर गरकेो पाइ�छ । िमित २०६५।११।२ स�म 
राखी डेिलभरीस�ब�धी उपचार गरी िड�चाज� गरकेो 
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ह�दँा ख�ुाको उपचारको जानकारी हामी �ितवादीलाई 
छैन । ख�ुाको उपचार यस अदालतबाट भएको पिन 
होइन । उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा 
२२ बमोिजमको हद�यादिभ� पिन उजरुी नपरकेो र 
अ�पतालमा भएको उपचारमा कुनै िचिक�सक�य 
लापरवाही िढलास�ुती नभएको र सही तथा उपय�ु 
तवरले िचिक�सक�य प�ितको अवल�बन गरी उपचार 
भएको अव�थामा �ितपूित� िदलाउने गरी भएको 
िज�ला �ितपूित� सिमितको िमित २०६८।४।४ को 
िनण�य �ितपािदत कानूनी िस�ा�त एवं �चिलत 
कानूनी �यव�थािवपरीत भई �िुटपूण� भएकाले सो 
िनण�य उ�टी गरी दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको परोपकार �सूित तथा �ीरोग अ�पताल 
िवकास सिमित, थापाथलीको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा डा. सधुा थापा उपचारमा संल�न 
नभएको �सूित गहृबाट िमित २०६५।११।२ मा काि�त 
अ�पतालमा जान रफेर गरी िड�चाज� भएकोमा सोको 
१८ िदन पिछ िमित २०६५।११।१९ मा मा� का�ती 
अ�पतालमा भना� भएको र हद�यादको �या�या�मक 
��नसमेत भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०७२।५।९ गतेको यस अदालतको आदशे ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी देवे�� झा, �ी गणेश िव�म काक�ले िवप�ी 
यस अ�पतालमा २०६५।१०।१४ गतेमा भना� भई 
िमित २०६५।११।१ मा िड�चाज� भएको र िमित 
२०६६।२।३ गतेमा उजरुी िदएको दिेख�छ । य�तो 
ि�थितमा उजरुी हद�यादिवहीनको दिेखएको तथा 
िवप�ीको नाबालक छोरीको ख�ुा काट्ने काय�    
�ितवादी अ�पतालबाट समेत भएको छैन । ब�चा 

Premature जि�मएको त�यसमेत उपचारको 
कागजबाट पिु� छ । �ितवादीम�ये िमना झाबाट उपचार 
भएको पिन होइन । डा.सधुा थापासमेत उपचारमा सलं�न 
होइन । बेलैमा रफेर गरी पठाएकोसमेत अव�था छ । 
य�तो ि�थितमा �ितवादीह�को कुनै लापरवाही पिु� 
ह�न नसकेको अव�था भएकोले पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ�टी भई �ितवादीह�ले सफाई पाउनपुछ�  
भनी तथा ��यथ� / िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ाह� �ी �योती बािनया ँतथा ह�र�च�� 
ितम�सेनाले िमिसल संल�न कागजात हेदा� पिन डा. 
सधुा थापा उपचारमा सलं�न रहेको कुरा िड�चाज� 
सिट� िफकेटको िटकटमा नै उ�लेख भएको, िनजले 
िदएको �ितउ�रको �करण २(ख) नं. र �यहोराबाट 
तथा पनुरावेदन प�को �करण ४ मा आफू सो समूहको 
�मखुको �पमा काय�रत रहेको भनी उ�लेख गरबेाटै 
िनजको कत��य र संल�न नभएको भ�ने कुरा सव�था 
झ�ुा हो । यसैगरी �सूित गहृबाट िमित २०६५।११।१ 
मा काि�त अ�पतालमा �रफर गरी २०६५।११।१ 
भ�ने भई २०६५।११।२३ मा मा� िड�चाज� भएक� 
छन् । २०६५।११।२६ मा भना� गराएको त केवल 
Gangrenous Foot काट्न अपरशेन भएको िथयो । 
पीिडत नाबालक भएकोले हद�याद गिु�एको अव�था 
पिन छैन र िन�सामा उ�लेख भएको कुनै आधार 
कारण ��ततु म�ुामा सा�दिभ�क नह�दँा स�ु िमित 
२०६८।४।४ को फैसला िनण�य र पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको २०६९।१०।२३ को फैसला सदर ह�ने गरी 
पूण� �याय पाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सनुी िमिसल 
तथा दवैुतफ� बाट पेस भएको बहसनोटसमेत अ�ययन 
गरी िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेको छ छैन भनी िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
िवप�ीह�बाट गरकेो गलत उपचारले गदा� मेरो 
नाबालक ब�चाको दे�े ख�ुा अपाङ्ग बनाई हािन 
नो�सानी गरकेो र बालक जि�मएपिछ सिु�नएको 
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दे�दादे�दै र मैले बार�बार भ�दाभ�दै लापरवाही 
गरकेो ह�दँा �.९०,४०,०००।– �ितपूित� िदलाई पाउ ँ
भ�ने उजरुी िनवेदन परी िज�ला �ितपूित� सिमित 
काठमाड�बाट डा. सधुा थापा र डा.िमना झाबाट 
जनही �.४,५०,०००।– तथा �ितवादी परोपकार 
मेटरिनटी ए�ड िवमे�स अ�पताल थापाथलीबाट 
�.१,००,०००।– �ितपूित� भराई िदने गरी फैसला 
भएकोमा सोउपर �ितवादीह�को पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट स�ु फैसला सदर 
गन� गरी भएको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई पाउन 
�ितवादीह�को िनवेदन परी दोहो�याउने िन�सा �दान 
भई पेस ह�न आएको दिेखयो ।

३. िनवेदकक� �ीमती िवमला थापाको 
उपचारमा डा. सधुा थापा संल�न रहे नरहेको भ�नेतफ�  
िमिसल संल�न िनजकै िलिखत जवाफबाट िवमला 
थापाको उपचार गन� यिुनट “D” �पुको �मखुको 
�पमा िनज डा.सधुा थापा रहेको भ�ने उ�लेख 
भएको देिखएको छ । ��तुत िववादमा नाबालकको 
ज�म ह�दँाकै �ममा सलं�न िचिक�सकले लापरवाही 
गरकेो भ�ने नभई नाबालक ज�मदै ख�ुा सिु�नएको 
अव�थाको रहेकोमा �यसको Due Care नगरकेो 
कारण ग�भीर अव�था सजृना भई दे�े ख�ुा काट्ने 
अव�थामा प�ुयाएको भ�ने देिखएको छ । सो स�दभ�मा 
नाबालक जि�मएपिछ आ�नो वाड�को िबरामीको 
Follow up गन� कामको िज�मेवारीसमेत सो वाड�को 
इ�चाज�को काय��े�अ�तग�त नै रहने कुरालाई अ�यथा 
भ�न सिकँदैन । िनवेदक / ��यथ�को नाबालक 
छोरीको उपचारको �ममा gangrine भई �मशः 
ख�ुाको अव�था िब�दै गई काट्ने अव�थामा पगेुको 
देिखएकोले िबरामीको उपचारको स�पूण� �ि�या र 
Follow up को मह�वपूण� �थान रहने र �यसमा सो 
वाड�का �मखुको समेत दािय�व रहने कुरालाई इ�कार 
गन� सिकने अव�था देिखदँैन ।

४. िनवेदन हद�यादिवहीन भएको भनी िजिकर 

िलएको स�ब�धमा हेदा� िनवेदकक� छोरी नाबालक 
रहेको र उपचारको �ममा ख�ुा काट्न ुपरी अपाङ्ग 
भएको अव�था देिख�छ । �य�ती भख�र जि�मएक� 
नाबालकलाई आफूउपर भएको �यादती लापरवाही 
वा अ�याय िव�� उपचार मा�ने हद�याद िनज 
बािलग भएपिछ स�ु ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । यसरी िनि�चत अव�थास�म हद�यादको 
लचकता विृ� ह�ने िस�ा�त (Doctrine of Tolling) 
लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ४० नं.ले 
अङ्गीकार गरकेो छ । उ� न�बरको �यव�था हेदा� 
“हद�यादिभ� नािलस गनु�पन� मािनस सो� वष� नाघेको 
रहेनछ भने सो� वष� नाघेका िदनदेिख हद�यादस�म 
नािलस िदए ला�छ...” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । सो �यव�थासमेत ��ततु स�दभ�मा 
सा�दिभ�क छ । 

५. िनवेदक ��यथ�क� प�नी िमित 
२०६५।१०।१४ मा परोपकार मेटरिनटी ए�ड िवमे�स 
हि�पटल थापाथलीमा भना� भई �सूित उपचारको 
�ममा रही राित १२.३० बजे ३० ह�ता अविध पगेुको 
Female ब�चाको ज�म भएको भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँनै । सामा�यतः एउटा रोगको उपचारको लािग 
अ�पताल पगेुको िबरामीलाई अक� रोग ला�न नस�ने 
भ�ने पिन होइन तर यसरी रोग लागेको देिखएपिछ 
समयमै उपचारका standard of care को अवल�बन 
ग�रएकै ह�नपुछ�  भ�ने कुरामा दईुमत रा�न पिन 
सिकँदैन । पीिडत नाबालकको ज�म भएपिछ उपचारको 
�ममा दे�े ख�ुामा Gangrine भई काट्न ुपरकेो ��ततु 
अव�था िचिक�सकको लापरवाहीका कारण भएको हो 
होइन भनी िवचार गदा� सव��थम �वा��य उपचारमा 
लापरवाहीको स�दभ�लाई केलाउन ुपन� दिेख�छ । 

६. िचिक�साकम� वा िचिक�सा �यवसायीले 
उपचारको �ममा पालना गनु�पन� आधारभूत �तर 
(Standard of care) वा िविध (Method) को 
अवल�बनको ��न, अवल�बन गनु�पन� आचरण (Code 
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of Condnct) को ��न वा िबरामीलाई िदनपुन� सूचना 
र सहमित (Informed Consent) स�ब�धी मा�यता नै 
�वा��य उपचारमा लापरवािहको स�दभ�मा मह�वपूण� 
�पमा केलाउन ु पन� त�यह� ह�न् । उि�लिखत 
मह�वपूण� त�य र अव�थाह�लाई िबरामीको 
उपचारको �ममा इमा�दारीपूव�क पालना नगरकेो वा 
बेवा�ता गरकेो प�रणाम �व�प िनज िचिक�सकसगँ 
उपचार गराई रहेको वा सेवा िलइरहेका िबरामीलाई 
थप नकारा�मक असर परमेा, हािन नो�सानी भएमा 
वा म�ृय ुभएमा �यसलाई िचिक�साकम�बाट भएको वा 
�वा��य उपचारमा लापरवाही भएको मािन�छ । यसरी 
लापरवाही भएको �थािपत ह�नकुा लािग मू�यतः ४ 
वटा त�वह� �मािणत ह�नपुद�छ । 

क) स�बि�धत िचिक�सकलाई सेवा�ाही�ित 
�यान प�ुयाई उपचार गनु�पन� दािय�व वा 
कत��य िथयो (duty to care),

ख) सो कत��यको िचिक�साकम�को तफ� बाट 
भंग ग�रयो वा पालना ग�रएन (Breach of 
duty),

ग) �यसरी कत��य पालना नगरकेो कारण 
सेवा�ाहीलाई खराब असर प�ुन गयो 
(Causation), 

घ) सो असरको प�रणाम �व�प सेवा�ाहीलाई 
�ित भयो वा म�ृय ुभयो (Damage) ।

 
७. ��ततु वारदातमा पीिडत नवजात 

नाबालकको ज�मको लािग परोपकार मेटरिनटी ए�ड 
िवमे�स अ�पतालमा िनजक� आमा िवमला थापा 
भना� भई नाबालकको ज�म सोही अ�पतालमा भएको 
कारण िनजलाई उिचत �यान प�ुयाई (duty to care) 
उपचार गनु�  स�बि�धत िचिक�सक, िचिक�सकको 
टोली र अ�पतालको दािय�व ह�न ु�वाभािवक ह��छ । 
जि�मदा ख�ुा सिु�नएको नवजातलाई थप उपचार सो 
अ�पतालमा ह�न नस�ने भए त�काल रफेर गनु�पन�मा 

पटकपटक िनवेदकले भनेप�चात् पिन खासै िवचार 
नप�ुयाई िढला गरी काि�त बाल अ�पतालमा रफेर 
गरकेो भ�ने सामा�य नजरमा दिेखएको अव�था 
छ । यसरी logical analysis बाट दिेखन आएको 
त�यलाई िचिक�सा शा�ीय �ि�ले समेत पिु� 
ह�नसकेको ख�डमा घटनाको थप यथाथ� िच�ण 
ह�नस�ने ह��छ । �यसको लािग िवशेष�को कथन 
�भावकारी ह�न स�छ । 

८. सामा�यतः िचिक�सकबाट भएको काय� 
स�पादन (Performence) Standard of care 
भ�दा िन�न�तरको काय� / �यवहार हो अथवा घटनाको 
कारण यही हो भनी िवशेष� (Expert) ले पिहचान 
गन�स�ने �कृितको ह�न भएकोले यस स�ब�धमा 
िवशेष�को कथन मह�वपूण� मािन�छ । यस स�दभ�मा 
Bolam v. Friern Hospital Management 
Committee (1957) (MY Rathor, Informed 
Consent: A socio-Legal Study, Medical 
Journal Malaysia, Vol.66, No5, P.225) को 
म�ुामा बोिलएको पाइ�छ ।  तर सबै अव�थामा यो 
िस�ा�तलाई अवल�बन ग�रन ुउपय�ु नभएको भनी 
घटनाको अ�य िववरण तथा तािक� क िव�ेषणलाई पिन 
मा�यता िदनपुन� �य�याह� ग�रएका िवदशेी अदालतका 
िनण�यह�को ��ा�त रहेको पाइ�छ । Expert को �पमा 
रहेको �यि� उपचारकता�  िचिक�सकका सहकम� 
(Peers) ह�ने भएकोले िनजह�का �ितवेदनसमेत 
िचिक�सकको िहततफ�  आउन स�ने कुरालाई समेत 
कितपय म�ुाह�मा िवचार गरी Medical Expert को 
कथन नै अि�तम होइन र तािक� क िव�लेषण (Logical 
analysis) बाट पिन लापरवाही �मािणत ह�नस�ने 
�कृितको िनण�य ग�रएको उदाहरण Huck v. cole को 
म�ुा तथा Bolitho v. city and Hackey Health 
authority को म�ुामा पाउन सिक�छ । (Medical 
Journal Malaysia, Vol.66, No.5) 

९. ��ततु अ�यासह�को अ�ययनबाट 
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िवशेष�को �ितवेदन तथा तािक� क िव�ेषण 
(Logical analysis) दवुै अव�थाबाट घटनाको 
यथाथ� ब�ुने �यास अदालतले गनु�पन� ह��छ । यसै 
प�र�े�यमा उिचत हेरचाहमा असफल रहन ु (Fail 
to Observe resonable care) पिन Medical 
negligence �मािणत ह�न आव�यक एक मह�वपूण� 
त�व मा�न सिक�छ (Dr. Sr.Louie v. Smt 
Kannoli Pathumma, PK Majumdar, Law 
of Consumer Protection in India 2000, 
P. 786) । ��ततु स�दभ�मा अ�पताल र वाड� 
�मखुसमेतको दािय�वको िवषय समावेश भएकोले 
िबरामी�ित ग�रन ु पन� हेरचाहको �तरसमेतको िवषय 
सा�दिभ�क रहेको देिख�छ ।

१०. पीिडतलाई २०६५।११।१ मा रफेर 
गरकेो भनी �ितवादी अ�पतालले जवाफ िफराएकोमा 
सोभ�दा पूव� ०६५।१०।१७ गतेपिछ नै ब�चाको 
घुडँामिुन सम�या देिखइसकेको अव�था छ । पीिडत 
नाबालकलाई २०६५।११।१ का िदन नै काि�त 
बाल अ�पताल प�ुयाएको भ�ने आकि�मक िबरामी 
िटकटबाट देिखन आएको छ । �ितवादीह�बाट 
ग�रएको उपचारका स�ब�धमा स�बि�धत िवशेष�बाट 
�ितवेदनसमेत िलइएको िमिसलबाट देिख�छ । 
िवशेष�बाट �ा�त िमित २०६७।११।१८ को �ितवेदन 
अ�ययन गदा� �ितवेदनको अि�तम वा�याशंले 
लापरवाही होइन भने तापिन सोको मािथ�लो 
�यहोराह�बाट �ितवेदनमा “सायद, ह�नस�छ, कहा ँ
रफेर गरकेो हो थाहा ह�दैँन” भ�ने ज�ता वा�यांश तथा 
सो उपचारको प�ित िकन अपनाइयो �यो उिचत िथयो 
िथएन ज�ता कुरा ख�ुन नसकेको समेतका िविभ�न 
कारणले उ� �ितवेदन अ�प�ट रहेको दिेखएको 
अव�था छ । य�तो अ�प�टता समाधानको लािग 
िवशेष�को बकप�का िनिम� आदेश भई बकप�को 
लािग िझकाउदँा िविभ�न कारण देखाई उपि�थत ह�न 
नस�ने भनी �ा�त भएको प� िमिसल सामेल रहेको 

देिख�छ । �ितवेदनको �प�टताको लािग िझकाउन ु
पन� िवशेष� उपि�थत ह�न नस�नाको कारण समाधान 
ह�ने गरी तथा पनुः आदेश गररे भए तापिन अदालतले 
िझकाई बकप� गराउन ुपन�मा पनुरावेदन अदालतबाट 
�यस िकिसमको �यास भएको अव�था पिन देिखदैँन । 

११. ��ततु घटनाको स�ब�धमा पनुरावेदन 
अदातलबाट िवशेष�लाई िझकाउने र �ितवेदनलाई 
�प�ट पान� �यास भएको नदेिखएकोसमेतका ब�ुन ु
�माण नबझेुको तथा िन�य�ल गनु�पन� सबै ��नह�को 
समाधान गरकेो नदेिखएकोसमेतको अव�था 
िव�मान देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।१०।२३ को फैसला बदर ग�रिदएको 
छ । अब पनुः िवशेष�लगायतको �माण बझुी उठेका 
सबै ��नह�को िन�पण गरी फैसला गनु�  भनी 
��ततु म�ुा उ�च अदालत पाटनमा िफता� पठाइिदने 
ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी 
प�ह�लाई सोहीअनसुार उ�च अदालत पाटनमा जान ु
भनी तारखे तोक� पठाउनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७३।१२।२१

म�ुाः कत��य �यान

०७१-CR-१५३०
पनुरावेदक / �ितवादी : लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१७ घर भई 
हाल कारागार काया�लय जग�नाथ देवल 
काठमाड�अ�तग�त से�टर जेलमा कैदमा रहेको 
ितथ� महज�न

िव��
��यथ� / वादी : च��मान तामाङको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७२-CR-०५१६
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला झापा मेचीनगर 

नगरपािलका वडा नं. १० घर भई हाल कारागार 
काया�लय झ�ुका सनुसरीमा कैदमा रहेको साक�  
तामाङ

िव��
��यथ� / वादी : च��मान तामाङको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७३-RC-००९२
वादी : च��मान तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
�ितवादी : िज�ला सनुसरी भो�ाहा गा.िव.स. वडा 

नं. २ घर भई हाल �े�ीय कारागार काया�लय, 

झ�ुकामा कैदमा रहेको सािवर िमयासँमेत

 § एउटा अपराधमा अदालतबाट सजाय पाई 
भु�ान ग�ररहकेा यी �ितवादीह�ले कैदी 
भएकै अव�थामा योजनाब� ढंगले अक� 
अपराध गरकेो ह�दँा य�तो अव�थामा 
कानूनले तोकेको अिधकतम सजाय गनु� 
नै उ�म ह��छ । आफूले गरकेो पिहलै 
ग�रसकेको आपरािधक काय�को स�ब�धमा 
अदालतबाट सजाय पाइसकेपिछ यी 
�ितवादीह�ले प�चाताप गरी सुधारो�मखु 
ह�नुपन�मा कैदी जीवन �यितत ग�ररहकैे 
अव�थामा अक� अपराध गरकेो देिखँदा 
�ितवादीह� छुटी कारागार बािहर जाँदा 
समाजको लािगसमेत खतरा ह�नस�ने 
भएकोले य�ता �यि�ह�लाई सजाय 
गदा� अदालतले �ितवादीह�ले गरकेो 
अपराधको �कृित, �यसबाट समाजमा 
पन� असरसमतेलाई म�यनजर गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� । 
 § �ितवादीह� धेरै जनाको समूहमा भई 

कारागारिभ� पिन अक� कारागार ज�तो 
बनाई �व�छ�दतापूव�क कैदी रहकेो 
एकजना �यि�लाई लगातार यातना िदई 
मारकेो देिखएको तर को कसको चोटबाट 
म�ृयु भएको हो भ�ने नदेिखएको ह�दँा य�तो 
अव�थामा मलुुक� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) न.ं ले तोकेको ज�मकैदको 
सजाय ह�न मनािसब ह�न े।

(�करण नं.९)
 § कुनै अपराध गरकेो अिभयोग लािग 

अदालतको फैसलाअनुसार कैद भु�ान 
ग�ररहकेा मािनसले पिन कानूनको दायरामा 
रही नपेालको सिंवधानको धारा १६ मा 

�नण�य नं. ९९२८
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�यव�था भएको स�मानपूव�क बाँ�न पाउन े
हक आम नाग�रकसरह नै उपयोग गन� 
पाउनु पद�छ । रा�यले आ�नो िनय��णमा 
(Custody) मा िलएको �यि�को सुर�ा 
गनु� पिन रा�यको दािय�विभ� पन� ।

(�करण नं.१२)

�ितवादीका तफ� बाट : 
वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 

२४(क)(१), २९

सु� तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी �जेश �याकुरले

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी राजकुमार वन
माननीय �यायाधीश �ी रमेश बहादरु थापा

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन 

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

िज�ला सनुसरी भादगाउ ँिसनवारी गा.िव.स. 
वडा नं. ५ मा रहेको �े�ीय कारागार काया�लय, 
झ�ुकाको क�पाउ�डिभ� रहेको २'४" गोलाई भएको 
आपँको �खको ८'४" मािथ उ�रप�� भएको हागँाले 
अजु�न तामाङसमेतलाई कुटिपट गरकेो तथा सोही 
कारागारको पि�चम प��को कोठामा थुनी कुटिपटसमेत 
गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

हामीह� च�दन थापा, अजु�नबहादरु तामाङ, 
िवशे�वर राजवंशी, सूय� राजवंशी, सवुास भ�ने ठमनाथ 

�यौपाने, �िदप राई र सानबुाब ुराजवंशीसमेत सातजना 
भई िविभ�न म�ुामा कारबाहीमा परी झापा कारागारमा 
कैदीको जीवन िबताई आएकोमा िमित २०६६।५।२१ 
मा हामी ७ जनालाई झापा कारागारबाट �थाना�तरण 
गरी �े�ीय कारागार काया�लय, झ�ुकामा �याइएको 
िथयो । झ�ुका कारागारिभ� प�नासाथ कारागारको 
आ�त�रक �शासनको चौक�दार देवकुमार मेहताको 
समूहले हामीह�लाई िनय��णमा िलई हा�ो 
साथमा भएको �पैयाँ ँ खोसी पि�चम उ�रप��को 
ट्वाइलेटनिजक रहेको कोठामा थनुी बािहरबाट ता�चा 
लगाएको िथयो । क�रब १ घ�टापिछ िनजै दवेकुमार 
मेहता र ितथ�कुमार महज�नको नेत�ृवमा आएका साक�  
तामाङ, सािवर िमया,ँ रमेश यादव, ह�र नारायण यादव, 
धम��� मेहतासमेतका कोठाको नाइकेह� हात हातमा 
लाठी, बासँको भाटा बोक� आई हामी ७ जनाम�ये 
पिहले सूय� नारायण राजवशंीलाई कोठाबाट बािहर 
िनकाली दवैु ख�ुामा डोरीले बाधँी चौक�दार स�ुने 
कोठा अगािडको आपँको �खको हागँामा उधोम�ुटो 
पारी बाकँ� झ�ुडाई उि�लिखत �ितवादीह�ले बोक� 
�याएको बासँको भाटा, लाठी, ला�ी म�ुकाले शरीरको 
ज�त� भागमा �हार गरी बेहोस बनाई �खबाट िझक� 
पनुः सोही कोठामा थनेुको िथयो । सोपिछ �मशः 
हामीह� सबैलाई �य�तै रीतले राितको १२ बजेस�म 
कुटिपट गरी कोठामा थनेुका ह�न् । उ� कुरा कसैलाई 
भने सनुाएमा मान�समेतको धाक ध�क� िददैँ भोिलदेिख 
ितमीह�को मा�छे बोलाई �पैयाँ ँ नमगाए �यानै मान� 
भ�दै पटकपटक ध�क� िदएको र कारागार �शासन 
चेिकङ्गमा आउदँा िनज �ितवादीह� दवेकुमार 
मेहतासमेत �शासन �हरीको अिघपिछ िहड्ँने गना�ले 
सनुाउन पाएन� । अ�य त�रकाले सनुाएको थाहा पाए 
पनुः कुटाई खाने डरले भ�न �य� गन� सिकएन । 
िनजह�को कुटाईबाट हामीह�समेत घाइते पीिडत 
बनेको र िनजैह�को कुटिपटबाट घाइते बनेका 
अजु�नबहादरु तामाङको म�ृयसुमेत भएको हो । मतृकसगँ 
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िनज देवकुमारसमेतको पूव��रसइवीसमेत रहेको भ�ने 
हामीह�ले थाहा पाएका िथय� । यसरी अजु�नबहादरु 
तामाङलाई कुटिपट गरी मान� िनज �ितवादीह�उपर 
कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको च�दन 
थापा, िवशे�वर राजवंशी, सवुास भ�ने ठमनाथ 
�यौपाने, सूय� नारायण राजवंशी, सानबुाब ु राजवंशी 
र �िदप राईले लेखाई िदएको क�रब एकै िमलानको 
िभ�दािभ�दै घटना िववरण कागज ।

मेरो एकासगोलको भाइ अजु�नबहादरु 
तामाङ, कुलबहादरु राईको जाहेरी परेको कत��य 
�यान म�ुामा अदालतको फैसला बमोिजम पिहला 
मोरङ कारागारमा थुनामा रहेको र पिछ कारागार 
काया�लय झापामा �थाना�तरण भई ब�दै आएकोमा 
िमित २०६६।५।२१ गते �े�ीय कारागार झ�ुकामा 
�याइएको िथयो । भाइ झ�ुका कारागारमा �थाना�तरण 
भई आइसकेप�चात् सो कारागारका कैदी (चौक�दार) 
देवकुमार मेहताको िनद�शनमा िस.िट. कमा�डर ितथ� 
महज�नसमेतले मेरो भाइलाई फलामको रङ, बासँको 
भाटा, ला�ी, म�ुकासमेतले ज�त� कुटिपट गन� 
थालेको । सोही िमितदेिख आ�त�रक �शासन भ�ने 
कोठामा र कारागारिभ�ै रहेको �खमा उधोम�ुटो पारी 
झ�ुडाउने कुटिपट गन� काय� गद� आएको कुरा मैले िमित 
२०६६।५।२६ मा कारागारमा भाइलाई भेट्न जादँा 
थाहा पाएको र भाइको शरीर हेदा� शरीरभ�र चोटपटक 
�स�तै देिखएको िथयो । मैले जेलरलाई उ� कुरा 
भ�दै उपचार गराउन लगाउदँा िचिक�सकले समेत 
केही ह�दैँन ठीक भइहा�छ भनेकोले म िव�व�त भई घर 
गएकोमा िमित २०६६।५।३० का िदन मेरो भाइलाई 
कारागारिभ�ै कुटेर मारकेो भ�ने थाहा पाएको िथए ँ । 
सो कुरा ब�ुन उ� �थानमा जादँा कारागारिभ�ै कैदमा 
रहेका कैदी चौक�दारलगायतले लगातार एकह�तास�म 
कुटिपट गरी िनम�म त�रकाले अमानवीय �यवहार गद� 
मारकेो भनी थाहा पाएको ह�दँा िनज �ितवादीउपर 
आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 

च��मान तामाङले िदएको जाहेरी दरखा�त ।
मतृक अजु�नबहादरु तामाङको शरीरका 

भागह� म�ये गाला, िचउडँोमा चोट, पेटमा, ित�ाको 
कापमा र पैतालासमेतमा डाम देिखएको, दवुै घुडँामा 
१/१ इ�च कािटएको घाउ, पछािड पाता चाकलगायतको 
भागमा कुटिपट भएको डाम, दे�े हातका औलंाह�मा 
छेिडएको डामसमेत देिखएको भ�नेसमेत �यहोराको 
घटना�थल / लास जाचँ मचु�ुका ।

अजु�नबहादरु तामाङको म�ृयकुो कारणमा 
Shock as a result of internal and external 
bledding due to blunt trauma भ�नेसमेत �यहोरा 
उ�लेख भएको शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६६।५।२१ का िदन झापा 
कारागारबाट �थाना�तरण भई �े�ीय कारागार 
झ�ुकामा �याइएका ७ जना कैदीह�लाई कारागारिभ� 
प�नासाथ ितथ� महज�न, दवेकुमार मेहता, साक�  
तामाङ, सािवर िमया,ँ रमेश यादवले िभ� �याई १ 
घ�टा थुनी सोपिछ बािहर िनकाली पालैपालो सबैलाई 
बेहोस गरी कोठामा थु�ने गरकेो र मलाईसमेत ितथ� 
महज�नले कुटिपट गर भनेका ह�न् । िनज �ितवादीह�ले 
पैसासमेत अस�ुने उ�े�यले मतृकउपर कुटिपट 
गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जगुल भ�ने 
यगुन�दन मिुखयाले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
बयान ।

�ितवादीम�येका साक�  तामाङ कारागार 
झापामा चौक�दार ह�दँा मतृकका �पुले िनजलाई 
चौक�दारबाट हटाई कारागार मोरङमा पठाउने काय� 
गरकेा रहेछन्, सो �ममा िनज साक� ले कारागार 
झापामा �. साढे पाचँ लाख उठाउन बाकँ� रहेको 
रकम िनजै अजु�न तामाङले उठाई खाएकोले िनजले 
�रस राखेको र िनज साक�  मोरङबाट झ�ुका स�वा भई 
आई बसेको अव�थामा िमित २०६६।५।२१ का िदन 
िनज अजु�नबहादरु तामाङलगायत झापा कारागारबाट 
झ�ुका �े�ीय कारागारमा आएपिछ िनजै साक�  चौक�दार 
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देवकुमार मेहता, िस.टी. कमा�डर ितथ� महज�न, सािवर 
िमयासँमेतलाई गहुारी पैसा अस�ुने उ�े�यले पिहलो 
िदन झापाबाट आएका ७ (साथै) जनालाई देवकुमार 
मेहता, ितथ� महज�न, सािवर िमया,ँ साक�  तामाङले 
कुटिपट गरकेो हो । म सोही �थानमा हेरी बसेको 
िथए ँ । म कुटिपट गरकेो िथइनन । कुटिपटमा लाठी, 
भाटा, ला�ी र म�ुकाको �योग गरकेो िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ह�र नारायण यादवले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

मतृक अजु�नबहादरु तामाङउपर �ितवादीह� 
देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, सािवर 
िमयासँमेत भई कुटिपट गरकेो र कुटिपटको उ�े�य 
साक�  तामाङले झापा कारागारमा उठाउन ु पन� रकम 
िनज अजु�नबहादरु तामाङले उठाई खाएको र उ� 
�पैयाँ ँअस�ुने उ�े�यले भएको हो । मैले कुटिपट गरकेो 
�यालबाट देखेको हो । चौक�दार, िस.िट. कमा�डर र 
नाइकेह� िमली कुटिपट गरकेो ह�दँा कसैको पिन बो�ने 
िह�मत िथएन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी धम��� 
कुमार महतोले अनसु�धान अिधकृतसम� ग�रिदएको 
बयान । 

मतृक अजु�नबहादरु तामाङउपर �ितवादीह� 
देवकुमार मेहता ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, सािवर 
िमयासँमेत भई कुटिपट गरकेो र कुटिपटको उ�े�य 
साक�  तामाङले झापा कारागारमा उठाउन ु पन� रकम 
िनज अजु�नबहादरु तामाङले उठाई खाएको र उ� 
�पैयाँ ँ अस�ुने उ�े�यले भएको हो । कुटिपट गदा� 
हामीह�ले िनज �ितवादीह�लाई मा�छे मछ�  कुटिपट 
नगनु�होस ् भनी चौक�दार दवेकुमारलाई भनेको हो । 
तर कारागारको आ�त�रक �शासनका पदािधकारी 
नै कैदीह�को सव�सवा� ह�ने र कारागार �शासनलाई 
हामीह�ले जानकारी गराएमा हामीह�लाई नै कुटिपट 
गन� यातना िदने डरले हामीह�ले बेलैमा सूचना गन� 
नसकेको र कुटिपटमा हा�ो संल�नता छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको महेश यादवले अनसु�धान अिधकृतसम� 

गरकेो बयान ।
मतृक अजु�नबहादरु तामाङउपर   

�ितवादीह� देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  
तामाङ, सािवर िमया,ँ रमेश कुमार यादव, जगुल 
मिुखयासमेत भई कुटिपट गरकेो र कुटिपटको 
उ�े�य साक�  तामाङले झापा कारागारमा उठाउन ुपन� 
रकम िनज अजु�नबहादरु तामाङले उठाई खाएको 
र उ� �पैयाँ ँअस�ुने उ�े�यले भएको हो । कुटिपट 
गदा� हामीह�ले िनज �ितवादीह�लाई मा�छे मछ�  
कुटिपट नगनु�होस् भनी चौक�दार िसटी कमा�डर 
साक�  तामाङसमेतलाई भनेको हो । तर कारागारको 
आ�त�रक �शासनका पदािधकारी नै कैदीह�को 
सव�सवा�  ह�ने र कारागार �शासनलाई हामीह�ले 
जानकारी गराएमा हामीह�लाई नै कुटिपट गन� यातना 
िदने डरले हामीह�ले बेलैमा सूचना गन� नसकेको र 
कुटिपटमा मेरो संल�नता छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
राम सागर मेहताले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
बयान ।

मतृक अजु�नबहादरु तामाङउपर �ितवादीह� 
देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, सािवर 
िमया,ँ रमेश कुमार यादव, जगुल मिुखयासमेत 
भई कुटिपट गरकेो र कुटिपटको उ�े�य साक�  
तामाङले झापा कारागारमा उठाउन ु पन� रकम िनज 
अजु�नबहादरु तामाङले उठाई खाएको र उ� �पैयाँ ँ
अस�ुने उ�े�यले भएको हो । कारागारको आ�त�रक 
�शासनका पदािधकारी नै कैदीह�को सव�सवा� ह�ने र 
कारागार �शासनलाई हामीह�ले जानकारी गराएमा 
हामीह�लाई नै कुटिपट गन� यातना िदने डरले 
हामीह�ले बेलैमा सूचना गन� नसकेको र कुटिपटमा 
मेरो संल�नता छैन भ�नेसमेत �यहोराको कृ�णदेव 
मेहताले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मतृक अजु�नबहादरु तामाङउपर �ितवादीह� 
देवकुमार मेहता ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, सािवर 
िमयासँमेत भई िमित २०६६।५।२१ र २२ गते लाठी 
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र भाटाले कुटिपट गरकेो र कुटिपटको उ�े�य साक�  
तामाङले झापा कारागारमा उठाउन ु पन� रकम िनज 
अजु�नबहादरु तामाङले उठाई खाएको र उ� �पैयाँ ँ
अस�ुने उ�े�यले भएको हो । २१ गतेको कुटिपटमा 
मैले �यित �यान िदइनँ तर २२ गते म िपकेट ड्यटुीमा 
बसेको अव�थामा िभ� ड्याङ्ग डुङ्ग गरकेो आवाज 
सनुी घटना�थलमा जादँा िनज �ितवादीह�ले 
ला�ी म�ुकाले अजु�नबहादरुलाई कुटिपट गरकेो 
देखी मैले नकुट मछ�  भनी छुट्याएको हो । कुटिपटकै 
चोट पीडाबाट अजु�नबहादरुको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रमेश कुमार यादवले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

म २०६५ सालमा झापा कारागारमा ह�दँाको 
अव�थामा जेलिभ�को आ�त�रक �शासन हन� 
चौक�दार अजु�नबहादरु तामाङ रहेको िथयो । �यहा ँ
मलाई िनजले धेर ैदःुख िदने गरकेो ह�दँा मेरो �रसइवी 
रही रहेको िथयो । सोही �ममा िनज अजु�नबहादरु 
तामाङले सोही कारागारमा रहेका कैदी साक�  
तामाङलाई अजु�नबहादरुको समूहले चौक�दारबाट 
हटाई दःुख िदने गरेको र िनज साक� को साढे पाचँ 
लाख �पैयासँमेत िनज अजु�नबहादरु तामाङले 
खाई िदएको ह�दँा िनजसमेतसगँ �रसइवी रहेको 
िथयो । िनज अजु�नबहादरु झापा कारागारबाट हामीह� 
ब�द ै गरकेो �े�ीय कारागार झ�ुकामा �थाना�तरण 
भई आउने सूचना पाएपिछ हामी जेलिभ�का साक�  
तामाङ, चौक�दार देवकुमार मेहता, िस.टी. कमा�डर 
ितथ� महज�नसमेत भई कारागार झापाबाट आएको 
अजु�नबहादरु तामाङसमेतको ७ जनाले कैदी टोलीलाई 
कुटिपट गरकेो र भोिलप�टदेिख िनज मतृकलाई पूरानो 
�रसइवीको कुरा गद� �खमा समेत बाधँी झ�ुडाउदँ ै
कुटिपट गरकेा ह� । उ� कुटिपटबाट िनज िस�रयस 
भएको र सो कुरा अ�य कसैले कारागार �शासनलाई 
भनेमा भौितक कारबाही गन�स�मको ध�क� िदएको र 
उपचारमा आएको िचिक�सकलाई समेत हामीह�ले 

मतृकको अव�था सामा�य छ भ�न बा�य पारकेा ह� र 
िनजको म�ृय ुहा�ै कुटाइको कारण भएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी सािवर िमयालेँ अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मतृक अजु�न तामाङउपर पिहला मोरङ तथा 
झापा कारागारमा ब�दी भई ब�दाको अव�थामा हाल 
�े�ीय कारागार झ�ुकाको चौक�दार देवकुमार मेहता, 
िस.टी. कमा�डर ितथ� महज�न, सािवर िमया ँ साक�  
तामाङको पूव��रसइवी रहेको र िनजह�बाट पैसासमेत 
अस�ुने उ�े�यले िनज �े�ीय कारागार झ�ुकामा 
आउदँा िनजै �ितवादीह�ले अजु�नबहादरु तामाङलाई 
कुटिपट गरकेो हो । कुटिपटबाट घाइते भएका िनज तथा 
अ�य कैदीह�लाई यो कुरा कारागार �शासनलगायत 
कसैलाई नभ�न ु भ�दै थका�एको कारणले कारागार 
�शासनलाई जानकारी गराउन नसकेको र घाइते 
अव�थामा िचिक�सकले परी�ण गदा�समेत चौक�दारले 
डा�टरसमेतलाई थका�ई म जे भ�छु �यही गर भनी 
ध�काएकोले िनजको समयमा उपचार ह�न नसक� 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी पदम 
िघिमरलेे अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

 मतृक अजु�नबहादरु तामाङलाई कुटिपट 
गनु�पन� कारण चौक�दार देवकुमार र ितथ� महज�न 
मोरङ कारागारमा ह�दँा िनज मतृक दाई चौक�दार 
रहेको र िनजले दवेकुमारसमेतका उपर कुटिपट 
गरकेो र दःुख िदएका िथए । �य�तै सािवर िमया ँझापा 
कारागारमा ह�दँा िनज अजु�नबहादरु तामाङले िनजउपर 
समेत कुटिपटलगायतका सा�ती िदएको रहेछ । 
िनजह�ले सोही िवषयमा �रसइवी राखी रहेकामा िनज 
मतृकसमेतका ७ जना झापाबाट �े�ीय कारागार झ�ुका 
आएपिछ पिहला झापामा कारागारमा ह�दँा िवशे�वर 
�साद राजवंशीले मेरो �पैयाँ ँिहनािमना गरकेोले पैसा 
अस�ुने उ�े�यले िनज देवकुमार, ितथ� महज�न, सािवर 
िमया ँर मसमेतले सातै जनाउपर कुटिपट गरकेो हो । 
कुटिपटमा धेर ैकुटाई अजु�नबहादरु तामाङले खाएको 
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र सोपिछ िनज घाइते ह�दँै िस�रयस भएपिछ मा� 
कारागार �शासनलाई जानकारी गराई उपचार गराउदँा 
िचिक�सकले ठीक ह��छ भनेकोमा िनज झन् सा�ो 
ह�दँ ैगएकोले बािहर उपचारको लागी पठाउदँा िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी साक�  
तामाङले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६६।५।२१ का िदन अजु�नबहादरु 
तामाङसमेतका ७ जना झापा कारागारबाट �े�ीय 
कारागार झ�ुकामा �थाना�तरण भई आएपिछ िनज 
सातै जनालाई म, िस.टी. कमा�डर ितथ� महज�न, 
साक�  तामाङ, सािवर िमया ँ हात ख�ुा बाधँी कुटिपट 
गरकेो र भोिलप�ट िनज अजु�नबहादरु तामाङलाई 
मेर ै िनद�शनमा िनम�म त�रकाले कुटिपट गरकेो हो । 
कुटिपट गनु�पन� कारण िनज अजु�नबहादरु तामाङ 
मोरङ कारागारमा ह�दँा मलाई र िस.टी. कमा�डर ितथ� 
महज�नलाई िनजले कुटिपट र सा�ती िदएको �यसैगरी 
िनजैले सािवर िमयालँाई झापा कारागारमा ह�दँा कुटिपट 
गरकेो कारणबाट िनजउपर हामीह�ले �रसइवी राखेको 
हो । �य�तै साक�  तामाङले झापा कारागारमा उठाउने 
रकम िवशे�वर राजवंशीले उठाई खाएकोले उ� पैसा 
उठाउने स�लाहसमेत भएकोले िनज साक� समेत भई 
मतृक अजु�नबहादरु तामाङसमेतका ७ जना कैदी �े�ीय 
कारागार झ�ुकामा आउनासाथ हामीह�ले पिहलो िदन 
कुटिपट गरकेो र भोिलप�ट िनज अजु�नबहादरुलाई 
मा� हामीह�ले कुटिपट गरकेो र सोही कुटिपटबाट 
िनजको म�ृयसुमेत भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी कारागारका चौक�दार दवेकुमार मेहताले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मतृक अजु�नबहादरु तामाङ मोरङ कारागारमा 
चौक�दार ह�दँा िनजले दवेकुमारलाई कुटिपट गरकेो । 
िनजै अजु�नका दाज ु (जाहेरवाला) ले मलाई मोरङ 
कारागारमा ह�दँा कुटिपट गनु�का साथै यातनासमेत 
िदएको िथयो । �यसैगरी सािवर िमयालँाई िनज 
अजु�नबहादरुले झापा कारागारमा ह�दँा झ�ुडाई कुटिपट 

गरकेो र झापामै ह�दँा साक�  तामाङको �पैयाँ ँ िनजले 
खाएकोले सबैको िनजउपर �रसइवी िथयो । िमित 
२०६६।५।२१ का िदन झापा कारागारबाट अजु�न 
तामाङलगायतका ७ जना कैदीह� �थाना�तरण भई 
�े�ीय कारागार झ�कामा आइपगेुपिछ िनजह� सातै 
जनालाई हामीह�ले एउटा कोठामा थुनी क�रब एक 
घ�टापिछ बािहर �याई सबै कैदीह�ले दे�ने गरी 
िनजह�लाई लाठी, भाटा, ला�ी, म�ुकाले कुटिपट 
गरकेा िथय� । भोिलप�ट िबहान िनज अजु�नबहादरु 
तामाङलाई कोठाबाट बािहर िनकाली बे�चमा बाधँी 
हामीह� पाचैँ जनाले कुटिपट गरकेा ह� । हा�ो सोही 
दईु िदनको कुटिपटको कारण िनज घाइते भई सिुवधा 
स�प�न अ�पतालको उपचार नपाएकोले िनजको 
म�ृय ु भएको हो । हा�ो जेलको आ�त�रक �शासन 
हामीह�ले नै स�चालन गन� गरकेो र कारागार 
�शासनलाई कुटिपटको जानकारी हामीले नगराएको 
हो । अ�य कैदीले पिन उ� कुरा भ�न नसकेको र 
घाइतेह�ले समेत मौकामा हा�ो डरले उ� घटनाको 
बारमेा कारागार �शासनलाई जानकारी नगराएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ितथ� महज�नले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

भदौको मिहनाको दो�ो ह�ादेिख �े�ीय 
कारागार काया�लय, झ�ुकामा सरु�ा गाड�को �मखु भई 
काम गद� आएको िथए ँ। मतृक अजु�नबहादरु तामाङलाई 
को कसले कुटिपट गरकेा िथए त�काल मलाई थाहा 
भएन । िनज अजु�नबहादरु तामाङ िबरामी भएको खबर 
थाहा पाउन साथै त�कालै कारागार �मखु जेलरलाई 
�रपोट�  गरेको ह� ँ। तत् प�चात् डा�टर िझकाई िनजलाई 
उपचार गराउदँा मसमेतले के भयो भनी सो�दा धारामा 
लडेर िजउ पिन दिुखरहेको छ भनेको िथयो । कुटिपट 
गरकेो कुरा मलाई िनजले र अ�य कैदीह�ले समेत 
भनेका िथएनन् भ�नेसमेत �यहोराको िवमलकुमार 
िनरौलाले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

म त�काल �े�ीय कारागारको का.म.ु 
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काया�लय �मखु भई काय�रत रहदँा, झापा कारागारबाट 
�थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा �याइएका मतृक 
अजु�नबहादरु तामाङउपर कुटिपट भएको कुरा िनजको 
म�ृय ु भएपिछ सहायक �मखु िज�ला अिधकारीको 
संयोजक�वमा आयोग गठन भई छानिबनप�चात् 
थाहा पाएको ह� ँ । कारागारिभ�को सम�या र कुराह� 
कारागारिभ�ै कैदीह�ले आ�त�रक �शासन गठन गरी 
गन� गरकेो ह�दँा आ�त�रक �शासनका चौक�दारसमेतका 
पदािधकारीले िनज अजु�नबहादरुलाई कुटिपट भएको 
कुरा सनुाएका िथएनन् । िनज िबरामी भएको भ�नेस�म 
खबर पाएको र मैले नै उपचारको �यव�था गरकेो 
िथए ँ । कारागारको िनयिमत चेक जाचँमा समेत 
�य�तो वारदात भएको भ�ने कोही कसैले नभनेको 
र िनज मतृकलाई समेत सो�ा िनजले आफू धारामा 
लडेको सोही कारणबाट िबरामी परकेो भनी सनुाएको 
र पिहलो उपचारप�चात् िहडँडुल गन� गरकेो दखेेको 
िथए ँ। सोधपछु गदा� िनजले िठक भएको भनी बताएकोमा 
िमित २०६६।५।२९ का िदन पनुः िबरामी परकेो 
सनुी थप उपचारको लािग �यव�था िमलाई पठाई 
उपचारको �ममा िनजको म�ृय ुभएको हो । िनजलाई 
कुटिपट गन� कारागारका चौक�दार देवकुमार मेहता, 
ितथ� महज�नसमेत रहेको पिछ थाहा भयो । मैले मेरो 
िज�मेवारीको काय� इमा�दारीताका साथ स�प�न गरकेो 
ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको �े�ीय कारागार काया�लय 
झ�ुका सनुसरीका जेलर सिंजव िनरौलाले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६६।५।२१ मा झापा कारागारबाट 
अजु�नबहादरु तामाङलगायतका सातजना कैदी 
ब�दीह� कारागार �थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा 
आइसकेपिछ झ�ुका कारागारका चौक�दार देवकुमार 
मेहताको अगवुाइमा आ�त�रक �शासनका िस.िट. 
कमा�डर ितथ� महज�न, सािबर िमया,ँ रमेश कुमार 
यादव, धम��� यादव तथा साक�  तामाङसमेतका 
�यि�ह�ले लाठी, भाटा, ला�ी, म�ुकाले कुटिपट 

गरकेो मैले ��य� दखेेको ह� ँ। कारागारको िनयिमत चेक 
जाचँमा समेत �य�तो वारदात भएको भ�ने कोही कसैले 
आवाज उठाए आ�त�रक �शासनका �यि�ह�ले 
आवाज उठाउनेउपर नै कारबाही (कुटिपट, यातना) 
गन� ह�दँा म टुलटुल ुहेनु�  िसवाय अ�य उपाय नह�ने ह�दँा 
केही गन� सिकएन । भोिलप�ट अजु�नबहादरु तामाङलाई 
बािहर बे�चमा िनकाली लाठी, भाटासमेतले कुटिपट 
गरकेो हो सोही कुटिपटको कारणबाट िनजको समयमा 
उपचार ह�न नसक� िनजको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको बिुझएका मािनस गंगा�साद यादवले 
अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागज ।

िमित २०६६।५।२१ मा झापा कारागारबाट 
अजु�नबहादरु तामाङलगायतका सातजना कैदी 
ब�दीह� कारागार �थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा 
आइसकेपिछ झ�ुका कारागारका चौक�दार दवेकुमार 
मेहताको अगवुाइमा आ�त�रक �शासनका िस.िट. 
कमा�डर ितथ� महज�न, सािबर िमया,ँ रमेश कुमार यादव, 
धम��� यादव तथा साक�  तामाङसमेतका �यि�ह�ले 
लाठी, भाटा, ला�ी, म�ुकाले कुटिपट गरकेा ह�न् । 
कारागारिभ� आ�त�रक �शासनको बोलवाला ह�ने ह�दँा 
उनीह�को िव��मा कोही बो�न िम�दैन । भोिलप�ट 
अजु�नबहादरु तामाङलाई बािहर बे�चमा िनकाली 
लाठी, भाटासमेतले कुटिपट गरकेो हो सोही कुटिपटको 
कारणबाट िनजको समयमा उपचार ह�न नसक� िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
उमर अ�सारीले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको 
कागज ।

िमित २०६६।५।२१ मा झापा कारागारबाट 
अजु�नबहादरु तामाङलगायतका सातजना कैदी 
ब�दीह� कारागार �थाना�तरण भई झ�ुका 
कारागारमा आइसकेपिछ झ�ुका कारागारका चौक�दार 
देवकुमार मेहताको अगवुाइमा आ�त�रक �शासनका 
िस.िट. कमा�डर ितथ� महज�न, सािबर िमया,ँ साक�  
तामाङसमेतका �यि�ह�ले लाठी, भाटा, ला�ी, 
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म�ुकाले कुटिपट गरकेो मैले ��य� देखेको ह� ँ । 
कारागारको िनयिमत चेक जाचँमा समेत �य�तो 
वारदात भएको भ�ने कोही कसैले आवाज उठाए यही 
हालत गन� भनी िनजह�ले ध�क� िदएको ह�नाले हामीले 
कसैलाई भ�न सकेन� । अजु�नबहादरु तामाङलाई 
िनजह�ले पटकपटक कुटिपट गरकेो कारणबाट 
िबरामी भई समयमा उपचार ह�न नसक� िनजको म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस 
गणुराज आचाय�ले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०६६।५।२१ मा झापा कारागारबाट 
अजु�नबहादरु तामाङलगायतका सातजना कैदी 
ब�दीह� कारागार �थाना�तरण भई झ�ुका 
कारागारमा आइसकेपिछ झ�ुका कारागारका चौक�दार 
देवकुमार मेहताको अगवुाईमा आ�त�रक �शासनका 
िस.िट. कमा�डर ितथ� महज�न, सािबर िमया,ँ साक�  
तामाङसमेतका �यि�ह�ले लाठी, भाटा, ला�ी, 
म�ुकाले कुटिपट गरकेो मैले ��य� देखेको ह� ँ । 
भोिलप�ट अजु�नबहादरु तामाङलाई बािहर बे�चमा 
िनकाली लाठी, भाटासमेतले कुटिपट गरकेो हो सोही 
कुटिपटको कारणबाट िनजको समयमा उपचार ह�न 
नसक� िनजको म�ृय ुभएको हो । पिछ ब�ुदै जादँा मोरङ 
कारागारको पूव��रसइबीको कारण र पैसाको लेनदनेको 
कारण कुटिपट भएको रहेछ भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुझएका मािनस अजमिु�न अ�सारीले अनसु�धानको 
�ममा ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६६।५।२१ मा झापा कारागारबाट 
अजु�नबहादरु तामाङलगायतका सातजना कैदी 
ब�दीह� कारागार �थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा 
आइसकेपिछ झ�ुका कारागारका चौक�दार देवकुमार 
मेहतासमेत भई कोठामा लगी थनेुका ह�न् । राित भएकाले 
को को भई कुटिपट गरकेा ह�न् थाहा भएन । भोिलप�ट 
अजु�नबहादरु तामाङलाई ितथ� महज�नसमेतले बािहर 
बे�चमा िनकाली लाठी, भाटासमेतले कुटिपट गरकेो 

मैले टाढाबाट देखेको हो । सो कुरा कसैलाई भ�यो 
भने आ�त�रक �शासनका �यि�ह�ले कुटिपट गन� 
भएकोले कसैलाई भ�न सकेनौ ँ । सोही कुटिपटको 
कारणबाट अजु�नबहादरु तामाङको समयमा उपचार 
ह�न नसक� िनजको म�ृय ु भएको हो भा�नेसमेत 
�यहोराको धम�श राईले अनसु�धानको �ममा लेखाई 
िदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६६।५।२१ का िदन झापा 
कारागारबाट �थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा 
आएका अजु�नबहादरु तामाङलगायतका ७ जना 
कैदीह� कारागारिभ� प�नासाथ आ�त�रक 
�शासनका चौक�दार देवकुमार मेहताको िनद�शनमा 
ितथ� महज�नसमेतले लाठी, भाटा, ला�ी, म�ुकासमेतले 
शरीरको ज�त� भागमा कुटिपट गरकेो हो । भोिलप�ट 
िस.िट. कमा�डर ितथ� महज�नले समेत बािहर िनकाली 
बे�चमा बाधी कुटेका ह�न् । सोही चोटका कारण िनजको 
म�ृय ुभएको हो । कारागारिभ� आ�त�रक �शासनका 
मािनसह�को बोलवाला ह�ने ह�दँा अ� कसैको केही 
च�दैन भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका कृ�ण तामाङले 
अनसु�धानको �ममा लेखाई िदएको कागज ।

अजु�नबहादरु तामाङ आ�नै कोठाको बेडमा 
सिुतरहेको दखेी के भयो भनी सो�दा पेट द�ुछ, उ�टी 
ह��छ, खाना खान मन ला�दैन भनी भनेकोले चेक गदा� 
हेमो�लोिबन कमी देिखएकोले आव�यक औषधी लेखी 
आएको हो । िनजको चेक जाचँ गन� बेलामा शरीरको कुनै 
भागमा घाउ चोट देखेको होइन । िमित २०६६।५।२९ 
मा एक जना कैदी िबरामी परकेो भनी जानकारी 
पाएपिछ गई हेदा�  िनजको शरीरमा केही चोटपटक देखी 
के हो भनी सो�दा झापा ह�दँादिेखकै चोट हो भनेका 
िथए । िनजलाई चेक गरी फक� पिछ ३ बजेितर संिजव 
सरले फेरी फोन गरी बोलाएको ह�दँा गई चेक गदा� िनज 
सा�ै िस�रयस भएको देखेपिछ हि�पटल लान ु पछ�  
भनी स�लाह िदएअनसुार ए�बलेु�स मगाई अ�पताल 
पठाउन लगाएको हो । पिछ िनजको म�ृय ु भयो भनी 
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थाहा पाएको हो । चौक�दार देवकुमार मेहतासमेतको 
कुटिपटको कारण िनजको म�ृय ु भएको भनी पिछ 
सनुी थाहा पाएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
दगुा��साद फुयालले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

िमित २०६६।५।२१ को राित ३:०० बजे 
देिख ६:०० बजेस�म मेरो कारागारमा िडउटी िथयो । 
मेरो ड्यटुी भर कारागारमा कुटिपट भएको मलाई थाहा 
भएन । िमित २०६६।५।२९ का िदन एक जना कैदी 
(अजु�नबहादरु तामाङ) िबरामी भई उपचाराथ� लगेको 
देखी थाहा पाएको हो । िनजको उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको र भोिलप�ट मतृकका आफ�तलगायतले नारा 
जलुसु गदा� मा� अजु�नबहादरु तामाङलाई आ�त�रक 
�शासनका चौक�दार देवकुमार मेहतासमेतले कुटिपट 
गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएका ह� भ�नेसमेत �यहोराको 
कारागार काया�लय झ�ुकामा काय�रत �हरी जवान दवे 
नारायण दास, माि�का�साद कुम�, िदपे�� थापाले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो एकै िमलानको छु�ाछु�ै 
कागज ।

िमित २०६६।५।२१ का िदन झापा 
कारागारबाट मतृक अजु�नबहादरु तामाङसमेतका 
७ जना कैदीह� झ�ुका ि�थत �े�ीय कारागारमा 
�याइएकोमा सोही िमितमा िनजह� सातै जनालाई 
कारागारका चौक�दार देवकुमार मेहतासमेतका 
आ�त�रक �शासनका �यि�ह�ले कुटिपट गरकेो 
हो । भोिलप�टसमेत सातजनाम�ये अजु�नबहादरु 
तामाङलाई िनजै देवकुमार मेहतासमेतका आ�त�रक 
�शासनका �यि�ह�ले कुटिपट गरकेो हो । िनज 
�ितवादीह�ले अजु�नबहादरु तामाङउपर �रसइवी 
रहेको भ�ने पिन हामीले थाहा पाएका िथय� । घटनाका 
स�ब�धमा हामीले कसैलाई भनेमा आ�त�रक 
�शासनका मािनसह�ले हामीह�लाई नै कारबाही गन� 
ह�दँा हामीले केही भ�न गन� सकेनौ ँर सोही कुटिपटबाट 
िनज पीिडत भएकोमा पिछ कारागार �शासन र 

�हरीले थाहा पाई उपचार गन� पठाएकोमा उपचारको 
�ममा िनजको म�ृय ु भएको भ�नेसमेत �यहोराको 
सोही कारागारमा कैदमा रहेका गोपी कृ�ण भतु�ल, प�ुप 
भजेुल, िभमलाल का�ले, िशव ुमेहता र सिुनल �े�ले 
पथृकपथृकमा लेखाई िदएको व�तिु�थित मलु�ुका ।

जाहेरी दरखा�त, लास �कृित मचु�ुका, 
मतृकको पो�माट�म �रपोट�, घाइतेसमेत बनेका 
पीिडतह� च�दन थापा, अजु�नबहादरु तामाङ िवशे�वर 
राजंवशी, सूय� राजवशंी, सवुास भ�ने ठमनाथ �यौपाने, 
�िदप राई र सानबुाब ु राजवंशीले लेखाई िदएको 
िभ�दािभ�द ै कागज, मतृकको म�ृय ु हा�ै कुटाईको 
कारण भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह�को 
�वीकारोि� बयान, बिुझएका मािनसह�ले लेखाई 
िदएको कागज, व�तिु�थित मचु�ुकासमेतको आधारमा 
अजु�न तामाङको म�ृय ु�ितवादीह� देवकुमार मेहता, 
ितथ� महज�न, साक�  तामाङ र सािवर िमयाको सामूिहक 
कुटिपटबाट भएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा 
�ितवादीह�को सो काय� मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ (३) नं. बिख�लापको कसरु देिखदँा 
�ितवादीह� देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  
तामाङ, सािवर िमयालाई ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको छ । 
�यान मान� काय�मा मतलबी दिेखएका ह�र नारायण 
यादव, पदम िघिमर,े यगुन�दन मिुखया, रमेश कुमार 
यादव, धम��� मेहतालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बिख�लाप कसरुमा सोही १७(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
अिभयोग दाबी ।

�ितवादीम�येका देवकुमार मेहता र मतृक 
अजु�न तामाङ िवराटनगर कारागारमा सगैँ बसेका रहेछन् 
�यहा ँ ब�दा मतृक अजु�नले �ितवादी देवकुमारलाई 
कुटिपट गरी कारबाही गरकेा रहेछन् । अजु�नबहादरु 
तामाङ �े�ीय कारागार काया�लय झ�ुकामा आउदँा 
देवकुमार कारागारको चौक�दारमा िथए, ियनले पूरानो 
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�रस सा�ँनका लािग िस.टी. कमा�डर ितथ� महज�न, 
अका� �ितवादी जगुल भ�ने यगुन�दन मिुखया, धम��� 
कुमार मेहता, रमेश कुमार यादवसमेतसगँ िमली 
मतृक अजु�लाई कुटिपट गन� गद�थे । मैले चौक�दार 
देवकुमार मेहतालाई अजु�नलाई कुट्न ु ह�दँैन मछ�  
भनी भ�दा बचाउने �यास ग�रस् भने त ँ पिन मछ�स ्
भ�दथे । मैले जाहेरवालाको भाइ अजु�नलाई कुटिपट 
गरी मारकेो हैन । चौक�दार देवकुमार मेहताको आदेशमा 
ितथ� महज�न, यगुन�दन मिुखया, धम��� कुमार मेहता, 
रमेश कुमार यादवसमेतले पटकपटक कुटिपट गरी 
िनजह�कै कुटाईबाट अजु�न तामाङको म�ृय ु भएको 
हो । अनसु�धानमा बिुझएका मािनसह�ले ह�लाको 
भरमा कागज गरी िदएका ह�न् देखेको होइन । मचु�ुका 
गरी िदने मािनसले िकन �य�तो �यहोरा लेखाई िदए 
थाहा भएन । मैले अजु�नलाई कुटिपट गरी कत��य 
गरी मारकेो होइन कुटिपट गन�ले सजाय पाउन ुपछ�  । 
म िनद�ष भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी साक�  
तामाङले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरवाला च��मान तामाङसगँ कारागार 
िवराटनगरमा ह�दँा ठाकठुक झै-झगडा भएको िथयो । 
सोही �रसइवीले जाहेरी िदएका ह�न् मैले अजु�नबहादरु 
तामाङलाई कुटिपट गरकेो होइन । रमेश यादव, 
जगुल मिुखया, देवकुमार मेहता, धम��� मेहतासमेतले 
अजु�नलाई कुटिपट गरकेो मैले देखेको ह� ँ। कुटिपटबाट 
िबरामी भएपिछ अजु�नलाई उपचारको लािग हि�पटल 
लानपुछ�  भनी चौक�दारलाई भनेको पिन िथए ँ । सोही 
कुटिपटको कारणले उनी मर े । अ�य �ितवादीह�ले 
मलाई िकन पोल गर ेमलाई थाहा भएन । अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान �यहोरा मेरो होइन । जेलर, 
अ�य बिुझएका मािनस तथा मचु�ुकाका मािनससमेतले 
मेरो नाम िकन पोल गर ेमैले अजु�नबहादरुलाई कुटिपट 
गरकेो होइन । आफूले कुटिपट नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय पाउन ु पन� होइन भ�नेसमेत 

�यहोराको �ितवादी ितथ� महज�नले सनुसरी िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले अजु�नबहादरु तामाङलाई कुटिपट गरकेो 
होइन । अ�य �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो भ�ने 
सनुेको ह� ँ। अ�य �ितवादीह�को कुटिपटको कारणले 
गदा� अजु�नको म�ृय ुभएको हो । अ�य �ितवादीह�ले 
मेरो संल�नता छ भनी िकन लेखाए मलाई थाहा 
भएन । मैले अजु�नलाई नकुटेको र बिुझएका मािनस एवं 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�ले कुटिपटको 
कारणले अजु�न तामाङको म�ृय ुभएको भनी लेखाएको 
�यहोरा ठीक साचँो हो । अ�य �ितवादीह�को संल�नता 
िथयो । म कुटिपटको घटनामा संल�न नभएको ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउन ु पन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सािवर अ�सारीले 
सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

साक�  तामाङको पैसा अजु�न तामाङले  
खाएको कारणले िनजसमेत भई अजु�नलाई बे�चमा 
बाधेँर हात तथा भाटाले कुटेका ह�न् । सोही चोटको 
कारणले गदा� उनी मर े । मैले त कुटिपट नगर भनी 
बचाउन खोजेको िथए ँ। कागज गन� मािनसह�ले िकन 
�य�तो �यहोरा लेखाए थाहा भएन । अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको बयानमा मैले अजु�नलाई 
कुटिपट गरकेो थाहा पाई हेन� जादँा अजु�न लिडरहेका 
िथए । उठाउन खो�दा साक�  तामाङले लातले िहका�ई 
लडाई िदए भनी लेखाएको हो । कुटिपट भएको कुरा 
कतै भ�ने मौका निदने भएको ह�दँा भ�न पाइन । मैले 
कुटिपट गरकेो हेरी बसेको होइन र कुटिपटसमेत 
नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउन ुपन� 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ह�र नारायण 
यादवले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

अजु�नबहादरु तामाङलाई जेलको आ�त�रक 
�शासनका मािनसह�ले कुटी मारकेो भनी सनेुको ह� ँ। 
सो कुटिपटमा मेरो संल�नता छैन । जाहेरवालाको मेरो 
नाम िकन पोल गर ेथाहा भएन । घटना िववरण कागज 
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गन� मािनसह�ले लेखाएको �यहोरा स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन । म घटनामा संल�न नभएको ह�दँा केही 
थाहा छैन । कुटिपटकै कारणबाट अजु�न मरकेो भ�ने 
सनेुको मा� ह� ँ । अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयान �यहोरा मेरो होइन सिहछाप मा� मेरो हो । 
अ�य �ितवादीह�ले मेरो संल�नता छ भनी लेखाएको 
�यहोरा झ�ुा हो । मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�ले 
लेखाई िदएको �यहोरा स�ब�धमा मलाई थाहा 
भएन । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध 
नगरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउन ु
पन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जगुल भ�ने 
यगुन�दन मिुखया सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो 
बयान ।

मतृक अजु�न तामाङलाई को-कसले कुटिपट 
गर ेमैले देिखन, म �यो घटनामा संल�न नभएको ह�दँा 
केही थाहा छैन । मउपर िकन जाहेरवालाले पोल गर े
थाहा भएन । घटना िववरण कागज गन�ले िकन �य�तो 
�यहोरा लेखाई िदए मलाई थाहा भएन । म कुटिपटको 
घटनामा संल�न पिन छैन र देखेको पिन होइन । 
मतृकको शरीरमा के कसरी घाउ चोट ला�यो िनजलाई 
निचनेको ह�दँा केही थाहा भएन । अ�य �ितवादीह�ले 
मेरोसमेत संल�नता छ भनी लेखाएको �यहोरा झ�ुा 
हो । मचु�ुकाका मािनसह�ले मेरोसमेत संल�नता 
छ भनी िकन लेखाए थाहा भएन । आफूले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा सजाय 
पाउन ुपन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी धम��� 
कुमार मेहताले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो 
इ�कारी बयान ।

िमित २०६६।५।२२ का िदन जेलको 
सरसामान िक�न झ�ुका गई िदउसँो ११:०० बजे 
फक� पिछ �हरीले मलाई अजु�नलाई कुटिपट गरकेो 
कुरा सनुाएपिछ अजु�न तामाङ भएको ठाउमँा गई 
सो�दा िनजले ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, सािवर 
िमया,ँ कृ�ण तामाङसमेत ४ जनाले मलाई कुटिपट 

गरकेो भनी बताएका िथए । सो कुरा मैले जेलर तथा 
�हरी �मखुलाई जानकारी गराएको िथए ँ । जानकारी 
भएपिछ जेलरले दगुा�  फुयाललाई बोलाई उपचार 
गराएका ह�न् । फेरी अजु�नको �वा��य सधुार नभएपिछ 
जेलर र स.ई. साहेवलाई सो कुरा सनुाई पनुः डा�टर 
बोलाई िदएको हो । अजु�नबहादरु बेहोस भएपिछ 
जेलर र स.ई. साहेबले ए�बलेु�स बोलाई उपचारको 
लािग िव.पी.कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान. 
धरान पठाइएकोमा भोिलप�ट म�ृय ु भएको सनेुको 
ह� ँ । मैले िनज अजु�न तामाङलाई कुटिपट गरकेो 
होइन । अजु�नलाई कुटिपट भएको मैले आखँाले नदेखेको 
र िनजैले भनेअनसुार ितथ� महज�न, सािवर िमया,ँ साक�  
तामाङ र कृ�ण तामाङ ४ जनाले कुटिपट गरी िनजको 
म�ृय ु भएको हो । अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयान �यहोरा मेरो होइन, सिहछाप मा� मेरो हो । अ�य 
�ितवादीह�ले मेरो सलं�नतामा कुटिपट भयो भनी 
गरकेो बयान झ�ुा हो । मैले अजु�न तामाङलाई कुटिपट 
गरकेो नह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउन ु
पन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी दवेकुमार 
मेहताले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

मतृक अजु�नबहादरु तामाङको �ितवादी 
ितथ� महज�न, सािवर िमया,ँ साक�  तामाङले कुटिपट 
गरकेो कारण म�ृय ुभएको हो । मैले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो होइन । आफूले मतृकलाई कुटिपट नगरकेो 
ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय पाउन ुपन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रमेश कुमार यादवले 
सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान ।

कारागार �शासनका नाइकेसमेतको 
िमलोमतोमा अजु�न तामाङको कुटिपट भई सोही 
कारणबाट म�ृय ु भएको हो । अ�य �ितवादीह� 
साक�  तामाङ, सािवर िमया ँ र ितथ� महज�नसमेतको 
कुटिपटको चोटबाट सोही िपरले िनजको म�ृय ुभएको 
हो । मैले मतृकलाई कुटिपट नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�ने होइन सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
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�यहोराको �ितवादी पदम िघिमरलेे सनुसरी िज�ला 
अदालतमा गरकेो ई�कारी बयान ।

अदालतमा आदेशानसुार �ितवादी सािवर 
अ�सारीको सा�ी िप�टु साह, सािवर अ�सारी �ितवादी 
साक�  तामाङको सा�ी कृ�ण तामाङ, रामदल राई, 
िवकास राई गोर ेभ�ने अिमर राई �ितवादी देवकुमार 
मेहताको सा�ी ह�र नारायण खवास, �ितवादी ितथ� 
महज�नका सा�ी सरुशे तामाङ �ितवादी धम��� मेहताको 
सा�ी �मोद थापा मगर, साने कुमार मेहता, �ितवादी 
ह�र नारायण यादवको सा�ी शकंर मिुखया, वादीका 
सा�ी सानबुाब ु राजवशंी तथा अदालतबाट बिुझएका 
दगुा��साद फुयालले सनुसरी िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� िमिसल संल�न रहेको दिेख�छ ।

िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादीह� दवेकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  
तामाङ र सािवर िमयालेँ अ�य कारागारमा रहदँा 
रकमको लेनदेन लगाएका िवषयमा रहेको पूरानो 
�रसइवीको कारण जाहेरवालाको भाइ अजु�नबहादरु 
तामाङलाई कारागार ज�तो चारिैतर ब�द रहेको र 
आ�नो आ�त�रक �शासनको बाह��यता र िनय��ण 
रहेको अवसरको फाइदा उठाई िनम�म त�रकाले कुटिपट 
गरी यातना िदई अजु�न तामाङलाई मारकेो दिेखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं.को कसरुमा ऐ.१३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह��छ । �ितवादीह� जगुल भ�ने 
यगुन�दन मिुखया, पदम िघिमर,े ह�रनारायण यादव, 
रमेश कुमार यादव र धम��� कुमार मेहताले �यान मान� 
काय�मा मतलबीको भूिमका िनवा�ह गरी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. को कसरु गरकेो 
देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई सोही नं. बमोिजम १ 
वष� कैद ह��छ भ�नेसमेत �यहोराको सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला ।

अनसु�धनको �ममा सािबत रही बयान 
गरकेो भनी हामीउपरको कसरु कायम गरकेो 

पाइ�छ । वारदात भएको भिनएको समयमा हामी 
घटना�थलमा िथएन� । को कसले के काय� गर े
हामीलाई थाहा छैन । अनसु�धानमा �वे�छाले कसरु 
�वीकार गरकेो भए अदालतमा अ�वीकार गनु�पन� 
अव�था रहदैँन । अनसु�धानको �ममा पिहलादेिख 
लेखी तयार पाररे राखेको कागजमा सिहछाप गराएको 
ह�दँा सो कागजलाई आधार िलई हामीलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो फैसला िमलेको छैन । बािहरबाट आएका 
�यि�ह�ले वा �ितवादीह� बाहेका अ�य �यि�ह�को 
कुटाईबाट मारकेो भ�ने पिु� नभएस�म �ितवादीह�को 
सलं�नता स�ब�धमा अ�यथा अनमुान गन� िम�ने 
होइन । फौजदारी म�ुामा शकंा र अनमुानको आधारमा 
कसरुदार कायम गन� िम�ने देिखदँैन । कारागारिभ� 
कसैको म�ृय ु ह�नमुा हामी नै दोषी भनी अनमुान गन� 
�यायसङ्गत ह�दँनै । अ�य कुनै पिन �ितवादीह�ले 
हामीले कसरु गरकेो भनी लेखाइिदएका छैनन । 
मतृककै गठमेलका झापा कारागारबाट स�वा भई 
आएका हामीसगँ पूवा��ह रा�ने �यि�ह�ले गरकेो 
कागजलाई आधार िलई हामीलाई कसरुदार ठहर गरी 
गरकेो सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय िमलेको नह�दँा 
�िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउ ँभ�नेसमेतको �ितवादीह� ितथ� महज�न र साक�  
तामाङको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा परकेो 
सयं�ु पनुरावेदन प� ।

अनसु�धानको �ममा सािबत रही 
बयान गरकेो भनी मउपरको कसरु कायम गरकेो 
पाइ�छ । वारदात भएको भिनएको समयमा म सो 
�थानमा िथइनन । अनसु�धानमा �व�छाले कसरु 
�वीकार गरकेो भए अदालतमा अ�वीकार गनु�पन� 
अव�था रहदँैन । अनसु�धानको �ममा पिहलेदेिख 
लेखी तयार पाररे राखेको कागजमा सही छाप गराएको 
ह�दँा सो कागजलाई आधार िलई मलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो स�ुको फैसला िमलेको छैन । बािहरबाट 
आएका �यि�ह�ले वा �ितवादीह� बाहेकका अ�य 
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�यि�ह�को कुटाईबाट मारकेो भ�ने पिु� नभएस�म 
�ितवादीह�को संल�नता स�ब�धमा अ�यथा अनमुान 
गन� सिकने अव�था देिखदँैन । फौजदारी म�ुामा 
शंका र अनमुानको आधारमा कसरुदार कायम गन� 
निम�ने ह�दँा कारागारिभ� कसैको म�ृय ु ह�नमुा म नै 
दोषी भनी अनमुान गन� िम�ने होइन । अ�य कुनै पिन 
�ितवादीह�ले मैले कसरु गरकेो भनी लेखाई िदएको 
छैन । मतृककै गठमेलका झापा कारागारबाट स�वा 
भई आएका मसमेतसगँ पूवा��ह रा�ने �यि�ह�ले 
गरकेो कागजलाई आधार िलई मलाई कसरुदार ठहर 
गरी गरकेो सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय िमलेको 
नह�दँा �िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सािवर 
िमयाकँो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

मतृक अजु�न तामाङलाई मान� काय�मा 
मेरो कुनै िकिसमको संल�नता र िनजलाई मानु�  पन� 
कारण छैन । घटनाको समयमा वारदात�थलमा 
मौजदु रही जेल �शासनलाई खबर नगरकेो भ�ने 
कुराको स�ब�धमा मैले अनसु�धानको �ममा एव ं
अदालतमा समेत बयान गदा� ��टसगँ खलुाई सकेको 
छु । जेलिभ�को आ�त�रक �शासनिभ�को कुरा कोही 
कसैलाई जानकारी गराउन ुभनेको आफू मा�रन ुभ�दा 
पीडादायक ह��छ । कारागारिभ� घटेको घटनाको 
िवषय जेल �शासनलाई जानकारी गराउन ुपन� नभई 
थाहा भएकै िवषय हो । अजु�न तामाङको म�ृय ु को 
कसको कत��यबाट भएको हो भ�ने कुरा िमिसलमा 
��ट देिखरहेको छ । अजु�न कुमार तामाङलाई मान� 
काय�मा मेरो कुनै िकसमको संल�नता नरहेको त�य 
िमसलबाटै पिु� ह�दँाह�दँै मलाई घटना हेरी बसेको 
भनी १ वष� कैदको सजाय गरकेो िज�ला अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी पदम�साद िघिमरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरमा परकेो पनुरावेदन प� ।

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७१।३।२५ को आदेशानसुार �ितवादी दवेकुमार 
मेहताको हकमा साधकमा दता� भएको ।

मतृक अजु�नकुमार तामाङको बािहर र 
िभ�बाट अ�यािधक र��ाव भई म�ृय ु भएको हो । 
िनजको शरीरभ�र िविभ�न �कार तथा आकारका 
चोटपटक पाइएको िथयो भ�नेसमेत �यहोराको 
अजु�नबहादरु तामाङको शव परी�ण गन� डा. िशवे�� 
झाले पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा उपि�थत भई 
गरकेो बकप� ।

यसमा �ितवादीह�ले अदालतमा आई 
बयान गदा� आरोिपत कसरु आफूले नगरकेो भनी 
�यहोरा खलुाई िदएको, जाहेरी दरखा�त पनु�अिघ 
�दीप राईसमेतका �यि�ह�को कागज भएको, 
�ितवादीह�का सा�ीह�ले �ितवादीको वारदातमा 
सलं�नता नरहेको भनी बकप� गरकेोसमेतका अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई कसरु ठहर गरी सजाय 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा फरक पन� स�ने देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं. 
२०२ तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ 
को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाउने �योजनाथ� 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय िवराटनगरलाई 
पनुरावेदनको जानकारी गराई पेस गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको आदशे ।

घटना िववरण कागज गन� सानबुाब ुराजवंशीले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�, �ितवादीह�ले 
अनसु�धानमा गरकेो सािबती बयान, अदालतमा 
कसरुमा आ�नो संल�नता इ�कारी एक अका�लाई पोल 
गरी गरकेो बयान, घटना िववरण कागज गन�ले खलुाई 
िदएको िववरण, वादीका सा�ीले गरकेो बकप�समेतबाट 
�ितवादीह� देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  
तामाङ र सािवर िमयाकँो ��य� संल�नता र योजनामा 
घटना भएको देिख�छ । मतृक अजु�नकुमार तामाङको 
बािहर र िभ�बाट अ�यिधक र��ाव भई म�ृय ुभएको 
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हो, मतृकको शरीरभ�र िविभ�न �कार तथा आकारका 
चोटपटक पाइएको िथयो भनी मतृकको शव �री�ण 
गन� डा. िशवे�� झाले बकप� गरकेो र मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुकासमेतबाट मतृकलाई उि�लिखत 
�ितवादीह�ले सांघाितक िनम�म�पमा कुटिपट गरकेो 
त�य पिु� ह�न आएको छ ।

�ितवादीम�येका देवकुमार मेहता कारागार 
काया�लय झ�ुकाको चौक�दार रहेको, मतृक अजु�नकुमार 
तामाङसमेत झापा कारागारबाट स�वा भई आएदेिख 
नै िनजलाई कुटिपट गन� काय�मा म�ुय�पमा स�रक 
रहेको त�य िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� भइरहेको 
देिख�छ । अजु�नकुमार तामाङलाई �ितवादी देवकुमार 
मेहतासमेत भई लाठी, म�ुका, ला�ीसमेतले कुटिपट 
गरकेो र सोही चोटका कारणले िनजको म�ृय ुभएको 
पिु� भएको अव�थामा �ितवादीह� देवकुमार मेहता, 
ितथ� महज�न, साक�  तामाङ तथा सािवर िमयालेँ 
अजु�नबहादरु तामाङलाई कारागार ज�तो चारिैतर 
ब�द रहेको �थानमा िनम�म त�रकाले कुटिपट यातना 
िदई �यान मान� ज�तो ग�भीर �कृितको कसरु अपराध 
गरकेो ठह�याई िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही नं. बमोिझम ज�म कैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट भएको फैसला ।

मतृकसगैँ झापा कारागारबाट स�वा भई 
आएका मतृकका निजकका �यि�ह�ले पूवा��ह 
राखी मसमेतले कुटिपट गरकेो भनी कागज गरकैे 
भरमा �यसैलाई आधार िलई मलाई दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । त�य �वीकार गनु�  र अपराध �वीकार गनु�  
अलग अलग िवषय ह�न् । त�यको �वीकारोि�लाई नै 
सािबती सरह िनजको िव��मा �माणमा �हण गन� 
िम�दैन । मैले घटनाका बारमेा त�य �वीकार गरी यी 
यी �यि�ले अजु�नलाई कुटेको र िनज अजु�नबहादरुलाई 

िबरामी भएपिछ हि�पटल लानपुछ�  भनी देवकुमारलाई 
भनेको अव�थामा सोलाई उ�टै मेरो भनाइलाई आधार 
निलई मलाई अपराध गरकेो भ�दै दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । मतृक अजु�नबहादरुसगँ मेरो कुनै लेनादेना 
नभएको, कुनै पूव��रसइवी, झै-झगडा नभएको र 
मैले मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै कारणसमेत 
िथएन । देवकुमार मेहतासमेतलाई मतृकले झापा 
र मोरङ कारागारमा रहदँा रकम असलेुको पिहला 
कुटिपट गरकेो आधार �माणबाट सो �रसइवी सा�ँने 
िनयतले िनज देवकुमार मेहतासमेतले कुटिपट गदा� 
मतृक अजु�नबहादरु तामाङको म�ृय ुभएको अव�थामा 
म �ितवादी ितथ� महज�न सो वारदातमा सलं�न नै 
नभएको �यि� उपर परकेो जाहेरी र अिभयोग प�का 
आधारमा मलाई �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठहर गरी ज�मकैद ह�ने गरी भएको िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी म �ितवादी ितथ� महज�नले सफाई पाउन ु पद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

मतृकसगँ मेरो स�ब�ध रा�ो िथयो तर 
अ�य �ितवादीह� भने मोरङ कारागारमा रहदँैका 
अव�थादिेख नै मतृक अजु�न तामाङसगँ झै-झगडा 
भएका �यि�ह� रहेछन िनजह�ले पूव��रसइवीका 
कारण गरकेो काय�मा मलाई समेत मछुी आफू  
सजायबाट उ�मिु� पाउनलाई मसमेतलाई पोल गरी 
आफू ई�कार रही बयान गरकेो ह�दँा कसरुमा आफू 
सािबत भई गरकेो पोल मा� �माणमा �ा� ह�ने तर 
आफूले गरकेो कसरुमा आफू ई�कार ह�ने अिन िनद�ष 
�यि�को नाम उ�लेख गरी पोल गरकैे आधारमा मैले 
सजाय पाउने भ�ने ��नै आउदँैन । घटना भएको ��य� 
दे�ने भिनएका मािनसलाई सा�ीस�म नरािखएकोले 
उ� घटनाको वा�तिवकता साव�जिनक नभएको 
अव�थामा केवल आफूखसुी रािखएका वादीको सा�ी 
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भिनएका �यि�को बकप�का आधारमा मा� मलाई 
कसरुदार ठह�याउन िम�ने होइन । सहअिभय�ुले 
अदालतमा बयान गदा� मलाई पोल नगरकेो, वादीका 
सा�ीले मेरो सलं�नता दखेाउन नसकेको अव�थामा 
पिन मलाई कसरुदार ठह�याउने गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी साक�  तामाङको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह� सािवर िमया,ँ देवकुमार 
मेहतालाई कत��य �यान म�ुामा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) अनसुार ज�मकैद 
ह�ने ठहरी सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
सदर ह�ने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर 
�ितवादीह� सािवर िमया,ँ देवकुमार मेहताको 
�यादिभ� पनुरावेदन नपरकेोले �ितवादीह� सािवर 
िमया,ँ दवेकुमार मेहताको हकमा साधक दायरीमा दता� 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।११।०२ को 
िट�पणी आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदनसिहतको मिसल संल�न कागज अ�ययन 
ग�रयो । देवकुमार मेहता, ितथ� महज�न, साक�  तामाङ र 
सािवर िमयाकँो सामूिहक कुटिपटबाट अजु�न तामाङको 
म�ृय ु भएकोले �ितवादीह�को सो काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. िवपरीत 
रहेकोले िनज �ितवादीह�लाई ऐ.ऐनको दफा १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी अिभयोग माग दाबी 
रहेको देिख�छ । �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेोमा सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट यी �ितवादीह�लाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी भएको फैसलाउपर �ितवादीह� ितथ� 
महज�न, साक�  तामाङ र सािवर िमयाकँो पनुरावेदन 
परकेो र �ितवादी देवकुमार मेहताको हकमा साधकको 

रोहमा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट फैसला ह�दँा 
िनज �ितवादीह�को हकमा स�ुबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहरकेोले सो फैसलाउपर �ितवादीह� ितथ� 
महज�न र साक�  तामाङको यस अदालतमा पनुरावेदन 
पन� आएको र �ितवादीह� सािवर िमया ँ र दवेकुमार 
मेहताको हकमा साधकको रोहमा पेस ह�न आएको 
देिखयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य रहेको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन? पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन? सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुकाबाट अजु�नबहादरु तामाङको गालामा, 
िचउडँोमा चोट देिखएको, पैतालामा कुटेर कालो िनलो 
डाम परकेो, घुडँामा १/१ इ�च ल�बाइको कािटएको 
घाउ देिखएको, दे�े ख�ुामा घाउह� भएको, मतृकको 
दवैुप��को कोखामा, ित�ामा, चाकमा रातो िनलो 
डाम दिेखएको, द�ेे हातको औलंामा बािहर प��बाट 
छेिडएका घाउह� भएको देिख�छ । अजु�नबहादरुको 
म�ृयकुो कारण Shock as a result of internal and 
external bleeding due to blunt trauma भनी 
शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको छ । जाहेरी 
दरखा�त �यहोराबाट समेत अजु�नबहादरु तामाङ 
सनुसरी कारागारमा कैदमा रहेको बेलामा िनजसगँ 
कुटिपट भएको दिेखएकोले अजु�नबहादरु तामाङको 
म�ृय ुकुटिपटबाट ग�भीर चोटपटक लािग भएको त�य 
पिु� ह�न आएको छ ।

३. अब उ� बारदातमा यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� �ितवादीह� ितथ� महज�न र साक�  
तामाङ तथा साधकको रोहमा पेस भएका �ितवादीह� 
देवकुमार मेहता र सािवर िमयाकँो के क�तो संल�नता 
रहेको छ भ�ने स�दभ�मा हेदा�, च��मान तामाङले 
जाहेरी िददँा �ितवादी देवकुमार मेहताको िनद�शनमा 
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अ�य �ितवादीह�ले मतृकलाई पैसा निदएको 
िनह�मँा िदनह� ँजसो कुटिपट गन� गरकेो कुरा भाइलाई 
कारागारमा भेट्न जादँा थाहा पाएको हो । वारदातको 
िदन पिन यी �ितवादीह�ले भाइलाई कुटिपट गरी 
मारकेो हो भनी उ�लेख गरकेा रहेछन् । अजु�नबहादरु 
तामाङ कैदमा रहेको कारागारमा नै कैदमा रहेको 
च�दन थापा, िवशे�वर �साद राजवंशी, सभुाष भ�ने 
ठमानाथ �यौपाने, सूय� नारायण राजवंशी, सानबुाब ु
राजवंशी र �िदप राईले कारागारको चौक�दार देवकुमार 
मेहतासमेतका मािनसह�ले अ�य कैदीह�सगँ पैसा 
मागेको र निददँा कुटिपट गन� गरकेो साथै मतृक अजु�न 
तामाङसगँ पिहला िवराटनगर कारागारको �रसइवी 
रहेकोले सोही कारणले कुटिपट गरी मारकेो हो भनी 
अनसु�धानको �ममा कागज ग�रिदएको देिख�छ । 
�ितवादीह� साक�  तामाङ, सािवर िमया,ँ देवकुमार 
मेहता, ितथ� महज�नसमेतले अनसु�धान अिधकारीसम� 
आरोिपत कसरुमा �वीकार रही एक अका�लाई पोल गद� 
बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादीह�को उ� बयान 
�यहोराबाट मोरङ कारागारमा ह�दँा अजु�न तामाङले 
�ितवादी दवेकुमार मेहतालाई कुटिपट गरकेो र दःुख 
िदएको, अजु�न तामाङको दाज ु च��मान तामाङले 
�ितवादी ितथ� महज�नलाई मोरङ कारागारमा ब�दा 
कुटिपट गरकेो सा�ती िदएको, झापा कारागारमा ब�दा 
अजु�न तामाङले सािवर िमयालँाई कुटिपट गरकेो र 
साक�  तामाङले झापा कारागारको चौक�दार ह�दँा लगानी 
गरकेो पाचँ लाख पचास हजार �पैयाँ ँअजु�न तामाङ 
चौक�दार ह�दँा निदएकोले यी �ितवादीह�ले उपयु�� 
�रसइवी सा�ँनको लािग कुटिपट गरकेो देिख�छ ।

४. िमिसल संल�न �ितवादीह� ह�र नारायण 
यादव, धम��� कुमार मेहता, महेश यादव, राम सागर 
मेहता, कृ�ण देव मेहतासमेतले यी �ितवादीह� 
ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, देवकुमार मेहता, 
सािवर िमयासँमेत भई पैसाको लेनदनेलगायतको 
पिहलाको �रसइवी सा�ँनको लािग कुटिपट गरकेो 

भनी �ितवादीह�लाई पोल गद� बयान गरकेो 
देिख�छ । सोही झ�ुका कारागारमा कैदी जीवन 
िबताइरहेका धम�श राई, अजमिुदन अ�सारी, 
गणुराज आचाय�, उमर अ�सारी, गंगा�साद यादवले 
कारागारका त�कालीन आ�त�रक �शासनका 
�यि�ह�को कुटाईबाट अजु�न तामाङको म�ृय ुभएको 
हो भनी अनसु�धानको �ममा कागज ग�रिदएको 
देिख�छ । मतृकसिहतका ७ जना कैदी ब�दीह� झापा 
कारागारबाट �थाना�तरण गरी झ�ुका कारागारमा 
�याउदँा सोही िदनदिेख नै मतृक अजु�न तामाङलगायत 
अ�य �यि�ह�लाई समेत �ितवादी देवकुमार मेहताको 
िनद�शनमा अ�य �ितवादीह� समेत भई कुटिपट गरकेा 
ह�न् भनी व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� गोपीकृ�ण 
भतु�ल, प�ुप भजुेल, िभमलाल का�ले, िशब ु मेहता, र 
सिुनल  �े�ले अनसु�धानको �ममा लेखाई िदएका 
छन् । �ितवादीह� देवकुमार मेहता, साक�  तामाङ, 
ितथ� महज�न र सािवर अ�सारीले अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा� आरोिपत कसरुमा आ�नो संल�नता 
रहेको ह�रा इ�कार गरी अ�य �ितवादीह�लाई पोल 
गरकेो दिेख�छ । उ� वारदातका ��य�दश� तथा 
अनसु�धानको �ममा कागज गन� सानबुाब ुराजबंशीले 
िज�ला अदालतमा उपि�थत भई �ितवादी दवेकुमार 
मेहताको नेत�ृवमा कारागारको त�कालीन आ�त�रक 
�शासनमा भएका �यि�ह�ले पूव��रसइवीको कारणले 
अजु�न तामाङलाई कुटिपट गरकेो ह�दँा िनजको म�ृय ु
भएको हो भनी बकप� ग�रिदएको देिख�छ ।

५. �ितवादी देवकुमार मेहता वारदातको 
समयमा �े�ीय कारागार काया�लय झ�ुका सनुसरीको 
आ�त�रक �शासनको चौक�दार रहेको र यस 
अदालतमा पनुरावेदन गन� �ितवादीह� ितथ� महज�न र 
साक�  तामाङ र साधकको �पमा पेस भएका �ितवादी 
सािवर िमया ँ पिन सोही कारागारको आ�त�रक 
�शासनका �यि� भएको त�यमा िववाद छैन । मतृक 
अजु�नबहादरु तामाङ िमित २०६६।५।२१ मा झापा 
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कारागारबाट �थाना�तरण भई झ�ुका कारागारमा 
आएप�चात् कुटिपट ह�दँा िमित २०६६।५।२९ मा 
िनजको म�ृय ुभएको त�य �थािपत ह�न आएको छ । 
उ� वारदातका ��य�दश�ह� अनसु�धानको �ममा 
कागज गदा� �ितवादीह�, ितथ� महज�न, साक�  तामाङ, 
देवकुमार मेहता, सािवर िमयासँमेतलाई िकटान गरी 
कागज लेखाएको र सानबुाब ु राजवंशीले अदालतमा 
उपि�थत भई यी �ितवादीह�को समेत नाम उ�लेख 
गरी बकप� ग�रिदएको छन् । यी �ितवादीह�ले पिन 
अनसु�धानको �ममा आरोिपत कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेा छन् । िनजह�को उ� बयान �यहोरा 
अनसु�धानको �ममा �यितबेला कारागारिभ� रहेका 
अ�य �यि�ह�ले ग�रिदएको कागजबाट समिथ�त 
भएको छ । िनज �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� इ�कार रहेको 
र िनजका सा�ीह�ले सो कुरालाई समथ�न गद� 
अदालतमा बकप� गरपेिन िनजह�ले अदालतसम�को 
बयानमा आफू इ�कार रहदैँ एक अका�लाई पोल गरकेो 
देिख�छ । िनजह�ले इ�कार रही अदालतमा गरकेो 
बयानलाई समथ�न गराउन पेस गरकेा सा�ी सोही 
कारागारको भएकोले िनज सा�ीह�लाई यी आ�त�रक 
�शासनमा रहेका �यि�ह�ले सहजै �भावमा पान�स�ने 
अव�था िव�मान रहेको देिखदँा �य�ता सा�ी मा�को 
बकप�को आधारमा यी �ितवादीह� िनद�ष रहेका छन् 
भनी मा�न िम�दैन ।

६. �ितवादीह� म�ये देवकुमार मेहता, साक�  
तामाङ र सािवर िमयाकँो मतृक अजु�न तामाङसगँ 
र �ितवादी ितथ� महज�नको मतृकका दाज ु तथा 
��ततु म�ुाका जाहेरवाला च��मान तामाङसगँ 
पूव��रसइवीसमेत रहेको देिख�छ । िनज �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु नगरकेो भए घटना िववरण कागज गन� 
मािनसह� एवं व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
िनजह�को नाम उ�लेख गराउनकुो एव ं अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गनु�का अ�य कारण िमिसल संल�न 

कागज �माणबाट ख�ुदैन । िनजह�ले अदालतमा 
बयान गदा� एक अका�लाई पोल गरेको कागजबाट समेत 
�ितवादीह� आफू आरोिपत कसरुबाट ब�न खोजेको 
देिख�छ । यसबाट समेत �ितवादीह� ितथ� महज�न, 
साक�  तामाङ, देवकुमार मेहता, सािवर िमयासँमेतको 
सलं�नतामा अजु�न तामाङउपर कुटिपट भई सोही 
कुटिपटको कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको त�य 
�थािपत ह�न आएको छ ।

७. यसरी यी �ितवादीह�को बयान �यहोरा, 
��य�दश�ह� भनाइलगायत िमिसल संल�न अ�य 
कागज �माणबाट िसलिसलेवार�पमा अजु�नबहादरु 
तामाङको म�ृय ुयी �ितवादीह�को कत��यबाट भएको 
देिखएको र �ितवादीह�को उ� काय� मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. िवपरीत 
रहेकोले िनज �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा 
सजाय गन� गरकेो फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ु
परने । आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन ु पद�छ भने 
�ितवादीह� ितथ� महज�न र साक�  तामाङको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. अब यी �ितवादीह�लाई ह�ने सजायको 
स�दभ�मा हेदा� �ितवादी ितथ� महज�न लाग ु औषध 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम 
(१० वष� कैद र � ७५०००।- ज�रवाना भएको) कैदमा 
रहेको, अका�  �ितवादी साक�  तामाङ पिन लाग ुऔषध 
म�ुामा झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला (१५ 
वष� कैद र �.५,०००००।- ज�रवाना भएको) बमोिजम 
कैदमा रहेको, �ितवादी देवकुमार मेहता िजउ मा�ने बे�ने 
म�ुामा मोरङ िज�ला अदालतको फैसला (१० वष� कैद 
भएको) अनसुार कैदमा रहेका, अका�  �ितवादी सािवर 
िमया ँपिन िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा ७ वष� कैद सजाय 
भएकोले कैदी जीवन िबताइरहेको भनी िनजह�को 
बयानबाट दिेख�छ । �ितवादीह�को अजु�न तामाङलाई 
कुटिपट गनु�को कारण पिहला िविभ�न कारागारमा 
सगैँ ब�दा भएको झगडाको �रसइवी एवं रकम लेनदने 
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रहेको छ । अजु�नबहादरु तामाङ झ�ुका कारागारमा 
आएको िमित २०६६।५।२१ देिख नै योजनाब� 
तवरले यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीह� र मतृक सबैजना कैदमा रहेको अव�था 
भए पिन �ितवादीह� जेलको आ�त�रक �शासनमा 
रहेको र मतृक अक� कारागारबाट �थाना�तरण भई 
आएको रहेछन् । कारागारका आ�त�रक �शासनमा 
रहेका मािनस अ�य कैदी ब�दीको तलुनामा कारागार 
िभ�ै पिन बढी �वत��ताको उपयोग गन� पाउने कुरामा 
दईुमत ह�न स�दनै । िनजह�ले उ� �वत��ता पिन 
अ�य कैदी ब�दीको िहतको लािग �योग गनु�पन� भनी 
कानूनले अपे�ा गरकेो ह��छ । तर ��ततु म�ुामा यी 
�ितवादीह�को काय� कानूनले अपे�ा गरकेो भ�दा 
िवपरीत रहेको र सोही �वत��ताको गलत फाइदा 
उठाउदँ ै कुटिपट गदा� अजु�न तामाङको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । 

९. यसरी एउटा अपराधमा अदालतबाट 
सजाय पाई भ�ुान ग�ररहेका यी �ितवादीह�ले कैदी 
भएकै अव�थामा योजनाब� ढंगले अक� अपराध गरकेो 
ह�दँा य�तो अव�थामा कानूनले तोकेको अिधकतम 
सजाय गनु�  नै उ�म ह��छ । आफूले गरकेो पिह�यै 
ग�रसकेको आपरािधक काय�को स�ब�धमा अदालतबाट 
सजाय पाइसकेपिछ यी �ितवादीह�ले प�चाताप गरी 
सधुारो�मखु ह�नपुन�मा कैदी जीवनमा �यितत ग�ररहेकै 
अव�थामा अक� अपराध गरकेो देिखदँा �ितवादीह� 
छुटी कारागार बािहर जादँा समाजको लािगसमेत खतरा 
ह�नस�ने भएकोले य�ता �यि�ह�लाई सजाय गदा� 
अदालतले �ितवादीह�ले गरकेो अपराधको �कृित, 
�यसबाट समाजमा पन� असरसमेतलाई म�यनजर 
गरी सजाय िनधा�रण गनु�पद�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह� धेर ै जनाको समूहमा भई कारागारिभ� 
पिन अक� कारागार ज�तो बनाई �व�छ�दतापूव�क 
कैदी रहेको एकजना �यि�लाई लगातार यातना िदई 
मारकेो दिेखएको तर को कसको चोटबाट अजु�नबहादरु 

तामाङको म�ृय ुभएको हो भ�ने नदिेखएको ह�दँा य�तो 
अव�थामा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. ले तोकेको ज�मकैदको सजाय ह�न मनािसब ह�ने 
देिख�छ ।

१०. तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण 
एवं �माणबाट पनुरावेदक �ितवादीह� ितथ� महज�न 
र साक�  तामाङ तथा साधकको रोहमा पेस भएका 
�ितवादीह� देवकुमार मेहता र सािवर िमयालँाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) को 
कसरुमा सोही १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७१।९।२३ को फैसला पनुरावेदक �ितवादीह� 
ितथ� महज�न र साक�  तामाङ र साधकको रोहमा 
�ितवादीह� देवकुमार मेहता र सािवर िमयाकँो 
हकमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन ।

११. यसका अित�र� अजु�नबहादरु 
तामाङको म�ृय ुिनज आफूलाई अदालतबाट भएको कैद 
सजाय कारागारमा बसी भ�ुान ग�ररहेको अव�थामा 
सोही कारागारको आ�त�रक �शासनका चौक�दार 
लगायतका मािनसह�को लगातारको कुटिपटबाट 
भएको देिखएकोले ��ततु म�ुामा िन�निलिखत कानूनी 
िनद�शन जारी ह�न आव�यक देिखन आएको छ । 

१२. ��ततु म�ुाका �ितवादीह� एव ंमतृक 
िविभ�न म�ुामा कैदी जीवन िबताइरहेका िमिसल 
सलं�न कागजबाट देिख�छ । सरु�ाको �ि�कोणले 
कारागार एकदमै संवेदनशील �थान हो र सोहीअनसुार 
यहा ँसरु�ा �यव�था पिन कडा नै रहेको आम बझुाई 
रहेको छ । य�तो कडा सरु�ा घेरामा पिन कैदमा रहेका 
मािनसउपर िदनह� ँ कुटिपट ह�न ु र सोही कुटिपटबाट 
म�ृयसुमेत ह�न ु भनेको कारागार �यव�थापन तथा 
कारागारिभ�को सरु�ा �यव�थापनमा भएको ग�भीर 
चकु हो । कुनै अपराध गरकेो अिभयोग लािग अदालतको 
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फैसलाअनसुार कैद भ�ुान ग�ररहेका मािनसले पिन 
कानूनको दायरामा रही नेपालको संिवधानको धारा 
१६ मा �यव�था भएको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक आम नाग�रकसरह नै उपयोग गन� पाउन ुपद�छ । 
रा�यले आ�नो िनय��णमा (Custody) मा िलएको 
�यि�को सरु�ा गनु�  पिन रा�यको दािय�विभ� पद�छ । 
तर ��ततु म�ुालगायत कारागारमा रहेका कैदीह�ले 
अ�य कैदी ब�दीह�लाई कुटिपट गरकेो सोबाट 
कितपयको म�ृय ुभएको तथा अवाि�छत र गैरकानूनी 
ि�याकलापमा संल�न रहेको घटनाह� बेलाबखत 
साव�जिनक भइरहेको देिख�छ । यसबाट रा�यले 
आ�नो िनय��ण वा िहरासतमा भएका �यि�ह�को 
सरु�ा गन� उपय�ु कदम चालेको दिेखएन । तसथ� 
कारागारमा कैद जीवन िबताइरहेका कैदी ब�दीह�को 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकारको स�मान गद� 
िनजह�को िजउ �यानको सरु�ाको ��याभूित गन�तफ�  
गहृ म��ालय र कारागार �यव�था िवभागलगायत 
स�बि�धत िनकायको �यानाकष�ण ह�न ज�री छ ।

१३. कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २४(क)(१) बमोिजम कारागारको आ�त�रक 
�यव�थापनमा सहयोग िलने �योजनको लािग जेलरले 
कारागारका कैदीह�म�येबाट चौक�दार, नाइके र 
सहनाइके िनयिु� गन� �यव�था रहेको छ । उ� 
कानूनी �यव�थाबाट चौक�दार, नाइके र सहनाइकेको 
िनयिु� कारागारको आ�त�रक �शासनमा सहयोग 
िलने उ�े�यले गरकेो देिख�छ । तर चौक�दार 
िनयिु�मा आिथ�क चलखेल पिन ह�ने गरकेो ��ततु 
म�ुाकै त�यबाट देिख�छ । सो कुरा बेलाबखत 
स�चार मा�यममा पिन आएको पाइ�छ । यसका साथै 
चौक�दारको िनयिु� सोझै जेलरबाट भएको ह�दँा जेलर 
र चौक�दार एक अका�को निजक ह�न ु�वभािवक पिन 
देिख�छ । यसबाट अ�य कैदीउपर चौक�दार, नाइके, 
सहनाइकेले केही गैरकानूनी काय� गरकेोमा जेलरले 
कैदी ब�दीको कुरा नसनुी चौक�दारको कुरा स�ुने 

अव�था ह�दँा कारागारको आ�त�रक �यव�थापनका 
�यि�ह�को िनयिु� �ि�या कैदी ब�दीको िहतमा ह�ने 
गरी पनुिव�चार ह�न आव�यक देिख�छ ।

१४. मािथ उ�लेख भएबमोिजम 
चौक�दारलगायत कारागारको आ�त�रक    
�यव�थापनमा िनय�ु ह�ने �यि�ह�को िनयिु� �ि�या 
कैदी मै�ी नभएस�म कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २४ (क) (४) र िनयम ५३ मा भएको �यव�थालाई 
अिनवाय��पमा पालना गन� गराउने । चौक�दार, नाइके, 
सहनाइके िनयिु� गदा� िनयमावालीको िनयम ५३ 
बमोिजमको िनजह�को िनयिु�पूव�को र िनयिु�पिछको 
चाल चलन, िनजह�ले आपरािधक प�ृभूिमसमेतको 
अिभलेख रा�न ुभनी कारागार �यव�था िवभागले सबै 
कारागार काया�लयह�मा प�ाचार गन� ।

१५. �याियक िनकायलगायत अ�य 
सरोकारवाला िनकाय वा गैरसरकारी सं�थाह�ले 
कारागारह�को िनरी�ण गन� जादँा कैदीह�, आ�त�रक 
�यव�थापनका मािनसह�, कारागार काया�लयमा 
काय�रत रा��सेवक कम�चारी एवं सरु�ाकम�सगँ 
छु�ाछु�ै भेटघाट गरी उनीह�को कुरा स�ुन ु
पद�छ । यसका साथै कारागारको भौितक अव�थाको 
िनरी�ण तथा कैदीह�सगँ कारागारिभ� कुराकानी 
गन� जादँा सरु�ा आव�यक परमेा कारागारमै काय�रत 
सरु�ाकम�को स�ा बािहरको सरु�ाकम�को सहयोग 
िलनपुन� तथा आ�त�रक �शासनका मािनसह�लाई 
आफूसगैँ िलएर नजानेतफ�  सचेत ह�नपुन� देिख�छ ।

१६. द�डस�ब�धी नेपालको िव�मान 
कानूनी �यव�था हेदा�  यसले हतो�साह एव ंिनरोधा�मक 
द�डको अवधारणालाई केही हदस�म अवल�बन गरकेो 
देिखए पिन हाल आएर सधुारा�मक अवधारणालाई 
बढी मह�व िदएको देिख�छ । तर सोहीअनसुारको 
काय��मह� रा�यको तफ� बाट न�याइसकेकोले कैद 
भ�ुान ग�ररहेका वा गररे बािहर आएका �यि�ह� 
पनुः अपराधमा संल�न ह�ने गरकेो दिेख�छ । तसथ� 
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अदालतको फैसलाअनसुार कैद भ�ुान ग�ररहेका 
कैदीह�लाई आ�नो कैद भ�ुान ग�रसकेपिछ पनुः 
समाजमा गएर घलुिमल ह�न तथा फेरी आपरािधक 
काय� गन�तफ�  उ�मखु ह�नबाट रोकथाम गन�को लािग 
िनजलाई समाजमा पनु�था�पना गराउन आव�यक 
तािलम िदन वा िसप िसकाउनेतफ�  सरोकारवाला 
िनकायको �यानाकष�ण गराइएको छ ।

१७. अपराध घटाउनमा �यि� मानिसक 
अव�थाले पिन मह�वपूण� भूिमका खे�दछ । कैदी 
ब�दीह� घर प�रवारबाट टाढा भएको कारागारको 
वत�मान भौितक अव�थाले गदा� बसाई सहज ह�न 
नसकेकोले िनजह�को मानिसक अव�था पिन 
समा�य अव�था ज�तो एका�, शा�त र स�तिुलत नह�न 
स�छ । िनजह�लाई आपरािधक काय�तफ�  उ�मखु 
गराउन मह�वपूण� कारक त�वको �पमा यी य�ता अ�य 
कुराह�ले मह�वपूण� भूिमका खेलेका ह��छन् । यसका 
साथै हा�ो कारागारमा पटके अपराधी र प�रब�धले 
अपराध गन� पगेुका �यि�ह�लाई छु�ाछु�ै रा�ने 
�यव�था नभएकोले पटके अपराधीह�ले प�रब�धले 
अपराध गन� पगेुका �यि�ह�लाई आपरािधक काय�तफ�  
सिजलै ता�न स�छन् । तसथ� कारागारमा कैद भ�ुान 
गररे बिसरहेका कैदीह�को मानिसक अव�था बिलयो 
बनाउन र भिव�यमा पनु: अपराध गन� रो�नको लािग 
कैदी ब�दीह�लाई मानिसक �यायाम ज�तै योग �यान 
इ�यािद गराउनेतफ�  आव�यक �यव�था ह�नपुन� ।

१८. कारागार िनयमावली २०२० को 
िनयम २९ ले असल चालचलन भएका कैदीको कैद 
सजाय छोट्याउने �यव�था गरकेो दिेख�छ । तर 
उ� िनयम २९(१क) मा उि�लिखत म�ुाह�मा 
कैद सजाय पाएका �यि�को कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने छैन भनी �यव�था रहेको छ । उ� सूचीमा 
यी �ितवादीह�ले कैद भ�ुान ग�ररहेको लाग ुऔषध 
र जीउ मा�ने बे�ने अपराध पिन समावेश रहेको 
देिख�छ । अब यी �ितवादीह�लाई ��ततु कत��य 

�यान म�ुामा सजाय ह�दँा कत��य �यान म�ुामा 
िनजह�लाई भएको सजाय लाग ु औषध र जीउ 
मा�ने बे�ने म�ुाको सजायभ�दा ठूलो भएकोले पिछ 
��ततु म�ुामा लागेको कैदको मा� लगत राखी यी 
�ितवादीह�लाई सजायमा छुट िदनस�ने अव�था 
रह�छ । यसथ� �ितवादीह� पिहला गरकेो लाग ुऔषध 
र जीउ मा�ने बे�ने अपराधको समेत अिभलेख राखी 
िनजह�लाई िनयम २९(१) बमोिजमको सिुवधा 
िदन िम�ने निम�ने स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह��छ । 
यसका अित�र� यी �ितवादीह� चौक�दार, नाइके, 
सहनाइकेको �पमा काम गदा�को अव�थामा ��ततु 
वारदात घटाएको देिख�छ । िनजह�ले आ�नो काय� 
गदा�को अव�थामा ��ततु वारदात घटाएको ह�दँा 
िनजह�ले आ�नो काय� बफादारीका साथ गरकेो 
नदिेखएकोले कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(२) बमोिजम िनजह�ले कैद क�ी सिुवधा पाउने 
नपाउने स�ब�धमा पिन िवचार गरी आव�यक �यव�था 
गनु�  भनी स�बि�धत िनकायको �यानाकष�ण ह�नपुन� 
देिख�छ ।

१९. उपयु�� कानूनी िनद�शनअनसुारको 
काय� गन� गराउनका लािग ��ततु फैसलाको 
�ितिलिपसिहतको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त गहृ म��ालय एवं कारागार �यव�था 
िवभाग र िनरी�णस�ब�धी िनद�शन पालना गन� 
गराउनको लािग उ�च अदालतह� र िज�ला 
अदालतह�लाई िदई ��ततु म�ुाको पनुरावेदन 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार यस 
अदालतको अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का 
फैसला िमित : २०७४।२।२८

०७२-WO-०७६५

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला  रौतहट मडुवलवा गा.िव.स. वडा नं. 
१ ब�ने सिुम�ला दवेी यादव

िव��
िवप�ी : �ी तहिसलदार, रौतहट िज�ला अदालत 

गौरसमेत

 § डाँक िललाम �ि�यामा असहमित जनाएर 
आफँैले िदएको �रट िनवेदनको कारबाही 
अि�तम भएर बसेपिछ फैसलाबमोिजम 
िललामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको 
लािग मालपोत काया�लयलाई पुज� िदन े
आदेशले समेत अि�तम �प िलएर बसकेो 
अव�थामा सव��च अदालतको िमित 
२०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत 
हालस�म भएका स�पूण� कारबाहीलाई 
परा�त गन� गरी िबगो रकम बुझाई िललाम 
बदर गराई मरैे नाउँमा दता� कायम रहन े
आदेश ग�रपाउँ भनी िदएको िनवेदन सफा 
हातबाट आएको मा�न नसिकने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी महादवे 
पि�डत

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
सितशकृ�ण खरले

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६७, अङ्क ६, िन.नं.८३९८

स�ब� कानून :

आदेश
�या. ओम�काश िम� : नेपालको सिंवधान, 

२०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� परी पेस ह�न आएको 
�रट िनवेदनको संि��त त�य यस�कार छ :-

म िनवेदकले वादीले भरी पाउने ठहरकेो सावा ँ
�याजको िबगो र अ�य द�तरुसमेत �.५,२८,९७०।– 
दािखल गराई िललाम बदर गरी मेर ैनाममा ज�गा दता� 
कायम रहने आदेश ग�रपाउ ँभनी िमित २०७१।५।२ 
मा द.नं.११७१ को िनवेदन रौतहट िज�ला अदालतमा 
िदएकोमा रकम दाखेल गराई रो�का ज�गा फुकुवा गरी 
िदने गरी िमित २०७१।८।२१ गते तहिसलदारबाट 
आदशे भएकोमा म िनवेदकले िमित २०७१।८।२३ 
गते वादी दाबीको सावा ँ �याज र कोट�  िफसमेतका 
रकम िनवेदनसाथ रौतहट िज�ला अदालतमा दता� 
गराएकोमा सावा ँ�याज �.५,२०,०००।– र कोट� फ� 
�.८,९७०।– धरौटीमा ज�मा गरी कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी २०७१।८।२४ मा आदेश भई िमित 
२०७१।८।२४ गते धरौटी रिसद नं.१७७ बाट मैले 
�.५,२८,९७०।– ज�मा ग�रसकेको छु । िमित 
२०७१।८।२१ को आदेश बदर गरी पाउन िवप�ी वादी 
िकसोरी साह तेलीको द.स.को ६१ नं. को िनवेदन 
िज�ला अदालतमा परकेोमा िमित २०७१।८।२१ 
गतेको तहिसलबाट भएको आदेश बदर ह�ने ठहर 
गद� िमित ०६५।८।२ मा िललाम सकार गरी िलएको 
ज�गा दािखल खारजेका लािग मालपोत काया�लयमा 
लेखी पठाउने गरी िमित २०७१।११।२९ मा आदेश 
भयो । सोउपर पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िनवेदन 

�नण�य नं. ९९२९
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गदा� िमित २०७१।११।२९ को आदेश रीतपवु�कको 
देिखदँा सदर गन� गरी िमित २०७२।२।२८ मा आदेश 
भयो । िमित २०७१।११।२९ को रौतहट िज�ला 
अदालतको आदेश र सो आदशेलाई सदर गन� गरी 
िमित ०७२।२।२८ मा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको आदेशबाट नेपालको संिवधानको धारा २५(१) 
�ारा �द� तथा स�पि�स�ब�धी हक तथा धारा 
१८(१) �ारा कानून�ारा समान संर�ण पाउने हकबाट 
वि�चत ह�न पगेुकाले िनवेदन गन� आएक� छु । िबगोको 
दाबी गन� प�ले िबगो �ा� गन� गरी अदालतको आदेशले 
रकमसमेत ज�मा भइसकेपिछ उ� रकम पाउने 
�यि�लाई बझुाई िददँा ह�नेमा मेरो ज�गा िवप�ीको 
नाममा दा.खा. गराउने गरी रौतहट िज�ला अदालतको 
आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले सदर 
गरकेो काय�ले मेरो स�पि�स�ब�धी हकमा आघात 
प�ुयाएकोले र धारा १३३ (२) �ारा �द� हकमा 
समेत आघात प�ुयाएकोले िमित २०७१।११।२९ 
को आदेशलाई सदर गन� गरी िमित २०७२।२।२८ 
मा भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको आदेश 
बदर गरी तहिसलदारबाट िमित २०७१।८।२१ मा 
भएको आदेशबमोिजम गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेशसमेत जारी गरी गराई 
पाउ ँभ�ने �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  नपन� भए कारणसिहत 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१, २ र ३ 
ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं. ४ 
ले आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदशे र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीका नाउमँा �याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम आदशेको माग गरकेो 
स�दभ�मा िवचार गदा� �रट िनवेदकले िवप�ी िकसोरी 
साह तेलीलाई बझुाउन ु पन� सावा ँ र �याजबापतको 

रकम रौतहट िज�ला अदालतमा दािखल ग�रसकेको 
देिखएकोले २०७२।२।२८ को पनुरावेदन अदालतको 
आदशे काया��वयन भएमा िनज िनवेदकलाई अपूरणीय 
�ित प�ुने भएबाट हाल २०७१।११।२९ गते रौतहट 
िज�ला अदालतबाट भएको आदशे सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७२।२।२८ 
को आदेश काया��वयन नगरी नगराई यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ भ�ने िमित २०७२।१२।२९ को 
यस अदालतको आदेश ।

रौतहट िज�ला अदालतबाट मेरो िबगो 
�ितवादीबाट भराई िदने गरी फैसला भई सो फैसला 
अि�तम रहेको अव�थामा िवप�ी �ितवादीको ज�गा 
देखाई फैसला काया��वयनमा िनवेदन गरकेो िथए ँ । 
िवप�ीले आ�ना ४ िक�ा ज�गा िललाम गन� िम�दनै 
भनी िनवेदन गनु�भएकोमा सोबाहेक गरी अ� ज�गाह� 
िमित २०६५।८।२ मा डाक िललाम भएको िथयो । उ� 
डाक िललाम बदर गरी रकम बझुाई पाउ ँभनी िवप�ीले 
गरकेो िनवेदनमा तहिसलदार, िज�ला �यायाधीश र 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट समेत िललाम बदर 
नह�ने आदेश भएपिछ िवप�ीले िललाम बदरको माग 
गद� यस स�मािनत अदालतमा ०६६-WO-०३६२ 
को उ��ेषण परमादेशको �रट दायर गनु�भएकोमा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने गरी िमित २०७०।११।१९ मा 
आदशे भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा िललामी काय� 
स�प�न भई सो िललामी काय� बदर नह�ने भनी तहतह 
ह�दैँ सव��च अदालतबाट समेत आदेश भई अि�तम 
रहेर बसेको अव�थामा िबगो भ�रभराउको कारबाही 
चाल ु अव�थामा नै रहेको िथयो भनी कदािप भ�न 
िम�दैन । िवप�ीको मागबमोिजम कुनै पिन आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ी िकशोरी साह तेलीको िलिखत जवाफ ।

तहिसलदारबाट िमित २०७१।८।२१ 
गते भएको आदेशउपर द.स.को ६१ नं. बमोिजम 
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िनवेदन परकेोमा तहिसलदारबाट भएको उ� आदेश 
बदर भई िनवेदक वादी िकशोरी साह तेलीले िललाम 
सकार गरी िलएको ज�गा दा.खा.को लािग स�बि�धत 
मालपोत काया�लयमा लेखी पठाई िदन ु भनी िमित 
२०७१।११।२९ मा आदेश भएकोमा उ� आदेशउपर 
पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन परी पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत सदर भई िमित २०७१।१२।४ 
मा वादीले िललाम सकार गरकेो ज�गा फुकुवा गरी 
दा.खा. ग�रिदन ु भनी यस अदालतबाट प�ाचार भई 
सोबमोिजम दा.खा.समेत भइसकेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� होइन । �रट खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी रौतहट िज�ला अदालत र ऐ. का 
तहिसलदारको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

यस अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको 
आदेशबाट िवप�ीको �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजम यस अदालतवाट िमित २०७२।२।२८ 
मा भएको कानूनस�मत काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�नपुन� होइन । �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवप�ी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िलिखत 
जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी महादवे पि�डतले 
लेनदने म�ुाका धनीको उ�े�य आ�नो सावा ँ �याज 
ऋणीबाट पाउने हो । मेरो प� रकम ितन� बझुाउन 
तयार नै रहेको अव�थामा अदालतको िमित 
२०७१।८।२१ को आदशेानसुार वादीले भरी पाउने 
रकम �.५२८९७०।– िमित २०७१।८।२४ मा 
रौतहट िज�ला अदालतको धरौट रिसद नं.१७७ बाट 
दािखल ग�रसकेकाले धनीको उ�े�य पूरा भएकोले 
रौतहट िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०७१।८।२१ मा भएको आदेशलाई बदर गन� गरी 
िज�ला �यायाधीशबाट िमित २०७१।११।२९ मा 
भएको आदेश सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 

हेट�डाको िमित २०७२।२।२८ को आदशे बदर गरी 
तहिसलदारबाट िमित २०७१।८।२१ मा भएको 
आदशेबमोिजम गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिनयो । 

�य�तै िवप�ी िकसोरी साह तेलीको 
तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी सितशकृ�ण खरलेले यी �रट िनवेदकले िमित 
२०६५।८।२ मा भएको िललामी कारबाहीउपर 
िच� नबझुी िललाम बदरका लािग उजरु गरकेोमा 
तहिसलदार, िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत िललाम बदर नह�ने आदेश भएकोमा 
�रट िनवेदक ०६६-Wo-०३६२ को उ��ेषण 
परमादेशको �रट िलई यस अदालतमा आएकोमा उ� 
�रटसमेत खारजे ह�ने गरी फैसला भइसकेको अव�था 
छ । िमित २०६५।८।२ को िललामी यस अदालतको 
आदशेले कायम रहेको अव�थामा यस स�मािनत 
अदालतको आदेशिवपरीत गई तहिसलदारबाट भएको 
आदशे बदर गन� िज�ला अदालतको आदेश सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको आदेश 
िमलेकै देिखदँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

उपयु�� �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ एवं 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर सनुी �रट 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने हो होइन सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

वादीले भरी पाउने ठहरकेो सावा ँ �याजको 
िबगो र अ�य द�तरुसमेत �.५,२८,९७०।– दािखल 
गराई िललाम बदर गराई पाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा 
रकम दाखेल गराई रो�का ज�गा फुकुवा गरी िदने 
गरी तहिसलदारबाट आदेश भई वादी दाबीको सावा ँ
�याज र कोट�  िफसमेतका रकम �.५,२८,९७०। –
धरौटीमा ज�मा गरी कानूनबमोिजम गनु�  भनी आदेश 
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भएकोमा मैले उ� रकम ज�मा ग�रसकेको अव�थामा 
उि�लिखत आदशे बदर गरी पाउन वादी िकसोरी साह 
तेलीको िनवेदन परकेोमा तहिसलबाट भएको आदेश 
बदर ह�ने ठहर भई िमित २०६५।८।२ गते िललाम 
सकार गरी िलएको ज�गा दािखल खारजे ह�ने गरी िमित 
२०७१।११।२९ मा आदशे भएकोमा सोउपर पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा िनवेदन गरकेोमा स�ु आदेश सदर 
ह�ने गरी िमित २०७२।२।२८ गते भएको आदेशले 
मेरो स�पि�स�ब�धी हकमा आघात प�ुयाएकोले सो 
आदेश बदर गरी तहिसलदारबाट िमित २०७१।८।२१ 
मा भएको आदेशबमोिजम गराई पाउ ँ भ�ने मागदाबी 
भएकोमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७२।२।२८ को आदेश काया��वयन नगरी नगराई 
यथाि�थितमा रा�न ुभनी िमित २०७२।१२।२९ गते 
यस अदालतको आदेश । डाक िललाम बदर गरी रकम 
बझुाई पाउ ँ भनी िवप�ीले गरकेो िनवेदनमा िललाम 
बदर नह�ने आदेश भएपिछ िवप�ीले िललाम बदरको 
माग गद� यस स�मािनत अदालतमा ०६६-WO-
०३६२ को उ��ेषण परमादेशको �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने गरी िमित २०७०।११।१९ मा आदेश भई अि�तम 
रहेर बसेको अव�थामा िबगो भ�रभराउको कारबाही 
चाल ु अव�थामा नै रहेको िथयो भनी कदािप भ�न 
िम�ने होइन मागबमोिजम कुनै पिन आदशे जारी ह�न ु
नपन� भएकाले खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ी िकशोरी 
साह तेलीसमेतको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िबगोको दाबी 
गन� प�ले िबगो �ा� गन� गरी अदालतको आदेशले 
रकमसमेत ज�मा भइसकेपिछ उ� रकम पाउने 
�यि�लाई बझुाई िददँा ह�नेमा मेरो ज�गा िवप�ीको 
नाममा दा.खा. गराउने गरी रौतहट िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले सदर 
गन� गरकेो काय�ले मेरो स�पि�स�ब�धी हकमा आघात 
प�ुयाएको छ भ�ने म�ुय िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. वादी ियनै िकसोरी साह तेली र िवप�ी 
ियनै िनवेदक भएको लेनदने म�ुामा सावा ँ �याज 
बझुाउने ठहरी रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६२।१२।८ गते फैसला भई सो फैसला अि�तम 
भई िबगो भ�रभराउको िनवेदन परी कारबाही को 
�ि�या अगािड बढेको पाइ�छ । सो फैसला अि�तम 
भएर बसेपिछ लेनदेन म�ाका वादी �ितवादीको 
जायजेथा दखेाएर िबगो भ�रभराउको िनवेदन िदएकोमा 
तहिसल शाखालगायत अदालतबाट ह�ने ��येक 
आदशेमा चनुौती िदएको दिेख�छ । यही िबगो भराउने 
िवषयमा भएको आदेशउपर यी िवप�ीले ०६६-wo-
०३६२ को �रट िनवेदन िदएकोमा यस अदालतबाट 
िमित २०७० ।११।१९ गते फैसला ह�दँा... पुनरावेदन 
अदालत, हटे�डाबाट जायजात, मोल कायम 
मचुु�काको हकमा िमित २०६५।९।४ मा र डाँक 
िललाम बदरको हकमा २०६६।७।१२ मा भएका 
आदेशह�मा कुनै कानूनको �िुट भएको नदेिखएको 
र लामो अविधस�म िनवेिदकाले वादीको िबगो 
बुझाउन त�परता नदेखाएको यस अव�थामा ��तुत 
�रट िनवेदनउपर पिन िवचार गरी रा�नु नपन� ... 
भ�नेसमेत �यहोराको फैसला भई अि�तम भएर बसेको 
ि�थित छ । डाकँ िललाम �ि�यामा असहमित जनाएर 
आफँैले िदएको �रट िनवेदनको कारबाही अि�तम भएर 
बसेपिछ फैसलाबमोिजम िललामी कारबाही भई दा.खा. 
नामासारीको लािग मालपोत काया�लयलाई पजु� िदने 
आदशेले समेत अि�तम�प िलएर बसेको अव�थामा 
सव��च अदालतको िमित २०७०।११।१९ गतेको 
फैसलालगायत हालस�म भएका स�पूण� कारबाहीलाई 
परा�त गन� गरी िबगो रकम बझुाई िललाम बदर गराई 
मेर ै नाउमँा दता�  कायम रहने आदेश ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन सफा हातबाट िनवेदक आएको मा�न 
सिकएन ।

४. लेनदेनको फैसलाबाट सावा ँ
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�याजसमेतको रकम बझुाउने काय�मा कुनै वा�ता 
गरकेो पाइदँैन । अदालतको ��येक आदेशउपर यी �रट 
िनवेदकले उजरुी गरी हरके �ि�यालाई चनुौती िदएको 
देिख�छ । यी कुनै चनुौतीले कुनै पिन तहबाट मा�यता 
पाएको देिखदैँन । यसबाट �रट िनवेदकको उ�े�य िबगो 
म�ुालाई कसरी िढलो गन� सिक�छ भ�नेमा रहेको 
देिख�छ ।

५. ��ततु �रटमा �रट िनवेदकले दा.खा. 
�ि�याको काय� अगािड बिढसकेपिछ सो काय�लाई 
कसरी रो�न सिक�छ र िबगो बझुाउने काय�मा 
अ�झन �याउन सिक�छ भनेर ��येक काय�मा बाधा 
अड्चन खडा गरी उपचारको नाउमँा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । िमित २०७०।११।१९ गतेको फैसलाप�ात् 
मा� िबगोको रकम बझुाउन तयार भएर गएको 
देिख�छ । लेनदने म�ुामा साह�ले ऋणीबाट िबगो रकम 
नै पाउने हो । िबगो रकम बझुाउन आलटाल गरपेिछ 
मा� अि�तम िवक�पको �पमा मा� जायजेथा तायदात 
गरी िललामको �ि�या अिघ बढाउने हो । यी स�पूण� 
�ि�या पूरा गदा�समेत ऋणीले ऋण ितन� इ�कार 
गरकेो अव�थामा बा�य भएर िललामी �ि�या अगािड 
बढाएको अव�थामा अदालतलगायतका यी साह�को 
धेर ैसाधन �ोत �यय भइसकेको ह��छ । यित तहतहका 
�ि�या पूरा ग�रसकेपिछ ती सबै �ि�यालाई िन�तेज 
पान� गरी िबगो रकम दािखल गन� त�पर ह�ने प�लाई 
अदालतले सहयोग गन� हो भने म�ुा अि�तमताको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । 

६. यसरी िललामी काय� स�प�न भई 
सो िललामी काय� बदर नह�ने भनी तहतह ह�दैँ यस 
अदालतबाट समेत यी पनुरावेिदकाले यसअिघ िदएको 
०६६-WO-०३६२ को उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा 
िमित २०७०।११।१९ गतेको फैसलाले िललामी 
�ि�या अि�तम भएर रहेको अव�थामा सोही िवषयलाई 
िलएर यी �रट िनवेदक उपचारका लािग दो�ो पटक 
अदालतमा �वेश गरकेो देिखन आएको छ । 

७. �रट िनवेदनमा र बहसको �ममा िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाले क�ित�नारायण 
महज�न िव�� पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत 
भएको ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ िन.नं.८३९८ को 
म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तसगँ ��ततु म�ुाको त�य 
समान भएकाले उि�लिखत निजर लागू ग�रपाउ ँभनी 
िजिकर िलएको पाइयो । ��ततु �रटको त�यसगँ 
उि�लिखत निजरको त�य समान छ छैन भनी हेनु�पन� 
देिखन आयो । िनवेदक क�ित�नारायण महज�न िव�� 
पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको �रटमा घर 
ज�गा िललाम गन� स�ब�धमा खडा भएको तायदात 
मचु�ुका, प�चिकत� मू�याङ्कन, िललामी मचु�ुका 
बदर गन� द�ड सजायको महलको ६१ नं. बमोिजमको 
�ि�या चिलरहेको अव�थामा िबगो रकम नगद ैदािखल 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको देिख�छ । तर ��ततु 
िववादमा �रट िनवेदकले जायजात, मोलकायम मचु�ुका 
र डाकँ िललाम बदरको लािग िनवेदन गरकेोमा ती सबै 
िनवेदनमािथ िविभ�न तहसिहत यस अदालतसमेतबाट 
िमित २०७०।११।१९ गते आदेश ह�दँा जायजात, 
मोलकायम र िललामी �ि�यासमेत बदर नह�ने गरी 
िललाम �ि�याको कारबाहीको अि�तम िन�पण भएको 
देिखन आउछँ । िनवेदकको डाकँ िललाम बदरको 
मागले अि�तम �प िलएर िववादको िन�पण भई 
लेनदेन म�ुाका वादीले िललाम बदरको मागले अि�तम 
�प िलएर िववादको िन�पण भई लेनदेन म�ुाका 
वादीले िललाम सकारसमेत गरी डाकँ िललामउपरको 
उजरु गन� कानूनी �यादसमेत समा� भई िबगो दरखा�त 
तामेलीमा रा�ने आदशेसमेत भइसकेको अव�था छ । 
िबगोको िनवेदन तामेलीमा रािखसकेपिछ पनु: कानूनको 
रीत प�ुयाई िबगोको कारबाही अगािड बढाउने िनवेदन 
िजिकर िलएको त�य र ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ 
िन.नं.८३९८ को त�यमा फरक पन� ह�दँा ��ततु �रटमा 
उ� फैसला आकिष�त ह�ने देिखएन । यसअिघ जारी 
अ�त�रम आदशे िनि��य ह�ने गरी ��ततु �रट िनवेदन 



नेपाल कानून पि�का, २०७५, वैशाख

78

खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृत : दगुा�  �साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा 

आदशे िमित : २०७४।४।२५
०७३-WH-००९५

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : सखु�त िज�ला सािबक िवर�े�नगर न.पा. 
वडा नं.५ घर भई हाल बाल सधुार गहृ का�क� 
सराङकोटमा थुनामा रहेको वष� १५ को 
िटकाराम ब�यालको हकमा धनषुा िज�ला 
सगुािनकाश वडा नं. ४ घर भई हाल लिलतपरु 

िज�ला लिलतपरु म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा 
ब�ने नेपाल ल �या�पसमा अ�ययनरत उदय 
शंकर म�डल

िव��
िवप�ी : सखु�त िज�ला अदालत, सखु�त

 § बालबािलकालाई थुनामा वा कैदमा 
रा�ने कुरालाई अि�तम िवक�प (Only 
as a measure of last resort) र 
�यूनतम अविध (For the shortest 
appropriate period of time) का 
लािग मा� �योगमा �याउनपुन� ।

(�करण नं.६)
 § बालबािलकाको सव��म िहतका �ि�ले 

हदेा� ज�रवाना ितन� नसकेको कारणबाट 
कैदमा रा�नु उपयु� नदेिखने । 
 § पा�रवा�रक सरं�ण, सहयोग पाउने 

अव�थाका रा�ो आिथ�क हैिसयतसमेत 
भएका बालबािलकाले ज�रवानाबापत 
कैद ब�नु पन� ि�थित रहदैँन । तर 
�यस�कारको अवसर नपाउने अव�थाका 
असहाय, कमजोर र िवप�न अव�थाका 
बालबािलकाको लािग ज�रवाना सजाय पिन 
अ�ततः कैद सजायमा नै �पा�त�रत ह�ने 
अव�था रह�छ । सामािजक र सम�याियक 
�ि�ले यस�कारको अव�था कायम रा�नु 
उिचत ह�दैँन । यसबाट अनिुचत िवभेदको 
ि�थितसमेत पैदा ह�न े स�भावना रह�छ । 
यसैले ज�रवानाबापत बालबािलकालाई 
कैदमा रा�ने  �यव�थामा ग�भीरतापूव�क 
पुनरावलोकन गनु� वा�छनीय देिखन े।

(�करण नं.७)
 § बालबािलकाको सव��म िहतको सरं�ण 

होस ् भ�ने अिभ�ायले कानूनसगँको ��� 

�नण�य नं. ९९३०

&
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(In Conflict with law) मा आएका 
बालबािलकाको पिहचान साव�जिनक 
गन� नह�ने, गोपनीयता कायम रा�नु पन� 
�यव�था बाल अिधकारिभ� पन� ।
 § बाल अिधकार र बाल �यायका स�ब�धमा 

जारी भएका महासि�ध, सिंवधानले गरकेो 
�यव�था, कानूनमा रहकेा �ावधानह� र 
यस अदालतबाट समय-समयमा भएका 
�या�या तथा �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने गरी कानूनसगँको ���मा आएका 
बालबािलकाको पिहचानको गोपनीयता 
कायम नरा�ने, सजाय िनधा�रण गदा�, 
कैद ठे�दा तथा अ�य िविवध स�दभ�मा 
बालबािलकाको सव��म िहततफ�  वाि�छत 
सवेंदनशीलता नअपनाउने �वृि�ह�मा 
सुधार ग�रनुपन� ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य �ी 
रामकृ�ण िनराला र �ी उपे�� केशरी �यौपाने 
तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी आिशष अिधकारी

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

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६५, अकं ९, िन.नं.८०१५
 § ने.का.प. २०७२, अकं, िन.नं. ९४६९

स�ब� कानून :
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८
 § बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 

सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार छः-
बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाको 

अव�था जानकारी िलने �ममा बाल सधुार गहृ 
सराङकोट का�क� �मण गदा� िनरा खनालको जाहेरीले 
नेपाल सरकार वादी र बालक िटकाराम ब�याललाई 
�ितवादी बनाई सनुको िस�� चोरी गरकेो आरोप 
लगाई नकबजनी चोरी म�ुामा अिभयोग पेस गरी सखु�त 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।५।१५ गते फैसला 
भएको र फैसला ह�दँाको अव�थामा िनजलाई २२१/

२
 

िदन कैद र �.६९,९७५।– ज�रवाना ह�ने गरी फैसला 
भएको र िनज िटकाराम ब�याल िमित २०७२।१०।२८ 
गतेदेिख िनर�तर�पमा थनुामा रहेका छन् । िनजलाई 
ठहर भएको कैदको हकमा िमित २०७२।११।२० मा 
नै भ�ुान भइसकेको देिख�छ । ज�रवाना बझुाएमा 
सोहीबखत कैदबाट छुटी जानेमा हाल ज�रवाना 
दािखल ह�न नआएको नबझुाएकोले ज�रवानाको हकमा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको नं. ३८ ले थप ४ वष� कैद 
ठे�न ुपन� ह�दँा िमित २०७२।११।२० गते ४ वष� प�ुने 
िमित २०७६।११।२० गते कैदबाट म�ु भई जाने गरी 
कैदी पजु� जारी ग�रएको छ भनी िनजलाई कैदी पजु� 
िदइएको रहेछ ।

िनज नाबालक भएको ह�दँा रा�ो नरा�ो 
असल खराब केही कुरा छुट्याउन नस�ने र भिव�यको 
प�रणामसमेत थाहा नपाउने अव�थामा चोरी गरी 
कानूनी दािय�व सिृजत भएकोमा िनज नाबालकलाई 
ज�रवानाबापत २०७२।११।२० दिेख बाल सधुार गहृ, 
सराङकोट का�क�मा कैदमा रािखएको छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादी नाबालक भएको, िनजको घरको 
आिथ�क अव�था अ�य�तै नाजकु भएको, िनजका बाबा 
आमा दवैु जना मजदरुी गरी आ�नो जीिवकोपाज�न गद� 
आएका छन् । �ितवादीको प�रवारको आिथ�क �यवहार 
र �ोत �यूनतम भएको कारण िनजले ज�रवाना दािखला 
गन� स�ने अव�थासमेत छैन । मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ३८ नं. बमोिजम कैद वा ज�रवाना 
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कुनै वा दवैु सजाय ह�नस�ने अपराधमा ज�रवानाको 
सजाय भएकोमा सो ज�रवाना नितरबेापतको सजाय 
ठे�न ु पदा� सो अपराधमा ह�नस�ने कैदको उप�लो 
हदको आधाभ�दा बढी नह�ने अविधस�मको कैद ठे�न ु
पछ�  भ�ने  �यव�था छ । ��ततु म�ुामा कसरुदार 
नाबालक रहेका छन्, नाबालकलाई ज�रवानाबापत 
कैद ठे�न ुपदा�  उमेर पगेुकालाई ह�ने कैदको आधाभ�दा 
बढी कैद गन� ह�दैँन भनी कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँ ै
पिन िनजलाई गैरकानूनी त�रकाबाट कानूनको समेत 
िवपरीत ह�ने गरी ४ वष� कैद ठेक� गैरकानूनी�पमा 
थुनामा रािखएको छ । िनजको पनुरावेदन गन� 
�यादसमेत िमित २०७३।१०।३ गते तामेल भई बाल 
सधुार गहृबाट पटकपटक प�ाचार गरी फैसलासमेतका 
कागजह�को �ितिलिप माग गदा�समेत अदालतबाट 
�ा� ह�न नसक� पनुरावेदनको �यादसमेत नाघीसकेको 
अव�था रहेको छ ।

बालबािलकाको आधारभतु अिधकारको 
संर�णको लािग संय�ु रा�� संघको महासभा�ारा 
पा�रत बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ लाई 
नेपालले अनमुोदन ग�रसकेको छ र सोको धारा ३(१) 
मा बालबािलकाह�को सव��म िहत नै �ाथिमक 
िवचारको कुरा ह�नेछ भनी �यव�था ग�रएको छ । “In all 
actions concerning children whether under-
taken by public or private social welfare 
institutions courts of law administrative 
authorities or Legislative bodies the best 
interest of the child shall be a primary 
consideration” भनी बालबािलकासगँ स�बि�धत 
काय�मा िनजह�को सव��म िहत नै �ाथिमकताको 
कुरा ह�नेछ भनी �यव�था भएको अव�थामा अदालतले 
बालबािलकास�ब�धी म�ुामा कुनै पिन िनण�य गदा� 
बालबािलकाको सव��म िहतमा ह�नपुन� तर िनण�य 
गदा� िनजलाई गैरकानूनी�पमा ज�रवाना बझुाउन 
नसकेको आधारमा िनजलाई ४ वष� कैद ठेक� िमित 

२०७२।११।२० देिख कैदमा रािखएको छ । उ� 
काय� बालबािलकास�ब�धी महासि�धको उ�े�य र 
�ावधानिवपरीत तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ समेतको मम� र भावनािवपरीत देिखन आएको 
छ ।

यसरी िनज नाबालकलाई नकबजनी चोरी 
म�ुामा अिभयोग लगाई सो अिभयोगबमोिजम साढे २२ 
िदन कैद र ६९,९७५।– ज�रवाना तोिकएकोमा िनजलाई 
लागेको कैद िमित २०७२।१०।२८ मा भ�ुान भए पिन 
िनज नाबालकलाई ज�रवानाबापत ४(चार) वष� कैद 
ठेक� ज�रवानाबापत िमित २०७२।११।२० गतेदेिख 
िनर�तर�पमा बाल सधुार गहृ सराङकोट का�क�मा 
कैदमा राखी आएको अव�था छ । िनज नाबालक भएको 
ह�दँा असल खराब र भिव�यको प�रणामसमेत जा�न 
र आपरािधक काय� छु�याउनसमेत नस�ने प�रप�व 
मानिसकता नभएको अव�थामा अक� को उ�साहटमा 
उ� काय� गरकेो िनज नाबालकलाई ज�रवानाबापत 
४ वष� कैदमा रा�न ु बालबािलकास�ब�धी महासि�ध 
१९८९ को धारा ३(१), ३७(ख) र ४०(१) तथा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० 
को मम� र भावनासमेतको िवपरीत ह��छ । यसै स�दभ�मा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट समेत िविभ�न 
िस�ा�तह� �ितपादन भएका छन् । ने.का.प. २०६५ 
अंक ९ िन.नं. ८०१५, िन.नं. ९४६९ भाग ५७ साल 
२०७२ पौष अंक ९ मा समेत नाबालकको िहतमा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट िस�ा�त �ितपािदत 
भएको छ । बालबािलकालाई आिथ�क �यवहार वा 
दािय�वको भार थमाई सो ितन� बझुाउन नसके थनुामा 
रा�ने �यव�थाउपर स�मािनत सव��च अदालतबाट 
नै �या�या ह�न पन� भएको ह�दँा यो िनवेदन �यसरी 
ज�रवाना ितन� बझुाउन नसक� बाल सधुार गहृ भ�परु, 
का�क� र मोरङमा थुनामा ब�न ुपरकेा बालबािलकाका 
हकमा स�मािनत अदालतमा नै पेस गरकेो ह� ँ । अतः 
यसरी िनज नाबालकलाई �.६९,९७५।– ज�रवाना 
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ितन� नसकेको कारण दखेाई बय�कलाई सरह ४ 
वष� कैद ठेक� बाल सधुार गहृ सराङकोट का�क�मा 
थुनामा रा�ने काय� मलुकु� ऐन द�ड सजायको ३८ 
नं. तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�त, बालबािलकास�ब�धी महासि�ध १९८९ 
तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को मम� र 
भावनािवपरीत भएको ह�दँा उ� काय� गैरकानूनी एव ं
�िुटपूण� रहेकाले नेपालको सिंवधानको धारा २२, ३९ 
र १३३(३) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट िनज नाबालक िटकाराम 
ब�याललाई म�ु ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार र कारण खलुाई यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ३ िदनिभ� 
कैदी पजु� र फैसलाको �मािणत �ितिलिपसमेत साथै 
राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीका नाममा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद पठाई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७४।३।१९ 
मा भएको आदेश ।

िनरा खनालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी िज�ला सखु�त िव.न.पा. वडा नं. ५ ब�ने गोर े
ब�यालको छोरा िटकाराम ब�याल भएको नकबजनी 
चोरी म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०७३।५।१० 
गते फैसला ह�दँा िनज �ितवादी िटकाराम ब�याललाई 
चोरीको महलको १ नं. िवपरीत ३ नं. को कसरुमा 
सोही महलको १४(१) नं. बमोिजम डेढ मिहना अथा�त् 
४५ िदन कैद सजाय ह�नेमा �ितवादीको उमेर १५ वष� 
भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय 

२२१/
२
 िदन कैद ह��छ र िबगो �.९३,३००।– को डेढी 

बढाउदँा �.१,३९,९५०।– को आधा ६९,९७५।– 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेतको फैसला भएको र सो 
फैसलाको तपिसल ख�डमा ज�रवाना असलु नभए 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायका महलको ३८ नं. ले थप ४ 
वष� कैद ठे�न ुपन� ह�दँा िमित २०७२।११।२० ले ४ वष� 
प�ुने िमित २०७६।११।१९ गतेस�म कैदमा राखी िमित 
२०७६।११।२० गते कैदबाट छािडिदन ु भनी बाल 
सधुार गहृ सराङकोट का�क�लाई लेखी �ितवादीलाई 
रीतपूव�कको कैदीपजु� िदन ु भ�नेसमेत उ�लेख 
भएका आधारमा समेत िनज �ितवादी िटकाराम 
ब�याललाई ४ वष� कैद ठेक� कैदीपजु� िदएको हो । 
��ततु म�ुामा �ी उ�च अदालत सखु�तमा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन परी उ�च अदालत सखु�तबाट 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी िमित २०७४।२।२६ 
मा फैसला भएबाट समेत िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी नभई �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको सखु�त िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन ग�रयो । 
�रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी रामकृ�ण िनराला र �ी उपे�� केशरी 
�यौपाने तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी आिशष अिधकारीले 
िनवेदक िटकाराम ब�याल १५ वष�का नाबालकलाई 
सखु�त िज�ला अदालतबाट नकबजनी चोरी म�ुामा 
िमित २०७३।५।१३ मा भएको फैसलाअनसुार 
भनी सखु�त िज�ला अदालतको प�ले कैद २२१/

२
 

िदन र ज�रवाना �.६९,९७५।– बापत ४ वष� कैद 
ठेक� कैदी पजु� िदइएको छ । बालबािलकालाई 
ज�रवानाबापत ४ वष� कैदमा रा�न ु ह�दैँन । द�ड 
सजायको ३८(१) नं. अनसुार नाबालकलाई ज�रवाना 
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नितरबेापत कैद ठे�नपुदा� २ वष�भ�दा बढी कैद ठे�नु
ह�दँनै । कितपय म�ुाह�मा बालबािलकालाई ४ वष� 
नै कैदमा रा�ने गरी कैदीपजु� िदइने गरकेो छ । यो 
काय� बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८, मलुकु� 
ऐन, द.स.को ३८(१) नं. तथा CRC को िवपरीत 
ह�दँा बालकको सव��म िहतलाई हेरी नीितगत 
एक�पता कायम गन� िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी 
ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा 
रािखएको ह�दँा थुनाबाट म�ु ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीको तफ� बाट िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी �याम कुमार भ�राईले सखु�त िज�ला अदालतबाट 
नकबजनी चोरी म�ुामा भएको फैसलाउपर कानूनको 
�यादिभ� पनुरावेदन ग�रएको छैन, असाधारण 
अिधकार�े�बाट उपचार खोिजएको छ, साधारण 
�े�ािधकारको िवक�पको �पमा ब�दी��य�ीकरण 
ला�ने होइन । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) लाई चनुौती िदइएको छैन । मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ३८(१) नं. को �या�या ह�नस�ने 
अव�था देिख�छ । नाबालकलाई आधा सजाय ह�दँा 
पिन िनवेदकको २०७४ फागनुस�मको थनुा यथावत् 
ह�ने ह�दँा गैरकानूनी थुना नह�दँा �रट खारजे ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

अब यसमा िनवेदकको थुना गैरकानूनी 
हो, होइन? ज�रवाना नितरबेापत नाबालकलाई 
कित अविधस�म थनुामा रा�न िम�ने हो? िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� 
हो, होइन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक िटकाराम 
ब�याल नाबालक भएको त�यमा िववाद छैन । 
िनजउपर चलेको नकबजनी चोरी म�ुामा सखु�त िज�ला 
अदालतबाट २२१/

२
 िदन कैद र �.६९,९७५।– 

ज�रवाना ह�ने गरी फैसला भएको र सोही फैसला 
अि�तम भई बसेको दिेख�छ । िनज िनवेदकलाई 
उ� फैसलाबमोिजम लागेको कैदको अविध भ�ुान 
भइसकेको र हाल िनज ज�रवाना ितन� बझुाउन नसक� 
ज�रवानाबापत ठेिकएको चार वष� कैद भ�ुान गन� भनी 
थनुामा रहेको देिखन आयो ।

३. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
३८(१) नं. मा “कैद वा ज�रवाना दुवै सजाय 
भएकोमा ज�रवाना नितरबेापतको कैद ठे�नु पदा� 
चार वष�भ�दा बढी अविधको कैद ठे�नु ह�दैँन । तर 
नाबालकलाई ज�रवाना नितरबेापतको कैद ठे�नपुदा� 
उमेर पुगेको �यि�लाई ह�न ेकैदको आधामा नबढ्ने 
गरी कैद ठे�नुपछ�” भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
कैद र ज�रवाना दवुै सजाय भएकोमा ज�रवानाबापत 
थनुामा रा�दा ४ वष� भ�दा बढी थुनामा रा�न ह�दँनै 
भ�ने �ावधान उमेर पगेुका मािनसको हकमा आकिष�त 
ह�ने हो । नाबालकलाई ज�रवानाबापत कैद गनु�पदा� ४ 
वष�को आधा २ वष� मा� कैद ह�ने �यव�था उ� ३८(१) 
नं.को पिछ�लो वा�यबाट ��ट ह��छ । �रट िनवेदक 
िमित २०७२।१०।२८ देिख थुनामा रहेका र िनजलाई 
फैसलाले लागेको कैद २२१/

२
 िदन २०७२।११।२० मा 

भ�ुान भइसकेको देिख�छ । सो िमितप�चात् ज�रवाना 
ितन� नसकेबापत ४ वष� कैदमा रा�ने गरी कैदीपजु� 
िदइएको देिखयो । यसरी ज�रवाना नितरबेापत चार 
वष� कैदमा रहने गरी यी १५ वष� उमेरका नाबालकलाई 
िदइएको कैदी पजु� �प�तः मलुकु� ऐन, द�ड सजायका 
महलको ३८(१) नं. को पिछ�लो वा�य �ितकूल देिखन 
आयो । तसथ� ज�रवाना नितरबेापत िनवेदक िटकाराम 
व�याललाई ४ (चार) वष� कैदमा रा�ने गरी िमित 
२०७३।८।३० मा िदइएको कैदी पजु� कानून �ितकूल 
देिखएको ह�दँा सो कैदी पजु� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह��छ । ज�रवानाको अंक �.६९,९७५।- ठहर भएको 
देिखएकाले सोबापत द�ड सजायका महलको ३८(१) 
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नं. को पिछ�लो वा�यांशबमोिजम २ (दईु) वष� मा� 
बालसधुार गहृमा रही कैद भ�ुान गन� गरी संशोिधत 
कैदी पजु� िदन ुभनी िवप�ी सखु�त िज�ला अदालतका 
नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  ।

४. मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार ज�रवाना 
नितरबेापत िनवेदक िटकाराम ब�याललाई दईु वष� 
कैद ह�ने भएको र िनजलाई ज�रवानाबापत िमित 
२०७२।११।२० देिख कैदमा रािखएको देिखदँा िमित 
२०७४।११।१९ मा मा� िनजले भ�ुान गनु�पन� दईु 
वष�को कैद अविध भ�ुानी ह�ने देिखयो । अिहले सो 
अविध भ�ुान ह�ने अव�था बाकँ� नै रहेकाले िनजलाई 
सधुारगहृमा राखी कैद असलु ग�रएको काय�लाई 
अिहले गैरकानूनी ठहर गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन । तसथ� िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी रहन परने ।

५. ��ततु िनवेदनको िसलिसलामा 
नाबालकलाई ज�रवानाबापत थुना वा कैदमा रा�न 
ह��छ वा ह�दँैन? भ�ने मह�वपूण� ��न पिन उपि�थत 
भएको छ । वत�मान अव�थामा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११, मलुकु� ऐन, द�ड सजायका 
महलको ३८ नं. लगायतका �चिलत कानूनले १६ 
वष�भ�दा कम उमेरका बालबािलकालाई पिन ज�रवाना 
सजाय ह�ने �यव�था गरकेो ह�दँा िवधाियकाले िनमा�ण 
गरकेो कानूनलाई अनदेखा गररे ज�रवाना ह�दँैन, 
ज�रवानाबापत कैद गनु�  पद�न भनी अिहले यस 
अदालतबाट ठहर गनु�  मनािसब देिखदँनै । तथािप, 
बाल अिधकार र बाल �यायका स�दभ�मा िवकिसत 
नवीनतम् अवधारणाका स�दभ�ह��ित समिुचत 
�ि� िदई तदन�ुप �यव�था िमलाउन भने वा�छनीय 
देिख�छ ।

६. बाल अिधकार र बाल �यायका स�ब�धमा 
िववेचना गदा� बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, 
१९८९ मा रहेका �ावधानह� तफ�  समिुचत �ि� प�ुन ु
पद�छ । ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा� उि�लिखत 

महासि�धको धारा ३(१)1, धारा ३७(ख)2, तथा धारा 
४० मा रहेका �ावधानह� िवशेष �पमा उ�लेखनीय 
देिख�छन् । महासि�धको धारा ३(१) अनसुार अ�य 
कुराह�का अित�र� बाल �यायका स�दभ�मा समेत 
बालबािलकाको सव��म िहत सव�परी चासोको िवषय 
मािनन ुपद�छ । बालबािलकाको सव��म िहतअनकूुल 
ह�ने गरी बाल �याय स�चािलत ह�नपुद�छ भ�ने 
महासि�धको �ावधानलाई �यवहारमा �पा�तरण 
गनु�  महासि�धको प� रा�� ह�नकुा नाताले हा�ोसमेत 
दािय�वको िवषय ब�दछ । महासि�धको धारा ३७(ख) 
ले बालबािलकालाई थुनामा वा कैदमा रा�ने कुरालाई 
अि�तम िवक�प (Only as a measure of last 
resort) र �यूनतम अविध (For the shortest 
appropriate period of time) का लािग मा� 
�योगमा �याउन ु पद�छ भनी िनद�श गरकेो छ । धारा 
४० मा �याियक �ि�यामा बालबािलकालाई �ा�त 
ह�ने आधारभूत अिधकारका स�ब�धमा �यव�था 
ग�रएको देिख�छ । उ� धारा ४० को उपधारा (४) 
मा सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन स�ब�धमा 
उपय�ु िवक�प अपनाउन ुपन� �यव�था रहेको छ ।3 

1 Convention on the Rights of the Child, १९८९ (CRC) 
Article ३(२): “States Parties undertake to ensure the 
child such protection and care as is necessary for his 
or her well-being, taking into account the rights and 
duties of his or her parents, legal guardians, or other 
individuals legally responsible for him or her, and, 
to this end, shall take all appropriate legislative and 
administrative measures.”

2 CRC, Article ३७ (b): “No child shall be deprived of 
his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, 
detention or imprisonment of a child shall be in 
conformity with the law and shall be used only as a 
measure of last resort and for the shortest appropriate 
period of time”

3 CRC, Article ४०(४): “A variety of dispositions, 
such as care, guidance and supervision orders; 
Counselling; probation; foster care; education and 
vocational training programmes and other alternatives 
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बालबािलकास�ब�धी महासि�ध, १९८९ को सम�मा 
अ�ययन गरी हेदा� बालकलाई ज�रवाना गन� र ज�रवाना 
रकम भ�ुान गन� नसकेको अव�थामा कैदमा रा�ने 
अिभ�ाय रािखएको देिखन आउदनै । अ�तरा�ि��य 
�तरमा ग�रएको �ितव�ता तथा सि�ध ऐन, २०४७ 
को दफा ९ मा रहेको �यव�थासमेतका स�दभ�मा 
हेदा� हा�ो बाल �याय प�ित बाल अिधकारस�ब�धी 
महासि�ध, १९८९ अनकूुल �यवि�थत र स�चािलत 
ह�न वा�छनीय देिख�छ ।

७. नेपालको संिवधानको धारा ३९ 
को उपधारा (८) मा “��येक बालबािलकालाई 
बालअनकूुल �यायको हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । अ�य कितपय क�याणकारी कुरालाई 
समेत बाल अिधकारको �पमा संिवधानमा समावेश 
ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको धारा ५१(ञ)(५) 
मा “बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमक�पमा 
�यान िदने” कुरालाई रा�यको िनद�शक नीितको �पमा 
घोिषत ग�रएको देिख�छ । बालबािलकाको हक, िहतको 
संर�ण गरी ितनीह�को शारी�रक, मानिसक र बौि�क 
िवकास गन� समयानकूुल कानूनी �यव�था गन� उ�े�यले 
जारी भएको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ५० को उपदफा (२) मा रहेको �ावधानतफ�  
�ि�गत गदा� बालबािलकालाई थनुामा वा कैदमा रा�ने 
कुरालाई अि�तम िवक�पको �पमा �योगमा �याउन 
पन� अिभ�ाय देिखन आउदँछ । बालबािलकाको 
सव��म िहतका �ि�ले हेदा�  पिन ज�रवाना ितन� नसकेको 
कारणबाट कैदमा रा�न ुउपय�ु देिखदैँन । पा�रवा�रक 
संर�ण, सहयोग पाउने अव�थाका रा�ो आिथ�क 
हैिसयतसमेत भएका बालबािलकाले ज�रवानाबापत 
कैद ब�न ुपन� ि�थित रहदँैन । तर �यस�कारको अवसर 
नपाउने अव�थाका असहाय, कमजोर र िवप�न 

to institutional care shall be available to ensure 
that children are dealt with in a manner appropriate 
to their well-being and proportionate both to their 
circumstances and the offence.”

अव�थाका बालबािलकाको लािग ज�रवाना सजाय 
पिन अ�ततः कैद सजायमा नै �पा�त�रत ह�ने अव�था 
रह�छ । सामािजक र सम�याियक �ि�ले यस�कारको 
अव�था कायम रा�न ु उिचत ह�दँैन । यसबाट 
अनिुचत िवभेदको ि�थितसमेत पैदा ह�ने स�भावना 
रह�छ । यसैले ज�रवानाबापत बालबािलकालाई कैदमा 
रा�ने  �यव�थामा ग�भीरतापूव�क पनुरावलोकन गनु�  
वा�छनीय दिेख�छ । तसथ� बालबािलकाको सव��म 
िहत र क�याणका लािग िनजह�ले ज�रवानाबापत 
थनुा वा कैदमा ब�न नपन� गरी उपय�ु वैकि�पक 
�यव�था िमलाउन वा�छनीय देिखएकाले तदनसुार 
आव�यक कानून िनमा�ण �ि�या त�काल अगािड 
बढाउन नेपाल सरकार, कानून, �याय तथा ससंदीय 
मािमला म��ालयका नाउमँा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रएको छ ।

८. बालबािलकाको सव��म िहतको संर�ण 
होस भ�ने अिभ�ायले कानूनसगँको ��� (In Conflict 
with law) मा आएका बालबािलकाको पिहचान 
साव�जिनक गन� नह�ने, गोपनीयता कायम रा�न ु पन� 
�यव�था बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
ले गरकेो छ ।4 गोपनीयता कायम रा�न ुपन� कुरालाई 
बेइिजङ िनयमह�, १९८५ मा समेत समावेश ग�रएको 
छ ।5 बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४९ 
र दफा ५२ ले पिन बाल �याय �ि�या र सोस�ब�धी 
िववरणह�को गोपनीयता कायम रा�न ुपन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । यस अदालतबाट समेत कानूनसगँको 
���मा परकेा बालबािलकाको पिहचानको गोपनीयता 
कायम रा�ने स�ब�धमा �या�या भई २०६४ सालमा 
नै िनद�िशकासमेत जारी ग�रएको छ । बालबािलकाको 
शारी�रक तथा मानिसक अप�रप�वताको कारण 

4 Convention on the Rights of the Child, १९८९ Article 
४०(२)(b) (vii)

5 United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 
१९८५ Rule ८.
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कानूनसगँको ���मा आउन स�ने कुरातफ�  �ि�गत 
गरी बाल �याय �ि�या स�चालन गनु�  पद�छ । 
बालबािलकाको हकिहतको सरं�ण गरी ितनीह�को 
शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकासमा सहयोग 
गनु�  रा�यको दािय�विभ� पद�छ ।6 कानूनको ���मा 
परकेा बालबािलकाउपर द�ड सजाय िनधा�रण गदा� 
उनीह�को सव��म िहतलाई नजरअ�दाज ग�रन ु
ह�दँनै ।7 बाल अिधकार र बाल �याय स�ब�धमा यस 
अदालतबाट पटकपटक �या�या भई िस�ा�त कायम 
भएका छन् । तथािप बाल अिधकार र बाल �यायका 
स�ब�धमा जारी भएका महासि�ध, संिवधानले 
गरकेो �यव�था, कानूनमा रहेका �ावधानह� र यस 
अदालतबाट समय-समयमा भएका �या�या तथा 
�ितपािदत िस�ा�त�ितकूल ह�ने गरी कानूनसगँको 
���मा आएका बालबािलकाको पिहचानको गोपनीयता 
कायम नरा�ने, सजाय िनधा�रण गदा�, कैद ठे�दा 
तथा अ�य िविवध स�दभ�मा बालबािलकाको सव��म 
िहततफ�  वाि�छत संवेदनशीलता नअपनाउने �विृ�ह� 
देिखने गरकेा छन् । ��ततु िववादका �ममा समेत 
�यस�कारको ि�थित दिेखयो । यस�कारको �विृ�मा 
त�काल ग�भीर �यानाकष�ण भई सधुार ह�न आव�यक 
छ । अतः बाल �याय स�चालन गदा� ब�द इजलासमा 
गन�, बालबािलकाको पिहचानको गोपनीयता कायम 
रा�न, सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन गदा� गराउदँा 
बालबािलकाको सव��म िहतअनकूुल ह�ने गरी गन� 
गराउन र बाल अिधकारतफ�  पया��त संवेदनशीलता 
अपनाई बाल �याय �ि�या स�चालन गन� सबै िज�ला 
अदालतह�लाई त�काल लेखी पठाउन ु भनी यस 
अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण महाशाखालाई 
िनद�श ग�रएको छ । 

९. मािथ उ�लेख भएबमोिजम गनु�  गराउन ु
भनी यो आदशेको एक-एक�ित �ितिलिप साथै राखी 

6 ने.का.प. २०६५, अकं ९, िन.नं. ८०१५
7 ने.का.प. २०७२, अकं ९, िन.नं. ९४६९

यस अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण महाशाखा, 
कानून, �याय तथा ससंदीय मािमला म��ालय, 
महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा िवप�ीको 
�पमा रहेको सखु�त िज�ला अदालतमा समेत लेखी 
पठाउन ु । दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार 
िमिसल बझुाई िदनू ।  

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

इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

 

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
फैसला िमित : २०७४।११।२२

०७१-CI-०४५५

म�ुाः िलखत बदर दता� बदर दता�

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला रौतहट गा.िव.स. 
�तापपरु पलटुवा वडा नं.९ ब�ने रोजिदन 
िमयाकँो छोरा ब�ी अ�सारी

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला रौतहट गा.िव.स. अकोलवा 

वडा नं.६ हाल ऐ. गा.िव.स. �तापपरु पलटुवा 

�नण�य नं. ९९३१

&
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वडा नं.९ ब�ने वष� ३ क� नाबािलग छोरी 
रोकसाना बेगमको हकमा अनमुित �ा�त गरी 
आ�नो हकमा समेत िनजक� आमा ऐ.ब�ने 
मितउर रहमान देवान फक�रक� �ीमती 
खसुमदुा खातनु

 § अदालतमा अशं मु�ा �वेश ग�रसकेपिछ 
वादी �ितवादीह�को अशं हक स�ब�धमा 
सगोलको स�पूण� स�पि� अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेो ह��छ । अशं हक 
स�ब�धमा िन�य�ल नभएस�म �य�तो 
िवचाराधीन स�पि� हक ह�ता�तरण 
गरकेोलाई वैध मा�न िम�दैन र �य�तो हक 
ह�ता�तरणउपर नालेस गन� स�बि�धत 
प�लाई मलुुक� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
महलको १० नं. को हद�यादले रो�छ भ�न े
अथ� गन� निम�ने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी नारायण�साद दवेकोटा

��यथ� / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �या. �ी कृ�ण�साद बा�तोला

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी उमेश कुमार िसंह
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद भ�डारी

फैसला
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 

अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छः

पित �ितवादी मितउर रहमान देवान 
फक�रले खान लाउन निदई अंशसमेत निदएकोले 
मैले दे.नं.१०५३ को अंशदता� म�ुा िदएकोमा अंशको 
वादी दाबी प�ुने ठहरी िमित २०६६।८।१ मा फैसला 
भई अि�तम अव�थामा रहेको छ । सो म�ुामा िफराद 
परकेो अिघ�लो िदन अथा�त् िमित २०६४।८।१० 
गते मानो छु��एको िमित कायम भएकोले सो िमित 
भ�दा पिहलेको स�पि�मा सबै अंिशयारको भाग ला�ने 
�यव�था अंशब�डाको १८ नं. र �माण ऐन को दफा 
६(क) समेतले गरकेो छ । िवप�ी मितउर रहमानको 
नाम दता�मा रहेको िक.नं.५५९ को ०-३-१८१/

४
 

ज�गाबाट म वादीलाई अंश हक ह�न निदने आ�नो 
एकलौटी जनाई खाने िनयतले िवप�ी पित िपताले 
िवप�ी �ितवादी ब�ी अ�सारीको नाममा सो ज�गा 
ह�ता�तरण ग�रिदनभुएको कुरा िमित २०६७।८।२७ 
गते न�कल िलई थाहा पाएकोले यो िफराद गन� 
आएका छ� । अतः िदने मितउर रहमान देवान फिकर 
र िलने ब�ी अ�सारी भई र.नं.१७९५ बाट िमित 
२०६५।५।१३ गते पा�रत भएको िलखत तथा सो 
िलखतमा उि�लिखत िक.नं.५५९ को ०-३-१८१/

४
 

म�ये हा�ो अशंभागमा पन� आउने ३ भागको २ भाग 
बदर गरी हामी वादीह�का नाउमँा संय�ु दता�समेत 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िफराद प� ।

यी वादीले आफूलाई सगोलको �ीमती 
देखाउदैँ �ितवादी मितउर रहमान देवान फक�रउपर 
िमित २०६४।८।११ मा द.ेनं.११५३ को अंशदता�  म�ुा 
दता� गराउदँा उ� म�ुामा िफराद परकेो अिघ�लो िदन 
िमित २०६४।८।१० लाई मानो छुटेको िमित कायम 
गरी तायदाती मा�ने आदेश भई यी वादीले आ�नो 
लो�ने �ितवादी मितउर रहमान देवान फक�रको हकमा 
�ीस�पि� दािखल गदा� िववािदत िक�ा ज�गा पेस 
दािखल नगरकेो र पेस भएका �ीस�पि�बाट वादीले 
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कानूनबमोिजम अंश पाउने भनी स�ु अदालतबाट 
िमित २०६६।८।१ मा फैसला भएको प�र�े�यमा यी 
वादी िमित २०६४।८।१० मै अलिगया अिंशयार रहेको 
कुरा �वय ंसािबत छ । अक�तफ�  िमित २०६४।८।१० 
प�चात् यी वादीको लो�ने �ितवादी मितउर रहमान 
देवान फक�रले म �ितवादीको नाममा िमित 
२०६५।५।१३ मा िलखत पा�रत ग�रिदएको िलखत 
स�ब�धमा नालेस उजरु गन� मलुकु� ऐन अ.बं.८२ 
नं.हकदैया नै नभएकोले ��ततु िफराद मलुकु� ऐन 
अ.बं.१८० नं. बमोिजम खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ब�ी अंसारीको �ितउ�रप� ।

�ितवादी मितउर रहमान देवान फक�रको 
नाउमँा जारी भएको इतलायनामा �याद िमित 
२०५७।११।१२ गते तामेल भएकोमा िनजले �यादिभ� 
�ितउ�र प� निफराई स�ु �याद ैगजुारी बसेको ।

लो�ने र आफू मा�ै २ अंिशयारको प�ुतेवारी 
देखाएक� वादीले सगोलमा छँदा आ�नो ज�गा जिमनको 
जानकार भएकोमा आफँैले तायदाती पेस गदा�कै बखत 
सो िववािदत िक.नं.५५९ को ज�गा नदखेाएक� र 
सोही समय िलखत बदरतफ�  कानूनले िनिद�� गरकेो 
लेनदने �यवहारको महलको १० नं.अनसुार नालेस 
गरी आ�नो हक सरुि�त गराउन स�नपुन�मा सो नगरी 
अंश म�ुा परकैे भ�ने आधारमा लेनदेन �यवहारको 
१० नं.समेतको दाबी िलई ��ततु नालेस पन� आएको 
तथा िमित २०६५।५।१३ को िलखतउपर िमित 
२०६७।९।२८ मा मा�ै िफराद परकेो दिेखदँा वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।७।२ मा 
भएको फैसला ।

म वादी खशुमदुा खातनुले देन.नं.१०५३ 
को अंश म�ुा िदएको अव�थामा वादी रोकसाना बेगम 
गभ�मा रहेक� र ��ततु िलखत दता� बदर दता� म�ुा िददँा 
िनज ३ वष� लागेक�ले ज�म नै नभएक� नाबालकलाई 
अंश म�ुामा कसरी अिंशयार देखाउन िम�छ र? अशं 

म�ुाको तायदातीमा िववािदत िक.नं. नदेखाएको 
स�ु फैसलाको जहासँ�म ��न छ, म वादी खशुमदुा 
खातनुलाई िवप�ी पितले जानकारी नगराएका र मैले 
तायादती पेस गन� अव�थामा मालपोत काया�लय 
रौतहटले िदएको दता� उतारबमोिजमको तायदाती 
दाखेल गरके� ह� ँ । िक.नं.५५९ को ज�गा �ितवादी 
िपता पित मितउर रहमानको नाउमँा दता� नरही 
सोभ�दा अगावै िमित २०६५।५।१३ मा र.नं.१७९५ 
को िलखत�ारा �ितवादी ब�ी अ�सारीको नाउमँा 
ह�ता�तरण भइसकेको अव�था भएकोले तायदातीमा 
देखाउन स�ने कुरा भएन । िलखत बदर ठहर गनु�पन�मा 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ�टी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक 
वादीह�को पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

यसमा पनुरावेदकले ��यथ� �ितवादीम�येको 
मितउर रहमानउपर अंश म�ुा िदई अशं म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा पनुरावेदक वादीले समेत ज�गा हक 
ह�ता�तरण गरी अशं हकमा असर पान� गरी िलखत 
ग�रिदएको स�दभ�मा स�ुको फैसला िवचारणीय भई 
फरक पन�स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं.२०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।५।२५ को आदेश ।

��ततु म�ुाका वादीह� र �ितवादी मितउर 
रहमान एकासगोलको अंिशयार रही िनजह� बीच 
स�ु अदालतमा अशं म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा 
वादीह�को समेत अशंहक रहेको वादी दाबीको 
ज�गा स�पि� पनुरावेदक वादीको �वीकृती एवं 
म�जरुीिवना राजीनामा िलखतबाट हक ह�ता�तरण 
गरी वादीह�को अशं हकमा आघात प�ुयाएको देिखदँा 
वादी दाबीको िक.नं.५५९ को ज�गा हक ह�ता�तरण 
गरकेो िमित २०६५।५।१३, र.नं.१७९५ को पा�रत 
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राजीनामा िलखतम�ये ३ भागको २ भाग िलखत 
बदर गनु�पन�मा सो नगरी भएको स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।७।२ को फैसला निमलेको 
देिखदँा उ�टी भई िमित २०६५।५।१३, र.नं.१७९५ 
को पा�रत राजीनामा िलखतम�ये नरमगरम िमलाई 
३ भागको २ भाग िलखत र सोको आधारमा ��यथ� 
�ितवादी ब�ी अ�सारीका नाममा भएको दता�समेत 
बदर भई पनुरावेदक वादीह�को नाउमँा दता�समेत 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७१।३।१ मा भएको फैसला ।

वादीले दायर गरको संवत् २०६४ सालको 
दे.नं.१०५३ को अशं म�ुा िफराद परकेो अिघ�लो िदन 
अथा�त् िमित २०६४।८।१० लाई च�ुहो मानो छु��एको 
िमित मानेको अव�था छ । मेरो दाताले दाबीको ज�गा 
मलाई िमित २०६५।५।१३ मा रा.पा. गनु�भएको 
छ । यसरी च�ुहो मानो छु��एको िमितप�चात् भएको 
िब��उपर वादीको नालेस ला�न स�दैन । मेरो दाता र 
िवप�ी वादीबीच अशं म�ुामा तायदाती पेस ह�दँा ज.िव. 
०-१२-१३/

४
 र दाताले िब�� गरकेो ज�गा ज.िव. ०-३-

१८१/
४
 गरी ज�मा ज.िव. ०-१६-० ज�गा ह�न आउदँा 

उ� कूल ज.िव. ०-१६-० म�ये ज�मा ज.िव. ०-३-
१८१/

४
 अथा�त् आधाभ�दा कम �यून ज�गा ह�ता�तरण 

गरकेो छ । अशंब�डाको १९(१) ले पिन मेरो दातालाई 
उ� ज�गा बेचिबखन गन� पाउने हक अिधकार �दान 
गरकेो छ । �यसै गरी २०६५।५।१३ मा भएको 
राजीनामा िलखतउपर वादीको २०६७।९।२० मा 
अथा�त् मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको १० नं. को 
हद�याद नाघेर िफराद परकेो छ । तसथ�, च�ुहो मानो 
छु��एपिछ भएको राजीनामा िलखतउपर नालेस गन� 
िवप�ी वादीसगँ हकदैया नभएको, हद�याद नाघी 
िफराद दायर भएको अव�थामा िलखत बदर ह�ने 
ठहर गरी फैसला गन� कदापी िम�दैन । अतः मेरो 
पनुरावेदन िजिकर तथा �ितउ�र िजिकरबमोिजम ह�ने 

गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको कानूनी 
�िुटपूण� फैसला उ�टाई बदर गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 
पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी नारायण�साद दवेकोटाले वादी र मेरो 
प�को दाता �ितवादीबीच च�ुहो मानो छु��एको 
िमितप�चात् मेरो प�को दाताले मेरो प�लाई  आधाभ�दा 
कम स�पि� ज�गा िब�� ग�रिदएको राजीनामाको 
िलखतउपर वादीह�ले लेनदने �यवहारको १० नं. 
को हद�याद नाघी दायर गरकेो िफरादको आधारमा 
उ� िलखत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला लेनदेन �यवहारको १० नं. तथा 
अंशब�डाको महलको १९(१) नं.समेतको िवपरीत 
भएकोले ��यथ� िझकाई पनुः इ�साफ ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

पित िपता मितउर रहमान देवान फक�रले 
हामीबीच अंश म�ुा च�दाच�दकैो अव�थामा िनजको 
नाउँमा रहेको सगोलको िक.नं. ५५९ को ज�गा 
हा�ो म�जरुीबेगर िवप�ी ब�ी अ�सारीलाई िमित 
२०६५।५।१३ मा राजीनामा पा�रत ग�रिदएको दूिषत 
िलखतम�ये हा�ो अंश भाग ला�ने ३ भागको २ भागस�म 
बदर गरी हा�ो नाउमँा दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने िफराद 
दाबी तथा �ितवादीम�ये ब�ी अ�सारीको इ�कारी 
�ितउ�र िजिकर रही �ितवादीम�ये फक�र अ�सारीले 
स�ु �याद ै गजुारी बसेकोमा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको स�ु फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन 
परी वादी दाबी प�ुने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसलामा िच� नबझुी �ितवादीम�ये ब�ी 
अ�सारीको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिख�छ । वादी र �ितवादी मितउर रहमानबीच च�ुहो 
मानो छु��एपिछ मितउर रहमानले आधाभ�दा कम 
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ज�गा मलाई हक ह�ता�तरण ग�रिदएको कानूनस�मत 
राजीनामाको िलखत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको १० नं. तथा ऐ. अंशब�डाको महलको 
१९(१) समेतको िवपरीत भएकोले उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइ�छ ।

पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ह�नपुन� 
हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ियनै वादी 
खसुमदुा खातनुले आ�नो पित �ितवादीम�ये मितउर 
रहमान देवान फिकरउपर दायर गरकेो द.ेनं. १०५३ 
को अशं म�ुामा अदालतको आदेशबाट िफराद परकेो 
अिघ�लो िमित अथा�त् २०६४।८।१० गतेलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी वादी �ितवादीह�बीच 
अंशब�डा गनु�पन� स�पि�को तायदाती माग भएको 
�माण �व�प �ा� उ� म�ुाको िमिसलबाट देिख�छ । 
सो म�ुामा �ितवादीले इतलायनामा �याद बझेु तापिन 
�ितउ�र निफराई �याद गजुारी बसेको र िनजबाट 
तायदातीसमेत पेस नभएको दिेखयो । उ� अंश म�ुामा 
फैसला नह�दँै मितउर रहमानले आ�नो नाउकँो दाबीको 
िक.नं. ५५९ को ज�गा �ितवादीम�ये ब�ी अ�सारीलाई 
र.नं. १७९५ िमित २०६५।५।१३ बाट िब�� गरकेो 
िलखत आफू र आ�नो नाबािलग छोरी रोकसाना 
बेगमसमेतको हकस�म बदर ग�रपाउ ँभनी वादी खसुमदुा 
खातनुबाट िमित २०६७।९।२८ मा ��ततु म�ुाको 
िफराद परकेो दिेख�छ । च�ुहो मानो छु��एप�चात् 
िब�� गरकेोमा वादीको नालेस ला�न स�दनै भनी 
�ितवादीले पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइ�छ । अशं 
म�ुामा अशंब�डाको �योजनको लािग अदालत�ारा 
च�ुहो मानो छु��एको िमित कायम गरकेोलाई वादी 
�ितवादीह�बीच अंशब�डा भइसकेको अथ� गरी अशं 
म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा अंिशयारको समेत हक 

ला�ने स�पि� िनजह�को म�जरुी निलई िब�� गन� 
पाइदँैन । यसथ�, वादीको नालेस नै ला�न स�दैन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन ।

३. �यसैगरी, २०६५।५।१३ को िलखतउपर 
२०६७।९।२८ मा दायर भएको िफराद हद�यादिवहीन 
छ भनी �ितवादीले देखाएको मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको महलको १० नं. मा एकाघरका अंिशयार 
सा�ी नबसेको वा िनजह�को म�जुरी निलई 
सगोलको स�पि� हक ह�ता�तरण ग�रिदएको 
िलखतउपर हकवालाले रिज��ेसन भएको िमितले 
एक वष�स�ममा थाहा पाएको पैतँीस िदनिभ� उजुर 
गन� पाउने �यव�था गरकेो पाइ�छ । अदालतमा अंश 
म�ुा �वेश ग�रसकेपिछ वादी �ितवादीह�को अंश 
हक स�ब�धमा सगोलको स�पूण� स�पि� अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको ह��छ । अंश हक स�ब�धमा 
िन�य�ल नभएस�म �य�तो िवचाराधीन स�पि� हक 
ह�ता�तरण गरकेोलाई वैध मा�न िम�दनै र �य�तो 
हक ह�ता�तरणउपर नालेस गन� स�बि�धत प�लाई 
मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको १० नं. को 
हद�यादले रो�छ भ�ने अथ� गन� िम�दनै । यसथ�, 
िफराद प� नै हद�यादिवहीन छ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न सिकएन ।

४. �ितवादी मितउर रहमानले यी पनुरावेदक 
�ितवादी ब�ी अ�सारीलाई सगोलको स�पि�म�ये 
आधाभ�दा कम ज�गा िब�� गरकेोले कानूनस�मत 
रहेको भनी पनुरावेदक �ितवादीले देखाएको मलुकु� 
ऐन, अंश ब�डाको महलको १९(१) मा “िपता 
पुखा�का पालाको चल अचल गै� स�पि�को 
हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस�म �यवहार 
चलाउनलाई �वा�नी, छोरा एकासगोलका छोरी वा 
िवधवा बुहारीको म�जुरी नभएपिन आफूखुस गन� 
पाउँछ । अचलमा आधीभ�दा बढी भन े �यवहार 
चलाउनै पर े पिन ए�काइस वष� नाघेका �वा�नी, 
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छोरा एकासगोलका छोरी र िवधवा बुहारीह�को 
म�जुरी लाई मा� खच� गन� ह��छ । म�जुरी निलई 
गरकेो सदर ह�दैँन ।” भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
पाइ�छ । दाबीको िक.नं. ५५९ को ज�गा सािबकमा 
�ितवादी मितउर रहमानले आ�नो बाब ु बिसर 
देवानसगँको अशं म�ुाको तायदातीमा उि�लिखत 
िक.नं. ६७ िक.का. भई कायम भएको ज�गा भई 
िनजले अंश हक �व�प �ा� गरकेो देिख�छ । वादी 
�ितवादीबीच अशं म�ुामा मानो छु��एको िमित कायम 
भए तापिन म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा कुनै 
प�को अंशहक मेिटने गरी स�बि�धत प�को म�जरुी 
निलई पैतकृ �ोतबाट �ा� स�पि� हक ह�ता�तरण 
ग�रिदएकोलाई ऐ. अशंब�डाको १९(१) को कानूनी 
�यव�थाले वैधता िदनस�ने नदेिखदँा र.नं. १७९५ 
िमित २०६५।५।१३ को उ� िलखत कानूनस�मत छ 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

५. तसथ�, ��ततु म�ुाका वादीह� र 
�ितवादी मितउर रहमान एकासगोलको अंिशयार रही 
िनजह�बीच स�ु अदालतमा अशं म�ुा च�दाच�दैको 
अव�थामा वादीह�को समेत अशंहक रहेको वादी 
दाबीको ज�गा स�पि� वादीको �वीकृित एवं म�जरुी 
िवना राजीनामा िलखतबाट हक ह�ता�तरण गरी 
वादीह�को अंश हकमा आघात प�ुयाएको  आधारमा 
वादी दाबीको िक.नं.५५९ को ज�गा हक ह�ता�तरण 
गरकेो िमित २०६५।५।१३, र.नं.१७९५ को पा�रत 
राजीनामा िलखतम�ये ३ भागको २ भाग िलखतम�ये 
नरम गरम िमलाई ३ भागको २ भाग िलखत र सोको 
आधारमा ��यथ� �ितवादी ब�ी अ�सारीका नाममा 
भएको दता�समेत बदर भई वादीह�को नाउमँा दता�समेत 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।३।१ को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु 

म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत: िवकास कुमार रजक
इित संवत् २०७४ साल फा�गनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७४।२।२८

म�ुा : गैरकानूनी स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो

०७२-CR-०५७८
पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगको  तफ� बाट  अनसु�धान  अिधकृत 
भरतराज शमा�को �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला काठमाड� का.म.न.पा.२९ 

सामाखशुी ब�ने देवे�� डंगोलसमेत

�नण�य नं. ९९३२

&
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०७२-CR-०६४३
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला  लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका  वडा  नं.  २  ब�ने 
अनजुबहादरु िसंह

िव��
��यथ� / वादी : अि�तयार  द�ुपयोग  अनसु�धान 

आयोगको  तफ� बाट  अनसु�धान  अिधकृत 
भरतराज शमा�को �ितवेदनले नेपाल सरकार

०७२-CR-१२३७
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला  काठमाड� 

का.म.न.पा.२९ सामाखशुी ब�ने देवे�� डंगोल
िव��

��यथ� / वादी : अि�तयार  द�ुपयोग  अनसु�धान 
आयोगको  तफ� बाट  अनसु�धान  अिधकृत 
भरतराज शमा�को �ितवेदनले नेपाल सरकार

 § गैरकानूनी स�पि� आज�नको म�ुामा 
अिभयोजन प�ले अिभयु� (क) साव�जिनक 
पद धारण गरकेो मािनन े रा��सेवक हो र 
(ख) िनजसगँ िनजको वैध आय�ोतसगँ 
अिम�दो वा अ�वाभािवक स�पि� छ 
भ�ने मु�ा हने� िनकायलाई देखाउनुपछ� । 
अिभयोजन प�ले �यित गरकेो ि�थितमा 
िनद�िषताको �माण �ितवादी प�ले 
गुजानु�पछ� । अथा�त ् उसले अदालतलाई 
आफूसगँ रह े भएको स�पि�को वैधता 
तक� सङ्गत �पमा �थािपत गनु�पन� ।

(�करण नं.८)
 § गैरकानूनी स�पि�को आज�नको म�ुामा 

घटना िवशेषमा आधा�रत ��ाचार 
म�ुामा ज�तो अिभयोग शकंारिहत 
तवरबाट �मािणत ह�न आव�यक 

ह�दैँन । य�ता म�ुाह�मा �माणको �चुरता 
(Preponderance of evidence) 
कता छ सो हरेी अदालत िनण�य िन�कष�मा  
पु�दछ । यो नै अ�वाभािवक स�पि� 
आज�नको म�ुाको मह�वपूण� आयाम ह�ने ।

(�करण नं.९)
 § अकुत स�पि�को स�ब�धमा कानूनले 

�हण गरकेो �माणको भार अिभयु�मा 
सन� र दोषी वा िनद�िषताको िनण�य 
�माणह�को �चुरताको आधारमा ह�ने यी 
दुई िस�ा�तह� �खिलत ह�न पु�दछन ् । 
प�रणामतः "समाजमा आिथ�क अनुशासन, 
नैितकता र सदाचार कायम रा�ने" ऐनको 
उ�े�य िन�तेज ह�नपु�ने ।

(�करण नं.१०)
 § गैरकानूनी स�पि� आज�नको म�ुामा 

रा��सेवकको हैिसयतमा िबताएको अविध, 
�यसबीचमा िनजको चल अचल स�पि�मा 
भएको वृि�, िनजले गरकेो खच�मा 
िलखतबाट देिखएको ि�थितमा िलखतलाई 
आधार गरी र िलखत नभएकोमा 
अनुमानसमेत गरी कुल स�पि�, सोम�ये 
पैतृक �पबाट �ा�, वैध �ोतबाट आज�न 
भएको पुि� भएको र वैध �ोतबाट पुि� ह�न 
नसकेको के कित छ �माणह�को �चुरता 
(Preponderance of evidence) हरेी 
िनण�य िन�कष�मा पुिगन े।

(�करण नं.१४)
 § अकुत स�पि�मा �याय िन�पणको �ममा 

�माणह�को �चुरतालाई हदेा� र दोषी वा 
िनद�िषताको �माण परी�णको आधार 
मा�दा अिभयोगप�मा के कुन स�पि�लाई 
�ोत खुलेको वैध मािनएको रहछे भ�ने 
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कुराह�तफ�  पिन अदालतले �यान िदई 
अिभयोग प� र �माणको सम�तामा नै 
िनण�य िन�कष�मा पु�नुपछ� । अिभयोगप�मा 
कुन स�पि�लाई वैध मािनएको छ भ�न े
कुरालाई िबस� �ोत नखुलेको स�पि�लाई 
मा� वैध ठह�याउन खोिजएमा गैरकानूनी 
स�पि� आज�नको म�ुामा पिन �माणह�को 
�चुरताको िस�ा�त �ित�थािपत ह�न 
गई घटना िवशेषमा आधा�रत ��ाचार 
म�ुामा ज�तै अकुत स�पि�को कसुरमा 
पिन आरोप शंकारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�नुपन� (Beyond reasonable doubt) 
िस�ा�त नै हावी ह�नपु�ने ।

(�करण नं.१५)
 § सरकारी सवेामा रहकेो रा��सेवकको 

स�पूण� समय सरकारको ह��छ । 
काया�लय समय बािहर गदा� पिन काम 
गन� अि�तयारवालाबाट अनुमित िलएको 
ह�नुपछ� । �यसरी काय� गन� अनुमित िलई 
रकम आज�न गरकेोमा पिन �ा� रकमको 
कर ितरकेो आिद �माणह� पेस गरकेो 
ह�नुपछ� । �माण पेस नगरकेो अव�थामा 
�यसलाई मा�यता िदन निम�ने ।

(�करण नं.२०)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी कुल�साद पा�डे

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी पूण�मान शा�य र �ी कृ�ण 
सापकोटा तथा िव�ान् अिधव�ा �ी तील�साद 
गौतम

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०४८, िन.नं.८६३०, प.ृ९१७
 § ने.का.प. २०६४, िन.नं.८७२२, प.ृ१८९०

 § ने.का.प. २०६६, िन.नं.८२००, प.ृ१२३५
 § ने.का.प. २०६७, िन.नं.८५१९, प.ृ२००७
 § ने.का.प. २०६८, िन.नं.८६६७, प.ृ१३२९
 § ने.का.प. २०६९, िन.नं.८८३२, प.ृ७७१
 § ने.का.प. २०७२, िन.नं.९४६१, प.ृ१५५५
 § ने.का.प. २०७२, िन.नं.९५०५, प.ृ२०५७
 § ने.का.प. २०७३, िन.नं.९७५१, प.ृ१२९

स�ब� कानून :
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९

स�ु तहमा फैसला गन� :
सद�य मा. �यायाधीश �ी भूपे���साद राई
सद�य मा. �यायाधीश �ी पवनकुमार शमा�
सद�य मा.�या. �ी नर�े� कुमार िशवाकोटी

फैसला
�या. डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

काठमाड� महानगरपािलका काया�लयका 
देवे�� डंगोल (पिहले न�सामा काय�रत) ले अवैध 
त�रकाले अकुत स�पि� आज�न गरकेो ह�दँा कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने उजरुी ।

म र मेरो �ीमती संिगता िसंहले जम�नीमा 
अ�ययन गदा� छा�विृ� तथा अ�य सिुवधाबापत क�रब 
१८ वष�अगािड ६४ लाख २५ हजार १ सय ४२ आज�न 
गरकेा िथय� सो रकमलाई सन १९९५ दिेख २००० 
स�म ब�क तथा िविभ�न �यि�लाई सापटी िदएबापत 
५ वष�को सरदर �याज �.४० लाख �ा� गरकेो हो । 
जम�नमा अ�ययन गरकेो �माण पेस गरकेो छु ।

म र �ीमती दवुै जना इि�जिनयर भएको 
ह�दँा काया�लय समयबाहेक इि�जिनय�रङ न�सा 
िडजाईन �ईङ्ग िनमा�ण सपुरीवे�णलगायतको काम 
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ग�र ६२ लाख ४० हजार आ�दानी गरकेो छु । उ� 
आ�दानीको भ�ुानी िलएको �माण मसगँ छैन सो काम 
आफ�त नातेदार तथा सव�साधारणको लािग गरकेो ह� ँ। 
Individually काम गरकेो ह�दँा कर ितरकेो छैन ।

का.म.पा. २९ को िक. नं. १४९८ र िक.नं. 
३३७ ज�गा िब�� गरकेो िलखतमा १० लाख ५० 
हजार र १६ लाख उ�लेख छ । सो ज�गा �मशः २४ 
लाख र ५६ लाखमा िब�� गरकेो हो । सो रकम �ा� 
गरकेो �माण मसगँ छैन । उ� ज�गा मैले २०४७ साल 
ितर ३ लाख २० हजारमा ख�रद गरकेो हो । ज�गा 
ख�रद गरकेो �माण कागज मसगँ नभएकोले पेस गन� 
सि�दन । दाइजो तथा पैतकृसमेत गरी २५ तोला सनु 
रहेकोमा २० तोला िब�� गरी १० लाख �ा� गरकेो  
छु । सनु �ा� तथा िब�� गरकेो �माण मसगँ छैन । 
सनराईज ब�क िलिमटेड गैरीधारामा शाखामा रहेको 
खाता नं. ००२१००६२४३३०१३ मा ज�मा भएको 
१ करोड १० लाख रकम अनजुबहादरु िसंहको रकम 
हो, िनजको सनराईज ब�क िलिमटेडमा ज�मा गन� 
चाहेको ह�दँा सो ब�कमा िनजको बचत खाता नखोलेको 
कारण उ� रकम मेरो खातामा ह�ता�तरण भएको र 
सोही िदन िनजले बचत खाता खोली िनजको खातामा 
�ा�सफर भएको हो । मेरो भितजा अनजुबहादरु िसंहको 
नाममा रहेको िसिभल ब�कको खातामा १ करोड ८ लाख 
मैले ज�मा गरकेो हो । मेरो छोरा छोरी सानै भएको र 
छोराछोरीको पिछस�म हेरिवचार भितजा अनजुबहादरु 
िसंहले गन� ह�दँा अनजुबहादरु िसंहको घरसगँ जोिडएको 
ज�गामा घर बनाउने योजनाअनसुार िनजको खातामा 
ज�मा ग�रएको हो । साथै िनजको नाममा रहेको बा.७ 
च ६७५३ नं. को गाडी मेरो हो सो गाडी ख�रदको लािग 
१६ लाख २२ हजार मेरो खाताबाट भ�ुानी ग�रएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी दवेे�� डंगोलको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

मेरो नाममा ख�रद ग�रएको बा.७ च ६७५३ 

नं. को गाडी मेरो काका देवे�� डंगोलले ख�रद गनु�भएको    
हो । उ� गाडीको ख�रद गरकेो रकम दवेे�� डंगोलले 
�लोबल ब�कको िनजको खाताबाट भ�ुानी िदएको हो ।

देवे�� डंगोलले �.१ करोड १० लाखको 
चेक िदनकुो कारण मेरो नेपाल ई�भे�मे�ट ब�कमा 
रहेको रकम सनराईज ब�कको म�ुित खातामा ज�मा 
गन� जादँा सोही सनराईज ब�कले पिहले च�ती खातामा 
ज�मा गनु�पछ�  भनेको ह�दँा उ� ब�कको मेरो च�तीखाता 
नभएकोले सो रकम देवे�� डंगोलको च�ती खातामा 
ज�मा ग�रएको हो सोही िदन मेरो नाममा म�ुित खाता 
खोली सो खातामा ज�मा भएको हो उ� रकम मेरो 
�यि�गत हो देवे�� डंगोलको होइन सो रकमको �ोत 
मेरो हजरुआमा, हजरुबबुा नेपाल एयरलाइ�समा व�र� 
इि�जिनयर र अिससटे�ट अिफसर भएर ३० वष� काम 
गरकेो र बबुा पिन नेपाल एयरलाइ�समा िसिनयर �ाउ�ड 
हे�डिलङ्ग पो�मा २८ वष� काम गरकेो रकमबाट ज�मा 
भएको रकमको सावा ँ तथा �याजलगायत सनु चादँी 
िब��बाट �ा� रकम हो ।

िसिभल ब�क िलिमटेडमा मेरो खातामा ज�मा 
भएको �.१ करोड २७ लाखम�ये अ�दाजी �.७७ 
लाख २०७० वैशाखमा मेरो नामको ई�भे�मे�ट 
ब�कको खाताबाट सो खातामा �ा�सफर ग�रएको 
हो । सो रकमम�ये १९ लाख मेरो हो । अ�य रकम 
देवे�� डंगोलले मेरो नाममा रहेको ई�भे�मे�ट ब�कको 
खातामा हालेको रकम र �यसको �याजसमेत हो । 
�यसबाहेक अ�य रकमसमेत िनजले मेरो खातमा 
ज�मा ग�रिदएका ह�न् । किहले कित रकम ज�मा गर े
�प� खलुाउन सि�दन । देवे�� डंगोलको सानेपामा 
रहेको ज�गामा संय�ु�पमा घर बनाउनको लािग सो 
रकम मेरो खातामा रािखएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी अनजुबहादरु िसंहको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान ।
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पैतृक अचल स�पि�स�ब�धी िववरण: देवे�� डंगोलको कायम रहकेो यस�कार देिख�छ
घर र घरले चच�को ज�गाको 

िववरण
न�सा पास गनु� पन�

�े�मा भए
घर तला स�ंया

कैिफयत

-
२ तला 
र आधा 

(साढेँ दुई)

बाबु आमाको नोकरीको 
पा�र�िमकबाट िनमा�ण

ज�गाको िववरण

न.पा.
वडा 
न.ं

िक�ा 
नं.

�े�फल ख�रद िमित परल म�ूय

का.म.न.पा. २९ २७७ ०–४–२–० २०४४।०८।१२ दवैु िक�ा 
ज�गाको मू�य 

�. ५३,२००।–,, ,, २७६ ०–४–०–० २०४४।०८।१२

उपम.न.पा. २ ३३० ०–५–१–२ २०४०।०२।१६
मू�य 

�.१०,०००।–

�वआिज�त स�पि�स�ब�धी िववरण:- देवे�� डंगोलले सो आज�न गरकेो भिनएको स�पि� यस�कार देिख�छ
ज�गाको िववरण

िक�ा 
न.ं

�े�फल ख�रद िमित परल मू�य

७ 
(ग)

�े�फल ख�रद िमित

परल मू�य ११,७५,०००।–
६९७ ०–२–३–०

८ 
(च)

८०७ ०–८–२–३
०६४।११।०९ १,१०,०००।–

८०८ ०–२–०–०
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८ 
(च)

४२० ०–४–३–० ०६४।११।०९ ४९,४००।–

९१५ ०–१–०–२ ०६४।११।०९ ११,८००।–

१२४० ०–०–०–२ ०६६।०१।१५ ६,५००।–

९८८
०–१०–

२–०
०६५।०४।२२ १,४७,०००।–

६४
०००५९ 
वग� िम.

०६७।०९।०२ १,५०,०००।–
दाइजो 
�पमा 
�ा�२६३

०००६० 
वग� िम.

१४९८
०–१०–

२–०
२०४७

३,२०,०००।–

३३७ १–०–०–० २०४७

देवे�� डंगोलले ख�रद गरकेो सवारी साधन:-
�.
स.ं

सवारी 
धनीको नाम

सवारीको
िकिसम र न�बर

ख�रद / िब�� 
िमित

ख�रद/िब�� 
मू�य

कैिफयत

१ दवेे�� डंगोल
बा २२ प 
६८५३

२०६४ साल १०,५०००।–

२ अनजु  िसंह
बा ७ च ६७५३ 

(कार)
२०१० 

फे�अुरी  २५
१६,२२०००।–

आ�नो भितजा अनजु िसहंको नाममा सवारी 
धनी दता� कायम भएको देवे�� डंगोलले (आ�नो 
स�पि� िववरणमा उ�लेख नगरकेो तर देवे�� 
डंगोलले ख�रद गरकेो भनी बयानबाट ख�ुन 
आएको)
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देवे�� डंगोलले िलएको कजा�  :-

�.स.ं
ऋण िलने �यि�को नाम 

ठेगाना
ऋण िदन े�यि� / 

स�ंथाको नाम ठेगाना
ऋण िलएको 

रकम
ऋण िलएकोे 

िमित
कैिफयत

१ देवे�� डंगोल कम�चारी स�चयकोष ९४,३००।– २०५५।१०।९ ितन� बाकँ�

२ देवे�� डंगोल कम�चारी स�चयकोष ७,८७,२४५।– २०६९।०३।३२ ितन� बाकँ�

देवे�� डंगोलको तलब छा�विृ� र अ�य सिुवधाबापत �ा� रकम :-
�.स.ं िववरण रकम कैिफयत

देवे�� डंगोलले सन् १९९३ देिख सन् १९९५ स�म (िव.सं. ०४९ दिेख 
०५१ स�म) The University of Stuttgard German मा अ�ययन 
गदा� छा�विृ� तथा अ�य सिुवधाबापत आज�न गरकेो आय रकममा ३०% 
जीवन िनवा�ह खच� कटाई ह�न आउने रकम

१२,४२,८९९.७ स�बि�धत िव� 
िव�ालयले लेखेको 
प�अनसुार

देवे�� डंगोलको जेठी �ीमती (हाल स�ब�ध िब�छेद भइसकेको) सन् 
१९९३ देिख सन् १९९५ स�म (िव.सं. ०४९ देिख ०५१ स�म) The 
University of Stuttgard German मा अ�ययन गदा� छा�विृ� तथा 
अ�य सिुवधाबापत आज�न गरकेो आय रकममा ३०% जीवन िनवा�ह खच� 
कटाई ह�न आउने रकम

१२,४२,८९९.७ स�बि�धत िव� 
िव�ालयले लेखेको 
प�अनसुार

देवे�� डंगोलको आ.व. ०४१।०४२ देखी आ.व ०६९।०७० स�मको 
प�र�िमक तलब भ�ा, िवदशे �मण भ�ासमेतको आयमा ३०% जीवन 
िनवा�ह खच� कटाई ह�न आउने रकम

२९,३१,८९४.७६ का.म.पा. बाट 
�ा� तलब िववरण 
अनसुार

िविभ�न ब�कमा ज�मा भएको देिखएको रकम :-
�.स िववरण रकम कैिफयत
१. देवे�� डंगोलको नाममा रहकेो नेपाल ब�क िलिमटेडको खाता नं. २१०४८६२०२ 

मा ज�मा भएको रकम
५,३५०।४१

ब�क �टेटमे�ट 
अनसुार

२. देवे�� डंगोलको �ीमती िवपना �े�को नाममा �लोबल ब�कको खाता न.ं 
०१०७०१०००११९२० मा ज�मा भएको रकम

१,१२,२४०।३५
ब�क �टेटमे�ट 

अनसुार
३. देवे�� डंगोलको नाममा �लोबल आई.एम.ई ब�कको खाता न.ं०१०७०१००६२२३ 

मा ज�मा भएको रकम
१०,९८,३६३।४७

ब�क �टेटमे�ट 
अनसुार

४. देवे�� डंगोलको नाममा �लोबल आई.एम.ई ब�कको म�ुित खाता न.ं 
०११६०१००६०६२ मा ज�मा भएको रकम

७५,००,०००।-
ब�क �टेटमे�ट 

अनसुार
५. देवे�� डंगोलको नाममा निबल ब�कमा रहकेो खाता न.ं०२१००१७५५४५२३ मा 

ज�मा भएको रकम
१४,३८८।-

ब�क �टेटमे�ट 
अनसुार

६. देवे�� डंगोलको भितजा अनजुबहादरु िसंहको नाममा िसिभल ब�क िलिमटेडको 
खाता न.ं ००२१२१००२९३६७०१३ मा रहकेो १,२७,००,०००।– म�ये 
देवे�� डंगोलको रकम भने आ�नो बयानमा �वीकार गरकेो रकम

१,०८,००,०००।-
ब�क �टेटमे�ट 

अनसुार
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�ोत खलेुको स�पि�को िववरण:- मािथ उि�लिखत स�पि�ह� म�ये िन�न स�पि� �ोत खलेुको स�पि� 
मािनएको छ

घर र घरले चच�को ज�गाको िववरण
न�सा पास

गनु�पन� �े�मा भए
घर तला सं�या

कैिफयत
िक�ा 

न.ं
��ेफल

न�सा 
पास गन� 
काया�लय 
र िमित

िनमा�ण 
िमित

िनमा�ण 
लागत

त�ला

२९ २७७ ०–४–२–० - ८ लाख

ज�गाको िववरण

कैिफयतवडा 
नं.

िक�ा 
न.ं

��ेफल ख�रद िमित परल मू�य

२९ २७७ ०–४–२–० २०४४।०८।१२ दवैु िक�ा 
ज�गाको मू�य �. 

५३,२००।–,, २७६ ०–४–०–० २०४४।०८।१२

२ ३३० ०–५–१–२ २०४०।०२।१६
मू�य 

�.१०,०००।–

ज�गाको िववरण
िक�ा 

नं.
�े�फल ख�रद िमित परल मू�य

७०२ ०–९–०–०

०६३।०८।२९ ११,७५,०००।–
६९७ ०–२–३–०
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८०७ ०–८–२–३ ०६४।११।०९ १,१०,०००।–
८०८ ०–२–०–०

४२० ०–४–३–० ०६४।११।०९ ४९,४००।–

९१५ ०–१–०–२ ०६४।११।०९ ११,८००।–

१२४० ०–०–०–२ ०६६।०१।१५ ६,५००।–

९८८ ०–१०–
२–०

०६५।०४।२२ १,४७,०००।–

२६४ ०००५९ वग� 
िम.

०६७।०९।०२ ३,००,०००।–
दाइजो 
� प म ा 
�ा�

२६३ ०००६० वग� 
िम.

१४९८
०–१०–

२–०

२०४७ ३,२०,०००।–

३३७ १–०–०–०

२०४७

�.सं. सवारी धनीको नाम सवारीको िकिसम र न�बर ख�रद / िब�� िमित ख�रद / िब�� मू�य कैिफयत
१ दवेे�� डंगोल बा २२ प ६८५३ २०६४ साल १०,५०००।–

�.सं.
ऋण िलने �यि�को नाम 
ठेगाना

ऋण िदने �यि� / 
स�ंथाको नाम ठेगाना

ऋण िलएको रकम ऋण िलएकोे िमित कैिफयत

१ दवेे�� डंगोल कम�चारी स�चयकोष ९४,३००।– २०५५।१०।९ ितन� बाकँ�
२ दवेे�� डंगोल कम�चारी स�चयकोष ७,८७,२४५।– २०६९।०३।३२ ितन� बाकँ�



99

�.स िववरण रकम कैिफयत
१. देवे�� डंगोलको नाममा रहेको नेपाल ब�क िलिमटेडको खाता 

नं. २१०४८६२०२ मा ज�मा भएको रकम
५,३५०.४१ ब�क �टेटमे�टअनसुार

२. देवे�� डंगोलको �ीमती िवपना �े�को नाममा �लोबल ब�कको 
खाता नं. ०१०७०१०००११९२० मा ज�मा भएको रकम

१,१२,२४०.३५ ब�क �टेटमे�टअनसुार

३. देवे�� डंगोलको नाममा �लोबल आई.एम.ई ब�कको खाता 
नं.०१०७०१००६२२३ मा ज�मा भएको रकम

१०,९८,३६३.४७ ब�क �टेटमे�टअनसुार

४. देवे�� डंगोलको नाममा निबल ब�कमा रहेको खाता नं. 
०२१००१७५५४५२३ मा ज�मा भएको रकम

१४,३८८।- ब�क �टेटमे�टअनसुार

�.
सं.

िववरण रकम कैिफयत

दवेे�� डंगोलले सन् १९९३ देिख सन् १९९५ स�म (िव.सं. ०४९ 
दिेख ०५१ स�म) The University of Stuttgard German मा 
अ�ययन गदा�  छा�विृ� तथा अ�य सिुवधा बापत आज�न गरकेो आय 
रकममा ३०% जीवन िनवा�ह खच� कटाई ह�न आउने रकम

१२,४२,८९९.७ स�बि�धत िव� िव�ालयले 
लेखेको प� अनसुार

दवेे�� डंगोललको जेठी �ीमती (हाल स�ब�ध िब�छेद भइसकेको) 
सन् १९९३ दिेख सन् १९९५ स�म (िव.सं. ०४९ दिेख ०५१ 
स�म) The University of Stuttgard German मा अ�ययन 
गदा�  छा�विृ� तथा अ�य सिुवधाबापत आज�न गरकेो आय रकममा 
३०% जीवन िनवा�ह खच� कटाई ह�न आउने रकम

१२,४२,८९९.७ स�बि�धत िव� िव�ालयले 
लेखेको प� अनसुार

दवेे�� डंगोलको आ.व. ०४१।०४२ देिख आ.व. ०६९।०७० 
स�मको पा�र�िमक तलब भ�ा, िवदशे �मण भ�ासमेतको आयमा 
३०% जीवन िनवा�ह खच� कटाई ह�न आउने रकम

२०,७६,३७२.२९ का.म.पा. बाट �ा� तलब 
िववरण अनसुार

दवेे�� डंगोलको आ.व.०५८/०५९ दिेख हालस�मको िवदेश �मण 
भ�ा आयमा ३०% जीवन  िनवा�ह  खच� कटाई ह�न आउने रकम

८,५५,५२२.४७ का.म.पा. बाट �ा� तलब 
िववरण अनसुार

देवे�� डंगोलको �ोत नखलेुको स�पि�को िववरण:-
� .  
स.

िववरण रकम कैिफयत

देवे�� डंगोलको भितजा अनजुबहादरु िसंहको नाममा िसिभल ब�क िलिमटेडको 
खाता नं. ००२१२१००२९३६७०१३ मा रहेको १,२७,००,०००।– म�ये 
१९,००,०००।- आ�नो र बाकँ� रकम देवे�� डंगोलको रकम भनी आ�नो 
बयानमा �वीकार गरकेो रकम

१,०८,००,०००।-

ब�क �टेटमे�ट 
अनसुार

दवेे�� डंगोलको नाममा �लोबल आई.एम.ई ब�कको म�ुाती खाता 
नं.०११६०१००६०६२ मा ज�मा भएको रकम �. ७५,००,०००।- म�ये 
िनजको वैध आय �.४१,०६,०५१.९३ घटाई ह�न आउने रकम

�.३३,९३,९४८.०७
ब�क �टेटमे�ट 

अनसुार
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�.सं.
सवारी 

धनीको नाम
सवारीको िकिसम 

र न�बर
ख�रद / 

िब�� िमित
ख�रद / िब�� 

मू�य
कैिफयत

१ अनजु  िसंह
बा ७ च ६७५३ 
नं.को से�ोलेट 
�पाक�  गाडी

२०१० 
फे�वुरी  

२५
१६,२२०००।–

आ�नो भितजा अनजु िसंहको नाममा सवारी 
धनी दता� कायम भएको (देवे�� डंगोलले आ�नो 
स�पि� िववरणमा उ�लेख नगरकेो तर बयानमा 
देवे�� डंगोलको भ�ने खलेुको)

अनसु�धानको �ममा िनज दवेे�� डंगोलले यस आयोगमा पेस गरकेो स�पि� िववरण, आयोगसम� िनज 
देवे�� डंगोल तथा िनजको भितजा अनजुबहादरु िसंहले गरकेो बयान, िविभ�न ब�कबाट �ा� �टेटमे�ट, िनजको 
आय �ययका स�ब�धमा मािथ िववेचना ग�रएको िव�ेषणसमेतका आधारमा िनज �ितवादी देवे�� डंगोलले सेवा 
�वेश गरदेिेख हालस�म तलब भ�ाबापत �.२०,७६,३७२.२९ िवदशे �मण भ�ाबापत �.८,५५,५२२.४७, 
िवदशे अ�ययनको �ममा �ा� छा�विृ� सिुवधाबापत �.२४,८५,७९९.०४, स�चयकोष सापटीबाट 
�.८,१५,४००।-, ज�गा िब��बाट �ा� �.२६,५०,०००।- समेत गरी ज�मा �.८८,८३,०९४.१६ आ�दानी 
गरकेो देिख�छ भने िनजले गाडी ख�रदमा �.१६,२२,०००।-, मोटर साइकल ख�रदमा �.१,०५,०००।-, ज�गा 
ख�रदमा �.१८,१९,७००।-समेत गरी �.३५,४६,७००।– खच� तथा लगानी गरकेो देिख�छ ।

देेवे�� डंगोलको भितजा अनजुबहादरु िसहंको नाममा रहेको नेपाल ई�भे�मे�ट ब�क िलिमटेड ग�गबकुो 
०२१०५०२००२९१८४ नं. को खाताबाट िसिभल ब�क िलिमटेड कमलादीमा रहेको िनजको नामको खाता नं. 
००२१००२९३६७०१३ मा १३।०५।२०११ मा ७७ लाख र िविभ�न िमितमा अ�य रकमसमेत गरी १ करोड 
२७ लाख ज�मा भएको देिख�छ, सो रकमम�ये १९ लाख मा� आ�नो भएको र अ�य रकम देवे�� डंगोलको 
भएको भनी िनजले बयानमा �वीकार गरकेो देिख�छ ।

अनजुबहादरु िसंहले १८।०८।२०१० मा नेपाल ई�भे�मे�ट ब�क िलिमटेड दरबारमाग�मा 
००१०५२१०२५०६१० नं. को खाता खोली �.१२ लाख ज�मा गरकेो र िविभ�न िमितमा देवे�� डंगोल र 
अनजुबहादरु िसंहले उ� खातामा थप रकम ज�मा गरकेो ब�क �टेटमे�टबाट देिख�छ जनु कुरा देवे�� डंगोल 
र अनजुबहादरु िसंहको बयानबाट समेत पिु� ह��छ । अनजुबहादरु िसंहले सो खाताको रकम सोही ब�कको 
गोगंब ुशाखामा ०३।११।२०११ मा ०२१०५०२००२९१८४ नं. को खाता खोली �.१,६२,९४,८५५।६४ 
�थाना�तरण गरकेो देिख�छ । सो रकमम�येबाट ०३।११।२०११ मा सोही शाखामा ०२१०३१५०२५००३० 
नं. को म�ुित खाता खोली �.१,३५,४०,०००।- ज�मा गरकेो देिख�छ । सो रकम म�ुित खाताबाट प�रप�व भई 
पनु: सोही ब�कको बचत खातामा िफता� ज�मा गरेको देिख�छ । ०८।०५।२०११ मा सो रकमम�येबाट १ करोड १० 
लाख सनराईज ब�क िलिमटेड गै�ीधारा शाखामा रहेको देवे�� डंगोलको बचत खाता नं. ००२१००६२४३३०१३ 
मा नेपाल ई�भे�मे�ट ब�क िलिमटेडको ५३५४ नं. को चेकबाट ज�मा भएको देिख�छ भने सो रकम पनु: सोही 
ब�कमा सोही िदन खोिलएको अनजुबहादरु िसंहको एल.िड. १३१२८६६७७८ नं. को म�ुित खातामा ज�मा 
भएको ब�क �टेटमे�टबाट देिखएको ह�दँा सो रकम अनजुबहादरु िसंहको देिखन आयो ।

देवे�� डंगोल, िनजक� का�छी �ीमती िवपना �े�, भितजा अनजुबहादरु िसंहको नाममा हालस�म पिन 
िविभ�न ब�कह�मा रहेको मौ�दात �.१,९५,३०,३४२.२३ (मािथ �करण ४(ङ) मा उि�लिखत) समेत गरी स�पि� 
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�.२,३०,७७,०४२.२३ दिेखन आएको ह�दँा िनजको 
�ोत खलेुको स�पि� �.८८,८३,०९४.१६ भ�दा बढी 
देिखन आएको �.१,४१,९३,९४८.०७ (एक करोड 
एकचालीस लाख ि�यान�बे हजार नौ सय अठचालीस 
�पैया ँ सात पैसा) को �ोत ख�ुन नसकेको दिेखदँा 
िनज दवेे�� डंगोलले काठमाड� महानगरपािलकाको 
इि�जिनयर तथा व�र� इि�जिनयरको हैिसयतमा 
साव�जिनक पदमा रिह आ�नो पदको द�ुपयोग गरी 
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी िनजसगँ अिम�दो 
प�रमाणमा स�पि� रहेको र सो स�पि�को �ोतसमेत 
िनजले �मािणत गन� नसकेको ह�दँा िनजले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को कसरु गरकेो 
देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा २० (२) बमोिजम 
�.१,४१,९३,९४८।०७ (एक करोड एकचालीस 
लाख ि�यान�बे हजार नौ सय अठचालीस �पैयाँ ँसात 
पैसा) िबगो कायम गरी सजाय ह�न र अनजुबहादरु 
िसंहको िसिभल ब�क िलिमटेड म�ुय शाखा 
कमलादीको खाता नं. ००२१००२९३६७०१३ 
मा रहेको �.१,२७,०००००।– लाखम�ये 
�.१,०८,००,०००।– र अनजुबहादरु िसंहकै नाममा 
रहेको बा.७ च. ६७५३ नं. को से�ोलेट �पाक�  
गाडी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८  
को दफा २९ख बमोिजम जफत ह�न सादर अनरुोध 
ग�र�छ भ�नेसमेत �यहोराको आरोपप� ।

मैले जम�नीबाट ई��ा��कचस� �लािनङमा 
मा�टस� पास गरकेो छु । म २०४१ सालदेिख काठमाड� 
महानगरपािलकामा इि�जिनयर पदमा काय�रत छु । 
मैले शहरी िवकासस�ब�धी योजनाह� �वध�न गरी 
िवदशेी सघं सं�थाबाट �ोतह� जटुाई काठमाड�को 
िवकासको लािग आयोजनाह� काया��वयन गन� गरी 
अ�यसमेत काय� गद�छु । म जम�नीमा �कलरसीपमा 
पढ्न जादँा �यस ठाउमँा पाट�  टाईम काम गरकेो,  मेरी 
�ीमती सिंगता िसंह पिन जम�नीमा पढ्न �यस ठाउमँा 

पाट�  टाईम काम गन� गरकेो, जम�नीबाट नेपाल फक� पिछ 
पिन मैले कमाएको स�पि�ह� िछमेकमा �याजमा 
लगाएको, नेपालमै समेत क�सलटे�सीको �पमा काम 
गरकेो, मेरो सामाखसुीमा रहेको घर बहालमा लगाएको, 
सानेपामा रहेको मेरो नामको िक.नं.३३० को ज�गा 
भाडामा लगाएको छ । मेरो नाममा दता� रहेको िज�ला 
लिलतपरु उप म.न.पा. ०–५–१–२ ज�गा, का.म.न.पा. 
२९ को िक.नं.२७७ को ०–४–२–० र ऐ.िक.नं.२८६ 
को ०–४–० ज�गा र सो ज�गामा बनेको घरसमेत मेरो 
िनजी आज�नको नभई पैतकृ स�पि� हो । मेरो नाउमँा 
दता� रहेको का.म.न.पा.वडा नं.२९ िक.नं.१४९८ को 
०–१०–२ ज�गा र िक.नं.३३७ को १–०–० ज�गा 
मेरो िनजी आज�नको हो । मेरो नाममा रहेको नेपाल 
ब�कको खाता �लोबल ब�क, सनराईज ब�क, लिु�बनी 
ब�क, एस.िब.आई ब�क तथा प�नी िवपनाको नाममा 
रहेको �लोबल ब�कको र भितजा अनजुको नाममा 
रहेको गोङ्गब ुशाखा (ईनभे�टमे�ट ब�क) र दरबार माग� 
शाखाबाट समेत �याजको �पमा ९४,८५,२६५।– 
समेत �ा� भएको छ । �यसैले अिभयोगप� 
मागदाबीबमोिजम �.१,४१,९३,९४८।०७ बराबरको 
रकमलाई �ोत नजटेुको भनी लगाएको आरोप झ�ुा 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �.देवे�� डंगोलले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो ठूलो बबुा देवे�� डंगोल व�र� इि�जिनयर 
भएकोले अिफिसयल कामले पटकपटक िवदेशमै रहने 
ह�नाले सो अव�थामा वहाकँो घरको रखेदेख तथा अ�य 
कारोबारसमेत मैले नै गरी आएको छु । मेरो ठूलो बबुा 
�.दवेे�� डंगोलले नै िविभ�न ब�क तथा िसिभल ब�कमा 
समेत रकम ज�मा गरी िदने गनु�भएको िथयो । �यसरी 
ज�मा भएको रकमह�म�ये मेरो आ�नो १९ लाख मा� 
हो । अ� ठूलो बबुाको रकम हो । मेरो अि�तयारमा 
भएको बयान म आफँैले लेिखिदएको िठक हो । गाडीको 
हकमा पैसा �ितवादी देवे�� डंगोलकै भएकोले �यसरी 
लेखाएको ह� ँ । मेरो िसिभल ब�क कमलादीमा रहेको 
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�.१,२७,००,०००।– म�ये �.१,०८,००,०००।– 
र गाडी जफत भई ��ाचार िनवार ऐन, २०५९ को 
दफा २०(२) बमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �.अनजुबहादरु िसंहले यस अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवादी देवे�� डंगोलसगँ मैले २०५२ 
सालमा �.२,८०,०००।– सापटी िलएको र सो 
रकमको �याजबापत मैले �.१६,८०,०००।– २०५८ 
सालमा िफता� गरकेो ह�,ँ िनजको घरमा तथा ज�गामा 
समेत भाडा लागेको िथयो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी देवे�� डंगोलको सा�ी  हेमराज �े�को 
बकप� ।

�ितवादी दवेे�� डंगोलको ज�गा 
िनमा�णस�ब�धी सामा�ी रा�ने �योजनको लािग 
भाडामा िलएको ह� ँ। भाडा २०४५ सालदेिख २०७० 
साल काित�कस�म �ितमिहना �.१,०००।– देिख 
पिछ�लो समय �.४,०००।– स�म ितरकेो छु 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी देवे�� डंगोलको सा�ी 
�ा�रका महज�नको बकप� ।

मेरो र �ितवादी देवे�� डंगोलबीच मागी िववाह 
भएको हो । हामीबाट २ छोरीको जायज�म भएको हो । 
यसरी २ छोरीको ज�म भएप�ात् मलाई काम गन� कही ँ
जान निदने भएकोले २००२ मा िनवेदन िदई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट स�ब�ध िव�छेद ह�ने गरी िमलाप� 
गरकेा ह� । म जम�न ब�दा �यहाकँो कानूनअनसुार पाट�  
टाइम काम गरकेो छैन भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएको 
�यि� संिगता िसहंले गरकेो बयान ।

िमिसल संल�न �माणह�बाट �ितवादी 
देवे�� डंगोलले रा��सेवकको �पमा साव�जिनक 
जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेकाबखत आज�न गरकेो 
स�पि� �.१,३२,०८,४८७।७० को मा� �ोत 
खलेुको पिु� ह�न आएको ह�दँा सोबाहेक �ोत ख�ुन 
नसकेको �.९८,६८,५५४।४६ (अ�ठान�बे लाख 
अठस�ी हजार पाचँ सय चौवन �पैयाँ ँ �यालीस 

पैसा) को स�पि� सो हदस�म आरोपप� मागबमोिजम 
गैरकानूनी�पमा आज�न गरी आ�ना भितजा 
अनजुबहादरु िसहंसमेतका नाममा राखी ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अ�तग�तको 
कसरु गरकेो ठह�छ । सो ठहना�ले तलब भ�ाबापत 
�.३०,४४,६३५।३० (तीस लाख चौवालीस हजार 
छ सय प�ितस �पैयाँ ँतीस पैसा) वैदेिशक �मणबापत 
�.९,७१,५२२।३५(नौ लाख एकह�र हजार पाचँ सय 
बाइस �पैयाँ ँप�तीस पैसा) िवदेश अ�ययनको �ममा 
�ा� छा�विृ� सिुवधाबापत �.२७,५६,७८५।०५ 
(स�ाइस लाख छप�न हजार सातसय पचासी �पैयाँ ँ
पाचँ पैसा) स�चयकोष सापटीबापत �.८,८१,५४५।-
(आठ लाख एकासी हजार पाचँ सय प�तालीस �पैयाँ)ँ 
ज�गा िब��बाट �.२६,५०,०००।- (छ�बीस लाख 
पचास हजार) लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको 
िक.नं. ३३० को ज�गा भाडाबापत �.९,००,०००।-
(नौ लाख) का.म.न.पा. वडा नं. २९ को सामाखसुीको 
घरभाडाबापत �.२०,०४,०००।- (बीस लाख चार 
हजार) समेतको �ोत खलेुका �.१,३२,०८,४८७।७० 
(एक करोड ब�ीस लाख आठ हजार चार सय सतासी 
�पैयाँ ँ स�री पैसा) चल अचल स�पि�बाहेकका 
आरोप प�मा दाबी िलइएको देवे�� डंगोलका 
नाममा �लोवल आइ.एम.इ. ब�कमा म�ुित खाता नं. 
०११६०१००६०६२ मा ज�मा भएको मौ�दात 
रकम �.७५,००,०००।- (पचह�र लाख) म�ये 
�.३१,५०,५२१।०९ (एकतीस लाख पचास हजार 
पाचँ सय ए�काइस �पैयाँ ँ नौ पैसा) र िनज देवे�� 
डंगोलको भितजा अनजुबहादरु िसंहका नाममा िसिभल 
ब�क िल को खाता नं. ००२१२१००२९३६७०१३ 
मा रहेको �.१,२७,००,०००।- (एक करोड 
स�ाइस लाख) म�ये �.१९,००,०००।- (उ�नाइस 
लाख) अनजुबहादरु िसहंको देिखएकोले सोबाहेक 
�.१,०८,००,०००।- (एक करोड आठ लाख) म�ये 
�.६७,१८,०३३।४६ (सतस�ी लाख अ�ार हजार 
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ते�ीस �पैयाँ ँ छयालीस पैसा) समेत गरी ज�मा 
�.९८,६८,५५४।४६ (अ�ठान�बे लाख अठस�ी 
हजार पाचँ सय चव�न �पैया ँ छयािलस पैसा)
अनजुबहादरु िसंहका नाममा दता� रहेको बा. ७ च. 
६७५३ नं. को से�ोलेट �पाक�  गाडीसमेत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ 
बमोिजम जफत भई �ितवादी देवे�� डंगोललाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजम 
िबगोअन�ुप �. ९८,६८,५५४।४६ (अ�ठान�बे लाख 
अठस�ी हजार पाचँ सय चव�न �पैया ँछयालीस पैसा) 
ज�रवाना र तीन मिहना कैद ह��छ भ�ने िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७१।११।१ को फैसला ।

मेरो नाममा रहेको कूल वा�तिवक स�पि� 
�. १,२९,७०,७७६।२६ रहेको र मेरो प�रवारको 
३० वष� सेवा अविधमा कुल आय �ोत �. 
३,०७,०८,१३३।५४ बराबर भएकोले �ोत नखलेुको 
भनी सो स�पि� र अनजुबहादरु िसंहको नाममा रहेको 
बा.७च. ६७५३ नं. को सवारी साधन गाडी जफत 
ह�ने ठहरी �ोत नखलेुको स�पि� बराबर ज�रवाना 
र ३ मिहना कैद गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७१।११।१ को फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
भएकोले बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाई िदलाई 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक देवे�� डंगोलको 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह�उपर आयोगबाट ��ततु ग�रएको 
आरोप प�बमोिजमको कसरु िनज �ितवादीह�को 
नाममा रहेको कुल स�पि�को िववरणबाट �वतः पिु� 
भइरहेको अव�थामा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रनपुन�मा िमिसल संल�न रहेका �माणह�लाई 
एकातफ�  �हण गन� तर �यसको �मािणक मू�याङ्कन 
नगरी िविभ�न शीष�कह�मा �यायोिचत अनमुानबाट 
आयमा समावेश ह�नपुन� भनी आ�मिन� �पमा क�रब 
ि�चालीस लाख �पैया ँ�ितवादीको आयमा थप गरी 
अिभयोग दाबीभ�दा कम िबगोमा कसरु ठहर गरी बाकँ� 

िबगोबाट उ�मिु� िदने गरी भएको �िुटपूण� फैसला सो 
हदस�म बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदनप� ।

मेरो नाममा िसिभल ब�कमा रहेको खाता 
नं.००२१२१००२९३६७१३ मा मौ�दात रकमम�ये 
�.६७१८०३३।४६ र मेरो नाममा दता�  रहेको बा७च 
६७५३ नं. को से�ोलेट गाडी जफत गन� भनी भएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७१।११।१ को 
�िुटपूण� फैसला सो हदस�म बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदक अनजुबहादरु िसंहको यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम सूचीमा चढी पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी कुल�साद 
पा�डेले �ितवादी देवे�� डंगोलका पित प�नीले जम�नीमा 
पाएको छा�विृ�को रकममा पितले पाएको रकमबाट 
३० �ितशत र प�नीले पाएको रकमबाट १५ �ितशत 
कटाउदँा ४५ �ितशत ह�ने भएपिन दवैुको शालाखाला 
गदा� २२.५ �ितशत ह��छ । सामाखशुीको घरको घरभाडा 
रकम दाबी ग�रएपिन िनजले भाडाको स�झौतापिछबाट 
पेस गरकेो र कर ितरकेो कुनै िन�सा पेस गरकेो छैन । 
तलब भ�ाको हकमा असार मसा�तलाई चेक िप�रयड 
मानी ग�रएकोमा पषु मसा�तको िहसाब ग�रिदएको 
िमलेको छैन । ज�गा िब��बाट आएको रकमको हकमा 
िलखतमा उ�लेख भएको रकमलाई नै मा�यता िदने 
हो । तसथ� �ितवादीको यसस�ब�धी िजिकर 
�वीकारयो�य छैन । ब�क �याजको हकमा मूल रकम 
वैध भएमा मा� �याजको रकमको िहसाब गन� िम�ने 
हो । िवदशे �मणको रकमको हकमा पासपोट�मा िवदेशी 
िविनयम साटेको आधारमा िदइने होइन । वैध �ोतबाट 
िहसाब ग�रने हो । तसथ� उ� हदस�म िवशेष अदालतको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई अिभयोग 
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दाबीअनसुार सजाय ह�नपुछ�  भ�ने बहस गनु�भयो । 
�ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी पूण�मान शा�य र �ी कृ�ण सापकोटा 
तथा अिधव�ा �ी तील�साद गौतमले अिभयोगप�मा 
वैध �ोतबाट गाडी, मोटरसाइकल तथा ज�गा ख�रद 
गरकेो भनी उ�लेख गरपेिछ फेरी गाडी जफत गन� भ�न 
िम�दैन । लगनको घर �ितवादीले िमित २०६३।३।२२ 
को अंशब�डाबाट �ा� गरकेो ह�दँा घरभाडामा लगाएको 
भ�ने कुरालाई �वीकार ग�रनपुछ�  । �ितवादी २०६३ 
सालस�म सगोलमा बसेको र बाजे बाबसुमेतको 
नोकरी ह�दँा जीवन िनवा�हबापत ३० �ितशत कटाउन 
िम�दैन । �ािविधक कम�चारी ह�दँा क�स�टे�सी गनु�  
�वाभािवक हो । सोको दाबी �वीकार ग�रएको छैन, 
�य�तै वैध रकमको �याज िहसाब नगरकेो िमलेको छैन । 
िवदशे �मणबापत �ा� भएको रकम र घरभाडासमेतको 
सही ढंगबाट िहसाब ग�रएको छैन । यी सबै िहसाब गदा� 
�ितवादीह�सगँ �ोत नखलेुको स�पि� दिेखदँैन । 
अतः �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउन ु
पछ�  भ�नेसमेतको बहस गनु�भयो ।

पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागज र िव�ान्  
उप�यायिधव�ा, व�र� अिधव�ाह�को बहससमेत 
सनुी िनण�यतफ�  हेदा�, ��ततु म�ुामा देहायका 
��ह�को िन�पण ह�नपुन� देिखयो ।

१) ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० 
को कसरु के क�तो �कृितको कसरु हो ।

२) �ितवादीबाट दफा २० को कसरु भएको हो 
वा होइन ।

३) स�ु िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ वा 
छैन, वादी र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने हो वा होइन ।

 
२. सव��थम पिहलो ��तफ�  हेदा�, 

यी �ितवादीम�येका देवे�� डंगोल काठमाड� 
महानगरपािलकाको व�र� नगर इि�जिनयर पदमा 

काय�रत �यि� ह�न् भ�नेमा िववाद भएन । िनज 
२०४१।५।१४ मा महानगरमा इि�जिनयर पदमा 
िनय�ु भएको र िमित २०४३।१२।२४ देिख िमित 
२०७०।९।३ मा िवशेष अदालत, काठमाड�मा 
अिभयोग प� पेस ह�दँास�म व�र� नगर इि�जिनयर 
पदमा काय�रत देिख�छ । यस अथ�मा िनज ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(क) �ारा प�रभािषत 
"रा��सेवक" हो भ�नेमा िववाद भएन ।

३. ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को प�र�छेद २ अ�तग�त ��ाचारको कसरु र 
सजायस�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । सोही 
प�र�छेदअ�तग�त यी �ितवादी उपर कुनै घटना िवशेष 
वा काय� िवशेषसगँ स�बि�धत कसरु गरकेो अथा�त् 
�रसवत, दान दात�य, उपहार िलएको भ�ने आिद आरोप 
लागेको नभई िनजले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा पेस गरकेो स�पि� िववरण अिम�दो तथा 
अ�वाभािवक देिखन आएको ह�दँा िनजले रा��सेवकको 
हैिसयतमा काय� गदा� गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न 
गरकेो भनी दफा २० अ�तग�त अिभयोग लगाइएको 
पाइयो । य�िप य�तो अिभयोग लागाइएको म�ुाह�मा 
यस अदालतबाट यसपूव� पिन धेर ै फैसलाह� भएका 
छन् तर अझै पिन यो अिभयोगको �कृित, कसरु पिु� 
ह�ने वा नह�ने स�दभ�मा हे�रने �माण, �यसको मापद�ड 
र �माणको भारबारमेा यस अदालतबाट �प� �ि�कोण 
बिनसकेको वा �य� भएको पाइदैँन ।8 तसथ� "गैरकानूनी 
स�पि� आज�न" वा चलन च�तीको भाषामा भ�दा 
"अकुत स�पि� आज�न" लाई कसरु मा�न ुपन� कारण, 

8 उदाहरणको लािग हेनु�होसः ने.का.प. २०४८ िन.नं. ८६३०, 
प.ृ९१७ (राम�ा चतवु�दी); ने.का.प. २०६४, िन.नं. ८७२२, 
प.ृ१८९० (जय�काश ग�ुा); ने.का.प. २०६८, िन.नं. ८६६७, प.ृ 
१३२९ (अ�यतुकृ�ण खरले); ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९४६१, 
प.ृ १५५५ (इ�र  पोखरले); ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९५०५ प.ृ 
२०५७ (उमेश कुमार र�ेमी); ने.का.प. २०७३, िन.नं. ९७५१, प.ृ 
१२९ (महे�� गौतम); ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८५१९ ,प.ृ २००७ 
(िचरि�जवी वा�ले); ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८३२ प.ृ ७७१ 
(खमुबहादरु खड्का)।
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य�तो कसरुको �कृित बारमेा �ार�भमा नै �प� ग�रन ु
आव�यक दिेखन आयो ।

४. व�ततुः गैरकानूनी स�पि� आज�नको 
कसरुले ��ाचारस�ब�धी कानूनह� पिछ�लो समयमा 
�वेश पाएको हो । नेपालमा भ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १५ मा "अनमुािनत कसरु" को 
�यव�था रहेपिन �यसमा उ� "ऐनअ�तग�त सजाय 
ह�ने कुनै कसरुमा अिभयोग लागेको रा��सेवक" को 
हकमा स�म सो �यव�था जोिडएको कारण यो �वत�� 
�पमा हे�रने कसरु हो वा होइन भ�ने एउटा ि�िवधापूण� 
ि�थित रहेको िथयो । यस अदालतले इ�र पोखरलेको 
म�ुामा (ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८२०० , प.ृ१२३५) 
मा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१६ को दफा १५ को 
िनर�तरता हो भनी �या�या गरकेो कारण गैरकानूनी 
स�पि� आज�नको िवषयलाई अब �वत�� अपराधको 
�पमा हा�ो अदालतले ब�ुन थालेको �ितत ह��छ ।

५. ��ाचार िनवारण ऐनमा एउटा �वत�� 
अपराधको �पमा गैरकानूनी स�पि� आज�नलाई 
रािखनलुाई ��ाचार िव��को लडाईको एउटा 
मह�वपूण� कदमको �पमा हे�रनपुन� ह��छ । गैरकानूनी 
स�पि� आज�नलाई �वत�� अपराधको �पमा 
�हण ग�रनकुो पछािड घटना िवशेषमा आधा�रत 
��ाचारस�ब�धी कसरुमा अनसु�धान र �याय 
िन�पणमा िमलेको िन��साहजनक ि�थित नै हो । 
िवशेष गरी िवकासशील ते�ो िव�का मलुकुह�मा 
शासन स�चालन एवं आिथ�क गितिविधह�को 
स�चालनमा पारदिश�ताको अभावले गदा� आिथ�क 
अपराधीह� छुट्ने, ितनै �यि�ह� राजनीितमा हावी 
ह�ने र ��ाचार िव��को अिभयानलाई िन�तेज पान� 
गरकेो पाइ�छ । एकातफ�  आिथ�क कारोबारको अिभलेख 
रा�ोसगँ नरािखने वा राखेपिन लकुाउने वा न� ग�रने, 
अक�तफ�  ��ाचार म�ुामा पिन अ�य फौजदारी म�ुामा 
ज�तै िनद�िशताको अनमुान अिभय�ुको प�मा रहदँा 

मलुकु चाही ँ ��ाचारमय ह�ने तर ��ाचारी भने कतै 
नभेिटने, सेवामा रहदँा घसु निलई काम नगन� तर सेवा 
िनव�ृ ह�दँा िनरापद एवं सिुकलो मिुकलो �पमा िन�कने 
एउटा िवड�बनापूण� ि�थित रहन जा�छ । य�तो ि�थित 
रहन िदन ुलोकत��, िविधको शासन, मानव अिधकार 
र �व�थ सामािजक जीवन कुनै कुराको पिन िहतमा 
ह�दैँन । ��ाचारलाई �लेग रोगसगँ तलुना गन� संय�ु 
रा��संघको पूव�महासिचव कोिफ अ�नानको दहेायको 
भनाइ िनकै नै मम��पश� छ । उनी भ�छन् 

"Corruption is an insidious plague that 
has a wide range of corrosive effects on 
societies. It undermines democracies 
and the rule of law, leads to violation of 
human rights, distorts market, erodes 
the quality of life and allows organized 
crime terrorism and other threats to 
human security to flourish.9 

६. ��ाचार िव��को संय�ु रा�� संघीय 
महासि�ध २००३ ले ��ाचारको अपराधीकरण, 
रोकथाम िनय��ण, �याय िन�पण, ��ाचार गरी 
िवदेशमा लकुाएको स�पि� िफता� र यस िवषयमा 
अ�तरा�ि��य सहयोगसिहतको िनय��णा�मक र 
िनरोधा�मक �यव�थाह� बारमेा समेत �यव�था 
गरकेो छ । उ� महासि�धको धारा २० ले गैरकानूनी 
स�पि� आज�नलाई कसरु मानी अ�तरा�ि��य�पमा नै 
यसको िनय��ण ग�रनपुन� कुराको उदघोष गरकेो छ । 
यसो ग�रनपुन� व�तगुत त�यलाई आ�मसात् गद� कुनै 
कसरुमा सोझै जोिडने ि�थित नभएपिन साव�जिनक 
सेवामा संल�न रा��सेवकसगँ उसको घोिषत आयसगँ 
अ�वाभािवक�पमा अिम�दो स�पि� रहेको देिखएमा 
�यसलाई ��ाचारको कसरु मानी सजाय गन� र �य�तो 
स�पि� जफत गन� �यव�था गनु�  परकेो हो । हा�ो 

9 United Nations New York २००४. (Preface to UNCA)
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��ाचारस�ब�धी कानूनले अव यो अवधारणालाई 
आ�मसात् एवं अनमुोदन गरकेो छ । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) देहायबमोिजम छः 

 "�चिलत कानूनबमोिजम साव�जिनक पद 
धारण गरकेो मािनने रा��सेवकले �चिलत 
कानूनबमोिजम पेस गरकेो स�पि� िववरण 
अिम�दो वा अ�वाभािवक देिखन आएमा 
वा िनजले मनािसब कारण िवना अिम�दो र 
अ�वाभािवक उ�च जीवन�तरयापन गरमेा 
वा आ�नो हैिसयतभ�दा बढी कसैलाई दान 
दात�य उपहार, सापटी, च�दा वा बकस िदएको 
�मािणत भएमा �य�तो स�पि� के क�तो 
�ोतबाट आज�न गरकेो हो भ�ने कुराको िनजले 
�मािणत गनु�पन� छ र �य�तो नगरमेा �य�तो 
स�पि� गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो मािनन े
छ ।"

 
७. उपयु�� कारणी �यव�थाको िव�ेषण 

गदा� यसले साव�जिनक पद धारण गरकेो रा��सेवकको 
हकमा देहायको तीनवटा अव�थाह�लाई कसरुज�य 
अव�था भनी मानेको देिख�छः

क) पेस गरकेो स�पि� िववरण िनजको वैध 
आय�ोतसगँ अिम�दो वा अ�वाभािवक 
पाइन ु।

ख) मनािसब कारण िवना अिम�दो वा 
अ�वाभािवक जीवन�तरयापन गनु�  ।

ग) आफनो हैिसयतभ�दा बढी कसैलाई दान 
दात�य उपहार सापटी च�दा वा बकस िदएको 
�मािणत ह�न ु।

८. उपयु�� तीन अव�थाम�ये कुनै 
अव�था छ भनी साव�जिनक पद धारण गरकेो 
मािनने रा��सेवकको हकमा �मािणत ह�न आएमा 
यसमा �माणको भार प�ुयाई आफू िनद�ष छु भ�ने 

कुरा िनजले �मािणत गनु�पछ�  । अथा�त् आफूसगँ 
भएको स�पि� के क�तो �ोतबाट आज�न गरकेो हो 
भ�ने कुरा अिभयोग लागेको रा��सेवकले �मािणत 
गनु�पछ�  । अक� श�दमा, गैरकानूनी स�पि� आज�नको 
म�ुामा अिभयोजन प�ले अिभय�ु (क) साव�जिनक 
पद धारण गरकेो मािनने रा��सेवक हो र (ख) िनजसगँ 
िनजको वैध आय�ोतसगँ अिम�दो वा अ�वाभािवक 
स�पि� छ भ�ने म�ुा हेन� िनकायलाई देखाउनपुछ�  । 
अिभयोजन प�ले �यित गरकेो ि�थितमा िनद�िषताको 
�माण �ितवादी प�ले गजुानु�पछ�  । अथा�त् उसले 
तक� सङ्गत �पमा अदालतलाई आफूसगँ रहे भएको 
स�पि�को वैधता �थािपत गनु�पछ�  ।

९. सं�ेपमा भ�दा गैरकानूनी स�पि�को 
आज�नको म�ुामा घटना िवशेषमा आधा�रत ��ाचार 
म�ुामा ज�तो अिभयोग शकंारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�न आव�यक ह�दँनै । य�ता म�ुाह�मा �माणको �चरुता 
(Preponderance of evidence) कता छ सो हेरी 
अदालत िनण�य िन�कष�मा प�ुदछ । यो नै अ�वाभािवक 
स�पि� आज�नको म�ुाको मह�वपूण� आयाम हो । 
अ�वाभािवक स�पि� आज�नको िवषयमा भारतीय 
कानूनमा रहेको �यव�था र सो स�ब�धमा �माणको 
भारबारमेा भारतीय उ�चतम �यायालयले State of 
Maharastra Vs. Washudeo Ramchandra 
Kaidalar को म�ुामा �य� गरकेो अवधारणा यहँा 
सा�दिभ�क देिख�छ । उ� म�ुामा �यायालयले भनेको 
छः

To substantiate the charge of crimainal 
misconduct under section ५(२) read 
with section ५(१),(e), the prosecution 
must prove (a) that the accused was a 
public servant (b) the nature and extent 
of pecuniary resources or property in 
his possession (c) his known sources 
of i.e. known to the prosecution, (d) 
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that such sources or property were 
disproportionate to his known source of 
income. Once these are established the 
offence of criminal misconduct under 
section ५(१) (e) would be complete. 
The burden then shifts to the accused 
to substantially account for possession 
by him of assets disproportionate to his 
income. The extent and nature of burden 
of proof resting upon the public servant 
cannot be higher than establishing his 
case by preponderance of probability.10     

१०. यसरी हेदा�  अकुत स�पि� आज�नको 
म�ुामा हा�ो ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२०(१) मा उि�लिखत अ�वाभािवक दिेखएको 
स�पि�को �ोत �मािणत गनु�पन� भार �ितवादीमा 
रािखएको अव�था भारतीय कानूनको मािथ 
उि�लिखत �यव�था र संय�ु रा�� संघीय ��ाचार 
िव��को महासि�धको धारा २० मा उि�लिखत 
�यव�थासगँ सारतः िम�न आउछँ । यस ि�थितमा 
कुनै रा��सेवकको स�पि� उ�लेखनीय �पले विृ� 
भएको अव�था (अथा�त् Illicit enrichment) को 
तक� सङ्गत�पमा �या�या (Reasonably explain) 
गनु�पन� ि�थित आिद सम� कुराह�लाई अदालतह�ले 
उ�े�यमूलक ढंगले हेररे �या�या गनु�पछ�  । अ�यथा 
अकुत स�पि�को स�ब�धमा कानूनले �हण गरकेो 
�माणको भार अिभय�ुमा सन� र दोषी वा िनद�िषताको 
िनण�य �माणह�को �चरुताको आधारमा ह�ने यी 
दईु िस�ा�तह� �खिलत ह�न प�ुदछन् प�रणामतः 
"समाजमा आिथ�क अनुशासन, नैितकता र सदाचार 
10 (१९८१) ३ SCC.१९९; AIR १९८१ SC ११८६.भारतमा 

Prevention of Corruption Act १९४७ मा १९६४ मा संशोधन 
माफ� त दफा ५ मा यो �यव�था रािखयो भने १९८८ को ऐनमा यो 
�यव�था दफा १३ मा रािखयो ।

कायम रा�ने" ऐनको उ�े�य िन�तेज ह�न प�ुदछ ।
११. अ�वाभािवक स�पि� आज�नबार े

दफा २० मा विण�त कसरुको �कृित, �माणको भार 
र मापनबारमेा यित कुरा भनेर अब �ितवादीह�ले 
दफा २० को कसरु गरकेो देिख�छ वा दिेखदैँन भ�ने 
दो�ो ��तफ�  हेदा� , यहँा �ितवादीह�म�ये देवे�� 
डंगोल मूल �ितवादी र िनजका भितजा अनजुबहादरु 
िसंहलाई देवे�� डंगोलले कमाएको स�पि� लकुाउनेमा 
मितयार भिनएको आरोपप�को अ�यनबाट देिख�छ । 
देवे�� डंगोलउपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २० को कसरु गरकेो देिखएको भ�द ैदफा २०(२) 
बमोिजम सजाय ह�न र अनजुबहादरु िसहंउपर सोही 
ऐनको दफा ४७ र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोिजम ह�न 
माग िलइएको दिेख�छ ।

१२. �ितवादी देवे�� डंगोल िमित 
२०४१।५।१४ दिेख काठमाड� महानगरपािलकाको 
इि�जिनयर पदमा िनय�ु भई िमित २०४३।१२।२४ 
देिख व�र� नगर इि�जिनयर पदमा बढुवा भई आरोपप� 
दता� ह�दँास�म सो पदमा बहाल रहेको कुरा मािथ 
उ�लेख भइसकेको छ । अनसु�धानबाट चेक जाचँ 
अविधमा िनजसगँ �.२,३०,७७,०४२।२३ बराबरको 
स�पि� देिखएकोमा सोम�ये �ोत खलेुको स�पि� 
८८,८३,०९४।१६ मा� देिखएको र �ोत नखलेुको 
स�पि� �.१,४१,९३,९४८।०७ देिखएको भ�दै सो 
स�पि� जफत गरी �ितवादीलाई सजायसमेत ह�न माग 
ग�रएको देिख�छ भने स�ु िवशेष अदालतबाट फैसला 
ह�दँा िनज �ितवादीको साथमा �ोत खलेुको स�पि� 
�.१,३२,०८,४८७।७० देिखएको र �ोत नखलेुको 
स�पि� �.९८,६८,५५४।४६ देिखन आएको भ�दै उ� 
िबगोको स�पि� र अनजुबहादरु िसहंको नाममा राखेको 
गाडीसमेत गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो ठहर गद� सो 
िबगो जफत गरी िनज �ितवादीलाई उ� िबगोबमोिजम 
ज�रवाना र तीन मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर गरकेो 
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देिखयो । आरोप प� र िवशेष अदालतको ठहरको िव�ततृ िववरण दहेायबमोिजम छः
आरोप प� िवशेष अदालत

�ोत खलेुको स�पि� �ोत खलेुको स�पि�
तलब भ�ा �.२०,७६,३७३।२९ �.३०,४४,६३५।३०
िवदशे �मण �. ८,५५,५२२।४७ �.९,७१,५२२।३५
छा�विृ�बापत �.२४,८५,७९९।०४ �. २७,५६,७८५।०५
स�चयकोष सापटी �. ८,१५,४००।- �. ८,८१,५४५।-
ज�गा िब�� �.२६,५०,०००।- �. २६,५०,०००।-
लिलतपरु िक.नं. ३३०को ज�गा भाडा(िहसाब नग�रएको) �.९,००,०००।-

काठमाड� सामाखसुीको घरभाडा(िहसाब नग�रएको) �.२०,०४,०००।-
�ोत खलेुको स�पि�  � ८८,८३,०९४।१६ �. १,३२,०८,४८७।७०

कुल स�पि� �. २,३०,७७,०४२।२३ �. २,३०,७७,०४२।२३
�ोत नखलेुको स�पि� � १,४१,९३,९४८।०७ �. ९८,६८,५५४।४६

१३. िवशेष अदालतबाट फैसला भएकोम�ये स�चय कोष सापटी, छा�विृ�को आय छुट, तलबको 
गणना, लिलतपरुको िक.नं. ३३० को ज�गा भाडाको रकमबारमेा िवशेष अदालतको फैसलामा �ितवादीले िच� 
बझुाएको पाइयो । सोबाहेक तलब भ�ा र िवदेश �मणमा ३० �ितशत जीवन िनवा�ह क�ी गरकेो, लगनको घरको 
आय गणना नगरकेो, ज�गा िब��बाट �ा� यथाथ� रकमको गणना नगरकेो, िवदेश �मणको �ममा काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट �ा� रकमबाहेक पिन आयोजक िवदेशी सघं सं�थाबाट उपल�ध गराइएको, पासपोट�मा 
जिनएको रकम गणना नग�रएको, काया�लय समय बािहर िनजी क�स�टे�सी सेवा गरबेापतको पा�र�िमक, 
सनु िब��बाट �ा� रकम लरलगानी गरी बढे बढाएको रकम, िवदेशमा काय��ममा सहभागी भएबापत उपल�ध 
गराइएको रकम र अनजुबहादरु िसंहको नाममा भएको गाडी जफत गरकेो िवषयमा �ितवादीले िच� नबझुाई 
पनुरावेदन गरकेो पाइयो । अनजुबहादरु िसहंको पनुरावेदनमा पिन गाडी जफत नह�नपुन� भ�ने नै मूल िजिकर रहेको 
पाइयो । नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर हेदा�  तलबभ�ा, िवदेश �मण भ�ामा रकम थिपएको, सामाखसुीको 
घर भाडा र लिलतपरुको ज�गा भाडा िहसाब गरकेोमा िच� नबझुाएको देिखयो ।

१४. उपयु�� पनुरावेदन िजिकरह�को स�दभ�मा हेदा�  गैरकानूनी स�पि� आज�नको म�ुामा रा��सेवकको 
हैिसयतमा िबताएको अविध, �यसबीचमा िनजको चल अचल स�पि�मा भएको विृ�, िनजले गरकेो खच�मा 
िलखतबाट देिखएको ि�थितमा िलखतलाई आधार गरी र िलखत नभएकोमा अनमुानसमेत गरी कुल स�पि�, 
सोम�ये पैतकृ�पबाट �ा�, वैध �ोतबाट आज�न भएको पिु� भएको र वैध �ोतबाट पिु� ह�न नसकेको के कित छ 
�माणह�को �चरुता (Preponderance of evidence) हेरी िनण�य िन�कष�मा पिुगने हो ।

१५. ��ततु म�ुामा �ितवादी देवे�� डंगोलले रा��सेवकको २०४१ साल देिख २०७० सालस�म 
िबताएको क�रब ३० वष�को अविधमा िनजको �ीमती िवपना �े� र भितजा अनजुबहादरु िसहंको सबै स�पि�लाई 
गैरकानूनी आज�नको सं�ा िदइएको अव�था होइन । िनजको नाउमँा काठमाड�, लिलतपरु र दोलखामा रहेका १६ 
िक�ा ज�गाह�लाई पैतकृ एवं वैध �ोतबाट आिज�त भिनएको अिभयोगप�बाट देिख�छ । स�चय कोषको कजा� 
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सापटीको िहसाब ग�रएको छ, मोटरसाइकल ख�रदलाई 
वैध भिनएको छ भने ब�कमा रहेको रकमम�ये पिन सबै 
रकमलाई अवैध मािनएको छैन । आरोपप�मा यी सबै 
कुराको उ�लेख ग�रएको छ । अदालतले पिन कितपय 
कुराह�लाई �यायोिचत अनमुानको आधारमा �वीकार 
गरकेो छ । अकुत स�पि�मा �याय िन�पणको �ममा 
�माणह�को �चरुतालाई हेदा�  र दोषी वा िनद�िषताको 
�माण परी�णको आधार मा�दा अिभयोगप�मा के कुन 
स�पि�लाई �ोत खलेुको वैध मािनएको रहेछ भ�ने 
कुराह�तफ�  पिन अदालतले �यान िदई अिभयोग प� 
र �माणको सम�तामा नै िनण�य िन�कष�मा प�ुनपुछ�  । 
अिभयोगप�मा कुन स�पि�लाई वैध मािनएको छ भ�ने 
कुरालाई िबस� �ोत नखलेुको स�पि�लाई मा� वैध 
ठह�याउन खोिजएमा गैरकानूनी स�पि� आज�नको 
म�ुामा पिन �माणह�को �चरुताको िस�ा�त 
�ित�थािपत ह�न गई घटना िवशेषमा आधा�रत 
��ाचार म�ुामा ज�तै अकुत स�पि�को कसरुमा पिन 
आरोप शंकारिहत तवरबाट �मािणत ह�नपुन� (Beyond 
reasonable doubt) िस�ा�त नै हावी ह�न प�ुदछ ।

१६. पनुरावेदन िजिकरको स�दभ�मा 
�ार�भमा यित भनेर ��ततु म�ुामा �ितवादीले 
िलएको िजिकरह�तफ�  हेदा� तलब र भ�ाको हकमा 
नगरपािलकाबाट �ा� िववरणलाई आधार मािनएको 
र २०७० को पषुमा म�ुा दायर भएको ह�दँा २०७० 
साल �ावणदिेख पषुस�मको अविधको िहसाब 
ग�रएको नै देिखयो । तलबमा जीवन िनवा�ह गन� सबै 
रा��सेवकह�लाई �ा� तलबको कित �ितशत 
जीवन िनवा�हबापत खच� ह��छ र के कित बचत ह��छ 
भ�नेबारमेा अनमुान ह��छ । यहा ँ�ितवादीको तलबमा 
३० �ितशत रकम मा� िजवन िनवा�हको लािग खच� 
ह�ने भनी कटाई बाकँ� तलब िहसाब ग�रएको छ । 
जहासँ�म २०६३ सालस�म मा� सगोलमा रहेकोले 
१० �ितशतस�म मा� जीवन िनवा�हबापत कटाईनपुन� 
भ�ने िजिकर छ सोबारमेा हेदा�  ह�क�  बढेको, आय�ोत 

भएको र प�रवारसमेत भएको छोराले च�ुहो बा�नको 
लािग सयं�ु प�रवारमा खच� नै गद�न होला भनी अनमुान 
गनु�  तक�  र िववेकस�मत देिखदैँन । यसरी हेदा�  तलब 
भ�ाको हकमा िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�नपुन� देिखएन ।

१७. जहासँ�म छा�विृ�को रकमको 
िहसाबको कुरा छ िनज र िनजक� जेठी �ीमती संिगता 
डंगोलले सन् १९९३ देिख १९९५ स�म जम�नीको 
University of Stuttgard मा अ�ययन गदा�को 
अविधको देवे�� डंगोलको छा�विृ�बाट ३० �ितशत 
र सिंगता डंगोलको १५ �ितशत जीवन िनवा�हबापत 
िहसाब गरी क�ा गरकेोतफ�  नेपाल सरकारको तफ� बाट 
त�यपूण�  नरहेको भनी िजिकर िलइए तापिन सोको 
आधार कारण खलुाइएको पाइएन । �ीमान् �ीमती एकै 
ठाउँमा छन् र दवैुले छा�विृ� पाएका छन् भने दवैुको 
उित नै रकम जीवन िनवा�हबापत खच� ह��छ भ�न िम�ने 
ह�दैँन । तसथ� सोतफ� को िवशेष अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न ुपन� देिखएन ।

१८. अब ज�गा िब��बाट �ा� 
रकम �.२६,५०,०००।- कायम ग�रएकोमा 
�.८०,०००००।- कायम गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरको हकमा आरोप प� र िवशेष अदालतबाट 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २९ को िक.नं. 
३३७ र १४९८ को ज�गा िब�� गदा� िलखतमा 
उि�लिखत मू�यलाई नै आधार गरकेो पाइयो । 
यितमा� नभई यी पनुरावेदकले ख�रद गरकेो भिनएको 
वैध �ोतिभ�को भनी देखाइएको ज�गाको हकमा पिन 
िलखत मू�यलाई नै आधार गरी मू�याङ्कन ग�रएको 
पाइ�छ । िब�� गदा� बढी मू�य आयो भ�दा ख�रद गदा� 
बढी मू�य ित�रयो भनी मा�नपुन� पिन ह�नस�छ । यो 
दईु धार ेतरवारको अव�था ह�न आयो । यस अदालतले 
लामो समयदेिख िलखतको मू�यलाई आधार गरी 
स�पि�को मू�याङ्कन गरकेो पिन छ । (ने.का.प., 
२०७१, िन.नं. ९४६१, प.ृ१११५) यो प�रपाटीलाई 
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अनशुरण गन� नपन� कुनै आधार कारण नह�दँा सोतफ� को 
पनुरावेदन िजिकर �वीकार गन� सिकएन ।

१९. िवदेश �मणमा जादँाको रकमको हकमा 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट �ा� भएको भनी 
देखाइएको र छुट भएको रकम, जापान �मणबापतको 
रकम िहसाब ग�रएको नै पाइयो । िवदेश �मणमा जाने 
सबैले �मण �वीकृत भएपिछ रा�� ब�क वा अ�य 
ब�कबाट या�ाको अविध, दूरी एवं स�भािवत खच�लाई 
समेत हेरी िनजी �ोतको रकमबाट पिन सटही सिुबधा 
िलएको ह��छ । �य�तो सटही गरकेो भनी पासपोट�मा 
देिखएको सबै रकम आय रहेछ भनी मा�न �यायोिचत 
ह�दँनै । �य�तै गरी छोटो अविधको लािग िवदेशमा 
गो�ी सेिमनार आिदमा जादँा �ा� ह�ने रकमह� हवाई 
िटकट, होटल बास र खानामा नै खच� ह��छ । एकपटक 
यरुोप अमे�रकाको या�ा गरी फक� दा हजार� डलर 
िटकट, बास र खानामा खच� ह�ने यथाथ�लाई िबस�न 
िम�दैन । यी �ितवादी जम�नीमा लामो समय बसेको 
अविधमा छा�विृ�को िहसाब ग�रएकै पाइयो । सोबाहेक 
अ�य �मणका �ममा �ा� रकम िहसाब ह�नपुन� भनी 
िजिकर िलदँा हवाई िटकट, बास र खानाको �ब�ध 
यसरी ग�रएको िथयो, गो�ी सेिमनारमा रिज��ेसन 
श�ुक कसले ितरकेो िथयो वा लागेको िथएन भने 
सोबारमेा �प��पमा प�बाट देिखन ुर सो �प��पमा 
�माणसिहत खलुाउन ुपन� ह��छ । पनुरावेदनमा सोबार े
कुनै कुरा खलुाइएको नपाइदँा सोतफ� को िजिकर 
�वीकारयो�य देिखएन ।

२०. अब जहासँ�म काया�लय समय बािहर 
क�स�टे�सीको कुरा छ सरकारी सेवामा रहेको 
रा��सेवकको स�पूण� समय सरकारको ह��छ । काया�लय 
समय बािहर गदा� पिन काम गन� अि�तयारवालाबाट 
अनमुित िलएको ह�नपुछ�  । �यसरी काय� गन� अनमुित 
िलई रकम आज�न गरकेोमा पिन �ा� रकमको कर 
ितरकेो आिद �माणह� पेस गरकेो ह�नपुछ�  । �माण पेस 
नगरकेो अव�थामा �यसलाई मा�यता िदन िम�दैन ।

२१. �ितवादी दवेे�� डंगोलउपर लागेको 
एउटा �मखु आरोप िनज, िनजक� �ीमती िवपना �े� र 
भितज अनजुबहादरु िसंहको नाममा ठूलो रकम ब�कमा 
रहेको देिखनलुाई िलइएको पाइ�छ । अनसु�धानबाट 
अनजुबहादरु िसहंको नाममा िसिभल ब�क िलिमटेडको 
खाता नं.००२१२१००२९३६७०१३ मा 
रहेको �.१,२७,७०,०००।- म�ये आ�नो �. 
१९,००,०००।- मा� हो र बाकँ� रकम देवे�� 
डंगोलको हो भनी िनज अनजुबहादरुले बयान गरकेो 
र देवे�� डंगोलको  नाममा �लोबल आई एम ई ब�कको 
म�ुित खातामा �. ७५,००,०००।- र दवेे�� डोगोल, 
अनजुबहादरु िसंह र िवपना �े�समेतको नाममा गरी 
िविभ�न ब�कमा �.१,९५,३०,३४२।४३ रहेको 
कुरा अिभयोग दाबीमा उ�लेख छ । सोम�येबाट 
�ोत नखलेुको स�पि� जफतको पिन दाबी ग�रएको 
छ । अिभयोगप�मा िविभ�न खातामा समय समयमा 
रकम थिपएको, एउटाको खाताबाट अका�को खातामा 
रकम सा�रएको ��ा�तह� िदइएका छन् । यी काय� 
भएका होइनन् भ�ने �ितवादीह�को भनाइ छैन । 
यसले �ितवादीह�का �यवहारलाई अ� शंका�पद 
बनाएको दिेखयो । वैध �ोतको स�पि� भएमा अका�को 
खातामा �यित धेर ैरकम सामा�यतः रािखदँनै । �यसरी 
भितजाको खातामा रािखनपुन� बा�या�मक र िव�ािसलो 
कारण पिन �ितवादीबाट आउन सकेको छैन । जब 
�ोत नै वैध ह�दैँन �यसको �याज वैध ह�न स�दैन भ�ने 
कुरालाई यस अदालतले मानेको पिन छ । िविभ�न 
�यि�लाई �याजमा लगाई बढे बढाएको रकम ब�कमा 
रािखएको ह�दँा �याजको रकमलाई मा�यता िदनपुन� 
भ�ने �ितवादीको िजिकर िव�सनीय �माणबाट पिु� 
ह�नसकेको नपाइदँा �वीकारयो�य दिेखएन ।

२२. जहासँ�म घरज�गा भाडाको कुरा छ 
लिलतपरुको िक�ा नं. ३३० को ज�गा भाडा लगाएको 
कुराको िहसाब ग�रएकै पाइयो । यसमा पनुरावेदकले 
िच� बझुाएको पिन देिखयो । सामाखसुीको घरभाडाको 
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हकमा �यायोिचत अनमुानबाट �.२०,००,०००।- 
िहसाब ग�रएको नै देिखयो । लगनको िक�ा नं. 
१२३ को घर िमित २०६३।३।२२ को अशंब�डाको 
िलखतबाट �ितवादी देवे�� डंगोल र भाइ िजते�� 
डंगोलको भागमा परकेो भ�ने देिखयो । �ितवादी 
सामाखसुीको घरमा ब�ने कुरालाई उ� घरभाडा 
िहसाब गदा� �वीकार ग�रएको छ । लगनको घरमा 
२०६३ देिख २०७० स�म �.७,४४,०००।- गणना 
ग�रनपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर भएपिन कसलाई के 
कितमा भाडामा लगाएको हो सो नखलेुको र घरभाडा 
कर ितरकेो �माणसमेत पेस भएको नपाइदँा �यायोिचत 
अनमुानको आधारमा घरभाडाको गणना गनु�पन� ह�न 
आयो ।

२३. अब �ितवादीम�येको अनजुबहादरु 
िसंहको नाममा रहेको बा.७ च. ६७५३ को से�ोलेट 
�पाक�  गाडीको हकमा उ� गाडी काका देवे�� 
डंगोलको हो भ�ने �ितवादी अनजुबहादरु िसंहको 
िजिकर रहेको दिेखयो । िमिसल संल�न आरोपप� 
हेदा� अिभयोग दाबी ख�डमा �ितवादी देवे�� डंगोलको 
ज�मा आ�दानी �.८८,८३,०९४।१६ देखाई 
सोम�ये "िनजले गाडी ख�रदमा �.१६,२२,०००।- 
मोटरसाइकल ख�रदमा �.१,०५,०००।-, ज�गा 
ख�रदमा �.१८,१९,७००।- समेत गरी ज�मा 
३५,४६,७००।- खच� तथा लगानी गरकेो देिख�छ " 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट गाडी ख�रदलाई 
वैध �ोतको रकमबाटै ख�रद गरकेो दखेाइएपिछ उ� 
गाडी जफत गनु�पन� भनी माग गन� र जफत गन� िम�ने 
नदेिखदँा सो हकमा िवशेष अदालतको फैसला िमलेको 
देिखएन ।

२४. यसरी सम�मा हेदा� यी �ितवादी 
देवे�� डंगोल काठमाड� महानगरपािलकाको व�र� 
नगर इि�जिनयर पदमा काय�रत रा��सेवक हो र उ� 
पद साव�जिनक दािय�वको पद हो भ�नेमा िववाद 
देिखएन । चेकजाचँ अविधको लामो समय संय�ु 

प�रवारमा रहेको भए पिन संय�ु प�रवार पिन एउटा 
िनि�त तलबमा बा�ँने कम�चारीको प�रवार रहे भएको 
ि�थितमा पैतकृ स�पि�भ�दा तीन सय �ितशतभ�दा 
बढी अचल स�पि� िनजले जोडेको अव�था र 
सोबाहेक पिन करोड�को स�पि� ब�कमा राखेको 
पाइएकोसमेतबाट अघोिषत स�पि� स�ब�धमा 
मािथ पिहलो ��को िन�पण गन� �ममा उि�लिखत 
�माणको �चरुता (Preponderance of evidence) 
को �ि�बाट हेदा� यी �ितवादी देवे�� डंगोलले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसरु गरकैे 
देिखन आयो । िनज �ितवादीले पेस गरकेो स�पि� 
िववरण र बयानमाफ� त पेस गरकेो �प�ीकरणबाट 
सबै स�पि�को �ोतबार े स�त�ु ह�न सिकएन । 
िनजको घोिषत आय�ोतभ�दा अ�वाभािवक�पमा 
अिम�दो स�पि� िनजसगँ रहे भएको पाइयो । अकुत 
स�पि�स�ब�धी म�ुामा �ितवादीको पा�रवा�रक 
प�ृभूिम, �ोत खलेुको र नखलेुको स�पि�समेतलाई 
सम�मा मू�याङ्कन गरी एउटा �यायोिचत अनमुान र 
�याियक िन�कष�मा अदालत प�ुनपुन� ह��छ । िमिसलको 
व�ततु�यसमेत िवपरीत ह�ने, कानूनलाई साथ�कता 
निदने, कसरुलाई बेकसरु कायम ह�ने गरी कानूनको 
�या�या र �योग कदािप ग�रन ु ह�दँैन । यस �ि�बाट 
िमिसलको सम� व�त ु त�यलाई मू�याङ्कन गदा� 
�ितवादी देवे�� डंगोल िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन ।

२५. अब स�ु िवशेष अदालतको फैसला 
िमले निमलेको के रहेछ भ�ने अि�तम ��तफ�  
हेदा�  स�ु िवशेष अदालतबाट यी �ितवादी देवे�� 
डंगोलको हकमा तलब भ�ा, िवदेश �मण, छा�विृ�, 
स�चयकोष सापटी, ज�गा िब��, लिलतपरु िक�ा नं. 
३३० को ज�गा भाडा, सामाखसुीको घर भाडाको 
हकमा गरकेो िहसाब िमलेको देिखयो । लगनको घरको 
हकमा घरभाडाको िहसाब गनु�पन� देिखदँा �यायोिचत 
अनमुानबाट �.२,००,०००।- घरभाडासमेत िहसाब 
गनु�पन�मा सो नगरकेो र अनजुबहादरु िसंहको नाममा 
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रहेको बा.७ च. ६७५३ नं. को से�ोलेट �पाक�  गाडी वैध 
�ोतबाट ख�रद गरकेो भ�ने आरोपप�मा उ�लेख गरी 
अ��यमा जफत गनु�पन� भ�ने दाबी िलएको र सो जफत 
गरकेो िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म िवशेष अदालतको 
िमित २०७१।११।१ को फैसला िमलेको देिखएन । 
उ� फैसला केही उ�टी भई �ितवादी देवे�� डंगोलको 
सगँसाथमा िबगो �.९६,६८,५५४।४६ को �ोत 
नखलेुको स�पि� रहे भएको पाइदँा ��ाचार िनवारण 
ऐन,२०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोिजम 
उ� िबगो जफत भई िनज �ितवादी देवे�� डंगोललाई 
िबगोबमोिजम ज�रवाना र ३ मिहना कैदसमेत ह�ने 
ठहछ�  । अ�यमा वादी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम िवशेष 
अदालतको िमित २०७१।११।१ को फैसला केही 
उ�टी भई यी �ितवादी दवेे�� डंगोलको नाममा 
िबगो �. ९६,६८,५५४।४६ को �ोत नखलेुको 
स�पि� रहे भएको पाइदँा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोिजम उ� 
िबगो जफत भई िनज �ितवादी देवे�� डंगोललाई 
िबगोबमोिजम ज�रवाना र ३ मिहना कैदसमेत ह�ने 
ठहरी फैसला भएकोले िबगो �. ९६,६८,५५४।४६ 
र िबगोबमोिजम �.९६,६८,५५४।४६ ज�रवाना 
ह�ने भएकोले �ितवादी देवे�� डंगोलले अदालतको 
आदेशानसुार िमित २०७०।११।२९ मा र.नं. २०१४ 
बाट �.२५,००,०००।– धरौट राखेको दिेखदँा 
सो धरौट रकमबाट र बाकँ� नपगु रकमको हकमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको च.नं. 
१०६५ िमित २०७०।५।२० को प�बाट �ितवादी 
देवे�� डंगोलको नाउमँा रहेको �लोबल आइएमइ 
ब�कको �. ७५,००,०००।- र अनजुबहादरु िसंहको 
नाउमँा रहेको िसिभल ब�कको �. १,०८,००,०००।- 
समेतको रकम रो�का रािखएको खाताबाट िबगो जफत 

गरी र िबगो बमोिजमको ज�रवानाबापतको रकमसमेत 
कटाई िनजलाई लागेको कैद भ�ुान भएपिछ बाकँ� 
रकम फुकुवा ग�रिदन ु र कैदको हकमा �ितवादी 
बयानको �ममा िवशेष अदालतमा उपि�थत ह�दँा 
िमित २०७०।११।२८ दिेख २०७०।११।२९ स�म 
थनुामा रहेको दिेखदँा उ� थुनामा रहेको िदन १ क�ा 
गरी बाकँ� रहेको २ मिहना २९ िदन �ितवादी देवे�� 
डंगोलको नाउमँा कैदको लगत कसी असलुउपर गनु�  
भनी िनजको �थाई ठेगाना भएको िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ----------------------------------------१
अनजुबहादरु िसंहको नाममा रहेको बा.७ च. ६७५३ नं. 
को से�ोलेट �पाक�  गाडी जफत गरकेो िमलेको नदेिखई 
सो हदस�म िवशेष अदालतको िमित २०७१।११।१ 
को फैसला केही उ�टी भएको ह�दँा जफत भएको 
उ� बा.७ च. ६७५३ नं. को से�ोलेट �पाक�  गाडी 
िनयमानसुार िफता� मा�न आएमा िनजलाई िफता� गनु�  
भनी िनजको �थाई ठेगाना भएको िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ----------------------------------------२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ------------------------------३

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

इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदशे िमित : २०७४।११।२
०७४-WO-००७२

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड�     
महानगरपािलका वडा नं. १० ब�ने अिधव�ा 
जगदीश आचाय�

िव��
िवप�ी : माननीय भूिमसधुार तथा �यव�था म��ी �ी 

गोपाल दिहतसमेत

 § सिंवधान�ारा ��याभूत ग�रएको 
स�पि�स�ब�धी हक नैसिग�क हकको साथै 
कानूनी हकसमेत रहकेोले �य�तो हकको 
उपयोग र �चलन �चिलत कानूनबमोिजम 
एव ं सोको �यव�थाको अधीनमा रहरे 
गन� पाउन े भ�ने हो । यसैले ��येक 
नाग�रकलाई स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन� �यावसाियक लाभ �ा� 
गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
भए पिन यो पूण��पले, �व�छ�द एव ंिवना 
रोकटोकको खुला, �वत�� एव ं िनरपे� 
हक हो भनी भ�न निम�ने । 
 § नेपाल कृिष �धान देश रहकेोले भूिम 

रा�यको मह�वपूण� ��े र �ोत पिन 
हो । सबै �े�मा यसको उपयोग वत�मान र 
भावी पु�ता र रा�यको आव�यकता, िहत 

र सवा�ङ्गीण िवकासलाई समेत �ि�गत 
गरी िववेकस�मत र औिच�यपूण� ढंगले 
गनु�पन� ह��छ । कसैको �यि�गत, सामूिहक 
एव ं�यावसाियक स�ंथाको िहत र �वाथ�मा 
मा� केि��त रहरे िनि�चत नीित एव ं
मापद�डिवना अ�धाधु�ध�पमा रा�यको 
भूिमकाको �योग ह�दँा रा�य र समाजको 
बृह�र िहतमा ग�भीर असर पु�न स�ने । 
 § सिंवधानबमोिजम स�पि�स�ब�धी हक 

सवैंधािनक एव ं मौिलक हक भए पिन 
यसलाई कानूनले तोकेको दायरािभ� रहरे 
रा�यको सवा�ङ्गीण िवकास एवं बृह�र 
साव�जिनक िहतको लािग मा� �योग गन� 
पाइने त�यमा कानूनतः कुनै ि�िवधा रह े
भएको नदेिखने ।

(�करण नं.७)
 § कुनै �यि� वा �यवसायीको �यि�गत 

�वाथ�का लािग नभई सम� देश एवं बृह�र 
साव�जिनक िहतका लािगसमेत बढ्दो 
ख�डीकरणलाई िनय��ण गद� कृिषको 
उ�पादन र उ�पादक�वलाई �यीकरण ह�न 
निदनेतफ�  समयमा नै ग�भीर भई सजग 
रहनु पन� आव�यकता देिखने ।

(�करण नं.८)
 § नपेालको सिंवधानको धारा २५(१) 

ले गरकेो स�पि�स�ब�धी हकलाई 
सिंवधानको धारा ३६ मा �यव�था भएको 
खा�स�ब�धी हकको सापे�तामा पिन 
हनुे�पन� ।
 § उव�र कृिषयो�य भूिमको अ�यािधक 

�यापा�रक, औ�ोिगक एव ं आवासीय 
�योजनका लािग �योग गद� जाने हो 
भने अ�नबालीको खेती गन� जिमनको 
कमी ह�ने ह�दँा सिंवधानले लि�त गरकेो 

�नण�य नं. ९९३३
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खा�स�ब�धी हक सुरि�त रहन स�न े
देिख�न । खेतीयो�य जिमनको वग�करण 
र �े� िनधा�रण गरी �य�तो जिमनलाई 
कृिषस�ब�धी काय�मा मा� समिुचत�पमा 
प�रचालन गरी �यसउपर ह�नस�ने जुनसकैु 
�कारको अित�मण र ख�डीकरणलाई 
रोक� कृिष उ�पादन एवं खेतीका लागी 
छुट्याइएको जिमनबाट अिधकतम 
उ�पादक�व बढाई बढ्दो जनस�ंयाको 
लािग धा�नस�ने खा�ा�नको उ�पादनतफ�  
रा�यले �यान िदनुपन� । 
 § खा�ा�नको अभावमा मािनसको बाँ�न 

पाउने मौिलक हकले साथ�कता पाउन 
स�ैन । तसथ� कृिषयो�य ज�गाको 
आफूखुस �लिटङ एवं िक�ाकाट गन� 
�वृि�लाई िनय��ण गरी �यसको उिचत 
ढंगले �यव�थापन गनु�पन� कुरामा दुइमत 
ह�न नस�न े।

(�करण नं.९)
 § कृिषको उ�पादक�वलाई वृि� गन� एव ं

ज�गाको ख�डीकरणलाई रो�नको लािग 
�ाथिमक�पमा सरकारले कृिषयो�य 
जिमनको िनधा�रण एवं वग�करण गररे 
�यसलाई छुट् याउनु पछ� । �य�तो ज�गालाई 
ख�डीकरण ह�न िदनबाट रो�न ेनीित बनाई 
कृिषमै उपयोग गन� र घडेरीमा प�रणत गन� 
नपाउने गरी ज�गाको च�लाब�दी गनु�पन� ।

(�करण नं.११)
 § रा�यले नाग�रकलाई आ�नो िनजी 

स�पि� �वत���पमा बेचिबखन गन� 
पाउने हकलाई िनय��ण गन� र अक�तफ�  
ितनै नाग�रकबाट अचल स�पि� ख�रद गन� 
�यि�, सघं स�ंथा, फम� एवं क�पनीलाई 
भन े�यही ज�गा �लािनङ र �लिटङ गरी 

िब�� गन� पाउने �यवसायमा भने पूण� 
�व�छ�दता ह�ने गरी नीित तजु�मा गन� पिन 
उपयु� नह�ने ।

(�करण नं.१२)
 § नीित एव ं िनद�शन जारी ह�नभु�दा 

पिहलादेिख नै घर ज�गाको �लािनङ गरी 
िब�� �यवसाय गन� केही सघं, स�ंथा, 
फम� एव ं क�पनीलाई �वीकृित �दान 
ग�रसकेपिछ कानूनी कारण र आधारिबना 
�यसमा पूण�तः रोक लगाउन उिचत ह�न 
स�दैन भने अक�तफ�  �य�ता �यि�, 
सघंस�ंथा, फम� एव ं क�पनीको �यवसाय 
पूण�तः िनि��य ह�न ेगरी कुनै नीित तजु�मा 
गन� पिन उपयु� (Reasonable) ह�ने 
नदेिखने । 
 § रा�यले �यवसायलाई िनषेध एव ंिनय��ण 

गर ेपिन �यस काय�मा ग�रएको लगानीलाई 
उपयोग, �चलन र �यव�थापन गन� 
पाउन ु पन� ह��छ । रा�यले जिहले पिन 
नाग�रकले आ�नो हक अिधकार एव ं
�वत��ता उपभोग गन� स�ब�धमा उपयु� 
(Reasonable) नीित नै अवल�बन एव ं
अङ्गीकार गनु�पन� ।

(�करण नं.१३)
 § कृिषयो�य जिमनबाहके घर घडेरी 

ज�गाको �लािनङ र �लिटङ गरी घर 
ज�गाको कारोबार र आवास िनमा�ण गन� 
अनुमित �ा� गरकेा �यि�, स�ंथा, फम� र 
क�पनीह�ले उ� �यव�था िनरपे� �पमा 
पूण��पले �व�छ�द भएर गन� पाउनु पछ� 
भ�ने मा�यता रा�न नह�ने ।
 § पर�परागत�पमा उपभोग ग�ररहकेा कुलो, 

पानी, िसचाई, घाँस, दाउरा, सडक िनकास 
आिदको सिुवधामा खलल पु�याउने 
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गितिविधह� पिन ह�नुह�दैँन । ज�गाको 
�लािनङ गदा� पिन कृिष �े�को ज�गालाई 
सरं�ण गन� र �यहाकँा रैथाने एवं �थानीय 
वािस�दाको हक अिधकार र सिुवधालाई 
जगेना� एव ं सरं�ण गन� नीितलाई सदा 
अङ्गीकार गरी रहनु पद�छ । घडेरी 
ज�गाको �लािनङ र आवास िनमा�णका 
आयोजनाह� स�चालन गदा� �ाकृितक 
�ोत र स�पदाको सरं�ण गनु�को साथै 
हावा, पानी, �काश आिदको पया��तालाई 
पिन पूवा�धारको �पमा नै �यव�थापन 
गनु�पन� ।

(�करण नं.१४)
 § नाग�रक एवं ज�गाको ख�रद िब�� गन� 

�यि� एवं �यवसायी, फम�, सघं स�ंथा 
क�पनीले ज�गालाई िनजी घर एव ं
आवास, अपाट�मे�ट, सामूिहक आवास 
एव ं�यावसाियक भवनको घडेरीको �पमा 
�लािनङ गदा� ज�गाको भू-वनोट, �कृित 
र �े�अनुसार घडेरी ज�गाको �े�फलको 
िनधा�रण, मापद�डबमोिजमको सडक 
र ढल िनकासको उिचत �यव�थापन, 
सरकारी, ऐलानी, पित� एव ं वन�े�को 
ज�गाको सरं�ण एव ं अनित�मण, 
�थानीय एव ंरैथाने वािस�दाको वास�थान 
एव ं स�पि�स�ब�धी सबै हक अिधकार 
एव ं �वत��ताको सुिनि�तता, ज�गाको 
�लािनङ, सडक िनमा�ण एव ं �यसमा 
उनीह�को सहमित एव ं सहभािगता 
अिनवाय��पमा भएको ह�नुपन� । 
 § घडेरीको �पमा ग�रने ज�गाको 

ख�डीकरणसगँ िनजी घर एवं आवास, 
अपाट�मे�ट, सामूिहक आवास, �यावसाियक 
एव ं औ�ोिगक भवनह�को िनमा�णसमते 

जोिडई सरोकार रहने ह�दँा ितनीह�को 
पिन �यवि�थत बसोबास, ब�ती िवकास 
र सहरीकरण एव ं औ�ोिगक�करणको 
अवधारणासगँ तादा�यता िमलाई �े� 
िव�तार गद� लैजानुपन� ।

(�करण नं.१५)
 § पया�� पूवा�धारिवना भावी पु�तालाई 

असर पन�, �थानीय जनताको सहमित 
एव ंसहभािगता नभएको र �थानीय �े�मा 
वातावरणीय �व�छता एव ं सुर�ाको 
�ि�कोणबाट अनुपयु� ह�ने गरी ज�गाको 
ख�डीकरण गररे िनमा�ण ग�रने आवास, 
आयोजना, �यावसाियक एव ं औ�ोिगक 
सरंचनालाई रा�यको नीितबाट िनषेध 
गनु�पन� ।
 § रा�यको �वीकृितले ब�ने अ�ला भवन, 

अपाट�म�ेट एवं हाउिजङको ज�गाको 
�यूनतम �े�फल एव ं �यसअनुसार 
भवनको उचाईको मापद�डको िनधा�रण, 
िछमेक�को घरको सुर�ाको ��याभूित ह�ने 
�ि�कोणबाट ग�रनु पन� त�यलाई रा�यले 
िबस�नै नह�न े। 
 § मापद�डिभ� रहरे वा बािहर गएर 

िनमा�ण भएका अ�ला भवन, आवास तथा 
ठूला अपाट�मे�टले कुनै पिन �कृितको 
दुघ�टनाबाट िछमेक�को घर ज�गा 
स�पि�लाई असर पु�याएमा �भािवत 
�यि�ले अिनवाय�तः �ितपूित� पाउने नीित 
बनाई काया��वयन ग�रनुपन� ।

(�करण नं.१६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य डा. 
गोकुल�साद बलुा�कोटी र जगदीश आचाय�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा�य उ�व 
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पडुासैनी, खेमराज �वाली र रमा पराजलुी
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६८, अकं १२, िन.नं.८७३१

स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान (२०७२)
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

आदेश
�या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम यसै 
अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ :-

कृिषयो�य ज�गा कुनै पिन �कारले अनमुित 
िलएर वा निलई िक�ाकाट (ख�डीकरण) गरी घडेरीको 
�पमा िब�� िवतरण गन� / गराउन नपाउने, कुनै 
ज�गाधनीले एक आिथ�क वष�मा सिसम िक�ा ज�गा 
एक पटकभ�दा बढी िक�ाकाट गन� नपाउने र िनद�शन 
जारी ह�नभु�दा पिहला �वीकृित िलई ज�गा �लािनङ 
अनमुित �ा� गरी कुनै �यि� / फम� / क�पनीले ५० 
�ितशत ज�गा िब�� ग�रसकेको वा ज�गा �लािनङ 
अनमुितबमोिजम बाटो, सरकारी, साव�जिनक ज�गा 
छु�्याई ख�ुला �े� िनधा�रण गरी �य�तो ज�गा नेपाल 
सरकारका नाममा कायम ग�रसकेको अव�थामा बाकँ� 
ज�गा िब�� िवतरण गन� पाउने भनी िवप�ी भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ी�तरबाट िमित २०७४।४।२६ 
मा िनण�य भएको रहेछ । ज�गा (नापजाचँ) ऐन, 
२०१९ र ज�गा (नापजाचँ) िनयमावली, २०५८ 
को िनयम २० को आधारमा उ� िनण�य भएको 
देिख�छ । उ� िनण�यबाट िनवेदक लगायत आम नेपाली 
नाग�रकह�लाई अ�याय पन� गएको र ��ततु िवषय 
साव�जिनक सरोकारको िवषय भएकोले िवप�ीको काय� 
बदर गरी पाउन यो िनवेदन िलई आएको छु । 

ज�गा (नापजाचँ) ऐन, २०१९ र ऐ को 
िनयमावली, २०५८ अनसुार ��ततु िवषयमा नेपाल 

सरकारको काय��े�िभ�को पन�मा केवल िवप�ी 
माननीय म��ी�यूको एकल िनण�यले अिधकार�े�को 
बिख�लाप गरी भएका कामकारबाही �वतः बदरभागी 
छ । नेपालको सिंवधानको धारा १७ को उपधारा 
(ङ)(च) धारा १८, २५, ३३, ३४, ३६, ३७, ४४ 
लगायतको संवैधािनक हकािधकार र नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ �ारा �द� कानूनी अिधकारसमेतमा 
िवप�ीका एकल िनण�य र प�ाचारले िनवेदकलगायत 
तमाम नाग�रकको हकािधकारमा ग�भीर आघात प�ुन 
गएको छ । िवप�ीको िनण�य एव ंप�ाचारको काया��वयन 
भएको अव�थामा राि��य अथ�त��मा समेत ��य� र 
ठूलो �भाव पन�स�ने भई ठूलो सं�यामा नाग�रकलाई 
असर पन�स�ने ह�दँा िवप�ीको िनण�य एव ंप�ाचारसमेत 
खारजे भागी छ ।

तसथ� उि�लिखत काम कारबाहीबाट देशको 
भू-उपयोग नीितमा ��य� �भाव पन� गएको, िवप�ीका 
काम कारबाहीले िनवेदकको भू-उपयोग गन� र आवास 
�यव�थापन गन� स�मको हकािधकारमा ग�भीर आघात 
प�ुन गएको राि��य अथ�त�� र लगानीकता�, ब�क एवं 
�यि�को ��य� लगानीमा ठूलो असर पन� टड्कारो 
अव�था िव�मान रहेको स�बि�धत िनकायबाट 
अनमुित िलई ज�गा �लािनङ, �लािनङ (ख�डीकरण)
समेतका काय�ह� गन� पाइरहेको अव�थामा आ�नो 
अिधकार�े�भ�दा बािहर गएर िवप�ी म��ी�यूबाट 
भएको िमित २०७४।४।२६ को एकल िनण�य र सोको 
आधारमा िवप�ीबाट भएको िमित २०७४।४।२७ को 
च.नं २४४ को िनद�शन प�ाचारसमेतका काम कारबाही 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी सािबकबमोिजम 
देशको भू-उपयोग नीितबमोिजम गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेशसिहतको 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ मगाउनू । 
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साथै, अ�त�रम आदशेका हकमा िवचार गदा�, भूिमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभागको िमित २०७४।४।२७ 
को म��ी�तरीय िनण�यको िनद�शन बुदँा १ र २ को  
(ख) र (ग) मा उि�लिखत �यव�था सिंवधानको 
धारा २५ को स�पि�को हकस�ब�धी �यव�थामा 
�ितकूल असर पन� भई सो धारा २५ को उपधारा ४ 
बमोिजमको कानून नै िनमा�ण नभइसकेको अव�थामा 
�य�तो प�रप� �थम�ि�मै िमलेको नदेिखदँा सिुवधा र 
स�तलुनको �ि�कोणबाट हेदा� ��तुत म�ुाको अि�तम 
टंुगो नला�दास�म सो िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ु
भनी अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ भ�नेसमेतको 
यस अदालतको िमित २०७४।४।३१ को आदेश ।

यस अदालतबाट िमित २०७४।५।१ मा 
अ�त�रम आदेश भएकोमा िमित २०७४।४।३१ 
उ�लेख भएकोले टाइपमा भएको भूल संशोधन गरी 
२०७४।५।१ कायम ग�रपाउ ँभनी िनवेदकको तफ� बाट 
परकेो िनवेदन ।

आदेशको अि�तम हरफमा िमित 
२०७४।५।१।१ ह�नुपन�मा िमित २०७४ साल साउन 
३१ गते रोज ३ भएकोले िमित २०७४ साल भा� १ 
गते रोज ५ कायम गरी �िुट संशोधन ग�रिदएको छ 
भ�नेसमेतको यस अदालतको िमित २०७४।५।५ को 
आदेश ।

�रट िनवेदकले उठाएका िवषयह�   
आधारहीन, त�यहीन, कपोलकि�पत र िबना �माणको 
ह�दँा यस अदालतबाट िमित २०७४।५।१ मा जारी 
भएको अ�त�रम आदशे खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालय, 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभाग, भूिमसधुार तथा 
�यव�थापनको िवभागको माननीय म��ी र नापी 
िवभागको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो छु�ाछु�ै 
िनवेदनप� ।

नेपालको सिंवधानको धारा २५(४), धारा 
३६(१), धारा ५१(ङ) (३)समेत बमोिजम िकसानको 

िहत संर�ण स�बध�न गद� कृिषको उ�पादक�व 
बढाउन, भू-उपयोग नीितको अवल�बन गरी कृिषको 
�यावसाियकरण, औ�ोिगकरण, िविविधकरण 
र आधिुनक�करण गन�समेतको �यव�था रहेको 
सोहीबमोिजम माननीय म��ी�तरबाट िनण�य भई 
काया��वयनको लािग पठाइएको िमित २०७४।४।२६ 
मा ग�रएको िनण�य केबल कृिषयो�य ज�गालाई 
जथाभावी िक�ाकाट गरी अ�यवि�थत ब�ती बसा�ने 
ि�याकलापलाई मा� िनय��ण गरी �यवि�थत गन� 
खोिजएको हो । सो िनण�यले कुनैपिन ज�गाधनी 
िकसानह�को स�पि�मािथको संवैधािनक एव ंकानूनी 
हक हनन भएको छैन । �यापक राि��य िहतको लािग 
िनण�य ग�रएको हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
५१ज र भूिमस�ब�धी िनयमह� २०२१ को िनयम ३९ड 
र ३९थ समेतमा भूिमको उ�पादन र उ�पादक�व विृ� 
गन�को लािग ज�गाको ख�डीकरण िनय��ण गन�स�ने 
�यव�था रहेको साथै सोही ऐनको ��तावनाको मम�मा 
जारी गरकेो िनद�शन कानूनस�मत छ । साव�जिनक 
िहतको लािगसमेत बढ्दो ख�डीकरणलाई िनय��ण 
गद� उ�पादक�व विृ� गन� अित आव�यक देिखएकोले 
नेपाल सरकार माननीय म��ी�तरबाट िनद�शन जारी 
गरीएको हो । नाग�रकह�का आवास, �व�छ हावा, 
�काशलगायतका वातावरणीय सिुवधा उपभोग 
गन� पाउने अिधकारलाई वि�चत गन� गरी जनुसकैु 
ि�याकलाप गनु�  वा गन� िदन ु �याियक ह�न नस�ने 
(ने.का.प. २०६८ अंक १२ िनण�य नं. ८७३१) भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएकोले सोसमेतको आधारमा 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे भागी छ भ�नेसमेत 
�यहोराको नेपाल सरकार भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभाग र सोही िमलानको नेपाल सरकार नापी िवभाग, 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयका माननीय म��ी 
र भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको तफ� बाट पेस 
भएको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेशानसुार ०७४-AP-
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००८३ को अवहेलना म�ुाको िमिसलसाथै पेस भएको 
रहेछ ।

��ततु म�ुाको िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ प�रसकेको दिेखएको र िनवेदन एवम् िलिखत 
जवाफमा उठाइएको िवषय रा�यको बहृ�र नीित र 
िहत, नाग�रकको जीवनको हक, स�पि�को हक, खा� 
स��भतुाको हकसमेतसगँ जोिडएकोले एक मिहनािभ� 
पेसी तोक� अि�तम सनुवुाइको लािग पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।८।३ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य डा.गोकुल�साद 
बलुा�कोटी र �ी जगदीश आचाय�ले भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयका माननीय म��ी�तरको िमित 
२०७४।४।२६ को िनण�यले िक�ाकाट गरी ज�गा 
बेचिबखन गन� रोकेको छ । नेपालको संिवधानको धारा 
२५(१) �ारा ��येक नेपाली नाग�रकलाई कानूनको 
अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन 
गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को 
अ�य कारोबार गन� हकको ��याभूित ग�रएको छ । 
म��ी�तरबाट भएको िमित २०७४।४।२६ को िनण�यले 
संिवधान�ारा ��याभूत उ� हक कुि�ठत ह�न पगेुको 
छ । संिवधानको धारा ५१(ङ)(३) कानून होइन, नीित 
हो । नीितलाई काया��वयनमा �याउन कानून चािह�छ । 
संिवधानको यस २५(४) अनसुार पिन रा�यले कानून 
बनाएर मा� भूिमसधुार, �यव�थापन र िनयमन गन� 
स�ने हो । म��ीको एकल िनण�य नेपाल सरकारको 
िनण�य होइन । तसथ� भूिमसधुार म��ीबाट भएको 
िनण�य �े�ािधकारिवहीन छ । स�पि�स�ब�धी हकको 
�ितकूल िनण�य भएको �थम�ि� भई देिखएकोले 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । तसथ� 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस 
गनु�भयो ।

िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�था 

म��ालयसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा�य �ी उ�व पडुासैनी, खेमराज 
�वाली र रमा पराजलुीले ज�गा आफूखसु �लिटङ गरी 
िक�ाकाट गन� �विृ�लाई रोिकन ुपन� कुरामा दइुमत 
ह�न स�ैन । िमित २०६४।४।२६ को िनण�य यसैको 
प�रणाम हो । भूिमको उिचत �यव�थापन र िनयमन 
गन� नेपालको संिवधानको धारा २५(४), भूिमसधुार 
ऐन, २०२१ को दफा ५१ज लगायतका कानूनले माग� 
�श�त गरकैे छ । यस अदालतबाट ने.का.प.२०६८, 
अंक १२ िनण�य नं. ८७३१ मा �कािशत फैसलाले 
िदएको माग�दश�नअनसुार भू-उपयोग नीित, २०७२ 
तजु�मा भइसकेको छ । सो नीितको नीित ५, रणनीित 
४ मा भएको �यव�थाबमोिजम नै म��ालयको 
म��ी�तरबाट िनण�य भएको अव�था छ । आ�नो 
म��ालयसगँ स�बि�धत िवषयमा म��ीबाट भएको 
िनण�यलाई �े�ािधकारिवहीन भ�न िम�दैन । तसथ� �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहस िजिकर सनुी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? सोही िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ीबाट कृिषयो�य जिमन अनमुित िलई 
वा निलई ख�डीकरण (िक�ाकाट) गन�, कुनै सिसम 
ज�गा एकवष�मा १ पटकभ�दा बढी पटक िक�ाकाट 
गन� नपाउनेलगायतका ज�गा �लिटङ र बेचिबखनसगँ 
स�बि�धत िवषयमा रोक लगाउने गरी िमित 
२०७४।४।२६ मा िनण�य गरी काया��वयनका लािग 
नेपाल भरका मालपोत काया�लयमा प�ाचार भएको 
रहेछ । उ� म��ी�तरको काय� �े�ािधकारिवहीन, 
नेपालको संिवधानको धारा १७, १८, २५, ३३, 
३७ तथा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ङ, 
५१च, ५१ज समेतको �ितकूल छ । तसथ� उ� 
िनण�य र प�ाचार उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
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सािबकबमोिजम देशको भू-उपयोग नीितबमोिजम 
गनु�  गराउन ु भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दाबी दिेखयो । भूिमको उ�पादन र 
उ�पादक�व विृ� गन�को लािग ज�गाको ख�डीकरण 
िनय��ण गन� असल िनयतका साथ �चिलत कानून 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को ��तावनाको मम�, 
दफा ५१ज, भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ को 
िनयम ३९ङ र ३९च समेतको अधीनमा रही तथा 
सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अंक १२ 
िनण�य नं. ८७३१ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा भए गरकेा कामकारबाही कानूनस�मत 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ �यहोरा रहेछ । उपयु�� त�य रहेको 
��ततु �रट िनवेदनमा कृिषयो�य जिमनको ख�डीकरण 
(िक�ाकाट) गरी घडेरीको �पमा िब�� िवतरण गन� 
रोक लगाउने उ�े�यले नेपाल सरकार भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय (माननीय म��ी�तर) बाट िमित 
२०७४।४।२६ मा भएको िनण�यबाट जारी ग�रएको 
देहायको िनद�शन काया��वयनमा आएको त�यमा 
िववाद रहेन । 

(१) ज�गा �लिटङ गन� �यि�, फम�, सं�था वा 
क�पनीले स�बि�धत िनकायबाट अनमुित 
िलएर वा निलइकन कृिषयो�य ज�गा कुनै 
पिन �कारले ख�डीकरण (िक�ाकाट) गरी 
घडेरीको �पमा िब�� िवतरण गन� / गराउन 
पाउने छैन् ।

(२) बदुा नं. १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन
(क) सगोलका अिंशयारह�बीच �चिलत 

कानूनबमोिजम अशंब�डा ह�दँा र 
अदालतको फैसलाबमोिजम िक�ाकाट 
गन� बाधा पन� छैन । 

(ख) कुनै ससीम िक�ा ज�गाधनीले एक 
आिथ�क वष�मा एक पटकभ�दा बढी 

िक�ाकाट गरी िब�� / िवतरण गन� 
पाउने छैन् । 

(ग) यो िनद�शन जारी ह�नभु�दा पिहले 
स�बि�धत िनकायको �वीकृित िलई 
ज�गा �लािनङ अनमुित �ा� गरकेो 
�यि�, फम�, सं�था वा क�पनीले ज�गा 
�लािनङ गरी ५०% वा सोभ�दा बढी 
�े�फल िब�� / िवतरण ग�रसकेको रहेछ 
भने वा ज�गा �लािनङ अनमुितबमोिजम 
बाटो, सरकारी, साव�जिनक ज�गा 
छुट्याई खलुा �े� िनधा�रण गरी �य�तो 
ज�गा नेपाल सरकारको नाममा कायम 
ग�रसकेको रहेछ भनी बाकँ� ज�गा 
िक�ाकाट गरी िब�� िवतरण गन� बाधा 
पन� छैन । तर ज�गा �लािनङ अनमुित 
निलने �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीको 
हकमा यो �यव�था लागू ह�ने छैन ।

(घ) यो िनद�शन काया��वयन गन� �योजनको 
लािग “कृिषयो�य जिमन” भ�नाले ज�गा 
(नापजाचँ) ऐन, २०१९ बमोिजम 
पनुः नापजाचँ भएको �े�मा ज�गा 
(नापजाचँ) िनयमावली, २०५८ को 
िनयम २० बमोिजम कृिष �े� उ�लेख 
भएको ज�गाह� पनुः नापजाचँ ह�न 
बाकँ� रहेको �े�मा सािबकमा नापजाचँ 
ह�दँा िफ�डबकु तथा �े�ता पजुा�मा 
धनहरतफ�  अ�बल, दोयम, िसम र भीर 
पाखोतफ�  अ�बल र दोयम कायम रहेका 
ज�गाह� स�झनपुछ�  ।

३. म��ी�तरीय उपयु�� िनण�यबमोिजमको 
िनद�शनले सािबकबमोिजम िनवेदकलगायतका 
आम नाग�रकले आफूले इ�छा गरअेनसुार ज�गाको 
िक�ाकाट र �लिटङअनसुार घर, ज�गा, घडेरी िब�� 
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िवतरण एवं ख�रद गन�लाई िनय��ण ह�नकुो अलावा 
आम नाग�रकले ज�गा ख�रद िब�� गन� पाउने, भू-
उपयोग गन� र आवास �यव�थापन गन�स�मको हक 
अिधकारमा ग�भीर आघात प�ुनकुो साथै एक सामा�य 
नाग�रकले घडेरी ख�रद गरी आवास बनाई ब�न 
पाउने आवासको हक भूिमसगँ स�बि�धत तमाम 
पेसा, रोजगार, �यवसाय, ब�ती िवकास, �यवि�थत 
शहरीकरण, सामूिहक आवास, प�रयोजना ज�ता हक 
अिधकारका काय�मा रोक लगाइएको भ�ने िनवेदकको 
दाबी रहेको छ । 

४. िनवेदकको िजिकर मूलतः नेपालको 
संिवधानको धारा २५(१) �ारा ��याभूत ग�रएको 
स�पि�स�ब�धी हकसगँ स�बि�धत ह�दँा िनवेदकको 
दाबी संिवधान एवं कानूनस�मत भए नभएको िन�कष�मा 
प�ुन सव��थम स�पि�स�ब�धी संवैधािनक एवं कानूनी 
हकको �यव�था र ज�गालाई ख�डीकरण ह�नबाट 
रो�ने, ज�गाको च�लाब�दी गन�, भवन र आवासह� 
िनमा�ण गन�, उ�पादक�व बढाउने, ज�गाको वग�करण र 
�े�लाई िनधा�रण गन� स�दभ�मा रहेका संवैधािनक एव ं
कानूनी �यव�थाका साथै सरकारको नीितलाई हेनु�पन� 
ह��छ । 

५. नेपालको संिवधानको धारा २५(१) 
मा “��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही 
स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, 
�यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक ह�नेछ ।” भनी स�पि�स�ब�धी 
हकको �यव�था गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी सिंवधानको 
सोही धारा २५ को उपधारा (४) ले भूिमको उ�पादन 
र उ�पादक�व वृि� गन� कृिषको आधुिनक�करण 
र �यावसाियकरण, वातावरण सरं�ण, �यवि�थत 
आवास तथा शहरी िवकास गन� �योजनका लािग 
रा�यले कानूनबमोिजम भूिमसुधार, �यव�थापन 
र िनयमन गन� बाधा पन� छैन भ�ने �यव�था 
रहकेो पाइयो । धारा ३६ मा ��येक नाग�रकलाई 

खा�स�ब�धी हक, खा�व�तुको अभावमा 
जीवन जोिखममा पन� अव�थाबाट सरुि�त ह�ने 
हक र कानूनबमोिजम खा� स��भुताको हकको 
��याभूित ग�रएको छ । यसै गरी सिंवधानको धारा 
५१ (ङ)(२) मा “ज�गाको च�लाब�दी गरी उ�पादन 
र उ�पादक�व वृि� गन� भ�ने र ऐ. (३) मा रा�यले 
िकसानको हकिहत सरं�ण सवंध�न गद� कृिषको 
उ�पादन र उ�पादक�व बढाउन भूउपयोग नीितको 
अवल�बन गरी भूिमको �यव�थापन र कृिषको 
�यावसाियकरण, औ�ोिगक�करण, िविविधकरण 
र आधुिनक�करण गन� नीित अवल�बन गन� भ�ने 
उ�लेख छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ज 
मा “ज�गाको उ�पादक�व वृि� गन�को लािग नेपाल 
सरकारले तोिकएबमोिजम ज�गाको ख�डीकरण 
िनय��ण तथा च�लाब�दी गन�स�ब�धी काय��म 
स�चालन गन� स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । भू-उपयोग नीित, २०७२, नेपाल 
सरकार मि��प�रषद्बाट �वीकृत भई लागू भइसकेको 
देिख�छ । उ� नीितको नीित १ मा रा��को सम� 
भूिमलाई आधारभूत �पमा िविभ�न भू-उपयोगका 
�े�ह� (Land use zone) मा ज�तै, कृिष 
आवासीय, �यावसाियक, औ�ोिगक, खानी तथा 
खिनज, वन आिद �े� तोक� आव�यकताअनुसार 
अ�य �े�समते तो�न सिकने गरी हाल १० �े�मा 
मा� वग�करण ग�रएको छ । �यसैगरी नीित ५ मा 
“कृिषयो�य भूिमको गैरकृिष �योग कृिष भूिमलाई 
बाझँो रा�ने �वृि� र अिनयि��त ख�डीकरणलाई 
िन��सािहत गद� कृिषयो�य भूिमको समिुचत उपयोग 
एवम ्सरं�ण सिुनि�त ग�रने छ” भ�ने उ�लेख गद� 
सोही नीितको रणिनित ४ मा “िनधा��रत भूउपयोग 
�े�को आधारमा ज�गाको �यूनतम �े�फल तोक� 
सोभ�दा सानो टु�ामा ज�गाको ख�डीकरण गन� 
नपाउन े �यव�था ग�रनछे” भ�ने �यव�था गरकेो 
देिखयो ।
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६. नेपाल कृिष �धान देश भनी िचिनए पिन 
िवगत दईु दशकदेिख कृिषयो�य जिमन �लिटङ गरी 
घडेरीमा ख�डीकरण भइरहेको त�यबाट हामी जानकार 
छ� । एकातफ�  राजधानी, सदरमकुाम एव ं शहरसगँ 
जोिडएका �े�का व�रप�रका ज�गामा अ�यवि�थत 
बसोबास एवं शहर िव�तारीकरण भइरहेको छ भने 
अक�तफ�  यातायात, टेिलफोन, पानी एव ं िबजलुीको 
सिुवधा भएका राजमाग� एवं सदर मकुामको सडकमा 
जोिडएका एव ं जोिडने स�भावना भएका �य�ता 
ज�गाह� �मशः ख�डीकरण भइरहेका छन् । ज�गाको 
�लािनङ गररे घडेरीको �पमा िवकिसत गन� कुनै �प� 
िनयम एवं नीित छैन ।

७. नेपालको सिंवधानको धारा २५(१) ले 
स�पि�स�ब�धी हकको �योग कानूनबमोिजम मा� 
गन� पाउने कुरा सिुनि�चत गर ेपिन नेपाल कृिष �धान 
देश रहेकोले भूिम रा�यको मह�वपूण� �े� एवं �ोत 
हो । िनवेदकले दाबी गरकेो संिवधान�ारा ��याभूत 
ग�रएको स�पि�स�ब�धी हक नैसिग�क हकको साथै 
कानूनी हकसमेत रहेकोले �य�तो हकको उपयोग र 
�चलन �चिलत कानूनबमोिजम एवं सोको �यव�थाको 
अधीनमा रहेर गन� पाउने भ�ने हो । यसैले ��येक 
नाग�रकलाई स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन 
गन� �यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक भए पिन यो पूण��पले, �व�छ�द 
एवं िवना रोकटोकको खलुा, �वत�� एवं िनरपे� 
हक हो भनी भ�न िम�दनै । नेपाल कृिष �धान देश 
रहेकोले भूिम रा�यको मह�वपूण� �े� र �ोत पिन 
हो । सबै �े�मा यसको उपयोग वत�मान र भावी प�ुता र 
रा�यको आव�यकता, िहत र सवा�ङ्गीण िवकासलाई 
समेत �ि�गत गरी िववेकस�मत र औिच�यपूण� 
ढंगले गनु�पन� ह��छ । कसैको �यि�गत, सामूिहक एव ं
�यावसाियक सं�थाको िहत र �वाथ�मा मा� केि��त 
रहेर िनि�चत नीित एव ं मापद�डिवना अ�धाध�ुध 
�पमा रा�यको भूिमको �योग ह�दँा रा�य र समाजको 

बहृ�र िहतमा ग�भीर असर प�ुन स�दछ । �यसकारण 
सिंवधानबमोिजम स�पि�स�ब�धी हक सवंैधािनक 
एवं मौिलक हक भए पिन यसलाई कानूनले तोकेको 
दायरािभ� रहेर रा�यको सवा�ङ्गीण िवकास एव ंबहृ�र 
साव�जिनक िहतको लािग मा� �योग गन� पाइने त�यमा 
कानूनतः कुनै ि�िवधा रहे भएको देिख�न ।

८. ज�गा �लिटङ गन� �यि�, फम� / सं�था 
वा क�पनीले कृिषयो�य जिमनलाई कृिषस�ब�धी 
काय�मा �योग नगरी ती ज�गामा बाटोको िनकास बनाई 
घडेरीमा प�रणत गरी कृिषयो�य जिमनको �यापक 
�पमा द�ुपयोग भएको कारणले भूिमको उ�पादन र 
उ�पादक�व विृ�मा ग�भीर असर परकेो ह�दँा खेतीयो�य 
जिमनसमेतलाई यसरी िनर�तर�पमा ख�डीकरण 
गद� जान िदई त�काल कुनै िनय��ण नगन� हो भने 
काला�तरमा कृिष�धान देशको नामले प�रिचत हा�ो 
देशमा खेतीयो�य भूिमकै अभाव ह�नस�ने ग�भीर 
अव�था देिखएकोले कुनै �यि� वा �यवसायीको 
�यि�गत �वाथ�का लािग नभई सम� देश एवं बहृ�र 
साव�जिनक िहतका लािगसमेत बढ्दो ख�डीकरणलाई 
िनय��ण गद� कृिषको उ�पादन र उ�पादक�वलाई 
�यीकरण ह�न निदनेतफ�  समयमा नै ग�भीर भई सजग 
रहन ुपन� आव�यकता देिखन आएको छ । 

९. नेपालको संिवधानको धारा २५(१) ले 
गरकेो स�पि�स�ब�धी हकलाई सिंवधानको धारा ३६ 
मा �यव�था भएको खा�स�ब�धी हकको सापे�तामा 
पिन हेनु�पन� ह��छ । खा� एवं कृिष उ�पादनमा आ�मिनभ�र 
नभएको हा�ो मलुकुमा वष�नी खा�ा�न आयात 
ग�रने भए पिन खा�ा�नमा भइरहेको परिनभ�रतालाई 
बढ्न िदन ु ह�दैँन । उव�र कृिषयो�य भूिमको अ�यिधक 
�यापा�रक, औ�ोिगक एवं आवासीय �योजनका लािग 
�योग गद� जाने हो भने अ�नबालीको खेती गन� जिमनको 
कमी ह�ने ह�दँा संिवधानले लि�त गरकेो खा�स�ब�धी 
हक सरुि�त रहन स�ने देिख�न । खेतीयो�य जिमनको 
वग�करण र �े� िनधा�रण गरी �य�तो जिमनलाई 
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कृिषस�ब�धी काय�मा मा� समिुचत �पमा प�रचालन 
गरी �यसउपर ह�नस�ने जनुसकैु �कारको अित�मण र 
ख�डीकरणलाई रोक� कृिष उ�पादन एवं खेतीका लािग 
छुट्याइएको जिमनबाट अिधकतम उ�पादक�व बढाई 
बढ्दो जनसं�याको लािग धा�न स�ने खा�ा�नको 
उ�पादनतफ�  रा�यले �यान िदन ुपद�छ । खा�ा�नको 
अभावमा मािनसको बा�ँन पाउने मौिलक हकले 
साथ�कता पाउन स�ैन । तसथ� कृिषयो�य ज�गाको 
आफूखसु �लिटङ एवं िक�ाकाट गन� �विृ�लाई 
िनय��ण गरी �यसको उिचत ढंगले �यव�थापन गनु�पन� 
कुरामा दइुमत ह�न स�दनै । िमित २०७४।४।२६ मा 
भएको उपयु�� िनण�यमा व�ततुः खा� सरु�ा र खा� 
स��भतुाको संवैधािनक ��याभूितलाई सिुनि�चत 
गन� कृिषयो�य जिमनमािथको बढ्दो ख�डीकरण र 
अ�यवि�थत बसोबासलाई िनय��ण गद� उ�पादक�व 
विृ� गन�को लािग ज�गा �लिटङ गन� �यि�, फम�, 
सं�था वा क�पनीले स�बि�धत िनकायबाट अनमुित 
िलएर वा निलइकन, कृिषयो�य ज�गा कुनै पिन �कारले 
ख�डीकरण (िक�ाकाट) गरी घडेरीको �पमा िब�� 
िवतरण गन� / गराउन रोक लगाइएको देिख�छ । 

१०. िवप�ीह�ले यस अदालतबाट ने.का.प. 
२०६८ अंक १२ िनण�य नं. ८७३१ मा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भनी िलिखत जवाफ पेस गरकेो देिख�छ । 
उ� �रट िनवेदनउपरको कारबाहीमा यस अदालतबाट 
“�यि�को �यावसाियक अिधकारको सरं�ण 
गन� नाममा खेतीयो�य जिमन ख�डीकरण गन�, 
असीिमत भौितक िनमा�ण गन�, �य�तो जिमनमा 
िबना कुनै योजना तथा �प� नीित नभई जिमनको 
�लिटङ गन�, ठूलाठूला आयोजनाह� स�चालन गन� 
पाउने तथा �य�ता गितिविधह�बाट पर�परागत 
�पमा बसोबास ग�ररहकेा नाग�रकह�का आवास, 
�व�छ हावा, �काशलगायतका वातावरणीय सुिवधा 
उपभोग गन� पाउने अिधकारलाई वि�चत गन� गरी 

जुनसुकै ि�याकलाप गनु� वा गन� िदनु �याियक ह�न 
नस�ने” भ�ने िस�ा�त �ितपादन गद� भू-उपयोग 
नीित एवम् �यससगँ स�बि�धत कानून बनाई लागू गन� 
वा�छनीय दिेखएको भनी नेपाल सरकारका नाममा 
त�स�ब�धी िविवध नीित र कानूनको �यव�था गन� 
िनद�शना�मक आदशे जारी भएकोसमेत पाइ�छ । उ� 
आदशे जारी भएप�चात् नेपाल सरकारबाट भू-उपयोग 
नीित, २०७२ स�म जारी भएको अव�था रहेको छ 
। सो नीितअनसुार कृिष, आवास, �यावसाियक, 
औ�ोिगक, वन आिद �े�मा आव�यक�य कानूनह� 
हालस�म पिन तजु�मा गरी लागू गन� सकेको पाइएन 
। कृिषयो�य जिमनको वग�करण एवं �े� िनधा�रण 
गन� र आवास �योजनको लागी भनी ज�गाको बढ्दो 
ख�डीकरण रोक� �यसलाई िनयि��त�पले �यव�था 
गन� पिन भू-उपयोगस�ब�धी कानून ब�न अित आव�यक 
छ । भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयका माननीय 
म��ीसमेतबाट अ�त�रम आदेश खारजे ग�रपाउ ँभनी 
िदएको िनवेदनमा भू-उपयोग िवधेयकको स�ब�धमा 
कानून �याय तथा संसदीय मािमला म��ालय र 
नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट सै�ाि�तक सहमित 
िलई सिकएको र यस म��ालयबाट तयार भइरहेको 
भू-उपयोग िवधेयकको म�यौदा िनकट भिव�यमा 
नै  सहमितको लािग उ� म��ालयमा पठाउने 
�ि�यामा रहेको र सहमित �ा� भएपिछ नेपाल 
सरकार मि��प�रषदम्ाफ� त �यव�थािपका संसदमा 
िवधेयक पेस ग�रने भनी उ�लेख गरकेो देिखएबाट भू-
उपयोगस�ब�धी कानून ज�री भएपिन हालस�म बनी 
सकेको देिखदैँन ।

११. उपयु�� प�ृभूिममा िनवेदकले दाबी 
िलएको एवं म��ी�तरीय िनण�यको िनद�शनको बुदँा नं. 
१ मा उ�लेख भएको “अनुमित िलएर वा निलइकन 
कृिषयो�य ज�गा कुनै पिन �कारले ख�डीकरण 
(िक�ाकाट) गरी घडेरीको �पमा िब�� िवतरण 
गराउन पाउने छैन” भ�ने �यव�थाको स�ब�धमा िवचार 
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गदा�, नेपालको संिवधानको धारा २५ ले नाग�रकलाई 
स�पि�को हक �दान गरकेो र साथसाथै कृिष र 
भूिमस�ब�धी �यव�था र नीितको स�ब�धमा पिन �प� 
�यव�था गरकेो छ । जसअ�तग�त संिवधानको धारा 
२५(४) ले भूिमको उ�पादन र उ�पादक�व विृ� गन�, 
कृिषको आधिुनक�रण र �यावसाियकरण, वातावरण 
संर�ण, �यवि�थत आवाश तथा शहरी िवकास गन� 
�योजनको लािग रा�यले कानूनबमोिजम भूिम सधुार 
�यव�थापन र िनयमन गन�स�ने अव�थालाई पिन 
�प� पारकेो छ भने धारा ५१(च) को रा�यको नीितमा 
ज�गाको च�लाब�दी गरी उ�पादन र उ�पादक�व 
विृ� गन�, कृिषको उ�पादन र उ�पादक�व बढाउन भू-
उपयोग नीितको अवल�बन गरी भूिमको �यव�थापन 
र कृिषको �यावसाियकरण, औ�ोिगक�करणबाट 
िविवधीकरण र आधिुनक�करण गन�को अित�र� 
भूिमको उ�पादनशीलता र �कृित तथा वातावरणीय 
स�तलुनलाई पिन कायम रा�दै �यसको समिुचत 
उपभोग गन� भ�ने रहेको छ । यसैगरी भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा ५१(ज) मा ज�गाको उ�पादक�व 
विृ� गन� ज�गाको ख�डीकरणलाई िनय��ण तथा 
च�लाब�दी गन� नीित अपनाउन ु पन� भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । यसको लािग नै सरकारले ��ततु नीित 
�याएको र कृिषयो�य जिमनको �पमा िनद�शनको बुदँा 
नं. (१) ले ज�गा नाप जाचँ  िनयमावली, २०५८ को 
िनयम २० बमोिजम िफ�ड बकु तथा �े�ता पजुा�मा 
धनहरतफ�  अ�बल, दोयम, िसम र भीरपाखोतफ�  
अ�बल, दोयम कायम रहेका ज�गाह�लाई समेटेको 
छ । �ायस �े�ता पजुा�मा सबै ज�गाको �कृितमा 
अ�बल, दोयम, िसम र िभर उ�लेख ह�ने भए पिन 
�यसबाट कृिषयो�य र बसोबास एवं घडेरीका ज�गा 
भनी छु��एको ह�दँैन । सदरमकुाम र सोबाहेक ब�ती 
बढेको र सबै सिुवधा भएको िवकासो�मखु गाउ ँ एव ं
नगरका �थानमा केही सीिमत ज�गाबाहेक कानूनी 
�पमा �ायसः सबै ज�गालाई कृिषयो�य जिमनको 

�पमा नै �यवहार ग�रए पिन घडेरी एव बसोबासको 
�पमा पिन ितनै ज�गा �योग ग�रएका छन् । मूलतः 
कृिषयो�य ज�गाको उ�पादक�वमा विृ� गन�को लािग 
कृिषमा आधिुनक�करण र �यावसाियकरण गन� ज�री 
त छँदछै, �यसको साथै ज�गाको ख�डीकरणलाई 
िनय��ण एवं च�लाब�दी गन� अित ज�री रहेको देिखन 
आउछँ । यसको लािग भू-उपयोग नीितको नै आव�यक 
पन� ह�दँा सो नीित, २०७२ समेत लागू भइसकेको 
अव�था छ । उ� नीितको नीित नं. ५ मा अिनयि��त 
ख�डीकरणलाई िन��सािहत ग�रने र कृिषयो�य 
जिमनको समिुचत उपयोग एवं सरं�ण सुिनि�त 
ग�रन ेर साथै सो नीितको रणनीित ४ मा ज�गाको 
�यूनतम �े�फल तोक� सोभ�दा सानो टु�ामा 
ज�गाको ख�डीकरण गन� नपाउने �यव�था ग�रने 
भ�ने उ�लेख गरकेो छ । उपयु�� सवंैधािनक, कानूनी एवं 
नीितगत �यव�था हेदा�, कृिषमा उ�पादक�वलाई विृ� 
गन� मूलतः ज�गाको ख�डीकरणलाई नै िन��सािहत 
पान� र िनय��ण नै गन� भ�ने रहेको छ । कृिषको 
उ�पादक�वलाई विृ� गन� एवं ज�गाको ख�डीकरणलाई 
रो�नको लािग �ाथिमक�पमा सरकारले कृिषयो�य 
जिमनको िनधा�रण एवं वग�करण गररे �यसलाई 
छुट् याउन ु पछ�  । �य�तो ज�गालाई ख�डीकरण ह�न 
िदनबाट रो�ने नीित बनाई कृिषमै उपयोग गन� र 
घडेरीमा प�रणत गन� नपाउने गरी ज�गाको च�लाब�दी 
गनु�पछ�  । नेपालमा हालस�म कृिषयो�य जिमन, बसोबास 
तथा शहरी िवकास एवं औ�ोिगक �े�को लािग भनी 
अलगअलग ज�गाको वग�करण एवं �े� िनधा�रण गरकेो 
छैन । कृिषयो�य जिमन िनधा�रण नगरसे�म भू-उपयोग 
नीित, कृिषमा आधिुनक�करण एवं �यावसाियकरणको 
साथै उ�पादक�वमा विृ� र वातावरणीय स�तलुन 
ह�नै स�दैन । यसै कारणले गदा� कृिषयो�य जिमनको 
पिन ख�डीकरण भएर अ�यवि�थत बसोबास र 
शहरीकरणमा विृ� भइरहेको छ । यसले गदा� कृिषयो�य 
जिमन पिन शहरीकरणको पूवा��यासमा बाझँो रिहरहेको 
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अव�था छ । अतः जिमनको अ�यवि�थत एव ं
अिनयि��त ख�डीकरणलाई रोक� कृिषयो�य जिमनको 
वग�करण िनधा�रण एव ं�यव�थापन गन� स�त ज�री 
भइसकेको छ । भू-उपयोग नीित, २०७२ ले �यसबार े
नीितगत�पमा केही �यव�था गर ेपिन काया��वयनमा 
आइसकेको अव�था भने देिखएको छैन । �यसको 
लािग सरकारले िव�मान कानूनमा नै सशंोधन गरी 
�यव�था गनु�पन� आव�यकता देिखएको छ ।  

१२. यसैगरी अ�य �ोत नभएका सामा�य 
�यि�ले आ�नो घर �यवहार चलाउन अचल 
स�पि�को �पमा रहेको आ�नो ज�गा जिमन नै िब�� 
गन� गरकेो पाइ�छ । �यि�ले आ�नो आव�यकता 
पूित� गन� आय�ोतको �पमा अक� कुनै रा�ो िवक�प 
नभएको अव�थामा आफूसगँ रहेको अचल स�पि� 
ज�गा नै िब�� गनु�पन� ह��छ । यसरी िब�� गदा� चनुौतीको 
�पमा रहेको ��ततु िनद�शनको बुदँा नं. २ को (ख) 
बमोिजमको “सिसम िक�ा ज�गाधनीले िक�ाकाट 
गरी वष�मा एकपटक मा� ज�गा िब�� गन� पाउने” 
भ�ने �यव�था कि�को �यवहा�रक एव ंउपयोगी छ भनेर 
पिन हेनु�पन� ह��छ । म��ी�तरीय िनण�यको यो नीितले 
कुनै पिन �यि�ले सिसम िक�ा वष�को एक पटक मा� 
िक�ाकाट गरी ज�गा बे�न पाइने अव�थाले �यि�को 
आव�यकतालाई पूित�  गन� सघाउ प�ुनस�ने नस�ने एव ं
नाग�रकको स�पि�स�ब�धी संवैधािनक एवं कानूनी 
हकअ�तग�तको �यि�गत स�पि� बेचिबखन गन� पाउने 
हक अिधकार �यवि�थत एवं सिुनि�चत भए नभएको 
�ि�कोणबाट पिन हेनु�पन� ह��छ । उ� �ि�कोणबाट 
हेदा�, �यि�ले आ�नो स�पि� सिसम िक�ा वष�मा एक 
पटक िक�ाकाट गरी िब�� गन� पाउने भ�ने नीितगत 
�यव�थाले आ�नो आव�यकता र �यवहारलाई 
िमलाउन �यि�ले सीिमत दायरािभ� रही स�पि� 
िब�� गनु�पन� अव�था रहेको देिख�छ । नाग�रकलाई 
आ�नो आव�यकताअनसुार िक�ाकाटसमेत गररे 
अचल स�पि� बेचिबखन गन� पाउने अिधकारमा 

केही हदस�म संकुचन नै गरे भएको देिखन जा�छ । 
रा�यले नाग�रकलाई आ�नो िनजी स�पि� �वत�� 
�पमा बेचिबखन गन� पाउन ेहकलाई िनय��ण गन� 
र अक�तफ�  ितनै नाग�रकबाट अचल स�पि� ख�रद 
गन� �यि�, सघं स�ंथा, फम� एव ं क�पनीलाई भने 
�यही ज�गा �लािनङ र �लिटङ गरी िब�� गन� 
पाउन े �यवसायमा भने पूण� �व�छ�दता ह�ने गरी 
नीित तजु�मा गन� पिन उपयु� ह�दैँन । अतः कृिष 
एवं खेतीयो�य जिमनको वग�करण, िनधा�रण एवं 
�यव�थापन गनु�को साथै वष�को एक पटकभ�दा बढी 
सिसम वा िक�ाकाट गरी  ज�गा िब�� गन� नपाउने 
भ�ने िनद�शनको प�ृभूिममा नाग�रकको स�पि�लाई 
सरं�ण गन� हेत ुज�गाको ख�डीकरणलाई िनय��ण गन� 
सरकारले �य�ता ज�गाधनीलाई यसै स�दभ�मा सिुवधा 
�दान गन� यही �ि�यामा थप सिुवधा �दान गन� वा 
वैकि�पक �यव�था गनु�पन� ह��छ ।

१३. यसैगरी म��ी�तरको िमित 
२०७४।४।२६ को िनण�यको अक� नीितगत बुदँा नं. 
२ को (ग) मा यो िनद�शन जारी ह�नुभ�दा पिहला 
�वीकृित िलई ज�गा �लािनङ अनुमित �ा� गरी कुनै 
�यि�, फम�, क�पनीले ५० �ितशत ज�गा िब�� 
ग�रसकेको वा ज�गा �लािनङ अनुमितबमोिजम 
बाटो, सरकारी साव�जिनक ज�गा छु�याई खु�ला 
�े� िनधा�रण गरी �य�तो ज�गा नेपाल सरकारको 
नाउँमा कायम ग�रसकेको अव�थामा बाँक� 
ज�गा िब�� िवतरण गन� पाउने भ�न ेउ�लेख छ । 
ज�गा ख�रद गरी �यसको �लािनङ एवं �लिटङ गररे 
योजनाबमोिजम घडेरी ज�गा, आवास, अपाट�मे�ट 
एवम् हाउिजङह� िनमा�ण गरी िब�� गन� केही �यि�, 
सघं सं�था फम� एवम् क�पनीह�लाई रा�यले नै 
अनमुित �दान गरकेो छ । ितनीह�ले िवगतदिेख नै 
ज�गा ख�रद गरी �लािनङ एवम् �यसमा िनमा�णका 
काय�ह� स�चालन गद� आइरहेका छन् । यो बुदँाले 
�यसरी ज�गा �लािनङ एव ं�लिटङ र आवास िनमा�ण 
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गरी िब�� गन� �वीकृत पाएका िविभ�न �यि�, संघ, 
सं�था, फम� र क�पनीले आफूले रा�यबाट नै �वीकृित 
पाएको �यवसाय गन� पाइएन, भू-उपयोग गन� र आवास  
�यव�थापन गन�स�मको हक अिधकारमा ग�भीर 
आघात प�ुन जानकुो अित�र� �यसमा िनय��ण एव ं
अंकुश ला�यो भ�ने भनाइ रहेको छ । म��ी�तरको 
िनण�य अनुसारको यो नीित जारी भएपिछ पिन ज�गा 
�लािनङ एवं �लिटङको अनुमित �ा� गरकेा �य�ता 
�यि�, सघं, स�ंथा, फम� एव ं क�पनीले माग गर े
अनसुार सरकारले ज�गा �लािनङ गरी बेचिबखन गन� 
पुनः अनुमित �दान गरकेो कुरा स�चार मा�यमबाट 
साव�जिनक�पमै स��षेण भएको अव�थासमते 
रहकेो छ । यो अव�थाले सरकारले आ�नो नीित नै 
�यवहारोपयोगी नरहकेो भ�ने त�यलाई �वीकारकेो 
देिख�छ । सरकारले स�ुमा नै घर ज�गा �लािनङ गन� 
कुनै �यि�, संघ, स�ंथा, फम� एव ं क�पनीलाई कुनै 
मापद�ड नै नबनाई �व�छ�द�पले �यवसाय गन� 
पाउने गरी अनमुित नै िदन ह�दैँन, यिद िदने हो भने 
पिन केही िनि�चत सीमाका मापद�ड बनाएर िदनपुछ�  
या जे जसरी �वीकृित िदएपिन अनमुित िदइसकेको 
अव�थामा �यसमा भएको लगानीलाई ��य� असर 
पन� गरी लगानीकता�को लगानीको वैकि�पक �यव�था 
वा सोको �यव�थापनको उिचत अवसर एवं समय 
�दान नगरी पूण��पमा ब�दजे लगाई हा�न ुपिन उिचत 
ह�दँनै । ��ततु नीित एव ं िनद�शन जारी ह�नभु�दा 
पिहलादेिख नै घर ज�गाको �लािनङ गरी िब�� 
�यवसाय गन� केही सघं, सं�था, फम� एवं क�पनीलाई 
�वीकृित �दान ग�रसकेपिछ कानूनी कारण र आधार 
िबना �यसमा पूण�तः रोक लगाउन उिचत ह�न स�दैन 
भने अक�तफ�  �य�ता �यि�, संघसं�था, फम� एव ं
क�पनीको �यवसाय पूण�तः िनि��य ह�ने गरी कुनै 
नीित तजु�मा गन� पिन उपय�ु (Reasonable) ह�ने 
देिखदँैन । रा�यले उ� �यवसायलाई िनषेध एव ं
िनय��ण गर े पिन �यस काय�मा ग�रएको लगानीलाई 

उपयोग, �चलन र �यव�थापन गन� पाउन ुपन� ह��छ । 
रा�यले जिहले पिन नाग�रकले आ�नो हक अिधकार 
एवं �वत��ता उपभोग गन� स�ब�धमा उपय�ु 
(Reasonable) नीित नै अवल�बन एवं अङ्गीकार 
गनु�पन� ह��छ । 

१४. रा�यले एकातफ�  नाग�रकको 
स�पि�स�ब�धी हक अिधकार एवं �वत��ताको 
उपभोग गन� स�ब�धमा उपय�ु नीित बनाउन ुपन� ह��छ 
भने अक�तफ�  नाग�रक एव ं घर ज�गा कारोबारीका 
�यवसायीले पिन आ�नो स�पि�स�ब�धी सवंैधािनक 
एवं कानूनी हकअ�तग�त घर ज�गाको ख�रद िब�� एवं 
�लािनङ र �लिटङ गन� काय� पिन संिवधान एवं कानूनी 
सीमा र रा�यको नीित एवं मापद�डिभ� रहेर नै उपभोग 
गनु�पन� ह��छ । कृिषयो�य जिमनबाहेक घर घडेरी ज�गाको 
�लािनङ र �लिटङ गरी घर ज�गाको कारोबार र आवास 
िनमा�ण गन� अनमुित �ा� गरकेा �यि�, सं�था, फम� र 
क�पनीह�ले उ� �यव�था िनरपे��पमा पूण��पले 
�व�छ�द भएर गन� पाउन ु पछ�  भ�ने मा�यता रा�न 
ह�दैँन । �यित मा� होइन �यवसायीले ज�गाको �लािनङ 
र आवास िनमा�णको काय� गदा� �थानीय जनताको 
बसोबास र खेती एवं कृिषको ज�गामा भू-�खलन ह�न 
निदई साव�जिनक पित� एवं वन�े�का ज�गालाई िम�ने 
र �थानीय सडक, कुलो र वन �े� आिदलाई �भािवत 
पान� ह�दँैन । �लािनङ ग�रने ज�गाको �े�मा रहेका 
�थानीय कृषक जनताह�को पर�परागत, सवंैधािनक 
एवं कानूनी हक अिधकार र सिुवधाह�लाई कुि�ठत 
ह�न िदन ह�दँैन । �यसरी नै उनीह�ले पर�परागत 
�पमा �यहा ँउपभोग ग�ररहेका कुलो, पानी, िसचँाई, 
घासँ, दाउरा, सडक िनकास आिदको सिुवधामा 
खलल प�ुयाउने गितिविधह� पिन ह�न ह�दँैन । ज�गाको 
�लािनङ गदा� पिन कृिष �े�को ज�गालाई सरं�ण गन� र 
�यहाकँा रथैाने एव ं�थानीय बािस�दाको हक अिधकार 
र सिुवधालाई जगेना� एवं संर�ण गन� नीितलाई सदा 
अङ्गीकार गरी रहन ुपद�छ । घडेरी ज�गाको �लािनङ 
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र आवास िनमा�णका आयोजनाह� स�चालन गदा� 
�ाकृितक �ोत र स�पदाको संर�ण गनु�को साथै हावा, 
पानी, �काश आिदको पया��तालाई पिन पूवा�धारको 
�पमा नै �यव�थापन गनु�पन� ह��छ । 

१५. नाग�रक एवं ज�गाको ख�रद िब�� 
गन� �यि� एव ं�यवसायी, फम�, संघ सं�था क�पनीले 
ज�गालाई िनजी घर एवं आवास, अपाट�मे�ट, 
सामूिहक आवास एवं �यावसाियक भवनको घडेरीको 
�पमा �लािनङ गदा� ज�गाको भू-बनोट, �कृित र 
�े�अनसुार घडेरी ज�गाको �े�फलको िनधा�रण, 
मापद�डबमोिजमको सडक र ढल िनकासको उिचत 
�यव�थापन, सरकारी, ऐलानी, पित� एवं वन�े�को 
ज�गाको संर�ण एवं अनित�मण, �थानीय एव ं
रथैाने बािस�दाको वास�थान एवं स�पि�स�ब�धी 
सबै हक अिधकार एवं �वत��ताको सिुनि�तता, 
ज�गाको �लािनङ, सडक िनमा�ण एव ं �यसमा 
उनीह�को सहमित एवं सहभािगता अिनवाय��पमा 
भएको ह�नपुन� ह��छ । घडेरीको �पमा ग�रने ज�गाको 
ख�डीकरणसगँ िनजी घर एव ं आवास, अपाट�मे�ट, 
सामूिहक आवास, �यावसाियक एव ं औ�ोिगक 
भवनह�को िनमा�णसमेत जोिडई सरोकार रहने ह�दँा 
ितनीह�को पिन �यवि�थत बसोबास, ब�ती िवकास 
र सहरीकरण एवं औ�ोिगक�करणको अवधारणासगँ 
तादा�यता िमलाई �े� िव�तार गद� लैजान ु पन� 
ह��छ । अतः यसरी घरज�गाको �लािनङ, �लिटङ र 
आवास िनमा�ण गररे िब�� गन� �वीकृत �ा� गरकेा 
�य�ता संघ, स�ंथा, फम� एवं क�पनीले पूण� �पले 
�व�छ�द नभई रा�यले िनधा�रण गरकेो नीित एव ं
मापद�डको िसमा (Limitation) िभ� रहेर घरज�गाको 
�लिटङ, �लािनङ र आवास िनमा�ण गरी िब�� गन� 
चाहेमा सोको औिच�यता हेररे अनमुित एव ं �वीकृित 
�दान गन� वा �यसमा ग�रसकेको  लगानीको वैकि�पक 
�यव�थासिहत उपयोग, �चलन र �यव�थापन गन� 
पाउने गरी अिहलेको नीितमा प�रमाज�न गनु�पन� दिेखन 

आउछँ ।
१६. यसरी नै �रट िनवेदनमा नाग�रकले घडेरी 

ख�रद गरी ब�ने, आवास बनाउने, भूिमसगँ स�बि�धत 
पेसा �यवसायअ�तग�त व�ती िवकास, �यवि�थत 
शहरीकरण र सामूिहक आवास प�रयोजना ज�ता 
हक अिधकारमा पिन आघात पगेुको भ�ने िजिकर 
िलएको देिख�छ । यो िजिकरले घर, आवास, सामूिहक 
आवासको �पमा अपाट� मे�ट एवं हाउिजङह�को 
िनमा�ण एवं ख�रद िब��को �े�तफ�  पिन आफूह�को 
चासो एवं सरोकार रहेको भनी संकेत गरकेो दिेख�छ । 
�यस स�ब�धमा म��ी�तरीय िनण�यको िनद�शनमा कुनै 
स�बोधन गरकेो देिखदँनै । तथािप कृिषयो�य ज�गाको 
ख�डीकरणको िनय��णको नीितसगँ घर, आवास एवं 
सामूिहक आवास र प�रयोजना िनमा�णका िवषयह� 
पिन घडेरी एव ं आवासीय ज�गासगँ ��य��पमा 
साथ�क स�ब�ध एवं सरोकार रहेको नै मा�न ु पन� 
ह��छ । अतः यसस�ब�धी �े�मा पिन हेदा�, कृिषयो�य 
ज�गाको ख�रद िब��बाट ज�गाको ख�डीकरण, 
�लािनङ एवं �लिटङ गरी आयोजना, �यावसाियक 
एवं औ�ोिगक सरंचना र आवासको �पमा ठूलाठूला 
अपाट�मे�ट एवं हाउिजङह� िनमा�ण गन� काय�ह� 
भइरहेको पाइ�छ । यसरी बाटो घाटो, यातायात, 
सडक, पानी, िबजलुी, स�चार �तरीय िव�ालय एवं 
कलेजका सिुवधा भएका िवकासो�मखु एव ं िवकिसत 
�ामीण एव ंनगर�े�मा य�ता काय�ह� अिघ बिढरहेका 
छन् । ती सबै काय�ह� स�बि�धत िनि�चत ऐन, िनयम 
एवं नीितबमोिजम र �थानीय एवं खास�पमा ��य� 
स�ब�ध एव ं सरोकार रा�ने र असर पन� जनताको 
सहमित एवं सहभािगताको आधारमा भइरहेका 
छन् छैनन् ? �यसलाई पिन ग�भीर�पमा हे�रन ु पन� 
ह��छ । �थानीय तह र शहरी �े�मा पिन �यि�का ज�गा 
ख�रद िब�� गरी ितनको �लािनङ एवं �लिटङबाट 
भएका घडेरीह�मा घर, आवास र अ�ला भवन 
िनमा�ण गन� अ�य पूवा�धारका अव�थाह� िवकिसत 
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ग�रएको ह�नपुन� ह��छ । �यसरी बसोबास एव ंआवास, 
आयोजना, �यावसाियक, उ�ोग एवं अ�य �े�को लािग 
घडेरी बनाउदँा वा ज�गाको वग�करण र �े� िनधा�रण 
गदा� �यस ठाउमँा सडकको चौडा, ढल िनकासको 
ि�थित, भवन िनमा�ण गदा� स�बि�धत एवं �थानीय 
िनकायले तोकेका �यूनतम मापद�डका आधारमा 
दीघ�कालीन समयस�म उपयोगको �ि�कोणले सहज 
ह�ने गरी ब�न ु पन� ह��छ । कृिषयो�य जिमनह�लाई 
ख�डीकरण (िक�ाकाट) गरी घडेरीको �पमा आवास, 
आयोजना, औ�ोिगक एवं अ�य �यावसाियक �े�को 
�पमा िवकिसत गन� ग�रएमा �यसको वातावरणीय 
असर एवं �भावह� �यहाकँो �थानीय जनतालाई 
पन� ह�नहु�दैँन । �य�ता �े�मा आवास, �यावसाियक, 
आयोजना एवं औ�ोिगक संरचनाह� िनमा�ण ग�रदा 
�थानीय जनताको सहमित एवं �यसको �ितफलको 
केही िह�सा �यहाको जनतालाई पिन �ा� ह�नपुन� 
िकिसमको नीित बनाउन ुपन� ह��छ । कृिषयो�य जिमनको 
ख�डीकरणबाट ब�ने िवशेषतः ठूला भवन, आवास, 
अपाट� मे�ट, आयोजना, �यावसाियक एवं औ�ोिगक 
संरचनाह�बाट �यस �थानको वातावरणीय �व�छता, 
�थानीय जनताको कृिष �यवसाय र सरुि�त आवासको 
�योगमा पन�स�ने �भाव र सरु�ाको �ि�कोणबाट 
ह�नपुन� ��याभूित एवं उनीह�ले �यसको �ितफलको 
िह�सा �ा� गन� स�ब�धमा �थानीय जनताको 
सहभािगता र सहमितको िनता�त आव�यक पन� 
ह��छ । पया�� पूवा�धारिवना भावी प�ुतालाई असर पन�, 
�थानीय जनताको सहमित एवं सहभािगता नभएको र 
�थानीय �े�मा वातावरणीय �व�छता एव ं सरु�ाको 
�ि�कोणबाट अनपुय�ु ह�ने गरी ज�गाको ख�डीकरण 
गररे िनमा�ण ग�रने आवास, आयोजना, �यावसाियक एव ं
औ�ोिगक संरचनालाई रा�यको नीितबाट िनषेध गनु�  
पद�छ । आवास, आयोजना �यावसाियक एवं औ�ोिगक 
संरचनाको िनमा�ण गदा� रा�यले तजु�मा गरी लागू गरकेो 

काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका र नगरो�मखु 
गाउ ँ िवकास सिमितह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी 
मापद�ड, २०६४ र काठमाड� उप�यकाको दीघ�कालीन 
िवकास अवधारणा, २०५९ का �यव�थाह� पूण��पमा 
काया��वयन भइरहे नरहेको स�ब�धमा पया�� अनगुमन 
गरी पूवा�धार र मापद�डबािहरका घर ज�गाको �लािनङ 
र आवास िनमा�ण काय�लाई िनषेध र िनय��ण गन� स�न ु
पद�छ । य�ता मापद�ड र नीितह� बनाएर उप�यका 
बािहरका �देशिभ�का नगरो�मखु गाउपँािलका 
र नगरपािलकािभ� पिन काया��वयन गन� स�त 
ज�री भइसकेको छ । शहरिभ�का साना घरह�का 
म�य भागमा ब�ने अ�ला भवन, ठूला अपाट�मे�ट एवं 
हाउिजङले व�रप�रका घरह�लाई सधै ँ असरुि�त 
बनाइरहेका छन् । रा�यको �वीकृितले ब�ने �य�ता 
अ�ला भवन, अपाट�मे�ट एव ं हाउिजङको ज�गाको 
�यूनतम �े�फल एव ं �यसअनसुार भवनको उचाईको 
मापद�डको िनधा�रण, िछमेक�को घरको सरु�ाको 
��याभूित ह�ने �ि�कोणबाट ग�रन ुपन� त�यलाई रा�यले 
िबस�नै ह�दँैन । मापद�डिभ� रहेर वा बािहर गएर िनमा�ण 
भएका अ�ला भवन, आवास तथा ठूला अपाट�मे�टले 
कुनै पिन �कृितको दघु�टनाबाट िछमेक�को घर 
ज�गा स�पि�लाई असर प�ुयाएमा �भािवत �यि�ले 
अिनवाय�तः �ितपूित�  पाउने नीित बनाई काया��वयन 
ग�रन ुपद�छ ।

१७. कानूनको शासनमा हरके काम 
कानूनबाट समिथ�त ह�नपुद�छ । नेपालको संिवधानको 
धारा २५(१) मा ��येक नाग�रकलाई कानूनको 
अधीनमा रही स�पि�को हक उपयोग गन� पाउने कुरा 
उ�लेख छ । �यसैले कानून�ारा ��येक नाग�रकको 
स�पि�को हक सिुनि�चत ह�न ुर ग�रन ुपद�छ । �यसैगरी 
सोही धारा २५(४) अनसुार रा�यले कानूनबमोिजम 
मा� भूिमसधुार, भूिमको �यव�थापन र िनयमन 
गनु�पन� ह��छ । संिवधानको धारा ५१(ङ) बमोिजमको 
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कृिष र भूिमसधुारस�ब�धी नीित अवल�बन गन� 
पिन कानून बनाउन ु पन� ह��छ । �यसरी नै भूउपयोग 
नीित, २०७२ मा उि�लिखत िवषयलाई पिन कानून 
बनाएर काया��वयनमा लैजान ुपन� ह��छ । उि�लिखत 
संवैधािनक एवं कानूनी हक र अ�य सै�ाि�तक 
एवं नीितगत �यव�थालाई कृिषयो�य जिमनमािथ 
भइरहेको बढ्दो ख�डीकरणको स�दभ�मा हेरी िवचार 
गदा� स�बि�धत म��ालयका म��ी�तरीय िनण�यबाट 
कृिषयो�य जिमनमािथको बढ्दो ख�डीकरणलाई 
िनय��ण गन� उ�े�यले िमित २०७४।४।२६ मा भएको 
िनण�यलाई आपि�जनक�पमा हे�रहा�न ुपन� अव�था 
देिखन आउदँैन ।

१८. यस�कार सवंैधािनक �यव�थाबमोिजम 
नाग�रकको स�पि�स�ब�धी हक संवैधािनक एव ं
मौिलक हकसमेत भएपिन �यसलाई कानूनबमोिजम 
मा� �योग गन� सिकने ह�दँा उ� मौिलक हक कानूनी 
हककै समक�मा रहेको छ । स�पि�स�ब�धी हक 
कानूनी हकको �पमा �थािपत भइसकेको अव�था 
ह�दँा यसलाई पूण��पले िनरपे� छ भ�न िम�दैन । 
स�पि�स�ब�धी हकलाई �यव�था गन� बनेका कानून 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ऐ. को िनयमावली २०२१, 
ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ र ऐ. को िनयमावली 
२०५८ र भू-उपयोग नीित, २०७२ मा भएको 
�यव�थालाई हेदा�, ज�गाको ख�डीकरणलाई िनय��ण 
गन�, च�लाब�दी गन�, ज�गामा उ�पादक�व बढाउने र 
खेतीयो�य ज�गाको वग�करण र �े� िनधा�रण गन� भ�ने 
�यव�थाह� रहेका छन् । कानून र नीितमा उपयु�� 
�यव�थाह� भए तापिन �यवहारमा कृिषयो�य ज�गाको 
वग�करण, �े� िनधा�रण एवं च�लाब�दी ग�रएको 
पाइदँैन । यसरी नै कृिष एवं खेतीयो�य, आवासीय र 
औ�ोिगक �े�को ज�गाको वग�करण गरी ितनको 
�े�ह� छुट्याईएको छैन् । भू-उपयोग नीितमा उ�लेख 
भएअनसुार ज�गाको �यूनतम �े�फल तोक� सोभ�दा 

सानो टु�ामा ज�गाको ख�डीकरण गन� नपाउने 
गरी कानूनी �यव�था पिन ग�रएको छैन । ज�गाको 
ख�डीकरण िनय��ण गन�को लािग हाल मा� नेपाल 
सरकारले भू-उपयोग र ��ततु नीित तजु�मा गर े पिन 
�यो �यवहारोपयोगी, साथ�क एवं प�रप�व ह�न अझै 
बाकँ� छ । यसकारण नाग�रकको स�पि�स�ब�धी 
हकअ�तग�त भूिमको सबै �े�मा कानून एवं नीितको 
मा�यमबाट समिुचत �यव�थापन ह�न नसके पिन 
ज�गाको ख�डीकरण ह�नबाट िनय��ण गन� स�बि�धत 
म��ालयबाट �याएको िनद�शनलाई भने �यवहा�रक 
�पमा उपयोग ह�ने �ि�कोणबाट उपयु��ानसुार 
प�रमाज�न गरी काया��वयन गनु�पन� दिेखन आउछँ । 

१९. यस�कार उपयु��ानसुार एकातफ�  
�यावसाियक एव ं गैर�यावसाियक नाग�रकह�ले 
आ�नो �यवहार चलाउन वा �यावसाियक िहसाबले 
अचल स�पि� ख�रद एवं िब�� गन� गद�छन् भने 
अक�तफ�  रा�यबाट नै िविभ�न�पले अनमुित �ा� 
गरकेा सघं, स�ंथा, एवं िनमा�ण क�पनीले ज�गा ख�रद 
गररे �लिटङ एव ं�लािनङ गरी घडेरी ज�गा िब�� गन� 
एवं आवास, अपाट� मे�ट र हाउिजङ िनमा�ण गन� गरकेा
छन् । �य�ता �यावसाियक एवं गैर�यावसाियक घर ज�गा 
ख�रद िब�� र आवास िनमा�ण गन� दवुै वग� नाग�रक वा 
रा�यबाट अनमुित �ा� गरकेा संघ, सं�था, फम� एवं 
क�पनीह�ले आ�नो �यवसायअ�तग�त िवकिसत एवम् 
�यवि�थत घडेरी ज�गाको �लािनङ र घर, आवास, 
अपाट�मे�ट एवं हाउिजङ िनमा�ण र ख�रद िब�� गन� 
काय� गदा� रा�यले िनधा�रण गरकेा िनि�चत मापद�ड 
एवं सीमा (Limitation) िभ� रहेर गन� गरी ��ततु 
िनद�शन एव ंनीितलाई मािथका �करणह�मा �या�या 
िव�लेषण एवं िववेचना ग�रएबमोिजम प�रमाज�न गनु�पन� 
आव�यक रहेको देिखन जा�छ ।

२०. तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट कृिषयो�य भूिमको बढ्दो ख�डीकरणलाई 
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रो�ने, कृिषयो�य जिमनको वग�करण, िनधा�रण एव ं
�यव�थापन गन� र साथै कृिष उ�पादक�वलाई विृ� गन� 
अिभ�ायले रा�य एवं सबै वग�का नाग�रकको बहृ�र 
साव�जिनक िहतलाई नै �यानमा राखेर भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयका माननीय म��ीबाट िमित 
२०७४।४।२६ मा िनण�य भई उपयु��ानसुार जारी 
भएको िनद�शन एव ंनीितह� उपय�ु रहेको देिखएकोले 
देशको सम� भूिम �शासन र भूिम �यव�थापनको भिव�य 
र यसबाट पन�स�ने राि��य �ितको बारमेा मू�याङ्कन 
नगरी िमित २०७४।४।२६ मा भएको िनण�य एवं सोको 
आधारमा च.नं. २४४ िमित २०७४।४।२७ �ारा 
भएको प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
सािबकबमोिजम देशको भू-उपयोग नीित अवल�बन 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� दिेखएन । अतः यस अदालतबाट 
िमित २०७४।५।१ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
िन�कृय ह�ने र ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

२१. साथै मि���तरको िनण�यबाट जारी 
भएको उपयु�� िनद�शनलाई नाग�रकले संिवधान एव ं
कानूनबमोिजम �ा� गरकेो स�पि�स�ब�धी हकको 
�चलनसगँ पिन तादा�यता िमलाउन ु पन� ह��छ । 
यसै स�दभ�मा िवचार गदा�  नेपालको सिंवधानको 
धारा २५(१) ले ��येक नाग�रकलाई ��याभूत 
गरकेो स�पि�स�ब�धी हकलाई पिन नाग�रकले 
वा�तिवक�पले �चलन गन� पाउने गरी �यवि�थत 
एवं सिुनि�चत गनु�पन� ह��छ । धारा २५(४) अनसुार 
भूिमको उ�पादन र उ�पादक�व विृ� गन� कृिषको 
आधिुनक�करण र �यावसाियकरण, वातावरणको 
संर�ण, �यवि�थत आवास तथा शहरी िवकास गन� 
�योजनका लािग रा�यले कानून बनाएर भूिम सधुार, 
�यव�थापन र िनयमनसमेत गनु�पन� ह��छ । सिंवधानको 
धारा ५१(ङ)ले िनिद�� गरकेो रा�यको नीितमा भूिममा 

रहेको दोहोरो �वािम�वलाई अ�त गन�, ज�गाको 
च�लाब�दी गरी उ�पादन र उ�पादक�व विृ� गन�, 
कृिषको उ�पादन र उ�पादक�व बढाउन भू-उपयोग 
नीितको अवल�बन गरी भूिमको �यव�थापन र कृिषको 
�यावसाियकरण, औ�ोिगक�करण र आधिुनक�करण 
गन� र साथै भूिमको उ�पादनशीलता, �कृित तथा 
वातावरण स�तलुनलाई समेत िनयमन र �यव�थापन 
गन� भ�ने रहेको ह�दँा सोको ल�य वा�तिवक�पमा 
�यवहारमै �ा� गन� कृिषयो�य जिमनलाई �यवि�थत 
एवं िनय��ण गन�को लािग वत�मान कानूनी एवं नीितगत 
�यव�थामा देहायका सधुार गन� यो िनद�शन जारी 
ग�रिदएको छ । 

(१) कृिष र भूिमसधुार नीितलाई काया��वयनमा 
�याउन पिन कानून आव�यक ह�ने भएकोले 
सिंवधानमा उि�लिखत उपयु�� िवषयह�मा 
उपयु��ानसुारको मि���तरीय िनण�यबाट 
जारी िनद�शनको बुदँा नं. १ लाई �यवहारमा 
�याउनको लािग उपयु�� �करण नं. २१ मा 
उ�लेख भएबमोिजम यथाशी� कानून बनाएर 
मा� जिमनको वग�करण गरी कृिषयो�य, 
औ�ोिगक एवं वन �े�को जिमनको िनधा�रण 
एवं समिुचत �यव�थापन, कृिष र भूिम सधुार, 
�यवि�थत आवास तथा सहरी िवकास, 
वातावरणीय स�तलुन एव ं संर�ण गद� 
��येक नाग�रकको स�पि�स�ब�धी हकको 
सिुनि�तता गन� गराउने ।

(ख) �यसरी कानून नबनेस�म नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०७४।४।२६ को 
िनण�यबमोिजम जारी भएको उपयु�� 
िनद�शनको बुदँा नं. २ को (ख) को नीितमा 
उि�लिखत �यव�थामा ��ततु आदेशको 
उपयु�� �करण नं. २२ मा उ�लेख 
भएअनसुार �यि�ले सिसम िक�ा ज�गा 
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वष�मा १ पटकभ�दा बढी िक�ाकाट गरी 
िब�� गन� नपाउने �यव�थालाई सिुवधाय�ु 
बनाउन यही �ि�यामा थप सिुवधा �दान गन� 
वा अ�य िवक�पको पिन �यव�था गन� । 

(ग) घर ज�गाको �लािनङ र �लिटङ र आवास 
िनमा�ण गरी िब�� गन� �वीकृित �ा� गरकेा 
�यि�, संघ, सं�था, फम� एवं क�पनीले 
मािथका �करण नं. २३, २४ र २५ मा 
उ�लेख भएअनसुार �यवहारोपयोगी एव ं
रा�यबाट िनधा�रण ग�रएका िनि�त नीित, 
मापद�ड एव ं सीमा (Limitation) का 
आधारमा घरज�गाको �लिटङ एव ं �लािनङ 
र आवास िनमा�ण गरी िब�� गन� चाहेमा 
सोको औिच�यता हेररे अनमुित एवं �वीकृित 
�दान गन� वा �यसमा ग�रसकेको लगानीको 
वैकि�पक �यव�थासिहत सोलाई उपयोग, 
�चलन र �यव�थापन गन� पाउने गरी उपयु�� 
िनद�शनको बुदँा नं. २ को (ग) को नीितमा 
प�रमाज�न गन� गराउने ।

(घ) मािथको �करण २६ मा िववेचना 
गरबेमोिजम िवकासो�मखु गाउ,ँ नगर वा 
शहरिभ� बनाइने आवास, �यावसाियक 
एवं औ�ोिगक सरंचनाका अ�ला भवन 
अपाट� मे�ट एवं हाउिजङको ज�गाको �े�फल 
एवं सोको आधारमा िनधा�रण ह�ने भवनको 
उचाईसिहतको मापद�ड अिनवाय��पमा 
लागू गनु�पन� र िनधा��रत मापद�डिभ� वा 
बािहर बनेका �य�ता अ�ला भवनह�बाट 
�यससगैँ व�रप�र रहेका साना आवासीय 
घरह�लाई कुनै पिन �कृितको दघु�टनाबाट 
�ित पगेुमा �भािवत घर धनीले अिनवाय�तः 
�ितपूित�  पाउने �यव�था गन� ।      

२२. ��ततु आदशेको जानकारी 

महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी शारदा�साद िघिमरे
 माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�

आदशे िमित : २०७४।९।१९
०७३-WO-०२३५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला �याङ्जा िकचनास गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं.१ घर भई हाल नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, सव� समूहको रा.प.अनं. 
ि�तीय �ेणी (�ा.) अिमन पदमा नापी काया�लय 
पा�पामा दरब�दी भई िवशेष नापी काया�लय 
पा�पामा काय�रत कृ�ण�साद वा�ले

�नण�य नं. ९९३४

&
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िव��
िवप�ी : रिज��ार, पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत

 § रा��सेवक कम�चारीले कानूनले तोकेको 
िनि�चत अविध सेवा गरपेिछ वृि� 
िवकासको वैध अपे�ा राखी बढुवा पाउन े
हक सजृना ह�न े।

(�करण नं.४)
 § तोकेको समय अविधिभ� कम�चारीले पेस 

ग�रसकेपिछ सो काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराममा िनजामती सेवा िनयमावलीले 
िनिद�� गरअेनुसार तत् तत ् अिधकारी 
र कानूनी �यव�थाबमोिजम िज�मेवारी 
तोिकएका पदािधकारीह�ले मू�याङ्कन 
गनु�पन� ह��छ । िनयमावलीले तोकेको 
िज�मेवारी सबै पदािधकारीह�बाट भएमा 
नै कम�चारीको वृि� िवकासस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाको साथ�कता रहने ।
 § कुनै पदािधकारीबाट सो िज�मवेारी वहन 

नग�रएको वा ह�न नसकेको आधारले 
कम�चारीको वृि� िवकासमा असर पु�न जान े
ि�थित भएमा कम�चारीको बढुवा पाउन े
हकमा पदािधकारीको �वे�छाचा�रता रहन 
जा�छ । फल�व�प िनयमावलीको भावना 
र मम�िवपरीत ह�न गई �शासिनक य�� नै 
�भािवत ह�न पु�ने ।

(�करण नं.५)
 § कम�चारीले काय� स�पादन मू�याङ्कन 

फाराम भरी समयमा नै पेस ग�रसकेपिछ 
मू�याङ्कनकता�ले अिनवाय��पमा 
मू�याङ्कन गनु�पन� िनयमावलीको 
मनसाय हो । पदािधकारी नै नतोिकएको 
वा तोिकए पिन मू�याङ्कन नै नग�रिदएको 
दोष कम�चारीमा रहन जादैँन । व�तुत: 

िनवेदकको कुनै ग�ती नै नभई बढुवामा 
समावेश ह�न नपाउने भ�ने बढुवा सिमितको 
तक�  मनािसब नदेिखने ।

(�करण नं.६)
 § काय� स�पादन म�ूयाङ्कन फाराम 

मू�याङ्कनमा पुनरावलोकन सिमितका 
पदािधकारीह� पूण� नभएको भनी 
बढुवामा समावेश नगन� गरी गरकेो िनण�य 
�थम�ि�मा नै गैरकानूनी देिखन े।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�र�साद उ�ेती तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नारायण�साद पराजलुी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
भि�राम िघिमरे

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७३, अंक ३, िन.नं.९५६५

स�ब� कानून :
 § िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०

आदेश
�या. सारदा�साद िघिमर े : नेपालको 

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

आयोगको लिु�बनी अ�चल, बटुवलको 
िमित २०६८।११।१४ को िसफा�रसबमोिजम नापी 
िवभागको िमित २०६८।११।१६ को प�बाट म िनवेदक 
नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सव� समूहको रा.प.अनं.
ि�तीय �ेणीको अिमन पदमा �थायी िनयिु� पाई नापी 
काया�लय अघा�खाचँीमा पद�थापन भई काय�रत रहेको 
िथए ँ। यसै �ममा नापी िवभागको िमित २०७१।५।३१ 
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को िनण�य र सोही िमितको प�बमोिजम नापी काया�लय 
अघा�खाचँीबाट नापी काया�लय पा�पामा स�वा भई 
हाल नापी काया�लय पा�पामा काय�रत रहेको छु । 
िन.से. ऐनको दफा २१(१)(क) बमोिजम बढुवाको लािग 
आव�यक पन� मेरो सेवा अविध िमित २०७१।११।१५ 
मा नै पगेुको ह�दँा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम 
७६ बमोिजम काय��मताको मू�याङ्कनका आधारमा 
ह�ने बढुवाका लािग म िनवेदक स�भा�य उ�मेदवार रहेको 
ह�दँा �य�तो बढुवाको �ित�ामा रहेको िथए ँ । य�तैमा 
आयोग�ारा िमित २०७२।१०।२७ गते सूचना नं. 
७९५/०७२-७३, बढुवा सूचना नं. ८४५/०७२-७३ 
मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सव� समूहको रा.प.अनं.
�थम �ेणी (�ािविधक) सव��क / नापी िनरी�क पदको 
पदस�ंया १ (एक) काय��मताको मू�याङ्कन�ारा 
बढुवा गन� गरी िव�ापन भएको िथयो । उ� िव�ािपत 
पदका लािग म िनवेदकले समेत स�भा�य उ�मेदवारको 
हैिसयतले बढुवा दरखा�त फाराम भरी बढुवाको लािग 
आ�नो नाम िसफा�रस ह�ने िव�वासमा रहेको िथए ँ।

म िनवेदकको आ.व. ०७०/७१ को 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराममा पनुरावलोकन 
गन� पनुरावलोकन सिमितका पदािधकारीह� पूण� 
नभएकोले उ� का.स.म.ु फाराम बढुवा �योजनको 
लािग मू�याङ्कनमा समावेश नगन� भनी बढुवा 
सिमितले िमित २०७३।२।१९ मा िनण�य गरी उ� 
िव�ािपत पदमा िवप�ी अजु�न थापाको नाम बढुवा 
िसफा�रस गरी िमित २०७३।२।२१ गतेको जनचेतना 
दैिनक पि�कामा सूचना �कािशत ग�रएको रहेछ । 
िवप�ी बढुवा सिमितको िनण�यमा मेरो िच� नबझेुको 
ह�दँा मैले कानूनका �यादिभ� उ� बढुवा सिमितको 
िनण�यउपर उजरुी स�ुन तोिकएको िनकाय पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलका रिज��ारसम� उजरुी गरकेो   
िथए ँ।

मेरो उ� उजरुीउपर "..यी उजुरवाला िनवेदक 
कृ�ण�साद वा�लेको काय�स�पादन मू�याङ्कन 

फारामह�मा सोबमोिजमका पुनरावलोकन सिमितका 
पदािधकारीह� म�ये अ�य� वा तोकेको पदािधकारी 
रहेको दिेखन नआएबाट बढुवा �योजनको लािग उ� 
का.स.मु. फारामह� मू�याङ्कनमा समावेश गन� 
िम�ने अव�थाको नह�ँदा बढुवा मू�याङ्कनमा समावेश 
नगन� गरी अिमन अजु�न थापालाई उ� सव��क / 
नापी िनरी�क पदमा काय��मताको मू�याङ्कन�ारा 
ह�ने बढुवामा िसफा�रस गन� गरकेो बढुवा सिमितको 
िमित २०७३।२।१९ को िनण�य अ�यथा नदेिखँदा 
बदर ग�ररहनु परने.." भनी पनुरावेदन अदालतका 
रिज��ारबाट िमित २०७३।४।२४ मा िनण�य भई 
मैले �याय पाउन नसकेकोले स�मािनत सव��च 
अदालतसम� यो िनवेदन गन� आएको छु ।

मैले भररे दता� गरकेो का.स.म.ु फारामको 
मू�याङ्कन गन� निम�ने भनी बढुवा सिमितबाट िमित 
२०७३।२।१९ मा भएको िनण�य र सो िनण�यलाई 
सदर गन� गरी उजरुी स�ुने िनकाय पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलका रिज��ारबाट िमित २०७३।४।२४ मा भएको 
िनण�य र ती िनण�यका आधारमा ग�रएको िवप�ी अजु�न 
थापाको बढुवा िसफा�रस तथा �यससगँ स�बि�धत 
िवप�ीह�को काम, कारबाही र िनण�य बदरभागी 
रहेको छ । म िनवेदकले उ� आ.व.२०७०/०७१ को 
का.स.म.ु फाराम भरी िनजामती सेवा ऐनको दफा २४क 
को उपदफा (६क) तथा िनजामती सेवा िनयमावलीको 
िनयम ७८ख. बमोिजम िमित २०७१।४।७ गते 
द.नं.७३ मा त�काल आफू काय�रत रहेको काया�लय 
िवशेष नापी काया�लय, अघा�खाचँीमा दता� गराएको 
कुरामा कुनै िववाद छैन । 

मैले भररे दता� गराएको का.स.म.ु फाराम 
कस-कस�ारा किहले मू�याङ्कन भयो र मलाई कित 
अङ्क िदइयो �यो कुरा मैले थाहा जानकारी पाउने 
िवषय नह�दँा का.स.म.ु भररे दता� गन� हदस�म मा� 
मेरो िज�मेवारी रहने िवषय ह�दँा मेरो िज�मेवारीभ�दा 
बािहरको कुरा उठाएर मेरो का.स.म.ु मू�याङ्कन 
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नग�रनलेु मउपर ठाडो अ�याय भएको छ । िवप�ी 
अजु�न थापा र म िनवेदक एउटै िव�ापनको पदमा 
�ित�पधा� गरी आयोगको एकै िमितको िसफ�रसबाट 
िनयिु�को लािग िसफा�रस भई एकै िमितमा िनयिु� 
भई िनयिु� पाएको काया�लयमा हािजरसमेत भएका 
�यि� ह� । शैि�क यो�यताको हकमा मैले �थम 
�ेणीको अङ्क पाउने, तािलममा पिन मेरो पूरा अङ्क 
रहेको र का.स.म.ु बापत पिन मेरो िवप�ीको भ�दा कम 
अङ्क नरहने ��ट छ । िवप�ी र मेरो शैि�क यो�यता, 
तािलम, का.स.म.ु आिदमा समान अङ्क �ा� ह�ने 
अव�था रहेको भए पिन मैले २ वष� ९ मिहना १४ िदन 
"ख" वग�को भौगोिलक �े�मा काम गरकेो र िवप�ीले 
सगुममा मा� काम गरकेो ह�दँा �यसबापत मैले िवप�ीको 
भ�दा २.०८ अङ्क बढी पाउने अव�था रहेको छ । 
िवप�ीले हाल ७४.८२४६ अङ्क �ा� गरकेोमा यिद 
मेरो का.स.म.ु को अङ्क जोडेको भए मेरो �ा�ाङ्क 
िवप�ीको भ�दा २.०८ ले बढी भई मेरो नाम बढुवा 
िसफा�रस ह�ने अव�था रहेको िथयो ।

कम�चारीको िज�मेवारी भनेको कानूनले 
तोकेको समयिभ� का.स.म.ु फाराम भररे दता� गन� स�म 
हो । �यसपिछका ि�याकलाप र गितिविधमा कम�चारीको 
भूिमका रहदँनै । कम�चारीले भरकेो का.स.म.ु मा जे 
जसरी मू�याङ्कन भएर जित अङ्क िदएको छ �यो 
अङ्क बढुवा सिमितले गणना गररे अङ्क मू�याङ्कन 
गनु�पन�मा का.स.म.ु को अङ्क मू�याङ्कन गन� निम�ने 
भनी ग�रएको िनण�य ��य��पमै �िुटपूण� छ ।

बढुवा सिमित र �यस उपरको उजरुी स�ुने 
िनकायलाई कानूनको रीत प�ुयाई भरकेो र पेस गरकेो 
का.स.म.ु बापतको अङ्क गणना नगन� अिधकार 
िनजामती सेवा ऐन र िनजामती सेवा िनयमावलीले कतै 
पिन �दान गरकेो छैन । अथा�त् बढुवा सिमितले का.स.म.ु 
बापत दरखा�त गन� स�भािवत उ�मेदवारह�ले �ा� 
गरकेो अङ्क कानूनी वा गैरकानूनी भनेर छु�्याउने 
अि�तयारी बढुवा सिमितको होइन । भौगोिलक 

�े�, का.स.म.ु, शैि�क यो�यता, तािलम आिदको 
मू�याङ्कन गरी सबैभ�दा बढी �ा�ाङ्क भएका 
उ�मेदवारको िसफा�रस गन�स�मको अि�तयारी बढुवा 
सिमितको भएकोमा आ�नो अि�तयारीभ�दा बािहर 
गई मेरो का.स.म.ुलाई अवैधािनक भनी �यसको गणना 
नगन� भ�ने बढुवा सिमित र रिज��ारको िनण�यमा 
�े�ािधकारको समेत अभाव छ ।

उ� का.स.म.ु को मू�याङ्कन गन� �ममा 
पनुरावलोकन सिमित पूण� भए नभएको कारणले वा 
कुनै अिधकारी वा अड् डाको ग�तीका कारण मेरो हक 
िहतमा कुनै �ितकूलता िसज�ना ह�न स�दनै । कुनै 
अिधकारी वा अड् डाको ग�तीको प�को हक िहतमा 
असर पन� स�दैन भ�ने स�ब�धमा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट ने.का.प.२०३५ अङ्क ८ प�ृ १८७ 
िन.नं.११९६ मा कानूनी िस�ा�तसमेत स�ंथािपत 
भएको अव�था छ । कुनै पिन कम�चारीले समयमा नै 
भरी पेस गरकेो का.स.म.ु कुनै �ािविधक कारण देखाएर 
�यसबापतको अङ्क गणना नह�ने हो भने कम�चारीको 
विृ� िवकासको मह�वपूण� प�को �पमा रहेको बढुवा 
पाउने हकबाट वि�चत अव�था िसज�ना ह�न जा�छ ।

िनजामती सेवा ऐनको दफा २४क. (६क), 
िन.से.िन. को िनयम ७८ख.(१),(५) र (७) समेतले 
का.स.म.ु फाराम भन� अविध र �ि�याको बारमेा 
तथा �यसरी भ�रएको का.स.म.ु फारामको समयिभ� 
मू�याङ्कन गनु�पन� र �यसरी मू�याङ्कन नगन� 
अिधकारीलाई कारबाहीसमेत ह�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । उि�लिखत �यव�था तथा िनजामती सेवा ऐन 
र िनजामती सेवा िनयमावलीको अ�य कुनै �यव�थाले 
पिन का.स.म.ु फाराम भररे उि�लिखत �यव�था 
तथा िनवेदकको थप कत��य र दािय�व नतोकेको र 
मू�याङ्कन भइसकेको का.स.म.ु बापतको अङ्क 
बढुवाको �ममा जोड्न वा नजोड्न स�ने गरी बढुवा 
सिमित र रिज��ारलाई कानूले अि�तयारी �दान 
नगरकेो आधारमा समेत उि�लिखत िनण�यह� 
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बदरभागी छन् ।
काय� स�पादन मू�याङ्कनको सपुरीवे�ण, 

पनुरावलोकनकता� तो�ने र पनुरावलोकन सिमितको 
गठन गन� कुरामा स�बि�धत कम�चारीको कुनै भूिमका 
ह�दँनै । �यसरी नै रा�यको कुनै पिन िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो �िुटको दोषको भागीदार कम�चारीले 
ब�न ु पन� होइन । मेरो कुनै ग�ती, �िुट, दोष वा 
कमजोरीबेगर बढुवा ज�तो कम�चारीको सवा�िधक 
मह�वपूण� हकबाट वि�चत गनु�  भनेको कानूनको 
शासनस�ब�धी अवधारणाको िख�ली उडाउन ु मा� 
हो । यिद आ.व. ०७०/७१ को का.स.म.ु अङ्कलाई 
मा�यता िदई गणना निम�ने नै भएको अव�थामा पिन 
अ�य आिथ�क वष�ह�मा �ा� अङ्कबाट औसत अङ्क 
िनकाली सो औसत अङ्कलाई आ.व. ०७०/७१ को 
अङ्क मानी गणना गनु�पन� गरी स�मािनत अदालतबाट 
सं�थािपत भएका कानूनी िस�ा�तह�को समेत उपे�ा 
गरी उ� िनण�य ग�रएको छ ।

िवप�ीह�को उ� काम, कारबाही र 
िनण�यबाट िनवेदकलाई नेपालको संिवधानको धारा 
१७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ �ारा �द� 
मौिलक हक एवम् उि�लिखत िनजामती सेवा ऐन 
तथा िनजामती सेवा िनयमावली�ारा �द� कानूनी 
हकह�को समेत हनन् ह�न गएको र ती हकह� �चलन 
गराउने अ�य कुनै वैकि�पक एवं �भावकारी उपचारको 
बाटोसमेत नभएको ह�नाले संिवधानकै धारा ४६ र 
१३३(२) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन िलई स�मािनत 
अदालतसम� उपि�थत भएको छु ।

अत: स�मािनत अदालतबाट नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम असाधारण 
अिधकार�े� �हण गरी िवप�ी बढुवा सिमितको िमित 
२०७३।२।१९ को िनण�य र िमित २०७३।२।२१ 
गतेको पि�कामा �कािशत सूचना तथा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलका रिज��ारबाट िमित 
२०७३।४।२४ मा भएको िनण�य तथा �यस िनण�यका 

आधारमा िवप�ी अजु�न थापालाई बढुवा िनयिु� 
िदइएको भए सो बढुवा िनयिु�लगायत �यसको 
अिघपिछ िवप�ीह�बाट यस स�ब�धमा िनवेदकलाई 
�ितकूल असर पन� गरी भए गरकेा काम कारबाही, 
िनण�य, प�ाचार, सूचना आिद स�पूण�लाई उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िवप�ी अजु�न थापाको �थानमा 
िनवेदकको नाम िसफा�रस गरी िनजलाई जनु िमितबाट 
बढुवा ग�रएको छ सोही िमितबाटै जे�ता कायम ह�ने 
गरी िनवेदकलाई बढुवा िनयिु� िदई �यस हैिसयतले 
पाउने अ�य स�पूण� सिुवधाह�समेत िदन ु िदलाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशलगायत 
अ�य जो चािहने उपय�ु आदेश जारी गरी पूण� �याय 
पाऊँ । मैले भररे मू�याङ्कन भएको का.स.म.ु को 
अङ्क गणना नगन� िवप�ीह�को काय� �थम�ि�मै 
(Prima Facie) गैरकानूनी देिखएकोले हाल अ�त�रम 
आदशे जारी नह�दँा ��य��पमा गैरकानूनी देिखएको 
िवप�ीह�को गैरकानूनी काय�ले िनर�तरता पाउने र म 
यो�य उ�मेदवार िनयिु�बाट वि�चत ह�नपुन� अव�था 
ह�दँा सिुवधा स�तलुनको िहसाबले समेत ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िवप�ी बढुवा 
सिमितको िमित २०७३।२।१९ को िनण�य र सो 
िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतका रिज��ारबाट भएको 
िमित २०७३।४।२४ को िनण�यलाई काया��वयन नगनु�  
नगराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने कृ�ण�साद 
वा�लेको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणसमेतको आदेश िकन जारी ह�न ु
नपन� हो? आदेश जारी ह�न ुनपन� मनािसब आधार, कारण 
र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले १५ (प��) िदनिभ� िवप�ी नं. ८ का हकमा 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�का हकमा महा�यायािधव�ाको 
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काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न ु
भनी ��ततु आदेश र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�कव नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अ�त�रम आदेश माग भएको स�दभ�मा 
िनवेदकले उठाएको िवषयको िन�पण अि�तम 
िनण�य ह�दँा ह�ने नै भएकोले अ�त�रम आदेश जारी 
गन� उिचत र आव�यक देिखएन तर िवषयव�तकुो 
संवेदनशीलतालाई िवचार गदा�, यो िवषयको शी� 
सनुवुाइ ह�न आव�यक दिेखएकोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च५) बमोिजम 
अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७३।६।५ को यस अदालतको आदेश ।

िनजामती सेवा ऐनको दफा २४क. को 
उपदफा (६क) मा "��येक िनजामती कम�चारीले 
आ�नो काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी 
तोिकएको समयाविधिभ� स�बि�धत काया�लयमा दता� 
गनु�पन�छ । �य�तो अविधिभ� दता� गन� नसक� सोको 
मनािसब कारणसिहत �याद थपको लािग स�बि�धत 
कम�चारीले िनवेदन िदएमा र सपु�रवे�कले िनवेदनमा 
उि�लिखत कारण मनािसब दखेेमा तोिकएको 
समयाविध समा� भएको िमितले प�� िदनस�मको 
�याद थप गन� स�नेछ, �यसरी थिपएको �यादपिछ 
सोही आिथ�क वष�िभ�ै काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत 
कूल �ा�ाङ्कबाट पनुरावलोकन सिमितले एक अङ्क 
घटाउनेछ" ऐ.ऐ.को (६ख) मा "िनजामती कम�चारीले 
समयमा नै भरी दता� गरकेो काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम तोिकएको अविधिभ� मू�याङ्कन नगन� 
पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही ग�रनेछ" ऐ.ऐ.को 
(६ग) मा " ��येक वष� ग�रने वािष�क काय�स�पादन 
मू�याङ्कन पनुरावलोकन सिमितबाट भइसकेपिछ 
स�बि�धत कम�चारीले �यस वष� �ा� गरकेो काय� 
स�पादन मू�याङ्कनको कुन अङ्क िनजले िनवेदन 

िदई माग गरमेा पनुरावलोकन सिमितको सिचवालयले 
जानकारी िदनपुन�छ" र ऐ.ऐ.को (६घ) मा "उपदफा 
(६ग) बमोिजम जानकारी िलएपिछ सपु�रवे�क 
र पनुरावलोकनकता�ले गरेको मू�याङ्कन कुनै 
कम�चारीलाई िच� नबझेुमा सोको ठोस आधार 
र कारणसिहत सात िदनिभ� तोिकएबमोिजमको 
अिधकारीसम� उजरुी गन� स�नेछ । �यसरी उजरुी 
गरकेोमा �य�तो अिधकारीले उजरुीउपर स�बि�धत 
सपु�रवे�क र पनुरावलोकनकता�सगँ परामश� गरी 
आव�यक छानिबन गन�छ र आव�यक दिेखएमा �य�तो 
मू�याङ्कन फाराममा �ा� अङ्क तोिकएबमोिजम 
सशंोधन गन� स�नेछ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
आधारमा सो कानूनी आधार पूरा गरी भएको का.स.म.ु
ले मा� बढुवामा मू�याङ्कन ह�ने ह�दँा सोबमोिजम 
कानूनस�मत बढुवा सिमितले िसफा�रस गरकेो ह�दँा 
िवप�ीको �रट खारजेभागी छ । अत: िनजामती सेवा 
ऐन तथा िनजामती सेवा िनयावलीले उ�लेख गरकेा 
कानूनी �ि�या पूरा गरी भएको बढुवा सिमितको 
िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०७३।४।२४ मा भएको िनण�य कानूनस�मत रहेको र 
सो िनण�यले िवप�ीले कुनै पिन कानूनी तथा सवंैधािनक 
हक हनन् नभएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी अजु�न थापाको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजमको 
पनुरावलोकन सिमितमा यस काया�लयको सद�य 
रहेको नदिेखदँा बढुवामा असर पन� गरी न�बर �दान 
गन�लगायतका कुनै पिन काय�समेत नभएकोबाट यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ुनपन�मा िवप�ी बनाएको 
�रट िनवेदनबाट यस काया�लयलाई उ�मिु� िदलाई 
पाउ ँ । िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा �प��पमा 
का.स.म.ु भन� काय� नापी काया�लयबाट भएको भ�ने 
त�य उ�लेख गन�स�न ुभएको छैन । �रट िनवेदनको 
८(क) मा िमित २०७१।४।७ गते द.नं. ७३ मा त�काल 
आफू काय�रत रहेको काया�लय िवशेष नापी काया�लय, 
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अघा�खाचँीमा दता� गराएको भ�ने �प� देिखदँा िवशेष 
नापी काया�लय र नापी काया�लय छु�ाछु�ै काया�लय 
भएकोले का.स.म.ु को अङ्क �दान तथा पनुरावलोकन 
सिमितको सद�यसमेत यस काया�लयबाट भएको 
रकेड�बाट नदेिखदँा यस काया�लयको कुनै पिन भूिमका 
रहेको छैन । अत: यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई दायर 
��ततु �रट िनवेदनको कानूनी औिच�यता नभएकोले 
खारजेभागी छ भ�ने नापी काया�लय अघा�खाचँीको 
िलिखत जवाफ ।

लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयको 
िमित २०७२।१०।२७ गतेका िदन �कािशत 
सूचना न�बर ७९४/७२/०७३ बढुवा सूचना न�बर 
६५०/०७२/०७३ अनसुार रा.प.अनं.�थम �ािविधक 
सव��क नापी िनरी�क इि�जिनय�रङ सव� पदमा जे�ता 
र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवा र बढुवा 
सूचना न�बर ७९५/०७२/०७३ बढुवा सूचना न�बर 
८४५/०७२/०७३ रा.प.अनं.�थम �ािविधक सव��क 
नापी िनरी�क इि�जिनय�रङ सव� काय��मताको 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाको सूचनाबमोिजम बढुवाको 
लािग दरखा�त िदएका जे�ता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवा सं�या १ का लािग दरखा�त 
िदने ५ र काय��मताका मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवा 
सं�या १ का लािग दरखा�त िदएका ६ जनाको �ा� 
गत ३ वष�को का.स.म.ु खोली हेदा� तपिसलअनसुारका 
उ�मेदवारह�को काय�स�पादन मू�याङ्कनको 
पनुरावलोकन सिमितका पदािधकारीह�मा ३ जनाले 
पनुरावलोकन गरी सही गनु�पन�मा २ जनाको मा� 
सही भएकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (चौथो 
संशोधन, २०७२) िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० (१२ औ ं सशंोधन, २०७२ आि�वन ७) 
को प�र�छेद १० को िनयम ७८ को उपिनयम ३ 
मा राजप� अनंिकत कम�चारीको काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको लािग देहायको पनुरावलोकन सिमित 
रहनेछ भनी ३ जना पदािधकारीह� रहने �यव�था 

गरकेो र सोही प�र�छेदको िनयम ७८(ख) को ५ मा 
पनुरावलोकनकता�ले उपिनयम २ बमोिजम �ा� ह�न 
आएको काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भा� १५ 
गतेिभ� पनुरावलोकन गरी पनुरावलोकन सिमितसम� 
बझुाई स�नपुन�छ । पनुरावलोकन सिमितले भा� 
मसा�तिभ� पनुरावलोकन गरी लोकसेवा आयोग र 
बढुवा सिमितसम� बझुाई स�नपुन�छ भ�ने उ�लेख 
भएबमोिजम िजतबहादरु प�रयार र कृ�ण�साद 
वा�लेको आ.व. ०७०/०७१ को का.स.म.ु फाराममा 
पनुरावलोकन सिमितका पदािधकारीह� मािथ 
िनजामती सेवा िनयमावलीमा उ�लेख भएबमोिजम 
पूण�ता नभएकोले िनज िवप�ी िनवेदक कृ�ण�साद 
वा�लेसमेतको का.स.म.ु बढुवा �योजनका लािग 
मू�याङ्कनमा समावेश नगन� भ�ने िनण�य ग�रएकोले 
यस काया�लयबाट �रट िनवेदकको कुनै हक अिधकार 
हनन् नग�रएको ह�दँा यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई िदइएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
पा�पाका �मखु िज�ला अिधकारीको िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदकको माग दाबीका स�ब�धमा �ी 
रिज��ार पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट समेत ऐनका 
�यादिभ� िलिखत जवाफ ��ततु ह�ने नै ह�दँा यसमा 
थप उ�लेख गरी रहन ुपरने । जहासँ�म यस िवभागलाई 
िवप�ी बनाइएको िवषय छ सो स�दभ�मा �रट िनवेदकले 
यस िवभागलाई िवप�ी बनाउन ु पना�को आधार र 
कारण आ�नो िनवेदनमा �प�सगँ खलुाउन सकेको 
देिखदँनै । यस िवभागको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको के क�तो हक अिधकारको हनन् भएको 
हो भ�ने स�ब�धमा �प� िजिकर नगरी दायर भएको 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नापी िवभागका िनिम� महािनद�शकको िलिखत 
जवाफ ।

यी उजरुीवाला कृ�ण�साद वा�लेको 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फारामह�मा सोबमोिजम 
पनुरावलोकन सिमितको पदािधकारीह� म�ये अ�य� 
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वा तोकेको पदािधकारी रहेको देिखन नआएबाट 
बढुवा �योजनको लािग उ� का.स.म.ु फारामह� 
मू�याङ्कनमा समावेश गन� िम�ने अव�थाको नह�दँा 
अिमन अजु�न थापालाई उ� पदमा बढुवा िसफा�रस 
गन� गरकेो बढुवा सिमितको िनण�य अ�यथा नदिेखदँा 
बदर गरी रहन परने भनी यस अदालतका रिज��ारबाट 
िनण�य भएकोले उ� आदेशबाट िनवेदकको हक 
अिधकार हनन ह�ने काय� नभएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन अदालत, बटुवलका 
रिज��ारको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी ह�र�साद उ�ेती तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी नारायण�साद पराजलुीले काय�स�पादन 
मू�याङ्कन तोकेको िमित समय र िविधअनसुार 
भन� काम स�बि�धत कम�चारीको हो । िनवेदकले सो 
पूरा गरकेो अव�था छ । आ�नो कारणबाट सिृजत 
दािय�व मा� िनवेदकले �यहोन� हो, आफूले तोिकएको 
िज�मेवारी पूरा गरकेो अव�थामा िनवेदकलाई पीिडत 
बनाउने काम गैरकानूनी हो । िनवेदकले िनयिमत 
त�रकाबाट पनुरावेदन अदालतका रिज��ारकोमा 
उजरुी िनवेदन गरकेोमा �याय पाउन नसकेकोले यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े� �हण गरी आएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी अजु�न थापाको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी भि�राम िघिमर े तथा िवप�ी 
सरकारी काया�लयह� समेतका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रेवतीराज ि�पाठीले 
िवप�ी बढुवा सिमितले िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम नै िनण�य गरकेो ह�दँा िवप�ी �रट 
िनवेदकको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��ततु िनवेदनमा बढुवा ह�ने िवप�ी अजु�न 

थापा "ग" वग�मा सेवारत रहेकोमा आफू "ख" वग�को 
�े�मा २ वष� ९ मिहनाभ�दा बढी समय सेवारत रहेको 
तथा मैले समयमै कानूनले तोकेको सत�बमोिजम 
काय�स�पादन फाराम भरी बझुाएकोमा िवप�ी बढुवा 
सिमितले मेरो काय�स�पादन मू�याङ्कन फारामलाई 
समावेश नगन� गरी गरकेो िनण�य गैरकानूनी भएकोले 
�यसलाई उ��ेषणको आदशेले बदर गरी उ� �थानमा 
मेरो नाम िसफा�रस गरी सोही जे�ता तथा सेवा 
सिुवधासमेत पाउने गरी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
कृ�ण�साद वा�लेको िनवेदन रहेको देिख�छ ।

कानूनी आधार पूरा गरी भएको का.स.म.ु
ले मा� बढुवामा मू�याङ्कन ह�ने ह�दँा सोबमोिजम 
कानूनस�मत बढुवा सिमितले िसफा�रस गरकेो छ । 
िनजामती सेवा ऐन तथा िनजामती सेवा िनयमावलीले 
उ�लेख गरकेा कानूनी �ि�या पूरा गरी भएको बढुवा 
सिमितको िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७३।४।२४ मा भएको िनण�य 
कानूनस�मत रहेको र सो िनण�यले िवप�ीले कुनै 
पिन कानूनी तथा संवैधािनक हक हनन् नभएको ह�दँा 
िवप�ीको �रट िनवेदनको औिच�य छैन भ�ने िवप�ी 
अजु�न थापाको िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ ।

काय�स�पादन मू�याङ्कनको पनुरावलोकन 
सिमितका पदािधकारीह�मा ३ जनाले पनुरावलोकन 
गरी सही गनु�पन�मा िजतबहादरु प�रयार र कृ�ण�साद 
वा�लेको आ.व. ०७०/०७१ को का.स.म.ु फाराममा 
पनुरावलोकन सिमितका २ जना मा� पदािधकारीले 
सही गरकेाले िनजामती सेवा िनयमावलीमा उ�लेख 
भएबमोिजम पूण�ता नभएकोले िनज िवप�ी िनवेदक 
कृ�ण�साद वा�लेसमेतको का.स.म.ु बढुवा �योजनका 
लािग मू�याङ्कनमा समावेश नगन� भ�ने िनण�य 
ग�रएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने पा�पाका 
�मखु िज�ला अिधकारीको िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ भने अ�य िवप�ीम�येका नापी िवभाग, 
नापी काया�लय पा�पा तथा अघा�खाचँी, पनुरावेदन 
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अदालतका रिज��ारसमेतले आ�नो काया�लयको 
कारणले िनवेदकको कुनै हक हनन नभएको भनी 
िलिखत जवाफ पेस गरकेो पाइयो । िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा, िव�ान्  सह�यायािधव�ा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह�को बहस िजिकर तथा िमिसल संल�न 
स�पूण� कागजातह�को अ�ययन गरी िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने वा नह�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले आ. 
व. ०६९।७० को काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
िमित २०७०।४।७ दता�  नं. ३८ मा िवशेष नापी 
काया�लय अघा�खाचँीमा दता� गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
२०७१।४।७ दता� नं. ७३ मा आ.व. ०७०।७१ को 
का.स.म.ु  बझुाएको कुराको स�पिु� िवशेष नापी 
काया�लय अघा�खाचँीबाट �ेिषत िमित २०७३।५।२१ 
को प�बाट देिख�ँछ । िवशेष नापी काया�लय पा�पामा 
िमित २०७२।४।६ दता� नं. ४७ मा काय�स�पादन 
मू�याङ्कन फाराम पेस गरकेो दिेखइरहेको छ । यसरी 
हेदा� गणना ह�नपुन� आ.व. ०६९।७०, ०७०।७१ र 
०७१।७२ का काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
भरी िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीले तोिकएको 
समयाविधिभ�ै दता� गराएकोमा कुनै  िववाद देिखएन ।

३. बढुवा सिमित पा�पाको िनण�यमा 
िनवेदक कृ�ण�साद वा�लेको आ.व. ०७०।०७१ को 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम िनजामती सेवा 
िनयमावलीमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावलोकन 
सिमितका पदािधकारीह� पूण� नभएकोले उ� 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम बढुवा �योजनका 
लािग मू�याङ्कनमा समावेश नगरी िवप�ी अजु�न 
थापालाई बढुवा गन� गरी िमित २०७३।२।१९ मा 
िनण�य भएको देिख�छ ।

४. रा��सेवक कम�चारीले कानूनले तोकेको 
िनि�चत अविध सेवा गरपेिछ विृ� िवकासको वैध 
अपे�ा राखी बढुवा पाउने हक सजृना ह��छ । देशका 

िविभ�न भागह�लाई िविभ�न भौगोिलक �े� तोक� 
ती �े�ह�मा सेवा गरबेापत अलगअलग अङ्क �ा� 
ह�ने �प� �यव�था िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले 
गरकेो पाइ�छ । िनवेदकले िमित २०६८।११।१७ 
देिख २०७१।९।१ स�म अघा�खाचँीमा तत् प�ात् 
पा�पा िज�लामा रही सेवा गरकेो पाइ�छ भने िवप�ी 
अजु�न थापाले २०६८।११।१७ देिख बढुवा िनण�यको 
िमितस�म पा�पा िज�लामा रही सेवा गरकेो देिख�छ । 
अघा�खाचँी िनजामती सेवा ऐनअनसुार वग�कृत "ख" 
िज�लाअ�तग�त रहेको देिख�छ भने पा�पा िज�ला "ग" 
वग�मा रहेको देिख�छ । वग�कृत "ख" वग�को िज�लाको 
िनिम� वािष�क ३.२५ अङ्क र "ग" वग�को िनिम� 
२.५० अङ्क �ा� ह�ने �यव�था िनजामती सेवा ऐनको 
दफा २४ग ले गरकेो पाइ�छ । व�तुत: िनवेदकले �ा� 
गन� भौगोिलक �े�बापतको अङ्क तलुना�मक�पले 
बढी नै रहेको पिन देिख�छ ।

५. कम�चारीले हरके आिथ�क वष�मा 
िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीअनसुार पेस 
गनु�पन� काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी 
स�बि�धत िनकाय, अिधकारीसम� पेस गनु�पन� 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । तोकेको समय अविधिभ� 
कम�चारीले पेस ग�रसकेपिछ सो काय�स�पादन 
मू�याङ्कन फाराममा िनयमावलीले िनिद�� गरअेनसुार 
तत् तत् अिधकारी र कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िज�मेवारी तोिकएका पदािधकारीह�ले मू�याङ्कन 
गनु�पन� ह��छ । िनयमावलीले तोकेको िज�मेवारी 
सबै पदािधकारीह�बाट भएमा नै कम�चारीको विृ� 
िवकासस�ब�धी कानूनी �यव�थाको साथ�कता 
रह�छ । कुनै पदािधकारीबाट सो िज�मेवारी वहन 
नग�रएको वा ह�न नसकेको आधारले कम�चारीको विृ� 
िवकासमा असर प�ुन जाने ि�थित भएमा कम�चारीको 
बढुवा पाउने हकमा पदािधकारीको �वे�छाचा�रता 
रहन जा�छ । फल�व�प िनयमावलीको भावना र 
मम�िवपरीत ह�न गई �शासिनक य�� नै �भािवत ह�न 
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प�ुने ह��छ ।
६. कम�चारीले काय� स�पादन मू�याङ्कन 

फाराम भरी समयमा नै पेस ग�रसकेपिछ 
मू�याङ्कनकता�ले अिनवाय��पमा मू�याङ्कन गनु�पन� 
िनयमावलीको मनसाय हो । पदािधकारी नै नतोिकएको 
वा तोिकए पिन मू�याङ्कन नै नग�रिदएको दोष 
कम�चारीमा रहन जादैँन । व�ततु: िनवेदकको कुनै 
ग�ती नै नभई बढुवामा समावेश ह�न नपाउने भ�ने 
बढुवा सिमितको तक�  मनािसब देिखएन ।

७. िनवेदक कम�चारीले रीतपूव�क 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम पेस गरकेो 
देिख�छ । मू�याङ्कन गन� तोिकएका पदािधकारी 
पूण� नभएको कारणले िनवेदकले बढुवा ह�ने हकबाट 
वि�चत ह�ने अव�था ह�ने हो भने �शासिकय �यायमा 
�वे�छाचा�रता बढ्न स�छ । ने.का.प. २०७३ 
अङ्क ३, िन.नं. ९५६५ मा "कुनै पदािधकारीको 
�ुिट वा भूलको कारण कुनै कम�चारीलाई 
िनजले �ा� गरकेो कानूनी हकबाट वि�चत गन� 
िम�दैन । कुनै पदािधकारीको �िुट वा भूलको कारण 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन 
सिमितबाट म�ूयाङ्कन ह�न छुट भएको अव�थामा 
�य�तो काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम पेस 
गन� कम�चारीलाई बढुवाबाट वि�चत गन� हो 
भन े कम�चारीको पदो�नितस�ब�धी �ावधान 
कानूनी हकको �पमा नभई कुनै पदािधकारी वा 
काया�लयको �वे�छामा िनभ�र रहन जाने" भनी 
कानूनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भइसकेको अव�थामा 
िवप�ी पदािधकारीह�ले िनवेदक कृ�ण�साद वा�लेको 
काय�स�पादनलाई बढुवामा समावेश नगन� गरी गरकेो 
काय�लाई उपय�ु मा�न सिकएन ।

८. िनवेदकले पेस गरकेो आ.व. ०७०।७१ को 
काय�स�पादन मू�याङ्कन फारामलाई बढुवा सिमितले 
पूण� नभएको भनी िनण�य गरकेो कारणबाट िनवेदक 
बढुवा ह�नबाट वि�चत ह�न जाने देिखयो । िवप�ी 

बढुवा सिमितले आ.व. ०७०।७१ को काय�स�पादन 
मू�याङ्कन फाराममा �ि�यागत �िुट देखाएको तर 
अ� दईु आ.व. ०६९।७० र ०७१।७२ को हकमा कुनै 
�िुट नदेखाएको अव�थाबाट िवप�ीले एक आिथ�क 
वष�को काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराममा सही गन� 
पनुरावलोकन सिमितका सद�यह� म�ये एक जना 
सद�यको अनपुि�थितका कारण मा� उ� आ.व.को 
काय�स�पादन मू�याङ्कनबाट �ा� न�बरलाई 
िनवेदकको हकमा बढुवा �योजनाथ� गणना नगरकेो 
देिखयो । 

९. िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ७८ को उपिनयम (३) बमोिजम राजप� अनंिकत 
कम�चारीको काय�स�पादन मू�याङ्कनको लािग 
पनुरावलोकन सिमितको �यव�था भई �य�तो सिमितमा 
"स�बि�धत म��ालय, सिचवालय वा आयोगको सिचव 
वा स�बि�धत िवभागीय �मखुले तोकेको अिधकृत 
अ�य� र स�बि�धत पनुरावलोकनकता� र सपुरीवे�क 
सद�य" रहने कानूनी �ावधान दिेख�छ । िनवेदकले 
आ.व. २०७०/७१ को काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भरी सपुरीवे�क र पनुरावलोकनकता�बाट 
अनमुोदन गराई िनजको काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम पनुरावलोकन सिमितमा पेस गरकेोमा 
पनुरावलोकन सिमितमा िनयमावलीमा उि�लिखत 
सिमितका पदािधकारीह� पूण� नभएकाले िनजको 
का.स.म.ु बढुवा �योजनाथ� मू�याङ्कनमा समावेश 
नगन� भ�नेसमेतको िनण�यलाई आधार मानी बढुवा 
सिमितले २०७३।२।१९ मा िसफा�रस गरकेो 
देिख�छ । मूलत: बढुवा सिमितलाई पूण�ता िदने वा �य�तो 
सिमितबाट पूण�ताका साथ िनण�य गराउनपुन� दािय�व 
�यही सिमितका पदािधकारी वा �य�तो पनुरावलोकन 
सिमितको कामलाई िनयिमित गराउने दािय�व भएका 
स�बि�धत अि�तयारवालाको भूिमका बढी अपेि�त 
ह��छ । �य�तो िज�मेवार�ा� िनकायको अकम��यताको 
कारणबाट मा� िनवेदकले कानूनबमोिजम �ा� गनु�पन� 
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का.स.म.ु अङ्कबाट वि�चत ह�नपुन� भनी िन�य�ल 
गनु�  �यायसङ्गत ह�दैँन । िनयमावलीको िनयम ७८(३) 
बमोिजमको सिमितमा दईुजना सद�यह� िनवेदकको 
का.स.म.ु जाचँ गन� र अङ्क �दान गन� �मश: 
सपुरीवे�क र पनुरावलोकनकता� ह�ने भएकाले बह�मत 
सद�यसमेत पिहले अङ्क �दान गन� �यि�ह� नै ह�ने 
ह�दँा सामा�यत: िनजह�ले पिहले िदएको न�बरबाहेक 
अ�यथा गन� स�भावना पिन �यून रह�छ भनी 
अनमुान गन� सिक�छ । अझ पनुरावलोकन सिमितका 
पदािधकारीम�ये कसले के कित न�बर �दान गरकेा 
ह�न्? िनवेदकको आ.व. २०७०/७१ को का.स.म.ु 
फाराम गणना नह�नका लािग सिमितको कुन सद�यको 
अनपुि�थितका कारण अपूण� रहेको हो? र �य�तो 
ह�नपुना�को कारण र आधारसमेत यिु�य�ु �पमा 
िव�वास गन� सिकने ढङ्गबाट िवप�ीले िव�व�त 
त�ुयाउन सकेको अव�था नदेिखदँा बढुवा सिमितले 
"पनुरावलोकन सिमित पूण� नभएकाले" भ�ने श�दको 
मा� आड िलई िनण�य गरेको काय�बाट िनवेदकले �ा� 
गरकेो का.स.म.ुको अङ्क गणना गन�बाट वि�चत गन� 
सिकने ह�दँनै । पनुरावलोकन सिमितको अपूण�ता, 
�य�तो अपूण�ता िसज�ना ह�नपुन� कारण र के कसरी 
�य�तो अपूण�ता िसज�ना भई िनजले �ा� गरकेो 
कित न�बर िकन गणना ह�न नसकेको हो भ�ने ज�तो 
अ�यौलबाट उ�प�न भएको शङ्का�पद ि�थितमा 
�य�तो शङ्काको सिुवधा (Benefit of Doubt) समेत 
िनवेदकले �ा� गन� देिख�छ । अत: आ.व. २०७०/७१ 
को का.स.म.ु फाराम गणना ह�न नसकेका कारणबाट 
मा� िनवेदकलाई आ�नो संवैधािनक एवं कानूनी 
अिधकारबमोिजमको समानताको हकबाट वि�चत 
गन� नसिकने ह�दँा िनजले भरकेो का.स.म.ुको गणना 
ह�न नसकेको आिथ�क वष� २०७०/७१ भ�दा त�काल 
अिघ�लो वष� ०६९।७० मा �ा� गरकेो का.स.म.ु 
न�बरलाई आधार बनाई आ.व. २०७०/७१ को 
का.स.म.ु न�बर कायम गरी अङ्क गणना गरी िनण�य 

गन� उपय�ु ह�ने देिखयो ।
१०. सूचना नं. ७९५।०७२-७३, बढुवा 

सूचना नं. ८४५।०७२-७३ मा नेपाल इि�जिनय�रङ 
सेवा, सव� समूहको रा.प.अनं. �थम �ेणी (�ािविधक) 
सव��क / नापी िनरी�क पदको काय��मताको 
मू�याङ्कन�ारा बढुवाको िव�ापनमा िनवेदक 
कृ�ण�साद वा�लेको काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम मू�याङ्कनमा पनुरावलोकन सिमितका 
पदािधकारीह� पूण� नभएको भनी बढुवामा समावेश 
नगन� गरी गरकेो िनण�य �थम�ि�मा नै गैरकानूनी 
देिखदँा िवप�ी बढुवा सिमित पा�पाबाट िमित 
२०७३।२।१९ मा भएको िनण�य र सो िनण�यबाट भए 
गरकेा काम कारबाहीसमेत तथा पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलका रिज��ारबाट िमित २०७३।४।२४ मा 
भएको िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । 

११. अब िनवेदकले आ.व. ०६९।७० मा पेस 
गरकेो �ि�या पूरा भएको काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फारामलाई ०७०।७१ को काय�स�पादन मू�याङ्कन 
मानी िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको 
�ि�याअनसुार पनु: योग गरी उ�चतम् अङ्क �ा� 
गन� उ�मेदवारलाई २०७३।२।१९ को िमितकै जे�ता 
तथा सेवा सिुवधासमेत कायम ह�ने गरी अिवल�ब बढुवा 
िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशअनसुार गनु�पन� काय� जो जो 
िनकाय र पदािधकारीले गनु�पन� हो तत िनकायह�ले 
गनु�  भनी ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार  
गनू�  । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
इित संवत् २०७४ साल पसु १९ गते रोज ४ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

फैसला िमित : २०७४।२।९

म�ुा : मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०७०-CR-१४३२
पनुरावेदक / वादी : झापा िज�ला स�ुङ्गा गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ९ ब�ने म�जकुुमारी ठटालको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला पाचँथर, �ाङ्बङ्ुग-२ 

माइतीघर र िज�ला काठमाड�, काठमाड� 
महानगरपािलका सामाखसुी घर भई झापा 
दमक नगरपािलका वडा नं. १४ ब�ने सोिनया 
भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ)

०७१-CR-०००५
पनुरावेदक / �ितवादी : �यामलाल डंगोलको �ीमती 

काठमाड� िज�ला च�डे�वर गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. १ सामाखशुी घर भई हाल 
िज�ला कारागार काया�लय भ�परु, झापामा 
थुनामा रहेक� वष� ३१ क� सानमुाया राई 
(डंगोल)

िव��
��यथ� / वादी : म�जकुुमारी ठटालको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § कितपय िवशेष अव�थामा फौजदारी 
म�ुामा पिन �माणको भार �ितवादीमा सान� 

सिकने वा �ितवादीमा रहने (Shifting of 
burden of proof to the accused 
person) गरी िवधाियक� कानून ब�नस�ने 
कुरालाई फौजदारी िविधशा�ले �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । खासगरी आफूसगँ क�जा 
(Possession) मा रहकेो व�तुको वैधता 
यौनज�यलगायतका अ�य अपराधमा 
�माणको भार �ितवादीमा रहन ेगरी कानून 
िनमा�ण ह�नस�ने कुरालाई फौजदारी 
िविधशा�ले �वीकार गरकेो पाइन े।

(�करण नं.६)
 § के क�तो काय�बाट के क�तो कानूनको 

उ�लङ्घन भई अपराधजिनत काय� 
भयो र �य�तो काय�मा को कसको के 
कसरी सलं�नता रहकेो छ भ�ने कुरा पिन 
अिभयोजन प�ले नै शंकारिहत तवरले 
(Beyond the doubt) पुि�ट गरकेो 
ह�नुपछ� । िवधाियक� कानूनले आ�नो 
िनद�िषता �मािणत गन� भार �ितवादीमा 
सारकेो कारणले अिभयोजन प�को उ� 
दािय�व सीिमत वा समा�त नह�ने । 
 § आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� काम 

�ितवादीको ह�न ेभए पिन वादी प�ले आ�नो 
अिभयु� यिकन गन� र अनुस�धानको 
आधारमा आफूले तयार पारी दायर गरकेो 
अिभयोग प�मा �ितवादीको के कुन काय� 
कुन कानूनले िनषेध गरकेो आपरािधक 
काय� हो भनी िवधाियक� कानूनले �य�तो 
कसुर �थािपत ह�न चािहने भनी िनधा�रण 
गरकेा अपराधका त�वह� (Constituent 
elements of crime) को िव�मानता 
र आव�यक छ भने ितनीह�को 
सयंोजना�मकता (Concurrency) 
अिनवाय��पमा उ�लेख गरकेो ह�नुपन� । 

�नण�य नं. ९९३५
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 § अिभयोग प�मा अपराधका त�वह�को 
उ�लेखन वा�तिवक अथ�मा �ितवादीलाई 
�ितर�ाको लािग सुनुवाइको मौका 
उपल�ध गराउनु पद�छ भ�ने �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तसगँ पिन स�बि�धत ह�ने ।
 § अिभयोजन प�ले �ितवादी नै �मािणत 

गन� नसकेको अव�थामा �ितवादीमा 
�माणको भार रहकेो वा सरकेो भ�न े
कानूनी �यव�थाको आधारमा वादीले पूरा 
नगरकेो दािय�व �ितवादीले पूरा गनु�पन� 
भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण नं.७)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�वुकुमार चौहान

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी 
रिजतभ� �धानाङ्ग र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िसताराम अिधकारी

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

(िनय��ण) ऐन, २०६४
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी िगरीराज गौतम

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी गणुराज ढुङ्गेल
 मा. �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े�ठ वै�

फैसला
�या. सारदा�साद िघिमर े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� परी दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 

सिं�� त�य र ठहर यस�कार रहेको छः
म जाहेरवाली सामा�य काम गरी 

जीिवकोपाज�न गरी आएको छु, झापा दमक नगरपािलका 
ब�ने सोिनया राई (�े�ठ) सगँ िचनजान भएकोले 
गफगाफ गन� �ममा िनजले मलाई पटकपटक आिथ�क 
�लोभनमा पारी ललाई फकाई रा�ो कामको लािग 
िवदेश लगी िदने भनी ढाटँी िनज तथा िनजको �ीमान् 
�वाइसँमेतको िमलेमतोमा िमित २०६८।१।२९ गते 
घरबाट लगी भारतमा छाडी आएको र सो �थानको 
�यवहारसमेतबाट मलाई बेचिबखन गरकेो भ�ने 
थाहा भएको ह�दँा कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको म�जकुुमारी ठटालको जाहेरी दरखा�त । 

िज�ला झापा स�ुङ्गा ब�ने स�झना ब�नेत 
मेरो साथी ह�न्, िनजसगँ कुराकानी ह�दँा िनजले 
िवदेश जाने कुरा गरके� र म पिन जाने भ�दा झापा 
दमक ब�ने सोिनया राई (�े�ठ) सगँ िचनजान गराई 
िमित २०६८।१।२९ गते रोजगारको लािग लाने भनी 
सोिनया राईको �वाइ ँसभुाष राईले झापा स�ुङ्गामा 
बोलाई गाडीमा हाली लगी झापा काकँडिभ�ाभ�दा 
अक� बाटो ह�दैँ भारतको न�साल ह�दँै भारतको म�ुबइमा 
लगी आएको र मलाई िविभ�न धाक ध�क� िदई यौन 
शोषणसमेत ग�ररहेको अव�थामा सो �थानबाट अ�य� 
लाने भ�ने थाहा पाई म भागी आएको र मलाई िनजै 
सोिनया राईको �वाइ ँसभुाष राईसमेतले भारतमा लगी 
बेचिबखन गरकेो हो कानूनबमोिजम होस् भ�नेसमेत 
�यहोराको म�जकुुमारी ठटालको बयान । 

मेरो �ीमान् को घर काठमाड� भए पिन हाल 
झापा दमकमा बसोबास छ । म पिहला आफँै रोजगारको 
लािग िवदेश गएको िथए ँ । सोही कारण रोजगारको 
लािग बािहर जाने मािनसह� िचनजानको कोही भए 
सरस�लाह गन� आउने गद�थे । मैले जानेको कुराह� 
भनी िदने �ममा स�झना ब�नेत भ�ने स�झना िव.क.ले 
रोजगारको बारमेा स�लाह िदन भनी िनजको साथी 
भ�दै म�जकुुमारी ठटाललाई मेरो घरमा िलएर आएक� 
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ह�दँा िचनजान गरी रोजगारको लागी जाने स�लाह 
िदएको मा� हो । सोपिछ िनज को कससगँ रोजगारमा 
गईन भ�ने कुरा मलाई केही थाहा छैन । मैले िनजलाई 
िलएर गएको छैन भ�नेसमेत �यहोराको सोिनया राई 
(�े�ठ) को बयान । 

िज�ला झापा दमक ब�ने सोिनया राई �े�ठ 
पिहला िवदेश गएर आएक� मािनस ह�न् र झापा स�ुङ्गा 
ब�ने म�ज ु कुमारी ठटाललाई रोजगारको लािग जाने 
कुरामा स�लाह िदएक� र िनज म�जकुुमारी ठटाल 
आ�नो राजीखशुीका साथ िवदेश जान भनी िहडँी 
िफता� आएको भ�ने सनेुको हो िनजलाई अ�य कसैले 
जबरज�ती लगेको होइन भ�नेसमेत �यहोराको घटना 
िववरण कागज गन� �काश च�� राईले गरकेो कागज । 

मेरो छोरी म�जकुुमारी ठटालको िववाह 
भइसकेको र �वाइसँमेतको स�लाहअनसुार 
माइतीघरमा नै बसी आएको अव�थामा के कसरी हो 
झापा दमक ब�ने सोिनया राई (�े�ठ) सगँ िचनजान 
भएको र िनजले मलाई फकाई रोजगारमा लाने भनी 
लगी भारतमा यौन काय�मा संल�न गराएको भनी खबर 
गरके� ह�दँा म आफँैले पहल गरी �याएको हो । �यसरी 
अिभभावकसमेतलाई जानकारी नगराई रोजगारको 
नाममा भारतमा लगी बेचिबखन गन�उपर कारबाही 
होस ् भ�नेसमेत �यहोराको घटना िववरण कागजका 
कुसमुकुमारी चौधरीले गरकेो कागज । 

उ� वारदात िमितमा म घर, गाउमैँ िथए ँ । 
िनज सोिनया राई (�े�ठ) समेतले जाहेरीमा उि�लिखत 
िमितमा म�जकुुमारी ठटाललाई काकडिभ�ाको वम�ली 
टोल ह�दँै िसमाना पार गराई म�ुबईस�म प�याई बेचिबखन 
गरकेो स�ब�धमा यिकनसाथ भ�न सि�न । िनज 
�ितवादी सोिनया राईसमेतले कोही कसैलाई िवदेश 
पठाउने काम गन� गरकेोसमेत थाहा छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागजका रामलाल साहले 
गरकेो कागज ।

पीिडता जाहेरवाली म�जकुुमारी ठटाललाई 

हाल प�ाउ परी आएका सोिनया भ�ने सानमुाया राई 
(�े�ठ) ले वैदेिशक रोजगारका लािग भनी आिथ�क 
�लोभनमा पारी भारतको म�ुबईमा लगी िब�� गरी 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको कसरु गरकेो 
भ�ने पीिडताले सनुाउदँा थाहा पाएको ह� ँ । िनज 
�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) र अ�य 
फरार रहेका �याम �े�ठ र सवुास राईले पीिडतालाई 
बेचिबखन गरकेोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस कृ�ण 
िशवाकोटीसमेतले ग�रिदएको कागज । 

�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई 
(�े�ठ), �याम �े�ठ, सवुास राईको िमलेमतोमा 
जाहेरवाली म�ज ुकुमारी ठटाललाई िवदशे पठाई िद�छु 
भनी िविभ�न आिथ�क �लोभन देखाई भारतको म�ुबई 
प�ुयाई एउटा घरमा राखी यौन काय�मा संल�न गराई 
यौन शोषण गराएको भ�ने पिु� ह�न आएकोले �ितवादी 
सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ), �याम �े�ठ, 
सवुास राईले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४(२)
(क)(ख) बमोिजमको कसरु गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी 
सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ), �याम �े�ठ, 
सवुास राईलाई ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को 
देहाय (ङ)(१) बमोिजम सजाय ह�न र ऐ. दफा १७ 
बमोिजम पीिडतालाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६८।४।२९ मा दता� 
भएको अिभयोगप� । 

म म�जकुुमारी ठटाल, सवुास राई, �याम 
�े�ठलाई िचि�दन, मेरो पितको नाम �याम डंगोल हो, 
एक जना गौरी भ�ने मिहलाले मलाई फोन गरी िवनायक 
होटलमा बोलाई कोठामा थनुी २ लाख �पैयाँ ँ १५ 
िदनमा ितन� कागज गराई १५ िदनिभ� ितन� नस�दा 
मलाई यो मा�छे बे�ने अिभयोग लगाई प�ाउ गरकेो 
हो, अिभयोग झ�ुा हो, अनसु�धानको बयान �यहोरा 
मेरो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सोिनया 
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भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) ले स�ु अदालतमा गरकेो 
बयान । 

�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) 
लाई पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ को देहायको दफा २ बमोिजम 
थुनवुा पजु� िदन ु भ�ने स�ु अदालतको थुनछेक  
आदेश । 

व�तिु�थित मचु�ुकामा भएको �यहोरा र 
सिहछाप मेर ैहो । सोिनया �े�ठ, �याम �े�ठ र सवुास 
राई यी ितनै जनाले म�जकुुमारी ठटाललाई लगेको हो । 
सानमुाया राईको नाम नै सनेुको िथइनँ भ�ने �यहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस ह�रनारायण चौधरीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६८।४।२० मा भएको मचु�ुकाको 
�यहोरा र सिहछाप मेर ैहो, �ितवादी सोिनया �े�ठले 
जाहेरवालालाई िवदेश ला�छु भनेर नेपालबाट म�ुबई 
लगेक� ह�न् पासपोट� िथएन । २०।२२ िदन म�ुबईमा 
राखेपिछ िब�� गछ�  भ�ने कुरा थाहा पाएर म�ुबईबाट 
भागेर घर आएपिछ मलाई सनुाएकोले मैले थाहा पाएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस िलला चौधरीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

मेरो छोरी भागेर िवदशे जाने भयो । लाने �याम 
�े�ठ, सभुाष राई, सोिनया �े�ठले िद�ली म�ुबईबाट 
ला�छु भनेको छोरीको मखुबाट सनेुको हो, िवदेश लादँा 
िवना पासपोट� लगेका ह�न् । िब�� गछ�  भनेर छोरी भागेर 
घर आएको कुरा छोरीले भनेपिछ मैले सनेुको हो । उ� 
घटना िववरण कागजको �यहोरा र सिहछाप मेर ै हो 
सोिनया राई र सानमुाया राई अलगअलग मािनस ह�न् 
प�ाउ परेक� सानमुाया राईलाई यही अदालतमा आजै 
देखेको हो, सानमुाया िनद�ष मािनस ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागज गन� कुसमुकुमारी 
चौधरीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

म िवदशे जा�छु भनी �याम �े�ठलाई 

भने,ँ �याम �े�ठ, सभुाष राई, सोिनया �े�ठसमेतले 
मसमेत ५ जनालाई काकडिभ�ा ह�दँै म�ुबई लगे म�ुबई 
गएपिछ पैसामा िकनबेच गछ�  भ�ने कुरा मैले सनुी 
�यहाबँाट म भागी घर स�ुङ्गा आई पगेुक� ह� ँ । िमित 
२०६८।४।३ गतेका िदनको जाहेरी र २०६८।४।४ 
मा गरकेो बयानको �यहोरा र सिहछाप मेर ैहो । िमित 
२०६८।५।१९ गतेको िनवेदनको �यहोरा र सिहछाप 
मेर ैहो । मलाई बेचिबखन गन� मािनसह� अिहलेस�म 
प�ाउ परकेो छैन । मलाई बजारितर जादँा ध�क� 
िद�थे । बचाउका लािग उ� िनवेदन िदएको हो । मलाई 
�ितवादी सानमुाया राईले बेचिबखन गरकेो होइन । 
सोिनया �े�ठ, �याम �े�ठ, सभुाष राईले बेचिबखन 
गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाली म�जकुुमारी 
ठटालले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

म िवगत ४।५ वष� अगािडदेिख �ितवादी 
सानमुाया राईलाई िच�दछु िनजको उपनाम छैन । 
�ितवादी सानमुाया राई काठमाड�को सामाखशुीबाट 
दमक आई डेरा गरी बसेका ह�न् �य�तो घणृीत काय� 
सानमुाया राईबाट ह�न स�दैन । वारदातको समयमा 
�ितवादी काठमाड�मा नै िथइन ँ । सानमुाया राईको 
वा�तिवक नाम सानमुाया राई हो सोिनया भ�ने 
मलाई थाहा छैन । सानमुाया राईको वा�तिवक 
�ीमान् �यामलाल डंगोल हो । �याम �े�ठ चािह ँहोइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको सा�ी �काशच�� 
राईले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

फरार �ितवादी �याम �े�ठको अंश रो�का 
भई मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको । 

�ितवादी �याम �े�ठ फरार रहेको देिखदँा 
िनजको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम मलुतबीमा 
रहने ठहछ�  । अका� �ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया 
(�े�ठ) राईको हकमा िवचार गदा�, पीिडताको मौकामा 
�मािणत बयानमा �ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया 
(�े�ठ) राईसमेतको संल�नतामा पीिडतालाई भारतको 
म�ुबइमा वारदातको िमितमा नेपाल सरहदबाट लगी 
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िब�� गन� काय� नभएको वा अिभयोगको िव�� ख�डमा 
उ�लेख भएको �यि� नभएको भनी िजिकर िलए पिन 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ९ बमोिजम सोको िजिकर (�माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७समेत) पिु� गन�सकेको नदिेखदँा 
�ितवादीले सोही ऐनको दफा ३ र दफा ४(२)(क)(ख) 
बमोिजम कसरु गरकेो ठहरकेाले �ितवादी सोिनया भ�ने 
सानमुाया राई �े�ठलाई ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) 
बमोिजम कैद वष� १०र �.५०,०००।– (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  र पीिडताले दफा १७ बमोिजम 
�ितपूित�समेत भरी पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित २०६९।१।१०।१ 
को फैसला ।

पीिडताले अदालतमा बयान गदा�  
�ितवादीलाई िचि�दन आजै दखेेको हो । िनज �ितवादी 
मैले भनेको सोिनया �े�ठ होइन अक� �यि� हो भनी 
सनाखत गरी रहेको अव�थामा �ितवादी िनद�ष रहेको 
भ�ने कुरा उि�लिखत आधार �माणह�बाट पिु� 
भइरहेको ह�दँा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन, 
२०६४ को दफा ९ को गलत र �ामक अथ� लगाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम �ितवादीको 
िजिकर पिु� भइरहेको अव�थामा सो कुरालाई  िव�ेषण 
नै नगरी �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, १०, १८ 
तथा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ६, ९ समेतको �या�या�मक एव ं
�योगा�मक �िुट गरी  िव�मान कानूनी �यव�था एव ं
िवधाियक� भावनािवपरीत गरकेो स�ु झापा िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।१।१०।१ को �िुटपूण� 
फैसला बदर गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम अिभयोग 
दाबीबाट सफाई ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादी 
सानमुाया राई (�े�ठ) को पनुरावेदन अदालत, इलाममा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी सोिनया राई �े�ठको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान �यहोरा तथा 

जाहेरवाली पीिडताको �मािणत बयान �यहोरा तथा 
िनजह�ले स�ु अदालतसम� गरकेो बयान बकप�को 
प�र�े�यमा स�ु फैसला फरक पन�स�ने देिखदँा 
छलफलका लािग मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
इलामलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने िमित २०६९।११।२१।२ गतेको पनुरावेदन 
अदालतको आदेश । 

पीिडत म�जकुुमारी ठटालको �मािणत 
बयानमा पनुरावेदक �ितवादीले िवदेश जान पठाएक� 
ह�न् भ�नेसमेतको आधार �माणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) लाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज) बमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा ऐ.ऐ.दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम सजाय 
गरकेो सो हदस�म स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला निमलेकोले सो फैसला बदर भई 
यी �ितवादी पनुरावेदक सोिनया भ�ने सानमुाया 
राई (�े�ठ) लाई ऐ.ऐनको दफा १५(१) (ङ)(१) का 
आधारमा ऐ.ऐ.१५(१)(ज) बमोिजम कैद वष� ७(सात) 
मिहना ६(छ) र �.५०,०००।– (�. पचाहजार) 
ज�रवाना ह�ने तथा पीिडतले सोको आधा �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित  २०७०/५/१० गतेको फैसला ।

जाहेरवालीले जाहेरी दखा��त र �मािणत 
बयानबाट िनजलाई लोभ लालच र �लोभनमा पारी 
िवदेश पठाउने सोिनया राईलाई िचनेको दिेख�छ । 
रात सगैँ बसेका छन् तर जाहेरवालीले बकप� गदा� 
�ितवादीलाई िचि�दन ँभनेक� छन् । रात सगैँ बसेक� 
�यि� भएक� भए िनजले निच�ने ��न नै आउदैँन । 
जाहेरवाली पीिडता म�जकुुमारी ठटालले अदालतमा 
बकप� गदा� सोिनया राई (�े�ठ) र सानमुाया राई 
अलगअलग ह�न् भनेक� छन् । सानमुायाले बेचिबखन 
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गरकेो होइन । सोिनया, �याम �े�ठ र सभुाष राईले 
हो भनेक� छन् । घटना िववरण कागजका रामलाल 
साह, �काशच�� राई, कुसमु कुमारी, व�तिु�थित 
मचु�ुकाका लीला चौधरी, ह�रनारायण चौधरीसमेतले 
म पनुरावेिदका कसरुदार नभएर अलग �यि� भएको 
भनी बकप� गरकेा छन् । अिभयोग लगाएक� �यि� म 
होइन भनी आ�नो �माण ��ततु गरेको अव�थामा 
म�ुय�पमा पिहचानको ��न उठेपिछ सोको िनण�य 
गनु�पन�मा नगरी मलाई दोषी ठहर गरी ग�रएको फैसला 
बदर गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
सानमुाया राईको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन   
प� । 

�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) 
लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) ज बमोिजम सजाय 
गदा� �ितवादीको काय� द�ु�साहन, षड्य�� वा मितयार 
कुन कसरु हो �प�ट आधार कारण नखलुाई मनोगत 
आधारमा दाबीभ�दा घटी सजाय गरकेो �िुटपूण� 
छ । यी �ितवादीले पीिडतालाई िवदेश पठाइिद�छु 
भनी आिथ�क �लोभनमा पारी आ�नो घरमा बोलाई 
मोबाइलसमेत िदई पठाएको र िवदशे जानको लािग 
आव�यक खच� �.३५,०००।– समेत पिछ कमाएर 
िदने स�लाह सोिनयाको घरमै भएको भनी पीिडतको 
मौकाको �मािणत बयानमा उ�लेख गरकेो र जाहेरी 
र �मािणत बयानलाई सनाखतसमेत गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीसमेतको िमलेमतोमा पीिडतालाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले भारत म�ुबई प�ुयाएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालत, इलामले यी 
�ितवादीले मितयारको भूिमका मा� िनवा�ह गरकेो 
मानी गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� । 

यसमा वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
सानमुाया राई दवैु प�को पनुरावेदन परकेो दिेखदँा 

अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदनको जानकारी 
पर�पर एक अक�मा गराई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित  २०७३/५/१६ को  
आदशे । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको 
तफ� बाट िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी रिजतभ� 
�धानाङ्ग र िव�ान्  अिधव�ा �ी िसताराम अिधकारीले 
जाहेरीमा पोल गरकेो पीिडतले बयानमा उ�लेख गरके� 
�यि� यी पनुरावेदक �ितवादी होइनन् । सोिनया राई 
�े�ठ र सानमुाया राई (डंगोल) भ�ने �यि� छु�ाछु�ै 
ह�न् । पीिडत जाहेरवालीले यी �ितवादीलाई ��य� 
देखेको छैन । सा�ी बकप� गन� अदालतमा उपि�थत 
भएको अव�था पीिडतले मलाई िब�� गन� लाने 
सोिनया राई भ�ने �यि� यी �ितवादी होइनन्, 
िनजलाई म िचि�दन ँभनी बकप� ग�रसकेको अव�था 
छ । �ितवादीले आ�नो िनद�िषताको �माण पेस 
ग�रसकेको ि�थितमा सो �माणलाई नजरअ�दाज 
गरी कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
फैसला िमलेको छैन । �ितवादीले पूण��पमा सफाई 
पाउन ुपछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी �वुकुमार चौहानले �ितवादी सोिनया राई (�े�ठ) 
र सानमुाया राई फरक �यि� होइनन् । अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयानमा �ितवादीले पीिडतलाई भेटी 
वैदेिशक रोजगारीमा जाने स�लाह िदएको, िनजको 
पितको नाम �याम �े�ठ र िनजको घर काठमाड�मा 
रहेको भनी उ�लेख गरके� छन् । उ� बयानमा म 
सोिनया राई (�े�ठ) होइन भनी िजिकर िलएक� 
छैनन् । मानव बेचिबखन ज�तो म�ुामा �ितवादीले 
आ�नो िनद�िषता आफँै �मािणत गनु�  पद�छ । पीिडतको 
जाहेरी  र मौकामा गरकेो �मािणत बयान र �ितवादीको 
बयान त�यगत�पमा िमलेकोले यी �ितवादी नै 
सोिनया राई (�े�ठ) भएको पिु�ट ह��छ । �ितवादीले 
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आफँै पीिडतालाई ललाई फकाई िवदेश पठाउने काय� 
गरकेो, यसमा िनजका पित र �वाइँं नाताका �यि� 
��य� संल�न रहेको र सामूिहक �पमा �ितवादीह�ले 
पीिडतलाई बेचिबखन गन� उ�े�यले भारतको म�ुबई 
प�ुयाएको ह�दँा मितयारको �पमा मा� �ितवादीलाई 
सजाय गरकेो फैसला निमलेको ह�दँा उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

उ� बहससमेत सनुी ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला िमलेको छ, 
छैन? र पनुरावेदक वादी र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन? सो स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, झापा दमक 
नगरपािलका ब�ने सोिनया राई (�े�ठ) सगँ िचनजान 
भएकोले िनजले मलाई आिथ�क �लोभनमा पारी 
ललाई फकाई रा�ो काय�को लािग िवदेश लिगिदने भनी 
ढाटँी िनज, िनजको �ीमान्, �वाइसँमेतको िमलेमतोमा 
िमित  २०६८/१/२९ गते घरबाट भारत म�ुबई लगी 
छोडी आएको र सो �थानको �यवहारसमेतबाट मलाई 
बेचिबखन गरकेो थाहा भएको ह�दँा कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको म�ज ुकुमारी ठटालको 
जाहेरी दखा��त परपे�चात् अनसु�धान �ार�भ भई 
�ितवादी सोिनया भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ), �याम 
�े� र सवुास राईले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४(२)(क)
(ख) बमोिजमको कसरु गरकेोले िनजह�लाई १७ नं. 
बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँभ�ने 
�यहोराको अिभयोगप� ��ततु भएकोमा स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट �ितवादी सवुास राईको हकमा 
अिभयोगप� दरिपठ भएको र �ितवादी �याम �े�ठको 
हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी रहेको तथा 
�ितवादी सोिनया राई भ�ने सानमुाया राई (�े�ठ) को 
हकमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 

ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४(२)(क)(ख) को 
कसरुमा ऐ. दफा १५ १)(ङ)(१) बमोिजम कैद वष� १० 
र �.५०,०००।– ज�रवाना र पीिडतलाई �ितपूित� 
भराइिदने ठहर भई भएको फैसला केही उ�टी भई 
सो दफा १५(१)(ज) बमोिजम ७ वष� ६ मिहना कैद र 
�.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर भएको फैसलाउपर 
वादी �ितवादी दवैु प�को यस अदालतमा पनुरावेदन 
परी िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो । 

३. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले 
आफू पीिडतलाई भारत लगी िब�� गन� सोिनया राई 
नभई आ�नो नाम सानमुाया राई भएको र आफूले 
पीिडतलाई भारतमा लगी िब�� गन� काय� नगरकेाले 
िनद�ष �यि�लाई कसरुदार ठहराई सजाय गरकेो स�ु 
र पनुरावेदन तहको फैसला �िुटपूण� भएकोले उ�टी भई 
आफूले सफाई पाउन ुपन� भनी पनुरावेदन प�मा म�ुय 
�पमा िजिकर िलएकाले सव��थम सोही स�ब�धमा 
िवचार गनु�पन� देिखएको छ ।

४. पीिडत म�जकुुमारीले आफूलाई आिथ�क 
�लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी 
भारत म�ुबईमा प�ुयाई १०/१५ िदनस�म म�ुबईको 
कोठामा थुनामा राखी �ितवादी सोिनया राई �े�, 
�याम �े� र शभुाष राईले मलाई देखाई िब�� गन� 
लागेको िनजह�को हाउभाउ र �यवहारबाट थाहा पाई 
�यहाबँाट उ�क� आएको भनी जाहेरी िदई सोही �यहोरा 
�मािणत ह�ने गरी बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
सोिनया ँ राई �े�ले मौकामा बयान गदा� आ�नो नाम 
सोिनया भनी उ�लेख गर े पिन पीिडतले जाहेरीमा 
उ�लेख गरकेो नाम सोनीया राई �े�ठ म होइन । मेरो 
नाम सानमुाया राई हो भनी आफू सोिनया नभएको भनी 
िमित  २०४०/५/२५ मा िज�ला �शासन काया�लयबाट 
िलएको नाग�रकताको �ितिलिप र अ�य कागजात पेस 
गरकेो देिख�छ । पीिडतले आफूलाई िब�� गन� िवदेश 
भारत ल�ने �ितवादी सोिनया भ�ने यी सानमुाया ह�न् 
भनी िकटान ह�ने गरी बकप� गन� सकेको देिखदँनै, 
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अदालतमा जाहेरवालीले �ितवादीको रोहबरमा बकप� 
गदा� आफूलाई िब�� गन� �यि� यी �ितवादी होइन, 
िनजलाई िचि�दन, िनजले मलाई बेचिबखन गरकेो 
होइन भनी �प�ट�पमा लेखाएको देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा पीिडतले नै �ितवादीलाई सनाखत गन� सकेको 
देिखदँैन । अदालतमा बकप� गदा� आफूलाई भारत लगी 
िब�� गन� सोिनया राई भ�ने �यि� यी नभएको भनी 
जाहेरवाला एवं पीिडतले आफँैले बताएको अव�था 
छ । पीिडतको उ� बकप�को �यहोराबाट वादी प�को 
अिभयोजन दाबी अनमुान र शंकाको भरमा दायर 
भएको भ�ने यी �ितवादी सानमुायाको पनुरावेदन 
िजिकर समिथ�त ह�न आएको देिख�छ । 

५. पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सरकारी विकलले मानव बेचिबखन 
ग�भीर �कृितको फौजदारी अपराध भई िवधाियक� 
कानूनले नै �ितवादीले आ�नो िनद�िषताको �माण 
आफँै प�ुयाउन पन� भई �माणको भार अिभयोजन 
प�बाट �ितवादीमा नै सा�रएको ह�दँा यी �ितवादीले 
नै आ�नो िनद�िषताको �माण प�ुयाउन ुपन� अव�था 
रहेको भनी बहसमा िजिकर िलनभुएको स�दभ�मा 
��ततु म�ुा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ अ�तग�त दायर भएको र 
ऐनको दफा ९ ले �माणको भार वादीबाट �ितवादीमा 
सारकेो अव�था ह�दँा य�तो �कृितको म�ुामा वादी 
�ितवादीको �माण प�याउने के क�तो दािय�व रहने हो 
भ�ने स�दभ�मा िवचार गनु�पन� अव�था देिखयो । 

६. फौजदारी म�ुामा सामा�यतया आ�नो 
अिभय�ुको कसरु अपराध �मािणत गन� �माणको भार 
वादी प�मा रह�छ । जसले दाबी गछ�  उसैले �मािणत 
गनु�पछ�  भ�ने फौजदारी िविधशा�को सामा�य िस�ा�त 
रहेको छ । यो िस�ा�तलाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ ले �वीकार गरकेो छ । तर कितपय 
िवशेष अव�थामा फौजदारी म�ुामा पिन �माणको 
भार �ितवादीमा सान� सिकने वा �ितवादीमा रहने 

(Shifting of burden of proof to the accused 
person) गरी िवधाियक� कानून ब�नस�ने कुरालाई 
फौजदारी िविधशा�ले �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
खासगरी आफूसगँ क�जा (Possession) मा रहेको 
व�तकुो वैधता यौनज�यलगायतका अ�य अपराधमा 
�माणको भार �ितवादीमा रहने गरी कानून िनमा�ण 
ह�नस�ने कुरालाई फौजदारी िविधशा�ले �वीकार 
गरकेो छ । यही िस�ा�तको आधारमा मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
९ ले �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसरु गरकेो 
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने 
कुराको �माण िनजले नै प�ुयाउन ुपन�छ भ�ने �यव�था 
गरी अिभयोग लागेको कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने 
कुराको �माण �ितवादीले प�ुयाउन ु पन� �यव�था 
ग�रएको छ । 

७. व�ततुः सरकारवादी फौजदारी म�ुाको 
आपरािधक काय�मा संल�न अिभय�ुको यिकन गरी 
िनजउपर अनसु�धान तहिककात गरी सो आधारमा 
आ�नो अिभय�ुको अिभयोग िनधा�रण गन� र अदालतमा 
म�ुा दायर गन� म�ुय िज�मेवारी अिभयोजन प�को 
रहने कुरामा दईुमत ह�न स�दैन । के क�तो काय�बाट 
के क�तो कानूनको उ�लङ्घन भई अपराधजिनत 
काय� भयो र �य�तो काय�मा को कसको के कसरी 
सलं�नता रहेको छ भ�ने कुरा पिन अिभयोजन प�ले 
नै शंकारिहत तवरले (Beyoard the doubt) पिु�ट 
गरकेो ह�नपुछ�  । िवधाियक� कानूनले आ�नो िनद�िषता 
�मािणत गन� भार �ितवादीमा सारकेो कारणले 
अिभयोजन प�को उ� दािय�व सीिमत ह�ने वा समा�त 
ह�ने होइन । आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� काम 
�ितवादीको ह�ने भए पिन यस अव�थामा पिन वादी 
प�ले आ�नो अिभय�ु यिकन गन� र अनसु�धानको 
आधारमा आफूले तयार पारी दायर गरकेो अिभयोग 
प�मा �ितवादीको के कुन काय� कुन कानूनले िनषेध 
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गरकेो आपरािधक काय� हो भनी िवधाियक� कानूनले 
�य�तो कसरु �थािपत ह�न चािहने भनी िनधा�रण 
गरकेा अपराधका त�वह� (Constituent elements 
of crime) को िव�मानता र आव�यक छ भने 
ितनीह�को सयंोजना�मकता (Concurrency) 
अिनवाय��पमा उ�लेख गरकेो ह�नपुद�छ । अिभयोग 
प�मा अपराधका त�वह�को उ�लेखन वा�तिवक 
अथ�मा �ितवादीलाई �ितर�ाको लािग सनुवुाइको 
मौका उपल�ध गराउनपुद�छ भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तसगँ पिन स�बि�धत रहेको छ । वादी प�ले 
आ�नो अिभयोग प�मा �प�ट�पमा कसरु �थािपत गरी 
कसरुवालालाई कानूनबमोिजम सजाय गन� मागदाबी 
िलइएको अिभयोगप� रहेको अव�थामा िवधाियक� 
कानूनले िनद�िषताको �मािणत गन� भार �ितवादीमा 
राखेको भए �ितवादीले आफूले िनद�ष रहेको िजिकर 
िल�छ भने आ�नो िनद�िषता आफँैले �मािणत गनु�पन� 
ह��छ । तर वादी प�ले आ�नो अिभय�ु भनी �ितवादी 
बनाएको �यि� आफू नभई अ�य �यि� भएको वा आफू 
अिभयोिजत �यि� नभएको भनी िजिकर िलई आ�नो 
नाग�रकताको �माणप�समेत पेस गरकेो, िनजले 
पाएको नेपाली नाग�रकताको �माणप�मा िनजको 
नाम अिभयोजन प�ले दाबी गरबेमोिजम नाम नभई 
�ितवादीको िजिकरबमोिजमको देिखएको अव�थामा 
िनज आ�नो अिभय�ु हो भ�ने दाबी प�ुयाउने भार पिन 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ९ ले �ितवादीमा सारकेो भ�न िम�ने 
ह�दँनै । वादीले �ितवादी यिकन गरी अिभयोग दाबी 
िलएको अव�थामा �ितवादीको पिहचानमा िववाद 
नभएमा मा� उ� ऐनको दफा ९ ले �ितवादीमा �माणको 
भार सारकेो मा�नपुन� ह��छ अथा�त् वादीले आ�नो 
म�ुाको �ितवादी यी ह�न् भनी गरकेो दाबी �मािणत 
गरपेिछ मा� अिभयोग अ�वीकार गन� �ितवादीले 
आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� भार बहन गनु�पन� 
ह��छ । अिभयोजन प�ले �ितवादी नै �मािणत गन� 

नसकेको अव�थामा �ितवादीमा �माणको भार रहेको 
वा सरकेो भ�ने कानूनी �यव�थाको आधारमा वादीले 
पूरा नगरकेो दािय�व �ितवादीले पूरा गनु�पन� भनी 
अथ� गन� िम�दैन । उि�लिखत कानूनी �यव�थालाई 
िनरपे��पमा अथ� गन� िम�ने ह�दँैन । �यसो गदा� 
अिभयोजन प�ले आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो �िुटको 
द�ुप�रणाम �ितवादीमा सन� ह��छ जनु िवधाियक� 
मनसाय होइन । 

८. ��ततु म�ुामा �ितवादीले आफू कसरुदार 
नभएको, आ�नो नाम नै फरक रहेको भनी िलएको 
िजिकरलाई िनजले पेस गरको नाग�रकताको �माण 
प�ले पिु�ट गरकेो अव�था एकाितर छ भने �वयं 
पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई आफूलाई भारतमा 
िब�� गन� लैजाने �यि� यी �ितवादी नभई अ� नै 
�यि� रहेको भनी िकटान गरी बकप� गरको अव�थामा 
वादी प�को दाबी शंकारिहत दिेखन आएन । केवल उ� 
ऐनको दफा ९ को �यव�थाको आधारमा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहराउन �याय र कानूनी �यव�थाको रोहमा 
समेत मनािसब दिेखन आएन । 

९. तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
अिभयोजन प�ले वा�तिवक कसरुदार पिहचान नगरी 
छु�ै नाम र पिहचान भएको �यि�लाई �ितवादी बनाई 
अिभयोग प� दायर गरकेो जाहेरी दरखा�त र अिभयोग 
प�मा उ�लेख ग�रएको सोिनया राई (�े�ठ) भ�ने 
�यि� ियनै सानमुाया राई (डंगोल) भ�ने कुरा वादी 
प�ले शंकारिहत तबरमा पिु�ट गराउन नसकेको र 
पीिडत �वयम् ले आफूलाई भारत लगी िब�� गन� �यि� 
यी �ितवादी सानमुाया नभएको भनी अदालतका आई 
बकप� गरकेो त�यह�को प�ृभूिममा यी �ितवादीलाई 
कसरुदार मा�न िम�ने देिखन आएन । यस अव�थामा 
यी �ितवादीलाई स�ु िज�ला अदालतले ऐनको दफा 
३ र दफा ४(ख) को कसरुमा कायम गरी दफा १५(१)
(ङ) बमोिजम सजाय गन� गरकेो फैसला निमलेको 
भनी ऐ. ऐनको दफा १५ (१)(ङ) १ का आधारमा  
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ऐ.ऐनको१५(१) को (ज) बमोिजम कैद ७ वष� ६ मिहना 
र ऐ.को ६(६) बमोिजम �.५०,०००।– (पचास हजार) 
ज�रवाना गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित  २०७०/५/१० को फैसला �िुटपूण� देिखएकोले 
उ�टी भई �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाई 
पाउने ठहछ�  । अ�य कुरामा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी सानमुाया 
राईले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला 
भएकोले यस अदालतको िमित २०७४।२।९ को 
संि�� आदेशबाट िनज थनुाम�ु भइसकेको दिेखदँा 
थप केही ग�ररहन परने ------------------------------१
��ततु म�ुाका �ितवादी सानमुाया राई �े�को हकमा 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलाले लागेको कैद 
वष� ७ (सात) ६ मिहनाको कैद र �.५०,०००।– 
ज�रवानाको लगत क�ा गनु�  भनी स�ु झापा िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------२
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ----------------------------------३

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

इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर �साद �े�ठ
फैसला िमित : २०७४।२।३०

०६६-CR-०२८२

म�ुा : जालसाजी

िनवेदक / वादी : िशवराम के.सी. को �ीमती, काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २ 
ब�ने र�नदेवी के.सी.समेत

िव��
िवप�ी / �ितवादी : अ�बरबहादरुको छोरा काठमाड� 

िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.२ 
लािज�पाट ब�ने भवुनबहादरु के.सी. भ�ने 
श�भबुहादरु के.सी. समेत

 § मलुुक� ऐन अ.बं. ६१ न.ं अनसुार अ.ब.ं 
१२ न.ं बमोिजम मलुतबीमा रहकेो म�ुामा 
मलुतबीमा रहनुअिघ थमाइसकेको 
पटकको पिन िहसाब गनु�पन�मा सो नगरी 
ते�ो पटक ९ िदनको मा� ता�रख थमाउन 
पाउन े �याद बाँक� रहकेोमा सो �याद 
गुि�सकेपिछ पिहलो पटक भनी १९ 
िदनको ता�रख थमाउन आएको ह�दँा अ.ब.ं 
६१ न.ं ले पिहला थमाइसकेको पटकको 
पिन िहसाब ह�ने भएकोले थमाउन पाउने 
�याद बाँक� रहकेो देिखएन । अ.ब.ं १२ 
न.ं अनुसार मलुतबी रहकेो देिखएकोले 
मलुतबी जागेपिछ अिघ तारखे गु�ेको 

�नण�य नं. ९९३६

&
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अविधको समेत गणना गन� नह�ने भ�न े
दाबी तक� सङ्गत देिखन नआउने ।

(�करण नं.५)

िनवेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी य�मूित� ब�जाडे र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
�श�न कृ�णदास

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र अिधव�ाह� 
�ी�साद पि�डत, �ी उमेश�साद खकुरले, �ी 
उ�म�साद सापकोटा र �ी �योितदेव पने�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

सु� तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी श�ुमालता माथेमा

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी रणबहादरु बम
माननीय �यायाधीश �ी ह�रबहादरु ब�नेत

फैसला
�या. मीरा खड्का : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ं
ठहर यस�कार छः-

सव� नापी ह�दँा काठमाड� नगरपािलका वडा 
नं.२४(ग) हाल काठमाड� नगरपािलका वडा नं. २, 
िक.नं. ४५ को हा�ो हक ला�ने ज�गामा हामीलाई 
थाहा निदई िमित २०४६/५/३० मा िवप�ी पित 
िपता िशवराम के.सी. ले िवप�ीह� िललाबहादरु, 
श�भबुहादरु र जीवनबहादरुलाई दता� गन� झ�ुो �यहोरा 
लेखी ग�रिदएको म�जरुनामा र मालपोत काया�लय 
काठमाड�बाट जारी भएको �याद िमित  २०४६/७/२१ 
मा िशवराम के.सी. ले बझुी गपुचपु गरी िवप�ीह�का 

नाउमँा उ� ज�गा दता� गराउन म�त गरकेोबाट 
हा�ो स�पि�स�ब�धी हक मेट्ने काय� भएकोले उ� 
म�जरुनामा र तामेली �यादसमेत जालसाजी ठहर गरी 
िवप�ीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीको िफराद दाबी ।

िक.नं. ४५ को घर ज�गा हा�ो हकभोग 
चलन बसोबास रहे भएको घर ज�गा हो । २०४६ 
सालको िलखतमा अिघ नै हक छाडी िदइसकेको 
भ�ने लेिखएको छ । य�तो िलखत गदा� िवप�ीह�को 
म�जरुी िलनपुन� कुनै कानून छैन । िवप�ीह�को झ�ुा 
दाबी खारजे गरी अलग फुस�द गराई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितउ�र िजिकर । 

लगाउको दे.नं. २०८/४०४ को िनण�य 
बदरसमेत म�ुा मलुतबी रहेकोले यो म�ुा पिन मलुतबी 
रािखिदन ु भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित  २०५७/३/२७ को आदेश ।

 यसमा यसै स�ब�धको दे.िम.नं. २०८/४०४ 
को म�ुा मलुतबी रहेको कारणबाट ��ततु म�ुा पिन 
िमित २०५७/३/२७ मा मलुतबी रहेकोमा वादीको 
�ी सव��च अदालतको फैसलाको �ितिलिपसिहतको 
िनवेदनअनसुार उ� म�ुा आज मलुतबीबाट जागेको 
ह�दँा ��ततु म�ुा पिन मलुतबीबाट जगाइिदएको छ 
भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित  २०६२/२/१६ को आदेश । 

��ततु म�ुामा वादीका वारसेसमेत रहेका 
िकशोर के.सी. ले यस अदालतबाट तोक� पाएको िमित  
२०६२/१०/२१ गतेको तारखे गजुारी बसेको र था�ने 
थमाउने अविधसमेत �यितत भइसकेको देिखदँा अ.बं. 
१८५(क) २ नं. बमोिजम िडसिमस ग�रिदएको छ 
भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित  २०६२/१२/१५ को िडसिमस फैसला । 

काठमाड� िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ६१ नं. लाई िवचार नगरी गरकेो िडसिमस 
फैसला बेरीतको छ । ��ततु म�ुा मलुतबी रहदँा मलुकु� 
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ऐन, अ.बं. १२ नं. को भ�दा अ�य कुनै �कार अथा�त् 
सव��च अदालतको अ�त�रम आदेशबाट मलुतबी 
रहेको हो । यसरी मलुतबी रहेकोमा तारखे ग�ेुको 
पटकको िहसाब गन� नह�ने कानूनी �ावधान ह�दँाह�दैँ वादी 
वा.समेत िकशोर के.सी. ले तारखे गजुारकेो भनी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६२/१२/१५ 
मा िडसिमस गन� गरी भएको फैसला बेरीतको ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादीको पनुरावेदनप� । 

यसमा ��ततु म�ुा मलुतबी जागी अव�था 
िमित  २०६२/१०/२१ को तोिकएको तारखे ग�ेुकोमा 
िमित  २०६२/११/१० मा १९ िदनिभ� ग�ेुको तारखे 
थमाउन िनवेदन परकेो अव�थामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िडसिमस गरकेो फैसला फरक पन�स�ने 
देिखदँा ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३/७/९ को 
आदेश । 

यसमा ियनै वादी प�ले ��ततु िनण�य बदर 
म�ुाको कोट� फ� बढी िलने गरकेो आदेश उ��ेषणको 
�रट�ारा बदर ग�रपाउ ँ भनी �ी सव��च अदालतमा 
िनवेदन िदई कावा�हीय�ु अव�थामा ह�दँा ��ततु म�ुा 
अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी राखी पाउ ँभनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको सोही 
िनवेदनको िसलिसलामा ��ततु म�ुा स�ु िज�ला 
अदालतबाट िमित  २०५७/३/२७ मा मलुतबी 
रहेको देिख�छ । सो मलुतबी रहनभु�दा अगािड वादी 
प�ले पटकपटक गरी अ.बं. ५९ नं. बमोिजम ग�ेुको 
तारखे था�न पाउने सिुवधा उपभोग ग�रसकेको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, अ.बं. ६१ नं. को कानूनी 
�यव�था हेदा� अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी रहेकोमा 
अिघ िलइसकेको सिुवधा मलुतबी जागेपिछ गणना ह�ने 
देिख�छ । अ.ब.ं १२ नं. को अव�थामा बाहेक मलुतबी 
रहेको अव�थामा मा� मलुतबी रहनभु�दा अिघ तारखे 
ग�ेुको पटकको िहसाब गणना गन� ह�दैँन भ�ने उ� 
अ.बं. ६१ मा कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । ��ततु 

म�ुामा िनवेदककै िनवेदन माग र म�ुा मलुतबी रहनपुन� 
औिच�य र त�यसमेतबाट अ.ब.ं १२ नं. कै अव�थामै 
मलुतबी रहेकोले मलुतबी जागेपिछ यी वादी प�ले 
अिघ तारखे ग�ेुको अविध गणना ह�ने, पिछ गजुारकेो 
तारखेको अविधको था�न पाउने कानूनी �यव�था 
नह�दँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट अ.बं. 
१८५(क)(२) नं. बमोिजम म�ुा िडसिमस गन� गरकेो 
िमित  २०६२/१२/१५ को फैसला रीतपूव�क भई 
िमलेकै देिखदँा सदर ह��छ । बेरीतको िडसिमस फैसला 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी प�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित  २०६५/२/१३ गतेको फैसला ।

हा�ो म�ुा अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी 
रहन गएकै होइन । हामीले मलुकु� ऐन, अ.बं. १२ 
नं. बमोिजम म�ुा मलुतबी रािखपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
काठमाड� िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िदएकोमा दवुै अदालतबाट अ�वीकार गरपेिछ 
हामीले सव��च अदालतमा अ�त�रम आदशेको माग 
राखी िनवेदन िदएका ह� । िनवेदनउपर कारबाही 
गदा� सव��च अदालतले "हाललाई काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदेश काया��वयन नगनु�" भनी िदएको 
आदशेले म�ुा मलुतबी रहन गएको हो । कोट� फ� 
निलई म�ुा अगािड बढाउन निम�ने र कोट� फ� माग 
गरकेो आदेशलाई सव��च अदालतले "हाललाई 
काया��वयन नगनू�" भनेकोले बा�य भएर म�ुा मलुतबी 
रहन गएको हो । सव��च अदालतबाट म�ुा मलुतबी 
रहेकोलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी 
रहेको भनी ग�रएको िनण�य �िुटपूण� छ । यसमा अिहले 
िहसाब गन� कानूनतः िम�दनै । तारखेमा ब�न ुभनेको 
म�ुाको सनुवुाइको प�ह�लाई जानकारी िदन सिजलो 
होस् भ�ने �योजनका लािग हो । पनुरावेदन तहमा 
तारखेमा नबसे पिन ह�नेस�मको लिचलो �यव�था 
छ । तारखेमा बसेर म�ुाको पपु�� गन� पाउने �ाकृितक 
�यायको िवपरीत ह�ने गरी तारेख थमाउन इ�कार 
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गरको माग भइसकेपिछ भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६२/१२/१५ को िडसिमस 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित  २०६५/२/१३ को फैसला दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन प� । 

यसमा ता�रख था�ने िवषयमा अ.बं. १७ नं. 
बमोिजम परकेो िनवेदनमा पनुरावेदन अदालतबाट 
�ितवेदन माग भई िमित २०६३/२/१२ मा आदेश 
ह�नभु�दा अगावै िमित  २०६२/१२/१५ मा िडसिमस 
फैसला भइसकेको भ�ने आधारमा उ� �ितवेदनमा 
पनुरावेदन अदालतबाट आदशे ह�दँा पनुरावेदनको 
रोहबाटै हे�रने भनी आदेश भएको प�र�े�यबाट िवचार 
गदा� ��ततु म�ुामा अ.बं. १२ नं. अ.बं. ६१ नं. र अ.ब.ं 
१८५(क)(२) को �या�या�मक ��नमा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा �िुट देिखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित  २०६६/७/२५ को आदेश । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीको 
तफ� बाट िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी य�मूित� ब�जाडे 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी �श�न कृ�ण दासले ��ततु 
म�ुा अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी रहेको होइन । 
सव��च अदालतबाट भएको आदेशअनसुार मलुतबी 
रहन गएको हो । अ.बं. ६१ नं. बमोिजम मलुतबी 
रहेको जागेपिछ तारखे तहमा तारखेमा नरही म�ुा 
पपु�� गन� पाउने सिुवधा रहेको अव�थामा तारखे 
ग�ेुको आधारमा म�ुा िडसिमस ह�ने होइन । अदालतले 
�या�या गदा� उदार भएर गनु�पछ�  । िडसिमस गरकेो 
फैसला उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 
��यथ� �ितवादीका तफ� बाट िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहाल र अिधव�ाह� �ी�साद पि�डत, �ी 
उमेश�साद खकुरले, �ी उ�म�साद सापकोटा र �ी 
�योितदवे पने�ले ��ततु म�ुा अ.बं. १२ नं. बमोिजम 

मलुतबी रािखपाउ ँ भनी िवप�ीले िनवेदन िदएकोले 
सोही आधारमा अदालतबाट अ.बं. १२ नं. उ�लेख 
गरी मलुतबी रािखिदएको छ भनी आदेशमा उ�लेख 
ह�दँा ��ततु म�ुा अ.बं. १२ बमोिजम नै मलुतबी रहन 
गएको हो । यसरी अ.बं. १२ नै. ले मलुतबी रहेको 
म�ुा जािगसकेपिछ पिहला गजुारकेो तारखेको पटक 
कायम ह��छ भ�ने ��ट �यव�था छ । कानूनबमोिजम 
तारखे था�ने थमाउने �याद गजुा�रसकेको अव�थामा 
म�ुा िडसिमस भई जाने हो । यसमा कुनै �या�याको 
आव�यकता देिखदैँन । तसथ�, स�ुले िडसिमस गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको त�य र बहस बुदँा रहेको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेको छ, छैन र पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन सो स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो । 

२. यसमा सव� नापी ह�दँा काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका २४(ग) हाल काठमाड� 
नगरपािलका वडा नं. २, िक.नं. ४५ को २-१३-२ 
ज�गा र सोमा बनेको घर हा�ा बाजे िव�णभु� के.सी. 
का नाममा नापी भई दता�  पजुा�  तयार ह�न बाकँ� बाजेको 
परलोकपिछ सो घरज�गा िशवराम के.सी. को हक भई 
हामी िफरादीह�ले भोगचलन गरी आएकोमा उ� घर 
ज�गा हा�ो नाममा दता� गराइसकेका छ� भनी घर ज�गा 
क�जा गन� आएकोले मालपोतमा गई हेदा� िवप�ी तीनै 
जनाले सयं�ु नामसारी गराई देिखएकोले दता� बदर 
गरी हा�ो नाउमँा हककायम ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी 
म�ुय जानकारले ज�गा हा�ो हकभोगको भनेर �वीकार 
ग�रसकेपिछ िफराद िदन ुिवब�धनको िस�ा�तले ला�ने 
होइन भ�ने �ितउ�र िजिकर रहेकोमा ��ततु म�ुा 
िनवेदक कृ�ण के.सी. र िवप�ी पनुरावेदन अदालत, 
पाटन भएको उ��ेषण िनवेदनमा अि�तम टुङ्गो 
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लागेपिछ जगाई हे�रने गरी िमित २०५७/३/२७ 
अ.बं. १२ नं. बमोिजम मलुतबी रहेकोमा िमित 
२०५८/१०/१९ मा सव��च अदालतबाट �रट िकनारा 
लािगसकेकोले िमित २०६२/२/२७ मा मलुतबी 
जगाउने आदेश भएको देिख�छ । वादीका वारसे िकशोर 
के.सी. ले काठमाड� िज�ला अदालतबाट तोक� पाएको 
िमित  २०६२/१०/२१ गतेको तारखे गजुारी बसेको 
र था�ने थमाउने अविधसमेत �यितत भएकोले िमित 
२०६२/१२/१५ मा िडसिमस फैसला भएको सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६५/२/१३ को 
फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा दोहो�याई पाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनमा िन�सा �दान भई िनण�याथ� पेस 
भएको देिखयो । 

३. यसमा यसै म�ुाका वादीले ��ततु िनण�य 
बदर म�ुामा कोट� फ� बढी िलने गरी गरकेो आदेश 
उ��ेषणको आदेशा�ारा बदर ग�रपाउ ँ भनी सव��च 
अदालतमा िदएको �रट िनवेदन िवचाराधीन अव�थामा 
रहेकोले यस अदालतमा चिलरहेको िनण�य दता� 
म�ुा मलुतबी रािखपाउ ँ भनी िमित २०५६/३/१५ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । सो िनवेदनमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
मलुतबी रा�न निम�ने भनी सोही िमितमा आदेश 
भएको देिख�छ । सव��च अदालतमा दायर �रटमा 
िमित २०५६/५/२५ मा अ�त�रमा आदेश ह�दँा "िमित 
२०५६/३/१५ को आदेश काया��वयन नगनु�" भ�ने 
भएको आदेशानसुार म�ुा मलुतबी रा�न ुपन� अव�था 
आएको भनी अ.ब.ं १२ नं.  बमोिजम म�ुा मलुतबी 
रािखपाउ ँभनी पनुरावेदक वादीले िमित  २०५७/३/२७ 
मा िनवेदन िदई सोही िमितमा अदालतबाट म�ुा मलुतबी 
रहन गएको देिख�छ । सो मलुतबी रहनभु�दा अगािड 
यी वादीले िमित २०५३/१२/२८ मा पिहलो पटक 
िदन २ र िमित २०५६/३/१५ मा दो�ो पटक िदन 
१९ ग�ेुको तारखे थािमसकेको देिख�छ । मलुतबीबाट 

जािगसकेपिछ िमित २०६२/१०/२१ गते तोिकएको 
तारखे ग�ेुको ह�दँा पिहलापटक १९ िदन ग�ेुको तारखे 
थामी पाउ ँ भनी िमित २०६२/११/९ मा िनवेदन 
िदएकोमा सो िनवेदनमा म�ुा मलुतबी रहनभु�दा 
अ.बं. ६१ नं. बमोिजम ग�ेुको तारखे था�न िमलेन" 
भनी भएका आदेशउपर िज�ला �यायाधीशसम� 
िदएको िनवेदनसमेत सदर भई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट समेत बदर भइसकेपिछ ��ततु म�ुा 
िमित २०६२/१२/१५ मा िडसिमस फैसला भएको    
देिख�छ । 

४. म�ुामा ता�रख ग�ेुमा था�न पाउने 
स�ब�धमा मलुकु� ऐन, अ.बं. ५९ नं. मा कानूनी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ ।  अ.बं. ५९ नं. ले "कुनै म�ुामा 
आ�नो काबबुािहरको प�रि�थितले गदा� �याद तारखे 
ग�ेुमा एकै पटक वा तीन पटकस�म गरी बढीमा तीस 
िदनस�मको ग�ेुको �याद ता�रख थािमन स�छ" भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । ��ततु म�ुामा वादीले पिहलो 
पटक २ िदन दो�ो पटक १९ िदन गरी ज�मा २१ िदन 
म�ुा मलुतबी रहनभु�दा अिघ ता�रख थमाइसकेकाले 
बाकँ� ९ िदन मा� ता�रख थमाउन पाउने �याद बाकँ� 
रहेकोमा म�ुा मलुतबीबाट जागेपिछ फेरी पिहलो पटक 
ज�मा १९ िदन तारखे ग�ेुकोले अ.बं. ५९ नं. बमोिजम 
थमाउन िनवेदन �याएको दिेख�छ । अब, मलुतबी 
रहेको म�ुामा मलुतबी रहनभु�दा अिघ िलएको सिुवधा 
गणना गन� िम�छ िम�दैन भ�ने स�ब�धमा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. ६१नं. को कानूनी �यव�था हेदा�  "......
यसै महलको १२ नं. बमोिजम मुलतबी रहेको बाहेक 
अ� कुनै �कारले मुलतबी रहेको मु�ामा कारबाही 
गरी फैसला गन�को िनिम� अिघ ता�रखमा रहकोलाई 
फेरी ता�रखमा राखी पुप�� गनु�पन� ह�न आएमा अिघ 
ता�रखमा रहेको बखत िलइसकेको �याद ता�रख 
गु�ेको पटकको िहसाब गन� ह�दँैन" भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाबाट अ.बं. १२ 
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बमोिजम मलुतबी रहेकोमा बाहेक अ�य कारणले ज�तै 
चोरीको महल १० नं. अनसुार वा अ.बं. १९० नं. 
अनसुार मलुतबी रहेकोमा पिछ म�ुा जागी कारबाही 
ह�दँा मलुतबीमा रहनअुिघ ग�ेुको तारखे थािमसकेको 
भएपिन  मलुतबी जागी कारबाही भएकोमा ग�ेुको 
तारखे थमाउदँा मलुतबीमा रहन ुअिघ ता�रख थमाएको 
भए पिन सो थमाएकोलाई पटकमा गणना गन� निम�ने 
देिखयो । तर यिद मलुकु� ऐन अ.बं. १२ नं. अनसुार 
मलुतबीमा रहेको भए मलुतबीमा रहनअुिघ थमाएको 
�याद तारखेपिछ मलुतबी जागेपिछ पटकेमा गणना 
ग�रने �यव�था गरकेो देिखयो । अथा�त् यस अ.बं.६१ 
नं. ले अ.बं. १२ नं. अनसुार मलुतबीमा रही जगाएको 
म�ुामा तारखे ग�ेुमा पिन मलुतबीमा रहन ु पिहले 
तारखे गजुारकेो पटकको िहसाब गनु�पन� भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो दिेखयो । 

५. अब ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १२ 
नं. अनसुार मलुतबीमा रहेको हो वा अ�य कारणबाट 
मलुतबीमा रहेको हो हेनु�पन� ह�न आयो । स�ु िमिसल हेदा� 
यी पनुरावेदक वादीले िमित  २०५७।३।२७ मा ��ततु 
म�ुा मलुकु� ऐन, अ.ब.  १२ नं.  अनसुार मलुतबीमा 
रािखपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको र स�ु अदालतले 
पिन मलुकु� ऐन अ.बं. १२ नं. अनसुार नं ��ततु 
म�ुा मलुतबीमा रा�ने आदेश िमित २०५७।३।२७ 
मा नै गरकेो देिख�छ । मलुतबीमा रहनभु�दा अिघ 
यी पनुरावेदक वादीले २ पटक गरी ज�मा २१ िदन 
तारखे गजुारी थािमसकेको देिखदँा अ.ब.ं ५९ नं. 
अनसुार िनजको तारखे थामाउन पाउने �याद ते�ो 
पटकको ज�मा ९ िदन मा� बाकँ� रहेको देिखयो । 
मलुतबीबाट जािगसकेपिछ िमित २०६२/१०/२१ गते 
तोिकएको तारखे ग�ेुको ह�दँा पिहलो पटक १९ िदन 
ग�ेुको तारखे थािमपाउ ँभनी िमित २०६२/११/९ मा 
िनवेदन िदएको देिखयो । वादीले मलुतबी रहनभु�दा 
पिहला गजुारकेो पटकबाहेक गरी िनवेदन िदएको 

देिखयो । मलुकु� ऐन अ.बं. ६१ नं. अनसुार अ.बं. 
१२ नं. बमोिजम मलुतबीमा रहेको म�ुामा मलुतबीमा 
रहनअुिघ थमाइसकेको पटकको पिन िहसाब गनु�पन�मा 
सो नगरी िनवेदन िदएको दिेखयो । पनुरावेदक वादीको 
ते�ो पटक ९ िदनको मा� ता�रख थमाउन पाउने �याद 
बाकँ� रहेकोमा सो �याद गिु�सकेपिछ पिहलो पटक 
भनी १९ िदनको ता�रख थमाउन आएको ह�दँा अ.बं. 
६१ नं. ले पिहला थमाइसकेको पटकको पिन िहसाब 
ह�ने भएकोले िनजको थमाउन पाउने �याद बाकँ� रहेको 
देिखएन । �यसैले अ.बं. १२ नं. अनसुार मलुतबी रहेको 
देिखएकोले मलुतबी जागेपिछ यी वादीले अिघ तारखे 
ग�ेुको अविधको समेत गणना गन� नह�ने भ�ने वादीको 
दाबी तक� सङ्गत देिखन आएन । यी पनुरावेदक वादीको 
ता�रख थमाउन पाउने �याद बाकँ� नरहेको र �ितवादी 
ता�रखमै रहेबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. १८५(क)(२) नं. 
बमोिजम काठमाडौ िज�ला अदालतबाट ��ततु म�ुा 
िडसिमस गन� गरी िमित २०६२।१२।१५ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा यस अदालतबाट दोहो�याउने िन�सा िदने 
आदशेमा उ�लेख भएअनसुार मलुकु� ऐन, अ.बं. १२ 
६१ र १८५(क)(२) को �िुट भएको नदेिखदँा सो 
फैसला कानूनस�मत नै दिेखन आयो ।

६. तसथ�, ��ततु म�ुामा मलुतबी रहनभु�दा 
अिघ र पिछ गरी अ.बं. ५९ नं. बमोिजम ३ पटकस�म 
ज�मा ३० िदन ग�ेुको तारखे था�न थमाउन पाउनेमा 
ते�ो पटक िदएको िनवेदनमा ९ िदन मा� था�न पाउने 
�याद बाकँ� रहेकोमा १९ िदन ग�ेुको �याद थामी 
पाउन िदएको िनवेदनको था�न पाउने �याद बाकँ� 
रहेको नदेिखएकोले अ.बं.१८५क(२) नं. बमोिजम म�ुा 
िडसिमस गन� गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६२/१२/१५ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६५/२/१३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
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वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
फैसला २०७४।४।१५

०७१-CI-०६६७

म�ुाः- परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : जमनुा महतोको छोरा, पसा� 
िज�ला, वस�तपरु गा.िव.स. वडा नं.१  घर 
भई हाल ऐ. वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा 
नं.१७ राधेमाई टोलमा ब�ने असफ� महतो 
केवट

िव��
��यथ� / िवप�ी : िज�ला �हरी काया�लय, पसा�समेत

 § कसैको जाहरेी नपरकेो अव�थामा �हरी 
काया�लयले आफँैले वा अ�य कुनै �ोतबाट 
�य�तो सूचना पाएमा पिन �य�तो सूचना 
वा जानकारीका आधारमा स�बि�धत �हरी 
काया�लयले कानूनअनसुार अनुस�धानको 
कारबाही अगािड बढाउनुपन� कानूनी 
कत��य ह��छ । �यसैले �हरी काया�लयले 
कानूनअनसुारको हद�यादिभ�को नभएको 
वा अ�य कानूनी सीमािभ�को नदेिखएको 
अव�थामा बाहके कुनै पिन वहानामा 
अपराधका स�ब�धमा �ा�त ह�न आएका 
सूचना वा जानकारीलाई बेवा�ता गन� 
निम�ने ।

(�करण नं.३)
 § ह�लाक एक सरकारी काया�लय भएको 

र ह�लाकबाट पठाएको कुरा स�बि�धत 
ठाउँमा पु�ने स�ब�धमा पठाउनेले कुनै 
िनि�तता गन� नस�ने भएको तथा 
सोमा पठाउनेको िनय��ण नह�ने भएको 
ह�दँासमेत हद�यादिभ� ह�लाकमाफ� त 
पठाएको देिखएमा सोलाई हद�यादिभ�ैको 
मा�नु पन� ह��छ । यसमा पिन वारदात 
भएको िमितले सो ह�लाकमाफ� त पठाएको 
िमितस�मलाई जाहरेी दरखा�त दता� गन� 
�योजनका लािग हद�यादको िहसाब 
गनु�पन� ।

(�करण नं.४)
 § कुनै �हरी काया�लयले जाहरेी सूचनाको 

आधारमा कारबाही अगािड बढाएन 
भने यसबाट कुनै �यि�को जीउ �यान 
र हकिहतमा त असर पन� नै ह��छ तर 
यसभ�दा पिन अझ मह�वपूण� यसबाट 
समाजमा शाि�त सरु�ा अमन चयन 

�नण�य नं. ९९३७

&
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कायम रा�नुपन� �मखु दािय�वबाट रा�य 
नै िवमखु भएको देिखन आउँछ । य�तो 
रा�य तथा यसका िनकायले दािय�व 
िनवा�ह नगरकेो िवषयलाई िलएर स�बि�धत 
�यि� अदालतमा आएकोमा अदालतले 
िवल�ब गरी �रट दायर गन� �याएको भनी 
अथ� गदा� रा�य र यसका िनकायह�ले 
आ�नो कत��यबाट उ�मिु� पाई रा�यको 
अकम��यता बढी समाज अराजक ब�न 
पु�ने ।
 § अिधकार पाउनेभ�दा पिन अझ बढी 

कसैको दािय�व वा कत��य पालनासगँ 
जोिडएका िवषयह�मा िवल�ब ज�ता 
�ािविधक कुराह�का आधारमा �रट 
खारजे गदा� नकारा�मक प�रणाम िन�कन े
ह��छ । िवल�बको िस�ा�तलाई हद�याद 
ज�तो कठोर िस�ा�तको �पमा ह�ेरन ु
पिन नह�न े।

(�करण नं.५)
 § आ�नो हकिहत अिधकारको �चलनका 

लािग लामो समयस�म बेवा�ता गरी बसकेो 
अव�थामा मा� िवल�बको िस�ा�त 
लागू ह�ने ह��छ । तर आ�नो हकिहत र 
अिधकारको लािग �य�नशील रही उपाय 
अपनाइरहकेो अव�थामा समय त�वलाई 
मा� �धानता िदई िवल�बको िस�ा�त 
लागू नह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
सरु�े�कुमार खडका र कमल�साद खनाल

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : उप�यायािधव�ा दगुा�  
खनाल

अवलि�बत निजर :

स�ब� कानून :
 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�

आदेश
�या. ह�रकृ�ण काक� : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम 
पनुरावेदनको �पमा दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
त�य र ठहर यस�कार रहेको छः-

मेरो छोरा वजृेशकुमार महतो तथा िवप�ी  
राकेश महतो क�कर, सदाम िमयासँमेत वीरग�ज-१० 
ि�थत पानी ट् याङ्क�मा BPC College मा BBS 
Second Year मा एकैसाथ अ�ययन गद� आएकोले 
मेरो छोरासगँ पटकपटक घर आउने जाने गरकेो �ममा 
िचनेको ह� ँ। मेरो छोरा वजृेशकुमार महतोले वीरग�जि�थत 
बजाज सो�मबाट इि�जन नं. DHZCEH 16618 
�यािसस नं. MDZAHCD9CCH21368 नं. को 
प�सर मोटरसाइकल िमित २०६९/०८/२१ गते ख�रद 
गरकेो िथयो । िवप�ीह�म�येका राकेश महतो क�करले 
उ� मोटरसाइकलमा मेरो पिन संय�ु लगानीमा ख�रद 
भएको भनी िववाद गरी आ�नो नाउमँा दता� गराएको 
बारमेा थाहा जानकारी भएपिछ छोरा वजृेश महतोले 
एकलौटी ख�रद गरकेोमा ितमीले िकन आ�नो नाउमँा 
बजाज शो �मको दता� िकताबमा दता� गराएको हो? 
भनी सो�दा िवप�ी राकेश महतो क�कर �रस आवेशमा 
आई ित�ो छोरालाई अपहरण गरी बेप�ा पा�रिद�छ� 
भनी धाक ध�क� िदएका िथए । पिछ िवप�ीह�ले 
योजना बनाई मेरो छोरालाई िमित २०६९/०८/२६ 
का िदन िबहान १०/११ बजेको समयमा कलेजमा 
काम छ भनी बोलाई अपहरण गरी बेप�ा पारकेामा 
मैले सोस�ब�धी जाहेरी िदन जादँा जाहेरी दता� नगरी 
आलटाल गरकेोले मैले िमित २०७०/०२/२३ गतेका 
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िदन ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�त पठाएको िथए ँ । 
यसरी पठाउदँासमेत मलाई सनाखत गन� नबोलाएकोले 
िमित २०७१/०१/०४ का िदन िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�मा ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�त 
दता� गराई पाउ ँ भनी िनवेदन पठाएको िथए ँ । यसरी 
पठाउदँासमेत मेरो जाहेरी दरखा�त सनाखतसमेतका 
काम कारबाही गन� कानूनी कत��य िवप�ीह�ले पूरा 
नगरकेाले बा�य भई यो िनवेदन िदन आएको छु । यसरी 
अपहरणमा िदएको जाहेरी दता� नगदा� ह�लाकमाफ� त 
मैले पठाएकोमा सोलाई पिन सनाखत नगराई सो 
स�ब�धमा कुनै कारबाही नगरी िवप�ीह�ले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१), ३(४) 
तथा मलुकु� ऐन, अ.बं.९० नं. बमोिजमको आ�नो 
कानूनी कत��य िनवा�ह नगरकेो िवप�ीह�को उ� 
काम कारबाहीबाट नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ३ र ७ �ारा �द� नाग�रक अिधकारमा आघात 
पगेुकोले ह�लाकमाफ� त अपहरण स�ब�धमा पठाएको 
जाहेरी दरखा�त मलाई सनाखत गराई दता� गरी 
कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककात गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदनप� ।

यसमा वारदात भएको भिनएको क�रब ६ 
मिहनापिछ जाहेरी िदएको र जाहेरी िदएको क�रब १ 
वष�पिछ िनवेदकले यस अदालतमा िनवेदन िदएको 
देिखएको छ । जाहेरीलगायत यस काया�लयमा िवल�ब 
गरी आएको स�तोषजनक कारण िनवेदकले देखाउन 
सकेको पाइदैँन । अपहरण तथा शरीर ब�धक ज�तो 
ग�भीर अपराधमा मौकामा नै �रट िनवेदन िदने 
लगायतका काम कारबाही गनु�पन�मा सो नगरी िवल�ब 
गरी आएको िनवेदनको कारबाही बढाउन ुयिु�सङ्गत 
नभएकोले ��ततु िनवेदन िवल�बको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१/०१/२३ को  
फैसला ।

वारदात िमित २०६९/०८/२६ मा भएको 
हो । सो वारदातका स�ब�धमा मैले २ िदनिभ� 
िज�ला �हरी काया�लयमा िनवेदन िदएको ह� ँ । यसरी 
िदएको सूचना वा मौिखक सूचनाका आधारमा �हरी 
काया�लयबाट सूचकलाई ७ िदनिभ� िझकाई सनाखत 
गराई कारबाही अगािड बढाउनपुन� �यव�था छ । िज�ला 
�हरी काया�लय पसा�मा िमित २०७०/०२/१३ मा 
जाहेरी िदएकोमा सोलाई दता� गरी कारबाही नगरपेिछ 
िमित २०७०/०२/२३ मा ह�लाकबाट जाहेरी दरखा�त 
पठाएको हो । मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १३ नं. मा अपहरण गरी शरीर 
ब�धक िलई �यान मारकेोमा नालेस गन� हद�याद ला�ने 
छैन र सो बाहेक अपहरण ग�रएको वा शरीर ब�धक 
िलएको िमितले वा शरीर ब�धकबाट छुटेको िमितले ६ 
मिहनािभ� नािलस निदए ला�न स�ैन भ�ने �यव�था 
रहेको ह�दँा वारदात भएको िमित २०६९/०८/२६ 
को २ िदनिभ�ै स�बि�धत काया�लयमा िनवेदन गरी 
सूचना गरकेो र सूचना घटनाका स�ब�धमा िविभ�न 
प�पि�कामा खबरसमेत �कािशत भएको अव�थामा 
सोतफ�  ब�ुद ै नबझुी अपहरण ज�तो संवेदनशील 
िवषयमा बेवा�ता गरी िनवेदन खारजे गरकेो िमलेको 
छैन । तसथ� पनुरावेदनको आदशे उ�टी गरी 
मागअनसुारको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िनवेदकको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

यसमा अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १३ नं. मा शरीर ब�धक िलएको 
िमितले ६ मिहनािभ� नािलस निदए ला�न नस�ने 
भ�ने �यव�था भएकोमा िमित २०६९/०८/२६ 
को वारदातको २०७०/०२/२३ मा ह�लाकमाफ� त 
जाहेरवालाले जाहेरी िदएको देिखदँा िनवेदन खारजे 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश फरक 
पन�स�ने ह�दँा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई 
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कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�  होला भ�नेसमेत �यहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७३/०६/०४ को आदशे ।

िनवेदकले आ�नो छोराको िमित 
२०६९/०८/२६ गते अपहरण भएको भनी िमित 
२०७०/०२/२३ मा ह�लाकमाफ� त यस काया�लयमा 
जाहेरी दरखा�त पठाएकोमा िमित २०७०/०२/२३ 
मा अपहरण भएको िमितले ६ मिहना १ िदनपिछ 
अथा�त् ६ मिहनाको हद�याद नघाई उ� जाहेरी 
दरखा�त यस काया�लयमा �ा�त ह�न आएकोले उ� 
जाहेरीबाट कारवाही अगािड नबढाएको हो । सोभ�दा 
अगािड िनजले सो स�ब�धमा कुनै जानकारी, सचुना 
तथा जाहेरी िदएको होइन । तसथ� उ� परमादेश 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको िज�ला �हरी 
काया�लय पसा� र ऐ. का काया�लय �मखुसमेतको हकमा 
ऐ. का काया�लय �मखु �हरी उपरी�क गोिव�दकुमार 
साहको यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक / िनवेदकको तफ� बाट िव�ान् 
अिधव�ा �ी सरु�े�कुमार खड्का र �ी कमल�साद 
खनालले िवप�ीह�ले यी पनुरावेदकले िदएको जाहेरी 
दरखा�त दता� गरी कारबाही अगािड बढाउनपुन�मा 
सो गन� इ�कारी गरकेोले िनजले ह�लाकबाट जाहेरी 
दरखा�त पठाउन ु परकेो हो । ह�लाकबाट पठाएको 
जाहेरी दरखा�त �ा�त भएपिछ सोमा सनाखत 
गराई कारबाही अगािड बढाउन ु पन�मा सो पिन 
नगरबेाट िवप�ीह� आफूले कानूनबमोिजम पालना 
गनु�पन� आ�नो कत��यबाट िवमखु भएको �प�ट ह�न 
जा�छ । अपहरण ज�तो संवेदनशील िवषयमा यसरी 
कुनै अनसु�धानको काय� नै अगािड नबढाउन ुभनेको 
कानूनी कत��य पालना नगनु�को पराका�ठा नै हो । �यसैले 
�रट खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
उ�टी गरी जाहेरी दरखा�त दता� गरी कारबाही अगािड 
बढाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायतको 

आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । �य�तै 
िवप�ीह�को तफ� बाट उप�यायािधव�ा दगुा�  खनालले 
जाहेरी मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १३ नं. मा उि�लिखत ६ मिहनाको 
हद�याद नाघी आएकोले दता� नभएको हो । यिद 
हद�यादिभ�कै भई दता� नगरकेो भए पनुरावेदकले 
िवल�ब नगरी यथासमयमै उपचार खो�न ुपन�मा िमित 
२०६९/०८/२६ को वारदात, सो स�ब�धमा िमित 
२०७०/०२/२३ मा ह�लाकमाफ� त पठाएको जाहेरी 
र सो जाहेरी दता� नभएपिछ िमित २०७१/०१/४ 
गते ह�लाकमाफ� त नै िज�ला �शासन काया�लयमा 
जाहेरी पठाएकोमा िमित २०७१/०१/२२ मा आएर 
मा� पनुरावेदन अदालतमा �रट दता� गराई �रट दता� 
गनु�मा नै अनाव�यक िवल�ब गरकेो दिेख�छ । यसरी 
कसरुज�य काय�मा िवनाकारण यित लामो समयपिछ 
उपचार खो�न ु आफँैमा एक अ�वाभािवक काय�का 
�पमा रहेको देिख�छ । तसथ� िवल�बका आधारमा 
�रट खारजे गन� गरी भएको आदेश सदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भयो । 

यसरी बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यसमा स�ु पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी भएको 
आदशे िमलेको छ, छैन? तथा िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन? भ�ने िवषयमा नै िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

यसमा छोरा वजृेशकुमार महतोले िकनेको 
मोटर साइकलको िवषयलाई िलएर राकेश महतो 
क�कर, सदाम िमयासँमेतले योजना बनाई िनज 
छोरालाई िमित २०६९/०८/२६ का िदन अपहरण गरी 
बेप�ा पारकेोले िवप�ी �हरी काया�लयमा जाहेरी िदन 
जादँा जाहेरी दता� नगदा� िमित २०७०/०२/२३ गतेका 
िदन ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�त पठाएको िथए ँ । 
यसरी पठाउदँासमेत मलाई सनाखत गन� नबोलाएकोले 
िमित २०७१/०१/०४ का िदन िज�ला �शासन 
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काया�लय, पसा�मा ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�त दता� 
गराई पाउ ँभनी िनवेदन पठाएकोमा समेत उ� जाहेरी 
दरखा�तमा सनाखतसमेतका काम गरी कारबाही 
अगािड नबढाई आ�नो कानूनबमोिजमको कत��य 
पालना नगरकेोले जाहेरी दरखा�त मलाई सनाखत 
गराई दता� गरी कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककात 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी असफ� महतोले पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा िमित २०७१/०१/२२ मा �रट 
िनवेदन दायर गरकेो देिखयो । पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट �ारि�भक पेसीमा कारण दखेाउ आदेश 
जारी नगरी जाहेरी दता� गन� हद�याद नािघसकेको र 
उपचारका लािग आउनसमेत अनिुचत िवल�ब गरकेो 
देिखएको भनी �रट खारजे ह�ने ठह�याई आदेश भएको 
पाइ�छ । सो आदेशउपर िनवेदकको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी आज इजलाससम� पेस ह�न आएको 
छ ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यसमा पनुरावेदक 
असफ� महतोले आ�नो छोरा वजृेशकुमार महतोलाई 
अपहरण गरी शरीर ब�धक राखेको भनी सोको जाहेरी 
दरखा�त िमित २०७०/०२/२३ मा ह�लाकमाफ� त 
िज�ला �हरी काया�लय पसा�मा पठाएको पाइएको 
र सो प� िज�ला �हरी काया�लय पसा�ले िमित 
२०७०/०२/२७ मा बिुझिलएको समेत िमिसल 
संल�न प� पठाएको ह�लाक रिसद, पो�ट�यान िकताब 
तथा �वयं िवप�ी �हरी काया�लय पसा�समेतले 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफबाट 
देिखन आएको छ । पनुरावेदकले आफू िवप�ी �हरी 
काया�लयमा वारदात भएको दईु िदनिभ�ै जाहेरी िदन 
गएकोमा जाहेरी दरखा�त दता� नग�रिदएकोले आफूले 
ह�लाकमाफ� त जाहेरी पठाएको भनी उ�लेख गरकेो 
कुरालाई पिन अ�यथा भ�न सिकने देिखन आएन ।

३. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा ३(१) मा  अनुसूची १ मा लेिखएको कुनै 

अपराध भएको वा भइरहकेो वा ह�न लागेको छ भ�ने 
कुरा थाहा पाउने �यि�ले तत् स�ब�धी अपराधबार े
आफूसगँ भएको वा आफूले देखे जानेस�मको 
सबुद �माण खुलाई यथाशी� सो कुराको िलिखत 
दरखा�त वा मौिखक सूचना निजकको �हरी 
काया�लयमा िदनुपन�छ भ�ने �यव�था छ । ऐ. ३(२) 
मा जाहेरी दरखा�त तथा सूचनामा खलुाउन ु पन� 
कुराह� उ�लेख भएको पाइ�छ । यसैगरी ऐ. ३(३) 
मा अपराधको सूचना गन� आएको �यि�ले �य�तो 
सूचना मौिखक�पमा िदएकोमा स�बि�धत �हरी 
कम�चारीले उसले भनेका सबै कुराह� र उपदफा 
(२) बमोिजमका कुरासमते खुलाई लेखी िनजलाई 
पढी बाची सुनाई िनजको सिहछापसमते गराई 
रा�नु पन�छ भ�ने उ�लेख छ । ऐ. ३ (४) मा उपदफा 
(१) बमोिजम वा �हरी कम�चारीले अ�य� कतैबाट 
�ा�त गरकेो अपराधको सूचनालाई तोिकएका 
ढाचँाको दता� िकताबमा दता� गरी रा�नु पन�छ भ�ने 
�यव�था भएको पाइ�छ । ऐ. ३ (५) मा उपदफा (४) 
बमोिजम स�बि�धत �हरी कम�चारीले अपराधको 
सूचना दता� गन� इ�कार गरमेा अपराधको सूचना गन� 
�यि�ले सो कुरा खुलाई स�बि�धत �मुख िज�ला 
अिधकारी वा �यसरी अपराधको सूचना दता� गनु�पन� 
�हरी काया�लयभ�दा मािथ�लो �हरी काया�लयमा 
अपराधको सूचना िदन स�नेछ । �यसरी सूचना 
�ा�त गन� �मखु िज�ला अिधकारी वा �हरी 
काया�लयका �हरी कम�चारीले सो कुराको अिभलेख 
राखी आव�यक िनद�शनसिहत िलिखत�पमा 
�य�तो अपराधको सूचना आव�यक कारबाहीको 
लािग स�बि�धत �हरी काया�लयमा पठाउनुपन�छ 
भनी उ�लेख गरकेो छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाका 
अनसुार अपराध भएको वा भइरहेको वा ह�न लागेको छ 
भ�ने थाहा पाउनेले सोबारमेा देखे जानेस�मको सबदु 
�माण खलुाई यथाशी� सो कुराको िलिखत वा मौिखक 
सूचना निजकको �हरी काया�लयमा िदनपुन�, मौिखक 
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सूचना िदएकोमा पिन स�बि�धत �हरी कम�चारीले सबै 
कुरा खलुाई लेखब� गरी सूचना िदनेको सिहछापसमेत 
गराई रा�नपुन� र अ�य� कतैबाट सूचना �ा�त गरमेा 
पिन दता� गराई रा�नपुन� दिेख�छ । यही सूचनालाई नै 
जाहेरी दरखा�त भ�ने गरकेो हो । यसले अपराधको 
घटना भएको वा ह�न लागेको स�ब�धमा �हरीलाई 
जानकारी गराई अपराधको अनसु�धान, िनय��ण 
र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा �याउन रा�य 
तथा �हरीलाई सहजता गराउने भएकोले यसलाई 
�हरीलाई अनसु�धानका लािग ग�रने सहयोगका �पमा 
िलनपुछ�  । कसैको जाहेरी नपरकेो अव�थामा �हरी 
काया�लयले आफँैले वा अ�य कुनै �ोतबाट �य�तो 
सूचना पाएमा पिन �य�तो सूचना वा जानकारीका 
आधारमा स�बि�धत �हरी काया�लयले कानूनअनसुार 
अनसु�धानको कारबाही अगािड बढाउनपुन� 
कानूनी कत��य ह��छ । �यसैले �हरी काया�लयले 
कानूनअनसुारको हद�यादिभ�को नभएको वा अ�य 
कानूनी सीमािभ�को नदेिखएको अव�थामा बाहेक कुनै 
पिन वहानामा अपराधका स�ब�धमा �ा�त ह�न आएका 
सूचना वा जानकारीलाई बेवा�ता गन� िम�दनै ।

४. यसमा मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १३ नं.को सािबक 
�यव�थाअनसुार कसैलाई अपहरण गरी तथा शरीर 
ब�धक िलई �यान मारकेोमा नालेस गन� हद�याद 
नह�ने र सोबाहेक अपहरण ग�रएको वा शरीर ब�धक 
िलएको िमितले ६ मिहनािभ� नालेस गनु�पन� ह��छ । यी 
पनुरावेदक / िनवेदकको छोरा िमित २०६९/०८/२६ 
मा अपहरणमा परकेो भनी िनजले उ�लेख गरकेोलाई 
िवप�ीह�ले पिन अ�यथा भ�न सकेको पाइदँैन । िनज 
पनुरावेदक / िनवेदकले सो स�ब�धमा जाहेरी दरखा�त 
िज�ला �हरी काया�लयले दता� गन� इ�कार गरकेो 
भनी ह�लाकमाफ� त िमित २०७०/०२/२३ जाहेरी 
दरखा�त पठाएको देिखएको छ । ह�लाक एक सरकारी 

काया�लय भएको र ह�लाकबाट पठाएको कुरा स�बि�धत 
ठाउमँा प�ुने स�ब�धमा पठाउनेले कुनै िनि�तता गन� 
नस�ने भएको तथा सोमा पठाउनेको िनय��ण नह�ने 
भएको ह�दँासमेत हद�यादिभ� ह�लाकमाफ� त पठाएको 
देिखएमा सोलाई हद�यादिभ�ैको मा�न ु पन� ह��छ । 
यसमा पिन वारदात भएको िमितले सो ह�लाकमाफ� त 
पठाएको िमितस�मलाई जाहेरी दरखा�त दता� 
गन� �योजनका लािग हद�यादको िहसाब गनु�पन� 
ह��छ । वारदात भएको िमित २०६९/०८/२६ बाट ६ 
मिहना िमित २०७०/०२/२६ मा प�ुने ह��छ । जाहेरी 
ह�लाकमाफ� त पठाएको िमित २०७०/०२/२३ कानूनले 
तोकेको ६ मिहनाको हद�यादिभ�कै ह�न आउछँ । 
उ� जाहेरी दरखा�तको प� जिहलेसकैु स�बि�धत 
काया�लयमा पगेु पिन ह�लाकबाट पठाएको िमितलाई 
नै आधार मानी हद�यादको िहसाब गनु�पद�छ । �यसैले 
उ� जाहेरी दरखा�त िज�ला �हरी काया�लयमा िमित 
२०७०/०२/२७ मा बझुी िलएकोले हद�याद समा�त 
भएको भनी भ�न िम�दनै । सोही जाहेरी दरखा�तकै 
आधारमा िज�ला �हरी काया�लय पसा�ले अनसु�धान 
कारबाही अगािड बढाउन ुपद�छ ।

५. स�ु पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले 
िमित २०६९/०८/२६ मा वारदात भएको,  सोको 
६ मिहनापिछ सो स�ब�धमा िमित २०७०/०२/२३ 
मा जाहेरी दरखा�त ह�लाकबाट पठाएको र सो दता� 
नगरउेपर उपचारका लािग भनी क�रब १ वष�पिछ 
िमित २०७१/०१/२२ मा मा� िवल�ब गरी उपचारका 
लािग आएको भनी िवल�बको िस�ा�तका आधारमा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रिदएको पाइएको छ । यसतफ�  
हेदा�  एकाितर जाहेरी दरखा�त दता� गरी वा अपराधको 
कुनै �कारले �ा�त सूचनाको आधारमा अनसु�धानको 
कारबाही अगािड बढाउन ुस�बि�धत �हरी काया�लयको 
कत��य नै हो । जो कुरा मािथ उ�लेख ग�रएका कानूनी 
�यव�थासमेतबाट �प�ट ह��छ । �हरीले यो कत��य 
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कसैको हकिहतको लािग मा� पूरा गनु�पन� भ�दा पिन 
अपराध िनय��ण गन� तथा अपराध िनय��णका लािग 
दोषीलाई कारबाहीको दायरामा �याउने रा�यको 
मह�वपूण� अिभभारा िनवा�ह गन� पूरा गनु�पन� ह��छ । 
यिद कुनै �हरी काया�लयले य�तो सूचनाको आधारमा 
कारबाही अगािड बढाएन भने यसबाट कुनै �यि�को 
जीउ �यान र हकिहतमा त असर पन� नै ह��छ तर 
यसभ�दा पिन अझ मह�वपूण� यसबाट समाजमा 
शाि�त सरु�ा अमन चयन कायम रा�नपुन� �मखु 
दािय�वबाट रा�य नै िवमखु भएको दिेखन आउछँ । 
य�तो रा�य तथा यसका िनकायले दािय�व िनवा�ह 
नगरकेो िवषयलाई िलएर स�बि�धत �यि� अदालतमा 
आएकोमा अदालतले िवल�ब गरी �रट दायर गन� 
�याएको भनी अथ� गदा� रा�य र यसका िनकायह�ले 
आ�नो कत��यबाट उ�मिु� पाई रा�यको अकम��यता 
बढी समाज अराजक ब�न प�ुदछ । �यसैले य�ता 
अिधकार पाउनेभ�दा पिन अझ बढी कसैको दािय�व 
वा कत��य पालनासगँ जोिडएका िवषयह�मा िवल�ब 
ज�ता �ािविधक कुराह�का आधारमा �रट खारजे 
गदा� नकारा�मक प�रणाम िन�कने ह��छ । िवल�बको 
िस�ा�तलाई हद�याद ज�तो कठोर िस�ा�तको 
�पमा हे�रन ुपिन ह�दँैन ।

६. �य�तै अक�तफ�  यी पनुरावेदकले 
वारदात भएको िमितले २ िदनिभ�ै अथा�त् िमित 
२०६९/०८/२८ मा िज�ला �हरी काया�लय पसा�मा 
द.नं.६३१३ मा सूचना िदई दता� गराएको भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । यसअिघ कुनै जाहेरी दता� नगराएको 
भनी िज�ला �हरी काया�लयले यस अदालतमा पेस 
गरकेो िलिखत जवाफमा उ�लेख गर े पिन सो दता� 
नं.मा दता� नगराएको कुरा �मािणत ह�ने कुनै �माण भने 
िदनसकेको छैन । सो सूचनाका आधारमा कुनै कारबाही 
अगािड बढेको नदेिखएकोले िनजले ६ मिहनाको 
हद�यादिभ�ै िमित २०७०/०२/२३ मा जाहेरीलाई 

ह�लाकमाफ� त पठाएको पाइएको छ । सो ह�लाकमाफ� त 
पठाएको जाहेरीबाट पिन �हरीले कारबाही अगािड 
बढाएको नदेखेपिछ िनज पनुरावेदकले उ� जाहेरी 
दता� गन� आदेश ग�रपाउ ँभनी िमित २०७१/०१/०४ 
मा िज�ला �शासन काया�लय पसा�मा पिन िनवेदन 
िदएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसलाई िज�ला 
�शासन काया�लयले समेत अ�यथा भ�नसकेको 
देिखदँनै । अपराधस�ब�धी आफँै वा कुनै मा�यमबाट 
सूचना वा जानकारी पाएको अव�थामा स�बि�धत 
�हरी काया�लयले सो स�ब�धमा अनसु�धान 
काय�लाई तदा�कताका साथ अगािड बढाउनपुन� 
र अनसु�धानबाट कुनै वारदात भएकै नदेिखएको 
अव�थामा पिन स�बि�धत सूचनाकता� र सरोकारवाला 
िनकाय तथा �यि�लाई सोहीअनसुारको जानकारी 
िदनपुन�मा सो केही गरकेो देिखदँैन । यसरी पिहले िदएको 
सूचनाका आधारमा कुनै कारबाही अगािड नबढाउन ुर 
सोमा कुनै कारबाही अगािड नबढाएकोले पनुरावेदकले 
ह�लाकमाफ� त जाहेरी पठाएकोमा सो जाहेरीलाई पिन 
हद�याद नाघी �ा�त भएको भनी कुनै कारबाही अगािड 
नबढाउनलेु स�बि�धत �हरी काया�लयले आ�नो 
कानूनी दािय�वबाट पि�छन खोजेको नै देिखन आउछँ । 
�हरी काया�लयले आपरािधक घटनाको अनसु�धानको 
काय� अगािड नबढाएको अव�थामा मािथ उ�लेख 
भएको सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३(५) को कानूनी �यव�थाअनसुार िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�मा िमित २०७१/०१/०४ मा िनवेदन 
िदएको अव�थामा पिन िज�ला �शासन काया�लयले 
सो स�ब�धमा अनसु�धान तहक�कातको लािग िज�ला 
�हरी काया�लयलाई िनद�शन िदनपुन�मा िज�ला 
�शासन काया�लयले पिन �य�तो कुनै िनद�शन निदई 
आ�नो कानूनी कत��य पूरा नगरकेो देिखन आउछँ । 
यसप�चात् मा� यी पनुरावेदकले सरकारी िनकायले 
आ�नो कानूनी दािय�वको पालना नगरी कत��य िवमखु 
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भएकोले जीउ �यान र हकिहतमा समेत असर परकेो 
भनी उपचारका लािग �रट िनवेदनमाफ� त पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा �वेश गरकेो पाइएको छ । यसरी यी 
पनुरावेदकले वारदातको जाहेरी तथा सूचना दता� गराई 
अनसु�धान �ि�या अगािड बढोस् भनी बेलाबखत 
�यास गरी आएको पाइ�छ । आ�नो हकिहत अिधकारको 
�चलनका लािग लामो समयस�म बेवा�ता गरी बसेको 
अव�थामा मा� िवल�बको िस�ा�त लागू ह�ने ह��छ । 
तर आ�नो हकिहत र अिधकारको लािग �य�नशील 
रही उपाय अपनाइरहेको अव�थामा समय त�वलाई 
मा� �धानता िदई िवल�बको िस�ा�त लागू ह�दँनै । यी 
पनुरावेदक उपयु��ानसुार स�बि�धत िनकायले कानूनी 
कत��य पूरा गरोस ्र आ�नो हकिहतको पिन र�ा होस ्
भनी �य�नशील रहेको नै दिेखदँा िवल�बको िस�ा�त 
लागू गरी �रट खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
आदेश िमलेको देिखदँैन ।

७. अत: उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७१/०१/२३ मा भएको आदेश 
िमलेको नदेिखएकोले उ�टी ह��छ । अब यी पनुरावेदक 
िनवेदकले िमित २०७०/०२/२३ मा ह�लाकमाफ� त 
पठाएको अपहरण म�ुाको जाहेरी दरखा�त 
हद�यादिभ�ै ह�लाकबाट पठाएको देिखएकोले सोलाई 
दता� गरी िनज पनुरावेदकबाट सनाखत गराई वा सो 
जाहेरी नभए वा फेला नपर ेपनुः अक� जाहेरी िदन लगाई 
िनयमानसुार अनसु�धान �ि�या अगािड बढाउन ुभनी 
��यथ� िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय पसा� र ऐ.का 
�हरी उपरी�कका नाममा र सो अपहरणका स�ब�धमा 
जाहेरी दता� गरी अनसु�धान तहिककात गन� गराउन 
आव�यक िनद�शनसमेत िदन ु भनी िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय पसा�का नाममा समेत परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 

िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

आदेश िमित : २०७४।८।१४
०६६-WO-००१४

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : सनुसरी िज�ला िछटाहा गा.िव.स. वडा 
नं.९घर भई मोरङ िज�ला बबीया िवता� �हरी 
चौक�को दरब�दी भई िज�ला �हरी काया�लय, 
मोरङको �हरी जवान पदबाट गैरकानूनी�पमा 
हटाइएको �मान�द चौधरी

िव��
िवप�ी : िज�ला �हरी काया�लय मोरङ, िवराटनगरसमेत

�नण�य नं. ९९३८

&
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 § भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले 
स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको 
कम�चारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी िनण�य 
गदा�को अव�थामा सफाई पेस गन� मौका 
िदन नपन� भएमा सो कुराको छु�ै पचा� खडा 
गरी िनण�य गनु�पन� ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी सितशकुमार 
झा  

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
यदनुाथ शमा�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �हरी िनयमावली, २०४९

आदेश
�या. िव��भर�साद ��े : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान २०६३, को धारा १०७(२) 
तथा नेपालको संिवधानको  धारा १३३ बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य र ठहर यस�कार रहेको छ:-

म िनवेदक �हरी जवान पदमा २०५९।३।१७ 
सेवा �वेश गरी आ�नो पिदय दािय�व इमा�दारीका 
साथ िनवा�ह गरी िज�ला �हरी काया�लय मोरङमा 
काय�रत रही आएकोमा िमित २०६३।१२।१६ गतेका 
िदन अक�मात अ�यिधक �वरो आई िसिक�त परपेिछ 
काया�लय �मखुको अनमुित िलई कोशी अ�चल 
अ�पताल िवराटनगरमा िमित २०६३।१२।१७ मा 
जाचँ गराउदँा छाती तथा िपसाबमा खराबी देिखएकोले 
औषधी खाई १५ िदन आराम गनु�  भनी स�लाह 
िदनभुएकोले अ�पतालबाटै अिफसमा खबर गरी 
घर गएको र १५ िदनप�चात् पनु जाचँ गराउदँा केही 
िवशेक भएकोले थप औषधी िलई काया�लयमा जादँा 

पूण� िवशेक भएपिछ आउन ुभनी पाएको िनद�शानसुार 
घरमै गई आराम गरी बसेकोमा िज�ला �हरी काया�लय 
मोरङका �हरी उपरी�कको िमित २०६४।१।२० 
को िनण�यअनसुार नोकरीबाट हटाएको जानकारी 
प� �ा�त भएकोले कानूनको �यादिभ�ै पूव� �े�ीय 
�हरी काया�लय रानी िवराटनगर र ऐ.का �हरी 
नायब महािनरी�कसम� पनुरावेदन दायर गरकेोमा 
पनुरावेन िजिकरबारमेा नबोली उ�टो लापरवाही र 
अनशुासनिहन काय� ज�ता थप आरोप लगाउदँ ैस�ुको 
िनण�य सदर ह�ने ठह�याई िमित २०६५।१२।३० 
मा िनण�य भएको जानकारी िमित २०६६।२।२१ 
मा �ा� भएकोले िवप�ीह�ले �हरी कम�चारीलाई 
सजायको आदेश िदनभु�दा अगावै कारबाही गन� 
लािगएको कारणको उ�लेख गरी सो कम�चारीलाई 
उिचत �याद िदई आ�नो सफाई पेस गन� मौका िदनपुन� 
�हरी िनयमावलीको �ावधानिवपरीत म िनवदेकलाई 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य गनु� पूव� कुनै �प�ीकरणको 
माग नगरी सफाईको मौका �दान नगरी सफाईको मौका 
िदन ुनपन� भए सोको कारण िनण�य पचा�मा जनाउन ुपन� 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा १११ र िनयमावलीको 
िनयम ८९(२) को देहाय (ग) मा भएको कानूनी 
�यव�थािवपरीत सो कारणसमेत नजनाई सजाय 
िदने भनी िनण�य भएको र म िनवेदकलाई सेवाबाट 
हटाउने िनण�य िमित २०६४।१।२० मा भएपिन िमित 
२०६३।१२।१६ बाटै लागू ह�ने प�चात् दश� असर 
पान� गरी िनण�य गरकेो िवप�ीह�को उ� काय�लाई 
बदर गराउन वैकि�पक उपचारको अभाव रहेको तथा 
िवप�ीह�को उ� काय�बाट म िनवेदकको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा १२(१) १३(१)
(२) ङ तथा १९ �ारा �द� कानूनी एवं सवंैधािनक 
हक हनन ह�नकुा साथै सव��च अदालतबाट िविभ�न 
म�ुामा �ितपादन भएका िस�ा�त�ितकूल िनण�य 
भएकोले ��ततु िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 
अतः िवप�ीह�बाट भएको उ� िनण�यह� र सोको 
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आधारमा भएका अ�य स�पूण� काम कारबाहीसमेतलाई 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी मलाई नोकरीबाट 
हटाइएको िमितदिेख नै लागू ह�ने गरी सािबककै पदमा 
पनु�था�पना गरी कानूनबमोिजम तलब भ�ालगायत 
अ�य सिुवधासमेत �दान गनु�  भनी �ितर�ीह�को 
नाममा परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा 
आदेश जारी गरी मेरो आघाितत हकह� संर�ण तथा 
�चलन गराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदक 
�मान�द चौधरीको यस अदालतमा िमित २०६६।४।६ 
मा परकेो �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? 
यो आदशे�ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  
भ�ने �यहोराको यस अदालतको िमित २०६६।४।९ 
को आदेश । 

िनवेदक िज�ला �हरी काया�लय, मोरङमा 
काय�रत रहेको अव�थामा िमित २०६३।१२।१६ गते 
राित १२ बजे कोही कसैलाई जानकारी निदई घर 
िबदाको �ितवेदनसमेत नगरी िवनाइजाजत लामो 
समयस�म गैरहािजर रहेकोले खोजतलास गदा� 
फेला नपरकेोले िनजको घर दैलोमा २४ घ�टािभ� 
हािजर ह�न आउन ु भनी हािजर ह�न नआएमा �हरी 
िनयमावलीबमोिजम कारबाही ह�ने �यहोराको 
सचुना अ.बं.११० नं.बमोिजम टासँ गरी जानकारी 
गराउदँासमेत काया�लयमा हािजर ह�न नआई आ�नो 
कत��य�ित बेवा�ता गरी िवभागीय िनद�शनिवपरीत 
काय� गरकेो िमिसलबाट देिखएकोले यसरी िबदा 
निलई �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ५० 

िवपरीत िवनाइजाजत लापरवाही गरी गैरहािजर रहने 
�हरी कम�चारीलाई बहालमा रा�दा अ�य कम�चारीमा 
�ितकूल असर पन� ह�दँा गैरहािजर रही �हरी 
िनयमावली, २०४९ संशोधनसिहत को िनयम ८८ को 
(झ) को कसरु गन� �हरी कम�चारीलाई ऐ.िनयमावलीको 
८४(घ) बमोिजम नोकरीबाट हटाउने भनी गरकेो 
िनण�य र सोही िनण�य सजायलाई सदर गन� गरी 
यस काया�लयबाट भएको पनुरावेदन तहको िनण�य 
कानूनस�मत भएकोले �े�ीय �हरी काया�लय रानी 
िवराटनगर र ऐ.का �हरी नायव महािनरी�लाई िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �े�ीय �हरी काया�लय, रानी 
िवराटनगर र ऐ.का �हरी नायव महािनरी�को तफ� बाट 
यस अदालतमा िमित २०६६।६।२२ मा परकेो 
िलिखत जवाफ ।

यसमा यसै म�ुाको िवषयसगँ स�बि�धत     
सवंत् २०६५ सालको �रट नं.००१३ िनवेदक 
वीरबहादरु राउत िव�� गहृ म��ालयसमेत भएको 
उ��ेषण म�ुा बहृत् पूण� इजलासमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेकोले ��ततु म�ुा सो म�ुा िकनारा 
भएपिछ सनुवुाइ ह�न उपय�ु ह�ने भनी िनवेदक प�का 
िव�ान्  अिधव�ा र िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ाबाट बहसको 
िसलिसलामा अनरुोध भएकोले ��ततु म�ुालाई 
यस अदालतमा िवचारािधन रहेको उि�लिखत 
म�ुाको िकनारा भएपिछ सोको फैसलाको �मािणत 
�ितिलिपसमेत सल�न गरी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
�यहोराको यस अदालतको िमित २०६८।२।१६ को 
आदशे ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सितशकुमार झा र िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी यदनुाथ शमा�ले गनु�भएको 
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बहससमेत सिुनयो ।
िनवेदकले आफूलाई अक�मात अ�यािधक 

�वरो आई �वरोको कारणले िसिक�त िबरामी भएको 
र जाचँ गराउदँा छाती र िपसाबको खराबीको कारण 
�वरो आएको, १५ िदन पूण� आराम गरी ब�न िलिखत 
एवं मौिखक स�लाह िदएकोले काया�लयमा खबर गरकेो 
र १५ िदनप�चात् काया�लयमा जादँा पूण��पमा िठक 
भएपिछ आउन ुसि�चत िबदा बाकँ� नै छ भनी िनद�शन 
भएकोले घरमा बसेको �ममा नोकरीबाट हटाएको 
जानकारी प� �ा�त ह�न आएकोले मलाई सफाइको 
मौका नै निदई सेवाबाट हटाएकोले सो िनण�य �िुटपूण� 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने नै िनवेदकको म�ुय िनवेदन 
िजिकर रहेको छ । काय�रत रहेको अव�थामा िमित 
२०६३।१२।१६ गते राित १२ बजे कोही कसैलाई 
जानकारी निदई घर िबदाको �ितवेदनसमेत नगरी 
िवनाइजाजत लामो समयस�म गैरहािजर रहेकोले 
खोजतलास गदा� फेला नपरकेोले िनजको घर दैलोमा 
२४ घ�टािभ� हािजर ह�न आउन ुर हािजर ह�न नआएमा 
�हरी िनयमावलीबमोिजम कारबाही ह�ने �यहोराको 
सूचना अ.बं.११० नं.बमोिजम टासँ गरी जानकारी 
गराउदँासमेत काया�लयमा हािजर ह�न नआई आ�नो 
कत��य�ित बेवा�ता गरी िवभािगय िनद�शनिवपरीत 
काय� गरकेो िमिसलबाट देिखएकोले यसरी िबदा 
निलई �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ५० 
िवपरीत िवनाइजाजत लापरवाही गरी गैरहािजर रहने 
�हरी कम�चारीलाई बहालमा रा�दा अ�य कम�चारीमा  
�ितकूल असर पन� ह�दँा गैरहािजर रही �हरी िनयमावली, 
२०४९ संशोधनसिहतको िनयम ८८ को (झ) को 
कसरु गन� �हरी कम�चारीलाई ऐ. िनयमावलीको ८४(घ) 
बमोिजम नोकरीबाट हटाउने भनी गरकेो िनण�य र सोही 
िनण�य सजायलाई सदर गन� गरी यस काया�लयबाट 
भएको पनुरावेदन तहको िनण�य कानूनस�मत भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िलिखत जवाफ 
रहेको ��ततु �रटमा िन�न ��ह�मा िनण�य िदनपुन� 

देिखयो ।
१.  िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको 

िज�ला �हरी काया�लय मोरङको िनण�य र सो 
िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको पूव� �े�ीय 
�हरी काया�लय रानी िवराटनगरको िनण�य 
कानूनअनकूुलको छ वा छैन । 

२.  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन । 

२. �हरी चौक� बबीया िवता�, मोरङ दरब�दी 
भई िज�ला �हरी काया�लयमा काय�रत रहेको  िनवेदक 
िमित २०६३/१२/१६ देिख कोही कसैलाई कुनै 
जानकारीसमेत निदई लाइन �यारके छाडी भागी 
िहडेँको र स�बि�धत वतनमा पटकपटक खोजतलास 
गरी हािजर ह�ने जानकारी गराउदँासमेत हालस�म 
पिन हािजर ह�न नआई कुनै िकिसमको िबदा तथा 
जानकारीसमेत नपठाई लामो समयस�म गैरहािजरी 
रही �हरी िनयमावली, २०४९ को (संशोधनसिहत) 
िनयम ८८ (झ) को कसरु गरकेोले ऐ.ऐ. िनयम ९३ 
को उपिनयम २(ख) को अिधकार �योग गरी िनयम 
८४(छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी िमित २०६३/१२/१६ दिेख लागू 
ह�ने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िमित २०६४/१/२० 
को िज�ला �हरी काया�लयबाट िनण�य भएको र 
सो िनण�य पनुरावेदन तहबाट समेत सदर भएको 
देिखयो । िनवेदकले आफूलाई अक�मात अ�यािधक 
�वरो आई �वरोको कारणले िसिक�त िबरामी भएको 
र जाचँ गराउदँा छाती र िपसाबको खराबीको कारण 
�वरो आएको, १५ िदन पूण� आराम गरी ब�न िलिखत 
एवं मौिखक स�लाह िदएकोले काया�लयमा खबर गरकेो 
र १५ िदनप�चात् काया�लयमा जादँा पूण��पमा िठक 
भएपिछ आउन,ु सि�चत िबदा बाकँ� नै छ भनी िनद�शन 
भएकोले घरमा बसेको �ममा नोकरीबाट हटाएको 
जानकारी प� �ा�त ह�न आएकोले मलाई सफाईको 
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मौका नै निदई सेवाबाट हटाएकोले सो िनण�य �िुटपूण� 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने नै िनवेदकको म�ुय िनवेदन 
िजिकर देिखयो ।  

३. सेवामा रहेको �हरी कम�चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने िनण�य गदा� के क�तो काय�िविध     
अपनाउन ुपन� हो र िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउदँा के 
क�तो काय�िविध पूरा ग�रएको छ सो स�ब�धमा भएको 
कानूनी �यव�था अ�ययन गरी हेदा� िनवेदकलाई �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(झ) को कसरुमा 
ऐ. िनयम ८४(छ) बमोिजम सेवाबाट हटाइएको 
देिख�छ । �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८(झ) मा "मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई 
िबदा बसमेा वा गैरहािजर भएमा नोकरीबाट 
हटाउन े वा बखा��त गन�" �यव�था रहेको 
देिख�छ । उ� िनयमावलीको िनयम ८९(२) मा �हरी 
कम�चारीलाई सजायको आदेश िदनअुिघ कारबाही गन� 
लािगएको उ�लेख गरी ह�नस�ने सजायसमेत खलुाई 
सूचना िदई िनजलाई आ�नो सफाई पेस गन� मौका 
िदनपुन�छ । �य�तो सूचना िददँा लगाइएको आरोप 
�प�ट�पले िकिटएको ह�नपुछ�  र ��येक आरोप कुन 
कुरा र कारणमा आधा�रत छ सोसमेत खलुाउन ु
पन�छ । �यसपिछ �य�तो �हरी कम�चारीले सजाय गन� 
अिधकारीले तोिकिदएको �यादिभ� आ�नो सफाईको 
र ��तािवत सजायको स�ब�धमा िलिखत �प�ीकरण 
पेस गनु�पन�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

४. िज�ला �हरी काया�लयको िनण�य पचा�मा 
िमित २०६४/१/१७ मा िनजको घर दैलोमा �याद 
सूचना अ.बं. ११० नं. बमोिजम टासँ भएको मचु�ुका 
प� भनी उ�लेख गरकेोस�म देिखयो । तर िनवेदकलाई 
िमित २०६४/१/२० मा अथा�त् ३ िदनपिछ नै िमित 
२०६३/१२/१६ देिख नै लागू ह�ने गरी सेवाबाट हटाउने 
िनण�य भएको देिख�छ । िनवेदकलाई कारबाही गन� 
लागेको �यहोरा र सजायसमेत उ�लेख गरी पठाएको 
सूचना िनवेदकले �ा� गरकेो वा बझेुको जानकारी प� 

तथा भरपाईसमेतका कागजात िलिखत जवाफ सलं�न 
रहेको पिन देिखएन । य�तो अव�थामा िनवेदकलाई 
कारबाही गन� लागेको �यहोरा र सजायसमेत उ�लेख 
गरी उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िनवेदकलाई 
सफाईको मौका िदएको रहेछ भ�न िम�ने देिखएन ।

५. भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले 
स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको कम�चारीको 
स�ब�धमा यस िनयमबमोिजमको काय�िविधको रीत 
प�ुयाउन ुपन� छैन भ�ने िनयम ८२(२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको (क) बमोिजम नै कारबाही ग�रएको हो 
भ�नेतक�  �हरी काया�लयले िलिखत जवाफमा उठाएको 
देिख�छ । तर उ� �ितब�धा�मक वा�यांशको �करण 
(ग) मा "सफाई पेस गन� मौका िददँा मनािसब नपन� 
भएमा सो कुराको पचा� खडा गरी य�तो �हरी 
कम�चारीह�लाई यस उपिनयमबमोिजम सफाई 
पेस गन� मौका िदनुपन� छैन" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोसमेत देिखयो । 

६. भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले 
स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको कम�चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी िनण�य गदा�को अव�थामा सफाई 
पेस गन� मौका िदन नपन� भएमा सो कुराको छु�ै पचा� 
खडा गरी िनण�य गनु�पन�मा य�तो छु�ै पचा� खडा 
गरकेोसमेत देिखएको छैन ।

७. कसैको हक िहतमा असर पन� गरी िनण�य 
गनु� पूव� य�तो असर पन� �यि�लाई सनुवुाइको अवसर 
�दान गनु�पछ�  । यो एक �ाकृितक �याय िस�ा�तको 
�थािपत मा�यता हो । यसैगरी यथोिचत िविध र �ि�या 
(Due Process of Law) �यायको अ�तरिनिहत 
त�व हो । �या� सनुवुाइको मौका र कानूनले िनिद�� 
गरकेो �ि�या अवल�बन नगरी भएको िनण�यलाई 
उिचत मा�न सिकँदैन । िनवेदकलाई सेवाबाट बखा��त 
गन� गरी िनण�य गदा� कानूनले िनिद�� गरकेो काया�विध 
अथा�त् छु�ै पचा� खडा गरी  सेवाबाट हटाउने िनण�य 
गरकेो देिखएन ।
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८. िनवेदक आफू िबरामी भई सोको 
जानकारी काया�लयमा गराएको अव�थामा भागी प�ा 
नलागेको र स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको भनी 
िलिखत जवाफमा उठाएको तक� लाई यिु�सङ्गत 
मा�नपुन� अव�था दिेखएन । िनवेदकले आफूलाई 
कारबाही गन� लागेको �यहोराको जानकारी पाएको 
अव�थाको िव�मानतासमेत देिखएको छैन । यसरी 
िनवेदकलाई जानकारी भएको भ�ने पया��त आधारको 
अभावमा िनवेदकलाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८(झ) को कसरुमा ऐ. िनयम ८४(छ) 
बमोिजम  सरकारी सेवाबाट अयो�य नह�ने गरी सेवाबाट 
हटाएको िज�ला �हरी काया�लय, मोरङको िमित 
२०६४/१/२० को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� 
गरी भएको पूव� �े�ीय �हरी काया�लय, िवराटनगरको 
िमित २०६५/१२/३० को िनण�य कानूनअनकूुलको 
देिखन आएन ।

९. अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�को आधारमा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको िज�ला �हरी काया�लय, मोरङको िमित 
२०६४/१/२० को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी भएको पूव� �े�ीय �हरी काया�लय रानी 
िवराटनगरको िमित २०६५/१२/३० को िनण�य 
कानूनअनकूुलको नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब, िनवेदकलाई काय�रत रहेको 
पदमा पनुः�थापना गरी कानूनबमोिजम  पाउने तलब 
सिुवधा तथा भ�ासमेत �दान गनु�  भनी िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लय र पूव� �े�ीय �हरी काया�लय रानी 
िवराटनगरको नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
(१)  यस आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 

��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी  िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

(२) सरोकारवालाले न�कल मा�न आए िनयमबमोिजम 
ला�ने द�तुर िलई न�कल िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : केदारनाथ पौडेल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७३।६।३०
०६८-CR-०८७७

म�ुाः- वैदेिशक रोजगार ठगी

पनुरावेदक / वादी : सिुचन पोखरलेसमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला कैलाली दरख गा.िव.स. 

वडा नं. ४ ब�ने योगे��बहादरु तामाङ
 
 § अपराधको सूचनाको �पमा रहकेो जाहरेी 

दरखा�त र सो जाहरेी समथ�नको लािग 
पेस भएको कागजको �यहोरालाई िनज 

�नण�य नं. ९९३९

&
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जाहरेवालाले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�का अव�था होस ् वा कुनै 
कागज गदा�का अव�था होस ्अिघपिछका 
भनाइमा एक�पता र ताद�यता ह�न ु
िव�सनीय मा�न सिकने । 
 § आ�नो भनाइमा एक�पता भई अिडग 

र साथ�कता ह�नपुन�मा अिघ �य� गदा� 
वैदेिशक रोजगारीको िलखत भ�ने र 
पिछ �य� गदा� लेनदेनको िलखत हो 
�यहोरास�म फरक हो भ�न ेकथन �यहोरा 
ताि�वक�पमा नै फरक �कृितका �यवहार 
देिखन आउने । 
 § एउटा कथन �यहोरा देवानी दािय�व (Civil 

Liability) सगँ स�बि�धत र अक� भनाइ 
फौजदारी दािय�व (Criminal Liability) 
सगँ स�बि�धत देिखन आएको अव�थामा 
म�ुा मािमलामा कुन दािय�व आकिष�त ह�न े
हो भ�ने कुरा िविधशा�ीय �ि�कोणबाट 
पिन मह�वपूण� र िवचारणीय ह�ने ।
 § अिभयोग दाबी पुि� ह�न नसकेको 

अव�थामा वैदेिशक रोजगारको लािग 
रकम िलएको भ�न ेजाहरेी �यहोराको त�य 
नै शंका�पद र स�देहपूण� देिखन आएको 
अव�थामा �य�तो शकंा�पद कथनमा 
आधा�रत �यहोराको आधारमा फौजदारी 
दािय�वमा सजाय गनु� फौजदारी कानूनको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न े।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : 
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

सु� तहमा फैसला गन�ः
माननीय अ�य� �ी िनम�लकुमार ढंुगाना
माननीय सद�य �ी अ�नी�साद थपिलया
माननीय सद�य डा. �ी रिव शमा� अया�ल

फैसला
�या. िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

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

यसमा जाहेरवालाह�लाई िवप�ी 
योगे��बहादरु तामाङले वैदेिशक रोजगारीको 
िसलिसलामा ललाईफकाई रा�ो जािगर र धेर ै
तलब िदलाउने �लोभनमा पारी झ�ुा आ�ासन 
िदई अमे�रकाि�थत क�पनीमा पठाइिद�छु भनी 
हामी िनवेदकह�म�ये सिचन पोखरलेसगँ िमित 
२०६५।११।०४ मा �.१६,६५,०००।– (सो� 
लाख प�स�ी हजार) नवराज काक�सगँ िमित 
२०६५।११।८ मा �.१६,६५,०००।– (सो� लाख 
प�स�ी हजार) र रिव बरालसगँ िमित २०६५।११।४ 
मा �.१६,६५,०००।– (सो� लाख प�स�ी हजार)
समेत ज�मा �. ४९,९५,०००।– (उना�पचास 
लाख प�चान�बे हजार) बिुझिलन ुभएको र पटकपटक 
िवप�ीलाई अमे�रका पठाइिदन आ�ह गदा�समेत 
आजभोिल आजभोिलभ�दै आलटाल गरी आएको १५ 
िदन पिहले हामीले िक अमे�रका पठाइिदनहुोस् नभए 
हामीह�बाट िलएको रकम सकुसल िफता� ग�रिदनहुोस् 
भनी अननुय िवनय गदा� रकम पिन िदन सि�दन र 
अमे�रका पठाउन पिन सि�दन भनी िवदेश पठाउन र 
रकम िफता� गन� इ�कार गनु�भएकोले िनज िवप�ीलाई 
प�ाउ गरी हा�ो रकम िदलाई िनजलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० िवपरीत काय� 
िवप�ीबाट भए गरकेाले िनज अ�यायीलाई ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम हदैस�मको कैद सजाय गरी �याय 
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पाउ ँ भनी जाहेरवालाह� सिचन पोखरले, नवराज 
काक� र रिव बरालसमेतको छु�ाछु�ै जाहेरी दरखा�त । 

जाहेरी िनवेदनसाथ िनवेदकलाई �ितवादीले 
ग�रिदएको रकम बिुझिलएको कागजको �ितिलिप पेस 
गरकेो । 

यसमा मैले सिचन पोखरले, नवराज काक� 
र रिव बराल ितनै जना निचनेको उनीह�लाई 
आफूले अमे�रका पठाइिदने भनी �ित�यि�  
�.१६,६५,०००।– (सो� लाख प�स�ी हजार) 
का दरले िदएको रकम पिन िलएको छैन । उ� 
िलिखत मलाई सरोज थापा (रोज राणा) र ऋिष 
�यौपानेलगायत ८।१० जना �यि�ह�ले अपहरण गरी 
जबरज�ती खाली कागजमा सिहछाप गराएका ह�न् । 
म एउटा िनमा�ण �यवसायी ह� ँ । मैले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय पिन स�चालन गरकेो छैन, राजे�� प�तले 
क�पनीमा �.४८,६०,०००।– अठ्चालीस लाख 
साठी हजार) लगानी गरकेोमा �.४,००,०००।– (चार 
लाख) मैले िफता� ग�रसकेको र काम गन� िसलिसलामा 
गोपाल सापकोटाले मािथ उि�लिखत रकम �. 
४८,६०,०००।– (अठ्चालीस लाख साठी हजार) 
पूर ै िलएर फरार भयो । पिछ िनजलाई �हरी�ारा 
प�ाउ गरी हनमुान ढोकामा बझुाएको र �वुनारायण 
�े�ले उहालँाई जमानतमा िलई छु�ाउन ु भएको । 
राजे�� प�तले �याउन ु भएको �.४८,६०,०००।– 
(अठ्चालीस लाख साठी हजार) सरोज थापा (रोज 
राणा) र गोपाल भसुाल (खेन) को रहेछ । सरोज थापाले 
राजे�� प�तलाई पैसास�ब�धी कुरा गन� बोलाउदँा म 
पिन साथमा गएको �यहा ँपगेुपिछ पनु: सरोज थापाले 
६।७ जनाको नाम भएको एउटै कागजमा वैदेिशक 
लेनदनेको कागज बनायो र �यसपिछ पनु सरोज 
थापाले राजे�� प�तलाई बोलायो र सो कागजले काम 
नगरकेोले तपाइलेँ अलगअलग कागजमा सही गनु�  
प�यो भनी कागज गराएकाले सो कागजउपर िज�ला 
अदालत काठमाड�मा सरोज थापा, गोपाल भसुाल 

िव�� करकाप म�ुा दायर गरी मलाई सा�ी राखेकोले 
सरोज थापाले सो कुरा थाहा पाई म र �वु नारायण 
�े�लाई बागबजारतफ�  िलएर गयो । �यहा ँ गएपिछ 
मलाई ३।४ वटा वैदिेशक कागजमा सिहछाप गरायो । 
�यसपिछ हामीले िज�ला अदालत काठमाड�मा सरोज 
थापा र ऋिष �यौपानेको नाममा करकापस�ब�धी म�ुा 
दायर गरकेो हो भ�नेसमेत �ितवादी योगे��बहादरु 
तामाङले गरकेो बयान कागज । 

यसमा जाहेरी दरखा�त, �ितवादीका 
बयानसमेतका आधार कारणबाट �ितवादी 
योगे��बहादरु तामाङले जाहेरवालाह�लाई 
िवनाइजाजत िवदेश पठाउन भनी रकम बिुझिलएको 
देिखदँा िनजको उ� काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० िवपरीत ह�दँा िनजलाई सोही 
ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी सिचन 
पोखरलेको �. १६,६५,०००।– (सो� लाख प�स�ी 
हजार), नवराज काक�को �.१६,६५,०००।– र 
रिव बरालको �.१६,६५,०००।– गरी ज�मा िबगो 
�. ४९,९५,०००।– (उना�पचास लाख प�चान�बे 
हजार) र सोको ५०% हजा�नाबापतको रकम �. 
२४,९७,५००।– (चौबीस लाख स�तान�बे हजार पाचँ 
सय) समेत ज�मा �. ७४,९२,५००।– (चौह�र लाख 
बयान�बे हजार पाचँ सय) �ितवादी जाहेरवालालाई 
िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत अिभयोग प� मागदाबी । 

यसमा पेस भएको तमसकु कागजको 
सिहछाप मेर ैहो । तर उ� तमसकु रोज राणा र ऋिष 
�यौपानेले मलाई अपहरण गरी मैितदवेीबाट ट्या�सीमा 
हालेर बागबजारितर लगी आखँामा प�ी बाधँी घाटँीमा 
धा�रलो हितयार देखाई मान� ध�क� िदई लेखेको ३ 
वटा र २।३ वटा नलेखेको कागजमा सही गराएका र 
मैितदेवीमै छोिडिदएका ह�दँा के कुन �यि�का नाममा 
के कित रकमको कागज गराएका ह�न् थाहा भएन �यही 
कागजको �ितिलिप ह�नपुछ�  । जाहेरवालाह�सगँ मेरो 
कुनै कारोबार नभएको नगरकेो ह�दँा जाहेरी �यहोरा 
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झ�ुा हो । म िनमा�ण �यवसायी ह� ँ। मैले कसैलाई िवदेश 
पठाउने कुरा आउदँनै । अिभयोग मागदाबी झ�ुा ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �ितवादी योगे��बहादरु 
तामाङले काठमाड� िज�ला अदालतसम� गरकेो 
बयान । 

यसमा �ितवादी योगे��बहादरु तामाङबाट 
िदए �.३७,५०,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा 
िलई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भ�नेसमेत 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।२।२७ 
को थनुछेक आदेशानसुार �ितवादीले ह�र�साद 
िघिमरकेा नामको गोरखा िज�ला रानी�वारा गा.िव.स. 
वडा नं. ८ को िक.न. ७ र ऐ.ऐ. ५७५ का ज�गा जेथा 
जमानत राखी िमित २०६६।३।९ देिख तारखेमा 
बसेकोमा िनजले िमित २०६६।६।२६ देिखको तारखे 
गजुारी बसेको देिख�छ । 

यसमा जाहेरवाला रिव बराल, सिचन 
पोखरले, नवराज काक�ले गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेछ । 

�ितवादीले अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गदा� आफू िनमा�ण �यवसायी भएकाले वैदेिशक 
रोजगारको कारोबार नै नगन� भएकोमा जबरज�ती 
अपहरण गरी मलाई कागज गराएका ह�न् । मैले िवदेश 
पठाउने भनी जाहेरवालाबाट रकम निलएको ह�दँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउन ु पद�छ भनी बयान 
गरकेो देिखनकुा साथै जाहेरवालाह�म�ये सिचन 
पोखरलेले �ितवादीसगँ वैदेिशक रोजगारको कारोबार 
नभई लेनदेन कारोबार भएकोमा सो िमिलसकेको 
भनी, अ�य जाहेरवाला�य रिव बराल र नवराज 
काक�ले �ितवादीसगँ �यापा�रक �योजनका लािग 
कारोबार भएकोमा सो रकम �ा� भइसकेको भनी 
�यायािधकरणसम� िमित २०६८।१।२० गते 
िभ�निभ�न दरखा�त िदई सोको पीठमा सनाखतसमेत 
ग�रसकेको देिखन आएकोले रिव बराल र सिचन 
पोखरलेसगँ िमित २०६५।११।४ र नवराज काक�सगँ 

िमित २०६५।११।८ मा �ितवादीले गरेको िलखतमा 
रकम िलनकुो �योजन वैदिेशक रोजगार पठाउने 
भ�ने वा�यांश �योग भएकै आधारमा ठोस �माणको 
अभावमा वैदेिशक रोजगार ठगी ज�तो फौजदारी 
अपराधमा दोषी करार गन� मनािसब नभएकोले 
�ितवादी योगे��बहादरु थापाले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठहछ�  । लेनदेन र �यापा�रक कारोबारको 
लेनदेन तथा आिथ�क कारोबारलाई वैदिेशक रोजगारको 
िलखत खडा गरी झ�ुा उजरुी िदई बकप�समेत गरी 
�यायािधकरणसमेतलाई गमुराहमा पारकेो दिेखदँा द�ड 
सजायको १८ नं. बमोिजम जाहेरवालाह� �मशः 
सिचन पोखरले, रिव बराल र नवराज काक�लाई 
तजिबजी जनही �. ५०००।– का दरले ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  भ�ने वैदेिशक रोजगार �यायाधीकरणको िमित 
२०६८।१।२० को फैसला । 

जाहेरवालाह�म�ये सिचन पोखरलेले 
�ितवादीसगँ वैदिेशक रोजगारको कारोबार नभई 
लेनदेन कारोबार भएकोमा सो िमिलसकेको भनी 
र अ�य जाहेरवालाह�ले �ितवादीसगँ �यापा�रक 
�योजनका लािग लेनदने भएकोमा सो रकम �ा� 
भइसकेको भनी दरखा�त िदई सोको पीठमा सनाखत 
गर े तापिन �ितवादीसगँ वैदिेशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� अनमुित भएको नदेिखएबाट वैदेिशक 
�यवसाय स�चालन गन� अनमुित नभएको �यि�ले 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिद�छु भनी िलखतसमेत 
गरी रकम िलएपिछको अव�थामा जाहेरवालाह�ले 
�ितवादीलाई बचाई िदने उ�े�यले अ�यथा �यहोरा 
खलुाई बकप� गरकेोमा िबगोको हकमा िवचारणीय भए 
पिन �ितवादीलाई कसरुबाट उ�मिु� िदने गरी भएको 
फैसला वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को भावना र 
�ावधानिवपरीत भई �िुटपूण� ह�दँा सफाई िदने गरी 
भएको फैसला बदरभागी ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारले यस अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 
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िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको 
िमिसल अ�ययन ग�रयो । 

यसमा �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाई िदने भनी सिचन 
पोखरलेबाट �.१६,६५,०००।-, नवराज 
काक�बाट �.१६,६५,०००।- र रिव बरालबाट 
�.१६,६५,०००।- समेत ज�मा �. ४९,९५,०००।- 
िलई िवदशे रोजगारमा नपठाई िवना ईजाजत वैदेिशक 
रोजगार कारोबार गरकेो देिखदँा वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० िवपरीतको काय�मा ऐ. दफा 
४३ बमोिजम सजाय गरी िनजबाट हजा�नासिहत 
जाहेरवालाह�को िबगो भराई पाउ ँ भनी अिभयोग 
दाबी भएकोमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले 
�ितवादीलाई सफाई िदने ठहर गरउेपर वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिखयो । अब वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने हो, होइन? भनी िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� लेनदेन 
तथा �यापा�रक कारोबारको लेनदेन तथा आिथ�क 
कारोबारलाई वैदेिशक रोजगारको िलखत खडा गरी
झ�ुा उजरुी िदई बकप�समेत गरी 
�यायािधकरणसमेतलाई गमुराहमा पारकेो दिेखदँा 
द�ड सजायको १८ नं. बमोिजम जाहेरवालाह� 
�य �मशः सिचन पोखरले, रिव बराल र नवराज 
काक�लाई तजिबजी जनही �. ५,०००।– पाचँ 
हजारका दरले ज�रवाना ह�ने ठहराई वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणले फैसला गरउेपर जाहेरवालातफ� बाट 
कुनै पनुरावेदन िजिकर िलएको नदिेखदँा �यसतफ�  
केही बोली रहनपुरने ।

३. �ितवादी योगे��बहादरु तामाङले 
अदालतमा बयान गदा� आफू िनमा�ण �यवसायी 
भएकोले वैदिेशक रोजगार �यवसायको कारोबार नै 

नगन� भएकोले कसैलाइ� िवदेशमा पठाउने कुरा पिन 
आउदैँन । तमसकु कागजमा भएको �या�चे छाप र सही 
मेरो हो तर उ� तमसकु रोज राणा (सरोज थापा) र 
ऋिष �यौपानेले मलाइ� अपहरण गरी मैितदेवी चोकबाट 
बागबजारको के कुन घर कोठामा लगे र कागज गराएका 
ह�न । के कुन �यि�को नामबाट के कित रकमको 
कागज गराएका ह�न् मलाइ�  थाहा छैन । मैले िवदेश 
पठाउने भनी जाहेरवालाह�बाट रकम निलएको ह�दँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउन ुपछ�  इ�कारी बयान 
गरकेो पाइयो । जाहेरवालाह�म�ये सिचन पोखरलेले 
अदालतमा बकप� गदा�  �ितवादीलाइ� अमे�रका जान 
भनी �.१६६५०००।- िदएको िथए ँतर सत�अनसुार 
अमे�रका नपठाएकोले ��ततु जाहेरी िदएको ह� ँ भनी 
खलुाएकोमा अदालतमा िमित २०६८।१।२० मा िदएको 
िनवेदनमा �ितवादीसगँ घरायसी लेनदेनअ�तग�त 
कारोबार भएकोमा उ� ऋण िछटो छ�रतो तवरबाट 
उठ्छ भनी वैदेिशक रोजगारीको िलखत तयार भएको 
िथयो सो रकमको सावा ँ �याजसमेत स�पूण� रकम 
बिुझसकेको छु भ�ने िनवेदनमा सनाखतसमेत गरकेो 
देिख�छ । अ�य जाहेरवाला�य रिव बराल र नवराज 
काक�ले �ितवादीसगँ �यापा�रक �योजनको लािग 
लेनदेन भएकोमा सो रकम �ा� भइसकेको भनी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� िमित २०६८।१।२० गते 
िभ�न िभ�न िनवेदन िदई सोको पीठमा सनाखतसमेत 
ग�रसकेको देिखन आएको छ । जाहेरी �यहोरा, 
अदालतमा गरकेो बकप� एवं अदालतमा िनवेदन िदइ�  
गरकेो सनाखतको �यहोरामा एक�पता नभई पथृक 
�यहोरा उ�लेखन भइरहेको अव�थाले जाहेरवाला नै 
आ�नो भनाइमा अिडग नरहेको र जाहेरी पिु� गरी 
आ�नो भनाइ खि�बर गन� सकेको पाइएन ।

४. रिव बराल र सिचन पोखरलेसगँ 
िमित २०६५।११।४ र नवराज काक�सगँ िमित 
२०६५।११।८ मा �ितवादीले गरकेो िलखतमा रकम 
िलनकुो �योजन वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भ�ने 
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उि�लिखत वा�यांश �योग भए पिन सो त�यलाई 
समथ�न गन� िनज �ितवादीले वैदेिशक रोजगारको 
�यवसाय गरकेो त�य पिु� ह�ने कुनै �माण वादी प�बाट 
पेस दािखल गरकेो पाइदैँन । वैदेिशक �यवसाय गन� 
काय� ��य��पमा ए�लै गन� काय� नभई �यसलाई अ�य 
Document ले समिथ�त पिु� ह�ने गद�छ । अपराधको 
सूचनाको �पमा रहेको जाहेरी दरखा�त र सो जाहेरी 
समथ�नको लािग पेस भएको कागजको �यहोरालाई 
िनज जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा�का अव�था होस् वा कुनै कागज गदा�का अव�था 
होस ् अिघपिछका भनाइमा एक�पता र ताद�यता 
ह�न ु िव�सनीय मा�न सिकने ह��छ । आ�नो भनाइमा 
एक�पता भई अिडग र साथ�कता ह�नपुन�मा अिघ 
�य� गदा� वैदेिशक रोजगारीको िलखत भ�ने र पिछ 
�य� गदा� लेनदनेको िलखत हो �यहोरास�म फरक हो 
भ�ने कथन �यहोरा ताि�वक�पमा नै फरक �कृितका 
�यवहार देिखन आउछँ । एउटा कथन �यहोरा देवानी 
दािय�व (Civil Liability) सगँ स�बि�धत छ र अक� 
भनाइ फौजदारी दािय�व (Criminal Liability) सगँ 
स�बि�धत दिेखन आएको अव�थामा म�ुा मािमलामा 
कुन दािय�व आकिष�त ह�ने हो भ�ने कुरा िविधशा�ीय 
�ि�कोणबाट पिन मह�वपूण� र िवचारणीय ह�ने ह�दँा सो 
�ि�ले समेत हेनु�पन� ह��छ । एकातफ�  जाहेरवालाको 
कथनबाट नै पथृकपथृक दािय�वको अव�था दिेखएको 
र अक�तफ�  �ितवादीसमेत वैदेिशक रोजगारको 
�यवसाय गन� गरकेो पिु� नभएको र जाहेरवालालाइ� 
रोजगारीमा पठाउने गरी कुनै घरायसी िलखतबाहेकका 
अ�य आदान �दान र कारोबार (Transmit & 
Transaction) गरकेोसमेत पिु� ह�ने कागज र �यवहार 
नभएको अव�थामा सो जाहेरी �यहोरामा व�तिुन�ता 
नभई खि�डत भएको छ । अत: अिभयोग दाबी पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा वैदेिशक रोजगारको लािग रकम 
िलएको भ�ने जाहेरी �यहोराको त�य नै शंका�पद 
र स�देहपूण� देिखन आएको अव�थामा �य�तो 

शकंा�पद कथनमा आधा�रत �यहोराको आधारमा 
फौजदारी दािय�वमा सजाय गनु�  फौजदारी कानूनको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने दिेखदँा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेकै दिेखन आउछँ ।

५. तसथ� ठोस �माणको अभावमा वैदेिशक 
रोजगार ठगी ज�तो फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गन� 
मनािसब नदेिखएकोले �ितवादी योगे��बहादरु थापाले 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहराएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०६८।१।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइ�  िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदेश िमित : २०७३।६।९
०६६-WO-१२८१

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : हेट�डा कपडा उ�ोग िल. (इन िलि�वडेसन) 
बाट अवकाश िदएको गजे��बहादरु 
�धानाङ्गको छोरा काठमाडौ िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १२ िहउमतटोल 
गणुकामदवे माग� ब�ने िकर�े�बहादरु �धानाङ्ग

िव��
िवप�ी : मकवानपरु िज�ला, हेट�डा औ�ोिगक �े� 

हेट�डा कपडा उ�ोग िल. समेत

 § कुनै क�पनी िलि�वडेसनमा गएपिछ वा 
क�पनी िवघटन भएपिछ वा िलि�वडेटरको 
सहायकको �पमा काय�रत रहकेोमा 
सो िलि�वडेसनस�ब�धी काय� नै समा� 
भएपिछ कम�चारीको हैिसयत यथावत ्
कायम रहन स�न े कानूनी �यव�था र 
प�रि�थित नै नदेिखन े।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी िव�ण�ुसाद 
बा�कोटा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहाल

अवलि�बत निजर :

स�ब� कानून :

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम 
��ततु िनवेदन यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई 
��ततु िनवेदनको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः- 

म िनवेदकले िमित २०५९।३।१८ दिेख मलाई 
तोिकएको अदालती काम गन�को लािग त�कालीन उ�ोग 
म��ालयबाट िनय�ु ग�रएकोमा िमित २०५९।९।८ मा 
उ�ोगलाई िलि�वडेसनमा लैजाने िनण�य भई मलाई 
िलि�वडेटरको सहायकमा िनय�ु ग�रएपिछ २०६५ 
साल पौष मसा�तस�म सोही पदमा काय�रत रहे ँ। नेपाल 
सरकारले उ�ोग िलि�वडेसनको काय� खारजे गरी पनुः 
स�चालन गन� िनण�य गरपेिछ िमित २०६५।१२।११ 
मा मलाई काठमाड� काया�लयको �मखुको 
िज�मेवारी िदइयो । म सोही पदमा रहदँारहदँैमा िमित 
२०६६।७।१८ मा उ�ोगलाई पनुः िलि�वडेसनमा 
लैजाने भनी भएको िनण�यमा नै मसमेतको सेवालाई 
िनर�तरता िदने िनण�य भएकोले िवप�ी िलि�वडेटरको 
िनयिु�प�ात् पिन मेरो सेवाको िनर�तरता कायम नै 
रहयो । िवप�ी िलि�वडेटरले नेपाल सरकारको िमित 
२०६६।८।१ को िनण�यअनसुार कजा� रकम िफता� 
नगरकेो, क�पनी ऐनिवपरीत िनज आफँैले लेखा 
परी�क िनय�ु गन� खोजेको, पाउनेभ�दा बढी आिथ�क 
सिुवधा िलएको, िलि�वडेसनको काय�लाई सकेस�म 
लामो बनाउने िविभ�न �यास गरकेो, साव�जिनक 
ख�रद ऐन र िनयमको िवपरीत ख�रद आदेश गरकेो, 
आ�ना एवं किमसन िदने मािनसलाई उ�ोगको 
काममा लगाउनेलगायतका अनेक� बेरीतका कामह� 
गदा� मैले असहयोग गरकेो मा� नभई िवरोध गरकेो 
कारणले िनज िलि�वडेटरले म�ित दरुा�ह रा�नकुा 
साथै म �यस काया�लय रहेस�म िनजलाई आफूखसुी 
गन� बाधा र अवरोध आइरहने प�का भएपिछ मलाई 

�नण�य नं. ९९४०
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कुनै सूचना एवं सफाईको अवसर नै निदई िवनाकारण 
िवप�ी िलि�वडेटरले म िनवेदकलाई अवकाश िदन नै 
नह�ने क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) लाई 
आधार िलई आजकै िमितदेिख तपाइकँो सेवा समा� 
ग�रिदएको छ भनी िमित २०६७।२।२४ मा मलाई 
अवकाश िदनभुएकोले िनजको सो काय�ले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३, 
१८ र २७ समेत �ारा मलाई सूचना नै निदई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�नकुा साथै क�पनी ऐन, 
२०६३ को १२७(५) िवपरीत भएकोले �म ऐन, 
२०४८ को दफा ८८ ले �ित�ानको कम�चारीको 
हकमा �ित�ानको िनयम वा िविनयममा �यव�था 
भएबमोिजम ह�ने भने तापिन मलाई चािहने उपचारको 
�प� पया�� र �भावकारी उपचारको अ�य उपाय 
र �यव�था नभएकोले नेपालको अ�त�रम सिंवधान 
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अ�तग�त 
मलाई अवकाश िदने भिनएको िमित २०६७।२।२४ 
को प�लगायतका काम कारबाही उ��ेषणको आदेश 
बदर गरी म िनवेदकलाई पनुः बहालीको अविधस�मको 
लािग मैले पाउने तलब भ�ासमेत िदन ु भ�ने 
परमादशेको आदेशलगायतका उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदकको िनवेदन 
दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण भए आदेश भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ पेस गन� लगाई िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  र 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा छलफल 
गन� िमित २०६७।३।२५ पेसी तोक� िवप�ीलाई 
सूचना िदन ु भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०६७।३।१६ मा भएको आदेश । 

म िलिखत जवाफवाला िलि�वडेटर िनय�ु 

भएपिछ क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४) 
बमोिजम क�पनीको स�चालक तथा पदािधकारीह� 
�वत: पदम�ु र सोस�ब�धी अिधकार िलि�वडेटरले 
�ा� गन� र दफा १२७(५) बमोिजम िलि�वडेटरले 
आ�नो सहयोगको लािग आव�यक कामदार 
कम�चारी रा�न स�ने, आव�यक नपर ेनरा�न स�ने 
ह��छ । कम�चारी रा�नै पन� र अवकाश िदन नपाउने 
बा�या�मक �यव�था ऐनमा नभएको साथै िवप�ी 
करारमा िनय�ु भएपिछ िमित २०६६।७।१८ मा 
नेपाल सरकारले उ�ोग िलि�वडेटरमा लैजाने 
िनण�य गरपेिछ िवप�ी �वत: पदम�ु ह�नेमा म 
िलिखत जवाफवालाले िवप�ीलाई िलि�वडेसनको 
सहायकको �पमा िनर�तरता िदएकोमा िवप�ीलाई 
िलि�वडेसनको काय� अि�तम�पमा पगेुपिछ अवकाश 
िदन क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४)(५) 
तथा नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०६३ ले कुनै 
बाधा नरहेकोले िवप�ीको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी हेट�डा कपडा उ�ोग िल. 
(इन िलि�वडेसन) को तफ� बाट तथा आ�नो हकमा 
समेत ऐ. को िलि�वडेटर दमनबहादरु िव�को िलिखत  
जवाफ । 

िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेतको माग 
गनु�भएको स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकलाई प.स. 
२०५९।६०, च.नं. २१ िमित २०५९।१२।१८ को 
प�बाट िलि�वडेटर सहायकमा िनयिु� गदा� अक� 
�यव�था नभएस�मका लािग िनयिु� भएको र उ� 
सहायक िलि�वडेटर �थायी कम�चारी नभई अक� 
�यव�था नभएस�म करारमा िनयिु� भएको देिखदँा 
र क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) बमोिजम 
नै िनवेदकको सेवा समा� भएको देिखदँा त�काल 
अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ु पन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६७।३।२८ को आदशे । 

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

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी िव�ण�ुसाद बा�कोटाले िनवेदकलाई 
हेट�डा कपडा उ�ोग िल. को सेवामा िमित 
२०५९।३।१८ मा िनयिु� ग�रएकोमा िमित 
२०५९।९।८ मा उ�ोगलाई िलि�वडेसनमा लैजाने 
िनण�य भई िनज िनवेदक िकर�े�बहादरु �धानाङ्गलाई 
िलि�वडेटरको सहायकमा िनयिु� भई िमित २०६५ 
पौष मसा�तस�म सोही पदमा काय�रत रहेको र नेपाल 
सरकारले उ�ोग िलि�वडेसनको काय� खारजे गरी पनु: 
स�चालन गन� िनण�य गरपेिछ िमित २०६५।१२।११ 
मा िनवेदकलाई काठमाड� काया�लयको �मखुको 
िज�मेवारी िदएकोमा सो सेवा िनर�तर रहेको 
अव�थामा िमित २०६६।७।१८ मा उ�ोगलाई पनुः 
िलि�वडेसनमा लैजाने भनी भएको िनण�यमा सािबकमा 
िलि�वडेटर काय�रत रहदँा करारमा बहाल रहेका १२ 
जना कम�चारी तथा सरु�ा गाड�लाई िनर�तरता िदने 
भनी िनवेदकसमेतको सेवाको िनर�तरता कायम 
रहेकोमा िमित २०६७।२।२४ को प�बाट िनवेदक 
िकर�े�बहादरुलाई अवकाश िदइएको छ । सो अवकाश 
िदने िनण�य �प�ीकरण आदीको जानकारीको अवसर 
नै �दान नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
तथा क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) िवपरीत 
मनोमानी एव ं�वे�छाचारी काय� भएकोले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पनुः बहाली गरी 
पूण�वत् काममा लगाउन ु साथै अवकाश िदइएको 
िमितदेिख पनुः बहालीको अविधस�मको िनजले 
सािबकअनसुार पाउने तलब भ�ासमेत िदन ु भनी 
परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । 

िवप�ी हेट�डा कपडा उ�ोगसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहालले 
उ�ोग िलि�वडेसन (Liquidation) मा जानअुिघ 

र पिछको अव�था फरक छ । नया ँ िलि�वडेटरको 
िनयिु� भएपिछ पूरानो कम�चारीको िनयिु� क�पनी 
ऐन, २०६३ को १२७(४) बमोिजम �वतः समा� ह�ने 
ह��छ । िमित २०६९।१०।१२ को िनण�यले हेट�डा 
कपडा उ�ोग िलिमटेडलाई खारजे गरकेो नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयको सूचना नेपाल राजप�मा 
�कािशत भइसकेको र िलि�वडेसनको काम स�प�न 
भइसकेपिछ िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
अव�था नै नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो । अब िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�ने हो, होइन ? भनी िनण�य िदनपुन� 
देिखयो । 

२. यसमा िनवेदक िकर�े�बहादरु 
�धानाङ्गलाई हेट�डा कपडा उ�ोग िल. को 
सेवामा िमित २०५९।३।१८ मा िनयिु� ग�रएकोमा 
िमित २०५९।९।८ मा उ�ोगलाई िलि�वडेसनमा 
लैजाने िनण�य भई िनज िनवेदक िकर�े�बहादरु 
�धानाङ्गलाई िलि�वडेटरको सहायकमा िनयिु� भई 
िमित २०६५ पौष मसा�तस�म सोही पदमा काय�रत 
रहेको र नेपाल सरकारले उ�ोग िलि�वडेसनको 
काय� खारजे गरी पनु: स�चालन गन� िनण�य गरपेिछ 
िमित २०६५।१२।११ मा िनवेदकलाई काठमाड� 
काया�लयको �मखुको िज�मेवारी िदएकोमा सो सेवा 
िनर�तर रहेको अव�थामा िमित २०६६।७।१८ मा 
उ�ोगलाई पनुः िलि�वडेसनमा लैजाने भनी भएको 
िनण�यमा सािबकमा िलि�वडेटर काय�रत रहदँा 
करारमा बहाल रहेका १२ जना कम�चारी तथा सरु�ा 
गाड�लाई िनर�तरता िदने भनी िनवेदकसमेतको सेवाको 
िनर�तरता कायम रहेकोमा िमित २०६७।२।२४ को 
प�बाट िनवेदक िकर�े�बहादरुलाई अवकाश िदएको  
भ�ने देिखयो । साथै सो अवकाश िदने िनण�यमा 
�प�ीकरण आिदको जानकारीको अवसर नै �दान 
नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत तथा 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) िवपरीत 
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मनोमानी एव ं�वे�छाचारी काय� भएकोले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पनुः बहाली गरी 
पूण�वत् काममा लगाउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउनँ िनवेदन दाबी रहेको दिेखएको छ । िवप�ी/
िनवेदकलाइ� िमित २०६५।१२।११ मा करारमा 
िनय�ु भएपिछ िमित २०६६।७।१८ मा नेपाल 
सरकारले उ�ोग िलि�वडेसनमा लैजाने िनण�य गरपेिछ 
िवप�ी �वतः पदम�ु ह�नेमा िलि�वडेटर सहायकको 
�पमा िनर�तरता िदएकोमा िवप�ीलाई िलि�वडेटरको 
काय� अि�तम�पमा पगेुपिछ अवकाश िदन क�पनी 
ऐन, २०६३ को दफा १२७(४), (५) समेतले कुनै 
बाधा नरहेकोले िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी 
कपडा उ�ोगसमेतको िलिखत जवाफ दिेखयो । 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४) मा “उपदफा 
(२) बमोिजम िलि�वडेटर िनय�ु भएपिछ क�पनीका 
स�चालक तथा पदािधकारीह� आ�नो पदबाट म�ु 
ह�नेछन् र क�पनीको स�चालन र �यव�थापनस�ब�धी 
क�पनीका स�चालक तथा पदािधकारीले �योग गन� 
स�पूण� अिधकार िलि�वडेटरले �योग गन�छ ।” भ�ने र 
सोही ऐनको दफा १२७(५) मा “उपदफा (४) बमोिजम 
िलि�वडेटरले क�पनी स�चालन र �यव�थापन गन� 
�ार�भ गरपेिछ �य�तो क�पनीका कम�चारीह�को सेवा 
�वत: समा� ह�नेछ । तर िलि�वडेटरले आ�नो सहयोग 
र सहायताको लािग आव�यक कम�चारी कायम रा�न 
वा िनय�ु गन� स�नेछ ।” भ�ने देिख�छ । िनवेदक िमित 
२०५९।३।१८ मा सेवा �वेश गरे पिन िमित २०५९।९।८ 
मै क�पनीलाइ� िलि�वडेसनमा पठाउने िनण�य भई 
िलि�वडेसनको काय� �ार�भ भएपिछ यी िनवेदकको 
सेवा �वत: समा� भइसकेको र िलि�वडेसनको 
�योजनको लािग मा� सेवालाइ� िनर�तरता िदएकोमा 
िमित २०६५।१२।११ मा उ�ोग पनु: स�चालनको 
िनण�य भए तापिन िमित २०६९।१०।१२ को नेपाल 
सरकारबाट क�पनी खारजे गरकेो दिेख�छ । यसरी 
िनवेदक हेट�डा कपडा उ�ोगको कम�चारी रहे पिन 

क�पनी िलि�वडेसनमा लैजाने िनण�य भएप�ात् 
िलि�वडेटरको सहायकको �पमा स�म काय�रत भएको 
देिखएको छ । िलि�वडेसनस�ब�धी िनण�यह�लाइ� 
िनवेदकले चनुौती िदएको पिन देिखदैँन ।

३. यसरी िमित २०६६।८।१ को प�बाट 
हेट�डा कपडा उ�ोग िलिमटेडलाई िलि�वडेसनमा 
लैजाने भिनएकोमा िनजीकरण ऐन, २०५० को 
दफा १६ को उपदफा (१) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६९।१०।१२ को िनण�यले हेट�डा कपडा उ�ोग 
िलिमटेडलाई खारजे गरकेो �यहोराको सूचना नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयले नेपाल राजप�मा �काशन 
गरकेो (नेपाल राजप� ख�ड ६२, काठमाड�, माघ १२ 
गते, २०५९ साल (अित�र�ाङ्क २२+१) देिखएको 
छ । िमित २०६९।१०।१२ को िनण�यअनसुार हेट�डा 
कपडा उ�ोग िल. को स�पि� िलि�वडेटरले गरकेो 
मू�याङ्कनलाई आधार मानेर स�पि� औ�ोिगक 
�े� �यव�थापनलाई ह�ता�तरण भइसकेको 
देिखदँा िनवेदन दाबीको �योजन नै समा� भएको 
देिख�छ । कुनै क�पनी िलि�वडेसनमा गएपिछ वा 
क�पनी िवघटन भएपिछ वा िलि�वडेटरको सहायकको 
�पमा काय�रत रहेकोमा सो िलि�वडेसनस�ब�धी काय� 
नै समा� भएपिछ कम�चारीको हैिसयत यथावत् कायम 
रहन स�ने कानूनी �यव�था र प�रि�थित नै देिखदैँन । 
कसैको िव��मा िनण�य ग�र�छ भने सो िनण�य गनु� पूव� 
�प�ीकरण सो�न,ु सूचना िदइ� भ�ने अवसर �दान गनु�  
�ाकृितक िस�ा�तअन�ुपको �यवहार ह�नेमा िववाद 
ह�न स�दैन । तथािप कानूनी �यव�थाबमोिजम हेट�डा 
कपडा उ�ोग िल. खारजे भई अि�त�व नै नरहेको 
अव�थामा सो क�पनीको सेवामा िनर�तर रहनस�ने 
नदिेखदँा िनवेदन दाबीको अपे�ा नै वैधािनक र 
औिच�यपूण� देिखदँनै । मूलतः क�पनी खारजे 
भइसकेको अव�था ह�दँा �रट जारी गनु�पन� अव�था र 
औिच�यता नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ठहछ�  । दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित सवंत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदशे िमित : २०७४।७।३०
०७४-WO-००३२

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक  : का�ेपला�चोक िज�ला, पनौती नगरपािलका 
वडा नं. ८ ब�ने िव�ण�ुसादको छोरा वष� ३८ 
को अिधव�ा रामकृ�ण ब�जारासमेत

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

मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
 
 § कैद क�ीको सुिवधा कारागार िनयमावली, 

२०२० को िनयम २९(१) मा उ�लेख 
भएअनसुारको ६० �ितशत अविधमा 

गणना ह�ने सिुवधा हो भ�ने कुरा ��ट 
देिख�छ । यसको ता�पय� जुनसुकै अव�था 
भएपिन ६० �ितशतभ�दा बढी कैद 
छोट्याउन िम�ने ह�दैँन, क�तीमा पिन ४० 
�ितशत कैद भु�ान गनु� अिनवाय� छ भ�ने 
नै हो । �यसैले िनयम २९(२) बमोिजमको 
काय�बापत गणना गररे कैद छोट्याउने 
सुिवधा �दान गदा� पिन उपदफा (१) 
बमोिजम ६० �ितशतको हदभ�दा बढी 
छोट्याउन िम�ने नदेिखन े।

(�करण नं.३)
 § कारागार िनयमावली, २०२० को 

िनयम २९ बमोिजम कैदीको असल 
चालचलनको मू�याङ्कन गर े पिन ह�ने, 
नगर े पिन ह�ने कुरा होइन भ�ने ��ट 
छ । िनयममा "सिकनेछ" भ�ने श�द �योग 
भएको कारणबाट नै यसलाई �वे�छाचारी 
िकिसमको �विववेक�य अिधकारको �पमा 
हने� िम�दैन । कारागारमा रहकेा हरके 
कैदीको चालचलनको िनयिमत �पमा 
यथाथ�परक मू�याङ्कन ग�रनु अिनवाय� 
छ । यसरी मू�याङ्कन गदा� "असल 
चालचलन" देिखएका कैदीह�लाई 
तोिकएको कैद सजाय छोट्याउन ुपद�छ भने 
"खराब चालचलन" देिखएका कैदीह�का 
हकमा िनयम २९ बमोिजमको सुिवधा 
निदने अव�था रह�छ । यसरी म�ूयाङ्कन 
गन� कुरामा स�म �विववेकको �योग ग�रनु   
पन� । 
 § कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 

२९(२) बमोिजमको कामकाजीबापतको 
सुिवधा िदन े स�दभ�मा "बफादारीसाथ" 
काम गर ेनगरकेो कुराको पिन म�ूयाङ्कन 
ह�नुपद�छ । ��येक कारागारले आ-आ�नो 

�नण�य नं. ९९४१

&
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कारागारमा रहकेा हरके कैदीका स�ब�धमा 
"चालचलन" स�ब�धी अिभलेख 
अिनवाय��पमा खडा गरी रा�नु पद�छ 
र मू�याङ्कन गन� काय�लाई िनयिमत र 
यथाथ�परक तु�याउनु पद�छ । यसरी भएको 
मू�याङ्कनका आधारमा िनयम�ारा 
िनधा��रत सीमा हद तथा �ि�या अनशुरण 
गरी कैदीलाई ठेिकएको कैद छोट्याउन ु 
पन� ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी रामकृ�ण 
ब�जारा र �ी अन�तराज लइुटेँल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
राजेशकुमार कटुवाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § कारागार िनयमावली, २०२०
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एवम् आदेश यस�कार छः-

�रट िनवेदन �यहोरा
हामी िनवेदकह� साव�जिनक िवषयमा 

सरोकार रा�ने �यि� भएकोले जेलमा रहेका कैदी 
ब�दीह�को हकिहत र मानव अिधकारको र�ाको 
लािग नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) 
बमोिजम साव�जिनक सरोकारको िवषयमा हकदैयासमेत 
रा�दछ� । कारागार ऐनको दफा २७ को उपदफा 

२(च) मा थुनवुा र कैदीह�को चालचलनको रकेड� 
रा�ने, असल चालचलन भएका कैदी ब�दीको सजाय 
छोट्याउने �यव�था छ । कारागार िनयमावली,२०२० 
को िनयम २९ को उपिनयम (१) बमोिजम असल 
चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको 
सजायमा बढीमा ६० �ितशतस�म कैदको सजाय 
छोट्याउन सिकने ह��छ । िनयम २९ को उपिनयम (२) 
मा कारागारिभ� बफादारीसाथ काम गन� चौक�दार, 
नाइके, सह-नाइके, िश�क तथा कामदारलाई साल-
सालै काम गरकेोमा �मश: चौक�दारलाई एक वष�को 
दईु मिहना, नाइकेलाई एक वष�को एक मिहना प�� 
िदन, सह-नाइकेलाई एक वष�को एक मिहनाका दरले र 
िश�क वा कारखानामा कामदारको �पमा काम गरकेो 
कैदीलाई जेलर वा कारखानाको �ितवेदनबमोिजम 
एक मिहना रा�ो काम गरबेापत िदन पाचँको दरले कैद 
क�ी सिुवधा िदन सिकने �यव�था रहेको छ । यसरी 
पाउने कैद क�ी सिुवधा िनयम २९ को उपिनयम 
(१) बमोिजम छोट्याउने कैदको सजायको अविधमा 
गणना ग�रनेछ भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको 
छ । तर �य�तो �प� कानूनी �यव�थाको समेत पालना 
नगरी यदाकदा गणत�� तथा बडादश� ज�ता अवसरमा 
मा� कैदी ब�दी छुटेपिन कामदारी सिुवधाबापत कैदी 
ब�दीलाई छुट सिुवधा िदएको छैन । उ� िनयमावलीको 
िनयम २९ को उपिनयम (२) को �ावधानसमेतको 
अपहरण गरी असल चालचलन भएका कैद ब�दीलाई 
सजाय छोट्याउन सिकने कैदको सजाय र कामदारको 
�पमा काम गरकेो कैदीको कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने दवैु �ावधान गणना गरी ६० �ितशत पूरा 
भएका कैदीह�लाई िनयमावलीको �ावधानबमोिजम 
कारागार म�ु नगरकेाले कैदीह�को हकमा ग�भीर 
आघात पगेुकोले अ�य वैकि�पक उपचारसमेतको 
अभाव भएको ह�दँा स�मािनत अदालतसम� यो �रट 
िनवेदन िलई उपि�थत भएका छ� ।

िवगतका वष�ह�मा सो कानूनी 
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�ावधानबमोिजम िददँै आएको सिुवधालाई समेत 
कटौती गरी हालका वष�ह�मा सो सिुवधा निदएकाले 
िवप�ीह�ले कैदी ब�दीह�लाई कानून �द� 
हकािधकारबाट वि�चत गरी कैद क�ी सिुवधा 
िलन पाउने हकमा आघात परकेो ��ट छ । यसरी 
िवप�ीह�ले सािबकमा र हाल फरक फरक तथा 
िवभेदकारी �यवहार गरकेोले नेपालको सिंवधानको 
धारा १८ ले �यव�था गरकेो समानताको हक तथा 
धारा २० ले सिुनि�त गरकेो �यायको हकको समेत 
िव�� भएको छ । नेपालको संिवधानको धारा ७५(२) 
मा संिवधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन 
�यव�थाको सामा�य िनद�शन, िनय��ण र स�चालन 
गन� अिभभारा मि��प�रषद् मा ह�नेछ भ�ने �ावधान 
रहेकोले सीिमत सरकार (Limited Government)
को अवधारणालाई वत�मान संिवधानले अङ्गीकार 
गरकेो पाइ�छ । कानूनी �ि�यामा िनयिु�कता�को इ�छा 
अनकूुलताको िस�ा�त (Doctrine of Pleasure) 
ि�याशील ह�न स�दैन । सरकार वा साव�जिनक 
िनकायका पदािधकारीका इ�छा पिन कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तअन�ुप नै प�रचािलत ह�नपुद�छ । यो 
दािय�व पूरा नगरी सोिवपरीत ह�ने गरी मनोमानी 
�पमा �वे�छाचारी, बद ्िनयत, कपटपूण� �पमा कैदी 
ब�दीलाई कैदमै राखेकोले स�पूण� कैद अविध �यितत 
ग�रसकेका कैदी ब�दीको संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा ग�भीर आघात पगेुको अव�था छ । 

तसथ� मािथ �करणह�मा उि�लिखत 
त�य, कानून र िस�ा�तबमोिजम िवप�ीह�ले 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) 
र (२) को �यव�थाको बिख�लाप ह�ने गरी असल   
चालचलनबापतको सिुवधा तथा कामदारीबापतको 
सिुवधासमेत गणना गरी अविध पगेुका कैदी 
ब�दीह�लाई कैदम�ु नगन� गरी ग�रएको िवप�ी नेपाल 
सरकारको काम कारबाही गैरकानूनी तथा समानताको 
िस�ा�त िवपरीतसमेत भई असवंैधािनक भएकोले 

सिंवधानको धारा ४६ धारा १३३ (२)  र (३) तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) र 
(२) को �यव�थाको पालना गरी कामदारी सिुवधाका 
आधारमा िनज कैदी ब�दीलाई िदइने सिुवधासमेत 
िदन ु तथा िदन लगाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशलगायत अ�य उपय�ु आ�ा आदेश वा 
पजु�समेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �रट 
िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनू�  । ��ततु िनवेदनको िवषयव�तकुो   
गा�भीय�समेतलाई िवचार गरी ��ततु �रट िनवेदनलाई 
अ�ािधकार िदन ुभ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको 
िमित २०७४/४/१८ को आदशे । 

िलिखत जवाफ �यहोरा
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 

२९ मा असल चालचलन भएका कैदीको कैद सजाय 
छोट्याउन सिकनेछ भ�ने �यव�था रहेको साथै 
कारागारस�ब�धी आ�त�रक �शासनलाई सहयोग 
प�ुयाउनका लािग ऐ. िनयमावलीको िनयम २४क. 
बमोिजम िनय�ु भएका चौक�दार, नाइके, सहनाइके, 
िश�क तथा कारखानामा कामदारको �पमा काम 
गरकेोलगायतका कैदी ब�दीह�को कैद जेलर वा 
कारखानाको �ितवेदनबमोिजम कैद सिुवधा िदन 
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"सिकनेछ" भ�ने �यव�था रहेको छ । "सिकनेछ" भ�ने 
�यव�थाले �रट िनवेदकले भनेज�तो कैद छोट्याउनको 
लािग बा�या�मक अव�थाको सजृना गरकेो छैन र 
जनाउदँैन । नेपाल सरकारले के क�ता म�ुाका के 
क�ता कैदी ब�दीलाई कैद छुट िदने भ�नेबारमेा िनण�य 
गन� पाउने नै ह��छ । �चिलत कानून तथा काय�िविधमा 
भएको �यव�थाबमोिजम िवशेष अवसरमा �य�तो छुट 
िददँै आइरहेको छ र िदने नै छ । गहृ म��ालयको के 
क�ता काम कारबाहीबाट िवप�ीको संवैधािनक एव ं
कानूनी हक उ�लङ्घन ह�न गएको भ�ने स�ब�धमा 
व�तगुत आधार र कारणसमेत �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गन�सकेको नदिेखएकोले आधारहीन र त�यहीन 
आधारमा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो 
�रट िनवेदन बदरभागी छ, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(१) मा कैदको बढीमा ६० �ितशत सजाय 
छोट्याउन सिकनेछ भ�ने �यव�थालाई हेदा� क�तीमा 
पिन ४० �ितशत कैद ब�नै पन� बा�या�मक �यव�था 
देिख�छ । सोही िनयमानसुार "कैद क�ी सिुवधा िदन 
सिकनेछ" भ�ने उ�लेख भएकाले िदनपुन� बा�या�मक 
�यव�था नभई सिुवधाका �पमा िदन सिकने �यव�था 
सो िनयमावलीले गरकेो छ । यो कानूनी अिधकार वा 
बा�यकारी �यव�था नभई सिुवधाको �यव�था मा� हो । 
कारागार �यव�थापन काय�िविध, २०७३ को प�र�छेद 
७ दफा ३३(१) मा असल चालचलन भएका र �यूनतम 
४०% कैद भ�ुान गरकेा कैदीह�लाई कारागार �मखु, 
�मखु िज�ला अिधकारी तथा कारागार �यव�थापन 
िवभागसमेतको िसफा�रस भएप�ात् नेपाल सरकारको 
िनण�यानसुार गणत�� िदवस, बडादश� वा अ�य कुनै 
मह�वपूण� उ�सव वा पव�मा माफ� िमनाहाको कारबाही 
अिघ बढाउन सिक�छ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
"सजाय माफ�, मलुतबी, प�रवत�न वा कम गन�स�ब�धी 

काय�िविध, २०७१" मा भएको �यव�थाले पिन सोही 
�यव�थाको समथ�न गरकेो छ । कारागार िनयमावली, 
२०२० को प�र�छेद ६ को िनयम २९(१) मा असल 
चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा 
बढीमा साठी �ितशतस�म सजाय छोट्याउन सिकनेछ 
भ�ने �यव�थावाट �यूनतम ४० �ितशत कैद भ�ुान 
गनु�  नै पन� बा�या�मक �यव�थाले सिुवधा जोडी माफ� 
िमनाहा िदइदँा उ� तोिकएको कैद अविधको �ितशत नै 
पूरा नह�ने भएकाले िनवेदन दाबीबमोिजम बद िनयतपूण� 
तथा �वे�छाचारी तवरबाट ब�दीका अिधकार हनन 
ह�ने काय� िवभागबाट ग�रएको छैन । कुनै पिन कैदीको 
अविध पगेुपिछ कारागारमा रािखएको छैन । कुनै 
पिन कैदी ब�दीलाई असमान �यवहार ग�रएको छैन । 
तसथ� िनवेदकह��ारा कानून तथा िनयममा नभएको 
कुरा उठाउन ग�रएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी कारागार �यव�थापन 
िवभागको िलिखत जवाफ । 

रा�यले कुनै कसरु �मािणत भई कैद सजाय 
कािटरहेका कैदीको असल चालचलन, कैदीले आफूले 
गरकेो अपराधको प�ाताप, उमेर अव�था तथा 
�वा��य ि�थितलगायतको आधारमा  कैद सजाय 
कम गन� वा माफ� िमनाहा िदने क�याणकारी �यव�था 
गरकेो ह��छ । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९ को उपिनयम (१) र (२) को �यव�था कैद सजाय 
छोट्याउन सिकनेस�मको कानूनी �यव�था हो । कैद 
सजाय छोट्याउनै पन� गरी बा�यकारी �यव�था गरकेो 
भनी मा�न िम�ने ह�दँैन । साथै कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने �यव�थाले कसैको अिधकार सजृना गरकेो 
भनी मा�न िम�ने र सोही आधारमा �रट �े�को 
मा�यमबाट स�मािनत अदालतमा म�ुा दायर गन� िम�ने 
ह�दैँन । अत: रा�यले कैद सजाय छोट्याउनस�म स�ने 
�यव�थालाई साव�जिनक सरोकारको �पमा स�मािनत 
अदालतमा �रट िनवेदन दायर गन� िम�नेसमेत नह�दँा 
िनवेदन िजिकर िनरथ�क ह�दा ��ततु �रट िनवेदन 
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खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

कानून �यवसायीको बहस
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी रामकृ�ण व�जारा र �ी अन�तराज लइुटेँलले 
कारागार ऐनको दफा २७ को उपदफा २(च) मा थनुवुा 
र कैदीह�को चालचलनको रकेड� रा�ने, असल 
चालचलन भएका कैदी ब�दीको सजाय छोट्याउने 
�यव�था रहेको छ । कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९ को उपिनयम (१) मा असल चालचलन 
भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा 
६० �ितशतस�म कैदको सजाय छोट्याउन सिकने 
�यव�था रहेको छ । कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९ को उपिनयम (२) मा कारागारिभ� 
बफादारीसाथ काम गन� कामदारलाई तथा िश�क 
वा कारखानामा कामदारको �पमा काम गरकेो 
कैदीलाई जेलर वा कारखानाको �ितवेदनबमोिजम 
कैद क�ी सिुवधा िदन सिकने �यव�था छ । असल 
चालचलन भएका कैदी ब�दीलाई सजाय छोट्याउन 
सिकने कुराको गणना गरी ६० �ितशत पूरा भएका 
कैदीह�लाई कारागारम�ु नगरी  मनोमानी तवरले 
�वे�छाचारी�पमा कैदमै राखेकोले कैदी ब�दीको 
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा ग�भीर आघात पगेुको 
छ । तसथ� िवप�ीह�ले कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९(१) र (२) को �यव�थाको बिख�लाप 
ह�ने गरी असल चालचलनबापतको सिुवधा तथा 
कामदारीबापतको सिुवधासमेत गणना गरी अविध 
पगेुका कैदी ब�दीह�लाई कैदम�ु नगन� गरी गरकेो 
काम कारबाही गैरकानूनी तथा असंवैधािनक छ । 

कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) र 
(२) को �यव�थाको पालना गरी कामदारी सिुवधाका 
आधारमा कैदी ब�दीलाई सिुवधा िदन,ु िदन लगाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत अ�य 
उपय�ु आ�ा आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो । िवप�ीह�का तफ� बाट महा�यायािधव�ाको 
काया�लयका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी राजेशकुमार 
कटुवालले कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९ को उपिनयम (१) र (२) को �यव�था कैद सजाय 
छोट्याउन सिकनेस�मको कानूनी �यव�था हो । कैद 
सजाय छोट्याउनै पन� गरी बा�यकारी �यव�था गरकेो 
भनी मा�न िम�ने ह�दँैन । िनवेदन िजिकर िनरथ�क ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िनण�य गनु�पन� ��
अब यसमा कारागारमा रहेका कैदी 

ब�दीह�लाई कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम   
२९ को उपिनयम (१) र (२) बमोिजमको सिुवधा 
िदनपुन�, नपन� के हो ? िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने हो वा होइन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखन आयो ।

अदालतको िनण�यादेश
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  यसमा कारागारमा 

रहेका कैदीह�लाई कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९ को उपिनयम (१) र (२) अनसुारको 
सिुवधा िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको 
देिखयो । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ 
को उपिनयम (१) र (२) मा देहायबमोिजमको �ावधान 
रहेको छ : 

िनयम २९. “असल चालचलन भएका कैदीको 
कैदको सजाय छोट्याउने : (१) असल चालचलन 
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भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा 
बढीमा साठी �ितशत कैदको सजाय छोट्याउन 
सिकने छ ।
(२) कारागारिभ� बफादारी साथ काम गन� 
चौक�दार, नाइके, सहनाइके, िश�क तथा 
कामदारलाई सालसालै काम गरकेोमा 
�मश: चौक�दारलाई एक वष�को दईु मिहना, 
नाइकेलाई एक वष�को एक मिहना प�� िदन, 
सहनाइकेलाई एक वष�को एक मिहनाका दरले 
र िश�क वा कारखानामा कामदारका �पमा 
काम गरकेो कैदीलाई जेलर वा कारखानाको 
�ितवेदनबमोिजम एक मिहना रा�ो काम गरबेापत 
िदन पाचँको दरले कैद क�ी सिुवधा िदन 
सिकनेछ । यस उपिनयमबमोिजम पाउने कैद क�ी 
सिुवधा उपिनयम (१) बमोिजम छोट्याउने कैदको 
सजायको अविधमा गणना ग�रने छ" ।

३. यस�कार िनयम २९(१) मा असल 
चालचलन भएका कैदीका हकमा कैदको सजाय 
छोट्याउन सिकने अिधकतम सीमा तोिकएको 
देिख�छ । िनयम २९(२) मा कारागारिभ� 
बफादारीसाथ काम गन� चौक�दार, नाइके, सहनाइके, 
िश�क तथा कामदारका हकमा कैद क�ी सिुवधा 
िदन सिकने �यव�था रहेको छ । उि�लिखत दवुै 
�ावधान पर�पर अ�तर-स�बि�धत र पूरक �यव�था 
देिख�छन् । िनयम २९(२) ले कारागारिभ� रहेर खास-
खास िज�मेवारी बफादारीका साथ पूरा गरकेोमा पाउने 
सिुवधाको मा�ा वा मापद�ड िनधा�रण गरकेो छ । यसरी 
�दान ग�रने कैद क�ीको सिुवधा िनयम २९(१) मा 
उ�लेख भएअनसुारको ६० �ितशत अविधमा गणना 
ह�ने सिुवधा हो भ�ने कुरा ��ट दिेख�छ । यसको 
ता�पय� जनुसकैु अव�था भएपिन ६० �ितशतभ�दा 
बढी कैद छोट्याउन िम�ने ह�दैँन, क�तीमा पिन ४० 
�ितशत कैद भ�ुान गनु�  अिनवाय� छ भ�ने नै हो । 

�यसैले िनयम २९(२) बमोिजमको काय�बापत गणना 
गररे कैद छोट्याउने सिुवधा �दान गदा� पिन उपदफा 
(१) बमोिजम ६० �ितशतको हदभ�दा बढी छोट्याउन 
िम�ने दिेखदैँन । 

४. कारागार �यव�थापन िवभागले 
िनवेदकम�येका रामकृ�ण ब�जारालाई सूचना उपल�ध 
गराएको बारकेो च.नं. ४ िमित २०७४/४/२ को प� 
िमिसल संल�न रहेको दिेख�छ । उ� प�को कैिफयत 
महलमा "माफ� िमनाहा िददँा कामदार सिुवधा जोडेर 
कैदमा छुट िदएको िवभागको अिभलेखमा नदिेखएको" 
भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको पाइयो । प�को �यहोराबाट 
िनयम २९(२) बमोिजम छुट पाउने अविध कारागार 
�यव�थापन िवभागले गणना गरकेो देिखएन । कारागार 
�यव�थापन िवभागले सबै कारागार काया�लयलाई 
लेखेको िसफा�रस गरी पठाउनेस�ब�धी िवषयको च.नं. 
१९ िमित २०६५/४/५ को िमिसल संल�न प�बाट 
िनयम २९(१) बमोिजमको असल चालचलन भएका 
कैदीका हकमा स�म सिुवधाको िसफा�रस गन� िनद�श 
ग�रएको दिेख�छ । कारागार �यव�थापन िवभागको 
उपयु�� दवुै प�बाट असल चालचलन भएका कैदीका 
हकमा मा� िनयम २९(१) बमोिजमको सिुवधा �दान 
गन� गरकेो अिभ�ाय ��ट ह�न आउदँछ । कारागारिभ�का 
चौक�दार, नाइके, सहनाइके, िश�क र कामदारलाई 
िनयम २९(२) बमोिजमको सिुवधा �दान गन�तफ�  कुनै 
काय� गरकेो पाइएन । �यस�कारको कुनै अिभलेख 
रािखएको भ�ने पिन देिखएन । कारागार �यव�थापन 
िवभागसमेतका िवप�ीह�ले �यस�कारको अिभलेख 
राखी कैद क�ा ह�ने गरी गणना गररे सिुवधा �दान 
गरकेो छ भनी त�यय�ु�पमा िजिकर िलएको पिन 
पाइएन । अत: कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२) को अनशुरण गरी कैद क�ी गन� ग�रएको 
रहेछ भनी मा�न िमलेन । उ� िनयमको �ावधानलाई 
उ�े�यमूलक तवरबाट काया��वयनमा �याएको 
देिखएन । यो अव�था कायम रहन ु उिचत ह�दँनै । 
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भएका कानूनको काया��वयन नगन� र �यस�कारको 
अकम��यताको ढाकछोप गन� खो�ने �विृ� कानूनको 
शासनस�ब�धी मा�यताको �ि�ले पिन आपि�जनक 
मािन�छन् । कैदीह�मा सधुार गरी िनजह�लाई 
समाजमा पनु�था�िपत गन� र कत��यपरायण नाग�रकको 
�पमा �ित�थािपत गन� उ�े�यले अनेक �कारका 
सधुारा�मक ि�याकलापह� कारागारिभ� स�चालन 
गन� ग�रएका उदाहरण अ�य अनेक� मलुकुमा छन् । 
तर हा�ो स�दभ�मा हेदा� �ारि�भक चरणका सामा�य 
कुरालाई पिन काया��वयनमा �याइएको देिखएन । 

५. कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९ को उपिनयम (१) र (२) बमोिजमको �यव�था कैद 
सजाय छोट्याउन सिकनेस�मको कानूनी �यव�था हो, 
कैद सजाय छोट्याउनै पन� गरी बा�यकारी �यव�था 
गरकेो भनी मा�न िम�दैन भनी कैद क�ी वा छुट 
सिुवधा िदने कुरालाई िदए पिन ह�ने, निदए पिन ह�ने 
सरकारको �वे�छाको िवषय हो भ�ने िकिसमको 
िजिकर सबै िवप�ीह�बाट ��ततु ह�न आएको 
देिखयो । यस�कारको िजिकरले केवल 
�वे�छाचा�रतालाई नै बढावा िद�छ । कारागार ऐन, 
िनयम तथा द�डका िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
यस�कारका िजिकर ��ततु ह�न आउन ु कुनै पिन 
उ�रदायी र लोकताि��क शासन �यव�थाका 
लािग शोभनीय ह�दँैन । कानूनको शासनमा 
�वे�छाचा�रताको छुट रहदँैन । कुनै कानूनले कुनै 
िनकाय वा पदािधकारीलाई कुनै िवषयमा �विववेक�य 
अिधकार िदएको छ भने पिन �य�तो अिधकारको 
�योग गदा�  व�तगुत आधारमा सद ्िववेकको �योग 
गररे उ�े�यमूलक तवरबाट ग�रन ुपद�छ । �विववेक�य 
अिधकार िनरङ्कुश वा �वे�छाचारी ह�नलाई िदएको 
होइन । िवषय वा स�दभ�अनसुार उ�चतम सकारा�मक 
प�रणाम हािसल गन�का लािग िज�मेवारी वा दािय�व 
िनवा�ह गन� उ�म िवक�प छनौट गन� अवसर �ा� 
होस ्भनी कानूनले �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो 

ह��छ । यसलाई शासक�य िवशेषािधकार वा सिुवधाको 
�पमा हेनु�  ह�दैँन । �विववेक�य अिधकारको �योग 
गदा� उ�रदािय�वबोध, त�यगत स�दभ�, हािसल गन� 
खोिजएको उ�े�य, स�बि�धत पा� (��ततु िववादका 
स�दभ�मा कैदी) को अिधकारलगायतका सम� प�मा 
समिुचत �ि� प�ुन ु पद�छ । �विववेक�य अिधकारले 
कुनै काम नगर ेपिन ह�ने (वा िन�कृय रहने) छुट िदने 
होइन, उपल�ध िवक�पह�म�ये उ�म िवक�पको 
छनौट गन� छुटस�म िदने हो । तसथ� ��ततु �सङ्गमा 
िवप�ीह�ले िलएको िजिकर मनािसब देिखएन ।

६. कैदी ब�दीलाई सधुार गरी असल 
नाग�रकका �पमा समाजमा �थािपत गनु�पद�छ भ�ने 
मा�यता द�डको आधिुनक सधुारा�मक िस�ा�तको 
रहेको देिख�छ । यो मा�यतालाई हा�ो देशको फौजदारी 
�याय �णालीमा समेत आ�मसात् ग�रन ुपद�छ । यही 
िस�ा�तमा आधा�रत रही केही ऐन कानूनह�मा समेत 
कैदी ब�दीको सधुारका स�ब�धमा केही �यव�थाह� 
ग�रएको पाइ�छ । कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९ को उपिनयम (१) र (२) को �यव�था पिन 
कैदी ब�दीमा सधुार लि�त एउटा कानूनी �यव�था 
हो । उ� �ावधानको काया��वयनवाट कैदीह�मा 
आ�नो आचरण सधुार गन� उ��े�रत ह�ने अव�था 
रह�छ । उ�साहका साथ आचरण सधुार गरकेा कैदीले 
कानूनबमोिजमको सिुवधा नपाएमा कैदीमा नैरा�यता 
आई सामािजक पनु�था�पनाका �यासह� �भािवत 
ह�ने देिख�छ । कारागारह�लाई  यातना गहृको �पमा 
होइन, सधुारगहृको �पमा स�चालन ग�रन ु पद�छ । 
रा�यले �यि�को िव�� �ितशोधपूण� �यवहार गनु�  
ह�दैँन । द�डको उ�े�य मूलत: पीिडतलाई �याय र 
समाजलाई सरु�ाको अनभूुित िदलाउने, अपराधको 
पनुराविृ� ह�न निदने, अपराधीमा देिखएको सम�या 
पिहचान गरी �यसको यथोिचत उपचार गररे सामािजक 
पनु�था�पना गराउने रहन ु पद�छ । कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजमको सिुवधा �ा� गन� हक अिधकार 
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कारागारमा रहेका कैदी ब�दीमा िनिहत नै रहेको 
ह��छ । कैदी ब�दी भएकै कारणले �य�तो हक 
अिधकारबाट वि�चत गन� िम�दैन ।

७. नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा १० मा �वत��ताबाट वि�चत ग�रएका सबै 
�यि�उपर मानवीय �ित�ा र स�मानपूव�क �यवहार 
ग�रन ुपन� कुरा उ�लेख छ । उ� धारा १० को �या�या 
गद� सयं�ु रा��संघीय मानव अिधकार सिमितले 
"ब�दी जीवन िबताइरहकेा मािनसले ब�दी ह�दँा 
उपभोग गन� नस�न े केही खास अिधकारबाहके 
अ�य सबै हक अिधकारको उपभोग गन� पाउँदछन"् 
भनी �या�यासमेत गरकेो छ । नेपालसमेत उि�लिखत 
�ित�ाप�को प�कार सद�य रा�� भएको र 
हा�ो सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको 
�ावधानअनसुार उि�लिखत �ित�ाप�को �ावधान 
नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने भएकाले पिन यसको 
पालना गनु�  हा�ो दािय�वको िवषय ब�दछ । संय�ु रा�� 
संघको आिथ�क तथा सामािजक प�रषद ्बाट अनमुोदन 
भएको Standard Minimum Rules for The 
Treatment of Prisoners ले समेत कैदी ब�दीह� 
उपर रा�यका तफ� बाट ग�रन ु पन� �यवहारका िविवध 
प�मा माग�दश�न गरकेो छ । सन् १९९० मा जारी 
भएको UN Standard Minimum Rules for Non-
Custodial Measures (The Tokyo Rules) 
ले कैदी ब�दीह�का लािग सधुारा�मक उपायह� 
अपनाउनेस�ब�धी आधारभूत िनयमह� अगािड 
सारकेो पाइ�छ । यसपिछ २१ िडसे�बर २०१० मा 
जारी भएको UN Rules for The Treatment 
of Women Prisoners and Non-Custodial 
Measures for Women Offenders (The 
Bangkok Rules) ले मिहला कैदी ब�दीका स�ब�धमा 
�यव�था गरकेो छ । यसरी अ�तरा� ि��य�तरमा जारी 

भएका कानूनको अ�ययनबाट पिन ब�दी जीवन 
िबताइ रहेका �यि�ह�को हक अिधकार ह�ने, 
यसको सरं�ण ग�रन ु पन� र सधुारा�मक उपायह� 
अपनाउने अिनवाय�ता रहेको दिेखन आउदँछ । 
कारागार ऐन, २०१९, कारागार िनयमावली, २०२० 
लगायतका �चिलत नेपाल कानूनले कैदी ब�दीह�मा 
सधुार गनु�पन� दािय�व नेपाल सरकारमा सिु�पएको 
देिख�छ । यो दािय�व सरकारले स�मतापूव�क िनवा�ह 
गनु�पन� नै ह��छ । िनवेदक अजय शंकर झासमेत िवप�ी 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत भएको ०७१-WO-१०३९ को �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा कारागार �यव�थापनमा सधुार 
गन� तथा कैदीह�को हक अिधकारको सरं�ण गद� 
उनीह�मा सधुार गन� स�ब�धमा काय��मह� स�चालन 
गन� भनी यस अदालतबाट िमित २०७३/१०/१२ 
मा �रट आदेश जारी भएको छ । यसरी �ितपािदत 
िस�ा�तह�को समेत अनशुरण गरी सधुारा�मक 
काय��मह� �भावकारी�पमा काया��वयमा �याउन ु
आव�यक देिख�छ ।  

८. मािथ िववेचना ग�रएअनसुार कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९ बमोिजम कैदीको 
असल चालचलनको मू�याङ्कन गर े पिन ह�ने, नगर े
पिन ह�ने कुरा होइन भ�ने ��ट छ । िनयममा "सिकनेछ" 
भ�ने श�द �योग भएको कारणबाट नै यसलाई 
�वे�छाचारी िकिसमको �विववेक�य अिधकारको 
�पमा हेन� िम�दैन । कारागारमा रहेका हरके कैदीको 
चालचलनको िनयिमत�पमा यथाथ�परक मू�याङ्कन 
ग�रन ु अिनवाय� छ । यसरी मू�याङ्कन गदा� "असल 
चालचलन" देिखएका कैदीह�लाई तोिकएको कैद 
सजाय छोट्याउन ु पद�छ भने "खराब चालचलन" 
देिखएका कैदीह�का हकमा िनयम २९ बमोिजमको 
सिुवधा निदने अव�था रह�छ । यसरी मू�याङ्कन 
गन� कुरामा स�म �विववेकको �योग ग�रन ु पन� 
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ह��छ । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(२) बमोिजमको कामकाजीबापतको सिुवधा िदने 
स�दभ�मा "बफादारीसाथ" काम गर े नगरकेो कुराको 
पिन मू�याङ्कन ह�नपुद�छ । ��येक कारागारले 
आ-आ�नो कारागारमा रहेका हरके कैदीका स�ब�धमा 
"चालचलन" स�ब�धी अिभलेख अिनवाय��पमा 
खडा गरी रा�न ु पद�छ र मू�याङ्कन गन� काय�लाई 
िनयिमत र यथाथ�परक त�ुयाउन ुपद�छ । यसरी भएको 
मू�याङ्कनका आधारमा िनयम�ारा िनधा��रत सीमा 
हद तथा �ि�या अनशुरण गरी कैदीलाई ठेिकएको 
कैद छोट्याउन ु पन� दिेख�छ । कानून�ारा िनद�िशत 
चालचलनको मू�याङ्कन गन� भरपद� प�ित िनमा�ण 
गन� कानूनी कत��य िवप�ीह�मा रहेको नै दिेखन  
आयो ।

९. अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९ (१) र (२) समेतका कानून�ारा 
�दान ग�रने सिुवधा व�तगुत र �यायोिचत तवरबाट 
�दान गन� ब�दीको असल चालचलन तथा कामदारी 
सिुवधा िदने �योजनका लािग चालचलन तथा 
कामकाजी भूिमका िनवा�ह गरकेोसमेतका कुराह�को 
िनयिमत�पमा मू�याङ्कन गन� गनु� , सोस�ब�धी 
िववरण खलुाई अिभलेख रा�न ु र यसरी ग�रएको 
मू�याङ्कनबाट असल चालचलन देिखएका कैदीह� 
तथा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२) 
बमोिजमको सिुवधा पाउने अव�थाका कैदी भए सोसमेत 
गणना गरी बढीमा ६० (साठी) �ितशतस�म कैद 
छोट्याउने सिुवधा �दान गन�लगायतका सधुारा�मक 
काम कारबाही �व�छ, िन�प�, व�तगुत एवम् पारदश� 
तवरबाट गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 

लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत : िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल काि�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई
 माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७३।५।८
०६९-WO-०३४८

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : बारा िज�ला परुिैनया गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ३ ब�ने िनरजकुमार साहसमेत

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

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § रा�यको मलू �वाहमा आउन नसक� 
रा�यबाट उपल�ध साधन, �ोत र पह�चँमा 
�ितिनिध�व ह�न नसक� बिह�करण 

�नण�य नं. ९९४२

&
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(Exclusion) मा परकेा वग�लाई रा�यको 
मूल �वाहमा समावेश (Inclusion) 
गन�को लािग �य�ता प�को साधन, �ोत, 
र अवसरमा पह�चँ र �ितिनिध�वको 
सुिनि�चतता ह�न अप�रहाय� ह��छ । 
�यसका लािग िनि�चत वग� वा समदुायको 
लािग फरकफरक उपायह� अवल�बन 
गरी, िश�ा, �वा��य, रोजगारीलगायतका 
अवसरह�मा उिचत �ितिनिध�व गराउन ु
पन� ।
 § रा�यको हरके सरंचनामा सहभािगताको 

सुिनि�चतताको िनिम� िश�ा �वेश�ार 
हो । स�वृ� नेपालको लािग िश�ामा िवशेष 
अवसर �दान गन�, सामािजक र आिथ�क 
�पमा पछािड परकेो वग�लाई िवशेष 
अवसर िदई �यि��व िवकास गराउन े
दािय�व रा�यको ह�ने ।

(�करण नं.८)
 § उ�च िश�ामा सबैको पह�चँको 

सुिनि�चतताको िनिम� आिथ�क 
सहयोग (Financial support) मा मा� 
समावेशीताको सुिनि�चतता नभई भना� 
नीितमा नै समावेशीताको सुिनि�चतता 
गन� आव�यक छ । अ�यथा िश�ा वा 
उ�च िश�ा, �ािविधक िश�ा आिथ�क र 
सामािजक�पले स�प�न �यि� वा वग�मा 
मा� सीिमत ह�नस�ने ।
 § भना�मा िविवधता (Diversity) को 

स�बोधन हा�ो ज�तो वह�पिहचान भएको 
समाजमा (plural society) अप�रहाय� 
देिख�छ । िवशेष गरी जहाँ सामािजक, 
आिथ�क र भौगोिलक कारणले केही वग�ह� 
पछािड रहकेा छन ्�यसमा त यो अित ज�री 
ह��छ । तर िविवधताको सिुनि�तताको 

अथ� यो�यता (merit) सगँ स�झौता गन� 
नभई केही िवशेष उपाय अवल�बन गद� 
फरक समूहह�बीच �ित�पधा� गराउँदै 
उनीह�को �मता िवकास गराउने हो । 
समानसगँ असमानको �ित�पधा�भ�दा पिन 
असमानबीच असमानको �ित�पधा�को 
साथ िविवधतासिहतको समावेशीताको 
सुिनि�चतता आजको आव�यकता ह�ने ।
 § िहजोदेिख रा�यको मूल �वाहमा 

नसमिेटएको वग� वा समुदायको पह�चँको, 
सुिनि�चतताको लािग भना�मा िविवधता 
(Diversity) त�काल ग�रन े आव�यक 
उपाय हो । यो अन�तकालस�म �थायी 
�पले रहने �यव�था नह�ने ।

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी देवे�� 
झा, �ी सरु�े� महतो, �ी नारायण झा, �ी 
दीपे�� झा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िकरणराज पौडेल, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नारायण�साद खनाल

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६९, िन.नं.८७८१
 § ने.का.प. २०६८, िन.नं.८६९८

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान (२०७२)
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 

घोषणाप�, १९४८

आदेश
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
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बमोिजम दायर भई यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� 
पन� ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एव ं ठहर 
यस�कार छ :

हामी िनवेदकम�येका िनरजकुमार साह, �दीप 
शाह, िनरज साह, राकेशकुमार साह, िवजयकुमार साह, 
धम��� यादव, �मोदमान िसंह यादव, स�तोषकुमार 
िसंह, राह�लकुमार िसंह, पंकजकुमार देव र र�जन िसंह 
मधेसी समदुायको, सोला �िवण र आिमर खान पैठान 
मिु�लम समदुायको, ब�ीनारायण म�डल, िनतेशकुमार 
साह (कान)ु, गंगानारायण ठाकुर र स�तोष ठाकुर 
मधेसी जनजाित समदुायको, िटना िम�, मनुी यादव 
र नेहाकुमारी शाह मधेसी मिहला समदुायको नेपाली 
नाग�रकह� ह� । ि�भवुन िव�विव�ालय िचिक�सा 
शा� अ�ययन सं�थान िडनको काया�लय परी�ा 
िनय��ण महाशाखाले िमित २०६९।५।१८ गतेको 
गोरखाप�मा ि�भवुन िव�विव�ालय िचिक�सा शा� 
अ�ययन सं�थानअ�तग�तका �या�पसह�को शैि�क 
वष� ०६९/०७० का लािग �नातक तहमा िलने 
िव�ाथ� भना�स�ब�धी सूचनाअनसुार म िनरजकुमार 
शाहले एम.बी.एस. को लािग फम� नं. ३५५९, म �दीप 
शाहले एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं. ६४८५, म 
गंगानारायण ठाकुरले एम.बी.बी.एस लािग फम� नं. 
७८०७, म िवजयकुमार साहले एम.बी.बी.एसको 
फम� नं. ३८६२, म धम��� यादवले एम.बी.बी.एसको 
लािग फम� नं. ४३९०, म राकेशकुमार साहले एम. 
बी.बी.एस. को लािग फम� नं. ५२३९, म िनरज 
साहले एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं. १०४२०, 
म स�तोषकुमार िसंहले बी.फामा�को लािग फम� नं. 
७४९९, म राह�लकुमार िसंहले एम.बी.बी.एस. को 
लािग फम� नं. १०१०, म पंकजकुमार देवले बी.ए�सी.
एम.आई.टी.को लािग फम� नं. ७४१०, म र�जन िसहंले 
एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं. १०१२, म आिमर 
खान पैठानले एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं.३८९३, 
म ब�ीनारायण म�डलले एम.बी.बी.एस. को लािग फम� 

नं. ६५५३, म िटना िम�ले एम.बी.बी.एस. को लािग 
फम� नं. ६३३६, म मनुी यादवले बी.डी.एस.को लािग 
फम� नं. ६०१४, म नेहाकुमारी शाहले एम.बी.बी.एस. 
को लािग फम� नं. १६८८, िनतेशकुमार साहले एम.बी.
बी.एस. को लािग फम� नं. ८९१३, स�तोष ठाकुरले 
एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं. ४५८५, म �मोदमान 
िसंह यादवले एम.बी.बी.एस. को लािग फम� नं. ४७९७ 
र म सोला �िवणले बेिसक बी.ए�सी निस�ङको लािग 
फम� नं. ७७०० फम� भरी उ� सूचनाअनसुार �नातक 
तहमा भना�को लािग उ�मेदवार भएका छ� ।  नेपाल 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा 
७ र ि�.िव., िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को प�र�छेद २ को िनयम ६,३.१ म समावेशी 
िस�ा�तलाई �वीकार ग�रएको छ । यस स�मािनत 
अदालतबाट ने.का.प. २०६९ अंक २, िन.नं. ८७६५ 
प�ृठ १९२ मा िवशेष इजलासबाट “नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ ले प�रक�पना गरकेो सारभूत 
समानता, समावेशीता, लैङ्िगक �याय र सामािजक 
�यायको उ�े�य �ाि�तको लािग रा�य संरचनाका सबै 
अवयवह� (State Instrumentalities) का तफ� बाट 
ग�रने नीितगत तथा कानूनी �य�नह�मा एक�पता 
कायम ह�न ुवा�छनीय ह��छ । “��ततु �रट िनवेदनको 
िवषयव�त ु ि�.िव. को सेवासगँ स�बि�धत रहेको 
र िमित २०६६।८।२२ मा ि�.िव. सेवामा उपयु�� 
िस�ा�तह�को अवल�बन ग�रनभु�दा धेर ै अिघदेिख 
रा�यको िनजामती सेवामा उ� िस�ा�तह�लाई 
अवल�बन गद� आएको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० का �यव�थाह� 
लोक सेवा आयोगसमेतबाट परामश� �ा�त र 
प�र�कृत �यव�था भएका कारण अब सोही ऐन तथा 
िनयमावलीका �यव�थाह�सगँ ताद�यता रा�ने गरी 
ि�.िव. िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० 
मा संशोधन तथा प�रमाज�न गनु�  गराउन ुभनी ि�.िव. को 
नाउमँा िनद�शा�मक आदेश जारी ग�रएको छ भनी ि�.
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िव. लाई समावेशी िस�ा�तको आधारमा िनयम बनाउने 
िनद�शन यस अदालतबाट जारी भएको अव�थामा िमित 
२०६९।५।१८ गतेको गोरखाप�मा �कािशत िव�ाथ� 
भना�स�ब�धी सूचनामा उ� समावेशी िस�ा�तलाई 
अवल�बन नग�रएकोबाट हामी िनवेदकह� सा� ै
अ�यायमा परी यो िनवेदन गन� आएका छ� ।

ि�.िव. बाट स�ब�धन �ा�त मेिडकल 
कलेजह�ले िश�ा म��ालयलाई छा�विृ�को �पमा 
१०% िसट सं�या उपल�ध गराउदँ ैआएको र िश�ा 
म��ालयले छा�विृ�स�ब�धी ऐन, २०२१ जारी 
गरकेो छ । सो ऐनको दफा २ मा “छा�विृ� भ�नाले” 
कुनै अ�ययन अनसु�धान वा �िश�णका लािग 
नेपाल सरकारले उपल�ध गराएको आिथ�क अनदुान 
वा सिुवधा नेपाल सरकारलाई कुनै िवदेशी मलुकु, 
अ�तरा�ि��य वा अ�य दात ृसं�था वा कुनै �वदेशी वा 
िवदशेी शैि�क सं�थाले उपल�ध गराएको आिथ�क 
अनदुान वा सिुवधा वा �ािविधक सहायता स�झनपुछ�  
र सो श�दले नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी छा�विृ� भनी तोकेको अ�य 
सिुवधासमेतलाई जनाउछँ भ�ने उ�लेख भएको र 
दफा ३ क बमोिजम नेपाल सरकारलाई �ा�त भएको 
छा�विृ�म�ये मिहला, अपाङ्ग, जनजाित र दिलत 
तथा तोिकएको दगु�म �े�को �यि�लाई तोिकएबमोिजम 
सरुि�त ग�रनेछ भ�ने �यव�था छ । छा�विृ�स�ब�धी 
िनयमावली, २०६० (ते�ो संशोधन २०६५) को 
िनयम १० (क) मा नेपाल सरकारलाई �ा�त भएको 
छा�विृ�म�ये ४५% �थान सामदुाियक िव�ालयबाट 
�वेिशका परी�ा उ�ीण� गरकेा िवप�न समदुाय तथा 
�यि�लाई आर�ण गरी सो �ितशतलाई सत�ितशत 
कायम गरी आिथ�क वा सामािजक �पमा िवप�नका 
लािग २५%, मिहलाका लािग ३३%, अपाङ्गका 
लािग २%, जनजाितको लािग २७%, दिलतका 
लािग ९%, िपछिडएको दगु�म �े�का �यि�का लािग 
४%, आिथ�क वा सामािजक�पमा िवप�नका लािग 

छुट्याइएको २५% म�ये मधेसीका लािग २०%, 
मिु�लम समदुायका लािग २% छा�विृ�को लािग 
िसट सं�या िनधा�रण गन� कानूनी �ावधान रहेको छ । 
उ� कानूनी �ावधानको आधारमा िश�ा म��ालयले 
छा�विृ�को लािग मिहला, आिदवासी, जनजाित, 
मधेसी र मिु�लम समदुायलाई समावेश ह�ने गरी 
समावेशी िस�ा�तअनसुार छा�विृ� �दान गद� आएको 
छ । उ� कानूनी �ावधान अनसुार नै पाटन �वा��य 
िव�ान �ित�ठानले समावेशीतफ�  पिन छा�विृ�मा 
िसट सं�या िनधा�रण गरकेो छ । ि�.िव. नेपाल 
सरकारको अनदुानबाट स�चालन ह�ने साव�जिनक 
�ित�ठान भएको र उ� िव�विव�ालयले रा�यको 
िविभ�न िनकायमा समावेश ह�ने, जनशि� उ�पादन गन� 
िव�विव�ालय भएकोले िव�विव�ालयबाट �दान ग�रने 
सिुवधामा छा�विृ� ऐन, २०२१ र छा�विृ�स�ब�धी 
िनयमावली, २०६० (ते�ो संशोधन, २०६५) को 
�ावधानअनसुार छा�विृ� �दान गन� िनयम बनाई 
लागू गनु�पन�मा सिंवधान बनेको ५ वष�भ�दा बढी समय 
�यितत ह�दँास�म पिन छा�विृ� स�ब�धमा कुनै कानूनी 
�ावधान नबनाई रा�य�ारा लगानी भएको ठूलो साधन 
र �ोतबाट स�चािलत ि�.िव. ले िमित २०६९।५।१८ 
गतेको सूचनामा भना�को लािग िनधा�रण ग�रएको 
िविभ�न �या�पसह�को िव�ाथ� भना� काय��ममा 
समूह भनी उि�लिखत सह�िलयती श�ुक�य र पूण� 
श�ुक�य भनी उ�लेख भए तापिन उ� दवुै समूहका 
िव�ाथ�ले अ�य�त कम श�ुक ितरी अ�ययन गन� पाउने 
भएकोले उ� दवैु समूहमा िनधा�रण ग�रएको िसटह� 
छा�विृ�को िसट भएकोले उ� भना� �ि�या संिवधान 
र छा�विृ� ऐनको िवपरीत रहेको छ ।

िनजामती सेवा ऐन र �वा��य सेवा ऐनलाई 
समावेशी बनाउदँैमा संिवधानको धारा २१ �ारा 
�द� समािजक �यायको हक �चलन ह�न स�दैन । 
सामािजक �यायको हकको �पमा आिथ�क सामािजक 
वा शैि�क �ि�टले पिछ परकेा मिहला, दिलत, मधेसी, 
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आिदवासी, जनजाितलगायतका िपछिडएको वग�लाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यको 
संरचनामा सहभागी ह�न यो�य बनाउने िश�ाको अवसर 
�दान गनु�  रा�यको कत��य हो । उ� समदुायका 
िव�ाथ�ह�लाई िश�ाको अवसर �दान गरी रा�यको 
संरचनामा सहभागी ह�ने अवसर �दान गन� ि�.िव. 
तथा िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठानले 
िव�ाथ� भना�  �ि�यामा समावेशी िस�ा�त अवल�बन 
नगरकेोबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३(३) धारा १८ र धारा २१ �ारा �द� 
हक पूण��पमा आघाितत भएको र ��ततु िवषय 
साव�जिनक मह�वको रहेकोले अ�य कानूनी उपचारको 
अभावमा स�मािनत अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�िभ� यो �रट िनवेदन गन� आएका छ� । छा�विृ�को 
लािग िसट स�ंया नछुट्याई समावेशी िस�ा�तको 
िवपरीत िव�ाथ� भना� िलदँै आएकोले िवप�ीह�को 
उ� काय�बाट हामी िनवेदकलाई नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३(३) �ारा �द� 
समानताको हक, धारा १८ �ारा �द� रोजगारी तथा 
सामािजक सरु�ास�ब�धी हक र धारा २१ �ारा �द� 
सामािजक �यायको हक आघाितत भएकोले ि�.िव. 
िचिक�सा शा� अ�ययन सं�थान िडनको काया�लय 
परी�ा िनय��ण महाशाखाले िमित २०६९।५।१८ 
गतेमा �कािशत गरकेो िव�ाथ� भना�स�ब�धी सूचना 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७ 
को उपधारा २ बमोिजम उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
गरी समावेशी िस�ा�तको आधारमा िव�ाथ� भना� 
गन� काय� गनु� , गन� लगाउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी गरी िमित २०६९।५।१८ 
गतेको गोरखाप�को सूचनाको आधारमा िव�ाथ� भना� 
िलन िलिखत परी�ालगायतका काय� नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा �ितषेधको आदशेसमेत 
जारी ग�रपाऊँ । ि�.िव. तथा िव.पी. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ठानले िव�ाथ� भना�मा समावेशी 

िस�ा�तको आधारमा छा�विृ� �दान गन� हालस�म 
ऐन, कानून र िनयम नबनाएको ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा 
छा�विृ�स�ब�धी िनयम, २०६० (ते�ो सशंोधन 
२०६५) सगँ ताद�यता रा�ने गरी छा�विृ�स�ब�धी 
िनयम बनाउन ु बनाउन लगाउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनद�शा�मक आदेश जारी गरी ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िव�ाथ� भना�को 
लािग �वेश परी�ा िलनेस�ब�धी स�पूण� काम कारबाही 
नगनु�  नगराउन ुयथाि�थितमा रा�न ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतमा िमित 
२०६९।६।७।१ मा दता�  ह�न आएको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे �ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथै राखी  
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी नं. १, २, ३ लाई सूचना पठाई �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई 
िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन 
जारी ह�न ुनपन� हो ? यो आदेश �ा�त भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ 
िलई आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु
भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी अ�य 
िवप�ीह�लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

साथै िनवेदनमा अ�त�रम आदशेसमेतको माग 
गरकेो देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने नह�ने भ�ने स�ब�धमा दवुै प�बीच छलफल 
भई आदशे ह�न उपय�ु दिेखदँा िमित २०६९।६।१५ 
गते सो �योजनको लािग ह�ने छलफलको िदन तोक� सो 
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िमितस�मको लािग िमित २०६९।६।१३ र ऐ. १४ मा 
िलने भिनएको �वेश परी�ास�ब�धी काय��म स�चालन 
नगरी यथाि�थितमा रा�न ुभनी िवप�ीह�लाई सूचना 
पठाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६९।६।८ को एक �यायाधीशको इजलासको 
आदेश । 

िमिसल सलं�न �वेश परी�ास�ब�धी 
गोरखाप�मा �कािशत सूचना तथा बहसको �ममा 
ि�भवुन िव�विव�ालयतफ� का िव�ान्  कानून 
�यवसायीले पेस गनु�भएको परी�ाथ� िववरणको 
अ�ययनबाट िवदेशी िव�ाथ�सिहत ११ हजारभ�दा 
बढी िव�ाथ�ह� �वेश परी�ाको िनिम� समावेश 
भएको भ�ने देिखएकोले �यितका परी�ाथ� समावेश ह�ने 
�वेश परी�ा रोक� िचिक�साशा� ज�तो संवेदनशील 
र मह�वपूण� िवषयको पढाइको वािष�क काय�तािलकामा 
नै अवरोध ह�ने अव�थाको सजृना ह�न िदन ु उपय�ु 
नदेिखएकोले िमित २०६९।६।१३ र १४ को �वेश 
परी�ा स�चालन नगरी यथाि�थितमा रा�न ुभनी िमित 
२०६९।६।८ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट 
भएको आदशेलाई िनर�तरता िदन िमलेन ।

िनवेदकह�ले िनवेदनमा उठाएको िवषय 
समावेशीताको िस�ा�तलाई �यवहा�रक�पमा 
काया��वयन गन� िवषयसगँ स�बि�धत अित संवेदनशील 
र मह�वपूण� भई सोको िन�पण िव�ाथ� भना�  �ि�या 
स�ु ह�नभु�दा अगावै ह�नपुन� देिखएको र सो िनण�य ह�न 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफसमेतको अ�ययन गनु�पन� 
र �थिगत भएको परी�ा पनुः �ार�भ गन�को िनिम� िदन 
िनधा�रण गरी परी�ा िलई नितजा �काशन गरी भना�को 
काय� �ार�भ गन� पिन िनण�य िमितभ�दा अगावै सिकने 
अव�थासमेत नह�दँा ��ततु िनवेदनलाई अ�ािधकार 
िदई पूण� सनुवुाइको िनिम� िमित २०६९।६।२६ को 
पेसी तारखे तोक� दवुै प�ले पेसी �थिगत गन� नपाउने 
गरी पूण� सनुवुाइको लािग िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०६९।६।१५ को संय�ु 

इजलासको आदशे । 
�रट िनवेदकले िचिक�साशा� अ�ययन 

स�ंथानअ�तग�तका �या�पसह�को शैि�क वष� 
०६९।७० को िव�ाथ� भना�स�ब�धी सूचनाअ�तग�त 
उपल�ध गराइन ु पन� सिुवधामा छा�विृ� �दान गदा� 
�चिलत छा�विृ� ऐन र िनयमावलीबमोिजम ह�ने 
गरी �यव�था गनु�पन�मा सोबमोिजम नभएको, ि�.िव. 
तथा िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठानले 
िव�ाथ� भना�को लािग छा�ह�को िसट सं�या 
नछुट्याई समावेशी िस�ा�तको िवपरीत िव�ाथ� 
भना� िलदँ ै आएकोले संिवधान �द� हकको हनन 
भएको भनी दाबी िलनभुएको देिख�छ । यस िवषयमा 
िवप�ीम�येका स�बि�धत िनकायबाटै �प�ट ह�ने नै 
छ । िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान 
कानून�ारा �थािपत �वशािसत सं�था भएको र उ� 
�ितठानले िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान 
ऐन, २०४९ को दफा ६ मा उ�लेख भए भएबमोिजम 
काय�ह� गन� ह�दँा र िनजले �रट िनवेदनको �करण ७ 
र ८ मा उठाउन ुभएको सो �ित�ठानसगँ स�बि�धत 
िवषय �ित�ठानसगँ नै स�बि�धत भएको र सो िवषयमा 
यस म��ालयको के क�तो काम कारबाहीबाट िनजको 
के कुन हक हनन भयो भ�ने कुरासमेत खलुाउन नसक� 
दायर भएको औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय रामशाहपथ काठमाड�को िलिखत 
जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले िनजामती सेवा 
तथा अ�य साव�जिनक सेवाह�लाई समावेशी भएसरह 
ि�भवुन िव.िव. तथा िव.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ठानको िव�ाथ� भना� काय��म समावेशी 
िस�ा�तअनसुार नभएकाले समावेशी ग�रयोस ् भ�ने 
मागदाबी िलई ��ततु गनु�भएको �रट िनवेदनप� 
उ� िनकायह� �मशः ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, 
२०४८ र िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान 
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ऐन, २०४९ अ�तग�त �थािपत एवं स�चािलत 
�वशािसत िनकाय भएकाले आ�नो आ�त�रक काय� 
�णाली �यवि�थत गन� �वत�� ह�दँा यस म��ालयसगँ 
िवप�ीह�को मागदाबी ��य�तः स�बि�धत नभएकोले 
फुस�त पाउन सादर अनरुोध छ भ�ने नेपाल सरकार 
िश�ा म��ालय िसंहदरबार काठमाड�को िमित 
२०६९।६।२१ को िलिखत जवाफ ।

समावेशीको िस�ा�त �य�तो �यि�लाई 
आव�यक पछ�  जो आिथ�क, सामािजक, सां�कृितक 
र शैि�क �ि�टबाट पछािड परकेा छन् । आिथ�क, 
सामािजक र शैि�क �ि�टबाट जनुसकैु �यि� पिन 
पछािड पन� स�दछन् । मापन वा िनधा�रण वा पिहचान 
पिन रा�यले गरी ितनीह�को सरु�णको लािग रा�यले 
िवशेष कानून बनाउन ु रा�यको दािय�व हो । �य�तो 
कानून बनाउने पिहचान गन� वा संर�ण गन� दािय�व 
यस काउि�सलको �े�ािधकारिभ� पद�न । �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल मेिडकल काउि�सल, 
बासँबारी, काठमाड�को िमित २०६९।६।२५ को 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले यस काया�लयको के 
क�तो काम, कारबाही वा िनण�यबाट िनजको के क�तो 
मौिलक हकमा आघात परकेो हो भ�ने कुरा उ�लेखस�म 
पिन गन� नसकेको अव�थामा यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाई �रट िनवेदन नै ला�न नस�नेमा सोिवपरीत यस 
काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई �रट िनवेदन दायर 
भएको रहेछ । जहासँ�म ि�भवुन िव�विव�ालय तथा 
िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठानले िलन 
लागेको िव�ाथ� भना� समावेशी �कृितको नरहेको भ�ने 
दाबी छ, त�स�ब�धमा ि�.िव. ऐन, २०४९ एवं िव.पी. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान ऐन, २०४९ मा 
िनजामती सेवा ऐनसरहको �यव�था हाल िव�मान 
नरहेको र सोको लािग स�बि�धत ऐनमा संशोधन 
आव�यक ह�ने र सो नह�दँाको अव�थास�मका िव�मान 
ऐनको �यव�थाबमोिजम भएको काम, कारबाहीलाई 

कानूनबमोिजमकै काम, कारबाही मा�नपुन� 
ह��छ । िनवेदकह�ले दाबी िलनभुएको अ�य िवषयमा 
स�बि�धत िनकायको िलिखत जवाफबाट �प�ट ह�ने 
नै छ । अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट यस 
काया�लयका नाममा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयको 
यस अदालतमा िमित २०६९।६।२५ मा परकेो 
िलिखत जवाफ ।

ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ अनसुार 
ि�.िव. �वाय� सं�था हो । यस सं�थाले ि�भवुन 
िव�विव�ालयमा भना� ह�ने िव�ाथ�को लािग आव�यक 
पन� यो�यता र भना�का आधारह� तो�ने अिधकार ि�.िव. 
ऐन, २०४९ को दफा १२ (घ) ले �ाि�क प�रषद ्लाई 
तोकेको छ । ि�भवुन िव�विव�ालयले यसरी भना�का 
आधार तो�दा स�बि�धत िव�ाप�रषद ्को िसफा�रसमा 
तो�ने गद�छ । कानूनबमोिजम �थािपत सं�थाले 
कानूनले िदएको अिधकारभ�दा बािहर गई जितसकैु 
रा�ो काम भएपिन गन� िम�दैन ।

िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान तथा ि�.
िव. सगँ स�ब�धन �ा�त कलेजह�को शैि�क वष� 
०६९।७० का लािग �नातक तहमा िलइने िव�ाथ� 
भना�स�ब�धी सूचना िमित २०६९।५।१७ मा �कािशत 
गदा� MBBS, BASLP, BPH, BSC, MLT, 
B.optom, B.pharm, B.Sc. MIT, BDS, BN 
(community nursing) BN (Hospital Nursing), 
BN (psychiatric nursing) B.Sc. Nursung, 
BAMS मा तह र िवषय छुट्याई सूचना �कािशत 
ग�रएको िथयो । नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा 
१३(३), धारा १८, धारा २१ तथा धारा ३३ (घ१) 
ले गरकेो संवैधािनक �यव�थाअनसुार नै ि�.िव.को 
िश�ण तथा �शासिनक सेवामा �वेश गन�को लािग 
िनयम बनाइसकेको छ । शैि�क र �शासिनक सेवालाई 
िव�ाथ� भना�सगँ तलुना गन� िम�दैन । अिहलेको यगु 
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भनेको नै �ित�पधा�को यगु भएकोले मेिडिसन ज�तो 
मानवसगँ स�बि�धत अ�य�त ग�भीर िवषयको पठन 
पाठनमा सलं�न ह�नको लािग आर�ण वा समावेशीको 
�यव�था ग�रन ुपद�छ भ�न ु�ित�पधा� गन�बाट डराउन ु
हो । धेर ै िव�ाथ�ह�को बीचमा छनौट भई भना�  ह�ने 
िव�ाथ�बाट आउने गणु�तर र समूहलाई छुट्याएको 
िसटमा सीिमत �यि�ह�को बीचमा मा� �ित�पधा� गरी 
छनौट ह�ने गणु�तर िब�कुल फरक ह��छ । �शासिनक 
सेवाको मा�यमबाट रा�यको संरचनामा सहभागी ह�ने 
िवषय समावेशीको आधारमा भना� ह�न पाउ ँभ�ने िवषय 
िब�कुल अलगअलग कुरा हो र सिंवधानको धारा 
१३(३), १८, २१ तथा ३३ (घ१) को उ�े�य पिन 
�यो होइन । रा�यले आिथ�क, सामािजक र शैि�क 
�ि�टकोणबाट पछािड परकेा जनुसकैु वष� वा समूहका 
�यि�ह�को पिहचान गन� र ितनीह�को उ�थानको 
लािग िवशेष सिुवधा �दान गन� एउटा त�रका ह�न 
स�छ । तर कम गणु�तर �याउने िकिसमबाट आर�ण 
गनु�  भ�ने होइन । छा�विृ� ऐन, २०२१ ले िवप�न, 
मिहला, अपाङ्ग, जनजाित, र दिलत तथा तोिकएको 
दगु�म �े�को �यि�लाई तोिकएबमोिजम सरुि�त ग�रने 
छ भ�ने उ�लेख गरेको छ । ि�भवुन िव�विव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानले सं�थाको आिथ�क 
�मतालाई हेरी िव�ाथ�ह�को विृ� िवकास गन�को लािग 
िविभ�न िकिसमका छा�विृ�ह� �दान गद� आएको 
छ । िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा िव�ाथ� भना�स�ब�धी 
सूचना एकाितर समावेशी भएन भ�ने उ�लेख 
गनु�भएको छ भने अक�तफ�  समावेशी िस�ा�तको 
आधारमा छा�विृ� �दान गन� कानून बनाउनको लािग 
िनद�शना�मक आदेश माग गरकेो देिख�छ । समावेशीको 
कुरा र छा�विृ�को िवषय एउटै होइन । ग�रब, िवप�न 
वग� दिलत, मिहला, अपाङ्गह�को उ�थानको लािग 
रा�यले लगानी गरी छा�विृ� �दान गन� कुरामा िववाद 
ह�न स�दनै । समावेशीको िस�ा�तको आधारमा 
छा�विृ� �दान गन� कानून बनाउने काम ि�.िव. को 

नभई रा�यको हो । ि�.िव. बाट िमित ०६९।५।१८ 
मा सूचना �कािशत गदा� क�रब १४ िवषयको भना�को 
लािग सूचना �कािशत ग�रएको हो । कुन िवषय 
समावेशी िस�ा�तको आधार ह�नपुन� हो । निस�ङ िवषय 
मिहलाले मा� पढ्न पाउने ह�दँा कसलाई समावेशीको 
लािग िसट सं�या छुट्याउने, िसट सं�या कम भएको 
िवषयमा कसरी समावेशीको िसट सं�या छुट्याउने, 
मेिडिसन र निस�ङ िवषयमा स�बि�धत �या�पस वा 
अ�ययन स�ंथानले िसट सं�या िनधा�रण गररे मा� 
ह�दैँन स�बि�धत काउि�सलले मा�यता िदन ु पद�छ । 
अ�ययनमा समावेशी िस�ा�तलाई अवल�बन गनु�पन� 
भनी सिंवधानको भावना पिन होइन । सवंैधािनक 
�यव�था रहेको अव�थामा पिन �यसअनसुार 
कानून िनमा�ण गन� कुरा ि�भवुन िव�विव�ालयको 
�े�ािधकारिभ� पद�न । ि�.िव. ऐनले अि�तयारी �दान 
नगरकेो कुराह�मा जितसकैु रा�ो िवषय भएपिन ि�.िव. 
सभाले �य�तो िवषयमा िनयमावली बनाउन िम�दनै । 
िनवेदन िजिकरलाई मा�ने हो भने पिन कानून िनमा�ण 
गन� दािय�व रा�यको हो । यस अ�ययन स�ंथानबाट 
िव�ाथ� भना�का ०६९।०७० को लािग िनकालेको 
सूचनाअनसुार िव�ाथ�ह�को �वेश परी�ा पिन 
स�प�न भइसकेको र िनवेदकह�को िनवेदन 
लेखाइअनसुार पिन �रट िनवेदन िन��योजन 
भइसकेको फेरी यस अ�ययन सं�थानअ�तग�तका 
िविभ�न �या�पसह�मा �नातक तहमा भना�को 
लािग िविभ�न िवषयह� रहेका र िनवेदकह�ले 
कुन िवषयमा समावेशी िस�ा�त अपनाउन ु पन� भनी 
भ�न खोजेको हो सोबारमेा कुनै �प�ट उ�लेख गन� 
सकेको पाइदँैन । साथै ०६९।०७० को लािग िमित 
०६९।५।१८ मा �कािशत सूचनाअनसुार नितजा 
�काशनसमेत भइसकेको छ । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने ि�भवुन िव�विव�ालय सभा, काय�कारी 
प�रषद ् एवं �ाि�क प�रषद,् ि�भवुन िव�विव�ालय 
िचिक�साशा�को िमित २०६९।६।२९ को िलिखत 
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जवाफ ।
यस नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद ्लाई 

िवप�ी बनाउन ु पन� कारण िवप�ीले �रट िनवेदनमा 
खलुाउन सकेको छैन । अस�बि�धत प�रषद ्लाई िवप�ी 
बनाइएको छ । भना�का सत�ह�को नीित िनमा�ण गरी 
त�स�ब�धी कुराको मू�याङ्कन र पनुरावलोकन गन� 
यस प�रषद ्को काम कत��य र अिधकारिभ� पर ेतापिन 
नेपाल �वा��य �यवसायी प�रषद ् ऐन, २०५६ को 
दफा ९(२) अनसुार �यि� हेन� अिधकार यस प�रषद् ले 
रा�दैन । मेिडकल काउि�सल ऐनका दता� ह�न यो�य 
िचिक�सक, नस�बाहेकका �वा��य �यवसायीह�को 
नाम दता� गन�, शैि�क यो�यतालाई मा�यता िदनेस�म 
अिधकार राखे तापिन समानपुाितक िस�ा�तलाई 
भयो भएन भ�ने हेन� अिधकार यस प�रषद् ले 
रा�दैन । यस प�रषद् ले कसरी िवप�ीको हक हनन ग�यो 
सोसमेत उ�लेख छैन । अतः यस प�रषद ्लाई िवप�ी 
नै बनाउन नपन�मा िवप�ी बनाएको ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
�वा��य �यवसायी प�रषद ् बासँबारी काठमाड�को 
िमित २०६९।७।१४ को िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह�ले यस नेपाल निस�ङ प�रषद ् 
िव�� �रट िनवेदन गनु�को कुनै स�ब�ध र औिच�य 
छैन । िव�ाथ� भना�मा समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
छा�विृ� �दान गन� हालस�म ऐन कानून र िनयम 
नबनाएको ह�दँा छा�विृ�स�ब�धी िनयमसगँ ताद�यता 
रा�ने गरी छा�विृ�स�ब�धी िनयम बनाउन,ु बनाउन 
लगाउन ु भनी िनद�शा�मक आदेशको मागदाबीसमेत 
ग�रएकोमा उ� काय� गन� गराउनको लािग यस 
प�रषद ्को �े�ािधकारिभ� पद�न । �रट िनवेदनमा 
िवप�ी बनाइको िवषयसगँ स�बि�धत िनकायह�ले 
ऐन, िनयममा भएको �यव�था, आव�यकता र 
औिच�यको स�ब�धमा िलिखत जवाफ �प�ट ह�ने 
नै छ । यस नेपाल निस�ङ प�रषद ्को काम, कत��य र 
अिधकार भनेको नेपाल निस�ङ प�रषद ् ऐन, २०५२ 

को दफा ९ को उपदफा (२) बमोिजम कुनैपिन निस�ङ 
कलेजह�को �थापना र स�चालन गन� �वीकृित 
िदनपूुव� स�बि�धत िनकायले प�रषदसगँ परामश� माग 
गन�छ �यसरी माग गरपेिछ आव�यक पूवा�धार पूरा गर े
नगरकेो जाचँबझु गरी आव�यक परामश� िदनेस�मको 
दािय�व हो । �यसैगरी िबगतमा �यवसायी नस� ह�नको 
लािग स�बि�धत िवषयमा शैि�क स� उ�ीण� भएपिछ 
प�रषद ्मा आव�यक �माण कागजातह� पेस गरपेिछ 
लाइसे�स �ा�त ह�ने गरकेोमा हाल आएर नेपालको 
निस�ङ सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी बनाई 
वै�ािनक ढङ्गले प�रचालन गन� तथा नेपाल निस�ङ 
�यवसायीको यो�यताअनसुार नाम दता� गन� �योजनको 
लािग नेपाल निस�ङ प�रषद ्ऐन, २०५२ को दफा २४ 
क तथा नेपाल निस�ङ प�रषद ् िनयमावली, २०६५ 
को िनयम ८.१ को उपिनयम (३) बमोिजम निस�ङ 
�यवसायी दता� �माणप� परी�ा स�चालन िनद�िशका, 
२०६८ लागू गरी हालस�म दईु पटक परी�ा 
स�चालन गरी सोको नितजासमेत �काशन भइसकेको 
अव�था छ । उ� परी�ा िलदँा स�पूण� स�बि�धत 
शैि�क सं�थाह�बाट उ�ीण� भई यो�यता पगेुका 
िव�ाथ�ह�लाई िवनाभेदभाव Licensing परी�ामा 
सहभागी गराइने र निस�ङ �यवसायी दता� �माणप� 
�दान ग�रदैँ आएको छ । िवप�ीह�ले यस नेपाल 
निस�ङ प�रषद् लाई िवप�ी बनाउन ु पन� आव�यकता 
नह�दँानह�दँै पिन दःुख हैरानी िदने काय� मा�ै गरकेाले 
�रट िनवेदन खारजेभागी भएको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल निस�ङ प�रषद ् ध�ुबाराही काठमाड�को 
िमित २०६९।७।२२ को िलिखत जवाफ ।

यसमा िवप�ीह� म�येका ि�.िव. 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान िडनको काया�लय 
�नातक तह परी�ा काय��म, ि�.िव. िचिक�साशा� 
अ�ययन स�ंथान िडनको काया�लय, �नातक तह 
�वेश परी�ा स�चालक सिमित २०६९, महाराजग�ज, 
काठमाड�, ि�.िव.निस�ङ �या�पस महाराजग�ज, 
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काठमाड�, ि�.िव. पोखरा �या�पस, पोखरा, का�क�, 
ि�.िव. निस�ङ �या�पस िवराटनगर, मोरङ, ि�.िव. 
वीरग�ज �या�पस, िवरग�ज, पसा�, ि�.िव. निस�ङ 
�या�पस नेपालग�ज, बाकेँ, ि�.िव. लिलतपरु निस�ङ 
�या�पस सानेपा, लिलतपरु, ि�.िव. आयवु�द �या�पस, 
िकित�परु, काठमाड�, िव.पी. कोइराला, �वा��य िव�ान 
�ित�ठान, धरान, सनुसरीसमेतका िवप�ीह�को 
ऐन कानूनका �यादिभ� िलिखत जवाफ पेस भएको 
देिखएन ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन ग�रयो ।

िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत ह�न िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी देवे�� झा, �ी सरु�े� महतो, �ी 
नारायण झा, �ी दीपे�� झाले िपछिडएका वग� आिदवासी 
जनजाित, मिहला दिलत, िपछिडएका �े�, अपाङ्गको 
रा�यका अगंमा उिचत �ितिनिध�वका लािग उपयु�� 
�यव�था गन� कुरा संिवधानमा उ�लेख भई �यसैअनसुार 
िनजामती सेवा ऐनमा आर�णको �यव�था भई कोटा 
छुट्याई सोहीअन�ुप िनि�चत समूहका बीच �ित�पधा� 
गराई यो�यतम �यि�को छनौट भइरहेको अव�था छ । 
तर नेपाल सरकार िश�ा म��ालय मातहतको ि�भवुन 
िव�विव�ालयले बजेट अि�तयारी, िनद�शनलगायत 
नेपाल सरकार िश�ा म��ालयबाट �ा�त गन� र 
नेपाल सरकारको अ�य िनकायमा भएको आर�णको 
�यव�थालाई पालना नगन� गदा� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ ले प�रक�पना गरकेो सारभूत 
समानता, समावेशीता, लैङ्िगक �याय र सामािजक 
�यायको उ�े�य �ाि�तका लािग रा�य संरचानाका 
सबै अवयवह� उिचत �ब�ध ग�रन ु पन� ह��छ । 
यसरी २०६३ सालदेिख समावेशीताको कुरा अगािड 
आएकोमा ि�.िव. ले कानून छैन भनेर समावेशीता 
अवल�बन नगरी िददँा पटकपटक आउन ु पन� र �रट 
जारीको माग गनु�पन� र अदालतले जारी ग�ररहन ुपन� 

ह��छ । तसथ� िव�विव�ालयले िलइने जनुसकैु �वेश 
परी�ामा यो�यता�म (Meritocracy) को अवल�बन 
गद� समावेशी िस�ा�तको आधारमा �वेश परी�ा 
िलने �यव�था गन�को लािग िवप�ीह�को नाउमँा 
िनद�शना�मक आदेश जारी होस ्भनी बहस रा�नभुयो 
। िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा िकरणराज पौडेलले यो िनवेदन 
साव�जिनक सरोकारको िवषय हो तर �रटको सामा�य 
िस�ा�तअ�तग�त जारी ग�रएको आदेश प�रपालन 
ह�नस�ने अव�था छैन । तसथ� �रट जारी गनु�को 
औिच�य ह�दँैन । ��ततु स�दभ�मा उ��ेषण �ितषेध 
परमादेश जारी ह�ने अव�था नह�दँा िनद�शना�मक 
आदशे मा� जारी ह�ने अव�था रह�छ भनी र िवप�ी 
ि�भवुन िव�विव�ालयको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद खनालले �रट 
िनवेदकह�को माग िव�विव�ालयले समावेशी 
िस�ा�तका आधारमा भना� िलनपुद�छ भ�ने हो िक 
छा�विृ� ऐनअनुसार छा�विृ� �दान ह�नपुद�छ भनी 
भ�नभुएको हो �प�ट छैन । छा�विृ� ऐन िनयम िश�ा 
म��ालयले लागू गन� हो । अ�ययनमा समावेशीता 
अवल�बन गन� कुरा छा�विृ� ऐनको भावना पिन 
होइन । िनवेदकले उठाएको िवषय जितसकैु रा�ो 
भएपिन ि�.िव. ले �यस िवषयमा कानून बनाउन निम�ने 
ह�दँा ��ततु �रट खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

अब िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजमको 
उ��ेषणको आदेश जारी ह�ने हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� भई �रट िनवेदकह�ले माग 
गरबेमोिजमको िनकायह�ले िदने �वा��यस�ब�धी 
िश�ामा समावेशीताको सिुनि�चतता गन� आव�यक 
छ वा छैन ? समावेशीताको सिुनि�चतताको अथ� 
छा�विृ�मा मा� सिुनि�चत हो वा सरकारको अनदुान 
�ा� िव�विव�ालयलाई पिन समावेशी बनाउन ुपन� हो 
वा होइन ? य�तो समावेशीताको सिुनि�चताका भना�मा 
पिन गनु�पन� हो वा होइन ? उ�च िश�ा �दान गन� िश�ण 
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सं�थालाई समावेशी बनाउन रा�यले के क�तो काय� 
गन� आव�यक छ ? िनवेदकह�को मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�ने अव�था छ वा छैन भ�ने ��नतफ�  िवचार गन� 
आव�यक दिेखयो । 

२. िनवेदकह�ले ि�.िव. अ�ययन स�ंथान 
िडनको काया�लय परी�ा िनय��ण महाशाखाले िमित 
०६९।५।१८ मा �कािशत िव�ाथ� भना�स�ब�धी 
सूचना नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७ उपधारा २ बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी समावेशी िस�ा�तका आधारमा िव�ाथ� भना�को 
काय� गनु�  गन� लगाउन आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन िजिकर िलएको देिख�छ । यस अदालतबाट 
िमित २०६९।६।१५ मा भएको िचिक�साशा� ज�तो 
संवेदनशील र मह�वपूण� िवषयको पढाईको वािष�क 
काय�तािलकामा नै अवरोध ह�ने अव�थाको सजृना ह�न 
निदन उपय�ु नदेिखएकोले िमित २०६९।६।१३ र 
१४ को �वेश परी�ा स�चालन नगरी यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िमित २०६९।६।८ मा यस अदालतको 
एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई िनर�तरता िदन 
िमलेन भनी आदेश भएको देिखयो । 

३. िवप�ीम�येका �वा��य �यवसायी  
प�रषद,् नेपाल निस�ङ प�रषद् नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनस�ंया म��ालय, नेपाल सरकार िश�ा 
म��ालयले आफूह�लाई िवप�ी बनाउन ु पन� कुनै 
कारण नह�दँा �रट खारजे ह�नपुद�छ भनी िलिखत जवाफ 
लगाएको पाइयो । कानून बनाउने दािय�व रा�यको 
हो क�तो नीित तथा कानून बनाउने पिहचान गन� वा 
संर�ण गन� दािय�व नेपाल मेिडकल काउि�सलको 
नह�दँा �रट खारजे ह�नपुद�छ भनी नेपाल मेिडकल 
काउि�सलले िजिकर िलएको दिेखयो । समावेशीताको 
िस�ा�तको आधारमा छा�विृ� �दान गन� कानून 
बनाउने काम ि�.िव. को नभई रा�यको हो । कानूनिवना 
समावेशीताको िस�ा�त अवल�बन गन� निम�ने ह�दँा 
कानून िनमा�ण गनु�  भनी यस िव�विव�ालयको नाममा 

कुनै िकिसमको िनद�शना�मक आदशे जारी ह�न स�दनै 
भनी ि�भवुन िव�विव�ालय क�ित�परुले िजिकर िलएको 
पाइयो । ि�.िव. ले िमित २०६९।५।१८ मा �कािशत 
सूचनाअन�ुप िव�ाथ� भना�  भइसकेको अव�था 
िव�मान देिख�छ । तसथ� िनवेदकह�ले ि�.िव. 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान िडनको काया�लय 
परी�ा िनय��ण माहाशाखाको िमित ०६९।५।१८ को 
�कािशत सूचना उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी सो 
वष�को िव�ाथ� भना� स�ब�धमा �ितषेध एवं परमादेशको 
आदशे माग गरकेो हकमा वािष�क काय�तािलका �भािवत 
ह�ने गरी परी�ा रो�न उपय�ु नदेिखएकोले अ�त�रम 
आदशे जारी गन� िमलेन भनी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०६९।६।१५ मा आदेश भएको 
देिखयो ।

४. तर िनवेदनमा उठाइएको िवषय 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ तथा नेपालको 
सिंवधानले �वीकार गरकेो समावेशीताको िस�ा�तको 
काया��वयनको ��न तथा नेपाल प�धर भएका 
अ�तरा�ि��य महासि�ध�ारा िसिज�त दािय�वसगँ 
जोिडएको ह�दँा यसबारमेा अदालतको �प� �ि�कोण 
आव�यक दिेखयो । सो स�दभ�मा हेदा� नेपालको 
सिंवधानको ��तावनाले नै आिथ�क समानता, समिृ� र 
सामािजक �याय सिुनि�चत गन� समानपुाितक, समावेशी 
र सहभािगतामूलक िस�ा�तका आधारमा समतामूलक 
समाजको िनमा�ण गन� सकं�प गरकेो छ । नाग�रकका 
आधारभूत आव�यकतास�ब�धी नीित ५१(ग)(३) ले 
समेत उ�च िश�ालाई सहज, गणु�तरीय र पह�चँयो�य 
बनाई �मश: िनश�ुक बनाउदँ ैलैजाने �य�तै ऐ. ञ(७) 
को सामािजक �याय र समावेशीकरणस�ब�धी नीितले 
िवकासका लािग िश�ा, �वा��य, रोजगारीलगायतका 
�े�मा िवशेष अवसर �दान गद� �यि��व िवकास 
गन� तथा रा�यको सवा�ङ्गीण िवकासमा योगदानका 
लािग उपय�ु अवसर �दान गन� तथा ऐ. ञ(१०) मा 
िवप�न नाग�रकको संर�ण, उ�थान, सश��करण 



197

र िवकासका अवसर तथा लाभको लािग िवशेष 
�यव�था गन� �यव�था गरकेो छ । नेपालको सिंवधान 
धारा १८(३) ले मौिलक हकअ�तग�त धारा ५१ ले 
रा�यको आधारभूत नीितअ�तग�त सामािजक �याय 
र समावेशीकरणस�ब�धी नीितमा बिह�करणमा परकेो 
वग�लाई, आिथ�क सामािजक तथा सा�ँकृितक अवसर 
र लाभको समान िवतरण गन�, सामािजक सरु�ा 
र सामािजक �याय �दान गदा�  सबै िलङ्ग, �े� र 
समदुायिभ�का आिथ�क�पले िवप�नलाई �ाथिमकता 
�दान गन� �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी सिंवधानको 
धारा ३८(४) र धारा ४२ ले सामािजक �याय र 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तलाई अङ्गीकार 
गरकेो छ । धारा ३१(३) मा अपाङ्गता भएका र 
आिथ�क�पले िवप�न नाग�रकलाई कानूनबमोिजम 
िनःश�ुक उ�च िश�ा पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । यसरी नेपालको संिवधानको ��तावना, 
नीित तथा मौिलक अिधकारले नै उ�च िश�ासमेत 
समावेशी ह�नपुन� कुरामा जोड िदएको छ । य�तो हकको 
सिुनि�चतताको लािग आव�यक कानून िनमा�ण गनु�पन� 
दािय�व पिन रा�य प�मा रािखएको छ । 

५. मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 
घोषणाप�, १९४८ को धारा २६ ले उ�च िश�ा 
�मताका आधारमा सबैलाई समान�पमा पह�चँयो�य 
बनाउन ु पन� �यव�था गरकेो छ । सबै िकिसमका 
जाितय भेदभाव उ�मलुन गन� महासि�ध १९६५ 
को धारा २(२) ले प�रि�थितअनसुार आव�यक 
भएको अव�थामा आ�नो �े�मा रहेको खास जाितय 
समूहका �यि�ह�लाई मानव अिधकार तथा भौितक 
�वत��ताको पूण� तथा समान उपभोगको ��याभूित गन� 
�योजनको लािग �यस समूह वा �यि�ह�को पया��त 
िवकास र संर�णको सिुन�चतता गन� सामािजक, 
आिथ�क, सा�ँकृितक तथा अ�य �े�ह�मा खास तथा 
ठोस उपायह� अपनाउन ु पन� कुरामा जोड िदएको 
छ । जनु उ�े�यको लािग ती उपायह� अपनाइएको छ 

सो उ�े�य हािसल भएपिछ �य�तो उपायह� प�रणाम 
अवल�बनको िनर�तरता ग�रने छैन भ�ने कुराको समेत 
सिुनि�चतता गरकेो छ । यसैगरी आिथ�क, सामािजक, 
सा�कृितक अिधकारस�ब�धी अनवु�ध १९६६ को 
धारा १३(२)(ज) ले �मताको आधारमा कुनैपिन 
उपय�ु मा�यमबाट िवशेषगरी िनःश�ुक िश�ाको 
मा�यमबाट उ�च िश�ामा सबैको पह�चँको सिुनि�चतता 
गन� �यव�था गरकेो छ । आिथ�क सामािजक सा�ँकृितक 
अिधकारस�ब�धी अनवु�धको साधारण िसफा�रस नं. 
१३ ले उ�चिश�ाको अिधकारिभ� य�तो िश�ाह�को 
उपल�धता पह�चँ, �वीकारोि� र अनकूुलता पिन पद�छ 
र �मतािभ� िवशेष�ता र अनभुव पिन पछ�न् भिनएको 
छ । यसैगरी मिहला िव��का सबै �कारका भेदभाव 
उ�मलुन गन� महासि�ध (CEDAW) को धारा १९७९ 
को धारा ४(१) ले वा�तिवक समानताको सिुनि�चतता 
गन� अ�थायी अ�पकालीन िवशेष उपायह� अवल�बन 
गरकेोलाई भेदभाव नमािनने तर प�रमाणमा समानता 
भएपिछ असमान वा पथृक मापद�ड िनर�तर रहन नह�ने 
कुराको �यव�था गद�छ । साथै यसै मिहला महासि�धको 
धारा १ ले िवभेद िव��को हक तथा धारा १० ले 
िश�ामा पह�चँका लािग सबै उपय�ु उपाय अवल�बन 
गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका 
�यि�को अिधकारस�ब�धी महासि�ध २००६को धारा 
२४ अन�ुप िश�ाको पह�चँको सिुनि�ताको आव�यक 
वातावरण िसज�ना गनु�पन� यसको लािग िश�ाको संरचना 
समावेशी तथा उिचत समायोजन (reasonable 
accommodation) गनु�पन� �यव�थासमेत गरकेो 
छ । जाितय िवभेद िव��को महासि�ध १९६५ को 
धारा ५ र ७ ले पिन िवना कुनै भेदभाव कुनै पिन उपाय 
अवल�बन गरी िश�ामा पह�चको सिुनि�चता गन� कुरामा 
जोड िदएको छ ।

६. मािथका सबै अ�तरा�ि��य कानूनह�लाई 
िव�ेषण गदा� यी अनबु�धह�ले िश�ालाई मानवीय 
�यि��व तथा �ित�ाको िवकासको लािग अप�रहाय� 
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आधारको �पमा मानेको देिख�छ । िश�ाले मानव 
अिधकार तथा मौिलक �वत��ताको सिुनि�चतता गन� 
�भावकारी भूिमका खे�ने ह�दँा समाजमा सबै �यि�को 
�भावकारी सहभािगता रा�न उ�च िश�ामा समान 
पह�चँको सिुनि�चतता गन� पछािड परकेो वग�को लािग 
रा�यले िवशेष उपायह� अवल�बन गनु�पन� कुरामा 
रा�यप� �ितब� रहेको देिख�छ । उ�च िश�ामा 
पह�चँको सिुनि�चतताको लािग िनश�ुक िश�ाको 
उपाय पिन अवल�बन गनु�पन� तर य�तो उ�च िश�ामा 
पह�चँको सिुनि�चतता गदा� �मतालाई आधार मा�न ु
पन� कुरामा समेत जोड िदएको देिख�छ । साथै यिद कुनै 
उिचत उपय�ु िवशेष उपाय अवल�बन ग�रएको छ भने 
�यसको समान प�रणाम आइसकेपिछ �य�तो िवशेष 
उपायको अ��य गनु�पन� कुरामा समेत जोड िदएको 
पाइ�छ । अथा�त् प�रमाणमा समानताको सिुनि�चत गन� 
समय सूचकाङ्क िनधा�रण गरी �य�तो अ�पकालीन 
िवशेष उपाय र अ�य उपायह� अवल�बन गन� बाटो 
पिन सिुनि�चत गनु�पन� कुरामा यी अ�तरा�ि��य 
महासि�धह�को दािय�वह� केि��त रहेको देिख�छ । 

७. यसैगरी, केही ऐनह� तथा िनयमह�ले 
पिन समावेशीताको सिुनि�चतता गरकेो पाइ�छ । 
छा�ाविृ�स�ब�धी िनयमावली २०६० (ते�ो संशोधन 
२०६५) को िनयम १० (क) ले नेपाल सरकारलाई 
�ा� भएको छा�विृ�म�ये ४५% �थान सामदुाियक 
िव�ालयबाट �वेिशका परी�ा उ�ीण� गरकेा िवप�न 
समदुाय तथा �यि�लाई आर�ण गरी सो �ितशतलाई 
सत�ितशत कायम गरी आिथ�क वा सामािजक�पमा 
िवप�नका लािग २५%, मिहलाका लािग ३३%, 
अपाङ्गता भएका �यि�का लािग २%, जनजाितका 
लािग २७%, दिलतका लािग छुट् याइएको ९%,  
िपछिडएको दगु�म �े�को �यि�को लािग ४% ,  छुट् याई 
�यसमा पिन आिथ�क तथा सामािजक �पमा िवप�नका 
लािग छुट् याएको २५% म�ये मधेसीका लािग २०%, 
मिु�लम समदुायका लािग २% छा�विृ�को लािग 

िसट सं�या िनधा�रण गन� कानूनी �ावधान रहेको छ । 
उ� कानूनी �ावधानको आधारमा िश�ा म��ालयले 
छा�विृ�को लािग मिहला, आिदवासी, जनजाित, 
मधेसी र मिु�लम समदुाय समावेश ह�ने गरी समावेशी 
िस�ा�तअनसुार छा�विृ� �दान गद� आएको छ । उ� 
कानूनी �ावधानअनसुार नै पाटन �वा��य िव�ान 
�ित�ानले समावेशीतफ�  छा�विृ�मा िसट सं�या 
िनधा�रण गरकेो छ । �रट नं. ०६७-WS-००७० को 
ने.का.प.  २०६९ को िन.नं. ८७८१, को रामबाब ु
पाठक िव�� मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको 
उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनमा नेपाल सरकारलाई 
�ा� ह�ने छा�विृ�को ४५% कमजोर वा िपछिडएको 
वग�लाई आरि�त भएको देिखएको र बाकँ� ५५% 
�मतामा �ित�पधा�बाट नै छनौट भएको दिेखदँा स�म 
वग�को लािग छा�विृ� माग� नै अव�� भएको भ�ने 
नदिेखने भनी िमित २०६८।८।२२ मा यस अदालतबाट 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिख�छ । �य�तैगरी 
सवंत् २०६६ सालको �रट नं. ०६६-WO-०५५७, 
िनण�य नं. ८५२७, को  रािधका िगरी िव�� �ी लोक 
सेवा आयोगसमेतको उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट 
िनवेदनमा िमित २०६७।९।१३ मा यस अदालतबाट 
कानूनी �र�ताको ि�थित कायम राखी राखेमा 
सिंवधानले सामािजक �यायको �यव�था गरकेो भए 
पिन यथाथ�मा कानूनी �र�ताको फाइदा लि�त वग�ले 
पाउनकुो स�ा अ�य वग�ले पाउन स�ने र लि�त वग� वा 
समदुायले लाभ हािसल गन� नस�ने (�करण नं.९ मा) 
भ�ने उ�लेख गद� कानून िनमा�ण गरी आयोग बनाउन 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी गरकेो 
पिन देिख�छ । य�तै िनलमकुमार यादवसमेत िव�� 
नेपाल ब�क िलिमटेड �धान काया�लयसमेत भएको 
ने.का.प. २०६८, िन.नं. ८६९८ मा रा�यको कुनै पिन 
िनकायले कुनै �ािविधक आिथ�क, �यव�थापक�य वा 
अ�य बहानामा संिवधानको उ�े�यअन�ुप समावेशी 
िस�ा�तका आधारमा सहभागी ह�न पाउने हकको 
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काया��वयन गनु�पन� कत��य र दािय�व िनवा�ह गन�मा 
लामो समयस�म अनदेखा वा बेवा�ता गनु�  मनािसब र 
तक� सङ्गत ह�न नस�ने, (�करण नं. ५) भनी �या�या 
गरकेो छ । यी सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह�बाट कानून बनाई समावेशीमा सिुनि�चत 
गन�पन� दािय�व रा�यलाई सिु�पएको छ । हाल नया ँ
संिवधान जारी भएको प�र�े�यमा जहा ँसमावेशीताको 
ल�य नै रा�यले िलएको छ, त�कालै सोतफ�  सरकारको 
�यान जान ुआव�यक देिख�छ ।

८. रा�यको मूल �वाहमा आउन नसक� 
रा�यबाट उपल�ध साधन, �ोत र पह�चँमा �ितिनिध�व 
ह�न नसक� बिह�करण (Exclusion) मा परकेा 
वग�लाई रा�यको मूल �वाहमा समावेश (Inclusion) 
गन�को लािग �य�ता प�को साधन, �ोत, र अवसरमा 
पह�चँ र �ितिनिध�वको सिुनि�चतता ह�न अप�रहाय� 
ह��छ । �यसका लािग िनि�चत वग� वा समदुायको 
लािग फरकफरक उपायह� अवल�बन गरी, िश�ा, 
�वा��य, रोजगारीलगायतका अवसरह�मा उिचत 
�ितिनिध�व गराउन ुपन� ह��छ । यसका लािग िवगतदेिख 
अपनाइएका आर�ण, सकारा�मक िवभेद उपय�ु 
वातावरण �यव�थापनलगायतका िविवध उपायह�ले 
केही हदस�म म�त प�ुयाएको देिख�छ । जसको 
फल�व�प राजनीितमा, िनजामती सेवा, तथा रा�यका 
िविभ�न संवैधािनक अङ्गह�मा मिहला, आिदवासी, 
दिलत, जनजाित, मधेसी, मिु�लम, अपाङ्गता 
भएकालगायतका वग�को �ितिनिध�व बढ्दै गएको छ । 
य�तो �यव�थाको �पा�तरण िश�ा तथा उ�च िश�ा र 
�ािविधक िश�ाह�मा पिन गनु�पन� ह��छ । समानपुाितक 
समावेशी र सहभािगतामूलक िस�ा�तका आधारमा 
समतामूलक समाजको िनमा�ण रा�यको ल�य रहेको 
छ । यसको िनिम� अवसर र फाइदाह� (Benefits) को 
समान र उिचत िवतरणको आव�यकता छ । रा�यको 
हरके सरंचनामा सहभािगताको सुिनि�चतताको 
िनिम� िश�ा �वेश�ार हो । स�वृ� नेपालको लािग 

िश�ामा िवशेष अवसर �दान गन�, सामािजक र 
आिथ�क�पमा पछािड परकेो वग�लाई िवशेष अवसर 
िदई �यि��व िवकास गराउने दािय�व रा�यको हो ।

९. उ�च िश�ामा सबैको पह�चँको 
सुिनि�चतताको िनिम� आिथ�क सहयोग 
(Financial support) मा मा� समावेशीताको 
सुिनि�चतता नभई भना� नीितमा नै समावेशीताको 
सुिनि�चतता गन� आव�यक छ । अ�यथा िश�ा वा 
उ�च िश�ा, �ािविधक िश�ा आिथ�क र सामािजक 
�पले स�प�न �यि� वा वग�मा मा� सीिमत 
ह�न स�दछ । भना�मा िविवधता (Diversity) को 
स�बोधन हा�ो ज�तो बह�पिहचान भएको समाजमा 
(plural society) अप�रहाय� देिख�छ । िवशेषगरी 
जहा ँसामािजक, आिथ�क र भौगोिलक कारणले केही 
वग�ह� पछािड रहेका छन् �यसमा त यो अित ज�री 
ह��छ । तर िविवधताको सिुनि�तताको अथ� यो�यता 
(merit) सगँ स�झौता गन� नभई केही िवशेष उपाय 
अवल�बन गद� फरक समूहह�बीच �ित�पधा� गराउँदै 
उनीह�को �मता िवकास गराउन े हो । समानसगँ 
असमानको �ित�पधा�भ�दा पिन असमानबीच 
असमानको �ित�पधा�को साथ िविवधतासिहतको 
समावेशीताको सिुनि�चतता आजको आव�यकता हो । 
िन�चय पिन य�तो �यव�था अ�पकालीन �कृितको हो, 
िहजोदेिख रा�यको मूल �वाहमा नसमेिटएको वग� वा 
समदुायको पह�चँको, सिुनि�चतताको लािग यो त�काल 
ग�रने आव�यक उपाय हो । यो अन�तकालस�म 
�थायी�पले रहने �यव�था होइन । उ�च िश�ामा 
समावेशीताको सिुनि�चतता एउटा य�तो �ि�या हो 
जसले उ�च िश�ामा पह�चँको सिुनि�चततामा रहेको 
अवरोधह�को पिहचान र सधुारको काम गद�छ । यसले 
िविवधताको उपि�थित, सहभािगता तथा उपलि�धको 
सिुनि�चतता गन� स�दछ । आव�यक यो�यता भएका 
�यि�ह� जो अस�तिुलत सरंचनामा छन् ितनीह�लाई 
�ित�पधा�को अवसर िदई उ�च िश�ा, �ािविधक 
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िश�ामा सहभािगताको सिुनि�चतताको बाटो िद�छ । 
१०. उपयु�� प�र�े�यमा िनवेदकह�को 

मागको िवषयमा िवचार गदा� य�िप िनवेदकह�ले िमित 
२०६९।५।१८ को सूचनाबमोिजम गन� लािगएको सो 
सालको भना�लाई रोक� पाउ ँभनी उ�लेख गरकेोमा सो 
परी�ा स�प�न भई िव�ाथ�ह� भना� भई पठन पाठन 
भइरहेकोले अब यितका समयपिछ आएर अ�यनरत 
िव�ाथ�ह�को कुनै ग�तीबेगर उनीह�लाई सनुवुाइको 
अवसर �दान नगरी र �प� कानून उ�लङ्घन भएको 
भ�ने अव�थासमेत नह�दँा �ितषेध र उ��ेषणको आदेश 
जारी गन� पन� औिच�य देिखएन । तसथ� सोतफ� को 
िजिकर प�ुदनै प�रणामतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने  
ठहछ�  ।

११. तर नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ अ�तग�त दता�  भएको भए पिन हाल नेपालको 
संिवधान जारी भइसकेको अव�था छ । नया ँसिंवधान 
समावेशीता र नाग�रकका मौिलक हकको संर�णको 
िवषयमा िनकै अ�गामी र �गितशील दिेख�छ । अ�त�रम 
संिवधानले उ�लेख गरकेो �यव�थाभ�दा हालको 
संिवधानले उ�लेख गरकेो संर�णको दायरा �यापक 
छ । संिवधानको १८(३) मा “रा�यले नाग�रकह�का 
बीच उ�पि� धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग आिथ�क 
अव�था, भाषा, �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य 
कुनै आधारमा भेदभाव गन� छैन । तर सामािजक 
वा सा�कृितक �ि�टले िपछिडएका मिहला, दिलत 
आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था� 
मिु�लम, उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, अ�पस�ंयक, 
िसमा�तीकृत, िकसान, �िमक, युवा, बालबािलका, 
जे�ठ नाग�रक, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पस�ंयक, 
अपाङ्गता भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, 
अश� वा असहाय, िपछिडएको ��े र आिथ�क�पले 
िवप�न खस आय�लगायत नाग�रकको सरं�ण, 
सश��करण वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम 
िवशेष �यव�था गन� रोक लगाएको मािनने छैन” 

भ�ने �यव�था गरकेो दिेख�छ । संर�ण सश��करण 
र िवकासको आव�यकता भएका कोही पिन �यि� 
सिंवधानको संर�णबाट वि�चत नहोउन भ�ने यसको 
उ�े�य देिख�छ । संिवधानको यस �यव�थाको 
अित�र� धारा ३१(३) ले अपाङ्गता भएका र 
आिथ�क�पले िवप�न नाग�रकलाई कानूनबमोिजम 
िनःश�ुक उ�च िश�ाको हक �दान गरकेो, धारा 
३८(४) मा रा�यका सबै िनकायमा मिहलालाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा सहभागी 
ह�ने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो, �य�तै धारा 
४० (२) मा दिलत िव�ाथ�लाई �ाथिमकदेिख उ�च 
िश�ास�म कानूनबमोिजम छा�विृ�सिहत िनश�ुक 
िश�ाको �यव�था ग�रने छ । �ािविधक र �यावसाियक 
उ�च िश�ामा दिलतको लािग कानूनबमोिजम िवशेष 
�यव�था ग�रने छ भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �य�तै 
४२(१) ले पिन “सामािजक�पले पछािड परकेा 
मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, था�, अ�पस�ंयक, अपाङ्गता भएका 
�यि�, िसमा�तीकृत, मिु�लम, िपछडा वग�, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पस�ंयक, युवा, िकसान, �िमक, 
उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�को नाग�रक तथा 
आिथ�क�पले िवप�न खस आय�लाई समानुपाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यको िनकायमा 
सहभािगताको हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था तथा 
४२(२) ले आिथ�क�पले िवप�न तथा लोपो�मखु 
समदुायका नाग�रकको संर�ण, उ�थान, सश��करण 
र िवकासका लािग िश�ा, �वा��य, आवास, रोजगारी, 
खाधा�न र सामािजक सरु�ामा िवशेष अवसर तथा लाभ 
पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था दिेख�छ र धारा ४७ मा 
आव�यकताअनसुार रा�यले संिवधान �ार�भ भएको 
३ वष�िभ� कानूनी �यव�था गन�छ भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । सिंवधानको यी �ावधानह�को काया��वयन 
आव�यक अप�रहाय� देिखएको स�दभ�मा ि�भुवन 
िव�विव�ालय तथा िव.पी. कोइराला �वा��य 
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िव�ान �ित�ठान सरकारको अनुदानमा स�चालन 
ह�ने �ित�ान भएकोले छा�वृि� ऐन, २०२१ र 
छा�वृि� िनयमावली, २०६० मा सिंवधानअनु�प 
प�रमाज�न र मानकह�को िनधा�रणसमते आव�यक 
देिख�छ । तसथ� छा�वृि� �दानस�ब�धी िनयम 
बनाउनु पन� र भना�मा आव�यक �यूनतम यो�यतासगँ 
स�झौता नगरी िविवधता (Diversity) को 
सुिनि�चतता गन� त�काल आव�यक मापद�डसमते 
तयार गरी त�प�चात ् अबको भना�मा उ� 
िव�विव�ालयह� अ�तग�तका अ�ययन स�ंथान 
र �या�पसह� एवं शैि�क काय��मह�मा जुनजुन 
वग� र समहूबाट नेपाली िव�ाथ�ह� भना� ग�रन ेहो 
सो सबैमा समानपुाितक समावेशीता कायम गन�को 
लािग कानून िनमा�ण र काया��वयन गन� एव ंिव�ाथ� 
भना� िलन ेदािय�व भएका िवप�ीह�का नाउँमा सो 
काय�ह� गन� गराउन िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रएको छ । सरोकारवाला िवप�ीह�लाई ��ततु 
आदेशको जानकारी गराई िनयमानसुार गनू� । ��ततु 
िनवेदनको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
फैसला िमित : २०७४।१०।११

०७२-CR-००२४

म�ुाः- िजउ मा�ने बे�ने

पनुरावेदक / �ितवादी : कैलाली िज�ला बिलया 
गा.िव.स. वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार 
काया�लय कैलालीमा थुनामा बसेक� वष� ५० 
क� �ानदुवेी राना

िव��
िवप�ी / वादी : �ीमती िवमली वदेनीको जाहेरीले 

त�कालीन �ी ५ को सरकार

 § मािनस बेचिबखन गन�, इ�छािवपरीत 
जबरज�ती यौन काय�मा सलं�न गराउने 
तथा वे�यावृि� गन� बा�य पान� काय�ले 
मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउन मानव 
अिधकारमा समते आघात पु�दछ । स�य 
समाजमा मािनस बेचिबखन गन� काय� 
मानवता िव��कै घृिणत काय� मािनने ।

 § मािनस बेचिबखन गन� काय� आपरािधक 
काय� हो र मािनस िब��प�ात ् वे�यावृि� 
गन� बा�य पानु� झन ्जघ�य अपराध ह�न े। 

 § िजउ मा�ने बे�न े काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४ तथा ४ (ग) ले �वा�नी 
मािनसलाई कुनै पिन िकिसमबाट बेचिबखन 
गन� र वे�यावृि�मा लगाउन नपाउने गरी 
िनषेध गरकेो छ । उ� कानूनी �ावधानले 

�नण�य नं. ९९४३

&
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�वा�नी मािनसलाई बेचिबखन गरमेा वा 
वे�यावृि�मा लगाएमा कसुर ह�ने �प� 
उ�लेख गरकेो देिखँदा िविधले शािसत 
मलुुकमा य�ता घृिणत तथा अमानवीय 
दू�काय�ह� ��य ह�न नस�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ा �ी िकरण कुमारी ग�ुा

िवप�ी / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 

२०४३

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
 मा. िज�ला �या. �ी नारायण�साद िधताल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
 माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
 माननीय �यायाधीश �ी नरबहादरु शाही

फैसला
�या. �काशमान िसहं राउत : �याय 

�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम 
यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छः-

िमित २०५५।०४।१२ गते म तथा मेरी साथी 
राज ु वदेनी आ�नो दाजकुो घर जाने िसलिसलामा 
िथ� रानाको घरमा बास बसेका र ऐ. १३ गते िनज 
िथ� राना, �ानदुेवी राना र कोिकला वदेनीले हामी 
दईु जनालाई धनगढी िफ�म हेन� जाउ ँभनी लगेकोमा 
िनजह�ले धनगढीबाट हा�ा इ�िम� ब�बैमा छन् 
घ�ुन जाउ ँ भनी �लोभनमा पारी ललाई फकाई म 
जाहेरवाली तथा मेरी साथी राज ु वदेनीलाई ब�बै 

कमाटीपरुको वे�यालयमा प�ुयाई भा� ५०,०००।- का 
दरले िब�� गरकेा ह�न् । वे�या गरकेो सहन गन� नसक� 
१० मिहनापिछ म भा�न सफल भएक� र मेरो साथी 
राज ु बदनेी सोही वे�यालयमा भएक�ले उि�लिखत 
मािनसह� मािथ कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी । 

िथ� राना, �ानदुेवी राना, र कोिकला 
वदेनीले मलाई र मेरो साथी राज ु वदेनीलाई भारत 
ब�बैको कमाटीपरुमा लगी भा.�. ५०,०००।- का 
दरले िब�� गरकेा र वे�यालयक� मािलकनी राधाले 
हा�ो इ�छा िव�� वे�याविृ�मा जबरज�ती लगाएक� 
र म वे�याविृ� काय�बाट भा�न सफल भएक� र पीिडत 
साथी राज ुवदनेी हालस�म पिन सोही वे�यालयमा छन् 
भ�ने पीिडत िबमली वदेनीले गरकेो बयान कागज । 

मेरी बिहनी �वाइ ँ तथा छोराह� समेत 
ब�बैमा नोकरी गन� भएकोले बिहनी कोिकला िबरामी 
भई िनजलाई औषधी उपचार गराउन २०५५।०४।१२ 
गते जाहेरवाली िवमली, िनजको आमा र राज ु वदेनी 
मेरो घरमा आई हामीसगँ ब�बै घ�ुन जाने भनेकाले 
२०५५।०२।१३ गते िथ� राना, बिहनी कोिकला 
वदेनी, िबमली वदनेी र राज ु वदनेीसमेत भारतको 
ब�बैमा पगुी छोरी �वाइहँ� सेते वादीको कोठामा 
ब�य� । �यसपिछ छोरा िथ�बहादरु र �वाइसँिहतले 
िनजह� दवैुलाई एउटा गे� हाउसमा �ितमिहना 
�.५,०००।- तलब िदने गरी नोकरी �यव�था गरकेो 
कुरा भनेका िथए भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
�ानदेुवी रानाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान । 

म र छोरी औषधी उपचार गन� भारतको ब�बै 
जाने बेलामा �ानदुवेी राना, िथ� राना जाने िनि�त 
भइसकेपिछ जाहेरवाली िवमली वदेनी, िनजक� आमा 
र राज ुवदनेीलाई �ानदुवेी रानाको घरमा आई िनज 
िवमलीक� आमा �यही ँ िददीकै घरमा ब�ने र िवमली 
वदेनी र राज ुवदेनी हामीसगँ ब�बै जाने स�लाह गरी 
ब�बै गय� । जाने खच� िनजसगँ नभएकाले हामीले 
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हालेका ह�, ब�बै पगेुपिछ बिहनी �वाइ ँसेते वादी र िथ� 
रानाले िनजह�लाई एउटा गे� हाउसमा प�ुषह�सगँ 
यौन स�पक�  गन� र सोबापत मािसक �.५,०००।- का 
दरले तलब िलने गरी िनज िवमली र राजलुाई नोकरी 
लगाई िदएका र हालस�म नोकरी गद� िथए, भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी कोिकला वदेनीको अिधकार�ा� 
अिधकारीमा गरकेो बयान कागज । 

िमित २०५५।०४।१२ गते िवमली वदेनी र 
िनजक� आमा राज ुघ�ुन भलका बजारमा �ान ु राना 
मगरको घरमा आएका र सोही १३ गते �ानदुेवी राना, 
कोिकला वदेनी र िथ� राना औषधी उपचारको लािग 
भारत ब�बैमा जाने तयारी भएको ह�दँा िवमलीले म पिन 
ब�बै जा�छु भनी ब�बै गई सेते वादीको डेरामा ब�य� 
�यहा ँ पगेुपिछ मेरो �ेमवाला केटा नभेटाएपिछ मलाई 
काममा लगाई िदन ुभनेक�ले सेते वादी र िथ� रानाले 
एउटा गे� हाउसमा मािसक �.५,०००।- मा काममा 
लगाई िददँा १ मिहनास�म यौन स�पक�  रा�ने काम 
गदा� होटल मािलकले खाना र लगुा मा� िदएको र मेरो 
पूरानो �ेमी िजते��सगँ भेट भएकोले िनजसगँ गएक� 
ह�,ँ हामीलाई �.५०,०००।- मा िब�� गरकेो होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत राज ुवदेनीको बयान । 

म ब�बैमा वाचमेनको काम गद�थ� । गे� हाउस 
घ�ुन जादँा मैले िचनेक� र पिहला पिन �ेम बसेक� राज ु
वदेनीलाई दखेी िचनीसकेपिछ िववाह गर� भनेकोमा 
िनजले गे� हाउस छाडी मसगँ िववाह गरके� ह�न िनजको 
लो�ने लाल वादी पिन �यही ँनै िथयो । िनजह� िब�� 
भएका होइनन्, भ�नेसमेत �यहोराको िजते�� वादीको 
कागज । 

िमित २०५५।४।१२ गते मेरी छोरी िवमली 
वदेनी तथा राज ुवदेनी र म ितनै जना �ानदेुवी रानाको 
घरमा आएर भोिलप�ट िनजह� धनगढी घ�ुन जाउ ँ
भनी हामीलाई ललाई फकाई �याएका र पिछ िविभ�न 
�लोभन िदई ब�बै लगी भा.�. ५०,०००।- का दरले 
वे�यालयमा िब�� गरकेो हो, म १० मिहनापिछ भा�न 
सफल भएक� ह�,ँ भनी छोरी िवमलीले भनेक� िथइन् 
भ�नेसमेत �यहोराको पदमी भ�ने सीमा वदेनीको 

कागज । 
िमित २०५५।०४।१३ गते �ानदुेवी 

राना, िथ� राना र कोिकला वदेनीसगँ जाहेरवाली 
िवमली वदेनी र राज ु वदेनी आ�नो खशुीका साथ 
भारतको ब�बै गएका ह�न् िनजह� गे�हाउसमा नोकरी 
गद�छन् । नोकरी सेते वादीले लगाई िदएको हो भ�ने 
कुरा सनुी थाहा पाएको हौ, भ�नेसमेत �यहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�को भनाइ । 

�ान ु रानासमेतसगँ स�लाह गरी ब�बै घ�ुन 
गएको र होटलमा काम गरकेो हो, िब�� गरजे�तो 
ला�दैन भ�ने पीिडतम�ये राजदुवेी वदेनीको बयान, 
िवमली र राजसुगँ ब�बैमा भेट भयो, ितनीह�ले मािसक 
�.५,०००।- तलब िलने गरी गे�हाउसमा वे�याविृ� 
गरकेा रहेछन् भ�ने िजते�� वादीको कागजलगायतका 
सकंिलत आधार �माणबाट पीिडत िवमली वदेनी 
र राज ु वदेनीलाई धनगढी घ�ुन जाउ ँ भनी फकाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले भारति�थत ब�बै कोठीमा 
लगी नोकरी गन� भनी झ�ुयाई मािसक �.५,०००।– 
पाउने भनी वे�याविृ�को काममा लगाएकाले �ितवादी 
िथ� बहादरु राना मगर, �ान ुराना, कोिकला नेपाली 
र सेते वादीसमेतले िजउ मा�ने बे�ने काय� िनय��ण 
ऐन, २०४३ को दफा ४(ग) बमोिजम कसरु अपराध 
गरकेो देिखदँा िनजह�लाई ऐनको दफा ८(३) अनसुार 
सजायको मागदाबी िलइएको अिभयोग प� । 

मेरो छोरा ब�बैमा नोकरी गरी ब�ने भएकाले 
उपचार गराउन ब�बै जान ला�दा �ितवादीम�येक� 
कोिकला वदेनीले मैले पिन उपचार गराउन ुछ, म पिन 
जा�छु भनेक�ले ह��छ सगैँ जाउ ँभ�दा िवमली वदेनी र 
राज ुवदेनीले हामी पिन तपाइसँगैँ जा�छौ भ�दा हामीले 
िनजह�लाई सगैँ साथ लैजान नखो�दा िवमली 
वदेनीको आमाले लैजाउ छोरीह� घमेुर आउछँन् 
भनेक�ले ह��छ भनी ब�बैस�म लगी िदएका ह�, हामी 
ब�बैमा उपचार गराएर फिक� दँा िवमली र राजलुाई घर 
जाने हैनौ भ�दा हामीह� अिहले घर जादँैनौ, ितहारमा 
मा� आउछँ� भनेकाले छोडेर आएका ह�, िवमलीको 
लो�ने गएर िवमलीलाई चै�मा घर �याए राजलेु राजापरु 
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घर भई भारतमा नोकरी गरी ब�ने िजतेन बहादरुसगँ 
िववाह गरके� ह�न, हामीले जाहेरवालीह�लाई िब�� 
गरकेा होइन� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ानदेुवी 
रानाले अदालतमा गरकेो बयान । 

म पेटको अ�सरको िबमारी भएकोले औषधी 
उपचार गराउने उ�े�यले भारतमा िददी िभनाजसुमेत 
भएकाले �ानदेुवीसगँ ब�बै गएक� ह�,ँ राज ु वदनेी र 
िवमली वदेनी मेरी बिहनी नाताका मािनस भएकाले 
िनजह�क� आमाले राज ु र िवमलीलाई ब�बैमा लगी 
देउ भनेक�ले हामीसगँ िनजह� ब�बै गएक� ह�न् । हामी 
उपचार गराएर घर फिक� न ला�दा िनजह�लाई घर जाउ ँ
भ�दा िनजह�ले तपाइहँ� जानहुोस् हामी दश�, ितहार 
मा�न आउलँा भनेक�ले उनीह�लाई ब�बैमा नै छोडेर 
हामी घर आएका ह�, हामीले कसैलाई िब�� िवतरण 
गरकेो छैन� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी कोिकला 
वदेनीले अदालतमा गरकेो बयान । 

२०५५।०४।१६ गते �ितवादी �ानदेुवी राना 
मेरो घर पसल धनगढीमा आएका िथए, िनजका साथमा 
मैले त�काल निचनेका कोिकला, जाहेरवाली िवमली र 
राज ुवदेनी साथमा िथए, मैले �ानदुवेीलाई तपाइहँ� 
कहा ँ जान ला�नभुयो भ�दा औषधी उपचारको लािग 
ब�बै जान आएको ह�,ँ कोिकला पिन साथै छ, िवमली 
र राजकुो ब�बैमा सेते वादी भ�ने दाज ु छ �यसलाई 
भेट्न जा�छु भनी भनेकाले साथै लागी आएका ह�न् 
भनी भनेको िथए, ितनीह�लाई �ानदुवेीसमेतले 
भारतमा लगेर िब�� गरकेो हैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीका सा�ी रामदास चौधरीको बकप� । 

�ितवादीह� िथरबहादरु राना मगर र सेते 
वादीको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम मलुतबी राखी 
िदने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� �ानदुेवी तथा कोिकला 
वदेनीलाई जनही १२ (बा�) वष� कैद ह�ने ठह�याएको 
कैलाली िज�ला अदालतको फैसला ।

वादी दाबी पिु� नभएको अव�थामा जीउ 
मा�ने बे�ने (िनय��ण) ऐन, २०४३ बमोिजम 
�ितवादीले िनद�िषताको �माण प�ुयाउन पन� अव�था 
होइन । साथै �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 

जनु प�ले जनु कुराको िजिकर िल�छ सो कुरा सोही 
प�ले नै पिु� गनु�  पन� भएकाले ��ततु घटनाको �माण 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा िमिसल संल�न कागज 
�माणको �याियक मू�याङ्कन नै नगरी भएको फैसला 
बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �ानदेुवी रानाको पनुरावेदन प� ।

यसमा स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५९।०२।०४ मा भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन�स�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.वं. २०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लय, िदपायललाई सूचना 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको आदेश ।

�ितवादीह�लाई जनही १२(बा�) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको कैलाली िज�ला अदालतले 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
फैसला ।

अनसु�धान र अदालत दवैु ठाउमँा इ�कारी 
रही सा�ीले हा�ो इ�कारी बयानलाई समथ�न गरी गरकेो 
बकप� तथा पीिडत भिनएक� जाहेरवाली तथा अक� 
पीिडत भिनएक� राज ु वदेनीको कथन एकआपसमा 
बािझएको अव�थामा स�पूण� कागज �माणको �याियक 
ढंगबाट �या�या िव�ेषण नगरी, �याियक मू�याङ्कन 
नगरी भए गरकेो फैसला बदर गरी �याय िन�पण 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ानदुेवी 
रानाको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको 
स�ु तथा रकेड� िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक 
�ितवादी �ानदुेवी रानाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
वैतिनक अिधव�ा �ी िकरण कुमारी ग�ुाले पीिडत 
भिनएक� राजदुेवीले नोकरी गन� भनी आफूखसुी गएको 
भनेसमेतबाट �ितवादी �ानदेुवी राना िनद�ष भएको 
पिु� भएको ह�दँा स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको फैसला उ�टी गरी आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउ ँ भनी गनु�भएको बहससमेत 
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सिुनयो ।
अब, कैलाली िज�ला अदालतबाट वादी 

दाबीबमोिजम कसरु ठह�याई भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको फैसला िमलेको छ 
छैन ? र �ितवादी �ानदेुवी रानाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुनस�छ स�दनै ? भनी िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवमली वदेनी 
तथा राज ु वदेनी दाजकुो घरमा जान भनी िहडेँका र 
रात परकेोले �ितवादीम�येका िथर बहादरुको घरमा 
बास बसेका, िथरबहादरु आ�नो आमालाई औषधी 
उपचार गराउने िसलिसलामा ब�बै लैजाने कुरा च�दा 
यी दवुै पीिडतलाई पिन ब�बै घ�ुन जाने भनी �लोभन 
देखाएको कारणबाट ब�बै लगी िब�� गरी वे�याविृ�मा 
लगाएको भ�ने पीिडत िवमली वदेनीको िकटानी 
जाहेरीबाट उठान भएको ��तुत म�ुामा �ितवादीह� 
िथरबहादरु राना मगर, �ानदुेवी राना, कोिकला नेपाली 
र सेते वादीसमेतले िजउ मा�ने बे�ने काय� िनय��ण 
ऐन, २०४३ को दफा ४ को (ग) बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो देिखदँा िनजह�लाई सोही ऐनको 
दफा ८(३) अनसुार सजाय मागदाबीसिहतको 
अिभयोग रहेकोमा स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� �ानदेुवी राना र कोिकला नेपालीलाई 
कसरुदार ठह�याई जनही १२ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएउपर �ितवादी �ानदुवेी रानाको पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालत, िदपायलले कैलाली िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो र सो फैसलाउपर 
�ितवादी �ानदुवेी रानाको यस अदालतमा ��ततु 
पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

३. �ितवादी �ानदुेवी राना आफू बेकसरु 
रहेको िजिकरतफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादीउपर पीिडत 
िवमली वदेनीको िकटानी जाहेरी परकेो र उ� िकटानी 
जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी िनज जाहेरवालीले यी 
�ितवादीसमेतले घ�ुन जाने �लोभन दखेाई कैलालीको 
धनगढी ह�दैँ ब�बै प�ुयाई वे�यालयमा लगी यो होटल 
हो, यहा ँभाडा वत�न मा�न ुपछ� , मािसक �.५,०००।– 
तलब पाउछँ भनी छोडेर गएको र पिछ घर मािलकले 

ितमीह�लाई �.५०,०००/- (पचास हजार) मा बेची 
गएका ह�न् भनी जबरज�ती कुटिपट गरी वे�याविृ� 
गन� बा�य बनाएको भनी पीिडत िवमली वदेनीले 
बयान कागज गरेको देिख�छ । यी �ितवादी �ानदुेवी 
राना �वयम् ले पिन पीिडत िवमली वदेनी आफूसगैँ 
धनगढी ह�दैँ ब�बैस�म गएको र सेते वादीले गे�हाउसमा 
यौनध�दा गन� काम लगाएको हो भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ भने अदालतमा 
समेत पीिडतह� आफूह�सगैँ साथमा लािग ब�बै 
गएको हो भनी यी �ितवादीले उ�लेख गरकेो देिख�छ 
अका�तफ�  राज ुवदेनीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान कागज गदा� आफू पीिडतह�लाइ िब�� गरकेो 
नभनेपिन परप�ुषसगँ यौन स�ब�ध रा�ने काममा 
लगाएको हो भनी उ�लेख ग�रिदएबाट पीिडत िवमली 
वदेनी र राज ुवदेनी यी �ितवादीसमेतको सगँसाथमा 
ब�बैस�म गएको र गे�हाउसमा नोकरी पाएको भ�ने 
उ�लेख गरी यी दईु पीिडत िकशोरीह�को बारमेा सोध 
खोज नगरी यी �ितवादी �ानदुवेी राना फक� आएको 
देिखयो ।

४. पीिडतह�लाई यी �ितवादी �ानदुेवी 
रानासमेतले आ�नै खच�मा घ�ुन जाने बहाना बनाई 
�लेाभनमा पारी पीिडतलाई धनगढी ह�दँै ब�बै प�ुयाई 
िनजह�का आ�ना निजकका मािनसह�को िज�मा 
लगाउनकुो स�ा सेते वादीको िज�मा लगाई सेते वादीले 
पीिडतलाई होटल हो भनी राखी झ�ुयानमा पारी 
मािसक �.५,०००।– तलब आउने नोकरी हो भनी 
यी �ितवादीसमेतको िमलेमतो र योजनामा पीिडत 
िवमली वदेनीलाई िब�� गरी जबरज�ती यौनकाय�मा 
सलं�न गराएको देिखयो । मािनस बेचिबखन गन�, 
इ�छािवपरीत जबरज�ती यौन काय�मा संल�न गराउने 
तथा वे�याविृ� गन� बा�य पान� काय�ले मािनसको 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउन मानव अिधकारमा 
समेत आघात प�ुदछ । स�य समाजमा मािनस 
बेचिबखन गन� काय� मानवता िव��कै घिृणत काय� 
मािन�छ । मािनस बेचिबखन गन� काय� आपरािधक काय� 
हो र मािनस िब��प�ात् वे�याविृ� गन� बा�य पानु�  झन् 
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जघ�य अपराध हो । िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐन, २०४३ को दफा ४ तथा ४ (ग) ले �वा�नी 
मािनसलाई कुनै पिन िकिसमबाट बेचिबखन गन� र 
वे�याविृ�मा लगाउन नपाउने गरी िनषेध गरकेो छ । 
उ� कानूनी �ावधानले �वा�नी मािनसलाई बेचिबखन 
गरमेा वा वे�याविृ�मा लगाएमा कसरु ह�ने �प� उ�लेख 
गरकेो देिखदँा िविधले शािसत मलुकुमा य�ता घिृणत 
तथा अमानवीय द�ुकाय�ह� ��य ह�न स�दैनन् । 
जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ७(१) ले “कुनै �वा�नी मािनसलाई िनजको 
अिभभावक वा निजकको नातेदारबाहेक अ�य कसैले 
िवदशे लैजाने लागेकोमा बेचिबखन गन� वा वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�े�यले लगेको हो भ�ने उजरु परमेा �य�तो 
उ�े�यले लगेको होइन भ�ने कुराको �माण अिभय�ुले 
प�ुयाउन ुपन� छ" भ�ने �यव�था गरकेो  पाइ�छ । उ� 
�यव�थाअनसुार िनज �ितवादी �ानदेुवी रानाले उ� 
कसरु अपराध गरकेो होइन भनी दाबी िलएपिछ सो 
कसरुमा आ�नो िनद�िषताको दाबी �मािणत गन� भार 
िनज �ितवादी �वयम् मा नै रह�छ । तर ��ततु म�ुामा 
संर�किवनाका यी दईु िकशोरीह�लाई ब�बैमा साथमा 
िलई जान,ु तत् प�ात् िनजह� रहने ब�ने सरुि�त 
बसोबास आिदको �याल नगनु� , आफूबाट छु��एपिछ 
कहा ँ के काम गद� छन् भ�नेितर सोधखोज गरकेो 
नदेिखनसुमेतबाट यी �ितवादी �ानदुवेी राना उ� 
कसरुमा संल�न रहेको देिखन आई िनज �ितवादीले 
आफूमािथ लागेको आरोपको ख�डन कुनै व�तिुन� 
ठोस सबतु �माणसमेत पेस गन�सकेको नदेिखएको र 
िमिसल संल�न �माणह�ले िनजले आरोिपत कसरु 

गरकेो प�्ुयाई ग�ररहेको अव�थामा यी पनुरावेदक 
�ितवादी िनद�ष रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

५. अतः िनज �ितवादीउपर पीिडतको 
िकटानी जाहेरी, सो जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी िनज 
जाहेरवालीको बयान कागज, राज ु वदेनीको बयान र 
�ितवादीह� �वयम् को बयानका साथै िमिसल सलं�न 
अ�य �माणह� समेतबाट िनज �ितवादीसमेत भई 
पीिडत िवमली वदनेीलाई झ�ुयानमा पारी ब�बै लगी 
बेची इ�छािवपरीत जबरज�ती यौन काय�मा लगाएको 
पिु� ह�न आई अिभयोग मागदाबीबमोिजम यी �ितवादीले 
िजउ मा�ने बे�ने काय� त�कालीन िजउ मा�ने बे�ने 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(ग) को कसरु 
गरकैे देिखदँा सोही ऐनको दफा ८(३) बमोिजम िनज 
�ितवादी �ानदुेवी रानालाई १२(बा�) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको स�ु कैलाली िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
िमित २०७१।१२।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी �ानदुवेी रानाको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: िगता �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभुम् ।


