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सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी नहकुल सवु ेदी
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
कायम मुकायम रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी राम साद ब याल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या :

२५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

नेपाल कानून पि काको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप २०७४, काि क, िन.नं.९८३४, पृ ११३७

सव च अदालत बल
ु ेिटनको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

सअ बल
ु ेिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बल
ु ेिटन, २०७४, काि क – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ
तफ नेपाल कानन
ू पि का तथा
यसको तल सव च अदालत बल
ु ।
ु ेिटन मा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा संिवधानसमेत हालस म कािशत
अिधकांश ऐन र िनयमावलीह नेपाली तथा अङ् ज
े ीमा र १९१०
सालको मल
ु क
ु ऐन, याय िवकािसनी एवम् िविभ न ऐितहािसक
द तावेजह िन:शु क पढ्न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।
ठे गाना
www.lawcommission.gov.np
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मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सचू ी
.
स.

िन.नं./इजलास/
िववरण

९८३४
बृहत् पूण

1=

रिज ारबाट
भएको दरपीठ
आदेश बदर गरी
मल
ु ुक ऐन,
अ.बं.१९४
बमोिजम सिु वधा
पाऊँ

९८३५
2=

पूण
उ षे ण /
परमादेश

प / िवप

िवषयको सारसङ् पे

पृ

ु ुक ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा
 मल
दान गदा सो नं. ले िनषेध गरेको सतका
अित र फैसला अि तम हदँ ा िनजले
फैसलाको अव ा गन स भावना भए
नभएको, समाजमा पुनः अपराध गन
स भावना भए नभएको एवम् माणमा
ह त ेप गन स भावना भए नभएको ज ता
अव थालाई सू म पमा हे रनु पदछ । तर
शिशका त ितवारी
त लो अदालतको फैसलालाई स मान गरी
िव
११३७
आफूलाई अदालतसम समपण गरी मु ा
नेपाल सरकार
दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनको रोहमा
यस अदालत वेश गन यि ले
अदालतको आदर गरेको नै मा नु पदछ ।
य तो अव थाको यि लाई मु ाको
अि तम फैसला हने समयस म अ.बं. १९४
नं. बमोिजमको सिु वधा दान गदा नै
वा तिवक अथमा उ कानूनी यव थाको
उ े य पूरा भएको मािनने ।
 िनवेदकले सिु वधा उपभोग गन गरी ा
गरेको व डेड वेयर हाउसको इजाजत
समयमा नवीकरण गराउनपु नमा सोमा
उि लिखत सत पालना नगरी सिु वधा
उपभोग गन पाउने भ ने हदँ ैन । व डेड
रिपन अ वाल
वेयर हाउसको इजाजतबाट िनकासीमूलक
िव
११५९
यापार यवसाय स चालन गदा ला ने
नेपाल सरकार
भ सार महसल
ु , करमा सिु वधा ा हनेमा
इजाजत प वालाले सत पालना नगरी
लामो समयस म य तो सिु वधा िलई
िनकासीमल
ू क यवसाय गन छुट पाउने
भ न कानूनतः िम ने नदेिखने ।
i
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के दार माझी
िव
नेपाल सरकार

कत य यान

९८३७
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पूण

डा. सधु ा शमा
िव
य देव भ

अवहेलना

९८३८
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संयु
उ षे ण /
परमादेश

सरु े बहादरु िव
िव
नेपाल सरकार

ितवादी ारा मतृ कका
 वारदातमा
टाउकामा हार गरी मतृ क भुइँमा ढलेपिछ
पिन पुनः पेटमा हार गरी मतृ कको मृ यु
भएको देिखएको र यसमा िववाद भएको
अव था नदेिखएको हदँ ा टाउकोमा भएको
हारले मतृ क भुइँमा ढलेपिछ पिन पुनः ११६८
िनज मतृ कको पेटमा भएको हारले
ितवादीको मतृ कलाई मानस मको
मनसाय नभएको भनी पुि गनस ने
अव था नभएकाले यसलाई भिवत य भनी
भ न सिकने अव था देिखन नआउने ।
 अवहेलनाको कृितबाट कुनै िनणय बदर
गराउन दान ग रने काननू ी उपचार भ ने
देिखँदैन । अदालतको िनणय वा
आदेशबमोिजम कारवाही भएको छ छै न, र
नभएको भए िकन नभएको हो भ नेस म ११७७
हे रने । कुनै िनकायबाट भए गरेका काम
कारवाही िु टपूण भए सो बदर गराउन वा
चलन गराउनको लािग रीतपूवकको
उपचारको माग अवल बन गरी आउनु पन ।
 िनयुि पाउने अिधकारीले कानूनिवपरीत
काय गरेमा जुन िनकायमा िनयिु ग रएको
हो सो पदअनु पको योगदान िदन नसके मा
कानूनबमोिजमको ि या कुरा गरी िनयुि
िदने अिधकारीले जुनसक
ु ै बखत हटाउन
स ने नै ह छ । यसरी िदइने अवकास
वे छाचारी भने हन स दैन । िनयुि ११८६
पाउने पदािधकारीको िनयुि , िनजले ा
गन हक अिधकार र सोको समा ीसमेत
काननू ारा नै हनपु दछ । काननू ी
ि यािवपरीत न त िनयुि नै हन स छ न
त िनयुि पाउने पदािधकारीको हक
अिधकार नै समा ी हन स ने ।
ii
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संयु
परमादेश
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संयु
परमादेश

९८४१
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संयु
परमादेश /
उ षे ण

अिधव ा
भोजबहादरु के .सी.
िव
नेपाल सरकार

अिधव ा डा.
च का त
वालीसमेत
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

स देश िसंहसमेत
िव
िज ला शासन
कायालय, मोरङ,
िवराटनगरसमेत

 ब दको आ ानलाई िवचार र अिभ यि को
वत ता ज तो मौिलक हकको उपभोगको
पमा िलने ग रएको देिखनक
ु ो साथै आ नो
माग पूरा गराउन एउटा राजनीितक अ का
पमा िलइँदै आएको पिन देिख छ । तर
११९२
ब दको आ ान वेि छक मा हन स छ
कसै िव बल योग गरी जोर जबज ती
तथा ध क को योग ारा ब द गराइनल
ु ाई
व छ राजनीितक सं कार भनेर मा न पिन
नसिकने ।
 नेपालको संिवधानको धारा ८३ मा ितिनधी
सभा र राि य सभाका दईु सदनसिहतको
एक संघीय यव थािपका हनेछ जसलाई
संघीय संसद् भिननेछ भ ने उ लेख गरेको
छ । यस
ावधानअनस
ु ार संघीय
यव थािपकाको पूणताका लािग राि य
सभा हनपु न अिनवायता देिख छ । राि य
सभाको िनवाचन संघीय संसदको
् पूणताको १२०१
लािग अप रहाय रहेको भ ने संिवधानको
धारा ८३ को अ ययनबाट प ट ह छ भने
धारा ८६ मा राि य सभाको गठन
स ब धमा यव था ग रएको पाइ छ ।
राि य सभाको िनवाचन स प न गन राि य
सभा सद य िनवाचनस ब धी ऐन िनमाण
भई लागू हनु अप रहाय हने ।
 नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ ले िनजको
ज म हदँ ा बाबु वा आमा नेपालको नाग रक
रहेको छ भने य तो यि वंशजको
आधारमा नेपालको नाग रक हने यव था
गरेबाट बाबु वा आमा जोसक
ु ै को
नाग रकताको आधारमा नेपाली नाग रकता १२१३
पाउन स ने देिखएको छ । सो ावधानबाहेक
पिन नेपालको संिवधानको धारा १८ ारा
द समानताको हकको आधारमा समेत
नाग रकता दान गन कुरामा पु ष (बाबु) वा
मिहला (आमा) बीचमा िवभेद गन निम ने ।
iii
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संयु
उ षे ण

९८४३
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संयु
परमादेश

९८४४
संयु
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कत य यान,
यान मान
उ ोग

 कानूनले िनणय भएको िमितदेिख गणना हने
गरी यादको यव था गरेपिन सो िनणय
भएको थाहा नपाउने प रि थित भएमा उ
यादको काननू ी यव था नै िन योिजत
ब न पु दछ । य तो अव थामा या त िनणय
िवना (िवना) िसंह
भएको जानकारी स बि धत प लाई
डंगोल
स बि धत िनकायले सोही िदन स नपु दछ १२२०
िव
या त स बि धत प ले सो िनणय स ब धमा
नेपाल सरकार
थाहा जानकारी पाएको िमितबाट मा लागू
हने गरी यादको गणना गनपदछ
। अ यथा
ु
िनणय भएको जानकारी सोही िदन पाउन
नस ने यि
यादको कारण मा
अ यायमा पन जाने ।
पाएका
थायी िश कलाई
 िनयुि
स बि धत िव ालयमा हािजर गराउन
नस नु र थायी िश कको दरब दीमा
थायी िश क िनयिु भइसके पिछ पिन
त बहादरु
अ थायी िश कलाई अवकाश िदन नस नु
रावतसमेत
र य ता अ थायी िश कलाई तलब भ ा १२२७
िव
खुवाउनु िवप ीह को कमजोरी हो ।
नेपाल सरकार
रा यका िनकायले गरेको कमजोरीको कारण
नाग रकले कानूनबमोिजम ा त गन हक
सिु वधाबाट वि चत हनपु न अव थालाई
वाभािवक मा न निम ने ।
 आपरािधक मनसायिबना गरेको काय
अपराध हदँ ैन (Act alone does not
amount to guilt, it must be
accompanied by mens rea) भ ने
फौजदारी
दािय वको
सवमा य
देवे पडु ासैनी
िस ा तसमेत रहेको पाइ छ । मानिसक
िव
िवचलन भएको अथवा मानिसक पमा १२३७
नेपाल सरकार
अ व थ भएको यि ले गरेको आपरािधक
कायमा आपरािधक दािय वबाट उ मिु को
ितर ाको आधार ब दछ । यसको कारण
उसले गरेको काय या त उसले आफूले
ग ररहेको छु भ ने जानकारी रा दैन या त
आफूले गरेको काय गलत हो भ ने जानकारी
iv
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संयु
ब दी य ीकरण

९८४७
14=

संयु
करारबमोिजम
रकम िदलाई पाउँ

अिधव ा अजय
शंकर झासमेत
िव
नेपाल सरकार

कृ णबहादरु गोले
िव
उ च अदालत,
पाटन, हेट डा
इजलाससमेत

यश वी शमशेर
ज.ब.रा.
िव
भाईवस डेभलपस
ा.िल.

रा दैन । यसैकारण वत इ छा (Free
will) र वाय (Autonomy) सोचबाट
िनजले काम गरेको हदँ ैन भ ने मा यता सव
वीकाय िवषय बनेको पाइने ।
ु ो कारणबाट
 कारागारिभ ब दी हनक
वाभािवक पमा उपभोग गन नसिकने वा
निम ने मौिलक वत ता स बि धत के ही
हकह बाहेक अ य सबै कारका हक
अिधकार कै दी ब दीह मा रह छ ।
कारागारिभ पदमा यि को सबै हक
१२४६
अिधकार समा हदँ ैनन् । कै दी, ब दीको हक
अिधकार हनन नहने, यसको स मान,
संर ण र व न हने अव था सिु नि त गनु
रा यको कत य भएकाले तदनक
ु ूल
कारागारको सम यव थापन िमलाइनु
पन ।
 कुनै यि को िव अदालतमा मु ा चलेको
छ र ऊ अदालतबाट जारी यादमा उपि थत
नभई फरार रह छ भने ऊ कानूनको नजरमा
फरार अिभयु हो । य ता अिभयु ले कुनै
अक कसरु गछ भने द ड सजायको ४१ नं.
बमोिजम कै द गािभने होइन िक थप कै द गन
१२६६
नै कानूनको मनसाय हो । अ यथा फरार
अिभयु ले पटक पटक अपराध गदा पिन
यथाथमा एउटा मा कसरु मा सजाय हन गई
पटके अपराधीले उ मिु पाउने र मल
ु ुकमा
द डहीनता मौलाउने ह छ । द डहीनतालाई
रो नु अदालतको कत य हने ।
 अि म भु ानी िलएको रकमको आय शि
ह छ । य तो आयशि (Earning Power)
को भािगदार आफैँमा ह छ भ नु यायको
रोहमा उिचत देिखँदैन । करारको याद
समा भएपिछ सो काया वयन नभएको र १२७७
आफूले िलएको नगदी िफता नगरेको कारण
कानूनी कारवाही अबल बन गनु परेको
अव थामा मनु ािसब रकम भराई िदने
स ब धमा अदालतसँग भएको अिधकार
v

९८४८
15=

संयु
अदालतको
अवहेलना

९८४९
16=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

योग गरी १५ ितशत थप रकम भराउने
गरी सु अदालतबाट भएको फैसला सदर
गन गरेको पनु रावेदन अदालतको फैसला
अ यथा देिखएन करार ऐन, २०५६ को दफा
८४ को उ े य र मनसाय पिन यही हने ।
न दकली
 दोषी प ा लगाएर कारवाही गन कुरा
बुढामगरसमेत
रा यको कत य र दािय विभ का कुरा हन् ।
िव
यस िनि त रा यसँग स म संय रहेको हने
मख
र ती संय को भावकारी प रचालन गन
ु िज ला
अिधकारी
ममा कानूनले िनिद ट गरेको दािय वबाट १२८५
माधव साद ओझा,
रा य पि छन पाउने अव था नहने ।
िज ला शासन
कायालय,
क चनपुरसमेत
 नेपालको संिवधानको धारा २६ ारा
धािमक थल, धािमक गठु ी एवं स पदाको
यव थापन कानूनमाफत गन स ने
अिधकार रा यलाई दान ग रएकोसमेतबाट
काननू बिखलापका कायह ग रएको
ि थितमा य ता कायह रो नु रा यको
कत य हन आउने ।
अिधव ा तुलसी
 पशपु ित े िवकास कोषको थापना र सो
िसंखडा
स ब धमा कानूनी संरचना तयार भएपिछ १२९१
िव
गु योजनाको कायले अ गित िलएको र
नेपाल सरकार
गु योजनाको िनमाण र काया वयनले लामो
समयस म
उपेि त
पशपु ित े को
पुन ारको ढोका खोलेको छ । यूनतम
पमा पिन यसले पशपु ित े को सीमा
िनधारण गरेको छ जसले यस े को
संकुचन, िवख डन र अित मणलाई रो न
स ने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सिु वधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक

vi

नणय नं . ९८३४
सव च अदालत, बहृ द् पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
आदेश िमित : २०७४।०४।३२
०७४-AP-०००२
िवषय: रिज ारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९४ बमोिजम सिु वधा पाऊँ ।
िनवेदक : िज ला रौतहट इनरवारी गा.िव.स. वडा
नं. ७ घर भई हाल िज ला वन कायालय,
बारा िसमराअ तगत इलाका वन कायालय,
रतनपरु ीमा सहायक वन अिधकृत पदमा कायरत
रही हाल कारागार कायालय, िड लीबजारमा
थनु ामा रहेको शिशका त ितवारी
िव
िवप ी : सश
हरी बल सरु ा वेस याप
िपपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार
§ फौजदारी िविधशा को आधारभूत
िस ा तह म ये कुनै पिन अिभयु लाई
उसको अिभयोग मािणत नभएस म
िनद ष मा नु पदछ भ ने िस ा तलाई मल
ू
आधार मानेर हरेक यि लाई वत
राखेर उसको ितर ा गन अवसर दान
ग रनु पदछ भ ने धारणा िवकास भएको
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हो । कुनै पिन फौजदारी अिभयोग लागेको
यि ले थुनामा नरहेर जसरी आ नो
मु ाको ितर ा गन उिचत अवसर ा
गदछ सो थनु ामा रहेर ा गन नस ने
भएकाले फौजदारी अपराधमा मु ा सुनुवाइ
गदा धरौट तथा जमानतको अनुमितलाई
सामा य िनयम (General Rule) र
थुनामा रा ने अव थालाई अपवाद
(Exception) मा नुपदछ भ ने अवधारणा
आधिु नक फौजदारी िविधशा ले मल
ू भतू
मा यताको पमा अंिगकार गरेको पाइने ।
( करण नं. ४)
§ सु तहबाट कै दको सजाय हने ठहरी
फैसला भएको भएपिन यि को
वत तामा नै भाव पन कै द ज तो
ग भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच
भएर अि तम नभई काया वयन गनु हदँ ैन
भ ने याियक मा यता रहेको देिखने ।
( करण नं. ६)
§ अ.बं. १९४ नं. को यव थाअनस
ु ार त लो
तहको अदालतबाट भएको सजायबमोिजम
आफूलाई समपण गरेप ात् मा आफूलाई
िच नबझ
ु ेको कुरामा उजरु ी वा पनु रावेदन
गन पाउन िम ने ह छ । उ यव था
त लो अदालतको फैसला काया वयन
नगरी यथाअव थामा रािखनेस म हो ।
फैसलाअनुसार आफूलाई समपण नगरी वा
अदालतमा उपि थत नै नभई यो सुिवधा
उपल ध नहने ।
( करण नं. ७)
§ अदालतले ऐन कानूनमा उ लेख भएको
कुनै यव थाको या या गदा कुनै एउटा
दफाको सम ावधानलाइ नहेरी के बल
यसिभ को सीिमत वा य, वा यांश वा

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
श दका आधारमा मा या या गन हो भने
यस कानूनको अप या या हन जाने भई
िवधाियक मनसाय परािजत हने ।
§ अ.बं. १९४ को देहाय दफा १ र २
मा उ लेख भएको “पुनरावेदन गन
यादस मलाइ” र “पुनरावेदन दता
भएकोमा िकनारा नभएस मलाइ” भ ने
श दावलीको आधारमा मा के बल
पुनरावेदन प लाइ मा सीिमत गरेको
हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र
५ को अव थाबाहेकका धरौट वा जमानी
िलनु पन कृितका दोहो याइ पाउँ भ ने
िनवेदन, पुनरावलोकनको िन सा ा मु ा
र पुनरावेदनको अनुमितको िनवेदनका
मु ालाइ बाहेक गरेको भनी अथ गन
िम दैन । उ अ.बं.१९४ नं. को सम
वनावटले प त: दोहो याइ पाउँ ज ता
िन सा दान भएमा पुनरावेदनको रोहमा
हे रने कृितको िनवेदनमा धरौट जमानत
िलन निम ने भनी रोक लगाएको देिखँदैन
। अ.बं.१९४ नं. को यव था मु ाको
ि यामा के क तो अव थामा धरौट
जमानी िलने भ ने जमानी (bail) सँग
स बि धत दफा देिखएकोले जमानीको
िस ा त र अ.बं.१९४ को भावनािवपरीत
पुनरावेदनमा मा धरौट वा जमानी
वीकार गन भ न िम ने नहने ।
( करण नं. १२)
§ िवधाियकाले कानूनी
यव थाबाट
मु ाको प लाई कुनै काननू ी सिु वधा
दान ग ररहेको अव थामा अदालतले
य तो सुिवधालाई वा य र वा यांशको
अप या या गरी सीिमत गन िम ने हदँ ैन ।
यो कानून या याको सामा य िनयम पिन
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भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई
आधार मानी कानूनी यव थाको या या
गनु मनािसब हदँ ैन ।
( करण नं. १३)
§ दोहो याइ पाउने िनवेदनमा मु ाका
प ह लाई सहज पको पुनरावेदक य
अिधकार (Substantive Right of
Appeal) नभई एक िकिसमको सुिवधा
(Privilege) िदएको ह छ । यस अथमा
दोहो याई पाउँ भ ने िवषयमा पनु रावेदक य
अिधकार ज तो मु ाका प ह को िनहीत
अिधकार (Vested Right) र कानूनी
अिधकार (Statutory Right) व पको
हदँ ैन । तर य तो िनवेदन पिन मु ाकै
पमा अदालतमा दायर ग रने र य ता
िनवेदन पिन याियक मन योग गरी
याियक मू य र मा यताबमोिजम िन पण
हनुपन भ ने कुरामा पिन िववाद हन
नस ने ।
( करण नं. १४)
§ मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुिवधा
दान गदा सो नं. ले िनषेध गरेको सतका
अित र फैसला अि तम हदँ ा िनजले
फैसलाको अव ा गन स भावना भए
नभएको, समाजमा पुनः अपराध गन
स भावना भए नभएको एवम् माणमा
ह त ेप गन स भावना भए नभएको
ज ता अव थालाई सू म पमा हे रनु
पदछ । तर त लो अदालतको फैसलालाई
स मान गरी आफूलाई अदालतसम
समपण गरी मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने
िनवेदनको रोहमा यस अदालत वेश गन
यि ले अदालतको आदर गरेको नै मा नु
पदछ । य तो अव थाको यि लाई

मु ाको अि तम फैसला हने समयस म
अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको सिु वधा दान
गदा नै वा तिवक अथमा उ काननू ी
यव थाको उ े य पूरा भएको मािनने ।
( करण नं. १८)
§ उपचारको बाटोमा िहँडेको यि लाई
उपचारको ि याले पूणता नपाउँदै
उपचार िवहीन बनाउनु उपयु
हदँ ैन । मु ाको कारणबाट सबै मु ामा परेका
िनवेदनलाई पिन मु ाकै पमा िलनपु न
ह छ । अ.बं. १९४ नं. को पनु रावेदन भ ने
ािविधक श दावलीको आधारमा यायको
उपचारको माग ब द गन एवम् यायबाट
वि चत गन निम ने ।
( करण नं. २३)
§ यि वादी फौजदारी मु ामा सु
अदालतको फैसलाले ठहराएको ज रवाना
बुझाएको वा सोबापतमा जेथा जमानत
राखेको िन सा अिनवाय पमा पेस गरेको
अव थामा मा पुनरावेदन वा सोसरहको
उजुरी ला न स ने भएकोले फैसलाले
ज रवाना लागेको यि का स ब धमा पिन
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा आकिषत हने ।
( करण नं. २३)
§ अ.बं. ११८ नं. मा के क ता मु ामा
पुप लाई थनु ामा ब नु पन र क तोमा
नपन भ ने कुरा उ लेख ग रए पिन अ.बं.
१९४ नं. को सुिवधा दान गन स ब धमा
सो ११८ नं. ले गरेको वग करणलाई मा
आधार निलई सोही १९४ नं. को देहाय
४ र ५ लाई समेत आधार िलइने हदँ ा
सो स ब धमा पिन कुनै ि िवधा भएको
पाइँदैन । तर अ.बं. १९४ नं. देहाय १ र
२ मा यु पुप लाई थुनामा नबसेको

भएमा भ ने श दावलीलाई गिणतीय सु
मानी अ.बं. १९४ नं. सुिवधा दान नगन
आधारको पमा हण गन िववेकस मत्
एवम् मनािसब नहने ।
§ पुप लाई थुनामा नबसेको भएमा भ ने
एक मा आधारलाई िनरपे पमा लागू
गन हो भने पुप को लािग थुनामा बसेको
यि लाई सु तहको फैसलाले सफाई
िदएको तर उ च अदालतले सो फैसला
उ टी गरी यून मा ामा कै द सजाय गरेको
फैसलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
गनु पदा धरौट वा जमानतको सुिवधा
ा नगरी थुनामा रहेरै पुनरावेदन गनुपन
अव था आउन स ने ।
( करण नं. २४)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ह रहर
दाहाल, िव ान् अिधव ाह के दार साद
दाहाल, िमलन राई, ह र फुयाल
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा काश
कोइराला
अदालतको सहयोगी (एिमकस यूरी) को पमा
उपि थत हनु भएका िव ान् अिधव ाह
यदनु ाथ खनाल र िवजय िम
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०७३, अंक ६, िन.नं.९६०९
§ ने.का.प. २०६९, अंक १०, िन.नं.८८९४
§ ने.का.प. २०५६, अंक १०, िन.नं.६७९१
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९४ नं.
§ याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)
§ सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम २५(११)
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फै सला
स. . या. गोपाल पराजुली : यस
अदालतको संयु इजलासले उठाएको कानूनी
मा यस अदालतका फरक फरक इजलासबाट
फरक फरक िस ा त ितपादन भएकोले ितपािदत
िस ा तको एक पताका लािग पूण इजलासको िमित
२०७४।४।१२ को आदेशानस
ु ार सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(२) बमोिजम यस
इजलाससम पेस भएको ततु िवषयको संि
त य र ठहर यस कार रहेको छःिवप ीसँगको उ मु ामा सु किपलव तु
िज ला अदालतले मलाई हराई आरोिपत कसरु मा
६ मिहना कै द र .१,१२,१९२।- ज रवाना हने
गरी सजाय गन फै सला गरेकोमा सो फै सलामा िच
नबझ
ु ी पनु रावेदन अदालत, बटु वलमा पनु रावेदन गरेको
िथएँ । उ च अदालत, तु सीपरु , बटु वल इजलासले समेत
उ फै सलालाई सदर गन गरी िमित २०७३।९।२९ मा
फै सला भएकोमा लागेको कै द ६ मिहनाको लािग िदनको
.२५।- का दरले हने .४५००।- र सिु वधा दान
गरेबापत थप ला ने द तरु समेत मैले सु मा बझ
ु ाएको
धरौटी .६५०००।- बाट िलई र ज रवानाको हकमा
मैले पनु रावेदन गदा राखेको रकमलाई नै यथावत्
कायम राखी कानूनबमोिजम मु ा दोहो याई पाउने
िनवेदन दता गनको लािग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४
बमोिजम सिु वधा िदलाई पाउन िनवेदन गरेको िथएँ ।
उ िनवेदनमा मैले स मािनत अदालतबाट
पिछ लो समयमा मु ा दोहो याउने िनवेदनको
स दभमा पिहला थनु ामा गई िनवेदन परेपिछ मा िवचार
हन स ने भ ने ०७३-RE-०१९५ को िडलबहादरु
मो ानको मु ामा भएको आदेशबाट थनु ामा रहेर मा
सिु वधाको िनवेदन िदन िम ने भ ने ग रएको भएपिन
यसै अदालतबाट िन.नं. ०६९-AP-०१५१ र ०१५२
मा पूण इजलासबाट िनवेदक खमु बहादरु खड् काको
दोहो याई पाउँको िनवेदनमा १९४ नं. को सिु वधा िदने

ग रएको कुरा िस ा ततः वीकार ग रएको कुरालाई
उ लेख गरी स मािनत अदालतले मु ा िलएर आउने
मािनसलाई कारागार पठाउने काम गन नभई मु ा दता
गन हो । कायिविधको कारणले मािनसले याय ा
गन सारभूत अिधकारमा ि यागत कुरा बाधक हनपु न
होइन । कारागार ब नै नपन आधार मु ामा छन् भने
एकिदन पिन कारागारमा रा नपु न कुनै पिन आधार
तकसङ् गत हन स दैन भनी पूण इजलासले दोहो याइ
पाउँ िनवेदनको स ब धमा य गरेको िनणयधारका
आधारमा सिु वधा िदलाई तारेखमा रही मु ाको पपु
गन पाउन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ बमोिजम सिु वधा
िदलाई तारेखमा रही मु ाको पपु गन पाउँ भनी
िनवेदनसाथ स मािनत अदालतमा िमित २०७४।४।२
मा उपि थत भएको िथएँ ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. मा पनु रावेदन
सु ने अड् डाले धरौट वा जमानीमा छाड् न स नेछ
भ ने उ लेख भई पनु रावेदन दता गन र पनु रावेदन
दता भएकोमा िकनारा हने अविधस मलाई य तो
सिु वधा दान गन स ने यव था रहेको देिख छ ।
य तै मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको २३ नं. मा समेत
पनु रावेदन गन योजनाथ अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा
ा हन स ने कुरालाई इंिगत गरेको छ । िनवेदकले
सु किपलव तु िज ला अदालतबाट ६ मिहना
कै द र .१,१२,१९२।– ज रवाना हने गरी भएको
फै सलाउपर पनु रावेदन गदा उ च अदालत, तल
ु सीपरु
बटु वल इजलासबाट िमित २०७३।८।२९ मा फै सला
हँदा ितवादीलाई ६ मिहना कै द र .१,१२,१९२
ज रवाना हने ठहरी भएको फै सलाउपर मु ा दोहो याई
हे रपाउँ िनवेदन दता गन अ.बं. १९३ (क) र १९४
नं. बमोिजमको सिु वधा दान गरी मु ा दोहो याई पाउँ
िनवेदन दता गराई मा न आएको अव था छ । यस
अथमा अ.बं. १९४ नं. तथा द ड सजायको २३ नं.
यु पनु रावेदन नभई मु ा दोहो याई पाउँ भ ने ततु
िनवेदनमा िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
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िनयम ८०(क) मा उि लिखत ावधानिवपरीत हने गरी
िनवेदकको अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको सिु वधा ा
गन स ने अव था रहेन । यसका अित र िनवेदक
माधवराज िघिमरे िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
भएको रट िनवेदनमा अ.बं. १९४ नं. मा बमोिजमको
सिु वधा पाउँ भ ने िवषयमा यस अदालतको बहृ द् पूण
इजलासले िमित २०७२।१०।१५ मा आदेश गद
अ.बं. १९४ नं. को कानूनी यव था फौजदारी मु ामा
कसरु दार ठहरी कै दको सजाय पाउने यि लाई
सो फै सलाउपर पनु रावेदन गन अड् डाले धरौट वा
जमानीमा छाड् न स ने अव था हो । ...पनु रावेदनको
रोहमास म अ.बं. १९४ नं को यव था आकिषत
हने देिखएको...जनु योजनको लािग अ.बं. १९४ नं.
बनेको छ, सोही योजनको लािग उ कानूनी यव था
आकिषत गनपन
ु देिखँदा उ कानूनी यव थाको
अनिु चत िव तार गरी अ य े मा लागू गन सिकने
देिखँदैन । उ कानूनी यव था के बल मु ामा
पनु रावेदन वा सोसरहका िनवेदन गदा आकिषत हने
भ नेसमेत या या भई पनु रावेदन गन सोसरहको
िनवेदनको रोहबाट अ.बं. १९४ नं. बमोिजम धरौट
वा जमानतको सिु वधा ा गरेको िन सा पेस गरेको
अव थामा मा दता गनु भनी रिज ारका नाममा
िनदशनसमेत भएको छ ।
साथै िनवेदक ितवादी िडलबहादरु मो ान
िवप ी वादी नेपाल सरकार भएको बेरीतको आदेश
बदर ग रपाउँ िवषयको लागु औषध गाँजा मु ामा हाल
िनवेदकको मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनले
पनु रावेदनको प हण ग रसके को अव था नहँदा
िनजले अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा ा गन स ने
अव था नदेिखएकाले सो सिु वधा दान नहने भनी
सहरिज ारबाट भएको आदेश मनािसब नै देिखन
आयो भ नेसमेत यहोराको आदेश यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०७३।११।९ मा भएको
अव था छ । अतः ततु दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदन

पनु रावेदन नभएको र मु ा दोहो याई हेन आदेश
भएपिछ मा य तो िनवेदन पनु रावेदन सरह दता हने
हँदा हाल यो पनु रावेदनसरहको िनवेदनसमेत नहँदा
ततु मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनसाथ
अ.बं. १९४ नै बमोिजमको सिु वधा पाउँ भनी दता
गन याएको ततु िनवेदन मागबमोिजम सिु वधा
दान गन िमलेन । िनवेदन दताबापतमा िनयमानस
ु ार
कारागारमा थनु ामा रा न पठाई दोहो याई पाउँ
दायरीमा दता गरी कानूनबमोिजम गनु भनी मलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. बमोिजम तारेखमा रही मु ा
दता गन अ वीकार गरी मलाई फै सला काया वयन गन
भनी थनु ामा पठाउने गरी स मािनत अदालतका सह
रिज ारबाट भएको आदेशमा संवैधािनक, कानूनी िु ट
रही चली आएको याियक अ याससमेतको िवपरीत
रहेकोले उ आदेश बदर गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४
बमोिजम तारेखमा रही मु ाको पपु गन पाऊँ ।
िन.नं. ०६९-AP-०१५१ र ०१५२ मा
पूण इजलासबाट िनवेदक खमु बहादरु खड् काको
िनवेदनलगायत य ता दोहो याइ पाउँको िनवेदन
दता गन सिु वधा दान हँदा पटकपटक स मािनत
अदालतले बोली आएको र अ.बं. १९४ को तारेखमा
रही मु ामा स रक हन पाउने यो कायिविधसरह नै
अदालती अ यासमा योग हने भएपिन यसिभ
नाग रकले याय ा गन बाटोमा कतैबाट पिन अवरोध
नहोस् भ ने आशय रहेको छ । यो अ यास र कानूनी
यव थालाई अ यथा हने गरी स मािनत अदालतका
सहरिज ार यूले दोहो याइ पाउँ िनवेदन दता गन
कारागारमा नै जानपु न भनी तारेखमा रा न अ वीकार
गरेको आदेश संवैधािनक, कानूनी यव था एवं याियक
अ याससमेतको िवपरीत रहेकोले बदरयो य छ ।
िडलबहादरु मो ानको मु ामा िनज कै द
लागेपिछ प ाउ परी कारागारमा गइसके पिछ अ.बं.
१९४ को सिु वधा माग ग रएको त य देिख छ । तर
म िनवेदक आफू जािगरमा नै रहेको र जािगरमा नै
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फै सलाको जानकारी गराएपिछ स मािनत अदालतमा
तारेखमा रही मु ाको पपु गन पाउँ भनी मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १९४ को सिु वधासिहत अदालतमा आफूलाई
समपण गरी फै सलाको स मान गद फै सलामा िच
नबझ
ु ेको कुरामा इ साफ पाउन दोहो याइ पाउन
िनवेदन गन उपि थत भएकोमा स मािनत अदालतले
मेरो िनवेदन याय शासन ऐन, २०७३ को दफा
१२(१)(क)(ख) को प रिधमा पन भएमा र मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १९४ बमोिजमको मैले धरौट वा जमानत िदएको
अव थामा तारेखमा रहने सिु वधा पाउनको लािग रोक
लगाउन निम ने र अ.बं. १९४ को सिु वधा पनु रावेदन
दता गदा मा ला ने स दभसमेत स.अ. िनयमावली,
२०४९ को िनयम २५(११) को िवपरीत छ । उ
िनयममा प पमा िनवेदन पिन धरौटी वा जमानत
िदएको िन सा पेस भएमा दता हने कानूनी यव था
छ । स-शरीर फै सलामा िु ट देखाई िनवेदन िलएर
आउने यि को हकमा स मािनत अदालत सह
रिज ार यूले स.अ. िनयमावली २०४९ को िनयम
२५(११) लागू गनपनमा
मातहत अड् डाले योग
ु
गन िज ला अदालत िनयमावलीको िनयम ८०(क)
देखाई मलाई कारागार पठाउन िम ने होइन । फे री
उ िज ला अदालत िनयमावली २०५२ को िनयम
८०(क) मा पनु रावेदन तहको अदालतले अ यथा
आदेश िदएमा काया वयन हन नस ने सोही िनयममा
यव था रहेको छ ।
माधवराज िघिमरेको मु ामा य भएको
फै सलाको स दभ िनवेदकको हकमा लागू हने
होइन । िकनक उ मु ामा पिन कै दमा गई यो सिु वधा
माग भएको पाइ छ । मैले आफूलाई कानूनबमोिजम
अदालतसम समपण गरेपिछ कारागारमा नै गएपिछ
मा समपण भएको मा ने भ ने या या हन स ने
होइन । कानूनी िु ट र िस ा तको योगमा िु ट भएको
कुरा ज ता के ही सीिमत आधारह मा दोहो याइ
पाउँको िनवेदन िदन सिकने र य ता िनवेदन दता

हन स ने यव था याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा १२(१)(क)(ख) एवं स.अ. िनयमावली, २०४९
को िनयम २५(११) कानूनी मा यता दान गरेकोमा
िनवेदकले कानूनी िु ट देखाई िनवेदन गरेकोमा सो
कुराको स दभ हेनको लािगसमेत सनु वु ाइको अवसर
िदनपु नमा िनवेदन साथ अ.बं. १९४ बमोिजम सिु वधा
पाउन धरौटी बझ
ु ाएको िन सासमेत साथ रा दासमेत
तारेखमा नराखी फै सला काया वयन गरेको काय
अ यायपूण रहेकोले सहरिज ार यूबाट भएको आदेश
बदरयो य छ ।
अतः सह रिज ार यबू ाट िमित २०७४।४।२
मा मलाई लागेको कै दबापत कानूनबमोिजम धरौटी िदई
दोहो याइ पाउँ िनवेदन दता गरी तारेखमा रही मु ाको
पपु गनको लािग िदएको िनवेदनलाई अ वीकार
गरी कारागारमा पठाउने गरेको आदेश बदर गरी
मागबमोिजम तारेखमा राखी मु ाको पपु गनको
लािग थनु ामु हने आदेश जो गनपन
ु गरी िनवेदकलाई
तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भनी स मािनत
अदालतका रिज ार यूका नाममा उपयु आदेश
जारी गरी तारेखमा रही मु ाको पपु गन पाउने भ ने
िनवेदक शिशका त ितवारीको िनवेदन दाबी ।
यसमा सव च अदालत पूण इजलासबाट
०६९-AP-०१५१ र ०१५२ मा पनु रावलोकनमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा दान ग रपाउँ
भ ने िनवेदनमा दोहो याई पाउँमा अ.बं. १९४ नं. को
सिु वधा पाउने कुरालाई पूण इजलासको आदेशमा
सङ् गवस उ लेख भएको देिखयो । तर यसै
अदालतको संयु इजलासबाट ०७३-RE-०१९५
मा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनले पनु रावेदनको
प हण ग रसके को अव था नहँदा अ.बं. १९४ नं.
को सिु वधा ा गन स ने अव था नभएको भ ने
या या गरेको देिखँदा य तो अव थामा उपयु
पूण इजलासको या याको स दभमा दोहो याई
पाउँ िनवेदन दताको अव थामा अ.बं. १९४ नं. को
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सिु वधा पाउने वा नपाउने भ ने िवषय पूण इजलासबाट
िन पण हनपु न देिखएको हँदा ततु िनवेदनलाई पूण
इजलासमा पेस गनू । साथै नेपाल बार एसोिसएसन तथा
सव च अदालत बारबाट व र अिधव ा / अिधव ा
गरी दईु दईु जना एिमकस यरु ी (Amicus Curiae)
िझकाउनु भ ने यस अदालतको िमित २०७४।४।५ को
आदेश ।
यसमा यस अदालतको संयु इजलासले
उठाएको कानूनी मा यस अदालतका फरक फरक
इजलासबाट फरक फरक िनणय भई फरक फरक
िस ा त ितपादन भएको प र े यमा ितपािदत
िस ा तको एक पताको लािग सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम (२)
बमोिजम ततु िनवेदन बहृ द् पूण इजलाससम
पेस गनू । िनवेदकसमेतबाट बहसनोट माग गरी
ततु िनवेदन िमित २०७४।४।१७ को पेसी तोक
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७४।४।१२ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा िनवेदनसिहतको िमिसल
कागजात अ ययन ग रयो ।
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी ह रहर दाहाल, िव ान् अिधव ाह ी
के दार साद दाहाल, ी िमलन राई, ी ह र फुयालले
अदालती ब दोब तको ११८ नं. को यव था पपु को
स दभमा लागू हने र अ.बं. १९४ नं. को यव था दोषी
ठहरको अव थामा मु ाको अि तम नहँदै वा कानूनी
आधारमा धरौटी तारेखमा रा ने भ ने दवु ै कानूनी
यव था जमानत (Bail) सँग स बि धत रहेकोमा
य तो मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १९४ नं. को धरौट जमानतको
यव था पनु रावेदन गन मु ाको हकमा मा आकिषत हने
भनी या या गनु जमानत (Bail) को िस ा तिवपरीत
ह छ । दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदनमा समेत िन सा
भएकोमा पनु रावेदन सरह हने हँदा दोहो याई पाउँ भ ने

िनवेदन पिन पनु रावेदन सरहको मु ा हो । ीराम प त
िव. याकार क पनीको आयकर मु ा (िन.नं. ६७९१)
को पाँच सद यीय बहृ द् पूण इजलासले पनु रावेदनको
अनमु ितको िनवेदनलाई पिन मु ाको पमा वीकार
ग रएको छ । साथै मोदक पराजल
ु ीको हकमा
अिभम यु लािमछाने िव. उदयपरु िज ला अदालत
गाईघाटसमेत भएको ब दी य ीकरण मु ामा (िन.
नं. ८८९४) मु ा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदन परेकै
आधारले फै सला काया वयन नरोिकने तर पनु रावेदन
तहको अदालतले अ यथा आदेश िदएमा फै सला
काया वयन रोिकने अव था हँदा सव च अदालतले
त लो तहको अदालतबाट लागेको कै दबापतमा अ.बं.
१९४ नं. बमोिजम जेथा जमानत वीकार गरी िनवेदन
दता गनु भनेको उ कै दको लगतको काया वयन
त काललाइ थगन भएको भ ने िलनपु न र अदालतमा
कागज गरेर समपण गरी सजाय भएको फै सलाउपर
कानूनबमोिजम उपचार मा ने कायमा संल न रहेको
यि लाई पिहले नै कै द भु ान गराउनु याियक मू य
र मा यताअनु प हनेसमेत नदेिखने भनी िस ा त
ितपादन भएको छ । सव च अदालत िनयमावली
२०४९ को िनयम २५(११) मा पनु रावेदक वा
िनवेदकले अदालतको फै सलाबमोिजम सजायको
आदेश पाएको वा फै सलाअनस
ु ार सजाय भोगेको
वा भोगी रहेको वा सोबापत कानूनबमोिजम धरौटी
र जमानत िदएको िन सा पेस गनपन
ु र पनु रावेदक
वा िनवेदकले धरौट वा जमानत िदएको िन सा पेस
गरेमा पनु रावेदन वा िनवेदन दता हन स ने देिख छ ।
िज ला अदालत िनयमावली २०५२ को िनयम ८०क
को यव था सव च अदालत िनयमावली २०४९
को िनयम २५(११) र यसै अदालतबाट ितपािदत
िन.नं. ६७९१ र ८८९४ समेतका स दभमा हेरी उदार
या या गनपन
ु ह छ । मु ाको ि यामा रहेकालाई
अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको कानूनी यव थाबमोिजम
सिु वधा िदनपु नमा निदई िन.नं. ९६०९ र ०७३-
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
RE-०१९५ िडलबहादरु मो ानको मु ामा भएको
आदेशसमेतका आधारमा भएको सहरिज ारको
आदेश कानूनी पमा िु टपूण रहेको तथा ितपािदत
िस ा त एकापसमा बािझएकोमा सोसमेतलाइ याल
नगरी आदेश भएको अथात् पिहले थुन र त प ात् सनु
भने मतु ािबक भएको आदेश अ यायपूण र यायमा
पहँचिवपरीतको हदा बदर गरी िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी हनपु छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
यस अदालतको आदेशानस
ु ार अदालतको
सहयोगी (एिमकस यूरी) को पमा उपि थत हनु
भएका िव ान् अिधव ाह ी यदनु ाथ खनाल र
ी िवजय िम ले यस अदालतबाट िन.नं. ९६०९ र
०७३-RE-०१९५ को िडलबहादरु मो ानको मु ामा
भएको आदेश आउनु पूव दोहो याइ पाउने िनवेदन,
पनु रावलोकनको िनवेदनसमेतमा अ.बं.१९४ नं.
बमोिजम धरौट, जमानत वीकार गरी तारेखमा रा ने
ग रएको, दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदनमा िन सा दान
भएमा पनु रावेदनसरह नै हने र अदालतमा समपण गरी
आफूउपर सजाय भएको फै सलाउपर कानूनबमोिजम
उपचार मा ने कायमा संल न रहेको यि लाइ पिहले
नै कै द भु ान गराउनु याियक मू य र मा यताअनु प
हनेसमेत नदेिखने भनी यसै अदालतबाट िन.नं. ८८९४
को ब दी य ीकरण मु ामा िस ा त कायम भएको र
िन.नं.६७९१ को ७ सद यीय पूण इजलासले राज
यायािधकरण ऐनको दफा ८ बमोिजमको अनमु ितको
िनवेदनलाइ मु ाकै कारणबाट सिृ जत हने य ता
िनवेदनको िन पण वा टुंगो अनमु ित िदने वा निदने
भ ने िवषय याियक ि याअनु प यायाधीशकै
इजलासबाट ग रने भ नेमा िववाद नभएको र त लो
अदालत वा िनकायमा परेको मु ाकै िसलिसलामा
य ता िनवेदनह कानूनबमोिजम पन आउने हनाले
य ता िनवेदनले मु ाको प िलइ नसके को भ ने
अथ गन निम ने भनी िस ा त ितपादन भइरहेको
र कितपय मु ामा पनु रावेदन ला नेमा तोिकएको

हदमनु ीको भएमा दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदन िदनपु न
गरी पिछका याय शासन ऐनमा संशोधन भएको
समेत अव था हो । यसैले दोहो याइ पाउँ भ ने
िनवेदन मु ाकै पमा रहेको र िन सा दान भएमा
पनु रावेदनसरह नै मा नु पन अव था रहेको अव थामा
अ.बं.१९४ नं. को सिु वधा पनु रावेदन ला ने मु ामा मा
ला ने हो भनी दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदनमा सिु वधा
िदन इ कार गरेको सहरिज ारको आदेश अ.बं.१९४
को भावना र ितपािदत निजरसमेतको िवपरीत हँदा
उ आदेश बदर गरी िनवेदकलाइ अ.बं.१९४ बमोिजम
सिु वधा दान गन मनािसब भएको भनी बहस गनभयो
ु ।
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी काश कोइरालाले मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१९४ को देहाय २ ले पनु रावेदनको हकमा
पनु रावेदन गन यादस मलाइ मा अड् डाले धरौट
वा जमानीमा छाड् न स नेछ भ ने प ट कानूनी
यव था गरी दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदनमा धरौटी
वा जमानी िलने भ नेतफ कुनै कानूनी यव था गरेको
छै न । कानून प भएकोमा यसमा या या ज री
हँदैन । य तोमा कानूनको शाि दक या या नै गनपन
ु
हँदा यसैअनु पको यस अदालतको िन.नं. ९६०९
ितपािदत िस ा त र ०७३-RE-०१९५ नं. मा
िडलबहादरु मो ानको मु ामा भएको आदेशमा थप
या याको ज री नभएकोले सहरिज ारको आदेश
मनािसब छ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
दवु ै प का िव ान् कानून यवसायीह
एवम् अदालतको सहयोगी (एिमकस यूरी) को पमा
उपि थत हनभु एका िव ान् कानून यवसायीह को
बहससमेत सनु ी िनवेदकलाई अ.बं.१९४ नं.
बमोिजमको सिु वधा दान नगन यस अदालतका
सहरिज ारको िमित २०७४।४।२ को आदेश िमलेको
छ वा छै न भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
यस स ब धमा ततु मु ाको िमिसल
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संल न कागजात अवलोकन गदा िनवेदकले पनु रावेदन
अदालत, बटु वलको फै सलाउपर मु ा दोहो याई
हे रपाउँ भ ने िनवेदनसाथ अ.बं. १९४ को सिु वधासमेत
माग गरी यस अदालतमा िनवेदन दायर गरेकोमा
दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदन ‘पनु रावेदन’ नभएको
र मु ा दोहो याइ हेन आदेश भएपिछ मा य तो
िनवेदन ‘पनु रावेदन सरह’ हने हँदा हाल ‘पनु रावेदन
सरहको िनवेदन’ समेत नहँदा ततु मु ा दोहो याइ
हे रपाउँ भ ने िनवेदनसाथ अ.बं.१९४ नं.बमोिजमको
सिु वधा पाउँ भनी दता गन याएको ततु िनवेदन
मागबमोिजमको सिु वधा दान गन िमलेन भनी यस
अदालतको सहरिज ारबाट िमित २०७४।४।२ मा
आदेश भएकोमा सहरिज ार यूबाट अ.बं.१९४ को
सिु वधा िदन अ वीकार गरी कारागारमा पठाउने गरेको
उ आदेश बदर गरी तारेखमा राखी मु ाको पपु गन
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भनी िनवेदक शिशका त
ितवारीले इजलाससम िनवेदन िदएको देिखयो ।
िनवेदकले िलएको दाबी स ब धमा यस
अदालतको संयु इजलासले उठाएको कानूनी मा
यस अदालतका फरकफरक इजलासबाट फरकफरक
िनणय भइ फरकफरक िस ा त ितपादन भएको
प र े यमा ितपािदत िस ा तको एक पताको लािग
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३
को उपिनयम (२) बमोिजम बहृ द् पूण इजलास पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७४।४।१२ को
आदेशबमोिजम ततु िवषय यस बहृ द् पूण इजलासमा
िनणयाथ पेस हन आएको देिखयो ।
यी िनवेदकलाई अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा
दान गन इ कार गरी यस अदालतका सहरिज ारले
िमित २०७४।४।२ मा आदेश गदा आधार िलएको
५ सद यीय पूण इजलासको िनवेदक माधवराज
िघिमरे िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत भएको
उ ेषण / परमादेश (िन.नं ९६०९) को मु ा एवम्
सोहीअनु पको िनवेदक िडलबहादरु मो ान िव

नेपाल सरकार (०७३-RE-०१९५) समेतको मु ामा
ितपादन भएको िस ा त समान तरको ५ सद यीय
पूण इजलासको िन.नं. ६७९१ को मु ामा ितपािदत
िस ा तका साथै सोहीअनु पको िन.नं. ८८९४
समेतका बीच ितपािदत िस ा तमा एक पता छै न
भ ने िनवेदन दाबी रही िनवेदकतफबाट उपि थत
कानून यवसायीह को बहस िजिकरसमेत रहेको
देिखँदा उ ितपािदत िस ा तमा एक पता छ
वा छै न? आदेशको एक पता नभएको अव थामा
ितपािदत िस ा तको एक पता, यायोिचतता र
व थ याियक चलनका लािग अ य उपयु आदेश
हनपु न हो, होइन? वा कुन ितपािदत िस ा त कायम
हने हो? भ ने स ब धमा ततु िववादमा िन पण
हनपु न मु य िवषयव तु रहेको देिखन आएको छ ।
उपयु
मा िवचार गनपु ूव सव थम अ.बं.
१९४ नं. मा उ लेख भएको यव था के क तो हो,
उ नं. मा यवि थत ावधान के क तो मु ा एवम्
अव थाका यि का हकमा आकिषत ह छ भ ने
स ब धमा िववेचना हन सा दिभक देिखएको छ ।
२. यस सङ् गमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४
नं. को यव थाको उ लेख हन ासंिगक ह छ ।
उ यव था देहायबमोिजम रहेको छ १९४ नं. ।।
।। फैसला गन अड् डाले फौजदारी मु ामा फैसला
हदा कै दको सजाय पाउने कसरु दार ठह रएकोलाइ
सो फैसलाउपर पुनरावेदन गन बढीमा ३ वषस म
कै दको सजाय भएकोमा र पुप लाइ थुनामा ब नु
नपन मु ा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गन
यादस मलाई सो अड् डाले धरौट वा जमानीमा
छाड् न स नेछ...............................................१
पुनरावेदन सु ने अड् डाले भए पनु रावेदन गन
यादस मलाई र पुनरावेदन दता भएकोमा िकनारा
नभएस मलाई बढीमा १० वषस म कै दको सजाय
भएकोमा र पुप लाई थुनामा ब नु नपन मु ा
भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड् न
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स नेछ .......................................................२
दफा १ र २ बमोिजम धरौट वा जमानीमा रा दा
सु अड् डामा पपु को लािग धरौट वा जमानीमा
रहेकोमा अड् डाको तजबीजले सो धरौट वा
जमानीको बढीमा प चीस ितशतस म थप धरौट
वा जमानी िलनु पछ । अ य अव थामा यसै महलको
११८ न बरको दफा १० मा लेिखएका कुराह को
िवचार गरी धरौट वा जमानीको अङ् क तोक
सोबमोिजमको धरौट वा जमानी िलनु पछ ..........३
तर, पनु रावेदन परेपिछ पनु रावेदन सु ने अड् डाले
यायको रोहबाट पनु रावेदकलाई थनु ामा राखी
पुनरावेदन सु नु पन देखेमा सोबमोिजम गन कुनै
बाधा हने छै न ।
मािथ दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन धरौट वा जमानीमा रा दा वा रा न इ कार
गदा सो कुराको आधार खुलाई पचा खडा गनुपछ
र देहायको अव थामा धरौट वा जमानीमा छाड् न
इ कार गन स नेछ ........................................४
धरौट वा जमानीमा छाड् दा सजाय पाएको यि
भागी जाने स भावना भएकोमा ........................१
िनजले सबुत माणमा ह त ेप गन स भावना
भएकोमा .....................................................१
िनजले अ अपराध गन स भावना भएकोमा ......१
देहायको मु ामा एक वषभ दा बढी कै दको सजाय
पाएकोमा फैसला गन अड् डाले र ३ वषभ दा बढी
कै दको सजाय पाएकोमा पुनरावेदन सु ने अड् डाले
धरौटी वा जमानीमा छाड् न इ कार गन स ने ......५
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अ तगतको
मु ा, कालो बजार, नाफा खोरी, ज माखोरी वा
िमसावटस ब धी मु ा,
िनकासी पैठारीस ब धी मु ा,
आव यक सेवा, आव यक पदाथ वा आव यक
व तुस ब धी मु ा,
मु ा, नोट, िवदेशी िविनमय र नाप तौलस ब धी

मु ा,
ाचीन मारक, पुराताि वक मह वको मूित, िच ,
पु तक वा अ य कलाकृितस ब धी मु ा,
लागु औषधस ब धी मु ा,
सरकारी िबगोस ब धी मु ा,
सरकारी कागजात, अदालतको फैसला वा आदेश,
राहदानी, बीमा, चेक, ा ट िकत गरेको वा चोरी
गरेको मु ा,
नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको ५१ ितशत
वािम व भएको सं थानको वा बकको धनमाल
चोरी गरेको, तहबील मसौट गरेको वा स पि
िहनािमना गरेको वा नेपाल सरकार, य तो सं थान
वा बकबाट ठगेको मु ा ।
यस न बरबमोिजम अड् डाले धरौट वा जमानत
िलँदा फैसलाबमोिजम ला ने ठहरेको सरकारी वा
सावजिनक सं थाको िबगोबापत समेत आव यकता
र उपयु ताको िवचार गरी धरौट वा जमानत मा न
स नेछ .............................................६”
३. यसरी अदालती ब दोब तको १९४ नं.
मा फै सला गन अड् डाले फौजदारी मु ामा फै सला
हँदा कै दको सजाय पाउने कसरु दार ठह रएकोलाई
सो फै सलाउपर पनु रावेदन गन बढीमा ३ वषस म कै द
सजाय भएकोमा र पपु लाई थनु ामा ब नु नपन मु ा
भएमा वा नबसेको भएमा पनु रावेदन गन यादस मलाई
सो अड् डाले धरौट वा जमानीमा छाड् न स नेछ भ ने
देहाय १ नं. को यव था र पनु रावेदन सु ने अड् डाले
भए पनु रावेदन गन यादस मलाई तथा पनु रावेदन दता
भएकोमा िकनारा नभएस मलाई बढीमा १० वषस म
कै दको सजाय भएकोमा र पपु का लािग थनु ामा
ब नु नपन मु ा भएकोमा वा नबसेको भएमा धरौट
वा जमानीमा छाड् न स नेछ भ ने कानूनी यव था
सोही दफाको देहाय २ को कानूनी यव था र सोही
नं. को देहाय (४) मा के ही ितब धा मक यव था
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गरी यसरी िदएको सिु वधामा य तो यि भागी
जाने स भावना भए, सबदु माणमा ह त ेप हने
भएमा, अपराध गन स भावना भएमा िनषेध गरेको
देिखयो । यसरी नै १ वषभ दा बढी कै दको सजाय हने
मु ाह
ाचार िनवारण ऐनअ तगतको मु ा, कालो
बजार, नाफाखोरी, ज माखोरी वा िमसावटस ब धी
मु ा, िनकासी पैठारीस ब धी मु ा, आव यक सेवा,
आव यक पदाथ वा व तस
ु ब धी मु ा, मु ा, नोट,
िवदेशी िविनमय र नापतौलस ब धी मु ा तथा ाचीन
मारक, परु ाताि वक मह वको मूत , िच , पु तक वा
अ य कलाकृितस ब धी मु ा, लागु औषधस ब धी
मु ा, सरकारी िबगोस ब धी मु ा, सरकारी कागजात,
अदालतको फै सला वा आदेश, राहदानी, बीमा, चेक,
ा ट िकत गरेको वा चोरी गरेको आिद मु ाह मा
य तो सिु वधा िदन पचा खडा गरी िनषेध गन स ने
पिन देिखयो ।
४. अ.बं. १९४ मा उ लेख भएको
यव थाको अवलोकन गदा पनु रावेदन अविधको धरौट
तथा जमानत (Bail During Appeal Procedings)
सँग स बि धत रहेको पाइ छ । अ.बं. १९४ नं. को
रोहमा िलइने धरौट वा जमानतको उ े य सजाय गन
नभई आरोिपत यि लाई मु ाको सनु वु ाइको ममा
अदालतमा उपि थत हने सिु नि तताको लािग मा हो ।
मूलतः फौजदारी िविधशा को आधारभूत िस ा तह
म ये कुनै पिन अिभयु लाई उसको अिभयोग मािणत
नभएस म िनद ष मा न पदछ भ ने िस ा तलाई मूल
आधार मानेर हरेक यि लाई वत राखेर उसको
ितर ा गन अवसर दान ग रनु पदछ भ ने धारणा
िवकास भएको हो । कुनै पिन फौजदारी अिभयोग
लागेको यि ले थनु ामा नरहेर जसरी आ नो मु ाको
ितर ा गन उिचत अवसर ा गदछ सो थुनामा
रहेर ा गन नस ने भएकाले फौजदारी अपराधमा
मु ा सनु वु ाइ गदा धरौट तथा जमानतको अनमु ितलाई
सामा य िनयम (General Rule) र थनु ामा रा ने

अव थालाई अपवाद (Exception) मा नपु दछ भ ने
अवधारणा आधिु नक फौजदारी िविधशा ले मूलभूत
मा यताको पमा अंिगकार गरेको पाइ छ ।
५. सु तहमा मु ाको पपु को चरणमा लागू
हने अ.बं. ११८ नं. को यव थाकै समाना तरमा एक
तह फै सला भई आरोिपत यि लाई कसरु दार कायम
ग रसके पिछ पिन पनु ः पनु रावेदन तहको अदालतले
िनि त सत र अव थाको पृ भूिममा जमानत िलएर
कारवाही गन स ने कानूनी यव था नै अ.बं. १९४
नं. हो । यस यव थाले सु अदालतबाट फै सला
भई कै दको सजायसिहत कसरु दार ठहर भइसके का
ितवादीको हकमा पनु रावेदनको यादस मलाई वा
पनु रावेदन िकनारा नहँदास म धरौट वा जमानतमा
छाड् दा िवचार पु याउनु पन सत र अव था स ब धमा
प यव था गरेको छ । यस यव थाले िनि त
समयस मका लािग त लो तहबाट भएको फै सलाले
िनधारण गरेको कै द सजायको काया वयनको थिगत
गदछ । खास अव थाका र िनि त सतमा पिहला
थनु अिन सनु भ ने परु ातन अवधारणाबाट िवकिसत
िस ा तको अपवादको पमा अ.बं. १९४ को
यव था रहेको पाइ छ ।
६. अदालतबाट भएका फै सलाह सवथा
िु टरिहत ह छन् भ न सिक न । कै दको सजाय ठहर
भइसके को यि ले आफूलाई भएको सजायउपर
पनु रावेदन गन पाउने हक भएकाले पनु रावेदन तहबाट
सु फै सलाको प रणाम प रवतन हन स ने स भावना
यि कै रहेको ह छ । मािथ लो तहको अदालतबाट
सु इ साफ उ टी भई ितवादीले सफाई पाउने ठहर
भएमा वा कै दको सजायमा प रवतन भएमा काया वयन
भइसके को कै दको सजाय िफता हन स ै न । नत
यसको कुनै ितपूित हन स छ । यसैले सु तहबाट
कै दको सजाय हने ठहरी फै सला भएको भएपिन
यि को वत तामा नै भाव पन कै द ज तो ग भीर
सजाय पनु रावेदन तहबाट जाँच भएर अि तम नभई
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काया वयन गनु हँदैन भ ने याियक मा यता रहेको छ ।
७. अक तफ एक तह पनु रावेदन गन पाउने
यि को कानूनी हक भएपिन यसलाई िनरपे पमा
योग गन नपाइने भएकाले यसको योगको िविध
पिन कानूनले नै िनधारण गरेको ह छ, जसलाई
अिनवाय पले पालना गनपदछ
भ ने मा यता पिन
ु
थािपत रहेको छ । अ.बं. १९४ नं. को यव थाअनस
ु ार
त लो तहको अदालतबाट भएको सजायबमोिजम
आफूलाई समपण गरेप ात् मा आफूलाई िच
नबझ
ु ेको कुरामा उजरु ी वा पनु रावेदन गन पाउन िम ने
ह छ । उ यव था त लो अदालतको फै सला
काया वयन नगरी यथाअव थामा रािखनेस म हो ।
फै सलाअनस
ु ार आफूलाई समपण नगरी वा अदालतमा
उपि थत नै नभई यो सिु वधा उपल ध हँदैन । सारमा
भ ने हो भने त लो अदालतले सजाय गरेको यि ले
आफूलाई अदालतमा समपण गरेको अव थामा
अदालतले िनि त आधार र सतका आधारमा िनि त
समयस मको लािग त लो अदालतको उ सजायको
थगत गदछ । यीनै मा यताह को पृ भूिममा अ.बं.
१९४ नं. को कानूनी यव था आधा रत रहेको र यसै
मा यतालाई हा ो याियक णालीले अवल बन गरी
आएको पाइ छ ।
८. यस स ब धमा अ य देशमा के क तो
यव था रहेको छ भ ने स ब धमा पिन संि
उ लेखन हन ासङ् िगक ह छ । संयु रा य
अमे रकामा The Bail Reform Act of १९८४
को जमानतस ब धी Section ३१४३, अ तगत
Relese or Detention of Defendant Pending
Sentence or Appeal मा अदालतबाट फौजदारी
अपराधमा कसरु दार ठह रएको यि लाई पनु रावेदन
तहमा मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा (Pending
Appeal) जमानतको सिु वधा ा हन स ने
यव था रहेको पाइ छ । जसअ तगत यान वा
ज मकै दको सजाय, दश वषस म कै दको सजाय हने

िनि त िकिसमका लागु औषधस ब धी अपराध तथा
आतंकस ब धी अपराधमा बाहेक िवचाराधीन रहेको
कसरु दार ठह रएको यि लाई जमानतमा छाड् दा
भागी जाने स भावना छै न तथा समाजलाई खतरा छै न
वा पनु रावेदन वा िनवेदनमा त य वा कानूनस ब धी
मह वपूण उठाइएको छ जसबाट फै सला उि टने
वा पनु ः पपु सु गनपन
ु अव था छ वा ठहर भएको
कै द सजाय भु ान भइसके को छ एवम् मु ा िढलाई
गन उ े यले पनु रावेदन दायर ग रएको होइन भ ने
अदालतलाई लागेमा पनु रावेदन तहमा जमानतको
अिधकार ा हने यव था रहेको पाइ छ । बेलायतमा
कसरु दार ठह रएका यि लाई जमानतको सिु वधा
अदालतको विववेकमा िनभर रहेको पाइ छ । यहाँको
Bail Act १९७६ को Section ४ मा Bail for
accused person and others अ तगत जमानतको
अिधकार ा हने अव थाको बारेमा उ लेख भई
के ही अपवादका िनि त अव थामा बाहेक कसरु दार
ठह रएका यि लाई जमानतको अिधकार ा हने
यव था रहेको पाइ छ । भारतमा यहाँको Criminal
Procedure Code १९७३ को Section ३८९ मा
उ च यायालयले कसरु दार ठहर भइसके को यि को
सजाय िनल बन (Suspension) गरेर जमानतमा
छोड् न स ने यव था भई जमानतयो य मु ामा वा
जमानतमा पपु मा रहेको ितवादीको हकमा तीन
वषस म कै दको सजाय भएकोमा पनु रावेदन गन
अविधस मलाई मा जमानतमा छाड् न पनु रावेदन
तहको अदालतलाई अिधकार दान भएको देिख छ ।
९. त लो अदालतको सजायलाई मािथ लो
अदालतले के ही िनि त सत र अव थामा थगन
गन स ने अ.बं. १९४ मा भएको यव था एवम् यस
स ब धमा अ य मल
ु क
ु को कानूनी यव थाको संि
उ लेखनप ात् अब ततु िववादमा उ अ.बं. १९४
नं. मा उ लेख भएको "पनु रावेदन" भ ने श दावलीको
ता पय के बल "पनु रावेदन" मा हो वा पनु रावेदनसरहका
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अ य िनवेदन वा उजरु ी तथा दोहो याई हे रपाउँ वा
पनु रावेदनको अनमु ित पाउँ भ ने िनवेदनसमेत समािहत
हन स ने हो भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु भएको
छ । यस अदालतका सहरिज ारबाट यी िनवेदकलाई
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा दान नगन भनी आदेश गदा
मु य पमा यस अदालतबाट ितपादन भएको दईु वटा
निजर िस ा तलाई आधार िलइएको देिखएकाले उ
िवषयमा अवलोकन हन सा दिभक ह छ ।
१०. िनवेदक माधव िघिमरे िव. काठमाड
िज लासमेत भएको ने.का.प. २०७३ अंक ६, असोज
िन.नं. ९६०९ मा ितपािदत िस ा त हेदा उ
मु ामा “मुलुक ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
२०८ नं. ले यव था गरेअनु प फैसला भएको
िमितले ६ मिहनािभ मा थाहा पाएको ३५ िदनिभ
िनवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अव था पिन
होइन । पुनरावेदनको रोहमा स म अ.बं. १९४ नं.
को यव था आकिषत हने देिखएको र कै द सजाय
ठहर भइ अि तम भइ बसेको फैसलाउपर चुनौित
गरी रट िनवेदन दायर गदा अ.बं.१९४ नं. को
यव था आकिषत हने प कानूनी यव था भएको
पिन देिखँदैन । जुन योजनको लािग अ.बं.१९४
नं. बनेको छ सोही योजनको लािग उ कानूनी
यव था आकिषत गनपन
ु देिखँदा उ काननू ी
यव थाको अनिु चत िव तार गरी अ य े मा
लागू गन सिकने नदेिखने” भनी बोिलएको देिखन
आउँछ । उ मु ामा रट िनवेदक माधव िघिमरे ितवादी
भएको ठगी मु ामा काठमाड िज ला अदालतबाट
िनवेदकका नाममा बेरीतपूवक याद तामेल भएको
कारण एकतफ पमा िनवेदकलाई कै दको सजाय भई
कै द असल
ु गन भनी प ाउ गरी थनु ामा रािखएकोले
बेरीतको तामेली याद र एकतफ पमा भएको फै सला
बदर गरी पाउन िनवेदकले थनु ामा रही रट िनवेदन
दायर गरेको र सोही रट िनवेदनको कारवाही चलाउन
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा माग गरेको देिख छ ।

११. य तै दोहो याइ हे रपाउँ भ ने
िनवेदनले पनु रावेदनको प हण ग रसके को अव था
नहँदा िनजले अ.बं. १९४ को सिु वधा ा गन स ने
अव था नदेिखएकोले सो सिु वधा दान नहने भनी
सहरिज ारबाट भएको आदेश मनािसब नै देिखने
भनी िमित २०७४।११।९ मा यसै अदालतबाट
िनवेदक िडलबहादरु मो ान िव. नेपाल सरकार
भएको लागु औषध गाँजा मु ामा (०७३-RE-०१९५)
आदेश भएको देिखँदा दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदनले
"पनु रावेदनको प हण नगरेको" भ ने कारणले
अ.बं.१९४ को सिु वधा िदन इ कार गरेको पाइयो ।
१२. अ.बं. १९४ को यव थाको सम
अ ययन गदा उ यव थाले त लो अदालतको
फै सलाउपर मािथ लो अदालतमा पनु रावेदन गदा
आकिषत हने भ ने प नै छ । तर उ नं. मा
दोहो याई हे रपाउँ वा सोसरहका िनवेदन स ब धमा
य तो सिु वधा आकिषत नहने भनी कतै बोलेको
पाइँदैन । के बल पनु रावेदन भ ने श दावली मा उ
न बरमा उ लेख भएको भ ने एक मा आधारमा
उ यव थाको या या ग रनु हँदैन । अदालतले ऐन
कानूनमा उ लेख भएको कुनै यव थाको या या
गदा कुनै एउटा दफाको सम ावधानलाइ नहेरी
के बल यसिभ को सीिमत वा य, वा यांश वा श दका
आधारमा मा या या गन हो भने यस कानूनको
अप या या हन जाने भई िवधाियक मनसाय परािजत
हने भएकोले ततु स दभमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४
को या या गदा यसको सम तामा हे रनु उपयु
ह छ । मूलतः अ.बं. १९४ नं. को देहाय ४ र ५ मा
प पमा के क तो अव थामा त लो अदालतको
कै द सजायउपर धरौट वा जमानतमा छाड् न इ कार गन
सिकने भनी उ नं. बमोिजमको सिु वधालाई
पमा
सीिमत ग रएको छ । उ नं. मा लेिखएको बाहेकको
अव थाको प रक पना गरी अदालतले यसको
सम तालाई सीिमत गन िम दैन । अ.बं. १९४ को
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
देहाय दफा १ र २ मा उ लेख भएको “पनु रावेदन गन
यादस मलाइ” र “पनु रावेदन दता भएकोमा िकनारा
नभएस मलाइ” भ ने श दावलीको आधारमा मा
के बल पनु रावेदन प लाइ मा सीिमत गरेको हो भनी
सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अव थाबाहेकका
धरौट वा जमानी िलनु पन कृितका दोहो याइ पाउँ
भ ने िनवेदन, पनु रावलोकनको िन सा ा मु ा र
पनु रावेदनको अनमु ितको िनवेदनका मु ालाइ बाहेक
गरेको भनी अथ गन िम दैन । उ अ.बं.१९४ नं. को
सम बनावटले प त: दोहो याइ पाउँ ज ता िन सा
दान भएमा पनु रावेदनको रोहमा हे रने कृितको
िनवेदनमा धरौट जमानत िलन निम ने भनी रोक
लगाएको देिखँदैन । अ.बं.१९४ नं. को यव था मु ाको
ि यामा के क तो अव थामा धरौट जमानी िलने
भ ने जमानी (bail) सँग स बि धत दफा देिखएकोले
जमानीको िस ा त र अ.बं.१९४ को भावनािवपरीत
पनु रावेदनमा मा धरौट वा जमानी वीकार गन भ न
िम ने हँदैन ।
१३. अ.बं. ११८ को यव था मु ाको
ारि भक अव था अथात् थनु छे क आदेश हँदाको
अव थामा के क तो मु ामा थनु ामा राखी पपु ग रने
र के क तोमा धरौट वा जमानत िलने भ ने िवषयसँग
स बि धत देिखएकोमा अ.बं. १९४ को यव था एक
तहको फै सलाप ात्को सनु वु ाइमा के क तो अव थामा
धरौट वा जमानत िलने भ ने िवषयसँग स बि धत
भइ पनु रावेदन प दायर गदा वा सोही कृितका
िनवेदनह मा समेत आकिषत हने भ ने कुरा उ
दफाको यव थाबाट प ह छ । यसरी पनु रावेदन
प दता गदा होस् वा दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदन
एवम् पनु रावलोकनको िन सा दान भएका मु ा र
सोहीसरहका अ य अनमु ितका िनवेदनह सँग समेत
कितपय अव थामा धरौट र जमानी िलइ िनवेदन दता
गनपन,
ु अ यथा यस कृितका िनवेदनह मा लागेको
कै द ज रवानाबापत पिहला थुनामा राखी मु ाको

पपु गनपन
ु हँदा यसले अ तत: यायमा िवचलन
(Miscarriage of Justice) लाइ बढावा िदने र
व छ याय ाि मा अवरोधको िसजना गन अव था
आउन स छ । िवधाियकाले कानूनी यव थाबाट
मु ाको प लाई कुनै कानूनी सिु वधा दान ग ररहेको
अव थामा अदालतले य तो सिु वधालाई वा य
र वा यांशको अप या या गरी सीिमत गन िम ने
हँदैन । यो कानून या याको सामा य िनयम पिन
भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई आधार मानी
कानूनी यव थाको या या गनु मनािसब हँदनै ।
१४. त लो अदालतको फै सलाउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन नला ने ि थितमा याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को देहाय क, ख, ग,
घ को अव था देिखए दोहो याइ हेन स ने कानूनी
यव था रहेको छ । उ कानूनी यव था उ चतम्
अदालतलाई दान ग रएको एक िकिसमको िविश
अिधकार े मािन छ । जसले त लो अदालतबाट
भएका फै सलामा रहेको िु टह स याई सम मा
यायमा िवचलन (Miscarriage of Justice) को
अव थालाई रो दछ । दोहो याइ पाउने िनवेदनमा
मु ाका प ह लाई सहज पको पनु रावेदक य
अिधकार (Substantive Right of Appeal) नभई
एक िकिसमको सिु वधा (Privilege) िदएको ह छ ।
यस अथमा दोहो याई पाउँ भ ने िवषयमा पनु रावेदिकय
अिधकार ज तो मु ाका प ह को िनहीत अिधकार
(Vested Right) र कानूनी अिधकार (Statutory
Right) व पको हँदनै । तर य तो िनवेदन पिन
मु ाकै पमा अदालतमा दायर ग रने र य ता
िनवेदन पिन याियक मन योग गरी याियक मू य
र मा यताबमोिजम िन पण हनपु न भ ने कुरामा पिन
िववाद हन स ै न ।
१५. त लो अदालतको फै सलाउपर दायर हने
दोहो याउने िनवेदनमा प को पनु रावेदक य अिधकार
नभए पिन कानूनले सव च अदालतलाई दान

1150

गरेको िविश अिधकारअ तगत सव च अदालतमा
दोहो याइ पाउने िनवेदन देहायको अव थामा िदन
सिकने कानूनी यव था याय शासन ऐन, २०७३
को दफा १२(१) मा यवि थत ग रएको छः
(१) उ च अदालतको फै सला वा अि तम
आदेशमा गि भर संवैधािनक वा कानूनी िु ट
भएको,
(२) सव च अदालतबाट थािपत कानूनी
िस ा त वा निजरको पालन नगरेको वा
गलत िकिसमले या या गरी योग गरेको,
(३) सरकारी वा सावजिनक स पि स ब धी
िववाद समावेश भएको मु ामा िमिसल
संल न माणको उिचत मू याङ् कन नभएको
कारणले सरकारी वा सावजिनक स पि
िहनािमना भएको वा य तो स पि मा ित
पगु ेको, वा
(४) बालक, मिहला, अपाङ् गता भएका यि ,
मानिसक रोगबाट पीिडत वा पचह र वष
उमेर पूरा गरेको यि को उिचत ितिनिध व
हन नसक इ साफमा ताि वक असर गरेको ।
१६. त कालीन याय शासन ऐन, २०४८
ले सव च अदालतमा पनु रावेदन नला ने गरी सु
तह तथा पनु रावेदन तहबाट भएको फै सलामा ताि वक
अ तर नभएका मु ाह पनु रावेदन तहबाटै अि तम
हने गरी गरेको संशोधन पिन यहाँ उ लेखनीय छ ।
िमित २०६७।१२।१५ मा भएको संशोधनले तीन वष
वा सोभ दा बढी कै द सजाय भएका मु ामा मा सु
अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणयउपर
पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही वा पूरै उ टी
भएको मु ामा सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने
यव था गरी तीन वषभ दा कम कै द भएको मु ामा
सु िनणयउपर पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा
के ही वा पूरै उ टी भए पिन सो िनणय नै अि तम भई

सव च अदालतमा पनु रावेदन नला ने यव था गरेको
देिखयो ।
१७. त कालीन याय शासन ऐन, २०४८
को दफा ९(१)(ग) को उ यव था हाल चिलत याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) मा यवि थत
भएको स दभमा तीन वषभ दा कम कै दको सजाय
भएका मु ामा पनु रावेदन तहको फै सला नै अि तम
भएकाले सो फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन
ला न नसक दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनको रोहमा
नै यस अदालतमा वेश गनपन
ु अव था रहेको देिखन
आयो । यस अव थामा अ.बं. १९४ नं. ले िनषेध गरेको
अव थाका मु ाबाहेकका अ य मु ामा पिन सो नं. ले
दान गरेको सिु वधा दान गन इ कार गनु हो भने
यायको उ े य नै परािजत हन जा छ ।
१८. त लो अदालतबाट कसरु दार ठहरेको
यि लाई अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा दान गदा
सो नं. ले िनषेध गरेको सतका अित र फै सला
अि तम हँदा िनजले फै सलाको अव ा गन स भावना
भए नभएको, समाजमा पनु ः अपराध गन स भावना
भए नभएको एवम् माणमा ह त ेप गन स भावना
भए नभएको ज ता अव थालाई सू म पमा हे रनु
पदछ । तर त लो अदालतको फै सलालाई स मान गरी
आफूलाई अदालतसम समपण गरी मु ा दोहो याई
हे रपाउँ भ ने िनवेदनको रोहमा यस अदालत वेश
गन यि ले अदालतको आदर गरेको नै मा नु
पदछ । य तो अव थाको यि लाई मु ाको अि तम
फै सला हने समयस म अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको
सिु वधा दान गदा नै वा तिवक अथमा उ कानूनी
यव थाको उ े य पूरा भएको मािन छ ।
१८. ने.का.प. २०६९ अंक १० िन.नं.
८८९४ मा कािशत िनवेदक मोदक पराजल
ु ीको हकमा
अिभम यु लािमछाने िव. उदयपरु िज ला अदालतसमेत
भएको ब दी य ीकरण मु ामा यस अदालतको पूण
इजलासबाट "मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी दायर
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
भएको िनवेदनमा िन सा दान भएमा यसको
हैिसयत पुनरावेदनसरह भई मु ाको सुनुवाइ ह छ र
त लो अदालतको फैसला उ टी बदर पिन हनस ने
अव था ह छ । पिहलेको फैसलाअनस
ु ार लागेको
कै दबापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत
वीकार ग रसिकएकाले यसरी जमानत वीकार
गरी मु ा दोह याइ पाउँ भ ने िनवेदन दता गनुको
मतलब िज ला अदालतको फैसला कानूनबमोिजम
मािथ लो तहको अदालतमा िवचाराधीन रही
परी णको पमा रिहरहेको र उ अदालतबाट
कै द सजाय हने गरी भएको फैसला उ टी बदर
हन पिन स ने स भावना रहेको भनी मा नुपन
ह छ । कुनै पिन यि को वैयि क वत ता अित
नै यारो र मह वपूण ह छ । कै दमा बसेको अव था
भनेको िनि त पमा उसको वैयि क वत तामा
ब देज लागेको अव था हो । अिहलेको समयमा
फौजदारी कानूनको उ लङ् घन गरेबापत हने
कडा सजायको प भनेको मूलतः कै दको सजाय
हो । यि को जीवनमा थनु ामा बसेको दाग ला नु
भनेको ग भीर कुरा ह छ । यस अव थामा कुनै
यि उपर लागेको कै द सजायबापत धरौट राखी
य तो कै द सजायउपर चुनौती भई िवचाराधीन
रहेको अव थामा सोही कै द असल
ु गन कै दमा
पठाउनु यायोिचत हन स ै न । मु ा दोहो याइ पाउँ
भ ने िनवेदन परेकै आधारले फैसला काया वयन
नरोिकने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अ यथा
आदेश िदएमा फैसला काया वयन रोिकने अव था
हदँ ा सव च अदालतले त लो तहको अदालतबाट
लागेको कै दबापतमा अ.बं.१९४ नं.बमोिजम जेथा
जमानत वीकार गरी िनवेदन दता गनु भनेको उ
कै दको लगत काया वयन थगन भएको पमा िलनु
पन ह छ । कागज गरेर अदालतमा समपण ग ररहेको
यि ले आफूले दायर गरेको िनवेदनको ता रखमा
उपि थत हने र सुनुवाइमा सहभागी हन पाउने

अिधकार पिन हो । यस अदालतले िनजको व छ
सुनुवाइको अिधकारको याभूित िदई य तो
अिधकारको उपभोगको सिु नि तता पिन दान
गनपन
ु ह छ । य तो मू य र मा यताको ितकूल
हने िकिसमका कामकारवाहीलाई कुनै िकिसमले
पिन उिचत ठह याउनु युि यु र यायसङ् गत
हन स दैन । अदालतमा समपण गरी आफूउपर
सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोिजम उपचार
मा ने कायमा संल न रहेको यि लाई पिहले नै कै द
भु ान गराउनु याियक मू य र मा यताअनु प
हनेसमेत देिखँदैन" भनी बहृ द् या या भएको
पाइ छ ।
२०. पूण इजलासबाट ितपािदत उ
िस ा तअनस
ु ार मु ा दोहो याइ पाउँ भ ने िनवेदन
दता भई िन सा दानप ात् त लो तहको फै सला
परी णको पमा रही रहने र त लो तहको
अदालतबाट कै द सजाय हने गरी भएको फै सला उ टी
बदर हनस ने स भावना रहेको देिखएको अव थामा
दोहो याइ पाउने िनवेदन भनेको पनु रावेदनसरहकै
िनवेदनको पमा िलनपु न र िन सा दानको ि थित
पनु रावेदनसरह हने र जेथा जमानत वीकार गनु
भनेको कै दको लगत काया वयनको थगन भएकोले
सो अव थालाइ फै सला अि तम भएको अथमा िलन
निम ने ह छ ।
२१. य तै ने.का.प. २०५६, अंक
१०, िनणय नं. ६७९१ मा कािशत िनवेदक कर
कायालयका कर अिधकृत ीराम प त िवप ी याकार
क पनी ा.िल. को तफबाट अिधकार ा पदम योती
भएको आयकर मु ामा यस अदालतको ५ सद यीय
बहृ द् पूण इजलासबाट “ मु ाकै कारणबाट सिृ जत हने
य ता िनवेदनह को िन पण वा टुङ्गो अनुमित
िदने वा निदने भ ने िवषय याियक ि याअनु प
यायाधीशकै इजलासबाट ग रने भ नेमा िववाद
नभएको र त लो अदालत वा िनकायमा परेको मु ाकै
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िसलिसलामा य ता िनवेदनह कानूनबमोिजम
पन आउने हनाले य ता िनवेदनले मु ाको प
िलई नसके को भ ने अथ गन निम ने” भनी िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । यस मु ामा ितपादन
भएको िस ा तअनस
ु ार त लो अदालतमा परेको
मु ासँग स बि धत िनवेदन पिन मु ाकै पमा हण
गनपन
ु भ ने प छ ।
२२.
ततु मु ाको स दभमा िमित
२०७४।४।२ मा यस अदालतका सहरिज ारले यी
िनवेदकलाई अ.बं. १९४ नं. बमोिजम सिु वधा िदन
इ कार गरी दरपीठ गदा यसै अदालतबाट िन.नं.
९६०९ र ०७३-RE-०१९५ नं. मा िडलबहादरु
मो ानको मु ामा भएको आदेश तथा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम ८०क. समेतको
आधार देखाई दरपीठ गरेको देिखयो । मूलतः अ.बं.
१९४ नं. मु ाको रोहमा पनु रावेदन आएकोमा सिु वधा
िदन िम ने, मु ा दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदनको
रोहमा सो अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा िदन निम ने
भ ने सो सहरिज ारको आदेशको सारमा पाइएकोमा
यसै अदालतबाट ीराम प त िव. याकार क पनीको
आयकर मु ा (ने.का.प. २०५६ अंक १०, िन.नं.
६७९१ पाँच सद यीय पूण इजलास) मा पनु रावेदनको
अनमु ितको िनवेदनलाई पिन मु ाको पमा अंिगकार
गरी या या भइसके को देिखँदा ततु िनवेदनले
मु ाको प हण गन स दैन भ ने अथ गरी
सिु वधा िदन इ कार गन िम ने देिखएन । य तै यसै
अदालतबाट माधवराज िघिमरे िव. नेपाल सरकार
भएको ठगी मु ा (िन.नं. ९६०९) मा रट े मा अ.बं.
१९४ नं. को सिु वधा िव तार गन निम ने भनी र
०७३-RE-०१९५को िनवेदनमा िमित २०७३।११।९
मा दोहो याई पाउँ भ ने िनवेदनमा भएको आदेशमा
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा िदन िम दैन भ ने आदेश
भएको पाइयो । मािथ उि लिखत िनणय नं. ६७९१
र िन.नं. ९६०९ को बीचमा के ही ताि वक िभ नता

देिखई दवु ै मु ामा उ लेख भएका आदेशह आपसमा
अिम दो भई पर पर बािझएको देिखँदा कुन िस ा त
कायम रहने भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु भएको छ ।
२३. धरौट तारेख िदने गरी अदालतमा समपण
ग ररहेको यि ले आफूले दायर गरेको िनवेदनको
ता रखमा उपि थत हने र मु ाको सनु वु ाइमा समेत
सहभागी हने ह छ । यसरी अदालतमा समपण गरी
आफूउपर सजाय भएको फै सलाउपर कानूनबमोिजम
उपचार मा ने कायमा संल न रहेको यि लाई पिहले
नै कै द भु ान गराउनु याियक मू य र मा यताअनु प
हँदनै । अदालत जिहलेसक
ु ै पिन गितशील, िववेकशील,
याियक समझ र मगजबाट प रचािलत ह छ । अदालतले
सं कार र पर पराह लाई प छाउनु पदा अनदु ार
हनु हँदैन । संिवधान तथा यायका मा य िस ा तले
यि को वैयि क वत तालाई याल गनपन
ु
ह छ । मािथ उि लिखत अ.बं. १९४ नं. का के ही
यव थाले सिु वधा िदन इ कार गन र के ही यव थाले
सिु वधा िदने गरेको देिख छ । यि को जीवनमा
थनु ामा बसेको दाग ला नु भनेको गि भर कुरा
ह छ । यस अव थामा कुनै यि उपर लागेको कै द
सजायउपर धरौटी राखी य तो कै द सजायउपर
चनु ौित भई िवचाराधीन रहेको अव थामा सोही कै द
असल
ु गन कै दमा पठाउनु यायोिचत हन नस ने
भनी (ने.का.प. २०६९, अंक १०, िन.नं. ८८९४)
मा यस अदालतबाट िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । उपचारको बाटोमा िहँडेको यि लाई
उपचारको ि याले पूणता नपाउँदै उपचार िवहीन
बनाउनु उपयु हँदैन । मु ाको कारणबाट सबै
मु ामा परेका िनवेदनलाई पिन मु ाकै पमा िलनपु न
ह छ । अ.बं. १९४ नं. को पनु रावेदन भ ने ािविधक
श दावलीको आधारमा यायको उपचारको माग ब द
गन एवम् यायबाट वि चत गन िम दैन ।
२४. यसै सङ् गमा अ.बं. १९३क नं.
मा उ लेख भएको यसै िवषयव तस
ु गँ स बि धत
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यव थाको उ लेखन हन सा दिभक ह छ । सो
नं. को देहाय २ को यव थाअनस
ु ार "फौजदारी
मु ामा ितवादीलाई सजाय गन गरी फैसला भएमा
देहायबमोिजम नभई सो फैसलाउपर पनु रावेदन वा
उजुरीसरहको िनवेदन ला ने छै न" भ ने उ लेख भई
देहाय दफा १ मा "फैसलाले कै दको सजाय पाउने
यि सोअनुसार कै दमा रहेको भनी स बि धत
कारागारले मािणत गरी िदएको िन सा दािखल
नभई सो फैसलाउपर िनजको पुनरावेदन वा
उजरु ीसरहको िनवेदन ला ने छै न" भ ने यव था
रहेको पाइ छ । य तै देहाय दफा २ मा "फैसलाले
ज रवाना लागेको यि ले सोअनुसार ज रवाना
बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको
िन सा पेस नगरेस म सो फैसलाउपर िनजको
पुनरावेदन वा उजुरीसरहको िनवेदन ला ने छै न"
भ ने यव था रहेको पाइ छ । य तै देहाय दफा ३ मा
"मािथ दफा १ र २ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन यसै महलको १९४ नं. मा लेिखएको कुरामा
सोहीबमोिजम ह छ" भ ने उ लेख भएको पाइयो ।
२५. अ.बं. १९३क नं. को उ यव थाले
मूल पमा २ वटा कुरालाई इंिगत गरेको छ पिहलो,
ितवादीलाई कै दको सजाय हने ठहरी त लो
अदालतबाट भएको फै सलाउपर पनु रावेदन गनपदा
ु
फै सलाअनस
ार
कै
दमा
बसे
क
ो
भनी
स
बि
धत
ु
कारागारले मािणत ग रिदएको हनपु न एवम् दो ो,
त लो अदालतको फै सलाले ज रवाना लागेकोमा सो
फै सलाउपर पनु रावेदन गदा सो ज रवाना बझ
ु ाएको वा
सोबापत जेथा जमानत राखेको हनपु न ह छ । तर सोही
नं. को देहाय दफा ३ मा उ लेख भएको ितब धा मक
यव थाले उ दफा १ र २ को यव थालाई सीिमत
गरी अ.बं. १९४ नं. मा लेिखएको कुराको हकमा सोही
नं. बमोिजम हने भनी बोिलएको पाइ छ ।
२६. अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा
२(१) मा उ लेख भएको फै सलाले कै द सजाय पाउने

ठहरेको यि को स ब धमा अ.बं. १९४ नं. ले िनषेध
गरेको मु ा र अव थाबाहेक पनु रावेदन वा सोसरहको
िनवेदनको रोहमा य तो फै सला त काल काया वयन
नगरी कै द सजाय थगन गन र धरौट वा जमानीमा
छाड् न स ने भ ने कुरा उि लिखत अ.बं. १९३क नं.
देहाय २ को ितब धा मक वा यांशको यव थाबाट
समेत प ह छ । तर सोही १९३क नं. को देहाय दफा
२(२) मा उ लेख भएको फै सलाले ज रवाना लागेको
यि का स ब धमा पिन अ.बं. १९४ नं. को यव था
आकिषत हने हो वा होइन भ ने स ब धमा पिन यस
इजलासबाट िन पण हन वा छनीय देिखएकाले सो
स ब धमा िवचार गनपन
ु भएको छ ।
२७. यस स ब धमा सव थम अ.बं. ११८
नं. को यव थाको अवलोकन हन सा दिभक ह छ ।
अ.बं. ११८ नं. मा उ लेख भएको यव था सु तहमा
ितवादीलाई थनु ामा राखी वा धरौट तथा जमानतमा
राखी मु ा पपु गन भ ने यव थासँग स बि धत छ ।
उ नं. को देहाय २ र ३ को यव थाले त काल ा
माणबाट कसरु दार देिखने भएमा वा य तो माणबाट
कसरु दार हो भ ने िव ास गन कुनै मनािसब आधार
भएमा अ यथा मािणत नभएस म अिभयु लाई
थनु ामा राखी मु ाको पपु गनपन
ु यव था गरी के
क तो मु ा र अव थामा थनु ामा नै राखी मु ा पपु
गनपन
ु भ ने उ लेख छ । सोही नं. को देहाय ५ मा दफा
२ वा ३ बमोिजम हनेमा बाहेक त काल ा माणबाट
कुनै अिभयु कसरु दार हो भ ने िव ास गनपन
ु कुनै
मनािसब आधार भएमा िनजसँग धरौट वा जमानत
िलई मु ाको पपु गनपछ
ु भ ने उ लेख छ । य तै
सो नं. को देहाय दफा ४ मा उ लेख भएबमोिजमको
अव था रहेमा अिभयु सँग धरौट वा जमानत िलई
थनु ामा नराखे पिन हने यव था रहेको पाइ छ ।
यसरी अ.बं. ११८ नं. को यव थाले सरकारवादी
फौजदारी मु ाको सु तहमा पपु गदा अिभयु लाई
के क तो अव था, कारण वा आधारमा थनु ामा राखी
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मु ाको काम कारवाही गन र के क तो कारण आधार
र अव था भएमा धरौट वा जमानतमा रािखने भ ने
स ब धमा प यव था रहेको पाइ छ ।
२८. अ.बं. ११८ नं. को यव था मु ाको
ारि भक अव थामा पपु को ममा अिभयु लाई
थुनामा राखी वा धरौट जमानत िलई मु ाको काम
कारवाही गन भ ने िवषयसँग स बि धत रहेकोमा
अ.बं. १९४ नं. को यव था सु तहको फै सलाप ात्
पनु रावेदन गदा के क तो अव थामा सु फै सला
त काल काया वयन नगरी सजाय थगन गन
यव थासँग स बि धत रहेको भ ने कुरा मािथका
करणह मा उ लेख भइसके को छ । अ.बं. ११८
नं. को देहाय ४ र ५ बमोिजम पपु को ममा धरौट
वा जमानत राखी मु ाको कारवाही भएको अव थामा
अ.बं. १९४ को देहाय ३ अनस
ु ार अड् डाको तजिबजले
सो धरौट वा जमानीको बढीमा प चीस ितशतस म
थप धरौट वा जमानी िलनपु न भ ने यव था रहेको
पाइ छ । उि लिखत अ.बं. १९४ नं. को देहाय
३, अ.बं. ११८ नं. को देहाय दफा २, ३, ४ र १०
तथा अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २(२) र (३)
को यव थालाई समि गत पमा िवचार गदा सु
अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मु ामा अ.बं.
११८ नं. बमोिजम धरौट वा जमानीमा मु ा पपु मा
रहेको यि लाई सु फै सलाले ज रवानाको सजाय
भएको अव थामा सो फै सलाउपर पनु रावेदन गदा
फै सलाले ठहराएको ज रवाना त काल नबझ
ु ाई सु
तहको अदालतमा राखेको धरौट वा जमानतको बढीमा
प चीस ितशतस म थप धरौट वा जमानी माग गनपन
ु
देिख छ ।
२९. अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २ को
उपदफा १ र २ मा फै सलाले कै द सजाय पाउने यि
सोअनस
ु ार कै दमा रहेको भनी स बि धत कारागारले
मािणत गरेको िन सा दािखल नभई वा फै सलाले
ज रवाना लागेको यि ले सोअनस
ु ार ज रवाना

बझ
ु ाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको िन सा पेस
नगरेस म सो फै सलाउपर पनु रावेदन वा उजरु ीसरहको
िनवेदन नला ने भ ने यव थालाई सोही दफाको
उपदफा ३ ले सीिमत गरी सो दफा १ र २ मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखए पिन अ.बं. १९४ नं. मा लेिखएको कुरामा
सोहीबमोिजम हने भनी प यव था भएको स दभमा
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा ज रवानाको सजाय
भएको यि को हकमा आकिषत नहने भनी अथ गन
िम दैन । िवधाियकाले अ.बं. १९३क को देहाय दफा
२ को उपदफा १ र २ को यव था स ब धमा अ.बं.
१९४ नं. मा लेिखएको कुरामा सोहीबमोिजम हने
भनी गरेको यव थाको लाभ पपु को ममा धरौट
वा जमानीमा रहेका यि म ये फै सलाले कै द सजाय
गन ठहराएको हकमा मा आकिषत हने नभई य तो
फै सलाले ज रवानाको सजाय गरेको यि को हकमा
समेत आकिषत हने देिखएको छ ।
३०. उ अ.बं. १९३क नं. को देहाय
दफा २ को उपदफा ३ को ितब धा मक यव था
िनरपे पमा येक फौजदारी मु ामा आकिषत हन
स ै न । यो यव था भनेको अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
सरकारवादी फौजदारी मु ामा सु तहमा पपु को
ममा थनु ामा ब नु नपन मु ा भएमा वा नबसेको भएमा
एवम् सो नं. ले िनषेध गरेको अव थाबाहेकका मु ामा
अ.बं. ११८ नं. बमोिजम धरौट, जमानत वा साधारण
तारेखमा रही मु ाको काम कारवाही भएको अव थामा
मा आकिषत ह छ । अथात् यि वादी फौजदारी
मु ामा सु अदालतको फै सलाले ठहराएको ज रवाना
बझ
ु ाएको वा सोबापतमा जेथा जमानत राखेको िन सा
अिनवाय पमा पेस गरेको अव थामा मा पनु रावेदन
वा सोसरहको उजरु ी ला न स छ । मािथ उ लेख
भएको िववेचनाबाट अ.बं. १९३क को देहाय दफा
२(२) मा उ लेख भएको फै सलाले ज रवाना लागेको
यि का स ब धमा पिन मािथ उि लिखत अव थामा
अ.बं. १९४ नं. सिु वधा आकिषत हने भ ने यस
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इजलासको िन कष रहेको छ ।
३१. अ.बं. १९४ नं. को दफा १ र २ मा
उ लेख भएको सिु वधा ा गन आधारको पमा
पपु लाई थनु ामा ब नु नपन मु ा भएमा वा नबसेको
भएमा भ ने यव थाको योगमा सबै तहका अदालतको
कारवाहीमा एक पता हन मनािसब देिखएकाले सो
स ब धमा समेत यस इजलासबाट िवचार हन मनािसब
देिखन आएको छ । अ.बं. १९४ नं. देहाय दफा १ र २
मा उ लेख भएको यव थाअ तगत फौजदारी मु ामा
फै सला गन अदालतले ३ वषस म कै द सजाय भएको
मु ामा पनु रावेदन गन यादस मलाई र पनु रावेदन
सु ने अदालतले भए १० वषस म कै दको सजाय
भएकोमा पनु रावेदन गन यादस मलाई र पनु रावेदन
दता भएकोमा िकनारा नभएस मलाई भ ने कुरा
आफै ँ मा प भएकाले सो स ब धमा कुनै या याको
आव यकता देिखँदैन । अ.बं. ११८ नं. मा के क ता
मु ामा पपु लाई थनु ामा ब नु पन र क तोमा नपन
भ ने कुरा उ लेख ग रए पिन अ.बं. १९४ नं. को
सिु वधा दान गन स ब धमा सो ११८ नं. ले गरेको
वग करणलाई मा आधार निलई सोही १९४ नं.
को देहाय ४ र ५ लाई समेत आधार िलइने हँदा सो
स ब धमा पिन कुनै ि िवधा भएको पाइँदैन । तर अ.बं.
१९४ नं. देहाय १ र २ मा यु पपु लाई थनु ामा
नबसेको भएमा भ ने श दावलीलाई गिणतीय सू
मानी अ.बं. १९४ नं. सिु वधा दान नगन आधारको
पमा हण गन िववेकस मत एवम् मनािसब
हँदनै । पपु लाई थुनामा नबसेको भएमा भ ने एक मा
आधारलाई िनरपे पमा लागू गन हो भने पपु को
लािग थुनामा बसेको यि लाई सु तहको फै सलाले
सफाई िदएको तर उ च अदालतले सो फै सला उ टी
गरी यून मा ामा कै द सजाय गरेको फै सलाउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन गनु पदा धरौट वा जमानतको
सिु वधा ा नगरी थनु ामा रहेरै पनु रावेदन गनपन
ु
अव था आउन स छ । यसको िवपरीत पपु का

लािग थुनामा नबसेकै कारण सु फै सलाले १० वष
कै द सजाय भएको यि लाई धरौट वा जमानतको
सिु वधा दान गनपन
ु अव था हन स छ । यस
अव थामा थनु ामा नबसेको भएमा भ ने श दावलीलाई
पिन सापेि त पमा अथ गरी उ सिु वधा पाउने वा
नपाउने भ ने िन कषमा पिु गएमा मा अ.बं. १९४ नं.
को सम भावना र उ े य पूरा हनस ने देिख छ ।
अ.बं. १९४ नं. को देहाय ४ र ५ मा उ लेख भएका
ग भीर कृितको अपराधमा कम कै द सजाय भएको
अव था भए पिन धरौट वा जमानतमा छाड् न नहने गरी
सीमा तोिकएको स दभमा उ देहाय दफा १ र
२ मा उ लेख भएको कै दको उप लो सीमािभ रही
दफा ४ र ५ को माग िनदशबमोिजम क तो यि लाई
उ सिु वधा दान गन वा नगन भ ने िन कषमा पु नु
कानूनस मत हने देिख छ ।
३२. थनु ामा नबसेको भ ने अ.बं. १९४ नं.
को देहाय १ र २ मा उ लेख भएको वा यांशको अथ
अदालतको आदेशलाई बेवा ता गरी वा अनादर गरी वा
फरार भई वा छलकपट गरेर थुनामा नबसेको भ ने अथ
गन मनािसब हँदैन । अदालतको आदेशानस
ु ार थनु ामा
नबसी सोको स ा धरौट वा जमानत िदई वा साधारण
तारेखमा रही अदालतको आदेशलाई स मान गरेको
अिभयु को हकमा थनु ामा नबसेको भ ने वग करणमा
राखी सोहीबमोिजम अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको सिु वधा
ा हने वा नहने भ ने िन कषमा पु न वा छनीय हने
भ ने यस इजलासको िन कष रहेको छ ।
३३. सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम २५(११) मा “तलको कुनै अदालत
वा कुनै अध याियक अिधकारी वा िनकायबाट
कानूनबमोिजम सजाय पाएको कुनै यि ले
सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको वा
सो आदेश वा फैसला बदर गराउन िनवेदन प
िदएको वा सव च अदालतको कुनै फैसला वा
अि तम आदेशको पुनरावलोकन गराउनको लािग
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िनवेदन प परेकोमा पुनरावेदक वा िनवेदकले
अदालतको फैसलाबमोिजम सजायको आदेश वा
फैसलाअनस
ु ार सजाय भोगेको वा भोिगरहेको वा
सोबापत कानूनबमोिजम धरौट वा जमानत िदएको
िन सा पेस गनुपछ । य तो िन सा पेस नगरेमा
य तो पुनरावेदन वा िनवेदन दता हने छै न” भ ने
उ लेख भई उ िनयमावलीको यव था अ.बं.
१९३क नं. सँग स बि धत रही उ यव थाको
स ब धमा समेत अ.बं. १९४ नं. ले िनषेध गरेको
अव था र सतबाहेकको अव थामा उ १९४ नं. को
सिु वधा कानूनबमोिजम आकिषत हन स ने देिखन
आयो ।
३४. यस अव थामा सु मा पपु का लािग
थुनामा रहेको मु ामा त लो अदालतले ितवादीलाई
सफाई िदने ठहर भएकोमा उ च अदालतले य तो
फै सला उ टी गरी ितवादीलाई कै द सजाय गरेको
मु ामा पिन अ.बं. १९४ नं. को देहाय ३ बमोिजम
पनु ः धरौट जमानत माग गरी अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
सिु वधा िदन िम ने भएबाट य तोमा िज ला
अदालतको हकमा इजलासबाट आदेश गराई य तो
आदेशबमोिजम िनकासा िलन र उ च अदालत र
यस अदालतको हकमा रिज ारले उपयु ानस
ु ारको
िनकासा िदनपु न गरी प रप गन आव यक देिखएको
छ । य तै अ.बं. ११८ नं. बमोिजम धरौट वा जमानत
मािगएको मु ाह मा सोही ११८ नं. को देहाय ४,
५ र १० ले तोके को धरौटी रकममा बढीमा २५
ितशतस म थप गरी धरौट मागी अ.बं. १९४ नं. को
सिु वधा िदने यव था गन सबै अदालतह लाई प रप
गन र यि वादी फौजदारी मु ाको ितवादी भएका
हकमा भने अ.बं. १९३क नं. बमोिजम गनु भनी प रप
गनपन
ु देिखन आयो ।
३५. अब कै दको सजाय पाउने ठहरेको
यि ले अदालतमा रट िनवेदन दायर गरेको अव थामा
य तो यि लाई अ.बं.१९४ नं. सिु वधा ा हनस ने

हो, होइन भ ने स ब धमा िवचार गनपन
ु भएको
छ । मािथका करणह मा अ.बं.१९४ नं. को या या
सीिमत श दावलीको आधारमा गन नहने भनी उ लेख
भइसके को छ । कै दमा बसी अदालतमा रट िनवेदन
दायर गन यि ले अ.बं.१९४ नं. सिु वधा पाउने वा
नपाउने स ब धमा हेदा य तो मु ाको उठान, कृित
र व पबाट सो सिु वधा पाउने वा नपाउने भ ने कुरा
याियक मनको योग गरी िन पण गनपन
ु ह छ । तर
कै दको सजाय भएका येक यि ले िनरपे पमा
अ.बं. १९४ नं. सिु वधा ा गन स ने हँदनै । न त अ.बं.
१९४ को उ े य नै य तो हो । यसकारण यसलाई
सापेि त पमा हे रनु पदछ । मूलतः फौजदारी मु ामा
सु तहको अदालतबाट बेरीतपूवक याद तामेल भई
वा सनु वु ाइको अवसरै ा नगरी वा ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत सनु वु ाइ भई कै दको सजाय हने ठहरी
फै सला भई उ फै सला अि तम भएको रहेछ भने
पिन िनजले सनु वु ाइको अवसर ा गरेको छै न भ ने
अदालतलाई लागेमा य तो यि ले यसरी ाकृितक
यायको िस ा तको िवपरीत फै सला भएको भनी सो
फै सलालाई चनु ौित िदई अदालतमा रट िनवेदन दायर
गन याएमा र उपयु अव था देिखन आएमा रट
िनवेदनको कारवाहीमा स रक हने योजनका लािग
अ.बं. १९४ नं. को सिु वधा दान गन िम ने नै ह छ ।
३६. उि लिखत अव थाबाहेकको अव थामा
अथात् कानूनबमोिजम अदालतको फै सलाले कै द ठहर
भएका येक यि ले रट िनवेदन दायर गन याएको
अव थामा रट दायर गन याएकै कारण अ.बं. १९४
नं. बमोिजमको सिु वधा ा गन भनी अथ गन िम ने
हँदैन । सो हदस म अ.बं. १९४ नं. को योगलाई
यापक बनाउन िम ने पिन हँदनै ।
३७. मािथ उ लेख भएको अ.बं. १९४ नं. को
यव था तथा सो यव थाको िववेचना, सोही नं. ले के
क तो मु ामा सिु वधा ा हने र के क तो अव थामा
नहने भ ने स ब धमा ग रएको प वग करण एवम्
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
मािथ उि लिखत यस अदालतको पूण इजलासबाट
फै सला उ टी गरी ितवादीलाई कै द सजाय
ने.का.प. २०५६, अंक १० िन.नं. ६७९१ एवम्
गरेको मु ामा अ.बं. १९४ नं. को देहाय ३
ने.का.प. २०६९ अंक १० िन.नं. ८८९४ नं. मा
बमोिजम पनु ः धरौट जमानत माग गरी अ.बं.
ितपािदत कानूनी िस ा तह ले नै यायको मागलाई
१९४ नं. बमोिजम सिु वधा िदनू ।
श त गरेको तर यस अदालतबाट ने.का.प. २०७३
३. नेपाल सरकार वादी भई पपु को लािग
अंक ६, असोज िन.नं. ९६०९ मा ितपािदत र ०७३थनु ामा रहेका ितवादीह बाहेकका अ.बं.
RE-०१९५ को िनवेदनमा ितपािदत िस ा तले
११८ नं. बमोिजम आदेश भएका मु ाह मा
यायको मागलाई संकुचन गरेको हँदा यायको मागलाई
त लो अदालतले कै द वा ज रवाना गरेको
संकुचन गन उ िस ा तह लाई आजैको िमितबाट
अव थामा अ.बं. १९४ को देहाय १, २ र
अमा य (Overruled) घोिषत ग रिदएको छ । यसथ
३ बमोिजम सिु वधा िदनबाट इ कार नगनु
यस अदालतका सहरिज ारको िमित २०७४।४।२
र यि वादी फौजदारी मु ाको हकमा
को आदेशमा िलइएका आधार र िस ा तह ले
अ.बं. १९३क नं. बमोिजम गन भनी सबै
मा यता नपाउने भई उ िस ा तह का आधारमा
अदालतह लाई प रप गनू ।
भएको सहरिज ारको उ आदेश बदर ग रिदएको
४. फौजदारी मु ामा बेरीतपूवक याद तामेल
छ । अब यी िनवेदकको दता भएको िनवेदनमा अ.बं.
भएको कारण प को ितिनिध व हन नसक
१९४ नं. को सिु वधा दान गरी कानूनबमोिजम गनू ।
वा ाकृितक यायको िवपरीत फै सला
३८. अब आइ दा अ.बं. १९४ नं. को
भएको र य तो मु ामा कै दको सजाय
सिु वधाको माग गरी परेका िनवेदनमा यस मु ामा
भई सो फै सला अि तम भएको अव थामा
ितपािदत िस ा तअनस
य तो प ले उ फै सलालाई चनु ौती िदई
ु ार देहायबमोिजम गनु भनी
यस अदालतका मु य रिज ारमा नाममा देहायको
अदालतमा रट िनवेदन िदई अ.बं. १९४ नं.
िनदशनसमेत जारी ग रिदएको छ ।
को सिु वधा माग गरेको अव थामा य तो रट
१. त लो अदालत, िनकाय वा पदािधकारीले
िनवेदनमा समेत उपयु ानस
ु ारको अव था
कै द सजाय हने ठहर गरेको फै सलाउपर यस
रहेको देिखए कानूनबमोिजम अ.बं. १९४ नं.
अदालतमा परेको पनु रावेदन, मु ा दोहो याई
को सिु वधा दान गनू ।
हे रपाउँ भ ने िनवेदन, पनु रावलोकन गन
िन सा ा गरेको मु ा वा पनु रावेदनको उ रायमा हा ो सहमित छ ।
अनमु ितको िनवेदनसाथ अ.बं. १९४ नं. या. दीपकराज जोशी
को सिु वधा माग भएको अव थामा उ नं. या. ओम काश िम
ले िनषेध गरेको अव था र मु ाबाहेकका या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
अव थामा कानूनबमोिजम अ.बं. १९४ नं. या. दीपककुमार काक
को सिु वधा दान गनू ।
या. के दार साद चािलसे
२. सु मा पपु का लािग थनु ामा रहेको मु ामा या. सारदा साद िघिमरे
त लो अदालतले ितवादीलाई सफाई इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
िदने ठहर भएकोमा उ च अदालतले य तो इित संवत् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . ९८३५
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी दीपक कुमार काक
आदेश िमित : २०७३।०९।२८
०७०-NF-०००१
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. ३३ मैतीदेवी, धोवीखोला लक नं. ३७
एन िदग बर माग धान कायालय र कारखाना
िज ला मोरङ टंक िसनवारी गा.िव.स. वडा
नं. ५ भएको वि तक फुटवेयर इ डि जको
ोपराइटर रिपन अ वाल
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, अथ म ालयअ तगतको
भ सार िवभाग, काठमाड समेत
§ आिथक अ यादेश र काननू ले तोके को
ि या नपु याई नवीकरण गन िनवेदन
िदएकै भरमा मा सो स ब धमा कारवाही
गन भ सार िवभाग बा य हने भ ने पिन
देिखँदैन । अड् डामा कानूनले तोके को
ि या र सतबमोिजम समयमा नै िनवेदन
पेस नगरेस म अड् डाको ग तीले िवल ब
भई नवीकरण नभएको भ न निम ने ।
( करण नं. ६)
§ अिधकारको दाबी गदा कत यको पालना
गनु िनता त आव यक मािन छ ।
कानूनले िनधारण गरेको िविध र ि या
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पूरा गरी हनन भएको हक अिधकारको
उपचारको माग गनु कानूनस मत
ह छ । काननू अनु पको यापार यवसाय
स चालन गन कानूनले िनि त गरेका
सत वीकार गरी स बि धत िनकायबाट
इजाजत प
ा गरेपिछ तोिकएको
सतको पालना गनु प को कत य हने ।
§ कायालयको
काम
कारवाहीका
िसलिसलामा अड् डाबाट िनदिशत माग
पूरा गनु पिन प को कत य हन जा छ ।
िनवेदकले सिु वधा उपभोग गन गरी ा
गरेको व डेड वेयर हाउसको इजाजत
समयमा नवीकरण गराउनपु नमा सोमा
उि लिखत सत पालना नगरी सुिवधा
उपभोग गन पाउने भ ने हदँ ैन । व डेड
वेयर हाउसको इजाजतबाट िनकासीमूलक
यापार यवसाय स चालन गदा ला ने
भ सार महसल
ु , करमा सुिवधा ा हनेमा
इजाजत प वालाले सत पालना नगरी
लामो समयस म य तो सुिवधा िलई
िनकासीमल
ू क यवसाय गन छुट पाउने
भ न कानूनतः िम ने नदेिखने ।
( करण नं. ७)
§ आफूले गनपन
कत य पूरा नगरी
ु
अड् डालाई आफूले िनवाह गनुपन
दािय वको भािगदार बनाउन म ने
होइन । नवीकरण गन सतअनस
ु ार ा
गरेको इजाजत प समयमा नै नवीकरण
गन आव यक पन ि या अवल बन नगरी
अड् डामा िनवेदन िदएकै भरमा अड् डाले
व फूत पमा कत य पूरा गनुपछ भ ने
अथ गन निम ने ।
( करण नं. ७)
§ कुनै पिन ऐनले अिघ भोगी वा ा गरी

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
सके को सुिवधा हकस ब धी काम कुरामा
ितकूल असर पान स ै न । अिघको
ऐनबाट ा हक र सिु वधामा असर पन
गरी िनमाण भएको ऐनको प ातदश
् असर
हन जाने ।
§ आिथक ऐन, २०६४ लागू हनपु ूव नै िनमाण
भएका आिथक अ यादेशमा इजाजत
प स ब धी यव था रहेको र थप २५%
महसुल ला नेसमेतका यव थाअनुसार
भ सार िवभागले ि या अगाडी बढाएको
देिखएको अव थामा पिछ बनेका आिथक
ऐन िनयमबमोिजम िनवेदकले ा गरेको
सुिवधा र दािय वमा ितकूल भाव
पारेको भ न िम ने देिखँदैन । सिु वधालाई
अिधकारको पमा हण गन निम ने ।
§ अवैध कामको प रणामबाट कसैले कुनै
वहानामा उ मिु पाउन स दैन । इजाजत
प नवीकरण गन समय समेत भु ानी
भई नवीकरण नै हन नस ने अव थामा
नवीकरण िढला गराएबापतको िवल ब
शु क वा ज रवाना िलई नवीकरण गरी
िदन िवप ी भ सार िवभाग बा य नहने ।
( करण नं. ८)
§ कानूनबमोिजम तोिकएको ि या पालन
नगरेमा कानूनले दान गरेको सुिवधा
पाउन स ने हन स दैन । अिधकारको ाि
सोमा उि लिखत सतको प रपालनमा
िनभर गदछ । सतको प रपालन नभएको
अव थामा सो इजाजत प का आधारमा
ग रने काय अवैध हन पु ने ।
( करण नं. ८)

वाली
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ सार िनयमावली, २०६४ को िनयम ९(६)

फै सला
या. ओम काश िम : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को ख ड (ख)
बमोिजम पनु रावलोकनको िन सा दान भई िनणयाथ
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य र आदेश
यस कार रहेको छः
िनवेदक वदेशी पज
ुँ ीको लगानीमा शत
ितशत िनकासीमूलक उ ोगको पमा थािपत
भएको साझेदारी फम हो । यसले ते ो मल
ु क
ु र
भारतबाट क चा र अधक चा पदाथह व डेड वेयर
हाउसअ तगत भ सार नलगाइने सतमा आयात गरी
आ नो शत ितशत उ पादन िवदेशी बजारमा िनयात
गद आएको छ ।
व डेड वेयर हाउसको स ब धमा आिथक
अ यादेश, २०६० को कानूनी यव थाअ तगत
भ सार िवभागबाट िमित २०६०।९।१७ मा नं.
१००९१।०६।६१ को इजाजत प ा भएको
िथयो । इजाजत प मा कारोबार स चालन गन
िमित २०६०।१०।२४ भनी उ लेख भए पिन
आ.ब.२०६१।०६२ देिख मा कारोबार ार भ भएको
हो । व डेड वेयर हाउस इजाजत प वषनी नवीकरण
गराउनु पन कानूनी ावधान नभई इजाजत प को
पछ
ु ारमा नोटको पमा येक आ.ब.को आि न
मसा तस म नवीकरण गराउनु पन भ ने उ लेख
छ । देशमा
चिलरहेको कारण कारोबार नभएको
कारणले नवीकरण गराउनेतफ त काल ि पु न
सके को िथएन । कारोबार सु भएपिछ आ.व.
िनवेदकको तफबाट :
२०६१।०६२ िभ ै िमित २०६२।३।२४ मा िवप ी
िवप ीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ह रशंकर भ सार िवभागसम नवीकरणका लािग िनवेदन
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िदइएकोमा सोउपर कुनै िनणय नग रएको अव थामा
िवप ीम येको भ सार कायालयबाट बक जमानीमा
भारतबाट क चा र अधक चा पदाथ आयात गन
अनमु ित िदएकोले आयात गरी उ पािदत पदाथ िनयात
गद आएको हो । हाल व डेड वेयर हाउसस ब धी
यव था भ सार ऐन, २०६४ र भ सार िनयमावली,
२०६४ ारा िनदिशत एवम् यवि थत छ ।
आ.व.२०६०।०६१ र आ.ब. २०६१।०६२ का
आिथक अ यादेशह मा व डेड वेयर हाउसस ब धी
इजाजत प नवीकरण गराउनु पन ावधान
िथएन । इजाजत प नवीकरण गदा द तरु िलने कानूनी
यव था आिथक अ यादेश, २०६२ ले मा गरेको
हो ।
नवीकरणको लािग िमित २०६२।३।२४
मा िनवेदन िदएकोमा नवीकरणको िनणय भएको
िथएन । पनु ः िमित २०६६।३।८ मा िनवेदन िदँदा
आ.ब. २०६५।०६६ स मको िनिम ला ने द तरु
िलई नवीकरणको माग गरेको र िवप ी भ सार
िवभागको मौिखक आदेशानस
ु ार िमित २०६६।५।१४
मा नवीकरण द तरु र िबल ब द तरु समेत गरी
.३६,०००।– दािखलसमेत गरी सके को िथएँ । पिछ
िवप ी भ सार िवभागबाट भ सार महसल
ु र ज रवाना
असल
ु गनको लािग भ सार कायालयह लाई िमित
२०६६।९।१९ मा प लेिखएको रहेछ । आ.ब.
२०६६।०६७ स मको नवीकरणका द तरु र िवल ब
द तरु दािखल गरी सके को र िमित २०६२।३।२४ मै
नवीकरणको लािग माग गरी सके कामा सो िनवेदनउपर
कारवाही हँदै जाँदा िवप ी भ सार िवभागमा माग
ग रएबमोिजम िमित २०६७।१।१० मा प ीकरण
िदइसके को हो । तर िमित २०६७।२।३ मा भ सार
िवभागबाट िन नबमोिजमको दईु िनणय भएको
जानकारी िवप ी भ सार कायालयबाट िदइयो ।
(क) अनगु मन तथा इ टेिलजे स शाखाको च.नं.
२३४ िमित २०६६।९।१९ को प बाट

िदइएको िनदशन काया वयन गन लेखी
पठाउने र सोको काया वयनप ात् नवीकरण
गन ।
(ख) कायालयको ग ती र लापरवाहीको कारण
उ ोगी यवसायीह मा पन जाने ग भीर
असरसमेतलाई ि गत गरी अब आइ दा
य ता ग ती लापरवाही दोहो रन निदन
कायालयलाई लेखी पठाउने ।
भ सार िवभागको िमित २०६६।९।१९ को
प ादेश के कुन कानून, कारण र आधारमा आधा रत
भई लेिखएको हो भ ने कुरा प नहँदा उ आदेश
आ मिन , िवषयगत तथा वेि छक रहेको छ ।
उ ोगको कारोबार आ.ब. २०६१।०६२ देिख मा
ार भ भएको र इजाजत प जारी वा नवीकरण गदा
द तरु ला ने यव था आिथक ऐन, २०६३ र २०६४
ले मा ै गरेको अव थामा उ िमित २०६६।९।१९ को
प वतः गैरकानूनी छ । भ सार िवभागको िट पणीमा
उपमहािनदशक ारा य भएको रायमा कायालयको
ग ती औ ं याइएको पाइ छ । उि लिखत िनणयबाट
िनवेदक उ ोगको ग ती नभई वयम् भ सार िवभाग
र कायालयको रहेको प ै छ । आ.व. २०६४।०६५
मा िमित २०६४।५।१४ देिख लागू भएका भ सार ऐन,
२०६४ मा व डेड वेयर हाउसको सिु वधा िलन चाहने
यि लाई नेपाल सरकारले व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा िदन उपयु देखेमा तोिकएबमोिजमको सतका
अधीनमा रही व डेड वेयर हाउस स चालन गन गरी
तोिकएबमोिजमको सिु वधा िदनस ने यव था रहेको
छ । भ सार िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ मा
व डेड वेयर हाउसस ब धी यव था गदा िनयम ९(४)
मा नवीकरण गराउनु पन याद द तरु तथा िनयम
९(५) मा याद गु ेमा येक आ.व. का लािग ला ने
थप द तरु ितरी नवीकरण गराउने र सोको लािग ला ने
द तरु समेत तोिकएको पाइ छ । ऐ. िनयम ९(६) मा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
इजाजत प नवीकरण नगरेको अविधमा व डेड वेयर
हाउसको इजाजत प वालाले व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा उपभोग गन नपाउने भनी यव था ग रयो । यो
यव था सव थम िमित २०६५।१।१५ देिख लागू
भएकोले सोभ दा पूव अविधका लािग उि लिखत
नकारा मक यव था लागू हने
नै उठ् दैन ।
दो ो कुरा िमित २०६५।१।१५ देिख लागू भएको
उि लिखत िनयम ९(६) को यव थाभ दा पिहले कुनै
आिथक अ यादेश वा आिथक ऐनमा य तो यव था
रहेको िथएन । ते ो ऐ. िनयम ९(६) को यव था पिन
नवीकरण नगराई बसेका इजाजत प का लािग मा
आकिषत हने हो । तर, जसले नवीकरणका लािग
िनवेदन िदएको तर नवीकरण स ब धमा िनणय भई
नसके को हकमा आकिषत हने कानून होइन । यी कारण
र आधारबाट िवप ी िवभागको िमित २०६६।९।१९
को प ादेश र िमित २०६७।२।३ को िनणय एवम् सोही
िमितको भ सार कायालयलाई स बोिधत ग रएको प
र सो प को आधारमा भ सार कायालय, िवराटनगरले
लेखेको िमित २०६६।९।३०, २०६७।४।१८,
२०६७।६।४ र २०६७।८।८ को प समेत उि लिखत
अथस ब धी कानून, ाकृितक याय र कानूनका
िस ा तसमेतका िवपरीत हनक
ु ा साथै नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(२), १२(३)
(च), १३(१), १९(१) समेतको संवैधािनक यव था र
याभूितको ितकूल भएको र ऐनको दफा ६२(१)
मा पनु रावेदनस ब धी यव था भए पिन सोअ तगत
िवभागको िनणय र आदेशउपर पनु रावेदन ला ने
यव था नभएको हनाले कानूनी उपचार अपया
र भावहीन भएकोले ऐ. धारा ३२ र १०७(२)
अ तगत उ ेषणलगायतका जो चािहने उपयु रट,
आ ा, आदेश र पज
ु जारी गरी उि लिखत िनणय
र प ादेशह लाई बदर गरी िनवेदकको इजाजत प
नवीकरण गनस ब धी आदेशलाई तु त काया वयन
गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने रट

िनवेदन ।
िवप ीह बाट १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
माग गनका
ु साथै अ त रम आदेशसमेत माग भएको र
उ आदेशको लािग दवु ै प राखी छलफल गन उपयु
देिखएको हँदा अ त रम आदेशको छलफलको लािग
िमित २०६७।९।१६ को ता रख तोक िवप ीलाई
सूचना िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत
यहोराको यस अदालतको िमित २०६७।९।१२ को
आदेश ।
यथ रट िनवेदक वि तक फुटवेयर
इ डि ज ा.िल. का ो ाइटर रिपन अ वालको
नाममा व डेड वेयर हाउसको इजाजत ा माण
प येक आ.व. को आि न मसा तस म नवीकरण
नगराएमा वतः खारेज हने गरी िमित २०६०।१०।२४
देिख लागू हने गरी जारी ग रएको हो । यथ रट
िनवेदकले िमित २०६२।३।२४ मा मा ै नवीकरणको
लािग िनवेदन दता गरेकाले गु ेको अविधको
हकमा नवीकरण नग रएको हो । लामो समयप ात्
यथ रट िनवेदकले नवीकरणको लािग िमित
२०६६।३।८ मा िवभागमा पनु ः िनवेदन दता गरेकोमा
त समयमा भ सार ऐन, २०६४ तथा िनयमावली
२०६४ जारी भई काया वयन भइसके काले सो
कानूनबमोिजम नै इजाजत प नवीकरण नगरेका
िवप ीबाट भ सार महसल
ु र ज रवानासमेत गरी ज मा
.१,२५,८९,१३४।– असल
ु उपर गनतफ कारवाही
अगािड बढाइएको हो भ नेसमेत यहोराको िमित
२०६७।०९।२८ मा िवप ी भ सार िवभागको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
यसमा व डेड वेयर हाउस इजाजत
प वाला िनवेदक इ डि जले सो इजाजत प
नवीकरणको लािग िमित २०६२।३।२४ मा िनवेदन
दता गराएको तथा आ.व. २०६१।०६२ देिख आ.व.
२०६६।०६७ स मको महसल
ु नवीकरण र ज रवाना
रकम िमित २०६६।४।१४ को र.नं १६८९ र िमित
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२०६६।५।१४ को आ दानी रिसदबाट भ सार
िवभागमा दािखला गरेको देिखएकोले पिछ ततु
मु ाको अि तम सनु वु ाइका बखत ततु िवषय ठहर
िनणय हने नै हँदा सो अविधस मका लािग सिु वधा र
स तल
ु नको िस ा तका आधारमा अ त रम आदेश
जारी गनु उपयु हने देिखयो । अतः िवप ी नं. १ को
िमित २०६७।२।३ को िनणय, िमित २०६७।२।६ को
प एवं िवप ी नं. २ को िमित २०६७।४।१८ र िमित
२०६७।६।४ का प ह लाई त काल काया वयन नगनु
नगराउन,ु िनवेदकलाई व डेड वेयर हाउसअ तगत
आयातीत र उ पािदत व तक
ु ो लगत राखी कारोबार
सिु वधा यथावत् दान गनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी ग रिदएको
छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट जारी भएको
िमित २०६७।१०।२५।३ को आदेश ।
यथ रट िनवेदक वि तक फुटवेयर
इ डि ज ा.िल. का ोपराइटर रिपन अ वालको
नाममा येक आ.व. को आि न मसा तस म नवीकरण
नगराएमा वतः खारेज हने गरी व डेड वेयर हाउसको
इजाजत प २०६०।१०।१४ देिख लागू हने गरी जारी
ग रएको हो । समयाविध गज
ु ारी रट िनवेदकले िमित
२०६२।३।२४ मा नवीकरणका लािग िनवेदन दता
गरेकाले िवप ीको िजिकरबमोिजम आिथक अ यादेश,
भ सार ऐन िनयमबमोिजम त स ब धी यव था
नग रएको अव थामा इजाजतको माण प मा नै
उ लेख ग रएकोले सो गु ेको अविधको हकमा
नवीकरण नग रएको हो । समयिभ ै नवीकरण नगरी
व डेड वेयर हाउसको सिु वधा उपभोग गरी िनकासी
/ पैठारी गरी रहेकोले भ सार िनयमावली, २०६४ को
िनयम ९ को उपिनयम ६ बमोिजम भ सार महसल
ु र
ज रवाना यथ िनवेदकबाट असल
ु उपर गन िनणय
ग रएको हँदा िवप ीले अनाव यक दःु ख िदने िनयतले
यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई स मािनत

अदालतमा दायर गरेको रट िनवेदनको कुनै तक
ु
नभएकोले उ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवप ी भ सार कायालय, िवराटनगरबाट
िमित २०६७।११।१६मा पेस हन आएको िलिखत
जवाफ ।
िनवेदक उ ोगले आफूले व डेड वेयर
हाउसको सिु वधा िलँदा म जरु गरेको सत र कानूनले
िबनाइजाजत वा नवीकरण व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा भो न नपाउने भए पिछ नवीकरण नगराई
भोगेको सिु वधा वैध हो भ न र कानूनबमोिजम इजाजत
प नवीकरण नै नगरी सिु वधा भोगी रहन छुट िदन
िम ने भ ने कुरासमेत आएन । तसथ िनवेदकको
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । फल व प िमित
२०६७।१०।२५।३ मा यस अदालतबाट जारी भएको
अ त रम आदेश वतः िनि य ह छ भ नेसमेत
यहोराको यस अदालत संयु इजलासबाट िमित
२०६९।९।८ मा भएको फै सला ।
िनवेदक इ डि जको नाउँमा रहेको
बाहेक वेयर हाउसको इजाजत तोिकएको समयमा
नवीकरण नगराई व डेड वेयर हाउसको सिु वधा
उपभोग गरेको आधारमा सो कायलाई कसरु ज य
काय मानी ज रवानासमेत गरेको भनी प ाचार गरेको
काय गैरकानूनी छ । मेरो शत ितशत िनयात भएको
िनिववाद त यको बाबजदु इ डि जले पाउने
सिु वधाबाट अ य पमा ब देज लगाउने गरी भएको
यस अदालत संयु इजलासको आदेश ने.का.प.
२०६८ अंक १ िन.न.८५४२ समेतमा ितपािदत
िस ा तिवपरीत छ । मसँग असल
ु गन खोिजएको
राज वा ज रवाना कुन कानूनसँग स बि धत रहेको
वा कुन कानूनको आधारमा उ असल
ु ीको नणय
भएको हो सो स ब धमा भ सार िवभागको िनणय मौन
रहेको छ । औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ को दफा
१५ र १५(प) बमोिजम िनयातमूलक उ ोगको लािग
आयात हने क चा पदाथमा आयात कता उ ोगले कुनै
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
महसल
ु कर आदी राज रकम बेहोनु नपन औ ोिगक
एवं वािण य नीितलाई कानूनको पमा योग गरेको
छ । इजाजत नवीकरण बेगर सिु वधा उपभोग गन निम ने
भनी उ लेख गरेको यव था भ सार िनयमावली
२०६५ लागू भएपिछको हो । म िनवेदकसँग २०६१
देिखको आयातमा महसल
ु रकम माग गरेको िवषय नै
प ात्दश भएकोले याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ११ को उपदफा १ को ख ड (ख) बमोिजम
ततु मु ा पनु रावलोकन गरी हे रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िनवेदक रपीन अ वालको यस अदालतमा
परेको िनवेदन ।
यसमा वि तक फुटवेयर इ डि जका ा.
िल. ले २०६०।१०।२४ देिख लागू हने गरी व डेड
वेयर हाउसको इजाजत ा गरेकोमा येक आिथक
वषको असोज मसा तस ममा नवीकरण गराउनपु न
प कानूनी ावधान नभएको र िविवध कारणवश
के ही िढला हन गएको भनी िनवेदकले वीकार
गरी २०६२ असार २४ मा नवीकरणको लािग
िनवेदन िदएको भ ने कुरा भ सार िवभागको िलिखत
जवाफबाट समेत वीकार गरेको देिख छ । िनवेदकले
नवीकरणको स ब धमा िदएको िनवेदनउपर त काल
कुनै ि या अगािड नबढाई ब ने भ सार िवभाग /
कायालयको कामबाट िनवेदकलाई असर पन गएको
देिख छ । भ सार ऐन, २०६४ तथा भ सार
िनयमावली, २०६४ िमित २०६५।१।१५ देिख मा
लागू भएको पाइ छ । भ सार िनयमावली, २०६४
को िनयम ९(४) मा नवीकरण गराउनपु न याद र
द तरु स ब धमा, ऐ. िनयम ९(५) मा नवीकरण
गराउने याद गु ेमा येक आ.व. का लािग ला ने
थप द तरु ितरी नवीकरण गराउने स ब धमा र ऐ.
९(६) मा इजाजत नवीकरण नगरेको अविधमा य तो
व डेड वेयर हाउसले इजाजत प वाला व डेड वेयर
हाउसको सिु वधा उपभोग गन नपाउने भनी यव था
भएको पाइ छ । उपयु ऐन तथा िनयमावली िमित

२०६५।१।१५ देिख मा लागू भएको अव थामा
उ कानूनी यव थालाई आधार िलई पूव कानूनले
प नबोलेको अव थामा कानून ब नभु दा अगािडका
कुरामा पिछ बनेको कानूनी ावधानबमोिजम िमित
२०६७।२।३ मा भ सार िवभागले िनणय गरेको
देिखयो । िववािदत अव थामा जनु कानून चलन
िथयो सोही कानूनी ावधानअनु प त काल
िनणय गनपनमा
आफूसम नवीकरणका लािग
ु
परेको िनवेदनउपर कारवाही नगरी थाती राखीपिछ
बनेको कानूनको आधारमा प ात्दश असर पन
गरी िनवेदकबाट िवल ब शु क तथा ज रवाना िलई
नवीकरण गन गरी भएको भ सार िवभागको िनणय
उपर परेको िनवेदनमा सोको ितकूल हने गरी िवल ब
शु क तथा ज रवाना निलई नवीकरण गन भ सार
िवभाग बा य हने कुरा भएन भनी रट खारेज हने
ठहर गरेको यस अदालतको संयु इजलासको िमित
२०६९।९।८ को फै सला ने.का.प. २०५९ काि क
मंिसर िन.नं. ७११२ प.ृ ४६५, ने.का.प. २०६०,
वैशाख, जेठ िन.नं. ७१८१ प.ृ १४१ मा ितपािदत
िस ा तिवपरीत भई अड् डाको ग तीले प को अिहत
हनु नपन भनी िविभ न मु ाह मा यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतलाई म यनजर राखी याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अव था
िव मान रहेको देिखँदा ततु मु ा पनु रावलोकन गरी
हेन िन सा दान गरी िदएको छ । स बि धत िमिसल
िझकाई िवप ीह लाई सोको सूचना िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित २०७०।४।११
को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ाको िनवेदनसिहतको िमिसल
अ ययन ग रयो । िवप ी भ सार िवभागसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
ह रशंकर वालीले िनवेदकलाई २०६०।१०।२४ बाट
उ ोग स चालन गन गरी व डेड वेयर हाउसको सिु वधा
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िदइएको हो । उ इजाजत प येक वषको आि न
मसा तस ममा नवीकरण गराउनु पन सत रािखएको
छ । इजाजत प को नवीकरण गनपन
ु यव था २०६१
को आिथक अ यादेशले याएकोले नवीकरणै नगरी
सिु वधा िदँदै जाने कुरा कानूनतः िम दैन । इजाजत
िलएपिछको पिहलो वषको असोज मसा तिभ
नवीकरण गराउनु पनमा िमित २०६२।३।२४ मा
मा िनवेदन परेको छ । िनवेदकले समयमा नवीकरण
नगरी एकै चोटी २०६६ सालमा आएर भ सार
िनयमावलीअनस
ु ारको ज रवाना ितरेर व डेड वेयर
हाउसको इजाजत प नवीकरण गन पाउने भ न
कानूनबमोिजम िम दैन । कानूनले तोके बमोिजम
इजाजत प नवीकरण नगरी व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा उपभोग गरी रहन निम ने हँदा यस अदालत
संयु इजलासबाट भएको फै सला सदर कायम हनपु छ
भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उि लिखत बहस िजिकर सनु ी हेदा यस
अदालत संयु इजलासबाट िमित २०६९/९/८ मा
भएको आदेश िमलेको छ छै न र पनु रावलोकनकताको
पनु रावलोकनको िजिकर प न स ने हो होइन सो
स ब धमा िनणय गनपन
ु देखयो ।
यसमा मूलतःिनवेदकले स चालन गरेको शत
ितशत िनकासीमूलक उ ोगले िमित २०६०।१०।२३
मा भ सार नला ने सतमा क चा पदाथ आयात गनको
लािग व डेड वेयर हाउसको सिु वधा िलने इजाजत प
िलएकोमा इजाजत िलँदा चलनमा रहेको कानूनमा
इजाजत नवीकरण गन यव था नरहेको र उ ोगले
कारोबार सु गरेपिछ इजाजत प नवीकरणको
लािग िनवेदन िदएकोमा सोउपर कुनै िनणय नै
नगरी इजाजत नवीकरण नगरेको भनी बक यारे टी
सिु वधामा पैठारी गरेका मालव तहु मा ला ने कर र
ज रवानासमेत दािखला गन िदएको आदेश अ यायपूण
हँदा बदर गरी िनवेदक उ ोगको व डेड वेयर हाउसको
सिु वधास ब धी इजाजत प नवीकरण गरी िदनु भनी

िवप ीह को नाउँमा परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ ने मु य रट िनवेदन यहोरा देिखयो । िवप ी
िनवेदकको व डेड वेयर हाउसको इजाजत प आिथक
अ यादेश, २०६० बमोिजम िमित २०६०।१०।२४
देिख लागू हने गरी जारी ग रएको हो । इजाजत प मा
नै नवीकरणको समयअविध तोिकएकामो सो अविध
गज
ु ारी िमित २०६२।३।२४ मा िनवेदन िदएपिन
समय अविध गु ेको कारण नवीकरण नग रएको हो ।
िनवेदकले पनु ः २०६६।३।८ मा नवीकरणको िनवेदन
िदएको भए पिन भ सार ऐन, २०६४ तथा िनयमावली
२०६४ जारी भई लागू भइसके को हँदा कानूनबमोिजम
नै भ सार महसल
ु र ज रवाना असल
ु को कारवाहीको
ि या अिघ बढाइएको हँदा रट िनवेदन खारेजभागी
छ । खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफ रहेको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदक वि तक
फूटवेयर इ डि ज ा.िल.लाई भ सार िवभागबाट
भारत तथा ते ो मल
ु क
ु बाट आयात गरी याइने क चा
पदाथबाट तयारी सामान तयार गरी भारत िनकासी गन
आिथक अ यादेश, २०६० बमोिजम ०६०।१०।२३
को िनणयअनस
ु ार व डेड वेयर हाउसको इजाजत प
दान गरेको देिख छ । सो इजाजत प मा नै िमित
२०६०।१०।२४ बाट कारोबार सु हने समयाविध र
येक आिथक वषको आि न मसा तस म इजाजत
प नवीकरण गन समय अविधसमेत िकटान गरी
तोिकएको अविधिभ नवीकरण नगराएमा इजाजत
प वतः खारेज हने गरी इजाजत प जारी भएको
देिख छ । य तो अव थामा कुनै कारणले इजाजत प
नवीकरण गन िवल ब हन गएको भ ने भनाईले अथ
रा ने नभई इजाजत प ले िनिद गरेको समयिभ
नवीकरण गन जानु नै पन देिखयो ।
३. िनवेदकले इजाजत प मा उि लिखत
समयाविधिभ व डेड वेयर हाउसको उ
इजाजत प नवीकरण गन पहल गरेको िमिसलबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
देिखएन । इजाजत प जारी भएको लामो समयपिछ
िमित २०६२।३।२४ मा नवीकरण ग रपाउँ भनी
िनवेदक क पनीले भ सार कायालय, िवराटनगरमा
िनवेदन िदएको भ ने देिख छ । भ सार कायालयमा
िनवेदन िदएपिछ नवीकरण स ब धमा आव यक पहल
िनवेदकतफबाट गरेको भ ने देिखएन । व डेड वेयर
हाउसको सिु वधा िलने गरी ा इजाजत प नवीकरण
नगरी य तो सिु वधा उपभोग गन िम ने भ ने कुरा
उ इजाज प को अवलोकनबाट देिखँदैन । समाविध
िभ न नवीकरण नगरेमा सो समयपिछ वतः खारेज
हने सत वीकार गरी िनवेदकले उ इजाजत प
ा गरेको देिख छ । लामो समयस म नवीकरण
गन काय ित सजग नरहेको भनी िनवेदकलाई
िमित २०६६।१२।१९ मा भ सार िवभागबाट सो
स ब धमा सोिधएको प ीकरणको जवाफमा आिथक
म दीलगायत िविभ न कारणले नवीकरण गराउन
नसिकएको, आफूबाट मूल भएको, िवभागले पिन
सो इजाजत प नवीकरण गराउन पछ भनी मरण
नगराएको कारण उ लेख गरी िमित २०६७।१।१०
मा िनवेदकले प ीकरण िदएको देिखयो । अतः
िनवेदकलाई जानकारी नै नगरी भ सार िवभागले थप
द तरु िलने िनणय गरेको भ न िम ने देिखएन ।
४. इजाजत प िलएको लामो समयस म
नवीकरण नगराई बक यारे टीमाफत िनकासी
पैठारीको काम गरेको भ ने िनवेदन यहोराबाट
देिख छ । व डेड वेयर हाउसको सिु वधा ा गन ा
गरेको इजाजत प को याद समा भएपिछ भारत
तथा अ य मल
ु क
ु बाट आयात ग रएको क चा पदाथ र
क चा पदाथबाट तयारी समान िनयात गदा ला ने कर,
भ सार, महसल
ु दािखल गरी िनकासी पैठारी गरेको
भ ने पिन देिखँदैन ।
५. िनवेदकले व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा िलन िमित २०६०।१०।२३ मा भ सार
िवभागबाट इजाजत प पाएको त यमा िववाद

छै न । त कालीन अव थामा रहेको आिथक अ यादेश
२०६०, ०६१, ०६२ लगायत ०६३, ०६४ समेतका
आिथक अ यादेशको िनयम ८(५) मा व डेड वेयर
हाउसको इजाजत प जारी गन र सोस ब धी अ य
ि या भ सार िवभागले तोके बमोिजम हनेछ भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ । भ सार िवभागबाट
जारी भएको व डेड वेयर हाउसको सिु वधा िदँदा सो
इजाजत प मा नै नवीकरण गराउनपु न र सो व डेड
वेयर हाउसको स चालन हने िमितसमेत िकटान गरी
िनजलाई सो सिु वधा उपभोग गन इजाजत िदएको
देिख छ ।
६. भ सार िनयमावली, २०६४ को िनयम
९ (६) मा व डेड वेयर हाउसको इजाजत प
नवीकरण नगरेको अविधमा सो व डेड वेयर हाउसको
इजाजतवालाले व डेड वेयर हाउसको सिु वधा नपाउने
भ ने यव था रहेको पाइ छ । भ सार िनयमावली,
२०६४ काया वयनमा आएप ात् िनवेदकले
२०६६।३।८ र ०६६।१०।३ मा नवीकरणका लािग
िनवेदन िदएको र नवीकरण नगराई ०६७ स म पिन
व डेड वेयर हाउसको सिु वधामा यवसाय गद आएको
भ ने देिख छ । यसरी भ सार ऐन र िनयमावली २०६४
लागू भएपिछ मा व डेड वेयर हाउसस ब धी यव था
नगरी आिथक अ यादेश २०६०, २०६१, २०६२
समेतबाट सो यव था गरेको र सोही यव थाअनस
ु ार
भ सार िवभागबाट िनवेदक क पनीलाई सो सिु वधा
उपल ध गराएको देिखएकोले प ात्दश कानूनको
आधारमा थप द तरु िलने िनणय गरेको भ ने िजिकर
कानूनस मत देिखएन । आिथक अ यादेश र कानूनले
तोके को ि या नपु याई नवीकरण गन िनवेदन िदएकै
भरमा मा सो स ब धमा कारवाही गन भ सार
िवभाग बा य हने भ ने पिन देिखँदैन । अड् डामा
कानूनले तोके को ि या र सतबमोिजम समयमा नै
िनवेदन पेस नगरेस म अड् डाको ग तीले िवल ब भई
नवीकरण नभएको भ न िम ने हँदैन । िनवेदकले िमित
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२०६०।१०।२३ मा व डेड वेयर हाउसको सिु वधा
िलन ा गरेको इजाजत प येक आिथक वषको
आि न मसा तस म अिनवाय नवीकरण गनपन
ु सत
वीकार गरी व डेड वेयर हाउसको सिु वधा पाएको
देिख छ । उ सतअनस
ु ार आफूले ा गरेको व डेड
वेयर हाउसको इजाजत प नवीकरण नगरी िमित
२०६२।३।२४ मा िनवेदन पेस गरेबाट अड् डाको
ग ती भ ने अथ गन िम दैन ।
७. अिधकारको दाबी गदा कत यको
पालना गनु िनता त आव यक मािन छ । कानूनले
िनधारण गरेको िविध र ि या पूरा गरी हनन भएको
हक अिधकारको उपचारको माग गनु कानूनस मत
ह छ । कानूनअनु पको यापार यवसाय स चालन
गन कानूनले िनि त गरेका सत वीकार गरी स बि धत
िनकायबाट इजाजत प ा गरेपिछ तोिकएको सतको
पालना गनु प को कत य ह छ । आफूले गनपन
ु
कत य पूरा नगरी अड् डालाई आफूले िनवाह गनपन
ु
दािय वको भािगदार बनाउन म ने होइन । नवीकरण
गन सतअनस
ु ार ा गरेको इजाजत प समयमा नै
नवीकरण गन आव यक पन ि या अवल बन नगरी
अड् डामा िनवेदन िदएकै भरमा अड् डाले व फूत पमा
कत य पूरा गनपछ
ु भ ने अथ गन िम दैन । कायालयको
काम कारवाहीका िसलिसलामा अड् डाबाट िनदिशत
माग पूरा गनु पिन प को कत य हन जा छ । िनवेदकले
सिु वधा उपभोग गन गरी ा गरेको व डेड वेयर
हाउसको इजाजत समयमा नवीकरण गराउनपु नमा
सोमा उि लिखत सत पालना नगरी सिु वधा उपभोग गन
पाउने भ ने हँदनै । व डेड वेयर हाउसको इजाजतबाट
िनकासीमूलक यापार यवसाय स चालन गदा ला ने
भ सार महसल
ु , करमा सिु वधा ा हनेमा इजाजत
प वालाले सत पालना नगरी लामो समयस म य तो
सिु वधा िलई िनकासीमूलक यवसाय गन छुट पाउने
भ न कानूनतः िम ने देिखएन ।

८. कुनै पिन ऐनले अिघ भोगी वा ा गरी
सके को सिु वधा हकस ब धी काम कुरामा ितकूल
असर पान स ै न । अिघको ऐनबाट ा हक र सिु वधामा
असर पन गरी िनमाण भएको ऐनको प ात्दश असर
हन जा छ । ततु मु ामा व डेड वेयर हाउसको
इजाजत प जारी गन र सोस ब धी अ य ि या
भ सार िवभागले तोके बमोिजम हनेछ भनी आिथक
अ यादेश २०६०, २०६१ समेतका अ यादेशको
िनयम ८(५) मा यव था गरेको छ । यसैगरी िनयम
८(७) मा १ मिहनािभ बक यारे टी फुकुवा गनपन,
ु
ऐ. िनयम ८(९) मा १ मिहनािभ कुनै कारणले बक
यारे टी फुकुवा नभएमा पैठारी गरेको िदनमा ला ने
भ सार महसल
ु मा २५% थप गरी हने भ सार महसल
ु
र थानीय िवकास शु क असल
ु ग रनेछ भ ने यव था
रहेको देिख छ । िनवेदक क पनीलाई तोके को अविधमा
इजाजत प नवीकरण नगराई इजाजत प को अविध
समा भएपिछ बक यारे टी फुकुवा गन अिधकार
नभएको भनी २५% थप रकम असल
ु गन ि या
भ सार िवभागले ार भ गरेको देिखयो । आिथक
ऐन, २०६४ लागू हनपु ूव नै िनमाण भएका आिथक
अ यादेशमा इजाजत प स ब धी यव था रहेको र थप
२५% महसल
ु ला नेसमेतका यव थाअनस
ु ार भ सार
िवभागले ि या अगाडी बढाएको देिखएको अव थामा
पिछ बनेका आिथक ऐन िनयमबमोिजम िनवेदकले ा
गरेको सिु वधा र दािय वमा ितकूल भाव पारेको भ न
िम ने देिखँदैन । सिु वधालाई अिधकारको पमा हण
गन िम दैन । कानूनबमोिजम तोिकएको ि या पालन
नगरेमा कानूनले दान गरेको सिु वधा पाउन स ने हन
स दैन । अिधकारको ाि सोमा उि लिखत सतको
प रपालनमा िनभर गदछ । सतको प रपालन नभएको
अव थामा सो इजाजत प का आधारमा ग रने काय
अवैध हन पु दछ । अवैध कामको प रणामबाट कसैले
कुनै वहानामा उ मिु पाउन स दैन् । इजाजत प
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नवीकरण गन समयसमेत भु ानी भई नवीकरण नै
हन नस ने अव थामा नवीकरण िढला गराएबापतको
िवल ब शु क वा ज रवाना िलई नवीकरण गरी िदन
िवप ी भ सार िवभाग बा य हने अव था पिन
छै न । आफूले ा गरेको इजाजत प मा िनिद
भएको येक आिथक वषको आि न मसा तस ममा
नवीकरण गराई स नु पन समयमा िवल ब गरी
इजाजत प नवीकरणको लािग िनवेदन िलई गएको
कुरामा िनवेदकले समेत रट िनवेदनमै वीकार गरेको
देिख छ । िवल ब गरी आएकोले नवीकरण न रएको र
आ.व. २०६१।०६२ देिख आ.व.२०६५।०६६ स मको
अविधमा िनवेदक उ ोगले व डेड वेयर हाउसको
इजाजत प नवीकरण नगराई सो सिु वधाअ तगत
आयात गरेका क चा पदाथ वा मालव तमु ा चिलत
ऐनअनस
ु ार ला ने महसल
ु तथा ज रवानाह असल
ु गन
भ सार िवभागबाट िमित २०६६।०९।१९ मा भ सार
कायालयलाई प लेिखएको अव था देिख छ । य तो
ि थितमा प ात्दश कानूनको योग र अड् डाको
ग ती भ न िम ने देिखएन । तसथ यस अदालतबाट
पनु रावलोकनको अनमु ित दान गदा उ लेख भएका
कानूनी िस ा तमा समावेश भएको त य ततु
मु ाको त यसँग अ तर स बि धत रहेको नदेिखएकाले
अनमु ित दान गदा उ लेख ग रएका आधार र कारण
सँग सहमत हन सिकएन । िनवेदकको रट िनवेदन
खारेज हने ठहराएको यस अदालत संयु इजलासको
िमित २०६९।९।८ को आदेश िमलेकै देिखयो ।
९. अतः मािथ िववेिचत त य र कानूनी
यव थासमेतबाट िनवेदक उ ोगले आफूले सिु वधा
िलँदा म जरु गरेको सत र कानूनले िनधारण गरेको
िविध र ि या िबना व डेड वेयर हाउसको सिु वधा
उपभोग गन पाउने नदेिखँदा नवीकरण नगराई उपभोग
गरेको सिु वधा कानूनस मत हो भ न र कानूनबमोिजम
इजाजत प नवीकरण नै नगरी व डेड वेयर हाउसको
सिु वधा उपभोग गन छुट िदन िम ने भ ने अव था

नहदा रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. जगदीश शमा पौडेल
या. दीपक कुमार काक
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २८ गते रोज शभु म् ।

&

नणय नं . ९८३६
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७३।०८।१६
०७२-CF-०००६
मु ाः कत य यान
पनु रावेदक / वादी : रामेछाप राकाथमु गा.िव.स. वडा
नं. १ ब ने के दार माझी
िव
िवप ी / ितवादी : कामिसंह माझीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
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§ क तो कृितको वारदातलाई भिवत य
मा नुपन हो त भ ने स दभमा मल
ु ुक ऐन
यानस ब धीको महलको ५ नं. मा भएको
यव थालाई समेत हेन सिक छ । उ
यव थालाई हेदा " यान िलने इिवलाग
वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको
कत यले मािनस मलाज तो नदेिखएको
कुनै काम गदा यसै ारा के ही भई कुनै
मािनस मन गएको भिवत य ठहछ" भनी
उ लेख भएको र यसलाई सोही महलको
६ नं. मा थप प पाद देहाय १-५
स म एउटा कामको लािग सावधानीसँग
हातहितयार उठाएकोमा के ही यहोराले
अकालाई लागेमा, होस नपु याई वा
हेलचे याई ं गरी कुनै काम गरी भिवत य
परेमा, र ा िश ाको ममा कुटिपट गदा
भिवत य परेकोमा भिवत य हनेज ता
अव थाको बारेमा उ लेख गरेको
देिख छ । उपयु कानूनी यव थासमेतका
आधारमा हेदा तुत मु ाको वारदातमा
ितवादी ारा मतृ कका टाउकामा हार
गरी मृतक भुइँमा ढलेपिछ पिन पुनः पेटमा
हार गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएको र
यसमा िववाद भएको अव था नदेिखएको
हदँ ा टाउकोमा भएको हारले मतृ क भुइँमा
ढलेपिछ पिन पुनः िनज मतृ कको पेटमा
भएको हारले ितवादीको मतृ कलाई
मानस मको मनसाय नभएको भनी पुि
गनस ने अव था नभएकाले यसलाई
भिवत य भनी भ न सिकने अव था देिखन
नआउने ।
( करण नं. ९)
§ अ.बं. १८८ मा उि लिखत ावधान
समेतका आधारमा कानूनबमोिजम सजाय

गदा चक पन भई कम सजायको राय य
गदा सामा यतः अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
राय य गदा सो रायको पिन मनािसब
आधार हनपु न भई अिभ य रायको
पु ् याई ं(Justification) गनुपन ।
( करण नं. ११)
पनु रावेदक वादीको तफबाट :
िवप ी
ितवादीको तफबाट : िव ान्
सह यायािधव ा य कृ णिजिव िघिमरे र
रेवतीराज ि पाठी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६१, िन.नं.७३९९
§ ने.का.प. २०६३, िन.नं.७७५२
§ ने.का.प. २०६९, िन.नं.८८५३
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.
सु फै सला गनःमा.िज. या. ी कै लास के .सी.
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. या. ी िटकाबहादरु हमाल
मा. या. ी िमिहरकुमार ठाकुर
सव च अदालतमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी रामकुमार साद शाह
माननीय यायाधीश ी क याण े
फै सला
या. जगदीश शमा पौडेल : सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को
उपिनयम घ बमोिजम पूण इजलासको दायरीमा दायर
भई पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं
ठहर यस कार छःरामेछाप िज ला काराथुम १ खैरनीि थत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
पूव िसंचाई कुलो, पि म सनु कोशी नदी, उ र मोटर
बाटो र दि ण टोकलापरु को खेतको चार िक लािभ
टाउकोमा पछ् यौरा, कानमा टप, नाकमा बल
ु ाक ,
घाँटीमा पोतेसमेत लगाएक मिहला पूव खु ा, पि म
टाउको मतृ अव थामा रहेको, िनजले योग गरेको
जाँड खाने बटुका, जाँड छा ने झल
ु , लाि कको
बा टीन, डोको, ना लोसमेत सोही ठाउँमा रहेको
भ नेसमेत यहोराको घटना थल लास जाँच कृित
मचु ु का र सोही थानमा २ इ च मोटाई १.२५ से.मी.
ल बाई भएको या टीङ चलाउने बहाना बरामद
भएको भ नेसमेत यहोराको खानतलासी तथा बरामदी
मचु ु का ।
िमित २०६६।६।१ गते िदउँसो १२ बजेको
समयमा राकाथमु १ ि थत खैरनी सनु कोशी नदी
िकनारामा मेरी ीमती वष ६३ क चमेली माझी
जाँड बेची रहेक मा ऐ. घर भई हाल िस धल
ु ी कुशे र
१ दु जा ब ने के दार माझीले याम माझीसँग झगडा
गरी मेरी ीमती रहेको चौतारोमा पगु ी डुङ्गा चलाउने
बहानाले मेरी ीमतीलाई टाउको तथा पेटमा हार
गरी घटना थलमा नै ीमतीको मृ यु भएकोले िनज
के दार माझीलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराका मतृ कका पित कामिसंह
माझीको जाहेरी ।
Cause of death is due to cervical
injury massive internal herorrhage भ ने
पो माटम रपोट ।
िमित २०६६।६।१ गते िबहान ११ बजेको
समयमा म िस धल
ु ीि थत घरबाट राकाथमु ि थत
घरतफ आउने ममा सनु कोशीमा डुङ्गा तरी
रामेछापतफ आएपिछ मलाई डुङ्गा चलाउने याम
माझीले मख
ु छोडी ढुंगाले हानेपिछ िनजलाई कुटिपट
गरी िनजको डुङ्गाको बहाना बोक सो ठाउँबाट अं.
५० िमटर टाढा रहेको िपपलको चौतारोमा पु दा मतृ क
यही ँ रिहिछन् र िनजले मलाई ितमीह िकन झगडा

गरेको भ दा मलाई रस उठी मैले बोके को बहानाले
िनज मतृ क चमेली माझीको टाउकोमा हा दा सोही
ठाउँमा लिडन् र पनु ः िनजको पेटमा हा दा िनजको
मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी के दार
माझीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६६।६।१ गते िदउँसो ११ बजे म
र के दार माझी राकाथुमतफ आउने ममा सनु कोशी
नदी डुङ्गाबाट तरी रामेछापतफको िकनारमा
पु नासाथ याम माझी र के दार माझीबीच झगडा हँदा
िनज के दारले यामलाई कुटिपट ग यो र मैले छुट्याई
िदई म आ नो खेततफ लागे ँ । के दार माझी डुङ्गाको
बहाना बोक िपपलबोटितर लागे, िदउँसो १२ बजेको
समयमा िपपलबोट चौतारीमा मतृ क र के दार माझीको
बीचमा िववाद भई के दारले िनज मतृ कलाई बहानाले
हानेको देखी दौड् दै जाँदा मतृ क बेहोस अव थामा
िथइन् र त कालै मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको
रामबहादरु माझीले अनस
ु धानमा गरी िदएको कागज ।
जाहेरीमा उि लिखत िमित र समयमा म
सनु कोशीमा डुङ्गा ता ने काम ग ररहेको अव थामा
ितवादी के दार माझीले मसँग िववाद गरी मलाई
कुटिपट गरी बेहोस पारी के ही पर रहेक मेरी हजरु आमा
नाता पन चमेली माझीलाई डुङ्गा चलाउने बहानाले
िहकाई मारेछन्, मलाई उपचार गराई घरमा याएपिछ
िनजले कत य गरी मारेको कुरा थाहा पाएको हो भ ने
यामबहादरु माझीले अनस
ु धानमा गरेको कागज ।
िमित २०६६।६।१ गते के दार माझीले
चमेली माझीलाई मा यो भ ने ह ला सनु ी हेन गई
बु दा के दार माझीले मतृ क चमेलीलाई डुङ्गा चलाउने
बहानाले टाउको र पेटमा हानी मारेको कुरा त काल
थाहा पाएको हो भनी सरु शे माझीले र देवच माझीले
अनस
ु धानमा गरी िदएको कागज ।
िमित २०६६।६।१ गते के दार माझी र
याम माझीको बीचमा झगडा भयो र यसको के ही
समयपिछ के दार माझीले चमेली माझीलाई डुङ्गा
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चलाउने बहानाले कुट् यो भनेको सु नासाथ यहाँ
जाँदा ितवादीले मतृ कलाई बहानाले हानेको देखी
नकुट भ दै दौड् दै जाँदा मतृ क चमेलीको घटना थल
नै मृ यु भइसके को रहेछ । कुटिपट गरी मानपन
ु कारण
थाहा भएन भनी मेघबहादरु माझी, रामबहादरु माझी,
कणबहादरु माझीसमेतले गरी िदएको घटनािववरण
कागज ।
घटना थल लास जाँच मचु ु का, बरामदी
मचु ु का, जाहेरी दरखा त, पो माटम रपोट
ितवादीको बयान, अनस
ु धानको ममा बिु झएका
मािनसह को कागजसमेतका आधार माणबाट
ितवादी के दार माझीले िमित २०६६।६।१ मा रामेछाप
िज ला राकाथुम १ खैरनीघाटि थत िपपलबोट भ ने
थानमा जाँड बेिचरहेक मतृ क चमेली माझीलाई डुङ्गा
चलाउने बहानाले कुटिपट गरी िनज मतृ क चमेली
माझीको घटना थलमा नै मृ यु भएको त य िस हन
आएकोले िनज ितवादी के दार माझीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
होस् भ ने अिभयोग प ।
मैले िमित २०६६।६।१ गते डुङ्गा चलाउने
बहानाले जाँड बेिचरहेक चमेली माझीलाई रामेछाप
राकाथुम १ ि थत खैरनी घाटमा एक पटक टाउकोमा
र एक पटक पेटमा हा दा सोही थानमा नै मतृ क
चमेली माझीको मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादी के दार माझीको अदालतमा भएको बयान ।
यस अदालतको िमित २०६६।६।२५ को
आदेशानस
ु ार ितवादी के दार माझी पपु को िनिम
थुनामा रहेको र यस अदालतबाट पटक पटक आदेश
हँदासमेत सा ी बकप को लािग उपि थत नभएको ।
ितवादी के दार माझीलाई मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीतको कसरु
गरेकोमा िनजलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव सिहत ज मकै दको सजाय हने ठहछ र उ
ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक पन िच मा लागेकोले

िनजलाई १० वष मा कै दको सजाय हनपु न देखी
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम आ नो रायसिहत साधक
जाहेर गनु भ ने िमित २०६६।१२।१२ को रामेछाप
िज ला अदालतको फै सला ।
मतृ कलाई कत य गरी मानपन
ु कुनै पूव
कारण र योजनाव काय गरेको भनी नदेखाई हचवु ा
तवरबाट यानस ब धीको १३(३) नं. को कसरु गरेको
ठह याउन निम ने हँदा सु फै सला गदा कुनै िवचार
ग रएको छै न । याियक मनको अभाव रहनक
ु ा साथै
त य, कानून र ितपािदत िस ा तसमेत ितकूल
रही िु टपूण रहेकोले सु फै सला बदर गरी इ साफ
गरी याय ग रपाउँ भ ने ितवादी के दार माझीको
पनु रावेदन प ।
ितवादीको हरी र अदालतसम भएको
कसरु मा सािबती बयान लास जाँच मचु ु का तथा
अटो सी रपोटसमेतबाट समिथत भएको हँदा
ितवादी के दार माझीलाई यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय
गरी ितवादीको मतृ कसँग पूव रसइवी रहेको भ ने
नदेिखएको र मतृ कले ितवादीलाई स के का हन्
भनेक ले रस उठी काठको बहानाले मतृ कलाई हार
गदा मतृ कको मृ यु भएको वारदातको प रि थितलाई
िवचार गदा सव सिहत ज मकै दको सजाय गदा
चक पन देिखएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
वष मा कै द सजाय हने भनी रायसमेत य गरेको
रामेछाप िज ला अदालतको िमित २०६६।१२।१२
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने र अ.बं. १८६
नं. बमोिजम साधक जाहेरी गनसमेत ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।१।२८
को फै सला ।
यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तह
र अ.बं. १८८ मा उि लिखत ावधानसमेतका
आधारमा कानूनबमोिजम सजाय गदा चक पन भई
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजायको राय य गदा
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सो रायको पिन मनािसब आधार हनपु न भई अिभ य
रायको पु ् याई ं (Justification) हनपु नमा ततु
मु ामा सु र पनु रावेदन तहका अदालतले आफूले
उपयु अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने
राय य गदा मनािसब आधारह को उ लेखन
गरेको पिन नपाइएको र यानस ब धी महलको ५ नं.
बमोिजम उ वारदात भिवत यज तो पिन नदेिखई
मतृ कलाई टाउकोलगायत पेटमा पटकपटक हार
गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएसमेतका आधार र
कारणबाट यी ितवादी के दार माझीलाई ठहर भएको
सजाय घटाउनपु न अव था नदेिखँदा अ.बं. १८८
नं. बमोिजम दश वष मा कै द सजाय हनपु न भनी
सु को रायलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
रायसँग सहमत हनस ने अव था देिखएन । ितवादी
के दार माझीलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव सिहत ज मकै द गरी अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम उ सजाय चक पन भनी १० वष मा कै द
सजाय गन गरी य गरेको रायसमेतलाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।१।२८
को फै सला यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम
सव सिहत ज मकै द गरेको हदस म सदर हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको संयु
इजलासबाट साधकको रोहमा िमित २०६९/१२/२३
मा भएको फै सला ।
मतृ कसँग पूव रसइवी साँ न भनी पूवतयारी
गरेको भ ने पिन देिखँदैन । मतृ कले बेमतलबमा गाली
गरेको कारण त काल रस था न नसक आवेगमा आई
हातैमा हितयार भएको अव थामा छे न खो दा ला न
गई मतृ कको मृ यु भएकोतफ िवचार नै पगु ेको देिखँदैन ।
यो नसोिचएको आकि मक घटना भएको कुरा िमिसल
संल न माणह बाट पिु भइरहेको छ । जाहेरवाला,
बरामदी मचु ु काका मािनसह मौकामा कागज गन
यि ह पो माटम गन डा टर घटना थल तथा
लास जाँच मचु ु काका यि ह लाई समेत अदालतमा

िझकाई बिु झएको अव था छै न । ितवादीले मतृ कलाई
मानपनस
मको पूव रसइवी पिन िमिसलबाट खल
ु
ु े को
छै न । यसैगरी ितवादीले मतृ कलाई कत य गरी
मानपनस
मको कुनै कारण खु न नसके को मानका
ु
लािग पूवतयारी योजनासमेत के ही नभएको मनसायको
िनता त अभाव रहेको उ ोग दु साहन र षड् य
ज तो कुनै घटना नदेिखएको अव थामा हचवु ाका
भरमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१)
बमोिजम सजाय गरेको िमलेको नहँदा भिवत य अथवा
यानस ब धीको १४ नं बमोिजमको यव थालाई
समेत िवचारै नगरी भएको पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु को फै सला उ टी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादीको यस अदालतमा पन आएको
पनु रावेदन प ।
साधकको रोहमा फै सला नहँदै पनु रावेदन
परेको अव थामा साधकको रोहमा नभई पनु रावेदनको
रोहमा इ साफ गनपनमा
साधकको रोहमा फै सला
ु
भइसके पिछ आज पनु रावेदनको रोहमा पेसी चढेको
देिखँदा पनु रावेदनको रोहमा इ साफ (फै सला) गन
यस संयु इजलासबाट निम ने देिखएबाट पूण
इजलासबाट उ पनु रावेदनको स ब धमा िनणय हन
उपयु देिखएकोले संयु इजलासको लगत क ा गरी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३
को उपिनयम (घ) बमोिजम िनणयाथ पूण इजलासमा
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०७३/१/८ मा यस अदालतको
संयु इजलासबाट भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सचु ीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा िवप ी
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् सह यायािधव ा य ी कृ णिजवी िघिमरे र
ी रेवतीराज ि पाठीले पनु रावेदन अदालतले मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने राय
य गदा मनािसब आधारह को उ लेख गरेको पिन
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पाइँदैन । यानस ब धीको महलको ५ नं. बमोिजम
उ वारदात भिवत यज तो पिन देिखएको छै न ।
मतृ कलाई टाउकोलगायत पेटमा पटक पटक हार
गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएको अव थामा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने गरेको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला िमलेको छै न
सजाय घटाउने गरी भएको राय बदर हनपु छ भनी बहस
िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िव ान् सह यायािधव ाह ले गनभएको
ु
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न ितवादीको
पनु रावेदन प सिहतका िमिसल कागजातह समेत
अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउनपु न हो होइन पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु तथा यस साधकको रोहमा यस
अदालतको संयु इजलासबाट भएको फै सला िमलेको
छ छै न भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादी के दार
माझीले चमेली माझीलाई डुंगा चलाउने बहानाले
कुटिपट गरी िनज चमेली माझीको घटना थलमा नै
मृ यु भएकाले ितवादी के दार माझीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
होस् भ ने अिभयोग मागदाबी भएको ततु भएकोमा
सु रामेछाप िज ला अदालतबाट ितवादी के दार
माझीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय ठहर गरी
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै दको सजायको
रायसमेत य गरेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट सो
कै द सजाय र रायसमेत सदर भएकोमा साधकको
रोहमा दायर भई यस अदालतको संयु इजलासबाट
फै सला हँदा ितवादी के दार माझीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
ठहर गरेको फै सला सो हदस म िमलेकै देिखएको र
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द गन
मनािसब देिखएको भनी य राय िमलेको नदेिखएको

भनी फै सला भएकोमा साधकको रोहमा फै सला नहँदै
पनु रावेदन परेको अव थामा साधकको रोहमा नभई
पनु रावेदनको रोहमा इ साफ गनपनमा
साधकको
ु
रोहमा फै सला भइसके पिछ पूण इजलासबाट उ
पनु रावेदनको स ब धमा िनणय हन उपयु देिखएको
भनी यस अदालतको संयु इजलासबाट आदेश भई
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को
उपिनयम (घ) बमोिजम यस इजलासमा िनणयाथ पेस
हन आएको देिखयो ।
३. िमित २०६६।६।१ गते िदउँसो १२
बजेको समयमा राकाथमु १ ि थत खैरनी सनु कोशी
नदी िकनारामा मेरी ीमती वष ६३ क चमेली माझी
जाँड बेची रहेक मा ऐ. घर भई हाल िस धल
ु ी कुशे र
१ दु जा ब ने के दार माझीले याम माझीसँग झगडा
गरी मेरी ीमती रहेको चौतारोमा पगु ी ढुङ्गा चलाउने
बहानाले मेरी ीमतीलाई टाउको तथा पेटमा हार गरी
घटना थलमा नै ीमतीको मृ यु भएकोले िनज के दार
माझीलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ
भनी ितवादीका उपर िकटानी जाहेरी परेको देिख छ ।
पो माटम रपोट हेदा मतृ कको मृ यक
ु ो कारण Cause
of death is due to cervical injury massive
internal herorrhage भ ने देिखन आएको छ भने
घटना थलमा २ इ च मोटाई १.२५ से.मी. ल बाई
भएको या टीङ चलाउने बहाना बरामद भएको
देिख छ भने ततु वारदातमा यी ितवादीबाहेक अ य
कुनै यि को संल नता नदेिखई ए लो यी ितवादीको
कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको त य यी ितवादीको
अनस
ु धानको ममा भएको सािबती बयान र िनजले
अदालतमा आएर गरेको सािबती बयानबाट पु ् याई ं
भएको देिख छ ।
४. कुटिपट गरी मतृ कको मृ यु भएको हो
भ ने ितवादीको सािबती बयान तथा वारदात हनपु ूव
याम माझीसँगको यी ितवादीको झगडाको य
सा ी जसले याम माझीसँगको झगडामा दवु ैलाई
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छुट्याइिदने र यस वारदातका पिन य सा ी
रहेको रामबहादरु माझीले अनस
ु धानको ममा र
अदालतसमेतमा आई यी ितवादीको बहानाको
हार ारा मतृ कको मृ यु भएको हो भनी लेखाई िदएको
अव था र ाथिमक वा य चौक , म थलीको शव
परी ण ितवेदनमा "Bleeding From nostrils भ ने
र Bruises on lt. thigh. २० c.m. Long bruise
on left chest and abdomen s/o impression
of blunt long weapon भ नेसमेत उ लेख भएको
देिखँदा यी ितवादीकै एकल हारबाट मतृ कको मृ यु
भएको भ ने त य थािपत हन आई ितवादी उपरको
िकटानी जाहेरी पिु हन आएको देिख छ ।
५. ितवादी के दार माझीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान हेदा िमित २०६६।६।१
गते िबहान ११ बजेको समयमा म िस धल
ु ीि थत
घरबाट राकाथमु ि थत घरतफ आउने ममा
सनु कोशीमा डुङ्गा तरी रामेछापतफ आएपिछ मलाई
डुङ्गा चलाउने याम माझीले मख
ु छोडी ढुंगाले
हानेपिछ िनजलाई कुटिपट गरी िनजको डुङ्गाको बहाना
बोक सो ठाउँबाट अं. ५० िमटर टाढा रहेको िपपलको
चौतारोमा पु दा मतृ क यही ँ रिहिछन् र िनजले मलाई
ितमीह िकन झगडा गरेको भ दा मलाई रस उठी मैले
बोके को बहानाले िनज मतृ क चमेली माझीको टाउकोमा
हा दा सोही ठाउँमा लिडन् र पनु ः िनजको पेटमा हा दा
िनजको मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोरा उ लेख
गरेको देिख छ भने याम माझी र के दार माझीबीच
झगडा हँदा छुट्याई िदई खेतितर लागेको र िपपलबोट
चौतारीमा मतृ क र के दार माझीको बीचमा िववाद भई
के दारले िनज मतृ कलाई बहानाले हानेको देखी दौडदै
जाँदा मतृ क बेहोस अव थामा िथइन् र त कालै मृ यु
भएको हो भनी रामबहादरु माझीले अनस
ु धानमा र
सो भनाईलाई समथन हने गरी अदालतमा ग रिदएको
बकप , शवपरी ण ितवेदन (Autopsy Report)
ले समेत मतृ कको टाउको, छाती र पेटमा चोट पु ने

गरी भएको हार र मि त कको चोटको कारण भएको
आ त रक र ावको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
भनी उ लेख गरेको देिखएबाट यी ितवादी िनद ष
रहेछन् भ न िम ने देिखएन । यी ितवादीकै एकल
हारको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखएको
अव थामा यी ितवादी के दार माझीलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको
सजाय गन गरी भएको िमित २०६६।१२।१२ को सु
रामेछाप िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।१।२८
को फै सला यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०६९/१२/२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आयो ।
६. खासगरी सु रामेछाप िज ला अदालतले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय ठहर गरी सो
सजाय चक पन हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
वष मा कै द सजाय हने गरी य गरेको रायलाई
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट पिन सदर भएको
देिख छ भने यस अदालतको संयु इजलासबाट
उ राय मनािसब नभएको भनी फै सला भएको
देिख छ । यस अदालतको संयु इजलासको
फै सलाले उ वारदातको ज रयाको पमा रहेको
यस वारदातपूवको कुटिपटलाई िलएको देिख छ ।
सनु कोशी नदी डुंगाबाट तरेपिछ यामबहादरु माझी र यी
ितवादी के दार माझीका बीच कुटिपट भई यामबहादरु
माझी घाइते भएका र यी ितवादीसँग गएका
रामबहादरु माझीले सो वारदातमा यामबहादरु माझी
र यी ितवादीलाई छुट्याई िदएपिछ यी ितवादीले
यामबहादरु माझीको बहाना बोके र अ दाजी ५० िमटर
अिघ आई चौतारीमा जाँड बे दै गरेक मतृ क चमेली
माझीसँग उ यामबहादरु माझीसँगको कुटिपटको
स ब धमा कुरा हँदा िववाद भई यी ितवादीले
यामबहादरु माझीक हजरु आमा नातापन ६३ विषया
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चमेली माझीको टाउकोमा बहानाले हार गरेको र
यो हारबाट िनज मतृ क चमेली भइु मँ ा ढलेपिछ पनु ः
सोही बहानाले पेटमा हानेपिछ मतृ कको मृ यु भएको
कुरालाई यी ितवादीले अनस
ु धानको ममा वीकार
गरेको र पिछ अदालतसमेतमा उपि थत भई यसलाई
समथन गरी बयान गरेको र ितवादीसँगै रहेका
रामबहादरु माझीसमेतले पिन यी ितवादीले मतृ कलाई
बहानाले हार गरेको देखी दौडदै जाँदा मतृ क बेहोस
अव थामा भएको र त कालै मतृ कको मृ यु भएको भनी
अनस
ु धानमा ग रिदएको कागजले पिन उ वारदातमा
यी ितवादीको संल नता र िनजको हारले मतृ कको
मृ यु भएको कुरालाई पु ् याई ंग ररहेको देिख छ ।
७. यस स दभमा अ.बं. १८८ नं. को
यव थालाई हेदा "ऐनले सव सिहत ज मकै द वा
ज मकै द गनुपन भएका मु ामा सािबत ठहरे पिन
इ साफ गन हािकमका िच ले भिवत य हो िक
भ नेस मको शंकाले वा अपराध गरेको अव था
िवचार गदा कसुरदारलाई ऐनबमोिजम सजाय िदँदा
चक हने भई घटी सजाय हनुपन िच ले देखेमा
ऐनले गनपन
ु सजाय ठह याई आ ना िच ले देखेको
कारणसिहतको खुलासा राय पिन साधक तोकमा
लेखी जाहेर गन ह छ । अि तम िनणय िदनेले पिन
य तो देखेमा ऐनले हने सजायमा घटाई तो न
ह छ" भनी उ लेख भएको देिख छ । वारदातको
घटना मलाई हेदा मतृ क चमेलीसँग स बि धत
वारदातपूव पिन यी ितवादीले यामबहादरु माझीलाई
बहानाले िहकाई घाइते बनाएको, मतृ कलाई सामा य
िववादको ममा बहानाले टाउकोमा िहकाएको र
टाउकोमा िहकाई सो हार सहन नसक मतृ क भइु मँ ा
ढलेपिछ पनु ः पेटमा बहानाले िहकाएको त य पिु
भएको देिख छ । अक तफ जाहेरी यहोराअनस
ु ार
मतृ कको उमेर ६३ वष देिखएको र य ती ६३ वषक
वृ ालाई टाउकोमा हार गरी ढलेपिछ पिन ू रतापूवक
पनु ः पेटमा बहानाले हार गरी मतृ कको मृ यु भएको

देिखएबाट उ वारदातको अव थालाई भिवत य हो
िक भनी शंका गन सिकने अव था पिन देिखएन ।
८. अ.बं. १८८ नं. मा भएको यव थाअनस
ु ार
कसरु दारलाई ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक पन
भई घटी सजाय हनपु न देखेमा ऐनले गनपन
ु सजाय
ठह याई आ ना िच ले देखेको कारणसिहतको राय
य गनपन
ु कानूनी यव था रहेको देिख छ । उपयु
यव थानस
ु ार सव सिहत ज मकै द वा ज मकै द
गनपन
ु भएका मु ामा सािबत ठहरे पिन भिवत य हो
िक भ नेस मको शंकाको अव था िव मान हनपु छ ।
राय य गदा मूलतः भिवत य हो िक भ नेस मको
शंकाको अव था िव मान भएको मु ामा मा घटी
सजाय गनपन
ु कारणसिहतको राय य गनपन
ु गरी
यसस ब धी यव थालाई सीिमत ग रएको पाइ छ ।
९. अब, क तो कृितको वारदातलाई
भिवत य मा नपु न हो त भ ने स दभमा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको ५ नं. मा भएको यव थालाई
समेत हेन सिक छ । उ यव थालाई हेदा " यान
िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले
गरेको कत यले मािनस मलाज तो नदेिखएको कुनै
काम गदा यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन गएको
भिवत य ठहछ" भनी उ लेख भएको र यसलाई सोही
महलको ६ नं. मा थप प पाद देहाय १-५ स म एउटा
कामको लािग सावधानीसँग हातहितयार उठाएकोमा
के ही यहोराले अकालाई लागेमा, होस नपु याई वा
हेलचे याई ं गरी कुनै काम गरी भिवत य परेमा, र ा
िश ाको ममा कुटिपट गदा भिवत य परेकोमा
भिवत य हनेज ता अव थाको बारेमा उ लेख गरेको
देिख छ । उपयु कानूनी यव थासमेतका आधारमा
हेदा ततु मु ाको वारदातमा ितवादी ारा मतृ कका
टाउकामा हार गरी मतृ क भइु मँ ा ढलेपिछ पिन पनु ः
पेटमा हार गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएको
र यसमा िववाद भएको अव था नदेिखएको हँदा
टाउकोमा भएको हारले मतृ क भइु मँ ा ढलेपिछ पिन
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
पनु ः िनज मतृ कको पेटमा भएको हारले ितवादीको
मतृ कलाई मानस मको मनसाय नभएको भनी पिु
गनस ने अव था नभएकाले यसलाई भिवत य भनी
भ न सिकने अव था देिखन आएन ।
११. यसका साथै यसै अदालतबाट शाि त
िव.क. िव नेपाल सरकार भएको कत य यान
मु ामा (ने.का.प. २०६१ िन.नं. ७३९९) ितपािदत
िस ा तअनस
ु ार अ.बं. १८८ नं. को योगका
स ब धमा समान कृितको अपराध र समान तरका
अपराधी भएको मु ामा फरक सजाय िनधारण गनु
नहने र एक पता कायम गन मागदशनका पमा
१४ वटा आधारह को िनधारण ग रएको देिख छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार िव जगु त सदासमेत भएको
मु ामा (ने.का.प. २०६३, िन.नं. ७७५२) थप के ही
आधारह उ लेख ग रएको छ भने वीरमान लङ
ु ् गेली
(मगर) िव नेपाल सरकार भएको मु ामा (ने.का.प.
२०६९, िन.नं. ८८५३) िच मा ला ने कुरा मनोगत
नहने भएकोले िच मा लागेकोले सजाय घटाइयो भ नु
अ.बं. १८८ नं. को लािग पया नहने भ ने कुरालाई
वीकार ग रएको देिख छ ।
११. यस अदालतबाट ितपादन भएका
उपयु िस ा तह र अ.बं. १८८ मा उि लिखत
ावधानसमेतका आधारमा कानूनबमोिजम सजाय गदा
चक पन भई कम सजायको राय य गदा सामा यतः
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय य गदा सो रायको
पिन मनािसब आधार हनपु न भई अिभ य रायको
पु ् याई ं(Justification) गनपन
ु ह छ । ततु मु ामा
सु र पनु रावेदन तहका अदालतले आफूले उपयु
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने राय य
गदा मनािसब आधारह को उ लेख गरेको नदेिखनक
ु ा
साथै मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ नं.
बमोिजम उ वारदात भिवत यज तो पिन नदेिखएको
र मतृ कलाई टाउकोलगायत पेटमा पटक पटक हार
गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएसमेतका आधार र

कारणबाट यी ितवादी के दार माझीलाई ठहर भएको
सजाय घटाउनपु न अव था नदेिखएकोले मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश वष मा कै द सजाय
हनपु न भनी सु को रायलाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको रायसँग सहमत हन नसके को यस
अदालतको संयु इजलासको िमित २०६९/१२/२३
को फै सलालाई समेत अ यथा गनपन
ु देिखएन ।
१२. तसथ मािथ िववेचना ग रएका आधार
कारण र माणह समेतबाट ितवादी के दार माझीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८/१/२८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु ले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
वष कै द गन य गरेको राय मा य नहने ठहछ । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार िमिसल
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।

उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. ई र साद खितवडा
या.डा. आन दमोहन भ राई
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभु म् ।
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§ लामो समयस म टुङ्गो नलागी अ योलमा
रहेको िवषयमा छोटो समयको िज मेवारी
बहन गरेको यि ए लैलाई मा
स पूण दोष िदनु यायोिचत हदँ ैन ।
िनवेिदका सिचव पदमा रहँदाको अविधमा
अदालतको आदेशको अव ा गन गरी
जानीजानी मनसायपूवक काम कारवाही
गरेको कही ँकतैबाट नदेिखने ।
( करण नं. ७)
§ अवहेलनाको कृितबाट कुनै िनणय बदर
गराउन दान ग रने काननू ी उपचार
भ ने देिखँदैन । अदालतको िनणय वा
आदेशबमोिजम कारवाही भएको छ छै न,
र नभएको भए िकन नभएको हो भ नेस म
हे रने । कुनै िनकायबाट भए गरेका काम
कारवाही ुिटपूण भए सो बदर गराउन
वा चलन गराउनको लािग रीतपूवकको
उपचारको माग अवल बन गरी आउनुपन ।
( करण नं. ९)

नणय नं . ९८३७
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित : २०७३।०६।०६
०७२-NF-०००१
िवषयः अवहेलना
िनवेिदका / िवप ी : वा य तथा जनसं या
म ालयका पूव सिचव काठमाड िज ला
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ५ ब ने
डा. सधु ा शमा
िव
िवप ी / िनवेिदका : बैतडी िज ला दशरथ च द
नगरपािलका वडा नं.४ ब ने य देव भ
§ मल
ू तः पुरानो िव ापनअनुसार िलइएको
परी ाको नितजा काशन समयमै नहनुमा
िनवेिदकाले िज मेवारीको पालना नगरेको
कारण नै हो भनी मा न िम दैन, यसबीचमा
भएका शासिनक संरचनामा भएका
प रवतन र संरचना प रवतनअनु प
भइरहने पदीय िज मेवारी हेरफे र पिन
उि कै िज मेवार देिखने ।
§ जुन िनकायको काम कारवाहीबाट
आफूलाई असर परेको हो, सो िनकायलाई नै
िवप ी नबनाई लामो समयको अ तरालमा
सिचव पदमा बहाल रहेकै भरमा िववािदत
पदमा नितजा काशन गन जवाफदेिहता
िनवेिदकाकै हो भनी मा न नसिकने ।
( करण नं. ६)

िनवेिदका िवप ीको तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
बालकृ ण यौपाने
िवप ी िनवेिदकाको तफबाट : िव ान् व र
अिधव ाह ह रहर दाहाल र श भु थापा तथा
िव ान् अिधव ा पदम िगरी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०५५, अंक १०, िन.नं.६६०८
§ ने.का.प. २०६६, अंक ९, िन.नं.८२२६
§ ने.का.प. २०७१, अंक १, िन.नं.९१०५
स ब कानून :
संयु इजलासमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी रामकुमार साद शाह
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
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फै सला
या. सारदा साद िघिमरे : यस अदालत
संयु इजलासको िमित २०७०।९।९ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) र
(ख) बमोिजम पनु रावलोकनको लािग परेको िनवेदनमा
पनु रावलोकनको अनमु ित ा भई दता हन आएको
ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःलोक सेवा आयोगबाट म यपि मा चल
े ीय वा य िनदशनालय, सख
ु तलाई अिधकार
यायोजन भएअनस
ु ार िमित २०४६।११।२४ मा
त याङ् क सहायक (रा.प.अनं. थम ेणी, ािविधक)
तफ ९ पदको िव ापन भएको िथयो । उ पदमा म
िनवेिदका उ मेदवार हन यो य हँदा कानूनका यादिभ ै
म यपि मा चल े ीय वा य िनदशनालय,
सख
ु तमा दरखा त िदई िमित २०४७।१।२३ मा
स प न अ तवातामा सहभागी भएकोमा लामो
समयस म नितजा कािशत नभएकोले सव च
अदालतमा संवत् २०६५ सालको WO-०५१० नं.
को उ ेषणयु परमादेशको रट िनवेदन दता गरे ँ । सो
िनवेदनमा सव च अदालतबाट िमित २०६६।३।२३
मा िव ापन र भएको भए सो यहोरा र नभएको
भए जाँच िलइसके को परी ाको काननू बमोिजम
परी ाफल काशन गनु भनी िवप ीको नाममा
परमादेश जारी हने भनी आदेश भएको िथयो । सो
आदेशको काया वयनको लािग िवप ीको कायालयमा
स पक रा दा तहाँबाट आदेशबमोिजमको काय नगरी
आ नो दािय वबाट पि छने र नितजा कािशत
गनतफ कुनै चासोसमेत निदने काय भयो । यसबाट
िमित २०६६।३।२३ को आदेशको अवहेलना
भएकोले अवहेलनामा कारवाही ग रपाउँ भनी ०६६MS-००२० नं.को िनवेदन सव च अदालतमा दता
गरेकोमा सो िनवेदनमा िमित २०६७।१२।१७ मा भएको
िनदशना मक आदेश काया वयनको लािग फै सला

काया वयन िनदशनालयको प साथ पटकपटक
िवप ीसम जाँदा कुनै सनु वु ाइ नभएकोले िनजको
उ काय ारा अदालतको पनु ः अवहेलना हन गएको
छ । स मािनत अदालतबाट यायपूण फै सला भए पिन
यसको काया वयन िवप ीबाट नभएकोले यायको
लािग ततु िनवेदन गन आएको छु । िवप ी ारा
िव ािपत पदको परी ा िलई नितजा कािशत नगरी
ब न िम दैन । िवप ी ारा परी ा र भएको अव था
भ न नसके को अव थामा परमादेश र अवहेलनाको
िनवेदनमा भएको आदेशबमोिजम उि लिखत पदको
नितजा कािशत नगरी अटेर र अव ा गन विृ ले
स मािनत सव च अदालतको अवहेलना हनक
ु ो साथै
अदालत ितको जनआ थामा नकारा मक भाव
पन र अदालतको फै सला वा आदेशको अव ा गन
य तो काय फौजदारी कसरु अ तगत पन भई यसबाट
स मािनत सव च अदालतको िमित २०६६।३।२३
को परमादेश र िमित २०६७।१२।१७ को अवहेलना
मु ामा भएको आदेशको अवहेलना भएको हँदा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०२(३), सव च अदालत ऐन, २०४८ को दफा
७(१), सव च अदालतबाट ने.का.प. २०४९ अङ् क ९
िन.नं. ४६०६ मा ितपािदत निजरसमेतको आधारमा
िवप ीलाई हदैस म अदालतको अवहेलनामा सजाय
गरी िमित २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश र
िमित २०६७।१२।१७ को अवहेलनाको मु ामा भएको
आदेशको पालना गराइ पाउँ भ ने यहोराको य देव
भ को िनवेदन माग ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेिदकाको
मागबमोिजम अवहेलनामा िकन कारवाही गनु नपन
हो ? सव च अदालतको िमित २०६६।३।२३
को परमादेशको आदेश के कित कारणले हालस म
काया वयन हन नसके को हो ? सो आदेशको
काया वयनको हालको अव था के क तो छ ? सबै
िववरण खल
ु ाई सोको कारणसिहत यो आदेश ा
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भएका िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ
बयान सरहको िलिखत जवाफ िलई वा बयान गनका
लािग उपि थत हनु भनी िवप ी डा. सधु ा शमालाई
सूचना पठाई िनज उपि थत भएपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६८।८।२९ को
आदेश ।
स मािनत सव च अदालतबाट िमित
२०६६।३।२३ र २०६७।१२।१७ मा भएको
आदेशको काया वयन गन ममा लोक सेवा आयोग र
सामा य शासन म ालयसमेतमा प ाचार भइसके को
अव था छ । सामा यतयाः िव ापन भएका पदह
तोिकएको समयाविधिभ ै टुङ्गो लािगस नु पनमा
२० वषअिघको नितजा हाल काशन गन परी ासँग
स बि धत दरखा त फारामह र परी ा स चालन
सिमितले गरेको मू याङ् कनलगायतका अिभलेखह
आव यक पन हँदा उ कागजातह म यपि मा चल
े ीय वा य िनदशनालय र यस म ालयसमेतमा
खोजतलास गदा फे ला नपरेकोले परी ाफल काशन
गन नसिकएको हो । सो अिभलेख ा हन नसके को
अव थामा परी ाफल काशन गन वा िव ापन
र गन भ ने िवषयमा अ यौल भएको अव था छ ।
िवषयव तु यादै जिटल भएका कारण टुङ्गोमा पु न
समय लागेको र हालसमेत कारवाहीयु अव थामा
छ । िमित २०६८।८।२८ मा यस म ालयका सिचवको
िज मेवारी हेरफे र भई मेरो िज मेवारी जनसं यातफ
मा सीिमत भएको र यो िवषय शासनतफको
भएकोले कारवाही टुङ्गोमा पु न के ही िढलाई हन
गएको हो । स मािनत अदालतको आदेशको पालना
र मयादा गनपन
ु कुरामा म सचेत छु । मबाट आदेशको
उ लङ् घन नभएकोले मलाई अदालतको अवहेलनामा
सजाय हनु नपन हँदा ततु िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने वा य तथा जनसं या म ालयका सिचव डा.
सधु ा शमाको िलिखत जवाफ ।
ियनै िनवेिदकाले िदएको २०६५ सालको

WO-०५१० नं. को उ ेषणयु परमादेश मु ामा
िमित २०६६।३।२३ मा र िनवेिदकाले नै िदएको
०६६-MS-००२० को अदालतको अवहेलना मु ामा
िमित २०६७।१२।१७ मा यस अदालतबाट भएका
फै सलासिहतको िमिसलह साथै राखी िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६९।२।३२
को आदेश ।
यस अदालतले पटकपटक िदएको आदेशको
पालना नगरी अदालतको अवहेलनाज य काय गरेको
देिखँदा सव च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१)
बमोिजम िवप ी वा य तथा जनसं या म ालयको
सिचव डा. सधु ा शमालाई .५,०००।- ज रवाना हने
ठहछ भ ने यस अदालत संयु इजलासको िमित
२०७०।९।९ को फै सला ।
म िनवेिदकाले अदालतको आदेशको मयादा
र पालना गरेको प हँदाहँदै र अदालतको आदेशको
काया वयनको ममा रहेको अव थामा मैले सफाई
पाउनपु न र अदालतको अवहेलनामा दाबी नपु ने गरी
फै सला हनपु नमा मउपर अदालतको अवहेलनाको
कसरु कायम गरी .५०००।- ज रवाना हने ठहराएको
सव च अदालत संयु इजलासको िमित २०७०।९।९
को फै सला िु टपूण छ । िमित २०६६।३।२३ मा
जारी भएको परमादेश र िमित २०६७।१२।१७ मा
अवहेलना मु ामा भएको िनदशना मक आदेशको
जानकारी पाउनासाथ मैले लोक सेवा आयोग र
सामा य शासन म ालयलगायतका िनकायमा
प ाचार गरी आदेशको पालना गन यास गरेकोमा २०
वषभ दा परु ानो िव ापन भएको कारणले अिभलेख
फे ला नपरेकोले काया वयनमा के ही िढलाई हन गएको
हो । म िनवेिदका िमित २०६६।४।९ मा मा सिचव
पदमा िनयिु भएको र २० वष अगािडको िव ापन
भई अिभलेख फे ला नपरेको कारणले अदालतको
आदेशको पालनामा सम या परेको हो । िमित
२०६६।४।९ मा सिचव भई वा यतफको िज मेवारी
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पाएकोमा िमित २०६७।१।२० मा जनसं यातफको,
िमित २०६७।१२।२८ मा पनु वा यतफको र
िमित २०६८।८।१२ मा पनु ः जनसं यातफको
िज मेवारी तोिकएको र ततु अदालतको आदेशको
काया वयनको िवषय
वा य म ालयको
शासनतफको रहेकोले काया वयनमा के ही िढलाई
हँदमै ा मेरोतफबाट अदालतको अवहेलना भयो
भ न िम दैन । मैले िमित २०६८।९।११ मा िदएको
राजीनामा २०६८।१०।१ मा वीकृत भएको, म सिचव
हनभु दा अिघको २० वष परु ानो िवषयमा म सिचवमा
बहाल हँदा काया वयनको लािग अनवरत यास गरेको
र अदालतको आदेशको पालना नगन मनसाय ममा
नरहेको र आफू बहाल रहँदा अिभलेख खोजतलास
गरी अदालतको आदेशबमोिजम नितजा काशन
वा िव ापन र गन यासरत रहँदारहँदै अिभलेख
फे ला नपरेकोले पालनामा के ही िढलाई भएको र िमित
२०६८।१०।१ देिख म पदीय िज मेवारीमा नरहेकोले
संयु इजलासको िमित २०७०।९।९ को फै सलामा
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. १८४क नं. र सव च अदालतबाट ने.का.प.
२०६६ अङ् क ९ प.ृ १५१४ समेतमा ितपािदत
िस ा तिवपरीत भएकोले याय शासन ऐन, २०४८
को दफा ११(१)(क) र (ख) बमोिजम पनु रावलोकनको
अनमु ित पाउँ भ ने डा. सधु ा शमाको िनवेदन ।
ततु मु ाको सु , रेकड र भए माण
िमिसलसमेत िझकाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७१।३।५ को आदेश ।
य देव भ िनवेिदका र डा. सधु ा शमासमेत
िवप ी रहेको ०६६-MS-००२० को अवहेलना
मु ामा यस अदालतको िमित २०६७।१२।१७ को
आदेशानस
ु ार वा य तथा जनसं या म ालयका
सिचवबाट म यपि मा चल
े ीय वा य
िनदशनालय सख
ु तको त याङ् क सहायक (रा.प.अनं.
थम) पदको नितजा काशनस ब धी कारवाहीको

जानकारीसिहतको ितवेदन यस अदालतको िनरी ण
तथा अनगु मन महाशाखामा ा भएको छ छै न?
उ महाशाखामा बझ
ु ी ा भएको भए साथै राखी
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७२।२।६ को आदेश ।
यी िनवेिदकालाई अवहेलनामा कारवाही
ग रपाउन परेको िनवेदनमा िववािदत िव ापन
वष अगािडको भएको र लामो अ तराल भएकोले
परी ास ब धी फाइल नै ा हन नसक िव ापन
र भइसके को भ ने िलिखत जवाफ तथा सव च
अदालतको रट तथा मु ा महाशाखाको िमित
२०७२।२।१४ को प मा उि लिखत िववरणको
िस.नं.१६ मा िमित २०६८।११।२२ को
सिचव तरको िनणयानस
ु ार म यपि मा चल े ीय
वा य िनदशनालयको िमित २०६९।५।१५ को
िनणयबमोिजम उ िव ापन र भइसके को भ ने
देिखन आएको पाइ छ । िव ापन नै र भइसके पिछ
यस अदालतबाट िमित २०७०।९।९ मा फै सला हँदा
यी िनवेिदकालाई अवहेलनामा सजाय गरेको काय
िमलेको देिखएन । अवहेलना ज तो फौजदारी कसरु मा
सजाय गदा िनजको यि गत तवरबाट अदालतको
अवहेलना गन मनसाय िथयो भ ने व तिु न माण
थािपत गन आधारह नदेिखएको अव थामा
अदालतको आदेशको सदैव पालना गरेको र पालना
गन ितब ता य गरेका सेवा िनवृ यी िनवेिदका
िवप ीलाई अवहेलनामा कारवाही गन गरी भएको यस
अदालतको संयु इजलासको िमित २०७०।९।९
को फै सला ने.का.प. २०७१ अङ् क १ िन.नं.
९१०५, ने.का.प. २०६६ अङ् क ९ प.ृ १५१४ र
ने.का.प. २०५५ अङ् क १० प.ृ ५६३ मा ितपािदत
िस ा तिवपरीत भई याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ११(१)(ख) को अव था िव मान देिखँदा ततु
मु ा पनु रावलोकन गरी हेन िन सा दान ग रिदएको
छ । स बि धत िमिसल िझकाई िवप ीह लाई सोको
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सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने यस अदालतको
िमित २०७२।२।२९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा िनवेिदका िवप ीका
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ाह
ी ह रहर दाहाल र ी श भु थापा तथा िव ान्
अिधव ा ी पदम िगरीले यी िनवेिदका सधु ा
शमाबाट िमित २०६६।३।२३ मा भएको आदेशको
पालना नगन बदिनयत
राखेको अव था छै न, उ
्
आदेशको स मान नगन मनसाय राखेको अव था पिन
देिखँदनै । िववािदत त याङ् क सहायक पदको िव ापन
२०४६।११।२४ मा लोक सेवा आयोगले अिधकार
यायोजन गरेअनस
ु ार म यपि मा चल े ीय
वा य िनदशनालय, सख
ु तबाट भएको हो । सो
पदपूित लामो समयस म अ योलमा रहँदा य तो हन
गएको हो । यी िनवेिदका िमित २०६६।४।९ मा मा
सिचवमा िनयिु भई वा य सिचवको िज मेवारी
पाएको देिख छ । त कालीन अव थामा लोक सेवा
आयोगले अिधकार यायोजन गन पर परा भए पिन
हाल य तो यव था नभएको हँदा २० वष परु ानो
िव ापनको नितजा काशनमा अ योल हन गएको
हो । िनवेिदकाले िमित २०६८।९।११ मा िदएको
राजीनामा िमित २०६८।१०।१ देिख लागू हने गरी
वीकृत भएको देिख छ । सेवामा रह जेल यी िनवेिदका
अदालतको आदेशको अव ा गन कुनै सोच मनसाय
राखेको देिखँदैन । िनवेिदका सिचवमा कायरत रहेको
समयमा पिन लोक सेवा आयोगबाट वा य सेवामा
िनयिमत पदपूित भइरहेकै अव था छ । िनवेिदकाको
कारण अदालतको आदेशको पालना नभएको भ ने
कही ँकतैबाट पिु हँदैन । २० वषअिघको िव ापन
भएको र लामो अ तरालस म परी ाफल कािशत
नभई अ यौलको अव थामा रहेको कारणले िनवेिदका
सिचव पदमा िनयिु भएपिछ पिन अ यौल रहेको
हो । िनवेिदका सिचव पदमा िनयिु हनभु दा अगािड नै

िव ापन र भएको र सूचना मा िमित २०६९।५।१५
मा काशन भएको हो । सिचवको पदमा रहँदा पिन
बेलाबेलामा िज मेवारी हेरफे र भई िनवेिदकाको
िज मेवारी जनसं या म ालयमा मा सीिमत
रहेकोले र िववािदत िवषय वा य म ालयको
शासनसँग स बि धत रहेको हँदा यी िनवेिदकालाई
अवहेलनामा कसरु कायम गरी सजाय गरेको संयु
इजलासको फै सला िमलेको छै न । िनवेिदकाले आफू
सिचव भएपिछ पिन अदालतको आदेश र आदेशसँग
स बि धत कागजातह समयमा ा गन नसके को र
आदेश ा भएपिछ िव ापनसँग स बि धत कागजात
खोजतलास गदा फे ला नपरेको कारण आदेशको
शी काया वयन हन नसके को हो । िनवेिदका सदैव
अदालतको आदेशको पालना र मयादा कायम रा ने
यि भएकोले यी िनवेिदकालाई अवहेलनामा कसरु
कायम गरी . ५,०००।- ज रवाना हने ठहराएको यस
अदालत संयु इजलासको िमित २०७०।९।९ को
फै सला उ टी गरी िनवेदन खारेज गरी िनवेिदकालाई
सफाइ िदइनु पदछ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
साथै िवप ी रट िनवेिदकाका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी बालकृ ण
यौपानेले चिलत कानूनबमोिजम िज मेवारी िनवाह
गनपन
ु पदािधकारीले िज मेवारी िनवाह नगरेको र
सोउपर अदालतमा वेश गरी अदालतले समेत आदेश
जारी गरेको अव थामा समेत आदेशको पालना नगरी
रट िनवेिदकालाई २० वषभ दा लामो समयदेिख विृ
िवकासमा बाधा पान काय िवप ी िनवेिदकाबाट हन
गएकोले िनवेिदकाले अवहेलना गरेको ठहर गरी .
५,०००।– ज रवाना गरेको फै सला यायस मत हँदा
सदर हनपु दछ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
अब यस अदालत संयु इजलासको िमित
२०७०।९।९ को फै सला िमलेको छ, छै न? तथा
िनवेिदका डा. सधु ा शमाको िनवेदन िजिकर पु न स छ
स दैन? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
२. िनणयतफ िवचार गदा लोक सेवा
आयोगबाट म यपि मा चल े ीय वा य
िनदशनालय, सख
ु तलाई अिधकार यायोजन भई सो
यायोिजत अिधकारअनस
ु ार िमित २०४६।११।२४
मा उ िनदशनालयबाट त याङ् क सहायक
(रा.प.अनं. थम ा.) पदको ९ वटा र पदको
पूितको लािग िव ापन भएकोमा सो िव ापनअनस
ु ार
पदपूित नभएको भनी िवप ी रट िनवेिदका य देव
भ बाट ०६५-WO-०५१० नं. को रट िनवेदन दायर
गरेको देिखयो । सो रट िनवेदनमा यस अदालतबाट
२०४६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट यायोिजत
अिधकारअ तगत कािशत िव ापनको परी ामा
िवप ी रट िनवेिदका सामेल भएकोमा हालस म
परी ाफल काशन नहँदा िनज उ मेदवारको कानून
द हकमा आघात पन भएबाट अब सो पदको
िव ापन र भएको भए सो यहोरा र नभएको भए
जाँच िलइसके को परी ाको कानूनबमोिजम परी ाफल
काशन गनु भनी िमित २०६६।३।२३ मा परमादेशको
आदेश जारी भएको देिख छ । लोक सेवा आयोगबाट
यायोिजत अिधकारअनस
ु ार भएको िव ापन
अनस
ु ारको पदपूितअ तगतका स पूण ि याह
पूरा गरी पदपूित हनपु न कुरामा दईु मत देिखँदैन । सो
िव ािपत पदको अ तवाता िमित २०४७।१।२३
मा स प न भएको देिख छ । यसप ात् पिन लामो
समयस म उ िव ािपत पदको नितजा काशन
नभएपिछ िवप ी िनवेिदका य देव भ ले आ नो विृ
िवकासमा असर परेकोले याियक उपचार खो ने
ममा िमित २०६५।११।२० मा उ रट िनवेदन
यस अदालतमा दता गरेको र िमित २०६६।३।२३
मा मािथ उ लेख भएबमोिजम रट जारी हने गरी
फै सला भएको देिख छ । यसरी ततु मु ाको
िववािदत िवषय उि लिखत त याङ् क सहायक
पदको पदपूित ि याले २० वषभ दा लामो समय
पार गरी स दा पिन टुङ्गोमा पु न नसके को देिख छ ।

िवप ी िनवेिदकाले लामो समयस म नितजा काशन
नभएपिछ याियक उपचारको ममा दायर गरेको
रट िनवेदनमा रट जारी हने गरी फै सला भएको,
यसपिछ सो आदेश पालना नभएको भनी पनु ः ०६६MS-००२० नं.को अवहेलना मु ा दायर गरेकोमा सो
मु ामा उ रटमा भएको आदेश काया वयनको ममा
रहेकोले अवहेलनाको दाबी नपु ने र १५ िदनिभ िमित
२०६६।३।२३ मा भएको आदेशअनस
ु ार परी ाफल
कािशत गन स ब धमा कारवाही टुङ्गोमा पु याई यस
अदालतलाई जानकारी िदनु भनी आदेश भएकोमा पनु ः
सो आदेश पालना नभएको भनी ०६८-MS-००१६
नं.को अवहेलनाको िनवेदन िदएकोमा दाबीबमोिजम
अवहेलना गरेको ठहर गरी िमित २०७०।९।९ मा
भएको फै सलाउपर िवप ी डा. सधु ा शमाको तफबाट
पनु रावलोकनको िनवेदन पन आएको स दभमा ततु
िववाद िनणयाथ पेस भएको देिख छ ।
३. अब िवप ी िनवेिदका य देव भ
उ मेदवार रहेको रा.प.अनं. थम ेणीको त याङ् क
सहायक पदको िव ापन िमित २०४६।११।२४ मा
भई २० वषभ दा लामो समयस म टुङ्गोमा नपगु ी
िनजलाई मका परेको र िनजले सो िवषयमा याियक
उपचार ा गरे पिन काया वयन हन नसके कोमा यी
िनवेिदका िवप ी डा. सधु ा शमाको संल नता छ छै न र
िनजलाई अवहेलनाको कसरु कायम गरी . ५,०००।ज रवाना गरेको यस अदालत संयु इजलासको
फै सला िमले निमलेतफ हेदा यी िनवेिदका िवप ी
डा. सधु ा शमा िमित २०६६।४।९ मा मा वा य
सिचवमा िनयिु पाएको देिख छ । यसबाट २०४६
सालमा िव ापन र २०४७ सालमा अ तवाता भएको
पदको परी ाको नितजा काशन २० वषस म नहनमु ा
िनज डा. सधु ा शमा सिचव पदमा बहाल हनभु दा
पिहलेका पदािधकारीह िज मेवार भए पिन सो
स दभमा िववेचना गन ज री देिखँदैन । आफू सिचव
पदमा आउनभु दा २० वष अगािड भएको िव ापनको
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नितजा आफू सिचव पदबाट राजीनामा िदइसके पिछ
मा सव च अदालतको िमित २०६७।१२।१७ को
आदेशानस
ु ार नेपाल सरकार (सिचव तर) को िमित
२०६८।११।२२ को िनणय र म यपि मा चल े ीय
वा य िनदशनालय, सख
ु तको िमित २०६९।५।१५
को सूचनाबमोिजम िव ापन र ग रएको देिखँदा
िववािदत िव ापनको नितजा काशनमा िढलाई हनमु ा
यी िनवेिदका नै िज मेवार छन् वा छै नन् भ ने कुरा
िवचारणीय हन आएको छ ।
४. यसको साथै िनवेिदका वा य
म ालयको सिचव रहेको अविधमा बराबर वा य र
जनसं यातफ सिचवको िज मेवारी हेरफे र हने गरेको
र ततु िवषय वा य म ालयको शासनतफको
भएकोले समेत अदालतको आदेशको शी
काया वयनमा िढलाई हन गएको भ ने यी िनवेिदकाको
भनाईका स दभमा िनजलाई अदालतको आदेशको
अवहेलना गरेको कसरु मा ज रवाना हने ठहर गरेको
फै सला िमले निमलेको के रहेछ भनी िवचार गनपन
ु
देिख छ ।
५. व ततु ः यी िनवेिदका डा. सधु ा शमाको
आ नो पदीय िज मेवारी बार बार हेरफे र भएबाट
पिन अदालतको आदेश काया वयन गन ममा िनज
िनवेिदकालाई बाधा परेको भ ने िजिकर िलइएको
देिख छ । साथै िनजले िमित २०६८।।९।११ मा
िदएको राजीनामा िमित २०६८।१०।१ मा वीकृत
भएपिछ िनज सरकारी सेवाको िज मेवारीमा नरहेको
देिख छ । बार बार हने िज मेवारी हेरफे रले म ालयमा
दईु सिचवह बीच
भई अदालतको आदेश
काया वयनमा िढलाई हन गएको भ ने यहोरा उ लेख
गरी िनजले िमित २०६८।।९।११ मा आ नो पदबाट
राजीनामासमेत िदएको देिखन आउँछ । यसबाट िनज
हाल पदीय िज मेवारीमा नरहेको र िनज सिचवको
िज मेवारीमा रहनभु दा अिघ नै सो िव ापनको
पदपूितसँग स बि धत अिभलेखह खोजतलास

गदासमेत फे ला नपरी हराएको यहोरा च.नं. ११२ िमित
२०५३।४।९ को म यपि मा चल े ीय वा य
िनदशनालय, सख
ु तले वा य म ालयलाई लखेको
प बाट देिख छ । यसबाट ती अिभलेख हराउनु र
नितजा काशनमा िढलाई हनमु ा यी िनवेिदकाको य
संल नता रहेको नदेिखई िनज सिचवको िज मेवारीमा
आउनभु दा अगािडका कारणह नै िज मेवार देिखँदा
यी िनवेिदकाकै संल नताबाट उ काय स प न गन
िढलाई भएको देिखन आएन । जनु िव ापनअनस
ु ारको
परी ाफल काशन नभई अदालतको अवहेलना भयो
भनी दाबी िलइएको हो, सो िव ापन नै नेपाल सरकार
(सिचव तर) को िमित २०६८।११।२२ को िनणय
र म यपि मा चल े ीय वा य िनदशनालय,
सख
ु तको िमित २०६९।५।१५ को िनणयानस
ु ार
र ग रएको अव थामा यी िनवेिदकाले अदालतको
आदेशको पालना नगरेको भ न सिकने अव था छै न ।
६. मूलतः यित परु ानो िव ापनअनस
ु ार
िलइएको परी ाको नितजा काशन समयमै नहनमु ा
यी िनवेिदकाले िज मेवारीको पालना नगरेको कारण नै
हो भनी मा न िम दैन, यसबीचमा भएका शासिनक
संरचनामा भएका प रवतन र संरचना प रवतनअनु प
भइरहने पदीय िज मेवारी हेरफे र पिन उि कै
िज मेवार देिख छन् । साथै िववािदत त याङ् क
सहायक पदको िव ापन लोक सेवा आयोगबाट
यायोिजत अिधकारअ तगत रहेर म यपि मा चल
े ीय वा य िनदशनालय, सख
ु तले गरेकोले
नितजा काशन लगायतको िज मेवारी पिन सोही
िनदशनालयमा रहेकोमा ततु रट िनवेदनमा सो
िनदशनालयलाई िवप ी बनाइएको समेत देिखँदनै ।
जनु िनकायको काम कारवाहीबाट आफूलाई असर
परेको हो, सो िनकायलाई नै िवप ी नबनाई लामो
समयको अ तरालमा सिचव पदमा बहाल रहेकै भरमा
िववािदत पदमा नितजा काशन गन जवाफदेिहता
यी िनवेिदकाकै हो भनी मा न सिकएन । साथै यी
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िनवेिदकाले आफू सिचव पदमा बहाल रहँदा अदालतको
आदेशबमोिजम काय गन त परता देखाएको भनी
िजिकर िलएको अव थामा िनजबाट अदालतको
आदेश अनादर ग रएको भनी ठहर गन िम नेस मको
अव था िव मान रहेको छै न ।
७. यसरी लामो समयस म टुङ्गो नलागी
अ योलमा रहेको िवषयमा छोटो समयको िज मेवारी
बहन गरेको यि ए लैलाई मा स पूण दोष िदनु
यायोिचत हँदनै । िनज िनवेिदका डा. सधु ा शमा सिचव
पदमा रहँदाको अविधमा अदालतको आदेशको अव ा
गन गरी जानीजानी मनसायपूवक काम कारवाही
गरेको कही ँकतैबाट देिखँदैन । िमित २०६८।१०।१
मा सेवा िनवृ भइसके पिछ सव च अदालतको िमित
२०६६।३।२३ को परमादेश र ०६६-MS-००२०
नं.को िनवेदनमा िमित २०६७।१२।१७ मा भएको
आदेशानस
ु ार नेपाल सरकार (सिचव तर) को िमित
२०६८।११।२२ को िनणय र म यपि मा चल े ीय
वा य िनदशनालय, सख
ु तको िमित २०६९।५।१५
को िनणयानस
ु ार िववािदत त याङ् क सहायक पदको
िव ापन र ग रएको यहोरा िमिसल संल न उ
िनदशनालयको च.नं. २८७ िमित २०६९।५।१७
को वा य तथा जनसं या म ालयलाई लेखेको
प बाट देिखन आउँछ । यसरी यी िनवेिदका िवप ी
डा. सधु ा शमा सिचव पदको िज मेवारीमा आउनभु दा
२० वषअिघ िव ापन भई पेि डङमा रहेको नितजा
काशन काय िनज सिचव पदबाट राजीनामा िदएपिछ
मा िव ापन र भएको देिख छ । सिचव पदमा
रहँदाको पिछ लो समय जनसं या म ालयको
िज मेवारीमा रहेको र सु वातीको समयमा
िनवेिदकाबाट अदालतको आदेशको पालना गन
यास भएको कारण अिभलेख खोजी भई अिभलेख
नभेिटएको कारण देखाउँदै िव ापन र गनस मको
काम कारवाही उि लिखत म यपि मा चल े ीय
वा य िनदशनालय, सख
ु तको च.नं. २८७ िमित

२०६९।५।१७ प बाट देिखन आउँछ ।
८. िमित २०६७।१२।१७ मा २०६६-MS००२० को पिहलो अवहेलना मु ामा १५ िदनिभ
िमित २०६६।३।२३ को आदेशबमोिजम नितजा
काशन स ब धमा कारवाही उठाई टुङ्गोमा पु याउनु
र सोको जानकारी यस अदालतको िनरी ण तथा
अनगु मन महाशाखालाई िदनु भनी िवप ीम येको
वा य तथा जनसं या म ालयका नाममा आदेश
जारी भएको र सो समयमा उ म ालयको सिचव
पद मै बहाल रहेक यी िनवेिदकाले अदालतको आदेश
काया वयन गन यथास य यास गरेको यसस ब धी
कागजात े ीय िनदशनालय र म ालायमा समेत
फे ला नपरेपिछ परी ाफल काशन वा िव ापन र
गन २ वटा िवक पम ये िव ापन र गन िवक प
उपयु हने देखी लोक सेवा आयोगसँग परामश
िलएको यहोरा उ म ालयको िमिसलसंल न
च.नं. ७ िमित २०६८।४।१७ को लोक सेवा आयोग
के ीय कायालयमा परामश माग गरेको प , च.नं.
७/१६७१ िमित २०६८।६।१२ को म ालयले े ीय
िनदशनालयलाई लेखेको प र लोक सेवा आयोग
के ीय कायालयको च.नं. २१ िमित २०६८।४।३०
को वा य म ालयलाई लेखेको प बाट देिख छ ।
यसबाट यी िनवेदकाले अदालतको आदेशको पालना
गन हरस भव यास गरेको नै देिखन आयो ।
९. अवहेलनाको कृितबाट कुनै िनणय बदर
गराउन दान ग रने कानूनी उपचार भ ने देिखँदैन ।
अदालतको िनणय वा आदेशबमोिजम कारवाही भएको
छ छै न र नभएको भए िकन नभएको हो ? भ नेस म
हे र छ । कुनै िनकायबाट भए गरेका काम कारवाही
िु टपूण भए सो बदर गराउन वा चलन गराउनको
लािग रीतपूवकको उपचारको माग अवल बन गरी
आउनु पन ह छ । उपयु उपचारको माग छोडी
आएको अव थामा हक चलनसमेत हनस ने अव था
नरहने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०५५ अङ् क

1184

१० िन.नं. ६६०८ मा िस ा त ितपादन भएबाट
यस िनवेदनको स दभमा यी िनवेिदकाले िववािदत
िव ापनको नितजा काशन गराउन यासरत रहे पिन
परु ानो िव ापनका अिभलेख नभेिटई नितजा काशन
हने ि थित नरहेको भ ने देिखएको, नेपाल सरकारको
िनणयबमोिजम सो िव ापन नै र भइसके को भ ने
देिखएको र िव ापन गन िनकाय म यपि मा चल
े ीय वा य िनदशनालय, सख
ु तलाई िवप ी
नबनाएको कारणबाट समेत सो िनदशनालयउपर
आदेश जारी हनस ने अव था देिखएन ।
१०. अदालतको अपहेलनाको िनवेदनलाई
मु ाका पमा भ दा सोस ब धी सूचनाको पमा
हण ग र छ र यस सूचनाका आधारमा अपहेलना
भयो भएन भ ने स ब धमा अदालत आफै ँ ले जाँचबझ
ु
गदछ । तर य तो सूचनालाई नै एक मा आधार
बनाएर िन कषमा पु नु यसको उ े यिवपरीत हन जाने
भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६ अङ् क ९
िन.नं. ८२२६ मा िस ा त ितपादन भएको पाइ छ ।
११. यस अदालतको संयु इजलासबाट
ततु िवषयमा यसपूव जाँच िलइसके को परी ाको
अदालतबाट समेत परी ाफल काशन गनु भनी
िवप ीका नाउँमा दईु दईु पटक आदेश जारी हँदा
आदेशबमोिजम नगरी आलटाल गरी ब ने कायले
जानी जानी आदेशको पालना नगरेकोले अदालतको
आदेशको अवहेलना गरेको प हने । कुनै पदािधकारीले
राजीनामा िदएको मा कारणले िनजले पदासीन
रहेको अव थामा ग रएको अपराधज य कायबाट
उ मिु पाउन स ने अव था हँदैन । अदालतको
आदेश वा फै सलाको काया वयन गनपनमा
आ नो
ु
कायकाल अविधभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा
अवहेलनाज य काय नै हने (ने.का.प. २०७१ अङ् क
१ िन.नं. ९१०५) भनी फै सलाको िनणयाधार उ लेख
गरी िनवेिदकालाई सजाय गरे पिन यी िनवेिदका
सिचव पदमा रहँदा सो िव ापनबमोिजमको यस

अदालतबाट जारी आदेशबमोिजम नितजा काशन
गन यासरत रहेको भ ने देिखएको, पिछ नेपाल
सरकारको िनणयबमोिजम सो िव ापन र ग रसके को
भ ने देिखएको र िनवेिदकाले सेवाबाट अवकास
पाइसके को देिखँदा य तो अव थामा ततु मु ामा यी
िनवेिदकालाई अदालतको अवहेलनामा कसरु कायम
गरी सजाय गरेको फै सला िमलेको देिखन आएन ।
१२. यसरी िनवेिदका िमित २०६६।४।९
मा सिचवमा िनयु पाएदेिख नै अदालतको फै सला
/ आदेशको पालना गन काममा ि याशील रहेको
देिखएको, वा य म ालयमा २ जना सिचव रही
बराबर िज मेवारी हेरफे र भई किहले वा य र किहले
जनसं या म ालयको मा िज मेवारी िदइएको
िमिसल संल न च.नं. ५५ िमित २०६७।१।।२०
च.नं. ३४९ िमित २०६७।१२।२८ र च.नं. ५९३
िमित २०६८।८।१२ का िज मेवारी हेरफे रस ब धी
धानम ी तथा मि प रषद् कायालयको प बाट
देिखन आउँछ । बराबर िज मेवारी हेरफे र हँदा र एउटै
म ालयमा २/२ जना सिचव भई अिधकार े को
हँदासमेत अदालतको आदेश पालनामा िढलाई
हन गएको देिखँदा यी िनवेिदकाकै कारणले आदेश
पालना भएन भनी अदालतको अवहेलना गरेको
ठह याई सजाय गरेको िमलेको देिखन आएन । यसैले
यी िनवेिदकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको
भ ने आधारमा अदालतको अवहेलना गरेको भनी .
५,०००।- ज रवाना गन ठह याएको िमित २०७०।९।९
को फै सला िमलेको देिखएन ।
१३. अतः मािथ िववेिचत आधार
कारणसमेतबाट िनज िनवेिदका िवप ी डा. सधु ा
शमालाई अदालतको अवहेलना गरेको भनी सव च
अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोिजम .
५,०००।- ज रवाना हने ठहराएको िमित २०७०।९।९
को यस अदालत, संयु इजलासको फै सला
निमलेकोले उ टी भई यी िनवेिदकाले अवहेलना गरेको
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भ ने दाबी नपु ने र आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
नणय नं . ९८३८
ठहछ । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम िनवेिदका
सव च अदालत, संयु इजलास
िवप ी डा. सधु ा शमाले अवहेलनाको कसरु गरेको ठहर
स.का.म.ु धान यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
गरी .५,०००।- ज रवाना गरेको यस अदालतको
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
संयु इजलासको िमित २०७०।९।९ को फै सला
फै सला िमित : २०७४।०३।०४
उ टी भई िनज िनवेिदकाउपरको अवहेलनाको दाबी
०७३-WO-०९५३
नपु ने र सफाई पाउने ठहरेकोले िनज िनवेिदका डा.
सधु ा शमाको नाममा रहेको . ५,०००।- ज रवानाको
िवषयः- उ ेषण / परमादेश
लगत क ा ग रिदनु भनी काठमाड िज ला अदालतमा
लेखी पठाइिदनू --------------------------------------१ िनवेदक : क चनपरु िज ला, िभमद नगरपािलका
िनज िनवेिदका िवप ी डा. सधु ा शमाले सो
वडा नं. ४ ब ने महे नगर नगर िवकास
ज रवानाबापतको . ५,०००।- समेत यस अदालतमा
सिमित, क चनपरु को अ य को सरु े बहादरु
पनु रावलोकनको िनवेदन िदँदा र.नं. २४१९२ बाट
िव
िमित २०७१।२।२२ मा दािखला गरेको देिखँदा सो
िव
रकम िनवेिदकाले कानूनको यादिभ िफता मा न िवप ी : नेपाल सरकार, शहरी िवकास म ालय,
आएमा िनयमानस
िसंहदरबार, काठमाड समेत
ु ार िफता िदनू ---------------------२
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
§ अि तयार ा अिधकारी ारा कानूनमा
ु ाइिदनू-------------------------३
भएको यव थाबमोिजमको
ि या
उ रायमा हामी सहमत छौ ँ ।
अवल बन गरी िनयुि
ग रएको
या. ई र साद खितवडा
िनणयले काननू ी अिधकार तथा दािय व
या. काशमान िसंह राउत
िसजना गदछ । कानूनबमोिजम िनयिु
पाउनेले तोिकएको अविधस म चिलत
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
कानूनअनु प काय गन पाउने र सोबापत
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
तलब भ ा सुिवधा पाउने वैध अपे ा
(Legitimate expectation) रा नु
वाभािवक हन जाने ।
§ कानूनबमोिजमको ि या अवल बन
गरी अविध तोक िदइएको िनयुि प मा
&
तोिकएको अविधस म काम गन पाउने
वैध अपे ा रा न पाउने य तो िनयुि
पाउने अिधकारीमा हने भएकोले िवना
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कानूनी ि या िनयुि कताको इ छा
अनक
ु ू लताको िस ा त (Doctrine of
pleasure) आकिषत हन स दैन सरकार
तथा सावजिनक िनकायमा पदािसन
अिधकारीह का इ छासमेत कानून र
यायका मा य िस ा तअनु प हनु
पदछ । कानूनिवपरीतको इ छा रा ने
अिधकार िनयुि िदने अिधकारीमा ह छ
भ न निम ने ।
§ िनयिु पाउने अिधकारीले काननू िवपरीत
काय गरेमा जनु िनकायमा िनयुि ग रएको
हो सो पदअनु पको योगदान िदन नसके मा
कानूनबमोिजमको ि या कुरा गरी
िनयुि िदने अिधकारीले जुनसक
ु ै बखत
हटाउन स ने नै ह छ । यसरी िदइने
अवकास वे छाचारी भने हन स दैन ।
िनयिु पाउने पदािधकारीको िनयिु ,
िनजले ा गन हक अिधकार र सोको
समा ीसमेत कानून ारा नै हनुपदछ ।
कानूनी ि यािवपरीत न त िनयुि नै हन
स छ न त िनयुि पाउने पदािधकारीको
हक अिधकार नै समा ी हन स ने ।
( करण नं. ६)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा यदनु ाथ खनाल
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा लोकराज
पराजल
ु ी र िव ान् अिधव ा िवनोद काक
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली:
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
३२ र धारा १०७(२) बामोिजम यसै अदालतको

े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छःम िनवेदक नगर िवकास ऐन, २०४५
(संशोधनसिहत) को दफा ४ को उपदफा ४.२ को
ख ड (मा.म ी तर) को िमित २०७३।११।१५ को
िनणयअनस
ु ार नगर िवकास सिमित, क चनपरु को
अ य भएमा बढीमा २ वषका लािग मनोनयन
भएको, यसरी मनोनयन भएपिछ महे नगर नगर
िवकास सिमित, क चनपरु को अ य को हैिसयतले
कायभार स हाली कामकाज गरी आएको, मनोनयन
भएको िमितले २ वष कायकाल लािग उ पदमा रही
कामकाज गन पाउने कुरामा कुनै िववाद िथएन ।
म िनवेदकलाई महे नगर नगर िवकास
सिमित, क चनपरु को अ य पदमा २ वषका लािग
मनोिनत मेरो काय ार भ ग रसके को अव थामा मेरो
कायकाल बाँक रहे भएको अव थामा एकाएक मेरो
मनोनयन बदर नगरी २ िदनमै पनु ः अक यि लाई
अ य मनोनयन गनपनाको
कारण र आधार नै
ु
नखल
ु ाई, मलाई सनु वु ाइको मौकासमेत निदई अक
यि लाई मनोनयन गन िम दैन । सरकारी िनयिु ारा
कसैलाई सावजिनक कृितका आयोग, प रषद,्
सिमित सं थान, कोष, बोड, के , िनगम र क पनी
आिदको अ य , सभापित, महा ब धक, स चालक,
िनदशक, शासक, महासिचव, सिचव, सद य सिचव,
कोषा य , सद य आिद पदह मा िनयु गदा र
य तो पदबाट हटाउँदासमेत िनणयकताको िनणयमा
आधार र कारण खोली पारदिशता, व तिु न ता
र इमा दा रता
पमा झ कनु पन सशु ासन
( यव थापन तथा स चालन) ऐन, २०६४ को भावना
र मनसायिवपरीत गन कोही कसैलाई छुट छै न ।
म रट िनवेदकलाई मनोिनत गदा "बढीमा २
वष" भ ने श दका साथ अविध तोिकएबाटै जनु सक
ुै
बेला पिन (२ िदनमै) हटाइन स ने मानी मेरो पदउपरको
हक प र याग गरेको अथात् (Waive) गरेको भ ने
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
अथ लगाउन कुनै हालतमा िम दैन । चिलत कानून
िव काम कारवाही गरेमा, स बि धत सावजिनक
िनकायका लािग कुनै योगदान िदन नसके मा र मलाई
िदइएको िज मेवारी सहु ाउँदो मेरो यो यता र अनभु व
नभएमा िनयिु प मा जे ज तो भाषा लेखेर िदएको
भएपिन िनयिु िदने अि तयारी ा म ीसमेतका
िनणयबाट सावजिनक िनकायको थायी कृितका
सावजिनक पदमा िनयिु पाई सो पदमा रहनेसमेतको
कानूनी हक मेरो िसजनाभएकोमा िववाद छै न । मेरो
मनोनयन बदर नगरी अक अ य लाई मनोनयन
ग रएको हो यो जा न पाउने अिधकार ममा रह छ ।
य तोमा ाकृितक यायको िस ा त लागू हने शा त
िस ा त हो, जो कतै लेिखनु पदन । य तोमा ाकृितक
यायको िस ा त लागू नहने अव थाको क पना
िविधकताले गरेको छै न, यिद ग यो भने यसलाई
श दमा स बि धत कानूनमा नै लेिखनपु दछ ।
अतः स मािनत अदालतबाट नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम असाधारण
अिधकार े हण गरी म िनवेदकह लाई संिवधान
र नगर िवकास ऐन, २०४५ ारा त हकिहतको
ितकूल हने गरी िवप ी सहरी िवकास म ालय (म ी
तरीय) िमित २०७३।११।१७ मा िवप ीम येका
नरे िसंह भ डारीलाई मनोनयन गन गरी भए ग रएको
भिनएको तथा किथत िनणयले मलाई याभूत भए
ग रएको हक अिधकारमा गि भर असर पन गएको र
उ दिु षत, गैरकानूनी, हचवु ा िनणय काया वयन हन
गएमा म िनवेदकको हक अिधकार पूण पले कुि ठत
हन गई मलाई अपरु णीय ित पु न जाने भएकोले उ
िमित २०७३।११।१७ मा िवप ीम येका नरे िसंह
भ डारीलाई मनोनयन गन गरी भए ग रएको तथा
किथत िनणय, यसपिछ सहरी िवकास म ालयबाट
भए ग रएका प ाचारह समेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी मलाई सािबकबमोिजम नै यथावत् पमा
महे नगर नगर िवकास सिमित, क चनपरु को

अ य को पदमा काम गन िदन,ु कुनै अवरोध खडा
नगनु नगराउनु भ नेसमेत यहोराको परमादेशलगायत
अ य जो चािहने उपयु आ ा आदेश जारी ग रपाउँ
साथै िमित २०७३।११।१७ को नेपाल सरकार
(म ी तरीय) िनणय काया वयन नगनु नगराउनु
यथाि थितमा रा नु भनी सव च अदालत िनयमावली
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, आदेश
जारी हननु पन कानूनबमोिजमको आधार कारण भए
सोसमेत साथै राखी यो आदेश ा भएको िमितले
बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िवप ीह का नाममा सूचना याद जारी
गरी िलिखत जवाफ ा भएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
साथै िनवेदकले अ त रम आदेशसमेत माग
गरेतफ िवचार गदा यी िनवेदकलाई नेपाल सरकार
सहरी िवकास म ालयको िमित २०७३।११।१७
को मि तरीय िनणय र च.नं. ५०१ िमित
२०७३।११।१७ को प बाट महे नगर नगर सिमितको
अ य पदमा २ वषको लाग मनोिनत ग रएकोमा सोही
िमित २०७३।११।१७ कै मि तरीय िनणय र च.नं.
५७६ िमित २०७३।११।१७ को प बाट िवप ी नरे
िसंह भ डारीलाई पनु ः सोही पदमा मनोनयन ग रएको
देिख छ । िनवेदकलाई २ वषको लािग मनोिनत
ग रएकोमा के कित कारणले िनवेदकको थानमा
अक यि िनयिु ग रएको हो भ ने जानकारी
िनवेदकलाई नगराई िनवेदकको थानमा िवप ी नरे
िसंह भ डारीलाई मनोनयन ग रनु सरु शे साद यादव
िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
भएको ०६८-WO-०५९९ नं. को उ ेषणको
िनवेदनमा "... ाकृितक यायको िस ा त लागू नहने
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अव थाको क पना िविधकता ग यो भने यसलाई
श दमा कानूनमा नै लेिखनु पदछ । कसैलाई
अवकाशसमेतका मा यमबाट िनजको सेवाको अ य
गनपु ूव िनजलाई सो बारेमा आरोपका कारण खोली
ीकरण सोिधनपु न ह छ र िनजले ततु गरेको
ीकरणको व तगु त मू याङ् कन गरी सो िच बु दो
र उिचत नपाइएमा आधार र कारण खोली स बि धत
यि लाई अवकाश वा बखा तसमेतका मा यमले
सेवाको अ य ग रएको िनणय गनपन
ु ह छ । अ यथा
य तो िनणयलाई वे छाचारी मा नपु न ह छ ।" भनी
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत देिखँदा िनवेदकलाई मनोिनत
महे नगर नगर सिमितको अ य पदमा यथावत् काय
गन िदनु र िवप ी नरे िसंह भ डारीलाई मनोनयन
ग रएको िमित २०७३।११।१७ को मि तरीय िनणय
र च.नं. ५७६ िमित २०७३।११।१७ को प त काल
काया वयन नगनु नगराउनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । यो आदेशको
जानकारी यथाशी िवप ीह लाई िदनु भ नेसमेत
यहोराको िमित २०७३।११।३० को यस अदालतको
एक यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
िवप ीले आ नो रट िनवेदनको करण २ मा
िनज मनोिनत भएसरहको पदमा िनयु गदा वा हटाउँदा
िनणयकताले आधार र कारण खोली पारदिशता
प पमा झि कने गरी िनणय गनपन
ु िजिकर िलनु
भएको छ भने आफू िनयु हँदा िनणयकताले िलएका
आधार र कारणह का स ब धमा मौन धारण गनु
भएको छ । रट िनवेदकको उपयु यहोराले िनज सफा
हात अदालत वेश नगरेको वतः मािणत भएको छ ।
कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले
िनयु गन अिधकारीलाई बखा त गन अिधकार पिन
रहने गरी थािपत गरेको या याको िस ा तले समेत
िवप ीको सेवा समापनको िवषय याियक परी णको

िवषय हनस ने अव था छै न ।
नगर िवकास सिमित ऐन, २०४५ को दफा
४.२.१ ले नगर िवकास सिमितको अ य नेपाल
सरकारले तोके को यि हने भ ने यव था गरी
सो पदका लािग कुनै यो यता िनधारण गदन । नगर
िवकास ऐनले ऐनमा नै अ य को कायकाल िकटान
गनको
ु साटो दफा ४.२.५ ले िनयिु को सूचनामा
उ लेख भएअनस
ु ार पदाविध हने यव था गनबाट
ु
समेत िविधकताले नगर िवकास सिमित अ य को
पद िनिववाद पमा िनणयकताको कृपाबाट ा
हने र समापन हने पदको पमा प रक पना गरेको
देिख छ । िवप ीलाई ा िनयिु मा नै बढीमा २ वषका
लािग उ लेख हनबु ाट नै िवप ीलाई ा कायकाल
संकुचन हन स ने होइन भ ने अथ गन िम ने होइन ।
नगर िवकास सिमितको अ य को िनयिु वा
बखा तगीको िवषय िनता त पमा नेपाल सरकारको
अिधकार े को िवषय भएको मेरो कुनै साथक
सरोकार नरहने िवषयमा मलाई समेत िवप ी कायम
गरी स मािनत अदालत वेश गरेको िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी नरे िसंह
भ डारीको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत हनभु एका
िव ान् अिधव ा ी यदनु ाथ खनालले िनवेदकलाई
महे नगर नगर िवकास सिमित, क चनपरु को अ य
पदमा २ वषका लािग मनोिनत गरी काय ार भ
ग रसके को र िनवेदकको कायकाल बाँक रहे भएको
अव थामा एकाएक िनवेदकको मनोनयन बदर नगरी
२ िदनमै पनु ः अक यि लाई अ य मनोनयन
गनपनाको
कारण र आधार नै नखल
ु
ु ाई, सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
अक यि लाई मनोनयन गरेकोले िवप ीह का
नाममा उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
भ नेसमेत यहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िवप ीम येका िवप ी सहरी िवकास
म ालयसमेतको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी लोकराज पराजल
ु ी तथा िवप ी
नरे िसंह भ डारीको तफबाट उपि थत हनु भएका
िव ान् अिधव ा ी िवनोद काक ले रट िनवेदकलाई
बढीमा २ वषस म भ ने यहोरा उ लेख गरी िनयिु
िदएको अव था भएकोले पूरा २ वषस म नै उ
पदमा रहन पाउनपु छ भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर
कानूनस मत छै न नगर िवकास ऐन, २०४५ को
दफा ४.४ मा नेपाल सरकारले यसरी िनयु हने
पदािधकारीलाई हेरफे र गन स ने यव था भएबमोिजम
िनवेदकको ठाउँमा अक यि लाई िनयिु ग रएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िव ान् अिधव ाह तथा सह यायािधव ाले
गनभएको
बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल संल न रट
ु
िनवेदन र िलिखत जवाफसिहतका कागजातह को
अ ययन गरी हेदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकलाई
नगर िवकास ऐन, २०४५ (संशोधनसिहत) को दफा
४ को उपदफा ४.२ को ख ड ४.२.१ बमोिजम
नेपाल सरकारले तोके को यि अ य हने कानूनी
यव थाअनस
ु ार (माननीय म ी तर) का िमित
२०७३।११।१५ को िनणयअनस
ु ार नगर िवकास
सिमित, क चनपरु को अ य पदमा बढीमा २ (दईु )
वषका लािग मनोनयन भएकोमा िमित २०७३।११।१७
मा पनु ः २(दईु ) वषका लािग िवप ीम येका नरे िसंह
भ डारीलाई मनोिनत ग रएकोले मलाई ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत सनु वु ाइको मौकासमेत निदई
मलाई िनयिु ग रएकै पदमा मेरो मनोनयन बदर पिन
नगरी िवप ी नरे िसंह भ डारीलाई िनयिु ग रएको

िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी उ पदमा अ य
कसैलाई मनोनयन नगनु नगराउनु भनी परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मु य
रट िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ । िवप ीम येको
सहरी िवकास म ालयको िलिखत जवाफ हेदा ऐनको
दफा ४.४ बमोिजम नेपाल सरकारले आव यक देखेमा
नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी जनु सक
ु ै बखत
अ य एवं सद यह हेरफे र गन सिकने भ ने कानूनी
यव था रहेकोले िनयिु र बखा तीको विववेक य
अिधकारबमोिजम रट िनवेदकलाई हटाई नरे िसंह
भ डारीलाई िनयिु ग रएको हो भ ने यहोरा उ लेख
भएको देिख छ । यसैगरी िवप ीम येका नरे िसंह
भ डारीको िलिखत जवाफ हेदा नगर िवकास सिमित
अ य को पद िनिववाद पमा िनणयकताको ि याबाट
ा हने र समापन हने पदको पमा ऐनले प रक पना
गरेकोले बढीमा २ वषको भ ने उ लेख भएको हँदा रट
िनवेदकलाई पदबाट हटाई मलाई िनयिु ग रएको हो
भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
३. सहरी िवकास म ालयको िमित
२०७३।११।१५ च.नं. ५०१ को मनोनयन प
हेदा नेपाल सरकार (मा.म ी तर) को िमित
२०७३।११।१५ को िनणयानस
ु ार महे नगर नगर
िवकास सिमित, क चनपरु को अ य पदमा बढीमा २
वषका लािग िनयिु ग रएको देिख छ । यसैगरी िमित
२०७३।११।१७ च.नं. ५७७ को मनोनयन प हेदा
सोही नगर िवकास सिमित महे नगर क चनपरु को
अ य पदमा नरे िसंह भ डारीलाई िनयिु ग रएको
देिख छ । िमित २०७३।११।१५ को िनणयानस
ु ार
उ पदमा िनयिु पाएका यी रट िनवेदकको िनयिु
प बदर ग रएको वा िनजलाई उ पदबाट हटाई
भ नेसमेत िमिसल संल न कागजातह बाट देिखँदनै ।
४. नगर िवकास सिमितको अ य पदमा
िमित २०७३।११।१५ मा एउटा िनणय ग रसके पिछ
पनु ः सोही पदमा िमित २०७३।११।१७ मा अक
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िनणय गरी अक यि लाई िनयिु ग रएको काय
कानूनसङ् गत हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार
गनपन
ु देिखयो । नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा
४ मा नगर िवकास सिमितको गठन गन सिकने
यव था गरी उ ऐनको दफा ४.१ मा "नेपाल
सरकारले नगर योजना काया वयन गन नेपाल
राजप मा सूचना काशन गरी आव यकतानुसार
कुनै इलाका, बजार ामीण े , नगर े वा
े ीय िवकास के मा नगर िवकास सिमित
गठन गन स नेछ" भ ने यव था रहेको देिख छ ।
ऐनको दफा ४.२ मा सिमितमा देहायका सद यह
रहनेछन् भ ने यव था गद दफा ४.२.१ मा नेपाल
सरकारले तोके को यि अ य रहने यव था
गरेको देिख छ । दफा ४.३ मा "सिमितका मनोिनत
सद यह को पदाविध उपदफा ४.१ बमोिजमको
सूचनामा तोिकिदएबमोिजम हनेछ" भ ने यव था
रहेको देिख छ । दफा ४.४ मा नेपाल सरकारको
आव यक देखेमा नेपाल राजप मा सूचना काशन
गरी सिमितका सद यह मा आव यकताअनुसार
हेरफे र गन स नेछ" भ ने यव था रहेको देिख छ ।
५. िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
ऐनको दफा ४.४ बमोिजम सिमितका सद यह
आव यकतानस
ु ार हेरफे र गन स ने यव था रहेको र
रट िनवेदकलाई िनयिु िदँदाको अव थामा बढीमा २
वषका लािग भनी िनयिु ग रएकोले नेपाल सरकारको
इ छाअनस
ु ारको अविधस म मा िनयिु पाएको
पदमा रहन स ने प रहेको छ । तसथ रट िनवेदन
खारेज हनपु दछ भ ने भनाईका स ब धमा िवचार गदा
िनयिु प मा बढीमा २ वषको श दावली परेकाले
जनु सक
ु ै बखत वे छाचारी ढंगले हटाउन पाउने हो
होइन भ ने नै मूल खडा हन आएको देिख छ ।
६. नगर िवकास सिमितको पद नगर
िवकास ऐन, २०४८ बमोिजम िनयु भएको
देिखँदा उ पद सावजिनक पद हो भ नेमा िववाद

देिखँदनै । अि तयार ा अिधकारी ारा कानूनमा
भएको यव थाबमोिजमको ि या अवल बन गरी
िनयिु ग रएको िनणयले कानूनी अिधकार तथा
दािय व िसजना गदछ । कानूनबमोिजम िनयिु पाउनेले
तोिकएको अविधस म चिलत कानूनअनु प काय गन
पाउने र सोबापत तलब भ ा सिु वधा पाउने वैध अपे ा
(Legitimate expectation) रा नु वाभािवक पिन
हन जा छ । कानूनबमोिजमको ि या अवल बन
गरी अविध तोक िदइएको िनयिु प मा तोिकएको
अविधस म काम गन पाउने वैध अपे ा रा न पाउने
य तो िनयिु पाउने अिधकारीमा हने भएकोले िवना
कानूनी ि या िनयिु कताको इ छा अनक
ु ू लताको
िस ा त (Doctrine of pleasure) आकिषत हन
स दैन सरकार तथा सावजिनक िनकायमा पदािसन
अिधकारीह का इ छासमेत कानून र यायका मा य
िस ा तअनु प हनपु दछ । कानूनिवपरीतको इ छा
रा ने अिधकार िनयिु िदने अिधकारीमा ह छ भ ने
िम दैन । िनयिु प मा बढीमा भ ने श दको साथमा
अविध पिन तोिकएको देिखँदा जनु सक
ु ै बेला जनु सक
ुै
त रकाबाट हटाइन स ने मा ने हो भनी सशु ासनका
मा य िस ा तको िवपरीत हन जा छ । िनयिु पाउने
अिधकारीले कानूनिवपरीत काय गरेमा जनु िनकायमा
िनयिु ग रएको हो सो पदअनु पको योगदान िदन
नसके मा कानूनबमोिजमको ि या कुरा गरी िनयिु
िदने अिधकारीले जनु सक
ु ै बखत हटाउन स ने नै
ह छ । यसरी िदइने अवकास वे छाचारी भने हन
स दैन । िनयिु पाउने पदािधकारीको िनयिु ,
िनजले ा गन हक अिधकार र सोको समा ीसमेत
कानून ारा न हनपु दछ । कानूनी ि यािवपरीत न त
िनयिु नै हन स छ न त िनयिु पाउने पदािधकारीको
हक अिधकार नै समा ी हन स छ । ततु िववादको
स दभमा नगर िवकास ऐन, २०४५ (संशोधन सिहत)
को दफा ४ को उपदफा ४.२ को ख ड ४.२.१
बमोिजम मा. म ी तरबाट िमित २०७३।११।१५
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
मा यी रट िनवेदकलाई बढीमा २ वष भनी समयाविध
नणय नं . ९८३९
िकटान गरी िनयिु िदइसके पिछ िबना आधार र कारण
सोही पदमा २०७३।११।१७ मा अक िनणय गरी अक
यि लाई सोही पदमा िनयिु ग रएको देिख छ ।
सव च अदालत संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
७. तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार
कारण र माणसमेतबाट रट िनवेदकलाई िदइएको
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
िनयिु प मा बढीमा भ ने श दावलीको योग
फै सला िमित : २०७३।०९।१८
०६८-WO-१२९४
हँदमै ा जिहलेसक
ु ै कानूनी ि यासमेत अवल बन
नगरी ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत सनु वु ाइको
मौकासमेत निदई िवपरीत पदबाट हटाउन सिक छ
मु ाः परमादेश
भ ने अथ गन िम ने देिखन आएन । िनवेदकलाई
िनयिु गरेको २ (दईु ) िदनमै िवप ीम येका नरे िसंह िनवेदक : नवु ाकोट िज ला िवदरु नगरपािलका वडा नं.
भ डारीलाई सोही पदमा िनयिु ग रएको देिखँदा
८ हाि ग डा घर भई हाल काठमाड िज ला
का.म.न.पा. वडा नं. १६ बालाजु ब ने वष ५६
यसरी िनयिु िदने गरेको नेपाल सरकार (मा.
म ी तर) को िमित २०७३।११।१७ को िनणय
को अिधव ा भोजबहादरु के .सी.
उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब,
िव
यी रट िनवेदकलाई िनजले िनयिु पाएको िमित िवप ी : स माननीय धानम ी, नेपाल सरकार,
२०७३।११।१५ देिख २ वषको कायकालस म पदमा
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
रही कामकाज गन िदनु भनी परमादेशको आदेशसमेत
िसंहदरबार, काठमाड
जारी ग रिदएको छ । आदेशको जानकारी िवप ीलाई
िदनू । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
§ िविभ न राजनीितक दल वा संगठन,
िनयमानस
समहू ह ले ब दको आ ान गनुपन
ु ार िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
कारणको
पमा आ-आ ना हक
उ रायमा सहमत छु ।
अिधकारह को माग गन, संर ण गन
या. सारदा साद िघिमरे
ज ता तक राखेको हन वाभािवक छ
तर यसरी आ नो माग पूरा गन कुन
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
हदस मको िवरोध गन हो सो बारेमा
इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभु म् ।
स बि धत ब दकता आफैँमा जानकार र
संयिमत हनु ज री हने ।
§ िवचार र अिभ यि को वत ता उपभोग
गन यि ले, अक यि को पिन िवचार
&
र अिभ यि को वत ता, पेसा रोजगार
गन र उ ोग यापार यवसाय स चालन
गन तथा नेपालको कुनै पिन भागमा आवत
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जावत गन वत तालाई उपे ा गनु
यायसङ् गत नहने ।
( करण नं. ४)
§ वत ता किह यै िनरपे
हदँ ैन,
मौिलक हकको पमा द उ
वत ताह िनरपे होइनन् भ ने कुरा
ितनै वत तास ब धी मौिलक हकको
ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले
समेत पुि गरको देिख छ । संिवधानमा
उि लिखत ितव धा मक वा यांशह ले
आफनो हकको उपभोग गदा अकाको
हक, सावजिनक नैितकता, िश ाचार,
राि य अख डता, सामूदाियक स ाव
ज ता कुराह लाई समेत पालना र याल
गनुपन र सोअनुसार संयिमत रहनु पन
दािय व िनधारण गरको देिख छ । यसबाट
संिवधानले िनदिशत गरको ितब धा मक
वा यांशको दायरामा रही अकाको हकमा
आघात पु ने गरी ब द हड् ताल ज ता
काय गन तथा ब द हड् तालको नाउँमा
ग रने यादती जोरजबरज ती ज ता
कायह लाई रो ने गरी कानून बनाउन
स ने अि तयारी संिवधानले िदएकै
देिखने ।
( करण नं. ५)
§ जब रा यले अिधकारको याभूित गदछ
भने रा य ित हामीले िनि त कत य पिन
िनवाह गनपन
ु ह छ । जसअ तगत हामीले
रा य ित र अ को अिधकार ित स मान
गन तथा रा य ारा बनाइएको काननू र
िनदशनको पालना पिन गनु पदछ । यिद
हामीसँग जीवनको अिधकार (Right
to life) छ भने यसको सापे मा अका
यि ले हा ो जीवनको अिधकार उपभोग
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गन बाधा पु याउन नहने वा कितपय
अव थामा सरकारले य तो अिधकारको
उपभोग गन स ने अव था सज
ृ ना ग रिदनु
पन कत य (duty) हन जाने ।
( करण नं. ८)
§ Negative Rights को पमा रहेका
वत तास ब धी हकह उपभोग गन
वातावरण बनाउन रा यले य तो हकको
उपभोग गन रो न वा ह त ेप गन हदँ ैन
भ ने िविधशा ीय मा यता रहेको छ । तर
य ता हकह कुनै एक समहू वा संगठनको
मा ह छ भनेर मा न र वत ताको
उपभोग गरेको नाउँमा कुनै पिन दल वा
संगठनलाई जेज तोसक
ु ै काम कारवाही
गन छुट िदई रा य िनि य ब नु पदछ
भ ने मा यता पिन पट कै होइन Right
भ ने एउटै िस काको पाटाको पमा
रहेका duty लाई पूरा गराउन पिन रा य
उ त रहनै पन ।
( करण नं. ९)
§ ब दको आ ानलाई िवचार र
अिभ यि को वत ता ज तो मौिलक
हकको उपभोगको पमा िलने ग रएको
देिखनक
ु ो साथै आ नो माग पूरा गराउन
एउटा राजनीितक अ का पमा िलइँदै
आएको पिन देिख छ । तर ब दको आ ान
वेि छक मा हन स छ कसै िव बल
योग गरी जोर जबज ती तथा ध क को
योग ारा ब द गराइनुलाई व छ
राजनीितक सं कार भनेर मा न पिन
नसिकने ।
§ ब दको कायले अक यि वा समूहको
हक अिधकारमा आघात पु याउने भएकोले
बलपूवक, सामािजक मू य मा यतािवपरीत

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
तथा संिवधान र कानूनका िवपरीत हने गरी
ग रएको वा ग रने ब दलाई नै रो नु र यस
ममा हने अवाि छत काम कारवाहीलाई
िनयिमत र िनयि त गनु सरकारको मख
ु
िज मेवारी हने ।
( करण नं. १०)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा भोजबहादरु
के .सी.
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. दीपकराज जोशी : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) अनस
ु ार
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य
एवं ठहर यस कार छःिवगत के ही वषदेिख नेपालमा ब द गन
होडबाजी नै चलेको छ । माग स बोधन गन भावकारी
उपायको पमा ब द गन विृ रहनल
ु े ब दकताको
हौसला बढेको र ब द गन विृ मौलाएको देिख छ ।
राजनीितक दलह ले नै ब द गन गरेकाले अ य समूह,
गटु आिदबाट पिन िनर तर पमा ब द भइरहेको छ ।
ब दले देशका जनता आिजत भएका छन् । ग रखान
पाएका छै नन् । सबै े ठ प छ । गणता ीक नेपालका
जनता ब दको दास, बाँधा भएका छन् । ब दले आम
जनतालाई नजरब द गरेको छ । यो ि थित कदािप
यायोिचत होइन । बेला बखतमा के ही समूहह ले ब द
िव याली, गो ी आिद गरेपिन यसको प रणाममख
ु ी
असर देिखएको छै न । ब दको िव सबैले आवाज
उठाए पिन यसको कुनै सनु वु ाइ नभएको अव था छ ।
ब दका ममा अकाको हक अिधकार हनन्

गनलाई कारवाही गन कानूनह नभएका होइनन् । तर
ित समयानक
ु ू ल पया र प छै नन् । कानून लागू गन
रा य संय नै लाचार भएको हँदा िवगत ५।७ वष
देिखको ब दले देशलाई आ ा त पारेको छ । ब द हँदा
सरकारको उपि थित के बल सडकको शु यतालाई
िनया ने मा भएको देिख छ । ब दमा प कार,
सवसाधारण कुिटँदा, सावजिनक स पि , िनजी
स पि तोडफोड, आगजनी हँदा सरकार सु यको
ि थितमा रहेको देिख छ । ब द रो न भावकारी
कानून नभएकोले नै य तो भएको भ ने कुरा प
छ । ब दको इितहासलाई हेदा आजस म सरकराले
कुनै पिन ब द रो न सके को छै न । कानूनकै अभावमा
य तो भएको हो ।
सन् २०११ मे मिहनाबाट २०१२ मे
मिहनास म देशभर देशगत, े गत, िज लागत गरी
ज मा १२८ िदन भएको ब दमा २२७ समूह संल न
रहेको पाइएको छ । अबका पिछ ला िदनह मा यो
विृ बढ् दै जाने कुरा ायः िनि त छ । िवरोधको एक
मा हथका डा व प ब द आ ान गन विृ लाई
कानूनतः रोक लगाउनु अिनवाय छ । यसका लािग
छु ै र कडा कानून बनाउने आव यकता धेरै अिघदेिख
टड् कारो पमा देिखए पिन यस ित सरकार, संसद्
उदािसन रही जनताले ठूलो हैरानी यहोनु परेको तफ
चासो निदएको देिख छ । बेलाबखतमा जनताले ब दको
ितकार गरेको घटनाबाटै यो कुराको पिु भएको छ ।
देश ब द गन कुरा ठूलो एवं ग भीर सावजिनक अपराध
हो भ ने कुरामा कसैको दइु मत हन स ै न । ब दलाई
सदाको लािग ब द गन भ ने कुरा नारा, जल
ु स
ु , भाषण,
याली, गो ी, सेिमनारबाट मा उजागर गदमा नेपाली
जनताको गरी खान पाउने अिधकारको र ा नहने,
सरकार मौन ब ने र जनताले ठूलो हैरानी यहोनु
पन अव थालाई णालीब गनपन
ु अिनवायतालाई
आ मसात गद स मािनत सव च अदालतसम नेपाल
वा यसको कुनै भाग ब द िव को कडा कानून हाल
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संसद् नरहेको अव थामा नेपालको अ त रम संिवधान
२०६३ को धारा ८८ बमोिजम अ यादेशमाफत
य ता कानून तु तै याउनका लािग िवप ीह का
नाममा उपयु आ ा, आदेश वा पज
ु जारी गरी
नेपाली जनताको बाँ न पाउने हकसमेतको संर ण
गरी संवैधािनक हकको िनवाध चलन गरी याय पाउँ
भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो
आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको १ ित न कल
साथै राखी िवप ीह लाई सूचना िदई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाई िलिखत जवाफ
ा भए पिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६९।३।२८
को आदेश ।
नेपाली जनताको बाँ न पाउने हकसमेतको
संर ण गन स ब धमा म िलिखत जवाफ ततु कताको
के क तो काम कारवाहीबाट नेपाली जनताको बाँ न
पाउने हकमा आघात पगु ेको हो सो कुरा िनवेदनमा
खल
ु ाउन नस नु भएबाट िबना कारण मलाई िवप ी
बनाई दायर भएको रट िनवेदन िजिकर िनरथक
देिखँदा खारेज ग रपाऊँ । जहाँस म ब द रो न
भावकारी कानून नभएको भ ने छ सो स ब धमा
रट िनवेदकले नेपालमा ब दका ममा अकाको हक
अिधकार हनन् गनलाई कारवाही गन कानूनह रहेको
कुरालाई रट िनवेदन ( करण ४) मा वीकार गनभएको
ु
छ । नेपालका िविभ न े ह मा शाि त र यव था
कायम रा न र साधारण जनताको सिु वधा, सदाचार
र नैितकता कायम रा नको लािग के ही सावजिनक
अपराध िनय ण गन र त स ब धी सजायको
यव था गन के ही सावजिनक (अपराध र साजय) ऐन,
२०२७ को िनमाण भएको छ । ऐनको दफा २ को देहाय

(ख) ले सावजिनक थानमा कुटिपट वा हल ह जत
गरी शाि त भङ् ग गन, देहाय (घ) ले हलाक, स चार,
यातायात, िव तु ् र अ य तै आव यक सामािजक
सेवाको िनयिमत स चालनमा अनिु चत बाधा पु याउने,
देहाय (च) ले हल ह जत गरी वा ढुङ्गा मढु ा गरी वा
अ य कुनै ि या ारा सावजिनक वा िनजी स पि मा
ित पु याउने, देहाय (ज) ले सावजिनक थानमा
जथाभावी यवहार गन, देहाय (झ) ले कसैलाई हैरानी
गन वा सताउने हेतल
ु े कही ँ बिसरहेको अव थामा वा
बाटोघाटोमा िहँिडरहेको वा कुनै सवारीबाट गइरहेको
अव थामा कुनै कारले बाधा िवरोध वा छे कथनु
(घेराउ गन वा हल ह जत, हातपात, कुटिपट,
िबजाई वा उप य् ाई ं गन वा य तो यि को साथमा
भएको कुनै स पि खोसी िलने वा नो सान गन वा
सवारीको साधनमा नो सान पु याउने र देहाय (ट)
ले जनु सक
ु ै सभा वा जल
ु स
ु मा घस
ु ी वा नघस
ु ी कसैले
शाि त भङ् ग हने गरी जनसाधारणमा ास, आतङ् क
फै लने कुनै कुरा गनु वा हितयारको दशन गन काय
गन नहने यव था गरेको पाइ छ । कसैले उि लिखत
काय गरेको पाइएमा सो गनलाई हरी कमचारीले िबना
वारे ट प ाउ गन स ने यव था ऐनको दफा ३(१) ले
गरेको छ । यस ऐन अ तगतको कसरु मा मख
ु िज ला
अिधकारीसम मु ा दायर गन सिकने र मख
ु िज ला
अिधकारीले दश हजार पैयाँस म ज रवाना र पीिडत
प लाई कसरु दारबाट िबगो भराई िदने र ३५ िदनस म
थनु ामा रा ने आदेश िदन स ने यव था ऐनमा रहेको
पाइ छ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२ को उपधारा (३) मा िबना हात हितयार
शाि तपूवक भेला हने वत ता दान गरेको छ । तर
सो धाराको ितब धा मक वा यांश (२) नेपालको
सावभौमस ा, अख डता वा सावजिनक शाि त र
यव थामा खलल पन कायमा मनािसब ितब ध
लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
भ ने संवैधािनक यव था गरेअनु प जन समदु ायको
सामा य जीवन ि थतीमा खलल नपन गनको लािग
आव यक सेवाह को अटुट स चालन कायम रा न
आव यक एवं उिचत यव था गनु परेकोले आव यक
सेवा स चालन ऐन, २०१४ बनेको र सो ऐनको दफा २
ले आव यक सेवालाई प रभािषत गरेको छ । सो ऐनको
दफा ३ ले यातायात सेवालगायतका आव यक सेवामा
हड् ताल गन िनषेध गन अिधकार नेपाल सरकारलाई
दान गरेको र सो ऐनको दफा ४, ५ र ६ ले िनषेध
ग रएको हड् ताल गन वा यसमा भाग िलने वा भाग
िलइरा ने यि , दु साहन गन यि तथा य तो
कायमा नगद सहायता िदने यि लाई सजायको
यव थासमेत गरेको छ ।
िवप ी िनवेदकले दाबी िलएको िवषय
उपयु ानस
ु ार नेपाल कानूनले स बोधन ग रसके को
हँदा छु ै ऐनको आव यकता देिखँदैन । जहाँस म
भएको ऐनको भावकारी काया वयनस ब धी
छ, त स ब धमा नेपाल सरकारको कायकारी
मख
ु को नाताले म आफू यसका लािग ितब रहेको
छु र समय, समयमा नेपाल सरकारका सबै सरु ा
िनकायका मख
ु ह लाई बोलाई िनदशनसमेत िदँदै
आएको छु । आम सवसाधारणको संिवधान तथा
कानून द हक, अिधकारको िनवाध उपभोगमा
बाधा अड् चन पान गरी वा शाि त, सु यव थामा
ितकूल असर पान गरी जनु सक
ु ै समूहबाट ग रने
ब द, च काजाम, हड् ताल ज ता ि याकलापह
हन निदन नेपाल सरकार सदैव किटब रिहआएको
छ । ब द हड् ताल ज ता ि याकलापमा सहभागी
भई चिलत कानूनी यव थािवपरीत काय गन
यि ह लाई कानूनबमोिजम अनस
ु धान तहिककात
गरी अव थानस
ु ार मु ा चलाउनेस मको कायसमेत हँदै
आएको छ ।
ब द िव नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ८८ बमोिजम अ यादेशमाफत कानून

जारी गनु भनी आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िवप ीको
माग दाबीका स ब धमा हेदा कुनै िवषयमा अ यादेश
जारी गन वा नगन भ ने िवषय कायका रणीको एकल
अिधकार े िभ पन िवषय हो । अतः उपयु आधार
र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न
अव था िव मान नभएकोले िवप ीको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार
मि प रषद् कानून म ालयसमेत आ नो हकमा
धानम ीको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
उपि थत िनवेदक िव ान् अिधव ा ी भोजबहादरु
के .सी. ले जनताले वत तापूवक उपभोग गन पाउने
संिवधान द मौिलक हकसमेतको हनन हने गरी
िविभ न राजनीितक दल तथा िविभ न संगठनह ले
गन गरेको ब द ज ता काय म रोक जनतालाई
स मानपूवक बाँ न पाउने रोजगार गन पाउने, िहँड्डुल
गन पाउने ज ता संिवधान द मौिलक हकसमेतको
संर ण गनु पनमा सरकारले के ही गन नसके को र
उदािसन भएर बसेको य देिखएकोले ब दलाई
रो ने कानून, अ यादेश िनमाण गनकालािग सरकारका
नाउँमा परमादेशसिहतको आदेश जारी ग रपाउँ भनी
तथा िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी संिजवराज रे मीले
आव यक व तु ब द गरेमा सजाय ग रने कानून रहेकै
छ । ब दका ममा ग रने जोर जबरज ती िव समेत
सावजिनक अपराध तथा सजाय ऐनसमेत रहेकै छ,
सरकाले कानून उ लङ् घन गनलाई कारवाही ग ररहेकै
छ । अ यादेश जारी गन नगन सरकारको विववेक य
अिधकार रहेकोले िनवेदन मागबमोिजम गनपन
ु
अव था नहँदा रट खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
ु
बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी िवचार गदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो होइन भनी
िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
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२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, आ नो
हक सरु ि त गरी पाउने नाउँमा आम जनताको यापार,
यवसाय रोजगारी, िश ा, वा यलगायतलाई
भािवत बनाई ग रने ब द, ब दको आ ानले
जनताको ाय: सबै संवैधािनक हक खोिसएको र
यस स ब धमा समयानक
ु ू ल पया कानून नभएकोले
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा ८८ बमोिजम
अ यादेशमाफत य ता कानून याउन िवप ीह का
नाउँमा आदेश ग रपाउँ भ ने िनवेदन यहोरा रहेकोमा
सो स ब धमा कानूनह नभएका होइनन् सरकारसमेत
लागू गन ितब छ भ नेसमेत यहोराको िलिखत
रहेको देिखयो ।
३. िविभ न राजनीितक दल वा समूहह ले
आ नो माग पूरा गराउने वा हक सरु ि त गराउने
नाउँमा ब दको आ ान गन गरेको नेपाली राजनीितको
एउटा सावजिनक पमा पिहचान भएको िवषय बनेको
वा तिवकतालाई नकान सिकने अव था छै न । कुन
दलले वा गटु ले कित पटक ब द गरे भ ने भ दा
ब द गन, ब दको आ ान गन काय कितको कानून
र यायसङ् गत छ, भ ने िवषय ततु स दभमा
मह वपूण को पमा रहेको देिखन आयो । िविभ न
दल संगठनह ले ब दको आ ान गन वा ब द गन
िम ने हो होइन भ नेतफ यो इजलासले िनणय
गनभु दा य ता ब दह ले अ य सवसाधारणको हक
अिधकारमा ह त ेप गन स ने अव था रह छ रहँदैन,
ब दको औिच य, यसको कानूनी आधार र य तो
कायलाई यायोिचत मा न सिक छ सिकँ दैन भनेर हेनु
आव यक देिख छ ।
४. ततु स दभमा िविभ न राजनीितक
दल वा संगठन, समूहह ले ब दको आ ान गनपन
ु
कारणको पमा आ-आ ना हक अिधकारह को माग
गन, संर ण गन ज ता तक राखेको हन वाभािवक छ
तर यसरी आ नो माग पूरा गन कुन हदस मको िवरोध
गन हो सो बारेमा स बि धत ब दकता आफै ँ मा जानकार

र संयिमत हनु पिन ज री ह छ । त काल चिलत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ले कितपय
मौिलक हकह दान गरेको र हाल चिलत नेपालको
संिवधानले समेत ती अिधकांश मौिलक हकह लाई
िनर तरता िदँदै थप मौिलक हक दान गरेको
देिख छ । सोबाहेक पिन नेपालको संिवधानको धारा ४८
ले नाग रकको कात यसमेत तोके को छ । मौिलक हकको
पमा त काल चिलत नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२ ले तथा हाल चिलत नेपालको
संिवधानको धारा १७ ले दान गरेको वत ताको
हकले येक यि लाई स मानपूवक बाँ न पाउने हक
हनेछ भ ने यव था गरी कानूनबमोिजम बाहेक कुनै
पिन यि को वैयि क वत ता अपहरण हने छै न
भ ने यव था गद िवचार र अिभ यि को वत ता,
िबना हात हितयार शाि तपूवक भेला हने वत ता,
राजिनितक दल खो ने वत ता, संघ सं था खो ने
वत ता, नेपालको कुनै पिन भागमा आवत जावत
र बसोबास गन वत ता, नेपालको कुनैपिन भागमा
पेसा, रोजगार गन र उ ोग, यापार तथा यवसायको
थापना र स चालन गन वत ता ज ता वत ता
येक नेपाली नाग रकको लािग याभूत गरेको
पाइ छ । सोबाहेक अ य कितपय मौिलक हक र
वत ताह संिवधानले दान गरको छ । ती स पूण
हक तथा कत यह कुनै एक प वा यि ह का
लािग नभई स बि धत सबै सरोकारवालाह का
लािग दान ग रएको हो । यसरी आ नो अिधकारको
उपभोग गदा अकाको हक अिधकारको समेत याल
रा नु पछ भ ने चिलत िविधशा ीय मा यतालाई
नेपालको संिवधानसमेतले आ मसात् गरेको
देिख छ । उदाहरणको लािग िवचार र अिभ यि को
वत ता उपभोग गन यि ले, अक यि को पिन
िवचार र अिभ यि को वत ता, पेसा रोजगार गन र
उ ोग यापार यवसाय स चालन गन तथा नेपालको
कुनै पिन भागमा आवत जावत गन वत तालाई
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
उपे ा गनु यायसङ् गत हँदैन ।
५. वत ता किह यै िनरपे हँदैन, मौिलक
हकको पमा द उ
वत ताह िनरपे
होइनन् भ ने कुरा ितनै वत तास ब धी मौिलक
हकको ावधानका ितब धा मक वा यांशह ले
समेत पिु गरेको देिख छ । संिवधानमा उि लिखत
ती ितब धा मक वा यांशह ले आ नो हकको
उपभोग गदा अकाको हक, सावजिनक नैितकता,
िश ाचार, राि य अख डता, सामूदाियक सदभाव
्
ज ता कुराह लाई समेत पालना र याल गनपन
ु
र सोअनस
ार
सं
य
िमत
रहन
पन
दािय
व
िनधारण
ु
ु
गरेको देिख छ । यसबाट संिवधानले िनदिशत गरेको
ितब धा मक वा यांशको दायरामा रही अकाको
हकमा आघात पु ने गरी ब द हड् ताल ज ता काय
गन तथा ब द हड् तालको नाउँमा ग रने यादती
जोरजबरज ती ज ता कायह लाई रो ने गरी
कानून बनाउन स ने अि तयारी संिवधानले िदएकै
देिखयो । यस कार संिवधानको दायरािभ रही िनमाण
ग रएको कानूनको आधारमा मौिलक हक वा कानूनको
दायरा िम ने यि , दल वा संगठनलाई कारवाही गन
वा य तो काय गनलाई रो न स ने गरी िविभ न
कानूनह िनमाण गन बाधा पगु ेको देिखँदैन ।
६. िनवेदकले ब दको विृ बढेकोले य ता
कायलाई रो न कानून िनमाण गनु आव यक देिखएको
भ ने माग राखेको स दभमा हेदा, थमतः नेपालको
संिवधानले नै वत ता िनरपे छै न भ ने कृितको
यव था मौिलक हकको ितब धा मक वा यांश तथा
नाग रक कत यको संवैधािनक यव थाबाट प
देिख छ । संिवधानका अित र , जन समदु ायको
सामा य जीवन यापनमा खलल नपरोस् आव यक
सेवाको अटुट पमा स चालन होस् भ नका लािग
आव यक सेवा स चालन ऐन, २०१४ को यव था
गरेको छ । नेपालमा िविभ न े ह मा शाि त र
यव था कायम रा न र साधारण जनताको सिु वधा,

सदाचार र नैितकता कायम रा नको लािग के ही
सावजिनक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को
िनमाण गरेको छ, शाि त र यव था कायम रा ने
उ े यले थानीय शासन ऐन, २०२८ लगायतका
कानूनी यव था गरेको देिख छ । यी ऐनह ले समेत
आव यक सेवामा हड् ताल गन िनषेध गन, य तो
काय गन दु साहन गन नहने, हल ह जत रो ने,
शाि त भंग गन निदने, आव यक सेवालाई ब दका
नाममा रो न नहने, िहँिडरहेको वा सवारीबाट गइरहेको
अव थामा बाधा िवरोध छे कथनु गन नपाउने, हलदंगा
िनय ण गन ज ता िविभ न कानूनी यव था गरी
अवाि छत काय रो ने यास गरेको देिख छ । िलिखत
जवाफबाट समेत गैरकानूनी ब द र ब दका ममा हने
गैरकानूनी, अवाि छत ि याकलाप रो न कानूनह
रहेको र सरकार य ता काय रो न ितब रहेको
भ ने उ लेख गरेको देिखएको तथा िनवेदकले माग
गरेबमोिजम अ यादेशबाट स बि धत कानून बनाउने
भ ने स ब धमा, कुनै िवषयमा अ यादेश जारी गन
वा नगन भ ने िवषय काय का रणीको एकल अिधकार
े िभ पन िवषय भएको तथा यव थािपका संसदको
्
अिधवेशन वा बैठक चिलरहेको अव थामा बाहेक अ य
अव थामा त काल के ही गन आव यक परेको छ भ ने
कुरामा कायापािलका स तु भएमा मा अ यादेश
जारी हन स ने संवधै ािनक यव था रहेको छ । अमूक
िवषयमा अ यादेश जारी गन वा नगन भ ने िवषय
नीितगत समेत हँदा यस स ब धमा अ यादेश
िनमाण गनु भनी आदेश जारी गन निम ने भएकोले
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गन
िमलेन ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
७. रट िनवेदन खारेज भए तापिन
िनवेदकले उठाएको िवषय तकसङ् गत तथा नेपाली
जनजीवनमा देिखएको सम या र यवि थत गनु पन
आव यक देिखएको िवषय हो । अिधकार (Right)
किह यै िनरपे (Absolute) हँदैन यो सधै ँ कत य
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(Duty) सँग सापेि क ह छ । Right and duty are
coincide of a coin भ ने िविधशा ीय मा यतालाई
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा नेपालको
संिवधानले समेत आ मसात् ग ररहेकै देिखएको
छ । नेपालको संिवधानको धारा ४८ ले गरेको नाग रक
कत यको यव थासमेतले यस कुरालाई यवि थत
गरेको देिख छ । िनरंकुश कृितको अथवा अकाको
हकािधकारमा खलल पु याउने, बाधा अवरोध गन
िकिसमले उपभोग गन खोिजने अिधकारह लाई
कानून ारा िनयिमत र िनयि त गन संिवधानले रोक
लगाएको छै न भ ने कुरा मािथ ग रएको िववेचनाबाट
पिन देिखएको छ । सोबाहेक पिन नेपालमा चिलत
कितपय कानूनी यव थाह ले ब द हड् तालको
ममा हने अथवा हन स ने खलल, तोडफोड,
िव वंस वा जोर जबरज ती, हलदंगा ज ता कुरालाई
रो न स ने गरी तथा कितपय आव यक े मा ब द
हड् ताल नै गन नपाउने गरी कानूनी यव था गरेको पिन
देिख छ । आव यक व तु संर ण ऐन, २०१२,
आव यक सेवा स चालन ऐन, २०१४, के ही सावजिनक
(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा थानीय शासन
ऐन, २०२८ लगायतका ऐन कानूनह लाई यसका
उदाहरणको पमा िलन सिक छ । तर ती कानूनी
यव थाह ले हालको स पूण सम या समाधान गन
नसके को त य सरकारको तफबाट पेस भएको िलिखत
जवाफको यहोराबाट पिन बिु झन आएको छ ।
८. सामा य भनाई छ People often use
‘right as a justification for their action, which
may be anti-social or even illegal. अिधकारलाई
सामा य बझ
ु ाइमा आफूले गरेको कामको औिच य
पिु गन आधारको पमा िलइएको पिन पाइ छ । तर
िविधशा ीय ि कोणबाट हेदा कुनै कायको औिच य
मा अिधकार होइन । रा यले याभूत गरेका िवशेष
कृितको सिु वधा वा हकको पमा अिधकार (Right)

लाई बु न सिक छ । जब रा यले अिधकारको
याभूित गदछ भने रा य ित हामीले िनि त
कत य पिन िनवाह गनपन
ु ह छ । जसअ तगत हामीले
रा य ित र अ को अिधकार ित स मान गन तथा
रा य ारा बनाइएको कानून र िनदशनको पालना पिन
गनु पदछ । यिद हामीसँग जीवनको अिधकार (Right
to life) छ भने यसको सापे मा अका यि ले हा ो
जीवनको अिधकार उपभोग गन बाधा पु याउन नहने
वा कितपय अव थामा सरकारले य तो अिधकारको
उपभोग गन स ने अव था सज
ृ ना ग रिदनु पन
कत य (duty) हन जा छ । य तै िकिसमले अकाको
अिधकारको उपभोगको लािग हामीले पिन कत यको
पालना गनु ज री ह छ । य तो अव थाको सज
ृ ना
वा कत यको पालना कुनै काय (act) गरेर वा नगरेर
(Omission) पिन हन स दछ ।
९. राजनीितक हक तथा अ य
वत तास ब धी मौिलक हकह को उपभोग
गन ममा िविभ न दल वा संगठनले आ-आफनो
ि याकलाप स चालन गन पाउनु पछ यसमा रा यले
ितब ध लगाउन िम दैन । Negative Rights को
पमा रहेका वत तास ब धी हकह उपभोग गन
वातावरण बनाउन रा यले य तो हकको उपभोग
गन रो न वा ह त ेप गन हँदैन भ ने िविधशा ीय
मा यता रहेको छ । तर य ता हकह कुनै एक समूह
वा संगठनको मा ह छ भनेर मा न र वत ताको
उपभोग गरेको नाउँमा कुनै पिन दल वा संगठनलाई
जेज तोसक
ु ै काम कारवािह गन छुट िदई रा य िन कृय
ब नु पदछ भ ने मा यता पिन पट कै होइन Right
भ ने एउटै िस काको पाटाको पमा रहेका duty
लाई पूरा गराउन पिन रा य उ त रहनै पदछ । यसथ
कानून छ भनेर य ता कानूनको पालना भइरहेको
छ वा छै न भनेर नहेरी सरकार उदािसन रहेर ब न
िम दैन । भइरहेको कानूनको अित मण वा उ लङ् घन
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भएको अव थामा यसरी कानून िम नेलाई कानूनको
दायरामा याउनु सरकारको एउटा मख
ु िज मेवारी
पिन हो ।
१०. कुनैपिन ब दको आ ान नै गन निम ने
वा नपाउने भनी कानूनले पूणतया िनषेध गरेको
देिखँदैन । ब दको आ ानलाई िवचार र अिभ यि को
वत ता ज तो मौिलक हकको उपभोगको पमा
िलने ग रएको देिखनक
ु ो साथै आ नो माग पूरा गराउन
एउटा राजनीितक अ का पमा िलइँदै आएको पिन
देिख छ । तर ब दको आ ान वेि छक मा हन
स छ कसै िव बल योग गरी जोर जबज ती
तथा ध क को योग ारा ब द गराइनल
ु ाई व छ
राजनीितक सं कार भनेर मा न पिन सिकँ दैन । य तो
कायले अक यि वा समूहको हक अिधकारमा
आघात पु याउने भएकोले बलपूवक, सामािजक मू य
मा यतािवपरीत तथा संिवधान र कानूनका िवपरीत हने
गरी ग रएको वा ग रने ब दलाई नै रो नु र यस ममा
हने अवाि छत काम कारवाहीलाई िनयिमत र िनयि त
गनु सरकारको मख
ु िज मेवारी पिन हो । ब दको
ममा देिखएको सवारी साधनह को आम पमा
छे कबार, आगजनी, तोडफोड, उ ोग यपारमा ग रने
रोकछे क आिद कायले आम नेपालीको पेसा रोजगार,
उ ोग ययसाय गन वत ता, आवत जावत गन
वत तालगायतका धेरै हक अिधकारमा आघात
पु याउने काय भइरहेको त य ब दको िवकृितको
पमा देिखएको छ । कसैले पिन आ नो अिधकारको
योगको नाममा अक यि को अिधकारमा ह त ेप
नग न् भ ने नै कानूनको मनोिव ान हो । कानूनको
प रपालना गराउने िनकाय वा सं थाह ले यि को
वैयि क वत ताको र ा गरी जोर जल
ु मु ारा
हड् तालमा भाग िलन बा य गराउन भनी हने रोकछे क,
हार र ितकारका नाममा हने हल ह जत ज ता
िवसङ् गतीह लाई शस पमा रो ने, िनय ण गन

काय सरकारबाट हन नसिकरहेको यथाथ हामी सबैले
देखी आएकै िवषय पिन हो ।
११. तसथ ततु अव थामा अिधकार
र कत यको पार प रकता, राि य आव यकता र
सामािजक मू य मा यतासमेतको आधारमा िनि चत
कृितका तथा िनि चत थानह मा र िनि चत
समयमा ब दको आ ान र ब द नै गन नपाइने गरी
कानूनको िनमाण गन आव यक देिखएकोले सरकारले
सोको लािग आव यक पहल गनू ।
१२. संिवधानस मत पमा ब द िव को
कानूनी दायरा बढाउने गरी थप कानूनी यव था गन
तथा भइरहेको कानूनी यव थाह को कडाईका साथ
पालना गन लगाउनु पिन हालको अव थामा वाि छत
र आव यक देिख छ । कानून िनमाण र संशोधन
िवधाियक अिधकारको िवषय भएको र के िह हदस म
ब दका अवाि छत ि याकलाप रो नका लािग हाल
कानूनी यव था भइरहेको देिखएकोले भइरहेका
कानूनी ावधानह को शास काया वयन गन,ु
ब दका ममा सवसाधारणको सामा य यवहारमािथ
हने अवाि छत ह त ेप गन यि ह लाई प ाउ गरी
कडाईका साथ कानूनको दायरामा याउन मातहतका
िनकायह लाई िनदशन िदन,ु ब दको आ ान गदा वा
ब दका ममा हने गैरकानूनी र गैरसंवैधािनक काय
िव कारवाही चलाउन आव यक कानूनको किम
देिखएमा यसको प रपूित गनका लािग जे जो गनु पछ
आव यक ि यासमेत चा नु र जनतालाई संिवधानले
याभूत गरेका मौिलक हकह , संवैधािनक हकह
तथा कानू ारा द हकह को िनवाध चलनको
भावकारी यव था िमलाउनु भनी मि प रषद्
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय नेपाल
सरकारको नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने
ठहछ । ततु आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत नेपाल सरकारलाई िदई आदेशको
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ितिलिपसिहतको जानकारी फै सला काया वयन
िनदशनालयामा पठाउनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १८ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८४०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
आदेश िमित : २०७४।०५।१९
०७३-WO-०२०७
िवषय: नेपालको संिवधाको धारा ४६, १३३(२) र
(३) बमोिजम परमादेशलगायत अ य उपयु आदेश
जारी ग रपाऊँ ।
िनवेदक : लिलतपरु िज ला त कालीन लिलतपरु
उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा ब ने अिधव ा
डा. च का त वालीसमेत
िव
िवप ी : ी स माननीय धानम ी, धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
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§ आविधक
िनवाचन
लोकत को
आधारभूत सत र च र हो । िनवाचन
िवनाको लोकत पानी िबनाको माछा
ज तै हो । अथात् आविधक िनवाचन
िवना लोकत को प रक पनासमेत गन
सिकँ दैन । िनवाचन नाग रक अिधकार तथा
मौिलक मानव अिधकारको िवषय पिन
हो । नेपालको संिवधानको तावनामा
"जनताको ित पधा मक बहदलीय
लोकताि क शासन णाली, नाग रक
वत ता, मौिलक अिधकार, मानव
अिधकार, वािलग मतािधकार, आविधक
िनवाचन, पूण स
वत ता तथा
े
वत , िन प र स म यायपािलका
र कानूनी रा यको अवधारणालगायतका
लोकताि क मू य र मा यतामा आधा रत
समाज ित ितब रही समृ रा
िनमाण" गन भ ने कुरा उ लेख भएको
पाइने ।
§ लोकत
भनेको कानूनी शासन र
संिवधानवादको आधारिशला हो ।
जसलाई जनता ारा छािनएका ितिनिधले
शासन गन णालीको पमा पिन
िलइ छ । आविधक िनवाचनको मा यम ारा
जनतालाई शासनमा सहभािगता गराई
उनीह को सव म िहत हने काय गद
जनता ित उ रदायी हने शासन यव था
नै लोकताि क शासन यव था हो ।
यसैले लोकताि क यव थाको लािग
आविधक िनवाचन िनिवक प सतको
पमा रहेको पाइने ।
§ आविधक िनवाचनको मा यम ारा
िनवािचत ितिनिधह बाट नाग रकले
शाि त, िवकास, आिथक समिृ र
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जीवन तरमा सधु ार ज ता जायज
अपे ाह राखेका ह छन् । जसलाई
िनवािचत जन ितिनिधह माफत संबोधन
ह छ भ ने स ब धमा पण
ू आ व त ब नु
उनीह को वैध अपे ा (Legitimate
Expectation) नै हो । उनीह को यो
वैध अपे ालाई पूरा गन तथा नाग रक
अिधकारको सिु नि चतताका लािग
आविधक िनवाचनमा भाग िलन पाउने
गरी संिवधानले याभतू गरेको आविधक
िनवाचनको िमित तो नु तथा वत र
िन प तवरले िनवाचन स प न गराउनु
रा यको नाग रक ितको कत य र दािय व
नै हने ।
( करण नं. ३)
§ देश सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक र ितिनिध सभा सद य
िनवाचनस ब धी िवधेयक यव थािपका
संसदमा
तुत हने ममा रहेको र
्
िनवाचनको िमितसमेत घोषणा भइसके को
अव थामा िनवाचन आयोगले िनवाचनको
काय म स चालन गन आव यक पन
या त समय ा त गन गरी यव थािपका
संसदले
् आफूलाई कानून िनमाण गन
अिधकारको योग गछ भ ने िवषयमा
अदालतले शंका गनुपन ि थित नरहने ।
( करण नं. ८)
§ नेपालको संिवधानको धारा ८३ मा
ितिनधी सभा र राि य सभाका दुई
सदनसिहतको एक संघीय यव थािपका
हनेछ जसलाई संघीय संसद् भिननेछ भ ने
उ लेख गरेको छ । यस ावधानअनुसार
संघीय यव थािपकाको पूणताका लािग
राि य सभा हनुपन अिनवायता देिख छ ।

राि य सभाको िनवाचन संघीय संसदको
्
पूणताको लािग अप रहाय रहेको भ ने
संिवधानको धारा ८३ को अ ययनबाट
प ट ह छ भने धारा ८६ मा राि य
सभाको गठन स ब धमा यव था ग रएको
पाइ छ । राि य सभाको िनवाचन स प न
गन राि य सभा सद य िनवाचनस ब धी
ऐन िनमाण भई लागू हनु अप रहाय हने ।
( करण नं. १२)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा य डा.
च का त वाली र िललाधार उपा याय
िवप ीको तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा
िकरण पौडेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. दीपकराज जोशी : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस
अदालतको अिधकार े िभ पन ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार रहेको
छ:
१) िनवेदन यहोरा:
हामी िनवेदकह जनताको ित पधा मक
बहदलीय लोकताि क शासन णाली, नाग रक
वत ता, मानव अिधकार, वािलग मतािधकार र
आविधक िनवाचन, पूण ेस वत ता तथा वत
िन प र स म यायपािलका र कानूनी रा यको
अवधारणालगायतका लोकताि क मू य मा यतामा
आधा रत लोकताि क णालीको सं थागत िवकासमा
नेपालको संिवधानबमोिजम के ीय ितिनिध सभा,
देश सभा तथा थानीय तहको िनवाचनका िवषय
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तथा जनताका य सरोकार रा ने िवषयह मा
हामीह को यवसाियक सरोकारसमेत रहेको छ ।
नेपाल सरकारले हालस म पिन संघीय
ितिनिध सभाको िनवाचन र देश सभाको िनवाचनको
ितिथ िमित घोषणा नगरेबाट देहाएका संवैधािनक एवम्
कानूनी उठेका छन् ।
(क) सं मणकालको अ य गन संिवधानबमोिजम
तीनै तहका संसद्को िनवाचन २०७४ साल
माघ ७ गतेिभ गन काय योजना याई
िनवाचन स प न गरी संिवधानको काया वयन
गन संवधै ािनक दािय व सरकारको हो वा
होइन ?
(ख) संिवधानबमोिजम तीनै तहको संसदको
्
िनवाचन गन गरी काययोजना याई िनवाचन
स प न गनु गराउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशलगायत जो चािहने आ ा
आदेश जारी ह छ वा हँदैन ?
उि लिखत संवैधािनक एवम् कानूनी को
स ब धमा हेदा नेपालको संिवधान, २०७२ साल
असोज ३ मा जारी भई लागू हँदा कायम रहेको ६०१
कै संिवधान सभा नेपालको संिवधान ार भ भएपिछ
यव थािपका संसदमा
् वतः पा तरण भएको छ ।
यसको कायकाल दईु त रकाले समा हने यव था छ ।
पिहलो य तो यव थािपका संसदको
् कायकाल संवत्
२०७४ साल माघ ७ गतेस म कायम रहने, दो ो यिद
य तो कायकाल पूरा हनु अगावै संिवधानबमोिजमको
ितिनिध सभाको िनवाचन हने भएमा य तो
िनवाचनका लािग उ मेदवारको मनोनयनप दािखला
गन अिघ लो िदनस म ६०१ कै यव थािपका संसद्
कायम रहने गरी नेपालको संिवधानको धारा २९६ ले
संवैधािनक यव था गरेको छ । यो आफै मा संवैधािनक
बा यकारी यव था हो । संिवधानमै कुनै पिन संसदको
्
कायकाल तोिकनु भनेको यो समयिभ ै जनताको

ताजा जनादेश याउ भनेको हो ।
अक तफ नेपालको संिवधानले थानीय
तहको सरकार नआउ जेल थानीय िनकायलाई
थानीय सरकारको पमा मा यता िदँदै आविधक
िनवाचनमाफत थानीय िनकायको गठन र स चालन
गन संवैधािनक बा यता छ । नेपालको संिवधानले
थानीय तहको यव थाको स ब धमा थानीय
तहअ तगत गाउँपािलका, नगरपािलका र िज ला
सभा रहनेछन् भ ने यव था रहेको, थानीय तहको
सीमाना िनधारण गनको लािग नेपाल सरकारले एक
थानीय तहको पनु संरचना गन आयोग गठन भई एक
वषस ममा सं या र िसमाना िनधारण गन अ ययन
ग ररहेको र ५६५ थानीय तह हने भ ने ारि भक
ितवेदनले जनता उ िे लत छन् ।
नेपालको संिवधान लागू भएको ११
मिहना यितत भइस दा पिन के ीय ितिनिध
सभाको िनवाचन, देश सभाको िनवाचन र थानीय
िनकायको िनवाचन गन स ब धमा सरकारका
धानम ी िनवाचन आयोग र रा पितकहाँ जाने र
िनवाचन स ब धमा छलफल गन िसवाय हालस म
तीन तहका संसद्को िनवाचनको बारेमा कुनै िनणय
भएको छै न । सरकारले संघीय ितिनिध सभा, देश
सभा र थानीय िनकायको िनवाचनका लािग कुनै
पिन कानून बनाउने पहल तथा िनणयसमेत नगरी
ब ९/९ मिहना राजनीितक दलह ले सरकारको
नेतृ व गन आपसी समझदारी गरी िनवाचनको बारेमा
कुनै काययोजना ततु नगरी के बल सरकार िवघटन
र गठनको गिणतीय खेलमा लागेको देिख छ । संघीय
संसदका
् सद य र देश सभाका सद यको िनवाचन
गन योजनका लािग िनवाचन े िनधारण आयोग र
देशको सीमांकनस ब धी िवषयमा सझ
ु ाव िदन संघीय
आयोगसमेत गठन गरेको अव था देिखँदैन ।
यसरी संिवधान काया वयन हनै नस ने
अव था सज
ृ ना हन स ने देिखएकोले संघीय
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
ितिनिध सभाको िनवाचन गन संघीय संसदका
्
सद य र देश सभाका सद यको िनवाचन गन
योजनका लािग िनवाचन े िनधारण आयोग र
देशको िसमांकनस ब धी िवषयमा सझ
ु ाव िदन
संघीय आयोगसमेत गठन गरी संघीय ितिनिध
सभाको िनवाचन र देश सभाको िनवाचनस ब धी
आव यक कानूनसमेत १२० िदन अगावै िनमाण गरी
िनवाचन आयोगलाई िदलाई संघीय ितिनिध सभाको
िनवाचन र देश सभाको िनवाचनको ितिथ िमित
घोषणा गरी िनवाचन स प न गनु सरकारको संिवधान
काया वयनको एउटा अहम् संवैधािनक दािय व
भएकोले नेपालको संिवधानको धारा १७ (२) क, ८३,
८४, १७५, १७६, २९५, २९६, तथा ४६, १३३(२)
बमोिजम िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत
जो चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भनी यो रट
िनवेदन िलई उपि थत भएका छ ।
िनवाचन प ितमाफत िनवाचनमा मतदान
ग रसके पिछ मा जनताको सावभौमस ा एवं राजक य
स ा उनीह का ितिनिधह मा ह ता तरण हन
जा छ । िनवाचनले मा रा य र सरकारको संवैधािनक
र राजिनितक वैधता पिु गदछ । नेपाल प रहेका
मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप (UDHR),
१९४८ को धारा २१ तथा नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी महासि ध (ICCPR), को धारा
२५ मा आविधक िनवाचनमाफत िनवाचन हनु र
िनवाचनमा भाग िलन पाउने नाग रकको मतदानको
अिधकार र मतदानमाफत सरकारको चयन गन पाउने
अिधकारलाई समेत मानव अिधकारको पमा वीकार
गरेको छ ।
तसथ जनताको ित पधा मक बहदलीय
लोकताि क शासन णाली, नाग रक वत ता,
मानव अिधकार, बािलग मतािधकार र आविधक
िनवाचन, पूण ेस वत ता तथा वत
िन प र स म यायपािलका र कानूनी रा यको

अवधारणालगायतका लोकताि क मू य मा यतामा
आधा रत लोकताि क णालीको सं थागत िवकासमा
नेपालको संिवधानबमोिजम के ीय ितिनिध सभा,
देश सभाको िनवाचन संवधै ािनक ल मणरेखािभ गरी
संिवधानको काया वयन गनु कुनै पिन सं मणकालीन
सरकारको संवैधािनक तथा राजनीितक दािय वसमेत
भएकोले संघीय ितिनिध सभाको िनवाचन गन संघीय
संसदका
् सद य र देश सभाका सद यको िनवाचन
गन योजनका लािग िनवाचन े िनधारण आयोग र
देशको सीमांकनस ब धी िवषयमा सझ
ु ाव िदन संघीय
आयोगसमेत गठन गरी संघीय ितिनिध सभाको
िनवाचन र देश सभाको लािग िनवाचनस ब धी
आव यक कानूनसमेत िनमाण गरी संघीय ितिनिध
सभाको िनवाचन र देश सभाको िनवाचनको ितिथ
तथा िमित घोषणा गरी िनवाचन स प न गनु सरकारको
संिवधान काया वयनको एउटा अहम् संवैधािनक
दािय व भएकोले नेपालको संिवधानको धारा १७ (२)
क, ८३, ८४, १७५, १७६, २९५, २९६, तथा धारा
४६, १३३ (२), (३) बमोिजम िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन ।
२) यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश:
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी
नं. १, २, ३, ५, ६, ७ र ८ ले महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र िवप ी नं. ४ ले आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजम ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस
गनु भनी आदेश र िनवेदनको उ ितिलिप साथै
राखी िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार

1204

गरी पेस गनू ।
साथै ततु िनवेदनको िछटो िकनारा हन
आव यक देिखँदा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ६३(१)(च)(५) बमोिजम िलिखत
जवाफ ा भएपिछ वा अविध नाघेपिछ अ ािधकार
िदई पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७३/५/२३
को आदेश ।

सरकारले संघीय संसदका
् सद य र देश सभाका
सद यको िनवाचन गन योजनका लािग िनवाचन
े िनधारण आयोगको गठन गन स ने र धारा
२९५ मा देशको सीमांकनस ब धी िवषयमा सझ
ु ाव
िदन एक संघीय आयोग गठन गन स नेस ब धी
यव था रहेको छ । ती आयोगह को सझ
ु ाव ा त
गरी संिवधानबमोिजम संघीय संसद् र देश सभाको
िनवाचन स प न गन नेपाल सरकार ितब रहेको
छ । संिवधानअनस
ु ार स प न गनु पन संघीय ितिनिध
सभाको िनवाचन र देश सभाको िनवाचनसँग
स बि धत िविभ न नौ वटा िवधेयकको म यौदा तजमा
ु
गनका लािग गहृ म ालयबाट सहमित माग भएअनस
ु ार
यस म ालयबाट िस ा तत: वीकृित दान
ग रसिकएको तथा राजनीितक दलस ब धी िवधेयक,
मतदाता नामावली िवधेयक र िनवाचन आयोगस ब धी
िवधेयकलगायतका िवधेयकमा यस म ालयबाट
समयमै तजमा
ु सहमित दान ग रसिकएको हनाले उ
िवषयमा यस म ालयलाई िवप ी बनाई रट िनवेदन
दायर गनको
ु कुनै औिच य छै न । साथै, िनवाचन े
िनधारण आयोग र संघीय आयोगको गठन गन काय
यस म ालयको काय े िभ पनसमेत नभएकोले यस
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन
औिच यहीन देिखएकोले खारेज ग रपाउँ भ ने कानून
याय तथा संसदीय
् मािमला म ालयको िलिखत
जवाफ ।

३) िवप ीम येको संघीय मािमला तथा थानीय
िवकास म ालयको िलिखत जवाफ:
रट िनवेदकले आ नो िनवेदमा यस
म ालयको के क तो काम, कारवाही वा िनणयबाट
के क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन्
हन गएको हो भ ने स ब धमा कुनै कुरा उ लेख गन
स नभु एको छै न । कसैका िव कुनै कुराको दाबी
िलँदा कसको के र कुन काम, कारवाही वा िनणयका
कारण िनवेदकह को कुन कानून ारा द कुन
हक अिधकारमा के , कसरी हनन् हन गएको हो
भ ने स ब धमा प पमा उ लेख गरी सो कुरामा
अदालतसमेत स तु हने माण पेस गनपदछ
। यस
ु
म ालयलाई यथ बनाउनु पन कुनै कारण र आधार
खल
ु ाउन सके को नपाइएकोले म ालयको हकमा
िवप ीको रट िनवेदन थम ि मै खारेजभागी छ,
खारेज ग रपाऊँ । यसमा संवैधािनक आदेशबमोिजम
सरकारले यथा समयमा िनवाचन गराउन आव यक
कानूनह बनाउनेलगायतका काय ग ररहेको र
यस स ब धमा किटब भई लािगरहेको हँदा यस ५) िवप ीम येको िनवाचन आयोगको िलिखत
स ब धमा रट जारी ग ररहनु पन अव था छै न भ ने जवाफ:
िमित २०७३/६/७ को संघीय मािमला तथा थानीय
िनवाचन आयोगको काम, कत य र
िवकास म ालयको िलिखत जवाफ ।
अिधकारमा रा पित, उपरा पित, संघीय संसदका
्
सद य, देश सभाका सद य तथा थानीय तहका
४) िवप ीम येको कानून याय तथा संसद्ीय सद यको िनवाचनको स चालन, रेखदेख, िनदशन
मािमला म ालयको िलिखत जवाफ:
र िनय ण गनछ भ े यव था भएको भए पिन
नेपालको संिवधानको धारा २८६ मा नेपाल संिवधानको धारा २४६ को ावधानले िनवाचनको
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िमित घोषणा िनवाचन आयोगले गन भ ने प नगरेको
अव था िव मान हँदाहँदै िबना आधार र कारण यस
आयोगलाई िवप ी बनाई रट दायर ग रएको छ ।
िनवेदकले उठाउनु भएको संघीय ितिनिध
सभा सद य, देश सभा तथा थानीय तहको
िनवाचन लामो समयदेिख नभएको तथा िनवािचत
जन ितिनिधबाट थानीय तह स चालन नभई
कमचारीबाट स चालन हँदा लोकत को सं थागत
िवकासमा बाधा पगु ेको िजिकरका स ब धमा िनवाचन
स चालन गन राजनीितक सहमित तथा िव मान
कानूनमा समयसापे प रमाजन हनपु न र यो काय
सरकार र यव थािपका संसदको
् े ािधकारिभ पन
हो ।
िनवाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २
को ख ड (घ) को उपख ड (१) अनस
ु ार िनवाचन
स चालन गन क तीमा १२० िदनको अविध पया
देिख छ । सरकारले िनवाचनको लािग आव यक
पूवाधार र वातावरण तयार गरी िदएको, राजनीितक
सहमित गरी आव यक ऐन, कानूनको समसामियक
सधु ार भई िनवाचनको ितिथ िमितको घोषणा गरेको
अव थामा आयोग उ अविधिभ मा जनु सक
ु ै तहको
िनवाचन गरी आ नो संवैधािनक दािय व िनवाह गन
त पर रहेको छ ।
िनवाचनको िमित घोषणास ब धी यव था
नेपालको संिवधान र चिलत िनवाचन कानूनमा समेत
प नभएको कारण िनवाचन आयोग संघीय ितिनिध
सभा सद य, देश सभा तथा थानीय तहको
िनवाचन गराउन स म भए तापिन िमित िनधारण गन
अिधकार आयोगमा नभएको प हँदाहँदै आयोगलाई
िवप ी बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन खारेजभागी
छ, खारेज ग रपाउँ भ ने िनवाचन आयोगको िलिखत
जवाफ ।

६) िवप ीम येको गृह म ालयको िलिखत जवाफ:
नेपालको संिवधान र संिवधानले याभूत
गरेको मौिलक अिधकारको सिु नि चत गद संिवधानको
काया वयन र सोको प रपालना गन िवषयमा गहृ
म ालय सदा किटब छ । संिवधानले याभूत
गरेको अिधकारह को स मान संर ण गनका लािग गहृ
म ालयले िनवाचनसँग स बि धत कानून तजमा
ु गन
संसदमा
् पेस गन कायलाई तदा कताका साथ अगािड
बढाइरहेको छ । यसका साथै शाि तपूण वातावरणमा
व छ र िन प िनवाचन गराउने उपयु वातावरण
तयार गन कायमा गहृ म ालयस म रहेको छ । गहृ
म ालयले आ नो भूिमकालाई िनवाह ग ररहेकै
अव थामा हचवु ाको भरमा यस म ालयलाई िवप ी
बनाई दायर रट िनवेदमा व तिु न आधार र कारण
खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । ततु स दभमा िनराधार
र अ प माग दाबी िलई यस म ालयलाई िवप ी
बनाइ दायर गरेको रट िनवेदन बदर भागी हँदा खारेज
ग रपाउँ भ ने गहृ म ालयको िमित २०७३/०६/१४
को िलिखत जवाफ ।
७) िवप ीम येको
यव थािपका संसद्
सिचवालयको िलिखत जवाफ:
उि लिखत िजिकरलाई ितकूल असर
नपन गरी िनवेदकको िनवेदन िजिकरतफ ि िदने
हो भने पिन यी रट िनवेदकह ले आ नो रट
िनवेदन यहोरामा उठाएका िवषयव तहु संिवधान
काया वयनको सवालमा सा दिभक र समय सापे भए
तापिन संिवधान काया वयनका लािग आव यक नीित
िनमाण गन काय कायपािलकाको हो, यव थािपकाको
होइन । यसैगरी संवत् २०७४ माघ ७ गतेिभ ै ितिनिध
सभाको िनवाचन, देश सभाको िनवाचन र थानीय
िनकायको िनवाचन गन काय सरकारको संवैधािनक
दािय व र िज मेवारी भएको कुरा रट िनवेदकले आ नो
रट िनवेदनमै वीकार गनभएको
छ । यसरी नेपाल
ु
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सरकारको दािय व र िज मेवारीिभ रहेको िवषयलाई
िलएर यस यव थािपका-संसदलाई
ु ो
् िवप ी बनाउनक
कुनै औिच य हँदैन । जहाँस म िनवाचनको लािग
आव यक कानून िनमाण गन छ, सरकारले कानून
िनमाणका लािग िवधेयक म यौदा गरी यव थािपकासंसदमा
् पेस गरेको अव थामा िविध र ि याबमोिजम
पा रत गन कायमा यस यव थािपका-संसदबाट
् िवशेष
ाथिमकता िदइने नै भएकोले नेपाल सरकारको
िज मेवारीको स दभमा यव थािपका-संसदलाई
्
िवप ी बनाई दायर गरेको ततु रट िनवेदन िजिकरमा
व तिु न आधार नभएको हँदा ततु रट िनवेदन यस
यव थािपका-संसदको
् हकमा खारेज भागी छ, खारेज
ग रपाउँ भ ने िमित २०७३/६/१६ को यव थािपका
संसद् सिचवालयको िलिखत जवाफ ।
८) िवप ीम येका त कालीन स माननीय
धानम ी ी पु पकमल दाहालको िलिखत
जवाफ:
समय सीमािभ
िनवाचन गराउन
िनवाचनस ब धी ऐनह िनवाचन आयोग ऐन, २०७३,
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ तथा राजनीितक
दलस ब धी ऐन, २०७३ का िवधेयकह नेपाल
सरकार मि प रषदले वीकृित गरी यव थािपका
संसदमा
् पेस ग रसके को छ । यसैगरी नेपाल सरकार,
मि प रषदले देश सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक, ितिनिधसभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयकह को तजमाका
लािग सै ाि तक वीकृित
ु
िदई िवधेयक तजमाको
ममा रहेका छन् । उ
ु
िवधेयकह को तजमाको
काय िछट् टै स प न गरी
ु
यव थािपका संसदमा
् पेस गन नेपाल सरकार
िनर तर लािगरहेको छ । संिवधानको धारा २९५ को
उपधारा (३) बमोिजम गाउँपािलका, नगरपािलका तथा
िवशेष, संरि त वा वाय े को सं या र िसमाना
िनधारण गनका लािग नेपाल सरकार, मि प रषदको
्

िमित २०७२/१२/१ को िनणयबाट थानीय तह पनु ः
संरचना आयोगको गठन भई उ आयोगले आ नो
काम कारवाही अगािड बढाई रहेको छ । नेपालको
संिवधानको वीकायमा अिभविृ गरी यसको
काया वयन गन िवषयलाई मल
ु क
ु को कायका रणी
मख
ु को हैिसयतले मैले उ च ाथिमकतामा राखी
मेरो नेतृ वको वतमान सरकारले राजनीितक छलफल,
वाता र संवादमाफत िनवाचनको लािग आव यक
पूवाधारह को िनमाण गनमा लािग प ररहेको छ ।
िनवाचन गराउने स ब धमा नेपाल सरकारले आ नो
संवधै ािनक दािय व पालना नगरेको वा उ लङ् घन
गरेको ि थित िव मान नभएको, संवत् २०७४
साल माघ ७ को संवैधािनक सीमालाई के िब दमु ा
राखी नेपाल सरकारले संिवधानबमोिजमको आ नो
दािय व पूरा गन ढ रहेको र िनवाचन संवैधािनक
िवषयका साथै राजनीितक कृितको िवषय पिन
भएको अव थामा मल
ु क
ु को कायका रणी अंग ित
अिव वास र आशंका देखाई दायर ग रएको ततु
रट िनवेदनको मागबमोिजम स मािनत अदालतबाट
शि पथृ क करणको िस ा तसमेतको आधारमा
आदेश जारी गन िम ने अव था नहँदा रट िनवेदन
खारेज भागी छ भ ने धानम ी तथा मि प रषदको
कायालयको हकमा एवं आ नो हकमा समेत त कालीन
स माननीय धानम ी पु पकमल दाहालको िमित
२०७३/०६/३० मा यस अदालतमा परेको िलिखत
जवाफ ।
यसमा २०७४ साल माघ ७ गतेिभ ३
तहकै िनवाचन स प न गन संवैधािनक सीमालाई
के िब दमु ा राखेर आ नो दािय व पूरा गन ढ रहेको
भ ने स मानीय धानम ी यूको िलिखत जवाफबाट
देिखएको प र े यमा उ िनवाचनह स प न गनका
लािग आव यक पन कानूनह िनमाण गन स दभमा
के कुन चरणमा पगु ेका छन्? िनवाचन े िनधारण
आयोग स ब धमा के क ता कायह भएका छन् र
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माघ ७ गतेिभ संघीय ितिनिध सभा र देश सभाको
िनवाचन स प न गनस ब धी काय योजना के कुन
अव थामा रहेको छ ? सोको जवाफ १० िदनिभ
नेपाल सरकारसँग माग गरी आएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश । तत् स ब धमा
धानम ी तथा मि प रषदको कायालयबाट
जानकारी ा त भएअनस
ु ार यव थािपका संसदबाट
्
पा रत भएका िवधेयकह , रा य यव था सिमितमा
िवचाराधीन िवधेयकह , म यौदाको उपर सहमितको
लािग कानून, याय तथा संसदीय
् मािमला म ालयमा
पठाइएका िवधेयकह तथा सै ाि तक सहमित
ा त भई म यौदा तजमा
ु चरणमा रहेका िवधेयकह
रहेको भ नेसमेत यहोराको जवाफ गहृ म ालयबाट
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयमा पठाएको
र उ प साथै राखी धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयबाट िमित २०७३।१२।१ च.नं.६०९२ मा
यस अदालतमा ा त हन आएको जवाफसिहतको
प िमिसल सामु रहेको । यसका अित र िनवाचन
े िनधारण आयोगस ब धी िवधेयक, नेपाल सरकार
मि प रषदबाट
वीकृत भई यव थािपका संसदमा
्
्
पेस भइसके को छ । थानीय तहको िनवाचनको लािग
िमित २०७४।१।३१ गते धारा २९५ को उपधारा (३)
बमोिजम िनमाण हन गाउँ पािलका नगरपािलका तथा
िवशेष संरि त वा वाय े को सं या र िसमाना
िनधारण गन गिठत गाउँपािलका, नगरपािलका तथा
िवशेष संरि त वा वाय े को सं या र सीमाना
िनधारण आयोगको ितवेदन िनवाचन आयोगमा
पठाइ सिकएको छ । साथै थानीय तहको गठनसमेत
भइसके को अव था छ भ ने यहोराको धानम ी
तथा मि प रषदको कायालयको च.नं. ६०९२ िमित
२०७३।१२।०१ को प िमिसल सामेल रहेको ।
िनयमबमोिजम दैिनक तथा सा तािहक
मु ा पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको
ततु िनवेदन प , िलिखत जवाफसिहतका िमिसल

संल न कागजात अ ययन ग रयो । उपि थत िव ान्
अिधव ाह तथा नायब महा यायािधव ाले िमित
२०७४।५।१५ गतेका िदन देहायबमोिजम बहस
िजिकर ततु गनभयो
ु ।
िनवेदकका तफबाट िव ान् अिधव ा य डा.
च का त वाली र ी िललाधार उपा यायको
बहस:
रट िनवेदकको तफबाट िव ान् अिधव ा य
डा. च का त वाली र ी िललाधर उपा यायले
नेपालको संिवधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी
भई लागू भएको र संिवधान सभामा रहेका ६०१
जना सभासद नै नेपालको संिवधान ार भ भएपिछ
यव थािपका संसदमा
् वत: पा तरण भएको छ ।
य तो संसदको
् कायकाल संवत् २०७४ साल माघ ७
गतेस म थानीय, देश सभा र संघीय यव थािपकाको
िनवाचन स प न हने अविधस म कायम रहने यव था
रहेको छ । हाल थानीय तहको दो ो चरणको
िनवाचन स प न भई ते ो चरणको िनवाचन स प न
हने ममा रहेको र संघीय तथा देश सभाको िनवाचन
एकै िदन दईु चरणमा गन सावजिनक सूचना आए
तापिन के आधारमा दईु चरणको िनवाचन स प न हने
हो? पिहलो चरण र दो ो चरणको भूगोल छुट्याउने
आधार के हने? उ कुरा संिवधानको धारा ८४ को
यव थाअनस
ु ार निम ने तथा िनवाचनको समयाविध
१२० िदन हनपु नमा सोबमोिजम नभएको अव था छ
भने अक ितर देश सभा र ितिनिध सभाका साथै
रा पित उपरा पितको िनवाचनस ब धी ऐन र रा
सभास ब धी ऐन अिवल ब िनमाण गन परमादेश जारी
हनपु दछ भनी आ नो बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट िव ान् नायब
महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल: हाल
संिवधानको या डेटअनु प थानीय तहको िनवाचन
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दो ो चरण स प न भई ते ो चरणमा हने तयारीमा
रहेको तथा मि प रषदको िमित २०७४।०५।०५
को तावबाट देश सभा र संघीय सभाको िनवाचन
िमित २०७४।८।१० र २०७४।८।२१ मा दईु
चरणमा हने गरी सावजिनक सूचना िनकािलएको,
िनवाचन े िनधारण आयोग गठन भई काय गन
थालेको एवं िनवाचनस ब धी कानून यव थािपका
संसदबाट
् पा रत भएका र कितपय हने ममा रहेकाले
औिच यहीन ततु रट िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी
आ नो बहस ततु गनभयो
ु ।
रट िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा िव ान्
अिधव ा तथा िव ान् नायब महा यायािधव ाले
गनभएको
बहस िजिकरसमेतलाई म यनजर राखी
ु
िन न मा के ि त रही िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
(१) २०७४ साल माघ ७ गते स ममा थानीय,
संघीय र देश सभाको िनवाचन ह छ वा
हँदनै ?
(२) संघीय ितिनिध सभाका सद यको
िनवाचन र देश सभाका सद यको िनवाचन
कायिविधस ब धी िवधेयक पा रत भएका
छन् वा छै नन्?
(३) िनवाचन े िनधारण आयोग र संघीय
आयोग गठन हनपु न हो वा होइन?
(४) राि य सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक र रा पित वा उपरा पितको
िनवाचनस ब धी िवधेयक िनमाण हनु पन हो
वा होइन?
(५) िनवेदकको मागबमोिजम परमादेश लगायतका
अ य आदेश जारी हनपु छ वा पदन?

िनवेदमा रट िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा स ब
संवैधािनक तथा कानूनी यव थह समेतको सम
अ ययन गरी हेदा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनु
पन देिखन आयो ।
२. सव थम २०७४ साल माघ ७ गते स ममा
थानीय, संघीय र देश सभाको िनवाचन हनपु न हो
वा हैन भ ने पिहलो नतफ िवचार गदा, िनवाचन
हनपु दछ भ ने कुरामा िववाद रहेन । संिवधानमा भएको
यव था अनस
ु ार िनवाचन हनपु छ भ ने कुरामा सबै
िवप ीह ितब छन् र यसस ब धी धेरै ि या
अगािड बढेको छ भ ने कुरा िवप ीह को िलिखत
जवाफसमेतबाट ह छ ।
३. आविधक िनवाचन लोकत को
आधारभूत सत र च र हो । िनवाचन िवनाको
लोकत पानी िबनाको माछा ज तै हो । अथात
आविधक िनवाचन िवना लोकत को प रक पनासमेत
गन सिकँ दैन । िनवाचन नाग रक अिधकार तथा
मौिलक मानव अिधकारको िवषय पिन हो । नेपालको
संिवधानको तावनामा "जनताको ित पधा मक
बहदलीय लोकताि क शासन णाली, नाग रक
वत ता, मौिलक अिधकार, मानव अिधकार, बािलग
मतािधकार, आविधक िनवाचन, पूण ेस वत ता
तथा वत , िन प र स म यायपािलका र कानूनी
रा यको अवधारणा लगायतका लोकताि क मू य
र मा यतामा आधा रत समाज ित ितब रही
समृ रा िनमाण" गन भ ने कुरा उ लेख भएको
पाइ छ । लोकत भनेको कानूनी शासन र
संिवधानवादको आधारिशला हो । जसलाई जनता ारा
छािनएका ितिनिधले शासन गन णालीको पमा पिन
िमित २०७४।५।१५ मा पेसीका िदन प िलइ छ । आविधक िनवाचनको मा यम ारा जनतालाई
िवप तफबाट उपि थत रहनभु एका िव ान् कानून शासनमा सहभािगता गराई उनीह को सव म
यवसायीह को बहस सनु ी आज िमित २०७४।५।१९ िहत हने काय गद जनता ित उ रदायी हने शासन
का लािग िनणय सनु ाउने तारेख तोिकएको ततु रट यव था नै लोकताि क शासन यव था हो । यसैले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
लोकताि क यव थाको लािग आविधक िनवाचन
िनिवक प सतको पमा रहेको ह छ । आविधक
िनवाचनको मा यम ारा िनवािचत ितिनिधह बाट
नाग रकले शाि त, िवकास, आिथक समिृ र
जीवन तरमा सधु ार ज ता जायज अपे ाह राखेका
ह छन् । जसलाई िनवािचत जन ितिनिधह माफत
स बोधन ह छ भ ने स ब धमा पूण आ व त ब नु
उनीह को वैध अपे ा -Legitimate Expectationनै हो । उनीह को यो वैध अपे ालाई पूरा गन तथा
नाग रक अिधकारको सिु नि चतताका लािग आविधक
िनवाचनमा भाग िलन पाउने गरी संिवधानले याभूत
गरेको आविधक िनवाचनको िमित तो नु तथा वत
र िन प तवरले िनवाचन स प न गराउनु रा यको
नाग रक ितको कत य र दािय व नै हो ।
४. नेपालको संिवधानले रा यको संरचना
'संघ, देश र थानीय गरी तीन तहको हने'1 भ ने
संवैधािनक यव था रहेको छ । यसैगरी यव थािपका
संसद् स ब धमा "यो संिवधान ार भ हँदाका बखत
कायम रहेको संिवधान सभा यो संिवधान ार भ
भएपिछ यव थािपका-संसद्मा वत: पा त रत
हनेछ र य तो यव थािपका संसद्को कायकाल
संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेस म कायम रहनेछ ।
५. तर य तो कायकाल पूरा हनु अगावै यस
संिवधानबमोिजमको ितिनिध सभाको िनवाचन हने
भएमा य तो िनवाचनका लािग उ मेदवारको मनोनयन
प दािखला गन अिघ लो िदनस म यव थािपका
संसद् कायम रहनेछ"2 भ ने संवैधािनक यव था
रहेको छ । यसरी संिवधानमा यव था भएबमोिजम
२०७४ माघ ७ गतेिभ मा संघ, देश र थानीय
तहको िनवाचन स प न गरी जनताको तीनै तहको
जन ितिनिध छा न पाउने संवैधािनक अिधकारको
याभूित गनको लािग िनवेदकले सावजिनक चासो
1
2

नेपालको संिवधान, भाग ५, धारा ५६(१)।
नेपालको संिवधान धारा १९६ को उपधारा (१)

र िच ता य गरी याउनु भएको रट िनवेदनको
स दभमा िनवेदकलाई यो इजलास ध यवाद निदई
रहन स ै न ।
६. ततु िनवेदन िजिकरबमोिजम तीनै
तहको िनवाचन स प न गन के ता कानूनी र ि यागत
कुराह भएका छन् भ ने स दभमा यस अदालतको
िमित २०७३।११।१९ को आदेशमा २०७४।१०।७
िभ तीनवटै तहको िनवाचन स प न गन संवैधािनक
सीमालाई के िव दमु ा राखेर िनवाचनका लािग
आव यक पन कानूनह को िनमाण कुन चरणमा पगु ेका
छन् । िनवाचन े िनधारण आयोगको स ब धमा के
क ता सतह भएका छन्? र माघ ७ गतेिभ संघीय
ितिनिध सभा र देश सभाको िनवाचन स प न
गनस ब धी काय योजनाको कुन अव थामा रहेको छ?
सो स ब धमा हालस म भएका काम कारवाहीह को
िसलिसलेबार गित िववरण १० िदनिभ पठाउनु
भनी भएको आदेशबमोिजम िमित २०७३।१२।१ मा
धानम ी तथा मि प रषदको कायालयबाट यस
अदालतलाई पठाएको िववरणअनस
ु ार िन न िलिखत
गितको अव था देिख छ ।
(१) िनवाचन आयोगको काम, कत य र
अिधकारस ब धी कानूनलाई संशोधन र
एक करण गन बनेको िवधेयक, थानीय
तह िनवाचन कायिविधस ब धी िवधेयक
यव थािपका संसदबाट
पा रत भएका
्
भिनएको,
(२) देश सभा सद य िनवाचनस ब धी िवधेयक
र ितिनिध सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक म यौदाउपर कारवाहीको लािग
कानून याय तथा संसदीय
् म ालयमा
पठाइएको,
(३) िनवाचन े िनधारण आयोगस ब धी
िवधेयक मि प रषदबाट वीकृत भई
यव थािपका संसदमा
् पेस भइसके को छ,
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(४) राि य सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक र रा पित वा उपरा पितको
िनवाचनस ब धी िवधेयकमा सै ाि तक
सहमित ा त भई म यौदा तजमाको
चरणमा
ु
रहेका ।
७. करण (क) मा उि लिखत िवधेयकह
यव थािपका संसद्बाट पा रत भई लागू भइरहेको
पाइएको छ । थानीय तह िनवाचन कायिविध ऐन,
२०७४ अनस
ु ार थानीय तहका िनवाचन थम
चरणको िनवाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते,
ि तीय चरणको िनवाचन २०७४ साल असार १४ गते
स प न भई देश नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा थानीय
तहका जन ितिनिधह िनवािचत भइसके का छन्
भने २ नं. े का लािग आि वन २ गते ते ो चरणको
िनवाचन स प न गन गरी घोिषत भइसके को छ ।
यसै गरी िनवाचन आयोगको िमित २०७४।५।१५
को िनणयअनस
ु ार ितिनिध सभा र देश सभाको
िनवाचनको लािग िमित २०७४ साल माग १० र
२१ गतेका िदन िनवाचन िमित घोषणा भइसके को र
उ कुरा आयोगको वेवसाइटमा सावजिनक पमा
काशनसमेत ग रएको पाइ छ । यसरी िनवाचन
आयोगको िनणयानस
ु ार २०७४ माग १० गते पिहलो
चरणमा िहमाली एवं उ च पहाडी िज ला गरी ३२
िज ला र दो ो चरणमा पहाडी तथा तराईका गरी
४५ िज लामा दईु तहमा िनवाचन स चालन गन गरी
िनवाचन िमित घोषणा ग रसके को अव था हँदा २०७४
माघ ७ गते स ममा स प न हने गरी िनवाचनको िमित
घोषणा गनका लािग आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदकले उठाएको मख
न स बोधन भइसके को
ु
पाइयो ।
८. अब देश सभा सद य िनवाचन र
ितिनिध सभा सद य िनवाचनस ब धी कानून
पा रत हनपु न हो होइन भ ने दो ो
स ब धमा

िवचार गदा, थानीय तह िनवाचन कायिविधस ब धी
िवधेयक र िनवाचन आयोगको काम, कत य र
अिधकारस ब धी कानूनलाई संशोधन र एक करण
गन बनेको िवधेयक, यव थािपका संसदबाट
् पा रत
भएको भनी िमित २०७३।१२।१ मा धान म ी
तथा मि प रषदको
् कायालयबाट यस अदालतलाई
पठाएको िववरणअनस
ु ार भिनएको पाइ छ । यसैगरी
करण (ख) मा उि लिखत िवधेयकह यव थािपका
संसदमा
् पेस भई यव थािपका संसदमा
् िवचाराधीन
रहेको पाइएको छ । यसरी यव थािपका संसदमा
्
ततु हने ममा रहेको र िनवाचनको िमित समेत
घोषणा भइसके को अव थामा िनवाचन आयोगले
िनवाचनको काय म स चालन गन आव यक पन
या त समय ा गन गरी यव थािपका संसदले
्
आफूलाई कानून िनमाण गन अिधकारको योग गछ
भ ने िवषयमा अदालतले शंका गनपन
ु ि थित रहँदनै ।
९. यसैगरी संिवधानको धारा २८६ अनस
ु ार
रो का गनपन
ु ि थित रहँदैन । देश सभाका सद यको
िनवाचन गन योजनका लािग िनवाचन े िनधारण
आयोग र देशको सीमांकनस ब धी िवषयमा सझ
ु ाव
िदन संघीय आयोग गठन हनपु न हो होइन भ ने ते ो
नमा िवचार गदा, िनवाचन े िनधारण आयोगको
गठन भई ऐ. को उपधारा (८) बमोिजम आफूले स पादन
गरेको कामको ितवेदन नेपाल सरकारसम पेस
ग रसके को भ ने करण (ग) मा देिखँदा उि लिखत
िवषयमा िनवेदनको माग स बोधन भइसके को देिखयो ।
१०. संघीय आयोग गठन स ब धमा
संिवधानको धारा २९५(१) मा " देशको
सीमानास ब धी िवषयमा सुझाव िदन नेपाल सरकारले
एक संघीय आयोग गठन गन स नेछ"3 भ ने यव था
गरेको छ । भने उपधारा (४) मा आयोगको गठन "यो
संिवधान ार भ भएको िमितले ६ मिहनािभ ग रनेछ
3
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नेपालको संिवधान, भाग ३३ (सं मणकालीन यव था), धारा
१९५(१)

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
। य तो आयोगको कायािविध १ वषको हनेछ"4 भ ने
यव था गरेको पाइ छ । यसको सम अ ययन गदा यो
संिवधान ार भ भएको िमितले एक वष छ मिहनािभ
आयोगले काम स प न ग रस नु पन देिख छ ।
११. हाल िव मान देशको सीमांकनलाई
आधार मानी थानीय तहको दईु चरणको िनवाचन
स प न भई ते ो चरणको िनवाचन स प न हने ममा
रहेको छ भने देश सभा र ितिनिध सभाको समेत
िनवाचनको िमित तोिकसके को अव था हँदा अब संघीय
आयोग गठन गन िवषय सं मणकालको योजनको
लािग िनरथक भइसके को हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी ग ररहनु पन अव था देिखएन ।
१२. अ यमा, राि य सभा सद य
िनवाचनस ब धी िवधेयक र रा पित वा
उपरा पितको िनवाचनस ब धी िवधेयक िनमाण
हनपु न हो वा होइन भ ने चौथो नतफ िवचार गदा,
करण (घ) मा उि लिखत िवधेयक राि य सभाको
िनवाचन र रा पित तथा उपरा पितको िनवाचनसँग
स बि धत देिख छन् । संिवधानको धारा ८३ मा
ितिनिध सभा र राि य सभाका दईु सदनसिहतको
एक संघीय यव थािपका हनेछ जसलाई संघीय संसद्
भिननेछ भ ने उ लेख गरेको छ । यस ावधान अनस
ु ार
संघीय यव थािपकाको पूणताका लािग राि य सभा
हनपु न अिनवायता देिख छ । राि य सभाको िनवाचन
संघीय संसदको
् पूणताको लािग अप रहाय रहेको भ ने
संिवधानको धारा ८३ को अ ययनबाट प ट ह छ
भने धारा ८६ मा राि य सभाको गठन स ब धमा
यव था ग रएको पाइ छ । राि य सभाको िनवाचन
स प न गन राि य सभा सद य िनवाचनस ब धी ऐन
िनमाण भई लागू हनु अप रहाय ह छ ।
१३. यसैगरी रा पित तथा उपरा पित
हाल सं मणकालीन यव थाबाट िनवािचत भएको
पाइ छ । सं मणकालीन यव था अ तगत रहेको धारा
4

ऐ. ऐ. धारा १९५(४)।

२९७(५) ले रा पित वा उपरा पितको पदाविध धारा
६२ बमोिजमको िनवाचक म डलबाट अक रा पित
वा उपरा पित िनवािचत भई काय भार नस हालेस म
कायम रहने देिख छ । अथात् संिवधानको धारा ६२
बमोिजम िनवाचक म डल बने प चात् रा पित र
उपरा पितको िनवाचन स प न गनपन
ु देिखयो । यस
संिवधानबाट िनवािचत जनिनवािचत ितिनिधह बाट
िनवािचत रा पित तथा उपरा पितको िनवाचनका
लािग सोसँग स बि धत कानून पिन यि कै
अप रहाय रहेको त यलाई इ कार गन सिकने
अव था छै न । ततु रट िनवेदन पेस भई सनु वु ाइ
हँदाको अव थास म पिन नेपाल सरकारको तफबाट
िवधेयक पूणताको लािग अगािड बिढरहेको भनी ठोस
पमा ततु हने नसके बाट यी िवधेयकह त काल
यव थािपका संसदमा
ततु भई पा रत हने चरणमा
्
पगु ेको भ न स ने नदेिखएको । य तो अव थामा
रा पित तथा उपरा पितको िनवाचनस ब धी
िवधेयक तथा राि य सभा सद य िनवाचनस ब धी
िवधेयक पा रत हन यि कै ज री छ । तसथ रा पित
तथा उपरा पितको िनवाचनस ब धी िवधेयक र
राि य सभा सद यको िनवाचनस ब धी िवधेयक
अिवल ब यव थािपका संसदमा
् पेस भई पा रत ग रनु
पन देिख छ ।
१४. तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट
थानीय िनकायको दो ो चरणको िनवाचन स प न भई
ते ो चरणको िनवाचन हने ममा रहेको, संघीय सभा
र देश सभाको िनवाचन एकै िदन संवत् २०७४ साल
मंिसर १० गते र २१ गते दईु चरणमा हने गरी नेपाल
सरकार मि प रषदले िमित २०७४।०५।०५को
िनणयाअनस
ु ार िमित िकटान गरी िनवाचन आयोगबाट
सावजिनक सूचनासमेत ग रसकके को अव था
छ, संघीय िनवाचन सद यस ब धी र देश सभा
सद य िनवाचनस ब धी िवधेयक पा रत हने ममा
रहेको एवं िनवाचन े िनधारण आयोगको गठन भई
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िनवाचनका लािग िमितसमेत िनधारण गन काय सिकई
संघीय आयोगको गठनको औिच यको िवषय हाललाई
िनरोिपत भइसके को भ ने देिखएको स ब धमा त काल
दाबीबमोिजम रटबाट बोिलरहनु परेन । रा पित
तथा उपरा पितको िनवाचनस ब धी िवधेयक
र राि यसभा सद य िनवाचनस ब धी िवधेयक
म यौदा गरी यव थािपका संसदमा
् पेस गरी अिवल ब
जारी गनु गराउनु भनी िवप ीको नाउँमा परमादेश जारी
हने ठहछ । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ह रकृ ण काक
इजलास अिधकृतः शकु तला काक
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।

नणय नं . ९८४१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित : २०७४।५।५
०७३-WO-०८५२
िवषय : परमादेश / उ ेषण
िनवेदक : सािबक मोरङ िज ला इटहरा ४ घर भई
२०५१ सालदेिख काठमाड मा अ थायी
बसोबास गन उमा िसंह (भ राई) तथा िज ला
रो पा घर बताउने सरु शे िसंहको छोरा का.िज.
का.म.न.पा.वडा नं.१३ रिवभवन ब ने स देश
िसंहसमेत
िव
िवप ी : िज ला शासन कायालय, मोरङ,
िवराटनगरसमेत
§ बाबु बेप ाको ि थितमा रहेको, थायी
ठे गाना थाहा नभएको आमा जो आफैँ
यो देशको वंशजको नाग रक िछन्
जो वा तिवकता हो, यथाथता हो ।
स तानह सँगै रहेको अव थामा आमाको
नामबाट स तानले नाग रकता ाि मा
अवरोध खडा ग रएमा यसले आमाको
नेपाली नाग रकसरहको समानताको हक
तथा उनको प रवारको हक, वास थान
चयनको हकमा समेत असर पन जाने ।
§ नेपाल बाल अिधकारस ब धी महासि धको
प धरको नाताले बाल अिधकारस ब धी
महासि धको धारा ७ तथा ८ अनुसार

&
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
हरेक बालबािलकाको राि यता ाि
गन अिधकार रहने, नाग रकताको
अिधकारमा गैरकाननू ी ह त पे गन नहने
यव था गरेको छ । अ तराि य काननू ले
रा यिवहीनता वीकाय नगन तथा येक
बालबािलकाको पिहचान संर ण गन पन
दािय व रा यप लाई िदएको हन जाने ।
( करण नं. ५)
§ नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ ले िनजको
ज म हदँ ा बाबु वा आमा नेपालको
नाग रक रहेको छ भने य तो यि
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक
हने यव था गरेबाट बाबु वा आमा
जोसुकैको नाग रकताको आधारमा नेपाली
नाग रकता पाउन स ने देिखएको छ । सो
ावधानबाहेक पिन नेपालको संिवधानको
धारा १८ ारा द समानताको हकको
आधारमा समेत नाग रकता दान गन
कुरामा पु ष (बाबु) वा मिहला (आमा)
बीचमा िवभेद गन निम ने ।
§ नेपालको संिवधानको धारा ३८(१) ले
येक मिहलालाई लैङ्िगक भेदभाव
िवना समान वंशीय हक हनेछ भ ने
यव थासमेत गरेबाट वंशजको नामाकरण
वा पिहचानको मािमलामा मिहलालाई
समान हक िदएको देिखएकोले मिहलाका
स तानलाई नाग रकता िदने िवषयमा
मिहला (आमा) पु ष (बाबु) बीच िवभेद
गनु मौिलक हकको ावधानसमेत िवपरीत
हन जाने ।
( करण नं. ६)
§ नेपालको संिवधानको धारा १८ ले नाग रक
नाग रकबीच िलङ् ग, वैवािहक ि थित,
गभ धारण वा अ य कुनै आधारमा िवभेद

िव को हक सुिनि चतता गरेको छ । यी
संवैधािनक यव थाको स दभमा आमाको
नामबाट स तानलाई नाग रकतामा
ितब ध लगाउनु संिवधानको मम िवपरीत
हने ।
( करण नं. ७)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा धमराज रे मी
िवप ीको तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा
िकरण पौडेल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०६८, अंक २, िन.नं.८५५७
§ ने.का.प. २०७३, अंक ७, िन.नं.९६२७
स ब कानून :
§ नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
३(१)
§ नेपालको संिवधानको धारा ११ को उपधारा
(२)
आदेश
या. सपना धान म ल : नेपालको
संिवधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस
अदालतमा पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त
त य एवं ठहर यस कार छ :हामी िनवेदकह हा ो आमा उमा भ राई र
बबु ा सरु शे िसंहबीच २०५१ सालमा काठमाड मा ेम
िववाह भई ज मेका भाई बिहनी हौ ँ । िनवेदक स देश
िसंह र िनवेदक स या िसंहको िमित २०५३।०२।१४
मा र अक िनवेदक सधु ा िसंहको िमित २०५५।०९।१५
मा पाटन हि पटलमा ज म भएको हो । आमा उमा
भ राई ता लेजङ
ु िज लाको साँघु ३ मा ज म भई
प रवारका साथमा मोरङ इटहरा बसाई सनु भई िज ला
कायालय, मोरङबाट िमित २०४५।१०।२७ मा (ना. .
नं.१२३१०/८२८) नेपाली नाग रकता ा गनभएको
ु
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वंशजको आधारको नेपाली नाग रक हो । कामको
िसलिसलामा काठमाड मा भेिटनु भएका िज ला
रो पा घर बताउने सरु शे िसंहसँग आमाको काठमाड मै
२०५१ सालमा ेम िववाह भई हामी िनवेदकह
तीन स तानको ज म भएपिछ िमित २०५६ सालबाट
हा ो बबु ा शरु शे िसंह रो पा जा छु भनी डेराबाट
िन के पिछ प रवारको स पकमा नरहेका कारण हामी
िनवेदकह को हेरचाह, िश ालगायतको स पूण
िज मेवारी आमा उमा भ राईले िनवाह गनभयो
ु । हा ो
बबु ाको थायी ठेगानाको थप जानकारी तथा बबु ाको
वा तिवक अव थासमेत हामीलाई थाहा भएन । हामी
िनवेदकह तीनै जनाले जन भात मा.िव.कािलमाटी
काठमाड बाट एस.एल.सी. तथा िनवेदक स देश िसंह
र स या िसंहले िस ाथ ऐके डेमी कलंक बाट उ च
मा.िव. तह उि ण गरी हाल म िनवेदक स देश िसंह
ि च कलेजमा नातक तह ते ो वष एवं िनवेदक
स या िसंह प क या कलेजमा नातक ते ो वषमा
अ ययन गदछौ रँ म िनवेदक सधु ा िसंह िस ाथ एके डेमी
कलंक मा क ा १२ मा अ ययनरत छु ।
यसरी हामी िनवेदकह को बबु ाको थायी
ठेगाना रो पा िज लाको के कुन ठाउँ हो र उहाँको
अव था के छ भ ने कुरा नखल
ु ेको र बबु ासँग आमा
तथा प रवारको भेटघाट नभएको समेत १७ वषभ दा
बढी भइसके को र हामी िनवेदकह बािलग भइसके का
कारण नेपाली नाग रकताको माण प पाउन हा ो
आमाको नाग रकता ा गरेको वतन िज ला मोरङ
इटहरा गा.िव.स.को कायालयमा नाग रकताको
िसफा रस पाउँ भनी िनवेदन िदई गा.िव.स.को
कायालयले िमित २०७३ असार ८ गते स बि धत
थानमा सजिमन मचु ु का गराई थानीय ८ जना
यि ह ले उ मचु ु कामा ह ता र गरी इटहरा
हरी चौक का इ चाज .स.िन. के शवराज नेपाल,
गा.िव.स.का कमचारी िललाबहादरु िज.सी र िनवेदकक
आमा उमा भ राईसमेतलाई रोहवरमा रािखएको

िथयो । सो सजिमनका आधारमा गा.िव.स. कायालय,
इटहरा मोरङले मोरङ िज लाका मख
ु िज ला
अिधकारीका नाममा िमित २०७३।०३।०८ गते हामी
िनवेदको नेपाली नाग रकताको माण प का लािग
िसफा रस गरी िदँदा फरक नपन यहोराको िसफा रस
पठाएको िथयो । थलगत सजिमन मचु ु का, नाग रकता
फाराम, हामी िनवेदकह को शैि क यो यताको
माण प , हा ो आमाको नाग रकतासिहत िज ला
शासन कायालय, मोरङमा िमित २०७३।३।८ मा
िनवेदकह ले नेपाली नाग रकता पाउँ भनी िनवेदन
िदयौ ँ। िनवेदकह को आमा उमा भ राई िसंह वंशजको
नेपाली नाग रक भएको र िनवेदकह नेपाली नाग रक
बबु ा आमाका स तानको पमा नेपालमै जायज म भई
नेपालमै िनर तर बिसरहेकोले नेपालको संिवधान एंव
कानून ारा द हकको चलनमा मोरङका मख
ु
िज ला अिधकारी य राज कोइरालाले नाग रकता
माण प निदई पटक-पटक कायालयमा बोलाई
अ तत: िमित २०७३।७।९ गते कुनै िलिखत िनणय
निदई मौिखक पमा नाग रकता िदँदै िद न जहाँ
जानपु दछ जाउ र मु ा मािमला जे गनपछ
ु गर, मलाई
गहृ म ालयले नाग रकता िदन भनेर िलिखत प िदए
मा नाग रकता िद छु भनी गैरिज मेवार जवाफ िदएका
कारण िनवेदकह ले नाग रकता पाउने नेपालको
सिवंधानको भाग २ धारा १० देिख १५ ले िदएको
संवैधािनक हकको कुठराघात एंव उ लङ् घन हन
गयो । िनवेदकह लाई नाग रकताबाट वि चत
गन कायले िनवेदकह को संिवधानको धारा १७
वत ता, १८ समानता, धारा २७ सूचना, धारा ३१
िश ा, धारा ३५ वा य, धारा २९ बालबािलका,
धारा ३३ रोजगारीको हकमा समेत य पमा भाव
पन गई िनवेदकको मौिलक हकको कुठराघात हन
गयो ।
नेपालको संिवधानको धारा १०(१) मा कुनै
पिन नेपाली नाग रकलाई नाग रकता ा गन हकबाट
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
वि चत ग रने छै न । धारा ११ (२) मा नेपाली नाग रक
ठहनः (ख) कुनै यि को ज म हँदाका बखत िनजको
बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो
यि , धारा ११(४) नेपालिभ फे ला परेको िपतृ व
र मातृ वको ठेगाना नभएको येक नाबालक िनजको
बाबु वा आमा फे ला नपरेस म वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक ठहनछ, (५) नेपालको नाग रक
आमाबाट नेपालमा ज म भई नेपालमा नै बसोबास
गरेको र बाबक
ु ो पिहचान हन नसके को यि लाई
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रकता दन ग रनेछ,
लगायतका संवैधािनक यव थाले नेपाली नाग रकलाई
नेपाली नाग रकताको माण प बाट वि चत ग रने छै न
भ ने संवैधािनक हकको यव था गरेको छ ।
अतः हामी िनवेदकह स देश िसंह, स या
िसंह र सधु ा िसंहलाई हा ो आमा उमा भ राई (ना.
.नं.१२३१०/८२८) को नाग रकताको आधारमा
र हा ो ज म नेपालमा भएको र िनर तर नेपालमा
बिसरहेको अव थामा हा ो बबु ा सरु शे िसंहको घर
ठेगाना के बल िज ला रो पाबाहेक अ थाहा नभएको
र बबु ाको वा तिवक ि थित १७ वषस म प ा
नलागेको अव थामा नेपालको संिवधानको भाग २
को धारा १०(१), ११(१), ११(२) को (ख),११(४),
११(५) िवपरीत हने गरी िज ला शासन कायालय,
मोरङका मख
ु िज ला अिधकारी य राज कोइरालाले
गनभएको
भिनएको िमित २०७३।७।९ को किथत
ु
आदेश एवं िनवेदकह लाई जानकारीमा नभएको
िलिखत आदेश भए सोसमेत नेपालको संिवधानको
धारा ४६ र १३३ को १, २, ३ बमोिजम उ ेषणको
आदेशले बदर घोिषत गरी िवप ी िज ला शासन
कायालयलाई िनवेदकह स देश िसंह, स या िसंह र
सधु ा िसंहलाई आमा उमा भ राईको नामबाट वंशजको
आधारमा नेपाली नाग रकता माण प दान गन
भनी परमादेशलगायत जो जे चािहने आदेश जारी गरी
िनवेदकह को ज तो अव थामा सहज नाग रकता

ाि का लािग सबै िज ला शासन कायालयह लाई
आव यक िनदशनसिहत प ाचार गनु भनी िवप ी
गहृ म ालयका नाममा िनदशना मक आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
आदेश जारी हनु नपन कुनै कारण भए १५ िदनिभ
िलिखत जवाफ पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०७३।११।१० को आदेश ।
िनवेदकले िनवेदनमा िलएको दाबी आधारहीन
र झु ा छ िकनभने िज ला शासन कायालय, मोरङको
मख
ु िज ला अिधकारी य राज कोइरालाले िमित
२०७३।७।९ मा भएको किथत मौिखक आदेश भ ने
िनवेदनमा उि लिखत यहोरा नै िनराधार र झु ा
देिख छ िकनिक म मख
ु िज ला अिधकारी य राज
कोइराला उि लिखत िमितमा यस कायालयमा हािजर
नै नभएको र उ कुराको माण व प रमानाप को
ितिलिप यसै साथ संल न छ ।
आमाको नामबाट नाग रकता माण प िदनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदन दाबीका स दभमा नाग रकतास ब धी
चिलत (िव मान) ऐन कानून र िनयमबमोिजम काम
कारवाही गन र अगािड बढाउन सदैव तयार नै रहेका
यहोरासमेत सादर अनरु ोध छ । अतः झु ा र िनराधार
हचवु ा दाबी खारेजभागी छ खारेज गरी पाउन सादर
अनरु ोध छ भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन
कायालय, मोरङको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
वतमान नेपालको संिवधान, चिलत
नाग रकता ऐन, २०६३ नाग रकता िनयमावली,
२०६३ समेतका ऐन कानूनमा उि लिखत ि या
अपनाई स बि धत िनकायबाट नाग रकता ा त गन
सिकने यव था प ट छ । गहृ म ालयले संिवधान
एवं कानूनले तोिकिदएको अिधकार े िभ रही
आ ना काम कारवाही स चालन ग ररहेको छ ।
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संिवधान एवं कानून द नाग रकका मौिलक हक
एवं अिधकारको संर ण गन म ालय सदा ितब
छ । म ालयले आफू एवं मातहतका िनकायह बाट
नाग रकका संिवधान तथा कानून ारा द हक
अिधकारको उ लङ् घन हने गरी कुनै काय गरेको
छै न । साथै के कित कारणले िज ला शासन कायालय,
मोरङले िवप ीह लाई नाग रकता िदन इ कार गरेको
हो भ ने स ब धमा रट िनवेदनमा व तिु न ट आधार
र कारणसमेत खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । ततु
स दभमा, िनराधार र अ प ट माग दाबी िलई हचवु ाको
भरमा यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट
िनवेदन बदरभागी छ । म ालयको हकमा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार
गहृ म ालयको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
धमराज रे मीले यी िनवेदकह का आमा िनजह को
ज म हँदा नेपालकै नाग रक रहेको र बाबु लामो
समयदेिख बेप ा भएको अव था छ । य तोमा
िनजह ले आमाको नाउँबाट नाग रकता ा त
गन संिवधान तथा नाग रकता ऐन, २०६३ को
ावधानले नरोके को अव थामा िनजह लाई नेपाली
नाग रकताको माण प निदने गरी िज ला शासन
कायालयबाट भएका िनणय आदेश काम कारवाहीह
संिवधान र कानूनिवपरीत भएकोले बदर गरी यी
िनवेदकह लाई नेपाली नाग रकताको माण प िदनु
भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी ग रपाउँ भनी तथा
नेपाल सरकारको तफबाट उिपि थत िव ान् नायब
महा यायािधव ा ी िकरण पौडेलले िज ला शासन
कायालयले कानूनबमोिजम नाग रकता िदने कायमा
अवरोध गरेको छै न । गहृ म ालयले के कुन कुरामा
िनवेदकह को हक हनन ग यो सोसमेत िनवेदनबाट
खु दैन य तो अव थामा हचवु ाको भरमा दायर भएको

रट खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सनु ी
ु
िवचार गदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न हो वा होइन भनी िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, रट
िनवेदकह ३ जना दाजु भाइ िददीबिहनी रहेको तथा
िनजह क आमा उमा िसंह (भ राई) नेपाली नाग रक
रहेकोमा िववाद देिखँदैन । िनवेदकह क आमा
उमा भ राईले िमित २०४५।१०।२७ मा वंशजको
आधारमा नेपाली नाग रकताको माण प ा त
गरेको त यसमेत िनवेदनसाथ पेस भएको नेपाली
नाग रकताको माण प को ितिलपीबाट देिख छ ।
३. िनवेदकम ये स देश िसंह र स या
िसंहको ज म २०५३।२।१४ मा तथा सधु ा िसंहको
ज म २०५९।९।१५ मा भएको त य पेस भएको
शैि क यो यताका माण प ह समेतबाट देिखएकोले
िनजह नेपाल कानूनबमोिजम १६ वष पूरा भई उमेरको
आधारमा नेपाली नाग रकताको माण प पाउन यो य
यि भएको देिख छ । अब यी िनवेदकह ले आमाको
नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको
माण प पाउनु पन हो होइन भ नेतफ िवचार गदा
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) को
कानूनी यव थामा “कुनै यि को ज म हँदा िनजका
बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो
यि वंशजको नाताले नेपालको नाग रक हनेछ” भ ने
उ लेख भएको देिख छ । नेपालको संिवधानको धारा
११ को उपधारा (२) मा “यो संिवधान ार भ हँदाका
बखत नेपालमा थायी बसोबास भएका देहायका
यि वंशजको आधारमा नेपालको नाग रक ठहनछ”
भ ने यव था भई उपधारा २ को ख ड (ख) मा “कुनै
यि को ज म हँदाको बखत िनजको बाबु वा आमा
नेपालको नाग रक रहेछ भने य तो यि ” भनी मािथ
उि लिखत धारा ११ को उपधारा (२) को ावधानलाई
प ट पारी उ लेख गरेको देिख छ ।
४. उपयु संवैधािनक तथा कानूनी
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यव थाको िववेचना गदा कुनै यि को ज म हँदाका
अव थामा िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक
रहेछ भने य ता यि का स तानले वंशजको
आधारमा नेपाली नाग रकताको माण प ा त
गन स ने देिख छ । य तै गरी यो संिवधान ार भ
हँदाका बखत नेपालमा थायी बसोबास भएका र
िनज (नाग रकता माग गन यि ) को ज म हँदाका
बखत िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग रक रहेछ
भने य तो यि ले वंशजको आधारमा नेपाली
नाग रकता पाउन स ने गरी प कानूनी र संवैधािनक
यव था गरेको देिखयो । साथै यी िनवेदकह को
ज म हँदाका बखत िनजको आमा वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक रहेकोसमेत देिखएको छ । िनज
िनवेदकह का बाबु िवदेशी नाग रक हन् भ ने कुरा
किहँकतैबाट देिखएको छै न । िनवेदकह को ज मको
माण प (birth certificate), शैि क यो यताको
माण प ह को आधारमा िनजह को ज म नेपालमा
नै भएको र नेपालमा थायी बसोबाससमेत देिखएको
छ । उि लिखत स पूण आधारह बाट िनज रट
िनवेदकह वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकता
ा त गन यो य र स म देिख छन् ।
५. नेपाल प धर मिहला िव
सबै
कारको भेदभाव अ य गन महासि ध, १९७९ को
धारा ९(२) ले स तानलाई नाग रकता िदने सवालमा
मिहलालाई पु षसरह समानताको अिधकारको
सिु नि चतता गनपन
यव था गरेको छ । सोही
ु
महासि धको धारा १ ले वैवािहक ि थितको कारणले
मिहलालाई पु षसरहको समानताको अिधकारमा
िवभेद गन नपाइने र अ कुनै पिन िकिसमको
बिह करण, ितब ध वा फरक यवहारले पु षसरह
समानताको अिधकारमा मिहलाको मानव तथा
मौिलक वत ताको मा यता, योग वा उपभोगमा
ित पु याउने वा शू यतामा पु याउने कामलाई िवभेद

मािनएको छ । बाबु बेप ाको ि थितमा रहेको, थायी
ठे गाना थाहा नभएको आमा जो आफै ँ यो देशको
वंशजको नाग रक िछन् जो वा तिवकता हो, यथाथता
हो । स तानह सँगै रहेको अव थामा आमाको नामबाट
स तानले नाग रकता ाि मा अवरोध खडा ग रएमा
यसले आमाको नेपाली नाग रकसरहको समानताको
हक तथा उनको प रवारको हक, वास थान चयनको
हकमा समेत असर पन जा छ । साथै नेपाल बाल
अिधकारस ब धी महासि धको प धरको नाताले
बाल अिधकारस ब धी महासि धको धारा ७ तथा ८
अनस
ु ार हरेक बालबािलकाको राि यता ा ी गन
अिधकार रहने, नाग रकताको अिधकारमा गैरकानूनी
ह त ेप गन नहने यव था गरेको छ । अ तराि य
कानूनले रा यिवहीनता वीकाय नगन तथा येक
बालबािलकाको पिहचान संर ण गन पन दािय व
रा यप लाई िदएको छ ।
६. अब, िनवेदकह ले आमाको नाउँबाट
नाग रकताको माण प पाउँ भ नेतफ हेदा नेपालको
संिवधानको धारा १२ मा “यो संिवधानबमोिजम
वंशजको आधारमा नेपालको नाग रकता ा गन
यि ले िनजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्िगक
पिहचानसिहतको नेपालको नाग रकताको माण प
पाउन स ने छ” भ ने संवैधािनक ावधान रहेको
देिख छ भने नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ समेतले
िनजको ज म हँदा बाबु वा आमा नेपालको नाग रक
रहेको छ भने य तो यि वंशजको आधारमा
नेपालको नाग रक हने यव था गरेबाट बाबु वा आमा
जोसक
ु ै को नाग रकताको आधारमा नेपाली नाग रकता
पाउन स ने देिखएको छ । सो ावधानबाहेक
पिन नेपालको संिवधानको धारा १८ ारा द
समानताको हकको आधारमा समेत नाग रकता दान
गन कुरामा पु ष (बाब)ु वा मिहला (आमा) बीचमा
िवभेद गन निम ने अव था देिख छ भने नेपालको
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संिवधानको धारा ३८(१) ले येक मिहलालाई
लैङ्िगक भेदभाविवना समान वंशीय हक हनेछ
भ ने यव थासमेत गरेबाट वंशजको नामाकरण वा
पिहचानको मािमलामा मिहलालाई समान हक िदएको
देिखएकोले िनज मिहलाका स तानलाई नाग रकता
िदने िवषयमा मिहला (आमा) पु ष (बाब)ु बीच िवभेद
गनु मौिलक हकको ावधानसमेत िवपरीत हन जा छ ।
७. नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३,
नेपालको संिवधानको धारा ११(२), १२ समेतको
मािथ िववेिचत ावधानह ले समेत प ट पमा
आमा वा बाबक
ु ो नामबाट नेपालको नाग रकताको
माण प पाउन स ने प ट यव था गरेबाट तथा
य तै कृितको िववादमा “बाबु वा आमाम ये कुनै
एक मा नेपालको नाग रक भए पिन य तो यि ले
नेपालको नाग रकता ा त गन स ने” भनी सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा त (ने.का.प. २०६८,
अंक २, िन.नं. ८५५७) समेतको आधारमा िनज रट
िनवेदकह लाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा
नेपाली नाग रकताको माण प िदनबाट इ कार गन
सिकने अव था देिखँदैन । साथै नेपालको संिवधानको
धारा ११(५) ले नेपालको नाग रक आमाबाट नेपालमा
ज म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबक
ु ो
पिहचान हन नसके को यि लाई वंशजको आधारमा
नाग रकता दान गन स ने यव था रहेको तर बाबु
िवदेशी यि भएको ठह रएमा य तो यि को
नाग रकता अंिगकृतमा प रणत हने यव थासमेत
रहेको छ । बाबक
ु ो पिहचान हन नसके को अव थामा
त नेपालको संिवधानले नेपाल अिधरा यिभ फे ला
परेको नाबालकलाई वंशजको नाग रकताको यव था
गरेको छ भने यस मु ामा बाबु बेप ा भएको घर ठेगाना
पिहचान नभएको अव था रहेको छ । आमा वंशजको
आधारमा नेपाली नाग रक र स तानको ज म र
बसोबाससमेत नेपालमै छ । नेपालको संिवधानको धारा

१८ ले नाग रक नाग रकबीच िलङ् ग, वैवािहक ि थित,
गभ धारण वा अ य कुनै आधारमा िवभेद िव को
हक सिु नि चतता गरेको छ । यी संवैधािनक यव थाको
स दभमा आमाको नामबाट स तानलाई नाग रकतामा
ितब ध लगाउनु संिवधानको ममिवपरीत हने
देिख छ । ततु मु ामा नाग रकता दान गनको लािग
आव यक संवैधािनक तथा कानूनी ावधानबमोिजम
आव यक कागज माणह , सरजिमन, िसफा रस,
ज मको माण प , िव ालयको माण प , र आमाको
नाग रकतासमेत भएको देिखएबाट संिवधानको धारा
११(५) को अव थासमेत िव मान नै देिख छ ।
८. मािथ िववेिचत आधार कारणह
तथा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को यव था,
नेपालको संिवधानमा ग रएका नाग रकतास ब धी
ावधान, मिहला अिधकारस ब धी महासि ध,
बाल अिधकारस ब धी महासि ध तथा ितपािदत
निजरसमेतको आधारमा समानताको हकस ब धी
यव था, मिहलाको समान वंशीय हक, बालबािलकाको
हकस ब धी मौिलक हकको यव थासमेतको
िववेचनाबाट ततु रटमा देहायबमोिजमको आदेश
जारी हने ठहछ ।
(१) रट िनवेदकह लाई आमाको नाउँबाट
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको
माण प िदन निम ने गरी िज ला शासन
कायालय मोरङबाट भएको आदेश, िनणयह
बदर ग रिदएको छ ।
(२) ततु रट िनवेदनका िनवेदकह स देश
िसंह, स या िसंह र सधु ा िसंहको आमा
उमा िसंह (भ राई) नेपाली नाग रक भएको
र िनवेदकह िनज उमा िसंह (भ राई) बाट
नेपालमा जि मएको देिखएकोले आमा उमा
िसंहको नाग रकता िलएको िज लाबाट,
िनजह लाई आमाको नामबाट िनयमानस
ु ार
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
नेपालको नाग रकता दान गनु भनी िवप ी
िज ला शासन कायालय, मोरङको नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी ग रिदएको छ ।
(३) नेपालको संिवधानको नाग रकतास ब धी
ावधानले प ट पमा आमाको नाउँबाट
नाग रकता दान गन सिकने देिखएको तथा
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को ावधान
र मौिलक हकका यव थाह समेतले
आमाको नाउँबाट नेपाली नाग रकता पाउन
वा दान गन वि चत नगरेको तथा सव च
अदालतबाट
ततु रट िनवेदनभ दा
पूव आमाको नाउँबाट नाग रकता दान
गनु भनी भएका िनदशना मक आदेशह
समेत भइसके को ( सिवना दमाई िव. नेपाल
सरकार, ने.का.प. २०६८, अंक २, िन.नं.
८५५७ / स दा सापकोटा िव. नेपाल
सरकार, ने.का.प.२०७३, अंक ७, िन.नं.
९६२७) अव थामा यवहारमा पु ष धान
मानिसकता राखी मिहलालाई अझ पिन
पर िनभर नाग रक मानी उनको वत
अि त वलाई न वीकारी आमाको नामबाट
नाग रकता िदन इ कार गन वा बाधा अड् चन
पु याउने काय कुनै पिन िनकाय, सामािजक
सं था वा य ता िनकायका कमचारीह बाट
नहोस् भ नका लािग उपयु यव थाका लािग
पहल गरी य तो ग रएको पाइएमा आव यक
कारवाही गन यव थासिहतको ठोस कदम
चा नु र सोको जानकारीसिहतको िनदशन
सबै िज ला शासन कायालयह मा पठाउनु
भनी िवप ी नेपाल सरकार गहृ म ालयका
नाउँमा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
ग रिदएको छ ।

िदनू । ततु रट िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८४२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
आदेश िमित : २०७३।०८।१३
०६८-WO-१२८६
मु ाः उ ेषण

िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.२७ इ चोक ब ने
लाल िसंह महजन (डङ् गोल) को छोरी
िवना (िवना) िसंह डंगोल
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
९. ततु आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
मि प रषदक
् ो कायालय, काठमाड समेत
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§

याद भ नाले कुनै कामको लािग स बि धत
िनकायमा वेश गन पाउने कानूनले
तोके को समय हो । काननू ले य तो समयको
िनधारण यि ले स बि धत िनकायमा
आउन गनुपन तयारीमा ला ने समय,
आउँदा ला ने समय, यि को दैिनक
जीवनमा अपझट आइपन सम या र सो
कुरामा ला ने समयाविधको समेत अनुमान
तथा िवचार गरी िनधारण ग रिदएको
ह छ । कुनै पिन यि स बि धत कामको
लािग स बि धत िनकायमा वेश गन सहजै
समय यव थापन गरी आउन सकोस् र
अ यिधक िवल ब गरी काय नै भािवत
हने गरी पिन नआओस् भ ने उ े यले
यादको यव था ग रएको हने ।
§ याद सावजिनक र यि गत िहतअनक
ु ूल
हने गरी कानूनले नै िनि चत पमा
समयाविध िकटान गरी िनधारण ग रिदएको
ह छ र यसको या या पिन सोही आधारमा
ग रनु पन ।
( करण नं.७)
§ कानूनले िनणय भएको िमितदेिख गणना
हने गरी यादको यव था गरेपिन सो
िनणय भएको थाहा नपाउने प रि थित
भएमा उ यादको कानूनी यव था नै
िन योिजत ब न पु दछ । य तो अव थामा
या त िनणय भएको जानकारी स बि धत
प लाई स बि धत िनकायले सोही िदन
स नुपदछ या त स बि धत प ले सो
िनणय स ब धमा थाहा जानकारी पाएको
िमितबाट मा लागू हने गरी यादको
गणना गनपदछ
। अ यथा िनणय भएको
ु
जानकारी सोही िदन पाउन नस ने यि

यादको कारण मा अ यायमा पन जाने ।
( करण नं.८)
§ कानूनबमोिजम भएको िनणय वा आदेश
भएको िमितले भ ने यव थालाई सोको
जानकारी पाएको िमितले भनी बु नु र
या या गनु नै यायोिचत हने ।
( करण नं.९)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
गोिव द साद शमा, िव े र साद गौतम, र ा
ब याल, गोपालद पा डेय र स तोषकुमार
पा डे
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा संिजव
रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा १८
आदेश
या. चोले
शमशेर ज.ब.रा.:
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
३२ र धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारअ तगतको भई दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार
रहेको छ:म िनवेिदकाको िपता लाल िसंह महजन
(डंगोल) हनहु छ । हामीह ७ जना छोराछोरीह
छ । म िनवेिदका र बिहनी रना हजरु बाआमाको
काखमा हिकय । हामीह ४ जना इ चोकको घरमा
ब द य । िपता लाल किहलेकाही ँ चाडपवमा
आउनहु यो । काठमाड को इ चोक र वय भूमा
हामीह को घरज गा िथयो । हजरु बाआमाको मृ यु
भएपिछ आमाबबु ा र अ भाइबिहनीह म बसी
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
आएको घरमा सँगै ब ने गरी सनभयो
ु । सु मा िपताले
के ही हेरिवचार गरेपिन पिछ हामीह लाई िश ालगायत
पालन पोषण गन कुरामा यान िदन छाड् नभु यो । मैले
िपतालाई हामी पिन हजरु कै स तान ह िकन अ याय
गनहु छ भनी भ दा ितमीह लाई के ही पिन िद न जाउ
सके को गर भनी जवाफ िदएपिछ २०६० सालमा मैले
काठमाड िज ला अदालतमा मानाचामल र अंश मु ा
दता गरे ँ ।
हामीले अंश मु ा दता गराएको िवप ी िपताले
थाहा पाएपिछ िमित २०६०/०५/०४ मा िज ला
शासन कायालय, काठमाड मा म िनवेिदका िबना
डंगोल छोरी नभई भा जी नाताक हन् तसथ िमित
२०४७/१०/२४ मा मलाई बाबु देखाई नाग रकता
माण प नं. ४२९०/६३७६ को नाग रकता िलएक
हँदा यसरी झु ा िववरण िदई िलएको नाग रकता
बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन िदनभु एको रहेछ । सो
मु ामा िज ला शासन कायालय, काठमाड का मख
ु
िज ला अिधकारीबाट मेरो उ नेपाली नाग रकताको
माण प एकतफ पमा िमित २०६५/०१/२९
मा र गन िनणय भएको रहेछ । सो िनणयउपर मैले
िमित २०६५/०३/०४ मा नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा १८ बमोिजम मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी
गहृ म ालयमा िदएको िनवेदनमा िनणय भएको ३५
िदनिभ िनवेदन नपरेको भ ने आधारमा उ िनवेदन
मु तबीमा रा ने िनणय गरी सोको जानकारी मलाई
िमित २०६८/०१/०६ मा गराइएकोले अ य वैकि पक
र भावकारी उपचारको बाटोको अभावमा नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम ततु रट िनवेदन िलई उपि थत भएक
छु ।
अतः उि लिखत िजिकरको आधारमा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(२) अनस
ु ार नाग रकताको हकको संर णका
लािग िवप ी काठमाड िज ला शासन कायालयका

मख
ु िज ला अिधकारीले िमित २०६५/०१/२९ मा
मेरो नाग रकता र गन गरी गरेको िनणय र सोउपर
परेको मेरो िनवेदनलाई मु तबीमा रा ने गरी नेपाल
सरकार (गहृ म ी तरीय) को िमित २०६५/०४/०३
मा भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मेरो
नेपाली नाग रकताको माण प ा त गन संवैधािनक
हकको संर ण ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट
िनवेदन ।
यसमा
िनवेदकको
मागबमोिजमको
आदेश िकन जारी हन नपन हो? यो आदेश ा त
भएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ
स बि धत िमिसलसाथ राखी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ी
नं.१, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाइिदनू । िवप ी
नं.५ लाई यो आदेश ा त भएको िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई आफै ँ
वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हनु भनी रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी स बि धत
िज ला अदालतमाफत सूचना पठाई िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु
भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट भएको कारण
देखाउ आदेश ।
रट िनवेदक िबना (िवना) िसंह डंगोलले
िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट िमित
२०४७/१०/२४ मा िलएको नाग रकता माण
प नं. ४२९०/६६७६ को नेपाली नाग रकताको
माण प नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
१२(ख) अनस
ु ार मख
ु िज ला अिधकारीबाट िमित
२०६५/०१/२९ मा र गरेको िनणयउपर यस
म ालयमा ३५ िदन नघाई दोहो याई हे रपाउँ भ ने
िनवेदन परेकोमा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा १८ बमोिजम आदेश भएको िमितले ३५ िदनिभ
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िनवेदन नपरेकोले फायल मु तबीमा रा ने भनी नेपाल
सरकार (गहृ म ी तर) बाट िमित २०६५/०४/०३
मा भएको िनणय कानूनबमोिजम नै भएकोले ततु
िनणय खारेज हनपु न होइन । अतः रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार,
गहृ म ालयको हकमा ऐ.का िन.सिचव भोला साद
िशवाकोटीको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक िबना (िवना) िसंह डंगोलले
िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट िमित
२०४७/१०/२४ मा िलएको नाग रकता माण
प नं.४२९०/६६७६ को नेपाली नाग रकताको
माण प नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
१२(ख) अनस
ु ार मख
ु िज ला अिधकारीबाट िमित
२०६५/०१/२९ मा र गरेको िनणयउपर यस
म ालयमा ३५ िदन नघाई दोहो याई हे रपाउँ भ ने
िनवेदन परेकोमा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा १८ बमोिजम आदेश भएको िमितले ३५ िदनिभ
िनवेदन नपरेकोले फायल मु तबीमा रा ने भनी नेपाल
सरकार (गहृ म ी तर) बाट िमित २०६५/०४/०३
मा भएको िनणय कानूनबमोिजम नै भएकोले ततु
िनणय खारेज हनपु न होइन । अतः रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार, गहृ म ी
िवजयकुमार ग छदारको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको के , क तो
काम कारवाही वा िनणयबाट िनवेदकको के , क तो
संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन् भएको
हो? यसको प ट पमा उ लेखस म गन नसके को
अव थामा यस कायालयलाई िवप ी बनाई रट
िनवेदन ला न स दैन । चिलत कानूनबमोिजम काय
गन अि तयार ा त अ य िनकाय एवं पदािधकारीबाट
भए गरेका कामकारवाही एवं िनणयउपर समेत यस
कायालयलाई िवप ी बनाई रट िनवेदन दायर गन
िम ने पिन हँदैन । अतः रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ

भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयका तफबाट ऐ.को सिचव
जयमक
ु ु द खनालको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको नाग रकता माण प को
स ब धमा उजरु ी परी छानिबन गदा झु ा िववरण
देिखएकोले िमित २०६५/०१/२९ मा िनजको
नाग रकता र ग रएको सोबाहेक िनवेदकको हकिहतमा
ितकूल असर पन कुनै काम यस कायालयबाट
नभएकोले ततु रट िनवेदन यस कायालयको हकमा
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन
कायालय, काठमाड को तफबाट ऐ.का मख
ु िज ला
अिधकारी चडु ामिण शमाको िलिखत जवाफ ।
िवप ीले आ नो िनवेदनमा उ लेख
गरेअनस
ु ार िनजले झु ा िववरण देखाई िलएको
नाग रकता कानूनबमोिजम बदर भएबाट िनजले
अक नाग रकता नपाउने भ ने कुरामा रोक लगाएको
छै न । िनवेदकले झु ा िववरण देखाई िलएको नाग रकता
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोिजम
बदर भएको मा भएको हो । िनज नेपाली नाग रक
होइन भ ने सो िनणयको म सद होइन । नाग रकता
मु ाबाट बिु झएको माणबाट िनज का छा डंगोल तथा
कमला डंगोलको छोरी भएको देिखएको छ । िनज
िनवेदकले कुनै पिन बेला सही िववरण देखाई आ नो
नाग रकताको माण प िलने हक सरु ि त नै रहे भएको
अव थामा सोतफ कुनै पहल नै नगरी झु ा िववरण
देखाई िलएको नाग रकता बदर गन गरी कानूनबमोिजम
भएको काम कारवाहीलाई चनु ौती िदई िनवेदकको झु ा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िवप ी लाल िसंह महजनको िलिखत जवाफ ।
िज ला शासन कायालयको िनणयउपर गहृ
म ालयमा िनवेदकले िदएको भनेको पनु रावेदन र सोमा
भएको िनणयसिहतको फाइल महा यायािधव ाको
कायालयमाफत गहृ म ालयबाट िझकाई वा जवाफ
ा त भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ नेसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी रट िनवेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी
गोिव द साद शमा, ी िव वे वर साद गौतम, ी र ा
ब याल, ी गोपालद पा डेय र ी स तोषकुमार
पा डेले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२) बमोिजम मेरो नाग रकताको हकको
संर णको लािग िवप ी काठमाड िज ला शासन
कायालयका मख
ु िज ला अिधकारीले िमित
२०६५/०१/२९ मा मेरो नाग रकता र गन गरी
गरेको िनणय र सो िनणयउपर परेको मेरो िनवेदनलाई
मु तबीमा रा ने गरी नेपाल सरकार (गहृ म ी तर)
को िमित २०६५/०४/०३ को िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनवेदकको नेपाली नाग रकताको
माण प ा त गन संवैधािनक हकको संर ण गन
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी संजीव रे मीले रट िनवेदक
िबना (िवना) िसंह डंगोलले िज ला शासन
कायालय, काठमाड बाट िमित २०४७/१०/२४ मा
िलएको नाग रकता माण प नं.४२९०/६६७६ को
नेपाली नाग रकताको माण प नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) अनस
ु ार मख
ु िज ला
अिधकारीबाट िमित २०६५/०१/२९ मा र गरेको
िनणयउपर यस म ालयमा ३५ िदन नघाई दोहो याई
हेरी पाउँ भ नेिनवेदन परेकोमा नेपाल नाग रकता ऐन,
२०६३ को दफा १८ बमोिजम आदेश भएको िमितले
३५ िदनिभ िनवेदन नपरेकोले फाइल मु तबीमा
रा ने भनी नेपाल सरकार (गहृ म ी तर) बाट िमित
२०६५/०४/०३ मा भएको िनणय कानूनबमोिजम नै
भएकोले ततु िनणय खारेज हनपु न होइन । अतः

रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
उपयु प िवप का कानून यवसायीह को
बहस िजिकरसमेत रहेको ततु रट िनवेदनसिहतका
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने वा होइन?
सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा, म
िनवेिदकाको िपता लाल िसंह महजन (डंगोल)
काम लगायत सातजना छोराछोरी हो । िनज िपताले
हामीह लाई िश ालगायत पालनपोषण गन कुरामा
यान िदन छोडी ितमीह लाई के ही पिन िद नँ जाओ
सके को गर भनी जवाफ िदएपिछ २०६० सालमा मैले
काठमाड िज ला अदालतमा मानाचामल र अंश मु ा
दता गरे ँ । सो थाहा पाएपिछ िमित २०६०/०५/०४ मा
िज ला शासन कायालय, काठमाड मा म िनवेिदका
िबना डंगोल छोरी नभई भा जी नाताक भएकोले
िमित २०४७/१०/२४ मा मलाई बाबु देखाई िलएको
नाग रकता बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन िदनभु एको
आधारमा मेरो नेपाली नाग रकताको माण प िमित
२०६५/०१/२९ मा र गन गरी िज ला शासन
कायालयबाट भएको िथयो । सो िनणयउपर मैले
िमित २०६५/०३/०४ मा नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा १८ बमोिजम मु ा दोहो याई हेरी पाउँ भनी
गहृ म ालयमा िनवेदन िदएकोमा उ म ालयबाट
िनणय भएको ३५ िदनिभ िनवेदन नपरेको भ ने
आधारमा सो िनवेदन मु तबीमा रा ने गरी िनणय
भयो । उ िवप ी काठमाड िज ला शासन
कायालयका मख
ु िज ला अिधकारीले िमित
२०६५/०१/२९ मा मेरो नाग रकता र गन गरी गरेको
िनणय र सोउपर परेको मेरो िनवेदनलाई मु तबीमा
रा ने गरी नेपाल सरकार (गहृ म ी तरीय) को
िमित २०६५/०४/०३ मा भएको िनणय नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
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अनस
ु ार उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मेरो नेपाली
नाग रकताको माण प ा त गन संवैधािनक हकको
संर ण ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन
देिख छ ।
३. यसैगरी रट िनवेदक िबना (िवना) िसंह
डंगोलको िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट
भएको िनणयउपर यस म ालयमा नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोिजम आदेश भएको िमितले
३५ िदनिभ िनवेदन नपरेकोले फाइल मु तबीमा
रा ने गरी िनणय भएको हो । ततु िनणय खारेज
हनपु न होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको नेपाल सरकार, गहृ म ालयको र सोही
यहोराको गहृ म ी िवजयकुमार ग छदारको िलिखत
जवाफ रहेको पाइयो । िवप ी रट िनवेदकले नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको
के , क तो काम कारवाही वा िनणयबाट िनवेदकको
के , क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको
हनन् भएको हो? यसको प ट पमा उ लेखस म
गन नसके को अव थामा यस कायालयलाई िवप ी
बनाई रट िनवेदन ला न स दैन । यस कायालयलाई
िवप ी बनाएको हदस म रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ पाइयो ।
िनवेदकको नाग रकता माण प को स ब धमा उजरु ी
परी छानिबन गदा झु ा िववरण देिखएकोले िमित
२०६५/०१/२९ मा िनजको नाग रकता र ग रएको
हो । सोबाहेक िनवेदकको हकिहतमा ितकूल असर
पन कुनै काम यस कायालयबाट नभएकोले ततु
रट िनवेदन यस कायालयको हकमा खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन कायालय,
काठमाड को िलिखत जवाफ देिख छ । िनवेदकले
झु ा िववरण देखाई िलएको नाग रकता कानूनबमोिजम
बदर भएबाट िनजले अक नाग रकता नपाउने भ ने
कुरामा रोक लगाएको छै न । िनज िनवेदकले कुनै

पिन बेला सही िववरण देखाई आ नो नाग रकताको
माण प िलने हक सरु ि त नै रहे भएको अव थामा
सोतफ कुनै पहल नै नगरी झु ा िववरण देखाई िलएको
नाग रकता बदर गन गरी कानूनबमोिजम भएको काम
कारवाहीलाई चनु ौती िदइएको िनवेदकको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी लाल
िसंह महजनको िलिखत जवाफ देिखयो ।
४. अब, िनवेदक िवना (िवना) िसंह डंगोलले
काठमाड िज ला अदालतमा बाबु
िसंह महजन
(डंगोल) उपर अंश र मानाचामल मु ा दता गरेको थाहा
पाएपिछ िवप ी िसंह महजन (डंगोल) ले िबना
डंगोल छोरी नभई भा जी हन् । िमित २०४७/१०/२४
मा मलाई बाबु देखाई ना. .नं.४२९०/६३७६ को
नाग रकता िलएको हँदा झु ा िववरण पेस गरी िलएको
नाग रकता बदर ग रपाउँ भनी िज ला शासन
कायालय, काठमाड मा िनवेदन िदई कारवाही हँदा
मख
ु िज ला अिधकारीबाट िमित २०६५/०१/२९
मा उ नाग रकताको माण प र गन िनणय
भएको देिख छ । सो िनयणउपर रट िनवेदकले िमित
२०६५/०३/०४ मा नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा १८ अनस
ु ार मु ा दोहो याई हेरी पाउँ भनी
नेपाल सरकार, गहृ म ालयमा िदएको िनवेदनमा
कुनै कारवाही नगरी पतीस िदनिभ िनवेदन नपरेको
कारण देखाई उ िनवेदन मु तबीमा रा ने िनणय
गरी िनवेदकलाई िमित २०६८/०१/०६ मा जानकारी
गराएको पाइयो ।
५. यसमा िनणयतफ िवप ी काठमाड िज ला
शासन कायालयका मख
ु िज ला अिधकारीले िमित
२०६५/०१/२९ मा मेरो नाग रकता र गन गरी गरेको
िनणय र सोउपर परेको मेरो िनवेदनलाई मु तबीमा
रा ने गरी नेपाल सरकार (गहृ म ी तरीय) को
िमित २०६५/०४/०३ मा भएको िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी मेरो नेपाली नाग रकताको माण
प ा त गन संवैधािनक हकको संर ण ग रपाउँ भ ने
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
रट िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग स बि धत कानूनी
यव था हेदा, नेपाली नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा १२ मा “कुनै नेपाली नाग रकले झु ा िववरण िदई
नेपाली नाग रकताको माण प िलएको मािणत हन
आएमा तोिकएको अिधकारीले य तो नाग रकताको
माण प र गनछ” यसै गरी सोही ऐनको दफा १८ मा
“कुनै अिधकारीले यो ऐनबमोिजम िदएको आदेशबाट
मका पन यि ले य तो आदेशउपर दोहो याई
हे रयोस् भनी य तो आदेश भएको िमितले पतीस
िदनिभ नेपाल सरकारसम िनवेदन गन स नेछ”
तथा सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा
उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ा त भएपिछ आदेश
िदने अिधकारीसँग ितवेदन िलई सो ितवेदनसमेतको
िवचार गरी नेपाल सरकारले आ नो िनणय वा आदेश
िदन स नेछ र सो िनणय वा आदेश अि तम हनेछ”
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
६. उ कानूनी यव थाको स दभमा हेदा,
कुनै पिन नेपाली नाग रकले झु ा िववरण िदई नेपाली
नाग रकताको माण प िलएको मािणत हन आएमा
तोिकएको अिधकारीले य तो नाग रकताको माण
प र गन गरी भएको यव थाअनु प यी िनवेदक
िबना (िवना) िसंहले झु ा िववरण पेस गरी नाग रकता
बनाएको देखी िज ला शासन कायालय, काठमाड का
मख
ु िज ला अिधकारीले िनजको नाग रकता बदर
हने गरी िमित २०६५/०१/२९ मा िनणय गरेकोमा
सो िनणयउपर नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा १८
बमोिजम यी िनवेदकले उ िनणय दोहो याई हे रपाउँ
भनी गहृ म ालयमा ३५ िदनिभ िनवेदन गन स ने
नै देिखन आयो । सोअनस
ु ार िनजले िदएको िनवेदन
सोही ऐनको दफा १८ मा उ लेख भएको ३५ (पतीस)
िदनको यादिभ िनवेदन नपरेकोले मु तबीमा रा ने
गरी गहृ म ालयबाट िनणय भएको देिख छ । य तो
अव थामा गहृ म ालयले हद याद नाघेको भनी
िनवेदन मु तबीमा राखेको िमलेको छ, छै न? भ ने

स ब धमा नै िवचार गनपन
ु हन आयो ।
७. सो स ब धमा हेदा, याद भ नाले कुनै
कामको लािग स बि धत िनकायमा वेश गन पाउने
कानूनले तोके को समय हो । कानूनले य तो समयको
िनधारण यि ले स बि धत िनकायमा आउन गनपन
ु
तयारीमा ला ने समय, आउँदा ला ने समय, यि को
दैिनक जीवनमा अपझट आइपन सम या र सो कुरामा
ला ने समयाविधको समेत अनमु ान तथा िवचार गरी
िनधारण ग रिदएको ह छ । कुनैपिन यि स बि धत
कामको लािग स बि धत िनकायमा वेश गन सहजै
समय यव थापन गरी आउन सकोस् र अ यिधक
िवल ब गरी काय नै भािवत हने गरी पिन नआओस्
भ ने उ े यले यादको यव था ग रएको ह छ ।
यसैले कानूनले तोके को यादिभ स बि धत यि
स बि धत िनकायमा आइस नपु न बा यता रह छ ।
याद सावजिनक र यि गत िहतअनक
ु ू ल हने गरी
कानूनले नै िनि चत पमा समयाविध िकटान गरी
िनधारण ग रिदएको ह छ र यसको या या पिन सोही
आधारमा ग रनु पदछ ।
८. कानूनले िनणय भएको िमितदेिख गणना
हने गरी यादको यव था गरेपिन सो िनणय भएको
थाहा नपाउने प रि थित भएमा उ यादको कानूनी
यव था नै िन योिजत ब न पु दछ । य तो अव थामा
या त िनणय भएको जानकारी स बि धत प लाई
स बि धत िनकायले सोही िदन स नपु दछ या त
स बि धत प ले सो िनणय स ब धमा थाहा जानकारी
पाएको िमितबाट मा लागू हने गरी यादको गणना
गनपदछ
। अ यथा िनणय भएको जानकारी सोही िदन
ु
पाउन नस ने यि यादको कारण मा अ यायमा
पन जाने ह छ ।
९. ततु मु ामा िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट िमित २०६५/०१/२९ मा िनणय
भएको भएपिन यी िनवेदक िबना (िवना) िसंहले सो
िनणयको ितिलिप पाउँ भनी िमित २०६५/०२/०२
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मा िज ला शासन कायालय, काठमाड मा िनवेदन
िदएको देिखएको छ । सो देिखएबाट यी िनवेदकले
सोही िदन वा सो पिछ िज ला शासन कायालय,
काठमाड बाट िनणयको ितिलिप पाई िनणयबारे
जानकारी पाएको हन आउँछ । िनणयको जानकारी
नभएस म स बि धत प ले भएको िनणयलाई
वीकान वा चनु ौती िदने स ब धमा कुनै यिकन गन
नस ने हँदा हा ो ज तो िनणयको जानकारी िनणय
हँदा नै पाउन नस ने, िनणय तयार गन नै समय ला ने
र स बि धत िनकायले िनणयको जानकारी सोही िदन
स बि धत प लाई िदन पहल नगन प रि थितमा
िनणय भएको िमितबाट याद सु गनु यवहा रक
हँदनै । यसैले कानूनबमोिजम भएको िनणय वा आदेश
भएको िमितले भ ने यव थालाई सोको जानकारी
पाएको िमितले भनी बु नु र या या गनु नै यायोिचत
ह छ । यसैले यसमा यी िनवेिदका िबना (िवना)
िसंहले िनणयको ितिलिप पाउँ भनी िनवेदन िदएको
िमित २०६५/०२/०२ बाट नै िनजको दोहो याई पाउँ
भनी गहृ म ालयमा िनवेदन िदने याद सु हने ह छ ।
िनज िनवेदकले िमित २०६५/०३/०४ मा उ िज ला
शासन कायालयको िनणय दोहो याई हेरी पाउँ भनी
िनवेदन िदएकोले सो िनवेदन नेपाल नाग रकता ऐन,
२०६३ को दफा १८ ले िनधारण गरेको ३५(पतीस)
िदनको यादिभ रहेको देिखएको छ । िनज िनवेदकले
याद नघाई याएको अथ गरी उ िनवेदनलाई
मु तबीमा राखेको िमलेको देिखन आएन ।
१०. अतः िनवेदकले िदएको िनवेदन
याद नाघेकोले मु तबीमा रा ने गरी िवप ी गहृ
म ालयबाट िमित २०६५/०४/०३ मा भएको
िनणय िमलेको नदेिखँदा उ ेषणको आदेशबाट बदर
हने ठहछ । सो ठहरेबाट यी िनवेदक िबना (िवना)
िसंहले िमित २०६५/०३/०४ मा दता गराएको िनवेदन
मु तबीबाट जगाई कानूनबमोिजम जो, जे बु नपु न हो
बझ
ु ी िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट िमित

२०६५/०१/२९ मा भएको िनणय िमलेको छ, छै न?
िनणय गनु भनी िवप ी नेपाल सरकार, गहृ म ालय र
गहृ म ीका नाममा स म परमादेशको आदेशसमेत जारी
हने ठहछ । आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीलाई समेत िदई ततु रट
िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १३ गते रोज २ शभु म् ।

&
नणय नं . ९८४३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
आदेश िमित : २०७४।०१।१२
०७१-WO-०९५२
मु ा : परमादेश
िनवेदक : अछाम िज ला, म ठाव डाली गा.िव.स.वडा
नं.६ घर भई हाल सर वती िनके तन मा.िव.,
टेकुमा ा.िव.तह थायी िश क पदमा कायरत
त तबहादरु रावतसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, िश ा म ालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
§ कानूनले िदएको सुिवधा उपभोग गन
नपाएको ख डमा य ता यि ले कानूनी
उपचारको खोजी गनु वाभािवक नै हने ।
§ िश क सेवा आयोगबाट थायी िश कको
िव ापन गरी सो िव ापनअनुसार आवेदन
िदई परी ामा सि मिलत भई परी ा उ ीण
गरी थायी िश क पदमा िनयुि समेत
पाइसके का िनवेदकह लाई िवप ी
िज ला िश ा कायालयले कायालयमा
हािजरसमेत गराई सके कोमा िनवेदकह
िनयिु भएको पदमा अ य अ थायी यि
कायरत रहेको भ ने आधारमा िश क
कमचारीले िनयुि भई कायालयमा हािजर
भएप चात् िनजह ले िनयमानस
ु ार पाउने
तलब भ ाको सुिवधाबाट वि चत गनु
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
१००, १०१(१), १०४(१) र (२) समेतको
ितकूल हने ।
( करण नं. ४)
§ िनयुि
पाएका थायी िश कलाई
स बि धत िव ालयमा हािजर गराउन
नस नु र थायी िश कको दरब दीमा
थायी िश क िनयिु भइसके पिछ पिन
अ थायी िश कलाई अवकाश िदन नस नु
र य ता अ थायी िश कलाई तलब
भ ा खुवाउनु िवप ीह को कमजोरी
हो । रा यका िनकायले गरेको कमजोरीको
कारण नाग रकले कानूनबमोिजम ा त
गन हक सुिवधाबाट वि चत हनुपन
अव थालाई वाभािवक मा न निम ने ।
( करण नं. ४)

िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १००,
१०१(१), १०४(१)
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १८

आदेश
या. के दार साद चािलसे : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र
धारा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको े ािधकार
अ तगतको भई दायर हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार रहेको
छ:
हामी िनवेदकह ले िश क सेवा आयोगबाट
िश क सेवाको थायी पदपूितको लािग िलइएको
परी ा पास गरी ा.िव., िन.मा.िव. र मा.िव. तहको
थायी िश कको िनयिु पाई िवप ी िज ला िश ा
कायालयमा उपि थत भएका र स बि धत िव ालयमा
हािजर हन जानु भनी लेखी पठाएकोमा स बि धत
िव ालयले त काल हािजर गराउन किठनाई भएको
यहोरा िवप ी िज ला िश ा कायालयलाई लेखी
पठाएपिछ हामीह लाई िवप ी िज ला िश ा
कायालयले आफै ँ ले तलब भ ा िदने गरी िज ला िश ा
कायालयमा हािजर गराई हािजर भएको अविधको तलब
भ ा आज भोिल िद छु भनी अलमल गरी हालस म
पिन हामीह ले पाउनु पन मािसक तलब र चाडपव
खच िवप ीह ले निदएकाले हा ो रोजगारीस ब धी
संवैधािनक हकमा आघात पगु ेकाले ततु रट िनवेदन
गरेका छ । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १००
मा िश कले आ नो पदमा बहाल गरेको िमितदेिख
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा कलमबहादरु नेपाल सरकारले तोक िदएबमोिजम तलब र भ ा पाउने
खी
छ भ ने कानूनी यव था छ भने िनयम १०१(१) मा
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िश कले येक मिहना भु ान गरेपिछ तलब र भ ा
पाउने भए सोसमेत पाउने छ भ ने यव था गरेको छ ।
यसै गरी सोही िनयमावलीको िनयम १०४(१) र (२)
मा िश कले आ नो धम, सं कृित, पर पराअनस
ु ार
मनाउने चाडपवको लािग आफूले खाई पाई आएको एक
मिहनाको तलब बराबरको रकम येक वष चाडपव
खचको पमा पाउने छ भ ने कानूनी यव था छ । यो
कानूनी यव थाबमोिजम हामी रट िनवेदकह िज ला
िश ा कायालयमा हािजर भई काम गरेको िदनदेिख
कानूनबमोिजम पद बहाली गरेको हँदा हामीह ले काम
गरेको अविधको तलब, भ ा र चाडपव खचसमेत माग
गदा िवप ी िज ला िश ा कायालयले िवप ी िश ा
िवभाग र िश ा म ालयसमेतमा प ाचार गरेपिन
भु ानी निदएको हँदा उ काय नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १८, िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १००, १०१ र १०४ को िवपरीत
भएकोले हामी रट िनवेदकह ले काम गरेको अविधको
पाउनु पन िनवेदन प को करण नं. ३ मा उि लिखत
तलब भ ा िदन,ु िदन लगाउनु भनी अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम िवप ीह का
नाममा परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश वा
पज
ु जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो?
यो आधार र कारण खल
ु ाई यो आदेश ा त भएको
िमितले बाटका यादबाहेक १५(प ) िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिपसमेत साथै राखी याद सूचना पठाई िलिखत
जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनु साथै िववादमा समावेश भएको िवषयव तु
िनवेदकह को तलबसँग स बि धत भएकोले सव च
अदालत िनयमावली,२०४९ को िनयम ६३(३)(च५)
बमोिजम ततु रट िनवेदनलाई अ ािधकार िदनु

भ ने यस अदालतको िमित २०७२।३।२ को आदेश ।
िवप ीह िश क सेवा आयोगको परी ा
उ ीण गरी िनयिु वा बढुवाको लािग िसफा रस
भई िज ला िश ा कायालय, काठमाड को िमित
२०७१।४।२१ िनणयानस
ु ार िविभ न िव ालयह मा
िनयिु गरी पद बहाल गन पठाएको देिख छ ।
िनवेदकह लाई िज ला िश ा कायालयले िनयिु गरी
पद बहाल गन पठाउने र हािजर गराई पठन पाठनमा
लगाउने काम स बि धत िव ालय यव थापन
सिमितको हो । िविभ न बहाना बनाई मौिखक पमै
िव ालयह ले खिटएका िश कलाई बहाल नगराई
िज ला िश ा कायालयमै िफता पठाएको हँदा यो यता
परी ा उ ीण गरी िनयु भएका िश कलाई यितकै
रा न त कालीन अव थामा असा दिभक र िनयु
िश कह को मानमदन हने महसस
ु गरी पदबहाल
गराउने ममा िज ला िश ा कायालयमा उपि थतस म
गराइएको हो । िश कह को पदबहाली िव ालयमा
मा हने यव था छ । िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम १००(१) मा िश कले आ नो पद बहाल
गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले तोक िदएबमोिजम
तलब र भ ा पाउने छ भ ने
यव था गरेको हँदा
िवप ीह ले िव ालयमा पद बहाल भएदेिखको तलब
भ ा पाएका छन् । िवप ीह ले पद बहाली नै नभएको
अव थामा तलब भ ा माग गनु असा दिभक देिख छ ।
चाडपव खचका स ब धमा िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम १०४ को उपिनयम (१) र (२) मा यव था
भएबमोिजम हनेछ । िज ला िश ा कायालयले पद
बहाल गराउन हरस भव यास गरी सबै िश कह लाई
स बि धत िव ालय यव थापन सिमितको माफत
पद बहाली गराई सिकएको छ । स बि धत िव ालय
यव थापन सिमितले पद बहाल नगराएको समयमा
िश ा कायालयमा उपि थतस म गराइएकोले यसरी
उपि थतस म भएको समयमा अ यापनको काम
पिन नगरेकाले पद बहाली नभएको अव थाको तलब
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
सिु वधा माग गनु बद्िनयत पूण देिख छ । तसथ रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल
सरकार, िश ा म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ीह िश क सेवा आयोगको परी ा
उ ीण गरी िनयिु को लािग िसफा रस भई आएका
यि ह भएको हँदा िज ला िश ा कायालयले
िवप ीह लाई िविभ न िव ालयह मा िनयिु गरी
पद बहाल गन पठाइएकोमा िविभ न बहाना बनाई
मौिखक पमै िव ालयह ले पद बहाल नगराएको हँदा
िनयु भएका िश कह लाई बाटामै रा न त कालीन
अव थामा असा दिभक र मानमदन हने महसस
ु गरी
पद बहाल गराउने ममा िज ला िश ा कायालयमा
उपि थत गराई मशः िव ालयस म पद बहाल
गराउँदै गई स पूण िश कह लाई िव ालयमा पद
बहाल गराई सिकएको छ । िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम १००(१) मा िश कले आ नो पद बहाल
गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले तोक िदए बमोिजम
तलब र भ ा पाउने छ भ ने
यव था गरेको
हँदा िवप ीह ले िव ालयमा पद बहाल भएदेिखको
तलब भ ा पाएका छन् । िवप ीह ले पद बहाली नै
नभएको अव थामा तलब भ ा माग गनु असा दिभक
देिख छ । चाडपव खचका स ब धमा िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १०४ को उपिनयम (१) र (२) मा
यव था भएबमोिजम हनेछ । पद बहाली नभएको
अव थाको तलब सिु वधा िज ला िश ा कायालयलाई
नै िवप ी बनाई माग गनु बदिनयतप
्
ूण कदम
देिख छ । िवप ीको माग िश ा ऐन, िनयमिवपरीत
रहेको हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
िज ला िश ा कायालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ीह िश क सेवा आयोगको परी ा
उ ीण गरी िनयिु वा बढुवाको लािग िसफा रस
भई िज ला िश ा कायालय, काठमाड ले िविभ न
िव ालयह मा िनयिु गरी पद बहाल गन पठाएकोमा
िविभ न बहाना बनाई मौिखक पमै िव ालयह ले

खिटएका िश कलाई बहाल नगराई िज ला िश ा
कायालयमै िफता पठाएको हँदा के ही समय िज ला िश ा
कायालयमा उपि थत गराई स बि धत िव ालयमा
हािजर हन गएका हन् । िनवेदकह ले िनवेदनमा उ लेख
गरेको अविधको तलब भ ा र चाडपव खच स बि धत
िव ालयका अ थायी िश कले भु ानी पाइसके को
कारण िनजह ले िज ला िश ा कायालयमा हािजर
भएको भिनएको अविधको तलब पाउन स ने अव था
छै न । िश ा िवभागबाट िज ला िश ा कायालयमा
कुल वीकृत दरब दीको वािषक एकमु ठ तलब, भ ा
तथा चाडपव खचको अि तयारी जाने गदछ । िनज
िश कह को मागबमोिजमको तलब भ ा र चाडपव
खच भु ानी िदने हो भने एकै दरब दीमा के ही समय
२ जना िश कलाई दोहोरो तलब भ ा तथा चाडपव
खच ानी हन गई आिथक अिनयिमतता हन जाने
ह छ । थायी िनयिु पाएका िश क िव ालयमा
हािजर हन पठाउने र हािजर भएप चात् हािजर भएको
िमितदेिख नै तलब भ ा उपल ध गराउनु िज ला
िश ा कायालयको दािय विभ पन भएकोमा िनज
िश कह लाई आ-आ नो िव ालयको आ-आ नो
िव ालयमा हािजर हन जाने वातावरण सज
ृ ना नगरेको
कारण िज ला िश ा कायालयमा उपि थत भएको
अविधको तलब भ ा भु ानी गन िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १७९ र चिलत आिथक ऐन तथा
िनयमले समेत निम ने भएको कारणले ततु रट
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िश ा िवभागको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
छलफलको ममा इजलासबाट िवप ीह को तफबाट
ितिनिध व गन सरकारी विकललाई उपि थितको
लािग पटकपटक जानकारी गराउँदा उपि थत नभएको
र िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
कलमबहादरु ख ीले यी िनवेदकह लाई िज ला िश ा
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कायालय, काठमाड ले थायी िनयिु गरेपिछ स बि धत िव ालयले पद बहाली गराई हािजर नगराएका कारण
िज ला िश ा कायालय, काठमाड मा नै हािजर गराई राखेको तर तलब भ ा र चाडपव खच उपल ध नगराएकाले
िनवेदन मागबमोिजम तलब भ ा उपल ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
उपयु बहस िजिकर रहेको ततु रट िनवेदनमा िमिसल कागज अ ययन गरी हेदा, िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १०० मा िश कले आ नो पदमा बहाल गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले तोक िदएबमोिजम
तलब र भ ा पाउने, िनयम १०१(१) मा िश कले येक मिहना भु ान गरेपिछ तलब र भ ा पाउने भए सोसमेत
पाउने तथा िनयम १०४(१) र (२) मा िश कले आ नो धम, सं कृित, पर पराअनस
ु ार मनाउने चाडपवको लािग
आफूले खाइपाई आएको एक मिहनाको तलब बराबरको रकम येक वष चाडपव खचको पमा पाउने कानूनी
यव था छ । यो कानूनी यव थाबमोिजम हामी रट िनवेदकह िज ला िश ा कायालयमा हािजर भई काम
गरेको िदनदेिख कानूनबमोिजम पद बहाली गरेको हँदा हामीह ले काम गरेको अविधको तलब, भ ा र चाडपव
खचसमेत भु ानी निदएको हँदा उ काय नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १८, िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १००, १०१ र १०४ को िवपरीत भएकोले हामी रट िनवेदकह ले काम गरेको अविधको
पाउनु पन िनवेदनप को करण नं. ३ मा उि लिखत तलब भ ा िदन,ु िदन लगाउनु भनी अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश वा पज
ु
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िनवेदनप , िवप ी िनवेदकह ले आफू िनयु भएको िव ालयमा हािजर
भई पद बहाली गरी पठन पाठन गरेको िदन देिख तलब भ ा र चाडपव खच पाउने तथा स बि धत िव ालयमा
बहाली हन निदई के ही समय िज ला िश ा कायालयमा हािजर गराइएको र सो अविधलाई िनजह आफनो पदमा
पद बहाली भएको नमािनने हँदा मागबमोिजम आदेश जारी हनु पन होइन, रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िलिखत जवाफ रहेको देिखयो ।
उपयु बहस िजिकर र त य रहेको ततु रट िनवेदनमा िमिसल कागज अ ययन गरी हेदा,
िनवेदकह को मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन, सो िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. सो स दभमा हेदा, यी िनवेदकह िश क सेवा आयोगको परी ा उ ीण गरी िनयिु का लािग
िसफा रस भई िज ला िश ा कायालय काठमाड बाट िविभ न िव ालयमा िनयिु पाई पद बहाली गन स बि धत
िव ालयमा जाँदा पद बहाली गन निदएपिछ िज ला िश ा कायालय काठमाड मा िफता भई िज ला िश ा
कायालयले हािजर गराई राखेको कुरामा िववाद देिखँदैन । पद थापन भएको स बि धत िव ालयमा हािजर
भएपिछ मा यी िनवेदकह ले तलब भ ा र चाडपव खच पाउने भ ने िवप ीह को िजिकर िश ा ऐन, २०२८ र
िश ा िनयमावली, २०५९ िवपरीत समेत हने देिख छ । यी िनवेदकह म ये िज ला िश ा कायालय काठमाड मा
हािजर रहेको देहायको अविधमा देहायबमोिजमको तलब भ ा र चाडपव खचसमेत गरी देहायको रकम भु ानी
पाउन बाँक रहेको भ ने िनवेदनप को करण नं. ३ बाट देिख छ ।
िस.नं. नाम, थर
१
त बहादरु रावत

पद
ा.िश.

काम गरेको अविध तलब रकम
२ मिहना ३ िदन ३९,३३३।1231
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सरु ास ब धी हकलाई मौिलक हकको पमा राखी येक नाग रकलाई कानूनमा यव था भएबमोिजम
रोजगारीको हक हनेछ भ ने यव था गरेको छ । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०० मा िश कले आ नो
पदमा बहाल गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले तोक िदएबमोिजम तलब र भ ा पाउने, िनयम १०१(१) मा
िश कले येक मिहना भु ान गरेपिछ तलब र भ ा पाउने भए सोसमेत पाउने तथा िनयम १०४(१) र (२)
मा िश कले आ नो धम, सं कृित, पर पराअनस
ु ार मनाउने चाडपवको लािग आफूले खाइ पाइ आएको एक
मिहनाको तलब बराबरको रकम येक वष चाडपव खचको पमा पाउने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
४. िविधको शासन (Rule of Law) मा कुनै पिन काय संिवधान तथा कानूनले िनदशन गरेअनु प
वा कानूनबमोिजम मा ह छ । कुनै पिन सावजिनक पद धारण गरेको यि वा िनकायले संिवधान, ऐन,
िनयमबमोिजमको कत य र िज मेवारी िनवाह गनपन
ु ह छ । कानूनले िदएको सिु वधा उपभोग गन नपाएको ख डमा
य ता यि ले कानूनी उपचारको खोजी गनु वाभािवक नै ह छ । यी िनवेदकह िविधस मत पमा िश क सेवा
आयोगले स चालन गरेको परी ामा सहभागी भई परी ा उ ीण गरी िनयिु को लािग िज ला िश ा कायालय,
काठमाड मा िसफा रस भई थायी िश क पदमा िनयिु ा त गरेका यि ह देिख छन् । िनयिु पाएका
िनवेदकह पद बहाली गन स बि धत िव ालयमा जाँदा यहाँ पद बहाली हन निदएपिछ िज ला िश ा कायालय,
काठमाड मा िफता भएको र िज ला िश ा कायालय, काठमाड ले त काल िनजह लाई पद बहालीको वातावरण
बनाउन नसके पिछ सोही कायालयमा हािजर गराएको भ ने िनवेदनसाथ पेस गरेको िज ला िश ा कायालय,
काठमाड बाट मािणत हािजरीबाट देिख छ । सो कुरालाई िवप ीह ले आ नो िलिखत जवाफमा पिन वीकार
गरेको समेत देिख छ । यसरी थायी पमा िनयिु भई िनयिमत पमा कायालयमा हािजर भएका िनवेदकह लाई
िनजह ले िनयमानस
ु ार पाउने अविधको तलब, भ ा र चाडपव खचसमेतबाट वि चत गन िम ने देिखँदैन ।
िनवेदकह िनयिु भएको दरब दीमा कायरत अ थायी िश कह लाई भु ानी िदएको कारण दोहोरो भु ानी
िदन निम ने भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ संिवधान एवं कानूनस मत देिखँदैन । िश क सेवा आयोगबाट
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थायी िश कको िव ापन गरी सो िव ापनअनस
ु ार
आवेदन िदई परी ामा सि मिलत भई परी ा उ ीण
गरी थायी िश क पदमा िनयिु समेत पाइसके का
िनवेदकह लाई िवप ी िज ला िश ा कायालयले
कायालयमा हािजरसमेत गराई सके कोमा िनवेदकह
िनयिु भएको पदमा अ य अ थायी यि कायरत
रहेको भ ने आधारमा िश क कमचारीले िनयिु भई
कायालयमा हािजर भएप चात् िनजह ले िनयमानस
ु ार
पाउने तलब भ ाको सिु वधाबाट वि चत गनु िश ा
िनयमावली, २०५९ कोिनयम १००, १०१(१),
१०४(१) र (२) समेतको ितकुल ह छ । िनयिु
पाएका थायी िश कलाई स बि धत िव ालयमा
हािजर गराउन नस नु र थायी िश कको दरब दीमा
थायी िश क िनयिु भइसके पिछ पिन अ थायी
िश कलाई अवकाश िदन नस नु र य ता अ थायी
िश कलाई तलब भ ा खवु ाउनु िवप ीह को
कमजोरी हो । रा यका िनकायले गरेको कमजोरीको
कारण नाग रकले कानूनबमोिजम ा गन हक
सिु वधाबाट वि चत हनपु न अव थालाई वाभािवक
मा न िम दैन । िनवेदकह लाई िविधस मत पमा
िनयिु गरी िनयिमत पमा हािजर गराई काम काज
गराएपिछ िनजह ले काम गरेको अविधको तलब, भ ा
र चाडपव खच निदनु काम गरेबापत उिचत याला
पाउने भ ने मस ब धी िविधशा ीय अवधारणाको
िवपरीत समेत हने देिख छ । संिवधान, िश ा ऐन र
िश ा िनयमावलीअनु प यी िनवेदकह ले काम
गरेको अविधको तलब, भ ा र चाडपव खच पाउने
िनवेदकह को कानूनी अिधकार रहेको र िनवेदकह ले
िनयिु
पाई कायालयमा हािजर भएप चात्
िनवेदकह लाई िनजह ले पाउने तलब भ ा एवं
अ य सिु वधा उपल ध गराउनु पन कानूनी कत य
िवप ीह को रहेको देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखन आयो ।
५. तसथ मािथ िववेिचत त य, माण र

कानूनका आधारमा िनवेदकह लाई िज ला िश ा
कायालय, काठमाड मा हािजर गराएको िमितदेिख
िनजह आ नो दरब दी भएको िव ालयमा पद थापन
भई हािजर नभएस म िज ला िश ा कायालय,
काठमाड मा हािजर भएको अविधको िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम १००, िनयम १०१(१) तथा िनयम
१०४(१) र (२) बमोिजम तलब, भ ा र चाडपव
खच िदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेश जारी गरी िदएको छ । महा यायािधव ाको
कायालयमाफत आदेशको जानकारी िवप ीह लाई
िदई ततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइ िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
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मानिसक पमा अ व थ भएको यि ले
गरेको आपरािधक कायमा आपरािधक
दािय वबाट उ मिु को ितर ाको आधार
ब दछ । यसको कारण उसले गरेको काय
या त उसले आफूले ग ररहेको छु भ ने
जानकारी रा दैन या त आफूले गरेको
काय गलत हो भ ने जानकारी रा दैन ।
यसैकारण वत इ छा (Free will) र
वाय (Autonomy) सोचबाट िनजले
काम गरेको हदँ ैन भ ने मा यता सव
वीकाय िवषय बनेको पाइने ।
§ िववेक योग गन स ने, आफूले गरेको
कायको िज मेवारी बहन गन स ने यि ले
पूवयोजना बनाई वत
इ छाबाट,
वाय िकिसमको वे छापूवक गरेको
आपरािधक कायमा मा दािय ववान्
बनाउन सिकने ।
( करण नं. ५)

नणय नं . ९८४४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
फै सला िमित : २०७३।०८।२९
०६९-CR-०८५२
मु ा: कत य यान, यान मान उ ोग
पनु रावेदक / ितवादी : काठमाड िज ला, सु दरीजल
गा.िव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार
कायालय जग नाथदेवल, काठमाड मा थुनामा
रहेका देवे पडु ासैनी
िव
यथ / वादी : कृ ण साद पडु ासैनीको जाहेरीले
नेपाल सरकार
§ फौजदारी दािय वको वग करणअ तगत
मनसाय सापे दािय व (Mens Rea
relative Liability) एक हो । जसमा
आपरािधक काय (Actus Reus) र
आपरािधक मनसाय (Mens Rea)
दुवैको समायोजनमा हने अपराधह
मनसाय सापे दािय व हन् । तर
िनरपे दािय व (Strict Liability)
यसको अपवाद हो । आपरािधक
मनसायिबना गरेको काय अपराध हदँ ैन
(Act alone does not amount to
guilt, it must be accompanied
by mens rea) भ ने फौजदारी
दािय वको सवमा य िस ा तसमेत रहेको
पाइ छ । मानिसक िवचलन भएको अथवा

पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा ह रहर दाहाल, िव ान् अिधव ाह
िवजय साद िम , धमराज पौडेल र नवराज
ितिमि सना
यथ / वादीको तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
रामकुमार थापा
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०४५, अंक ७, िन.नं.३५३१
§ ने.का.प. २०४४, अंक १, िन.नं.२९७८
§ ने.का.प. २०४२, अंक ५, िन.नं.२३५५
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
मा.िज ला या. ी िव णु साद कोइराला
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पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी टीका बहादरु हमाल
माननीय यायाधीश ी रामच यादव
फै सला
या. ह रकृ ण काक : पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।८।१९ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम
ितवादीको तफबाट पनु रावेदन परेको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छः
काठमाड िज ला, सु दरीजल गा.िव.स. वडा
नं.८ महाँकालि थत पूव कृ ण साद पडु ासैनीको घर,
पि चम नरेश मान धरको घर र उ र दि ण बागमती
खोला यित चार िक लािभ रहेको कृ ण साद
पडु ासैनीको घरदेिख पि चम तफ २०० िमटर टाढा
बागमती खोलाको पानी िमित २०६६/५/२३ गतेका
िदन अं.११.३० बजेको समयमा देवे पडु ासैनीले
िद यनी पडु ासैनी र सा रका पडु ासैनीलाई फालेको
थान रहेको, िद यनी पडु ासैनीको दािहने हात
भाँि चएको अव थामा मािनसह ले उ ार गरेको र
सा रका पडु ासैनीलाइ उ बागमती खोलाले बगाई
हराई बेप ा भएको भ ने घटना थल कृित मचु ु का ।
िमित २०६६/५/२३ गतेका िदन ११.३०
बजेको समयमा ितवादी देवे पडु ासैनीले आ नै
छोरीह वष ७ िक िद यनी पडु ासैनी र वष ४ िक
सा रका पडु ासैनीलाई बागमती खोलामा फा दा
सा रका पडु ासैनी बगाई बेप ा भएक र िद यनी
पडु ासैनीको हात भाँि चएर घाइते भएको अव थामा
मािनसह ले उ ार गरेको हँदा कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको कृ ण साद
पडु ासैनीको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६६/५/२३ गते िबहान सा रका
पडु ासैनी र म मेरो बाबु देवे पडु ासैनीसँग घरमा
बिसरहेका िथयौ । सो िबहान अं. ११:३० बजेको

समयमा बाबल
ु े मलाई र बिहनीलाई खोलामा नहु ाउन
जाउँ भनी बागमती खोलामा लगी बाबल
ु े पिहले बिहनी
सा रका पडु ासैनीलाई उचाली बागमती खोलाको
पानीमा यािलिदए बिहनीलाई खोलाले बगाएर
ल यो, बाबल
ु े मलाई पिन उचाली खोलामा फालेका
िथए । खोला छे उको ढुङ्गामा पछा रएर मेरो दािहने
हात भाँि चएको छ । शरीरमा पिन घाउ चोट भएको
हो । यसपिछ उ खोलामा पौडी खे न आएका
मािनसह ले उठाई उपचारको लािग लगेका हन्
भ नेसमेत यहोराको िद यनी पडु ासैनीको मौकाको
कागज ।
बाबल
ु े ज गा पास नगरी िदएकोमा मलाई रस
उिठरहेको िथयो । मैले छोरीह िद यनी पडु ासैनी र
सा रका पडु ासैनीलाई खोलामा लगी फािलिदएको
हँ । सानी छोरी सा रका पडु ासैनीलाई खोलाले बगाई
लगेको हो । िनजको मृ यु भयो होला । ठूली छोरी
िद यनी पडु ासैनीको हात भाँि चएको िथयो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी देवे पडु ासैनीको अिधकार ा
अिधकारीसम भएको बयान कागज ।
ितवादी देवे पडु ासैनीले दवु ै छोरीह
िद यनी पडु ासैनी र सा रका पडु ासैनीलाई मान
उ े यले खोलामा लगी फािलिदएको भ ने थाहा
पाएका ह । िनज देवे पडु ासैनीलाई कानूनबमोिजम
कारवाही होस् भ नेसमेत यहोराको कुमार िसंखडा,
गोिव साद पडु ासैनी र रमेश िसंखडाको एकै
िमलानको छु ाछु ै कागज ।
ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.तथा
सोही महलको १५ नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेको
हँदा िनज ितवादी देवे पडु ासैनीलाई सोही महलको
१३(३) र १५ नं. बमोिजम सजाय हन माग दाबी
िलइएको छ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
मैले यान मान िनयतले छोरीह सा रका
र िद यनीलाई खोलामा फािलिदएको होइन । बबु ाले
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स पि निदएको झोक र मेरो िदमागी िबमारले गदा मैले
छोरीह लाई बागमती खोलामा बगाई िदएको हँ । मलाई
कानूनअनस
ु ार जे हनपु दछ होस् भ नेसमेत यहोराको
ितवादी देवे पडु ासैनीको अदालतको बयान ।
ितवादी देवे पडु ासैनीलाई थनु ामा राखी
मु ाको कारवाही गनु भ ने सु अदालतको िमित
२०६६/६/२१ को आदेश ।
मेरी नाितनी सा रकालाई कसले मारे थाहा
भएन । जाहेरीमा भएको यहोरा र सही छाप मेरो नै
हो । जाहेरी दरखा त अ ले लेखेको हो मैले लेखेको
होइन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला कृ ण साद
पडु ासैनीको बकप ।
देवे पडु ासैनीले छोरीह खोलामा फालेको
हो भ ने सनु ेको हँ, िनजले फालेको हो होइन थाहा
भएन, िनज ितवादी देवे ले मानिसक रोगस ब धी
दबाई खाइरहेको िथयो भ नेसमेत यहोराको बिु झएका
रमेश िसंखडाको बकप ।
घटना मैले देखेको होइन । देवे पडु ासैनीले
छोरीह लाई बोके को र िचि लएर लडेको भ ने सनु ेको
हो । देवे पडु ासैनीको मानिसक अव था पिहलेदेिख
नै िठक िथएन भ नेसमेत यहोराको बिु झएका कुमार
िसंखडा, गोिव द साद पडु ासैनीको बकप ।
बबु ा देवे , म र बिहनी ढुङ्गामा िचि लएर
लडेको हो । मलाई दख
ु रे न थाले ँ यसपिछ अ के
भयो थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको पीिडत िद यनी
पडु ासैनीको बकप ।
ितवादी देवे पडु ासैनीलाई मैले परी ण
गदा एक कारको मानिसक रोग (Psychosis) लागेको
िथयो र सो रोगको लािग िविभ न खाले औषिधह
िदइएको िथयो भ नेसमेत यहोराको ितवादी देवे
पडु ासैनीको वा य परी ण गन िचिक सक डा.
िदप मान िसंहको बकप ।
यसमा ितवादी देवे पडु ासैनीले छोरीह
िद यनी र सा रका पडु ासैनीलाई बागमती खोलामा

फा दा सा रकालाई बगाई लैजादा बेप ा भएको भ ने
जाहेरी र आफूले छोरीह लाई खोलामा फालेको भनी
मौकामा बयान गन यी ितवादीले आफू मानिसक रोगी
भएको कारण छोरीह लाई खोलामा बगाएको हँ भनी
अदालतमा बयान गरे पिन वा य परी ण गन डा टर
िदप मान िसंहको बकप बाट ितवादी आफूले गरेको
कामको प रणाम थाहा पाउन नस ने अव थामा
िबमारी िथए भ ने पिु नभएको र मौकामा बिु झएका
ितवादीको छोरी िद यनीलाई बु दा िच लेर लडेको
हो भने पिन मौकाको घटना थलबाट िचि लएर लडेको
भ ने नदेिखँदा ितवादीलाई यानस ब धीको १३(३)
र १५ न बरबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग
दाबी भएकोमा आरोिपत कसरु मा हने ठूलो सजाय
गनपन
ु हँदा ऐ. को १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत
ज म कै द हने ठहछ भनी िमित २०६८/७/२ गते ी
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला ।
यसमा ितवादी देवे पडु ासैनी मानिसक
रोगको िबरामी भएको भ ने कुरा ितवादीले खाएको
औषिध र डा टरले गरेको बकप समेतबाट पिु
भइरहेको र छोरी नाताक िद यनीले िच लेर लडेको हो
भनी गरेको बयानलाई समेत बेवा ता गरी ितवादीको
िदमाग ठीक नभएको भनी जाहेरवालासमेतले बकप
गरेको र वयम् ितवादीको िबरामी अव थासमेतलाई
बेवा ता गरी ितवादीले छोरीह िद यनी र
सा रकालाई बागमती खोलामा फा दा सा रका बेप ा
भएको भ ने आधारमा कत य यान र यान मान
उ ोग मु ा चलाई ठूलो मु ामा सजाय गरेको सु
िज ला अदालतको फै सला फौजदारी याय िस ा त
एवं द ड सजायको १ न बर र माण ऐन २०३१ को
दफा २३ िवपरीत भई बदर भागी भएकोले पनु िवचार
गरी कसरु बाट उ मिु पाउँ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
मौकाको जाहेरी, जाहेरवालाको बकप ,
ितवादीले मौकामा र अदालतमा गरेको बयान पीिडत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
भिनएक घाइते िद यनीले मौकामा गरेको कागज,
घटना थल मचु ु का, मौकामा बयान गन कुमार
िसंखडा, गोिव द साद पडु ासैनी र रमेश िसंखडाको
बकप समेतबाट ितवादी आ नो कामको प रणाम नै
थाहा नपाउने अव थाका भ ने नदेिखएको र अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेकै देिखँदा अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(३) र १५
नं. अनस
ु ारको कसरु गरेको यी ितवादीलाई आरोिपत
कसरु मा ठूलो सजाय गनपन
ु हँदा यानस ब धी
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव सिहत ज मकै द
हने ठह याएको सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६८।७।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।८।१९ को फै सला ।
वादीको अिभयोग दाबी िमिसल संल न माण
कागजबाट पिु नभएको, वादीका सा ीको पमा
रहेका जाहेरवाला र बिु झएका यि ले पिन मलाई
मानिसक रोग लागी औषधोपचार गरेको कुरा उ लेख
गरेको, आ ना स तानलाई उिलरहेको बागमतीको
भेलमा लगी फा नु पन अव था र कुनै कारण नरहेको,
िमिसलबाट आपरािधक काय र आपरािधक मनसाय
रहेको नदेिखएको, आपरािधक काय र आपरािधक
मनसायिवना अपराध हने कानून नरहेको, म आफै ँ
मानिसक रोगले त रही हाल पिन उपचार ग ररहेको
अव थामा मैले कसरु गरेको भ ने पिु हने माणसमेत
नरहेको र कसरु समेत नगरेकोले सु तथा पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट मलाई सव सिहत ज मकै द हने
गरी भएको फै सला िु टपूण हँदा सो फै सला बदर उ टी
गरी अिभयोग दाबीबाट मलाई उ मिु िदलाई सफाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी देवे पडु ासैनीको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदन प ।
यसमा डा. दीपमान िसंहको बकप मा
ितवादी देवे
पडु ासैनीलाई मानिसक रोग
(Psychosis) लागेको िथयो भ ने यहोरा उ लेख

गरी लेखाई िदएकोमा सोको िववेचना नगरी अिभयोग
माग दाबीबमोिजम कसरु ठहर गरी सजाय गन गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।८।१९
को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक
पन स ने देिखँदा अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई ततु पनु रावेदन
प को न कलसिहत पेसीको जानकारी िदई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७३।३।१९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ आज यस इजलाससम पेस भएको ततु
मु ामा पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल, िव ान्
अिधव ाह
ी िवजय साद िम , ी धमराज
पौडेल र ी नवराज ितिमि सनाले पनु रावेदक /
ितवादी मानिसक रोगले आ ा त रहेको कुरा िमिसल
संल न माणबाट देिख छ । मानिसक रोगको कारण
२०६० सालदेिख औषिध सेवन गरी आएको, सो कुरा
पनु रावेदन िजिकर तथा बयानमा मा उ लेख गरेको
नभई िनजको वा य परी ण गन डा. िदपमान
िसंहले िमित २०६७।१२।१७ मा काठमाड िज ला
अदालतसम गरेको बकप समेतले पिु गरेको हँदा
मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको १ नं. अनस
ु ार कानूनतः
मगज िब ेको वा बौलाएको यि ले गरेको कामको
प रणाम जानकारी नहने भएकोले सजाय गन
निम ने हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई याय
इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु । वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी रामकुमार थापाले ितवादी
देवे पडु ासैनीले अनस
ु धानको ममा बयान
गदासमेत मलाई बाबआ
ु माले ज गा पास नग रिदएकोले
सा ै रस उिठरहेको िथयो, िमित २०६६।५।२३
गते िबहान अ. ११.३० बजेको समयमा मलाई सा ै
रस उठी छोरीह िद यनी पडु ासैनी र सा रका
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पडु ासैनीलाई घरबाट काठमाड िज ला सु दरीजल-८
महाँकाि थत बागमती खोलामा लगी दवु ै छोरीह लाई
याँिकिदएको हँ । सानी छोरी सा रका पडु ासैनीलाई
खोलाले बगाई लगेको हो, िनजको मृ यु भयो होला,
ठूली छोरी िद यनी पडु ासैनीको हात भाँि चएको िथयो
भनी कसरु मा सािबत भई यहोरा लेखाएको अव था
एकातफ छ भने अकातफ उ काय मानिसक रोगको
कारणले भए गरेको हो भ ने कुरा िमिसल संल न
माणबाट पिु नभएको हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
िव ान् कानून यवसायीको बहस बदुँ ालाई
समेत म येनजर रा दै िमिसल संल न माण कागजको
अ ययन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६९।८।१९ मा भएको फै सला िमले निमलेको के
हो ? पनु रावेदन िजिकरबमोिजम हनपु न हो वा होइन ?
यस िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी देवे
पडु ासैनीले िमित २०६६।५।२३ गतेका िदन अ.
११.३० बजेको समयमा काठमाड िज ला सु दरीजल
गा.िव.स. वडा नं. ८ महांकालि थत बागमती खोलामा
आ नै छोरी िद यनी पडु ासैनी र सा रका पडु ासैनीलाई
मान िनयतले याँकेकोमा सा रका पडु ासैनीलाई
बागमती खोलाले बगाई मृ यु भई लास बेप ा भएको
र िद यनी पडु ासैनीको दािहने हात भाँि चएको
अव थामा उ ार भई यान बाँचेको भ ने िनिववाद
पिु भएको हँदा यी ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.
तथा सोही महलको १५ नं. बमोिजमको कसरु अपराध
गरेको हँदा सोही महलको १३(३) र १५ नं. बमोिजम
सजाय हन मागदाबी िलई अिभयोग प ततु भएको
पाइ छ । अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी
महलको १३(३) र १५ नं. अनस
ु ारको कसरु गरेको
या यी ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा ठूलो सजाय

गनपन
ु हँदा यानस ब धी महलको १३(३) नं.
अनस
ु ारको सव सिहत ज मकै द हने ठह याएको सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२ को
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६९।८।१९ को फै सलाउपर ितवादीको
तफबाट परेको ततु पनु रावेदन िनणयाथ पेस भएको
रहेछ ।
ियनै ितवादीका बाबु कृ ण साद पडु ासैनीले
िदएको जाहेरीमा देवे पडु ासैनीले आ नी छोरीह
िद यनी र सा रका पडु ासैनीलाई बागमती खोलामा
फा दा सा रकालाई बगाई लगेकोले लाससमेत ा
नभएको र िद यनीको हात भाँि चएको अव थामा
उ ार भएको भ ने देिख छ । ितवादी देवे
पडु ासैनीले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
छोरीह लाई खोलामा फालेको भनी बयान गरेका र सो
बयानलाई समथन गद आ नो िबरामीको कारणले गदा
छोरीह लाई खोलामा बगाई िदएको भनी अदालतमा
समेत बयान गरेको देिख छ । साथै घटना थल
मचु ु काका मािनसह कुमार िसंखडासमेतले मौकामा
ग रिदएको घटना िववरण कागजमा यी ितवादीले
आ नी छोरीह लाई खोलामा फालेको भनी लेखाएको
र अदालतमा बकप गदा ितवादीको मानिसक
अव था ठीक नभएको भनी बकप गरेको देिखएको
हँदा यी ितवादी देवे पडु ासैनीले आ नी छोरीह
िद यनी र सा रका पडु ासैनीलाई बागमती खोलामा
फालेकोमा िववाद देिखएन । सोही कारणबाट सा रका
पडु ासैनी खोलाले बगाई बेप ा भएको थािपत हन
आयो ।
कुनै कसरु को अिभयोग लागेको यि
कसरु दार हो वा होइन भ नेबारे सबतु माणको
आधारमा ठहर गनु अदालतको पिहलो कत य हन
आउँछ भने दोषी ठहर भएको अव थामा िनजलाई
सजाय गनु उपयु ह छ, ह न वा क तो र कित सजाय
िदन उपयु ह छ भ ने िनणय गनु दो ो कत य हन
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आउँछ । ततु मु ामा यी ितवादीलाई सजाय गनु
उपयु ह छ या ह न भ ने िवषयमा िन पण गनका
लािग यी ितवादीले भने अनु प िदमागी हालत िठक
छ या छै न ? यस स ब धमा हा ो कानूनी यव था के
छ ? भनी हेनपन
ु ह छ।
२. पिहलो नतफ िवचार गदा, यी ितवादी
देवे पडु ासैनीको अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान गदाकै अव थामा सानैदेिख मलाई टाउको दु ने
रोग िथयो । औषिध खाँदै आइरहेको िथएँ । अिल बढी
दु ने, िदमागले काम नगन भएको क रब २ मिहना जित
भयो, औषिध सेवन ग ररहेको छु । मैले िदसा िपसाब
किहले काही ँ खाने गरेको छु भनी उ लेख गरेका छन्
भने अदालतमा बयान गदा कसरु मा सािबत रही मेरो
िदमागी अव था र बबु ाले स पि निदएको झ कमा दवु ै
छोरीह लाई खोलामा फािलिदएको हँ भनी उ लेख
गरेका छन् । यी ितवादीको यो कथनलाई जाहेरवाला
िनजका बाबु कृ ण साद पडु ासैनीले अदालतमा बकप
गदा समथन जनाउँदै िनज छोराको मानिसक अव था
रा ो िथएन । िनज देवे पडु ासैनी २०६० सालदेिख
नाङ् गै िहँड्ने, जताततै िहँड्ने, आ नै सरु मा िहँड्ने,
िनजलाई मानिसक रोगस ब धी उपचार गराई दबाई
खवु ाउँदै गरेको हो । औषिध पिन खान नमा ने, औषिध
मख
ु मा िज ोमा रा ने अिन फा ने गरेको भनी उ लेख
ग रिदएका छन् । यसैगरी अनस
ु धानको ममा
कागज गन कुमार िसंखडा, गोिव द साद पडु ासैनी
र रमेश िसंखडाले अदालतमा आई बकप गदा धेरै
पिहलादेिख देवे पडु ासैनीको मानिसक अव था ठीक
िथएन । मानिसक रोगस ब धी औषिध खाँदै आएका
िथए भनी एकै िमलानको बकप गरेको पाइ छ ।
३. यी
ितवादीको अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयानलाई नै िवचार गरेर
अनस
ु धान अिधकारीले मानिसक अ पताल, पाटनमा
परी णका लािग पठाएकोमा िमित २०६३/५/३१ मा
मानिसक अ पतालले परी ण गरी Psychosis भएको

भनी उ लेख गरेको पाइ छ । त प चात् काठमाड
िज ला अदालतको आदेशानस
ु ार िमित २०६६/८/१४
मा कारागार कायालय, िड लीबजारबाट मानिसक
अ पताल पठाई मानिसक अ पतालबाट परी ण गरी
उपचार गरेको र दबाई लेिखिदएको उ अ पतालबाट
जारी OPD CARD बाट देिखएको छ । उ काडबाट
िमित २०६७/१०/२७ स म मिहनैिप छे परी ण
गरी औषिधलाई िनर तरता िदएको पिन देिखएको
छ । यसको साथै िमित २०६०/९/३ देिख िमित
२०६६/२/२७ स म िनर तर उपचाररत रहेको त य
Nepal Medical College Teaching Hospital,
Attarkhel बाट जारी OPD CARD बाट थािपत
भएको छ र सो OPD CARD यस अ पतालबाट जारी
भएको भनी उ अ पतालले िमित २०६७/११/५
मा काठमाड िज ला अदालतलाई लेखेको प बाट
देिखएको छ । यी ितवादीको उपचारमा रहेका डा.
िदपमान िसंहले अदालतमा आई बकप गदा िबरामीको
ल णह मा शंका गन, रसाउने, िविभ न शारी रक
िसकायत गन विृ देिखएको िथयो । िहँडीरहने,
राित रा ोसँग नसु ने, आ नो िज मेवारी बहन नगन,
उसलाई एक िकिसमको मानिसक रोग (Psychosis)
लागेको िथयो । सो रोगको लािग िविभ न खाले
औषिधह िदइएको िथयो । यसपिछ समय समयमा
आउनहु यो । किहले रा ो हने र किहले या ने ह यो
भनी उ लेख गरेका छन् । जाहेरवाला र अनस
ु धान
अिधकारीसम कागज गन यि ह ले अदालतमा
आई गरेको बकप लाई माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ अनस
ु ार र डा टरले गरेको बकप लाई माण ऐन,
२०३१ को दफा २३ अनस
ु ार माणको लािग ा
हने नै देिखयो ।
४. यस कार ितवादी देवे पडु ासैनीको
अिधकार ा त अिधकारीसम
र अदालतमा
गरेको बयान, जाहेरवाला कृ ण साद पडु ासैनीले
अदालतमा गरेको बकप , अनस
ु धानको ममा

1242

कागज गन गोिव द साद पडु ासैनी, रमेश िसंखडा र
कुमार िसंखडाले अदालतमा आई गरेको बकप , डा.
िदपमान िसंहले अदालतमा आई गरेको बकप ,
यी ितवादीको घटना घट् नभु दा क रब ६ वष
अगािडदेिख घटना घटेको लग ै र घटना घटेको क रब
एक वषस मको परी ण र उपचारको िववरणबाट यी
ितवादी देवे पडु ासैनी मानिसक पमा अ व थ
रहेको थािपत हन आयो ।
५. फौजदारी दािय वको वग करणअ तगत
मनसाय सापे दािय व (Mens Rea relative
Liability) एक हो । जसमा आपरािधक काय (Actus
Reus) र आपरािधक मनसाय (Mens Rea) दवु ैको
समायोजनमा हने अपराधह मनसाय सापे दािय व
हन् । तर िनरपे दािय व (Strict Liability) यसको
अपवाद हो । आपरािधक मनसायिवना गरेको काय
अपराध हँदैन (Act alone does not amount to
guilt, it must be accompanied by mens rea)
भ ने फौजदारी दािय वको सवमा य िस ा तसमेत
रहेको पाइ छ । मानिसक िवचलन भएको अथवा
मानिसक पमा अ व थ भएको यि ले गरेको
आपरािधक कायमा आपरािधक दािय वबाट उ मिु को
ितर ाको आधार ब दछ । यसको कारण उसले गरेको
काय या त उसले आफूले ग ररहेको छु भ ने जानकारी
रा दैन या त आफूले गरेको काय गलत हो भ ने
जानकारी रा दैन । यसैकारण वत इ छा (Free
will) र वाय (Autonomy) सोचबाट िनजले काम
गरेको हँदैन भ ने मा यता सव वीकाय िवषय बनेको
छ । Smith and Hogan को अनस
ु ार It recognises
that the imposition of criminal punishment
should be reserved for those who are
rational and responsible beings (Smith and
Hogan’s Criminal Law, १३th edition, David
Ormerod P.२८७). यसैगरी Pillai का अनस
ु ार
"The basis for the acceptance of insanity as

an excusatory defence is that it is assumed
that the offender does not have malice
aforethought. He does not have a normal
mind. As such he does not voluntarily
commit the proscribed act…. It is held that
these offenders are not morally blame
worthy. It is assumed that they do not know
what they are doing or what is wrong and
lack the “Free will” and the autonomy which
the law presuppeses (General Principles
of criminal law, K.N. Chandrasekharan
Pillai, 2nd ed. Eastern Book Company P.
401). यी दवु ै कथनबाट िववेक योग गन स ने,
आफूले गरेको कायको िज मेवारी बहन गन स ने
यि ले पूवयोजना बनाई वत इ छाबाट, वाय
िकिसमको वे छापूवक गरेको आपरािधक कायमा
मा दािय ववान् बनाउन सिक छ भ ने पिु ट गदछ ।
The accused is not criminally responsible if
his unlawful act was the product or mental
disease of mental defect भ ने फौजदारी यायको
मा य िस ा त रहेको छ ।
६. अब दो ो नतफ िवचार गदा, मल
ु क
ु
ऐन द ड सजायको १ नं. मा "कानूनबमोिजम अपराध
ठह रने कुनै काम गन यि सो काम गदा आफूले
गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने
गरी मगज िब ेको वा बौलाएको रहेछ भने िनजलाई
खतवात ला न वा कुनै कारको सजाय हन स दैन..."
भनी प पमा उ लेख भएको पाइ छ । यो कानूनी
यव थाअनस
ु ार सजायबाट उ मिु िदँदा सव च
अदालतबाट िन नबमोिजम िस ा त ितपादन गरेको
पाइ छः
(क) अ पतालको जाँच ितवेदनबाट ितवादीको
होस ठे गाना नभई मानिसक स तल
ु न
ठीक नभएको भ ने उ लेख गरेको, िनज

1243

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
ितवादीका बाबु हरीमा कागज गदा छोरा
बौलाएको भ ने कागज ग रिदएको र सोही
यहोरा अिधकांश सरजिमनका मािनसह ले
समेत लेखी अदालतमा आई बकप समेत
ग रिदएबाट िनज ितवादीको होस ठे गान
नभई मानिसक स तल
ु न ठीक नभएको
मािणत हन आएकोले द ड सजायको १
नं. बमोिजम िनजलाई कुनै कारको सजाय
नहने (ने.का.प. २०४५, अंक ७, िन.नं.
३५३१)
(ख) आ नो मानिसक स तल
ु न िठक भई
होस भएको अव थामा गहृ थ जीवनको
सव परी जीवन सहारा आ नो ीमतीलाई
मानस मकै यवहार गरी घाइते पानको
ु साथै
बालक छोरामािथ आघाितत ित गरी मान
स नु र आ नो ाण र ाको मु य साधनको
लािग राखेको अ नपात धन पैसा र बास
ब ने घरसमेतमा आगो लगाई न ट पानु
इ यािद दिु भ ि या होस भएको कुनै
मानव जाितबाट घट् न स ने स भा य घटना
हो भ न र होस भएकै अव थामा यी घटना
घटेका हन् भनी ठह याउन िम ने ि थित
जाहेरीदेिख िलएर बिु झएको सा ी सरजिमन
तथा घाइते भई बचेक अिभयु
ीमती
समेतका घटना घटेका मको बकाई लेखाई
समेत आधार माणबाट समेत मल
ु क
ु ऐन
द ड सजायको १ नं. बमोिजम अिभयु लाई
सजाय नगन गरी गरेको इ साफ िम ने
देिखँदा मनािसब ठहन (ने.का.प. २०४४,
अंक १, िन.नं. २९७८)
(ग) सामा य यि ले कुनै अपराध गछ भने
सो अपराध लक
ु ाउने िछपाउने र य तो
आरोपबाट आफू ब न यास गछ । तर
ततु मु ामा उपयु लेिखएबमोिजम

अिभयु ले पूवयोजना नबनाई ीमतीलाई
मान कुनै मनसाय नराखी ए कासी पिढरहेको
सक
ु सागरको िकताब फाली ब चरोले हार
गरी मारेको देिखन आउँछ । मारी सके पिछ
आफू ब ने यास नगरी झन् वा नीलाई
मारे ँ भनी िनज अिभयु ले ह ला गरेको
भ ने देिख छ । उ काय गन िनजले कसैको
स लाह सहमित िलएको पिन देिखँदनै (ने.
का.प. २०४२, अंक ५, िन.नं. २३५५)
७. यी ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु
ऐन, द डसजायको महलको १ नं. अनस
ु ार आफूले
गरेको आपरािधक दािय वबाट उ मिु पाउँछन्
या पाउँदैनन् भनी उ कानूनी यव था सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा त र फौजदारी यायको
मा य िस ा तको कसीमा राखेर हेदा िनज ितवादी
२०६० सालदेिख मानिसक रोगको उपचारमा रहेको
रेकडबाट देिखएको छ भने घटना घटेको एक ह तामा
गरेको परी णबाट समेत िनज मानिसक रोगी भएको,
मानिसक अ पतालले पिु गरेको छ । यसैगरी
सोप चात् पिन िनर तर उपचार ग ररहेको देिख छ ।
िनज ितवादीले अिधकार ा त अिधकारीसम बयान
गदा किहलेकाही ँ आफूले िदसा खाने गरेको भ ने कथन
िनजका बाबु जेहरवाला कृ ण साद पडु ासैनीको नाङ् गो
िहँड्ने, जताततै िहँड्ने, आ नो सरु मा िहँड्ने, औषिध
खान नमा ने भ ने कथन र परी ण गन डा. िदपमान
िसंहको िहँडीरहने, राती नसु ने, िज मेवारी बहन नगन
भ ने कथनले यी ितवादी मानिसक रोगबाट िसत भई
आफूले गरेको कायको कृित र प रणाम थाहा नपाउने
अव थामा रहेका िथए भ ने पिु भएको छ । अनस
ु धान
अिधकारीले आ नो िहरासतमा रहेको अव थामा
परी ण गराउँदा मानिसक अ पतालले Psychosis
भएको छ भनी Detailed evaluation का लािग
Admission गनु आव यक रहेको र Psychometric
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Test का लािग TUTH महाराजग ज पठाउनु पन
भनेकोमा Admission गराउने र Psychometric
Test गराई व थ रहेको भनी मािणत गराउन
सके को पिन पाइएन । यसको साथै छोरीह लाई मान
िवषयमा कतै कसैसगँ स लाह गरेको, पूवयोजना
बनाएको भ ने िमिसल संल न कागजबाट देिखएको
छै न, छोरीह लाई मानपनस
मको कारण र आसय
ु
पिन िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । अिभयोग
प मा उि लिखत बाबल
ु े अंश निदएको कारणबाट
छोरीह लाई मारेको भ नेतफ हेदा, एउटा सामा य
समझ भएको यि ले बाबल
ु े अंश निदएको कारणबाट
आ नो अबोध नाबालक छोरीह लाई मनस मको
प रणाम िन कने गरी बाढी आएको खोलामा याँ छ
भ ने अनमु ान गरी िन कषमा पु न मनािसब देिखँदैन ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी घटना हँदाको अव थामा मानिसक अव था
ठीक नभई अस तल
ु न भएको र आफूले गरेको कामको
कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी मानिसक स तल
ु न
गमु ाएको यि मा नु पन देिखँदा द ड सजायको १
नं. अनस
ु ार यी ितवादी देवे पडु ासैनीले सजायबाट
उ मिु पाउने नै देिखयो । यी ितवादी देवे
पडु ासैनीलाई सव सिहत ज मकै द हने ठह याएको
काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गन
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।८।१९ को फै सला उ टी भई यी पनु रावेदक/
ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
१ नं. अनस
ु ार आरोिपत सजायबाट उ मिु पाउने
ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदक /
ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
१ नं. अनस
ु ार आरोिपत कसरु बाट उ मिु पाउने
ठहरेकाले यी ितवादीलाई थुनामु गन स ब धमा
स बि धत कारागारलाई प ाचार भएको िमिसल

संल न प बाट देिखएकोले अ के ही ग ररहनु परेन-१
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदक /
ितवादी देवे पडु ासैनीले मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
१ नं. अनस
ु ार आरोिपत कसरु बाट उ मिु पाउने
ठहरेकाले िनजको हकको सु को लगत अब नरहने
हँदा सो लगत क ा ग रिदनु भनी सु मा लेिख पठाई
िदनु --------------------------------------------------२
ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनु ---------३
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत : िव ाराज पौडेल
इित संवत् २०७३ साल मंिसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क

नणय नं . ९८४५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
आदेश िमित : २०७३।१०।१२
०७१-WO-१०३९
मु ाः परमादेश
िनवेदक : िद ई टरनेशनल िलगल फाउ डेसन (आई.
एल.एफ.) नेपाल बबरमहलमा कायरत हाल
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. ३४ शंखमूल ब ने अिधव ा अजय
शंकर झासमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
§ ब दी जीवन िबताई रहेका ठूलो सं याका
मािनस वयमले
् आफैँ अदालतमा वेश
गनपदछ
भ नु उिचत हदँ ैन । ब दीको
ु
अिधकारको
आधारभतू मानव
अिधकारको िवषय पिन हो । यसलाई
हकदैयास ब धी पर परागत साँघुरो
दायरामा सीिमत राखेर हेनु मनािसब
नहने ।
( करण नं. ३)
§ संिवधानको धारा ३० ले “ येक
नाग रकलाई व छ र व थ वातावरणमा
बाँ न पाउने हक हनेछ” भ ने यव था
गरेको छ । कै दी ब दीह ले पिन
उि लिखत हक अिधकारको उपभोग
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गन पाउँदछन् । के बल कारागारमा परेको
कारणबाट यी अिधकारह को उपभोग
गन कुरा संङ्कुिचत भएको स झन
हदँ ैन । ब दीह को यी हक अिधकारह को
िनवाध उपभोग गन पाउने अव था
सुिनि त गनु रा यको दािय व हने ।
§ कै दी ब दीह को हकको चलनका ममा
बालबािलकाको हक, मिहलाको हक, जे
नाग रकको हकलगायतका स दभअनुसार
अ य हकह को चलन हने अव था
सिु नि त गनतफ पिन रा यको ि याशील
र िसजना मक भूिमका अपेि त रहने ।
( करण नं. ५)
§ यातना िव को महासि धले यातना
िदने कुरालाई फौजदारी कसुरको
पमा कानून ारा घोिषत गनु पन,
प ितगत (systemic torture) होस्
अथवा अ य कुनै पिन कारको यातना
िदने कुराको िनय ण गन दािय व
स बि धत सद य रा मा रहने मा यता
उ महासि धले अगाडी सारेको छ ।
नेपालसमेत उि लिखत ित ाप तथा
महासि धको प कार सद य रा भएको
र हा ो स धी ऐन, २०४७ को दफा ९
मा रहेको ावधानअनुसार उि लिखत
ित ाप तथा महासि धका ावधान
नेपाल कानूनसरह लागू हने भएकाले पिन
यसको पालना गनु हा ो दािय वको िवषय
ब दछ । यस कार अ तराि य तरमा
जारी भएका कानूनको अ ययनबाट पिन
ब दी जीवन िबताइ रहेका यि ह को
हक अिधकार हने र यसको संर ण ग रनु
पन अिनवायता रहेको देिखन आउने ।
( करण नं. ७)

§ रा यले नाग रक कसुरदार हो वा िनद ष
के हो भ ने कुरामा कुनै भेदभाव नगरी
यि को जीवन-र ा र मानवीय मू य
मा यताह को
याभिू त गन स नु
पदछ । यसलाई रा यको आिथक
साम यसँग जोडी ससत दान ग रने
सुिवधाको पमा हेन िम दैन । आधुिनक
युगको लोकताि क रा य यव था र
शासन णाली हनुको नाताले मा ै पिन
यि को जीवन-र ा र मानवीय मू य
मा यताह को
याभिू त गन स नु
रा यको ाथिमक कत य व ने ।
§ त य र त याङ् कह को आधारमा
िव ेषण गरी हेदा कारागारिभ यूनतम
मानवीय सेवा र सुिवधा उपल ध गराउने
कुरामा सरकारी यास िनराशाजनक
रहेको देिखन आउँदछ । भूक प ाकृितक
कोप हो भ ने कुरामा िववाद हन
स दैन । तर भूक पलाई मा दोष िदएर
रा यले ब दी बनाएका नाग रकको जीउयानको र ा गन दािय वबाट उ कन
खो न नहने ।
( करण नं. १२)
§ आ नो क जा वा िनय णमा
रािखएको यि को मृ यु वाभािवक
वा ाकृितक पमा भएको अव थामा
बाहेक अ य काय वा अकाय (act or
omission) को कारणबाट मृ यु भएमा
यसको जवाफदेिहता रा यमा रह छ
र पीिडत प लाई उिचत ितपिू त
िदनु पदछ । तर यस प मा सरकारले
वाि छत संवेदनशीलता अपनाएको र
ाकृितक कोपबाट हने जीउ-धनको ित
यूनीकरण गन आव यक कदम चालेको
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देिखन नआउने ।
§

§

§

§

( करण नं. १३)
कारागारिभ रहँदा पिन स मान र
ित ापवू क बाँ न पाउने अिधकार,
व थ र व छ वातावरणमा बाँ न पाउने
अिधकार, यातना िव को अिधकार
ज ता मह वपूण हक अिधकारह को
उपभोग गनबाट हा ा कै दी ब दीह
वि चत हदँ ै आएको देिख छ । यो अव थामा
त काल सधु ार गनु वा छनीय हने ।
( करण नं. १४)
कारागारिभ ब दी हनुको कारणबाट
वाभािवक पमा उपभोग गन नसिकने
वा निम ने मौिलक वत ता स बि धत
के ही हकह बाहेक अ य सबै कारका
हक अिधकार कै दी ब दीह मा रह छ ।
कारागारिभ पदमा यि को सबै हक
अिधकार समा हदँ ैनन् । कै दी, ब दीको
हक अिधकार हनन नहने, यसको स मान,
संर ण र व न हने अव था सुिनि त
गनु रा यको कत य भएकाले तदनुकूल
कारागारको सम यव थापन िमलाइनु
पन ।
( करण नं. १५)
कारागारह यातना गृह होइनन,् यसलाई
सुधार गृहको पमा स चालन ग रनु
पदछ । रा यले यि को िव
ितशोधपूण यवहार गनु हदँ ैन । अपराध
एक सामािजक रोग वा सम या भएकाले
सो रोग वा सम याको िनदान वा िनवारण
गनतफ रा यको यास के ि त रहनु पन ।
( करण नं. १५)
द डको उ े य मूलतः पीिडतलाई
याय र समाजलाई सरु ाको अनुभूित

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
िदलाउने, अपराधको पुनरावृि हन
निदने, अपराधीमा देिखएको सम या
पिहचान गरी यसको यथोिचत उपचार
गरेर सामािजक पनु थापना गराउने
रहनु पदछ । यसका लािग कारागारिभ
िविवध कारका जीवनोपयोगी सीपिवकाससिहत रचना मक / सृजना मक
ि याकलाप स चालन ग रनु आव यक
ह छ । सधु ारा मक प मा कुनै यास
नै नगरी के बल ब दी बनाएको कुरालाई
िज मेवारी पूरा गरेको मा न निम ने ।
( करण नं. १५)
§ नेपालको संिवधानलगायत अ तराि य
मानव अिधकारस ब धी द तावेजह ले
थनु वु ा, कै दीलगायत सबैलाई व छ
सुनुवाइको अिधकार (fair trial right)
दान गरेकोले याियक ि यामा
थनु वु ा तथा कै दीह को सहज पहचँ
कायम गन, आव यकतानुसार कानूनी
सहायता ा गन, सुनुवाइको ममा
मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत हन
पाउने, आ नो सा ी माण तुत
गन, आफू िव को सा ी माणको
िजरह तथा ख डन गन, कारवाही तथा
िनणयको यहोराको समयमा नै जानकारी
पाउनेलगायतका व छ सुनुवाइस ब धी
अिधकारह को संर ण गन, गराउने
कुरामा अदालतलगायत रा यका स ब
सबै िनकायह ले उ रदायी एवम्
संवेदनशील भएर आआ नो भूिमका र
िज मेवारी िनवाह गनुपन ।
( करण नं. १८)
§ व छ सनु वु ाइ मौिलक हक तथा
आधारभूत मानव अिधकारको मह वपूण

िवषय हो भ ने कुरामा यवहा रक योगको
े मा पिन कुनै कारको ि िवधा र
संशय कायम रहनु हदँ ैन । यो अिधकारको
संर णको कुरामा कुनै किमकमजोरी छ
भने यसको पिहचान गरी सुधार गनु पिन
कानून काया वयनसँग स ब िनकाय
एवम् पदािधकारीह को कत य ब ने ।
( करण नं. १८)
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा सूयबहादरु
पा डे
िवप ीको तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारअ तगतको भई दायर हन आएको ततु
रट िनवेदनको संि त त य एवं आदेश यस कार
रहेको छः
रट िनवेदन यहोराः
िमित २०७२।१।१२ गतेको महाभूक पबाट
िवप ी कारागार िवभाग मातहतका भ ब दीगहृ
काठमाड मा रहेको ४ भवनह म येको एक तीनतले
भवन पूण पमा व त भई १६ जना कै दीको मृ यु हन
पगु ेको छ । यहाँ रहेका भवनह म येका २२० जना
रहेको लक नं. १ पूण पमा ित भएको, ३०० ब दी
रहेको लक नं. २ को भवनको जगैस म चकको हँदाहँदै
यहाँ कै दीह लाई थुनामा रािखएको छ । भ ब दीगहृ
सँगै रहेको मिहला ब दीगहृ को भवनसमेत चिकएको र
भािसएको अव थामा रहेको छ । उप यकाबाहेकका
रसवु ा, नवु ाकोट, िस धपु ा चोक, रामेछाप
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िज लालगायतका भूक प भािवत िज लाअ तगतका
कारागार भवनसमेत ित भई ब न नस ने अव थामा
रहेका छन् । िविभ न कारागारमा मताभ दा बढी
कै दी ब दीह रािखएको छ । उनीह ले िनयिमत
शौचालयको योग गन नस ने, खाना, पानी, औषिध
र सु नको लािग सामा य थानको कमीलगायतका
आधारभूत आव यकताबाट वि चत हनु परेको
छ । यसरी कै दीका पमा जीवन िबताइरहेका येक
यि को जीवन अित जोिखमपूण अव थामा रही
जनु सक
ृ ना
ु ै बखत पिन मृ यवु रण गनपन
ु अव था ज
भएको छ ।
िवप ी हरी धान कायालय मातहतका
भूक प भािवत िज लाह मा रहेका येक थनु वु ा
के मा थनु ामा रहेका यि ह को उिचत वास थानको
अभावको कारण जीउ यानको सरु ा रहेको छै न ।
महानग रय हरी प रसर हनमु ानढोकाि थत भवनमा
ित पु न गई उ थानबाट स चालन ग रएका
शासिनक काय टेकुि थत नेशनल ेिडङको
कायालय ाङ् गण पछािडको ठाउँबाट र थनु वु ाह लाई
दशनी मागि थत हरी लबको भवनमा रहेको ठुलो
हलमा चौिबसै घ टा एकलाई अक सँग हतकडी लगाई
रािखएको छ । अ य भूक प भािवत िज लाह मा
पिन हरी कायालयले थनु ामा राखेका यि लाई कुनै
ठाउँमा ित भएको जीण भवनमा, कुनै ठाउँमा हरी
प रसरिभ कडा िनगरानीमा एक अक सँग हतकडी
लगाई मानवलाई चािहने आधारभूत आव यकतासमेत
पूरा हन नस ने गरी खल
ु ा आकाशमनु ी रािखएको
छ । यसबाट िबरामी हने र िबरामी भएकाह को मृ यु
नै हन स ने अव था ज
ृ ना भएको छ । प रणामतः
थनु वु ा तथा कै दी ब दीह लाई संिवधान, कानून तथा
अ तराि य कानून ारा द अिधकारह उपभोग
गनबाट वि चत हन पगु ेका छन् । उनीह को आधारभूत
मानवीय ित ाको समेत संर ण हन सके को पाइँदैन ।
तसथ भूक प भािवत िज लामा रहेका

कारागारका थनु वु ा तथा कै दी ब दीह को सं या
घटाउन तीन वष वा सोभ दा कम सजाय पाएका
कै दीह लाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा १० (क)
अनस
ु ार सामदु ाियक सेवामा पठाई कै द भु ान गन
लगाउनु भनी, तीन वषभ दा बढी कै दको सजाय पाएका
यि ह लाई ऐ.ऐनको दफा १०(ख) अनस
ु ार खल
ु ा
कारागारमा कै द भु ान गन पाउने यव था िमलाउनु
भनी ऐनको दफा १०(ग) अनस
ु ार खल
ु ा कारागारमा
पठाउन निम ने कै दीह को हकमा भूक प भािवत
े को कारागार कायालयबाट अिवल ब अ य को
सरु ि त कारागार कायालयमा था तरण गनु भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ । कारागार ऐनको
दफा ६ मा उि लिखत सतह लाई यानमा रा दै सो
कानूनको भावनाअनस
ु ार नयाँ कारागार िनमाण गनु
भ ने आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ । मु ा पपु का लािग
थनु ामा रहेका थुनवु ा ब दीह को हकमा अदालतबाट
जारी भएको याद तामेल गन, सा ी माण उपल ध
गराई िदने ज ता कायह यथा-समयमै स पादन
गन लगाउन मातहतका कायालयह लाई आव यक
िनदशन िदनक
ु ा साथै िनदशनअनस
ु ार काय भए
नभएको अनगु मन गनु भ नेसमेत आदेश जारी
ग रपाऊँ । मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १२३
नं. मा विणत अव थामा धरौट वा तारेखमा छाड् न
स ने अव थाबाहेक ाकृितक कोपको कारणबाट
थनु ामा गि भर खतरा उ प न भएमा त कालका लािग
के क तो भावकारी उपचार दान गन हो भ ने
स ब धमा अ तराि य मा यता र अ याससमेतलाई
अ ययन गरी सोअनस
ु ार नयाँ कानूनको आव यकता
भए नयाँ कानूनको िनमाण गनु वा भइरहेको कानूनको
संशोधन गनपन
ु भए सो गनु भनी िनदशना मक आदेश
जारी ग रपाऊँ । त कालका लािग थनु वु ा ब दीको जीउयानको सरु ाका लािग ितनीह लाई अिवल ब अ य
सरु ि त कारागारमा सानु भनी आदेश जारी ग रपाऊँ ।
हरी िहरासतमा रहेका थुनवु ाह को हकमा सामा य
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
कृितका मु ाह मा अनस
ु धानलाई ाथिमकता
िदई मु ा चलाउनु पन देिखएका यि ह का हकमा
अिवल ब अिभयोग प पेस गनु र मु ा चलाउनु पन
नदेिखएकोमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा ११ तथा ऐ. िनयमावलीको िनयम २१ को
यव था योग गनु भनी मातहतका कायालयह लाई
िनदशन जारी गनु भनी िवप ीह का नाउँमा आदेश
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
कारण देखाउ आदेशः
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
सबै यहोरा खल
ु ाई िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह को नाममा सूचना याद पठाउनु र यो
िनवेदनलाई अ ािधकार िदई पेस गनु भ ने िमित
२०७२।३।२२ को यस अदालतको आदेश ।
िलिखत जवाफ यहोराः
महाभूक पबाट ित भई ब न यो य नभएका
कारागारमा रहेका कै दी ब दीह लाई त काल पाल,
िटनका टहरासमेतको वैकि पक यव था गरी कै दी
ब दीह रा ने ब ध िमलाइएको छ । चिलत ऐन
कानूनअनस
ु ार सिु वधा दान गन काय भइरहेको छ ।
कुनै पिन कै दी ब दीह को मौिलक हक हनन हने गरी
सेवाबाट वि चत गन काय यस िवभागबाट नभएको
हँदा रट खारेज भागी छ भ ने कारागार यव थापन
िवभागको िलिखत जवाफ ।
कै दीलाई कहाँ, कसरी रा ने, किहले
स वा गन, के सिु वधा उपल ध गराउने भ ने ज ता
कुराको िज मेवारी कारागार शासनको हो । कै दी
ब दीह को सरु ा गन िसलिसलामा हरी शासनले
काम गद आई नै रहेको छ । भूक पप ात् नेपाल
सरकार ारा तोिकएको स बि धत िवशेष बाट नेपाल
हरीका भवनह चेकजाँचप ात् सरु ि त ठह रएका

भवनह मा मा िहरासत क रािखएको तथा हरीको
दैिनक काय स चालनसमेत ग रँदै आएको हनाले हरी
धान कायालयलाई िवप ी बनाई दायर भएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको हरी
धान कायालयको िलिखत जवाफ ।
यव थािपका संसदको
ु को कुन
् सभामख
कायबाट कै दी एवं थनु वु ाको मौिलक हक तथा मानव
अिधकारको हनन् भयो भनी िनवेदकले प ट पानु
भएको छै न । यव थािपका कानून िनमाण गन िनकाय
भएकोले सरकारबाट ग रने काम कारवाहीको कुरामा
यव थािपका संसदको
ु लाई िवप ी बनाइएको
् सभामख
रट िनवेदन त यमा आधा रत छै न । रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको यव थािपका
संसद् सिचवालयको िलिखत जवाफ ।
गहृ म ालयले स भव भएस म भि कएका
तथा जीण कारागारका कै दी ब दीह लाई सरु ि त
थानमा सान काम गरेको छ र आगामी िदनमा पिन गद
जानेछ । नेपाल सरकारले याएस म नयाँ कारागारको
िनमाण र भएकाको ममत सधु ारको काम ग ररहेको
छ । यस वषको नेपाल सरकारको नीित तथा काय ममा
“कारागार सुधारका लािग छु ै काययोजना तयार
गरी काया वयन ग रने र मौजुदा कानूनमा आव यक
प रमाजन ग रने” कुरा उ लेख छ । सोअनस
ु ार गन गहृ
म ालय ितब छ । खल
ु ा कारागारको अवधारणालाई
काया वयन गन स ब धमा बाँके िज लामा ज गा ा
गरी ारि भक कारवाहीसमेत भइसके को र कारागार
सधु ार आयोगह बाट ा सझ
ु ावह लाई मशः
काया वयन गद लिगनेछ । नेपाल हरीले स भव
भएस म मु ा पपु का लािग कारागार कायालयमा रहेका
ब दीह को हकमा अदालतबाट जारी भएका याद
कानूनका यादिभ तामेल गन, सा ी माण उपल ध
गराई िदने काय गद आएको छ । यस म ालयको के
क तो कायबाट ब दीह को हकािधकार हनन भयो
भनी िनवेदकले के ही भ न नसके कोले रट िनवेदन

1250

खारेज भागी छ भ नेसमेत यहोराको गहृ म ालयका
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
ाकृितक िवपि को अव थामा कुनै पिन
यि को जीवन-र ाको लािग नेपाल सरकारले आ नो
यासले स भव भएस म आव यक यव था गरेको
र थनु ामा रहेका कै दी ब दीको लािगसमेत आव यक
यव था गरी आएको छ । ाकृितक िवपि को
अव थामा थनु वु ा तथा कै दीको जीवन-र ाको लािग
थप सधु ारा मक यव था गनपन
ु भएमा नेपाल
सरकारको नीितगत िनणयबाटै गन सिकने र सोको
लािग कुनै कानून संशोधन गनु आव यक नदेिखएकोले
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
कानून, याय, संिवधान सभा तथा संसदीय
् मािमला
म ालयको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार कै दी ब दीह को जीउ
धनको र ा गन मशः नयाँ सिु वधायु तथा सरु ि त
कारागार भवन िनमाण गरी उिचत ब ध गन ितव
छ । आ.व. २०७२/०७३ को नेपाल सरकारको
नीित तथा काय ममा “देशभरका कै दीह को
अनुपातमा कारागारको मता अ य त यून रहेको
र भएका कारागारको भौितक अव था जीण भएको
एवं भूक पबाट धेरै जसो कारागारमा ित भएकोले
कारागार पुन: िनमाणस ब धी काययोजना बनाई
काया वयन ग रने, नुवाकोटमा तािवत के ीय
कारागार तथा बाँकेमा तािवत े ीय कारागार
िनमाण काय ार भ ग रने, कारागारस ब धी िवधमान
कानून प रमाजन गरी खुला कारागार तथा सुधारगृहको पमा कारागार यव थापनस ब धी नवीन
अवधारणाह काया वयनमा याइने छ” भ ने
उ लेखसमेत भएको छ । िविभ न िसफा रसह
काया वयन गद लैजान सरकार ि याशील छ । रट
जारी हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयको िलिखत जवाफ ।

अ ययन टोली गठन यस अदालतको आदेशः
यसमा महाभूक प पूव कारागारसमेतमा रहेका
थनु वु ा कै दीह महाभूक प पिछ के कसरी कुन ठाउँमा
बसोबास गरी आएका छन् ? सो थान सरु ि त रहे
नरहेको र ऐन िनयम, संिवधान तथा अ तराि य सि ध,
घोषणा प बमोिजम भए नभएको, थुनवु ा वा कै दीह को
अव था जोिखमपूण भए नभएको स ब धमा भूक प
पीिडत िज लाका कारागार, हरी कायालय र हरी
चौक आिद समेत िनरी ण गरी राय सझ
ु ावसिहतको
ितवेदन पेस गन यस अदालतका राजप ांिकत थम
णे ीका अिधकृतको नेतृ वमा िनजले चाहेको थप २
जनासमेतको टोली गठन ग रिदएको छ । उ टोलीबाट
िनरी ण भई ितवेदन ा भएपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित २०७३।३।२२
मा आदेश भएको । उ आदेशबमोिजम सहरिज ार
ी िवपल
ु यौपानेको संयोजक वमा गिठत अ ययन
टोलीले िमित २०७३/१०/११ मा पेस गरेको ितवेदन
िमिसल सामेल रहेको देिखयो ।
कानून यवसायीको बहसः
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा आजको
दैिनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी सूयबहादरु पा डेले
िवप ीह ले थनु वु ा तथा कै दी ब दीह लाई भूक पबाट
भि कएका, चिकएका भवनह मा, खल
ु ा चौरमा,
एक अक सँग ह कडी लगाई राखेको, धेरै थानमा
भवनको मताभ दा बढी थुनवु ा कै दीह रा ने गरेको
ज ता कायबाट थुनवु ा कै दीह आधारभूत अिधकार
उपभोग गनबाट वि चत हन पगु ेका छन् । उनीह ित
आधारभूत मानवीय मू य मा यताअनस
ु ारको पिन
यवहार भएको छै न । यसैले थनु वु ा तथा कै दीह लाई
सरु ि त भवनमा थाना तरण गन गराउन आव यक
यव था िमलाउन,ु कारागारमा भवनको मताभ दा
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बढी थुनवु ा तथा कै दीह नरा न आव यक यव था ग रएको या यालाई6 (निजर िस ा तलाई) ा तको
िमलाउनु भ ने ज ता िनवेदन मागअनस
पमा ततु गन सिक छ । यस संगमा गढीमाई
ु ारका उपयु
आ ा आदेश जारी गरी कै दीको हकिहतको संर ण मेलामा िदइने पशु वलीस ब धी िववादको स दभमा
ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
यस अदालतवाट भएको या याका के ही अंश
ु ।
देहायबमोिजम उधतृ गनु आव यक देिख छः
िनणय गनु पन ह ः
§ “सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद
अब यसमा देहायका ह स ब धमा िनणय िदनु पन
भ नाले कुनै खास यि वा यि ह को
देिखयोः
यि गत हक वा सरोकारमा मा िसिमत
१. िनवेदकह लाई
ततु
सावजिनक
भएको िववाद नभएर नेपाल अिधरा यका
सरोकारको रट िनवेदन िलई अदालतमा
सवसाधारण जनता वा कुनै जनसमदु ायको
वेश गन हकदैया छ वा छै न ?
सामूिहक हक वा सरोकारसँग स बि धत
२. संिवधान एवम् कानून ारा याभूत थनु वु ा
भएको िववादको बोध ह छ । नेपाल सरकार
तथा ब दीह को अिधकार हनन् भएको छ वा
वा कुनै सावजिनक िनकाय वा पदािधकारीले
छै न ? कारागार ऐन, २०१९ र िनयमावलीमा
संिवधान वा कानूनबमोिजम गनु पन कुनै
रहेको यव थाको काया वयनमा किमकाम नगरेको वा गन नहने कुनै काम गरेको
कमजोरी रहेको कारणबाट ब दीको
कारणबाट जनसाधारणको हक, िहत
हकिहतमा ितकूल असर परेको छ वा छै न ?
वा वाथमा ितकूल असर परेको कुरा
३. िनवेदन मागबमोिजम रट आदेश जारी हने
सावजिनक हक वा सरोकारको िवषय ब दछ ।
हो वा होइन ? आदेश जारी गदा के क तो
कुनै िवषयलाई “सावजिनक” हो वा होइन भनी
आदेश जारी गनपन
िनधारण गदा मािनसको सं या गणना गरेर
ु हो ?
िन पण ग रने पिन होइन । जनसाधारणको
आदेश जारी हने आधार र कारण - िनणयाधारः
सामा य हक िहतको ितिनिध व हने िवषय
२. िनणयतफ िवचार गदा सव
देिख छ भने सं या मक पमा असर पन
थम िनवेदकह को सावजिनक सरोकार रहे
मािनसको गणनाका आधारमा मा य तो
नरहेकोस ब धी पिहलो उपर िवचार गनु सा दिभक
िववादलाई सावजिनक सरोकारको िववाद
छ । सावजिनक सरोकार स बि धत िववादको योग
होइन भ न िम दैन । िववादको वभाव,
स ब धमा यस अदालतबाट अनेक पटक या या
कृित वा च र का आधारमा यस िववादलाई
र िववेचना भई िस ा त कायम भएका छन् । राजदूत
सावजिनक िववाद हो वा यि गत िववाद
िनयिु स ब धमा अिधव ा राधे याम अिधकारीले
हो भनी छुट्याउनु पदछ । सामा यतयाः
दायर गनु भएको रट िनवेदनका स दभमा भएको
देशको सरु ा, शासन यव था, सामािजक
5
या या तथा बारा िज लाको गढीमाई मेलामा िदइने
शाि त, जनसाधारणको िश ा, वा य
पशु वलीको िवषयमा परेको रट िनवेदनका स दभमा
6
5

अिधव ा राधे याम अिधकारी िव. ी ५ को सरकार, मि प रषद्
सिचवालयसमेत, ने.का.प. २०४८, िन.नं. ४४३०, पृ - ८१०
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§

र नैितकता, देशको आिथक अव था,
साँ कृितक वा धािमक िवषय, सामािजक
याय, वातावरणीय याय आिद िविवध
िवषयह स दभअनस
ु ार सावजिनक िहत
वा सरोकारको िवषय ब ने गदछन् । व ततु ः
सावजिनक िहत वा सरोकारको िवषय वा े
यित नै हो भनेर सूिचकृत गन सिकँ दैन । यो
येक िववादको त यगत स दभमा (case
to case basis मा) िन पण ग रने िवषय
देिख छ । तथािप अदालतवाट िन पण
ग रने सावजिनक सरोकारको िववादको अथ
लगाउँदा संिवधान वा कानून ारा दत हक
अिधकारको सापे तामा अथ लगाइनु पन
ह छ” ।
“कितपय अव थामा सावजिनक सरोकारको
िववादलाई बो न नस नेह को आवाज
(voice of the voiceless) को पमा पिन
िलइ छ । सामािजक, आिथक पमा पछाडी
परेका कमजोर वग र समदु ायको हक, िहत वा
सरोकारको संर णका लािग यो सावजिनक
सरोकारस ब धी अवधारणा कितपय
अव थामा वरदान पिन िस भएको छ । तर
यसको ता पय जनु सक
ु ै सावजिनक चासोका
िवषयमा जोसक
ु ै यि ले नालेस, उजरु ी वा रट
िनवेदन गन पाउँदछ भ ने होइन । िववादको
िवषयव तस
ु गँ िनवेदक वा उजरु ीकताको
साथक स ब ध (meaningful relation)
वा ताि वक सरोकार (substantial
interest) हनु पदछ र सो िवषयमा िनजले
उिचत पमा ितिनिध व गन स दछ भ ने
कुरामा अदालतलाई स तु तु याइनस
ु मेत
आव यक ठािन छ” ।

अवधारणा र यस अदालतबाट िविभ न िववादका
स दभमा ितपािदत िस ा तह समेतलाई ि गत
गदा रट िनवेदक र िववादको िवषयव तक
ु ा बीच
साथक स ब ध देिखएको, ताि वक सरोकार रहेको,
तथा संिवधान वा कानून ारा द हक अिधकारको
चलनको लािग याियक िन पणयो य िवषय
देिखएको अव थामा सावजिनक सरोकारको िववाद
िलई अदालतमा वेश गन सिक छ भ ने देिख छ ।
ततु िववादका िनवेदकह सबै International
Legal Foundation (ILF) नामक सं थासंग
स ब कै दी-ब दीह को हकिहत संर णका लािग
कृयाशील अिधव ाह भएको कुरामा िववाद
छै न । कै दी-ब दीह लाई िनःशु क कानूनी सहायता
दान गन उ े यबाट थापना भई काय गद आएको
सं थासंग आब रही कानून यवसायीको पमा
सि य आठ जना अिधव ाह ले आम थनु वु ा तथा
कै दी-ब दीह को संिवधान एवम् कानून ारा द
हक अिधकारको चलनको िवषयमा
उठाई
अदालतमा वेश गरेको देिखएको छ । िववादको
िवषयव तस
ु गँ िनवेदकह को साथक स ब ध तथा
ताि वक सरोकार रहेको छै न भनी स झन िम ने कुनै
कारण देिखन आएको छै न । यस िवषयमा िनजह ले
उिचत पमा ितिनिध व गन स ने कुरामा स तु हन
नसिकने कुनै उिचत कारण पिन देिखँदनै । ब दी जीवन
िबताई रहेका ठूलो सं याका मािनस वयम्ले आफै ँ
अदालतमा वेश गनपदछ
ु भ नु उिचत हँदैन । ब दीको
अिधकारको
आधारभूत मानव अिधकारको
िवषय पिन हो । यसलाई हकदैयास ब धी पर परागत
साँघरु ो दायरामा सीिमत राखेर हेनु मनािसब हँदैन ।
तसथ िनवेदकह लाई ततु सावजिनक सरोकारको
रट िनवेदन िलई अदालतमा वेश गन हकदैया छै न
भनी िवप ी तफबाट िलइएको िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
३. सावजिनक सरोकारस ब धी िववादको
४. अब संिवधान एवम् कानून ारा याभूत
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थुनवु ा तथा ब दीह को अिधकार हनन् भएको छ वा
छै न भ ने दो ो को िन पण गनु पन हन आएको छ ।
यो को िन पणका लािग सव थम कै दी ब दीह को
अव थास ब धी के ही उपल ध त यह उ लेख गनु
आव यक देिख छ । यसरी त यगत िववरण यिकन
गन रट िनवेदन यहोरा, िलिखत जवाफमा ग रएको
िजिकर र यस अदालतवाट िमित २०७३/३/२२ मा
भएको आदेशअनस
ु ार गिठत अ ययन टोलीले ततु
गरेको िमित २०७३/१०/११ को ितवेदनमा उ लेख
भएका त यह समेतलाई त यगत आधारको पमा
हण गनपन
ु अव था देिखयो ।
रट िनवेदनमा उ लेख भएका त यह ः
िमित २०७२।१।१२ गतेको महाभूक पबाट
भ ब दीगहृ काठमाड मा रहेको ४ भवनह म येको
एक तीनतले भवन पूण पमा व त भई १६ जना
कै दीको मृ यु भएको छ । यहाँ रहेका भवनह म येका
२२० जना रहेको लक नं. १ पूण पमा ित भएको
छ, ३०० ब दी रहेको लक नं. २ को भवनको जगैस म
चकको हँदाहँदै यहाँ कै दीह लाई रािखएको छ ।
मिहला ब दीगहृ को भवनसमेत चिकएको र भािसएको
अव थामा छ । उप यकाबाहेकका रसवु ा, नवु ाकोट,
िस धपु ा चोक, रामेछाप िज लालगायतका भूक प
भािवत िज लाअ तगतका कारागार भवन समेत
ित भई ब न नस ने अव थामा रहेका छन् । िविभ न
कारागारमा मताभ दा बढी कै दी ब दीह रािखएको
छ । उनीह लाई िनयिमत शौचालयको योग गन, खाना,
पानी, औषिध र सु नको लािग समेत सामा य थान
उपल ध छै न । आधारभूत आव यकताबाट वि चत हनु
परेको छ । थनु वु ा के मा थनु ामा रहेका यि ह को
उिचत वास थानको अभाव छ । धेरै थनु वु ाह लाई
एउटै हलमा चौिबसै घ टा एकलाई अक सँग हतकडी
लगाई रािखएको छ । कुनै ठाउँमा ित भएको जीण
भवनमा, कुनै ठाउँमा खल
ु ा आकाशमनु ी रािखएको

छ । यसबाट िबरामी हने र िबरामी भएकाह को मृ यु
नै हन स ने अव था ज
ृ ना भएको छ । कारागार ऐन,
२०१९ अनस
ु ारको सामदु ाियक सेवामा पठाई कै द
भु ान गन लगाउने, खल
ु ा कारागारमा कै द भु ान गन
ज ता ावधानको काया वयन ग रएको छै न । याियक
ि यामा सामेल हन र भावकारी ितवाद गन
पाउने अिधकारको उपभोग गनमा समेत अवरोधह
देिखएका छन् । िनरी ण, अनगु मन णाली कमजोर
देिखएको छ । प रणामतः थुनवु ा तथा कै दी ब दीह
संिवधान तथा कानून ारा दान ग रएका अिधकारह
उपभोग गनबाट वि चत हन पगु क
े ा छन् । उनीह को
आधारभूत मानवीय ित ाको संर ण हन सके को
छै न ।
िलिखत जवाफमा ग रएको िजिकरः
िवप ीह ले आ-आ नो िलिखत जवाफमा
आ-आ नो िज मेवारी पूरा गरी आएको, कितपय काम
गन “ यास ग रएको”, आ नो जवाफदेिहता नरहेको
ज ता यहोरा उ लेख गरी जसरी पिन ितवाद
गन शैलीमा िजिकर गरेको देिखयो । रट िनवेदनमा
उ लेख भएका त य र त याङ् कह को यिु यु
पमा ख डन गरेको पाइएन । यसको ता पय रट
िनवेदनमा उ लेख ग रएका त य र त याङ् कह लाई
कारा तरले वीकार गरेको मा नु पन अव था
देिखयो । मि प रषदको
् तफबाट िलिखत जवाफ
ततु गदा आ.व.२०७२/०७३ को नेपाल सरकारको
नीित तथा काय ममा “देशभरका कै दीह को
अनुपातमा कारागारको मता अ य त यून रहेको
र भएका कारागारको भौितक अव था जीण भएको
एवं भक
ू पबाट धेरै जसो कारागारमा ित भएकोले
कारागार पुन: िनमाणस ब धी काययोजना बनाई
काया वयन ग रने, नवु ाकोटमा तािवत के ीय
कारागार तथा बाँकेमा तािवत े ीय कारागार
िनमाण काय ार भ ग रने, कारागारस ब धी
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िवधमान कानून प रमाजन गरी खुला कारागार तथा
सुधारगृहको पमा कारागार यव थापनस ब धी
नवीन अवधारणाह काया वयनमा याइने” भनी
उ लेख भएको यहोरा खल
ु ाइएको पाइयो । यसको
ता पय कारागार यव थापनमा किठनाइह छन् भ ने
त य सारतः वीकार ग रएको देिख छ । तर आ.व.
२०७२/०७३ अविधमा के कित सधु ारका काय भए
भ नेतफ अिहले सनु वु ाइको अव थास म पिन कुनै
त य ततु हन आएको पाइएन ।
यस अदालतबाट िमित २०७३/३/२२ मा भएको
आदेशअनुसार गिठत अ ययन टोलीले तुत
गरेको िमित २०७३/१०/११ को ितवेदनमा
उ लेख भएको यहोराः
का ेपला चोकको कारागार कायालय
१९६० सालमा घोडा तबेलाको पमा िनमाण भएको,
भवन िनकै जीण रहेको र कै दी ब दीह को बसाई
िनकै चनु ौतीपूण रहेको छ । रामेछाप, रसवु ा, धािदङको
कारागार असरु ि त रहेको, असरु ि त भनी रातो
ि टकरसमेत टाँस गरेको भएपिन सोही भवनह मा
थुनवु ा तथा कै दीह लाई मताभ दा बढी सं यामा
रा ने ग रएको छ । कारागार कायालय िड लीबजारको
ब दी रहने भवन १९७० सालमा, कारागार कायालय
जग नाथदेवलको ब दीगहृ १९६७ सालितर िनमाण
भएको र हाल भूक पका कारण ित त भएको, सोही
कारागार कायालयको भ ब दीगहृ को एउटा भवन
पूण पमा ित भई १७ जना कै दीह को मृ यु भएको
िथयो7 । राजधानीकै जग नाथदेवलको ब दीगहृ मा
ित भई खतरायु रहेको भए पिन मताभ दा बढी
कै दी ब दी रा ने गरेको छ । धािदङ कारागारको
7

रट िनवेदकले मृ यु हनेको सं या १६ भनी उ लेख गरेको
देिख छ । तथािप, अदालतवाट खिटएको िज मेवार अिधकृ तह को
समुहले थलगत अ ययनका आधारमा मृ यु हनेको सं या १७
जना भनी ितवेदन पेस गरेको हँदा यो िववादको स दभमा मृ यु
भएका मािनसको सं या सोही १७ जनालाई मािनएको छ ।

३० जना मताको पु ष सेलमा १८२ जना र ८
जना मताको मिहला सेलमा १४ जना, गोरखा
कारागारको ४५ जना मताको पु ष सेलमा ९९
जना र १० जना मताको मिहला सेलमा १६ जना
रहेको पाइएको छ । रसवु ा कारागारको मता २५ जना
रहेकोमा ९४ जना तथा नवु ाकोट कारागारको पु ष
लकको मता ८० जना रहेकोमा १५९ जना ब दी
रािखएको देिखयो । का ेपला चोक कारागारको ३
वटा लकको कूल मता ६१ जना तोिकएको भए पिन
२३६ जना ब दी रािखएको तथा दोलखामा के बल १८
जना मताको कारागारमा ७० जनालाई रािखएको
पाइयो । रामेछाप कारागारको पु ष लकको मता
५० जना रहेकोमा २२१ जना ब दीलाई रािखएको
देिख छ । राजधानी शहरिभ का कारागारह मा
मता भ दा कि तमा पिन तीन गणु ा बढी कै दी ब दी
रा ने गरेको देिखयो । शौचालय अ यवि थत र
अपया रहेका, अ यिधक सं याका ब दीको चापका
कारणबाट िनकै असिु वधा वा किठनाई भो नु परेको
छ । भवनह को मता अपया भएको, सरु ाको र
सिु वधाको ि कोणले उपयु नभएको तथा मानव
अिधकार-मै ी नभएको, सु न, खान, ब नमा समेत
अ ठ् यारो सज
ृ ना भई दैिनक जीवन क कर हन गएको,
ब दीगहृ ह को यव थापन, सरसफाई, ममत स भार
आिदमा यान निदएको पाइएको छ । कै दी ब दीलाई
दैिनक . ४५ नगद र ७०० ाम चामल उपल ध हने
गरेको, वतमान बजार मू यको तल
ु नामा यो सिु वधा
अ य त कम रहेको भ ने यहोरा पिन ितवेदनमा
उ लेख भएको पाइयो । कुनै उ लेखनीय सधु ारा मक
ि याकलाप स चालन ग रएको देिखएन । अदालतबाट
जारी भएका याद, पज
ु बु ने र याियक ि यामा
सामेल हने कुरामा खासै सम या रहेको देिखएन
भ ने कुरा पिन ितवेदनमा खल
ु ाइएको देिखयो ।
मािथ उ लेख ग रएका त यह ित िबमित
जनाउनु पन वा िव ास गन नसिकने कुनै उिचत
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
कारण देिखन आएको छै न । यसका अित र चा स
गु मख
ु शोभराजको रट िनवेदनका स दभमा यस
अदालतबाट जारी ग रएको परमादेशको आदेशमा
कारागारको वतमान ि थित स ब धमा उ लेख
ग रएको यहोराबाट पिन कारागारको तथा कै दी
यव थापनको वतमान अव था
हछ । उ
आदेशमा उ लेख छः “आिथक वष २०७२/०७३
मा पुनरावेदन अदालतह ारा िविभ न ६४ वटा
कारागारको िनरी ण गरी सव च अदालतलाई
बझ
ु ाएको ितवेदन हेदा अिधकांश कारागारह मा
मताभ दा बढी कै दी ब दी रािखएको र सिु वधा
र सेवाको ि थित स तोषजनक नरहेको भ ने
देिख छ । नेपालका कारागारमा ६,४१६ कै दी ब दी
रा ने मता रहेकोमा हाल क रब १५,००० कै दी
ब दी रािखएको छ भ ने देिख छ । यायाधीशह ारा
सव च अदालतमा बुझाइएको ितवेदनह बाट
पिन कारागारह को ि थित दयनीय देिख छ” ।8
उि लिखत सम त य र त याङ् कह तफ ि गत
गदा हा ा कारागारह को ि थित अ यवि थत तथा
दयनीय छ र कारागारमा रहेका कै दी ब दीह को
यूनतम मानवीय आव यकता पूरा हन सके को छै न
भ ने देिखन आएको छ ।
५. मािथ उ लेख ग रएका त य र
त याङ् कह का स दभमा अब थुनवु ा तथा कै दीह का
हक अिधकारका स ब धमा िववेचना हन आव यक
देिख छ । नेपालको संिवधानको धारा १६(१) मा
“ येक यि लाई स मानपूवक बाँ न पाउने हक
हनेछ” भ ने यव था रहेको छ । धारा २० मा व छ
सनु वु ाइस ब धी के ही आधारभूत कुराह समावेश
ग रएका छन । धारा २२(१) मा “प ाउ परेको वा
थुनामा रहेको यि लाई शारी रक वा मानिसक यातना
8

चा स गु मुख शोभराज िव. धानम ी तथा मि प रषद् सिचवालयसमेत,
ने.का.प.२०७३, िन.नं.९७२२, पृ.२२०४

िदइने वा िनजसँग िनमम, अमानवीय वा अपमानजनक
यवहार ग रने छै न” भनी यातना िव को हक दान
ग रएको देिख छ । संिवधानको धारा ३० ले “ येक
नाग रकलाई व छ र व थ वातावरणमा बाँ न
पाउने हक हनेछ” भ ने यव था गरेको छ । कै दी
ब दीह ले पिन उि लिखत हक अिधकारको उपभोग
गन पाउँदछन् । के बल कारागारमा परेको कारणबाट यी
अिधकारह को उपभोग गन कुरा संङ्कुिचत भएको
स झन हँदैन । ब दीह को यी हक अिधकारह को
िनवाध उपभोग गन पाउने अव था सिु नि त गनु
रा यको दािय व हो । कै दी ब दीह को हकको
चलनका ममा बालबािलकाको हक, मिहलाको हक,
जे नाग रकको हकलगायतका स दभअनस
ु ार अ य
हकह को चलन हने अव था सिु नि त गनतफ पिन
रा यको ि याशील र िसजना मक भूिमका अपेि त
रह छ ।
६. कारागार ऐन, २०१९ ले थनु वु ा वा कै दीलाई
कारागारमा रा दा अपनाउनु पन ि यासिहत
कारागार यव थापन स ब धमा ावधानह समावेश
गरेको छ । ऐनको दफा ६ मा पु ष र मिहलालाई
छु ाछु ै भागमा, थनु वु ा र कै दीलाई छु ाछु ै भागमा,
२१ वषमािथको र मनु ीकोलाई िभ दािभ दै भागमा,
देवानी र फौजदारी मु ाका कै दीलाई िभ दािभ दै
भागमा, रोगीलाई िभ दै भागमा, पागल/अध-पागललाई
िभ दै भागमा रा नु पन यव था छ । कारागार ऐन,
२०१९ को दफा ७ अनस
ु ार “कै दबाट भागी प ाउ
परेको वा कै दबाट भा ने उधोग गन वा कारागारस ब धी
के ही ग भीर अपराध गरेको9 कै दीबाहेक अ य थनु वु ा
वा कै दीलाई कारागारिभ नेल वा हतकडी लगाउन

9
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कारागार ऐन, २०१९ को दफा २२ को उप दफा (२) बमोिजमको
अपराध गरेको ।

हँदनै 10 । कारागारमा नाबालकको हेरचाह गन11, थनु वु ा
वा कै दीलाई िनजह को वा य, आिथक उ नित
वा सधु ारको िनिम बाहेक िनजको ई छा िव कुनै
काममा लगाउन नहने12 यव थासमेत ऐनमा रहेको
छ । कारागार ऐनमा २०६४ सालमा भएको दो ो
संशोधनले िविभ न ९ कारका कसरु मा बाहेक13 तीन
वषस म कै द सजाय हने ठह रएका कसरु दारलाई
सामदु ाियक सेवामा पठाउन सिकने14 र तीन वषभ दा
बढी कै द सजाय भई क तीमा एक ितहाई कै दको
अविध भु ान ग रसके को कै दीलाई खल
ु ा कारागारमा
15
ब ने अनमु ित िदन सिकने ावधानसमेत समावेश
गरेको छ । तर संशोिधत कानून जारी भएको १०
वष िबितस दा पिन यी ावधानह काया वयनमा
आएको देिखँदैन । ऐनको दफा ११ मा थनु वु ा वा
कै दीको वा य उपचारस ब धी यव था रहेको
देिख छ । ऐनमा कारागारको यव थापन र थनु वु ा वा
कै दीह लाई दान ग रनु पन सिु वधा तथा सामािजक
सरु ास ब धी यव थाह पिन समावेश ग रएका
छन् । कारागार िनयमावली, २०२० ले सामदु ाियक
सेवामा पठाउने तथा खल
ु ा कारागारमा रा नेस ब धी
ि यागत यव था, कारागारको यव थापनलगायत
10 मानव अिधकारस ब धी मा यता तथा मािनसको ित ा र
स मानपूवक बाँ न पाउने मौिलक हक अिधकारको ि ले हेदा
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७ मा रहेको नेल वा हतकडी लगाउन
पाइने अपवाद व पको अव था स ब धमा पिन
उठाउन
र िवमित रा न सिकने ि थित रहेको छ । तथािप अिहले यस
कारको को िन पण गनु पन अव था नभएकाले यस िवषयमा
थप िववेचना ग रएको छै न ।
11 कारागार ऐन, २०१९ को दफा ८
12 कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०
13 कारागार ऐन, २०१९ को दफा १० ग. मा मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार, जबरज ती करणी, कै दबाट भागे भगाएको, भ सार
चोरी िनकासी पैठारी, लागु औषधको कारोबार, ाचारस ब धी,
जासस
ु ीस ब धी, संरि त व यज तस
ु ब धी मु ा तथा परु ाताि वक
व तुस ब धी मु ामा कसुरदार ठह रएकालाई सामुदाियक सेवा वा
खुला कारागारमा नपठाइने ावधान रहेको छ ।
14 कारागार ऐन, २०१९ को दफा १० क.
15 कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०

थनु वु ा तथा कै दीका लािग अ य क याणकारी
यव थासमेत गरेको देिख छ । संिवधान एवम्
कानूनमा रहेका ावधानह को समिु चत काया यन
ग रनु अिनवाय नै छ ।
७.
ततु
सङ् गमा अ तराि य
मानव अिधकारस ब धी के ही द तावेजह ले
गरेको यव थातफ पिन ि िदनु आव यक
देिख छ । नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अ तराि य महासि ध, १९६६ को धारा ६ मा येक
मािनसको बाँ न पाउने हक ह छ, यो हक कानून ारा
संरि त ह छन र कसैलाई पिन वे छाचारी तवरले
बाँ न पाउने हकबाट वि चत ग रने छै न भ ने
यव था रहेको छ ।16 धारा ७ ले यातना िव को
हक दान गरेको छ ।17 सोही ित ाप को धारा १०
मा वत ताबाट वि चत ग रएका सबै यि उपर
मानवीय ित ा र स मानपूवक यवहार ग रनु पन
कुरा उ लेख छ ।18 ICCPR को उ धारा १०
को या या गद संयु रा संघीय मानव अिधकार
सिमितले “ वत ताको ब चनाका कारणबाट पैदा
हने वाभािवक किठनाइको कुरा बाहेक ब दीउपर कुनै
कारको क दायक यवहार गन हँदैन, ब दी जीवन
िबताइरहेका मािनसले ब दी हँदा उपभोग गन नस ने
के ही खास अिधकारबाहेक अ य सबै हक अिधकारको
उपभोग गन पाउँदछन भनी या यासमेत गरेको छ ।19
16

International Covenant On Civil and Political Rights,
१९६६ (ICCPR) Article ६: “Every human being has
the inherent right to life. This right shall be protected
by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”.
17 ICCPR, Article ७: “No one shall be subjected to
torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment. In particular, no one shall be subjected
without his free consent to medical or scientific
experimentation”.
18 ICCPR, Article १०: “All persons deprived with their
liberty shall be treated with humanity and with respect
of the inherent dignity of persons.”
19 UN Human Rights Committee, Comment No. २१ runs:
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
यातना िव को महासि धले20 यातना िदने कुरालाई
फौजदारी कसरु को पमा कानून ारा घोिषत गनु पन,
प ितगत (systemic torture) होस अथवा अ य
कुनै पिन कारको यातना िदने कुराको िनय ण
गन दािय व स बि धत सद य रा मा रहने मा यता
उ महासि धले अगाडी सारेको छ । नेपालसमेत
उि लिखत ित ाप तथा महासि धको प कार
सद य रा भएको र हा ो सि ध ऐन, २०४७ को दफा
९ मा रहेको ावधानअनस
ु ार उि लिखत ित ाप
तथा महासि धका ावधान नेपाल कानूनसरह लागू
हने भएकाले पिन यसको पालना गनु हा ो दािय वको
िवषय ब दछ । यस कार अ तराि य तरमा जारी
भएका कानूनको अ ययनबाट पिन ब दी जीवन
िबताइरहेका यि ह को हक अिधकार हने र यसको
संर ण ग रनु पन अिनवायता रहेको देिखन आउँदछ ।
८. UN Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners21 ले थनु वु ा र
कै दीलाई, बालक र उमेर पगु ेकालाई छु ाछु ै रा नु
पन, सु ने ब ने थानको उिचत यव थापन हनु
पन, वा य र सरसफाईको व ध ग रएको हनु
पन, भोजन र िपउने पानीको पया यव था ग रनु
पन, िचिक सा सेवाको ब ध िमलाइएको हनपु न
लगायतका कारागार र कै दी ब दी यव थापनस ब धी
मापद डह िनधारण गरेको पाइ छ । यसैगरी Basic
“Detainees must not be subjected to any hardship
or constraints other than resulting from deprivation
of their liberty... ... Persons deprived of their liberty
enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject
to the restrictions that are unavoidable in a closed
environment”.
20 UN Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
१९८४
21 Adopted by the First United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held
at Geneva in १९५५, and approved by the Economic and
Social Council by its resolutions.

Principles for the Treatment of Prisoners22
को िनयम १ मा “All prisoners shall be treated
with the respect due to their inherent dignity
and value as human beings” भ ने ावधान
रहेको छ । यसको िस ा त नं. ५ मा ब दीको अिधकार
सरु ि त रहनु पन कुरामा जोड िदँदै भिनएको छः
“Except for those limitations
that are demonstrably necessitated
by the fact of incarceration, all
prisoners shall retain the human
rights and fundamental freedoms
set out in the Universal Declaration
of Human Rights, and, where the
State concerned is a party, the
International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, and the
International Covenant on Civil and
Political Rights and the Optional
Protocol thereto, as well as such
other rights as are set out in other
United Nations covenants”.
यो “Standard Minimum
Rules” र “Basic Principles” लाई
नरम कानून (soft law) मािन छ । तथािप
रा संघको सद य-रा
भएको तथा
मानव अिधकारस ब धी रा संघीय
द तावेजह को प रा भएका नाताले
उि लिखत िनयम वा िस ा तह को
अनशु रण गनु हा ोसमेत पूिनत कत य
ब दछ ।
९. कारागारिभ कै दीको बढी चाप पन गरेको
22 Adopted and proclaimed by General Assembly resolution
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४५/१११ of १४ December १९९०

कुरालाई िव यापी सम याको पमा िलइने ग रएको
छ । यो सम या अमे रका र यूरोपमा पिन छ भ ने
मािन छ । यसलाई आ-आ नै प रवेशअनक
ु ू ल िनि त
मापद डका आधारमा हेन र मू याङ् कन गन ग रएको
छ । यूरोिपयन मानव अिधकारस ब धी अदालतले
कमजोर वा खराब कै दी यव थापनबाट यि को
मानव अिधकारको हनन ह छ भनी या या गरेको23
र आव यक कानूनी उपचार दान गन गरेको हँदा
यूरोपमा कारागार यव थापनको िवषयले मह व पाएको
देिख छ । यूरोिपयन समदु ायिभ का देशह का लािग
कारागारमा उपल ध गराइनु पन यूनतम सिु वधाको
मापद ड िनधारण ग रएको छ । कै दीका लािग राित
सु न छु ाछु ै कोठा (भाग) हनु पन, एक यि का
लािग शौचालयका अित र ६ िमटर X ६ िमटरको
(३६ वग िमटरको) थान छुट्याइनु पन, अथवा एउटै
कोठामा दईु जनालाई रा ने हो भने येकको लािग
४ X ४ िमटरको भाग उपल ध गराउनु पन, एकअकालाई छुट्याउने गरी िवचमा कि तमा २ िमटरको
िदवाल लगाएको हनपु न भनी यूनतम मापद ड
िनधारण गरेको पाइ छ ।24 अब नयाँ ब ने कारागारका
हकमा दईु जना ब नका लािग १० X १० िमटरको
र तीन जनाको लािग १४ X १४ िमटरको कोठा हनु
पन भनी मापद ड िनधारण ग रएको छ । कारागारको
िनमाण गदा कै दीह आपसमा िहंसामा उ न नपाउने
तथा ाकृितक पमा उ यालो र व छ हावा ा हने
गरी उपयु ढंगबाट िनमाण ग रनु पन भनी मापद ड
तोिकएको पाइ छ । वतमान अव थामा कै दीका लािग
उपल ध गराउने ग रएको थान (कोठा) को आकारतफ
23 यस कुराको उदाहरणको पमा ५ अ ेल २०१६ मा Aranyosi र
Caldararu को िववादमा CJEU बाट भएको फै सलालाई पिन िलन
सिक छ ।
24 ोतः
http://www.europarl.europa.eu/Reg_Data/etudes/
BRIE/२०१७/५८३११३/IPOL_BRI%२८२०१७%२९५८३११३
_EN.pdf - “Prison conditions in the Member States: selected
European standards and best practices” शीषकको लेखवाट
साभार ग रएको ।

ि गत गदा ित-कै दी सरदर बेलायतमा ६ X ८ िफट,
र अमे रकामा ६ X ९ िफटको े िनधारण ग रएको
पाइ छ । लगभग यसै कारको मापद ड अपनाएको
ा समा कै दीह को उपि थित मापद ड भ दा क रब
११६% बढी रहेको भनी चक आलोचना भएको समेत
देिख छ । ा सका १०० जना ब दी रा ने ठाउँमा
११६ जना रािखँदा हने गरेको आलोचनालाई मरण
गद नेपालमा के बल २५ जनाको लािग तोिकएको
कारागारमा १७५ जना अथात् ७००% स म बढी कै दी
ब दी रािखएको ा त रहेको यथाथतफ िववेकशील
भएर सो नु वा छनीय देिख छ ।
१०. भारतमा कारागारको सधु ार र ब दीह का
हक अिधकारको संर ण गरी याय सिु नि त गन
कुरामा िविभ न यासह हँदै आएका छन् । थनु वु ा /
ब दीह को हक अिधकारको चलनका लािग भारतीय
अदालतले मह वपूण भूिमका िनवाह गरी आएको छ ।
पिछ लो समयमा “prison justice” भनी छु ै िवधा
वा अवधारणाको पमा थनु वु ा तथा कै दी ब दीह को
अिधकारको या या र योग गन म सु भएको
पाइ छ । भारतीय स दभमा मेनका गा धीको िववादमा
सव च अदालतबाट भएको या या र ितपािदत
िस ा तबाट ब दीको अिधकारस ब धी आधिु नक
िविधशा ीय अवधारणाको िवकास म अगाडी बढेको
पाइ छ । आिथक हैिसयतका आधारमा कारागारका
ब दीह का बीच फरक यवहार गन र हतकडी लगाउने
कुराह भेदभावपूण मािन छन् र मािनसको वैयि क
वत ता ितकूलको यवहार भनी घोिषत भएका
छन् । ब दीलाई अदालतमा याउँदा वा िफता लैजाँदा
हतकडी लगाएको पाइएमा स बि धत अिधकारीउपर
कारवाही गनु भ ने आदेशसमेत भारतीय सव च
अदालतबाट जारी भएको छ ।25 प रवारका सद यसँग,
25 Prem Shankar Shukla vs Delhi Administration, १९८०
AIR १५३५, १९८० SCR (३) ८५५; Judgement delivered
by V.R. Krishna Iyer, R .S. Pathak & Chinnappa
Reddy, on २९ April, १९८०
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
साथीभाई वा कानून यवसायीसँग भेटघाट र कुराकानी
गन छुट ब दीलाई िदइनु पदछ, यस कुरामा कुनै कडा
िनय ण ग रएमा जीवनको हक (Right to life)
स ब धी अिधकारको हनन् हन जा छ भ नेसमेत
भारतीय सव च अदालतको ि कोण रहेको
देिख छ ।26
११. मेनका गा धी27, सिु नल बा ा28, एच.एम.
होसकोट29 तथा हसैनारा खातनु 30 को िववादमा
भारतीय सव च अदालतले संिवधानको भाग ३ ारा
द हकलाई अिधकतम उदार या या गनु पन (be
given widest possible interpretation) भनी
ि कोण अगाडी सारेको पाइ छ । एकल कारावास
(solitary confinement) मा रा नु वा यादै
भीडभाड भई ब ने-सु ने ठाउँको अभाव हनु दवु ै
अव थामा ब दी ित अमानवीय यवहार गरेको तथा
ब दीको हक अिधकारको ितकूल काय गरेको हन
जा छ भनी मािनएको छ । िदन-रात हतकडी लगाउनु
26 Frances Coralie Mullin Vs. W. C. Khambra & Ors
(१९८०) AIR ८४९, १९८० SCR (२)१०९५ (२७ February
१९८०) / Dharambir vs. State of U.P. (१९७९ ) AIR
१५९५, Judgment delivered On: १६ July, १९७९
27 Maneka Gandhi vs Union Of India ,१९७८ AIR ५९७
28 Sunil Batra vs Delhi Administration ,१९८० AIR १५७९:
यस िववादको िनणयका स दभमा यायाधीश Chandrachud लेः
“Convicts are not, by mere reason of the conviction,
denuded of all the fundamental rights which they
otherwise possess भनी य गरेको याियक धारणा (िस ा त)
ित समथन जनाउदै यायमूित ऐयरले उ लेख गरेका छनः “No
Solitary or punitive cell, no hard labour or dietary
change as painful additive, no other punishment or
denial of privileges and amenities, no transfer to other
prisons with penal consequences, shall be imposed
without judicial appraisal of the Sessions Judge and
where such intimation, on account of emergency, is
difficult, such information shall be given within two
days of the action“.
29 Madhav Hayawadanrao Hoskot vs State Of
Maharashtra ,१९७८ AIR १५४८
30 Hussainara Khatoon & Ors vs Home Secretary, State
Of Bihar, १९७९ AIR १३६०

वा ब धनमा रा नल
ु ाई ू र वा यातनापूण यवहारको
31
पमा िलइ छ । मानवीय स मान र ित ामा आघात
पु याउने, यातना िदने, मािनसउपर जनावरलाई
ज तो यवहार गन वे छाचारी कायवाट मािनसको
ित ापूवक बाँ न पाउने हकको उ लङ् घन हन
जा छ32 भ दै अदालतले आव यक याियक उपचार
दान गन गरेको देिख छ ।
१२. कारागारह सधु ार-गहृ को पमा
स चािलत हनु पदछ, कारागारलाई कुनै पमा पिन
यातना-गहृ को पमा पा त रत हन िदनु हँदनै ।
कारागारिभ दईु छाक पेट भ रने गरी खाने, आव यकता
परेको समयमा शौचालय जान र योग गन पाउने,
आ नो लािग तोिकएको िनि त ठाउँमा सु न पाउने
ज ता यूनतम आधारभूत आव यकता पिन पूरा गन
नपाउने ि थित कायम रहेमा कारागारह यातना-गहृ मा
प रणत हने कुरा िनि त छ । यो ि थित आधिु नक लोक
क याणकारी र उ रदायी शासन यव थाका लािग
सहु ाउने कुरा होइन । कै दी ब दीह को भरण-पोषण,
उिचत वास थान सिु वधा, वा य, मनोर जन,
िसजना मक सीप िवकास आिद कुराको याभूित िदने
उतरदािय व रा यको हो । यो दािय व िनवाह गनबाट
रा य िवमख
ु हन स दैन । स मानपूवक बाँ न पाउने
हक कै दी ब दीलगायत सबैले उपभोग गन पाउँदछन ।
थनु ामा परेको वा कै दी ब दी भएको कारणबाट खल
ु ा
31 Prem Shankar Shukla vs. Delhi Administration (१९८०) AIR
१५३५, यस मु ाको स दभमा भारतीय सव च अदालतले हतकडी
लगाउने कु राले मौिलक हकको हनन ह छ भ ने िस ा त कायम गद भनेको
छः “Handcuffing is prima-facie inhuman and, therefore,
unreasonable, is over harsh and at the first flush, arbitrary.
Absent fair procedure and objective monitoring to inflict
“irons” is to resort to Zoological strategies repugnant to
Article २१” (of the Indian Constitution).
32 Raghubir Singh & Others vs State Of Bihar, १९८७ AIR
१४९, १९८६ SCR (३) ८०२ Judgment delivered On: १९
September १९८६, Kishore Singh vs. State Of Rajasthan,
AIR १९५४ Raj २६४, Judgment delivered On: २६ October,
१९५३ को िववादमा भारतीय सव च अदालतवाट यस स ब धमा
या या भएको छ ।
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पमा घमु िफर गन, आ नो ई छानस
ु ारको पेसा
यवसाय अपनाउने ज ता के ही वत तास ब धी
हकको उपभोग गन कुरामा वाभािवक पमा ब देज
ला न पु दछ । तथािप मािनसका संिवधान द अ य
सबै हक अिधकार कारागारिभ रहँदा पिन कायम
नै रह छन् र यसको िनवाध उपभोग गन पाउनु पन
ह छ ।33 कारागारमा रािखएका यि को हक अिधकार
उपभोग गन सीमा ब देजको असर यूनतम र अिनवाय
(minimum & unavoidable) हदस म मा सीिमत
रा नेतफ रा यको यान के ि त रहनु पदछ । रा यले
आ नो क जा वा िनय णमा राखेको यि ले
अकालमा मृ य-ु वरण गनपन
ु प रि थित कायम रहनु
आधिु नक लोकताि क रा य यव था ितको कडायङ् य (ironic rhetoric) हन जा छ । रा यले
नाग रक कसरु दार हो वा िनद ष के हो भ ने कुरामा कुनै
भेदभाव नगरी यि को जीवन-र ा र मानवीय मू य
मा यताह को याभूित गन स नु पदछ । यसलाई
रा यको आिथक साम यसँग जोडी शसत दान
ग रने सिु वधाको पमा हेन िम दैन । आधिु नक यगु को
लोकताि क रा य यव था र शासन णाली हनक
ु ो
नाताले मा ै पिन यि को जीवन-र ा र मानवीय
मू य मा यताह को याभूित गन स नु रा यको
ाथिमक कत य ब दछ । यी कुराह हा ा कारागारको
यव थापन तथा कै दी ब दीह को हक अिधकारको
संर णका ि ले अ य त िवचारणीय र सा दिभक
देिखएका छन ।
१३. यस िववादका स दभमा ततु हन
आएस मका त य र त याङ् कह को आधारमा
33 यस स ब धमा यायमूित कृ ण ऐयरले य गरेको धारणा मननीय
छ । उनी भ दछनः “Fundamental rights do not flee the
prison as he enters the prison although they may suffer
shrinkage necessitated by incarceration … whether
inside prison or outside, a person shall not be deprived
of his guaranteed freedom save by methods right, just
and fair…” (Sunil Batra Vs. Delhi Administration १९७८
SCC ४०९)

िव ेषण गरी हेदा कारागारिभ यूनतम मानवीय
सेवा र सिु वधा उपल ध गराउने कुरामा सरकारी
यास िनराशाजनक रहेको देिखन आउँदछ । भूक प
ाकृितक कोप हो भ ने कुरामा िववाद हन स दैन ।
तर भूक पलाई मा दोष िदएर रा यले ब दी बनाएका
नाग रकको जीउ- यानको र ा गन दािय वबाट
उ कन खो नु हँदनै । भूक पको ममा २०७२ साल
वैशाखमा १७ जना कै दीको मृ यु भएको देिख छ ।
परु ानो, थो ो, जीण अव थाको भवनमा मताभ दा
बढी थनु वु ा / कै दी राखेको र आपतकालीन अव थाका
लािग पूव-सावधानी र सरु ा मक उपाय नअपनाएको
कारणबाट ती १७ जनाको यान गएको ि थित रहेको
छ । आ नो क जा वा िनय णमा रािखएको यि को
मृ यु वाभािवक वा ाकृितक पमा भएको अव थामा
बाहेक अ य काय वा अकाय (act or omission)
को कारणबाट मृ यु भएमा यसको जवाफदेिहता
रा यमा रह छ र पीिडत प लाई उिचत ितपूित
िदनपु दछ । तर यस प मा सरकारले वाि छत
संवेदनशीलता अपनाएको र ाकृितक कोपबाट हने
जीउ-धनको ित यूनीकरण गन आव यक कदम
चालेको देिखन आएन ।
१४. हा ा ायः जसो कारागारको भौितक
अव था दयनीय हनु र यसमा सधु ारका लािग कुनै
भावकारी योजना र काय म िनमाण गरी काया वयनमा
न याइनु एउटा कटु िनयित नै बनेको पाइ छ । सरकारी
योजनाह बजेट भाषणका ममा य ग रने िमठा,
आकषक र अमूत श दजालमा सीिमत रहेको तीत
ह छ । िन य नै के ही कारागारह बनेका र यसको
मता िनधारण ग रएका छन् । तर यसरी कारागारको
मता िनधारण गदा अ तराि य मापद डअनक
ु ू ल हने
गरी वा कुनै सधु ारवादी ि कोण अपनाएर िनधारण
ग रएको िथयो भनी मा न सिकने त यगत आधार
देिखँदनै । “येनके न कारेण कामचलाउ” भ ने
मा यताबाट हा ा कारागारह को मता िनधारण
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भएको देिख छ । यसरी कामचलाउ पमा मता
िनधारण ग रएका कारागारमा मताभ दा ५/६ गणु ा
बढी कै दी ब दी रा ने गरेको कुरा अब अपवाद मा
रहेन । मताभ दा बढी कै दी ब दी नरहेका कारागारह
भने अव अपवाद ब दै गएका छन् । यसबाट हा ा
कारागारह “सधु ार-के उ मख
ु ” नभएर “यातनाके -उ मख
ु ” हँदै गएको छ भनी वाभािवक पमा
िन कष िनका न सिक छ । कारागारिभ
उपल ध हनु पन व छ िपउने पानी, शौचालयको
यव था, सरसफाई लागायतका यूनतम मानवीय
आव यकतापूितको कुरामा समेत स तोष मा न सिकने
ि थित देिखँदैन । प रणामतः कारागारिभ रहँदा
पिन स मान र ित ापूवक बाँ न पाउने अिधकार,
व थ र व छ वातावरणमा बाँ न पाउने अिधकार,
यातना िव को अिधकार ज ता मह वपूण हक
अिधकारह को उपभोग गनबाट हा ा कै दी ब दीह
वि चत हँदै आएको देिख छ । यो अव थामा त काल
सधु ार गनु वा छनीय छ ।
१५. आधिु नक कारागार यव थापनका
मु य पमा दईु आयामह रहेका छन् । पिहलो
आयाम; कारागारिभ ब दी हनक
ु ो कारणबाट
वाभािवक पमा उपभोग गन नसिकने वा निम ने
मौिलक वत ता स बि धत के ही हकह
(उदाहरणका लािगः वत तापूवक आफूले चाहेको
ठाउँमा घुमिफर गन, आ नो ई छानुसार पेसा वा
रोजगारी अपनाउने ज ता के ही अिधकारह ) बाहेक
अ य सबै कारका हक अिधकार कै दी ब दीह मा
रह छ । कारागारिभ पदमा यि को सबै हक
अिधकार समा हँदनै न् । कै दी, ब दीको हक अिधकार
हनन नहने, यसको स मान, संर ण र व न हने
अव था सिु नि त गनु रा यको कत य भएकाले
तदनक
ु ू ल कारागारको सम यव थापन िमलाइनु
पदछ । दो ो आयाम; कारागारह यातना-गहृ
होइनन्, यसलाई सधु ार-गहृ को पमा स चालन

ग रनु पदछ । रा यले यि को िव
ितशोधपूण
यवहार गनु हँदनै । अपराध एक सामािजक रोग वा
सम या भएकाले सो रोग वा सम याको िनदान वा
िनवारण गनतफ रा यको यास के ि त रहनु पदछ ।
द डको उ े य मूलतः पीिडतलाई याय र समाजलाई
सरु ाको अनभु ूित िदलाउने, अपराधको पनु राविृ
हन निदने, अपराधीमा देिखएको सम या पिहचान गरी
यसको यथोिचत उपचार गरेर सामािजक पनु थापना
गराउने रहनु पदछ । यसका लािग कारागारिभ िविवध
कारका जीवनोपयोगी सीप-िवकाससिहत रचना मक
/ सज
ृ ना मक ि याकलाप स चालन ग रनु आव यक
ह छ । सधु ारा मक प मा कुनै यास नै नगरी के बल
ब दी बनाएको कुरालाई िज मेवारी पूरा गरेको मा न
िम दैन । उि लिखत दवु ै आयामह लाई यवहारमा
पा तरण गन,ु गराउनु कारागार यव थापनको मख
ु
र मह वपूण िज मेवारी रहेको देिख छ ।
१६. जारी ग रएको रट आदेशः
अब िनवेदन मागबमोिजम रट आदेश जारी
हने हो वा होइन ? आदेश जारी गदा के क तो आदेश
जारी गनपन
ु हो भ ने ते ो उपर िवचार गनपन
ु हन
आएको छ । मािथका करणह मा िववेिचत आधार र
कारणह बाट नेपालका कारागारको वतमान अव था
मानव अिधकार-मै ी तथा फौजदारी याय र द डका
उ े य र िस ा तह अनक
ु ू ल देिखएन । कारागारह
यातना-गहृ को पमा प रणत हनेतफ उ मख
ु रहेका
विृ ह देखा परेका छन् । सधु ारा मक प मा
सरकारको खासै ि पगु ेको देिखँदैन । वष पिहले जारी
भएका ऐन लागू गन कुरामा समेत उदािसनता देिखएको
छ । यस कुरामा रा यका स ब िनकायह को ग भीर
यानाकषण हनपनमा यसो पिन हन सके को पाइएन ।
तसथ मािथ िववेिचत सम कुराह लाई ि गत गदा
देहायबमोिजमको आदेश जारी गनु मनािसब देिखन
आयोः
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कानून ितकूल कारागारिभ नेल वा हतकडी
परमादेशको आदेशः देहायका कुरामा देहायबमोिजम
लगाउने काय नगन,ु नगराउन,ु यस कारको
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
काय हन निदई त काल िनय ण कायम गरी
आदेश जारी हने ठहछः
थनु वु ा कै दीको अिधकार संर ण गनु गराउन;ु
१. कसरु दार ठह रएका यि लाई सामदु ाियक ३. “थनु वु ा र कै दीलाई अलग अलग कारागारमा रा न,ु
सेवामा पठाएर वा अव थानस
सो स भव नभए थनु वु ा वा कै दीलाई एक अकाबाट
ु ार खल
ु ा कारागारमा
राखेर कै द असल
छुट्याई िभ न िभ न भागमा रा न लगाउनु भनी”
ु गन चलन अ य िविभ न
देशमा अपनाइएको पाइ छ । यसलाई उपयोगी
अिधव ा सोम साद लईु टेलले दायर गरेको रट
प ितसमेत मािनएको छ । आव यक र उपयोगी
िनवेदनका स दभमा यस अदालतबाट क रब ९
भएर नै कानून िनमाताले २०६४ सालमा
वष अगाडी परमादेश जारी भएको देिख छ34 । तर
कारागार ऐन, २०१९ मा संशोधन गरी ऐनको
अिहलेस म पिन थनु वु ा तथा कै दीलाई कारागार
दफा १०क. र १०ख. थप गरेर सामदु ाियक
ऐन, २०१९ को दफा ६ मा रहेको वधानअनक
ु ूल
सेवामा पठाउने तथा खल
रा ने यव था गरेको देिखँदैन । यस कारको
ु ा कारागारमा रा ने
ावधान समावेश गरेको हो । संशोिधत ऐन जारी
उदािसनता वा अकम यताको ि थित कायम
भएको अिहले दश वषको अविध यितत भइस दा
रही रहनु हँदैन । तसथ कारागार ऐन, २०१९ को
पिन यसलाई यवहारमा काया वयनमा याएको
दफा ६ मा रहेको वधानअनक
ु ू ल हने गरी थनु वु ा,
देिखन आएन । िवधाियकाले बनाएको ऐनको
कै दीलाई रा ने यव था त काल गन,ु गराउन;ु
काया वयन हनु पदछ । िनमाण भएका कानूनलाई ४. कारागारमा नाबालकको हेरचाह गन, थनु वु ा
काया वयनमा न याउनु उतरदािय वपूण यवहार
वा कै दीलाई काममा लगाउने, वा य र
मा न सिकँ दैन । सरकारले नै कानूनको प रपालना
उपचारको यव था, व छ िपउने पानी,
नगनु कानूनको शासनस ब धी मा यताका ि ले
आव यक शौचालयको यव था तथा कारागार
ग भीर आपि को िवषय ब दछ । तसथ आव यक
प रसरिभ को सरसफाई लगायतका कारागार ऐन
योजना, रणनीितक काय म अिवल ब तयार
तथा िनयमावलीले गरेका आधारभूत मानवीय सेवा
गरी कारागार ऐन,२०१९ को दफा १०क. र
र सिु वधास ब धी यव थालाई भावकारी पमा
१०ख. मा रहेको सामदु ाियक सेवामा पठाउने
काया वयनमा याई थनु वु ा तथा ब दीह को
तथा खल
तत्स ब धी हकको संर ण गन;ु
ु ा कारागारमा रा नेस ब धी ावधानको
34
सोम साद लइु टेल िव. धानम ी तथा मि प रषदको
्
काया वयन गन,ु गराउन;ु
कायालयसमेत, २०६३ सालको रट नं. ०६४६, िनणय िमितः
२. कारागारमा रहेका थनु वु ा तथा कै दी ब दीह लाई
२०६५/०१/०४ - यो िववादको िन पण गदा यस अदालतले
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७ को ितकूल
आदेशमा भरतमिण गौतम िव. मि प रषद्को कायालयसमेत भएको
२०५५ सालको रट िनवेदनका स दभमा “कारागार सु यवि थत
हने गरी कारागारिभ नेल वा हतकडी लगाउने
पमा स चालन गरी कै दी तथा थुनवु ाह ले पाउने सेवा र
काय ग रएकोसमेत देिखन आएको छ । मानव
सिु वधाह दान गन र जीण अव थामा रहेका कारागार भवनह
पुनः िनमाण गन र सुिवधायु भवनह िनमाण गन आव यक
अिधकार, मौिलक हक, कानूनी यव थासमेतका
रहेको” भनी उ लेख भएको यहोरा उधृत गद कारागार ऐन, २०१९
ि ले यस कारको यवहार गन हँदनै । तसथ
को दफा ६ को काया वयनका लािग िनदशना मक आदेश जारी
भएको स दभ पिन खुलाएको देिख छ ।
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५. थुनवु ा तथा कै दी ब दीह को लािग जीवनोपयोगी
सीप िवकास, आय आजन ज ता कुरामा मता
अिभविृ गराउने तथा एउटा असल नाग रक ब न
उ े रत गन प मा आव यक काय मह तयार
गरी काया वयनमा याउन;ु
६. थुनवु ा, कै दीको जीउ- यानमा जोिखम हने
ि थितका भूक पको सामा य ध काले पिन
ढ न वा भि कन स ने, परु ाना, थो ा र कमजोर
अव थाका जोिखमपूण भौितक संरचना (भवन)
मा कुनै पिन थनु वु ा, कै दीलाई नरा नु र यस
कारको जोिखमयु थानमा रािखएका थनु वु ा,
कै दीह लाई त काल उपयु वैकि पक यव था
िमलाई थाना तरण गनु गराउन;ु
७. कारागार तथा सबै कारका ब दीगहृ को भौितक
अव था तोिकएको मापद डअनक
ु ू ल रहे नरहेको,
थुनवु ा तथा ब दीह को हक अिधकारको
संर ण भए नभएको तथा कुनै गनु ासो भए सोको
समाधानका लािग चा नु पन कदम चािलए
नचािलएको लगायत कारागार यव थापनका
सम प मा आविधक पमा अनगु मन तथा
िनरी ण गरी देिखएका किम-कमजोरी समयमा नै
सधु ार गन भावकारी यव था िमलाउन;ु
िनदशना मक आदेशः
कारागार यव थापनका िविवध प मा
सम याह देिखएका छन् । सरसरती हेदा
भौितक साधन ोतको उपल धतामा कमी र
आव यक सं यामा द जनशि को अभाव
हनु ज ता कारणह बाट सम या परेको
देिख छ । कारागार यव थापनका िविवध
प मा सधु ारका लािग रणनीितक योजना र
काय मह बनाई भावकारी पमा काया वयन
ग रनु पन आव यकता टड् कारो देिखएको

छ । यसैले आधिु नक मा यता र अ तराि य
मापद डअनक
ु ू ल हने गरी कारागारको यव थापन
गन, थनु वु ा कै दीह को हक अिधकारको संर ण
हने अव था सिु नि त गन, र कारागारलाई सधु ार
गहृ को पमा स चालन गन के कुन कुरामा
कसरी सधु ार गनु पदछ ? अब के क तो मापद ड
अपनाई कित मताको कारागार कहाँ-कहाँ
िनमाण गनपदछ
ु ? कारागार यव थापनका नमनु ा
अ यासह (Best practices) को अ ययन गरी
यस कारका अ य का अ यासलाई नेपालको
स दभमा योगमा याउन उपयु ह छ,
हँदैन? भ नेसमेतका िविवध प मा अ तराि य
पमा अपनाउने ग रएको मापद ड, चलन
र हा ो यवहा रक ि थित, कारागार सधु ारका
स ब धमा पिहले ग रएका अ ययनप ात्
ततु सझ
ु ावसमेत सम प मा अ ययन गरी
ितवेदन पेस गन याित ा र द िवषय-िव ,
मानव अिधकारवादी, सरु ा िव , कानूनिवद,्
समाजसेवीसमेत संल न रहेको कायदल वा
अ ययन सिमित गठन गरी िव ततृ ितवेदन
पेस गन लगाउन;ु र यसरी ततु हन आएका
िसफा रसह समेत हेरी कारागार सधु ारको गु
योजना र रणनीितक काय म बनाई अिवल ब
काया वयनमा याउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ ।
१७. कै दी ब दीलाई दैिनक . ४५।- नगद र
७०० ाम चामल उपल ध हने गरेको, वतमान बजार
मू यको तल
ु नामा यो सिु वधा अ य त कम रहेको भ ने
िनवेदन िजिकर रहेको छ । व ततु ः यो िजिकर उिचत
पिन देिख छ । िनयिमत पमा भइरहेको मू य विृ तथा
मु ाि फितको तल
ु नामा थुनवु ा, कै दीह लाई दान
गन ग रएको खच सिु वधा यादै यून छ भ ने देिखएको
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छ । यसैले ततु स दभमा पिन कुनै रट आदेश जारी
गनपछ
ु िक भनी िवचार गदा यस अदालतबाट चा स
गु मख
ु शोभराजको रट िनवेदनका ममा “राि य
मानव अिधकार आयोगको िसफा रस, संसदीय
्
सिमितको िनदशन तथा कारागार यव थापन
िवभागको ितवेदनसमेतलाई म येनजर गद थुनवु ा,
कै दी र आि तसमेतको जीवन तथा वा यको
यूनतम आव यकता पूित हने गरी सीधाको
चामलको प रमाण र िनजह ले पाउने रकम वृि
गन”ु भनी यस अदालतबाट िमित २०७३/४/२६
मा परमादेशको आदेश जारी भएको देिखयो ।35 कै दी
ब दीलाई िदइने सिु वधाका स ब धमा यसरी जारी
ग रएको आदेशले अगाडी सारेको मा यता र आ मसात्
गरेको िस ा तसँग यो इजलास सहमत नै रहेको छ ।
पनु ः सोही कुरामा दोहोरो आदेश जारी गनु आव यक
नदेिखँदा यस स ब धमा थप उ लेख गरी रहन परेन ।
१८. नेपालको संिवधान लगायत अ तराि य
मानव अिधकारस ब धी द तावेजह ले थुनवु ा, कै दी
लगायत सबैलाई व छ सनु वु ाइको अिधकार (fair trial
right) दान गरेको छ । याियक ि यामा थुनवु ा तथा
कै दीह को सहज पहँच कायम गन, आव यकतानस
ु ार
कानूनी सहायता ा गन, सनु वु ाइको ममा मु ा हेन
अिधकारीसम उपि थत हन पाउने, आ नो सा ी
माण ततु गन, आफू िव को सा ी माणको
िजरह तथा ख डन गन, कारवाही तथा िनणयको
यहोराको समयमा नै जानकारी पाउनेलगायतका
व छ सनु वु ाइस ब धी अिधकारह को संर ण गन,
गराउने कुरामा अदालतलगायत रा यका स ब
सबै िनकायह ले उ रदायी एवम् संवेदनशील भएर
आ-आ नो भूिमका र िज मेवारी िनवाह गनु पदछ ।
व छ सनु वु ाइ मौिलक हक तथा आधारभूत मानव
अिधकारको मह वपूण िवषय हो भ ने कुरामा यवहा रक
35 चा स गु मुख शोभराज िव. मि प रषद् सिचवालयसमेत, ने.का.प.

योगको े मा पिन कुनै कारको ि िवधा र संशय
कायम रहनु हँदैन । यो अिधकारको संर णको कुरामा
कुनै किम-कमजोरी छ भने यसको पिहचान गरी सधु ार
गनु पिन कानून काया वयनसँग स ब िनकाय एवम्
पदािधकारीह को कत य ब दछ । ततु िववादको
स दभमा व छ सनु वु ाइको अिधकार थनु वु ा तथा
कै दीह ले उपभोग गन पाएका छै नन् भनी िनवेदकले
उठाएको स ब धमा िवचार गदा अदालतबाट जारी
भएका याद, पज
ु बु ने, माण पेस गन, याियक
ि यामा सामेल हने कुरामा खासै सम या रहेको
देिखएन भनी यस अदालतबाट गिठत अ ययन टोलीले
पेस गरेको ितवेदनमा उ लेख गरेको पाइयो । व छ
सनु वु ाइको अिधकारमा आघात पगु ेको वा िनय ण
कायम ग रएको देिखने िव सनीय त यह
ततु हन
आएको िमिसल कागजातबाट देिखएन । यस िवषयमा
अिहले कुनै कारको रट आदेश जारी गनपनस
मको
ु
मनािसब कारण खु न आएको छै न । तसथ थनु वु ा
वा ब दीको व छ सनु वु ाइको अिधकारमा ब देज
लगाइएको अव था नदेिखएकाले सो स ब धमा कुनै
रट आदेश जारी गनु परेन ।
१९. यो आदेशको काया वयन गनु र
काया वयनको ि थित खल
ु ाई येक ६/६ मिहनामा
िवप ीम येको कारागार यव थापन िवभागाबट
यस अदालतमा ितवेदन पेस गन गनु भनी यो
आदेशको ितिलिप साथै राखी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत सबै िवप ीह लाई लेखी पठाई िदनु ।
२०. यो आदेश काया वयन ि थितको
िनयिमत पमा अनगु मन गनु भनी यस अदालतको
अनगु मन तथा िनरी ण महाशाखा तथा फै सला
काया वयन िनदशनालयसमेतलाई यसै आदेश ारा
िनदिशत ग रएको छ । उ महाशाखा तथा
िनदशनालयलाई यो आदेशको १/१ ित ितिलिप
पठाई िदनू ।

२०७३, िन.नं. ९७२२ पृ. २२०४
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२१. अ िनयमानस
ु ार गरी ततु रट
िनवेदन दायरीको लगत क ा गरी िमिसल बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८४६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
आदेश िमित : २०७४।०४।०९
०७३-WH-००९२
मु ा : ब दी य ीकरण
िनवेदक : िज ला मकवानपरु बसामाडी गा.िव.स.
वडा नं. १ नेवारपानी हाल प रवितत हेट डा
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ घर भई हाल
कारागार कायालय पसा िवरग ज थनु ामा रहेका
कृ णबहादरु गोले
िव
िवप ी : उ च अदालत, पाटन, हेट डा इजलाससमेत
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§ एकभ दा बढी मु ामा सजाय गनुपन
ि थितमा सबैभ दा पिहले िववािदत
कसरु ह लाई एउटै कसरु वा यवहार
(Single transaction) मा न सिकने
अव था छ वा छै न सो हे रनुपछ । कसुरदार
एउटा वारदातमा संल न रहेको तर िभ न
िभ न कानून ला ने अव था छ भने सो
एउटै यवहार हो । उदाहरणको लािग
यिद कुनै यि ले सवारी अनुमित प
निलई गाडी हाँक दघु टना गराएको छ,
उसँग बा या मक पमा हनपु न िवमा पिन
छै न, उसले अमक
ु सडकमा जुन गितमा
गाडी चलाउनुपन हो सो सीमासमेत नाघी
हाँकेको छ र िव मान फौजदारी कानूनले
ती सबै कायह लाई अलग अलग कसुर
मानेको छ भने पिन य तो वारदात एउटै
यवहार हो र य तोमा एउटै यवहार
(Single transaction) मानी सजाय
ग रनपु न ।
§ य तो वारदातमा सबै सजाय एकै साथ
(Concurrently) भु ान ग रने हदँ ा
सामा यतः ठूलोमा सानो सजाय
गािभ छ । अक उदाहरण लागु औषध
मु ाबाटै िलन सिक छ; ज तै एउटा
मािनसले गाँजा उ पादन, तयारी,
ख रद, िब िवतरण, िनकासी पैठारी,
ओसारपसार तथा स चयसमेत गछ भने
य तो कायलाई एउटै कारोबार मानी
सजाय गन सिक छ । समान खालका
कसरु ह गन र िवशेषतः पीिडत एउटै
भएको अव थामा एउटै कारोबार मानी
हरेक मु ामा अलग अलग सजाय भए
पिन सामा यतः अदालतले एकै साथ कै द

भु ान हने गरी फैसला गन स ने ।
( करण नं. ५)
§ जहाँ कसरु ह अस बि धत र अलग
अलग समयमा वा ठाउँमा ग र छन् वा
जहाँ पीिडतह अलग अलग छन् वा
जहाँ अपराधको कृित र गाि भयको
कारण अलग अलग गणना गनु आव यक
देिखएको छ वा जहाँ कसरु दार बार बार
अपराध गन यि हो वा उसले एकपटक
सजायमा छुट पाई कै दबाट छुटेको छ र
रहायतको सत उ लङ् घन गरेको छ वा
फरार रहेको अव थामा, धरौट जमानतमा
रहेको अव थामा कसुर गरेको छ भने
सबै कसरु ह मा उपयु ढङ् गले सजाय
गनु आव यक ह छ । य तो अव थामा
अदालतले एउटा सजाय पूण वा आंिशक
भु ान भएपिछ अक सजाय सु हने
फैसला गन स छ । तर यसरी सजाय गदा
पिन कसुरदारका अपराधज य कायको
सम ता (Total Criminality) लाई भने
अदालतले सदा िवचार गनुपछ । फरक
कसुरम ये कसैमा अिधकतम् हदको सजाय
भइसके को छ भने सोमा ना ने गरी सजाय
गनु नहने ।
( करण नं. ६)
§ सम ताको िस ा तलाई एकभ दा बढी
मु ामा सजाय गन ममा अदालतह ले
सदा मनन गनुपछ । अदालतको काम बढी
सजाय गन पिन होइन न त यसको काम कम
सजाय गन नै हो । यसले त उपयु सजाय
गन हो । अदालतले कानूनमा उि लिखत
सजायको यव थालाई कसुरदारको िवशेष
प रि थितमा ढाली उपयु सजाय तोक
सदा कसुरदारको सुधारका स भावनाह
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खो नपु छ । सुधारका स भावनाह ब द
हने गरी ढाडै खु कने सजाय (Crushing
sentence) गनु हदँ ैन । यसैले कुन
कसरु मा के कित सजाय गन भ ने कुराको
योग अंकगिणतको िहसाब ज तो होइन ।
यसले िववेक र सावधानी खो छ जसलाई
सजाय तो ने र पुनरावलोकन गन सबै
यायाधीशले मनन गनु आव यक हने ।
( करण नं. ७)
§ कुनै यि लाई सव वबापतको ख ड
िहसाब गदा हने वा याद गज
ु ारी फरार
रहेको अव था वा कै द थुनामा बसेको वा
कै द थुनाबाट भागेको अव थामा ज मकै द
हने कसुरमा थिपने कै दबाहेक कै दको
अिधकतम हद ज मकै द हने देिख छ ।
उप लो हदको एउटा यव था चोरीको २७
नं. मा पिन छ जहाँ िबगो, ज रवाना, कै द वा
तीनै थोकमा समेत गदा पिन चोरीमा आठ
वष, नकबजनी वा जबरज ती चोरीमा दश
वष, रहजनीमा वा वष र डाँकामा १८
वषदेिख बढी कै द गन हदँ ैन भ ने उ लेख
ग रएको छ । कसुरको पटकिप छे सजाय
बढाउँदै ल ने कुरा पिन के ही ऐनह मा
छ । कसरु दारलाई एकभ दा बढी मु ामा
सजाय गदा िवचार गनपन
ु उप लो हदको
यव थाका अलावा कानूनह मा िविभ न
िकिसमका अपराधह मा यित वषदेिख
यित वष कै द ह छ भ ने वा ठ् या कै यित
कै दको सजाय ह छ भ ने यव था पिन
छन् । कसरु दारलाई सजाय तो ने यी सबै
कुराह सा दिभक हने ।
( करण नं. ८)
§ अलग अलग िमितमा फैसला एवं कै द
ठे नुपन अव था छ र कसुरदारले

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
अिघ लो मु ाको कै द भु ान गरी नसके को
अव था छ भने अदालतले दुईवटा कुराह
उपर िवचार गनपन
ु हन आउँछ । पिहलो,
अिघ फैसला भएको र पिछ फैसला गन
लागेको दुवै मु ामा कै दको हद कित छ ।
दो ो, अिघ कै द ठे िकएको मु ामा कै दको
हद पुगेको अव था छ वा छै न । कसुरदारले
कै द भोिगरहेको अव थामा अक कलममा
कै द ठे नपु न भयो र अिघ ठे िकएको ज मा
कै दभ दा पिछ ठे नपु न कलमको हद बढी
छ भने पिछ ठे िकएको कै दको हद नना ने
गरी अदालतले कसरु को गा भीयता हेरी
उपयु कै द ठे न स छ । यसरी पिछ लो
कै द ठे दा कै दको गणना भने अिघ लो
मु ामा थुनामा परेको िमितदेिख हने ।
( करण नं. १२)
§ कुनै यि को िव
अदालतमा मु ा
चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी यादमा
उपि थत नभई फरार रह छ भने ऊ
कानूनको नजरमा फरार अिभयु हो ।
य ता अिभयु ले कुनै अक कसुर गछ भने
द ड सजायको ४१ नं. बमोिजम कै द गािभने
होइन िक थप कै द गन नै काननू को मनसाय
हो । अ यथा फरार अिभयु ले पटक पटक
अपराध गदा पिन यथाथमा एउटा मा
कसुरमा सजाय हन गई पटके अपराधीले
उ मुि पाउने र मल
ु ुकमा द डहीनता
मौलाउने ह छ । द डहीनतालाई रो नु
अदालतको कत य हने ।
( करण नं. १६)

िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
यामकुमार भ राई तथा िव ान्
उप यायािधव ा दशरथ पंगेनी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प. २०४७, िन.नं.४१९९, प.ृ ६०५
स ब कानून :
§ लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा
४(क)
§ द ड सजायको ४१ नं.

आदेश
या.डा. आन दमोहन भ राई : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)र(३) बमोिजम
पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य र
आदेश यस कार छ:िनवेदक बारा िज ला अदालतको संवत्
२०६९ सालको स.फौ.नं. ०१५४ को लागु औषध
गाँजा मु ामा िमित २०६९।११।१७ गतेको थनु छे क
आदेश र िमित २०७१।१।१५ गतेको फै सला तथा
मकवानपरु िज ला अदालतको िमित २०७३।९।२८
को थनु छे क आदेश र िमित २०७३।११।२ को
फै सलाले हालस म कारागार कायालय पसा,
िवरग जमा थनु ामै रहेको छ । बारा िज ला अदालतबाट
िनवेदकलाई ४ वष कै द र .२५ हजार ज रवाना तथा
मकवानपरु िज ला अदालतबाट ३ वष ६ मिहना कै द
र .४० हजार ज रवाना हने फै सला भएको छ।बारा
िज ला अदालतको फै सलाअनस
ु ार कै द भु ानी
ग ररहेकै अव थामा िनवेदकउपर मकवानपरु िज ला
अदालतमा उ मु ा छ भ ने अनौपचा रक जानकारी
पाई मु तवीबाट जगाई हािजर गरी बयान गराई जो
जे बझ
ु ी फै सला गराई पाउँ भनी िदएको िनवेदन उपर
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा य पु करबहादरु कारवाही हँदा थनु ामा ब ने गरी आदेश भयो । फै सला
थापा तथा िवरे महजन
हनपु ूव नै मलाई बारा िज ला अदालतबाट ठेिकएको
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कै द िमित २०७३।११।१७ गते भु ानी हँदछ
ै भ ने
मैले पेस गरेको िनवेदन साथको कागज र कारागार
कायालय पसा िवरग जले पठाएको प बाट स मािनत
अदालतलाई जानकारी िथयो । य तो प रवेशमा
द ड सजायको ४१ नं.को यव थालाई िवचार नगरी
कै द हद नगरी फै सला भएको छ । फै सलाप चात्
कै द हद तथा छुट ज रवाना पाउने उपर कारवाही
हँदा ितवादीउपर चलेको उि लिखत दवु ै मु ाह
छु ाछु ै अदालतमा चली फरक फरक िमितमा फै सला
भएका, यस अदालतबाट िमित २०७३।११।२ गतेमा
भएको फै सलामा ितवादीलाई लागेको कै द सजाय
२०७३।९।२८ देिख कै द क ा हने गरी कै द याद ठेक
असल
ु गनु भनी आदेश भएको र सो आदेशउपरको १७
नं.को िनवेदनमा मकवानपरु िज ला अदालतबाट सदर
भएको र उ च अदालत, पाटन, हेट डाबाट समेत सु
सदर गरेकोछ ।
मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको महलको ८ नं.मा
भएको कानूनी यव था र द ड सजायको ४१ नं.मा
भएको यव था तथा सव च अदालतबाट ितपािदत
निजर िस ा तसमेतले िनवेदन मागबमोिजम कै द हद
गनपन
ु यव था छ । अतः सु तथा उ च अदालत,
पाटन, हेट डा इजलाससमेतको आदेश तथा कै दी
पज
ु ले मेरो संिवधान द एवं कानूनसमेतले िदएको
अिधकार सिु वधा वि चत हन गएकोले द ड सजायको
४१ नं. तथा सव च अदालतबाट ितपािदत निजर
िस ा तबाट कै द खत हद गरी कै द िमनाहातफ कुनै
कारवाही नगरी आदेशानस
ु ार थनु ामै रहेकोले उ
सु तथा उ च अदालतको फै सला, आदेश, िनणय
कै दी पज
ु समेत स पूण संिवधान कानून िवपरीत
भएको ठहर गरी गैरकानूनी थनु ाबाट िनवेदकलाई
कै द मु गरी छोिडिदन भनी िवप ीह का नाउँमा
ब दी य ीकरणको उपयु आ ा आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदक कृ णबहादरु गोलेको रट
िनवेदन ।

यस अदालतबाट िमित २०७४।३।४ मा
िनयमानस
ु ार िलिखत जवाफसिहत कारण देखाउ
आदेश जारी ।
द ड सजायको ४१ नं.ले एउटै वारदातमा
संल न कसरु का हकमा िभ न िभ न अिभयोग प
दायर भई वा एउटै अिभयोगमा िभ न िभ न दाबी भई
िभ न िभ न कै द सजाय भएकोमा सो िभ न िभ न
कसरु मा भएको कै द सजायम ये सबैभ दा ठूलो
कै दको सजाय मा गनपन
ु हन आउने देिख छ । फरक
वारदात र फरक िमिसलका आधारमा फरक फरक
िमितमा फरक फरक अदालतबाट भएको फै सलानस
ु ार
कै द याद ठेिकएको देिखँदा द ड सजायको ४१ नं.
िवपरीत भएको मा न निमली फै सलाबमोिजम यस
अदालतबाट िमित २०७३।११।६ मा िदएको कै दी
पज
ु अनु प यस अदालतका तहिसलदारबाट भएको
िमित २०७३।११।१७ को आदेश उि लिखत िनवेदन
संल न निजरसमेतका आधारमा बेरीतको नदेिखँदा
मागबमोिजम गन िमलेन कानूनबमोिजम गनु भनी
िमित २०७३।१२।४ मा इजलासबाट आदेश भएको
हँदा यसरी अदालतको फै सला र लगतबमोिजम यस
अदालतको फै सलाले लागेको कै दबापतमा च.नं. ०५६४८५ िमित २०७३।११।६ गतेको प साथ िनज
ितवादीलाई कै द याद ठेक कारागार कायालय, पसा
िवरग जमा कै दमा रा न पठाएको हो । अदालतको
फै सलाले लागेको कै दबापत कानूनबमोिजम थनु ामा
रा न पठाइएकोले यस अदालतबाट िनज िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकको हनन् हने काय भए,
गरेको नहँदा िनवेदकको िनवेदन माग दाबीबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न होइन
भनी मकवानपरु िज ला अदालतको तहिसलदारको
तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
तहिसलदारबाट भएको बेरीतको आदेश
बदर ग रपाउँ भनी िनवेदक कृ णबहादरु गोलेले
कारागार कायालय, िवरग जमाफत पठाएको िनवेदन
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
इजलाससम पेस हँदा िमित २०७३।११।१७ मा
तहिसलदारबाट आदेश भएकोमा िनवेदनमा दाबी
िलएको द ड सजायको ८ नं., ४१(क) नं. ४१ नं.
समेतको अ ययन गदा, द ड सजायको ८ नं. र ४१(क)
नं. ततु िनवेदनका स ब धमा सा दिभक हने
देिखएन । य तै द ड सजायको ४१ नं. हेदा, सो नं.ले
एउटै वारदातमा संल न कसरु का हकमा िभ न िभ न
अिभयोग प दायर भई वा एउटै अिभयोगमा िभ न िभ न
दाबी भई िभ न िभ न कै द सजाय भएकोमा सो िभ न
िभ न कसरु मा भएको कै द सजायम ये सबैभ दा ठूलो
कै दको सजाय मा गनपन
ु हन आउने देिख छ । फरक
वारदात र फरक िमिसलका आधारमा फरक फरक
िमितमा फरक फरक अदालतबाट भएको फै सलानस
ु ार
कै द याद ठेिकएको देिखँदा द ड सजायको ४१ नं.
िवपरीत भएको मा न निमली फै सलाबमोिजम यस
अदालतबाट िमित २०७३।११।६ मा िदएको कै दी
पज
ु अनु प यस अदालतका तहिसलदारबाट भएको
िमित २०७३।११।१७ को आदेश उि लिखत िनवेदन
संल न निजर समेतका आधारमा बेरीतको देिखन
नआएबाट मागबमोिजम गन िमलेन कानूनबमोिजम
गनु भनी िमित २०७३।१२।४ मा इजलासबाट आदेश
भएको हँदा यसरी अदालतको फै सला र लगतबमोिजम
यस अदालतको फै सलाले लागेको कै दबापतमा च.नं.
०५-६४८५ िमित २०७३।११।६ गतेको प साथ
िनज ितवादीलाई कै द याद ठेक कारागार कायालय
पसा िवरग जमा कै दमा रा न पठाएको हो । अदालतको
फै सलाले लागेको कै दबापत कानूनबमोिजम थुनामा
रा न पठाइएकोले यस अदालतबाट िनज िनवेदकको
संवैधािनक तथा कानूनी हकको हनन् हने काय भए,
गरेको नहँदा िनवेदकको िनवेदन माग दाबी बमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न होइन ।
िनवेदन मागदाबी खारेज ग रपाउँ भ ने मकवानपरु
िज ला अदालतको तफबाट पन आएको िलिखत
जवाफ ।

िज ला
मकवानपरु
हेट डा
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ ब ने कृ णबहादरु
गोले बारा िज ला अदालतको प.सं.०७१-०७२ च.नं.
९९१ िमित २०७१।५।४ को कै दी पज
ु अनस
ु ार लागु
औषध (गाँजा) मु ामा यस कारागारमा थनु ामा रािखएको
छ । यसैगरी मकवानपरु िज ला अदालत, हेट डाको
प.सं. ०७३/०७४ च.नं. ०५ िमित २०७३।११।६
को कै दी पज
ु अनस
ु ार लागु औषध (गाँजा) मु ामा
समेत थनु ामा रािखएको छ । स मािनत अदालत वा
िनकायबाट कै दी पज
ु साथ आउने यि अ यथा
हो वा होइन भनी छानिबन गन र स यता बु ने काय
यस कारागारको दािय व र िज मेवारी होइन । कै दी
पज
ु बमोिजम कै द भु ानी भएपिछ िनजलाई थनु ामु
ग रने यहोरा अनरु ोध छ । अतः िनवेदकको ततु
रट िनवेदन बदर ग रपाउँ भ ने कारागार कायालय,
िवरग ज पसाको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनको िनवेदकको तफबाट िव ान् अिधव ा य
ी पु करबहादरु थापा तथा ी िवरे महजनले
िनवेदकलाई बारा िज ला अदालतको २०७१।१।१५
को फै सलाबाट ४ वष कै द र .२५,०००।- ज रवाना
भएको र िनवेदक २०६९।११।१७ देिख पपु को
लािग थनु ामा रहेको र सोप चात् मकवानपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।११।२ मा फै सला हँदा ३
वष ६ मिहना कै द र .४०,०००।- ज रवाना भएको
हँदा द ड सजायको ४१ नं. बमोिजम ठूलो कै दमा
सानो कै द गािभन जाने भई २०७३।११।१६ मा
िनजको कै द भु ान हने भई छुट्नु पनमा मकवानपरु
िज ला अदालतको फै सलाको तपसील ख डमा
२०७३।९।२८ गतेदेिख कै द क ी हने भ ने उ लेख
भएबाट मेरो प छुट्न सके न । उ फै सलाबमोिजमको
लगत स याई पाउँ भनी मकवानपरु िज ला अदालत र
पाटन उ च अदालत, हेट डा इजलासमा समेत अ.बं.
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१७ नं. बमोिजम िनवेदन िदँदा लगत सि चएन । मेरो
प लाई कानूनबमोिजम ला ने कै द भु ान भइसके को
र िनज गैरकानूनी थनु ामा हँदा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ी मकवानपरु िज ला अदालतसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई तथा िव ान् उप यायािधव ा ी
दशरथ पंगेनीले िनवेदकउपर लागु औषध गाँजा मु ामा
२०६९।९।४ मा अिभयोग प दायर हँदा िनज फरार
रहेको र फरार रहँदाको अव थामा िनजले अक कसरु
गरेको र सो मु ामा प ाउ परेको अव था हो । यसरी
वारदात थलबाट भागेका र भागेकै अव थामा पनु ः
अक अपराध गरी प ाउ परेको हँदा र बारा िज ला
अदालतबाट पिहला फै सला भएको सो फै सलामा
कानूनबमोिजम हन स ने उ चतम हदको कै द
भएको नहँदा पिहलो कै दमा गािभ छ भनी अदालतले
नभनेस म दो ो सजाय गािभने कुरा हँदैन । अतः
मकवानपरु िज ला अदालतको फै सला प रवतन
गनपन
ु अव था िव मान नहँदा रट िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िमिसल संल न कागज अ ययन गरी
दवु ैतफका िव ान् अिधव ाह को बहससमेत सनु ी
िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन
सो िवषयको िनणय िदनपु न देिखन आयो । सो गन
ममा मूलतः देहायका नह को िन पण गनपन
ु
देिखयो ।
१. कुनै कसरु दारलाई एक भ दा बढी मु ामा कै द
गनपदा
ु के िस ा त अवल बन गनपन
ु हो ?
२. एक भ दा बढी मु ामा कै द गनु पदा
अपनाउनपु न िस ा तह लाई िव मान
कानूनह ले कुन हदस म अनशु रण गछन् ?
३. िनवेदकलाई बारा िज ला अदालतबाट भएको
कै दमा मकवानपरु िज ला अदालतबाट

भएको कै द गािभने हो वा होइन ।
४. िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा रािखएको छ
वा छै न ।
२. सो स दभमा हेदा, रट िनवेदन र
िवप ीह को िलिखत जवाफको िव ततृ िववरण मािथ
त य ख डमा उ लेख भएकै हँदा ततु रट िनवेदनको
िन पणको लािग आव यक देिखएका के ही त यह को
संि त पनु ः उ लेखन गनु पया हने देिखयो । यी
िनवेदक कृ णबहादरु गोलेले गरेका कसरु सँग स बि धत
दईु वटा वारदातमा यी िनवेदक उपर लागु औषध
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम सजायको
माग िलई बारा र मकवानपरु िज ला अदालतमा
मु ा चलेको र पिहलो िमित वारदात २०६९।६।१२
को वारदातमा ४२५ के .जी. गाँजा बरामद भएको
र मकवानपरु िज ला अदालतमा २०६९।९।४ मा
अिभयोग पेस हँदा िनवेदक फरार रहेको देिखयो ।
फरार रहँदाको अव थामा िनज गाँजा ओसारपसारकै
कसरु मा संल न रहेकोर सोही िसलिसलामा िनज िमित
२०६९।११।१७ मा १८० के .जी. गाँजासिहत प ाउ
परी बारा िज ला अदालतमा मु ा चलेको पाइयो ।
सो अदालतको िमित २०७१।१।१५ को फै सलाले
िनजलाई ४ वष कै द र .२५,०००।- ज रवाना हने
ठहरगरेको देिखयो । यसरी फै सला भएपिछ िनज
वयंले िनवेदन िदई मकवानपरु िज ला अदालतमा
हािजर भई सो अदालतबाट थनु छे कतफ आदेश भएको
पाइयो । यसबाट मकवानपरु र बारा िज ला अदालतमा
मु ा चलेका ितवादी कृ णबहादरु गोले अलग अलग
यि रहेछन् िक भनी शंका गनपन
ु अव था देिखएन ।
३. यहाँ िनिववाद पमा थािपत त य के हो
भने िनवेदकउपर दईु वटा मु ा अलग अलग अदालतमा
मु ा चली दईु वटा अदालतबाट अलग अलग िमितमा
फै सला भएको छ । पिहलो अिभयोग प २०६९।९।४
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
मा पेस भए तापिन यी ितवादी कृ णबहादरु गोले फरार
रहेको अव थामा २०६९।११।१७ मा प ाउ परी बारा
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१।१५ मा फै सला
हन गएको र पिहलो वारदातमा पिछबाट २०७३।११।२
मा फै सला गन मकवानपरु िज ला अदालतले
िनवेदकलाई ३ वष ६ मिहना कै द र .४०,०००।ज रवाना कै द गरी आ नो अदालतबाट थुनछे क तफ
आदेश गरेकोिमित अथात् २०७३।९।२८ बाट सो
कै द क ी हने भनी फै सलामा प पमा उ लेख
गरेको अव थाछ । मकवानपरु िज ला अदालतमा
२०६९।९।४ मा अिभयोग प पेस भई चलेको
मु ा िनजको हकमा मु तबी रहेकोमा बारा िज ला
अदालतबाट फै सला भएपिछिनज आफै ँ िनवेदनमाफत
मकवानपरु िज ला अदालतमा उपि थत भएको
भ ने िनवेदकको िजिकर रहेको र मकवानपरु िज ला
अदालतले गरेको थुनछे क आदेशमा पिन िनवेदनसाथ
ितवादी उपि थत भएको भ ने कुरा उ लेख
भएबाट मकवानपरु िज ला अदालतलाई फै सला
गदाको अव थामा वारा िज ला अदालतबाट फै सला
भइसके को कुराको जानकारी रहेछ भ ने देिख छ ।
यस अव थामा मकवानपरु िज ला अदालतले िनवेदक
बारा िज ला अदालतमा चलेको मु ामा प ाउ परेको
िमित २०६९।११।१७ देिख कै द क ा हने नभनी
आफूले थनु छे क गरेको िमित २०७३।९।२८ बाट कै द
क ा हने भ ने कुरा फै सलामा उ लेख गछ भने दवु ै
मु ाका कै दह एकै साथ भु ान हने वा ठूलो कै दमा
सानो कै द गािभने िस ा तलाई सो अदालतले सोझै
वीकार गरेको रहेनछ भनी बु नपु न हन आयो । सो
गन मकवानपरु िज ला अदालतस म छ वा छै न र
य तो काय कानूनअनु प ह छ वा हँदैन सो कुरा नै
यहाँ मु य पमा िन पण हनपु न देिखयो ।
४. एकभ दा बढी मु ामा कुनै यि लाई
कै द वा ज रवाना भयो भने के ह छ भ नेबारेमा हा ो
कानूनमा के ही यव थाह छन् र यस िवषयमा

के ही िस ा तह समेत ितपािदत भएका पिन छन्
जसको उ लेख यथा थानमा ग रनेछ । तर ती कुनै
पिन फै सलाह ले एकभ दा बढी मु ामा सजाय
गदा हे रनपु न िस ा तको बारेमा भने काश पारेको
भेिटँदनै । व ततु ः एकभ दा बढी मु ामा अिभयु लाई
सजाय गनपन
ु अव था हा ो फौजदारी याय
शासनमा मा आईपन कुरा होइन । यो अव था
हरेक मल
ु क
ु मा पछ । यसैले यस िवषयमा िवकिसत
अवधारणाबारे काश पाद यसलाई हा ो कानूनी
यव था र निजरह ले कुन हदस म अनशु रण गछन्
सो हेन र ती यव थाह को सा दिभक या या गरी
ततु रट िनवेदनमा एउटा िनणय िन कषमा पु नु
आव यक देिखन आयो ।
५. एकभ दा बढी मु ामा सजाय गनपन
ु
ि थितमा सबैभ दा पिहले िववािदत कसरु ह लाई
एउटै कसरु वा यवहार (Single transaction) मा न
सिकने अव था छ वा छै न सो हे रनपु छ । कसरु दार
एउटा वारदातमा संल न रहेको तर िभ न िभ न
कानून ला ने अव था छ भने सो एउटै यवहार हो ।
उदाहरणको लािग यिद कुनै यि ले सवारी अनमु ित
प निलई गाडी हाँक दघु टना गराएको छ, उसँग
बा या मक पमा हनपु न िबमा पिन छै न, उसले
अमक
ु सडकमा जनु गितमा गाडी चलाउनपु न हो सो
सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र िव मान फौजदारी
कानूनले ती सबै कायह लाई अलग अलग कसरु
मानेको छ भने पिन य तो वारदात एउटै यवहार हो र
य तोमा एउटै यवहार (Single transaction) मानी
सजाय ग रनपु छ । य तो वारदातमा सबै सजाय एकै
साथ (Concurrently) भु ान ग रने हँदा सामा यतः
ठूलोमा सानो सजाय गािभ छ । अक उदाहरण लागु
औषध मु ाबाटै िलन सिक छ; ज तै एउटा मािनसले
गाँजा उ पादन, तयारी, ख रद, िब िवतरण, िनकासी
पैठारी, ओसारपसार तथा स चयसमेत गछ भने य तो
कायलाई एउटै कारोबार मानी सजाय गन सिक छ ।
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समान खालका कसरु ह गन र िवशेषतः पीिडत एउटै
भएको अव थामा एउटै कारोबार मानी हरेक मु ामा
अलग अलग सजाय भए पिन सामा यतः अदालतले
एकै साथकै द भु ान हने गरी फै सला गन स छ ।
६. तर जहाँ कसरु ह अस बि धत र अलग
अलग समयमा वा ठाउँमा ग र छन् वा जहाँ पीिडतह
अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको कृित र
गा भीयको कारण अलग अलग गणना गनु आव यक
देिखएको छ वा जहाँ कसरु दार बार बार अपराध
गन यि हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई
कै दबाट छुटेको छ र रहायतको सत उ लङ् घन
गरेको छ वा फरार रहेको अव थामा, धरौट जमानतमा
रहेको अव थामा कसरु गरेको छ भने सबै कसरु ह मा
उपयु ढङ् गले सजाय गनु आव यक ह छ । य तो
अव थामा अदालतले एउटा सजाय पूण वा आंिशक
भु ान भएपिछ अक सजाय सु हने फै सला गन
स छ । तर यसरी सजाय गदा पिन कसरु दारका
अपराधज य कायको सम ता (Total Criminality)
लाई भने अदालतले सदा िवचार गनपछ
ु । फरक
कसरु म ये कसैमा अिधकतम् हदको सजाय भइसके को
छ भने सोमा ना ने गरी सजाय गनु हँदनै । यसलाई
पिन सम ताको िस ा त (Principle of Totality) ले
वीकार गछ ।36 सो िस ा तको बारेमा य देहायको
भनाई िवशेष मननीय छः
The aggregate or overall sentence
must be just and appropriate to the totality
of offending behavior. The court should
achieve an appropriate relativity between
the totality of the criminality and the totality
36 See generally, Marianne Well, Sentencing for Multiple
Offences in Western Australia (Research Report
no. ६ Uni. Western Australia June १९९२); Phillip
E. Johnson, Multiple Punishment and Consecutive
Sentences; Reflections on the Neal Doctrine ५८
Ca.L.Rev. ३५७.

of sentence.37
७. सम ताको िस ा तलाई एकभ दा
बढी मु ामा सजाय गन ममा अदालतह ले सदा
मनन गनपछ
ु । अदालतको काम बढी सजाय गन
पिन होइन न त यसको काम कम सजाय गन नै
हो । यसले त उपयु सजाय गन हो । अदालतले
कानूनमा उि लिखत सजायको यव थालाई
कसरु दारको िवशेष प रि थितमा ढाली उपयु सजाय
तोक सदा कसरु दारको सधु ारका स भावनाह
खो नपु छ । सधु ारका स भावनाह ब द हने गरी
ढाडै खु कने सजाय (Crushing sentence) गनु
हँदैन । यसैले कुन कसरु मा के कित सजाय गन
भ ने कुराको योग अंकगिणतको िहसाब ज तो
होइन । यसले िववेक र सावधानी खो छ जसलाई
सजाय तो ने र पनु रावलोकन गन सबै यायाधीशले
मनन् गनु आव यक ह छ ।
८. उपयु सै ाि तक यव थाह को
सापे तामा एकभ दा बढी कसरु मा सजाय गन
बारेको हा ो कानूनी यव था हेदा मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको महल, चोरीको महल र कारागार
ऐन, २०१९ को यव थाह को चचा सा दिभक
हने देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ८ नं. मा
सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै दको सजाय भएको
अव थामा अ सजाय खािपँदनै भ ने यव था
छ । य तै गरी द ड सजायको १० नं. ले पिन सव व
भएपिछ सो हनभु दा अिघको कसरु मा ज रवानाको
खत खािपदैन भ ने यव था गरेको देिख छ । द ड
सजायको ६ नं.ले ज मकै दको बीस वष कै द हने भनी
यव था गरेकोबाट िव मान कानूनमा कै दको उप लो
हद २० वष रहेछ भनी बु नपु न हन आयो । स भवतः
यही कारणले गदा कारागार ऐन, २०१९ को दफा
37 Views of D.A. Thomas restated and relied in different
wordsin Mill V. The Queen (१९८८) १६६CLR ५९);
Johnson v. The Queen (२००४) ७८ ALJR ६१६ (at १८);
RHMcL v. The Queen (२०००) २०३ CLR ४५२ (at १५).
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२४ को उपदफा (६) मा कारागारबाट भा ने कै दीलाई
सो बापत थप सजाय गदा "बीस वषभ दा बढी कै द
हने गरी सजाय ग रने छै न" भ ने यव था गरेको
पाइ छ । यसरी हालस मको यव था हेदा कुनै
यि लाई सव वबापतको ख ड िहसाब गदा हने वा
याद गज
ु ारी फरार रहेको अव था वा कै द थुनामा
बसेको वा कै द थनु ाबाट भागेको अव थामा ज मकै द
हने कसरु मा थिपने कै द बाहेक कै दको अिधकतम हद
ज मकै द हने देिख छ । उप लो हदको एउटा यव था
चोरीको २७ नं. मा पिन छ जहाँ िबगो, ज रवाना, कै द वा
तीनै थोकमा समेत गदा पिन चोरीमा आठ वष, नकवजनी
वा जबरज ती चोरीमा दश वष, रहजनीमा वा वष र
डाँकामा १८ वषदेिख बढी कै द गन हँदैन भ ने उ लेख
ग रएको छ । कसरु को पटक िप छे सजाय बढाउँदै ल ने
कुरा पिन के ही ऐनह मा छ । कसरु दारलाई एकभ दा
बढी मु ामा सजाय गदा िवचार गनपन
ु उप लो हदको
यव थाका अलावा कानूनह मा िविभ न िकिसमका
अपराधह मा यित वषदेिख यित वष कै द ह छ भ ने
वा ठ् या कै यित कै दको सजाय ह छ भ ने यव था
पिन छन् । कसरु दारलाई सजाय तो ने यी सबै कुराह
सा दिभक ह छन् ।
९. यहाँ यी िनवेदकलाई के कित सजाय हने
हो, िनवेदकले भनेज तो बारा िज ला अदालतबाट
भएको फै सलामा मकवानपरु िज ला अदालतबाट
भएको फै सला गािभने हो वा होइन भ ने मािथ
उि लिखत ते ो नको िन पणको ममा मल
ु क
ु
ऐन द ड सजायको ४१ नं.को यव था हेनपन
ु हन
आयो । उ ४१ नं.को यव था देहायबमोिजम छः"एकै मािनसलाई एकै वा धेरै मु ाको कलमको
कै द ठे नु परेमा जुन कलममा कै दको सबभ दा
ठूलो हद छ सो हद नना ने गरी एकै वा धेरै मु ामा
एकै वा धेरै कलममा गरी कै द ठे नुपछ । यसरी कै द
ठेिकएकोमा कै द भु ान हन नपाउँदै अक कलममा कै द
ठे नुपन भयो र अिघ ठेिकएको ज मा कै दभ दा पिछ

ठे नुपन कलमको हद बढी छ भने अिघ कै द ठे दा
थुनामा परेको िमितदेिख पिछ ठेिकएको कलमको हद
नना ने गरी कै द ठे नुपछ । अिघ ठे िकएको कै दभ दा
पिछ ठे ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कै द ठे नु
पदन । फै सला, कै दी पुज , कै द ठे ने िकताबमा स म
खुलाई िदनुपछ र पिछ ठेिकने कलमको हद घटी
भएपिन अिघ कै द गदा ठूलो कलमको हद नपुगेको
रहेछ भने सो नपुग िदनस म पिछ लो कलममा कै द
गनुपछ । धेरै कलमको कै दको हद बराबर हन आयो भने
सोम ये एक कलमको कै द ठे नुपछ । अ कलमका
हकमा फै सला, कै दी पूज , कै द ठे ने िकताबमा स म
खुलाउनु पछ । तर फै सला भइसके पिछ कै द नब दै वा
थुना कै द बसेको अव थामा वा थुना कै दबाट छुटेको वा
भागेको अव था अक कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत
कानूनबमोिजम थप कै द ठे नुपछ ।"
१०. उपयु यव थाको या या सबैभ दा
िव ततृ पमा दिु खतलाल हाडी िव. झापा िज ला
अदालत समेतको मु ामा (ने.का.प. २०४५ िन.नं.
३४१३ प.ृ ३११) मा ग रएको छ । सो पूव भागवत
उपा याय िव. प देही िज ला अदालत समेतको मु ा
(ने.का.प. २०४० िन.नं. १७३९ प.ृ ५१३) र अ य
कै य मु ाह माद ड सजायको ४१ नं.को या या
भएको छ । ती फै सलाह आ-आ नो ठाउँमा िठकै
पिन होलान् तर सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा तह मा रा ोसँग प नग रएको कुरा "कै दको
हद" भ ने श दावलीको या या हो । यसैले यहाँ
एउटा वाभािवक न उठ् छः के हो कै दको हद
भनेको ? यो श दावलीको या यामा नै एकभ दा बढी
मु ामा के कसरी सजाय गन भ ने कुरा िनभर रह छ ।
११. मेरो िवचारमा "कै द" भ नु र "कै दको
हद" भ नु अलग अलग कुरा हन् । "कै द" भ नाले
अमुक मु ामा अदालतले ठे ने वा तिवक कै दलाई
जनाउँछ । तर"कै दको हद" भ नाले सो मु ामा
कसुरदारलाई हन स ने अिधकतम कै दलाई
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जनाउँछ । उदाहरणको लािग लागु औषध िनय ण
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) मा १०
िकलो ामदेिख मािथ जितसक
ु ै प रमाणको गाँजा
ख रद िब , ओसापसार गरेकोमा "दईु वषदेिख दश
वषस म कै द र .१५,०००।- देिख १,००,०००।स म ज रवाना" हन स ने यव था रहेको छ । उ
दफाको यव थाको स दभमा हेदा िनवेदक िव
चलेका दईु वटा मु ामा कै द वारा वा मकवानपरु
िज ला अदालतले तोके को कै द वा तिवक कै द हो भने
कै दको हद चािहँ उ दफा १४(१)(घ)(५) ले तोके को
अिधकतम कै द १० (दश) वष हो । द ड सजायको
मािथ उ ृत ४१ नं. मा ग रएको यव थाअनस
ु ार एकै
मािनसलाई चाहे एउटै मु ामा धेरै कलममा (अथात्
धेरै दफा वा कानूनअ तगत) सजाय गनु पन अव था
होस् वा धेरै मु ामा धेरै कलमको कै द ठे नपु न अव था
होस् अदालतले कुन कलममा (अथात् दफाअ तगत)
सबैभ दा ठूलो हद छ सो हेनपछ
ु र सबैभ दा ठूलो हद
नना ने गरी एउटा वा धेरै कलममा कै द ठे न स छ
र सो गन ममा सबै अव थामा ठूलो कै दमा सानो
कै द गािभ छ भ ने अङ् क गिणतीय िहसाबभ दा पिन
कसरु दारको सम फौजदारी दािय वलाई ि गत गद
उपयु कै द ठे न स छ । अपराधको कृित मु ा
िवशेषको प रि थित, अिभयु को आचरणलाई हेरी
यिद अदालतले सजाय नगािभने गरी वा आंिशक गािभने
गरी फै सला गछ र अदालतको फै सलामा सो देिख छ
भने पनु रावलोकन गन अदालतले त लो अदालतको
अिभ य रायको स मान गनपछ
ु ।
१२. यसैसगँ जोिडएको अक न एकभ दा
बढी मु ाह मा अलग अलग िमितमा फै सला गनपन
ु
ि थितमा के गन भ ने पिन हो । जब अलग अलग िमितमा
फै सला एवं कै द ठे नपु न अव था छ र कसरु दारले
अिघ लो मु ाको कै द भु ान गरी नसके को अव था
छ भने अदालतले दईु वटा कुराह उपर िवचार गनपन
ु
हन आउँछ । पिहलो, अिघ फै सला भएको र पिछ

फै सला गन लागेको दवु ै मु ामा कै दको हद कित छ ।
दो ो, अिघ कै द ठेिकएको मु ामा कै दको हद पगु ेको
अव था छ वा छै न । कसरु दारले कै द भोिगरहेको
अव थामा अक कलममा कै द ठे नपु न भयो र अिघ
ठे िकएको ज मा कै द भ दा पिछ ठे नपु न कलमको
हद बढी छ भने पिछ ठेिकएको कै दको हद नना ने
गरी अदालतले कसरु को गा भीयता हेरी उपयु
कै द ठे न स छ। यसरी पिछ लो कै द ठे दा कै दको
गणना भने अिघ लो मु ामा थनु ामा परेको िमितदेिख
ह छ । तर अिघ ठेिकएको वा तिवक कै दभ दा पिछ
ठे ने कलमको हद घटी रहेछ (उदाहरणको लािग
डाँकामा कै द भोिगरहेको कसरु दारको हकमा साधारण
चोरीमा सजाय गनपन
ु भयो) भने कै द ठे नु पदन । तर
फै सला, कै दी पज
ु , कै द ठे ने िकताबमा स म यहोरा
जनाई िदनपु छ । अथात् य तो कै दीको हकमा प
िववरण अिभलेखस ममा जनाई िदनपु छ ।
१३. अब न उठ् छः पिछ कै द गन लागेको
कलमको हद घटी छ तर अिघ लो मु ामा फै सला गदा
सो कलमको हद नपगु ेको अव था रहेछ अथात् सो
मु ामा हन स ने अिधकतम कै दको सजाय नग रएको
अव था रहेछ भने के गन ? के पिछ लो पटक सजाय
गदा कसरु को गा भीय वा कसरु दारले पटक पटक
अपराध गरेको ि थित आिद कुरा अथात् कसरु दारको
सम फौजदारी दािय व (Total Criminal Liability)
लाई अदालतले िवचार गन स दैन ? भ ने न
अव य उठ् छ । सो बारेमा द ड सजायको ४१ नं. को
यव था य तो छः "पिछ ठेिकने कै दको हद घटी भए
पिन अिघ कै द गदा ठूलो कलमको हद नपुगक
े ो रहेछ
भने सो नपुग िदनस मको पिछ लो कलममा कै द
गनपछ
ु ।" सो यव थाबाट पिछ लो पटक फै सला
गदा कसरु को गा भीय र पटक पटक कसरु गरेको
ि थितसमेत हेरी अिघ लो कलमको हद नपगु ेस म
पिछ लो मु ामा उपयु सजाय तो न अदालत स म
हने नै देिख छ ।
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१४. द ड सजायको ४१ नं.मा रहेका
मािथ उि लिखत यव थाह फै सला भइसके पिछ
कै द नब दै वा थनु ामा बसेको अव थामा वा थनु ा
कै दबाट छुटेको वा भागेको अव थामा अिभयु ले
अक कसरु गरेको अव था भएमा भने आकिषत
हँदनै न् । य तो कसरु बापत कानूनबमोिजम थप कै द
ठे नपु छ । य तो अव थामा अदालतले िवचार गन
कुरा द ड सजायको ८, चोरीको २७ वा कारागार ऐन,
२०१९ को दफा २४(घ) को कुरास म हो भ ने कुरा
स बि धत कानूनको िव लेषणबाट देिख छ ।
१५. द ड सजायको ४१ नं. को उपयु
या या र िव लेषणको स दभमा ततु िनवेदनमा
उि लिखत मु ाह हेदा उ दवु ै मु ाह मा लागु
औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)
(५) अ तगत हन स ने हद कै द १० वष हो । तर
दवु ै अदालतह ले हद कै द गरेको अव था यहाँ
देिखँदैन । जब पिहले फै सला गन बारा िज ला अदालतले
तोके को वा तिवक कै द सो मु ामा हन स ने कै दको
हद अथात् अिधकतम कै दको सीमािभ छ र पिछ लो
मु ामा तोके को कै द समेत जोड् दा पिन सो हद ना दैन
भने पिछ लो मु ामा मकवानपरु िज ला अदालतले
२०७३।११।२ मा फै सला गदा आफूले थनु छे क गरेको
िमित २०७३।९।२८ बाट आफूले तोके को कै द क ी
हने गरी तो न स ने नै ह छ । चाहे सोझै थप कै द
गरोस् वा थप कै दको प रणाम िन कने बोली पारी
फै सला गरोस् य तो कुरा द ड सजायको ४१ नं.
िवपरीत हने देिखँदैन । मकवानपरु िज ला अदालतको
फै सला हेदा "कसरु को मा ा, कृित, बरामदी प रमाण
र ितवादीह को संल नता" समेतलाई िवचार गरी
यी िनवेदक कृ णबहादरु गोलेलाई तीन वष ६ मिहना
कै द र .४०,०००।- ज रवाना हने ठहराएको समेत
पाइएबाट मकवानपरु िज ला अदालत ारा द ड
सजायको ४१ नं.को यव थािवपरीत सजाय तोिकयो
भ न िम ने अव था देिखएन ।

१६. ततु मु ामा िवचार गनपन
ु अक कुरा
पिन छ । यी िनवेदक संल न रहेको दईु वटा वारदात
म ये पिहलो वारदातमा िनज घटना थलबाट अथात्
गाँजा बोिकरहेको बसको यालबाट भागेको भ ने
अिभयोग प मा उ लेख भएको देिख छ । सो मु ाको
अिभयोग प िमित २०६९।९।४ मा मकवानपरु
िज ला अदालतमा दायर गदा िनजलाई फरार
जनाइएको छ र िनजको नाउँमा याद जारी हँदा पिन
उपि थत नभएबाट िनजको हकमा सो मु ा मु तबी
रहेको भ ने देिख छ । िनजले अदालतको याद गज
ु ारी
फरार भएको अव थामा दो ो कसरु गरेको देिखयो ।
द ड सजायको ४१ नं. मा फै सला भइसके पिछ कै द
नब दैको अव थामा वा थनु ा कै द बसेको अव थामा वा
थनु ा कै दबाट छुटेको वा भागेको अव थामा अक कसरु
गरेमा कै द गािभदैन । कानूनबमोिजम थप कै द ठे नपु छ
भ ने यव था छ । य तै यव था द ड सजायको
८ नं.मा छ जहाँ भागेको अव थालाई अ प गद
"कसैले याद गज
ु ारी फरार रहेको" अव थामा समेत
कसरु गरेमा थप सजाय हने कुरालाई इङ् िगत ग रएको
छ । कुनै यि को िव अदालतमा मु ा चलेको
छ र ऊ अदालतबाट जारी यादमा उपि थत नभई
फरार रह छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अिभयु
हो । य ता अिभयु ले कुनै अक कसरु गछ भने द ड
सजायको ४१ नं. बमोिजम कै द गािभने होइन िक थप
कै द गन नै कानूनको मनसाय हो । अ यथा फरार
अिभयु ले पटक पटक अपराध गदा पिन यथाथमा
एउटा मा कसरु मा सजाय हन गई पटके अपराधीले
उ मिु पाउने र मल
ु क
ु मा द डहीनता मौलाउने
ह छ । द डहीनतालाई रो नु अदालतको कत य हो ।
अदालतले द डस ब धी यव थाको मािथ उि लिखत
सै ाि तक प रवेशलाई िबसन स दैन । सै ाि तक
प रवेश र यव थाह को गहन अ ययन र मनन्
गरी हा ा द डस ब धी यव थाह को सा दिभक
या या गनु यायको िहतमा ह छ । बार बार अपराध

1276

गन यि र याय शासन भङ् ग गन यि लाई द ड
नणय नं . ९८४७
सजायको ४१ नं.को यव थाले सहयोग गन स दैन
भनी (ने.का.प. २०४७ िन.नं. ४१९९ प.ृ ६०५) यस
अदालतबाट िस ा त ितपािदत भएकोसमेतबाट
सव च अदालत, संयु इजलास
मकवानपरु िज ला अदालतले फै सलामा उ लेख
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
गरेको कै द क ी िमित स याइनपु छ भ ने िनवेदन
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
िजिकर वीकारयो य देिखएन ।
फै सला िमित : २०७४।०३।२६
१७. अतः उपयु कारणह बाट द डको
०७०-CI-०६९०
िवषयमा ग रएको सै ाि तक िव लेषण र सोको
आलोकमा ग रएको द डस ब धी यव थाह को
मु ा : करारबमोिजमको रकम िदलाई पाउँ ।
सव ण र िवशेषतः द ड सजायको ४१ नं. को या या
र िव लेषणसमेतबाट िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा पनु रावेदक ितवादी : काठमाड िज ला काठमाड
रािखएको भ नसिकने अव था देिखएन । तसथ,
महानगरपािलका वडा नं.१ लालदरवार ब ने
िनवेदक फरार रहँदाको अव थामा पनु ः कसरु गरेको
यश वी शमशेर ज.ब.रा
र मकवानपरु िज ला अदालतले िमित २०७३।११।२
िव
मा फै सला गदा २०७३।९।२८ बाट कै द क ी हने िवप ी वादी : काठमाड िज ला काठमाड
कुरा प उ लेख गरी कै द ठे केको कानूनस मत नै
महानगरपािलका वडा नं. ११ ि परु े वर
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
यू टार अिफस क ले स ि थत भाईवस
गन िम ने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
डेभलपस ा.िल.
ठहछ । ततु रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
§ करार स झौताबमोिजमको िलखत भएपिछ
ु ार गरी बझ
ु ाइ िदनू ।
ज गा पास हन नसके को ि थितमा वादीले
उ रायमा सहमत छु ।
िदएको भु ानी िफता माग गनु वाभािवकै
या. अिनलकुमार िस हा
रहेको देिख छ । य तो अव थामा ज गा
पा रत गरी िदन उ मख
ु पिन नहने र रकम
इजलास अिधकृतः गीता े
पिन िलने कायलाई यायोिचत मा न
इित संवत् २०७४ साल साउन ९ गते रोज २ शभु म् ।
निम ने ।
( करण नं. ५)
§ आफूले
करार
सपन
गन
ाथिमकता व प कुनै काय वीकार
&
गरेको र सो सतबमोिजम आफूले काय
स प न गरी अका प लाई मनु ािसब
समयमा जानकारी निदई मौन बसेको
अव थामा य तो कायको फाइदा आफैले
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
उठाउन पाउनुपछ भ नु कानूनसँगत
हदँ ैन । य तो कायलाई अ याियक
समिृ को फाइदाका िस ा त (Doctrine
of Unjust Enrichment) ले पिन समथन
गदन । यसरी ितवादीले अि म भु ानी
िलएको अव थामा ारि भक पमा आफू
करार पालन गन अव थामा पुगक
े ो भनी
करार पालन गराउन अ सर नभएको
र करारको याद समा भई आपसी
सहमितको ि यासमेतका लािग पहल
नगरे पिछ अक प बाट ा सिु वधाको
ितफल आफैँले मा ा गनुपछ भ नु
पिन कानूनसङ् गत नहने ।
( करण नं. ६)
§ अि म भु ानी िलएको रकमको आय
शि ह छ । य तो आयशि (Earning
Power) को भािगदार आफैँमा ह छ भ नु
यायको रोहमा उिचत देिखँदैन । करारको
याद समा भएपिछ सो काया वयन
नभएको र आफूले िलएको नगदी
िफता नगरेको कारण कानूनी कारवाही
अबल बन गनु परेको अव थामा मनु ािसब
रकम भराई िदने स ब धमा अदालतसँग
भएको अिधकार योग गरी १५ ितशत
थप रकम भराउने गरी सु अदालतबाट
भएको फैसला सदर गन गरेको पुनरावेदन
अदालतको फैसला अ यथा देिखएन करार
ऐन, २०५६ को दफा ८४ को उ े य र
मनसाय पिन यही हने ।
( करण नं. ६)

िवप ी वादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा जयनारायण
पौडेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी िल बहादरु थापा
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी तेज बहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी िमरा खड् का

फै सला
या. अिनलकुमार िस हा: याय शासन
ऐन, २०४८ दफा १२(क)(ख) बमोिजम दोह याई पाउँ
िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित २०७०।८।२८।६
मा दोहो याई हेन िन सा दान भई याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर हन आएको ततु
मु ाको संि त त य िजिकर एवम फै सला यस कार
छःिवप ीको पित व.िवराज शमशेर ज.ब.रा.
समेतको नाममा दता रही हकदारह को नाममा
नामसारी दा.खा. गन बाँक काठमाड िज ला
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १ को िक.नं.
५२७ का े फल ०-८-२-० ज गा, िवप ीको बढु ी
सासू र व.नरे कुमारी राणाको नाउँमा दता रहेको
ऐ.ऐ.िक.नं. ५२८ को े फल ०-७-२-२ ज गा र
िवप ी समेतको नाउँमा दता रहेको ऐ.ऐ िक.नं. ५१४
को े फल १-३-१-२ ज गा समेत ज मा ज गा रोपनी
२-३-२-० म ये िवप ीको हक िह सामा आउने ६
भागको १ भाग े फल ०-५-३-२.५० ज गा र सो मा
अवि थत घरसमेत ित आना .२३,००,०००।–
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट : िव ान् अिधव ा मा म िफरादीलाई िब गन र म िफरादीले सो मू यमा
िवमल ढकाल
सो घर ज गा ख रद गन म जरु भई ६ मिहनािभ मा
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घरज गाको बाँक रकम िलनु िदनु गरी रिज ेशन पा रत
गरी िदने सत राखी / बैना बापत िमित २०६४।६।१८
मा िवप ीले .२,००,०००।– बझ
ु ी िलई करारनामा
भएको िथयो । करारको भाखािभ ैमा िवप ीले घर
ज गा सतबमोिजम पा रत गरी निदएकोले करार ऐन,
२०५६ को दफा ७४ को दािय व पूरा नगरी ऐ.ऐनको
दफा ८२ बमोिजम उि लिखत करारको उ लङ् घन
गरी करारको दािय व पालना गनबाट िवमख
ु भई
घर ज गा पास गरी निदई बैनाको रकम पचाई खाने
िनयत राखेकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३
बमोिजम िवप ीले म बाट बझ
े ो . २००,०००।–
ु क
(दईु लाख) िवप ीले करारको दािय व प रपालना
नगरेबाट मलाई पन गएको हािन नो सानीसमेत
ितपूित व प .२,००,०००।– समेत गरी ज मा
.४,००,०००।– र उि लिखत रकम भरी भराउ
गदास मको कानूनबमोिजमको याजसमेत िवप ीबाट
िदलाई भराई मैले राखेको कोट फ समेत िवप ीबाट
भराई िवप ीह लाई हदैस म सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िफराद दाबी ।
िमित २०६४।६।१८ को िलखतका
सतह मा कुनै िववाद भएमा सोको समाधान आपसमा
गन र सो गदा पिन समाधान नभएमा करारनामामा
सा ी ब ने यि ह का रोहवरमा राखी छलफल गरी
समाधान गन भनी म य थको यव था गरेको पाइ छ ।
म य थ ारा पिन समाधान नभएमा करार ऐन, २०५६
अनस
ु ार हने भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िवप ीले
करारनामाको यव थाबमोिजम म य थ ारा सम या
समाधान गनतफ थम यास नगरी करार ऐन,२०५६
को दफा ५, ७, ११, ८२, ८३ र ८९(२) घ तथा
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ र ४ नं. समेतको
आधारमा िफराद गनु भएको हँदा य तो अ प एवम्
ि या नपु याई दायर भएको िफरादबाट मु ा च न नै
नस ने हँदा स पूण िफराद दाबी झु ा हो । िवप ीले
िफरादको करणमा उ लेख गरेका ज गाह नामसारी

गरी मसमेतका नाममा आएको भ ने कुरा िफराद साथ
पेस भएकोले ज गाधनी माण पज
ु ाबाट प भइरहेको
िवप ीले िफरादमा उ लेख गरेज तो मेरा तफबाट गन
पन काम नगरेको भ ने कुरा अस य सािबत िनजैबाट
पेस भएको िववािदत करारनामामा िमित २०६४।६।१८
उ लेख भएको र ज गाधनी माण पज
ु ा िमित
२०६४।११।१५ मा बनेबाट िवप ीको िफराद कथन
झु ा हो भ ने प छ । अतः कानूनी अि त व शू य
रहेको िनि य िलखतलाई मूलआधार बनाई दायर
भएको हकदैया िवहीन िफराद अ.बं. १८२ नं.ले वतः
खारेज भागी रहेकोले िवप ीको झु ा िफराद दाबी
खारेज गरी झु ा िफराद गन िनज िवप ीलाई हदैस म
सजाय गरी कोटफ ऐन,२०१७ को दफा १६(१)
बमोिजम ततु मु ा गन लागेको मेरो खचलगायत
कानून यवसायी फ समेत िवप ीबाट िदलाई भराई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी यश वी शमशेर
ज.ब.रा.को ितउ र िजिकर ।
वादी र ितवादीका सा ीको सु
अदालतमा बकप भई िमिसल संल न रहेको लगाउको
२०६५ सालको दे.नं. ४६०३ को मु ामा िलइएका
आधारह बाट ितवादीले िमित २०६४।६।१८ करार
बमोिजमको दािय व पूरा गरेको नदेिखँदा बैना रकम
दईु लाख पैयाँ र सो रकमको भरी भराउ हँदाको
िदनस मको १५% ले िहसाब गदा हन आउने ितपूित
रकमसमेत ितवादीबाट िदलाउन भराउन उपयु र
यायोिचत देिखँदा सो रकम वादीले ितवादीबाट भराई
िलन पाउने ठहछ । बैना बराबरको रकम ितपूित भराई
पाउँ भ ने वादीको दाबी रहेकोमा १५% भ दा बढी
ितपूिततफको दाबी उपयु नदेिखँदा सो हदस मको
दाबी पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६७।२।११ को फै सला ।
िवप ीको पित व. िवराज शमशेर ज.ब.रा.
समेतको नाममा दता रही हकदारह को नाममा
नामसारी दा.ख. गन बाँक काठमाड िज ला काठमाड
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
महानगरपािलका वडा नं. १ को िक.नं. ५२७ को
े फल ०-८-२-० ज गा, िवप ीक बढु ी सासू र व.
नरे कुमारी राणाको नाउँमा दता रहेको ऐ.ऐ.िक.नं.
५२८ को े फल ०-७-२-२ ज गा र िवप ीसमेतको
नाउँमा दता रहेको ऐ.ऐ.िक.नं. ५२८ को े फल
०-७-२-२ ज गा र िवप ीसमेतको नाउँमा दता रहेको
ऐ.ऐ. िक.नं. ५१४ को े फल १-३-१-२ ज गासमेत
ज मा ज गा रोपनी २-३-२-० म ये िवप ीको हक
िह सामा आउने ६ भागको १ भाग े फल ०-५३-२.५० ज गा र सो बनेको घरसमेत ित आना
.२३,००,०००।– मा ख रद िब गन गरी म
सँग .२,००,००० । बैना िलई ६ मिहनािभ घर
ज गाको बाँक रकम िलनु िदनु गरी रिज ेशन पा रत
गन म जरु ी भई करारनामाको कागज स प न भएको
िथयो । उ करारनामाको िलखतबमोिजम म
पनु रावेदकसँग बाँक रकम िलई अिनवाय पमा घर
ज गा रिज ेशन पा रत गरी निदई करार ऐन, २०५६
को दफा ७४ नं. बमोिजमको दािय व पूरा नगरी ऐ.ऐनको
दफा ८२ नं. बमोिजम करार उ लघंन गरेकोबाट मलाई
ठूलो हािन नो सानी पन गएको अव थामा बैनाबापतको
रकम .२ लाख र भरी भराउ हँदास मको १५% मा
भराउने गरी भएको सु फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
िफराद दाबीबमोिजम बैनाबापतको .२ लाख र सो
बराबरको ितपूित भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
भाईबस डेभलपस ा.िल.को तफबाट पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा पेस भएको पनु रावेदन प ।
िवप ीले करारको सतबमोिजम ज गा
पास नगरी करारको उ लङ् घन गनु भएको हो ।
िलखतको भाखािभ बाँक रकम बझ
ु ाई ज गा पा रत
नग रिदएको भए बाँक रकम थैली राखी अदालत वेश
गनु पनमा सो नगरी बैनाबापतको रकम र ितपूित
वा करारबमोिजम गरी बापत थप १५% रकमसमेत
भराउने गरी भएको फै सला माण ऐन, २०३१ का
दफा ३, ५४ को िवपरीत हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४

र १८५ समेतका आधारमा बदर गरी खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी यश वी शमशेर
ज.ब.रा.को तफबाट पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पेस
भएको पनु रावेदन प ।
सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६७।२।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । वादी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित२०३८।२।१७ को फै सला ।
िवप ीले करार ऐनअ तगतको दाबी िलई
िफराद दायर गदा सोमा उि लिखत भाखािभ
मसमेतले ज गा पास नगरी िदएको भ दै करारको
सत उ लङ् घन गरेको भनी उ लेख गनु भएको छ ।
तर िवप ीले करारको सतबमोिजम गराई पाउँ भनी
बैनाबाहेकका बाँक रहेको भिनएको रकम धरौट राखी
उ ज गा नै करारबमोिजम आ नो कायम ग रपाउँ
भनी भ न स नु भएको अव था छै न । उ करारको
सत िवप ीले नै उ लङ् घन गनु भएको देिख छ ।
बैना भएको भिनएको ज गाको सािबक े ताको नाम
भएका यि ह वग य भइसके को अव थामा उ
करार भएको हँदा नामसारीको काय स प न गन पन
भएकाले मसमेतबाट उ ना.सा. को काय स प न गरी
नयाँ ज.ध. .पज
ु ा िलइएको अव था छ । तर िवप ीलाई
यसप चात बाँक मू य िलई आउन बार बार ताके ता
गदासमेत नआउनु भएको याद नै नघाएप चात समेत
ज गा पास गन भनी भ दा ए कासी अदालतमा नालेस
हा न पगु ेको अव था प देिख छ । यसरी िवप ीले
नै करारको सत उ लङ् घन गनु भएको छ । अदालत
वेश गदासमेत िवप ीले मूलक
ु ऐन लेनदेन यवहारको
२,४ नं. को र करार ऐन २०५६ को समेत दोहोरो
दाबी िलएको अव था छ । करारबमोिजम ग रपाउँ
भनी यिकन र प ताका साथ करार ऐनको माग दाबी
िलई अदालत वेश नगरेको अव थामा उ करारको
उ लङ् घन िवप ीबाटै भएको अव था र करारको सत
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नं.१२ मा म य थताको यव था भइरहेको अव थामा
यसतफ म य थताको िनयिु लगायत म य थता
ऐन, २०५५ को कानूनी यव थाको उपचार मागस म
नगन िवप ीको नालेस खारेज गनपन
प हँदाहँदै
ु
सु काठमाड िज ला र पनु रावेदन अदालतबाट
भएको िनणय िु टपूण रहेको छ ।
स पूण रकम िलई ज गा पास गन भनी भ दा
इ कार गरेको भए बाँक रकम थैली राखी िलखत
पा रत गराई पाउँ भनी अदालत वेश गनु वादीको
थम दािय व र कत य हन आउने र िलखत पा रत हन
नस ने भए मा बैना रकम िफता माग गन पाउने दो ो
िवक प ि यािसलसमेत हने भनी स मािनत सव च
अदालतबाट ने.का.प. २०६५ िनणय नं. ७९१५ पृ
४६ मा च बहादरु मावो िव लाखबहादरु मावो
भएको मु ामा िस ा त ितपादन भई िव थािपत
भएको छ । सु िज ला अदालतको फै सला सदर
गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलामा
उ निजर िस ा तसमेतको पालना भएको छै न । जनु
िु टपूण छ ।
िवप ीसँग भएको भिनएको िमित
२०६४।६।१८ को करारनामाको सत नं. १२ मा
कुनै िववाद उठेमा दवु ै प आपसमा बसी छलफल
गरी समाधान ग रने र सोबाट समाधान हन नसके मा
करारनामामा सा ी ब ने यि ह समेतलाई
रोहवरमा राखी छलफल ग रने भ ने उ लेख भएको
तर सोको ि या नै अवल बन नगरी अदालत वेश
गरेको िवप ीको िफराद दाबी खारेज भागी रहेको
छ । दईु यि बीचमा भएको करार र सो मा
उि लिखत यव था ती दईु प का लािग Private
law को आधारमा ब धनकारी ह छन् । य तो िववाद
अदालतमा याियक समाधानका लािग वेश गनु
पूव आपसमा समझदारी पूण पमा पालन एवम्
अवल बन ग रएको हनपु दछ । अदालतमा िववाद
अि तम िवक पका पमा मा ततु हने हँदा य ता

सतह को योग नगरी एकै चोटी अदालत वेश गनु
सं ित ा मक कानूनको िस ा तले समेत निम ने भनी
राज कृ ण े िव रेिडयो सारण सेवा िवकास
सिमितसमेत भएको करारबमोिजमको रकम िदलाई
पाउँ भ ने मु ामा स मािनत सव च अदालतबाट
ितपािदत भएको िस ा त ने.का.प. २०६६ िनणय
नं. ८१२९ पृ ६५० अ.बं. ४ मा कािशत भएको
छ । सु िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा उ कानूनको
िस ा तको या यामा समेत ग भीर िु ट हनक
ु ा साथै
सोको पालना भएको छै न ।
िवप ीले बैना भएको साँवा रकम २ लाख
र सोको ितपूितबापत २ लाख गरी ज मा हने ४
लाख र सोको कानूनबमोिजमको याज समेत दाबी
गरेको ततु िववादमा सु िज ला अदालतले
करारबमोिजमको दािय व पूरा गरेको नदेिखँदा बैना
रकम र भ रभराउ हँदाको िदनस मको १५% ले िहसाब
गदा हन आउने ितपूित रकमसमेत ितवादीबाट
भराउने भ दै कानूनबमोिजमको याजभ दा बढी हने
गरी भ रभराउको िनणय गरेको िु टपूण रहेको
छ । उ िनणय वादी दाबीभ दा बािहर र सव च
अदालतबाट ितपािदत भई थािपत भएको िवरशंकर
कसाई िव
अिनता लामा भएको करारबमोिजम
रकम भराई पाउँ मु ा (ने.का.प. २०६३ अङ् क ३
िन.नं. ७६७३ पृ ३९५) को िवपरीत हने गरी फै सला
भएको िु टपूण छ ।
अतः मािथ उ लेख गरे अनस
ु ार िवप ी
वादीले एउटै िवषयको िववादमा करार ऐन र मल
ु क
ु
ऐन लेनदेन यवहारको दाबी िलई िफराद दायर गरेको
अव थालगायत करारमा उि लिखत सतबमोिजम
म य थताको वेकि पक उपाय तफ नलागी िसधै करार
ऐनअ तगतको दाबी िलई अदालत वेश गरेको ि थित
र ज गाको वैनाको स ब धमा करार ऐनले कानूनी
मा यता निदएको अव थामा वादी दाबीभ दा बािहर
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
गई स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत मािथ
उि लिखत कानूनी िस ा तह को िवपरीत हने गरी
सु िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६७।२।११
को फै सला र सो फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६८।२।१७ को
फै सलामा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२
(१)(क)(ख) को अव था िव मान भएको हँदा उ
फै सला दोहो याई हेरी सो फै सलाह उ टी गरी
िवप ीको िफराद खारेज गरी याय पाउँ भ नेसमेत
यहोराको वादी िकशोर दंगालको यस अदालतमा
गरेको िनवेदन प ।
दवु ै प बीच भएको करारनामामा करारको
पालना नभएको ि थितमा ितपूित ितनु बझ
ु ाउने पन
भ ने कुनै सत ावधान रहे भएको नदेिखएको र करारको
प रपालना नभएबाट आफूलाई के कित हािन नो सानी
भएको हो करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ बमोिजम
प ट पमा वादीले सो हािन नो सानीको िववरण
पेस गन नसके को तथा वादी / ितवादीबीच िमित
२०६४।६।१८ मा भएको सो करारनामाको दफा १२
बमोिजम िववाद समाधान गन यास समेत भएको भ ने
पिन वादी प ले देखाउन नसके को अव थामा के कुन
प बाट करारको प रपालना नग रएको हो सोको यिकन
नै नगरी वादीले ितवादीबाट बैना रकम र सो रकमको
याजसमेत भराई िलन पाउने गरी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६८।२।१७ मा भएको फै सला माण
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, करार ऐन, २०५६ को
दफा ८३ तथा ने.का.प.०६३अंक३, िन.नं. ७६७३,
प.ृ ३९५, ने.का.प.२०६६, िन.नं.८१२९, प.ृ ६५० र
ने.का.प.०६७, िन.नं.८३८२, प.ृ ८८३ मा कािशत
मु ाह समेतमा सव च अदालतबाट ितपािदत
िस ा त र निजरह समेतको ितकूल भई िु टपूण
रहेको देिखँदा, याय शासन ऐन,२०४८ को दफा
१२(१) को ख ड (क)(ख) बमोिजम मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान ग रिदएको छ । िनयमबमोिजम पेस

गनु भनी िमित २०७०।०८।२८ मा यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूची चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी िवमल ढकालले
ज गाको मू य पिछ कम हन गएकोले यथ ले करार
गन नआएको हो । आ नो प ले स झौता गरेप ात
िब गन भनेको ज गाको कर आिद चु ा गरेको र
िमित २०६४।११।२४ मा घरबाटो पिन मािणत
गराएको प ात नामसा गन तैयार भई बसेको हो । करार
ऐन, २०५६ को दफा ४ ले करारका सत तथा करार
उ लङ् घन भएबापत उपचारको ितफल र कृित
िनधारण गन प ह वाय हने यव था भएकोमा
िववािदत करारमा ितपूितका बारेमा कुनै उ लेख
छै न । यसरी प ह ले वत पमा गरेको करारमा
ितपूितको बारेमा कुनै उ लेख नभएको अव थामा
करारको े ािधकारबािहर गई कानूनी ावधानको
गलत या या गरी गरेको र स झौता िववाद भए दवु ै
प बसी िववाद समाधान गन यव था भएकोले
म य थताको माग अवल बन गनपन
ु तथा अदालतको
े ािधकार नै नहने हँदा ी पनु रावेदन अदालत,
पाटनको फै सला करार ऐन, २०५६ को दफा ४ तथा
म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३,३९ को िवपरीत
हँदा बदर ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस िजिकर ।
ु
यथ वादीकोतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी जयनारायण पौडेलले ततु मु ाका
ितवादीह र आजै एकै लगाउमा रहेको ०७०-CI०६९४ र ०७०-CI-०६८९ का ितवादीह सबै एकै
प रवारको भएको, िनजह को एकै ोतको ज गाह
ख रद गन गरी ३ वटा छु ाछु ै स झौताह भएको,
एकै थानको िविभ न यि ह को नाममा रहेको
ज गाह ख रद गरी ज गा िवकास गन खोिजएकोमा यी
सबै ितवादीह ले िब गन सहमित जनाएको स पूण
ज गा पूण पमा नामसारी गन नसके कोले पास गराउन
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नस ने भई ितवादीह स पक िवहीन अव थामा
वसेको र िनजह को नाउँमा ज गा िब गन स ने
अव था छ भनी ख रद गन रकम बझ
ु ाउन आउनु भनी
सूचनासमेत नगरेकोले पनु रावेदन अदालतको फै सला
सदर हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
अब पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
िमलेको छ छै न सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन
आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा सव थम ततु
िववाद पनु रावेदक ितवादीका कानून यवसायीबाट
िजिकर िलएबमोिजम म य थताबाट समाधान गनपन
ु
हो होइन सो स ब धमा िवचार गदा स झौताको दफा
१२ मा िववाद उ प न भएमा स झौताका दवु ै प बसी
समाधान गन भ ने यव थास म भएको देिख छ ।
यसरी आपसमा बसी िववाद समाधान गन भ ने सतमा
सहमित हनक
ु ो अथ म य थताबाटै िववाद समाधान
गन भ ने प ह को सहमित भएको भ न िम ने
देिखँदैन । म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३ (क) मा
म य थता बाट िववाद समाधान गराउन सिकने िलिखत
सहमितलाई स झौताको पमा प रभािषत ग रएको र
य तो सहमित य तो करारमै वा अ य छु ै स झौता
गरी वा म य थलाई िववाद सिु पने गरी प ह बीच
आदान दान भएको िलिखत अिभलेख हन स ने
वा म य थलाई िववाद सिु पएकोमा दाबी ितवाद
गन प ले म य थलाई िववाद सिु पने स ब धमा
इ कारी नगरी पेस भएको ितवादलाई पिन म य थता
स झौताको पमा मा यता िदएको देिख छ । िववादका
प ह बीच उपयु बमोिजम म य थताबाटै िववाद
समाधान गन स झौता वा िलिखत सहमित भएको
देिखँदैन । यसरी प ह ले स झौतामा िववाद भए दवु ै
प ह बसी िववाद समाधान गन सहमित जनाउनक
ु ो
अथ ते ो वत प राखी म य थताबाटै िववाद
समाधान गराउने उ े य राखेको भ न िम ने
देिखँदैन । अतः स झौतामा म य थताबाट िववाद

समाधान गन बारे प ह बीच कुनै सहमित नभएको
अव थामा म य थता ऐन, २०५५ आकिषत हन
स ने अव था नदेिखएकोले करार ऐन, २०५६
बमोिजम िज ला अदालतबाटै मु ाका सु कारवाही
हनपु न देिखयो ।
३. वादी र ितवादीबीच िमित २०६४।६।१८
मा िलखत स झौता भएकोमा िववाद देिखँदैन । उ
करारनामाको िलखतको यहोरा हेदा िववािदत िक.नं.
५२७, ५२८ र ५१४ को ज मा े फल २-३-२० ज गाम ये ितवादीको भागमा पन ०-५-३-२२.५० ज गा र सोमा रहेको घरसमेत ित आना
.२३,००,०००।– का दरले ख रद िब गन गरी ६
मिहनािभ रिज ेशन पा रत गन सत उ लेख भएको
र सोबापत िलखत भएकै अव थामा बैना व प
वादीबाट ितवादीले .२,००,०००।– िलएको भ ने
पिन देिख छ । उ िलखतमा उि लिखत करारनामाका
सतह प रपालन वा काया वयनमा िववाद भई
समाधान हन नसके मा करार ऐन, २०५६ अनस
ु ार हने
छ भनी उ लेख भएको देिख छ । िलखतमा उ लेख
भएअनस
ु ार वादी ितवादी दवु ैले स झौताको सत
नं.१२ अनस
ु ारगन पहल गरेको र िववािदत ज गा पास
गन गराउन अ सरता देखाएको अव था देिखँदैन ।
४. स झौतामा ह ता र भएको, अि म
भु ानी बझ
ु ाएको िवषयमा र ज गा पास हन नसके को
स ब धमा िववाद देिखँदनै । उपयु ज गाह नामसारी
गन िम ने अव था सज
ृ ना भएपिछ ६ मिहनाको
यादिभ ितवादीले वादीलाई सूचना वा जानकारी
िदनपु नमा सोको जानकारी िदएको पिन देिखँदनै । दईु
प बीच करार भए पिछ सोको काया वय गन िज मा
एवम उ रदािय व दबु ै प को ह छ । करार स प न गन
सहयोग गनु दवु ैप को कत य भएकोमा ततु मु ामा
सोको दािय व पूरा गन सके को पाइँदैन । ितवादीले
आफूले िमित २०६४।११।२४ मा घरबाटो मािणत
गराएको र कानूनबमोिजम ितनपन
ु कर पिन ितरेको
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
भनेबाट स झौता हँदा त काल ज गा पा रत गरी
दािखल खारेज गन गराउन स ने अव था नदेिखएको र
आपसी सहमितमा अि म भु ानी िलएपिछ ज गा पास
गन िम ने ि थित सज
ृ ना हनासाथ समय तोक भु ानी
िदइ ज गा पा रत गन आउनु भनी सोको जानकारी िदनु
पनमा सो िदएको पाइँदैन । स झौताको सतह हेदा
करारको प ह ले सँगसँगै दािय व पूरा गन अव था
नभई ाथिमकताको म तोिकएको छ । जसअनस
ु ार
ज गा िब गनपन
ु प ले ज गाह वत पमा
र स झौताको उ े य र मनसायका आधारमा िब
यो य अव थामा पगु े पिछ काया वयनको पहल गनपन
ु
ह छ । ततु स झौताको पालना गन ज गा स झौतामा
उि लिखत िब े ताबाट िब यो यहनु आव यक
ह छ । यसो नभएस म स झौता काया वयन हन
स दैन । कुन अव था र समयमा स झौतामा उ लेख
भएबमोिजम ज गा पा रत गन करारको प कानूनी पमा
समथ भएको भ ने जानकारी य तो स बि धत प ले
अक प लाई िदनु पन हो, स झौताका कृितअनस
ु ार
यही नै प रपालनाका ाथिमकताको म देिख छ ।
करार ऐन, २०५६ को दफा ७५ (२) को उ े य नै
यही हो ।
५. यसरी वादीलाई ज गा पास गन िम ने
अव थाको सज
ृ ना भइसके को भ ने जानकारी नभएको
अव थामा ितवादीले आफू करारीय कत य र दािय व
पालन गन स ने अव था सज
ृ ना भएकोले ज गा पास
गन आउनु भनी जानकारी िदनपु नमा जानकारी निदइ
मौन बसी अि म भु ानी पाएपिछ आ नो कुनै कत य
वा दािय व नरहने भ ने िजिकर िलन िम ने अव था
देिखँदैन । वादीले आफूले पटकपटक स पक गरेको भनी
िलएको दाबीलाई पिन ितवादीले अ वीकार गरेको
ितउ रमा देिखँदैन । करार स झौताबमोिजमको
िलखत भएपिछ ज गा पास हन नसके को ि थितमा
वादीले िदएको भु ानी िफता माग गनु वाभािवकै
रहेको देिख छ । य तो अव थामा ज गा पा रत गरी

िदन उ मख
ु पिन नहने र रकम पिन िलने कायलाई
यायोिचत मा न िम दैन ।
६. ततु िववादमा ितवादीले शसत
अव थामा ज गा िब बापत अि म भु ानी िलएको
र वादीले ज गा ख रद नगरेको कारण ितवादीलाई
यो य तो नो सानी परेको भनी दाबी िलन सके को
देिखँदनै । ितवादीको ज गा यथाि थितमा रही
वादीको कारण आफूलाई हािन नो सानी भयो भनी
अदालतमा दाबी गन नआएबाट ितवादीलाई कुनै
य हािन नो सानी भएको भ न िम ने अव था
देिखँदनै । अि म भु ानी रकम करारको प रपालना
हँदा समायोजन ग रने भनी प ह ले सहमित गरेको
देिखँदा ितवादीको करारनै पूरा हन नसके पिछ
सो अि म भु ानीमा ितवादीको हक सज
ृ ना हन
स दैन । आफूले करार स प न गन ाथिमकता व प
कुनै काय वीकार गरेको र सो सतबमोिजम आफूले
काय स प न गरी अका प लाई मनु ािसब समयमा
जानकारी निदइ मौन बसेको अव थामा य तो कायको
फाइदा आफै ँ ले उठाउन पाउनु पछ भ नु कानूनसँगत
हँदैन । य तो कायलाई अ याियक समिृ को फाइदाका
िस ा त (Doctrine of Unjust Enrichment) ले
पिन समथन गदन । यसरी ितवादीले अि म भु ानी
िलएको अव थामा ारि भक पमा आफू करार पालन
गन अव थामा पगु ेको भनी करार पालन गराउन
अ सर नभएको र करारको याद समा भई आपसी
सहमितको ि यासमेतका लािग पहल नगरे पिछ
अक प बाट ा सिु वधाको ितफल आफै ँ ले मा
ा गनपछ
ु भ नु पिन कानूनसङ् गत हँदैन । अि म
भु ानी िलएको रकमको आय शि ह छ । य तो
आयशि (Earning Power) को भािगदार आफै ँ मा
ह छ भ नु यायको रोहमा उिचत देिखँदैन । करारको
याद समा भएपिछ सो काया वयन नभएको र आफूले
िलएको नगदी िफता नगरेको कारण कानूनी कारवाही
अवल बन गनु परेको अव थामा मनु ािसब रकम भराई
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िदने स ब धमा अदालतसँग भएको अिधकार योग गरी
नणय नं . ९८४८
१५ ितशत थप रकम भराउने गरी सु अदालतबाट
भएको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला अ यथा देिखएन करार ऐन, २०५६ को दफा
सव च अदालत, संयु इजलास
८४ को उ े य र मनसाय पिन यही हो । यस ि थितमा
माननीय यायाधीश के दार साद चािलसे
प ह बीच िमित २०६४।६।१८ मा भएको करारमा
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
उि लिखत ितवादीले वादीबाट अि म भु ानीबापत
फै सला िमित : २०७४।०१।१०
िलएको .२ लाख र ितपूितबापत १५% थप रकम
०६६-CR-००५८
वादीले ितवादीबाट िदलाई भराई पाउने गरी सु ले
गरेको फै सला मनािसब नै देिखन आयो।मु ा दोहो याई
मु ा:- अदालतको अवहेलना
हेन िन सा दान भएको यस अदालतको आदेशसँग
सहमत हन सिकएन ।
पनु रावेदक िनवेिदका : डडे धरु ा िज ला, गा.िव.स.
७. तसथ सु काठमाड िज ला अदालतको
जोगबढु ा, वडा नं. ४ गाजलीगडा मा ब ने
िमित २०६७।२।११ मा भएको फै सला सदर गन
व.नरबहादरु बढु ामगरक ीमती न दकली
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
बढु ामगरसमेत
२०६८।२।१७ को फै सला िमलकै देिखँदा सदर
िव
हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न
यथ ितवादी : मख
ु िज ला अिधकारी माधव
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ागरी
साद ओझा, िज ला शासन कायालय
िमिसल िनयमानस
क चनपरु समेत
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
§ मािनसको ह या हदँ ा पिन अिनि चत
कालस म
अनुस धानका
नाममा
अनस
ु धान नटुङ् याउने हो वा अिभयोजन
नगन हो भने संिवधान द मानव
अिधकारको संर ण र स मानको कुरा
िनरथक हन पु दछ । आ नो प रवारका
मािनसह गुमाएर पीिडत भएको अव थामा
उजुर गदा पिन दोषी प ालगाई कारवाही
गन रा यका तफबाट अनुस धान ग रएन
वा कमजोर तथा िफतलो अनस
ु धान
ग रयो वा लामो समयस म अनुस धानमा
िढलासु ती ग रयो वा लापरवाही देखाइयो
वा अनुस धान गन नाममा अिभयोजन
नै नगन अिभ ायः रािखयो भने कानूनी

उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत: जयराम े
इित संवत् २०७४ असार २६ गते रोज २ शभु म् ।

&
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शासनमा मािनसह को आ था र िव वास
डगमगाउन स दछ । संिवधान तथा
िविधबाट शािसत हने मल
ु क
ु मा य तो
कुरा वीकाय हन नस ने ।
§ दोषी प ा लगाएर कारवाही गन कुरा
रा यको कत य र दािय विभ का कुरा
हन् । यस िनि त रा यसँग स म संय
रहेको हने र ती संय को भावकारी
प रचालन गन ममा कानूनले िनिद ट
गरेको दािय वबाट रा य पि छन पाउने
अव था नहने ।
§ आ नो दािय व र कत य पूरा नगन
पदािधकारीलाई रा यले कारवाही गरी सो
थानमा अ य पदािधकारीलाई िज मेवारी
सुि पएर भए पिन काय सचु ा गराउनु पन
पिन हन स ने ।
§ समयमै अनस
ु धान काय पूरा गरी मु ा च ने,
नच ने स ब धमा िनणयमा पु नु पनमा
लामो समय तथा अिनि चतकालस म
अनस
ु धानको टुङ्गो नलगाई रहेको
देिखँदा अिवल ब अनुस धान काय
टुङ् याउनु र त स ब धमा मु ा
च ने नच ने कुराको िन य ल गन
अिधकार नेपालको संिवधानबमोिजम
महा यायािधव ाको कायालयको देिखए
पिन लामो समयस म अनुस धान समा त
नभएको कारणले अिभयोजन नभएको
हो िक भ ने आशंका र अ यौलको
अव था सृजना भएको देिखँदा यसतफ
समेत महा यायािधव ाको कायालयसँग
आपसी सम वय तथा यानाकषण गराई
तुत घटनाको मु ा अिभयोजन गन,
नगन कुराको अि तम टुङ्गो अिवल ब
लगाउनु वा यिकन गनु भनी नेपाल सरकार

गृह म ालयका नाममा िनदशना मक
आदेशसमेत जारी हने ।
( करण नं. ४)
पनु रावेदक िनवेिदकाको तफबाट :
यथ ितवादीको तफबाट : िव ान् नायब
महा यायािधव ा िकरण पौडेल, िव ान्
अिधव ा इ री भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहबाट फै सला गनःमा. यायाधीश ी ल मणमिण रसाल
माननीय यायाधीश ी बमबमु ार े
फै सला
या. काशमान िसंह राउत : त कालीन
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम
दता भई पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०६५।१०।२६को फै सला उपर िनवेिदकाह को
तफबाट पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त
त य एवं ठहर यस कार छःहामी िनवेदकह ले िदएको िकटानी जाहेरी
िज ला हरी कायालयले दता नगरी िदएकाले सो
दता गन यस अदालतमा २०६३।११।१ मा िदएको
िनवेदनमा िमित२०६३।१२।२६मा जाहेरी दता गरी
कानूनबमोिजम गनु भनी िज ला हरी कायालयका
नाउँमा भएको परमादेशको आदेशबमोिजम िवप ी
कायालयह बाट हामीले दता गराएको जाहेरी दखा त
दता गरे पिन सोमा ि या अगािड बढाई दोषीमािथ
कारवाही गरी सजाय माग दाबी िलई अिभयोग प
दता गनु पनमा सो नगरी िवप ीह ले जानी जानी यस
अदालतबाट भएको पूव आदेशको पालना नगरी िढला
सु ती गरेकाले याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
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१८(२) बमोिजम हदैस मको सजाय गरी अिभयोग
प दता गनु गराउनु भनी उपयु आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ ने समेत यहोराको िनवेदन ।
िनवेदन मागअनस
ु ार आदेश िकन जारी हनु
नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन कुनै कारण भए सबदु
माणसिहत बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत
जवाफ पेस गनु भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालतको महे नगरको िमित २०६५।२।२६ को
आदेश ।
जाहेरी दखा त दता नग रएको भ ने िवषयमा
स मािनत अदालतबाट अक आदेशबमोिजम जाहेरी
दता गरेको भ ने िनवेदनको करण नं. ३ मा प ट नै
छ । अ य जाहेरी दखा तको िवषयमा के भई राखेको
छ भ ने यस कायालयको कुनै सरोकार नरही कुनै
जानकारी समेत हन नआएकोमा सो कुरालाई िलएर
.िज.अ. ले अदालतको अवहेलना गरेको भ ने
िनवेदनको यहोरा त यहीन देिखँदा खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको .िज.अ.को िलिखत जवाफ ।
यस कायालयको अिधकार े तथा अनस
ु ू ची
१ िभ पन फौजदारी कसरु को हकमा सदैव हरीले
अनस
ु धान गरी दोिषमािथ चिलत कानूनबमोिजम
कारवाही गरी स बि धत िनकायमा पेस गनु हरीको
िज मेवारी दािय व भएकोले सो घटनाका बारेमा
यथाथ सु म तथा िगह रएर अनस
ु धान गरी अिभयु
पिहचानसमेतको काय भई रहेकोले स मािनत
अदालतको अवहेलना गरेको छै न । झु ा िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको हरी उप र क
बलराम शमा पौडेलको िलिखत जवाफ ।
जाहेरी दखा त दता भइसके पिछ अनस
ु धान
ि या अिघ बढाई स.म.ु स. ऐन, २०४९ को दफा
६(१) बमोिजम िज.स.व.का. महे नगरमा ितवेदन
पठाई ितवादीह को पिहचानसमेतको काय भइरहेको
भ ने िलिखत जवाफबाट देिखएकाले कारवाही अिघ
नै नबढाएको, जाहेरी दखा त दता गरी राखेको भ ने

िनवेदनको िजिकर पूणतः यथाथ र वा तिवकतामा
आधा रत भएको देिखएन । अनस
ु धानको कारवाही
भइरहेको अव थामा जाहेरी उपर कारवाही भएन भनी
माग दाबीबमोिजम दोषी ठह याई सजाय गनु उपयु हने
देिखएन । तसथ यसमा ितवादीह लाई अदालतको
अवहेलना गरेकोमा कारवाही सजाय ग रपाउँ भ ने
िनवेदन माग दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत, महे नगरको िमित २०६५।१०।२६ को
फै सला ।
जाहेरी दखा त परेपिछ अनस
ु धान
तहिककात काय यथाशी गरी ३ मिहनािभ
अनस
ु धान तहिककातलगायतका काय स प न
गरी स नु भनी दवु ी सनु ार िव
िज ला हरी
कायालय का ेपला चोकसमेत भएको रट िनवेदनमा
िनदशना मक आदेश जारी भएको अव थामा
िवप ीह ले हामीले दता गरेको जाहेरी दखा त
दतास म मा गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
ले िनिद ट गरेको कारवाही अगािड बढाई दोषीउपर
हदैस म माग दाबी िलई अिभयोग प दता गनु पनमा
सो नगरी २ वषस म अपराधी पिहचान नगरी हामीलाई
झु याई अिभयोग प किहले दता हने हो अिनि चत
रहेको, िवप ीह ले जानी जानी हा ो पितको ह या
गन अिभयु लाई राहत िम ने गरी िढलासु ती गरी
स मािनत पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०६३।१२।२६ को आदेशको पालना नगरेको ट
छ । िवप ीले के कुन कारण र आधारबाट हालस म
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ७, ८,
९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८
ले िनधारण गरेको कारवाही ि याह पूरा नग रएको
हो धनी िलिखत जवाफमा उ लेख नगरेको अव थामा
अदालतको अवहेलना भएको पिु हँदाहँदै यसतफ
यानै निदई ग रएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी कानूनले पूरा गनपन
ु पन
ि या पूरा गरी िछटोभ दा िछटो अिभयोग प दता
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गनु गराउनु भनी आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको न दकली बढु ामगर र मधदु ेवी बढु ामगरको
संयु पनु रावेदन प ।
िवप ीह का नाममा पनु रावेदन अदालत,
महे नगरबाट जारी भएको आदेशको काया वयन भए
नभएको र जाहेरी दखा त दता गरेको लामो समयपिछ
पिन मु ा च ने नच ने औिच यको पु ट् याई नगरी
िलिखत जवाफ पेस गरेको प र े यमा पनु रावेदन
अदालतबाट िनवेदन माग दाबी पु न नस ने भनी
भएको फै सला फरक पन स ने देिखँदा स बि धत
कायालयह का हकमा छलफलका लािग अ.बं. २०२
नं. बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयलाई
पेसीको सूचना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६७।१०।२७ को आदेश ।
ततु मु ासँग स ब निजरलगायत नेपाली
तथा िवदेशी िव ान्ह ारा िलिखत देशी िवदेशी
Authority का पु तकह मा कािशत ततु मु ाको
िवषयव तस
ु गँ स बि धत लेख तथा अिभ यि भए
सोसमेत उ लेख गरी आ-आ नो तफबाट, मु ाका दवु ै
प लाई बहस नोट पेस गन लगाई िमित २०६८।९।१२
गते िन.स.ु को लािग पेसी तोक िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०६८।८।१५ को
आदेश ।
आदेशानस
ु ार दवु ै प बाट बहस नोट पेस भई
िमिसल सामेल रहेको ।
यसमा िज. .का. क चनपरु का त कालीन
.िज.अ. माधव साद ओझालाई समेत अ.बं. २०२
नं. बमोिजम िझकाउने भनी िमित २०६७।१०।२७
को संयु इजलासबाट आदेश भएको पाइ छ । िनज
ितर ी नाउँमा सव च अदालतबाट जारी भएको
याद िज ला शासन कायालय, का क स वा भई
गएको जिनई याद िफता आएकोमा िनवृ भइसके को
भनी िमित २०६८।४।८ मा ितवेदन परी का क
िज ला अदालतको सो िमितको प साथ याद

िफता आएको देिखएको, यसपिछ िनजको नाउँको
याद तामेल गन कुनै कारवाही नभई पेसीमा चढेको
देिखयो । िनज सेवा िनवृ ओझाको घर ठे गाना गहृ
म ालयबाट प ा लगाई िनजको नाउँमा रीतपूवकको
याद जारी गरी यादमा हािजर भएपिछ वा याद
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६८।९।१२ को आदेश ।
िनवेदक न दकली बढु ामगर िव िज ला
हरी कायालय, क चनपरु भएको ०६३ सालको
रट नं. १८ र मधदु ेवी बढु ामगर िनवेिदका रहेको
२०६३ सालको रट नं. १७ को परमादेश मु ाका
माण िमिसलह र उ मु ामा जारी भएको
परमादेश स ब धमा के क तो कारवाही भई हाल के
कुन अव थामा छ, सो िववरणसिहतको आव यक
कागजातह को फोटो ितिलिपह समेतको ितवेदन
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ी िज ला
हरी कायालय, क चनपरु बाट िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७०।१०।२०
को आदेश ।
यस अदालतको िमित २०७०।१०।२० को
आदेशबमोिजमको पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट
परमादेश मु ाका िमिसलह ा त हन आएका र
महा यायािधव ाको कायालयको च.नं. १२०२६ िमित
२०७२।११।१६ को प साथ गित िववरणसिहतको
िमिसलको छायाँकपी ा हन आएको ।
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ६३ र ६४ बमोिजम सा तािहक तथा दैिनक
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा
िनवेदकलाई इजलासबाट पटक पटक पक
ु ारा गदा िनज
तथा िनजतफबाट कानून यवसायीसमेत उपि थत
नभएकाले िवप ी िज ला हरी कायालय, क चनपरु
र िज ला शासन कायालय, क चनपरु का तफबाट
उपि थत िव ान् नायब महा यायािधव ा ी िकरण
पौडेलले अनस
ु धान गदछु भ ने यथ ह को भनाई
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रहेको छ । अनस
ु धान गरेको कुरा प ाचारह बाट
पिन देिखएको छ । िमित २०७१।१०।१५ को िज ला
हरी कायालय, क चनपरु को प मा ेिषत त यले
अनस
ु धान नभएको भ न िम दैन । तसथ पनु रावेदन
अदालत, महे नगरले अवहेलना ठहर नगरेको फै सला
िमलेको हँदा सदर हनपु दछ भनी तथा यथ हरी
नायब उप र क बलराम शमाका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी इ वरी भ राईले यी यथ
बलराम शमा २०६४ मंिसरदेिख २०६५ काितकस म
िज ला हरी कायालय, क चनपरु मा कायरत रहेका,
यो समयमा अनस
ु धानको कारवाही भइरहेको भ ने
िलिखत जवाफबाट देिखएको, जाहेरी नै दता नगरेको,
जाहेरी दता गन इ कार गरेको िवषय होइन, अनस
ु धान
भइरहँदा बलराम शमाको स वा भइसके को
िथयो । योभ दा पिछ के अनस
ु धान भयो िनजलाई
थाहा हने भएन । तसथ यथ ले अदालतको आदेश
नमानी अवहेलना गरेको अव था नहँदा पनु रावेदन
अदालत, महे नगरले अवहेलना ठहर नगरेको फै सला
िमलेको हँदा सदर हनपु दछ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
पनु रावेदक न दाकली बढु ामगर र मधदु ेवी
बढु ामगरको जाहेरी दखा त दता भएपिन लामो
समयस म अिभयोग प दायर नगरी झु याई पनु रावेदन
अदालत, महे नगरको आदेश अवहेलना गरेउपर
अदालतको अवहेलनामा कारवाही ग रपाउँ भनी
पनु रावेदन अदालत, महे नगरमा िदएको िनवेदनमा
दाबी नपु ने पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०६५।१०।२६ मा भएको फै सलाउपर ततु
पनु रावेदन पन आएको रहेछ ।
उपयु बहस िजिकर र त य रहेको ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०६५।१०।२६ मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न?
यी पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो,
होइन ? भ ने कुरामा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।

२. सो स दभमा हेदा, त कालीन
अव थामा जाहेरी दता गन नमाने पिछ पनु रावेदन
अदालत, महे नगरको िमित २०६३।१२।२६ को
परमादेशको आदेशबमोिजम यी पनु रावेदकह ले िमित
२०६४।६।३ मा िज ला हरी कायालय, क चनपरु मा
जाहेरी दता गरेको देिख छ । उ जाहेरी दखा तह
हेदा, िमित २०६१।५।१ गते िबहान अं. ६.००बजेको
समयमा हामी घरमा बिसरहेका िथय । मेरा ीमान्
रतनबहादरु र जेठाजु नरबहादरु घरिभ सिु तरहेका
िथए । सोही समयमा क रब १५० जनाको सं यामा
नेपाल आम को ेस लगाएका नेपाली सेनाको टोली
आई घर घेराउ गरी हामी भा छामा रहेका बेलामा
ितमीह का ीमान् कहाँ छन् देखाओ न मारी िद छ
भ दा हामीले िभ कोठामा सतु ेका छन् भनी भनेपिछ
१०-१५ जना जित घरिभ पसी मेरो ीमान् र
जेठाजल
ु ाई कुटिपट गन लागेपिछ मसमेतले छुट्याउन
खो दा मलाई २ जनाले बािहर गोठमा लगी अ
समेत गई मलाई पालै पालो बला कार गदा म बेहोस
भएछु, जेठानीले मेरो हेरिवचार गनु भएको रहेछ, पिछ
१०.०० बजे मा होसमा आएक रहेछु । सोही समयमा
पित रतनबहादरु र जेठाजु नरबहादरु लाई प े र लगी
सोही िदन िदउँसो िज ला क चनपरु , सडु ा गा.िव.स.
वडा नं. ६ ि थत स ले चौतारोको प टेखानी भ ने
ठाउँमा गोलीहानी ह या गरेको थाहा हन आएकाले
घटना थल गई यहाँबाट सोझै िज ला हरी
कायालय, क चनपरु मा जानकारी गराउँदा जाहेरी दता
गन नमानेकाले ससरु ासँग गई लास गाड् य । गैरसैिनक
सामा य नाग रक घरमा सिु तरहेको अव थामा घरबाट
लगी यातना िदई गोली हानी ह या गन सयु दल गण
भगतपरु यारेक महे नगर क चनपरु का गण मख
ु को
िनदशनमा सच गन गएको सेनाले ीमान्लाई िलएर गई
ह या गरेकोले सैिनक मु यालयबाट नाम, थर खल
ु ाउन
लगाई कत य यानको कसरु मा सजाय ग रपाउँ
भनी मधदु वे ी बढु ामगर र सोही यहोराको न दकली
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
बढु ामगरको जाहेरी दखा त िमित २०६४।३।६ मा
िज ला हरी कायालय, क चनपरु मा दता भएको
िज ला हरी कायालय, क चनपरु को ितिलिप
फाइलबाट देिखएबाट यी पनु रावेदकह मधदु वे ी
बढु ामगर र न दकली बढु ामगरको जाहेरी दखा त दता
भएकोमा िववाद देिखएन । िसफ आ ना पितलाई ह या
गरेका उपर अनस
ु धान टुङ् याई अिभयोजन नगरेकाले
अदालतको आदेशको अवहेलना भएको हँदा कारवाही
ग रपाउँ भ ने दाबी रहेको देिख छ । यस अदालतमा
यी पनु रावेदकको पनु रावेदन दायर भएपिछ जाहेरी
दता प चात् अनस
ु धानको ि थित के रहेको छ भनी
आदेश भई पटक पटक ताके ता भई प ाचार गरेको
देिख छ । िमित २०७१।१०।१५ को िज ला हरी
कायालय, क चनपरु को महा यायािधव ा माफत
यस अदालतसम पेस हन आएको प हेदा, िविभ न
यि ह लाई बझ
ु ी कागजह गराएको देिखएको
छ । अनस
ु धान ग ररहेको भ ने यथ ह को
भनाईलाई िमित २०७१।१०।१५ को प ले पिु
गरेको देिख छ । त कालीन हरी उपरी क बलराम
शमा २०६५।७।२९ मा े. .ता.के . भरतपरु मा स वा
भई गएको भ ने िज ला हरी कायालय, क चनपरु को
िमित २०६८।२।२० को प बाट देिख छ । .
िज.अ. माधव साद ओझा िमित २०६५।७ । ४ देिख
िज ला शासन कायालय, का क मा स वा भएको
भ ने िज ला शासन कायालय, क चनपरु को िमित
२०६८।२।२० को प बाट देिख छ भने िनज िमित
२०६६।६।१ देिख सेवा िनवृ भइसके को भ ने
गहृ म ालयको िमित २०६८।११।१२ को प बाट
देिख छ । िनजह क चनपरु िज लामा कायरत
रहेको अव थामा अनस
ु धान कायको सु वात भएको
देिख छ । यस अव थामा त कालीन पनु रावेदन
अदालत, महे नगरको आदेशको अवहेलना गरेको
मानी सािबक कायालयबाट अ य स वा भएका र
अवकाशसमेत भइसके का यथ ह लाई सजाय गन

कानूनतः िम ने र यायोिचत हने समेत देिखँदैन ।
३. अतः मािथ उि लिखत त य र माणको
आधारमा जाहेरी दता गरी त कालीन अव थामा
अनस
ु धान ग ररहेको िवषयमा माग दाबीबमोिजम
ितवादीह लाई कारवाही ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग
दाबी पु न स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत, महे नगर
क चनपरु को िमित २०६५।१०।२६ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
४. ततु िववाद मानव अिधकारसँग
पिन जोिडएको देिखँदा यसतफको संवेदनशीलता र
गा भीयतालाई इ कार गन िम ने देिखँदनै । मािनसको
ह या हँदा पिन अिनि चत कालस म अनस
ु धानका
नाममा अनस
ु धान नटु याउने हो वा अिभयोजन नगन
हो भने संिवधान द मानव अिधकारको संर ण र
स मानको कुरा िनरथक हन पु दछ । आ नो प रवारका
मािनसह गमु ाएर पीिडत भएको अव थामा उजरु
गदा पिन दोषी प ालगाई कारवाही गन रा यका
तफबाट अनस
ु धान ग रएन वा कमजोर तथा िफतलो
अनस
ु धान ग रयो वा लामो समयस म अनस
ु धानमा
िढलासु ती ग रयो वा लापरवाही देखाइयो वा
अनस
ु धान गन नाममा अिभयोजन नै नगन अिभ ायः
रािखयो भने कानूनी शासनमा मािनसह को आ था र
िव वास डगमगाउन स दछ । संिवधान तथा िविधबाट
शािसत हने मल
ु क
ु मा य तो कुरा वीकाय हन
स दैन । दोषी प ालगाएर कारवाही गन कुरा रा यको
कत य र दािय विभ का कुरा हन् । यस िनि त
रा यसँग स म संय रहेको हने र ती संय को
भावकारी प रचालन गन ममा कानूनले िनिद ट
गरेको दािय वबाट रा य पि छन पाउने अव था
हँदैन । यी पनु रावेिदकाह ले आ नो पितलाई ह या
गरेकोमा जाहेरी दता भएपिछ दोषीउपर अिभयोजन
गन नसके कोमा आफूलाई पीडा भएको उ लेख
गरेको देिखएको छ । प रवारको सद य गमु ाउँदाको
अव थामा उजरु ी परेपिछ त कालीन समयमा

1290

अनस
ु धान गरेज तो देिखएपिन िमित २०६१।५।१
मा भएको घटनाको त काल जाहेरी दता गन
नमानेपिछ पनु रावेदन अदालतको आदेशबमोिजम
िमित २०६४।३।६ मा जाहेरी दता गरेकोमा हालस म
४ वटा घटना िववरण कागज र ४ वटा प ाचार
मा भएको देिख छ । िमित २०७१।१०।१५ देिख
हालस म कुनै अनस
ु धान तथा प ाचारसमेत भएको
महा यायािधव ाको कायालयमाफत ा हन आएको
फोटोकपी िमिसलबाट देिखएको छै न । यसलाई
तदा कताका साथ अनस
ु धान काय भएको मा न
सिकँ दैन । यसरी कानूनले अनस
ु धान तहिककात
गन िज मेवारी तोिकएको िनकायले आ नो कत य
र दािय व पूरा नगरेको कारणले नाग रक तािडत
हन पन अव था कुनै पिन लोकताि क रा यका
लािग वीकाय हन स दैन । आ नो दािय व र
कत य पूरा नगन पदािधकारीलाई रा यले कारवाही
गरी सो थानमा अ य पदािधकारीलाई िज मेवारी
सिु पएर भएपिन काय सचु ा गराउनु पन पिन हन
स छ । समय मै अनस
ु धान काय पूरा गरी मु ा च ने,
नच ने स ब धमा िनणयमा पु नु पनमा लामो समय
तथा अिनि चतकालस म अनस
ु धानको टुङ्गो
नलगाई रहेको देिखँदा अिवल ब अनस
ु धान काय
टुङ् याउनु र त स ब धमा मु ा च ने नच ने कुराको
िन य ल गन अिधकार नेपालको संिवधानबमोिजम
महा यायािधव ाको कायालयको देिखएपिन लामो
समयस म अनस
ु धान समा त नभएको कारणले
अिभयोजन नभएको हो िक भ ने आशंका र
अ यौलको अव था सज
ृ ना भएको देिखँदा यसतफ
समेत महा यायािधव ाको कायालयसँग आपसी
सम वय तथा यानाकषण गराई ततु घटनाको मु ा
अिभयोजन गन, नगन कुराको अि तम टुङ्गो अिवल ब
लगाउनु वा यिकन गनु भनी नेपाल सरकार गहृ
म ालयका नाममा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
गरी िदएको छ । यो आदेशको काया वयनको लािग

महा यायािधव ाको कायालयमाफत गहृ म ालयलाई
जानकारी िदनू र िवप ीह स वा भएको र अवकाश
पाइसके को भ ने उ लेख भएपिन िनजह त कालीन
अव थामा कायरत कायालयह लाई समेत आदेशको
जानकारी पठाउनू । ततु मु ाको दायरी लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. के दार साद चािलसे
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म्

&
नणय नं . ९८४९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
माननीय यायाधीश ी अिनल कुमार िस हा
आदेश िमित : २०७३।०९।०६
०७२-WO-०१४०
मु ा:- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : धािदङ िज ला स यानकोट गा.िव.स. हाल
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १६ नयाँबजार ब ने अिधव ा तल
ु सी
िसंखडा
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
कायालय िसंहदरबार काठमाड समेत
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§ व तुतः रटस ब धी े ािधकारको प रिध
अ य त यापक छ । यसमािथ संिवधानले
सावजिनक हक र सरोकारको िववाद हेन
े ािधकार यस अदालतलाई दान
गरेको कारण यो े ािधकारको योग गरी
अदालतले कायकारणी तथा कानून ारा
सं थािपत िनकायह का काय मा
होइन, कानूनी कत यको िनवाहमा भएको
हेलचे याई एवं अकम यतासमेतको
पनु रावलोकन गद संवैधािनक र काननू ी
कत य िनवाह गन र पारदश ढंगले काय
गन आदेश िदन स छ । सावजिनक हक
र सरोकारको िववादमा िनवेदकको भूिमका
सूचनाकता एवं िवषयव तुको छलफलमा
सहजकताको स म हने भएबाट िनवेदनमा
सोझै उठाइएको िवषयसँग जोिडएका
अ य िवषयमा पिन अदालत वेश गन र
िववादह लाई यायपूण पले स बोधन
गन स ने नै ह छ । यहाँ जुन िवषयव तु
उठाइएको छ वा जुन स पदा संर णको
उठाइएको छ यो सम त रा को
इितहास, सं कृित, स यता, ित ा र
आ थासँग जोिडएको िवषय हो भ नेमा
दईु मत छै न । तसथ ी पशपु ितनाथ
े को ऐितहािसक, साँ कृितक र धािमक
मह वको आलोकमा यो िवषयव तुलाई
नहेरस
े म अित मणको भावलाई सही
पबाट आकलन गन किठन हने ।
( करण नं. ३)
§ संिवधानले रा यलाई धम िनरपे मानेको
अव थामा धम वा धािमक स पदा र
सं कृितको संर णमा रा यको के भूिमका
रहने भ ने
यहाँ वाभािवक पले
उठ् छ । धम िनरपे ताको अथ रा यको
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आ नो कुनै धम हदँ ैन; रा यले धमको
आधारमा कसैलाई िवभेद गदन र धमको
नाममा ग रने िथचोिमचो, ितर कार,
अवहेलना, उपे ा तथा असमान यवहार
धािमक आवरणमा ग रने जातीय िवभेद
र छुवाछुत, एवं अ याय, जबरज ती धम
प रवतनसमेतका काय लाई रा यले सहँदैन
भ ने हो तर यसको ता पय सनातनदेिख
चिलआएको धम, धािमक सं कृित, स पदा
र स यताको र ा रा यले गदन भ न
निम ने ।
§ सनातनदेिख चिलआएको धम स कृितको
संर ण गनु संिवधानतः रा यको कत य हो
भ ने संिवधानको धारा ४ को अ ययनबाट
प ह छ । जहाँ ८० ितशतभ दा
बढी जनता िह दू छन् जहाँको स कृित
र स यता सनातनदेिख नै िह दु धम र
जीवनप ितसँग जोिडएको छ य तो
धम र सं कृितको संर ण गनबाट रा य
उदािसन रहन निम ने ।
§ नेपालको संिवधानको धारा २६
ारा धािमक थल, धािमक गठु ी एवं
स पदाको यव थापन काननू माफत
गन स ने अिधकार रा यलाई दान
ग रएकोसमेतबाट कानून बिखलापका
कायह ग रएको ि थितमा य ता
कायह रो नु रा यको कत य हन
आउने ।
§ धम िनरपे ताको अथ "धािमक िवषयमा
रा यले आँखै लगाउन हदँ ैन" भ ने कदािप
होइन । यस अथमा ी पशुपितनाथ ज तो
ाग ऐितहािसक एवं पुराताि वक मह वको
िव स पदा सूचीमा परेको धािमक
स पदाको र ा गनु रा यको राि य एवं

अ तराि य कत य हन आउने ।
( करण नं. ४)
§ पशुपितनाथको मि दर,
ाङ् गण,
प रसरको िजण ार गन कायलाई
त कालीन महाराजा, भाई भारादारह ले
एउटा पूिनत कायको पमा नै िलने
गरेको यस े को इितहासले देखाउँछ ।
तर एउटा बृहत् गु योजना िनमाण गरी
सो अ तगत स पदाह को ऐितहािसक
मह वलाई ि गत गद बीचबीचमा भएका
अित मणह हटाई, यस े को िदगो
िवकास एवं संव नको काय भने २०३२
सालमा पशुपित े सधु ार तथा िवकास
सिमितको थापना भएप चात मा ार भ
भएको पाइ छ । पशुपित े िवकास
कोषको थापना र सो स ब धमा कानूनी
संरचना तयार भएपिछ गु योजनाको
कायले अ गित िलएको र गु योजनाको
िनमाण र काया वयनले लामो समयस म
उपेि त पशुपित े को पुन ारको ढोका
खोलेको छ । यूनतम पमा पिन यसले
पशुपित े को सीमा िनधारण गरेको छ
जसले यस े को संकुचन, िवख डन र
अित मणलाई रो न स ने ।
( करण नं. १५)

आदेश
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
तथा धारा १०७(२) बमोिजम यसै अदालतको
अिधकार े िभ पन तुत रट िनवेदनको संि त
त य यस कार छ :म रट िनवेदक िवगत लामो समयदेिख देशको
राजधानी काठमाड मा िनर तर कानून यवसाय गरी
आएको छु । नेपाल संयु रा संघको सद य रा
हो । संयु रा संघको सद य भइसके पिछ र नेपालले
अ तराि य तरको सि ध स झौतामा अनमु ोदन
ग रसके पिछ उ सि ध स झौता नेपालको सि ध ऐन,
२०४७ को दफा (९) बमोिजम नेपाल सरकारलाई
ब धनकारी ह छ । यो वा तिवकता हो । संयु रा
संघको उ च अंग United Nations Education
Science and Cultural Organization
(UNESCO) ले नेपालको िविभ न स पदाह लाई
िव स पदा सूची मा राखेको छ, जस अनस
ु ार पशपु ित
े अथात् पाशपु त वनकाली, गु ये री सम े
यनु े कोज तो ग रमामय रा संघीय अंगको सूचीमा
सूचीकृत छ । उपयु त यले पशपु ित वनकाली े
नेपाल सरकारको मा स पि नभई िसंगो िव को
स पदा स पि हो, जहाँ वषको लाख सं यामा
आ त रक र वा पयटकह
यावलोकन एवं
मणको लािग आउँदछन् । आजभ दा के ही वषअिघ
उ
े ह रयाली एवं ाकृत पमा लोभला दा
िनवेदकको तफबाट : िव ान् अिधव ा तल
ु सी िसंखडा पानीघाटह कुवा, पं ीह को रमणीय थल
िवप ीको तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा िकरण िथयो । हाल उ
े बाट ाकृितक पानी, कुवा,
पौडेल, िव ान् अिधव ा उमेशकुमार कुइँकेल वनजंगल, वृ एवं जंगलका पशपु ं ीह लोप हँदै
अवलि बत निजर :
गइराखेका छन् । यसको दईु वटा कारण उ यनु े कोमा
स ब कानून :
सूचीकृत े को भूिममा सोझै हेभी मोटरबाटो, तीलगंगा
§ वातावरण संर ण ऐन, २०५३
छे उबाट उ रतफ गु े री, गोठाटार जोड् ने मोटोरेवल
§ ाचीन मारक संर ण ऐन, २०७३
बाटो बनाउने िनणय यथ िनकायबाट गनु नै हो ।
य ता कायह उ स पदा े मा गनु वनकाली
1293

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
मगृ थली लेषमा तक े मा मानव समािध थल
िचहान बनाउन अनमु ित िदनु अक कारण हो । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ वातावरण संर ण ऐन,
२०५३ िनयमावली, २०५४, ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ एवं रा संघीय महासि ध सन् १९७२ को
िवपरीत छ । यसथ उ िव स पदा सूचीमा अंिकत
े को िवनाश हने गरी वातावरणीय, पयावरणीय
अस तल
ु न िन याउने गरी अनाव यक पमा आँखा
अ पताल तीलगंगा चोकदेिख िसधै उ रतफ आम ै
हँदै गोठाटार गा.िव.स. जोड् ने गरी गु े री छे उ िन कने
फरािकलो ठुला सवारी साधनह आवत जावत गन
बाटो जनु यथ िनकायबाट खोिलयो, उ िनणय
एवं काय िव स पदा सूिचमा अंिकत पाशपु त े को
िवनाशतफ उ मख
ु गराई पयावरणीय िव ह िन याउनु
यवहारमा मूत पमा देिखयो ।
उपयु व तिु थितले के देखाउँछ भने
पशपु ित वनकाली, ेषमा तक े मा शव गाड् ने,
जता पायो यतैबाट मोटरेबल बाटो खो ने उ े को
सौ दय न गनु हो भने पाशपु त े को वातावरणीय
एवं पयावरणीय अव थाको लोप गराउनु उ काय
गैरकानूनी हो । उ गैरकानूनी िनणय बदर गन
स मािनत अदालतले उ ेषणको आदेशबाट स दछ
भने उ े को सु तरता र िव रंगम चमा प रिचत
िव स पदा सूचीको जगेना गनु वयं यथ को
कत यसमेत भएकोले गदा उ
े मा खोिलएको
अनाव यक बाटो तु त ब द गनु एवं उ लगभग
डेढ िकलोिमटर े मा मोटरबाटो आव यकै हो
भने उ े भ दा पूवप सैिनकह को थानबाट
सैिनकह सँग समायोजन गरी बाटो िनका नु भनी
यथ का नाउँमा ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३
को दफा २ (क), पशपु ित े िवकास कोष ऐन,
२०४४, वातावरण संर ण ऐन, २०५३ दफा २(ट), ७
बमोिजम उ े मा मानव समािध थल एवं अवाि छत
गितिविध रो नु भनी United Nations Convention

for the protection of the World Cultural and
Natural Heritage १९७२ एवं नेपाल सि ध ऐन,
२०४७ को दफा ४ र ९ को ावधानबमोिजम पशपु ित
े िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६.१.४, ६.१.५
एवं १०.१.१३ एवं उपयु महासि धको ममबमोिजम
उ िव स पदा सूचीमा अंिकत िवशेष े को संर ण
र िवकासको लािग आव यक यव था िमलाउनु भनी
यथ का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी साथै
उ े मा िवगत लामो समयदेिख मानव िचहानह
कं ि टयु मानव समािध थल बनाउने काय एवं
उ वन े बाट िनकािलएको मािथ उि लिखत बाटो
अिवल ब ब द गरी उ क ची फरािकलो सडकमा
आधिु नक वृ ारोपण गनगराउन
ु
ु भनी ऐनको दफा १७.२
एवं १७.८ को मूलभूत मा यताअनस
ु ार यथ का
नाउँमा ितषेधयु परमादेश जारी ग रपाऊँ । ततु
रट िनवेदन एक अ य त सावजिनक मह वको िवषय
भएकोले स मािनत सव च अदालतको असाधारण
े ािधकार अ तगत रहेर सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम यथाि थितमा
रािख सोको आधारमा ततु रट िनवेदनको अि तम
आदेश नभएस म उ क ची बाटोलाई प क नबनाई
रा नु भनी यथ का नाउँमा अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाऊँ । रट िनवेदन सावजिनक सरोकारको
िवषय भएकोले िछटो िकनारा ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो आदेश
जारी हन नपन भए आधार कारणसिहत यो आदेश
ा त भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
िवप ी नं. १, २, ३ र ४ का हकमा महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र िवप ी नं. ५ का हकमा आफै ँ वा
आ नो ितिनिधमाफत िलिखतजवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह का नाममा यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी याद सूचना पठाई सोको बोधाथ
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महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई यादिभ
िलिखतजवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनभु ने यस अदालतको िमित २०७२।५।१४ को
यस अदालतको आदेश ।
िवप ी िनवेदकले मु य माग दाबी िलई यस
म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गनभएको
रट िनवेदन
ु
िवषयव तक
ु ा ि ले यस म ालयको काम, कत य
तथा अिधकार े सँग स बि धत नदेिखएको र के कुन
काम कारवाहीका कारणबाट यस म ालयलाई िवप ी
बनाइयो वा यस म ालयले स पादन गरेका वा गन, के
कुन काम कारवाहीका िव मा रट जारी हनपु न हो
भ ने स ब धमा िवप ीले प र बोधग य त य, कारण
र आधार िदन नस नु भएको छै न ।आिथक िवकास र
वातावरण संर णबीचको अ यो याि त स ब धबाटै
िदगो िवकास हने कुरालाई यानमा रा दै वातावरणीय
ासबाट मानव जाित, जीवज त,ु वन पित, कृित
तथा भौितक व तमु ािथ हन स ने ितकूल भावलाई
यथाश य कम गरी व छ तथा व थ वातावरण
कायम गन र ाकृितक ोतको समिु चत उपयोग र
यव थापनबाट वातावरण संर ण गन वातावरण
संर ण ऐन, २०५३ र त स ब धी िनयमावली २०५४
जारी भएको हो । वातावरण संर ण ऐन र िनयमावलीको
भावकारी काया वयन गरी वातावरण संर ण गन यस
म ालय ितब रहेको र िवप ीले िनवेदन दाबी िलए
अनस
ु ार यस म ालयबाट कुनै काय वा िनणय भएको
नहँदा यस म ालयको हकमा िवप ीको िनवेदन दाबी
तकपूण र औिच यपूण देिखँदैन भ नेसमेत यहोराको
िव ान तथा िविध म ालयको िमित २०७२।५।२४
मा परेको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको उ
िनवेदन िजिकरको
स ब धमा यस संिवधान सभा ( यव थािपका–
संसद)् सिचवालयलाई यथ बनाउनु पन प
आधार र कारण िनवेदकले खल
ु ाउन स नभु एको
छै न । िनयिमत यव थापक य िज मेवारी पूरा गन

स दभमा यव थािपका–संसदलाई
शासिनक
्
सहयोग गन थािपत सिचवालयलाई िवशु नेपाल
सरकारको अिधकार े िभ रहेको िवषयव तक
ु ा
स दभमा िविभ न आदेश जारीको माग दाबी गरी
दायर ग रने य ता िनवेदनह मा यथ बनाउनु
औिच यपूण हँदैन । उि लिखत िजिकरलाई ितकुल
असर नपन गरी िनवेदकको िनवेदन दाबीतफ ि
िदने हो भने पिन पशपु ित े लाई संयु रा संघको
उ च अंग यनु े कोले िव स पदा सूचीमा राखेकोले
उ े बाट खोिलएको फरािकलो बाटोको िवक प
खो न तथा उ े मा शव गाड् नल
े गायतका काय
ब द गन उ
े को संर ण र िवकासको लािग
आव यक यव था िमलाउनसमेत माग दाबी गरेकोमा
रट िनवेदकको माग दाबी कानूनस मत छै न ।
सरकारले नाग रक र रा यको आव यकताअनस
ु ार
यि को िनजी ज गालाई समेत कानूनबमोिजम
अिध हण गरी बाटो िनमाण गन स छ भने सावजिनक
ज गाबाट सवसाधारण नाग रकको योगको लािग
आव यकताअनस
ु ार बाटो िनमाण गनसरकारको
ु
कत य र अिधकारसमेत हो । यसरी बाटो िनमाण
गदा सरकारले य तो े को वातावरणमा पन स ने
असरका स ब धमा समेत उिचत यान िदएको ह छ ।
जहाँस म उ े मा शव गाडेको वा समािध बनाएको
भ ने छ सो स ब धमा पर परादेिख शव गाड् न,े
समािध बनाउने वा दाह सं कार गन काय गद आएको
थानमा रा यले िवशेष कानून बनाई रोक नलगाएस म
नाग रकले य तो कायलाई अिधकारकै पमा योग
गनु वाभािवक हो तर चिलत कानूनबमोिजम य तो
काय गन निम ने थानमा य तो काय भए गरेको भए
सोही कानूनबमोिजम सजाय हने नै हँदा िनवेदकले
यसरी अक कानूनी उपचारको बाटो भएकै िवषयमा
रट िनवेदनको बाटो अवल बन गरेकोले ततु रट
िनवेदन नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७ को उपधारा (२) को िवपरीत समेत भएको प
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
पमा देिख छ । अतः ततु रट िनवेदनको कुनै
औिच य नै नदेिखएको हँदा यस सिचवालयको हकमा
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
यव थािपका संसद् सिचवालयको यस अदालतमा
परेको िलिखत जवाफ ।
पशपु ित वनकाली े को धािमक र
ाचीन मह वलाई ि गत गरी सो े का स पदाको
संर ण र जगेनाको लािग नेपाल सरकारले िनर तर
पहल ग ररहेको छ । उ े को ऐितहािसकता र
मौिलकतालाई जोगाई अ तराि य तरमा समेत
चार सार गन र धािमक तथा ाचीन स पदाको
संर ण गन नेपाल सरकारको पहलमा नै िव स पदा
सूचीमा सो े सूचीकृत भई यस े को ाकृितक
एवं पयावरिणय संर णको लािग कानूनी एवं सं थागत
पहल हँदै आएकोछ । ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल
सरकारले कुनै ाचीन मारक रहेको ठाउँ वा े लाई
संरि त मारक े घोषणा गन स ने, उपदफा (५)
मा संरि त मारक े िभ कसैले टेिलफोन वा िव तु
लाइन जडान गन, खानेपानी वा ढलको लािग जमीन
ख न, सडक बनाउन वा ममत गन, चलिच सिु टङ
गन, पव मेला, नाचगान वा सवारी साधन पािकङ गन वा
पो र त वीर टाँस गन परु ात व िवभागको पूव वीकृित
िलनु पन यव था गरेकोछ।सोही दफाको उपदफा(७)
मा संर ण े िभ घर वा भवनको िनमाण, ममत वा
थपघट वा पनु िनमाण गदासमेत परु ात व िवभागको
वीकृित िलनपु न कानूनी यव था गरेको र ाचीन
मारक े को संर णस ब धी ऐनको सो यव था
काया वयन गन नेपाल सरकार कृयािशल र ितब
रही आएकोछ । पशपु ित वनकाली े को संर ण र
िवकासको लािग िवशेष ऐनको पमा पशपु ित े
िवकास कोष ऐन, २०४४ जारी भई काय वयनमा
रहेको छ । उ ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले
पशपु ित े िवकासको लािग पशपु ित े िवकास

कोष नामको एक कोष थापना गरी दफा ४ को
उपदफा ४.१ ले कोष अवि छ न उ रािधकारवाला
र संगिठत स था हने यव था गरेको छ । पशपु ित
े िभ को परु ाताि वक मह वको मारकह को
संर ण यव थापन र स चालन गन अिधकार सो
ऐनले पशपु ित िवकास कोषलाई दान गरेको, पशपु ित
िवकास कोष स चालक प रषदले
् गु योजना तयार
गरी काया वयनमा याएको तथा उ े का ाचीन
मारकको संर ण, सम िवकास एवं उ े को
वातावरण र पयावरणलगायतको संर ण गन कुरामा
नेपाल सरकार र स बि धत िनकायह ले आ नो
ोत र साधनले याएस म काय ग ररहेको हँदा उ
िव स पदा सूचीको संर णमा नेपाल सरकारले
कुनै पहल नगरेको भ ने िनवेदन िजिकर िनरथक छ
भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकले िव स पदा सूचीमा
सूचीकृत पशपु ित े को ितलगङ् गा छे उबाट उ रतफ
गोठाटार जोड् ने मोटर बाटो िनमाण ग रएको भ ने
कुरा उ लेख गनभएको
रहेछ । यसस ब धमा सो
ु
े को ऐितहािसक जंगल िवनास गरी बाटो बनाउने
म ालयको कुनै सोचाइ पिन नरहेको र य तो काय
म ालयको तफबाट भए गरेको पिन देिखँदनै । तसथ,
िवनाकारण यस म ालयलाई िवप ी बनाउनक
ु ो कुनै
तकसङ् गत र कानूनसङ् गत कारण नहँदा ततु रट
िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको स कृित पयटन तथा नाग रक उड् यन
म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक तल
ु सी िस खडाले िव स पदा
तथा यनु े कोको सूचीमा रहेका पाशपु त वनकाली
गु े री मगृ थली ेषमा तक आिद रमणीय े को
जगेना गनूपन िवषय उठाई उ े मा रहेको मानव
समािध थल िचहान तथा मोटर बाटोको वैकि पक
यव था गन िवषेश पले माग गनभएको
रहेछ । उ िव
ु
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स पदा े मालपोत कायालय, िड लीबजार अ तगत
पन भएकाले उ कायालयले पिन रट िनवेदनको
िलिखत जवाफ ततु गन नै छ । रट िनवेदकको
मागबमोिजम उ े को काम हन नेपाल सरकार
तथा पशपु ित े िवकास कोषसमेतको आिधका रक
िनणय तथा भूिमका रहने हँदा यस कायालयलाई
िवप ी बनाई रट िनवेदन दता गराउनु पन आव यक
नै नभएकाले ततु रट िनवेदनबाट खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको मालपोत कायालय, चाबिहलको
यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदकले उ लेख गरेको ितलगंगा
चोकदेिख िसधै उ रतफ आम े हँदै गोठाटार
जोड् ने गरी गु े वरी छे उ िन कने बाटो को कसले
कुन योजनको लािग िनमाण गरेको हो सो कुरा
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट प नभएकोले
नेपाल सरकार यातायात यव था म ालय सडक
िवभाग तथा िज ला सडक कायालय काठमाड र
उि लिखत ज गाह के क को दता भोग चलनमा
छ भ नेबारे मालपोत िवभाग र मालपोत कायालय,
चाबिहलसमेतका नाउँमा सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४२ बमोिजम यो रट िनवेदनको एक
ित पठाई सो ा भएको िमितले १५ िदनिभ सबतु
माणसिहत िलिखत जवाफ साथ उपि थत हनु भनी
यो आदेश जारी ग रिदएको छ । िनजह को िलिखत
जवाफ परे वा अविध यतीत भएपिछ िववािदत सडक
र समािध थल समेतको अवलोकन गरी व तिु थित
बझ
ु ी यथाथ कुराको ितवेदन पेस गनका लािग यस
अदालतका रा.प. थम ेणीका अिधकृत खटाई
िनजको ितवेदन ा भएपिछ िनयमबमोिजम पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७३।३।१५ को
आदेश ।
िमित २०७३।३।१५ मा स मािनत सव च
अदालतबाट भएको आदेशमा उ लेख भएको ितलगंगा
चोकदेिख िसधै उ रतफ आम े हँदै गोठाटार

जोड् ने गरी गु े री छे उ िन कने बाटोका ज गाह को
दता स ब धमा मालपोत कायालय, िड लीबजार
समेतमा प ाचार गरी बु दा उि लिखत ज गा सािबक
पशपु ित गा.िव.स. वडा नं. ९ िक.नं. ३६ .े फ. १८६-०-० त कालीन ी ५ को सरकार हाल नेपाल
सरकारको नाममा दता रहेको े ताबाट देिखन
आएको उ ज गाधनी दता े ता मालपोत कायालय,
िड लीबजारबाट ा हन आएकोले उ ज गाको
े ताको ितिलपी एक ित यसैसाथ संल न छ ।
उि लिखत ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता रही
पशपु ित े को जंगलको बीचमा परेको यहोरा अनरु ोध
छ भ नेसमेत यहोराको भूिमसधु ार तथा यव थापन
िवभागको यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
साँख-ु चाबिहल-गौशाला-एयरपोट बाटोमा
अ यिधक सडक जाम भई या हु लाई अ य त
किठनाई आइपरेको कुरालाई म यनजर गरी िमित
२०६६।९।२६ मा भौितक योजना तथा िनमाण
म ालयका सिचव यूको संयोजक वमा बसेको
बैठकबाट उ टनेलको िडजाइन तथा ठे काप ाको
काम सु गन सहमित तथा िनणय भई िमित
२०६७।२।१७ मा इि मेटसमेत िवभागबाट िनणय
भएकोले चाबिहल वाइपास सडक (ितलगंगा
ता गंगा सडक ख ड सडक तथा टनेल िनमाण)
ठे का नं. १८२\०६६\०६७/५०३ बाट ठे का
खोिलएकोमा ी लिु बनी िप.एस. गो डेन गडु जे.िभ.
िड लीबजार काठमाड लाई ठे का परी स झौता गरी
.६५,००,०००/- मोिबलाइजेसन पे क समेत लिग
सके कोमा परु ात व िवभागको िमित २०६७।८।२८ को
प ानस
ु ार सो े Outstanding Universal Value
(OUV) मािथ पन भावको बारेमा पया अ ययन
नगरेकोले पनु ः वत सिमितबाट अ ययन गनपन
ु
भनी UNESCO बाट प आएकोले थप अ ययन गरी
World Heritage Centre को सहमित िलई कारवाही
अगािड बढाउने यहोराको प ा भएको हँदा उ
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
िनमाण काय सु नग रएको हो । परु ात व िवभागबाट
सडक िवभागको नाममा िमित २०६८।२।२५
को प ानस
ु ार UNESCO World Heritage
Centre को िवशेष टोलीले िदएको ितवेदनको
"Recommendations Addressed to State
Party” को बदुँ ा नं. २ अनस
ु ार उ टनेलको िनमाणको
काय रो ने तथा उ टनेल हाल तािवत थानमा
िनमाण नगरी World Heritage Property को बािहर
िव ततृ अ ययन गरी सडक िनमाण गन वा अ य
वैकि पक उपायको लािग लेिख आएको ितवेदन ा
भएको, य तै र ा म ालयको िमित २०६९।९।१८
को प बाट ि भवु न अ तराि य िवमान थल नेपाली
सेनाको यारेक र धािमक एवं ऐितहािसक थानलाई
समेत दीघकािलन असर पन हँदा तािवत वैकि पक
माग सडक सभ ण कायलाई िन सािहत गनपन
ु भनी
प ा भएको हँदा हालस म कुनै िनमाण काय रोक
रािखएकोमा रट िनवेदन मागबमोिजम रटमा दाबी
ग रएको कुनै पिन काय नग रएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार
सडक िवभाग, िडिभजन सडक कायालय, काठमाड को
िलिखत जवाफ ।
िव स पदा सूचीमा सूचीकृत पशपु ित े को
ितलगंगा छे उबाट उ रतफ गोठाटार जोड् ने मोटरबाटो
यथ कोषले िनमाण गरेको भ ने िवप ीको भनाई
अस य हो, सो े को ऐितहािसक जंगल िवनासपारी
वाटो बनाउने भ ने कोषको उदे य होइन । उ
े मा त कालीन समयको भौितक योजना तथा
िनमाण म ालयको सि यतामा ितलगंगादेिख
गु े रीस मको भागमा डोजर लगाई सडक ् याक
बनाउन थालेकोले सो े मा सडक बनाउन हँदैन
भ ने कोषबाट परु ात व िवभागमा अनरु ोध भई परु ात व
िवभागको महािनदशक यूको अ य तामा एक सिमित
पिन गठन भएको िथयो । अक तफ कोषबाट त कालै
िमित २०६८।७।१६ मा स चालक प रषदको
् बैठक

बसी परु ात वबाट ठोस िनणय नभएस म उ सडक
िनमाण गन निम ने भनी हाललाई उ बाटो स चालन
हन निदई तारवार लगाई रो ने भ ने िनणय भएको
छ । उ े मा हालस म सडक स चालन गन िदइएको
छै न । उ मोटरबाटो ब द गरी परु ाताि वक वनको
संर णको लािग बाटोको दवु ै मख
ु मा टेवा पखाल लगाई
मोटरबाटो ब द गरी जंगल संर ण गन कोषबाट िमित
२०७१।१२।७ मा पि कामा टे डर आ ान भई उ
कायका लािग परेको बोलप खोली ठेकेदार छनौटको
काय कोषबाट भइरहेको छ । सनातनमा भएका
बाहेक िव स पदा िभ को पशपु ित े िभ जंगलमा
बाटो बनाउने कुनै योजना छै न । बनाउन िम ने पिन
होइन । सो खोिलएको बाटो िपच गन भ ने कुरा अस य
हो िवप ीको कोष उपरको दाबी झु ा हँदा रट खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पशपु ित े िवकास
कोषको यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
ितलगंगा चोकदेिख गोठाटार (ता गंगा)
स म पशपु ित े को लेषमा तक वनको बीचबाट
क रव ६७५ िमटर ल बाई र ७ िमटर चौडाई भएको
क ची मोटर बाटो रहेको देिखयो । थानीयको भनाई
अनस
ु ार उ बाटो २०६४ सालमा खोिलएको भ ने
बिु झयो । सो बाटो हाल क ची पमा रहेको र ठाउँ
ठाउँमा खा डा खु डी भएपिन यस े बाट यातायात
साधनह -मोटरसाइकल तथा गाडीह आवतजावत
ग ररहेको थलगत अनगु मनको ममा देिखयो । बाटो
खल
ु ेपिछ उ े मा रहेको जंगल न ट हँदै गएको,
भू य भई पिहरोह गएको पाइएको, थानीय र अ य
यि ह को फोहोर फा ने ठाउँको पमा िवकिसत
हँदै गएको देिखयो । बाटोको सहजताको कारण मानव
िचहानह समेत अ यवि थत पमा खनी गािडएको
खिनएको पाइयो । औ ोिगक कायबाट िसिजत दिु षत
फोहरह , गाम टका फोहरह तथा मरेका गाइव तक
ु ा
िसनोह सो बाटो छे उछाउ य त फािलएको
भेिटयो । थानीयको सहजताको लािग बाटो खोिलएको
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हो भने पिन यो बाटोको कारण थानीयमा झन् सरु ाको
खतरा बढेको, सडेगलेको, मरेका जीवज तु फािलएको
हँदा दूषण र दगु ध फै िलएको कारण मािनसह लाई
पैदल िहँड्न किठन हने अव था रहेछ । बाटो बनाउने
काम रोिकएको भ ने िलिखत जवाफमा उ लेख भएपिन
बाटोबाट आवतजावत गन काय रोके को वा रोिकएको
पाइएन । उ बाटो रोिकन गएमा खाली ज गामा
वृ ारोपण गरी तारजाली लगाई यस े लाई िनषेध
गन सके मा स पदाको बचाउ गन स ने अव था रहेको
देिखयो । अ यथा बाटोको कारणको साथ साथै अ य
कारण मानव िचहान गाड् न,े परु ात व व तक
ु ो संर णमा
यान निदने नयाँ वृ ारोपण नगन हो भने यस े को
िवनास हँदै जाने अव था देिख छ । उ खोिलएको
बाटो मािथको अथात उ र पि चमतफ रहेको
लेषमा तक वन े मा दशनामी स यासीह ले मानव
िचहानको पमा योग गन गरेको र मानव िचहानह
अ यवि थत रहेकोसमेत देिखयो । सािबकमा िसमे ट
ढलान गरी शवह रा ने ग रएकोमा हाल पशपु ित े
िवकास कोषको िनर तरको अनगु मनबाट िसमे टेड
ढलान गरी शव रा न निदने, माटो खनी लास गाड् न
भने िदने ग रएको उ कोषका सवइि जिनयर पशपु ित
ठाकुरले जानकारी िदनभु एकोमा िव व प मि दर हँदै
तल खोिलएको िववािदत बाटोतफ जंगलै जंगल बीचको
गोरेटो बाटो झदा सो छे उछाउमा त काल िसमे ट
ढलान गरी रािखएको नदेिखए पिन खा डो खनी
माटोले पु रएको मानव िचहान य त रहेको देिखयो ।
उपयु बमोिजमदेिखएको यहोरा उ लेख गरी ततु
ितवेदन पेस गरेका छ भ नेसमेत यहोराको नपृ वज
िनरौलासिहतको टोलीले यस अदालतमा पेस गरेको
ितवेदन ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु िनवेदनमा िमिसल कागज अ ययन
ग रयो । सावजिनक सरोकारको िनवेदन भनी नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ तगत

दता भएको ततु िनवेदनमा िनवेदक िव ान् अिधव ा
ी तल
ु सी िसंखडाले िव वभरका िह दू, बौ , शैव, शा
आिद धािमक स दायको आ थाको के भगवान
ी पशपु ितनाथको मि दर, प रषद् र वातावरणका
ी पशपु ितनाथको धािमक एवं साँ कृितक मह वलाई
ि टगत गरेर नै यनु े कोले यसलाई िव व स पदा
सूचीमा राखेको हो । बढ् दो शहरीकरण र अ यवि थत
बसोवास र संर णको िज मेवारी पाएका िनकायह को
उदािसनतासमेतको कारण यो स पदाउपर अित मण
बढ् दैछ । पशपु ितनाथको पूवतफ रहेको मगृ थली तथा
लेषमा तक वन पाशपु त स पदाको अिभ न अङ् ग
हँदा यसको संर ण आव यक छ । तर ितलगंगादेिख
ता गंगाको ख डमा वन र वातावरण िवनास हने
गरी सडक िनमाण र सोही जंगलमा जथाभावी लास
गाड् ने र यसमा कं ि टका संरचना िनमाण हँदा
स पदाको अख डता र पिव ता बाधा आउने हँदा
य ता कायह रोिकनु पछ । अतः सडक िनमाण तथा
मदु ा गाड् ने काय रोक स पदा र यसको संर णको
िनि त उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी हनपु छ
भ ने समेत बहस गनभयो
ु । िवप ी नेपाल सरकार
धानम ी तथा मि प रषद सिचवालयसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी िकरण
पौडेलले गौशाला चाबिहल े को सवारी चालकलाई
ि टगत गरी ितलगंगा ता गंगा े बाट वैकि पक
टनेलमाग िनमाणको लािग अ ययन भई िनमाण काय
सु ग रएकोमा यनु े को िमसनको ितवेदन ा त
भएपिछ सो रोिकएको हँदा आदेश जारी हनपु न अव था
छै न । तसथ रट िनवेदन खारेज हनपु छ भ नेसमेत
बहस गनभयो
ु । िवप ी पशपु ित े िवकास कोषको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी उमेशकुमार
कुइके लले मगृ थली तथा लेषमा तक वन पशपु ित
े को अिभ न अङ् ग हो र यसको संर ण ज री छ
भ नेमा कुनै िववाद छै न । ितलगंगा ता गंगा सडकले
लेषमा तक वनलाई खि डकृत गन र वातावरणमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
समेत ितकूल असर पन हँदा कोष किहले पिन
यसको प मा छै न । कोषको िमित २०६८।७।१६ को
िनणयबाट सडक िनमाण रोक तारवारसमेत लगाउने
िनणय भएको र कोषको िमित २०६७।९।१४ को
िनणय ारा मगृ थली े मा लास गाड् ने र िचहान
मािथ संरचना बनाउने काय रोिकएको हँदा कोषको
िव आदेश जारी हन आव यक छै न भ नेसमेत
बहस गनभयो
ु ।
२. दवु ैतफका िव ान् अिधव ाह को
बहससमेत सनु ी िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले
िव वस पदा सूचीमा रहेको पशपु ित े अथात्
पशपु ित वनकाली, गु े रीसमेतको सम े को
संर णमा चासो र सरोकार य गद यहाँ भइरहेको
वातावरण िवनास ित िच ता जाहेर गरी नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
अ तगत ततु िनवेदन दता गरेको देिखयो ।
िनवेदनमा मु य पमा ितलगंगा छे उबाट उ र पूवतफ
गु े री, गोठाटार जोड् ने गरी िनमाण हन लागेको
क रब डेढ िकलोिमटर लामो ठूला सवारी साधनसमेत
च ने मोटरबाटोको िनमाण रोिकनु पन, य तै गरी
िव व स पदा सूचीमा परेको सोही लेषमा तक वनको
दि ण पूवमा जथाभावी पमा मानव समािध थल
िनमाण गन काय रोिकनु पन भ ने िजिकर िलएको
पाइयो । यी कुराह लाई सीिमत अथमा स बोधन गन
वा संिवधान र कानूनको यव था, यस अदालतलाई
ा रटस ब धी े ािधकारको यापक प रिध एवं
सं कृित र स पदा संर णको संवैधािनक दािय वको
प रवेशमा हेन भ ने यहाँ उ प न भएको छ ।
३. व तुतः रटस ब धी े ािधकारको
प रिध अ य त यापक छ । यसमािथ संिवधानले
सावजिनक हक र सरोकारको िववाद हेन
े ािधकार यस अदालतलाई दान गरेको कारण
यो े ािधकारको योग गरी अदालतले कायकारणी
तथा कानून ारा सं थािपत िनकायह का काय

मा होइन, कानूनी कत यको िनवाहमा भएको
हेलचे याई एवं अकम यतासमेतको पनु रावलोकन
गद संवैधािनक र कानूनी कत य िनवाह गन र पारदश
ढंगले काय गन आदेश िदन स छ । सावजिनक हक र
सरोकारको िववादमा िनवेदकको भूिमका सूचनाकता
एवं िवषयव तक
ु ो छलफलमा सहजकताको स म हने
भएबाट िनवेदनमा सोझै उठाइएको िवषयसँग जोिडएका
अ य िवषयमा पिन अदालत वेश गन र िववादह लाई
यायपूण पले स बोधन गन स ने नै ह छ । यहाँ जनु
िवषयव तु उठाइएको छ वा जनु स पदा संर णको
उठाइएको छ यो सम त रा को इितहास, सं कृित,
स यता, ित ा र आ थासँग जोिडएको िवषय हो
भ नेमा दइु मत छै न । तसथ ी पशपु ितनाथ े को
ऐितहािसक, साँ कृितक र धािमक मह वको आलोकमा
यो िवषयव तुलाई नहेरस
े म अित मणको भावलाई
सही पबाट आकलन गन किठन हने देिख छ ।
४. यसै िवषयसँग जोिडएको एउटा अक
पाटो पिन छ, जसबारे ार भमा नै प गनु आव यक
देिख छ । संिवधानले रा यलाई धम िनरपे मानेको
अव थामा धम वा धािमक स पदा र सं कृितको
संर णमा रा यको के भूिमका रहने भ ने
यहाँ
वाभािवक पले उठ् छ । धम िनरपे ताको अथ
रा यको आ नो कुनै धम हँदनै ; रा यले धमको
आधारमा कसैलाई िवभेद गदन र धमको नाममा
ग रने िथचोिमचो, ितर कार, अवहेलना, उपे ा तथा
असमान यवहार धािमक आवरणमा ग रने जातीय
िवभेद र छुवाछुत, एवं अ याय, जबरज ती धम
प रवतनसमेतका काय लाई रा यले सहँदैन भ ने हो
तर यसको ता पय सनातनदेिख चिलआएको धम,
धािमक सं कृित, स पदा र स यताको र ा रा यले
गदन भ ने चािहँ होइन । सनातनदेिख चिलआएको धम
सं कृितको संर ण गनु संिवधानतः रा यको कत य
हो भ ने संिवधानको धारा ४ को अ ययनबाट प
ह छ । जहाँ ८० ितशतभ दा बढी जनता िह दू छन्
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जहाँको स कृित र स यता सनातनदेिख नै िह दु धम र
जीवनप ितसँग जोिडएको छ य तो धम र सं कृितको
संर ण गनबाट रा य उदािसन रहन िम दैन । नेपालको
संिवधानको धारा २६ ारा धािमक थल, धािमक गठु ी
एवं स पदाको यव थापन कानूनमाफत गन स ने
अिधकार रा यलाई दान ग रएको समेतबाट कानून
बिखलापका कायह ग रएको ि थितमा य ता
कायह रो नु रा यको कत य हन आउँछ । धम
िनरपे ताको अथ "धािमक िवषयमा रा यले आँखै
लगाउन हँदैन" भ ने कदापी होइन ।38 यस अथमा ी
पशपु ितनाथ ज तो ाग ऐितहािसक एवं परु ाताि वक
मह वको िव स पदा सूचीमा परेको धािमक स पदाको
र ा गनु रा यको राि य एवं अ तराि य कत य हन
आउँछ ।
५. ततु िववादमा मगृ थली लेषमा तक
वन े िभ सडक िनमाण र समािध थलको पमा
जंगलको योगको न उठाइएको छ । यस िवषयमा
िवप ी पशपु ित िवकास कोषको िलिखत जवाफ हेदा
उ े मा सडक बनाउन हँदैन भ नेमा कोष अिडग
रहेको कोषको स चालक प रषदको
् बैठक बसी उ
सडक िनमाण गन निम ने भनी हाललाई उ बाटो
स चालन हन निदई तारवार लगाई रो ने भ ने
िनणय भएको र सो अनस
ु ार उ े मा हालस म
सडक स चालन गन िदइएको छै न; उ े मा कुनै
पिन बाटो स चालन गन कोषको योजना छै न खो न
लागेको बाटो पिन कोषले खोलेको होइन; कोषको
तफबाट उ
े मा बाटो स चालन हनसमेत
आजस म िदइएको छै न भ नेसमेत उ लेख भएको
पाइयो । सो े मा लास गािडएको ठाउँमा थायी
संरचना बनाउने काय रो ने पिन िनणय भइसके को
भ ने पिन बहसमा उठाइयो । यसै गरी िवप ीम येकै
सडक िडिभजन कायालय, काठमाड -१ को िलिखत
38 भरतमणी जंगम िव
धानम ी तथा म.प.समेत, ने.का.प.
२०७३, िन.नं. ९७३३, पृ ठ २३२३।

जवाफमा ितलगंगा-ता गंगा सडक ख ड तथा टनेल
िनमाणको काय परु ात व िवभागको ०६८।२।२५ को
प अनस
ु ार यनु े को World Heritage Center को
िवशेष टोलीको सझ
ु ाव नं. २ मा उ टनेल िनमाण
काय रो ने ितवेदन ा त भएकोसमेत हँदा हालस म
पिन कुनै िनमाण काय नगरी िनमाण रोक राखेको,
रट िनवेदनमा दाबी ग रएअनस
ु ारको य तो कुनै पिन
काय नग रएको भ ने उ लेख भएको पाईयो । तर यस
अदालतको सहरिज ारको टोलीले िदएको ितवेदन
हेदा उि लिखत कुराह साँचो रहेनछन् भ ने देिखयो ।
यसैले संर ण ित स बि धत िनकायह ले देखाएको
उदािसनता एवं लापरवाहीलाई ग भीरतापूवक िलनपु न
हन आयो । यसको अित र
ी पशपु ितनाथको
ऐितहािसकता, िवि णता, िह दु स यता, जीवन
प ित र जीवन दशनसँगको आव ताको स मान गद
स पदाको िदगो संर ण र िवकास र भावी पु तालाई
अमू य धरोहरको पमा छाड् नपु न रा यको दािय वको
कारण पिन यो िवषयलाई फराक ि कोण राखी हेनपन
ु
हन आयो । यस ि बाट हेदा ततु िवषयको िन पण
गन स दभमा देहायका ह सा दिभक हन आएः
१. ी पशपु ितनाथ े को ऐितहािसक,
धािमक र सां कृितक प र संर णको
आयामसँग जोिडएका िवषयह के के हन ?
२. ी पशपु ितनाथ े को िनर तर बढ् दो
लोकि यता, यातायातको सहजता र बढ् दो
शहरीकरणको कारण स पदा संर णमा के
क तो ितकूल असर प ररहेको छ ?
३. स पदाको संर णमा हाल भइरहेका
यासह पया त छन् वा छै नन् ।
४. सडक िनमाण र मानव समािध थलको
पमा लेषमा तक वनको योग हँदा
उ े को वातावरणमा के क तो भाव
पछ ?
५. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
हनपु न हो वा होइन । पशपु ित े को
ाय पशुपतये” भनी र पशपु ितलाई पयायवाची
स पदा र वातावरण संर णको लािग िनदशन पमा उ लेख गरेको पाइ छ ।39 मिृ त र परु ाणकालमा
जारी गनूपन अव था छ वा छै न ।
िशविलङ् ग र पशपु ितको चचा एवं मिहमाह यापक
पमा भएको पाइ छ । महाभारतमा एक ठाउँमा
६. सव थम पिहलो नतफ हेदा ार भमै भिनएको छः
के कुरा प ट गन ज री ह छ भने मगृ थली वा
थािपतं ि षु लोके शु िशविलङ् ग मया मम ।
लेषमा तक वनको वैिश ् य एवं ऐितहािसक, धािमक,
नम कारेण वा त य मु यते सविकिलषैः।
सां कृितक र वातावरणीय अख डता एवं मह व
इ ट द मिधतं च य ा च वहदि णाः ।
बु नको लािग सम त देउपाटनसिहतको पाशपु त
िशविलङ् ग णाम य कलां नाहि त षोडिशम् ॥
े एवं ी पशपु ितनाथको ऐितहािसक, धािमक र
सां कृितक मह वबारे चचा र िव लेषण आव यक छ ।
अथात् मैले तीनै लोकह मा िशविलङ् गको
यस ममा ी पशपु ितनाथ मि दरको ाचीनता तथा थापना गरेको छु जसलाई णाम गनाले मा पिन
ी पशपु ितनाथ रहेको नगरी र यसको भौगोिलक एवं साधक, दगु ण,
ु दवु ासना र दरु ाचारह बाट मु
सां कृितक इितहास दवु ै चचाका िवषय बनेका छन् । भई िन कलंक र प रशु ह छ; फल व प ाणीले
७. सांसा रक माया मोहको ब धनले सदबिु र स ेरणालाई ा गन स छ । िशविलङ् ग
पशतु ु य भएका जीवा मालाई ती ब धनह बाट मु
नै मेरो पारमािथक व प भएकोले ाभि पूवक
गन आरा यदेवको पमा ी पशपु ितनाथको िसि िलङ् गको अचन पज
ू नबाट म प रतु ह छु भिनएको
40
र मिहमा संसारभर फै िलएको छ । य िप अिभलेखको छ । नेपालमा ी पशपु ितनाथमा रहेको िशविलङ् गबारे
अ ययनमा आधा रत नेपालको ामािणक इितहास िशव परु ाण प सं हमा भिनएको छः
िल छिवकालदेिख सु ह छ तर ी पशपु ितनाथको
नयपाला यापयु ा तु िश ायां मिहतले ।
इितहास भने सोभ दा हजार वष परु ानो छ । अथात्
िलङ् ग पशपु ितशा यं सवकामफल दम ।
ी पशपु ितनाथको उ पि ागऐितहािसक छ । यस
िशरोभाग व प पेण िशविलङ् गं तदि त िह ।
कुराको सा ी िु त, मिृ त र परु ाणह हन् । ,
िशव, शंकर, महादेव, पशपु ित आिद श दह को
अथात् स पूण पृ वीभरी िस रहेको नेपाल
योग पयायवाची पमा वेदह मा भएको पाइ छ । नामक नगरीमा सबै कामना सफल ग रिदने पशपु ित वर
वेदमा ठाउँ ठाउँमा पशपु ितलाई संकेत गन म ह
नाउँ गरेको िशविलङ् ग छ । यो िशविलङ् ग िशरोभाग
भेिट छन् । उदाहरणका लािग यजवेु दको सो ौ
पले रहेको छ ।41 ात य छ, पशपु ितनाथलाई
अ यायको चालीस म मा “नम शङ् गवेच पशुपतये के दारनाथको शीरभाग पिन भिन छ । ी पशपु ितनाथमा
च नमः” (अथात क णा प वाणीमा रहने पशपु ितलाई रहेको िशविलङ् ग बारे क द परु ाणको िहमवत् ख डमा
नम कार) भिनएको छ । य तै गरी अक एक ठाउँमा भिनएको छः
"नमः शवाय च पशुपतये च नमो" भिनएको छ । अथव
वेदमा पिन य इसे पशुपित पशुनां चतुसपदाभूत यो 39 गोिव द ट डन, पशुपित े को साँ कृ ितक अ ययन, (२०५३) पृ
ीप ाम-भूतपित पशुपित नमोवाम-् भिनएको छ । 40 ६६-६८
ऐ.पृ.९३ बाट साभार
अ ारौ उपिनषद म येको एक सतपथ ाहणमा “अथ 41 िशव पुराण प सं ह १३/१३ ऐ.भूमीका (खेमराज के शवशरण)
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म ये पशपु ित दवो योितिलङ् गो िवराजते ।42
गु ता यया समं दे या मथै य िगनीगणै ॥

अथात् ज वु ीपमा कािशपरु ी र पशपु ितपरु ीमा
भगवान शंकरले आ य िलएका छन् । काशीमा मो
पाइ छ । पशपु ितमा चतवु ग (अथ, धम, काम, मो ) नै
पाइ छ । धम, अथ, काम, मो चारैकुरा पाइने हनाले
काशीभ दा पशपु ितपरु ी चारगणु ा माननीय छ भिनएको
छ ।43 क दपरु ाण ज ता पिछ ला परु ाणह कै
समकालीन पमा अिभलेखह मा पिन पशपु ितको
मिहमा अङ् िकत हन थालेको पाइ छ । उदाहरणको
लािग सक स वत ४५५ चै (िव.सं. ५९०) को भ मे वर
ि थत वु संघको आलेखमा "भगवतः पशुपितः े े"
भ ने उ लेख भएको पाइएबाट पशपु ितनाथको भाव
के वल मि दरको पमा मा नभई े को पमा समेत
देश देशावरमा फै िलन थालेको समेत भेिट छ ।
८. ी पशपु ितनाथको िसि सँग जोिडएको
अक सङ् ग राजाह को िव दावली पिन हो ।

िलि छिवकालमा राजा अंशवु माले मा नभई उनी
पिछका उदयदेव, ूवदेव, नरे देव, िशवदेव ि तीय,
जयदेव ि तीय आिद राजाह ले “भगवद पशपु ित
भ ारकपदानगु िृ हत” भ ने उ लेख गद आफूलाई
भगवान ी पशपु ितनाथको िवशेष अनु ह ा भ ने
जनाउन खोजेको देिख छ । राजाले नै पशपु ितनाथको
अनु ह खोजेपिछ त कालको समयमा लोकले
अनु ह नखो ने कुरै भएन । िल छिवकालमा नै ी
पशपु ितनाथको िसि चिु लएको अथात् सो समयमा
पशपु ितनाथले तीथ थलको पमा सव च थान
पाएको भ नेकुरा पशपु ित े व रप र िल छवीकालका
३२ वटा िशलालेख पाइएकोबाट पिन झि क छ ।44 ी
पशपु ितनाथको यो सव चता म लकाल र शाहकाल
हँदै अ िप कायम रहेको छ । शाहकालमा पशपु ितनाथ
ितको भि िशविलङ् ग एवं िशवालयको थापना र
िविभ न योजनको लािग गठु ीह को थापनामाफत
कट भएको पाइ छ ।
९. ी पशपु ितनाथवारे चचाको अक पाटो
पाशपु त े हो । के हो पाशपु त े ? एउटा वाभािवक
न उ प न ह छ । यापक पमा भ दा सम त
काठमाड उप यकालाई पाशपु त े भ न सिकएला
तर सारभूत पमा बु दा पाशपु त े ी पशपु ितनाथ
रहेको े देव ाम, देवपतन, देवप न वा देउपाटन नै
हो । अझ वंशावलीह बाट श द सापट िलने हो भने
अथात यो े " वल" हो ।45 वल श दको उ लेखन र
िकराते र महादेवको अवि थित दवु ैले पाशपु त े को
ाचीनताको उदवोध गराउँदछ । हालस म चलनमा
रहेको देउपाटनिभ पशपु ितमा नभई धोवीखोला
पूवका चाबिहल, कुटुवािहल, भगवान थान, मैजवु हाल,
कुमारीगाल, ध दोचै य, बौ नाथलगायतका थानह
पदछन् । चा िवहार ज ता चै यह र िह दूधम
अ तगत पिन शैव, शा , वै णव, आिद स दायह को

42 िहमवत ख ड ७१\८; यो छै टौ शता दीको कृ ित हो ।
43 ट डन ऐ. पृ.२२ बाट उ त

44 ट डन ऐ. पृ.४९-५०
45 वलको अथ गाईले दधु िदने ठाउँ भ ने ह छ । हेनहोस्
ु ऐ.ऐ. पृ ठ ५१

अथात् माझमा योितिलङ् ग व प भगवान
पशपु ित िवराजमान हनहु छ साथमा मथह र
योिगनीह का साथ गु तानाम गरेक देवी अवि थत
छन् । यहाँ पशपु ितनाथको िशविलङ् गलाई योितिलङ् ग
भिनएबाट यसको ित ठा यापक रहेको कुरा
खु दछ । यसैगरी िहमवत् ख डमा काशी र पशपु ितको
तल
ु ना गद भिनएको छः
ज विु पे परु ी े च ने ािध टते ऽ िनशं ।
काशी पाशपु ित सा ा ममासते शरु ालये ॥३॥
का या चतगु णंु मा या परु ी पाशपु ित यतः ।
धमाथकाममो ािण य यं ल यते िकल ॥४॥
मो मेकं तु का यां बै ल य ते ज तिु भः सदा ।
उमामहे वरीपयु ा चतवु गं घटोदभ् व ॥५॥
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
आ थाका धािमक के ह समेत देउपाटन े मा नै
रहेकोबाट सम त देउपाटन े पाशपु त े िभ रहेको
बिु झ छ । तर यी सम त स पदाह को के र यगु
यगु मा सवथा आदरणीय भने पशपु ितनाथको मि दर,
ाङ् गण र प रषर नै हो भ ने प छ । समाजको
िवकास, रा यले यहोनु परेको आरोह अवरोहसँगै
ी पशपु ितनाथले पिन समय समयमा आ मण पिन
झे नु नपरेको होइन तथािप भ ह को आ था र
िव वासको कारण मि दर पनु थािपत हँदै आएको
छ ।46 राजा महाराजा, थानीय बािस दा, देश िवदेशका
भ ह ारा मि दरको स बिृ , मि दर ाङ् गण
र प रसरमा िविभ न मि दर, देवता, िशविलङ् ग
र िशवालयको थापना ग रएबाट पाशपु त े को
स बिृ मा बढो री हन गएको हामी पाउँछौ ।
१०. पाशपु त े को कुरा गदा बागमती
नदीपूवको मगृ थली तथा लेषमा तक वन र सो पूवका
े को पिन चचा आव यक ह छ । सो े मा रहेको
िकराते वर महादेव, गु े री, गोरखनाथ, िव व प,
राम मि दर आिद मि दरह तथा असं य िशविलङ् ग
र िशवालयह ले यो े लाई ी पशपु ितनाथ
प रषरको अिभ न अङ् ग बनाएको पाई छ । मगृ थली
े , लेषमा तक वन दगु को पमा पिन पा रिचत छ ।
पशपु ित े मा रहेका ८६ वटा कु डह म ये बागमती
पूव मगृ थली, लेषमा तक वन े र सो पूवसमेत
िविभ न कु डह रहेको इितहासले देखाउँछः
उदाहरणको लािग ोदय कु ड (गु े री मि दरको
46 िव.सं. ११५६ देिख ११८३ बीचमा पशुपितनाथको मि दरको
पुनः िनमाण भएको कु रा गोपाल वंशावलीमा उ लेख छ । बंगालका
सु तान समसु ीन इिलयासको आ मण िव.सं. १४०६ मंिसर २२
मा ढािलएको पशुपितनाथको िशविलंग यसको १० वष पिछ नै
िव.सं. १४१७ मा जयिसंह ारा पनु ःिनमाण र पनु ः थािपत भएको
पाइ छ । ी पशपु ितनाथको वतमान व प िशविसंह
म लक रानी गंगा रानीले गरेको िजण ार पिछ कायम
हन आएको हो भ ने वंशावलीको भनाई छ भने वतमान
मि दरको व प भूपाले म लको पालामा िव.सं. १७५४
मा ग रएपिछको हो । ट डन ऐ.ऐ.पृ १०६, १२१, १२३

पूव गफ
ु ा), क दकु ड (विव व प मि दरदेिख के िह
दि णतफ), सर वतीकु ड (िव पा मि दरको
पूव दि ण), जोगकु ड (गु े री पवू ) ले मा त
कु ड (गु े री पूवको पिहलो खहरे), ह र ारकु ड
(गु े रीि थत वागमित िकनारबाट गौचरण जाने
उकालो) ता चणु कु ड (गु े री ि थत बागमतीको
बाँयातफको पानीको ोत) स िष कु ड (ि भवु न
िवमान थल निजक) सवु ण कु ड (ितलगंगाको िशर),
कोखोदक कु ड (सवु ण कु डदेिख के ही दि ण)
यासकु ड (ग फ खे ने ठाउँदेिख पूव), काक कु ड
(काँडाघारी) यस े मा रहेको इितहासले देखाउँछ ।47
यसबाट मगृ थली ले मा तक वन े सम त पासपु त
े को अिभ न अंग रहेछ भ ने बिु झ छ ।
११. ी पशपु ितनाथको मि दर, ाङ् गण र
प रसरको चचा गदा यहाँ ग रने पूजाआजा, सरसफाई,
िनमाण सधु ार जा ा, पव, दान, सदावत, महा नान, वाग
बगैचाको िनमाणको लािग गठु ी रा ने पर परा बारेमा
पिन चचा गनपन
ु ह छ । यो काय िविभ न कालख डमा
चलेको इितहासले देखाउँछ । उदाहरणको लािग
िल छिव राजा मानदेव थमको पालामा र नसंघ
नामका यापारीले पशपु ितनाथको मि दर निजक
र ने रको थापना गरी पूजाआजाको िनिम २५७०
भूिम (रोपनी) ज गा गठु ी राखेका िथए ।48 साना ठूला
धािमक, लौिकक कायका लािग गठु ी रा ने चलन
िल छिव, म ल र शाहकालसमेतमा एउटा िनर तर
ि याको पमा कायम रहेको पाइ छ । शाहकालमा
राजा रणबहादरु शाहक रानी का तीवतीले िव.सं.
१८५६ मा महा नान र महावली गठु ीका िनि त गोकण र
देवपाटनमा रोपनी १६३३-१२-० र िस धपु ा चोकको
फटकािशलामा रोपनी ५६६-४ गरी २२०० रोपनी
गठु ी राखेको, य तै गरी राजा रणबहादरु शाहले
47 ट डन ऐ.ऐ. ३४-३६
48 धनब ब ाचाय, िल छवीकालका अिभलेख (िकितपुर, नेपाल र
एिशयाली अ ययन सं थान िव.सं. २०३० पृ ५०-५४
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पशपु ितमा छािडने साँढेह को चरनको लािग १०००
रोपनी ज गा गौचर गराई गठु ी राखेको भ ने देिख छ ।
रणबहादरु शाहले नै राखेको भ डारखाल बगै ँचामा राजा
गीवाणयु ु िव मले िव.सं. १८७० मा पशपु ितनाथमा
पज
ु ाको लािग चढाएको ३७५ रोपनी ४ आना गठु ी
चिचत छ । ी पशपु ितनाथको लािग गठु ी रा ने काय
राजा महाराजा, उनका रानी र भाइ भारदारले मा
होइन, सवसाधारणले पिन र देशवासीले मा होइन
िवदेशका भ जनह ले पिन गरेको पाइ छ ।49 यी म ये
काशी िनवासी शोम शमा भ ले िव.सं. १७११ मा ी
पशपु ितनाथको नान गाईको दधू ले गराउने उ े यले
राखेको गठु ी, य तै गरी दामोदर भ महाराि ले िव.सं.
१७२१ माघमा ी पशपु ितनाथको िशविलङ् गलाई
प चामतृ ले नहु ाउन राखेको गठु ीको उ लेख
भेिट छ ।50 यी गठु ीह को यव थापन र िनर तरता
के कित र कुन हदस म भइरहेको छ यो छु ै खोज र
िव लेषणको िवषय हो । यहाँ यितमा भ नु पया त ह छ
िक ी पशपु ितनाथ र सो े मा रहेको मि दरह को
पज
ु ा, जा ा, पव, वाग बगै ँचा आिदको लािग शासक
शािसत देशी िवदेशी सबै भ ह ले पाशपु त े र
बािहर पिन िविभ न ठाउँमा अनवरत पमा गठु ी
राखेका िथए । यस त यले ी पशपु ितनाथको मि दर,
ाङ् गण र प रसरको ाचीनकालदेिख िनर तर पमा
थािपत िस ी एवं ित ठालाई इङ् िगत गछन् । साथै
यी सम त कायह ले ी पशपु ितनाथ हा ो इितहास,
स कृित र स यताको अमू य धरोहरको पमा रहेको
त यको उजागरसमेत गछन् । यसैले वतमान समयमा
ी पशपु ितनाथको संर णसँग जोिडएका िवषयह
के बल मि दर, ाङ् गण र प रषर मा होइनन् । सम त
देवपाटन े मा थािपत मठ, मि दर, चै य, गु वा
धमशाला, ितनका अवशेष, अिभलेख आिद भौितक

स पदा, तीसँग जोिडएका साँ कृितक स पदा र
सं कृित एवं तीनको संर ण र िनर तरताको लािग
रािखएका गठु ीह पिन हन् भ ने कुरा प ह छ ।
रा को सं कृित र स यतासँग जोिडएको िवषय हँदा
पाशपु त े को सम त स पदाको अख डताको र ा,
संर ण र िदगो िवकास आजको आव यकता हो
भ नेमा दइु मत रा नपु न कारण छै न ।
१२. अब पाशपु त े को िनर तर बढ् दो
लोकि यता, यातायातको सहजता र बढ् दो
शहरीकरणको कारण स पदा संर णमा के क तो
ितकूल असर प ररहेको छ भ ने दो ो नतफ
हेर । ऐितहािसक त यह ले ी पशपु ितनाथ
िह दूह को मा नभई वौ एवं जैन स दायको
पिन उि कै आ थाको के हो भ ने देिख छ ।
पशपु ित प रसरिभ र देउपाटनमा ती स दायका मठ
मि दरह रहे भएबाट ी पशपु ितनाथको लोकि यता
र के ीयताको सहजै अनमु ान गन सिक छ । िव व
भ रका िह दूह जीवनमा एकपटक ी पशपु ितनाथको
दशन गन चाह छन् । महािशवरा ी, बालाचतदु शी,
तीज, ठूलो एकादशी, नवरा ी, जनैपूिणमा, वैकु ठ
चतदु शी, गु पूिणमा, धनमु ास, पिव ारोहण,
दमनारोहण, िशतल मी, रामनवमी, ावणको
सोमबार, कृ ण ज मा टमी, गंगा दसहरा आिद
धािमक ितिथ र चाड पवह मा लाख लाख वदेशी
तथा िवदेशी भ ह ले ी पशपु ितनाथको दशन
गदछन् । य िप स पूण दशनाथ ह को वतमान
त याङ् क इजलासलाई उपल ध हन सके को छै न तर
पशपु ित े िवकास कोषले २०५२ सालमा संकलन
गरेको एउटा त याङ् क हेदा िवशेष पवह म ये
सबैभ दा धेरै िशवरा ीमा ६५,५५० यि ह ले ी
पशपु ितनाथको दशन गरेको देिख छ ।51 िवगत २२

49 यी म ये सु बा कु लान द झाले िव.सं. १९६३/१/१० मा पशुपितमा
सदावतको लािग ७६९ रोपनी गुठी राखेको िवषयमा सवसधाराणले
राखेको ठूला गुठीह म ये पछ । ट डन ऐ.ऐ. २६९
50 ट डन ऐ.ऐ. २७३-२९७

51 उ त याङ् क
बालाचतुदशीमा
जना ितथया ीह
हेनहोस
ु पशुपित
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अनुसार २०५२ सालमा तीजमा ३५,७६०,
२०,८५० र दैिनक सालाखाला ४,८५०
ले ी पशुपितनाथको दशन गरेको देिख छ ।
े िवकास कोष, पशुपित े को अवधारणा मक

नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
वषमा विृ भएको काठमाड को जनसं या, हवाई तथा
सडक यातायात एवं संचार स पकको िवकासलाई हेदा
यो सं यामा अ य त ठूलो विृ भएको होला भनी
सहजै अनमु ान गन सिक छ ।
१३. तर द:ु खको कुरा यी सबैले स पदा
संर णमा ितकूल भाव प ररहेको छ । स पदाह को
आ-आ नै भार बहन मता ह छ र मताभ दा वढी
भारवहन गनपदा
ु स पदाको आयु वाभािवक पमा
घट् छ । पशपु ित े का मि दर, स पदा, यसका
वाग-बगै ँचा घाटह वन जंगलमा भइरहेको मानव
अित मण, फोहर मैला, विन तथा वायु दूषण
आिदलाई ि ट गदा एउटा िव मयपूण ि थित देखा
पदछ । कितपय मठ मि दर िशलालेखह अ ानता,
एवं उदािसनताका कारण न ट भइरहेका छन्, अ य
कितपयको ोत साधनको अभावमा संर ण हन
सिकरहेको छै न । कै य चीन तथा बहमू य मूितह
तीसँग स बि धत कागजप ह , गठु ी ब दोब तका
यव थाह लोभ लालच र वाथको कारण चो रने
र नािसने ग रएका छन्; स पदाह जीण बनेका
छन् । साथै यस े को वातावरणमा ितकूल भाव
पान गरी वनेका भवन र बढ् दो शहरीकरणले स पदा
संर णमा चनु ौतीह अ थपेको छ । यो ि थित त
छदै ँछ, २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको भूक प र
यस पिछका परक पह को कारण िव व प मि दर,
गोरखनाथ े का िशवालय, गु े री व रप रका
पाटी पौवा धमशाला, ब घर, प चदेवल पूवको चार
िशवालयलगायतको कै य िशवालय मि दरह , पाटी
पौवाह भि कए चिकएका छन् । कुनै समयमा सौ य
र शा त र नी ध ी पशपु ितनाथको मि दर, ाङ् गण,
प रषर र वातावरण, (गु योजनाको भाषामा भ ने हो
भने "कोर े " "क सो या ट े " र "कि टिनयम"
े ) सबैमा भौितक अित मण र िवख डन गन
गराउने, ी पशपु ितनाथको स पि मा ने, खाने,
गु योजनाको परेखा, २०५३, पृ ६, १०

िबगान िसलिसला सु भएको छ । प रमाणतः एउटा
िव तीण स पदा मशः खिु चँदै गएको छ ।
१४. यसको एउटा उदाहरणको पमा
िवमान थलको अगािड पशपु ितको ज गाको योगलाई
िलन सिक छ । य िप राि य आव यकताको
लािग यसो ग रएको हो भनी बु न सिक छ तर
ी पशपु ितनाथमा चढाइएका वसाहा साढेसँ िहत
गाईह को चरनको लािग ी ५ रणबहादरु शाहले
गौचर गठु ी राखेको ज गा िवमान थलले हाल योग
ग ररहेको देिख छ । २०३९।९।२३ मा हवाई िवभाग
र पशपु ित अमालकोट कचहरीबीच भएको स झौताले
ी पशपु ितनाथको ज गा िवमान थलले उपभोग गन
बारेमा देहायका कुराह उ लेख भएका रहेछनः
१. "ि भवु न अ तराि य िवमान थलको
िव तारको काममा पशपु ित भ डार
तहवीलस ब धी ज गा सािबकमा ितरो
ितरी आएको ज गा ६०७ रोपनी र हाल
अिध हण ग रएको ५५४-१४-३ रोपनी
गरी ज मा ११६१-१४-३ रोपनी वािषक
ित रोपनी २३ पाथी धानको माघ १५देिख
मसा तस ममा सबभ दा बढी भाउले िहसाब
गरी ितरो ितन गरी अ तराि य िवमान थल
िवकासको लािग उपल ध गराउने गरी योग
गन । ज गाको वािम व थायी पले ी
पशपु ितनाथकै कायम रहने ।
२. उपयु दफा १ बाहेक पशपु ित भ डार
तहिवलका जागीरदार खा गीबापतको ज गा
२९-१२-० रोपनी ित रोपनी .९०००।को दरले ज मा .२,६७,७५०।- हवाई
यातायात िवकास योजनाले पशपु ित भ डार
तहिवल कायालयलाई भु ानी िदने र सो
ज गा हवाई िवभागको नाममा गठु ी रैतान
न बरीमा दता गरी पशपु ित भ डारण तहिवल
कायालयलाई रैकरसरहको ितरो हवाई
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िवभागले सािल दा ितन ।"
ि भवु न अ तराि य िवमान थलको राि य
आव यकतालाई अ वीकार गन सिकने ि थित कदािप
छै न । तर यसले ी पशपु ितनाथको स पि संर णमा
के क तो असर प यो यो चािहँ अव य िवचारणीय
छ । यसको उ लेखन यहाँ िकन गनपु यो भने मािथका
दईु बदुँ ामा ज गा, सदाको लािग िवमान थलले योग
गन, वािम व भने पशपु ितनाथमा रहने, य तैगरी
ज गा रैतान न बरीमा दता हने, रैकरसरहको ितरो
पशपु ितनाथ भ डार तहिवलले िलने, आिद जनु
कुरा उ लेख भएका छन् ी पशपु ितनाथका अचल
स पि को यव थापनमा संल न अमालकोट कचहरी
वा भ डार तहिवलले य तै कुरा अ य गठु ीका ज गामा
पिन गन हो भने ी पशपु ितनाथको कुनैपिन स पि
सरु ि त नरहने ि थित पन जा छ । य तो कुरा अ य
पिन नभएको होला भ न सिक न । ितलगंगादेिख
ता गंगास मको सडक योजनालाई यही अित मणको
एक अक पहलक
ु ो पमा बु नु पन ह छ ।"गुठी
स पदा गुठीज य सं कृित र यसमा अिडएका मू य
मा यताह मा चोट पु नु भनेको रा को लािग ठूलो
नो सानी हो । यसरी मशः राि य िनिधह
नािसँदै, मािसदै जाने हो भने एक िदन रा यको
मौिलक पिहचान नै लोप हने स भावना ह छ र गठु ी
यसको उदाहरण ब न स छ " भनी यस अदालतले
गठु ी र स पदा िवनासबारे धैरै वष पिहले चेतावनीयु
अिभ यि िदएको कुरा यहाँ िवशेष मरणीय छ ।52
१५. यित भिनसके र पशपु ित े मा हाल
जे भइरहेको छ नरा ो मा ै भइरहेको छ भ ने चािहँ
कदािप होइन । स पदाको संर णमा के ही रा ा
कामह हाल पिन भइरहेका छन् । यसै कुराको
िववेचना ार भमा उठाइएको ते ो नको िन पण
गन ममा गनु आव यक ह छ । ी पशपु ितनाथको
52 ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८८५, पृ ठ १२७५

मि दर, ाङ् गण, प रसरको िजण ार गन कायलाई
त कालीन महाराजा, भाई भारादारह ले एउटा पिु नत
कायको पमा नै िलने गरेको यस े को इितहासले
देखाउँछ । तर एउटा बहृ त् गु योजना िनमाण गरी सो
अ तगत स पदाह को ऐितहािसक मह वलाई ि गत
गद बीचबीचमा भएका अित मणह हटाई, यस े को
िदगो िवकास एवं संव नको काय भने २०३२ सालमा
पशपु ित े सधु ार तथा िवकास सिमितको थापना
भएप चात मा ार भ भएको पाइ छ । पशपु ित े
िवकास कोषको थापना र सो स ब धमा कानूनी
संरचना तयार भएपिछ गु योजनाको कायले अ
गित िलएको र गु योजनाको िनमाण र काया वयनले
लामो समयस म उपेि त पशपु ित े को पनु ारको
ढोका खोलेको छ । यूनतम पमा पिन यसले पशपु ित
े को सीमा िनधारण गरेको छ जसले यस े को
संकुचन, िवख डन र अित मणलाई रो न स छ ।
गु योजनाअनस
ु ार ी पशपु ितनाथको चार िक ला
देहायबमोिजम रहेको छः
१. पूवः ि भवु न अ तराि य िवमान थलको
पूरानो धावन मागको पूव सीमाना;
२. पि चमः धोवीखोलाको रातोपल
ु , कालोपल
ु ,
हाँडीगाउँबाट चाबिहल गणेश थान जोड् ने
बाटोमा पन धोवीखोलाको पल
ु हँदै धु वाराही
च पथमा रहेको धोवीखोलाको पल
ु ;
३. उ रः धु बाराही च पथमा रहेको
धोवीखोलाको पल
ु बाट च पथ चाबिहल
चोक हँदै भगवान थानबाट गौरीघाट जाने
क ची बाटो हँदै गौरीघाट र गौरीघाटबाट
बौ जाने बाटो हँदै गौरीघाटको उ रतफको
स ल पछािडबाट घाटको पछािड हँदै
बागमती हँदै यहाँबाट गु े री घाटको
उ रतफको बागमतीबाट काली साद गणको
उ र सीमाना हँदै ि भवु न अ तराि य
िवमान थलको परु ानो धावनमागको (हाल
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
थप भएको ख डबाहेक)
४. दि णः ि भवु न अ तराि य िवमान थलको
परु ानो धावनमागको कुनाबाट सीधै ि भवु न
अ तराि य िवमान थलको अ तराि य
टिमनल भवन हँदै िवमान थलको सवारी
पािकङ् ग े बाट दईु सय साठी (२६०)
िमटर दि ण पि चम हँदै तहाँबाट ४००
िमटर पि चम भई च पथस म, च पथदेिख
कालीमाटी टोल र हा रजन टोलको बीचको
खो ँच हँदै बागमती नदी भई राजराजे वरी
िन कने गोरेटो हँदै च पथ, च पथको
ीनवे ट, गौशाला चोक हँदै धोवीखोलाको
रातोपल
ु ।
१६. उपयु िसमा िनधारणको साथै
गु योजनाले २६४ हे टर े फललाई पशपु ित े
मानी िधमा गितमै भएपिन पशपु ित े मा संर ण कायह
सु गरेको देिख छ । सम पशपु ित े लाई कोर े
(Core Area), क सो या ट े (Consonant
Area) र कि टिनयम े (Continuum Area) मा
िवभाजन गरी काय सु ग रएकोमा हाल कोर े का
घरह हटाउने तथा असरु ि त संरचनाह हटाउने
काय भएको, मि दर े को पि चम ारमा उ रतफ
खल
ु ा थल, दि णतफबाट वेश माग िनमाण गन
लािगएको, िक रयापु ी भवनको िनमाण सधु ार र
तरो नित, िव तु ीय शवदाह भवन, सभा स मेलनको
लािग भवन िनमाण, वनकाली े मा या ड के िपङ
आिद कायह भइरहेको ि टगोचर ह छ । बागमतीमा
िमिसने ढलको यव थापन, बागमती सफाई आिद
सधु ारका अ य आयामह हन् । य तै गरी िवकास
कोषअ तगत भेटी यव थापनको िवषयमा पिन के िह
काम भएको छ । यसले ी पशपु ितनाथ े मा के ही
हन लागेको अनभूित िम छ । तसथ गु योजनामा
समयअनस
ु ार आव यक सधु ार र प रमाजन गद

योजनाब
पमा काय हन सके यहाँको धम,
सं कृित, कला, कृित आिदको संर ण एवं संव न
हन गई िह दहू को पावन तीथ थलको पमा ी
पशपु ितनाथ े को िसि बढ् ने देिख छ ।
१७. स पदा संर णबारे हाल भइरहेका
कायह बारे यित कुरा उ लेख गरेर ितलगंगा
र ता गंगा े मा सडक िनमाण र मानव
समािध थलको पमा लेषमा तक वनको योग
हदँ ा उ े को वातावरणमा के क तो भाव पछ
भ ने चौथो नतफ हेर । यस िवषयको सु वात पिन
गु योजनाबाट नै गनपन
ु ह छ । गु योजनाले मगृ थली
तथा लेषमा तक वनलाई कोर र क सोने ट े मा
राखेको देिख छ । कोर े मा गु े री मि दर ाङ् गण
पदछ भने मगृ थली र लेषमा तकको अ य े
क सोने ट े मा पदछ ।53 गु योजनाले यस े को
“जंगललाई पूणतः सुरि त रा नु पन र कुनै पिन
अित मण हन निदने गरी कडाइका साथ अनगु मन
गरी ाकृितक वातावरण कायम रा नु पन" कुरा
औ ं याएको छ ।54 यस े भौगोिलक र वातावरणीय
ि थितबारे चचा गद गु योजनामा, “मगृ थलीको
लेषमा तक वन े को भू-बनोट अित नाजुक छ
र यो तीनतफबाट सानाठूला गरी बीसभ दा यादा
सि य भू- खलनको सम याले िसत छ...साथै
यस े को पि चम, दि णतफको िभरालो भागमा
लास गाड् ने चलन देिख छ । हाल यस े मा
िसमे ट, कं ि ट ज ता व तु योग गरी पुराताि वक
मयादा ितकूल मारक बनाउने होडसमेत
चलेको देिख छ । लास गाड् ने समदु ायको बढ् दो
दबाब र े गत सीिमतताको साथै पुराताि वक
53 क सोने ट े कोर े भ दा बािहरको े हो । यो े को संर ण
हँदा कोर े अथपूण सवल र शस ब दछ । कोर े को बािहरी
प रसर हँदा यो े ले कोर े मा हने वातावरणीय चाप र दूषणलाई
जोगाउदै एउटा ितरोधकको पमा काय गन मा यता गु योजनाले
राखेको छ । हेनहोस्
ु गु योजना पृ १८
54 गु योजना पृ १४
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मयादा ितकूल थायी मारक बनाउने वृि ले
लेषमा तक वन िचहानै िचहानले भ रने र ाकृितक
वातावरणमा पूणतः नकारा मक असर पन कुरा
प ट देिख छ”55 भिनएको छ । ितवेदनमा ितलगंगा
े लाई संवेदनशील, परु ाताि वक मह वको े भ दै
र सोही े मा मानदेवकालीन ि िव म मूित पाइएको
कुरा उ लेख गद यो े को अ वेषण तथा उ खनन्
आव यक रहेको कुरा औ याइएको छ । गु योजनामा
उि लिखत यी कुराह
ततु रट िनवेदनको
िन पणको ममा अ य त सा दिभक देिख छन् ।
१८. िवप ी पशपु ित िवकास कोषको िलिखत
जवाफ हेदा उ े मा भौितक योजना तथा िनमाण
म ालयको सि यतामा ितलगंगादेिख गु े रीस मको
भागमा डोजर लगाई सडक याक बनाउन थालेकोले
सो े मा सडक बनाउनु हँदनै भ ने कोषबाट परु ात व
िवभागमा अनरु ोध भएको, अक तफ कोषबाट त कालै
२०६८।७।१६ मा संचालक प रषदको बैठक बसी
परु ात व िवभागबाट ठोस िनणय नभएस म उ सडक
िनमाण गन निम ने भनी हाललाई उ बाटो स चालन
हन निदई तारवार लगाई रो ने भ ने िनणय भएको
छ । सोअनस
ु ार उ े मा हालस म सडक स चालन
गन िदइएको छै न । उ मोटर बाटोको दवु ै मख
ु मा टेवा
पखाल लगाई मोटरबाटो ब द गरी जंगल संर ण गन
कोषबाट िमित २०७१।१२।७ मा पि कामा टे डर
आ ान भई ठेकेदार छनौटको काय भइरहेको छ ।
उि लिखत थानमा सनातनमा भएका बाहेक िव व
स पदा िभ को पशपु ित े को जंगलमा बाटो बनाउन
िम ने पिन होइन, जंगलमा कुनैपिन बाटो स चालन
गन कोषको योजना नभएको, खो न लागेको बाटो पिन
कोषले नखोलेको र कोषको तफबाट उ े मा बाटो
स चालन हनसमेत आजस म निदइएकोले रट खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत उ लेख भएको पाइयो । य िप
िलिखत जवाफमा समि ध थल बारेमा के ही कुरा
55 गु योजना पृ.१७

उ लेख भएको छै न तापिन कोषतफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाले बहसको ममा कोषले सो िवषयमा
पिन िनणय गरेको छ भ नु भएको छ । िवप ीम येकै
सडक िडिभजन कायालय, काठमाड -१ को िलिखत
जवाफमा ितलगंगा, ता गंगा सडक ख ड तथा टनेल
िनमाणको लािग ठे का खोली िमित २०६७।३।२९ मा
ठे का स झौता भई ठे केदारले मोिवलाइजेशन पे क
लिग सके कोमा परु ात व िवभागको ०६८।२।२५ को
प अनस
ु ार यनु े को World Heritage Center को
िवशेष टोलीको ितवेदनको सझ
ु ाव नं. २ मा उ
टनेल िनमाण काय रो ने तथा टनेल हाल तािवत
थानमा िनमाण नगरी िव व स पदाभ दा बािहर
िनमाण गन वा अ य वैकि पक उपायको लािग लेखी
आएको ितवेदन ा भएकोसमेत हँदा हालस म
पिन कुनै िनमाण काय नगरी िनमाण रोक राखेको,
रट िनवेदनमा दाबी ग रएअनस
ु ारको य तो कुनै
पिन काय नग रएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत उ लेख भएको देिख छ । पशपु ित े को
संर णको िज मा पाएको पशपु ित िवकास कोष र
सडक िनमाणसँग स ब सडक िडिभजन कायालयको
उपयु बमोिजमको जवाफ रहेको ि थितमा सडक
िनमाण भएको रहेनछ भनी सामा य अनमु ान हने नै हो,
तर यस अदालतका सहरिज ारको नेतृ वमा थलगत
िनरी णको लािग गएको टोलीको ितवेदनमा सो
े मा क ची बाटो खोिलई यस े बाट यातायातका
साधनह आवतजावत गद रहेको र मानव िचहान
य त रहेको भ ने ितवेदन ा भएको अव था
भएबाट अदालतसम िवप ीह बाट यथाथ िववरण
ततु भएको रहेनछ भ ने देिखन आयो ।
१९. सव च अदालतका सहरिज ार ी
नपृ वज िनरौलाको टोलीले िमित ०७३।५।३ मा
िववािदत े को थलगत मण गरी यस अदालतमा
पेस गरेको ितवेदनमा देहायको कुरा उ लेख भएको
पाइयोः
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(क) ितलगंगा चोकदेिख गोठाटार (ता गंगा) स म
पशपु ित े को लेषमा तक वनको बीचबाट
क रब ६७५ िमटर ल बाई र ७ िमटर चौडाई
भएको क ची मोटर बाटो रहेको देिखयो ।
थानीयको भनाई अनस
ु ार बाटो २०६४
सालमा खोिलएको भ ने बिु झयो । सो बाटो हाल
क ची पमा रहेको र ठाउँठाउँमा खा डा खु डी
भए पिन यस े बाट यातायातको साधनह
मोटरसाइकल तथा गािडह आवत जावत
ग रएको थलगत अनगु मनको ममा देिखयो ।
(ख) बाटो खोलेपिछ उ े मा रहेको जंगल न हँदै
गएको, भू- य भई पिहरोह गएको पाइएको
थानीय र अ य यि ह को फोहर फा ने
ठाउँको पमा िवकािसत हँदै गएको देिखयो ।
बाटोको सहजताको कारण मानव िचहानह
समेत अ यवि थत पमा खनी गािडएको पाइयो ।
औ ोिगक कायबाट िसिजत दिु षत फोहोरह ,
गाम टका फोहरह तथा मरेका गाइव तक
ु ा
िसनोह सो बाटो छे उछाउ य त फािलएको
भेिटयो ।
(ग) थानीयको सहजताको लािग बाटो खोिलएको
हो भने पिन यो बाटोको कारण थानीयमा
झन् असरु ाको खतरा बढेको, सडे गलेको,
मरेका जीवज तु फािलएको हँदा दषू ण र दगु ध
फै िलएको कारण मािनसह लाई पैदल िहँड्न
किठन हने अव था रहेछ ।
(घ) उ खोिलएको बाटो मािथको अथात उ र
पि चमतफ रहेको लेमा तक वन े मा
दशनामी स यासीह ले मानव िचहानको पमा
योग गन गरेको र मानव िचहानह अ यवि थत
रहेकोसमेत देिख छ । सािबकमा िसमे ट ढलान
गरी शवह रा ने ग रएकोमा हाल पशपु ित
े िवकास कोषको िनर तरको अनगु मनबाट
िसमे टेड ढलान गरी शव रा न निदने, माटो

खनी लास गाड् न भने िदने ग रएको उ कोषको
सव-इि जिनयर पशपु ित ठाकुरले जानकारी िदनु
भएकोमा िव व प मि दर हँदै तल खोिलएको
िववािदत बाटोतफ जंगल, जंगल बीचको बाटो
झदा सो छे उछाउमा त काल िसमे ट ढलान गरी
रािखएको नदेिखए पिन खा डो खनी माटोले
पु रएको मानव िचहान य त रहेको देिखयो ।"
२०. थलगत ितवेदनको मािथ उि लिखत
यहोराबाट पशपु ित िवकास कोषको िलिखत जवाफमा
िववािदत े मा सडक स चालन गन िदइएको छै न
भ ने कुरा साँचो रहनेछ भ ने प ट देिखयो । य तै
गरी “कोषको ०६८।७।१६ को िनणयमा सो े मा
सडक स चालन गन निम ने भएकोले हाललाई
तारबार लगाई सवारी आवागमन गन निम ने गरी
ब द गन” भ ने िनणय कागज मै मा िसिमत रहेछ
भ ने देिखयो । पशपु ित े को स पदा संर ण गन
िज मा पाएको र कुनै पिन अित मणलाई रो ने दािय व
भएको िनकायबाट अदालतलाई समेत गमु राहमा रा ने
गरी जवाफ ा त हनु र थलगत िनरी ण गदा यथाथ
यसको ठीक िवपरीत देिखनु शोभनीय कुरा होइन । यो
अकम यता, उदािसनता वा िज मेवारी िवहीनतालाई
कदापी वीकार गन सिकँ दैन । पशपु ित े
िवकासकोषको यो जवाफबाट कोषले पशपु ित े
िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १० ारा सिु पएको
दािय व पूरा नगरेको ि थित देिखन आयो । सडकको
िवषयमा य तो ि थित देिखयो भने िलिखतजवाफमा
कुनै कुरा उ लेख नग रएको जथाभावी िचहान गाड् ने र
िचहानमािथ थायी संरचना िनमाण ग रएको िवषयमा
पशपु ित िवकास कोषको ०६७।९।१४ को िनणयको
दफा १ मा मृग थली े मा लास गाड् ने तथा िचहान
मािथ थायी संरचना िनमाण गन काय रो ने भनी
उ लेख गरेको िवषय पिन काया वयन नभई कागजमै
िसिमत रहेको देिखयो ।
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२१. यनु े कोले सन् १९७९ मा घोषणा गरेको
काठमाड उप यकािभ का ७ वटा स पदाम येको एक,
पशपु ित े को सधु ार गनु सम त नेपालीको कत य हन
आउँछ । पशपु ित े को अिभ न अङ् गको पमा रहेको
मगृ थली तथा लेषमा तक वनको अख डता नािसने
गरी सडक िनमाण गन लािगएको िवषयमा यनु े कोको
यान जानु वाभािवकै हो । सडक िवभागको अगवु ाइमा
िववािदत े मा डोजर लगाई याक खोिलएपिछ
परु ात व िवभागको अनरु ोधमा यनु े को (World
Heritage Center) बाट UNESCO Experts
Advisory Mission ले सन् २०११ को माच
१२देिख १७ स म िववािदत े को थलगत अ ययन
गरी िदएको ितवेदनमा िव व स पदा सूचीमा रहेको
पशपु ित े को स पि नो सान हने गरी वतमान
समयमा तािवत ठाउँबाट गन लािगएको सडक
िनमाण रोक मगृ थली लेषमा तक वनको कटान
रोक सो े को अख डता र ि थरता नास हनबाट
रो न, सो े को ाकृितक नालाको पनु थापना गन
पशपु ित े को स पदा यिकन हने न सा तयार गन
र मारक े को स पि भ दा बािहरबाट वा अ य
वैकि पक े बाट सडक िनमाणका स भावनाह हेन
सझ
ु ाव िदएको देिख छ । िमसनबाट िदइएको सझ
ु ावको
दफा २ देहायबमोिजम छः
“Abandon the project to construct a
tunnel road in its current alignment and
current form because of its significant
negative impacts on the [property of]
outstanding universal value, authenticity
and integrity of the world heritage
property”

ग रएको छ । नेपालका स पदाह सन् २००३ देिख
२००७ स म खतरा सूचीमा परेको जनाउँदै सद य
रा लाई मारक े को अख डता (Integrity) र
आिधका रकता (Authenticity) नो सान नहने गरी
एक कृत यव थापन योजना िनमाण र काया वयन
गन सझ
ु ाइएको समेत छ । िवशेष टोली (Experts
Mission) ले मूलतः वातावरणीय भाव मू याङ् कन
र स पदा भाव मू याङ् कन नगरी सडक िनमाण गन
लािगएको कुरालाई दोषपूण मानेको देिख छ । िमसनको
ितवेदन हेदा िव व यापी मह वका स पदा रहेको
े मा कुनै काय नै नगनु भ ने होइन िक स पदाको
अख डता र आिधका रकतामा ितकूल असर पु ने
गरी हन लागेको कायलाई रो नु यनु े कोको नीित रहेको
देिख छ । जिमन मािथ रहेको स पदामा कुनै नो सानी
नहने र स पदाको अख डता वा आिधका रकतामा
असर नपन गरी जिमनमिु नबाट टनेल माग नबनाई
नहने ि थतमा यनु े कोको िवशेष टोलीसँग वाता
गरी उपयु माग छनौट गन स भावना सदा सवदाको
लािग अ य भइसके को हो भ ने चाही ँ ितवेदनबाट
देिखँदनै ।
२३. यहाँ मगृ थली र लेषमा तक े मा
जे भइरहेको छ सोको प र े यमा हेदा पशपु ित
े ाचीनकालदेिख नै िव व भरका िह दू, बौ ,
जैन, िसख आिद िविवध मता तरका िह दूह को
आ था र ाको के िव दु एवं पिव ितथ थलको
पमा िति ठत छ । देउपाटन, जयबागे वरी,
गौरीघाट, चाबिहल, कुटु बहाल, िसफल, गौशाला,
िपङ् गला थान र लेषमा तक वनको े लाई ओगटेर
२६४ हे टरको े फलमा फै िलएको पशपु ित े मा
लगभग ५१८ साना ठूला िविभ न शैलीका मि दर,
स ल, दङ
ु ् गेधारा, चै य, िवहार तपु , देवालय आिद
२२. िमसनले िदएको ितवेदन िव ततृ छ धािमक ऐितहािसक मारक र लगभग एक हजार िशव
जसमा सन् १९७९ देिख २००८ स म स पदा संर ण िलङ् ग रहेको56 भ ने कुराले यस े को िविश तालाई
स ब धमा गरेका मख
ु िनणयह को संि त उ लेख 56 गु योजना पृ ५
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झ काउँछ । मगृ थली एवं लेषमा तक वनसिहतको
पशपु ित े िव व स पदा सूचीमा चढेको संरि त
मारक े रहेछ भ ने परु ात व िवभागले ०६८।९।२२
मा सडक िवभागसमेतलाई लेखेको प समेतबाट
देिख छ । ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३
आकिषत हने े भएकै कारण सरकार उ ऐनको
दफा ३ को उपदफा (१)(५)(७) समेतका यव था
काया वयन गन ितब छ भ ने कुरा मि प रषद्
सिचवालयको िलिखत जवाफबाट देिख छ । िमिसल
हेदा स पदा े को जंगलबीचबाट सडक ख न डोजर
चलाउनु अिघ सडक िवभाग वा आयोजना कायालयले
पशपु ित िवकास कोषसँग सम वय गरेको वा परु ात व
िवभागको अनमु ित िलएको भ ने देिखन आएन । न
त वातावरणमा उ लेखनीय पमा भाव पन य ो
ठूलो सडक िनमाण गनपु ूव वातावरण संर ण ऐन,
२०५३ को ३, ४, ५, ६ को ि याह पूरा गरी
वातावरणीय भाव मू याङ् कन गरेको नै देिखन
आयो । यसबाट िववािदत े मा नेपाल प रहेका
संयु रा संघीय िव व ाकृितक तथा सां कृितक
स पदा महासि ध १९७२ र ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०७३ र वातावरण संर ण ऐन, २०५३ समेतका
यव थाह को ितकूल काय हन गएको प ट देिखन
आयो ।
२४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन भ ने अि तम नतफ
हेदा मािथ िविभ न करणह मा ी पशपु ितनाथ
र पाशपु त े को ऐितहािसक धािमक र सां कृितक
स पदा संर णमा प ररहेको असरवारे िववेचना
ग रयो । िव भरको िह दहू को आ थाको के हँदाहँदै
पिन पाशपु त े को स पदा, सं कृित र स यताउपर
जानी वा नजानी वा अदरु दिशता वा वाथवस
िविभ न समयमा हार हँदै आएको स दभमा स पदा
खि डकरण हँदा पन ितकूल भावलाई म यनजर
गद पशपु ित े को गु योजनाको मूल भावनाअनु प

यसको एक कृत व पको जगेना गनु आव यक
देिखयो । मगृ थली लेषमा तक वनको वातावरणीय
संवेदनशीलताउपर ी नपगु ेको कारण सो े भूखलनको चपेटामा परेको र ब न लागेको सडक र
जथाभावी लास गाड् ने कुराले ि थित अ भयावहपूण
बनेको पाइँदा यसको तु त अ य हनु अ याव यक
देिखयो । यसका अित र सम त पाशपु त े को
संर ण आव यकता टडकारो पमा देिखँदा मािथ
िविभ न करणमा उठाइएको िवषयव तल
ु ाई हन,ु
बु नु र उिचत त रकाबाट स बोधन हनपु न देिखन
आयो । िवप ी सडक िडिभजन कायालय, काठमाड १
नं. को िलिखत जवाफ हेदा ितलगंगादेिख ता गंगास म
मगृ थली लेषमा तक वन े मा टनेल सडक बनाउने
िनणय भई िमित ०६७।३।२९ मा ठे का स झौता
भएको भए तापिन परु ात व िवभागको ०६७।८।२८ को
प , सो े को स पदा (OUV) मािथ पन भावको
बारेमा अ ययन गनु भनी UNESCO बाट प आएपिछ
उ े मा िनमाण कायलाई िनर तरता निदइएको
र UNESCO WORLD Heritage Center को
Experts Mission ले िदएको ितवेदनको बदुँ ा नं.
२ अनस
ु ार उ टनेल माग रो ने तथा उ टनेल
तािवत थानमा िनमाण नगरी Heritage Property
बािहर िव ततृ अ ययन गरी गन वा अ य वैकि पक
उपायको लािग लेिख आएको हँदा हालस म पिन कुनै
िनमाण काय नगरी रोक राखेको भ ने उ लेख भएको
र पशपु ित े िवकास कोष तथा परु ात व िवभागसमेत
सडक िनमाण कायको िवप मा रहेकोसमेत पाइँदा
उपयु िववािदत बाटो िनमाण हन स ने अव था
नदेिखएकोले ततु िववादमा उ ेषणको आदेश जारी
गनपन
ु देिखएन । तर सव च अदालतबाट थलगत
िनरी ण गरी पेस गरेको ितवेदनमा याक खोिलएको
े मा हाल पिन यातायातका साधनह चिलरहेको
भ ने पाइँदा ितलगंगा, ता गंगा सडकको दवु ै मख
ु मा
टेवा पखाल िनमाणलगायत जे जो उपयु ह छ य तो
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ब ध गरी आव यक छे कबार गन,ु साथै लेषमा तक
वनमा लास गाड् ने िवषयमा पशपु ित े िवकास कोषको
िमित २०६७।९।१४ को िनणय तु त काया वयन
गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ ।
२५. अब जहाँस म पशपु ित े को
स पदा र वातावरण संर णको लािग िनदशन जारी
गनपन
ु अव था छ वा छै न भ ने न छ । स पदा
र वातावरण संर णको े मा िदगो वातावरणीय
िवकासको अवधारणलाई आ मसात् गद स बि धत
सबै सरोकारलाह अिघ बढ् नु पन ह छ । रा को
िवकासस ब धी कायमा वातावरण र िवकासबीच
समिु चत स तल
ु न हनपु दछ भ ने संिवधानको मत
57
छ । यो कुरालाई पिन िबसन िम दैन । मािथ िविभ न
ख डमा ग रएको िव लेषणबाट ी पशपु ितनाथको
स पि िवशेषतः गठु ीको स पि खि डकृत भई
नािसने मािसने ि थित बनेको देिखइरहेको छ । यो
रोिकनु पछ भ ने यस इजलासको ढ मा यता छ ।
िवगतमा पशपु ित े मा कै य ठाउँमा वागबगचा रहेको
अ ययनह ले देखाउँछन् । तर ती पिन मािसएको
वा खि डकृत भइरहेको देिख छ । चाबिहल गौशाला
सडकको कारण भ डारखाल बगचा ी पशपु ितनाथ
स पदाको अिभ न अंग होइन िक भ ने कसैलाई
पिन आभाष िम छ । गु े वरी, गौरीघाट, गोठाटार
े का पशपु ितका गठु ीह को य तै अव था
छ । स पदाह को ख डीकरणलाई कसरी रो ने वा
खि डकृत स पदाह लाई कसरी एक कृत गन र
कसरी सम त े लाई एक कृत प िदने यो हामी
सबैको सामु ने छ ।
२६. ी पशपु ितनाथ े को मि दर
ाङ् गण र प रषर र सम त पाशपु त े को स पदा
पख
ु ाले हामीलाई छाडेर गएको अमू य नीिध हो ।
यो स पदालाई आजभ दा बढी सरु ि त, संरि त र
57 नेपालको संिवधान, धारा ३०(३)।

यवि थत पमा भावी पु तालाई ह ता तरण गनु
वतमान पु ताको कत य हो । यस ि टबाट हेदा
एकातफ पशपु ित े का स पदालाई ाकृितक,
वातावरणीय र मानव अित मणबाट जोगाउनु पन
ह छ भने बढ् दो जनसं या, जनघन व, यातायात र
स चारको सहजताको कारण बिढरहेको लोकि यता
र ितथया ीह को चापलाई ि टगत गद यस े मा
िनमाण सधु ार, स पदा र स पि को योजनाव पमा
यव थापन गनपन
ु ह छ । पशपु ित े मा कुनै नयाँ
िनमाण हनै हँदनै भ ने यस इजलासको मा यता
कदािप होइन । सो भ ने िवशेष ता पिन हामीसँग
छै न । ी पशपु ितनाथ े को मण गदा सो े मा
परापूवकालदेिख िवना कुनै योजना संरचनाह िनमाण
भएको भ ने पिन सहजै अनमु ान ह छ । यसले सम
े अ यवि थत ज तो देिख छ, जसमा सधु ार आउनु
आव यक छ । अब संर णको लािग गु योजना नै बनेको
हँदा वतमानका चनु ौती र भिव यका आव यकतालाई
हेरी राि य र अ तराि य सरोकारवालाह सँग
छलफल गरी गु योजनाको काय े िव तार र
प रमाजन गद संर ण काय अिघ बढाइनु आव यक
देिख छ । खि डकरण रो न कितपय े मा टनेल माग
आव यक पिन पला तर िवना कुनै योजना िसिमत वाथ
समूहको आ हमा स पदामा अित मण ग रनु हँदनै ।
यसैले ी पशपु ितनाथ े को स दभमा मगृ थली एवं
लेषमा तक वन े मा लामो समयदेिख भू- खलन र
भू- य भइरहेको र ् याक खोिलएको े कु प समेत
भैराखेको हँदा सो े एवं सम त पशपु ित े को िदगो
संर ण, यव थापन र िवकासको लािग यूनतम पमा
पिन देहायबमोिजमको कायह गनु भनी िवप ीह का
नाउँमा यो िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छः
(क) मगृ थली लेषमा तक वन े मा भूखलनलाई रो न र हाल मोटरबाटो
खोिलएको े र सो पूव र पि चमको भागलाई
पूववत् व पमा फकाउन आव यक ठाउँमा
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नेपाल कानून पि का, २०७४, काि क
माटो भन, टेवा पखाल लगाउने, वृ ारोपण
गन र बनाइएका कं ि टका संरचना भ काउने
कायसमेत गरी वातावरण िवनासलाई रोक
वन स पदालाई पूव अव थामा फकाउनू ।
(ख) मगृ थली ले मा तक वन े का ऐितहािसक
कु डह लाई पनु ज िवत र पनु ः थािपत गनू ।
(ग) मगृ थली ले मा तक े मा ितथालहु
िवशेष पमा ज मा हने बालाचतदु शी,
िशवरा ी ज ता पवह मा ितथालहु लाई
िहँड्न सिजलो हने र अ य अव थामा समेत
जङ् गलिभ पैदल या ा र िवचरणको लािग
सहज हने गरी पैदल माग िनमाण र सधु ार
गनू ।
(घ) मगृ थली े मा परु ाताि वक मह वका
संरचनाह लाई
ऐितहािसकता
र
वतमान उपयोगको ि बाट आव यक
रहेकोमा पनु ःिनमाण िजण ार गन बाहेक
गु योजनाको उदे य र ममिवपरीत नयाँ
थायी संरचनाह िनमाण नगनु र खल
ु ा
े तथा जंगल े लाई यथावत् कायम
रा नू । नयाँ िनमाणह गनु पदा हालको कोर
े र क सो या ट े भ दा बािहरका गठु ी
ज गाह मा योजना बनाई िनमाण काय गनू ।
(ङ) मगृ थली र ले मा तक वनको सम त
े को सरु ा र सफाईको लािग यव था
गनू ।
(च) काठमाड उप यकाको बढ् दो जनसं या र
जनघन वसमेतलाई ि गत गदा मगृ थली
ले मा तक वनमा लास गाड् ने काय
ब द गनपन
ु भएबाट र सो ब द गन मािथ

परमादेशको आदेश जारी ग रएको हँदा
स ब स दायको धािमक भावनामा चोट
नपु ने गरी वैकि पक थानको यव था गनू ।
(छ) यनु े कोको िवशेष टोलीले सीमाङ् कन हन
बाँक रहेको े भनी औ ं याएको े मा
प ट देिखने गरी सीमाङ् कन गनू ।
(ज) पाशपु त े को एक कृत पमा संर ण
र िवकासको लािग गठु ी ज गा वाग
बगै ँचालगायतका स पदाह को समेत उिचत
यव थापन गन गु योजनाको काय े
िव तार र प रमाजन गरी देवपाटन े र
अ य रहेका अचल स पि ह को िदगो
यव थापन र िवकास गनू ।
(झ) सम त पशपु ित े लाई िव वभरका
दशनाथ भ जनह को पावन तीथ थल
एवं धािमक पयटन के को पमा िवकास
गनतफ योजनाब पमा काय गनू ।
(ञ) सोको लािग आव यक बजेट र ािविधक
सहयोग सरकारबाट कोषलाई उपल ध
गराउनू ।
आदेशको जानकारी एवं काया वयनको लािग
फै सलाको ितिलिप िवप ीह कहाँ पठाई िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. अिनल कुमार िस हा
इजलास अिधकृत:- जीवनकुमार भ डारी
इित संवत् २०७३ साल पस
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।

&
1314

