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फोनफोन  नंनं. . ४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२४२५८१२२  EExxtt..२५१२५१११  ((स�पादनस�पादन)),,  २२११११११  ((छापाखानाछापाखाना)),,  २१३१२१३१  ((�ब�ब����))  
�या�सः�या�सः  ४२६२८७८४२६२८७८,,  पोपो..वव..नंनं. . २०४३८२०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

२०७२०७४४  वैशाखवैशाख न े

का 

प 
 
 
 
 

२ 

० 

७ 

४ 
 
 
 
 
 

वै 

शा 

ख 
 
 
 
 
 
 
 

अ 

� 
 
 
 

 

 
 
 

१ 



 
 
  

  
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  

स�पादकस�पादक  : : �ी �ी ठिग�� क�ेलठिग�� क�ेल  
  

�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�चार तथा स�पादन शाखामा काय�रस�पादन शाखामा 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 �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
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 : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

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

म�ुण शाखामा काय�रत 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 �ी िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�नतलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने�िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
काया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्काकाया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्का  

  
  
  

 
 
�कािशत स� �या : २५०० ��त 

  
  
  
  
  

�काशन�काशन ,,  स�ार तथा स�पादनस�ार तथा स�पादन  स�म�तस�म�त  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ई�र�साद ख�तवडाई�र�साद ख�तवडा,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  

माननीय �यायाधीश �ी माननीय �यायाधीश �ी अ�नलकुमार �स�हाअ�नलकुमार �स�हा,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  सद�यसद�य  

नायव महा�याया�धव�ा �ी नायव महा�याया�धव�ा �ी �करण पौडेल�करण पौडेल,,  ��त�न�ध��त�न�ध,,  महा�याया�धव�ाको काया�लय महा�याया�धव�ाको काया�लय   --  सद�यसद�य  

अ�धव�ा �ी खअ�धव�ा �ी ख�म�मबहादरु खातीबहादरु खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसो�सएसननेपाल बार एसो�सएसन      --  सद�यसद�य  

अ�धव�ा अ�धव�ा �ी �ी शैले�� दाहालशैले�� दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसो�सए�सएससनन    --  सद�यसद�य  

सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काल� पोखरेलभ�काल� पोखरेल, सव��च अदालत, सव��च अदालत                ––  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

 
नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७३... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७४, वैशाख, �न.नं.९७३८, प�ृ १ 

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

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

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

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७४, वैशाख – १, प�ृ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

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

  

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

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

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

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

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

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

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

  

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

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

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

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

डाउनलोड गन� स�कनेछ । डाउनलोड गन� स�कनेछ ।   
  

77]]uuffggff  
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िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

९७३८ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

अिनता 
िघिमरसेमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी ताथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

 कानूनी�पमा मु�ा हने� अिधकार�े� 
रहकेो अदालतमा िवचाराधीन मु�ाका 
प�ह� र �ितवादीलगायतले 
�वत���पमा मु�ामा पैरवी एव ं सा�ी 
�माणको परी�णमा सहभािगता राखी 
स�य त�यको उजागर गन� सिकने ह��छ । 
मु�ाको सुनुवाइमा स�बि�धत प�को 
�यायपूण� सहभािगताबाट �याियक 
�ि�यालाई िव�सनीय बनाउन ज�री 
ह��छ । तर यो वा �यो कारण देखाएर 
फौजदारी �याय �णालीकै समु�चा 
िवक�प खो�न पन� वा गन� �वृि� रा�नु 
�याय तथा कानूनस�मत नह�ने । 

१ 

2=  

९७३९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
दलबहादुर 
धामीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् क 
काया�लयसमेत 

 जबरज�ती करणीबाट पीिडत 
बालबािलकाको लािग छु�ै कानूनी 
�यव�था नभएकोले हाडनाता करणी 
पीिडत बालबािलका, िनजले ज�माउने 
स�तानको सरं�ण, भरण 
पोषणलगायतको ितनको िवशेष कानूनी 
�यव�था भएको नदेिखएको ह�दँा सम�या 
देिखएकोले �यसको लािग भइरहकेो 
बालबािलकास�ब�धी कानूनले फौजदारी 
कानूनी र अ�य कानूनले समेत स�बोधन 
गरकेो देिखँदैन । �यसको लािग पीिडत 
बालबािलकाको हक ितनीह�को 
आव�यकताअनुसारको सेवा नह�दँा 
ितनको कानूनी तथा सुर�ा�मक 
उपायह� गन� नेपाल सरकारको नाममा 
िनद�शा�मक आदेश जारी ह�ने ।  

१७ 



 

ii

3=  

९७४० 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा बाबुराम 
अया�लसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

 सकंटकालीन अव�था परी वा राि��य 
सुर�ाको कारणले खबर आदान �दानमा 
रोक लगाउनुपन� भएमा वा �य�तो खबर 
आदान�दान गन� िनकायमा वा �णालीमा 
िनय��ण गनु�पन� भएमा मा� �य�तो 
िनि�त �ि�याको अधीनमा रही अिधकार 
�योग  गन� सिक�छ, कल िडटेल �रपोट� र 
एस.एम.एस िलने र हने� िम�ने गन� 
सिकँदैन अपराध अनुस�धानको नाममा 
सिंकत �यि�को गितिविध हने� नाममा 
सबैको गितिविध र गोपनीयता उदाङ्गो 
बनाउनु पिन ह�दैँन । �यसकारण 
अनािधकृत�पमा िलइएको उ� कलफोन 
तथा एस.एम.एस. िडटेल सदैव सुर�ा 
िनकायले रािखरहनु अनुपयु� र 
गैरकानूनी देिखन आउने ।  

२५ 

4=  

९७४१ 
 

सयुं� 
 

परमादेश 

अिधव�ा 
पु�यिशला दवाडी 

िघिमरसेमेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 �यायमा पह�चँलाई सहज बनाउनका लािग 
रा�यले यथोिचत उपायह� अवल�बन 
गनु�पद�छ । �ार�भदेिख नै पीिडतले 
रा�यको रखेदेख र सरं�णको अनुभूित 
गन� वातावरणको िसज�ना ह�नुपद�छ 
बल�कार र तथा मानव बेचिबखनका 
कारण मानिसक, शारी�रक मनोवै�ािनक 
तथा भावना�मक चोट तथा पीडाबाट 
�मािणत रहन बा�य पीिडत मिहलाह� 
�याियक उपचारको लागी अ�सर ह�न 
रो�ने अ�य सामािजक तथा सां�कृितक 
कारणह� भए सोलाई पिन रो�नेतफ�  
ला�नुपन� ह��छ । साथै प�रवार तथा 
समाजमा मिहलाह�को कमजोर 
सामािजक तथा आिथ�क अव�था र 
पा�रवा�रक दबाबका कारण उजुरी गन� नै 
हतो�सािहत ग�रने अव�थालाई 
िन��सािहत ग�रनुपन� ।  

३७ 



 

iii

5=  

९७४२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

राधाकुमारी �वाली 
िव�� 

अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, 

टंगालसमेत 

 बोलप� �वीकृत गन� काय� करारीय 
�कृितको देवानी �ि�या हो । 
करारस�ब�धी कानून र �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�ने कारवाहीलाई 
�वाभािवक�पमा पूरा ह�न िदनुपन� ह��छ । 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा नह�दैँ 
साव�जिनक ख�रदस�ब�धी काय�को प� 
अथा�त् Employer ले कानूनबमोिजम 
िलने िनण�यको िववेकमा ह�त�ेप गन� 
खो�नु ह�दैँन । जसको जे अिधकार हो 
उसलाई आ�नो अिधकार �वत���पमा 
�योग गन� िदनुपछ� । अनुिचत ह�त�ेप 
ह��छ भने �य�तो काय� �वयम ् पिन 
अनुिचत ह�न जा�छ । जुन िनकायबाट 
बोलप�को कारवाही भइरहेको छ, उसले 
गन� िनण�य अ�ले पिन गन� वा गराउन 
खो�नु ह�दैँन । कानूनबमोिजम िनण�य 
नगरकेो र ��ाचार वा अ�य अपराधज�य 
काय� गरमेा सो ��मा केि��त रही िनण�य 
गनु�पन� ह��छ । के क�तो �यहोराको 
��ाचार वा अनुिचत लाभ िलई के क�तो 
काय� गरकेो भ�ने कुरामा केि��त नभई 
�शासिनक िववेकको �ित�थापन गन� 
िहसाबले औिच�यमा �वेश गरी अका�ले 
पुनरावलोकन गन� �यास गनु� नह�ने ।  

४८ 

6=  

९७४३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�ा.डा.अशोकर�न 
ब�ाचाय� 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

 कुनै �यि�को हकिहत िव�� िनण�य 
ग�र�छ भने �यसरी िनण�य गनु�पन� कारण 
आधार यथासमयमा जानकारी गराई 
�ितर�ाको मौका �दान ग�र�छ । िवकास 
सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन 
आदेश खारजे गदा� सुनुवाइको मौका 
िदनुपन� बा�या�मक �यव�था रहकेो 
देिखँदैन । साथै िवकास सिमित 
ऐनअ�तग�त गठन आदेश जारी गन� वा 

६१ 



 

iv

खारजे गन� काय�का�रणीको �वत�� 
अिधकार भएको ह�दँा यसमा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने देिखँदैन । 
��तुत िवषयमा िनवेदकलाई चार वष�को 
लािग िनयुि� िदएको भ�ने आधारमा मा�ै 
सिमित खारजे गदा� सफाइको मौका 
िदनुपन� िवषय पिन नह�ने । 

7=  

९७४४ 
 

सयुं� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

शा�ता दीि�त 
िव�� 

अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोगसमेत 

 अनुस�धान अिधकृतलाई आयोगलाई 
भएसरहको अिधकार ह�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�थाको अथ� �ारि�भक�पमा नै 
मनािसब आधार िवना थुनामा राखेर 
अनुस�धान गन� पाउने भ�ने होइन । 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र दफा 
१९(४) को अव�थाको िव�मानता भएको 
ि�थितमा मा� कुनै पिन �य�लाई 
अि�तम िवक�पको �पमा थुनामा राखी 
अनुस�धान तहिककात गन� सिकने 
देिख�छ । थुनामा राखी अनुस�धान 
तहिककात गनु�पदा�को अव�थामा समेत 
कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या नपुर् याई 
थुनामा रा�न निम�ने । 

६९ 

8=  

९७४५ 
 

सयुं� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

िहमालय भ� 
�धानाङ्ग 

िव�� 
कारागार काया�लय, 

न�खु, 
लिलतपुरसमेत 

 िनवेदक �ितवादी र वादी नेपाल सरकार 
भई मु�ा चली स�म अदालतले �माण 
बुझी कानूनबमोिजम भएको �याियक 
फैसलाले कैद तथा ज�रवाना भएको, 
कैदको अविध भु�ान भएको तथा यी 
िनवेदकले ज�रवाना लागेको रकम 
बुझाएमा थुनामु� ह�न स�ने अव�था 
देिख�छ । आफूले ितनु� बुझाउनु पन� 
ज�रवाना नबुझाई कैद बसी करोडौकँो 
ज�रवाना क�ा गन� बाटो रोजेका र हाल 
आएर वृ� रोगीको बहानामा िविभ�न 
सुिवधाको माग गद� फैसला काया��वयन 
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v

गन� �याियक िनकायलाई नै िवप�ी बनाई 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त ��तुत 
�रट दायर भएको यस प�र�े�यमा 
िनवेदकको माग �यायसङ्गत देिखन 
नआउने ।  

9=  

९७४६ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

तेजबहादुर था� 

 �ितवादीबाट पीिडतलाई के कित 
�ितपूित� भराई िदने भ�ने कुरा 
अदालतको jurisdiction भएपिन 
अिभयोगप�मा �ितपूित�समेतको माग गन� 
legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । 
एकाितर यसरी वादी नेपाल सरकारले 
�ितपूित�को माग गरकेो देिखँदैन भने 
अक�ितर �ितवादीको बयान हदेा� 
�ितवादीको आ�नो कुनै ज�गा जिमन, 
आय�ोत र घरबाससमेत केही नभई 
गाईव�तु चराउनेसमेतको काम गरी 
िवर�े�नगर नगरपािलका वडा न.ं ४ ि�थत 
अका�को घरमा बसेको देिख�छ । 
�ितवादीले आरोिपत कसुर गरकेो 
अव�थामा जबरज�ती करणीको महलको 
१० न.ं र १० (ग) न.ं को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतलाई मनािसब �ितपूित� भराउनु 
पन� हो । तर कुनै �कारको स�पि� र 
आय�ोतसमेत नभएको �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदने गरी 
फैसला गदा� �यो औिच�यपूण� र 
काया��वयनयो�य नह�ने । 

९४ 

10= 

९७४७ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

शैले�� �े� 

 अपराधीलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
अपराधीबाट समाजको सुर�ा गनु�, 
भिव�यमा �यस �कारका अपराध गन� 
उ�मुख �यि�लाई हतो�सािहत गराउनु, 
आफूले गरकेो अपराधको �ायि�त गराई 
िनजलाई सुधार गरी भोिल कानूनपरायण 
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vi

नाग�रक बनाई समाजमा पुन�था�िपत गनु� 
र पीिडत प�लाई सा��वना िदलाउनु हो । 
�यसैले अपराधको �कृित, वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थित पीिडत 
प�ले वारदातमा खेलेको भूिमका, पीडक 
अथा�त् कसुरदारले अपराध घटेपिछ 
खेलेको भूिमका र घटना�ित आफूले 
गरकेो �ायि�तसमेतलाई �ि�गत गरी 
अपराध र सजायमा स�तुलन ह�ने गरी 
सजाय िदइनु र ह�नुपन� । 

11= 

९७४८ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

गोवध�न साक� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वारदात सांयोिगक�पमा वा होस पुर् याई 
कुनै अ� काय� गदा� अक�मात ला�न गई 
भएको भए के काम सावधानीपूव�क गदा� 
कसरी अक�लाई ला�न गएको हो भ�ने 
�प� देिखनुपन� ह��छ । �य�तो कुनै 
अव�था नदेिखई मृतकलाई �रसको 
आवेशमा टाउकैमा दुई चोटी िहका�एको 
देिखएबाट भिवत�य �यानको कसुर मा�न 
सिकँदैन । �य�तै कुनै पिन कसुरज�य 
काय� �मािणत ह�न सो काय�को उ�े�य के 
रहकेो िथयो भ�दा पिन कुनै काय�को 
प�रणाम के भयो अथा�त ् काय�बाट 
कसुरज�य काय� ह�न गयो वा गएन भ�ने 
मह�वपूण� ह�न जाने । 

१०९ 

12= 

९७४९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

म�जुदेवी गु�ा 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराज, स�री 

 कानूनमा नै हद�यादको स�ब�धमा �प� 
�यव�था गरकेो अव�थामा उ� हद�याद 
नघाई वष�पिछ िदएको उजुरीले मा�यता 
पाउन नस�ने ।  

११७ 

13= 

९७५० 
 

सयुं� 
 

आगलागी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

पशु�राम पोखरले 

 आगो लगाउने काय� एक फौजदारी कसुर 
भएको अव�थामा अदालतनै एक प� 
ज�तो बनी मु�ाको एक प� वादीलाई 
सहयोग पु�ने गरी सज�िमन गन� काय� 
आफँैमा खोटपूण� छ । सज�िमन गरी 
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vii

मुचु�का तयार गन� काय�मा �ितवादीले 
�ितवाद गन� अवसर नपाउने  र 
सज�िमनका �यि�लाई िजरह पिन गन� 
नस�ने भएकोले यस �माणलाई 
फौजदारी मु�ामा दोषमु� �माणको 
�पमा िलन निम�ने ।  

14= 

९७५१ 
 

सयुं� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

मह�े� गौतमसमेत 

 व�तुतः कुनै पिन स�पि� ख�रद वा 
िनमा�ण गदा� जित रकम लगानी भएको 
ह��छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै 
यथाथ� मू�य मा�नु पन� ह�न आउँछ । यसरी 
स�पि� आज�न गदा�को अव�थामा 
लागेको लागत मू�य कित हो भ�ने यिकन 
गदा� सब��थम िलखतमा जिनएको वा 
उ�लेख भएको मू�यलाई आिधका�रक 
मू�य मा�नु पन� ह��छ । िकनिक �माण 
कानूनले अ�यथा �मािणत नभएस�म 
िलखत �माणलाई सव��म �माणको 
�पमा मा�दछ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १४ ले िनयिमत�पमा रािखएको 
खाता वोही, िकताब वा अ�य �े�तामा 
जिनएका कुरा �माणमा िलन ह�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । तसथ� उपयु�� 
कानूनी �यव�था अनुसार  िलखतमा 
उ�लेख भएको मू�यलाई �माणमा िलनु 
पन� । 

१२९ 

15= 

९७५२ 
 

सयुं� 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

रिव�� �े� भ�ने 
रिव��लाल �े�समेत 

 आधुिनक क�पनी कानूनह�ले क�पनीको 
कारोबारमा सेयरधनीको सीिमत दािय�व 
रहने कुरालाई �वीकार गरकेा छन ् । 
सीिमत दािय�वको अक� अथ� क�पनीको 
�यापा�रक कारोबारमा सेयरधनी 
��य�तः सलं�न ह�दैँन भ�ने नै हो । 
कारोबारमा क�पनी नै सोझै सलं�न ह�ने 
ह�दँा िहसाब िकताबमा पिन यसले नै रा�ने 
हो । �यसैले कुनै सेयरधनीले बीचमा 
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viii

फौब�जारी वा नाफाखोरी गन� वा 
क�पनीको कारोबारमा ��य� वा 
परो��पमा ह�त�ेप गन� कुरालाई 
क�पनी कानूनले �वीकार नगन� । 

16= 

९७५३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कुमार पा�डे 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सरकारले कुनै पिन लगानीमुखी 
प�रयोजनाको सव��णको अनुमितप� 
िदएको अव�थामा काम गद� जाँदा थप 
समय आव�यक भए प�रयोजनाको �याद 
थप गछ� र अ�ततः िव�ुत ् उ�पादनको 
अनुमित �दान गरी िव�ुत ् उ�पादन 
स�ब�धमा पारदश� िहसाबले 
िज�मेवारीपूव�क िनण�य गछ� भ�ने वैधािनक 
अपे�ा (Legitimate Expectation) 
�व��कह�मा रहने ।  

१७९ 

17= 

९७५४ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा  
अमरबहादुर 
शाहसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

 खुला र समावेशी समूहको एकै समयमा 
एउटै ��प�बाट यो�यता परी�ण ग�रदँा 
खुलातफ�  िसफा�रस ह�न नसकेका 
समावेशी समूहमा पन� उ�मे�ारह� मा� 
समावेशीतफ�  छुट्याइएका पदह�मा 
िसफा�रस ह�न स�ने भएकोले लोक सेवा 
आयोगबाट सयुं� तथा एक�कृत परी�ा 
�णाली अवल�बन ह�दँा 
िनवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पन� 
अ�य कुनै पिन उ�मेदव्ारलाई रो�न 
खोिजएको अथ� गन� निम�ने ह�दँा लोक 
सेवा आयोगबाट लागू भएको सयुं� तथा 
एक�कृत परी�ा �णालीले िनवेदकह�को 
िहतमा �ितकूल असर पन� गएको मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।  

१९१ 

 
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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स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
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अिधव�ा�य ह�र फुयाल, गोिव�द शमा� “ब�दी” 
र िटकारम भ�राई

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा सिंजव 
र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७१, अंक १२, िन.नं.९३०३, 

प.ृ२०६९
 § ने.का.प. २०७०, अंक १२, िन.नं.९०९१, 

प.ृ१४८४
 § ने.का.प. २०७१, अंक १२, िन.नं.९३०३, 

प.ृ२०६९
स�ब� कानून :

 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२(१), ३३(थ), (ध)

 § कानूनी�पमा म�ुा हने� अिधकार�े� रहकेो 
अदालतमा िवचाराधीन म�ुाका प�ह� र 
�ितवादीलगायतले �वत���पमा म�ुामा 
पैरवी एवं सा�ी �माणको परी�णमा 
सहभािगता राखी स�य त�यको उजागर 
गन� सिकने ह��छ । म�ुाको सनुुवाइमा 
स�बि�धत प�को �यायपूण� सहभािगताबाट 
�याियक �ि�यालाई िव�सनीय बनाउन 
ज�री ह��छ । तर यो वा �यो कारण देखाएर 
फौजदारी �याय �णालीकै सम�ुचा िवक�प 
खो�न पन� वा गन� �वृि� रा�नु �याय तथा 
कानूनस�मत नह�ने ।

 § �याियक �णाली�ित नै मनोगत शकंा मा� 
�य� गरी �याियक �ि�यामा असहयोग 
जारी रहमेा �यसबाट आ�नो िनिहत �वाथ� 
िस� ह�न नस�ने मनोवै�ािनक सोचमा 
रहकेो भ�ने अनुमान गनु�पन� ह��छ । �य�तो 
सोच र �वृि�लाई कुनै िहसाबले पिन 
सहयोग गन� नसिकने । 

(�करण नं. २१)
 § अदालतबाट �वत���पमा कानूनी 

परी�णको मा�यमबाट कसरु गर े नगरकेो 
िनण�य ह�ने प�ित ह�नाले पूवा��हको लेस 
पिन प�रक�पना गन� सिकँदैन । यसरी 
स�यत�यको परी�ण गन� �याियक 
�ि�यालाई �ितवादीसमतेले अवसरको 
�पमा �हण गरी उपयोग गनु�पन�मा 
�ि�याकै िवक�प खो�न,े प�छाउने वा 
�ित�थापन गन� खो�न े गदा� �य�तो 
मनोदशाले सहयोग नगन� कुरा मननीय 
छ । �याियक �ि�याका स�पूण� चरणह� 
र फौजदारी �यायमा �ितवादीलाई �ा� 
स�पूण� अिधकारह�को उपभोग गन� 
अवसर बाकँ� छँदै र सो िसलिसलामा 

�नण�य नं. ९७३८
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आरोपबाट सफाइ पाउन स�ने अव�था 
बाँक� ह�दँाह�दैँ अिघ नै दता� भई चिलरहकेो 
म�ुाको कारवाही नै रोक� पाउन माग गनु� 
कानूनस�मत र िववेकशीलसमेत देिखन 
नआउने ।

(�करण नं. २२)

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

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

हामी िनवेदकह� ओखलढुङ्गा िज�लाबासी 
ह� । त�कालीन नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी) सगँ 
वैचा�रक तथा सांगठिनक आब�ता भएको हैिसयतले 
हामी िनवेदकह� उ� पाट�ले तोकेबमोिजमको 
आ�नो पदीय िज�मेवारी र उ�रदािय�व वहन गद� 
आएको छ� । िवगतको ���कालको समय अथा�त् 
िमित २०६०।५।२२ मा ग�ु�साद लइुटेललाई �ान 
�काश मा.िव.मा पढाई घरतफ�  आउदँै गदा� फूलबारी 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ४ ि�थत चंखबहादरु 
थापाको घर छेउबाट अपहरण गरी िमित २०६०।६।७ 
मा व�णे�र गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. १ रामपरुको 
�कूल पि�ममा लगी कत��य गरी ह�याको वारदात 
घटीत गरकेो भ�ने कसरु आरोपमा गणुकेशरी 
लइुटेलबाट िमित २०६०।६।७ मा जाहेरी परकेो 
रहेछ । उ� वारदात एवं जाहेरीसगँ म अनिव� िथए ँ। 

मलुकुमा भएको २०६२/६३ को 
जनआ�दोलनप�ात् ने.क.पा. माओवादी र नेपाल 
सरकारबीच िमित २०६३।८।५ मा स�प�न भएको 
वहृत् शाि�त स�झौता, २०६३ को दफा ५.२.५ ले 
सश� ���को �ममा मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा 

सलं�नह�को बारमेा स�य त�य अ�वेषण गन� र 
समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� स�य 
िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन� सहमत भई 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) 
मा सश� ���को �ममा मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा 
सलं�न �यि�ह� बारमेा स�य अ�वेषण गन� तथा 
समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� उ�च 
�तरीय स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन 
गन� भ�ने �यव�था भएको छ । �य�तै िव�ततृ शाि�त 
स�झौताको दफा ५.२.७ मा सश� ��� कालमा 
राजनीितक कारणले लगाइएका सबै आरोप, दाबी, 
उजरुी र िवचाराधीन रहेका म�ुा मािमला िफता� िलने 
र थनुामा रहेका �यि�ह� �रहाइ गन� �यार�ेटी ग�रएको 
छ ।

��यथ� नेपाल सरकारले ���कालमा 
रा�यप� र िव�ोही प�बीच एक दो�ोउपर परकेो 
आरोप, दाबी, उजरुी िफता� गन� �ितब�ता जनाई 
सकेपिछ �य�ता दाबी र उजरुी पनुः ि�याशील गन� 
िम�दैन । ���कालमा िमित २०६०।६।७ मा वारदात 
घटेको भिनएको र िमित २०६०।६।७ मा परकेो 
जाहेरीका आधारमा उ� घटना घिटत भएको भिनएको 
७ वष�पिछ घटनामा हामीसमेतको सलं�नता रहेको भनी 
हामीउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
तथा १३(३) नं.अ�तग�तको कसरु अपराधमा ऐ. को 
१३(३) को सजाय माग गरी ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा अिभयोगप� दता� गरी िमित २०६७।३।१८ 
मा सरुशे थापालाई साधारण तारखेमा राखी म�ुाको 
पपु�� गराउने र हामी िनवेदकह�लाई वार�ेटसिहतको 
७० िदने �यादी पजु� जारी गनु�  भ�ने थुनछेकको आदेश 
भएको रहेछ । हामीलाई आरोिपत गरी म�ुा दायर गरकेो 
कुरा उ� थुनछेक आदशेसिहतको न�कल िमित 
२०६७।८।२ मा ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट 
सारी िलई थाहा जानकारी भएकाले उ� अनसु�धान, 
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अिभयोजन र म�ुाको कारवाही असंवैधािनक ह�नकुा 
साथै िव�ततृ शाि�त स�झौताको �ितकूल ह�दँा ��ततु 
िनवेदन साव�जिनक सरोकारसमेतको िवषय भई ��ततु 
�रट िनवेदन िलई उपि�थत भएका छ� । 

हामी िनवेदकह� उपर �यानस�ब�धी 
अपराधको कसरु आरोिपत गरी ��ततु भएको भिनएको 
जाहेरी दरखा�त राजनीितक कारणले लगाइएको 
मा� हो । मतृक ग�ु�साद लइुटेलको ह�या घटनामा 
हा�ो संल�नता छैन । ���कालीन घटना भएको ह�दँा 
उ� वारदातको स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात 
गरी म�ुा दायर गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई 
छैन । साथै स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगबाट 
िन�पण ह�ने िवषयमा म�ुा दता� गरी िनवेदकह�का 
नाममा वार�ेटसिहतको �यादी पजु�समेत जारी गरकेो 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको आदशेसमेत 
संिवधानको भावना�ितकूल ह�नकुा साथै गैरकानूनी 
रहेको छ । यसरी ���कालमा घटेका मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन तथा मानवता िव��को अपराधमा 
संल�न �यि�ह�को बारमेा संिवधानले िनिद�� गरकेो 
स�य िन�पण तथा मेलिमलापस�ब�धी उ�च �तरीय 
आयोग गठन गरी कारवाही अगािड बढाउन ु पन�मा 
संिवधान िनमा�ण भएको ५ वष� िबितस�दा पिन 
संिवधानबमोिजमको उ�च �तरीय आयोग गठन नगरी 
सो समयमा भएका घटनाको स�ब�धमा हामीउपर 
लगाइएको आरोपमा अिभयोग दता� गरी वार�ेटसिहत 
�यादी पजु� जारी गन� अिधकार ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतलाई नरहेको ह�दँा उ� अनसु�धान तहिककात 
र अिभयोग तथा अदालतबाट भएको थुनछेक 
आदेशलगायतका स�पूण� कारवाही मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
३५ नं. �ितकूल रहेको छ । य�ुको समयमा यिद हामी 
िनवेदकह�ले मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन 
ह�ने कुनै काय� गरी मानवता िव�� अपराधमा संल�न 
रहेको भनी आरोिपत भएकै अव�थामा पिन सिंवधानको 
धारा ३३ (ध) ले तोकेको स�म िनकायमा सफाइ पेस 

गन�, �ितर�ा गन�, सबदु �माण पेस गन� र सफाइ िलने 
सिंवधान �द� मौिलक हकको उपभोग गन� पाउन ु
पछ�  ।

���कालमा घिटत घटनाका स�ब�धमा 
हामीउपर परकेो उजरुीलाई आधार िलई कत��य 
�यानको कसरुमा अिभयोग दायर गरकेो र स�मािनत 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट म�ुा दायर गरी 
हामीउपर वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी गन� गरी 
भएको आदेशले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२(२),(३) को ख�ड (ख), (ङ), धारा 
१३(१),(२), धारा २४, धारा २७, धारा ३३(ध), धारा 
३४ र धारा १६६ (३) �ारा ��याभूत हकसमेतको 
उ�लङ्घन ह�न गएको छ । तसथ� अनसु�धान अिधकृतले 
िमित २०६७।३।७ मा �ेिषत गरकेो �ितवेदनको 
आधारमा सरकारी विकलको काया�लयबाट िमित 
२०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
दायर भएको अिभयोगप�, उ� अदालतको िमित 
२०६७।३।१८ को थुनछेक आदेशलगायतका स�पूण� 
काम कारवाहीलाई उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रपाऊँ । हामी िनवेदकह� उपर उ� कत��य �यान 
म�ुाको िवषयलाई िलएर वार�ेट जारी गन�, प�ाउ गन�, 
थनुछेक गन�लगायतका कुनै पिन असंवैधािनक काय� 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा �ितषेधको 
आदशे जारी ग�रपाऊँ । साथै शाि�त स�झौताको दफा 
८(४) तथा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा ३३(ध) �ारा िनिद�� स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग अिवल�ब गठन गरी समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण िसज�ना गनु�  गराउन ु भनी 
नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत अ�य 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । 

��ततु �रटको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।१८ 
को थुनछेक आदेशानसुार िनवेदकह�का नाममा 
वार�ेट, �यादी पजु� जारी गन� एव ंप�ाउ गन�समेतका 
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काम कारवाही नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको अिनता िघिमरसेमेत जना ६ को संय�ु �रट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी यो आदेश र �रट िनवेदनको एक 
�ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा सोको अविध 
नाघेपिछ पेस गनू� ।

साथै यसमा िनवेदकह�ले अ�त�रम 
आदेशको माग गरकेो देिखदँा ��ततु िनवेदनको 
िवषयलाई यथाि�थितमा राखी अ�त�रम आदेश जारी 
गनु�पन� नपन� स�ब�धमा  छलफलको लािग िमित 
२०६७।९।२१ को पेसी तोक� उपि�थत ह�न ु भनी 
िवप�ीह�लाई �ितिनिध�व गन� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सूचना पठाई िनयमानसुार गनु�  भ�ने 
िमित २०६७।९।१६ को यस अदालतको आदशे ।

यसमा �रट िनवेदनमा िनवेदकले दाबी िजिकर 
िलएको िवषय नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १६६(३) मा उि�लिखत भएको िव�ततृ शाि�त 
स�झौता र धारा ३३(ध) मा उि�लिखत स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोगको गठनस�ब�धी �ि�यासगँ 
स�ब� रहेको देिखयो । साथै य�तै िवषय समावेश 
भएको �रट िनवेदक केशव राई िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ् काया�लयसमेत भएको �रट नं. ०६७-
WO-०५३२ को उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनमा 
यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट 
िमित २०६७।८।२७ मा िलिखत जवाफ परपेिछ 
पनुिव�चार गन� गरी अ�त�रम आदेश जारी भएको समेत 
पाइयो । अक�तफ�  �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा 
उठाएको िवषय अि�तम िकनारा ह�दँाका बखत 

िन�पण ह�नपुन� अव�थासमेतको देिखयो । यसथ� हाल 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा चलेको िनवेदनमा 
उि�लिखत कारवाहीलाई िलिखत जवाफ परी 
िनणयाथ� पेस ह�ने अविधस�मको लािग यथाि�थितमा 
राखी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेको ७ िदनिभ� 
�रट िनवेदनमा उि�लिखत �रट नं. ६७-WO-०५३२ 
को िमिसलसमेत साथै राखी पूण� सनुवुाइको लािग 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६७।१०।४ को आदेश । 

िव�ततृ शाि�त स�झौता, २०६३ दशेमा 
लामो समयस�म चलेको सश� ���को राजनीितक 
समाधान गन� उ�े�यबाट ग�रएको स�झौता ह�नकुा 
साथै सो स�झौतामा त�काल कायम रहेको नेपाल 
कानूनको िवपरीत काय� गन� वा नेपाल कानूनको अव�ा 
गन� गरी जोसकैु �यि�ह�बाट सश� ���कालमा 
भए गरकेा काय�लाई उ�मिु� िदने �यव�था भएको 
पाइदँैन । �यान ज�तो मािनसको बा�ँन पाउने 
आधारभूत मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन 
गन� आरोिपत �यि� िनवेदकह�लाई िव�ततृ शाि�त 
स�झौता एवं कुनै नेपाल कानूनले उ�मिु� �दान 
गरकेो छैन । कुनै सामा�य �यि�ले �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) को कसरु गरमेा ऐ. को १३(३) 
बमोिजम सजाय ह�ने तर कुनै राजनीितक पाटीसगँ 
आब� िवप�ीह�ले सो काय�बाट उ�मिु� पाउन ु
पन� कुरा समानताको िस�ा�त एवं कानूनी रा�यको 
अवधारणा एवं िव�ततृ शाि�त स�झौतािवपरीत 
हो । �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरु अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं.अ�तग�तको सजाय 
माग दाबी िलई पेस भएको अिभयोग र सो आधारमा 
ग�रएको थनुछेक आदेश कानूनबमोिजमको काय� ह�दँा 
यसलाई अ�यथा भ�न िम�ने होइन । अत: आधारहीन 
र कानूनिवपरीतको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।
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�रट िनवेदकलाई जारी भएको ७० िदने 
वार�ेटसिहतको �यादी पजु� ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतले जारी गरकेो र अदालतबाट भएको 
आदेशस�ब�धमा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ुपन� 
होइन । यस स�ब�धमा म��ालयले कुनै आदेश िनद�श 
नगरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ । 

िज�ला �शासन काया�लयबाट कत��य 
�यानस�ब�धी म�ुा नहेन� ह�दँा िवना सरोकार यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाइएको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िज�ला �शासन 
काया�लय, ओखलढुङ्गाको िलिखत जवाफ ।

गणुकेशरी लइुटेलको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िवप�ी �रट िनवेदकह�ले ग�ु�साद 
लइुटेललाई कत��य गरी मारकेो कत��य �यान म�ुामा 
अनसु�धान तहिककातको कारवाहीप�ात िज�ला 
�हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट िनवेदकह� समेत 
उपर म�ुा चलाउने रायसिहत िमिसल �ा� भएको र उ� 
म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
१ मा परकेो र अनसूुची १ मा परकेो म�ुा च�ने नच�ने 
िनण�य गन� र च�ने देिखएमा अिभयोग दायर गन� कत��य 
स�बि�धत सरकारी विकलको भएको ह�दँा ��ततु 
म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १७ 
को उपदफा (२) अनसुार म�ुा च�ने देिखएकाले यस 
काया�लयबाट ऐ दफा १८(१) अनसुार िवप�ीह� 
समेतका िव��मा कानूनबमोिजम अिभयोगप� दायर 
ग�रएको ह�दँा सो काम कारवाहीबाट िनवेदकह�को कुनै 
कानूनी एवं संवैधािनक हक अिधकार हनन् नभएकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, ओखलढुङ्गाको 
िलिखत जवाफ । 

ओखलढुङ्गा िज�ला, भदौर े गाउ ँ िवकास 
सिमित, वडा नं. २ ब�ने ड�बरबहादरु भजेुलको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी सरुशे 

थापासमेतको नाममा कुटिपट / अङ्गभङ्ग म�ुाको 
जाहेरी यस काया�लयमा दता� भई अनसु�धानको 
�ममा प�ाउ परकेा �ितवादी सरुशे थापा तथा 
��ततु �रट िनवेदकह� समेतका नाममा कत��य �यान 
म�ुा दता�  भएको हो । उ� कत��य �यान म�ुा नेपाल 
सरकारले खारजे गरकेो वा िफता� िलएको स�ब�धमा 
यस काया�लयलाई कुनै िलिखत जानकारी नआएको 
अव�थामा �ितवादी प�ाउ परपे�ात् अनसु�धान गरी 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १७(१) 
बमोिजम सरकारी विकल काया�लयमाफ� त िज�ला 
अदालतमा म�ुा पेस गनु�पन� कानूनी दािय�व यस 
काया�लयको रहेको ह�दँा कानूनबमोिजम रा�यले िदएको 
िज�मेवारी बहन गरेको काय�बाट �रट िनवेदकह�को कुनै 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन् नभएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाको 
िलिखत जवाफ । 

िमित २०६०।६।७ मा मा�रएका ग�ु�साद 
लइुटेलको म�ृय ु स�ब�धमा कत��य �यान म�ुाको 
अिभयोगप� िज�ला सरकारी विकल काया�लयबाट 
यस अदालतमा दता� गन� �याएकोमा अिभयोगप�का 
साथ उपि�थत �ितवादीका हकमा थुनछेक आदेश 
गरी अ.बं. ४७ नं.बमोिजम ता�रखमा रािखएको र 
फरार �ितवादीह�का हकमा अ.बं. ९४ नं.बमोिजम 
वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी गन� 
आदशे भएको हो । कानूनबमोिजम दायर भएको 
अिभयोगप�बमोिजम भएको थुनछेक आदेश र फरार 
�ितवादीका हकमा वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी 
गन� भएको आदेश �चिलत कानूनबमोिजम भए गरकेो 
ह�दँा सो कानूनबमोिजमको काम कारवाहीबाट �रट 
िनवेदकह�को कुनै कानूनी र संवैधािनक हक अिधकार 
हनन् नभएकाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ । 
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��ततु िनवेदनमा हामी िनवेदकह�को समेत 
साथ�क स�ब�ध र सरोकार रहेको ह�नाले हामीले िनय�ु 
गरकेा कानून �यवसायीह�लाई अदालतमा उपि�थत 
भई बहस पैरवी गन� गराउने अनमुित पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको फिड�� लइुटेल र समुन अिधकारीको 
िनवेदन प� ।

��ततु �रट िनवेदनको सनुवुाइ ह�दँा 
आ�नोतफ� बाट बहस र छलफल गन� पाउनेस�मको 
�योजनका लािग स�रक ह�न अनमुित �दान ग�रएको 
छ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०६८/१/१२ को आदशे ।

यसमा यी �रट िनवेदकह� संल�न रहेको 
भिनएको िनजह� उपर दायर भई ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा चलेको कत��य �यान म�ुाको स�कल 
िमिसल उ� अदालतबाट िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६९।३।२७ को 
आदेश । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
गोिव�द गौतम तथा �ी िव��काश भ�डारीले सश� 
���को �ममा मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन 
गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा संल�नह�को 
बारमेा स�य त�य अ�वेषण गन� र समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गरी छानिबन ग�रन ुपन� 
भनी त�काल ���रत प� ने.क.पा. माओवादी र नेपाल 
सरकारबीच स�प�न भएको िव�ततृ शाि�त स�झौतामा 
उ�लेख भएको छ । उि�लिखत �यव�थालाई नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा समेत 
�प�सगँ उ�लेख गरी संवैधािनक मा�यता �दान 
ग�रएको छ । िव�ततृ शाि�त स�झौतालाई सिंवधानको 
अनसूुचीमा समावेश गरी संिवधानको अिभ�न अङ्गको 
�पमा �वीकारसमेत ग�रएको छ । उि�लिखत 

सवंैधािनक �यव�थाबमोिजम ���कालीन घटनाह� 
स�ंमणकालीन �याियक सयं��बाट अनसु�धान, 
छानिबन, कारवाही गरी मेलिमलाप गराइने िवषय भई 
िनयिमत फौजदारी �याय �णालीको �े�ािधकारबाट 
अलग ग�रएको अव�था छ । 

उ� संवैधािनक �यव�थाले सश� ���को 
�ममा राजनीितक कारणबाट घिटत ह�न गएका 
घटनाह�लाई अ�य िनयिमत फौजदारी �याय 
�णालीअ�तग�त हे�रने आपरािधक घटनाबाट िसिज�त 
म�ुाको समान कोटीमा नराखी अलग गरकेो छ । 
सिंवधानले नै स�बोधन गरकेो िवषयमा स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन नह�दँकैो अव�थामा 
���रत प� सामेल भएका घटनाह�लाई अ�य 
पर�परागत घटनाह�का स�ब�धमा आकिष�त ह�ने 
िनयिमत फौजदारी �याय �णाली �योग तथा लागू 
ह�नस�ने अव�था नै छैन । ��ततु �रट दायर ह�दँाका 
बखत उ� आयोग गठन नभए तापिन हाल बेप�ा 
पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई आयोग 
गठन भई काय� �ार�भसमेत भइसकेको छ । उ� ऐनले 
२०५२।११।१ देिख २०६३।८।५ स�म रा�य प� र 
त�कालीन ने.क.पा. माओवादीबीच भएको ���लाई 
सश� ���को �पमा प�रभािषत गरकेो छ । उ� 
ऐनले मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनको समेत 
प�रभाषा गरी ऐ. ऐनको दफा १३(१), (२), (३) र (४) ले  
सश� ���को समयमा भएका घटनाह�को स�ब�धमा 
छानिबन गन� अिधकार आयोगको �े�ािधकारिभ� 
राखेको र सश� ���को �ममा कुनै घटना भएको 
हो वा होइन भ�ने िववादको िन�पण गन� अिधकार 
पिन आयोगलाई नै तोकेको ह�दँा िमित २०६२।४।१९ 
को ���कालीन घटना िनयिमत फौजदारी �याियक 
�णालीबाट सनुवुाइ गन� िम�दैन ।

���कालमा घिटत घटनाका स�ब�धमा 
िनवेदकह� उपर परेको उजरुीलाई आधार िलई कत��य 
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�यानको कसरुमा अिभयोग दायर गरकेो र स�मािनत 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतले म�ुा दता� गरी 
िनवेदकह� उपर वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी 
गन� भनी गरकेो आदशेले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ �ारा �द� िनवेदकह�को मौिलक हक हनन् 
भएको छ । तसथ�, सरकारी विकलको काया�लयबाट 
िमित २०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा दायर भएको अिभयोगप�, उ� अदालतको 
िमित २०६७।३।१८ को थनुछेक आदशे एव ं
िनवेदकह�का नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी 
पजु� जारी गन�लगायतका स�पूण� काम कारवाहीलाई 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� कत��य �यान 
म�ुाको िवषयलाई िलएर िनवेदकह�लाई वार�ेट जारी 
गन�, प�ाउ गन�, थनुछेक गन�लगायतका कुनै पिन 
असंवैधािनक काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा �ितषेधको आदेश जारी ह�नपुद�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी संिजव र�ेमीले �रट िनवेदन प�मा 
उ�लेख भएको कत��य �यानको अपराधका स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम जाहेरी परी म�ुा हेन� स�बि�धत 
अिधकार�े� रहेको अदालतमा अिभयोगप� दायर 
भएको छ । ���कालमा भएका ग�भीर �कृितका 
मानव अिधकार उ�लङ्घन तथा मानवता िव��को 
अपराधका पीडकलाई �यसै उ�मिु� �दान गन� 
सं�मणकालीन �याय �यव�थाको उ�े�य पिन 
होइन । ��ततु िववादमा उ�लेख भएको कत��य �यान 
म�ुाको जाहेरी परी अिभयोगप� दायर ह�दँाका बखत 
सं�मणकालीन �याय �यव�थाको �ब�ध भई नसकेको 
कुरामा िववाद छैन । ���कालीन घटनाह�को 
अनसु�धान र अिभयोजन गन� स�ंमणकालीन �याय 
�यव�थाको �ब�ध भई नसकेको अव�थामा िनयिमत 
फौजदारी �याय �णाली �थगन वा िनि��य भएको 
स�झन निम�ने भनी िनयिमत फौजदारी अदालतबाट 

अनसु�धान र अिभयोजनको काय� जारी रा�न ु पन� 
गरी िनवेदक गोिव�द�साद शमा� “ब�दी” िव�� 
महा�यायािधव�ा मिु� नारायण �धानसमेत (ने.
का.प. २०७०, िन.नं. ९०९१) को म�ुामा स�मािनत 
अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपािदत भइसकेको 
छ । �य�तै बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य 
िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को 
दफा १३(२) का स�ब�धमा सव��च अदालत िवशेष 
इजलासबाट �या�या गद� अदालतमा िवचाराधीन म�ुा 
अदालतको �े�ािधकारबाट आयोगको �े�ािधकारमा 
आउने भ�ने होइन तथा अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा 
अदालतको �विववेक�य अिधकार भएकाले �य�तो 
म�ुामा अदालतको अनमुितले मा� आयोगले छानिबन 
गन� पाउने हो भनी समुन अिधकारीसमेत िव�� 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत भएको �रट (ने.का.प. २०७१ अङ्क 
१२ िन.नं. ९३०३) मा यस अदालतको िवशेष 
इजलासबाट िस�ा�तसमेत  �ितपादन भएको 
छ । ��ततु िववादका कत��य �यान ज�तो फौजदारी 
कसरुमा अदालतमा म�ुा दायर भई िवचाराधीन 
अव�थामा अदालतको अिधकार�े�मा नै अकुंश ला�ने 
गरी �रट जारी गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट खारजे ह�न ु
पद�छ भ�नेसमेत �यहोराको िलिखत बहसनोट पेस गद� 
इजलाससम� बहससमेत ��ततु गनु�भयो ।

�य�तै यस अदालतबाट ��ततु �रट िनवेदनमा 
सनुवुाइको �ममा बहस तथा छलफल गन� अनमुित 
�ा� गनु�भएका िनवेदकह� समुन अिधकारीसमेतको 
तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा�य �ी ह�र फुयाल, �ी 
गोिव�द शमा� “ब�दी” र �ी िटकाराम भ�राईले सश� 
���को समयमा घटेका गैर �याियक ह�यालगायतका 
अपराधको अनसु�धान, तहिककात, अिभयोजन 
�याय िन�पण फौजदारी �याियक संय��बाट ह�ने 
हो । स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग अध��याियक 
�कृितको िनकाय भएकाले अदालतमा दायर भई 
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िवचाराधीन म�ुामा अध��याियक िनकायले अदालतको 
�े�ािधकार िलन स�दनै । अदालतमा िवचाराधीन म�ुा 
आयोगले हेन�का लािग अदालतको अनमुित आव�यक 
पन� भनी समुन अिधकारीको म�ुामा िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको छ । तसथ� अदालतमा दायर भई 
िवचाराधीन म�ुाह� अदालतले नै कानूनबमोिजम 
कारवाही र िकनारा गन� यथावत् रहन िदनपुन� ह�दँा 
��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िलिखत बहस नोट पेस गरी सोही अन�ुपको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत बहस सनुी िमिसलसमेत अ�ययन 
गरी हेदा� ��ततु िववादमा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
���कालीन घटनाह�को अ�वेषण गरी समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण बनाउन स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग गठन गन� कुरा नेपाल सरकार र 
त�कालीन नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी) बीच 
स�प�न िव�ततृ शाि�त स�झौता एव ंनेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ मा �प� उ�लेख छ । उ� संवैधािनक 
�यव�थाको �ितकूल ���कालीन घटनाका स�ब�धमा 
जाहेरी िलई, अनसु�धान गरी ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा िनवेदकह� उपर अिभयोगप� दायर भएको 
र ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतले िनवेदकह�लाई 
वार�ेटसिहत ७० िदने �यादी पजु� जारी गन� आदेश 
गरकेो काय�बाट िव�ततृ शाि�त स�झौता तथा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ �ारा �द� िनवेदकह�को 
मौिलक हकमा आघात भएको छ । उ� कत��य �यान 
म�ुाको अिभयोग दायर गन� तथा सो अिभयोगको 
आधारमा िनवेदकह�लाई वार�ेटसिहतको �यादी 
पजु� जारी गन� ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।३।१८ को आदेशलगायतका स�पूण� 
काय�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी उ� म�ुामा 
िनवेदकह�लाई प�ाउ गन�, थनुछेक गन�लगायतका 
कुनै पिन काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशलगायतको आव�यक आदेश जारी 

ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो देिख�छ ।
िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफ हेदा� मतृक 

ग�ु�साद लइुटेललाई कत��य गरी मारकेो घटनाका 
स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात भई िनवेदकह� 
समेत उपर सजायको मागदाबी गरी स�बि�धत म�ुा हेन� 
अिधकार�े� िनिहत ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
कानूनबमोिजम अिभयोगप� दायर भएको हो । उ� 
अदालतबाट प�ाउ परी पेस भएको अिभय�ुका हकमा 
थनुछेक आदेश ह�दँा फरार �ितवादी �रट िनवेदकह�का 
हकमा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी 
गन� गरी आदेश भएको हो । ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा पेस भएको अिभयोगप� र सो आधारमा 
ग�रएको थनुछेक आदशेलगायतका काम कारवाही 
कानूनस�मत भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� होइन, ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
होस् भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।  
यसबाट ��ततु िववादमा िन�न ��ह�का स�ब�धमा 
िवचार गरी िनण�य गनु�पन� देिखन आयोः

१. सश� ���को समयमा घटेका गैर �याियक 
ह�यासगँ स�बि�धत कत��य �यान म�ुाको 
अनसु�धान, अिभयोजन र �याय िन�पण 
िनयिमत फौजदारी �याियक संय��बाट ह�न 
स�ने हो वा होइन ? 

२. स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको 
�ब�ध ह�नपूुव� िनयिमत फौजदारी �याय 
�णालीअ�तग�त अदालतमा �वेश भएका 
���कालीन समयको िववाद िन�पण गन� 
�े�ािधकार अदालतमा िनिहत रहने हो 
वा पिछ गठन भएको स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोगको अिधकार�े� आकिष�त 
ह�ने हो ?

३. ���कालमा घटेको कत��य �यान 
म�ुाको अिभयोगप� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको काय� 
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तथा अदालतबाट िनवेदकका नाममा 
वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी 
गन�लगायतको काम कारवाही कानूनस�मत 
छ वा छैन ?  

४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन ?  

२. िन�पण गनु�पन� पिहलो ��का स�ब�धमा 
िवचार गदा� �रट िनवेदकह�ले सश� ���को समयमा 
घटेका घटनाका स�ब�धमा त�कालीन ���रत प� र 
नेपाल सरकारबीच स�प�न िव�ततृ शाि�त स�झौता 
तथा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
३३(ध) मा उ�लेख भएबमोिजम स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोगले िन�पण गन� िवषय ह�दँा िनयिमत 
फौजदारी �याियक संय��बाट अनसु�धान, अिभयोजन 
तथा �याय िन�पण ह�न स�दनै भ�ने दाबी िलएको 
देिख�छ । िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफमा �यि� 
ह�याका स�ब�धमा �चिलत कानूनबमोिजम दायर 
भएको जाहेरीका स�ब�धमा आव�यक अनसु�धान 
गरी अिभयोजन गन� कानूनी दािय�व स�बि�धत 
िनकायमा रहेको र कानूनबमोिजमको �े�ािधकार 
िनिहत अदालतसम� दता�  ह�न आएको म�ुाको �याय 
िन�पणको स�दभ�मा भएका काम कारवाहीबाट 
िनवेदकह�को संिवधान �द� हकमा कुनै आघात 
नभएको भनी उ�लेख भएको पाइ�छ ।

३. यस स�दभ�मा िव�ततृ शाि�त स�झौता र 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ मा स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोगका स�ब�धमा भएको �यव�था 
यहा ँ उ�लेख ह�न ु सा�दिभ�क रहेको छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को अनसूुची ४ मा 
समािव� नेपाल सरकार र त�कालीन नेपाल क�यिुन� 
पाट� (माओवादी) बीच स�प�न िमित २०६३।८।५ को 
िव�ततृ शाि�त स�झौताको दफा ५.२.५ मा दुवै प� 
सश� ���का �ममा मानव अिधकारको ग�भीर 

उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा 
सलं�नह�को बारमेा स�य अ�वेषण गन� र समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� आपसी 
सहमितबाट उ�च�तरीय स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोगको गठन गन� सहमत छन ् भ�ने 
सारभूत �यव�था गरकेो देिख�छ । नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा ३३(थ) मा सश� ���को 
�ममा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को स�ब�धमा 
गिठत छानिबन आयोगको �ितवेदनका आधारमा 
�य�ता �यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई राहत 
उपल�ध गराउने भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 
यसैगरी धारा ३३(ध) ले सश� ���को �ममा मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता 
िव��को अपराधमा सलं�न �यि�ह�को बारमेा 
स�य अ�वेषण गन� तथा समाजमा मेलिमलापको 
वातावरण िनमा�ण गन� उ�च�तरीय स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन� �यव�था रहेको 
पाइ�छ ।  

४. ��ततु �रटमा िनवेदकह�ले उठान गरकेो 
िववादलाई हेदा�  नेपाल सरकार र त�कालीन नेपाल 
क�यिुन� पाट� (माओवादी) बीच िमित २०६३।८।५ 
मा भएको िव�ततृ शाि�त स�झौता, नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३, अ�तरा�ि��य मानवीय कानून र 
मानव अिधकारस�ब�धी आधारभूत िस�ा�त एवं 
स�ंमणकालीन �यायमा पीिडतको �थानसमेतका 
आधारमा िवचार गनु�पन� दिेख�छ । िव�ततृ शाि�त 
स�झौताको दफा ७ ले मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप�, १९४८ तथा अ�तरा�ि��य मानवीय कानून 
र मानव अिधकारस�ब�धी आधारभूत िस�ा�त र 
मा�यताह� �ित �ितब�ता जनाएको छ । त�कालीन 
अव�थामा देशमा िव�मान दशक लामो सश� 
���लाई अ��य गद� देशमा शाि�तपूण� सहकाय�का लािग 
उपयु�� िव�ततृ शाि�त स�झौता स�प�न भएकोमा सो 
स�झौतासमेतले ���कालमा भएका घटनाह�का 
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स�ब�धमा राजनीितक ���का कारण भएका घटना 
तथा अ�य कारणबाट भएका घटनाका स�ब�धमा 
�प� िसमाङ्कन गरकेो देिख�छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले ��येक 
�यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान गरकेो 
छ, धारा १३ ले समानताको हक �दान गरकेो छ । 
�य�तै धारा २४(९) ले कुनै पिन �यि�लाई अदालत 
वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हकको 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । 

५. �यि�लाई जीवनको अिधकार रह�छ । 
जीवनको अिधकारको संर�ण कानून�ारा ग�रने तथा 
�वे�छाचारी�पले कसैको पिन जीवनको अिधकारको 
हरण ह�न स�दैन । जीवनको अिधकारलाई �यि�को 
नैसिग�क अिधकारका�पमा नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा� ि��य अनबु�ध, १९६६ को 
धारा ६ ले िकटान गरी िदएको छ । मानव अिधकारको 
चचा� गदा� मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अथा�त् 
जीवनको अिधकार अ�य अिधकारभ�दा उप�लो 
कोटीमा पद�छ । ज�तै संकट वा िवपत् आइपरकेो 
अव�थामा समेत नाग�रकको जीवनको अिधकार 
अपह�रत वा कुि�ठत ह�न स�दनै । सश� ���को 
�ममा लागू ह�ने अ�तरा�ि��य कानूनका दईु �णालीिभ� 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकार कानून र अ�तरा�ि��य 
मानवीय कानून पद�छन् । यी दवैु एक अका�का प�रपूरक 
ह�न् । मानव अिधकार कानून ��� र शाि�त जनुसकैु 
अव�थामा पिन लागू ह��छ भने मानवीय कानून य�ुको 
समयमा लागू ह��छ । तर यी दवैुको उ�े�य मानव 
मया�दाको र�ा वा संर�ण गनु�  नै हो । मानव अिधकार 
मािनस मा�ले �ा� गरकेा नैसिग�क, अहरणीय र अभे� 
अिधकार ह�न् । यी अिधकारह�को कुनै पिन बहानामा 
अित�मण गन� वा उ�लङ्घन गन� छुट रा�य वा अ�य 
कुनै िनकाय वा �यि� कसैलाई पिन रहेको ह�दँैन । 
कितपय मानव अिधकारह� रा�यमा सङ्कटकालीन 
अव�था वा य�ुको अव�था आई परकेा बेलामा समेत 

अनित��य भई  संरि�त रहनपुद�छ भ�ने अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनका द�तावेजमा 
�वीकार ग�रएका छन् । अ�तरा�ि��य मानव अिधकार 
कानूनले प� रा��उपर दािय�व तोकेको देिख�छ भने 
मानवीय कानून ���रत सबै प�लाई समान�पमा लागू 
ह��छ । उ� कानूनह�ले म�ुयतः मानवता िव��को 
अपराध, आम नरसंहार, जाित ह�या, बलपूव�क 
बेप�ा पान�, मानव बेचिबखन र बल�कार, �ूर 
अमानवीय �यवहार, यातना र गैरकानूनी ह�या ज�ता 
अपराधह�लाई मानव अिधकार उ�लङ्घनका ग�भीर 
घटनाको �पमा िलएको पाइ�छ ।

६. मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
कानूनले मानव अिधकारको सूची तय गरी तीम�ये के 
क�ता अिधकारह� य�ु वा ��� वा सकंटकालको 
समयमा समेत अहरणीय ह�ने वा ह�त�ेप गन� नह�ने 
भई संरि�त ग�रन ुपछ�  भ�ने कुराको �यव�था गरकेो 
छ । �य�तै अ�तरा�ि��य मानवीय कानूनले सश� ��� 
वा य�ुको समयमा य�ुमा सामेल नभएका नाग�रक वा 
�यि�ह� एवं य�ुरत प�समेतको मानव अिधकारको 
सरं�णका लािग य�ुरत प� एव ं सरकारी प�बाट 
�योग र पालना गनु�पन� िवषयको बारमेा �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । िव��यापीकरण र भूम�डलीकरणले 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी कानून र 
मानवीय कानूनको उ�लङ्घनका िवषयलाई कुनै 
एउटा मा� मलुकुको चासोको िवषयको �पमा सीिमत 
ह�न निदई िव� जगत् कै साझा सरोकार, चासोको िवषय 
भएको ह�दँा य�ता िवषयह� �यायको दायरािभ� पन� 
ह��छ । मानव अिधकारको उ�लङ्घन एवं मानवता 
िव��को अपराध गन� कसरुदारलाई फौजदारी 
कानूनका �थािपत मू�य र मा�यताअन�ुप फौजदारी 
दािय�व बहन गराउन ुआव�यक ह��छ ।

७.  नेपालले जाितह�या अपराधको रोकथाम 
र सजायस�ब�धी महासि�ध, १९४८ आिथ�क, 
सामािजक तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी 
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अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� 
१९६६, यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार वा द�ड िव��को महासि�ध, 
१९८४, संय�ु रा�� संघको बडाप�, मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणा प�लगायतका अ�य 
धेर ैमहासि�धह�को अनमुोदन गरी प� रा�� भएको 
छ । अ�तरा�ि��य महासि�धका �यव�थाह� नेपाल 
कानूनसरह लागू ह�ने �यव�था नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ 
को दफा ९(१) मा भएको ह�दँा �य�ता अ�तरा�ि��य 
कानूनअ�तग�तका अपराधह�को अनसु�धान गरी 
स�य त�य प�ा लगाउने, पीडकलाई अिभयोजन गरी 
�यायको प�रिधिभ� �याउने र पीिडतलाई प�रपूरण गन� 
दािय�व रा�यको रहेको ह��छ ।

८. व�ततुः ग�भीर मानव अिधकारस�ब�धी 
अपराध र अ�य गलत काय�ह�लाई एकै ठाउमँा 
रा�न सिकँदैन । गैर �याियक�पमा �यि� ह�या 
गन� काय� जोसकैुले गरकेो भएपिन आपि�जनक 
ह��छ र �यसलाई �याय िन�पणको �ि�याबाट नै 
स�बोधन गनु�पन� ह��छ । त�काल घिटत अपराधह�का 
स�ब�धमा त�कालको प�रि�थितले अनसु�धान ह�न 
नसकेको भएपिन फौजदारी कानूनले उ�मिु� िदएको 
वा समप�ण गरकेो मा�न सिकँदनै । ���कालमा 
���सगँ राजनीितक�पले स�ब� भएको घटना र 
आपरािधक�पले गरकेो कसरुको काय�लाई एकै ठाउमँा 
राखेर हेन� िम�दैन । ���सगँ स�बि�धत रहेको देिखएमा 
मा�ै फौजदारी कानूनबाहेक वा स�ंमणकालीन 
�यायका अ�य उपायबाट स�बोधन गन� िम�ने हो, 
िवश�ु आपरािधक घटनाह�लाई होइन । ���कालमा 
भएको िवश�ु कसरुज�य काय�लाई ���को �ममा 
भएको घटना भनी उ�मिु� िदन िम�दैन �यसलाई 
�चिलत फौजदारी कानूनले स�बोधन गनु�पन� ह��छ । 

९. ���कालमा घिटत मानवता िव��कै 
ग�भीर कसरुमा �चिलत कानून र �थािपत �याियक 

मू�य मा�यताका आधारमा पीिडत प�ले �यायको 
अनभूुित गन� गरी अनसु�धान, अिभयोजन एवं �याियक 
कारवाही ग�रएन भने समाजमा िदगो शाि�त कायम 
ह�न स�दैन । पीिडतले भो�न ु परकेा सबै �कारका 
आहतह�लाई �यायको दायरामा �याउन पीिडतले 
रोजेको �याय�णालीमाफ� त �याय पाउने अवसरको 
सिुनि�तता ह�नपुद�छ भने आरोिपत प�ले पिन �व�छ 
सनुवुाइको मा�यमबाट �वत�� र स�म �याियक 
िनकायबाट आफू िव��का आरोपह�को ख�डन गन� 
र �व�छ सनुवुाइ�ारा �याय �ा� गन� अवसर पाउन ु
पद�छ । �यायको सिुनि�तताका लािग ���कालमा 
भएका मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन एवं 
मानवता िव��का घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी 
�याय �णालीको दायरािभ� �याउनलुाई कानूनस�मत 
मा�नपुन� ह��छ ।

१०. यस स�दभ�मा िनवेदक समुन 
अिधकारीसमेत िव�� नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
भएको ०७०-WS-००५० नं. को �रट िनवेदनमा यस 
अदालत िवशेष इजलासबाट िमित २०७१।११।१४ 
मा आदशे भई ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, िनण�य 
नं. ९३०३, पृ� २०६९ मा �ितपादन भएको िस�ा�त 
यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क रहेको छः-
 § आयोग गठन ह�नुपूव� ���काल वा तदुपरा�त 

िनयिमत�पमा �याय िन�पणका िवषयह� 
अदालतमा ��तुत भइरहकेा िथए र छन ्। 
�चिलत सिंवधान, ऐन कानूनबमोिजम 
ितनको स�बोधन गनु� अदालतको िनयिमत, 
अ�तिन�िहत र सवैंधािनक कत��य पिन 
हो । �याय िन�पणको िवषय अदालतबाट 
सिंवधानबमोिजम बाहके बिह�कृत गन� 
वा अल�याउन सिंवधानसङ्गत ह�दैँन र 
लोकत��को मू�य मा�यताअनुकूल नह�ने ।
 § अदालतले आफूसम� िवचाराधीन म�ुा 
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���को �ममा भएका ह�न ् वा होइनन ्
भ�नु भ�दा माग ग�रएको दाबी �यायोिचत 
हो वा होइन भ�न े कुरा मह�वपूण� ह��छ । 
हरके कसरु वा काय� कही ँन कही ँ कुनै न 
कुनै ढङ्गको ���को प�रणाम ह�ने गद�छ । 
सश� ���सगँ स�ब� भए पिन सिंवधान, 
मानवािधकार कानून वा मानवतास�ब�धी 
कानून�ितकूल ह��छ भने सोसगँ स�बि�धत 
��लाई �याययो�य नबनाउन िम�दैन । 
���को राजनीितक स�ब�धको कुरा जे भए 
पिन ितनको कानूनी प�लाई उपे�ा गन� 
िम�दैन । कुनै काय� राजनीितक ���सगँ 
स�ब� भ�नु र ���कालसगँ स�ब� भ�न ु
पिन एउटै होइन । ���कालिभ� राजनीितक 
र आपरािधक अनेक� घटनाह� घिटत 
भएका ह�नस�छन् । सश� ���को �ममा 
िवशु� राजनीितक�पमा भएको घटना र 
आपरािधक�पमा आएको घटनाह� एकै 
वग�मा रा�न नसिकने । 
 § आपरािधक काय� गरकेो भनी अदालतमा 

िवचाराधीन रहकेो िवषयमा सो काय� 
आपरािधक हो वा होइन भनी िनणय� िदन ु
अदालतको कत��य ह��छ । आपरािधक 
भनकेो काय� िस� ह��छ भने सश� ���को 
�ममा भएको हो वा होइन भनी अदालत 
�वयम ्ले �यसको दािय�वबाट उ�मिु� 
िदन स�ैन । कुनै काय� आपरािधक काय� 
हो वा होइन भ�ने कुरा सबुद �माणको 
मू�याङ्कन गरी िवशु��पमा �याियक 
त�रकाले िनणय� गन� कुरा ह�दँा �य�तो 
काय� आयोग ज�तो अध��याियक �कृितको 
िनकायले टुङ्गो लगाउन स�न े िवषय 
नह�न े।

११. साथै िनवेदक गोिव�द शमा� ब�दी 
िव�� महा�यायािधव�ा मिु� नारायण �धान, 
महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेत भएको ०६९-
WO-०७४० नं. को �रट िनवेदनमा यस अदालत 
सयं�ु इजलासबाट िमित २०७०।१२।१९ मा आदेश 
भई ने.का.प. २०७०, अकं १२, िनण�य नं. ९०९१, 
पृ� १४८४ मा �ितपादन भएको िस�ा�तसमेत यहा ँ
उ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क रहेको छः-
 § ���कालमा भएका ह�या िहसंालगायतका 

मानव अिधकार उ�लङ्घनका सबै 
�कारका घटनाह� स�ंमणकालीन 
�याय �यव�थापनका मा�यमबाट अ��य 
ह��छन ् भ�ने होइन । ���कालमा भएका 
ग�भीर �कृितका मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध 
कसुरह�को अनसु�धान र अिभयोजन 
गन� स�ंमणकालीन �याय �यव�थाको 
�ब�ध भइनसकेको अव�थामा िनयिमत 
फौजदारी �याय�णाली �थगन वा िनि��य 
भएको स�झन निम�ने । 
 § उ�च�तरीय स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 

आयोग गठनस�ब�धी कानूनको अभावमा 
उ� आयोगको काय��े�िभ� के क�ता 
�कृितका घटना वारदात पन� भ�ने कुराको 
िकटान ह�न सकेको छैन । य�तो अव�थामा 
���कालीन घटना र वारदातको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम अनुस�धान तथा 
अिभयोजन गन�लगायतका काय� स�पादन 
गन� िनयिमत फौजदारी �याय �णाली 
िनि��य भई रहन स�दैन । लोकताि��क 
मलुुकमा कानून र �याय �णाली किह�यै 
सुषु� ह�दैँनन ् । कानून किह�यै शू�य 
ह�दैँन । फौजदारी अपराधको सूचना 
�ा� गन�, कानूनबमोिजम अनुस�धान र 
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अिभयोजन गन�लगायतका काय� स�प�न 
गरी �याियक �ि�या अगािड बढ्दछ । 
िनयिमत फौजदारी �याय �णाली �थगन 
नभई गितशील भइरहने ।
 § पीडकलाई �मादान िदने वा निदने भ�न े

कुरा ���का पीिडत प�को चाहनामा 
भरपन� िवषय हो । आफूिव�� भएको 
अ�यायको उपचार खो�न पीिडत प� 
पूण��पमा साव�भौम र �वत�� रह�छन ् । 
नाग�रकको �य�तो नैसिग�क अिधकारलाई 
स�ंमणकालीन �याय�णालीले सकुंचन वा 
िनय��ण गन� नस�ने । 
 § �याियक अिधकारको सुिनि�तताका लािग 

पिन ���कालमा भएका फौजदारी कसरु 
अपराध तथा ग�भीर �कृितका मानव 
अिधकार उ�लङ्घनका घटनाह�लाई 
सामा�य फौजदारी �याय �णालीको 
दायरािभ� �याउनुलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

१२. �यि� ह�या ज�तो ग�भीर �कृितको 
फौजदारी म�ुाको �� मानव अिधकारसगँ िसधा 
स�बि�धत ह��छ । ���कालमा घिटत घटनास�ब�धी 
म�ुामा फौजदारी �यायको माग� �श�त गनु�  ह�दँैन 
भ�नकुो अथ� फौजदारी �यायले �ितवादी वा अ�य 
प�लाई �याय गन� स�ने स�भावना वा �य�तो प�ितको 
�मतामा नै अिव�ास गरकेो भ�ने ह�न आउछँ । �य�तो 
प�रक�पनास�म गनु�  �याय �णालीलाई नै घातक र 
चूनौतीपूण� ह��छ । फौजदारी कानून िनि��य ह�ने र 
मेलिमलापको �ि�या �श�त ह�ने कुरा वैध कानूनले 
�वीकार नगरसे�म मा�न सिकँदैन । म�ुामा फौजदारी 
�याय िन�प� र �वत�� रहनपुन� आव�यकता रह�छ । 
फौजदारी �यायको �ि�यामा �ितवादीको हकको पूरा 
स�मान गनु�पन� ग�ुजायस पिन रह�छ । िनद�िषताको 

अनमुानको िस�ा�त नै यसको मह�वपूण� आधार 
हो । फौजदारी �यायको �ि�या �वत��, िन�प� र 
�भावकारी रहेमा �याय िन�पण सही�पमा ह�नस�ने 
अनमुान सहजै गन� सिक�छ । सोअ�तग�त िनद�षले 
सफाइ पाउने र कसरुदारले द�ड पाउने तथा पीिडतले 
राहत र सरु�ाको अनभूुित गन� कुरा अ�तिन�िहत 
रह�छ ।

१३. सश� ���को समयमा घटेका गैर 
�याियक ह�या ज�ता मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन एवं मानवता िव��को कसरुमा 
पीिडत प�ले दोषीउपर �चिलत फौजदारी �याय 
�णालीअ�तग�त जाहेरी िदन, अनसु�धान गन� िनकायले 
अनसु�धान गन�, सरकारी विकल काया�लयले 
अिभयोजन गन� र अदालतले �य�ता म�ुामा �याियक 
कारवाही गन� नपाउने भनी अथ� गदा� िविधको शासनको 
उपहास मा� होइन मानवतास�ब�धी कानूनको 
उ�लङ्घन एव ं सं�मणकालीन �यायको �ितकूल 
ह�न जाने, पीिडतले किह�यै �यायको अनभूुित नगन� 
र िव�मान फौजदारी �याय �णालीको अि�त�वमािथ 
नै �� उठ्ने अव�थाको िसज�ना ह��छ । कुनै पिन 
�यि�को गैर�याियक�पमा ह�या ह�नलुाई राजनीितक 
घटना मा�न िम�दनै । य�तो �कारको ह�याको कसरु 
जनुसकैु कालख�ड र समयमा भएपिन पीडकलाई 
सजाय गनु�  र पीिडतलाई राहत िदई समाजमा शाि�त 
सरु�ाको अनभूुित िदलाउन ुफौजदारी �याय �णालीको 
उ�े�य हो । मानवता िव�� ह�ने जघ�य अपराधमा 
कानूनबमोिजम अनसु�धान, अिभयोजन र �याियक 
कारवाही गन�लगायतका काय� स�पादन गन� िनयिमत 
फौजदारी �याय �णाली किह�यै िनि��य नभई सधै ँ
सि�य रहने ह��छ । तसथ� सश� ���को समयमा 
घटेका गैर �याियक ह�यासगँ स�बि�धत कत��य �यान 
म�ुाको अनसु�धान, अिभयोजन र �याय िन�पण 
िनयिमत फौजदारी �याियक संय��बाट ह�नस�ने 
देिखयो ।
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१४. िन�पण गनु�पन� दो�ो �� स�य 
िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको �ब�ध ह�नपूुव� 
िनयिमत फौजदारी �याय �णालीअ�तग�त अदालतमा 
�वेश भएका ���कालीन समयको िववाद िन�पण 
गन� �े�ािधकार अदालतमा िनिहत रह�छ वा पिछ 
गठन भएको स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको 
अिधकार�े� आकिष�त ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� ���कालमा भएका घटनाह�को िविधस�मत र 
तक� सङ्गत ढंगले स�बोधन गनु�पन� कुरामा कसैको 
िवमित रहन स�दनै । स�य समाजमा ��येक �यि�को 
�यायको हक र आकां�ालाई नै प�र�याग गन� वा गराउने 
कुरा �यायपूण� ह�न स�दनै । पीिडत वा सरोकारवालाको 
सम�वयमा ितनीह�को आ�नो हक वा सरोकारको 
िवषयमा उनीह�को सहमितमा समिुचत िवक�प�ारा 
स�बोधन गरी िववादको टुङ्गो लगाउने एउटा प� 
ह�न स�छ । तर पीिडतको मागमा फौजदारी कानूनको 
�ि�याअ�तग�त म�ुा दायर भएको अव�थामा �यसको 
िविधस�मत ढङ्गले स�बोधन ग�रिदनपुन� ह��छ । म�ुा 
च�दा च�दकैो बीचमा �याय िन�पणको �ि�यामा 
ह�त�ेप गरी मेलिमलाप वा अ�य कुनै नाममा िदशा�तर 
गन� मनािसब ह�दँनै । ���कालीन घटनाका स�ब�धमा 
अदालतमा पन� बाकँ� म�ुाको हकमा अव�थाअनसुार 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐनबमोिजमको 
�योग ह�नस�ने कुरा एउटा प� हो । तर सो ऐन आउन ु
अिघ नै �चिलत कानूनबमोिजम अिधकार�े� िनिहत 
रहेको अदालतमा दता�  भइसकेको म�ुाका हकमा 
फौजदारी �याय �शासन म�ुतबी गन� सोच रा�न 
सिकँदनै । 

१५. ���कालीन घटनाका स�ब�धमा 
स�बि�धत म�ुा हेन� अिधकार�े� रहेको अदालतमा 
दायर भइसकेका म�ुाको हकमा अदालतको 
अिधकार�े�लाई समथ�न गनु�पन� िस�ा�त यस 
अदालतबाट यसै �कृितका िविभ�न म�ुाह�मा 
फैसला भई कायम भएका निजरले �प� पा�रसकेको 

छ । सो स�दभ�मा समुन अिधकारीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय 
िसंहदरबारसमेत भएको ०७०-WS-००५० नं. को 
�रट िनवेदनमा यस अदालत िवशेष इजलासबाट िमित 
२०७१।११।१४ मा आदेश भई ने.का.प. २०७१, 
अङ्क १२, िनण�य नं. ९३०३, पृ� २०६९ मा 
�ितपादन भएको िस�ा�त यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क 
रहेको छः-
 § अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा पिन सश� 

���को �ममा भएको भए अदालतको 
परामश�मा आयोगले छानिबन गन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । �यस स�ब�धमा हदेा� 
अदालतको परामश�मा भ�न े श�दह� 
�योग भएको ह�दँा अदालतले �य�ता 
म�ुाह� समप�ण गन� बा�य ह�ने भ�ने अथ�मा 
िलन सिकँदैन । परामश� भनेको अदालतको 
�विववेकमा िदइने परामश� हो, बा�यता 
नह�ने ।
 § आयोगले अदालतमा िवचाराधीन म�ुा 

आफूसम� पठाउन परामश� माग गर ेपिन 
अदालतले सोअनसुार स�ुपन उपयु� 
नदेखी निदएमा आयोगले छानिबन 
गन� नस�न े अव�था देिख�छ । �यस 
स�ब�धमा िववाद भएमा अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को म�ुाह� पूव�वत ्
अदालतमा नै सुचा� रहन ेदेिखने ।
 § स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग 

ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) 
को �यव�थाअनुसार अदालतसम� 
िवचाराधीन म�ुाह� पिन आयोगले 
छानिबन गन� कुराले छानिबनको दायरा 
कित हो भ�ने कुरामा थप �� उ�जाएको 
देिख�छ । आयोगलाई अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाह� छानिबन गन� िदइएको 
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हो भने आयोगले अदालतमा दायर 
रहकेा म�ुाका िनण�यह�मा �भाव पान� 
गरी लगत काट्न लगाउन वा �याियक 
िज�मेवारीबाट म�ु गन� स�छ िक स�ैन 
भ�ने �� उठ्छ । तर उपयु�� �ावधानले 
अदालतमा िवचाराधीन म�ुा आयोगसम� 
सन� र अदालतको �े�ािधकार समा� ह�न े
कुराको कुनै उ�लेख गरकेो छैन । तसथ� 
अदालतको �े�ािधकारको िवषयलाई 
अ�यथा �मािणत गरकेो मा�न िम�न े
नदेिखने ।

१६. यसरी मािथ उ�लेख ग�रएको 
िववेचना एवं यस अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेतका आधारमा स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोगको �ब�ध ह�नपूुव� िनयिमत फौजदारी 
�याय �णालीअ�तग�त अदालतमा �वेश भएका 
���कालीन समयको िववाद िन�पण गन� �े�ािधकार 
अदालतमा िनिहत रहने देिखन आयो । 

१७. िन�पण गनु�पन� ते�ो �� ���कालमा 
घटेको कत��य �यान म�ुाको अिभयोगप� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको काय� तथा अदालतबाट 
िनवेदकका नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� 
जारी गन�लगायतको काम कारवाही कानूनस�मत छ वा 
छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� यी िनवेदकह� अिनता 
िघिमरसेमेतले ��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी यी िनवेदकह� समेत 
भएको कत��य �यान म�ुाको अनसु�धान, अिभयोजन 
र ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतले िनवेदकह�का 
नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी 
गरकेो काय� कानूनस�मत नभएको भ�ने दाबी िलएको 
देिख�छ । िनवेदकह�ले आ�नो दाबी प�्ुयाईको 
आधार हेदा� उ� म�ुा ���कालमा घटेको घटनासगँ 
स�बि�धत भएकाले अदालतको �े�ािधकारको िवषय 

नभई स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगबाट 
हे�रने िवषय हो भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । मािथ िन�पण गनु�पन� �� नं. १ र २ का 
स�ब�धमा ग�रएको िववेचनाबाट सश� ���को 
समयमा घटेका गैर �याियक ह�यासगँ स�बि�धत 
कत��य �यान म�ुाको अनसु�धान, अिभयोजन र 
�याय िन�पण िनयिमत फौजदारी �याियक संय��बाट 
ह�नस�ने र स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको 
�ब�ध ह�नपूुव� िनयिमत फौजदारी �याय �णालीअ�तग�त 
अदालतमा �वेश भएका ���कालीन समयको िववाद 
िन�पण गन� �े�ािधकार अदालतमा िनिहत रहने भनी 
उ�लेख भइसकेको छ । 

१८. िनवेदकह�ले कत��य �यानको िवषयमा 
परकेो जाहेरी र सोउपर िनयिमत फौजदारी �याियक 
सयं��बाट भएको अनसु�धानमािथ स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोगको �सङ्गबाहेक अ�य कुनै आधार 
र कारणबाट कानून�ितकूल भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिख�न । ��ततु �रटको िमिसलसाथ रहेको िववादसगँ 
स�बि�धत कत��य �यान म�ुाको िमिसल हेदा�  िज�ला 
ओखलढुङ्गा, व�णे�र गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. 
१ ि�थत घटना�थलमा मतृक ग�ु�साद लइुटेललाई 
कत��य गरी मारकेो कसरुमा स�बि�धत �े�ािधकार 
रहेको िनकाय िज�ला �हरी काया�लय ओखलढुङ्गामा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३बमोिजम 
अपराधको सूचना जाहेरी परकेो र सोही ऐनको दफा 
७ समेतको कानूनी �यव�थाबमोिजम िज�ला �हरी 
काया�लय, ओखलढुङ्गाले सबदु �माण सङ्कलन 
गरी दफा १७ बमोिजम रायसिहतको �ितवेदन िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय ओखलढुङ्गामा पठाएको 
देिख�छ । 

१९. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) मा “नेपाल सरकारको हक, िहत 
वा सरोकार िनिहत रहकेो मु�ामा महा�यायािधव�ा 
वा िनजको मातहतका अिधकृतह�बाट नेपाल 
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सरकारको �ितिनिध�व ग�रन ेछ । यस सिंवधानमा 
अ�यथा लेिखएदेिख बाहके कुनै अदालत वा �याियक 
अिधकारीसम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा 
चलाउन ेवा नचलाउन ेभ�न ेकुराको अि�तम िनण�य 
गन� अिधकार महा�यायािधव�ालाई ह�नेछ” भ�ने 
संवैधािनक �यव�था रहेको छ । उ� �यव�था वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा १५८(२) मा समेत रहेको 
पाइ�छ । सिंवधानले �दान गरकेो अिभयोजनस�ब�धी 
अिधकार महा�यायािधव�ाको िविश� र �वाय� 
�कृितको अिधकार हो । अिभयोजनस�ब�धी अिधकार 
संिवधानमा नै �प� गनु�को पछािड एउटा �यावसाियक 
तथा �याियक सं�थाले कसैउपर दभुा�वनापूव�क वा 
मोलािहजा वा �वाथ�वश अिभयोजन नगरी �याियक 
आव�यकता अन�ुप सही र िन�प��पमा अिभयोजन 
होस ् भ�न ु नै हो । उ� संवैधािनक �यव�थाको 
काया��वयनको स�दभ�मा थप �प� �यव�थासिहत 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) 
मा महा�यायािधव�ा वा िनजले अिधकार ��यायोजन 
गरकेा सरकारी विकलले म�ुा चलाउने वा नचलाउने 
िनण�य गन� अिधकारको �यव�था भएको पाइ�छ । 
सोही संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारको �योग गरी 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट 
अिभयोगप� तयार भई स�बि�धत म�ुा हेन� अिधकार�े� 
रहेको िनकाय ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा म�ुा 
दायर भएको काय� गैरकानूनी नभई कानूनस�मत नै 
देिख�छ । साथै आ�नो अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको म�ुाको �याियक िन�पणका लािग फरार 
रहेका �ितवादीह�लाई सनुवुाइको मौका �दान गरी 
उ� म�ुामा �ितवादी रहेका िनवेदकह� समेतका 
नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी 
गरकेो ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।३।१८ को आदेशमा समेत कुनै कानूनी �ूिट 
रहेको देिखएन ।  

२०. अब िन�पण गनु�पन� चौथो तथा अि�तम 
�� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� मािथ िन�पण गनु�पन� 
�� १, २ र ३ उपर ग�रएको िववेचनाबाट िनवेदकह�ले 
��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो कत��य �यान 
म�ुाको अिभयोगप� ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
दायर भएको काय� तथा अदालतबाट िनवेदकह�का 
नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादी पजु� जारी 
गन�लगायतको काम कारवाही कानूनस�मत रहेको र 
उ� काम कारवाहीबाट िनवेदकह�को संिवधान �द� 
मौिलक हक एवं कानूनी अिधकारमा आघात भएको 
देिखदँनै । कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकायबाट 
कानूनस�मत �पमा भएका काम कारवाहीह� बदर 
गनु�  औिच�यपूण� ह�दँनै ।

२१. कानूनी�पमा म�ुा हेन� अिधकार�े� 
रहेको अदालतमा िवचाराधीन म�ुाका प�ह� र 
�ितवादीलगायतले �वत���पमा म�ुामा पैरवी एवं 
सा�ी �माणको परी�णमा सहभािगता राखी स�य 
त�यको उजागर गन� सिकने ह��छ । म�ुाको सनुवुाइमा 
स�बि�धत प�को �यायपूण� सहभािगताबाट �याियक 
�ि�यालाई िव�सनीय बनाउन ज�री ह��छ । तर यो वा 
�यो कारण देखाएर फौजदारी �याय �णालीकै सम�ुचा 
िवक�प खो�न पन� वा गन� �विृ� रा�न ु �याय तथा 
कानूनस�मत ह�दँनै । �याियक �णाली�ित नै मनोगत 
शकंा मा� �य� गरी �याियक �ि�यामा असहयोग 
जारी रहेमा �यसबाट आ�नो िनिहत �वाथ� िस� ह�न 
नस�ने मनोवै�ािनक सोचमा रहेको भ�ने अनमुान 
गनु�पन� ह��छ । �य�तो सोच र �विृ�लाई कुनै िहसाबले 
पिन सहयोग गन� सिकँदैन । 

२२. अदालतमा कुनै आरोप प� दायर 
ह�न ुआफँैमा कुनै कसरुको िनधा�रण भएको वा िनण�य 
भइसकेको भ�ने होइन । कुनै आरोपको स�यास�यको 
िन�पण गन� �ि�या नै �याियक �ि�या हो । कसरु 
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गरकेो वा नगरकेो जे कुरा हो सोको िजिकर गन� 
स�बि�धत प� �वत�� रह�छ, र आ�नो जो भएको 
सबदु �माण पेस गरी र िवप�ीको �माणको परी�ण 
गरी गराई आव�यक िजरह गररेसमेत सफाइ िलन 
स�ने संवैधािनक र कानूनी ��याभूित �ितवादी 
बनाएको �यि�सम� मौजदु रह�छन् । अदालतबाट 
�वत���पमा कानूनी परी�णको मा�यमबाट कसरु गर े
नगरकेो िनण�य ह�ने प�ित ह�नाले पूवा��हको लेस पिन 
प�रक�पना गन� सिकँदैन । यसरी स�यत�यको परी�ण 
गन� �याियक �ि�यालाई �ितवादीसमेतले अवसरको 
�पमा �हण गरी उपयोग गनु�पन�मा �ि�याकै िवक�प 
खो�ने, प�छाउने वा �ित�थापन गन� खो�ने गदा� 
�य�तो मनोदशाले सहयोग नगन� कुरा मननीय छ । 
�याियक �ि�याका स�पूण� चरणह� र फौजदारी 
�यायमा �ितवादीलाई �ा� स�पूण� अिधकारह�को 
उपभोग गन� अवसर बाकँ� छँदै र सो िसलिसलामा 
आरोपबाट सफाइ पाउन स�ने अव�था बाकँ� ह�दँाह�दँ ै
अिघ नै दता� भई चिलरहेको म�ुाको कारवाही नै रोक� 
पाउन माग गनु�  कानूनस�मत र िववेकशीलसमेत दिेखन 
आउदँैन । 

२३. तसथ�, अदालतमा म�ुा परी िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा सोको �ि�यालाई अव�� गन� 
नसिकने र कानूनस�मत �पमा दायर ह�न आएको 
कत��य �यान म�ुामा फरार �ितवादीका नाममा 
वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी गन� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६७।३।१८ 
को आदेश एवं सोबमोिजमको काम कारवाहीमा कुनै 
कानूनी �ूिट नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदन नै खारजे भएको ह�दँा यस अदालत 
एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६७।१०।४ 
मा जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत �वतः िनि��य 
ह��छ । यो आदेशको जानकारी ओखलढुङ्गा िज�ला 

अदालतलाई िदन ुर ��ततु �रटको दायरीतफ� को लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�
फैसला िमित : २०७२।१०।२१

०७०-WO-०२१४

िवषयः उ��ेषण / परमादेश ।

िनवेदक : िज�ला लिलतपरु लिलतपरु उप-न.पा.वडा 
नं. ९ बालकुमारीि�थत मिहला पनु�था�पना 
के�� (ओरके) को तफ� बाट र आ�नो हकमा 
समेत िज�ला बझाङ मौलाली गा.िव.स. 
वडा नं.४ �थायी घर भई हाल काठमाड� 
का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल ब�ने 
अिधव�ा दलबहादरु धामीसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय िसहंदरबार, काठमाड�समेत

�नण�य नं. ९७३९

&
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 § नेपालको सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९(१) मा ससंद् बाट अनमुोदन, सि�मिलन, 
�वीकृित वा समथ�न भई नपेाल रा�य वा 
नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धको 
कुरा �चिलत कानूनसगँ बािझएमा सो 
सि�धको �योजनको लािग बािझएको 
हदस�म �चिलत कानून अमा�य ह�नछे 
र त�स�ब�धमा सि�धको �यव�था 
नेपाल कानूनसरह लागू ह�नेछ भिनएको 
पाइ�छ । मलुुक� ऐन, २०२० को 
जबरज�ती करणीको महलमा पीडकलाई 
सजाय गन� हकमा पीिडताको उमरेको 
हदअनसुार िभ�नािभ�नै कैद सजाय तथा 
ज�रवाना र नाबालकमािथ अ�ाकृितक 
मैथुन भएमा आव�यक �ितपूित� िदलाउन े
भ�नेबाहके पीिडत बािलकाका लािग 
रा�यबाट ह�नुपन� �यवहार, सहयोग गनु�पन� 
दािय�वलगायतका बारमेा अ�य कुरा 
उ�लेख भएको नदेिखने । 

(�करण नं. ४)
 § जबरज�ती करणीबाट पीिडत 

बालबािलकाको लािग छु�ै कानूनी �यव�था 
नभएकोले हाडनाता करणी पीिडत 
बालबािलका, िनजले ज�माउने स�तानको 
सरं�ण, भरण पोषणलगायतको ितनको 
िवशेष कानूनी �यव�था भएको नदेिखएको 
ह�दँा सम�या देिखएकोले �यसको लािग 
भइरहकेो बालबािलकास�ब�धी कानूनले 
फौजदारी कानूनी र अ�य कानूनले समते 
स�बोधन गरकेो देिखँदैन । �यसको लािग 
पीिडत बालबािलकाको हक ितनीह�को 
आव�यकताअनुसारको सेवा नह�दँा ितनको 
कानूनी तथा सुर�ा�मक उपायह� गन� 

नपेाल सरकारको नाममा िनद�शा�मक 
आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं. ५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् िनवेदक अिधव�ाह� 
दलबहादरु धामी र नीता पोखरले ितमि�सना

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
िकरणकुमार पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध १९६६ को धारा 
१०(३), २४(१)

 § मिहला िव��को सबै �कारका भेदभाव 
उ�मलुनस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
१९७९ को धारा १६(१)(च)

 § बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ को 
धारा ६

 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १३(३)

 § नेपालको सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१)

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

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छः

मिहला पनु�था�पना के�� (ओरके) मिहला 
तथा बालबािलकाको अिधकार �े�मा काम गन� एक 
राि��य �तरको गैरसरकारी सं�था हो । यो सं�थाले 
िवगत २४ वष�देिख नेपालमा मिहला अिधकारका लािग 
काम गद� आइरहेको छ । वत�मान समयमा मिहलामािथ 
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ह�ने िहंसा िदन �ितिदन बढी रहेको छ । यसमा पिन 
िविभ�न �कारका जबरज�ती करणी ज�ता जघ�य 
अपराधह� धेर ै भइरहेका छन् । अझ बालबािलका 
मािथ ह�ने यौन िहंसाको अव�था िनकै भयावह 
देिख�छ । ओरके नेपालको पिछ�लो त�याङ्क 
अनसुार जबरज�ती करणी पीिडत मिहलाह�को 
अव�था दद�नाक रहेको छ । अझ १८ वष�देिख मिुनका 
बालबािलकाह�ले ग�भीर सम�या भो�न ुप�ररहेको छ ।

नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध १९६६ (ICCPR) को धारा 
२४ (१) मा ��येक बालबािलकालाई जाित, वग�, 
िलङ्ग, भाषा, राि��यता वा सामािजक उ�पि�, 
स�पि� वा ज�मको आधारमा िवना भेदभाव आव�यक 
संर�णको अिधकार प�रवार समाज तथा रा��बाट 
�ा� ह�नेछ भिनएको छ । आिथ�क, सामािजक तथा 
सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध 
१९६६ (ICESCR) को धारा १० (३) मा िपत�ृव वा 
अ�य अव�थाका कारणबाट कुनै भेदभाव िवना स�पूण� 
बालबािलकाह�का प�मा संर�ण एव ं सहायताका 
िवशेष उपायह� अपनाउन ुपछ� , संर�ण र र�ा ग�रन ु
पछ�  भनेको छ । मिहला िव��को  सबै �कारका 
भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
१९७९ (CEDAW) को धारा १६ (१) (च) मा 
बालबािलकाको संर�क�व िदने तथा बालबािलकाको 
िहतलाई सव�परी �यान िदने  �यव�था ग�रएको छ । 
बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ (CRC) 
को धारा ६ मा बालबािलकाले बा�ँन पाउने अिधकार, 
जीवन र िवकासको अिधकारको सिुनि�तता ग�रएको 
छ । 

नेपाल प� रा�� भएका ICCPR, ICESCR, 
CEDAW र CRC महासि�धह�, नेपालको अ�त�रम 
संिवधान िविभ�न ऐन कानूनह� समेतका आधारमा 
हाल भइरहेको कानूनी �यव�थामा जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत बािलकाको उ�ार, संर�ण, 

�वा��य उपचार आवास गहृ, पनु�था�पनालगायतको 
हकमा अल�गै कुनै पिन संर�णा�मक काय�का लािग 
छु�ै कानूनको �यव�था नभएकोले नेपाल सरकार प� 
भएका सि�ध, अिभसि�ध, महासि�ध तथा नेपालको 
अ�त�रम संिवधानसमेतका आधारमा �वा��य, िश�ा, 
मनोिवमश�, कानूनी सहायता, पनु�था�पना, बािलकाको 
जबरज�ती करणीबाट ज�मने ब�चा एव ं पीिडत 
बािलकाको स�पूण� िज�मेवारी रा�यले िलनपुन� कानून 
िनमा�ण गन� िवप�ीह�को नाममा परमादशेलगायत जो 
चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । �रट िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म रा�यले नै िविभ�न 
आवास सरु�ा गहृमा राखी िज�मेवारी बहन गराउने 
गरी अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयले आ�नो 
मातहतअ�तग�त देशका िविभ�न भागमा �े�ीय, अ�चल 
तथा िज�ला अ�पताल तथा �ाथिमक �वा��य के��, 
�ाथिमक �वा��य चौक� तथा �वा��य िशिवरह�को 
�यव�था गरी िनर�तर�पमा ती िनकाय वा स�ंथामाफ� त 
सबै �कारका रोगह�को उपचार गराउदँै आएको 
छ । साथै िवशेष प�रि�थितमा िसज�ना ह�ने सं�मण 
रोगह�को उपचार गन�समेत आव�यकताअनसुार 
नेपाल सरकारले िवशेष �यव�थासमेत गद� आएको 
छ । बालबािलकाह�को संर�ण, �व��न उपचारका 
लािग �वा��य सेवा िवभागअ�तग�त छु�ै बाल 
�वा��य महाशाखाको �यव�था गरी सोमाफ� त 
बालबािलकाह�को सरं�ण पालन, पोषण, �वा��य 
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परी�ण ज�ता िविभ�न िवषयमा काय� गद� आएको ह�दँा 
िनवेदकको जबरज�ती करणी पीिडत बालबािलकाको 
उपचार गन� �यव�था भएन भ�ने मागदाबी प�ुन 
स�दैन ।

मलुकु� ऐन, २०२० को जबरज�ती करणीको 
महलमा समेत करणीबाट पीिडतलाई उपचार िदनपुन� 
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी अपराध सिंहता, 
फौजदारी काय�िविध संिहता तथा कसरु िनधा�रण 
संिहताको िवधेयक हाल संसद ्मा िवचाराधीन रहेको 
र �यस िवधेयकमा समेत करणीस�ब�धी महलको छु�ै 
�यव�था गरी करणी पीिडतलाई �ितपूित� िदने �यव�था 
गरकेो छ । साथै नेपाल कानून आयोगले तयार गरकेो 
कसरु पीिडत संर�णस�ब�धी िवधेयक म�यौदासमेतले 
पीिडतह�को संर�ण स�ब�धमा आव�यक कानूनी 
�यव�था गरकेो ह�दँा उ� िवधेयकह� कानून बनी 
लागू भएप�ात् िनवेदकको मागदाबी स�बोधन ह�ने नै 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयको िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०६६ 
भदौ २६ को िनण�यबाट सन् २०१० लाई लैङ्िगक 
िहसंा िव�� वष�को �पमा घोषणा गरकेो र सो घोषणा 
काया��वयनका लािग लैङ्िगक िहंसा िव�� राि��य 
काय� योजना, २०१० िनमा�ण गरी लैङ्िगक िहंसा 
अ��यका लािग सं�थागत�पमा काय� गद� आएको छ । 
यस स�दभ�मा पिहलो काय� योजनाको काय�काल समा� 
भई नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िनण�यबाट लैङ्िगक 
िहसंाको अ��य तथा लैङ्िगक सशि�करणस�ब�धी 
राि��य रणनीित तथा काय� योजना, २०६९ �वीकृत 
गरी लागू गरेको छ । ��ततु रणनीित तथा काय� 
योजनामाफ� त नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहंसालाई 
शू�य सहनशीलना (Zero Tolerance) को नीित 
अि�तयार गरी य�तो काय�मा सलं�न ह�ने जो कोहीलाई 
पिन कानूनको दायरामा �याई कारवाही गन� पूण� 
�ितब� �कट गरकेो छ । सो �ितब�ता पूरा गन� 

स�दभ�मा लैङ्िगक िहंसाको अ��यका लािग िलनपुन� 
िविभ�न रणनीितका साथसाथै गनु�पन� िविवध काय� एवं 
गितिविधह�लाई सो रणनीित तथा काय� योजनामा 
समेिटएको छ । यस स�दभ�मा लैङ्िगक िहसंा िव��का 
उजरुीह� स�बि�धत िनकायह�को िलन इ�कार गरमेा 
वा रा�री अनसु�धान र सनुवुाइ नगरमेा स�बि�धत 
िनकायलाई आव�यक िनद�शन िदन र पीिडतलाई 
त�काल सहयोग परु ्याउन तथा अ�तर म��ालय�तरीय 
सिमितको सिचवालयको काय� गन� सिकयोस् भ�ने 
उ�े�यले �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयमा 
लैङ्िगक िहसंा िव�� उजरुी �यव�थापन तथा एकाई 
�थापना भई काय�रत रहेको छ । सो एकाईलाई नेपाल 
सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।२२ को 
िनण�यानसुार पनुस�रचना गरी लैङ्िगक सशि�करण 
सम�वय एकाई नामाकरण गरी सो एकाईले उजरुी 
�यव�थापन र अनगुमनका साथै लैङ्िगक िहसंा 
िव�� राि��य काय� योजनाको काया��वयनका लािग 
सिचवालयको भूिमकासमेत खे�द ैआइरहेको छ । 

यसरी राि��य काय� योजनाको �भावकारी 
काया��वयनको लािग गठन भएको अ�तर 
म��ालय�तरीय सिमित र लैङ्िगक िहंसाको �े�मा 
िव�ता रहेको मिहला सभासद राि��य मिहला आयोग 
अ�य� तथा यस �े�मा काय�रत गैरसरकारी सं�थाका 
�ितिनिधसमेत रहेको स�लाहकार सिमितको 
मािसक िनयिमत बैठक तथा िनद�शनबाट िविभ�न 
नीित, कानून, िनयमावली, िनद�िशका पनुवरालोकन, 
प�रमाज�न तथा िनमा�ण ह�नकुा साथसाथै राि��य काय� 
योजनामा आधा�रत िविभ�न १२ वटा म��ालयह�बाट 
आ-आ�नो काय� योजना िनमा�ण र सोहीअनसुार 
वािष�क काय��मको िनमा�ण गरी सोहीअनसुार 
काय�स�चालन भइरहेको छ । साथै, के��देिख �थानीय 
तहस�म िविभ�न सरंचनाह� िनमा�ण भई स�चालनमा 
छन् । जसअनसुार ७५ िज�लामा �मखु िज�ला 
अिधकारीको संयोजक�वमा रहेको िज�ला सम�वय 
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सिमित, �हरी काया�लयअ�तग�तको ११० मिहला तथा 
बालबािलका सेवा के��ह�, मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयअ�तग�त २३ िज�लामा स�चािलत घरले ु
िहसंा तथा मानव बेचिबखन �भािवतह�का लािग 
बास र सरु�ालगायतका सेवा �दान गन� सेवा के�� 
तथा पनु�था�पना के��ह�, लैङ्िगक िहसंा िनवारण 
कोषको �थापना तथा प�रचालन, लैङ्िगक िहंसा 
िव�� एक�कृत सेवा �दान गन� अ�पतालमा आधा�रत 
एक�ार संकट �यव�थापन के�� �थापनाको स�ुवात 
ह�नकुो साथसाथै �थानीय तहमा उजरुी स�ुन िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लयमा र िविभ�न िकिसमका 
संरचनाह� िनमा�ण भई स�चालनमा रहेका छन् । 
अतः िवप�ी िनवेदकले दाबी िलन ु भएबमोिजमका 
काय�ह� नेपाल सरकारबाट काय� योजना िनमा�ण गरी 
ह�दँ ै आएको र रा�यको �ोत, साधन र जनशि�को 
उपल�धताका आधारमा भिव�यमा यसका लािग 
अझ बढी �यव�थाह� ग�रदैँ जाने �यहोरा स�मािनत 
अदालतलाई अवगत गराउदँछु । लैङ्िगक िहसंाबाट 
पीिडत वा �भािवत �यि�लाई त�काल उ�ार गन�, 
औषिध उपचार गन�, कानूनी सहायता, मनोवै�ािनक 
उपचार तथा मनोिवमश� �दान गन�, पनु�था�पना 
गराउने उ�े�यले नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहंसा 
िनवारण कोष (स�चालन) िनयमावली, २०६७ िनमा�ण 
गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ� िनयमावलीको 
िनयम ५ बमोिजमको कोष ��येक िज�लामा �थापना 
ग�रएको छ र सोकोषको रकम लैङ्िगक िहसंाबाट 
पीिडत बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी वा लैङ्िगक 
िहसंाबाट �भािवत भई लाग ु पदा�थको द�ुय�सनमा 
फसेका वा सङ्गतमा आएका �यि�लाई �ाथिमकता 
िदई खच� गनु�पन� भनी उ� िनयम ५ को उपिनयम २ 
मा �यव�था ग�रएको छ । यसैगरी लैङ्िगक िहसंाबाट 
पीिडत मिहलाह�लाई िचिक�सक�य, कानूनी एव ं
सामािजक मनोिवमश� �दान गन� उ�े�यले िविभ�न 
आठवटा िज�लामा अ�पतालमा आधा�रत एक�ार 

सकंट �यव�थापन के�� (Hospital base one stop 
crisis management center) �थापना ग�रएको 
साथै आपतकालीन बालउ�ार कोष (स�चालन) 
िनयमावली, २०६७ ले समेत आपतकालमा रहेका 
बालबािलकाको प�रभाषा गरी आपतकालमा परकेा 
बालबािलकालाई त�काल उ�ार, राहत र पनुः�था�पना 
गन� कामसमेतको लािग आपतकालीन बालउ�ार 
िनवारण कोष नामको एक कोष �थापना गरकेो 
छ । उ� कोषको उपयोग आपतकालीन अव�थामा 
रहेका बालबािलकालाई राहत िदन तथा पनु�था�पना 
गन� र �य�ता बालबािलकाको उ�ार गनु�  रहेको र 
आपतकालीन अव�थामा रहेका बालबािलकाअ�तग�त 
यौन शोषण, यौन द�ुय�वहार, बेचिबखनसमेतमा परकेा 
बालबािलकाह� पन� र उ� कोषको रकम उपयोग 
गन�स�ने ह�दँा अदालतबाट मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न स�दैन । अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था िव�मान 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ ।

मिहला र बािलकाह� मािथ ह�ने सबै 
�कारका यौन िहसंा एवं जबरज�ती करणीबाट 
पीिडत बािलकाह�को संवेदनशीलतालाई �यान 
िदई ितनीह�लाई िश�ा िदनेतफ�  यस म��ालयले 
�यान िदएको छैन भने मागदाबीका स�ब�धमा 
आिथ�क वष� २०६९।०७० मा लैङ्िगक िहंसाबाट 
पीिडतह�को बचाउ एवं सरु�ा �दान गन� आव�यक 
भएका �थानमा समदुायमा आधा�रत सेवा के��, 
श�ुीकरण र स�चालन गन� रणनीितक उ�े�यका साथ 
लैङ्िगक िहंसाका �ि�ले अित �भािवत िज�ला �े� 
पिहचान गन� काय��म स�चालन ग�रएको समदुायदेिख 
राि��य�तरमा िहंसा िव�� शू�य सहनशीलता एवं 
लैङ्िगक समानतास�ब�धी चेतनामूलक अिभयान 
स�चालनस�ब�धी नीित अवल�बन गरी काया��वयन 
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ग�रदँै आएको छ । लैङ्िगक िहंसा िव�� लैङ्िगक 
स�पक�  िव�दहु�को लािग लैङ्िगकस�ब�धी �मता 
अिभविृ� तािलम पिु�तका तयार गरी म��ालयअ�तग�त 
सबै िनकायह� माफ� त यौनिहसंामा परकेा लि�त वग�मा 
काय��ममाफ� त �य�तो काय�बाट पीिडतलाई स�बोधन 
गन� �यास ग�रएको छ । 

नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहसंा र भेदभावको 
अ��य गरी मिहलाह�को सशि�करण गद� समावेशी 
रा�य िनमा�ण गन� उ�े�यले सबै सरोकारवाला िनकायको 
काय��मसिहत काया��वयनमा �याएको लैङ्िगक 
िहसंा तथा अ�य लैङ्िगक सशि�करणस�ब�धी 
राि��य रणनीित तथा काय� योजना, २०६९-२०७४ 
काया��वयनमा यस म��ालयले लैङ्िगक संवेदनशील 
पाठ्य�म पाठ्यप�ुतक र िसकाई वातावरण, लैङ्िगक 
उ�रदायी बजेट िनमा�ण आिद ज�ता काय�ह� गरी 
आएको छ । मिहला िव��को िहसंा उ�मलुनस�ब�धी 
रा�� सघंीय घोषणा प�बमोिजम यस म��ालयको 
तफ� बाट पूरा गनु�पन� काय� एव ं दािय�वका स�ब�धमा 
म��ालय सजग एवं �ितब� रिह आएको �यहोरा 
अनरुोध गद� �रट िनवेदकको माग दाबीअनसुारको 
आदेश जारी ह�नपुन� अव�था नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदनप� खारजे ग�रपाउन सादर अनरुोध गद�छु भ�ने 
िश�ा म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ एव ं
�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम �यि�को िजउ धन 
एवं वैयि�क �वत��ताको सरु�ा गन� नेपाल सरकार 
सदैव किटब� रहेको छ । जहासँ�म जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत बालबािलका र िनजबाट ज�मेको 
ब�चाको �वा��य, िश�ा, कानूनी सहायता 
मनोिवमश� र पनु�था�पनासमेतका काम गन� गराउन 
छु�ै कानूनी �यव�था ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन 
िजिकर छ । सो स�ब�धमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८, ऐ. िनयमावली, २०५१, पनु�था�पना 
के�� स�चालन िनद�िशका, २०६८, पनु�था�पना 

कोष स�चालन िनद�िशका, २०६८, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसारबाट पीिडत एवं �भािवतह�को 
सरं�ण हेरचाहस�ब�धी मापद�ड, २०६९ तथा 
बालबािलकास�ब�धी राि��य नीित, २०६९ लगायतका 
कानूनी द�तावेजह� िनमा�ण भई हाल काया��वयनमा 
रहेको र कानूनी िवकास भनेको समय�मको कुनै 
एक िव�दमुा पगेुर ट�क अिडने िवषयव�त ुनभएकोले 
रा�यमा उपल�ध �ोत साधनसमेतको सापे�तामा 
आव�यकताअनसुार �य�ता िवषयगत कानून िनमा�ण 
भई लागू ह�ने नै ह�दँा यस �योजनको लािग �रट जारी 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार गहृ 
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

जबरज�ती करणीबाट पीिडत बािलकाको 
उ�ार, संर�ण, �वा��य उपचार, आवास गहृ, 
पनु�था�पनालगायतका हकमा अल�गै कुनै पिन 
सरं�णा�मक काय�का लािग छु�ै कानूनको �यव�था 
नभएको र जबरज�ती करणीबाट जि�मएको ब�चाको 
स�पूण� िज�मेवारी रा�यले िलनपुन� िनवेदन िजिकर छ, 
जबरज�ती करणीबाट पीिडत वा िनजबाट जि�मएका 
बािलकाह�को उ�ार तथा सरु�ा गन� िवषयमा नेपाल 
सरकार सदैव संवेदनशील छ । 

बालबािलकाको हकिहतस�ब�धी काय� 
गन�को लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले 
��येक िज�लामा िज�ला बाल क�याण सिमित गठन 
गरी बाल क�याण गहृको �थापना तथा स�चालन गन� 
�यव�था गरकेो छ । �यसैगरी यौन शोषणको तथा यौन 
द�ुय�वहारबाट पीिडत बालबािलकासमेतको उ�ार 
गन�को लािग नेपाल सरकारले आप�कालीन बाल 
उ�ार कोष (स�चालन) िनयमावली, २०६७ िनमा�ण 
गरी पीिडत बालबािलकाको उ�ार गन� काय�समेतको 
छु�ै कोषको �थापना गरकेो र पीिडत बालबािलकाको 
हक िहतका लािग आव�यक भएमा थप कानूनी 
�यव�था गन� नेपाल सरकार सकारा�मक नै भएको 
ह�दँा सो �योजनको लािग त�काल छु�ै कानून िनमा�ण 
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गनु�पन� भ�ने िनवेदन िजिकर तक� सङ्गत देिखदँनै भ�ने 
कानून, �याय, संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला 
म��ालयको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाउन ुभएको छ । तर िवप�ी बनाउन ुपना�को 
खास कारण �रट िनवेदनमा कहीकँतै खलुाउन 
स�नभुएको छैन । म��ालयको कुन काम कारवाहीबाट 
िवप�ीको हक अिधकारमा के क�तो आघात पन� गएको 
हो, सोको पिु� गन� नस�न ुभएकोले िनवेदकको दाबी 
िजिकर �वतः बदरभागी छ ।

नेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा 
समाज क�याण म��ालयले बालबािलकाह�को हक, 
िहत र संर�णलगायत उनीह�को सशि�करण र 
िवकासका लािग �थापनाकालदेिख नै आ�नो �ोत र 
साधनले �याएस�म सतसत् �य�नशील रहदैँ आएको 
छ । म��ालयबाट बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८, 
िनयमावली, २०५१, बाल�म (िनषेध र िनयिमत 
गन�) ऐन, २०५६, िनयमावली, २०६२, बाल �याय 
(काय�िविध) िनयमावली, २०६३, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) गन� स�ब�धमा �यव�था 
गन� बनेको ऐन, २०६४ र िनयमावली, २०६५ 
र आपतकालीन बाल उ�ार कोष (स�चालन) 
िनयमावली, २०६७ जारी भई काया��वयनमा आइरहेको 
�यहोरासमेत स�मािनत अदालतसम� जानकारीको 
लािग अनरुोध छ । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको मिहला बालबािलका तथा समाज 
क�याण म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
�रट िनवेदनसिहतका स�पूण� िमिसल कागजातह�को 
अ�ययन ग�रयो । यसमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् िनवेदक अिधव�ाह� �ी दलबहादरु धामी र 
�ी नीता पोखरले ितमि�सनाले नेपाल प� रा�� भएका 
िविभ�न अ�तरा�ि��य कानूनह� नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, िविभ�न ऐन कानूनह� समेतका आधारमा 
हाल भइरहेको कानूनी �यव�थामा जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत बािलकाको उ�ार, संर�ण, 
�वा��य उपचार, आवास गहृ, पनु�था�पनालगायतको 
हकमा अल�गै कुनै पिन संर�णा�मक काय�का लािग छु�ै 
कानूनको �यव�था नभएकोले नेपाल प� भएका सि�ध, 
अिभसि�ध, महासि�धह� तथा नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान २०६३ समेतका आधारमा स�पूण� �वा��य, 
िश�ा मनोिवमश�, कानूनी सहायता, पनु�था�पना, 
बािलकाको जबरज�ती करणीबाट जि�मने ब�चा 
एवं पीिडतको स�पूण� िज�मेवारी रा�यले िलनपुन�मा 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत बालबािलकाको हकमा िविभ�न 
त�रकाले �वा��यले सेवा िदन अ�सर नभएकोले सो 
स�ब�धमा कानून िनमा�ण गन� िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशलगायतको जो चािहने आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

�यसैगरी िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िकरणकुमार पौडेलले 
नेपाल सरकारले लैिगंक िहसंाको अ�त तथा लैङ्िगक 
सशि�करणस�ब�धी राि��य रणनीित तथा काय� 
योजना २०६९ �वीकृत गरी लागू गरेको छ । नेपाल 
सरकारले लैङ्िगक िहसंालाई शू�य सहनशीलताको 
नीित अि�तयार गरी य�तो काय�मा संल�न जो 
सकैुलाई पिन कानूनी दायरामा �याई कारवाही 
गन� रणनीित अि�तयार गरकेो छ । लैङ्िगक िहसंा 
िव��का उजरुीह� िलन इ�कार गरमेा रा�री 
अनसु�धान र सनुवुाइ नगरमेा स�बि�धत िनकायलाई 
िनद�शन िदने कारवाही गन� पीिडतलाई उ�ार सहयोग 
परु ्याउने काय� ग�रएको छ । �यसका ७५ वटै िज�ला 
�शासन काया�लय, �हरी काया�लय र मिहला तथा 
बालबािलका काया�लय खिटएका छन् । १२ वटा 
म��ालयको सम�वय छ । लैङ्िगक िहंसा कोष, मिहला 
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बालबािलकासमेत के��ह�, पनु�था�पना के��ह� 
खोिजएको ह�दँा �रट िनवेदनमा उठाएका कुराह� 
स�यतामा आधा�रत नह�दँा सरकारले आ�नो काय� 
तदा�कताका साथ ग�ररहेको ह�दँा �रट खारजे होस ्
भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो । 

उपयु�� िव�ान् अिधव�ाह� तथा िव�ान् 
सह�यायािधव�ाले गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदन दाबीअनसुारको �रट 
जारी ह�नस�ने हो होइन, सो स�ब�धमा ठहर िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. त�स�ब�धमा हेदा�, मिहलामािथ ह�ने िहंसा 
िदन �ितिदन बिढरहेका र यसका िविभ�न �कारह�मा 
जबरज�ती करणी ज�ता जघ�य अपराधह� िनकै धेर ै
भइरहेको छन् । अझ बािलकाह� मािथ ह�ने यौन िहंसाको 
अव�था झन् भयावह�पमा देिख�छ । नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध 
१९६६(ICCPR) को धारा २४(१) मा ��येक 
बालबािलकालाई जाित, वण�, िलङ्ग, भाषा, राि��यता 
वा सामािजक उ�पि�, स�पि� वा ज�मको आधारमा 
कुनै भेदभाविवना िनज नाबालक भएको हैिसयतबाट 
आव�यक संर�णका उपायह�को अिधकार, प�रवार, 
समाज तथा रा��बाट �ा� ह�नेछ भिनएको पाइ�छ । 
आिथ�क, सामािजक तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध १९६६ (ICESCR) को धारा 
१०(३) मा िपत�ृव वा अ�य अव�थाका कारणबाट कुनै 
भेदभाविवना स�पूण� बालबािलकाह� वा त�णह�का 
प�का संर�ण एव ं सहायताका िवशेष उपायह� 
अपनाइन ुपद�छ र आिथ�क तथा सामािजक शोषणबाट 
पीिडत बालबािलका तथा त�णह�को संर�ण र र�ा 
ग�रनपुद�छ भनेको छ । मिहला िव��को सबै �कारका 
भेदभाव उ�मलुनस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
१९७९ (CEDAW) को धारा १६(१)(च) मा 
बालबािलकाको संर�ण�व िदने तथा बालबािलकाको 
िहतलाई सव�प�र �यान िदनपुन� �यव�था ग�रएको  छ । 

बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ (CRC) को 
धारा ६ मा बालबािलकाको बा�ँन पाउने अिधकार जीवन 
र िवकासको अिधकारको सिुनि�तता गरकेो छ । धारा 
१९ मा बालबािलकालाई सबै िकिसमको शारी�रक वा 
मानिसक िहंसा, �ित वा द�ुय�वहार, उपे�ा वा उपेि�त 
�यवहार, द�ुय�वहार पालनपोषणमा कमी, शोषण यौन 
द�ुय�वहारसमेतबाट बालबािलकालाई सरं�ण गन� 
प� रा��ह�ले सबै समिुचत कानूनी, �शासिनक, 
सामािजक वा शैि�क उपायह� अपाउने छन् भिनएको 
छ । धारा ३४ मा प� रा��ह�ले बालबािलकाह�लाई 
सबै खालका यौनशोषण र यौन द�ुय�वहारबाट संर�ण 
गन� �ित�ा गद�छन् र यी �योजनका लािग प� 
रा��ह�ले खास गरी समिुचत राि��य, दईु प�ीय 
उपायह� अपनाउने छन् । धारा ३९ मा प� रा��ह�ले 
कुनैपिन �कारको शोषण, उपे�ा अथवा द�ुय�वहार, 
यातना वा अ�य कुनै पिन �कारको �ूर, अमानवीय, 
अपमानजनक �यवहार वा सजाय वा सश� संघष�बाट 
पीिडत कुनै बालबािलकाको शारी�रक मनोवै�ािनक 
पनुला�भ वा सामािजक पनु�था�पना �वध�न गन� सबै 
समिुचत उपायह� अपनाउने छन् र �य�तो लाभ वा 
पनु�था�पना बालबािलकाको �वा��य, आ�मस�मान र 
मया�दा �वध�न गन� वातावरणमा ह�नेछ भिनएको छ । 

३. नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को मौिलक हकअ�तग�त धारा १३(३) मा रा�यले 
नाग�रकह�का बीच धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, 
उ�पि�, भाषा वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुनै 
कुराको आधारमा भेदभाव ग�रने छैन । तर मिहला, 
दिलत, आिदवादी, जनजाित, मधेसी वा िकसान 
मजदरु वा आिथ�क, सामािजक वा सा�ँकृितक �ि�ले 
िपछिडएको वग� वा बालक, व�ृ तथा अपाङ्ग वा 
शारी�रक वा मानिसक�पले अश� �यि�को संर�ण, 
सशि�करण वा िवकासको लािग कानून�ारा िवशेष 
�यव�था गन� रोक लगाएको मािनने छैन भिनएको 
छ । ऐ. धारा २२ मा बालबािलकाको हकमा ��येक 
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बालबािलकालाई शारी�रक, मानिसक वा अ�य कुनै 
पिन िकिसमको शोषण िव��को हक ह�नेछ भिनएको 
छ । �य�तो शोषणज�य काय� कानून�ारा द�डनीय 
ह�नेछ र �य�तो �यवहार ग�रएको �यि�लाई कानूनले 
िनधा�रण गरबेमोिजमको �ितपूित� िदइनेछ भिनएको छ ।

४. नेपालको सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९(१) मा संसद ्बाट अनमुोदन, सि�मिलन, �वीकृित वा 
समथ�न भई नेपाल रा�य वा नेपाल सरकार प� भएको 
कुनै सि�धको कुरा �चिलत कानूनसगँ बािझएमा सो 
सि�धको �योजनको लािग बािझएको हदस�म �चिलत 
कानून अमा�य ह�नेछ र त�स�ब�धमा सि�धको 
�यव�था नेपाल कानूनसरह लागू ह�नेछ भिनएको 
पाइ�छ । मलुकु� ऐन, २०२० को जबरज�ती करणीको 
महलमा पीडकलाई सजाय गन� हकमा पीिडताको 
उमेरको हदअनसुार िभ�नािभ�नै कैद सजाय तथा 
ज�रवाना र नाबालकमािथ अ�ाकृितक मैथनु भएमा 
आव�यक �ितपूित� िदलाउने भ�नेबाहेक पीिडत 
बािलकाका लािग रा�यबाट ह�नपुन� �यवहार, सहयोग 
गनु�पन� दािय�वलगायतका बारमेा अ�य कुरा उ�लेख 
भएको देिखदँनै । 

५. तसथ� जबरज�ती करणबाट पीिडत 
बालबािलकाको लािग छु�ै कानूनी �यव�था नभएकोले 
हाडनाता करणी पीिडत बालबािलका, िनजले 
ज�माउने स�तानको संर�ण, भरण पोषणलगायतको 
ितनको िवशेष कानूनी �यव�था भएको नदिेखएको 
ह�दँा सम�या देिखएकोले �यसको लािग भइरहेको 
बालबािलकास�ब�धी कानूनले फौजदारी कानूनी 
र अ�य कानूनले समेत स�बोधन गरकेो देिखदँनै । 
�यसको लािग पीिडत बालबािलकाको हक ितनीह�को 
आव�यकताअनसुारको सेवा नह�दँा ितनको कानूनी 
तथा सरु�ा�मक उपायह� गन� नेपाल सरकारको 
नाममा िनद�शा�मक आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदेशको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 

लगत क�ा गरी िनयमानसुार िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�
फैसला िमित : २०७२।१०।२१

०६९-WO-०२६८

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िचतवन िज�ला र�ननगर नगरपािलकाका 
वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १० 
ब�ुनगर ब�ने अिधव�ा बाबरुाम अया�लसमेत

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

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

�नण�य नं. ९७४०

&
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 § गोपनीयताको हक �यि�को िनता�त 
गो�य र नैसिग�क अिधकार हो । �यि�को 
िनजी काम कारवाही र गितिविधह�मा 
अनाव�यक�पमा सरकार तथा ते�ो 
प�बाट ह�त�पे नह�न े ��याभूित 
आधुिनक युगको गोपनीयताको हकको 
म�ुय उ�े�य र िवषय हो । गोपनीयता कुनै 
पिन �यि�को ए�लै रहन पाउने अिधकार 
हो । अथा�त ् Right to be let alone 
भ�ने सगँ स�बि�धत छ । कुनैपिन �यि�को 
जीवनमा सरकार तथा अ�य प�बाट ह�न े
ह�त�ेपलाई यसले पूण�तः नकान� । 

(�करण नं. २)
 § सकंटकालीन अव�था परी वा राि��य 

सुर�ाको कारणले खबर आदान �दानमा 
रोक लगाउनुपन� भएमा वा �य�तो खबर 
आदान�दान गन� िनकायमा वा �णालीमा 
िनय��ण गनु�पन� भएमा मा� �य�तो 
िनि�त �ि�याको अधीनमा रही अिधकार 
�योग  गन� सिक�छ, कल िडटेल �रपोट� र 
एस.एम.एस िलने र हने� िम�न ेगन� सिकँदैन 
अपराध अनुस�धानको नाममा सिंकत 
�यि�को गितिविध हने� नाममा सब�को 
गितिविध र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउन ु
पिन ह�दैँन । �यसकारण अनािधकृत�पमा 
िलइएको उ� कलफोन तथा एस.एम.एस. 
िडटेल सदैव सरु�ा िनकायले रािखरहन ु
अनपुयु� र गैरकानूनी देिखन आउने । 

(�करण नं. ६)
 § �थािपत अ�तरा�ि��य मा�यताअनु�प 

दूरस�चार सेवा �दायक क�पनीह�ले कुनै 
पिन �यि�लाई दूरस�चार सवेा उपल�ध 
गराउँदा सो �यि�को गोपनीयताको 
सरं�ण तथा �यस �यि�सगँ स�बि�धत 

त�याङ्कको सरं�णको ��याभूित गनु�पन� 
ह��छ । कुनै िनि�त कानूनी आदेश वा 
अि�म अिधकारसिहतको औपचा�रक 
िलखतको अभावमा अ�को दबाब �भाव 
वा �लोभनको भरमा अका�को सूचना िदन 
निम�ने । 

(�करण नं. ७)
 § वा�तवमा अपराध अनुस�धान 

काय�पािलकाको िवशेषािधकारको र िवशेष 
दािय�वको �� हो । सो िसलिसलामा 
कानूनका अधीनमा रही आव�यक 
�ोत वा �े�मा पह�चँलाई इ�कार गन� 
िम�दैन । अपराध अनुस�धान छु�ै िवधा 
भएकाले रा�यले �यसलाई हरहालतमा 
चु�त दु��त रा�नपुद�छ । तर �यसको 
लािग वै�ािनक तवरले भौितक सबुद �माण 
सङ्कलनमा जोड िदनु स�ा �यि�को 
�वे�छा िव��को सािबती हािसल गन� वा 
�यि�को िनजी गो�य सूचनामा ह�त�ेप 
गन�मा केि��त ह�ने हो भने अनुस�धान 
�मतामै जोड िदने कुरा गौण ह�न 
पु�दछ । काय�पािलका �वयम ् पिन कानून 
अधीन मा�ै काय� गन�स�न ेह�नाले सूचनामा 
अिनयि��त पह�चँ काय�पािलकाको 
िवशेषािधकार ह�न नस�ने ।

 § सूचनाह� स�ंिहत रहकेो र �यसको िज�मा 
िलएका स�ंथा वा िवभागले �यसलाई 
आ�नो तजिबजको िवषय बनाउन 
स�ैन । ब� �य�तो सूचना रहकेो 
data bank लाई हरहालतमा सरं�ण 
गनु� र कानूनको �यव�थाको अभावमा 
अपवादा�मक�पमा पिन �प� कानूनी 
आधारबेगर अनिधकृत पह�चँ िदन 
इ�कार गन� स�नु पद�छ । अ�को भय 
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वा �भावले आ�ना िज�माको सूचनाको 
सरं�ण नगनु�, गन� नस�नु, चुहावट गनु� 
र अनिधकृत�पमा पह�चँ िदन े ज�ता 
काय� कत��य�यूतको अव�थामा ह��छ र 
एक हदस�मको आपरािधक काय� ह��छ । 
यसबाट अपराधीह�बाट सरं�णभ�दा 
अपराधीह�कै पिन सरं�ण ह�न जान 
स�ने स�भावना रह�छ र �वयम ्रा�य पिन 
असुरि�त ह�न स�न े। 

(�करण नं. ९)
 § सूचना सवेा �दायक स�ंथाह�सगँ 

स�ंिहत Data bank मा �यि�, स�ंथा र 
�वयम ्सरकारी िनकायह�को सूचना रहन े
ह�नाले �य�तो सूचनाको सरं�ण �यि�को 
हक िहतको सरु�ाको �� नभई रा�यकै 
िहत र सुर�ाको हकमा समेत लागू ह�न े
कुरा हो । रा�यको अंग िनकाय वा �यहा ँ
काय� गन� पदािधकारी एवं कम�चारीह� 
स�ब�धी सूचनालाई रा�यकै अ�य अंग वा 
िनकायले समेत स�मान र सरं�ण गनु�पन� 
ह��छ । �यसको उ�लङ्घन गन� गलत वा 
आपरािधक चे�ा गनु� नह�ने । 

(�करण नं. १०)

िनवेदकको तफ� बाट :
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा बालकृ�ण 

वा�ले तथा िव�ान् अिधव�ा क�णाकर 
मि�लक, अनपुराज उ�ेती र मरुारी सापकोटा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा २८

 § दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा २(घ)

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

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार रहेको छः

हामी िनवेदकह� अिभ�यि� �वत��ता, 
सूचनाको हक, गोपनीयताको हक र मानव अिधकार 
र�ाका लािग िवगत एक दशकभ�दा बढी समयदेिख 
ि�याशील कानून �यवसायी तथा प�कार ह� र 
हाल िविभ�न सघं सं�थाह�सगँ आब� भई वा 
�यि�गत�पमा नाग�रकको अिभ�यि� �वत��ता, 
सूचनाको हक, गोपनीयताको हकलगायतका मानव 
अिधकारको संर�ण �व��नमा िनर�तर काम ग�ररहेका 
छ� । 

स�मािनत सव��च अदालतका त�कालीन 
माननीय �यायाधीश �ी रणबहादरु बमको िमित 
२०६९।२।१८ मा भएको ह�याको अनसु�धानको 
िसलिसलामा �हरीले सङ्कलन गरकेो सूचना तथा 
त�याङ्कको द�ुपयोग स�ब�धमा २०६९ साल भदौ 
मिहना ११ गते काि�तपरु दैिनकको प�ृ १ मा �कािशत 
“एसएमएस अ�ले हेला�न् िन” शीष�कको समाचारमा 
“�यायाधीश रणबहादरु बम ह�याको अनसु�धान गन� 
बनाइएको टोलीले ५ लाखवटा फोनको कल िडटेल र 
३० हजार जनाको एसएमएस िडटेल िलएको िथयो ।” 
उ� समाचारमा उ�लेख भएअनसुार य�ता सूचनाको 
चरम द�ुपयोग भएको छ । “�हरीले बम ह�याको कुनै 
सरुाक प�ा लगाउन नसकेपिछ यसरी ठूलो सं�यामा 
कल र एसएमएस िडटेल �रप�ट (सीडीआर) िलएको 
िथयो । तर पिन �हरीले बम ह�याको त छेउ टु�पो 
थाहा पाउन सकेको छैन । तर एसएमएस िडटेलमा 
आदान�दान भएका स�देश केही �हरीका लािग 
मनोर�जन गन� साधन भएको छ । बेलकु�पख व�र� 
अिधकृतह� काया�लयबाट बािह�रएपिछ �हरी किन� 
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अिधकृतह� महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयमा 
बनाइएको अनसु�धान क�मा ज�मा भएर एसएमएस 
पढ्छन् ।” समाचारमा लेिखएको छ, “स�ब� �ोतका 
अनसुार �ेम र यौन स�ब�धसगँ जोिडएका एसएमएस 
स�दशे खबैु पिढने गरकेो छ । यसबाहेक �यापा�रक 
िडल पिन रोचक ह�ने गरकेो छ ।” समाचारले आ�नो 
�ोतलाई उ�लेख गद� य�ता सूचनाह�को स�भािवत 
खतरालाई यसरी चचा� गरकेो छ, “अिहलेस�म त केही 
�हरीमा सीिमत छ”, एकजना �हरी अिधकृत भ�छन् 
भोिल य�ता स�दशे स�चार मा�यममाफ� त छताछु�ल 
ह�न बेर छैन एसएमएस स�देश ��याकमेलको 
हितयार ह�ने स�भावना पिन उि�कै छ । स�देश 
साव�जिनक ह�दँा धेरकैो वैवािहक स�ब�ध खतरामा 
पछ�  । �हरीबाट िलइएको सूचनाको �कृितका बारमेा 
समाचारमा अगािड उ�लेख छ, “टेिलफोन (मोबाइल 
वा �या�डलाइन) मा स�प�क भएका सबै कलको 
न�बर, कुराकानी भएको समय र अविध कल िडटेलमा 
ह��छ । एसएमएस िडटेलमा चािह ँ स�देशमा उ�लेख 
ग�रएको कुरा (टे��ट) नै ह��छ” भनी �कािशत ग�रएको 
छ । 

उ� समाचारमाफ� त साव�जिनक भएका 
यथाथ� अव�थाह� िवप�ी नं. १ देिख ८ स�मका 
िवप�ीह�को नीितगत अ�प�ता, आव�यक कानून 
तथा िनयम र अनगुमनको अभावका कारण ह�न 
गएको हो । नीित िनमा�णकता�, िनयमनकता�, कानून 
काया��वयनकता� तथा पालनकता�को हैिसयतले 
नाग�रकको अिधकार र�ाको लािग काय� गनु�पन� 
दािय�व भएका िवप�ीह�ले अपराध अनसु�धानको 
�योजनको लािग भनी अनािधकृत�पमा िलइएको कल 
िडटेल तथा एसएमएस �रपोट�को उ�टै द�ुपयोगले 
िनवेदकह� लगायत स�पूण� �यि�को नेपालको 
अ�त�रम संिवधानको धारा २८ ले ��याभूत गरकेो 
गोपनीयताको हक कुि�ठत भएकोले र सोको �चलनका 
लािग अ�य कुनै वैकि�पक संवैधािनक तथा कानूनी 

उपचारको उपाय नभएकोले बा�य भई संिवधान�ारा 
नै �द� मौिलक हक नेपालको अ�त�रम संिवधान 
२०६३ को धारा ३२ अनसुार संवैधािनक उपचारका 
लािग धारा २८ �ारा ��याभूत ग�रएको मौिलक हक 
�चलनका लािग धारा १०७(२) को अधीनमा रही 
��ततु �रट िनवेदन गन� आएका छ� । 

िवप�ीम�ये �हरी �धान काया�लय मातहतका 
अिधकारीह�ले आफूले मगाएको, �ा� गरकेो फोन 
कल तथा एसएमएस िडटेल त�काल न� गन�, कल 
िडटेललाई िनयिमत तथा �यवि�थत गन� हालस�म कुनै 
छु�ै ऐन िनयम नभएका कारण नाग�रकको गोपनीयताको 
हकलगायत संिवधान �द� मौिलक हकको हनन् 
भइरहेकोले सोस�ब�धी �प� कानून िनयमको �यव�था 
गन� िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायत जो चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी ग�रपाउ ँ साथै 
यस �रटको अि�तम टुङ्गो नलाग�ुजेलस�म सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम कुनै पिन �यि�को फोन तथा एसएमएस 
िडटेल निलन निदन िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, जारी 
ह�न ुनपन� कुनै कारण भए यो आदेश �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ पेस भए वा सोको अविध �यतीत भएपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनू� । 

साथै ��ततु �रट िनवेदनमा माग भएको 
अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा िवचार गदा� त�काल 
अ�त�रम आदेश जारी गनु�पन� आधार र अव�था 
िनवेदकले दखेाउन नसकेकोले अ�त�रम आदेश जारी 
गनु�  परने भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६९।५।२४ 
को यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट 
भएको आदेश । 
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नेपाल सरकार सबै नाग�रकको सिंवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान गद� ती 
हक, अिधकारह�को �चलनको सिुनि�तताका लािग 
�ितब� रहेको छ । जहासँ�म िवप�ी िनवेदकले दाबी 
िलन ु भएको गोपनीयताको हकस�ब�धी िवषय छ, 
त�स�ब�धमा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा २८ मा कुनै पिन �यि�को जीउ, आवास, 
स�पि�, िलखत, त�याङ्क, प�ाचार, च�र�स�ब�धी 
कुराह�को गोपनीयता कानून�ारा तोिकएको 
अव�थामा बाहेक अनित��य ह�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । सिंवधानतः गोपनीयताको हक �यि�को 
मौिलक हक भएकोले िनजको सहमितिवना िनजका 
�यि�गत कुराह� �काशमा �याउन र ह�त�ेप गन� 
िम�ने ह�दँनै । संिवधानको धारा २८ ले पिन �यि�को 
जीउ, आवास, स�पि�, िलखत, त�याङ्क, प�ाचार 
र च�र�स�ब�धी कुरा अनित��य ह�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । पर�त ुकुनैपिन अिधकार आफँैमा िनरपे� र 
असीिमत ह�न स�दनै । यसै कुरालाई म�यनजर गरी 
आज िव�का सबै सिंवधानह�मा वैयि�क �वत��ता र 
अिधकारमा सीमा (Limitation) को �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । यस कुरालाई हा�ो संिवधानले पिन मा�यता 
िदएको पाइ�छ । फलतः गोपनीयताको हकलगायत 
सबै हकह� कानून बनाई सीिमत गन� सिकने �यव�था 
संिवधानमा ग�रएको छ । संिवधानको धारा २८ मा �य�ु 
“कानून�ारा तोिकएको अव�थामा बमोिजम बाहेक” 
भ�ने श�दावलीका अनसुार कानून�ारा धारा २८ 
�द� हकमा अित�मण गन� सिकने कुरामा िववाद ह�न 
स�दैन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ जारी 
भएप�ात् धारा २८ �द� गोपनीयताको हकलाई 
सीिमत गन� गरी �यव�थािपका संसद ्बाट छु�ै कानूनको 
िनमा�ण ह�न नसकेको भएपिन गोपनीयताको हकलाई 
सीिमत गन� नेपाल कानूनको अभाव रहेको भ�ने िवप�ी 
िनवेदकको दाबी स�य होइन । मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १७२ नं. बमोिजम कुनै घर 

वा ठाउकँो तलासी िलन सिकने �यव�था, सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १० बमोिजम 
खानतलासी, दफा ११ बमोिजम लासजाचँ र दफा १२ 
बमोिजम रगत, वीय� इ�यािद जाचँ गन�स�ब�धी �यव�था, 
लागू औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ८, ८क 
र १०क को �यव�था एवं िवप�ी िनवेदकले िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�भएको दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा 
१९ लगायतले धारा २८ �ारा �द� गोपनीयताको 
हकलाई सीिमत गरकेो पाइ�छ । दूरस�चार ऐन, 
२०५३ को दफा १९ को उपदफा १ को देहाय ख 
ले कुनै खास िकिसमको िवषय, �यि� वा समदुायसगँ 
स�बि�धत खबर टेप गन�, �य�तो खबर पठाउने �यि� 
पिह�याउन वा �य�तो खबरको �सारण रो�न आदेश 
िदनस�ने गरी नेपाल सरकारलाई अिधकार �दान 
गरकेो छ । अपराधको अनसु�धानको िसलिसलामा 
अिधकार�ा� अिधकारी वा िनकायले अपराधसगँ 
स�बि�धत कुनै �माण  कुनै �यि� वा �थानमा रहेको 
छ भ�ने शंका लागेमा दशी वा �माण सङ्कलनका 
लािग आव�यक कारवाही गन� स�छ । �यसैले सव��च 
अदालतका त�कालीन माननीय �यायाधीश रणबहादरु 
बमको ह�याको स�ब�धमा अनसु�धान गरी स�यत�य 
प�ा लगाउन नेपाल सरकारले गठन गरेको अनसु�धान 
टोलीले अनसु�धानको िसलिसलामा िविभ�न �यि�को 
कल िडटेल र एसएमएस िडटेल िलएको कुरालाई 
कानूनिवपरीत भ�न िम�दैन । तर अनसु�धानको 
िसलिसलामा अिधकार�ा� अिधकारीले कल वा 
एसएमएस िडटेल हेन�  नै नपाउने भ�न ुर �ा� सूचनालाई 
अनिधकृत �योग गनु�  दईु िवपरीत कुराह� ह�न् । �यसरी 
अपराधको अनसु�धानको िसलिसलामा �ा� सूचना 
वा त�यलाई द�ुपयोग गन� नह�ने वा अनिधकृत�पले 
�योग गन� काय�लाई कानूनस�मत मा�न सिकँदैन । यस 
हदस�म �रट िनवेदकको भनाइसगँ असहमत ह�नपुन� 
अव�था छैन । अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
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भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १० (क) मा स�बि�धत अनसु�धानमा संल�न 
कम�चारीले अनसु�धानको िसलिसलामा िव�तुीय 
�िविधको टेप गन� �ितिलिप िलनस�ने भ�ने र स.म.ुस. 
ऐन, २०४९ को दफा ४(२) मा कुनै �हरी कम�चारीले 
कुनै अपराधलाई रो�न अपराधसगँ स�बि�धत कुनै 
�माण लोप वा नास ह�न निदन वा अपराधीलाई 
प�ाउ गन� कनै �यि� वा िनकायसगँ म�त मा�न स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । �हरी ऐन, २०१२ मा 
भएको �यव�थाअनसुार �हरी कम�चारीले अपराध 
अनसु�धानको लािग आ�नो कत��य पालनको 
िसलिसलामा कल िडटेल स�बि�धत िनकायबाट माग 
भएको हो । आ�नो कत��य पालनको िसलिसलामा 
गरकेो काय�बाट कसैको गोपनीयताको हकमा आघात 
पगेुको भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �हरी �धान 
काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम 
त�कालीन माननीय �यायाधीश रणबहादरु बमको िमित 
२०६९/२/१८ मा भएको ह�याको अनसु�धानको 
�ममा कुनै पिन �यि�को एस.एम.एस. िडटेल र कल 
िडटेल िलन यस म��ालयबाट �हरी िनकायलाई 
आदेश िनद�श िदइएको छैन । यस म��ालयबाट �रट 
िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम �रट िनवेदकह�लाई 
�ा� हकमा आघात पान� काय� नग�रएको ह�दँा यस 
म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार गहृ म��ालयको 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

नेपालमा हालस�म अ�य मलुकुमा ज�तो 
�प� िनकायको अभाव रहेको अव�थामा दूरस�चार 
�े�को िनयमन िनकाय दूरस�चार �ािधकरणको 
सेवा �दायकलाई �प� आधार र कारण भएको 

अव�थामा �य�तो कल िडटेल िदई अनसु�धान 
काय�मा सहयोग गन� �यव�था ग�रदँै आएको छ । 
जसको लािग दूरस�चार �ािधकरण, नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालय, सूचना तथा स�चार म��ालयलगायत 
सरु�ा िनकायह�को पटक पटक भएका अ�ययन, 
छलफल, �ितवेदनको आधारमा िनि�त �ि�या र 
मापद�डका आधारमा �य�तो कल िडटेल र एसएमएस 
िलने काय�लाई सव�था गैरकानूनी भ�न िम�ने अव�था 
छैन । �रट िनवेदकले िवप�ी बनाइएको िनवेदनमा नेपाल 
दूरस�चार �ािधकरणको कुन काम कारवाहीसमेतबाट 
�य�तो गोपनीयताको हनन् भयो भ�ने स�ब�धमा समेत 
कुनै त�यपरक कुरा उ�लेख गन� सकेको छैन । यसरी 
िवप�ी बनाउन ु नै नपन� प�लाई िवप�ी बनाई गरकेो 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ । खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
नेपाल दूरस�चार �ािधकरणको िलिखत जवाफ । 

हामी क�पनी हा�ा सेवा�ाहीह�को 
गोपनीयताको सरं�णका लािग �ितब� छ� । 
�चिलत कानून तथा नेपाल प� भएका अ�तरा�ि��य 
द�ताबेजह�बाट सरुि�त ग�रएको �यि�को 
गोपनीयताको हकको स�मान गन� हामी सदैव त�पर 
रहेको �यहोरा िनवेदन गद�छ� । हामी क�पनीले हा�ा 
सेवा�ाहीको गोपनीयताको सदवै स�मान गद� आएका 
पिन छ� । हामी क�पनीले दूरस�चार ऐन, २०५३ 
अ�तग�त नेपाल दूरस�चार �ािधकरणबाट अनमुितप� 
�ा� गरी नेपालमा दूरस�चार सेवा उपल�ध गराउदैँ 
आएका छ� । नेपाल दूरस�चार �ािधकरण नेपालमा 
टेिलफोन सेवा उपल�ध गराउन अनमुितप� �ा� 
हामी क�पनीको िनयमनकारी िनकाय हो । दूरस�चार 
ऐन, २०५३ को दफा १५ मा नेपाल दूरस�चार 
�ािधकरणको िदएको आदेश तथा िनद�शन हामी 
क�पनीले बा�या�मक�पले पालना गनु�पन� �यव�था 
ग�रएको छ । नेपाल दूरस�चार �ािधकरणले हामी 
क�पनीलाई समय समयमा आपरािधक ि�याकलापको 
अनसु�धानका लािग नेपाल �हरीबाट Focal 
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Point officer को �पमा तोिकएका िविभ�न �हरी 
अिधकृतह�लाई माग भएको िववरण उपल�ध 
गराएको स�म हो । िनयमनकारी िनकायले िदएको 
आदेश तथा िनद�शन पालना गन� कत��य भएको हामी 
क�पनीले कानूनबमोिजमको कत��य पूरा गरकेो ह�दँा 
हामीबाट कुनै कानूनको उ�लङ्घन भएको छैन । अतः 
िनयमनकारी िनकायले िनद�श गरबेमोिजम आपरािधक 
ि�याकलापको अनसु�धानको लािग स�बि�धत 
िनकायबाट माग भएको िववरण उपल�ध गराउने हामी 
क�पनीको काय�बाट िवप�ीह�ले िनवेदनमा उ�लेख 
गरजे�तो गोपनीयताको हकको उ�लङ्घन भएको 
छैन । कुनैपिन �यि�को जीउ, आवास, स�पि�, 
िलखत, त�याङ्क, प�ाचार, च�र�स�ब�धी 
कुराह�को गोपनीयतास�ब�धी कानून�ारा तोिकएको 
अव�थामा बाहेक अनित��य ह�ने भनी नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २८ मा ग�रएको 
�यव�थालाई हेदा� गोपनीयताको हक िनरपे� नभएको 
�प� ह��छ । यसबाट कानूनमा �यव�था भएअनसुार 
गोपनीयताको हक संकुिचत ह�नस�ने दिेख�छ । 
दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा १९ मा नेपाल 
दूरस�चार �णालीमा िनय��ण गन�, खबर टेप गन�, 
�सारण रो�नेसमेतका अिधकारह� नेपाल सरकारलाई 
िदइएको छ । उ� दफा १९ मा सकंटकालीन अव�था 
परी वा राि��य सरु�ाको कारणले खबर आदान�दानमा 
रोक लगाउन ुपन� भएमा वा �य�तो खबर आदान�दान 
गन� �णालीमा िनय��ण गनु�पन� भएमा नेपाल सरकारले 
अनमुितप� �ा� �यि�का दूरस�चार �णाली क�जामा 
िलनकुा साथै कुनै खास �यि�, समदुायसगँ स�बि�धत 
खबर टेप गन�, �य�तो खबर पठाउने �यि� पिह�याउन 
वा �य�तो खबरको �सारण रो�न आदेश िदनस�ने 
�यव�था ग�रएको छ । साथै हामी क�पनीलाई नेपाल 
दूरस�चार �ािधकरणबाट जारी भएको अनमुितप�मा 
कुनै अपराधको रोकथाम गन� वा अनसु�धान 
तहिककातको लािग वा अपराधीलाई कानूनी कारवाही 

गन� �योजनसमेतको लािग �ाहकह�को खबरह� 
ते�ो प�लाई �कट गन� सिकने �यव�था ग�रएको 
छ । अतः �चिलत कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गन� अि�तयार�ा� नेपाल सरकारको स�बि�धत 
िनकायबाट माग भएबमोिजमको जानकारी उपल�ध 
गराउने काय� दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा १९ र 
हामी क�पनीलाई �दान ग�रएको अनमुित प�अन�ुप 
भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

िवप�ीह�को िनवेदनमा नै गोपनीयता तथा 
त�याङ्क संर�णस�ब�धी कुनै कानूनी �यव�था 
नभएको तथा कल र एसएमएस िडटेलस�ब�धी �प� 
िनयम कानूनको �यव�था नभएको भनी �वीकार 
ग�रएको छ । उि�लिखत �यहोराबाट समेत हामी 
क�पनीले कुनै कानूनिवपरीत वा गैरकानूनी काय� 
गैरकानूनी काय� नगरकेो �प� ह��छ । गोपनीयताको 
हक िनरपे� ह�न स�दैन । अपराधरिहत समाजको 
िनमा�ण गन� र आपरािधकलाई दि�डत गन� काय� 
गोपनीयताको हकभ�दा कम मह�वको काय� होइन । 
गोपनीयताको हकलाई दखेाई अपराधको अनसु�धान 
तथा तहिककातमा बाधा �यवधान ह�न ु पिन ह�दँैन । 
गोपनीयताको हक तथा अपराधको तहिककात गन� 
काय�लाई सगँसगैँ र स�तिुलत तवरले �यव�था गनु�  
उपय�ु ह��छ । अतः यस स�ब�धमा दूरस�चार ऐन, 
२०५३ को दफा १९ मा भएको �यव�थालाई �प� 
गन� गरी कानून िनमा�ण भएमा सबैलाई सिुवधा ह�ने 
कुरासमेत िनवेदन गद�छ� । हामी क�पनीको �य�तो 
हैिसयत नभएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन हा�ो 
हकमा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने एनसेल �ा.िल. को 
िलिखत जवाफ ।

अनसु�धानका �ममा �य�तो िनकायले 
के क�तो �ि�या अपनाउने भ�ने िवषय िनता�त 
काय�का�रणी िवषय भएको र �यसमा यस क�पनीको 
भूिमका नरहने कुरा �प� नै छ । जहासँ�म सेवा�ाहीको 
सेवासगँ स�बि�धत िवषय कल िडटेल �रपोट�  उपल�ध 
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गराइएको भनी गनु�  भएको आरोप िनवेदन िनराधार 
छ । यस क�पनीले आ�नो �ब�ध प�, िनयमावली 
तथा �चिलत कानूनबमोिजम काय� गन� हो । िनयामक 
िनकायले िदइएको िनद�शन पालना गन� हो । िनयामक 
िनकायबाट रा�यका कुनै अंग िनकायलाई िववरण 
उपल�ध गराउन भिनएको अव�थामा वा अदालतबाट 
कुनै आदशे भएको अव�थामा वा रा�यबाट अनरुोध 
भएको अव�थामा सं�थागत�पमा उपल�ध गराउन 
िम�ने िववरण भए उपल�ध गराउने ग�रएको छ तर �य�तो 
िववरण िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गर ेज�तो ह�दैँन । 
स�टवेयरमा रहने डाटा िनि�त अविधस�म मा� रहने 
र �यसपिछ �वतः मेिटने िनर�तर चिलरहने िस�मका 
कुराह� ह��छन् । �यि�का लाख� लाख मोबाइल मेसेज 
सधैभँरी खडा रहने िवषय नै होइनन् �य�ता िववरण 
कुनैपिन दूरस�चार सेवा �दायकले सधैभँरी रा�ने वा 
रा�न स�ने �यव�था गन� ह�दँैन । �य�तै सधैभँरी नरहने 
एस.एम.एस. मेसेज अनसु�धानलाई उपल�ध गराउन 
सिकने अव�था नै रहेन । िस�मले िदएस�म �य�तो 
िनकायलाई क�पनीले सहयोग गन� स�दछ । 

यसरी अपराध अनसु�धानका िवषयमा 
सरकारको काय�का�रणी िनकायअ�तग�तबाट भएका 
वा ह�ने काम कारवाही स�ब�धमा केवल �कािशत 
समाचारलाई आधार बनाई म�ुा िदन ु अदालतको 
समयसमेतलाई बेवा�ता गनु�  हो । िनवेदकह�ले आफूले 
कोही कसैसगँ गरकेो मेसेजको गो�यता हनन् भयो भनी 
भ�न सकेको अव�था नभएको र यस क�पनीलाई 
िवप�ी बनाउदँा को क�को, के क�तो, को को सगँ 
भएको मोबाइल मेसेज साव�जिनक गरी गोपनीयताको 
हक हनन् भयो भनी स�बि�धत �यि�ले मा� िनवेदन 
गनु�पन� �यव�थािवपरीत ��ततु िनवेदन िवप�ीह�ले 
अनमुानको भरमा गनु�  भएको र यस क�पनीबाट 
िवप�ीह�को कुनै पिन मौिलक हकको हनन् भएको 
छैन । िवश�ु सेवा �दायक क�पनीलाई काय�का�रणी 
अ�तग�तका िनकायबाट ह�ने गरकेो काम कारवाहीसगँ 

सलं�न गराई म�ुा दायर गनु�पन� पिन होइन । �य�तै िवना 
आधार प�कार तथा कानून �यवसाय ज�तो स�मािनत 
तथा मया�िदत पेसामा संल�न �यि��वह�मा य�ता 
िवषयका िनवेदन आउनपुन� होइन । िनवेदकह�बाट 
उठाईएका िवषयमा यस क�पनीबाट कुनै पिन 
गोपनीयताको हकको उ�लङ्घन नभएको नग�रएको 
ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे गरी म�ुाबाट क�पनीलाई 
अलग फुस�द िदलाई पाउ ँभ�ने दूरस�चार क�पनीको 
िलिखत जवाफ । 

यस म��ालयबाट िनवेदकह� वा कसैको पिन 
सिंवधान �द� गोपनीयताको अिधकारमा हनन् प�ुने 
गरी कुनै काम कारवाही भएको छैन । यस म��ालयबाट 
मातहत वा स�ब� कुनै िनकायलाई कसैको कुनै 
टेिलफोन संवाद वा एसएमएस लगायतका दूरस�चार 
स�देश कसैलाई उपल�ध गराउन वा गोपनीयता भङ्ग 
ह�ने गरी कसैलाई िदन कुनै िकिसमले लेखी पठाएको वा 
�वीकृित िदएको छैन । कुनै अपराधको अनसु�धान गन� 
िनकायले �चिलत कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी 
कुनै पिन �यि�को बारमेा कुनै सूचना वा जानकारी �ा� 
गनु�पन� ह��छ । यस स�ब�धमा स�बि�धत िनकायको 
िलिखत जवाफबाट �प� ह�ने नै छ । �यसैले यस 
िवषयमा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� नै 
होइन । िवप�ी नै बनाउन ु नपन� िनकायलाई िवप�ी 
बनाई दायर भएको �रट िनवेदन दाबी हचवुा भई 
बदरभागी छ, बदर गरी पाउन सादर अनरुोध गद�छु 
भ�ने सूचना तथा स�चार म��ालयको िलिखत 
जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसमेतका स�पूण� कागजातह�को अ�ययन 
ग�रयो । इजलासबाट पटक पटक आ�ान गदा� पिन �रट 
िनवेदकका तफ� बाट कोही पिन उपि�थत ह�न आएको 
देिखएन । ��ततु िववाद साव�जिनक मह�वको िवषय 
भएकोले िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
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काया�लयको तफ� बाट िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
बालकृ�ण वा�ले तथा नेपाल दूरस�चार �ािधकरणका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा क�णाकर 
मि�लक, एनसेल �ा.िल. का तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा 
�ी अनपुराज उ�ेती तथा नेपाल टेिलकमको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी मरुारी सापकोटाले 
िनवेदकले उठाएको हक अिधकार िनरपे� र असीिमत 
हक होइन । यसलाई िनय��णमा रा�न सिकने ह��छ । 
गोपनीयताको हकलगायत सबै हकलाई कानून बनाई 
सीिमत गन� सिक�छ । यिद यसलाई अनित��य हक 
मा�ने हो भ�ने समाजमा आपरािधक ि�याकलाप 
बढ्न स�ने अव�था िसज�ना ह��छ । अनसु�धानको 
िसलिसलामा अिधकार�ा� अिधकारीले कल िडटेल र 
एसएमएस हेन� नपाउने भ�न ुर �ा� सूचनालाई �माणमा 
िलन नपाउने भ�न िम�दैन । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ को धारा २८ ले कानून�ारा तोिकएको 
अव�थामा बमोिजम बाहेक भ�ने श�दावलीअनसुार 
पिन �द� हकमा अित�मण गन� सिकने कुरामा िववाद 
देिखदँैन । तसथ� िनवेदन दाबी स�तो लोकि�यताका 
लािग दायर ग�रएको ह�दँा �रट खारजे होस ्भनी बहस 
िजिकर ��ततु गनु�भयो । 

उपयु�� िव�ान् उप�यायािधव�ा तथा िव�ान् 
अिधव�ाह�को बहस िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  
िवचार गदा� िनवेदक दाबीअनसुारको �रट जारी ह�न 
स�ने हो होइन? भ�ने स�ब�धमा ठहर िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो । 

२. त�स�ब�धमा हेदा�, गोपनीयताको हक 
�यि�को िनता�त गो�य र नैसिग�क अिधकार हो । 
�यि�को िनजी काम कारवाही र गितिविधह�मा 
अनाव�यक�पमा सरकार तथा ते�ो प�बाट ह�त�ेप 
नह�ने ��याभूित आधिुनक यगुको गोपनीयताको हकको 
म�ुय उ�े�य र िवषय हो । गोपनीयता कुनै पिन �यि�को 
ए�लै रहन पाउने अिधकार हो । अथा�त् Right to be 
let alone भ�ने सगँ स�बि�धत छ । कुनैपिन �यि�को 

जीवनमा सरकार तथा अ�य प�बाट ह�ने ह�त�ेपलाई 
यसले पूण�तः नकाद�छ । अथा�त् A man without 
privacy is a man without dignity पिन भिन�छ । 

३. नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को 
धारा २८ ले कुनै पिन �यि�को जीउ, आवास, स�पि�, 
िलखत, त�याङ्क प�ाचार, च�र�स�ब�धी कुराह�को 
गोपनीयता, कानून�ारा तोिकएको अव�थामा बाहेक 
अनित��य ह�नेछ भनी �यि�को गोपनीयताको हकको 
��याभूित गरकेो छ । फोन, कल िडटेल एसएमएस 
िडटेल पिन संिवधानको उपयु�� �ावधानअ�तग�त 
सरंि�त दिेख�छ । संिवधानको �यव�थाबमोिजम 
�यि�बीच आदान �दान ह�ने फोन कल एसएमएस 
लगायत कुनै पिन �यि�को जीउ, आवास, स�पि�, 
िलखत त�याङ्क, प�ाचार, च�र�स�ब�धी कुराह� 
रा�यले कानूनबमोिजम बाहेक जानकारीमा िलन, 
�योग गन� तथा �चार �सार गन� पाउदँनै । अक� श�दमा 
उपयु�� िववरणह�मा रा�यले अित�ममा गन�लाई 
कानूनको �प� �ावधान आव�यक पद�छ । सो बेगर 
कसैले पिन िनजी गोपनीयनतामा ह�त�ेप ह�ने गरी 
उपयु�� �कृितका िववरणह�मा ह�त�ेप गरमेा सो 
काय� गैरकानूनी ह�न ु र जोसकैुले �य�तो काय� गरकेो 
भए पिन कसरुज�य र गैरकानूनी ह��छ । �य�तो काय� 
गन�लाई दि�डत गनु�पन� ह�दँा �यसको लािग पिन कानून 
िनमा�ण गरी उपयु�� धारा २८ को काया��वयनलाई 
अथ�पूण� बनाउन पन� ह��छ । साथै रा�य आफँैले 
द�ुपयोग नगर ेतापिन कुनै पदािधकारी वा �यि�बाट 
�यि�को गोपनीयतासगँ स�बि�धत जीउ आवास 
स�पि� िलखत, त�याङ्क, प�ाचार, च�र� सूचनाह� 
द�ुपयोग ह�नबाट रो�न ुपन� दािय�व वहन गनु�पन� िवषय 
भएकोले �यसलाई नजर अ�दाज गन� िम�दैन । �यसमा 
पिन कानूनको संर�णको �पमा काय� गन� िवप�ी 
नेपाल �हरी र सो मातहतका �हरी अिधकारीह�को 
यसमा झन् मह�वपूण� िज�मेवारी रहेको ह��छ । �यसैले 
आ�नो कत��यको िज�मेवारी वहन गदा� आफूले पाएको 
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सूचनालाई मनोर�जनको साधन बनाउदँा कानूनको 
उपहास ब�न जा�छ भ�नेतफ�  सचेत ह�न ज�री छ । 

४. नेपालमा दूरस�चार सेवा �यवि�थत गन�का 
लािग दूरस�चार ऐन, २०५३ र दूरस�चार िनयमावली 
२०५४ जारी भई �चलनमा रहेका छन । दूरस�चार 
ऐन, २०५३ को दफा २(घ) अनसुार दूरस�चार सेवा 
भ�नाले कुनै आवाज िच�, संकेत, लेखोट, आकृित, 
गो�य संकेत वा खबर उ�सज�न �सारण वा �ाि�को 
लािग कुनै त�रकाले पनु�य�व�था, गणना वा अ�य 
प�रवत�न गरकेो वा नगरकेो �य�तो आवाज, िच�, 
संकेत, लेखोट, आकृित वा गो�य संकेत वा खबर, तार 
रिेडयो, �काश वा अ�य िव�त्ु च�ुबक�य �णाली�ारा 
आदान �दान गन� काय�स�ब�धी सेवा स�झनपुछ�  । 
अथा�त् टेिलफोन, मोबाइल फोन, एसएमएस, इ�टरनेट 
तथा इमेल सबै दूरस�चार सेवा ह�न । दूरस�चार 
ऐनिवपरीत कोही कसैले दूरस�चारस�ब�धी काय� गन� 
अिधकार रा�दैन । तर खास अव�थामा दूरस�चार 
सेवाको मा�यमबाट खबर आदान �दान रोक लगाउन ु
पन� भएमा वा �य�तो खबर आदान �दान गन� �णालीमा 
िनय��ण गनु�पन� आव�यकता भएमा नेपाल सरकारले 
ऐनले �यव�था गरबेमोिजम मा� आव�यक कारवाही गन� 
स�छ र दूरस�चार सेवा �यव�थापन गन� स�दभ�मा यस 
ऐनको दफा १९ ले नेपाल सरकारसगँ देहायबमोिजम 
िवशेषािधकार रहने �यव�था गरेको देिख�छ । 

१. संकटकालीन अव�था परी वा राि��य 
सरु�ाको कारणले खबर आदान �दान 
रोक लगाउन ु पन� भएमा वा �य�तो खबर 
आदान �दान गन� �णालीमा िनय��ण गनु�पन� 
आव�यकता दिेखएमा नेपाल सरकारले 
देहायको काम गन� स�नेछ । 

२. अनमुितप� �ा� �यि�ले जडान गरकेो, 
स�चालन गरकेो वा रखेदेख ग�ररहेको 
दूरस�चार लाइन र दूरस�चार �णाली 
अ�थायी तवरमा आ�नो क�जामा िलने ।

३. कुनै खास िकिसमको िवषय, �यि� वा 
समदुायसगँ स�बि�धत खबर टेप गन�, �य�तो 
खबर पठाउने �यि� पिह�याउन वा �य�तो 
खबरको �सारण रो�न आदेश िदने । 

५. उपयु�� �यव�थाबाहेक फोन एस.एम.
एस. रा�यले िनय��णमा रा�ने स�ब�धमा अ�य 
कानूनी �यव�था भएको पिन देिखदैँन । जनु कानूनी 
�यव�थाअनसुार िवप�ीह� लगायत अ�य कुनै 
िनकाय वा �यि�लाई जनुसकैु �योजनका लािग फोन 
वा एसएमएस िडटेल िलन पाउने र �य�तो द�ुपयोग 
गन� अिधकार कानूनले �दान गरकेो पाइदँनै । तसथ� 
िवप�ी िनकायह�ले �यि�को िनजी फोन वा एस.एम.
एस.को िडटेल िलने र िदने र सोको अ�यथा �योग 
काय� आफँैमा गैरकानूनी रहेको छ । यसबाट �यि�को 
गोपनीयताको हक जनुसकैु बेला खतरामा पन� जाने 
देिख�छ । 

६. संकटकालीन अव�था परी वा राि��य 
सरु�ाको कारणले खबर आदान �दानमा रोक 
लगाउनपुन� भएमा वा �य�तो खबर आदान�दान गन� 
िनकायमा वा �णालीमा िनय��ण गनु�पन� भएमा मा� 
�य�तो िनि�त �ि�याको अधीनमा रही अिधकार 
�योग  गन� सिक�छ, कल िडटेल �रपोट�  र एस.एम.एस 
िलने र हेन� िम�ने गन� सिकँदैन अपराध अनसु�धानको 
नाममा सङ्िकत �यि�को गितिविध हेन� नाममा सब�को 
गितिविध र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउन ुपिन ह�दँैन । 
�यसकारण अनािधकृत�पमा िलइएको उ� कलफोन 
तथा एस.एम.एस. िडटेल सदैव सरु�ा िनकायले 
रािखरहन ुअनपुय�ु र गैरकानूनी देिखन आउछँ ।

७. नेपालमा दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
नेपाल सरकारको बह�मत �वािम�व भएको िलिमटेड 
क�पनी हो । िवगत लामो समयदेिख यसले 
दूरस�चार सेवा �दान गरी रहेको छ । सेवा �दान 
गन� �ममा संिवधान तथा कानूनको पालना गनु�  तथा 
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�योगकता�को जानकारी तथा उनीह�सगँ स�बि�धत 
त�याङ्कह�को अनिधकृत �काशन र �सारण 
नगनु�  र िनजह�को सूचनाको सरं�ण गनु�  उसको 
�मखु दािय�व पिन हो । �थािपत अ�तरा�ि��य 
मा�यताअन�ुप दूरस�चार सेवा �दायक क�पनीह�ले 
कुनै पिन �यि�लाई दूरस�चार सेवा उपल�ध 
गराउदँा सो �यि�को गोपनीयताको सरं�ण तथा 
�यस �यि�सगँ स�बि�धत त�याङ्कको संर�णको 
��याभूित गनु�पन� ह��छ । कुनै िनि�त कानूनी आदेश 
वा अि�म अिधकारसिहतको औपचा�रक िलखतको 
अभावमा अ�को दबाब �भाव वा �लोभनको भरमा 
अका�को सूचना िदन िम�दैन । कानूनका अिधकार�ा� 
िवभाग वा अदालतलगायतका सं�थाले मागेको 
अव�थामा िदन अक�  कुरा हो । िवप�ीको मोबाइल सेवा 
िलनको लािग भन� फाराममा पिन ती क�पनीबाट सेवा 
िलदँा हामीले आफूले फोन �योग गदा� िसज�ना भएका 
कुनै पिन सूचना जानकारी त�याङ्क अ�य कोही 
�यि�लाई कसैलाई िदन सहमित िदएका छैन� भ�ने 
उ�लेख भएको पाइदँा �यसको स�मान गन� र �योग र 
पालना गन�तफ�  िवप�ीह�ले �यान िदनपुन� देिख�छ ।

८. नेपाल संय�ु रा��संघको प� रा�� 
भएको हैिसयतले संय�ु रा�� संघबाट पा�रत िविभ�न 
घोषणा तथा अनबु�धको पालना गनु�पन� ह��छ । 
नेपालको अनमुोदन गरकेा मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य द�तावेजह�ले गोपनीयताको हकलाई 
�ाथिमक अिधकारको �पमा उ�लेख गरकेा छन । 
मानव अिधकारको स�ब�धी आधारभूत द�तावेज हो । 
यस घोषणाप�को धारा १२ ले �यि�को गोपनीयताको 
हकलाई ��याभूत गरकेो छ । जसमा कसैको पिन 
गो�यता, प�रवार, घर वा प�ाचारमा जथाभावी ह�त�ेप 
ग�रने छैन र उसको स�मान र �यातीमा पिन आ�मण 
ग�रने छैन । हरके मािनसलाई य�तो ह�त�ेप वा आ�मण 
िव�� कानूनको संर�ण पाउने अिधकार छ भिनएको 
छ । �यसैगरी यसलाई अझ बढी �प� पान� नाग�रक तथा 

राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� 
१९६६ को धारा १७ ले कुनै पिन �यि�लाई िनजको 
गोपनीयता, प�रवार, िनजी आवास वा प�ाचारमा 
�वे�छाचारी एवं गैरकानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन तथा 
िनजको �ित�ा र �यातीमा गैरकानूनी आ�मण ग�रने 
छैन । य�ता ह�त�ेप वा आ�मणका िव�� ��येक 
�यि�लाई कानूनी सरं�णको अिधकार ह�नेछ भनी 
�यि�को गोपनीयताको हकलाई ��याभूत गद� यसलाई 
सामा�य िट�पणीसमेतले पिु� गरकेो छ ।

९. वा�तवमा अपराध अनसु�धान 
काय�पािलकाको िवशेषािधकारको र िवशेष दािय�वको 
�� हो । सो िसलिसलामा कानूनका अधीनमा रही 
आव�यक �ोत वा �े�मा पह�चँलाई इ�कार गन� 
िम�दैन । अपराध अनसु�धान छु�ै िवधा भएकाले 
रा�यले �यसलाई हरहालतमा च�ुत द�ु�त 
रा�नपुद�छ । तर �यसको लािग वै�ािनक तवरले 
भौितक सबदु �माण सङ्कलनमा जोड िदन ु स�ा 
�यि�को �वे�छािव��को सािबती हािसल गन� वा 
�यि�को िनजी गो�य सूचनामा ह�त�ेप गन�मा केि��त 
ह�ने हो भने अनसु�धान �मतामै जोड िदने कुरा ग�ण 
ह�न प�ुदछ । काय�पािलका �वयम् पिन कानून अधीन 
मा�ै काय� गन� स�ने ह�नाले सूचनामा अिनयि��त पह�चँ 
काय�पािलकाको िवशेषािधकार ह�न स�ैन । सूचनाह� 
स�ंिहत रहेको र �यसको िज�मा िलएका सं�था वा 
िवभागले �यसलाई आ�नो तजिबजको िवषय बनाउन 
स�ैन । ब� �य�तो सूचना रहेको data bank लाई 
हरहालतमा संर�ण गनु�  र कानूनको �यव�थाको 
अभावमा अपवादा�मक�पमा पिन �प� कानूनी 
आधारबेगर अनिधकृत पह�चँ िदन इ�कार गन� स�न ु
पद�छ । अ�को भय वा �भावले आ�ना िज�माको 
सूचनाको संर�ण नगनु� , गन� नस�न,ु चहुावट गनु�  र 
अनिधकृत�पमा पह�चँ िदने ज�ता काय� कत��य�यूतको 
अव�थामा ह��छ र एक हदस�मको आपरािधक 
काय� ह��छ । यसबाट अपराधीह�बाट संर�ण 
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भ�दा अपराधीह�कै पिन संर�ण ह�न जान स�ने 
स�भावना रह�छ र �वयम् रा�य पिन असरुि�त ह�न 
स�छ । �यसैले यस ��मा िवशेष�पले िवचार गनु�पन� 
देिख�छ । 

१०. सूचना सेवा �दायक स�ंथाह�सगँ 
सं�िहत Data bank मा �यि�, सं�था र �वयम् 
सरकारी िनकायह�को सूचना रहने ह�नाले �य�तो 
सूचनाको सरं�ण �यि�को हक िहतको सरु�ाको 
�� नभई रा�यकै िहत र सरु�ाको हकमा समेत लागू 
ह�ने कुरा हो । रा�यको अंग िनकाय वा �यहा ँकाय� गन� 
पदािधकारी एवं कम�चारीह� स�ब�धी सूचनालाई 
रा�यकै अ�य अगं वा िनकायले समेत स�मान र 
संर�ण गनु�पन� ह��छ । �यसको उ�लङ्घन गन� गलत 
वा आपरािधक चे�ा गनु�  ह�दैँन । Data Bank मा रहेको 
सूचनामा पह�चँ हािसल गन� नाममा वा सूचना �वाहकै 
िसलिसलामा Call Details अिभलेख गन� वा टेिलफोन 
वाता� नै अिभलेख गन� �िविध वा सयं�� जडान गन�, 
�याउन, रा�न वा उपयोग गन�समेत कुराको िनयिमत 
गन� कानूनी �यव�थाअ�तग�त पूव� अनमुित भएमा बाहेक 
�य�तो गन� निम�ने �यव�था गनु�पन� ह��छ । �यसको 
िज�मेवारी दूरस�चार �ािधकरण वा कानूनले िनधा�रण 
गरकेो िनकायले िलनपुन� ह��छ । �य�तो िनकायले समेत 
आ�नो कत��य पालना नगरमेा ितनकाउपर उजरुी गन� 
उजरुी स�ुने िनकायको समेत �यव�था गनु�पन� ह��छ । 
सूचनामा अनिधकृत पह�चँ िदने िदलाउने काय� भएको 
िवषयमा उजरुी परी छानिबन भएमा आव�यकतानसुार 
िवशेष �ािविधक टोली खडा गरी जाचँबझु गराई 
आव�यक िन�कष�सिहत उजरुीकता�लाई जानकारी 
िदनपुन�समेत �यव�था गनु�पन� ह��छ । 

११. अिहले सूचना �िविधको िवकिसत�प र 
�यापक �योगले गदा� यो �े� अ�य�त संवेदनशील बनेको 
छ र अपराध अनसु�धान र �यायको आव�यकता तथा 
�यि�गत हक एवं गोपनीयताको सरु�ाको स�तिुलत 
आधारमा ितनको �योगको वा�छनीयता छुट्याउन 

सिक�छ । सूचना �वाहमा ह�त�ेप गरी गैरकानूनी�पले 
पह�चँ िदन निम�ने र �यसको लािग अनिधकृत�पमा 
�िविध वा संय��समेत रा�न वा रा�न िदन निम�ने 
ह�नाले �यसको अित�र� सूचना �िविधको �े�मा 
Telephone call details मा सं�िहत भएको 
सूचनामा असीिमत र अिनयि��त अव�थामा रा�यका 
सयं��लाई समेत छाड्न निम�ने ह�नाले Data Bank 
मा रहेका सूचनाह�को संर�ण, ितनको पह�चँको 
हद, सो सूचना माग गन� �ि�या, सूचना �ा� गन�को 
जवाफदेिहता तथा सूचना द�ुपयोगको अव�थामा पन� 
गएको �ितको लािग गन� सिकने कारवाही र �ितपूित� 
तथा गैरकानूनी�पले सूचना माग गरमेा, िदएमा वा 
�ा� गरमेा ह�न स�ने सजाय र म�ुा चलाउने धारा २८ 
को काया��वयनको �ि�ले अिनवाय� देिखन आएको र 
�य�तो �प� �यव�थाको अभावमा �यि�को गोपनीय 
सूचनाह�मा कसैको पिन अनािधकार वा गैरकानूनी 
पह�चँ �ा� ह�न नस�ने कुरालाई �यानमा राखी �यसको 
सव�सामा�यता िवपरीतको काय� नगन� नगराउन र 
�यसको रोकथामको लािग जो चािहने �यव�था गनु�  भनी 
परमादेश जारी भएको �यहोरा िवप�ीह�लाई जानकारी 
िदन ु र उपयु�� उ�लेख भएको िवषयमा आव�यक 
कानून बनाउन �यानाकष�ण गरी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शन जारी ह�ने ठहछ�  । गैरकानूनी त�रकाले सूचना 
�वािहत गन�लाई सेवास�ब�धी कानूनबमोिजम कारवाही 
एवं सजाय गनु�  गराउन ुर गैरकानूनी ह�त�ेप वा पह�चँ 
मा�ने वा सो गन� बा�य गन� जोसकैु पदािधकारीह� 
िव�� �चिलत कानूनबमोिजम आव�यक कारवाही 
गनु�  गराउन ु र गैरकानूनी तवरले सूचना �वाह नगनु�  
नगराउन,ु रो�न ु भ�नेसमेत �यहोराको आदेशको 
�यहोरा िवप�ीह�मा लेखी पठाउनू । कानूनबमोिजम 
कुनै अपराध अनसु�धानको िसलिसलामा ज�री भई 
सूचनामा पह�चँको लािग अनमुित िदने �योजनको 
लािग कानूनमा अ�यथा �यव�था नभएस�म स�बि�धत 
िज�ला अदालतबाट अनमुित िलने �यव�था 
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िमलाउन ु । आदशेको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु �रट 
िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी आदशे अपलोड गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े�

इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 

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

माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�
आदेश िमित : २०७२।१०।२१

०७१-WO-०७५३

िवषयः परमादेश

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं. 
५ मानभवन ब�ने अिधव�ा प�ुयिशला दवाडी 
िघिमरसेमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § �यायमा पह�चँलाई सहज बनाउनका लािग 
रा�यले यथोिचत उपायह� अवल�बन 
गनु�पद�छ । �ार�भदेिख नै पीिडतले 
रा�यको रखेदेख र सरं�णको अनुभूित गन� 
वातावरणको िसज�ना ह�नुपद�छ बल�कार र 
तथा मानव बेचिबखनका कारण मानिसक, 
शारी�रक मनोवै�ािनक तथा भावना�मक 
चोट तथा पीडाबाट �मािणत रहन बा�य 
पीिडत मिहलाह� �याियक उपचारको 
लागी अ�सर ह�न रो�ने अ�य सामािजक 
तथा सा�ंकृितक कारणह� भए सोलाई 
पिन रो�नेतफ�  ला�नुपन� ह��छ । साथै 
प�रवार तथा समाजमा मिहलाह�को 
कमजोर सामािजक तथा आिथ�क अव�था 
र पा�रवा�रक दबाबका कारण उजुरी 
गन� नै हतो�सािहत ग�रने अव�थालाई 
िन��सािहत ग�रनुपन� । 

(�करण नं. ४)
 § घरप�रवारिभ� नाता स�ब�धका 

�यि�ह�बाट भएका यौनज�य िहसंा 
भो�न बा�य मिहलाको तफ� बाट उजुरी 
गदा� पीिडत मा� होइन उनलाई सहयोग 
गन� आफ�तसमेत िव�थािपत ह�नुपन� 
अव�थासमते िसज�ना ह�नुह�दैँन । �यसैगरी 
लो�ने र घरप�रवारका अ�य सद�यह�बाट 
भएका यौनज�य िहसंा र घरलेु िहसंासमेत 
�काशमा नआएका घटनाह� सुिनन 
आएका छन ् यसले मिहलाको सम� 
िवकासमा चुनौती खडा गद�छ । �यसतफ�  
रा�यले �यान िदनैपद�छ र िहसंाबाट 
पीिडत मिहलाह�को �यायमा पह�चँ ह�नु 
ज�री देिख�छ । पीिडतलाई �यायमा 
सहज वातावरण िसज�ना गन�का लािग 
अ�त�रम राहत, �ितपूित� तथा अ�य 

�नण�य नं. ९७४१

&
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सरं�णा�मक तथा सहायतायु� काय��म 
तथा उपायह�लाई िव�तार गनु�पन� तथा 
�भावकारी बनाउनुपन� । 

(�करण नं. ५)
 § मिहला िव�� भेदभाव गराउन े�कृितका 

कुनै पिन िनयम, कानून, पर�परा तथा 
�चलनलाई सधुार गन� वा हटाउने गरी 
कानून बनाउनेलगायतका उपायह�को 
अवल�बन गन� दािय�व सरकारको 
हो । �य�तै नेपाल सरकार प� बनेको 
अ�तरा�ि��य महासि�धले िसज�ना गरकेो 
राि��य दािय�वबाट रा�य पिछ हट्न 
िम�दैन । कुनै पिन स�य समाज र रा�यले 
िनवेदकले उठाएका िवषयव�तुबाट पिछ 
हट्न निम�ने ।

 § कानूनको च�र� भनकेो गितिशलता हो, 
आधुिनक समाजले अपे�ा गरअेनुसार 
कानूनलाई समसामियक�पमा 
प�रमाज�न गद� लैजानु पद�छ । रा�य 
�वयम ् पिन कानूनको समयानकूुल 
सशंोधन र प�रमाज�नको �ि�यामा 
सलं�न रहनुपद�छ । साथै अदालतले पिन 
�याियक पुनरावलोकनमाफ� त रा�यलाई 
समयानुकूल कानून बनाउन उ���ेरत 
गनु�पद�छ । रा�यको मूल कानूनले 
�य� गरकेो �ितब�ता र अ�तरा�ि��य 
द�तावेजले गरकेो अपे�ालाई रा�यले 
नजरअ�दाज गरी मिहलाह� र 
बािलकाह�को भेदभावको अनुभूित 
गन� खालका कानूनी �ावधानह�लाई 
िनर�तरता िदन निम�न े। 

(�करण नं. ९) 
 § यौन िहसंाका पीिडतको �यायमा पह�चँ 

�चिलत अ�तरा�ि��य कानूनमा पिन 

सरंि�त अिधकारको िवषय हो । कानूनी 
उपचार सुिनि�त गन� काय� �यायमा 
पह�चँको एउटा मह�वपूण� भाग हो । 
घटनाबाट पीिडत भएप�ात पीिडतले 
�याय �णालीमाफ� त उपचारको खोजी 
तथा �ा� गन� साम�य� गमुाएको अव�थामा 
�यायको पह�चँबाट वि�चत भएको 
मािन�छ । साथै य�तो अव�था िसज�ना ह�नु 
भनेको कानूनी अिधकार उपभोग गन�बाट 
वि�चत ह�न ुहो । यसकारण चेतनाको कुनै 
िलज ह�दैँन । हामी मानव जो जे�पमा 
�ाकृितक�पमा जि�मएका छ� हामी 
िलङ्ग रोजेर जि�मएका पिन होइन तसथ� 
समान अिधकारको ��याभूित रा�यले 
आम नाग�रकलाई �दान गनु� रा�यको 
अिभभावक�य दािय�व ह�न आउने । 

(�करण नं. १०)
 § बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ 

ले िहसंा पीिडत बालबािलकाह�को 
�यायमा पह�चँ तथा कानूनी उपचारको 
अिधकारलाई सिुनि�त गरकेो छ । जसको 
धारा ३ मा िहसंा पीिडत बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �यानमा राखेर रा�यले 
यथोिचत उपायह� अपनाउनुपन� ह��छ 
भने धारा ३९ ले िहसंाबाट पीिडत 
कुनैपिन बालबािलकाको शारी�रक तथा 
मनोवै�ािनक पुनला�भ र सामािजक 
पुन�था�पना �व��न गन� सबै समिुचत 
उपायह� अपनाउन ेतथा बालबािलकाको 
�वा��य, आ�मस�मान र �ित�ाको 
�व��न गन� दािय�व तोिकएको पाइँदा 
सोको �यावहा�रक प�रपालनाका लािग 
रा�य मकुदश�क ब�न निम�न े। 

(�करण नं. १३)
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िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा प�ुयिशला 
दवाडी िघिमर,े राज ुचापागाई ं

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा िकरण 
पौडेल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 

 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा २०

 § मिहला िव��का सबै �कारका भेदभाव 
उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध १९७९ को 
धारा २

 § बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९

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

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर 
यस�कार रहेको छ ।

हामी िनवेदकह�लाई ��ततु िवषयमा िनवेदन 
गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा 
१०७ बमोिजम नेपाली नाग�रक भएको नाताले ��येक 
नेपाली नाग�रकलाई �दान गरअेन�ुपको हकदयैा �ा� 
नै छ । मानव अिधकार एव ं मौिलक हक �चलनको 
लािग नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा 
३२ �ारा �द� संवैधािनक उपचारको हक �ा� नै 
छ । तदन�ुप नै यौन िहसंाबाट पीिडत ह�ने मिहला तथा 
बािलकाह�लाई �याय खो�न सबिलकृत गन�का लािग 
त�काल अ�त�रम राहत उपल�ध गराउने �यव�था 
गरी लैङ्िगक �यायको �व��न गन� ज�तो संवेदनशील 
साव�जिनक सरोकारको िववादलाई िलएर स�मािनत 
अदालतसम� आएको �यहोरा िनवेदन गद�छ� । 

बल�कार तथा मानव बेचिबखनलगायतका 
मिहला िव��का यौनज�य िहंसा घोर अमानवीय, 

असामािजक तथा अनैितक काय� मा�ै नभई 
िव��यापी�पमा नै िन�दनीय र िनषेिधत आपरािधक 
काय� भएको िनिव�वाद छ । यही बझुाइलाई आ�मसात 
गद� नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा २० मा 
मिहला भएकै कारणबाट कुनै पिन िकिसमको भेदभाव 
नग�रने ��याभूित िददँै मिहला िव�� शारी�रक, 
मानिसक वा अ�य कुनै िकिसमको िहसंाज�य काय� 
गरमेा �यो कानून�ारा द�डनीय ह�ने �यव�था ग�रएको 
छ । �यसैगरी मिहला िव��का सबै �कारका 
भेदभावह� उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध (CEDAW) 
लगायतका अ�तरा�ि��य सि�ध-स�झौताअ�तग�त 
िहसंाज�य काय�बाट �वत�� ह�न पाउन ु ��येक 
मिहला तथा बालबािलकाको अहरणीय मौिलक मानव 
अिधकारको िवषयको �पमा �वीका�रएको छ । तसथ� 
मानव बेचिबखन, बल�कार, यौनज�य िहसंालगायतका 
मिहला िव��का िहसंाज�य काय�ह�बाट सरुि�त 
भई समाजका अ�य नाग�रकह� सरह, �वत��ता, 
समानता र स�मानपूव�क बा�ँन पाउने मौिलक मानव 
अिधकार िनवा�ध�पमा उपभोग गन�स�ने वातावरणको 
िसज�ना गन� आव�यक उपायह� अवल�बन गनु�  रा�य 
तथा यसका िज�मेवार िनकायह�को ब�धनकारी 
दािय�व हो । तथािप �यवहारमा भने लैङ्िगक िहसंा 
तथा भेदभावको द�ु�बाट मिहला र बािलकाह� म�ु 
ह�न सिकरहेको अव�था छैन । बल�कारलगायतका 
यौनज�य अपराधका साथै िविभ�न कु�थाको आडमा 
ग�रने अ�य लैङ्िगक िहंसाज�य काय�बाट पीिडत 
भइरहन ुपरकेो छ । 

िहसंापीिडत मिहलाको �यायमा पह�चँको 
कानूनी ��याभूित र �यावहा�रक यथाथ�ताबीचको 
खाडललाई साघँरु ्याउन िवगतदेिख केही उपायह� 
अवल�बन नभएका होइनन् । मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयअ�तग�त २३ िज�लामा स�चािलत घरले ु
िहसंा तथा मानव बेचिबखन �भािवतह�का लािग 
बास र सरु�ालगायतका सेवा �दान गन� सेवा 
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के�� तथा पनु�था�पना के��ह�, लैङ्िगक िहंसा 
िनवारण कोषको �थापना तथा प�रचालन, लैङ्िगक 
िहसंा िव�� एक�कृत सेवा �दान गन� अ�पतालमा 
आधा�रत एक�ार सकंट �यव�थापन के�� �थापना 
र स�चालनको स�ुवातलाई उदाहरणको �पमा िलन 
सिक�छ । तथािप सम�याको ग�भीरताको तलुनामा 
उ� �यासह� �या� छैनन् । 

िहसंा पीिडत मिहलाले त�काल राहत 
�व�प आिथ�क सहायता �ा� गन� कुरा क�याणकारी 
अवधारणाको िवषय नभएर मानव अिधकारकै िवषय 
हो । यसलाई अिधकारमखुी �ि�बाट हे�रन ुआव�यक 
छ । �यायमा पह�चँ िसज�ना गन�को लािग िहसंा पीिडत 
मिहलालाई �ारि�भक अव�थामा नै अ�त�रम राहत 
तथा अ�य आव�यक सामािजक सहायताको �यव�था 
अ�य� पिन अ�यास भई आएको देिख�छ । िविभ�न 
देशको तलुना�मक अनभुवले पिन यसको आव�यकता 
र औिच�यतालाई समथ�न गद�छ । यौनज�य अपराधबाट 
पीिडतलाई त�काल तथा दीघ�कालमा आउन स�ने 
जोिखम तथा �वा��यमा परकेो �ितकूल असरलाई 
�यानमा रा�दै िविभ�न मलुकुह�ले पीिडतलाई 
त�काल राहत िदने �यव�था गरकेो देिख�छ । 

तसथ� बल�कारलगायतका यौनज�य 
अपराध िव�� जाहेरी नै नपन� र प�रहाले पिन 
आिथ�क सामािजक कारणले गदा� पीिडत �यस�ित 
उदािसन भई �याियक �ि�यामा सि�य सहभागी 
ह�न नस�ने ह�दँा द�डिहनताको ि�थित िसज�ना ह�ने र 
पनुः समाजमा अपराधको पनुराविृ� ह�ने अव�थाको 
अ��य गरी बल�कारलगायतका यौनज�य अपराधका 
पीिडत मिहलाह�को �याियक उपचारको अिधकारको 
�यावहा�रक काया��वयनलाई सहज बनाउनका लािग 
अपराधको सूचना �ा� ह�नासाथ यौन तथा लैङ्िगक 
िहसंाज�य अपराधमा पीिडतको पिहचान गरी जाहेरी 
पन� िबि�कै त�काल उपय�ु “अ�त�रम राहत रकम” 
उपल�ध गराउने �ब�ध िमलाउन ुभ�ने परमादेश जारी 

ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन प� ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७१।१२।१७ को यस 
अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट भएको 
आदशे ।

घरले ु िहंसा र मिहलाउपर ह�ने अ�य 
िवभेदज�य काय�लाई िन�पण गन� उ�े�यले नेपाल 
सरकारले घरले ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६, 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४, काय��थलमा ह�ने यौन ज�य द�ुय�वहार 
(िनवारण) ऐन, २०७१ समेतका ऐनह� िनमा�ण 
गरी लागू गरकेो छ । ऐनमा भएका �यव�थालाई 
�भावकारी�पमा काया��वयन गन� उ�े�यले घरले ु
िहसंा (कसरु र सजाय) िनयमावली, २०६७ एवं मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) िनयमावली, 
२०६५ समेत िनमा�ण भई लागू ग�रएको छ भने हालै 
मा� जारी भएको काय��थलमा ह�ने यौनज�य द�ुय�वहार 
(िनवारण) ऐन, २०७१ �ारा �द� अिधकारको �योग 
गरी भिव�यमा सोको िनयमावलीसमेत िनमा�ण ग�रने 
�यहोरा स�मािनत अदालतलाई अवगत गराउदँछु । 
यस अित�र� मिहलाउपर ह�ने द�ुय�वहार एवं िहंसाज�य 
काय�लाई मलुकु� ऐन, २०२० को लो�ने �वा�नीको 
महल, हाडनाता करणीको महल कुटिपटको महल एवं 
गाली र बेइ�जती ऐन, २०१६समेतले कसरु कायम 
गरी सजाय गरकेो पाइ�छ । यसरी नै मिहलाउपर ह�ने 
सबै �कारका भेदभाव उ�मलुनस�ब�धी महासि�ध एवं 
सोको इ�छाधीन आलेखको समेत नेपाल प� रा�� 
रहेको छ । 

उपयु�� कानूनी �यव�थाह�को 
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काया��वयनको लािग नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहंसा 
िनवारण कोष (स�चालन) िनयमावली, २०६७, 
पनु�था�पना के�� स�चालन िनद�िशका २०६८, 
एकल मिहला सरु�ा कोष स�चालन मापद�ड 
२०७१, िनमा�ण गरी काया��वयन गद� आएको छ । 
उि�लिखत कोषह�ले लैङ्िगक िहसंा िव�� परकेा, 
बेचिबखनमा परकेा, मिहला, बालबािलका, एकल 
मिहलाह�लाई उ�ार, राहत, �ितपूित�समेतको 
�यव�था गरकेो छ । दशेका िविभ�न १७ �थानमा सेवा 
के�� र ८ �थानमा पनु�था�पना के�� स�चालन गरी 
लैङ्िगक  िहसंामा परकेा मिहलाह�लाई सेवा के�� र 
बेचिबखनमा परकेा मिहलालाई पनु�था�पना के��मा 
राखी िविभ�न सेवा, सिुवधाह� समेत �दान ग�रदँ ै
आएको छ । दीघ�कालीन�पमा संर�णमा रहनपुन� 
मिहलाह�लाई �ि�गत गद� चाल ुआ.व. बाट मिहला, 
बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालयले मंगला-
साहना दीघ�कालीन पनु�था�पना के�� स�चालन गन� 
तयारी गरी रहेको छ । यसका साथै लैङ्िगक िहंसा, 
बेचिबखन िव�� ७५ वटै िज�लामा मिहला तथा 
बालबािलका काया�लयह�माफ� त िविभ�न काय��मह� 
िनर�तर�पमा स�चालन ग�रदैँ आएको छ । 

�यसैगरी बो�सी आरोपस�ब�धी िवधेयक 
�यव�थािपका संसद ्मा पेस भई कानून ब�ने �ि�यामा 
रहेको छ । स�मािनत अदालतबाट िविभ�न �रट 
िनवेदनह� भएको आदशेअनसुार मिहलालाई िवभेद 
गन� िविभ�न सामािजक कुरीितह�का बारमेा समेत 
कानून म�यौदा भई रहेको छ । अतः उि�लिखत 
आधार र कारणसमेतबाट मिहलाउपर ह�ने िविभ�न 
खालका िवभेद र िहंसाज�य काय�ह� हटाई लैङ्िगक 
समानतामा आधा�रत समाज िनमा�ण गन� िदशामा 
िविभ�न कानूनी सं�थागत �यव�था ह�नकुो साथै 
नीित एवं काय��मह� समेत स�चालन ग�रदँ ैआएको 
�यहोरा स�मािनत अदालतलाई अवगत गराउदँ ैिवप�ी 
�रट िनवेदनको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न 

नपन� भएकोले �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

यौन तथा लैङ्िगक िहसंाज�य अपराधका 
पीिडतका स�ब�धमा नेपाल सरकार स�दो संवेदनशील 
रहदँै आएको छ । पीिडतको �यायमा सहज पह�चँ होस् 
भ�ने उ�े�यले आिथ�क तथा सामािजक कारणबाट 
आ�नो कानूनी हक िहतको संर�ण गन� नस�ने असमथ� 
�यि�का लािग आव�यक कानूनी सहायता उपल�ध 
गराउन नेपाल सरकारले कानूनी सहायतास�ब�धी 
ऐन, २०५४ जारी गरी िविभ�न काय��म स�चालन 
गद� आएको तथा �वयम् स�मािनत अदालतबाट समेत 
वैतिनक कानून �यवसायी िनय�ु गरी िनःश�ुक कानूनी 
सहायता �दान गद� आएको छ । नेपाल सरकारले 
घरले ु िहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६, लैङ्िगक 
िहसंा िनवारण कोष (स�चालन) िनयमावली, २०६७ 
समेतका कानूनमा पीिडतलाई अ�त�रम राहत �व�प 
िविभ�न सिुवधा �दान गरकेो अव�था छ । साथै, 
यस िवषयलाई थप स�बोधन गन� नेपाल सरकारले 
अपराध संिहता िवधेयक �यव�थािपका संसद ्मा 
��ततु ग�रसकेको र कसरु पीिडत संर�ण िवधेयक 
तजु�मा गन�को लािग यस म��ालयबाट अवधारणाप� 
बनाउने काय� भइरहेको तथा अदालतको आदेशप�ात् 
अ�त�रम राहत उपल�ध गराउने �यव�था मौजदुा 
कानूनमा भएकोले ��ततु �रट िनवेदन िनरथ�क देिखदँा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको कानून तथा 
�याय म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ को 
धारा २० मा मिहलाको हकस�ब�धी �यव�था छ । 
उ� धाराअनसुार मिहला भएकै कारणबाट कुनैपिन 
िकिसमको भेदभाव नग�रने �यव�था छ । साथै सोही 
धाराको उपधारा (३) मा कुनै पिन मिहला िव�� 
शारी�रक मानिसक वा अ�य कुनै िकिसमको िहंसाज�य 
काय� ग�रने छैन र �य�तो काय� कानून�ारा द�डनीय 
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ह�नेछ भ�ने �यव�था छ । उ� धारा २० ले मिहला 
िव�� ह�ने सबै खालका शारी�रक, मानिसक वा 
अ�य िहंसालाई कसरुज�य काय�को �पमा िलएबाट 
पिन मिहलाको हक अिधकार संिवधानले सरुि�त 
गरकेो छ । बल�कारलगायतका यौनज�य अपराधको 
रोकथाम �भावकारी अनसु�धान तहिककात तथा 
पीिडत मिहलाह�को संर�ण तथा �ितपूित�को लािग 
नेपाल सरकारले िविभ�न कानूनी तथा नीितगत 
�यव�थाह� ग�रआएको छ । आव�यकता र उपल�ध 
�ोतको आधारमा �य�ता थप �यव�थाह� गद� लिगने 
छ । यौनज�य िहसंाको जाहेरी पना�साथै �ितपूित�को 
�यव�था गदा� �यसको द�ुपयोग ह�नस�ने कुराह� 
�ित पिन सचेत ह�न ुआव�यक छ । यौनज�य िहंसाका 
पीिडतको संर�णको लािग अ�य सं�थागत र नीितगत 
�यव�था भइरहेको ह�दँा थप �यव�था गनु�  आव�यक 
छैन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको गहृ म��ालयका तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ । 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
��तावनाले देशमा िव�मान वग�य, जाितय, �े�ीय, 
लैङ्िगक सम�याह�लाई समाधान गन� रा�यको 
अ�गामी पनुस�रचना गन� संक�प गरकेो छ । मिहलाको 
लािग �वा��य, िश�ा र रोजगारीको लािग िवशेष 
�यव�था गन� नीित, मिहलाको लािग सामािजक 
सरु�ाको नीित, मिहलाको लािग सकारा�मक िवभेदको 
नीित, र िवषयगत कानूनह� बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०६४, घरले ु िहंसा (कसरु र 
सजाय) ऐन, २०६६, लैङ्िगक िहंसा िनवारण कोष 
(स�चालन) िनयमावली, २०६७, आप�कालीन 
बालउ�ार कोष स�चालन िनयमावली, २०६७, 
एकल मिहला सरु�ा कोष (स�चालन) िनयमावली, 
२०७०, काय��थलमा ह�ने यौन द�ुय�वहार िनय��ण 
ऐन, २०७१ लगायतका कानूनी �यव�था ग�रनकुा 

साथै मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�, 
सबै िकिसमका जाितय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी 
अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९६५, आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६, नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६, 
मिहलािव��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन 
गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९, यातना तथा अ�य 
�ूर, अमानवीय, १९८९ र अपाङ्गता भएका 
�यि�ह�को अिधकारस�ब�धी महासि�ध, २००६ को 
प� रा�� भएको नाताले नेपाल सरकार अ�तरा�ि��य 
कानूनी �यव�थाह�मा अ�तिन�िहत दािय�वह�को 
प�रपालना गररे �यायमा पह�चँको अव�था िसज�ना गन� 
�ितव� रहेकोमा िववाद ह�न स�दैन । 

जहासँ�म बल�कारलगायतका यौनज�य 
िहसंाका घटनाह�मा पीिडतलाई सहज�पमा �याय 
िदलाउनका लािग अपराधको सूचना �ा� गना�साथ 
जाहेरी पन� िबि�कै त�काल अ�त�रम राहत रकम 
उपल�ध गराउन �ब�ध िमलाउन ु भ�नेस�ब�धी 
िवषय छ, त�स�ब�धमा लैङ्िगक िहंसा िनवारण कोष 
(स�चालन) िनयमावली, २०६७, आप�कालीन बाल 
उ�ार कोष स�चालन िनयमावली, २०६७, एक 
मिहला सरु�ा कोष (स�चालन) िनयमावली, २०७० 
बाट राहत उपल�ध गराउदँै आएको अव�था ह�दँा यसै 
िवषयमा थप आदेश जारी ग�ररहन ुपन� अव�था छैन । 
अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ । 

कानूनको िनमा�ण गन� अिधकार यस 
काया�लयलाई नभएको र अि�तयार �ा� िनकायबाट 
िनमा�ण ग�रएको कानूनको पालना गन� गराउने िज�मा 
यस काया�लयको रहेको साथै �यसरी िनिम�त कानूनको 
पालना �हरी �धान काया�लयबाट नभएको भनी 
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�रट िनवेदन िजिकरसमेत नभएको ह�नाले िनवेदकले 
यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो 
उि�लिखत �रट िनवेदन खारजेभागी छ खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �हरी �धान काया�लय 
न�सालको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदक 
िव�ान् अिधव�ा �ी प�ुयिशला दवाडी िघिमर,े 
िव�ान् अिधव�ा �ी राज ुचापागाईलें हा�ो समाजमा 
बल�कारलगायतका यौनज�य अपराध िव�� 
जाहेरी नै नपन� र प�रहाले पिन आिथ�क सामािजक 
कारणले गदा� पीिडतले जाहेरी नै निदने कारणले गदा� 
�याियक �ि�यामा सि�य सहभागी ह�न नस�ने ह�दँा 
द�डिहनताको मौलाउदँै जाने गरकेो देिख�छ । िव�का 
कितपय मलुकुमा यौनज�य अपराधबाट पीिडत 
मिहलाह�का लािग �याियक उपचारको अिधकारको 
�यावहा�रक काया��वयनलाई सहज बनाउन जाहेरी पन� 
िबि�कै त�काल उपय�ु अ�त�रम राहत काय��मको 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । हा�ो स�दभ�मा पीिडतका 
लािग केही राहतका काय��मह� भएपिन �भावकारी 
ह�न नसकेको, पीिडतले राहत पाउने �ि�यासमेत 
अ�य�त झ�झिटलो भएको कारणले �य�ता अपराधको 
सूचना �ा� ह�ने िबि�कै अ�त�रम राहत रकम 
िदलाउने �यव�था ह�नका लािग िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो ।

 िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले 
मिहलाका लािग संिवधानले छु�ै मौिलक हकको 
�यव�था गरकेो छ । घरले ुिहंसा र मिहलाउपर ह�ने अ�य 
िवभेदज�य काय�लाई िन�पण गन� उ�े�यले नेपाल 
सरकारले घरले ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६, 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ काय��थलमा ह�ने यौनज�य द�ुयव�हार (िनवारण) 
ऐन, २०७१ समेतका ऐनह� िनमा�ण गरी ऐनमा भएका 

�यव�थालाई �भावकारी�पमा काया��वयन गन� 
िनयमावलीह�को समेत �यव�था गरकेो र लैङ्िगक 
िहसंा िनवारण कोष (स�चालन) िनयमावली, २०६७, 
पनु�था�पना के�� स�चालन िनद�िशका २०६८, एकल 
मिहला सरु�ा कोष स�चालन मापद�ड २०७१, 
िनमा�ण गरी काया��वयन गद� आएको छ । उि�लिखत 
कोषह�ले लैङ्िगक िहसंा िव�� परकेा, बेचिबखनमा 
परकेा, मिहला, बालबािलका, एकल मिहलाह�लाई 
उ�ार, राहत, �ितपूित�समेतको �यव�था गरकेो 
छ । िविभ�न १७ �थानमा सेवा के�� र ८ �थानमा 
पनु�था�पना के�� स�चालन गरी आएकोले िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान् अिधव�ाह� तथा िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल 
सलं�न �रट िनवेदनलगायत िलिखत जवाफसिहतका 
िमिसल संल�न कागजातह� समेत अ�ययन गरी 
��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. त�स�ब�धमा हेदा� , मिहला िव��का 
यौनज�य िहंसा जो बल�कार तथा मानव 
बेचिबखनलगायतका छन सो अमानवीय, असामािजक, 
अनैितक काय� मा�ै नभई िव��यापी�पमा नै िन�दनीय 
र िनषेिधत आपरािधक काय� भएकोमा कुनै िववाद 
छैन । नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा 
२० मा मिहला भएकै कारणबाट कुनै पिन िकिसमको 
भेदभाव नग�रने ��याभूित िददँै मिहला िव�� शारी�रक 
मानिसक वा अ�य कुनै िकिसमको िहसंाज�य काय� 
गरमेा सो कानून�ारा द�डनीय ह�ने �यव�था ग�रएको 
छ । यसैगरी मिहला िव��का सबै �कारको भेदभावह� 
उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध (CEDAW)लगायतका 
अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताअ�तग�त िहंसाज�य 
काय�बाट �वत�� ह�न पाउन ु ��येक मिहला तथा 
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बालबािलकाको अहरणीय मौिलक मानव अिधकारको 
िवषयको �पमा �वीकार ग�रएको छ । �यसकारण 
मानव बेचिबखन, बल�कार, यौनज�य िहंसालगायतका 
मिहला िव��का िहसंाज�य काय�ह�बाट सरुि�त 
भई समाजका अ�य नाग�रकह� सरह �वत��ता, 
समानता, स�मानपूव�क बा�ँन पाउने मौिलक मानव 
अिधकार िनवा�ध�पमा उपभोग गन� स�ने वातावरणको 
िसज�ना गन� आव�यक उपायह� अवल�बन गनु�  रा�य 
र �यसका िज�मेवार िनकायह�को बा�यकारी दािय�व 
हो । 

३. य�पी �यवहारमा भने लैङ्िगक िहंसा 
तथा भेदभावको द�ुच�बाट मिहला र बालबािलकाह� 
म�ु ह�न सिकरहेको अव�था छैन । बल�कारलगायतका 
यौनज�य अपराधका साथै िविभ�न कुरीित कु�थाको 
आडमा ग�रने लैङ्िगक िहसंाज�य काय�बाट पीिडत 
भइरहन ु परकेो छ । केही ऐन िनयमह�को �यव�था 
अपराध, घरले ु िहंसा, बल�कार घटनाह� िदनानिुदन 
भइरहेको अव�था छ । तसथ� कसैलाई पिन यौनज�य 
अपराधको िसकार ह�न नपन� वातावरणको िसज�ना गनु�  
रा�यको �थाितत दािय�व हो । कोही पिन नाग�रक 
आ�नो �े�ािधकारिभ� यौन अपराधको पीिडत ह�न ु
भनेको रा�य आ�नो अिभभावक�य र सरं�क�य 
दािय�वबाट च�ुन ु हो । य�तो अव�थामा रा�यले 
पीिडतको कानूनी उपचारको हकको काया��वयनका 
लािग भरम�दरु �यास गनु�पद�छ । 

४. �यायमा पह�चँलाई सहज बनाउनका 
लािग रा�यले यथोिचत उपायह� अवल�बन 
गनु�पद�छ । �ार�भदेिख नै पीिडतले रा�यको रखेदेख र 
संर�णको अनभूुित गन� वातावरणको िसज�ना ह�नपुद�छ 
बल�कार र तथा मानव बेचिबखनका कारण मानिसक, 
शारी�रक मनोवै�ािनक तथा भावना�मक चोट तथा 
पीडाबाट �मािणत रहन बा�य पीिडत मिहलाह� 
�याियक उपचारको लािग अ�सर ह�न रो�ने अ�य 
सामािजक तथा सां�कृितक कारणह� भए सोलाई 

पिन रो�नेतफ�  ला�नपुन� ह��छ । साथै प�रवार तथा 
समाजमा मिहलाह�को कमजोर सामािजक तथा 
आिथ�क अव�था र पा�रवा�रक दबाबका कारण उजरुी 
गन� नै हतो�साहीत ग�रने अव�थालाई िन��सािहत 
ग�रनपुद�छ । 

५. घरप�रवारिभ� नाता स�ब�धका 
�यि�ह�बाट भएका यौनज�य िहसंा भो�न बा�य 
मिहलाको तफ� बाट उजरुी गदा� पीिडत मा� होइन 
उनलाई सहयोग गन� आफ�तसमेत िव�थािपत ह�नपुन� 
अव�थासमेत िसज�ना ह�नहु�दैँन । �यसैगरी लो�ने र 
घरप�रवारका अ�य सद�यह�बाट भएका यौनज�य 
िहसंा र घरले ुिहसंासमेत �काशमा नआएका घटनाह� 
सिुनन आएका छन् यसले मिहलाको सम� िवकासमा 
चनुौती खडा गद�छ । �यसतफ�  रा�यले �यान िदनैपद�छ 
र िहसंाबाट पीिडत मिहलाह�को �यायमा पह�चँ ह�न ु
ज�री देिख�छ । पीिडतलाई �यायमा सहज वातावरण 
िसज�ना गन�का लािग अ�त�रम राहत, �ितपूित� तथा 
अ�य सरं�णा�मक तथा सहायताय�ु काय��म तथा 
उपायह�लाई िव�तार गनु�पन� तथा �भावकारी बनाउन ु
पद�छ । 

६. नेपाल सरकारले िहंसा पीिडत मिहलाको 
�यायमा पह�चँको लािग मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयअ�तग�त २३ िज�लामा स�चािलत घरले ु
िहसंा तथा मानव बेचिबखन �तािडतह�का लािग 
बास र सरु�ालगायतका सेवा �दान गन� सेवा के�� 
तथा पनु�था�पना के��ह�, लैङ्िगक िहंसा िनवारण 
कोष �थापना तथा प�रचालन, लैङ्िगक िहसंा िव�� 
एक�कृत सेवा �दान गन� अ�पतालमा आधा�रत एक�ार 
सकंट �यव�थापन के�� �थापना र स�चालनको 
स�ुवात गरकेो र िविभ�न ऐन कानूनको िनमा�ण भएको 
िलिखत जवाफबाट ख�ुन आएको पाइ�छ । तर ती ऐन 
कानून नीितह� सबै िज�लालाई समेट्ने गरी आएको 
देिखदँनै । 

७. सबै िज�लामा सरुि�त घर तथा सेवा 
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के��को �यव�था ह�न नसकेको र भएकोमा पिन 
�यसको सीिमत �मता र दरुाव�थाका कारणले 
पिन पीिडतले �यायमा पह�चँका लािग �यवधानह� 
भो�नपुरकेो अव�था देिख�छ । �य�तो सेवा 
सिुवधाह� �ा� गन� नस�नेह�का लािग समानताको 
�ि�बाट पिन वैकि�पक सिुवधाह� उपल�ध गराउन ु
पद�छ । अथा�त् उजरुी गदा�कै अव�थामा त�काल 
अ�त�रम राहत िदलाउने �ावधान भएमा �याय 
खो�नमा पीिडतलाई सहयोग प�ुन जाने र पीिडतले 
उजरुी गन�बाटै हतो�सािहत भएर लाचार अव�थामा 
ब�न नपन� अव�थाको िसज�ना ह�न जा�छ । पीिडतलाई 
�याय खो�नका लािग सबिलकृत गन� �ार�भमा 
नै अ�त�रम राहत �याकेजको आव�यकता पन� 
देिख�छ । य�तो सहायता क�याणकारी अवधारणाको 
िवषय नभएर मौिलक मानव अिधकारकै िवषय भएको 
कारण �याय खो�नबाट हतो�सािहत भई अ�याय सहेर 
ब�ने ि�थित िसज�ना ह�दँा पीिडत मिहलाका सिंवधान 
तथा अ�तरा�ि��य मानव अिधकारलगायतका सि�ध 
स�झौता �द� हक अिधकारको उपभोगमा आघात 
पन� जाने देिख�छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान 
२०६३ को धारा २० मा मिहला भएकै कारणबाट कुनै 
पिन िकिसमको भेदभाव नग�रने ��याभूित िददँै मिहला 
िव�� शारी�रक, मानिसक वा अ�य कुनै िकिसमको 
िहसंाज�य काय� गरमेा �यो कानून�ारा द�डनीय ह�ने 
�यव�था ग�रएको पाइ�छ । साथै धारा २०(१) मा सबै 
�कारका लैङ्िगक िहसंा िव�� कानूनी सरं�ण �ा� छ 
भने धारा १३ ले कानूनको समान र िवशेष संर�णको 
हक ��याभूत गरकेो छ । 

८. नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
ले �दान गरकेो समानताको हकअ�तग�त िलंगका 
आधारमा भेदभाव नग�रने �ितव�ता गरकेो छ भने 
मिहलाको हकअ�तग�त मिहला भएकै कारणबाट कुनै 
पिन िकिसमको भेदभाव नग�रने �ितव�ता �य� गद� 
कुनै पिन मिहला िव�� शारी�रक, मानिसक वा अ�य 

कुनै िकिसमको भेदभाव नग�रने �ितव�ता �य� गद� 
कुनै पिन मिहला िव�� शारी�रक, मानिसक वा अ�य 
कुनै िकिसमको िहंसाज�य काय� नग�रने र �य�तो 
काय�लाई द�डनीय बनाएको छ । �यसैगरी सामािजक 
�यायको हकले आिथ�क, सामािजक वा शैि�क �ि�ले 
पिछ परकेा मिहलासमेतलाई समावेशी िस�ा�तका 
आधारमा रा�यको सरंचनामा सहभागी ह�ने हक �दान 
गरकेो दिेख�छ । यसरी लैङ्िगक �याय र लैङ्िगक मै�ी 
कायम ह�ने िकिसमबाट संिवधानले आ�मसात गरकेा 
�ावधानह�को �यावहा�रकरण गनु�  रा�यको कत��य 
ह�न आउछँ । 

९. मिहला िव�� भेदभाव गराउने �कृितका 
कुनै पिन िनयम, कानून, पर�परा तथा �चलनलाई 
सधुार गन� वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका 
उपायह�को अवल�बन गन� दािय�व सरकारको 
हो । �य�तै नेपाल सरकार प� बनेको अ�तरा�ि��य 
महासि�धले िसज�ना गरकेो राि��य दािय�वबाट 
रा�य पिछ हट्न िम�दैन । कुनै पिन स�य समाज र 
रा�यले िनवेदकले उठाएका िवषयव�तबुाट पिछ 
हट्न िम�दैन । कानूनको च�र� भनेको गितिशलता 
हो, आधिुनक समाजले अपे�ा गरेअनसुार कानूनलाई 
समसामियक�पमा प�रमाज�न गद� लैजान ु पद�छ । 
रा�य �वयम् पिन कानूनको समयानकूुल सशंोधन 
र प�रमाज�नको �ि�यामा संल�न रहनपुद�छ । साथै 
अदालतले पिन �याियक पनुरावलोकनमाफ� त 
रा�यलाई समयानकूुल कानून बनाउन उ��े�रत 
गनु�पद�छ । रा�यको मूल कानूनले �य� गरकेो 
�ितब�ता र अ�तरा�ि��य द�तावेजले गरकेो 
अपे�ालाई रा�यले नजरअ�दाज गरी मिहलाह� 
र बािलकाह�को भेदभावको अनभूुित गन� खालका 
कानूनी �ावधानह�लाई िनर�तरता िदन िम�दैन । 

१०. यौन िहसंाका पीिडतको �यायमा 
पह�चँ �चिलत अ�तरा�ि��य कानूनमा पिन संरि�त 
अिधकारको िवषय हो । कानूनी उपचार सिुनि�त 
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गन� काय� �यायमा पह�चँको एउटा मह�वपूण� भाग 
हो । घटनाबाट पीिडत भएप�ात् पीिडतले �याय 
�णालीमाफ� त उपचारको खोजी तथा �ा� गन� साम�य� 
गमुाएको अव�थामा �यायको पह�चँबाट वि�चत भएको 
मािन�छ । साथै य�तो अव�था िसज�ना ह�न ु भनेको 
कानूनी अिधकार उपभोग गन�बाट वि�चत ह�न ु हो । 
यसकारण चेतनाको कुनै िलज ह�दँनै । हामी मानव जो 
जे�पमा �ाकृितक�पमा जि�मएका छ� हामी िलङ्ग 
रोजेर जि�मएका पिन होइन तसथ� समान अिधकारको 
��याभूित रा�यले आम नाग�रकलाई �दान गनु�  
रा�यको अिभभावक�य दािय�व ह�न आउछँ । 

११. मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा 
प�को धारा ८ ले ��येक �यि�लाई संिवधान वा 
कानून�ारा आफूलाई �द� मौिलक अिधकारको 
उ�लङ्घन गन� काय�का लािग अिधकार�ा� राि��य 
�यायािधकरणबाट �भावकारी कानूनी उपचार �ा�  गन� 
अिधकार ह��छ भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�धमा पिन कानूनी उपचारको अिधकारलाई 
��याभूत ग�रएको छ । यसको धारा २(३)(क) ले 
कुनै पिन �यि�को यहा ँ�वीकार ग�रएका अिधकार र 
�वत��ता उ�लङ्घन भएको भए उसलाई �भावकारी 
कानूनी उपचार �ा� गन� अिधकार ह��छ भनी �यव�था 
गरकेो देिख�छ । �यसैगरी मिहला िव��का सबै 
�कारका भेदभाव उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध, 
१९७९ को धारा २ ले रा�यले मिहला िव�� ह�ने 
भेदभाव अ�त गन�को लािग सबै �कारका उपायह� 
अवल�बन गनु�पन� दािय�व तोकेको पाइ�छ । 

१२. हा�ो ज�तो िपतसृ�ा�मक सामािजक 
प�रपाटी भएको मलुकुको कारण मिहलाह� 
आिथ�क�पमा परिनभ�र ह�नपुरकेो स�दभ�मा रा�यले 
िवशेष कानूनी संर�णको �यव�था नगन� हो भने 
कानूनी उपचार खो�न अ�सर ह�नस�ने अव�था 
ब�दैन । साथै मिहलाह�लाई थप िहसंा र िवभेद सहन 

बा�य बनाइन िम�दैन । मिहला अिधकारस�ब�धी 
महासि�धअ�तग�तका िसड सिमितको सामा�य 
िसफा�रस नं. १९ मा पिन मिहला िव��का िहसंा 
अ��यका लािग रा�यले अवल�बन गनु�पन� िविभ�न 
सरं�णा�मक उपायह�को बारमेा िसफा�रस गरकेो 
देिख�छ । जसअ�तग�त रा�यले �ितपूित� िदलाउने 
तथा िहंसाका पीिडतलाई आव�यक सहायताय�ु 
सेवाह� उपल�ध गराउने �यव�थाह� पद�छन् । 

१३. बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, 
१९८९ ले िहंसा पीिडत बालबािलकाह�को 
�यायमा पह�चँ तथा कानूनी उपचारको अिधकारलाई 
सिुनि�त गरकेो छ । जसको धारा ३ मा िहसंा पीिडत 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई �यानमा राखेर 
रा�यले यथोिचत उपायह� अपनाउनपुन� ह��छ भने 
धारा ३९ ले िहंसाबाट पीिडत कुनैपिन बालबािलकाको 
शारी�रक तथा मनोवै�ािनक पनुला�भ र सामािजक 
पनु�था�पना �व��न गन� सबै समिुचत उपायह� 
अपनाउने तथा बालबािलकाको �वा��य, आ�मस�मान 
र �ित�ाको �व��न गन� दािय�व तोिकएको पाइदँा 
सोको �यावहा�रक प�रपालनाका लािग रा�य मकुदश�क 
ब�न िम�दैन । साथै बालबािलकाको बेचिबखन 
बालवे�याविृ� तथा बाल अि�ल िच�ण स�ब�धमा 
भएको बाल अिधकारको �वेि�छक �ोटोकल २००० 
को धारा ८(ख) ले पिन पीिडत बालबािलकाह�को 
�ितपूित�लगायतका िविभ�न उपचारको अिधकारलाई 
रा�यले सिुनि�त गनु�पन� दािय�व तोकेको पाइ�छ । 
पीिडतका अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अिधकार 
मापद�डह�को लािग संय�ु रा��संघले �हण गरकेो 
अपराध तथा शि� द�ुपयोगका पीिडतह�को �यायका 
िस�ा�तस�ब�धी घोषणा १९८५ ले पिन �यायमा 
सहज पह�चँ एवं यथोिचत �ितपूित� तथा सामािजक 
सहायता रा�यबाट �ा� गनु�  अपराध पीिडतको 
अिधकार भएको भनी �प� पारकेो अव�था देिख�छ । 

१४. नेपालमा स�माननीय 
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�धान�यायाधीशको अ�य�तामा �यायमा पह�चँ आयोग 
गठन भएको अव�था छ । सरल, सहज र �भावकारी 
त�रकाले �याय पाउन ुसब�को मानव अिधकार हो, सबै 
नाग�रकलाई आफू अ�यायमा परकेो अव�थामा स�म 
र िन�प� िनकायबाट िवना कुनै अवरोध �याय मा�ने 
तथा पाउने अिधकार ह��छ । स�म िनकायमा �याय 
माग गन� तथा �ा� गन�का लािग सबै नाग�रकलाई 
सहज वातावरण बनाउने दािय�व रा�यको हो । तर 
�यावहा�रक�पमा सबै नाग�रकको �यायस�म पह�चँ 
प�ुन सकेको छैन । आिथ�क, सामािजक तथा शैि�क 
�ि�ले िपछिडएका वग� वा समदुाय खास गरी मिहला 
िवप�न, असहाय र अस�ह�को अिधकारमा आघात 
परकेो अव�थामा िविवध कारणले ती समदुायको �याय 
�दायक िनकायस�म पह�चँ रहेको पाइदँैन । सिंवधान 
र कानूनले �यव�था गरकेा हकह�को उपभोग गन� 
सबै �यि� समान�पले स�म रहेका ह��छन् भ�न 
सिकँदनै । तसथ� सामािजक वा सां�कृितक �ि�ले 
िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवादी जनजाित, 
मधेसी, था�, मिु�लम, उ�पीिडत वग�, िपछडा 
वग�, अ�पसं�यक सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक 
यवुा, बालबािलका �े� नाग�रक, लैङ्िगक तथा 
यौिनक अ�पस�ंयक, अपाङ्गता भएका �यि�, 
गभा�व�थाको �यि�, अश� असहाय, िपछिडएको 
�े� र आिथ�क�पले िवप�न आय�लगायतका 
नाग�रकको संर�ण, सशि�करण वा िवकासका 
लािग कानूनबमोिजम रोक लगाएको मािनने छैन भ�ने 
संवैधािनक �यव�थासमेत रहेको देिख�छ ।

१५. तसथ� यौन िहंसाका पीिडतह�को 
�याियक उपचारको लािग लामो समय ला�न स�ने र 
�यित�जेल पीिडतह�को �यव�था केही पिन नभएमा 
पिछबाट अदालतबाट �याय नै �ा� भएमा पिन भो�न 
नस�ने गरी िनरथ�क अव�था िसिज�त ह�ने ह�नाले 
यौनिहसंाबाट पीिडत भनी पिहचान भइसकेपिछ 
म�ुामा अनसु�धान वा �याय िन�पणको �ि�या जारी 

रहे वा नरहेपिन वा सोको टंुगो ला�दास�मको लािग 
पीिडतको �वा��य, िश�ा, राहत, �याियक एव ंकानूनी 
सहायता तथा संर�णको लािग चािहने �यव�थाको 
लािग लैङ्िगक िहसंास�ब�धी कोषको �यव�था गन�, 
�थािपत कोषबाट तदनकूुल सगुम ढंगले उपयोग 
गन� स�ने काय�िविधसमेत िनधा�रण गरी पीिडतको 
राहतमा पह�चँ अिभविृ� गन�लगायतको छु�ै काय��म 
सरोकारवालाह�को आव�यकताअनसुार परामश� 
गरी लागू गन� तथा म�ुाको िकनारा नभएस�मका लािग 
अ�त�रम राहत �यव�थापन गन�समेत नेपाल सरकारको 
नाममा मिहला, बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालयसमेतको नाममा िनद�शा�मक आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदन ु । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े�

इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

फैसला िमित :२०७२।१२।०३
०७२-WO-०२६०

म�ुा: उ��ेषण

िनवेदक : ग�ुमी िज�ला, बलेट�सार गा.िव.स वडा 
नं ५ ब�ने ऊजा� म��ी, ऊजा� म��ालय तथा 
नेपाल िव�तु् �ािधकरण स�चालक सिमितको 
अ�य� राधाकुमारी �वाली

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

टंगाल काठमाड�समेत

 § बोलप� �वीकृत गन� काय� करारीय �कृितको 
देवानी �ि�या हो । करारस�ब�धी कानून र 
�चिलत कानूनबमोिजम ह�ने कारवाहीलाई 
�वाभािवक�पमा पूरा ह�न िदनुपन� 
ह��छ । कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा नह�दैँ 
साव�जिनक ख�रदस�ब�धी काय�को प� 
अथा�त् Employer ले कानूनबमोिजम 
िलने िनण�यको िववेकमा ह�त�ेप गन� 
खो�नु ह�दैँन । जसको जे अिधकार हो 
उसलाई आ�नो अिधकार �वत���पमा 
�योग गन� िदनुपछ� । अनुिचत ह�त�ेप 
ह��छ भन े�य�तो काय� �वयम ्पिन अनिुचत 
ह�न जा�छ । जुन िनकायबाट बोलप�को 
कारवाही भइरहकेो छ, उसले गन� िनण�य 
अ�ले पिन गन� वा गराउन खो�न ुह�दैँन । 

कानूनबमोिजम िनण�य नगरकेो र ��ाचार 
वा अ�य अपराधज�य काय� गरमेा सो ��मा 
केि��त रही िनण�य गनु�पन� ह��छ । के क�तो 
�यहोराको ��ाचार वा अनुिचत लाभ िलई 
के क�तो काय� गरकेो भ�ने कुरामा केि��त 
नभई �शासिनक िववेकको �ित�थापन 
गन� िहसाबले औिच�यमा �वेश गरी अका�ले 
पुनरावलोकन गन� �यास गनु� नह�ने । 

(�करण नं. ७)
 § �चिलत कानूनले िनि�त उपचारह� 

�दान गरकेो भए सोको पूण� उपयोगको 
�यास नगरी �यसको िवक�प भए ज�तो 
गरी यो वा �यो आधार बनाई असा�दिभ�क 
अिधकार��े �हण गन� सिकने देिखँदैन । 
जुन अिधकार�े�ह� जे जुन �योजनको 
लािग खडा ग�रएका ह��छन ् तत् तत ्
�योजनको लािग नै �हण गनु�पन� 
ह��छ । एउटा �योजनको लािग खडा भएको 
उपचार अक� �योजनका लािग �यवि�थत 
िनकायमाफ� त सा�य गन� सिकँदैन भ�ने 
कुरा िवशेष�पले िवचार गन� ज�री ह�ने । 

(�करण नं. ९)
 § ठे�का कसलाई िदने, कसको यो�यता 

पुगकेो, रीत पुगे वा नपुगकेो भ�ने कुरा खास 
गररे बोलप� आ�ान कता� Employer ले 
िनण�य गन� कुरा हो । सो �ि�यामा �ूिट 
भए स�याउन उजुरी िदन े वा उपचारको 
हक �चिलत कानूनले �यव�था ग�ररहकेो 
अव�थामा खास �योजनका लािग 
�थािपत िनकायह�ले िनण�य गन� करारीय 
िवषयमा िवप�ी आयोगले ह�त�ेप 
गनु�पन� औिच�य र वैधता पुि� ह�न सकेको 
देिखँदैन । अि�तयारको दु�पयोग 
वा अनुिचत काय� गरकेो अव�थामा 

�नण�य नं. ९७४२
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आयोग ि�याशील रहने हो । कानून र 
बोलप�को सत�बमोिजम ग�रन ेिनण�यकता� 
(Employer) को िववेकमा ह�त�ेप गन� 
गरी आयोगले काय� गन� होइन । साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) र (५) 
को �ि�याअनु�प जानकारी के मा�ने वा 
नमा�न े भ�न े कुरा उसको िववेकको कुरा 
हो । �यसको औिच�यतामा �वेश गरी 
जानकारी मागेको वा नमागेको कारणले 
मा� अनुिचत काय� भए वा नभएको भनी 
िन�कष�मा पु�न िम�ने नह�न े। 

(�करण नं. १०)
 § िवप�ी आयोगले िववािदत टे�डरस�ब�धी 

कारवाहीलाई अनुिचत काय� भनी ठहर 
गदा� अ�य आयोजनाह�को ��ा�त 
��तुत गरकेो देिख�छ । िववािदत टे�डर 
�ि�यालाई अ�य टे�डर �ि�यासगँ तुलना 
गनु�पन� कुनै वैध कारण देिखँदैन । हरके 
बोलप�मा उ�लेख भएका सत�ह� आ�ना 
िकिसमले िविश� रह�छन ् र सा�दिभ�क 
िवषयमा स�ब� बोलप�मा सत�ह� 
र स�ब� अ�य कानूनका आधारमा 
हनुे�पन� ह��छ । एक बोलप�को �ावधान 
अक� बोलप�मा लागू ह�न पिन स�दैन । 
िववािदत टे�डरका स�ब�धमा सोही टे�डर 
कागजातमा लेिखएका सत�ह�का अधीनमा 
रही सोको अ�र र भावनाअनु�प नै काय� 
गनु�पन� ह��छ । �यसमा सारभूत�पले 
नत प�रवत�न गन� सिक�छ, नत सत�ह� 
थप गरी भइरहकेो �ावधानलाई िन�तेज 
गन� नै सिक�छ । बोलप�दाताले पेस 
गरकेो बोलप�मा बोलप� कागजातले 
तोकेका सत�ह� पूरा नभई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही (Responsive) नभएमा 

पिन अ�य अ�य आयोजनाको बोलप�को 
सत�ह� सा��य छन ् वा छैनन ् भ�नेस�म 
नहरेी अ�य� के गन� गरकेो िथयो भ�ने 
आधारमा भए पिन �य�तो बोलप� छनौट 
गनु�पछ� भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ११)
 § व�तुतः कुनै आयोजनाअ�तग�त आ�ान 

ग�रएको बोलप�को स�ब�धमा �ा� 
ह�ने बोलप�ह� तोिकएका सत�ह� र 
कानूनका अधीन �ा� भए गरकेो ह�नु 
पद�छ । बोलप�लगायतका �ि�यामा 
कसैले जानी जानी झु�ा िववरण पेस 
गरी कुनै अपराध गरकेो रहछे वा बोलप� 
छनौटको �ि�यामा पिन कानूनले तोकेको 
अि�तयारी र �ि�याको �प� उ�लङ्घन 
गरी कुनै गैरकानूनी लाभ िलए वा िलन 
खोजेको वा िदन वा िदन खोजेको पाइएमा 
वा अि�तयारको �प� सीमा उ�लङ्घन 
गरी दु�पयोग गरकेो पाइएमा वा �यसरी 
बोलप� �वीकृत भएकोलगायतका जुनसुकै 
अव�थामा पिन कानूनको दािय�वबाट म�ु 
ह�नस�ने अव�था नरहने ।

 § करार र कानूनको �व�छ र �भावकारी 
�शासनको सदैव अपे�ा ग�र�छ । 
गैरकानूनी काय� भएको अव�थामा कानूनको 
बाटो �श�त ह�ने नै ह�नाले तोिकएको 
कानूनी िनकाय वा अिधकारीलाई आ�नो 
िज�मवेारीअनुसार काय� गन� िदनुपन� 
ह��छ । यस स�दभ�मा कानून काया��वयनको 
िनगरानी गन� िनकाय ��तुत स�दभ�मा 
खास गररे िवप�ी आयोग ज�तो िज�मेवार 
िनकायले सयंम र सजगता रा�न वा�छनीय 
ह�ने ।

(�करण नं. १२)
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िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� श�भ ु
थापा, इ�रीच�� शमा�, िव�ान्  अिधव�ाह�  
टंक�साद दलुाल, बामदवे �वाली, ह�र फुयाल 
र इ�री भ�राई

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ाह�  
संिजवराज र�ेमी, कृ�णिजवी िघिमर,े रवेतीराज 
ि�पाठी, मरुारी�साद पौडेल तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ोणराज र�ेमी, भानभु� पोखरले 
र बालच�� शमा�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
२३(४)

 § िव�तु् �ािधकरण आिथ�क �शासन 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम १४२(च)

फैसला
स.�.�या. क�याण ��े  : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य र आदेश यस�कार छः-  

नेपाल सरकार र भारतीय िनया�त आयात ब�क 
EXIM BANK OF INDIA बीच २१ अ�टोबर २०११ 
मा २५० िमिलयन डलरको Dollar Line of Credit 
(LOC), Line of Credit with Export Bank of 
India स�ब�धी ऋण स�झौता भई सो रकमम�ये सोल ु
क�रडोर १३२ के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाको 
लािग २९ िमिलयन य.ुएस.डलर छुट्याइएको िथयो । 
स�झौताबमोिजम सो आयोजनाको िनमा�ण काय� स�ु 
गनु� पूव� परामश�दाता िनयिु� गनु�पन� �ावधानअन�ुप 
िमित २०७०।११।१९ को िनण�यअनसुार उ� 
आयोजनाको �यव�थापन र िनमा�ण सपु�रवे�णका 
लािग Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd. 
लाई परामश�दाता िनयिु� ग�रएको िथयो । 

 नेपाल िव�तु् �ािधकरण स�चालक 
सिमितको िमित २०७१।७।२१ को ६९१ औ ंबैठकबाट 
उ� आयोजनाको लागत (कर र �याटबाहेक) �वीकृत 
भएको िथयो र सो आयोजनाको लािग नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणबाट िमित २०७१।९।१९ मा मू�याङ्कन र 
यो�यताका आधार (Evaluation and Qualification 
Criteria) सिहत बोलप�स�ब�धी कागजातह� नेपाल 
िव�तु् �ािधकरण आिथ�क �शासन िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम १२६बमोिजम �वीकृत भएको 
िथयो । सो प�रयोजनाको िनमा�ण र आपूित�का लािग 
४५ िदनको समयाविध िदई ८ फे�ूवरी २०१५ मा 
गोरखाप�मा सूचना �कािशत गरी बोलप� (Tender 
No. ICB-TL/०७१/७२-१) आ�ान ग�रएकोमा 
दईुपटक गरी १९ िदन बोलप� दािखला गन� �याद थप 
ग�रएको र सो अविधभर दशवटा बोलप�वालाह�ले 
बोलप� ख�रद गरकेोमा ८ वटा बोलप�दाताह�को 
मा� बोलप� दािखल भएको िथयो । 
 दािखल भएका बोलप� परामश�दाता 
Lahmeyer International (India Pvt. Ltd)
माफ� त यो�यताका आधार (Evaluation and 
Qualification Criteria) अनसुार मू�याङ्कन गन� 
िनजसगँको स�झौता भएबमोिजम िनजले मू�याङ्कन 
गरी िमित २०७१।१।२७ मा मू�याङ्कन �ितवेदन पेस 
गरकेो र सो �ितवेदन पेस भएपिछ साव�जिनक ख�रद 
ऐन र नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको आिथ�क �शासन 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम २१७(१) बमोिजम 
गिठत मू�याङ्कन सिमितको बोलप� मू�याङ्कन 
�ितवेदन तथा त�प�ात् पनुमू��याङ्कन सिमितले िमित 
२०७२।३।१६ मा सोही िविनयमावलीको िविनयम 
२१७ (२) बमोिजम पून�मू�याङ्कन �ितवेदन पेस 
गरकेो िथयो । साव�जिनक ख�रद ऐन र नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणको आिथ�क �शासन िविनयमावली, २०६८ 
बमोिजम उ� मू�याङ्कन र पनुमू��याङ्कन सिमितले 
Evaluation and Qualification Criteriaबमोिजम 
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बोलप�ह�को मू�याङ्कन गदा� �थम चरणको 
मू�याङ्कनमा सारभूत�पमा �भाव�ाही भएका 
बोलप�ह� मा� दो�ो र ते�ो चरणको मू�याङ्कनमा 
पन� भएकोले सोहीबमोिजम मू�याङ्कनको काय� 
ग�रएको हो ।
 दािखल भएका ८ वटा बोलप�ह� म�यको 
बोलप�दाता M/S Jaguar Overseas Limited 
and BS Limited को हकमा बोलप� आ�ानको 
साव�जिनक सूचना र बोलप�स�ब�धी कागजातको 
Section-२, Bidding Data Sheet (BDS) को 
दफा १७.१ मा �प��पमा अमे�रक� डलरमा �यूनतम 
USD ७४०,००० को बोलप� जमानत पेस गनु�पन� 
भ�ने िनद�शन िदइएकोमा िनजले भारतीय �पैयामँा 
जमानत पेस गरकेो, संय�ु उप�मम�येको BS 
Limited को रीतपूव�कको अि�तयारनामा (Power 
of Attorney) नभएको, BS Limited को तफ� बाट 
जारी भएको अि�तयारनामा मा�य नदेिखएकोले 
उ� बोलप�दाताको संय�ु उप�म स�झौता (Joint 
Venture Agreement) मा�य नभएको, बोलप�मा 
उि�लिखत �ावधानअनसुार उ� बोलप�दाताले पेस 
गरकेो द�तावेजमा ��येक JV Partner ले आफूले 
गनु�पन� काय�को िववरण पेस गनु�पन�मा सोअनसुार उ� 
बोलप�दाताको संय�ु उप�म स�झौता नभएको र 
�यूनतम काय�अनभुव नभएको आधारमा साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २४ (घ), Instruction 
to Bidders को दफा २८, नेपाल िव�तु् �ािधकरण 
आिथ�क �शासन िविनयमावलीको िविनयम १४२(च) 
बमोिजम िनजको बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही 
नभएकोले �ारि�भक चरणबाट नै बािह�रन पगेुको हो ।
 परमाश�दाता Lahmeyer International 
(India) Pvt.Ltd, बोलप� मू�याङ्कन सिमित र 
पनुमू��याङ्कन सिमितले उपयु�� बोलप�बाहेक बाकँ� 
सबै ७ वटा बोलप�दाताका बोलप�ह� सारभूत�पमा 
�भाव�ाही भएको ठहर गद� सबैभ�दा कम कबोल 

गन� ितनवटा बोलप�ह� M/s Mohan Energy 
Corporation Private Limited L-१,  M/s Jyoti 
Structures Limited  L-२ र M/s Angelique-
UGL JV L-३ लाई िसफा�रस गरकेो िथयो ।   
 उपयु��बमोिजम �यूनतम म�ुयाङ्िकत 
सारभूत�पमा �भाव�ाही बोलप�दाता M/s Mohan 
Energy Corporation Private Limited को ज�मा 
USD २३,०७६,९५२.२९ (कर र �याटबाहेक)  को 
बोलप� ��ताव �वीकृत ह�न िसफा�रससिहत नेपाल 
िव�तु् �ािधकरण काय�कारी िनद�शकसम� पेस ह�दँा 
िनज काय�कारी िनद�शकको िसफा�रसमा नेपाल 
िव�तु् �ािधकरण स�चालक सिमितमा पेस भएकोमा 
ती �ितवेदनह� समेतको अ�ययन गरी साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोिजम �यूनतम 
मू�याङ्कन सारभूत�पमा �भाव�ाही बोलप� 
�वीकृितका लािग छनौट  गनु�पन� �यव�था भएबमोिजम 
सोल ुक�रडोर १३२ के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाको 
लािग Mohan Energy Corporation Private 
Limited को USD २३,०७६,९५२.२९ (कर र 
मू�य अिभविृ� करबाहेक) को ��ताव नेपाल िव�तु् 
�ािधकरण स�चालक सिमितबाट कानूनस�मत�पमा 
िमित २०७२।५।४ मा �वीकृितको लािग छनौट गन� 
िनण�य ग�रएकोमा बोलप� �वीकृितको �ि�यामै रहेको 
अव�थामा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनिधकृत�पमा बोलप� छनौटस�ब�धी 
काम कारवाहीमा ह�त�ेप गरी म िनवेिदकासमेतले 
छनौट �ि�यामा पदको �कृितअनसुारको कत��य 
पालना नगरकेो भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) को 
कसरु गरकेो भनी सोही ऐनको दफा १२क बमोिजम 
कारवाही ह�न �धानम��ीसम� अनरुोध गन� गरी िमित 
२०७२।६।१ मा गरकेो िनण�य अिधकार�े� िवहीन छ । 
 यसरी कानूनस�मत�पमा बोलप� 
�वीकृितको लािग छनौट ग�रएको काय�उपर िच� 
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नब�ुने बोलप�दाताले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ४७ र ४८ मा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन 
गन�स�ने �प� कानूनी �यव�था भएको र सोबमोिजम 
पनुरावलोकन ह�नस�नेमा िवप�ी आयोगले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दफा १२ख को �ितव�धा�मक वा�यांशिवपरीत सो 
िनण�यलाई �भािवत ह�ने गरी लेखी पठाउन नस�ने ह�दँा 
िवप�ी आयोगबाट िमित २०७२।६।१ मा भएको िनण�य 
अिधकार�े� िवहीन भएकोले उ� िनण�य बदरभागी 
छ । साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा २७ को उपदफा 
(१) मा साव�जिनक िनकायले दफा २५ बमोिजम 
�यूनतम मू�याङ्कन सारभूत�पमा �भाव�ाही बोलप� 
मा� �वीकृितको लािग छनौट गनु�पन�छ भ�ने �प� 
कानूनी �यव�था गरकेो छ । सो �यव�थािवपरीत ह�ने 
गरी िवप�ी आयोगबाट िमित २०७२।६।१ मा भएको 
िनण�य कानूनी�पमा �ूिटपूण� छ । 

यस�कार साव�जिनक ख�रद ऐनमा बोलप� 
आ�ानदेिख ख�रद स�झौतास�म चरणब� �ावधानह� 
भएको र सो �ममा कुनै बोलप�दातालाई साव�जिनक 
िनकायको िनण�यमा िच� नबझेुमा पनुरावलोकन 
गन�स�ने समा�य कानूनी उपचारको उपाय ह�दँाह�दँ ै
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� उजरुी 
पनु�  र िवप� आयोगबाट पिन ख�रद ऐनमा भइरहेको 
पनुरावलोकनको कानूनी �यव�थालाई िन�तेज ह�ने गरी 
िनद�शन गनु�  संिवधान र �चिलत िनयम कानूनिवपरीत 
रहेको �प� छ । 
 िवप�ी आयोगको िनण�यमा अ�य 
आयोजनामा भारतीय �पैया ँ �वीकार ग�रएको भनी 
िलएको आधारका स�ब�धमा हेदा�  कोशी को�रडारको 
बोलप�को आ�ानको सूचनामा नै US Dollar वा 
भारतीय �पैया ँ भनी उ�लेख ग�रएको ह�दँा िवप�ी 
आयोगले िलएको आधार पूण��पमा कानूनिवपरीत 
छ । सबैभ�दा कम कबोल गन� M/s Jaguar 
Overseas Limited and BS Limited  ले 

बोलप� सूचनाबमोिजमको जमानत अमे�रक� डलरमा 
दािखला गनु�पन�मा भारतीय म�ुामा दािखल गरकेो, 
सयं�ु उप�मम�येको BS Limited को रीतपूव�कको 
अि�तयारनामा नभएको, ��येक संय�ु उप�मका 
सद�यह�को भूिमका र काय��े� तोक� िनधा�रण 
नग�रएको र िनजको अनभुवसमेत उ� आयोजनाको 
लागी �ा� नभएको ह�दँा �ा�ता परी�णको �थम चरण 
(Eligibility and Qualification Examination 
Stage) मा नै िनजको बोलप� Non-Responsive  
भई बोलप� �ित�पधा�बाट बािह�रन पगेुको ह�दँा उ� 
बोलप�को पनुप�री�ण ह�न नसकेको �प� ह�दँाह�दैँ 
पूवा��ही भई नया ँ संिवधानमा िवप�ी आयोगको 
अिधकार कटौती ह�न गइरहेको अव�थामा िवप�ी 
आयोगबाट िमित २०७२।६।१ मा भएको िनण�य 
सवंैधािनक एवं कानूनी �यव�थािवपरीत भई मेरो 
सवंैधािनक हकमा ग�भीर�पले आघात परकेो छ । 
 कानूनबमोिजम बोलप� �वीकृितका लागी 
छनौट गन� गरी स�चालक सिमितबाट िनण�य भएको 
र बोलप� �वीकृत गन� काय� बाकँ� नै रहेको अव�थामा 
िवप�ी आयोगबाट भएको ह�त�ेप र िनण�य अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२०, नेपालको संिवधानको 
धारा २३९, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ४ समेतिवपरीत भई बदर भागी 
छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३ 
बमोिजम परी�ण गदा� यो�य नदेिखएको र साही ऐनको 
दफा २४ बमोिजम सारभूत�पमा �भाव�ािहता शू�य 
रहेको J/V of Jaguar overseas Limited and 
BS Limited को बोलप� �ारि�भक परी�णमा नै 
�ित�पधा�बाट बािह�रन पगेुको ह�दँा बाकँ� बोलप� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३, साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली २०६४ को िनयम ६१, ६२, ६३, ६४, 
६५ तथा नेपाल िव�तु् �ािधकरण आिथ�क �शासन 
िविनयमावली, २०६८ बमोिजम रीतपूव�क मू�याङ्कन 
भई �वीकृतको लािग छनौट ग�रएको काय�लाई 
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अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३(ख) र ३(छ) को कसरु भएको भनी 
कारवाहीको लािग लेखी पठाएको काय�बाट सिंवधानको 
धारा १८(२), (३) ले �दान गरकेो समानताको हक 
र कानूनको समान संर�ण �ा� ह�ने हक तथा धारा 
१७(१)(च) ले �दान गरकेो पेसा गन� पाउने हकमा 
ग�भीर�पमा आघात पन� गएको छ । 
 अतः उपयु��बमोिजम िवप�ी आयोगले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १२क िवपरीत म िनवेदकको राजनीितक �ित�ा 
र स�मानमा आचँ परु ्याउने उ�े�यले �धानम��ीसम� 
कारवाहीको लागी अनरुोध गन� भनी िमित २०७२।६।१ 
मा गरकेो िनण�य र िमित २०७२।६।५ को च.न. १३ को 
प�समेत गैरसंवैधािनक एवं गैरकानूनी भएकोले उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर गरी �ितषेधलगायत 
उपय�ु आ�ा आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
दाबी ।
 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो, 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� कुनै आधार कारण 
भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेतको यस अदालतको 
िमित २०७२।६।१७ को आदेश । 
 नेपाल िव�तु् �ािधकरणअ�तग�तको सोल ु
क�रडोर १३२ के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाको 
परामश�दाता, आयोजनाका केही कम�चारी र केही 
बोलप�दाताह�को आपसी पूव�योजनामा अ�यथा 
अिभ�ायले बोलप� मू�याङ्कन गरी घटी रकम कबोल 
गन� बोलप�दातालाई गैरकानूनी आधारमा अयो�य भनी 
बढी रकम कबोल गन�को बोलप� �वीकृत गरी नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणलाई क�रब �.२६ करोड नो�सानी 

परु ्याउन लागेकोले त�स�ब�धी शी� एवं हदैस�मको 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको आयोगमा 
�ा� उजरुीउपर आयोगबाट अनसु�धान तहिककातको 
�ममा �ा� कागजातह�बाट सोल ु क�रडोरअ�तग�त 
िनमा�णको �ि�यामा रहेका एवं िनमा�णाधीन त�लो 
सोल ु जलिव�तु् आयोजनालगायतका िव�तु् ख�रद 
िब�� स�झौता (PPA) भएका र PPA ह�ने गरी िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप� जारी भएका जलिव�तु् 
आयोजनाह�बाट उ�पािदत िव�त्ु राि��य �सारण 
लाइनमा जोड्ने �योजनका लािग नेपाल सरकार र 
भारतीय आयत िनया�त ब�क (Export Import Bank 
of India : EXIM Bank) बीच २१ अ�टोबर २०११ 
मा समझदारी (MOU) भई सो आयोजनाको लािग 
अमे�रक� डलर २ करोड ९० लाख रकम �यव�था 
भएअनसुार �सारण लाइन िनमा�णको लािग ८ फे�ूअरी 
२०१५ मा बोलप� आ�ान भएको देिख�छ । नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणले आ�ान गरेको बोलप�बमोिजम 
पेस ह�न आएका बोलप�ह� म�ये J/V of Jaguar 
Overseas Limited and BS Limited ले सबैभ�दा 
कम अथा�त् अमे�रक� डलर २,०३,५४,१६७.३६ 
(�वीकृत लागत अनमुानभ�दा २६.८९% घटी) 
कबोल गरकेोमा उ� फम�ले बोलप�साथ पेस भएको 
Bid Security मा�य नभएको, अि�तयारनामा 
रीतपूव�क नभएको, End User Certificate जारी गन� 
स�ंथा आिधका�रक नभएको र जग (Foundation) 
को काम नगरकेो एव ं��येक पाट�नरको भूिमका �प� 
नखलुाएको भ�ने आधारमा सो क�पनीको ��ताव 
�वीकृत नगरी सोभ�दा बढी रकम (अमे�रक� डलर 
२,३०,७६,९५२.२९) कबोल गन� Mohan Energy 
Corporation Pvt. Ltd को ��ताव �वीकृत गन� 
गरी िव�तु् �ािधकरणको स�चालक सिमितले िमित 
२०७२।५।४ मा िनण�य गरकेो देिख�छ ।  
 नेपाल िव�तु् �ािधकरणले आ�ान गरकेो 
बोलप�बमोिजम पेस ह�न आएका बोलप�ह� म�ये 
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सबैभ�दा कम रकम कबोल गन� J/V of Jaguar 
Overseas Limited and BS Limited  को 
स�ब�धमा कुनै ि�िवधा भएमा Instruction to 
Bidders (ITB) को Clause २७ तथा साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोिजम 
आव�यक जानकारी (Clarification) माग गरी 
िन�य�ल गन� सिकने अव�था रहदँा रहदँै र ऊजा� 
म��ालयका सिचवसिहत दईु जना स�चालकह�ले 
सोही िवषयमा फरक मत रा�दा रा�दै २०७२।३।२९ 
को अ�ययन सिमितको �ितवेदनलाई समेत अनदेखा 
गरी उपयु�� �ावधानबमोिजमको �ि�या पूरा नगरी 
जानी जानी लापरवाहीपूव�क �ािधकरणलाई कमभ�दा 
कम आिथ�क भार पन�तफ�  �यासै नगरी �रट िनवेदक 
त�कालीन अ�य� रहेको नेपाल िव�तु् �ािधकरणको 
स�चालक सिमितले J/V of Jaguar Overseas 
Limited and BS Limited को कबोल अकंभ�दा 
क�रब �.२७ करोड बढी कबोल गन� बोलप�दाता 
Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को 
बोलप� �वीकृत गन� मनसाय राखी �ािधकरणको 
िहत �ितकूल ह�ने गरी ठे�का �वीकृितको लािग 
छनौट गन� िनण�य गरी �रट िनवेिदका राधाकुमारी 
�वालीसमेतका स�चालक सिमितका सद�यह�ले 
अपनाउनपुन� काय�िविध र �ि�या नअपनाई, आ�नो 
पदको �कृितअनसुार पालन गनु�पन� पदीय कत��यसमेत 
पालना नगरी अि�तयार अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) बमोिजमको काय� 
गरकेो पिु� भएको ह�दँा ऊजा� म��ालयका त�कालीन 
म��ी तथा िव�तु् �ािधकरणको स�चालक सिमितको 
त�कालीन अ�य� िवप�ी िनवेिदका राधाकुमारी 
�वालीलाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोिजम आव�यक 
कारवाही ह�न स�माननीय �धानम��ी�यूसम� अनरुोध 
गन� भनी िमित २०७२।६।१ मा आयोगबाट िनण�य 
भई काया��वयन गन�का लािग अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(११) 
बमोिजम च.न. १३ िमित २०७२।६।५ को प� म�ुय 
सिचव, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयमा 
लेखी पठाइएको स�म हो । आयोगको िमित २०७२।६।१ 
को िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा 
�चिलत नेपाल कानूनको अधीनमा रही अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको काय��े�िभ� रही 
भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे भागी छ । आयोगले 
आ�नो �े�ािधकारिभ� रही गरकेो काय�बाट िवप�ी 
िनवेदकको कुनै हक अिधकार हनन् नभएको र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३५ग मा आयोगबाट भएको कुनै आदशेउपर 
स�बि�धत अदालतमा पनुरावेदन गन� सिकने कानूनी 
�यव�था भएकोमा सो ब�कि�पक उपचारको कानूनी 
माग�को अवल�बन नगरी �रट �े�मा �वेश गरकेोसमेत 
अव�थाबाट ��ततु िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफ । 
 िवप�ी �रट िनवेिदकाले नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय एवं नेपाल 
सरकारको म�ुय सिचवको के क�तो काम कारवाही वा 
िनण�यबाट िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकारको हनन् भएको हो, �प��पमा उ�लेखस�म 
गन� सकेको पाइदैँन । साथै �चिलत संिवधान एवं 
कानूनबमोिजम काय� गन� अि�तयार �ा� अ�य िनकाय 
एवं पदािधकारीबाट भए गरकेा काम कारवाही एवं 
िनण�यउपरसमेत यस काया�लय एवं म�ुय सिचवलाई 
िवप�ी बनाई �रट िनवेदन दायर गन� िम�ने नदिेखदँा �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । जहासँ�म सोल ुक�रडोर १३२ 
के.िभ. �सारण लाइनको बोलप� �वीकृत गन� िमित 
२०७२।५।४ को नेपाल िव�त्ु �ािधकरण स�चालक 
सिमितको िनण�यका स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७२।६।१ मा भएको 
िनण�यस�ब�धी िवषय छ । सोस�ब�धी िनण�यमा नेपाल 
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सरकारको म�ुय सिचवको कुनै संल�नता नभएको ह�दँा 
सो िवषयमा मलाई िवप�ी बनाउन ुपन� आधार र कारण 
नै नरहेको अव�थामा म�ुय सिचवलाई िवप�ी बनाइ 
दायर ग�रएको �रट �थम �ि�मा नै खारजे भागी ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारका म�ुय सिचवको 
िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेिदकाका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ु
थापा, �ी इ�रीच�� शमा�, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
टंक�साद दलुाल, �ी बामदेव �वाली, �ी ह�र फुयाल 
र �ी इ�री भ�राईले नेपाल िव�तु् �ािधकरणअ�तग�त 
सोल ु क�रडोर १३२ के.िभ. �सारण लाइन िनमा�ण 
गन�का लािग आ�ान भएको बोलप� सूचनाबमोिजम 
पन� आएका बोलप�ह�को परमश�दाता तथा िव�बाट 
मू�याङ्कन भई �ा� मू�याङ्कन �ितवेदन र 
पनुमू��याङ्कन सिमितको �ितवेदनसमेतका आधारमा 
�ा� बोलप�ह� म�ये बोलप�दाता J/V of Jaguar 
Overseas Limited and BS Limited ले पेस 
गरकेो बोलप�ले बोलप� कागजातमा उि�लिखत 
सत�ह� पूरा गन� सकेकोले �ारि�भक चरणमा नै 
�भाव�ाही नभएको ह�दँा बाकँ� रहेका अ�य बोलप�ह� 
म�ये बोलप�दाता Mohan Energy Corporation 
Pvt. Ltd.को बोलप� �यून अकंको रही �भाव�ाही 
देिखएकोले िनवेिदका अ�य� रहेको नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणको स�चालक सिमितले उ� बोलप� 
�वीकृतका लािग छनौट गन� िनण�य गरकेो हो । िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �ारि�भक 
चरणमा नै �भावहीन बोलप�दाताको प�मा वकालत 
गरी उ� काय�लाई अनिुचत काय� ठहर गरकेो अव�था 
छ । बोलप�दाता J/V of Jaguar Overseas Limited 
and BS Limited ले बोलप�को सत�िवपरीत भारतीय 
म�ुामा बोलप� जमानत राखेको, सयं�ु उप�मको BS 
Limited को अि�तयारनामा रीतपूव�कको नभएको 

आिदसमेतका आधारमा उ� बोलप�दाताको बोलप� 
�ाहयता परी�णको �थम चरणबाट नै बािह�रन पगेुको 
अव�था छ । बोलप�दाताले पेस गरकेो बोलप�ले 
बोलप�मा उि�लिखत सत�ह� पूरा नगरी सारभूत�पमा 
�भाव�ाही नभएमा पिन उसैलाई छनौट गनु�पछ�  भ�न 
िम�दैन । बोलप� �वीकृितका लािग छनौट गन� गरी 
भएको  िनण�यमा कुनै बोलप�दातालाई िच� नबझुेमा 
साव�जिनक ख�रद ऐनबमोिजम �य�तो साव�जिनक 
िनकायको �मखु तथा पनुरावलोकन सिमितसम� 
िनवेदन िदई पनुरावलोकन ह�ने अव�था ह�दँाह�दैँ ठे�का 
�ि�याको स�परी�ण गन� सं�थाको �पमा िवप�ी 
आयोगले काय� गन� स�दैन । िवप�ी आयोगले अ� नै 
आयोजनाको ��ा�त उ�लेख गरी ��ततु बोलप�को 
मू�याङ्कनको काय�लाई अनिुचत भनेको छ । हरके 
बोलप� आफँैमा िविश� ह��छन्, बोलप�को मू�याङ्कन 
गदा� स�बि�धत बोलप�मा उि�लिखत सत�ह� नै 
सो बोलप�का लािग बा�यकारी ह��छन् । अ� नै 
बोलप�को �ावधानलाई उ�ृत गरी �चिलत कानून र 
बोलप� कागजातमा उि�लिखत �ावधानको अधीनमा 
रही ग�रएको काय�मा िवप�ी आयोगले ह�त�ेप गरी 
�यि�को साव�जिनक जीवनमा दाग ला�ने गरी काय� गन� 
िम�दैन । तसथ� नेपाल िव�तु् �ािधकरणको स�चालक 
सिमितले गरकेो सोल ु क�रडोर �सारण लाइनको 
बोलप�स�ब�धी िनण�यसमेत काय�का स�दभ�लाई 
िलएर िनवेिदकासमेतले अनिुचत काय� गरकेो ठहर 
गरी िनवेिदकालाई कारवाहीका लािग �धानम��ीसम� 
लेखी पठाएको काय� कानूनस�मत नह�दँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 
 िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ाह� �ी संिजवराज र�ेमी, �ी कृ�णिजवी 
िघिमर,े �ी रवेतीराज ि�पाठीले बोलप�दाता J/V of 
Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले 
पेस गरकेो बोलप� सबैभ�दा �यून मू�यको देिखएकोमा 
उ� क�पनीको बोलप� स�ब�धमा कुनै ि�िवधा 
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उ�प�न भएकोमा िनजसगँ आव�यक जानकारी माग 
गरी िन�य�ल गन� सिकनेमा सोतफ�  कुनै �यास नै गरकेो 
देिखएको छैन । नेपाल िव�तु् �ािधकरणअ�तग�त नै 
िनमा�णाधीन अ�य आयोजनाको बोलप�मा उि�लिखत 
सत�ह� र सोल ु�सारण लाइनको बोलप�का सत�ह�मा 
एक�पता नदेिखएकोले एक�पता कायम गरी काय� 
गन� आयोगबाट �यानाकष�ण गराएको अव�था छ । 
साव�जिनक पद धारण गरकेा िनण�यकता�ले िनण�य 
गदा� आफूले गरकेा काय�मा एक�पता आउने गरी 
काय� गनु�पन� ह��छ । कारवाहीको लािग लेिखएका 
पदािधकारीह�लाई कानूनले पनुरावेदक�य अिधकार 
�दान गरकेो अव�था ह�दँाह�दैँ �रट �े�मा �वेश गरकेो 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने 
अव�था छैन भनी बहस गनु�भयो ।

�य�तै िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी मरुारी�साद पौडेल, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी �ोणराज र�ेमी, �ी भानभु� पोखरले, 
�ी बालच�� शमा�ले आयोगको िनण�यमा नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणको अिधकतम िहत ह�ने गरी िनण�य गनु�  
भ�नेस�म भिनएको छ । �यसबाट स�चालक सिमितको 
कानूनबमोिजम िनण�य गन� अ�तरिनिहत अिधकारमा 
कटौती गरकेो भ�ने नदेिखएकोले सो हदस�मको 
कुरामा अ�यथा मा�न ु पन� अव�था छैन । आयोगको 
िनण�यबाट स�चालक सिमितले गरकेो िनण�य सदर 
बदर ग�रएको अव�था छैन । सबैभ�दा कम कबोल 
गन� बोलप�दाताको बोलप�लाई �ािविधक कारणले 
अ�ाहय ठहर गरकेो काय�बाट �ािधकरणलाई हािन 
प�ुने भएकोले �यसरी िनण�य गन� स�चालक सिमितको 
अ�य� �रट िनवेिदका रहेकोले िनजलाई कारवाहीका 
लािग स�माननीय �धानम��ीसम� लेखी पठाइएको 
र िनज हाल पदमा नरहेकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने अव�था छैन, �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

 उपयु��बमोिजम िव�ान्  व�र� अिधव�ाह�, 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� तथा िव�ान्  
अिधव�ाह�ले गनु�भएको बहस सनुी िनवेदनसिहतका 
िमिसल कागजातह� अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणअ�तग�त िनमा�ण ह�ने सोल ु क�रडोर 
१३२ के.िभ. �सारण लाइन िनमा�ण गन�का लािग 
बोलप� आ�ान भएबमोिजम पेस ह�न आएका 
बोलप�ह� परामश�दाता, बोलप� मू�याङ्कन 
सिमित, पनुमू��याङ्कन सिमितसमेतको मू�याङ्कन 
�ितवेदनसमेतका आधारमा बोलप�दाता J/V of 
Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले 
पेस गरकेो बोलप� बोलप�मा उि�लिखत सत�अनकूुल 
नरहेकोले सारभूत�पमा �भाव�ाही नभएकोले 
�थम चरणबाट नै बािह�रन पगेुको र बाकँ� रहेका 
बोलप�दाताह�को बोलप� म�ये Mohan Energy 
Corporation Pvt. Ltd. को बोलप� सबैभ�दा कम 
मू�यको भई सारभूत�पमा �भाव�ाही भएकोले उ� 
क�पनीको बोलप� �वीकृितको लािग छनौट गन� गरी 
नेपाल िव�तु् �ािधकरण स�चालक सिमितबाट िमित 
२०७२।५।४ मा भएको िनण�यमा िवप�ी आयोगले 
अनािधकार ह�त�ेप गरी सो काय�लाई अनिुचत 
काय� ठहर गरी िमित २०७२।६।१ मा गरकेो िनण�य 
र सोबमोिजम िनवेिदकालाई कारवाहीका लािग 
�धानम��ीसम� लेखी पठाएको काय� कानूनस�मत 
नभएकोले उ��ेपणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
नै िनवेिदकाको म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिख�छ । 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िलिखत जवाफमा सबैभ�दा �यनु अंक कबोल गन� 
बोलप�दाता J/V of Jaguar Overseas Limited 
and BS Limited को बोलप�मा कुनै ि�िवधा भएमा 
बोलप� कागजातको Clause २७ र साव�जिनक ख�रद 
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ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोिजम आव�यक 
जानकारी माग गरी िन�य�ल गरी �ािधकरणलाई 
कमभ�दा कम आिथ�क भार पन� गरी काय� गनु�पन�मा 
सोतफ�  कुनै �य�न नगरी िनज बोलप�दाताको भ�दा 
बढी अंक कबोल गन� बोलप�दाता Mohan Energy 
Corporation Pvt. Ltd.को बोलप� �वीकृतका लािग 
छनौट गन� गरी �रट िनवेिदका अ�य� रहेको नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणको स�चालक सिमितबाट िनण�य 
भएको ह�दँा उ� काय�लाई अनिुचत काय� ठहर गरी 
िनवेिदकालाई कारवाहीका लािग �धानम��ीसम� 
लेखी पठाएको काय� संिवधान र कानूनस�मत छ 
भ�नेसमेतको �यहोरा उ�लेख भएको देिखयो ।

३. िमिसल सलं�न कागजातह�को 
अ�ययनबाट सोल ु क�रडोर १३२ के.िभ. �सारण 
लाइन िनमा�ण गन�का लािग सोल ुक�रडोर १३२ के.िभ. 
�सारण लाइन आयोजनाबाट ८ फे�ूवरी २०१५ मा 
गोरखाप� दैिनकमा �कािशत सूचनाअनसुार J/v of 
Jaguar Overseas Limited and BS Limited 
तथा Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. 
समेतका ८ वटा बोलप�दाताह�ले बोलप� पेस गरकेो 
देिख�छ । बोलप�दाताह� म�ये J/V of Jaguar 
Overseas Limited and BS Limited ले सबै 
भ�दा कम अंक कबोल गरकेो भएपिन सो क�पनीले 
पेस गरकेो बोलप� परमश�दाता, मू�याङ्कन सिमित 
र पनुमू��याङ्कन सिमितबाट समेत परी�ण गदा� 
उ� क�पनीले पेस गरकेो Bid Security मा�य 
नभएको, End User Certificate जारी गन� सं�था 
आिधका�रक नभएको, जग (Foundation) को काम 
नगरकेो एवं ��येक पाट�नरको भूिमका नखलुाएको 
भ�ने आधारमा उ� क�पनीले पेस गरकेो बोलप� 
सारभूत�पमा �भाव�ाही नभएको भनी पिहलो 
चरणको मू�याङ्कनबाट बािह�रन पगेुको र बाकँ� 
रहेका बोलप�ह� म�ये सबैभ�दा कम बोल अंक 
कबोल गन� Mohan Energy Corporation Pvt. 

Ltd. को बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही रहेको भनी 
उ� क�पनीको बोलप� �वीकृितका लािग छनौट गन� 
गरी िनवेिदका अ�य� रहेको नेपाल िव�तु् �ािधकरण 
स�चालक सिमितको बह�मतबाट िमित २०७२।५।४ 
मा िनण�य भएको देिखयो ।

४. नेपाल िव�तु् �ािधकरणको स�चालक 
सिमितको उ� िनण�यबाट नेपाल िव�तु् �ािधकरणलाई 
नो�सानी प�ुन गएको भनी उ� िनण�यसमेतका काम 
कारवाहीलाई िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनिुचत काय� ठहर गरी �रट िनवेिदकालाई  
कारवाहीका लािग �धानम��ीसम� लेखी पठाएको 
काय�लाई िनवेिदकाले चनुौती िदएको देिखदँा िव�तु् 
�ािधकरणअ�तग�त िनमा�ण ह�ने सोल ु क�रडोर १३२ 
के.िभ. �सारण लाइन आयोजनाका स�ब�धमा 
आ�ान ग�रएको बोलप� सूचनाबमोिजम पन� आएका 
बोलप�ह�को मू�याङ्कन तथा छनौटसमेतको 
काय�का स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट ग�रएको छानिबन तथा 
िनण�यसमेतका काम कारवाही कानूनस�मत रहेको छ 
छैन भ�ने नै ��ततु �रट िनवेदनको म�ुय िनण�याक 
िवषयव�त ुरहेको देिख�छ ।

५. सोल ु क�रडोर १३२ के.िभ. �सारण 
लाइन िनमा�णका लािग उ� आयोजनाबाट ८ फे�ूवरी 
२०१५ मा गोरखाप� दैिनकमा �कािशत सूचनामा 
िविभ�न कुराह�का अलावा बोलप�दाताले �यूनतम 
७,४०,०००।- अमे�रक� डलर बोलप� जमानत रा�न ु
पन� (All bid must be accompanied a bid 
Security of minimum USD ७,४०,०००.००) 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ भ�ने बोलप� कागजातको 
Instruction to Bidder को Section १७.१  मा 
“The Bidder shall Furnish, as part of the bid, 
a bid Security in the stipulated in the bid Data 
Sheet in Nepalese Rupees or the Equivalent 
in the Freely Convertible Currency” भ�ने 
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उ�लेख भएको देिखदँा बोलप�दाताले बोलप� 
जमानतबापत रा�नपुन� रकम नेपाली �पैया ँवा ख�ुला 
प�रव�य� िवदेशी म�ुामा रा�नपुन� भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँैन । बोलप�दाता J/V of Jaguar Overseas 
Limited and BS Limited ले बोलप�साथ भारतीय 
म�ुामा बोलप� जमानत राखेको भ�ने कुरामा पिन 
िववाद देिखदैँन । िमिसल सलं�न नेपाल रा�� ब�कको 
िमित २०७२।५।२५ को प�मा भारतीय म�ुालाई 
Freely Convertible Currency नमािनने भ�ने 
उ�लेख भएको र िमित २०७२।५।२४ मा िवप�ी 
आयोगले सोधेको प�को जवाफमा साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले पठाएको प�मा Standard 
Bidding Document  मा भएको �ावधानअनसुार 
Bidder बाट Bid Security पेस ह�नपुन� भ�ने उ�लेख 
भइरहेको दिेखदँा उ� क�पनीले राखेको बोलप� 
जमानत बोलप�को सत�बमोिजमको देिखन आएन 
भ�ने स�चालक सिमितको भनाइ देिख�छ ।

६. िव�त्ु �ािधकरण आिथ�क �शासन 
िविनयमावली, २०६८ को िविनमय १४२(च) मा 
बोलप� जमानत बोलप�स�ब�धी कागजातमा उ�लेख 
भएको म�ुामा पेस भए नभएको भ�नेसमेतका आधारमा 
बोलप�को पूण�ताको परी�ण ग�रने भ�ने र सो नभएमा 
�य�तो बोलप�उपर कारवाही नह�ने ऐ. िविनमय 
१४४(घ) मा प�ित िनधा�रण ग�रएको दिेखदँासमेत 
�ारि�भक चरणमा नै अ�भाव�ाही रहेको बोलप� 
बाकँ� अ�य चरणको मू�याङ्कनमा समावेश ह�न स�ने 
देिखदँैन । बाकँ� रहन गएका बोलप�दाताह� म�ये 
सबैभ�दा �यूनतम अकं कबोल गरकेो बोलप� 
�वीकृितका लािग छनौट गन� गरी नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणको स�चालक सिमितबाट िनण�य भई 
साव�जिनक ख�रद ऐनबमोिजम स�झौतालगायतका 
बाकँ� �ि�या जारी रहेको देिख�छ । िववािदत 
आयोजनाको टे�डरको कारवाही चाल ु रहेको र 
Contract Award गरी नसकेको र �ारि�भक चरणमा 

बोलप�दाताह� म�ये J/V of Jaguar Corporation 
Limited and BS Limited  लाई Non-responsive 
भनेको अव�थामा नै ह�त�ेप गरबेाट करारको 
�ि�यामा नै अवरोध प�ुन गएको देिख�छ । आयोगको 
ह�त�ेपले कुनै करारीय िनण�य भई करारीय दािय�वमा 
�� उठी सो बहन गनु�  परमेा आयोगले �य�तो दािय�व 
बहन गन�स�ने �यव�था पिन नरहेको ह�नाले �य�तो 
��मा िवशेष िज�मेवारीका साथ हेनु�पन� ह��छ ।

७. बोलप� �वीकृत गन� काय� करारीय 
�कृितको देवानी �ि�या हो । करारस�ब�धी 
कानून र �चिलत कानूनबमोिजम ह�ने कारवाहीलाई 
�वाभािवक�पमा पूरा ह�न िदनपुन� ह��छ । 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा नह�दँै साव�जिनक 
ख�रदस�ब�धी काय�को प� अथा�त् Employer ले 
कानूनबमोिजम िलने िनण�यको िववेकमा ह�त�ेप गन� 
खो�न ुह�दँनै । जसको जे अिधकार हो उसलाई आ�नो 
अिधकार �वत���पमा �योग गन� िदनपुछ�  । अनिुचत 
ह�त�ेप ह��छ भने �य�तो काय� �वयम् पिन अनिुचत ह�न 
जा�छ । जनु िनकायबाट बोलप�को कारवाही भइरहेको 
छ, उसले गन� िनण�य अ�ले पिन गन� वा गराउन खो�न ु
ह�दैँन । कानूनबमोिजम िनण�य नगरकेो र ��ाचार वा 
अ�य अपराधज�य काय� गरमेा सो ��मा केि��त रही 
िनण�य गनु�पन� ह��छ । के क�तो �यहोराको ��ाचार वा 
अनिुचत लाभ िलई के क�तो काय� गरकेो भ�ने कुरामा 
केि��त नभई �शासिनक िववेकको �ित�थापन गन� 
िहसाबले औिच�यमा �वेश गरी अका�ले पनुरावलोकन 
गन� �यास गनु�  ह�दँैन । �यसस�ब�धी िन�कष�मा प�ुनलाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ११, १२ बमोिजमको �ि�यासमेत पूरा 
गनु�पन�मा सो गरकेोसमेत देिखदैँन ।

८. िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले नेपाल िव�तु् �ािधकरण स�चालक सिमितले 
बोलप� �वीकृितका लािग छनौट गन� िनण�य गदा�  यी 
िनवेिदकासमेतले अनिुचत काय� गरकेो भनी ठहर गर े
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पिन स�चालक सिमितको उ� िमित २०७२।५।४ 
को िनण�य बदर गरकेो देिखदँनै । िनण�य बदर नभई 
कायम रहेको अव�थामा िनण�यकता�लाई भने यो वा 
�यो कारण दखेाई कारवाही गन� लेखी पठाउने भनी 
गरकेो िनण�य आफँैमा िवरोधाभाषपूण� रहेको देिख�छ । 
�रट िनवेिदका ऊजा� म��ालयको ऊजा� म��ी र िव�तु् 
�ािधकरण स�चालक सिमितको अ�य� भएको र सो 
नाताले स�चालक सिमितमा बसेको कारणले िनजलाई 
कारवाही गन� �धानम��ीसम� लेखी पठाई पदम�ु 
ग�रसिकएको भएपिन जनु ज�रयाबाट �� उठेको 
छ सो आधारिहन ठह�रन आएमा आव�यक कुराको 
अवलोकन गन� सिकने नै ह��छ । िवप�ी आयोगले 
आयोगबाट भएको िनण�यउपर स�बि�धत अदालतमा 
पनुरावेदन गन� सिकनेमा सो कानूनी माग� अवल�बन 
नगरी �रट �े�मा �वेश गन� िम�दनै भनी िजिकर िलए 
पिन िवप�ी आयोगले अका�को काय��े�मा अनािधकार 
ह�त�ेप गरकेो कारणबाट �यि�को हक अिधकार हनन् 
ह�न गएको अव�थामा यस अदालतको �रट �े�ािधकार 
आकिष�त ह�ने नै ह�दँा िवप�ी आयोगको उ� िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

९. नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको स�चालक 
सिमितबाट बोलप� जमानत वैध नभएको भ�नेसमेतका 
आधारमा J/V of Jaguar Corporation Limited 
and BS Limited ले पेस गरकेो बोलप�लाई �भाव�ाही 
नरहेको ठहर गरी Mohan Energy Corporation 
Pvt. Ltd. को बोलप� �वीकृितका लािग छनौट गन� 
गरी िनण�य गरकेो र िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले उ� काय�का स�दभ�लाई िलएर 
बोलप� कागजातको Instruction to Bidder को 
Section २७  तथा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा २३(४) बमोिजम बोलप�दातासगँ जानकारी 
(Clarification) माग गरी िन�य�ल गन� सिकने 
अव�था रहदँा रहदँ ै सो स�ब�धमा कुनै �ि�या पूरा 
नगरी जानीजानी लापरवाहीपूव�क �ािधकरणलाई 

कमभ�दा कम आिथ�क भार पन�तफ�  �यासै नगरी 
बिढ अंक कबोल गन�को बोलप� �वीकृतका लािग 
छनौट गन� िनण�य गरकेो भनी �रट िनवेिदकासमेतले 
अनिुचत काय� गरेको ठहर िनण�य गरकेो देिख�छ । 
बोलप� कागजात र ऐनको उ� �ावधानबमोिजम 
बोलप�दाताले पेस गरकेो बोलप� परी�ण गन� �ममा 
बोलप�दातासगँ आव�यक जानकारी माग गन� उपय�ु 
देिखएको अव�थामा माग गन� सिकने कुरामा िववाद ह�न 
स�दनै । तर, साव�जिनक ख�रद ऐनको, २०६३ दफा 
२३(५) बमोिजम �यसरी जानकारी िददँा बोलप�को 
मू�य वा अ�य सारभूत कुरा प�रवत�न वा हेरफेर गन� 
नसिकने देिख�छ । कुनै िवषयमा जानकारी माग गरकेो 
कुरा िववािदत िवषयसगँ ताि�वक�पले स�ब� ह��छ वा 
ह�दैँन भ�ने कुरा िनण�यकता�ले िनण�य गन� स�ने कुरा 
हो । �यसलाई कारवाहीको आधार कहासँ�म बनाउन 
सिक�छ िवचारणीय छ । दफा २३(४) बमोिजम के कुन 
जानकारी माग गरी बोलप�मा देखाएको �ूिटह�को 
स�बोधन ह�न स��यो भ�न िवप�ी आयोगले सकेको 
देिखदँनै । ऐनको दफा २४ र २५ का �यव�थाह� 
आ�नो ठाउमँा कायमै देिख�छन् । ऐनको दफा ४७ 
मा साव�जिनक िनकायले बोलप� स�ब�धमा िनण�य 
गदा� कुनै �ूिट गरकेो वा पालना गनु�पन� कत��य पालना 
नगरकेो कारणबाट बोलप�दातालाई �ित प�ुन गएमा 
बोलप�दाताले सो साव�जिनक िनकायका �मखुसम� 
िनवेदन िदनस�ने र िनजले गरकेो िनण�यमा िच� 
नबझुेमा सोउपर ऐ. दफा ४८ बमोिजम गिठत 
पनुरावलोकन सिमितसम� िनवेदन िदन सिकने 
�यव�था ऐ.को दफा ४९ मा ग�रएको देिख�छ । उ� 
कानूनी �ावधानबमोिजम सारभूत�पमा अ�ाहय ठहर 
भएको बोलप�दाता J/V of Jaguar Overseas 
Limited and BS Limited को कुनै िनवेदन परकेो 
भ�ने दिेखदैँन । स�बि�धत कानूनबमोिजम �यवि�थत 
उपचारह� उपयोग गर ेपिन ह�ने, नगर ेपिन ह�ने �कृितको 
देिखदँनै । ब� िच� नबझुेको अव�थामा सोस�ब�धी 
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�यव�था नै �वाभािवक र अिनवाय� सामा�य उपचार 
देिखन आउछँ । �चिलत कानूनले िनि�त उपचारह� 
�दान गरेको भए सोको पूण� उपयोगको �यास नगरी 
�यसको िवक�प भए ज�तो गरी यो वा �यो आधार 
बनाई असा�दिभ�क अिधकार�े� �हण गन� सिकने 
देिखदँैन । जनु अिधकार�े�ह� जे जनु �योजनको 
लािग खडा ग�रएका ह��छन् तत् तत् �योजनको लािग 
नै �हण गनु�पन� ह��छ । एउटा �योजनको लािग खडा 
भएको उपचार अक� �योजनका लािग �यवि�थत 
िनकायमाफ� त सा�य गन� सिकँदनै भ�ने कुरा 
िवशेष�पले िवचार गन� ज�री छ ।

१०. उि�लिखत कानूनी �ावधान तथा 
बोलप� कागजातमा उि�लिखत सत�समेतका स�दभ�मा 
हेदा�, पेस ह�न आएका बोलप�ह� म�ये �भाव�ाही 
रहेको ठहर ्याएको बोलप� �वीकृितका लािग छनौट 
गन� िनण�यस�म ग�रएको, ठे�का स�झौता भने स�प�न 
भइसकेको भ�ने दिेखदैँन । यस�कार बोलप� छनौटको 
�ि�यामा रहेको अव�थामा नै िवप�ी आयोगले 
ह�त�ेप गरी िनवेिदकासमेतले अनिुचत काय� गरकेो 
ठहर ्याई िनद�शन गरकेो देिख�छ । ठे�का कसलाई िदने, 
कसको यो�यता पगेुको, रीत पगेु वा नपगेुको भ�ने कुरा 
खास गररे बोलप� आ�ान कता� Employer ले िनण�य 
गन� कुरा हो । सो �ि�यामा �ूिट भए स�याउन उजरुी 
िदने वा उपचारको हक �चिलत कानूनले �यव�था 
ग�ररहेको अव�थामा खास �योजनका लािग �थािपत 
िनकायह�ले िनण�य गन� करारीय िवषयमा िवप�ी 
आयोगले ह�त�ेप गनु�पन� औिच�य र वैधता पिु� ह�न 
सकेको देिखदँैन । अि�तयारको द�ुपयोग वा अनिुचत 
काय� गरकेो अव�थामा आयोग ि�याशील रहने हो । 
कानून र बोलप�को सत�बमोिजम ग�रने िनण�यकता� 
(Employer) को िववेकमा ह�त�ेप गन� गरी आयोगले 
काय� गन� होइन । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा २३(४) र (५) को �ि�याअन�ुप जानकारी के 

मा�ने वा नमा�ने भ�ने कुरा उसको िववेकको कुरा हो । 
�यसको औिच�यतामा �वेश गरी जानकारी मागेको वा 
नमागेको कारणले मा� अनिुचत काय� भए वा नभएको 
भनी िन�कष�मा प�ुन िम�ने ह�दैँन ।

११. िवप�ी आयोगले िववािदत 
टे�डरस�ब�धी कारवाहीलाई अनिुचत काय� भनी 
ठहर गदा� अ�य आयोजनाह�को ��ा�त ��ततु 
गरकेो देिख�छ । िववािदत टे�डर �ि�यालाई अ�य 
टे�डर �ि�यासगँ तलुना गनु�पन� कुनै वैध कारण 
देिखदँनै । हरके बोलप�मा उ�लेख भएका सत�ह� 
आ�ना िकिसमले िविश� रह�छन् र सा�दिभ�क 
िवषयमा स�ब� बोलप�मा सत�ह� र स�ब� अ�य 
कानूनका आधारमा हेनु�  पन� ह��छ । एक बोलप�को 
�ावधान अक� बोलप�मा लागू ह�न पिन स�दनै । 
िववािदत टे�डरका स�ब�धमा सोही टे�डर कागजातमा 
लेिखएका सत�ह�का अधीनमा रही सोको अ�र 
र भावनाअन�ुप नै काय� गनु�पन� ह��छ । �यसमा 
सारभूत�पले नत प�रवत�न गन� सिक�छ, नत सत�ह� 
थप गरी भइरहेको �ावधानलाई िन�तेज गन� नै 
सिक�छ । बोलप�दाताले पेस गरकेो बोलप�मा बोलप� 
कागजातले तोकेका सत�ह� पूरा नभई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही (Responsive) नभएमा पिन अ�य अ�य 
आयोजनाको बोलप�को सत�ह� सा��य छन् वा 
छैनन् भ�नेस�म नहेरी अ�य� के गन� गरकेो िथयो भ�ने 
आधारमा भए पिन �य�तो बोलप� छनौट गनु�पछ�  भ�न 
िम�दैन ।

१२. व�ततुः कुनै आयोजनाअ�तग�त आ�ान 
ग�रएको बोलप�को स�ब�धमा �ा� ह�ने बोलप�ह� 
तोिकएका सत�ह� र कानूनका अधीन �ा� भए गरकेो 
ह�नपुद�छ । बोलप�लगायतका �ि�यामा कसैले जानी 
जानी झ�ुा िववरण पेस गरी कुनै अपराध गरकेो रहेछ 
वा बोलप� छनौटको �ि�यामा पिन कानूनले तोकेको 
अि�तयारी र �ि�याको �प� उ�लङ्घन गरी कुनै 
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गैरकानूनी लाभ िलए वा िलन खोजेको वा िदन वा 
िदन खोजेको पाइएमा वा अि�तयारको �प� सीमा 
उ�लङ्घन गरी द�ुपयोग गरकेो पाइएमा वा �यसरी 
बोलप� �वीकृत भएकोलगायतका जनुसकैु अव�थामा 
पिन कानूनको दािय�वबाट म�ु ह�न स�ने अव�था 
रहदैँन । करार र कानूनको �व�छ र �भावकारी 
�शासनको सदैव अपे�ा ग�र�छ । गैरकानूनी काय� 
भएको अव�थामा कानूनको बाटो �श�त ह�ने नै ह�नाले 
तोिकएको कानूनी िनकाय वा अिधकारीलाई आ�नो 
िज�मेवारीअनसुार काय� गन� िदनपुन� ह��छ । यस 
स�दभ�मा कानून काया��वयनको िनगरानी गन� िनकाय 
��ततु स�दभ�मा खास गरेर िवप�ी आयोग ज�तो 
िज�मेवार िनकायले संयम र सजगता रा�न वा�छनीय 
छ ।

१३. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
सोल ुक�रडोर १३२ के.िभ. �सारण लाइन िनमा�ण गन� 
स�ब�धमा आ�ान ग�रएको बोलप� सूचनाअनसुार पन� 
आएका बोलप�ह�को मू�याङ्कन भई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही रहेका बोलप�दाताह� म�ये सबैभ�दा कम 
मू�य अंिकत बोलप�दाताको बोलप� �वीकृितका लािग 
छनौट गन�स�म नेपाल िव�तु् �ािधकरण स�चालक 
सिमितबाट िमित २०७२।५।४ मा िनण�य भई टे�डर 
आ�ान गन� काय� �ि�या मै रहेको अव�थामा अनिुचत 
ह�त�ेप गरी यी िनवेिदकासमेतले अनिुचत काय� गरकेो 
ठहर गरी िनजलाई कारवाहीका लािग �धानम��ीसम� 
लेखी पठाउने भनी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७२।६।१ मा भएको 
िनण�य कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा िवप�ी आयोगको 
उ� िनण�य र सोका आधारमा ग�रएका प�ाचारसमेतका 
काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । यी �रट िनवेिदका हाल म��ी पदमा बहाल 
रहेको नह�दँा सो भइसकेको काय�का स�ब�धमा केही 
गरी रहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी यो आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको 

काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार 
िमिसल बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल
                         
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी 
इित संवत २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।

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

आदेश िमित : २०७२।१०।०५
०७१-WO-०५०१

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, वीर 
अ�पताल, अथ�पेिडक िवभागको िवभागीय 
�मखु तथा राि��य �मा से�टरको िनद�शकको 
�पमा काय�रत �ा.डा. अशोकर�न ब�ाचाय�

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. ९७४३

&
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 § िवकास सिमित िवघटन गन� अव�थामा 
रह े नरहकेो िनण�य गन� नपेाल सरकारको 
अ�तिन�िहत कानूनी अिधकार हो । 
सरकारले समयसमयमा आव�य�ा 
र उपयु�ता हरेी गठन आदेश गठन 
िवघटन गन� हो । सरकारको अिघ�लो 
आदेशबाट गठन गरकेो चािह ँ ठीक र 
पिछ�लो िनण�यबाट गठनआदेश कायम 
नरा�न े गरकेो िनण�य चािह ँ बेठीक हो 
भनी िनवेदकले भ�न िम�ने देिखँदैन । 
िवकास सिमित ऐनअनुसार गठन आदेश 
नेपाल सरकारबाट जारी ह�ने भएकाले 
गठन आदेश खारजे गन� अिधकारसमते 
नेपाल सरकारमा रह�छ । यसरी गठन 
आदेशको जारी गनु�पन� र िवघटन गनु�पन� 
दुवैको औिच�य सरकारले नै हने� हो । �मा 
से�टर सरकार आफँैले स�चालन गन� िक 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानअ�तग�त 
स�चालन गन� भ�न ेिनता�त काय�कारीको 
�वा��यस�ब�धी नीितगत �े�ािधकारको 
िवषय रहकेो देिख�छ । सरकार�ारा 
ग�रएको िनितगत िनण�य �वे�छाचारी 
एव ं सिंवधान र कानून �ितकूल भएमा 
अदालतबाट ह�त�ेप गन� सिकन ेभएपिन 
��तुत िवषयमा मि��प�रषद्लाई िनण�य 
गन�बाट रो�न पन� कानूनी एव ं त�यगत 
आधार कारणको िव�मानता नदेिखन े। 

(�करण नं. ३)
 § कुनै �यि�को हकिहत िव�� िनण�य ग�र�छ 

भन े �यसरी िनण�य गनु�पन� कारण आधार 
यथासमयमा जानकारी गराई �ितर�ाको 
मौका �दान ग�र�छ । िवकास सिमित 
ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश 
खारजे गदा� सनुवुाइको मौका िदनुपन� 

बा�या�मक �यव�था रहकेो देिखँदैन । साथै 
िवकास सिमित ऐनअ�तग�त गठन आदेश 
जारी गन� वा खारजे गन� काय�का�रणीको 
�वत�� अिधकार भएको ह�दँा यसमा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने 
देिखँदैन । ��तुत िवषयमा िनवेदकलाई 
चार वष�को लािग िनयुि� िदएको भ�ने 
आधारमा मा�ै सिमित खारजे गदा� 
सफाइको मौका िदनुपन� िवषय पिन होइन । 
यसरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य भएको भ�ने िनवेदकको िजिकर 
�वीकारयो�य नदेिखने । 

(�करण नं. ५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा ह�रहर 
दाहाल, अिधव�ाह� रमणकुमार �े�, 
िटकाराम भ�राई र ताराकुमार �े�

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा िकरण 
पौडेल, िव�ान्  अिधव�ा पूिण�मा गरुागाई ं

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान ऐन, 
२०६३ को दफा ३

आदेश
�या. जगदीश शमा� पौडेल : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य र िनण�य यस�कार रहेको छः

म िनवेदक नेपाल सरकार मि���तरको िमित 
२०६८।१२।२१ को िनण�यले से�टर �मखु तथा 
इमज��सी तथा �मा से�टर काय� स�चालन िनद�िशका, 
२०६९ बमोिजम िमित २०६९।७।१६ को िनण�यले ४ 
वष�को लािग से�टरको काय�कारी िनद�शकमा िनय�ु 
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भएको िथए ँ। �मा से�टरलाई अझ �यवि�थत बनाउन 
उ� काय� स�चालन िनद�िशकालाई खारजे गद�  िमित 
२०७० �ावण १४ गते जारी भएको राि��य �मा 
से�टर गठन आदेश २०७० बमोिजम काय�कारी 
िनद�शकमा ४ वष�का लािग मेरो िनयिु� भएको ह�दँा 
िमित २०७३।७।१५ स�म अिवि�छ�न सेवा गन� पाउने 
मेरो कानूनी अिधकार रहेको छ । ��ततु िवषयलाई 
से�टरको काय�कारी िनद�शकको हैिसयतमा तथा 
साव�जिनक सरोकारको िवषयको �पमा समेत म�ुा 
गन� हकदयैा म िनवेदकमा अ�तरिनिहत भएकोले यो 
िववादलाई साव�जिनक सरोकारको िवषयमा समेत 
�हण गरी उिचत उपचार �दान गन� सादर िनवेदन गन� 
चाह�छु ।

इमज��सी तथा �मा से�टर काय� स�चालन 
िनद�िशकाबमोिजम �थािपत भई काम सचुा� 
भइरहेकोमा से�टर खारजेीसमेतको माग राखी 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पताल 
कम�चारी यिुनयनका अ�य� कृ�ण ितिमि�सनाले दायर 
गरकेो �रट नं. ०६८-WO-११७७ र राि��य �मा 
से�टर गठन आदेश २०७० जारी भएउपर िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पतालका त�कालीन 
उपकूलपित डा. दामोदर �साद पोखरलेले  दायर गरकेो 
�रट िनवेदन ०७०-WO-०१७५ हाल यस अदालतमा 
िवचाराधीन अव�थामा रहेका छन् ।

म िनवेदकले से�टरको काय�कारी िनद�शकको 
िज�मेवारी पाई �ा� िज�मेवारीअनसुार से�टरको 
उ�े�यअनसुारको कामकाज अगािड बढी त�कालै 
आंिशक�पमा स�चालनमा आएको िथयो । तथािप 
भवन ह�ता�तरण नभएको कारणले पूण��पमा 
स�चालनमा आउन नसकेकोमा भख�र ै भारतीय 
�धानम��ीबाट �मा से�टरको ह�ता�तरण तथा नेपाल 
र भारतका �धानम��ी �यबाट सम�ुघाटन भइसकेको 
अव�था छ । यसरी �मा से�टरको ह�ता�तरण तथा 
समदु ्घाटनप�ात् मलाई हटाउने िनयतले िवप�ी 

मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।९।११ को िनण�यानसुार 
भनी मलाई ऐ. १७ गते राि��य �मा से�टर गठन 
आदशे २०७० खारजे ग�रएकोले से�टरका स�पूण� 
चल अचल स�पि� िवप�ी िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान वीर अ�पताललाई यथाशी� ह�ता�तरण गनु�  
भनी प� बझुाइयो । उ� िनण�यबाट म िनवेदकलगायत 
आपतकालीन �वा��य सेवा िलन पाउने आम 
नाग�रकको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ �ारा 
�द� मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज लागेकोले िवप�ी 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।९।११ को िनण�य बदर 
गरी पाउन यस स�ब�धमा अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�थासमेत नभएकोले िनजी तथा साव�जिनक 
सरोकारको �पमा ��ततु �रट िनवेदन िलई स�मािनत 
अदालतसम� उपि�थत भएको छु ।

�मा से�टर भारतका �धानम��ीबाट 
ह�ता�तरण तथा नेपाल र भारतका �धानम��ी�यबाट 
सयं�ु�पमा समदु ्घाटन भइसकेप�ात् यसअिघको 
सरकारले गरकेो िनण�यअनसुार त�कालै आव�यक 
जनशि� तथा बजेट पठाई से�टर स�चालनमा सहयोग 
उपल�ध गराउन ुपन�मा के कुन �वाथ� प�रपूित� गन�को 
लािग मेरो काय� अविध बाकँ� रहेको अव�थामा हतास 
तथा �वे�छाचारी त�रकाले से�टर गठन आदेश खारजे 
गन� गरी मि��प�रषद ्बाट िमित २०७१।९।११ मा 
भएको िनण�य गैरकानूनी तथा गैर संवैधािनक भएको 
ह�दँा बदरभागी छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को 
दफा ३ बमोिजम गिठत से�टर ऐ. को दफा ४ बमोिजम 
अिविछ�न उ�रािधकारवाला सङ्गिठत सं�था 
हो । यसरी गठन भई ि�याशील रही रहेको सिमितलाई 
सनुवुाइको मौका �दान नगरी खारजे गन� गरी भएको 
िवप�ीको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
रहेको छ । ऐनबमोिजम गिठत सिमित िवघटन गदा� 
िनि�त् मापद�ड र �ि�या पालन गनु�पन� स�ब�धमा 
िवधाियकाले िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ 
मा �प�सगँ उ�लेख गरी िदएको छ । िवप�ीले गरकेो 
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भनेको िनण�यमा उ� दफा ८ मा अिभ�य� िवधाियक� 
मनसाय र �ि�या दवैु �ि�कोणले �ूिटपूण� छ ।

नेपाल सरकार र िम�रा�� भारत सरकारको 
बीचमा स�प�न ि�प�ीय स�झौताबमोिजम �थापना 
भएको से�टर नेपाल सरकारको मा� िनण�यका 
आधारमा िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानमा गािभन 
स�ने होइन । स�झौतािवपरीत नेपाल सरकारले 
से�टरलाई अ�य कुनै िनकाय र स�ंथाको अधीन�थ 
रा�न स�दनै । यसरी दईु देशका बीचमा स�प�न 
स�झौतालाई नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ६ 
र दफा ७ ले संर�ण गरकेोमा नेपाल सरकारको िनण�य 
उ� स�झौताको �ावधानिवपरीत रहेको छ । िवकास 
सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ ले उ� ऐनबमोिजम 
जारी आदेश खारजे भएमा �यसको दािय�व केवल 
नेपाल सरकारमा मा� सन� स�ने �यव�था गरकेो 
छ । तर, िवप�ीको िनण�यमा से�टरको स�पूण� दािय�व 
�ित�ानमा सन� भिनएको छ । यसरी एउटा ऐनबमोिजम 
गिठत �वाय� सं�था अक� ऐनबमोिजम गठन भएको 
�वाय� सं�थामा गािभन स�ने प�रक�पना ऐनले 
गरकेो छैन । यसबाट िवप�ीह�को दरुाशयपूण� 
सोचका आधारमा मा� गठन आदेश खारेज ग�रएको 
�प� भएको छ । नेपाल सरकारले गठन आदेश जारी 
गरी �वाय� सं�थाको �पमा स�चालन गन� मनसाय 
राखेकोमा हाल के कुन कारणले एकाएक आ�नै पूव� 
िनण�य र गठन आदेश खारजे गनु�  परकेो हो । कुनै पिन 
काय� कारण र आधार नखलुाइएकोले उ� िनण�य 
Just, fair and reasonable नभएको र िनवेदकलाई 
अवकाश िदने दरुाशयसमेत दिेखएकोले यस आधारमा 
पिन िवप�ीको िनण�य बदरभागी छ ।

यसरी मािथ उि�लिखत त�य र 
कानूनसमेतका आधारमा िवप�ी मि��प�रषदक्ो  �मा 
से�टर खारजे गन� गरी भएको िनण�य र सोप�ातका 
काम कारवाही एवं प�ाचारसमेत िवकास सिमित 
ऐन, २०१३ को दफा ३, ७ र ८, नेपाल सि�ध ऐन, 

२०४७ को दफा ६ र ७ िवपरीत गैरकानूनी, �ूिटपूण�, 
दरुाशयपूण�, �वे�छाचारी तथा बदिनयतपूण� भएको र 
उ� िनण�य तथा काम कारवाही तथा प�ाचारसमेतले 
म िनवेदकलगायत आपतकालीन �वा��य सेवा िलन 
पाउने आम नाग�रकलाई नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२(३) च, १३(१) र २, १६, १८, 
१९ �ारा �द� मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज ला�न 
गएकोले िवप�ी मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।९।११ 
को िनण�य सो िनण�यका आधारमा ग�रएको ऐ. १७ 
गतेको प�ाचार र यस स�ब�धमा अ�य कुनै िनण�य वा 
प�ाचार भए सोसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
सािबकबमोिजम से�टरलाई यथावत् �पमा स�चालन 
गन� िदन ुिदलाउन ुभ�ने परमादशेसमेत जारी ग�रपाऊँ । 
��ततु िनवेदनको अि�तम िकनारा नलागेस�म िवप�ी 
मि��प�रषदक्ो िनण�य काया��वयन नगनु� , नगराउन ु र 
म िनवेदकलाई काय�कारी िनद�शकको �पमा यथावत् 
काम गन� िदन ु भनी िवप�ीको नाममा अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं.१, २, ३ र ४ का हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�का हकमा आफँै 
वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� ।

अ�त�रम आदेश स�ब�धमा िवचार गदा� 
दवैु प�को उपि�थितमा अ�त�रम आदेश जारी ह�ने 
नह�ने बारमेा छलफल गराई िनण�यमा प�ुन ु उपय�ु 
ह�ने देिखएकोले िमित २०७१।१०।६ को अ�त�रम 
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आदेश छलफलको िनि�त पेसीको सूचना िदन ु तथा 
छलफल नह�दँास�मका लािग मि��प�रषदक्ो िमित 
२०७१।९।११ को िनण�य र सोअनसुार िनवेदकलाई 
िदइएको िमित २०७१।९।१७ को प� काया��वयन 
नगनु� , नगराउन ु भनी यो अ�पकालीन अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी गरी िदएको छ भ�ने यस अदालतको 
आदेश ।

िवप�ीले �रट िनवेदन दायर गदा� सि�ध 
ऐन, २०४७ को दफा ६ र ७ िवपरीत ह�ने गरी गठन 
आदेश खारजे गन� िनण�य भएको भनी दाबी िलनभुएको 
रहेछ । नेपाल र भारत सरकारबीचको सि�धको कुनै कुरा 
कुनै प�बाट पालना भयो वा भएन भ�ने �� उठाउने 
अिधकार सि�धका प�लाई मा� भएकोमा भारत 
सरकारको �ितिनिध ज�तो गरी �� उठाउने अिधकार 
िवप�ीलाई छैन । नेपाल सरकारले राि��य �मा से�टर 
िवकास सिमित (गठन) आदेश जारी गरी स�चालन 
गन� खोजेकोमा आिथ�क, �ािविधकलगायतका सबै 
प�को अ�ययन गदा� सरकारले आफँै स�चालन 
गन� किठनाई र सम�या देखी पनुः िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान मातहत नै स�चालन गन� उ�े�यबाट 
िमित २०७१।९।११ गते गठन आदेश खारजे गरकेो 
हो । नेपाल सरकारले गन� �वा��यस�ब�धी नीित, 
योजना िनता�त काय�कारीको नीितगत �े�ािधकारिभ� 
भई �याियक परी�णको िवषय ह�न नस�ने भएकोले यस 
िवषयमा िवप�ीले चनुौती िदन िम�दैन । �मा से�टरसगँ 
िनयिमत अ�पतालका सबै सेवा ह�नपुन�, सबै �कारका 
िवशेष� ह�नपुन� भएको र �मा से�टरको सबैभ�दा 
निजक िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान भएको ह�दँा 
�वाय� िनकायबाट च�न नस�ने अव�थामा सिमित 
खारजे गरी �ित�ान मातहतमा �याएको हो । िवकास 
सिमितअ�तग�त �थापना ग�रएका कानूनी �यि�ह�को 
समाि� गन� अिधकार �यसको �थापना गन� नेपाल 
सरकारमा रह�छ । �य�तो कानूनी �यि��व समा� 
पादा� �प�ीकरण िलन ु पद�न । तसथ� गठन आदेश 

खारजे गन�गरी भएको िमित २०७१।९।११ गतेको 
िनण�य र तत् प�ात् भएका स�पूण� काम कारवाही 
कानूनस�मत भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, 
वीर अ�पतालको िलिखत जवाफ ।

राि��य �मा से�टरलाई िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान, वीर अ�पतालबाट स�चालन 
ह�दँा सव�साधारण जनतालाई असर पन� नदेिखदँा 
मागबमोिजम त�काल अ�त�रम आदशे जारी गन� 
िमलेन । यस अदालतको िमित २०७१।९।१४मा जारी 
भएको अ�त�रम आदशेलाई िनर�तरता िदनसमेत परने 
भ�ने यस अदालतको आदेश ।

िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३ 
बमोिजम गिठत सिमित सरकारले सूिचत आदशे�ारा 
िवघटन गन�स�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम िवघटन 
गरकेो हो । नेपाल सरकारले राि��य �मा से�टरबाट 
ह�ने सेवा नै ब�द गरकेो नभई सिमितबाट स�चािलत 
से�टरलाई �भावकारी ढङ्गबाट स�चालन गरी आम 
जनतालाई सहज, सरल, एव ं सलुभ सेवा �दान 
गन� असल मनसायबाट िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ानअ�तग�त रा�ने गरी िनण�य भएको हो । �मा 
से�टर छु�ै नभई इमरजे�सी एव ं �मा से�टर ह�नपुन� 
मा�यताबमोिजम राि��य �मा से�टरलाई िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान, वीर अ�पतालको अिभ�न 
अङ्गको �पमा िवकास गरी �मा से�टरले �दान गन� 
सेवालाई बढी �भावकारी बनाउने उ�े�यले नेपाल 
सरकार मि��प�रषद्को िमित २०७१।९।११ को 
िनण�यानसुार राि��य �मा से�टर िवकास सिमितलाई 
िवघटन गरी सोको सूचना नेपाल राजप�मा �काशन 
गन� काय�समेत भइसकेको छ । यसरी ग�रएको िवघटन 
के कित कारणले गैरकानूनी ह�न गयो ? सो बारमेा 
िनवेदकले कहीकँतै उ�लेख गन� स�न ु भएको छैन । 
�यि�गत लाभ र �वाथ�बाट �े�रत भई दायर �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत माननीय �वा��य 
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म��ी, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय र ऐ. का 
सिचवको एउटै �यहोराको छु�ाछुटै िलिखत जवाफ ।
 जनु गठन आदेशको आधारमा राि��य 
�मा से�टरको काय�कारी िनद�शकको पदमा िनयिु� 
पाएको हो, सो गठन आदेश खारजे भइसकेकोले 
�रट िनवेदकलगायत राि��य �मा से�टरमा िनय�ु 
पदािधकारीको पदीय िनर�तरता कायम ह�न नस�ने 
भएकाले चार वष�को लािग िनयिु� पाएको भनी सोही 
पदमा काय�रत् रही रहन दाबी िलन िम�ने औिच�य 
र आधार समा� भइसकेको छ । गठन आदेश नेपाल 
सरकारबाट जारी ह�ने भएकाले �यसलाई खारजे 
गन� अिधकारसमेत नेपाल सरकारमा रहने ह�दँा सो 
िनण�यबाट िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पगेुको 
अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�रहर दाहाल, अिधव�ाह� �ी रमणकुमार �े�,�ी 
िटकाराम भ�राई र �ी ताराकुमार �े�ले नेपाल 
सरकार र भारत सरकारबीच भएको स�झौताले �मा 
से�टरलाई अल�गै �वाय� स�ंथाको �पमा �थापना र 
स�चालन गन� उ�े�य राखेको छ । �यसैअनसुार गठन 
आदेश जारी गरी �वाय� स�ंथाको �पमा स�चालन 
भएकोमा कुनै आधार कारण उ�लेख नगरी िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ानसगँ गा�न िम�दैन । िवकास 
सिमित ऐनअनसुार सूिचत आदेश जारी नगरी खारजे 
गरकेो काय� गैरकानूनी ह�दँा पूण�त: बदरभागी छ । 
िवकास सिमित खारजे भइहाले उसको स�पूण� दािय�व 
नेपाल सरकारमा सन� हो िवप�ी �ित�ानमा सन� 
होइन । तसथ� िवप�ीह��ारा �वाथ�पूण� र दरुासयपूण� 
ढंगले �मा से�टर गठन आदेश खारजे गरकेो ह�दँा उ� 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी र िवप�ी नेपाल सरकारका 

तफ� बाट उपि�थत महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेल, िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान वीर अ�पतालका तफ� उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी पूिण�मा गरुागाईलें �मा से�टरलाई 
स�ुढ, सगंिठत एवं �भावकारी�पमा स�चालन गन�को 
लािग मानवीय �ोत, आिथ�क �ोतको �यव�थापन 
गनु�पन�, �यसका लािग िवशेष� िचिक�सकसिहत थप 
जनशि� �यव�थापन गन� किठन भएकोले �ित�ानमा 
समायोजन गरी मौजदुा जनशि�बाट स�चालन 
गन� उ�े�यले समायोजन भएको हो । गठन आदेश 
खारजे गन� सिकने कानूनी �यव�था िवकास सिमित 
ऐन, २०१३ को दफा ८ मा रहेकै छ । सोही कानूनी 
�यव�थाको आधारमा गठन आदशे खारजे भएको 
हो । सरकारको िनितगत �े�ािधकार रहेको िवषयमा 
�रट जारी ह�नस�दैन । आफू पदमा बिसरहने मनसायले 
दायर भएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�  
भएको बहससमेत सिुनयो ।
 िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�  भएको 
उपयु�� बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  यसमा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने हो होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� राि��य �मा से�टर 
िवकास सिमित (गठन आदेश)२०७० खारजे गन� गरी 
भएको मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।९।११ को िनण�य 
एवं सोहीबमोिजम जारी ग�रएको प�ाचारसमेतका 
िनण�य एव ंकाम कारवाही बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको 
म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ । नेपाल 
सरकारले िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३ 
ले िदएको अिधकार �योग गरी िव.सं. २०७० सालमा 
�थापना गरी स�चालनमा �याएको राि��य �मा से�टर 
िवकास सिमित (गठन आदेश)२०७० खारजे गरी 
सो से�टरबाट हाल स�चािलत स�पूण� ि�याकलाप 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पतालबाट 
स�चालन गन� गरी िमित २०७१।९।११ मा िनण�य 
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भएको मि��प�रषदक्ो िनण�यको �ितिलपीबाट 
देिख�छ । वीर अ�पतालबाट स�चालन ग�रने 
राि��य �मा से�टरलाई थप सगँठना�मक, �यवि�थत 
र �भावकारी बनाउन �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयले छु�ै काय�योजना पेस गरी िनण�य 
भएबमोिजम ह�ने भनी उ� िनण�यमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसरी �मा से�टरले �दान गन� सेवालाई स�ुढ, 
संगिठत र थप �भावकारी बनाउने कुरालाई �ि�गत 
गरी सव�साधारण जनतालाई सव�सलुभ �वा��य सेवा 
�दान गनु�पन� सरकारी दािय�व र भूिमका िवचार गररे ै
नेपाल सरकारले राि��य �मा से�टर िवकास सिमित 
(गठन आदशे) खारजेीको िनण�य गरकेो दिेख�छ । �मा 
से�टर छु�ै स�चालन गन� आ�नो पूव� िनण�य खारजे 
गनु�  पना�को आधार कारण खलुाएर ैखारजेीको िनण�य 
भएको देिखदँा िनवेदकलाई पदबाट हटाउने दरुाशयबाट 
िनण�य भएको भ�ने देिखदँनै । 
 ३. िवकास सिमित िवघटन गन� अव�थामा 
रहे नरहेको िनण�य गन� नेपाल सरकारको अ�तिन�िहत 
कानूनी अिधकार हो । सरकारले समयसमयमा 
आव�यकता र उपय�ुता हेरी गठन आदेश गठन 
िवघटन गन� हो । सरकारको अिघ�लो आदेशबाट गठन 
गरकेो चािह ँ ठीक र पिछ�लो िनण�यबाट गठनआदेश 
कायम नरा�ने गरकेो िनण�य चािह बेठीक हो भनी 
िनवेदकले भ�न िम�ने देिखदैँन । िवकास सिमित 
ऐनअनसुार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी ह�ने 
भएकाले गठन आदेश खारजे गन� अिधकारसमेत नेपाल 
सरकारमा रह�छ । यसरी गठन आदेशको जारी गनु�पन� 
र िवघटन गनु�पन� दवैुको औिच�य सरकारले नै हेन� हो । 
�मा से�टर सरकार आफँैले स�चालन गन� िक िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ानअ�तग�त स�चालन गन� भ�ने 
िनता�त काय�कारीको �वा��यस�ब�धी नीितगत 
�े�ािधकारको िवषय रहेको देिख�छ । सरकार�ारा 
ग�रएको िनितगत िनण�य �वे�छाचारी एवं सिंवधान 
र कानून �ितकूल भएमा अदालतबाट ह�त�ेप गन� 

सिकने भए पिन ��ततु िवषयमा मि��प�रषदल्ाई 
िनण�य गन�बाट रो�नपुन� कानूनी एव ंत�यगत आधार 
कारणको िव�मानता देिखदँनै । 

४. िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान ऐन, 
२०६३ को दफा ३ मा “िचिक�सा िव�ानको �े�मा 
उ�च �तरीय अ�ययन अनसु�धानको �यव�था गरी 
द� जनशि� उ�पादन गन� एवं सव�साधारणलाई 
गणु�तरीय �वा��य सेवा उपल�ध गराउने उ�े�यका 
साथ �ित�ान �थापना भएको देिख�छ । �मा से�टरमा 
ग�भीर दघु�टनाका िबरामीह�को उपचार ग�रने 
ह�दँा �य�ता िबरामीलाई थप उपचारका लािग अ�य 
सेवाह� आव�यक पन�स�ने ह�दँा एउटै छानामनुी बह� 
िवषयका सेवाह� उपल�ध गराउन ु �यावहा�रकसमेत 
ह�ने दिेख�छ । वीर अ�पतालबाट सेवा स�चालन ह�दँा 
सव�साधारण नाग�रकलाई के असर पछ�  िनवेदकले 
��ट गन� सकेको देिखदैँन । �मा से�टरका लािग 
आव�यक जनशि�लगायतको �यव�थापनका लािग 
एकाङ्क��पमा उ� स�ंथा �वयम् ले नस�ने भ�ने 
आधारमा आिथ�क, �ािविधक सबै प� अ�ययन गररे नै 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ानसगँ स�ब� गनु�पन� 
औिच�य िनण�यमा खलुाएको देिखदँा �यसलाई अ�यथा 
भ�न ुपन� तक� सङ्गत आधार देिखदँनै ।

५. िवकास सिमित ऐनबमोिजम गठन भई 
ि�याशील रहेको सिमितलाई सनुवुाइको मौका 
�दान नगरी खारजे गन� िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत रहेको भ�ने िनवेदकको िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� कुनै �यि�को हकिहत िव�� 
िनण�य ग�र�छ भने �यसरी िनण�य गनु�पन� कारण आधार 
यथासमयमा जानकारी गराई �ितर�ाको मौका �दान 
ग�र�छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा 
गठन आदशे खारजे गदा�  सनुवुाइको मौका िदनपुन� 
बा�या�मक �यव�था रहेको देिखदँनै । साथै िवकास 
सिमित ऐनअ�तग�त गठन आदेश जारी गन� वा खारजे 
गन� काय�का�रणीको �वत�� अिधकार भएको ह�दँा 
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यसमा �ाकृितक �यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने 
देिखदँैन । ��ततु िवषयमा िनवेदकलाई चार वष�को 
लािग िनयिु� िदएको भ�ने आधारमा मा�ै सिमित 
खारजे गदा� सफाइको मौका िदनपुन� िवषय पिन 
होइन । यसरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य भएको भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकारयो�य 
देिखएन ।

६. साथै िनवेदकले िमित २०७३।७।१५ 
स�म सेवा गन� पाउने मेरो कानूनी अिधकार भएकोले 
िनवेदकलाई हटाउनकै लािग सिमित िवघटन गरकेो 
भ�ने िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पतालको हाड जोन� 
िव�को हैिसयतमा यथावत् काय� गन� गरी �मा से�टरमा 
खटाएको भ�ने िमित २०६९।७।१७ को िनयिु� प�बाट 
देिख�छ । यसरी िनवेदकको �मा से�टर िनद�शकको 
िनयिु� �वत�� हैिसयतमा रहेको भ�ने देिखदँैन । �मा 
से�टर खारजेीको कारण वीर अ�पतालको हैिसयतमा 
िनवेदकलाई अ�यथा असर परकेो भ�ने देिखदँैन । 
यसका अित�र� िनवेदकले िमित २०७२।६।२६ 
बाट अिनवाय� अवकाससमेत पाइसकेको भनी 
िवप�ीतफ� बाट इजलाससम� जानकारी गराएको ह�दँा 
�रट जारी भएपिन िनरथ�क ह�ने देिख�छ ।

७. सिमित िवघटन गदा� नेपाल सरकारले 
िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ अनसुार 
सूिचत आदेश जारी गनु�पन�मा जारी नगरकेो कारण 
अवकाश िदएको प� गैरकानूनी छ भ�ने पिन िनवेदकले 
दाबी िलएको दिेख�छ । नेपाल सरकारले िवकास 
सिमितअ�तग�त जारी गरकेो गठन आदशे खारजे 
गनु�पन� भएमा ऐनको दफा ८ बमोिजम सूिचत आदेश 
गनु�पन� ऐनको �यव�था रहेको देिख�छ । िवकास सिमित 
खारजे गन� मि��प�रषद्को िनण�यप�ात राजप�मा 
सूचना �काशन नह�दैँ �रट िनवेदकलाई सरसामान 
बरबझुारथ गन� लेखेको देिखयो । यसरी िनवेदकलाई 
िदएको अवकाश प�मा उ� दफा ८ को �ािविधक �ूिट 

भएको देिखयो । तथािप िनवेदकलाई प� लेिखसके पिछ 
�मा से�टर खारजेगन� मि��प�रषदक्ो िनण�यअन�ुप 
ख�ड ६४) स�ंया ३८ िमित २०७१।११।४ को 
नेपाल राजप�मा सचुना �काशन भइसकेको अव�था 
देिख�छ । नेपाल राजप�मा सूचना �काशन भएको िमित 
र काय�कारी िनद�शकलाई बरबझुारथ गन� प� लेखेको 
िमितबीचको अविधका लािग मा�ै िवघटनपूव�को 
अव�था पनु�था�पना गन� पिन �यावहा�रक र तक� सङ्गत 
देिखन आएन । अब आइ�दा िवकास सिमित िवघटन 
गनु�  परमेा ऐनको �यव�थाअनसुार सूिचत आदशे जारी 
गनु�  भनी नेपाल सरकारको �यानाकष�ण गराइएको छ ।

८. तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
राि��य �मा से�टर िवकास सिमित गठन आदेश २०७० 
लाई खारजे गरी िवकास सिमितबाट स�चािलत स�पूण� 
ि�याकलाप िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, वीर 
अ�पतालबाट स�चालन गन� गरी भएको मि��प�रषदक्ो 
िमित २०७१।९।११ को िनण�यबाट �रट िनवेदकको 
सिंवधान एवं कानून �द� हकिहतमा कुनै �ितकूल 
असर प�ुन गएको भ�ने नदिेखदँा मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।  
स.�.�या. क�याण �े�

इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
आदेश िमित : २०७३।०१।२०

०७२–WH–००५१

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदन : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.३ �ीदरबारटोल 
ब�ने कनकमिण दीि�तको हकमा िनजक� 
प�नी ऐ.ऐ.ब�ने शा�ता दीि�त

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

टंगाल, काठमाड�

 § अि�तयारको दु�पयोगको आरोप 
लागकेो �यि�का स�ब�धमा अनुस�धान 
तहिककात गन� सो स�ब�धमा बनेका 
सम� कानूनी �यव�थाको प�रिधिभ� 
रही ग�रएको काय�ले पूण�ता पाउने ह��छ 
र कानूनको एउटा दफाको स�ब�ध अक� 
दफासगँ िनि�त�पमा रहन ेह��छ । एउटा 
दफाको �योग गदा� अ�य दफाह�को 
स�ब�धलाई नजरअ�दाज गन� िम�दैन । 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ऐनको दफा १९(१) को �योग गदा� १९(२) 
र १९(४) समेतलाई सगँसगैँ ह�ेरनुपन� । 

(�करण नं. १०)
 § अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १९(४) र १६(१) ले 

��ाचारको अनुस�धान र तहिककात गदा� 
अिनवाय��पमा थुनामा राखेर अनुस�धान 
गनु�पन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिखँदैन । थनुामा राखी अनुस�धान 
गनु�पन� िकटानी �यव�थाबाहके कुनै पिन 
�यि�लाई थनुामा रा�न निम�न े। 

(�करण नं. ११)
 § कुनै पिन िनकायले अनुस�धानको �ममा 

प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत 
अिधकार कदािप होइन । आ�नो अिधकार 
�योग गदा� कानूनको �ि�याअनु�प 
गनु�पन� देिख�छ । कानून �द� �विववेकको 
अिधकार �योग गदा�समते व�तुिन� र 
मनािसब आधार र कारण खुलेको देिखनु 
पद�छ । पया�� र मनािसब आधार र कारण 
नखुलाई �योग भएको �विववेिकय काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

 § अनुस�धान अिधकृतलाई आयोगलाई 
भएसरहको अिधकार ह�नेछ भ�न े कानूनी 
�यव�थाको अथ� �ारि�भक�पमा नै 
मनािसब आधार िवना थुनामा राखेर 
अनुस�धान गन� पाउने भ�ने होइन । 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र दफा 
१९(४) को अव�थाको िव�मानता भएको 
ि�थितमा मा� कुनै पिन �य�लाई अि�तम 
िवक�पको �पमा थुनामा राखी अनुस�धान 
तहिककात गन� सिकने देिख�छ । थनुामा 
राखी अनुस�धान तहिककात गनु�पदा�को 
अव�थामा समेत कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�ि�या नपुर् याई थनुामा रा�न निम�न े।

 § थुनामा राखी अनुस�धान तहिककात 
गनु�पन� अिधकार िनःसत� र िनरपे� रहकेो 
नभई ससत� र सापेि�क रहकेो ह��छ । 

�नण�य नं. ९७४४
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ऐनको दफा १६(१) र १९(४) को पूवा�व�था 
नदेिखएस�म वैयि�क �वत��तामा 
आचँ आउने गरी थुनामा रा�न पाउन े
भ�न िम�दैन । सो �यव�थाअनुसार कुनै 
�यि�लाई प�ाउ गरी थुनामा नरािखएमा 
के कसरी �माण लोप ह�न ेवा अनुस�धान 
तहिककातमा �ितकूल �भाव पन� भ�न े
व�तुिन� आधार र कारण िदई थुनामा 
रा�न ुपन� । 

(�करण नं. १२)
 § थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� कुनै 

स�तोषजनक आधार नभएको वा थुनामा 
नै राखी अनुस�धान गन� आधार र कारण 
भएको �थम�ि�मा नदेिखएको अव�थामा 
अनमुित माग गनु� र य�तो अव�थामा 
अदालतले पिन थुनामा राखी अनुस�धान 
गनु�पन� पया�� आधारिवना �याद थपको 
अनमुित माग गरकैे कारणले आदेशमा 
त�यगत आधार र कारण नखुलाई 
थनुामा रा�ने अनुमित िदनु मनािसब एव ं
कानूनसङ्गत नह�ने । 

(�करण नं. १४)

िनवेदनको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� रिव 
नारायण खनाल, इ�� खरले, श�भ ु थापा,  
ह�रहर दाहाल र सतीश कृ�ण खरले तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� िदनेश ि�पाठी, शेरबहादरु के.सी., 
इ���साद अया�ल, बालकृ�ण ढकाल,  सरु�े� 
थापा, केदार�साद कोइराला, बाबरुाम दाहाल, 
िवजय िसंह, �काश महज�न, �काशबहादरु 
�े�ी, ल�मी�साद अिधकारी, भरतराज 
खनाल, िटकाराम भ�राई, िधर�े�कुमार शाह,  
भेषराज प�त, गोिव�द�साद शमा� ब�दी,  
डा.गोपाल�साद दाहाल, िवकास भ�राई, 

अन�तराज लइुटेल, रामे�र�साद कोइराला, 
िनरकुमार राई, क�णा थपिलया, क�पित 
पराजलुी, रमेशकुमार �रमाल, �योती बािनया,ँ 
�ाने�कुमार अया�ल, प�ुपराज पौडेल, बाबरुाम 
िगरी, प�ुदवेी भ�राई, पूण��साद राजवंशी, 
राजन अिधकारी, �योती ल�साल पौडेल, 
आिशकराम काक�, ओम�काश अया�ल, �काश 
थापा, िकित�नाथ शमा�, कमल�साद इटनी, 
���साद नेपाल, बलराम सवेुदी, यदनुाथ 
खनाल, पूण�च�� पौडेल, िदनमिण पोखरले 
हंशराज उ�ेती, केदार�साद दाहाल, िशवराम 
देवकोटा, रमेश बडाल, िशवह�र ितिमि�सना, 
बस�त�साद �रमाल, यवुराज ब�जाडे, नानबुाब ु
दाहाल र िशवबहादरु भजुेल

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
दगुा�ब�ध ु पोखरले, सह�यायािधव�ा संजीव 
र�ेमी, िकरण पौडेल र खेमराज �वाली, तथा 
व�र� अिधव�ाह� लवकुमार मैनाली र डा. 
यवुराज सं�ौला तथा िव�ान्  अिधव�ाह� 
बाबरुाम कँुवर, रमणकुमार �े�, भानभु� 
पोखरले, बालच�द अया�ल, क�णाकर 
मि�लक, सरु�े�कुमार महतो र भैरवराज प�त

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६३, अंक ३, िन.नं.७६७२

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

ऐन, २०४८ को दफा १६(१), १९(४)

आदेश
स.का.म.ु�.�या. सशुीला काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(२), (३) अनसुार यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र 
आदशे यस�कार छ:
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िनवेदकको पित कनकमिण दीि�त 
प�का�रता र मानव अिधकारको �े�मा सि�य 
�यि� ह�नहु��छ । मानव अिधकारको हनन् मा संल�न 
�यि�ह� �यसका लािग द�डीत ह�नपुन� र �य�ता 
�यि�लाई साव�जिनक उ�रदािय�वको पदबाट िवमखु 
ग�रन ुपन� मा�यता िनजको रहेको छ । िवप�ीम�येको 
लोकमान िसंह काक�को सेवाको दरबारी प�ृभूिम 
र नेपाल सरकारको म�ुय सिचव रहेको अव�थामा 
मानव अिधकारको उ�लङ्घनमा िनजको सि�यता 
र संल�नता सब�को जानकारीमा नै रहेको िवषय हो । 
आ�ना िनयिु�का िव�� सि�य रहेका �यि�ह�को 
सामािजक मया�दा र �ित�ालाई समा� पान�, आ�नो 
�मताले �याएमा थनुामा रा�ने, मानिसक यातना 
िदने, मानिसक दबाबमा पारी आ�नो िव�� �कट 
ह�ने जायज अिभ�यि�को �मलाई समेत रो�ने िवप�ी 
लोकमान िसंहको �य�नको �म िनर�तर चिलरहेको 
छ । पित कनकमिणले िनजको िनयिु�को िवरोध 
गरकेो कारणले र आ�ना स�पूण� िवरोधी र िवरोधको 
आवाजलाई समा� पान� पित कनकमिण दीि�तको 
पखु�ली लगानी रहेको साझा सं�थामा िनज अ�य�को 
�पमा िनवा� िचत भएको कुरालाई आ�नो अिधकार�े� 
िसज�ना गन� मा�यम बनाएर आ�ना अ�य�त 
िव�ासपा� रहेका िवप�ी योगे�र रोमखामीलाई 
आदेश िदई िवप�ी आयोगका िवप�ी �मखु आय�ु 
लोकमान िसहं काक�को िनद�शनबमोिजम िनवेदकका 
पित कनकमिण दीि�तलाई िमित २०७२।०८।१८ 
का िदन आयोगमा उपि�थत ह�न आउने �यहोराको प� 
बझुाएको िथयो । जसको स�ब�धमा पित कनकमिणले 
िवप�ी आयोग र लोकमान िसंह काक�को सो काय�लाई 
चनुौती िदई स�मािनत सव��च अदालतमा िमित 
२०७२।०८।२९ मा �र.नं.०७२-Wo-०४०९ को 
�ितषेध उ��ेषणलगायतको �रट िनवेदन दायर गरी हाल 
सो �रट िनवेदन स�मािनत अदालतसम� िवचाराधीन 
नै रहेको छ । 

उ� �रट िनवेदनमा िनवेदकका पित 
कनकमिणले ��ाचार गरी आज�न गरकेो भ�ने िवषयमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले र िवप�ी 
लोकमान िसहंले कानूनले िनधा�रण गरबेमोिजमको 
�ि�या पूरा नगरी अनसु�धान कारवाही अिघ 
नबढाउनका लािग अ�त�रम आदेशको मागसमेत गनु�  
भएको िथयो । तर मेरा पित कनकमिण दीि�तले िमित 
२०७२।८।१७ को प� मतुािबक आयोगमा उपि�थत 
भई अनसु�धानमा सहयोग परु ्याई रहेको कुरा 
छलफलको �ममा खलेुको आधारमा अ�त�रम आदेश 
गरी रहन ुज�री नभएको िन�कष�मा स�मािनत सव��च 
अदालत पगेुको भए तापिन सव��च अदालतको 
आदशेमा उ�लेख ग�रएको �ि�या र पूवा�धार पूरा 
गररे मा� अनसु�धान काय� अिघ बढाउन ु पन� �प� 
आदशे स�मािनत अदालतको रहेको कुरामा िववाद 
नै ह�न स�दैन । अदालतको आदेशमा अ�तरिनिहत 
िवषयव�तलुाई आफूखशुी �या�या गरी अ�त�रम 
आदशे जारी नग�रएको कारणले मनपरी गन� �वत��ता 
आयोगलाई िमलेको भनी अथ� गन� िम�ने होइन । 
िमित २०७२।०९।२१ प�ात पनुः पित कनकमिण 
दीि�तलाई िवप�ी आयोगका िवप�ी अनसु�धान 
अिधकृत रोमखामीले िमित २०७२।११।३० मा प� 
�ेिषत गनु�  भएको िथयो । पित कनकमिण दीि�तले 
स�मािनत अदालतको आदशेमा उि�लिखत पूवा�व�था 
पूरा गरी कारवाही ग�रएको अव�थामा आफू पूण� त�पर 
रहेको र आफूसगँ कुनै िनि�त िववरण ब�ुन आव�यक 
भएको अव�थामा िलिखत�पमा सोिधएको अव�थामा 
प�ाचार गररे सो�न नसिकने उपि�थत नै भई बयान 
गनु�पन� कुराको कुनै औिच�य नभएको आशयको जवाफ 
िदन ुभएको िथयो । त�प�ात् पनुः िमित २०७३।०१।०२ 
का िदन िवप�ी आयोगको च.नं.१८६० को िनज 
िवप�ी योगे�र रोमखामीले द�तखत गरकेो प� 
�ा� भयो । उ� प�मा पित कनकमिण दीि�तको 
�प�ीकरण िलनपुन� भएकोले िमित २०७३।०१।०८ 
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गतेको िदन १ बजेको समयमा उपि�थत ह�ने िनद�शन 
िनज योगे�र रोमखामीले िदएका िथए । उ� प�मा पिन 
पित कनकमिणको स�ब�धमा अनसु�धान गन� िनण�य 
िवप�ी आयोगबाट भएको कुरा उ�लेख ग�रएको छैन 
भने �यसरी उपि�थत गराई �प�ीकरण िलनपुन� कारण 
र कानूनी आधारसमेत उ�लेख ग�रएको छैन । अतः 
�वाभािवक�पमा सोको जवाफमा पित कनकमिण 
दीि�तले आफूलाई पूवा��हपूण� तवरमा उपि�थत 
ह�न प�ाचार गरकेो कारणले स�मािनत अदालतको 
आदेशबमोिजमको पूवा�व�था पूरा नगरी �य�तो कुनै 
कारवाही गन� निम�ने र कुनै िववरण ब�ुन ज�री 
भएको अव�थामा िलिखत�पमा माग गन� स�ने कुरा 
उ�लेख गरी जानकारी िदनभुएको िथयो । 

अचानक िमित २०७३।०१।१० का िदन 
िवप�ी आयोगका िवप�ी योगे�र रोमखामीको नेत�ृवमा 
३ वटा सवारी साधनमा आएको �हरीह�ले िनवेदकको 
आवासीय प�रसरमा घेराउ गरी पित कनकमिण 
दीि�तलाई िगर�तार गरी लैजान ु भयो । िनजलाई 
प�ाउ गन� आधार र कारण सो�दा प�ाउ पजु� भनी 
देखाउन ुभएको िथयो । मोबाइलबाट िखचेको सो प�को 
�ितिलिप यसै िनवेदनप�का साथ संल�न रहेको छ । 
आ�नो कुनै स�पि�को िवषयमा कुनै कुरा ब�ुन ुपरकेो 
अव�थामा िलिखत�पमा जानकारी िदन त�पर रहेको 
कुरा �वयम् पितले िलिखत�पमा जनाउन नै िदनभुएको 
छ । स�मािनत सव��च अदालतको आदेशबमोिजम 
हालस�म अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ११,१३,१४ र िनयमावलीको 
िनयम १३,१४,१५ को �ि�या पूरा गरकेो कुरा 
िवप�ी अनसु�धान अिधकारीको काम कारवाही र 
जारी भएको प�ाचारबाट देिखएको छैन । कुनै पिन 
�यि�लाई कानूनबमोिजम बाहेक िगर�तार गन� नपाइने 
कुरा �प� छ । स�मािनत सव��च अदालतको िमित 
२०७२।९।२१ को आदशेले �प��पमा  “अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन र िनयमावलीबमोिजम 

आयोगले नै िनण�य गरी गनु�पन� कामका हकमा 
स�ब� कानूनको अि�तयार खोली आयोगको अमकु 
िनण�यको आधारमा जो चािहने कारवाही अिघ बढाउन 
सिकनेमा सोको अभावमा अ�य पदािधकारी वा शाखा, 
महाशाखाले गरकेो कामलाई कानूनबमोिजम आयोगको 
िनण�य मा�न सिकने अव�था रहदैँन” ... “तसथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ११, १३, १४ र िनयमावलीको िनयम 
१३,१४,१५ ज�ता �ावधानबमोिजमको अव�था भए 
स�ब� कानूनकै आधार खोली अनसु�धान काय� अिघ 
बढाउन बाधा नह�ने अ�यथा कानूनको अि�तयारी र 
�योजन नखलुाई कसैलाई अनसु�धानको नाममा 
अ�य कुनै कारवाही गन� निम�ने ह��छ” ... “कानूनी 
रा�यको िस�ा�तको भावनाको कदर गरी संिवधान 
र कानूनले िदएको अि�तयारी र िज�मेवारी पूरा गनु�  
िवप�ी आयोगको कत��य ह��छ” भ�ने कुरा �प��पमा 
िनद�िशत ग�रएको छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐनको दफा १६ (१) को पूवा�व�थाको नभएस�म 
िवप�ी आयोगले कसैलाई थुनामा रा�न स�ने होइन । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १६ को पूवा�व�था �ामािणक�पमा पिु� नभई 
र आयोगको िनण�य काय�िविधको दफा ५ बमोिजम 
नभई कुनै �यि�लाई प�ाउ गन� वा थनुामा रा�ने 
काय� ह�न नै स�दैन । अतः कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गन� रीतपूव�कको िनण�य नै भई स�मािनत सव��च 
अदालतको आदेशबमोिजम िनधा��रत पूवा�व�था पूरा 
नगरी िनज कनकमिण दीि�तलाई प�ाउ गन� आयोगको 
काय� कानून�ितकूल रहेकोमा िववाद नै छैन ।

नेपालको संिवधानको धारा २० र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐनको 
दफा १६(२) बमोिजम २४ घ�टाभ�दा बढी सोही 
दफामा उ�लेख ग�रएको आधार र कारणले कुनै पिन 
�यि�लाई थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन�मा िवशेष 
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अदालतबाट अनमुित �ा� गनु�पन� �यव�था गरकेो 
छ । पित कनकमिणलाई प�ाउ गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको काया�लयमा उपि�थत गराउदँा 
वहा ँपिहलेदेिख नै उ�च र�चापको िबरामी भएको र 
अि�तयारको अनाव�यक मानिसक दबाबका कारणले 
उहाकँो �व�थ ि�थित असामा�य भएकोले उहालँाई 
वीर अ�पतालमा �वा��य जाचँको लािग पठाइएको 
भ�ने जानकारी मलाई �ा� भयो । वीर अ�पतालमा 
�व��य जाचँको िसलिसलामा उहाकँो र�चाप उ�च 
देिखए पिन उहालँाई बयान गराउनका लािग अझ बढी 
मानिसक तथा शारी�रक दबाब िसज�ना गन� अ�पतालमा 
नभई गौशालाको पिुलस चौक�मा थनुामा रा�न 
पठाइयो । उहाकँो िब�दो �व��य अव�था, स�मानपूण� 
बा�ँन पाउने मौिलक हक, �वा��यस�ब�धी मौिलक 
हक, थनुामा परकेो बेलादेिख नै कानून �यवसायीसगँ 
स�लाह िलन पाउने मौिलक हकलगायतका कैय� हक 
अिधकारबाट वि�चत ग�रयो । उहाकँ� प�नी मलाई 
आफू �ीमती भएको �माण मािगयो भने उहाकँा कानून 
�यवसायीलाई अि�तयारको िनद�शनको कारणले 
भेट्न िदनै निम�ने भ�ने जवाफ िदइयो । थुनामा 
राखेको भोिलप�ट उ�च र�चापको कारणले उहाकँो 
छाती र मटुुमा सम�या देखा परपेिछ पनु: वहालँाई 
वीर अ�पताल लिगएछ । वीर अ�पतालमा उहाकँो 
र�चाप १२०/१९० रहेको कारणले वहालँाई त�ु�तै 
भना� ग�रयो । �यसको भोिलप�ट िवशेष अदालत, 
काठमाड�ले वहालँाई वहाकँो अनपुि�थितमा १० 
िदन थुनामा राखी बयान िलन ुभ�ने आदेश गरकेो छ 
भ�ने जानकारी अि�तयारका अिधकारीबाट �ा� ह�न 
आयो । कानून �यवसायीह�ले उठाएका मह�वपूण� र 
सारभूत ��ह�को कुनै िववेचना नगरी िवप�ी िवशेष 
अदालतले िनजलाई १० िदन थुनामा राखी अनसु�धान 
गन� आदेश िदएको न�कलसमेत पित कनकमिण 
दीि�तलाई �ितिनिध�व गन� कानून �यवसायीबाट 
�ा� भयो । उ� आदेशले समेत पितलाई कानून र 

सवंैधािनक �ावधान�ितकूल थनुामा रािखएको �प� 
भएको छ । सो आदेशको �ितिलिप �माण संल�न छ ।  

उहाउँपरको अनसु�धान गैरकानूनी तथा 
असंवैधािनक भएकोले गैरकानूनी एवं असवंैधािनक 
अनसु�धानको लािग थनुामा रा�ने माग र थनुामा रा�ने 
अनमुित िदने अदालतको आदशे दवैु  िन�निलिखत 
आधारमा गैरकानूनी तथा असंवैधािनक रहेका छन्:

१.१ नेपालको संिवधानको धारा २० ले 
�यायस�ब�धी हकको �यव�था गदा� उपधारा 
८ ले “��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको 
कारवाहीको जानकारी पाउने हक” सिुनि�त 
गरकेो छ । �यसरी नै धारा २०(७) ले “कुनै 
कसरुको अिभयोग लागेको �यि�लाई 
आ�नो िव�� सा�ी ह�न बा�य पा�रने छैन” 
भ�ने संवैधािनक ��याभूित हरके �यि�लाई 
िदएको छ । धारा २० ले �द� गरकेा हकह� 
�याियक �ि�याका पूव� सत�ह� ह�न् । यी 
हकह�को �चलनको अभावमा �याय नै मन� 
भएकोले यी हकलाई �यायस�ब�धी हक भनी 
नामाकरण ग�रएको हो । �याियक �ि�याको 
अव�थामा मा� नभई अ�य अव�थामा पिन 
लागू ह�ने गरी संिवधानको धारा २७ ले ��येक 
नाग�रकलाई आ�नो सरोकारको िवषयको 
सूचना मा�ने र पाउने हक �दान गरकेो छ ।

१.२ आफूलाई संिवधानले �दान गरकेो िनरपे� 
हक �योग गन� पाउन ुहरेक �यि�को अिधकार 
हो । उहा ँिव�� स�ु ग�रएको अनसु�धानको 
कारवाही बार ेधारा २०(८) ले �दान गरकेो 
मौिलक हक अनसुार उहालेँ के िनण�यबाट 
अनसु�धानको कारवाही स�ु ग�रयो भनी 
जानकारी माग गदा� लामो समयस�म पिन 
कुनै जानकारी �ा� नभएको ह�दँा उ� 
कारवाहीको वैधतामािथ नै �� गनु�पन� 
मनािसब कारण उ�प�न भयो । संिवधान�ारा 
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�थािपत रा�यको एक �भावशाली अङ्गले 
नै संवैधािनक हक अिधकारको स�मान 
नगरी ती हक अिधकार हनन् गद� जाने हो 
भने कानूनको शासन (rule of law) तथा 
संवैधािनक सव��चता (supremacy of 
the constitution) ज�ता िस�ा�त केवल 
श�दमा मा� सीिमत भई िनरथ�क ब�न 
जा�छन् ।

१.३ अत: अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको काय�िविधको दफा ५(ख) ले 
सिुनि�त गरकेो �ि�या (due process 
of law) अपनाएर मा� मेरा पित िव�� 
अनसु�धानको कारवाही अिघ बढाउन िम�ने 
भएको ह�दँा सो कानूनी �ि�याबार ेसिंवधानको 
धारा २०(८) बमोिजम आ�नो मौिलक 
हक �योग गद� उहालेँ जानकारी माग गदा� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका 
िज�मेवार अिधकारीबाट कुनै जानकारी 
�ा� भएन । स�मािनत सव��च अदालतमा 
यसै िवषयमा दायर भएको �रटको स�दभ�मा 
िमिसल अ�ययन गदा� पिन काय�िविधको दफा 
५(ख) बमोिजमको कुनै िनण�य अदालतलाई 
�ा� भएको िथएन । सिंवधानको धारा 
१७(१) ले “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट 
वि�चत ग�रने छैन” भ�ने ��याभूित िदएको 
अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको काय�िविधको दफा ५(ख) 
बमोिजमको कानूनी �ि�या नअपनाई गरकेो 
अनसु�धानले मेरा पितलाई उहाकँो वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत राखेको र उहाकँो 
संवैधािनक हक अिधकार पिन हनन् गरकेो 
ह�दँा उ� अनसु�धान र उ� अनसु�धानका 
लािग थुनामा रा�ने अनमुित िदने िवशेष 

अदालतको आदेश पिन गैरकानूनी भएको 
ह�दँा मेरा पितलाई त�काल थुनाम�ु गरी िदन ु
ह�न यो िनवेदन िलई आएको छु ।  

मेरा पित कनकमिण दीि�तलाई थनुामा 
रा�ने िवशेष अदालत, काठमाड�को आदेश आफँैमा 
कानून तथा संिवधानिवपरीत भएको ह�दँा उहाकँो थुना 
पिन �वत: गैरकानूनी थनुा हो:

२.१ �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार कुनै 
�यि�लाई आफू िव��को अिभयोग, आफू 
िव�� भएको कारवाही तथा उठाइएका तक� , 
आ�नो �ितवाद गन� पाउने मौका, आफूलाई 
थनुामा रा�ने कारणसिहतको िनण�य उपल�ध 
गराइन ुपन� हो । तर मेरा पितलाई न त वैशाख 
१२ गते अदालतसम� उपि�थत गराइयो, न 
त के कित कारणले मलाई थनुामा रािखएको 
भ�ने जानकारी िदईयो, न त उहालँाई थुनामै 
राखेर अनसु�धान गनु�पन� आधार र कारणबार े
केही बताइयो, न त उहालँाई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त तथा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐनको दफा १६(५) 
बमोिजम आ�नो �ितर�ा गन� अवसर िदइयो, 
न त उहालँाई अदालतले के-क�तो आदेश 
गरकेो छ भ�ने जानकारी नै उपल�ध गराइएको 
छ । संिवधानको धारा २०(३) बमोिजम 
उहालँाई अदालतसम� २४ घ�टािभ� 
उपि�थत गराउन ु पन� भए तापिन आज ६ 
िदन �यितत भई स�दा पिन उहालँाई कुनै 
�याियक िनकायसम� उपि�थत गराइएको 
छैन । संिवधानको उ� धाराले “...चौबीस 
घ�टािभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत 
गराउन ुपन�छ र �य�तो अिधकारीबाट आदेश 
भएमा बाहेक प�ाउ भएको �यि�लाई 
थनुामा रािखने छैन” भ�ने �यव�था गदा� 
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गद� उहाकँो अनपुि�थितमा उहा ँ िव�� 
लगाइएको अिभयोग, उहा ँ िव�� ग�रएको 
कारवाही, उहा ँिव�� उठाइएका तक� , तथा 
उहालँाई आ�नो �ितर�ा गन� अवसर नै 
निदई भएको �याद थप अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, संिवधान, कानूनका 
सव�मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको 
ह�दँा उ� �याद थपको आदेश गैरकानूनी र 
असंवैधािनक भई बदरभागी छ ।

२.२ मेरो पितलाई थुनामा रा�ने अनमुित �दान 
गदा� िवशेष अदालत, काठमाड�ले कुनै 
आधार कारण खलुाएको छैन । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐनको दफा 
१६(२) ले “सोबमोिजम अदालतसगँ 
अनमुित मा�दा थुनामा परकेो �यि�उपरको 
अिभयोग, �यसको आधार, िनजलाई थनुामै 
राखी तहिककात गनु�पन� कारण र िनजको 
बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको 
�यहोरा �प��पमा उ�लेख गनु�पन�छ” भनेको 
छ भने दफा १६(४)ले “उपदफा (२) बमोिजम 
थुनामा रा�ने अनमुित मागेमा अदालतले 
स�बि�धत कागजातह� हेरी तहिककात 
स�तोषजनक�पमा भए वा नभएको िवचार 
गरी स�तोषजनक�पमा तहिककात भइरहेको 
देिखएमा एक पटकमा एक मिहनामा नबढ्ने 
गरी बढीमा छ मिहनास�म थुनामा रा�ने 
अनमुित िदन स�नेछ” भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । सो दफाबमोिजम अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले थनुामा रा�ने अनमुित 
माग गरमेा अदालतले स�बि�धत कागजातह� 
हेरी तहिककात स�तोषजनक�पमा भए वा 
नभएकोका साथै दफा १६(१) र (२) को 
पूवा�व�थामा िवचार गनु�पन� र स�त�ु ह�नपुन� 
�यव�था गरकेो ह�दँा �ारि�भक�पमा नै 

अनसु�धान वा तहिककातको कारवाही 
कानूनस�मत�पमा अिघ बढेको वा नबढेको 
भ�ने कुराको िन�य�ल गनु�पन� हो । ऐनले 
नै अदालतले स�बि�धत कागजातह� हेरी 
तहिककात स�तोषजनक�पमा भए वा 
नभएको िवचार गनु�पन� बा�यकारी �यव�था 
गरकेोमा आदेशमा कुनै आधार कारण 
नखोली १० िदनको �याद थप िदने िवप�ी 
िवशेष अदालतको आदशे दफा १६(२) र 
१६(४) िवपरीत रहेको छ ।

अतः मेरा पितउपर कानूनबमोिजम 
अनसु�धान गन� रीतपूव�कको िनण�य नै नभएको र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १६ र १९ को पूवा�व�था �ामािणक�पमा पिु� 
नभई िनज कनकमिण दीि�तलाई दखे भेट गन� नपाउने 
गरी िवप�ीह�को आदशे र प�बमोिजम हाल थनुामा 
राखेको काय� कानून�ितकूल गैरकानूनी भएको ह�नाले 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२), (३) बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणलगायत उपय�ु सबै आदेश जारी 
गरी थुनाम�ुसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको िनवेदन 
दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� कुनै कानूनबमोिजमको आधार 
र कारण भए सोसमेत साथै राखी िमित २०७३।१।२० 
गते ११.०० बजेिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त यस अदालतमा िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथ 
राखी िवप�ीह�का नाउमँा सूचना जारी गनू�  । 

साथै ब�दीको �वा��य अव�था कमजोर 
रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर रही िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले बे�चसम� 
सोही �यहोरा �य� गनु�  भएको स�दभ�मा िचिक�सकको 
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��य� िनगरानीमा िचिक�सकसिहत ब�दीलाई यस 
अदालतमा उपि�थत गराउने �ब�ध गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई सूचना िदई ��ततु �रट िनवेदनलाई िमित 
२०७३।१।२० को पेसी चढाई महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।१।१६ को 
आदेश । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०२८ को दफा २० को उपदफा (२) ले 
आयोगबाट िनय�ु अनसु�धान अिधकृतका काम, 
कत��य र अिधकारका िवषयमा उ�लेख गरकेो छ । 
आयोगबाट िनय�ु भएको वा तोिकएको अनसु�धान 
अिधकृतले उि�लिखत ऐनबमोिजम अनसु�धान र 
तहिककातको स�ब�धमा आयोगलाई �ा� अिधकारको 
�योग गन� स�छ भनी अनसु�धान अिधकृतलाई 
अनसु�धानको अिधकार स�ुपेको त�य िनवेिदकालाई 
�प� जानकारी ह�दँाह�दैँ िवप�ी बनाउन आव�यक नै 
देिखएको अिधकारीलाई िवप�ी बनाइएको �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । 

कनकमिण दीि�तका िव�� गैरकानूनी 
स�पि� आज�न गरकेो, �वदशे र िवदेशमा खाता 
खोली गैरकानूनी आज�न गरकेो, साझा यातायात 
सहकारी स�ंथामा ��ाचार मौलाएको भ�नेसमेतका 
िवषयमा आयोगमा दता� भएका उजरुीउपर �ारि�भक 
छानिबनका �ममा आयोगबाट िमित २०७२।८।२४ 
मा �रट िनवेिदकाका पित कनकमिण दीि�तलाई िनज 
र प�रवारका सद�यको नाममा रहेको स�पि� िववरण 
भरी आयोगमा बझुाउन १५ िदनको समय िदई फाराम 
उपल�ध गराइएको हो । अनसु�धान गो�य रहोस् र िनज 
िव��का उजरुी बािहर नजाओस् भनी आयोगबाट 
अनसु�धानका िवषयमा िनजकै टेिलफोन न�बरमा 
स�पक�  गरी संवेदनशील भई �ारि�भक छानिबन स�ु 
ग�रएको हो । तर आयोगको यस सदासयतालाई िनजले 

बेवा�ता गरी आयोगको अनसु�धानलाई अव�� 
पान� उ�े�यले स�मािनत अदालतसम� आ�नोउपर 
आयोगले अनसु�धान गन� नपाउने भनी िदएको �रट 
िनवेदनमा िनवेिदकाको मागअनसुारको आदेश�ा� ह�न 
नसकेपिछ अ�ततः िनजले िमित २०७२।९।३० मा 
िनज र िनजको प�रवारका सद�यको अधरुो र अ�प� 
स�पि� िववरण आयोगमा बझुाउन ुभएको िथयो ।

�रट िनवेिदकाका पित कनकमिण दीि�तका 
हकमा आयोगमा पन� आएका उजरुीह�मा आयोगले 
िव�ततृ अनसु�धान गन� अनसु�धान अिधकृत 
तोकेबमोिजम अनसु�धान अिधकृतले अनसु�धानका 
�ममा �योग गन�स�ने �चिलत ऐन, िनयमको पालना 
गरी िनज कनकमिण दीि�तलाई आयोगमा उपि�थत 
ह�न आ�ना िव��का उजरुीमा आ�ना कुरा �प� गन�, 
आफँैले भरी आयोगमा पेस गरकेो स�पि� िववरण 
फाराममा नखलेुका कुरा खलुाउन थप जानकारी 
िदन, फाराममा उ�लेख भएका कुरा पिु� ह�ने कागज 
�माण पेस गनु�  भनी िनजलाई जानकारी िदन, 
अनसु�धानबाट संकिलत �माणको �ितवाद गन� वा 
सो �माणको सनाखत गन� िनज आयोगमै उपि�थत 
ह�नपुन� अिनवाय� अव�था अनसु�धानका �ममा �प� 
देिखयो । यसै त�यलाई िवचार गरी िनज िव��का 
उजरुीको अनसु�धानलाई गो�य�पमा स�प�न गन� 
पटकपटक टेिलफोन स�पक�  गरी जानकारी िदएको र 
िमित २०७२।११।३० िमित २०७३।१।२ समेतका 
प�बाट िनजले माग गर ेमतुािबक अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ 
समेतका अनसु�धानस�ब�धी �यव�थाह�, अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग िनयमावली, २०५९ 
समेतका आधारमा पटकपटक सूचना िददँा उपि�थत 
ह�न इ�कार गरी अनसु�धान काय�लाई नै चनुौती िदन ु
भई अनसु�धान काय�मा ग�भीर अवरोध उ�प�न गनु�  
भएकोले बा�य भई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१)(ग) बमोिजम 
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िमित २०७३।१।१० गते प�ाउ ग�रएको �प� 
छ । िनज कनकमिण दीि�तलाई गैरकानूनी स�पि� 
आज�न गरकेो कसरुको अनसु�धानमा स�मािनत 
िवशेष अदालतको अनमुितले प�ाउ भएकै िदनदेिख 
लागू ह�ने गरी १० िदन थनुामा राखी अनसु�धान गन� 
आयोगको थुनवुा पजु� बझुी िलई िमित २०७३।१।११ 
गतेदिेख िनर�तर वीर अ�पतालमै रहन ु भएको 
छ । यस ि�थितमा स�म िनकायबाट कानूनबमोिजम 
थुनामा रहेका िनज कनकमिण दीि�तका हकमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� माग ग�रएको 
िनवेदन िजिकर �थम�ि�मै खारजेभागी छ ।   

आयोगका िव�ास पा� योगे�र रोमखामीलाई 
आदेश िदई पित कनकमिण दीि�तलाई िमित 
२०७२।८।१८ गते आयोगमा उपि�थत ह�न प� 
बझुाइएको भनी अनसु�धान अिधकृत योगे�र रोमखामी 
मा�लाई आयोगको एक मा� िव�ास पा�को �पमा 
अनसु�धान अिधकृत भएको आ�ेप लगाई िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो पाइयो । आयोगका अनसु�धान 
अिधकृत सबैले आयोगको िव�ास पा�का िहरासतमै 
पदीय िज�मेवारी िनवा�ह गरी आएका छन् । िनवेिदकाले 
के कुन आधारमा अनग�ल कथन उ�लेख गनु�भएको हो 
िनवेदनमा कुनै आधार कारण उ�लेख नगरी पूवा��ह 
राखी आयोगको अनसु�धानबाट भागी उ�मिु� िलन 
खोजेको ��टै दिेखएको छ । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ११, १३, १४ र िनयमावलीको 
िनयम १३, १४, १५ को �ि�या पूरा गरकेो अनसु�धान 
अिधकृतको प�बाट दिेखएको छैन भ�ने िनवेदन िजिकर 
�थम�ि�मै दरुासयय�ु छ । िनवेिदकाका पितलाई 
आयोगले िवभागीय कारवाही गन� उ�े�यले �प�ीकरण 
सो�न खोजेको नभई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २०बमोिजम आयोगले 
आयोगमा काय�रत् �हरी व�र� उपरी�क योगे�र 
रोमखामीलाई कनकमिण दीि�त िव�� परकेो उजरुीमा 

िव�ततु अनसु�धान गरी अनसु�धान �ितवेदन पेस गन� 
अनसु�धान अिधकृत तोकेको अव�था हो । अनसु�धान 
अिधकृतले अनसु�धानको �ममा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ र दफा 
२०(२) ले िदएको अिधकार �योग गरी अनसु�धान 
कारवाही अगािड बढाएकोले िनवेिदकाले �� उठाउन 
स�ने अव�था छैन । िनवेिदकाका पितलाई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग िनयमावली, २०५९ 
को िनयम १४ र १५ बमोिजमको रीतपूव�कको सूचना 
अनसु�धान अिधकृतले उपल�ध गराएको त�यमा पिन 
िववाद छैन ।    

कनकमिण दीि�तलाई प�ाउ गरकेो 
िमित २०७३।१।१० गतेका िदन त�काल �वा��य 
परी�णका लािग वीर अ�पताल परु ्याइ जाचँ परी�ण 
गराउदँा उ� िदन िनजको बयान एव ं सोधपछु ह�न 
सकेन । िनजको िनर�तर �वा��य अव�थाको जानकारी 
िलई िचिक�सकलाई देखाउदँा अ�पताल लैजान ु
पन� राय भएबमोिजम िमित २०७३।१।११ गतेदेिख 
हालस�म िनर�तर वीर अ�पतालमा भना� भई उपचार 
भइरहेको िवषयमा जानकार ह�दँाह�दैँ �रट िनवेिदकाले 
िनवेदनमा पितको बयान निलएको, अदालतमा �याद 
थप गदा� उपि�थत नगराइएको, जेथा जमानत वा 
धरौटी नमागेको, तारखेमा राखी अनसु�धान ह�नस�ने 
भए पिन थनुामा राखेको भनी त�यलाई िद��िमत पान� 
अनग�ल कुराह� उ�लेख गरकेो देिखदँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ ।

स�म िनकाय एव ं अिधकारीबाट 
अनसु�धानका �ममा प�ाउ परी म�ुा हेन� स�म 
अदालतबाट थुनामा राखी अनसु�धान भइरहेका 
िनज कनकमिण दीि�तका हकमा कानूनी आधारिवना 
भई �ामक त�य र िनराधार कारण उ�लेख गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश माग गरी स�मािनत 
अदालतसम� िदइएको �रट िनवेदन िजिकर खारजेभागी 
भएकोले खारजे ग�रपाउन स�मािनत अदालतसम� 
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सादर िनवेदन गद�छु भ�ने अनसु�धान अिधकृत एव ं
�हरी व�र� उपरी�क योगे�र रोमखामीको िलिखत 
जवाफ । 

म �मखु आय�ुलाई िवप�ी बनाई िनवेदन 
दता� गनु�पन� नै होइन । �मखु आय�ुको पद नेपालको 
संिवधानको धारा २३८ बमोिजम गिठत संवैधािनक 
अंगको �मखु हो । पदािधकारीको हैिसयतले मबाट ह�ने 
सबै काम आयोगका कामह� ह�न् । �यि�गत�पमा म 
लोकमान िसंह काक� आयोगको कुनै काम कारवाहीमा 
उ�रदायी ह�न कानूनतः िम�दनै । आयोगबाट ह�ने सबै 
कामको िज�मेवारी आयोगको नामबाट नै ह�न ुपद�छ । 
िवप�ीले दायर गरकेो िनवेदनमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई िवप�ी बनाएको अव�थामा 
म �मखु आय�ुसमेतलाई िवप�ी बनाउन ुस�मािनत 
अदालतबाट �थािपत निजरिवपरीत छ । सं�थाको 
पदािधकारीले गरकेो काम सं�थाको तफ� बाट ग�रने 
ह�दँा सो कामको िज�मेवारी सं�था नै ह��छ र नािलस 
वा उजरु गनु�पदा� सं�थालाई िवप�ी बनाउन ु पद�छ 
(ने.का.प.२०६६ अकं िन.नं.८०६२) भ�ने िस�ा�त 
�ितपािदत भएको पाइ�छ । तसथ� िवप�ीको िनवेदनमा 
मेरो नाम जोड्नकुो अथ� छैन । िवप�ी नबनाउन ुपन� 
मलाई िवप�ी बनाएको �रट िनवेदन �थम�ि�मा नै 
खारजेभागी छ । 

िवप�ी िनवेदकले �रट िनवेदनको �ार�भमै 
आ�ना पित कनकमिण दीि�त प�का�रता र मानव 
अिधकारको �े�मा सि�य रहेको र मलाई नेपाल 
सरकारको म�ुय सिचव रहेको अव�थामा मानव 
अिधकारको उ�लङ्घनमा सि�य र सलं�नता रहेको 
भनी रायमाझी आयोगको �ितवेदनको हवाला िददँ ै
मेरो �यि�गत च�र� ह�या गन� �य�न गनु�भएको छ । 
मैले आयोगको तफ� बाट गन� सबै काय�ह� �यि�गत 
हैिसयतमा गन� होइन । कुनै �यि�ले अि�तयारको 
द�ुपयोग गरकेो भ�ने िवषयमा आयोगमा उजरुी 
गरपेिछ �य�तो �यि� कुनै पदमा वा हैिसयतमा छ 

भ�ने आधारमा उजरुीको अनसु�धान ह�ने नभई 
िन�प��पमा अनसु�धान गनु�  आयोगको कत��य 
र िज�मेवारी रहेको कुरालाई मनन गरी िनजमािथ 
परकेो उजरुीको स�ब�धमा स�य त�य प�ा लगाउने 
उ�े�यले अनसु�धानको काय� �ार�भ ग�रएकोस�म 
हो । �रट िनवेदनमा िनजले आफूलाई के कित कारणले 
गैरकानूनी�पमा थनुामा रािखएको हो भनी संयिमत र 
कानूनी भाषामा आ�नो �यहोरा उ�लेख गनु�पन�मा िनकै 
िन�न�तरमा गाली गलौज र �यि�गत ला�छना लगाउने 
काय� गनु�  भएकोले उ� �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको 
छ ।

िनवेिदकाको पित कनकमिण दीि�त साझा 
यातायात सहकारी सं�था िल.मा रहदँा गैरकानूनी 
स�पि� आज�न गरकेो भनी िविभ�न िमितमा 
आयोगसम� उजरु गरपेिछ आयोगबाट �ारि�भक 
छानिबन स�ु ग�रएको हो । आयोगको �ारि�भक 
छानिबनमा नै िवप�ीका पितले आयोगको काय�मािथ 
�� उठाई स�मािनत सव��च अदालतमा उ��ेषणको 
�रट िनवेदन दायर गनु�भएको र सो म�ुा िवचाराधीन 
रहेको कुरा िवप�ीको िनवेदनमा नै ��ट छ । िवप�ीका 
पितउपर परकेो उजरुीमा �ारि�भक छानिबनबाट 
त�यय�ु दिेखई िव�ततृ अनसु�धान गन� अनसु�धान 
अिधकृत तोक� िनजबाट अनसु�धान गन� �ममा 
पटकपटक टिलफोनबाट अनसु�धानमा सहयोग 
गन� अनरुोध गरकेोमा वेवा�ता गनु�भएकोले िमित 
२०७२।११।३० र २०७३।१।२ मा अनसु�धानमा 
अ�प� भएका िवषयह� �प� पान� आयोगमा उपि�थत 
ह�न प��ारा अनरुोध ग�रएकोमा िनवेदकका पितले 
आयोगको काम, कत��य र अिधकारलाई चनुौती 
िदई आयोगको �े�ािधकारको �� दखेाई उपि�थत 
ह�न असमथ� भनी िलिखत िनवेदन पठाउन ु भएको, 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १९(१) को देहाय (ख) बमोिजम आयोगमा 
उपि�थत नभएको तथा अनसु�धानमा बाधा �यवधान 



79

एवं �ितकूल �भाव पारकेो कारण बा�य भई िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १९(१) को देहाय (ग) बमोिजम 
प�ाउ ग�रएको हो । प�ाउको �ि�यामा पिन उहालेँ 
प�ाउ पजु� िलन इ�कार गरी असहयोग गनु�  भएको 
छ । अनसु�धान अिधकृतले कानूनिवपरीत ��ाउ गन� 
िम�दैन र प�ाउ गरकेो पिन छैन । िमित २०७३।१।१० 
मा प�ाउ गरपेिछ �वा��य परी�ण ग�रएको छ । सो 
िदन िवप�ीका पितले प�ाउ पजु� ब�ुन इ�कार गरकेो 
र �वा��य परी�णमा समय लागेका कारण आयोगबाट 
िनजको बयान िलन नसकेको �यहोरा अनरुोध छ । 
अनसु�धान तहिककातमा असहयोग गरकेो कारण 
िनजउपर परकेो उजरुीको अनसु�धान तहिककातको 
�ि�यालाई टुङ्गोमा परु ्याउन िनजलाई प�ाउ गन� 
आयोग बा�य भएको हो । कनकमिण दीि�तबाट 
स�मािनत अदालतमा दायर गरकेो उ��ेषण म�ुामा 
स�मािनत अदालतबाट िनवेदक आयोगमा उपि�थत 
भई सहयोग नै ग�ररहेको भ�ने छलफलको �ममा 
बिुझन आए भ�द ैअ�त�रम आदेश जारी नभएको तर 
आयोगबाट भएको अनसु�धानमा िनजले उपि�थत ह�न 
इ�कार गरी असहयोग गरकेो अव�था ह�दँा अदालतलाई 
ढाटेँको �मािणत भएको छ । अनसु�धान अिधकारीबाट 
हालस�मको अनसु�धान �माण र अव�था देखाई 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा �याद थपको माग 
भएकोम सो �यहोरालाई मू�याङ्कन गरी स�त�ु 
भई स�मािनत िवशेष अदालतबाट पिन आयोगको 
अनसु�धान �ि�या कानूनस�मत भएको कारण १० 
(दश) िदनको �याद थप भएको छ । यसरी अदालतबाट 
कानूनबमोिजम �याद थप गरी �याियक िहरासतमा रही 
�वा��य उपचारको �ममा वीर अ�पतालमा रािखएको 
ह�दँा आयोगको अनसु�धान तहिककात कानूनस�मत 
छ, ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� हैन । 
िवप�ीको �रट िनवेदन खरजे ग�रपाउ ँभ�ने लोकमान 
िसंह काक�, �मखु आय�ुको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेिदकाले अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग काय�िविध, २०७० को पालना 
नभएको भ�ने �यहोरामा कुनै कानूनी आधार छैन । 
उ� काय�िविध आयोगको आ�त�रक काय� �योजनको 
लािग मा� भएको र सो काय�िविधमा “आयोगले आ�नो 
काय� स�पादन गदा�  यस काय�िविधको पालना गर े
नगरकेो भ�ने िवषयमा अ�य कुनै अड्डा अदालतमा 
�� उठाइने छैन” भ�ने उ�लेख भएबाट काय�िविधको 
पालना नभएको भनी िवप�ी �रट िनवेिदकाले �रट 
िनवेदनमा काय�िविधको �� उठाउन निम�ने र 
िवप�ी िनवेिदकाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८, ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग िनयमावली, 
२०५९ को �ितकूल ह�ने गरी कुनै काय� भए गरकेो छ 
भनी �प��पमा उ�लेख गन� नसकेबाट िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ ।     

िवप�ी �रट िनवेदकका पितउपर परकेो 
��ाचारस�ब�धी उजरुीह�को अनसु�धान तहिककात 
आयोगले गन� पाउने संवैधािनक र कानूनी �यव�था 
��ट भएको अव�थामा िवप�ी �रट िनवेदकका पितले 
आयोगमा उपि�थत भई अनसु�धान काय�लाई सहयोग 
गनु�पन�मा आयोगमा उपि�थत नै नह�ने भनी मौिखक तथा 
िलिखत जानकारी गराई संवैधािनक अगंको सवंैधािनक 
र कानूनी काय�लाई कुनै चनुौती िदएको ह�दँा अनसु�धान 
तहिककातको काय�लाई िन�कष�मा परु ्याउनेको लािग 
िवप�ी �रट िनवेिदकाका पितलाई कानूनबमोिजम 
प�ाउ ग�रएको र स�मािनत िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(४) बमोिजम िदन 
१० (दश) �याद थप आदशे भए हो । उ� आदशेउपर 
िवप�ीलाई िच� नबझेु उ� अदालतको पनुरावेदन 
स�ुने स�मािनत अदालतसम� मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ 
नं. बमोिजमको िनवेदन गनु�पन� वैकि�पक उपचारको 
�यव�था ह�दँाह�दँ ै स�मािनत अदालतबाट रामकृ�ण 
िनराला िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
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आयोग (ने.का.प.२०६१ िन.नं.७४०४) भएको म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदन िलई असाधारण अिधकार�े�को माग गरी 
दायर ग�रएको �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।

आयोगमा दता� भएको उ.द.नं.७०००, 
२०९६ र ७६१ �मशः िमित २०७०।३।१२, 
२०७२।६।१८ र २०७२।१२।१२ मा कनकमिण 
दीि�त साझा यातायात सं�थाका स�चालक 
सिमितको अ�य�को पदमा रहदँा सहकारीको िहसाब 
िकताब द�ु�त नराखी िनयिमतता गरकेो, साझामा 
��ाचार मौलाएको, गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको उजरुीह�का 
स�ब�धमा छानिबन तथा अनसु�धान काय� स�ु 
ग�रए र िनज कनकमिण दीि�तलाई च.नं.७३४ िमित 
२०७२।८।१७ को प�बाट आयोगमा उपि�थत ह�न 
प�ाचार ग�रएकोमा िमित २०७२।८।२० मा िनजले 
उ� प� बझुी िमित २०७२।८।२४ मा आयोगमा 
उपि�थत भई आयोगबाट उपल�ध गराइएको स�पि� 
िववरण फाराम बझुी िलई १५ िदनिभ� पेस गन� छु भनी 
कागजसमेत गनु�  भएको िथयो ।

िनजले पेस गरकेो स�पि� िववरण र 
छानिबनबाट �ा� िववरण फरक पन� गएकोले सो 
िवषयमा �प� पान�को लािग आयोगमा उपि�थत ह�न 
िनजलाई पटकपटक टेिलफोन तथा च.नं.१८१२ िमित 
२०७२।११।३० र .नं.१८६० िमित २०७३।१।२ को 
प�ह�माफ� त अनरुोध गदा�समेत िनजले आयोगमा 
उपि�थत ह�न इ�कार गरी आयोगबाट भइरहेको 
अनसु�धान तहिककात एवं आयोगको काम, कारवाहीमा 
बाधा �यवधान र अव�� गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१) 
को देहाय (ख) को �ितकूल अव�था िसज�ना गरकेोले 
उ�प�न भएको प�रि�थितमा कानूनी काया��वयन गरी 
अनसु�धान कारवाही अगािड बढाउने वा अनसु�धान 
काय� रो�ने िवक�पम�ये अनसु�धान काय� अगािड 

बढाउन सिंवधान एवं कानूनी कत��यबमोिजम बा�य 
भई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ के दफा १९(१) को देहाय (ग) बमोिजम 
िनजलाई प�ाउ गरी उपि�थत गराउनको लािग 
महानगरीय �हरी प�रसर, लिलतपरुबाट च.नं.१९४२ 
िमित २०७३।१।१० गतेको प�बाट प�ाउ पजु�सिहत 
अनरुोध ग�रएकोमा महानगरीय �हरी प�रसर, 
लिलतपरुबाट िनजलाई िमित २०७३।१।१० गते 
प�ाउ गरी सोही िदन आयोगमा उपि�थत गराइएको 
िथयो ।  

अनसु�धानको �ि�यामा नै �भाव पन� 
गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�ने” 
भनी ऋिष धमलासमेत िव�� नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयसमेत, ब�दी��य�ीकरण (ने.का.प.२०६६ 
अंक १ िन.नं.८०५०), र “म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
�याद थप भई कानूनी कारवाहीको िसलिसलामा 
थनुामा रहेकोमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 
स�दनै” (ने.का.प.२०४८ अकं ४२४४ िन.नं.११) 
मा �ितपािदत िस�ा�तह� समेतका आधारमा 
िवप�ी �रट िनवेदका पित अिधकार�ा� अदालतबाट 
अनसु�धानको लािग �याद थप भई �याियक िहरासतमा 
रहेको र स�म िनकायले अनसु�धान गरकेो िवषयलाई 
चनुौती िदई दायर भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदन �वतः खारजेभागी छ । अिधकार�ा� िनकाय 
र अनसु�धान अिधकृतबाट कानूनको उिचत कारवाही 
(Due process of law) गरी स�मािनत िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट �याद थप माग ग�रएको प�मा 
उि�लिखत कानूनबमोिजमका आधार र कारणह�को 
मू�याङ्कन गरी १० िदनको िहरासतमा रा�ने �याद 
थप अनमुित �दान ग�रएकोले िवप�ी िनवेिदकाका 
पितलाई �याियक िहरासत (judicial detention) मा 
रािखएको �प� रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने सिचव शा�तराज सवेुदीको िलिखत 
जवाफ ।
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अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
च.नं.१९६१ िमित २०७३।१।१२ को प�साथ �ा� 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी कनकमिण दीि�त 
भएको गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार 
गरकेो म�ुामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४९ को दफा १६(२) बमोिजम िमित 
२०७३।१।१० गतेबाट लागू ह�ने गरी अनसु�धान 
तहिककात गन�का लािग पिहलो पटक िदन ३० को 
�याद थप माग भई आएकोमा दवैुतफ� को कानून 
�यवसायीह�को बहससमेत सनुी सोही ऐनको दफा 
१६(४) बमोिजम िमित २०७३।१।१० गतेबाटै लागू 
ह�ने गरी िदन १० �याद थप ग�रिदएको छ । साथै �याद 
थपको लािग माग ग�रएको िनज कनकमिण दीि�त 
हाल वीर अ�पतालको सघन उपचार क�मा भना� 
भई उपचार भइरहेको भ�ने वीर अ�पतालको िमित 
२०७३।१।१२ को प�समेतबाट देिखन आएकोले 
िनजको यथोिचत �वा��य उपचार गराउन ुर िनजको 
हकमा �ितर�ाथ� कानून �यवसायीह�को तफ� बाट 
पन� आएको िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै पठाई 
िदई िनवेदनमा उि�लिखत कानून �यवसायीह�लाई 
िनज कनकमिण दीि�तसगँ भेटघाट गन� �यव�थासमेत 
िनजको �वा��य ि�थितलाई िवचार गरी िमलाई 
िदन �ब�ध ग�रिदन ु भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा लेखी पठाइ िदन”ु भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालत इजलासबाट आदेशबमोिजम 
�याद थप प�मा सोही �यहोरा उ�लेख गरी �ा� 
िमिसल अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
िफता� पठाइएको �यहोरा सादर अनरुोध गद�छु । 
अनसु�धानको िसलिसलामा िहरासतमा रा�न 
कानून�ारा अिधकार�ा� िनकायबाट माग भएबमोिजम 
कानूनबमोिजम नै िनवेदकलाई अनसु�धान काय�का 
लािग �याद थप अनमुित �दान ग�रएको ह�दँा यस 
अदालतको आदेश कानूनस�मत नै भएकोले िनवेदक 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� 

होइन । �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवशेष अदालत, काठमाड�को िलिखत जवाफ ।    

स�मािनत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग टंगाल, काठमाड�को च.नं.९५० िमित 
२०७३।१।१० गतेको प�साथ िवप�ी �रट िनवेदक 
कनकमिण दीि�तलाई �यहा ँकाया�लयको िहरासतमा 
राखी िदन भनी प�साथ यस काया�लयमा �ा� 
ह�न आएको ह�दँा यस काया�लयको िहरासत क�मा 
रािखएको हो । �यसप�ात् स�मािनत अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको च.नं.१९५१ िमित 
२०७३।१।११ गतेको प��ारा िनज कनकमिण 
दीि�तको �वा��यमा सम�या देिखएकोले उपचारका 
लािग भनी िमित २०७३।१।११ गते िबहान १० बजे 
यस काया�लयबाट वीर अ�पताल काठमाड�मा लिगएको 
हो । िनज �यसप�ात् यस काया�लयमा िफता� नआएको 
िनज हाल के कहा ँरहेको भ�नेसमेत यस काया�लयलाई 
जानकारी नभएको ह�दँा उि�लिखत काय�बाहेकका 
अ�य कुनै काम कारवाही यस काया�लयबाट नभएको 
नग�रएको ह�दँा िवप�ी �रट िनवेदकको हकमा शा�ता 
दीि�तले यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई िदएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुा खारजेभागी छ यस काया�लयको 
हकमा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ 
गौशाला, काठमाड�को िलिखत जवाफ । 

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल 
अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी रिव नारायण खनाल, �ी इ�� खरले, 
�ी श�भ ुथापा, �ी ह�रहर दाहाल र �ी सतीश कृ�ण 
खरले तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी िदनेश ि�पाठी, �ी 
शेरबहादरु के.सी. �ी इ���साद अया�ल, �ी बालकृ�ण 
ढकाल, �ी सरु�े� थापा, �ी केदार�साद कोइराला, 
�ी बाबरुाम दाहाल, �ी िवजय िसंह, �ी �काश महज�न, 
�ी �काशबहादरु �े�ी, �ी ल�मी�साद अिधकारी, 
�ी भरतराज खनाल, �ी िटकाराम भ�राई, �ी 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, वैशाख

82

िधर�े�कुमार शाह, �ी भेषराज प�त, �ी गोिव�द�साद 
शमा� ब�दी, �ी डा.गोपाल�साद दाहाल, �ी िवकास 
भ�राई, �ी अन�तराज लइुटेल, �ी रामे�र�साद 
कोइराला, �ी िनरकुमार राई, �ी क�णा थपिलया, �ी 
क�पित पराजलुी, �ी रमेशकुमार �रमाल, �ी �योती 
बािनया,ँ �ी �ाने�कुमार अया�ल, �ी प�ुपराज पौडेल, 
�ी बाबरुाम िगरी, �ी प�ुदेवी भ�राई, �ी पूण��साद 
राजवंशी, �ी राजन अिधकारी, �ी �योती ल�साल 
पौडेल, �ी आिशकराम काक�, �ी ओम�काश अया�ल, 
�ी �काश थापा, �ी िकित�नाथ शमा�, �ी कमल�साद 
इटनी, �ी ���साद नेपाल, �ी बलराम सवेुदी, �ी 
यदनुाथ खनाल, �ी पूण�च�� पौडेल, �ी िदनमिण 
पोखरले �ी हंशराज उ�ेती, �ी केदार�साद दाहाल, 
�ी िशवराम देवकोटा, �ी रमेश बडाल, �ी िशवह�र 
ितिमि�सना, �ी बस�त�साद �रमाल, �ी यवुराज 
ब�जाडे, �ी नानबुाब ुदाहाल र �ी िशवबहादरु भजुेलले 
गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो स�पि� स�ब�धमा 
अनसु�धान गन� स�ने अिधकार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ ले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई िदएको कुरामा 
िववाद छैन । तर आरोप लागेको �यि�का स�ब�धमा 
ऐनले िनधा�रण गरकेो �ि�या पूरा गररे मा� अनसु�धान 
तहिककात गनु�पन� ह��छ । िनवेदकका पितका 
िव�� आयोगमा दता� भएका उजरुीउपर �ारि�भक 
छानिबनका �ममा आयोगबाट िमित २०७२।८।२४ 
मा �रट िनवेिदकाका पित कनकमिण दीि�तलाई िनज 
र प�रवारका सद�यको नाममा रहेको स�पि� िववरण 
भरी आयोगमा बझुाउन १५ िदनको समय िदई फाराम 
उपल�ध गराइएको र िनजले िमित २०७२।९।३० मा 
िनज र िनजको प�रवारका सद�यको स�पि� िववरण 
आयोगमा बझुाउन ुभएको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । 

स�पि� िववरण बझुाइ सकेपिछ �प�ीकरण 
िलन ुपन� भएकोले िमित २०७३।०१।०८ गतेको िदन 

आयोगमा उपि�थत ह�न ुभनी अनसु�धान अिधकृतबाट 
प�ाचार भएकोमा कुनै थप िववरण ब�ुन ज�री 
भएको अव�थामा िलिखत�पमा पेस गन� स�ने कुरा 
उ�लेख गरी िनवेदकका पितले िलिखत िनवेदनसिहत 
आयोगलाई जानकारी िदन ु भएको अव�था छ । 
अि�तयारबाट �ा� प�बमोिजम �प�ीकरण िदन तयार 
रहेको िनवेदकको पितलाई गैरकानूनी�पमा प�ाउ गन� 
िम�दैन ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १५ ले ��ाचारको कुनै अपराधको 
�ारि�भक छानिबन गदा� आयोगले अपराधमा मिुछएका 
�यि�ह�सगँ �प�ीकरण मा�न स�ने भ�ने �यव�था 
छ । यसरी �प�ीकरण माग गदा� आयोगमा नै उपि�थत 
ह�नपुन� बा�या�मक �यव�था रहेको छैन । िनवेदकका 
पितले िलिखत�पमा �प�ीकरण बझुाउछुँ भ�दाभ�दै 
िनजलाई थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� आधार 
के हो, िनजले थुनामा नब�दा अनसु�धानमा के 
क�तो बाधा पन� हो �प� नगरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१) 
बमोिजम प�ाउ ग�रएको भ�ने आधार िलइएको 
भिनएको छ । ��ाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको 
�यि� फरार भई बेप�ा ह�न स�ने मनािसब कारण 
भएमा वा िबगो हािन नो�सानी भएको देिखएमा �य�तो 
�यि�सगँ आयोगले धरौटी वा जेथा जमानत मा�न र 
धरौटी वा जेथा जमानत निदएमा मा� थनुामा राखेर 
अनसु�धान गन� अिधकार अनसु�धान अिधकृतलाई 
रहेको भ�ने उ� ऐनको दफा १९(४) मा रहेको छ । 

�यसैगरी उ� ऐनको दफा १६ मा ��ाचारको 
आरोपमा कारवाही चलाएको  �यि�ले कुनै �माण 
लोप गन� स�ने, आयोगको काम कारवाहीमा बाधा 
�यवधान पान� स�ने �या�� कारण भएमा मा� थनुामा 
राखी कारवाही गन� स�ने देिख�छ । ऐनको दफा 
१९(४) र १६(१) को पूवा�अव�था नभएस�म वैयि�क 
�वत��ता अपहरण ह�ने गरी आयोगले थुनामा राखी 
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अनसु�धान तहिककात गन� िम�ने ह�दैँन । कानूनबाट 
आयोगलाई �ा� अिधकारबमोिजम कानूनको �ि�या 
नपरु ्याई अनसु�धान गन� वहानामा कसैलाई पिन 
गैरकानूनी�पमा �यि�गत �वत��तामा ब�दजे 
लगाउन िम�दैन । सहज र सरल�पमा अनसु�धान 
गन� सिकने कानूनी �वधानको काया��वयन नगरी 
थुना ज�तो अि�तम िवक�प �योग गरी अनसु�धान 
तहिककात गन� काय� कदािप कानूनस�मत होइन । 
तजिबजी अिधकार �योग गदा�समेत कानूनको �ि�या 
अवल�बन नगरी �योग गन� पाइदँैन । य�तो म�ुामा 
िवशेष अदालतबाट �याद थप गदा� कारण खलुाई �याद 
थप गनु�पन� भ�ने ऐनको दफा १६(४) मा �यव�था छ । 
अनसु�धानको िसलिसलामा थनैुमा राखी अनसु�धान 
गनु�पन� अव�था भएमा मा� थु�ने हो । थुनामा राखी 
अनसु�धान गनु�को अथ� अनसु�धानमा सहयोग पगुोस,् 
आरोप लागेको �यि�ले आफू िव��को �माण न� गन� 
नपावस्, आरोप लागेको �यि� भा�न उ�कन नपावस ्
भ�ने हो । िनवेदकका पितका स�ब�धमा सो ि�थित 
रहेको देिखन ु पद�छ र �याद थप गदा�समेत �य�तो 
अव�था रहेको र स�तोषजनक�पमा अनसु�धान 
तहिककात भइरहेको भ�ने देिखएमा व�तपुरक आधार 
र कारण खलुाई �याद थपको आदेश िदने हो । �याद 
थप गदा� कुनै आधार कारण खोली �याद थप ग�रएको 
छैन । आयोगले सोधेको �प�ीकरण िद�छु भ�दा भ�द ै
िनवेदकलाई थु�ने काम भएको छ ।

अनसु�धान तहिककात वा म�ुाको अ�य 
काय�मा सारवान् र काय�िविध कानूनको अ�रश: 
पालना गनु�पछ�  । कानूनले िनधा�रण गरकेो काय�िविध 
पूरा नगरी थुनामा रा�न स�ने अिधकार आयोगलाई 
छैन । थुनामा रा�दा कानूनबमोिजमको थनुवुा पजु� 
िदनपुन�, अनसु�धान गद� जादँा संकिलत सबदु 
�माणबाट फरार ह�ने, भागी जाने ज�ता मनािसब 
कारण भएमा धरौट माग गन� स�ने धरौट िदन नसकेमा 
मा� अि�तम िवक�प�पमा थुनामा रािखने भ�ने 

ऐनको दफा १९ को उपदफा ४ को �ावधानिवपरीत 
िनजसगँ �प�ीकरण िलने बहानामा प�ाउ गरकेो 
छ । कानूनबमोिजम अनसु�धान गन� रीतपूव�कको 
िनण�य नभई िनवेदकलाई प�ाउ गरी थुनामा रािखएको 
र अनसु�धान गन� भ�ने बहानामा िवशेष अदालतबाट 
�याद थप ग�रएको भ�ने गैर काय�िविधगत काय� भएको 
छ । िवशेष अदालतबाट पिन �याद थप गदा� आधार 
र कारण नखलुाई �याद थपको अनरुोध गरकैे भरमा 
िनवेदकका पितको अनपुि�थितमा १० िदन थनुामा 
रा�ने आदशे िदएको छ । उ� आदेश कानूनिवपरीत 
छ । अतः िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी िनवेदकका पितलाई गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी दगुा�ब�ध ुपोखरले, 
सह�यायािधव�ा �ी संजीव र�ेमी, �ी िकरण पौडेल 
र �ी खेमराज �वाली, तथा व�र� अिधव�ाह� 
�ी लवकुमार मैनाली र डा.�ी यवुराज सं�ौला तथा 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी बाबरुाम कँुवर, �ी रमणकुमार 
�े�, �ी भानभु� पोखरले, �ी बालच�द अया�ल, �ी 
क�णाकर मि�लक, �ी सरु�े�कुमार महतो र �ी 
भैरवराज प�तले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले गैरकानूनी स�पि� आज�न गरेको स�ब�धमा 
अनसु�धान गन� आ�नो काया�िविध आफँै िनधा�रण 
गद�छ । सो काय�िविध स�ब�धमा अदालतमा �� गन� 
अिधकार िवप�ीलाई छैन । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० बमोिजम 
तोिकएको अनसु�धान अिधकृतले अनसु�धानको 
िसलिसलामा आयोगलाई भएको अिधकार �योग गन� 
पाउने अिधकार रा�दछ । ऐनको दफा १६(४) बमोिजम 
िनवेदकलाई थुनामा राखी अन�ुधान गन� िवशेष 
अदालतबाट �याद थप भई थनुामा रा�ने अनमुित �दान 
भएको छ । िनवेदकलाई गैरकानूनी स�पि� आज�न 
गरकेो िवषयमा आयोगबाट �प�ीकरण सोिधएकोमा 
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�प�ीकरण िदन उपि�थत नह�ने, फोनबाट अनरुोध 
गदा� पिन आयोगमा उपि�थत नभई अनसु�धानमा 
नै बाधा प�ुने काय� गरकेो कारण िनजलाई ऐनको 
दफा १९ बमोिजम प�ाउ गरी आयोगमा उपि�थत 
गराएको र स�म िनकाय अदालतबाट �याद थप गरी 
अनसु�धानको �योजनको लािग थनुामा रािखएको 
हो । थनुा गैरकानूनी होइन । आयोगको प�अनसुार िनजले 
बझुाएको स�पि� िववरण फरक परकेो देिखएकोले 
िनजसगँ सोधपछु गन� अनसु�धान अिधकृतबाट भएको 
प�ाचारलाई वेवा�ता गद� आयोगमा उपि�थत नह�ने 
�यहोराको िनवेदन पेस गरकेा कारण थप अनसु�धान 
गन� प�ाउ गनु�  परकेो हो । प�ाउ भएपिछ िनजलाई 
�वा��य उपचार गन� वीर अ�पताल परु ्याएको र 
अ�पताल भना� गनु�पन� कारण िनजलाई �याद थप गदा� 
अदालतमा उपि�थत गराउन नसिकएको हो ।

तसथ� अनसु�धान तहिककातको लािग 
थुनामा रा�न ु पन� कारणसिहत म�ुा हेन� िनकायबाट 
कानूनबमोिजम �याद थप गरी थनुामा रािखएको ह�दा 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट अदालतबाट भएको 
आदेश बदर ह�ने अव�था रहदँैन । अदालतको आदेश 
िव�� कानूनबमोिजमको वैकि�पक माग� अवल�बन 
नगरी ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमाफ� त स�मािनत 
अदालत �वेश गरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  
भनी गनु�  भएको बहस सिुनयो । 

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा� िनवेदकको थनुा कानूनी वा गैरकानूनी के हो ? 
िनवेदकको मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�न ुपन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. यसमा मूलतः िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले उिचत कानूनी �ि�या नअपनाई 
�वे�छाचारी ढंगले िवना कुनै िनण�य गैरकानूनी�पमा 
आफूउपर अनसु�धान गन� गरी �ितवादको मौकासमेत 
निदई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा १६(१) र ऐ दफा १९(४) को बिख�लाप  
थनुामा राखेकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी रहेको 
पाइयो । िनवेदकका पित कनकमणी िदि�तलाई 
गैरकानूनी स�पि� आज�न गरकेो कसरुमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१६(१), ऐ. दफा १९ बमोिजमको �ि�या परु ्याई 
ऐ.ऐनको दफा १६(४) बमोिजम िवशेष अदालतबाट 
�याद थप गरी िनजलाई थुनामा रािखएको हो । 
िनवेदकको पितको थनुा गैरकानूनी होइन भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको देिखयो । 

३. उपयु�� िनवेदन िजिकर र िलिखत 
जवाफ रहेको ��ततु म�ुामा व�ततुः िनवेदकका पित 
कनकमिण दीि�तको थनुा कानूनअन�ुपको हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� मूल�पमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१६(१), १९ र १६(४) को कानूनी �यव�था अवलोकन 
गनु�पन� देिखन आयो ।

४. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को प�र�छेद ५ मा अि�तयारको द�ुपयोग 
गरकेो आरोप लागेको �यि�का स�ब�धमा अनसु�धान 
तथा तहिककात गन� काय�िविधगत �यव�था गरकेो 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा १९(१) मा अनुस�धानको 
िसलिसलामा आरोप लागकेो �यि�लाई आयोगमा 
उपि�थत गराई िनजलाई सोधपुछ गन� स�ने, 
बयान िलने वा िनजको नाउँको ब�द सवाल जारी 
गन�स�ने, उपि�थत नह�ने �यि�लाई प�ाउ गन� 
�हरीलाई आदेश िदन स�ने भ�न े र १९(२) मा 
आरोप लागकेो �यि�लाई आयोगले �प�ीकरण 
वा बयान िलइसकेपिछ खोजेको बखत हािजर ह�ने 
कागज गराई छाड्न वा तारखेमा रा�न स�नछे भ�ने 
�यव�था रहेको छ । ऐ.दफा १९(४) मा ��ाचारको 
आरोपमा कारवाही चलाएको �यि� फरार भई 
बेप�ा ह�न स�छ भ�न ेकुनै मनािसब कारण भएमा 
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वा िबगो हािन नो�सानी भएको देिखएमा आयोगले 
िनजसगँ �चिलत कानूनबमोिजम धरौटी वा जेथा 
जमानत मा�न र �य�तो धरौट वा जेथा जमानत 
निदएमा िनजलाई थुनामा रा�न स�नेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । 

५. �यसैगरी प�र�छेद ४ को दफा १६(१) 
हेदा� आयोगले ��ाचारको आरोपमा कारवाही 
चलाएको कुनै �यि�ले कुनै �माण लोप वा नास गन� 
स�ने वा आयोगको कारवाहीमा बाधा �यवधान वा 
�ितकूल �भाव पान� स�ने पया�� कारण िव�मान 
भएमा आयोगले िनजलाई �चिलत कानूनबमोिजम 
थनुवुा पुज� िदई थुनामा रा�न स�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

६. उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
��ाचारको आरोप लागेको �यि�का स�ब�धमा 
अनसु�धान तहिककात गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को प�र�छेद 
५ बमोिजम अनसु�धान र तहिककातको �ि�या 
अवल�बन गनु�पन� देिखन आयो । उ� ऐनको दफा 
१९ बमोिजम अि�तयार द�ुपयोगको आरोप 
लागेको �यि�लाई आयोगले �प�ीकरण वा बयान 
िलएपिछ कागज गराई छाड्न वा तारखेमा रा�न 
स�ने देिख�छ । आयोगमा उपि�थत नह�ने �यि�लाई 
प�ाउ गरी आयोगमा उपि�थत गराउन सिकने भ�ने 
देिखयो । आरोप लागेको �यि� वा कारवाही चलाएको 
�यि�ले आफू िव��को �माण लोप गन� स�ने, 
कारवाही चलाएको �यि� फरार भई बेप�ा ह�न स�ने 
मनािसब कारण भएमा मा� �य�तो �यि�सगँ धरौटी वा 
जेथा जमानत मा�न र �य�तो धरौट वा जेथा जमानत 
िदन नसके थनुामा राखी अनसु�धान एवं तहिककात 
गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । थनुामा राखी 
तहिककात जारी रा�न ु पन� देिखएमा अदालतको 
अनमुित िलएर थनुामा रा�न ुपन� र अनमुित माग गदा� 
िनजलाई थुनामा नै राखी तहिककात गनु�पन� आधार र 

कारण उ�लेख गनु�पन� भ�ने देिखयो । 
७. उ� ऐनको दफा १६(२) बमोिजम थनुामा 

रा�ने अनमुित माग भएको अव�थामा अदालतले 
स�बि�धत कागज हेरी तहिककात स�तोषजनक�पमा 
भए वा नभएको िवचार गरी स�तोषजनक�पमा 
तकिककात भई रहेको देिखएमा मा� थुनामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गन� अनमुित �दान गन� स�ने 
भ�ने दफा १६(४) मा उ�लेख भएको देिखयो ।

८. िनवेदकका पितलाई अि�तयारको 
द�ुपयोग गरकेो आरोपमा स�पि� िववरण भरी उपि�थत 
ह�न आउने भनी आयोगबाट प�ाचार भएकोमा िनज 
आयोगमा उपि�थत भई स�पि� िववरण फाराम बझुी 
आ�नो र प�रवारको नाउमँा भएको स�पि�को िववरण 
भरी िनवेदनसाथ पेस गरकेो, आयोगबाट �प�ीकरण 
माग भएकोमा िलिखत�पमा �प�ीकरण पेस गन� भनी 
िनजले िमित २०७३।१।८ मा आयोगसम� िनवेदन पेस 
गरकेोले िमित २०७३।१।१० मा प�ाउ गरी आयोगमा 
उपि�थत गराएको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखन आयो । यसरी िनवेदकले आयोगको 
सूचनाअनसुार आयोगसम� उपि�थत भई माग भएको 
स�पि� िववरण पेस गरकेो र आयोगबाट माग भएको 
�प�ीकरणसमेत िलिखत�पमा पेस गन� तयार रहेको 
भनी िमित २०७३।१।८ मा िनवेदनसाथ आयोगलाई 
जानकारी गराउदँा गराउदँै िमित २०७३।१।१० गते 
िनजलाई प�ाउ गरी थनुामा राखेको देिखन आयो । 
उ� ऐनको दफा १९(१) को कानूनी �यव�था हेदा� 
आयोगको सूचनाअनसुार आयोगमा उपि�थत नह�ने 
�यि�लाई प�ाउ गरी उपि�थत गराउन स�ने भ�ने 
रहेको देिख�छ । िनवेदकले आयोगमा उपि�थत भई 
स�पि� िववरण भरी बझुाउनकुो साथै आयोगको 
स�पक� मा नै रही आयोगबाट माग भएका िववरण 
िलिखत�पमा पेस गरकेो अव�थामा आयोगमा 
उपि�थत ह�न इ�कार गरकेो भ�ने िवप�ीह�को भनाइ 
तक� य�ु दिेखन आएन । 
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९. कुनै उ�े�यका लािग बनेको ऐनले गरकेो 
�यव�थाबमोिजम भए गरकेा काय�लाई ऐनको कुनै 
एउटा दफामा ग�रएको �यव�थालाई मा� कारवाहीको 
आधार बनाई �योग गन� िम�ने ह�दँैन । सो उ�े�य पूरा 
गन� �यव�था भएका सम� कानूनी �ावधानसमेतलाई 
हे�रन ु पन� ह��छ । अि�तयारको द�ुपयोगको आरोप 
लागेको �यि�का स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात 
गन� सो स�ब�धमा बनेका सम� कानूनी �यव�थाको 
प�रिधिभ� रही ग�रएको काय�ले पूण�ता पाउने ह��छ 
र कानूनको एउटा दफाको स�ब�ध अक� दफासगँ 
िनि�त�पमा रहने ह��छ । एउटा दफाको �योग गदा� 
अ�य दफाह�को स�ब�धलाई नजरअ�दाज गन� 
िम�दैन । ऐनको दफा १९(१) को �योग गदा� १९(२) र 
१९(४) समेतलाई सगँसगैँ हे�रन ुपद�छ ।

१०. ऐनको दफा १९(४) मा ��ाचारको 
आरोपमा कारवाही चलाएको �यि� फरार भई बेप�ा 
ह�नस�छ भ�ने कुनै मनािसब कारण भएमा वा िबगो हािन 
नो�सानी भएको देिखएमा आयोगले िनजसगँ �चिलत 
कानूनबमोिजम धरौटी वा जेथा जमानत मा�न र �य�तो 
धरौट वा जेथा जमानत निदएमा मा� िनजलाई थुनामा 
रा�न स�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ ।

११. �यसैगरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १६(१) ले 
आयोगले ��ाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको 
कुनै �यि�ले कुनै �माण लोप वा नास गन� स�ने वा 
आयोगको कारवाहीमा बाधा �यवधान वा �ितकूल 
�भाव पान� स�ने पया�� कारण िव�मान भएमा 
आयोगले िनजलाई �चिलत कानूनबमोिजम थनुवुा 
पजु� िदई थनुामा रा�न स�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । यसरी ऐनको दफा १९(४) र १६(१) ले ��ाचारको 
अनसु�धान र तहिककात गदा�  अिनवाय��पमा थुनामा 
राखेर अनसु�धान गनु�पन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिखदँैन । थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� िकटानी 
�यव�थाबाहेक कुनै पिन �यि�लाई थुनामा रा�न 

िम�दैन ।
१२. कुनै पिन िनकायले अनसु�धानको 

�ममा प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत 
अिधकार कदािप होइन । आ�नो अिधकार �योग 
गदा� कानूनको �ि�याअन�ुप गनु�पन� देिख�छ । 
कानून �द� �विववेकको अिधकार �योग गदा�समेत 
व�तिुन� र मनािसब आधार र कारण खलेुको देिखन ु
पद�छ । पया�� र मनािसब आधार र कारण नखलुाई 
�योग भएको �विववेिकय काय�ले कानूनी मा�यता 
पाउन स�ने भ�ने ह�दँनै । अनसु�धान अिधकृतलाई 
आयोगलाई भएसरहको अिधकार ह�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�थाको अथ� �ारि�भक�पमा नै मनािसब आधार 
िवना थुनामा राखेर अनसु�धान गन� पाउने भ�ने 
होइन । ऐनको दफा १६(१) र दफा १९(४) को 
अव�थाको िव�मानता भएको ि�थितमा मा� कुनै पिन 
�यि�लाई अि�तम िवक�पको �पमा थनुामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गन� सिकने देिख�छ । थनुामा 
राखी अनसु�धान तहिककात गनु�पदा�को अव�थामा 
समेत कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या नपरु ्याई थनुामा 
रा�न िम�दैन । थनुामा राखी अनसु�धान तहिककात 
गनु�पन� अिधकार िनःसत� र िनरपे� रहेको नभई ससत� र 
सापेि�क रहेको ह��छ । ऐनको दफा १६(१) र १९(४) 
को पूवा�व�था नदिेखएस�म वैयि�क �वत��तामा 
आचँ आउने गरी थुनामा रा�न पाउने भ�न िम�दैन । 
सो �यव�थाअनसुार कुनै �यि�लाई प�ाउ गरी थनुामा 
नरािखएमा के कसरी �माण लोप ह�ने वा अनसु�धान 
तहिककातमा �ितकूल �भाव पन� भ�ने व�तिुन� 
आधार र कारण िदई थनुामा रा�न ुपन� दिेख�छ ।

१३. िनवेदकलाई थनुामा राखेर कारवाही 
नगदा� िनजले िबगो िहनािमना गन�, आफू िव��को 
�माण नास गन� स�ने वा िनवेदक भागी फरार ह�ने 
वा अनसु�धान तहिककातमा �ितकूल �भाव पन� 
अव�था रहेको भ�ने िमिसल सलं�न कागजबाट 
देिखदँनै । आयोगबाट माग भएको स�पि� िववरण 



87

एवं �प�ीकरणको जवाफ िदन तयार रहेको 
अव�थामा �ारि�भक�पमै िनजलाई थनुामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गनु�पन� प�रि�थित रहेको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखदँनै । 
यस अव�थामा िनवेदकका पितलाई थुनामा राखेर 
अनसु�धान गनु�पन� स�मको ि�थित रहेको भ�ने पया�� 
र मनािसब आधार र कारण िवना िनजको थनुा कानूनी 
रहेछ भ�न िम�ने ह�दैँन । यसरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र 
१९(४) को पूवा�अव�था िव�मान नरहेको अव�थामा 
िनवेदकका पितलाई प�ाउ गरी थनुामा रा�ने काय� 
गैरकानूनी देिखन आयो । 

१४. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(२) हेदा� थुनामा 
रािखएको �यि�को स�ब�धमा चौिबस घ�टािभ� 
तहिककात पूरा नह�ने भई िनजलाई थुनामा 
राखी तहिककात जारी रा�नुपन� देिखएमा 
आयोगले िनजलाई अदालतसम� उपि�थत गराई 
अदालतबाट अनुमित िलएर मा� थनुामा रा�न ु
पन�छ । सोबमोिजम अदालतसगँ अनमुित मा�दा 
थनुामा परकेो �यि�उपरको अिभयोग, �यसको 
आधार, िनजलाई थुनामै राखी तहिककात गनु�पन� 
कारण र िनजको बयान कागज भइसकेको भए 
बयान कागजको �यहोरा �प��पमा उ�लेख 
गनु�पन�छ भ�ने �यव�था रहेको छ भने दफा १६(४) मा 
उपदफा (२) बमोिजम थुनामा रा�न ेअनुमित मागेमा 
अदालतले स�बि�धत कागजातह� हरेी तहिककात 
स�तोषजनक�पमा भए वा नभएको िवचार गरी 
स�तोषजनक�पमा तहिककात भइरहकेो देिखएमा 
एक पटकमा एक मिहनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ 
मिहनास�म थुनामा रा�न े अनुमित िदन स�नछे 
भ�ने �यव�था रहेको छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
अदालतसगँ अनमुित मा�दा थनुा परकेो �यि�उपरको 
अिभयोग, �यसको आधार र थुनामै राखेर तहिककात 

गनु�पन� कारण उ�लेख गररे मा� अनमुित माग गनु�पन�, 
�य�तो अव�था �प� उ�लेख गरी अनमुित माग 
भएकोमा अदालतले स�बि�धत सबै कागजातह� हेरी 
पेस भएका कागजातको उिचत र �याियक मू�याङ्कन 
गररे अनसु�धान स�तोषजनक भए नभएको िवचार गरी 
स�तोषजनक�पमा अनसु�धान भइरहेको भ�ने कुरामा 
अदालत स�त�ु भएमा मा� थनुामा रा�ने अनमुित 
िदनस�ने देिख�छ । थुनामा राखी अनसु�धान गनु�पन� 
कुनै स�तोषजनक आधार नभएको वा थनुामा नै राखी 
अनसु�धान गन� आधार र कारण भएको �थम�ि�मा 
नदिेखएको अव�थामा अनमुित माग गनु�  र य�तो 
अव�थामा अदालतले पिन थुनामा राखी अनसु�धान 
गनु�पन� पया�� आधारिवना �याद थपको अनमुित माग 
गरकैे कारणले आदशेमा त�यगत आधार र कारण 
नखलुाई थुनामा रा�ने अनमुित िदन ु मनािसब एवं 
कानूनसङ्गत ह�दँैन । 

१५. ��ततु म�ुामा िवशेष अदालतबाट �याद 
थप गदा�  आधार र कारण खलुाई �याद थप गरकेो 
देिखन आएन । िनवेदकका पितलाई थनुामा राखी 
अनसु�धान गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार आदशेमा 
उ�लेख नगरी �याद थप गरकेो देिखन आएकोले 
उ� आदेशलाई कानूनअन�ुपको आदेशको �पमा 
मा�न िम�ने देिखदँनै । यसै स�दभ�मा “थुनामा राखी 
अनुस�धान गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार आदेश 
गन� अिधकारीको आ�मगत स�तुि�को िवषय नभई 
आदेशबाट असर पन� प�ले समेत बु�न र स�तु� 
ह�नस�ने गरी बोिलएको आदेश (Speaking order) 
रहनु आव�यक ह��छ । कानूनी एवं त�यगत आधार 
र कारण नखुलेको आदेशलाई कानूनअनु�पको 
आदेशको स�ंा िदन िम�ने देिखएन” भनी 
ने.का.प.२०६३ अंक ३ िन.नं.७६७२ ठाकुर गैर 
िव�� गहृ म��ालयसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुामा यस अदालतबाट �या�या भई िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । ��तुत �या�या यस �रट 
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िनवेदनका स�दभ�मा पिन आकिष�त र सा�दिभ�क 
देिखन आउछँ । 

१६. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदकलाई प�ाउ गरी थनुामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गन� अनमुितको माग गरकेोमा 
िवशेष अदालतबाट ऐनको दफा १६(४) बमोिजम 
अनसु�धान तहिककात स�तोषजनक�पमा भएको 
वा नभएको वा अनसु�धान तहिककात गदा� कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या परु ्याए नपयुाको त�य िवचार 
गरी सोको आधार र कारण खलुाई थनुामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गन� अनमुित िदनपुन�मा सो 
�ि�या अवल�बन गरकेो देिखदँैन ।

१७. अतः मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�था, 
िस�ा�त एवं आधार र कारणबाट िनवेदकलाई थुनामा 
राखी अनसु�धान तहिककात नगदा� अनसु�धान 
तहिककात नै �भािवत ह�ने वा �यसमा �ितकूल �भाव 
पन� स�भावना भएको यिु�य�ु आधार र कारण 
िव�मान नभई िनवेदकलाई ��ाउ गरी थुनामा राखेको 
काय� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १६(१) र १९(४) को बिख�लाप 
देिखदँा िनवेदकलाई आजै थुना म�ु ग�रिदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । 

१८. साथै िनवेदकको पितउपरको ��ाचार 
म�ुाको अनसु�धान कारवाही स�ु भएको भ�ने 
िवप�ीह�को िलखत जवाफबाट दिेखन आएकोले सो 
म�ुामा कारवाही गन� आव�यक दिेखएमा िनवेदकका 
पितको नाउमँा कानूनबमोिजम �याद जारी गरी िझकाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १९(२) बमोिजम साधारण तारखेमा राखी 
म�ुाको कारवाही अगािड बढाउन अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 

िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभुम् ।

 
 
      

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७३।०४।२८
०७३-WH-०००१

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१३ ताहाचल घर भई हाल कारागार 
काया�लय, न�खमुा थनुामा रहेका िहमालय 
भ� �धानाङ्ग

िव��
िवप�ी : कारागार काया�लय न�ख,ु लिलतपरुसमेत

�नण�य नं. ९७४५

&
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 § ऐन र िनयममा भएका �ावधानअनु�प 
कैद अविध छोट्याउनु पन� देिखएको 
ि�थितमा पिन �वतः कैद अविध छुट 
ह�ने होइन । अिपतु, �यस स�ब�धमा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(३) अनु�प जेलरले कैद अविध छुट 
िदनको लािग आ�नो राय �मुख िज�ला 
अिधकारीसम� पेस गनु�पछ� । तत ्प�ात ्
सोही िनयमको उपिनयम ४ अनुसार �मखु 
िज�ला अिधकारीले आ�नो रायसिहत 
कारागार �यव�थापन िवभागमा पठाउन ु
पन� ह��छ । यसरी िविभ�न तहह� ह�दैँ 
अ�ततः गृह म��ालयबाट कैद अविध छुट 
ह�ने ह��छ । यस�कार �वतः कैद अविध छुट 
ह�ने नभई छुट ह�ने �ि�या सु� भई िविभ�न 
चरण पार गरपेिछ मा� कैद अविध छुट 
ह�ने ह�दँा ती तहह�को रायको अभावमा 
�वतः कैद अविध छुट ह�ने नह�दँा िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकन े। 

(�करण नं. ६)
 § िनवेदकलाई कैद र ज�रवाना ह�न े

भएकोमा कैदतफ�  ज�मा तीन वष� सजाय 
ठहर ग�रएको पाइयो । िनवेदक िमित 
२०६९।१०।१९ देिख थुनामा रहकेो 
देिख�छ । ��तुत िनवेदनप� दता� िमित 
२०७३।४।९ मा ह�दँा िनवेदक ३ वष� ५ 
मिहना २२ िदन कैद बसी सकेको देिख�छ । 
यस�कार िनवेदकलाई लागेको कैद सजाय 
वष� तीन भु�ान भइसकेको पाइयो । बाकँ� 
ज�रवानाबापत िनवेदनप� दता� ह�दँा ५ 
मिहना २२ िदन कैद बसकेा र तत ्प�ातको 
कैद बसेको पिन सोही ज�रवानाबापत 
देिखयो । यस�कार ज�रवाना नितरकेो ह�दँा 
सोबापत ह�ने कैद हाल �यतीत ग�ररहकेो 

देिख�छ । कानूनबमोिजम लागेको कैदमा 
छुट सुिवधा ह�नस�ने ह��छ । तर, ज�रवाना 
नबुझाएबापत भोिगरहकेो कैदमा छुट 
सुिवधा �दान गन� िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं. ७)
 § िनवेदक �ितवादी र वादी नेपाल सरकार 

भई म�ुा चली स�म अदालतले �माण बुझी 
कानूनबमोिजम भएको �याियक फैसलाले 
कैद तथा ज�रवाना भएको, कैदको अविध 
भु�ान भएको तथा यी िनवेदकले ज�रवाना 
लागेको रकम बुझाएमा थुनाम�ु ह�न स�ने 
अव�था देिख�छ । आफूले ितनु� बुझाउनु 
पन� ज�रवाना नबुझाई कैद बसी करोडौकँो 
ज�रवाना क�ा गन� बाटो रोजेका र हाल 
आएर वृ� रोगीको बहानामा िविभ�न 
सुिवधाको माग गद� फैसला काया��वयन 
गन� �याियक िनकायलाई नै िवप�ी 
बनाई असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
��तुत �रट दायर भएको यस प�र��ेयमा 
िनवेदकको माग �यायसङ्गत देिखन 
नआउने । 

(�करण नं. ८)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� शािलकराम 
आचाय�, र�नकुमारी �े� र वीर�े� गौतम

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा दशरथ 
पङ्गेनी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
१२

 § कारागार िनयमावली, २०२० को प�र�छेद 
६



नेपाल कानून पि�का, २०७४, वैशाख

90

आदेश
�या. बै�नाथ उपा�याय : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम पन� 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार 
छः

म �रट िनवेदक िहमालय भ� �धानाङ्ग 
बैङ्िकङ कसरु म�ुामा िमित २०६९।१०।१९ मा 
प�ाउ परी िहरासतमा रही कारागार काया�लय 
न�खमुा हालस�म थनुामा रहेको छु । सवंत् २०६९ 
सालको ०६९-FJ-०२१७ नं. को बैङ्िकङ कसरु 
म�ुामा मलाई पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०७१।८।८ मा बैङ्िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ९, १२, १४ को कसरु गरकेो दिेखदँा 
सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोिजम ३ वष� कैद र 
�.६,९१,२०,६४७।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी गरकेो 
फैसलामा मैले यस अदालतमा िमित २०७२।६।१८ मा 
पनुरावेदनप� दायर गरकेो छु । हाल म�ुा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको छ ।

म �रट िनवेदकको ठह�रएको कैद ३।०।० 
(तीन वष�) र ज�रवानाबापत कैद अविध ४।०।० 
(चार वष�) गरी ज�मा थनुामा ब�नपुन� कैद अविध 
७।०।० (सात वष�) हो । म िनवेदक �लड �ेसर र 
य�ुरक एिसडलगायत िविभ�न रोगह�बाट ��त �ये� 
नाग�रक ह� ँ । काठमाड� िज�ला अदालतले कैद �याद 
ठेक� थुनामा रा�न पठाएको िमित २०६९।१०।१९ 
देिख आजको िमित २०७३।४।९ स�ममा कैद अविध 
३ वष� ५ मिहना २२ िदन भ�ुान ग�रसकेको छु । �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम ५०% कैदमा 
छुट पाउदँा मैले ज�मा कैदमा ब�नपुन� अविध ३ वष� 
६ मिहना ह��छ । मैले कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २४क(१)(ग) बमोिजम १ वष� सहनाइके 
भई काय� गरेकोले कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२) बमोिजम १ मिहना कैद क�ी ह�ने भई 
मैले कैदमा ब�नपुन� अविध ३ वष� ५ मिहनाभ�दा बढी 

ह�न स�ैन । मलाई िवप�ी कारागार काया�लय न�ख ु
लिलतपरुले २२ िदन बढी गैरकानूनी�पमा थनुामा 
राखेको अव�था छ ।

िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतले िदएको 
कैदी पजु� र कारागार काया�लय न�ख ु लिलतपरुले 
म �रट िनवेदकलाई थुनामा राखेको काय� �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२)
िवपरीत भई गैरकानूनी छ । िवप�ीह�को उ� काय�ले 
म िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा १७, १८, 
४१ �ारा �द� �ये� नाग�रकको हकमा आघात 
प�ुन गएकोले नेपालको सिंवधानको धारा ४६ तथा 
१३३(२)(३) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन िलई 
स�मािनत �ी सव��च अदालतको शरणमा आएको 
छु । अतः िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा �याद 
सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७३।४।१२ को आदेश ।

नेपाल रा�� बैङ्कको प�को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी िहमालय भ� �धानाङ्गसमेत 
भएको बैङ्िकङ कसरु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको च.नं.१३६२ िमित २०७१।९।२७ र 
काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं.१५९४ िमित 
२०७२।७।११ को कैदी पजु�बमोिजम िनज िहमालय 
भ� �धानाङ्गलाई यस कारागारमा थनुामा रािखएको 
हो । िनजलाई यस कारागारमा गैरकानूनी थनुामा राखेको 



91

नभई अदालतको आदेश काया��वयन गरकेोस�म हो । 
अतः िनज िनवेदकको मागबमोिजम यस काया�लयको 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ु नपन� 
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको कारागार काया�लय न�ख ु लिलतपरुका 
जेलर टेकबहादरु के.सी. को िलिखत जवाफ ।

नेपाल रा�� बैङ्कको प� जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 
नं.१३ ताहाचल घर ह�ने इ��भ� �धानाङ्गको छोरा 
िहमालयभ� �धानाङ्गसमेत भएको म�ुा नं. ०६९-
FJ-०२१७ को बैङ्िकङ कसरु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७१।८।८ गतेको फैसलाले 
�ितवादी िहमालयभ� �धानाङ्गलाई ३।०।० (तीन) 
वष� कैद र �.६,९१,२०,६४७।- (छ करोड एकान�बे 
लाख बीस हजार छ सय सतचालीस �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहरेकोमा िनज �ितवादी अनसु�धानको �ममा 
िमित २०६९।१०।१९ गते देिख �हरी तथा कारागार 
काया�लयमा थनुामा रहेको देिखदँा कैदबापतमा िमित 
२०६९।१०।१९ देिख िमित २०७२।१०।१८ स�म 
थुनामा राखी ठहरकेो ज�रवाना दािखला गर े िमित 
२०७२।१०।१९ मा कैदबाट म�ु गरी िदनू । ठहरकेो 
ज�रवाना दािखला नगर े मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ३८, ४० र ५३ नं.समेतका आधारमा ४।०।० 
(चार) वष� कैद ह�ने ह�दँा सोबापत िमित २०७२।१०।१९ 
देिख िमित २०७६।१०।१८ स�म िनयमानसुारको 
िसधा खान िदई थनुामा राखी अ�य म�ुा वा कारणबाट 
थुनामा रा�न ुनपन� भए पनुरावेदन अदालत, पाटनका 
संवत् ०६९-FJ-०२१७ को बैङ्िकङ कसरु म�ुाको 
हकमा मा� �ितवादी िहमालयभ� �धानाङ्गलाई 
िमित २०७६।१०।१९ गते कैदबाट म�ु गरी िदन ुह�न 
अनरुोध छ भनी यस अदालतको च.नं.१५९४ िमित 
२०७२।७।११ मा कैद �याद ठेक� पठाइएको िमिसल 
संल�न प�बाट देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, पाटनका 
फैसलाअनसुार यस अदालतमा कैद तथा ज�रवानाको 

लगत �ा� भई सो लगतबमोिजम यस अदालतबाट 
ग�रएको फैसला काया��वयनको काय�बाट िनवेदक 
िहमालय भ� �धानाङ्गको संवैधािनक तथा कानून 
�द� कुनै पिन हक अिधकारमा आघात नपगेुको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी शािलकराम आचाय�, �ी र�न कुमारी 
�े� र �ी वीर�े� गौतमले िनवेदक िहमालय भ� 
�धानाङ्ग ७२ वष�य �ये� नाग�रक ह�न् । नेपालको 
सिंवधानको धारा ४१, �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा १२ ले �ये� नाग�रकलाई सिुवधा 
�दान गरकेो छ । कारागार िनयमावलीले िनवेदकलाई 
सहनाइके भइरहेकोमा कैद छुट ह�ने �यव�था गरकेो 
छ । िनवेदकलाई पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलाले लागेको कैद र ज�रवानाबापत ह�ने 
कैदसमेतको अविधमा िनजले थनुामा �यतीत गरकेो 
अविध िहसाब गदा� कानून�ारा �द� छुट िदइएमा थुना 
म�ु ह�ने देिख�छ । िनवेदक व�ृ तथा िबरामीसमेत ह�दँा 
िनजको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भई िनवेदकलाई थुना म�ु ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बहस 
��ततु गनु�  भयो । िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी दशरथ पङ्गेनीले संिवधानले 
नाग�रकलाई हक अिधकारका साथै कत��यसमेत 
तोक� िदएको छ । नेपालको संिवधानको धारा ४८ 
ले सिंवधान र कानूनको पालना गनु�पन� नाग�रकको 
कत��य ह�ने भ�ने उ�लेख गरकेो छ । िनवेदक स�म 
अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको फैसलाले थनुामा 
रहेको अव�था छ । काठमाड� िज�ला अदालत र 
कारागार काया�लयको िलिखत जवाफ �यहोराबाट 
कानूनस�मत थनुामा राखेको देिख�छ । कैद छुट िदने 
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निदने काय�िविधगत कुरा स�ु अदालतबाट हे�रने 
िवषय भएको ह�दँा साधारण अिधकार �े�बाट नै हक 
सरुि�त ह�न स�नेमा िनवेदक असाधारण अिधकार 
�े�िभ� �वेश गनु�  उिचत होइन । गैरकानूनी�पमा 
थुनामा नरािखएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको िनवेदन िजिकर र बहस 
बुदँा रहेको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� 
िनवेदकको मागबमोिजमको 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� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा चलेको बैङ्िकङ कसरु म�ुामा 
िमित ०६९।१०।१९ मा प�ाऊ गरी िहरासतमा 
रहेका िनवेदक िहमालय भ� �धानाङ्गलाई सो 
अदालतको ०७१।८।८ मा भएको फैसलाले ३ वष� 
कैद र �.६,९१,२०,६४७।- ज�रवाना ह�ने ठहर 
भएको देिख�छ । िनवेदकलाई कैद र ज�रवानाबापत 
गरी ज�मा कैद ७ वष�को लगत ठेक� काठमाड� िज�ला 
अदालतले कारागार काया�लय, न�खमुा कैदी पजु� 
पठाएकोमा िनवेदन दता� भएको िदन ०७३।४।९ 
स�ममा ३ वष� ५ मिहना २२ िदन भ�ुान भएकोले 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ तथा कारागार 
िनयमावली, २०२० बमोिजमको सिुवधा �दान गरी 
गैरकानूनी थुना म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन 
दाबी रहेको देिख�छ । िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा 
राखेको नभई अदालतको आदेश काया��वयनस�म 
गरकेो हो भ�ने िवप�ी कारागार काया�लय न�खकुो 
िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । यसैगरी िवप�ी 
काठमाड� िज�ला अदालतको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलाअनसुार कैद तथा ज�रवानाको लगत 
�ा� भई फैसला काया��वयन ग�रएको ह�दँा िनवेदकको 
संवैधािनक तथा कानून �द� हकमा आघात नपगेुकोले 
�रट खारजे ह�नपुद�छ भ�ने �यहोराको िलिखत जवाफ 

रहेको पाइयो ।
३. िनवेदकको थुना कानूनी, गैरकानूनी के 

हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदकलाई बैङ्िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को कसरु अपराधमा 
उ� ऐनको �यव�थाबमोिजम सजाय भएकोले िनवेदक 
कानूनबमोिजम फैसला काया��वयनको �ममा थनुामा 
रहेको कुरामा िववाद दिेखदँैन । पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०७१।८।८ को फैसलाउपर �ितवादी 
िनवेदकको यस अदालतमा िमित २०७२।६।१८ 
मा पनुरावेदनप� दता� भई िवचाराधीन रहेको 
भ�ने िनजको िनवेदन �यहोरामा नै उ�लेख भएको 
देिख�छ । स�म अदालतबाट सबदु �माणको आधारमा 
भएको फैसलाउपर साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
यस अदालतमा पनुरावेदन दता� भई िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको र असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
��ततु िनवेदन पन� आएको देिखयो ।

४. िनवेदकले आफू ७२ वष�य व�ृ भएको 
भनी िजिकर िलएका छन् । आफू िविभ�न रोगको 
िबरामी भएको भ�ने भनाइ पिन िनजको देिख�छ । �ये� 
नाग�रकको उमेर, अनभुव, प�रवित�त प�रि�थित तथा 
शारी�रक अश�ताका कारण समाजमा िवशेष�पले 
ियनीह� संरि�त ह�न ु पद�छ । यसै अवधारणाबाट 
�ये� नाग�रकलाई रा�यबाट िवशेष संर�ण तथा 
सामािजक सरु�ाको हक संिवधानको धारा ४१ ले 
गरकेो देिख�छ । तदन�ुप िविभ�न िवषयमा कानून 
बनाउदँा �ये� नाग�रकको स�दभ� आएको अव�थामा 
केही सिुवधाह�को �यव�था ग�रएको देिख�छ । ियनै 
स�दभ�मा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
१२बमोिजम ५०% कैद छुटको सिुवधा तथा कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२) बमोिजम 
सहनाइके भई काम गरकेो कैद छुटको सिुवधासमेत 
िदइने �यव�था गरकेो पाइयो । ियनै कानूनी आधार 
िलई आफू बसेको कैदको िहसाब गरी आफूलाई 
फैसलाले लागेको कैद अविध च�ुा भइसकेको िजिकर 
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िनवेदकको रहेको देिखयो । तसथ�, हाल गैरकानूनी 
थुनामा रािखएको भनी थुना म�ु ह�नपुन� भ�ने िनवेदन 
दाबी रहेको छ ।

५. स�बि�धत कानून अ�ययन गदा�, �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले 
िन�नानसुार कैद सजायमा �ये� नाग�रकलाई छुट िदन 
सिकने �यव�था गरकेो देिख�छः

१. �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सरकारवादी भई चलेको कुनै 
म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको 
�ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको 
अव�था हेरी देहायबमोिजमको कैद छुट िदन 
सिकनेछ:-

(क) पैसँ�ी वष� उमेर पूरा भई स�री वष� 
ननाघेको �ये� नाग�रकलाई प�चीस 
�ितशतस�म

(ख) स�री वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� 
ननाघेको �ये� नाग�रकलाई पचास 
�ितशतस�म

(ग) पचह�र वष� उमेर पूरा भएका �ये� 
नाग�रकलाई पचह�र �ितशतस�म ।

६. उपयु�� कानूनी �ावधानबाट सरकारवादी 
म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको �ये� 
नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था िवचार 
गरी २५ �ितशतदेिख ७५ �ितशतस�म कैद छुट िदन 
सिकने दिेख�छ । तर, ज�रवानाबापतको कैदको हकमा 
छुट िदन सिकने कानूनी �ावधान रहेको देिखएन । साथै 
संिवधानको उ� �ावधानबाट �ये� नाग�रकस�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा १२ अनसुारको कैद छुटको 
सिुवधा िवनासत� पाउनपुन� भ�ने अव�था रहेको 
पाइदँैन । उ� ऐनअन�ुप कैदमा छुट पाउन म�ुा 
फैसला गदा�का बखत अदालतले नै छुट िदनस�ने 
ह��छ । तर, िनवेदक फैसला भइसक� फैसलाअन�ुप 

कैद बसेको अव�था छ । अब, थनुाको िवषयमा कैद 
लगत अ�ाविधक गन� काम जेलरको ह��छ । कारागार 
िनयमावली, २०२० को प�र�छेद ६ मा पिन लागेको 
कैद छोट्याउन सिकने आधारह� �यवि�थत ग�रएको 
देिख�छ । �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ र 
कारागार िनयमावली, २०२० को प�र�छेद ६ अन�ुप 
िनवेदकको कैद अविध छोट्याउन सिकने अव�था छ, 
छैन भ�ने कुरा तत् स�ब�धमा �ि�या स�ु भएपिछ 
हे�रने ह��छ । ती ऐन र िनयममा भएका �ावधानअन�ुप 
कैद अविध छोट्याउन ु पन� देिखएको ि�थितमा पिन 
�वतः कैद अविध छुट ह�ने होइन । अिपत,ु �यस 
स�ब�धमा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(३) अन�ुप जेलरले कैद अविध छुट िदनको 
लािग आ�नो राय �मखु िज�ला अिधकारीसम� 
पेस गनु�पछ�  । तत् प�ात् सोही िनयमको उपिनयम ४ 
अनसुार �मखु िज�ला अिधकारीले आ�नो रायसिहत 
कारागार �यव�थापन िवभागमा पठाउन ु पन� ह��छ । 
यसरी िविभ�न तहह� ह�दँ ैअ�ततः गहृ म��ालयबाट 
कैद अविध छुट ह�ने ह��छ । यस �कार �वतः कैद 
अविध छुट ह�ने नभई छुट ह�ने �ि�या स�ु भई िविभ�न 
चरण पार गरपेिछ मा� कैद अविध छुट ह�ने ह�दँा ती 
तहह�को रायको अभावमा �वतः कैद अविध छुट ह�ने 
नह�दँा िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. िनवेदकलाई कैद र ज�रवाना ह�ने 
भएकोमा कैदतफ�  ज�मा तीन वष� सजाय ठहर ग�रएको 
पाइयो । िनवेदक िमित २०६९।१०।१९ देिख 
थनुामा रहेको देिख�छ । ��तुत िनवेदनप� दता� िमित 
२०७३।४।९ मा ह�दँा िनवेदक ३ वष� ५ मिहना २२ 
िदन कैद बसी सकेको देिख�छ । यस�कार िनवेदकलाई 
लागेको कैद सजाय वष� तीन भ�ुान भइसकेको 
पाइयो । बाकँ� ज�रवानाबापत िनवेदनप� दता� ह�दँा 
५ मिहना २२ िदन कैद बसेका र तत् प�ातको कैद 
बसेको पिन सोही ज�रवानाबापत देिखयो । यस �कार 
ज�रवाना नितरेको ह�दँा सोबापत ह�ने कैद हाल �यतीत 
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ग�ररहेको दिेख�छ । कानूनबमोिजम लागेको कैदमा छुट 
सिुवधा ह�नस�ने ह��छ । तर, ज�रवाना नबझुाएबापत 
भोिगरहेको कैदमा छुट सिुवधा �दान गन� िम�ने 
देिखन आएन । िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा 
िविभ�न ऐन िनयमका कानूनी �यव�थाह�ले छुट िदन 
सिकनेस�मको �यव�था गरकेो छ । तर, अिनवाय��पमा 
छुट िदनै पन� भ�ने बा�या�मक �यव�था रहेको भने 
देिखदँैन ।

८. यी िनवेदक �ितवादी र वादी नेपाल 
सरकार भई म�ुा चली स�म अदालतले �माण बझुी 
कानूनबमोिजम भएको �याियक फैसलाले कैद तथा 
ज�रवाना भएको, कैदको अविध भ�ुान भएको तथा यी 
िनवेदकले ज�रवाना लागेको रकम बझुाएमा थनुा म�ु 
ह�न स�ने अव�था देिख�छ । आफूले ितनु�  बझुाउन ुपन� 
ज�रवाना नबझुाई कैद बसी करोडौकँो ज�रवाना क�ा 
गन� बाटो रोजेका र हाल आएर व�ृ रोगीको बहानामा 
िविभ�न सिुवधाको माग गद� फैसला काया��वयन गन� 
�याियक िनकायलाई नै िवप�ी बनाई असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त ��ततु �रट दायर भएको यस 
प�र�े�यमा िनवेदकको माग �यायसङ्गत दिेखन 
आएन ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
स�म अदालतले फैसला काया��वयनको िनिम� 
थुनामा राखेको काय� गैरकानूनी नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरण आदेश जारी 
ह�नस�ने दिेखएन । तसथ�, ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
इित संवत् २०७३ साल साउन २८ गते रोज ६ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७३।०३।२१

०६८-CR-०५३९

म�ुा: जबरज�ती करणी

पनुरावेदक वादी : प�रवित�त नाम w को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� �ितवादी : सखु�त िज�ला लाटीकोइली 

गा.िव.स. वडा नं. ३ ब�ने तेजबहादरु था�

 § �ितवादीबाट पीिडतलाई के कित 
�ितपूित� भराई िदने भ�न ेकुरा अदालतको 
jurisdiction भएपिन अिभयोगप�मा 
�ितपूित�समतेको माग गन� legal duty 
वादी नेपाल सरकारको हो । एकाितर यसरी 
वादी नेपाल सरकारले �ितपूित�को माग 
गरकेो देिखँदैन भने अक�ितर �ितवादीको 
बयान हदेा� �ितवादीको आ�नो कुनै ज�गा 
जिमन, आय�ोत र घरबाससमेत केही 
नभई गाईव�तु चराउनसेमतेको काम गरी 
िवर�े�नगर नगरपािलका वडा न.ं ४ ि�थत 
अका�को घरमा बसकेो देिख�छ । �ितवादीले 
आरोिपत कसुर गरकेो अव�थामा 
जबरज�ती करणीको महलको १० न.ं र 
१० (ग) नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब 
�ितपूित� भराउनु पन� हो । तर कुनै �कारको 

�नण�य नं. ९७४६
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स�पि� र आय�ोतसमते नभएको 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� भराई 
िदन ेगरी फैसला गदा� �यो औिच�यपूण� र 
काया��वयनयो�य नह�ने । 

(�करण नं. ४)
 § वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन 

अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन 
गदा� �ितवादीको नाममा यो यस ठाउँमा 
यित यस �कारको ज�गा जिमनसमतेको 
स�पि� भई आय�ोत पिन छ भनरे 
�यसको �ोत देखाई पुनरावेदन गरकेो 
भए �यसमा यस अदालतबाट अव�य नै 
िवचार ह�ने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीको �य�तो स�पि� एवं आय�ोत 
नदेखाएको अव�थामा अदालतले 
पुनरावेदन िजिकरबमोिजम �ितवादीको 
स�पि� र आय�ोत यिकन गनु�पद�छ भ�न 
�याय प�ितले निम�ने । 

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
च��कुमार पोखरले

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२(क)

स�ु अदालतमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी कृ�णबहादरु थापा
पनुरावेदन अदालतमा फैसला गन�ः 
 मा.का.म.ु म�ुय �या. �ी गोिव�दकुमार �े�
 माननीय �यायाधीश �ी भूपे���साद राई

फैसला
�या. गोपाल पराजुली : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पेस भएको ��ततु म�ुाको सङ्ि�� त�य र 
ठहर यस�कार रहेको छः-

�ितवादी / अ�यायी तेजबहादरु था� मेरो घर 
निजकै गोठमा आइरहने गद�थे । िमित २०६७।१।२० गते 
िदउसँो अ�दाजी ३ बजे मेरो बबुा आमा घरमा ह�नहु��न 
िथयो । मेरो बबुा आमा घरमा नभएको मौका पारी म 
र भावना िव.क. सगैँ खेली रहेको समयमा जबरज�ती 
करणी गन� मनसायले हामी खेिलरहेको �थानमा आई 
मलाई िभ� जाउ ँभने। मैले जा�न भनेपिछ मेरो मखु थुनी 
हात समाती िभ� लगी मेरो स�ुवाल तल सारी उसको 
पे�ट खोली म मािथ चढी उ�ेिजत िलङ्ग मेरो योिनमा 
िछराई इ�कार गदा� गद� पिन जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा िनजलाई कानूनबमोिजमको कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराले प�रवित�त नाम wले िज�ला �हरी 
काया�लय, सखु�तमा िदएको जाहेरी दरखा�त ।

पीिडत प�रवित�त नाम w र मेरो गाउ ँ एउटै 
हो । पीिडतलाई तेजबहादरु था�ले जबरज�ती करणी 
गरकेो कुरा प�रवित�त नाम w ले भनेर थाहा पाएक� ह� ँ
भ�नेसमेत �यहोराको खिगसरा वलीको कागज ।

िमित २०६७।१।२० गते िबहान म तरकारी 
िकनेर घर फिक� दै गदा� पीिडत र �ितवादी पीिडतको 
घरमा बिसरहेका िथए । �ितवादीले पीिडतलाई यौन 
स�पक�  गन� देउ भिनरहेका िथए । पीिडतले अ�ती गरकेो 
दिुखरहेको छ भनेको मैले सनेुपिछ म आ�नो घरमा गई 
३/४ जना मिहला िलएर w को घरमा जादँा �ितवादी 
�यहा ँिथएनन् । पीिडतलाई एका�तमा घटनाको बारमेा 
सो�दा पिहले भ�न नमानी पिछ �ितवादी तेजबहादरु 
था�ले जबरज�ती करणी गरकेो भनी बताएपिछ 
�हरीलाई खबर गरकेा ह� भ�नेसमेत �यहोराको िनम�ला 
साक�को कागज ।

पीिडतको क�याजाली �याितएको छ 
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भ�नेसमेत �यहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।
मेरो नाममा चल अचल स�पि�, घरबास, 

स�तान र प�रवार केही पिन छैन । म अका�को घरमा 
गाईव�त ु हेन� काम गद�छु । मेरो उमेर ७० वष� जित 
भयो । िमित २०६७।१।२० गते मलाई करणी गन� मन 
लागेकाले सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं. ४ ि�थत खेिलरहेक� प�रवित�त नाम w र भावना 
िव.क. म�ये प�रवित�त नाम w लाई समाती गाई गोठमा 
लगी िनजलाई करणी गन� देउ भ�दा नमानेपिछ गाई 
गोठिभ� लगी प�रवित�त नाम w ले लगाएको स�ुवाल 
र मेरो पे�ट खोली मेरो अिल अिल उ�ेिजत िलङ्ग 
िनजको योिनमा िछराउने �यास गदा� िलङ्ग उ�ेिजत 
नभई योिनमा िछन� सकेन । अिल अिल मा� योिनमा 
पसेको िथयो । योिन बािहर िलङ्ग रगड्दा मेरो 
िलङ्गबाट िवय� �खलन नभएपिछ म उठेर बािहर
आए ँ । उनी पिन उठेर बािहर आइन् । �यसपिछ मैले 
भावना िव.क.लाई करणी गन� भनी गाई गोठिभ� िलएर 
जादँा उनी भा�न सफल भइन् । िमित २०६७।१।२१ 
गते पिन मैले प�रवित�त नाम w को घरमा गई करणी गन� 
देउ भिनरहेको कुरा िछमेक�ले सनेुर िनजलाई सोधपछु 
गदा� िनजले मैले गरकेो सबै ि�याकलाप बताएपिछ 
मलाई �हरीले प�ाउ गरकेो हो । मैले जबरज�ती 
करणी गरकैे हो । कानूनबमोिजम सजाय भएमा सहन 
भो�न म�जरु छु भ�नेसमेत �यहोराले �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६७।१।२० गते िदउसँो ३ बजे म र 
प�रवित�त नाम w खेिलरहेका िथय� । हामी खेिलरहेको 
ठाउमँा �ितवादी तेजबहादरु था� आई मेरो साथी w 
लाई हात समाती मखु थनुी जबरज�ती गोठिभ� लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो र पिछ पिन हामी दवुै जना 
बिसरहेको ठाउमँा आई कसैलाई भनेमा लाठीले हानी 
मा�रिद�छु भ�दै मलाई पिन जबरज�ती गोठिभ� लान 
खो�दा म भा�न सफल भए ँ। पीिडत w लाई तेजबहादरु 
था�ले जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�नेसमेत 

�यहोराले भावना िव.क. ले लेखाएको कागज ।
�ितवादी तेजबहादरु था�ले िमित 

२०६७।१।२० गते ९ वष�क� नाबािलका प�रवित�त 
नाम w लाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, बिुझएका मािनस एवं 
भावना िव.क. को कागज, �वा��य परी�ण �ितवेदन 
र �ितवादीको बयानबाट समेत समिथ�त भएको ह�दँा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३ नं. को देहाय १ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराले वादी नेपाल सरकारले सखु�त िज�ला 
अदालतमा पेस गरकेो अिभयोग प� ।

जाहेरीमा उ�लेख ग�रएको �यहोरा सही स�य 
हो । मैले प�रवित�त नाम w लाई िनजले भनेज�तो 
गरी मखु थुनेर जबरज�ती करणी गरकेो होइन । 
फकाएर एकपटक करणी गरकेो हो । मेरो िलङ्ग �यित 
उठ्दैन । मेरो िलङ्ग पीिडतको योिनिभ� पसेन । 
पीिडतको क�याजाली �याितए, न�याितएको मलाई 
थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराले �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

भावना िव.क. र पीिडत प�रवित�त नाम w ले 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको देिख�छ ।

िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादीले १० वष�भ�दा कम उमेरक� प�रवित�त 
नाम w लाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भई 
आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ नं. को देहाय १ 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीले 
बयानमा आ�नो उमेर ७० वष� लेखाएको अव�थालाई 
हेदा�  िनज ६५-७० उमेरको देिखएकोले जे� नाग�रक 
ऐन, २०६३ को दफा १२(क) बमोिजम उि�लिखत 
सजायमा २०% ले छुट पाई ८ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
�ितपूित�को हकमा �ितवादीको ज�गा जिमनसमेतका 
स�पि� नदेिखदँा �ितपूित�तफ�  केही गरी रहन परने 
भ�नेसमेत �यहोराको सखु�त िज�ला अदालतको िमित 
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२०६७।४।२४ को फैसला ।
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय 

भएको हकमा पनुरावेदन ग�रएको छैन । तर �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  नभराउने गरी भएको फैसला 
निमलेको ह�दँा सो हदस�म बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराले वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तमा पेस गरकेो पनुरावेदन ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१०(ग) नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम म�ुा दायर भए 
लग�ै आरोिपत �यि�को अशंलगायत अ�य स�पि� 
रो�का रा�नपुन�मा �ितवादीको िनजी घरबार, चल 
अचल स�पि� केही नभई गोठाला बसी गजुारा चलाई 
बिसरहेको र अ�य आय�ोत भएको नदेिखदँा स�ु 
िज�ला अदालतले �ितपूित�तफ�  केही गन� परने भ�ने 
�यहोराले गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�ने �यहोराको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०६८।१।६ को फैसला ।

उ� फैसला त�य र कानूनको रोहमा िमलेको 
छैन । िमिसल संल�न �माणह�को िववेचना गरी 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो त�य फैसलामा 
�थािपत भएको कारण �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३ नं. को देहाय १ बमोिजम 
सजाय ग�रएको छ । सो हदस�म पनुरावेदन ग�रएको 
िथएन । तर ऐ. १० को कानूनी �यव�थाअनसुार 
जबरज�ती करणीको अपराध गरकेो ठहर गरपेिछ 
अपराधबाट पीिडत मिहलाउपर परकेो �ितको िवचार 
गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको �ितपूित�  कसरुदारबाट 
पीिडतलाई भराई िदनपुन�मा �ितपूित� नपाउने गरी 
फैसला भएको छ । �ितवादीको कुनै स�पि� भए 
नभएको यिकन नगरी �ितवादीको बयानलाई मा� 
आधार िलन िम�दैन । अदालत आफँैले अ�सरता िलई 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराई िदनपुन�मा नभराई िदएको 
फैसला मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १० 
नं. र ने.का.प. २०६४, िनण�य नं. ७८१० मा �कािशत 

िस�ा�तिवपरीत ह�दँा पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
फैसला सो हदस�म बदर गरी पीिडतलाई मनािसब 
�ितपूित� भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले वादी नेपाल 
सरकारले यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदनप� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न स�कल 
कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी च��कुमार पोखरलेले �ितवादीलाई स�ु िज�ला 
अदालतले जबरज�ती करणीको कसरुमा सजाय 
गरकेो िमलेको ह�दँा सोउपर पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन नगरी �ितपूित�तफ�  मा� पनुरावेदन अदालत 
र यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो हो । �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो वारदातमा पीिडतलाई 
मनािसब �ितपूित� भराई िदनपुन�मा नभराएको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला सो हदस�म 
िमलेको छैन । कानूनमा नै जबरज�ती करणीको कसरु 
ठहर भएपिछ पीिडत मिहलाउपर परकेो �ितको िवचार 
गरी अदालतले �ितपूित� भराई िदनपुन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा ९ वष�क� नाबािलका �ितवादीको जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत भएक� िछन् । पीिडतलाई मानिसक र 
शारी�रक दवुै �ित भएको छ । पनुरावेदन अदालतबाट 
�ितवादीले बयानमा आ�नो ज�गा जिमन केही नभएको 
भनी गरकेो बयानलाई आधार िलई �ितपूित� भराएको 
छैन । �ितवादीको अ�य� कही ँ कतै स�पि� भए 
नभएको तफ�  केही यिकन ग�रएको छैन । पीिडतलाई 
�ितपूित� नभराउदँा द�डिहनता मौलाउन स�छ । 
�यसतफ�  पिन यस अदालतले िवचार गनु�  पद�छ । 
अतः �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�  नभराउने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १० नं.िवपरीत 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म बदर 
गरी पीिडतलाई �ितवादीबाट मनािसब �ितपूित� भराई 
िदने गरी फैसला ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराले ��ततु 
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गनु�भएको बहस सिुनयो ।
उपयु�� बहस सनुी िमिसल संल�न 

कागजातह�को अ�ययनबाट पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको िमित २०६८।१।६ को फैसला िमलेको 
छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन�  
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� वादी नेपाल 
सरकारले �ितवादी तेजबहादरु था�ले पीिडत ९ वष�क� 
नाबािलकालाई िमित २०६७।१।२० गते जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को देहाय १बमोिजम सजाय 
गरी पाउन सखु�त िज�ला अदालतमा अिभयोगप� 
पेस गरकेोमा स�ु अदालतले �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय गरी �ितवादीलाई जे� नाग�रक 
ऐन, २०६३ को दफा १२(क) बमोिजम २०% कैद 
सजायमा छुट िदई ८ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याई 
फैसला गरकेो देिख�छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारले कसरुमा सजाय भएकोमा पनुरावेदन नगरी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� नगराएकोले भराई 
पाउन गरकेो पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तले �ितपूित� स�ब�धमा स�ु फैसला सदर 
गरपेिछ वादी नेपाल सरकारले �ितपूित�  भराई पाउन 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो दिेख�छ ।

३. अब पनुरावेदन अदालत, सखु�तले 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� नभराउने गरी गरकेो 
स�ु अदालतको फैसला सदर गरकेो िमलेको छ, छैन 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहरमेा अदालतले 
�य�ती मिहलालाई भएको शारी�रक वा मानिसक 
�ित िवचार गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको 
�ितपूित� कसरुदारबाट भराईिदनु पन�छ भ�नेसमेत 
�यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । �यसै गरी ऐ. १० 

(ग) नं. मा पिन पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई िदनपुन� 
�यव�था छ । उ� कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट 
पीिडत मिहलालाई पीडक �ितवादीबाट मनािसब 
�ितपूित� भराउने गरी आदेश वा फैसला गन� अिधकार 
अदालतको नै हो । ��ततु म�ुामा पीिडत ९ वष�क� 
प�रवित�त नाम w लाई �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो आरोपमा कसरुदार ठहर गरी सजाय भएको 
त�यमा िववाद छैन । �यसरी आरोिपत कसरुमा सजाय 
भए पिछ पीिडतलाई �ितपूित�  पिन भराउन ु पन�मा 
स�ु र पनुरावेदन अदालतले �ितपूित� नभराएको 
ह�दँा पीिडतलाई �ितपूित�  भराउने गरी फैसला ग�रन ु
पन� भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर रहेको दिेखयो ।

४. पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारले पेस 
गरकेो अिभयोग प� हेदा� �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को दहेाय १ बमोिजम मा� 
सजाय गरी पाउन माग गरकेो दिेख�छ । �ितवादीबाट 
पीिडतलाई ऐ. १० नं.समेत बमोिजम �ितपूित�समेत 
भराई पाउ ँ भ�ने माग गरकेो देिखदँैन । वादी नेपाल 
सरकारले अिभयोग प�मा �ितपूित�को िवषयमा कुनै केही 
�यहोरा उ�लेख गरकेो देिखदैँन । तथािप वादी नेपाल 
सरकारले �ितपूित� िदलाई पाउन यस अदालतमा समेत 
पनुरावेदन गरकेो दिेख�छ । �ितवादीबाट पीिडतलाई 
के कित �ितपूित� भराई िदने भ�ने कुरा अदालतको 
jurisdiction भएपिन अिभयोगप�मा �ितपूित�समेतको 
माग गन� legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । 
एकाितर यसरी वादी नेपाल सरकारले �ितपूित�को 
माग गरकेो दिेखदँैन भने अक�ितर �ितवादीको बयान 
हेदा�  �ितवादीको आ�नो कुनै ज�गा जिमन, आय�ोत 
र घरबाससमेत केही नभई गाईव�त ुचराउनेसमेतको 
काम गरी िवर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. ४ ि�थत 
अका�को घरमा बसेको देिख�छ । �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो अव�थामा जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. र १० (ग) नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
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�ितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब �ितपूित�  भराउन ु
पन� हो । तर कुनै �कारको स�पि� र आय�ोतसमेत 
नभएको �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�  भराई िदने 
गरी फैसला गदा� �यो औिच�यपूण� र काया��वयनयो�य 
ह�दँनै ।

५. वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत 
र यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�  �ितवादीको नाममा 
यो यस ठाउमँा यित यस �कारको ज�गा जिमनसमेतको 
स�पि� भई आय�ोत पिन छ भनेर �यसको �ोत 
देखाई पनुरावेदन गरकेो भए �यसमा यस अदालतबाट 
अव�य नै िवचार ह�ने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीको �य�तो स�पि� एवं आय�ोत नदखेाएको 
अव�थामा अदालतले पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
�ितवादीको स�पि� र आय�ोत यिकन गनु�पद�छ 
भ�न �याय प�ितले िम�दैन । वादी नेपाल सरकारले 
�ितपूित�  माग नगरकेो र �ितवादीको आ�नो स�पि� 
एवं आय�ोत नभएको अव�थामा �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराउन िम�ने अव�था 
देिखएन । तर पीिडत आफँैले नेपाल सरकारसगँ 
�ितपूित�  माग गरमेा सोही बखत नेपाल सरकारबाट 
मनािसब �ितपूित�  पाउन स�ने नै ह�दँा सखु�त िज�ला 
अदालतले �ितपूित�तफ�  केही नबोली गरकेो फैसला 
सदर गन� पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०६८।१।६ को फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई पाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७३।०१।१४

०६७-RC-०१०२

म�ुा: कत��य �यान ।

वादी : िनरकुमार �े�को जाहेरीले नेपाल सरकार
िव�� 

�ितवादी : खोटाङ िज�ला खाम� गा.िव.स.वडा नं.७ 
घर भई हाल कारागार काया�लय, खोटाङमा 
कैदमा रहेका शैले�� �े�

 § कत��य �यान म�ुामा आपरािधक काय� 
र मनसायको िव�मानता ज�री ह��छ । 
�ितवादीको �हार गरकेो चोटबाट मतृक 
मह�े�को मृ�यु भएकोले �ितवादीबाट 
��य��पमा आपरािधक काय� भएको 
�प� छ । �ितवादीले पूव� योजना र 
तयारीका साथ ��तुत वारदात घिटत 
गराएको नदेिखए तापिन एउटा साधारण 
समझ र िमजासको मािनसले खुकुरी ज�तो 
जोिखमी हितयारले जथाभावी �हार गदा� 
मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा सहजै बु�न 
सिकने िवषय हो । तसथ�, �ितवादीले 
मतृकउपर धा�रलो जोिखमी हितयारले 
टाउको ज�तो सवेंदनशील अङ्गमा �हार 
गरकेो काय�ले मनसाय त�वलाई समेत 
अ��य��पमा �कट गरकेो मा�नपुन� । 

(�करण नं. ५)

�नण�य नं. ९७४७
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 § अपराधीलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
अपराधीबाट समाजको सरु�ा गनु�, 
भिव�यमा �यस �कारका अपराध गन� 
उ�मुख �यि�लाई हतो�सािहत गराउन,ु 
आफूले गरकेो अपराधको �ायि�त गराई 
िनजलाई सुधार गरी भोिल कानूनपरायण 
नाग�रक बनाई समाजमा पुन�था�िपत गनु� 
र पीिडत प�लाई सा��वना िदलाउन ु
हो । �यसैले अपराधको �कृित, वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थित पीिडत 
प�ले वारदातमा खेलेको भूिमका, पीडक 
अथा�त् कसरुदारले अपराध घटेपिछ 
खेलेको भूिमका र घटना�ित आफूले गरकेो 
�ायि�तसमेतलाई �ि�गत गरी अपराध र 
सजायमा स�तुलन ह�ने गरी सजाय िदइन ु
र ह�नुपन� ।

(�करण नं. ६)

वादीको तफ� बाट :
�ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा गणेशबहादरु 

ग�ुङ
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�:
मा.िज.�या.�ी दयानाथ खरले

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा.�या.�ी अिलअकबर िमकरानी

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १० बमोिजम साधक जाचँको लािग र 
सोही ऐनको दफा ९ बमोिजम �ितवादीको पनुरावेदन 
परी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर 

यस�कार रहेको छ:-
खोटाङ िज�ला खाम� गा.िव.स.वडा नं.७ 

ब�ने स�बरबहादरुको घरपछािड भएको खानेपानीको 
धाराबाट पाइप लगाई घरमा पानी लगेकोमा उ� 
पाइप शैले�� �े�समेतले काटेको िवषयलाई िलएर 
िववाद भएपिछ पानीकै धारानिजक गएर सोही बारमेा 
कुरा गन�लाई दाज ु उपे�� �े�, महे�� �े� साथी 
सयु�बहादरु तामाङ र म िमित २०६५/०८/२० गते 
बेलकुा अ.ं७:०० बजेको समयमा गएको अव�थामा 
�ितवादी शैले�� �े�समेतले हात हातमा लाठी, खमु�, 
खकुुरी िलई हामीमािथ �हार गदा� महे�� �े�लाई लागी 
उनी भइुमँा ढले। मसमेत घाइते भएपिछ मा�छे मय� 
भ�दै कराउदँा हामीलाई बचाउन आउने काजीदास 
�े�, िव�णकुुमारी �े�, िवनोद �े�समेतलाई िहका�ई 
काटी घाइते पारकेो र महे�� �े�को म�ृय ुभएको ह�दँा 
अपराधीह�लाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ
भनी िनरकुमार �े�ले िदएको जाहेरी दरखा�त ।

नाक अनहुारमा रगत लागी सकेुको, छातीको 
बायापँ��को १/२ इ�च लामो िनल रहेको, दािहने 
हातको बढुी औठंाबीचमा कािटएर िछनी छालाले मा� 
अिडएको, चोरी औठंा कािटएर टु�पो िछनेको, माझी 
औठंाबीचमा कािटएर िछ�न लागेको देिखएको, दाया ँ
आखँामािथ १ इ�च दािहने गालाको मािथ�लो भागमा 
१ इ�च छाला खइुिलएको, बाया ँ कानभ�दा मािथ 
टाउकोमा कडा व�तलेु िहका�एर सिुनएको तथा पछािड 
टाउकोमा कडा िचजले िहका�एर सिु�नएको ज�तो 
देिखएको र वारदात �थलबाट खमु� थान-१, लाठी 
थान-१,समेत बरामद भएको भ�ने �यहोरा मतृक महे�� 
�े�को घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका ।

�ितवादी शैले�� �े�लाई दापसिहतको 
खकुुरी थान-१ सिहत फेला पारी खकुुरी बरामद गरी 
प�ाउ गरी दािखला गरकेो भ�ने �हरी �ितवेदन ।

िमित २०६५/०८/२० गते िदउसँो भ�सीको 
गोठ बनाएर बेलकुा अं.६:०० बजेितर घरमा गई खाना 
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खान ला�दाको अव�थामा महे��कुमार �े�, िनरकुमार 
�े�, उपे�� �े�, काजीदास �े�, िव�णकुुमारी �े�, 
िवनोद �े�समेत मेर ै घर निजकको पानीको धारामा 
आई हा�ो घरमा लगेको पानीको पाइप िकन काटेर 
पानी नजाने बनाएको भ�दै मेरो नाम िलदैँ तथानाम 
गाली गलौज गरकेाले खाना खान छोडेर बािहर िन�क� 
आज रात प�रस�यो िववाद नगर�, भोिल िबहान 
आउनहुोस् ग�ती भएको भए बेहोर�ला भ�नासाथ 
उपे�� �े�ले मलाई लाठीले टाउकोमा �हार गर,े पनुः 
दो�ो पटक महे�� �े�ले ममािथ लाठी �हार गरपेिछ म 
पिन उ�ेिजत भएर मेरो क�मरमा िभ�रराखेको खकुुरी 
िनकालेर महे�� �े�उपर �हार गदा�  िनजले खकुुरी 
छ�न खो�दा दािहने हातको बढुी औलंा, चोर औलंा 
र माझी औलंासमेत कािटएको र आगँनमा रहेको बटम 
दाउरो िटपेर अ�धाध�ुध महे�� �े�को टाउकोमा �हार 
गरे।ँ िनज महे�� ढलेपिछ जथाभावी�पमा खकुुरी �हार 
गदा� अ�य को कसलाई ला�यो मलाई यिकन भएन । मैले 
िभरकेो खकुुरी तथा बटम काठसमेत िलएर �यहाबँाट 
िहडेँकोमा बाटोमा के कता काठको बटम फाले ँयिकन 
भएन । मैले �हार गरकेो चोटको कारण महे�� �े�को 
म�ृय ुभएपिछ िद�ेलितर आउनलाई िद�ेल-५ ि�थत 
आइप�ुदा �हरीले फेला पारी मेरो साथमा रहेको खकुुरी 
थान-१ सिहत मलाई प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको शैले�� �े�को अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

मेरो पित शैले�� �े�लाई खाना प�कन 
ला�दाको अव�थामा िनरकुमार �े�, उपे�� �े�, महे�� 
�े� नाला कसले काटेको भ�दै कराउदँ ैहा�ो घरतफ�  
आउने �ममा पि�कएको खाना छोडेर पित शैले�� 
�े� पिन घरबािहर िन�कन ुभयो । उपे�� �े�ले शैले�� 
�े�लाई लाठी �हार गरपेिछ हो-ह�ला भयो । सो 
अव�थामा मपिन हातमा खमु� िलएर बािहर िनि�कएको 
ह� ँ। उपे�� �े�, महे�� �े�, िनरकुमार �े�समेत र मेरो 
पित शैले��बीचमा काटाकाट ह�दँ ैगरकेो दखेी मैले पिन 

�ितकार गरकेो ह� ँ। उ� खमु�ले को कसलाई ला�न गयो 
मलाई थाहा भएन । घटनामा महे�� �े�, काजीदास 
�े�, िव�णकुुमारी �े�, उपे�� �े�, िनरकुमार �े� र 
िवनोद �े� घाइते भएका र महे�� �े� भइुमँा ढलेपिछ 
शैले�� �े� खकुुरीसमेत िलई वारदात �थानबाट 
भागेका ह�न् । महे�� �े�को सोही वारदात �थानमा 
म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको अनसु�धान 
अिधकारीसम� िनरकुमारी �े�ले गरकेो बयान ।

वारदात िमित र समयमा म खाना पकाउदैँ 
िथए ँ । शैले�� �े�को घर आगँनमा शैले�� �े� र 
जाहेरवाला प� िनरकुमार �े�, उपे�� �े�, महे�� 
�े�समेत आपसमा िववाद गद� िथए । सो अव�थामा 
मेरो पित न�दकुमार �े� तथा मसमेत वारदात 
�थानमा प�ुदा मेरो पित न�दकुमार �े�लाई िनरकुमार 
�े�ले कुटिपट गरकेोमा मैले पिन आफूले बोकेको 
वारदात �थलबाट बरामद भएको लाठीले िनरकुमार 
�े�लाई कुटिपट गरकेो ह� ँ। झगडाको �ममा को कसले 
को कसलाई हा�यो, साझँ अ�ँयारोको समय भएकोले 
देिखन । सोही वारदातमा महे�� �े�को म�ृय ुभएको 
हो र िनरकुमार �े�, िव�णकुुमारी �े�, िवनोद �े�, 
उपे�� �े�, काजीदास �े�समेत घाइते भएका ह�न् 
भ�नेसमेत �यहोराको न�दकुमारी �े�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� ग�रिदएको बयान ।

िमित २०६५/०८/२० गते पाइप कसले 
काटेछ भनी शैले��समेतलाई सो�नको लािग सोही िदन 
साझँितर महे�� �े�समेत गएको अव�थामा न�दकुमार 
�े�ले मलाई लाठीले ए�कासी �हार गरकेो र पनुः 
खकुुरीले �हार गन� ला�दा हामीले पिन हात म�ुकाले 
�हार गन� ला�य� । �ितवादी शैले�� �े�, मोहनकुमार 
�े�, िड�लीराम �े�, न�दकुमार �े�, न�दकुमारी �े�, 
िनरकुमारी �े�समेतले लाठी, खमु� तथा खकुुरीसमेत 
�हार गरी अ�धाध�ुध हानी िनरकुमार �े�, काजीदास 
�े�, िव�णकुुमारी �े�, िवनोद �े� र मलाई घाइते 
बनाएका र महे�� �े�लाई वारदात �थलमै मारकेा 
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ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको उपे�� �े�ले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज ।

उ� पाइप शैले�� �े�समेतले कािटिदएको 
कारणले िमित २०६५/०८/२० गते बेलकुा अ.ं७:०० 
बजेको समयमा �ितवादी शैले��समेत र िनरकुमार 
�े�, महे�� �े�, उपे�� �े�बीच िववाद ह�दँा 
�ितवादी शैले�� �े�, मोहनकुमार �े�, िड�लीराम 
�े�, न�दकुमार �े�, िनरकुमारी �े�, न�दकुमारी 
�े�समेतले हातहातमा खकुुरी, खमु�, लाठीसमेत िलई 
आई महे�� �े�, काजीदास �े�, िव�णकुुमारी �े�, 
िवनोद �े�, िनरकुमार �े�, उपे�� �े�समेतउपर 
�हार गरी घाइते पारकेो र घाइतेम�ये महे�� �े�को 
वारदात �थलमै म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
सयु�बहादरु तामाङले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको 
कागज ।

उ� िमितको सो समयमा हा�ो घरमा 
लिगएको पानीको पाइप शैले�� �े�समेतले काटेको 
िवषयलाई िलई को कसले काटेको भनी सो�न जादँा 
बबुा िनरकुमार, उपे�� �े�, महे�� �े�समेतलाई 
शेले�� �े�समेतले काटी कुटी घाइते बनाएको ह�दँा 
हो-ह�ला भएपिछ छुटाउन गएका काजीदास �े�, 
िव�णकुुमारी �े� र मलाई समेत �हार गरी घाइते 
बनाएको र महे�� �े�को वारदात �थानमा नै म�ृय ु
भएको हो । मलाई िनरकुमारी �े�ले खमु�ले काटी 
घाइते पारकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको िवनोद �े�ले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज ।

उ� िमितको सो समयमा �ितवादी शैले�� 
�े�, न�दकुमार �े�, िड�लीराम �े�, मोहकुमार 
�े�, िनरकुमारी �े�, न�दकुमारी �े�समेतले खकुुरी 
खमु�, लाठीसमेतले �हार गरी महे�� �े�लाई मारकेो 
र िनरकुमार �े�, िव�णकुुमारी �े�, काजीदास �े�, 
िवनोद �े�, उपे�� �े�लाई घाइते पारकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको मतृक महे�� �े�क� �ीमती च��कुमारी 
�े�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज ।

उ� िमितको सो समयमा �ितवादी शैले�� 
�े�, न�दकुमार �े�, िड�लीराम �े�, मोहकुमार 
�े�, िनरकुमारी �े�, न�दकुमारी �े�समेतले खकुुरी 
खमु�, लाठीसमेतले �हार गरी महे�� �े�लाई मारकेो 
र िनरकुमार �े�, िव�णकुुमारी �े�, काजीदास �े�, 
िवनोद �े�, उपे�� �े�लाई पिन �ितवादीह�ले 
काटकुट गरी घाइते पारकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
कृ�णिकशोर राईसमेतले अनसु�धानको �ममा 
लेखाइिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

अिभय�ु शैले�� �े�ले िमित 
२०६५/०८/२० गते अिभय�ुह�को घरपछािड रहेको 
धाराबाट आ�नो घरतफ�  पानी �याउन लगाइराखेको 
पाइप अिभय�ुह�कै घर प�रवारका सद�यह�ले 
काटी पानी ब�द ग�रिदएको िवषयमा पीिडत र अिभय�ु 
प�ह�बीच भएको वादिववादमा अिभय�ुह� म�येका 
शैले�� �े�ले फलामे धा�रलो हितयार खकुुरी र 
काठको बटम, अिभय�ु िनरकुमारी �े�ले फलामे 
धा�रलो हितयार खमु�, अिभय�ु न�दकुमारी �े�ले 
लाठी र अ�य फरार अिभय�ुह� न�दकुमार �े�, 
िड�लीराम �े� र मोहनकुमार �े�म�ये कसैले लाठी 
त कसैले छुरी िलई घटना�थलमा सामूिहक�पमा 
ह�ल बाधँी आई खकुुरी, खमु�, छुरी, काठको बटम, 
लाठी र दाउराले सामूिहक�पमा साङ्घाितक�पले 
आ�मण गदा� महे�� �े� त�काल घटना�थलमै लडी 
सोही ठाउमँा त�काल िनजको म�ृय ुभएको, काजीदास 
�े�, िव�णकुुमारी �े� स�त घाइते भएका, िनजह� 
हालस�म पिन उपचारकै �ममा रहेका, अ�य घाइतेह� 
िवनोद �े�, उपे�� �े� र जाहेरवाला सामा�य 
उपचारपिछ फिक� एको ह�दँा अिभय�ुह� शैले�� �े�, 
िनरकुमारी �े�, न�दकुमारी �े�, न�दकुमार �े� र 
िड�लीराम �े��ारा घिटत उि�लिखत अपराधमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
अिभयोग माग दाबी ।
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िमित २०६५/०८/२० गते बेलकुा अ.ं७:०० 
बजेको समयमा म आ�नो घरमा खाना बनाइरहेको 
िथए ँ। ए�कासी ह�ला सनुी बािहर िनि�कएर हेदा� मेरो 
घरदेिख त�लो घरमा मतृक महे�� �े�को र शैले�� 
�े�को झगडा भएको दखेी शैले�� �े�को उ� घर 
छेउमा प�ुदा शैले��ले महे�� �े�लाई हानी, कुटी, 
काटी मारकेो रहेछ । महे�� �े�को म�ृय ु भइसकेको 
रहेछ । य�तो घटना घिटसकेपिछ म आ�नो घरमा आई 
बसे ँ। मतृकलाई मान� मराउनमा मेरो कुनै संल�नता छैन 
भनी �ितवादी न�दकुमारी �े�ले अदालतसम� गरकेो 
बयान ।

िमित २०६५/८/२० गते बेलकुा म आ�नै 
घरमा खाना पकाएर बसेक� िथए ँ । मलाई थाहा भए 
अनसुार �ितवादी शैले�� �े�ले मा� के कुन हितयार 
�योग गरी मारकेा ह�न्, मलाई थाहा भएन । िनजलाई 
मान�मा मेरो कुनै संल�नता छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी िनरकुमारी �े�ले अदालतसम� गरकेो  
बयान ।

मतृक महे�� �े� मेरो काकाको छोरा दाई 
नाताका मािनस ह�न् । िमित २०६५/८/२० गते बेलकु� 
म घरमै िथए ँ। मतृक र उपे��, िनरकुमार, काजीदास, 
िव�णकुुमारीसमेत ५ जना मेरो घर निजकै भएको 
धारामा आएर हा�ो घरमा लगेको पानीको पाइप कसले 
िकन काट्यो भनी कराउन ला�दा मपिन िनजह�को 
छेउमा गई यो पाइप केटाकेटीले अथवा व�तलेु टेिकएर 
भािँचएको ह�न स�छ, आज रात पय� भोिल बसेर 
छलफल गर�ला, िबगार गन�ले िबगो ितनु�पछ�  भ�नासाथ 
िवप�ीह� सबै जनाले यो पाइप तैलेँ नै काटेको होस,् 
तलँाई पिन यसरी नै काट्छ� भ�दै िववाद चक� दँै गएपिछ 
उपे�� �े�ले लाठीले मेरो टाउकोमा हा�यो । मतृक 
महे��ले मेरो द�ेे हातको नाडीमा लाठीले हा�यो । 
�यसपिछ कसले कुटे थाहा भएन र मैले मेरो �यान 
जोगाउन आफूले िभ�रराखेको खकुुरी िनकाले ँ र एक 
हातमा काठको बटम िलएर पिहला उपे��लाई बटमले 

िहका�ए,ँ �य�पिछ मतृक महे�� �े�लाई सोही बटम 
तथा खकुुरीसमेतले हाने ँ। महे�� सोही ठाउमँा लड्यो 
। �यसपिछ िव�णकुुमारी आइन्, िनजलाई पिन मैले 
बटमले हा�दा िनजको टाउकोमा ला�यो । काजीदासलाई 
पिन मैले बटमले नै िहका�ए ँ । �यसपिछ म आ�ोशमा 
आएर को कसलाई कुटे ँथाहा भएन । म भागेर िज�ला 
�हरी काया�लयतफ�  आई मेरो खकुुरीसमेत िज�मा िदई 
घटना घटेको �यहोरा भनेको ह� ँ। मतृक महे�� �े�को 
म�ृय ुमेरो कुटिपटकै कारणबाट भएको हो । अ� कोही 
कसैको सहमित छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
शैले�� �े�ले अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६५/८/२० गते बेलकु�को समयमा 
मतृक महे�� �े�लाई को कसले के क�तो �रसइवीबाट 
कुटिपट गरी मार ेमलाई केही थाहा छैन । उ� िमित 
र समयमा म इि�डयाको िसि�कम दलुारजोत भ�ने 
ठाउमँा िथए ँ । मलगायत �ितवादी मोहनकुमार र 
िड�लीराम �े�समेत उ� �थानमा आरा काट्ने काम 
गरी िमित २०६५/७/१७ गते घरबाट िहडँी िमित 
२०६५/१२/०१ गते झापा च��गढीमा आई �यहा ँमेरो 
िमतबिहनी कला �े�ीबाट ��ततु वारदातको िवषयमा 
थाहा पाएको हो । मैले कुनै �कारको अपराध नगरकेो 
ह�दँा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको अदालतबाट जारी भएको �यादी पजु�को 
�यादमा िनवेदन साथ हािजर ह�न आएका �ितवादी 
न�दकुमार �े�ले अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६५/८/२० गते म घरमा 
िथइनँ । मलगायत अ�य �ितवादीह� मोहनकुमार �े�, 
न�दकुमार �े� िमित २०६५/०७/१७ गते घरबाट 
िहडँी इि�डयाको दािज�िलङको दलुारजोत भ�ने ठाउमँा 
िमित २०६५/०७/२२ गते पगुी काठ काट्ने काम गद� 
आएका िथय� । म उ� घटना घट्नभु�दा अगािड नै 
िहडँी घटना�थलभ�दा धेर ै टाढा भएको ह�दँा के कुन 
कारणबाट को कसले िनज महे�� �े�लाई मार ेमराए 
मलाई थाहा भएन । मतृकलाई मैले नमारकेो ह�दँा 
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मलाई सजाय ह�ने होइन भ�नेसमेत �यहोराको �यादी 
पजु�को �यादमा िनवेदनसाथ हािजर भएका �ितवादी 
िड�लीराम �े�ले अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६५/८/२० गते म वारदात �थलमा 
िथइनँ, म उ� समयमा इि�डयाको दािज�िलङको दलुान 
रोडमा काठ काट्ने काम गरी बसेको िथए ँ। मतृकलाई 
मैले मान� मराउने काम गरकेो होइन । म वारदातमा 
नभएको ह�दँा मैले अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
पाउनपुन� होइन भनी िनवेदनसाथ हािजर भएका 
�ितवादी मोहनकुमार �े�ले अदालतसम� गरकेो 
बयान ।

जाहेरवाला िनरकुमार �े�ले जाहेरी 
दखा��तको �यहोरा र सिहछाप मेरो हो भनी 
व�तिु�थित मचु�ुकाका धनच�� राई र कृ�ण िकशोर 
राईले �ितवादीह�ले हानेको बेला म घटना�थलमा 
िथइन भनी पूण�कुमार �े�ले मतृकलाई शैले��ले 
खकुुरीले हानेको हो भनी घाइते उपे�� �े�, िवनोद 
�े�, िव�णकुुमार �े�ले �ितवादीह�ले महे�� 
�े�लाई कुटी मारकेो हो भनी अका� घाइते काजीदास 
�े�ले शैले��ले पिहला मलाई खकुुरीले हानेका ह�न् । 
�यसपिछ म बेहोस भएछु भनी र बिुझएका च��कुमारी 
�े�, मदनबहादरु �े� र न�दकुमार �े�ले शैले��ले 
खकुुरी लाठीसमेतले �हार गरी मारकेा ह�न भनी गरकेो 
बकप� िमिसल संल�न रहेछ ।

�ितवादीम�येका शैले�� �े�ले 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं.को कसरु गरकेो 
ठहछ�  । िनजलाई �यानस�ब�धीको महलको १३ 
नं. को दहेाय १ अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� िनरकुमारी �े� र न�दकुमारी 
�े�लाई मतस�लाहमा सहमत दिेखदँा 
�यानस�ब�धीको महलको १७ नं. को देहाय ३ 
बमोिजम जनही ६(छ) मिहनाका दरले कैद ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� न�दकुमार �े�, मोहनकुमार �े� 
र िड�लीराम �े�उपर लागेको अिभयोग पिु� ह�ने ठोस 

�माण पेस ह�न नसकेको ह�दँा िनज �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउने ठहछ�  भ�ने �यहोराको िमित २०६६/०५/२५ 
गतेको खोटाङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला ।

पानीको पाइप भािँचएको कुरालाई िलएर 
उपे�� �े�, िनरकुमार �े�, महे�� �े�, काजीदास 
�े�समेतका �यि�ह� आई मलाई तथानाम गाली 
गलौज गदा� आज राित भयो भोिल छलफल गर�, 
मेरो ग�ती देिखए िबगो भर�ला भनी मैले भ�दा 
िनजह�ले मलाई लाठीले टाउको समेतमा �हार गदा� 
म �वाभािवक�पमा उ�ेिजत भई आ�ोशमा आई 
�यान जोगाउन आफूसगँ भएको खकुुरी �हार गदा� 
महे�� �े�को म�ृय ु भएको कुरा �माणह�बाट पिु� 
भएको तथा मतृक महे�� �े�लाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी नरहेको र पूव� मनसाय पिन नरहेको अव�था 
िव�मान ह�दँा ह�दँै �यानस�ब�धीको महलको ७ नं. 
र १४ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ 
मा भएको कानूनी �यव�थासमेतलाई नजरअ�दाज 
गरी �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सजाय गरकेो स�ु फैसला िमलेको नह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी शैले�� �े�ले 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा िदएको पनुरावेदन-
प� ।

�ितवादी शेले�� �े�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३ नं. को देहाय दफा १ बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो खोटाङ िज�ला 
अदालतको िमित २०६६/०५/२५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेतको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७/०३/२३ को 
फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको च.नं. 
९५१७ िमित २०६८/०२/१६ को प�बाट पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७/०३/२३ को 
फैसला जाचँको लािग स�ु र रकेड� िमिसल �ा� भई 
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��ततु म�ुा साधक दायरीमा दता� भएको रहेछ ।
उ� फैसलामा िच� बझेुन । मतृकलाई 

मानु�पन� िकिसमको मेरो पूव� �रसइवी केही िथएन । 
िवप�ीह�ले मेरो �यानै िलने िकिसमले सामूिहक�पमा 
आ�मण गरकेो र भा�न उ�कन पाउने अव�थासमेत 
नह�दँा आ�मर�ाको लािग मैले �ितर�ा�मक आ�मण 
गदा� उ� दःुखद घटना ह�न पगेुको अव�थालाई 
�यायकता�ले िववेक नपरु ्याई केबल प�रणामलाई 
मा� िवचार गरी फैसला ग�रयो । मैले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम�समेत बयान गदा�  सािबती 
रही सहयोग गरकेोमा मलाई सकारा�मक �ि�ले हेरी 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�यूनतमभ�दा �यूनतम सजाय गनु�पन� हो । तसथ� 
स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २५ र ५४, मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८४(क) नं., �यानस�ब�धीको महलको 
१, ७, १३(३), १४ नं. तथा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल, 
�ूिटपूण� र अ�यायपूण� भएकोले उ�टी गरी पूण� �याय 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी शैले�� �े�को 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��तुत म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
गणेशबहादरु ग�ुङले परुावेदकले मान� नै मनसाय 
िलई मतृकलाई कुटिपट गरकेो नभई मतृकसमेतका 
घटना�थलमा गएका �यि�ह�ले सामूिहक�पमा 
आ�मण गरकेो आवेशमा �ितर�ा�मक आ�मण गदा� 
उ� वारदात भएको देिखएको छ । िनजले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम�समेत ��ततु वारदातको 
स�पूण� घटना�मलाई उ�लेख गरी मतृकलाई कुटिपट 
गनु�पना�को त�कालको अव�था प�रि�थितलाई दशा�इ 
सािबती बयान िदई �याियक �ि�यामा सहयोग 

परु ्याएको अव�था छ । तसथ� उि�लिखत त�य 
�माणबाट िनजलाई �यानस�ब�धीको १३(१) नं. 
बमोिजम सजाय गन� ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी िनजलाई �यूनतम 
सजाय ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा िमित २०६५/०८/२० गते 
अिभय�ुह�को घरपछािड रहेको धाराबाट 
आ�नो घरतफ�  पानी �याउन लगाइराखेको पाइप 
अिभय�ुह�कै घर प�रवारका सद�यह�ले काटी पानी 
ब�द ग�रिदएको िवषयमा पीिडत र अिभय�ुह�बीच 
भएको वादिववादमा अिभय�ुह� म�येका शैले�� �े�ले 
खकुुरी र काठको बटम, अिभय�ु िनरकुमारी �े�ले 
फलामे धा�रलो हितयार खमु�, अिभय�ु न�दकुमारी 
�े�ले लाठी र अ�य फरार अिभय�ुह� न�दकुमार 
�े�, िड�लीराम �े� र मोहनकुमार �े�म�ये कसैले 
लाठी कसैले छुरी िलई घटना�थलमा सामूिहक�पमा 
ह�ल बाधँी आई खकुुरी, खमु�, छुरी, काठको बटम, 
लाठी र दाउराले सामूिहक�पमा साङ्घाितक�पले 
आ�मण गदा� महे�� �े�को म�ृय ुभएकोले उि�लिखत 
वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. र १३ नं. बमोिजमको अपराध देिखन आएकोले 
िनजह�लाई सोही महलको १३ नं. को देहाय दफा 
१ बमोिजम सजाय ह�न माग दाबी िलई अिभयोग-प� 
पेस भएकोमा �ितवादी शैले�� �े�ले खकुुरीसमेतले 
�हार गरकेो चोटको कारण मतृक महे��को म�ृय ु
भएको पिु� भएकोले िनज शैले�� �े�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को देहाय दफा १ 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने, वारदात �थलमा 
मौजदुा रही मतस�लाहमा सहमत दिेखदँा �ितवादीह� 
िनरकुमारी �े� र न�दकुमारी �े�लाई सोही महलको 
१७ नं. को देहाय दफा ३ बमोिजम जनही ६(छ) मिहना 
कैद ह�ने र �ितवादीह� न�दकुमार �े�, िड�लीराम 
�े� र मोहनकुमार �े�को कसरु अपराध पिु� ह�न 
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नसकेकोले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 
स�ु खोटाङ िज�ला अदालतबाट फैसला भएको  
रहेछ ।

उ� फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा 
�ितवादीह� िनरकुमारी �े� र न�दकुमारी �े�को 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन नपरी अि�तम भई 
बसेको देिख�छ । �ितवादीम�येका शैले�� �े�को 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा स�ु 
अदालतको फैसलालाई नै सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट फैसला भएको दिेख�छ । 
पनुरावेदन अदालतको सो फैसला साधक जाचँको 
लािग यस अदालतमा साधक दायरीमा दता� भएपिछ 
�ितवादी शैले�� �े�को पनुरावेदन पन� आएकोले 
पनुरावेदनको रोहबाट हेरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला िमलेको छ, छैन? पनुरावेदक/
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन? 
भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� , पनुरावेदक �ितवादी 
शैले�� �े�ले मतृक महे�� �े�लाई आ�नो साथमा 
रहेको खकुुरी तथा काठको बटमले कुटिपट गदा� 
म�ृय ु भएको हो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत रही 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम�समेत बयान 
गरकेो र िमिसल संल�न लास जाचँ मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट िनजको बयान समिथ�त 
रहेको देिखदँा मतृक महे��को म�ृय ुियनै �ितवादीको 
कत��यबाट भएको त�यमा िववाद रहेन ।

यी पनुरावेदक / �ितवादीले आ�नो 
कत��यबाटै मतृकको म�ृय ु भएको त�यलाई �वीकार 
गरतेापिन मतृकलाई मानु�पन� पूव� �रसइवी नभएको, 
आ�मर�ाको लािग मतृकलाई �हार गदा� मतृकको �यान 
गएको, आवेशमा आई वारदात भएको,  अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम�समेत कसरुमा सािबत रही 
सहयोग परु ्याएकोलगायतका वारदात ह�दँाको अव�था 
प�रि�थितलाई म�यनजर गरी मलाई सकारा�मक 

�ि�ले हेरी �यूनतमभ�दा �यूनतम सजाय ह�नपुन� हो 
भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखदँा ��ततु म�ुामा 
िन�न ��मा केि��त रही िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

(क) ��ततु वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ७ नं.मा उ�लेख भएको कानूनी 
�यव�थािभ� पछ� , पद�न ?

(ख) �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
बमोिजमको आवेश�े�रत ह�या हो वा 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को देहाए 
दफा १ बमोिजमको अव�था हो ?

(ग) वारदात ह�दँाको अव�था र प�रि�थितलाई 
�ि�गत गदा� �ितवादीलाई कित सजाय ह�न ु
पन� हो ?

२. �थम �� स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ७ नं. को देहाय दफा १ 
मा “कसैले हातहितयार िलई वा निलई आ�नो �यान 
िलनेस�मको जोरजुलुम गन� लागेकोमा �य�तालाई 
प�ाउ गन� वा गुहार म�त मा�न नसिकने वा मागे पिन 
बखतमा म�त पु�न नस�ने वा �य�ताको प�जाबाट 
भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउनसमेत फुस�द नपाउने 
अव�थामा आफूले केही नगर ेआ�नो �यान रहँदैन भ�ने 
पूरा िव�ास भई �यान बचाउनको खाितर उसै मौकामा 
केही गदा� सो जुलुमीको �यान मरकेो अव�थामा 
�यानमाराको वात नला�ने” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । मतृक महे�� �े�, िनरकुमार �े�, 
उपे�� �े�, काजीदास �े�, िव�णकुुमारी �े�समेतका 
मािनसह� मेरो घर निजकैको पानीको धारामा आई 
हा�ो धारामा लगेको पाइप िकन काटेको भ�दै मेरो नाम 
िलदै ँतथानाम गाली गलौज गरकेाले खादै ँगरकेो खाना 
छाडेर बािहर िन�क� स�झाउदँा उपे�� �े� र महे�� 
�े�ले ममािथ लाठीले �हार गरकेाले मपिन उ�ेिजत 
भएर मेरो क�मरमा िभ�रराखेको खकुुरी िनकालेर 
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महे�� �े�उपर �हार गदा� िनजले खकुुरी छ�न 
खो�दा दािहने हातको बढुी, चोर र माझी औठंासमेत 
कािटएको र आगँनमा रहेको काठको बटम दाउरो िटपेर 
अ�धाध�ुध महे�� �े�को टाउकोमा �हार गरकेो, िनज 
महे�� ढलेपिछ अ�धाध�ुध खकुुरी र बटम काठले �हार 
गदा� अ�य को कसलाई ला�यो यिकन भएन भनी यी 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गरकेो 
र अदालतमा समेत सोही िमलानको बयान गरकेो 
देिख�छ । िमिसल संल�न ��ततु वारदातमा घाइते 
भएका �यि�ह�को मौकाको कागज र अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट पिन धाराको पानीको पाइप 
काटेको िवषयमा िववाद भई ��ततु वारदात घिटत 
भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । 

३. कुनै पिन ह�या आ�मर�ाको 
िस�ा�तअ�तग�तको ह�नको लािग सो ह�यामा �यूनतम 
शि�को �योग भए नभएको, त�काल जोिखमको 
अव�थाको िव�मानता रहे नहेको, आ�मणकारीले 
जोिखमी हितयारको �योग गर े नगरकेो अव�थालाई 
हेनु�पन� ह��छ । ��ततु वारदातमा घटना�थलमा गएका 
मतृकलगायतका पीिडत प�ले हातहितयारसिहत 
गएको भ�ने किह ँकतैबाट दिेखएको छैन । घटना यी 
�ितवादीको घर निजकै घिटत भएको र घटना�थल 
वरपर घरह� रहेको कारणबाट घटना�थलमा हो-
ह�ला भएप�ात् धेर ैमािनसह� ज�मा भएको दिेखएको 
ह�दँा यी �ितवादीले गहुार मा�ने वा मा�न पाउने 
अव�थाको िव�मानता देिखएको छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�था अनसुार आ�मर�ाको सिुवधा पाउन 
जोरजलुमु गन� लागेकोमा गहुार म�त मा�न नसिकने वा 
मागे पिन वारदातमा प�ुन नसिकने वा �य�तो प�जाबाट 
भागी उ�क� �यान बचाउन फुस�द नपाउने अव�थाको 
िव�मानता ह�नपुद�छ । कुटिपटकै कारणबाट मा� 
मतृक महे��को म�ृय ुभएको नदेिखई जोिखमी हितयार 
खकुुरी र बटम काठसमेतले टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा र �यसपिछ पिन पटक-पटक मतृकउपर 

�हार भएको भ�ने यी �ितवादी �वयम् को बयान 
तथा मतृकको लास जाचँ मचु�ुका एव ं शव परी�ण 
�ितवेदनबाट देिख�छ । सो घटनामा घाइते िव�णमुाया 
�े�, िवनोद �े�, काजीदास �े�, िनरकुमार �े�, 
उपे�� �े�को घाउजाचँ केस फारमबाट सो कुरालाई 
पिु� गरकेो छ । 

४. तसथ�, मतृकलगायतका अ�य पीिडत 
प�ले हितयार िलई यी �ितवादीलाई �यानै िलने 
मनसायले आ�मण गन� आएको नदिेखएको, यी 
�ितवादीले गहुार मा�न र पाउन स�ने पया�� अवसर 
रहेको र खकुुरी र बटम काठले हितयारिवहीन 
मतृकमािथ अ�धाध�ुध �हार गरी मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखएको यस �कारको वारदातलाई आ�मर�ाको 
िस�ा�त एवम् �चिलत कानूनले �वीकार गरकेो 
िस�ा�तले यी �ितवादीलाई सहयोग गन� स�ने देिखन 
आएन । 

५. दो�ो �� स�ब�धमा िवचार गदा� 
पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु भएको िजिकर िलई 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिख�छ । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. मा “�यान 
माना�को मनसाय रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको इवी 
पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा बाहेक 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािदले हा�दा 
सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश वष� 
कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । यी 
�ितवादीले िवना हितयारधारी मतृकलगायतका अ�य 
घाइते पीिडतलाई खकुुरी ज�तो धा�रलो जोिखमी 
हितयारले टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गलगायत 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरकेो त�यमा िववाद 
देिखदँनै । कत��य �यान म�ुामा आपरािधक काय� र 
मनसायको िव�मानता ज�री ह��छ । �ितवादीको 
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�हार गरकेो चोटबाट मतृक महे��को म�ृय ु भएकोले 
�ितवादीबाट ��य��पमा आपरािधक काय� भएको 
�प� छ । �ितवादीले पूव� योजना र तयारीका साथ 
��ततु वारदात घिटत गराएको नदेिखए तापिन एउटा 
साधारण समझ र िमजासको मािनसले खकुुरी ज�तो 
जोिखमी हितयारले जथाभावी �हार गदा� मािनस 
मन� स�छ भ�ने कुरा सहजै ब�ुन सिकने िवषय 
हो । तसथ�, �ितवादीले मतृकउपर धा�रलो जोिखमी 
हितयारले टाउको ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा �हार 
गरकेो काय�ले मनसाय त�वलाई समेत अ��य��पमा 
�कट गरकेो मा�नपुन� ह��छ । अतः जोिखमी धा�रलो 
हितयारले टाउको ज�तो सवंेदनशील भागमा �हार 
गरी मतृकको म�ृय ु भएको देिखएको ��ततु वारदात 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. ले प�रभािषत गरकेो 
आवेश�े�रत ह�या अ�तग�त पन� देिखएन । ��ततु 
वारदातको �कृित हेदा�  यी �ितवादीले धा�रलो हितयार 
खकुुरी र बटम काठसमेतले मतृकको संवेदनशील भाग 
टाउको समेतमा �हार गरी महे�� �े�को म�ृय ुभएको 
देिखएको छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३ नं. 
को देहाए दफा १ मा “धार भएको वा नभएको जोिखमी 
हितयार गै�ले हानी रोपी घोची �यान मारमेा जित जना 
भई हितयार छाडेको छ उित जना �यानमारा ठहछ� न् । 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो र यी �ितवादीको उि�लिखत काय� 
सोही कानूनी �यव�था अ�तग�तको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको फैसला मनािसब देिखयो । 

६. अब सजायको हकमा िवचार गदा� 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ नं. को देहाए दफा १ बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै दिेखएपिन अपराधीलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
अपराधीबाट समाजको सरु�ा गनु� , भिव�यमा �यस 
�कारका अपराध गन� उ�मखु �यि�लाई हतो�सािहत 
गराउन,ु आफूले गरकेो अपराधको �ायि�त गराई 

िनजलाई सधुार गरी भोिल कानूनपरायण नाग�रक 
बनाई समाजमा पनु�था�िपत गनु�  र पीिडत प�लाई 
सा��वना िदलाउन ु हो । �यसैले अपराधको �कृित, 
वारदात ह�दँाको अव�था र प�रि�थित पीिडत प�ले 
वारदातमा खेलेको भूिमका, पीडक अथा�त् कसरुदारले 
अपराध घटेपिछ खेलेको भूिमका र घटना�ित आफूले 
गरकेो �ायि�तसमेतलाई �ि�गत गरी अपराध र 
सजायमा स�तलुन ह�ने गरी सजाय िदइन ुर ह�नपुद�छ 
भ�ने उ�े�यले िवधाियकाले मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. मा “ऐनले सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएका म�ुामा सािबत 
ठहर े पिन इ�साफ गन� हािकमका िच�ले भिवत�य 
हो िक भ�न ह�नेस�मको शंकाले वा अपराध गदा�को 
अव�था िवचार गदा� कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको 
सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय ह�नपुन� िच�ले 
देखेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहर ्याई आ�ना िच�ले 
देखेको कारणसिहतको खलुासा राय पिन साधक 
तोकमा लेखी जाहेर गनु�ह��छ । अि�तम िनण�य िदनेले 
पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने सजायमा घटाई तो�न 
ह��छ”  भ�ने कानूनी �यव�था गरेको पाइ�छ । 

७. ��ततु म�ुामा पिन �ितवादीले आपरािधक 
मनसाय राखी पूव� तयारीका साथ योजनाब� ढङ्गले 
वारदात घटाएको देिखदँैन । आ�नो धारामा जाने 
पानीको पाइप कािटएको ज�तो सामा�य िवषयमा 
मतृकलगायतका �यि�ह� यी �ितवादीको घर 
निजक आएर िविभ�न गाली गलौज गद� मतृकसमेतले 
यी �ितवादीउपर लाठी �हार गरकेो र सोही �ममा 
�ितकार�व�प िनजले आ�नो साथमा िभरकेो 
खकुुरी र काठले मतृकलाई �हार गरकेो देिख�छ । 
अथा�त् ��ततु वारदात घिटत गराउन अ�सर गराउने 
त�व मतृकलगायतका �यि�ह� रहेको देिख�छ । 
यी �ितवादीले वारदातको स�पूण� घटना�मलाई 
िसलिसलेवार�पमा उ�लेख गरी आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही �याियक �ि�यामा सहयोग परु ्याएको 
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त�यलाई पिन नजरअ�दाज गन� िम�दैन । �यसकारण 
उि�लिखत अव�था प�रि�थितलाई म�यनजर गरी 
हेदा� पनुरावेदक �ितवादीले गरकेो कसरुको मा�ा र 
िनजलाई िदइने सजायको बीचमा स�तुलन कायम गदा� 
िनजलाई ऐनबमोिजमको सजाय गदा�  चक� पन� दिेखन 
आएको छ ।  

८. वारदात �थल �ितवादीको घर निजक 
भएको पानीको धारा निजकै भएकोले सो पानीको पाइप 
काटेको ज�तो सामा�य कुरामा दवुै प�बीच भनाभन 
भई उ�प�न प�रि�थितज�य घटनाको प�रणाम�व�प 
भएको कुटिपटको कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
देिख�छ भने �ितवादी आरोिपत कसरुमा अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� सािबत रहेको वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थितलाई हेदा� हदसै�मको 
सजाय गदा� चक� पन� भई �यायोिचतसमेत नह�ने ह�दँा 
�हार गरकेो हितयारको �कृितलाई समेत िवचार 
गदा� पनुरावेदक �ितवादी शैले�� �े�लाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कैद वष� १५ (प��) ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु म�ुाको साधकको लगत क�ा गरी 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
 �ितवादी शैले�� �े�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको
 महलको १३ नं. को देहाय दफा १ बमोिजमको कसरु
 गरकेो ठहरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५
 (प��) वष� कैद ह�ने भएकोले स�ु खोटाङ िज�ला
 अदालतको िमित २०६६/०५/२५ को फैसलाको
 तपिसल ख�डको देहाय १ बमोिजमको कैद र
 सव��वको लगत कायम नरहने भएकोले सोको लगत
 क�ा गरी िनज थनुामा रहेको िमित २०६५/०८/२२
 देिख १५ वष�को कैद सजायको मा� लगत ठेक� कैदी
 पजु� िदई कैद सजाय असलु गनू� भनी स�ु खोटाङ
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------------१

 यो फैसलाको जानकारी कैदमा रहेका �ितवादीलाई
पठाइिदनू --------------------------------------------२

 ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल
िनयमानसुार बझुाइिदनू ------------------------------३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल

 इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७३।४।२७

०७१-CR-०२९४

म�ुाः कत��य �यान

पनुरावेदक �ितवादी : दाङ िज�ला, बाघमार े
गा.िव.स.वडा नं.१ घर भई हाल कारागार 
काया�लय घोराही, दाङमा थुनामा रहेको 
गोवध�न साक�

िव�� 
��यथ� वादी : लेखत साक�को जाहेरीले नेपाल सरकार

�नण�य नं. ९७४८

&
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 § दाउरा ज�तो कडा व�तुले टाउको ज�तो 
सवेंदनशील अङ्गमा �हार गदा� मृ�यु ह�न 
स�छ भ�ने कुरा जो सुकै सामा�य सझुबुझ 
भएको मािनसको जानकारीमा रहने नै 
देिख�छ । �ितवादी पिन �य�तो जानकारी 
रा�न नस�न े तथा सोको पूवा�नुमान गन� 
नस�ने अव�थामा रह े भएको िथए भनी 
भ�न सिकने देिखँदैन । यी �ितवादीमा 
मतृकलाई मान�स�मको पूव� �रसइवी 
रही सो अनसुारको तयारी तथा योजना 
बनाएको नदेिखए पिन य�तो प�रणामको 
पूव� जानकारी रहन स�ने �श�त 
अव�था रहकेो ि�थितमा गरकेो काय�लाई 
मनसाय नभएको मा�न सिकँदैन । य�तो 
प�रणामको पूव� जानकारी भएको �मािणत 
ह�ने अव�थाले नै त�काल मा� भए पिन यी 
�ितवादीमा मान�स�मको मनसाय त�वको 
िसज�ना भएको �वतः �मािणत ह�न जाने ।

(�करण नं. ५)
 § वारदात सांयोिगक�पमा वा होस पुर् याई 

कुनै अ� काय� गदा� अक�मात ला�न गई 
भएको भए के काम सावधानीपूव�क गदा� 
कसरी अक�लाई ला�न गएको हो भ�न े
�प� देिखनुपन� ह��छ । �य�तो कुनै अव�था 
नदेिखई मतृकलाई �रसको आवेशमा 
टाउकैमा दुई चोटी िहका�एको देिखएबाट 
भिवत�य �यानको कसरु मा�न सिकँदैन । 
�य�तै कुनै पिन कसरुज�य काय� �मािणत 
ह�न सो काय�को उ�े�य के रहकेो िथयो 
भ�दा पिन कुनै काय�को प�रणाम के भयो 
अथा�त् काय�बाट कसुरज�य काय� ह�न गयो 
वा गएन भ�ने मह�वपूण� ह�न जाने ।

(�करण नं. ६)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
िव��काश भ�डारी

��यथ� वादीको तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:
 माननीय �यायाधीश �ी िव�मङ्गल आ�ेय

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.का.म.ुम�ुय �या. डा.आन�दमोहन भ�राई 
 माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राई

फैसला
�या. देवे�� गोपाल ��े : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको त�य र ठहर यस�कार छः-

दाङ िज�ला, तलुसीपरु नगरपािलका वडा 
नं.५ ि�थत रा�ी अ�चल अ�पतालको क�पाउ�डमा 
रहेको दि�ण मोहडा भएको एक तले िटनको छाना 
भएको २ कोठाको पो�टमाट�म गहृमा रहेको ��ेचरमािथ 
उ�र ख�ुा, दि�ण टाउको गरी मतृक शोभाखर 
नेपाली (साक�) को मतृ लास रहेको र लासको 
टाउको िनधारमािथ धा�रलो हितयारले काटेको घाउ 
रहेको । उ� घाउचोटमा टाकँा लगाएको, पछािड 
भागमा घाउचोट रहेको, मतृकको नाकबाट िफँज 
रगत िनि�कएको, मखुबाट िनलो िफँज िनि�कएको, 
ख�ुा हात ति�कएको अव�थामा रहेको, मतृकको 
शरीरको पछािड भागमा िनलो भएको भ�ने घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७०/०५/२२ गते अ.ं१९:०० 
बजेको समयमा मेरो भाइ वष� ४० को शोभाखर 
भ�ने कण�बहादरु साक�लाई आ�नै सहोदर छोरा 
वष� १८ को गौरव भ�ने गोवध�न साक�ले दाउरोले 
टाउकोमा हानी स�त घाइते बनाई उपचारको �ममा 
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िमित २०७०/०५/२४ गते रा�ी अ�चल अ�पताल 
तलुसीपरु दाङमा म�ृय ु भएकोले कानूनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको जाहेरी दरखा�त ।

दाङ िज�ला बाघमार े गा.िव.स.वडा नं.१ 
ि�थत मतृकको घरको त�लो तलाको दि�णतफ� को 
ढोका निजक मतृकको छोरा गोवध�न नेपालीले दाउराले 
टाउकोमा हानेको भ�ने िमित २०७०/०५/२५ को 
घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

The cause of death is due to intra 
cranial hemorrhage भ�ने िमित २०७०/०५/०५ 
को शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७०/०५/२२ गते अं.१९:०० 
बजेको समयमा मेरो बबुा शोभाखर भ�ने कण�बहादरु 
साक�ले बािहरबाट मादक पदाथ� (र�सी) सेवन गरी 
आमासगँ झगडा ग�ररहेको अव�थामा छुट्याउन जादँा 
बबुा मसगँ झगडा गन� ला�नभुयो । बबुा मसगँ झगडा गन� 
थालेपिछ आमाले छुट्याउन जादँा बबुा पनुः आमासगँ 
झगडा गन� था�नभुयो । यसरी बबुाले पटकपटक झगडा 
गन� ला�दा मैले बबुालाई दईु पटक दाउरोले टाउकोमा 
हानेको ह� ँ। मैले दाउरोले हािनसकेपिछ बबुा आगँनको 
भइुमँा लड्नभुयो । बबुा भइुमँा लिडसकेपिछ आमा र म 
�यहाबँाट भागेका ह� । मैले जानीजानी बबुालाई मान� 
भनी हानेको होइन । बबुा घाइते भई उपचारको �ममा 
िमित २०७०/०५/२४ मा रा�ी अ�चल अ�पताल, 
तलुसीपरु, दाङमा म�ृय ु भएको हो भ�ने �ितवादी 
गोवध�न साक�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

िमित २०७०/०५/२२ गते म मतृककै घरमा 
िथए ँ । मतृक शोभाखर भ�ने कण�बहादरु साक�ले 
मादक पदाथ� सेवन गरी �ीमतीसगँ झगडा िववाद गरी 
�ीमतीलाई कुटिपट गदा� छोरा गौरव भ�ने गोवध�न 
साक� आई छुट्याउन खो�दा उ�टै छोरासगँ झगडा 
गनु�भयो । पनुः बाब ु छोरा झगडा गन� ला�दा �ीमती 
आई छुट्याई छोरा �यहादँेिख भागी �ीमतीसगँ झगडा 

ह�दँा छोराले पछािडबाट दाउराले बाबकुो टाउकोमा 
हानी बबुा भइुमँा लिडसकेपिछ आमा छोरा �यहाबँाट 
भागेका ह�न् । घाइतेलाई उपचारको लािग रा�ी अ�चल 
अ�पताल तलुसीपरु दाङमा �याई उपचारको �ममा 
िमित २०७०/०५/२४ मा म�ृय ु भएको हो भ�ने 
कूलबहादरु दला�मीको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७०/०५/२२ गते मतृक शोभाखर 
भ�ने कण�बहादरु साक� र िनजक� �ीमती िदलकुमारी 
साक�को घरझगडा ह�दँा छोरा गौरव भ�ने गोवध�न 
साक�ले उ� झगडा छुट्याउने �ममा बाबलेु िनज 
गोवध�न साक�सगँ समेत झगडा गदा� िनजले आ�नो 
बाबकुो टाउकोमा दाउराले हानी स�त घाइते बनाई 
आमा छोरा उ� �थानबाट भागी गए र गाउलेँले 
घाइतेलाई उपचारको लािग रा�ी अ�चल अ�पताल 
तलुसीपरु दाङमा �याई उपचारको �ममा िमित 
२०७०/०५/२४ गते म�ृय ु भएको भ�ने क�रब एकै 
िमलानको र�ज ुिव.क., तलुसीराम बढुा, तलुा नेपाली, 
य�बहादरु बढुा, तलुाबहादरु नेपाली र िदलकुमार 
नेपालीसमेतको घटना िववरण कागज ।

�ितवादी गौरव भ�ने गोवध�न साक�ले दाउरा 
खोजी �याई मम��थल टाउकोमा पटकपटक �हार गरी 
सोही घाउचोटका कारण शोभाखर नेपालीको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखन आई �ितवादी गौरव भ�ने गोवध�न 
साक�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं.िवपरीत ऐ.१३(३) नं.को कसरु गरकेोले िनजलाई 
सोही महलको सोही नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� ।

िमित २०७०/०५/२२ गते बेलकुा अ.ं७:३० 
बजेको समयमा हामी आमा छोरालगायत घरका सबै 
प�रवार घरमा बिसरहेको अव�थामा बबुा गाउबँाट र�सी 
खाई आउनभुयो । साझँ खाना खाने समयमा र�सीको 
नसाको जोशमा बबुाले प�केको भात फािलिदनभुयो र 
फे�र मलाई भात ले भनी भ�न था�नभुयो । आमाले 
पनुः भात थालमा िदएपिछ अ� ले भ�दै कराउन 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, वैशाख

112

था�नभुयो । आमाले �यो भात खानहुोस् िद�छु भ�दा 
बबुाले आमालाई गाली गलौज गद� कुटिपट गन� था�न ु
भएपिछ मैले आमा र बबुाको झगडा छुट्याउन ला�दा 
बबुाले म मािथ झ�टी कुटिपट गन� था�नभुयो । आमाले 
मलाई छुट्याई िदएपिछ म भागी अिल पर गए ँ। बबुाले 
आमालाई तेरो पोइलाई भगाइस् भ�द ै कुटिपट गन� 
था�नभुयो । मैले छुट्याउने कोिसस गदा� छुट्याउन 
नसकेपिछ छुट्याउनको लािग बबुालाई निजकै रहेको 
दाउराले १/२ पटक िहका�एको ह� ँ । कहा ँचोट ला�यो 
थाहा भएन । मैले बबुालाई माछु�  भनेर �रसइवी हानेको 
नभई छुट्याउने उ�े�यले हानेको ह� ँ। मैले हानेको उ� 
चोटले लडेपिछ तलुसीपरु रा�ी अ�चल अ�पताल 
�याई उपचार गराउदँा गराउदँ ै २ िदनपिछ िनजको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गोवध�न 
साक�ले स�ु अदालतसम� गरेको बयान ।

उ� िमितमा िनज �ितवादीले बाबलुाई 
मान� उ�े�यले लाठीले हानेको होइन । आमा बबुाको 
झगडा छुट्याउनको लािग हानेको हो । मैले उ� घटना 
आफँैले देखेको होइन, सनेुको ह� ँ । झगडा गरकेो देखी 
�रस उठी िहका�एको पिन ह�न स�छ भनी �ितवादीका 
सा�ी तलुसीराम बढुाले गरकेो बकप� ।

उ� समयमा हामी सबै घरमा िथय�। घटनाका 
स�ब�धमा  मतृक र�सी खाई आई मसगँ झगडा गरी 
कुटिपट गन� ला�दा �ितवादी मेरो छोराले छुट्याउन 
खोजी सानो दाउराले हा�दा घाइते भई उपचारका 
�ममा म�ृय ु भएको हो । िनज ढोकाको चौकसमा 
ठोि�कन गई �यही चोटको कारणले पिन म�ृय ुभएको 
भ�नेसमेत �यहोराको वादी प�का सा�ी िदलकुमारी 
नेपाली (साक�) ले गरकेो बकप� ।

िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
�ितवादी गोवध�न साक�ले �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं.बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको 
देिखदँा िनजलाई ऐ.नं.बमोिजम १० वष� कैदको सजाय 
ह�ने ठहछ�  भ�ने दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतको िमित 

२०७०/११/०८ को फैसला ।
जाहेरवाला ��य�दश� नभएको र िनज घटना 

बार े दईु िदनपिछ अ�ले भनेको सनुी थाहा पाएका 
मािनस ह�न् । मैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा 
अदालतमा समेत बयान गदा� मादक पदाथ� सेवन गरी 
घरमा आएका बाबलेु पटकपटक आमासगँ झगडा 
गन� र आमालाई कुटिपट गन� गरकेो ह�दँा उ� िदन 
पिन कुटिपट गदा� छुट्याउन नसकेपिछ छुट्याउने र 
तसा�उने उ�े�यले सानो लाठीले िहका�एको ह� ँ । मान� 
उ�े�यले हानेको होइन र मेरो बाबसुगँ कुनै �रसइवीसमेत 
िथएन । मैले िहका�एको चोटकै कारणले बाबकुो म�ृय ु
नभई छुट्याउने �ममा ढोकाको संघारमा लडी 
िनधारमा चोट लागी म�ृय ु भएको हो भनी लेखाएको 
छु । मेरो उ� बयान मेरो सा�ीको बकप�बाट पिु� 
भएको छ । मौकामा कागज गन� मािनसह�ले समेत 
बबुाले आमालाई कुटिपट गदा� छुट्याउन नसकेपिछ 
तसा�उनलाई सानो दाउराले िहका�एको हो, मान� 
उ�े�यले िहका�एको होइन भनी कागज ग�रिदएका 
छन् । तसथ� आफूलाई ज�म िदने पालनपोषण गन� 
बाबलुाई बाबकैु िज�ीका कारण संयोगले आफूले गरकेो 
काय�ले मािनस मन� स�ने ज�तो नदेिखएको अव�थामा 
सामा�य लाठी ज�तो दाउराले िहका�ई दघु�टनावश 
भएको म�ृय ुिनता�त �यानस�ब�धीको महलको ५ र ६ 
नं.को कसरु अपराधअ�तग�त पन� भएकाले सो कुरालाई 
बेवा�ता गद� �यानस�ब�धीको महलको १४ नं.बमोिजम 
सजाय गरकेो स�ु फैसला �ूिटपूण� ह�दँा बदर उ�टी गरी 
�यानस�ब�धीको महलको ५ र ६ नं.बमोिजम �यूनतम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, लास 
जाचँ मचु�ुकाबाट टाउकोमा घाउचोट देिखएको, शव 
परी�ण �ितवेदनमा The Cause of Death is 
Due to Intracranial Hemorrhage भ�ने उ�लेख 
भएको, �ितवादीले अनसु�धान र अदालतमा गरकेो 
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बयानमा समेत आफूले हानेको चोटका कारण उपचार 
गराउदँा गराउदैँ म�ृय ु भएको हो भनी सािबती बयान 
गरकेो, मतृकको टाउको ज�तो मम��थलमा कडा 
दाउराले �हार गरकेो, बेहोस भई ढलेपिछ पिन उपचार 
नगरी भारततफ�  गएको र मरकेो खबर पाएपिछ मा� 
आएको समेतका आधार �माणह�बाट �ितवादीले 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम 
कसरु गरकेो पिु� भएकोमा अिभयोग दाबीभ�दा कम 
सजाय गरकेो स�ु फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

�ितवादी गोवध�न साक�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतको िमित २०७०/११/०८ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७१/०३/०३ को फैसला ।

जाहेरवाला घटनाको ��य�दश� 
होइनन् । आमासगँ बार�बार झगडा गरकेो अव�थामा 
मान� मनसायले नभई मैले छुट्याउन नस�दा 
तसा�उनका लािग मा� हानेको ह� ँ । मैले िहका�एको 
चोटले म�ृय ु भएको नभई छुट्याउने �ममा ढोकामा 
लागी म�ृय ु ह�न गएको हो । सो कुरा मौकामा घटना 
िववरण कागज गन�को �यहोराबाट समेत ��ट 
ह��छ । िनज बबुालाई मन� स�मको चोट लागेको छ भ�ने 
थाहा नह�दँा हामी भागेर गएकोमा म�ृय ु भएको खबर 
स�ुदा फक� आएका ह� । �यसैले संयोगवश आफूले 
गरकेो काय�बाट मािनस मन� स�ने ज�तो नदिेखएको 
अव�थामा सानो लाठीले िहका�उदँा दघु�टनावश भएको 
म�ृय ुमलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. र 
६ नं. अ�तग�तको कसरु भएकोले सोहीअनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गोवध�न 

साक�को यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 

पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट िव�ान् 
अिधव�ा िव��काश भ�डारीले मतृकले मान� मनसाय 
निलई झगडा छुट्याउन मा� सानो दाउराले हानेको 
देिखएको अव�थालाई भिवत�य �यान मानी सजाय 
गनु�पन�मा आवेश �े�रत ह�याको कसरुमा सजाय  गन� 
गरी गरकेो फैसला �ूिटपूण� भएकोले बदर ह�नपुद�छ 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । यसरी बहससमेत सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� स�ु फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन? तथा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दैन? भ�ने िनण�यमा प�ुन ��ततु 
वारदात आवेश�े�रत ह�याअ�तग�त पद�छ वा भिवत�य 
ह�याअ�तग�त पद�छ भ�ने िवषयको िन�पण गनु�पन� 
देिखन आयो ।

यसमा �ितवादी गौरव भ�ने गोवध�न साक�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत 
ऐ.१३(३) नं.को कसरु गरकेोले िनजलाई सोही 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी अिभयोग प� दायर 
भएकोमा स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई 
आवेश�े�रत ह�याको कसरुमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद ह�ने ठहरी फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर 
�ितवादीको वारदात भिवत�यवश भएकोले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ५ र ६ नं. अनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी र वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालतबाट स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी 
फैसला भई सो फैसलाउपर �ितवादीको भिवत�य 
�यानमा सजाय ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आई आज इजलाससम� पेस ह�न 
आएको देिखयो ।
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२. िनण�याथ� िवचार गदा�, यसमा यी �ितवादी 
गौरव भ�ने गोवध�न साक�ले आ�नो बबुा शोभाखर 
भ�ने कण�बहादरु साक�को टाउकोमा दाउराले हानी 
स�त घाइते बनाई उपचारको �ममा िनजको म�ृय ु
भएको भनी यी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो 
छ । जाहेरीमा उ�लेख भएअनसुार दाउराले टाउकोमा 
�हार गरकेो कुरा टाउको िनधारमािथ घाउ रही उ� 
घाउचोटमा टाकँा लगाएको, पछािड भागमा घाउचोट 
रहेको, मतृकको नाकबाट िफँज रगत िनि�कएको, 
मखुबाट िनलो िफँज िनि�कएको भ�नेसमेतको 
घटना�थल लासजाचँ �कृित मचु�ुका उ�लेख भएको 
र The cause of death is due to intra cranial 
hemorrhage भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत देिखन आएको छ । मतृक लासमा दिेखएको 
यी ल�णबाट मतृकको म�ृय ु टाउको तथा शरीरका 
अ�य भागमा �हार गरकेोबाट भएको भ�ने पिु� ह�न 
आउछँ । �य�तै यी �ितवादीले अनसु�धानमा र 
अदालतमा बयान गदा� मेरो बबुा शोभाखर भ�ने 
कण�बहादरु साक�ले बािहरबाट र�सी सेवन गरी 
आमासगँ झगडा ग�ररहेको अव�थामा छुट्याउन जादँा 
बबुा मसगँ झगडा गन� ला�नभुयो । आमाले छुट्याउदँा 
पनुः आमासगँ झगडा गन� थालेपिछ मैले बबुालाई दईु 
पटक दाउरोले टाउकोमा हानेको ह� ँ र मैले दाउरोले 
हािनसकेपिछ बबुा आगँनको भइुमँा लड्नभुयो । मैले 
जानीजानी बबुालाई मान� भनी हानेको होइन भनी 
कसरु गरकेो �वीकारी बयान ग�रिदएको पाइ�छ । यी 
�ितवादीले उ�लेख गरकेो �यहोरासगँ िम�ने गरी घटना 
िववरण कागज गन� ��य�दश� कूलबहादरु दला�मी, 
र�ज ु िव.क., तलुछी राम बढुासमेतका �यि�ह�ले 
लेखाइिदएका छन् । सोही �यहोरासगँ िम�ने गरी वादी 
प�को सा�ी वारदातको ��य�दश�समेत रहेक� यी 
�ितवादीको आमा िदलकुमारी नेपाली (साक�) ले र 
�ितवादीका सा�ीले अदालतमा बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ ।

३. यसरी िकटानी जाहेरीको �यहोरा, 
�ितवादीको अनसु�धान र अदालतको बयान, 
मौकामा बिुझएका �यि�ह�को भनाइ, वादी र 
�ितवादीको सा�ीको बकप� �यहोरा, घटना�थल 
तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकाको �यहोरा, शव 
परी�ण �ितवेदनलगायतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट यी मतृकले र�सी सेवन गरी घरमा 
आई आ�नो �ीमतीसगँ झगडा गदा� मतृकको छोरा 
�ितवादी गोवध�न साक�ले झगडा छुट्याउन लागेकोमा 
मतृकले उ�टै यी �ितवादीसगँ झगडा गदा�  िनजको 
आमाले छुट्याएको र सो छुट्याएकोमा मतृकले पनुः 
�ितवादीको आमासगँ झगडा गन� लागेको देखी यी 
�ितवादीले �रसको आवेशमा मतृकको टाउकोमा 
दाउराले हा�दा मतृक लडी सोही चोटको कारण 
मतृकको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको त�य �थािपत 
ह�न आएको छ । यस त�यको स�ब�धमा िमिसल सलं�न 
उपयु�� कागज �माणह�को �यहोरा एक आपसमा 
समिथ�त भई िनिव�वादसमेत रहन गएको पाइ�छ ।

४. उपयु��ानसुारको त�य रही वारदात ह�न 
गएको स�दभ�मा वारदात ह�दँाको प�रि�थित, कारण, 
स�दभ�, �ितवादीमा िनहीत आपरािधक मानिसकताको 
मा�ा तथा आपरािधक काय� स�प�न गदा�को सम� 
ि�थितउपर समेत िव�ेषण गरी हा�ो कानूनी 
�यव�थाको आधारमा ��ततु वारदात भिवत�य 
हो वा आवेश�े�रत हो भनी िन�कष�मा प�ुनपुन� ह�न 
आयो । यसउपर िवचार गदा� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. मा “�यान िलने 
इवीलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो 
कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो नदिेखएको कुनै 
काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� 
गएको भिवत�य ठहछ� ।” भ�ने �यव�था र ऐ.को ६ नं. 
मा िविभ�न �कारले ह�ने भिवत�य �यानमा ह�ने सजाय 
स�ब�धको �यव�था छ । यस कानूनी �यव�था अनसुार 
भिवत�य �यानस�ब�धी कसरु ह�न म�ुयतः �यान मान� 
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कुनै इवीलाग वा मनसाय नभएको ह�नपुन�, आफूले 
गरकेो कामबाट मािनस मला� भ�ने ज�तो नदिेखएको 
वा प�रमाणको पूव� �ान वा इ�छा नभएको ह�नपुन�, 
य�तो �यान मन� स�छ भ�ने पूव� �ान तथा इ�छासमेत 
नभएको अव�थामा कुनै काम सावधानीपूव�क गदा� 
अ�लाई ला�न गई अ��यािसत�पमा मािनस मन� 
गएको देिखएको अव�थामा मा� भिवत�य �यान ह�न 
जा�छ ।

५. उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
भिवत�य �यान ह�न आव�यक पन� उपयु�� अव�थाको 
अ�तिन�िहतता ��ततु वारदातमा छ छैन भनी हेदा� 
मतृकले र�सी खाई घरमा �ीमती िदलकुमारी 
नेपालीलाई कुटिपट गदा� यी �ितवादीले छुट्याएको 
अव�थामा उ�टै �ितवादीसगँ झगडा गरकेो र फे�र 
पिन िनज मतृकले िदलकुमा�रसगँ झगडा गरकेो 
देिख�छ । यसरी आ�नो आमा समेतसगँ पनुः िवना 
कारण झगडा गदा� �ितवादी गोवध�न साक�ले दाउराले 
टाउकोमा हानी मतृकलाई लडाएको पाइएको छ । 
दाउरा ज�तो कडा व�तलेु टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा �हार गदा�  म�ृय ुह�न स�छ भ�ने कुरा जो सकैु 
सामा�य सझुबझु भएको मािनसको जानकारीमा रहने नै 
देिख�छ । �ितवादी पिन �य�तो जानकारी रा�न 
नस�ने तथा सोको पूवा�नमुान गन� नस�ने अव�थामा 
रहे भएको िथए भनी भ�न सिकने देिखदैँन । यी 
�ितवादीमा मतृकलाई मान�स�मको पूव� �रसइवी रही 
सो अनसुारको तयारी तथा योजना बनाएको नदेिखए 
पिन य�तो प�रणामको पूव� जानकारी रहन स�ने 
�श�त अव�था रहेको ि�थितमा गरकेो काय�लाई 
मनसाय नभएको मा�न सिकँदैन । य�तो प�रणामको पूव� 
जानकारी भएको �मािणत ह�ने अव�थाले नै त�काल 
मा� भए पिन यी �ितवादीमा मान�स�मको मनसाय 
त�वको िसज�ना भएको �वतः �मािणत ह�न जाने 
ह��छ । िवना कारण घरमा झगडा गनु�ले �ितवादीमा यी 
मतृकउपर �रस तथा आ�ोश उठेको पिन सहजै दिेखन 

जा�छ । टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गमा दाउरा 
ज�तो कडा व�तलेु एक पटकभ�दा बढी िहका�एको 
देिखएकोबाट �ितवादीले कुनै काय� सावधानीपूव�क 
गदा� अ��यािसत�पमा ला�न गएको भनेर पिन मा�न 
सिकने देिखदैँन । यसरी वारदातको स�दभ�, प�रि�थित 
तथा आपरािधक काय� गदा�को सम� ि�थित हेदा� यी 
�ितवादीबाट भएको काय�लाई भिवत�य �यानको 
कोटीमा रा�न िम�ने देिखएन ।

६. �ितवादीले आफूमा मान� मनसाय नभई 
केबल झगडा भइरहेकोमा तसा�ई झगडा छुट्याउन मा� 
दाउराले �हार गरकेो भनी पनुरावेदन िजिकर िलए पिन 
मािथ िववेचना गर ेअन�ुप यी �ितवादीमा मान�स�मको 
मनसाय तथा मतृक�ित �रस मतृककै ि�याको 
कारण र त�काल भए पिन िसज�ना भएको नै देिखन 
आउछँ । यिद �य�तो मनसाय िसज�ना नभएको भए 
िनजले टाउकोमा ताक� दाउरा ज�तो कडा व�तलेु एक 
पटकभ�दा बढी �हार गन� नै िथएनन् । तसा�ई झगडा 
छुट्याउनलाई मा� अ�य उपाय पिन अपनाउन सिकने 
ह���यो । वारदात सांयोिगक�पमा वा होस परु ्याई कुनै 
अ� काय� गदा� अक�मात ला�न गई भएको भए के काम 
सावधानीपूव�क गदा� कसरी अक�लाई ला�न गएको 
हो भ�ने �प� देिखनपुन� ह��छ । �य�तो कुनै अव�था 
नदिेखई मतृकलाई �रसको आवेशमा टाउकैमा दईु 
चोटी िहका�एको देिखएबाट भिवत�य �यानको कसरु 
मा�न सिकँदनै । �य�तै कुनै पिन कसरुज�य काय� 
�मािणत ह�न सो काय�को उ�े�य के रहेको िथयो भ�दा 
पिन कुनै काय�को प�रणाम के भयो अथा�त् काय�बाट 
कसरुज�य काय� ह�न गयो वा गएन भ�ने मह�वपूण� ह�न 
जा�छ । �यसैले प�रणामको पूव� जानकारी रहेको �प� 
देिखएको ��ततु अव�थामा मतृकलाई मान� मनसाय 
नभई केबल तसा�उन �हार गरकेोले भिवत�य �यानको 
कसरु मा� कायम ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन ।

७. यसरी वारदात भिवत�य �यानको वारदात 
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नदेिखएप�ात् वारदातलाई आवेश�े�रत ह�याको कसरु 
कायम गरकेो स�ु तथा पनुरावेदनको फैसला िमलेको 
छ, छैन भनी हेनु�पन� देिखयो । आवेश�े�रत ह�याको 
स�ब�धमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. मा "�यान माना�को मनसाय रहेनछ, �यान 
िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखम हितयारले हानेको वा िवष 
खवुाएकोबाहेक साधारण लाठा ढुङ्गा लात म�ुका 
आिदले हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� �यान 
मरमेा १० (दश) वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ ।" ��ततु कानूनी �यव�था हेदा� आवेश�े�रत 
ह�या ह�न मानु�पन� पूव� �रसइवी तथा मनसाय दिेखन ु
नपन�, मान� योजना बनाएको पिन देिखन ुनपन�, लकु� 
चोरी हानेको पिन नदिेखनपुन� र मौकामा केही कारणले 
�रस उठी सो �रस िनय��ण गन� नसक� साधारण लाठा, 
ढुङ्गा, लात म�ुकाले मा� हानेको दिेखनपुन� ह��छ । 
��ततु वारदातका स�दभ�मा हेदा� पिन यी �ितवादीमा 
मतृकलाई मान�स�मको �रसइवी रहेको र मान� पूव� 
योजना बनाई आएको िमिसलबाट देिखदँैन । �य�तै 
मतृकलाई लकु� चोरी र कुनै सांघाितक हितयारले नै 
हानेको पिन देिखएको छैन । मतृक र�सी खाई घरमा 
आई भातसमेत �यािँकिदई िवना कारण आ�नो 
आमासगँ र आफूसगँसमेत झगडा गरेको दिेखएको 
अव�थामा यी �ितवादी मतृक�ित �रस तथा आवेशमा 
आएको देिख�छ । सोही आवेश तथा �रसको कारण 
यी �ितवादीले निजक फेला परकेो दाउराले आ�म 
िनय��णसमेत गमुाई यी मतृकलाई कुनै सोच िवचार 
नै नगरी दईु चोटी िहका�एको दिेखन आएको छ । यसरी 
िहका�एको चोटको कारणबाट �ितवादीको म�ृय ुभएको 
देिखएकोलाई उपयु�� कानूनी �यव�थाको आधारमा 
आवेश�े�रत ह�याकै कसरु भएको मािन�छ । �यसैले 
आवेश�े�रत ह�या ठहर ्याई १० वष� कैद सजाय गन� 
गरी भएको फैसला िमलेकै देिखन आएको छ ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी गौरव भ�ने गोवध�न साक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अनसुार 
आवेश�े�रत ह�याको कसरुमा ऐ.नं. अनसुार १०(दश) 
वष� कैद ह�ने ठहर ्याई स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०/११/०८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तुलसीपरुबाट 
िमित २०७१/०३/०३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको  पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत:- यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपक कुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

आदेश िमित : २०७३।०४।२७
०६९-WO-१३५३

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला उदयपरु ि�यगुा न.पा. वडा नं. २ 
जगिदश �साद ग�ुाको �ीमती म�जदुेवी ग�ुा

िव�� 
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, राजिवराज, स�री

 § कानूनमा नै हद�यादको स�ब�धमा �प� 
�यव�था गरकेो अव�थामा उ� हद�याद 
नघाई वष�पिछ िदएको उजुरीले मा�यता 
पाउन नस�ने । 

(�करण नं. ३)
 § अदालतले हद�यादको ��लाई 

�ारि�भक�पमा  हनुे�पछ� । कानूनले कुनै 
�यि�लाई हक �दान गद�छ भने सो हक 
�ित उ� �यि� सचेत ह�नपुछ� र हक 
हनन ् भएको अव�थामा कानूनले तोकेको 
�यादिभ� उपचारको लािग अदालतसम� 
उपि�थत ह�नपुछ� । कानूनले तोकेको 
�यादिभ� अदालतसम� उपचारको लागी 
नआई वष� पिछ आउँछ भन े अदालतले 
सहयोग गन� स�दैन । कानूनको �याद नघाई 
जिहलेसुकै अदालतमा नािलस उजुर गन� 
िदन ेहो भने िववादको किह�यै अ��य नभई 
अिनि�तता उ�प�न ह�न जाने ।

 § अदालत तथा �याियक िनकायबाट भएका 
आदेशह� िमलेको निमलेको परी�ण 
गन�को लागी कानूनमा पुनरावेदनको 
�यव�था ग�रएको ह��छ । आदेशमा िच� 
नबु�ने प�ले कानूनले तोकेको अविध 
िभ� पुनरावेदन गनु�पछ� अ�यथा सो आदेश 
नै अि�तम ह�न पु�छ । यसरी अि�तम भएर 
बसेको आदेश िव�� कानूनले तोकेको 
�याद नाघी वष� पिछ उजुरी िदइ�छ भने 
सो हद�यादको िस�ा�तको �ितकूल त 
ह��छ नै फैसलाको अि�तमता (finality 
of decision) को िस�ा�तको समेत 
�ितकूल ह�न पु�ने । 

(�करण नं. ४)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
श�भ ुथापा र बस�तराम भ�डारी तथा िव�ान्  
अिधव�ा भोजराज भ�

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ूवमणी �ावली तथा िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
सितसकृ�ण खरले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. दीपककुमार काक� : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७(२) बमोिजम दायर भएको �रट िनवेदनको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार छः- 

िवप�ीम�येका रामप�रदेवी ग�ुाको पित 
िवलट साह रौिनयारले म िनवेिदकाको िव�� 
िवप�ी िसरहा िज�ला अदालतमा लेनदने म�ुा 
दायर गनु�भएकोमा िसरहा िज�ला अदालतबाट मैले 
िवप�ीलाई �.६,११,०००।- को सावँा �याज र कोट� 

�नण�य नं. ९७४९
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फ�समेत गरी ज�मा �.७,२६,७५०।- र िबगो भरी 
भराउको िमितस�मको ऐनले पाउने �याजसमेत भरी 
भराउने गरी फैसला भएको िथयो । यसरी फैसला 
भएकोमा सो फैसलाबमोिजम िबगो मा�न िवप�ी मसम� 
नआई िज�ला अदालतमा मेरो नाममा दता� रहेको 
स�री िज�ला कुसहा गा.िव.स. वडा नं. ६(क) िक.नं. 
२२५ को र िक.नं. २४१ को ज�गा देखाई �यसैबाट 
असलुउपर गन�को लागी िनवेदन िदनभुएको रहेछ । 
यस अव�थामा िवप�ी िज�ला अदालतले मलाई कुनै 
थाहा जानकारी नै निदई २०५४।७।२८ गते िललाम 
ह�ने भनी िवप�ी िसरहा िज�ला अदालत तहिसल 
शाखाबाट िमित तोिकएकोमा मेरो अिंशयारम�येका 
देवर रामिवलास ग�ुाले लेनदने म�ुा पनु�  अिघ नै अशं 
म�ुा परकेो जानका�रसिहत उ� िललाम �ि�या 
रो�न िसराहा िज�ला अदालतमा िनवेदन गरकेोमा 
उ� अदालतले िललाम �ि�या रो�न निम�ने भनी 
िमित २०५४।७।२९ मा आदेश भएको िथयो । सो 
आदेशअनसुार िमित २०५४।८।२६ मा डाकँिललाम 
भएकोमा कसैले पिन िललाम सकार नगरेको भनी सोही 
िमितमा �.८,०३,४३२।४५ मा वादी �वयमले सकार 
गन� म�जरु गरकेो भ�ने मचु�ुका खडा ग�रएको र सोही 
सकारको आधारमा उ� ज�गा िवलट साहको नाममा 
दािखल खारजे दता�समेत ग�रएको िथयो । त�प�ात् 
मेरो अिंशयारम�येका ल�मीदेवी, देवनारायण �साद र 
रामिवलाससमेत वादी भई िबलट साह रौिनयारउपर 
डाकँ िललाम दता� बदर दता� म�ुा िसरहा िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेोमा तह तह गरी सव��च 
अदालतबाट िमित २०६४।६।१६ मा ४ ख�डम�ये ३ 
ख�डको डाकँ िललाम बदर ह�ने भ�ने  स�ु फैसला 
सदर गरी उ� ज�गाम�ये ४ ख�डको ३ ख�ड ल�मी 
देवी, देवनारायण र रामिवलासको नाममा दता�समेत 
भइसकेको रहेछ । यी यावत् काय�को स�ब�धमा मलाई 
कुनै थाहा जानकारी िथएन र उ� ज�गा हालस�म पिन 
मैले नै भोग चलन गरी आएको छु ।

उ� चार ख�डको तीन ख�ड िललाम 
बदर भएपिछ ४ ख�डको ३ ख�ड बराबरको िबगो 
�.६,०२,५७५।०८ भराई पाउ ँ भनी िवप�ी 
रामप�रदेवीले िवप�ी िसरहा िज�ला अदालतमा िमित 
२०६७।६।१५ गते िनवेदन गरकेो र सो िवषयमा मेरो 
नाउमँा �याद आउदँा उ� ज�गाम�ये ४ ख�डको ३ 
ख�ड मेर ैअंिशयारह� ल�मीदेवीसमेतको नाउमँा गई 
बाकँ� एक ख�ड िवप�ी रामपरीदेवीको पित िवलट 
साहको नाममा गएको भ�ने थाहा पाएप�ात् यस 
स�ब�धमा के भएको हो भनी िसरहा िज�ला अदालतमा 
गई िमित २०६७।१०।१३ मा िमित २०५४।८।२६ 
को प�चिकत� मू�याङ्कनसिहतका कागजातको 
न�कल सारी िलई हेदा� मैले थाहा पाएको िमितबाट 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. अ�तग�त �यादैिभ� 
िमित २०६७।१०।१७ मा िसराहा िज�ला अदालतमा 
बेरीतको डाकँिललाम सकार आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन गरकेो िथए । मेरो उ� िनवेदनबमोिजम िसराहा 
िज�ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा भएको उ� 
िललाम सकार आदेश बदर गरी वादीले पाउने िबगो 
�ितवादीह�लाई बझुाउन जानकारी िदन ुभ�ने आदेश 
िमित २०६९।४।२६ मा भएकोमा सो आदेशबमोिजम 
उ� वादीले पाउने िबगो मैले िमित २०६९।४।२८ मा 
िसराहा िज�ला अदालतमा धरौट राखी उ� ज�गासमेत 
मेरो नाममा दता� भई अ�य� हकसमेत भइसकेकोमा 
िसरहा िज�ला अदालतको उ� आदेशउपर िवप�ी 
रामप�रदेवीले अ.बं. १७ नं. बमोिजम स�ु िबगो नं. 
१०७५।५०९ र ४२६ नं. को दवैु आदेशउपर अलग 
अलग उजरुी िनवेदन गरकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
िसरहा िज�ला अदालतबाट भएको दवैु आदेश बेरीतको 
देिखदँा बदर ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०७०।२।१० मा 
आदशे भयो । पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
भएको उ� आदेशले मेरो सवंैधािनक तथा कानूनी 
हकमा ग�भीर आघात पगेुकोले उ� आदेशलाई 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िसरहा िज�ला 
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अदालतको िमित २०६९।४।२६ को आदेश सदर 
कायम राखी सोबमोिजम मैले सोही िज�ला अदालतमा 
िमित २०६९।४।२८ मा धरौट राखेको रकम िवप�ी 
रामप�रदेवीलाई िनजको िबगोबापत भ�ुािन िदन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायतका आ�ा आदेश 
वा पजु� जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
नगनु�पन� आधार र कारण भए बाटोको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा �याद 
सूचना पठाउनू तथा ��ततु िनवेदनको अि�तम िनण�य 
नभएस�म िवप�ी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०७०।२।१० को आदशे काया��वयन नगनु�  
नगराउन ु भ�ने �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७०।३।१७ को आदशे ।

मेरो पित िवलट साहसगँ िवप�ीले कजा� 
िलएकोमा सो च�ुा नगरकेो कारणले िनजको नाममा 
रहेको िज�ला िसरहा बसुहा गा.िव.स. वडा नं. 
६(क) िक.नं. २२५ र २४१ को दईु िक�ा ज�गाको 
िमित २०५४।६।१४ मा प�चिकत� मू�य गरी िमित 
२०५४।८।२६ मा डाकँ िललाम ह�दँा अ� कसैले 
सकार नगरकेो कारणले मेरो पितको नाममा दािखल 
खारजे दता� भएको हो । सोउपर िनवेदकका अिंशयार 
हकदारसमेतले आ�नो अंश हकसमेत मेट्ने गरी 
भएको डाकँ िललाम बदर ग�रपाउ ँभनी िवप�ीसमेतको 
नाममा िफराद परकेोमा सो म�ुा तह तह ह�दँ ैसव��च 
अदालतबाट ४ ख�डको ३ ख�ड डाकँ िललाम बदर 
ह�ने भनी स�ु अदालतले गरकेो फैसला सदर भएको 
िथयो । यसरी िवप�ीको िक.नं. २२५ र २४१ को ज�गा 
िललाम भएको भ�ने कुरा िवप�ीलाई सोही समयमा नै 
जानकारी िथयो । तर ��ततु म�ुाको �रट िनवेदनमा 
िवप�ीले डाकँ िललाम भएको भ�ने कुरा िमित 
२०६७।१०।१३ मा न�कल िलएपिछ मा� जानकारी 
भएको भनी अदालतलाई समेत झ�ुयाई झठुा कुरा 

उ�लेख गरी डाकँ िललाम भएको १३ वष�भ�दा लामो 
समयपिछ मा� डाकँ िललाम बदर ग�रपाउ ँभनी द�ड 
सजायको ६१ नं. को �याद नघाई िनवेदन गरकेो ह�दँा 
सफा हात निलई आएको िवप�ीको �रट िनवेदन �थम 
�ि�मै खारजे भागी छ । डाकँ िललाम भई सकारसमेत 
गर े गराएको कुरामा िवप�ीको िच� नबझुेको भए सो 
डाकँ िललाम भएको िमित २०५४।८।२६ का िमितले 
१५ िदनिभ� उजरुी गनु�पन�मा १३ वष� पिछ आएर 
हद�याद नघाई िनवेदन गरके� ह�न । यसरी िवप�ीले 
गरकेो उजरुी द�ड सजायको ६१ नं. को हद�याद 
नाघेको र िबल�वको िस�ा�तसमेतका आधारबाट 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको आदेशलाई 
कसैले पिन अ�यथा भ�न स�ने ठाउ ँरहेको छैन । �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको िवप�ी िवलट 
साह रौिनयारको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतबाट िमित २०५४।८।२६ गते 
डाकँ िललाम काय� स�प�न भई डाकँ िललाम काय�को 
अ�य �ि�यासमेत स�प�न भइसकेपिछ कानूनले 
तोकेको िनिद�� �यादिभ� यी िनवेदकले िललाम 
बदरतफ� को कारवाही नगरी बसेको अव�था रहनकुा 
साथै क�रब १३ वष�को अ�तरालपिछ मा� िललाम 
तामेली आदशे दािखल खारजे बदरसमेतको कारवाही 
बदरको दाबी िलई यस अदालतमा िनवेदन िदई यस 
अदालतबाट िमित २०६९।४।२६ गतेको आदशे�ारा 
�े�ािधकारको कारण देखाई िवगत १३ वष�अगािडको 
यस अदालतको काम कारवाही बदर भएको भए तापनी 
स�मािनत �ी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट यस 
अदालतको आदेशलाई बदर ग�रएको हो । िनवेदकको 
मागबमोिजम यस अदालतबाट िमित २०६९।४।२६ 
गते िनजको हकमा आदेश भइरहेको अव�थामा यस 
अदालतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको िसरहा िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 
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लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ुथापा र �ी बस�तराम 
भ�डारी तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी भोजराज भ�ले 
िसरहा िज�ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा 
भएको िललाम �ि�या नै �ूिटपूण� रहेको छ । पिहलो 
पटकमै साह�ले सकार गन� िम�दैन । िललामको 
�ि�या बाकँ� नै रहेको मानेको ख�डमा पैसा बझुाउन 
पाउन ुपछ�  । रीत नपरु ्याई ग�रएको िललामलाई बदर 
गन� गरी िसरहा िज�ला अदालतबाट भएको आदेश 
िमलेको अव�थामा �यसलाई बदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट भएको आदशे निमलेको ह�दँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रनपुछ�  । िनवेदकको 
मागबमोिजमको �रट जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 
�यसैगरी िवप�ी रामपरीदवेी ग�ुाको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सितसकृ�ण खरले तथा 
िवप�ी िसरहा िज�ला अदालतको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �ूवमणी �ावलीले डाकँ 
िललामउपर िच� नबझेुको अव�थामा १५ िदनिभ�मा 
उजरु गनु�पन�मा सो नगरी १३ वष�पिछ आएर हद�याद 
नघाई िनवेदन गरके� ह�न् । तसथ� हद�याद नाघेको र 
िवल�बको िस�ा�तसमेतका आधारबाट िवप�ीको 
मागबमोिजम डाकँ िललाम बदर ह�न नस�ने भएकोले 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको आदेशलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखदँैन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनवेदनसाथ 
संल�न िमिसलको अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु पन� हो होइन सो 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकको 
नाममा रहेको स�री िज�ला कुसाहा गा.िव.स. वडा 
नं. ६(क) िक.नं. २२५ को र िक.नं. २४१ को ज�गा 
िसरहा िज�ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा डाकँ 

िललाम भएको रहेछ । यसरी डाकँ िललाम भई िवलट 
साहको नाममा दािखल खारजे दता�समेत भइसकेको 
अव�थामा िनवेदकका अंिशयारह� म�येका ल�मीदेवी, 
देवनारायण �साद र रामिवलाससमेत वादी भई िसरहा 
िज�ला अदालतमा डाक िललाम दता� बदर गन�को 
लागी म�ुा दायर गरकेोमा तहतह गरी यसै अदालतबाट 
४ ख�डम�ये ३ ख�डको डाकँ िललाम दता�  बदर 
ह�ने गरी स�ु िसरहा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर भएको रहेछ । सोहीअनसुार उ� ज�गाम�ये ४ 
ख�डको ३ ख�ड ज�गा ल�मीदेवी, देवनारायण र 
रामिवलासको नाममा दता�समेत भइसकेको रहेछ । 
यस अव�थामा िललाम बदर भएको ४ ख�डको ३ 
ख�ड बराबरको िबगो �.६,०२,५७५।०८ भराई 
पाउ ँभनी िवप�ी रामप�रदेवीले िवप�ी िसरहा िज�ला 
अदालतमा िमित २०६७।६।१५ गते िनवेदन गरकेोमा 
सोही िनवेदनबमोिजम आ�नो नाममा �याद सचुना 
आएप�ात मा� उ� ज�गाको ४ ख�डको ३ ख�ड 
आ�नो अंिशयारह�को नाममा गई बाकँ� १ ख�ड 
िवप�ी रामप�रदेवीको पित िवलट साहको नाममा 
गएको भ�ने थाहा पाएको िनवेदकको कथन रहेको 
देिख�छ । सोही थाहा पाएको िमितलाई आधार मानी 
िनवेदकले उ� िललाम बदर ग�रपाउ ँ भनी मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. अ�तग�तको �यादिभ� 
िसरहा िज�ला अदालतमा नालेस िदएकोमा िसरहा 
िज�ला अदालतबाट उ� २०५४।८।२६ को उ� 
िललाम आदेशलाई बदर ग�रएको रहेछ । सोउपर 
िवप�ीह�ले अ.बं.१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजमा िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट िसरहा िज�ला अदालतको िललाम बदर 
गन� आदशे बदर ग�रएको रहेछ । यसरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजले २०५४।८।२६ को डाकँ 
िललामलाई नै मा�यता िदएको कारणले िनवेदकले 
आ�नो कानूनी र संवैधािनक हकमा आघात 
पगेुको दाबी गद� ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो 
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देिख�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफको अ�ययन 
गदा� म�ुयतः िनवेदकले हद�याद नाघी १३ वष�पिछ 
आएर २०५४।८।२६ को डाकँ िललामी आदेशउपर 
उजरुी गरकेो अव�थामा उ� डाकँ िललाम बदर ह�न 
स�दैन भनी हद�यादको ��लाई म�ुय िजिकरको 
�पमा िलएको देिख�छ ।

३. ��ततु म�ुामा िनवेदक र िवप�ीबीच 
चलेको लेनदेन म�ुामा िसरहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला काया��वयनको �ममा उ� डाकँ 
िललाम काय� भएको देिख�छ । यसरी फैसला 
काया��वयनको �ममा तहिसलदारको आदेशउपर 
िच� नब�ुने �यि�ले उजरु गन� हद�यादको स�ब�धमा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. मा िन�न �यव�था 
ग�रएको छ । “ फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
तहिसलदार कम�चारीले गरकेो कामकारवाहीमा िच� 
नबु�ने सरोकारवाला �यि�ले सोही अड्डाको हािकम 
छेउ १५ िदनिभ� उजुर गन� स�नेछ । िनजले गरकेो 
िनण�यमा िच� नबुझे अदालती ब�दब�तको महलको 
१७ नं. बमोिजम पुनरावेदन सु�ने अड्डामा िनवेदन 
िदन स�नेछ । �य�तो उजुर परमेा उजुर सु�नेले उजुर 
परकेो िमितले दुई मिहनािभ� कारवाई िकनारा ग�रिदनु 
पन�छ ।” यसरी तहिसलदारले फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा गरकेो कुनै कामकारवाहीमा िच� नबझेुमा 
१५ िदनिभ� उजरुी गनु�पन� भनी ऐनमा नै �प�ट 
�यव�था ग�रएकोमा ��ततु म�ुामा २०५४।८।२६ मा 
भएको डाकँ िललामको आदेशउपर िनकै िढलो १३ 
वष� पिछ २०६७।१०।१७ मा उजरुी िदएको देिख�छ । 
यसरी कानूनमा नै हद�यादको स�ब�धमा �प� �यव�था 
गरकेो अव�थामा उ� हद�याद नघाई वष�पिछ िदएको 
उजरुीले मा�यता पाउन स�दैन । िनवेदकले आ�नो 
िनवेदनमा ४ ख�डको ३ ख�ड बराबरको िबगो भराई 
पाउ ँभनी िवप�ी रामप�रदवेीले िवप�ी िसरहा िज�ला 
अदालतमा िमित २०६७।६।१५ गते िनवेदन  गरकेो 
र सो िवषयमा मेरो नाउमँा �याद आएपिछ मा� उ� 

ज�गाको ४ ख�डको १ ख�ड िवप�ी रामपरीदेवीको 
पित िवलट साहको नाममा गएको भ�ने थाहा भएकोले 
सोही िमितलाई आधार मानी १५ िदनिभ� उजरु 
गरकेो भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । द�ड सजायको 
उि�लिखत �य�था हेदा� तहिसलदारले कामकारवाही 
गरकेो िमितबाट १५ िदनिभ� उजरुी गनु�पन� भ�ने 
रहेको देिख�छ । यस अव�थामा आफूले िढलो गरी 
थाहा पाएकोले द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजम उजरुी 
गन� पाउन ु पछ�  भ�ने िनवेदकको िजिकर सगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

४. कुनै पिन म�ुाको स�ब�धमा िनण�य गदा� 
अदालतले हद�यादको ��लाई �ारि�भक�पमा 
हेनु�पछ�  । कानूनले कुनै �यि�लाई हक �दान गद�छ 
भने सो हक �ित उ� �यि� सचेत ह�नपुछ�  र हक 
हनन् भएको अव�थामा कानूनले तोकेको �यादिभ� 
उपचारको लािग अदालतसम� उपि�थत ह�नपुछ�  । 
कानूनले तोकेको �यादिभ� अदालतसम� उपचारको 
लागी नआई वष� पिछ आउछँ भने अदालतले सहयोग 
गन� स�दनै । कानूनको �याद नघाई जिहलेसकैु 
अदालतमा नािलस उजरु गन� िदने हो भने िववादको 
किह�यै अ��य नभई अिनि�तता उ�प�न ह�न जा�छ । 
अदालत तथा �याियक िनकायबाट भएका आदेशह� 
िमलेको निमलेको परी�ण गन�को लागी कानूनमा 
पनुरावेदनको �यव�था ग�रएको ह��छ । आदेशमा िच� 
नब�ुने प�ले कानूनले तोकेको अविधिभ� पनुरावेदन 
गनु�पछ�  अ�यथा सो आदशे नै अि�तम ह�न प�ुछ । 
यसरी अि�तम भएर बसेको आदेश िव�� कानूनले 
तोकेको �याद नाघी वष� पिछ उजरुी िदइ�छ भने सो 
हद�यादको िस�ा�तको �ितकूल त ह��छ नै फैसलाको 
अि�तमता (finality of decision) को िस�ा�तको 
समेत �ितकूल ह�न प�ुछ । िनवेिदकाले २०५४/८/२६ 
मा भएको िललामी कारवाही बदर गन� माग गरकेो 
देिख�छ । सो भएको िललाम बदर ह�नपुन� आधार र 
कारण उ�लेख गरकेो दिेखदँैन । कानूनबमोिजम 
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भएको िललाम बदर ह�न पिन स�दैन । रकम दािखल 
गरकेो कारण कानूनबमोिजम भएको िललाम बदर ह�न 
स�दैन । कानूनबमोिजम भएको कारवाहीबाट 
िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् भएको 
भ�न पिन िम�दनै ।

५. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�को आधारमा िमित २०५४।८।२६ मा 
भएको िललाम डाकँ बदर ह�ने गरी िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेश बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७०।२।१० को आदेशलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखएकोले िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई दाय�रको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसार अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: स�देश �े�
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७३।०८।१४
०६८-CR-१०५७

म�ुा: आगोलागी

पनुरावेदक वादी : अजु�न कुमार राईको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव�� 
िवप�ी �ितवादी : िज�ला सखँवुासभा खादँबारी 

नगरपािलका वडा नं. ४ ब�ने गंगा�सादको 
छोरा पशु�राम पोखरले

 § हा�ो कानूनी �यव�थाले �ित���ा�मक 
(Adversarial model) �याय �णालीको 
अवल�बन गरकेो छ । यस �णालीको 
�मखु िवशेषता भनेको दाबी �मािणत 
गन� भार - कानूनले िवशेष �यव�था गरकेो 
केही कसरुमा बाहके वादीमा रहकेो ह��छ र 
अदालतको भूिमका िन�प� �यायकता�को 
�पमा रहनुपद�छ । अदालतले प�को 
�थान िलई �माण बु�न अ�सरता देखाउने 
हो भन ेवादीले कसुर �मािणत गन� भारबाट 
उ�मिु� पाउने ।

 § आगो लगाउने काय� एक फौजदारी कसुर 
भएको अव�थामा अदालतनै एक प� 
ज�तो बनी मु�ाको एक प� वादीलाई 
सहयोग पु�ने गरी सज�िमन गन� काय� 
आफँैमा खोटपूण� छ । सज�िमन गरी मचुु�का 

�नण�य नं. ९७५०

&
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तयार गन� काय�मा �ितवादीले �ितवाद गन� 
अवसर नपाउने  र सज�िमनका �यि�लाई 
िजरह पिन गन� नस�ने भएकोले यस 
�माणलाई फौजदारी म�ुामा दोषम�ु 
�माणको �पमा िलन निम�न े। 

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायिधव�ा 
सरु�े� बहादरु थापा

िवप�ी �ितवादीको तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा. िज.�यायाधीश �ी गोपाल�साद बा�तोला
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
 मा. �यायाधीश �ी िवदरुिव�म थापा

फैसला
�या. केदार�साद चािलसे : पनुरावेदन 

अदालत, धनकुटाको िमित २०६८।०७।२३ को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन परी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस 
�कार छः

िमित २०६७/२/१४ गते हामी घरप�रवारका 
मािनस कोही नभएको अव�थामा िदनको अं.१४.०० 
बजेको समयमा मेरो दइुतले घर आगलागी भई मू�य 
�.१०,८५,०००/– मू�य बराबरको धनमाल जली न� 
भएकोले को कसले आगो लगाएका ह�न् खोजतलास 
गरी प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही गरी मेरो �ित 
भएको िबगो िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
अजु�नकुमार राईले िदएको स�ु िनवेदन ।

सखंवुासभा िज�ला खादँवारी नगरपािलका 
वडा नं. ४ ि�थत अजु�न कुमार राईको वारीले 
पि�म, बमबहादरु राईको खािल खेत तथा वारीले 
पूव�, �कूल जाने क�ची बाटोले दि�ण, परशरुाम 
पोखरलेको घरवारीले उ�र यित चार िक�लािभ� 
रहेको अजु�नकुमार राईको दईु तले फुसको छानो 
भएको टाढेँ घर सो घरमा आगलागी भई ज�मा मू�य 
�.१०,८५,०००/- बराबरको धनमाल जली न� 
भएको भनी देखाएको घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६७/२/१४  गते हामी घरप�रवारका 
मािनसह� कोही नभएको मौका पारी कोक�ले आगो 
लगाई िदए भनी मैले मौकामा िनवेदन िदएकोमा 
मसमेतले खोजतलास गद� जादँा खादँबारी नगरपािलका 
वडा नं.४ ब�ने परशरुाम पोखरलेले मेरो घरमा आगो 
लगाएको ह�दँा िनजलाई प�ाउ गरी कारवाही गरी मेरो 
�ित भएको िनवेदनमा उि�लिखत धनमाल िदलाई 
भराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त ।

जाहेरवाला मेरो िछमेक� ह�न्, हामी दवुैजना 
अम�पम� गन� �ममा जाहेरवालाको खेतमा मैले गो� 
जोती पाउनपुन� रकम ५/७ सय मा�दा जाहेरवालाको 
�ीमतीले ित�ो हा�ो िहसाब िमली स�यो भनेको 
ह�दँा सो कुरा जाहेरवालालाई भनेको िथएन, मनमा 
िलइरहेको िथए ँ । य�तैमा िमित २०६७/२/१४ गते 
१४.०० बजेको समयमा जाहेरवालाको घरमा लाइटर 
लगी जाहेरवालाको घरमा आगो लगाई िदएको ह� ँ । 
लाईटर सोही आगलागी भएको ठाउमँा फािलिदएको 
जाहेरवालाको घरमा के कित धनमाल िथयो र 
जली न� भयो म यिकन भ�न सि�दन  भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी परशरुाम पोखरलेले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

हाल प�ाउ परकेा �ितवादी गाउ ँघरमा खराब 
आचरणका मािनस ह�न् । िविभ�न िकिसमका अनैितक 
काय� गद� िहड्ँने गथ� । जाहेरीमा उि�लिखत िमित र 
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समयमा जाहेरवालाको घरमा कोही नभएको मौका पारी 
घरमा आगो लगाई जाहेरीमा उ�लेख भएअनसुारको 
धनमाल �ित भएकोमा पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
लेखाई िदएको �यहोरा ।

प�ाउ परकेा �ितवादी िछमेक� भएका 
कारण हामी अम� पम� गरी काम ग�य� तर िनजसगँ 
कुनै लेनदेन िथएन । िनजले नै कत��य गरी घरमा 
आगो लगाई जाहेरीमा उि�लिखत धनमाल न� भएको 
िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको शाि�तदेवी राईको 
मौकाको कागज ।

�ितवादी परशरुाम पोखरलेले पूव� �रसइवी र 
मनसायले जाहेरवालाको घरमा कोही नभएको मौका 
पारी आगो लगाई सो घरिभ� रहेको �.१०,८५,०००।– 
बराबरको धनमाल नो�सान पारी मलुकु� ऐन, आगो 
लगाउनेको १ र ५ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो ह�दँा 
िनज �ितवादी परशरुाम पोखरलेलाई सोही ऐनको ५ 
नं. अनसुार सजाय ग�रपाउनँ र जाहेरवाला को सो 
आगोलागीबाट �.१०,८५,०००।– मू�य बराबरको 
�ित भएको धनमाल �ितवादीको जायजातबाट 
जाहेरवालालाई िबगो भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, चैनपरुको िमित 
२०६७/३/२२ गतेको अिभयोग प� ।

िमित २०६७/२/१४ गतेका िदन मैले गो� 
जोती िदएबापतको पाउन ुपन� �.७००।– मा�न भनी 
जाहेरवालाको घरमा िदनको ११ बजेितर जादँा 
घरमा कोही नभएकोले फक� आएर घरमा बिसरहेको 
अव�थामा ए�कासी जाहेरवालाको घरमा आगो 
लगाइिदन मन लागी मेर ै घरमा भएको लाइटर बोक� 
मकैबारीिभ�बाट जाहेरवालाको घर गई िनजको 
घर पछािडबाट लाइटर पारी आगो लगाई िदएको ह� ँ
भ�ने �यहोरको �ितवादी परशरुाम पोखरलेले िमित 
२०६७/३/२२ गते स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरवालाको घरमा आगो लागी ह�दँा 

�.१०,८५,०००।– भ�दा बढीको नगद िज�सी 
�ित भएको हो �ितवादीले मैले आगो लगाए भनेको 
कुरा सनेुको ह� ँ । गाउ ँ समाजका मािनससमेत भेला 
ज�मा भई �ित भएको सामानको मू�याङ्कन गरी 
िबगो िनधा�रण ग�रएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने िदलबहादरु राईले िमित 
२०६७/५/१३ गते स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरीमा उि�लिखत �यि� गाउ ँघरमा नरा�ो 
आचरणका मािनस ह�न् । अिभय�ुले जाहेरवालाको 
घरमा आगो लगाएको भनी गाउघँरमा होह�ला 
भएपिछ सनुी थाहा पाएको ह� ँ । आगो ला�दा जाहेरीमा 
उि�लिखतबमोिजमको धनमालको �ित भएको हो । सो 
अपराध अिभय�ु परशरुाम पोखरलेले गरकेोमा िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा 
ब�ने देवान िसं राईले िमित २०६७/५/१३ गते स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

आगोलागी ह�दँा जाहेरवालाको घरमा 
�.१०,८५,०००।– को नगद िज�सी �ितभएको 
ह�न स�छ । मेरो िवचारमा सोभ�दा बढी को धनमाल 
�ित ह�नपुन� हो तर �.१०,८५,०००।– को मा� 
मू�याङ्कन ग�रिदएको रहेछ । अिभय�ु परशरुाम 
पोखरले गाउघँरमा खराब आचरणका मािनस भई 
सामा�य चोरी गन� काय�समेत गद� आएको ह�दँा सो 
वारदात िनजैले गरकेोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने िजत हाङ्ग 
राईले िमित २०६७/५/१३ गते स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

परशरुाम पोखरलेले जाहेरवालासगँको 
सामा�य लेनदेनको िवषयलाई िलएर �रस आवेगमा 
घरमा कोही नभएको अव�थामा जाहेरीमा उि�लिखत 
समयमा जाहेरवालाको घरमा आगो लगाइिदएको भ�ने 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ । अिभय�ु गाउघँरमा खराब 
आचरणका मािनस भएकाले िनजले नै आगो लगाएकोमा 
िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको व�तुि�थित 
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मचु�ुकामा ब�ने राज ुराईले िमित २०६७/५/१३ गते 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६७/२/१४ गते श�ुबार िदनको २ 
बजे परशरुाम पोखरलेले मेरो घरमा आगो लगाई िदएका 
ह�न् । �ितवादी �वयम् ले नै �वीकार गरकेाले मैले भनेको 
ह� ँ । आगलागीबाट ज�मा �.१,०८,५०००।– रकम 
बराबरको �ित भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा 
कागज गन� शाि�त दवेी राईले िमित २०६७/५/१३ गते 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६७/२/१४ गते अ�दाजी २ बजेको 
समयमा �ितवादी परशरुाम पोखरलेले मेरो घरमा आगो 
लगाई िदएको हो । पिहला शंका लागेको पिछ �ितवादी 
�वयम् ले �वीकार गरकेो हो । आगोलागी ह�दँा म र मेरा 
घरका अ�य मािनसह� निजकैको ढाडे बजार मेलामा 
गएका िथय�।आगलागीबाट ज�मा �.१०,८५,०००।–
बराबरको धनमाल �ित भएको हो । िबगोबमोिजमको 
रकम �ितवादीबाट िदलाई भराई �ितवादीलाई कडा 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला 
अजु�न राईले िमित २०६७/५/१३ गते स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

यी �ितवादी परशरुाम पोखरलेले मौकामा र 
अदालतमा घटना घटाएको कुरामा सािबत भई गरकेो 
बयानलाई िकटानी जाहेरी तथा अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट पिु� भएको अव�था ह�दँा �ितवादी 
परशरुाम पोखरलेले जाहेरवालाको घरमा आगो 
लगाएको ठहछ�  । सो ठहना�ले िनजलाई आगो लगाउने 
को ५ नं. बमोिजम घरमा आगो लगाएकोले कैद वष� ४ 
सजाय ह�ने ठहछ�  । िबगोको हकमा जाहेरवालाले १२ 
लाख ८५ हजार उ�लेख भएको र सो कुरालाई मौकामा 
कागज गन� िदलबहादरु राईले समेत समथ�न ग�रिदएको 
देिखयो । यस अदालतबाट भएको मू�यस�ब�धी 
सज�िमन हेदा� जाहेरीको िबगो अन�ुप ह�ने गरी िविभ�न 
शीष�कमा मू�य लेिखएको दिेखन आयो । वादीको 
�.३ लाख पन� घर सज�िमन मचु�ुकाअन�ुपको 

भाडँा र ल�ाकपडा को �.७०,०००/- अ�नबापतको 
�.५१,०००/- नगद �.५०,०००/– र सनुको 
�.३५,०००/– समेत ज�मा �.५ लाख ६ हजार 
मू�य बराबरको िबगो नो�सान भएको देिखएकोले सो 
५ लाख ६ हजारको िबगो मा� �ितवादीको जेथाबाट 
जाहेरवालाले भरी पाउनेसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७/११/१६ को फैसला ।

मैले अदालतमा बयान गदा� घर र घरमा भएको 
धनमालसमेत गरी �.३ लाख बराबरको नो�सान 
भएको ह�न स�छ भनी लेखाई िदएको �यहोरालाई 
साङ्गोपाङ्गो �या�या गरी घरको मा� �.३ लाख 
कायम गरी अ�य िज�सी तथा नगदको मू�य जोडी ५ 
लाख ६ हजार कायम ग�रएको फैसलामा सम�याियक 
िव�ेषण ग�रएको छैन । २०६७ सालको सरकारी 
मू�याङ्कनअनसुार २ तले फुसको छाना भएको घरको 
�.३५,०००/– मू�य कायम भइरहेको र सोही कायम 
मू�यका आधारमा कारोबार भइरहेको अव�थालाई 
बेवा�ता गरी �वयम् अदालतले घरको मू�य 
�.३,००,०००/– कायम गनु�  �ूिटपूण� छ । ल�ाकपडा 
कित थान िथए, भाडँा बत�न कित थान िथए कुन कुन 
धातकुा िथए भ�ने िववरणह� जाहेरी र सज�िमनमा 
खलेुको छैन । अ�नबाट � .५१,०००/- बराबरको ह�न 
कित मूरी चािह�छ भाडँा बत�नको �.७०,०००/– र 
अ�नपातको �.५१,०००/- पछ�  भनेकै भरमा प�चिकत� 
मू�य कायम नभई ठहराउन �याय र कानूनसङ्गत 
नह�ने ह�दँा फैसला �ूिटपूण� छ । मेरोउपर िलएको 
अिभयोग दाबी कुन कानूनको कुन दफाबमोिजमको 
हो अिभयोगमा उ�लेख छैन । अिभयोगप�मा उ�लेख 
नगरी यित भ�र पाउने नभनेकोमा भराउन निम�ने भ�ने 
निजर िस�ा�तिवपरीत भएको फैसला खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको परशरुाम पोखरलेले पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

जाहेरवालाले मौकामा जाहेरी िददँा घरमा 
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आगो लगाई अ�नपात, भाडाकँुडा, नगद, सनु 
चादँीसमेत ज�मा �.१०,८५,०००/– �ित परु ्याएको 
भ�ने िकटानी जाहेरी िदई सो जाहेरीलाई मौकामा 
भएको घटना�थल �कृित मचु�ुकाले समेत समथ�न 
गरकेो छ । मौकामा कागज गन� �यि�ले जाहेरवालाको 
घरमा �ितवादीले आगो लगाई �ित परु ्याएको हो भनी 
�यहोरा लेखाई अदालतसम� जाहेरवालासमेतका 
बिुझएका िदलबहादरु राई, देवानिसंह राई, िजतहाङ्ग 
राई, राज ु राई शाि�तदवेी राईले �ितवादीले घरमा 
आगो लगाई �.१०,८५,०००/– बराबरको 
धनमालसमेत �ित परु ्याएको हो भनी िकटानी साथ 
बकप� ग�रिदएको अव�थामा �ितवादीले �य� 
गरकेो कुरा तथा सज�िमन मचु�ुकालाई आधार मानी 
�.५,०६,०००/– मा� कायम गन� गरी भएको फैसला 
�माणको उिचत मू�याङ्कन नगरी भएको भ�ने �प� ै
देिखएकोले सो हद स�मको फैसला �वतः�ूिटपूण� भई 
बदरभागी भएकाले सो हदस�मको फैसला बदर गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायमग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको नेपाल सरकारका तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा दायर भएको पनुरावेदन प� ।

आगोलागीबाट भएको �ितको िबगो �.५ 
लाख ६ हजार भराएको स�ु फैसला िमलेको नदिेखदँा 
सो हदस�म केही उ�टी भई जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
�.३,००,०००।– �ितपूित�  पाउने ठहछ�  । अ� 
कुराका हकमा संखवुासभा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७/११/१६ को फैसलासदर ह�ने ठहछ�  । पूर ैिबगो 
भराई पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ैन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको िमित २०६८।७।२३ को 
फैसला ।

जाहेरवालाले मौकामा जाहेरी िददँा �ितवादीले 
आ�नो घरमा आगो लगाई अ�नपात, भाडँाकुडा नगद, 
सनुचादँीसमेत ज�मा िबगो �.१०,८५,०००।- को �ित 
परु ्याएको भ�ने त�यलाई उ�लेख गनु�को साथै उ� 

जाहेरी �यहोरालाई पिु� गद� अदालतमा बकप� गरकेो 
अव�था तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
समेत अदालतमा गरकेो बकप�बाट उ� त�य पिु� 
ह�दँाह�दँ ै �ितवादीले �.३,००,०००।- मा� �ित 
परु ्याएको ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले 
गरकेो फैसला सो िबगोको हदस�म �ूिटपणु� छ । अतः 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको उ� फैसला बदर 
गरी जाहेरवालालाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
िबगो िदलाई भराई पाउ ँभ�ने �यहोराको वादी नेपाल 
सरकारले यस अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 
लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायिधव�ा �ी सरु�े�बहादरु 
थापाले �ितवादीले आगो लगाइ जाहेरवालाको 
�.१०,८५,०००।- मू�यको �ित परु ्याएको अव�था 
छ । जाहेरवालाले वारदात घट्ने िबि�कै िदएको 
जाहेरी दरखा�तमा सो कुरा उ�लेख गरकेो छ भने सो 
कुरालाई अदालतमा गरकेो बकप�मा समेत समथ�न 
गरकेो छ । सो त�यतफ�  िव�ेषण नगरी �ितवादीले 
�.३,००,०००।- मा� �ितपरु ्याएको ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाले गरकेो फैसला सो हदस�म 
�ूिटपूण� छ । तसथ� पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
उ� फैसला सो हदस�म बदर गरी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �ितवादीबाट िबगो भराउन ु पछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� िज�ला अदालत 
सखंवुासभाको फैसलालाई केही उ�टी गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको फैसला 
िमलेको छ वा छैन? सोहीस�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िमित 
२०६७।२।१४ गते अ�दाजी १४ बजे घरमा कोही 
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नभएको अव�थामा मेरो दइु त�ले घरमा आगलागी 
भई �.१०,८५,०००।- मू�य बराबरको धनमाल 
जली न� भएकोले को कसले आगो लगाएका ह�न् 
खोज तलास गरी प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही 
गरी मेरो �ित भएको िबगो भराई पाउ ँभ�ने �यहोराको 
अजु�नकुमार राईको िनवेदनबाट ��ततु म�ुाको उठान 
भएको देिख�छ । �यसैगरी िमित २०६७।२।३१ मा 
ियनै िनवेदकले खादँवारी नगरपािलका वडा नं. ४ 
ब�ने पशु�राम पोखरलेले मेरो घरमा आगो लगाएकोले 
कारवाही गरी कानूनबमोिजम �ितपूित�  भराई पाउ ँभनी 
िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको दिेख�छ । �ितवादी 
पशु�राम पो�ेलले समेत अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
स�ु अदालतमा आफूले जाहेरवालाको घरमा आगो 
लगाएको कुरा �वीकार गरकेो दिेख�छ । स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतले �ितवादी पशु�राम पो�ेलले 
आगो लगाएको ठहर गद� िनजलाई ४ वष� कैद तथा 
जाहेरवालाको �.५ लाख ६ हजार मू�य बराबरको 
नो�सानी भएको ठहर गद� सो ५ लाख ६ हजारसमेत 
�ितवादीको जेथाबाट जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर 
गरकेो रहेछ । स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको 
उ� फैसलामा िच� नबझुाई वादी �ितवादी दवुैको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा पनुरावेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले उ� फैसला केही 
उ�टी गद� आगलागीबाट भएको �ितको िबगो �.५ 
लाख ६ हजार भराएको स�ु फैसला िमलेको नदिेखदँा 
सो हदस�म केही उ�टी गरी जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
�.३,००,०००।- �ितपूित� पाउने ठहराएको रहेछ । 
पनुरावेदन अदालत,  धनकुटाको सो फैसलामा समेत 
िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारले ��ततु पनुरावेदन 
प� दायर गरकेो दिेख�छ ।

३. ��ततु म�ुामा �ितवादीले जाहेरवालाको 
घरमा आगो लगाएको भ�ने त�यमा कुनै िववाद रहेको 
छैन । �ितवादीलाई भएको कैद सजायको स�ब�धमा 
समेत वादीले िच� बझुाएको दिेख�छ । वादीले यस 

अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प�मा पनुरावेदन 
अदालतले िनधा�रण गरकेो आगोलागीबाट नो�सान 
भएको भिनएको स�पि�को मू�यको स�ब�धमा मा� 
िच� नबझुाएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले आगोलागीबाट भएको �ितको िबगो 
�.३ लाख ठहाएकोमा सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला बदर गरी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �.१०,८५,०००।- बराबरको �ित 
भएकोले सो रकम जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराउन ु
पछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । यस 
अव�थामा ��ततु म�ुामा �ितवादीले आगो लगाएको 
कारणबाट नो�सान भएको स�पि�को मू�य कित हो 
र पनुरावेदन अदालतले ठहराएको मू�य िमलेको छ वा 
छैन भ�ने ��मा केि��त ह�नपुन� देिख�छ ।

४. ��ततु म�ुामा जाहेरवालाले आ�नो 
�.१०,८५,०००।- बराबरको �ित भएको भनी स�ु 
देिखनै दाबी िलएको अव�था रहेको छ । य�िप िनजको 
घर के कित �े�फलमा बनेको र �यसमा कित कोठा 
रहेको िथयो भ�ने ज�ता सा�दिभ�क कुराह� कही 
कतै उ�लेख गरकेो देिखदँैन । आगोलागेप�ात् तयार 
पा�रएको घटना�थल मचु�ुकामा समेत के क�ता 
सामानह� जलेको र उ� सामानह�को मू�य के 
कितको हो भ�ने स�ब�धमा सिव�तार उ�लेख गन� 
सकेको अव�था दिेखदँैन । घटना�थल मचु�ुकाको 
अ�ययन गरी हेदा� फुसको छानो भएको काठले बेरकेो 
टाढे घरस�म उ�लेख भएको छ तर घटना�थल 
मचु�ुकामा उ�लेख ह�नपुन� अ�य सा�दिभ�क जानकारी 
सचुनाह� भएको देिखदँैन । उ� घटना�थल मचु�ुकामा 
यित मू�य परकेो यित कोठाको घर �यसमा यो य�तो 
ल�बाई चौडाई भएको यो जातको काठ भनी उ�लेख 
भएको पाइदँैन । साथै के क�ता कपडा, अ�नपात, 
भाडँा कुडालगायतका सामानह� ह�न् सो कुरा उ�लेख 
नगरी केबल गो�ारा�पमा िविभ�न मू�यह� िनधा�रण 
ग�रएको अव�था छ । यस अव�थामा घटना�थल 
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मचु�ुकामा उ�लेख भएको आधारमा मा� वादी 
पनुरावेदकले िजिकर गरजेित मू�यको �ित पगेुको हो 
भनी भ�न िम�ने अव�था रहदैँन ।

५. िमिसल सलं�न �माणह�को अ�ययन गरी 
हेदा� स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको आदेशअनसुार 
आगोलागी भएको सामानको मू�य खलुाउनको 
लािग िमित २०६७।६।१० मा सज�िमन मचु�ुका 
गरकेो देिखएकोले उ� मचु�ुकाको �मािणकताको 
स�ब�धमा समेत िववेचना ह�नपुन� देिख�छ । हा�ो 
कानूनी �यव�थाले �ित���ा�मक (Adversarial 
model) �याय �णालीको अवल�बन गरकेो छ । यस 
�णालीको �मखु िवशेषता भनेको दाबी �मािणत गन� 
भार - कानूनले िवशेष �यव�था गरकेो केही कसरुमा 
बाहेक वादीमा रहेको ह��छ र अदालतको भूिमका 
िन�प� �यायकता�को �पमा रहनपुद�छ । अदालतले 
प�को �थान िलई �माण ब�ुन अ�सरता देखाउने 
हो भने वादीले कसरु �मािणत गन� भारबाट उ�मिु� 
पाउछ । ��ततु म�ुामा वादीले आ�नो दाबी ��टसगँ 
�मािणत गन� नसकेको कारणबाटै स�ु िज�ला 
अदालतले वादीको सहजताको लािग सज�िमनको 
आदेश गरजे�तो दिेख�छ । आगो लगाउने काय� एक 
फौजदारी कसरु भएको अव�थामा अदालत नै एक प� 
ज�तो बनी म�ुाको एक प� वादीलाई सहयोग प�ुने गरी 
सज�िमन गन� काय� आफँैमा खोटपूण� छ । सज�िमन गरी 
मचु�ुका तयार गन� काय�मा �ितवादीले �ितवाद गन� 
अवसर नपाउने र सज�िमनका �यि�लाई िजरह पिन 
गन� नस�ने भएकोले यस �माणलाई फौजदारी म�ुामा 
दोषम�ु �माणको �पमा िलन िम�दनै । स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतले गरकेो सज�िमन मचु�ुकाको िववरण 
हेदा�समेत ती िववरणह� िव�ासयो�य रहेको देिखदँैन । 
उ� मचु�ुकाको िववरण हेदा�  ३० वटा  ख�बा, िनदाल 
५ वटा, बलो ७ वटा, त�ता बटम २०० �य.ुबी., धान 
१५ मरुी, कोदो ५ मरुी, मकै १० मरुी, सनु १ तोला, 
नगद �पैया ँ�.५००००।-, भाडँा कँुडा नया ँकपडा, 

सालको नया ँ काठ, उि�सारको नया ँ काठ, दराज 
खिटयालगायतका सामानह� जलेको भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । फुसको छानो भएको काठले बेरकेो 
टाढे घरमा ३० वटा ख�बा, िनदाल ५ वटा, बलो ७ 
वटा, त�ता बटम २०० �य.ुबी अटाउन स�छ भनी 
अनमुान गन� उपय�ु ह�दँनै । अ�नको हकमा हेदा� 
वारदात घटेको मिहना आषाढमा �यित धेर ै मा�ामा 
अ�न रहन स�छ भनी अनमुान गनु�  िव�ासयो�य ह�दँनै 
भने वादीको के कित उ�जनीको क�तो खेत रहेको 
छ र सालको अि�तममा स�म पिन �यित धेर ैमा�ाको 
अ�न बाकँ� र�ो भनीसमेत ख�ुन सकेको अव�था 
छैन । �यसैगरी ल�ाकपडा तथा भाडाकुँडाको हकमा 
समेत ��येकको नाम, िववरण र अलग अलग मू�य 
उ�लेख गन� सकेको अव�था छैन । यस अव�थामा 
आगलागीबाट �.१०,८५,०००।- को �ित पगेुको 
र सो मू�य �ितवादीबाट िबगो भराउनपुछ�  भ�ने 
पनुरावेदक वादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६. अब आगो लगाउने काय�बाट कित 
मू�यको �ित भएको हो र �ितवादीबाट कित रकम 
िबगो भराउन ु पन� हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले �.३,००,०००।- 
िबगो भराउने ठहराई फैसला गरकेो देिख�छ । मािथ 
िववेचना भएज�तै वादीले �.१०,८५,०००।- को 
�ित परु ्याएको भनी दाबी िलएको भए तापिन सो 
दाबीलाई व�तिुन� तवरबाट पिु� गन� सकेको अव�था 
छैन भने िबगो िनधा�रण गन�को लागी अ�य व�तगुत 
आधारह� पिन देिखदँनैन् । यस अव�थामा �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� �.३,००,०००।- स�मको �ित 
पगेुको ह�नस�छ भनी स�ु अदालतमा बयान गरकेोमा 
सोहीअनसुार िबगो भराउन ु नै �यायसङ्गत ह�न जाने 
देिख�छ । सोहीबमोिजम �.३,००,०००।- बराबरको 
�ित भएको ठहर गरी सोही रकम िबगो भराउने गरी 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन ।
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७. अतः मािथ िववेिचत आधारमा स�ु 
संखवुासभा िज�ला अदालतको िमित २०६७।११।१६ 
को फैसला केही उ�टी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले गरकेो िमित २०६८।७।२३ को फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : स�दशे �े�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
फैसला िमित :२०७३।०५।०७

०६४-CR-०००८

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

 
पनुरावेदक वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगका अनसु�धान अिधकृत गोिव�दबहादरु 
�े�को �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� �ितवादी : िज�ला दाङ, िबजौरी गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ५ �थायी घर भई 
हाल काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ७, 
गौरीनगर चाविहल घर नं. २६० ब�ने जनक 
िश�ा साम�ी के�� िलिमटेडका त�कालीन 
�ब�धक महे�� गौतमसमेत

 § व�तुतः कुनै पिन स�पि� ख�रद वा िनमा�ण 
गदा� जित रकम लगानी भएको ह��छ सोही 
लगानी भएको रकमलाई नै यथाथ� मू�य 
मा�नु पन� ह�न आउँछ । यसरी स�पि� 
आज�न गदा�को अव�थामा लागकेो लागत 
मू�य कित हो भ�ने यिकन गदा� सब��थम 
िलखतमा जिनएको वा उ�लेख भएको 
मू�यलाई आिधका�रक मू�य मा�न ु पन� 
ह��छ । िकनिक �माण कानूनले अ�यथा 
�मािणत नभएस�म िलखत �माणलाई 
सव��म �माणको �पमा मा�दछ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १४ ले िनयिमत�पमा 
रािखएको खाता वोही, िकताब वा अ�य 
�े�तामा जिनएका कुरा �माणमा िलन 
ह�ने कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । 
तसथ� उपयु�� कानूनी �यव�था अनुसार  
िलखतमा उ�लेख भएको म�ूयलाई 
�माणमा िलनु पन� ।

(�करण नं. ३)
 § व�तुतः कृिषबाट आय ह�ने कुरालाई इ�कार 

गन� सिकँदैन । कुन वष� कुन ज�गाबाट कित 
आय ह�न े भ�ने कुरा यिकनसाथ भ�न 
पिन सिजलो छैन । जिमनको �कृित, 
िसचँाईको उपल�धता, मौसम, �िविधको 
�योग, वालीको छनौट, बजार भाउ आिद 
ज�ता कुराले िनि�त�पमा कृिष आयलाई 

�नण�य नं. ९७५१

&
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�भािवत गरकेो ह��छ । �यसैले कृिष आय यिकन गन� गिणतीय मापद�ड ह�न स�ने देिखँदैन । 
यस अव�थामा �ितवादीको नाउँको ज�गाको २०४५ सालदेिख २०५९ सालस�मको कृिष आय 
िनका�न ुआफँैमा सिजलो िवषय होइन । तथािप कृिष आय ह�न ेकुरालाई �वीकार ग�रसकेपिछ कुनै 
मापद�ड अवल�बन गरी कृिष आयको स�ब�धमा िन�कष�मा पु�नु पन� नै ह�न े।

(�करण नं. १०)
 § �याियक अनुमान शू�यताको उपज नभई �यसलाई पिन कुनै त�य �माणले समथ�न गरकेो ह�नपुद�छ 

। कुनै त�य �माण िवना कोरा अनुमान लगाई �याियक िन�पण गनु� �याियक म�ूय मा�यतािवपरीत 
ह�न जा�छ । तसथ� वादी प�ले �ितवादीको खच� यिकन गरी दाबी िलन नसकेको र �ितवादीको 
तफ� बाट खेतीपातीसमेतबाट आउने िह�साबाट खच� चलाएको भनी यिकन खच�को िववरण आउन 
नसकेको य�तो अव�थामा अदालत आफँैले त�यको उ�खनन गरी �ितवादीको जाँच अविधको 
सालवसाली खच�को िववरण िनकाली िनण�यमा पु�न अिभयोजना�मक �याय प�ितलाई आ�मसाथ 
गरकेो अदालतको सीमािभ�को िवषय ह�नस�ने नदेिखन े।

(�करण नं. २१)
 § कितपय खच�का �ोत लुकेका ह�न स�ने र आपसी स�ब�ध र �यावहा�रकताको िहसाबले आिथ�क 

कारोबार गन� �ममा आज�न भएका कितपय आयका �ोत नदेिखएका ह�न स�न ेवा �माणको अभाव 
रहन स�ने त�यलाई पिन इ�कार गन� सिकँदैन । कुनै िनि�त अविधको आय �ययको  िववरण 
ठोस�पमा िनका�न किठनाइ ह�ने यस कटु यथाथ�लाई म�यनजर गररे िवधाियकाबाट उ� ऐनको 
तजु�मा गदा� अिम�दो र अ�वाभािवक उ�च जीवन यापन गरमेा भ�न ेवा�याशंको �योग भएको 
िन�कष� िनका�न सिकन े।

(�करण नं. २३)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : सह�यायािधव�ा महेशकुमार थापा, िव�ान् उप�यायािधव�ा  अजु�न�साद कोइराला
��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा डा.शंकरकुमार �े� र िव�ान् अिधव�ा  शेरबहादरु के.सी.
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प. २०६७, िन.नं.८५१९
 § ने.का.प. २०६८, िन.नं.८६३०
 § ने.का.प. २०७१, �ावण, िन.नं.९११९

स�ब� कानून :
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)

सु� तहमा हने�:-  
अ�य� मा.�या.�ी भूप�वज अिधकारी
सद�य मा.�या.�ी कोमल नाथ शमा�
सद�य मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
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फैसला 
�या. ह�रकृ�ण काक� : िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िवशेष अदालतको िमित 

२०६३।१२।७ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन दायर भई पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार छः-

उजुरीको सिं�� �यहोराः
महे�� गौतमसमेतले गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो भ�ने �यहोराको उजरुी  

िनवेदन ।

�ितवादी मह�े� गौतमको पा�रवा�रक िववरणः
�.स.ं नाम नाता वैवािहक ि�थित पेसा कैिफयत

१. दीपा शमा� �ीमती िववािहता नोकरी
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयमा काय�रत 

२. िद�ा शमा� छोरी अिववािहता िव�ाथ�
से�ट मे�रज �कूलमा क�ा १० मा 
अ�ययनरत

३. ऋचा शमा�  छोरी ” ”
से�ट मे�रज �कूलमा क�ा ९ मा 
अ�ययनरत

४. आशतुोष गौतम छोरा ” ”
से�ट जेिवयस� �कूलमा क�ा ५ मा 
अ�ययनरत

�ितवादी मह�े� गौतम साव�जिनक पदमा रहकेो िववरणः

िस.न.ं अविध काय�रत रहकेो काया�लय पद

१. २०४०-२०४२ स�म (क�रब २ वष�) बजार सेवा िवभाग ना.स.ु सरह (�ािविधक)

२. २०४२/२०४३(क�रब १८ मिहना) �यापार �व��न के�� अिधकृत�तर

३. २०४४।११।२५-२०४५।२।२१ स�म नेपाल कोल िलिमटेड सहायक �ब�धक

४. २०४५।२।२२-२०४५।५।२१ स�म
नेपाल कोल िलिमटेड  
(कलक�ा) भारत

सहायक �ब�धक

५. २०४५।५।२२-२०४७।२।२० स�म नेपाल कोल िलिमटेड, भैरहवा सहायक �ब�धक

५. २०४७।२।११-२०५०।९।११ स�म नेपाल कोल िलिमटेड सहायक �ब�धक

६. २०४७।२।११-२०५०।९।११ स�म नेपाल कोल िलिमटेड सहायक �ब�धक

७. २०५०।९।१२-२०५४।१२।२५ स�म नेपाल कोल िलिमटेड का.म.ु �ब�धक



नेपाल कानून पि�का, २०७४, वैशाख

132

८. २०५४।१२।२६-२०५६।७।१० स�म जनक िश�ा साम�ी के�� उप-�ब�धक

९. २०५६।७।११ देिख हालस�म जनक िश�ा साम�ी के�� �ब�धक

�ितवादीले खलुाई िदएको नोकरी िववरण अनसुार उपयु�� काया�लयह�मा काय�रत रहेको भिनए तापिन 
िनजको �यि�गत फायलबाट िनज �ितवादी महे�� गौतम गहृ, आपूित�, �थानीय िवकास, िनमा�ण तथा यातायात 
म��ी�यूह�को नीिज सिचवालयह�मा काय�रत रहेकोसमेत देिख�छ ।

�ितवादीको �ीमती दीपा शमा� साव�जिनक पदमा रहकेो िववरणः
िस.न.ं अविध काय�रत रहकेो काया�लय पद

१.
२०४२।४।१ देिख 
हालस�म

स�ुमा भ�सार िवभाग र २०५४ सालदिेख 
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लय 
गौचर, काठमाड�

भ�सार संकेत सहायक िनरी�क 
(�ािविधक ख�रदार)

�ितवादी मह�े� गौतमको अनुस�धान अिधकारीसम�को बयानः
म २०३९/४० ितर कृिष िवभागअ�तग�त बजार सेवा िवभागमा �ािविधक ना.स.ुमा नोकरी  स�ु गरी 

२०४४ सालमा आपूित� म��ालय अ�तग�त नेपाल कोल िलिमटेडमा अिधकृत, सात� तहमा �वेश गरी िलिमटेडको 
कलक�ा, भैरहवा �ा�च र के��ीय काया�लयमा काम गरी २०५६ सालमा जनक िश�ा साम�ी के��मा स�वा भई 
हाल आठ� तहको �ब�धक पदमा काय�रत छु । मेरो नाममा दाङमा क�रब ५ िबगाहा जिमन, काठमाड�को चपली 
गाउ ँिवकास सिमितमा १-०-०-० रोपनी घडेरी र वािण�य ब�क, भोटािहटीमा क�रब ५ लाख बचत र एभर�े ब�क 
िल., बाने�रमा ५ लाख म�ुित खातामा मौ�दात छ । मेरो �ीमती दीपा शमा�को नाममा का.म.न.पा. ७ गौरीनगरमा 
०-८-२-२ मा बनेको २.५ तलाको घर र �ीमतीको नाममा कृिष िवकास ब�क र�नपाक�  र चाविहलमा गरी क�रब 
४ लाख मौ�दात छ । �ीमतीको नाममा किपलव�तकुो तौिलहवा नगरपािलका आ�नो आमाबाट भू-दान �ा� 
०-२-११ िबगाहा ज�गा छ । क�रब ४० तोला सनुका गहगहना र क�रब १००० तोला चादँी छ । हाल मेरो मािसक 
पा�र�िमक क�रब ९ हजार छ । 

उि�लिखत स�पि� आज�नका स�ब�धमा गौरीनगरमा २०४४ सालमा बनेको घर र जिमन प�ुय�ली 
स�पि� बाडँफाडँ ह�दँा �ा� नगद चारलाख र १४० तोला सनु र हजार तोला क�रब चादँीम�येबाट बनेको हो । 
यसपिछ २०४८ सालमा मैले मेरो नाममा दउेखरुी लमही बजारमा रहेको प�क� घर �. १ लाखमा िब�� गरी �ा� 
रकम, अशंब�डामा �ा� क�रब १४० तोला सनुका गरगहनाम�ये क�रब १०० तोला िविभ�न िमितमा बेचिबखन 
गदा� �ा� रकम, नेपाल कोल िल. मा काय�रह रहदँा (२०४४।११।२५ देिख) भारतको कलक�ामा काया�लय 
�मखु भई (झ�डै २ वष�) आज�न गरकेो तलब भ�ाको अित�र� वैदेिशक भ�ाबाट �ा� रकम २०३९/०४० 
सालदेिख कृिष िवभागअ�तग�त बजार सेवामा काय�रत रहदंा िफ�डमा (म�ुताङ र स�यान) खिटन ुपन� भएकोले 
तलब, भ�ाका अित�र� �ा� ह�ने काज भ�ा र दगु�म भ�ाबाट �ा� रकम र मेरो ०३९।४० देिख र मेरो �ीमतीको 
२०४२ सालदेिख आजस�मको पा�र�िमकबाट �ा� रकमबाट आज�न गरकेो ह� ँ। यसका अित�र� गौ�रनगरको 
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घरको किहले २ ��याट र किहले १ ��याटको ०४४ 
देिखको घरभाडाबापत �ा� रकम पिन मेरो आज�नको 
उ� िह�सा हो । खच�को हकमा मेरो छोराछोरी 
उप�यकाकै सबभ�दा स�तो �कूल से�टजेिभयस� 
र से�टमे�रजमा क�ा १ देिख नै अ�ययनरत् छन् । 
खा�ा�नतफ�  दैिनकको फुटकर खच�बाहेक चामल, 
दाल, गह�,ँ तेल, आल,ु �याज ज�तो साम�ी दाङको 
आ�नै आय�ताबाट �याई खाई रहेको । उपयु�� 
आज�नको मा�यमबाहेक िमत�यियता पिन स�पि� 
आज�नको उ� िह�सा हो । 

मेरो र मेरो �ीमती दीपा शमा�को नाममा 
नेपाल ब�क िल. �यूरोडमा बचत र मेरो नाममा कृिष 
िवकास ब�क, र�नपाक� मा खाता छ । मलाई जानकारी 
भएस�म राि��य वािण�य ब�क, भोटािहटी शाखामा �. 
पाचँलाख म�ुितमा छ । उ� रकम आमाको आ�नो 
स�पि� हो । छु�ी िभ�न ह�दँा बबुा-आमालाई �ा� नगद 
र बेचिबखनबाट �ा� नगद गरी ज�मा ग�रएको आमाको 
उ� रकम ज�मा गदा� मैले नै ज�मा गन� सहयोग गरकेो 
ह� ँ । िमित २०५९।७।२७ को बयानमा छुट्न गएको 
हो । राि��य वािण�य ब�कको रकम आमा कै स�पि� 
हो । साथै उ� म�ुितको �याज मेरो खातामा आमाको 
इ�छाबमोिजम आउने �यव�था ग�रएको हो । सो 
�याजबाट मैले नै ब�ृ आमाको औषिध मूलोलगायत 
अ�य दैिनक खच� हेन� गरकेो छु ।

अंशब�डा ह�न ुकेही अगािड दाङ, मानपरु गाउ ँ
िवकास सिमित ि�थत डो�ेनी भ�ने गाउकँो क�रब २० 
िबगाहा जिमन िब�� गरकेा िथय� । सो नगद र प�ुय�ली 
गरी क�रब चार-चार लाख नगद अशंब�डामा परकेो 
िथयो । अशंको िलखत मसगँ छैन । स�भव भएस�म 
एक मिहनािभ� पेस गन�छु । चपलीि�थत घडेरी राजे�� 
�े�सगँ �.१२ लाखमा िकनेको ह� ँ । तर सिँधयारले 
थैलो फा�लान् भनी १८ लाखको राज�व ितरकेो 
छु । आ�नो र �ीमतीको तलब भ�ा र घरको भाडा नै 
मेरो म�ुय आयको �ोत हो र सोही �ोतबाटै िकनेको 

ह� ँ। यसका लािग २०४० साल देिखको मेरो र २०४१ 
देिख हालस�मको �ीमतीको तलब भ�ाको िववरण 
एक ह�ािभ� पेस गन�छु ।

गौरीनगर चाविहलको घर ज�गा िमित 
२०४४ सालमा अंशब�डा गदा� �ा� नगद क�रब �. 
४,००,०००।– र १४० तोला सनुम�ये िविभ�न 
समयमा िब�� भएको क�रब १०० तोला सनुबाट 
�ा� भएको रकमले मेरो �ीमतीको नाममा घर ज�गा 
जोडेको हो । मेरो बबुाले २०२२ सालमा पेस गनु�  
भएको जिमनको फाटँवारीमा समेत क�रब ४४ िबगाहा 
जिमन देिख�छ । 

ब�डाप�मा चल स�पि�को बारमेा उ�लेख 
नभएको ह�न स�छ । मेरो बबुाको बखतको अचल 
स�पि� र २०४४ सालमा हामी छु�ी िभ�न ह�दँा 
बाडेँको अचल स�पि�को फरकले क�रब २८ िबगाहा 
जिमनमा� िब�� गरकेो देिख�छ । उ� आधारबाहेक 
अ�य �माण उपल�ध छैनन् । बलवुा, �थान गाउ ँ र 
िवजौरीको ज�गाह� क�रब ८ िबगाहा िविभ�न िमितमा 
र मानपरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ४ डो�ेनी ि�थत 
क�रब १९ िबगाहा िमित २०४०/०४१ ितर िब�� 
भएको हो । उ� क�रब २७ िबगाहा जिमन िब��बाट 
�ा� नगद बबुा आमासगँ रहेको नगद र उ� जिमनको 
उ�जनी िब��बाट �ा� नगद नै छु�ी िभ�न ह�दँा �ा� 
नगद ४ लाख हो । 

घर बहालबापत �ा� भएको रकमको 
स�ब�धमा हालको वहालवालालाई आयोगले सो�दा 
पिु� ह��छ । घर बहाल कर ितरकेो छैन । मैले २०४० 
सालदेिख र �ीमतीको २०४२ सालदेिखको तलब 
भ�ाको िववरण घर भाडाबापत �ा� रकमको िववरण, 
ज�गा जिमनको उ�जनी िब��बाट �ा� रकमको गरी 
क�रब �.५०,००,०००।– को आय �ोत �प� 
पा�रसकेको छु । ब�कमा हाल मौ�दात क�रब �.२३ 
लाख हामी �ीमान् �ीमतीकै �वआज�नको हो । मेरो 
आमाको नामको �.५,००,०००।– बबुा आमालाई 
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अंशब�डामै �ा� रकम होला । 
ब�क �टेटमे�टमा उ�लेख भएका रकमम�ये 

कुनै रकमह� मेरा भाइ सभुाष गौतमले दाङमा 
स�चालन गरकेो �ी राइस ए�ड आयल िमलबाट 
उ�पािदत चामल, �ान आिदको काठमाड�मा भएको 
िब��बाट �ा� भएको ह�न स�छ । खास रकम र यिकन 
िमित भ�न नसकेपिन काठमाड�मा िब�� भएका स�पूण� 
भ�ुानी मैले नै िलने, रा�ने र अनकूुल समयमा पठाई 
िदने गद�थे ँ । िवगत १ वष�देिख सो काय� ब�द रहेको 
छ । मेरी आमा २०४४ सालदेिख नै िभ�द ै ब�द ै
आउनभुएको छ । दाङ िज�लाको िबजौरी-५(ख) 
ि�थत २ िबगाहा जिमन मेरा भाइ सभुाष गौतमसगँ 
िमली क�रब �. ५ लाखमा िकनेका ह� । उ� जिमन 
िबजौरी गाउ ँिवकास सिमितकै ऋिषराज र केशव दईु 
भाइसगँ िकनेको हो । उ� जिमन िब�� गन� प�ले २ 
िबगाहा सम�ुचै िब�� गन� खोजेको र हामी ख�रदकता� 
म�ये ए�लैले ख�रद गन� नसकेकोले दवुै भाइ िमली 
संय�ु�पमा ख�रद गरकेा ह� । �यसमा दवुैको बराबर 
िह�सा छ । उ� जिमन ख�रद चाविहल- ७ ि�थत घर 
भाडाबापत �ा� रकम, �ीमान �ीमतीको तलब भ�ा 
र प�ुय�ली जिमनबाट ह�ने आ�दानी नै मेरो आय�ोत 
हो । २०४३ सालमा घडेरी ख�रद गरी क�रब एक वष� 
पछािड २०४४ सालमा घर िनमा�ण स�प�न गरेको ह� ँ। 
घर बनेदेिख नै घर भाडामा लािगरहेको छ । घरको कर 
काठमाड� महानगरपािलकामा र जिमन कर मालपोत 
काया�लयमा ित�ररहेको छु । 

िमित २०५९।२।१६ मा स�पि� �याियक 
जाचँबझु आयोगमा पेस गरकेो िववरण फारम अि�तम 
समयमा पाएको िथए ँ । जनुबेला म गहृ म��ालयमा 
काजमा िथए । �ीमतीले आ�नो िववरण अल�गै भरी 
पेस गरकेो िछन् । आमाको नाममा रहेको रकम मैले 
आ�नो िववरणमा भन� ��ै आएन । तसथ� �. ३० लाख 
ब�क मौ�दातको िववरण मैले भनु�  पन� आव�यकता नै 
िथएन । समयाभावले उ� फाराम भदा� केही िववरण 

छुट भएको हो । लकुाउने मनसाय होइन । 
नेपाल कोल िलिमटेड कलक�ा िडपो 

�मखुको हैिसयतले क�रब ४ मिहना बसेको ह� ँ। तर पटक 
पटक काज खटाई झ�डै २ वष� कलक�ामा बसेको ह� ँ। 
तर �माण उपल�ध गराउन असमथ� छु । कृिष िवकास 
ब�क, र�नपाक� ि�थत खाताबाट िमित २०५४।११।६ र 
२०५६।४।११ मा �मशः �. १ लाख, ब�क दािखला 
गदा�को �ोत र िमित २०५८।६।१६, २०५८।८।२१ 
र २०५८।८।२५ मा ३ पटक २/२ लाख िनकालेको 
स�ब�धमा मैले काठमाड� िज�ला चपली गाउ ँ
िवकास सिमितमा २०५८।८।२५ मा १ रोपनी जिमन 
िक�दा िविभ�न िमितमा ब�क �याज नला�ने गरी रकम 
िनकालेको ह�नस�छ । िविभ�न िमितमा ज�मा भएका 
रकमह� म�ये एक ब�कबाट अक� ब�कमा सा�रएको 
ह�न स�ने, �ीमान् �ीमतीको तलब भ�ाह� एकम�ु 
ज�मा गरकेो ह�न स�ने, नेपाल कोल िलिमटेडबाट �ा� 
बोनसबापतको एकम�ु रकम ह�न स�ने तर सोधनी 
भएबमोिजम ज�मा गरकेो वा िनकालेको स�ब�धमा 
स�झना नभएको यथाथ�ता अनरुोध गद�छु । एभर�े ब�क, 
नया ँबाने�रको खातामा १७ से�टे�बर १९९९ मा �. 
७ लाख, १६ माच� २००० मा �. १,५०,०००।– र 
सोही ब�कको म�ुित खातामा �. ५ लाख ज�मा गदा�को 
�ोतको स�ब�धमा मेरो म�ुित खातामा एभर�े ब�कको 
केही रकम र अ�य ब�कबाट समेत िनकाली ज�मा 
गरकेो ह� ँ । िमितअनसुार िनकािलएको रकमह�को 
बारमेा यिकन भ�न अ�ठ्यारो छ र याद पिन छैन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी महे�� गौतमले अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
गरकेो बयान । 

�ितवादी दीपा शमा�ले अनुस�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानः

म आ.व. २०४०/०४१ सालदेिख अ�थायी 
�ािविधक ख�रदार पदमा भ�सार िवभागमा काम गरकेो 
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र ०४२ साल �ावण मिहनादिेख �थायी िनयिु� 
�ािविधक ख�रदार पदमा नै भएको हाल यस पदको 
नाम प�रवत�न गररे भ�सार संकेत सहायक िनरी�क 
रािखएको छ । अ�दाजी २०५४ सालदेिख हालस�म 
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयमा काय�रत् छु । 
मैले यसभ�दा अगािड कुनै काया�लयमा स�पि� िववरण 
बझुाएको छैन । मेरो नाममा काठमाड�- ७,  चाविहलमा 
घर छ । माइतीबाट भू-दानमा �ा� अ�दाजी २ क�ा 
ज�गा किपलव�त ुतौिलहवामा छ । 

चाविहलि�थत मेरो नाममा रहेको घडेरी 
२०४३ सालमा ख�रद गरी ०४४ सालमा नै घर 
िनमा�ण ग�रएको हो । २०४४ सालमा नै भवन िनमा�ण 
इजाजत प� िलइएको हो । म र मेरो �ीमान् को 
२०४१/०४२ सालदेिखको तलब भ�ा �ीमान् को 
२०३९ सालदेिखको तलब भ�ाबाट �ा� रकम र 
छु�ी िभ�न ह�दँा �ा� प�ुय�ली स�पि�बाट २०४४ 
सालमा घर िनमा�ण ग�रएको हो । २०४३ सालमा ज�गा 
ख�रद गरी �यसको २,३ मिहनामा नै िनमा�ण काय� स�ु 
गन� लिगएको हो र भवन िनमा�ण इजाजत प� िलने 
�ोसेसमा िथयो । 

काठमाड� भगवान�थान-२ िक.नं. ४८० 
�े�फल ०-६-०-० र ऐ. िक.नं. ४८८ �े�फल ०-२-०-
० को ज�गा म र मेरो �ीमान् को तलब भ�ा र प�ुय�ली 
स�पि�बाट ख�रद गरकेो हो । ज�गा ख�रद र घर िनमा�ण 
लागतमा मलाई थाहा छैन, �ीमान् लाई नै थाहा छ । म 
२०४१ सालमा अ�थायी पदमा िथए ँ। मािसक तलब 
�.७१५।– िथयो । �यसपिछ २०४२ सालदिेख ०४३ 
सालस�म अ�दाजी �.६१५ का दरले २६ मिहनाको 
�.१५,९९०।– ज�मा �.२३,३१०।– र �ीमान् को 
२०३९ सालदेिख बजार सेवामा ह�न ुह���यो । उहाकँो 
तलब भ�ा र कैय� पटक काजमा म�ुताङ, स�यान 
गएको काज भ�ाबाट �ा� रकम र प�ुय�ली स�पि� 
के कित लागेको छ सो कुरा मेरो �ीमान् लाई थाहा छ, 
मलाई थाहा भएन । 

घर िनमा�ण २.५ त�ला एकै पटकमा बनाएको 
हो । तर िफिनिसङ्ग चािह ँिब�तार ैग�रएको हो । �यो 
बेलामा घर भाडामा लगाएको �यसबाट �ा� रकमले घर 
िफिनिसङ्ग ग�रएको हो घरमा के कित लगानी गराइयो 
सो सबै मलाई थाहा भएन । मेरो नाममा कृिष िवकास 
ब�क, चाविहल शाखामा ३ लाख, कृिष िवकास ब�क, 
बागबजार शाखामा १ लाख ५० हजार, नेपाल ब�क 
िलिमटेडमा अ�दाजी २ लाख रहेको ज�तो ला�छ मेरो 
�ीमान् को नाममा के कित रहेको छ यिकन मलाई थाहा 
ह�न सकेको छैन । मेरो ब�चाह�को नाममा केही पिन 
छैन । एभर�े ब�क बाने�रमा मेरो नाममा कुनै मौ�दात 
छैन । मसगँ स�बि�धत �यि�ह�को ब�क �टेटमे�ट हेरी 
सनाखत ग�र िदएको छु । मेरो �ीमान् को नाममा रहेको 
िविभ�न ब�कको रकम मेरो र �ीमान् को �वाआज�न, 
२०४४ सालदेिख हालस�मको घर भाडा, कृिषबाट 
�ा� आ�दानीबाट भएको हो । मेरो र मेरो �ीमान् को 
नाममा रहेको िविभ�न ब�कका मौ�दातह�को रकमको 
�ोत हामी दवुै जनाको तलब भ�ा मैले पाएको अ�दाजी 
�.१,००,०००।– किमसन (सनु प�डेबापत) र 
�ीमान् को नाममा रहेको लमही ि�थत-१ वटा प�क� 
घर मोल अ�दाजी �.१,००,०००।– र प�ुय�ली 
स�पि�बाट �ा� रकम आिद नै ह�न । िव�ततृ तलब 
भ�ा घर भाडा, कृिष आ�दानी आिदको िवषय मेरो 
�ीमान् ले आयोगसम� बझुाई स�न ुभएको छ । 

नेपाल ब�क िल. काठमाड� अिफसि�थत 
खातामा िमित २०५८।७।२० मा �. २० लाखको 
�ा�ट मेरो मामा ससरुाको छोराले ज�गा िक�नको 
लािग मेरो खातामा ज�मा गनु�  भएको हो । एकम�ु रकम 
ब�कबाट िझ�न निम�ने भएकोले मेरो नाममा रहेको 
अ�य ब�कबाट मैले िझक� उहालँाई िदएको िथए ँ। िमित 
२०५८।७।२७ मा �. ५ लाख, २०५९।७।१२ मा �. 
१ लाख र २०५९।७।१५ मा �. १ लाख नेपाल ब�क 
िल. काठमाडौ अिफसि�थत खाता नं. ६७६०८५० 
बाट रकम िनकालेको स�ब�धमा मेरो �ीमान् लाई थाहा 
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छैन । िमित २०५४।१२।६ मा �. १ लाख र  २०५७।८।२८ मा �. २ लाख नेपाल ब�क िलिमटेड, काठमाड� 
अिफसको खातामा रकम ज�मा गदा�को �ोत स�ब�धमा मेरो र मेरो �ीमान् को जािगरबाट आएको तलब भ�ा र 
�ीमान् को िविभ�न काज तथा अ�य सिुवधाका �ोतबाट ज�मा ग�रएको हो । साथै घर भाडा, कृिषबाट �ा� रकम 
यही नै यसको �ोत ह�न् । मेरो आ�दानीको �ोतह� ियनै ह�न् र मेरो देवरको (सभुाष गौतम) दाङि�थत सेलर िमल 
छ । �यस िमलबाट काठमाड�स�म चामल स�लाई ह���यो सो चामल बेचेको एकम�ु रकम ब�कमा ज�मा ग�र��यो । 
साथै ब�कमा दािखला गरकेो एकम�ु रकम घर भाडा, तलब र कृिषबाट �ा� संकिलत रकम नै हो । 

कृिष िवकास ब�क, चाविहलि�थत खातामा िमित २०५८।५।८ मा �. २ लाख र २०५८।१०।१२ 
मा �. १ लाख ज�मा गरकेो र सोही ब�कमा र�नपाक� ि�थत शाखामा भएको खाताबाट २०५८।६।१६ देिख 
२०५८।८।२६ स�ममा ४ पटक गरी ��येक पटक �. २ लाखको दरले ८ लाख �पैया ँिनकालेको स�ब�धमा 
कृिष िवकास ब�क, चाविहलि�थत मेरो नाममा रहेको �. ३ लाखको रकमम�ये १ लाख र�नपाक� ि�थत कृिष 
िवकास ब�कबाट िनकालेर मेरो घरको निजकैको िहसाबले चाविहल ब�कमा राखेको हो । बाकँ� िमित २०५८।५।८ 
मा ज�मा गरकेो दईु लाख मेरो खाईपाई आएको तलब, घरभाडा र कृिषबाट �ा� भएको रकम हो । �. ८ लाख 
�पैया ँकेमा खच� ग�रयो भ�ने कुरा �ीमान् लाई थाहा छ मलाई थाहा छैन । कृिषयो�य जिमन र सोको आ�दानी 
आय�ताका बारमेा मेरो �ीमान् ले िववरण पेस गरी स�न ुभएको छ । �यसबाट �ा� आ�दानीका बारमेा पिन उहालेँ 
भनी स�नभुएको छ । कृिषयो�य जिमन कित छ, �यसको �माण पिन मेरो �ीमान् ले पेस गरी स�न ुभएको छ भ�ने 
�यहोराको �ितवादी दीपा शमा�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान । 

�ितवादी मह�े� गौतमले अंशबापत िमित २०४४।७।३ मा �ा� गरकेो चल अचल स�पि�ः 
(क) अचलतफ�

िस.न.ं ज�गाधनीको नाम �थान वडा न.ं िक.नं. �े�फल
१. महे�� गौतम दाङ, ज.म.िव.िव. ५(क) २०८ ०-७-५-५
२. ” ” २४४ १-१-२
३. ” ७(ख) २१४ ०-२-०
४. ” ” १०० ३-०-६
ज�माः ४-१०-१३.५

(ख) चलतफ�

िस.न.ं स�पि�को िववरण इकाई
त�काल �चिलत �ितइकाई 

म�ूय �.
ज�मा

१. नगद ४,००,०००/- - ४,००,०००/-
२. सनु १०० तोला ५,६९०/- ५,६९,०००/-
ज�मा ५,६९,०००/-
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�ितवादी मह�े� गौतमले साव�जिनक पद धारण गरकेो अविधको स�पि� िववरणः
घर ज�गा

िस.न.ं
ज�गाको 
िववरण

ज�गा 
धनीको 

नाम

ख�रद िमित र 
रकम

ज�गाको हालको 
मू�य �.

घरको हालको 
म�ूय �.

कैिफयत

१.

क ा ठ म ा ड � - 
७(भ) िक.नं. 
१३ �े�फल 
० - ८ - २ - २ 
रोपनी ज�गा

दीपा 
शमा�

२०४३।५।२४

२८,१२५।–

२०४३।११।१९

७,५००।-

१९,४०,६२५।- ४४,४३,६२५।२३

स ा ि ब क 
भ ग व ा न � थ ा न 
-२ िक.नं. ४८० 
�े�फल ०-६-
०-० र िक.नं. 
४८८ �े�फल 
०-२-०-० िभिड 
हाल ७(भ) िक.नं. 
�े�फल ०-८-२-
२ कायम भएको ।

२.

दाङ, ज.म.िव.
िव- ५(ख) 
िक.नं. १४९ र 
१७७ �े�फल 
� म श ः 
०-१०-९ र 
०-५-७ दवैु 
गरी ज�मा 
० - १ ५ - १ ६ 
िबगाहा ज�गा 

सभुाष 
गौतम 
महे�� 
गौतम

०५३।३।३

१,६४,०००।– को 
५०%  ले ह�ने �. 
८२,०००।-

२,८४,४००।– 
को ५०% 
ले ह�ने �. 
१,४२,२००।-

३.

दाङ, ज.म.िव.
िव- ५(ख) 
िक.नं. १४३ र 
१४७ �े�फल 
�मशः ०-९-
५ र ०-१४-
१९ दवुै गरी 
ज�मा १-४-४ 
िबगाहा ज�गा

सभुाष

गौतम 

महे�� 

गौतम

०५३।३।३

३,६०,०००।– को 
५०% ले ह�ने �. 
१,८०,०००।-

२४,२०,०००।– 
को ५०% 
ले ह�ने �. 
१२,१०,०००।-

४.

क ा ठ म ा ड � -
७(भ) िक.नं. 
४१७ �े�फल 
० - ० - ० - २ 
रोपनी ज�गा

िदपा 
शमा�

२०५६।८।२३

५,०००।-
२८,१२५।-
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५.

दाङ,ज.मिव.
ि व . - ५ ( क ) 
िक.नं. ८२६ 
�े�फल ०-६-
१ िबगाहा 

म हे � � 
गौतम

२०५८।२।१२

४७,०००।-
१,०८,९००।-

६

क ा ठ म ा ड � 
च प ल ी - ९ क 
िक.नं.१५१२ 
र १५०९ 
�े � फ ल 
� म श ः 
०-१४-२-० र 
०-१-२-० र 
सोमा िनिम�त 
क � प ा उ � ड /
� र टे ि न ङ् ग 
वालसमेत

म हे � � 
गौतम

२०५८।८।२५

२२,८६,३८९।७५

िक.नं. १४६६ 
को १ रोपनी 
ज�गा िमित 
२०५८।८ ।२५ 
मा ख�रद गरी 
पिछ �लट िमलान 
गरी क�पाउ�ड 
/ �रटेिनङ्ग 
वालसमेत िनमा�ण 
गरकेो ।

ज�माः ५७,३३,२८५।७० ४४,४३,६२५।२३
कूलः १,०१,७६,९१०।९३

 किपलव�त,ु मालपारा- ४(क) िक.नं. १७०२ �े�फल ०-२-११ िबगाहा ज�गा �ितवादी महे�� गौतमक� 
सासूले �ितवादीको �ीमती दीपा शमा�लाई बकस िदएको देिखएकोले सो स�पि�लाई अनसु�धानको दायरा बािहर 
रािखएको । 

ब�क मौ�दातः
िस.न.ं खातावालाको नाम ब�कको नाम खाता न.ं मौ�दात रकम
१. महे�� गौतम कृ.िव.ब�क,र�नापाक� १४०२०६ २,०६,६६७।०४
२. महे�� गौतम रा.बा.ब�क, भोटािहटी ४३४५ ५,०७,४२८।५५
३. महे�� गौतम एभर�े ब�क िल., नयाबँाने�र ००६०६० ३,३४,९३१।८४
४. महे�� गौतम एभर�े ब�क िल., नयाबँाने�र म�ुित ५,००,०००।-
५. िदपा शमा� ने.ब�. िल., धम�पथ ६७६०८५० २,९०,८४६।९६
६. महे�� गौतम ने.ब�. िल., धम�पथ ७९५३७५० २,८०,०९२।४४
७. िदपा शमा� कृ.िव.ब�क., चाविहल ३१४९०४ ३,१०,३५५।६७
८. िदपा शमा� कृ.िव.ब�क, र�नपाक� ७९१६५२ १,६०,६६२।९८
ज�माः २५,९०,९७५।४८

�ितवादीक� आमा टोपीकुमारी शमा�को नाममा राि��य वािण�य ब�क, भोटािहटी शाखामा म�ुित खाता 
नं. ३६/२४ मा रहेको मौ�दात �. ५,००,०००।-  लाई सो रकम िनजक� आमा टोपाकुमारीकै ह�न स�ने भएकोले 
अनसु�धानको दायरा बािहर रािखएको । 
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आरोप प�को तािलका नं. ५ र ६ को कूल स�पि� �. १,२७,६७,८८६।४१

�ोत खुलेको स�पि�को िववरणः
िस.न.ं �वािम�व स�पि�को िववरण हालको मू�य �.

१. दीपा शमा�
काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-२-२ ज�गा िमित, 
२०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ मा ख�रद गरकेो ज�गा

१९,४०,६२५।-

२. दीपा शमा�

ऐ. ऐ. को ज�गामा २०४५ सालमा िनिम�त २.५ तले घर िनमा�ण 
गदा�को समयमा खच� गरेको कूल �.२०,८५,८७७।३१ 
म�ये �ोत खलेुको �.१०,८७,३४७।५१ को हालको 
मू�यबमोिजमको समानपुाितक विृ�ले ह�ने  

२३,१६,४६१।८३

३.
महे�� गौतम

सभुाष गौतम

दाङ, ज.म.िव.िव.- ५ (ख) िक.नं. १४९ र १७७ �े�फल 
�मशः ०-१०-९ र ०-५-७ गरी ज�मा ०-१५-१६ िबगाहा र 
ऐ. िक.नं. १४३ र १४७ �े�फल �मशः ०-९-५ र ०-१४-
१९ िबगाहा गरी १-४-४ िबगाहा ज�गा िमित २०५३।३।३ मा 
ख�रद गरकेो ज�गाको हालको मू�यको ५०% ले ह�ने मू�य 

१३,५२,२००।-

४. िदपा शमा�
काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १४७ �े�फल ०-०-०-२ रोपनी 
ज�गा िमित २०५६।८।२३ मा ख�रद गरेको ज�गाको हालको 
मू�य

२८,१२५।-

५. महे�� गौतम 
दाङ, ज.म.िव.िव.-५(क) िक.नं. ८२६ �े�फल ०-६-१ ज�गा 
िमित २०५८।२।१२ मा ख�रद गरकेो ज�गाको हालको मू�य 

१,०८,९००।-

६.

काठमाड�, चपली- ९(क) िक.नं. १५१२ र १५०९ 
ज�मा �े�फल १-०-०-० रोपनी ज�गा ख�रद र सोमा 
क�पाउ�ड/�रटिनङ्गवाल िनमा�ण गदा�  खच� गरकेो 
कूल �.२२,८६,३८९।७५ म�ये �ोत खलेुको �. 
१२,८१,५२४।१० को हालको मू�यबमोिजमको 
समानपुाितक विृ�ले ह�ने �. 

१२,९१,०७५।७१

ज�माः ७०,३७,३८७।५४

�ोत खुलेको स�पि�को िव�ेषणः
आरोप प�को तािलका नं. ७ को �.स.ं १ मा उि�लिखत काठमाड�-७ (भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-

२-२ रोपनी ज�गा िमित २०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ मा �मशः २८,१२५।– र ७,५००।– गरी ज�मा �. 
३५,६२५।– मू�यमा �ितवादी महे�� गौतमको �ीमती दीपा शमा�का नाममा ख�रद गरकेो देिख�छ । सो ज�गा 
ख�रदपूव� �ितवादी महे�� गौतमको नाममा भएको पैतकृ स�पि� िब�� गरकेो देिखएकोले सो रकमबाट �. महे�� 
गौतमको एकाघरको �ीमती दीपा शमा�को नाममा ज�गा ख�रद गरकेो ह�नस�ने दिेखएकोले �. ३५,६२५।– 
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मू�यमा ख�रद गरकेो उ� ज�गाको हालको मू�य �. १९,४०,६२५।– को ज�गालाई �ोत खलेुको स�पि�मा 
गणना गरी दाबीमा िलइएको छैन ।

आरोप प�को तािलका नं. ७ को �.सं. २ मा उि�लिखत काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-२-
२ रोपनी ज�गामा २०४५ सालमा २.५ त�ले घर िनमा�ण गदा�को समयमा कूल ज�मा �. २०,८५,८७७।३१ खच� 
भएको देिखएकोमा सोम�ये अशंब�डा गदा� �ा� नगद सनु र िनजह�को पा�र�िमकसमेतबाट �.१०,८७,३४७।५१ 
को मा� �ोत खलेुको देिखन आएकोले सो रकम हालको मू�यबमोिजमको समानपुाितक विृ�ले ह�ने �. 
२३,१६,४६१।८३ लाई �ोत खलेुको स�पि�मा गणना गरी दाबीमा िलइएको छैन ।

आरोप प�को तािलका नं. ७ को �.सं. ३ मा उि�लिखत दाङ, ज.म.िव.िव.- ५(ख) िक.नं. १४९ र 
१७७ �े�फल �मशः ०-१०-९ र ०-५-७ गरी ज�मा ०-१५-१६ िबगाहा ज�गा �. १,६४,०००।– मा र ऐ. 
िक.नं. १४३ र १४७ �े�फल �मशः ०-९-५ र ०-१४-१९ गरी ज�मा १-४-४ िबगाहा ज�गा �. ३,६०,०००।– 
मा िमित २०५३।३।३ मा �ितवादी महे�� गौतम र िनजका भाइ सभुाष गौतमको संय�ु नाममा कूल २ िबगाहा 
ज�गा ख�रद गरकेो देिख�छ । जिमन िब�� गन� ऋषीराज र केशवले २ िबगाहा सम�ुचे िब�� गन� खोजेको र हामी 
ख�रद कता�म�ये ए�लैले ख�रद गन� नसकेकोले दईु भाइ िमिल बराबरी िह�सामा क�रब �. ५ लाख खच� गरी 
सो ज�गा ख�रद गरकेो हो भनी �ितवादी महे�� गौतमको आयोगसम�को बयान कथन रहेको छ । उ� ज�गामा 
�ितवादीले �. २,६२,०००।– लगानी गरकेो देिख�छ । �ितवादी महे�� गौतम र िनजक� �ीमती दीपा शमा�ले 
�ा� गरेको पा�र�िमक रकमलगायत कृिषको आय तथा अ�य बचत भएको रकमबाट सो ज�गा ख�रद गरकेो 
ह�नस�ने र िनजह�को पा�र�िमकको िहसाब गदा�  २०४५ सालदेिख २०५२ सालस�मको पा�र�िमकबाट बचत 
भएको रकमबाट �. २,६२,०००।– खच� गरी सो ज�गा ख�रद गरकेो भिन �ितवादीले उ�लेख गरी िदएको 
�यहोराबाट समेत यो कुराको पिु� ह�न आएकोले �.२७,०४,४००।– मू�याङ्कन भई आएको उ� ज�गाको 
आधार �.१३,५२,२००।– लाई �ोत खलेुको स�पि�मा गणना गरी दाबीमा िलइएको छैन ।

आरोप प�को तािलका न�बर ७ को �मस�ंया ४ मा उि�लिखत काठमाड�- ७(भ) िक.नं. ४१७ 
�े�फल ०-०-०-२ रोपनी ज�गा िमित २०५६।८।२३ मा िलखतबमोिजम �.५,०००।– मा �ीमती दीपा शमा�का 
नाममा ख�रद गरेको देिख�छ । उ� ज�गाको हाल �.२८,१२५।– मू�याङ्कन भई आएको सो ज�गा िनजह�को 
पा�र�िमकबाट बचत भएको रकमबाट ख�रद गरकेो ह�नस�ने भएकोले सो स�पि�लाई �ोत खलेुको स�पि�मा 
गणना गरी दाबीमा िलइएको छैन ।

आरोप प�को तािलका नं. ७ को �.सं. ५ मा उि�लिखत दाङ िज�ला ज.म.म.िव.- ५(क) िक.नं. 
८२६ �े�फल ०-६-१ िबगाहा ज�गा टोपाकुमारी शमा�ले आ�नो मािहला छोरा �ितवादी महे�� गौतमलाई 
िमित २०५८।२।१२ मा हालैको बकसप� गरी िदएको देिख�छ । सो िलखतअनसुार िनज टोपाकुमारीको 
संर�क िनजको का�छो छोरा सभुाष गौतम भ�ने देिख�छ । सो ज�गा िनज टोपाकुमारीले अशंबापत �ा� गरकेो 
ज�गाम�येबाटै संर�क का�छो सभुाष गौतमको रोहवरमा बकसप� लेखी �ितवादी महे�� गौतमलाई िदएको 
देिखएकोले �.१,०८,९००।– मू�याङ्कन भई आएको उ� स�पि�लाई �ोत खलेुको स�पि�मा गणना गरी 
दाबीमा िलइएको छैन ।

काठमाड�, चपली- ९(क) िक.नं. १५१२ र १५०९ को ज�मा �े�फल १-०-०-० रोपनी ज�गा िमित 
२०५८।८।२५ मा �. १८,००,०००।– मा ख�रद गरी �. ४,८६,३८९।७५ खच� गरी सो ज�गामा क�पाउ�ड/
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�रटिनङ्गवाल िनमा�णसमेत गदा� ज�मा �. २२,८६,३८९।७५ खच� गरकेोमा �. १२,८१,५२४।१० को मा� 
�ोत खलेुको देिखन आएकोले सो रकम हालको मू�यबमोिजमको समानपुाितक विृ�ले ह�ने �.१२,९१,०७५।७१ 
लाई �ोत खलेुको स�पि�मा गणना गरी दाबीमा िलइएको छैन ।

�ोत नखुलेको स�पि�
िस.न.ं �वािम�व स�पि� िववरण मू�य �.

१ दीपा शमा�

काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-२-
२ रोपानी ज�गामा घर िनमा�ण गदा� त�काल खच� 
भएको �.२०,८५,८७७।३१ म�ये �ोत नखलेुको 
�.९,९८,५२९।८० को हालको मू�यबमोिजम 
समानपुाितक विृ�ले ह�ने रकम 

२१,२७,१६३।४०

२ महे�� गौतम

काठमाड�, चपली- ९(क) िक.नं. १५१२ र १५०९ 
�े�फल �मशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी ज�मा 
१-०-०-० रोपनी ज�गा ख�रद गरी सोमा क�पाउ�ड 
/ �रटिनङ्ग वालसमेत िनमा�ण गदा� खच� गरकेो 
कूल �.२२,८६,३८९।७५ म�ये �ोत नखलेुको 
�.१०,०४,८६५।६५ को हालको मू�यबमोिजम 
समानपुाितक विृ�ले ह�ने रकम 

१०,१२,३५९।९९

३ महे�� गौतम
कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  ि�थत बचत खाता नं. 
१४०२०६ मा मौ�दात भएको रकम

२,०६,६६७।०४

४ महे�� गौतम
एभर�े ब�क िलिमटेड, नया ँबाने�र ि�थत बचत खाता नं. 
००६०६० मा मौ�दात रकम

३,३४,९२१।८४

५ महे�� गौतम
एभर�े ब�क िलिमटेड, नयावँाने�र ि�थत म�ुित खातामा 
मौ�दात रकम

५,००,०००।-

६ महे�� गौतम
नेपाल ब�क िलिमटेड, धम�पथि�थत बचत खाता नं. 
७९५३७५० मा मौ�दात रकम 

२,८०,०९२।४४ 

७ महे�� गौतम
राि��य वािण�य ब�क, भोटािहटी शाखाि�थत बचत िहसाब 
नं. ४३४५ मा मौ�दात रकम

५,०७,४२८।५५

८ दीपा शमा�
कृिष िवकास ब�क, चाविहलि�थत बचत खाता नं. 
३१४९०४ मा मौ�दात रकम

३,१०,३५५।६७

९ दीपा शमा�
कृिष िवकास ब�क, र�नपाक� ि�थत बचत खाता नं. 
७९१६५२ मा मौ�दात रकम

१,६०,६६२।९८
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१० दीपा शमा�
नेपाल ब�क िलिमटेड, धम�पथि�थत बचत िहसाब नं. 
६७६०८५० नं. को खातामा मौ�दात रकम

२,९०,८४६।९६

ज�मा ५७,३०,४९८।८७

�ोत नखुलेको स�पि�को िव�षेण
आरोप प�को तािलका नं. ८ को �.स.ं १ मा उि�लिखत काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-

२-२ रोपनी ज�गा �ितवादी महे�� गौतमको �ीमती दीपा शमा�को नाममा िमित २०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ 
मा ज�मा �. ३५,६२५।– मा ख�रद गरकेो दिेख�छ । सो ज�गामा घर बनाउने न�सा िमित २०४४।१२।२४ 
मा पास भएको दिेख�छ । सो घर िनमा�ण गन� �ोतको स�ब�धमा सोधनी गदा� २०४४।७।३ मा अंशब�डा ह�दँा 
�ा� गरकेो नगद �. ४,००,०००।– र अशंब�डाबाट �ा� १४० तोला सनुम�ये िविभ�न िमितमा १०० तोला 
सनु िब�� गरी �ा� गरकेो रकमले सो घर िनमा�ण गरकेो भनी �ितवादीह�ले आ�नो बयानमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । घर िनमा�ण गनु�भ�दा पूव� �ितवादी संय�ु प�रवारमा नै रहेको समयमा क�रब १५ िबगाहा ज�गा िब�� 
गरकेो रकमबाट अशंब�डा ह�दँा �. ४,००,०००।– नगद �ा� गरकेो भनी �ितवादीले बयानमा उ�लेख गरबेमोिजम 
�ा� गरकेो ह�नस�ने भएकोले घर िनमा�ण गदा�  लागेको कूल खच� �. २०,८५,८७७।३१ म�ये �ित तोला सनुको 
त�काल �चिलत सरदर मू�य �. ५,६९०।– का दरले १०० तोला सनुको ह�न आउने �. ५,६९,०००।– 
र नगद �. ४,००,०००।– तथा सो अविधस�म िनजह�ले �ा� गरकेो तलब भ�ासमेतका अ�य आयसमेत 
गरी १०,८७,३४७।५१ को मा� �ोत खलेुको देिखएकोले �. ९,९८,५२९।८० रकमको �ोत ख�ुन सकेको 
छैन । उ� रकमको हालको मू�यबमोिजम समानपुाितक विृ�ले ह�ने �.२१,२७,१६३।४० मू�य बराबरको घर 
िनमा�णको �ोत ख�ुन नसकेको स�पि�मा गणना गरी दाबीमा िलइएको छ ।

िमित २०४४।१२।२४ मा घरको न�सा पास भएको दिेखदँा सो िमितपूव� नै घर बनाएको भ�ने कुरालाई 
कानूनतः आधार मा�न िम�ने अव�था पिन छैन । न�सा पास भएको १ ह�ािभ� २०४४ साल मै २.५ त�ले घर 
िनमा�ण भएको भ�ने तािक� क आधार पिन छैन । २०४४ सालमा सो घर िनमा�ण नभई २०४५ मा िनमा�ण काय� स�ु 
भएको देिखएको छ । २०४४ सालमा नै घर िनमा�ण स�प�न गरकेो भ�ने �ितवादीह�को आयोगसम�को बयान 
कथन झठुो देिखएको छ ।

२०४५ सालमा �.२०,८५,८७७।३१ लागत परकेो सो घर िनमा�ण गदा�को �ितवादीले खलुाई 
िदएको �ोत र िनमा�ण वष� दवुै अस�य दिेखएको छ । घर िनमा�ण अविधमा �ितवादी महे�� गौतम नेपाल कोल 
िलिमटेडअ�तग�त कलक�ा र भैरहवा शाखाको �मखु पदमा काय�रत रहेको देिख�छ ।

आरोप प�को तािलका नं. ८ को �.सं. २ मा उि�लिखत काठमाड�,  चपली- ९(क) िक.नं. १५१२ 
र १५०९ को �े�फल �मशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी ज�मा �े�फल १-०-०-० रोपनी ज�गा �ितवादी 
महे�� गौतमले िमित २०५८।८।२५ मा �.१८,००,०००।– मा ख�रद गरी सो ज�गामा �. ४,८६,३९८।७५ 
खच� गरी क�पाउ�ड / �रटेिनङ्ग वालसमेत िनमा�ण गरकेो देिख�छ । यसरी ज�गा र क�पाउ�ड/�रटेिनङ्गवालमा 
गरी ज�मा �.२२,८६,३८९।७५ खच� गरकेो रकमम�ये �ितवादीह�को पा�र�िमकसमेतको आय, कृिषबाट 
खच� गरी बचत ह�नस�ने २०४६ सालदेिखको आय�ोतबाट �.१२,८१,५२४।१० को मा� �ोत खलेुको र 
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�.१०,०४,८६५।६५ को �ोत ख�ुन नसकेको ह�दँा 
सो रकमको हालको मू�यबमोिजम समानपुाितक 
विृ�ले ह�ने �.१०,१२,३५९।९९ लाई �ोत नखलेुको 
स�पि�को �पमा गणना गरी दाबीमा िलइएको छ ।

आरोप प�को तािलका नं. ८ को �.सं. ३ 
देिख १० स�म उि�लिखत �ितवादी महे�� गौतमका 
नाममा कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  शाखामा �. 
२,०६,६६७।०४, एभर�े ब�क िल. नया ँ वाने�र 
शाखामा �.३,३४,९२१।९४ ऐ. ब�कको म�ुित खातामा 
�.५,००,०००।– नेपाल ब�क िल. िसटी अिफस 
धम�पथमा �.२,८०,०९२।४४ र राि��य वािण�य ब�क, 
भोटािहटी शाखामा �.५,०७,४२८।५५ गरी ज�मा 
�.१८,२९,१०९।८७ र �ितवादीको �ीमती दीपा 
शमा�को नाममा कृिष िवकास ब�क, चाविहल शाखामा 
�.३,१०,३५५।६७ र ऐ. ब�क र�नपाक�  शाखामा 
�.१,६०,६६२।९८ र नेपाल ब�क िल. धम�पथमा 
�.२,९०,८४६।९६ गरी ज�मा �.७,६१,८६५।६१ 
समेत कूल ब�क मौ�दात �.२५,९०,९७५।४८ रहेको 
देिख�छ ।

�ितवादी र िनजक� प�नी �ितवादी दीपा 
शमा�का नाममा आरोपप�को तािलका नं. ८ को �.
सं.३ देिख १० स�म उ�लेख भएका खाताह�मा 
ज�मा नगद मौ�दात �. २५,९०,९७५।४८ रहेको 
देिख�छ । उ� खाताह�मा रहेको रकमम�ये समय 
समयमा ज�मा ह�न आएको सामा�य रकमबाहेकका 
अ�य ठूला रकम ज�मा भएको �ोतका स�ब�धमा 
�ितवादीले �प� जवाफ िदन सकेको देिखदैँन । आ�नो 
िनयिमत पा�र�िमकका अित�र� कृिष आय र घर 
भाडालाई नै िनजह�ले आय�ोत भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । वािष�क आय �ा� ह�न कृिषबाट �ा� ह�ने 
आय िनजले अ�यिधक�पमा बढाई चढाई पेस गरकेो 
देिख�छ । आफूले कृिष आय नगदा� अ�य �यि�ले 
कृिष काय� गरी आफूलाई िदएको रकम�ित िबगाहा 
�ितवष� २० हजारको दरले �ा� ह�ने भनी िदएको 

िववरण िव�ासलायक देिखदँनै । यसका अित�र� 
कृिष खेतीबाटै �ा� आयबाट नै प�रवारको भरणपोषण 
ह�नाले तलब भ�ा बचत ह�ने भनी बयान गरबेाट 
िनजले दाबी गरजे�तो बढी रकम बचन ह�ने स�भावना 
देिखदँनै । अतएव िनजको प�रवा�रक खच� िनवा�ह 
गरी बचत ह�न स�ने कृिष आयलाई ज�गाको प�रमाण 
र पथृक पथृक वष�मा ह�नस�ने दरभाउसमेतलाई 
िवचार गरी सरदर �ितवष� िबगाहा �.७,०००।– बचत 
ह�नस�ने मािनएको छ । िनजले घरभाडाबापत ठूलो 
रकम �ा� भएको भनी दाबी गर ेतापिन �यसको कुनै 
�माण नभएको, घरभाडा आयबापत कुनै कर बझुाएको 
�माण नभएको र आफू पिन स-प�रवार सोही घरमै 
बसेको ह�नाले िनजले ठुलो रकम आय भएको भनी 
गरकेो दाबी झठुो दिेख�छ । आफूसमेत बसेको घरको 
केही अशं बहालमा िददँा सानो ितनो रकम �ा� ह�ने 
भए तापिन प�रवा�रक खच� चलाउन, ३ जना छोरी 
से�टमे�रज र से�टजेिभयस� ज�तो�तरीय िव�ालयमा 
पढाउनसमेत खच� ह�ने देिख�छ । अतएव िनजह�का 
तलब भ�ा आिदका रकम र कृिषबाट बचत ह�ने 
रकमलाई �ोत खलेुका अ�य स�पि� ख�रद गदा� वा 
िनमा�ण गदा� �योग भएको स�पि�मा गणना ग�रएका 
ह�नाले मािथ तािलका नं. ८ को �.सं. ३ देिख १० 
स�म उ�लेख भएका ज�मा �. २५,९०,९७५।४८ 
को नगद मौ�दातलाई समेत �ोत नखलेुको स�पि�मा 
गणना गरी दाबीमा िलइएको छ ।

आरोप प� माग दाबी सङ्किलत त�य 
उि�लिखत िववरण र मू�याङ्कनसमेतका आधारमा 
�ितवादी महे�� गौतमले साव�जिनक जवाफदेहीका 
पदमा �वेश गरपेिछ �.१,२७,६७,८८६।४१ 
बराबरको चल अचल स�पि� आज�न गरकेो देिखएको 
छ । आरोप प�को तािलका नं. ७ मा उ�लेख 
भएबमोिजम �. ७०,३७,३८७।५४ को मा� वैधािनक 
आज�नको �ोत खलेुको छ भने आरोप प�को तािलका 
नं. ८ मा उ�लेख भएबमोिजम �. ५७,३०,४९८।८७ 
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का वैधािनक आज�नको �ोत �ितवादीले �मािणत गन� 
सकेका छैनन् । �ितवादीले आज�न गरकेो स�पि� र 
िनजको कानूनबमोिजम आज�न ह�न स�ने आय�ोतको 
अ�तर स�ब�धमा त�यपरक िव�ेषण गदा� उपयु�� 
उ�लेख भएबमोिजम �वाभािवक आ�दानीका 
�ोतभ�दा अ�वाभािवक�पले बढी अचल स�पि� 
�ितवादीले स�ँह गरकेो �मािणत ह��छ । अतः आरोप 
प�को तािलका न�बर ८ मा उ�लेख गरी िव�ेषण 
ग�रएको �ितवादी महे�� गौतम र दीपा शमा�को नाममा 
रहेको उपयु�� ज�गा, उपयु�� ब�कमा रहेको �ितवादी 
महे�� गौतम र िनजक� �ीमती दीपा शमा�का नाममा 
रहेको घरसमेत �. ५७,३०,४९८।८७ बराबरको 
चल अचल स�पि� �ितवादी महे�� गौतमले 
गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
सो काय� सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा ७(२) र दफा १५ अनसुारको कसरु भई 
�यसलाई िनर�तरता �दान ग�रएको �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको 
कसरु देिखन आएकोले �ितवादी महे�� गौतमलाई 
त�कालीन ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
७(२) दफा १५, दफा १६ग र दफा १९ तथा हाल 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२०(२) र दफा ४७ बमोिजम �. ५७,३०,४९८।८७ 
को िबगोबमोिजम ज�रवाना र हदैस�म कैद गरी िनजले 
गैरकानूनी�पमा स�ँह गरकेो वैधािनक �ोत नखलेुको 
उ� चल अचल स�पि� जफत ग�रपाऊँ । साथै 
�ितवादी महे�� गौतमले गैरकानूनी�पमा स�ँह गरकेो 
आरोप प�को तािलका नं. ८ को स�पि� िनजक� 
�ीमती दीपा शमा�को नाममा समेत राखेको ह�दँा 
सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग 
र �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
४७ बमोिजम गैरकानूनी आज�नको स�पि� जफत गरी 
पाउन माग दाबी िलइएको रहेछ ।

�ितवादी मह�े� गौतमले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयानः

मैले २०४० सालदेिख ना.स ुतहको नोकरी 
�वेश गरी २०४२ सालमा अिधकृत �तरको पदमा 
रही हाल ि�तीय �ेणीको �ब�धक पदमा काय�रत छु । 
�यसैगरी �ीमती िदपा शमा� २०४२ सालदेिख नेपाल 
सरकारको �थायी ख�रदार पदमा काय�रत िछन । दाबी 
ग�रएको अवैध भिनएको स�पि� अवैध नभई वैध 
�ोतबाट आिज�त स�पि� हो । देखाइएको िबगोको अकं 
पिन मनोगत�पमा बढाई चढाई रािखएको छ ।

�यसै गरी अिभयोग प�को तािलका नं. ८ को 
िस.नं. १ मा देखाइएको ज�गा मैले २०४३ सालमा �. 
३५,६५०।– मा ख�रद गरी उ� घर २०४४ सालमा 
िनमा�ण गरकेो ह� ँ। घर िनमा�ण गदा� मा� �.८,००,०००।– 
खच� भएको छ । यसरी �. ८,३५,६५०।– को घर 
ज�गालाई �. २१,२७,१६३।४० अवैध भनी उ�लेख 
ग�रएको छ । �यसैगरी िस.नं. २ मा उि�लिखत ज�गा 
क�पाउ�ड बाल, �रटेिनङ्ग वालसमेतको खच� �. 
२२,८६,३८९।७५ अवैध �. १०,१२,३५९।९९ 
देखाइएको छ, उि�लिखत ज�गासमेतको ख�रदमा �. 
१२,००,०००।– मा ख�रद ग�रएको र �रटेिनङ्ग बाल 
लगाउदँा �. १,२७,०००।– मा� खच� भई ज�मा �. 
१३,२७,०००।– देखाउन ुपन�मा बढी देखाइएको छ ।

अवैध भनी देखाइएको ब�क मौ�दात मेरो र 
�ीमतीको नाउकँो रकमम�ये नेपाल ब�क िलिमटेड, 
धम�पथमा रहेको खाता नं. ६७६०८५० मा दाङबाट 
०५८।७।१७ मा मेरो मामाको छोरा भाइ उदयराज 
शमा�ले काठमाड�मा ज�गा ख�रद गन� भनी नेपाल ब�क 
िलिमटेड, दाङमाफ� त मेरो �ीमतीको उि�लिखत 
खातामा ज�मा ह�ने गरी पठाइएको �ा�टको रकम 
�.२०,००,०००।- म�ये �.१६,००,०००।- 
िनकाली लिलतपरुमा ज�गा ख�रद भएको छ । बाकँ� 
�.४,००,०००।- क�पाउ�ड लगाउने भनी सोही 
खातामा रािख रहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग 
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अनसु�धान आयोग�ारा खाता रो�का राखेकोले िनज 
भाइलाई िदन बाकँ� छ ।

तािलका नं. ६ मा अनसु�धान बािहर 
रािखएको म�ुित खाता नं. ३६२४ को आमाको नाउकँो 
खाताबाट �ा� ह�ने �याज मेरो रा.वा.ब�क भोटािहटी 
शाखामा रहेको खाता नं. ४३४५ मा २०५३ साल 
देिख २०५६ सालस�म ज�मा ह�दैँ आएको छ । �यसै 
गरी २०५७ सालदिेख २०६० स�म गरी ज�मा रकम 
�.२,९०,०५३।– मेरो खातामा �याजको �पमा ज�मा 
भएको रकमलाई अवैध भिनएको छ । उ� रकम आमा 
टोपाकुमारी भ�ने सीतादेवीको हो । �यसैगरी मेरो जेठान 
िदवाकर शमा�ले आ�नो छोरा उ�वल शमा�लाई को�रया 
पठाउनको लािग �या�समाफ� त तौिलहवाबाट िमित 
२०५९।७।६ मा �.८५,०००।– उि�लिखत मेरो 
४३४५ नं. को खातामा ज�मा भएको र ह�ते आएको 
�. १,००,०००।– पिन सोही खातामा ज�मा भएको 
समयमा खाता रो�का भएकोले उ�वल शमा� को�रया 
जादँा िनका�न नपाई ितन� बाकँ� नै छ । िनज उ�वल 
लिु�बनी ओभरिसजमाफ� त ०५९।९।३० मा को�रया 
गएका छन् । यसरी तािलकामा दखेाइएको ब�क मौ�दात 
�. २५,९०,९७५।५८ म�ये �. ८,७५,०५३।– मेरो 
नभई अ�यको भएको र ितन� बाकँ� नै छ । बाकँ� �. 
१७,१५,९२१।५९ मा� मेरो हो ।

मािथ उि�लिखत िक.नं. १३ को ज�गा 
मैले २०४३ सालमा �. ३५,६५०।– मा ख�रद 
गरी िलएको ह� ँ । �सको �ोत भनेको मैले २०४० 
सालदेिख नोकरी गरी �ा� पा�र�िमक र �ीमतीले 
२०४१ सालमा अ�थायी नोकरी गरी २०४२ सालमा 
�थायी भएको ह�दँा िनजको आय पा�र�िमकसमेतको 
रकमबाट ख�रद भएको हो । �यसैगरी उ� ज�गामा 
िनमा�ण भएको घर २०४४ सालमा िनमा�ण स�प�न 
ह�दँा �. ८,००,०००।– लागेको िथयो । उ� रकम 
२०४४ सालमा अंशब�डा ह�दँा �ा� भएको नगद �. 
४,००,०००।– र ब�डाबाट �ा� क�रब १०० तोला 

सनु िब�� गरी �ा� भएको रकमसमेतबाट िनमा�ण 
गरकेो ह� ँ । उि�लिखत रकमलाई आरोप प�ले �ोत 
खलेुको भनी वैध रकम मानेकै छ ।

सोको �ोत स�ब�धमा िस.नं. १ को घर 
भाडाबाट २०४५ सालदेिख ०५९ सालस�म �ा� 
भाडा �. १५,९५,०००।– २०४० सालदेिख २०५४ 
सालस�मको मेरो पा�र�िमक �. ७,३१,८२०।– 
२०५५ देिख ०५९ काित�कस�मको तलब भ�ा �. 
५,५८,३२०।– �ीमती िदपा शमा�को २०४२ सालदेिख 
हालस�मको तलब भ�ा �. ४,८७,१०३।– �ीमती 
दीपा शमा�ले िविभ�न िमितमा सनु पकडे बापत नेपाल 
सरकारबाट �ा� किमसन �.१,१४,२९३।– मैले मेरो 
नाउमँा देउखरुी लमहीमा रहेको प�क� घर २०४८ 
सालमा िब�� गदा� �ा� �.१,००,०००।– र २०४४ 
सालमा अशंब�डा भएदेिख मेरो ब�डाबाट �ा� भएको 
५ िबगाहा जिमनको उ�जनी िब��बाट �ा� आय�ित 
िबगाहा �ितवष� �.५०,०००।– का दरले ह�ने र सोबाट 
खानिपन र फुटकर खच� बचाई �ितवष� �ित िबगाहा 
लगभग �. २०,०००।– खदु बचत ह�ने भएकोले ५ 
िबगाहाको �ित वष� १ लाखको दरले १५ वष�को �. 
१५,००,०००।– (प�� लाख) र मैले २०४४ सालमा 
िनमा�ण गरी स�दा बाकँ� रहेको मौ�दात रकम �. 
२,००,०००।– गरी ज�मा �. ५२,८६,५३६।– हामी 
�ीमान् �ीमतीको वा�तिवक आय हो । उ� आयबाटै 
तािलका नं. ८ िस.नं. २ को ज�गा ख�रद ग�रएको 
हो । साथै मेरो �ोतका �माणह� यसै बयानसाथ पेस 
गरकेो छु ।

तसथ� मैले दाबीबमोिजम गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न गरकेो छैन । मेरो �ीमतीको नाममा 
रहेको सबै स�पि� वैध आज�नका ह�न् । �यसैले 
मलाई सजाय नभई सफाइ पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी महे�� गौतमले िवशेष अदालतमा 
गरकेो बयान ।
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�ितवादी दीपा शमा�ले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयानः

आरोप प� झ�ुा हो । मेरो �ीमान् २०४० 
सालदेिख ना.स.ु �तरमा सरकारी नोकरीमा �वेश 
गरी २०४२ सालदिेख अिधकृत �तरमा सेवा �वेश 
गरी २०४४ सालदेिख कोल िलिमटेडमा सात� तहको 
अिधकृत सेवा �वेश भई हाल जनक िश�ा साम�ी 
के��मा ि�तीय �तरको �ब�धक तहमा काय�रत 
ह�नहु��छ । म २०४१ सालदेिख अ�थाई ख�रदार 
�तर सेवा �वेश गरी २०४२ सालदेिख �ािविधक 
ख�रदारमा �थाई भई हाल ि�भवुन िवमान�थल, 
भ�सार काया�लयमा काय�रत छु ।

हामी �ीमान् �ीमतीको सरकारी नोकरीबाट 
तलब भ�ा �ा� गरी दःुख गरी बचाएको स�पि�बाट 
बढे बढाएको हालको स�पि� अनैितक�पको 
नभई आ�नै सीप प�र�म, घर भाडा, कृिष 
आ�दानीसमेतबाट आज�न भएको स�पि� हो । साथै म 
भ�सार काया�लयमा काय�रत कम�चारी ह�दँा भ�सारबाट 
प�ाउ गरकेो सनु प�ाउ गरबेापत किमसन मैले 
�.१,१४,२९३।– पाएको र हा�ो पैतकृ�पमा भएको 
दाङ िज�ला लमहीमा भएको प�क� घर २०४८ 
सालमा �.१,००,०००।– मा िब�� गरकेो रकम र मेरो 
�ीमान् को २०४० सालदेिख २०५४ सालस�मको 
तलब भ�ाबापत �ा� रकम �.७,३१,८२०।– 
र २०५५ सालदेिखको �.५,५८,३२०।– मेरो 
नोकरीबाट तलब भ�ा िमित २०४१/०४२ सालदेिख 
२०५९ साल काित�कस�मको �.४,८७,१०३।– 
र घर भाडा २०४५ सालदेिख २०५६ सालस�म 
सरदर २ ��याटको मािसक �.१०,०००।– का 
दरले १२ वष�को �.१४,४०,०००।– र २०५७ 
सालदेिख २०५९ साल काित�कस�म १ ��याटको 
मािसक �.५,०००।– का दरले १,५५,०००।– समेत 
आ�दानी भएको छ । 

आरोप प�मा उ�लेख गरकेो 

�.२१,२७,१६३।४० दाबी गरकेो स�ब�धमा सो घर 
भएको ज�गा ०-८-२-२ ज�गालाई २०४३ सालमा 
�.३५,६००।– मा ख�रद गरकेो र सो ज�गामा 
२०४४ सालमा �.८,००,०००।– मा घर िनमा�ण 
स�प�न गरकेो हो । उ� घरको दाबी िलएको आरोप 
प�को �.२१,२७,१६३।४० मू�य कायम गरकेो झ�ुा 
हो । काठमाड� िज�ला चपली गा.िव.स.अ�तग�तमा मेरो 
�ीमान् को नाउमँा दता� रहेको दईु िक�ा ज�गा १-०-
० ज�गाको मू�य �.२२,८६,३८९।७५ कायम गरकेो 
झ�ुा हो । �यो ज�गाको वा�तिवक मू�य �रटिनङ्क 
वालसमेत गरी �. १३,२७,०००।– मा� मू�य पन� हो । 
सो ज�गा ख�रद गदा� ज�गाधनीको हकवाला सिँधयारले 
हक िनख�ने ह�ला भएको कारण रिज��ेसन पा�रत 
गदा� मू�य �.१८,००,०००।– राखेको मा� हो । खास 
�यो ज�गालाई �.१२,००,०००।– मा ख�रद गरकेो 
हो । 

मेरा नाउमँा रहेको नगदको स�ब�धमा मेरो र 
�ीमान् को समेत तलब भ�ा तथा घर भाडा मैले सनु 
प�ाउ गरबेापत पाएको किमसनको रकमसमेत ब�कमा 
राखेको र सो ब�कबाट �ा� �याजसमेतको रकम मेरो 
नाउमँा ब�क �याले�स रहेको हो । सो मेरो नाउकँो ने.ब�. 
िल. धम�पथमा रहेको िह.नं. ६७६०८५० मा ज�मा ह�ने 
गरी मेरो मामा ससरुाको छोरा उदयराज शमा�ले िमित 
२०५८।७।२० मा �ा�ट गरी �.२०,००,०००।– 
पठाएको र सो रकम ज�गा ख�रद गरी िदन ुभनी उ� 
रकम पठाएको उहाकँो नाउमँा �.१२,३७,५००।– मा 
ज�गा ख�रद गनु�भयो । सो ज�गा ख�रद गन�को लािग 
�.१६,००,०००।– ब�कको उ� खाताबाट िनकाली 
�.४,००,०००।– उ� मेर ै खातामा बाकँ� रा�न ु
भएको िथयो । उ� �.१६,००,०००।– रकम ितदा� 
पिन मेरो ब�क खाताका रकम र �ीमान्  महे�� गौतमको 
खातामा रहेको रकमसमेतबाट िनकाली ितरकेो ह� । 
अब उदयराज शमा�लाई �.४,००,०००।– ितन� बाकँ� 
छ ।
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मेरो सासू टोपाकुमारी गौतमको नाउमँा रहेको 
रा.बा. ब�क, भोटािहटी शाखामा रहेको म�ुित खातामा 
�.५,००,०००।– ज�मा िथयो । सो रकम २०५३ 
सालदेिख राखेको र सो म�ुितबाट �ा� �याज मेरो 
�ीमान् को नाउमँा रहेको ब.िह.नं. ४३४५ खातामा 
ज�मा ह���यो । मेरो दाज ु िदवाकर शमा�को छोरा 
उ�वल शमा�लाई को�रया पठाउनलाई तौलीहवाबाट 
�.८५,०००।– दाज ुआफँैले �याउन ुभएको िथयो । 
सो रकमसमेत �ीमान् को नाउमँा खाता नं. ४३४५ मा 
नै ज�मा गरकेो िथयो । सो रकम िझक� दाजलुाई िफता� 
िदन नपाइकनै अि�तयार अनसु�धान आयोगले रो�का 
गरकेो छ । यी रकमसमेत आरोप प�मा देखाएको हो । 
आरोप प� झ�ुा हो । 

सासूको रकम �याज �.२,९०,०५३।८९ 
समेत गरी ज�मा �.८,७५,०५३।– र ऋण ितन� 
बझुाउन नै बाकँ� छ । सो रकम आरोप प�मा दखेाइएको 
हामीह�को ब�क खातामा रहेको रकमबाट नै ितनु�पन� 
हो । हा�ो आ�नो �.१७,१५,९२१।५९ मा� हो । सो 
आ�नो मेहनत र प�र�मको रकम हो । अवैध होइन । 
यी स�पि�को �ोतको बारमेा भ�न ुपदा� ज�गा ख�रद 
गरकेो रकम �.३५,६५०।– मेरो र �ीमान् को तलब 
भ�ाबाट बचे बचाएको रकमबाट ख�रद गरकेो । 

घर बनाएको �.८,००,०००।– घरको 
अंशब�डाबाट �ा� नगद �.४,००,०००।– र १०० 
तोला सनुसमेत अशंबाटै �ा� भई सो सनुसमेत 
िविभ�न िमितमा िब�� गरी घरको िनमा�ण स�प�न 
गरकेो र अंशबाट पाएको नगद र सनुसमेतबाट घर 
स�प�न गरी �.२,००,०००।– बचतसमेत भएको 
िथयो । �ीमान् को नाउमँा ख�रद गरकेो ज�गासमेत 
बचत रकम हा�ो तलब भ�ा, घर भाडा, कृिष आय, घर 
िब��, मेरो सनु पि�एबापतको �ा� किमसनसमेतबाट 
ज�गा पिन ख�रद गरकेो सबै ज�गा गरी लगभग 
�.५३,००,०००।– बराबरको हामी संगैँ वैध स�पि� 

छ । कुनै पिन अवैध स�पि� हामीसगँ छैन । आरोप 
प�मा �ोत नखलेुको भनी देखाएको आरोप प� झ�ुा 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िदपा शमा� गौतमले िवशेष अदालतमा गरेको बयान ।

िवशेष अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश �यहोराः
�ितवादी महे�� गौतमबाट �. 

५७,३०,४९८।८७ नगद वा सो बराबरको जेथा 
जमानत िदए तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� सो निदए 
थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भनी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०६०।७।१९ मा भएको आदेशानसुार �ितवादी 
महे�� गौतमले जेथा जमानत राखी तारखेमा रहेको । 

�ितवादी दीपा शमा�लाई पपु��को लािग 
तारखेमा रा�न ुभनी िमित २०६०।७।२६ मा िवशेष 
अदालतबाट भएको आदशेबमोिजम �ितवादी िदपा 
शमा� तारखेमा रहेको ।

िवशेष अदालतमा वादीका सा�ीह�ले गरकेो 
बकप� �यहोराः

�ितवादी महे�� गौतमको चपली गा.िव.स. 
ि�थत िक.नं. १५०९ र १५१२ को ज�गामा भएको 
क�पाउ�ड वालको मू�याङ्कन गरी �ितवेदन पेस 
गरकेो ह� ँ। मू�याङ्कन गदा� क�पाउ�ड वालको ल�बाई, 
चौडाई र उचाई गणना गरी प�रमाण िनकाली र उ� 
क�पाउ�डको मू�याङ्कन गदा�  दईुवटा मू�याङ्कन 
रकम राखेको छु । एउटा सो क�पाउ�ड वाल िनमा�ण 
भएको वष�को दररटेअनसुारको र अक� हालको 
मू�याङ्कन गदा�को बखत दररटे राखी मू�याङ्कन 
ग�रएको छ भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी 
िवशेष� इ. प�ुकर पो�ेलले गरकेो बकप� । 

िमित २०६०।२।२० मा गरकेो घर टहराको 
मू�याङ्कन �ितवेदन सनाखत ग�रिदए ँ । उ� घर 
टहराको मू�याङ्कन नेपाल सरकारको प�रप�को 
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अधीनमा रही घर टहरा िनमा�ण भएको वष�लाई आधार 
मानी मू�याङ्कन ग�रएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीका सा�ी इ. श�भ ुके.सी.ले गरकेो बकप� ।

�ितवादी दीपा शमा�को घरको फिन�चर 
तथा फिन�िसङ्गको मू�याङ्कन �ितवेदन सनाखत 
ग�रिदए ँ। देखाइएका व�तहु�को नाप जाचँ गरी �थानीय 
बजारमा कोटेसन माग गरी आधार वष� २०६० लाई 
मानी मू�याङ्कन ग�रएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीका सा�ी िवशेष� जय�तकुमार राजबंशीले गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीको घरमा रहेका इलेि��क तथा 
इले��ोिन�स सामानको मू�याङ्कन �ितवेदन 
सनाखत ग�रिदए ँ । उ� सामानह�को �चिलत 
बजार भाउलाई आधारमानी मू�याङ्कन ग�रएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी ई. जागे�र 
महासेठले गरकेो बकप� ।

�ितवादीका सा�ीले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बकप� �यहोराः

�ितवादी महे�� गौतम स�प�न प�रवारका 
मािनस ह�न् िनजले गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न 
गरकेा छैनन् भनी �वणकुमार िव�ले गरकेो बकप� ।

मैले नेपाल ब�क िल. दाङको शाखाबाट 
�ितवादी महे�� गौतमको �ीमतीको खातामा ज�मा 
ह�ने गरी िमित २०५८।७।१६ मा �.२०,००,०००/- 
को �ा�ट पठाएको ह� ँ। सोम�ये १६ लाख �ा� गरे ँ। ४ 
लाख �ा� गन� बाकँ� छ भनी िनजै �ितवादीका सा�ी 
उदयराज शमा�ले गरकेो बकप� ।

घरको िनमा�ण २०४४ सालमा भएको 
हो । उहाहँ�को कृिष आय पिन �श�त छ । घर र 
ब�क �याले�स आ�नो पौरख, पैतकृ स�पि� र हा�ो 
(ससरुाली) आिथ�क म�तबाट जोिडएको हो भनी 
िदवाकर शमा�ले गरकेो बकप� ।

अ.ब.ं १३९ नं. बमोिजम बुिझएका मािनसको बयान 
�यहोराः

२०५९ सालमा मूलधन पाचँ लाख �. 
५,००,०००।– रा.बा. ब�क भोटािहटी शाखामा म�ुित 
खातामा रहेको छ । उ� रकम मेरो पितको आज�नको 
हो । मैले ब�कमा ज�मा गरकेो र सोबाट �ा� ह�ने 
�याज छोरा महे�� गौतमको नाउमँा रहेको भोटािहटी 
शाखामा रहेको खातामा ज�मा ह�ने गरकेो िथयो । 
हाल मैले मलुधन �. ५,००,०००।– िझिकसकेको 
छु । कागज छोरा िज�मा भएकोले सबै कागज छोरासगैँ 
होलान् भ�नेसमेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएक� टोपाकुमारी शमा�ले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयान ।

िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसलाः
िमिसल संल�न सबतु �माण आधार 

कारणबाट �ितवादी महे�� गौतमको आिथ�क 
कारोबारको िहसाबबाट िनज रा��सेवकको पदमा 
काय�रत रहेको अविधमा आज�न गरकेो स�पि� र 
गरकेो खच� �. ६४,६३,१६१।– दिेखएकोमा  िनजको 
आय �. ६४,०२,८९९।– देिखदँा �. ६०,२६२।– 
स�पि�स�म फरक पन� देिखन आउछँ । सो स�पि� 
िनजको कूल स�पि�को २ �ितशतभ�दा कम रहेको 
देिखन आएकोले िनज �ितवादीले वैध आय�ोतको 
अनपुातमा निमलेको र अ�वाभािवक स�पि� आज�न 
गरकेो पिु� ह�न नआएको ह�दँा िनज �ितवादीले दाबीको 
कसरु गरकेो नठहरी सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०६३।१२।७ को फैसला ।

वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन प�ः
उ� फैसलामा िच� बझुेन । आयोगबाट 

�ितवादीको जनु र जित स�पि� गैरकानूनी आज�नको 
भनी दाबी ग�रएको छ ती स�पि�ह�को हालको 
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मू�यलाई आधार मानी िबगो कायम ग�रएको हो । 
तर अदालतले स�पि� आज�न गदा�को अव�थाको 
मू�यलाई आधार मानी िबगो कायम गय� । �ितवादीको 
काठमाड� महानगरपािलका-७, िक.नं. १३, �े�फल 
०-८-२-२ ज�गामा िमित २०४४।१२।२४ मा घरको 
न�सा पास गरी त�प�ात् घर िनमा�ण काय� �ार�भ 
भएको मा�नपुन� ह�दँा २०४४/०४५ को दररटेलाई 
मा�यता िदई लागत मू�य कम ठहर ग�रएको िव�कूलै 
�ूिटपूण� छ । 

�. २५,९०,९७५।– ब�क मौ�दात रहन 
गएकोलाई मनुािसब ठहर गरकेो पिन िमलेन । कृिष 
आय र घरभाडाबाट �यून रकम �ा� ह�ने भएकोले �यती 
बढी रकम ज�मा ह�नस�ने अव�था ह�दँैन । अक�तफ�  
कृिष आय र भाडा ज�ता आय �वाभािवक�पमा 
�ितवादीको तत् अविधमा पा�रवा�रक खच�मा समेत 
खच� ह�ने ह�दँा ब�कमा �य�ो रकम ज�मा ह�नस�ने 
देिखदँैन । �ितवादीको कृिष आय प�रवार स�चालन 
र छोराछोरीको पढाई लेखाई भाडामा नै खच� ह�ने 
भएकोले कृिष आयमा बचत ह�ने अव�था छैन । 
�ितवादी र िनजका प�रवारबाट खेतीपातीको काय� 
ह�नस�ने अव�था छैन । तसथ� मोही नलागेको ज�गा 
भएपिन �ितवादी �वयम् ले कमाउन नस�ने भएपिछ 
ठे�का वा अिँधयामा लगाउन ु पन� भएपिछ ज�गाको 
धेर ैआय�ता �ितवादीले �ा� गन� नस�ने ह�दँा मोही 
नलागेकै कारणबाट ज�गाको आय �ितवादीले पाएको 
भ�ने अथ� गरी कृिष आय िनधा�रण गरी ज�गाबाट �. 
११,२५,०००।– बराबर �ितवादीको कृिष आय बचत 
भएको भनी फैसलामा उ�लेख भएको �ूिटपूण� छ । 

फैसलामा घरभाडा, कृिष आय ज�ता 
आयलाई �यायसङ्गत भनी अदालतले �वीकार गदा� 
�ितवादीले तत् तत् अविधमा गन� पारवा�रक खच�लाई 
पिन �यायसङ्गत�पमा अनमुान गरी कटाउन ुपन�मा 
आयमा थप गन� िम�ने होइन । तसथ� �ितवादीको 
आयह�लाई ज�ताको त�तो बचत ह�ने तर खच� नह�ने 

भ�ने मनसाय �दिश�त ह�ने गरी भएको फैसला �ूिटपूण� 
छ । 

अतः �ितवादीउपरको आरोिपत कसरु 
ठहर ह�नपुन�मा सफाइ िदई भएको िवशेष अदालतको 
फैसला बदर गरी आरोप प� मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा अदालतबाट भएका आदेशह�ः
यसमा पनुरावेदक इ�र पो�ेल िव�� नेपाल 

सरकार भएको संवत् २०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३४७५ 
को ��ाचार म�ुा पूण� इजलासमा िवचाराधीन रहेको 
भ�ने ह�दँा उ� म�ुा फैसलाको �ितिलपी साथै राखी 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६५।८।१० 
को आदशे । 

यसमा िमित २०४४।१२।२४ मा न�सा पास 
गरी बनेको घरको ०४५ सालदेिख नै बनेको अनमुान 
गरी घर िनमा�णको आधार वष� ०४५ साललाई मानी 
०४५ सालदेिख नै घरभाडा आज�न गरकेो भ�नेसमेतको 
अथ� गरी िवशेष अदालतबाट भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन�स�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोिजम िवप�ी िझकाई आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६६।११।९ को आदशे । 

यसमा ��यथ� �ितवादीले िमित 
२०४४।१२।२४ मा न�सा पास गराई कुन िमितस�ममा 
घर िनमा�ण काय� स�प�न गरेको हो सो स�ब�धमा 
िमिसल सलं�न कागजातह�बाट �प� ह�न सकेको 
नदिेखएकाले उ� घर िनमा�ण कुन िमितस�ममा स�प�न 
भएको भ�ने कुरा ख�ुने गरी अ.बं. १३३ नं. अनसुार 
��यथ�बाट कागज गराई सोको �माण भए सोसमेत 
खलुाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेतको यस 
अदालतको िमित २०६७।९।१८ को आदशे ।

�ितवादीले न�सा पास गराई घर िनमा�ण 
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गरकेो भनेकोमा न�साबमोिजम घर िनमा�ण स�प�न 
गरकेो कुनै अिभलेख नगरपािलकामा छ वा छैन ? 
न�साबमोिजम घर िनमा�ण स�प�न गरकेो �माणप� 
िदने िलने स�ब�धमा के क�तो कानूनी एवम् 
�यव�थापक�य �ब�ध छ ? सोसमेत �प� ह�ने गरी 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट जवाफ माग गरी सो 
�ा� भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत यस 
अदालतको िमित २०६८।७।२० को आदेश ।

यस अदालतको आदेशानुसार स�प�न भएका काय�ः
काठमाड� महानगरपािलका- ७ग गौरीनगर 

चाविहलि�थत मेरी �ीमती िदपा शमा�को नाममा 
रहेको घर २०४४ सालमै िनमा�ण स�प�न भएको हो र 
२०४५ सालदेिख नै भाडामा ला�दै आएको छ । िमित 
२०४३।५।२४ गते �.३५,६५०।– मा घडेरी ख�रद 
गरी िमित २०४४।१२।२४ मा न�सा पास गन�का 
लािग २०४४।६।५ मा काठमाड� महानगरपािलकामा 
िनवेदन दता�  गराई त�काल िनमा�ण काय� स�ु गरकेो 
ह� ँ। सोको �माणको लािग काठमाड� महानगरपािलकाको 
िमिसल त�याङ्क शाखाको िमित २०६७।९।२६ को 
स�कलै प� यसैसाथ पेस गरकेो छु भ�नेसमेतको 
��यथ� �ितवादी महे�� गौतमले अ.बं.१३३ नं. 
बमोिजम गरकेो कागज । 

यस अदालतको िमित २०६८।१।६ को 
आदेशानसुारको �ितवादी िदपा शमा�को नाउकँो 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ७ग को िक.नं. १३ मा घर िनमा�ण गन� िमित 
२०४४।१२।२४ मा न�सा पास भएकोस�ब�धी 
फाइल काठमाड� महानगरपािलकाबाट �ा� भई साथै 
पेस भएको रहेछ । 

न�सा पास भएको िमितले २ वष�िभ� र सो 
अविधमा िनमा�ण काय� पूरा नभए िनयमानसुार द�तरु 
ितरी थप २ वष� �याद थ�न सिकने, सिकएको ३ 
मिहनािभ� िनमा�ण स�प�नको �माण प�को  लािग 

िनवेदन िदई स�नपुन� अ�यथा २% िनमा�ण स�प�न 
िवल�ब द�तरु ला�ने �ावधान रहेको भनी  लेखी 
आएको काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको च.नं. 
२५० िमित २०६८।८।२ को प� । 

यस अदालतको िमित २०६८।८।२६ को 
आदशेानसुारको कर िनधा�रणस�ब�धी कारवाहीको 
स�कल फायल काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयबाट �ा� भई साथै पेस भएको रहेछ । 

यस अदालतको िमित २०६९।१०।८ को 
आदशेानसुारको यस अदालतबाट िमित २०६९।४।३० 
मा फैसला भएको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी खमुबहादरु खड्कासमेत भएको फौ.प.ु
नं. २०६३-CR-०४७८ को र पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी यवुराज शमा�समेत भएको  
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 
म�ुासमेतको िछनवुा िमिसल साथै पेस भएको ।

बहस नोटः
�ितवादी महे�� गौतमका तफ� बाट िव�ान् 

व�र� अिधव�ा �ी शकंरकुमार �े� र िव�ान् अिधव�ा 
�ी शेरबहादरु के.सी.ले िमित २०६८।११।२९ मा पेस 
गनु�भएको बहसनोट र िमित २०७०।३।२६ को परुक 
बहस नोट।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका सह�यायािधव�ा 
�ी महेशकुमार थापाले िमित २०७०।४।७ मा पेस गनु�  
भएको बहस नोट ।

िनयमबमोिजम पेसी चढी पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद कोइरालाले 
�ितवादी महे�� गौतम र िनजको �ीमती दीपा शमा�ले 
साव�जिनक पद धारण गरकेो समयमा जोडेको कूल 
चल अचल स�पि� हेदा� �.१,२७,६७,८८६।४१ 
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देिखएकोमा ज�मा �. ७०,३७,३८७।५४ को वैध 
�ोत खलेुको पाइएकोले ज�मा �. ५७,३०,४९८।८७ 
बराबरको स�पि� गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो 
अनसु�धानबाट देिखएको छ । िवशेष अदालतले पिछ 
िनमा�ण भएको घर टहरा पिहले िनमा�ण भएको भनी 
�माणबेगर लागत मू�यभ�दा िनकै कम लागत कायम 
गरकेो छ । िमित २०४४।१२।२४ मा घरको न�सा पास 
भएकोले त�प�ात् मा� घर िनमा�ण भएको मा�नपुन� ह�दँा 
०४४/०४५ को दररटेलाई मा�यता िदई लागत मू�य 
कायम ग�रएको �ूिटपूण� छ । �. २५,९०,९७५।– ब�क 
मौ�दात रहन गएको लाई मनुािसव ठहर ्याइएको पिन 
�ूिटपूण� छ । 

घरभाडाबाट �. ९,३१,५००।– र कृिषबाट 
�. ११,२५,०००।– आय ह�ने भनी िलइएको आधार 
त�यपरक र मनािसब देिखदैँन । वैधािनक �ोत नै 
नखलेुको ठुलो नगद धनराशीको आयको �ोत �यसै 
रकमको �याजलाई मा�ने गरी ब�कको �याजको आय 
भनी �.१२,७१,५७०।– लाई आय गणना गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजर िस�ा�तिवपरीत छ । कृिष आय र 
घरभाडाबाट �यून रकम �ा� ह�ने भएकोले �यितका 
रकम ब�कमा ज�मा ह�न स�दैन । साथै तत् तत् 
शीष�कबाट �ा� रकम प�रवारको लालन पालनमा 
खच� ह�ने अव�था ह��छ । मोही नलागेको ज�गा भएपिन 
�ितवादी �वयम् ले कमाउन नस�ने अव�था िव�मान 
ह�दँा कृिषबाट �यितका रकम बचत ह�न स�दनै । तसथ� 
�ितवादीको आयको मा� गणना गन� �ययको कुनै गणना 
नै नगरी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
�ूिटपूण� ह�दँा उ�टी गरी आरोप प� मागदाबीबमोिजम 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

�ितवादी महे�� गौतमको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा डा. �ी शंकरकुमार �े� र 
िव�ान् अिधव�ा �ी शेरबहादरु के.सी.ले �ितवादीले 
न�सा पासको लािग िमित २०४४।६।५ मा िनवेदन 

िदई सोही िमितबाट घर िनमा�ण काय� �ार�भ गरी घर 
िनमा�ण गरकेो हो । �यसमा पिन न�सा पास भएको 
िमित २०४४।१२।२४ लाई मा�यता िददँा पिन सोही 
आिथ�क वष�मा घर िनमा�ण ह�नस�ने कुरालाई इ�कार 
गन� सिक�न । न�सा पास गन� िदएको िनवेदन र 
न�सा पास िमित उ�ा�तको समयाविधिभ� िनमा�ण 
काय�लाई िनर�तरता िदइदँा घर िनमा�ण ह�नस�ने 
कुरा �प� देिखएकै छ । तसथ� घर िनमा�णको लागत 
२०४४/०४५ को दररटेलाई मा�यता िदएको िवशेष 
अदालतको फैसला कानूनस�मत छ ।

�ितवादीह�को नाममा ब�कमा 
�.२५,९०,९७५।– रहेकोमा सो म�येको �याज 
�.१२,७१,५७०।– लाई समेत �ोत नखलेुको 
स�पि�मा रा�न ु दःुखद ् प� हो । ब�कमा एक पटक 
रकम ज�मा भएको अव�था नभई २०४० सालदेिख 
खाता खोली खातामा �मशः तलब भ�ा, किमसन, 
घरभाडा, कृिष आय, टीकाटाला, अंश आिदबाट �ा� 
ह�दैँ ज�मा गरकेो रकम हो । यसरी ज�मा भएको रकम 
र सोको �याजलाई समेत एकम�ु गरी लगाएको आरोप 
िवरोधाभाषपूण� छ । 

दाङको िबजौ�रि�थत ज�गाबाट �ितिबगाहा 
सरदर ६० हजार �ितवष� कृिष आय ह�ने कुरालाई 
िज�ला कृिष िवकास काया�लय र उ�ोग वािण�य संघ 
तलुसीपरुको मू�य िनधा�रणस�ब�धी प�ले �प� गरकेो 
छ । उ� कुरालाई खा� सं�थान तलुसीपरुको िमित 
२०६१।७।२६ को प�समेतले समथ�न गरकेो छ । 
�यसमा पिन �ितवादीले वािष�क ५० हजार कायम गरी 
३० हजार उ�पादन खच�मा कटाई �.२० हजार मा� 
देखाउदँा पिन अंशब�डापिछको २०४५ देिख २०५९ 
सालस�म १५ वष�को �े�फल ५-१०-१३ भए तापिन 
१ िबगाहा पिछ ख�रद ग�रएकोबाहेक गरी ज�मा ५ 
िबगाहाको कृिष आयलाई अवमू�यन गरी पेस परकेो 
पनुरावेदन आधारहीन छ । 

�ितवादीको पखु�ली स�पि� नै पया�� छ । 
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४-१०-१३ िबगाहा ज�गा ४ लाख नगद, १४० तोला सनु अंशमा �ा� गरकेो त�यले नै �ितवादीको पखु�ली 
स�प�नतालाई �प� गरकेो छ । �यसमा पिन दवुै जनाको सरकारी जािगर भएको तथा अ�य सामा�य �ोतह�बाट 
केही न केही वैध कमाई ह�नस�ने कुरालाई नजरअ�दाज ग�रएको छ । खेतीपातीबाट आउने अ�नपात, दलहन, 
तेलहन आिदबाट सानो प�रवारको घरखच� रा�री च�न स�छ भ�ने कुरा �वाभािवक�पमा अनमुान गन� सिकने 
िवषय हो । �ितवादीको छोरा छोरी नेपालकै अितकम खच� ला�ने से�ट जेिभयस� र से�ट मे�रज �कूलमा अ�ययनरत 
रहेको त�यले पिन �ितवादीह�को पा�रवा�रक खच� सामा�य रहेको देिखई रहेको छ । 

यसरी �ितवादीको पैतकृ स�पि�, दवैु �ीमान्  �ीमतीले अंगालेको पेसाबाट भएको वैध कमाईको 
आधारमा �ितवादीह�को जीवन�तर अ�वाभािवक र अिम�दो �कृितको नदेिखइरहेको यस अव�थामा 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालतको फैसला कानूनस�मत र �यायोिचत ह�दँा वादी प�को 
पनुरावेदन खारजे गरी िवशेष अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  �ितवादी महे�� गौतमले साव�जिनक जवाफदेहीको 
पदमा �वेश गरपेिछ �.१,२७,६७,८८६।४१ बराबरको चल अचल स�पि� आज�न गरकेो देिखएकोमा 
�.७०,३७,३८७।५४ बराबरको स�पि�को वैधािनक आज�नको �ोत खलेुको देिखएको र �.५७,३०,४९८।८७ 
बराबरको स�पि�को वैधािनक आज�नको �ोत खलेुको देिखन आएन । तसथ� आरोप प�को तािलका नं. ८ 
मा उ�लेख ग�रएको �ितवादी महे�� गौतम र दीपा शमा�को नाममा रहेको देहायको ज�गा, ब�कमा रहेको रकम 
र घरसमेतको �.५७,३०,४९८।८७ बराबरको चल अचल स�पि� �ितवादी महे�� गौतमले गैरकानूनी�पमा 
आज�न गरकेो पिु� ह�न आएकोले सो काय� सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १५ तथा 
हालको ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र ४७ बमोिजम उ� िबगो �. ५७,३०,४९८।८७ 
बमोिजम ज�रवाना र हदैस�म कैद गरी उ� स�पि� जफत ग�रपाउन र िनज �ितवादीले िनजको �ीमती दीपा 
शमा�को नाममा गैरकानूनी�पमा स�ँह गरी राखेको सो गैरकानूनी आज�नको स�पि�समेत जफत गरी पाउन 
मागदाबी िलई आरोप प� दायर भएको रहेछ । 

�ोत नखुलेको स�पि�

िस.न.ं �वािम�व स�पि� िववरण मू�य �.

१ दीपा शमा�

काठमाड�- ७(भ) िक.नं. १३ �े�फल ०-८-२-२ रोपानी ज�गामा 
घर िनमा�ण गदा� त�काल खच� भएको �. २०,८५,८७७।३१ म�ये 
�ोत नखलेुको �.९,९८,५२९।८० को हालको मू�यबमोिजम 
समानपुाितक विृ�ले ह�ने रकम 

२१,२७,१६३।४०

२
महे�� 
गौतम

काठमाड�, चपली- ९(क) िक.नं. १५१२ र १५०९ �े�फल 
�मशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी ज�मा १-०-०-० रोपनी 
ज�गा ख�रद गरी सोमा क�पाउ�ड/�रटेिनङ्गवालसमेत िनमा�ण 
गदा�  खच� गरकेो कूल �. २२,८६,३८९।७५ म�ये �ोत नखलेुको 
�. १०,०४,८६५।६५ को हालको मू�यबमोिजम समानपुाितक 
विृ�ले ह�ने रकम 

१०,१२,३५९।९९
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३
महे�� 
गौतम

कृिष िवकास ब�क, र�नपाक�  ि�थत बचत खाता नं. १४०२०६ 
मा मौ�दात भएको रकम

२,०६,६६७।०४

४
महे�� 
गौतम

एभर�े ब�क िलिमटेड, नयावँाने�र ि�थत बचत खाता नं. 
००६०६० मा मौ�दात रकम

३,३४,९२१।८४

५
महे�� 
गौतम

एभर�े ब�क िलिमटेड, नयावँाने�र ि�थत म�ुित खातामा मौ�दात 
रकम

५,००,०००।-

६
महे�� 
गौतम

नेपाल ब�क िलिमटेड, धम�पथि�थत बचत खाता नं. ७९५३७५० 
मा मौ�दात रकम 

२,८०,०९२।४४ 

७
महे�� 
गौतम

राि��य वािण�य ब�क, भोटािहटी शाखाि�थत बचत िहसाब नं. 
४३४५ मा मौ�दात रकम

५,०७,४२८।५५

८ दीपा शमा�
कृिष िवकास ब�क, चाविहलि�थत बचत खाता नं. ३१४९०४ मा 
मौ�दात रकम

३,१०,३५५।६७

९ दीपा शमा�
कृिष िवकास ब�क, र�नपाक� ि�थत बचत खाता नं. ७९१६५२ मा 
मौ�दात रकम

१,६०,६६२।९८

१० दीपा शमा�
नेपाल ब�क िलिमटेड, धम�पथि�थत बचत िहसाब नं. ६७६०८५० 
नं. को खातामा मौ�दात रकम

२,९०,८४६।९६

ज�मा ५७,३०,४९८।८७

 िवशेष अदालत, काठमाड�बाट ��तुत म�ुा फैसला गदा� �ितवादी महे�� गौतमको जाचँ अविधमा भएको 
आय र सो अविधमा वा�तिवक खच� र मौ�दात रकम देहायबमोिजम रहेको िन�कष� िनकालेको देिख�छ ।

�.स.ं
आय �यय अथा�त् वा�तिवक खच�

शीष�क आय शीष�क
वा�तिवक खच� 
र मौ�दात रकम

१. महे�� गौतमको पा�र�िमक १४,०४,४३३।- ज�गा ख�रद २१,०२,६२५।-
२. दीपा शमा�को पा�र�िमक ४,८७,१०३।- घरटहरा िनमा�ण ८,६३,०९४।-
३. दीपा शमा�को किमसन १,१४,२९३।-

पखा�ल िनमा�ण ४,८६,३९०।-
४. घरभाडा ९,३१,५००।-

५. कृिष आय ११,२५,०००।-
फिन�चर तथा िव�त्ु 
सामान खच�

४,१९,०७७

६. ब�क �याज १२,७१,५७०।-
ब�क मौ�दात २५,९०,९७५।-

७. पैतकृ स�पि� (सनु नगद) ९,६९,०००।-

ज�मा ६४,०२,८९९।- ६४,६२,१६१।-
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यस�कार �ितवादी महे�� गौतमले सो 
अविधमा आज�न गरकेो स�पि� र गरकेो खच� 
�.६४,६२,१६१।– मा िनजको आय�ोतबाट 
�.६४,०२,८९९।– आय भएको दिेखदँा फरक रकम 
िनजको कूल स�पि�को २ �ितशतभ�दा कम रहेको 
देिखन आएकोले िनजको वैध आय�ोतको अनपुातमा 
अिम�दो र अ�वाभािवक स�पि� आज�न गरकेो पिु� 
ह�न नआएको भनी �ितवादी महे�� गौतमलाई सफाइ 
िदने ठहर ्याई फैसला गरकेो देिखयो । 

िवशेष अदालतले गरकेो उपयु�� 
िव�ेषणम�ये आयतफ�  �ितवादीह�को पा�र�िमक,  
�ितवादी दीपा शमा�ले सनु प�ँदा कानूनबमोिजम 
�ा� गरकेो किमसन रकम, �ितवादीको पैतकृ स�पि� 
(सनु र नगद) लगायतलाई आयमा समावेश गरकेो 
र �यय अथा�त् वा�तिवक खच�तफ�  पखा�ल िनमा�ण, 
फिन�चर तथा िव�तु् साम�ीमा भएको खच� स�ब�धमा 
िनकालेको िन�कष�उपर वादी नेपाल सरकारको 
कुनै िजिकर नदेिखदँा तत् तत् शीष�कका स�ब�धमा 
िववेचना ग�ररहन ुपरने । तसथ� वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� जनु जनु िवषय र 
शीष�कमा िच� नबझुाई पनुरावेदन िजिकर िलएको छ, 
सोही िवषयमा मा� केि��त रही यस अदालतले िवशेष 
अदालतको फैसला परी�ण गनु�पन� देिखन आएको छ ।

वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� िन�न िवषय र शीष�कमा िच� नबझुाई  
पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखयो ।

(१) हालको �चिलत मू�यलाई आधार मानी 
िबगो कायम गनु�पन�मा स�पि� आज�न गदा�को 
अव�थाको मू�यलाई आधार मािनयो ।

(२) िमित २०४४।१२।२४ मा न�सा पास भई 
बनेको घरको हकमा २०४५ /०४६ को 
मू�यलाई आधार मानी मू�य कायम गनु�पन�मा 
०४४/०४५ को मू�यलाई आधार मानी मू�य 
कायम ग�रयो ।

(३) कृिष आय र घर भाडाबाट �यून रकममा� 
�ा� ह�ने ह�दँा ब�कमा मौ�दात रहेको रकम 
�.२५,९०,९७५।– �वाभािवक मािनएको 
िमलेको छैन ।

(४) �ितवादीको सो अविधमा गन� पा�रवा�रक 
खच�लाई पिन �यायसङ्गत�पमा अनमुान 
गरी कटाउन ुपन�मा आयको मा� िहसाब गरी 
खच�तफ�  �ि� परु ्याइएन । 

अतः वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
िलइएका उपयु�� पनुरावेदन िजिकरलाई म�यनजर 
गरी िवशेष अदालतले �ितवादीलाई सफाइ िददँा 
िलएको आधार कारण र ग�रएका िव�ेषण मनािसब छ 
छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने हो, होइन ? सोही िवषयमा केि��त रही िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

स�पि� आज�न गदा�को अव�थाको मू�यलाई आधार 
मानेको स�ब�धमाः

२. आरोप प�को तािलका नं. ७ र ८ मा 
�ितवादी महे�� गौतम साव�जिनक पदमा बहाल रहेको 
अविधमा ख�रद भएका �ितवादी दीपा शमा�का नाउमँा 
रहेको काठमाड�-७भ को िक.नं. १३, दाङ ज.म.म.िव.
िव.-५ख को िक.नं. १४९ र १७७, �ितवादी महे�� 
गौतम र सभुाष गौतमका नाउमँा संय�ु�पमा ख�रद 
भएको दाङ, ज.म.िव.िव. ५ख को िक.नं. १४३ र 
१४७, िदपा शमा�को नाउमँा ख�रद भएको काठमाड�-
७ को िक.नं. ४१७, काठमाड�, चपली-९क को िक.नं. 
१५०९ र १५१२ ज�गा ख�रद गरी िलएको त�यमा 
िववाद देिखदँनै । उपयु�� सबै ज�गाको मू�याङ्कन 
गदा� ज�गाको हालको मू�याङ्कनलाई आधार मानी 
�.५१,३७,९९६।– कायम गरी दाबी िलइएको 
देिखयो । तर िवशेष अदालतले िलखत पा�रत 
ह�दँाका समयमा िलखतमा उ�लेख भएको आधारमा 
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उि�लिखत ज�गाको मू�य �.२१,०२,६२५।– कायम 
गरकेो पाइयो । िवशेष अदालतले कायम गरकेो मू�यमा 
िच� नबझुाई �चिलत मू�यलाई आधार मानी िबगो 
कायम गनु�पन� भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर देिख�छ । 

३. व�ततुः कुनै पिन स�पि� ख�रद वा 
िनमा�ण गदा� जित रकम लगानी भएको ह��छ सोही 
लगानी भएको रकमलाई नै यथाथ� मू�य मा�न ुपन� ह�न 
आउछँ । यसरी स�पि� आज�न गदा�को अव�थामा 
लागेको लागत मू�य कित हो भ�ने यिकन गदा� 
सव��थम िलखतमा जिनएको वा उ�लेख भएको 
मू�यलाई आिधका�रक मू�य मा�न ुपन� ह��छ । िकनिक 
�माण कानूनले अ�यथा �मािणत नभएस�म िलखत 
�माणलाई सव��म �माणको �पमा मा�दछ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १४ ले िनयिमत�पमा रािखएको 
खाता वही, िकताब वा अ�य �े�तामा जिनएका कुरा 
�माणमा िलन ह�ने कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । 
तसथ� उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार  िलखतमा 
उ�लेख भएको मू�यलाई �माणमा िलनपुन� देिख�छ । 

४. �यसैगरी अनसु�धानको �ममा ग�रएको 
मू�याङ्कनको आधारमा नभई िलखत मू�य अथा�त् 
स�पि� आज�न गदा�को लागत मू�यको आधारमा 
नै िबगो कायम गनु�पन� भनी य�तै �कृितको समान 
कानूनी �� रहेको ��ाचार म�ुामा (पनुरावेदक / वादी 
नेपाल सरकार िव�� िचर�जीवी वा�लेसमेत ने.का.प. 
२०६७, िन.नं. ८५१९, नेपाल सरकार िव�� राम�ा 
चतवु�दीसमेत, ने.का.प. २०६८,  िन.नं. ८६३०) यस 
अदालतबाट मापद�ड कायम भएको समेत दिेख�छ । 
तसथ� आरोप प�को तािलका नं. ७ र ८ मा उि�लिखत 
उपयु�� ज�गा ख�रद गदा�को अव�थामा िलखतमा 
उ�लेख भएको मू�य �.२१,०२,६२५।– लाई 
�ितवादीको वा�तिवक खच�मा समावेश गरी िवशेष 
अदालतले गरकेो िव�ेषण र िन�कष� �चिलत कानून र 
सव��च अदालतबाट कायम ग�रएको मापद�डअन�ुप 

नै रहेको देिखएकोले वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

घर िनमा�णको वष� स�ब�धमाः
५. �ितवादी महे�� गौतमको �ीमती दीपा 

शमा�को नाउमँा रहेको काठमाड�-७भ िक.नं. १३ मा 
बनेको घरको हालको मू�य �.४४,४३,६२५।– 
कायम गरी दाबी िलइएको देिख�छ । आयोगको यसरी 
दाबी िलदँा िमित २०४४।१२।२४ मा पास भएको 
न�साबमोिजम घर िनमा�ण गन� सो आिथ�क वष�मा 
स�भव नह�ने भनी िमित २०४५/०४६ सालको 
दररटेको आधारको लागत मू�य िनकाली दाबी िलएको 
पाइयो । तर िमिसल सलं�न �ािविधकबाट मू�याङ्कन 
भएको फाराममा पिन घर िनमा�ण वष� २०४४/०४५ 
उ�लेख भएको दिेख�छ । �ितवादीले उ� घर िनमा�ण 
२०४४ सालमा �ार�भ भएको त�यमा वादी प� 
सहमत नै दिेख�छ । 

६. नेपाल सरकारको प�रप�को अधीनमा 
रही िनमा�ण भएको वष�लाई आधार मानी  उि�लिखत 
घर टहराको लागत िनधा�रण गरकेो भनी वादीको 
सा�ी इि�जिनयर श�भ ु के.सी.ले बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको उ� घर िनमा�णको लािग 
िमित २०४४।१२।२४ मा न�सा पास भएको त�यमा 
िववाद देिखदैँन । सो घर िनमा�ण �वीकृत स�ब�धमा 
भनी �ितवादी दीपा शमा�ले िमित २०४४।६।५ 
मा त�कालीन काठमाड� नगर प�चायतमा 
दरखा�त िदएको काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयबाट �ा� न�सा पासस�ब�धी फायलबाट 
देिख�छ । काठमाड� महानगरपािलका-७भ, गौरीनगर 
चाविहलि�थत मेरी �ीमती िदपा शमा�को नाममा 
रहेको घर २०४४ सालमै िनमा�ण स�प�न भएको हो र 
२०४५ सालदेिख नै भाडामा ला�द ैआएको छ । िमित 
२०४३।५।२४ गते �.३५,६५०।– मा घडेरी ख�रद 
गरी िमित २०४४।१२।२४ मा न�सा पास गन�का 
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लािग २०४४।६।५ मा काठमाड� महानगरपािलकामा 
िनवेदन दता� गराई त�काल िनमा�ण काय� स�ु गरकेो ह� ँ
भनी �ितवादी महे�� गौतमले यस अदालतमा अ.ब.ं 
१३३ नं. बमोिजम कागज गरकेो दिेख�छ ।

७. महे�� गौतमले गैरकानूनी�पमा स�पि� 
आज�न गरी ��ाचार गरकेो भ�ने िवषयमा िमित 
२०५९।७।४ मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा उजरुी परपे�ात ��ततु म�ुाको अनसु�धान 
गरी िमित २०६०।६।५ मा िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा आरोप प�  दायर भएको देिख�छ । 
�ितवादी दीपा शमा�ले घर ज�गा कर स�ब�धमा भनी 
काठमाड� महानगरपािलकामा िमित २०५८।९।२३ 
मा िदएको िनवेदनमा िनवेदक दीपा शमा�ले घर बनेको 
सालको महलमा िमित २०४४।१२।२२ भनी उ�लेख 
गरकेो काठमाड� महानगरपािलकाबाट �ा� दीपा 
शमा�को घरज�गा करस�ब�धी फायलबाट दिेखन 
आयो । यसरी ��ततु िवषयमा उजरुी परी अनसु�धान  
ह�नपूुव� �ितवादीले सरकारी काया�लयमा िदएको 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो कुरालाई अदालतले �माणमा 
िलन ुनपन� कुनै कारण दिेखएन । 

८. यसरी िमिसल संल�न उि�लिखत त�य, 
आधार र �माणह�बाट �ितवादीको उि�लिखत घर 
२०४४/०४५ सालमा िनमा�ण भएको देिखन आएकोले 
यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदेशमा िलइएका 
आधार बुदँा र िमित २०४५/०४६ को दररटेलाई 
मा�यता िदनपुन� भनी िलएको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
सकेन । तसथ� िवशेष अदालतले �ितवादीको 
उि�लिखत घर ०४४/०४५ सालमै िनमा�ण भएको 
मानी सोही आिथ�क वष�को लािग �वीकृत दररटेको 
आधारमा लागत ला�ने भनी गरकेो फैसलामा कुनै 
कानूनी �ूिट रहेको पाइएन ।

कृिष आय स�ब�धमाः
९. �ितवादी महे�� गौतमले अंशबाट िमित 

२०४४।४।३ मा दाङ िज�लामा िबगाहा ४-१०-
१३-५ ज�गा �ा� गरकेो देिख�छ । �ितवादी महे�� 
गौतम र िनजको भाइ सभुाष गौतमले सयं�ु�पमा 
ख�रद गरकेो दाङ ज.म.िव.िव.-५ख को िक.नं. १४९ 
१७७ १४३ र १४७ समेतका ४ िक�ा ज�गाको कूल 
�े�फल २ िबगाहाम�ये �ितवादी महे�� गौतमको 
िह�सामा पन� िबगाहा १-०-०-० ज�गा देिख�छ । 
�यसैगरी िनजको �ीमती दीपा शमा�ले बकसबाट 
किपलव�तमुा िबगाहा ०-२-११ ज�गा र �ितवादी 
महे�� गौतमले दाङ ज.म.िव.िव.-५क मा ०-६-१ 
ज�गा आमाबाट बकस पाएको देिख�छ । �ितवादीले 
कृिष उ�पादनबाट �ितिबगाहा �ितवष� �.५०,०००/- 
कायम गरी �यसमा पिन �.३०,०००/- उ�पादन खच� 
कटाई ज�मा �.२०,०००/- बचत ह�ने ह�दँा १५ वष�को 
आय�ता मेरो आयमा जोिडन ुपन� भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । वादी प�ले वािष�क �.७,०००/- �ितिबगाहा 
आय ह�ने कुरालाई �वीकार गरकेो दिेखए तापिन 
कृिषबाट �ा� आयलाई �ितवादीको आयमा समावेश 
गरकेो देिखदँनै । िवशेष अदालतले कृिष आय ह�ने कुरामा 
िववाद नरहेको भनी �यायोिचत अनमुानको आधारमा 
�ित िबगाहा वािष�क �.१५,०००।– का दरले १५ 
वष�को ५ िबगाहा ज�गाको ह�ने �. ११,५५,०००।– 
कृिष आय ह�ने भनी िन�कष� िनकालेको दिेख�छ । 
कृिषबाट नग�य आय ह�ने र सो आय पा�रवा�रक खच�मा 
�योग ह�ने ह�दँा कृिष आयलाई �ितवादीको आयमा 
समावेश गरकेो िमलेन भनी वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर िलएको देिख�छ ।

१०. व�ततुः कृिषबाट आय ह�ने कुरालाई 
इ�कार गन� सिकँदनै । कुन वष� कुन ज�गाबाट कित 
आय ह�ने भ�ने कुरा यिकनसाथ भ�न पिन सिजलो 
छैन । जिमनको �कृित, िसचँाइको उपल�धता, मौसम, 
�िविधको �योग, बालीको छनौट, बजार भाउ आिद 
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ज�ता कुराले िनि�त�पमा कृिष आयलाई �भािवत गरकेो ह��छ । �यसैले कृिष आय यिकन गन� गिणतीय मापद�ड 
ह�न स�ने दिेखदँैन । यस अव�थामा �ितवादीको नाउकँो ज�गाको २०४५ सालदेिख २०५९ सालस�मको कृिष 
आय िनका�न ुआफँैमा सिजलो िवषय होइन । तथािप कृिष आय ह�ने कुरालाई �वीकार ग�रसकेपिछ कुनै मापद�ड 
अवल�बन गरी कृिष आयको स�ब�धमा िन�कष�मा प�ुन ुपन� नै ह��छ।

११. यसै प�र�े�यमा िवशेष अदालतले कृिष िवकास काया�लय, दाङको प�, वादी �ितवादीको दाबी 
िजिकरसमेतलाई म�यनजर गद� �यायोिचत अनमुानसमेतको आधारमा �ितिबगाहा �ितवष�को उ�जनीलाई 
आधार मानी �ितिबगाहा �ितवष� सरदर �.१५,०००/-  कृिष आय ह�ने िन�कष� िनकालेको देिख�छ । िज�ला कृिष 
िवकास काया�लय, दाङको िमित २०६०।६।२६ को प�मा दाङ िज�लाको िबजौरी गाउ ँिवकास सिमितअ�तग�तका 
ज�गामा िन�न बालीह� िन�न प�रमाणमा उ�पादन ह�ने गरकेो भनी लेखी आएको देिख�छ । 

िस.न.ं बाली इकाई उ�पादन प�रमाण
१. धान �ितिबगाह ३०.५ ि�व�टल
२. गह� ँ ” १२.० ि�व�टल
३. मकै ” १२.० ि�व�टल
४. तोरी ” ४.५   ि�व�टल 
५. मसरुो ” ४.२  ि�व�टल

१२. �ितवादीको ज�गा मोही नलागेको ज�गा भ�नेमा िववाद देिखदँनै । सो ज�गा िसचँाइ सिुवधा भएको 
उ�जाउ ह�ने �कृितको रहेको भ�ने देिख�छ ।

१३. वादी नेपाल सरकार �ितवादी िड�लीरमण ितवारीसमेत भएको ०६५-CR-००३१ को ��ाचार 
म�ुामा कृिष िवकास काया�लयको प�समेतका आधारबाट �ितवष� �ितिबगाहा सरदर �.१५,०००/- स�म बचत 
ह�न स�ने भनी िवशेष अदालतले िनकालेको िन�कष�लाई यस अदालतबाट भएको िमित २०६७।५।२० को 
फैसलाले सदर गरकेो देिख�छ । 

१४. तसथ� कृिष िवकास काया�लयको प�, यस अदालतले य�तै �कृितको िववादमा अवल�बन गरकेो 
मापद�डसमेतलाई �ि�गत गदा� ��ततु म�ुामा समेत �ितवादीको कृिष आय स�ब�धमा िवशेष अदालतले 
िनकालेको िन�कष�उपर यो इजलास असहमत ह�न पन� कुनै आधार कारण नदिेखएकोले वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

घरभाडा स�ब�धमा
१५. �ितवादी दीपा शमा�का नाउमँा काठमाडौ-७भ िक.नं.१३ को �े�फल ०-८-२-२ ज�गामा 

२.५ तलाको घर भएको त�य िनिव�वािदत दिेख�छ । �ितवादी दीपा शमा�  �ितवादी महे�� गौतमको 
�ीमती भएको त�यमा पिन िववाद छैन । �ितवादीको सो २.५ तलाको घर २०४४ सालमा िनमा�ण भएको 
देिख�छ । �ितवादीले २०४५ सालदिेख २०५६ सालस�म दईु ��याट भाडामा लगाई �यसबापत मािसक 
�१०,०००/- का दरले र २०५७ सालदेिख २०५९ सालस�म एक ��याटको भाडा िलएकोमा वादी प�ले 
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भाडाबापतको रकम आयमा समावेश नगरकेो भनी 
िजिकर िलएको दिेख�छ । घर भाडाबापत आय ह�ने 
कुरालाई अिभयोजन प�ले समेत �वीकार गर ेतापिन 
�ितवादीको आयमा समावेश गरकेो दिेखदैँन । िवशेष 
अदालतले �ितवादीलाई ज�मा �.९,३१,५००/- 
घरभाडा �ा� ह�न स�ने िन�कष� िनकालेको देिख�छ । 
वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
घरभाडाबापत �यून आय मा� ह�ने सो रकम पा�रवा�रक 
खच�मा नै �यय ह�ने भएकोले िवशेष अदालतको िन�कष� 
िमलेको छैन भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 

१६. यस�कार काठमाड�को चाविहलमा 
रहेको �ितवादीको उि�लिखत घरको घरभाडाबाट 
�ितवादीको आय ह�ने कुरामा दवैु प�को मखु िमलेकै 
देिख�छ । तर, के कित आय ह�ने भ�ने �� िववािदत 
देिख�छ । यस अव�थामा िवशेष अदालतले पिन 
�ितवादीको िजिकर, �वयम् घरभाडामा ब�ने �यि�ले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�समेतलाई म�यनजर 
रा�दै �यायोिचत अनमुानको आधारमा िन�कष� 
िनकालेको देिख�छ । �ितवादीले घरभाडाबापत 
�.१५,९५,०००/- को िजिकर िलएको अव�थामा 
िमिसल संल�न त�य �माणह�को यथोिचत िववेचना 
गरी २०५७ सालपूव� मािसक �.५,५००/- का 
दरले २०५७ सालपिछ २ वष� ७ मिहनाको मािसक 
�.४,५००/- का दरले ह�ने ज�मा �.९,३१,५००।– 
लाई घर भाडाबापतको आयमा गणना गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला �यायोिचत नै देिखएकोले वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

ब�क मौ�दात स�ब�धमा
१७. आरोप प�को तािलका नं. ६ मा 

�ितवादी महे�� गौतम र दीपा शमा�को नाउमँा कृिष 
िवकास ब�क, राि��य वािण�य ब�क. एभर�े ब�क र 
नेपाल ब�क िल.समेतका ब�कह�का खाताह�मा 

�.२५,९०,९७५।४८ मौ�दात रहेको देखाइएको 
छ । सो मौ�दात रकमलाई तािलका नं. ८ मा �ोत 
नखलेुको स�पि�मा रािखएको देिख�छ । िवशेष 
अदालतले �.२५,९०,९७५/४८ ब�क मौ�दात रहन 
गएकोलाई मनुािसब ठहर गरकेो िमलेन भनी वादीले 
पनुरावेदन िजिकर िलएको देिख�छ । 

१८. �ितवादीले ब�कमा मौ�दात रहेको उ� 
रकम तलब भ�ा, किमसन, घरभाडा, कृिष आय, अंश 
आिदबाट �ा� भई �मशः ब�कमा ज�मा ह�दँ ै गएको 
भ�ने िजिकर िलएको दिेख�छ । ब�कमा एकै पटक रकम 
ज�मा भएको भ�ने दाबी पिन देिखदँैन । �ितवादी 
महे�� गौतम र िनजक� �ीमती दीपा शमा� साव�जिनक 
पद धारण गरकेा वेतनभोगी कम�चारी रहे भएको 
त�यमा िववाद छैन । अशंबापत �ितवादीले �.४ 
लाख नगद र १०० तोला सनु चल स�पि�को �पमा 
�ा� गरकेो त�यलाई अिभयोजन प�ले �वीकार गरकैे 
देिख�छ । �यसैगरी �ितवादी महे�� गौतमको आमा 
टोपाकुमारी शमा�को नाउमँा राि��य वािण�य ब�क, 
भोटािहटी शाखाको म�ुित खातामा �.५,००,०००।- 
रहेको कुरालाई अिभयोजन प�ले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । सो रकमको �याज �ितवादीको खातामा ज�मा 
ह�ने गरकेोसमेत देिख�छ । कृिष आय र घरभाडाबाट 
समेत �ितवादीको आय आज�न ह�ने कुरालाई मािथ 
िववेचना भइसकेको छ । यस�कार �ितवादीको ब�कमा 
रकम मौ�दात ह�ने आयका �ोतह� िव�मान रहे 
भएको देिखएको छ ।

१९. �ितवादीको ब�कमा मौ�दात रहेको 
उ� रकमम�ये �.१२,७१,५७०।– �याजबापत 
�ा� भएको रकम भ�ने ब�क �टेटमे�टबाट देिख�छ । 
सो ब�क �याजलाई समेत समाबेश गरी �ोत नखलेुको 
स�पि� भनी दाबी िलएको देिख�छ । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ४७ मा “कुनै �यि�ले यो ऐन 
वा �चिलत कानूनबमोिजम ��ाचार गरकेो मािनने 
कुनै काय� गरी आज�न गरकेो स�पि� र सोबाट बढे 
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बढाएको अ�य स�पि�समेत आ�नो वा अ� कसैको 
नाममा राखेको �मािणत भएमा �य�तो स�पि� 
जफत ह�नेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था देिख�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िन�ेप रकमको �ोत 
पिु� नभएको अव�थामा मा� सोबाट बढे बढाएको 
स�पि�समेत अवैध भई जफत गनु�पन� देिख�छ । 
तर िन�ेप रकमको �ोत वैध �मािणत भएमा सोबाट 
बढेबढाएको स�पि� पिन �वतः वैध मा�न ु पन� 
ह��छ । �ितवादीको खातामा रहेको 
�.२५,९०,९७५/४८ म�ये �.१२,७१,५७०/- 
�याजबापतको देिख�छ ।

२०. �ितवादीको िन�ेप रकमको वैधािनक 
�ोत रहे भएको पिु� भएको र �यसरी ज�मा भएको 
िन�ेपबाट �ा� �याजसमेत िनजको वैधािनक आय 
ह�ने ह�दा �याजलाई �ितवादीको आयमा गणना गरकेो 
िवशेष अदालतको िन�कष� कानूनस�मत देिखन आयो ।

�ितवादीको खच� स�ब�धमाः
२१. आरोप प� हेदा�  �ितवादीको जाचँ 

अविधको वा�तिवक खच� यिकन गरी दाबी िलइएको 
देिखदँैन । �ितवादीले आ�ना नाबालक छोरा छोरी कम 
खच� ला�ने िव�ालयमा अ�ययन गराएको, काठमाड�मा 
२.५ तलाको घर बनाई २ ��याट भाडामा िदई 
बाकँ�मा आफू प�रवारसिहत ब�ने गरकेो, खेतीबाट 
आउने अ�नपात, दलहन, तेलहनसमेतबाट सानो 
प�रवारको िमत�ययी त�रकाले खच� चलाउने गरकेो 
भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । यसरी �ितवादीको 
पा�रवा�रक खच�को व�तगुत िववरण दवुै प�बाट आउन 
सकेको देिखदैँन । वादी प�ले �ितवादीको पा�रवा�रक 
खच�लाई �यायसङ्गत�पमा अनमुान गरी कटाउन ु
पन�मा आयको मा� िहसाब गरी िनजको खच�तफ�  �ि� 
परु ्याइएन भनी िजिकर िलएको देिख�छ । व�ततुः 
ज�ले अिभयोग लगाउछँ उसैले सोको आधार कारण 
र �माण पिन िदनपुद�छ । �ितवादीको जाचँ अविधमा 

यो शीष�कमा यो यित पा�रवा�रक खच� भएको िथयो 
भनी दाबी निलने अिन यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
�यायोिचत अनमुानको आधारमा अदालतले नै िनजको 
खच�को यिकन गरी कटाउन ु पन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर आफँैमा कानूनस�मत नदिेखनकुा साथै 
�याियक मू�य मा�यतािवपरीत देिख�छ । �याियक 
अनमुान शू�यताको उपज नभई �यसलाई पिन कुनै 
त�य �माणले समथ�न गरकेो ह�नपुद�छ । कुनै त�य 
�माण िवना कोरा अनमुान लगाई �याियक िन�पण गनु�  
�याियक मू�य मा�यतािवपरीत ह�न जा�छ । तसथ� वादी 
प�ले �ितवादीको खच� यिकन गरी दाबी िलन नसकेको 
र �ितवादीको तफ� बाट खेतीपातीसमेतबाट आउने 
िह�साबाट खच� चलाएको भनी यिकन खच�को िववरण 
आउन नसकेको य�तो अव�थामा अदालत आफँैले 
त�यको उ�खनन गरी �ितवादीको जाचँ अविधको 
सालवसाली खच�को िववरण िनकाली िनण�यमा प�ुन 
अिभयोजना�मक �याय प�ितलाई आ�मसात गरकेो 
अदालतको सीमािभ�को िवषय ह�नस�ने देिखदैँन ।

२२. ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २०(१) मा “�चिलत कानूनबमोिजम साव�जिनक 
पद धारण गरकेो मािनने रा��सेवकले �चिलत 
कानूनबमोिजम पेस गरकेो स�पि� िववरण अिम�दो 
तथा अ�वाभािवक दिेखन आएमा वा िनजले मनािसब 
कारणिवना अिम�दो र अ�वाभािवक उ�च जीवन 
यापन 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 नगरमेा �य�तो स�पि� गैरकानूनी�पमा 
आज�न गरकेो मािननेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । अिम�दो र अ�वाभािवक उ�च जीवन यापन 
गरकेो भ�ने उ� वा�यांशले व�ततुः भौितक�पमा 
कुनै रा��सेवकको वैध आज�नको तलुनामा िनजले 
अिम�दो र अ�वाभािवक िकिसमले उ�च जीवन यापन 
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गरकेो कुरालाई इंिगत गन� खोजेको देिख�छ । िवशेष 
अदालतले �ितवादीले जाचँ अविधमा आज�न गरकेो 
स�पि� र गरकेो खच�मा िनजको वैध आय�ोतबाट 
भएको आय कटाउदँा २ �ितशतभ�दा कम रकम 
फरक पन� आएको आधारमा �ितवादीको अिम�दो वा 
अ�वाभािवक स�पि� आज�न गरेको पिु� ह�न नआएको 
िन�कष� िनकालेको देिख�छ । 

२३. कितपय आय र �यय गदा� आपसी 
स�ब�ध र िव�ासको आधारमा ह�न स�ने कुरालाई 
इ�कार गन� सिकँदैन । �यसैगरी आय र �ययको िहसाब 
िकताब राखेर आिथ�क कारोबार गन� सामािजक प�रपाटी 
नभएको यथाथ�ता पिन छ । �यसकारण �ितवादीको 
सबै आय र �ययको िहसाब िकताब द�ु�त आउन 
नस�न ु�वाभािवक देिख�छ । यस प�रवेशमा कितपय 
खच�का �ोत लकेुका ह�न स�ने र आपसी स�ब�ध 
र �यावहा�रकताको िहसाबले आिथ�क कारोबार गन� 
�ममा आज�न भएका कितपय आयका �ोत नदिेखएका 
ह�न स�ने वा �माणको अभाव रहन स�ने त�यलाई 
पिन इ�कार गन� सिकँदैन । कुनै िनि�त अविधको आय 
�ययको  िववरण ठोस�पमा िनका�न किठनाइ ह�ने 
यस कटु यथाथ�लाई म�यनजर गररे िवधाियकाबाट 
उ� ऐनको तजु�मा गदा� अिम�दो र अ�वाभािवक उ�च 
जीवन यापन गरमेा भ�ने वा�यांशको �योग भएको 
िन�कष� िनका�न सिक�छ । 

२४. कागज �माणको अभावमा यो यो 
शीष�कबाट यित यित आय र �यय भयो भनी िन�कष� 
िनका�न किठनाइ ह�ने ह�दँा कितपय आयका �ोत 
एवं खच�को रकम �यायोिचत अनमुानको आधारमा 
िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह��छ । यसरी �यायोिचत अनमुानको 
आधारमा िन�कष� िनका�दा स�पि� र आयको अनपुात 
दश �ितशतभ�दा कम भएमा �यसलाई मा�यता िदनपुन� 
कुराको �याियक प�रपाटी बिससकेको देिख�छ । 

२५. ��ततु स�दभ�मा स�पि�को िबगो 
र आयको फरक रकम स�पि�को िबगोको दश 

�ितशतभ�दा कमको स�पि�स�म बढी देिखनलुाई 
अिम�दो र अ�वाभािवक मा�न निम�ने भनी य�तै �कृित 
र अव�थाको म�ुामा भारतीय सव��च अदालतबाट 
Krishnananda Agnihotri Vs. State of M.P. 
(A.I.R. १९७७ P. ७९६) को म�ुामा कम�चारीको 
स�पि� र आयको अनपुात दश �ितशतभ�दा कम 
भएमा �यसलाई मा�यता िदनपुन� र कम�चारीलाई 
सजायभागी बनाउन निम�ने भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको दिेख�छ । यस अदालतबाट पिन नेपाल सरकार 
िव. गणेश अया�लसमेत भएको ०६३-CR-०६५० 
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 
म�ुा (ने.का.प.,२०७१, �ावण, िन.नं.९११९) मा 
पिन आय�ोतबाट पिु� भएभ�दा बढीको देिखएको 
कूल स�पि�को ५%  भ�दा कम रहेको भ�ने आधारमा 
आय र �ययबीचमा देिखएको अ�तर �वाभािवक नै 
रहेको र यो सामा�य अ�तरले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २०(१) ले �यव�था गरकेो अिम�दो 
र अ�वाभािवक उ�च जीवन�तर यापन गरकेो भ�ने 
कुरा देिखन नआएबाट �ितवादीउपरको आरोप पिु� 
ह�न आएन भनी िवशेष अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सव��च अदालतसमेतबाट िमित २०६९।७।२७ मा 
सदर भएको पाइ�छ । 

२६. िवशेष अदालतले �ितवादी महे�� 
गौतमले सो अविधमा आज�न गरकेो स�पि� र गरकेो 
खच� �.६४,६२,१६१।– मा िनजको आय�ोतबाट 
�.६४,०२,८९९।– आय भएको देिखदँा फरक रकम 
िनजको कूल स�पि�को २ �ितशतभ�दा कम अथा�त् 
�.५९,२६२।- रहेको देिखन आएकोले िनजको वैध 
आय�ोतको अनपुातमा अिम�दो र अ�वाभािवक 
स�पि� आज�न गरकेो पिु� ह�न नआएको भनी �ितवादी 
महे�� गौतमलाई सफाइ िदने िन�कष� िनकालेको 
देिख�छ । उि�लिखत िन�कष� िनका�दा �ितवादी 
महे�� गौतमक� �ीमतीको टीकाटालोबाट �ा� आय 
�.२,००,०००।–, दाङबाट उदयराज शमा� र जेठान 
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िदवाकर शमा�ले पठाएको �मशः �.४,००,०००।– र 
�.१,८५,०००।– �ितवादीले आ�नो आयमा जोिडन ु
पन� भनी िजिकर िलए पिन िवशेष अदालतले िनजको 
आयमा समावेश गरकेो देिखदँैन । �यसैगरी घरभाडा 
र कृिष आयतफ�  �ितवादीको िजिकरभ�दा कम रकम 
िनजको आयमा समावेश गरी िन�कष� िनकालेको 
अव�था पिन छ ।

२७. �ितवादी महे�� गौतम २०४० 
सालमा र िनजको �ीमती दीपा शमा� २०४२ सालमा 
साव�जिनक सेवामा �वेश गरेको देिख�छ । २०४० 
सालदेिख २०६० सालस�म झ�डै २० वष�लाई जाचँ 
अविध मानी ��ततु म�ुाको अनसु�धान ग�रएको 
देिख�छ । सो अविधमा �ितवादीह� दवैु जनाको 
तलब भ�ा,  �ितवादी महे�� गौतमले अंशबापत 
�ा� गरकेो चल अचल स�पि�बाट �ा� आय र घर 
भाडालगायतका आयका �ोतह� रहेको �माणह�बाट 
पिु� भएको छ । सो अविधमा �ितवादीह�ले आज�न 
गरकेो स�पि� �.६४,६२,१६१।– र िनजह�को 
आय �.६४,०२,८९९।– देिखई फरक रकम 
�.५९,२६२।- रहेको देिखन आएको छ । यसरी २० 
वष�को लामो अविधको िविभ�न शीष�कह�को आय र 
�ययको िहसाब िकताब गदा� �ितवष� क�रब ३ हजारका 
दरले �.५९,२६२।– रकम स�म �यय बढी ह�न आएको 
अव�था छ । सो अविधको आय र �ययको उि�लिखत 
अ�तर रकम २ �ितशतभ�दा कमी रहेको अव�थाको 
िव�मानता देिख�छ । 

२८. अतः उि�लिखत म�ुाह�मा �ितपािदत 
िस�ा�त, �याियक प�रपाटी र िववेकसमेतका 
आधारबाट हेदा�  ��ततु म�ुामा �ितवादीको आय र 
�ययको बीचमा देखा परकेो २ �ितशतभ�दा कमको 
अ�तर रहेको देिखएको यस प�ृभूिममा �ितवादी 
महे�� गौतमले वैध आय�ोतको तलुनामा अिम�दो र 
अ�वाभािवक जीवनयापन गरेको मा�न िम�ने दिेखन 
आएन ।

२९. यस�कार िववेिचत आधार �माण 
त�यह�बाट आरोप प�मा उि�लिखत �ितवादीको 
सम� स�पि�को लेखाजोखा गदा� िनजले जाचँ 
अविधमा आज�न गरकेो स�पि�को तलुनामा अिम�दो 
र अ�वाभािवक उ�च जीवन यापन गरकेो �मािणत 
ह�न आएको नदेिखदँा �ितवादी महे�� गौतमले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । तसथ� 
िवशेष अदालतबाट �माणको िववेचना र स�पि�को 
मू�याङ्कन गरी �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको िमित २०६३।१२।७ को 
फैसला िमलेको देिखदा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइ िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७३।०८।२६

०६७-CR-०२२२

म�ुाः  कम मू�यमा कवल भाडामा िदई िदलाई बढी 
मू�यमा भाडामा लगाई ��ाचार गरकेो ।

पनुरावेदक वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका अनसु�धान अिधकृत गोिव�दबहादरु 
�े�को �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. १ जमल, िम�माग� 
�थायी ठेगाना भई िवशालबजार क�पनी िल.को 
स�चालक सिमितका अ�य� रिव�� �े� भ�ने 
रिव��लाल �े�समेत

 § आधुिनक क�पनी कानूनह�ले क�पनीको 
कारोबारमा सयेरधनीको सीिमत दािय�व 
रहने कुरालाई �वीकार गरकेा छन ् । 
सीिमत दािय�वको अक� अथ� क�पनीको 
�यापा�रक कारोबारमा सेयरधनी ��य�तः 
सलं�न ह�दैँन भ�ने नै हो । कारोबारमा 
क�पनी नै सोझै सलं�न ह�न े ह�दँा िहसाब 
िकताबमा पिन यसले नै रा�ने हो । �यसैले 
कुनै सेयरधनीले बीचमा फौब�जारी वा 
नाफाखोरी गन� वा क�पनीको कारोबारमा 
��य� वा परो��पमा ह�त�पे गन� 
कुरालाई क�पनी कानूनले �वीकार नगन� ।

(�करण नं. ५)

 § सेयरधनीह�लाई आ�नो लगानीको उ�च 
�ितफल खो�ने हक अव�य रह�छ । तसथ� 
देवदूत (Angel) ज�तो सव�िहतकारी 
काय� गन� बा�यता उनीह�लाई छैन । तर 
बह�मतको नाममा अ�पमतउपर जालसाजी 
(Fraud  on the minority) गन� वा 
उनीह�लाई िथचोिमचो (oppress) 
गन�, उनीह�को सयेरको मू�य घट्ने वा 
नकारा�मक मत हा�न स�ने शि� �ये 
ह�ने ि�थित पान� वा क�पनीको उिचत 
उ�े�य (proper corporate purpose) 
िवपरीत काय� गन� प�रि�थित पान� अिधकार 
सेयरधनीह�मा रहदैँन । सेयरधनीह�लाई 
यसो गन� िदनु क�पनी कानूनको  आधारभूत 
िनयमको बिख�लाप ह�न जान े।

(�करण नं. १०)
 § क�पनीिभ� कुशासनले घर जमाएको 

ि�थितमा अदालत मकुदश�क भएर कदािप 
रहन निम�ने ।

(�करण नं. ११)
 § सव��थम त क�पनीिभ� सुशासन 

कायम गन� िज�मवेारी क�पनीिभ�को 
आ�त�रक सरंचना अथा�त ् स�चालकह� 
र साधारणसभाको हो । यिद यी दुवैवटा 
सरंचनाह�ले सही ढंगले काम गरकेा 
छैनन् भने क�पनी रिज��ारको काय�लयले 
पिन कैिफयत तलब गरी ह�त�ेप गन� 
स�छ । यिद उसले पिन गरकेो छैन वा 
उसको बा�यकारी शि�लाई पिन उपे�ा 
ग�रएको छ भने अ�पमत सेयरधनीह�ले 
अदालतमा म�ुा िलएर पिन जान 
स�छन् । यी �यव�थाह� क�पनी 
ऐनिभ� नै छन ् र  ियनमा कुनै ि�िवधा 
छैन । तर �वाथ�वश यिद यीम�ये कुनै वा 

�नण�य नं. ९७५२
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सबै मा�यमह� �योग भएको छैनन ् र 
क�पनीिभ� ��ाचार भएको छ र क�पनी 
साव�जिनक स�ंथा हो भने मलुुकको 
��ाचारस�ब�धी कानून आकिष�त नह�न े
भ�ने कुरै नह�न े।

(�करण नं. १२)
 § �यासधारी कत��यअ�तग�त उनीह�ले 

क�पनीको एजे�टको हैिसयतले असल 
िनयतले क�पनीका िहतमा काय� गनु�पन�, 
�वाथ� बािझएमा �यसको जानकारी गराई 
�य�तो �वाथ� बािझने काय�बाट अलग 
रहनु पन�, क�पनीसगँ आिथ�क कारोबार 
वा अथ�पूण� कारोबारमा ��य� वा परो� 
कुनै पिन �पमा सलं�न रहन नह�न,े 
आफूलाई �ा� अि�तयारी नाघेर काय� 
गन� नह�ने, आ�नो कारण क�पनीलाई कुनै 
हािन नो�सानी ह�न आएमा �य�तो हािन 
नो�सानी सो ितन� बुझाउने र �यसरी 
ह�न पुगकेो हािनबाट क�पनीलाई म�ु 
(Indemnify) गन� कत��यह� पछ�न् । 
य�ता कत��यह�बाट िवमखु ह�न े कुनै 
काय� स�चालकले गनु� ह�दैँन । सो कुरा 
स�चालकले मा� नभई उसको निजकको 
नातेदार वा गिहरो आिथ�क कारोबार भएको 
�यि�ले पिन गनु� ह�दैँन । यी कुराह�लाई 
हा�ो कानूनमा �वीकार ग�रएको छ । 
यसो गनु�को पछािड सयेरधनीह�ले 
क�पनीमा सेयरमाफ� त लगानी गरपेिन 
आ�नो स�पि�को �यव�थापनमा सलं�न 
रहदैँनन ् । यो �यव�थापनको काय�मा 
स�चालकह� सलं�न रहने ह�दँा उनीह�ले 
परम िव�ासको कत��य (Duty of Trust)  
िनवा�ह गनु�पछ�; उनीह� आ�नो गुण भन� 
(Feathering own’s nest ) ज�ता 

काय�मा ��य� वा परो��पमा सलं�न 
रहन ह�दैँन भ�ने नै   ह�ने ।

(�करण नं. १३)
 § स�चालकह� क�पनीको �यासी 

(Trustee) एजे�ट, सरं�क, �व��क र 
िनद�शक / स�चालक  एकैसाथ ह�न े ह�दँा 
उनीह�ले पूण� होिसयारीका साथ काम 
गनु�पछ� । यो कत��य स�चालकह�मा 
सामूिहक र �यि�गत दुवै�पमा रह�छ । 
मेरो मा� िनण�यबाट अमकु काय� भएको 
होइन भनी कुनै स�चालकले �यासधारी 
कत��यबाट उ�मिु� नपाउन े।

(�करण नं. १४)
 § क�पनीको �ब�धप� सेयरधनीह�बीचको 

मूल करार हो । �ब�धप�ले सबै सेयर 
बराबर मू�य �.१००।- का भनी तोकेको 
छ; सयेरधनीह� बीच वग�करण गरकेो छैन 
र सेयरबापत �ा� ह�न े लाभांश वा अ�य 
कुनै मनुाफामा िभ�नता गरकेो छैन भने 
�ब�धप�को श�द र भावनािवपरीत ह�ने 
गरी साधारण सभाले िविनयमावलीमाफ� त 
अ�य कुनै �यव�था गन� स�दैन र सो 
�यव�थाले मा�यता �ा� गन� पिन नस�ने । 

(�करण नं. १७)

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा  
प�ुय�साद पाठक

��यथ� �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� नर�े�कुमार पाठक, सिुशल 
प�त, ब�ीबहादरु काक�, श�भ ुथापा र िव�ान् 
अिधव�ा िवमल सवुेदी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

 § अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
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ऐन, २०४८ को दफा २(ङ)
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग)
 § क�पनी ऐन, २०५३ तथा ऐ. ऐन, २०६३ 

स�ु फैसला गन�ः
 अ�य� मा.�या. �ी गौरीबहादरु काक�
 सद�य मा.�या. �ी ओम�काश िम�
 सद�य मा.�या. �ी केदार�साद चािलसे

फैसला
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : िवशेष 

अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको त�य एवं ठहर यस�कार छः

िवशाल बजार क�पनी िलिमटेडको 
दि�णतफ� को अ�थायी टहरा पसल कवललाई �थायी 
गरी स�झौता नवीकरण गरकेो र स�झौता नवीकरण गदा� 
��येक पसलमा १०० िक�ा सेयर गा�ने िनण�यसमेत 
गरी ती पसलह� किह�यै हटाउन नस�ने गरी 
क�पनीलाई हािन नो�सानी र आफूह�लाई गैरकानूनी 
लाभ िलई ��ाचार गरकेो ह�दँा क�पनीका स�बि�धत 
पदािधकारीह� उपर कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िनवेदक िवशाल बजारका सचेत नाग�रक 
भनी उ�लेख भएको उजरुी प� िमित २०६३।६।३१ 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा दता� 
ह�न आएको ।

सूय�लाल �े�को नाित, गोिव�दलाल �े�को 
छोरा वष� ५५ को म रिव��लाल �े� काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१, 
जमलि�थत िम� माग�मा ब�दछु । मेरो नाम रिव�� �े� 
नाग�रकतामा उ�लेख भएपिन मेरो नाम रिव��लाल 
�े� नै हो । �ीमतीको नाम िवणा �े� र छोराको नाम 
आयषुलाल �े� नै हो । २०३०।०३१ सालितर दाज,ु 
भाइ र बबुाबीच अशंब�डा भएको िथयो । सो कागज 

मसगँ हाल नभई खोज तलास गनु�पन� भएकोले केही 
िदनिभ� उपल�ध गराउने छु भ�नेसमेत बयान गरी 
िनज �ितवादी रिव��लाल �े� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट फरार रहेको दिेखयो ।

रिव��लाल �े� म एउटै पाट�का साथी 
भएकोले िम�वत् स�ब�ध छ तर अ�य कुनै नाता  
पद�न । रिव��लाल पूव� सांसद ्ह�दँा म िनजको �वक�य 
सिचव भई काय� गद�थे । म िवशाल बजारको २९ नं. को 
रिव��लाल �े�को पसलमा बसी रहदँा अि�तयारको 
प� �ा� गरकेो ह� ँ। �यहा ँम कुनै काम गद�न । िचनजान 
भएको नाताले �यहा ँसामान िकनबेच गरी नाफा आज�न 
गद�छु । ज�तै, सनु चादँी स�तो भएको बेला िक�दछु 
र महगँो भएको बेला बे�ने गद�छु । मेरो िवशाल बजार 
क�पनीमा १६०० िक�ा सेयर छ । �यहा ँपसल पिन 
छ । उ� सेयर ५ वष�अिघ रमेशमान �े�सगँ िकनेको 
िथए ँ । हाल मैले मेरो पसल क�पनीको िनयमको 
अधीनमा रही क�पनीलाई ितनु�  पन�भ�दा केही बढीमा 
नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कलाई सव िलजमा भाडामा िदई 
आएको छु । यसबापत नेपाल सरकारलाई करसमेत 
ितद� आएको छु भ�नेसमेत �यहोराको िनज रमेशमान 
�े�ले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

अनुस�धानबाट देिखन आएको �यहोरा
िवशाल बजार क�पनी िल. २०२६ सालमा 

क�पनी ऐन, २०२१ बमोिजम दता� भएको सं�था हो । 
यसको अिधकृत तथा जारी पुजँी ५ करोड र च�ुा पुजँी 
�.४,९१,४०,०००।– रहेको छ । ४,९१,४००।– 
िक�ा सेयर जारी भएको म�ये नेपाल खा� सं�थानको 
नाममा ७३,७१०।– िक�ा, नेशनल �ेिडङका नाममा 
६८,७९६ िक�ा र कृिष साम�ी सं�थानका नाममा 
२४,५७० िक�ा सेयर रहेको छ । अथा�त् कूल ३४% 
सेयर उ� ३ वटा पूण� सरकारी �वािम�वमा रहेको 
स�ंथाको नाममा रहेको छ । िवशाल बजार क�पनी 
िल.को श�ुपथि�थत िवशाल बजार भवनमा कूल ३४६ 
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वटा पसल कवल रहेका छन् । ती पसल कवलह� 
बोलप�को मा�यमबाट �यवि�थत बाडँफाडँ गन� 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले बेला बेलामा िदएको 
िनद�शनको पालना नगरी बोलप� िवना आफू अनकूुलका 
�यि�ह�लाई भागब�डा लगाई बाडँफाडँ ग�रएको 
अव�था छ । िवशाल बजार क�पनीको �शासक�य 
तथा आिथ�क काय�िविध िविनयमावली,२०४९ को 
प�र�छेद ५ को बुदँा ५.१.१ मा पसल कोठा बहालमा 
िददंा सेयरधनीलाई �ाथिमकता िदइने �ावधान रहेपिन 
नेशनल �ेिडङ लाई १ पसल भाडामा िदएबाहेक अ� 
क�पनीलाई समय समयमा ताकेता गदा� पिन भाडामा 
िदएको छैन । ३४% सेयर रहेकाह�लाई िहसाब गदा� 
११८ कवल भाडामा िदनपुन� देिख�छ । सेयरको 
अनपुातमा सरकारी स�ंथानह�लाई उपल�ध गराउन ु
पन� पसल उपल�ध नगराएको अव�था एकाितर छ भने 
अक�तफ�  टहरा पसल कवललाई �थायी स�झौता गरी 
सो मा समेत सेयर सं�या आब� गरी भिव�यस�मका 
लािग पसल छोडन ुनपन� अव�थाको िसज�ना गन� काय� 
भइरहेको छ । िवशाल बजारको भवनमा रहेका िहमालय 
ब�क िल.र राि��य वािण�य ब�कले क�पनीसगैँ स�झौता 
गरी कवल भाडामा िलएकोमा नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�कले मा� �यि�सगँ बढी रकममा सब िलजमा 
िलएको छ । िमित २०६०।४।५ मा रमेशमान �धानले 
िवशाल बजार कं.िल.सगँ स�झौता गरी मािसक � 
१,००,७९३ भाडा बझुाउने र २/२ वष�मा १०% भाडा 
विृ� भई �वतः नवीकरण ह�ने गरी दि�णतफ� का टहरा 
पसलको पिहलो त�लाको १३०९ वग� िफट कोठा 
भाडामा िलने िदने गरी स�झौता भएकोमा सोही कोठा 
िमित २०६०।८।१५ मा मािसक � ३,००,३३०।५० 
भाडा िलने र २/२ वष�मा १०% विृ� भई �वतः 
नवीकरण ह�ने गरी िनज रमेशमानले नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�कसगँ स�झौता गरकेो देिख�छ । यो स�झौता 
२०६०।९।१ दिेख लागू ह�ने गरी १० वष�का लािग 
भएको र सो स�झौताअनसुारको घर भाडा दवेे��लाल 

�े�को खाता नं. १८१७६१० मा  ज�मा गरी िदन 
रमेशमान �े�ले ०६०।९।३ मा ब�कसम� िदएको 
िनवेदन २०६०।१०।२० मा नै स�झौता भंग भएको 
देिख�छ । उ� क�पनीको १३०९ वग� िफट �े�फल 
भएको रमेशमान �े�ले २०६०।९।१ मा स�झौता गरकैे 
कोठाह� मािसक १,००,७९३।– क�पनीलाई बझुाउने 
गरी िमित ०६०।१०।२० मा िवशाल बजार कं.िल. र 
रमेशमान �े�बीच ०६०।४।१ देिख लागू ह�ने गरी घर 
भाडामा स�झौता भएको सोही ब�कमा रहेको खातामा 
ज�मा भएको देिख�छ । देवे��लाल �े� रिव��लाल 
�े�को सहोदर भाइ भएको �यहोरा िनजह�ले ब�कमा 
खाता खो�दा पेस गरकेो कागजात र नाग�रकताको 
�माणप�बाट साथै एउटै घरमा ब�ने गरकेो �यहोरा 
देवे��लाल �े�ले ब�क खाता खो�दा उ�लेख गरकेो 
टेिलफोन नं. र रिव��लाल �े�ले आयोगमा बयानको 
�ममा लेिखिदएको टेिलफोन न�बर एउटै अथा�त् 
२२१९८९ (अगािड ४) भएबाट पिु� ह�ने देिख�छ ।

रिव��लाल �े� २०५४ �ावणदेिख २०६० 
आषाढस�म त�कालीन राि��य सभाका सांसद् भएको 
र िनजले िमित २०५४।७।१५ देिख २०६०।३।१२ 
स�म रमेशमान �े�लाई आ�नो �वक�य सिचव पदमा 
िनयिु� गरी काममा लगाएको �यहोरा त�कालीन ससंद ्
सिचवालयको प.सं. ०६३।०६४ च.नं. ९२ िमित 
०६३।९।२३ को प�बाट दिेख�छ ।

िवशाल बजार क�पनी िल. २०२६ सालमा 
क�पनी ऐन, २०२१ बमोिजम दता� भएको सं�था 
हो । सो सं�थाको अिधकृत पुजँी �.५ करोड, 
च�ुा पुजँी �. ४,९१,४०,०००।– रहेको छ । �. 
४,९१,४००।– िक�ा सेयर जारी भएकोम�ये नेपाल 
खा� सं�थानको नाममा ७३,७१० िक�ा, नेशनल 
�ेिडङ िल.को नाममा ६८,७९६ िक�ा र कृिष साम�ी 
क�पनी िल.को नाममा २४,५७० िक�ा सेयर रहेको 
छ । यस अनसुार नेपाल खा� सं�थानको १५%, 
नेशनल �ेिडङ्ग िल.को १४% र कृिष साम�ी क�पनी 
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िल.को ५% गरी कूल ३४% सेयर उ� ३ वटा पूण� 
सरकारी �वािम�व रहेको सं�थाको नाममा रहेको ह�दँा 
िवशाल बजार क�पनी साव�जिनक सं�था हो भ�ने 
कुरामा िववाद रहेन । िवशाल बजार क�पनी िल.को 
श�ुपथ ि�थत िवशाल बजार भवनको भइु ँ त�लामा 
५०, पिहलो त�लामा ३७, दो�ो त�लामा १०१, ते�ो 
त�लामा १०१ , दि�ण टहरामा ४० र उ�र टहरामा 
१७ वटा गरी ज�मा ३४६ वटा पसल कवल रहेको 
छ । ती पसल कवलह� बोलप� िवना आफू अनकूुलका 
�यि�ह�लाई भागब�डा लगाई बाडँफाडँ ग�रएको 
अव�था रहेको छ । ती पसल कवलह� बोलप�को 
मा�यम�ारा �यवि�थत गन� क�पनी रिज��ारको 
काया�लयले पटक पटक िदएको िनद�शन पालना गरकेो 
अव�था छैन र गन� सकेंत पिन देिखदँनै । िवशाल 
बजार क�पनी िल. को �शासक�य तथा आिथ�क 
काय�िविध िविनयमावली, २०४९ को प�र�छेद ५ को 
बुदँा ५.१.१ मा क�पनीको पसल कोठा बहालमा िददँा 
सेयरधनीलाई �ाथिमकता िदइने �ावधान रहे तापिन 
नेशनल �ेिडङ िल.लाई एउटा पसल कवलमा� िदई 
अ� दईु सरकारी सं�थाह�लाई एउटै पिन पसल 
कवल उपल�ध गराएको छैन । ती सं�थाह�ले क�रब 
१० वष� अगािडदेिख पसल कवल उपल�ध गराई िदन 
लेखी समय समयमा तरताकेता गरकेो अव�थासमेत 
िव�मान रहेको छ । पारदश��पमा पसल कवलह� 
भाडामा नलगाएको अव�थामा ३४% सेयर भएको 
पूण� सरकारी �वािम�व भएका सं�थाह�लाई 
दामासाही िहसाब गदा� पिन ११८ वटा पसल कवल 
उपल�ध गराउन ु पन� देिख�छ । क�पनी रिज��ारको 
काया�लयको िनद�शनबमोिजम पारदश��पमा 
बोलप��ारा पसल कवलको �यव�थापन पिन नगरकेो 
र सरकारी सं�थाह�लाई सेयरको अनपुातमा उपल�ध 
गराउन ु पन� पसल कवल पिन उपल�ध नगराएको 
अव�था िव�मान रहेको छ भने अका�ितर टहरा पसल 
कवललाई �थायी स�झौता गरी सो मा समेत सेयर 

स�ंया आब� गरी भिव�यस�मको लािग पसल छोड्न 
नपन� अव�थाको िसज�ना गन� काय� भइरहेको छ ।

िवशाल बजार क�पनी िलिमटेड का स�चालक 
सिमितका अ�य� रिव��लाल �े�ले क�पनीलाई हािन 
नो�सानी गराउने र आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने 
बदिनयतले िमित २०६०।१०।२० मा आ�नो िनजी 
सहायक तथा िनजको कामदारसमेत रहेका रमेशमान 
�े�सगँ क�पनीको दि�णतफ�  रहेको पसल नं.९९ को 
�ित मिहना �.१,००,७९३।– र पसल कवल नं. ५१ 
को �ित मिहना �.६५४५।– कायम गरी स�झौता 
गरी गराई उ� पसल नं. ९९ र ५१ लाई �ित मिहना 
�.३,७६,२००।– र ९७.५ वग�िफट �े�फल भएको 
अक� पसलको �ित मिहना �.९७५०।– भाडा बझुाउने 
गरी िनज रमेशमान �े�को नामबाट नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�क िल.सगँ िमित २०६०।१०।२१ मा स�झौता 
गराई आ�नो िनजी सहायकको नामबाट कम भाडामा 
स�झौता गरी �यही पसलह� बढीमा भाडा लगाई उ� 
बढी भएको रकम २०६० पौषदेिख २०६२ वैशाख 
स�मको भाडाबापतको �.३६,७२,८७५।४२ िनज 
रिव��लाल �े�को भाइ देवे��लाल �े�को नेपाल 
इ�भे�मे�ट ब�क िल.मा रहेको खाता नं. १८१७६१० 
मा र २०६२ साल भदौदेिख २०६५ फागनुस�मको 
�.१,०२,८४,४४९।७० िनज रिव��लाल 
�े�को नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क िल.मा रहेको खाता 
नं.२५६६४१० को खातामा ज�मा गरकेो देिखदँा 
िनज रिव��लाल �े�ले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा  (१) र (३) �ारा प�रभािषत 
कसरु अपराध गरकेो र दवेे��लाल �े� र रमेशमान 
�े�ले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) र (४) 
बमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई सोही दफा 
८ को �मशः उपदफा (३) र (४) �ारा �यवि�थत 
सजाय गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम िबगो 
�.१,३९,५७,३२५।१२ असलुउपर गरी पाउन 
मागदाबी िलई अिभयोग प� दायर ग�रएको ।
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िवशाल बजार कं.िल.को म सेयरधनी ह� ँ । 
सेयर रमेशमान �धान र र�न�ी �धानबाट िकनेको 
हो । उ� सेयरसगँ आब� रहेको पसल मेरो नाममा 
छ । सो पसलका स�ब�धमा िविभ�न सत�सिहत िवशाल 
बजार कं.िल.सगँ िमित २०६०।१०।२० मा बहाल 
स�झौता भएको हो । सोही स�झौताअनसुार मैले सब 
िलजमा नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क िल.लाई भाडामा िदई 
आएको छु । क�पनीलाई बझुाउन ु पन� बहाल रकम 
बझुाउदँै आएको छु । क�पनीलाई नो�सानी परु ्याउने 
कुनै काय� मबाट भएको छैन । िवशाल बजारको 
सेयरबापत पसलह� रािखएको ह��छ । ती पसल िलदँा 
क�पनीको सेयर अिनवाय��पमा िलनपुद�छ । �यही 
अनसुार मैले �टक ए�सचे�जबाट रमेशमान �धान 
र र�न�ी �धानसगँबाट �मशः १५००।– र १०० 
िक�ा सेयर ख�रद गरी िलएपिछ सो सेयरसगँ आब� 
पसलसमेत मेरो ह�न आएका ह�न् । भाडाका स�ब�धमा 
क�पनीको सत� तथा िनयम िविनयमका आधारमा 
तोकेको दररटेअनसुारको रकम क�पनीलाई बझुाउदँ ै
आएको छु । क�पनीसगँ ०६०।१०।२० को करारनामा 
र क�पनीको िनयमका आधारमा पसल अ�लाई सब 
िलजमा िदन पाउने भएको ह�दँा िदएको ह� ँ। दवेे��लाल 
र रिव��लालसगँ मेरो पिहले देिख नै कारोबार ह�दँा 
सरसापट िलने िदने गरकेो यो िवशाल बजारको सेयर 
िलदँा नपगु रकम वहाहँ� समेतसगँ ऋण िलएको िथए । 
यसरी उहाहँ�सगँ पिहले देिख िलएको पटक पटकका 
ऋणह� र उधारोमा िलएको सूनको मू�यसमेत गरी 
देवे��लाललाई �.४१,००,०००।– (एकचालीस 
लाख) जित र रिव��लाई �.१,४०,००,०००।– 
ितनु�पन� भएकोले सो भाडाबापतको रकम िनजह�को 
खातामा ज�मा गरकेो ह� ँ । मैले कुनै ��ाचार गरकेो 
छैन । सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
रमेशमान �े�ले िवशेष अदालत, काठमाड�मा गरकेो 
बयान ।

पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल 

यी �ितवादी रमेशमान �े�ले �.५,००,०००।– नगद 
धरौट वा सो रकम खा�ने जेथा जमानी िदन सके िलई 
तारखेमा राखी र िदन नसके िनयमानसुार थनुवुा 
पजु� िदई थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भनी िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६६।२।२७ मा 
भएको आदेश ।

क�पनीले िनण�य गदा� बह�मतका आधारमा ह�ने 
ह�दँा उजरुीमा उ�लेख गर ेज�तो मेरो एकल िनण�यबाट 
केही िनण�य कायम ह�दैँन । रमेशमानको सेयर नामसारी 
ह�दँा म स�चालक सिमितको अ�य�समेत छैन । 
उजरुीकता� नर�े�बहादरु �े�ले मसगँको �यि�गत �रस 
इवीका कारण झठुा उजरुी िदएका ह�न् । िवशाल बजार 
क�पनीले सव� साधारणका लािग सूचना �काशन गरी 
सेयर ख�रद गन� आ�ान गदा�  सेयरसगँ पसल आब� ह�ने 
अथा�त् सेयर िलए पिछ पसलसमेत पाइने �ावधानलाई 
क�पनीले आ�नो िविनयमावलीमा समेत समावेश गरी 
ठोस कानूनी�प िदएको ह�दँा सो काय� िनर�तर ह�दैँ 
आएको छ । स�चालक सिमित साधारण सभाबाट 
गठन ह�ने र स�चालक सिमितले साधारण सभाको 
िनद�शन पालना गरी सोहीअनसुार पसलको भाडा दर 
िनधा�रण ग�र�छ । १ जनाले कुनै �भाव पान� स�दैन । 
तसथ� रमेशमानलाई म ए�लैले पसल उपल�ध गराउन 
स�ने अव�था  रहदँनै । रमेशमानले सेयर ख�रद गरी 
सेयरसगँ आब� पसल नामसारी गरी िलएको हो । 
िनयमानसुार अ�लाई पिन सब िलजमा िदन सिकने 
ह�दँा िदएको हो । िनजले मलाई ऋण ितनु�पन� ह�दँा 
इ�भे�मे�ट ब�कले िदने बढी रकम िनजकै म�जरुीले 
मेरो खातामा ज�मा भएको हो । मैले कुनै गैरकानूनी 
त�रकाले क�पनीलाई हानी परु ्याई लाभ िलएको छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रिव��लाल �े�ले 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा गरी िदएको बयान ।

पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल 
�.रिव��लाल �े�ले � ५,००,०००।– नगद धरौट वा 
सो रकम खा�ने जेथा जमानी िदनसके िलई तारखेमा 
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रा�न ु भ�ने २०६६।२।२८ को िवशेष अदालत, 
काठमाडौका आदशेानसुार िनज �.रिव��लाल �े�ले 
� ५,००,०००।– नगद धरौट राखी तारखेमा हािजर 
ह�दँ ैआएको देिख�छ ।

�ितवादी रिव��लाल �े�का सा�ी 
कुमार राजभ�डारी–१ �ितवादी रमेशमान �े�का 
सा�ी मिणक महज�न–१ समेतले िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

िवशाल बजार क�पनीमा मेरो सेयर पिन 
छैन । पसल कवल भाडामा िलएको पिन छैन, म बाट 
कुनै स�झौता भएको पिन छैन । क�पनीसगँ मेरो कुनै 
सरोकार छैन । रमेशमानलाई मैले बेला बेलामा सापटी 
िदने गरकेो िथए ँ । सो ऋण ितन� िनजले पसलबाट 
�ा� भाडा मेरो खातामा ज�मा ग�रिदएको हो । मलाई 
लगाएको अिभयोग दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी देवे��लाल �े�ले िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा गरकेो बयान ।

�ितवादीम�येका देवे��लाल �े�लाई 
साधारण तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित ०६६।५।१० को आदशे ।

�ितवादी रमेशमान �े�ले िवशाल बजार 
क�पनी िल.को सेयर िवशाल बजार क�पनीबाट सोझै 
ख�रद गरकेो नभई नेपाल �टक ए��चे�जमाफ� त 
रमेशमान �धान र र�न�ी �धानको नाउकँो �मशः 
१५००।– र १००।– सेयर ख�रद ग�रिलएको र 
सेयरधारकले सेयरसगँ �वतः आब� ह�ने पसल पिन �ा� 
गरी सब िलजमा (Sub Lease) नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क 
िल.लाई भाडामा लगाएकोमा िववाद छैन । सेयरधारकले 
सेयरसगँ �वतः आब� भई �ा� भएको पसल कोठा 
कुनै कसैलाई पनुः बहालमा िदनस�ने भनी िवशाल 
बजार क�पनी िलिमटेडको सािबकमा �योगमा रहेको 
�शासक�य तथा आिथ�क काय�िविध िविनयमावली, 
२०४९ को प�र�छेद ५ को ख�ड (१३) मा र हाल 
�योगमा रहेको आिथ�क काय�िविध िविनयमावली, 

२०६४ को प�र�छेद ४ अ�तग�तको िविनयम ४–१२ 
मा उ�लेख भई रहेको दिेख�छ । िवशाल बजार क�पनी 
िल. र �ितवादी रमेशमान �े�का बीच बहालस�ब�धी 
िमित २०६०।१०।२० मा भएको करारनामाको दफा 
१३ मा क�पनीसगँ करारनामा गरी िलएको पसल 
कोठा अ�लाई उपभोग गन� िदन स�ने भ�ने सत� 
उ�लेख भई रहेकोले क�पनीसगँ पसल भाडामा िलनेले 
अ�लाई सब िलज (Sub Lease) गररे उपभोग गन� 
िदन स�ने नै देिखयो । �ितवादी रिव��लाल �े� र 
देवे��लाल �े�बाट �ितवादी रमेशमान �े�ले िलएको 
ऋण रकम च�ुा गन� �योजनको लािग क�पनीलाई 
बझुाउन ु पन� भाडा रकम क�पनी कै ब�क खातामा 
ज�मा गरी बाकँ� ह�ने रकम िनज रिव��लाल �े� र 
देवे��लाल �े�को ब�क खातामा ज�मा गरकेोस�म हो 
भनी �ितवादी रमेशमान �े�ले बयान गरकेो र सोही 
�यहोरा िमलान ह�ने गरी सह�ितवादी रिव��लाल �े� 
र देवे��लाल �े�को बयान देिखन आयो । �ितवादी 
रमेशमान �े�ले नेपाल �टक ए�सचे�जबाट सेयर 
ख�रद गदा� सह �ितवादीह�को संल�नता वा �भाव रहे 
भएको नदेिखएको, सेयर ख�रद गरी िलएपिछ िवशाल 
बजार क�पनी िलिमटेडले �ितवादी रमेशमान �े�को 
नाममा सेयर नामसारी गदा� �ितवादी रिव��लाल �े� 
स�चालक सिमितको सद�यस�म रहेको र िनज ए�लैले 
सेयर नामसारी वा िवतरण गन� स�ने अव�था नरहेको र 
िनज रिव��लाल �े�कै एकलौटी िनण�यबाट रमेशमान 
�े�ले सेयर र पसल कोठा �ा� गरकेो भ�ने त�य ठोस 
�माणबाट पिु� भएको नदेिखएको र �ितवादी रमेशमान 
�े�को नाउमा सेयर नामसारी गन� िनण�य गन� क�पनीको 
स�चालक सिमितलाई िवप�ी बनाई दाबी िलएको 
नपाइनकुो साथै िवशाल बजार क�पनी िल.को तफ� बाट 
�ितवादी रमेशमान �े�ले �ा� गरकेो पसल कोठाको 
भाडा कमी भएको स�ब�धमा िववाद गर ेभएकोसमेत 
देिखन नआएको अव�थामा �ितवादीह�ले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)(३) र 
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(४) बमोिजमको कसरु गरकेोले सजाय गरी िबगोसमेत 
असलु ग�रपाउ ँभनी िलएको अिभयोग प�को मागदाबी 
प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०६७।१।२४ को फैसला ।

क�पनी रिज��ारको काया�लयले बोलप�को 
मा�यम�ारा पसल कवल भाडामा लगाउन िदएको 
िनद�शनलाई पालना नगरी बोलप� बेगर पसल कवल 
भाडा लगाएको काय�बाट �ितवादीह�को बदिनयत पिु� 
ह�न आएको छ । �ितवादी रिव��लाल �े� त�कालीन 
राि��य सभाको सद�य रहेको अव�थामा �ितवादी 
रमेशमान �े�ले िनजको �विकय सिचव भई काय� 
गरकेो साथै िनज रमेशमान �े�को रिव��लाल �े� 
र दवेे��लाल �े�सगँ िनकटतम स�ब�ध रहेको भ�ने 
त�य �ितवादीह�को बयानबाट देिख�छ । िवशाल 
बजार क�पनीसगँ पसल कवलह� �ितवादी रमेशमान 
�े�ले भाडामा िलएपिछ उ� पसल कवलह� िनजले 
नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कलाई क�पनीलाई बझुाउन ु
पन� भाडाभ�दा बढी भाडामा पनुः भाडामा िदएको र 
उ� भाडाबाट �ा� रकम रिव��लाल �े�का भाइ 
देवे��लाल �े�को सोही ब�कमा रहेको खातामा ज�मा 
ग�रिदएको अव�था छ । रिव��लाल �े�, दवेे��लाल 
�े� र �ितवादी रमेशमान �े�ले भाडा रकम दवेे��लाल 
�े�को खातामा ज�मा ग�रिदन ुपन� कारणमा रमेशमान 
�े�बाट पाउन ु पन� ऋण रकमबापत �यसरी भाडा 
रकम आ�नो खातामा ज�मा गरकेो हो भनी बयानमा 
उ�लेख गरकेो भए तापिन रिव��लाल �े�, दवेे��लाल 
�े� र �ितवादी रमेशमान �े�का बीच ऋण िलन ु
िदनकुो कुनै कानून आधार �माण कागज पेस भएको 
पाइदँैन । यसबाट ऋणबापतको रकम िनजको खातामा 
ज�मा गरकेो हो भ�ने कुरा त�यय�ु�पमा �मािणत 
ह�न स�ने अव�था छैन । स�चालक सिमितको 
अ�य�समेत रहेका रिव��लाल �े�समेतले �ितवादी 
रमेशमान �े�सगँ िमलेमतो गरी पसल कवल िनज 
रमेशमान �े�लाई भाडामा िदई पनुः नेपाल इ�भे�मे�ट 

ब�कलाई बढी रकममा भाडामा लगाई बीचको मािज�न 
रकम भाइ देवे��लाल �े�को खातामा ज�मा गराएको 
�प� देिखन आएबाट िनजह�ले िवशाल बजार क�पनी 
िलिमटेडलाई हािन नो�सानी परु ्याएको र आफूलाई 
फाइदा ह�ने काय� गरी आरोिपत कसरु गरकेो �प��पमा 
�मािणत भइरहेको ह�दँा िनजह�लाई सफाइ िदने गरी 
िवशेष अदालतबाट भएको िमित २०६७।१।२४ को 
फैसला �ूिटपूण� भएकोले बदर गरी �ितवादीह�लाई 
आरोप प� मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा नेपाल सरकार पनुरावेदक र ियनै 
�ितवादीसमेत ��यथ� भएको ०३२३ को घरभाडा 
रकम दािखला म�ुा साथै राखी िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६७।११।३ को 
आदशे ।

यसमा �ितवादी रिव�� भ�ने रिव��लाल 
�े�ले रमेशमान �े� र नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कसगँ 
गरकेो करारबमोिजमको घर भाडाको रकमम�ये 
ठूलो िह�साको रकम आ�नो खातामा आउने गरकेो 
त�यलाई �वीकारकेो र सो रकम ऋणबापत �ा� गरकेो 
भ�ने िजिकर अन�ुपको कुनै ऋण िलनिुदन ु गरकेो 
�माणको अभाव रहेको यस ि�थितमा Sub Lease गन� 
स�ने भनी क�पनीका स�चालक सीिमतको अ�य�को 
खातामा रकम ज�मा भएको अव�थामा पिन सफाइ 
िदएको स�ु िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसला 
फरक पन� स�ने ह�दँा छलफलको िनिम� अ.बं. २०२ 
नं.बमोिजम िवप�ीलाई िझकाई आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६७।११।१७ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदनसिहतका िमिसल सलं�न कागजातह�को 
अ�ययन ग�रयो ।
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पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
प�ुय�साद पाठकले िवशाल बजार क�पनी नेपाल 
सरकारको पूण� �वािम�व भएका सं�थानह�को 
३४% सेयर भएको सं�था हो । िवशाल बजार 
क�पनी िविनयमावलीमा कोठा भाडामा िददँा सेयर 
हो�डरलाई �ाथिमकता िदनपुन� �यव�था छ । पसल 
कोठाह� भाडामा िददँा �ित�पधा� गराई टे�डर 
िनकाली भाडामा िदनपुन�मा �य�तो ह�न सकेको 
पाइदँैन । �ितवादी रमेशमान �े�ले िवशाल बजार 
क�पनीका पसल कवल भाडामा िलई सोभ�दा बढी 
मू�यमा नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�कलाई भाडामा िदई �ा� 
ह�न आएको बढी भाडा �ितवादीम�येका दवेे��लाल 
�े� र रिव��लाल �े�को नामको खातामा ज�मा 
गरकेो काय� ��ाचार िनवारण ऐन�ारा प�रभािषत 
कसरुअ�तग�त पन� ह�दँा अिभयोग मागदाबीअन�ुप 
सजाय ह�नपुद�छ भनी र �ितवादीह�का तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी 
नर�े�कुमार पाठक, �ी सिुशल प�त, �ी ब�ीबहादरु 
काक�, �ी श�भ ुथापा र िव�ान् अिधव�ा �ी िवमल 
सवेुदीले िवशाल बजार क�पनी िल. र रमेशमान �े�का 
बीच भएको िमित २०६०।१०।२० को करारनामा र 
क�पनीको िनयमानसुार पसल अ�लाई सव िलजमा 
िदन पाउने देिख�छ । रमेशमान �े� सेयरधनी ह�न् र 
उनले सेयरधनीका नाताले भाडामा िलन पाउने हक 
�थािपत भएको छ । उनले क�पनीसगँ आफूले सव 
िलज गरी जित रकम भाडामा िदने स�झौता भएको हो 
सोअन�ुपको भाडा रकम क�पनीलाई बझुाई बढी ह�न 
आएको भाडा रकम मा� रमेशमान �े�ले दवेे��लाल 
�े�सगँ िलएको ऋणबापत भ�ुानी िददँा कागज खोई 
भनी �� उठाउने कुरा औिच�यहीन छ । यहासँ�म 
२ प�ह�बीच भाडामा िलने र िदने गरी करार भएको 
छ । देवानी दािय�वको िवषय फौजदारी दािय�वअ�तग�त 
पद�न र सेयर िकनेको कुरा ��ाचारअ�तग�त पद�न । 

अिभयोजन प�ले के कारणले ��चार गय� भ�ने पिु� 
गरकेो छैन । खातामा पैसा गयो भ�दमैा ��ाचार मा�न 
िम�दैन अिभयोजन प�ले ख�बीर �माण पेस नगरकेोले 
स�ु िवशेष अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� बहससमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा�, िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन, 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुछ वा प�ुदनै 
भ�नेतफ�  िवचार गदा� देहायबमोिजमका ��ह�को 
िन�पण ह�नपुन� देिखयो ।

िवशाल बजार क�पनीमा भएको भिनएको 
��ाचारज�य काय�मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट अनसु�धान ह�न र म�ुा च�न स�छ वा 
स�दनै ।

िवशाल बजार क�पनी के क�तो �कृितको 
क�पनी हो ? क�पनी र यसका स�चालक र 
सेयरधनीबीचको स�ब�धको �कृित के क�तो हो ? 
सो स�दभ�मा �ितवादीह� म�ये को क�को के क�तो 
दािय�व रहने प�रक�पना क�पनी ऐनले गरकेो छ ।

िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ वा 
छैन, �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने हो वा होइन ।

२. सव��थम पिहलो ��तफ�  हेदा� 
िवशाल बजार क�पनी २०२६ सालमा क�पनी 
ऐन, २०२१ अ�तग�त सं�थािपत क�पनी हो भ�ने 
अनसु�धानबाट दिेखएको छ । क�पनीको कूल च�ुा 
पुजँी �.४,९१,४०,०००।– र ४,९१,४००।- िक�ा 
सेयर रहेकोमा सरकारका पूण� �विम�वमा स�ंथािपत 
स�ंथाह�मा नेपाल खा� सं�थाको ७३,७१०।– 
िक�ा, नेसनल �ेिडङ िलिमटेडको ६८,७९६।– 
िक�ा र कृिष साम�ी सं�थानको २४,५७० िक�ा 
सेयर उ� क�पनीमा रहेको देिख�छ । यी तीनवटा 
स�ंथानको कूल सेयर िह�सा क�रब ३४% रहेकोमा 
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सरकारी स�ंथानको सेयर �वािम�व रहेको सं�था 
ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा २(ङ) र ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २(ग) मा विण�त “साव�जिनक 
सं�था” को प�रभाषािभ� िवशालबजार क�पनी पन� 
देिखयो । यस अथ�मा क�पनीिभ� कुनै ��ाचारज�य 
काय� भएमा अि�तयार द�ुपयोगको अनसु�धान गन� 
�े�ािधकार आकिष�त ह�ने र यो िववादको िवषयव�त ु
पन� नै देिखयो । �ितवादीह� म�ये रिव��लाल �े� 
िवशालबजार क�पनीको स�चालक सिमितको सद�य 
र अ�य�को �पमा काय�रत �यि� दिेखएको ह�दँा 
रा�� सेवकको प�रभाषािभ� पन� �यि� देिखयो । 
अ�य �ितवादीह�लाई रा�� सेवकसगँ िमलेमतो गरी 
��ाचार पूण� काय�मा संल�न मानी ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (३) (४) को आरोप 
लगाइएको पाइयो । साव�जिनक सं�थािभ� कुनै 
रा��सेवक र िनजसगँ िमलेमतो ग�र कसैले आफूलाई 
फाइदा र साव�जिनक सं�थालाई हािन नो�सानी ह�ने 
काय� गरमेा �य�तो काय�लाई ��ाचार मािनने ह�दँा 
��ततु िववादमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनसु�धान गन� र म�ुा चलाउने पाउने नै 
देिखयो ।

३. ��ततु म�ुामा िवशेष अदालतबाट 
फैसला ह�दँा रमेशमान �े�ले सेयर नेपाल �टक 
ए�सचे�जबाट ख�रद गदा� सह�ितवादीह�को कुनै 
संल�नता नदिेखएको, सेयर ख�रद गरी िलएपिछ 
िवशालबजार क�पनीबाट रमेशमानका नाममा सेयर 
नामसारी गदा�  रिव��लाल �े� स�चालक सिमितका 
सद�यस�म रहेको, िनज ए�लैको िनण�यले सेयर 
नामसारी तथा पसलकोठा �ा� गरकेो भ�ने ठोस 
�माणबाट पिु� भएको नदेिखएको र रमेशमानले 
�ा� गरकेो पसलकोठाको भाडा कम भएको भ�ने 
स�ब�धमा िववाद परकेो नदेिखएको भ�नेसमेत 
आधारमा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 

िदने ठहर भएको पाइयो । यहीनेँर नै मािथ उि�लिखत 
दो�ो �� अथा�त् िवशालबजार क�पनी के क�तो 
�कृितको क�पनी हो? क�पनी र यसका स�चालक 
र सेयरधनीबीचको स�ब�धको �कृित के क�तो 
हो र सो स�दभ�मा �ितवादीह� म�ये को क�को के 
क�तो दािय�व रहने भ�ने कुरा सा�दिभ�क देिखन 
आयो । �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िददँा िवशेष अदालतले क�पनी र सेयरहो�डरबीचको 
स�ब�ध तथा स�चालक र क�पनीबीचको स�ब�ध के 
हो, स�चालकले के गनु�  ह��छ र के गनु�  ह�दैँन भ�नेतफ�  
यथोिचत �यान परु ्याएको देिखएन । ियनै ��ह�बार े
�प� �ि�कोण िवकास ह�न नस�दा िवशालबजार 
क�पनी िविभ�न कानूनी र सं�थागत उ�झनमा परकेो 
देिख�छ । यी ��ह�को यथोिचत जवाफ केवल ��ततु 
म�ुाको िन�पणको लािग मा� नभई कप�रेट �े�मा ह�ने 
��ाचार तथा कुशासनको अ��यको लािग पिन ज�री 
देिख�छ ।

४. व�ततुः क�पनी ऐन, २०२१ वा क�पनी 
ऐन, २०५३ वा क�पनी ऐन, २०६३ सबै ऐनह�मा 
क�पनीलाई सेयरवालाह� भ�दा पथृक अिविछ�न 
उ�ारािधकारवाला �वशािसत र सगंिठत सं�थाको 
�पमा हे�रएको छ । य�तो क�पनीको कारोबारको 
स�ब�धमा सेयरवालाको दािय�व िनजले ख�रद 
गरकेो वा ख�रद गन� कबलु गरकेो सेयरको अिधकतम 
रकमस�म मा� सीिमत रहने कुराह� पिन ऐनह�ले 
�प� गरकेा छन् ।1 �थापनाप�ात् क�पनीले �वत�� 
कानूनी �यि��व हािसल गरी आ�नै नामबाट कारोबार 
गन� र �य�तो कारोबारमा सेयरधनीको ��य� संल�नता 
नरहने ह�दँा �य�तो कारोबारको प�रणाम �व�प 
िन�कने नो�सानमा सेयरधनीको दािय�व पिन सेयरको 
लािग “कबलु गरकेो रकमस�म” मा� सीिमत रािखएको 
ह��छ । िलिमटेड क�पनीको यो अ�तरव�त ुर सै�ाि�तक 
प�रवेशबार े�प� ह�न नस�दा स�ब�धह�को �प� रखेा 

1 क�पनी ऐन, २०५३ दफा ९, क�पनी ऐन, २०६३ दफा ८
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कोन� किठन ह��छ ।  �ात�य के छ भने क�पनीको 
सेयर ख�रद गररे सेयरधनीले जनु आिथ�क लगानी 
गछ�  सो स�पि�को िनय��ण र �यव�थापन ऊ आफूले 
गद�न । �यसको लािग उसले साधारणसभाबाट 
चिुनएका स�चालकह�लाई िज�मा लगाउछँ । यी 
स�चालकह� सेयरधनी म�येका �यि� वा िवशेष 
यो�यता वा �यावसाियक भएका �वत�� �यि� पिन ह�न 
स�छन् । हा�ो क�पनी कानूनले यो कुरालाई �वीकार 
गरकेो छ । क�पनी कानूनको िवकासको यो प�रवेशलाई 
सन् १९३२ मै Adolf A. Berle and Gadiner C. 
Means ले आ�नो प�ुतकमा यसरी लेखेका छन्: 

“The corporation has, in fact, 
become both a method of property tenure 
and a means of organizing economic life 
… corporation is a means where by the 
wealth of innumerable individuals has been 
concentrated into huge aggregates and 
whereby control over his wealth has been 
surrendered to a unified direction…….
has effectively broken the old property 
relationship…..the property owner who 
invests in a modern corporation so far 
surrenders his wealth to those in control of 
the corporation that he has exchanged the 
position of independent owner for one in 
which he may become merely recipient of 
the wages of capital”2 

५. आधिुनक क�पनी कानूनह�ले क�पनीको 
कारोबारमा सेयरधनीको सीिमत दािय�व रहने 
कुरालाई �वीकार गरकेा छन् । सीिमत दािय�वको 
अक� अथ� मािथ भिनए ज�तो क�पनीको �यापा�रक 
कारोबारमा सेयरधनी ��य�तः सलं�न ह�दँैन भ�ने 

2 THE MODERN CORPORATTION AND PRIVATE 
PROPERTY (Transaction Publishers, 1932) at p.3.5

नै हो । कारोबारमा क�पनी नै सोझै संल�न ह�ने ह�दँा 
िहसाब िकताबमा पिन यसले नै रा�ने हो । �यसैले कुनै 
सेयरधनीले बीचमा फौब�जारी वा नाफाखोरी गन� वा 
क�पनीको कारोबारमा ��य� वा परो��पमा ह�त�ेप 
गन� कुरालाई क�पनी कानूनले �वीकार गद�न ।

६. उपयु�� सै�ाि�तक प�र�े�यमा 
िवशालबजार क�पनीको �थापनाको उ�े�य र 
कारोबारको �कृित हेदा� यो क�पनी २०२६ सालमा 
�थापना ह�दँा मलु�पमा िविभ�न िकिसमका �यापार 
�यवसाय अथा�त् आयात, िनया�त, जिमन, भवन ख�रद 
गन�, बहाल िलने िदने आिद नाफा मूलक �यापा�रक 
�कृितका काम गन� उ�े�यबाट �थापना भएको 
भ�ने यसको �ब�धप�को दफा २ को अ�ययनबाट 
देिख�छ । �थापना ह�दँा किह ँ कतैपिन िवशालबजार 
िनिम�त कोठा कवलह� बहालमा िददँा सेयर 
धनीह�लाई �ाथिमकता िदइने भ�ने उ�लेख भएको 
�ब�धप� वा िनयमावालीबाट दिेखदँैन । २०४९ 
सालमा क�पनीको �शासक�य तथा आिथ�क काय�िविध 
िविनयमावली बनेपिछ सोको प�र�छेद ५ को बुदँा 
५.१.१ मा पसल कोठा बहालमा िददँा सेयरधनीलाई 
�ाथिमकता िदइने �ावधान रािखएको र सोही 
�ावधान २०६४ को िविनयमावलीको प�र�छेद-४ 
को िविनयम ४.१.१ मा उ�लेख भएको देिख�छ । 
ियनै �यव�थाह�को कारण क�पनीको स�चालनमा 
अ�यव�था र मनपरीह�ले राज गरकेो दिेख�छ । 
क�पनीसगँ स�बि�धत फाइल हेदा�  सेयर िलएपिछ 
कवल भाडामा िलन पाइने, सेयर नामसारी ह�दँा भाडा 
िलएको कवल पिन नामसारी ह�ने, भाडामा िलएपिछ 
पनु: भाडामा िदई बीचमा मािज�न खान पाइने, भाडामा 
उपल�ध गराउदँा सेयरको अनपुातमा कवल भाडामा 
उपल�ध नगराई प�पात पूण� �यवहार गन� पाइने आिद 
कुराह� िवशालबजार क�पनीमा िनयम ज�तै बनेको 
देिख�छ ।

७. यो कुराको एउटा ��ा�त ��ततु म�ुाले नै 



173

देखाएको छ । ��ततु म�ुामा सेयरधनी रमेशमान �े�ले 
२०६०।१०।२० मा िवशालबजार क�पनीसगँ मािसक 
�.१,००,७९३।– मा भाडामा िलएको नं.९९ र ५१ को 
कवलह� �यसको भोिलप�ट अथा�त् २०६०।१०।२१ 
मा नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कलाई �.३,७६,२००।– मा 
र ९७.५ वग� िफट �े�फलको अक� पसल �ितमिहना 
�.९७५० मा पनुः भाडामा लगाउने स�झौता गरकेो 
देिख�छ । अथा�त् िवशालबजार क�पनीलाई जित 
रकम भाडाबापत ितन� वा बझुाउने हो सोको तीन सय 
�ितशतभ�दा बढीमा रमेशमानले पनुः भाडाबापतमा 
रकम �ा� गन� �ब�ध िमलाएको देिख�छ । जब 
िवशालबजार क�पनी नै घर पसल कवल िनमा�ण गरी 
भाडामा लगाउनसमेतको लािग �थापना भएको छ भने 
यो काय� क�पनीले सोझै नगरी सेयरबापत लाभांशस�म 
पाउने हक रा�ने सेयरधनीलाई गन� िदई भाडाको 
अ�य�त ठूलो िह�सा सेयरधनीको पो�टामा पान� काय� 
िकन गरकेो हो र यो कुरा स�पूण� सेयरधनीह�को 
िहतमा काम गनु�पन� कप�रटे �े�को सशुासनको 
�ि�बाट कित उिचत वा अनिुचत के छ भ�ने पिन हेनु�  
पन� ह�न आएको छ ।

८. िवशाल बजार क�पनीको कवल भाडामा 
िददँा प�पात ग�रएको रहेछ भ�ने पिन ��ततु 
िमिसलको अ�ययनबाट देिख�छ । उदाहरणको लािग 
क�पनीमा नेपाल खा�सं�थानको नाममा ७३,७१० 
िक�ा (अथा�त् १५%) नेशनल �ेिडङ िलिमटेडको 
नाममा ६८,७९६ िक�ा (अथा�त् १४%) र कृिष 
साम�ी क�पनी िलिमटेडको नाममा २४,५७० िक�ा 
(अथा�त् ५%) सेयर गरी पूण� सरकारी �वािम�वमा 
रहेका तीनवटा सं�थानको सेयर िह�सा क�रब 
३४%  रहेकोमा िववाद छैन । िवशालबजार क�पनीको 
कूल ३४६ वटा पसल कवलमा समानपुाितक 
िहसाबबाट पसल कवल पाउने हो भने यी तीनवटा 
सं�थानह�ले ११८ वटा कवल भाडामा पाउन ु पन� 
ह��छ । तर िमिसल हेदा� नेसनल �ेिडङ िलिमटेडले 

मा� एउटा कवल �ा� गरकेो र अ�य ३४५ वटा 
कवलह� िवना बोलप� स�चालक सिमितको 
िनण�यबाट िविभ�न �यि�लाई र तीम�ये अिधकांश 
कवलह� िविभ�न सेयरधनीह�लाई भाडामा लगाएको 
पाइ�छ । यही नै िवशालबजार क�पनीमा रहेको 
सबैभ�दा ठूलो आिथ�क गोलमाल र अिनयिमतता 
रहेछ भ�ने अ�यनबाट देिखयो । यसबाट बह�स�ंयक 
सेयरधनी तथा स�चालकह��ारा अ�पस�ंयक 
सेयरधनीउपर िथचोिमचो ह�न गएको मा� नभई 
बह�मत सेयरधनीले क�पनीको िहतमा असल िनयतले 
काम गनु�पन� दािय�वको उ�लङ्घन ह�न गएको पिन 
देिख�छ । िमिसल हेदा� िमित २०५२।७।३ मा नै क�पनी 
रिज��ारको काया�लयबाट पसल कवलह� खलुा 
�ित�पधा�को प�ित बोलप�को मा�यमबाट �यवि�थत 
गन� र क�पनीको पसल कवल कम भाडा दरमा िलने 
�यि�ले िलएको पसल कवललाई बढी भाडा दरमा 
लगाउने �विृ�ले राज�व सङ्कलन र सेयरधनीको 
िहतमा �ितकूल असर पन� गएकोले �य�तो �विृ�को 
अ��य गराउने स�दभ�मा ६ बुदँ े िनद�शन िदएकोमा सो 
िनद�शनको उ�लङ्घन ह�दँै आएको पाइयो । य�तै गरी 
िमित २०५५।१।३० र २०५७।१०।३ मा पिन क�पनी 
रिज��ारको काया�लयले िनद�शनह� िदएको भ�ने पिन 
देिखयो । यसको अित�र� क�पनी बोड�ले पिन िमित 
२०५८।११।१ मा “अब आइ�दा पसल कवल भाडामा 
िददँा साव�जिनक�पमा खलुा �ित�पधा� गराएर मा� 
पसल कवल भाडामा िदई �यव�था गन� िवशालबजार 
क�पनीलाई आदशे िदनपुन� ठहछ� ” भनी िनण�य गरकेो 
देिखयो ।

९. क�पनी ऐन, २०५३ को दफा ९५ र 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १२० ले क�पनीको 
कामकारवाहीमा क�पनी रिज��ारको काया�लयले 
कैिफयत तलब गन� स�छ । कैिफयत तलब मागको 
िसिलिसलामा क�पनीको काम कारवाहीमा कुनै 
अिनयिमतता देिखएमा सो िनयिमत गन� गराउन 
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काया�लयले क�पनीलाई आव�यक िनद�शन िदन स�छ 
र �य�तो िनद�शनको पालना गन� क�पनी कानूनतः 
बा�य ह��छ । तर ��ततु म�ुामा क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट िदइएको बा�यकारी िनद�शनह�को पिन 
उ�लङ्घन ह�न गएको र सेयरलाई पसलसगँ आब� गरी 
भाडामा िदने काय�ले िनर�तरता पाएको देिखयो । मािथ 
उि�लिखत सबै काय�ह�को दोषी केवल �ितवादीह� 
मा� ह��छन भ�ने होइन । तर यहा ँ�ितवादीह� उपर 
म�ुा चलेको र क�पनी स�चालनको सै�ाि�तक 
पाटो र कानूनी बा�यताका कुराह� उपर गैिह�रएर 
नहेरसे�म �ितवादीह�बाट कुनै कसरु नग�रएको र 
चिलरहेको �चलन र �यवहार (Business as usual) 
मा �ितवादीह� सहभागी भएकोस�म देिखने ह�न 
स�छ । िवशेष अदालतको फैसला अ�ययन गदा� 
क�पनी सशुासनको सै�ाि�तक पाटो र कानूनी 
बा�यता दवैुतफ�  उिचत �ि� नपरु ्याई िनण�य िन�कष�मा 
पगेुको देिखयो ।

१०. यस िवषयमा अझै �प��पमा भ�न ुपन� 
कुरा के छ भने य�िप क�पनीका स�चालकह�को 
ज�तो �यासधारी कत��य (Fiduciary Duty) सेयर 
सेयरधनीह�मा रह�छ वा रहदँैन भ�नेमा संसारमा 
एउटै धारणा छैन । सेयरधनीह�लाई आ�नो लगानीको 
उ�च �ितफल खो�ने हक अव�य रह�छ । तसथ� 
देवदूत (Angel) ज�तो सव�िहतकारी काय� गन� बा�यता 
उनीह�लाई छैन । तर बह�मतको नाममा अ�पमतउपर 
जालसाजी (Fraud on the minority) गन� वा 
उनीह�लाई िथचोिमचो (oppress) गन�, उनीह�को 
सेयरको मू�य घट्ने वा नकारा�मक मत हा�न स�ने 
शि� �ेय ह�ने ि�थित पान� वा क�पनीको उिचत 
उ�े�य (proper corporate purpose) िवपरीत 
काय� गन� प�रि�थित पान� अिधकार सेयरधनीह�मा 
रहदैँन । अझ भनौ िवशालबजार क�पिनको मािथ 
उि�लिखत िविनयमावलीको �यव�थाको आडमा 

नाफाखोरी गन� अिधकार सेयरधनीह�मा कदािप 
रहदँैन । सेयरधनीह�लाई यसो गन� िदन ु क�पनी 
कानूनको  आधारभूत िनयमको aिख�लाप ह�न 
जा�छ । य�ता अव�थामा अदालतह�ले बह�मत 
सेयरधनीका काम कारवाहीलाई अमा�य घोिषत 
गरकेो3 पाइ�छ । यसको अित�र� सेयरधनीह�ले जहा ँ
ह�त�ेप गरी स�चालकह�को काम कारवाहीउपर 
िनय��ण गनु�पन� ह��छ र �य�तो नग�रएको ि�थित 
छ भने अदालतह�ले ह�त�ेप गरी गलत कामलाई 
रोकेका ��ा�तह� छन् ।4

११. स�ेंपमा मािथ उ�लेख गरजे�तै 
बह�मत वा िनय��णकारी सेयरधनी (Controlling 
shareholders) ह�को �यासधारी कत��य 
(Fiduciary) ह��छ वा ह�दैँन भ�नेमा अं�ेजी र 
अमे�रक� अदालतह�को फरक-फरक धारणा रहे 
पिन बह�मतले जब अ�पमतलाई सेयरमाफ� त गरकेो 
लगानी र �यसबाट लाभांश पाउने अपे�ा वा �ब�धमा 
नै सारभूत�पमा असर पारकेो छ, िथचोिमचो गरकेो 
छ र य�तोकाय� �व�थ �यापा�रक नीित (Sound 
Business Principle) मा आधा�रत पारदश� एवं र 
िज�मेवारीपूण� छैन भने अदालतह�ले ह�त�ेप गरकेा

3 B. Brown v. British Abrasive Wheel Co. Ltd (1919) 1.Ch. 
290; यो म�ुामा ९०% शेयरधनीह�ले अ�पमतको शेयर �ा� गन� 
(Acquire) गरी Article of Association प�रवत�न गरकेो र सो 
सत�मा Capital बढाएकोमा असल िनयत (Good faith) देिखएन 
भनी अदालते �य�तो ��तावलाई अमा�य घोिषत गर ्यो ।

4 Cook v. Deek (1916)1.AC 554 (PC) Director ले 
क�पनीको नाममा करार नगरी आ�नो नाममा करार गरकेोमा बह�मत 
शेयरधनीह�ले �यसलाई रोकेनन् जसको कारण क�पनीलाई ह�ने 
नाफा डाइर�ेटरको पो�टामा गयो । डाइर�ेटरको कामलाई अनदेखा 
(Ignore) गन� बह�मत शेयरधनीह�को काय�लाई Fraud  on the 
Minority  भ�दै अदालतले अमा�य घोिषत गर ्यो । �य�तै गरी Allen 
v. Gold Reefs of West Africa. Ltd. (1900) 1.Ch.B56(C.A.) 
मा अदालतले बह�मत शेयरधनीले �ब�धप� र िनयमावली संशोधन 
गदा�  असल िनयत (Good Faith) ले र क�पनीको िहतमा ग�रनपुछ�  
भनेको छ ।
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छन् ।5 सं�ेपमा क�पनीिभ� कुशासनले घर जमाएको 
ि�थितमा अदालत मकुदश�क भएर कदािप रहन 
िम�दैन । तलुना�मक िविधशा�को अ�ययनबाट यो 
कुरा �प�सगँ देिख�छ ।

१२. अब क�पनीिभ� कुशासन ह�न गएमा 
कसले हेन� हो भ�ने �� पिन मािथ ग�रएको सै�ाि�तक 
चचा�मा अव�य उठ्छ । यसको जवाफमा तीन कुराह� 
भ�न सिक�छ । सव��थम त क�पनीिभ� सशुासन कायम 
गन� िज�मेवारी क�पनीिभ�को आ�त�रक संरचना 
अथा�त् स�चालकह� र साधारणसभाको हो । यिद यी 
दवुैवटा संरचनाह�ले सही ढंगले काम गरकेा छैनन् भने 
क�पनी रिज��ारको काय�लयले पिन कैिफयत तलब 
गरी ह�त�ेप गन� स�छ । यिद उसले पिन गरकेो छैन 
वा उसको बा�यकारी शि�लाई पिन उपे�ा ग�रएको छ 
भने अ�पमत सेयरधनीह�ले अदालतमा म�ुा िलएर 
पिन जान स�छन् । यी �यव�थाह� क�पनी ऐनिभ� 
नै छन् र ियनमा कुनै ि�िवधा छैन । तर �वाथ�वश यिद 
यीम�ये कुनै वा सबै मा�यमह� �योग भएको छैनन् र 
क�पनीिभ� ��ाचार भएको छ र क�पनी साव�जिनक 
सं�था हो भने मलुकुको ��ाचारस�ब�धी कानून 
आकिष�त नह�ने भ�ने कुर ै ह�दैँन । यस अदालतले 
साव�जिनक सं�थाको प�रभाषािभ� पन� ब�िकङ र अ�य 
क�पनीह�को काम कारवाहीमा के क�तो अिभयोग 
प� �याइएको छ सो अिभयोग प�को सीमािभ� रही 
म�ुा हेरी ��ाचार म�ुाह�मा िनण�य गरकेो पिन छ ।6

5 Zipora Cohen, Fiduciary Duties of Controlling 
Shareholders: A Comparative View, U.pa.J.int’l Bus.L 
(Vol 12:3 1991) 379; �य�तै गरी हेनु�होस Brian R Cheffins, 
“Does law matter? The Separation of ownership and 
control in the united States, 30 J. Legal Studies (June 
2001) 459

6 �दीप के.सी. िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६८, िन.नं. 
८६८८, प.ृ १५७०, �ी कृ�ण �े�समेत िव. नेपाल सरकार 
ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८७६७ प.ृ २०९, च� ब. काक�समेत 
िव. नेपाल सरकार ने.का.प. २०६०, िन.नं. ८६८३, प.ृ 
१४९९, नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत २०६२ 
सालको फौ.प.ुन ३६४२  िनण�य िमित २०७३।४।२२)

१३. सेयरधनीको अलवा ��ततु म�ुासगँ 
स�बि�धत क�पनी कानूनको एउटा अक� पाटो अथा�त् 
क�पनी र यसका स�चालकको क�पनीसगँ क�तो 
स�ब�ध रह�छ, भ�ने पिन हो । क�पनी कानूनले यसलाई 
कसरी हेरकेो छ र स�चालकह�को क�पनी �ित के 
क�तो दािय�व रह�छ भ�ने बारमेा पिन यहा ँचचा� गनु�  
सा�दिभ�क दिेख�छ । यसबार े�ार�भमै के कुरा �प� गन� 
आव�यक छ भने हा�ो क�पनी ऐन, २०५३ वा क�पनी 
ऐन, २०६३ ले �यही सै�ाि�तक धारलाई अगंालेको 
छ जनु िवकिसत मलुकुह�का क�पनी कानूनह�मा 
अंङ्गािलएको छ । यसमा सबैभ�दा मह�वपूण� कुरा 
स�चालकह�को �यसधारी कत��य (Fiduciary 
Duty) नै हो । क�पनी ऐन, २०५३ को दफा ६९(१) 
(क), दफा ७३(१)(ङ), दफा ७६(२), दफा ८०(१)(३) 
एवं क�पनी ऐन, २०६३ का दफा ८९(१) (च), दफा 
९२(१) (क), दफा ९२(४) दफा ९३(१) र (२), दफा 
९४(५), दफा ९५(२) र (४), दफा ९९ लगायतका 
�यव�थाह�ले स�चालकह�को �यासधारी कत��यको 
िस�ा�त (Principle of fiduciary duty) लाई नै 
औ�ंयाउछँन् । �यासधारी कत��यअ�तग�त उनीह�ले 
क�पनीको एजे�टको हैिसयतले असल िनयतले 
क�पनीका िहतमा काय� गनु�पन�, �वाथ� बािझएमा 
�यसको जानकारी गराई �य�तो �वाथ� बािझने काय�बाट 
अलग रहन ु पन�, क�पनीसगँ आिथ�क कारोबार वा 
अथ�पूण� कारोबारमा ��य� वा परो� कुनै पिन �पमा 
सलं�न रहन नह�ने, आफूलाई �ा� अि�तयारी नाघेर 
काय� गन� नह�ने, आ�नो कारण क�पनीलाई कुनै हािन 
नो�सानी ह�न आएमा �य�तो हािन नो�सानी सो ितन� 
बझुाउने र �यसरी ह�न पगेुको हानीबाट क�पनीलाई 
म�ु (Indemnify) गन� कत��यह� पछ�न् । य�ता 
कत��यह�बाट िवमखु ह�ने कुनै काय� स�चालकले 
गनु�  ह�दँैन । सो कुरा स�चालकले मा� नभई उसको 
निजकको नातेदार वा गिहरो आिथ�क कारोबार 
भएको �यि�ले पिन गनु�  ह�दैँन । यी कुराह�लाई हा�ो 
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कानूनमा �वीकार ग�रएको छ । यसो गनु�को पछािड 
सेयरधनीह�ले क�पनीमा सेयरमाफ� त लगानी गरपेिन 
आ�नो स�पि�को �यव�थापनमा संल�न रहदँनैन् । यो 
�यव�थापनको काय�मा स�चालकह� संल�न रहने ह�दँा 
उनीह�ले परम िव�ासको कत��य (Duty of Trust)  
िनवा�ह गनु�पछ� ; उनीह� आ�नो गणु भन� (Feathering 
own’s nest) ज�ता काय�मा ��य� वा परो��पमा 
संल�न रहन ह�दँनै भ�ने नै हो । क�पनीका स�चालकको 
कत��यबारमेा एउटा बेलायती म�ुामा क�रब २ सय 
वष� पिहले लड� कानवथ� (Lord Cranworth, L.C.) 
ले �य� गरकेो देहायको भनाइ अिहले पिन उि�कै 
स�झना ग�र�छ जनु यहा ँ सा�दिभ�क पिन देिख�छ । 
उनी भ�छन्:

“A corporate body can only act by 
agents and, it is, of course, the duty of those 
agents so to act as best to promote the 
interests of the corporation whose affairs 
they are conducting. Such agents have 
duties to discharge of a fiduciary nature 
towards their principal. And it is a rule of 
universal application that no one, having 
such duties to discharge, shall be allowed 
to enter into engagement in which he has, 
or can have, a personal interest conflicting, 
or which possibly may conflict, with the 
interests of those whom he is bound to 
protect….So strictly  is this principle adhered 
to that no question is allowed to be raised 
as to the fairness or unfairness of a contract 
so entered into……”7

१४. स�चालकले क�पनीसगँ करोवार गनु�  

7 Aberdeen Ry.v. Blaikie [1854] 1 Macq.H.L.461 (H.L.SC.) 
471-473 also Cited m GOWER’S PRINCIPLES OF 
MODERN COMPANY LAW (5 thed 1992) at p.559.

ह�दैँन भ�ने कुरालाई केवल स�चालकह�को हकमा 
��य�तः ग�रएका कारोबारमा मा� नभई उनीह�को 
��य� वा परो� �वाथ� रहेका सबै कारोबारमा समेत 
उि�कै कडाइका साथ हे�र�छ । यसको �प� स�देश 
र मतलब के हो भने स�चाकह�लाई क�पनीको 
स�पि�, अवसर र सूचनाह� �ा� ह��छन् । �यसको 
उनीह�ले आ�नो िनि�त �योग गनु�  ह�दँनै । क�पनी�ित 
उनीह�को पूण� समप�ण र भि� रहनपुछ�  ।8 उनीह� 
क�पनीको �यासी (Trustee) एजे�ट, संर�क, �व��क  
र िनद�शक / स�चालक  एकैसाथ ह�ने ह�दँा उनीह�ले 
पूण� होिसयारीका साथ काम गनु�पछ�  । यो कत��य 
स�चालकह�मा सामूिहक र �यि�गत दवैु�पमा 
रह�छ । मेरो मा� िनण�यबाट अमकु काय� भएको होइन 
भनी कुनै स�चालकले �यासधारी कत��यबाट उ�मिु� 
पाउदैँन ।

१५. उपयु�� सै�ाि�तक स�दभ�मा ��ततु 
म�ुामा हेदा� �ितवादीह�का मूल�पमा तीनवटा 
काय�ह�बार े िववेचना गनु�पन� ह�न आयो । पिहलो 
रमेशमान �े�ले सेयर ख�रद गरकेो काय�, दो�ो िनजले 
नै सेयरबापत िवशालबजार क�पनीको पसल कवल 
भाडामा िलएको काय� र ते�ो भाडामा िलएको पसल 
कवल तीनगणुा भ�दा बढीमा भाडा लगाई नाफा िलएको 
काय�। यी तीनवटा काय�मा तीन जना �ितवादीह�को 
िमलेमतो छ वा छैन भ�ने कुरा पिन स�दभ�वस �प� 
गनु�पन� ह��छ । �ितवादीह� म�ये रिब��लाल �े� र 
देवे��लाल �े� एकै वतनमा रहने दाज ुभाइ ह�न् भ�ने 
कुरालाई �ितवादीह�ले �वीकार गरकेो देिख�छ । 
हामीह�बीच ब�डा भइसकेको छ भ�ने िनजह�को 
भनाइ देिख�छ । रमेशमान �े� िमित २०५४।७।१५ 
देिख २०६०।३।१२ स�म रिव��मान सद�यको 
िनजी सिचव रहेको भ�ने संसद ्सिचवालयको िमिसल 
सलं�न िमित २०६३।९।२३ च.नं. ९२ को प�बाट 
देिख�छ । िनजलाई बयान िदन आउन ुभनी अि�तयार 

8 Gower. Id.at p.560-564
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द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले प� बझुाउदँा पिन िनज 
रिव��लाल �े�को पसलमा नै भेिटएको कुरा िनजले 
आयोगमा िदएको बयानबाट दिेख�छ । यसरी हेदा� यी 
�ितवादीह� म�ये रिव��लाल र देवे��लालबीच दाज ु
भाइको नाता र रमेशमान �े�सगँ गिहरो स�ब�ध रहेको 
देिख�छ ।

१६. अब जहासँ�म सेयर ख�रदको �� छ 
रमेशमान �े�ले रमेशमान �धान र र�न�ी �धानसगँ 
सेयर ख�रद गरकेो िवषयमा अ�य �ितवादीह� वा 
िवशाल बजार क�पनीको कुनै सलं�नता देिखदैँन । 
िलिमटेड क�पनीको सेयर खलुा बजारमा कसैले पिन 
ख�रद गन� स�छ । �यो आफँैमा दोषपूण� ह�ने कुरा 
भएन । तर सो सेयरलाई िवशालबजार क�पनीको 
सेयरसगँ आब� गरी पसल कवलह� भाडामा िदने 
िलने काय� �यसमा स�चालकको हैिसयतले संल�न 
रहने काय� भने दईु कारणले दोषपूण� दिेखन आयो । 
�थमतः सेयरवालालाई भाडामा �ाथिमकता िदने 
भ�ने काय� िवशालबजार क�पनीका �शासक�य तथा 
आिथ�क काय�िविध िविनयमावलीअ�तग�त मा�यता 
�ा� छ भिनए तापिन यो काय�ले पसल कवल भाडामा 
पाउने र नपाउने गरी दईु वग�का सेयरधनीह� िसज�ना 
गछ�  । सोही कारण उनीह�ले गरकेो लगानीको 
�यवहारतः पथृक-पथृक मनुाफा �ा� ह�ने ि�थित ब�न 
जाने भएबाट य�तो काय� िवशाल बजार क�पनीको 
�ब�धप�को दफा ३.१ को �यव�थाको िवपरीत ह�न 
जाने देिख�छ ।

१७. यो �प� ह�न ज�री छ िक क�पनीको 
�ब�धप� सेयरधनीह�बीचको मूल करार हो । 
�ब�धप�ले सबै सेयर बराबर मू�य �. १००।- का 
भनी तोकेको छ; सेयरधनीह�बीच वग�करण गरकेो 
छैन र सेयरबापत �ा� ह�ने लाभांश वा अ�य कुनै 
मनुाफामा िभ�नता गरकेो छैन भने �ब�धप�को 
श�द र भावनािवपरीत ह�ने गरी साधारण सभाले 
िविनयमावलीमाफ� त अ�य कुनै �यव�था गन� स�दैन 

र सो �यव�थाले मा�यता �ा� गन� स�ने पिन 
ह�दैँन । क�पनी कानूनको यो सार त�वलाई िवशाल 
बजार क�पनीको �यव�थापन र स�चालनमा �यान 
िदइएको पाइएन । �ब�धप�को �यव�था सशंोधन 
नगरसे�म सोिवपरीत ह�ने गरी िविनयमावलीले कुनै 
�यव�था गरकेो छ भ�दमैा �यसले मा�यता पाउन स�ने 
अव�था रहदँैन नत िविनयमावलीको कुरा देखाएर 
��ाचारपूण� काय�बाट उ�मिु� पाउने नै ह��छ । दो�ो, 
आ�नो िनजी सहायक र कामदार �.रमेशमान �े�लाई 
पसल कवल भाडामा िदने िनण�यमा रिव��लाल �े�को 
सलं�नता िनजको �यासी कत��यको िवपरीत ह�न 
जा�छ । य�तो िनण�यमा संल�न रहने काय� दोषपूण� 
छ भने म ए�लैले सो काय� गरकेो होइन भनी आ�नो 
आ�नो उ�रदािय�वबाट रिव��लाल �े�ले पि�छन 
पाउने ह�दैँन ।

१८. ��ततु म�ुामा रमेशमान �े�लाई 
िवशाल बजार क�पनीको पसल कवल भाडामा िदने 
काय�मा मा� रिव��लाल �े� सलं�न रहेको नभई िमित 
२०६०।१०।२१ मा नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कलाई पनुः 
भाडा (Sublet) मा िदएबापतको स�पूण� मनुाफा िनज 
र िनजको भाइ देवे��लाल �े�को खातामा ज�मा 
गरकेो देिख�छ । अिभयोग प� हेदा� रमेशमान �े�को 
िलिखत अनरुोधमा िमित २०६० पौषदेिख २०६२ 
वैशाख स�म �.३६,७२,८७५।४२ देवे��लाल �े�को 
इ�भे�मे�ट ब�कमा रहेको खाता नं. १८१७६१० मा र 
२०६२ मा भदौदेिख २०६५ साल फा�गणुस�मको 
�.१,०२,८४,४४९।७० �ितवादी रिव��लाल 
�े�को सोही ब�कमा रहेको खाता नं. २५६६४१० 
मा ज�मा गरकेो दिेखयो । सो रकम रमेशमान �े�ले 
रिव��लालबाट सापट िलएको रकम िफता� गरकेो 
हो भनी िजिकर िलए पिन िवशेष अदालतमा बयान 
गदा�स�म पिन �य�तो कुनै लेनदनेको िलखत पेस गरकेो 
देिखदँनै न त कुनै सरकारी अड्डामा �य�तो कागज 
पेस भएको अव�था छ । कपाली तमसकु स�बि�धत 
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प�ह�ले पिहलेको िमित राखी जिहले पिन तयार गन� 
स�ने ह�दँा �य�तो िलखतको आधारमा �ितवादीह�ले 
उ�मिु� पाउछँ भ�न िमलेन । तसथ� रिव��लाल 
�े�बाट भएका काय�ह� क�पनी स�चालकले गन� 
नह�ने िनजको �यासी कत��य (Fiduciary duty) को 
िवपरीत र क�पनी ऐन, २०५३ को दफा ६९(१) (क), 
दफा ७३(१) (ङ) दफा ७६(२), दफा ८०(१), दफा 
८०(३) क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९(१)(च), 
दफा ९२(१)(क), दफा ९२(४), दफा ९३(१) र (२), 
दफा ९४(५), दफा ९५(२) र (४) समेतको बिख�लाप 
देिखन आयो । क�पनीले सहज�पमा पाउने पन� 
मनुाफा िनजले आ�ना मािनसह� �योग गरी आफूले 
िलए खाएको पाइयो ।

१९. अब अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुन� हो वा होइन र यस 
स�दभ�मा िवशेष अदालतको फैसला िमले वा निमलेको 
रहेछ भ�ने अि�तम ��तफ�  हेदा�  िवशाल बजार 
क�पनी िलिमटेडमा नेपाल सरकारको पूण� �वािम�व 
भएका स�ंथाह�को ३४ �ितशत सेयर रहेको 
कारण साव�जिनक सं�था ह�दँा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
प�रिध िभ� पन� कुरा मािथ उ�लेख भइसकेको छ । 
�ितवादीह� म�ये रिव��लाल �े�उपर ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ दफा ८(१) र (३) को आरोप 
र �ितवादी देवे��लाल �े�उपर सोही ऐनको दफा 
८(१) र (४) को आरोप लागेको पाइयो । िवशाल 
बजार क�पनी िलिमटेडको स�चालक भएको कारण 
�ितवादी रिव��लाल �े�को हैिसयत रा��सेवक भई 
िनजले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र साव�जिनक सं�था 
िवशाल बजार िलिमटेडलाई गैरकानूनी हािन परु ्याएको 
�प� देिखयो । यो कसरी दोषपूण� छ, क�पनी ऐनको 
संरचनागत �ि�बाट यो के कुन�पबाट �ूिटपूण� छ भ�ने 
बार ेमािथ िव�ततृ िववेचना ग�रएको छ । �ितवादीह�ले 
�ा� गरकेो लाभ गैरकानूनी एवं अनािधकृत रहेको 

�प� देिखएको छ । ��ाचारको �प� आरोपसिहत 
म�ुा चलेको िमिसल संल�न रहेका त�यबाट िवशाल 
बजार क�पनीलाई गैरकानूनी हािन परु ्याएको भ�ने 
अिभयोगप� रहेको ि�थितमा अब �ितवादीह�को 
कसरुबार ेहेदा�  रमेशमान �े�ले रिव��लाल �े�सगँको 
िमलेमतोमा रिव��लाललाई फाइदा र िवशाल बजार 
क�पनीलाई गैरकानूनी हािन परु ्याएको र सोम�येको 
िबगो �.३६,७२,८७५।४२ देवे��लाल �े�को 
खातामा ज�मा भएबाट सो हदस�म देवे��लाल 
�े�समेतको सलं�नता दिेखदँा िनज �ितवादीह� िनद�ष 
रहेछन् भ�न िमलेन । तसथ� �ितवादीह�को काय�लाई 
दोषरिहत मानी िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०६७।१।२४ को फैसला निमलेकोले उ�टी ह��छ । 
�ितवादी रिव��लाल �े�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ दफा ८(३) बमोिजम �.१,०२,८४,४४९।७० 
ज�रवाना भई िबगो �.१,०२,८४,४४९।७० िवशाल 
बजार क�पनीले भ�र पाउने ठहछ�  । �ितवादी रमेशमान 
�े�को हकमा िनजले रिव��लाल �े�सगँ िमलेमतोमा 
काय� गरी सोही ऐन दफा ८(४) को कसरु गरकेो दिेखए 
पिन िनजले कुनै आिथ�क लाभ �ा� गरकेो भ�ने �प� 
नदिेखएको ह�दँा िनजलाई १ मिहना कैद ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादी देवे��लाल �े� रिव��लाल �े�को भाइ 
भई िबगो िनजको खातामा ज�मा भएको हदस�म 
िनज कसरुदार देिखदँा र िनजलाई िबगो रकम असलु 
गन� �योजनको लािगस�म �ितवादी बनाइएको भ�ने 
अिभयोगप�बाट ख�ुन आएको ह�दँा िनजबाट िबगो 
�.३६,७२,८७२।४२ िवशाल बजार क�पनीले भरी 
पाउने ठहछ�  । 

तपिसल
 मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम िवशेष अदालत,
 काठमाड�को िमित २०६७।१।२४ को फैसला उ�टी
 भई �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
 सजाय ह�ने ठहरकेोले देहायको �ितवादीह�को
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 हकमा देहायबमोिजम गनु�  भनी िवशेष अदालतमाफ� त
 काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल फाटँमा लगत
िदनू---------------------------------------------------१

 �ितवादी रिव��लाल �े�के िवशाल बजार
 क�पनीको हािन नो�सानी ह�न गएको िबगो �
 १,०२,८४,४४९।७० िवशाल बजार क�पनी िल. ले
 भ�र पाउने र िनज �ितवादीलाई उ� िबगो बराबरसमेत
 ज�रवाना ह�ने ठहरकेोले ज�रवानाको रकम िनजबाट
 कानूनबमोिजम असलुउपर गनू� । िबगोको हकमा उ�
 िबगो भराई पाउ ँभनी िवशाल बजार क�पनीको ऐनको
 �यादिभ� दरखा�त पर े कानूनबमोिजम उि�लिखत
 िबगो �.१,०२,८४,४४९।७० िवशाल बजार
क�पनीलाई भराई िदनू -------------------------------२

 �ितवादी देवे��लाल �े�को खातामा िवशालबजार
 क�पनी िलिमटेडको पसल कवल भाडाबाट �ा� रकम
 �.३६,७२,८७५।४२ ज�मा भएको देिखएकोले
 उ� िबगो िनजबाट भराई पाउ ँ भनी िवशाल बजार
 क�पनी िलिमटेडको दरखा�त पर े उि�लिखत िबगो
 �.३६,७२,८७५।४२ िवशाल बजार क�पनीलाई
 कानूनबमोिजम गरी भराई  िदनू ----------------------३
 �ितवादी रमेशमान �े�को हकमा िनजलाई ��ाचार
 िनवारण ऐनको दफा ८(४) बमोिजम एक मिहना कैद
 सजाय ह�ने ठहरकेोले सोबमोिजमको लगत कसी
 असलुउपर गनू� ---------------------------------------४
 फैसलाअनसुारको िबगो र ज�रवानाको रकम
 असलुउपर भएपिछ �ितवादी रिव��लाल �े�ले िवशेष
 अदालतमा राखेको धरौटी �.५,००,०००।– (पाचँ
 लाख) ऐनका �याद िभ� िफता� मा�न आए िनयमानसुार
 गरी िनजलाई िफता� िदनू -----------------------------५
 �ितवादी रमेशमान �े�लाई एक मिहना कैद ह�ने
 ठहरकेाले उ� लगत असलुउपर भएपिछ िनजले िवशेष
 अदालतमा राखेको धरौटी �.५,००,०००।– (पाचँ
 लाख) ऐनका �यादिभ� िफता� मा�न आए िनयमानसुार
गरी िफता� िदनू ---------------------------------------६

 ��ततु फैसलाको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई
 िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ---------७

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

इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २६ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७३।०८।२०

०७०-WO-०२२६

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१५ ि�थत नेपाल आिथ�क सां�कृितक 
तथा �यापा�रक के�� �ा.िल. (ने�ट) र िहम 
क�स�टको �वाइ�ट भे�चरको तफ� बाट 
अि�तयार �ा� ऐ.ऐ. वडा नं.१३ ब�ने कुमार 
पा�डे

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

�नण�य नं. ९७५३

&
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 § प�रयोजना िवकासको काय� सरकार 
आफँैले गन� पिन स�छ। िवगतमा र हालमा 
पिन सरकार आफँैले केही जल िव�ुत ्
प�रयोजनाह�को िवकास ग�ररहकैे छ । तर, 
यिद िव�ुत् उ�पादनको काय�मा सरकारले 
िनजी �े�सगँ सहकाय� गन� खो�छ भन े
सहकाय�कै भावमा सरकारले काम गनु� 
वा�छनीय ह��छ । प�रयोजना िवकासको 
िनिम� सरकार वा यसको िनकायले 
अनमुितप� जारी गछ� भने उसले स�झौता 
वा अनुमितप�का सत�ह�को स�मान 
गनु�पछ� । सो नगनु�पन� साव�भौिमक उ�मिु� 
(Sovereign Immunity) को दाबी 
सरकारले गन� स�दैन । िव�ुत ्उ�पादनको 
िनि�त स�झौता गन� वा अनुमितप� �दान 
गन� सरकार �य�तो काय�ह�बाट सृिजत 
अिधकार र कत��य �ित सवेंदनशील ह�नै 
पछ� । सृिजत दािय�वको िनवा�ह सही 
ढङ्गबाट नभएमा एकातफ�  नोकरशाही 
मनपरीत�� (Bureaucratic Anarchy) 
को िसज�ना ह�न पु�छ भन े अक�तफ�  
झोलामा खोला रा�न े �वृि� हाबी ह�न 
पु�छ । झोलामा खोला राखेको दोष त 
�व��कलाई ला�ला । तर, य�तो ि�थितको 
िसज�ना पिन सरकारी कमजोरीकै कारण 
ह�न जा�छ भ�न ेकुरा िबस�न िम�दैन । 

 § कानूनी िछ� वा स-साना काय�िविधगत 
�ि�याका तगारोह� देखाई प�रयोजनाको 
अनमुितप� िदने निदन ेिवषयमा अ�झाउन े
काम गदा� प�रयोजना स�प�न गन� 
अनाव�यक िवल�ब ह�न े गद�छ । िव�ुत ्
उ�पादनस�ब�धी य�ता प�रयोजना 
िनमा�ण गन� आिथ�क, �ािविधक र 
सामािजक�पमा किठनाई ह�ने कुरामा 
पिन दुई मत ह�न स�दैन । �यसैले, य�ता 
प�रयोजनाको िनमा�णमा िनयमनकारी 

िनकायको भूिमका �व��न-उ�मखु ह�नु 
पद�छ । स�भा�य प�रयोजनाको बारमेा 
�यासरत �व��क वा अनुमितप�वालालाई 
िन��सािहत गन�, रा�य आफँैले पिन गन� 
नस�ने य�तो ि�थितले मलुुकको भलो 
गद�न । अनुमितप� नवीकरणको िवषयलाई 
झुलाई रा�न े तर िव�ुत ् उ�पादनतफ�  
वा�तिवक �गित नगन� र प�रणामतः 
जनताले िनर�तर लोडसेिडङ्ग बेहोनु� पन� 
वा िव�ुत ् आयाततफ�  सो�नुपन� ि�थित 
मलुुकको िहतमा कदािप नह�न े। 

(�करण नं. १३)
 § ��तुत प�रयोजनाको स�ब�धमा 

िवप�ीह�बाट कारवाही ग�रएको स�कलै 
फाइल अ�ययन गदा� िव�ुत ् उ�पादन 
सव��ण अनुमितप� कायम रहन स�ने 
५ वष� अविध भु�ान भइसकेपिछ सोही 
अविधस�म मा� कायम ह�ने गरी सव��ण 
अनुमितप�को नवीकरण ग�रिदएको 
ि�थित छ । समयमै नवीकरण गन� 
नस�नाको कुनै पिन िव�ािसलो आधार 
र कारण सरकारी फाइलमा भेिटँदैन । 
म�ुय कुरा सव��णको अनुमित �दान 
गरपेिछ सोबमोिजम प�रयोजना िवकासको 
स�दभ�मा आव�यक अ�ययन अ�वेषण 
गद� जाँदा देखा परकेा वा�तिवक र जायज 
बाधा अवरोधह�को स�बोधन िवप�ी 
िनयमनकारी िनकायह�बाट ह�नुपन� 
ह��छ । सरकारले कुनै पिन लगानीमखुी 
प�रयोजनाको सव��णको अनुमितप� 
िदएको अव�थामा काम गद� जाँदा थप समय 
आव�यक भए प�रयोजनाको �याद थप 
गछ� र अ�ततः िव�ुत ्उ�पादनको अनुमित 
�दान गरी िव�ुत ् उ�पादन स�ब�धमा 
पारदश� िहसाबले िज�मेवारीपूव�क िनण�य 
गछ� भ�ने वैधािनक अपे�ा (Legitimate 



181

Expectation) �व��कह�मा रहन े। 
(�करण नं. १४)

 § वैध अपे�ाको िस�ा�तलाई सरकारको 
�वे�छाचारीतालाई िनय��ण गन� र 
िनवेदकको प�मा आदेश जारी गन� सिकन े
एउटा आधारको �पमा �रट �े�मा �वीकार 
ग�रदैँ आएको छ । लोकत��मा जनता�ित 
�व�छ �यवहार (Fair Treatment) 
गनु� सरकारको कत��य ह��छ भन े �य�तो 
�यवहारको अपे�ा गनु� जनताको हक 
ब�दछ । कानून�ारा �थािपत िनकाय 
वा अिधकारीले जनताको वैध अपे�ाको 
िव�� सरकारी नीितको काया��वयन 
गन� िसलिसलामा िनण�य गरकेो देिखएको 
अव�थामा �रट �े�ािधकारबाट �य�ता 
काम कारवाहीको परी�ण गरी यस 
अदालतबाट उपयु� आदेश जारी गन� 
सिकने नै ह��छ । िस�ा�ततः सरकार वा 
सोअ�तग�तको कुनै िनकायले िवगतमा 
�प��पमा कुनै आ�ासन िदएको 
वा िवगतमा लामो समयस�म िनि�त 
िकिसमको �यवहार गरकेो कारणबाट वै� 
अपे�ा उ�प�न भएको ि�थितमा �य�तो 
अपे�ाको स�मान ग�रन ुपन� । 

(�करण नं. १५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा  
ब�ीबहादरु काक� र िव�ान् अिधव�ा�य िमलन 
राई तथा भीम ब�जारा

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा  
च��बहादरु सापकोटा तथा िव�ान् 
उप�यायािधव�ा प�ुय�साद पाठक

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § िव�तु् ऐन, २०४९ को दफा ४

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छः

�रट िनवेदक �वाइ�ट भे�चरका 
सहभागीम�येका नेपाल आिथ�क सां�कृितक तथा 
�यापा�रक के�� �ा.िल. (ने�ट) नेपालमा जल िव�तु् 
उ�पादन गरी िब�� गन� उ�े�यले क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा दता� भई िविधवत् स�चालनमा रहेको 
�ा.िल. क�पनी हो । िहम क�स�ट हाइ�ोलोजी तथा 
टे�नोलोजीस�ब�धी काय� गन� घरले ु तथा साना 
उ�ोग काया�लयमा दता� रहेको साझेदारी फम� हो । 
िनवेदकले �या�दी र म�ुताङ िज�लामा बगेको काली 
ग�डक� नदीबाट १०० मेगावाट पिछ १६४ मेगावाट 
कायम भएको िव�तु् उ�पादन गन� उ�े�यले िव�तु् 
ऐन, २०४९ र िव�त्ु िनयमावली, २०५०बमोिजम 
उ� काली ग�डक� नदी जल िव�तु् प�रयोजनाको 
िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप� िव�तु् िवकास 
िवभागबाट िमित २०६३।९।२३ मा �ा� गरी काय� गद� 
आएका िथयौ ँ।

िव�तु् ऐन र िनयमानसुार हरके वष� नवीकरण 
श�ुक �.१०,००,०००।- दािखला गरी नवीकरण ह�दैँ 
आएको िथयो । िनवेदकको सव��ण अनमुितप�को �याद 
िमित २०६७।९।२२ स�म रहेकोमा उ� �याद समा� 
ह�नअुगावै िमित २०६७।५।२ मा सव��ण अनमुितप�को 
नवीकरण ग�रिदन िवप�ी िव�त्ु िवकास िवभागमाफ� त 
ऊजा� म��ालयका सिचवसम� माग गरकेा िथयौ।ँ 
तर, िवप�ीह�बाट उ� िनवेदनमा समयमै सनुवुाइ 
नगरी ५ वष� सव��ण अविध �यतीत ह�ने अविध िमित 
२०६८।९।२२ भ�दा पिछ िमित २०६९।१०।८ मा 
िनवेदन माग गरकेो १५ मिहनापिछ मा� िनवेदकको 
सव��ण अनमुितप� िमित २०६८।९।२२ स�मका 
लािग नवीकरण ग�रयो । सव��ण अनमुितप�को 
नवीकरण समयमै नगरी िदएको कारण अ�योल 
िसज�ना भई सव��ण अविधिभ� स�प�न गनु�पन� िव�तु् 
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िनयमावली, २०५० को िनयम १२ र ९३ अनसुारका 
केही काम गन� सिकएन ।

तथािप, सव��ण अनमुितप� पाए पछािड 
वन तथा भू-संर�ण म��ालय, राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ु सरं�ण िवभाग र अ�नपूण� संर�ण 
�े� प�रयोजनाबाट EIA गन� सहमित, वातावरण 
म��ालयबाट काय��े� िनधा�रण �ितवेदन तथा काय��े� 
�वीकृत, नेपाल िव�त्ु �ािधकरणबाट उ�पािदत िव�तु् 
ख�रद गन� सिकने सहमित, ��तािवत योजना�थलमा 
साव�जिनक सनुवुाइ, योजनाको बाधँ �थल, Surge 
Shaft तथा Power House �े�मा Drilling गन� 
काम, बाधँ �थलको दाया ँतटमा परी�ण स�ुङ िनमा�ण 
र योजना �थलको लािग क�रब २२७ रोपनी ज�गाको 
�यव�था गरी स�झौता ग�रसिकएको छ । उ� सबै काय� 
र �शासिनक काय�समेतमा हालस�म क�रब �.२० 
करोड �पैया ँलगानी ग�रसकेका छ�। साथै प�रयोजना 
स�चालनको लािग चाइना ि�थत “Bank of China 
Limited, Yiling Branch” सगँ आिथ�क लगानीको 
लािग आव�यक काय� अगािड बढाई सिकएको छ ।

िवप�ीले समयमै सव��ण अनमुितप�को 
नवीकरण नगरी िदएको कारण ५ वष� अविध �यतीत 
ह�न लागेपिछ ग�रएका कामलाई खलुाई िमित 
२०६८।९।१९ मा िव�त्ु उ�पादन अनमुितका लािग 
द�तरु �.१०,००,०००।- बझुाई िवप�ी िनकायमा 
िनवेदन िदइयो । िवप�ीले िव�तु् िनयमावली, २०५० 
को िनयम १२ र ९३ बमोिजमका आव�यक िववरण 
३५ िदनिभ� पेस गन� िमित २०६९।१०।८ को सिचव 
�तरको िनण�यबाट जानकारी गराउने काम भयो । ती 
कामह� िनवेदकले जितसकैु इ�छा गर ेपिन तोिकएको 
समयिभ� स�प�न गन� स�ने अव�था िथएन । यसै 
िवषयलाई आधार बनाएर िवप�ीले ए�कासी िमित 
२०७०।२।२६ को प�बाट िनवेदकको उ�पादन 
अनमुित दरखा�त र� ग�रएको जानकारी िदए ।

िवप�ीले भने अनसुार िनयम १२ र ९३ को 
काय� नवीकरण समयमै नभएको कारण ह�न नसकेको 
हो । ती काय� स�प�न गनु�पन� सत� रा�ने िवप�ीले 

समयमै नवीकरण गन� आ�नो कत��य�ित सचेत 
भएका छैनन् । यसबाट िनवेदक �ित िवप�ीह�ले 
पूवा��ही भई िनण�य गरकेो �प� छ । यसरी सव��ण 
अनमुितप�को नवीकरण समयमै नगन� र उ�पादन 
अनमुितप�को दरखा�त नै र� गन� िवप�ीह�को 
काम कारवाही एवं िनण�य पूवा��ही, बदिनयतपूण� एवं 
�वे�छाचारी भई वैधािनक अपे�ा (Legitimate 
Expectation) को सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
भई बदर भागी छ । अतः िवप�ी ऊजा� म��ालयको 
िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को दरखा�त र� गन� िमित 
२०७०।२।१७ को िनण�य, सो िनण�यका आधारमा 
िमित २०७०।२।२६ मा िनवेदकलाई लेिखएको 
प�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िवप�ीह�ले 
सव��ण अनमुितप�को िमित २०६७।९।२३ देिख 
िमित २०६८।९।२२ स�मको �यादिभ� नवीकरण 
नगरी िमित २०६९।१०।८ का िनण�यले काम गन� 
नपाई �यितत भइसकेको उ� अविधस�म कायम 
ह�ने गरी िनण�य गरकेो ह�दँा िमित २०६७।९।२१ देिख 
सव��ण अनमुितप�को अविध कायम गरी िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप� जारी गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रपाऊँ । साथै 
��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म उ� 
प�रयोजनामा कुनै �कारको अनमुितप� अ�य कसैलाई 
निदन,ु निदलाउन,ु िमित २०७०।२।२६ को प� 
काया��वयन नगनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाऊँ ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो, होइन, सो स�ब�धमा िवप�ीह�बाट 
कानूनबमोिजम िलिखत जवाफ िलनू । साथै िनवेदकले 
लगानी ग�रसकेको कारण िनवेदकलाई अपूरणीय �ित 
प�ुने देिखएकोले िवप�ीको िमित २०७०।२।१७ को 
िनण�य काया��वयन नगनु� , नगराउन,ु उ� प�रयोजनामा 
त�काल कुनै �कारको अनमुितप� अ�य कसैलाई 
निदन,ु निदलाउन,ु अनमुितप�को पूरा पाचँ वष�को 
अविधस�म गनु�पन� सबै काय� गन� िदन,ु कुनै ह�त�ेप 
नगनु� , नगराउन ुभनी अ�त�रम आदेशसमेत जारी गरी 
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िदएको छ । िनयमानसुार गनू� ।
िवप�ी नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालय र 

िव�तु् िवकास िवभागको िलिखत जवाफः
िव�तु् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा 

(१) मा िव�तु् उ�पादनको सव��णको अनमुितप� बढीमा 
पाचँ वष�स�मको अविध ह�ने �यव�था छ । िवप�ीलाई 
�या�दी र म�ुताङ िज�ला ि�थत कालीग�डक� नदीमा 
पिहचान भएको १६४ मेगावाट �मताको कालीग�डक� 
जल िव�त्ु प�रयोजनाको िव�त्ु उ�पादन सव��ण 
अनमुितप� िमित २०६३।९।२३ मा जारी ग�रएको 
िथयो । िनयिमत नवीकरण गन� �ममा िमित 
२०६६।२।५ को िनण�य अनसुार उ� अनमुितप�को 
�याद २०६७।९।२२ स�मको लािग नवीकरण भएको 
अव�था छ । साथै नेपाल सरकार (सिचव�तर) को िमित 
२०६९।१०।८ को िनण�य अनसुार िवप�ी �व��कको 
िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप� २०६८।९।२२ 
स�म कायम गरी िदई ३५ िदनको समय अविध िदई 
थप िववरण माग गन� िनण�य भएको हो ।

ऐनको दफा ५(१) अनसुार िव�तु् 
उ�पादनको सव��ण अनमुितप�को �याद बढीमा ५ 
(पाचँ) वष� स�मको ह�ने भनी �प��पमा उ�लेख भएको 
अव�थामा िवप�ीले यस प�रयोजनाको लािग ५ (पाचँ) 
वष�को अविध भ�ुानी ग�रसकेको स�दभ�मा िनजले �ा� 
गरकेो सव��ण अनमुितप�को अविध समा� भइसकेको 
अव�था हो ।

नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालय (सिचव�तर) 
को िमित २०६९।१०।८ को िनण�य अनसुार जे.भी. 
बाट िमित २०६८।९।१९ मा पेस ग�रएको उ� 
प�रयोजनाको िव�त्ु उ�पादनको अनमुितप�को 
दरखा�तको स�ब�धमा थप द�तरुको हकमा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट पिछ ठहरबेमोिजम दािखला 
गनु�पन� सत�मा िव�त्ु उ�पादनको अनमुितप�को 
दरखा�तको कारवाही अगािड बढाइएको हो ।  िव�तु् 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२ र ९३बमोिजमका 
आव�यक नपगु िववरणह� ३५ (पैतँीस) िदनिभ� 
पेस गन� भनी िनवेदकलाई िमित २०६९।१०।१५ मा 

प.स.ं०६९/७०-१४७६बमोिजम प�ाचार ग�रएको 
िथयो । नपगु िववरणह� पेस गन� ३५ (पैतँीस) िदनको 
�याद िदई िव�तु् िवकास िवभागको प�बाट जानकारी 
गराइएको तर िनवेदकबाट �याद िभ� िववरणह� पेस 
ह�न आएनन् । यसरी िनवेदकले पेस गन� नसकेको 
कारण िनजले िदएको िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को 
दरखा�त र� ग�रएको ह�दँा सनुवुाइको मौका निदई 
िव�तु् उ�पादनको अनमुितप� र� गरकेो भ�न 
िम�दैन ।

केवल द�तरु बझुाउदँैमा र िनवेदन िददँमैा 
िव�तु् सव��ण र उ�पादनको अनमुित �ा� गन� 
स�ने अव�था ह�दँैन । ऐन तथा िनयमावलीको 
�ावधानबमोिजम िव�तु् उ�पादनको सव��ण 
अनमुितप�को अविध समा� भइसकेको, सनुवुाइको 
मौका िदएर नेपाल सरकारबाट िमित २०७०।२।१७ 
मा िव�त्ु उ�पादनको अनमुितप�को दरखा�त र� 
गन� गरी भएको िनण�यले िवप�ी िनवेदकको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा 
(३) को ख�ड (च), धारा १३, धारा १९ को उपधारा 
(१) �ारा �द� मौिलक हकमा हनन् भएको छैन । 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत दवैु िवप�ीह�को 
एकै �यहोराको पथृक पथृक�पमा िलिखत जवाफ दता� 
भएको ।

िनयमबमोिजम पेसीमा चढी सनुवुाइका लािग 
पेस भएको ��ततु िनवेदन र संल�न लगाउको िनवेदन 
एवं पेस भएका �माण िमिसल एवं कागजात अ�ययन 
ग�रयो । िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी ब�ीबहादरु काक� र िव�ान् अिधव�ा �य 
�ी िमलन राई तथा भीम ब�जाराले �या�दी र म�ुताङ 
िज�लामा बगेको कालीग�डक� नदीबाट १६४ मेगावाट 
िव�तु् उ�पादन गन� उ�े�यले िवप�ी िव�तु् िवकास 
िवभागबाट िमित २०६३।९।२३ मा िव�त्ु उ�पादनको 
सव��ण अनमुितप� िनवेदकले �ा� गरकेो हो । कानून 
अनसुारको द�तरु बझुाई िमित २०६७।८।२२ स�म 
िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप� िवप�ीह�बाट 
नवीकरण भएको िथयो । �यसपिछको बाकँ� अविध 
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२०६८।९।२२ स�मका लािग नवीकरण गन� िनवेदकले 
िवप�ीह� सम� िमित २०६७।५।२ मा नै िनवेदन 
िदएको िथयो । सव��ण अनमुितप�को �याद थपको 
उ� िनवेदनमा १५ मिहनास�म कुनै सनुवुाइ नगरी 
िवप�ीह�बाट मौन ब�ने काय� भयो । �याद थप 
नभएपिछ �यसबीचको अविधमा िनवेदकले करोडौ ँ
लगानी ग�रसकेको काय� अगािड बढाउन अ�योलको 
ि�थित िसज�ना भई िव�तु् उ�पादन अनमुितप� �ा� 
गन� कानूनबमोिजम पूरा गनु�पन� िव�तु् ख�रद िब�� 
स�झौता, वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन �ितवेदन 
�वीकृत र उ�ोग दता� ज�ता काय� गन� सिकएन । 
कानूनले िनि�त गरकेो िव�तु् उ�पादनको सव��णका 
लािग काम गन� पाउने ५ वष� अविध समा� भएप�ात् 
िवप�ीह�ले िमित २०६९।१०।८ मा िनण�य गरी 
िमित २०६८।९।२२ स�मको लािग सव��ण अविध 
थप ग�रएको जानकारी िमित २०६९।१०।१४ मा 
िदए । सव��ण अनमुितप� नवीकरण नभई ५ वष� 
�यतीत ह�न लागेपिछ िमित २०६८।९।१९ मा िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप�का लािग सव��ण अनमुितप� 
नवीकरण भएको अविधमा भए गरकेा कागज संल�न 
गराई िनवेदकले िवप�ी ऊजा� म��ालयमा िनवेदकले 
िनवेदन दता� गरेको िथयो । िवप�ीह�बाट िव�तु् 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२ र ९३ बमोिजमको 
काम नभएको भनी दरखा�त नै र� गन� काम 
भयो । सव��ण अनमुित�ा� गरपेिछ ज�गा ख�रद गन�, 
वातावरण �भाव मू�याङ्कन, साव�जिनक सनुवुाइ, 
काय��े� िनधा�रणसमेत तथा �ािविधक र �शासिनक 
खच�समेत गरी क�रब २० करोड �पैया ँिनवेदकले खच� 
ग�रसकेको ि�थितमा िवप�ीह� आफँैले प�ातदश� 
असर िदई िनण�य गरकेो िवषयमा �यान निदई ए�कासी 
िनवेदकको िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को िनवेदन 
र� गन� िनण�य िमित २०७०।२।१७ मा गरी िमित 
२०७०।२।२६ मा जानकारी िदइयो । यसरी १५ 
मिहना अिघको िमित उ�लेख गरी सव��ण अनमुितप� 
नवीकरण गरकेो िवप�ीह�को काम कारवाही पूवा��ही 
बदिनयतपूण� एवं �वे�छाचारी भएको ह�दँा िनवेदकको 

लगानी, �म, सीपको संर�णका लािग िवप�ी ऊजा� 
म��ालयले िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप�को 
नवीकरण स�ब�धमा िमित २०६९।१०।८ मा गरकेो 
िनण�य र सो िनण�यको िनर�तरताको �पमा िनवेदकले 
िदएको िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को दरखा�त र� 
गन� गरी िमित २०७०।२।१७ मा भएको िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदक क�पनीलाई 
सव��णको ५ वष� पूरा अविध कायम गरी काम गन� िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

यसै गरी िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी च��बहादरु सापकोटा 
तथा िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद पाठकले 
िवप�ी िनवेदकले �ा� गरकेो सव��ण अनमुितप�को 
िनयिमत नवीकरण भएको चार वष�को अविधस�म 
िनवेदकबाट के के काम भयो िनवेदनमा �प� ले�न 
सकेको ि�थित छैन । िनवेदनको अ�ययन गदा� 
माग दाबी उ�पादन अनमुितको दरखा�त र� गन� 
िनण�यउपर आए ज�तो छ । िव�तु् ऐन, २०४९ को 
दफा ५(४) मा िव�त्ु सव��णको अनमुितप� नवीकरण 
नभएमा �य�तो अनमुितप� �वतः र� ह�ने �यव�था 
छ । िनवेदक �वयम् ले िव�तु् उ�पादनको सव��णको 
अनमुित �ा� गदा� राखेको प�रयोजनाको नाम प�रवत�न 
गरी अक�  नामबाट नवीकरण गन� िनवेदन िदएको कारण 
सव��ण अनमुितप�को नवीकरणमा िढलाई ह�न गएको 
हो । िनयमनकारी िनकाय िव�तु् िवकास िवभागबाट 
छानिबन गरी केही िढलो नवीकरण ह�दँैमा सव��णको 
कामै नगन� ि�थित ह�दँैन । िव�त्ु सव��ण अनमुितप�को 
५ वष� अविधमा िव�तु् िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२ र ९३ �ारा िनद�िशत काय� िनवेदकबाट पूरा 
भएको छैन । पूरा गन� ३५ िदने समय �दान गदा�समेत 
िज�मेवारी बोध गरी काय� स�प�न गरकेो देिखदैँन । 
िव�तु् उ�पादन गन� नस�ने ि�थितमा प�रयोजनालाई 
आ�नो िनय��णमा राखी रहने उ�े�यले िनवेदन परकेो 
ह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� होइन । तसथ� 
�रट िनवेदन खारजे ग�रयोस् भनी बहस गनु�भयो ।
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िनवेदकको िनवेदन दाबी, िवप�ीह�बाट 
��ततु िलिखत जवाफ र दवुैतफ� का िव�ान् 
सह�यायािधव�ा, उप�यायािधव�ा तथा िव�ान् 
व�र� अिधव�ा तथा िव�ान् अिधव�ाह�को बहस 
बुदँासमेतलाई �ि�गत गरी नेपाल सरकार ऊजा� 
म��ालय (सिचव�तर) को िनवेदकले दता�  गरकेो 
िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को दरखा�त र� गन� िमित 
२०७०।२।१७ मा गरकेो िनण�य बदर ह�ने हो वा होइन 
र िव�तु् सव��ण अनमुितप�को अविध स�ब�धमा 
परमादशेको आदशे जारी गरी मागबमोिजमको अविध 
कायम ह�न स�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक 
नेपाल आिथ�क सां�कृितक तथा �यापा�रक के�� 
�ा.िल. (ने�ट) र िहम क�स�टको �वाइ�ट भे�चरले 
िव�तु् उ�पादन गन� उ�े�यले �या�दी र म�ुताङ 
िज�लामा बगेको कालीग�डक� नदीबाट १६४ 
मेगावाट िव�त्ु उ�पादन गन� िवप�ी िव�तु् िवकास 
िवभागबाट िव�त्ु उ�पादनको सव��ण अनमुितप� 
िमित २०६३।९।२३ मा �ा� गरकेो दिेख�छ । िव�तु् 
ऐन, २०४९ को दफा ५(१) अनसुार यसरी जारी 
भएको अनमुितप�को अविध बढीमा पाचँ वष�स�मको 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यसरी जारी 
ह�ने अनमुितप�मा तोिकएको अविध समा� ह�नभु�दा 
एक वष� अगावै तोिकएबमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
नवीकरण गराउन ु पन� �यव�था ऐनको दफा ५ को 
उपदफा (३) मा रहेको पाइ�छ । िनवेदकले िमित 
२०६३।९।२३ मा सव��ण अनमुितप� �ा� गरपेिछ 
आव�यक कागज र ला�ने वािष�क नवीकरण द�तरु 
�.१०,००,०००।- बझुाई िमित २०६७।९।२२ स�म 
िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप� नवीकरण 
गरी िनवेदकबाट सव��णको काय� अगािड बढाएको 
देिख�छ । यस अविधस�म िवप�ीह�सगँ िनवेदकको 
कुनै गनुासो एव ं असहमित रहेको दिेखदैँन । उ� 
अविधमा िनवेदकले िव�तु् उ�पादनको पूव� तयारीका 
�ममा गनु�पन� काय��े� िनधा�रण �ितवेदन, वातावरणीय 

�भाव मू�याङ्कनको लािग स�बि�धत िनकायबाट 
सहमित िलने, नेपाल िव�त्ु �ािधकरणबाट िव�तु् 
ख�रद गन� सिकने सहमितप�, योजना �थलमा 
गनु�पन� साव�जिनक सनुवुाइ, बाधँ�थल परी�ण, ज�गा 
ख�रद स�झौता ज�ता काय�ह� अगािड बढाएको 
भ�ने िनवेदन संल�न प�को �ितिलिपबाट देिखन 
आउछँ । िव�तु् ऐनको कानूनी �यव�था अन�ुप 
सव��ण अनमुितप�को पाचँ वष� अविध प�ुन बाकँ� 
अविध िमित २०६७।९।२३ देिख २०६८।९।२२ 
स�म सव��ण अनमुितप�को अविध थप ग�रपाउ ँभनी 
ला�ने श�ुक बझुाई िमित २०६७।५।२ मा नै िनवेदकले 
िवप�ी िव�त्ु िवकास िवभागमाफ� त िवप�ी ऊजा� 
म��ालयका सिचवलाई िनवेदन िदई अनरुोध गरकेो 
देिखएको छ । 

३. िव�त्ु उ�पादनको सव��ण अनमुितप� 
नवीकरण स�ब�धमा िनवेदकले िनवेदन िदएको 
लामो समयस�म कुनै कारवाही नगरी िवप�ीह� मौन 
बसेको देिख�छ । लामो मौनता��ात् िवप�ी ऊजा� 
म��ालयको सिचव �तरबाट िमित २०६९।१०।८ 
मा िनण�य गरी २०६८।९।२२ स�म िव�तु् उ�पादन 
सव��ण अनमुितप�को �याद थिपएको भनी िमित 
२०६९।१०।१४ को प�माफ� त िनवेदकलाई जानकारी 
गराइएको पाइ�छ । यसरी समयमै िनण�य नगरी 
क�रब १५ मिहनापिछ प�ातदश� असर पन� गरी 
िव�तु् उ�पादन सव��णको अनमुितप�को नवीकरण 
िवप�ीह�ले गरकेो काय�बाट िव�तु् ऐन र िनयमावलीले 
िव�तु् उ�पादनको �माणप� �ा� गनु�भ�दा पिहले पूरा 
गनु�पन� पूवा�धारह� तयार गन� िनवेदकलाई अ�योलको 
ि�थित िसज�ना भएको देिखन आयो ।

४. यसरी िवप�ीह�ले समयमै िव�तु् 
उ�पादन सव��ण अनमुितप�को नवीकरण नगरी िदएको 
र सोको लािग कानूनले तोकेको ५ वष� अविध �यतीत 
ह�न लागेको अव�था िसज�ना भएको कारण िनवेदकले 
लगानी ग�रसकेको करोडौ ँरकम डु�न स�ने स�भा�य 
खतरालाई म�यनजर राखी िनवेदकले िव�त्ु उ�पादन 
अनमुितप� पाउ ँ भनी िवप�ी ऊजा� म��ालयमा 
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िमित २०६९।९।१९ मा िनवेदन दता� गराएको पिन 
देिख�छ । उ� िनवेदनको साथमा िनवेदकले स�भा�यता 
अ�ययन �ितवेदन (Feasibility Report), 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन (Environmental 
Empact Assessment) को अ�ययन �ितवेदन, 
प�रयोजनाको �थल�प न�सा (Project Layout 
Topo), िव�ीय �यव�थास�ब�धी प�, ला�ने धरौटी 
�.१०,००,०००।- ज�मा गरकेो भौचर, ज�गा 
�ाि�को अव�था, Bank of China Limited, Yiling 
Branch को लगानीस�ब�धी �ितब�ता प� र िव�तु् 
ख�रद स�झौताको लािग नेपाल िव�त्ु �ािधकरणमा 
िनवेदन िदई �ािधकरणबाट �ािविधक तथा आिथ�क 
�ि�कोणबाट प�रयोजना स�भा�य देिखएमा नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणको आव�यकताअनसुार स�झौताको 
कारवाही अगािड बढाउन सिकने भनी प�ाचार गरकेो 
�माण साथै रहेको पिन ऊजा� म��ालय िव�त्ु िवकास 
िवभागको स�कलै फाइलबाट देिखन आउछँ ।

५. िनवेदकले सव��ण अनमुितप� 
नवीकरणको लािग िनवेदन िदई २०६७।५।२ मा 
अनमुितप� नवीकरणको लािग द�तरुसमेत दािखल 
गरपेिछ िनवेदक र िवप�ीह�बीच िव�तु् उ�पादनको 
लािग ग�रन ुपन� सव��ण र उ�पादन अनमुितप�समेतको 
कारवाही अगािड बिढरहेकै समयमा िमित 
२०६९।६।१५ को राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम 
िव�तु् िनयमावली, २०५० को अनसूुची ११ संशोधन 
भई िव�तु् सव��ण उ�पादन अनमुितप�को नवीकरण 
द�तरु बढाइएको िवषयमा िनवेदकसमेतले ०६९-
WO-०६७८ को िनवेदन यस अदालतमा दता� गरकेो 
र सो िनवेदनमा िमित २०६९।९।१७ मा राजप�मा 
�कािशत सूचनाबमोिजम विृ� भएको द�तरुका 
कारणले मा� अनमुितप� िदने काय� नरो�न ुभनी ियनै 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी भएको र 
िमित २०७०।७।११ मा िनवेदकको िनवेदन र अ�य 
२४ वटा िनवेदनह� समेत सगैँ राखी, �य�तै गरी िमित 
२०७०।७।२५ मा २०६९-WO-०९६८समेतका 
अ�य ४४ वटा िनवेदनह� साथै राखी यस अदालतबाट 

सनुवुाइ भएको र अि�तम आदेश ह�दँा “सशंोधनपूव� 
नै आ�नो दािय�व कानूनबमोिजम पूरा गरकेो 
िनवेदकह�को हकमा संशोधन�ारा बढाइएको द�तरु 
माग गनु�  कानून �ितकूल ह�ने हो, अ�यथा नवीकरण गन� 
वा नगन� र अनमुित �दान गन� वा िनण�य गन� ��यथ� 
म��ालय वा िनकाय स�म छ” भनी िनण�याधारमा बो�दै 
उ� आदेश �ा� भएको िमितले िव�त्ु ऐन, २०४९ 
को दफा ४बमोिजम िव�तु् सव��ण अनमुितप�को 
हकमा ३० िदन र िव�तु् उ�पादन �सारण वा िवतरण 
अनमुितप�को हकमा १२० िदनिभ� कानूनस�मत 
िनण�य गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको 
पाइयो । उ� िनण�यबमोिजम िनवेदकको ि�थित के 
छ, नवीकरण श�ुक के कित ला�छ, सो िवषयमा सोही 
आदशेबाट िनण�य ह�ने िवषय हो । ��ततु िनवेदन सो 
िवषयसगँ स�बि�धत नह�दँा यसबारेमा थप उ�लेख गनु�  
आव�यक भएन ।

६. ��ततु �रट िनवेदन यस अदालतमा 
दता� भएपिछ यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िवप�ीको िमित २०७०।२।१७ को िनण�य 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु र उ� प�रयोजनामा 
त�काल कुनै �कारको अनमुितप� अ�य कसैलाई निदन ु
र िनवेदक क�पनीलाई िनवा�ध�पमा अनमुितप�को 
पूरा पाचँ वष�को अविधस�म गनु�पन� सबै काय� गन� 
िदन ुभनी अ�त�रम आदेश जारी भइरहेको दिेख�छ । 
उ� अ�त�रम आदेशलाई म�यनजर राखी िनवेदकले 
सव��ण अनमुितप� पाएको यस प�रयोजनामा ऊजा� 
म��ालयको िनण�यानसुार सव��ण अनमुितप� अ�य 
ते�ो �यि� कसैलाई �दान नग�रएको भ�ने यसै िनवेदन 
सलं�न ०७१-MS-००१८ को अदालतको अवहेलना 
िनवेदनमा पेस भएको िलिखत जवाफको �करण 
२ मा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । साथै िवप�ी ऊजा� 
म��ालयको सिचव�तरको िमित २०७१।१२।११ 
को िनण�यानसुार प�रयोजनाको अनमुितप� अ� 
कसैका नाममा जारी नग�रने भनी िवप�ी िव�तु् 
िवकास िवभागले िमित २०७२।५।२५ मा िनवेदकलाई 



187

प�माफ� त जानकारी गराई �ितब�तासमेत जाहेर 
गरकेो िनवेदन संल�न स�कलै िनण�य िमिसलबाट पिन 
देिखन आउछँ । यसबाट िनवेदकको प�मा भएका 
िनण�यह� बदिलइसकेको वा ते�ो प�को हक िसज�ना 
भइसकेको अव�था देिखदैँन ।

७. िनवेदकले २०६८।९।२२ स�म िव�तु् 
उ�पादनको सव��ण अनमुितप� नवीकरणका लािग 
�.२०,००,०००।- (बीस लाख) भौचर नं.२४११ 
बाट धरौटी दािखला गरी िमित २०६७।५।२ मै िवप�ी 
िव�तु् िवकास िवभागमाफ� त िवप�ी ऊजा� म��ालयमा 
िनवेदनसाथ अनरुोध गरकेो देिख�छ । यस त�यलाई 
िवप�ीह�ले �वीकार गरकेा छन् । िनवेदकको तफ� बाट 
सव��ण अनमुितप�को नवीकरण द�तरु पेस नै भएको 
छैन भनी िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा िजिकर िलन 
सकेको अव�था पिन छैन ।

८. अब िवप�ी ऊजा� म��ालयबाट िमित 
२०७०।२।१७ मा िनवेदकले िव�त्ु उ�पादनको 
अनमुितप�को लािग िदएको दरखा�त र� गन� भनी 
ग�रएको िनण�य िमलेको छ, छैन भ�नेतफ�  हेदा� 
िवप�ीतफ� बाट बहसका �ममा िव�त्ु िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२ र ९३बमोिजमका काय�ह� 
स�प�न नगरकेो कारण िव�त्ु उ�पादन अनमुित र� 
गनु�  परकेो हो भनी िजिकर िलएको पाइयो । िव�तु् 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२ मा प�रयोजना 
िवकासको अनमुितको िनवेदन िदने �यव�था गरी देहाय 
(क) देिख (ञ) स�म “प�रयोजनाको िव�ततृ िववरण, 
िव�तु् उ�पादनको �ोत, स�चय र आपूित� �णाली, 
स�भा�यताको िव�ेषण, िव�ीय �यव�था, घरज�गाको 
उपयोग र �ाि�, वातावरणीय �भाव िव�ेषण, िव�तु् 
शि� ख�रद िब��स�ब�धी िववरण, प�रयोजनाबाट 
उ�पािदत िव�तु् �सारण गन� �यव�थास�ब�धी 
िववरण र इ�धन आपूित�, ढुवानी तथा स�चयस�ब�धी 
िववरणसमेत” खलुाई दरखा�त फाराम िव�तु् िवकास 
िवभागमाफ� त सिचवसम� िदनपुन�छ भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । �यसै गरी सोही िनयमावलीको िनयम 
९३ मा “यस िनयमावलीअ�तग�त िव�तु् को सव��ण, 

उ�पादन, �सारण तथा िवतरण गन� काय�को लािग 
अनमुितप� िददँा औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ 
बमोिजम दता� भएको र िवदेशी लगानी समावेश भएकोमा 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, २०४९ 
बमोिजम �वीकृित िलएको ह�न ु पन�छ” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । �य�तै गरी िवप�ी िव�त्ु िवकास 
िवभागको ०६९।११।२१ को प�मा उि�लिखत जल 
िव�तु् प�रयोजना िवकास स�झौतास�ब�धी काय�िविध, 
२०६९ हेदा� सो काय�िविधको दफा ३ को उपदफा (२) 
मा िव�तु् िवकास प�रयोजनाको लािग स�झौता गन� 
दरखा�त िददँा “प�रयोजनाको स�भा�यता अ�ययन, 
�ारि�भक वातावरणीय परी�ण वा वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन �ितवेदन; नेपाल िव�त्ु �ािधकरणसगँ 
भएको िव�तु् ख�रद िब�� स�झौताप� (पावरपच�ज 
एि�मे�ट) वा कने�सन एि�मे�ट, प�रयोजनामा लगानी 
गन� इ�छुक िव�ीय सं�थाबाट प�रयोजनामा लगानी 
स�ब�धमा जारी गरकेो आशयप�, �व��कले गन� ऋण- 
�वः लगानी ढाचँा, प�रयोजनाको कूल िव�ीय लागतको 
क�तीमा बीस �ितशत �वः लगानी (इि�वटी)सिहत 
खदु स�पि� (नेट वथ�) रहेको �मािणत कागजात र 
प�रयोजनाको जिडत �मता अनसुार �ित मेगावाट एक 
हजार पाचँ सय अमे�रक� डलरका दरले ह�न आउने 
रकम Processing Fee को �पमा नेपाल सरकारको 
धरौट खातामा ज�मा गरकेो भौचर अनसुार िवभागबाट 
�ा� नगदी रिसद” समेतका िववरणह� संल�न गनु�पन�छ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइयो ।

९. यसरी िनयमावली वा िनद�िशकाले 
औ�ंयाएबमोिजम सव��ण अनमुितप� नवीकरणको 
काय� िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनवेदकले जल 
िव�तु् प�रयोजना अनमुितप�, िनद�िशकाबमोिजम 
प�रयोजना �थलको न�साङ्कन, वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन, ज�गा �ाि�को काय�वाही, 
लगानीका लािग आिथ�क �ितब�ता र नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणबाट प�रयोजनाबाट उ�पािदत िव�तु् 
ख�रद गन� सिकने िव�ास िनवेदकलाई िदई िमित 
२०६८।९।१३ मा प�ाचारसमेतका कुरा सलं�न गद� 
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केही �ितवेदनह� बझुाएको भ�ने िनवेदकको िजिकर 
देिखयो भने २०६९।११।२१ मा िव�त्ु िवकास 
िवभागबाट नपगु िववरण पेस गन� प�ाचार ग�रएको पिन 
देिखयो । उि�लिखत प�ाचार र िनवेदकतफ� बाट पेस 
भएका �ितवेदनह� कुन �तरका ह�न्, तीनले ऐन 
िनयम र काय�िविधले इङ्िगत गरकेो मापद�ड पूरा 
गछ�न् वा गद�नन् यिकन भ�न नसिकए पिन यी सम�त 
कुरा व�तगुत मू�याङ्कन गरी हेदा� सव��ण अनमुितको 
अविधमा िनवेदकले केही काम नै गरकेो रहेनछ भ�न 
िमलेन ।

१०. िनवेदकले �रट िनवेदनमा सव��ण 
अनमुितप� नवीकरणबापत वािष�क श�ुक �.१० 
लाखका दरले �.५० लाख, इि�जिनय�रङ खच� 
�.४ करोड, वातावरणीय अ�ययन खच� �.१ करोड 
५० लाख, ज�गा �ाि� गन� �.२ करोड ५० लाख 
तथा प�रयोजना �थलमा ग�रएका अ�य सामािजक 
िवकास खच� �थानीय �तरमा स�चािलत िव�ालयका 
िश�कलाई तलब भ�ा िदई अ�यापन काय� गराई 
आएको र �शासिनक खच�समेत �.२० करोड खच� 
ग�रसकेको भ�ने िजिकर िलएको छ । िव�त्ु उ�पादन 
सव��ण अनमुितप� �ा� ग�रसकेपिछ अ�ययन र 
पूवा�धार िवकासका �ममा िनवेदकले के कित रकम 
खच� गरकेो रहेछ भ�ने कुरा यो �रटको िवषय होइन 
तापिन प�रयोजना िवकासमा �ािविधक र सामािजक 
काय� गदा� खच� नै भएन होला भ�न सिकने अव�था 
पिन यहा ँछैन ।

११. बहसको �ममा िनवेदकले जनु 
नामबाट सव��ण अनमुितप� िलएको छ, सो नामबाट 
प�रयोजना काया��वयन गन� नखोजी “काली ग�डक� 
गज� जल िव�तु् प�रयोजना” भ�ने नाम राखी काम गन� 
खोजेको कारण िनण�यमा िढलाई भएको भ�ने िजिकर 
िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ाले 
िलनभुयो । िझकाई आएको िनण�य िमिसल हेदा� 
िनवेदकले सो प�रयोजना काया��वयनको लािग िवशेष 
उ�े�यको वाहन (Special Purpose Vehicle-
SPV) को िसज�ना गन� खोजेको दिेखयो । �यसो गन� 

पाइदँैन भनी कुनै कानूनले िनषेध गरकेो देिखएन । सो 
कुरामा िवप�ी िव�त्ु िवकास िवभाग �वयम् ले कुनै 
आपि� जनाएको छैन भ�ने कुरा सो िवभागले गरकेा 
प�ाचारह�बाट देिखयो । सो काय�बाट िनण�यमा िढलाई 
भएको हो भ�ने िवप�ीह� �वयम् को भनाइ नदेिखदँा 
िव�ान् सह�यायािधव�ाको उ� िजिकर �वीकारयो�य 
भएन ।

१२. जल िव�त्ु प�रयोजना स�प�न गरी 
िव�तु् उ�पादन गन� िवषयले राि��य मह�व रा�दछ । 
य�ता प�रयोजनाको िनमा�णले देशको राि��य आयमा 
विृ� ह�नको साथसाथै रोजगारीको िसज�ना ह��छ । 
प�रयोजना �थलस�म यातायातको पह�चँ प�ुदा �थानीय 
जनतामा यातायातको पह�चँ ह�न गई उ�पादनमा विृ�, 
बजारीकरणमा सहजता एवं प�रयोजनामा लगानीको 
अवसरले सव�साधारण �थानीय जनताको आिथ�क 
जीवन�तर पिन स�ुढ ह�न जाने ह��छ । 

१३. प�रयोजना िवकासको काय� सरकार 
आफँैले गन� पिन स�छ । िवगतमा र हालमा पिन 
सरकार आफँैले केही जल िव�त्ु प�रयोजनाह�को 
िवकास ग�ररहेकै छ । तर, यिद िव�तु् उ�पादनको 
काय�मा सरकारले िनजी �े�सगँ सहकाय� गन� खो�छ 
भने सहकाय�कै भावमा सरकारले काम गनु�  वा�छनीय 
ह��छ । प�रयोजना िवकासको िनिम� सरकार वा 
यसको िनकायले अनमुितप� जारी गछ�  भने उसले 
स�झौता वा अनमुितप�का सत�ह�को स�मान 
गनु�पछ�  । सो नगनु�पन� साव�भौिमक उ�मिु� (Sovereign 
Immunity) को दाबी सरकारले गन� स�दैन । िव�तु् 
उ�पादनको िनि�त स�झौता गन� वा अनमुितप� �दान 
गन� सरकार �य�तो काय�ह�बाट सिृजत अिधकार र 
कत��य�ित संवेदनशील ह�नै पछ�  । सिृजत दािय�वको 
िनवा�ह सही ढङ्गबाट नभएमा एका तफ�  नोकरशाही 
मनपरीत�� (Bureaucratic Anarchy) को िसज�ना 
ह�न प�ुछ भने अक�तफ�  झोलामा खोला रा�ने �विृ� 
हाबी ह�न प�ुछ । झोलामा खोला राखेको दोष त 
�व��कलाई ला�ला । तर, य�तो ि�थितको िसज�ना पिन 
सरकारी कमजोरीकै कारण ह�न जा�छ भ�ने कुरा िबस�न 
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िम�दैन । कानूनी िछ� वा स-साना काय�िविधगत 
�ि�याका तगारोह� दखेाई प�रयोजनाको 
अनमुितप� िदने निदने िवषयमा अ�झाउने काम 
गदा� प�रयोजना स�प�न गन� अनाव�यक िवल�ब ह�ने 
गद�छ । िव�त्ु उ�पादनस�ब�धी य�ता प�रयोजना 
िनमा�ण गन� आिथ�क, �ािविधक र सामािजक�पमा 
किठनाई ह�ने कुरामा पिन दईु मत ह�न स�दनै । 
�यसैले, य�ता प�रयोजनाको िनमा�णमा िनयमनकारी 
िनकायको भूिमका �व��न-उ�मखु ह�न ु पद�छ । 
स�भा�य प�रयोजनाको बारमेा �यासरत �व��क वा 
अनमुितप�वालालाई िन��सािहत गन�, रा�य आफँैले 
पिन गन� नस�ने य�तो ि�थितले मलुकुको भलो 
गद�न । अनमुितप� नवीकरणको िवषयलाई झलुाई 
रा�ने तर िव�तु् उ�पादनतफ�  वा�तिवक �गित नगन� 
र प�रणामतः जनताले िनर�तर लोडसेिडङ्ग बेहोनु�  
पन� वा िव�त्ु आयाततफ�  सो�नपुन� ि�थित मलुकुको 
िहतमा कदािप ह�दँनै ।

१४. ��ततु प�रयोजनाको स�ब�धमा 
िवप�ीह�बाट कारवाही ग�रएको स�कलै फाइल 
अ�ययन गदा� िव�त्ु उ�पादन सव��ण अनमुितप� 
कायम रहन स�ने ५ वष� अविध भ�ुान भइसकेपिछ 
सोही अविधस�म मा� कायम ह�ने गरी सव��ण 
अनमुितप�को नवीकरण ग�रिदएको ि�थित छ । 
समयमै नवीकरण गन� नस�नाको कुनै पिन िव�ािसलो 
आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेिटदँैन । म�ुय 
कुरा सव��णको अनमुित �दान गरपेिछ सोबमोिजम 
प�रयोजना िवकासको स�दभ�मा आव�यक अ�ययन 
अ�वेषण गद� जादँा दखेा परकेा वा�तिवक र जायज 
बाधा अवरोधह�को स�बोधन िवप�ी िनयमनकारी 
िनकायह�बाट ह�नपुन� ह��छ । सरकारले कुनै पिन 
लगानीमखुी प�रयोजनाको सव��णको अनमुितप� 
िदएको अव�थामा काम गद� जादँा थप समय आव�यक 
भए प�रयोजनाको �याद थप गछ�  र अ�ततः िव�तु् 
उ�पादनको अनमुित �दान गरी िव�त्ु उ�पादन 
स�ब�धमा पारदश� िहसाबले िज�मेवारीपूव�क 
िनण�य गछ�  भ�ने वैधािनक अपे�ा (Legitimate 

Expectation) �व��कह�मा रह�छ । 
१५. वैध अपे�ाको िस�ा�तलाई सरकारको 

�वे�छाचारीतालाई िनय��ण गन� र िनवेदकको प�मा 
आदशे जारी गन� सिकने एउटा आधारको �पमा 
�रट �े�मा �वीकार ग�रदँै आएको छ । लोकत��मा 
जनता�ित �व�छ �यवहार (Fair Treatment) 
गनु�  सरकारको कत��य ह��छ भने �य�तो �यवहारको 
अपे�ा गनु�  जनताको हक ब�दछ । कानून�ारा 
�थािपत िनकाय वा अिधकारीले जनताको वैध 
अपे�ाको िव�� सरकारी नीितको काया��वयन गन� 
िसलिसलामा िनण�य गरकेो दिेखएको अव�थामा �रट 
�े�ािधकारबाट �य�ता काम कारवाहीको परी�ण गरी 
यस अदालतबाट उपय�ु आदेश जारी गन� सिकने 
नै ह��छ । िस�ा�ततः सरकार वा सोअ�तग�तको कुनै 
िनकायले िवगतमा �प��पमा कुनै आ�ासन िदएको 
वा िवगतमा लामो समयस�म िनि�त िकिसमको 
�यवहार गरकेो कारणबाट वै� अपे�ा उ�प�न भएको 
ि�थितमा �य�तो अपे�ाको स�मान ग�रनपुछ�  । वैध 
अपे�ाको िस�ा�तका स�ब�धमा Halsbury’s Laws 
of England मा उि�लिखत देहायको भनाइ यहा ँ
सा�दिभ�क देिख�छ ।

“A person may have a legitimate 
expectation of being treated in a certain 
way by an administrative authority even 
though he has no legal rights in private law 
to receive such treatment. The expectation 
may arise either from a representation or a 
promise made by the authority, including an 
implied representation or from consistent 
past practice.9” 

१६. सं�ेपमा वैध अपे�ाको िस�ा�तले 
सरकारका िनण�यह� भरयो�य छन् भनी जनताले 
िव�ास गन� स�ने वातावरणको िनमा�ण गद�छ । यो 
िकन पिन आव�यक ह��छ भने सरकार वा उसका 

9 Halsbury’s Laws of England 4th ed. re-issue vol., (1), 
para. 81 p.151
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िनकायह�को काममा पारदश�ता, तदा�खता र 
भरयो�यता भएन भने ठूलो आिथ�क लगानी पन� 
प�रयोजनाह�मा कुन िव�ासमा लगानी गन� भ�ने 
सोच �व��कह�मा उ�प�न ह�न जा�छ । अिव�ासको 
ि�थितमा िवकास काय� अिघ बढ्न स�दैन । वैध 
अपे�ाको िस�ा�तलाई लामो समय देिख बेलायती10 र 
भारतीय अदालतह�ले11 अङ्गीकार गरी आएका पिन 
छन् । यसलाई हामीले �वीकार नगनु�पन� कुनै कारण 
छैन । िवकाससगँ स�बि�धत िवषय र िवकास कानूनका 
स�दभ�मा वैध अपे�ाको िस�ा�तलाई अ� ग�भीरता 
पूव�क िलनपुन� ह��छ िकनभने यसको स�मानले 
सरकारको काय�मा भरयो�यताको अिभविृ� गछ�  ।

१७. ��ततु िनवेदनमा जसरी नवीकरण 
स�ब�धमा वष�स�म िनण�य नगरी रािखयो र िमित 
२०६९।१०।८ मा िनण�य गदा�समेत २०६८।९।२२ 
स�मका लािग भनी नवीकरण ग�रयो, यो अ�य�त 
रह�यपूण� देिखयो । यसो गनु�को औिच�य पिु� भएको 
पाइएन । सव��ण अनमुितप�को अविध ५ वष�भ�दा बढी 
ह�दँनै भ�ने िव�त्ु ऐन, २०४९ को दफा ५ को �यव�थाको 
�ान िवप�ीह�लाई िथएन भनी अदालतले अनमुान 
गन� िम�ने ि�थित यहा ँदेिखदैँन । केही िदनमा नै िनण�य 
ह�न स�ने िवषयको फाइल १५ मिहनास�म अिनण�यको 
अव�थामा रा�ने, अिन समयमा काम स�प�न गन� 
नसकेको दोष चािह ँ िनवेदकलाई लगाउने, य�तो 
�वे�छाचा�रता �वीकारयो�य ह�दँनै । �याय िन�पणका 
�ममा य�तो िवषयलाई अदालतले अनदेखा गन� पिन 
िम�दैन । िनवेदकले िव�त्ु उ�पादन अनमुितको लािग 
िदएको िनवेदनमा िमित २०७०।२।१७ मा िनण�य गरी 
सोही िनण�यका आधारमा िमित २०७०।२।२६ मा 
िनवेदकलाई जनु प�ाचार ग�रयो यी सबै काय�ह� िव�तु् 
उ�पादन सव��ण अनमुितप�को �याद थपस�ब�धमा 
िवप�ीह�बाट िनवेदकलाई प�ात् दश� असर प�ुने 
10 Council of Civil Service Union V. Minister of Civil Service 

(1984) 3ALLER 935
11 Narajyoti Cooperative Group Housing Society V. 

Union of India (1992) 4 SCC 477; Madras City Union  
Merchants  Authority V. State of  TN (1999) 5 SCC.509

गरी िमित २०६९।१०।८ मा ग�रएको �वे�छाचारी 
िनण�यको शङ्ृखलाकै अक� िनण�य रहेछ भनी मा�न ु
पन� देिखयो । सोही कारणबाट २०७०।२।१७ को उ� 
िनण�यसमेत �ूिटपूण� देिखन आयो ।

१८. ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा �प�सगँ 
देिखएको कुरा के हो भने सव��णको अनमुित �ा� 
भएपिछ िनवेदकले प�रयोजना िवकासको आिथ�क, 
सामािजक �ािविधक प�मा केही लगानी गरकेो र 
केही �ितवेदनह� तयार गरकेो छ । यी काय�ह� पया�� 
छन् वा छैनन्, ितनको गणु�तर के क�तो छ भ�ने 
कुरामा अदालतबाट िन�पण गन� सिकने अव�था 
छैन । �रट �े�बाट सो काय�ह�को आिधका�रकता 
वा उपय�ुताबार े टुङ्गो ला�न स�ने कुरा पिन 
ह�दैँन । काम नगन� वा कानूनले तोकेको मापद�ड 
भ�दा कम गणु�तरको काम गन� �व��कलाई पिन 
िव�तु् उ�पादनको अनमुितप� �दान ग�रन ुपछ�  भ�ने 
अदालतको मा�यता कदािप रहदैँन । यो काय�का�रणी 
िनकायकै �विववेक�य अिधकार �े� िभ�को िवषय 
हो । तर, सव��णको लािग अनमुित �ा� �व��कले 
अनमुितप� नवीकरणको लािग द�तरुसमेत बझुाई 
अनरुोध गरकेोमा क�रब १५ मिहनास�म सो िनवेदनमा 
िनण�य नगरी यसै रािखएबाट अिधकारको �योग 
सदिनयतपूव�क भएको पाइएन । सव��णको लािग 
तोिकएको अिधकतम ५ वष�को अविधिभ� िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप�को लािग िदएको िनवेदन र� 
ग�रएबाट िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरकेो देिखन 
आयो । तसथ� कानून, �याय, सम�याय र वैध अपे�ाको 
िस�ा�तसमेतको आधारमा यो िवषयको टुङ्गो ला�न ु
पन� देिखन आयो ।

१९. अतः मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�बाट िवप�ी ऊजा� म��ालयका सिचव 
�तरबाट िव�तु् उ�पादनको अनमुितप� र� गन� 
भनी िमित २०७०।२।१७ मा गरकेो िनण�य र िव�तु् 
सव��णको अनमुितप� नवीकरण स�ब�धमा िमित 
२०६९।१०।८ मा भएको िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह��छ । अब, िव�त्ु सव��णको 
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अनमुितप�को �याद थप र िव�तु् उ�पादन अनमुितप� 
�दान गनु�पन� वा नपन� स�दभ�मा हालस�म िनवेदकले 
स�प�न गरकेा काय�को प�र�े�यमा कानून र त�यको 
व�तिुन� मू�याङ्कन गरी यो आदेश �ा� भएको 
िमितले २ (दईु) मिहनािभ� आव�यक िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको �ितिलिप महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई पठाई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
इित सवंत् २०७३ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शभुम्

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
आदेश िमित : २०७३।०५।०८

०७०-WO-०४७३

म�ुा: उ��ेषण

िनवेदक : नवलपरासी िज�ला, राम�ाम नगरपािलका 
वडा नं.२ ब�ने अिधव�ा अमरबहादरु 
शाहसमेत

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

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

 § िनजामती सेवाको �मखु िवशेषता भनेको 
नै यो�यता �णाली (Merit System) 
हो । यो�यता �णालीको सरं�कको 
भूिमका लोकसवेा आयोगले आ�नो 
�थापना कालदेिख नै िनवा�ह गद� आएको 
पाइ�छ । नेपालको कम�चारी �शासनमा 
पिन त�कालीन नपेालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा 
उि�लिखत लोक सेवा आयोगको काम, 
कत��यस�ब�धी �यव�था हदेा�, िनजामती 
सेवाको पदमा उपयु� उ�मदे् वार छनौट 
गन� परी�ा स�चालन गनु� लोक सेवा 
आयोगको कत��य ह�ने भनी उ�लेख भएको 
छ । जुन �यव�थालाई वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा २४३(१) ले समेत 
यथावत�पमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
लोक सवेा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 
२५ को कानूनी �यव�था हदेा�, िनजामती 
सेवाको �र� पदपूित�को लािग उपयु� 
उ�मेद ्वार छनौट गन� िलने परी�ाको 
त�रका आयोगले तोकेबमोिजम ह�न े भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी ऐ.ऐनको 
दफा २४ को उ�मेद् वार छनौट गन� 
त�रकास�ब�धी �यव�था हदेा�, आयोगले 
िलिखत परी�ा, �योगा�मक परी�ा, 
अ�तवा�ता� र आयोगले समय समयमा 
तोकेका अ�य त�रकाह� अपनाउन स�ने 
भ�ने उ�लेख भएकोले िनजामती सेवाको 
पदमा यो�य, द� तथा उपयु� उ�मदे ्वार 
छनौट गरी िसफा�रस गन� स�ब�धमा 
लोक सेवा आयोगको �वाय�ता रहकेो 

�नण�य नं. ९७५४

&
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देिखँदा लोक सेवा आयोग परी�ा �णाली 
अवल�बन गन� िवषयमा अिधकारस�प�न 
�वत�� सवैंधािनक िनकाय रहकेो पुि� ह�न 
आउने । 

(�करण नं. २)
 § समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule 

of Law) तथा लोकत��को �व��न 
गन� आधारभूत िस�ा�त रहकेो िवषयमा 
दुईमत ह�न स�दैन । आिथ�क, सामािजक 
वि�चतीकरणमा रहकेो िलङ्ग, जाित, 
वग� समुदायलाई शासन स�चालनको मलू 
�वाहमा �याई रा�य �यव�था�ित सब�को 
अपन�व (Ownership) अिभवृि� गन� 
िदशामा समावेशीकरणको नीित रा�यले 
अवल�बन गनु�परकेो त�यलाई नकान� 
सिकँदैन । रा�यले अवल�बन गरकेो 
समावेशी िस�ा�तअ�तग�तको सकारा�मक 
िवभेदको नीितले असमान अव�थामा 
रहकेो वग�लाई समताको �यवहार�ारा 
रा�य सरंचनामा �ितिनिध�वको 
सुिनि�तता िदलाउन ेहो । यसै सै�ाि�तक 
पृ�भूिममा त�कालीन नपेालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ ले पिन मौिलक हक 
तथा रा�यका नीितअ�तग�त सकारा�मक 
िवभेदको नीितलाई आ�मसात गरकेोले 
िनजामती सवेा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
को पदपूित�स�ब�धी �यव�थाअ�तग�त 
आिथ�क तथा सामािजक�पमा िपछिडएका 
वग�को लािग आर�णको �यव�था भएको 
देिख�छ । यसै स�दभ�मा हाल 
अि�त�वमा रहकेो नेपालको सिंवधानले 
पिन सकारा�मक िवभेदको नीितलाई 
अङ्गीकार गरकेो अव�था रहकेो । 

(�करण नं. ३)
 § खुला र समावेशी समहूको एकै समयमा 

एउटै ��प�बाट यो�यता परी�ण 

ग�रदँा खुलातफ�  िसफा�रस ह�न नसकेका 
समावेशी समूहमा पन� उ�मेद ्वारह� 
मा� समावेशीतफ�  छुट्याइएका पदह�मा 
िसफा�रस ह�न स�ने भएकोले लोक सेवा 
आयोगबाट सयंु� तथा एक�कृत परी�ा 
�णाली अवल�बन ह�दँा िनवेदकलगायतका 
समावेशी समहूमा पन� अ�य कुनै पिन 
उ�मेद ्वारलाई रो�न खोिजएको अथ� 
गन� निम�न े ह�दँा लोक सेवा आयोगबाट 
लागू भएको सयंु� तथा एक�कृत परी�ा 
�णालीले िनवेदकह�को िहतमा �ितकूल 
असर पन� गएको मा�न सिकन े अव�था 
नदेिखने । 

(�करण नं. ५)
 § सकारा�मक िवभेदको नीित समानह�का 

बीच समान र असमान अव�थामा 
रहकेाह�बीच असमान �यवहार गन� 
सम�यायमा आधा�रत मा�यता हो । जुनसुकै 
अव�थामा रहकेाह�बीच औपचा�रक 
समानताको �यव�थाले सारभूत समानता 
(Substantive Equality) हािसल नह�ने 
भई आिथ�क, सामािजक �ि�ले िपछिडएको 
वग�को िहत अिभवृि�का लािग रा�य 
�यव�था स�चालनमा आएको नीित भए 
तापिन यसको उ�े�य यो�यता �णालीलाई 
परा�त गन� होइन भ�न े सवेंदनशील 
प�लाई िनवेदकह�ले समेत नजरअ�दाज 
गन� निम�न े।

 § सकारा�मक िवभेद समानताको 
िस�ा�तको मह�वपूण� प� भए पिन 
यो िनरपे��पमा लागू ह�न स�दैन । 
समावेशीतालाई अवल�बन गरकेा िव�का 
कुनै पिन मलुुकले परी�ा �णालीलाई 
इ�कार गरकेो ��ा�त पाइँदैन । िनजामती 
सेवामा �वेश गन� �यि� जुनसुकै वग� र 
समावेशी समहूको �ितिनिध�व गन� भए 
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तापिन उसमा पिन �यूनतम यो�यता, 
द�ता र �मता ह�न आव�यक ह��छ । 
लोक सवेा आयोगले उ�मेद ्वारको यो�यता 
तथा �मता परी�णको लािग तय गरकेो 
आधार पार गरी समावेशी समूहिभ�का 
यो�य र द� जनशि� रा�यले �ा� गन� 
सकेको ख�डमा नै समावेशी समूहिभ�का 
�मतावान् �ितभाह�लाई �याय ह�न पु�ने । 

(�करण नं. ८)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� अमरबहादरु 
शाह, रामकुमार आचाय�, मोहन शङ्कर र 
अमरबहादरु शाह

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा  
कृ�णिजवी िघिमर ेर रवेत ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२६(१)

 § नेपालको संिवधानको धारा २४३(१)
 § लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५
 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७

आदेश
�या. �काशमान िसहं राउत : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३२ र धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार छ:

हामी िनवेदकह� लोक सेवा आयोग, 
काठमाड�बाट िमित २०७०/०५/१५, िमित  
२०७०/०५/१६ र िमित २०७०/०५/१७ मा 
स�चािलत सरकारी विकल समूहको  परी�ामा 
समावेशी समूहअ�तग�त सहभागी भएका िथय� । 
समावेशी समूहमा पन� सूचीकृत समदुायले िनजामती 
सेवाको शाखा अिधकृत (अ�ािविधक) पदमा 

�ारि�भक परी�ा अथा�त् �थम प� भिनने �शासिनक 
अिभ�िच परी�णको चरण पार नग�रकन िसधै दो�ो 
चरणको िलिखत परी�ामा तथा �याय सेवाको ततृीय 
प�को जाचँमा सहभागी ह�न पाउने �यव�था रहेकोमा 
लोक सेवा आयोगको िमित २०६९/१२/२९ को 
िनण�यअनसुार एक�कृत परी�ा �णाली लागू गरी 
परी�ालाई मया�िदत, �ित�पध� र द� जनशि�लाई 
सेवामा �वेश गराउन सबैले �ारि�भक परी�ा िदनपुन� 
�यव�था लागू गरकेो छ ।

लोक सेवा आयोगले िमित २०७०/०८/२६ 
मा िनजामती सेवाको राजप�ांिकत ततृीय �ेणी 
(अ�ािविधक) का िविभ�न सेवा समूहका लािग गरकेो 
िव�ापनमा �थम चरण (�ारि�भक परी�ा) को िलिखत 
परी�ाबाट छनौट भएकालाई मा� दो�ो चरणको 
परी�ामा सामेल गराउने सत� राखेको छ । उ� काय� 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १३(३) 
को �ितब�धा�मक वा�यांश, धारा १८(२), १९ र २१ 
को �ितकूल ह�नकुो साथै लामो समयदिेख समावेशी 
समदुायले �ारि�भक परी�ा निदई िसधै दो�ो चरणमा 
�वेश गन� पाउने अिधकारको कटौती भएको छ । जसले 
गदा� समावेशी समूहको लािग आधा ढोका खलुाको 
रणनीित लागू ह�न पगेुको छ । समावेशी समूहका 
परी�ाथ�को लािग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७(७) मा �यव�था भएबमोिजम उपल�ध गराइएको 
सिुवधा यथावत् रा�न ु तथा लोकसेवा आयोग ऐन, 
२०६६ को दफा ३८(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
कुनै खास �ित�पधा�को लािग छुट्याइएको पदह�मा 
�ारि�भक परी�ा आव�यक नपन� गरी आयोगले छुट 
गन� स�ने भ�ने �यव�थाबमोिजम संिवधान तथा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को मम�बमोिजम समावेशी 
समदुायलाई िनजामती सेवामा उिचत सहभािगता गन� 
आव�यक पन� जो जे आदशे गनु�पन� हो जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, वैशाख

194

कारण भए आदेश �ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउनू भनी िवप�ीको नाममा सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू� भ�ने िमित २०७०/१०/१५ को यस अदालतको 
आदेश ।

लोक सेवा आयोग िनजामती कम�चारीको 
िनयिु�का लािग परी�ा स�चालन गन� गठन भएको 
संवैधािनक िनकाय हो । िनजामती सेवाका पदह�मा 
पदपूित�का लािग आयोगमा माग भई आएमा िव�मान 
कानूनको अधीनमा रही आयोगले पदपूित� �ितशत 
िनधा�रण गन�, िव�ापन गन�, दरखा�त िलने, िलिखत 
परी�ा स�चालन गन�, अ�तवा�ता� िलने, नितजा �काशन 
गन� र सफल उ�मेद ्वारलाई िनयिु�का लािग नेपाल 
सरकारसम� िसफा�रस गन�समेतका काय�ह� गन� 
गद�छ । िव�मान कानूनको अधीनमा रही आयोगबाट 
स�पादन ह�ने िनयिमत काय�बाट कोही कसैको 
हकािधकारमा आघात प�ुन नस�ने र आयोग �वयम् 
नाग�रकको संवैधािनक तथा कानूनी हकािधकारको 
�चलनका लािग संवेदनशील रहेको छ ।

िवप�ीले दाबी िलनभुएका एक�कृत र संय�ु 
परी�ा �णालीका स�ब�धमा त�स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट �रट िनवेदक रोशन खनालसमेत िव. लोक 
सेवा आयोगसमेत िवप�ी भएको संवत् २०६७ को 
�रट नं.११२७ मा िमित २०६९/०३/१४ मा मापद�ड 
बनाई यो�यता�म वा �ये�ता िनधा�रण गन� �यव�था गनु�  
र सो गदा� िव�ापन न�बर, सूचना न�बर र िसफा�रस 
�मस�ंयालाई यो�यता�मको आधार नबनाई अ�य 
कुराको अित�र� िलिखत परी�ा, �योगा�मक परी�ा 
र अ�तवा�ता�को �ा�ाङ्कलाई आधार बनाउन ु भ�ने 
आदेश जारी भएको स�दभ�मा सो आदेशको काया��वयन 
गरी सफल उ�मेद ्वारह�को यो�यता�म वा �ये�ता 
िनधा�रण गन�का लािग संय�ु र एक�कृत परी�ा �णाली 
अवल�बन गनु�परकेो हो । आयोगबाट हाल स�चािलत 
एक�कृत र संय�ु परी�ा �णाली सव��च अदालतको 
आदेश काया��वयन गरी आयोगबाट िसफा�रस ग�रएका 

सफल उ�मेद ्वारह�को यो�यता�म वा �ये�ता 
िनधा�रणका लािग अित नै उपयोगी सािबत भएको छ ।

मिहला, आिदवासी जनजाित, मधेसी 
र दिलत समदुायका �यि�लाई आयोगबाट िलने 
�ारि�भक परी�ामा सहभागी नगराई पाउ ँभ�ने िवप�ी 
िनवेदकको अक� दाबीका स�ब�धमा िवप�ी िनवेदकले 
दाबी िलनभुए ज�तो राजप�ांिकत ततृीय �ेणी शाखा 
अिधकृत (अ�ािविधक) का लािग हाल �वेश परी�ाको 
�यव�था रहेको छैन । आयोगबाट �वीकृत परी�ा 
�णालीअनसुार सो पदका लािग हाल आयोगबाट 
२०० पूणा�ङ्कको �थम चरण र ३०० पूणा�ङ्कको 
ि�तीय चरण गरी २ िकिसमका िलिखत परी�ाह� 
तोिकएका छन् । �थम चरणको िलिखत परी�ाबाट 
छनौट भएका उ�मेद् वारह�लाई मा� ि�तीय चरणको 
िलिखत परी�ामा सि�मिलत गराउने र िलिखत 
परी�ाको �थम चरणमा �ा� गरकेो �ा�ाङ्कको २० 
�ितशत अङ्क तथा ि�तीय चरणको �ा�ाङ्क जोडी 
कूल अङ्कको आधारमा िलिखत परी�ाको नितजा 
�काशन ग�रने �यव�था रहेको छ । िलिखत परी�ा 
उ�ीण� ह�ने उ�मेद ्वारह�लाई कूल ६५ अङ्कको 
सीप परी�ण, सामूिहक परी�ण र अ�तवा�ता� िलई 
सोसमेतका आधारमा अि�तम नितजा �काशन गन� 
�यव�था रहेको छ । अतः लोक सेवा आयोगबाट 
हाल �ारि�भक परी�ा िलने �यव�था नभएकोले 
राजप�ांिकत ततृीय �ेणी (अ�ािविधक) को परी�ामा 
सहभागी ह�न चाहने सबै उ�मेद् वारह�ले आयोगबाट 
िनधा��रत �थम चरणको र ि�तीय चरणको परी�ामा 
अिनवाय��पमा सहभागी ह�नपुद�छ । आयोगको ��ततु 
�यव�था सिंवधानले �दान गरकेो सकारा�मक िवभेदको 
�यव�थासगँ �ितकूल रहने छैन । संिवधानको धारा 
१३ मा �यवि�थत समानताको िस�ा�तले समानका 
बीच समान र असमानका बीच असमान �यवहारलाई 
जनाउदँछ । िवप�ी �रट िनवेदकले दाबी िलनभुएको 
सयं�ु र एक�कृत परी�ा �णालीले एउटै दरखा�त 
फाराम र एउटै परी�ाका मा�यमबाट खलुा एवं आफू 
समावेश रहेको मिहला, आिदवासी जनजाित, मधेशी, 
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दिलत, िपछिडएको �े�समेतका तफ� बाट स�बि�धत 
समूहिभ�समेत �ित�पधा� गन� स�ने दोहोरो सिुवधाको 
अवसर �दान गरकेो पाइ�छ । ��ततु परी�ा �णालीले 
आफू समावेश रहेको समूह िवशेषका उ�मेद ्वारह�का 
बीच �ित�पधा� गन� स�ने �यव�थालाई आ�मसात गरी 
समानका बीच समान र असमानका बीच असमान भ�ने 
समानताको िस�ा�तलाई पूण�तः आ�मसात गरकेोले 
संय�ु र एक�कृत परी�ा �णालीले िवप�ीह�लाई 
संिवधानले �दान गरकेो समावेशी अिधकारलाई 
कुि�ठत गरकेो नह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लोक 
सेवा आयोगबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

यस म��ालयको के कुन काम, कारवाही र 
िनण�यबाट िवप�ी �रट िनवेदकह�को संवैधािनक तथा 
कानूनी हक हनन् ह�न गएको हो ? र यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउनपुन� आधार र कारण के हो ? सो कुरा 
�रट िनवेदनमा उ�लेख भएको पाइदँनै । िवना आधार 
र कारण यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर भएको 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२६(१) मा िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�को 
िनिम� उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� परी�ा स�चालन 
गनु�  लोक सेवा आयोगको कत��य ह�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको दिेख�छ भने लोक सेवा आयोग 
ऐन, २०६६ को दफा २४ मा िनजामती सेवाको 
�र� पदपूित�को लािग उपय�ु उ�मेद ्वारको छनौट 
गदा� आयोगले िलिखत परी�ा, �योगा�मक परी�ा 
अ�तवा�ता� र आयोगले समय समयमा तोकेका अ�य 
त�रकाह�म�ये कुनै एक वा एकभ�दा बढी परी�ाको 
त�रका अपनाउन स�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
देिख�छ । �यसैगरी उ� ऐनको दफा ३८(१) मा आयोगले 
तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको 
लािग संय�ु वा छु�ाछु�ै �ारि�भक परी�ा िलन स�नेछ 
तर �ारि�भक परी�ा िलन तोकेका पदम�ये कुनै खास 
�ित�पधा�का लािग छुट्याइएका पदह�मा �ारि�भक 
परी�ा आव�यक नपन� गरी आयोगले छुट गन� स�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उपयु�� संवैधािनक 

तथा कानूनी �यव�था हेदा� िनजामती सेवामा उपय�ु 
उ�मेद ्वारको छनौट गन� लोक सेवा आयोगले उपय�ु 
ठानेको परी�ा स�चालन गन� स�ने देिख�छ । िनवेदन 
िजिकरमा कानूनी आधारसमेत िव�मान नदेिखएको र 
िनजामती सेवाको पदपूित�को परी�ाका स�ब�धमा यस 
म��ालयको कुनै भूिमका तथा संल�नता नरहने ह�दँा 
िवना आधार र कारण यस म��ालयलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकार, सामा�य �शासन म��ालयबाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२६(१) मा िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�को 
िनिम� उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� परी�ा स�चालन 
गनु�  लोक सेवा आयोगको कत��य रहेको उ�लेख छ । 
िनजामती सेवाको लािग उपय�ु उ�मेद् वार छनौट गन� 
स�ब�धमा िलक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 
३८ ले कुनै खास �ित�पधा�को लािग छुट्याइएको 
पदह�मा �ारि�भक परी�ा आव�यक नपन� गरी 
आयोगले छुट िदएकोमा बाहेक आयोगले कुनै सेवा, 
समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लािग संय�ु वा 
छु�ाछु�ै �ारि�भक परी�ा िलन स�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । आयोग�ारा स�चालन ग�रने परी�ालाई 
िनयिमत र �यवि�थत गन�को लािग �ित�पध� 
उ�मेद ्वारको स�ंयासमेतलाई �ि�गत गरी कुनै पदमा 
�ारि�भक परी�ा िलने वा निलने भ�ने िवषय आयोगको 
अिधकार �े�िभ�को िवषय भएको र आयोगको �य�तो 
अिधकारले समावेशी िस�ा�तको आधारमा कुनै पिन 
सेवामा �वेश गन� पाउने कुनै समदुायको अिधकारलाई 
कुनै अकुंश एवं अवरोध लगाएको अव�था नरहेको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, 
कानून, �याय, सिंवधानसभा तथा संसदीय मािमला 
�यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ । 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२६(१) मा िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�को 
िनिम� उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� परी�ा स�चालन 
गनु�  लोक सेवा आयोगको कत��य ह�ने छ भ�ने �यव�था 
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छ । �य�तै लोकसेवा आयोगल ऐन, २०६६ को 
दफा २४ ले िनजामती सेवाको �र� पदपूित�को लािग 
उपय�ु उ�मेद ्वारको छनौट गदा�  आयोगले िलिखत 
परी�ा, �योगा�मक परी�ा, अ�तवा�ता� र आयोगले 
समय समयमा तोकेका अ�य त�रकाह�म�ये कुनै एक 
वा एकभ�दा बढी परी�ाको त�रका अपनाउन स�नेछ 
भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । संिवधान�ारा �थािपत 
संवैधािनक अङ्गको �पमा रहेको लोक सेवा आयोगले 
आ�नो �े�ाधिककारिभ� रही सोही ऐनको दफा 
३८(१) बमोिजम आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह 
तथा उपसमूहको कुनै पदको लािग सयं�ु वा छु�ाछु�ै 
�ारि�भक परी�ा िलन स�ने र �ारि�भक परी�ा िलन 
तोिकएका पदम�ये कुनै खास �ित�पधा�का लािग 
छुट्याइएको पदह�मा �ारि�भक परी�ा आव�यक 
नपन� गरी आयोगले छुट िदन आव�यक हो वा होइन 
भ�ने िनण�य गन� अिधकार पिन कानूनले आयोगलाई 
नै िदएको ह�दँा सिंवधान�ारा �थािपत संवैधािनक 
अङ्गले आ�नो �े�ािधकारिभ� रही भए गरकेा काम 
कारवाहीलाई अ�यथा भ�न िम�दैन ।

सकारा�मक िवभेद (Positive 
Discrimination) समानताको िस�ा�तको मह�वपूण� 
प� भए तापिन यो िनरपे��पमा लागू ह�दँनै । िनजामती 
सेवामा �वेश गन� �यि� जनुसकैु वग� र समावेशी 
समूहको �ितिनिध�व गन� भए तापिन उसमा �यूनतम 
यो�यता, द�ता र �मता ह�न आव�यक ह��छ । जसको 
परी�ण गन� सवंैधािनक दािय�व लोक सेवा आयोगको 
हो । �यूनतम आधार तय गरी �य�तो आधार पार 
गरकेा समावेशी समूहिभ�का यो�य, द� र �मतावान् 
उ�मेद ्वारह� बीच �ित�पधा� गराउदँा रा�यले 
िनजामती सेवामा यो�य, द� र �मतावान् कम�चारीह� 
मा� पाउने होइन िक समावेशी समूहिभ�का यो�य, 
द� र �मतावान् कम�चारीह��ित पिन �याय ह�न 
जा�छ । सकारा�मक िवभेदको मूल उ�े�य पिन 
िपछिडएका वग� र समदुायका �यि�लाई अवसर 
�दान गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट स�म बनाउन ु
नै रहेकोले �थम चरणको परी�ामा सामेल नह�नपुन� 

�यव�थाले �रट िनवेदकको हकको र�ा ह�ने र उ� 
परी�ामा सामेल ह�नपुन� �यव�थाले हक हनन् ह�ने भ�ने 
िजिकर सा�दिभ�क नरहेको साथै िनजामती सेवाको 
पदपूित�को परी�ाका स�ब�धमा यस काया�लयको कुनै 
भूिमका तथा संल�नता नरहने र नह�ने भएकोले पिन 
िवना आधार र कारण यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�न नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदक अिधव�ा �ी 
अमरबहादरु शाह तथा  अ�य िनवेदकह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� �ी रामकुमार आचाय�, 
�ी मोहन शङ्कर र िनवेदक �ी अमरबहादरु शाहले 
िवगत लामो समयदिेख समावेशी समूहमा पन� मिहला, 
आिदवासी जनजाित, दिलत, मधेसी, अपाङ्ग तथा 
िपछिडएको �े�का नाग�रकले लोक सेवा आयोग�ारा 
िलइने राजप�ांिकत ततृीय �ेणीको पदमा �ारि�भक 
परी�ा निदई िसधै दो�ो चरणको परी�ामा सामेल 
ह�न पाउने गरी समावेशी िस�ा�तको आधारमा िवशेष 
सिुवधा �ा� भई आएकोमा लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७०/०८/२६ को सूचनामा सयं�ु तथा एक�कृत 
परी�ा �णाली लागू गरी िनवेदकलगायतका उ� 
समावेशी समूहका �यि�ह�ले समेत �थम चरणको 
परी�ा उ�ीण� गरपेिछ मा� दो�ो चरणको परी�ामा 
समावेश ह�न पाउने खलुा सरहको �यव�था गरकेोले 
उ� परी�ा �णाली संिवधान�द� समावेशीता 
स�ब�धमा भएको सकारा�मक िवभेदस�ब�धी �यव�था 
�ितकूल भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट िनवेदन 
जारी ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी कृ�णिजवी िघिमर े र �ी रवेत 
ि�पाठीले िनजामती सेवाका पदह�मा उपय�ु 
उ�मेद ्वार छनौट गरी िसफा�रस गन� अिधकारस�प�न 
सवंैधािनक िनकायको �पमा रहेको लोक सेवा आयोग 
परी�ा �णाली िनधा�रण गन� िवषयमा �वाय� र �वत�� 
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िनकाय हो । िनवेदनमा उि�लिखत �थम चरणको 
परी�ामा उ�ीण� भएको उ�मेद ्वार मा� दो�ो चरणको 
परी�ामा सहभागी ह�न पाउने गरी लोकसेवा आयोगबाट 
लागू भएको संय�ु तथा एक�कृत परी�ा �णालीले 
समावेशी समूहको वग�लाई िनजामती सेवामा �वेशको 
लािग अवरोध पैदा गरकेो छैन । �ारि�भक परी�ा र 
�थम चरणको परी�ा एउटै होइन । समावेशी समूहको 
लािग लोक सेवा आयोगबाट आर�ण कोटा िनधा�रण 
भएपिछ मा� उ� कोटामा स�बि�धत समावेशी समूहका 
उ�मेद ्वारह�बीच मा� �ित�पधा� ह�ने भएकोले उ� 
परी�ा �णालीलाई आधा ढोका खलुाको रणनीित 
भनी आरोप लगाउन िम�दैन । िव�ापनबमोिजम सबै 
काम अिघ बढी परी�ा स�प�न भइसकेको अव�था 
रहेकोले �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।
प� िवप�का तफ� बाट िव�ान् कानून �यावसायीह�ले 
गनु�भएको बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनसिहतको 
िमिसलसमेत अ�ययन ग�रयो । अब िनण�यको रोहमा 
हेदा� िन�न ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

१. लोक सेवा आयोग परी�ा �णाली लागू गन� 
स�ब�धमा �वाय� िनकाय हो, होइन ?

२. लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संय�ु 
तथा एक�कृत परी�ा �णाली समावेशी 
िस�ा�तको �ितकूल रहेको छ, छैन ?

३. समावेशी समूहका उ�मेद ्वारले पिन �थम 
चरणको परी�ा उ�ीण� गरपे�ात् मा� दो�ो 
चरणको परी�ामा सामेल ह�न पाउने �यव�था 
सकारा�मक िवभेदको नीित िव�� भएको 
छ, छैन ?

४. िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने हो, 
होइन?

��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गद� 
समावेशी समूहमा पन� मिहला, आिदवासी जनजाित, 
मधेशी, दिलत, अपाङ्ग तथा िपछिडएको �े�का 
उ�मेद ्वारले �ारि�भक परी�ा उ�ीण� नगर े पिन 

दो�ो चरणको परी�ामा सहभागी ह�न पाउने कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िनवेदकह� समेत िवगतका परी�ामा 
सहभागी भई आएकोमा लोक सेवा आयोगले िमित 
२०७०/०८/२६ को सूचनामा खलुासरह नै समावेशी 
समूहका उ�मेद ्वारले समेत �थम चरणको परी�ा 
उ�ीण� गरेपिछ मा� दो�ो चरणको परी�ामा सहभागी 
ब�न पाउने �यव�था लागू गरकेो ह�दँा समावेशी 
िस�ा�त तथा सकारा�मक िवभेदको नीितिवपरीत 
भएकोले पूव�वत् �यव�था लागू ग�रनपुन� भ�ने िनवेदन 
माग दाबी रहेको देिखयो ।

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, िनजामती 
सेवाको �मखु िवशेषता भनेको नै यो�यता �णाली 
(Merit System) हो । यो�यता �णालीको संर�कको 
भूिमका लोकसेवा आयोगले आ�नो �थापना कालदेिख 
नै िनवा�ह गद� आएको पाइ�छ । नेपालको कम�चारी 
�शासनमा पिन त�कालीन नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा उि�लिखत 
लोक सेवा आयोगको काम, कत��यस�ब�धी �यव�था 
हेदा� , िनजामती सेवाको पदमा उपय�ु उ�मेद ्वार 
छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  लोक सेवा आयोगको 
कत��य ह�ने भनी उ�लेख भएको छ । जनु �यव�थालाई 
वत�मान नेपालको सिंवधानको धारा २४३(१) ले समेत 
यथावत�पमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । लोक सेवा 
आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५ को कानूनी �यव�था 
हेदा� , िनजामती सेवाको �र� पदपूित�को लािग उपय�ु 
उ�मेद ्वार छनौट गन� िलने परी�ाको त�रका आयोगले 
तोकेबमोिजम ह�ने भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
�यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २४ को उ�मेद ्वार छनौट 
गन� त�रकास�ब�धी �यव�था हेदा�, आयोगले िलिखत 
परी�ा, �योगा�मक परी�ा, अ�तवा�ता� र आयोगले 
समय समयमा तोकेका अ�य त�रकाह� अपनाउन 
स�ने भ�ने उ�लेख भएकोले िनजामती सेवाको पदमा 
यो�य, द� तथा उपय�ु उ�मेद् वार छनौट गरी िसफा�रस 
गन� स�ब�धमा लोक सेवा आयोगको �वाय�ता रहेको 
देिखदँा लोक सेवा आयोग परी�ा �णाली अवल�बन 
गन� िवषयमा अिधकारस�प�न �वत�� सवंैधािनक 
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िनकाय रहेको पिु� ह�न आयो ।
३. अब दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� , लोक 

सेवा आयोगले हालै अवल�बन गद� आएको संय�ु 
तथा एक�कृत परी�ा �णालीले संिवधान�ारा ��याभूत 
ग�रएको समावेिशताको नीितलाई �ितकूल असर 
पारकेो हो, होइन भ�नेस�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखएको छ ।

४. समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule 
of Law) तथा लोकत��को �व��न गन� आधारभूत 
िस�ा�त रहेको िवषयमा दईुमत ह�न स�दैन । आिथ�क, 
सामािजक वि�चतीकरणमा रहेको िलङ्ग, जाित, वग� 
समदुायलाई शासन स�चालनको मूल �वाहमा �याई 
रा�य �यव�था�ित सब�को अपन�व (Ownership)  
अिभविृ� गन� िदशामा समावेशीकरणको नीित रा�यले 
अवल�बन गनु�परकेो त�यलाई नकान� सिकँदैन । 
रा�यले अवल�बन गरकेो समावेशी िस�ा�तअ�तग�तको 
सकारा�मक िवभेदको नीितले असमान अव�थामा 
रहेको वग�लाई समताको �यवहार�ारा रा�य संरचनामा 
�ितिनिध�वको सिुनि�तता िदलाउने हो । यसै 
सै�ाि�तक प�ृभूिममा त�कालीन नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले पिन मौिलक हक तथा रा�यका 
नीितअ�तग�त सकारा�मक िवभेदको नीितलाई 
आ�मसात गरकेोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ को पदपूित�स�ब�धी �यव�थाअ�तग�त आिथ�क 
तथा सामािजक�पमा िपछिडएका वग�को लािग 
आर�णको �यव�था भएको देिख�छ । यसै स�दभ�मा 
हाल अि�त�वमा रहेको नेपालको संिवधानले पिन 
सकारा�मक िवभेदको नीितलाई अङ्गीकार गरकेो 
अव�था रहेको छ ।

५. जहासँ�म लोक सेवा आयोग�ारा लागू 
ग�रएको संय�ु तथा एक�कृत परी�ा �णाली समावेशी 
िस�ा�त �ितकूल भएको भ�ने िनवेदकह�को िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा�, लोक सेवा आयोगले परी�ा 
�णाली बढी िव�सनीय र मया�िदत बनाउनको लािग 
उपय�ु िविध �योग गन� स�ने नै देिख�छ । लोक 
सेवा आयोग�ारा उ�मेद् वारह�को �मता परी�णको 

लािग परी�ा िलनअुगािड नै दरखा�त आ�ान गदा�कै 
बखत खलुा तथा समावेशी समूहको लािग पद सं�या 
िनधा�रण ह�ने र उ� पद सं�याको लािग यो�यता पगेुका 
उ�मेद ्वारले मा� दरखा�त पेस गरी आयोगले तोकेको 
ढाचँामा उ�मेद् वारको �मता परी�ण भई उपय�ु 
उ�मेद ्वारलाई िनयिु�को लािग नेपाल सरकारसम� 
िसफा�रस गन� �य�था रहेको पाइ�छ । एउटै आिथ�क 
वष�को एकै समयमा �कािशत िव�ापनबमोिजम 
अलगअलग िमित र समयमा अलगअलग ��प�बाट 
उ�मेद ्वारको �मता परी�ण गरी िसफा�रस गदा� 
परी�ाबाट सफल भएका उ�मेद् वारह�को यो�यता�म 
तथा �ये�ता िनधा�रण गन� िवषय िववािदत ब�न गई यसै 
अदालतबाट िनवेदक रोशन खनाल िव�� लोक सेवा 
आयोगसमेत भएको (२०६७ सालको �रट नं.११२७, 
ने.का.प. २०६८) म�ुामा यस अदालतबाट िवप�ी 
लोक सेवा आयोगलाई यो�यता�म तथा �ये�ता 
िनधा�रणको लािग िव�ापन न�बरलाई आधार नबनाई 
िलिखत परी�ा, �योगा�मक परी�ा तथा अ�तवा�ता� 
परी�ासमेतबाट �ा�ाङ्कलाई आधार बनाउन आदेश 
भएको देिख�छ । सोही स�दभ�मा खलुा र समावेशी 
समूहको एकै समयमा एउटै ��प�बाट यो�यता 
परी�ण ग�रदँा खलुातफ�  िसफा�रस ह�न नसकेका 
समावेशी समूहमा पन� उ�मेद ्वारह� मा� समावेशीतफ�  
छुट्याइएका पदह�मा िसफा�रस ह�न स�ने भएकोले 
लोक सेवा आयोगबाट संय�ु तथा एक�कृत परी�ा 
�णाली अवल�बन ह�दँा िनवेदकलगायतका समावेशी 
समूहमा पन� अ�य कुनै पिन उ�मेद ्वारलाई रो�न 
खोिजएको अथ� गन� निम�ने ह�दँा लोक सेवा आयोगबाट 
लागू भएको संय�ु तथा एक�कृत परी�ा �णालीले 
िनवेदकह�को िहतमा �ितकूल असर पन� गएको मा�न 
सिकने अव�था देिखएन ।

६. ��ततु �रट िनवेदनको ते�ो ��तफ�  
िवचार गदा� समावेशी समूहका उ�मेद् वारले िवगतमा 
�ारि�भक परी�ामा सहभागी नभई िसधै दो�ो चरणको 
परी�ामा सहभागी ह�न पाई आएकोमा हाल लोक सेवा 
आयोगबाट लागू भएको संय�ु तथा एक�कृत परी�ा 



199

�णाली अनसुार समावेशी समूहका उ�मेद् वारले समेत 
�थम चरणको परी�ा उ�ीण� गरपे�ात् मा� दो�ो 
चरणको परी�ामा सहभागी ह�न पाउने �यव�थाले 
सकारा�मक िवभेदको नीितलाई नै खि�डत गरकेो 
भ�ने िनवेदकह�को िजिकर रहेको दिेख�छ । सो 
स�ब�धमा लोक सेवा आयोगबाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ अ�ययन गदा�  िनजामती सेवाको राजप�ाङ्िकत 
ततृीय �ेणी (अ�ािविधक) को पदमा िवगतमा ज�तो 
�वेश परी�ाको �यव�था नरहेको र हाल उ� पदको 
लािग २०० (दईु सय) पूणा�ङ्कको �थम चरण र 
३०० पूणा�ङ्कको दो�ो चरणको िलिखत परी�ा ह�ने 
गरकेो साथै �थम चरणको िलिखत परी�ामा �ा� 
गरकेो �ा�ाङ्कको २०% अङ्कसमेत दो�ो चरणको 
परी�ामा �ा�ाङ्कसगँ जोडी िलिखत परी�ाको 
नितजा �काशन गरी िलिखत परी�ामा उ�ीण� भएका 
उ�मेद ्वारह�ले पनुः सीप परी�ण तथा अ�तवा�ता� 
परी�ा िलइसकेपिछ मा� अि�तम नितजा �काशन ह�ने 
गरकेोले �थम चरणको परी�ामा उ�ीण� उ�मेद ्वारलाई 
मा� दो�ो चरणमा सहभागी गराउने �यव�था भएको 
भ�ने िलिखत जवाफ रहेको देिखयो ।

७. यस स�ब�धमा िनजामती सेवाको 
राजप�ाङ्िकत तृतीय �ेणी (अ�ािविधक) पदमा 
लोक सेवा आयोगले िलने परी�ा �णाली हेदा�, �थम 
चरणको परी�ा उ�ीण� भएका उ�मेद ्वारले मा� दो�ो 
चरणको परी�ामा सहभागी ह�न पाउने र �थम चरणको 
परी�ामा �ा� भएको �ा�ाङ्कको २०% अङ्कसमेत 
(हाल �थम चरणको शत�ितशत �ा�ाङ्क नै) दो�ो 
चरणको परी�ामा �ा� भएको �ा�ाङ्कसगँ जोडी 
िलिखत परी�ाको नितजा �काशन ह�ने तथा िलिखत 
परी�ामा उ�ीण� उ�मेद ्वारह�को सीप परी�ण, 
अ�तवा�ता�समेतको आधारमा यो�यता�म िनधा�रण 
भई उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट ह�ने प�ित अवल�बन 
ह�ने गरकेो देिखदँा ज�मा ३(तीन) चरणको परी�ाबाट 
उ�मेद ्वारको उपय�ुता परी�ण ह�ने गरकेो पाइयो ।

८. सकारा�मक िवभेदको नीित समानह�का 
बीच समान र असमान अव�थामा रहेकाह�बीच 

असमान �यवहार गन� सम�यायमा आधा�रत 
मा�यता हो । जनुसकैु अव�थामा रहेकाह�बीच 
औपचा�रक समानताको �यव�थाले सारभूत समानता 
(Substantive Equality) हािसल नह�ने भई आिथ�क, 
सामािजक �ि�ले िपछिडएको वग�को िहत अिभविृ�का 
लािग रा�य �यव�था स�चालनमा आएको नीित भए 
तापिन यसको उ�े�य यो�यता �णालीलाई परा�त 
गन� होइन भ�ने संवेदनशील प�लाई िनवेदकह�ले 
समेत नजरअ�दाज गन� िम�ने ह�दँनै । सकारा�मक 
िवभेद समानताको िस�ा�तको मह�वपूण� प� भए पिन 
यो िनरपे��पमा लागू ह�न स�दैन । समावेशीतालाई 
अवल�बन गरकेा िव�का कुनै पिन मलुकुले परी�ा 
�णालीलाई इ�कार गरकेो ��ा�त पाइदँनै । िनजामती 
सेवामा �वेश गन� �यि� जनुसकैु वग� र समावेशी 
समूहको �ितिनिध�व गन� भए तापिन उसमा पिन 
�यूनतम यो�यता, द�ता र �मता ह�न आव�यक ह��छ । 
लोक सेवा आयोगले उ�मेद ्वारको यो�यता तथा �मता 
परी�णको लािग तय गरकेो आधार पार गरी समावेशी 
समूहिभ�का यो�य र द� जनशि� रा�यले �ा� गन� 
सकेको ख�डमा नै समावेशी समूहिभ�का �मतावान् 
�ितभाह�लाई �याय ह�न प�ुने देिख�छ ।

९. िनवेदकह�को �रट िनवेदन हेदा� 
िनवेदक तथा िनवेदकज�ता समावेशी समूहमा 
पन� उ�मेद ्वारह�ले लोक सेवा आयोगबाट िलइने 
राजप�ांिकत ततृीय �ेणीको लािग स�चािलत �थम 
चरणको परी�ा नै िदन ुनपन� कानूनी �यव�था ह�नको 
लािग दाबी िलएको देिखयो । जबक� उ� �थम 
चरणको परी�ामा उ�मेद ्वारह�ले केबल तोिकएको 
उ�ीणा�ङ्क ४०% स�म अङ्क �ा� गरमेा �य�ता 
उ�मेद ्वारह� दो�ो चरणको परी�ाको लािग यो�य 
ह�ने देिख�छ । समावेशी समूहको लािग लोक सेवा 
आयोगले छुट्याएका पदह�मा ितनै �थम चरणको 
परी�ामा उ�ीणा�ङ्क �ा� गरकेा समावेशी समूहका 
उ�मेद ्वारह�ले मा� �ित�पधा� गन� पाउने कुरा म�ुय 
िवषय हो । �थम चरणको परी�ामा उ�ीणा�ङ्कस�म 
�ा� गन� नस�ने उ�मेद ्वारह�लाई दो�ो चरणको 
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परी�ामा समावेश नगराउने गरी लोक सेवा आयोगले 
तय गरकेो नीितलाई सकारा�मक िवभेदको नीितिवपरीत 
भएको नमानी यसलाई यो�यता �णालीको कदर गरी 
समावेशी समूहका �मतावान् �ितभालाई �याय गरकेो 
स�झन ुउिचत ह�ने दिेख�छ । यस अव�थामा लोक सेवा 
आयोगले हाल लागू गरकेो �थम चरणको परी�ामा सबै 
वग�ले समावेश भई उ�ीण� भएमा मा� दो�ो चरणमा 
खलुा तथा समावेशी समूहका लािग छुट्याएको पदमा 
�ित�पधा� गन� पाउने �यव�थाले समावेशीताको 
िस�ा�तलाई कमजोर बनाएको अथ� गन� नसिकने र 
�थम चरणको परी�ामा सामेल ह�न ुनपन� �यव�थाले 
�रट िनवेदकको हक संर�ण ह�ने तथा �थम चरणको 
परी�ामा िनवेदकह� लगायतका समावेशी समूहका 
उ�मेद ्वार संल�न ह�नपुन� �यव�थाले िनवेदकह�को 
हक हनन् ह�ने भ�ने कुरा तक� सङ्गत दिेखएन ।

१०. अब चौथो �� �रट िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम �रट जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� , �थमतः िनवेदकह�ले माग दाबी नै 
��ट िलन सकेको दिेखदैँन । िनवेदकले िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेा िव�ापनअ�तग�तको परी�ा स�प�न भई 
परी�ाको नितजा आई उ�ीण� भएका उ�मेद ्वारह�ले 
िनयिु� प�समेत पाइसकेको प�र�े�यमा ��ततु �रट 

िनवेदनको कुनै औिच�यता दिेखएन । �यसमािथ क�तो 
परी�ा िलने, कसरी िलने, कुन त�रका अवल�बन गन�, 
कित अङ्कभार रा�ने भ�नेज�ता िवषयह� लोक सेवा 
आयोगले समयसापे� िनधा�रण गन� िवषय भएकोले 
सोही कुरालाई म�यनजर गररे लोक सेवा आयोग 
ऐन, २०६६ को दफा ३८(१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा समेत �यव�था भएको देिखयो ।

११. अतः लोक सेवा आयोगबाट लागू 
ग�रएको संय�ु तथा एक�कृत परी�ा �णालीबमोिजम 
िव�ापन भई िनजामती सेवाको लािग उपय�ु उ�मेद ्वार 
छनौट गन� स�चालन भएका परी�ालगायतका काम 
कारवाहीमा कुनै पिन कानूनी �ूिट भएको नदेिखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िनयमानसुार 
गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

&


