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�काशक�काशक 
सव��च अदालतसव��च अदालत    
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फोन नं. फोन नं. ४२००७४२००७१२१२,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०,,  EExxtt..२२२६९२६९  (स�पा(स�पादकदक)),,  २२७० २२७० ((स�पादन शाखास�पादन शाखा)),,  २२११७०७०  (छापाखाना)(छापाखाना),,  २२२७४२७४  ((िबिब��)��)  

टोल ��टोल ��  ::  १६६०१६६०--०१०१--३३३५५३३३५५,,  �या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.पो.बब.नं.२०४३८.नं.२०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np 
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �ु�ुबबकुमार ढकालकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी योमा मलुपतीयोमा मलुपती  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानानायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी नायब स�ुबा �ी भीमराज िघिमरेभीमराज िघिमरे  
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युतअ�युत�साद�साद  दाहालदाहाल  

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

नायब स�ुबा नायब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

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

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  
माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरेकृ�णजीवी िघिमरे,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी िनम�ला पौडेलिनम�ला पौडेल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७९..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७९, वैशाख, िन.नं.१०८०८, प�ृ १ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७९, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७९, वशैाख – १ वा २, प�ृ १ 
 

  
  

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�मामा  ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटनमामा  समािव� िनण�यह� समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेडाउनलोड गन� सिकने  छ ।छ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�कामा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

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



िन�द�त ुनीितिनपणुा यिदिन�द�त ुनीितिनपणुा यिद  वावा  �तवु�त ु�तवु�त ु  

ल�मील�मी::  समाऽिवशत ुग�छत ुवा यथेसमाऽिवशत ुग�छत ुवा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�त ुयु�त ुयुगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ�पथ::  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीराधीरा::  ।।।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�अथ� ::  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसावा �शंसा,,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन्वा जाउन्,,  
आजै मनु�परोस् वा आजै मनु�परोस् वा काला�तरमाकाला�तरमा,,    

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन् ।िवचिलत ह�दैँनन् ।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत सव��च अदालत छापाखानाछापाखाना  

नेपाल कानून पि�कामा 
फैसला खो�ने त�रका 

खो�ने त�रका 

सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखन े प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा 
आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको 
खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई िथची खोजी गन� स�नहु�ने छ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� 
गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध 
शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकने छ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र 
हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�न ेछ । 



 

i

 िवषय सूची 

 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०८०८ 

 

पूण� 

 

उ��ेषणसमेत 

िवनोदकुमार गौतम 

िव�� 

अि�तयार 

दु�पयोग 

अनुस�धान 

आयोग, टंगाल, 

काठमाड�समेत 

 संिवधान र �याय प�रषद् ऐन, २०७३ ल े

�यायाधीशउपर िनजले �यायाधीश पदमा 

िनयु� ह�नुपूव�को कसुरमा अनुस�धान र 

कारबाही ह�न नै नस�ने भनी उ�मुि� 

िदएको छैन । संिवधान र कानूनले �य�तो 

िवषयमा अनुस�धान र कारबाही ह�न 

स�ने �ि�यास�म फरक गरेको देिखने । 

कसुरबाट उ�मुि� निदई काय�का�रणीको 

सोझो ह�त�ेपबाट मा� संर�ण �दान 

गद� प�रषद् को संरचनाअ�तग�त यो 

िवषयलाई रािखएको ि�थितमा यिद 

��ाचार गरकेो देिख�छ, सबुद �माण छ, 

हद�यादले छे�दैन, ��ाचारको आरोपमा 

अनुस�धान सु� गरपेिछ सो काय�मा 

संल�न �यि�को संल�नताबारमेा खोजी 

गदा� सो �यि� कानूनबमोिजम अनुस�धान 

र कारबाही चलाउने िनकाय अथा�त् �याय 

प�रषद् को अि�तयारीिभ�को देिख�छ भने 

अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 

आयोगले सो िवषयमा कारबाही गन� 

अि�तयार�ा� िनकाय अथा�त् �याय 

प�रषद् लाई नै लेखी पठाउनुपन� । 

 आरोप र सबुद �माणको रोहमा 

��ाचारमा कारबाही चलाउनुपन� िवषय 

देिखएपिछ �यायाधीश भयो भ�दैमा �याय 

प�रषद्  ज�तो �यायाधीशको िनयुि�, 

१ 



 

ii

स�वा, अनुशासनस�ब�धी कारबाही र 

�याय �शासनस�ब�धी अ�य िवषयको 

िसफा�रस गन� दािय�व रहकेो िज�मेदार 

िनकायले कुनै काय� नगरी कसुर ढाकछोप 

गरी ब�ने भ�न ेकुरा संिवधान र कानूनको 

अपे�ाअनु�प नह�ने । 

2=  

१०८०९ 

 

पूण� 

 

उ��ेषणसमेत 

अनमोलमणी 

भ�राईसमेत 

िव�� 

लोक सेवा आयोग, 

के��ीय 

काया�लयसमेत 

 िवल�बको औिच�य िनधा�रणका लािग 

अदालतले �रट िनवेदन दायर गनु�पूव� 

�शासक�य वा अ�य �ि�या�ारा हक 

अिधकारको �चलनका लािग िनवेदक 

�य�नशील रह े नरहकेो त�यको यिकन 

गनु�पन� ह��छ । िनर�तर �यास गरकेो 

देिखएको अव�थामा समयको लामो 

अ�तरालको समेत औिच�य �थािपत ह�न 

स�छ भने आ�नो उपचार �ाि��ित 

उदासीन भई बसेको देिखएमा िवल�बको 

औिच�य �थािपत ह�न स�ने अव�था 

नरहने । 

 समायोजन गदा� कुनै पिन तहमा 

समायोिजत कम�चारीह�का हकमा सेवा 

�वेश गदा�का अव�थामा बहाल रहकेो 

कानूनी संर�ण�ा� स�भावना र अपे�ा 

�ा� ह�न नस�ने गरी नयाँ प�रवेशको 

िसज�ना ग�रनु वैधािनक अपे�ाको 

िस�ा�तअनुकूल मा�न नसिकने । 

१८ 

3=  

१०८१० 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

एल.िव. भ�ने 

लालबहादुर 

भुजेलसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 मृ�युकालीन घोषणा मािनसले आफू 

मनु�अिघ होस छँदै �य� गरकेो कथन 

(statement) हो । य�तो कथन 

(statement) िलिपब� ह�न पिन स�छ र 

नह�न पिन स�छ तर िनजले भनेको बेहोरा 

९९ 



 

iii

सु�ने �यि�ले अदालतमा सा�ीका �पमा 

उपि�थत भएमा �माणका �पमा िलन 

िम�ने ह��छ । यो hearsay is not an 

evidence भ�ने �माण कानूनको 

अपवादको �पमा मह�वपूण� �माणमा 

�हण गनु�पन� आधार भनेको roman 

maxim “Nemo moriturus 

praesumitur mentire” हो जसको 

अथ� a man will not meet his 

maker with a lie in his mouth हो, 

यसै कारणले नै मृ�युकालीन घोषणालाई 

�माणका �पमा िलइनुपछ� भ�न े

िवधाियकाको मनसाय देिखने । 

 कुनै पिन घटनाको ��य�दश� भनेको नै 
पीिडत �यि� �वयम ् ह�ने ह�नाले िनजले 

�य� गरकेो कुरालाई सु�ने, ले� ने 

�यि�ले अदालतसम� आई बकप� गरमेा 

र उ� मृ�युकालीन घोषणा अ� 

�माणह�ले समथ�न (corroborate) 

गरमेा उ� कथन (statement) लाई 

िनणा�यक �माणका �पमा िलइनुपन� । 

4=  

१०८११ 

 

संयु� 

 

अंश चलन 

�वण �े� 

िव�� 

बुनु �े�समेत 

 शेषपिछको बकसप�को िलखतको 

कानूनी अि�त�व यथावत् रहकेो 

अव�थामा सो शेषपिछको बकसप�को 

िलखत ग�रिदनेको इ�छाबमोिजम िनजको 

अंश हकको स�पि�समेत ब�डा गरी 

शेषपिछको बकसप� �ा� गन�लाई िदने 

मनसायअनुसार नै ब�डा ला�ने स�पि�मा 

अंश ला�ने । 

१३६ 



 

iv

5=  

१०८१२ 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

सपुर धामी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदन कुनै भरपद� 

�माण होइन; पोिल�ाफ परी�ण 

प�ितलाई वै�ािनक �पमा भरपद� र 

िव�सनीय तु�याउने कानूनी आधारह� 

तयार भएको अव�था पिन देिखँदैन; यस 

�कारको परी�णलाई �याियक मा�यता 

�दान गदा� �यि�का केही मौिलक हक 

अिधकारमा आघात पन� स�ने 

स�भावनासमेत रहकेो देिख�छ; यस 

�कारको परी�णले अिभयोग �मािणत वा 

खि�डत गन� कुनै खास तािक� क 

आधारसमेत �दान गन� देिखँदैन; 

पोिल�ाफ परी�णबाट अनुस�धानकता�को 

काय�मा केही सहजीकरण �ा� ह�न स�ने 

भए पिन यसल े मु�ाको िसलिसलामा 

आरोिपत कसुर ठहर गन� उपयोगी ह�ने 

स�ब� �माणको �थान �हण गन�  

नस�ने । तसथ� पोिल�ाफ परी�ण 

�ितवेदनलाई कुनै कसुरको अिभयोग 

दाबी ठहर गन� �योजनका लािग �माणमा 

�हण गन� निम�ने । 

१४२ 
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�नण�य नं. १०८०८

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�

आदेश िमित : २०७८।११।१२
०७८-NF-०००८

िवषय : उ��ेषणसमेत

िनवेदक : मोरङ िज�ला, िवराटनगर महानगरपािलका, 
वडा नं. ४ घर भई हाल िचतवन िज�ला 
अदालतमा िज�ला �यायाधीश पदमा काय�रत 
िवनोदकुमार गौतम

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

टंगाल, काठमाड�समेत

§ �याियक �वत��तािभ� �यायपािलकाको 
सरंचनागत �वत��ता, �याियक काय�मा 
काय�गत �वाय�ता, �यसमा काय�रत 
�यायाधीशह�को िनयुि�, काय�काल र 
सेवा सुिवधामा िनि�तता र सिंवधान र 
कानून�ारा िनि�त ग�रएका आधार र 
�ि�याबाहके अ�य आधारमा सवेाबाट 
म�ु ग�रने कुराबाट उ�मुि� आिद सबै 
कुराह� पन� ।

(�करण नं.४)
§ सिंवधान र �याय प�रषद् ऐन, २०७३ ले 

�यायाधीशउपर िनजले �यायाधीश पदमा 
िनयु� ह�नपूुव�को कसुरमा अनुस�धान 
र कारबाही ह�न नै नस�न े भनी उ�मिु� 

िदएको छैन । सिंवधान र कानूनले �य�तो 
िवषयमा अनुस�धान र कारबाही ह�न 
स�न े �ि�यास�म फरक गरकेो देिखने । 
कसरुबाट उ�मिु� निदई काय�का�रणीको 
सोझो ह�त�ेपबाट मा� सरं�ण �दान गद� 
प�रषद ्को सरंचनाअ�तग�त यो िवषयलाई 
रािखएको ि�थितमा यिद ��ाचार गरकेो 
देिख�छ, सबुद �माण छ, हद�यादले 
छे�दैन, ��ाचारको आरोपमा अनसु�धान 
स�ु गरपेिछ सो काय�मा सलं�न �यि�को 
सलं�नताबारमेा खोजी गदा� सो �यि� 
कानूनबमोिजम अनुस�धान र कारबाही 
चलाउने िनकाय अथा�त् �याय प�रषद् को 
अि�तयारीिभ�को देिख�छ भने अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगले सो 
िवषयमा कारबाही गन� अि�तयार�ा� 
िनकाय अथा�त् �याय प�रषद् लाई नै लेखी 
पठाउनुपन� ।

§ आरोप र सबुद �माणको रोहमा ��ाचारमा 
कारबाही चलाउनुपन� िवषय देिखएपिछ 
�यायाधीश भयो भ�दैमा �याय प�रषद्  
ज�तो �यायाधीशको िनयुि�, स�वा, 
अनुशासनस�ब�धी कारबाही र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस 
गन� दािय�व रहकेो िज�मेदार िनकायले कुनै 
काय� नगरी कसुर ढाकछोप गरी ब�न ेभ�ने 
कुरा सिंवधान र कानूनको अपे�ाअन�ुप 
नह�ने ।

(�करण नं.७)
§ �रट िनवेदकबाट ग�रएको काय� �यायाधीश 

पदमा िनयुि� ह�नुपूव�को भ�ने हकमा 
हदेा� �यायाधीशले ��ाचार गरकेो 
िवषयसमेतमा अनुस�धान गन� अि�तयारी 
पाएको �याय प�रषद ्बाट नै आ�नो 
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�े�ािधकारिभ�को िवषय हो वा होइन 
भनी िनण�य गनु� सिंवधानअनुकूल ह�ने 
र कसुर �े�ािधकारिवहीन रहदैँन भ�ने 
मा�दा पिन �ारि�भक �पमा �े�ािधकार 
रहकेो िनकायले नै सो कुराको िनण�य गनु� 
सिंवधान र कानूनअनुकूल ह�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ब�ीबहादरु काक�, �ी श�भ ु थापा, �ी 
सयु��साद कोइराला र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
शरद�साद कोइराला

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
सोमका�ता भ�डारी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६९, िन.नं.८८९७, प.ृ१४८३

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ �याय �शासन ऐन, २०७३
§ �याय प�रषद ् ऐन, २०७३
§ ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९
§ नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१०

यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासमा 
फैसला गन�ः  
 मा. �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट 
भएको फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान भई यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 

िनवेदनको संि�� त�य र ठहरको बेहोरा यस �कार 
रहेको छ :

त�य ख�ड
�रट िनवेदनको बेहोरा : म िनवेदक 

२०५२।९।२६ मा नेपाल �याय सेवा, कानून समूहको 
शाखा अिधकृत पदमा िनय�ु भई िमित २०६३।७।२० 
मा �याय सेवा, कानून समूहको उपसिचव पदमा बढुवा 
भई िमित २०७२।४।२० स�म क�रब ८ वष� सोही 
तहमा काय� गरी आएको अव�थामा �याय प�रषदले् 
िज�ला �यायाधीशको पदमा िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गरकेोले िमित २०७२।४।२१ देिख िज�ला 
�यायाधीशको पदमा िनयिु� भई हालस�म िनर�तर 
काय�रत रहेको छु । 

यसरी िज�ला �यायाधीशको पदमा काय�रत 
रहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग (यसपिछ "आयोग" भिनएको) को िमित 
२०७६।१०।२३ को प� सं�या २ / म�ुा ०७६/७७ 
को प��ारा "लिलता िनवास �या�पिभ�को सरकारी 
साव�जिनक ज�गा गैरकानूनी �पमा �यि� तथा 
स�ंथा िवशेषको नाममा कायम गरी िहनािमना 
गरी ��ाचार गरकेो आरोपमा आयोगको िमित 
२०७६।१०।२२ को िनण�यअनसुार त�कालीन 
उपसिचव (कानून) हाल िज�ला �यायाधीश 
िवनोदकुमार गौतमसमेतलाई �ितवादी बनाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोिजम 
िमित २०७६।१०।२२ गते िवशेष अदालतमा 
मु�ा दायर भएकोले सोही ऐनको दफा ३३ को 
�योजनका लािग अि�तयार दु�पयोग अनसु�धान 
आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम २८ बमोिजम 
जानकारी गराइएको बेहोरा अनरुोध छ" भनी �याय 
प�रषद ् सिचवालय, िसंहदरबारलाई स�बोधन गरी म 
िनवेदक काय�रत िचतवन िज�ला अदालतलाई बोधाथ� 
िदई प�ाचार गरकेो अव�था छ । 

काठमाड�को बालवुाटारमा अवि�थत 
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�धानम��ी, �धान �यायाधीश र सभामखुको सरकारी 
िनवास भवन रहेको �े�ह� िनजी घरज�गाह�सगँ 
जोिडएको र �े�फल पिन अपया�� भएकोले सरु�ा 
सवंेदनशीलतालाई �यानमा राखी उ� िनवास �े� 
र िनजी घर ज�गाह�िबचमा प�र�ममा बाटो राखी 
छुट्याउनपुन� र �े�फलसमेत िव�तार गन� स�ब�धमा 
ग�ुयोजनाबमोिजम न�सा तथा आव�यक िववरण 
तयार गरी िमित २०६६।१०।०८ मा म�ुय सिचवको 
सयंोजक�वमा िविभ�न म��ालयका सिचवह�समेतको 
बैठक बसी गरकेो िनण�य तथा �धानम��ी�यूबाट िमित 
२०६६।११।२७ मा भएको िनद�शनको आधारमा 
मि��प�रषद ्सम� ��ताव पेस गन� बेहोरासमेत उ�लेख 
गरी भवन िनमा�ण तथा स�भार िडिभजन काया�लयबाट 
िट�पणी उठाई उ� सहरी िवकास तथा भवन 
िनमा�ण िवभागको महािनद�शकले मि��प�रषद ्सम� 
��ताव पेस गन� िमिसल भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयमा पेस ह�दँा म��ालयका सिचवले ऐन िनयम 
परामश� शाखाको राय माग ह�दँा िनवेदकले कानून 
अिधकृतको हैिसयतले नेपाल सरकार (मि��प�रषद ्) 
सम� ��ताव पेस गन� �वीकृितका लािग माननीय 
उप�धानम��ी�यूसम� िनण�याथ� पेस गन� बेहोराको 
रायस�म िदएको िथए ँ । मेरो रायले कुनै ज�गा �यि� 
िवशेषको नाममा दता� गन� वा नगन� नभई �ि�यागत 
�पमा िवभागीय रायअनसुार मि��प�रषद ्ले उपय�ु 
िनण�य गन� पेस गनु�पन� सझुाइएको हो । कानून 
अिधकृतले िदने य�तो राय �वीकार गन� वा नगन� 
िनण�यकता�को िववेकको िवषय हो । राय आफँैमा िनण�य 
नह�ने र राय िनण�यकता�को लािग बा�या�मक नह�ने 
�थािपत �याियक िस�ा�त रहेको छ । िनण�य गन�लाई 
अिभयोग नलगाई िनण�य काया��वयन गन�लाई अिभयोग 
लगाउन निम�नेसमेत �याियक िस�ा�त रहेको छ ।

नेपालको संिवधानको धारा २३९ ले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको काम, 
कत��य र अिधकार तोकेको छ । अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ ले आयोगको 
अिधकार �े� िनधा�रण गरकेो छ । उ� संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थाले आयोगलाई जनुसकैु रा��सेवक वा 
पदािधकारीउपर कारबाही गन� अिधकार िदएको नभई 
सीिमत अिधकार (limited jurisdiction) िदएको छ । 
�यव�थािपका संसद ्वा सिमितको बैठकका िनण�यह�, 
मि��प�रषद ् वा �यसको कुनै सिमितले सामूिहक�पमा 
गरकेो कुनै नीितगत िनण�य, अदालतको �याियक काम 
कारबाहीको स�ब�धमा अनसु�धान र तहिककात 
गन� आयोगले स�दैन भने महािभयोग ��ताव पा�रत 
भई पदम�ु ह�ने �यि�, �याय प�रषद ्बाट पदम�ु 
ह�ने �यायाधीश र सैिनक ऐनबमोिजम कारबाही ह�ने 
�यि�का हकमा िनज पदम�ु भइसकेपिछ मा� 
आयोगले कानूनबमोिजम अनसु�धान गन� वा गराउन 
स�छ । यस ि�थितमा संिवधानले नै सिंवधानमा छु�ै 
�यव�था भएको पदािधकारीको हकमा र अ�य कानूनले 
छु�ै िवशेष �यव�था गरकेो पदािधकारीको हकमा 
आयोगको अिभयोजनको �े�ािधकार नरहने �प� 
गद�छ । िनवेदकले राय िददँा िनजामती सेवामा बहाल 
रहेको र हाल �यायाधीशको पदमा बहाल रहेको 
�यि�को पदीय हैिसयतमा प�रवत�न आएको छ । 
सोअन�ुप छु�ाछुटै कानून आकिष�त ह�ने संिवधानले 
नै �प� गरकेो छ । यस अव�थामा अनसु�धान र 
अिभयोजन पिन फरकफरक िनकायबाट ह�ने वा दईु 
फरक िनकाय भएको अव�थामा सम�वय र सहमितका 
आधारमा मा� आरोपप� दायर ह�नपुन� ह��छ । आरोपप� 
दायर भएको समयमा बहाल रहेको कानूनी �यव�था 
एव ं �यि�को कानूनी हैिसयत (legal position) को 
आधारमा ��यथ� आयोगबाट ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ एवं अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ बमोिजम िनवेदकउपर आरोपप� दायर 
ह�न नस�ने ह�दँा िनवेदक िज�ला �यायाधीशउपर 
��ाचारको अिभयोगमा छानिबन गन�, अिभयोग 
लगाउने िनण�य, आरोपप� दता� गन�लगायत स�पूण� 
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काम कारबाही �े�ािधकारिवहीन रहेको छ । 
िनवेदक िचतवन िज�ला अदालतमा 

�यायाधीश पदमा सेवारत रहेको बेहोरा आयोगकै 
प�बाट समेत िनिव�वाद भएकोले आयोग सो िवषयमा 
अनिभ� िथयो भ�ने देिखएन । �यायाधीश पदमा 
काय�रत रहदँा ��यथ�ह�बाट ��ाचारको कसरुमा 
अनसु�धान गरकेो अव�था हो । सोहीअन�ुप 
आयोगबाट अिभयोजन गन�, आरोपप� दता� गन� र 
��यथ� िवशेष अदालतबाट आरोपप� �वीकार गन� 
काय�ह� भएका छन् । िज�ला �यायाधीशको पद 
सवंैधािनक पद भएको बेहोरा नेपालको संिवधानको 
धारा १४९ मा िज�ला �यायाधीशको िनयिु� र पद 
�र� ह�ने स�ब�धमा �यव�था ग�रएबाट ��ट ह��छ । 
नेपालको संिवधानको धारा १५३(१) ले �यायाधीशको 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही बखा�सीस�ब�धी काय� 
गन� �याय प�रषद ् रहने �यव�था गरकेो छ । तसथ�, 
िज�ला �यायाधीशको पद िनल�बन ह�ने काय�समेत 
िनजलाई अनशुासना�मक कारबाही गन� वा बखा�सी 
गन� िनकायलाई मा� ह�न स�छ । जसलाई िनयिु� गन� 
अिधकार ह��छ उसलाई मा�ै कारबाही गन� अिधकार 
ह�ने कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा 
१६ ले ��ट गछ�  । अतः जनु िनकाय वा पदािधकारीले 
कारबाही वा बखा�सी गन� पाउने हो सोही िनकाय वा 
पदािधकारीले सो िनकायले गन� कारबाहीको �ममा 
कानूनले तोकेबमोिजम िनल�बन गन� वा िनल�बनको 
अव�था उ�प�न गन� स�छ । सोबाहेक अ�य िनकायले 
स�ने ह�दँैन । तसथ�, िनवेदकउपर आरोपप� पेस 
गन� र दता�  गन� काय� गदा� आयोगले �याय प�रषद ्को 
राय परामश�समेत िलएको छैन । �याय प�रषद ्को 
परामश�समेत निलई �वतः िनल�बन भएको भनी 
ग�रएको प�ाचार सव�था �े�ािधकारिवहीन रहेको छ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ को 
उपधारा (१) बमोिजम �याय प�रषद ्को िसफा�रसमा 
नेपालको संिवधानको धारा १४९ को उपधारा (१) 

बमोिजम िज�ला �यायाधीश िनय�ु ह�ने र बहालवाला 
कुनै पिन �यायाधीशउपर कारबाही चलाउने स�ब�धमा 
संिवधानमा छु�ै िनकाय (�याय प�रषद ्) भएको ह�दँा 
नेपालको संिवधानको धारा १४९ को उपधारा (१) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम ��यथ� आयोगले 
अनसु�धान अिभयोजन गरी आरोपप� पेस गन� र िवशेष 
अदालतबाट अिभयोगप� दता�  गन� र सोको आधारमा 
�वतः िनल�बन गन� काय� सव�था �े�ािधकारिवहीन 
भई नेपाल कानून पि�का २०६९, िन.नं.८८७७, 
ने.का.प.२०७०, िन.नं.८९६०, प�ृ २१७, नेपाल 
कानून पि�का २०७३, िन.नं.९६४३, प�ृ १३९३ मा 
�ितपािदत िस�ा�तबमोिजम बदरभागी छ । 

संिवधानको धारा २३९(१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा पदािधकारी भ�ने श�दावली 
�य�ु भएको छ । यसले संिवधानमा तोिकएको 
पदधारण गरकेो �यि� वा समूहलाई जनाउदँछ । 
िनवेदक नेपालको संिवधानको धारा १४९ को उपधारा 
(१) बमोिजम पदमा िनय�ु पदािधकारी ह� ँ । ��यथ� 
आयोगले गरकेो अनसु�धानबाट धारा २३९ को 
उपधारा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजमको 
पदािधकारीबाट अिनयिमतता भएको देिखएमा सो 
स�ब�धमा कारबाही गन� िनकायसम� लेखी पठाउन 
स�छ । ��यथ� आयोगले आ�नो अनसु�धानबाट कुनै 
�य�तो अिनयिमतता भएको देखेमा �यायाधीशको 
हकमा �याय प�रषद ्मा लेखी पठाउनस�म स�नेमा 
िनजले अिभयोजन गन� िनण�य गरी आरोपप� दता� 
गररे �वतः िनल�बन भएको भनी प�ाचार गरकेो काय� 
�ार�भदेिख नै गैरकानूनी छ । �याय प�रषद ्मा लेखी 
पठाउनस�म स�नेले आफँैले अिभयोजन गन� काय�बाट 
िवप�ीले �याय प�रषद ्कै अिधकार �योग गरकेो छ । 
जनु काय� ��य� वा अ��य� �पमा गन� िम�दैन । �याय 
प�रषद ्को भूिमकालाई नै िन�तेज ह�ने गरी आयोगबाट 
भएको िनण�य कानूनिवपरीतको काय� भएकोले उ� 
िमित २०७६।१०।२२ को िनण�यलगायतका स�पूण� 
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१०८०८ - िवनोदकुमार गौतम िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

काय� �थम �ि�मा नै बदरभागी ह�दँा सो बदर ग�रपाऊँ । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ 

ले दफा ३६ बमोिजम दायर भएको अव�थामा मा� 
�वतः िनल�बन ह�ने हो । दफा ३६ ले अनसु�धान 
अिधकारीले म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� 
अि�तयार �ा� गरकेो ह�नपुछ�  । आयोगका अनसु�धान 
अिधकृतलाई �यायाधीशउपर अनसु�धान गन� 
अि�तयार नै नभएकोले दूिषत तवरबाट भएको 
अनसु�धान र आरोपप� दायर गरकैे कारणबाट 
�यायाधीश िनल�बन ह�न स�दैन । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ बमोिजम �यायाधीश �वतः िनल�बन 
ह�न पिन �यसको अनसु�धान र अिभयोजन �याय 
प�रषद ्बाट मा� ह�नपुछ�  । �यायाधीशको हकमा 
अनसु�धान र अिभयोजन गन� काय�िविध �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ मा नै िकटान छ । आिधका�रक िनकाय 
�याय प�रषद् �ारा म�ुा दायर भएको अव�थामा मा� 
आकिष�त ह�ने हो । उ� �ावधान अनिधकृत िनकायले 
�यायाधीशउपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
बमोिजम म�ुा दायर गदा� पिन �वतः ि�याशील ह�ने 
होइन । आयोगको िमित २०७६।१०।२२ को िनण�य 
र िमित २०७६।१०।२३ को प� अनािधकार, दूिषत र 
पूवा��हीपूण� छ । 

िज�ला अदालतको �यायाधीश पदमा 
बहालवाला िनवेदकउपर ��यथ� आफँैले अनसु�धान 
गरी अिभयोजन गन�लगायत त�स�ब�धमा भएका स�पूण� 
काम कारबाहीबाट िनवेदकको नेपालको संिवधानको 
धारा १७(२)(च), धारा १८(१), धारा ३३ �ारा �द� 
मौिलक हक अपरहण तथा धारा १४९, १५०, २३९ 
�ारा �द� संवैधािनक �ावधान र �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा १८, २२ र २३ समेतको अिधकार 
�योग गरी कानूनको उिचत �योग गन� पाउने हकमा 
�ितकूल असर पान� काय� भएकोले आयोगबाट िमित 
२०७६।१०।२२ मा भएको िनण�य, सोको आधारमा 
िनवेदकको हकमा िमित २०७६।१०।२२ मा दायर 

भएको अिभयोगप�, िनवेदकलाई �वतः िनल�बन गन� 
भनी िमित २०७६।१०।२३ मा जारी ग�रएको प�, 
तत् स�ब�धी स�पूण� काम कारबाही एवं यस स�ब�धमा 
िवप�ीह�बाट भिव�यमा ह�ने काम कारबाहीसमेत 
अनिधकृत र गैरकानूनी भएकोले उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी बहालवाला �यायाधीशउपर ��यथ�बाट 
अिभयोजन गन�, आरोपप� दता� गन� र कारबाही नगनु� , 
नगराउन ुभनी नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३ 
(२)(३) बमोिजम परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

साथै, िनवेदकउपर अनिधकृत र असंवैधािनक 
�पमा अिभयोजन गरी �वतः िनल�बनको प�ाचार गरी 
पदीय उ�मिु�सिहत �याय स�पादनको िज�मेवारी र 
िनवेदकको रोजगारीको हकमा �ितकूल असर परेको 
ह�दँा सिुवधा स�तलुन, िन�प� �याय स�पादनको 
��याभूितको िनि�त ��ततु िनवेदन प�को अि�तम 
िकनारा नभएस�म िनवेदकको हकमा दायर भएको 
आरोपप�मा कुनै कारबाही नगनु� , आयोगको प� 
सं�या २/म�ुा/०७६/७७ चलानी नं. Dir२-१५/०५ 
िमित २०७६।१०।२३ को प� काया��वयन नगनु� , 
नगराउन,ु �वतः िनल�बनमा नरा�न,ु आ�नो पदमा 
रही यथावत् काय�स�पादन गन� िदन ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी िमित 
२०७६।१०।२९ मा यस अदालतमा दायर भएको �रट 
िनवेदनप� । 

िनवेदकले िज�ला अदालतको �यायाधीशको 
हैिसयतमा गरकेो �याियक काय�को स�ब�धमा नभई 
�यायाधीश पदमा िनय�ु ह�नपूुव� नै नेपाल सरकारको 
उपसिचव पदमा काय�रत रहदँाको त�कालीन अव�थामा 
गरकेो काय�को स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट अनसु�धान भई िवशेष 
अदालतमा म�ुा दायर गन� काय� संिवधानबमोिजम नै 
दिेखदँा िनवेदकको मागदाबीअनसुार िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाइरहनकुो कुनै औिच�य देिखन 
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आएन । �रट िनवेदकको मागदाबी �थम�ि�मै 
िनरथ�क देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासको िमित २०७६।११।५ को फैसला ।

म िनवेदकको माग दाबी �थम�ि�मा नै िनरथ�क 
छ भ�ने िन�कष�मा इजलास प�ुनलेु �यायको माग� अव�� 
ह�न पगेुको र फैसलाको लािग िलइएका आधारह� 
मनोगत र �िुटपूण� ह�नकुा साथै यस अदालतबाट 
ने.का.प. २०७५, िन.नं. १०००६, ने.का.प. २०६९, 
िन.नं. ८८७७ तथा ने.का.प. २०७०, िन.नं. ८९६० 
मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखदँा 
�रट िनवेदन खारेज गन� गरी यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७६।११।५ मा 
भएको फैसला �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
११(२) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान भएकोले 
उ� �िुटपूण� फैसलाउपर पनुरावलोकनको िन�सा 
�दान गरी ��ततु म�ुा पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँभ�ने 
यस अदालतमा परकेो िनवेदन । 

यसमा िनवेदक �यायाधीश पदमा िनयिु� 
भइसकेको अव�थामा �यायाधीश पदमा िनयिु� 
ह�नपूुव� गरकेो काम कारबाहीलाई आधार बनाई �याय 
प�रषद ्तथा �याय सेवा आयोगसगँ परामश� नगरी एवं 
जानकारी नगराई नेपालको संिवधानको धारा २३९ 
ले िदएको अिधकार �े� �ितकूल ह�ने गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �वतः िनल�बन 
ह�ने भनी गरकेो प�ाचार Doctrine of fairness 
को िवपरीत ह�नकुो साथै यस अदालतबाट ने.का.प. 
२०७५, िन.नं. १०००६, ने.का.प. २०६९, िन.नं. 
८८७७ तथा ने.का.प. २०७०, िन.नं. ८९६० 
मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखदँा 
�रट िनवेदन खारेज गन� गरी यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७६।११।५ मा 
भएको फैसला �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
११(२) को ख�ड (ख) को आधारमा पनुरावलोकनको 

लािग अनमुित �दान ग�रएको छ । िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७८।५।३ को आदेश ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा २३ 
ले �वतः िनल�बन ह�ने भ�ने �यव�था प�रषद ्ले 
अनसु�धान गरी �यायाधीशको हकमा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ बमोिजम म�ुा दायर भएको अव�थामा 
मा� आकिष�त ह�ने हो । �याय प�रषद ् ऐन िवशेष ऐन 
हो । िवशेष कानूनले सामा�य कानूनलाई िन�तेज गद�छ 
भ�ने नेपाल कानून पि�का २०५९, प�ृ १६६, नेपाल 
कानून पि�का २०७६, िन.नं. १०३०८, प�ृ १४३४ 
मा िस�ा�त �ितपादन भएको छ । अनिधकृत िनकाय 
र आयोगका अनसु�धान अिधकृतले �यायाधीशउपर 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम म�ुा दायर गदा� 
पिन �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा २३ �वतः 
ि�याशील ह�ने होइन । आयोगको बलिम�याइपूँण� काय� 
र रङ्गीन �या�या (Colorable) ले िनवेदकलाई मा� 
नभई सम� �वत�� �यायपािलकाको मू�य मा�यतामा 
ग�भीर असर पन� गएकोले संिवधान, कानून, निजर 
तथा �यायका मा�य िस�ा�तको आधारमा िनवेदकलाई 
�यायाधीशको पदबाट �वतः िनल�बन गन� काय� नगरी 
नगराई यथावत् �पमा काय� गन� िदन,ु िदलाउन ुभनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ 
को उपिनयम (२) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन ।

पनुरावलोकनको अनमुित �दान भए तापिन 
एक �यायाधीशको इजलासबाट �रट िनवेदन खारजे 
भएको कारण िवप�ीह�लाई सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६ बमोिजम कारण 
दखेाउ आदशे जारी ह�न बाकँ� नै रहेको देिख�छ । 
सो िनयमावलीको िनयम ६७ बमोिजम िवप�ीह�को 
नाउमँा सूचना �यादस�म जारी भएकोमा सबै 
��यथ�ह�बाट िलिखत जवाफ पेस नगरी �ितर�ाको 
लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई अनरुोधस�म 
भएको पाइयो ।
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यस ि�थितमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
��यथ�ह�बाट िलिखत जवाफ नै �ा� नभएको ह�दँा 
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, कारण भए 
सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त ��यथ� नं. २, ३ र ४ बाहेकका 
��यथ�बाट िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

साथै अ�त�रम आदशेको मागको स�ब�धमा 
दवैु प� राखी सनुवुाइ ह�न उपय�ु देिखदँा सो 
�योजनका लािग िमित २०७८।७।११ को पेसी तोक� 
��यथ�ह�बाट भएको िनण�य र भए �माणसिहत 
उपि�थित ह�न ुभनी ��यथ�ह�लाई सूचना �याद िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७८।७।४ को आदेश ।

��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत िवषय एक 
�यायाधीशको हैिसयतले गरकेो काय�सगँ स�बि�धत 
नभई एक उपसिचवले �शासिनक िनण�य �ि�यासगँ 
स�बि�धत िवषयमा ��ाचारज�य काय� गरकेो भनी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १८ तथा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३६ बमोिजम आयोगबाट म�ुा दता� भएको र सोही 
ऐनको दफा ३३ बमोिजम �वत: िनल�बन ह�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र उ� ऐनबमोिजम ��ाचार म�ुामा 
म�ुा दायर गरपेिछ �याय प�रषद ् ऐन, २०६३ को दफा 
२३ समेतले �वतः िनल�बन ह�ने भनी कानूनी �यव�था 
गरकेो देिखदँा स�मािनत अदालत पूण� इजलासबाट 
िमित २०७८।५।३ मा भएको आदशेमा िलएका आधार 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) (ख) 
बमोिजमको नदेिखदँा स�मािनत अदालतबाट �रट 

िनवेदन खारजे गन� गरी भएको आदेश र सोमा िलएका 
आधार कानूनस�मत भएकाले सोही आदेश सदर 
ग�रपाऊँ । अतः उि�लिखत आधार एव ंकारणह�बाट 
िवप�ी �रट िनवेदकको िनवेदन िजिकर र स�मािनत 
अदालत पूण� इजलासबाट िमित २०७८।५। ३ मा 
भएको आदशेमा िलएका आधार �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ११(२) (ख) बमोिजमको नदेिखदँा 
स�मािनत अदालतबाट िमित २०७६।११।४ मा 
�रट िनवेदन खारजे गन� गरी भएको आदेश र सोमा 
िलएका आधार कानूनस�मत भएकाले सोही आदेश 
सदर ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

�ितवादी यस अदालतसम� उपि�थत 
भई बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे तापिन 
�धानम��ी िनवास िव�तार गन� मि��प�रषद ्मा 
��ताव पेस गन� िट�पणी उठी आएकोमा िमित 
२०६६।१२।९ र २०६७।३।१० को िट�पणीमा राय 
�दान गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेो देिखएको र 
ि�ताल आयोगको �ितवेदनसमेतका त�काल �ा� 
�माणका आधारमा यी �ितवादीको हकमा िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) को अव�था 
िव�मान रहेको दिेखन आएकोले पिछ थप ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई �ितवादी भौितक 
योजना तथा िनमा�ण म��ालयको ऐन, िनयम परामश� 
शाखामा त�कालीन कानून अिधकृतको हैिसयतले 
काय�रत रहेको अव�थामा मि��प�रषदम्ा ��ताव 
पेस गरकेो भनी परामश�स�म िदएको देिखएकोले 
कानून अिधकृतको काय� �कृित र भूिमकासमेतका 
प�लाई िवचार गदा� �ितवादी िवनोदकुमार गौतमबाट 
�.२,००,०००।- (दईु लाख) धरौटी माग गन� भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७७।१०।२६ मा भएको 
थनुछेक आदेशानसुार िनज �ितवादी िवनोदकुमार 
गौतमले धरौटी बझुाई िनज �ितवादी धरौटी ता�रख 
रही उ� म�ुा हाल कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको 
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छ । ��ाचारज�य कसरुमा अिभयोजनको �े�ािधकार 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई रहेको र 
ऐनबमोिजम दायर भएको म�ुाको स�ु म�ुाको सनुवुाइ 
गन� �े�ािधकार यस अदालतलाई रहेकोमा िववाद 
छैन । ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ मा 
�चिलत कानूनमा जनुसकैु करा लेिखएको भए तापिन 
यस ऐनअ�तग�त दायर ह�ने वा भएको म�ुामा दहेायका 
कुरामा देहायबमोिजम ह�ने छ भ�ने उ�लेख भई ख�ड 
(क) मा कुनै रा��सेवक वा अ�य कुनै �यि�ले यस 
ऐनअ�तग�त कसरु मािनने कुनै काम गरकेो वा �य�तो 
काम गन� िसलिसलामा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम 
कसरु मािनने कुनै कामसमेत गरकेो रहेछ भने िनजउपर 
अ�य �चिलत कानूनबमोिजम छु�ै म�ुा चलाउन बाधा 
पन� छैन भ�ने कानूनी �ावधान रहेको छ । �चिलत 
कानूनबमोिजम दायर भई यस अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको ��ततु म�ुामा िनवेदकले माग गरबेमोिजमको 
�रट जारी ह�ने अव�था छैन । अतएव, यस अदालतको 
कामकारबाहीबाट िनवेदकको के कुन अिधकारमा के 
कसरी हनन ह�न गएको हो भ�ने कुरा ख�ुदै नखलेुको 
अव�थामा यस अदालतसमेतलाई िवप�ी बनाई परकेा 
��ततु �रट िनवेदन �थम�ि�मै बदर भागी छ । तसथ�, 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� होइन �रट 
िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे गरी पाउन सादर 
अनरुोध छ भ�ने बेहोराको िवशेष अदालतको िलिखत 
जवाफ । 

िनवेदकले �याय प�रषद ्को के कुन काय� 
वा िनण�यले िनजको हकमा आघात पगेुको हो सो 
कुरा िनवेदनमा �प� नखलुाएको र �याय प�रषद ्बाट 
पिन िनवेदनमा उ�लेख भएको िवषयमा कुनै िनण�य 
नभएकोले िबना आधार र कारण िवप�ी बनाई दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदन �याय प�रषद ्को हकमा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको �याय प�रषद ्को 
सिचवको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

यस इजलासको ठहर
िनयमबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ह�ने नह�ने 

स�ब�धमा छलफलका लािग पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा ��यथ�ह�बाट िलिखत 
जवाफ �ा� भइसकेकोले सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९(४) बमोिजम अि�तम सनुवुाइ 
ग�रिदए ह�ने भएकोले �रट िनवेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ब�ीबहादरु काक�, 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ुथापा, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी सयु��साद कोइराला र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी शरद�साद कोइरालाले हा�ो प�ले राय मा� 
िदएको हो । राय बा�यकारी पिन ह�दैँन । लिलता िनवास 
ज�गा �करणमा भएको िनण�य �ि�यामा हा�ो प�को 
कुनै संल�नता छैन । अका�तफ�  हा�ो प� बहालवाला 
�यायाधीश रहेकोले नेपालको सिंवधानको धारा 
२३९ को उपधारा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
संिवधानमा छु�ै �यव�था भएको पदािधकारी र अ�य 
कानूनले छु�ै िवशेष �यव�था गरकेो पदािधकारीको 
हकमा सोही िवशेष कानूनबमोिजम ��ाचारमा 
कारबाही गनु�पन� �प� सवंैधािनक �ावधान रहेको 
छ । �यसैगरी �याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा १०, 
दफा ११ र दफा १२ मा �यायाधीशमा काय��मताको 
अभाव, खराब आचरण वा आचार संिहताको ग�भीर 
उ�लङ्घन र इमा�दारीपूव�क कत��य पालना नगर े
वा बदिनयतपूव�क काम कारबाही गरमेा सोही ऐनको 
दफा १४ बमोिजम कारबाही चलाउने �यव�था �प� 
रहेको ह�दँा यिद �यायाधीशउपर कारबाही चलाउनपुन� 
अव�था आएमा �य�तो कारबाही चलाउन स�ने 
स�म िनकाय �याय प�रषद ् ह�दँाह�दँै �याय प�रषद्को 
अिधकार �े�मा समेत ह�त�ेप गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले हा�ो प� बहालवाला 
�यायाधीशउपर ��ाचारमा कारबाही चलाएको काय� 
नेपालको सिंवधान र �याय प�रषद् ऐन �ितकूल रहेको 
�प� छ । यस िवषयमा पनुरावेदक िवर�े�कुमार कण� 
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िव�� ��यथ� वादी �याय प�रषद ्भएको �रसवत िलई 
��ाचार म�ुामा (ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८९७, 
प�ृ १४८३) �रट िनवेदक गणेश पि�जयार िव�� 
�याय प�रषद,् �याय प�रषद्को सिचवालयसमेत भएको 
उ��ेषणको �रट िनवेदनमा (ने.का.प. २०६७, िन.नं. 
२०७५, िन.नं. ८३२९ प�ृ १७६०) समेतका म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको ग�भीर उ�लङ्घन 
र नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
ले �प� �पमा �याय प�रषदल्ाई �दान गरकेो 
अिधकार �े�को अित�मण गरी बहालवाला िज�ला 
�यायाधीशउपर ��ाचार म�ुा चलाउने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर भई िवशेष अदालतमा दता� भएको 
आरोप प� हा�ो प�को हकमा स�म बदर गरी पूण� 
�याय �दान ह�न सादर अनरुोध छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

��यथ� �याय प�रषद,् �याय प�रषद ्
सिचवालयसमेतका तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी सोमका�ता भ�डारीले ��ाचारज�य काय�लाई 
कानूनले अपराधको �पमा प�रभाषा गरकेो छ । जसले 
जनु अव�थामा ��ाचार गरकेो छ सोही आधारमा 
कारबाही ह��छ । ��ाचारको कसरुमा हद�याद नला�ने 
ह�दँा जिहले पिन कारबाही ह�न स�छ । �यायाधीशको 
पदमा िनय�ु ह�दैँमा सो पदमा िनयिु� ह�नपूुव� गरकेा 
कानूनिवपरीत काय�बाट उ�मिु� पाउने अव�था 
ह�दैँन । �रट िनवेदकका कानून �यवसायीह�ले उ�लेख 
गनु�भएका स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह� ��ततु �रट िनवेदनमा आकिष�त ह�न 
स�दनै । िकनिक उ� िस�ा�तह� बहालवाला 
�यायाधीशह�उपर ��ाचार म�ुा चलाइएकोमा 
�ितपादन भएका ह�न् । ��ततु �रट िनवेदनका िनवेदक 
�यायाधीश पदमा िनय�ु ह�नपूुव� गरकेा कामको 
स�ब�धमा ��ाचार म�ुा चलाइएको ह�दँा ��तुत �रट 
िनवेदन खारजे ह�न सादर अनरुोध छ भनी बहस ��ततु 

गनु�भयो । 
�रट िनवेदक र िवप�ी दवुै प�का तफ� बाट 

उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस सनुी, िमिसल संल�न �माण कागजातह�को 
अ�ययन गरी हेदा� िन�न िवषयह�मा िनण�य िदनपुन� 
दिेखन आयो । 

क. �यायाधीशको पदमा बहाल रहेको �यि�उपर 
�यायाधीशको पदमा बहाल ह�नपूुव� भए गरेका 
कामको स�ब�धमा ��ाचारको म�ुा चलाउने 
�े�ािधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई �ा� छ वा छैन ।

ख. �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  यसमा ��तुत �रट 
िनवेदन िचतवन िज�ला अदालतको �यायाधीश पदमा 
काय�रत िनवेदकउपर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट ��ाचार म�ुामा अनसु�धान गरी िवशेष 
अदालतसम� म�ुा चलाइएको र त�प�ात्  ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम ऐनको दफा ३३ र  
अि�तयार द�ुपयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२८ बमोिजम िनल�बन ग�रएको जानकारी िदइएको 
िवषयसमेतसगँ स�बि�धत देिख�छ । आफू िमित 
२०५२।९।२६ मा नेपाल �याय सेवा, कानून समूहको 
शाखा अिधकृत पदमा िनय�ु भई सेवा स�ु गरी 
िमित २०६३।७।२० मा �याय सेवा कानून समूहको 
उपसिचव पदमा बढुवा भई िमित २०७२।४।२१ देिख 
िज�ला �यायाधीशको पदमा िनयिु� भई हालस�म 
िनर�तर काय�रत रहेको, यसरी िज�ला �यायाधीशको 
पदमा काय�रत रहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७६।१०।२३ को 
प� सं�या २ म�ुा ०७६।०७७ को प��ारा "लिलता 
िनवास �या�पिभ�को सरकारी साव�जिनक ज�गा 
गैरकानूनी �पमा �यि� तथा सं�था िवशेषको नाममा 
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कायम गरी िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो आरोपमा 
आयोगको िमित २०७६।१०।२२ को िनण�यअनसुार 
त�कालीन उपसिचव (कानून) हाल िज�ला �यायाधीश 
िवनोदकुमार गौतमसमेतलाई �ितवादी बनाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोिजम िमित 
२०७६।१०।२२ गते िवशेष अदालतमा म�ुा दायर 
भएकोले सोही ऐनको दफा ३३ को �योजनका लािग 
अि�तयार द�ुपयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२८ बमोिजम जानकारी गराइएको बेहोरा अनरुोध छ" 
भनी �याय प�रषद ् सिचवालय, िसंहदरबारलाई स�बोधन 
गरी आफू काय�रत िचतवन िज�ला अदालतलाई 
बोधाथ� िदई प�ाचार गरकेो िवषयलाई िलएर ��ततु 
�रट िनवेदन दता� गरकेो दिेख�छ । काठमाड�को 
बालवुाटारमा अवि�थत �धानम��ी, �धान 
�यायाधीश र सभामखुको सरकारी िनवास भवन रहेको 
�े�ह� िनजी घरज�गाह�सगँ जोिडएको र �े�फल 
पिन अपया�� भएकोले सरु�ा संवेदनशीलतालाई 
�यानमा राखी उ� िनवास �े�ह�लाई िनजी धर 
भवन िनमा�ण तथा स�भार िडिभजन काया�लयबाट 
िट�पणी उठाई उ� सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण 
िवभागको महािनद�शकले मि��प�रषदस्म� ��ताव 
पेस गन� स�ब�धमा राय माग ह�दँा म िनवेदकले 
नेपाल सरकार (मि��प�रषद ्) सम� ��ताव पेस गन� 
�वीकृितका लािग माननीय उप�धानम��ी�यूसम� 
पेस गन� िनण�याथ� पेस गन� बेहोराको रायस�म िदएको 
िथए ँ । मेरो रायले कुनै ज�गा �यि� िवशेषको नाममा 
दता� गन� वा नगन� नभई �ि�यागत �पमा िवभागीय 
रायअनसुार मि��प�रषद ्ले उपय�ु िनण�य गन� पेस 
गनु�पन� सझुाइएको हो । नेपालको संिवधानको धारा 
२३९ को उपधारा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांश 
ऐ. धारा १४९(१), धारा १५३ को उपधारा (१) 
अनसुार �यायाधीशउपर ��ाचार म�ुामा कारबाही 
चलाउने अिधकार नभएको र �यायाधीशको पदमा 
बहाल �यि�उपर कारबाही चलाउनपुन� अव�था परमेा 

�याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोिजम मा� 
अिभयोजन ह�न स�ने ह�दँा �वत��, िन�प� र स�म 
�यायपािलकाको अवधारणािवपरीत �याय प�रषद् को 
भूिमकालाई नै िन�तेज ह�ने गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट भएको िनण�य कानूनिवपरीतको 
काय� भएकोले िज�ला अदालतको �यायाधीश पदमा 
बहालवाला िनवेदकउपर ��यथ� आफँैले अनसु�धान 
गरी अिभयोजन गन� गरी िमित २०७६।१०।२२ मा 
भएको िनण�य, सोको आधारमा िनवेदकको हकमा 
िमित २०७६।१०।२२ मा दायर भएको अिभयोगप�, 
म िनवेदकलाई �वतः िनल�बन गन� भनी िमित 
२०७६।१०।२३ मा जारी ग�रएको प�, तत् स�ब�धी 
स�पूण� काम कारबाही एवं यस स�ब�धमा िवप�ीह�बाट 
भिव�यमा ह�ने काम कारबाहीसमेत अनिधकृत र 
गैरकानूनी भएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
बहालवाला �यायाधीशउपर ��यथ�बाट अिभयोजन 
गन�, आरोपप� दता� गन� र कारबाही नगनु� , नगराउन ु
भनी नेपालको संिवधानको धारा ४६, धारा १३३(१), 
(२) बमोिजम परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदकको िनवेदन िजिकर देिख�छ । 

३. िनवेदकको �रट िनवेदन यस अदालतमा 
दता� भई एक �यायाधीशको इजलाससम� पेस 
भएकोमा “िनवेदकले िज�ला अदालतको �यायाधीशको 
हैिसयतमा गरकेो �याियक काय�को स�ब�धमा नभई 
�यायाधीश पदमा िनय�ु ह�नपूुव� नै नेपाल सरकारको 
उपसिचव पदमा काय�रत रहदँाको त�कालीन अव�थामा 
गरकेो काय�को स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट अनसु�धान भई िवशेष 
अदालतमा म�ुा दायर गन� काय� संिवधानबमोिजम नै 
दिेखदँा िनवेदकको मागदाबीअनसुार िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाइरहनकुो कुनै औिच�य देिखन 
आएन । �रट िनवेदकको मागदाबी �थम�ि�मै िनरथ�क 
दिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ� ” भनी 
यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट 
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िमित २०७६।११।५ मा �रट िनवेदन खारजे भएको र 
त�प�ात् सो आदेश पनुरावलोकन ग�रपाउ ँभनी परकेो 
िनवेदन पूण� इजलाससम� पेस भई उ� इजलासबाट 
िनवेदक �यायाधीश पदमा िनयिु� भइसकेको 
अव�थामा �यायाधीश पदमा िनयिु� ह�नपूुव� गरकेो 
काम कारबाहीलाई आधार बनाई �याय प�रषद ् तथा 
�याय सेवा आयोगसगँ परामश� नगरी एवं जानकारी 
नगराई नेपालको सिंवधानको धारा २३९ ले िदएको 
अिधकार �े� �ितकूल ह�ने गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट �वतः िनल�बन ह�ने भनी 
गरकेो प�ाचार Doctrine of fairness को िवपरीत 
ह�न ुसाथै �ितपािदत कानूनी िस�ा�तको �ितकूल ह�दँा 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान भएकोले उ� 
�िुटपूण� िनण�य आदेशउपर पनुरावलोकनको अनमुित 
�दान ग�रएको पाइयो ।

४. उपयु�� स�दभ�मा अब �यायाधीशको पदमा 
बहाल रहेको �यि�उपर �यायाधीशको पदमा बहाल 
ह�नपूुव� भए गरकेा कामको स�ब�धमा ��ाचारको म�ुा 
चलाउने �े�ािधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई �ा� छ वा छैन भ�ने ��बार ेिवचार गर� । 
यो ��को िन�पण गन� स�दभ�मा सिंवधान र कानूनका 
�यव�थाको अित�र� �वत�� �यायपािलकाको 
अवधारणा र सो स�दभ�मा िवकिसत मा�यताह�को 
िवषयमा समेत चचा� गनु�पन� ह��छ । नेपालको संिवधानले 
“�वत�� िन�प� र स�म �यायपािलका” को प�रक�पना 
गरकेो छ1 । य�तो �यायपािलकाले मा� “कानूनी 
रा�यको अवधारणा” लाई �यवहारमा उतान� स�छ, 
जनु समावेशी लोकत��को लािग वा�छनीय ह��छ । 
�याियक �वत��तािभ� �यायपािलकाको संरचनागत 
�वत��ता, �याियक काय�मा काय�गत �वाय�ता, 
�यसमा काय�रत �यायाधीशह�को िनयिु�, काय�काल 
र सेवा सिुवधामा िनि�तता र संिवधान र कानून�ारा 

1 नेपालको संिवधान, ��तावना

िनि�त ग�रएका आधार र �ि�याबाहेक अ�य आधारमा 
सेवाबाट म�ु ग�रने कुराबाट उ�मिु� आिद सबै कुराह� 
पछ�न् । नेपालको संिवधानले यी सबै कुराह�को 
��याभूित गरकेो छ जनु मोटामोटी �पमा अ�तरा�ि��य 
�तरमा मा�यता�ा� िस�ा�तअन�ुप नै देिख�छन 
। यहा ँ �सङ्ग िज�ला �यायाधीशको ह�दँा �यसैमा 
आधा�रत रहेर हेदा� िज�ला �यायाधीशको िनयिु� 
�याय प�रषद ्को िसफा�रसमा �धान �यायाधीशबाट 
ह��छ । िनजको पा�र�िमक र सेवाका सत�ह� कानून�ारा 
िनि�त ग�रएबमोिजम ह�ने र मका� पन� गरी पा�र�िमक 
र सेवाका अ�य सत� अपवादा�मक ि�थितमा बाहेक 
प�रवत�न नग�रने, िनज ६३ वष� पूरा नभएस�म आ�नो 
पदमा रहन स�ने र राजीनामा वा म�ृयकुो अलावा (क) 
काय��मताको अभाव, खराब आचरण, इमा�दारीपूव�क 
आ�नो कत��यको पालन नगरकेो, बदिनयतपूव�क 
काम कारबाही गरकेो वा िनजले पालन गनु�पन� आचार 
संिहताको ग�भीर उ�लङ्घन गरकेो (ख) िनज शारी�रक 
वा मानिसक अ�व�थताको कारण सेवामा रही काय� 
स�पादन गन� नसकेको र (ग) िनजले नैितक पतन 
दिेखने फौजदारी कसरुमा अदालतबाट सजाय पाएको 
अव�थामा मा� �याय प�रषद ्को िसफा�रसमा �धान 
�यायाधीशले �य�तो �यायाधीशलाई पदम�ु गन� स�ने 
दिेख�छ2 । उि�लिखत आधारह� हेदा�  नेपालको 
संिवधानमा उि�लिखत �यायाधीशको पद 
मिु�का आधारह� िविवध र केही अ�प� 
दिेखए पिन यी कुराह�लाई अ�तरा�ि��य �पमा 
मा�यता�ा� �मखु दईु आधारह� (क) अस�मता 
(incapacity / incompetence) (ख) खराब 
आचरण (Misbehavior) िभ� समािहत गरी हेन� 
सिक�छ ।3 साथै, �यायाधीशउपर कुनै आरोपमा 
2  ऐ.ऐ. धारा १४९(१)(४)(५)(६)
3 COMMONWEALTH (LATIMER HOUSE) 

PRINCIPLES ON THE THREE BRANCHES OF 
GOVERNMENT NOVEMBER 2003 Principle 
IV (d) stating “Judges should be subject to 
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कारबाही गनु�अिघ “आ�नो सफाइ पेस गन�” मौकाबाट 
वि�चत नग�रने र िनजउपर पदमा रहदँा गरकेो कसरुमा 
म�ुा चलाउनपुन� भएमा पदम�ु भएपिछ कानूनबमोिजम 
गन� सिकने �यव�था गरेर संिवधानले �यायाधीशको 
पदीय सरु�ा गरकेो नै दिेख�छ4 । वत�मान संिवधानले 
�यायाधीशको िनयिु�, स�वा, अनशुासनस�ब�धी 
कारबाही र बखा�सीलाई काय�पािलकाको ह�त�ेपबाट 
अलग रा�दै सो काय� �वयं �धान �यायाधीशको 
अ�य�ातामा रहने गैरराजनीितक �कृितको 
सवंैधािनक िनकायबाट ग�रयोस भ�ने अिभ�ायले 
िनयिु� स�वा, अनशुासना�मक कारबाही र बखा�सी 
स�ब�धमा िसफा�रस वा परामश� गन� “�याय प�रषद ्” 
को �यव�था गरकेो छ5 । यसरी संिवधानतः �थािपत 
�याय प�रषद ्ले कुनै �यायाधीशउपर परकेो उजरुी 
स�ब� म�ुाको अ�ययन गन�, जाचँबझु गन� गराउने 
आिद काय� गरी अनशुासना�मक कारबाही वा बखा�सी 
गन� िवषयमा िसफा�रस वा परामश� िदन स�ने 
देिख�छ । सोको अित�र� “यो सिंवधानबमोिजम 
महािभयोगको कारबाहीबाट पदम�ु ह�न स�ने 
�यायाधीशबाहके अ�य �यायाधीशले ��ाचार गरी 
अि�तयारको दु�पयोग गरकेोमा �याय प�रषदल्े 
अनुस�धान गरी कानूनबमोिजम म�ुा चलाउन स�ने 
छ” भ�ने �यव�था पिन सिंवधानमा रहेको पाइ�छ6 । 
उ� �यव�थाबाट पदमा रहदँा गरेको कसरुमा सव��च 
अदालतको �यायाधीशको हकमा नेपालको संिवधानको 

suspension or removal only for reasons of 
incapacity or misbehaviour that clearly renders 
them unfit to discharge their duties.” See also UN 
Basic Principles on Independence of Judiciary Art 
१८ stating “Judges shall be subject to suspension 
or removal only for reasons of incapacity or 
behavior that renders them unfit to discharge their 
duties.” 

4 नेपालको संिवधान धारा १४९(७)(८)
5 ऐ.ऐ. धारा १५३
6 ऐ.ऐ. धारा १५३ को उपधारा (६)

धारा १०१ बमोिजम महाअिभयोग ला�ने ि�थितमा उ� 
��ताव पा�रत भई सोही धाराको उपधारा (८) बमोिजम 
पदम�ु भएपिछ र अ�य �यायाधीशको हकमा िनज 
�याय प�रषद ्को िसफा�रसमा �धान �यायाधीशबाट 
पदम�ु भएपिछ कानूनबमोिजम कारबाही ह�न स�छ 
र ��ाचार गरी अि�तयारको दु�पयोग गरकेोमा 
�याय प�रषदल्े अनसु�धान गरी कानूनबमोिजम 
मु�ा चलाउन स�छ ।7 संिवधानको धारा १४९ को 
उपधारा (६) को दहेाय ख�ड (ग) मा विण�त “खराब 
आचरण” अ�तग�त �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा 
११ (१) (क) मा “��ाचार” लगायतका फौजदारी 
कसरुह� समेिटएकोबाट �यायाधीशउपर ��ाचारमा 
अनसु�धान गरी म�ुा चलाउने िज�मेदारी ऐनले समेत 
�याय प�रषद ्लाई नै �दान गरकेो देिख�छ । खराब 
आचरणलगायतको िवषयमा उजरुी परपेिछ वा कतैबाट 
जानकारी �ा� भएपिछ सो िवषयमा स�ब� म�ुाको 
अ�ययनस�ब�धी �यव�था �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा १७ मा रहेको, �यसैगरी �ारि�भक छानिबन 
गन� �यव�था दफा १८ मा रहेको पाइ�छ । �य�तो 
अ�ययन र �ारि�भक छानिबनको �ितवेदन �ा� 
भएपिछ जाचँबझु सिमित�ारा िव�ततृ जाचँबझु गन� 
प�रषद ्ले आव�यक देखेमा सो गन� स�ने �यव�था दफा 
१९ मा रहेको पाइ�छ भने �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा २१ को उपदफा (१) मा  “दफा १७, १८ वा 
१९ बमोिजम �ा� �ितवेदन अ�ययन गदा� आरोिपत 
उ�च अदालत वा िज�ला अदालतको �यायाधीशलाई 
संिवधान, यस ऐन वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही गनु�पन� देिखएमा” �याय प�रषद ्ले �य�तो 
�यायाधीशउपर कारबाहीतफ�  अिघ बढ्ने “कारण 
र आधार खलुाई मनािसब अविध तोक� सफाइ पेस 
गन� मौका िदने र उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभ� 
सफाइ पेस नगरमेा वा पेस गरकेो सफाइ स�तोषजनक 
नदेिखएमा आरोिपत �यायाधीशलाई ऐनबमोिजमको 

7 ऐ.ऐ.  धारा १४९ को उपधारा (८)
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कुनै सजाय गन� वा �याय प�रषद ्ले उ�च अदालत 
वा िज�ला अदालतको आरोिपत �यायाधीशलाई 
सिंवधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को ख�ड 
(ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को ख�ड 
(ग) बमोिजम गन� �धान �यायाधीशसम� िसफा�रस 
गन� �यव�था सोही दफा २१ को उपदफा (२) मा 
ग�रएको देिख�छ । �यसैगरी य�तो छानिबन, जाचँबझु 
र िव�ततृ अ�ययनप�ात् पेस भएको �ितवेदन �याय 
प�रषद ्को िसफा�रसबमोिजम �धान �यायाधीशबाट 
�वीकार भएपिछ स�बि�धत �यायाधीशउपर 
“�चिलत कानूनबमोिजम म�ुा चलाउनपुन� रहछे 
भने कानूनबमोिजम मु�ा दायर गन� स�बि�धत 
िनकायमा लेखी पठाउनुपन� छ” भ�ने �यव�था पिन 
दफा २१(२) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा रहेको 
पाइ�छ । साथै यसरी अनसु�धान र छानिबन गरी पदम�ु 
गन� िनण�यप�ात् आरोिपत �यायाधीशउपर ��ाचारको 
कसुरमा अनसु�धान र म�ुा दायर गनु�पन� अव�थामा 
ऐनको दफा २२ अनसुार ह�न स�ने दिेखएको र उ� 
दफामा ��ाचारको कसरुमा अनसु�धान तथा म�ुा 
दायर गन�बार ेिव�ततृ �यव�थासमेत ग�रएको पाइ�छ । 
दफा २२ को उपदफा (१) ले �प��पमा संिवधानको 
धारा १५३ को उपधारा (६) �यव�थालाई समाउदैँ 
“��ाचार गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो” िवषयमा 
अनसु�धान अिधकृतको �पमा काम गन� सव��च 
अदालत वा उ�च अदालतको कुनै �यायाधीशलाई 
तो�ने र �यसरी तोिकएको अनसु�धान अिधकृतले 
दफा २२ को उपदफा (२) बमोिजम उ�च अदालतको 
�यायाधीश वा िज�ला अदालतको �यायाधीशउपर 
अनसु�धान गदा� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
बमोिजमको अनसु�धान अिधकारीले �योग गन� 
अिधकार �योग गन� स�ने, �यसै गरी सोही दफाको 
उपदफा (३) मा “उपदफा (२) बमोिजम अनसु�धान 
गदा� अनसु�धान अिधकारीले उ�च अदालत वा 
िज�ला अदालतको कुनै �यायाधीशउपर ��ाचार 

गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो अिभयोगमा म�ुा 
चलाउनपुन� देखेमा सोही बेहोराको �ितवेदन �याय 
प�रषद ्मा पेस गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ 
भने सोही दफाको उपदफा (४) मा “उपदफा (३) 
बमोिजम �ा� भएको �ितवेदनको आधारमा �याय 
प�रषद ्ले मु�ा चलाउनुपन� देखेमा �य�तो िवषयमा 
िनण�य गरी ��ाचारस�ब�धी म�ुाको कारबाही 
र िकनारा गन� �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल 
सरकारले तोकेको अदालतमा �याय प�रषद् को 
तफ� बाट म�ुा दायर गन� �याय प�रषद ्को सिचव वा 
�याय प�रषद ्को कुनै राजप�ाङ्िकत अिधकृतलाई 
तो�ने छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । यसरी 
म�ुा दायर गनु�अिघ �याय प�रषद ्ले �य�तो िवषयमा 
महा�यायािधव�ाको परामश� िलने र म�ुा दायर भएको 
ि�थितमा महा�यायािधव�ा वा मातहतको सरकारी 
विकलबाट �ितर�ा गन� �यव�था पिन सोही दफाको 
उपदफा (५) र (६) मा ग�रएको देिख�छ । प�रषद ्�ारा 
तोिकएको अिधकृत�ारा तोिकएको अदालतमा 
��ाचारको आरोपमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
बमोिजम म�ुा दायर गरपेिछ स�बि�धत �यायाधीश 
म�ुा दायर गरकेो िमितदेिख �वतः िनल�बन ह�ने 
�यव�था �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा २३ 
मा रहेको पाइ�छ । यसरी हेदा� �यायाधीशले ��ाचार 
गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो िवषयमा िनजउपर 
अनसु�धान र कारबाही गन� अि�तयारी संिवधानले 
�याय प�रषद ्लाई नै �दान गरकेो र सो कुराको 
�यावहा�रक काया��वयन गन� �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
अ�तग�त िव�ततृ �यव�था ग�रएको देिख�छ ।

५. एकातफ�  य�तो सवंैधािनक र कानूनी 
�यव�था छ भने अक�तफ�  “कुनै साव�जिनक पद धारण 
गरकेो �यि�ले ��ाचार गरी अि�तयारको द�ुपयोग 
गरकेो स�ब�धमा”8 कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गन� गराउन अि�तयारी पाएको संवैधािनक िनकाय 

8 नेपालको संिवधान धारा २३९(१)
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“अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले  पिन 
“संिवधानमा छु�ै �यव�था भएको पदािधकारी र अ�य 
कानूनले छु�ै िवशेष �यव�था गरकेो पदािधकारीको 
हकमा” भने ��ाचारमा अनसु�धान गन� अिधकार 
रा�दैन । जनु संवैधािनक �यव�थाले आयोगलाई 
��ाचारमा अनसु�धान गन� अिधकार �दान गरकेो 
छ सोही �यव�था अथा�त् धारा २३९ (१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा नै सिंवधानमा छु�ै 
�यव�था भएको पदािधकारी र अ�य कानूनले 
छु�ै िवशेष �यव�था गरकेो पदािधकारीको हकमा 
सो �ावधान लाग ु ह�न े छैन भ�ने उ�लेख भएबाट 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
धारा १४९ को उपधारा (८) अ�तग�त ��ाचार गरी 
अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा �याय 
प�रषद ्�ारा अनसु�धान गरी म�ुा चलाउने �यव�था 
ग�रएका �यायाधीशको हकमा समेत ��ाचारमा म�ुा 
चलाउने अिधकार रहेछ भनी स�झन िम�ने दिेखएन ।

६. यही स�दभ�मा अब मािथ उि�लिखत 
मूल �� अथा�त् �यायाधीशको पदमा बहाल रहेको 
�यि�उपर �यायाधीशको पदमा बहाल ह�नपूुव� भए 
गरकेा कामको स�ब�धमा ��ाचारको म�ुा चलाउने 
�े�ािधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई �ा� छ वा छैन भ�नेतफ�  हेर� । �रट 
िनवेदकले आफू २०७२।४।२१ देिख िज�ला 
�यायाधीशको पदमा िनय�ु भएको भ�ने उ�लेख गरकेा 
छन् । सो िमित पूव�आरोिपत िवषय अथा�त् लिलता 
िनवास �या�पिभ�को ज�गा िवषयमा अनसु�धान नै 
�ार�भ भएको िथएन । “�यायाधीश पदमा काय�रत 
रहदँा ��यथ�ह�बाट ��ाचारको कसरुमा अनसु�धान 
गरकेो अव�था हो” भ�ने िनवेदकको �प� िजिकर रहेको 
छ । सो कुराको ख�डन ��यथ� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग वा अ�य ��यथ�ह�बाट ह�न सकेको 
छैन । यसबाट यी िनवेदक �यायाधीश पदमा काय�रत 

रहेको अव�थामा नै िववािदत िवषयमा अनसु�धान 
�ार�भ भएको रहेछ भनी मा�नपुन� ह�न आयो । य�तो 
अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
�यायाधीशउपर कारबाही गन� र म�ुा चलाउन स�छ 
वा स�दैन भ�ने िवषयको िन�पण गनु� पूव� आरोपको 
�कृित र आयोगले �योग गन� अि�तयारीको �कृित, 
�याय प�रषद ्को सरंचना र प�रषद ्माफ� त �ा� गन� 
खोिजएको सवंैधािनक ल�यबारमेा िवचार गनु�पन� 
ह��छ । यहा ँ �रट िनवेदकउपर जनु ��ाचार गरी 
अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो भ�ने आरोपमा 
आयोगबाट अनसु�धान गन� काय� भएको छ सो 
फौजदारी �कृितको आरोप हो र य�तो आरोपमा 
म�ुा च�दा सरकार वादी भई म�ुा च�छ । अक� 
श�दमा आयोग संवैधािनक िनकाय भए पिन यसले 
�योग गन� अिधकार काय�पािलक� अिधकार नै हो । 
काय�पािलक� शि�को �योग गन� िनकायले य�तो 
अिधकारको �योग �यायाधीशको िव�� गन� र म�ुा 
चलाएपिछ �वतः िनलि�बत भयौ भनी प� ले�ने 
कुरा �वत�� �यायपािलकाको अवधारणाअनकूुल 
ह�ने दिेखदैँन । िनवेदक �यायाधीश पदमा िनय�ु 
ह�नपूुव� िनजामती कम�चारीको हैिसयतमा काय�रत रहे 
पिन जब अनसु�धान �ार�भ ग�रयो सो अव�थामा 
�यायाधीश भइसकेको अव�था रहेको छ । य�तोमा 
संिवधान र कानूनले नै ��ाचार गरी अि�तयारको 
द�ुपयोग गरकेो िवषयमा कारबाही गन� अिधकार �याय 
प�रषद ्लाई �दान गरकेो छ भने िनवेदकले संिवधान 
र कानूनले गरकेो �यव�थाको सरं�ण पाउदैँन 
भ�न ु �वत�� �यायपािलकाको अवधारणाअनकूुल 
ह�दँैन । �याय सेवाको अिधकृतको हैिसयतमा काय� 
गरकेो समयाविधको हकमा पिन कारबाही गनु� पूव� 
�याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोिजम 
आयोगसगँ परामश� गरकेो वा सहमित िलएको देिखदँैन । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ मा ��ाचारको आरोपमा 
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अनसु�धान र कारबाही गन� हद�याद तोिकएको छैन 
भने, सो िवषयमा अनसु�धान ह�न स�ने नै ह��छ । 
�े�ािधकार शू�यमा रहने िवषय पिन होइन । तर �यसरी 
अनसु�धान गदा� कसरुमा सलं�न देिखएको �यि� 
सिंवधान वा कानूनको संर�ण �ा� �यि� देिख�छ 
र �य�तो �यि�को िव�� कारबाही गन� िव�मान 
कानूनले िवशेष �ि�या तोकेको छ भने तोिकएको 
�ि�याको अनशुरण गनु�पन� नै ह��छ । अनसु�धान र 
अिभयोजन गन� दईु फरक िनकाय भएको अव�थामा 
सम�वय र सहमितका आधारमा मा� आरोपप� दायर 
ह�नपुन� ह��छ भ�ने िजिकर िनवेदकले िलएको देिख�छ, 
�यसलाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था यहा ँछैन । नेपालमा 
२०४७ पूव� अ�चल र िज�ला �यायाधीशको पद 
िनजामती सेवाको पद ह�ने र �यायाधीशह�लाई कुनै 
पदीय सरु�ा नरही िनजामती कम�चारीसरह पदम�ु गन� 
स�ने �यव�था रहेकोमा २०४७ मा जारी भएको नेपाल 
अिधरा�यको संिवधानले �वत�� �यायपािलकाको 
अवधारणालाई काया��वयन गन� स�दभ�मा “�याय 
प�रषद ्” को �यव�था गरी पदीय सरु�ाको �यव�था 
गरकेोमा सो �यव�था क�रब क�रब �यही �पमा वत�मान 
सिंवधानमा पिन रािखएको कुरालाई हामीले िबस�न 
िम�दैन । �वत�� �यायपािलकास�ब�धी संिवधानको 
यो �यव�था अ�तरा�ि��य कानूनको �यव�थाबाट 
अन�ुािणत छ । संय�ु रा�� सङ्घको महासभाबाट 
पा�रत �यायपािलकाको �वत��तास�ब�धी 
आधारभूत िस�ा�तह� (UN Basic Principles 
on the Independence of the Judiciary)9 मा 
उि�लिखत देहायका दईुवटा िस�ा�तह�को �मरण 
गनु�  यहा ँसा�दिभ�क दिेख�छः 

9 Adopted the Seventh United Nations Congress 
on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders held at Milan from 26 August to 
6 September 1985 and endorsed by General 
Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 
and 40/146 of 13 December 1985.

Article 1 The independence of the 
judiciary shall be guaranteed by the 
State and enshrined in the Constitution 
or the law of the Country. It is the duty of 
all governmental and other institutions to 
respect and observe the independence 
of the judiciary.
Article 19: All disciplinary, suspension 
or removal proceedings shall be 
determined in accordance with 
established standards of judicial 
conduct.

७. �वत�� �यायपािलकाको अवधारणालाई 
�यायाधीशले गन� ज�तोसकैु काय� वा कसरुबाट उसलाई 
बचाउने सरु�ा कवचको �पमा �योग गन� अिभ�ाय 
संिवधानको होइन । �यायाधीशले �यव�थािपका र 
काय�पािलकाले गरकेा काय�ह�को पनुरावलोकन 
गनु�पन�, काय�पािलकाले चलाएका म�ुाह�को िन�पण 
गनु�पन� ह�दँा �याियक काय�को �कृित तथा म�ुाह�को 
िन�पण गन� स�दभ�मा �यायाधीशलाई सिु�पएको 
िज�मेदारी उनीह�ले कुनै लोभ लालच, भय वा �ास, 
झकुाव वा पूवा��हमा नपरी �वत�� वातावरणमा �योग 
गन� सकुन् भ�नको लािग �वत�� �यायपािलकाको 
�यव�था ग�रएको हो । �वत�� �यायपािलका नै शि� 
पथृक�करण, िविधको शासन र लोकत��को आधार 
हो । �यसैले �वत�� �यायपािलकास�ब�धी �यव�था 
संिवधान र कानूनमाफ� त नै सिुनि�त ग�रनपुछ�  र 
�यायाधीशलाई कानून�ारा तोिकएको आधार र �ि�या 
पूरा नगरी पदबाट म�ु ग�रन ुह�दँनै भिनएको हो । �याियक 
�यवहारका �थािपत मानकह� (established 
standards of judicial conduct) ले पिन �वत�� 
�यायपािलकाको यही अवधारणाको स�मान गछ�न् 
जसलाई �थािपत लोकत��ह�मा अनशुरण ग�र�छ । 
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यही सै�ाि�तक अवधारणा र सो स�ब�धमा ग�रएको 
मािथ उि�लिखत �यव�थासमेतको रोहमा हेदा� 
नेपालको संिवधान र �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ ले 
�यायाधीशउपर िनजले �यायाधीश पदमा िनय�ु 
ह�नपूुव�को कसरुमा अनसु�धान र कारबाही ह�न नै नस�ने 
भनी उ�मिु� िदएको छैन । ब� यी �यव�थाह�को 
सम�तामा अ�ययन गदा� सिंवधान र कानूनले �य�तो 
िवषयमा अनसु�धान र कारबाही ह�न स�ने �ि�यास�म 
फरक गरकेो देिखन आउछँ । कसरुबाट उ�मिु� निदई 
काय�का�रणीको सोझो ह�त�ेपबाट मा� सरं�ण �दान 
गद� प�रषद ्को सरंचनाअ�तग�त यो िवषयलाई रािखएको 
ि�थितमा यिद ��ाचार गरकेो देिख�छ, सबदु �माण 
छ, हद�यादले छे�दैन, ��ाचारको आरोपमा 
अनसु�धान स�ु गरपेिछ सो काय�मा संल�न �यि�को 
सलं�नताबारमेा खोजी गदा� सो �यि� कानूनबमोिजम 
अनसु�धान र कारबाही चलाउने िनकाय अथा�त् 
�याय प�रषद ्को अि�तयारीिभ�को देिख�छ भने 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सो 
िवषयमा कारबाही गन� अि�तयार �ा� िनकाय 
अथा�त् �याय प�रषद ्लाई नै लेखी पठाउनपुन� ह��छ । 
आरोप र सबदु �माणको रोहमा ��ाचारमा कारबाही 
चलाउनपुन� िवषय देिखएपिछ �यायाधीश भयो भ�दमैा 
�याय प�रषद ् ज�तो �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही र �याय �शासनस�ब�धी 
अ�य िवषयको िसफा�रस गन� दािय�व रहेको िज�मेदार 
िनकायले कुनै काय� नगरी कसरु ढाकछोप गरी ब�ने 
भ�ने कुरा संिवधान र कानूनको अपे�ाअन�ुप पिन 
ह�दैँन । तर यहा ँिवप�ी आयोगले �याय प�रषद ्सगँ कुनै 
प�ाचार लेखापढी गरकेो, जानकारी िदएको वा सहमित 
निलएकोबाट कानूनको उिचत �ि�याको पालन गरकेो 
देिखएन । �वयं �याय प�रषद ्को िलिखत जवाफ 
हेदा�  पिन “िनवेदनमा उ�लेख भएको िवषयमा कुनै 
िनण�य नभएको” भ�ने उ�लेख भएबाट िनवेदकउपर 
कारबाही गन� वा िनल�बन गन� िवषयमा प�रषद ्को कुनै 

संल�नता नरहेको कुरा �प� ह�न आयो । नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा १६ अनसुार 
िनयिु� गन� �यि�ले नै िनल�बन वा बखा�सी गन� स�ने 
र य�तो अिधकार संिवधान र �याय प�रषद ् ऐनले �याय 
प�रषद ्लाई नै �दान गरकेो अव�थामा प�रषद ्लाई कुनै 
जानकारी निदई वा सहमित निलई अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िनवेदकउपर ��ाचारको 
आरोपमा अनसु�धान गन� म�ुा चलाउने र िनल�बन 
गन�समेतका काय�ह� संिवधान र कानूनको िवपरीत 
भई �े�ािधकारिवहीन दिेखन आयो । काय�पािलक� 
शि�को �योग गन� िनकायले सोझै कारबाही गन� पाउछँ, 
म�ुा चलाएपिछ �याय प�रषद ्लाई जानकारीस�म िदए 
प�ुछ र �यायाधीश �वतः िनलि�बत ह��छ भ�न ु�वत�� 
�यायपािलकाको अवधारणासमेतको िवपरीत ह�ने 
दिेखन आयो । साथै ��यथ� आयोगको य�तो काय� 
िवर�े�कुमार कण� िव�� ��यथ� वादी �याय प�रषद ्
भएको �रसवत िलई ��ाचार म�ुामा10 �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत देिखदँा �िुटपूण� देिखन 
आयो ।

८. अब �रट िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नुपन� हो वा होइन भ�ने दो�ो ��तफ�  
हेदा� ��ततु िववादमा यी �रट िनवेदक �यायाधीश 
पदमा िनयिु� ह�नपूुव� नै ��ाचार िवषयमा अनसु�धान 
�ार�भ भएको िथयो भ�ने ��यथ� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िजिकर छैन । "��ाचार 
गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो भ�ने िवषयमा 
अनसु�धान गद� जादँा अनसु�धानबाट साव�जिनक पद 
धारण गरकेो �यि�को काम कारबाही अ�य अिधकारी 
वा िनकायको अिधकार �े�अ�तग�त पन� �कृितको 
दिेखएमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आव�यक कारबाहीको लािग स�बि�धत अिधकारी वा 
िनकायसम� लेखी पठाउन स�ने छ" भ�ने �यव�था 
संिवधानको धारा २३९ को उपधारा (४) मा रहेबाट 

10 ने.का.प. २०६९ िन.नं. ८८९७ प�ृ १४८३)
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��ाचार अनसु�धानको �ममा कसरुज�य काय� गरकेो 
भनी देिखएको �यि� �याय प�रषद�्ारा अनसु�धान गन� 
स�ने संवैधािनक दायरािभ�को देिखएमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सोझै म�ुा चलाउन 
नस�ने भए पिन अि�तयार �ा� स�बि�धत िनकाय 
�याय प�रषदम्ा लेखी पठाउन स�ने नै देिखएकोले 
सोहीबमोिजम गनु�पन� ह��छ । तर ��ततु िववादमा 
��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िज�ला �यायाधीश पदमा काय�रत यी �रट िनवेदकको 
िवषयमा कारबाही गन� अि�तयारी �ा� �याय 
प�रषदल्ाई कुनै प�ाचार गरकेो, सहमित िलएको वा 
म�ुा दायर गनु� पूव� जानकारी िदएको भ�ने पिन ��यथ� 
�याय प�रषद् को िलिखत जवाफबाट देिखएन । ��ततु 
िववादमा �रट िनवेदकबाट ग�रएको काय� �यायाधीश 
पदमा िनयिु� ह�नपूुव�को भ�ने ��यथ� आयोगको 
िजिकरको हकमा हेदा� �यायाधीशले ��ाचार गरकेो 
िवषयसमेतमा अनसु�धान गन� अि�तयारी पाएको 
�याय प�रषद ्बाट नै आ�नो �े�ािधकारिभ�को िवषय 
हो वा होइन भनी िनण�य गनु�  संिवधानअनकूुल ह�ने 
र कसरु �े�ािधकारिवहीन रहदैँन भ�ने मा�दा पिन 
�ारि�भक �पमा �े�ािधकार रहेको िनकायले नै सो 
कुराको िनण�य गनु�  संिवधान र कानूनअनकूुल ह�ने 
देिख�छ ।

९. यस ि�थितमा ��यथ� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग�ारा यी �रट िनवेदकउपर 
अनसु�धान गन�, म�ुा चलाउने र �वतः िनल�बन 
ग�रएको भनी �याय प�रषदल्ाई जानकारी िदने काय� 
नेपालको सिंवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
मािथ उि�लिखत �यव�थाह�, शि�पथृक�करण तथा 
�वत�� �यायपािलकाको िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
देिखदँा यी �रट िनवेदकलाई समेत �ितवादी बनाई 
िवशेष अदालत काठमाड�मा िमित २०७६।१०।२२ 
मा दायर म�ुा िनवेदकको हकमा स�म र तत् प�ात् 
�याय प�रषद्लाई जानकारी िदई िनवेदकलाई बोधाथ� 

िदएको िमित २०७६।१०।२३ च.नं. Dir-२-१५१०५
(०७६/७७) को प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी िदएको छ । प�रणामतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई यस अदालत एक �यायाधीशको इजलासबाट 
िमित २०७६।११।५ मा भएको आदेश उ�टी ह�ने 
ठहछ�  । आदेशको जानकारी �याय प�रषद ् सिचवालय 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त अ�य 
िवप�ीह�लाई पठाई फैसला अपलोड गरी िमिसल 
िनयमबमोिजम गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामीह�को सहमित छ ।
�या.अिनलकुमार िस�हा
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः मोहन सवुेदी
इित संवत् २०७८ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी नहकुल सवुेदी

फैसला िमित : २०७८।१०।१२

िवषयः उ��ेषणसमेत

०७८-WO-०१६३
िनवेदक : अनमोलमणी भ�राईसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WO-०१९०(०७८-FN-०३०८)
िनवेदक : इ��कमल िशवाकोटीसमेत

िव��
��यथ� : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत

०७८-WF-०००६
िनवेदक : रिजया चौधरी

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-०००७
िनवेदक : िदनेशकुमार म�डलसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ०००८
िनवेदक : निवन गौतमसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-०००९
िनवेदक : मनोज िनरौलासमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१०
िनवेदक : भ�बहादरु भ�डारीसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-००११
िनवेदक : पूण��साद जैसीसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१२
िनवेदक : गोिव�द�साद पौडेलसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१३
िनवेदक : सव�स व�जरा

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

�नण�य नं. १०८०९

नोट : िनजामती सवेाका िविभ�न सेवा समूहका पदमा काय�रत िविभ�न तहका समायोजनमा परकेा 
कम�चारीह� ��तुत म�ुामा िनवेदक रहकेा ।

- स�पादक
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०७८-WF-००१४
िनवेदक : पेसलकुमार पो�ेलसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१५
िनवेदक : िदलमाया कुवरसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१६
िनवेदक : िव�लाल खड्कासमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१७
िनवेदक : मनोजकुमार यादवसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१८
िनवेदक : प�ुषो�मकुमार �सादसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००१९
िनवेदक : िखमलाल वलीसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-००२०
िनवेदक : अनजु िघिमरेसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७७-WF-००२१
िनवेदक : �मोद िसंखडासमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF- ००२२
िनवेदक : पदमराज आचाय�समेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-००२३(०७८-FN-०२७२)
िनवेदक : ई�रनाथ प�वासँमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

०७८-WF-००२४
िनवेदक : िहतकुमारी पौडेलसमेत

िव��
��यथ� : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयसमेत

§ सिंवधान जारी भएपिछ िनयु� भएकै 
आधारमा िनवेदकह�ले िनजामती सेवाको 
सङ्घको पदमा िनयुि� पाएको भनी मा�न 
निम�ने ।

§ समायोजनको �योजनको लािग सिंवधान 
जारी ह�नुपूव� िनयु� कम�चारी र यी �रट 
िनवेदकह�को वैधािनक हैिसयतमा कुनै 
ताि�वक िभ�नता देिखन नआएकाले सो 
�योजनका लािग सिंवधानको धारा ३०२ 
मा �यु� सिंवधान �ार�भ ह�दँाका बखत 
काय�रत कम�चारीह� भ�न े वा�याशंले 
सारतः कम�चारी समायोजन गदा�का 
बखत कायम रहकेा सबै रा��सेवक 
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कम�चारीह�लाई समेटेको देिखने । 
(�करण नं.१०)

§ सिंवधानका सबै �यव�था र �ावधानह� 
समान �पमा उि�कै मह�वका ह�ने 
भए तापिन उि�लिखत िस�ा�तबाट 
सङ्�मणकालीन �यव�थास�ब�धी 
�ावधान सोस�ब�धी मूल �ावधानका 
अधीनमा रही ि�याि�वत ग�रनुपन� ।

(�करण नं.१३)
§ िवल�बलाई कानूनले िनधा�रण गरकेो 

हद�याद ज�तो याि��क एवम ् गिणतीय 
सू�मा मापक�य समयसीमाका �पमा 
िनधा�रण ग�रनु �यायोिचत ह�दैँन । न 
त हद�यादस�ब�धी �चिलत कानून 
र िवल�बको िस�ा�तको कुनै ��य� 
अ��य� स�ब�ध नै रहकेो ह��छ । यसको 
िन�य�ल �याय िन�पादनलाई के��िब�दुमा 
राखी ��येक म�ुाको िविश� प�रि�थितका 
आधारमा ग�रनुपन� ।

(�करण नं.१५)
§ िनवेदकले गरकेो िढलाइका कारण 

अक� प�को हक अिधकारको िसज�ना 
भएको छ वा छैन भ�न े ह�ेरनु आव�यक 
ह��छ । आ�नो हक अिधकारको 
उ�लङ्घन भएको भनी दाबी गन� �यि� 
जित िढला गरी अदालत �वेश गद�छ �यित 
नै अक� प�को हक अिधकार �थािपत ह�ने 
स�भावना रह�छ । अदालतले िनवेदकको 
हक अिधकार �चलन गराउने िवषय मा� 
नहरेी यसबाट अक� प�लाई पन� स�ने 
हािन वा मका�लाई समते िवचार गनु�पन� 
ह��छ । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 

जारी गदा� अक� प�लाई हािन ह�ने अव�था 
नभएमा मा� िवल�बको औिच�य �थािपत 
ह�न स�ने । 

(�करण नं.१६क)
§ िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गनु�पन� कारण 

िसज�ना भएको प�रि�थितमा आधारभूत 
�पमा प�रवत�न भइसकेपिछ मा� अदालत 
�वेश गरकेो अव�था छ भने �यसरी दायर 
भएको िनवेदनलाई अनुिचत िवल�ब गरी 
दायर भएको िनवेदन भनी मा�नुपन� । 

(�करण नं.१६ख)
§ िवल�बको औिच�य िनधा�रणका लािग 

अदालतले �रट िनवेदन दायर गनु�पूव� 
�शासक�य वा अ�य �ि�या�ारा हक 
अिधकारको �चलनका लािग िनवेदक 
�य�नशील रह े नरहकेो त�यको यिकन 
गनु�पन� ह��छ । िनर�तर �यास गरकेो 
देिखएको अव�थामा समयको लामो 
अ�तरालको समते औिच�य �थािपत 
ह�न स�छ भने आ�नो उपचार �ाि��ित 
उदासीन भई बसकेो देिखएमा िवल�बको 
औिच�य �थािपत ह�न स�न े अव�था 
नरहने ।

(�करण नं.१६ग)
§ िववादको िनण�य ह�दँाको प�रि�थितमा 

(Cause of action) जानकारीमा 
नआएको तर िनण�यमा िनणा�यक मह�व 
रा�ने कुनै मह�वपूण� त�य, सूचना वा 
जानकारी �ा� भएमा �य�तो सूचना वा 
त�यको जानकारीबाट अदालत �वेश गन� 
नयाँ आधार िसज�ना ह�ने ।

(�करण नं.१६घ)
§ समायोजनको िनण�यअनु�प तोिकएको 
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िनकाय वा काया�लयमा गई कामकाज गरकैे 
कारण सिंवधान तथा कानून �द� हक 
�चलन गराउन नपाउने भनी िन�कष�मा पु�न 
िम�दैन । तलब सुिवधा आिद रा��सेवक 
कम�चारीह�को जीिवकोपाज�नको म�ुय 
आधार हो । कम�चारी तथा िनजको 
प�रवारको �यूनतम आिथ�क सामािजक 
आव�यकता पूरा गन�समेत तलब सुिवधा 
िलन ु अप�रहाय� देिखएको अव�थामा 
खटाएको ठाउँमा कामकाज गरी तलब 
सुिवधा िलएकै कारण समायोजनको िनण�य 
�वीकार गरकेो र �रट दायर गन� अिधकार 
नै प�र�याग (waiver) गरकेो भनी अथ� गन� 
िम�न ेदेिखएन ।

(�करण नं.१८)
§ कसैले आफूमा िनिहत कुनै अिधकारको 

प�र�याग गन� मनसायले �वे�छाले 
अिधकार प�र�याग नगरसे�म सो िवषयमा 
िनजमा रहकेो अिधकार �याग गरकेो भनी 
मा�न निम�ने र आफूलाई मका� परकेो छ 
भनी लागेको िवषयमा कानूनबमोिजमको 
उपचारको खोजी गन� स�ने ।

(�करण नं.१९)
§ कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 

८ को उपदफा (३) ले कुनै पिन उपसमूहमा 
समूहीकृत कम�चारीलाई �देश वा �थानीय 
सेवाको शैि�क यो�यता िम�ने जुनसुकै 
सेवा समूहको पदमा समायोजन गन� सिकने 
देिखन आएबाट स�बि�धत उपसमूहकै 
दरब�दीमा समायोजन ह�नपुन� अिनवाय�ता 
कानून देिखन आएन । शैि�क यो�यता 
िम�न े अ�य सवेा समूहको पदमा समेत 
समायोजन गन� िम�ने ।

(�करण नं.२५)

§ समायोजन गदा� कुनै पिन तहमा समायोिजत 
कम�चारीह�का हकमा सवेा �वेश 
गदा�का अव�थामा बहाल रहकेो कानूनी 
सरं�ण�ा� स�भावना र अपे�ा �ा� ह�न 
नस�ने गरी नयाँ प�रवेशको िसज�ना ग�रनु 
वैधािनक अपे�ाको िस�ा�तअनुकूल मा�न 
नसिकने ।

(�करण नं.२८)
§ कानूनको �ि�मा शू�यको अव�थामा रहकेो 

कम�चारी समायोजन / िमलानस�ब�धी 
मापद�ड, २०७७ लाई उ��षेणको 
आदेश जारी गरी बदर घोिषत ग�ररहनपुन� 
आव�यकता देिखएन । �वतः िनि��य 
ह�ने । समायोजन भएका कम�चारीह�को 
गुनासो स�बोधन गन� स�ब�धमा आव�यक 
�यव�था गनु�पन� भएमा ऐनले अि�तयारी 
�दान गरकेो िवषयमा सीिमत रही नेपाल 
सरकारले िविधस�मत ढङ्गले यथोिचत र 
उपयु� �यव�थापन गन� कुरालाई अ�यथा 
भ�नपुन� अव�था नरहने ।

(�करण नं.५३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 
�ी ब�ीबहादरु काक�, �ी रमणकुमार �े� 
तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी िदपनारायण 
साह, �ी शिम�ला �े�, �ी रािजव आचाय�, 
�ी जनकिसंह साउद, �ी िसता र�ेमी, 
�ी रामे�र�साद कोइराला, �ी भरतराज 
उपा�याय, �ी मोहनीलाल गैर,े �ी 
िदपककुमार ल�साल, डा. �ी भीमाजु�न 
आचाय�, �ी ऋिषराम िघिमर े र �ी िविपन 
सवुेदी

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा 
डा. �ी टेकबहादरु िघिमर,े िव�ान् 
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सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वाली, 
िव�ान् उप�यायािधव�ा�य �ी खिड��राज 
कटुवाल र �ी सिवता शमा�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०३१, अङ्क १, िन.नं.८७३
§ ने.का.प.२०५१, िन.नं.४९८५
§ ने.का.प.२०५३, अङ्क ७, िन.नं.६२२७
§ ने.का.प.२०५७, अङ्क ३, िन.नं.६८६८
§ ने.का.प.२०६०, िन.नं.७२३८
§ ने.का.प.२०६१, अङ्क ४, िन.नं.७३६७
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क १०, िन.नं.७८९४
§ ने.का.प.२०६५, अङ्क ७, िन.नं.७९८९
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६४४
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क १, िन.नं.८७६३
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ६, िन.नं.८८४७
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क १०, िन.नं.८८९६
§ ने.का.प.२०७०, अङ्क ११, िन.नं.९०८२
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क ५, िन.नं.९१५४
§ ने.का.प.२०७२, अङ्क ६, िन.नं.९४११
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, िन.नं.९७२३
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२५४
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ६, िन.नं.१०२९५

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५
§ केही नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 

२०१०
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९
§ ससंद ्सिचवालयस�ब�धी ऐन, २०५८

आदेश
�या.नहकुल सुवेदी : कम�चारी समायोजन 

ऐन, २०७५ बमोिजम कम�चारी समायोजन गदा� 
नेपालको संिवधानको धारा ३०२ िवपरीत संिवधान 

जारी भएप�ात् िनय�ु भएका कम�चारीह�लाई समेत 
समायोजन गरकेो र आफूह�लाई सङ्घको दरब�दी 
�र� राखी �दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरेको 
भनी समायोजनको उ� िनण�य तथा सङ्घमा �र� 
रािखएको पदमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूित�का लािग 
�कािशत िव�ापनलगायतका काम कारबाही बदर गरी 
सङ्घको दरब�दीमा समायोजन ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
मागदाबी िलई िनजामती सेवाको िविभ�न सेवा, समूह, 
उपसमूहबाट �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
भएका कम�चारीह�ले नेपालको सिंवधानको धारा 
४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम िविभ�न िमितमा 
दायर गरकेो �रट िनवेदनमा सबै िनवेदनह�को म�ुय 
मागदाबी एकै िकिसमको भएकोले साथै राखी पूण� 
इजलासबाट सनुवुाइ ह�न उपय�ु देिखएको भनी यस 
अदालतबाट आदेश भएबमोिजम सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(च) अनसुार 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएका ��ततु �रट 
िनवेदनह�को संि�� त�य एवम् आदेश यस �कार 
रहेको छ:-11

त�यगत बेहोरा
�रट िनवेदनह�को सिं�� बेहोरा :- 

हामी �रट िनवेदकह� लोक सेवा आयोगको 
खलुा तथा बढुवा िव�ापनअनसुार नेपालको संिवधान 
जारी भइसकेपिछ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम नेपाल 
�शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प. ततृीय 
�ेणी शाखा अिधकृतलगायत िविभ�न सेवा, समूह 
तथा उपसमूहको िविभ�न पदमा िनयिु� भई सङ्घीय 
िनकायमा कामकाज गद� आएका िथयौ ँ । सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले कम�चारी 
समायोजन अ�यादेश, २०७५ िमित २०७५/८/२३ 
मा जारी गरपेिछ उ� अ�यादेशको दफा ५(१०) 

11 �रट िनवेदक तथा ��यथ�ह�को िववरण अनसूुची १ मा 
रािखएको छ ।
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बमोिजम आफू कहा ँ रहने हो सोबमोिजम कम�चारी 
समायोजनका लािग िमित २०७५/९/११ मा सूचना 
�काशन भएबमोिजम हामीले नेपाल सरकारको 
सङ्घमा काय�रत रहेको ह�दँा समायोजनको लािग 
पिहलो �ाथिमकतामा सङ्घमा नै रोजी िनवेदन िदएका 
िथयौ ँ । सोप�ात् िमित २०७५/११/१० मा कम�चारी 
समायोजन अ�यादेश खारजे भई कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ जारी भयो । 

यसरी हामीले नेपाल सरकारको सङ्घमा 
समायोजन ह�न �ाथिमकताको आधारमा िनवेदन 
गरकेोमा हामीलाई �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
गन� गरी ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयबाट एवम् सेवा स�चालन गन� िनकायबाट 
िमित २०७५/११/५ लगायत िविभ�न िमितमा िनण�य 
भएको िथयो । सोप�ात् हामी कितपय िनवेदकह� 
सङ्घमा समायोजन ह�नपुन� हो, �दशे र �थानीय तहमा 
समायोजन गन� िम�ने होइन भनी पटकपटक िनवेदन 
िदएका िथयौ ँ। सो िनवेदनउपर कुनै सनुवुाइ नगरी हामी 
िनवेदकह�लाई �दशे र �थानीय तहमा समायोजन 
गरी ��यथ� लोक सेवा आयोगले हामी िनवेदकह� 
िनय�ु भएको सेवा समूह र पदमा पदपूित� गन�का लािग 
िविभ�न िमितमा िव�ापन �काशन गरकेो छ । 

हामी िनवेदकह� काय�रत रहेकै सेवा समूहको 
पदमा दरब�दी ह�दँाह�दैँ हामीलाई �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन ग�रएको छ । हामी िनवेदकह�ले 
राि��य िकताबखानामा िनवेदन िदई �र� दरब�दीको 
िववरण माग गदा� उपल�ध गराइएको िववरणअनसुार 
पिन हामी समायोजन ह�दँा सङ्घमा दरब�दी �र� 
रहेको भ�ने देिख�छ । कम�चारी समायोजन अ�यादेश, 
२०७५ तथा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ मा 
समायोजन ह�न चाहेको सङ्घ, �देश र �थानीय तहको 
�ाथिमकताअनसुार िनवेदन िदनपुन� र ऐनको दफा 
८(१) मा काय�रत पदको �ये�ता, काय�रत पदभ�दा 
त�लो �ेणी वा तहको पदको �ये�ता र उमेरको 

�ये�ताको आधारमा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । 
उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम हामी िनवेदकह�ले 
सङ्घमा �ाथिमकता तोक� समायोजनको िनवेदन 
िदएकोमा सङ्घमा नै समायोजन गनु�पन� िथयो । 
सङ्घमा स�बि�धत सेवा, समूह र पदको दरब�दी 
ह�दँाह�दैँ त�काल दरब�दी लकुाई हामीलाई थाहा 
जानकारी निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
�दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरी पिछ लोक 
सेवा आयोगबाट सङ्घको लािग हामी िनवेदकह� 
िनय�ु भएको सेवा, समूह र पदमा खलुा तथा बढुवाको 
िव�ापन गरकेाले अ�यायमा परी यो �रट िनवेदन िलई 
आएका छौ ँ। 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 
ले कुनै पिन िनजामती कम�चारी िनयिु� ह�दँा त�काल 
लाग ुरहेको तलब, उपदान िनविृ�भरण र अ�य सेवाका 
सत�ह�मा िनजको �वीकृितबेगर िनजलाई �ितकूल 
असर पन� गरी प�रवत�न ग�रने छैन भ�ने �यव�था 
रहेको छ । हामी िनवेदकह�लाई िलिखत म�जरुीबेगर 
खाइपाइ आएको पद, सेवा सिुवधामा �ितकूल असर 
पन� गरी �देश र �थानीय तहमा समायोजन गन� िम�ने 
होइन । गहृ म��ालयले िमित २०७६/१/१६ मा �काशन 
गरकेो मया�दा�ममा समेत हामी �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन भएका कम�चारीलाई सङ्घमा सोही 
तहमा काय�रतभ�दा त�लो तहमा राखेको छ । यसरी 
सङ्घमा दरब�दी ह�दँाह�दँ ै कानूनबमोिजम समायोजन 
नगरी �देश र �थानीय तहमा समायोजन गरी ��यथ� 
लोक सेवा आयोगले उ� �र� पदमा िव�ापन गरेको 
छ । िव�ापनबमोिजम सङ्घमा पदपूित� गदा�  हामी 
िनवेदकह�भ�दा पिछ िनय�ु ह�ने �यि� व�र� ह�ने र 
सङ्घमा रहने ह�दँा समानता र �शासिनक �यायको 
रोहमा मका� पन� गएको छ । 

यसरी हामी िनवेदकह�ले सङ्घमा 
समायोजनको लािग �ाथिमकताको आधारमा 
माग गदा�  सङ्घमा हामी िनवेदकको सेवा, समूह र 
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पदको दरब�दी �र� राखी दरब�दी लकुाई हामी 
िनवेदकह�लाई सङ्घमा समायोजन नगरी �देश र 
�थानीय तहमा ग�रएको समायोजनस�ब�धी काम 
बदरभागी छ । नेपालको सिंवधानको धारा ३०२(२) मा 
सिंवधान जारी ह�दँाका बखत सरकारी सेवामा काय�रत 
कम�चारीको समायोजन गन� भ�ने �यव�था रहेको छ । 
सिंवधान जारी भएपिछ सङ्घ, �दशे र �थानीय तहमा 
अलग अलग िव�ापन गरी पदपूित�  गनु�पन� हो । हामी 
िनवेदकह� संिवधान जारी भएपिछ सेवा �वेश गरी 
िनय�ु भएका तथा बढुवा भई हालको पदमा िनय�ु 
भएका कम�चारी हौ ँ । हामी िनवेदक िनयिु� भएको 
पदको दरब�दी ह�दँाह�दँै सङ्घमा समायोजन नगरी 
दरब�दी लकुाई पिछ हामीह�को पदको दरब�दीमा नया ँ
िव�ापन गरी पदपूित�  गन� लागेको काय�ले हामीह�को 
सिंवधान �द� हक तथा समायोजनस�ब�धी ऐन�ारा 
�द� कानूनी हकमा आघात पगेुको छ । अतः हामी 
िनवेदकह�लाई संिवधान र कानूनिवपरीत समायोजन 
�ि�यामा �याई सङ्घमा काय�रत तथा िनयिु� 
पाएको र सङ्घमा समायोजन रोजेको अव�थामा 
िवनाआधार, कारण िविभ�न िमितमा �दशे तथा 
�थानीय तहमा समायोजन गन� गरी भएका उि�लिखत 
समायोजनस�ब�धी िमित २०७५/११/५ लगायतका 
समायोजनस�ब�धी िनण�य, प� र सोस�ब�धी स�पूण� 
काम कारबाही र सङ्घमा दरब�दी �र� राखी लोक 
सेवा आयोगबाट सङ्घको लािग हामी िनवेदकह� 
िनय�ु भएको िविभ�न पदको िव�ापनलगायतका 
काम कारबाही उ��ेषणको आदशेले बदर गरी हामी 
िनवेदकह� नेपालको संिवधान जारी भएपिछ 
सङ्घको लािग ग�रएको िव�ापनअनसुार सङ्घमा 
िनयिु� भएका र समायोजनसमेत सङ्घमा रोजेर 
िनवेदन िदएअनसुार सङ्घमा समायोजन गरी बाकँ� 
रहेको दरब�दीमा मा� िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाममा परमादेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । 

साथै उ� िव�ापनअनसुारका काम कारबाही त�काल 
रोक� हामी िनवेदकह�को सङ्घको दरब�दी छुट्याई 
बाकँ� रहेको दरब�दीमा मा� िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  
गराउन ुभनी अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
�ायः सबै �रट िनवेदकह�को म�ुय �रट िनवेदन दाबी 
रहेको ।  

�रट न.ं ०७८-WF-००२०, ०७८-WO-०१६३, 
०७८-WF-००१०, ०७८-WF-००१४, ०७८-
WF-००१६, ०७८-WF-००१७, ०७८-WO-
०१९० को �रट िनवेदनको थप  बेहोरा :

हामी �रट नं. ०७८-WO-०१६३ का �रट 
िनवेदकह� लोक सेवा आयोगको िमित २०७४/८/२७ 
र सोप�ात् �काशन गरकेो िव�ापनअनसुार �ित�पधा� 
गरी �ित�पधा�मा सफल भई, �रट नं. ०७८-WF-
००१६ का �रट िनवेदकह� २०७४/८/२५ र सोप�ात्, 
�रट नं. ०७८-WF-००१७ का �रट िनवेदकह� िमित 
२०७५/७/४ र सोप�ात् �रट नं. ०७८-WF-००२० 
का �रट िनवेदकह� िमित २०७५/७/४ र सोप�ात् 
तथा �रट नं. ०७८-WF-००१० का �रट िनवेदकम�ये 
भ�बहादरु भ�डारी, िजवलाल कँुवर, दगुा��साद ख�ी 
र नमुान�द दमासे क��यटुरअपरटेरबाट एव ं �रट नं. 
०७८-WF-००१४ का �रट िनवेदकम�ये पेसल 
कुमार पोखरेल, राम�साद भसुाल, गोपालनाथ �े�, 
राम�साद कु�मा, प�ुकरच�� िघिमर ेर नारायण�साद 
बा�तोला तथा �रट नं. ०७८-WO-०१९० का �रट 
िनवेदकह� रा.प. अनं. �थम �ेणीबाट रा.प. ततृीय 
�ेणी, शाखा अिधकृत पदमा िमित २०७५/२/१३ को 
िनण�यअनसुार बढुवा भई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम 
नेपालको संिवधान जारी भइसकेपिछ लोक सेवा 
आयोगबाट सङ्घको ख�ुला तथा बढुवा िव�ापनमा 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प. 
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ततृीय �ेणीको पदमा िनयिु� पाई सङ्घीय िनकायमा 
काय�रत िथयौ ँ । सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयले कम�चारी समायोजन अ�यादेश, 
२०७५ िमित २०७५/८/२३ मा जारी गरपेिछ उ� 
अ�यादेशबमोिजम कम�चारी समायोजनका लािग 
िमित २०७५/९/११ मा सूचना �काशन भएबमोिजम 
समायोजनको लािग पिहलो �ाथिमकतामा सङ्घमा नै 
रोजी िनवेदन िदएका िथयौ ँ।

हामीले सङ्घमा समायोजन ह�न 
�ाथिमकताको आधारमा िनवेदन गरेकोमा हामीलाई 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गन� गरी ��यथ� 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट 
िमित २०७५/११/५ मा िनण�य भएको िथयो । हामी 
िनवेदकह�लाई �देश र �थानीय तहमा समायोजन गरी 
��यथ� लोक सेवा आयोगले हामी िनवेदकह� िनय�ु 
भएको सेवा समूह र पदमा पदपूित� गन�का लािग िमित 
२०७६/८/२५ मा सूचना नं. २५८/०७६/०७७ बढुवा 
सूचना नं. १५०/०७६/०७७ बाट १६८ िसट र खलुा 
िव�ापन नं. १६६९४ देिख १६७००/०७६/०७७ 
स�म िविभ�न समावेशी कोटामा समेत गरी ज�मा ५६० 
िसटमा िव�ापन गरकेो र पनुः िमित २०७७/८/२४ 
मा बढुवा सूचना नं. १४५/०७७/०७८ बाट ३४ िसट 
र खलुा तथा समावेशी िव�ापन नं. १६६९५ देिख 
१६७०१/०७७/०७८ स�म गरी ज�मा ११४ िसटमा 
िव�ापन �काशन गरकेो छ । 

हामी िनवेदकह�लाई संिवधान र 
कानूनिवपरीत समायोजन �ि�यामा �याई सङ्घमा 
काय�रत तथा िनयिु� पाएको र सङ्घमा समायोजन 
रोजेको अव�थामा िवनाआधार कारण िविभ�न िमितमा 
�देश तथा �थानीय तहमा समायोजन गन� गरी भएका 
उि�लिखत िमित २०७५/११/५ को लगायतका 
समायोजनस�ब�धी िनण�य, प� र सोस�ब�धी स�पूण� 
काम कारबाही र सङ्घमा दरब�दी �र� राखी लोक सेवा 
आयोगबाट सङ्घको लािग हामी िनवेदकह� िनय�ु 

भएको �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प. 
ततृीय �ेणीको शाखा अिधकृत पदमा पदपूित� गन� ��यथ� 
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६/८/२५ मा ५६० 
जनाको लािग र िमित २०७७/८/२४ मा पनुः ११४ 
जनाको लािग िव�ापन गरकेोले िमित २०७६/८/२५ 
मा गरकेो बढुवा िव�ापन नं. १५०/०७६/०७७ र खलुा 
िव�ापन नं. १६६९४ देिख १६७००/०७६/०७७ 
बाट भएका ५६० जनाको पदको िव�ापन तथा 
िमित २०७७/८/२४ मा गरकेो बढुवा िव�ापन नं. 
१४५/०७७/०७८ तथा खलुा िव�ापन नं. १६६९५ 
दिेख १६७०१/०७७/०७८ बाट ११४ जनाको लािग 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प. 
ततृीय �ेणी शाखा अिधकृत पदको िव�ापनलगायतका 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी हा�ो 
िनवेदनअनसुार सङ्घमा समायोजन गरी बाकँ� 
रहेको दरब�दीमा मा� िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाममा परमादशेसमेत जारी ग�रपाऊँ । 
साथै उ� िव�ापनअनसुारका काम कारबाही त�काल 
रोक� हामी िनवेदकह�को सङ्घको दरब�दी छुट्याई 
बाकँ� रहेको दरब�दीमा मा� िव�ापन गरी पदपूित�  
गनु�  गराउन ुभनी अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने अनमोलमिण भ�राईसमेतको �रट नं. ०७८-
WO-०१६३ िमित २०७७/४/३२ को, भ�बहादरु 
भ�डारीसमेतको �रट नं. ०७८-WF-००१० िमित 
२०७८/५/९ को, पेसलकुमार पोखरलेसमेतको �रट 
नं. ०७८-WF-००१४ िमित २०७८/५/११ को, 
िव�लाल खड्कासमेतको �रट नं. ०७८-WF-००१६ 
िमित २०७८/५/११ को, मनोजकुमार यादवसमेतको 
�रट नं. ०७८-WF-००१७ िमित २०७८/५/१५ को, 
इ��कमल िशवाकोटीसमेतको �रट नं. ०७८-WO-
०१९० िमित २०७८/५/३ को र अनजु िघिमरसेमेतको 
�रट नं. ०७८-WF-००२० िमित २०७७/९/१० को 
�रट िनवेदन । 
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�रट न.ं ०७८-WF-०००६ ०७८-WF-००२१ को
�रट िनवेदनको थप बेहोरा :

हामी �रट नं. ०७८-WF-००२१ का �रट 
िनवेदकह� नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन 
समूह, रा.प.तृतीय �ेणीको पदमा िमित २०७४/८/२५ 
मा िनयिु� पाई तथा �रट नं. ०७८-WF-०००६ क� 
�रट िनवेिदका सोही सेवा समूहको सोही पदमा िमित 
२०७५/७/४ मा िनयिु� भई कामकाज गद� आएका 
िथय� । हामीले कम�चारी समायोजन अ�यादशे, २०७५ 
बमोिजम �कािशत समायोजनस�ब�धी सूचनाअनसुार 
पिहलो �ाथिमकता सङ्घको लािग समायोजन रोजेको 
र �रट िनवेदक रिजया चौधरीले समायोजनका लािग 
फारामसमेत नभरकेोमा त�काल दरब�दी �र� नभएको 
भनी दरब�दी लकुाई सङ्घबाट ��यथ� सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०७५/११/५ को िनण�य र िमित २०७५/११/६ को 
प�ले हामी िनवेदकह�लाई �देश नं. ३ र ग�डक� 
�देशमा समायोजन ग�रएको िथयो । पिछ ��यथ� लोक 
सेवा आयोगबाट सङ्घको लािग िनवेदकह� िनय�ु 
भएको सेवा, समूह र पदमा िमित २०७६/८/२५ मा 
सूचना नं. २५८।०७६-७७ समेतबाट ५६० िसटको 
लािग िव�ापन गरी पदपूित� गन� अव�था छ । राि��य 
िकताबखानाले िमित २०७७/९/६ मा उपल�घ 
गराएको सूचनाबमोिजम िनवेदकह� समायोजन भएको 
िमित २०७५/११/५ दिेख लोक सेवा आयोगबाट िमित 
२०७६/८/२४  मा िव�ापन भएको िमितस�म हामी 
िनवेदकह� िनयिु� भएको ऐ समूहका रा.प. ततृीय 
�ेणी शाखा अिधकृत पदमा सङ्घमा कुल सं�या 
२१५ जना मा� दरब�दी �र� भएकोमा ५६० िसटको 
लािग िव�ापन ग�रएको छ । यसरी िनवेदकह�को 
सङ्घबाट �दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरपे�ात् 
समायोजन भएका कम�चारीको गनुासो सनुवुाइ गन� 
स�दभ�मा नेपालको संिवधान�ारा �द� हक अिधकार 
हनन ह�ने गरी िमित २०७७/५/१ मा नेपाल सरकार 

मि��प�रषद ्बाट भएको िनण�यको आधारमा कम�चारी 
समायोजन / िमलान मापद�ड, २०७७ िमित 
२०७७/१०/७ मा �वीकृत गरी �याएको मापद�डले 
हामी िनवेदकह�लाई �देशबाट सङ्घमा आउने बाटो 
सदाका लािग ब�द गरकेो छ । सो मापद�ड तथा हामी 
िनवेदकह�लाई ग�रएको समायोजनस�ब�धी स�पूण� 
िनण�य र सोस�ब�धी काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी सङ्घमा �र� रहेको दरब�दीमा 
हामी िनवेदकह�लाई समायोजन सशंोधन गरी 
पद�थापना गनु�  गराउन ु साथै कम�चारी समायोजन 
/ िमलान मापद�ड, २०७७ समेत सबै कम�चारीमा 
समानताको अनभूुित ह�ने गरी कुनै �ितब�ध नलगाउने 
गरी नेपालको संिवधान र कम�चारी समायोजन 
ऐनअन�ुप बनाई लाग ुगनु�  भनी ��यथ�ह�का नाममा 
परमादेशलगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ । 
साथै ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
कम�चारी समायोजन / िमलान मापद�ड, २०७७ 
यथाि�थितमा राखी हामी िनवेदकह�को गनुासो 
सनुवुाइ नभएस�म सङ्घमा समायोजनबाट �र� रहेको 
दरब�दीमा अ�य कुनै िकिसमबाट पदपूित�  गन� काय� 
नगनु� , नगराउन ुभनी ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट नं. ०७८-WF-
००२१ िमित २०७७/११/४ को र �रट नं. ०७८-
WF-०००६ को िमित २०७८/५/४ को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-०००९ को �रट िनवेदनको थप
बेहोरा :

हामी िनवेदकह� नेपालको सिंवधान जारी 
भएपिछ नेपाल �शासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.ततृीय 
�ेणीको पदमा िमित २०७२/८/१५ मा िनयिु� भई 
कामकाज गद� आएका िथय� ।  हामीलाई लाग ु ह�ने 
कानून िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० हो । सिंवधान जारी भएपिछ लोक 
सेवा आयोगबाट सङ्घीय सरकारको िनजामती सेवाको 
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लािग खलुा �ितयोिगताको िव�ापनबमोिजम िनय�ु 
तथा काय�रत रहेको हामी कम�चारीह�ले कम�चारी 
समायोजन अ�यादेश, २०७५ बमोिजम �कािशत 
समायोजनस�ब�धी सूचनाअनसुार पिहलो �ाथिमकता 
सङ्घको लािग समायोजन रोजेकोमा त�काल दरब�दी 
�र� नभएको भनी दरब�दी लकुाई सङ्घबाट िमित 
२०७५/११/१५ को िनण�य र िमित २०७५/११/१७ 
को प�ले हामी िनवेदकह�लाई �देशमा समायोजन 
ग�रएको काय� �िुटपूण� छ । पिछ ��यथ� लोक सेवा 
आयोगबाट सङ्घको लािग िनवेदकह� िनय�ु 
भएको सेवा, समूह र पदमा िमित २०७६/८/२५ मा 
िव�ापन नं. १६६९४ देिख १६७००/०७६-७७ 
समेतबाट लेखा अिधकृत पदमा ८९ जना र िव�ापन 
नं. १६६९५ देिख १६७०१/०७७-०७८ बाट सोही 
पदमा ३० िसटको लािग िव�ापन गरी पदपूित� गन� 
अव�था छ । 

िनवेदकह�को सङ्घबाट �देश तहमा 
समायोजन गरपे�ात् �देश तहमा समायोजन भएका 
कम�चारीको गनुासो सनुवुाइ गन� स�दभ�मा नेपालको 
सिंवधान�ारा �द� हक अिधकार हनन ह�ने कम�चारी 
समायोजन / िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ 
िमित २०७७/१०/७ मा �वीकृत गरी �याएको 
मापद�डले हामी िनवेदकह�लाई �देशबाट सङ्घमा 
आउने बाटो सदाका लािग ब�द गरेको एवं हामीलाई 
सिंवधान, समायोजन ऐन�ारा �द� हकसमेतमा 
आघात प�ुयाएकोले सो कम�चारी समायोजन / 
िमलान मापद�ड, २०७७ तथा हामी िनवेदकह�लाई 
ग�रएको समायोजनस�ब�धी िमित २०७५/११/१५ 
लगायतका स�पूण� िनण�य तथा िमित २०७५/११/१७ 
को प� र सोस�ब�धी काम कारबाही र लोक सेवा 
आयोगले िमित २०७६/८/२५ मा िव�ापन गरकेो 
िव�ापन नं. १६६९४-१६७००/०७६-०७७ र 
िमित २०७७/८/२४ मा िव�ापन गरकेो िव�ापन नं. 
१६६९५-१६७०१/०७७-०७८ बाट लेखा अिधकृत 

पदमा ग�रएको िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी सङ्घबाट �दशेमा समायोजन गरी सङ्घमा 
�र� रहेको दरब�दीमा हामी िनवेदकह�लाई 
समायोजन गरी बाकँ� रहेको पदमा मा� लोक सेवा 
आयोगबाट िव�ापन गरी पदपूित�  गनु�  गराउन ु भनी 
��यथ�ह�का नाममा परमादेशलगायत अ�य उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म सङ्घमा रहेको दरब�दीमा 
उ� िव�ापनबाट पदपूित� गन� काय� नगरी हामी 
िनवेदकह�को सङ्घको दरब�दी छुट्याई सङ्घमा 
समायोजन िमलान गरी बाकँ� रहेको पदमा मा� पदपूित�  
गनु�  गराउन ु भनी ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िमित २०७८/५/९ 
को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-००११, ०७८-WF-००१२, 
०७८-WF-००१८ र ०७८-WF-००१९ को �रट
िनवेदनको थप बेहोरा :

हामी �रट नं. ०७८-WF-००११ का �रट 
िनवेदकह� नेपालको संिवधान जारी भइसकेपिछ 
सङ्घको लािग खलुा िव�ापन गरी माग ग�रएअनसुार 
नेपाल �शासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.ततृीय �ेणी 
को पदमा िमित २०७३/७/२ तथा सोप�ात् र 
िनवेदकम�ये रामकुमार के.सी. िमित २०७५/१/१३ 
को बढुवा िनण�यबमोिजम एवम् �रट नं. ०७८-WF-
००१२ का �रट िनवेदकह� सोही पदमा िमित 
२०७३/७/१ तथा सोप�ात्, िनवेदकम�ये चडुामिण 
िघिमर ेिमित २०७३/३/२८ को बढुवा िनण�यबमोिजम, 
�रट नं. ०७८-WF-००१८ का �रट िनवेदकह� 
िमित २०७२/८/१५ र सोप�ात् खलुा िव�ापनमा 
�ित�पधा� गरी र �रट नं. ०७८-WF-००१९ का �रट 
िनवेदकह� लोक सेवा आयोगको खलुा िव�ापनको 
िसफा�रसअनसुार िमित २०७२/९/२४ तथा सोप�ात् 
र िमित २०७३/३/२८ एवम् सोप�ात् को बढुवाबाट 



नेपाल कानून पि�का, २०७९, वैशाख

28

लेखा अिधकृत पदमा िनयिु� भई कामकाज गद� आएका 
िथय� । नेपालको संिवधानको धारा ३०२(२) बमोिजम 
सिंवधान जारी भएपिछ िनय�ु तथा काय�रत रहेको 
हामी कम�चारीह�लाई सङ्घमा समायोजन रोजेकोमा 
त�काल दरब�दी �र� नभएको भनी दरब�दी लकुाई 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
िमित २०७५/११/१२ को प�ानसुार महालेखा 
िनय��कको काया�लयले सङ्घबाट �देश तथा 
�थानीय तहमा हामी िनवेदकह�लाई समायोजन गन� 
िमित २०७५/११/१५ को लगायतका िनण�य र िमित 
२०७५/११/१७ को प� �िुटपूण� छ । पिछ ��यथ� 
लोक सेवा आयोगबाट सङ्घको लािग िनवेदकह� 
िनय�ु भएको सेवा, समूहको लेखा अिधकृत पदमा 
िमित २०७६/८/२५ मा िव�ापन नं. १६६९४ देिख 
१६७००/०७६-७७ समेतबाट ३० जना र िव�ापन 
नं. १६६९५ देिख १६७०१/०७७-०७८ बाट सोही 
पदमा ८९ िसटको लािग िव�ापन गरी पदपूित� गन� 
लािगएको अव�था छ । 

हामी िनवेदकह�लाई गैरकानूनी समायोजन 
गन�स�ब�धी सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७५/११/१२ को प� तथा 
समायोजनस�ब�धी िमित २०७५/११/१५ लगायतका 
स�पूण� िनण�य र समायोजन संशोधन गन� गरी भएका 
िनण�य तथा िमित २०७५/११/१७ लगायतका 
प� एवम् सोस�ब�धी काम कारबाही र लोक सेवा 
आयोगले िमित २०७६/८/२५ मा िव�ापन गरकेो 
िव�ापन नं. १६६९४-१६७००/०७६-०७७ र 
िमित २०७७/८/२४ मा िव�ापन गरकेो िव�ापन नं. 
१६६९५-१६७०१/०७७-०७८ बाट लेखा अिधकृत 
पदमा ग�रएको िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी सङ्घबाट �देशमा समायोजन गरी सङ्घमा 
�र� रहेको दरब�दीमा हामी िनवेदकह�लाई समायोजन 
गरी बाकँ� रहेको पदमा मा� लोक सेवा आयोगबाट 
िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  गराउन ुभनी ��यथ�ह�का 

नाममा परमादेशलगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै िव�ापनअनसुारको पदपूित� भएमा 
हामी िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने 
भएकाले सङ्घमा रहेको दरब�दीमा उ� िव�ापनबाट 
पदपूित� गन� काय� नगरी हामी िनवेदकह�को सङ्घको 
दरब�दीमा समायोजन गनु�  गराउन ुभनी ��यथ�ह�का 
नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
नं. ०७८-WF-००११ िमित २०७८/५/१० को, �रट 
नं. ०७८-WF-००१२ िमित २०७८/५/१० को, �रट 
नं. ०७८-WF-००१८ िमित २०७८/५/१५ को र �रट 
नं. ०७८-WF-००१९ िमित २०७८/५/११ को �रट 
िनवेदन ।

�रट नं. ०७८-WF-०००८ र ०७८-WF-००१३ को
�रट िनवेदनको थप बेहोरा :

हामी �रट िनवेदकह� नेपालको संिवधान 
जारी भइसकेपिछ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बमोिजम 
�रट नं. ०७८-WF-०००८ का हामी १२ जना �रट 
िनवेदकह�म�ये स�देवी शमा�, खरान�द इसर र 
घन�याम िम�समेत ३ जना नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, 
िसिभल समूह, �यािनटरी उपसमूहको रा.प.ततृीय 
�ेणीको पदमा सङ्घको दरब�दीमा िमित २०७५/२/८ 
मा बढुवाबाट र अ�य ९ जना िनवेदकह� सोही सेवा, 
समूह तथा उपसमूहमा लोक सेवा आयोगको खलुा 
िव�ापन तथा िसफा�रसबमोिजम िमित २०७५/५/७ 
मा खलुा �ित�पधा�बाट सङ्घको दरब�दीमा िनय�ु 
भई तथा �रट नं. ०७८-WF-००१३ का �रट 
िनवेदक सव�श ब�जारा लोक सेवा आयोगको खलुा 
िव�ापनअनसुार िमित २०७५/५/७ मा सोही सेवा, 
समूह तथा उपसमूहको रा.प. ततृीय �ेणी (�ािविधक) 
पदमा िनयिु� भई खानेपानी म��ालयअ�तग�तका 
िविभ�न काया�लयमा काय�रत रहेका कम�चारी हौ ँ । 
कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५ जारी भएपिछ 
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उ� अ�यादेशअनसुार समायोजनका लािग �कािशत 
सूचनाबमोिजम हामी िनवेदकह�ले समायोजनको 
�ममा सङ्घमा समायोजनको लािग माग गदा� सो 
नगरी कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ 
र दफा ८ समेतको िवपरीत सङ्घमा भएको दरब�दी 
लकुाई सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७५/१२/१३ को प�ानसुार 
खानेपानी म��ालयको िमित २०७५/१२/१७ 
को िनण�यले सङ्घबाट िविभ�न �थानीय तहमा 
समायोजन ग�रसकेकोमा िनवेदकम�ये तीन जनाको 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
िमित २०७६/२/१२ को प� र खानेपानी म��ालयको 
िमित २०७६/२/१२ को िनण�यअनसुार अिघ�लो 
समायोजनलाई संशोधन गरी पनु: �थानीय तहमा 
समायोजन ग�रएको िथयो । हामी समायोजन भएको 
महानगरपािलकाबाहेकका �थानीय तहह�मा 
�यािनटरी उपसमूहको दरब�दी नै नभएको अव�था छ 
र दरब�दी भएको पोखरा र भरतपरु महानगरमा हामी 
िनवेदकभ�दा िसिनयरलाई समायोजन ग�रएको छ ।

यसरी सङ्घको दरब�दीमा िनयिु� भएको 
र सङ्घमा नै समायोजन रोजेको अव�थामा हामी 
िनवेदकलाई �थानीय तहमा समायोजन गरी हामी 
काय�रत रहेको सेवा समूहको दरब�दीमा लोक सेवा 
आयोगबाट आ.व. २०७६/०७७ मा ११ जनाको 
लािग र आ.व. २०७७/०७८ मा १९ जनाको बढुवा 
तथा खलुाको िव�ापन गरेको छ । तसथ�, ��यथ�बाट 
हामी िनवेदकलाई �थानीय तहमा ग�रएको समायोजन 
सिंवधान तथा समायोजनस�ब�धी कानूनिवपरीत 
भएकाले समायोजन गन�स�ब�धी ��यथ� म��ालयको 
िमित २०७५/१२/१३ को प�ानसुार नेपाल सरकार 
खानेपानी म��ालय (सिचव �तर) को २०७५/१२/१७ 
को समायोजनस�ब�धी िनण�य  र उ� िनण�यलाई 
सशंोिधत गन� गरी नेपाल सरकार (सिचव �तर) 
को िमित २०७६/२/१२ को िनण�य तथा िमित 

२०७६/२/२ को प�लगायतका काय� तथा ��यथ� 
लोक सेवा आयोगले पदपूित� गन� िमित २०७७/७/२७ 
मा सूचना नं: १९५/०७६-७७ अ�तग�तका िव�ापन 
नं. १७२४८ देिख १७२५३/०७६-०७७ का 
िव�ापनह� र िमित २०७७/७/२६ मा सूचना नं: 
६४/०७७-०७८ अ�तग�तको बढुवातफ� को सूचना 
नं. १२३/०७७-०७८ र खलुातफ� को िव�ापन 
नं. १७२८७ देिख १७२९१/०७७-०७८ गरी २ 
वष�मा ३० िसटको लािग िव�ापन ग�रएको ह�दँा उ� 
िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी हामी 
िनवेदकलाई सङ्घको दरब�दीमा समायोजन गरी बाकँ� 
दरब�दीमा मा� लोक सेवा आयोगबाट नया ँपदपूित� गनु�  
भनी ��यथ�ह�का नाममा �ितषेध परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै लोक सेवा 
आयोगको उ� िव�ापनअनसुार पदपूित� भएमा हामी 
िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने भएकोले 
उ� िव�ापनबमोिजम पदपूित�  नगनु�  नगराउन ुर हामी 
िनवेदकको सेवा, समूह अथा�त् १२ जनाको पदमा हामी 
िनवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गनु�  गराउन ु भनी 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट नं.०७८-
WF-०००८ िमित २०७८/५/९ को र �रट नं.०७८-
WF-००१३ िमित २०७८/५/११ को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-००२३ को �रट िनवेदनको थप
बेहोरा :

हामी िनवेदकह�म�ये ई�रनाथ प�वां िमित 
२०६७/५/२४ इि�जिनय�रङ सेवा एग ृ इ�रगेसन 
इि�जिनय�रङ समूह रा.प.ततृीय �ेणी (�ा.) मा 
�थायी िनयिु� भई नेपाल सरकार (सिचव�तर) को 
िमित २०७२/१२/११ को िनण�यानसुार सोही सेवा 
समूहको रा.प.ि�तीय �ेणी (�ा.) मा बढुवा िनयिु� 
भएको, िनवेदक कोफूला �े� िमित २०६६/३/८ 
मा सोही सेवा, समूह तथा उपसमूहको रा.प.ततृीय 
�ेणी (�ा.) मा िनयिु� भई िमित २०७३/२/२ देिख 
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रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवा भएको, िनवेदक 
�िदप बा�तवा िमित २०६६/३/२९ मा सोही सेवा 
समूह रा.प.ततृीय �ेणी (�ा.) मा िनयिु� भई िमित 
२०७३/२/२ दिेख रा.प.ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवा 
भएको, िनवेदक �पेस भ�राई िमित २०६७/५/२४ मा 
सोही सेवा समूह रा.प.ततृीय �ेणी (�ा.) मा िनयिु� 
भई िमित २०७४/४/२६ दिेख रा.प.ि�तीय �ेणीको 
पदमा बढुवा भएको र िनवेदक उमेशकुमार सजुखू 
िमित २०६८/३/३ मा सोही सेवा समूहको रा.प.ततृीय 
�ेणी (�ा.) मा िनयिु� भई िमित २०७४/१/२६ 
देिख रा.प.ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवा भई सङ्घमा 
काय�रत रहदैँ आएका कम�चारी हौ ँ । हामी सङ्घको 
दरब�दीमा िनयिु� भई सङ्घमा काय�रत रहेको 
अव�थामा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ अनसुार 
हामी िनवेदकह�को पिहलो �ाथिमकता सङ्घ नै 
रहेको भए तापिन ��यथ� उजा� जल�ोत तथा िसचँाइ 
म��ालयको िमित २०७६/३/१० को प� तथा सोही 
आधारमा सोही म��ालयको िमित २०७६/३/२९ को 
िनण�यअनसुार िविभ�न �देशमा समायोजन ग�रएको 
िथयो । 

हामी िनवेदकह� सङ्घको कम�चारी भएको 
ह�नाले सङ्घमा �र� रहेको दरब�दीमा हामीलाई 
समायोजन गन�का लािग अनरुोध गर े तापिन यसको 
िवपरीत ��यथ� म��ालयले समायोजनको िमितपिछ 
हा�ो पदसगँ िम�दो सेवा समूहमा �र� ह�न आएका 
७ वटा दरब�दीह�म�ये िमित २०७७/६/२८ 
को लोक सेवा आयोगको सू.नं. २७/२०७७-७८ 
र सू.नं. ८२/२०७७-७८ बाट �मश: �ये�ता 
र काय�स�पादनको आधारमा २ र काय��मताको 
आधारमा २ तथा आ.�. (सूचना नं. १७२०९/०७७-
७८९) बाट १ जना गरी ज�मा ५ वटा पदमा िव�ापन 
भई सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय 
बढुवा सिमितको िमित २०७८/४/२५ र २०७८/५/४ 
को िनण�यानसुार �ये�ता र काय�स�पादनको आधारमा 

४ जनाको बढुवाको िसफा�रस गन� सूचना �काशन 
गरकेो छ भने आ.� को हकमा परी�ा ह�न बाकँ� 
छ । हामी िनवेदकह�ले सङ्घमा समायोजनका लािग 
पटकपटक अनरुोध गदा� समायोजन िमलान नगरी 
सङ्घमा बाकँ� रहेको दरब�दी लकुाई हाल बढुवा गन� 
लािगएको काय� बदरयो�य छ । नेपालको संिवधानको 
धारा ३०२ बमोिजम संिवधान जारी ह�दँा कायम रहेका 
कम�चारी मा� समायोजन ह�नपुन� हो । सङ्घमा दरब�दी 
ह�दँाह�दैँ हामीलाई �देशमा समायोजन गरी बाकँ� रहेको 
दरब�दीमा हाल बढुवाबाट िनयिु� गन� लागेकाले 
हामीलाई �देशमा समायोजन गन� ��यथ� म��ालयको 
िमित २०७६/३/२९ को िनण�य उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी सङ्घको दरब�दीमा हामी िनवेदकह�लाई 
समायोजन गरी बाकँ� रहेको पदमा लोक सेवा 
आयोगबाट िव�ापन �कािशत गरी पदपूित�  गनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाममा �ितषेध परमादशेलगायतको 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै लोक सेवा 
आयोगबाट �कािशत िव�ापनअनसुार कम�चारी 
प�रपूित�  गरमेा िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित प�ुने 
ह�दँा उ� पदपूित� तथा आ.� को परी�ा नगनु�  नगराउन ु
र �रटको अि�तम िकनारा भई फैसला काया��वयन 
नभएस�म सङ्घमा रहेको दरब�दीमा समयोजन गनु�  
भनी ��यथ�ह�को नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िमित २०७८/५/२४ को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-०००७ को �रट िनवेदनको थप
बेहोरा :

िनवेदकह� नेपालको सिंवधान जारी भएपिछ 
लोक सेवा आयोगबाट सङ्घको लािग �कािशत 
खलुा िव�ापनअनसुार नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, 
िसिभल समूह, इ�रगेसन उपसमूह, रा.प. अनं. �थम 
�ेणी सव-इि�जिनयर पदमा िमित २०७५/६/१९, 
२०७५/६/२१ र ऐ. २२ मा िनयिु� भई काय�रत 
रही आएका िथयौ ँ । कम�चारी समायोजन ऐन, 



31

१०८०९ - अनमोलमणी भ�राईसमेत िव.लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत

२०७५ बमोिजम समायोजनको लािग सङ्घमा माग 
गदा� सो नगरी सङ्घमा दरब�दी नभएको भनी िमित 
२०७६/१/२२ को िनण�यले �थानीय तहमा समायोजन 
गरी सङ्घमा �र� रहेको दरब�दीमा िव�ापन नं. 
१२००९-१२०१२/०७७-०७८ बाट ९ जनाको 
िव�ापन गरकेो छ ।

यसरी हामीह� सङ्घमा िनय�ु भएका 
र सङ्घमा नै समायोजनको लािग रोजेर दरखा�त 
िदएकोमा सङ्घमा समायोजन नगरी सङ्घमा दरब�दी 
लकुाई उ� हामी िनय�ु भएको दरब�दीमा लोक सेवा 
आयोगबाट िमित २०७७/१०/२८ मा िव�ापन नं. 
१२००९-१२०१२/०७७-०७८ बाट नया ँ िव�ापन 
गरी पदपूित�  गन� लागेकाले उ� िव�ापन तथा �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन भएका कम�चारीह� 
सङ्घमा समायोजन तथा िमलान ह�नबाट रोक 
लगाउने गरी �याएको कम�चारी समायोजन / िमलान 
मापद�ड, २०७७ तथा हामीलाई समायोजन गन� 
िमित २०७६/१/२२ को िनण�य र प�ह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी हामी िनवेदकह�लाई सङ्घमा 
समायोजन गरी बाकँ� रहेको पदमा मा� िव�ापन गरी 
पदपूित� गनु�  भनी परमादेशलगायत उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । साथै लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
िव�ापनअनसुार पदपूित� भएमा �रट िनवेदनको औिच�य 
नरहने ह�दँा �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
पदपूित� नगरी हामी िनवेदकह�को सङ्घको दरब�दी 
छुट्याई सङ्घमा समायोजन गन� कारबाही अगािड 
बढाई समायोजन िमलान गरी बाकँ� रहेको पदमा मा� 
पदपूित� गनु�  भनी ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम आदेश 
जारी होस् भ�ने िमित २०७८/५/८ को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-००१५ को �रट िनवेदनको थप
बेहोरा :

हामी िनवेदकह� नेपालको संिवधान जारी 
भएपिछ लोक सेवा आयोगको �े�ीय िनद�शनालय 

धनकुटा, पोखरा, काठमाड� काया�लयसमेतबाट भएको 
िव�ापनबमोिजम सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालय, ऊजा� म��ालय, िविभ�न िज�ला 
�शासन काया�लयको िनण�यबमोिजम नेपाल �शासन 
सेवा, सामा�य �शासन समूह, राजप� अनङ्िकत 
�थम �ेणी नायब स�ुबा पदमा िमित २०७५/५/१२ 
दिेख ऐ. ८/३ स�ममा िनयिु� पाई नेपाल सरकारको 
सङ्घअ�तग�त सङ्घीय िनकायमा काय�रत रहेका 
िथयौ ँ । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
हामी िनवेदकह� सङ्घमा समायोजन ह�न िनवेदन 
गरकेोमा सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७५/११/६ र ऐ. २१ गतेको 
िनण�यले �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको र पिछ 
समायोजन संशोधनसमेत गरेको अव�था छ । 

हामी िनवेदकह�ले �ाथिमकताको आधारमा 
सङ्घमा समायोजन गरी पाउन िनवेदन गरकेोमा 
सङ्घमा हामी िनवेदकको सेवा, समूह र पदको दरब�दी 
�र� ह�दँाह�दँ ै दरब�दी लकुाई हामी िनवेदकलाई 
सङ्घमा समायोजन नगरी ��यथ� लोक सेवा आयोगले 
िमित २०७६/९/२३ गते सूचना नं. ३५४/०७६-
०७७ अ�तग�त ��यथ� लोक सेवा आयोग धनकुटा 
काया�लयबाट िव�ापन नं.१०००२-८ बाट १७ 
जनाको, लोक सेवा आयोग जले�र काया�लयबाट 
िव�ापन नं.११३०२-८ बाट २६ जनाको, लोक 
सेवा आयोग काठमाड� काया�लयबाट िव�ापन 
नं.११९०२-८ बाट २४ जनाको, लोक सेवा आयोग 
पोखरा काया�लयबाट िव�ापन नं.१२८५८-८ बाट 
२५ जनाको, लोक सेवा आयोग बटुवल काया�लयबाट 
िव�ापन नं.१३८०२-८ बाट २१ जनाको, लोक सेवा 
आयोग सखु�त काया�लयबाट िव�ापन नं.१४७५२-
८ बाट १६ जनाको र लोक सेवा आयोग िदपायल 
काया�लयबाट िव�ापन नं.१५७०२-८ बाट १४ 
जनाको गरी आ.व. २०७६/०७७ मा ज�मा १४३ 
जनाको िव�ापन �कािशत भई सोको िलिखत परी�ा 
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प�रणामसमेत �कािशत भई अ�तवा�ता� ह�न बाकँ� छ । 
�यसैगरी िमित २०७७/९/२९ गते आ.व. ०७७/०७८ 
को लािग सूचना नं. ११३/७७-७८ अ�तग�त ��यथ� 
लोक सेवा आयोग धनकुटा, जले�र, काठमाड�, 
पोखरा, बटुवल, सखु�त, िदपायलबाट िव�ापन नं. 
१०००२-८, ११३०२-८, ११९०२-८, १२८५८-
८, १५७०२-८ बाट ज�मा १३५ जनाको लािग खलुा 
िव�ापन �कािशत भई �थम चरणको परी�ा भई अ�य 
चरणको परी�ाको काय� भएको छैन । उि�लिखत 
िव�ापनबमोिजम पदपूित�  गन� लागेको काय�ले हामी 
िनवेदकह�को संवैधािनक हकमा आघात पगेुको छ ।

यसरी हामी सङ्घको लािग भएको 
िव�ापनअनसुार िनय�ु भएका र सङ्घमा नै समायोजन 
रोजेकोमा दरब�दी �र� ह�दँाह�दैँ िमित २०७५/११/६ 
र िमित २०७५/११/२१ को म��ी �तरको िनण�यले 
�थानीय तहमा समायोजन गन� भनी गरकेो िनण�य तथा 
सो आधारमा लेिखएको प�ह� तथा हामी िनवेदकह� 
िनय�ु भएको सेवा, समूहको पदमा खलुातफ�  िमित 
२०७६/९/२३ गते सूचना नं. ३५४/०७६-७७ बाट 
लोक सेवा आयोगका उ� �े�ीय काया�लयह�बाट 
भएका िव�ापन र िमित २०७७/९/२९ मा तत् तत् 
काया�लयह�बाट आ.व. २०७७/०७८ का 
लािग �कािशत सूचना नं. १३३/०७७-७८ का 
िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी हामी 
िनवेदकह�लाई सङ्घको दरब�दीमा समायोजन गरी 
बाकँ� रहेको दरब�दीमा मा� लोक सेवा आयोगबाट 
िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  भनी ��यथ�ह�को नाममा 
�ितषेध परमादेशलगायतको उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै उ� िव�ापनबमोिजम पदपूित� भएमा 
हामी िनवेदकह� सङ्घमा समायोजन ह�न नस�ने 
भई अपूरणीय �ित प�ुने भएकाले लोक सेवा आयोगले 
�कािशत गरकेा उ� िव�ापन अनसुारको पदपूित� नगनु�  
नगराउन ुर �रट िनवेदकह�लाई सङ्घमा समायोजन 

गनु�  गराउन ुभनी अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िमित २०७८/५/११ को �रट िनवेदन ।

�रट न.ं ०७८-WF-००२२ र ०७८-WF-००२४ को
�रट िनवेदनको थप बेहोरा :

�रट नं. ०७८-WF-००२२ का �रट 
िनवेदकह� लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
िव�ापनबमोिजम नेपाल िश�ा सेवा, िश�ा �शासन 
समूह, रा.प. ि�तीय �ेणी उपसिचव पदमा िमित 
२०७३/२/९, २०७४/४/१० र िमित २०७५/३/२५ 
समेतको िनण�यबमोिजम िनयिु� भई सङ्घमा काय�रत 
कम�चारी हौ ँ । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोिजम सङ्घमा समायोजन ह�न माग गदा�गद� र 
सङ्घमा दरब�दी �र� ह�दँाह�दँ ैसङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७५/११/८ 
को प�ानसुार िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालयको 
िमित २०७५/११/२१ को िनण�यले �थानीय तहका 
नगरपािलकाह�मा समायोजन गरकेो िथयो । सोप�ात् 
िविभ�न िमितमा केही िनवेदकह�को समायोजन 
संशोधनसमेत ग�रएको छ । साथै �रट नं. ०७८-
WF-००२४ का �रट िनवेदकह� सिंवधान जारी 
भइसकेपिछ लोक सेवा आयोगले िलएको परी�ामा 
सफल भई र िनवेदकम�ये सीता कोइराला लोक सेवा 
आयोगको िमित २०६९/६/२६ को िसफा�रसबमोिजम 
िश�ा �शासन समूह, रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा 
िनयिु� भई काय�रत कम�चारी हौ ँ । हामीले कम�चारी 
समायोजन ऐनअनसुार समायोजनका लािग िनवेदन 
िददँा सङ्घमा मा� र सङ्घलाई �ाथिमकता िदई 
िनवेदन िदएकोमा हामीलाई सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७५/११/२८ 
को प�ानसुार ��यथ� िश�ा िव�ान तथा �िविध 
म��ालयको िमित २०७५/१२/१० समेतको िनण�यले 
समायोजन ऐनिवपरीत �देश तथा �थानीय तहमा 
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समायोजन ग�रएको छ ।
हामी िनवेदकह�लाई �दशे र �थानीय 

तहमा समायोजन गरपे�चात् हामी िनय�ु भई काय�रत 
रहेको सङ्घको उ� रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा 
आ.व. २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा बढुवा तथा 
खलुा गरी िविभ�न पदमा िव�ापन गरी बढुवासमेत 
ग�रसकेको छ । साथै आ.व. २०७७-०७८ मा खलुा 
पदमा िव�ापन गरी परी�ा काय��म �कािशत गरकेो 
छ । साथै रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा लोक सेवा 
आयोगले िमित २०७७/६/२६ मा सूचना नं. 
६४/०७७-७८ बाट पदपूित�का लािग बढुवा तथा खलुा 
िव�ापन गरकेो छ । हामी िनवेदक सङ्घमा काय�रत 
रहेको र सङ्घमा नै समायोजनको लािग िनवेदन 
गरकेो अव�थामा �देश तथा �थानीय तहमा ग�रएको 
समायोजनले मया�दा�म तथा स�वा बढुवालगायत 
विृ� िवकासमा समेत असर परकेो छ । तसथ�, हामी 
िनवेदक सङ्घमा िनय�ु भएको र सङ्घमै समायोजन 
ग�रपाउन िनवेदन िदएको अव�थामा सङ्घमा दरब�दी 
ह�दँाह�दँ ै दरब�दी लकुाई हामी रा.प. ि�तीय �ेणीका 
कम�चारीलाई �थानीय तहमा समायोजन गन� िमित 
२०७५/११/८ को प� तथा िमित २०७५/११/२१ 
को िनण�य एवं समायोजन संशोधन गन� िनण�यह� र 
सोस�ब�धी प�ह� तथा लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७७/६/२८ को बढुवा सूचना नं. ५५/०७७-
०७८ र खलुा िव�ापन नं. १७२१५, १७२१६, 
१७२१७/०७७-७८ तथा िमित २०७७/६/२८ को 
बढुवा तथा खलुा िव�ापनसमेत र रा.प. ततृीय �ेणीका 
कम�चारीलाई �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
गन� िमित २०७५/११/२८, २०७५/१२/१०, 
२०७६/१/१७, २०७६/१/२०, २०७६/३/१, 
२०७६/३/३, २०७७/११/९ र २०७७/११/१० को 
िनण�य तथा प� एवं समायोजन संशोधन गन� िनण�यह� 
र सोस�ब�धी प�ह� तथा लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७७/७/२६ को सूचना नं. ६४/०७७-७८ को 

बढुवा सूचना नं. १३८/०७७-०७८ र खलुा िव�ापन 
नं. १७३२४ देिख १७३२८/०७७-७८ बाट �काशन 
भएको िश�ा सेवा, िश�ा �शासन समूह, राजप�ाङ्िकत 
ततृीय �ेणीको िव�ालय िनरी�क पदको बढुवा तथा 
खलुा िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
िनवेदकह�लाई सङ्घको दरब�दीमा समायोजन गरी 
बाकँ� रहेको पदमा मा� िव�ापन गरी पदपूित� गनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाममा परमादशेसमेत जारी ग�रपाऊँ । 
साथै लोक सेवा आयोगबाट भएको िव�ापनअनसुारको 
पदपूित� भएमा िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने 
भएकाले उ� िव�ापनबमोिजम पदपूित�  नगनु�  नगराउन ु
र िनवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गनु�  गराउन ुभनी 
अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट नं. ०७८-
WF-००२२ िमित २०७८/५/२४ र �रट नं. ०७८-
WF-००२४ िमित २०७८/५/२५ को �रट िनवेदन ।

यस अदालतबाट भएका आदेश :
यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� आधार कारण 
भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना �ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी ��यथ�ह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु� भ�ने िमित 
२०७७/९/१९ र सोप�ात् िविभ�न िमितमा सबै �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट भएका आदेश ।

�रट न.ं ०७८-WF-००२० (०७७-WO-०५४७) मा
भएको थप आदेश :

अ�त�रम आदशे माग गर े स�ब�धमा िवचार 
गदा� दवैु प�को छलफलप�चात् िनण�यमा प�ुदा 
मनािसब ह�ने देिखएकाले िमित २०७७/९/२६ का 
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िदन अ�त�रम आदशे जारी गन� नगन� िवषयमा ह�ने 
छलफलको लािग उपि�थत ह�न ुभनी ��यथ�ह�लाई 
सोको �याद सूचनासमेत िदई पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७७/९/१९ को आदेश ।

यसमा �रट िनवेदनमा उि�लिखत िव�ापन 
नं. १६६९४/०७६-७७, सूचना नं. २५८/०७६-७७ 
समेतका सूचना र िव�ापनअनसुार िमित २०७७/९/२१ 
देिख २३ स�म परी�ासमेत तोिकएको भिनएबाट हाल 
उ� परी�ा भइसकेको छ वा छैन ? परी�ा भइसकेको 
हो भने मागअनसुारको पदपूित� भइसकेको छ, छैन ?
लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयबाट जवाफ मगाई 
पेस गनु�  भ�ने िमित २०७८/४/१८ को आदेश ।

यसमा अ�त�रम आदेश ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, िनवेदकह�ले आफूह� सङ्घमा नै 
समायोजन ह�न पाउने गरी िमित २०७५/९/११ 
मा �कािशत सूचनाको अविधिभ� िनवेदन िदएको 
अव�था देिख�छ । िनवेदकह�लाई सङ्घमा 
समायोजन नगरी �देश तथा �थानीय तहका पदह�मा 
समायोजन गरी २०७६ माग� र २०७७ माग�मा �मशः 
५६० र ११४ �र� पदमा लोक सेवा आयोगबाट 
पदपूित� गन� गरी खलुा िव�ापन गरकेो छ । सङ्घमा 
पदह� �र� ह�दँा पिन यी िनवेदकह�लाई ऐनबमोिजम 
समायोजन नगरी ती पदमा खलुा िव�ापनबाट पदपूित� 
ग�रदँा िनवेदकह�भ�दा पिछ िनय�ु ह�ने �यि� 
व�र� ह�ने र सङ्घमा रहने अव�था ह�दँा समानता र 
�शासिनक �यायको रोहमा पिन ऐनस�मत भएको 
नदिेखएको, यसै अदालतबाट �रट नं. ०७७-WO-
००२७ तथा �रट नं. ०७६-WO-०३१० मा भएको 
�या�या तथा िनवेदकलाई प�ुन जाने अपूरणीय �ित 
एवम् सिुवधाको स�तलुनसमेतको आधार कारणबाट 
��यथ� लोक सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापनका 
पदह� सङ्घका म�ये ��ततु म�ुाको अि�तम टुङ्गो 
नभएस�म यी िनवेदकह�जितको पद सं�यामा 
पदपूित� नगरी सो पदमा यी िनवेदकह�लाई कम�चारी 

समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उि�लिखत 
मापद�डह�समेतलाई िवचार गरी सङ्घमा समायोजन 
गन� कारबाही गन� गराउन सव��च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ४९(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ भ�ने िमित २०७८/४/२५ मा 
भएको आदेश ।

�रट न.ं ०७८-WF-००२१ (०७७-WO-०७७५) मा
भएको थप आदेशः

साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेश माग गरेको 
स�ब�धमा दवैु प� राखी छलफल गराउन उपय�ु ह�ने 
दिेखदँा अ�त�रम आदेश छलफलको लािग पेसी तोक� 
सोको जानकारी ��यथ�ह�लाई िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने िमित २०७७/११/६ को एकल इजलासको 
आदेश ।

िनवेदकह�ले माग गरबेमोिजमको अ�त�रम 
आदेश जारी ह�नपुछ�  पद�न ? भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, िनवेदकह�ले िनवेदनमा उठाएको िवषयव�त ु
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो ला�दाका बखत िन�पण 
ह�ने �कृितको देिखएकाले हालको �ारि�भक 
अव�थामै अ�त�रम आदेश जारी गनु�  परने भ�ने िमित 
२०७८/४/२५ को संय�ु इजलासको आदेश ।

�रट न.ं ०७८-WO-०१६३ र ०७८-WO-०१९०
मा भएको थप आदेशः

यसमा िनवेदकह�ले ��ततु �रट िनवेदनमा 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी गरेको 
िनवेदन मागका स�ब�धमा हेदा�, िनवेदकह�ले 
आफूह� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ 
लगायतका �यव�थाबमोिजम सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहमा समायोजनका लािग �कािशत सूचनाह�बमोिजम 
ऐ. ऐनको दफा ८ समेतका आधार, कारणसिहत 
आ�नो समायोजन सङ्घमा रहने गरी िनवेदन गरेका 
िथयौ ँ । तर ��यथ�म�येका सङ्घीय मािमला तथा 
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सामा�य �शासन म��ालयले सङ्घमा समायोजन 
गन� स�ने �मस�ंया २८९० न�बरका पदसं�याम�ये 
२५४७ जनास�मको पद समायोजन गरी बाकँ� पद 
एवम् पदसं�या गमु गरी हामी िनवेदकह�लाई �देश 
एवम् �थानीय तहमा �ये�तालगायतका मापद�डलाई 
बेवा�ता गरी जबरज�ती तवरबाट समायोजन ग�रयो 
र उ� गमु गरकेो पद एवम् पद स�ंयामा िमित 
२०७६/८/२५ एवम् िमित २०७७/८/२४ समेतमा 
समावेश ह�ने गरी नया ँभना� एवम् बढुवा�ारा पदपूित�  गन� 
गरी िव�ापन गरकेोले सो काय�ले हा�ो कानूनी हकमा 
आघात प�ुयाउने एवम् हा�ो �ये�तामा नै दखल प�ुयाई 
विृ�िवकासमा अपूरणीय �ित प�ुयाउने �वल आशंका 
रहेको भ�ने िनवेदन बेहोरा दिेखन आयो ।

िमिसल संल�न सव��च अदालतमा िविभ�न 
िमितमा परकेा �रट िनवेदन बेहोराका छाया ँ �ित,
राि��य िकताबखानाको िमित २०७७/८/१८ को प� 
बेहोरासमेतका कागजात एवम् अदालतमा परकेा �रट 
िनवेदनका (�रट नं. ०७७-WO-००२७, ०७६-WO-
०३१० समेत) स�ब�धमा ��यथ�बाट त�यय�ु ख�डन 
िजिकर ह�न नसकेको अव�थाबाट पिन िनवेदकह� 
�ये� भएर पिन �देश एवम् �थानीय तहमा समायोजन 
भएको बखत सङ्घमा िनवेदकका दाबीबमोिजमका 
खाली पदह� रहे भएको देिखन आयो ।

साथसाथै िनवेदकह�ले सङ्घमा 
समायोजन ग�रपाउ ँभनी गरकेो िनवेदनमा उि�लिखत 
पदह�म�येमा नया ँ भना� तथा बढुवा�ारा पदपूित�को 
लािग िव�ापन भई केही पदको आिंशक िलिखत 
परी�ा भएको, केही पदह�को परी�ा ह�न गइरहेको,
केही पदका अ�तवा�ता� चरणमा रहेकोसमेतका असहज 
ि�थितसमेतको इजलासले हे�का रा�दा रा�द ै पिन 
�थम �ि�मा (Prima Facie) नै सङ्घमा समायोजन 
ह�ने पद एवम् पदसं�या गमु गरी सङ्घमा समायोजन 
ह�न पाउने ��याभूतय�ु हकािधकारबाट वि�चत 
गरी एउटा रा��सेवकको विृ� िवकासमा नै दखल 

प�ुन स�नेस�मको अपूरणीय �ित (Irreparable 
Damage) अव�थालाई �याियक स�बोधन गन� पन� 
अव�था देिखन आयो ।

अतएवः ��यथ� लोक सेवा आयोगमा 
मािथ उि�लिखत पदपूित�को िव�ापन पदसं�याम�ये 
िनवेदकह� ज�मा १२० र ९ सं�याको पदमा 
िनवेदकह�को �ये�तासमेतका �चिलत 
कानूनबमोिजम मापद�ड पूरा भई सङ्घमा समायोजन 
गरी पाउन �यादमा िनवेदन गन� िनवेदकह�लाई 
सङ्घमा पद�थापन गन� गरी पद िमलानतफ�  आव�यक 
कारबाही गनु�  गराउन ु र यस म�ुाको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म र सो पदह�मा िनवेदकह�जितको 
पदसं�यामा �ये�तासमेतका मापद�ड पूरा भएका 
कम�चारीको पद िमलान नभएस�म उ� पद सं�यामा 
पदपूित� नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रिदएको छ भ�ने िमित २०७८/५/४ मा 
एकल इजलासबाट भएको आदेश ।

�रट न.ं०७८-WO-०२०० (०७८-WF-०००६),
०७८-WO-०२०२ (०७८-WF-०००७),
०७८-WO-०२१३(०७८-WF-०००८), ०७८-
WO-०२१५ (०७८-WF-०००९), ०७८-
WO-०२१६ (०७८-WF-००१०), ०७८-WO-
०२२६(०७८-WF-००११), ०७८-WO-०२२८
(०७८-WF-००१२), ०७८-WO-०२३३(०७८-
WF-००१३), ०७८-WO-०२३७ (०७८-WF-
००१४), ०७८-WO-०२३९ (०७८-WF-००१५),
०७८-WO-०२४० (०७८-WF-००१६), ०७८-
WO-०२५२ (०७८-WF-००१७), ०७८-WO-
०२५३(०७८-WF-००१८) र ०७८-WO-
०२३८(०७८-WF-००१९) मा भएको थप आदेशः

िनवेदकले अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन माग गरकेो स�दभ�मा हेदा�, दवैु प�को 
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उपि�थितमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपय�ु ह�ने 
देिखदँा छलफलको लािग िमित २०७८/५/३० को पेसी 
तोक� सो छलफलमा उपि�थत ह�न ��यथ�ह�लाई 
जनाउ िदनू । सो िमितस�मको लािग पदपूित�स�ब�धी 
काम कारबाही जे जो अव�थामा छ यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९(ख) बमोिजम अ�पकालीन अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । सोको जनाउ ��यथ�ह�लाई 
िदन ुभ�ने िमित २०७८/५/१६ मा एकल इजलासबाट 
भएको आदेश ।

िनजामती कम�चारीह�को समायोजन 
स�ब�धमा कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५,
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ एवम् कम�चारी 
समायोजन / िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ 
बमोिजम भएका समायोजन स�ब�धमा कम�चारी िनवेदक 
भएका िविभ�न �रट िनवेदनह� अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी भई िवचाराधीन रहेका र िनवेदकह�ले समायोजन 
ह�न माग गरकेा पदह�मा नया ँ भना��ारा पदपूित�  गन� 
लोक सेवा आयोगले स�चालन गरकेा परी�ाह� 
कितपय अ�तवा�ता�का �ममा रहेका, कितपय 
परी�ाका चरणमा रहेकासमेत अव�थाह� रहे भएको 
देिख�छ । य�तो ि�थितमा िनजामती कम�चारीह�को 
समायोजन स�ब�धमा भएका िनवेदनह�का िवषयको 
�कृित, कानूनी जिटलता एवम् ग�भीरतासमेतलाई 
म�यनजर गद� पूण� इजलासबाट ��ततु िववादको 
िन�पण शी� �पमा ह�नपुन� देिखएको तथा कम�चारी 
समायोजनका स�दभ�मा िशवहरी दाहालसमेत िव�� 
लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय अनामनगरसमेत 
भएको �रट नं. ०७८-WO-०२४१ को उ��ेषण 
म�ुामा समेत य�तै �कृितका �रट िनवेदनह� पूण� 
इजलासमा पेस गनु�  भनी िमित २०७८/५/२५ मा 
आदशे भएको अव�थासमेत देिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन र यसै �कृितका �रट नं.०७८-WO-०२०२ 

लगायतका िविभ�न �रट िनवेदनह� लगाउमा साथै 
तथा य�तै �कृितका िनवेदनह�समेत पेसी चढ्न 
स�ने भएमा सोसमेत िमित २०७८/६/७ गतेको पेसी 
तोक� पूण� इजलासमा पेस गनू� । उ� पेसी तोिकएको 
िमितस�म यस अदालतबाट िमित २०७८/५/१६ 
मा जारी भएको अ�पकालीन अ�त�रम आदशेलाई 
िनर�तरता िदइएको छ । सोको जनाउ ��यथ�ह�लाई 
िदनू । साथै पेसीको िदनमा आफूसगँ रहे भएका �माण 
कागजातह� इजलाससम� देखाई िफता� लैजाने गरी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट िझकाउन ु भ�ने 
िमित २०७८/५/३० को सयं�ु इजलासको आदशे ।

�रट न.ं ०७८-WO-०३१८ (०७८-WF-००२२),
०७८-WO-०३२३ (०७८-WF-००२३) र ०७८-
WO-०३२४ (०७८-WF-००२४) मा भएको थप
आदेशः

यसमा अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, िमित २०७८/५/२५ 
मा य�तै िवषयको स�ब�धमा यस अदालतबाट �रट नं. 
०७८-WO-०२४१ को िनवेदनमा अ�त�रम आदेश 
जारी भएको दिेखदँा ��यथ� लोक सेवा आगोगले 
िमित २०७७/७/२६, मा सूचना नं. ६४/०७७-७८,
सूचना नं. ६६/०७७-७८ बाट �कािशत िव�ापन 
तथा िमित २०७७/६/२८ मा सूचना नं. ५५/०७७-
७८, २७/०७७-७८ र ८२/०७७-७८ बाट �कािशत 
िव�ापनस�ब�धी स�पूण� काय�ह� हाल जे जनु 
अव�थामा पगेुको छ सोही अव�थामा यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी ��यथ�ह�का नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रिदएको छ । साथै यस अदालतबाट 
�रट नं. ०७८-WO-०२४१ मा य�ता �कृितका 
िवषयह� पूण� इजलासबाट टुङ्गो लगाउने गरी 
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िमित २०७८/५/२५ मा आदेश भएकोले ��ततु 
िनवेदनसमेत उ� �रट िनवेदनका साथै राखी पेस 
गनु�  भ�ने िमित २०७८/५/३१ मा एकल इजलासबाट 
भएको आदेश ।

��यथ�ह�बाट पेस भएको िलिखत जवाफको
बेहोरा :
�रट न.ं ०७७-WO-०५४७ (०७८-WF-००२०) मा
पेस भएको िलिखत जवाफः

नेपालको संिवधान जारी भएपिछ दशे सङ्घ,
�देश र �थानीय तह गरी तीन तहको शासक�य 
सरंचनामा गएको र सिंवधानको धारा ३०२ अनसुार 
सरकारी सेवा र अ�य सेवाका कम�चारीलाई सङ्घ,
�देश र �थानीय तहको सेवामा समायोजन गन� 
स�ब�धमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी 
भई काया��वयनमा रहेको छ । कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ बमोिजम सरकारी सेवाका कम�चारीलाई 
सङ्घ, �दशे र �थानीय तहमा समायोजन गन� 
�योजनका लािग दरखा�त माग गरकेो र िनवेदनका 
आधारमा समायोजन ग�रएको काय�लाई अ�यथा भ�न 
सिकने ह�दँैन । सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा पदपूित�का 
लािग माग आकृित फाराम �ा� ह�न आएकाले 
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७६/८/२५ र 
२०७७/८/२४ मा पदपूित�का लािग िव�ापन �कािशत 
भएको हो । आयोगको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकह�को हक हनन ह�न गएको हो ? सो कुरा �रट 
िनवेदनमा खलुाउन सकेको दिेखदैँन । िवनाआधार 
दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लोक 
सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ४ मा सङ्गठन संरचना हेरफेर गन� वा दरब�दी 
िसज�ना वा खारजे गन� �वीकृित �ा� भएका िमितले 

प�� िदनिभ� अिभलेख अ�ाविधक गरी सामा�य 
�शासन म��ालय र िनजामती िकताबखानामा 
पठाउनपुन� छ भ�ने �यव�थाअनसुार �थायी पद यस 
िवभागमा दता� ह�ने हो । पदपूित�का लािग लोक सेवा 
आयोगमा माग पठाउने तथा कम�चारी समायोजन ऐन,
२०७५ अनसुार कम�चारी समायोजन गन� काय��े� 
यस िवभागको नरहेकोले यस िवभागको काय��े�भ�दा 
बािहरको िवषय �रट िनवेदकले समेटी यस िवभागलाई 
��यथ� बनाइरहनपुन� कारण र आधार छैन । यस 
िवभागको काय��े�भ�दा बािहरको िवषयमा यस 
िवभागलाई ��यथ� बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे भागी भएकाले खारेज ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
राि��य िकताबखानाको िलिखत जवाफ । 

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
संरचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृित भई सो सङ्गठन संरचना र दरब�दीिभ� रही 
ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरकेा मापद�डअनसुार 
कम�चारीको सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
ग�रएको हो । िनवेदकह� समायोजन �ि�यामा 
समावेश भएको र सोको लािग समायोजनको फाराम 
भरकेो कुरा आफँैले �वीकार गनु�भएको छ । समायोजन 
�ि�यामा समावेश भएकाले जनुसकैु तहमा समायोजन 
ह�न स�ने कुरालाई �वीकार गनु�  हो । कुनै �ि�यामा 
पिहले समावेश भइसकेपिछ आफूले चाहेबमोिजमको 
प�रणाम नआएपिछ सो �ि�या नै अनिुचत िथयो 
भ�न िम�दैन । कम�चारीको समायोजन गदा� सङ्घको 
दरब�दी सं�यामा समायोजन ह�न चाहने कम�चारीह� 
िनजभ�दा �ये� र स�ंयामा धेर ै रहेकाले िनजलाई 
सङ्घमा समायोजन गन� सिकएन । यसरी आफूभ�दा 
�ये� कम�चारी समायोजन भई �दशे र �थानीय तहमा 
कामकाज ग�ररहेको अव�थामा सङ्घमा रहने दरब�दी 
सं�यासमेतलाई िवचार नै नगरी सङ्घमा समायोजन 
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ह�न पाउनपुन� भ�ने िजिकर िनराधार छ । कम�चारी 
समायोजनको काय� स�प�न भइसकेप�ात् िविभ�न 
कारणले �र� भएका �वीकृत दरब�दीका पदको 
िनयिमत पदपूित�का लािग �चिलत कानूनबमोिजम 
लोक सेवा आयोगलाई प�ाचार ग�रएको हो । तसथ�, �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
िलिखत जवाफ । 

�रट न.ं ०७७-WO-०७७५ (०७८-WF-००२१) मा
पेस भएको िलिखत जवाफ :

नेपालको संिवधान जारी भएपिछ दशे सङ्घ,
�देश र �थानीय तह गरी तीन तहको शासक�य 
सरंचनामा गएको र सिंवधानको धारा ३०२ अनसुार 
सरकारी सेवा र अ�य सेवाका कम�चारीलाई सङ्घ,
�देश र �थानीय तहको सेवामा समायोजन गन� 
स�ब�धमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी 
भई काया��वयनमा रहेको छ । कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ ले सरकारी सेवाका कम�चारीलाई सङ्घ,
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गन� �योजनका 
लािग दरखा�त माग गरकेो र िनवेदनका आधारमा 
समायोजन ग�रएको काय�लाई अ�यथा भ�न सिकने 
ह�दैँन । कम�चारी समायोजन / िमलान मापद�ड, २०७७ 
स�ब�धमा आयोगको कुनै भूिमका तथा संल�नता 
छैन । आयोगको क�तो काम कारबाही र िनण�यबाट 
िनवेदकह�को हक हनन ह�न गएको हो ? सो कुरा �रट 
िनवेदनमा खलुाउन सकेको दिेखदैँन । िवनाआधार 
दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लोक 
सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ४ मा सङ्गठन संरचना हेरफेर गन� वा दरब�दी 
िसज�ना वा खारजे गन� �वीकृित �ा� भएका िमितले 
प�� िदनिभ� अिभलेख अ�ाविधक गरी सामा�य 
�शासन म��ालय र िनजामती िकताबखानामा 

पठाउनपुन� छ भ�ने �यव�थाअनसुार �थायी पद यस 
िवभागमा दता� ह�ने हो । पदपूित�का लािग लोक सेवा 
आयोगमा माग पठाउने तथा कम�चारी समायोजन ऐन,
२०७५ अनसुार कम�चारी समायोजन गन� काय��े� 
यस िवभागको नरहेकोले यस िवभागको काय��े�भ�दा 
बािहरको िवषय �रट िनवेदकले समेटी यस िवभागलाई 
��यथ� बनाइरहनपुन� कारण र आधार छैन । �रट 
िनवेदन खारजे भागी भएकाले खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको राि��य िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।  

िनवेदकले दाबी िलनभुएको िवषयमा नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
के क�तो संल�नता रहेको र यस काया�लयको के क�तो 
काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को के कुन संवैधािनक 
तथा कानूनी हक हनन भएको हो भ�ने स�ब�धमा 
कुनै कुरा उ�लेख ह�न सकेको देिखदँनै । नेपालको 
संिवधान जारी भएपिछ संिवधानको धारा ३०२ 
बमोिजम कम�चारीको �यव�थापनका लािग कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा 
िनधा�रण भएका मापद�डका आधारमा कानूनबमोिजम 
कम�चारीको समायोजन भएको हो । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५८ बमोिजमको सेवा सिुवधा 
कम नह�ने गरी �देशले कानून बनाउनपुन� र अवकाश 
ह�दँासमेत सेवा सिुवधा कम नह�ने �यव�था समायोजन 
ऐनको दफा १५ र १६ मा ग�रएको छ । �यसै गरी 
िनजामती कम�चारी िनयिु� ह�नासाथै सबै समय 
सरकारको अधीन ह�ने र नेपाल सरकारले खटाएको 
ठाउमँा गई सेवा गनु�पन� हरके िनजामती कम�चारीको 
कत��य हो । नया ँसंिवधान जारी भएपिछ कानून बनाएर 
कानूनबमोिजम कम�चारी समायोजन भएको काय�लाई 
अ�यथा भ�न िम�दैन । कम�चारी समायोजन / िमलान 
मापद�ड, २०७७ आफँैमा काय�िविधगत िवषय हो । 
ऐनबमोिजम समायोजन भएका कम�चारीको गनुासो 
सनुवुाइ गन� मापद�ड जारी ग�रएको हो । यसबाट 
कसैको हक अिधकारको िसज�ना ह�ने होइन । कम�चारी 
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समायोजनको लािग फाराम भनु�  नै सङ्घ, �देश वा 
�थानीय तहम�ये कुनै एकमा समायोजन ह�न �वीकार 
गनु�  हो । कम�चारी �यव�थापन तथा समायोजन 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
�े�ािधकारको िवषय भएकाले िवनाआधार यस 
काया�लयलाई ��यथ� बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार,
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।  

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
सरंचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृित भई सो सङ्गठन संरचना र दरब�दीिभ� रही 
ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरकेा मापद�डअनसुार 
समायोजन ग�रएको हो । िनवेदकह� समायोजन 
�ि�यामा समावेश भएको र सोको लािग समायोजनको 
फाराम भरकेो कुरा आफँैले �वीकार गनु�भएको 
छ । समायोजन �ि�यामा समावेश भएकाले जनुसकैु 
तहमा समायोजन ह�न स�ने कुरालाई �वीकार गनु�  
हो । कुनै �ि�यामा पिहले समावेश भइसकेपिछ आफूले 
चाहेबमोिजमको प�रणाम नआएपिछ सो �ि�या नै 
अनिुचत िथयो भ�न िम�दैन । कम�चारीको समायोजन 
गदा� सङ्घको दरब�दी सं�यामा समायोजन ह�न 
चाहने कम�चारीह� िनजभ�दा �ये� र सं�यामा धेर ै
रहेकाले िनजलाई सङ्घमा समायोजन गन� सिकएन । 
यसरी आफूभ�दा �ये� कम�चारी समायोजन भई �देश 
र �थानीय तहमा कामकाज ग�ररहेको अव�थामा 
सङ्घमा रहने दरब�दी सं�यासमेतलाई िवचार नै 
नगरी सङ्घमा समायोजन ह�न पाउनपुन� भ�ने िजिकर 
िनराधार छ । ऐनको दफा ७(४) बमोिजम रा.प. ततृीय 
�ेणीका कम�चारीको सङ्घमा समायोजन गदा� सोही 
�ेणीको पदमा तथा �दशे र �थानीय तहमा समायोजन 
गदा� िनजको सेवा अविधको आधारमा तहगत �पमा 
अिधकृत�तर सातौ ँ वा अिधकृत�तर आठौ ँ तहको 

पदमा समायोजन ग�रएको हो । समायोजनपूव� सङ्घमा 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह रा.प. 
ततृीय �ेणीको ज�मा दरब�दी २३४१ कायम भएको 
िथयो भने िनजह�लाई समायोजन गन� िम�ने तह ७ 
र ८ को दरब�दी ७ वटा �देशमा ५७४ एवं �थानीय 
तहह�मा ६४३ कायम भएको िथयो । सो समयमा उ� 
पदमा २८९० रहेकोमा २३४१ जनालाई सङ्घमा,
३७१ जना �देशमा र १७८ जना �थानीय तहमा 
समायोजन ग�रएको हो । समायोजन गदा� सङ्घको 
दरब�दी �र� नरहेको र �देश तथा �थानीय तहको 
मा� दरब�दी �र� रहेको िथयो । कम�चारी समायोजन / 
िमलान मापद�ड, २०७७ आफँैमा काय�िविधगत िवषय 
हो । ऐनबमोिजम समायोजन भएका कम�चारीको गनुासो 
सनुवुाइ गन� मापद�ड जारी ग�रएको हो । यसबाट 
कसैको हक अिधकारको िसज�ना ह�ने होइन । कम�चारी 
समायोजनको काय� स�प�न भइसकेप�ात् िविभ�न 
कारणले �र� भएका �वीकृत दरब�दीका पदको 
िनयिमत पदपूित�का लािग �चिलत कानूनबमोिजम 
लोक सेवा आयोगलाई प�ाचार ग�रएको हो । तसथ�, �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
िलिखत जवाफ । 

�रट न.ं ०७८-WO-०३१८(०७८-WF-००२२) 
र ०७८-WO-०३२४(०७८-WF-००२४) मा पेस
भएको िलिखत जवाफ बेहोरा :

नेपालको सिंवधानको धारा २४३(१) 
बमोिजम िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�का लािग 
उपय�ु उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  
लोक सेवा आयोगको कत��य हो । िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ तथा िनयमावली, २०५० बमोिजम पदपूित�का 
लािग लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन गरी 
िसफा�रस गनु�पन� ह��छ । िश�ा सेवा, िश�ा �शासन 
समूहको रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा िव�ापन नं. 
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१७२१५ देिख १७२१७ स�म ज�मा १० पदमा 
िव�ापन भएको र आ.व. ०७७/०७८ मा िश�ा सेवा,
िश�ा �शासन समूहको रा.प. ततृीय �ेणी िव�ालय 
िनरी�क पदमा अि�तयारवालाबाट २१ पद माग भई 
आएबमोिजम बढुवा सूचना नं. १३८/०७७-०७८ 
बाट ६ जना, सूचना नं. ६६/०७७-०७८ िव�ापन 
नं. १७३२४ दिेख १७३२८/०७७-०७८ स�म गरी 
१५ सिहत २१ पदको पदपूित�को लािग िव�ापन 
�कािशत भएकोमा स�मािनत सव��च अदालतको 
िमित २०७८/५/३१ को आदशे काया��वयन गन� 
िसलिसलामा आयोगबाट िमित २०७८/६/१ र 
िमित २०७८/६/७ मा सूचना �काशन गरी िलिखत 
परी�ा �थिगत ग�रएको छ । पदपूित�का लािग भएका 
िव�ापनका स�ब�धमा िनकासा पाउन सादर अनरुोध 
छ । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने लोक सेवा 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम 
कम�चारी समायोजन गन� �योजनका लािग जारी भएको 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम 
सङ्गठन संरचना र �थायी दरब�दी �वीकृत भई ऐनको 
दफा ८ मा तोिकएका मापद�डका आधारमा समायोजन 
ग�रएको हो । िनवेदकह�ले समायोजनका लािग फाराम 
भरी समायोजन �ि�यामा सहभागी भइस�नभुएको 
छ । कम�चारी समायोजनलगायतका काय� यस िवभागको 
काय��े�िभ� नपन� भएकाले यस िवभागलाई ��यथ� 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
राि��य िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले दाबी िलनभुएको िवषयमा नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
के क�तो संल�नता रहेको र यस काया�लयको के क�तो 
काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को के कुन सवंैधािनक 
तथा कानूनी हक हनन भएको हो भ�ने स�ब�धमा कुनै 
कुरा उ�लेख ह�न सकेको देिखदँनै । नेपालको संिवधान 
जारी भएपिछ संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम 

कम�चारीको �यव�थापनका लािग कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा िनधा�रण भएका 
मापद�डका आधारमा कानूनबमोिजम कम�चारीको 
समायोजन भएको हो । कम�चारी समायोजनको लािग 
फाराम भनु�  नै सङ्घ, �देश वा �थानीय तहम�ये कुनै 
एकमा समायोजन ह�न �वीकार गनु�  हो । लोक सेवा 
आयोगको िमित २०७७/६/२८ को िव�ापनमा ज�मा 
१० जनाको िश�ा सेवा, िश�ा �शासन समूहको 
रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा  र आ.व. ०७७/०७८ मा 
िश�ा सेवा, िश�ा �शासन समूहको रा.प. ततृीय �ेणी 
िव�ालय िनरी�क पदमा २१ पदको पदपूित�का लािग 
िव�ापन �काशन भएको काय� कम�चारी समायोजन 
स�प�न भएप�चात् �र� ह�न आएका पदमा िव�ापन 
ग�रएको हो । कम�चारी �यव�थापन तथा समायोजन 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 
�े�ािधकारको िवषय भएकाले िवनाआधार यस 
काया�लयलाई ��यथ� बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नपेाल सरकार,
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।  

�रट िनवेदकह�ले यस म��ालयलाई ��यथ� 
बनाउनकुो आधार खलुाउन स�न ु भएको देिखदँैन । 
हालको अव�था रा�य पनुस�रचना भएको िविश� 
अव�था हो । य�तो अव�थामा सबै कुरा ह�बह� लाग ु
नह�न स�छ । िनवेदकह�लाई �देश र �थानीय तहमा 
कामकाज गन� खटाइएको भए पिन िनजह�को सेवा 
सिुवधामा कुनै कमी भएको वा मका� परकेो अव�था 
छैन । रा�यले खटाएको �थानमा जान ु हरके 
रा��सेवकको कत��य हो । नेपाल सरकारले गरेको 
समायोजनमा िच� बझुाई लामो समयस�म चपु लागी 
हाल आएर �रट दायर गनु�  उिचत नभएकाले �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । यस म��ालयको कुनै पिन 
काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात नपरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
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ग�रपाउ ँभ�ने िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ बमोिजम सङ्गठन संरचना तथा दरब�दी �वीकृत 
भएपिछ ऐनको दफा ८ मा तोिकएका मापद�डको 
आधारमा कम�चारीको समायोजन ग�रएको हो । 
समायोजन ह�दँाका बखत सङ्घमा नेपाल िश�ा सेवा,
िश�ा �शासन समूह रा.प. ि�तीय �ेणीको �वीकृत 
ज�मा दरब�दी १४६ रहेको र सो समयमा उ� पदमा 
४२९ कम�चारी काय�रत रहेको ह�दँा कम�चारी समायोजन 
ऐनको दफा ८ बमोिजम �ये�ताको आधारमा १४६ 
जनालाई सङ्घमा, ५६ जना �देशमा र २२७ 
जनालाई �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको हो । 
साथै िश�ा सेवा, िश�ा �शासन समूहको रा.प. ततृीय 
�ेणी िव�ालय िनरी�क पदमा समायोजन ह�दँाका 
बखत सङ्घमा ज�मा �वीकृत दरब�दी २५५ रहेको र 
सो समयमा उ� पदमा ६०६ कम�चारी काय�रत रहेको 
ह�दँा कम�चारी समायोजन ऐनको दफा ८ बमोिजम 
�ये�ताको आधारमा २५५ जनालाई सङ्घमा,
९२ जना �देशमा र २५९ जनालाई �थानीय तहमा 
समायोजन ग�रएको हो । समायोजन ह�दँा �ये�तामा 
कुनै अस�तिु� भए सोही समयमा �ये�ता स�याउन 
माग गनु�पन� हो । कम�चारी समायोजनको काय� स�प�न 
भइसकेप�ात् म��ालयले िमित २०७५/१२/१४ मा 
प�कार स�मेलन गरकेो िथयो । समायोजनको काय� 
स�प�न भएपिछ िविभ�न कारणले सङ्घमा �र� भएका 
दरब�दीमा समायोजन ह�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छैन । तसथ�, �रट िनवेदन खारजे भागी छ खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयको िलिखत जवाफ । 

�रट न.ं ०७८-WO-०१६३, ०७८-WO-०१९०,
०७८-WO-०२०० (०७८-WF-०००६), ०७८-
WO-०२१६ (०७८-WF-००१०), ०७८-WO-

०२३७ (०७८-WF-००१४), ०७८-WO-०२४०
(०७८-WF-००१६), ०७८-WO-०२५२ (०७८-
WF-००१७) मा पेस भएको िलिखत जवाफः

नेपालको सिंवधानको धारा २४३(१) 
बमोिजम िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�का लािग 
उपय�ु उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  
लोक सेवा आयोगको कत��य हो । िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ तथा िनयमावली, २०५० बमोिजम पदपूित�का 
लािग लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन 
गरी िसफा�रस गनु�पन� ह��छ । आ.व. २०७६/०७७ 
मा नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूहको 
रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा अि�तयारवालाबाट ५६० 
पदको माग �ा� ह�न आएबमोिजम ३९२ पदमा खलुा 
र १६८ पदमा बढुवातफ� को िव�ापन ग�रएको र आ.व. 
२०७७/०७८ मा ११४ पदको माग �ा� भएकोले ८० 
पद खलुातफ�  र ३४ पद बढुवातफ�  िव�ापन ग�रएको 
हो । िव�ापन अनसुार बढुवातफ� को कारबाही स�प�न 
भई िनयिु� तथा पद�थापन गन� काय� स�प�न भएको 
छ भने खलुातफ� को हकमा आ.व. २०७६/०७७ 
को ३९२ पदको सबै चरणको परी�ा स�प�न भई 
नितजा �काशनको अि�तम चरणमा रहेको छ । आ.व. 
२०७७/०७८ मा �कािशत खलुातफ� को िलिखत 
परी�ा स�प�न भई नितजासमेत �कािशत भएको र 
ि�तीय र ततृीय चरणको परी�ा िमित २०७८/६/४ देिख 
स�चालन गन� गरी परी�ा काय��म �कािशत भएको 
छ । यसैिबच स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित 
२०७८/५/४ मा जारी भएको अ�त�रम आदेशबमोिजम 
अि�तम नितजा �कािशत तथा िसफा�रस गन� काय� 
रोिकन गएको ह�दँा उ� िव�ापनबमोिजमका नितजा 
�कािशतलगायतका �ि�या अगािड बढाउने गरी 
िनकासा पाउन सादर अनरुोध छ । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा ३०२ बमोिजम 
कम�चारी समायोजन गन� �योजनका लािग जारी भएको 
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कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम 
सङ्गठन संरचना र �थायी दरब�दी �वीकृत भई ऐनको 
दफा ८ मा तोिकएका मापद�डका आधारमा समायोजन 
ग�रएको हो । िनवेदकह�ले समायोजनका लािग फाराम 
भरी समायोजन �ि�यामा सहभागी भइस�न ु भएको 
छ । कम�चारी समायोजनलगायतका काय� यस िवभागको 
काय��े�िभ� नपन� भएकाले यस िवभागलाई ��यथ� 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
राि��य िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले दाबी िलनभुएको िवषयमा नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
के क�तो संल�नता रहेको र यस काया�लयको के क�तो 
काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को के कुन सवंैधािनक 
तथा कानूनी हक हनन भएको हो भ�ने स�ब�धमा 
कुनै कुरा उ�लेख ह�न सकेको देिखदँैन । नेपालको 
सिंवधान जारी भएपिछ संिवधानको धारा ३०२ 
बमोिजम कम�चारीको �यव�थापनका लािग कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा 
िनधा�रण भएका मापद�डका आधारमा कानूनबमोिजम 
कम�चारीको समायोजन भएको हो । कम�चारी 
समायोजनको लािग फाराम भनु�  नै सङ्घ, �देश वा 
�थानीय तहम�ये कुनै एकमा समायोजन ह�न �वीकार 
गनु�  हो । लोक सेवा आयोगको िमित २०७६/८/२५ र 
२०७७/८/२४ मा गरी दईुपटकको िव�ापनमा ज�मा 
६७४ िसटको पदपूित� गन� िव�ापन �काशन गरकेो 
छ । समायोजन ऐनको दफा ८ को आधारमा समायोजन 
गन� काय� स�प�न भएप�चात् िविभ�न �ि�याबाट 
�र� ह�न आएका दरब�दीमा कानूनबमोिजम लोक 
सेवा आयोगबाट उ� िव�ापन �काशन भएको हो । 
कम�चारी समायोजनको िवषय त�यगत िवषय भएकाले 
�याियक िन�पण ह�ने िवषय होइन । कानूनबमोिजम 
भएको समायोजनमा सहभागी भई हाल आएर लोक 
सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापनसमेत बदरको माग 

दाबी गरी दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे भागी छ,
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफ ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
संरचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृित भई सो सङ्गठन संरचना र दरब�दीिभ� रही 
ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरकेा मापद�डअनसुार 
समायोजन ग�रएको हो । िनवेदकह� समायोजन 
�ि�यामा समावेश भएको र सोको लािग समायोजनको 
फाराम भरकेो कुरा आफँैले �वीकार गनु�भएको छ । 
समायोजन ह�दँाका बखत सङ्घमा नेपाल �शासन 
सेवा, सामा�य �शासन समूह रा.प. ततृीय �ेणीको 
ज�मा �वीकृत दरब�दी २३४१ कायम भएको 
िथयो । सो समयमा उ� पदमा २८८८ रहेकोमा 
२३४१ जनालाई सङ्घमा, ३७१ जना �दशेमा र 
१७८ जना �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको हो । 
िनज िनवेदकह� यो�यता�ममा २३४१ भ�दा पिछ 
नै रहनभुएकाले �ये�ताको आधारमा िनजह�लाई 
सङ्घमा समायोजन गन� स�ने अव�था िथएन । 
�ये�तामा िच� नबझेुको भए �ये�ता स�याउन माग 
गन� आधारह� पिु� गन� सकेको देिखदँनै । समायोजन 
गदा� सङ्घको दरब�दी �र� नरहेको र �देश तथा 
�थानीय तहको मा� दरब�दी �र� रहेको िथयो । 
समायोजनप�चात् लोक सेवा आयोगबाट आ.व. 
२०७६/०७७ को लािग िव�ापन ह�ने िमितस�म 
अिनवाय� अवकाश, राजीनामा, म�ृय ुर बढुवाबाट गरी 
५६० जनाको पद �र� ह�न आएकाले समायोजन 
ह�नपूुव�को दरब�दी लकुाएको भ�ने िनवेदन दाबी 
तक� सङ्गत छैन । कम�चारी समायोजनको काय� 
स�प�न भइसकेप�ात् िमित २०७५/१२/१४ मा 
प�कार स�मेलन ग�रएको र िविभ�न कारणले �र� 
भएका �वीकृत दरब�दीका पदको िनयिमत पदपूित�का 
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लािग �चिलत कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगलाई 
प�ाचार ग�रएको हो । तसथ�, �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफ । 

�रट न.ं ०७८-WF-०००९ (०७८-WO-०२१५),
०७८-WF-००११ (०७८-WO-०२२६), ०७८-
WF-००१२ (०७८-WO-०२२८), ०७८-WF-
००१९ (०७८-WO-०२३८) र ०७८-WF-००१८
(०७८-WO-०२५३) मा पेस भएको िलिखत
जवाफः-

नेपालको संिवधानको धारा २४३(१) 
बमोिजम िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�का लािग 
उपय�ु उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  
लोक सेवा आयोगको कत��य हो । िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ तथा िनयमावली, २०५० बमोिजम पदपूित�का 
लािग लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन गरी 
िसफा�रस गनु�पन� ह��छ । आ.व. २०७६/०७७ मा 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन र लेखा समूहको 
रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा अि�तयारवालाबाट 
५९१ पदको माग �ा� ह�न आएबमोिजम ४१४ पदमा 
खलुा र १७७ पदमा बढुवातफ� को िव�ापन ग�रएको 
र आ.व. २०७७/०७८ मा २०३ पदको माग �ा� 
भएकोले १४२ पद खलुातफ�  र ६१ पद बढुवातफ�  
िव�ापन ग�रएको हो । िव�ापन अनसुार बढुवातफ� को 
कारबाही स�प�न भई िनयिु� तथा पद�थापन गन� 
काय� स�प�न भएको छ भने खलुातफ� को हकमा 
आ.व. २०७६/०७७ को ४१४ पदको सबै चरणको 
परी�ा स�प�न भई नितजा �काशनको अि�तम 
चरणमा रहेको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा �कािशत 
खलुातफ� को िलिखत परी�ा स�प�न भई नितजासमेत 
�कािशत भएको र ि�तीय र ततृीय चरणको परी�ा 
िमित २०७८/६/४ देिख स�चालन गन� गरी परी�ा 
काय��म �कािशत भएको छ । यसैिबच स�मािनत 

सव��च अदालतबाट िमित २०७८/५/४ मा जारी 
भएको अ�त�रम आदेशबमोिजम अि�तम नितजा 
�कािशत तथा िसफा�रस गन� काय� रोिकन गएको ह�दँा 
उ� िव�ापनबमोिजमका नितजा �कािशतलगायतका 
�ि�या अगािड बढाउने गरी िनकासा पाउन सादर 
अनरुोध छ । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लोक 
सवेा आयोगको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा ३०२ ले नेपाल 
सरकारले सरकारी सेवामा काय�रत रा��सेवक 
कम�चारीलाई सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
गरी सेवा �वाहको �ब�ध गनु�पन� माग�िनद�श गरकेो छ । 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम 
सङ्गठन सरंचना र दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृत भई समायोजनको काय� स�प�न भइसकेको 
अव�था छ । ऐनको दफा ७(१) बमोिजम समायोजनको 
िनण�य कानूनस�मत �पमा भएकाले �रट िनवेदन 
खारजेभागी रहेको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने महालेखा 
िनय��क काया�लयको िलिखत जवाफ ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
संरचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृत भई सो सङ्गठन संरचना र दरब�दीिभ� रही 
ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरकेा मापद�डअनसुार 
समायोजन ग�रएको हो । िनवेदकह� समायोजन 
�ि�यामा समावेश भएको र सोको लािग समायोजनको 
फाराम भरकेो कुरा आफँैले �वीकार गनु�भएको छ । 
समायोजन ह�दँाका बखत सङ्घमा नेपाल �शासन 
सेवा, लेखा समूह रा.प.ततृीय �ेणीको ज�मा �वीकृत 
दरब�दी ६१० कायम भएको िथयो । सो समयमा उ� 
पदमा ११३२ रहेकोमा ६१० जनालाई सङ्घमा,
१९५ जना �देशमा र ३२७ जना �थानीय तहमा 
समायोजन ग�रएको हो । यो�यता�ममा �ये�ताको 
आधारमा पिहलो �ाथिमकतामा रहेकालाई सङ्घमा 
समायोजन ग�रएकाले िनवेदकह�लाई सङ्घमा 
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समायोजन गन� स�ने अव�था िथएन । �ये�तामा िच� 
नबझुेको भए �ये�ता स�याउन माग गन� आधारह� 
पिु� गन� सकेको देिखदैँन । समायोजन गदा� सङ्घको 
दरब�दी �र� नरहेको र �देश तथा �थानीय तहको 
मा� दरब�दी �र� रहेको िथयो । समायोजनप�चात् 
लोक सेवा आयोगबाट आ.व. २०७६/०७७ को 
लािग िव�ापन ह�ने िमितस�म अिनवाय� अवकाश,
राजीनामा, म�ृय ुर बढुवाबाट गरी �र� ह�न आएकाले 
समायोजन ह�नपूुव�को दरब�दी लकुाएको भ�ने िनवेदन 
दाबी तक� सङ्गत छैन । कम�चारी समायोजनको काय� 
स�प�न भइसकेप�ात् िमित २०७५/१२/१४ मा 
प�कार स�मेलन ग�रएको र िविभ�न कारणले �र� 
भएका �वीकृत दरब�दीका पदको िनयिमत पदपूित�का 
लािग �चिलत कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगलाई 
प�ाचार ग�रएको हो । तसथ�, �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम 
कम�चारी समायोजन गन� �योजनका लािग जारी भएको 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम 
सङ्गठन संरचना र �थायी दरब�दी �वीकृत भई ऐनको 
दफा ८ मा तोिकएका मापद�डका आधारमा समायोजन 
ग�रएको हो । िनवेदकह�ले समायोजनका लािग फाराम 
भरी समायोजन �ि�यामा सहभागी भइस�न ु भएको 
छ । कम�चारी समायोजनलगायतका काय� यस िवभागको 
काय��े�िभ� नपन� भएकाले यस िवभागलाई ��यथ� 
बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
राि��य िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधान जारी भएपिछ संिवधानको 
धारा ३०२ बमोिजम कम�चारीको �यव�थापनका लािग 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको 
दफा ८ मा िनधा�रण भएका मापद�डका आधारमा 
कानूनबमोिजम कम�चारीको समायोजन भएको हो । 
कम�चारी समायोजनको लािग फाराम भनु�  नै सङ्घ,

�दशे वा �थानीय तहम�ये कुनै एकमा समायोजन 
ह�न �वीकार गनु�  हो । लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७६/८/२५ र २०७७/८/२४ मा गरी दईुपटकको 
िव�ापनमा ज�मा ७९३ िसटको पदपूित� गन� िव�ापन 
�काशन गरकेो छ । समायोजन ऐनको दफा ८ को 
आधारमा समायोजन गन� काय� स�प�न भएप�चात् 
िविभ�न �ि�याबाट �र� ह�न आएका दरब�दीमा 
कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगबाट उ� िव�ापन 
�काशन भएको हो । कम�चारी समायोजनको िवषय 
त�यगत िवषय भएकाले �याियक िन�पण ह�ने िवषय 
होइन । कानूनबमोिजम भएको समायोजनमा सहभागी 
भई हाल आएर लोक सेवा आयोगबाट �कािशत 
िव�ापनसमेत बदरको माग दाबी गरी दायर गरेको 
�रट िनवेदन खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

�रट न.ं ०७८-WF-०००७ (०७८WO-०२०२),
०७८-WF-०००८ (०७८-WO-०२१३), ०७८-
WF-००१३ (०७८-WO-०२३३) र ०७८-WF-
००२३ (०७८-WO-०३२३) मा पेस भएको िलिखत
जवाफः-

नेपालको सिंवधानको धारा २४३(१) 
बमोिजम िनजामती सेवाको पदमा िनयिु�का लािग 
उपय�ु उ�मेदवार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  
लोक सेवा आयोगको कत��य हो । िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ तथा िनयमावली, २०५० बमोिजम पदपूित�का 
लािग लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन 
गरी िसफा�रस गनु�पन� ह��छ । आ.व. २०७७/०७८ 
मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, िसिभल समूह,
इ�रगेसन उपसमूहको रा.प.अनं. �थम �ेणीको सव-
इि�जिनयर पदमा अि�तयारवालाबाट ९ पदको माग 
�ा� ह�न आएको, आ.व. २०७६/०७७ मा नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, िसिभल समूह, �यािनटरी 
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उपसमूहको रा.प.तृतीय �ेणीको इि�जिनयर पदमा 
अि�तयारवालाबाट १५ पदको माग �ा� ह�न आएको,
र आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा,
िसिभल समूह, �यािनटरी उपसमूहको रा.प. ततृीय 
�ेणीको इि�जिनयर पदमा अि�तयारवालाबाट १९ 
पदको माग �ा� ह�न आएकोले खलुा तथा बढुवाको 
िव�ापन गरी बढुवाको हकमा कारबाही स�प�न भई 
िनयिु�समेत भइसकेको छ । आ.व. २०७७-०७८ 
मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, एग ृइ�रगेसन समूहको 
रा.प.ि�तीय �ेणीको पदमा माग �ा� ह�न आएअनसुार 
�ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा २ र 
काय��मताको आधारमा २ तथा आ.�. १ गरी िव�ापन 
�काशन भएबमोिजम खलुा तथा बढुवा िव�ापन गरी 
िलिखत परी�ासमेत स�प�न भइसकेको छ । यसैिबच 
स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित २०७८/५/१६ 
मा जारी भएको अ�त�रम आदशेबमोिजम बाकँ� काम 
कारबाही रोिकन गएको ह�दँा उ� िव�ापनबमोिजमका 
नितजा �कािशतलगायतका �ि�या अगािड बढाउने 
गरी िनकासा पाउन सादर अनरुोध छ । �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लोक सवेा आयोगको िलिखत 
जवाफ ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
सरंचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल सरकारबाट 
�वीकृित भई सो सङ्गठन संरचना र दरब�दीिभ� रही 
ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरकेा मापद�डअनसुार 
समायोजन ग�रएको हो । समायोजन ह�दँाका बखत 
सङ्घमा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, िसिभल समूह,
इ�रगेसन उपसमूहको रा.प. अनं. �थम �ेणीको ज�मा 
�वीकृत दरब�दी १५६ कायम भएको िथयो । सो 
समयमा उ� पदमा ४७९ रहेकोमा १५६ जनालाई 
सङ्घमा, २८५ जना �देशमा र ३८ जना �थानीय 
तहमा समायोजन ग�रएको हो । �यसैगरी समायोजन 
ह�दँाका बखत सङ्घमा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा,

िसिभल समूह, �यािनटरी उपसमूहको रा.प. ततृीय 
�ेणीको ज�मा �वीकृत दरब�दी ९९ कायम भएको 
िथयो । सो समयमा उ� पदमा २७३ रहेकोमा 
९९ जनालाई सङ्घमा, १३४ जना �देशमा र 
४० जना �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको हो । 
�यसै गरी नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, एग ृ इ�रगेसन 
इि�जिनय�रङ समूहको रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा 
समायोजन ह�दँाका बखत सङ्घमा १७ �वीकृत 
दरब�दी रहेको िथयो । सो समयमा उ� पदमा २६ 
जना रहेकोमा १७ जनालाई सङ्घमा ६ जनालाई 
�दशेमा र ३ जनालाई फािजलमा राखी समायोजन 
ग�रएको हो । यो�यता�ममा �ये�ताको आधारमा 
पिहलो �ाथिमकतामा रहेकालाई सङ्घमा समायोजन 
ग�रएकाले िनवेदकह�लाई सङ्घमा समायोजन गन� 
स�ने अव�था िथएन । समायोजन गदा� सङ्घको 
दरब�दी �र� नरहेको र �देश तथा �थानीय तहको 
मा� दरब�दी �र� रहेको िथयो । समायोजनप�चात् 
लोक सेवा आयोगबाट आ.व. २०७६/०७७ को 
लािग िव�ापन ह�ने िमितस�म अिनवाय� अवकाश,
राजीनामा, म�ृय ुर बढुवाबाट गरी �र� ह�न आएकाले 
समायोजन ह�नपूुव�को दरब�दी लकुाएको भ�ने िनवेदन 
दाबी तक� सङ्गत छैन । कम�चारी समायोजनको काय� 
स�प�न भइसकेप�ात् िमित २०७५/१२/१४ मा 
प�कार स�मेलन ग�रएको र िविभ�न कारणले �र� 
भएका �वीकृत दरब�दीका पदको िनयिमत पदपूित�का 
लािग �चिलत कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगलाई 
प�ाचार ग�रएको हो । तसथ�, �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधान जारी भएपिछ संिवधानको 
धारा ३०२ बमोिजम कम�चारीको �यव�थापनका लािग 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको 
दफा ८ मा िनधा�रण भएका मापद�डका आधारमा 
कानूनबमोिजम कम�चारीको समायोजन भएको हो । 
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कम�चारी समायोजनको लािग फाराम भनु�  नै सङ्घ,
�देश वा �थानीय तहम�ये कुनै एकमा समायोजन 
ह�न �वीकार गनु�  हो । लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७७/१०/२८ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा,
िसिभल समूह, इ�रगेसन उपसमूहको रा.प.अनं. �थम 
�ेणीको पदमा ज�मा ९ िसटको लािग, आ.व. २०७६-
०७७ र ०७७-०७८ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा,
िसिभल समूह, �यािनटरी उपसमूहको रा.प.ततृीय 
�ेणीको पदमा ज�मा ३० िसटको लािग आयोगको 
िमित २०७७/६/२८ को िव�ापनअनसुार नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, एग ृ इ�रगेसन इि�जिनय�रङ 
समूहको रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा पदपूित�को 
लािग िव�ापन �काशन गरकेो छ । समायोजन ऐनको 
दफा ८ को आधारमा समायोजन गन� काय� स�प�न 
भएप�चात् िविभ�न �ि�याबाट �र� ह�न आएका 
दरब�दीमा कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगबाट 
उ� िव�ापन �काशन भएको हो । कानूनबमोिजम 
भएको समायोजनमा सहभागी भई हाल आएर लोक 
सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापनसमेत बदरको माग 
गरी दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे भागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह� समायोजन भई काय�भार वहन 
गरकेो क�रब ३ वष�पछािड समायोजन �वीकार गरकेो 
िथइन भ�न िम�दैन । समायोजनमा िच� नबझुेको भए 
सोही समयमा उपचारको लािग पहल गनु�पन� हो । कुनै 
�यि�ले दायर गरकेो �रटमा भएको आदेशको िवचार 
गरी �रट दायर भएको देिखदँा �थम�ि�मै खारजे 
भागी छ । यस म��ालयको कुनै पिन िनण�य तथा काम 
कारबाहीले िनवेदकह�को हक हनन नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने खानेपानी म��ालय र
ऊजा�, जल�ोत तथा िसचँाइ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

�रट न.ं ०७८-WF-००१५ (०७८-WO-०२३९) मा
पेस भएको िलिखत जवाफः-

लोक सेवा आयोगले नेपालको संिवधानको 
धारा २४३(१) बमोिजमको कत��य पूरा गन� िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५० बमोिजम 
कम�चारीको पदपूित�  गन� काय� गद�छ । सोहीबमोिजम 
आ.व. २०७६/०७७ मा नेपाल �शासन सेवा,
सामा�य �शासन समूह, रा.प.अनं. �थम �ेणीको 
पदमा यस लोक सेवा आयोग, काठमाड� काया�लयमा 
ज�मा ५७ पद माग भएकाले २४ पद खलुातफ�  र 
३३ पद बढुवातफ�  छुट्याई िव�ापन ग�रएको हो । 
�कािशत िव�ापनअनसुार बढुवातफ� को �ि�या 
स�प�न भइसकेको र खलुातफ� को िलिखत परी�ा 
तथा िसप परी�ण स�प�न भई अ�तवा�ता�को चरणमा 
रहेको छ । साथै सोही सेवा समूहको सोही पदमा 
आ.व. २०७७/०७८ मा ९३ पद माग भई आएकोमा 
५९ पदको बढुवातफ� को �ि�या स�प�न भएको तथा 
खलुातफ� को ३४ पदको िलिखत परी�ा स�प�न भई 
नितजासमेत �काशन भइसकेको छ । �यसैगरी लोक 
सेवा आयोग, सखु�त काया�लयमा सोही सेवा, समूहको 
पदमा आ.व. २०७६/०७७ मा ज�मा १६ जना र 
आ.व.२०७७/०७८ मा ज�मा ७ पदको लािग िव�ापन 
भएकोमा सोही चरणमा रहेको छ । साथै लोक सेवा 
आयोग, पोखरा काया�लयमा सोही सेवा, समूह र पदमा 
आ.व. २०७६/०७७ मा ज�मा २५ पदमा र आ.व. 
२०७७/०७८ मा समेत मागबमोिजमको िव�ापन 
�कािशत भई सोही चरणमा रहेको छ । यसैगरी लोक 
सेवा आयोग, िदपायल काया�लयमा सोही सेवा, समूह 
र पदमा आ.व. २०७६/०७७ र आ.व. २०७७/०७८ 
मा माग भएअनसुारको िव�ापन �कािशत भई 
बढुवातफ� को �ि�या स�प�न भइसकेको र खलुातफ� को 
आ.व. २०७६/०७७ को सबै चरणका परी�ा स�प�न 
भइसकेको छ भने आ.व. २०७७/०७८ को िलिखत 
परी�ा स�प�न भई नितजासमेत �कािशत भइसकेको 
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छ । लोक सेवा आयोग, धनकुटा काया�लयको हकमा 
समेत सोही सेवा, समूह र पदमा आ.व. २०७६/०७७ 
मा १७ पद र आ.व. २०७७/०७८ मा समेत 
िव�ापन �काशन भई बढुवातफ� को �ि�या स�प�न 
भइसकेको र खलुातफ� को आ.व. २०७६/०७७ 
को सबै चरणका परी�ा स�प�न भइसकेको छ भने 
आ.व. २०७७/०७८ को िलिखत परी�ा स�प�न 
भई नितजासमेत �कािशत भइसकेको छ । �यसैगरी 
लोक सेवा आयोग, जले�वर काया�लयको हकमा समेत 
सोही सेवा, समूह र पदमा आ.व. २०७६/०७७ मा 
२६ पद र आ.व. २०७७/०७८ मा समेत मागबमोिजम 
िव�ापन �काशन भई बढुवातफ� को �ि�या स�प�न 
भइसकेको र खलुातफ� को आ.व. २०७६/०७७ को 
सबै चरणका परी�ा स�प�न भई अ�तवा�ता�को चरणमा 
रहेको छ भने आ.व. २०७७/०७८ को िलिखत परी�ा 
स�प�न भई नितजासमेत �कािशत भइसकेको र लोक 
सेवा आयोग, बटुवल काया�लयको हकमा समेत सोही 
सेवा, समूह र पदमा आ.व. २०७६/०७७ मा २१ 
पद र आ.व. २०७७/०७८ मा समेत मागबमोिजम 
िव�ापन �काशन भई बढुवातफ� को �ि�या स�प�न 
भइसकेको र खलुातफ� को आ.व. २०७६/०७७ को 
सबै चरणका परी�ा स�प�न भई अ�तवा�ता�को चरणमा 
रहेको छ भने आ.व. २०७७/०७८ को िलिखत परी�ा 
स�प�न भई नितजासमेत �कािशत भइसकेको छ । 
हाल सव��च अदालतबाट िमित २०७८/५/१६ मा 
भएको अ�त�रम आदेशबमोिजम अ�तवा�ता�का काय��म 
�थिगत ग�रएको छ । यस काया�लयको कुनै पिन काम 
कारबाहीबाट िनवेदकह�को हक हनन नभएको ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे गरी िव�ापनबमोिजमको �ि�या 
अगािड बढाउन उिचत िनकासाको लािग अनरुोध 
छ भ�ने लोक सेवा आयोग, काठमाड� काया�लय,
लोक सेवा आयोग, सुख�त काया�लय, लोक सेवा 
आयोग, पोखरा काया�लय, लोक सेवा आयोग,
िदपायल काया�लय, लोक सेवा आयोग, धनकुटा 

काया�लय, लोक सेवा आयोग, जले�वर काया�लय र 
लोक सेवा आयोग, बुटवल काया�लयको आ-आ�नो 
त�याङ्कसिहतको एकै िमलान बेहोराको अलग 
अलग र सोही बेहोराको लोक सवेा आयोग, के��ीय 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा ३ अनसुार सङ्घ, �देश र �थानीय तहको 
सङ्गठन संरचना तथा कम�चारी दरब�दी नेपाल 
सरकारबाट �वीकृत भई सो सङ्गठन संरचना र 
दरब�दीिभ� रही ऐनको दफा ८ ले िनधा�रण गरेका 
मापद�डअनसुार समायोजन ग�रएको हो । िनवेदकह� 
समायोजन �ि�यामा समावेश भएको र सोको लािग 
समायोजनको फाराम भरकेो कुरा आफँैले �वीकार 
गनु�भएको छ । समायोजन ह�दँाका बखत सङ्घमा 
नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प. 
अनं. �थम �ेणीको ज�मा �वीकृत दरब�दी ३३१० 
कायम भएको िथयो । सो समयमा उ� पदमा ५८७६ 
रहेकोमा ३३१० जनालाई सङ्घमा, १२३३ जना 
�दशेमा र १३३३ जना �थानीय तहमा समायोजन 
ग�रएको हो । यो�यता�ममा �ये�ताको आधारमा 
पिहलो �ाथिमकतामा रहेकालाई सङ्घमा समायोजन 
ग�रएकाले िनवेदकह�लाई सङ्घमा समायोजन गन� 
स�ने अव�था िथएन । समायोजन गदा� सङ्घको 
दरब�दी �र� नरहेको र �देश तथा �थानीय तहको 
दरब�दी �र� रहेको िथयो । समायोजन ह�नपूुव�को 
दरब�दी लकुाएको भ�ने िनवेदन दाबी तक� सङ्गत 
छैन । कम�चारी समायोजनको काय� स�प�न 
भइसकेप�ात् िमित २०७५/१२/१४ मा प�कार 
स�मेलन ग�रएकोले �रट िनवेदन खारजे भागी छ 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयको िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधान जारी भएपिछ संिवधानको 
धारा ३०२ बमोिजम कम�चारीको �यव�थापनका 
लािग कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी 
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भई ऐनको दफा ८ मा िनधा�रण भएका मापद�डका आधारमा कानूनबमोिजम कम�चारीको समायोजन भएको 
हो । कम�चारी समायोजनको लािग फाराम भनु�  नै सङ्घ, �देश वा �थानीय तहम�ये कुनै एकमा समायोजन 
ह�न �वीकार गनु�  हो । समायोजन भएको लामो समयप�चात् दायर भएको �रट िनवेदन �वतः खारजे भागी छ 
। लोक सेवा आयोगले नेपाल �शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह, रा.प.अनं. �थम �ेणीको पदमा ज�मा 
२४३ पदको लािग आ.व. २०७६-०७७ र ०७७-०७८ मा पदपूित�को लािग िव�ापन �काशन गरेको 
छ । समायोजन ऐनको दफा ८ को आधारमा समायोजन गन� काय� स�प�न भएप�चात् िविभ�न �ि�याबाट �र� ह�न 
आएका दरब�दीमा कानूनबमोिजम लोक सेवा आयोगबाट उ� िव�ापन �काशन भएको हो । कम�चारी समायोजनको 
िवषय त�यगत िवषय भएकाले �याियक िन�पण ह�ने िवषय होइन । कानूनबमोिजम भएको समायोजनमा सहभागी 
भई हाल आएर लोक सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापनसमेत बदरको माग दाबी गरी दायर गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएका ��ततु �रट िनवेदनह�मा 

िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा िव�ान् अिधव�ाह� र ��यथ�ह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा, सह�यायािधव�ा तथा उप�यायािधव�ा एवम् सरोकारवाला कायम 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन दायर गन� िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�ले देहायबमोिजम बहस 
��ततु गनु�भयोः- 
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४.१ िनवेदकह�का तफ� बाट ��तुत भएको बहस िजिकरः-

कानून �यवसायी र प�को नाम बहस बेहोरा
·  िव�ान ् व�र� अिधव�ा �ी ब�ीबहादुर

काक�
(�रट नं. ०७८-WF-००२० िनवेदक अनजु 
िघिमरसेमेत र �रट नं. ०७८-WO-०१६३ 
िनवेदक अनमोलमणी भ�राईसमेत)
·  िव�ान ्व�र� अिधव�ा �ीरमणकुमार ��े
(�रट नं. ०७८-WO-०००८ िनवेदक निवन 
गौतमसमेत, �रट नं. ०७८-WF-००१० िनवेदक 
भ�बहादरु भ�डारीसमेत, �रट नं. ०७८-WF-
००१४ िनवेदक पेसलकुमार पोखरलेसमेत, 
�रट नं. ०७८-WF-००१५ िनवेदक िदल माया 
कँुवरसमेत, �रट नं. ०७८-WF-००१६ िनवेदक 
िव�लाल खड्कासमेत, �रट नं. ०७८-WF-
००११ िनवेदक पूण��साद जैसीसमेत, �रट 
नं. ०७८-WF-००१२ िनवेदक गोिव�द�साद 
पौडेलसमेत, �रट नं.०७८-WF-००१९ िनवेदक 
िखमलाल वलीसमेत, �रट नं. ०७८-WF-
००२० िनवेदक अनजु िघिमरसेमेत, �रट नं. 
०७८-WF-००२२ िनवेदक पदमराज आचाय� 
समेत, �रट नं. ०७८-WF-००२३ िनवेदक 
इ�रनाथ प�वासँमेत, �रट नं. ०७८-WF-
००२४ िनवेदक िहतकुमारी पौडेलसमेत, �रट 
नं. ०७८-WF-०१६३ िनवेदक अनमोलमणी 
भ�राईसमेत र �रट नं. ०७८-WO-०१९० 
िनवेदक इ��कमल िसवाकोटीसमेत)

· िनवेदकह� नेपालको संिवधान जारी भई सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहको संरचना बनेपिछ सङ्घको दरब�दीमा िनय�ु भएका कम�चारी 
ह�न् । नेपालको संिवधानको धारा ३०२ मा संिवधान जारी ह�दँाका बखत 
कायम रहेका रा��सेवक कम�चारीह�को मा� समायोजन ग�रने भनेको 
छ । कम�चारी समायोजन गन� बनेको कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोिजम कम�चारी समायोजन गदा� नेपालको संिवधान जारी भएप�चात् 
सेवा �वेश गरकेा कम�चारीह�को समेत �दशे र �थानीय तहमा समायोजन 
गरकेो ह�दँा उ� समायोजन संिवधानको धारा ३०२ िवपरीत छ । 

· नेपालको संिवधान जारी भएपिछ िनय�ु कम�चारीह� सङ्घको 
सेवामा िनयिु� भएको मािन�छ । सङ्घको सेवामा िनय�ु 
कम�चारीह�लाई �देश र �थानीय तहमा समायोजन गन� 
िम�दनै । िनवेदकह�ले कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५ बमोिजम 
�कािशत सूचनाअनसुार िनवेदन पेस गदा� सङ्घमा नै समायोजन रोजेको 
अव�थामा �दशे र �थानीय तहमा समायोजन गरकेो कानूनिवपरीत छ । 
िनवेदकह� समायोजन ह�न चाहेको र िनजह�ले �ाथिमकतासाथ रोजेको 
सङ्घको दरब�दी �र� राखी सङ्घको पद लकुाई िनवेदकह�लाई �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको छ । राि��य िकताबखानाबाट �ा� 
�र� दरब�दी िववरणबाट सङ्घमा दरब�दी लकुाई समायोजन गरकेो पिु� 
ह��छ ।

· अनजु िघिमरसेमेत ३४ जनाको हकमा यस अदालतबाट जारी भएको 
अ�त�रम आदेश काया��वयन भइसकेको ह�दँा सरकारले समायोजनमा 
�िुट भएको �वीकार ग�रसकेको छ । यस अदालतबाट आदेश भई 
काया��वयनसमेत भइसकेको अव�थामा उ� आदेश अ�यथा ह�ने गरी 
�रट खारजे गन� िम�दैन । 

·  िव�ान्  अिधव�ा �ी िदपनारायण साह
(�रट नं. ०७८-WF-००२० िनवेदक अनजु 
िघिमरसेमेत, �रट नं. ०७८-WF-००१६ िनवेदक 
िव�लाल खड्कासमेत, �रट नं. ०७८-WF-
०००६ िनवेदक रिजया चौधरी, �रट नं. ०७८-
WF-०००७ िनवेदक िदनेशकुमार म�डलसमेत, 
�रट नं. ०७८-WF-००२१ िनवेदक �मोद 
िसंखडासमेत र �रट नं. ०७८-WO-०१६३ 
िनवेदक अनमोलमणी भ�राईसमेत)
·  िव�ान्  अिधव�ा �ी शिम�ला ��े
(�रट नं. ०७८-WF-००२३ िनवेदक इ�रनाथ 
प�वासँमेत)

· िनवेदकह� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० बमोिजम िनय�ु भएका कम�चारीह� ह�न् । िनजह�लाई �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको भए तापिन समायोजन भएका 
कम�चारीह�को सेवा सिुवधाका स�ब�धमा आकिष�त ह�ने कानून 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५० हो । िनजह�को 
सेवाका सत�ह� उ� ऐनको दफा ५८ �ारा संरि�त छ । िनजह�लाई 
मका� पन� गरी कुनै कानून बनाउन ुपरमेा िनजह�को िलिखत म�जरुीबाट 
मा� बनाउन सिकनेमा िनवेदकह�को सहमितिवपरीत विृ�िवकास नै 
ठ�प ह�ने गरी समायोजन गरकेो िनण�य िनजामती सेवा ऐन, िनयमिवपरीत 
छ ।
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· िव�ान् अिधव�ा�य �ी रािजव आचाय� र
�ी जनकिसहं साउद

(�रट नं. ०७८-WF-००१७ िनवेदक 
मनोजकुमार यादवसमेत र �रट नं. ०७८-WF-
००१८ िनवेदक प�ुषो�म कुमार �सादसमेत)
·  िव�ान्  अिधव�ा �ी िसता र�ेमी
(�रट नं. ०७८-WF-००१४ िनवेदक पेसलकुमार 
पोखरलेसमेत र �रट नं. ०७८-WO-०१६३ 
िनवेदक अनमोलमणी भ�राईसमेत)
·  िव�ान्  अिधव�ा �ी राम�ेर�साद

कोइराला
(�रट नं. ०७८-WF-००१३ िनवेदक सव�स 
ब�जरा र �रट नं. ०७८-WF-००२३ िनवेदक 
इ�रनाथ प�वासँमेत)
·  िव�ान् अिधव�ा�य �ी भरतराज

उपा�याय र �ी मोहनीलाल गैरे
(�रट नं. ०७८-WF-००१३ िनवेदक सव�स 
ब�जराको तफ� बाट)
·  िव�ान् अिधव�ा �ी िदपककुमार ल�साल
(�रट नं. ०७८-WF-०००९ को िनवेदक मनोज 
िनरौलासमेतको तफ� बाट  )

· िनवेदकह�लाई समायोजन रो�ने अवसर िदएकोमा बा�या�मक 
�पमा सबै कम�चारीह�लाई समायोजनमा सहभागी गराउन 
िम�दैन । समायोजनको �कृित �वेि�छक हो । �वे�छाले �देश वा 
�थानीय तह रोजेको अव�थामा बाहेक संिवधान जारी भएप�ात् िनय�ु 
भएका कम�चारीलाई समायोजन गन� िम�दैन ।

· कम�चारी समायोजन ऐनको दफा ३ अनसुार समायोजन गनु�भ�दा 
पिहले नेपाल सरकारले सङ्गठन संरचना र दरब�दी �वीकृत गररे 
मा� समायोजन गनु�पन�मा �य�तो सङ्गठन संरचना र दरब�दी �वीकृत 
नै नगरी गरकेो समायोजन �ार�भदेिख नै गैरकानूनी र बदरभागी छ । 
सङ्घमा काय�रत वा सङ्घ रोजेको कम�चारीलाई सङ्घमा दरब�दी 
नभएमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोिजम पूल 
दरब�दीमा राखी ऐ. दफा २४ बमोिजम �मशः खटाउन सिकनेमा उ� 
�यव�था काया��वयन नगरी सङ्घमा दरब�दी नभएको भनी सङ्घको 
दरब�दी लकुाई बदिनयतपूव�क �देश र �थानीय तहमा गरकेो समायोजन 
�िुटपूण� छ । 

· समायोजनको काय� स�प�न भएपिछ मा� स�बि�धत तहमा �र� ह�ने 
पदमा र नया ँ िसज�ना भएका पदमा िव�ापन गनु�पन�मा समायोजनको 
काय� कुन िमितमा स�प�न भएको भ�ने र समायोजन ह�ने समयमा कित 
दरब�दी िथयो भ�ने यिकन नै नगरी सङ्घको पदमा िव�ापन ग�रएको 
छ । सङ्घको �र� पदभ�दा लोक सेवा आयोगले पदपूित�का लािग 
िव�ापन गरकेो पदसं�या बढी भएकोले समायोजन गदा� सङ्घको पद 
लकुाएको त�य पिु� भएको छ । �यसरी लकुाइएका पदको िव�ापन बदर 
गरी िनवेदकह�लाई सङ्घको पदमा समायोजन ग�रन ुपद�छ ।

· िनवेदकह�लाई �दशे र �थानीय तहमा समायोजन गदा� समान तह र 
पदका सङ्घका कम�चारीभ�दा मया�दा र िज�मेवारीमा तल पा�रएको छ । 
समायोजन भई गएका कम�चारीभ�दा सङ्घका किन� कम�चारीलाई सोही 
�थानमा काया�लय �मखुको िज�मेवारी िदई �दशे र �थानीय तहका 
कम�चारीको आ�मस�मानमा चोट प�ुयाउने र मानमद�न गन� काम भएको 
छ । 

· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ िवपरीत िनवेदकह�को सेवा 
सत� र सिुवधामा असर पन� र बढुवालगायतका विृ� िवकासका अवसरमा 
असमान र भेदभावपूण� ह�ने गरी समायोजन ग�रएको छ ।

· िनवेदक सेवा �वेश गदा� देशभर स�वा भई जान पाउने �यव�था भएकोमा 
समायोजनप�ात् स�बि�धत �देश वा �थानीय तहमा मा� रहने र 
स�बि�धत �ादेिशक �े�भ�दा बािहर स�वा भई जान नपाउने �यव�था 
वैधािनक अपे�ाको िस�ा�तिवपरीत छ ।

· संिवधानको �यव�थाबमोिजम लोक सेवा आयोगको परामश� िलएर 
मा� समायोजन गन� सिकनेमा समायोजन गदा�  बा�या�मक �पमा 
पालना ग�रनपुन� संवैधािनक काय�िविधको समेत पालना भएको 
छैन ।
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· समायोजन स�बि�धत म��ालय वा िनकायले मा� गन� सिकने कानूनी 
�यव�था भएकोमा सोिवपरीत सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयले समायोजन गन� िनण�य गरेको छ ।

· संिवधानतः िनवेदकह�लाई समायोजन नै गन� निम�नेमा सिंवधानको 
मम�िवपरीत समायोजन ग�रएको, सङ्घको दरब�दी लकुाई �देश र 
�थानीय तहमा समायोजन ग�रएको तथा दरब�दी नै यिकन नगरी लोक 
सेवा आयोगले सङ्घमा िव�ापन गरकेो काय� संिवधान तथा कानूनिवपरीत 
भेदभावपूण� र �वे�छाचारीसमेत भएकाले समायोजनस�ब�धी स�पूण� 
िनण�य, कम�चारी समायोजन/िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ र लोक 
सेवा आयोगबाट आ.व. २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा िविभ�न पदमा 
गरकेो िव�ापनसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकह�लाई 
सङ्घको पदमा समायोजन गरी बाकँ� पदमा मा� िव�ापन गरी पदपूित� 
गनु�  गराउन ुभनी परमादशेसमेत जारी होस् भनी बहस गनु�भयो ।

��यथ� नेपाल सरकारका िनकायह�को तफ� बाट सबै �रट िनवेदनमा ��तुत भएको बहसः

िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा डा.
�ी टेकबहादरु िघिमर,े िव�ान् सह-
�यायािधव�ा �ी खेमराज �वाली,
िव�ान् उप�यायािधव�ा�य �ी
खिड��राज कटुवाल र �ी सिवता
शमा�

· नेपालको संिवधानको धारा ३०२ �देश र �थानीय तहमा सेवा �वाहको �यव�था 
िमलाउन कम�चारीको सङ्�मणकालीन �यव�थापनसगँ स�बि�धत छ । सो 
धारामा नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम समायोजन गन� स�ने �यव�था गरकेो 
र सोही �यव�थाबमोिजम कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनमा 
उ�लेख भएका �ि�या र मापद�डबमोिजम समायोजन ग�रएकोले समायोजनको 
स�पूण� काम कारबाही र िनण�य संिवधान एवं कानूनस�मत छ । 

· कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ नै संिवधानिवपरीत भएको भनी  बदर गन� दाबी 
ग�रएको छैन । स�बि�धत कानून बदर नभएस�म सो कानूनबमोिजम भए ग�रएका 
काम कारबाही वैध मािन�छन् । बदर गन� िम�दनै । 

· िनवेदकह�ले कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम समायोजनका लािग 
�काशन ग�रएको सूचनामा फाराम भरी समायोजनको िनण�यबमोिजम तह वा 
तलब विृ�को सिुवधासमेत िलई स�बि�धत िनकायमा गई हािजर भई लामो 
समयस�म काम गरी हाल आएर �रट दायर गरकेो देिखदँा िनवेदकह�को 
आचरणबाट �रट दायर गन� हक �याग (Waive) गरकेो मा�नपुन� ह��छ । पिहले 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गदा� िदइएको सिुवधा �वीकार गन� हाल आएर 
�रट दायर गन� िम�दैन । �रट अनिुचत िवल�ब गरी दायर भएकोले सो आधारमा 
समेत खारजे भागी छ । 

· कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ ले समायोजनका आधार 
िनधा�रण गरकेो र सोही आधारमा समायोजन ग�रएको छ । सो आधारिवपरीत 
समायोजन गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी छैन । ऐनबमोिजम ग�रएको समायोजनबाट 
िनवेदकह�लाई असर परकेो भ�न िम�दनै । केवल संिवधानको धारा उ�लेख 
गद�मा असमान र भेदभावपूण� भनी �रट जारी ह�न स�दैन । 
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· िनवेदकह�को �दशे र �थानीय तहमा समायोजन भए तापिन िनजह�लाई 
तलब, भ�ा तथा सेवा सिुवधामा असर पन� गरी कानून िनमा�ण भएको 
छैन । �देश र �थानीय तहमा समायोजन गदा� सेवा अविधका आधारमा पाचँ वष� 
अविध पगुेकालाई एक तह बढुवा गरी र सेवा अविध कम भएका कम�चारीलाई 
दईु �ेड थप गरी �देश र �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको कानूनस�मत छ । 

· समायोजनको िनण�य ह�नपूुव� सङ्घ, �देश र �थानीय तहको पदमा रहेको दरब�दी 
र काय�रत कम�चारी सं�या यिकन ग�रएको छ । साथै सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन भएको सं�यासमेत िलिखत जवाफमा �प�सगँ उ�लेख 
भएको छ । दरब�दी लकुाई आफूह�लाई �दशे र �थानीय तहमा समायोजन 
गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी कुनै ठोस �माणबाट समिथ�त छैन । िनराधार छ । 
सबैलाई रोजेको तह र �थानमा समायोजन गन� नसिकने भई �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन ग�रएको हो । 

· सङ्घमा भएको पूर ै दरब�दीमा दफा ८ ले िनधा�रण गरकेो मापद�डका 
आधारमा समायोजन गरी बाकँ� रहेका कम�चारीलाई आव�यकताका आधारमा 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको छ । सङ्घमा समायोजन ह�न 
चाहने कम�चारीको सं�या दरब�दीभ�दा बढी भएका कारण सबैलाई सङ्घमा 
समायोजन गन� नसिकएको हो ।  

· कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ ले समायोजन भएका 
कम�चारीलाई सङ्घको मािथ�लो पदमा बढुवा तथा खलुा �ित�पधा�को लािग 
खलुा गरकेो ह�दँा विृ� िवकासको अवसरबाट वि�चत ग�रएको छैन । 

· समायोजनको काम स�प�न भएप�ात् िविभ�न कारणले �र� भएका र नया ँ
िसज�ना भएका संवैधािनक आयोग तथा अ�य िनकायमा O & M. गरी िसज�ना 
भएका दरब�दीमा मा� नया ँ िव�ापन भएको हो । सङ्घको दरब�दी लकुाएको 
होइन भ�ने म��ालयले लोक सेवा आयोगलाई पठाएको मागको आकृित 
फारामबाट समेत �प� ह��छ । 

· सेवा स�चालन गन� िनकायले र सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको मागका आधारमा पदपूित�का लािग िव�ापन गरी उपय�ु कम�चारी 
िसफा�रस गनु�  लोक सेवा आयोगको कत��य हो । सोबमोिजम माग भई आएका 
�र� पदमा पदपूित�का लािग िव�ापन भई आ.व. २०७६/०७७ का िव�ापनमा 
स�पूण� चरणका परी�ा स�प�न भई अि�तम नितजा �काशन ह�न मा� बाकँ� 
रहेको र आ.व. २०७७/०७८ का िव�ापनमा िलिखत परी�ा स�प�न भई नितजा 
�काशन भएको र अब दो�ो र ते�ो चरणका परी�ा मा� बाकँ� रहेको अव�था 
छ । लोक सेवा आयोग ऐनअनसुार परी�ा स�चालन ह�नपूुव� िव�ापन र�को 
लािग लेखी आएमा मा� िव�ापन बदर ह�ने हो । �र� भएका पदमा पदपूित�का 
लािग कानूनबमोिजम िव�ापन भएकाले िव�ापन बदर ह�न स�दैन । 
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· दरब�दी लकुाएको भ�ने आधारमा अ�त�रम आदेश जारी भएको र दरब�दी 
लुकाएको भ�ने पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा अ�त�रम आदेशसमेत खारजे ह�नपुन� 
हो । 

· कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भई गएका कम�चारीका 
गनुासो सनुवुाइ गन� कम�चारी समायोजन / िमलान मापद�ड, २०७७ जारी 
गन� अिधकार �दान गरकेो छ । सो मापद�डमा ऐनसगँ बािझने �ावधान 
छैनन् । उ� मापद�डसमेत बदर ह�नपुन� कुनै कारण छैन । िवनाआधार 
कारण दायर गरकेा �रट िनवेदनह� खारजे भागी भएकाले खारेज ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो ।

�रट न.ं ०७८-WF-००२३ िनवेदक ई�रनाथ प�वाकँो �रट िनवेदनमा सरोकारवाला कायम ग�रपाउँ भनी 
िनवेदन िदई सरोकारवालाको �पमा सहभागी िनवेदक िज�ासा राईसमतेको तफ� बाट ��तुत भएको बहसः

िव�ान् अिधव�ाह� डा. �ी
भीमाजु�न आचाय�, �ी ऋिषराम
िघिमर ेर �ी िविपन सवेुदी

िनवेदकह� लोक सेवा आयोगको िमित २०७७/६/२८ को बढुवा सूचना
नं. २७/०७७-७८ र ८२/०७७-७८ बमोिजम सङ्घीय मािमला तथा
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७८/४/२५ र २०७८/५/४ को
िनण�यअनसुार रा.प. ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवा भएका �यि�ह� ह�न् । �रट
िनवेदकह� �देश र �थानीय तहमा समायोजन भई गइसकेका �यि�ह�
ह�दँा �य�तो बढुवा �ि�यामा सहभागी ह�न वा सो स�ब�धमा �रट िनवेदन
दायर गन�समेत हकदैया रा�दनैन् । िनजह�ले िनण�य बदर गरी सङ्घमा
समायोजन ग�रपाउ ँभनी दायर गरकेो �रट िनवेदनमा कुनै आदेश जारी ह�न
स�दैन । कानूनबमोिजम बढुवाको लािग िव�ापन भई िव�ापनअनसुारको
पदमा बढुवाको िनण�यसमेत भइसकेको अव�थामा समायोजन भई �देशमा
गएको लामो समयप�ात् पनुः सोही पदमा बढुवाको लािग दाबी गनु� कम�चारी
समायोजन ऐन, २०७५ िवपरीत छ । िनवेदकह�ले दायर गरकेो �रटमा
भएको अ�त�रम आदेशबाट बढुवा �ि�या अव�� भएकाले �रट िनवेदन
खारजे गरी बढुवा ह�ने िनण�य भइसकेका िनवेदकह�लाई बढुवा भएको
िमितदेिख नै �ये�ता कायम ह�ने गरी बढुवा िनयिु� िदन ुिदलाउन ुभनी लोक

सेवा आयोगका नाममा उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

दवैुतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको तक� पूण� बहस िजिकर मनन गरी, 
िमिसल संल�न �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ र स�ब� संवैधािनक र कानूनी �यव�था तथा यस अदालतका 
पूव�िनण�यह�समेतको अ�ययन गरी हेदा� ��तुत म�ुामा मलुतः देहायका ��ह�मा के��ीत भई िनण�य िन�पण 
ह�नपुन� देिखन आयोः

क. नेपालको सिंवधान (२०७२) �ार�भ ह�दँाका बखत काय�रत नभई सिंवधान जारी भएप�ात ्सरकारी 
सेवामा �वेश गरकेा रा��सेवक कम�चारीह�लाई सिंवधानको धारा ३०२ र कम�चारी समायोजन 
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ऐन, २०७५ बमोिजम सङ्घ, �देश र 
�थानीय तहमा समायोजन गन� िम�ने हो 
वा होइन ?

ख.  �रट िनवेदनह� अनिुचत िवल�ब गरी दायर 
भएको अव�था हो वा होइन ? 

ग. िनवेदकह�लाई �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गदा� िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ तथा कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को �ावधानिवपरीत �वे�छाचारी 
र भेदभावपूण� ढङ्गले ग�रएको हो वा 
होइन ? 

घ. कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
कम�चारी समायोजन गदा� नेपालको 
सिंवधानको धारा २४३ को उपधारा 
(६) को ख�ड (घ) बमोिजम लोक सेवा 
आयोगको परामश� िलनुपन� हो वा होइन ? 

ङ. कम�चारी समायोजन / िमलान मापद�ड, 
२०७७ कानूनिवपरीत छ वा छैन र उ� 
मापद�ड बदर ह�नपुन� हो वा होइन ?

च. िनवेदकह�लाई समायोजन गदा� सङ्घको 
सेवाका पदह� लुकाई �र� राखी �देश 
र �थानीय सेवामा समायोजन ग�रएको 
अव�था हो वा होइन ?

छ. �रट िनवेदन मागबमोिजमको वा अ�य कुनै 
आदेश जारी ह�नुपन� अव�था छ वा छैन ? 

िनवेदक अनजु िघिमरसेमेत भएको ०७८-
WF-००२० को �रट िनवेदनलगायत अिधकांश 
िनवेदनह�मा िनवेदकह�ले नेपालको संिवधानको 
धारा ३०२ अनसुार संिवधान जारी भएका बखत 
काय�रत रा��सेवक कम�चारीह�लाई मा� समायोजन 
गन� िम�छ, आफूह� नेपालको संिवधान जारी ह�दँा 
रा��सेवक कम�चारीमा काय�रत नरहेको र संिवधान 
जारी भएपिछ अथा�त् िमित २०७२।०६।०३ पिछ मा� 

सेवा�वेश गरी �वतः सङ्घको सेवामा रहेको ह�नाले 
�दशे र �थानीय सेवामा समायोजन गन� िम�दैन भनी 
दाबी िलएको पाइयो । ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको तफ� बाट पेस ग�रएको 
िलिखत जवाफ हेदा�  िनवेदकलगायत सबै रा��सेवक 
कम�चारीह�लाई नेपालको संिवधान र कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को �यव�थाबमोिजम 
समायोजन ग�रएको ह�दँा मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िजिकर रहेको 
दिेख�छ । उि�लिखत प�ृभूिममा िनण�य िन�पणका 
लािग तय ग�रएका उपयु�� ��ह�म�ये पिहलो अथा�त् 
नेपालको सिंवधान (२०७२) �ार�भ ह�दँाका बखत 
काय�रत नभई सिंवधान जारी भएप�ात ् सरकारी 
सवेामा �वेश गरकेा रा��सेवक कम�चारीह�लाई 
सिंवधानको धारा ३०२ र कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोिजम सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गन� िम�ने हो वा होइन ? भ�ने ��का 
स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आएको छ । 

२. उि�लिखत ��का स�ब�धमा चचा� गनु� पूव� 
नेपालको संिवधान जारी गनु�को ऐितहािसक प�ृभूिम र 
संिवधानले प�रक�पना गरकेो रा�यको संरचना�मक 
�व�पको सिं�� चचा� गन� आव�यक देिखयो । नेपालको 
संिवधान (२०७२) नेपालको सात दशकभ�दा 
लामो संवैधािनक इितहासमा पिहलो पटक साव�भौम 
जनताको �ितिनिधय�ु सिंवधानसभाबाट िनमा�ण 
ग�रएको हो । उ� संिवधान जारी ह�नपूुव� नेपालको 
शासन �यव�था के��ीकृत र एका�मक �व�पको 
रहेकोमा उ� संिवधानले सङ्घीय �व�पको शासक�य 
ढाचँा अवल�बन गरी रा�य �व�पलाई सङ्घ, �देश 
र �थानीय तहमा �पा�तरण गरी रा�यको पनुस�रचना 
गरकेो छ । य�िप िवगतमा जारी भएको हरके संिवधानले 
शासन �यव�थामा कुनै न कुनै प�रवत�न न�याएको 
होइनन् । तथािप, २०७२।०६।०३ मा जारी नेपालको 
संिवधानले नेपालको शासक�य �व�पमा आधारभूत 
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प�रवत�न गरकेो अव�था छ । जनतामा िनिहत 
साव�भौमस�ा, �ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क 
शासन �यव�था, मौिलक हक तथा आधारभूत मानव 
अिधकारको सरं�ण, आविधक िनवा�चन, �वत��, 
स�म र िन�प� �यायपािलका तथा कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई यो संिवधानको म�ुय िवशेषताको 
�पमा िलन सिक�छ । नया ँ संिवधानले अवल�बन 
गरकेो कितपय िवषयह�म�ये सङ्घीय �व�पको 
शासन �णालीको अवल�बन नेपालको स�दभ�मा 
िनता�त नवीन र सवा�िधक मह�वको िवषय रहेको छ । 
सवंैधािनक कानूनका ��यात िव�ान् K.C. Wheare 
ले आ�नो प�ुतक Modern Constitution मा 
सिंवधान जारी गनु�को म�ुय कारण शासन �यव�थामा 
नवीनतम स�ुवात (Fresh Start) गनु�  हो भनेका 
छन् । यस अथ�मा नेपालको संिवधानले अवल�बन 
गरकेो सङ्घीय �व�पको शासन �णालीलाई नवीन 
स�ुवातको �पमा िलनपुन� ह��छ12 ।

12  K.C. Wheare ले उनको प�ुतक Modern Constitution 
मा Fresh Start लाई यसरी �या�या गरकेो पाइ�छ; “If we 
investigate the origins of Modern Constitutions, 
we find that, practically without exception, they 
were drawn up and adopted because people 
wished to make a fresh start, so far as the 
statement of their system of government was 
concerned. The desire or need for fresh start 
arose either because, as in the United States, 
some neighboring communities wished to unite 
together under a new government; or because, 
as in Austria or Hungry or Czechoslovakia after, 
1918, communities had been released from an 
Empire as the result of a war and in France in 
1789 or the U.S.S.R. in 1917, a revolution had 
made a break with the past and a new form of 
government on new principles was desire…The 
circumstances in which a break with the past and 
the need for a fresh start come about vary from 
country to country, but in almost every case in 

३. संिवधानको ��तावनाले नै 
सङ्घीयतालाई मलुकुमा िदगो शाि�त, सशुासन, 
िवकास र समिृ�को आकाङ्�ा पूरा गन� मा�यमका 
�पमा आ�मसात् गनु�का साथै सिंवधानको धारा 
४ ले नेपाल रा�यलाई एक सङ्घीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक रा�यको �पमा प�रभािषत गरेको 
छ । संिवधानको धारा ५६ मा सङ्घ, �देश र �थानीय 
तह गरी तीन तहको रा�य सरंचनाको िसज�ना गरी 
रा�यको राजनीितक आिथ�क शि� �थानीय तहस�म 
िन�ेपण गरी रा�यको पनुस�रचनाको �व�प ��ततु 
ग�रएको छ । संिवधानको अनसूुचीमा तीनै तहमा 
िनिहत अिधकारको िव�ततृ िववरण उ�लेखन गरी 
धारा ५७ ले अनसुार संिवधानको अनसूुचीमा उ�लेख 
भएका अिधकारको �योग संिवधान र कानूनबमोिजम 
मा� ह�न स�ने सिुनि�तता गरकेो देिख�छ । यसैगरी, 
संिवधानको धारा २३२ को उपधारा (१) ले सङ्घ, 
�दशे र �थानीय तहिबचको स�ब�ध सहका�रता, 
सहअि�त�व र सम�वयको िस�ा�तमा आधा�रत 
ह�ने भनी नेपालले अवल�बन गरकेो सङ्घीय शासन 
�यव�थाको काय� �णालीलाई माग�दश�न गरकेो देिखन 
आउछँ । 

४. �शासक�य सङ्घीयकरणलाई संिवधानले 
रा�य पनुस�रचनाको एक मह�वपूण� अवयवका 
�पमा आ�मसात् गरकेो छ । सङ्घीय शासन 
�यव�थाअनकूुलको �शासिनक �ब�ध ह�न नसकेमा 
सङ्घीय शासन �णालीको �भावकारी काया��वयन ह�न 

modern times, countries have a constitution for 
the very simple and elementary reasons that they 
wanted, for some reason, to begin again and so 
they put down in writing the main outline, at least 
of their proposed system of government.” हेनु�होस् 
K.C. Wheare, Modern Constitution, Bombay 
Oxford University Press Delhi Calcutta Madras, 
1984, p.६-७.
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स�दनै । यसका लािग संिवधानमा िविभ�न सरकारी 
सेवाको गठनस�ब�धी �यव�था भएको पाइ�छ । 
सिंवधानको धारा २८५ ले सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहमा सरकारी सेवा गठनका स�ब�धमा दहेायको 
�यव�था गरकेो छः-

२८५. सरकारी सवेाको गठनः (१) नेपाल 
सरकारले देशको �शासन स�चालन 
गन� सङ्घीय िनजामती सेवा र 
आव�यकताअनुसार अ�य सरकारी 
सेवाह�को गठन गन� स�नेछ । �य�ता 
सेवाह�को गठन, स�चालन र सेवाका सत� 
सङ्घीय ऐनबमोिजम ह�ने छ । 

(२) सङ्घीय िनजामती सेवालगायत सबै 
सङ्घीय सरकारी सवेामा �ितयोिगता�मक 
परी�ा�ारा पदपूित� गदा� सङ्घीय 
कानूनबमोिजम खुला र समानुपाितक 
समावेशी िस�ा�तका आधारमा ह�ने छ ।

(३) �देश मि��प�रषद ्, गाउँ काय�पािलका 
र नगर काय�पािलकाले आ�नो �शासन 
स�चालन गन� आव�यकताअनुसार 
कानूनबमोिजम िविभ�न सरकारी 
सेवाह�को गठन र स�चालन गन� स�ने 
छन ्।

५. उि�लिखत संवैधािनक �यव�था हेदा� 
सिंवधानको धारा ५६ अनसुार िसज�ना भएका 
सङ्घ, �देश र �थानीय तीनै तहमा आ-आ�नो 
�शासन स�चालन गन� कानूनबमोिजम िविभ�न 
सरकारी सेवाह�को गठन र स�चालन गन� सिकने 
�ावधान देिखयो । संवैधािनक �यव�थाले रा�यका 
तीनै तहलाई उि�लिखत सरकारी सेवा गठन गन� 
�वत�� र स�म बनाएको दिेखन आउछँ । तीनै 
तहको �शासन स�चालनका लािग आव�यक 

सेवाको गठन र स�चालन संिवधानको धारा २३२ 
ले माग�दश�न गरअेन�ुप सहका�रता, सहअि�त�व 
र सम�वयको माग�दश�क िस�ा�तबाट िनद�िशत ह�न ु
आव�यकसमेत देिख�छ । तर �शासन स�चालनका 
लािग संिवधानबमोिजम बनाइनपुन� कानून िनमा�ण 
नह�दँास�म सरकारी सेवामा काय�रत कम�चारीह�लाई 
नै सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा समायोजन गरी 
सेवा �वाहको आव�यक �यव�था िमलाउन सिकने 
सङ्�मणकालीन �यव�था संिवधानको धारा ३०२ मा 
दिेखन आउछँ । व�ततुः नया ँसंिवधान जारी भएपिछ 
परुानो सिंवधानबमोिजमको शासक�य �ब�धलाई नया ँ
संिवधानबमोिजमको �यव�थामा �पा�तरण गन� �ब�ध 
नै सङ्�मणकालीन �यव�था हो ।13  

६. व�ततुः मलुकुमा संवैधािनक �यव�थाको 
प�रवत�न गरी सङ्घीय �व�पको सिंवधान अवल�बन 
गरसेगैँ रा�यका अ�य संरचना वा �णालीमा ज�तै 
�शासक�य �व�प र �णालीमा समेत प�रवत�न 
आउन ु �वाभािवक हो । रा�यको पनुस�रचनामाफ� त 
�थानीय�तरस�म िन�ेपण ग�रएको रा�यशि�लाई 
�भावकारी�पमा काया��वयन गन� सािबकको एक�कृत 
�व�पको �शासिनक संरचनाबाट स�भव नह�ने 
भएकाले नै संिवधानबमोिजम खडा ग�रएका �देश तथा 
�थानीय तहमा कम�चारी समायोजनका मा�यमबाट 

13  “Transitional provisions provide a series of 
directions through which the new constitutional 
regime is established, and the old order is 
phased out… transitional provisions must 
cover a series of issues including, inter alia, the 
establishment of new institutions and reform of 
continuing institutions” Assessing Constitutional 
Performance, Cambridge University Press, 
२०१६, https://www.cambridge.org/core/books/
abs/assessing-constitut ional-performance/
performance-of-constitutions-transitional-provisio
ns/०E५८६B६८६६AB८२७३५१६३०४C६CE३०१०
२B .
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सेवा �वाहको �यव�था िमलाउन अ�त�रम �ब�ध गन� 
सिंवधान िनमा�ताह�को अिभ�ाय रहेको कुरा देिखन 
आउछँ । तथािप, संवैधािनक प�रवत�नअन�ुपको 
�यव�थापन गन� कानूनह�को िनमा�ण नभएस�म 
सिंवधानका �यव�थाह� पूण� �पमा काया��वयन 
ह�न नस�ने भएकाले सिंवधान जारी भएको तर 
सिंवधानअन�ुपको कानून बनी नसकेको अ�त�रम 
ि�थितलाई संिवधानले नै सङ्�मणकालीन �ब�ध 
गरी स�बोधन गरकेो दिेख�छ । 

७. संिवधानको भाग ३३ मा रहेको 
सङ्�मणकालीन �यव�थाह�अ�तग�त धारा ३०२ 
मा सरकारी सेवाको गठन र स�चालनका स�ब�धमा 
देहायको �यव�था देिख�छः

३०२. �देश र �थानीय तहमा सरकारी
सेवाह�को गठन र स�चालनः (१) �देश र 
�थानीय तहमा आव�यक सेवा �वाह गन� 
नपेाल सरकारले आव�यक �यव�था गन� 
छ । 
(२) उपधारा (१) बमोिजमको �यव�था गदा� 
यो सिंवधान �ार�भ ह�दँाका बखत सरकारी 
सेवामा काय�रत रा��सेवक कम�चारीलाई 
नपेाल सरकारले कानूनबमोिजम सङ्घ, 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गरी 
सेवा �वाहको �यव�था िमलाउन स�न ेछ । 

८. उि�लिखत संवैधािनक �यव�था हेदा� 
उपधारा (२) मा �य�ु यो सिंवधान �ार�भ ह�दँाका 
बखत भ�ने वा�यांशले नेपालको संिवधान जारी 
ह�दँाका बखत अथा�त् िमित २०७२।०६।०३ मा 
काय�रत रहेका सरकारी कम�चारी मा� समायोजन 
ह�नपुन� र सो िमितप�ात् िनय�ु कम�चारी समायोजन 
ह�न ु नपन� हो िक भ�नेतफ�  हेदा� सरकारी सेवाको 
गठनस�ब�धी मूल �यव�था सिंवधानको धारा २८५ 
मा रहेको देिखदँा धारा ३०२ मा रहेको सोस�ब�धी 

सङ्�मणकालीन �यव�थालाई समेत धारा २८५ 
सगँ एकैसाथ राखी हेनु�पन� देिखन आयो । संिवधानको 
धारा ३०२ धारा २८५ बमोिजम सङ्घ, �देश र 
�थानीय तहमा सरकारी सेवा गठन नभएको अव�थामा 
ि�याशील ह�ने �यव�था देिखयो । कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ बमोिजम कम�चारीह�लाई समायोजन 
गनु� पूव� संिवधानको धारा २८५ बमोिजम सङ्घ, �देश 
र �थानीय तहमा सरकारी सेवा गठन भइसकेको 
भ�ने देिखन आउदैँन । तर संिवधान जारी भएप�ात् 
पिन सािबककै एक�कृत िनजामती सेवामा िनयिु�को 
�म भने यथावत् कायम रहेको देिखन आउछँ । यस 
ि�थितमा, संिवधान �ार�भ ह�दँाको िदन अथा�त् िमित 
२०७२।६।३ लाई समायोजन गन� आधारिब�द ु िमित 
(cutoff date) मा�ने हो भने संिवधान जारी ह�दँाका 
बखत बहाल नभई सोप�ात् समायोजन नह�दँाका 
बखतस�म सरकारी सेवामा िनय�ु कम�चारीलाई 
सङ्घ, �दशे वा �थानीय कुनै पिन तहमा समायोजन 
गन� निम�ने अनौठो, अ�यावहा�रक र उदेकला�दो 
अथ� िनका�नपुन� ह��छ, जनु संिवधान िनमा�ताह�को 
मनसाय ह�न स�दैन । 

९. संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा 
(२) मा �प�त: सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गरी भ�ने श�दावली परकेो देिखदँा सो 
उपधाराको �यव�था काया��वयन गन� जारी ग�रएको 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम कम�चारी 
समायोजन गदा� सो समयमा बहाल रहेका सबै 
कम�चारीह�लाई सङ्घ, �दशे र �थानीय कुनै एक 
तहमा अिनवाय� �पमा समायोजन ग�रनपुन� देिखन 
आउछँ । कम�चारी समायोजन गदा�का बखत कायम 
रहेका सबै कम�चारीह�लाई समायोजनमा नसमेिटएमा 
�यसरी समायोजन नभएका कम�चारी सङ्घ, �देश वा 
�थानीय तह कुनै पिन सेवामा रहन निम�ने अनपेि�त 
अव�थाको िसज�ना भई कम�चारी �शासनमा अ�योल र 
अ�यव�था उ�प�न ह�ने देिख�छ । संिवधान र कानूनको 
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�या�याको िवषय सामा�य समझको िवषयसमेत 
हो । यसका �ावधानह�को �या�या अ�योल, 
असिुवधा र किठनाई उ�प�न ह�ने गरी ग�रन ु ह�दैँन । 
�यायपािलकाले संिवधान वा कानूनको �या�या गदा� 
यसका िनमा�ताह�को मनसायसमेत हेरी तदन�ुप 
कानूनको मम� र भावना यिकन गनु�पद�छ14 । संिवधानका 
�ावधानह� सकारा�मक उ�े�यले रािखएका 
ह��छन् भ�ने रचना�मक �या�या (Constructive 
Interpretation15) को मा�यतासमेत रहेको छ । 

14 According to Salmond, ‘the duty of the judicature 
is to discover and to act upon the true intention of 
the legislature under the Maxim, ‘sententia legis’ 
or mens. The maxim Sententia legis or mens
means that the essence of the law lies in the spirit, 
and not in its letter, the letters are just the way 
to express the intentions of the law makers. The 
words are the external manifestation of intention 
that it involves. When there is possibility of one or 
more interpretation of statute, courts have to adopt 
that interpretation which reflects the ‘true intention 
of legislature’ which can also be considered as the 
legal meaning statutory provisions’. हेनु�होस् https://
www.jusprudentia.com/single-post/२०१८/०१/०२/
meaning-of-interpretation-of-statutes-and-the-
intention-of-legislature . 

15 A. “Constructive interpretation is a method of 
legal interpretation that aims to find a normative 
unity in the diversity of rules that characterize a 
legal system. It is about finding the interpretation 
of a rule that fits in with the current legal system 
and is most justified according to ideals of 
fairness, justice, procedural due process and 
integrity.” हेनु�होस् Francisca Christina Wilhemina 
de Graaf LL.M, Dworkin’s Constructive 
Interpretation as a Method of Legal Research, 
२०१५, pp.-५-६, https://www.bjutijdschriften.
n l / t i j d s c h r i f t / l a w a n d m e t h o d / २ ० १ ५ / १ २ /
lawandmethod-D-१४-००००४ .

  B.”Constructive interpretation is a matter of 
imposing purpose on an object or practice in order 

संिवधानको कुनै �ावधानको �या�या गदा� यसमा 
�य�ु कुनै श�द वा वा�यांश मा� टप�क िटपी �यसको 
�ािविधक वा य��वत् �या�या गदा� संिवधानले 
प�रक�पना गरकेो सम� सवंैधािनक �णालीअनकूुल 
नदेिखएको अव�थामा ती �ावधानको सम� संवैधािनक 
प�रवेशको आलोकमा �या�या ग�रनपुन� ह��छ16 ।

to make it best possible example of the form or 
genre it has taken to belong. Dworkin held that 
constructive interpretation can be divided into 
three stages. First stage is the “pre-interpretive” 
stage in this stage a judge looks at all relevant 
rules and standards depending upon the available 
material. The second stage is the ‘interpretive’ 
stage in which the judge settles on some general 
justification of the practice identified in the pre-
interpretive stage and the third stage is post 
interpretive’, in this stage a judge shall review his 
decision and ensure that it is in its best possible 
form and is coherent with the principles and rules 
of the legal structure. All the stages require the 
judge to analyze, interpret and apply law in a 
way that the result obtained is coherent with the 
decision of the past. Constructive interpretation 
consists of integrity, discretion and precedents 
with each element playing an important role 
in making the judge reach the most desired 
decision.”

  हेनु�होस् Dworkin’s Constructive Interpretation and 
Whether it Necessarily Implies that Judge’s don’t 
Make New Law, http://lawyeringthroughinfinity.
blogspot.com/२०१६/०४/dworkins-constructive-
interpretation.html. 

16 Lord Bingham ले R (Quintavalle) v Secretary of 
State for Health को म�ुामा गरकेो �या�या उ�रण गन� यस 
स�दभ�मा सा�दिभ�क देिखन आयो;

 “The basic task of the court is to ascertain and 
give effect to the true meaning of what parliament 
has said in the enactment to be construed. But 
that is not to say that attention should be confined 
and a literal interpretation given to the particular 
provisions which give rise to difficulty. Such an 
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१०८०९ - अनमोलमणी भ�राईसमेत िव.लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत

१०. व�ततुः संिवधानको धारा ३०२ को 
�यव�था सङ्घीय संवैधािनक संरचनाअन�ुपको 
�शासिनक �ब�ध �ादभुा�व ह�नपूुव�को अव�थामा 
रहेका सबै सरकारी कम�चारीलाई सङ्घीय सवंैधािनक 
सरंचनाअन�ुपको �शासक�य �यव�थामा �पा�तरण 
गन� िविध हो । सामा�यतः नया ँसंिवधान जारी भएसगैँ 
�शासिनक �यव�थालाई समेत त�काल सवंैधािनक 
�ावधानअन�ुप सङ्घीय संरचनामा �पा�तरण गन� 
र सो अविधमा नया ँिनयिु�का �ि�याह� अवल�बन 
नग�रने �ि�कोणका साथ संिवधान िनमा�ताले सिंवधान 
�ार�भ ह�दँाका बखत सरकारी सेवामा काय�रत 
रा��सेवक कम�चारीलाई समायोजन ग�रने �यव�था 
राखेको भए तापिन एकातफ�  संिवधान जारी भएको 
लामो समयस�म कम�चारी समायोजनको काय� ह�न 
नसकेको र अका�तफ�  कम�चारीत�� अिवि�छ�न �पमा 
िनर�तर अि�त�वमा रहने एक �थायी र �वचािलत 
�णालीसमेत भएकाले यो संिवधान जारी ह�नपूुव�को 
�शासक�य संरचनाअ�तग�त नै नया ँ कम�चारीसमेत 

approach not only encourages immense prolixity 
in drafting, since the drafts will feel obliged to 
provide expressly for every contingency which 
may possibly arise. It may also (under the 
banner of loyalty to the will of Parliament ) lead 
to the frustration of that will, because undue 
concentration on the minutiae of the enactment 
may lead the court to neglect the purpose 
which Parliament intended to achieve when it 
enacted the statute… The court task, within the 
permissible bounds of interpretation, is to give 
effect to Parliament purpose. So the controversial 
provisions should be read in the context of the 
statue as a whole, and the statue whole should be 
read in the historical context of the situation which 
led to its enactment.” 

 हेनु�होस् (All England Law Reports ११३; २००३) 
Cited in HILARIE BARNETT, CONSTITUTIONAL 
AND ADMINISTRATIVE LAW, १४th ed., 
Routledge, २०२१, p-६३१.

िनर�तर िनयिु� भइरहेको यथाथ�ता सबैलाई अवगत 
भएको त�य हो । सिंवधान जारी भएपिछ त�काल 
संिवधानको धारा ३०२ बमोिजमको समायोजनको 
काय� स�प�न गररे मा� नया ँ कम�चारी िनय�ु गरेको 
भए �यसरी िनय�ु कम�चारी धारा २८५ बमोिजम 
गिठत सेवामा िनय�ु ह�ने अव�था रह��यो र धारा 
३०२ बमोिजमको समायोजनको सा�दिभ�कता समा� 
भएको अव�था ह�न स��यो तर यथाथ� �य�तो 
रहेन । सिंवधान जारी भएको लामो समयस�म सरकारी 
सेवाको पनुग�ठन ह�न नसकेको ह�दँा धारा २८५ 
बमोिजमका सेवा गठन ह�न र �य�तो सेवामा कम�चारी 
िनय�ु ह�न नसकेको कारण संिवधान जारी भएपिछ पिन 
सािबकबमोिजम कम�चारी िनयिु� �ि�याले िनर�तरता 
पाएको देिख�छ । सिंवधान जारी भएपिछ िनय�ु भएकै 
आधारमा िनवेदकह�ले िनजामती सेवाको सङ्घको 
पदमा िनयिु� पाएको भनी मा�न िम�ने दिेखदँैन । 
�रट िनवेदकह� सरकारी सेवामा �वेश गदा� �काशन 
ग�रएका िव�ापन तथा सूचनाह� र िनजह�ले पेस 
गरकेो िनयिु�प� एवम् िनजह�का हकमा लाग ु ह�ने 
सेवाका सत�स�ब�धी कानूनी �यव�थासमेतबाट यी 
�रट िनवेकह� कम�चारी समायोजनको िनण�यपूव� 
नै सङ्घीय सेवाका कम�चारी रहेको र िनजह� 
संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन नै ह�न ु
नपन� भ�ने देिखन आएन । समायोजनको �योजनको 
लािग संिवधान जारी ह�नपूुव� िनय�ु कम�चारी र यी 
�रट िनवेदकह�को वैधािनक हैिसयतमा कुनै ताि�वक 
िभ�नता देिखन नआएकाले सो �योजनका लािग 
संिवधानको धारा ३०२ मा �य�ु सिंवधान �ार�भ 
ह�दँाका बखत काय�रत कम�चारीह� भ�ने वा�यांशले 
सारतः कम�चारी समायोजन गदा�का बखत कायम 
रहेका सबै रा��सेवक कम�चारीह�लाई समेटेको 
दिेखन आयो । िनवेदक कम�चारीह�लाई समायोजन 
ह�नबाट बाहेक गरकेो अव�था देिखन आएन । 

११. नया ँ संिवधान जारी भई संवैधािनक 
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�यव�थामा ग�रएको प�रवत�नअन�ुपको सवंैधािनक 
सरंचनाह� ि�याशील भई नसकेको अव�थामा लाग ु
ह�ने सङ्�मणकालीन �यव�थाका स�ब�धमा यस 
अदालतमा परकेो िनवेदक ब�ीकुमार ब�नते िव.
मि��प�रषद् सिचवालयसमेत17 भएको म�ुामा �या�या 
भई िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । उ� म�ुामा 
िनवेदकले नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ८९ र १३०(३) बमोिजम अ�चल �यायाधीशमा 
पदासीन �यि�लाई �ी ५ को सरकारले िनजामती सेवा 
ऐन िनयम �योग गरी अवकाश िदन निम�ने भनी िलएको 
िजिकरमा यस अदालतको िवशेष इजलासले “नेपाल 
अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा ८९ ले 
पुनरावेदन र िज�ला अदालतको �थापनास�ब�धी 
नयाँ �यव�था गरकेो र संिवधानअनुसार 
�यायपािलकाको सरंचनाबमोिजमको पुनरावेदन 
अदालत र िज�ला अदालत गठन नभएस�मको 
लािग सङ्�मणकालीन �यव�थाअ�तग�त 
सिंवधानको धारा १३० को उपधारा (३) र (४) 
मा सािबकको �याय �शासनसुधार ऐन, २०३१ 
अ�तग�त गिठत �े�ीय अदालत, अ�चल अदालत 
र िज�ला अदालत यथावत् कायम रहन े �यव�था 
भएकोमा सिंवधानको धारा १३० को उपधारा (३) 
र (४) ले सािबक अदालतका �यायाधीशह�लाई 
नयाँ सिंवधानको �यव�थाअनसुार िनयु� भई 
पद�थापना गरकेो भ�न निम�न ेदेिखँदा िनवेदकलाई 
नपेाल िनजामती सवेा िनयमावलीअ�तग�तकै 
िनजामती कम�चारी मा�नुपन� र नेपाल अिधरा�यको 
सिंवधान, २०४७ बमोिजम सवैंधािनक सरं�ण 
(Constitutional Protection) �ा� गन�को 
लािग सिंवधानको धारा ९३ बमोिजम �याय 
प�रषद ्को िसफा�रसमा नयाँ िनयुि� ह�नुपन� 
ह��छ । सङ्�मणकालीन �यव�थाअ�तग�त 
सिंवधानको धारा १३० को उपधारा (३) र (४) 

17 ने.का.प.२०५१, अङ्क १०, िन.नं. ४९८५

को आधारमा िनवेदकलाई सवैंधािनक सरं�ण 
�ा� ह�न नस�न े र वत�मान सिंवधानबमोिजमको 
नयाँ �याियक �यव�था प�रचािलत नभइसकेको 
अव�थामा िनवेदक सािबक अ�चल अदालतकै 
�यायाधीश भई िनजामती सेवा ऐनअ�तग�तकै 
कम�चारी �पको �यायाधीश पदमा भएको मा�नुपन�” 
भनी गरकेो �या�या ��ततु म�ुाका स�दभ�मा समेत 
आकिष�त ह�ने देिखयो । 

१२. संिवधानका कितपय �ावधानह�को 
काया��यवयन गदा� �यव�थािपकाले कानून िनमा�ण 
गन�लगायतका आव�यक �यव�था गन� केही समय 
ला�ने ह�दँा सङ्�मणकालीन �यव�थाअ�तग�त 
वैकि�पक �ब�ध गरी कानूनमा देिखएको जिटलता 
र अ�योल हटाउनपुन� भनी यस अदालतले अिधव�ा 
अ�बरबहादरु राउत िव�� नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयसमेतको म�ुामा �या�या गरी िस�ा�त 
�ितपादन गरकेो दिेख�छ । यसबाट समेत सिंवधानमा 
भएको सङ्�मणकालीन �यव�थाको काया��वयन, 
सोस�ब�धी मूल �यव�थाको अधीनमा रही ग�रनपुन� 
स�ब�धमा यस अदालतबाट िनि�त �ि�कोण िवकास 
भएको दिेखन आयो ।

१३. सिंवधानका सबै �यव�था र 
�ावधानह� समान �पमा उि�कै मह�वका ह�ने भए 
तापिन उि�लिखत िस�ा�तबाट सङ्�मणकालीन 
�यव�थास�ब�धी �ावधान सोस�ब�धी मूल 
�ावधानका अधीनमा रही ि�याि�वत ग�रनपुन� �प� 
ह�न आउछँ । यस �ि�कोणबाट समेत यी िनवेदकह� 
नेपालको संिवधान जारी भइसकेपिछ िनय�ु भएको 
भए तापिन सवंैधािनक योजनाबमोिजम प�रकि�पत 
(Constitutional Scheme18) सङ्घीय �व�पको 

18  N.Srinivsan ले Constitutional Scheme लाई यसरी 
�या�या गरकेो पाइ�छ “…Constitutional Scheme 
set up a workable system of government and 
should aim at cultivating the political virtues which 
render possible the functioning of the democratic 
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�शासिनक संरचनाअन�ुप सङ्घ, �देश र �थानीय 
सेवा गठन र स�चालन भइनसकेको अव�थामा िनय�ु 
भएको देिखदँा सङ्�मणकालीन �यव�थापनअ�तग�त 
सिंवधानको धारा ३०२ बमोिजम िनवेदकह�लाई 
समेत समायोजन गनु�पन� दिेखन आयो । समायोजन गन� 
निम�ने भ�ने िनवेदन दाबी सिंवधानस�मत र कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ अनकूुलसमेत देिखन आएन । 

१४. अब �रट िनवेदनह�मा िनवेदकह�ले 
उठाएको अ�य कानूनी तथा त�यगत ��मा �वेश 
गनु� पूव� �रट िनवेदनह� अनुिचत िवल�ब गरी दायर 
भएको अव�था हो वा होइन ? भ�न ेदो�ो ��का
स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आएको छ । अिधकांश 
िनवेदकह� २०७५ चै� मिहनामा नै �देश वा �थानीय 
तहमा समायोजन भएका र �यसरी समायोजन ह�दँा तह 
विृ� तथा �ेड विृ�समेत �वीकार गरी  कामकाज गद� 
आइरहेकोमा लामो समयको अ�तरालपिछ अनिुचत 
िवल�ब गरी �रट िनवेदन दायर भएकाले िनवेदन 
दाबीका त�यमा �वेश ग�ररहन ु नपन� भनी ��यथ� 
िनकायह�ले िलिखत जवाफमा तथा िव�ान्  नायव 
महा�यायािधव�ा तथा सह�यायािधव�ाले बहसमा 
समेत िजिकर िलएको अव�था छ । िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले 
समायोजन भएका �थानमा हािजर ह�न नगएमा 
कारबाही गन� सरकारी चेतावनीका कारण िनवेदकह� 
बा�य भई हािजर ह�न गएको भए तापिन िनवेदकह�ले 
आफूलाई अ�याय भएको भनी म��ालयमा पटकपटक 
िनवेदन िदई समायोजन सि�चने िव�ास गरी बसेको 
तथा सङ्घको दरब�दी �र� रहेको त�य यिकन 

government. A constitutional scheme should, 
further, be capable of growth. It should not be 
marked by an undue rigidity.” हेनु�होस् N.Shrinivsan, 
A Review of Some Constitutional Schemes, The 
Indian Journal of Political Science ,vol.८, no.१, 
Indian Political Science Association,१९४६, 
p.६२०, https://www.jstor.org/stable/४२७४३८०३. 

गन�समेत लामो समय लागेको स�दभ�मा �रट िनवेदन 
अनिुचत िवल�ब गरी दायर भएको अव�था छैन भनी 
बहस गनु�भएको छ ।

१५. व�ततुः आ�नो अिधकारको 
उ�लङ्घन भएको भनी उपचारको खोजी गन� �यि� 
समयमै अदालत �वेश नगरमेा अदालतले �याय �दान 
गन� इ�कार गन� स�छ भ�ने मा�यता नै िवल�बस�ब�धी 
मा�यता हो19 । यिद �यायका याचक समयमा अदालत 

19  A. “The doctrine of Laches, as understood within 
the corpus of Anglo American law, is an equitable 
principle barring a stale claim due to the passage 
of time.The doctrine is derived from a particular 
application of the Latin maxim vigilantibus non 
dormientius aequitas Subvenit, translated as 
“equity aids the vigilant, not those who sleep 
on their rights and many have existed in early 
Roman Law. Unlike statutes of limitations, which 
are legislatively created and mechanically applied 
in courts of law, the doctrine of laches developed 
as an affirmative defense in courts of equity—
historically outside the statute of limitations’ 
purview. As a result, the doctrinal underpinnings 
of the laches principle are not based upon extra 
judicially prescribed time limits, but instead upon 
a rich history of justice, fairness and the equitable 
balancing of rights”. हेनु�होस ् Ashraf Ray Inrahim, 
The doctrine of Laches in International Law, 
८३ Va. L. Rev. ६४७ १९९७, https://heinonline.
org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/
valr८३&div=२६&id=&page. 

 B. Frank H.Strouss ले Some Practical Applications 
of the Doctrine of Laches in Equity in Pennsylvania 
भ�ने लेखमा िवल�बका आधारभूत त�वह�लाई 
औ�ंयाउदैँ लेखका छन्: “In determining whether the 
complainant is barred in his action by laches there 
are many elements to consider;

a) the lapse of time during which the plaintiff 
has knowingly and without reasonable 
excuse neglected or omitted to assert his 
right, is to be considered in connection 
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�वेश गन� स�दैन भने समयमै �यायका लािग 
अदालतको ढोका ढकढकाउन नस�नकुो मनािसब 
मािफकको कारण अदालतलाई देखाउन स�नपुन� 
भ�ने िविधशा�ीय मा�यतासमेत हामीले अवल�बन 
गरी आएका छौ ँ । बेलायत तथा आ�ंलो अमे�रकन 
कानूनको �भाव रहेका कानूनी �णालीह�मा िवल�बले 
�यायलाई परािजत गद�छ (Delay defeats justice) 
भ�ने मा�यताका साथ िवल�बलाई �याय �शासनको 
एक मह�वपूण� िस�ा�तका �पमा �वीकार ग�रएको 
पाइ�छ । तर िवल�बलाई कानूनले िनधा�रण गरकेो 
हद�याद ज�तो याि��क एवम् गिणतीय सू�मा मापक�य 

with the general nature of the proceeding, 
the nature of the transaction involved, the 
remedy at law, the altered conditions, if 
any, and all the attendant circumstances.

b) Other elements to be considered are 
the duration of the delay in asserting the 
claim, which includes the question of 
reasonableness of delay; the sufficiency 
of the excuse offered in extenuation 
of the delay; whether during the delay 
the evidence of the matters in dispute 
has been lost or become inaccessible; 
whether the conditions have so changed 
as to render the enforcement of the right 
inequitable; whether third persons have 
acquired intervening rights;  the nature 
of the duty or obligation sought to be 
enforced; whether plaintiff or defendant 
was in possession of the property in suit 
during the delay and whether the plaintiff 
had an opportunity to act sooner than he 
did.”

   हेनु�होस्  Frank H. Strouss, Some Practical 
Applications of the Doctrine of Laches in Equity 
in Pennsylvania, Vol. ३७, Iss.३, Dickinson 
Law Review, १९३३, pp.२००-२०१, https://
ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=१३५७&context=dlra. 

समयसीमाका �पमा िनधा�रण ग�रन ु �यायोिचत 
ह�दँैन । न त हद�यादस�ब�धी �चिलत कानून र 
िवल�बको िस�ा�तको कुनै ��य� अ��य� स�ब�ध 
नै रहेको ह��छ । यसको िन�य�ल �याय िन�पादनलाई 
के��िब�दमुा राखी ��येक म�ुाको िविश� प�रि�थितका 
आधारमा ग�रनपुछ�  । यस आधारमा हेदा� िवल�बको 
िनधा�रणमा औिच�य �ाथिमक र समयसीमा गौणत�व 
दिेखन आउछँ । िवल�बको िस�ा�तको पालना 
र �योगका स�ब�धमा यस अदालतबाट िनवेदक 
परमान�द�साद िसहं िव. �ी ५ को सरकार, गहृ 
प�चायत म��ालयसमेत20 भएको उ��ेषणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा देहायबमोिजम 
�या�या भएको देिख�छः- िवल�बको िस�ा�त 
कानूनको �पमा �यव�था भएको िस�ा�त होइन । 
अदालतले म�ुा मािमलामा उिचत �याय गन�का लािग 
�ितपािदत गरकेो िस�ा�त हो । आ�नो अिधकार�ित 
सजग रहने �यि�लाई नै अदालतले म�त गनु�पछ�  । 
आ�नो अिधकारको बेवा�ता गन� �यि�लाई म�त 
गन� अदालतलाई कर ला�दैन भ�नेतफ�  िवल�बको 
िस�ा�तमा आ�नो रीत छ । अनिुचत िवल�ब गन� 
�यि�ले मागेको उपचार गदा� कुनै अक� �यि�को हक 
िहतमा �ितकूल असर पन� जा�छ भने अदालतले 
िवल�ब गन�लाई म�त गन� ह�दैँन । लापरवाहीको 
द�ुप�रणाम आफँै भो�न ुपद�छ । यो िस�ा�त हद�यादको 
िस�ा�त होइन । म�ुाको �कृित, स�बि�धत प�को 
आचरण, िनजले अदालतमा आउन लगाएको समय, 
िनजलाई उपचार �दान गरकेो ख�डमा �यसबाट 
अ�को हक वा िहतमा पन� वा पन� स�ने असर इ�यािद 
सबै कुरालाई समि� गन� �पमा िवचार गनु�पद�छ । यिद 
कुनै �यि� अिधकारको खोजीमा लापरबाही गरेको 
दिेखदैँन भने समय त�वलाई मा� �यानमा राखेर 
िनजको मागमा िवचार ैनगनु�  उिचत ह�दैँन भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको र त�प�ात् यस अदालतले िवल�बको 

20    ने.का.प. २०३१, अङ्क १, िन.नं. ८७३
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िस�ा�तका स�ब�धमा िविभ�न म�ुामा िवशद �या�या 
गरी �प� �ि�कोण िवकास गरकेोसमेत पाइ�छ21 ।

21  क) िनवेदक अमबरहादुर गु�ङ िव. जल�ोत 
म��ालयसमेत (ने.का.प.२०६९, अङ्क १, िन.नं. 
८७६३) “िवल�बको िस�ा�त हद�याद ज�तो कठोर 
�कृितको सीमाङ्कनको िस�ा�त होइन, यसमा िदन 
ग�ती गरी समयसीमा िनधा�रण ग�रने ह�दैँन । आ�नो हक 
अिधकारको खोजी गनु�  ��येक �यि�को कत��य नै हो । 
यसरी हक अिधकारको खोजी गन� �ममा अनिुचत िवल�ब 
ग�रएको छैन भने केवल िवल�बको िस�ा�तको आधारमा 
मा� यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�को �योगमा 
ब�देज लगाउन निम�ने । म�ुाको �कृित, प�को आचरण, 
िनण�यको �कृित र ते�ो प�को हकको िसज�ना भए नभएको 
ि�थित ज�ता कुराह�लाई समेत म�यनजर गरी िवल�बको 
िस�ा�तको �योग गनु�पन� ह��छ । िववाद भएको िवषयमा कुनै 
ते�ो प�को हक िसिज�त भइसकेको अव�थामा भने सो 
िवषयमा परकेो �रटको समयाविध िवचारणीय ह��छ...” ।

 ख)  िनवेदक सिुनलकुमार अिधकारी िव. भूिमसुधार काया�लय 
समेत (ने.का.प. २०७६,अङ्क ४, िन.नं. १०२५४) 
“िवल�बको िस�ा�त (Doctrine of Laches) को �मखु 
त�व समयको अ�तराल हो । यसले सम�यायलाई परािजत 
गद�छ । िवल�बको िस�ा�त र हद�यादको िस�ा�त एकै 
होइनन् । हद�यादको िस�ा�त समयसीमामा आधा�रत छ । 
यसको लािग समय त�व नै मह�वपूण� ह��छ । हद �यादको 
िस�ा�तमा भएको कानूनी �यव�था ज�तो �ािविधक 
(Technical) �पमा समयको गणना गररे िवल�बको 
िस�ा�तलाई �योग नग�रने । िवल�बको िस�ा�त ला�न स�ने 
अव�था छ छैन भ�ने िन�कष�मा प�ुन म�ुा वा सोमा भएको 
कामकारबाहीको �कृित, स�बि�धत प�ले म�ुाको स�दभ�मा 
देखाएको आचरण, िनजले �यायका लािग �याियक िनकायमा 
आउन लगाएको समय, िनजलाई उपचार �दान गरकेो 
ख�डमा �यसबाट अ�को हकिहतमा पन� वा पन� स�ने असर 
र �यायको उ�े�य पूरा ह�ने वा नह�नेसमेतका कुराह�लाई 
समि�गत �पमा हे�रनपुन�” ।

  ग) िनवेदक ह�र�साद अिधकारी िव. नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणसमेत (ने.का.प. २०७६, अङ्क ६, िन.नं. 
१०२९५) “िढलो गरी अदालतमा �वेश गरकेो, आ�नो हक 
अिधकार�ित सचेत वा जाग�क नरहेका, िवषयव�तकुो 
ि�थितमा आधारभूत प�रवत�न भइसकेपिछ वा ते�ो प�को 
हक अिधकार िसज�ना भइसकेको अव�थामा काल-ितरोिहत 

१६. िवल�बको स�ब�धमा यस अदालतबाट 
ग�रएको �या�या तथा �ितपािदत ग�रएका उि�लिखत 
िस�ा�तसमेतलाई हेदा�  यसको िनधा�रण अनिुचत 
िवल�ब भए नभएको भ�ने आधारमा ग�रनपुन� भ�ने 
दिेखन आउछँ । यस स�दभ�मा कुनै खास अविधको 
िढलाइ औिच�यपूण� छ वा छैन भ�ने कुराको िनधा�रण 
के आधारमा ग�रनपुन� भ�ने स�ब�धमा केही चचा� 
गनु�  सा�दिभ�क देिखन आयो । अनिुचत िवल�बका 
स�ब�धमा अदालतबाट िवकास भएको �ि�कोणसमेत 
अ�ययन गदा� मूलतः देहायका आधारमा िवल�बको 
औिच�य िनधा�रण ग�रनपुन� देिख�छ । 

1. पिहलोः िनवेदकले गरकेो िढलाइका कारण 
अक� प�को हक अिधकारको िसज�ना भएको 
छ वा छैन भ�ने हे�रन ु आव�यक ह��छ । 
आ�नो हक अिधकारको उ�लङ्घन भएको 
भनी दाबी गन� �यि� जित िढला गरी अदालत 
�वेश गद�छ �यित नै अक� प�को हक 
अिधकार �थािपत ह�ने स�भावना रह�छ । 
अदालतले िनवेदकको हक अिधकार �चलन 
गराउने िवषय मा� नहेरी यसबाट अक� 
प�लाई पन� स�ने हािन वा मका�लाई समेत 
िवचार गनु�पन� ह��छ । िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गदा� अक� प�लाई हािन ह�ने 
अव�था नभएमा मा� िवल�बको औिच�य 
�थािपत ह�न स�छ । 

2. दो�ो : िनवेदक िढला गरी अदालतमा �वेश 
गरबेाट काय� कारण (cause of action) 

दाबीलाई �वीकार गनु�  सम�याियक �ि�ले उिचत नदिेखएको 
अव�थामा अव�य नै अनिुचत िवल�बको िस�ा�त 
(Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार 
�दान गन� इ�कार गनु�पद�छ । तर �यस�कारको अव�था 
नभएकोमा केबल गिणतीय �ि�ले यो िस�ा�त �योग 
नग�रने” ।
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ह�दँाको प�रि�थितमा आधारभूत प�रवत�न22

भएको छ वा छैन भनी यिकन गररे मा� 
िवल�बको औिच�य िनधा�रण ग�रनपुद�छ । 
िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गनु�पन� कारण 
िसज�ना भएको प�रि�थितमा आधारभूत 
�पमा प�रवत�न भइसकेपिछ मा� अदालत 
�वेश गरेको अव�था छ भने �यसरी दायर 
भएको िनवेदनलाई अनिुचत िवल�ब गरी 
दायर भएको िनवेदन भनी मा�नपुन� ह��छ । 
िवल�बको िस�ा�तले यसरी दायर भएका 
िनवेदनका रोहबाट िनवेदकका हक अिधकार 
�चलन गराउन रोक लगाउदँछ । 

3. ते�ोः िनवेदकले उ�लङ्घन भएको भनी 
िनवेदनमा दाबी गरकेो हक अिधकारको 
�चलन र उपचारका लािग देखाएको 
सि�यताका आधारमा समेत िवल�बको 
औिच�य पिु� ह�ने नह�ने कुराको िनधा�रण 
ग�रनपुन� ह��छ । िवल�बको औिच�य 
िनधा�रणका लािग अदालतले �रट िनवेदन 
दायर गनु� पूव� �शासक�य वा अ�य �ि�या�ारा 

22  The essence of laches is change of circumstances, 
rather than duration of time. The Superior Court of 
Pennsylvania in Hansell v. Downing,” states the 
rule as follows: “Laches is not to be imputed to a 
party from the mere lapse of time alone: it is an 
implied waiver, arising from knowledge of existing 
conditions and an acquiescence in them. The 
question is one involving equitable principles and 
is determinable from the particular facts in each 
case.”हेनु�होस् Frank H. Strouss, Some Practical 
Applications of the Doctrine of Laches in Equity 
in Pennsylvania, Vol ३७ Iss.३,Dickinson Law 
Review,१९३३, p.१९९.

  https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=१३५७&context=dlra.

हक अिधकारको �चलनका लािग िनवेदक 
�य�नशील रहे नरहेको त�यको यिकन 
गनु�पन� ह��छ । िनर�तर �यास गरकेो देिखएको 
अव�थामा समयको लामो अ�तरालको समेत 
औिच�य �थािपत ह�न स�छ भने आ�नो 
उपचार �ाि��ित उदासीन भई बसेको 
दिेखएमा िवल�बको औिच�य �थािपत ह�न 
स�ने अव�था रहदँैन । 

4. चौथोः िववादको िनण�य ह�दँाको प�रि�थितमा 
(Cause of action) जानकारीमा नआएको 
तर िनण�यमा िनणा�यक मह�व रा�ने कुनै 
मह�वपूण� त�य, सूचना वा जानकारी 
�ा� भएमा �य�तो सूचना वा त�यको 
जानकारीबाट अदालत �वेश गन� नया ँ
आधार िसज�ना ह�न स�दछ । य�तो त�यको 
जानकारीले िढला गरी अदालत �वेश 
गनु�पना�को कारण औिच�य पिु� गन� स�छ23 । 

१७. उि�लिखत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा सनुवुाइका लािग पेस भई आएका ��ततु 
�रट िनवेदनका स�ब�धमा िवचार गदा� यी िनवेदनह� 
िमित २०७७।९।१० दिेख िमित २०७८।५।२५ 
स�म िविभ�न िमितमा दता�  भएका देिख�छन् । यी 
िनवेदकह�ले कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोिजम समायोजनका लािग आ�ान ग�रएको आवेदन 
फाराम भरी पेस गरकेा र अिधकांश िनवेदकह� 
२०७५ फागनु / चै�मा र केही िनवेदकह� �यसपिछ 
�दशे तथा �थानीय सेवामा समायोजन भई गएको 
त�यमा िववाद देिखदैँन । यस�कार िनवेदकह�ले 
समायोजन भई गएको दईु वष�भ�दा लामो अविधप�ात् 
मा� ��ततु �रट िनवेदनह� दायर गरकेो देिखए तापिन 
यी िनवेदकह�ले सरकार�ारा गरकेो समायोजन 
23 राजुमान िसंह म�ल िव. अनुपकुमार आचाय�समेत (ने.

का.प.२०६१, अङ्क ४, िन.नं. ७३६७)
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१०८०९ - अनमोलमणी भ�राईसमेत िव.लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत

�ि�या�ित िविभ�न त�रकाले आ�नो अस�तिु� �य� 
गरी मूलतः �शासक�य �ि�या�ारा नै उ� समायोजन 
स�याउन �यास ग�ररहेको भ�ने देिखन आउछँ । 
िमिसल संल�न िनवेदक जयराम गजरुलेसमेतका 
िनवेदकह�ले समायोजन संशोधन गरी सङ्घको 
दरब�दीमा समायोजन ग�रपाउ ँभनी ��यथ� सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयमा िदएको 
िनवेदनबाट समेत यो त�य खिुलरहेको अव�था छ । 
कितपय िनवेदकह�ले स�बि�धत अिधकारीसम� 
मौिखक अनरुोध गरकेो भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
बेहोरालाई समेत िनवेदकह�को पेसागत प�रवेशका 
स�दभ�मा अ�यथा भ�न िम�ने देिखदँनै । यसैगरी, 
कितपय िनवेदकह�ले म��ालयमा रहेको गनुासो स�ुने 
सयं��मा आफूलाई परकेो मका�को िवषय राखी सोही 
सयं��माफ� त गनुासोको स�बोधन ह�ने िव�ासमा परी 
बसेको भ�ने देिखन आउछँ । यसबाहेक िनवेदकह�ले 
��ततु �रट िनवेदन दायर गदा� ��यथ� म��ालयले 
सङ्घको �र� दरब�दी लकुाई सङ्घमा दरब�दी 
नभएको भनी आफूह�लाई �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गरकेो भनी िकताबखानाबाट �ा� �र� 
पदसं�या र लोक सेवा आयोगले सो पदमा गरकेो 
िव�ापनमा उ�लेख भएको पदसं�यासमेत िभडाउदँा 
नया ँत�यको उजागर ह�न आएको भनी उ� िववरणसाथ 
�रट दायर गरकेो देिखदँा सो सूचना सङ्कलन 
गन�समेतमा लामो समय �यतीत भएको देिखन आएको 
र नया ँ त�य �ा� भएको भनी दाबी िलएकोसमेत 
स�दभ�मा हेदा� ��ततु �रट िनवेदनह� अनिुचत िवल�ब 
गरी दायर ह�न आएको भनी भ�न िमलेन । 

१८. जहासँ�म िनवेदकह�ले लामो समयस�म 
�देश तथा �थानीय तहमा कानूनबमोिजमको सेवा 
सिुवधासमेत िलई समायोजन �वीकार गरी बसेको 
ह�दँा िनजह�को आचरण (by conduct) बाट 
अिधकारको �याग भइसकेकोले िनवेदकह�ले ��ततु 
िवषयमा �रट दायर गन� अिधकार गमुाइसकेको भ�ने 

��यथ�ह�को िजिकर छ, सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३(१) मा 
सो ऐनबमोिजम समायोजन भएका कम�चारी बाटोका 
�यादबाहेक ए�काइस िदनिभ� समायोजन ग�रएको 
�दशे वा �थानीय तहको सेवाको पदमा अिनवाय� 
�पमा हािजर ह�नपुन� छ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 
िनवेदकह� िनजामती सेवाका रा��सेवक कम�चारीह� 
ह�न् । �चिलत कानूनी �यव�था तथा िनजह�ले 
पालना गनु�पन� आचार संिहतालगायतका कारण 
िनजामती कम�चारीह� लामो समयस�म सरकारले 
समायोजन गरी खटाएको ठाउमँा अनपुि�थत रहन 
स�ने अव�था ह�दँैन । लामो समयस�म तोिकएको 
काया�लयमा अनपुि�थत भएमा यसको कानूनी 
प�रणामसमेत िसज�ना ह�ने भएकाले पिन उनीह�का 
लािग तोिकएको समयमा तोिकएको काया�लयमा 
उपि�थत भई कामकाज गनु�  कानूनी र नैितक दवैु 
दािय�व ह�न आउछँ । यस अित�र�, समायोजन भएको 
�थानमा ऐनले तोकेको �यादिभ� हािजर ह�न नजाने 
कम�चारीलाई कडा कारबाही ग�रने भ�ने सरकारको 
ध�क�य�ु चेतावनीका कारण पिन आफूह� बा�य 
भई काय��थलमा गएको भ�ने िनवेदनमा उि�लिखत 
बेहोरासमेतका स�दभ�मा सरकारले समायोजन गरी 
पठाएका यी िनवेदकसिहतका रा��सेवक कम�चारीह�ले 
सरकारले गरकेो समायोजनको िनण�यलाई त�काल 
अ�वीकार गन�स�ने प�रि�थित देिखन आउदँैन । यस 
प�रवेशमा समायोजनको िनण�यअन�ुप तोिकएको 
िनकाय वा काया�लयमा गई कामकाज गरकैे कारण 
संिवधान तथा कानून �द� हक �चलन गराउन 
नपाउने भनी िन�कष�मा प�ुन िम�दैन । तलब सिुवधा 
आिद रा��सेवक कम�चारीह�को जीिवकोपाज�नको 
म�ुय आधार हो । कम�चारी तथा िनजको प�रवारको 
�यूनतम आिथ�क सामािजक आव�यकता पूरा गन�समेत 
तलब सिुवधा िलन ु अप�रहाय� देिखएको अव�थामा 
खटाएको ठाउमँा कामकाज गरी तलब सिुवधा िलएकै  
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कारण समायोजनको िनण�य �वीकार गरकेो र �रट 
दायर गन� अिधकार नै प�र�याग (waiver24) गरकेो 
भनी अथ� गन� िम�ने देिखएन । यस स�ब�धमा यस 
अदालतको िवशेष इजलासले अवकाशको िनण�यलाई 
चनुौती िदने िनवेदकले अवकाशप�ात् �ा� गन� 
िनविृ�भरणलगायतका अवकाश सिुवधा िलएकै 
आधारमा अवकाशको िनण�यलाई �वीकार गरकेो भनी 
मा�न निम�ने भनी िनवेदक ब�ीकुमार ब�नेत िव. �ी ५ 
को सरकार मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत25 को म�ुामा 
िस�ा�त �ितपािदत भएकोसमेत देिखदँा उि�लिखत 
िस�ा�तसमेतको रोहमा िनवेदकह�ले तलब सिुवधा 
िलएकै आधारमा समायोजनको िनण�य िव�� �रट 
दायर गन� अिधकार प�र�याग गरकेो भनी मा�न िम�ने 
देिखन आउदँनै ।

१९. व�ततुः कसैले आफूमा िनिहत कुनै 
अिधकारको प�र�याग गन� मनसायले �वे�छाले 
अिधकार प�र�याग नगरसे�म सो िवषयमा िनजमा 
रहेको अिधकार �याग गरकेो भनी मा�न निम�ने 
र आफूलाई मका�  परकेो छ भनी लागेको िवषयमा 
कानूनबमोिजमको उपचारको खोजी गन� स�ने नै 
ह��छ । यसैगरी, कानून काया��वयनका �ममा ग�रएको 
कुनै काय� तथा बा�यतावश गनु�परकेो कुनै काय�को 
प�रणामबाट पिन अिधकारको प�र�याग भएको भनी 
मा�न निम�ने26 भएकाले �वे�छाले गरेको काय� र 

24 General dictionary meaning: Waiver refers to 
“the act of intentionally relinquishing or 
abandoning a known right, claim, or privilege.” 
हेनु�होस् https://www.merriam-webster.com/
dictionary/waiver.

25 ने.का.प.२०५१, िन.नं. ४९८५, प�ृ. ७४४
26  A.यस अदालतबाट िशवकुमार ब�नेत िव. लोक सेवा 

आयोग के��ीय काया�लयसमेत (ने.का.प.२०६४, अङ्क 
१०, िन.नं.७८९४) को म�ुामा “अिधकार प�र�याग गन� 
मनसाय राखी वा �वे�छाले अिधकार प�र�याग नगरसे�म 
अिधकार प�र�याग गरकेो मा�न निम�ने” भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ ।

बा�यतावश गनु�परकेो काय�लाई एकै �ेणीमा राखी 
B. Supreme Court of India ले P. Dasa Muni Reddy v. 

P. Appa Rao १९७४ AIR २०८९, १९७५ SCR (२) 
३२ को म�ुामा Waiver लाई यसरी �या�या गरकेो पाइ�छ 
“...Waiver is an intentional relinquishment of 
a known right or advantage, benefit, claim 
or privilege which except for such waiver 
the party would have enjoyed. Waiver can 
also be a voluntary surrender of a right… 
Waiver is consensual in nature. It implies 
meeting of the minds. It is a matter of mutual 
intention. The doctrine does not depend on 
misinterpretation. Waiver actually requires 
two parties, one party waiving and another 
receiving the benefit of the waiver…the 
essential element of waiver is that there must 
be voluntary and intentional relinquishment 
of a right. The voluntary choice is the 
essence…” See also Municipal Corporation Of 
Greater ... v. Dr. Hakimwadi Tenants ...१९८८ 
AIR २३३, १९८८ SCR (२) २१.

C. यसैगरी Supreme Court of India ले Waman 
Shriniwas Kini v. Ratilal Bhagwandas and Co.,
१९५९ AIR ६८९, १९५९ SCR Supl. (२) २१७ को 
म�ुामा अिधकार प�र�यागबार ेयसरी �या�या गरकेो पाइ�छः 
“waiver is the abandonment of a right which 
normally everybody is at liberty to waive…The 
promisor should have the complete knowledge 
and intention of waving his right to a claim which 
the promisor is entitled to perform. It is just that 
the right of waiver should exist with promise at 
the time of waving the claim.”

D. “Waiver has been spoken of as a “consent to 
dispense with a right” and “as an intentional 
relinquishment of a known right”, Waivers have 
also been considered as releases, it having 
been said that a waiver is nothing it amounts 
to a release.”… The next principle in point 
of importance under this general doctrine is 
necessity for a knowledge of the facts upon 
the part of the one against whom the waiver 
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हेन� िम�ने नदेिखएकाले िनवेदकह�ले समायोजन 
�वीकार गरी खटाएको ठाउमँा गई कामकाज गरी तलब 
सिुवधासमेत िलइसकेकोले अिधकारको प�र�यागको 
िस�ा�तअनसुार �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
��यथ�ह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् नायव 
महा�यायािधव�ासमेतले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । 

२०. अब ते�ो अथा�त् िनवेदकह�लाई 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गदा� िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ तथा कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ को �ावधानिवपरीत �वे�छाचारी र 
भेदभावपूण� ढङ्गले ग�रएको अव�था हो वा होइन ? 
भ�ने ��का स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकह�ले �रट 
िनवेदनमा िनजामती कम�चारीह�लाई िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ ले सेवाका सत�ह�को सरु�ाको ��याभूित 
िदएकोमा उ� �यव�था तथा कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ समेतको िवपरीत आफूह�लाई �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन गरकेो र यसबाट 
आफूह� वग�कृत भौगोिलक �े�मा स�वा भई काम 
गन�लगायतका विृ� िवकासको अवसरह�बाट वि�चत 
भएकाले भेदभावपूण� ढङ्गले ग�रएको समायोजन बदर 
ह�नपुन� भनी दाबी िलएको देिख�छ भने ��यथ�ह�ले 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को सेवाका सत�ह�को 

is asserted. Briefly stated, the rule is this: that 
either there must be an intention to waive the 
right or there must be such conduct on the part 
of the possessor of the right with knowledge 
of the facts and of the right which it is claimed 
that he has waived that it will be inequitable 
and unjust to the adverse party for him longer 
to assert it.” हेनु�होस् Colin P. Campbell, The 
Doctrine of Waiver, Michigan Law Review, 
Vol.३, No.१, १९०४, pp.९-१७, https://www.jstor.
org/stable/१२७३२५०?seq=७#metadata_info_
tab_contents. 

सरु�ास�ब�धी �यवव�थाले कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ बमोिजम ग�रने कम�चारी समायोजन गन� 
निम�ने गरी रोक लगाएको अव�था छैन । कम�चारी 
समायोजन गदा� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
ले िनधा�रण गरकेो िविध �ि�याबमोिजम समायोजन 
ग�रएको छ । िनवेदकह�उपर कुनै भेदभाव ग�रएको 
छैन भनी िजिकर िलएको देिख�छ । 

२१. नेपालको सिंवधान जारी ह�नपूुव� नेपाल 
रा�यको शासक�य �व�प एका�मक र के��ीयतामा 
आधा�रत रहेको र कम�चारीत��समेत तदन�ुपको 
रहेकोमा सङ्घीय �व�पको संिवधान जारी भएसगैँ 
सािबकको कम�चारीत��लाई समेत सङ्घीय 
�व�पमा �पा�तरण गनु�  संवैधािनक �यव�थाको 
ि�याशीलताका लािग अप�रहाय� देिख�छ । यसका 
लािग संिवधानबमोिजम सङ्घ, �देश र �थानीय सेवा 
गठन गनु� पूव� सािबकको सरकारी सेवाका रा��सेवक 
कम�चारीह�लाई संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम 
सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा समायोजन ग�रनपुन� 
संवैधािनक �यव�थाका स�ब�धमा पिहलो ��को 
िन�पण गन� स�दभ�मा नै छलफल ग�रसिकएको 
छ । धारा ३०२ ले यसरी कम�चारी समायोजन गदा� 
कानूनबमोिजम ग�रने �यव�था गरअेन�ुप नै सरकारी 
सेवाका कम�चारीह�लाई सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गन� स�ब�धमा आव�यक कानूनी �यव�था 
गन� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाई जारी 
गरकेो देिख�छ । उ� ऐन िमित २०७५।११।१० मा 
जारी भएको देिखए तापिन सोपूव� िमित २०७५।८।२५ 
मा कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५ जारी भई 
सोही अ�यादेशबमोिजम समायोजनस�ब�धी काम 
कारबाहीको स�ुवात भएको पाइ�छ । य�िप सो 
अ�यादेश जारी ह�नपूुव�समेत कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ कायम रहेको देिखए तापिन सो ऐनबमोिजम 
कम�चारी समायोजनको कारबाही स�ुवात नभएको र 
कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५ ले सो ऐनलाई 
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�ित�थापन गरकेो दिेखदँा उ� ऐनका �यव�थाह�का 
स�ब�धमा ��तुत म�ुाको रोहबाट िवचार 
ग�ररहनपुरने । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
मा मूलतः अ�यादेशका �यव�थाह� नै ह�बह� कायम 
रहेको देिखदँा ��ततु म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��ह�को 
िन�पण सोही ऐनका �यव�थाह�को आधारमा ह�नपुन� 
देिखन आउछँ ।

२२. ��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�ले 
उि�लिखत ऐन नेपालको सिंवधानसगँ बािझएको भनी 
कानूनको असंवैधािनकताको िजिकर (ultra vires27) 

27  Christopher Forsyth ले आ�नो प�ुतक 
Judicial Review and The Constitution मा Ultra Vires 
लाई िन�ननुसार �या�या गरकेा छन् “…a public (or even a 
private) body that has been granted powers, whether 
by statute, Order in Council, or some other instrument, 
must not exceed the powers so granted. It will be taken 
to have exceeded its powers if either of two conditions 
are satisfied.  First, that it has done or decided to do 
an act that it does not have the legal capacity to do. 
In other words if it has exceeded its jurisdiction in the 
narrow, or strict, sense…The second limb of the ultra 
vires rule has its roots in the Wednesbury Corporation 
case and Ridge v. Baldwin, among other leading 
cases. It means that an authority will be regarded as 
acting ultra vires if in the course of doing or deciding to 
do something that is intra vires in the strict or narrow 
sense, it acts improperly or “unreasonably” in various 
ways: these ways include disregard of the rules of 
natural justice, unfairness, taking into account irrelevant 
considerations, ignoring relevant considerations, bad 
faith, fettering discretion, attempting to raise taxation, 
interfering with the free exercise of individual liberties, 
and so on. 

This second limb of the ultra vires rule rests on the 
interpretation of the instrument granting the power: 
Parliament, or the “donor” of the vires of the authority, 
is presumed not to have intended that the authority 
should act in breach of these principles of good 
administration. This presumption is, in theory at least, 

िलएको नह�दँा �यसतफ�  िवचार ग�ररहनपुन� अव�था 
दिेखएन । िनवेदकह�ले कानूनको संवैधािनकतालाई 
चनुौती निदएको अव�थामा यस इजलासले हेन� म�ुय 
िवषय िनवेदकह�ले बदर गन� माग गरकेो समायोजनको 
िनण�य कानूनबमोिजम भएको वा नभएको भ�ने नै 
हो । यस ि�थितमा िनवेदनमा दाबी िलइएको ऐन 
िवधाियकाले सिंवधानले (intra vires) �दान गरेको 
अिधकारको �योग गरी बनाएको छ28, संिवधानले 
िनधा�रण गरकेो �े�ािधकारमा सीिमत भई िनमा�ण गरेको 
छ29, �यव�थािपकाले कानून िनमा�ण गदा�  कुनै ग�ती 

rebuttable, in the sense that if, but only if, the instrument 
granting the power clearly intends that these principles 
are not to apply, the courts will give precedence to 
the terms of the Act or other instrument…” हेनु�होस् 
CHRISTOPHER FORSYTH, JUDICIAL REVIEW AND 
THE CONSTITUTION, oxford-Portland Oregon,२०००.
28  A.Supreme Court of India ले K Anjaiah Etc v. 

K.Chandraiah And Ors. Etc (१९९८) ३ SCC २१८ 
को मु�ामा य�तो �या�या गरकेो पाइ�छ; “It is a cardinal 
principle of construction that the statue and the 
Rule or the Regulation must be held constitutionally 
valid unless and until it is established they violate 
any specific provision of the constitution.”

   B.When legislation is challenged, all facts necessary 
to support it will be presumed; a regular legislative 
purpose and intent will be presumed and an intra 
vires operation of the statute will be presumed as 
a matter of fact and Construction”. हेनु�होस ्Joseph 
Eliot Magnet, The Presumption of Constitutionality, 
Osgoode Hall Law Journal,Volume १८, Number १ 
(March १९८०) Article ३, p.१३९,

  https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/
viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=१&article=२०
४८&context=ohlj.

29  General dictionary meaning: “An act is said to 
be intra vires (“within the power”) of a person 
or corporation when it is within the scope of 
his or its powers or authority”. हेनु�होस्  https://
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गद�न (Legislature is presumed to have made 
no mistake30) र यसका ��येक �ावधानह� िनि�त 
�योजनका साथ जानी बझुीकन रािखएको ह��छ भनी 
अनमुान गनु�पन� यस इजलासको दािय�व ह�न आउछँ ।

२३. अब कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को �यव�था हेदा� सो ऐनको दफा ३ मा उ� ऐनबमोिजम 
कम�चारी समायोजन गन� �योजनका लािग स�बि�धत 
सिमितले सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा सङ्गठन 
तथा �यव�थापन सव��ण गरी गरकेो िसफा�रसअनसुार 
नेपाल सरकारले दरब�दी �वीकृत गन� भ�ने �यव�था 
देिख�छ । तदन�ुप नेपाल सरकारले स�बि�धत सेवाका 
लािग आव�यक दरब�दी �वीकृत गरकेो भ�ने ��यथ� 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट 
�ा� दरब�दी �वीकृितस�ब�धी िविभ�न िमितका 
िनण�य फाइलबाट देिखन आउछँ । त�प�ात् समायोजन 
ग�रने सेवा समूहको पद तथा तहगत िववरण खलुाई 
कम�चारीबाट िनवेदन माग गनु�पन� सूचना म��ालयले 
�काशन गनु�पन� भ�ने ऐनको दफा ५(१) मा उ�लेख 
भएको दिेखएकोमा समान �यव�था भएको सािबकमा 
कायम रहेको कम�चारी समायोजन अ�यादेश, २०७५ 
को दफा ५ बमोिजम �य�तो सूचना �काशन भएको 
अव�थासमेत िमिसलबाट देिखन आउछँ । ऐनको ५ (५) 
मा सरकारी सेवाका कम�चारीह�ले �यसरी �कािशत 
सूचनामा तोिकएको अविधिभ� आफू समायोजन ह�न 
चाहेको सङ्घ, �देश र �थानीय तहको �ाथिमकता�म 

thelawdictionary.org/intra-vires/ .
30  Supreme Court of India ले Prakash Nath Khanna 

v. CIT २००४ ९ SCC ६८६ को म�ुामा य�तो �या�या 
गरकेो पाइ�छ “…the legislature is presumed to 
have made no mistake. The presumption is that it 
intended to say what it has said. Assuming there 
is a defect or an omission in the words used by 
the legislature the court cannot correct or make 
up the deficiency...” Cited in B.Premanand and 
Others v Mohan Koikal and ors on १६ March, 
२०११, https://indiankanoon.org/doc/४२१६५४.  

खलुाई सेवा स�चालन गन� िनकायमा िनवेदन िदनपुन� 
भ�ने �यव�था दिेखएकोमा यी िनवेदकह�ले तदन�ुप 
�ाथिमकता�म खलुाई िनवेदन गरकेो िमिसल संल�न 
िनवेदनह�को छाया�ँितबाट देिखन आउछँ । �रट 
नं. ०७८-WF-०००६ को म�ुाका िनवेदक रिजया 
चौधरीले आफूले ऐनको दफा ५(५) बमोिजमको 
िनवेदन निदएको भ�ने िजिकर िलएको देिखए तापिन 
सोही ऐनको दफा ५(१२) बमोिजम िनवेदन निदएकै 
कारण कम�चारीलाई समायोजन गन� बाधा पन� नदेिखदँा 
ऐनले उ� िनवेदनलाई अिनवाय� काय�िविधका �पमा 
िलएको पाइएन । अिपत ुयसलाई कम�चारीको �थायी 
तथा बसोबासको ठेगानालगायतका अ�य िववरण र 
छनोटको �ाथिमकता�मको जानकारी िलने �ोतका 
�पमा स�म िलएको देिखन आयो । 

२४. समायोजन गदा� कम�चारीले िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो �ाथिमकताअन�ुप नै ग�रनपुन� भ�ने 
बा�या�मक �यव�था कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
मा देिखन आउदैँन । ब� ऐनको दफा ८ को उपदफा 
(१) ले सङ्घको पदमा समायोजन गदा� �वे�छाले 
रोजेको अव�थामा बाहेक काय�रत पदको �ये�ता, 
काय�रत पदभ�दा त�लो �ेणी वा तहको पदको �ये�ता 
र उमेरको �ये�तासमेतका आधारमा िनवेदनमा 
उि�लिखत �ाथिमकता�मअनसुार समायोजन 
ग�रनपुन� �यव�था गरकेो देिखयो । सोही दफाको 
उपदफा (४) मा मेिडकल बोड�ले �मािणत गरेको 
शारी�रक अश�ताको अव�था भएका कम�चारीलाई 
सेवा स�चालन गन� िनकायले उपय�ु ठह�याएबमोिजम 
समायोजन गन� र उपदफा (५) मा एक वष�िभ� अिनवाय� 
अवकाश ह�ने अव�थाका सरकारी सेवाका कम�चारीलाई 
�दशे वा �थानीय तहको सेवामा समायोजन नग�रने 
भनी उ�लेख भएको देिखदँा उपदफा (४) र (५) 
को अपवादा�मक �यव�थाबाहेक सङ्घको सेवामा 
समायोजन गन� म�ुय आधार कम�चारीको �ये�ता नै 
दिेखन आयो । ��यथ� म��ालयको िलिखत जवाफमा 
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सङ्घमा समायोजन गदा� ऐनले िनधा�रण गरअेन�ुप 
मलुतः �ये�ताका आधारमा तथा उपदफा (४) र 
(५) बमोिजम समेत केही कम�चारीह�को समायोजन 
ग�रएको भनी िजिकर िलएको अव�था छ । ऐनको 
उि�लिखत �यव�थािवपरीत िनवेदकह�भ�दा किन� 
कम�चारीलाई सङ्घको सेवामा राखी िनवेदकह�लाई 
�देश र �थानीय सेवाको पदमा समायोजन गरकेो 
भ�ने िनवेदन दाबी वा िनजह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर 
देिखदँनै । ��यथ� म��ालयबाट �ा� समायोजन भई 
गएका कम�चारीह�को िववरणबाट पिन उ� अव�था 
देिखन आउदँैन । �रट िनवेदकह�म�ये अिधकांश 
�यि�ह� नेपालको संिवधान जारी भइसकेपिछ 
मा� हाल कायम रहेको पदमा िनय�ु भई �ये�ताका 
�ि�ले अ��थानमा पन� नसकेका कम�चारीह� 
देिख�छन् । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
८(१) मा िनवेदनमा उि�लिखत �ाथिमकता�मबमोिजम 
�ये�ताका आधारमा समायोजन ग�रने भ�ने �ावधान 
भएको स�दभ�मा उ� दफाको काया��वयनबाट यी 
िनवेदकह� �देश वा �थानीय तहमा समायोजन 
ह�नलुाई ऐनिवपरीत हो भ�न सिकने अव�था देिखन 
आउदैँन । यसबाट िनवेदकह�लाई समायोजन गदा� 
कुनै आधार कारण नखलुाई अपारदश� ढङ्गले िनण�य 
ग�रएको भ�ने िनवेदन दाबी तथा बहस िजिकरसमेत 
खि�डत ह�न आउछँ । कानूनबमोिजम िनण�य गन� 
पाउने अिधकारीले कुनै िवषयमा िनण�य गदा�  िनि�त 
मापद�डमा आधा�रत भई �य�तो िनण�य िकन गनु�परकेो 
हो सोको �प� आधार कारण खलुाई पारदश� ढङ्गबाट 
गनु�पद�छ । आधार कारणबाट पिु� नगरी ग�रएका 
िनण�यह� �वे�छाचारी मािन�छ र �यायको रोहमा 
बदरभागी ह��छन् । िक�त ुिनि�त मापद�डमा आधा�रत 
भएका िनण�यह�लाई अपारदश� भनी नामकरण गनु�  
�यायोिचत ह�दैँन । ��ततु म�ुामा िमिसल �माणबाट 
िनवेदकह�लाई ऐनले तोकेबमोिजम नै �ये�तालाई 

आधार िलई समायोजन गरकेो देिखएको ि�थितमा 
उ� समायोजनको िनण�यलाई आधार कारण नखलुाई 
गरकेो भनी मा�न िमलेन । 

२५. जहासँ�म आफूलाई आ�नो सेवा, 
समूह र उपसमूहको दरब�दी नै नभएको �थानीय 
तहमा समायोजन ग�रएको भ�ने िनवेदक निवन 
गौतम (�रट नं.०७८-WF-०००८) समेतको िनवेदन 
िजिकर छ �यसतफ�  हेदा�  निवन गौतमसमेतका 
िनवेदक नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, िसिभल समूह, 
�यािनटरी उपसमूहका राजप�ांिकत ततृीय �ेणीका 
अिधकृत भएकोमा �थानीय तहमा समायोजन भई 
गएको देिख�छ । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा ८ को उपदफा (२) मा सङ्घ र �देशको सेवामा 
समायोजन गदा� स�बि�धत सेवा, समूह, उपसमूहमा 
कायम ह�ने �ेणी वा तहमा र �थानीय तहको सेवामा 
समायोजन गदा�  स�बि�धत सेवा, समूहमा कायम ह�ने 
तहमा समायोजन ग�रने भ�ने �यव�था देिखदँा उ� 
ऐनले �थानीय तहको सेवा समूहमा उपसमूह कायम 
रहने प�रक�पना गरकेो देिखदैँन । उ� उपदफाको 
�यव�थाअनसुार कुनै पिन उपसमूहमा समूहीकृत 
भएका कम�चारीह�लाई सोही उपसमूहमा रहने गरी 
�थानीय तहमा समायोजन गन� सिकने अव�था 
रहदँनै । तथािप, सोही दफाको उपदफा (३) मा सो 
ऐनको दफा ३ बमोिजम �वीकृत दरब�दी संरचनामा 
नपरकेा कम�चारीका हकमा स�बि�धत सेवा समूहको 
पदको लािग तोिकएको �यूनतम शैि�क यो�यता पूरा 
गरकेो भएमा �देश वा �थानीय तहको सेवाको शैि�क 
यो�यता िम�ने जनुसकैु सेवा समूहको पदमा समायोजन 
गन� सिकने भ�ने �ावधान देिखन आएबाट कुनै सेवा 
समूहको उपसमूहमा समूहीकृत कम�चारीलाई �थानीय 
सेवामा समायोजन नै गन� निम�ने भ�ने कानूनी 
�यव�था दिेखन आउदँैन । अिपत,ु उपदफा (३) ले 
कुनै पिन उपसमूहमा समूहीकृत कम�चारीलाई �दशे वा 
�थानीय सेवाको शैि�क यो�यता िम�ने जनुसकैु सेवा 
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समूहको पदमा समायोजन गन� सिकने दिेखन आएबाट 
स�बि�धत उपसमूहकै दरब�दीमा समायोजन ह�नपुन� 
अिनवाय�ता कानून देिखन आएन । शैि�क यो�यता िम�ने 
अ�य सेवा समूहको पदमा समेत समायोजन गन� िम�ने 
देिखयो । यस ि�थितमा िनवेदकलाई इि�जिनय�रङ 
सेवा, िसिभल समूहका �यािनटरी उपसमूहका दरब�दी 
नभएको �थानीय तहमा समायोजन गरकेो दिेखए 
तापिन सोही आधारमा मा� समायोजनस�ब�धी िनण�य 
एवम् काम कारबाहीलाई कानूनिवपरीत भएको भनी 
मा�न िम�ने देिखन आएन ।

२६. यी �रट िनवेदनका िनवेदकलाई 
इि�जिनय�रङ सेवा, िसिभल समूहको �यािनटरी 
उपसमूहमा समायोजन गन� गरी भएको िनण�य एवम् 
सोस�ब�धी काम कारबाही कानूनिवपरीत भए गरकेो 
भ�ने देिखन आएन ।

२७. ��ततु �रट िनवेदनह�मा उठाइएको 
अक� मह�वपूण� िवषय कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोिजम �दशे र �थानीय तहमा समायोजन 
भई गएका िनवेदकह� विृ� िवकासका अवसरबाट 
वि�चत ह�नपुन� अव�था रहेको र सोबाट िनजामती सेवा 
ऐन िनयमले गरकेो िनजामती कम�चारीह�को सेवाका 
सत�ह�को सरु�ास�ब�धी �यव�थाको बिख�लाप ह�न 
गएको भ�ने दाबी रहेको देिख�छ । व�ततुः िनजामती 
सेवा संवैधािनक तथा कानूनी संर�ण �ा� िवशेष 
�कृितको सेवा हो । िनजामती कम�चारीह�को सेवाका 
सत�ह�को सरु�ा िनजामती सेवा ऐन तथा ऐनले 
िदएको अिधकारअ�तग�त बनेको िनयमले िनधा�रण 
गरकेो ह��छ । यसैकारण िनजामती कम�चारीह�लाई 
त�काल कायम रहेका सरकार (Government of 
the day) का कम�चारीका �पमा निलई रा�यबाट 
कानूनी संर�ण�ा� रा��सेवक कम�चारीका �पमा िलने 
ग�र�छ । िनजामती सेवा ऐन िनयमका �यव�था 
िनजामती सेवा स�चालनका स�ब�धमा सरकार 
र कम�चारी दवुै प�का लािग नै माग�दश�क कानूनी 

�यव�थाका �पमा रहेको ह��छ । यो�यता �णालीमा 
आधा�रत �ित�पधा��मक िनयिु� �ि�या, देशभरका 
फरक भौगोिलक �े�मा स�वा भई काय� गन� पाउने 
अवसरको उपल�धता, अनमुानयो�य बढुवालगायतका 
अ�य विृ� िवकासका अवसर र िवधाियका िनिम�त 
ऐन�ारा नै सेवाका सत�ह�को संर�ण िनजामती 
सेवाका खास िवशेषताका �पमा रहेको पाइ�छ । 
साव�जिनक �शासनलाई �व�छ, स�म, िन�प� र 
पारदश� बनाई आम जनतालाई सशुासनको ��याभूित 
िदने म�ुय िज�मेवारी िनजामती सेवामा रहेका कारण नै 
िनजामती सेवा साव�जिनक सेवामा समिप�त ह�न चाहने 
मेधावी, �मतावान् र �ित�पध� उ�मेदवारह�को 
आकष�णको के�� बनेको त�य बोधग�य छ । िनजामती  
सेवाका स�ब�धमा ग�रने कुनै पिन नीितगत, कानूनी वा 
�यव�थापक�य काम कारबाहीबाट सेवाको वैिश�्यमा 
आचँ आउन िदन ुह�दैँन । साव�जिनक �शासनमा कुनै पिन 
दशेको सरकार �यो देशको कम�चारीत��भ�दा रा�ो ह�न 
स�दैन भ�ने मा�यताले �थान पाएको देिख�छ । यस 
अथ�मा कुनै पिन देशको शासन �यव�थाका सरकारको 
काम कारबाहीमा �भावका�रता अिभविृ�का लािग 
िनजामती सेवामा उ�च मनोबलय�ु, �ित�पध� र 
�मतावान् कम�चारीह� आकिष�त गन� र सेवािभ�का 
�य�ता कम�चारीह�लाई सेवामा यथावत् कायम रा�न 
उपय�ु रणनीित अि�तयार गन� स�नपुछ�  । अ�यथा 
साव�जिनक �शासनको उ�पादक�व र सेवा �वाह 
�मतामा �ास आउने र अ�ततः यसले संवैधािनक 
शासन �णालीलाई कमजोर गराउछँ भ�नेतफ�  नीित 
िनमा�ताह� सजग रहन आव�यक देिख�छ । 

२८. ��ततु िनवेदनका स�दभ�मा हेदा�  
िनवेदकह�ले देशभरका फरक भौगोिलक �े�मा 
स�वा भई काय� गन� पाउने अवसरको उपल�धता 
तथा अनमुानयो�य र फरािकलो विृ� िवकासका 
अवसरको उपयोग गरी िनजामती सेवाको उ�च नेत�ृव 
तहमा पगुी रा��सेवा गन�पाउने वैधािनक अपे�ासाथ 
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िनजामती सेवामा �वेश गरकेो भनी िलएको दाबीलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखदँैन । कम�चारी 
समायोजनको आव�यकता संवैधािनक �यव�थाको 
प�रवत�नसगैँ उ�प�न भएको िवशेष प�रि�थित 
हो । संवैधािनक �यव�थाको िनबा�ध काया��वयन गनु�  
रा�यका सबै िनकायह�को दािय�व हो । तदन�ुप 
नै �शासन संय��लाई सङ्घीय संरचनाअन�ुपको 
ढाचँामा �पा�तरण गन� �ममा यी िनवेदकह�लाई 
�देश तथा �थानीय सेवामा समायोजन ग�रएको 
देिखन आउछँ । यसरी समायोजन गदा� कुनै पिन तहमा 
समायोिजत कम�चारीह�का हकमा सेवा �वेश गदा�का 
अव�थामा बहाल रहेको कानूनी संर�ण�ा� स�भावना 
र अपे�ा �ा� ह�न नस�ने गरी नया ँप�रवेशको िसज�ना 
ग�रन ु वैधािनक अपे�ाको िस�ा�तअनकूुल मा�न 
सिकँदैन । 

२९. िनजामती सेवाको वैिश�्य कायम 
गन� स�दभ�मा संिवधान तथा स�बि�धत ऐन 
िनयममा िव�ततृ �यव�थाह� रहेका पाइ�छन् । 
सिंवधानको धारा २४३ को उपधारा (१) अनसुार 
लोक सेवा आयोग�ारा स�चािलत उ�मेदवारको 
उपय�ुतास�ब�धी परी�ाबाट मा� िनजामती सेवाको 
पदमा िनयिु�का लािग उ�मेदवारको छनौट ह�ने 
गद�छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा सङ्घीय 
िनजामती सेवाका सत�स�ब�धी कानूनको 
िवषयलगायतका िनजामती सेवासगँ स�बि�धत िविवध 
िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामश� अिनवाय� 
गरकेो दिेख�छ । सङ्घ, �देश तथा �थानीय तहमा 
िनजामती सेवा र अ�य सरकारी सेवाको गठनस�ब�धी 
�यव�थालाई संवैधािनक संर�ण �दान गरकेो पाइ�छ 
।31 िनजामती कम�चारीह�को बढुवालगायतका 
िविवध �यव�थाह�को संर�ण िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० मा 
रहेको दिेख�छ । िनजामती कम�चारीह�को सेवाका 

31  नेपालको संिवधान, धारा २८५

सत�ह�को सरु�ाका स�ब�धमा ऐनको दफा ५८ 
मा भएको �यव�था एक मह�वपूण� �यव�था हो, जनु 
यस�कार रहेको छः

दफा ५८ सवेाका सत�को सुर�ाः कुनै 
पिन िनजामती कम�चारीलाई िनजको 
िनयुि� ह�दँा त�काल लागु रहकेो 
तलब, उपदान, िनवृि�भरण र अ�य 
सिुवधास�ब�धी सवेाका सत�ह�मा 
िनजको �वीकृित बेगर िनजलाई 
�ितकूल असर पन� गरी प�रवत�न 
ग�रने छैन । पिछ ह�न े सशंोधनले 
�य�तो सशंोधन ह�नुअगावै बहाल 
रहकेो कुनै िनजामती कम�चारीको 
उपयु�� सेवाका सत�ह�मा कुनै 
�कारले �ितकूल असर पन� भएमा 
�य�तो सशंोिधत �यव�थाबमोिजम 
गन� म�जुर गरकेो िलिखत �वीकृित 
नभई �य�तो �यव�था िनजको 
हकमा लागु ह�ने छैन ।

३०. दफा ५८ को उि�लिखत �ावधान हेदा�  
सो कानूनी �यव�थाले �प�तः िनजामती कम�चारी 
िनयिु� ह�दँाका बखत लाग ु रहेको तलब, उपदान, 
िनवृि�भरण र अ�य सुिवधास�ब�धी सेवाका 
सत�मा स�म पिछबाट सशंोधन ह�ने कानूनले पिहलेको 
कानूनले �दान गरकेो आिथ�क र अ�य सिुवधास�ब�धी 
सेवाका िव�मान सत�मा �ितकूल असर पन� गरी 
कानून संशोधन नग�रने कुराको ��याभूित गरकेो र 
सोबाहेकका अ�य िवषयमा िवधाियकाले कानून बनाई 
सेवाका सत�ह�मा आव�यक संशोधन प�रमाज�न गन� 
िनषेध गरकेो देिखन आएन । ऐनको प�र�छेद ८ को 
सेवाको सरु�ा भ�ने प�र�छेद शीष�कअ�तग�त रहेको 
अ�य दफाको �यव�थाले िनजामती कम�चारीका 
सेवाका अ�य सत�ह�को सरं�ण गरकेो रहेछ िक भनी 
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हेदा�  उ� प�र�छेदअ�तग�त दफा ५६ मा िनजामती 
कम�चारीलाई सफाइको सबतु िदने मनािसब मािफकको 
मौका निदई सेवाबाट नहटाइने भ�ने र दफा ५७ मा 
िनजामती कम�चारीले आ�नो ओहोदाको कत��य 
पालन स�झी गरकेो कुनै सरकारी कामको स�ब�धमा 
िनजउपर तोिकएको रीत नप�ुयाई म�ुा नचलाइने भ�ने 
�ावधान रहेको देिखदँा ऐनले संर�ण गरकेो सेवाका 
सत�ह� सो हदस�म मा� सीिमत रहेको देिखयो । दफा 
५६ र ५७ को कानूनी �यव�थाले िनजामती सेवाको 
�व�प वा सरंचनाका स�ब�धमा कानून बनाउने 
िवषयमा �यव�थािपकालाई प�रसीमन गरकेो वा खास 
िवषयमा िनद�श गरकेो दिेखन आउदँैन । जहासँ�म 
दफा ५८ मा �य�ु अ�य सिुवधास�ब�धी सेवाका 
सत� भ�ने उ�लेख छ, सो वा�यांशले स�वासमेतका 
अ�य सेवाका सत�ह�लाई समेटने हो िक भनी हेदा�  उ� 
वा�यांशको अथ� सो दफाले नामकरणसिहत संर�ण 
गरकेा म�ुय िवषय १.तलब २.उपदान र ३.िनव�ृभरण 
भ�ने श�दका स�दभ�मा यिकन गनु�पन� ह�न 
आउछँ । उ� दफामा �य�ु तलब, उपदान र िनविृ�भरण 
तीनै श�दह�को फरक अथ�, �भाव र प�रणाम ह�ने 
भए तापिन सबै श�द कम�चारीले पाउने सिुवधासगँ
स�बि�धत देिख�छन् । सो दफामा �य�ु अ�य 
सुिवधास�ब�धी सेवाका सत�ह� भ�ने वा�यांशलाई 
सो वा�यमा �य�ु अ�य श�दह�बाट अलग गरी हेदा� 
िनजामती कम�चारीले �ा� गन� स�ने जनुसकैु सिुवधा 
र सेवाका सत�ह�लाई बझुाउन स�ने दिेखए तापिन 
कुनै कानूनमा �य�ु सामा�याथ� श�दह�को अथ� गदा� 
सो वा�यांशभ�दा अगािड �योग भएका श�दह�को 
अथ�सगँ �वर�ैयता वा साम�ज�य ह�ने गरी गनु�पन� 
ह�न आउछँ । कानूनको कुनै �ावधानको �या�या गदा� 
कुनै वा�यमा अगािडका श�दह�बाट िवशेष अथ�बोध 
ह��छ र पछािड सामा�य अथ�बोध ह�ने श�दको �योग 
भएको रहेछ भने पछािडको श�दको समेत अगािडका 
श�दह�सगँ साम�ज�य ह�ने गरी िवशेष अथ� आउने 

�या�या गनु�पछ�  भ�ने कानून �या�याको एक मह�वपूण� 
िनयम हो । यसलाई �या�याको  Rules of Ejusdem 
Generis32 भ�ने ग�र�छ । �या�याको यो िनयमले कुनै 
कानूनी �ावधानमा भएका अगािडका श�दलहरमा कुनै 
खास िकिसमको अथ� िदने श�दह� �योग भएको छ 
भने सो पछािड �य�ु श�दको अगािडका श�दह�को 

32  A.Missouri Supreme Court ले State v. Eckhardt, 
२३२ Mo.४९, ५३,१३३ S.W. ३२१, ३२२ (१९१०) 
को म�ुामा Ejusdem Generis लाई यसरी �या�या 
गरकेो पाई�छ “where general words follow 
the enumeration of a particular classes of 
person or things, the general words will be 
construed as applicable only to person or 
things of the same general nature or class as 
those enumerated”.

     B.यसैगरी Supreme Court of India  ले Amarchand 
Chakraborty v. Collector of Excise, Govt of 
Tripura  AIR१९७२  SC१८६३ को मु�ामा Ejusdem 
Generis rule  का पाचँ आधारभूत पूवा�व�था िनधा�रण 
गरकेो छ जनु यस �कार छः 

a. the statute must contains enumeration 
of specific words,

b. the subjects of the enumeration 
constitute class or category,

c. The class or category is not exhausted 
by the enumeration, 

d. the general term follows the enumeration 
and, 

e. There is no indication of different 
legislative intent.

  C. See also Walter M.Clark, The Doctrine of Ejusdem 
Generis in Missouri, Washington University Law  
Review, vol १९५२,Iss २ at pp.२५०-२५१, https://
openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=३६३२&context=law_lawreview. 
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भ�दा फरक अथ� आउने गरी �या�या गनु�  ह�दँनै भ�ने 
मा�यता राखेको ह��छ । 

३१. �या�याको उि�लिखत िनयमका 
आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 
को �या�या गदा� सो दफामा �य�ु तलब, उपदान 
र िनविृ�भरण तीनवटै श�दले मौि�क सिुवधालाई 
जनाइराखेको दिेखएको ह�दँा उि�लिखत श�दलहरको 
अ��यमा रहेको अ�य सुिवधास�ब�धी सेवाका सत�
भ�ने वा�यांश पिन मौि�क सिुवधास�ब�धी सेवाका 
सत�ह�लाई मा� इङ्िगत गरकेो हो भ�ने िन�कष�मा 
प�ुनपुन� देिख�छ । उ� दफामा अ�तिन�िहत �यव�थाले 
कानून बनाउदँा कम�चारीह�ले खाइपाइ आएको 
सेवा सिुवधामा मका� नपन� गरी बनाउनपुन� भ�ने सेवा 
िविधशा�को एक आधारभूत मा�यतालाई आ�मसात 
गरकेो दिेख�छ । यस मा�यतालाई अ�यिधक िव�तार 
गरी कुनै पिन िवषयमा सािबकमा रहेको कानूनी 
�यव�थामा कम�चारीलाई असर पन� गरी कानून बनाउन 
ह�दैँन भनी �या�या ग�रएमा िनजामती सेवास�ब�धी 
स�पूण� कानूनी �यव�था नै िनजामती सेवाका 
सत�ह�को संर�णस�ब�धी कानूनी �यव�था भएकाले
िनजामती सेवा ऐन िनयममा कुनै पिन संशोधन गन� 
निम�ने भनी �यव�थािपकाको िवधाियक� अिधकार नै 
सङ्कुिचत ह�ने गरी �या�या गनु�पन� ह��छ, जनु संिवधान 
तथा कानूनको भावनािवपरीत र अ�यावहा�रकसमेत 
ह�न आउछँ । 

३२. यस अदालतले िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ५८ ले �दान गरकेो सरं�णको 
�या�या गन� �ममा बढुवाको लािग आव�यक अङ्क 
�दान गन�स�ब�धी कानून संशोधन गन� रोक नलगाएको 
भनी देहायबमोिजम �या�या गरकेो देिख�छ33:-
“िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 

मा आिथ�क सुिवधा तलब, उपदान 

33 �ुवराज थापा िव. �ी ५ को सरकार, मि��प�रषद्  
िसहंदरबारसमेत  (ने.का.प.२०५३, अङ्क ७, िन.नं.६२२७)

िनवृि�भरण आिद िकिटएका र य�तै 
�कारका अ�य आिथ�क सुिवधा 
प�रलि�त छन ् । तसथ�, य�ता 
आिथ�क सुिवधास�ब�धी सत�मा मा� 
कम�चारीको म�जुरी िलनुपन� ह��छ । 
सोबाहके सेवाको गठन पदािधकारको 
िसज�ना र समाि� आिद ��य��पले 
सरकारको नीितमा िनभ�र गन� नीितगत 
औिच�यका कुरा वा काममा लगाउने 
�ी ५ को सरकारले उपयु� लागेको 
�यव�था गन� पाउने काय�कारीको स-ु
स�चालन र िवकासका लािग आव�यक 
�यव�था गन� पाउन ेर �य�तो �यव�था 
सिंवधान, कानूनी �यव�था र भावना, 
�याय कानूनका मा�य िस�ा�त एव ं
सामा�य समझ आिद िवपरीत नह�ने 
गरी िनजामतीलगायका सेवा सत� 
स�ब�धमा �यव�था गन� पाउन े नै 
देिखँदा कम�चारीह�को स�ब�धमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
५८ मा तोिकएको र �य�तै �कृितका 
अ�य आिथ�क सिुवधाबाहकेको 
पदो�नितको स�ब�धमा �ासङ्िगक ह�ने 
�ये�ताबापतको न�बर िदने स�ब�धको 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को िनयम 
७९ को �यव�था िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ५८ बािझएको भ�न 
िम�ने देिखन नआउन”े ।

३३. उि�लिखत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले  िनजामती 
कम�चारीलाई �ितकूल असर पन� गरी संशोधन गन� 
नपाइने गरी संर�ण गरकेो सेवाका सत�ह� आधारभूत 
�पमा मौि�क वा आिथ�क सिुवधाका िवषयमा मा� 
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सीिमत रहेको देिखन आयो । �यव�थािपकाले ऐन 
बनाई वा ऐनले िदएको अिधकार �योग गरी बनाएका 
िनयमावलीले सोबाहेकका अ�य िवषयमा िनजामती 
सेवामा �वेश गदा�का बखत कायम रहेका सेवाका अ�य 
सत�ह� संशोधन गरमेा �यसरी संशोिधत �यव�थाको 
काया��वयन गनु�  िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
५८ �ितकूल ह�न जाने भनी अथ� गन� िम�ने देिखएन ।

३४. यस स�ब�धमा कम�चारी समायोजनका 
�ममा भए गरकेा काम कारबाही तथा �यव�थाह� 
हेदा�  कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ 
को उपदफा (४), (५), (६), (७) र (८) मा �देश 
र �थानीय सेवामा समायोजन गदा� कम�चारीको 
सेवा अविध र शैि�क यो�यताका आधारमा तह 
विृ�, तलब विृ� तथा �ेड थपलगायतका मौि�क 
तथा गैरमौि�क उ��ेरणाका �ावधानह� राखेको 
देिख�छ । तदन�ुप नै समायोिजत भएका कम�चारीह�को 
तह तथा तलब र �ेड विृ� कायम ह�ने गरी समायोजन 
ग�रएको त�यमा समेत िववाद देिखदैँन । यसबाहेक, 
ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा �देश वा �थानीय 
तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी कम�चारीले 
पाउने उपदान, िनविृ�भरण, उपचार खच� र सि�चत 
िबदाको रकम सङ्घीय िनजामती सेवाको समान तह 
वा �ेणीको कम�चारीले पाउने सिुवधाभ�दा घटी बढी 
नह�ने र सो रकम नेपाल सरकारले बेहोन� �ावधान 
देिख�छ । दफा १५ को उपदफा (३) मा समायोजन 
भएका कम�चारीह�को समायोजन ह�दँाका बखत लाग ु
रहेको कानूनबमोिजमको तलब, उपदान, िनविृ�भरण, 
उपचार खच� र अ�य सिुवधास�ब�धी सेवाका सत�ह�मा 
�ितकूल असर पन�गरी कानून बनाउन पाइने छैन भ�ने 
तथा दफा १६ को उपदफा (३) मा �देश वा �थानीय 
तहको सेवामा समायोजन भएका कम�चारीह�ले सेवा 
िनव�ृ ह�दँा पाउने सिुवधास�ब�धी कानून बनाउदँा 
�य�तो कम�चारी िनयिु� ह�दँाको अव�थामा रहेको 
कानूनबमोिजमको सिुवधामा �ितकूल असर नपन� 

�यव�था गनु�पन� भ�ने देिखन आएकाले समायोिजत 
कम�चारीका हकमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को  
दफा ५८ ले संर�ण �दान गरकेो तलब तथा अ�य 
सिुवधाका िवषयमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
ले समेत आव�यक संर�ण �दान गरकैे देिखयो । 
िनवेदकह�लाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को  दफा 
५८ ले संर�ण �दान गरकेो सेवाका सत�ह�को सरु�ा 
�ितकूल ह�ने गरी समायोजन ग�रएको भ�ने देिखन 
आउदँैन । 

३५. तथािप रा��सेवक कम�चारीका 
लािग मौि�क उ��ेरणाका िवषय मा� पया�� ह�दँनै । 
बढुवालगायतका विृ� िवकासको सिुनि�ततासमेत 
आव�यक ह��छ । सङ्घीय �यव�थामा �शासिनक 
पनुस�रचना गन� स�दभ�मा गिठत अिधकारस�प�न 
सङ्घीय �शासिनक पनुस�रचना सिमितले पेस गरेको 
�ितवेदनसाथ सलं�न िनजामती सेवाको राि��य 
नीितमा पिन सङ्घ, �देश र �थानीय तीनै तहका 
सेवामा पूवा�नमुानयो�य विृ� िवकास प�ित सिुनि�त 
ग�रने उ�लेख भएको देिख�छ । (��तािवत िनजामती 
सेवाको राि��य नीित, २०७४ को बँुदा नं. १३(च))
�थानीय तथा �देश सेवामा समायोजन भएका 
कम�चारीका हकमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को दफा १४ को उपदफा (२) ले �थानीय तथा �देश 
सेवामा र उपदफा (४) ले समायोजन ह�नपूुव� बहाल 
रहेको (हालको सङ्घीय सेवाको) सेवा, समूह वा 
उपसमूहको एक �ेणी वा तहमािथको पदमा आ�त�रक 
�ितयोिगता, �ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन 
तथा काय��मता मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाका लािग 
उ�मेदवार ह�न स�ने �ावधान राखेबाट �देश वा 
�थानीय सेवामा समायोिजत कम�चारीह�लाई बढुवाको 
अवसरमा भेदभाव गरकेो वा सो अवसरबाट वि�चत 
गरकेो भ�ने दिेखन आउदँनै । िक�तु �देश वा �थानीय 
तहको सेवामा र सङ्घअ�तग�तको सेवामा समेत 
बढुवाका लािग उ�मेदवार ब�न पाउने दोहोरो अवसर 
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�दान गरकेो देिखयो । उपदफा (४) मा उपदफा (२) 
बमोिजम बढुवा पाएको कम�चारीले सो उपदफाबमोिजम 
सङ्घीय सेवाको पदमा बढुवामा सहभागी ह�न नपाउने 
भनी प�रसीमन गरकेो नदिेखदँा �थानीय वा �देश 
सेवामा एक तह बढुवा पाइसकेको कम�चारीसमेत पनुः 
सङ्घीय सेवाको पदमा बढुवा पाउन स�ने अव�था 
देिखदँा समायोजन भएका कम�चारीह�को बढुवाको 
दायरालाई कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले साघँरुो 
बनाएको देिखएन । 

३६. जहासँ�म िनवेदकह�ले आफूह�लाई 
देशभर स�वा भई काय� गन� पाउने अवसर नभएको, एकै 
�देश वा �थानीय तहमा मा� सीिमत भई काय� गनु�पन� 
भनी िलएको िनवेदन दाबी छ, �यसतफ�  हेदा�  कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा 
(१) ले �प�तः समायोजन भएका कम�चारीलाई �देश 
कानूनमा तोिकएको अविध पूरा भएपिछ स�बि�धत �देश 
वा अ�तग�तका काया�लयह�मा मा� स�वा गन� सिकने 
र सोबाहेकका अ�य िनकायमा स�वा गन� नसिकने 
�ावधान राखेको देिखयो । ऐनको उ� �यव�थाबाट 
सेवा �वेश गदा�का बखत देशभरका जनुसकैु �े�मा 
स�वा भई कामकाज गन� पाउने िनजामती कम�चारीको 
एक मह�वपूण� सेवा सत�मा आधारभूत प�रवत�न आएको 
त�य �प� ह�न आउछँ । कम�चारीह�को स�वालाई 
केबल भौगोिलक �थाना�तरणका �पमा मा� िलइन ु
उपय�ु ह�दैँन । यसलाई फरक भूगोल र फरक आिथ�क, 
सामािजक, सां�कृितक प�रवेशमा सेवा �वाहका 
�ममा उ�प�न ह�ने िभ�निभ�न सम�याको पिहचान र 
ती सम�याको स�बोधनका लािग उपय�ु �ि�कोणको 
िवकास गन� अवसरका �पमा हे�रन ु उपय�ु 
ह��छ । यसैकारण कम�चारी �शासनमा स�वालाई 
समेत विृ� िवकासको एक आयामको �पमा हेन� 
ग�र�छ । फरक प�रवेशमा काय�स�पादन गरी हािसल 
गरकेो काया�नभुवले सम�मा साव�जिनक �शासनको 
�मता अिभविृ� गराउने त�यमा दईुमत ह�न 

स�दैन । नेपाल ज�तो भौगोिलक, सामािजक, 
सां�कृितक िविवधताय�ु समाजमा फरक प�रवेशको 
काया�नभुव �ा� गन� स�ने गरी स�वा ग�रने �णालीबाट 
केबल साव�जिनक �शासनको �मता अिभविृ� ह�ने मा� 
नभई यसबाट सामािजक सां�कृितक अ�तरघलुनको 
�ि�यासमेत सहज ह�ने अपे�ा गन� सिक�छ । 
तथािप, नया ँ संिवधानको �ार�भसगैँ नेपालरा�यलाई 
सङ्घीय �व�पमा पनुस�रचना ग�रएको र संिवधानको 
अनसूुचीले सङ्घीय र �दशे िनजामती सेवा तथा 
�थानीय सेवालाई तत् तत् तहको अिधकारको 
सूचीिभ� समावेश गरकेो देिखदँा एकातफ�  �देश 
तथा �थानीय सेवाका कम�चारीह�को अ�तर�देश 
स�वाको िवषय जिटल ब�न पगेुको अव�था छ भने 
अक�तफ�  कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को पूण� 
र �भावकारी काया��वयनका लािग पिन अ�तर�देश 
स�वाका सबै ढोकाह� ब�द गन� िम�ने अव�था 
दिेखदैँन । यसथ�, अ�तर�देश स�वास�ब�धी नीितगत 
तथा कानूनी आधार तयार गदा� सवंैधािनक �ावधान 
तथा सिंवधानको भावना र सङ्घीयताको मम�समेतको 
िवपरीत नह�ने गरी गनु�  पिन �यि�कै आव�यक ह��छ । 
खासगरी समायोजन भई �देश र �थानीय तहमा गएका 
कम�चारीह�को हकमा स�बि�धत �देशबाहेकका 
भौगोिलक �े�मा स�वा ह�न नस�ने �यव�था गदा� 
िनजह� सेवा �वेश गदा� कायम रहेका िनजामती 
सेवाका सत�स�ब�धी कानूनी �यव�थामा सङ्कुचन 
भएको अव�था छ । य�िप स�वाको िवषय िनजामती 
सेवा ऐनको दफा ५८ ले संर�ण गरकेो िवषयिभ� 
पद�न । तर, यो िनवेदकह�को वैधािनक अपे�ाको 
िवषय भने अव�य हो । य�ता सरोकारको स�बोधन 
गदा� स�यक (equitable) र �यायोिचत �ि�कोण 
अवल�बन गन� आव�यक दिेख�छ । 

३७. जहासँ�म कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ मा भएको स�वास�ब�धी �यव�था छ, यो 
एक िवशेष िवधाियक� नीित अवल�बन गरी बनेको 
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देिखन आउछँ । य�िप हामीले आ�मसात् गरकेो 
सवंैधािनक �यव�था र यसका म�ुय मा�यताह�को 
प�रवेशमा वाि�छत िवधाियक� नीितका स�ब�धमा 
समेत यस अदालतले आ�नो �ि�कोण रा�न ु यस 
अदालतको संवैधािनक दािय�वअ�तग�त नै पन� 
भए तापिन कानूनको सवंैधािनकताको परी�णको 
�� िव�मान नरहेको ��ततु िनवेदनको रोहबाट 
िवधाियक� बिु�म�ा (legislative wisdom) को 
�े�िभ� �वेश गरी सो कानूनबमोिजम भए ग�रएका 
िनण�य तथा काम कारबाहीलाई अ�यथा गन� िम�ने 
देिखएन । यस अदालतबाट यसपूव� िविभ�न म�ुामा 
िनजामती सेवास�ब�धी ऐन िनयमका िविभ�न 
�ावधानह�को �या�या गन� �ममा िवधाियक� 
बिु�म�ाको िवषय �याियक�पमा �यव�थापन ह�ने 
िवषय मा�न निम�ने34, िनजामती सेवाका पदह�को 
िनयिु�, बढुवा स�वा के कसरी गन� भ�ने िवषय 
नीितगत िवषय ह�ने35 तथा िनजामती सेवाको गठन, 
स�चालन र िनयमन रा�यले अवल�बन गरकेो 

34 िनवेदक यादव�साद थपिलया िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
ने.का.प.२०७२, अङ्क ६, िन.नं. ९४११ “िनजामती 
सेवालाई क�तो बनाउने, यसको सङ्गठना�मक �व�प क�तो 
ह�ने, पदसोपानको संरचना कुन �कारको रा�ने, िनजामती 
कम�चारीको िनयिु�, बढुवा र बखा�सीका मापद�ड के क�तो 
आधारबाट िनधा�रण गन�, सेवाका सत� र सिुवधाह� के क�तो 
�दान गन� भ�ने िवषयह� कम�चारी �शासनको �े�मा िवकिसत 
मा�यता, िस�ा�त र �चलनलाई �यान िदई देशको अव�था र 
आव�यकताअन�ुप रा�यले अि�तयार गन� नीितमा भर पन� 
िवषय भएको ह�दँा �याियक�पमा �यव�थापन ह�ने िवषय मा�न 
निम�ने” ।

35 िनवेदक देवी�साद दाहाल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत (ने.
का.प. २०७१, अङ्क ५, िन.नं. ९१५४) “िनजामती सेवाका 
पदह�को िनयिु�, बढुवा स�वा के कसरी गन� भ�ने सम� 
�यव�था रा�यले िनजामती सेवाको स�चालन र �यव�थापन 
गन� िसलिसलामा समय समयमा अवल�बन गन� नीितमा भरपन� 
िवषय भएको ह�दँा िनवेदकले माग गरकेो ��ततु िवषय नीितगत 
िवषय होइन भनी मा�न निम�ने” ।

नीितअन�ुप ह�ने36 भ�नेलगायतका िस�ा�त �ितपादन 
गरी िवधाियक� बिु�म�ाको �े�मा अदालतले �वेश 
गन� नह�ने �ि�कोण अवल�बन गरकेो37 समेत देिखन 
आएकाले उि�लिखत िस�ा�तह�समेतको आलोकमा 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को �ावधानबमोिजम 
ग�रएको समायोजनको िनण�य तथा काम कारबाहीबाट 
िनवेदकह� विृ� िवकासको अवसरबाट वि�चत भएको 
अव�था देिखन आएन । 

३८. िनवेदकह�ले आफूह�ले कम�चारी 
समायोजन �योजनका लािग गरकेो िनवेदनमा 
सङ्घलाई नै पिहलो �ाथिमकतामा राखेकोमा 
��यथ� िनकायले समायोजन गदा� समान अव�थाका 
अ�य कितपय कम�चारीह�लाई सङ्घको दरब�दीमा 
समायोजन गरी आफूह�लाई असमान र भेदभावपूण� 
त�रकाले �देश र �थानीय तहमा समायोजन गरबेाट 
संिवधान�द� समानताको हकको उ�लङ्घन 
भएको भ�ने दाबीसमेत गरकेो पाइयो । �यसतफ�  
िवचार गदा� नेपालको संिवधानको धारा १८ �ारा 

36 िनवेदक दयाराम पा�डे िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमते (ने.का.प. २०६९, अङ्क १०, िन. नं. 
८८९६) “रा�यले अवल�बन गरकेो नीितअनु�प िनजामती 
सेवाको गठन, स�चालन र िनयमन गन� िवधाियका�ारा 
िनमा�ण ग�रएको कानून �प� �पमा सिंवधानको भावना 
र मम�िवपरीत नभएस�म अदालतले बदर गनु� उिचत र 
सिंवधानस�मत ह�न नस�ने” ।

37 अिधव�ा �िवणकुमार काक� िव. ससंद् सिचवालय 
िसंहदरबार काठमाड�समते (ने.का.प.२०५७, अङ्क ३, 
िन.नं.६८६८) “संिवधानले िवधाियकालाई �दान गरकेो 
संवैधािनक अि�तयारीिभ� रही िवधाियकाले एउटा िनि�त 
िवधाियक� नीित वा िस�ा�त बनाई �यसलाई काया��वयन गन�, 
कानून िनमा�ण गन� काय� िवधाियकाको �े�ािधकारिभ�को िवषय 
दिेख�छ । िवधाियकाले कानून िनमा�ण गदा� अवल�बन गरकेो 
नीित वा िस�ा�त �प��पमा संिवधानका अ�र एवं भावनाको 
िवपरीत नदेिखएस�म वा यिु�य�ुता वा िववेकशीलताको 
सीमा (Reasonability Test) िभ� रहेस�म �य�तो नीितमा 
अदालतले सिंवधान�ारा िनद�श भएबमोिजम कानून िनमा�ण 
�योग ग�रएको िवधाियक� िववेक (Legislative wisdom) 
का स�ब�धमा अ�यथा भ�न नसिकने ...” ।
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�द� समानताको हक के क�तो �कृितको हक हो 
र समायोजन िनण�यबाट िनजह�को संिवधान �द� 
समानताको हकमा आघात पगेुको हो वा होइन भ�ने 
यिकन गनु�पन� ह�न आउछँ । सिंवधानको धारा १८ 
को उपधारा (१) मा “सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा 
समान ह�ने छन ् । कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत ग�रने छैन” भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� उपधारामा अिभ�य� समानताको हक38

को म�ुयतः दईुवटा आयाम39 देिख�छ । उपधारा (१) 

38 Nicholas Capaldi ले समानताको �या�या यसरी गरकेा 
छन्; “Equality is both a descriptive concept 
and a normative concept. As a descriptive 
concept, equality is, by definition, an adjectival 
relation between entities that are identical in 
some specific respect. No two entities can be 
identical in all respects, for then they would 
not be two entities but the same entity. The 
equality may be one of quantity or quality. 
Equality may be predicated of things, persons, 
or social entities such as institutions, groups, 
and so on. Equality is also a normative concept. 
As a normative concept, equality is the notion 
that there is some special respect in which all 
human beings are in fact equal (descriptive) 
but that this factual equality requires that we 
treat them in a special way. Special treatment 
may mean ensuring identical treatment, or 
it may mean differential treatment to restore 
them to or to aid them in reaching or realizing 
the specific factual state”. हेनु�होस् Nicholas 
Capaldi, The Meaning of Equality, Hoover Press, 
Rev.१, p.१ at, https://www.hoover.org/. 

39  Po-Jen ले Four Models of Equality भ�ने आ�नो लेखमा 
समानताका दईु म�ुय आयामलाई यसरी िच�ण गरकेो पाइ�छ 
“... Legal scholars today speak of two main ways 
in which a constitutional guarantee of equality 
may be understood. The formal model of equality 
requires the state to treat persons who are alike 
in a similar fashion. This principle of equality does 
not demand all persons be treated identically, 

मा �य�ु सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�ने छन्40

but rather allows differential treatment when all 
sharing the relevant differentiating characteristics 
are treated the same way. The formal principle, 
however, does not provide a framework that could 
help decide what characteristics are relevant in 
this constitutional calculus, i.e., what appropriate 
criteria of relevance may be legislatively 
determined. 

    Second, the substantive model of equality, by 
attempting to identify prohibited bases of 
discrimination, shoulders the task of elaborating 
the relevance criteria. Judicial understanding of 
the constitutional mandate of equality, however, 
has not been homogeneous. The cases cannot 
be aptly categorized under either of the two 
principles of equality; instead, the cases lie on a 
continuum between the two categorical extremes 
of formalism and substantivizes. In fact, a survey 
of the constitutional practices of Malaysia, 
Singapore, India, the United States, South Africa, 
and Canada reveals four approaches to equality.

     First, at one end of the constitutional spectrum 
is the formal model of equality, which requires 
similar treatment for all persons who are similarly 
situated. Second, a corollary of the formal 
principle is the rational connection model. This 
model does not merely require all persons sharing 
the same characteristic to be treated equally. 
Rather, this model goes further, providing that a 
piece of legislation would be deemed arbitrary 
if the legislative grounds do not have a rational 
connection to the object sought to be achieved by 
the law in question.” हेनु�होस्;

    (Po-Jen Yap, Four Models of Equality, २७ Loy. 
L.A.Int’l & Comp.L.Rev.६३ (२००५), pp.६३-६४, 
https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=&httpsredir=१&article=१५७९&contex
t=ilr .

40 The notion of equality before the law maintains 
that laws should apply equally to all citizens: 
simply put, no one is above the law. This 
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भ�ने पिहलो वा�यांशले कानूनको अगािड समानताको 
��याभूित िदएको छ भने कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने दो�ो वा�यांशले 
कानूनको समान संर�णलाई सिुनि�त गरकेो छ । 
रा�यका काम कारबाहीमा सिंवधान �द� समानताको 
हकको पालना र �योगका स�ब�धमा यस अदालतले 
िविभ�न म�ुामा िवषम �या�या �प� िविधशा�को 
िवकास गरकेो छ । �यसरी ग�रएको �या�याको म�ुय 
िन�कष� समानता िनरपे� (absolute) ह�न स�दनै । 
समानताको �योग समान अव�थामा रहेकाह�िबच 
समान �यवहार ग�रनपुन� भ�ने अथ�मा अवल�बन 
ग�रएको हो41 । असमानह�िबच ग�रएको समान 

idea which is also one of the meanings of the 
amorphous term “rule of law “ is a mainstay of 
many current constitutions and is widely viewed 
as a central tenet of a fair and just legal system. 
हेनु�होस् Daron Acemoglu & Alexander Wolitzky, 
A Theory of Equality Before the Law, National 
Bureau of Economic Research, २०१८, p-१, http://
www.nber.org/papers/w२४६८१ .   

41 Kent Green Walt ले How empty Is the Idea of 
Equality भ�ने आ�नो जन�लमा समानताको आधारभूत 
धारणालाई यसरी �या�या गरकेो पाइ�छ; “... the basic 
idea of equality is the notion that “people 
who are alike should be treated alike” a 
correlative of that notion is that “people 
who are unlike should be treated unlike” 
to decide who should be considered alike 
for any particular purpose, a person or an 
organization must make a moral judgment 
about which characteristics are relevant. “To 
say that people are morally alike is therefore 
to articulate a moral standard of treatment- a 
standard of rule specifying certain treatment 
for certain people by reference to which they 
are, and thus are to be treated, alike…What 
counts are standards one uses to decide 
which people are alike and what treatment is 
appropriate; these standards are based on the 

�यवहारबाट प�रणाममा समानता ह�न स�दनै । 
यसै कारण फरक अव�थामा रहेका �यि�ह�िबच 
यिु�सङ्गत वग�करणका आधारमा फरक �यवहार 
ग�रनपुन� मा�यता (theory of classification) लाई 
संवैधािनक िविधशा�मा समानताको हकअनकूुल 
भनी �वीकार ग�रएको ह��छ । कानून�ारा यिु�सङ्गत 
वग�करण गन� सिकने कुरालाई नेपालमा पिन �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । य�तो वग�करण के उ�े�य �ा� गन�का 
लािग ग�रएको हो र के कुन आधारमा वग�करण 
ग�रएको छ भ�ने जो कोहीले ब�ुन स�ने �यायोिचत 
र बोधग�य (intelligible differentia) ह�न ुआव�यक 
ह��छ । साथै यसरी ग�रएको वग�करणको हािसल गन� 
खोिजएको उ�े�यसगँ साथ�क र िववेकपरक स�ब�ध 
(rational nexus) समेत कायम ह�नपुछ� 42 । यिद 

rights that people have. Equality, therefore, is 
simply derivative from the rights that people 
have in a moral, or legal order”. हेनु�होस् Kent 
Greena Walt, How Empty Is the Idea of Equality, 
vol.८३,No.५, Columbia Law Review Association, 
Inc.,(१९८३), p.११६७, https://scholarship.law.
columbia.edu/faculty_scholarship/८२/. 

42 Supreme Court of India ले Budhan Choudhry And 
Other v. The State Of Bihar , १९५५ AIR १९१, १९५५ 
SCR (१)१०४५ को म�ुामा अनमुितयो�य वग�करणको परी�ा 
पास गन� दईु सत�ह� पूरा गनु�पन�बार े यसरी �या�या गरकेो 
पाइ�छ “ It is well-settled that while Article १४ 
of the Constitution forbids class legislation, it 
does not forbid reasonable classification for 
the purposes of legislation.  In order, however, 
to pass the test of permissible classification 
two conditions must be fulfilled, namely, (i) 
the classification must be founded on an 
intelligible differentia which distinguishes 
persons or things that are grouped together 
from others left out of the group; and, (ii) that 
differentia must have a rational relation to the 
object sought to be achieved by the statute in 
question. The classification may be founded 
on different bases; namely geographical, or 
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�य�तो स�ब�ध �थािपत ह�न स�दैन वा वग�करणका 
आधारह� �यायोिचत छैनन् भने �य�तो कानून 
सिंवधानसगँ बािझएको आधारमा अमा�य र बदर 
ह�न स�छ । वग�करण गन� कानून र यसको �योग 
�व�छ, िन�प�, उिचत र तक� स�मत ढङ्गले ग�रनपुन� 
ह��छ, �वे�छाचारी ढङ्गले �योग ग�रन ुह�दैँन । 

३९. अब ��ततु म�ुामा िनवेदकह�लाई 
असमान र भेदभावपूण� त�रकाले �देश र �थानीय 
तहमा समायोजन ग�रएको हो वा होइन भ�नेतफ�  हेदा�
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को 
उपदफा (१) मा सरकारी कम�चारीलाई सङ्घको पदमा 
समायोजन गदा� देहायको आधारमा कम�चारीले िदएको 
िनवेदनमा उि�लिखत �ाथिमकता�मबमोिजम ग�रने 
�ावधान रहेको देिख�छः

(क) काय�रत पदको �ये�ता
(ख) काय�रत पदभ�दा त�लो �ेणी वा तहको 

पदको �ये�ता
(ग) उमेरको �ये�ता

उि�लिखत कानूनी �यव�था हेदा� कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ ले सङ्घको सेवामा समायोजन 
गन� म�ुय आधार कम�चारीको �ये�तालाई िलएको 
पाइ�छ । ऐनमा �ये�ताको प�रभाषा वा �ये�ताको 
गणनास�ब�धी िव�ततृ �यव�था गरकेो नदिेखए 
तापिन िनजामती कम�चारीह�को सेवा सत�स�ब�धी 
कानूनका �पमा रहेको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले 
बढुवालगायतका िवषयमा �ये�तालाई �मखु आधार 
बनाएको र �ये�ता मापनको िविधसमेत तय गरकेो 
देिखदँा �ये�ताका आधारमा समायोजन ग�रने भ�ने 
कानूनी �यव�था वै�ािनक, �यायोिचत र तक� सङ्गत 
छैन भ�न सिकने अव�था दिेखदैँन । 

according to objects or occupations or the 
like.  What is necessary is that there must be 
nexus between the basis of classification and 
the object of the Act under consideration.”

४०. यस अदालतबाट िनवेदक रोशन 
खनाल िव. पररा�� म��ालयसमेत भएको उ��ेषण 
परमादेश िनवेदन43 मा �ये�तालाई केवल कम�चारी 
िनयिु�को िमित�मका �पमा मा� निलई कम�चारी 
मू�याङ्कनको समेत एक मह�वपूण� आधारका �पमा 
�वीकार ग�रएकोसमेतबाट िनजामती सेवालगायत 
कम�चारीत��मा �ये�ताको िवशेष मह�व रहेको 
कुरा बोधग�य छ । य�तै नवराज िसलवाल िव.
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद् 
काया�लयसमेत म�ुामा44 “�ये�ता” भ�ने श�दलाई 
व�र�ता भ�ने अथ�मा पिन ब�ुनपुन� ह��छ । उपल�ध 
स�भा�य उ�मेदवारह�म�ये को �ये� वा व�र� हो 
भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज �पमा यिकन गन� 
सिकने कुरा हो । �थािपत त�यबाट नै ��ट देिखने 
व�र�ताको िन�पण गन� अ�य आधार, कारण वा 
तक� को सहारा िलइरहनपुन� आव�यकता रहदँैन भनी 
�ये�ताको �या�या गरी िस�ा�त �ितपादन भएको 
दिेख�छ । उि�लिखत निजर िस�ा�तका अित�र� 
�ये�तास�ब�धी उि�लिखत कानूनी �यव�था कुनै 
खास �यि� वा वग�लाई लि�त गरी कसैले अनिुचत 
लाभ पाउने वा कसैलाई मका� पन� गरी �याइएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको अव�थासमेत छैन । 
यस अव�थामा िनजामती कम�चारीले आफू काय�रत 
पद वा सोभ�दा त�लो पदमा सेवा गरकेो अविधलाई 
समेत गणना ह�ने गरी �ये�ताका आधारमा सङ्घमा 
वग�करण ग�रने कानूनी �यव�था एवम् तदन�ुप ��यथ� 
म��ालयबाट ग�रएको कम�चारी समायोजनको िनण�य 
र काम कारबाहीलाई अनिुचत र भेदभावपूण� भ�न 
िम�ने अव�था देिखएन । िनवेदकह�ले ऐनले तोकेको 
आधारको पालना नभएको भ�ने दाबी िनवेदनमा िलन 
सकेको नदेिखएको अव�थामा समायोजन �योजनका 
लािग ऐनले तोकेबमोिजम नै �ये�तालाई आधार िलई 

43 ने.का.प. २०६९, अङ्क ६, िन.नं. ८८४७
44 ने.का.प. २०७३, अङ्क १२, िन.नं. ९७२३
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ग�रएको समायोजनस�ब�धी कारबाही तथा िनण�य 
तक� सङ्गत र �यायोिचत छैन भ�न िमलेन । 

४१. ०७८-WO-००२३ िनवेदक 
ई�रनाथ प�वासँमेतको �रट िनवेदनमा िनवेदकह�ले 
समायोजन ऐनअनसुार सेवा स�चालन गन� िनकायले 
मा� समायोजन गन�स�नेमा आफूह�लाई सो कानूनी 
�यव�थािवपरीत ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयले समायोजनको िनण�य 
गरकेो र उ� म��ालय आफू काय�रत सेवा समूहको 
सेवा स�चालत गन� म��ालय नभएकाले समायोजनको 
िनण�य बदर ह�नपुन� भनी माग गरकेो दिेख�छ । �यसतफ�  
िवचार गदा� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
दफा ७ को उपदफा (१) मा “दफा ३ बमोिजमको 
सङ्गठन संरचना र दरब�दीमा दफा ५ बमोिजम 
�कािशत सूचनाअनुसार परकेो िनवेदनसमेतको 
आधारमा सङ्घ, �देश र �थानीय तहको सङ्गठन 
सरंचना तथा दरब�दीमा सेवा स�चालन गन� 
िनकायले दफा ८ मा उि�लिखत आधारमा सङ्घ, 
�देश र �थानीय तहको सेवामा समायोजन गन� 
छ” भ�ने र ऐ. उपदफा (८) मा “सरकारी सेवाका 
कम�चारीह�लाई समायोजन गदा� राजप�ाङ्िकत 
�थम �ेणी वा सोसरह र सोभ�दा मािथका पदमा 
नेपाल सरकारले तथा अ�य पदमा स�बि�धत सेवा 
स�चालन गन� िनकायले समायोजन गन� छ” भ�ने 
�यव�था देिखन आएको र िनवेदकह� राजप�ाङ्िकत 
�थम �ेणीभ�दा मिुनका कम�चारी देिखदँा िनजह�को 
समायोजन स�बि�धत सेवा स�चालन गन� िनकायबाट 
ह�नपुन� त�यमा िववाद भएन । सोही ऐनको दफा २ 
(छ) ले सेवा स�चालन गन� िनकाय भ�नाले �चिलत 
कानूनबमोिजम सेवा समूह वा उपसमूह स�चालन गन� 
म��ालय वा िनकाय स�झनपुछ�  भनी प�रभाषा गरकेो 
देिख�छ । िनजामती सेवामा िविभ�न सेवा समूह वा 
उपसमूह रहेका र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० अनसुार ती 

सेवा समूह वा उपसमूह स�चालन गन� म��ालय वा 
िनकायसमेत फरकफरक देिखदँा िनवेदकलगायतका 
कम�चारीह�को समायोजन तदन�ुपका िनकायबाट 
ह�नपुन� दिेखन आउछँ । तथािप, कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को कम�चारी समामायोजन �यव�थापनस�ब�धी 
सम� �यव�थालाई हेदा� समायोजनस�ब�धी काम 
कारबाही र िनण�य अ�तरिनकाय सम�वयका आधारमा 
ग�रनपुन� �कृितको देिखन आउछँ । जसअनसुार 
ऐनको दफा ३ मा समायोजन �योजनका लािग सङ्घ, 
�दशे र �थानीय तहमा आव�यक पन� सङ्गठन 
संरचना र कम�चारी दरब�दी �वीकृत गन�का लािग 
िसफा�रस गन� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको सिचवको सयंोजक�वमा स�बि�धत 
म��ालयको सहसिचवसमेत सद�य रहेको सङ्गठन 
तथा �यव�थापन संर�ण सिमित रहने �ावधान 
दिेखयो । ऐनमा भएको स�बि�धत म��ालयको 
सहसिचवले सेवा समूह स�चालन गन� म��ालय 
वा िनकायको �ितिनिध�व गन� देिख�छ । यसैगरी 
समायोजनको �योजनका लािग िनवेदन माग 
गरकेो सूचना �काशन भएप�ात् सरकारी सेवाका 
कम�चारीह�ले सेवा स�चालन गन� िनकायमा नै िनवेदन 
िदन सिकने �ावधान दिेखदँा समायोजनस�ब�धी 
�ारि�भक काम स�बि�धत म��ालयबाटै भएको देिखन 
आउछँ । ��यथ� म��ालयबाट �ा� िलिखत जवाफ 
तथा िमिसल संल�न िमित २०७५।१२।१४ को सो 
म��ालयको �ेस िव�ि� हेदा�  कम�चारी समायोजन गदा� 
क��यटुर �िविधमा आधा�रत कम�चारी समायोजन 
�णाली (Software) िवकास गरी सोमाफ� त नै 
आवेदन सङ्कलन, सबै सेवा, समूह, �ेणी / तह र 
पदका कम�चारीह�को �ये�ताको सूची िनधा�रण र 
कम�चारीको �ाथिमकता�म िनधा�रण ज�ता काय� 
ग�रएको भ�ने देिखन आउदँा समायोजन �ि�याका 
आधारभूत �ािविधक काय�ह� स�टवयेर �णालीबाट 
िनधा�रण गरकेो देिखयो । यसका लािगसमेत स�बि�धत 
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सेवा स�चालन गन� म��ालयको �ितिनिधसमेत रहने 
गरी सिमित गठन ग�रएको भ�ने उ� िव�ि�बाट देिखन 
आउछँ । 

४२. कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा १७ मा सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ीको संयोजक�वमा कम�चारी समायोजनस�ब�धी 
काय�को अनगुमन गन�, अ�तरिनकाय सम�वय गन� 
र आव�यकताअनसुार िनद�शन िदन िनद�शन तथा 
सम�वय सिमितको गठन ह�ने �यव�था भएकोमा 
उ� सिमितमा पिन सेवा स�चालन गन� िनकायको 
सिचव सद�य रहेको देिख�छ । म��ालयको �ेस 
िव�ि�बाट समायोजनका �ममा उ� सिमितको 
पाचँ पटक बैठक बसेको भ�ने पिन दिेखन आउछँ । 
यसैगरी सोही ऐनको दफा १८ बमोिजमको कम�चारी 
समायोजनको काय�मा सहजीकरण गन� सिमितमा पिन 
सेवा स�चालन गन� िनकायको सिचव सद�य रहेको 
देिखदँा समायोजनस�ब�धी स�पूण� �ि�या सेवा 
समूह स�चालन गन� म��ालय वा िनकायसमेतको 
सलं�नतामा बनेको सयं��बाट भए गरकेो देिखन 
आउछँ । िनवेदकह�लाई समायोजनस�ब�धी िनण�य 
तथा प�ाचारसमेत सेवा स�चालन गन� म��ालयबाट 
भइरहेको अव�था छ । यस ि�थितमा ��यथ�म�येको 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले 
ऐनले �दान गरकेो �े�ािधकारभ�दा बािहर गई सेवा 
स�चालन गन� म��ालय वा िनकायले गनु�पन� िनण�य 
गरकेो भ�ने देिखन आएन । अिपत,ु िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३ अनसुार िनजामती सेवाको 
स�चालन र �यव�थापनस�ब�धी काय� गन� के��ीय 
िनकायका �पमा सामा�य �शासन म��ालय 
रहेको अव�था ह�दँा सो म��ालयले िनजामती सेवा 
स�चालनको के��ीय िनकायका �पमा िनवा�ह गनु�पन� 
िज�मेवारी पूरा गनु�पन� देिखन आउछँ ।

४३. यसबाहेक नेपाल सरकारको काय� 
िवभाजन िनयमावली, २०७४ को िनयम १८ को 

उपिनयम (१५) मा “सङ्घीय िनजामती सेवा र अ�य 
सङ्घीय सरकारी सेवाह�को �यव�थापन सङ्घ, 
�दशे र �थानीय तहमा समायोजन र अ�तर�देश 
कम�चारी सम�वय एवं �यव�थापन” सोही म��ालयको 
काय��े�िभ� पन� दिेखयो । उ� िनयमावली ऐनले 
िदएको ��यायोिजत अिधकारअ�तग�त जारी भएको 
नभई नेपालको संिवधानको धारा ८२ को उपधारा 
(१) बमोिजम जारी भएको र  उपधारा (२) ले सो 
िनयमावलीको पालना भयो वा भएन भ�ने �� कुनै 
अदालतमा उठाउन नसिकने गरी संवैधािनक सरं�ण 
�दान गरकेोसमेत स�दभ�मा उि�लिखत िनयमावली 
तथा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ र िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ समेतका �ावधानह�को रोहमा 
��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयबाट सरकारी सेवाका कम�चारीह�का 
स�ब�धमा समायोजनस�ब�धी काम कारबाही र िनण�य 
गन� नस�ने भ�ने दिेखएन ।

४४. �रट नं. ०७८-WF-००१९ िखमलाल 
वलीसमेत लगायतका �रट िनवेदनमा िनवेदकह�लाई 
खारजे भइसकेको कम�चारी समायोजन अ�यादेश, 
२०७५ बमोिजम समायोजनको िनण�य ग�रएकाले �य�तो 
िनण�यले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने भ�नेसमेत 
िनवेदन दाबी रहेको देिख�छ । कम�चारी समायोजन 
अ�यादेश, २०७५ िमित २०७५।८।२३ मा जारी 
भई िमित २०७५।११।१० मा जारी भएको कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ �ारा �ित�थािपत भएको 
पाइ�छ । िमित २०७५।११।१५ लगायतका अ�यादेश 
खारजे भइसकेको िमितमा ग�रएको िनवेदकह�को 
समायोजनको िनण�यमा िमित २०७५।११।१० मा नै 
खारजे भइसकेको ऐनको उ�लेखन ह�न ुिनण�यकता�बाट 
मनुािसब होिसयारी नअपनाई लापरबाही ह�न गएको 
त�यमा िववाद भएन । िज�मेवार िनकायबाट ह�ने काम 
कारबाहीमा यस �कारको �िुटको अपे�ा ग�रएको 
ह�दँैन । तथािप, िनण�यमा ह�ने लापरबाही वा 
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हेलचे�याईबंाट ह�ने त�यगत �िुट र कानूनी 
�यव�थाको उ�लङ्घन �याियक पनुरावलोकनको 
स�दभ�मा दईु पथृक् अव�था ह�न् । कानूनी �यव�थाको 
उ�लङ्घनबाट िनण�यको वैधतामा ग�भीर �� उठ्छ 
र �य�तो अव�थामा सो िनण�य बदरको लािग पया�� 
आधार ब�न जा�छ । तर लापवा�ह वा हेलचे�याई ंवा 
सोबाट ह�न गएको त�यगत �िुट आफँैमा िनण�य बदरको 
लािग आव�यक आधार नह�न स�छ । लापरबाहीसाथ 
ग�रएको िनण�य वा काय�बाट कानूनी वा सवंैधािनक 
�यव�थाको उ�लङ्घन भएमा वा बा�या�मक�पमा 
पालना गनु�पन� काय�िविधको पालना नभएमा वा �ाकृितक 
�याय िस�ा�तको उ�लङ्घन भएकोलगायतका 
िनण�यको �कृित तथा असर �भावसमेतका आधारमा 
मा� िनण�य बदर ह�न स�ने वा नस�ने कुराको िन�य�ल 
गनु�पन� ह��छ । िमिसलबाट �य�तो अव�था नदेिखएको 
र िनण�यकता�ले वाि�छत होिसयारीसाथ िनण�य 
गदा�समेत िनण�य वा सोको प�रणाम फरक पन� स�ने 
अव�था नदेिखएको ि�थितमा �ािविधक �पमा ह�न 
गएका टाइपको सामा�य �िुटह�को आधारमा िनण�य 
बदर गनु�पन� औिच�य दिेखन आउदँैन । 

४५. ��ततु म�ुाका स�दभ�मा हेदा� कम�चारी 
समायोजन अ�यादेश, २०७५ का सबै �यव�थाह� 
ह�बह� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समेत 
रहेको दिेख�छ । सो अ�यादेश कायम रहेकै समयमा 
समायोजनको काम कारबाहीको स�ुवात भई 
समायोजनको सूचना �काशन गन�, अनलाइन फाराम 
भन�लगायतका कितपय मह�वपूण� काम कारबाही र िनण�य 
भए गरकेो देिख�छ । अ�यादेशलाई खारजे गरी जारी 
भएको कम�चारी समायोजन ऐनले समायोजनस�ब�धी 
काम कारबाही वा िनण�यमा अ�यादेशको �यव�थाभ�दा 
कुनै सारभूत वा काय�िविधगत िभ�नतासमेत �याएको 
नदिेखएको अव�थामा यी िनवेदकह�को हकमा 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम नै िनण�य 
भएको भए तापिन सारतः िनण�यमा कुनै आधारभूत 

िभ�नता ह�नस�ने आधार कारण नदेिखएकाले 
िनवेदकह�लाई समायोजन गन� िनण�य कम�चारी 
समायोजन अ�यादेश, २०७५ बमोिजम गरी तदन�ुप 
नै प�ाचार भए गरकेो देिखए तापिन सोही आधारमा 
िनवेदकह�लाई समायोजन गन�स�ब�धी ��यथ� 
म��ालयको िनण�यलाई कानूनी �िुटपूण� भनी मा�न 
िमलेन । खारजे भइसकेको अ�यादेशको उ�लेखन 
ग�रएको िनण�य तथा प�ाचार स�बि�धत िनकाय वा 
अिधकारीबाट िनधा��रत �शासक�य काय�िविधको 
अवल�बन गरी अिवल�ब स�याउन ु उपय�ु ह�ने 
दिेखयो ।  

४६. उि�लिखत आधार कारण तथा कानूनी 
�यव�थासमेतको िव�ेषणबाट िनवेदकह�लाई �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन गदा� िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ तथा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
�ावधानिवपरीत �वे�छाचारी र भेदभावपूण� ढङ्गले 
ग�रएको भ�ने िनवेदन दाबी पिु� ह�न स�ने कुनै आधार 
दिेखन आएन । 

४७. अब कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोिजम कम�चारी समायोजन गदा� 
नेपालको सिंवधानको धारा २४३ को उपधारा 
(६) को ख�ड (घ) बमोिजम लोक सेवा आयोगको 
परामश� िलनुपन� हो वा होइन ? भ�ने चौथो ��को 
स�ब�धमा हेदा�, उि�लिखत �रट िनवेदनह�म�ये 
कितपय �रट िनवेदकको तफ� बाट रहन ुभएका िव�ान्  
कानून �यवसायीह�ले बहसको �ममा नेपालको 
संिवधानअनसुार कम�चारीको सङ्घबाट �दशे वा 
�थानीय तहमा समायोजन गदा� अिनवाय� �पमा 
लोक सेवा आयोगको परामश� िलनपुन�मा �य�तो 
परामश� निलई �देश र �थानीय तहमा समायोजन 
ग�रएकोले समायोजनस�ब�धी िनण�य उ� संवैधािनक 
�यव�थािवपरीत र �िुटपूण� छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भएको अव�था छ । िनजामती सेवाको िन�प�ता 
र �भावका�रता कायम गन�, यो�यता �णालीलाई 
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अिवचिलत कायम रा�न र िनजामती कम�चारीको 
सेवाका सत�ह�को सरु�ा सिुनि�त गन�समेतका 
लािग संिवधानले नै खास अव�थामा लोक सेवा 
आयोगको परामश� िलनपुन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिख�छ । के क�तो िवषयमा लोक सेवा आयोगको 
परामश� िलनपुन� हो भ�ने स�ब�धमा नेपालको 
सिंवधानको धारा २४३ को उपधारा (६) मा 
िन�नानसुारको �यव�था भएको पाइ�छः- 

(क)  सङ्घीय िनजामती सेवाको 
सत�स�ब�धी कानूनको िवषयमा,

(ख) सङ्घीय िनजामती सेवा वा पदमा 
िनयुि�, बढुवा र िवभागीय कारबाही 
गदा� अपनाउनुपन� िस�ा�तको 
िवषयमा,

(ग) सङ्घीय िनजामती सवेाको पदमा 
६ मिहनाभ�दा बढी समयका 
लािग िनयुि� गदा� उ�मदेवारको 
उपयु�ताको िवषयमा,

(घ) कुनै एक �कारको सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदबाट अक� �कारको 
सङ्घीय िनजामती सवेाको पदमा 
वा अ�य सरकारी सवेाबाट सङ्घीय 
िनजामती सवेामा स�वा वा बढुवा गदा� 
वा कुनै �देशको िनजामती सेवाको 
पदबाट सङ्घीय िनजामती सेवाको 
पदमा वा सङ्घीय िनजामती सेवाको 
पदबाट �देश िनजामती सेवाको पदमा 
सेवा प�रवत�न वा �थाना�तरण गदा� 
उ�मदेवारको उपयु�ताको िवषयमा,

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामश� िलनु 
नपन� अव�थाको पदमा बहाल रहकेो 
कम�चारीलाई लोक सेवा आयोगको 
परामश� िलनुपन� अव�थाको पदमा 
�थायी स�वा वा बढुवा गन� िवषयमा, 

र
(च)  सङ्घीय िनजामती सेवाको 

कम�चारीलाई िदइने िवभागीय 
सजायको िवषयमा ।

उि�लिखत �यव�था हेदा�  संिवधानले 
सङ्घीय िनजामती सेवाको हकमा सेवाको सत�स�ब�धी 
कानूनको िवषयमा, सेवाको कुनै पदमा िनयिु� बढुवा 
र िवभागीय कारबाही गदा� अपनाउनपुन� िस�ा�तको 
िवषयमा, सेवामा िनयिु� गदा� उ�मेदवारको 
उपय�ुताको िवषयमा र कम�चारीलाई िदइने िवभागीय 
सजायको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामश� 
अिनवाय� गरकेो देिख�छ । यसैगरी उपधारा (६) को 
ख�ड (घ) ले कुनै एक �कारको सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदबाट अक� �कारको सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदमा वा अ�य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय 
िनजामती सेवामा स�वा वा बढुवा गदा�  वा कुनै 
�दशेको िनजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदमा वा सङ्घीय िनजामती सेवाको पदबाट 
�दशे िनजामती सेवाको पदमा सेवा प�रवत�न वा 
�थाना�तरण गदा�  उ�मेदवारको उपय�ुताको िवषयमा 
आयोगको परामश� िलनपुन� �यव�था गरी म�ुय �पमा 
िनजामती सेवामा �वेश, बढुवा, सेवा प�रवत�न र 
कम�चारीलाई ग�रने िवभागीय सजायको िवषयमा मा� 
लोक सेवा आयोगको परामश� िलनपुन� �यव�था गरेको 
दिेखयो । 

४८. अब �रट िनवेदकह�को 
समायोजनस�ब�धी िनण�य गदा� आयोगको परामश� 
िलनपुन� अव�था भए नभएको के रहेछ भनी हेदा� �रट 
िनवेदकह� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
समायोजन ह�नपूुव� पिन िनजामती सेवाको िविभ�न 
सेवा, समूह तथा उपसमूहका िविभ�न पदमा िनय�ु भई 
काय�रत रहेको त�यमा िववाद भएन । २०७२/६/३ मा 
नेपालको संिवधान जारी भएपिछ रा�यको शासक�य 
�व�प सङ्घ, �देश र �थानीय गरी तीन तहमा 
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�पा�तरण भएप�ात् तीनै तहमा िनजामतीलगायत 
िविभ�न सरकारी सेवाको गठन ह�ने र सोपूव� सेवा 
�वाहका लािग आव�यक कम�चारी सरकारी सेवामा 
काय�रत कम�चारीह�बाटै �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन गन� सवंैधािनक र तदन�ुपको कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को �ावधानबमोिजम नै 
िनवेदकह�लाई सङ्घ, �दशे र �थानीय तहमा 
समायोजन गरकेो अव�था छ । �रट िनवेदकह�लाई 
समायोजन गदा� िनजामती सेवाकै िविभ�न सेवा, समूह 
तथा उपसमूहका पदमा समायोजन भएको त�यमा 
पिन िववाद छैन । संिवधानमा सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदबाट �दशे िनजामती सेवाको पदमा वा 
�देश िनजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय िनजामती 
सेवाको पदमा सेवा प�रवत�न वा �थाना�तरण गदा� 
आयोगको परामश� िलनपुन� �यव�था देिखएकोमा 
��ततु म�ुामा सङ्घीय िनजामती सेवाका पदका 
िनवेदकह�लाई �दशे वा �थानीय सेवामा सेवा 
प�रवत�न वा �थानातरण गरकेो अव�था देिखएन । 
समायोजनस�ब�धी �यव�था सािबकको एका�मक 
िनजामती सेवालाई सङ्घीय शासन �णालीअन�ुपको 
िनजामती सेवामा �पा�तरण गन� एक िवशेष सवंैधािनक 
�ि�या भएकाले यसलाई संिवधानको धारा २४३ को 
उपधारा (घ) बमोिजमको �दशे वा �थानीय तहमा 
सेवा प�रवत�न वा �थाना�तरणको िनण�य भनी मा�न 
िमलेन । सेवा प�रवत�न, �थाना�तरण र समायोजन 
तीन अलग वैधािनक �ि�या ह�न् । संिवधानको धारा 
३०२ बमोिजमको समायोजन �ि�या सङ्घ, �देश 
र �थानीय सेवा गठन ह�नपूुव� सािबकका सरकारी 
कम�चारीलाई सङ्घ, �देश र �थानीय तहमा खटाउने 
�ि�या भएको र समायोजन पूव�सङ्घीय िनजामती 
सेवाको वैधािनक अि�त�व नै कायम भई नसकेको 
अव�था ह�दँा समायोजनलाई सङ्घीय िनजामती 
सेवाबाट �दशे वा �थानीय सेवामा सेवा प�रवत�न 
गन� �ि�याको �पमा िलन िम�ने देखएन । नेपालको 

संिवधानको धारा २४३ को उपधारा (६) ले लोक 
सेवा आयोगको परामश� िलनपुन� िवषयको सूचीमा 
संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम ग�रने समायोजनको 
िवषयलाई समावेश गरकेो नदेिखएको र कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ मा समेत सोस�ब�धी �यव�था 
भएको नदेिखएको अव�थामा कम�चारी समायोजनको 
िवषयमा समेत लोक सेवा आयोगको परामश� िलनपुन� 
भनी संिवधानले बाहेक गरकेो िवषयसमेत समावेश ह�ने 
गरी �या�या गन� िम�ने दिेखएन । 

४९. िनजामती सेवाको स�ब�धमा लोक सेवा 
आयोगबाट परामश� िलनपुन� िवषयमा यस अदालतले 
यसपूव� पिन िविभ�न म�ुामा संवैधािनक �यव�थाको 
�या�या गरी िस�ा�त �ितपादन गरकेोसमेत दिेख�छ । 
नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा १०२ 
को उपधारा (३) मा लोक सेवा आयोगसगँ परामश� 
िलनपुन� य�तै �कृितको िवषयव�त ुसमावेश भएकोमा 
"कुनै एक �कारको िनजामती सेवाको पदबाट अक� 
�कारको िनजामती सेवाको पदमा स�वा बढुवा गदा� 
र अक�  �कारको सरकारी सेवाबाट िनजामती सेवाको 
पदमा स�वा बढुवा गदा�को अव�थामा मा� लोक 
सेवा आयोगबाट उ�मेदवारको उपय�ुताको िवषयमा 
परामश� िलनपुन�" सो �यव�थाको �प� �या�या गरेको 
पाइ�छ ।45 यसैगरी िनजामती सेवाअ�तग�तको संसद ्
सेवामा काय�रत िनजामती कम�चारीलाई �शासन 
सेवामा जान वा संसद ्सिचवालयस�ब�धी ऐन, २०५८ 
को दफा ९०(३) बमोिजम संसद ् सेवामा नै रहनका 
लािग लोक सेवा आयोगको परामश� निलएको िवषयलाई 
यस अदालतले "ऐन िनमा�णका �ममा लोक सेवा 
आयोगबाट एक पटक नीितगत परामश� िलइसकेपिछ 
पटकपटक परामश� िलन ु नपन� र सो ऐनले िदएको 
अिधकार �योग गरी ग�रएका िनण�यमा समेत लोक 
सेवा आयोगको परामश� िलइरहन ुनपन�" भनी िस�ा�त 

45 भुपालबहादुर पा�डे िव. भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयसमेत  (ने.का.प. २०६५, अङ्क ७, िन.नं. ७९८९)
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�ितपादन गरकेो देिख�छ ।46 उि�लिखत म�ुाह�मा 
नेपालको संिवधान जारी ह�नपूुव� सािबकमा रहेको 
सिंवधानको �यव�थाको स�दभ�मा �या�या ग�रएको भए 
तापिन यसस�ब�धी संवैधािनक �यव�थामा उ�ले�य 
प�रवत�न भएको नदिेखदँा उ� �या�या ��ततु म�ुाका 
स�दभ�मा अनशुरण ग�रनपुन� दिेखन आउछँ । तसथ�, 
समायोजनका �ममा लोक सेवा आयोगको परामश� 
िलनपुन� बा�या�मक सवंैधािनक �यव�थाको पालना 
नभएको भ�ने िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ा तथा िव�ान् अिधव�ाह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

५०. अब पाचँ� �� अथा�त,् कम�चारी 
समायोजन / िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ 
कानूनिवपरीत छ वा छैन र उ� मापद�ड बदर 
ह�नुपन� हो वा होइन ? भ�ने ��का स�ब�धमा िवचार 
गदा� िनवेदक रिजया चौधरीसमेत भएको �रट नं. 
०७८-WF-०००६ समेतका िविभ�न �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�ले कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ मा 
समायोजनस�ब�धी मापद�ड बनाउने स�ब�धमा कुनै 
�यव�था नभएकोमा सो ऐनिवपरीत सङ्घबाट �देश 
र �थानीय तहमा जान िम�ने तर �देश र �थानीय 
तहबाट सङ्घको सेवामा आउन निम�ने गरी ��यथ� 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले 
कानूनिवपरीत कम�चारी समायोजन / िमलानस�ब�धी 
मापद�ड, २०७७ बनाई लाग ुगरकेाले उ� भेदभावपूण� 
मापद�ड बदर ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 

५१. िमिसल संल�न कम�चारी समायोजन / 
िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ हेदा� सो मापद�ड 
बनाउनकुो म�ुय उ�े�य सङ्घ, �देश र �थानीय 
तहमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
समायोजन भएका कम�चारीह�को गनुासो स�बोधन 

46 िदवश आचाय� िव. �ी ५ को सरकार मि��प�रषद्  
सिचवालयसमेत  (ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७२३८, प�ृ 
५२३)

गन� स�दभ�मा िमित २०७७।५।१ मा नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट भएको िनण�य काया��वयनलाई थप 
�यवि�थत, सहज, सरल र �भावकारी बनाउन उ� 
मापद�ड बनाउन ु परकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
दिेख�छ । �यसका लािग ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयले उ� मापद�ड बनाई लाग ु
गरकेो भ�ने मापद�डको ��तावनाबाट देिखन आउछँ । 
सो म��ालयले �य�तो मापद�ड बनाउन स�ने नस�ने 
के रहेछ भनी हेदा� कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को दफा २८ मा उ� ऐन काया��वयन गन� �ममा 
कुनै किठनाई उ�प�न भएमा ऐनको �ितकूल नह�ने 
गरी नेपाल सरकारले आव�यक �यव�था िमलाउन 
स�ने �यव�था रहेको देिखयो । तथािप उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम “आव�यक �यव�था” िमलाउदँा 
ऐनले केही पूवा�व�थाको िनधा�रण गरकेो देिखन 
आयो । जसअनसुार; 

· पिहलो, ऐन काया��वयन गन� िवषयमा 
कुनै किठनाई उ�प�न भएकोमा �य�तो 
किठनाईलाई स�बोधन गन� िवषयमा 
मा� आव�यक �यव�था गन� स�ने 
दिेखयो । अथा�त् �य�तो �यव�था स�बि�धत 
कम�चारीह�मा हक दािय�व िसज�ना गन� 
वा सारवान् �कृितको नभई �ि�यागत वा 
काय�िविधगत �कृितको स�म ह�न स�ने 
दिेखन आउछँ । कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को दफा २८ मा टेकेर ऐनमा नभएको 
�यव�था थप गन� वा ऐनको �यव�था तोडमोड 
वा संशोधन प�रमाज�न ह�ने गरी कुनै �यव�था 
गन� सिकने अव�था देिखन आउदैँन । 

· दो�ो, दफा २८ अ�तग�त ग�रएको कुनै 
�यव�था कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को �ितकूल ह�न स�दैन । य�िप ऐनको 
दफा २८ मा सो ऐनको काया��वयनका लािग 
िनयमावली, िनद�िशका वा मापद�ड के क�तो 
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�यव�था गन� सिकने हो भ�ने �प� उ�लेख 
नगरी गो�ारा �पमा "आव�यक �यव�था 
गन� सिकने" भ�ने श�दावलीको �योग भएको 
देिखए तापिन �यसरी ग�रने कुनै पिन �ब�ध 
(Instruments) ऐनको �यव�थािवपरीत वा 
ऐन �ितकूल ह�न नह�ने सामा�य समझको 
िवषयसमेत हो । 

· ते�ो, य�तो �यव�था नेपाल सरकारको 
िनण�यबमोिजम मा� गन� सिकने 
देिख�छ । ऐनले य�तो िनण�य गन� अि�तयारी 
नेपाल सरकारमा िन:सतृ गराएको 
देिखयो । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
मा नेपाल सरकारको प�रभाषा गरकेो 
देिखदँनै । अिपत ु नेपालको संिवधानको 
धारा ७५ को उपधारा (३) ले नेपालको 
सङ्घीय काय�का�रणीस�ब�धी स�पूण� काम 
नेपाल सरकारको नाममा ह�ने भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । संिवधान तथा ऐनमा �य�ु 
नपेाल सरकारको अथ� �प� गन� कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को सहारा 
िलनपुन� देिखयो । सो ऐनको दफा २ को ख�ड 
(झ) को देहाय (छ) मा नेपाल सरकार भ�नाले 
"२०७२ असोज ३ गतेदेिख ग�रएको 
वा ग�रनपुन� कुनै कामका स�ब�धमा 
नपेालको सिंवधान र अ�य कानूनबमोिजम 
नपेालको काय�का�रणी अिधकार �योग गन� 
मि��प�रषद् लाई स�झनुपछ�" भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही मि��प�रषदले् आफूलाई �ा� अिधकार 
��यायोजन गरकेो अव�थामा बाहेक 
नेपाल सरकारले गन� स�ने भिनएका काम 
कारबाही वा िनण�य मि��प�रषद ्बाटै ह�नपुन� 
देिखयो । यस स�ब�धमा यस अदालतबाट 
"सरकारलाई भएको कुनै अिधकार 

मि��प�रषद ् �वयंले नेपाल राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी कुनै पदािधकारीलाई 
��यायोजन नगरसे�म सरकारलाई भएको 
अिधकारको �योग मि��प�रषद ्बाहेकको 
अ�य िनकाय वा पदािधकारीबाट ह�न नस�ने"47

भनी �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतका 
आधारमा नेपाल सरकार भ�नाले नेपालको 
मि��प�रषदल्ाई नै ब�ुनपुन� देिखन 
आउछँ । मि��प�रषदले् नेपाल सरकारको 
काय�स�पादन िनयमावलीमा तोिकएको 
�ि�या अवल�बन गरी सरकारलाई भएको 
अिधकार अ�य िनकाय वा पदािधकारीलाई 
��यायोजन नगरसे�म �य�तो अिधकार अ�य 
िनकाय वा अिधकारीले �योग गन� स�ने 
अव�था रहदँैन । 

५२. अब ��ततु म�ुामा बदरको दाबी ग�रएको 
कम�चारी समायोजन / िमलानस�ब�धी मापद�ड, 
२०७७ मा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा २८ ले िनद�श गरबेमोिजमको पूवा�व�था िव�मान 
छ वा छैन भनी हेदा�  उ� मापद�डको ��तावनामा 
समायोजन स�ब�धमा कम�चारीह�को गनुासो 
स�बोधन गन� स�दभ�मा नेपाल सरकारबाट भएको 
िनण�य काया��वयनलाई थप �यवि�थत र सहज बनाउन 
मापद�ड बनाएको भिनएको भए तापिन मापद�डको 
दफा २(ख) तथा दफा ५ ले सङ्घबाट �दशे र �थानीय 
तहमा समायोजन / िमलान ह�न स�ने तर �दशे र 
�थानीय तहबाट सङ्घमा समायोजन / िमलान ह�न 
नस�ने गरी ग�रएको प�रभाषा तथा ऐनको दफा ३(ख) ले 
तोकेको सीमा ब�देजलगायतका कितपय �ावधानह� 
ऐनमा नै रािखनपुन� सारवान् �कृितका देिखएको, य�तै 
47 �लुमनु ओभरिसज नेपाल �ा.िल. को तफ� बाट अि�तयार 

�ा� स�चालक अ�य� घने��राज �े� िव. �म तथा 
यातायात �यव�था म��ालयसमेत (ने.का.प. २०६८, 
अङ्क ७, िन.नं. ८६४४)
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मापद�डका कितपय �ावधानह� ऐनका �यव�थालाई 
िन�तेज गराउने �कृितका देिखनकुा साथै मापद�डको 
दफा १२ मा “यस मापद�डमा उ�लेख भएका िवषयका 
हकमा यसै मापद�डबमोिजम र अ�य िवषयका हकमा 
�चिलत कानूनबमोिजम ह�ने छ” भ�ने �ावधान राखी 
मापद�डका �यव�थाले �चिलत कानूनलाई समेत 
िनि��य गन� स�नेस�मका �यव�थासमेत राखेको 
देिखयो । व�ततुः ऐन िनयमको �यव�थालाई सहज, 
सरल र �भावकारी काया��वयन गन� कितपय अव�थामा 
मापद�ड वा काय�िविध िनमा�ण गन� सिक�छ तर �य�ता 
काय�िविध वा मापद�डले ऐन िनयमको �यव�थालाई 
िन��भावी त�ुयाउन स�दनै । यसबाट ऐन िनयमको 
काया��वयनमा देिखएका कितपय �यावहा�रक 
सम�यालाई स�बोधनस�म गन� सिकने हो । िवधाियक� 
कानूनभ�दा पिन मािथ�लो �ेणीको वैधािनक हैिसयत 
�दान गरी मापद�ड बनाउन ुसिंवधान, ऐन, िनयम तथा 
�यूनतम �शासक�य मू�यमा�यताको समेत �ितकूल 
देिखन आउछँ ।

५३. यसैगरी कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को दफा २८ मा �य�ु “आव�यक �यव�था 
िमलाउन स�ने” �ावधानबमोिजम ��ततु मापद�ड 
जारी ग�रएको भनी मानेको अव�थामा पिन �य�तो 
मापद�ड नेपाल सरकारले मा� बनाई जारी गन� स�ने 
देिख�छ । तर ��ततु कम�चारी समायोजन 
/ िमलानस�ब�धी मापद�ड नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट जारी भएको नभई ��यथ� सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले जारी 
गरकेो दिेखयो । उ� म��ालयलाई ऐनले �यसरी 
मापद�ड बनाई काया��वयन गन� स�ने अिधकार �दान 
गरकेो नदेिखएको र सो स�ब�धमा मि��प�रद ्बाट 
��यथ� म��ालयलाई कुनै अि�तयार ��यायोजन 
भएको भ�ने िजिकरसमेत नदेिखदँा ��ततु मापद�ड 
उ� म��ालयबाट कुनै वैधािनक अि�तयारीअ�तग�त 
बनाई जारी गरकेो अव�था देिखन आएन । कानूनले 

जनु िनकाय वा अिधकारीलाई जे अिधकार िदएको छ, 
�य�तो अिधकार सोही िनकाय वा अिधकारीले मा� 
�योग गनु�पन� ह��छ । एक िनकाय वा अिधकारीलाई 
�ा� अिधकार अक� िनकाय वा अिधकारीले �योग एवं 
स�पादन गरमेा �य�तो काय�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�दैन । अनिधकृत िनकाय वा अिधकारीले गरेको 
काम कारबाही वा िनण�य अिधकार शू�य (Ultra vires) 
मािन�छ । कम�चारी समायोजन / िमलानस�ब�धी 
मापद�ड, २०७७ ��यथ� सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयले कुनै वैधािनक 
अि�तयारीिवना र कुन कानूनको अि�तयारीअ�तग�त 
जारी गरकेो हो भ�नेस�म पिन उ�लेख नगरी जारी 
गरकेो दिेखएकोले सो मापद�डको कुनै वैधािनक 
अि�त�व देिखन आएन । उ� मापद�ड कानूनको 
�ि�मा शू�यको अव�थामा रहेको देिखयो । यस�कार 
कानूनको �ि�मा शू�यको अव�थामा रहेको कम�चारी 
समायोजन / िमलानस�ब�धी मापद�ड, २०७७ लाई 
उ��ेषणको आदशे जारी गरी बदर घोिषत ग�ररहनपुन� 
आव�यकता देिखएन । �वतः िनि��य ह��छ । 
समायोजन भएका कम�चारीह�को गनुासो स�बोधन 
गन� स�ब�धमा आव�यक �यव�था गनु�पन� भएमा ऐनले 
अि�तयारी �दान गरकेो िवषयमा सीिमत रही नेपाल 
सरकारले िविधस�मत ढङ्गले यथोिचत र उपय�ु 
�यव�थापन गन� कुरालाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था 
रहदँनै । 

५४. अब, छैठ� अथा�त ् िनवेदकह�लाई 
कम�चारी समायोजन गदा� सङ्घको सेवाका पदह� 
लुकाई �र� राखी �देश र �थानीय तहको सेवामा 
समायोजन ग�रएको अव�था हो होइन ? भ�ने 
��का स�ब�धमा हेदा� ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत 
सबै �रट िनवेदनका िनवेदकह�ले आफूह�ले 
समायोजनको िनवेदन गदा�  सङ्घ रोजेकोमा सङ्घमा 
भएको �र� दरब�दी लकुाई �देश र �थानीय तहको 
सेवामा समायोजन गरकेो र सो त�य लोक सेवा 
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आयोगले समायोजनपिछका आिथ�क वष�ह�मा 
�कािशत िव�ापनमा माग ग�रएको पदसं�या र 
राि��य िकताबखानाले िदएको �र� पदसं�याको 
िववरणसमेतबाट पिु� ह��छ भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । ��यथ�ह�को िलिखत जवाफ हेदा� सङ्घको 
पूर ै दरब�दीमा समायोजन भइसकेपिछ सङ्घको 
पदमा समायोजन ह�न नसकेका बाकँ� कम�चारीलाई 
मा� �देश र �थानीय तहमा समायोजन ग�रएको 
हो । सङ्घको दरब�दी लकुाउनपुन� कुनै कारण 
छैन । समायोजनप�ात् �र� ह�न आएको र नया ँिसज�ना 
ग�रएको दरब�दीको पदमा मा� पदपूित�का लािग लोक 
सेवा आयोगमा लेखी पठाएको र सोबमोिजम आयोगले 
िव�ापन गरकेो भ�ने िजिकर िलएको देिखयो ।

५५. उि�लिखत िनवेदन दाबी तथा िलिखत 
जवाफ िजिकरका स�ब�धमा �वेश गनु� पूव� िनजामती 
सेवाको दरब�दी िसज�ना तथा पदपूित� �ि�याका 
स�ब�धमा सिं�� चचा�  गनु�  आव�यक देिखयो । कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी गनु� पूव� िनजामती 
सेवाको दरब�दी िसज�नास�ब�धी स�पूण� �यव�था 
िनजामती सेवा, २०४९ र सोको िनयमावली, २०५० 
बमोिजम भइरहेकोमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
जारी भएपिछ सो ऐनको दफा ३ मा समायोजनको 
�योजनको लािग सङ्घ, �दशे र �थानीय तहमा 
आव�यक दरब�दी सरंचना नेपाल सरकारले �वीकृत 
गरबेमोिजम ह�ने, सो �योजनका लािग एक सङ्गठन 
तथा �यव�थापन सव��ण सिमित रहने र सो सिमितको 
िसफा�रसबमोिजम दरब�दी कायम ह�ने �ावधान 
रहेकोमा ऐनले िनधा��रत सोही काय�िविधको अवल�बन 
गरी समायोजन �योजनका लािग सङ्घमा ४८४१९, 
�देशमा २२२९७ र �थानीय तहमा ६६९०८ दरब�दी 
स�ंया िनधा�रण ग�रएको भ�ने िमिसलसाथ पेस भएका 
सोस�ब�धी स�कल फाइलबाट दिेखन आउछँ । 
िनवेदकलगायत सरकारी सेवाका सबै कम�चारीह�लाई 
सोही दरब�दीका पदमा समायोजन ग�रएको त�यमा 

िववाद छैन । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा १९ ले यसरी िसज�ना भएका पदमा सो ऐनको 
दफा ७ बमोिजम सरकारी सेवाका सबै कम�चारी 
समायोजन ह�न नसक� बाकँ� रहेमा �यसरी बाकँ� 
रहेका कम�चारीह�लाई पूल दरब�दीमा कायम गरी 
कामकाजमा खटाउन सिकने �यव�था गरकेो देिखए 
तापिन ��यथ� म��ालयबाट �ा� समायोजनस�ब�धी 
फाइल हेदा�, सरकारले �वीकृत गरकेो तीन तहको 
कुल दरब�दीभ�दा कायम रहेका कम�चारी स�ंया धेर ै
भई �य�ता कम�चारीलाई पूल दरब�दीमा रा�नपुन� 
अव�थाको िसज�ना भएको भ�ने देिखन आउदँनै । सो 
ऐनको दफा २४ को �यव�था हेदा� दफा १९ को उपदफा 
(१) बमोिजम पूल दरब�दीमा रहेका कम�चारीको पद 
िमलान गरपेिछ मा� सङ्घको दरब�दी पदपूित� गन� 
सिकने भ�ने �यव�था भएकोमा िनवेदकह� संल�न 
सेवा समूहका कम�चारीह�का पदमा दफा १९(१) 
बमोिजम पूल दरब�दी कायम गन� र पद िमलान गनु�पन� 
अव�था नै नभएको ह�दँा समायोजनप�ात् �चिलत 
कानूनबमोिजम सङ्घको पदपूित� गन�मा कुनै बाधा 
दिेखदैँन ।

५६. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७क. मा िनजामती सेवामा पदपूित�स�ब�धी 
�यव�था गरकेो दिेख�छ जसअ�तग�त उपदफा (१) मा 
"िनजामती सेवाको कुनै पद �र� भएमा �यसको सूचना 
पद �र� भएको एक मिहनािभ�मा स�बि�धत िनकायले 
लोक सेवा आयोगलाई िदई सोको जानकारी सामा�य 
�शासन म��ालयलाई िदनपुन� छ । सो अविधिभ� 
सूचना निदने अिधकारीलाई िवभागीय कारबाही ह�ने 
छ" भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सोही दफाको 
उपदफा (३) मा यसरी पदपूित�  गदा�  चाल ुआिथ�क वष�मा 
अवकाश तथा बढुवाबाट �र� ह�ने पदसमेत यिकन गरी 
माग गन� सिकने र य�ता पदह�को िववरण उपदफा (२) 
बमोिजम साव�जिनक �पमा �काशन गनु�पन� देिखन 
आउछँ । यसैगरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
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को िनयम ४ मा कुनै �थायी दरब�दी वा पद िसज�ना वा 
खारजे गन� �वीकृित �ा� भएको िमितले प�� िदनिभ� 
सामा�य �शासन म��ालयले स�बि�धत िनकायमा 
लेखी पठाउनपुन� र स�बि�धत िनकायले सो जानकारी 
�ा� गरकेो िमितले प�� िदनिभ�मा दरब�दी िववरण 
अ�याविधक गरी �यसको जानकारी सामा�य �शासन 
म��ालय र िनजामती िकताबखानामा पठाउनपुन� छ 
भ�ने �यव�था देिख�छ । सोही िनयमावलीको िनयम 
१३(१) मा कुनै राजप�ाङ्िकत पद नया ँ िसज�ना 
भएमा वा कुनै त�रकाबाट �र� भएमा सात िदनिभ� 
स�बि�धत म��ालय, सिचवालय वा आयोगले 
�य�तो पदसगँ स�बि�धत िववरण सामा�य �शासन 
म��ालयमा पठाउनपुन�, �य�तो जानकारी �ा� भएपिछ 
सामा�य �शासन म��ालयले िनजामती िकताबखाना 
र आफूसगँ रहेको अिभलेख िभडाई ��येक दईु 
मिहनामा आव�यक िववरणसिहत लोक सेवा आयोगमा 
पदपूित�को लािग माग गरी सोको जानकारी स�बि�धत 
म��ालय, सामा�य �शासन म��ालय तथा िनजामती 
िकताबखानामा पठाउनपुन� छ भ�ने �यव�था देिख�छ । 

५७. उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को 
अ�ययन गदा� िनजामती सेवाका कुनै नया ँ पद 
िसज�ना भएमा वा अ�य त�रकाले पद �र� ह�न आएमा 
स�बि�धत िनकाय, म��ालय, सिचवालय वा आयोगले 
ऐन िनयमले तोकेको अविधिभ� अिनवाय� �पमा लोक 
सेवा आयोगमा माग गरी पठाउनपुन� र सोको जानकारी 
सामा�य �शासन म��ालय र िनजामती िकताबखानामा 
पठाउनपुन� देिखन आउछँ । साथै, राजप�ाङ्िकत 
पदको हकमा स�बि�धत म��ालय, सिचवालय, 
आयोग अथा�त् सेवा स�चालन गन� िनकायले नया ँपद 
िसज�ना भएको वा कुनै त�रकाबाट �र� भएको पदको 
अ�ाविधक िववरण सामा�य �शासन म��ालयमा 
पठाउन ु पन� भ�ने �यव�था देिखदँा राजप�ाङ्िकत 
�र� पदको अ�याविधक िववरण सामा�य �शासन 
म��ालयमा नै रहने अव�था देिख�छ । सोका लािग 

�र� ह�न आउने पद के कसरी �र� भएको हो सोको 
�ोत वा िववरणसमेत खलुाई लोक सेवा आयोगमा 
पठाउनपुन� भ�ने लोक सेवा आयोग िनयमावली, 
२०६७ को िनयम ३ अनसूुची १ मा िनधा��रत मागको 
आकृित फारामको ढाचँाबाट देिखन आउछँ । �यसरी 
माग भएबमोिजम मा� लोक सेवा आयोगले िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) ले तोकेको आधारमा 
पद सं�या िनधा�रण गरी िव�ापन �काशन गनु�पन� भ�ने 
कानूनी �यव�था दिेखन आउछँ । ऐनको उि�लिखत 
�यव�था हेदा� िनजामती सेवाको दरब�दी �र� भएमा 
वा नया ँ दरब�दी िसज�ना भएमा तोिकएको �यादिभ� 
सोको जानकारी लोक सेवा आयोगलाई िदनपुन� र 
निदएमा स�बि�धत कम�चारीलाई िवभागीय सजाय 
ह�नेसमेतका अव�था दिेखदँा �र� दरब�दीलाई पदपूित�  
�ि�यामा नदखेाई लकुाई रा�न वा दरब�दी नै िसज�ना 
नभई पदपूित�को लािग लेखी पठाउन कानूनी तथा 
�यावहा�रक �पमा  किठन ह��छ । यस कुरालाई समेत 
म�यनजर गदा� �र� दरब�दी लकुाएको भनी िन�कष�मा 
प�ुन सो कुराको पिु� ह�ने �प� आधार र �माण देिखन ु
पद�छ । 

५८. िनवेदकले ��यथ� म��ालयले कम�चारी 
समायोजन गदा� सङ्घमा रहेको दरब�दी लकुाएको 
भनी सोको �माण�व�प राि��य िकताबखानाबाट 
�र� दरब�दी िववरणका स�ब�धमा �ा� गरकेो सूचना 
र आ.व. २०७६/०७७ र आ.व. २०७७/०७८ मा 
लोक सेवा आयोगले सङ्घमा पदपूित�का लािग ग�रएको 
िव�ापनमा माग ग�रएको पदसं�याको आधार िलएको 
दिेख�छ । िनवेदक अनजु िघिमरसेमेतले दायर गरेको 
�रट नं. ०७८-WF-००२० मा पेस भएको राि��य 
िकताबखानाले च.नं. ३७३ िमित २०७७।९।६ मा 
िनवेदकम�ये जयराम गजरुलेलाई उपल�ध गराएको 
�र� दरब�दी िववरण बेहोरा हेदा�, नेपाल �शासन 
सेवा, सामा�य �शासन समूह रा.प. ततृीय �ेणी 
शाखा अिधकृत (सङ्घमा समायोजन भएका) िमित 
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२०७५।११।५ देिख २०७६।८।२४ स�म राजीनामा 
�वीकृत भई अवकास भएका ७८ जना, म�ृय ुभएका 
३ जना र अिनवाय� अवकाश भएका १३४ जनासमेत 
ज�मा २१५ जनाको सङ्घको दरब�दी �र� भएको 
भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । सो प�मा बढुवा भई 
�र� ह�न गएका पदसं�यासमेतका बारमेा उ�लेख 
भएको देिखदैँन । �यसैगरी �रट िनवेदक अनमोलमणी 
भ�राईसमेत भएको �रट नं. ०७८-WF-०१६३ को 
�रट िनवेदनमा पेस भएको राि��य िकताबखानाको 
च.नं. ६० िमित २०७८।४।२९ को (िनवेदकम�ये 
अनमोलमणी भ�राईलाई उपल�ध गराएको दरब�दी 
िववरणको) प�को �ितिलिप हेदा� सोही सेवा समूहको 
सोही पदमा समायोजन भएको िमित २०७५।११।५ 
देिख २०७६।३।३१ स�म अवकाश १०३ जना 
र आ.व. २०७६/०७७ मा �र� ह�ने १५४ जना 
भनी फरक िववरण उ�लेख गरकेो देिख�छ । जबिक 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले 
पेस गरकेो िलिखत जवाफमा �रट िनवेदकह�सगँ 
स�बि�धत सबै सेवा समूह एवं उपसमूहको �र� 
दरब�दी िववरण यिकनसाथ �प� उ�लेख गरी 
सोको �माण�व�प नया ँ दरब�दी िसज�नास�ब�धी 
नेपाल सरकार मि��प�रदक्ो िनण�य र लोक सेवा 
आयोगमा पदपूित�को लािग भरी पठाएको मागको 
आकृित फारामसिहतको स�कल िमिसल पेस गरकेो 
देिख�छ । सो म��ालयको िलिखत जवाफ हेदा� नेपाल 
�शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह रा.प. ततृीय 
�ेणी शाखा अिधकृत पदमा िनवेदकह� समायोजन 
ह�दँा सङ्घमा कायम रहेको २३४१ पदमा समायोजन 
गरी सबै पद पूित�  ग�रएको र समायोजन भएको िमित 
२०७५।११।५ देिख लोक सेवा आयोगबाट आ.व. 
२०७६/०७७ को लािग िव�ापन भएको िमितस�म 
�र� रहेका पदम�ये अिनवाय� अवकाश २६८, 
राजीनामा १४८, म�ृय ु ११ र बढुवाबाट १४१ गरी 
ज�मा ५६८ पद �र� भएकोमा ५६० पदको िव�ापन 

ग�रएको र आ.व. ०७७/०७८ को लािगसमेत सोभ�दा 
पिछ �र� ह�न आएको पदमा िव�ापन ग�रएको हो भनी 
�र� पदको िववरण उ�लेख गरकेो देिख�छ । नेपाल 
�शासन सेवा, सामा�य �शासन समूह रा.प. ततृीय 
�ेणी शाखा अिधकृत पदबाहेक अ�य सेवा, समूहसगँ 
स�बि�धत �रट िनवेदनह�मा समेत सोहीबमोिजम तत् 
तत् पदमा लोक सेवा आयोगबाट माग भएबमोिजमकै 
सं�यामा पद �र� भएको िववरणसिहतको िलिखत 
जवाफ पेस गरकेो अव�था देिख�छ । ��यथ� 
म��ालयबाट �ा� सबै �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत लोक 
सेवा आयोगमा पदपूित�को लािग भरी पठाएको छु�ाछु�ै 
मागको आकृित फाराम हेदा� पिन सो फाराममा माग गरी 
पठाएको स�ंया र लोक सेवा आयोगले िव�ापन गरी 
माग गरकेो पदसं�या मोटामोटी �पमा िमले िभडेकै 
अव�था छ । राि��य िकताबखाना कम�चारीह�को 
अिभलेख रा�ने िनकायस�म देिखएकोमा यसले 
फरकफरक िनवेदकह�ले सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६४ बमोिजम माग गरबेमोिजम उपल�ध गराइएको 
िववरण उ�ले�य �पमा फरक परकेो देिखदँा प�मा 
उ�लेख गरकेो िववरणलाई यिकन अिभलेखका �पमा 
�वीकार गन� सिकने अव�था दिेखएन ।

५९. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२क ले कम�चारी �शासनको के��ीय िनकायको �पमा 
��यथ� सामा�य �शासन म��ालयलाई तोकेको 
र िनजामती सेवा ऐन िनयमले सेवाका कुनै पदमा 
दरब�दी िसज�ना भई वा खारजे भई वा अ�य कुनै 
बेहोराले पदसं�या घटबढ भएमा वा कुनै पद �र� ह�न 
गएमा स�बि�धत िनकायले अ�ाविधक गरी सोको 
जानकारी उ� म��ालयमा पठाउनपुन� �यव�था गरेको 
स�दभ�मा �रट िनवेदकह�ले उठाएको िनजह� स�ब� 
सेवा समूहका पदमा रहेको �र� दरब�दीका स�ब�धमा 
��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयमा अ�ाविधक अिभलेख रहन स�ने देिखदँा 
सो म��ालयले ��ततु गरकेो िववरणलाई खि�डत गन� 
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ठोस र यिकन आधार नभएस�म अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । ��यथ� म��ालयले �र� पदसं�या भनी 
िलएको िजिकर लोक सेवा आयोगलाई भरी पठाएको 
मागको आकृित फारामबाट पिु� ह�न आउछँ । मागको 
आकृित फाराममा उ�लेख भएको पद सं�या घटबढ 
गरी फरक पारमेा स�बि�धत अिधकारीले सोको 
िज�मेवारी वहन गनु�पन� कानूनी �यव�थासमेत रहेको 
छ । साव�जिनक जवाफदिेहताको िज�मेवारीमा रहेको 
��यथ� म��ालय तथा सो म��ालयका िज�मेवार 
रा��सेवक कम�चारीह�ले �रट िनवेदकह�लाई 
�देश र �थानीय तहमा समायोजन गराउनका लािग 
सङ्घको �र� पद लकुाउनपुन�स�मको कुनै बोधग�य 
आधार, कारण पिन िमिसलबाट देिखन आउदँैन । 
व�ततुः कानूनबमोिजम अिधकार�ा� कुनै िनकाय वा 
�यि�ले ओहोदाको कत��य पालनाको िसलिसलामा 
कुनै साव�जिनक िलखतमा उ�लेख गरकेा कुराह� 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �माणमा िलनपुन� �माण 
कानूनको �वीकाय� मा�यता पिन हो । यसै स�ब�धमा 
यस अदालतबाट िनवेदक िदपककुमार दाससमेत 
िव. सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयसमेत भएको (�रट नं. ०७७-WO-०३५३, 
िमित २०७७।१०।१३) उ��ेषण परमादेश म�ुामा 
“सेवा स�चालन गन� म��ालयले दरब�दीअनसुार 
माग आकृित फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा 
िव�ापनको लािग पठाई भए गरकेा काय�ह�लाई 
िवनाआधार, कारण अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा ती 
काय�ह� कानूनबमोिजम नै भएको भनी मा�नपुन�” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको दिेख�छ । यस ि�थितमा 
मािथ उि�लिखत आधार, कारण र कानूनी �यव�था 
तथा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा ��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालय कम�चारी �शासनको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� िनकाय दिेखएको र सो 
म��ालयले पेस गरकेो �र� पदसं�यास�ब�धी िववरण 

खि�डत ह�ने ठोस र आिधका�रक �माण िमिसलबाट 
दिेखन नआएकोले �य�तो िववरणलाई कानूनबमोिजम 
तयार भएको यिकन र आिधका�रक िववरण हो भनी 
मा�नपुन� दिेखन आयो । राि��य िकताबखानाबाट 
�ा� प�मा उ�लेख भएको पदसं�या र लोक सेवा 
आयोगले पदपूित�का लािग िव�ापन गरकेो पदस�ंया 
फरक परकैे आधारमा समायोजनका �ममा सङ्घको 
�र� दरब�दी लकुाई िनवेदकह�लाई �दशे र �थानीय 
तहको सेवामा समायोजन गन� िनण�य भएको रहेछ 
भनी िन�कष�मा प�ुन स�ने आधार र अव�था देिखन 
आएन । आफूह� समायोजन ह�नपुन� सङ्घको 
पदमा लोक सेवा आयोगले िव�ापन गरकेोले उ� 
िव�ापनसमेत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६०. तथािप िनजामती सेवाका पदमा पदपूित�  
�ि�यालाई �व�छ र पारदश� बनाउन सामा�य �शासन 
म��ालय वा अ�य स�बि�धत िनकायबाट लोक सेवा 
आयोगमा पदपूित�का लािग मागको आकृित फाराम 
भरी पठाउदँा सो पद के कसरी �र� भएको हो सो 
बेहोरासिहतको फाराममा िनधा��रत ढाचँाबमोिजमको 
स�पूण� िववरण उ�लेख गरी पठाउनपुन�मा ��यथ� 
म��ालयले लोक सेवा आयोगमा भरी पठाएको कितपय 
सेवा समूहको िविभ�न पदको िविभ�न िमितको मागको 
आकृित फाराममा �यसरी खलुाउनपुन� आव�यक 
िववरण नखलुाई एकम�ु �पमा माग ग�रएको पदस�ंया 
मा� उ�लेख गरकेोसमेत देिखन आयो । माग ग�रएको 
पद सं�या के कसरी िनधा�रण ग�रएको हो सोको 
छु�ाछु�ै िववरण नखलुाई केवल पद स�ंया मा� 
उ�लेख गदा�  कानूनी �यव�थाको म�सद पिन पूरा ह�न 
नस�ने र पद सं�या िनधा�रण �ि�याको �व�छता र 
पारदिश�तामा समेत �� उठन स�ने भएकाले �यसतफ�  
यस इजलासको ग�भीर �यानाकष�ण भएको छ ।

६१. अब ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदन 
मागबमोिजमको वा अ�य कुनै आदेश जारी ह�नपुन� 
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अव�था हो वा होइन ? भ�ने अि�तम ��को िन�पण 
ह�नपुन� अव�था छ । नेपालको �शासिनक संरचना 
लामो समयदेिख एका�मक र के��ीकृत �व�पको 
कायम रहेकोमा सङ्घीय �व�पको संिवधान जारी 
भएप�ात् यसलाई सङ्घ, �देश र �थानीय सेवामा 
�पा�तरण गरी �शासिनक �यव�थाको पनुस�रचना 
ग�रन ु संवैधािनक �यव�थाको काया��वयनको एउटा 
मह�वपूण� प� देिखयो । नया ँसंिवधानले राजनीितक, 
आिथ�क, �शासिनकलगायतको रा�य शि�लाई 
�देश र �थानीय तहस�म िन�ेपीकरण गरकेो र सोको 
समिुचत �योगको िनिम� �थािपत �ादेिशक र �थानीय 
सरकार स�चालन गन� संिवधानबमोिजम सङ्घ, 
�देश र �थानीय सेवा गठन नभइसकेको अव�थामा 
�शासक�य सङ्�मणकालीन �यव�थापनका �पमा 
सिंवधानको धारा ३०२ बमोिजम त�काल बहाल 
रहेका सरकारी कम�चारीह�लाई सङ्घ, �देश र 
�थानीयम�ये कुनै एक सेवामा समायोजन ग�रनपुन� 
सवंैधािनक अप�रहाय�ता देिख�छ । यस �ममा 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको र 
��यथ� सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयले सोही ऐनले िन:सतृ गरकेो अि�तयारी 
एवम् िनधा�रण गरकेो �ि�या र काय�िविध अवल�बन 
गरी िनवेदकह�समेतका रा��सेवक कम�चारीह�लाई 
सङ्घ, �देश र �थानीय सेवामा समायोजन गन� िनण�य 
गरकेो देिखन आयो । यसरी ग�रएको िनण�य नेपालको 
सिंवधान, अ�य �चिलत कानून तथा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखन नआएको, 
समायोजन �ि�यामा िनवेदकह�उपर �वे�छाचारी 
तवरले अनिुचत भेदभाव गरकेो ि�थित नदेिखएको 
र िनवेदन मागबमोिजम समायोजनको िनण�य बदर 
गदा� सङ्घीयता काया��वयनस�ब�धी सवंैधािनक 
स-ुस�चालनमा उ�प�न ह�ने अ�यव�थासमेतका 
िवहङ्गम प�लाई �ि�गोचर गदा� िनवेदन मागबमोिजम 
िनवेदकह�लाई �देश र �थानीय तहमा गरकेो 

समायोजनको िनण�य बदर गरी सङ्घको पदमा 
समायोजन गनु�  भनी उ��ेषण परमादशेको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता देिखएन । 

६२. छलफलका �ममा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह�ले वैकि�पक 
उपचारका �पमा िनवेदकह�लाई कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोिजम सङ्घको 
दरब�दीमा पूलमा राखी अ�य� कामकाज गन� खटाउन 
सिकने भ�ने �ि�कोण रा�नभुएको देिख�छ । तर 
पूल दरब�दीस�ब�धी ऐनको उ� �यव�था हेदा� सो 
ऐनको दफा ७ बमोिजम समायोजन भई बाकँ� रहेका 
कम�चारीह�लाई मा� पूल दरब�दीमा रा�न सिकने 
दिेखएकोमा ��ततु म�ुामा �देश र �थानीय तहको 
सेवामा �र� दरब�दी पूरा नै भई नसकेको अव�था ह�दँा 
सपूल दरब�दी कायम गन�स�ब�धी ऐनको �यव�था 
आकिष�त ह�न स�ने दिेखएन । िनवेदकह�लाई काजमा 
खटाउने िवषय भने �शासिनक स-ुस�चालनका �ि�ले 
आव�यक देखेमा सिंवधानको भावना, सङ्घीयताको 
मम� र �चिलत ऐन िनयमको उ�लङ्घन नह�ने गरी 
स�बि�धत अि�तयारवालाले गन� स�ने िवषय 
दिेखएकाले48 सो स�ब�धमा यस इजलासबाट कुनै 
आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�था दिेखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

६३. तथािप �रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा 
उठाएका कितपय िवषयह� कानूनी, नीितगत र 
�यव�थापक�य �ब�ध गरी स�बोधन ग�रनपुन� 
�कृितको देिखएको र नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) ले यस अदालतलाई 
िनःसतृ गरकेो उिचत उपचार �दान गन� उपय�ु आदेश 
जारी गन� स�ने असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
�य�ता िवषयमा समेत उपय�ु र स�यक �ि�कोण 

48 रमेश िसहं ओखेडा िव. सामा�य �शासन म��ालयसमेत
(ने.का.प.२०७०, अङ्क ११, िन.नं. ९०८२) 
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(equitable approach) ले हेरी उिचत उपचारका 
लािग आव�यक र अ�य उपय�ु आदशे जारी गनु�  
यस अदालतको दािय�व ह�न आउछँ । िनवेदकह�ले 
�रट िनवेदनमा कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले 
अवल�बन गरकेो कितपय नीितगत �यव�था�ित नै 
�� उठाएकोसमेत देिखदँा �शासक�य पनुस�रचनाको 
�ममा िनवेदकह�लगायत सबै सरोकारवालाह�ले 
�याय, समानता र आ�मस�मानको अनभूुित गन�स�ने 
वातावरण तयार गन�, संिवधानले आ�मसात गरकेो 
सङ्घीयताको मम� र भावनाअनकूुल �शासक�य 
सङ्घीयकरणको �ि�यालाई स�ुढ र स�ंथागत 
गराउने तथा रा�यका सम� कम�चारीत��लाई थप 
ि�याशील र �भावकारी बनाउने प�ितको िवकास 
गन�स�ने वाि�छत िवधाियक� नीितसमेतका स�दभ�मा 
देहायबमोिजमको िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको 
छः

१. कम�चारीह�को स�पूण� िववरण अङ्िकत 
एक�कृत अिभलेख द�ु�त अव�थामा 
रा�नपुन� िज�मेवारी भएका रा�यका दईु 
िनकाय अथा�त् कम�चारी �शासनस�ब�धी 
के��ीय िनकाय ��यथ�म�येका सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय र 
सोही म��ालय मातहतको ��यथ� राि��य 
िकताबखानामा रहने दरब�दीलगायत 
कानूनबमोिजम रा�नपुन� अ�य स�पूण� 
िववरणसिहतको अिभलेख दीघ�कालीन 
सरु�ाका उपायह� अवल�बन गरी पिछस�म 
फरक नपन� गरी यिकनसाथ रा�ने र चाहेका 
बखत सहज त�रकाले �ा� गन� सिकने गरी 
आव�यक स�टवेयरसमेत िवकास गरी 
द�ु�त ढङ्गले रा�न ��यथ� म��ालयले 
आव�यक �यव�था गन� ।

२. िनजामती सेवाको �र� पदपूित�का लािग 
सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 

म��ालय र स�बि�धत िनकायले लोक 
सेवा आयोगमा �र� पदस�ब�धी मागको 
आकृित फाराम भरी पठाउदँा लोक सेवा 
आयोग िनयमावली, २०६७ को िनयम ३ 
तथा अनसूुची १ बमोिजम िनधा��रत ढाचँामा 
आव�यक िववरण भरी पठाउनपुन� कानूनी 
�यव�था रहेकोमा फाराममा उ�लेख गनु�पन� 
माग ग�रएको पद के कसरी �र� भएको हो 
भ�ने िववरण नखलुाई केवल पदसं�या मा� 
उ�लेख गरी पठाउदँा पदपूित� �ि�याको 
�व�छता र पारदिश�तामा �� उठ्ने भएकाले 
मागको आकृित फाराम भरी पठाउदँा 
खलुाउनपुन� स�पूण� िववरण अिनवाय� 
�पमा खलुाई अि�तयारवालाले �मािणत 
गरी पठाउनपुन� �यव�थाको �भावकारी 
काया��वयन गन�, खलुाउनपुन� कुनै िववरण 
नखलुाई आएमा लोक सेवा आयोगले 
�य�तो मागलाई रीतपूव�क नआएको माग 
भनी पदपूित� �ि�यामा सामेल नगराउने 
र पदसं�या मा� उ�लेख गरी आव�यक 
िववरण नखलुाई मागको आकृित फाराम भरी 
पठाउने अि�तयारवालाको अिभलेख रा�ने 
आव�यक �यव�था िमलाउनू । 

३. नया ँसंिवधानले सेवा �वाह र �थानीय�तरको 
िवकासको म�ुय िज�मेवारी �थानीय तहलाई 
िदएको स�दभ�मा �थानीय एवम् �दशे तहमा 
स�म र काय�मखुी कम�चारीत�� भएन भने 
�थानीय तहमा �भावकारी सेवा �वाह र 
िवकास योजनाको �भावकारी काया��वयन 
ह�न नसक� आम जनता लोकत��का 
लाभ उपभोग गन� अवसरबाट वि�चत ह�न 
प�ुछन् । सङ्घीयतालाई स�ंथागत गन� 
आधारसमेत कमजोर ह��छ । यो अव�था 
आउन निदनका लािग �थानीय वा �देश 



95

१०८०९ - अनमोलमणी भ�राईसमेत िव.लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत

सेवामा काय�रत जनशि�लाई आकष�क 
सेवा सिुवधा, सेवाका सत�ह�को संर�ण 
र फरािकलो विृ� िवकासको सिुनि�तता 
ह�नपुछ�  । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोिजम समायोिजत कम�चारीका हकमा 
बढुवाका लािग सङ्घीय िनजामती सेवा 
ऐन तथा सेवाका सत� र सरु�ास�ब�धी 
मापद�डसमेतका लािग �दशे र �थानीय 
तह सेवाको गठनस�ब�धी कानूनको 
टड्कारो आव�यकता देिख�छ । व�ततुः 
नया ँ संिवधान जारी भएपिछ संिवधानले 
प�रक�पना गरअेन�ुपको सङ्घीय 
�शासिनक सरंचनाको ि�याशीलताको 
लािग त�कालै कम�चारी समायोजन ऐन जारी 
ह�नपुन� देिखएकोमा लामो समयपिछ मा� सो 
ऐन जारी भएबाट समायोजन �ि�या थप 
जिटल ब�न पगुी ��ततु िनवेदनलगायतका 
म�ुा मािमलाको िसज�ना भएको ि�थित देिखन 
आउछँ । अिपत ुउ� ऐनको काया��वयनका 
स�ब�धमा उठेका कितपय ��ह�को 
स�बोधन सङ्घीय िनजामती सेवा ऐनबाट 
ह�नपुन� वा ह�नस�ने �कृितको देिखएको र सो 
ऐन मलुकुको सम� िनजामती �शासनलाई 
�भावकारी बनाउनसमेत अ�याव�यक भएको 
देिखदँा लामो समयदिेख संसद ्मा िवचाराधीन 
रहेको भनी इजलासलाई जानकारी गराइएको 
सङ्घीय िनजामती सेवास�ब�धी िवधेयक 
यथाशी� पा�रत गन� �ि�या अवल�बन गनू� । 

४. कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले �देश 
र �थानीय तहमा समायोजन भई गएका 
कम�चारीह� �देश कानूनबमोिजम स�बि�धत 
�देश वा अ�तग�तका काया�लयमा स�म स�वा 
ह�न स�ने तर स�बि�धत �देशबाहेकका अ�य 
भौगोिलक �े�मा स�वा ह�न नस�ने �यव�था 

गरकेो देिख�छ । नेपालको संिवधानले 
आ�मसात् गरकेो सङ्घीयताको �व�प हेदा�  
�थानीय वा �देश सेवाका कम�चारीह� सो 
�दशे बािहरको भौगोिलक �े�मा स�वा भई 
जान नस�ने �ावधान संवैधािनक �यव�था 
र सङ्घीयताको मा�यताअनकूुल नै देिखए 
तापिन यी िनवेदकलगायतका समायोिजत 
कम�चारीह�का हकमा िनजह� नेपालको 
संिवधान जारी भइसकेपिछ सेवा �वेश 
गरकेो भए तापिन कम�चारी समायोजन 
ह�नपूुव� एक�कृत िनजामती सेवामा िनय�ु 
भई सङ्घीयताको काया��वयनका स�दभ�मा 
सङ्�मणकालीन �यव�थाअ�तग�त �दशे र 
�थानीय तहमा समायोजन ह�नपुरकेा कारण 
उ� �यव�थाको काया��वयनमा िनजह�का 
हकमा फरक �ि�कोण अवल�बन ग�रनपुन� 
आव�यकता देिख�छ । यी िनवेदकह� 
सेवा �वेश गदा�का अव�थामा कायम रहेको 
मलुकुभर जनुसकैु भौगोिलक �े�मा गई काम 
गन� पाउने िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो 
ऐनअ�तग�त बनेको िनयमावलीको �यव�था 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले गरेको 
स�वास�ब�धी �यव�थाबाट खि�डत भएको 
दिेखयो । य�िप िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
ले मूलभूत �पमा आिथ�क सिुवधासगँ 
स�बि�धत सेवाको सत�को मा� सरं�ण 
गरकेो देिखए तापिन िनजामती सेवाका 
कम�चारीह�का लािग स�वास�ब�धी 
िनयमसमेत एक मह�वपूण� सेवा सत� भएकाले 
सोसगँ स�बि�धत कानूनमा संशोधन 
गदा�समेत सेवामा काय�रत कम�चारीह�लाई 
�यूनतम असर पन� गरी संशोधन ग�रन ु
वा�छनीय ह�ने भएकाले सङ्घीयतास�ब�धी 
मू�य मा�यताको िवपरीत नह�ने गरी 
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स�वाका सत�मा प�रमाज�न गनु�  आव�यक 
देिख�छ । साथै एउटै �थानीय तह वा �दशेमा 
मा� काय� गनु�पदा� सङ्घअ�तग�तका पदमा 
बढुवा पाउन आव�यक पन� वग�कृत भौगोिलक 
�े�मा काम गरबेापत �ा� ह�ने अङ्क हािसल 
गन� अवसरको समेत �यायोिचत िवतरण 
ह�न नसक� कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ अनसुार सङ्घको सेवाका पदमा 
ह�ने बढुवा �णाली नै अस�तुिलत ब�न प�ुने 
अव�थासमेत देिख�छ । यस ि�थितलाई  
स�बोधन गन� �देश लोक सेवा आयोग गठन 
भई सो आयोगबाट वा सङ्घीय लोक सेवा 
आयोगबाट �देश र �थानीय सेवाका लािग 
आव�यक कम�चारीह� सामियक (periodic) 
�पमा िनय�ु ह�ने प�ितको िवकास भएपिछ 
स�बि�धत �दशेकै लािग भनी िनय�ु भएका 
कम�चारीह�बाहेक समायोजन भई गएका 
कम�चारीह�का हकमा सङ्घीय िनजामती 
सेवा ऐनबमोिजम मािथ�लो पदमा बढुवा 
ह�नका लािग उ�मेदवार ब�न स�ने अविध 
पूरा गरपेिछ जनुसकै �ादेिशक �े�मा स�वा 
भई जान पाउने कानूनी �यव�था गन� ।

५. कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले 
�देश र �थानीय सेवामा समायोजन 
भएका कम�चारीह� सो ऐनको दफा 
१४ को उपदफा (३) बमोिजम बढुवा 
भएको अव�थामा बाहेक सङ्घको पदमा 
स�वा भई आउन स�ने �यव�था गरकेो 
देिखएन । उ� ऐनले कम�चारीह�लाई कुन 
तहमा समायोजन ह�ने भनी �वेि�छक �पमा 
छनोट गन� सिुवधा �दान नगरकेा कारण �देश 
र �थानीय तहलाई छनोटको �ाथिमकतामा 
नराखेका कम�चारीह�लाई समेत �र� 
पदको अनपुल�धताका कारणबाट �देश र 

�थानीय तहमा समायोजन ग�रन ुपरकेो त�य 
िमिसलबाट उजागर ह��छ । यस ि�थितमा 
सङ्घको पदमा समायोजन ह�न इ�छुक 
कम�चारीह�लाई स�वा भई सङ्घको 
पदमा आउनै नस�ने गरी पूण��पमा िनषेध 
गनु�  मािथ बुदँा नं. ४ मा उ�लेख ग�रएका 
आधार कारणसमेतबाट �यायोिचत देिखएन । 
िनवेदकह�समेतका �देश र �थानीय तहमा 
समायोजन भएका कम�चारीह�लाई िनि�त 
सत� ब�दजेका अधीनमा रही �देश र �थानीय 
तहको सेवा �वाहमा �ितकूल असर नपन� र 
सङ्घीयताको मम� र भावनािवपरीत नह�ने गरी 
सङ्घको पदमा स�वा भई आउन स�ने ढोका 
खलुा रा�न आव�यक दिेखयो । यसका लािग 
�दशे र �थानीय सेवाका पदमा लोक सेवा 
आयोगबाट िनयिमत पदपूित� प�ित िवकास 
भई �देश र �थानीय तहको सेवा �वाहमा 
आव�यक जनशि�को सहज उपल�धता 
सिुनि�त भएपिछ र िनवेदकह�को सङ्घीय 
सेवाको मािथ�लो पदमा बढुवाका लािग 
उ�मेदवार ह�न आव�यक सेवा अविध पूरा 
भएपिछ सङ्घीयताको काया��वयनमा बाधा 
नपन� गरी सङ्घको दरब�दीका �र� पदम�ये 
िनि�त �ितशत पदह� समायोजन भई गएका 
सङ्घमा आउन इ�छुक कम�चारीह�म�येबाट 
�मशः �ये�ताका आधारमा स�वा भई 
सङ्घमा आउन स�ने गरी कानूनी �यव�था 
गन� ।

६.  �दशे र �थानीय तहमा समायोजन भएका 
कम�चारीको विृ�िवकास सिुनि�त गरी सेवाको 
आकष�ण विृ� गन� तथा �देश र �थानीय 
सेवाको गणु�तरीयता र �भावका�रता 
अिभविृ� गन�का लािग �देश र �थानीय 
सेवामा समायोजन भएका कम�चारीह� 
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कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
१४ को उपदफा (३) बमोिजम सङ्घको एक 
�ेणी वा तहको मािथ�लो पदमा बढुवाका 
लािग उ�मेदवार ह�न पाउने �यव�था रहेकोमा 
सोही दफाको उपदफा (२) बमोिजम �देश वा 
�थानीय तहको एक तहमािथको पदमा बढुवा 
पाएका कम�चारीह�समेत पनुः उपदफा (३) 
बमोिजमको बढुवा �ि�यामा सहभागी ह�न 
बाधा नप�ुने सिुनि�तता गन� ।

७.  कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ 
को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा �थानीय 
तहको सेवामा उपसमूह कायम भएको 
नदिेखएको र ऐ. उपदफा (३) बमोिजम 
�देश र �थानीय तहको सेवामा समायोजन 
गदा�  शैि�क यो�यता िम�ने जनुसकैु सेवा 
समूहको पदमा समायोजन गन� सिकने 
�यव�था भई तदन�ुप समायोजन भएको 
देिखएकाले सािबकमा कायम रहेको समूह 
वा उपसमूह फरक पन� गरी समायोजन 
ग�रएका कम�चारीह�को हकमा समेत 
सािबकको सेवा समूह उपसमूहमा समायोजन 
भएसरह ऐनको दफा १४ बमोिजमको बढुवा 
�ि�यामा सहभागी ह�न बाधा नप�ुने �ये�ता 
र अनभुवबापत अङ्क �ा� गन� �यव�था 
गन� । 

८.  सिंवधानले सङ्घीय िनजामती सेवालाई तीन 
तहको �शासिनक संय��लाई एकआपसमा 
जोड्ने सेतकुो �पमा प�रक�पना गरकेो 
र यसले मलुकुको भौगोिलक, सामािजक, 
सां�कृितक िविवधतालाई एकताको सू�मा 
आब� गन�समेत मह�वपूण� भूिमका िनवा�ह गन� 
भएकाले सङ्घीय िनजामती सेवामा पदपूित� 
गदा� िनि�त �ितशत पदह� देशभरका 
�थानीय तथा �देश सेवाका कम�चारीह�िबच 

मा� �ित�पधा� गराई पदपूित�  गन� �यव�था 
िमलाउने । 

९. सात दशकभ�दा लामो िनजामती सेवाको 
एका�मक र के��ीयतामा आधा�रत 
कम�चारीत��को इितहासमा सङ्घीय 
�व�पको संिवधानको िनमा�णसगैँ सङ्घ, 
�दशे र �थानीय सेवा स�चालनका लािग 
सरकारी सेवामा रहेका कम�चारीह�लाई 
संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम सङ्घ, 
�दशे र �थानीय सेवामा समायोजन गन� 
काय� एक दलु�भ र ऐितहािसक प�रघटना 
ह�नकुा साथै यो एक जिटल, �ािविधक र 
बह�आयािमक असरय�ु �ि�या हो भ�ने 
त�य सहजै अनभूुत गन� सिक�छ । यो 
�ि�याको म�ुय ल�य एकातफ�  सङ्घीय 
शासन �यव�थालाई सं�थागत र स�ुढ गन� 
तथा अक�तफ�  सङ्घीयताको �भावकारी 
काया��वयनका लािग �देश र �थानीय तहको 
कम�चारीत�� स�म र �ित�पध� बनाउनेतफ�  
केि��त ह�नपुन� आव�यकतासमेत रहेको 
छ । यसका लािग �थानीय सेवामा समायोजन 
भएका कम�चारीह�ले सेवा �वाहको उ�च 
आदश�, आ�मिव�ास र उ�च मनोबलका 
साथ काय� गन� स�ने गरी सकारा�मक 
उ��ेरणाका िवषयमा समिुचत �यान 
प�ुयाउनपुन� ह��छ । रा�यले िनधा�रण गरेको 
औपचा�रक मया�दा�ममा �देश वा �थानीय 
सेवाका समान तहका अिधकृतह�लाई 
सङ्घको सेवाका सोही तह वा �ेणीका 
अिधकृतभ�दा तल रहने गरी �म िनधा�रण 
ग�रएको र यसबाट �देश र �थानीय 
सेवामा समायोजन भएका कम�चारीह�को 
आ�मस�मान र मया�दामा आघात पगेुको भ�ने 
िवषयलाई समेत बहसका �ममा उठाइएको 
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िथयो । व�तुतः उि�लिखत मया�दा�मले 
�देश र �थानीय सेवाभ�दा सङ्घको सेवाको 
�े�ताको आभाष िदने र �देश वा �थानीय 
सेवाका समान तहका अिधकृतह� सङ्घको 
सेवाका कम�चारीह�भ�दा मया�दा�ममा 
तल रहने गरी �म िनधा�रण ग�रनकुो कुनै 
िववेकस�मत आधार, कारण र औिच�य 
नदिेखदँा मया�दा�म िनधा�रण गदा� सङ्घ 
तथा �देश र �थानीय सेवाका समान 
तह वा पदका कम�चारीह� समान �ममा 
रहने गरी पनुरावलोकन गनु�  वा�छनीय 
देिख�छ । कम�चारीह�को व�र�ताको 
िनधा�रण सङ्घ, �देश वा �थानीय कुन तहमा 
समायोजन भएको भ�ने आधारमा ग�रन ु
�याय र समानताको �ि�ले उपय�ु मा�न 
नसिकने भएकाले �चिलत कानूनबमोिजम 
�ये�ताका आधारमा व�र�ताको िनधा�रण 
ह�ने र �देश वा �थानीय सेवामा समायोजन 
भएका व�र� कम�चारीह� सङ्घको सेवाका 
किन� कम�चारीको मातहतमा रही काम 
गनु�पन� अनिुचत र अ�यावहा�रक अव�थाको 
अिवल�ब पनुरावलोकन गरी व�र�ता र 
�ये�ताका मा�य िस�ा�त कायम ह�ने 
�यव�था िमलाउनू ।

१०.  स�बि�धत �थानीय तहको �शासक�य 
�मखु तथा �देश सिचवसमेत �थानीय र 
�देश सेवाका कम�चारीह�बाट ह�ने �यव�था 
ग�रएमा संिवधानले आ�मसात् गरकेो 
सङ्घीयताको मम� र भावनाअन�ुपको 
�शासक�य सङ्घीयकरणको �व�प ब�ने र 
�देश र �थानीय सेवामा समायोजन भएका 
कम�चारीह�मा विृ� िवकासको अवसरसमेत 
फरािकलो ह�ने भए तापिन यसबाट �शासिनक 
सरंचना तथा काय�स�चालनमा पन� जाने 

असर, सङ्घीय सरकारसगँको सम�वयमा 
पन� �भाव तथा �देश र �थानीय सेवाको 
िज�मेवारी वहन गन� स�मता (carrying 
capacity) मा सिुनि�त ह�न सिकने अव�था 
रहे वा नरहेको भ�नेसमेतका सा�दिभ�क प�मा 
आव�यक अ�ययन गरी सङ्घीय िनजामती 
सेवा ऐनमा उिचत �यव�था िमलाउनू ।

११. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ ले िनजामती 
सेवामा �ेणीगत आधारमा पदसोपानको 
�यव�था गरकेोमा कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ ले �देश  र �थानीय सेवामा 
तहगत आधारमा पदह� िसज�ना गरी 
तदन�ुप समायोजन भएको अव�था 
छ । उ� समायोजन �ि�यामा कितपय 
सेवा समूहका कम�चारीह�लाई िम�दो 
तहमा स�मानजनक ढङ्गले समायोजन 
नग�रएको र घटुवाको महससु ह�ने गरी 
समायोजन ग�रएको भनी यस अदालतबाट 
िविभ�न म�ुामा �यायोिचत ढङ्गले तह 
िमलान गन� आदेशसमेत भएको दिेख�छ । 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ ले �देश 
तथा �थानीय सेवामा समायोजन भएका 
कम�चारीह�को �देश र �थानीय सेवाका 
पदका अित�र� सङ्घीय सेवाअ�तग�तका 
पदमा समेत बढुवा ह�न स�ने �यव�था गरेको 
स�दभ�मा तहगत �णालीअ�तग�तका पद र 
�ेणीगत �णालीअ�तग�तका पदमा देिखएको 
बेमेल र असाम�ज�यबाट उ�प�न ह�ने 
किठनाईलाई तक� सङ्गत ढङ्गले स�बोधन 
गन� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दो�ो 
संशोधन (िमित २०६४।४।२३) ले थप गरेको 
दफा ३क बमोिजमको िनजामती सेवाको 
�ेणीगत �यव�थालाई तहगत �णालीमा 
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�पा�तरण गरी एक�कृत िनजामती सेवा 
�णाली लाग ु गन�स�ब�धी कानूनी �यव�था 
काया��वयन गरी दशेभरका सबै सरकारी 
सेवामा तहगत �णाली कायम गन� ।

६४. ��तुत आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त ��यथ� िनकायमा 
पठाइिदनू । साथै आदशेको �ितिलिपसिहत फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयलाई िदई आदेशको �ित 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी �रट िनवेदनह�को 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानूसार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल / सदी�ा नेपाल              
इित संवत् २०७८ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

 सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
   फैसला िमित : २०७७।६।११

   
म�ुाः कत��य �यान

०७३-CR-०१८१
पनुरावेदक / �ितवादी : ग�ुजिसंह भजुेलको छोरा 

ओखलढुङ्गा िज�ला भदौर े गा.िव.स. वडा 
नं.२ ब�ने एल. िव. भ�ने लालबहादरु भजुेल

िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७३-CR-०४५३
पनुरावेदक / �ितवादी : िधज�िसंह काक�को छोरा 

ओखलढुङ्गा िज�ला भदौर े गा.िव.स. वडा 
नं.२ घर भई हाल िज�ला कारागार काया�लय 
ओखलढुङ्गामा थनुामा रहेका च��कुमार 
काक�

िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७३-CR-०४५४
पनुरावेदक / �ितवादी : मेखबहादरु ब�नेतको छोरा 

ओखलढुङ्गा िज�ला तलवुा गा.िव.स. वडा 
नं.९ घर भई हाल िज�ला कारागार काया�लय 
ओखलढुङ्गामा थनुामा रहेका नवराज 
ब�नेत

�नण�य नं. १०८१०
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िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७३-CR-०४५५
पनुरावेदक / �ितवादी : ओखलढुङ्गा िज�ला िदयाले 

गा.िव.स. वडा नं.९ ब�ने मनिवर भजुेलको 
छोरा हाल िज�ला कारागार काया�लय 
सनुसरीमा थनुामा रहेका िटका भजेुल भ�ने 
िटकाराम भजेुल

िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७३-CR-०४६१
पनुरावेदक / �ितवादी : �जापित िघिमरकेो छोरा 

ओखलढुङ्गा िज�ला पोखर ेगा.िव.स. वडा 
नं.५ घर भई हाल िज�ला कारागार काया�लय 
सनुसरीमा थनुामा रहेका यदनुाथ िघिमरे

िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७३-CR-०८३८
पनुरावेदक / �ितवादी : पाव�तीरमण िघिमरकेो छोरा 

ओखलढुङ्गा िज�ला पोखर ेगा.िव.स. वडा 
नं.३ घर भई हाल िज�ला कारागार काया�लय 
 ओखलढुङ्गामा थनुामा रहेका अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमरे

िव��
��यथ� / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार

०७५-CR-०४२८
पनुरावेदक / वादी : शकु�तला काक�को जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िधज�िसहं काक�को छोरा 
ओखलढुङ्गा िज�ला भदौर े गा.िव.स. वडा 
नं.२ ब�ने च��कुमार काक�समेत

§ मृ�युकालीन घोषणा मािनसले आफू 
मनु�अिघ होस छँदै �य� गरकेो कथन 
(statement) हो । य�तो कथन 
(statement) िलिपब� ह�न पिन स�छ 
र नह�न पिन स�छ तर िनजले भनेको 
बेहोरा स�ुने �यि�ले अदालतमा सा�ीका 
�पमा उपि�थत भएमा �माणका �पमा 
िलन िम�ने ह��छ । यो hearsay is not 
an evidence भ�ने �माण कानूनको 
अपवादको �पमा मह�वपूण� �माणमा �हण 
गनु�पन� आधार भनेको roman maxim 
“Nemo moriturus praesumitur 
mentire” हो जसको अथ� a man will 
not meet his maker with a lie in his 
mouth हो, यसै कारणले नै म�ृयुकालीन 
घोषणालाई �माणका �पमा िलइनुपछ� 
भ�न ेिवधाियकाको मनसाय देिखने ।

§ कुनै पिन घटनाको ��य�दश� भनेको नै 
पीिडत �यि� �वयम ् ह�ने ह�नाले िनजले 
�य� गरकेो कुरालाई स�ुने, ले�ने �यि�ले 
अदालतसम� आई बकप� गरमेा र उ� 
मृ�युकालीन घोषणा अ� �माणह�ले 
समथ�न (corroborate) गरमेा उ� कथन 
(statement) लाई िनणा�यक �माणका 
�पमा िलइनुपन� ।

(�करण नं.११)
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§ Inciter to be liable as perpetrator 
को �यव�था हा�ो कानूनी �यव�थासमतेले 
अङ्गीकार गरकेो अव�थामा 
�यानस�ब�धी अपराधमा म�ुय भई वचन 
िदने �यि�लाई पिन perpetrator को 
सरह सजाय ग�रनपुन� ह�दँा ज�मकैदको 
सजाय गरकेो देिख�छ । घटनामा आफँै 
सलं�न नभए पिन मान� आदेश वा मान� 
सहमित िदने �यि�लाई मतृकको 
म�ृयु ह�दैँछ भ�ने foresightness of 
consequence ह�ने ह�दँा मतृक मर ेपिन 
मरोस ्भ�ने desire of consequence 
अिभयु�ले रा�न े ह�दँा वचन िदने 
�यि�लाई पिन first offender कै �पमा 
ह�ेरनुपन� ह��छ र िनजलाई सजाय गदा� पिन 
first offender को दजा�मा राखी सजाय 
ग�रनपुन� ।

(�करण नं.१९)
§  जाहरेीमा नाम उ�लेख ह�नु र कसुरदार 

ठहर ह�नु फरक कुरा ह�ने । 
(�करण नं.२१)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी मिु�नारायण �धान तथा िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी गोपाल�साद सापकोटा, 
�ी पदमा आचाय�, �ी स�तोष राउत, �ी 
सान ु डंगोल, �ी िवर�े��साद साह, �ी 
स�तोष राउत र �ी रामस�ुदर �े�

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
सोमका�ता भ�डारी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क ९, िन.नं.९२४९
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, िन.नं.१००५९
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४२

स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी शभुाषबाब ुपरुी
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी राजकुमार वन
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) र हालको �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस �कार छः–

त�य ख�ड
िज�ला ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा 

गा.िव.स. वडा नं. ८ ि�थत ओखलढुङ्गा सामदुाियक 
िमसन अ�पताल ि�थत पूव�मा ह�रबहादरु राईको 
ज�गा तथा बाटो, पि�ममा अ�पतालको एन.आर.
सी. िवि�डङ, उ�रमा चोपिचपे खो�सा, दि�णमा 
अ�पतालको वेिटङ हल, यित चार िकलािभ� 
रहेको अ�पताल भवनिभ� शव गहृको लास रा�ने 
��ेचरमािथ उ�र टाउको, दि�णतफ�  ख�ुा उ�ानो 
अव�थामा मतृक छिवलाल काक�को लास रहेको, 
धक�  काछी (िभ�ी क��) लगाएको, उचाइ ५’७’ भएको, 
दाया ँहात क�मरको लाइनमा सटेको, बाया ँहात िसधा 
ित�ातफ�  ति�कएको, कपाल रगतले िभजेको, मठुी अध� 
भई सिु�नएको, दवुै ख�ुाको नली ख�ुा भािँचएको, दवैु 
ख�ुाको घुडँामिुन ४/५ वटा १ इ�च बराबरको गिहरो 
भएको �वालह� भएको, शरीरको य�त� भागमा ६ 
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इ�च ल�बाइका िनल डाम, दागह� रहेको, टाउकोको 
बाया ँसाइडको िनधारमािथ ४ इ�च ल�बाइ, साढेँ १ 
इ�च चौडाइ, आधा इ�च गिहराइ भएको घाउ चोट तथा 
बाया ँकानमािथ टाउकोको टु�पी छेउमा साढे १ इ�च 
ल�बाइ आधा इ�च गिहराई भएको घाउ चोट भएको, 
ढाडको पछािड भागमा ६ इ�च ल�बाइ भएको ५।७ 
वटा डामह� रहेको, कान रगतले पोितएको भ�नेसमेत 
बेहोराको मतृक छिवलाल काक�को घटना�थल/लास 
जाचँ मचु�ुका ।

भदौर े गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने छिवलाल 
काक�लाई िमित २०६७।३।२४ गते राित २०:५० 
बजेको समयमा ठुलाछाप गा.िव.स. वडा नं. ४ ि�थत 
पूण�बहादरु तामाङको होटल घरमा मरणास�न ह�ने गरी 
कुटिपट गरकेो खबर �ा� भई वारदात�थलमा गई 
ब�ुदा घाइते छिवलाल काक�लाई उपचाराथ� िमसन 
अ�पताल ओखलढुङ्गामा लिगएकोमा सोही राित 
१२:१५ बजे अ�पतालमै उपचारको �ममा सोही 
चोटिपरको कारणले म�ृय ुभएको भ�ने बिुझन आएको 
र घटनामा संल�न अपराधीह� फेला नपरकेोले 
िनजह�को पिहचान, खोजतलास र प�ाउ गरी सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने �हरी नायव िनरी�क राज ु िनरौलाले 
िज�ला �हरी काया�लय ओखलढुङ्गामा पेस गरकेो 
�ितवेदन । 

च��कुमार काक� मेरा जेठाज ु नाताका 
मािनस ह�नहु��छ, िनजसगँ पिहलेदिेख नै िमलाप 
िथएन । च��कुमारले अ�य बाबरुाम सवुेदीसमेतका 
�ितवादीह�लाई आ�नो घरमा बोलाई पटकपटक 
बैठक बसाई छिवलाल काक�लाई भौितक सफाया 
गनु�पछ�  भनी षड्य�� योजना बनाइरहेका िथए । 
जेठाज ुच��कुमारले यो छिव िनकै माितएको छ, हा�ा 
साथीह�उपर म�ुा लगाउने यही हो, अब यसको 
काल निजिकए ज�तो छ भनी केही िदनअगािड 
भदौर े ब�ने स�तोषकाजी काक�सगँ भनेका रहेछन् । 
अिभय�ुम�येका बाबरुाम सवेुदी, च��कुमार काक�, 

नवराज ब�नेत, यदनुाथ िघिमरलेगायतका मािनसह�ले 
छिवलाल कोसगँ िहड्छ, कहा ँखा�छ, ब�छ र कसले 
भनेको कुरामा बढी िव�ास गछ�  भ�ने कुरा अ�ययन गरी 
कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु साक� �ाय: छिवलालसगैँ 
िहड्ँने र देवबहादरु कटवाललाई �या�पसको सहायक 
ठेकेदारको �पमा छिवले नै काम िमलाइिदएको ह�दँा यी 
दईु जनाको सहयोगबाट छिवको ह�या गन� सिजलो पछ�  
भनी िविभ�न �थानमा बैठक बसी दवेबहादरु कटवाल 
र िदलबहादरु साक�लाई छिवको िनगरानी गनु� , सहज 
वातावरण र सयंोग िमलेको सूचना हामीलाई िदन ुभनी 
अिभय�ुह�ले िदलबहादरु र देवबहादरुसगँ स�पक�  
गरी मेरो पित छिवलाल काक� काम िवशेषले केही 
िदनअगािडदेिख ओखलढुङ्गाको ठुलाछाप गा.िव.स. 
वडा नं. ४ मा ब�नभुएकोमा देवबहादरु र िदलबहादरुले 
निजकको �यवहार गरी मेरो पितको हरके गितिविध 
िनगरानी गरी िवप�ीह�लाई अ� कसैले थाहा नपाउने 
गरी एका�तबाट सूचना स��ेषण गन� गरकेा रहेछन् । 
य�तै �ममा, िमित २०६७।३।२४ गते िदनभर नै 
दवेबहादरु र िदलबहादरु मतृक पितसगैँ रही बेलकु�पख 
साझँ पनु�भ�दा केही अिघ ठुलाछाप–४ िनशंखे बजार 
ि�थत सािँहली भ�नेको होटलमा िबयर खानभुएछ 
भने देवबहादरु उहाहँ�ले िबयर खाउ�जेल एकैिछन 
नछोडी �यही ँ ढ�केर �ँगी बसेछन् । साझँ १९:४५ 
बजेको समयमा मेरो माइती घरमा आमा मनकलीले 
मेरो पितलाई �वाइ ँखाना तयार छ खाएर जान ुभ�न ु
ह�दँा िदलबहादरु केही िछनअिघ तारा होटल गए भने 
दवेबहादरुले छिव सर हामीसगँ खाना खानहु��छ भनी 
नछोडी िलई जादैँ गदा� मौवाको फेदमा पगेुपिछ लाइटको 
फोकस घमेुको देखी छिवले के भइरहेको छ भ�दा 
दवेबहादरुले कोही मकै हेन� िनि�कएको होला जाउ ँ
भ�दै केही पि�म पगेुपिछ देवबहादरुले ठुलो �वरमा ए 
केटा हो रा�ो काम गर न� भ�ुानी रोिकिद�छु, खेलाडी 
खे�न तयार हो भ�ने ज�ता साङ्केितक श�द बोलेका 
रहेछन् । तारा तामाङको होटलमा पगुी देवबहादरुलाई 
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भात िददँा देवबहादरुको मोबाइलमा फोन आएकोले 
भात छिवलाई साररे िदई बािहर गएर फोनमा कुरा 
गरछेन् । �यसपिछ, मेरा पित छिवलाल काक�ले 
भातको भाग िलई गासँ हा�दै गदा� िठक २०:५० बजेको 
समयमा सो होटल घर घेररे बसेका अिभय�ुम�येका 
बाबरुाम, नवराज, यदनुाथ, िदपक सटासट घरिभ� 
पसी हामीलाई उजरु गन� डाकँा तै ँहोइनस् भनी पिहला 
बाबरुामले मेरो पितको टाउकोमा रड �हार गरी भइुमँा 
ढालेपिछ नवराज, िदपक, यदनुाथले िघसारी बािहर 
िनकाली खकुुरी, भाला, कु�जोसमेत �योग गरी िदपक, 
नवराजले घाटँीमा र शरीरमा घो�ने, काट्ने, यदनुाथले 
कु�जोले ख�ुामा �हार गन�, सगैँ बसेका देवबहादरु र 
िदलबहादरुले �ितकारसमेत नगरी ४५ िमनेटपिछ 
मा� छिवलाई मार ेभनी िनशखें बजारतफ�  भागेछन् । 
मेरा पितलाई अिभय�ुह�ले म�यो भनी छाडी गएपिछ 
घाइते अव�थामा उपचारको लािग �याउने �ममा 
मोहनकुमार �े�, ओम दयाल, शंकर कटवालले 
छिव सर घटना कसरी घट्यो भनी सो�दा मेरो 
पितले म�ृयपूुव� कसैलाई िव�ास गन� सिकँदो रहेनछ, 
मैले निजक मानेका िदलबहादरु र देवबहादरुबाट 
धोका पाए,ँ बाबरुामले टाउकामा रडले हानी लडायो, 
घरिभ� सङ्घष� भयो, �यसपिछ अिडग, नवराज, 
िदपक, बाबरुामले िघसारी बािहर िनकाले, अिडगले 
कु�जोले मेरो दवैु ख�ुामा िहका�ई िससा फुटाएझै ँचरुचरु 
बनाइिदए । िदपक, नवराज र अ�य मािनसले भाला 
खकुुरीले शरीर र घाटँीमा रोपे, सबै कुरा म िठक 
भएपिछ भनौलँा, साथमा भएका साथीले �ितकार 
गरकेा भए य�तो अव�था ह�ने िथएन, म िठक भए पिन 
मेरो ख�ुा िठक ह�दँनै भ�न ुभएको रहेछ । अ�पतालमा 
उपचार ह�दँाह�दँै सोही रातको १२:१५ बजे डा�टरले 
मेरो पितलाई मतृ घोषणा गरकेो रहेछ । यसरी यी 
अिभय�ुह�ले योजनाब� त�रकाले मेरा पित 
छिवलाल काक�को ह�या गरकेो ह�दँा अपराधीह�लाई 
शी� प�ाउ गरी सो अपराधमा अ�य को कसको 

संल�नता छ, िनजह�बाटै खलुाउन लगाई कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मतृकक� 
�ीमती सकु�तला काक�ले िदएको जाहेरी दरखा�त । 

ओखलढुङ्गा िज�ला, ठुलाछाप गा.िव.स. 
वडा नं. ४ ि�थत पूव�मा �र� कटवालको घडेरी 
ज�गा, पि�ममा शकंर कटवालको ज�गा, उ�रमा 
ओखलढुङ्गा–दोभानटार जोड्ने क�ची सडक, 
दि�णमा �र� कटवालको खेत यित चार िक�लािभ� मूल 
ढोका उ�र फक� को, ज�ताको छाना, ढुङ्गा माटोको 
गारोले बनेको ३ तले, ६ कोठाह� भएको पूण�बहादरु 
तामाङको घर, सो घरको भइु ँ तलाको पूव�प��को 
कोठामा पूव� र उ�र साइडबाट बे�च तथा टेबलु 
रािखएकोम�ये पूव�साइडको टेबलुमा उ�रप��बाट १ 
िफटको दरुीमा रगतको टाटा देिखएको, टेबलु लडेको, 
झक�  थाल जठुोसिहत रहेको, ढोकाको दो�ो प�लामा 
रगतको टाटा र केशह� टािँसएको, भइु ँतलामा उ�र 
साइडमा ३ िफट ल�बाइ १ इ�च मोटाइ भएको फलामे 
३ थान रड, Breez लेिखएको कालो च�पल थान २, 
सामसङु मोबाइल १ थान, �रमे�स घडी १ थान फेला 
परकेो, भइु ँ तलाको कोठाह�को जिमनमा �श�त 
रगतका िछटाह� देिखएको, घटना�थलमा फेला 
परकेो रड, च�पल, घडी �हरीले बरामद गरी �याएको 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी स�त 
घाइते बनाएको कुरा सनुी त�काल ए�बलेु�स मगाई 
िमसन अ�पताल �याएको हो । म पिन सो रातको 
१०:४० बजेको समयमा अ�पताल पगेुको िथए ँ। िबरामी 
हेदा� पे�टी मा� लगाएको, हात खटृुा भािँचएको, पे�टीमा 
िदसा लागेको, टाउकोमा चोट पटक भएको, रगतले 
लतपितएको, शरीरभ�र काटेको, भालाले रोिपएको 
िथयो । छिवलाल काक�लाई कसले य�तो हालत 
बनायो भनी सो�दा मलाई मेरा साथीह� देवबहादरु 
कटवाल, िदलबहादरु साक�ले धोका िदए, मलाई िवदरु 
भ�ने बाबरुाम सवेुदी, िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, 
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अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े यदनुाथ िघिमर,े िटका 
भजेुलसमेतका मािनसह�ले कुटिपट गरे । पिहला िवदरु 
िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, यदनुाथ िघिमर,े अिखल 
भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े िटका भजुेल िभ� पसी रडले 
टाउकामा हाने, मलाई लडाएपिछ घरबािहर �याई 
भइुमँा ढालेपिछ नवराज ब�नेत, िदपक कटवाल, िटका 
भजेुल, ढु�डीराज िघिमर,े यदनुाथ िघिमर,े तारा िस.के., 
ितलक राई, ओम राई, िजतमान राईसमेतले मलाई रड, 
कु�जो, भालाले �हार गरी कुटिपट गर े । िदलबहादरु 
साक� र देवबहादरु कटवालले मलाई कुटिपट गरकेो 
रिमता हेर,े सहयोग गरनेन्, धोका िदए भनेर हामी 
(शंकरबहादरु कटवाल, ओम दयाल, मोहनकुमार �े�) 
एकै ठाउमँा बसेको अव�थामा म�ृय ुह�नअुिघ छिवलाल 
काक�ले भ�नभुएको हो । िनज छिवलाल काक�लाई 
िदलबहादरु साक� र दवेबहादरु कटवालले कहा ँखा�छ, 
कहा ँब�छ भ�ने कुराको िदनचया�बार ेबझुी सगैँ िहडँी 
िवदरु भ�ने बाबरुाम सवुेदीसमेतलाई जानकारी गराई 
वारदात ह�दँासमेत �ितकार नगरकेा ह�न् भने च��कुमार 
काक�को पिहलादिेख नै छिवलाल काक�सगँ अशं एवं 
फरक राजनीितक िवचारका कारण �रसइवी रहेकोले 
िनजको समेत छिवलाल काक�को ह�या गन�मा पूण� 
सलं�नता छ, �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
हदैस�म सजाय ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको शंकरबहादरु 
कटवाल, ओम दयाल र मोहनकुमार �े�ले छु�ाछु�ै 
गरकेो कागज ।

िमित २०६७।०३।२४ गते म आ�नै घरमा 
िथए ँ । छिवलाल काक� मेरा �वाइ ँ ह�न् । छिवलाल 
काक�, िदलबहादरु साक�, देवबहादरु कटवाल िमित 
२०६७।०३।२४ गते १९:४५ बजेको समयमा िनशखें 
बजारबाट मेरो घर ह�दैँ तारा होटलतफ�  आउनहु�दैँ 
रहेछ । मैले �वाइ ँखाना तयार छ, खाएर जानहुोस ्भनी 
छिवलाल काक�लाई भ�दा छिव सर उतै तारा होटलमा 
खाना खानहु��छ, कुखरुा काटेको छ भनी देवबहादरु 
कटवालले भ�दै तारा होटलितर िलएर गए । िदनभर 

िदलबहादरु र दवेबहादरु छिवलाल काक�सगँ िहडेँका 
िथए । मेरो �वाइ ँर िनजको दाज ुच��कुमार काक�को 
पिहलेदेिख नै अंशब�डामा कुरा निमलेको ह�दँा १०/११ 
वष�अगािडदेिख बोलचाल नभई �रसइवी भएकोले मेरो 
�वाइ ँ छिवलाल काक�लाई मौका अवसर िमले मान� 
योजना बनाएका छन् भ�ने कुरा मैले गाउघँरमा सनेुको 
िथए,ँ सोबारमेा मैले �वाइलँाई स�झाउने गद�थे ँ। िमित 
२०६७।३।१० गते �वाइ ँछिवलाल काक� मेरो घरमा 
ब�न ु ह�दँा रातको २१:३० बजेको समयमा मेरो घर 
घेरी �वाइ ँछिवलाल काक�लाई मान�को लािग अिडग 
भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े 
िटका भजुेल, नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, 
तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�समेतलाई बाबरुाम 
सवुेदीले �याई बसेका रहेछन् । सो कुरा हामीले थाहा 
पाएप�ात् िनजह� भागी िहडेँका िथए । मेरा �वाइकँो 
बारमेा देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु साक�ले 
सूचना िदएकाले बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार कटवाल, 
नवराज ब�नेत, तारा िस.के.भ�ने कालरुाम साक�, 
च�दकुमार काक�, चतरु े भ�ने ितलक राई, यदनुाथ 
िघिमर,े ढु�डीराज िघिमर,े ओम राई, िटका भजुेल, 
िजतमान राई, रामबहादरु राईसमेतका मािनसले पूव� 
सिुनयोिजत ढङ्गबाट िमित २०६७।०३।२४ गते 
रातको २०:५० बजेको समयमा मेरा �वाइलँाई रड, 
भाला, खकुुरीसमेतका हितयारले �हार गरी, कुटिपट 
गरी मारकेो कुरामा मलाई पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको मनकली राजभ�डारीले गरकेो कागज । 

िमित २०६७।०३।२४ गतेका िदन ठुलाछाप 
गा.िव.स.को सडकस�ब�धी िमिटङमा िथए,ँ िमिटङ 
स�प�न भएप�ात् तारा तामाङको होटलतफ�  आएको 
िथए ँ । सो होटलमा छिवलाल काक�, देवबहादरु 
कटवाल, िदलबहादरु साक�ले कुखरुा काटी मास ु
पकाउन लगाएका रहेछन् । छिवलाल काक�, देवबहादरु 
कटवाल, िदलबहादरु साक�, पदम तामाङ, बाबरुाम 
कटवाल, �ानबहादरु कटवाल, खपुराज �े�समेतले 
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तारा तामाङको होटलमा कुखरुाको मास,ु िचउरा र केही 
मादक पदाथ�समेतको खाजा खायौ ँ। बेलकुा १८.०० 
बजेको िथयो होला खाजा खाई सक� छिवलाल काक�ले 
म आज घर भदौर ेजा�छु भ�नभुयो, �यसपिछ हामीह� 
आ-आ�ना घर गयौ ँभने िदलबहादरु साक�, छिवलाल 
काक� र देवबहादरु कटवाल िनशंखे बजारतफ�  लागे । 
पिछ देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु साक�ले घमुाई 
िफराई छिवलाल काक�लाई तारा तामाङको होटलमा 
�याएछन् । छिवलाल काक�लाई मान�मा िदलबहादरु 
साक� र देबबहादरु कटवालले छिवलाल काक� सगँसगैँ 
खाने, िहड्ँने, िनजको बारमेा स�पूण� जानकारी िवदरु / 
िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदीलाई िदई अनकूुल वातावरण 
बनाई वारदातमा �ितकारसमेत नगरकेो र बाबरुाम 
सवुेदी, नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, यदनुाथ 
िघिमर,े च��कुमार काक�, िटकाराम भजेुल, ढु�डीराज 
िघिमर,े तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�समेतले रड, 
भाला, कु�जोलगायतका फलामे हितयारले कुटिपट 
गरी योजनाब� त�रकाबाट वारदात घटाई छिवलाल 
काक�को ह�या गरकेो कुरामा पूण� िव�ास ला�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको खपुराज �े�, बाबरुाम कटवाल, 
सािँहली भ�ने गोमा �े�, स�मरबहादरु कटवाल, 
टेकबहादरु कटवाल, कुमार भ�ने पो�बहादरु काक�, 
रामबहादरु भ�ने भीमबहादरु काक�, हेमबहादरु खड्का, 
�ानबहादरु कटवालसमेतले ग�रिदएको एकै िमलानको 
छु�ाछु�ै कागज ।

िमित २०६७।०३।२२ गते म ओखलढुङ्गा 
िज�ला ह�लाक काया�लयबाट साझँको १९:३० बजेको 
समयमा मेरो घर प�ुदा नवराज ब�नेत, िदपककुमार 
कटवाल, िवदरु / िवचार भ�ने बाबरुाम सवेुदी अ�य 
३०/३२ वष�का मतवाली ज�ता देिखने २ जना 
मािनससमेत ५ जना मकै, भटमास र मोही खादैँ 
रहेछन् । बाबरुाम सवुेदीले को, कससगँ फोन गरकेा ह�न् 
थाहा भएन, अगवुाइ म गछु�  काय��म सफल पानु�पछ� , 
हा�ो कुरा गो�य रहनपुछ�  भ�ने कुरा गरकेो मैले सनेुको 

िथए ँ। त�काल कोसगँ के भनेको हो मैले थाहा पाइन । 
पिछ िमित २०६७।०३।२४ गते छिवलाल काक�लाई 
कुटिपट गरछेन् । प�ाउ परकेा च��कुमार काक�को 
छिवलाल काक�सगँ पिहलादेिख नै बोलचाल िथएन 
भ�ने कुरा मैले सनेुको िथए ँ । बाबरुाम सवुेदीसमेतले 
२२ गते मेरो घरमा फोनबाट म अगवुाइ गछु�  भ�न ुर २४ 
गते छिवलाल काक�को ह�या ह�नमुा बाबरुाम सवेुदीको 
अगवुाइमै जाहेरीमा उि�लिखत �ितवादीह�ले 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी ह�या गरकेो कुरामा 
मलाई िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको िव�ण�ुसाद 
भ�राईले गरकेो कागज ।  

मेरो होटलमा िमित २०६७।३।२४ 
गते िदनको समयमा छिवलाल काक�, देवबहादरु 
कटवालसमेतले आज हामी खाजा खा�छौ,ँ एउटा 
कुखरुा कािटिदन ु भनेका िथए, पिछ खाजा खान 
िदलबहादरु साक�, दवेबहादरु कटवाल, छिवलाल 
काक�, �ानबहादरु कटवाल, खपुराज �े�, बाबरुाम 
कटवाल, पदम तामाङसमेत मेरो होटलमा आई 
िदउसँो काट्न लगाएको कुखरुाको मास,ु िचउरा र केही 
मादक पदाथ�समेत खाए । बेलकुा १८:०० बजेितर 
बािहर िनि�कएर गएका िदलबहादरु साक�, देवबहादरु 
कटवाल र छिवलाल काक� िनशंखे बजारतफ�  गई 
पनुः अ�दाजी २०:५० बजेितरको समयमा िनजह� 
तीनै जना मेरो होटलमा आए, खाना देवबहादरु 
कटवाललाई मा� बनाएको िथयो । तीनै जना आएपिछ 
तीनै जनालाई खाना िदयौ ँ । िदलबहादरु साक� घर 
बािहर र देवबहादरु कटवाल र छिवलाल काक� घरिभ� 
बसेर खाना खादँ ैगदा� मैले िचनेका िवदरु / िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवेुदी, िटका भजेुल, अिखल भ�ने ढु�डीराज 
िघिमरलेगायत अ�य ४/५ जना होटल घरिभ� �वेश 
गरी छिवलाल काक�लाई रडले �हार गर,े छिवलाल 
काक�ले पिन केहीबेर �ितकार गर,े देवबहादरु कटवाल 
र िदलबहादरु साक� भागे, मलाई पिन कुट्लान् भनेर 
�यहाबँाट भागेर गई �हरी िलई आएको ह� ँ। म आइप�ुदा 
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छिवलाल काक�लाई कुटिपट गररे लडाई भािगसकेका 
रहेछन् । मैले िचनेका ३ जना र अ�य निचनेका जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादीह�ले नै छिवलाल काक�लाई 
कुटिपट गरी ह�या गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
होटलवाला पूण�बहादरु तामाङले गरकेो कागज । 

िमित २०६७।३।२४ गते िदलबहादरु साक�, 
छिवलाल काक�, देवबहादरु कटवालले कुखरुा कािटिदन ु
भनेकाले एउटा भाले कुखरुा काटी मास ुबनाई िदएको र 
सो खाजा खाई िदलबहादरु साक�, छिवलाल काक� र 
देवबहादरु कटवाल िनशंखे बजारतफ�  गए । देवबहादरु 
कटवालले मेरो होटलमा आफूलाई खानाको अड�र 
गरकेा िथए । राित अ�दाजी २०:५० बजेको समयमा 
यी तीनै जना मेरो होटलमा आएपिछ तीनै जनालाई 
मैले खाना िदए ँ । िदलबहादरु साक� बािहर ढोका 
छेउमा र छिवलाल काक� र देवबहादरु कटवालिभ� 
बसेर खाना खान लािगरहेका िथए । सोही बेला मखुमा 
�माल, मा�क लगाएका िवदरु िवचार भ�ने बाबरुाम 
सवुेदी, नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, िटका 
भजेुल, अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े यदनुाथ िघिमर े
आई रड, लाठीले छिवलाल काक�लाई मा� टाउको, 
िजउमा �हार गरी घाइते बनाए । छिवलालले �ितकार 
गनु�भयो, �यसैबेला देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु 
साक� �यहाबँाट भागे । हामीलाई पिन कुट्छन् होला 
भनी म, �ीमान् र ४ वष�को छोरालाई �यापी ज�केला 
साइडको ढोकाबाट िन�क� भागी �हरी आउदँा घटना 
घटाउने अपराधीह� भािगसकेका रहेछन् । छिवलाल 
काक�लाई घर बािहर िनकाली स�त घाइते बनाई 
लडाएको रहेछ । ियनै िचनेका र निचनेका समेत 
�ितवादीह�ले छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी 
ह�या गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको होटलवाला तारा 
तामाङले गरकेो कागज ।

छिवलाल काक� मेरो देवर नाताका मािनस 
ह�न् । २०६७ साल वैशाख मिहनाको बेला होला 
कुलबहादरु भजुेललाई भदौरमेा कुटिपट गरकेो म�ुामा 

मेरो �ीमान् च��कुमार काक�लाई पिन िवप�ी बनाई 
म�ुा दायर गरकेो र पिहलादेिख नै घरायसी कारणबाट 
पिन देवर छिवलाल काक� बो�दनैथे । असार १०/११ 
गतेितर होला बाबरुाम सवुेदीले छिवलाल काक�लाई 
मान� योजना बनाएका िथए अर े। िमित २०६७।३।२४ 
गते पिन िनजह�ले नै कुटिपट गरी मारकेोमा पूण� िव�ास 
छ, सो राित ०१.०० बजेको समयमा नवराज ब�नेत 
आई मामा मामा भनी मेरो �ीमान् लाई बोलाएपिछ मेरो 
�ीमान् ले ढोका खो�नभुयो । हामी घरको तलामािथ 
स�ु�यौ,ँ तलामािथ कोठामा नवराज आए, म िम�स 
(मिहनावारी) भई अल�गै कोठामा सतेुक� िथए ँ। गनुगनु 
गरकेो आवाज सनेुर म सतेुको कोठाबाट ढोकाको 
छेउमा आएर हेदा� नवराज ब�नेतले मामा हामीले भनेको 
कुरा सफल भयो, छिवलाई कुटिपट गरी आएकाले सो 
कुरा तपाइलँाई पिन जानकारी गराउन आएको, तपाइ ँ
पिन ओ�टो को�टो ला�नसु्, हामी पिन भा�छौ,ँ पूिलस 
आउन स�छ । हामीले गरकेो स�लाहमा काम सफल 
भएपिछ िद�छु भनेको रकम िदनहुोस ्भने, तल ब�ने 
िटका भजेुल िछटो गर ् िछटो गर ् भ�द ै िथए, अ�य 
मािनस घरपछािड गनुगनुाउदैँ िथए । मेरो पितले एक 
लाख �पैया ँ िनकाली नवराज ब�नेतलाई िदनभुएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी च��कुमार काक�को 
�ीमती प�ुन कुमारी ब�नेत (काक�) ले गरकेो कागज ।

आषाढ १०/११ गतेितर म, छिवलाल 
काक� र अक� एकजना साथीसमेत ३ जना साझँको 
समयमा िनशंखे बजारतफ�  गएको हो । सो समयमा 
मसगँ छिवलाल काक�ले बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार 
कटवाल, नवराज ब�नेत, तारा िस.के. भ�ने कालरुाम 
साक�, यदनुाथ िघिमर,े िटका भजुेल, ढु�डीराज िघिमर े
मेर ैदाइ च��कुमार काक�समेतले मलाई ध�क� िदएका 
छन् भ�नहु���यो । �यसपिछ मैले सदरमकुामतफ�  गएर 
ब�न,ु आ�नो सरु�ा गनु�पछ�  भनी स�झाएको िथए ँ । 
िमित २०६७।३।२४ गते पिन ियनै �ितवादीह�ले 
वारदात घटाएको कुरामा िव�ास ला�छ भ�ने बेहोराको 



107

१०८१० - एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेलसमेत िव. नेपाल सरकार

मोहनकुमार काक�ले गरकेो कागज ।
२०६७ साल वैशाख मिहनाको २६ गते 

राित भदौरकेा कुलबहादरु भजुेल र भीमबहादरु 
थापामगरलाई िवदरु / िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, 
च��कुमार काक�लगायतका मािनसह�ले कुटिपट 
गरकेो भ�ने पीिडतका घर प�रवारले जाहेरी िदई उ� 
जाहेरी छिवको अगवुाइमा िदएको भ�ने िवषय बनाई 
२०६७ सालको जे� २८/२९ गते बाबरुाम सवुेदी, 
िदपककुमार कटवाल, नवराज ब�नेत, कालरुाम साक�, 
िटका भजेुल, च��कुमार काक�लगायतका मािनसह�ले 
रामबहादरु राईको घरमा िमिटङ गरी छिवलाल काक�ले 
हामीलाई िट�न खान िदएन, यसलाई मानु�पछ�  भनी 
भनेको सनुेको िथए ँ । िमित २०६७।०३।१४ गते म 
�कुलबाट घर आउदँा बेलकुा १७:३० बजेको समयमा 
गाउकैँ िटमल डाडँा भ�ने �थानमा च��कुमार काक� र 
मेरो ए�कासी ज�का भेट भयो अिन के छ खबर मामा 
भनी मैले च��कुमार काक�लाई भ�दा मलाई के ह�न ु
िन कुलबहादरुको िवषयमा म�ुा दता�  गराउने छिव र 
ितमी पिन सा�ीमा छौ र े हेद� जाउ ँअब छिवको पिन 
काल छोिटइसकेको छ, ७/८ िदनमा यसको अव�था 
नाजकु भइस�छ �यसपिछ सा�ी ब�नेको पिन 
भनी च��कुमार काक�ले ध��याए । य�तै �ममा 
पटकपटक िमिटङ एवम् आ�मणको �यास गरी 
िमित २०६७।३।२४ गते तारा तामाङको होटलमा 
िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवालबाट छिवलाल 
काक�को िदनचया�बार ेखबर िलई िवदरु / िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवुेदी, रामबहादरु राई, िदपककुमार कटवाल, 
नवराज ब�नेत, लालबहादरु भजेुल, कालरुाम साक�, 
ितलक राई, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल 
भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े ओम राई, िजतमान राई, 
िटका भजुेलसमेतले छिवलाल काक�लाई उ� िमित र 
समयमा रड, लाठी, कु�जोसमेतका हितयारले कुटिपट 
गरी ह�या गरकेो कुरामा मलाई पूण�िव�ास छ भ�नेसमेत 
बेहोराको स�तोषकाजी काक�ले गरकेो कागज ।

िमित २०६७।०३।२४ गतेको िदनको 
कोदो रोपी साझँमा तारा तामाङको होटलमा आएक� 
िथए ँ । समय यिकन भएन देवबहादरु कटवाल, 
िदलबहादरु साक� र छिवलाल काक� ३ जना होटलमा 
आए, तारा िददीले भात प�केर तीनै जनालाई 
िदनभुयो, मैले पानी िदए,ँ िदलबहादरु साक�ले ढोकाको 
छेउमा बािहर बसेर खाए, छिवलाल काक� र दबेबहादरु 
कटवाल होटल घरिभ� बे�चमा बसेर खाना खादँै 
गदा� ए�कासी बािहरबाट ४/५ जना मािनसह� आई 
छिवलाल काक�लाई रड, लाठीले िहका�ए, केही िछन 
छिवलाल काक�ले पिन उनीह�सगँ ला�पा खेले । 
िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवाल भािगसकेका 
रहेछन् । तारा तामाङ र िनजका पित पूण�बहादरु तामाङ 
पिन छोरा आयसु तामाङलाई िलई घर मािथप�� 
ज�केलोबाट िन�क� भागे, अिन म पिन िन�केर 
भागे ँ। �ायः िभ� प�नेले मा�क, �माल मखुमा बाधेँर 
आएका िथए । होटलिभ� पसी छिवलाई कुटिपट गन�मा 
मेर ै घर निजकका नवराज ब�नेत दाइ, िवचार दाइ 
(बाबरुाम सवेुदी) र हा�ै तारा िददीको होटलमा बेला 
बेलामा आई कोक खाने िटका भजुेललाई मैले िचनेक� 
िथए ँ । हाल प�ाउ परकेा अिखल भ�ने ढु�डीराज 
िघिमर ेर िटका भजुेललाई हेदा� थाहा भयो, होटलिभ� 
�वेश गरी कुटिपट गन� यी दईुजना पिन ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको तारा तामाङको होटलमा ब�ने िवमला मगरले 
गरकेो कागज । 

िमित २०६७।३।२४ गते बेलकुा वारदात 
घटाइसकेपिछ अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े िवदरु / 
िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, अिखल भ�ने ढु�डीराज 
िघिमर,े िदपककुमार कटवाल, तारा िस.के. भ�ने 
कालरुाम साक�सिहतका ५ जना उमा �या�पसको छेउ 
िनशंखे बजार ह�दँै ह�याङफ�याङ गद� कु�ै िथए । केही 
समयपिछ तारा होटलमा छिवलाई मार े भनी ह�ला 
गरपेिछ मसमेत घटना�थलमा आई हेदा� छिवलाल 
काक� िवभ�स घाइते अव�थामा लिडरहेका रहेछन् । 



नेपाल कानून पि�का, २०७९, वैशाख

108

िमित २०६७।०३।२४ गते िदउसँो नवराज ब�नेत, ओम 
राई, िजतमान राई, रामबहादरु राई िनशंखे बजारतफ�  
जादैँ गदा� आज चािह ँ जसरी भए पिन काम फ�े 
गनु�पछ�  भ�द ै िहडेँका िथए, के भनेका रहेछन् त�काल 
बिुझएन, पिछ घटना घटेपिछ छिवलाल काक�लाई 
मारी काम फ�े गनु�पछ�  भनेका रहेछन् । �ितवादीह� 
िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवालको सहयोग 
िलई अ�य �ितवादीह� बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार 
कटवाल, नवराज ब�नेत, तारा िस.के. भ�ने कालरुाम 
साक�, च��कुमार काक�, चतरु े भ�ने ितलक राई, 
अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमर,े ओम राई, िजतमान राई, िटका 
भजेुल, लालबहादरु भजेुल, रामबहादरु राई िमली उमा 
�या�पसबाट रडसमेत �याई तारा होटलिभ� खाना 
खाइरहेको अव�थामा छिवलाल काक�लाई कुटिपट 
गरी िनम�म ह�या गरकेो कुरामा पूण� िव�ास ला�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ेमबहादरु भजेुलसमेतका ५ 
जनाले ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमित २०६७ साल आषाढ २४ गते िदउसँो 
२/३ बजेितर छिवलाल काक�ले मलाई तारा तमाङको 
होटलमा ना�ता बनाउन लगाएको छु, बाबरुाम कटवाल 
र पदमबहादरु तामाङलाई बोलाएर आउ भनेपिछ 
उनीह�लाई खबर गरी उनीह�सगँ तारा होटलमा म 
पिन आए ँ । सो होटलको मािथ�लो तलाको कोठामा 
छिवलाल काक�, बाबरुाम कटवाल, पदमबहादरु तमाङ, 
देवबहादरु कटवाल, �ानबहादरु कटवाल र खवुराज 
�े�िभ�प�� र म बर�डामा बसी िचउरा, मास ुर मादक 
पदाथ� खाई बेलकुा ६ बजेितर हामी गयौ ँ। हामीम�येका 
देवबहादरु कटवाल, छिवलाल काक� र म िनशखें 
बजारमा ितथ� �े�को घरमा गयौ ँ। �यहा ँछिवलालले २ 
बोतल िबयर िक�नभुयो र ितथ� �े�, म र छिवलालले 
खायौ ँ। �यसपिछ, म घर जा�छु भ�दा छिवलालले तारा 
होटलमा गई केही खाएर जान ुभनी करकाप गरपेिछ 
बात हान� नसक� गए ँ। होटलमा पगुी छिवलाल काक� 

र दवेबहादरु कटवाल तलको कोठािभ� र म बर�डामा 
बसी खाना खान स�ु गना�साथ मेरो गध�नमा ए�कासी 
ला�ाले हा�दा म लडी कसले हो भनी उठ्न नपाउदँै 
अक�ले कोखामा ला�ीले हानी यसलाई सटु गर भ�न 
थाले । कोठािभ� ४/५ जना �वेश गरी छिवलाल 
काक�लाई �हार गर,े िभ�बाट मरे ँमा�यो भ�ने आवाज 
आएको सनुी बािहर ५/६ जना अ� दौडधपु ग�ररहेका 
र मलाई भाला देखाई �हार गन� खोजेकोले म गहुार 
गहुार भनेर कराउदँ ै िनशंखे बजारितर दौडे ँ । िभ� 
कोठामा कुटिपट भइरहेको िथयो । �यसरी �हार 
गन� �यि�ह�ले मखुमा प�ी बाधेँको, रड बोकेका 
िथए, रातको समय भएकोले ��ट िच�न सिकन तर 
यसलाई सटु गर, मा�रद ेभ�ने आदेश िदएको आवाज 
�ितवादीम�येका िदपक कटवालको भएको ��ट 
िचने ँ। मतृक छिवलाल काक�लाई मान� मराउनेस�मको 
कुनै योजना र षड्य�� मैले गरी गराई वारदात घटाएको 
होइन । म घटनामा संल�न िथइन ँ। उ� वारदात ह�दँा 
मैले िचनी खलुाएको िदपक कटवाललगायत जाहेरीमा 
िकटान गरकेा नवराज ब�नेत, च��कुमार काक�, 
बाबरुाम सवुेदी, तारा िस.के., िटकाराम भजुेलसमेतका 
�यि�ले पूव�योजना र षड्य�� गरी वारदात घटाएकोमा 
पूण�िव�ास ला�छ भ�ने कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु 
साक�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मैले छिवलाल काक�लाई मान� मराउने काम 
कारबाही गरकेो छैन । घटनामा मेरो संल�नता छैन । 
घटना ह�दँाको समयमा मैले ��य� देखे िचनेअनसुार 
िवदरु / िवचार भ�ने बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेतलाई 
��ट िचने ँ । स�ुमा �हार गन� िवदरु/िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवेुदी ह�न् । सटु गर भनी वचन िदने िदपक 
कटवाल ह�न् । यी बाहेक जाहेरीमा िकटान भएका मैले 
िचनेका तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�, च��कुमार 
काक�, अिडग भ�ने �यि�, िटका भजुेलको पिन घटना 
घटाउने काय�मा ��य� संल�नता भएको िव�ास 
ला�छ । कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु साक� संल�न 
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भएकोमा िव�ास ला�दैन । जाहेरीमा िकटान भएका 
�ितवादी ढु�डीराज िघिमर,े ओम राई, िजतमान 
राईलाई मैले िचनेको छैन । उनीह�को संल�नता 
भने ह�नस�छ । �ितवादीम�येका च��कुमार काक� 
छिवलाल काक�को सौतेनी आमाको छोरा भएको र 
उनीह�िबच अशंलगायतका कारणले �रसइवी भई 
ियनै कारणबाट योजना बनाई वारदात घटाएकोमा 
िव�ास ला�छ भ�ने बेहोराको देवबहादरु कटवालले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मतृक छिवलाल काक� र मिबच दाजभुाइको 
नाता पद�छ । घरयासी अंशब�डास�ब�धी िववाद र 
चनुावमा मत हालेन भनेर अिव�ास पैदा ह�दँ ैगई �रसइवी 
मनमटुाव झन् गिहरो ह�दँ ैगएको िथयो । िभमबहादरु थापा 
मगरलाई कुटिपट गरकेो म�ुामा मलगायत बाबरुाम 
सवुेदी, नवराज ब�नेत, यदनुाथ िघिमरलेगायतका 
मािनसह�लाई �ितवादी बनाई म�ुा दता�  गन� छिवलाल 
काक�ले सहयोग गरकेो ह�दँा िनजलाई कुटिपट गरी 
मानु�पछ�  भनी योजना बनाएको हो । सोहीअनसुार िनज 
बाबरुाम सवेुदी, िदपक कटवाल, िटकाराम भजेुल, 
नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े ितलक 
राई, ओम राई, अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े 
लालबहादरु भजुेललगायतका �यि�ह�ले २०६७ 
साल जेठ २८/२९ गते रामबहादरु राईको घरमा िमिटङ 
बसी योजना बनाएको र िनज �यि�ह�ले छिवलाल 
काक�लाई २/३ प�ट कारबाही गन� �यास गदा� सफल 
भइएन भ�ने कुरा िवदरु/िवचार भ�ने बाबरुाम सवेुदीबाट 
सनुेको छु । यो घटना पिन िनजह�ले नै घटाएको 
हो । �ितवादीह� देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु 
साक� िनज मतृकको िव�ािसलो �यि� भएकोले घटना 
घटाउनका लािग बाबरुाम सवुेदीले िदलबहादरु साक� 
र दवेबहादरु कटवालको सहयोग िलई के कहा ँब�छन्, 
कहा ँ जा�छन् ब�ुन मा�यम बनाएको भ�ने बझेुको 
छु । िमित २०६७ साल जेठ २८/२९ गते रामबहादरु 
राईको घरमा िमिटङ ब�दा िवदरु/िवचार भ�ने बाबरुाम 

सवुेदीले एक छेउमा मलाई बोलाई योजनाअनसुार 
काम भएपिछ हामी भा�नपुन� ह�नस�छ, सोको लािग 
खच�को आव�यकता पछ� , तपाइलेँ �यसको �यव�था 
िमलाउनपुछ�  भ�दा मैले �यसको िच�ता िलन ुपद�न, म 
�यव�था गछु�  भनेको िथए ँ। सोही मतुािबक िमित २०६७ 
असार २४ गते राित नवराज ब�नेत र िटका भजुेल 
मेरो घरमा आई सहमितअनसुारको काम भयो, बाबरुाम 
सवुेदीले भनेअनसुारको रकम िदनहुोस् भनेपिछ मैले 
सो �पैया ँिदएर पठाएको ह� ँ। िनज छिवलाल काक�को 
हामीह�ले बनाएकै योजनाअनसुार कुटिपट गरकैे 
कारण म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको च��कुमार 
काक�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०६७ साल वैशाख मिहनामा 
भदौर े गा.िव.स.का कुलबहादरु भजुेल र भीमबहादरु 
थापामगरलाई कुटिपट गरकेो िवषयमा िवदरु/िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवुेदीसमेतलाई िवप�ी बनाई कुटिपट 
अङ्गभङ्ग तथा �यान मान� उ�ोग म�ुा दायर गन�मा 
�मखु भूिमका छिवलाल काक�को छ भनी छिवलाल 
काक�सगँ �रसइवी िलई बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेत, 
िदपककुमार कटवाल भई िमित २०६७ जे� २८/२९ 
गते भदौर ेगा.िव.स. वडा नं. ३ ि�थत रामबहादरु राईको 
घरमा छिवले हामीलाई िट�न खान िदएन, यसलाई 
समझदारीमा �याउन खो�दा समझदारीमा आउदैँन 
कुटिपट गरी लाइनमा �याउनपुछ�  भनी िवदरु/िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवुेदीले भने । �यसपिछ म २०६७ 
आषाढ ४ गते ओखलढुङ्गाबाट गई िदपकको घरमा 
बसे ँ र भोिलप�ट असार ५ गते राित तारा होटलको 
छेउमा बाटोमािथ लकु� ब�यौ,ँ तारा तामाङको 
होटलबाट ३ जना आएकाले छिवलाई निचिनएकोले 
आ�मण ग�रएन । दो�ो पटक ठुलाछाप गा.िव.स. को 
ज�दार खड्काको छोरीको िबहेमा छिवलाल काक� 
गएको छ �यसलाई �यहा ँनै िठक गनु�पछ�  भनी अिल 
मािथ �या�पसको छेउको िडलमा ब�यौ,ँ �यहा ँ पिन 
सफल भइएन । ते�ोपटक छिवको ससरुाली घरमा र 
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चौथोपटक छिव घरमा आएको मौका छोपी आ�मण 
गन� खो�दा ४ पटकस�म आ�मणको योजना सफल 
नभएपिछ सबै िमली अब मान� पछ�  भनी िवचार 
ग�य� । �यसपिछ आसार २४ गते मलाई यदनुाथ िघिमरलेे 
भनेपिछ बेलकुा ७ बजेितर म िदपककुमार कटवालको 
घरमा प�ुदा िवचार भ�ने बाबरुाम सवेुदी, िदपककुमार 
कटवाल, नवराज ब�नेत, ितलक राई, कालरुाम साक�, 
अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े िजतमान राई, रामबहादरु 
राई, अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमरसेमेत ज�मा भएका 
रहेछन् । केहीिछनपिछ बाबरुाम सवेुदीले जाओ साथी 
हो भनेकोले सबैजना उमा �या�पसको िनमा�णाधीन 
भवन ह�दैँ तारा होटलतफ�  गयौ ँ । िजतमान राई, 
ितलक राई, तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�, ओम 
राई, रामबहादरु राईले हातमा लाठी बोकेका र अ�य 
म िटकाराम भजुेल, बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेत, 
िदपककुमार कटवाल, यदनुाथ िघिमर,े ढु�डीराज 
िघिमरलेे उमा �या�पसमा छ�रएका रड खोजी बोक� 
तारा होटल छेउमा गई लकेुर ब�यौ ँ । साझँ २०:३० 
बजे िनशंखे बजारितरबाट ३ जना मािनसह� आई 
तारा होटलमा पसे भने ४ जना मािनसह� लग�ै तारा 
होटलबाट िन�केर गए । छिवलाल काक� होटलिभ� 
नै छ भ�ने लागेर म िटकाराम भजुेल, िवदरु / िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवेुदी, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े 
िदपककुमार कटवाल, नवराज ब�नेत, अिखल भ�ने 
ढु�डीराज िघिमर े होटलिभ� प�दा छिवलाल काक� 
�यही ँरहेछ । स�ुमा िवदरु भ�ने बाबरुाम सवेुदीले यही ँ
रहेछ, ठोक साथी हो भनी रडले छिवको टाउकोमा 
�हार गर,े िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवाल उठेर 
भागे, छिवले �ितकार गन� खो�दै िथए, हामी सबैले 
कुटिपट गन� था�यौ ँ । मैले मेरो हातमा भएको रडले 
छिवको ख�ुामा हानेपिछ छिव लड्यो । हामीले िघसाररे 
बािहर �याएपिछ सबैले िहका�यौ,ँ छेउमा भएको ढुङ्गा 
उचाली मैले हानेपिछ अब यो म�यो भनेर हामी सबै 
िहड्यौ ँ। म र नवराज ब�नेत च��कुमार काक�को घर 

गई स�लाहअनसुारको रकम �यायौ ँ। अ� रामबहादरु 
राईको घरको बाटो ह�दँ ैभागे । राित नवराज ब�नेत र 
म नवराज ब�नेतको बेसी ँघरमा गई ब�यौ ँ। पोल खलुी 
भा�नपुन� अव�था आएमा तलँाई दश हजार िदउलँा, 
पैसाको बारमेा पिछ कुरा गरौलँा भनी नवराज ब�नेतले 
भनेपिछ म िबहानै उठेर घरितर लागे ँ। असार २९ गते 
लामीडाडँा गएर बसी असार ३१ गते लामीडाडँाबाट 
काठमाड� �लेनमा गई मि�डखाटार कोठामा बसेको र 
सोही कोठाबाट �हरी�ारा प�ाउ परी म ओखलढुङ्गा 
आएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभय�ु िटका भजुेल 
भ�ने िटकाराम भजुेलले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

भदौरकेा कुलबहादरु भजेुल र भीमबहादरु 
थापामगरलाई कुटिपट गरकेो िवषयमा िवदरु / िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवुेदी, च��कुमार काक�समेतलाई 
िवप�ी बनाई म�ुा िदनमा छिवलाल काक�ले �मखु 
भूिमका खेलेको �रसइवी राखी िवदरु / िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवुेदी, नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, 
रामबहादरु राई, िटका भजेुल, लालबहादरु भजुेल, 
म अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमरसेमेत 
रामबहादरु राईको घरमा ०६७ साल जे� २८/२९ 
गतेितर होला, योजना बनाई छिवलाल काक�सगँ निजक 
भई िहड्ँने देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु साक�सगँ 
छिवलाल काक�को बारमेा जानकारी िलने अिन 
छिवलाललाई िठक गन� भनी बाबरुाम सवेुदीसिहतले 
योजना बनायौ ँ । सोही योजनाअनसुार िमित 
२०६७।०३।०५ गते राित तारा होटलको साइडमा 
�ँगेर बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार कटवाल, नवराज 
ब�नेत, तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�, ितलक 
राई, यदनुाथ िघिमर,े ओम राई, िटकाराम भजुेल, 
िजतमान राई, रामबहादरु राई, लालबहादरु भजेुल र 
म अिखलसमेत कुटिपट गन� बसेकोमा केही िछनमा 
तारा तामाङको होटलबाट ३ जना मािनस िन�केर 
गए, छिवलाल काक�लाई राित निचनेकोले आ�मण 
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भएन । दो�ोपटक असार ६ गते ठुलाछाप ि�थत 
ज�दार खड्काको छोरीको िववाहमा छिवलाललाई 
मान� योजनासिहत सोही िटम लाठी, रडसिहत आएको 
र अ� �या�पसको िडलमा बसे र मलाई िबहे घरमा 
गई छिवलाल कुन बाटो जा�छ हेरी फोन गरी जानकारी 
गराउन ु भनी पठाएका िथए । म िबहे घरमा गई हेदा� 
पिहले छिव तास खे�दै िथयो, केहीिछनपछािड छिव 
कता गयो मैले देिखन ँर सोही कुरा आई साथीह�लाई 
भने ँ र सो िदन पिन काय� सफल भएन । ते�ोपटक, 
छिवलाल काक�को ससरुाली घरमा सोही िटमले घर 
घेरी बसेकोमा िनज छिवको �ीमती बािहर िन�क� थाहा 
पाएकोले सो िदन पिन काय� सफल भएन । चौथोपटक 
भदौर े ि�थत छिवलालकै घरमा राित सोही िटमले 
रड, लाठीसमेत िलई छिव िपसाब फेन� ट्वाइलेट झछ�  
अिन कुटिपट गन� भनी घरको मिुन ट्वाइलेटको छेउ 
केराबारीमा लकु� बसेकोमा छिव िपसाब फेन� झरने, 
सायद थाहा पाएर ह�नपुछ�  भनी �यहाबँाट अब छिव 
झद�न भनी रातको १०/११ बजे िहड्ँयौ । पाचँ� पटक 
िमित २०६७।३।२४ गते २०:०० बजे सोही िटमले 
िदपककुमार कटवालको घरमा योजना बनायौ,ँ सूचना 
�वाह गन� िदलबहादरु साक� र दवेबहादरु कटवाल 
िथए । सूचना बाबरुाम सवेुदी र िदपककुमार कटवाललाई 
ह���यो । सोही योजनाअनसुार तारा होटलमा खाना 
खाएको मौका छोपी होटलिभ� बाबरुाम सवुेदी, नवराज 
ब�नेत, िटकाराम भजुेल, यदनुाथ िघिमर,े िदपककुमार 
कटवाल र म अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमरसेमेत भई रड, लाठीले छिवलाल काक�को 
टाउको िजउमा हा�यौ,ँ िनजले पिन �ितकार गर,े 
हामीले जोड बल गरी बािहर िनकाली सबैले कुटिपट 
गरी स�त घाइते बनाएका हौ ँ । क-कसले कहा ँकहा ँ
िहका�ए यिकन भएन । त�काल घटना घटाई हामी 
�यहाबँाट भागेका हौ ँ। िदलबहादरु साक� र देवबहादरु 
कटवाललाई पूव�योजनाअनसुार नै वारदातमा केही 
नगरी �हरीमा �रपोट�  गन� जाने भनेअन�ुप नै �हरीमा 

खबर गन� गएका ह�न् । वारदातप�ात् िटकाराम भजुेल 
र नवराज ब�नेत च��कुमार काक�को घरमा पैसा 
िलन जाने भ�ने योजना िथयो, अ� कता भागे थाहा 
भएन भ�नेसमेत बेहोराको अिखल / ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमरलेे अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

२०६७ साल जे� २८/२९ गते ह�दँो हो मैले 
िचनेका तारा िस.के. भ�ने कालरुाम साक�ले रामबहादरु 
राईको घरमा िमिटङ छ भनी बोलाएकोले म बेलकुा 
१८:०० बजे िनजको घरमा गएको िथए ँ। �यहा ँबाबरुाम 
सवुेदी, िटका भजेुल, िजतमान राई, रामबहादरु राई, 
ितलक राई, िदपककुमार कटवाल, नवराज ब�नेत, 
च��कुमार काक�, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े 
अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमरसेमेत ज�मा भएका 
रहेछन् । बाबरुाम सवुेदीले हामीलाई छिवलाल काक�ले 
कुलबहादरु भजुेल र भीमबहादरु थापामगरको कुटिपट 
अङ्गभङ्ग म�ुामा जाहेरी िनवेदन हालेछ, �यसलाई 
िठक गनु�पछ�  भनी िमिटङमा छलफल भयो । सोही 
स�लाहअनसुार सबैले ह��छ भनी छुट्य�, म घर गई 
सतेु ँ । पिछ िमित २०६७।०३।०५ गते तारा िस.के. 
भ�ने कालरुाम साक�ले मलाई बोलाई िनशखंेमा जाउ ँ
भनी �याबन ह�दँै खोलैखोला जादँा बाटोमा बाबरुाम 
सवुेदीसगँ भेट भयो, उसले अ� साथीह� िनशखंेमा 
छन् उतै जाउ ँ भनेपिछ जादँ ै गदा� नवराज ब�नेत, 
िदपककुमार कटवाल, अिखल भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े 
चतरु े भ�ने ितलक राई, ओम राई, िटका भजुेल, 
िजतमान राईले बाटोमा लाठी काट्न थाले, िकन 
काटेको भनी सो�दा आज छिवलाल काक�लाई भाटे 
कारबाही गनु�पछ�  भनेकाले मलाई पिन एउटा लाठी 
िदए । राित २१:०० बजेको ह�दँो हो तारा होटलतफ�  
आउदँै गदा� म र रामबहादरु राईलाई तारा होटलको 
निजक परुानो घर छा�ोमा राखी ितमी र रामबहादरु 
राई यहा ँमािनसह� आए ताली बजाएर सङ्केत गन� 
भनी उनीह� तारा होटलतफ�  लागे, उनीह�ले मखुमा 
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सल �यातेर बाधेँका िथए, लाठी रडसमेत बोकेका 
िथए । आधा घ�टापिछ सबै फक� र आई िवदरु/िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवेुदीले दवेबहादरु कटवालले हामीह�लाई 
धोका िदयो, छिवलाई भगाएछ, आज सफल भइएन, 
अब चाडैँ पनुः काम सफल पानु�पछ�  भनेपिछ म र 
रामबहादरु राई घरतफ�  गयौ,ँ अ� रबवुातफ�  गए । 
�यसपिछका िदनह�मा म आ�नै घरको काममा �य�त 
भए,ँ उनीह�ले के के योजना र आ�मणको काम गर े
मलाई थाहा छैन । िमित २०६७।०३।२२ गते खोलामा 
गई नहुाएर आउदँै गदा� म, रामबहादरु राई र च��कुमार 
काक� सगैँ भएको समयमा च��कुमार काक�को 
मोबाइलमा बाबरुाम सवेुदीले फोन गरी आजस�मको 
�यासमा सफल भइएन, अब १/२ िदनमा छिवलाई 
कारबाही ह�दँछै भनी फोन आएपिछ च��कुमार 
काक�ले हामीलाई सनुाए, सो कुरा मैले कसैलाई नभनी 
गो�य राखे ँ । िमित २०६७।३।२४ गते िबहान तारा 
िस.के. भ�ने कालरुाम साक�ले मलाई आज बेलकुा 
२०:०० बजेितर िनशंखे आउन ु छिवलाई कारबाही 
गनु�पछ�  भनेपिछ म आ�नो घरको काम �य�तताले 
गदा� बेलकुा आउदँाआउदँै २१:०० बजेितर िनशखें 
आउदैँ गदा� बाटोमा िवदरु/िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, 
िदपककुमार कटवाल, तारा िस.के. भ�ने कालरुाम 
साक�, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल भ�ने 
ढु�डीराज िघिमर,े िटकाराम भजेुल, नवराज ब�नेत, 
िजतमान राई दौडदैँ आउदँै िथए । िवदरु/िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवुेदीले हामीले छिवलाई आ�मण ग�य�, 
छिव मर ेज�तो छ, त ँसाला डरपोक कातँरको काम 
छैन, हामी भा�दै छौ,ँ त ँपिन भाग् भ�दै उनीह� भागे, 
म पिन भागे,ँ ह�याङफ�याङ गद� अ� निचनेका पिन 
भा�दै िथए भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी एल.िब. भ�ने 
लालबहादरु भजुेलले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान कागज । 

िमित २०६७।३।३१ को शव परी�ण 
�ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो कारणमा 

HYPOVOLEMIC SHOCK DUE TO 
EXTENSIVE EXTERNAL HEMORRHAGE 
भ�ने उ�लेख भएको । 

िमित २०६७।३।२४ गते अिभय�ुह�ले 
छिवलाल काक�लाई रड, भाला, लाठी, खकुुरी, 
कु�जोसमेतका हातहितयारले कुटिपट गरी स�त 
घाइते त�ुयाई िनजलाई उपचारका लािग अ�पताल 
प�ुयाएकोमा उपचारको �ममा सोही राित िनज घाइते 
छिवलाल काक�को म�ृय ुभएको प�्ुयाईँ भई िवदरु/िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेत, िदपककुमार 
कटवाल, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े िटका भजुेल भ�ने 
िटकाराम भजेुल, अिखल/ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमर,े िजतमान राई, ओम राई, रामबहादरु राई, तारा 
िस.के. भ�ने कालरुाम साक�, ितलक राई, लालबहादरु 
भजुेल, च��कुमार काक�समेतका अिभय�ुह�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ (३) 
नं. को कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजह�लाई 
ऐ. �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. अनसुार 
सजाय गरी पाउन तथा अिभय�ुम�येका देवबहादरु 
कटवाल र कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु साक�ले 
षड्य��पूण� त�रकाले कुखरुा काटी खाने बहाना पारी 
वारदात घटाउन प�रब�द िमलाई सो कुराको जानकारी 
अ�य अिभय�ुह�लाई िदई सो वारदात�थलमा म�ुय 
भई षड्य�� गरी मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १६ नं. को कसरु अपराध गरकेो प�्ुयाइ ँभएकोले 
अिभय�ुह� दवेबहादरु कटवाल र कालकाधेँ भ�ने 
िदलबहादरु साक�लाई ऐ. �यानस�ब�धीको महलको 
१६ नं. अनसुार हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको अिभयोग प� ।

अिधकार�ा� अिधकारीसम� मैले िदएको 
बयान उ�टो लेिखएको छ । औठँा छाप जबरज�ती 
गन� लगाइएको हो ।  मसमेत भई कुटिपट गरी घटना 
घटाएको छैन । �.१,००,०००/- (एक लाख) चािह ँ
म बाट लगेका ह�न्, उ� रकम सयकडा ३ �ितशतको 
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दरले मागेकोले िदएको ह� ँ । वारदात भएको हो । िवदरु 
भ�ने बाबरुाम सवेुदी, तारा िस.के., िदपक कटवाल, 
नवराज ब�नेतले घटना घटाएका ह�न् भ�नेमा िव�ास 
ला�छ । घटना घटेपिछ पिन म वारदात �थलमा 
आइन ँ। अिघ�लो म�ुाको कारण प�ाउ पन� डरले म 
घटनापिछ वारदात�थलमा नआई भागेको ह� ँ । िवचार 
भ�ने बाबरुाम सवुेदीले भा�न ुभनेकोले म, रामबहादरु 
राई, लालबहादरु र च��बहादरु भजुेल भागेका हौ ँ । 
कुटिपटको स�ब�धमा घा जाचँ केस फाराम गराएको 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको च��कुमार काक�को बयान । 

अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
कागजमा भएको सहीछाप मेर ैहो । िमित २०६७/३/५ 
र ६ गतेको घटनामा म संल�न छु, अ� घटनामा 
छैन । िमित २०६७/३/५ र ६ गतेको घटनामा छिवलाल 
काक�लाई सामा�य घाइते बनाउने कुरामा छलफल 
भयो । िवदरु सवेुदी, िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, 
म, िजतमान राई, लालबहादरु भजेुल, रामबहादरु राई, 
रखेराज राईसमेत आठ जना मा� िथयौ ँ । एक जना 
छुट भए िवमश�राज पिन िथए । घाइते बनाउनै पछ�  
भ�नेमा िदपक कटवाल र नवराज ब�नेतको िजिकर 
हो । �यसपिछ मेरो सहमितमा लालबहादरु, रामबहादरु 
भए । िदपक र नवराजको सहमितमा अ� सबै 
भए । अिन अि�तममा सबैको सहमित िदपक कटवाल 
र नवराज ब�नेतको िनण�यमा नै भयो । मेरोसमेत 
सहमितअनसुार घटना घटाएको भए पिन सजाय ह�ने 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको िटका भजेुल भ�ने िटकाराम 
भजेुलले अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६७।३।२४ गते म सला�हीको 
बागबानीमा िथए ँ । िदउसँो �यहाबँाट िहडँी रातभर 
महो�रीको जले�रमा बसेको छु । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा भएको सहीछाप �या�चे 
मेर ै हो । बयान बेहोरामा भएको जेठ २८/२९ गतेको 
योजनामा म िथइन ँ । िमित २०६७।३।५ र ६ गतेको 
योजनामा म िथए ँ । िवदरुले लगेपिछ सो योजनामा म 

गए ँ। छिवले हामीलाई कुटिपट म�ुा लगाए �यसकारण 
छिवलाई कुटिपट गरी तह लगाउनपुछ�  भ�ने ज�ता 
कुराह� भई ५ गते ढुक� बसेका हौ,ँ �यसमा सफल 
भइएन । �यसबेला ढुकेर ब�नेमा िवदरु सवुेदी, िदपक 
कटवाल, नवराज, िजतमान, िटका भजेुल, लालबहादरु 
भजुेल, रामबहादरु राई र मसमेतका �यि�ह� 
िथयौ ँ। ५ गते राित सफल नभएपिछ २/४ जना २/४ 
जना गरी छु��एर िविभ�न ठाउमँा ब�यौ ँ। अि�तम घटना 
घट्दा म छैन, मसमेत भई घटना घटाइएको होइन । 
िटका भजुेलले मलाई िकन दोष देखाए उसैलाई थाहा 
छ । िमित २०६७।३।५ र ६ गते म पिन संल�न भएको, 
ते�ो, चौथो र पाचौ ँघटना घट्दा म छैन । पटकपटक 
आ�मण गरकेोले उनीह�ले कोही मािनस लगाएर पिन 
घटना घटाएको ह�नस�छ । िमित २०६७।३।२३ गते 
होटल मकाल ुकटारीमा बास बसेको छु । बास बसेको 
ितरकेो िबल भरपाई छैन । २४ गते १० बजे बागबानीमा 
भएको रकेड� छ भ�नेसमेत बेहोराको अिखल/ढु�डीराज 
भ�ने िवमश�राज िघिमरलेे अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६७।३।२४ गते िदउसँो र राित म 
आ�नै घरमा छु । जाहेरी बेहोरा झठुा हो । रामबहादरु 
राईका घरमा िमिटङ छ भनेर बोलाएका बेला जेठ 
अि�तमितर िटका, िवदरुसगँ गएको िथए ँ। असार ३/४ 
गते िमिटङ छ भनी िसयावनमा बोलाए, �यहा ँ पिन 
गए ँ। �यसपिछ साझँमा खाना खाएपिछ मािथ िनशखंेमा 
िमिटङ छ भनी मलाई जबरज�ती लगे । िनशखेंिनर 
परुानो एउटा घरमा लगे । �यसपिछ, छिव तारा होटलमा 
छ, हामीले देवबहादरु कटवाललाई फोन गरकेा छौ ँ
भनी िवचार र िदपकले भने, �यसपिछ उनीह�ले 
जाउ ँभनेपिछ म र रामबहादरु नजाने भयौ ँ। उनीह�- 
िवचार, िदपक, िजतमान, िटका भजुेल, िवमश�राज, 
नवराजसमेत ६ जना तारा होटलतफ�  गए । �यसपिछ 
ितमीह� िनशंखेबाट कोही मािनस आए भने खबर गनु�  
भने । �यसपिछ छिव िनशंखेितर नै आए, मैले केही कुरा 
ग�रन ँ। �यसपिछ मलाई िवचारसमेतका मािनसले आएर 
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देवेले छिवलाई भगाएर ग�ारी गरछे भने । �यसपिछ 
हामीलाई घरितर पठाए । �यसपिछ मेरो उनीह�सगँ भेट 
नै भएन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
कागजको सहीछाप मेर ैहो । िमित २०६७।३।२४ गते 
म आउदँै गरकेो बेहोरा र मैले अ�लाई देखे ँभनेको कुरा 
गलत हो । म सो घटनामा समावेश छैन । िवदरु सवुेदी, 
िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, िजतमान राई, तारा 
िस.के. र िवमश�राजह� नै घटनाका म�ुय मािनसह� 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको एल.िव. भ�ने लालबहादरु 
भजेुलले अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६७।३।२४ गते १ बजेपिछ म 
छिवलाल काक�सगैँ िथए ँ। िदपककुमार कटवालसगँ १ 
बजे िदउसँो भेट भयो, अ�सगँ भेट भएन । छिवसगँ 
एकिछन बसेपिछ ४ बजे तारा होटलमा कुखरुा काट्न 
लगाएको छु भ�नभुयो । �यसमा, मलगायत बाबरुाम 
कटवाल, �ानबहादरु कटवाल, कृ�ण काक�, खपुराज 
�े�, िदलबहादरु साक�, पदम तामाङसमेतलाई बोलाएर 
वहा ँ (छिव) तारा होटलमा नै जानभुयो । �यसपिछ 
६ बजेबाट हामी ८ जनाले नै खाजा खान था�यौ ँ । 
खाजा खाइसकेपिछ म, छिव, खपुराज, िदलबहादरु 
साक� एकिछन बसेर िनशंखेितर ला�यौ ँ । �यसपिछ, 
ितथ� �े�को पसल िनशंखे प�ुयौ ँ । होटेलवाला, छिव, 
िदलबहादरुले िवयर खाए, म बिसरहे,ँ खाइसकेपिछ 
हामी िन��यौ ँ । रोडमा आएपिछ िदलबहादलेु घर 
जाने भने तर छिवले फे�र तारा होटलमा जाने भने । 
�यसपिछ म, छिव र िदलबहादरु तारा होटलमा गयौ ँ। 
हामी हात धोएर खाना खान होटलिभ� प�यौ,ँ खाना 
खान ला�दा छिवलाल काक�लाई ए�कासी रडले �हार 
गर,े �यसमा ४ जना िथए । �यसपिछ छिवले �ितकार 
गदा� एक जनाको मख�ुडो खिु�कयो, ती िवदरु भ�ने 
बाबरुाम सवुेदी िथए । �यसपिछ मलाई रड �हार गदा� 
नवराज ब�नेतको पिन मख�ुडो खिु�कएकोले िचनेको 
ह� ँ। �यसपिछ िदपक कटवालले राडँीका छोरालाई सटु 
गर भ�यो अिन म मािथ�लो प��बाट भागे ँ । म भा�न 

ला�दा नै अिडग/यदनुाथ िघिमर े रड र बासँका भाला 
बोकेर ढोकामा आएका िथए । �यसपिछ म भागेर चौक� 
आई �हरी िलएर गएको िथए ँ । िवचार भ�ने बाबरुाम 
सवुेदी, िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने 
यदनुाथ, िवमश�राज, िटकाराम भजेुल, तारा िस.के. 
लाई मैले �प�सगँ देखेको ह� ँ । छिवलाल काक�लाई 
मान�मा म�ुय भूिमका िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, 
िवदरु भ�ने बाबरुाम सवुेदी, िटकाराम भजुेलको छ भने 
अ�य उि�लिखत �ितवादीह� सहायक ह�न् । मैले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान बेहोरा मैले 
भनेबमोिजम लेिखएको छ । �यसमा भएको सहीछाप 
मैले राजीखसुीले गरकेो हो । मैले छिवलाल काक�लाई 
मान�मा षड्य�� गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
दवेबहादरु कटवालले अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६७/३/२४ गते म िनशखंेमा 
िथए ँ । िबहान ९ बजे िदपक कटवालसगँ भेट भयो । 
िदपकले छिव सर यता आउन ुभएको छ ? भनेर सोधे, 
मैले देखेको छैन भने । िदउसँो िमिटङ भएकोले अ� 
धेरजैनासगँ भेटघाट भएको िथयो । छिवलाल काक�सगँ 
िदउसो ११ बजेितर भेट भएको हो । बेलकुा साढे सात 
बजेितर छिव, देवबहादरु र म तारा होटलमा गएका 
िथयौ ँ । छिव र देवबहादरु िभ� पसे, म बािहर मढुामा 
बसे ँ। पिहला िभ� खाना िदए अिन मलाई पिन बािहर 
खाना िदए । खाना मछ्ु न लागेर मखुमा गासँ हालेपिछ 
पछािडबाट मलाई ला�ीले िघ�चकुमा िहका�ए, म लडे,ँ 
�यसपिछ उठ्न खो�दा िदपक कटवालले यसलाई हान् 
भ�यो, पिछ यसलाई पिन सटु गर ्भ�यो । �यसपिछ, 
मैले ग�ती गरकेो भए मारी िदनहुोस् भने ँ। िभ� बािहर 
गरी १५/२० जना मािनस िथए, मैले �यसो भनेपिछ 
यसलाई हा�दे भने, अिन एउटाले ला�ीले हानेपिछ म 
उठेर भागे ँ । मैले �यस घटनामा मख�ुडो लगाएकाले 
अ�लाई िच�न सिकन, िदपक कटवाललाई मा� 
िचनेको हो । म िभ� छुट्याउन नजान ुर भा�नकुो कारण 
सबैले मलाई माद�छन् भनेर हो । मैले वारदात घटाउन 
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षड्य�� गरकेो होइन । म�ृयअुिघ छिवलाल काक�ले के 
भ�नभुयो मलाई थाहा भएन । मैले अपराध नगरकेो ह�दँा 
मलाई सजाय ह�ने होइन । म र देवबहादरुबाहेक अ� सबै 
ह�याकारी भएकोले सजाय पाउनपुद�छ भ�ने बेहोराको 
कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु साक�ले अदालतमा गरकेो 
बयान । 

िमित २०६७।३।२४ गते िदनमा आ�नै 
खेतमा र राित घरमा िथए ँ । आज सनुाइएका 
�ितवादीह� सबैसगँ मेरो िचनजान छ । म कुनै बैठकमा 
उपि�थत छैन । िमित २०६७।३।२३ गतेदेिख २७ 
गतेस�म म आ�नो खेतको काम गररे घरमा नै बसेको 
छु । असार २५ गते िबहान राज ुभ�ने रमेश थापाले 
िनशखंेमा छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी मारछेन् 
भनेर सनुाउदँा घटनाबार े थाहा पाएको हो । मलाई 
सोही असार २८ वा २९ गते �ितवादी िवदरु सवेुदीले 
“छिवलाल मान�मा हामीलाई जाहेरी िदएका रहेछन् गाउ ँ
घरमा नबस”् भनेपिछ मैले बालकृ�ण ढंुगेल र गोपाल 
िकरातँीलाई फोन गदा� सबैले �यहा ँनबस् भने अिन म 
�यहाबँाट बािहर गई २०६९ साल असार २६ गतेबाट 
घरमा आएर बसेको िथए ँ। यो घटना गोपाल िकरातँी, 
बालकृ�ण ढंुगेल र िवदरु सवुेदीसमेतको षड्य��बाट 
घटेको ह�नस�छ । ग�ती गन�लाई सजाय ह�नपुछ�  । 
देवबहादरु कटवालसमेतका मािनस र व�तिु�थित 
मचु�ुका र बकप�समेतका मािनसले मसमेतउपर िकन 
पोल गर ेमलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको नवराज 
ब�नेतले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७/३/२४ गते म मेरो घरमा नै 
िथए ँ। िबहान ८ बजे गो� िलई १ घ�टा टाढाको मेरो 
खेतमा गई साझँ ७ बजेस�म रोपाइ ँगरी बसेको छु । उ� 
िदन गाउकैँ �ाने�� ढंुगाना, मेघराज िघिमरकेो �ीमती, 
मेरो भाउजू सिुसला िघिमर,े ���साद िघिमरसेमेत भई 
रोपाई गरकेा हौ ँ। ��ततु म�ुाका �ितवादीह�ः िवचार, 
ढु�डीराज िघिमर,े िटका भजुेल, नवराज ब�नेतलाई 
िच�दछु अ�य �ितवादीलाई िचि�दन । जाहेरी दरखा�त 

झठुा हो, उ� िदन रात म खेती गरी आ�नै घरमा 
बसेको छु । �ितवादी िटका भजुेल र मेरो घर १० 
िमनेट फरकमा एकै गाउमँा पछ�  । उ� िदन िनज घरमा 
नै िथए । अ� �ितवादीह�सगँ भेट भएन, को कहा ँिथए 
मलाई थाहा भएन । मेरो मोरङ िज�लाको दलुारीमा 
पिन घर भएकोले तराई र पहाडको घरमा आउ जाउ 
ग�ररह�छु । मतृक छिवलाल काक�लाई िच�दछु, नेता 
मािनस ह�न् भेटघाट ह�दँा भाइ भनी बोलाउन ुह���यो । 
�ितवादी नवराज ब�नेतको घर ओखलढुङ्गा िज�ला 
तलवुा गा.िव.स. ना�समुा पछ� , मेरो घरबाट तलवुा 
जान िनशंखे प�ुन ुपद�न । अिभयोग दाबी झठुा हो, म 
सो घटनामा समावेश छैन । �ितवादी नवराज ब�नेतले 
मसमेतउपर िकन िकटानी पोल गरकेा ह�न् उहा ँ नै 
जा�नहु��छ । मतृक छिवलाल काक�सगँ मेरो �रसइवी 
लेनदेन झै-झगडा केही िथएन, को कससगँ �रसइवी 
िथयो कसले मार ेमलाई थाहा भएन । म िनद�ष मािनस 
ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� 
होइन, सफाइ पाउ ँभनी �ितवादी अिडग भ�ने यदनुाथ 
िघिमरलेे अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरी दरखा�तमा िवप�ी बनाइएका 
�यि�लाई कु�भिसंह राईको छोरा ओम राई भिनएको 
छ । मेरो बाबकुो नाम िसंह�वज राई र मेरो नाम 
ओमकुमार राई हो । मेरो नाग�रकताको �माण प� 
�माण लगाई पाऊँ । ��ततु म�ुामा उि�लिखत घटना 
के कसरी घट्यो, कसले घटायो यसबार ेमलाई केही 
थाहा छैन । ��ततु घटनामा मेरो सलं�नता छैन । म 
०५७ सालदेिख धेरजैसो बािहर पनौती, इटहरीितर 
ब�ने भएकोले यस म�ुाका अ�य �ितवादीह�लाई 
िचि�दन ँ । म अ�य �ितवादीह�सगँ िमली छिवलाल 
काक�लाई कारबाही गन� गएको कुरा मलाई थाहा भएन, 
अक�  ओम राईको कुरा भए मलाई थाहा भएन । मैले 
छिवलाल काक�लाई कारबाही गन�, मान� योजनामा 
मत स�लाह िदने र योजना बनाएको पिन छैन । घटना 
भएको िमित २०६७/३/२४ गते िदनभर म गाउकँा 
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हेडसर हेमराज राईको खेताला भई रोपाइमँा गएको र 
बेलकुा ०५:०० बजे िनजको घरमा खाना खाई मेरी 
फुपू िवसूमाया राईको घरमा गई फुपूको छोरा रमेश 
राईसगँ सतुको छु । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कुनै कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय पाउनपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ओमकुमार राईले अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप 
मेर ै हो । मैले भनेअनसुार लेिखएको िठक छ । मेरा 
पितको �ितवादीह�को कुटिपटबाट म�ृय ुभएको भ�ने 
भोिलप�ट िबहान ६.०० बजे प�ुपराज �े�ले भनेपिछ 
थाहा भएको हो र म�ृयपुिछ मा� मतृक पितलाई 
देखे ँ। वारदातको िमित र समयमा तारा होटलमा मेरा 
पित छिवलाल काक�ले खाना खान ला�दा बाबरुाम, 
नवराज, िदपक, यदनुाथ िघिमरलेे हा�ा साथीह�लाई 
फसाउने त ँ साले होइनस ् भनी ए�कासी टाउकामा 
�हार गरछेन् र अ� अिभय�ुह�ले पिन हात ख�ुामा 
रड, भाला �योग गरी हातख�ुा भाचँी ढलाएछन् । 
बाबरुाम सवुेदी, िदपक कटवाल, नवराज ब�नेत, तारा 
साक� (कालरुाम) लगायतका मािनसह�ले मेरा पितको 
शरीरका िविभ�न भागमा रड, भाला, खकुुरी �योग गरी 
कुटिपट गररे कत��य गरी मारकेो हो भनी जाहेरवाला 
शकु�तला काक�को अदालतमा गरकेो बकप� ।

मौकामा भएको कागज मैले भनेअनसुार 
लेिखएको िठक छ । वारदातको िदन राित १०:४० 
बजेको समयमा म िमसन अ�पताल ओखलढुङ्गा 
पगेुको िथए ँ । �यहा ँ शरीरभरी रगत ल�पितएको, 
शरीरमा धेर ै िनलडाम भएको, भाला र रडले रोपे 
ज�तो शरीरभ�र �वालह� भएको, हातख�ुा भािँचएको 
अव�थामा देखेर छवी काक�लाई छवी सर तपाइकँो 
यो अव�था कसले पा�यो भनी सो�दा उहालेँ अड्क� 
अड्क� मसगैँ रहेका अ�य साथी कालकाधँे र दवेेले 
पिन रिमता हेरेर धोका िदए । मलाई िवदरु, िदपक, 
अिडग, अिखल, टीका भजुेलले रडले �हार गर े । 

�यसपिछ मलाई बािहर िघसारी �याए र �यसमािथ 
अ� पिन तारा िस.के, जीतमान राई, ओम राई, ितलक 
राईलगायतले रड, भाला, लाठी र ढुङ्गाले कुटेर य�तो 
बनाए भ�नभुयो । उहालेँ मसगँ १५ िमनेटजित कुरा 
गनु�भयो र उ� कुराभ�दा छेउमा ओम दयाल र मोहन 
�े� पिन िथए । मलाई उि�लिखत �ितवादी सबैको 
िमलेमतोमा छिवलाल काक�लाई कत��य गरी मारेको 
भ�ने कुरामा पूरा िव�ास ला�छ भनी शकंरबहादरु 
कटवालले गनु�भएको बकप� ।

व�तिु�थित मचु�ुकाको सहीछाप र बेहोरा 
मेर ैहो । उ� कागज बेहोरा मैले भनेअनसुार लेिखएको 
िठक छ भनी एकैिमलानको बकप� गन� टेकबहादरु 
खड्का, नरिसहंबहादरु काक�ले गरकेो बकप� ।

मौकामा गरकेो कागजको बेहोरा र सहीछाप 
मेर ैहो । मैले भनेअनसुार लेिखएको िठक छ । घटनाका 
बारमेा सोही राित १२:०० बजे थाहा पाए ँ। िवदरु भ�ने 
बाबरुाम सवुेदी, िदपक कटवाल, अिडग भ�ने यदनुाथ 
िघिमर,े नवराज ब�नेत, तारा भ�ने कालरुाम साक�, 
ितलक राई, रामबहादरु राई, लालबहादरु भजुेल, 
अिखल भ�ने िवमश�राज, िटका भजेुल, ओम राई, 
िजतमान राईह�ले छिवलाल काक�को ह�या गरकेो हो 
भनी स�तोषकाजी काक�ले गरकेो बकप� ।

म घटना�थलमा ८:३० बजे पगेुको िथए ँ । 
�यसबेला मतृक जीिवतै िथए । घटना कसरी घट्यो 
भनेर मैले सो�दा आफूले िव�ास गरेको �यि�ले 
आफूलाई िदयो, िवदरु सवेुदीको ज�थाले मलाई य�तो 
गर े भ�नभुयो भनी स�बरबहादरु कटवालले गरेको 
बकप� ।

घटना�थल �कृित मचु�ुकाको सहीछाप मेर ै
हो । उ� मचु�ुका घटना�थलमै तयार भएको हो । घटना 
घटेको बेलकुा ८:३० बजे मैले मतृकलाई दखेेको हो । 
बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेत, तारा िस.के., िदपक 
कटवाल, च��कुमार काक�, िटका भजेुल, लालबहादरु 
भजुेललगायतले घटना घटाएका ह�न् भनी तीथ�बहादरु 
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�े�ले गरकेो बकप� ।
मौकामा गरकेो कागज र सहीछाप मेर ै हो । 

घटना घटेको बेलकुा ९ बजेितर छिवलाल काक�लाई 
िनशखंेमा कुटेछन् भ�ने थाहा पाएपिछ मसमेत चारजना 
िमसन अ�पतालमा गयौ ँ। हामी पगेुको केही समयप�ात् 
नै उहालँाई �यहा ँ�याई प�ुयाए । उहा ँिवभ�स �पमा ऐया 
ऐया भनी कराइरहन ुभएको िथयो । �यहा ँशंकरबहादरु 
कटवालले तपाइलँाई कसले मरणास�न ह�ने गरी कुटे 
भनेर सो�दा िवदरु, िदपक, अिडगसिहतका ज�थाले 
यसरी कुटे भनेको मैले सनुे ँ। राजनीितक �ित�पधा�को 
कारणले ह�न स�छ । छिवलाल काक�लाई मान� भ�ने 
ह�ला एक ह�ादिेख सिुनन आएको िथयो । मतृकको 
म�ृय ु ह�नपूुव�को भनाइ �हरीले िलिपव� गरनेन् भ�ने 
बेहोराको मोहनकुमार �े�ले गरकेो बकप� । 

मौकामा भएको कागज र सहीछाप मेर ै हो । 
उ� कागजमा लेिखएको बेहोरा िठक छ । वारदातको 
िदन साझँ वारदात घट्नभु�दा अगािड मैले छिवलाई 
फोन गदा� देवबहादरु र िदलबहादरुसगँ तारा होटल 
जादैँ छु भ�नभुयो । सो िदन साझँ ६:०० बजेितर तारा 
होटलमा खाजा खाई हामीसगँ छु��एर िहड्नअुिघ घर 
जा�छु भनेर िहडेँका छिवलाल काक�लाई देवबहादरु 
कटवाल र िदलबहादरु साक�ले पनुः तारा होटलमा 
�याएछन् । सो होटलमा खाना खाइरहेको अव�थामा 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी मारछेन् । बािहर 
बजारमा छिवलाई कुटेर मा�रसके भ�ने ह�ला सनुी 
�यहा ँपगुी छिव काक�लाई सो�दा मैले जसलाई िव�ास 
गरे ँ उसैले मार े । िवदरु भ�ने बाबरुाम सवुेदी, नवराज 
ब�नेत, तारा िस.के., िदपक कटवाल, अिडगलगायत 
अ�ले मार ेभ�नभुयो । मािथ लेिखएका मािनसह�ले 
नै छिवलाई कत��य गरी मारकेा ह�न् भ�ने बेहोराको 
खपुराज �े�ले गरकेो बकप� ।

मौकामा गरकेो कागजको सहीछाप मेर ै हो । 
उ� कागजमा लेिखएको बेहोरा िठक छ । घटना बाबरुाम 
सवुेदीको नेतृ�वमा सबै �ितवादीह�ले घटाएकोमा 

मलाई िव�ास ला�छ । घटनामा �ितवादीह� देवबहादरु 
कटवाल र िदलबहादरु साक�को पिन सलं�नता छ भनी 
पदमकुमार तामाङले गरकेो बकप� । 

मौकामा भएको कागज र सहीछाप मेर ै हो । 
वारदातको िदन बेलकुा ८:५० बजेितर मेरो होटलमा 
छिवलाल काक�ले खाना खान ला�दा िवदरु सवुेदी, 
िदपक कटवाल, ढु�डीराज, िटका भजुेल, यदनुाथ 
िघिमरलेे हातमा लाठी रड िलई छिवलाल काक�को 
टाउकोमा �हार गरी हानाहान गरी एकिछन छिवलाल 
काक�ले �ितकार ग�ररहन ु भएको िथयो । �यसपिछ 
िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवाल �यहाबँाट 
भागे । मेरा �ीमान् भागेर �हरी चौक�ितर जानभुयो, 
म पिन छोरा िलएर भागे ँ । पिछ �हरीको साथमा 
फिक� एर आउदँा छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी 
बािहर �याई लडाइराखेका रहेछन् । वारदातमा संल�न 
�ितवादीह�लाई आ�नो गाउकँा मा�छेह� भएकोले 
बोलीले र देखेर िचने ँ। ियनै िचने निचनेका मािनसह�ले 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरी उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको हो भनी तारा तामाङले गरकेो बकप� । 

मौकामा गरकेो कागजको सहीछाप मेर ै हो । 
उ� कागजमा लेिखएको बेहोरा िठक छ । वारदातको 
समयमा छिवलाल काक�ले खाना खादैँ गरेको 
बेलामा मैले िचनेका �यि� बाबरुाम सवेुदी, िटका 
भजुेलसिहतका अ�य ४/५ जना �यि� होटलिभ� 
पसी ए�कासी छिवलाल काक�लाई रडले �हार 
गर े। �यसपिछ सगैँ खाना खाइरहेका देवबहादरु कटवाल 
र िदलबहादरु साक� भागे । होटलबाट म पिन भागे ँ । 
िहका�एको समयमा छिवलाल काक�ले �ितकार गदा� 
हमलाकारीको मा�क खिु�कएको हो । �यसै समयमा 
िवचार भ�ने बाबरुाम सवेुदी, टीका भजेुल र अिखल 
भ�ने ढु�डीराज िघिमरलेाई िचनेको हो । यी तीन 
जनासिहत जाहेरीमा नाम उ�लेख भएका �यि�ह�कै 
कुटिपटको कारणले छिवलाल काक�को म�ृय ुभएकोमा 
मलाई िव�ास छ । मैले नाम िलएका मािनसह� मेरो 
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होटलमा आइरहने भएकोले वहाहँ�लाई िच�छु भ�ने 
बेहोराको पूण�बहादरु तामाङले गरकेो बकप� ।

मौकामा भएको कागज बेहोरा मेरो 
होइन । उ� कागजमा भएको सहीछाप र �या�चे मेरो 
हो । �हरीले तीन घ�टा थनेुपिछ सहीछाप गरकेो 
हो । िमित २०६७।३।२४ गते म र मेरो पित घरमै सगैँ 
िथयौ ँ। घटना कसरी घट्यो मलाई थाहा भएन । घटना 
चािह ँघटेको हो । घटना घटेको भोिलप�ट मा� मैले 
थाहा पाएको हो । कुटिपट म�ुामा म�ुा हा�न छिवलाल 
काक�ले भूिमका िनभाएका िथए ँ । छिवलाल काक�ले 
सङ्कटकालको समयमा माओवादी हो भनी जेल 
हा�नभुएकोले बोलचाल िथएन भनी पू�यकुमारी ब�नेत 
काक�ले गरकेो बकप� ।  

�ितवादी यदनुाथ िघिमर ेघटना घटेको िदन 
कुईभीर गा.िव.स. को िस�ने भ�ने खेतमा जानभुएको 
िथयो । सो िदन िदउसँो चािह ँ मैले िनजलाई देखेको 
हो, �यसपिछ थाहा भएन । िस�नेबाट वारदात�थल 
७/८ घ�टाको दरुीमा पछ�  । यी �ितवादीको घटनामा 
सलं�नता छैन भ�ने ला�छ भ�ने बेहोराको एकै िमलानको 
�ितवादी यदनुाथ िघिमरकेो सा�ी कृ�ण�साद िघिमर,े 
सीताराम िघिमर,े ह�रन�दन िघिमर े तथा श�भहुरी 
कोइरालाको बकप� ।

िमित २०६७।३।२२ गते हामी बालकृ�ण 
ढंुगेल, माधव िघिमर,े िवमश� िघिमर ेओखलढंुगा हक� परु 
ह�दैँ २३ गते कटारी प�ुयौ ँ । २४ गते १२ बजे हामी 
�देशीय बागबानी के�� नवलपरु सला�ही प�ुयौ ँ। िदनभर 
�यहा ँ काम गरी बेलकुा ५ बजेितर िवमश�राज िघिमर े
जले�र जा�छु भनी छुट्नभुयो । हामी काठमाडौिँतर 
ला�यौ ँ। उ� वारदात भएको िदन बेलकुा ५ बजेस�म 
म र बालकृ�ण ढंुगेलसगैँ भएकोले उ� घटनामा 
िवमश�राज ह�नस�ने आधार दरुीका िहसाबले पिन 
नभएको ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन । २४ गते बागबानीमा 
�वेश गरी आग�तकु पिु�तकामा हामी तीनै जनाले 
ह�ता�र गरकेा छौ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी िवमश�राज 

िघिमरकेो सा�ी माधव िघिमर ेतथा �वु �यौपानेको एकै 
िमलानको बकप� ।

उ� घटनामा �ितवादी टीकाराम भजुेलको 
संल�नता छैन । िकनभने िबहान ८:०० बजेदेिख 
टीकाराम र मैले आ�नो खेतमा सगैँ काम गरेका र 
अ�दाजी २ बजेितर कुलोको िमिटङमा बोलाएपिछ ४ 
बजेस�म �यस िमिटङमा ब�नभुयो । फे�र खेतमा काम 
गरी ६ बजे छु��यौ ँ। िनजको घरबाट िनशंखे आउन ५ 
घ�टा ला�ने भएकोले िनजको घटनामा संल�नता छैन । 
अिभयोग मागदाबीबाट िनजले सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने 
बेहोराको �ितवादी िटका भजुेलको सा�ीह� शकंर 
थापा र नर�े� ब�नेतले गरकेो एकै िमलानको बकप� ।

लालबहादरु भजुेल वारदातको िदन बेलकुा 
८ बजेस�म िनज घरमै िथए । िनजको घरबाट 
वारदात�थल प�ुन िदउसँो डेढ घ�टा ला�छ भनी 
�ितवादी लालबहादरु भजेुलका सा�ी मेखबहादरु 
भजुेलले गरकेो बकप� ।

वारदातमा देवबहादरु कटवालको सलं�नता 
छैन भनी �ितवादी देवबहादरु कटवालको सा�ी उदय 
काक� र िदनानाथ फुयालको एकै िमलानको बकप� ।

मलाई घटनास�ब�धमा थाहा भएन । मेरो 
िवचारमा च��कुमार काक�को घटनामा संल�नता 
छैन । उ� घटना भएको िदनको बेलकुा ६:३० बजे वा 
६:४५ बजेितर डुलेर आउन ुभएको िथयो । �यसपिछ 
उहा ँघरितर ला�नभुयो भनी च��कुमार काक�को सा�ी 
कुमार कटवाल र चेतबहादरु ब�नेतको एकै िमलानको 
बकप� । 

उ� घटनाको बार े F.M. को समाचारबाट 
सनुी पाउदँा थाहा पाए ँ । उ� िदन नवराज ब�नेत 
बेलकुा ५ बजेको समयमा बेसँीको खेतितर जाने भनी 
िहडेँका िथए �यसैले बेस� ितर गएको यी �ितवादीको 
घटनामा संल�नता ह�न ु नपन� हो भनी िभमबहादरु 
थापामगरले गरकेो बकप� ।  

िमित २०६७/०३/२४ गते यी ओमकुमार 
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राई मेरो खेताला भई बेलकुा ७:०० बजेस�म खेतमा 
रोपाइ ँ गरी मेरो घरमा आई बेलकुा ८:०० बजेितर 
खाना खाई रमेश राईको घरमा सतुी भोिलप�ट पिन 
रोपाइ ँ भएकोले िबहान ०६:०० बजेितर मेरो घरमा 
आइपगेुका ह�न्  । �यसपिछ लगातार ५ िदनस�म िनज 
ओमकुमार राई मेरो रोपाइमँा नै छन्  । �यसैले ��ततु 
म�ुामा उि�लिखत घटनामा यी ओमकुमार राईको 
सलं�नता छैन । छिवलाल काक�लाई कसले, कसरी 
मार े मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको हेमराज 
राईले अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६७/०३/२४ गते यी �ितवादी 
ओमकुमार राई हेमराज सरको खेतमा िदनभर  काम 
गरकेा िथए । म सानैदेिख िनजको िम�ने साथी भएकाले 
उ� िमित २०६७।३।२४ गते बेलकुा ०८:०० बजे 
�ितवादी ओमकुमार राई मेरो घरमा आई दवुैजना 
रातभर सगैँ सतुी भोिलप�ट िबहान ०७:०० बजेको 
समयितर फे�र हेम सरको खेतमा काम गन� गएका 
ह�न्  । घटना घटेको भिनएको िदन यी �ितवादी रातभर 
मसगँ रहेकोले िनज कसरी �यस घटनामा सलं�न ह�न 
स�छन् ? छिवलाल काक�लाई को को िमली मार,े 
मलाई थाहा भएन । यी �ितवादी ओमकुमार राईको 
घटनामा संल�नता नभएकाले सफाइ पाउनपुन� हो भनी 
रमेश राईले अदालतमा गरकेो बकप� । 

फरार �ितवादीह� िवदरु िवचार भ�ने 
बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार कटवाल तारा िस.के. 
भ�ने कालरुाम साक�, चतरु े भ�ने ितलक राई, ओम 
राई, िजतमान राई र रामबहादरु राईको हकमा 
अ.बं.१९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा रहने �ितवादीह� 
नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर े र िटका भजेुल 
भ�ने िटकाराम भजेुललाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. अनसुार जनही 
ज�मकैदको सजाय ह�ने �ितवादी च��कुमार काक�लाई 
ऐ.ऐनको �यानस�ब�धी महलको १३ (४) नं. बमोिजम 

ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादीह� एल.िव. भ�ने 
लालबहादरु भजुेल, देवबहादरु कटवाल र कालकाधेँ 
भ�ने िदलबहादरु साक�लाई ऐ.ऐनको �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३ वष� कैदको 
सजाय ह�ने गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।१०।२३ मा भएको फैसला । 

�ितवादी ओमकुमार राईले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न नसकेकोले 
िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।२६ मा भएको फैसला । 

जाहेरवाली शकु�तला काक�लगायतका 
सा�ीह�ले बकप� गदा� मेरो नाम उ�लेख गरकेो अव�था 
छैन । म वारदातको समयमा आ�नै घरमा रहेका ह�दँा 
घटना�थलमा मेरो उपि�थित नै छैन, च�मिदद गवाह 
पिन छैन । य�तो अव�थामा छिवलालसगँ बोलचाल 
नभएको, अंशस�ब�धी पा�रवा�रक �रसइवीको कारण 
म�ुामा फसाउने िनयतले िदएको जाहेरीको आधारमा 
�माणको यथोिचत मू�याङ्कन नै नगरी कठोर सजाय 
गन� गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेतको बेहोराको �ितवादी च��कुमार काक�को 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा परकेो पनुरावेदन 
प� । 

��यथ� �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो त�य िकटानी जाहेरी 
बकप� बेहोरालगायतका िमिसल सलं�न कागज 
�माणह�बाट पिु� भइरहेकोमा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय नगरी �ितवादी च��कुमार काक�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३ (४) नं. अनसुार सजाय 
भएको तथा �ितवादी लालबहादरु भजेुल, देवबहादरु 
कटवाल र कालकाधँे भ�ने िदलबहादरु साक�लाई 
१७(३) नं. अनसुार घटी सजाय गन� गरी स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला यी �ितवादीह�को 
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हकमा निमलेको ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो पनुरावेदन प� । 

मतृकको �ीमतीले िदएको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त आफँैमा खि�डत छ । मसमेतले षड्य�� 
र योजना बनाई हातहितयारको �योग गरी वारदात 
घटाई मतृकको �यान िलनपुन�स�मको कुनै कारण, 
अव�था र आव�यकता नै छैन । मैले हानेको चोटको 
कारणले मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कुरा पिु� ह�न 
सकेको अव�था पिन छैन । अिभयोग दाबी �वत�� 
�पमा �मािणत नभई सजाय गन� िम�ने होइन । स�ु 
अदालतले सो कुराको कुनै िववेचना नै नगरी मलाई 
कसदुार ठहर गन� गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेतको �ितवादी नवराज ब�नेतको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराज अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� । 

मतृक छिवलाल काक�को म�ृय ु मसमेतको 
कत��यबाट भएको भ�ने त�य िनिव�वाद �पमा पिु� 
ह�न सकेको छैन । मेराउपरको अिभयोग दाबी सबदु 
�माण�ारा वादी प�ले पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
शकंाको भरमा कसरुदार ठहर गन� िम�ने होइन, 
अनसु�धानको �ममा षड्य��पूव�क तयार पा�रएको 
सहअिभय�ुह�को पोलस�ब�धी कागज तथा 
बकप�को कथनको आधारमा मा� �यान ज�तो ग�भीर 
�कृितको फौजदारी अपराधमा मलाई दोषी ठहर गन� 
निम�ने ह�दँा स�ु िज�ला अदालतले सो कुराको 
िववेचना नै नगरी मलाई कसरुदार ठहर गन� गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेतको बेहोराको �ितवादी यदनुाथ िघिमर,े 
अिखल ढंुडीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर ेतथा िटका 
भजेुलको एकै िमलान बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराज अदालतमा दायर गरकेो फरकफरक 

पनुरावेदन प� ।
िज�ला ओखलढुङ्गा मोली गा.िव.स. वडा 

नं. ७ ब�ने कु�भरिसंह राईको छोरा नै ओम राई 
भ�ने ओमकुमार राई हो भनी िज�ला �हरी काया�लय 
ओखलढुङ्गाबाट लेखी आएबाट िनज प�ाउ �ितवादी 
नै अिभयोग प�मा उ�लेख भएका ओम राई ह�न् भ�ने 
पिु� भएको छ । गाउघँरमा बोलाउने नाम एउटा ह�ने र 
कागजह�मा अक�  नाउ ँउ�लेख ह�न ुअ�वाभािवक ह�न 
आउदँैन । �ितवादीले पेस गरकेो नाग�रकतामा बाबकुो 
नाउ ँ अ�यथा दिेखदैँमा बाबकुो नाउ ँ निमलेको भ�न 
िम�ने होइन । यसथ�, �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै ��यथ� सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत राजिवराज अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� । 

पनुरावेदकम�येका देवबहादरु कटवाल र 
िदलबहादरु साक�ले मौकामा र अदालतमा समेत 
मतृकलाई बचाउन स�दो सहयोग गरकेो, �हरीसमेत 
िलई आएको भनी बयान गरकेा छ� । सो बयानलाई 
��य�दश� तारा होटलका मािलक पूण�बहादरु तामाङ 
र िनजक� �ीमती तारा तामाङसमेतले बकप� गरी पिु� 
ग�रिदएको अव�था छ । सो कुरालाई स�ु अदालतले 
मू�याङ्कन गन� सकेको अव�था पिन छैन । म 
पनुरावेदक एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेल मतृकलाई 
मान�मा मत स�लाहमा पसेको अव�था होइन । सो 
वारदातमा मेरो कुनै भूिमका छैन । �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम गनु�  उ� 
ऐनको भावनािवपरीत भएकोले स�ु फैसला उ�टी 
गरी सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेतको �ितवादी देवबहादरु 
कटवाल, कालकाधँे भ�ने िदलबहादरु साक� र एल.िव. 
भ�ने लालबहादरु भजेुलको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो संय�ु पनुरावेदन प� । 

यसमा केही �ितवादीह�का स�ब�धमा दोहोरो 
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पनुरावेदन परकेो र कसरु ठहर भएका �ितवादीह�को 
तथा सफाइ पाएका �ितवादीको स�ब�धमा वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन परकेो 
देिखयो । म�ुाको िमिसल संल�न �माणको मू�याङ्कन 
गरी �याय िन�पण गन� दवुै प�को उपि�थितमा सनुवुाइ 
ह�न ु मनािसब देिखएको ह�दँा मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ 
नं. एवम् पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ समेतको �योजनाथ� वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परकेो पनुरावेदन जनाउ �ितवादीह� 
च��बहादरु काक�, दवेबहादरु कटवाल, िदलबहादरु 
साक� तथा लालबहादरु भजुेललाई िदनू । �ितवादीह� 
नवराज ब�नेत, च�� बहादरु काक�, यदनुाथ िघिमर,े 
िवमश�राज िघिमर,े िटकाराम भजेुल, देवबहादरु 
कटवाल, िदलबहादरु साक�, लालबहादरु भजुेलको 
पनुरावेदन परकेो जनाउ पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय राजिवराजलाई िदनू । साथै अनपुि�थत 
�ितवादी ओम राईलाई कानूनबमोिजम �याद जारी गरी 
िझकाई अ� िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।१९ मा 
भएको आदेश । 

�ितवादीह� नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने 
यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमर,े िटका भजेुल भ�ने िटकाराम भजुेललाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा 
ऐ.को १३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय 
ह�ने, �ितवादी च��कुमार काक�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद तथा �ितवादी 
एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजेुललाई �यानस�ब�धी 
महलको १७ (३) नं. बमोिजम जनही ३ वष� कैद 
ह�ने गरी ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।२।२३ मा र ओम राईलाई सफाइ िदने गरी 
िमित ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।२।२६ मा भएको फैसला सदर ह�ने देिख�छ । 
�यसैगरी �ितवादीह� देवबहादरु कटवाल र कालकाधँे 

भ�ने िदलबहादरु साक�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम जनही ३ वष� कैद गन� गरी भएको 
फैसला निमलेको ह�दँा सो हदस�म उ�टी भई सफाइ 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।११।१ मा फैसला भएको देिख�छ ।

��ततु म�ुामा म पनुरावेदकसमेतको 
संल�नतामा योजना बनाई साङ्घाितक �पमा िविभ�न 
हातहितयारह�ले �हार गरी म पनुरावेदकले नै हानेको 
चोटको कारणले मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
अनसु�धानको �ममा र पिछ अदालतबाट बिुझएका 
कुनै कागजह�बाट पिु� ह�न सकेको छैन । जाहेरी 
दरखा�त तथा िनज जाहेरवालाको अदालतमा आई 
गरकेो बकप�को तलुाना�मक �पमा अ�ययन गरी 
हे�रइएको ख�डमा म पनुरावेदकउपर आरोिपत कसरु 
पिु� ह�न स�ने अव�था र ि�थित छैन । सहअिभय�ुको 
पोललाई म पनुरावेदकको िव��मा �माणमा �हण 
गन�को िनि�त सहअिभय�ुले पोल गरकेो अ�य �वत�� 
�माणह�बाट पिन पिु� ह�नपुद�छ । उ� पोलको 
प�रमाण आरोिपत अिभय�ुको घटनामा संल�नता 
रहेको िस� ह�नपुद�छ । �हरीले सहअिभय�ुह�लाई 
गराएको बयान कागज अ�य �वत�� �माणबाट 
समिथ�त नभएस�म अदालतले �य�तो बयानलाई 
अकाट्य �माणको �पमा �हण गन� िम�दैन । मतृकसगँ 
मेरो लेनदेन तथा �रसइवी नभएको र िनजको �यानै 
िलनपुन�स�मको कारण नै नभएको अव�थामा कत��य 
�यान ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी अपराधमा 
मलाई दोषी ठह�याउन िम�दैन । सा�ीह�को बयान 
बािझएमा, सनेुको आधारमा सज�िमनले शंका गरमेा, 
��य� �पमा वारदात भएको दे�ने सा�ीह�को कमी 
भएमा आरोिपत �यान अिभयोगको कसरु �थािपत ह�न 
नस�ने ह�दँा िमिसल �माणबाट छिवलाल काक�को म�ृय ु
म पनुरावेदकसमेतको कत��यबाट भएको भ�ने त�य नै 
िनिव�वाद �पमा पिु� नभएको अव�थामा कत��य �यान 
ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी अपराधमा कसरुदार 
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कायम गराई ज�मकैद ज�तो कठोर कैद सजाय ह�ने गरी 
स�ु अनसु�धान, तहिककात र अदालतबाट बझेुको 
�माणको उिचत �पमा तलुना�मक िव�ेषण नगरी 
स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला बदर घोिषत गरी आरोिपत कसरु तथा 
सजायबाट पूण�त: सफाइ �दान गरी हक इ�साफ पाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ितवादी नवराज ब�नेत, यदनुाथ 
िघिमर,े िवमश�राज िघिमर,े िटकाराम भजेुलको एकै 
िमलान बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको फरक 
फरक पनुरावेदन प� ।

मतृक छिवलाल काक� म पनुरावेदकको भाइ 
नाताको �यि� भएको, िनजलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
�रसइवी नभएको, मतृकलाई मान� स�ब�धमा कुनै 
योजना बनेको तथा म उ� योजनामा सलं�न भई 
मतृकलाई मान� कोही कसैलाई वचन िदएको िमिसल 
सलं�न �माण कागजबाट पिु� नभएको अव�थामा 
शकंाको आधारमा िदएको जाहेरी दरखा�त र म 
पनुरावेदक तथा सहअिभय�ुह�लाई जबरज�ती 
�पमा गराएको बयानको आधारमा म पनुरावेदकलाई 
दोषी कायम गन� िम�दैन । अनसु�धानको �ममा 
षड्य��पूव�क तयार पा�रएको म पनुरावेदकको 
बयान तथा सहअिभय�ुह�को पोलस�ब�धी कागज 
तथा कथनको आधारमा मा� �यान ज�तो ग�भीर 
�कृितको फौजदारी अपराधमा मलाई कसरुदार कायम 
गनु�  फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
छ । म पनुरावेदकलाई िवनाआधार र कारण मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. अ�तग�तको 
कसरुदार कायम गरी ऐ. महलको १३(४) नं. अनसुार 
ज�मकैद गन� गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको उ� फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी आरोिपत कसरु तथा सजायबाट 
पूण�त: सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी च��कुमार 

काक�को यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।
म पनुरावेदकउपर िकटानी �पमा दोष मकुरर 

गरी जाहेरी दरखा�त, मौकाको कागज तथा अदालतमा 
बकप� ह�न नसकेको अव�थामा शंका र अनमुानको 
आधारमा दोषी �मािणत गन� िम�दैन । मउपर मौकामा 
कुनै िकिसमको जाहेरी परकेो छैन । म पनुरावेदकको 
अ�य �ितवादीह�सगँ वारदात घिटत भएको िदनभ�दा 
२०-२१ िदनअिघदेिख भेटघाट भएको छैन । वारदात 
घिटत भएको भिनएको िदनमा म वारदात �थलभ�दा 
रातको समयमा ३ घ�टाको दरुीमा रहेको मेर ैआ�नै 
घरमा रहेको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो अव�थामा छिवलाल काक�लाई कुटिपट गन� 
ग�रएका पूव�वारदातका �यासह�मा संल�न रहेको 
भनी कत��य �यान ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा 
मितयार रहेको िन�कष� िनकाली मलाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम कसरुदार कायम गन� 
गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला �िुटपूण� रहेकोले बदर 
घोिषत गरी म पनुरावेदकलाई आरोिपत कसरु तथा 
सजायबाट पूण�त: सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी 
एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेलको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनप� । 

�ितवादी च��कुमार काक�ले मतृकलाई मान� 
षड्य�� गरी अ�य �ितवादीह�लाई षड्य��मा सामेल 
गराई मान� लगाएको र मा�रसकेपिछ �.१,००,०००।– 
नगदसमेत िदएको �वीकार गरकेो अव�था छ । िनज 
आफू वारदातमा नगएको भने पिन �ितवादी देवबहादरु 
कटवालले वारदातमा यी �ितवादी च��कुमार 
काक�समेतको संल�नता रहेको भनी पोल गरेको 
अव�था छ । �ितवादी ओम राईको हकमा फैसला गदा� 
म�ुाको त�यमा नै �वेश नगरी अिभयोग लगाइएको 
�यि� र प�ाउ परी पेस भएको �यि� नै फरक 
परकेो भ�ने अथ� गरी �ितवादीलाई सफाइ िदएको 
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देिख�छ । �ितवादी ओम राईउपर िकटानी जाहेरी 
िदएको र अदालतमा बकप� गदा�समेत िकटानी पोल 
गरकेो अव�था छ । मौकामा कागज गन� �यि�ह� र 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले अनसु�धानको 
�ममा लेखाएको बेहोरा र अदालतमा भएको 
बकप�बाट समेत वारदातमा यी �ितवादीको कसरुमा 
सलं�नता पिु� ह��छ । �ितवादीह� देवबहादरु कटवाल 
र िदलबहादरु साक�ले वारदातमा आफूह�ले षड्य�� 
गरकेोमा इ�कारी बयान िदए पिन सो िदन नै आफूह� 
मतृकसगैँ रहेको, होटलमा कुखरुा काटेर िबयरसमेत 
खाएर बसेको र बेलकु� खाना खान ला�दा वारदात 
भएको, वारदातका �ममा आफूह�ले �ितकार नगरी 
भागेको त�यलाई �वीकार गरकेो अव�था छ । �यसैगरी 
मौकामा प�ाउ परकेा िवमश�राज िघिमरेले समेत िमित 
२०६७।३।२४ गते रातको २०:०० बजेको समयमा 
िदपककुमार कटवालको घरमा योजना बनाएको हो । 
योजना बनाउनेमा हामी सबै जना िथय�, सूचना �वाह 
गन� िदलबहादरु साक� र दवेबहादरु कटवाल िथए सो 
सूचना बाबरुाम सवेुदी र िदपक कटवाललाई िदएको 
ह�नपुछ�  भनी बयान गरकेो पाइएबाट यी �ितवादीह� 
सामा�य मतलबी मितयार मा� नभएर वारदात 
घटाउन प�रब�द िमलाउने र अ�य �ितवादीह�लाई 
मतृकको बारमेा सूचना िदने म�ुय षड्य��कारी रहेको 
देिखदँा िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी छ । 
अक� �ितवादी लालबहादरु भजेुल मतृक छिवलाल 
काक�लाई कारबाही गन� कुरामा भएका अिघ�ला सबै 
बैठकह�मा उपि�थत भई मत स�लाहमा पसेको, 
वारदातका िदन पिन वारदात घटाउन भनी जादँै गदा� 
अ� �ितवादीह�ले काय� स�प�न गरी फक� दै गदा� 
बाटोमा भेटेकोले �यहीबँाट फक� को भनी वारदातमा 
सामेल भएको त�यलाई �वीकार गरी बयान िदएको र 
सहअिभय�ु िवमश�राज िघिमरसेमेतको पोलबाट उ� 

कुरा पिु� भएको छ । वारदात घटाउने सबै योजना 
र आ�मण �यासह�मा सामेल रहेको �वीकार 
ग�रसकेपिछ वारदातको िदन चािह ँिनज नगएको भ�ने 
त�य िव�ासपूण� देिखदँैन । यसरी सम� त�य, आधार 
एवम् �माणह�बाट �ितवादी च��कुमार काक�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार सजाय 
गनु�पन�मा १३(४) अनसुार सजाय, �ितवादी ओम राई, 
�ितवादी दवेबहादरु कटवाल र �ितवादी िदलबहादरु 
साक�लाई सफाइ तथा अक� �ितवादी एल.िव. भ�ने 
लालबहादरु भजेुललाई सामा�य मतलबी मितयारको 
�पमा मा� सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
�ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा ��ततु म�ुामा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट र �ितवादीह� च��बहादरु र एल.िब. भ�ने 
लालबहादरुको तफ� बाट दोहोरो पनुरावेदन दता� 
भएको देिखन आएकाले अ.बं.२०२ नं. तथा �चिलत 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४०(३) बमोिजम पर�पर जानकारी गराई 
अ�य �ितवादीह� नवराज ब�नेत, िटका भजुेल 
भ�ने िटकाराम भजेुल, यदनुाथ िघिमर े र अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमरकेो तफ� बाट परेको 
पनुरावेदनमा समेत अ.बं.२०२ नं. तथा मलुकु� 
फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) को 
�योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई सूचना 
िदई सफाइ पाएका �ितवादीह� देवबहादरु कटवाल, 
िदलबहादरु साक� र ओम राईलाई अ.बं.२०२ नं. तथा 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) 
बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा �यतीत भएपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७६।१।२४ मा भएको आदेश ।
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अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी सोमका�ता भ�डारीले �ितवादी 
च��कुमार काक�ले मतृकलाई मान� षड्य�� गरी 
अ�य �ितवादीह�लाई षड्य��मा सामेल गराई 
मान�  लगाएको र मा�रसकेपिछ �.१,००,०००।– 
नगदसमेत िदएको �वीकार गरकेो अव�था छ । 
�ितवादी ओम राईसमेतउपर जाहेरवालीले िकटानी 
जाहेरी िदएको र अदालतमा बकप� गदा�समेत िकटानी 
पोल गरकेो अव�था छ । �यसैगरी मतृकले मनु�अिघ 
यी �ितवादीसमेत वारदातमा संल�न िथए भनी �य� 
गरकेो कुरा स�ुने �यि�ह�समेतको कागज तथा 
बकप�बाट पिु� ह��छ । �ितवादीह� देवबहादरु 
कटवाल र िदलबहादरु साक�ले िमित २०६७।३।२४ 
गते मतृकसगैँ रही होटलमा खाना खान ला�दा वारदात 
भएको, वारदातका �ममा आफूह�ले �ितकार नगरी 
भागेको त�यलाई �वीकार गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
अका� �ितवादी लालबहादरु भजुेल मतृकउपर 
�ङ्ृखलाब� �पमा आ�मण गन� भनी ग�रएको 
बैठकह�मा सहभागी ह�नकुा साथै अिघ�ला �यासमा 
सलं�न भई अि�तम पटक वारदात�थलस�म पगेुको 
त�य पिु� भइरहेकोले यी �ितवादीह�लाई स�ु 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी बहस 
गनु�भयो । 

पनुरावेदक �ितवादीह� नवराज ब�नेत, 
अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमर,े िटका भ�ने िटकाराम भजुेलको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
मिु�नारायण �धान तथा िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
गोपाल�साद सापकोटा, �ी पदमा आचाय�, �ी स�तोष 
राउतले मतृक छिवलाल काक�लाई मानु�पन�स�मको 
कुनै पिन �रसइवी यी �ितवादीह�सगँ नभएकोले 

मानु�पन� कुनै कारण र काय� िमिसल संल�न कागजातबाट 
दिेखदैँन । यी �ितवादीह�को संल�नतामा योजना 
बनाई साङ्घाितक �पमा िविभ�न हितयारह�ले 
�हार गरी यी �यि�ह�को चोटको कारणले मतृकको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने अनसु�धानको �ममा र पिछ 
अदालतबाट बिुझएका कुनै कागजह�बाट पिु� 
ह�न सकेको छैन । केबल राजनीितक �ितशोधको 
आधारमा वारदात भएको १३ िदन िढलो गरी िदएको 
जाहेरी र अनसु�धानको �ममा भएको बयान तथा 
सहअिभय�ुह�को पोलस�ब�धी कागजको आधारमा 
�यान ज�तो जघ�य अपराधमा कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने ह�दँा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला बदर 
गरी �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरु तथा सजायबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादी च��कुमार काक�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी मिु�नारायण 
�धान, िव�ान् अिधव�ा�य �ी गोपाल�साद सापकोटा 
र �ी सान ुडंगोलले मतृक छिवलाल काक� च��कुमार 
काक�को आ�नो भाइ भएकोले मानु�पन� कुनै कारण नै 
छैन । मतृकलाई मान� स�ब�धमा कुनै योजना बनेको 
तथा उ� योजनामा संल�न भई मतृकलाई मान� कोही 
कसैलाई वचन िदएको िमिसल संल�न कागजातबाट 
पिु� नभएको अव�थामा शकंाको आधारमा िदएको 
जाहेरी दरखा�त र यथे� �माणिबना कसरुदार कायम 
गन� गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदलाइपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादी एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेलको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी िवर�े��साद 
साहले लालबहादरु भजुेलउपर िकटानी जाहेरी परेको 
छैन । मौकामा बिुझएका �यि�ह�को कागज तथा 
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अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट िनजउपरको आरोप 
पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा शंका र अनमुानको 
आधारमा दोषी �मािणत गन� िम�दैन । यी �ितवादीले 
उ� वारदात घटेको िदनभ�दा २०-२१ िदनअिघदेिख 
अ�य �ितवादीह�सगँ भेटघाट भएको छैन भनी 
मौकामा अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� बयान 
ग�ररहेको अव�थामा कत��य �यान ज�तो ग�भीर 
म�ुामा मितयार भएको भनी ग�रएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदलाईपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादी देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु 
साक�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
स�तोष राउत र �ी रामस�ुदर �े�ले जाहेरी केवल 
राजनीितक �ितशोधका कारण िदएको हो । उ� वारदात 
ह�दँा यी �ितवादीह� मतृक छिवलाल काक�सगँ ह�नलेु 
नै यी �ितवादीह�को उ� वारदातमा संल�नता छ भ�ने 
पिु� गद�न । �ितवादी देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु 
साक�ले मतृक छिवलाल काक�को स�ब�धमा सूचना 
�वाह गरकेो भिनए पिन फोन गरकेो call detail पेस 
ग�रएको छैन । िनजह�लाई जबरज�ती �ितवादी 
बनाइएको ह�नाले पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
गरकेो फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��ानसुारको त�य, िमिसल सलं�न 
कागजात तथा िव�ान् व�र� अिधव�ा एवम् 
अिधव�ाह� र िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहससमेतको स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ?  वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी एल.िव. भ�ने लालबहादरु 
भजेुल, च��कुमार काक�, अिखल ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमर,े नवराज ब�नेत, िटका भजुेल भ�ने 
िटकाराम भजेुल र यदनुाथ िघिमरकेो पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने हो वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 

िदनपुन� देिखयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 

२०६७।३।२४ गते अिभय�ुह�ले छिवलाल 
काक�लाई रड, भाला, लाठी, खकुुरी, कु�जोसमेतका 
हातहितयारले कुटिपट गरी स�त घाइते बनाएकोमा 
उपचारको �ममा सोही राित िनज घाइते छिवलाल 
काक�को म�ृय ुभएको ह�दँा िवदरु / िवचार भ�ने बाबरुाम 
सवुेदी, नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, अिडग 
भ�ने यदनुाथ िघिमर,े िटका भजेुल भ�ने िटकाराम 
भजुेल, अिखल / ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर,े 
िजतमान राई, ओम राई, रामबहादरु राई, तारा िस.के. 
भ�ने कालरुाम साक�, ितलक राई, लालबहादरु 
भजुेल, च��कुमार काक�समेतका अिभय�ुह�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ (३) 
नं. को कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजह�लाई 
ऐ. �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. अनसुार 
सजाय गरी पाउन तथा अिभय�ुम�येका देवबहादरु 
कटवाल र कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु साक�ले 
षड्य��पूण� त�रकाले कुखरुा काटी खाने बहाना पारी 
वारदात घटाउन प�रब�द िमलाई सो कुराको जानकारी 
अ�य अिभय�ुह�लाई िदई सो वारदात�थलमा 
म�ुय भई षड्य�� गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १६ नं. को कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
अिभय�ुह� दवेबहादरु कटवाल र कालकाधेँ भ�ने 
िदलबहादरु साक�लाई ऐ. �यानस�ब�धीको महलको 
१६ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग 
मागदाबी रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह� 
नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर े र िटका भजुेल 
भ�ने िटकाराम भजेुललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार ज�मकैद, �ितवादी च��कुमार काक�लाई 
ऐ. ऐनको दफा १३(४) नं. अनसुार ज�मकैद, 
�ितवादीह� एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेल, 
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देवबहादरु कटवाल र कालकाधे ँ भ�ने िदलबहादरु 
साक�लाई ऐ. ऐनको १७(३) नं. अनसुार जनही ३ वष� 
कैद र �ितवादी ओम राईले सफाइ पाउने गरी स�ु 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाउपर िच� नबझुी वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादीह� च��कुमार काक�, िटका 
भजेुल भ�ने िटकाराम भजेुल, यदनुाथ िघिमर,े अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर,े नवराज ब�नेत, 
देवबहादरु कटवाल, िदलबहादरु साक�, लालबहादरु 
भजेुलको दोहोरो पनुरावेदन परकेोमा �ितवादीह� 
देवबहादरु कटवाल र कालकाधेँ भ�ने िदलबहादरु 
साक�को हकमा केही उ�टी भई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी र अ�य �ितवादीह�को हकमा 
स�ुको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२।१२।१ मा फैसला भएको 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको 
फैसला �माणको उिचत मू�याङ्कन नगरी भएकोले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको �ितवादीह� नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने 
यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमर,े िटका भजुेल भ�ने िटकाराम भजुेल, च��कुमार 
काक�, एल.िव भ�ने लालबहादरु भजुेलको पनुरावेदन 
र �ितवादीह� ओम राई, दवेबहादरु कटवाल, 
िदलबहादरु साक�लाई सफाइ र �ितवादी च��कुमार 
काक� र एल.िव भ�ने लालबहादरु भजेुललाई अिभयोग 
मागदाबीभ�दा कम सजाय िदने गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� भएकाले अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
दोहोरो पनुरावेदन परकेो दिेखयो ।

३. यसमा िमित २०६७।३।२४ गते 
ओखलढुङ्गा िज�लाको िनशखें ि�थत तारा होटलमा 
खाना खाइरहेका मेरो पित छिवलाल काक�लाई 
जेठाज ु नाताका �यि� च��कुमार काक�समेतका 
अिभय�ुह�ले रड, लाठी, भाला, खकुुरी, कु�जो 

आिदले िनजको टाउको तथा शरीरको िविभ�न 
अङ्गमा �हार गरी स�त घाइते बनाई �ितवादीह� 
�यहाबँाट भागी गएका र छिवलाल काक�को सोही 
राित उपचारको �ममा म�ृय ु भएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई प�� आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत मतृक छिवलाल काक�को प�नी सकु�तला 
काक�ले िदएको जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको 
उठान भएको दिेख�छ ।

४. मतृक छिवलाल काक�को लास जाचँ 
मचु�ुका हेदा� , मतृकको दवुै ख�ुाको नली भागमा हाड 
भािँचएको, बाया ँतथा दाया ँख�ुाको घुडँामिुन ४।५ वटा 
१ इ�च बराबरको गिहरो �वालह� रहेको, शरीरको 
ज�त� भागमा ६ इ�च ल�बाइका रडका ज�ता 
िनलडामह� रहेको, टाउकोको बाया ँसाइडको िनधार 
मािथ ४ इ�च ल�बाइ १/२ गिहरो भएको घाउ तथा 
बाया ँकानमािथ टु�पी छेउ र ढाडमा समेत घाउ चोट 
रहेको देिखनकुा साथै Post Mortem Report मा 
cause of death is due to hypovolemic shock 
due to extensive external hemorrhage भनी 
उ�लेख ह�नलेु पिन मतृक छिवलाल काक�को म�ृय ु
कत��यबाट भएको देिख�छ । िमिसल संल�न रहेको 
मतृक छिवलाल काक�को फोटोसमेतबाट िनजको 
शरीरमा िवभ�स �पमा कािटएका र घोिचएका चोटह� 
दिेखनलेु िनजको म�ृय ुकत��यबाट नै भएको हो भ�ने 
त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत भएको देिखयो ।

५. मतृक छिवलाल काक�को म�ृय ुकत��यबाट 
भएको देिखदँा िनजको म�ृय ु को-कसको सलं�नतामा 
भयो भ�ने ��को िन�पण गनु�पन� देिखयो । जाहेरवाला 
सकु�तला काक�ले िदएको जाहेरीमा िनजले �ितवादीह� 
बाबरुाम सवुेदी, िदपककुमार कटवाल, नवराज ब�नेत, 
तारा िस.के भ�ने कालरुाम साक�, च��कुमार काक�, 
ितलक राई, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल भ�ने 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर,े ओम राई, िजतमान 
राई, िटका भजेुल, देवबहादरु कटवाल, कालकाधेँ भ�ने 
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िदलबहादरु साक�समेतको नाम उ�लेख गरी िकटानी 
जाहेरी िदएको देिख�छ । यसका साथै मौकामा बिुझएका 
मािनसह�को कागजबाट पिन यी �ितवादीह�ले िमित 
२०६७।३।२४ को वारदात घटाएको देिख�छ तर कुन 
�ितवादीले उ� घटना घटाउन के क�तो भूिमका खेले 
भ�ने म�ुय िन�पण गनु�पन� िवषय देिख�छ ।

६. यस स�दभ�मा �ितवादी नवराज ब�नेत, 
अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज 
भ�ने िवमश�राज िघिमर,े िटका भजुेल भ�ने िटकाराम 
भजेुलको हकमा हेदा� , जाहेरवाला सकु�तला काक�को 
िकटानी जाहेरीमा यी �ितवादीह�को कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु भएकोले कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
िकटानी जाहेरी परकेो छ भने जाहेरी दरखा�तलाई 
समथ�न गन� गरी जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप�समेत गरकेो दिेख�छ । �ितवादी अिखल 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर,े िटका भजुेल भ�ने 
िटकाराम भजुेल, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े नवराज 
ब�नेतले अदालतमा आई आफूह�ले आरोिपत 
कसरु नगरकेो भनी इ�कारी बयान गरकेो दिेखए 
तापिन अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानमा 
आफूह�ले मतृक छिवलाल काक�लाई तारा होटलमा 
खाना खाइरहेको मौका छोपी छिवलाल काक�को 
टाउको र शरीरको िविभ�न अङ्गमा रड तथा ढुङ्गाले 
हानी, म�यो भनी सोची �यहाबँाट भागी गएका ह� भनी 
आरोिपत कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
उ� बयानको �ममा �ितवादी अिखल ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमरलेे बयान गदा�, तारा होटलमा खाना 
खाएको मौका छोपी होटलिभ� बाबरुाम सवुेदी, नवराज 
ब�नेत, िटकाराम भजुेल, यदनुाथ िघिमर,े िदपककुमार 
कटवाल र म अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमरसेमेत भई रड, लाठीले छिवलाल काक�को 
टाउको, िजउमा हा�य�, िनजले �ितकार गर,े हामीले 
जोड बल गरी बािहर िनकाली सबैले कुटिपट गरी स�त 
घाइते बनाएका ह� । क-कसले कहा ँकहा ँिहकाए ँयिकन 

भएन । त�काल घटना घटाई हामी �यहाबँाट भागेका ह� 
भनी बयान कागज गरकेो देिख�छ । �यसैगरी �ितवादी 
िटका भजेुल भ�ने िटकाराम भजुेलले छिवलाल काक� 
होटलिभ� नै छ भ�ने लागेर म िटकाराम भजुेल, िवदरु 
िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, अिडग भ�ने यदनुाथ 
िघिमर,े िदपककुमार कटवाल, नवराज ब�नेत, अिखल 
भ�ने ढु�डीराज िघिमर े होटलिभ� प�दा छिवलाल 
काक� �यही ँरहेछ । स�ुमा िवदरु भ�ने बाबरुाम सवुेदीले 
यही ँरहेछ ठोक साथी हो भनी रडले छिवको टाउकोमा 
�हार गर,े िदलबहादरु साक� र देवबहादरु कटवाल उठेर 
भागे, छिवले �ितकार गन� खो�दै िथए भनी हामी सबैले 
कुटिपट गन� था�य� । मैले मेरो हातमा भएको रडले 
छिवको ख�ुामा हानेपिछ छिव लड्यो । हामीले िघसाररे 
बािहर �याएपिछ सबैले िहका�य�, छेउमा भएको ढुङ्गा 
उचाली मैले हानेपिछ अब यो म�यो भनेर हामी सबै 
िहड्ँय� । म र नवराज ब�नेत च��कुमार काक�को घर 
गई स�लाहअनसुारको रकम �याय� । अ� रामबहादरु 
राईको घरको बाटो ह�दँै भागे । राित नवराज ब�नेत र 
म नवराज ब�नेतको बेसँी घरमा गई ब�य� भनी बयान 
कागज गरकेो देिख�छ ।

७. यसै स�दभ�मा सामा�यतयाः अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानको आधारमा 
मा� कसुर ठहर गन� पया�� �माण होइन । तर 
अनुस�धान अिधकारीसम�को बयान कुनै दबाब 
�भाविवना आ�नो अ�तर �दयबाट �व�फूत� �पमा 
आरोिपत कसुरसगँ �वाभािवक साम�ज�यता 
ह�ने गरी बयान गरी सो बयानलाई अ�य �वत�� 
�माणबाट पुि� भइराखेको छ भने अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �माणमा �हण 
नगन� हो भने सो बयान गनु�पन� कानूनी �यव�थाको 
कुनै अथ� र �योजन देिखन नआउने भनी कोिशला 
दवेी महतो िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७५, 
अङ्क ७, िन.नं. १००५९) को म�ुामा िस�ा�त 
�ितपादन भएको दिेख�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
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�ितवादीह� िटका भजेुल भ�ने िटकाराम भजेुल र 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर ेअदालतमा कसरुमा 
इ�कारी बयान गर े तापिन िनजह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयान र मतृक छिवलाल 
काक�को लास जाचँ मचु�ुका र post mortem report 
िबच ताद�यता दिेखनलेु िनजह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानलाई नजरअ�दाज गन� 
िम�ने दिेखएन । 

८. �ितवादी यदनुाथ िघिमरेले वारदात 
िमितमा कुईिभर ि�थत खेतमा िबहानदेिख 
साझँस�म रोपाइ ँ भएकोले म उ� वारदातमा िथइन ँ
भनी अदालतमा बयान गरकेा छन् भने अका�ितर 
�ितवादी नवराज ब�नेतले िमित २०६७।३।२४ को 
वारदात ह�दँाको समयमा आफू िमित २०६७।३।२३ 
गतेदेिख ऐ.२७ गतेस�म आ�नो खेतको काम गररे 
घरमा बसेको छु भनी अदालतसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी अका� �ितवादी ढु�डीराज भ�ने 
िवमश�राज िघिमरलेे पिन वारदातको िदन बागबानी 
के�� नवलपरु, सला�ही गई उ� िदन बेलकुा महो�रीको 
जले�रमा गएर बसेको भनी अदालतसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । “�ितवादीले वारदातको समयमा 
आफू घटना�थलमा नभई अ�य� छु भनी alibi को 
िजिकर िल�छ भने सो िजिकरलाई �मािणत गन� भार 
पिन िनज अिभयु�उपर नै रह�छ । �य�तो alibi 
को िजिकर त�यपरक, िन�या�मक तथा िलिखत 
�माणबाट समिथ�त ह�नसके मा� सो िजिकर िलने 
�यि�को प�मा �माणयो�य ह�नस�न े ह��छ र सो 
िजिकर �य�तो िनिव�वाद र त�यपरक �माणबाट 
�थािपत ह�न नसके �य�तो िजिकर िलने �यि�को 
िव�� नै �माण ला�ने । जाने भनी वस�त प�रयार 
िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, िन.नं 
१०२४२) भएको मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । ��ततु 
म�ुाको स�दभ�मा पिन यी �ितवादीह�ले वारदातको 

समयमा अ�य �थलमा छु भ�ने िजिकर िलएको भए 
तापिन िनजह�ले सो त�यलाई िन�या�मक �पमा 
�मािणत गन� नसकेको देिखदँा िनजह�ले िलएको सो 
िजिकर �माणयो�य मा�न िम�ने देिखएन ।

९. िमित २०६७।३।२४ को घटनाको 
��य�दश� उ� वारादात�थलका होटल स�चालक 
पूण� तामाङ र तारा तामाङ ह�न् । िनज तारा तामाङले 
छिवलाल र देवबहादरु कटवालले िभ� बसेर खाना 
खान लािगरहेका िथए ँ। सोही बेला मखुमा केही �माल 
मा�स लगाएका िवदरु िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदी, 
नवराज ब�नेत, िदपककुमार कटवाल, िटका भजुेल, 
अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर,े यदनुाथ 
िघिमर े घरिभ� खाना खाइरहेका बेला रड लाठीले 
छिवलाल काक�लाई मा� टाउको, िजउमा �हार गरी 
घाइते बनाई केही समय छिवलाल काक�ले �ितकार 
गनु�भयो र देवबहादरु कटवाल र िदलबहादरु साक� 
�यहाबँाट भागे ँभनी कागज गरेको देिख�छ । िनज तारा 
तामाङले यी �ितवादीह� यदनुाथ िघिमर,े िवमश�राज 
िघिमर,े टीका भजेुल उ� वारदातमा संल�न भई मतृक 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गरकेो भनी अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतले यी �ितवादीह� घटना ह�दँाको 
बखत अ�य� िथए भनी िलएको िजिकर खि�डत ह�ने 
दिेख�छ ।

१०. िस�ा�तत: कुनै पिन आपरािधक काय� 
�थािपत ह�न मनसाय र काय� त�वको आव�यकता 
रह�छ । कुनै पिन काय�को पिहलेबाट प�रणामको 
अ�दाज गरी सो प�रणाम हािसल गन� काम ग�र�छ 
भने �य�तो काय�लाई मनसायपूव�क ग�रएको काय� 
मािन�छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवाला सकु�तला 
काक�को जाहेरी र उ� जाहेरीलाई समथ�न गन� गरी 
जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप�, मौकामा 
बिुझएका स�तोष काक�समेतको कागज र अदालतमा 
भएको बकप�, �ितवादीह� िटकाराम भजेुल र अिखल 
/ ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमरलेे अनसु�धानका 
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�ममा गरकेो बयान, िटकाराम भजेुलले अदालतमा 
बयान गदा� स.ज. १५ मा िमित २०६७।३।५ र 
६ गतेको घटनामा आफू संल�न छु भनी गरकेो 
बयानसमेतबाट मतृक छिवलाल काक�लाई मान�को 
िनि�त �ितवादीह�बाट योभ�दा अिघ पिन धेर ै�यास 
भएको दिेख�छ । �ितवादी च��कुमार काक�क� प�नी 
प�ुयकुमारी ब�नेतले सङ्कटकालको समयमा देवर 
छिवलाल काक�ले च��कुमार काक�लाई माओवादी हो 
भनी जेल हा�नभुएकोले बोलचाल िथएन । च��कुमार 
जेलबाट १७/१८ मिहनापिछ छुट्नभुयो भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीह�को मतृक छिवलाल 
काक�सगँ पूव��रसइवी रहेको र पिहलेदिेख नै िनजलाई 
मान� मनसायले आ�मणको �यास �व�प िमित 
२०६७।३।२४ मा �ितवादीह�ले मतृक छिवलाल 
काक�लाई कुटिपट गरकेो देिख�छ । 

११. A statement by a person who 
believe that death is imminent, relating to 
cause or circumstance of the person’s 
impending death. The statement is 
admissible in evidence as exception to 
hearsay rule भिन Black’s law dictionary 
ले म�ृयकुालीन घोषणालाई प�रभाषा गरकेो छ । 
म�ृयकुालीन घोषणा मािनसले आफू मनु�अिघ होस छँदै 
�य� गरकेो statement ह�न् । य�तो statement 
िलिपब� ह�न पिन स�छन् नह�न पिन स�छन् तर 
िनजले भनेको बेहोरा स�ुने �यि�ले अदालतमा 
सा�ीका �पमा उपि�थत भएमा �माणका �पमा िलन 
िम�ने ह��छ । यो hearsay is not an evidence भ�ने 
�माण कानूनको अपवादको �पमा मह�वपूण� �माणका 
�हण गनु�पन� आधार भनेको roman maxim “Nemo 
moriturus praesumitur mentire” हो जसको अथ� 
a man will not meet his maker with a lie in his 
mouth हो, यसै कारणले नै म�ृयकुालीन घोषणालाई 
�माणका �पमा िलइनपुछ�  भ�ने िवधाियकाको मनसाय 

हो । कुनै पिन घटनाको ��य�दश� भनेको नै पीिडत 
�यि� �वयम् ह�ने ह�नाले िनजले �य� गरकेो कुरालाई 
स�ुने, ले�ने �यि�ले अदालतसम� आई बकप� 
गरमेा र उ� म�ृयकुालीन घोषणा अ� �माणह�ले 
corroborate गरमेा उ� statement लाई िनणा�यक 
�माणका �पमा िलइनपुन� ह��छ ।

१२. ��ततु म�ुामा छिवलाल काक�ले मन� 
बेलामा “िदलबहादरु र देवबहादरुबाट धोका पाए,ँ 
बाबरुामले रडले टाउकोमा हानी लडायो । घरिभ� 
सङ्घष� भयो, यसपिछ अिडग, नवराज, िदपक, 
बाबरुामले िघसारी बािहर िनकाले, अिडगले कु�जोले 
मेरो दवुै ख�ुामा िहका�ई िससा फुटाएझ� चरुचरु बनाई 
िदए । अ�य मािनसले भाला खकुुरीले शरीर र घाटँीमा 
रोपे । सबै कुरा िनको भएपिछ भन�ला । साथमा 
भएका देवबहादरु र िदलबहादरुले �ितकार गरकेो भए 
य�तो अव�था ह�ने िथएन” भनी मतृकले मनु�भ�दा 
अिघ शंकरबहादरु कटवाललाई भनेको दिेख�छ । 
मतृक छिवलाल काक�ले उ� कुरा भनेको हो भनी 
मोहनकुमार �े�, ओम दयाल, शकंरबहादरु कटवालले 
मौकाको कागज तथा अदालतसम�को बकप�समेतमा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । यसरी पीिडतले मनु�भ�दा 
अिघ भनेको भनाइ, होटल स�चालकको बकप� साथै 
मतृकको post mortem report मा उ�लेख भएको 
cause of death सगँ मेल खान गएको देिखदँा मतृक 
छिवलाल काक�ले घटना घटाएको �यि�ह�को नाम 
िलई उ� घटनास�ब�धी गरेको घोषणालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने दिेखदँा उ� म�ृयकुालीन घोषणा नै 
सव��म �माण ह�नेसमेत दिेख�छ ।

१३. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. मा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र 
धैरै जनाको ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको 
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चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा 
सोही मािनस मु�य �यानमारा ठहछ� । �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ� । सोबाहके अ�लाई 
र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने कुरा 
सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट 
देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ�” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
पिन मतृकको म�ृयकुो कारण hypovolemic shock 
due to extensive external hemorrhage भनी 
उ�लेख भएको छ, जसको अथ� शरीरबाट अ�यिधक 
रगत बगेको कारणबाट म�ृय ुभएको भ�ने ह��छ । मतृक 
छिवलाल काक�को लास जाचँ मचु�ुका तथा िमिसल 
सलं�न रहेको मतृकको फोटोसमेत हेदा� िनजको 
शरीरमा िविभ�न चोटपटक लागेको दिेख�छ भने 
ख�ुाको हड्डीसमेत भािँचएको देिख�छ । साथै मतृक 
छिवलाल काक�ले मनु�अिघ �ितवादीह� यदनुाथ 
िघिमर,े िवमश�राज िघिमर,े नवराज ब�नेत, िटका 
भजेुलसमेतले लाठी ढुङ्गाले िपटेको भनी बताएका छन् 
भने मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा बकप� 
गदा�समेत �ितवादीह�ले लाठी ढुङ्गाले कुटिपट गरकेो 
कारणबाट मतृक छिवलाल काक�को म�ृय ु भएको हो 
भनी बकप� गरकेो दिेखदँा �ितवादीह�ले उ� कानूनी 
�ावधानको उ�लङ्घन गरकेो होइन भ�न िमलेन । 

१४. अब, कुन �ितवादीले मतृक छिवलाल 
काक�लाई कहा ँ िहका�ए र क�को चोटका कारणबाट 
छिवलाल काक�को म�ृय ु भयो भ�नेतफ�  हेदा�,
“�ितवादीह�ले गुट बनाई सयुं��पमा गरकेो 
वारदातलाई सयुं� वारदात भिन�छ । यसमा कसले 
बढी कुट्यो, कसले कम कुट्यो, कसको �हार 
�ाणघातक भयो अथवा कुनै कसैले कुट्दै कुटेन िक 
ज�ता कुरा कमन ल मा �ासङ्िगक ह�दैँनन ्। �यान 
िलन ेअथवा साङ्घाितक कुटिपट गन� मनसाय भई 
सो स�दभ�मा समहूमा बसी एक अका�लाई उकासी 
हौसाइ अथवा हातै हाली कुटिपट गरमेा सबै 

�ितवादी समान�पमा सहभागी भएको मािनने र 
समान सजायका भागीदार ह�ने अव�था रहने” भनी 
सीता भ�ने लालिहरा कामी िव�� नेपाल सरकार (ने.
का.प.२०७१, अङ्क ९, िन.नं. ९२४९) भएको कत��य 
�यान म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको दिेख�छ । 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा पिन यी �ितवादीह� ह�लमा 
गई ए�कासी मतृक छिवलाल काक�लाई ढुङ्गा, रड 
र लाठाले �हार गरकेो ह�दँा को कसले कहा ँिहका�ए र 
क�को चोटबाट मतृक छिवलाल काक�को म�ृय ुभएको 
भ�ने यिकन �पमा भ�न सिकने अव�था नह�दँा यी 
चार ै जना �ितवादीह�को उि�कै मा�ामा संल�नता 
रहेको मा�नपुन� ह��छ । िनज �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको स�ुको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखयो ।
तसथ�, �ितवादी नवराज ब�नेत, अिडग भ�ने यदनुाथ, 
ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज िघिमर ेर िटका भजेुल भ�ने 
िटकाराम भजुेललाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर े पिन केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा 
कुनै कसरुको सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध 
संिहतामा लेिखएको भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको प�र�े�यमा मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ मा सव��वसिहत ज�मकैदको कानूनी �यव�था 
नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा �यान मन� कसरु 
गन� गराउने �यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोले  �ितवादीह� नवराज 
ब�नेत, अिडग भ�ने यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज 
भ�ने िवमश�राज िघिमर ेर िटका भजेुल भ�ने िटकाराम 
भजुेललाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने देिखयो ।

१५. वादी नेपाल सरकारले �ितवादी 
च��कुमार काक�लाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
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बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी र िनज पनुरावेदक 
�ितवादी च��कुमार काक�ले �यानस�ब�धीको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँभनी 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । उ� पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा�, पनुरावेदक �ितवादी च��कुमार 
काक�ले अदालतसम� कसरुमा इ�कारी बयान 
गर े तापिन अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
िभमबहादरु थापा मगरलाई कुटिपट गरी अङ्गभङ्ग 
म�ुामा मलगायत बाबरुाम सवेुदी, नवराज ब�नेत, 
यदनुाथ िघिमरकेा मािनसह�लाई �ितवादी बनाई 
म�ुा दता� गन� िनज छिवलाल काक�ले सहयोग 
गरकेो ह�दँा िनजलाई मानु�पछ�  भ�ने कुरा गरी योजना 
बनाएको हो । सोहीअनसुार बाबरुाम सवुेदी, िदपक 
कटवाल, िटकाराम भजेुल, नवराज ब�नेत, अिडग 
भ�ने यदनुाथ िघिमरे, ितलक राई, ओम राई, अिखल 
भ�ने ढु�डीराज िघिमर,े लालबहादरु भजुेललगायतका 
�यि�ह�ले २०६७ साल जे� २८/२९ गते रामबहादरु 
थापाको घरमा िमिटङ बसी योजना बनाएको र िनज 
�यि�ह�ले छिवलाल काक�लाई २/३ प�ट कारबाही 
गन� �यास गदा� सफल भइएन भ�ने कुरा बाबरुाम 
सवुेदीमाफ� त सनेुको छु । सो घटना पिन िनजह�ले 
घटाएको हो । २०६७ जे� २८/२९ गते िमिटङ ब�दा 
िवदरु भ�ने बाबरुाम सवेुदीले एक छेउमा मलाई बोलाई 
योजनाअनसुार काम भएपिछ हामी भा�नपुन� ह��छ, 
सोको लािग खच�को �यव�था गनु�पन� ह��छ भ�दा मैले 
िच�ता गनु�पद�न भनेको िथए ँ । सोही मतुािबक िमित 
०६७।३।२४ गते राित १ बजे नवराज ब�नेत र टीका 
राम भजुेल मेरो घरमा आई सहमितअनसुारको काम 
भयो, रकम िदन ुभनेपिछ मैले रकम िदएर पठाएको ह� ँ
भनी बयान गरकेो देिख�छ ।

१६. िनज �ितवादी च��कुमार काक�ले 
अदालतसम� कसरुमा इ�कार रहे पिन अदालतमा 
गरकेो बयानको स.ज.११ मा �.१,००,०००।- 

मसगँबाट लगेका ह�न् तर उ� रकम �.३% का 
दरले मागेकोले िदएको ह� ँभनी बयान गरकेो अव�था 
भए पिन उ� रकम म�यरात (१ बजे) को समयमा 
िदनपुन�को कारण भने ��ट �पमा खलुाउन सकेका 
छैनन् । �यसैगरी िनजले उ� रकम �याजमा िदएको 
नै भए सोको िलखत ह�नपुन� िथयो तर िनज �ितवादी 
च��कुमार काक�ले िलखतसमेत पेस गन� सकेको 
अव�था छैन । िनजको �ीमती प�ुयकुमारीले पिन 
�याजमा रकम लगाएको भनी ��ट �पमा नखलुाएको 
अव�थामा िनजले अदालतसम� गरकेो बयान अ� 
�माणह�सगँ corroborate नगरकेो ह�नाले सो 
बयानलाई िव�ासयो�य मा�न िम�ने देिखएन । 

१७. िनज च��कुमार काक�को प�नी 
प�ुयकुमारी काक�ले पिहले पिन आषाढ १०/११ 
गतेितर होला िवदरु िवचार भ�ने बाबरुाम सवुेदीसमेतले 
छिवलाल काक�लाई मान� योजना बनाएका िथए अर े
सो रात िमित २०६७।३।२४ गते पिन िनजह�ले 
छिवलाल काक�लाई मारकेो कुरामा पूण� िव�वास छ । 
यसरी छिवलाल काक�लाई तारा तामाङको होटलमा 
कुटिपट गरछेन् र राित १ बजेको समयमा नवराज 
ब�नेत हा�ो घरमा आई मेरो �ीमान् लाई बोलाई िनजले 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट ग�रआएको र तपाइ ँ
पिन ओ�टोको�टो ला�नसु् हामी पिन भा�छ� भनेपिछ 
मेरो पितले �.१ लाख �पैया ँ िनकाली िदनभुयो 
भनी �हरीसम� कागज गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
च��कुमार काक�ले अदालतमा कसरुमा इ�कारी बयान 
गर ेतापिन िनजको अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान र िनजको �ीमतीले गरकेो कागजिबच ताद�यता 
रहेको देिखदँा उ� अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयानलाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखएन ।

१८. मौकामा बिुझएका स�तोषकाजी काक�ले 
िमित ०६७।३।१४ गते िटमल डाडँा भ�ने गाउबँाट 
लगभग ५:३० बजेितर च��बहादरु काक�ले िमित 
२०६७।१।२६ को का�डमा मलाई पिन मिुछएको 
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रहेछ । अब छिवको बा�ँने िदन ७-८ िदन मा� बाकँ� छ 
भनी मलाई भने र �यो म�ुामा सा�ी ब�नेह�को हिवगत 
हामी हेछ� भनी ध�क� िदएका िथए ँभनी मौकामा भएको 
कागजलाई समथ�न गन� गरी अदालतसम� बकप� गरकेो 
देिख�छ । घटना ह�दँा मतृक छिवलाल काक�सगैँ रहेका 
देवबहादरु कटवालले अनसु�धान अिधकारीसम� 
स.ज.९ मा �ितवादीम�येका च��कुमार काक� 
छिवलाल काक�को सौितनी आमाको छोरा भएको 
भएको र उनीह�िबच अंश र राजनीितक कारणसमेतले 
मतिभ�नता र �रसइवी भएकोले बोलचाल नभएको ह�दँा 
ियनै कारणबाट प�रब�ध योजना बनाई यो वारदात 
घटाएकोमा िव�ास ला�छ भनी बयान कागज गरकेो 
देिख�छ । �य�तैगरी च��कुमार काक� जेठाज ुनाताको 
भएको र िनजसगँ िमलाप िथएन । च��कुमार काक�ले 
बाबरुाम सवेुदीसमेतका �ितवादीह�लाई आ�नो 
घरमा बोलाई पटकपटक बैठक बसाई छिवलाल 
काक�लाई भौितक सफाया गनु�पछ�  भनी षड्य�� 
योजना बनाइरहेको भनी जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी 
र अदालतसम� भएको बकप�समेतबाट च��कुमार 
काक� उ� वारदातमा संल�न रहेको देिख�छ । 

१९. Direct evidence को अभावमा 
circumstantial evidence ह�लाई हे�रनपुन� 
ह��छ । च��बहादरु काक�को हकमा पिन िनजको 
कसरुमा संल�नता रहेको direct evidence नभए 
पिन िनजको मतृक छिवलाल काक�सगँ रा�ो स�ब�ध 
रहेको देिखदँनै भने छिवलाल काक�लाई आ�मण 
गन� स�ब�धमा पटकपटक बसेको बैठकमा िनज 
च��कुमार काक�समेत बसी उ� बैठकको िनण�यमा 
सहमत भएको देिख�छ । िनजले िमित २०६७।३।२४ 
को वारदात घटेपिछ पूव�सहमितअनसुार �ितवादी 
नवराज ब�नेतलाई �.१,००,०००।- िदनलेु पिन 
िनजको कसरुमा संल�नता छैन भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(४) 

नं. मा “जुनसुकै कुरा गरीकन पिन �यान माना�मा 
वचन िदनलेाई वा वारदात भइरहकेो ठाउँमा गई 
माना�लाई सयंोग पा�रिदना िनिम� मन� मािनसको 
िजउमा हात हाली प�� समाितिदनेलाई ज�मकैद 
गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । 
Inciter to be liable as perpetrator को �यव�था 
हा�ो कानूनी �यव�थासमेतले अङ्गीकार गरेको 
अव�थामा �यानस�ब�धी अपराधमा म�ुय भई वचन 
िदने �यि�लाई पिन perpetrator को सरह सजाय 
ग�रनपुन� ह�दँा ज�मकैदको सजाय गरकेो देिख�छ । 
घटनामा आफँै संल�न नभए पिन मान� आदेश वा मान� 
सहमित िदने �यि�लाई मतृकको म�ृय ु ह�दैँ छ भ�ने 
foresightness of consequence ह�ने ह�दँा मतृक 
मर े पिन मरोस् भ�ने desire of consequence 
अिभय�ुले रा�ने ह�दँा वचन िदने �यि�लाई पिन first 
offender कै �पमा हे�रनपुन� ह��छ र िनजलाई सजाय 
गदा� पिन first offender को दजा�मा राखी सजाय 
ग�रनपुछ�  भ�ने िवधाियकाको मनसायसमेत रहेको 
पाइ�छ । 

२०. यसमा, �ितवादी च��कुमार काक� 
आफँै घटनामा संल�न नभए पिन छिवलाल काक�लाई 
आ�मण गरमेा आफूले सहयोग ग�रिदने वचन िदएको 
र वारदात घटेको रातको समयमा नवराज ब�नेतलाई 
�.१,००,०००।- समेत िदएको देिख�छ । �ितवादी 
एल.िब भ�ने लालबहादरु भजुेलको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानको स.ज. ८ मा िमित 
२०६७।३।२२ मा आफू च��कुमार काक�सगैँ ह�दँा 
च��कुमार काक�को मोबाइलमा बाबरुाम सवुेदीले 
फोन गरी आजस�मको �यासमा सफल भइएन, अब 
एक दईु िदनमा छिवलाललाई कारबाही ह�दैँ छ भनी 
फोन आएको भनी बयान गरकेो देिख�छ । यसरी िनज 
�ितवादी च��कुमार काक�लाई घटना घटाउनेबार े
पिहले नै थाहा भए तापिन िनज चपुचाप बसेको 
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देिख�छ । यसरी चपुचाप बसी घटना घटेप�चात् 
�ितवादी नवराज ब�नेतलाई �.१ लाख िदनलेु 
िनजको पिन उ� घटना घटाउन म�जरुी िथयो भ�ने 
देिखदँा िनजले उ� कानूनी �यव�थाअन�ुपको कसरु 
गरकेो होइन भ�न सिकने अव�था रहेन । यसि�थितमा  
�ितवादी च��कुमार काक�लाई �यानस�ब�धीको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । तसथ�, �ितवादी च��कुमार काक�लाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. अनसुार सजाय ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकार र आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँभ�ने �ितवादी च��कुमार काक�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

२१. अका� ��यथ� �ितवादीह� िदलबहादरु 
साक� र देवबहादरु कटवाललाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
छैन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा� , यी �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम� आफूह�ले कसरु नगरकेो र उ� वारदात 
घटाउनमा आफूह�को कुनै िकिसमको संल�नतासमेत 
नरहेको भनी इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । घटनाका 
��य�दश� तारा तमाङ र पूण� तामाङले मौकामा गरकेो 
कागज तथा अदालतमा आई गरकेो बकप�समेतबाट 
यी �ितवादीह�को उ� कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने 
कुरा ख�ुन आएको देिखदैँन । केवल जाहेरी दरखा�तमा 
यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख भएको देिख�छ । 
जाहेरी भनेको first information report हो, अथा�त् 
घटनाको बारमेा जितस�दो चाडँो सूचना िदन ु तािक 
�हरीले चाडँोभ�दा चाडँो अनसु�धान गन� सकुन् र 
अिभय�ुलाई प�ाउ गन� सिकयोस ्भ�ने हेतकुा साथ 
जाहेरी िदने ग�र�छ । जाहेरीमा नाम िकटान ग�रिदनलेु 
िनज �यि� नै कसरुदार हो भनी मा�न िम�दैन । यो त 
केवल अनसु�धान �ि�यालाई सहज गन� मा�यम मा� 

हो । जाहेरीमा नाम उ�लेख ह�न ुर कसरुदार ठहर ह�न ु
फरक कुरा ह�न् । ��ततु म�ुामा पिन दवेबहादरु कटवाल 
र िदलबहादरु साक�को िव�� िकटानी जाहेरी पर ेपिन 
िनजह� उ� वारदात घट्दा मतृक छिवलाल काक�सगैँ 
रहे तापिन यी �ितवादीह�ले िमित २०६७।३।२४ को 
वारदात घटाउन के भूिमका खेले भ�ने कुरा वादी प�ले 
व�तिुन� तवरबाट पिु� गन� सकेको देिखदैँन ।

२२. �ितवादी िदलबहादरु साक�ले 
सरुाक�को काम गरी छिवलाल काक�को बारमेा अ�य 
�ितवादीह�लाई जानकारी िदएको भ�ने जाहेरी रहे 
पिन िदलबहादरु साक� �यून आय�तर भएका अ�को 
काम गरी खाने मािनस देिख�छ । िनजले सरुाक�को 
काम गरकेो भए िनजको साथबाट मोबाइल वा अ�य 
सरुाक� गन� �योग भएका सामानह� बरामद ह�नपुन� 
िथयो तर िनजको साथबाट कुनै �य�तो िचज वा 
व�तसुमेत भेिटएको अव�था छैन । िनजको कुनै 
ि�याकलाप शंका�पद देिखएको भए तारा होटलका 
स�चालक तारा तामाङ र पूण� तामाङले दे�नपुन� 
िथयो, िनजह�ले मौकाको कागज र अदालतमा गरेको 
बकप�मा यी �ितवादीको पिन वारदात घटाउनमा 
संल�नता रहेको भनी उ�लेख गरकेो नदेिखदँा िनजको 
उ� वारदातमा संल�नता िथयो भ�न िम�ने देिखएन ।   

२३. घटना ह�दँा यी दईुजना �ितवादीह� 
मतृक छिवलाल काक�सगैँ तारा होटलमा खाना 
खाइरहेको देिख�छ भने हमलाकारीह�ले मतृकलाई 
आ�मण गदा� यी दईु �ितवादीह� हमलाकारीसगैँ 
रड, भालाले आ�मण नगरी उ� वारदात�थलबाट नै 
भागेको देिख�छ । एल.िब भ�ने लालबहादरु भजुेलको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयानको स.ज.८ 
मा योभ�दा अगािड िमित २०६७।३।५ मा मतृक 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गन� योजना देवबहादरु 
कटवालले धोका िदएका कारण सफल भइएन भनी 
बाबरुाम सवेुदीले भनेको भनी बयानसमेत गरेको 
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अव�थासमेतबाट िनजको मतृकलाई मान� मनसाय 
देिखदँनै । िनजह�ले मानवताको नाताले पिन मतृक 
छिवलाल काक�लाई कुटिपट गन�बाट रो�नपुन� िथयो 
तर �ितकार नगरकेो कारणले मा� �यान ज�तो ग�भीर 
फौजदारी अपराधमा �ितवादी दवेबहादरु कटवाल र 
िदलबहादरु साक�लाई कसरुदार कायम गन� निम�ने 
ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै 
देिखयो । 

२४. अका� पनुरावेदक �ितवादी एल.िब भ�ने 
लालबहादरु भजेुलको हकमा हेदा�, यी �ितवादीले िमित 
२०६७।३।२४ को वारदात ह�दँा आफू घटना�थलमा 
अ� �ितवादीह�सगँ नरहेको र बाबरुाम सवेुदी बाटोमा 
भेट भई िनजले हामीले छिवलाई आ�मण ग�य�, छिव 
मर ेज�तो छ, त ँसाला डरपोक कातँरको केही काम छैन 
भनी भनेका ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादी एल.िब भ�ने लालबहादरु 
भजेुलले मतृक छिवलाललाई कारबाही गन� २०६७ 
जे� २८/२९ मा बसेको बैठकमा आफू सहभागी भएको 
भनी अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो दिेखए 
पिन बैठकमा सहभागी ह�न ुर बैठकको िनण�यमा सहमत 
ह�न ु दईु फरक फरक िवषय ह�न् । यी �ितवादी उ� 
बैठकह�मा सहभागी ह�दँैमा िनजको पिन कसरुमा 
सलं�नता छ भनी अनमुान गनु�  गलत ह��छ । �यान 
ज�तो ग�भीर फौजदारी म�ुामा यथे� �माणिबना 
कसरुदार कायम गन� िम�दैन । िनज �ितवादीसमेतको 
सलं�नतामा उ� िमित २०६७।३।२४ को वारदात 
घटेको हो भ�ने त�य िमिसल संल�न कागजातबाट 
पिु�ट भएको देिखदँनै ।

२५. �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसुर �मािणत 
गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । उ� कानूनी �ावधानअनसुार वादी नेपाल 

सरकारले �ितवादी एल.िव भ�ने लालबहादरु भजुेलको 
कसरुमा संल�नता छ भ�ने कुरा त�यपरक, शकंारिहत 
�माणको आधारमा �मािणत गन� सकेको देिखदँैन । 
Benefit of doubt goes to the accused भ�ने 
फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तसमेत रहेको 
पाइ�छ । �ितवादी एल.िब भ�ने लालबहादरु भजुेलको 
मतृक छिवलाल काक�लाई मान� काय�मा संल�नता 
रहेको भ�ने त�य शंकारिहत तवरले �मािणत ह�न 
सकेको नदिेखदँा िनजलाई कसरुदार कायम गरी 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष� कैद 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला निमलेकोले उ�टी भई िनज �ितवादी एल.िब 
भ�ने लालबहादरु भजुेलले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  ।

२६. अब, ��यथ� �ितवादी ओमकुमार 
राईलाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� , िनज ओमकुमार राईले अदालतसम� 
गरकेो बयानको स.ज.९ मा जाहेरी दरखा�तमा िवप�ी 
बनाइएको �यि� कु�भ राईको छोरा ओम राई भिनएको 
छ भने आफू िसहं�वज राईको छोरा ओमकुमार राई हो 
भनी बयान गरकेो देिख�छ । िनजको सो बयान िमिसल 
संल�न रहेको नाग�रकताको �ितिलिपसमेतबाट पिु� 
भइरहेको देिख�छ । �ितवादीको नाम मा� फरक नपरी 
िनजको बाबकुो नामसमेत फरक परकेो अव�थामा 
ियनै �ितवादी ओमकुमार राईको उ� कसरुमा 
संल�नता रहेको भनी यिकन गन� िम�दनै । �ितवादी 
ओमकुमार राईले िमित २०६७।३।२४ गते िदउसभर 
आफू हेमराज राईको खेतमा रोपाइ ँगरी बेलकुा रमेश 
राईसगँ सतेुको भनी बयान गरकेो देिख�छ । िनजको 
सा�ी हेमराज राईले समेत उ� िदन ओमकुमार राई 
साझँ ६ बजेस�म खेतमा काम गरी बेलकुा ८ बजेितर 
रमेश राईको घरमा सतेुको र �यसपिछका पाचँ िदन 
लगातार िनज �ितवादी ओमकुमार राईले मेरो खेतमा 
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काम गरकेोले िनज उ� वारदातमा संल�न छैन भनी 
�ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
बकप�समेत गरकेो देिखदँा जाहेरीमा उ�लेख ग�रएको 
ओम राई भनेको यी ओमकुमार राई नै ह�न् भ�न सिकने 
ि�थित देिखएन ।

२७. �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को 
�यव�थाअनसुार पिन शकंाको सिुवधा यी �ितवादीले 
पाउन स�ने नै देिख�छ । प�ाउ परकेा यी ओमकुमार 
राई नै जाहेरीमा नाम उ�लेख भएका ओम राई ह�न् 
भ�ने व�तिुन� तवरबाट �मािणत ह�न नसकेको 
ह�दँा यी �ितवादी ओमकुमार राईको पिन उ� िमित 
२०६७।३।२४ मा मतृक छिवलाल काक�लाई कुटिपट 
गन� काय�मा संल�नता रहेको िथयो भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादी ओमकुमार राईलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । मािथ उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादी एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजेुलले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र वादी नेपाल सरकार 
तथा अ�य �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर एवम् 
िव�ान् उप�यायािधव�ा, िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा 
िव�ान् अिधव�ाह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

२८. अतः �ितवादीह� नवराज ब�नेत, 
यदनुाथ िघिमर,े अिखल ढु�डीराज भ�ने िवमश�राज 
िघिमर,े िटका भजेुल भ�ने िटकाराम भजुेललाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. को 
१३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैद र �ितवादी 
च��कुमार काक�लाई �यानस�ब�धीको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने, �ितवादी देवबहादरु कटवाल, 
िदलबहादरु साक� र ओमकुमार राईलाई सफाइ 

िदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजुेलको हकमा िनजलाई 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष� कैद गन� 
गरी स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१०।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७२।१२।१ 
को फैसला निमलेकोले केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
एल.िव. भ�ने लालबहादरु भजेुलले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी एल.िव 
भ�ने लालबहादरु भजुेलले अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले िनजको नाममा 
कसेको कैदको लगत क�ा गनु�  भनी स�ु ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतलाई लेखी पठाउनू -----------------१
�ितवादी एल.िव भ�ने लालबहादरु भजुेलले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरकेोले िनज �ितवादीले 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
धरौटीबापत िमित २०७१।७।१० मा र. नं. २३३ बाट 
�.१६,७१८।७५ राखेको देिखदँा िनज �ितवादीले 
ऐनको �यादिभ� उ� धरौटी िफता� पाउ ँभनी िनवेदन 
िदएमा िनयमानसुार िफता� िदन ु भनी उ�च अदालत 
जनकपरु, राजिवराज इजलासमा लेखी पठाउनू -----२ 
�ितवादी एल.िव भ�ने लालबहादरु भजुेलले यस 
अदालतमा पनुरावेदन दता� गदा� िमित २०७३।५।८ 
मा र. नं. २९६० माफ� त �.१०,२८१।२५ धरौटी 
राखेको दिेखदँा ऐनको �यादिभ� उ� धरौटी िफता� 
पाउ ँभनी िनवेदन िदएमा िनयमानसुार िफता� िदन ुभनी 
लेखा शाखामा पठाउनू  ------------------------------३
��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय र �ितवादीह�लाई 
िदनू --------------------------------------------------४ 
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फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ----------------------------------५

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत:- ��ा िव�
इित संवत् २०७७ साल असोज ११ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।१२।१
०७३-CI-०११२

म�ुाः- अशं चलन

पनुरावेदक / वादी : च��लाल �े�को छोरा नवुाकोट 
िज�ला िवदरु नगरपािलका वडा नं. ११ 
घर भई हाल काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३ महाराजग�ज 
च�पथ ब�ने वष� ६२ को ह�रकुमार �े�को 
म�ुा सकार गन� ह�रकुमार �े�को छोरा ऐ.ऐ. 
ब�ने वष� ३८ को �वण �े�

िव��
िवप�ी / �ितवादी : गोिव�दकुमार �े�को �ीमती 

नवुाकोट िज�ला िवदरु नगरपािलका वडा नं. 

११ घर भई हाल काठमाड� िज�ला महांकाल 
गा.िव.स. वडा नं. ९ सकेुधारा एकता ब�ती 
ब�ने अ. वष� ४७ क� �ीमती बनु ु�े�समेत

§ शेषपिछको बकसप�को िलखतको कानूनी 
अि�त�व यथावत् रहकेो अव�थामा 
सो शेषपिछको बकसप�को िलखत 
ग�रिदनकेो इ�छाबमोिजम िनजको 
अंश हकको स�पि�समेत ब�डा गरी 
शेषपिछको बकसप� �ा� गन�लाई िदने 
मनसायअनसुार नै ब�डा ला�ने स�पि�मा 
अंश ला�ने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : 
िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प. २०३२, िन.नं.९२४, प�ृ २१८
§ ने.का.प. २०५६, िन.नं.६७२९, प�ृ ३९२

स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी शािलकराम कोइराला
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िकशोर िसलवाल
माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन¸२०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� दायर भई िनयमबमोिजम सा�ािहक 

�नण�य नं. १०८११
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तथा दिैनक पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस 
�कार रहेको छ ।

त�य ख�ड
िपता च��लाल �े� र माता देवकुमारी �े�को 

तीन छोरी र दईु छोरा म िफरादी ह�रकुमार �े� र िवप�ी 
भाइ गोिव�दकुमार �े�को जायज�म भएकोमा िददी 
बिहनीह�को िववाह भइसकेको छ । िपता च��लालको 
पिहला नै र माता देवकुमारी �े�को िमित २०६७।८।२ 
मा आ�नै कालगितले परलोक भइस�न ु भएको छ । 
हामी अंिशयारह� सगोलमा नै बसोबास गरी आएका 
छ� । हामी दाजभुाइ दईु अंिशयार रहेको र अंशब�डा 
भएको छैन । एकासगोलमै रहेको अव�थामा म 
िफरादीको छोरा महेशकुमार �े�ले अंश पाउ ँभनी मउपर 
का.िज.अ. मा अशं म�ुा दायर गरकेोमा का.िज.अ. 
बाट नाता कायम भई अंश पाउने ठहर ह�ने गरी िमित 
२०६६।३।२९ मा फैसला भएको र सोउपर पनुरावेदन 
परी म�ुा च�दा च�दैको अव�थामा अशंबापत 
नगदै रकम िदई मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�बाट अशं छोडप�समेत गराइसकेको छु । 
सगोलको आज�नबाट जसका नाममा स�पि� रहे पिन 
ब�डा गन� िम�ने ह�दँा मउपर का.िज.अ. मा छोराको 
अंश म�ुासमेत रहेकोले सगोलको आज�नबाट आिज�त 
घर ज�गा िवप�ी भाइ बहुारी बनु ु�े�को नाममा समेत 
राखेको िथयो । पैतकृ एवं सगोलमा रहदँा आज�न गरकेो 
स�पि� कानूनबमोिजम ब�डा गर� भनी िवप�ी भाइलाई 
अनरुोध गदा� अिहले ब�डा नगन� भनी ठाडै इ�कार गरकेो 
र सगोलमा ब�दा बढे बढाएको स�पि�बाट िवप�ी 
भाइले बहुारीको नाममा रहेको घर ज�गा ब�डा गनु�पला� 
भनी अंशब�डा गन� इ�कार गरकेोले िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
उ� िमितस�मको ब�डा गनु�पन� स�पि�को फाटँवारी 
िवप�ीसगँ दािखला गन� लगाई स�पूण� स�पि�लाई २ 

भाग लगाई २ भागको एक भाग अंश िदलाइ भराइपाउ ँ
भ�ने बेहोराको ह�रकुमार �े�को िफराद प� ।

िवप�ी धेरअैगािड नोकरी गरी म �ितवादीबाट 
अलग बसी आएको र �यवहार कारोबार पिन अलग 
अलग गरी आएका छ� । म �ितवादीको बबुा पिहले 
नै परलोक ह�नभुएकोले म नाबालक भएको र िवप�ी 
दाजलेु म �ितवादीलाई छोडी पैतकृ घरज�गासमेत 
साह�को ऋणमा पारी पिछ मावलीतफ� बाट साह�को ऋण 
च�ुा ग�रिदएका ह�न् । �यस अव�थामा म नाबालक 
भएकोले मेरो हेरिवचार गन� कोही नभएकोले मावलीले 
लगी पाली ह�का�ए बढाए । पिछ मैले नै आमालाई हेरचाह 
पालन पोषण गरी आएको हो । िवप�ीसगँ धेर ैपिहले नै 
अलग बसी आएको िवप�ीलाई मैले अंश िदनपुन� पिन 
होइन । म �ितवादीले िनमा�ण �यवसायी ऐन, २०५५ 
बमोिजम “एजे�स िनमा�ण सेवा” दता� गरी इजाजत �ा� 
गरी िनमा�ण �यवसाय गद� आएको छु । उ� �यवसाय 
स�चालन गदा� सगोल तथा पैतकृ स�पि� लगानी 
गरकेो छैन । अशंब�डाको महलको १८ नं. ले आ�नो 
�ान, िसप र �यासबाट आिज�त स�पि�मा ब�डा ला�ने 
होइन । मैले �यवसाय गदा� �ितवादीको नाममा दता�, 
ितरो रहेको घर ज�गा ICFC Ltd. मा िधतो राखी �. 
२५०००००।- कजा�  िलई �यवसाय स�चालन गरी 
आएका छ� । िवप�ी वादी र हामी �ितवादीह�िबच 
ब�डा गनु�पन� अव�था छैन । अंशब�डाको ३० नं. 
अनसुार पिन वादी �ितवादीह�िबच छु�ाछु�ै �यवहार 
गरी छु�ाछु�ै भोग दता� गरी छु�ी िभ�न भई अलग भई 
ब�डा भएको �मािणत ह��छ । तसथ�, िवप�ीको िफराद 
दाबी खारेज ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
गोिव�दकुमार �े� र बनु ु�े�को संय�ु �ितउ�र प� ।

वादी �ितवादीिबच नातामा कुनै िववाद रहेको 
नदेिखएको, �ितवादीले घरसारमा नै िनजह�िबच 
अशंब�डा भइसकेको भनी उ�लेख गर ेतापिन सोको 
कुनै �माण पेस गन� सकेको अव�था रहेको नदेिखदँा 
िनजह�िबच कानूनबमोिजम अशंब�डा भइसकेको भनी 
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मा�न निम�ने ह�दँा र िनजह� चलुो मानो छु��एको कुनै 
िलखत �माण वादी �ितवादी दवुै प�ले पेस गन� सकेको 
अव�थासमेत रहेको नदेिखदँा िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम ग�रिदएको छ । 
वादी �ितवादी िज�मा रहेको चल अचल स�पि�को 
तायदाती फाटँवारी मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको 
२०, २१, २२, २३ नं. बमोिजम िलई दािखला ह�न 
आएको फाटँवारीमा कुनै स�पि� ब�डा गनु�  नपन� भनी 
िजिकर िलएको अव�थामा सोको �माण स�बि�धत 
प�बाट दािखला गराउन ुभ�ने आदेश भई सोअनसुार 
वादी �ितवादीबाट तायदाती पेस भई िमिसल सामेल 
रहेको । 

आमाको शेषपिछ भाइलाई बकसप� गररे नै 
ज�मा अंशको २ भाग गोिव�दलाई र १ भाग महेशकुमार 
�े�लाई िदनभुएको हो । आमाको पालनपोषण र 
काजि�या भाइ गोिव�दले गरकेा ह�न् । का.िज. 
महाकँाल गा.िव.स वडा नं. ९ को ज�गा गोिव�द आफँैले 
द:ुखसखु गररे िक.नं.१७ को ज�गा िकनेको हो । सो 
पैतकृ स�पि� होइन �यसैले वादी ह�रकुमार �े�ले 
पाउनपुन� पिन होइन भ�ने । बेहोराको �ितवादीका 
सा�ी भगवती िश�पकारको बकप� । 

ह�रकुमार �े� ठुलो दाइ र गोिव�दकुमार 
�े� सानो भाइ हो । उहाहँ�िबचमा अंशब�डा भएको 
छैन तर छु�ाछु�ै खानभुएको छ । का.िज. महाकँाल 
वडा नं. ९ को िक.न. १७ को ज�गा गोिव�दकुमार 
�े�ले आफँैले कमाएर िकनी घर बनाउनभुएको हो । 
आमाले दईु भाग गोिव�दलाई र १ भाग ह�रकुमारलाई 
िदनभुएको हो । गोिव�दले आमालाई पालनपोषण 
गनु�भएकोले आमाको भाग दाई गोिव�दलाई िदनभुएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी सर�वती 
�े�ले गरकेो बकप� । 

आमा दवेकुमारी जीिवत ह�दँ ै िनजको अंश 
भागको स�पि� म �ितवादी गोिव�दकुमार �े�लाई 
िमित २०६७।६।१४ मा शे.व.को िलखतबाट आमाको 

हकजित हक छोडी िदनभुएकाले आमा देवकुमारी, म 
�ितवादी गोिव�दकुमार �े� र वादी गरी ३ अंिशयार 
भएकाले ३ भागको २ भाग म �ितवादीले र १ 
भाग वादीले अंश पाउने हो भनी �ितवादीले िमित 
२०७०।१२।२४ मा पेस गरकेो तायदाती फाटँवारी 
िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीले तायदाती फाटँवारी पेस गदा� 
उ�लेख गरकेो र ब�डा ह�ने स�पि�मा मखु िमली िववाद 
नदेिखएकोले फाटँवारीमा उि�लिखत तीन िक�ा 
ज�गाबाट मूल अंिशयार वादी �ितवादी गरी दईुजना 
दिेखएकोले कुल स�पि�लाई २ भाग लगाई सोको एक 
भाग वादीले पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।२।२० को फैसला ।

�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०७१।२।२० को फैसला त�य, कानून, 
�माणको मू�याङ्कनिवना तथा �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेत िवपरीत भएकोले बदर गरी अंश हक 
ला�ने पैतकृ स�पि�मा आमा दवेकुमारी, िवप�ी दाज ु
ह�रकुमार �े� र म पनुरावेदक �ितवादी गोिव�दकुमार 
�े�को ३ भाग लगाई आमा देवकुमारीले आ�नो 
िजउ छँदै मलाई लेिखिदएको िमित २०६७।६।१४ 
र.नं. १३०१ख. को पा�रत शेषपिछको बकसप� 
िलखतबमोिजम आमाको भागसमेत मैले पाउने 
भएकोले ३ भागम�ये २ भाग मेरो भागमा र १ भाग 
िवप�ी वादीको भागमा अशं ला�ने गरी इ�साफ ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको पनुरावेदक गोिव�दकुमार �े�को 
पनुरावेदन प� ।

आमा दवेकुमारीले िमित २०६७।६।१४ 
मा र.नं.१३०१ख. बाट �ितवादी गोिव�दकुमार 
�े�लाई शेषपिछको बकसप� ग�रिदएको अव�थामा 
दईु भागको १ (एक) भाग वादीले अंश छु�ाई िलन 
पाउने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०२।२० मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई तायदाती फाटँवारीमा 
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उि�लिखत ब�डा ह�ने स�पि�लाई तीन भाग लगाई 
तीन भागको १ (एक) भाग ��यथ� वादीले पाउने 
ठहरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।१२।१५ मा भएको फैसला ।

अंशब�डाको १ नं.ले अशंब�डा गदा� 
“िजयिजयैको” अशंब�डा गनु�पन� ह��छ । अंशब�डा 
गदा� िफराद दायर भएको अव�थामा रहेको जीिवत 
अंिशयारिबच अंशब�डा गनु�पन� म�ुय अिंशयार रहेको 
मा�नपुन� ह��छ । नािलस गरेको अव�थामा कायम 
रहेका अंिशयारिबचमा नै अशंब�डा ह�ने हो । शे.ब.को 
िलखत गरकेो अव�थामा सबै अंिशयार एकासगोलमा 
नै रहेको अव�था छ । अिंशयारह�िबच कुनै वादिववाद 
तथा म�ुा मािमला एव ंझै-झगडासमेत केही छैन । यित 
स�पि� भनी स�पि�को यिकन नै नभई सगोलमा 
रहेको अव�थामा देवकुमारीको म�ृय ु भएको अव�था 
छ । देवकुमारीको भागको स�पि� नछु��एको ��ट 
छ । य�तो ि�थितमा �यसतफ�  िवचार ैनगरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १ नं. र स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको ग�भीर �िुटपूण� 
भएकोले उ� फैसला बदर उ�टी गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।२।२० को फैसला 
सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको म.ुस.गन� 
�वण �े�को यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन 
प� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

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

��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीको वारसे 
तारखेमा रहेका र इजलासबाट पटकपटक पकुारा 
गदा�समेत पनुरावेदक तथा िनजको तफ� बाट �ितिनिध 
उपि�थत ह�नभुएको पाइएन ।

उपयु��ानसुारको िमिसल अ�ययन गरी 

त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने  
िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, हामी वादी 
�ितवादी ज�मा २ अिंशयार भएकाले िफराद परेको 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
स�पूण� स�पि�लाई २ भाग लगाई २ भागको एक भाग 
अशं िदलाई भराइपाउ ँभ�ने बेहोराको वादीको िफराद 
दाबी र िवप�ीसगँ धेर ै पिहले नै अलग बसी आएको 
िवप�ीलाई मैले अंश िदनपुन� पिन होइन हामी वादी 
�ितवादीह�िबच छु�ाछु�ै �यवहार गरी छु�ाछु�ै भोग 
दता� गरी छु�ी िभ�न भई अलग भइसकेकाले वादीको 
िफराद दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीह�को �ितउ�र िजिकर रहेकोमा वादीले 
२ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको देिखयो । सो स�ु 
फैसला केही उ�टी भई वादीले ३ भागको १ भाग 
अशं पाउने  ठहर गरी  त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसलाउपर वादीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन परी पनुरावेदनको रोहबाट पेस 
ह�न आएको दिेखयो ।

३. पनुरावेदन िजिकर हेदा� अंशब�डाको 
१ नं.ले अशंब�डा गदा� “िजयिजयैको” अंशब�डा 
गनु�पन� ह��छ । नािलस गरकेो अव�थामा कायम रहेका 
अिंशयारिबचमा नै अंशब�डा ह�ने हो । यित स�पि� भनी 
स�पि�को यिकन नै नभई सगोलमा रहेको अव�थामा 
आमा देवकुमारीको म�ृय ु भएको ह�दँा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट ३ भागको १ भाग अंश 
पाउने ठहरी भएको फैसला बदर गरी २ भागको १ 
भाग अशं पाउ ँ भ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेख�छ ।

४. ��ततु म�ुाका वादी �ितवादीिबच 
अिंशयार भएको स�ब�धमा कुनै िववाद देिखएन । 
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�ितवादी गोिव�दकुमार �े�ले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िमित २०७०।१२।२४ मा तायदाती 
फाटँवारी पेस गदा� आमा दवेकुमारी �े� जीिवत ह�दैँ 
िनजको अंश भागको स�पि� िमित २०६७।६।१४ 
मा र.नं.१३०१ ख बाट शे.ब.को िलखतबाट मलाई 
िदनभुएकाले सगोलको स�पि�मा आमाको समेत भाग 
लगाई ३ भागको २ भाग म �ितवादीले र १ भाग वादीले 
पाउनपुन� हो भनी दाबी िलएको देिख�छ । 

५. सािबक मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको 
१ नं. को �यव�था हेदा� अंशब�डा गदा� यस महलका 
अ�य न�बरह�को अधीनमा रही बाबु, आमा, लो�ने, 
�वा�नी, छोरा, छोरीह�को िजयिजयैको अशं 
गनु�पछ� भ�ने कानूनी �ावधान रहेको प�र�े�यमा हेदा� 
यी वादी �ितवादीह�का िबचमा ब�डा गनु�पन� स�पि� 
भनी तायदाती फाटँवारी पेस भएको र सो फाटँवारीमा 
यी वादी �ितवादीह�क� आमा देवकुमारी �े�को 
नाममा समेत ब�डा गनु�पन� स�पि� रहेको देिखएकाले 
आमा जीिवत रहेको अव�थामा िनजह�क� आमाले 
समेत छोराह�सरह नै अंशको हकदार रहेको कुरामा 
िववाद दिेखदैँन । 

६. आमा जीिवत ह�दँै का�छो छोरा 
गोिव�दकुमार �े�ले मा� पिहलादेिख नै आ�नो 
साथमा राखी मेरो हेरिवचार, �याहार स�भार, पालन 
पोषण, औषधोपचार एवं जो परी आएको खच�समेत 
बेहोरी आएको र अब उ�ा�त पिन सोहीबमोिजम गन� 
ह�दँा सो �रझबापत मेरो हक भएको स�पूण� चल अचल 
सनु चादँी र पिछ मेरो कानूनबमोिजम हक ह�न आउने 
स�पूण� चल अचल तथा अशंभागको �ीस�पि�समेत 
जे जो जित छ सो स�पूण� मलुकु� ऐन दानबकसको 
१ नं. बमोिजम शेषपिछको बकसप� ग�रिदएक� छु 
भ�नेसमेतको बेहोरा उ�लेख गरी िमित २०६७।६।१४ 
मा शेषपिछको बकसप�को िलखत ग�रिदएको 
देिख�छ ।

७. िनवेिदका पदमावती उपा�यायको म.ुस.गन� 

तारादेवी उपा�याय िव�� इ���साद उपा�याय 
पौडेलसमेत िवप�ी भएको संवत् २०३१ सालको 
द.ेपू.नं.८७ को अंश म�ुामा यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट "बकसप� िदनेको म�ृय ु भएपिछ िनजले 
गरी िदएको शेषपिछको बकसप�को नाताले िनजको 
हक बकस पाउनेमा सन� र िनज बकस िदनेको अंश 
भागमा बकस पाउनेको अंश हक �थािपत ह�ने" भ�ने 
िस�ा�त (ने.का.प.२०३२, िन.नं.९२४, प�ृ २१८) 
कायम भएको अव�था छ । �यसैगरी पनुरावेदक मथुरा 
िचपाल ु िव�� मनोज िचपाल ु ��यथ� भएको संवत् 
२०५४ सालको दे.प.ुइ.नं.१२६ को हक कायमसमेत 
म�ुामा यस अदालतको बहृत् पूण� इजलासबाट 
िमित २०५५।११।२६ मा िनण�य भई "त�काल 
�चिलत कानूनबमोिजम आ�नो अशं हकको स�पि� 
शेषपिछको बकसप�को िलखत ग�रिदएको अव�थामा 
सो िलखतलाई अ�यथा �मािणत नगरसे�म िलखतको 
कानूनी अि�त�व यथावत् रहेको मा�नपुन� भई �य�तो 
कानूनी मा�यता �ा� शेषपिछको बकसप�को िलखत 
बकसप� दाताको म�ृयपुिछ �वतः ि�याशील ह�ने ह�दँा 
बकसप� दाताको हकको स�पि� बकस पाउनेमा 
सन�" भ�नेसमेत िस�ा�त (ने.का.प.२०५६, िन.
नं.६७२९, प�ृ ३९२) �ितपादन भएको पाइ�छ । 
पनुरावेदक/वादी प�ुयराम सवुाल िव�� हष�ल�मी 
�या�जू िवप�ी/�ितवादी भएको संवत् २०५८ सालको 
द.ेप.ुइ.नं.७४ को बकसप� बदर म�ुामा यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट "आमा ल�मीमाया सवुालले 
ग�रिदएको शेषपिछको बकसप�को िलखतबाट िनजको 
अशं हकमा बकसप� पाउने �ितवादी हष�ल�मीको हक 
�थािपत ह�ने देिखदँा सो बकसप� बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ुको इ�साफ 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर 
ह�ने" भ�ने िस�ा�त कायम भएको दिेख�छ ।

८. शेषपिछको बकसप�को िलखत 
ग�रिदएको अव�थामा सो िलखतलाई अ�यथा �मािणत 
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नगरसे�म िलखतको कानूनी  अि�त�व यथावत् रहेको 
मा�नपुन� ह��छ । िदने आमा देवकुमारी �े� िलने 
छोरा गोिव�दकुमार �े� भई िमित २०६७।६।१४ 
मा िलन ु िदन ु गरकेो शेषपिछको बकसप�को 
िलखतउपर यी पनुरावेदक वादीले कहीकँतै म�ुा दायर 
गरकेोसमेत देिखदँैन । आमा दवेकुमारी �े�लाई छोरा 
गोिव�दकुमार �े�ले पालन तालन, औषधी उपचार 
गन� गरबेापत आ�नो अंश हकको स�पि� शेषपिछ 
िनज छोरा गोिव�दकुमार �े�लाई िदने इ�छा दाताको 
रहेको त�य सो बकसप�को बेहोराबाट देिख�छ । सो 
त�यलाई �ितवादी गोिव�दकुमार �े�का सा�ीह�बाट 
पिन बकप� गरी पिु� ग�रिदएको पाइ�छ । सो त�य 
�माणलाई ख�डन गन� वादीले कुनै �माण पेस गरकेो 
पिन पाइदैँन । व�ततु: िदने आमा देवकुमारी �े� िलने 
छोरा गोिव�दकुमार �े� भई िमित २०६७।६।१४ मा 
िलन ु िदन ु गरकेो शेषपिछको बकसप�को िलखतको 
कानूनी अि�त�व यथावत् रहेको अव�थामा सो 
शेषपिछको बकसप�को िलखत ग�रिदने आमाको 
इ�छाबमोिजम िनजको अशं हकको स�पि�समेत 
ब�डा गरी शेषपिछको बकसप� �ा� गन� छोरा �ितवादी 
गोिव�दकुमार �े�लाई िदने मनसायअनसुार नै ब�डा 
ला�ने स�पि�मा ३ भागको १ भाग वादीले अशं पाउने 
देिखदँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनािसब दिेखन आयो ।

९. अतः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबीबमोिजम वादीले २ भागको १ भाग अशं पाउने 
ठहरी भएको फैसला केही उ�टी गरी ३ भागको १ भाग 
अंश वादीले पाउने गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

१०. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवं 
कारणह� तथा �याियक िस�ा�तह�बाट समेत 

२ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।२० मा भएको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी  ३ भागको १ भाग 
अशं पनुरावेदक वादीले पाउने ठहर गरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१२।१५ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक  वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड गरी 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : िदपक पोखरले
इित सवंत् २०७७ साल चै� १ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७८।४।२८

०७४-CR-०३२१

म�ुाः कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : दवेी धामीको नाित गोरखे 
धामीको छोरा ह��ला िज�ला जैर गा.िव.स.४ 
घर भई के��ीय कारागारमा थुनामा रहेको वष� 
२७ को सपरु धामी

िव��
��यथ� / वादी : खड्क शाहीको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदन कुनै भरपद� 
�माण होइन; पोिल�ाफ परी�ण प�ितलाई 
वै�ािनक �पमा भरपद� र िव�सनीय 
तु�याउने कानूनी आधारह� तयार भएको 
अव�था पिन देिखँदैन; यस �कारको 
परी�णलाई �याियक मा�यता �दान गदा� 
�यि�का केही मौिलक हक अिधकारमा 
आघात पन� स�ने स�भावनासमेत रहकेो 
देिख�छ; यस �कारको परी�णले अिभयोग 
�मािणत वा खि�डत गन� कुनै खास 
तािक� क आधारसमेत �दान गन� देिखँदैन; 
पोिल�ाफ परी�णबाट अनुस�धानकता�को 
काय�मा केही सहजीकरण �ा� ह�न स�ने 
भए पिन यसले म�ुाको िसलिसलामा 
आरोिपत कसुर ठहर गन� उपयोगी 

ह�ने स�ब� �माणको �थान �हण गन� 
नस�ने । तसथ� पोिल�ाफ परी�ण 
�ितवेदनलाई कुनै कसुरको अिभयोग दाबी 
ठहर गन� �योजनका लािग �माणमा �हण 
गन� निम�ने ।

(�करण नं.२०)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य �ी सितशकृ�ण खरले र �ी 
एकराज भ�डारी तथा िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी किपलच�� पोखरले, �ी चडुाबहादरु 
िनरौला, �ी िटकाराम भ�राई, �ी काि�तराम 
ढंुगाना र �ी किवता ब�नेत

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०४८, िन.नं.४२८७
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क ९, िन.नं.९२४३
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क ४, िन.नं.९५८६
§ ने.का.प.२०७५, िन.नं.९९८०

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी िखलनाथ र�ेमी
ह��ला िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�: 
माननीय �यायाधीश �ी शेषराज िसवाकोटी
मा. �यायाधीश �ी रमेश�साद राजभ�डारी
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलास

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन,२०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस 

�नण�य नं. १०८१२
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अदालतमा पनुरावेदन दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य र यस अदालतको ठहर यस 
�कार छः

त�यगत बेहोरा :
िमित २०७१।१२।४ गते िदउसँो अ.ं 

१४:०० बजेको समयमा िज�ला ह��ला, खापु�नाथ 
गा.िव.स. वडा नं. ६ ि�थत पूव�मा र�नबहादरु 
शाहीको गह� ँ खेती, पि�ममा िछ�ा गा.िव.स.को 
पनुौित भ�ने ठाउ,ँ उ�रमा ितलकबहादरु शाहीको 
गह� ँखेत, दि�णमा िछ�ा गा.िव.स.को खाली ज�गा 
यित चार िक�लािभ� पि�मबाट पूव�ितर बगेको 
कणा�ली नदीको िबच टापमुा दि�ण टाउको, उ�र 
ख�ुा भई दवुै हात दाया ँबाया ँआकाशितर फक� को 
उ�ानो अव�थामा िज�ला ह��ला, कािलका 
गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने वष� १९ क� स�रता 
शाहीको मतृक लास रहेको । लासको आखँामा 
�याजी र सेतो रगंको दोप�ाले बािँधएको, लासको 
शरीरमा रातो रगंको �याकेट लगाएको, िनलो 
स�ुवाल, कालो �वीटर बाया ँ ख�ुामा PLBBG 
लेिखएको ज�ुा लगाएक�, दवैु ख�ुामा सेतो मोजा 
लगाएक�, मतृक लासलाई सरुि�त �पमा पानीबाट 
िनकाली ओ�टाई प�टाई हेदा�  िनधारमा २ वटा 
घाउह� रहेको, घाटँीमा सेतो पोते लगाएको, ब�ेुदार 
कुता� लगाएको भ�नेसमेत बेहोराको मतृक स�रता 
शाहीको िमित २०७१।१२।४ गतेको घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७१।११।३० गते शिनबारका 
िदन िज�ला ह��ला, िसमीकोट गा.िव.स. वडा नं. 
४ मा पन� मािथ�लो बजार �शासनको ज�गामा 
यस िज�लाभ�रका डेउडा खेलाडीह� ज�मा भई 
लोकदोहोरी भइरहेको ह�दँा क�रब २.०० बजेितर मेरी 

�ीमती टसी याङँजमु र मतृक बिहनी स�रता शाही 
दवुै न�द भाउजू उ� लोकदोहोरी हेन� भनी स�लाह 
गरी घरबाट आउने �ममा बिहनी स�रताले भाउजू 
टसी याङँजमु लामा शाहीलाई तपाइ ँ िहड्ँदै गनु�स् 
म ट्वाइलेटितर गएर घरको चाबी लगाएर आउछुँ 
भनेक�ले टसी याङँजमु लामा शाही अगािड आएक� 
रिहछन् । �यस मेलामा दवुै न�द भाउजूको भेटघाट 
भएनछ । बेलकुा दोहोरी सनुी सकेपिछ टसी याङँजमु 
लामा शाही घर फक� र जादँा स�रता शाही घर आई 
नपगेुक� र घरको ढोका ब�द रहेछ । तालाको 
चाबी ढोकाको निजकै झ�ुडाएको फेला परपेिछ 
टसी याङँजमुले ताला खोली खाना पकाउनेितर 
लािगछन् । �यो राित धेर ैअबेर भइसकेपिछ क�रब 
राित ११ बजेितर ह��ला जैर गा.िव.स.-४ िनवासी 
सपरु धामीसगँ टसी याङँजमु सोधपछु गन� जादँा 
म पिन भरखर आए,ँ स�रतालाई िदउसँो मेलामा 
देखेको ह�,ँ �यसपिछ उनी कहा ँगइन् मलाई थाहा 
भएन । िमित २०७१।११।२९ गतेको राित तपाइकैँ 
घर तलितर ढुङ्गाको च�ामा अप�रिचत दईु जना 
केटा र स�रता शाही सगैँ बसेको देखेको ह�,ँ मैले ती 
केटाह�ितर टच� लगाउन खो�दा ती केटाह�ले 
ए दाइ टच� नलगाउ ब�द गर भनी भनेकोले मलाई 
डर ला�यो र टच� लगाउन सिकन । म �यसपिछ 
मेरो कोठाितर आइहाले,ँ अव�य पिन ितनै केटाले 
भगाएर लगे होलान्, आफँै प�ा लगाउनस्ु भनी 
भनेकाले मेरो �ीमती घर फिक� एर आइछन् । 
भोिलप�ट िबहानै िमित २०७१।१२।१ गते िनज 
टसी याङँजमु लामाले बिहनी आज राित हराइन्, 
को कसले भगाएर पोइल लगेिक भनी मलाई गाउमँा 
खबर गदा� ब�ल मैले थाहा पाए ँ । बिहनी हराएको 
खबर थाहा पाएपिछ मलगायत मेर ैगाउ ँछरिछमेक� 
५ जना चै� २ गते घरबाट िसमीकोटतफ�  िहड्य�,  
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िसमीकोटतफ�  आउने �ममा चैत ४ गते क�रब 
३ बजेितर हामीह� खापु�  िजउलाको छेउिनर 
आएपिछ केही मा�छे र �हरीह�को जमात दे�य�, 
उनीह�ले पिन हामीलाई देखे र ह��ला रोिडकोट-
२ िनवासी लालजङ ऐडीलाई हामीकहा ँ �हरीले 
पठाई कणा�लीको टापमुा एउटा केटी मािनसको 
बेवा�रसे लास फेला परकेो छ, तपाइहँ� िच�न ु
ह��छ िक भनेपिछ हामी सोही ठाउमँा गयौ ँ । 
उ� लास मेरो हराएक� बिहनीको रहेछ । सो 
लासलाई दोप�ाले ३।४ फ�का आखँामा बेरी 
प�ी लगाएको रहेछ । िनधारको दाया ँ र बायामँा 
धा�रलो हितयार �हार गरी गिहरो घाउ लागेको 
रहेछ । सो लासको �कृितलाई हेदा�  मतृक स�रता 
शाहीलाई कत��य गरी कणा�ली नदीमा फालेकोले 
को क�ले कत��य गरी फालेका ह�न् भनी िव�ेषण 
गदा�  िनज सपरु धामी नै यस (घटनाको) �मखु ह�न् 
भनी पिु� ह��छ । २०७१ सालको होली पूिण�माको 
िदन िहमाली निवन समाज काया�लयको अगािडको 
रोडमा मतृक स�रता शाही, साली डोि�कत 
लामा र भदैनी पेमा छवाङ लामा बजारबाट 
घरितर जादँै गदा�को समयमा िनज अिभय�ु 
सपरु धामीले बिहनी स�रता शाहीलाई �या�प 
अठ्ँयाएर मखुभ�र रङ दलेको अव�थामा गोठी 
गा.िव.स. िनवासी हाल िसमीकोट बजार ब�ने 
भूजी शाहीलगायत अ�य मािनससमेतले देखेका 
रहेछन् । उ� रङ्ग दलेको कुरा िनज मतृक स�रता 
शाहीले सोही िदन बेलकुा घरमा आएर आ�नी 
भाउजू टसी याङँजमु लामा शाहीलाई जैरको सपरु 
धामीले मलाई समातेर रङ द�यो, मेरो नाकबाट 
रगतसमेत काढी िदयो भनेर भनेक� रिहछन् । 
िमित २०७१।११।२५ गते साझँपख क�रब ५:३० 
बजेितर कोठामा ढोका ब�द गरी ब�ीसमेत िनभाई 

मतृक स�रता शाही र सपरु धामी मतृककै स�ुने 
कोठाको बेडमा सगँै टािँसएर मोबाइलमा िफ�म 
हे�ररहेको अव�थामा ��य� आ�नै आखँाले मेरी 
�ीमतीले देखेक� रिहछन् । सोही राित मतृक 
कोठा बािहर जान ला�दा एउटै कोठामा स�ुने 
मेरी साली नाता पन� डोि�कत लामाले थाहा 
पाई यित म�यराित ितमी कहा ँजान ला�यौ भनेर 
भ�दा भाउजूलाई नभ�न ु सपरु धामीले मोबाइल 
छोडेर गएको छ, म मोबाइल प�ुयाएर आउछुँ 
भनी मूल ढोकाको चकुुल खोली गइछन् । �यसै 
राित मेरी �ीमती आ�नो कोठाबाट ट्वाइलेटितर 
आउदँा मूल ढोकाको चकुुल खोिलएको दे�दा 
सो चकुुल लगाई बिहनी सतेुको कोठामा हेदा�  
साली डोि�कत लामा मा� सतेुक� र बिहनी न�द 
स�रता शाही �यहा ँनभएको िनज �ीमतीले देखेक� 
रिहछन् । भोिलप�ट िबहान ५:०० बजेितर 
ढोकामा आवाज आएपिछ टसी याङँजमुले ढोका 
खो�दा बिहनी स�रता शाही भागेर घरको पछािड 
लिुकछन् । �यसपिछ भाउजू उ� लकेुको ठाउमँा 
गई िकन लकेुक�, रातभ�र कता गएर आयौ भ�दा 
केही नबोली टाउको िनह�राई आ�नो कोठािभ� 
पिसछन् । पनुः कोठािभ� गई भाउजूले सो�दा सपरु 
धामीको मोबाइल प�ुयाउन गएको भनी डरले �ँदै 
भिनछन् । �यसपिछ िमित २०७१।११।२८ गते 
िबहान १० बजेितर आ�नो काया�लयितर जाने 
गरी मेर ैघरबाट िनज अिभय�ु सपरु आउदँा मेरी 
�ीमतीले दवैुलाई सगँै राखी हेर सपरु ितमी बदमास 
रहेछौ, ित�ो य�तै चालले पिहलो �ीमतीले छोडेक� 
रिहछन् । मेरी न�दको इ�जतमािथ खेलबाड 
नगर । सबै कुरा मलाई थाहा भइस�यो, स�रताका 
दाज ु गाउिँतर गएको मौका पारी य�तो काय� 
गर े तापिन अबदेिख नगनु�  एक पटकलाई माफ 
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भयो । दोहो�रन गएमा मेरो �ीमान् लाई भिनिद�छु भनी 
स�झाइछन् । िमित २०७१।११।२९ गते िदउसँो 
मतृक स�रता शाही स�ुने कोठामा मतृक र सपरु धामी 
दवुैजना सगैँ टािँसएर स�रताकै ओ�यानमा बसेको 
हे�दङु िनवासी हाल मेर ै घरनिजक ब�ने स�रता 
शाहीको साथी धनल�मी शाहीले ��य� देखेक� 
रिहछन् ।  िमित २०७१ साल फा�गनु मिहनामा 
मतृक स�रता शाहीको पटक पटक ि�लिडङ भएको 
भाउजू टसी याङँजमुले देखेपिछ ित�लाई के भयो 
भनी सो�दा म छाउ (िम�स) भए ँभनी भनेक� र टसी 
याङँजमु लामा शाहीले एकै मिहनामा पटक/पटक 
छाउ (िम�स) कसरी भयो भनी सो�दा केही नबोली 
स�चो छैन मा� भनेक�, शरीरमा तेल लगाएर 
मािलस गरी बर�डाको घाममा िदनभ�र स�ुने गरके� 
रिहछन् । य�तो अव�थालाई अनसु�धान गदा�  
िनज मतृक स�रता शाही र सपरु धामी पिहलेदेिख 
नै पटकपटक शारी�रक स�ब�ध भइरहने र सो 
स�ब�धबाट गभ� रहन गई गभ�पतनसमेत गराएको 
अव�था पिु� ह�न आउछँ । मेरी बिहनी स�रता 
शाहीसगँ शारी�रक स�ब�ध गन�, सधै ँ मेरो घरमा 
आइरहने, एउटै बेडमा बसेर िफ�म हेन� सपरु धामी 
स�रता शाही हराउदँा उनको लास कणा�लीको 
टापमुा पाउदँा र िनजको लास जलाउदँास�म िकन 
नतम�तक मौन तथा लकेुर बसेका छन्, यसो 
ह�नकुो पछािड उनैले नै मेरी बिहनी स�रता शाहीको 
ह�या गर ेगराएको पिु� ह�न आउछँ । हाल सपरु धामी 
मलाई द�ेने िबि�कै लिुकछीपी िहड्ँने िकन गद�छन्, 
यिद िन:�वाथ� र चोखो माया गरकेो भए बिहनी 
हराउदँादखेी जलाउदँास�म िकन लकेुर बसे ? 
मेरो बिहनीको कत��य �यान सपरु धामीबाटै भएको 
ह�नाले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीका महलको 
१३(३) नं. बमोिजम हदैस�म कारबाही ग�रपाउ ँ

भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।१२।०६ गते वष� 
३५ को खड्कबहादरु शाहीको जाहेरी दरखा�त । 

खड्कबहादरु शाहीको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी सपरु धामी भएको कत��य 
�यान म�ुाका �ितवादी सपरु धामीलाई प�ाउ 
गरी पेस गरकेो छु भ�नेसमेत बेहोराको �.स.िन. 
नारायणबहादरु िज.सी.को �ितवेदन ।

मतृक स�रता शाहीको पो�टमाट�म गदा�  
िनजको म�ृय ुटाउकोमा चोट र िनसािसएर भएको र 
थप प�्ुयाईकंा लािग िभषेरा िनकाली पठाइएको भ�ने 
िज�ला अ�पताल ह��लाको िमित २०७१।१२।७ 
को पो�टमाट�म �रपोट�  ।

मेरो जाहेरवाला खड्कबहादरु शाहीसगँ 
िववाह भएको हो । म का�छी �ीमती ह� ँ । मबाट 
२ छोरी १ छोराको ज�म भई छोराछोरी र 
मेरो बिहनी िसमीकोट ि�थत नया ँ घरमा ब�दै 
आइरहेका िथयौ ँ । �ीमान् िश�क नोकरी 
गन� भएकाले कािलकाि�थत गाउकँो घरमा 
ब�नहु��छ । मेरो न�द स�रता शाही पिन गत वष� 
एस.एल.सी. पास गरी ११ पढ्नका लािग गाउबँाट 
आई िसमीकोट ि�थत हामीसगँै ब�दै आइरहेक� 
िथइन् । म पिन २०६७ सालदेिख िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय ह��लाबाट स�चािलत 
L.G.C.D.P. सामािजक प�रचालकको �पमा 
कािलका गा.िव.स.मा अ�थायी कम�चारीको �पमा 
काय�रत छु । �ितवादी पिन सोही स�ंथाबाट 
स�चािलत आ�नै जैर गा.िव.स.को सामािजक 
प�रचालक िथए । एउटै सं�थाको कम�चारी भएको, 
िनजको दाजकुो घर पिन हा�ो घरनिजक भएको 
कारण िनज पिन सोही ठाउमँा दाज-ुभाउजूको घरमा 
ब�ने भएकाले २०७१ काित�क मिहनादेिख बार�बार 
हा�ो घरमा आउने गद��यो । िनज �ितवादीले २०७१ 
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फा�गनु २१ गते फाग ु पूिण�माको िदन मेरो न�द 
मतृक स�रता शाहीलाई िसमीकोट-४ ि�थत िहमाली 
निवन समाज काया�लयको साव�जिनक बाटोमा 
िदउसँोको समयमा जबरज�ती समाती मखुमा रङ 
दलेको भ�ने कुरा मतृक न�दले मलाई बताएक� 
िथइन् । �यो िदन िनजको नाकबाट रगतसमेत बगेको 
िथयो । केही िदनपिछ मेरो घरमा कोही नभएको 
अव�थामा घरिभ� �वेश गरी मेरो बिहनी डोि�कत 
लामा र मतृकलाई मतृक स�ुने कोठामा मतृककै 
खाटमा पछारी जबरज�ती करणी गन� खो�दा 
बिहनीले �ितकारको �ममा िनज �ितवादीको 
मखुमा थकु� च�पलले हानी गाली गन� थालेपिछ 
�ितवादी बािहर भागेका ह�न् भ�ने कुरा मलाई मेरो 
बिहनीले न�दको म�ृय ुभएप�ात् मा� भनेक� ह�न् । 
िमित २०७१।११।२५ गते सोमबारको िदन मतृक 
न�द स�रता शाही र माइली छोरीलाई घरमा छाडी 
बिहनी डोि�कत लामालाई साथमा िलई बजार गई 
साझँ ५:०० बजेितर घर फिक� दा घरको न�द स�ुने 
कोठामा सपरु धामी र न�द मतृक स�रता शाही 
कोठाको ढोका लगाई खाटमा एकले अका�लाई 
अगँालो मारी बसी सपरु धामीको मोबाइलमा िफ�म 
हे�ररहेको दखेेको िथए ँ । हामी कोठामा पसेपिछ 
िनज सपरु धामी बािहर िन�क� आ�नो घरितर 
लागेका ह�न् । सोही िदन राित ११:०० बजेितर 
मतृक न�द घरबाट िन�क� मेरो बिहनी डोि�कत 
लामालाई म सपरुको मोबाइल प�ुयाउन जादँै छु 
यो कुरा भाउजूलाई नभ�न ु सोि�टना भनी गएक� 
िथइन् भ�ने कुरा मैले सोही राित २:०० बजेितर 
ट्वाइलेट जादँा घरको मूल ढोकाको चकुुल खलुा 
रहेको देखी बिहनी डोि�कत लामालाई सोधेपिछ 
थाहा पाएक� ह� ँ । �यसपिछ मैले सपरु धामीको 
मोबाइलमा फोन गदा�  िनजले मेरो फोन उठाएनन् । 

िनजले फोन नउठाएकोमा मैले मेरी बिहनी डोि�कत 
लामालाई त ँपिन आ�नो कोठाको चकुुल लगाएर 
बस्, म पिन चकुुल लगाएर ब�दछु । मूल ढोकाको 
चकुुल म आफँै खो�छु भनी म आ�नो कोठामा 
िट.भी. हेरी बिसरहे ँ । िबहान ५:०० बजेितर 
बिहनी स�ुने कोठाको �यालमा ढकढक आवाज 
आयो । बिहनीले आ�नो कोठाको ढोका खो�दा 
मैले पिन मूल ढोका खोले ँ । ढोका खो�दा न�द 
बािहरप�� रहेको दखेे ँ । �यसपिछ न�द मलाई 
देखेर �यहाबँाट भागी घरपछािड गएर लिुकन्, म 
पिन पिछपिछ गई मूल ढोकानिजक �याई तपाइ ँ
त मेरो बेइ�जत मा� गन� आउन ुभा छ, िसमीकोट 
तपाइलँाई पढाउलँा लेखाउलँा भनी क�ो सपना 
देखेको छु । तपाइकँो य�तो �यवहारले म सार ै
लि�जत भएक� छु, तपाइलँाई अ�तरजातीय 
िबहे नगरभ�दा झन �यही ँ नै गनु�ह��छ, तपाइलेँ 
सपरु धामीसगँ िबहे गन� के सत� छ, तपाइ ँर सपरु 
धामीिबच के स�ब�ध छ भनी स�झाउदँा िनज केही 
नबोली हा�ँदै आ�नो कोठािभ� पिसन् । �यसपिछ 
िमित २०७१।११।२८ गते िबहान १०.०० बजेितर 
िनज �ितवादी सपरु धामी मेरो घरमा आई ए टसी 
के छ हाल खबर भनेर सो�दा मैले के ह�न ुिन मेरो 
हालखबर, मेरो न�द र ित�ो चाला िठक छैन । य�तो 
खेलबाड गररे इ�जत फा�ने हो, एक चोिटको लािग 
ितमी दवुैलाई माफ िदए,ँ अब य�तो ग�ती गरकेो 
मैले थाहा पाए ँ भने ितमीह�को स�ब�धबार े म 
आ�नो �ीमान् लाई भ�दछु र म पिन ब�चरो िलई 
ित�ो टाउको फुटाइिद�छु भनी ह�काएक� िथए ँ । 
�यसपिछ म र �ितवादी अिफसितर ला�य� । िमित 
२०७१।११।२९ गते िदउसँोको समयमा घरमा 
मतृक न�द स�रता शाही मा� भएको बेलामा �ितवादी 
सपरु धामी मेरो घरमा �वेश गरी न�दको कोठामा 
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न�दसगँ खाटमा टािँसएर बिसरहेको अव�थामा मेरो 
िछमेक� धनल�मी शाहीले देखेको कुरा पिन बताएक� 
िथइन् । िमित २०७१।११।३० गते िदउसँो 
अ�दाजी १/२ बजेितर िसमीकोट बजारमा दउेडा 
नाच हेन�को लािग मतृक न�दलाई जाउ ँ भ�दा 
िनजले भाउजू म पिहला ट्वाइलेट गछु�  र मूल 
ढोकाको पिन साचँो पाएको छैन, साचँो खोजेर 
ताला लगाएर पिछ आउछुँ, तपाइ ँ जादँै गनु�होस् 
भनेकोमा मैले आ�नो दईु ब�चालाई साथमा िलई 
देउडा हेन�  बजारमा आएपिछ देउडा नाच गान 
हेरी घर फक� र जादँा घरको मूल ढोकामा ताला 
लगाएको र साचँो सोहीनेर छेउमा झ�ुडाएको 
अव�थामा देखी, फेला पारी ताला खोली घरिभ� 
िछरे ँ । राित खाना पकाई खाई न�दको �ित�ामा 
बिसरहे ँ। राित ११ बजेको समयस�म पिन न�द घर 
नआएकोले मैले सपरु धामीको कोठामा पगुी न�दबार े
िनजसगँ सोधपछु गदा� म भख�र ैसाथीकोबाट आए,ँ 
एकदम टाउको दखेुको छ, मैले िदउसँो डेउडा 
नाचमा तपाइकँो न�दलाई साथीह�सगँ देखेको 
िथए ँभने । मैले सपरु ितमीले मलाई नढाटँ, न�दलाई 
प�कै पिन ितमीले नै भगाएको ह�नपुछ� , ितमीबाहेक 
अ� कसैसगँ पिन शंका पिन ला�दनै भनेपिछ उनले 
मैले ित�ो न�दलाई भगाई लगेको छैन, ित�ो न�द 
कहा ँछ, कोसगँ गएक� छन् मलाई थाहा छैन भनेर 
मलाई जवाफ िदएकाले म आ�नो घरतफ�  फक� र 
आए ँ । भोिलप�ट िबहानदिेख िदनभ�र न�दलाई 
बजार तथा छरिछमेकमा खोजीिनती गदा� पिन न�द 
नभेटाएपिछ मैले आ�नो �ीमान् लाई न�द घरमा 
छैनन्, िहजो ३० गतेदेिख हराएको छ भनी फोन गरी 
भनेक� ह� ँ । �यसप�ात् पिन गाउघँर तथा न�दको 
साथी संिगनीको घरमा गई सोधपछु गद� जादँा 
मेरी िददी सिुसला लामा िव�ले बिहनी ित�ो न�द 

स�रता शाहीलाई िहजो िशव मि�दरमिुन साव�जिनक 
बाटोमा तल गाउिँतर गइरहेको अव�थामा देखेक� 
िथए ँभनी मलाई भ�नभुएकोले मैले �यो कुरा आ�नो 
�ीमान् लाई खबर गरी न�द गाउिँतर लािगछन भनेक� 
ह� ँ । न�द िसमीकोटबाट गाउ ँ गएको २/३ िदन 
िबितस�दा पिन न�द गाउमँा नपगेुपिछ उहालेँ 
गाउघँरका आफ�त र िनजका साथी सिंगनीह�को 
घर�ारमा गई खोजीिनती गदा� पिन अ�ोप�ो 
नलागेपिछ िनजलाई बाटाभरी खो�दै िसमीकोटतफ�  
आउदँै गदा� िमित २०७१।१२।०४ गते िदउसँो अ.ं 
१५:०० बजेको समयमा िज�ला ह��ला, खापु�नाथ 
गा.िव.स. वडा नं. ६ मा आइप�ुदा �थानीय तथा 
�हरीको िभड दखेी �यहा ँप�ुदा ऐ.-६ याङ्च ुि�थत 
कणा�ली नदीको िबचको टापमुा न�दको मतृक 
लास भेिटएपिछ मेरो �ीमान् ले सो कुरा मलाई 
भनेपिछ मैले थाहा पाई घटना�थलमा पगुी मतृक 
न�दको लास कणा�ली नदीको टापमुा देखेक� ह� ँ । 
मतृक लासलाई �हरीले �थानीय मािनसह�को 
सहयोगमा पानीबाट उठाई बािहर �याई हेदा�  
लासको आखँा र िनधारमा दोप�ाले बेरकेो र 
िनधारको दाया-ँबाया ँ साइटमा गिहरो चोट घाउ 
रहेको देखेक� ह� ँ । लासको �कृित हेदा� न�दलाई 
�ितवादी सपरु धामीले कत��य गरी मारी कणा�ली 
नदीमा फालेको ह�नपुछ�  । िकनभने िनज �ितवादी 
सपरु धामीले मेरी मतृक न�द स�रता शाहीलाई झठुो 
मायाको जालमा पारी लामो समयदेिख यौन शोषण 
गद� आइरहेको िथयो । िनजह� दवुैको अनैितक 
स�ब�धबाट मतृक न�द स�रता शाहीको पेटमा 
गभ� रहन गई गभ�पतन गराएकोसमेत मलाई शकंा 
ला�छ । िमित २०७१ साल फागनु मिहनामा मतृक 
न�दको पटकपटक योिनबाट अ�यिधक मा�ामा 
र��ाव भएको दखेी मैले मतृक न�दलाई ितमीलाई 
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के भएको हो मैया ँ यित धेर ै र��ाव कसरी भयो 
भनी सो�दा िनजले म छाउ (िम�स) भए ँ भाउजू 
भनेर भनेक�मा मैले एकै मिहनामा पटकपटक 
छाउ कसरी भयो भनी सो�दा केही जवाफ निदई 
भाउजू मलाई स�चो छैन भनेर जीउभ�र िघउ तेल 
तताएर मािलस गरी घाम तापी बर�डामा िदनभ�र 
सतेुक� िथइन् । मतृक न�द स�रता शाही मनु�भ�दा 
एक िदनअगािड िमित २०७१।१२।३ गतेका िदन 
म�यराितमा िनज �ितवादी सपरु धामीले मेरो 
मोबाइल नं. ९८४८३१८३०० मा दईु पटक 
फोन गरकेो रहेछ । म िनदाएक�ले त�काल थाहा 
पाइन ँ। िबहान उठ्ने िबि�कै मोबाइलमा हेदा� िनजको 
Miss Call आएको देखेर मैले िनजलाई फोन गरी 
ितमीले िकन राित फोन गरकेो हो भनी सो�दा 
उसले ित�ो न�द फेला प�यो िक परने, केही थाहा 
पाइयो िक भनेकाले मैले नाई केही प�ो लागेको छैन 
भनी भनेको ह� ँ । घरको स�पूण� �यवहार म आफँैले 
गछु�  । मतृक न�द स�ुने कोठाको �मको धानमा 
�.८५०।- िनज मनु�भ�दा अगािड भेटी आज खाजा 
ना�ता खा�छु भनी खसुी भएक� िथइन् । िनजको 
लासबाट पिन �.६००।- भे�ाउन ुशंका�पद कुरा 
हो । िनजसगँ ती पैसाह� कहाबँाट आएको हो 
�यो मलाई थाहा भएन । िनजलाई ती पैसाह� 
िनज �ितवादी सपरु धामीले नै िदएको ह�नपुछ�  । 
िनज �ितवादीले मेरी न�दसगँ शारी�रक स�ब�ध 
रा�ने, सधै ँ मेरो घरमा आई न�दसगँ एउटै बेडमा 
बसी मोबाइलमा िफ�म हेन� र न�दको तीन चार 
िदनप�ात् हराई बेप�ा भई म�ृय ुभएको अव�थामा 
कणा�ली नदीको टापमुा लास पाउदँा र दाह सं�कार 
ह�दँासमेत कुनै वा�ता नगरी नतम�तक तथा मौन 
र लकेुर बसेको ह�दँा िनज �ितवादी सपरु धामीले 
नै मेरी न�दलाई कत��य गरी मारी कणा�ली नदीमा 

लास फलेको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको टसी 
याङजमु लामा (शाही) को िमित २०७१।१२।१० 
गतेको घटना िववरण कागज । 

मतृक मेरो सोि�टना नाता पछ�न् । 
जाहेरवाला खड्कबहादरु शाहीको दईुवटा 
�ीमतीम�ये का�छी �ीमती टसी याङँजमु लामा 
(शाही) मेरो िददी ह�न् । िभनाजकुो घर कािलका 
गा.िव.स. हो । हाल िसमीकोटमा पिन नया ँ घर 
बनाउन ुभएको छ । म पिन पढ्नको लािग िसमीकोट 
ि�थत िददीको घरमा बसेर पढ्दै छु । सोि�टना मतृक 
स�रता शाही पिन २०७१ साल �ावण मिहनादेिख 
आ�नै दाज ु (मेरो िभनाज)ु खड्कबहादरु शाहीको 
घरमा मसगैँ एउटै कोठामा ब��यौ ँ। �ितवादी सपरु 
धामी र मेरो िददी टसी याङँजमु लामा (शाही) एउटै 
अिफसमा काम गन� भएकाले �ितवादी सपरु धामी 
�ायः मेरो िददीको घरमा आइरह�थे । �ितवादी र 
मतृक स�रता शाही सधै ँिजि�करह�थे । �ितवादीले 
मलाई पिन पटकपटक समा�ने कोिसस गथ� । 
मैले �ितकार गथ� । हामीह�सगँ मोबाइल िथएन । 
�ितवादीले आ�नो मोबाइलमा मतृकलाई िभिडयो 
गीतह� दखेाउ�ँयो । एकचोिट त �ितवादीले 
मलाई समाउन खो�दा मैले िचया उसको 
मखुमा फािलिदएको हो । हा�ो िददी �ायः घरमा 
नभएको समयमा �ितवादी मेरो िददीको घरमा 
आइरह��यो । �ितवादी र मतृक कोठामा ब�थे, के 
गथ�, मलाई थाहा भएन । मतृकले पिन मलाई केही 
भ�दैनिथन् । िमित २०७१।११।२१ गते होलीको 
िदनमा सोि�टना िददी, िददीको ब�चाह� पेमा 
छवाङ लामालगायतका हामीह� सबै िसमीकोट 
बजारमा भाउजू स�रता लामाको घरमा आय� । पिछ 
िददी र ब�चाह� उतै बसे । म, सोि�टना र पेमा छवाङ 
लामा त�लो बजार तारा लामाको घरमा एकिछन 
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ब�य� । �यहा ँबसेपिछ फेरी तारा लामाको छोरी स�झना 
लामालगायत सबै मािथ�लो बजार िहमालय निवन 
समाजको अिफसनिजक प�ुदा �ितवादीले मतृक 
स�रता शाहीलाई अिबर हािलिदएको हो । �यितखेर 
मतृक स�रता शाहीको नाकबाट रगतसमेत आएको 
हो । �यसपिछ सपरु कता गइहा�यो, सोि�टना घरमा 
गइहािलन् । स�झना पिन घरमा फक� र गइहािलन् । 
म र पेमा छवाङ फेरी स�रता लामा भाउजूको घरमा 
गय� । एकिछनपिछ म र पेमा छवाङ घरमा गय� । 
घरमा मतृकले मखु छोपेर बािहर बसेक� िथइन् । 
एकैिछनमा फेरी सपरु धामी कताबाट आयो र िहउलेँ 
हानाहान गन� ला�यो । पेमा छवाङले उसलाई जाडँ 
बनाएको पानी फािलन् । �यसपिछ सपरु �यहाबँाट 
५० िमटर पूव�मा गएर खाली ज�गामा ब�यो । 
सोि�टना पिन �यही ँगएर गफ गररे बिसरहेका िथए । 
म र पेमा छवाङ, पेमा छवाङको घरमा गय� । ना�ता 
खाई फे�र फक� घर आउदँा मतृक र �ितवादी 
हामी स�ुने कोठामा चकुुल लगाएर िभ� बसेका 
िथए । हामीले कोठा खो�दा उनी िभ�बाट ए�कासी 
बािहर िनि�कन् र सपरु िभ� बिसरहेको िथयो । 
फेरी सोि�टना िभ� गइन् । �यसैबेला पेमा छवाङले 
ितमीह� सतेुको हो ? बेड िकन यसरी उथल पथुल 
गरकेो भनी सो�दा सोि�टनाले केही नबोली बािहर 
गइहािलन् । मैले पेमा छवाङलाई नबोल िकन भनेको 
भने ँ । अिन हामी च�ुप ला�य� । सपरुले फेरी पेमा 
छवाङको छातीमा समाते, मैले बे�चाले हाने,ँ पेमा 
छवाङले फेरी जाडँको पानीले हािनन् । �यसपिछ 
सपरु गई हा�यो । सोि�टना पानी भ�ररहेक� 
िथइन् । म सिवता भाउजूकोमा आइहाले ँ। पिछ म 
िददी र ब�चाह� जादँा सोि�टना घरमा बिसरहेक� 
िथइन् । िमित २०७१।११।२२ गते िदउसँो, म 
सोि�टना र पेमा �वाङ घरमा बिसरहेका िथयौ,ँ 

सपरु पिन �यहा ँ आयो । हामीह� स�ुने कोठामा 
िथयौ, पेमा �वाङ र सोि�टना बािहर िन�के । 
�ितवादीले मलाई ए�कासी समाती बेडमा ढाली 
मेरो छातीमा समा�यो । पिहले िकस गन� खो�यो । 
मैले थकेुर बेडमा प�टाएको बेलामा ला�ीले हाने । 
सोि�टना र पेमा �वाङ पिन िभ� आए, �यसपिछ 
�ितवादी सपरु गइहा�यो । िमित २०७१।११।२५ 
गते म र िददी बजार आएका िथय� । बेलकुा बजारबाट 
फिक� सकेपिछ घरमा जादँा सपरु धामी मतृक स�रता 
शाही एकआपसमा बसेर मोबाइलमा िभिडयो हेद� 
िथए । िददीको छोरी पिन सगैँ िथइन् । िददीको छोरीलाई 
सपरुले समाइरहेको िददीले देखे पिन केही भ�न ु
भएन । म भा�सामा गए ँ । फे�र आउदँा कोठाको 
ब�ी अफ गररे बसेका िथए, मैले फे�र ब�ी 
बाले । अ.ं ७:०० बजेितर सोि�टनालाई सपरुले 
मोबाइल छोडेर गयो । अं. राित १०.०० बजेितर 
सपरुको मोबाइलमा �यासेज आयो । मैले �यासेज 
हेदा� स�रता मलाई भेट्ने न�बर यही हो, आई एम 
सपरु भनेर लेखेको िथयो । राित अ.ं १२.०० 
बजेितर सपरु �यालमा आएको िथयो, सोि�टना 
बािहर िनि�कन् । मैले कता जाने हो भ�दा म 
मोबाइल िदएर आउछुँ, ितमी चकुुल लगाएर स�ुन ु
भिनन् र गई हािलन् । मैले कोठाको चकुुल लगाएर 
सिुतहाले ँ । राित क�रब २:०० बजेितर िददी 
उठेर मलाई बोलाउनभुयो । म डरले केही 
बोिलन ँ । पिछ िददीले बे�सरी कराउन ु भयो । 
चकुुल िकन खलुा राखेको, स�रता कता गइन 
भ�दा मैले सपरुको मोबाइल िदन गएक� ह�न् 
तर अिहलेस�म आइनन् भ�दा िददीले ितमी 
सतु, बािहर �यालरी चकुुल लगाइिद�छु, खोई 
कितखेर आउछँ, हेर� भ�न ुभयो र िददी गइहा�न ु
भयो । िबहान क�रब ५:०० बजेितर सोि�टनाले 
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�यालमा ढकढक हा�नभुयो, भाउजूलाई नभ�न ुहै 
भ�दै िथइन् । मैले ढोकाको चकुुल खो�दा िददी त 
बािहर आएर �यालरीको चकुुल खो�दा सोि�टनालाई 
देखेपिछ सोि�टना भागेर घरको पछािड गई िददी 
गाली गद� ह�नहु���यो । राित कहा ँकहा ँजाने, हा�ो 
बदनाम गन� खोजेको तपाइलेँ भ�द ैह�नहु���यो, पिछ 
दौडेर स�ुने कोठामा आउनभुयो । �यसपिछ सपरु 
घरमा आउन छाड्यो । िमित २०७१।११।३० गते 
म र पेमा �वाङ लामाले झरनालाई अ�पतालमा 
लगेर गय� । िददी र सोि�टना घरमा ह�नहु���यो । 
पिछ हामी फक� दा बजारमा डेउडा खेल लागेको 
िथयो । मैले पेमा छवाङलाई जाउF सोि�टनासगँ 
चाबी होला िलएर आउ नभए िददीसगँ होला भनी 
पठाए ँ । पिछ सोि�टनाले चाबी घरको बा�नामा 
राखेको छ भनेर एउटा दिलतको केटीसगैँ दउेडा 
हेद� िथइन्, हामी घरमा गय� । पिछ घरमा िददी र 
ठुलीआमा आउनभुयो, सोि�टना आइनन् । �यसपिछ 
म बजारमा तरकारी िक�न जादँा बाटोमा दिलतको 
छोरीलाई भे�ाए,ँ खै त सोि�टना भ�दा भितजीलाई 
िलएर आउछँन्, अिहले आइनन्, उतै छन् भिनन् । 
बेलकुा राितस�म नआउदँा म र िददी राित ११:०० 
बजे सपरुको घरमा गई सो�दा सपरुले म पिन भख�र 
आए,ँ टाउको दखुेको छ भ�यो । हामी घर फक� र 
आइहा�य� । भोिल िबहान मलाई िददीले बे�सरी 
गाली गनु�भयो । तलँाई सबै थाहा छ, कता गई भन् भनी 
िददीले मलाई कुट्लाझ� गनु�  भयो । मैले कतै िववाह 
गररे गए होला ज�तो ला�यो भने, िददी सोि�टनालाई 
खो�न गइहा�न ु भयो । िबहान म भा�सामा 
िथए ँ। सपरु आयो, स�रता कता गयो होला है भ�यो, 
ऊ डराइरहेको िथयो, ह�याङ-फ�याङ गद� िथयो, 
�यसपिछ गइहा�यो । म पिन िददीको डरले भागेर गाउ ँ
गइहाले ँ । पिछ िमित २०७१।१२।०५ गते म 

फक� र आउदँा स�रता शाहीको लास भेिटयो । 
सपरु धामीसगँ मतृकको �ेमस�ब�ध िथयो र मलाई 
पिन पटकपटक जबरज�ती गन� खो��यो, म 
�ितकार गथ� । िनजले नै कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको मतृकको सोि�टना डोि�कत 
लामाको िमित २०७१।१२।११ गतेको घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७१।१२।११ गते िज�ला 
ह��ला, िसमीकोट गा.िव.स. वडा नं.२ ि�थत पूव�मा 
बस�त रोकायको खाली ज�गा, पि�ममा लोके�� 
रावतको ज�गा, दि�णमा काला रावतको खाली 
ज�गा, उ�रमा दले फडेराको खाली ज�गा यी चार 
िक�लािभ� पन� जाहेरवालाको २ तले घरको मतृक 
स�ुने कोठामा खानतलासी गदा�  मतृकको िसरानीमा 
कापीको पानामा रातो कलमले लेखेको प� थान 
एक भेिटएको उ� प� खटी आएको �हरीले बरामद 
गरकेो भ�ने बेहोराको बरामदी मचु�ुका । 

मतृक स�रता शाहीले कापीको पानामा 
रातो कलमले लेखेको प� फोटोकपी �ितवादी 
सपरु धामी, टसी याङजमु लामा (शाही) र डोि�कत 
लामाको ह�तिलिखत अ�रह�को �ितिलिप । 

िमित २०७१।१२।१२ गते �ितवादी 
सपरु धामीको मोबाइल नं. ९८४८३५४९९४ 
र ९८४८३२६२७४ को िस.िड.आर.को लािग 
अपराध अनसु�धान िवभागलाई लेखेको प� ।

िमित २०७१।११।१२ गते मतृक स�रता 
शाहीको मटुु, कलेजो, िफयो, फो�सो, मगृौला, 
आ��ा र भुडँी भेषेरा परी�णको लािग के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशाला काठमाड�मा पठाएको 
प� र ऐ िमितको स�रता शाहीले लेखेको �लेख 
परी�णको लािग पठाइएको प� । 

िमित २०७१।११।११ गते मतृक स�रता 
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शाही यस अ�पतालमा टाउको द�ुयो भनी 
आएकोमा िनजलाई �ोिफन, िब.सी र डाइिजन 
टेबलेट िदई पठाएको भ�ने िज�ला अ�पताल 
ह��लाको प� । 

मतृक स�रता शाही र �ितवादी सपरु 
धामीलाई ५।६ मिहनादखेी रा�ोसगँ िच�दछु । ियनी 
दवुै जना ५।६ मिहनादेिख नै एक आपसमा ब�ने, 
भेटघाट गन� गथ� । िमित २०७१।११।२९ गते म 
डोि�कत लामा र स�रता शाहीलाई भेट्न िनजको 
घरमा जादँा कोठामा बािहरबाट चकुुल नलगाएकाले 
कोठामा को छ भनी ढोका खो�दा सो कोठामा 
�ितवादी सपरु धामी र मतृक स�रता शाही, स�रता 
शाहीको स�ुने खाटमा अङ्कमाल गररे बसेको 
देखे ँ। �यसपिछ मैले केही नबोली, कोठामा नपसी 
आ�नो घरमा गइहाले ँ। िमित २०७१।११।३० गते 
अ.ं०३:०० बजेको समयमा मतृक स�रता शाही मेरो 
घर आई एक-आपसमा कुरा गरी बसी ३:३० बजेको 
समयमा िनज मतृक आ�नो घरतफ�  गएक� ह�न् । 
एकै जातको भएकोले फुपू भदैनी भनेर बोलाउने 
गद��यौ ँ । मतृक र सपरु धामी किहले �ितवादीको 
कोठामा ब�ने गथ�, किहले स�रता शाहीको कोठामा 
बसेर �ितवादीको मोबाइलबाट िफिलम देखाई हेरी 
ब�थे, मैले फुपू सपरु धामीसगँ िकन ला�नहु��छ 
भनी पटकपटक स�झाउदँा मसुमुसु ु हा�ँने मा� 
गिथ�न् । �ायः जसो �ितवादी, मतृक स�रता शाहीको 
कोठामा आएर सगैँ ब�थे, सो कुरा मतृकले कसैलाई 
पिन भ�दनै िथइन् । �ितवादीले मतृक स�रता 
शाहीसगँ आपसमा ब�ने, शारी�रक स�ब�ध पिन 
गद�थे । सपरु धामीले आ�नो मोबाइल मतृकलाई 
िदई िफ�म हेराउने, मोबाइलको बाहानामा कोठामा 
बोलाउने, मतृक स�रता शाहीलाई मायाको जालमा 
पारी िववाह गछु�  भनी शारी�रक स�ब�ध राखी 

िहड्ँ घरमा जाउ ँ भनी लगेकोमा �ितवादी सपरु 
धामीले के कुन कारणको वादिववाद गरी कणा�ली 
नदीको निजकै लगी कुटिपट गरी मारी कणा�ली 
नदीमा फालेको ह�नपुछ�  । मतृक स�रता शाहीको 
िमित २०७१।१२।०४ गते अ.ं १४:०० बजेको 
समयमा िज�ला ह��ला, खापु�नाथ गा.िव.स वडा 
नं.६ ि�थत कणा�ली नदीको टापमुा मतृ अव�थामा 
लास फेला परपे�ात् �हरी�ारा उ� लास िज�ला 
अ�पताल ह��लामा पो�टमाट�मका लािग �याएकोमा 
गाउघँरमा हो-ह�ला स�ुदा �ितवादी सपरु धामी 
आ�नो कोठामा नबसी कहा ँ ब�थे थाहा नै 
िथएन । सपरु धामीलाई �हरीले प�ाउ गरी लगेको 
छ भनी थाहा पाएको ह� ँ । �ितवादी सपरु धामीले 
मतृक स�रता शाहीलाई �लोभनमा पारी स�रता 
शाही स�ुने कोठाको खाटमा ब�थे, यसरी िनजह� 
एक आपसमा ब�ने, �ितवादीले आ�नो कोठामा 
लाने, शारी�रक स�ब�ध रा�ने गरकेो अव�था हेदा�  
मतृक स�रता शाहीलाई �ितवादी सपरु धामीले 
मायाको जालमा पारी कणा�ली नदीको छेउमा लगी 
कुटिपट गरी मारी कणा�ली नदीमा फालेको ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।१२।१८ गतेको 
धनल�मी शाहीको घटना िववरण कागज ।

मतृक स�रता शाही मेरो का�छी आमाको 
छोरी भएकाले मेरो बिहनी नाता ला�छ, �ितवादी र 
म पिहले एउटै अिफसमा सगैँ काम गन� ह�दँा रा�ोसगँ 
िच�दछु । िमित २०७१।११।३० गते अं. ४:०० 
बजेको समयमा म घरबाट िसिमकोटतफ�  आउदँै 
गदा�  िसिमकोट -६ िशव मि�दर निजकै ढुङ्गाको 
खट्ुिकलामा मतृक स�रता बिहनीसगँ भेट भयो र 
मतृकले च�ुनीले मखु छोपेक� िथइन् । मैले िचनेको 
कारणले बिहनी कता जाने हो भ�दा बिहनीले दाज ु
खड्कबहादरु शाही िसमीकोट घरतफ�  आउदँै 
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ह�नहु��छ । म दाजलुाई चाउचाउ र िब�कुट िलई 
िबच बाटोबाट दवैु दाज ुबिहनी आउने भनी गएक� 
िथइन् । िमित २०७१।१२।०२ गते म कोठामा 
बिसरहेको िथए,ँ टसी याङजमु लामा मेरो कोठामा 
आई न�द स�रता शाहीलाई दे�न ुभएको हो भ�दा 
मैले िशवमि�दरको तलितर जाने बाटोमा देखेको 
ह�,ँ दाजलुाई िलन जादँछुै भ�द ै िथइन्, च�ुनीले 
मखु छोपेक� िथइन्, दाजलुाई भोक लागेको होला, 
चाउचाउ र िब�कुट िलएको छु, दाजसुगँ साथ 
आउछुँ भनी गएक� िथइन् भ�दा िनज मतृकको 
भाउजू टसी याङजमु लामा आ�नो घरतफ�  ला�न ु
भएको हो । िमित २०७१।१२।०४ गते अ.१४:०० 
बजेको समयमा खड्कबहादरु शाही बिहनीको 
खोजीको लािग आउदँ ै गदा� िज�ला ह��ला, 
खापु�नाथ गा.िव.स. वडा नं. ६ ि�थत कणा�ली 
नदीको िबचमा एक मिहलाको लास बेवा�रसे 
अव�थामा छ भ�दा िनजले सो लास मेरो बिहनीको 
हो भनी भनेपिछ पो�टमाट�मका लािग िज�ला 
अ�पताल ह��लामा �याएको छ भनेर मतृकको 
दाज ु खड्कबहादरु शाहीले भनेपिछ थाहा पाएको 
ह� ँ । मतृकको टाउकोमा चोटपटक ज�तो दे�दा 
मतृक स�रता शाही र �िवादी सपरु धामीिबच �ेम-
स�ब�ध भएको, कोठामा सगैँ ब�ने, अङ्कमाल 
गन�, मतृकको घरमा आई मतृक स�ुने कोठामा गई 
मतृककै खाटमा बसी मोबाइलमा िभिडयो देखाउने, 
शारी�रक स�ब�ध रा�ने ह�दँा सोही कारणले 
�ितवादीले स�रता शाहीलाई कत��य गरी मारकेो 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको जगतबहादरु शाहीको 
घटना िववरण कागज ।

मतृक स�रता शाही मेरो जेठो बबुाको छोरीको 
न�द ह�न् । जाहेरवाला खड्कबहादरु शाही बिहनीको 
�ीमान् ह�न् । टसी याङँजमु लामा (शाही) मेरो बिहनी 

ह�न् । खड्कबहादरु शाही गाउकँा िश�क भएकाले 
किहले जेठी �ीमतीसगँ र किहले का�छी �ीमतीसगँ 
ब�दछन् । मतृक स�रता शाही केही मिहनादेिख 
िसमीकोटमा ब�दै आएक� र पढ्दै िथइन् । 
मेरो कोठामा पिन आउिँथन्, म पिन बिहनीको 
घरमा जा�थे,ँ सपरु धामी पिन बिहनीको घरमा 
आइरह��यो, म िनजलाई पिन िच�दछु । िमित 
२०७१।१२।३० गते म खापु�नाथबाट ख�चरमा 
दाउरा िलएर फिक� ने �ममा अ.ं५:०० बजेको 
समयमा िसमीकोटको त�लो गाउ ँ खापु�नाथ जाने 
बाटोमा मतृक तल जादँै िथइन् । मैले कता जाने हो 
भ�दा दाइ तलबाट आउदँै ह�नहु��छ, म िलन जाने 
हो भ�नभुयो । मतृकले हातमा चाउचाउ र िब�कृट 
पोिलिथनमा राखेक� िथइन्, नया ँलगुाह� लगाएक� 
िथइन, अली हतारमा िहडेँक� िथइन् । म सगँ बो�न 
खोजेक� िथइनन् । मैले आफँैले बोलाएको हो । 
मेरो ख�चर अगािड आएकाले रा�ोसगँ जान ुभनी 
म आइहाले ँ । िमित २०७१।१२।०१ गते बिहनी 
टसी याङजमु मेरो घरमा िबहान ८.०० बजे आई 
िहजोदेिख न�द घरमा आएक� छैनन्, तपाइकँो 
घरमा आएक� छन् िक भ�दा मैले िहजो दाजलुाई 
िलन भनी जादँै िथइन् भनी भनेपिछ कतै िववाह 
गररे गइन् िक भनेर दईु बिहनीले कुरा ग�य� । िमित 
२०७१।१२।०४ गते म आ�नो घरमा बिसरहेक� 
िथए,ँ मेरो �ीमान् लिलत िव� �कुलबाट घरमा 
आउदँा ित�ो बिहनी टसी याङँजमु खापु�नाथ गएक� 
छन् । िनजको न�द स�रता शाही कणा�ली नदीमा 
मतृ अव�थामा भेिटएक� छन् र ेभनेपिछ मैले थाहा 
पाएको ह� ँ। पिछ ह�ला गद� िथए, माररे फालेको हो 
भनेर खड्कबहादरु शाहीले �ितवादी सपरु धामीको 
नाउमँा िकटानी जाहेरी िदएको छ भ�ने सनुेको 
हो । अ�य मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
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लिलत िव�को �ीमती शिुशला िव� लामाले गरकेो 
घटना िववरण कागज । 

िमित २०७१।१२।४ गते म आ�नै घरमा 
िथए,ँ म स�रता शाहीलाई रा�ोसगँ िच�दछु । 
मतृक स�रता शाही ६/७ मिहनादेिख आ�नै दाज ु
खड्कबहादरु शाहीको घरमा बसेर पढ्दै आएक� 
िथइन्, जाहेरवाला शाही भएकाले बबुा र जाहेरवालाले 
एक-आपसमा बैशाज ु भ�न ु ह��छ, �यस कारणले 
मैले मतृकलाई फुपू भ�थे,ँ उहालँे मलाई भदैनी 
भ�नहु���यो । िमित २०७१।११।३० गते िसमीकोट 
बजारमा िज�ला �शासनको खाली ज�गामा 
देउडा खेल लागेको िथयो, मलगायत मेरो दईुवटा 
बिहनीह� �यहा ँ गएका र मतृकलाई अं. ४:०० 
बजेको समयमा भेटेका िथय� । बिहनीह�ले घरमा 
जाउ ँिददी भ�दा एकिछनपिछ जाउलँा भनेपिछ मेरा 
बिहनीह� घर गए । म मतृकसगँै बसे ँ। मलाई २० 
�पैया ँिदनभुयो, चइुगम िकनेर �याई आधा उहालेँ 
खानभुयो, आधा मैले खाए,ँ केही समयपिछ घर जाउ ँ
घरमा आमा आउनभुयो होला भनेपिछ ल जाउ ँभनी 
आउदँा िसिटजन ब�कनिजक प�ुदा ल ितमी जाउ म 
भदनैी झरनालाई िलएर आउछुँ भनेर फिक� नभुयो, 
सो कुरा मैले डोि�कत लामाले सो�दा बताएक� 
िथए ँ । िमित २०७१।१२।५ गते अ.ं ५।६ बजेको 
समयमा मेरो बबुाले सबै प�रवारसगँै बसेको बेलामा 
खड्कबहादरु शाहीको बिहनी त म�रछन्, लास 
िसमीकोट िज�ला अ�पतालमा छ र ेभनेपिछ थाहा 
पाएको ह� ँ। के कसरी म�ृय ुभयो, मलाई केही थाहा 
छैन । मैले सपरु धामीलाई पिन िच�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको सिंगता कामीले गरकेो घटना िववरण 
कागज । 

मेरो नाम सपरु धामी, म वष� २५ को 
भए ँ । म हाल िसमीकोट बजारमा दाइको घरमा 

बसेर िव.एड. ते�ो वष�मा अ�ययन गद�छु । मतृक 
स�रता शाहीसगँ मेरो २।३ मिहनादेिख िचनजान 
भएको हो । मतृकको भाउजू र म एउटै अिफसमा 
काम गन� भएकोले म उनको घरमा आउने जाने 
भइरहेको ह�नाले मतृकसगँ पिन �यही कारणले 
िचनजान भएको हो । म उनको घरमा गइरह�थे ँ । 
मतृकसगँ मोबाइल नभएकाले मेरो मोबाइल मा�ने 
र मेरो मोबाइलमा िभिडयो हेन�, गीत स�ुने काम 
पिन ह���यो । एकिदन अं. िमित २०७१।११।२५ 
वा २६ कुन िदन हो, म बजारबाट घर जाने �ममा 
मतृकको घरमा गई मतृकको कोठामा म, मतृक र 
िनजको भदनैी झरनाले मोबाइलमा िभिडयो हेरकेो 
हो, सो बेलामा मतृकक� भाउजू टसी याङ्ँजमुले 
पिन दखेेक� िथइन् । क�रब एक घ�टाजित िफिलम 
हेरपेिछ म घर जान ला�दा मतृकले मेरो मोबाइल 
लिगन्, मलाई िदइनन् । म गइहाले ँ। पिछ मैले मेरो 
९८४८३२६२७४ नं.को मोबाइलबाट यो मेरो 
बिहनीको न�बर हो, स�पक�  गदा�  यही न�बरमा गनु�  
सपरु धामी भनेर मेर ैमोबाइल ९८४८३५४९९८ 
मा स�देश पठाए ँ । पिछ राित १०.०० बजेितर 
म मोबाइल िलन मतृकको �यालमा आएर फोन 
गरे,ँ मेरो मोबाइल दउे भनेपिछ बािहर आएर मेरो 
मोबाइल िदएपिछ आ�नो कोठामा आइहाले,ँ मैले 
िनजलाई िलएर गएको होइन, कता गइन् थाहा 
भएन । मैले मतृकलाई बजारमा अिबर दलेको हो, 
अिबर द�दा रगत आएको भ�ने पिछ सनेुको हो । 
िमित २०७१।११।३० गते िदउसँो मैले डेउडा हेरे,ँ 
घरमा गई बजार आउदँा मतृकको भाउजूले मलाई 
बोलाउदँा नसनेुकाले फोन गरी लाइटर �याइिदन 
भनेकाले मैले एउटा लाइटर िकनेर जाहेरवालाको 
घरमा जादँा टसी याङँजमु, िनजका ब�चा ब�चीह� 
र िनजको आमा बिसरहेका िथए । मतृक स�रता 
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शाही हराई कता गई भनी एकआपसमा छलफल 
भयो । अिन म आ�नो कोठामा गइहाले । पिछ 
राित क�रब ८.०० बजेको समयमा मेरो कोठामा 
मतृकको भाउजू र सोि�टना डोि�कत लामा 
आएर मेरो बेडमिुन चारिैतर खोजे,ँ मतृकलाई 
भेटाएनन् । मैले ितमीह�ले मलाई शंका गन� भनी 
�रसाएपिछ उनीह� गइहाले, मतृकको सोि�टनासगँ 
कुराकानी भइरह��यो, िजि�कने काम ह���यो, उनको 
�पको �शंसा पिन गथ� । मैले जबरज�ती गरकेो 
छैन । एक िदन डोि�कत लामाले मलाई िचया पिन 
फा�न खोजेको हो, उनले झठुो कुरा लेखाएको ह�न 
स�छ । धनल�मी शाहीले हामी कोठामा बसेको 
देखेको ह�नस�छ । तर मैले २०७१।११।२९ गते 
िज�ला प�रषद ् हेन�को लािग जादँा िनजलाई िज�ला 
प�रषद ्को �ाङ्गणमा देखेको ह� ँ । होलीको िदनमा 
बजारमा मैले मतृकलाई रङ्ग दलेकै हो । पिछ म 
घर जादँा मतृक डोि�कत पेमा छवाङ लामा घरमा 
बिसरहेका िथए । हामीह�िबच एक-आपसमा िहउ ँ
हानाहान गरकेो हो । पेमा छवाङ लामाले मलाई जाडँको 
कट (भोल) ले हानेकै हो । अ�य मैले जबरज�ती 
गरकेो छैन । टसीले ितमी मेरो न�दसगँ िकन 
ला�छौ, जे भयो भयो अब नगनु�  भनेर स�झाएको 
पिन हो । मेरो उनीसगँ केही स�ब�ध िथएन । अ�य 
केही गरकेो होइन । मतृक स�रता शाहीलाई कत��य 
गरी मान�मा मेरो कुनै संल�नता छैन, अ�य योजना 
पिन बनाएको िथएन । मतृकसगँ मेरो कुनै माया 
�ेम, स�ब�ध, �रसइवी, लोभ-लालच, लेनदेन पिन 
िथएन । को कसको सलं�नतामा मारकेा ह�न्, मलाई 
थाहा छैन । मतृकलाई कत��य गरी मार े मराएको 
होइन, कसैलाई मान� लगाएको पिन होइन, मेरो 
संल�नता छैन । म जाहेरवालाको घरमा जाने, 
मतृकसगँ िजि�कने, सगँै िभिडयो तथा गीतह� 

हेन�, देखाउने, घरमा पटकपटक गइरहने ह�नाले 
मलाई शंका मानी मउपर िकटानी जाहेरी िदएको 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सपरु धामीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

मतृक स�रता शाही मेरो फुपू नाता पन� 
टसी याङँजमु लामा (शाही) को न�द नाता पन� 
ह�नाले म रा�ोसगँ िच�दथे ँ । िमित २०७१।१२।४ 
गते म आ�नै घरमा िथए ँ । वारदात बारमेा मैले 
मतृक खापु�नाथ गा.िव.स. याङचनुिजक कणा�ली 
नदीको िबच टापमुा मतृ अव�थामा फेला परके� 
छन् भ�ने िछमेकका मािनसह�ले भनेको सनेुपिछ 
थाहा पाएक� ह� ँ । स�रता शाहीको म�ृय ुस�ब�धमा 
��य� नदेखे तापिन िमित २०७१।११।२१ गते 
होलीका िदन म, डोि�कत लामा र मतृक बजार 
घमेुर अं. १२.४५ बजेको समयमा कािल�चोक 
िबटअगािडबाट आ�नो घरतफ�  जादँा िनज 
�ितवादी सपरु धामीले ए�कासी स�रता शाहीलाई 
जबरज�ती अिवर लगाइिदए, मतृक स�रता शाही 
भइुमँा बिसन् । केहीिछनपिछ हामी तीनै जना अिल 
मािथस�म सगैँ गयौ ँ । डोि�कत लामाका आमा 
बबुाह� पिन सोही ठाउनँिजक ब�नभुएकोले 
डोि�कत लामा र म िनजको बबुा आमाको कोठामा 
गयौ ँ । मतृक स�रता शाही ए�लै आ�नो घरितर 
गइन् । हामीह� आधा घ�टाजित डोि�कत लामाको 
बबुा आमाको कोठामा बसेपिछ िनज मतृक स�रता 
शाहीको घरमा गयौ ँ । स�रता ए�लै घरअगािड 
घाम तापेर बिसरहेक� िथइन् । थोर ैसमय िनजसगैँ 
ब�यौ ँ । फे�र डोि�कत लामा र म मानसरोवर 
�कुलनिजक रहेको घरमा गय� । खाजा ना�ता 
खाय� । अं. १६ बजेको समयितर डोि�कत लामाले 
िददी टसी याङँजमुको ब�चा �कुलबाट �याउन 
जान ुछ भनेपिछ मैले पिन जाउ ँभनेर दवैुजना फे�र 
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स�रता शाहीको घरको बाटो ह�दँै जादँै िथय� । फेरी 
स�रता शाहीको घरमा गय� । स�रतालाई बािहर 
नदखेेपिछ कहा ँ गइन् भनी िनज स�ुने कोठामा 
गय� । कोठाको ढोका लगाएको अव�थामा िथयो, 
मैले ढोका तानेपिछ ढोका ख�ुयो, िभ� मतृक 
स�रता शाही र �ितवादी सपरु धामी मा� िथए, 
घरमा अ�य कोही िथएनन्, हामी कोठािभ� गय�, 
केही समयपिछ �ितवादी सपरु धामी कोठािभ�बाट 
बािहर िन�के । अिन मैले मतृक स�रता शाहीलाई 
कोठामा रहेको ओ�यानितर देखाउदँै सोि�टना 
ितमी र सपरु यसमा सगैँ सतेुको हो, िकन ओ�यान 
लथािलङ्ग भएको छ ? भनी सोधे ँ । िनजले केही 
बोिलनन् । पिछ डोि�कत लामाले यसो भ�न ु
ह�दँैन भिनन् । डोि�कत ब�चा िलन �कुलितर 
गइन् । सपरु बजारितर जादँै िथए, म आ�नो घरितर 
गए ँ । �ितवादी सपरु धामी समय-समयमा स�रता 
शाहीको घरमा आइरह�छन् र ेभ�ने पिन सनेुको छु । 
िमित २०७१।११।२३ गते पिन म स�रता शाहीको 
घरमा गएको अव�थामा �ितवादी सपरु धामीले मेरो 
साथी डोि�कत लामालाई पिन जबरज�ती समाई 
खाटमा प�टाएको र मेरो साथी डोि�कतले ला�ीले 
हानेको गाली गरकेो, मखुमा थकेुको मैले देखेका 
ह� ँ। मतृक स�रता शाही र �ितवादी सपरु धामीिबच 
पटकपटक भेटघाट भइरहेको, पटकपटक मतृकको 
कोठामा आइरहने भएको र मतृक र �ितवादी सपरु 
धामीिबच केही कुरामा िववाद भई िनज �ितवादीले 
नै स�रतालाई कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पेमा छवाङ लामाले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

म िमित २०७१।१२।४ गते िसमीकोट ि�थत 
िव�तु् काया�लय पछािडप�� घर बनाइरहेको ठाउमँा 
िथए ँ । मैले वारदातको स�ब�धमा सोही साझँ 

खड्कबहादरु शाहीको बिहनी स�रता शाही 
याङचिु�थत कणा�ली नदीको िबचमा मतृ अव�थामा 
फेला परकेो भ�ने कुरा गाउ ँ टोलका िछमेकका 
मािनसह�ले कुरा गरपेिछ थाहा पाएको ह� ँ । िमित 
२०७१।१२।६ गते म काम िवशेषले िसमीकोटबाट 
याङँच ु ह�दँै िछ�ा ि�थत घर जाने �ममा याङँच ु
ि�थत पूलभ�दा पा�रप�� पसल गरी ब�ने िवरवली 
भ�डारीले िमित २०७१।१२।१ गते साझँको 
समयमा अिल वषा� भएको िथयो, सोही समयमा १ 
जना केटी हा�ो पसल अगािडबाट याङँचिुतर जादँै 
िथइन् । मैले त रा�री हे�रन, सायद ितनी मतृक 
स�रता शाही िथइन् िक भनी िनज िवरवली भ�डारीले 
मसगँ कुरा गरकेा ह�न् । �यसबाहेक घटना स�ब�धमा 
मलाई अ�य केही थाहा छैन । वारदात�थलमा म 
��य� नभएको र म आ�नै घर बनाउने काममा 
�य�त भएकोले मतृकलाई को कसले, कसरी मार े
थाहा छैन भ�ने बेहोराको च��बहादरु शाहीले गरकेो 
घटना िववरण कागज । 

िमित २०७१।१२।४ गते म याङँचिु�थत 
मेरो पसलमा िथए,ँ सोही िदन अ.ं१७:३० बजेको 
ह�दँो हो, १०/१५ जना मािनस र �हरीसमेत 
भई लास बोकेर िसमीकोटतफ�  �याउदँै गरकेो 
मैले देखेको ह� ँ । को क�को लास भनी ब�ुदा 
टसी याङँजमु लामा शाहीक� न�द स�रता 
शाही याङचनुिजक कणा�ली नदीको िबचमा 
मतृ अव�थामा भेिटएक� ह�न् भ�ने सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ । मतृकलाई को क�ले िकन मार े थाहा 
छैन । िमित २०७१।१२।१ गते साझँको समयमा 
अिल वषा� भएको िथयो, सोही समयमा १ जना केटी 
हा�ो पसल आगािडबाट याङँचिुतर जादँ ै िथइन् । 
मैले त रा�री हे�रन, सायद ितनी मतृक स�रता शाही 
िथइन िक भनी च��बहादरुले भनेपिछ थाहा पाएको 
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ह� ँ । मतृक र �ितवादीलाई िच�दनै । �यसबाहेक 
अ�य मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िवरवली भ�डारीले गरकेो घटना िववरण कागज । 

िमित २०७१।१२।४ गते म आ�नै घरमा 
बिसरहेको िथए ँ । जाहेरवालाको �ीमती मेरो 
िददी ह�नहु��छ । मतृकलाई म रा�ोसगँ िच�दछु, 
मेरो सोि�टना पद�छन् । िसमीकोट बजारमा 
बसेर पढ्दै ह�नहु���यो । म काठमाड� लामा भाषा 
पढ्न गएको िथए,ँ म तीन मिहना पिहला मा� 
काठमाड�बाट घर आएको ह� ँ। म िसमीकोट वडा नं. 
७ मा ब�दछु । म किहलेकाही ँिसमीकोट िभनाजकुो 
घरमा आउथँे । सामा�य बोलचाल मा� ह���यो । 
िमित २०७१।१२।१ गते बिहनी घरमा आएक� 
िथइन् । बिहनी डोि�कतको एस.एल.सी. परी�ा 
भएकाले िददी िभनाजकुो घरमा नै बसेर पढ् िथन् । 
सोि�टनाले कता िववाह गररे गइहािलन्, आजस�म 
भेिटएक� छैनन्, िददीले खोिजरहन ु भएको छ, 
खोइ कता गइन् थाहा भएन भनेर हामीलाई 
भिनन् । हामीलाई पिन िववाह ग�रन् होला भ�ने 
ला�यो । डोि�कतको िमित २०७१।१२।५ गतेबाट 
एस.एल.सी. परी�ा भएकाले बबुा र डोि�कत िबहान 
िसमीकोट आएकाले म पिन आए ँ। िददी िभनाजकुो 
घरमा जादँा सबै मािनस रोइरहेका िथए । कोही 
बो�दैनथे । मैले अ�य मािनसलाई के भएको हो 
भनी सो�दा स�रता म�रसक�, कणा�ली नदीमा लास 
भेिटयो भनेपिछ मैले थाहा पाएको ह� ँ । मैले सपरु 
धामीलाई पिन िच�दैन । अ�य मलाई केही थाहा छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको स�डुप लामाले गरकेो कागज । 

मेरो घर िज�ला ह��ला, गोठी गा.िव.स.मा 
भए तापिन मेरो �ीमान् िसमीकोट भेटनरीमा 
नोकरी गन� ह�दँा छोराह� बालमि�दर िव�ालयमा 
पढ्ने भएकाले म छोराह�लाई खाना खवुाउने 

रखेदेख गन�को लािग िसमीकोट बजारमै कोठा 
भाडामा िलएर बसेको कारण वारदात िमितमा 
म आ�नै कोठामा िथए ँ । मतृक स�रता शाहीलाई 
रा�री िच�दछु र िनजको भाउजूको घर पिन 
मेरो कोठानिजक भएकोले िनजको भाउजू टसी 
याङँजमु लामा शाहीलाई पिन िच�दछु । मतृक 
स�रता शाही हराएको भनी िनजको भाउजूले 
िमित २०७१।१२।१ गते न�द हराइन् भनी मसगँ 
कुरा गरके� िथइन् । मैले िक गाउिँतर गइहोिलन्, 
िक पोइल गइहोिलन् भनी कुरा गरकेो र िमित 
२०७१।१२।४ गते िदउसँोको समयमा िनजले �ँदै 
मेरो न�द त याङँच ुि�थत कणा�ली नदीको िबचमा 
मतृ अव�था फेला परके� छन् र ेभनेपिछ वारदात 
स�ब�धमा थाहा पाएक� ह� ँ। मतृक स�रता शाहीलाई 
को कसले के कसरी मार,े मैले ��य� नदेखेको 
ह�दँा म केही भ�न सि�दन ँ। मतृक स�रता शाही र 
�ितवादी सपरु धामीिबचको स�ब�ध के िथयो थाहा 
नभए तापिन िमित २०७१ साल फाग ु पूिण�माको 
िदन िसमीकोट बजार काली�चोकभ�दा मािथ 
निवन समाज अगािड साव�जिनक �थानमा िनज 
स�रता शाहीसिहत मािथितर जादँै गरकेा तीन जना 
केटीह�म�ये �ितवादी सपरु धामीले मतृक स�रता 
शाहीलाई जबरज�ती मखुमा अिबर दलेको र िनज 
स�रता शाही थुच�ुक भइुमँा बसेको मैले दखेेक� ह� ँ। 
िनज सपरुले अ�य दईुजना केटीह�लाई केही नगरी 
स�रतालाई मा� अिबर दलेकाले िनजह�िबच केही 
स�ब�ध िथयो िक भ�ने शंका लागेको हो । यसबाहेक 
अ�य मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
भजुी शाहीको घटना िववरण कागज । 

मतृक स�रता शाहीले रातो अ�रमा िददी 
र बबुालाई स�बोधन गरी लेखेको प� �ितवादी 
सपरु धामी, डोि�कत लामा र टसी याङँजमु लामा 
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शाहीले लेखेको ह�त-िलिखत अ�रह� परी�णको 
लािग के��ीय �हरी िविध-िव�ान �योगशालामा 
पठाइएको नमूनाह� िमिसल संल�न रहेका । मतृक 
स�रता शाही स�ुने कोठामा लेिखएको िववाद�पद 
�लेख परी�ण गदा� मतृकको Hand writing सगैँ 
मेल खाएको र अ�य कसैसगँ मेल नखाएको भ�ने 
बेहोराको के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन ।

मतृक स�रता शाहीको िभषेरा परी�ण गदा�  
उ� िभषेरामा कुनै पिन िवषादी व�त ुनभएको भ�ने 
बेहोराको के��ीय �हरी िविध-िव�ान �योगशालाको 
िभषेरा परी�ण �ितवेदन । 

�ितवादी सपरु धामीले घटनाको बारमेा 
झ�ुा वा साचँो बोलेको भनी पोिल�ाफ परी�ण गदा�  
िनजले झठुो बोलेको भ�ने �ितवेदन । 

शकंा�पद �यि� जाहेरवालाको �ीमती 
टसी याङँजमु लामा शाहीले बोलेको कुरा झ�ुा 
वा साचँो भनी पोिल�ाफ परी�ण गराउदँा िनज 
टसी याङँजमु लामा शाहीले साचँो बोलेको भ�ने 
बेहोराको �ितवेदन । 

मेरा नाम िव�ण ुमगर हो । मेरो घर तनह� ँ
िज�ला, चोक गा.िव.स. वडा नं.३ हो । मेरो 
ससरुाली ह��ला िज�ला, वरगाउ ँ हो । हाल म 
िसमीकोट बजारमा िसकम�को काम गद� आइरहेको 
छु । िसमीकोटमा डेरा िलएर बसेको छु । िमित 
२०७१।१२।४ गते म आ�नै कोठामा िथए ँ । 
मेरो एउटा छोरा छ । मतृक स�रता शाहीलाई म 
िच�दैनथे ँ । �ितवादी सपरु धामीलाई म रा�ोसगँ 
िच�दछु । �ितवादीको दाइसगँ जैर धामीको घर 
बनाउदँा िचनजान भएको हो । ितनको घर निजकै 
मेरो डेरा िथयो । एक वष�जित भयो होला, �ितवादी 
सपरु धामी मेरो कोठामा मोबाइल चाज� गन� आउदँा 

मैले �.१० हजार पैसा मा�दा मलाई िदन ुभएन । 
यही फागनुको मिहना हो, म सपरु धामीको घरभ�दा 
पछािडको घरमा काम गद� िथए ँ। िबहान क�रब ८.०० 
बजेितर बोलाएर जाउ ँछ् याङँखोल खाउ ँभ�नभुयो, 
मैले िबहान खादँनै भने ँ। ल ल खाउ ँभनेर दईु जना 
छ् याङखोल बनाएर खाने �ममा सपरु धामीले 
�.२०,०००।- िद�छु एउटा काम गरी िदनपु�यो 
भने । म छ�क परे ँ। िकन आज यसले य�तो भ�यो 
भ�ने ला�यो । मैले काम के हो भ�दा उसले केही 
भनेन । मलाई मनमा ख�ुदलुी ला�यो । िकन 
य�ले ए�कासी य�तो कुरा गछ� , कि� खच� 
नगन�ले य�तो भ�यो होला भ�ने ला�यो । मलाई 
र�सी ला�यो म गइहाले ँ । िमित २०७१।१२।२९ 
गते जाहेरवालाले मेरो घरमा काठको काम छ, 
आउ भनेर बोलाउनभुयो, सोही िसलिसलामा 
जाहेरवालाको �ीमतीले सपरु धामीले मेरो 
न�दलाई मा�रिदयो भनेपिछ मैले थाहा पाएको 
ह� ँ । ब�ल म झसङ्ग भए,ँ ए �यित कामको लािग 
भनेको रहेछ, मलाई फसाउन खोजेको भ�ने कुरा 
मनमा ला�यो भ�नेसमेत बेहोराको िव�ण ु मगरको 
घटना िववरण कागज । 

�ितवादी सपरु धामीले मतृक स�रता 
शाहीलाई कत��य गरी मारी कणा�ली नदीमा फाली 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीका महलको १ नं. 
िवपरीत ऐ. १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध 
गरकेाले िनज �ितवादीलाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोगप� ।

मतृक स�रता शाहीक� भाउजू टसी 
याङजमु लामा र म एउटै काया�लयमा सगैँ काम गन� 
िसलिसलामा मतृकको भाउजूले किहलेकाही ँमलाई 
काया�लयको काम गन� िसलिसलामा मलाई नजानेका 
कुराह� सोधपछु गन�को लािग बोलाउनहु���यो । �यसै 
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िसलिसलामा मतृक स�रता शाहीसगँ ह�का प�रचय 
भएको िथयो । तर मतृकसगँ माया �ेम, शारी�रक 
स�ब�ध, कुनै लेनदेन, कुनै आपसी झै-झगडा 
िथएन । केबल उसको घरमा गएको शंकाले मलाई 
जाहेरी िदएका ह�न् । म घटनामा संल�न नभएको 
कारणले मतृक शाही कसरी के भएर मरके� ह�न्, 
मलाई केही पिन थाहा छैन । म िसमीकोट बजारमा 
पोट खे�ने ठाउमँा त�लो गाउकँो साथीले आज खापु�  
कणा�ली नदीमा एकजना मिहलाको लास भेिटएको 
रहेछ भनेकाले सनेुर थाहा पाए ँ। मतृक स�रता शाही 
के कसरी मरके� ह�न्, कुन ठाउमँा के गरी म�रन्, 
मलाइ थाहा छैन । िमित २०७१।११।२९ गते म 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लयमा िज�ला 
प�रषद ् हेरी बसेको र यताउित कही ँगएको पिन नह�दँा 
जाहेरवालाको जाहेरी दखा��त झ�ुा हो । मतृकको 
टाउकोमा चोट लागेको बारमेा मलाई थाहा छैन । 
पो�टमाट�मको �रपोट�को बारमेा पिन केही थाहा 
छैन । िमित २०७१।१२।१ गते म खाना खाएर 
आ�नो अिफसमा गई एक िछन बसी बजारमा 
गएर पोट खेलेर रमाइलो गरकेो िथए ँ । �यसपिछ 
२०७१।१२।२, ३ र ४ गतेस�म पिन म कोठाबाट 
कहीकँतै नगई १० बजे अिफस आउने गरकेो िथए ँ। 
िमित २०७१।११।२५ को िदनमा म मतृकको घरमा 
गएको बेला मैले मतृक शाही, डोि�कत र मतृकक� 
भदनैीसगैँ बसी मोबाइलमा नेपाली मटुु भ�ने 
िफिलम हे�ररहेका िथय� । �यपिछ बिहनी मोबाइल 
�याउ म घर जा�छु भ�दा मतृकले दाइ तपाइकँो 
मोबाइल अिहले यही ँछोड्नहुोस्, हामी हेररे ब�छ�, 
भ�दा मैले हैन बिहनी म मोबाइल िलएर जा�छु, 
ितमीलाई चलाउन आउदँैन भ�दा मतृकले तपाइकँो 
मोबाइल म खा�छु र भ�दा मैले मलाई घरबाट दाइ 
िददी र अ� साथीबाट फोन आउछँ भ�दा �रिसभ 

गिद�न, पिछ मोबाइल िलन आउन ुर िलन आउदँा 
कुन मोबाइलबाट फोन गन� हो, �यसैबाट �यासेज 
गनु�  भनी भनेकाले मेरो मोबाइल छोडेर म आ�नो 
कोठामा गइहाले ँ। पिछ मैले मेरो बिहनीको बनाउन 
�याएको मोबाइलबाट िठक ७.०० बजेितर यो 
मेरो बिहनीको मोबाइल हो पिछ यसैबाट फोन गछु�  
भनी �यासेज गरकेो ह� ँ । म १०.०० ितर मोबाइल 
�याउन जादँा बािहरबाट फोन गररे मोबाइल मागी म 
आ�नो कोठामा आइ हाले ँ। अ� कुरा मलाई केही 
थाहा छैन । िमित २०७१।११।२१ गते होलीको 
िदनमा साथीह� र म सगैँ भएको बेलामा िहमाली 
निवन समाज अिफसको अगािड स�रता शाहीलाई 
रङ्ग लगाएर बजारमा होली खे�न गएको ह� ँ। टसी 
याङजमु लामा, डोि�कत लामा, धनल�मी शाही, 
जगतबहादरु शाही, पेमा छवाङ लामा, भजुी शाही 
र िव�ण ुमगरले गरकेो घटना िववरण कागज झ�ुा 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सपरु धामीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११८ नं. को देहाय 
(२) बमोिजम म�ुा पपु��का लािग �ितवादी 
सपरु धामीलाई थनुामा रा�नका लािग कारागार 
काया�लय, ह��लामा पठाइिदनू । �ितवादी च�ुा 
भइसकेको देिखदँा जाहेरवाला, घटना िववरणका 
मािनसह�लगायतका सरकारी सा�ी गवाहलाई 
बकप�का लािग िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
ह��लामाफ� त उपि�थत गराइिदन भनी िज�ला �हरी 
काया�लय ह��लामा लेखी पठाई सो िदन �ितवादीका 
सा�ीसमेत बझुी पेस गनु�  भ�ने स�ु अदालतको 
िमित २०७२।१।६ को आदेश ।

जाहेरवालाको बिहनी मतृक स�रता 
शाहीलाई को, कसले मारकेा ह�न् ? मलाई केही 
थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी 
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जंग रोकायाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 
िमित २०७१ साल चै� ११ गते िज�ला 

�हरी काया�लय ह��लामा गरकेो घटना िववरण 
कागजको बेहोरा सही साचँो हो । �या�चे सहीछाप 
मेर ै हो । �ितवादी सपरु धामीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरणका मािनस डोि�कत 
लामाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।१२।१८ गते िज�ला �हरी 
काया�लयमा गरकेो घटना िववरण कागजमा परकेो 
बेहोरा र सहीछाप साचँो हो । �ितवादी सपरु धामीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� हो वा 
होइन ? मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरणका मािनस धनल�मी शाहीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

मतृक स�रता शाही र �ितवादी सपरु 
धामीिबच �ेम स�ब�ध भएको कुरा झटुा हो । स�चा 
मािनसलाई नह�ने झ�ुा आरोप लगाएका ह�न् । म 
किहलेकाही ँ िज�ला िवकास सिमितमा आउदँा-
जादँा मािथ�लो बजारमा रहेको लोके�� रावतको 
पसलअगािड पोट खेल खेिलरहेको दे�थे ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी उमान धामीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७१ साल चैत २५ गते िज.�.का 
ह��लामा गरकेो घटना िववरण कागजमा लेिखएको 
बेहोरा, सही र �या�चे सहीछाप मेर ैहो । मतृकलाई 
कत��य गदा�  मैले नदेखेकाले �ितवादीलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरणका 
मािनस पेमा छवाङ लामाले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

िमित २०७१।१२।२१ गते िज.�.का. 
ह��लामा गरकेो घटना िववरणमा लेिखएको बेहोरा 

र सहीछाप मेर ै हो, �ितवादीले कत��य गरकेो हो 
भने सजाय ह�नपुन� हो भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरणका मािनस सिुसला शाही (िव�) ले गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७१।१२।१९ गते िज.�.का. 
ह��लामा गरकेो घटना िववरण कागजमा लेिखएको 
बेहोरा सही साचँो हो । सोमा भएको सहीछाप पिन 
मेर ैहो । �ितवादीले मारकेो भए सजाय ह�नपुन� हो, 
नमारकेो भए सजाय ह�न ुभएन भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरणका मािनस जगतबहादरु शाहीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७१।१२।१० गते िज�ला �हरी 
काया�लयमा गरकेो घटना िववरणमा लेिखएको 
बेहोरा िठक साचँो हो । सोमा भएको सहीछाप मेर ै
हो । �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� हो भ�नेसमेत बेहोराका घटना 
िववरणका मािनस टसी याङँजमु लामाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� हो । यस घटनाको म�ुय दोषी सपरु 
धामी नै भएकाले सव��वसिहत ज�मकैद ह�नपुछ�  । 
य�ता अपराधीलाई ��य िददँै जाने हो भने समाजमा 
नरा�ो �भाव पछ� , भावी-िपढँीह�ले य�तो काय� 
गन�मा अनकुरण गन� भएकाले दोषीउपर हदैस�मको 
कारबाही गदा� समाज अपराध-म�ु ह��छ । �यसैले 
िनजलाई मलुकु� ऐनअनसुार कारबाही ह�नैपछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला खड्कबहादरु 
शाहीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी सपरु धामीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा 
१३(३) नं. अनसुार सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको स�ु ह��ला िज�ला 
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अदालतको िमित २०७२।८।२८ को फैसला ।
मतृक स�रताको म�ृय ु िनधारमा परकेो 

चोटको कारणबाट भएको भए पिन �यो चोट कसरी 
ला�यो �यसतफ�  अनसु�धान र छानिबन ग�रएको 
छैन । जाहेरीअनसुार चै� १ गतेभ�दा पिहलेदेिख 
िनज हराएक�, िनजको कोठामा म�ृयकुो बारमेा 
लेिखएको प� फेला पनु�  र सो िचठी िनजले लेखेको 
�मािणत ह�नलुे िनज घर �यवहारबाट िवर� रहेको 
बिुझ�छ । �यसको कारण म भएको भ�न सिकने 
कुनै आधार छैन । िनजलाई मैले मानु�  पन� कारण र 
अव�थासमेत छैन । मैले अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� कसरुमा पूण� इ�कारी भई बयान 
गरकेो छु । �यसतफ�  िववेचना ग�रएको छैन । मेरो 
सा�ीह�ले मेरो इ�कारीलाई समथ�न ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको अव�था छ । Polygraph 
report आफँैमा अकाट्य �माण होइन । मैलै 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेो दे�ने ��य�दश� कोही 
छैन । मतृकसगँ उठबस तथा िनजको घरमा म आउ-
जाउ गरकेो कारणले जाहेरवाला तथा बिुझएका 
मािनसह�को शंकाको आधारमा लेखाएको बेहोरा 
आफँैमा �माण होइन । िवशेष�ले समेत मतृकको 
म�ृय ु कत��यबाट वा आ�मह�याबाट भएको भ�ने 
कुरा पो�टमाट�मबाट भ�न सिकँदैन भनी लेखाएको 
अव�था छ । उि�लिखत �माणह�को कुनै िववेचना 
नगरी �ितवादीले यौवन अव�थाको उ�मादमा 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेो भनी अनमुानको 
आधारमा िदएको जाहेरीको आधारमा भएको उ� 
फैसला फौजदारी कानूनको िस�ा�त, �माण ऐन 
तथा �चिलत कानूनी िस�ा�तसमेतको आधारमा 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सपरु धामीले उ�च अदालत सखु�त, 

ज�ुला इजलासमा गरकेो पनुरावेदनप� ।
Polygraph examiner नबझुी 

िनजको रायसमेतलाई आधार मानी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� 
गरकेो स�ु फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा 
फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ 
नं. को �योजनाथ� पनुरावेदनप�को �ितिलिपसिहत 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय ज�ुलालाई 
जानकारी िदन ु र Polygraph examiner अमतृ 
थापा मगरलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) 
बमोिजम बझुी पेस गनु�  भ�ने उ�च अदालत सखु�त 
ज�ुला इजलासको आदेश ।

�ितवादीको बयानको पोिल�ाफ �रपोट�  
तयार गदा� �यसमा ९५.७ �ितशत �ितवादीको 
बयान झ�ुा भनी कहीकँतै उ�लेख नग�रएको, 
�ितवेदनमा मा�ै Deception Indicated भनेर 
उ�लेख ग�रएको हो । Deception indicated 
को अथ� �ितवादीले Polygraph test को �ममा 
बोलेको, सोिधएको ��को जवाफ िददँा सबै स�य 
निदएको वा केही कुरा लकुाएको ह�नस�ने वा 
इमा�दा�रता नदेखाएको (Dishonesty doubtful) 
भ�ने ह��छ । तसथ� Polygraph test गन� �ममा 
अिभय�ुले बोलेका कुरा शत�ितशत स�य वा 
शत�ितशत झ�ुा ह��छ भनेर उ�लेख गन� सिकँदनै 
भ�नेसमेत बेहोराको अमतृ थापा मगरले ब�द 
सवालमाफ� त गरकेो बकप� ।

�ितवादी र मतृकिबच पिहले देिखको 
िहमिचम, उठ-बस, अनैितक यौन स�ब�धसमेतका 
�ममा �ितवादीमा �मब� �पमा आपरािधक 
मनोभावना िवकास भई मतृक र �ितवादीिबच 
आ�त�रक मनमटुाव ह�न गई मतृक स�रता शाहीको 
कत��य गरी मारी, मराई कणा�ली नदीमा फालेको 
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मालाकार कडीका त�यगत आधार, �माणबाट 
�ितवादीउपरको कसरु �थािपत ह�न आएको 
देिखएकोले िनज �ितवादी सपरु धामीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु 
ह��ला िज�ला अदालतको िमित २०७२।८।२८ को 
फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासको फैसला ।

िज�ला अदालतले िन�सािसएर म�ृय ु
भएको भ�ने मेिडकल �रपाट�लाई आधार िलई 
कत��यबाट म�ृय ुभएको ठहर गरकेो छ । आफूले गरकेो 
कुनै ि�याबाट आफू बा�ँन स�ने स�भावना नभएको 
अव�थामा मा� मािनस िनसािस�छ । िनधारमा २ 
वटा साना �कृितका चोट लागेको कारणले मा� 
मािनस िन�सािसएर मन� अव�था रहदँैन । य�तो 
प�रि�थितमा मतृकले घर छाडनअुगािड लेखेको 
प�लाई समेत �यान िदनपुन� ह��छ । मतृकले घर 
छाड्नअुगािड बाब ुर िददीलाई स�बोधन गरी आफू 
बा�ँनलायक नभएको कुरा लेखी छाडेक� छन् । 
२०७१/१२/१ गते बेलकुा मतृक ए�लै याङचिुतर 
जादँ ैगरकेो दखेेको कुरा ��य�दश� च��बहादरुले 
बताएका छन् । सपरु धामी त�लो जातको केटासगँ 
कोठामा बसी िभिडयो हेरकेो र लसपस गरकेो भनी 
िनजको भाउजूले ह�काई अब आइ�दा य�तो काय� 
गरकेो देखेमा ब�चरो �हार गरी मा�रिदने भनी 
ध�काएको अव�थासमेत �वयं िनजको भाउजूको 
बयानबाट दिेख�छ । य�तो प�रि�थितमा मतृकले 
त�लो जातको केटासगँ उठबस गरकेो भ�ने प�रवार 
र गाउलेँको दबाब र भाउजूको ध�क� सहन नसक� 
घर छाड्नभु�दा अगािड प� लेखी िहडेँको र नदीमा 
हाम फा�दा िनसािसएर म�ृय ु भएको कुरा पिु� 
ह��छ । म�ृयभु�दा पिहलाको प�लाई �माण ऐन, 

२०३१ को दफा ११ बमोिजम �माणमा िलनपुन�मा 
�यसलाई अनदेखा ग�रएको छ । जाहेरवालाको 
�ीमती र पनुरावेदक एउटै अिफसको कम�चारी 
भएकोले िनजको घरमा जाने गरकेो कुरा स�य 
हो । घरमा गएको अव�थामा मोबाइल नभएकोले 
मेरो मोबाइल मागी गीत स�ुने, िभिडयो हेन�समेत 
गर ेतापिन जाहेरवाला तथा िनजको �ीमतीले भने 
ज�तो मतृकसगँ मेरो कुनै अनैितक स�ब�ध िथएन । 
मसगँ बोलेको, िहडेँको र गीत सनेुको कुरालाई िलएर 
जाहेरवालाको �ीमतीले मतृकलाई मा�रिदनेस�मको 
ध�क� िदएक� र मलाईसमेत ध��याएक� िथइन् । सो 
कुरा िनजले आ�नो बयानमा समेत लेखाएक� छन् । 
यसरी िनजको ध�क� सहन नसक� मतृकले घरबाट 
िहडँनअुिघ प�समेत लेखी घर छाडेक� र म�ृय ु
भएको ठाउतँफ�  ए�लै गएको च��बहादरु शाहीले 
देखेको अव�थामा मैले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै कारण छैन, िथएन । मतृकलाई आ�मह�या 
गन�स�मको िनण�य िलने अव�था जाहेरवालाको 
प�रवारबाट भएको पिु� ह��छ । अपराध ह�नको लािग 
आपरािधक मनसाय र आपरािधक काय� ह�नपुद�छ । 
��ततु घटनामा मतृकलाई मान�को लािग मैले कुनै 
तयारी गरकेो छैन, मारकेो पिन छैन । �यस बारमेा 
कुनै समयमा सोचेको पिन छैन । जाहेरवालाह� 
नै त�लो जातको केटासगँ पोइल जान खोजेको 
भनी मतृकलाई गाली गलौज गन�, मान�स�मको 
ध�क� िदएको कुरा �वयं मतृकको भाउजूले 
लेखाइिदएक� छन् । स�ु िज�ला अदालत र उ�च 
अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासको फैसलामा 
फौजदारी कानूनका सव�मा�य िस�ा�त र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प.२०७१, अङ्क 
५, िन.नं.८१७० को निजर िस�ा�तसमेतको �िुट 
भएको छ । उ� �िुटपूण� फैसला उ�टी गरी झ�ुा 
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अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सपरु धामीले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदनप� ।

�ितवादी अनसु�धान र अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रहेको र Polygraph जाचँ 
समेतको प�रि�थितज�य �माणको आधारमा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत सखु�त, 
ज�ुला इजलासको िमित २०७४।१।७ को फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं.को �योजनाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको सूचना 
िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / �ितवादी सपरु धामीको तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
�ी सितशकृ�ण खरले र �ी एकराज भ�डारी तथा 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी किपलच�� पोखरले, �ी 
चडुाबहादरु िनरौला, �ी िटकाराम भ�राई, �ी 
काि�तराम ढंुगाना र �ी किवता ब�नेतले मतृक 
स�रता शाहीको Suicide Note मा �ितवादीको 
संल�नता स�ब�धमा कुनै कुरा लेिखएको छैन; सो 
नोटमा घर प�रवारको �यवहारबाट िनज मतृक बा�ँन 
स�ने अव�थामा नभएको �यि�गत बा�यताको कुरा 
ग�रएको छ; Polygraph परी�ण �ितवेदनलाई 
�माणमा �हण गन� िम�दैन; शव परी�ण �ितवेदन 
र सो परी�ण �ितवेदन तयार पान� िवशेष� 
डा�टरले अदालतसम� गरकेो बकप� बािझएको 
अव�था छ; �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 

कारण र मनसाय िमिसलबाट ख�ुदनै; शंकारिहत 
तवरले कसरु पिु� नभएको अव�थामा मतृक 
र �ितवादीिबचको स�ब�धलाई मा� आधार 
मानेर ग�रएको उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला 
इजलासको फैसला �िुटपूण� छ; �ितवादीले सफाइ 
पाउनपुद�छ भनी बहस िजिकर गनु�भयो । ��यथ� 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले मतृक र 
�ितवादीिबच कायम रहेको अनैितक स�ब�ध दे�ने 
��य�दश� छन; बिुझएका मािनसह�को कागज 
बेहोराले �ितवादीउपरको दाबी समिथ�त भएको छ; 
पोिल�ाफ परी�णबाट झठुो बोलेको दिेखएको छ र 
यसलाई �माणमा िलन िम�दछ; िकटानी जाहेरी 
दरखा�तलगायतका प�रि�थितज�य �माणबाट 
�ितवादी सपरु धामीकै कत��यबाट स�रता शाहीको 
म�ृय ुभएको भ�ने �मािणत भएको छ; �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासको फैसला 
सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदनलाई 
�माणमा �हण गन� िम�छ वा िम�दैन ? �ितवादी 
सपरु धामीउपरको अिभयोग दाबी �माणबाट पिु� 
भएको छ वा छैन ? िनजलाई कसरुदार ठहर गरकेो 
उ�च अदालतको फैसला कानूनअनकूुल छ वा 
छैन ? र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�नेसमेतका ��मा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , मतृक स�रता 
शाही िमित २०७१/११/३० गते बेलकु�देिख 
घरमा नरहेक� (हराएक�) र िनजको लास िमित 
२०७१/१२/४ गते कणा�ली नदीिबचको टापमुा 
फेला परकेो भ�ने त�यमा िववाद देिखदँैन । 
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मतृकको दाज ु नाताका जाहेरवाला खड्कबहादरु 
शाहीको जाहेरी दखा��त तथा िनजले अदालतमा 
गरकेो बकप�, िनज खड्कबहादरु शाहीको प�नी 
(मतृकक� भाउजू) टसी याङँजमु लामा (शाही), 
अ�य बिुझएका मािनसह� डोि�कत लामा, 
धनल�मी शाही, पेमा छवाङ लामा, सिुसला 
शाही (िव�), जगतबहादरु शाहीसमेतले म�ुामा 
अनसु�धानको स�दभ�मा कागज गदा� �ितवादी सपरु 
धामीउपर िकटानी गरकेो देिख�छ । टसी याङँजमु 
लामा शाहीसमेतले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप�मा समेत �ितवादीउपर शंका देखाइएको 
पाइयो । तर िनजह� कोही पिन ��य�दश� सा�ी 
नभएको त�य ��ट नै छ । बिुझएका मािनसह�को 
कथनलाई सम�मा हेदा�  मतृक स�रता शाही र 
�ितवादी सपरु धामीिबच िहमिचम (स�भवत: 
माया-�ीित) रहेको, फा�गणु पूिण�माको िदन अवीर 
दलेको, �ितवादीको मोबाइलमा मतृकले िभिडयो  
हेरकेो र गीत सनेुको, २/४ पटक भेटघाट भएको 
ज�ता कुरालाई आधार बनाएर केही �यि�ले 
शकंा र िव�ास �य� गरकेो र केही �यि�ले घटना 
वारदातका स�ब�धमा आ�नो अ�ानता �कट 
गरकेोस�म देिखएको छ । तर िनज �ितवादी सपरु 
धामीले नै स�रता शाहीको ह�या गरकेा ह�न् भनी 
देिखने कुनै पिन ��य� �माण पेस ह�न आएको 
देिखन आएन । 

३. �ितवादी सपरु धामीले म�ुामा 
�हरीले गरकेो अनसु�धानका �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृक स�रता शाहीसगँ 
सामा�य पिहचान र भेटघाट भएको तथा िनजले 
आ�नो मोबाइल चलाएको भए पिन िनजको ह�या 
गरकेो होइन भनी आरोिपत कसरुमा पूण�त: इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । अदालतमा बयान 

गदा�समेत िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीको 
कुरामा इ�कार रहेको पाइयो । िनजको इ�कारी 
िजिकरको समथ�नमा िनज �ितवादीका सा�ी जंग 
रोकाया तथा उमान धामीले अदालतमा बकप� 
गरकेो देिख�छ । 

४. मतृक स�रता शाहीको म�ृयकुो 
कारणतफ�  �ि�गत गदा�, Autopsy Report मा: 
“Head injury and Asphyxia leading to 
Cardiopulmonary Arrest and Final Cause 
of asphyxia will be determined after 
toxicological analysis of viscera” भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । पिछ िमित २०७१/१२/१७ 
मा Central Police Forensic Science 
Laboratory बाट िदइएको िभसेरा परी�ण 
�ितवेदनमा Negative tests for insecticides 
and phosphine gas भनी उ�लेख भएको 
पाइयो । मतृकको शव परी�ण गन� िवशेष�ले 
अदालतसम� बकप� गदा�  मतृक स�रता शाहीको 
पो�टमाट�म गनु�भ�दा ४८ घ�टाअगािड म�ृय ुभएको 
िथयो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । लासको 
�कृितबाट पानीमा नपद� म�रसकेको र िनज स�रता 
शाहीको म�ृय ु पानीमा डुबी भएको होइन, घाउ-
चोटबाट नै भएको हो भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । 
िनजले गरकेो बकप�मा म�ृयकुो कारण आ�मह�या 
वा कत��य केबाट भएको हो, पो�टमाट�मबाट भ�न 
सिकँदैन भनी उ�लेख भएकोसमेत दिेख�छ । 
Autopsy Report र बकप�का िबच उिचत 
सङ्गित देिखदँैन, िनजको भनाइ पर�पर अिम�दो 
र असङ्गितपूण� देिखएको छ । यस अव�थामा 
शव परी�ण �ितवेदनबाट स�रता शाहीको म�ृय ु
कसैको कत��यबाट नै भएको हो भनी िन�कष� 
िनका�न सिकने अव�था देिखदँनै । आ�मह�याका 
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लािग अ�लो �थानबाट ढुङ्गा, च�ानय�ु नदीमा 
फालहा�दा (हामफा�दा) टाउकोलगायत शरीरका 
अ�य भागमा चोटपटक ला�न ु �वाभािवक ह��छ । 
स�रता शाहीको लास फेला परकेो घटना�थलको 
ि�थितबाट िनजको शरीरमा केही चोटपटक लागेको 
देिखएको कुरालाई अ�वाभािवक मा�न सिकने 
देिखदँैन । �यसैले मतृकको टाउकोमा चोट परकेो 
ज�ता घा-चोटको कारण देखाएर नै िनज स�रताले 
आ�मह�या गरकेो होइन, �ितवादीकै कत��यबाट 
�यान मरकेो हो भ�ने िन�कष� िनका�न ुतक� सङ्गत 
र िववेकपूण� ह�दँनै ।

५. यस �सङ्गमा िमित २०७१/१२/११ 
मा मतृक स�रता शाही स�ुने गरकेो कोठाबाट 
बरामद गरकेो कागजमा उ�लेख भएका केही बेहोरा 
उ�ृत गनु�  आव�यक दिेख�छ । िनज स�रता शाही 
स�ुने गरकेो कोठाबाट बरामद भएको सो कागजमा 
िनज स�रताले “यो ससंारमा बाँ�नुभ�दा मनु� िठक 
हो; जुन स�तानको इ�जत हालेर बा�ँन सिकन, 
�यसैले यो ससंारको कुनै ठाउँ वा कुनामा म छैन, 
कसैले नखो�नु होला”; “...बुबा तपाइँलाई र 
म भेट नभएको तीन मिहना भयो, आज नभेटेरै 
मनु�प�यो”; “बुबा जब मेरो आमा िब�नुभयो सानो 
म तीन मिहनाको ह�दँा मलाई मन� िदएको भए 
ह���यो; बुबा आज १८ वष�को उमेरमा मनु�प�यो, 
तर बुबाको मखु र अनुहार नहरेरे मनु�प�यो 
बुबा; तर बुबाको माया छ...” आिद आिद बेहोरा 
उ�लेख गरकेो पाइयो । बरामद ग�रएको कागज 
िनज स�रताले नै लेखेको हो भ�ने त�यमा िववाद 
देिखदँैन । िमित २०७१/१२/२० मा Central 
Police Forensic Science Laboratory बाट 
िदइएको ह�ता�र परी�ण �ितवेदनबाट पिन 
बरामद ग�रएको िलखतको ह�ता�र िनजै मतृक 

स�रता शाहीको ह�ता�रसगँ िम�छ, िभड्छ भनी 
राय िदइएको पाइयो ।

६. ��ततु म�ुा िन�पणका स�दभ�मा 
उपयु�� िमित २०७१/१२/११ मा बरामद 
भएको िलखतको िवशेष मह�व र सा�दिभ�कता 
रहेको देिख�छ । उ� कागजलाई मतृक स�रता 
शाहीले आ�नो म�ृयकुा स�ब�धमा गरकेो िलिखत 
पूव�घोषणाको �पमा िलन सिक�छ । यो “Suicide 
Note” हो । स�रता शाहीका जीवनका िमठा-निमठा 
भोगाइह� िथए र �यसबाट उनमा िवरि�को भाव 
पैदा भएको िथयो भ�ने कुरा िनजको िलिखत 
अिभ�यि�बाट देिखएको छ । उि�लिखत कागजमा 
िनज स�रताले “इ�जत” धा�न नसकेको कुरा, 
“बा�ँनभु�दा मनु�  िठक” भ�ने कुरा, आफू “यो 
ससंारको कुनै ठाउ ँवा कुनामा नभएको ह�दँा कसैले 
नखो�न”ु भ�ने कुरा, िनजले आ�नो बबुा�ित 
�य� गरकेो भावना... आिद आिद कुराह� ��ट 
श�दमा खलुाएको देिख�छ । यो िलखत (Suicide 
note) ले स�रताको म�ृय ु िनजको इ�छाले 
भएको िथयो भ�ने कुराको ��ट स�देश िदएको 
छ । यस �कारको मह�वपूण� र सश� �माणलाई 
अ�देखा गररे अ�तरजातीय �ेम-स�ब�ध ज�ता 
सामा�य र �वाभािवक सामािजक स�दभ�ह�लाई 
अितशयोि�पूण� तबरबाट अथ� लगाई प�रणामत: 
ह�याको अिभयोग �मािणत भएको ठा�न ु�यायोिचत 
ह�दँनै; यसलाई िववेकपूण� पिन ठा�न सिकँदनै ।

७. Suicide note को अथ� तथा यसको 
�मािणक मू�य स�ब�धमा यस अदालतबाट 
ल�मी�काश स�सनेाको म�ुामा49 �या�या 
49 ल�मी�काश स�सेना िव. नेपाल सरकार, म�ुा: कत��य 

�यान, ने.का.प. २०७३, अङ्क ४, िन.नं. ९५८६, प�ृ 
७६८ । उ� म�ुाका स�दभ�मा पिन मतृकको Suicide note 
मतृकको कोठाबाट बरामद भएको िथयो र सो Suicide note 
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भएकोसमेत देिख�छ । उ� म�ुाका स�दभ�मा 
"Suicide note भनेकै आ�मह�या गन� सकं�प 
भएका मािनसले ले�छन्; Suicide note लाई 
एक �कारको म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा पिन 
िलनपुन� ह��छ” भनी �या�या भएको छ । यसरी 
�ितपािदत िस�ा�त ��ततु म�ुामा पिन आकिष�त 
ह�ने दिेख�छ । यसरी मतृक स�रता शाहीले लेखेको 
Suicide note बाट िनज स�रताले �वयम् म�ृय ु
रोजेको भनी मा�नपुन� देिख�छ र यसबाट �ितवादीले 
िलएको िनद�िषताको िजिकर नै समिथ�त भएको छ ।

८. ��ततु म�ुामा �हरीले गरकेो 
अनसु�धानको िसलिसलामा �ितवादी सपरु 
धामीको पोिल�ाफ परी�ण गराइएको पाइयो । सो 
पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदनलाई �माणमा �हण गररे 
स�ु ह��ला िज�ला अदालतले कसरु ठहर गरकेो 
देिख�छ । उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासको 
फैसलाको अ�ययनबाट पिन पोिल�ाफ परी�ण 
�ितवेदनलाई �माणमा �हण गरी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो देिखयो । तसथ�, पोिल�ाफ 
परी�णको तलुना�मक अ�यास र अवधारणागत 
प�मा केही िववेचना ह�न ु सा�दिभ�क र आव�यक 
देिखन आएको छ ।

९. यस स�दभ�मा, सव��थम, भा�य 
नारायण बैठाको म�ुाका स�दभ�मा50 फैसला गदा�  
�ासङ्िगक कथन (Obiter dicta) को �पमा 
उ�लेख भएका केही हरफ उ�ृत गनु�  आव�यक 
छ । माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को 

मतृकले लेखेको कुरामा िववाद िथएन । सो फैसलामा “आ�नो 
िनराशापूण� जीवनलाई उ�लेख गद� Suicide note मा 
लेिखएको अिभ�यि�समेतको िव�ेषणबाट �ितवादीह�सगँको 
�यवहारबाट िद�क लागेर म�ृयलुाई आफँैले रोजेको भ�ने �प� 
देिख�छ” भ�नेसमेत उ�लेख ग�रएको छ ।

50 भा�य नारायण बैठा िव. नेपाल सरकार, म�ुा: अपहरण तथा 
शरीर ब�धक, ने.का.प.  २०७५,  िन.नं. ९९८०, प�ृ ५५३ ।

रायमा मेरो सहमित रहेको उ� फैसलामा: 
“पोिल�ाफ परी�ण प�ितबाट परी�ण गरी 
िन�केको िन�कष� (Finding) लाई अनसु�धान, 
तहिककातको �ममा संकिलत �माणबाट 
समिथ�त गरकेो अव�थामा �य�तो पोिल�ाफ 
परी�ण प�ितबाट परी�ण गरी िन�केको िन�कष� 
एवं रायलाई �माणको �पमा �ा� गन� सिकने 
ह��छ; यथाथ�मा पोिल�ाफ परी�ण प�ितअनसुार 
परी�ण गरी ��ततु भएको राय अ�य �माणह�बाट 
समिथ�त भएमा वा �य�तो राय अ�य �माणसगँ 
तादा�यतापूण� भएमा �माणमा िलने कुरालाई 
अङ्गीकार ग�रएको पाइ�छ” भ�ने बेहोरासमेत 
उ�लेख ग�रएको दिेख�छ । अिहले यो फैसला 
तयार गदा�को �ममा उि�लिखत भा�यनारायण 
बैठाको म�ुामा भएको �या�या मेरो �मरणमा रहेको 
छ । उ� म�ुामा अ�य �माणबाट अिभयोग दाबी 
�मािणत भएको स�दभ�मा पोिल�ाफ परी�णको 
कुरालाई सहयोगी वा पूरक �माणको �पमा �हण 
ग�रएको दिेख�छ । िवषय र �सङ्गवश अिहले 
उि�लिखत �ि�कोणमा थप केही प�रमाज�न गनु�  
आव�यक छ भ�ने मलाई महससु ह�न आएको छ । 
सधुार वा प�रवत�नको आव�यकता महससु भएपिछ 
पिन परुानो कुरा नै दोहो�याएर ब�न ु वा सधुार / 
प�रवत�न ग�रएको कुरालाई ��ट श�दमा उ�लेख 
नगरी दईु फरक-फरक �ि�कोण कायम रहन प�ुने 
कुरा�ित िनरपे� रहन ु�व�थकर �याियक �यवहार 
ह�दँनै भ�ने पिन मलाई ला�दछ । तसथ�, �यायाधीशले 
हरके िववािदत िवषयव�तलुाई �वत�� र खलुा 
�पमा मौिलक तवरबाट हेनु�पन� र कारण जनाई 
आव�यकताअनसुार आ�नो पूव�धारणा वा रायमा 
प�रवत�न / सधुार गन� स�ने �याियक मा�यता र 
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�चलनलाई51 आ�मसात् गद� पोिल�ाफ परी�ण 
स�ब�धमा अिहले ��ततु म�ुाका स�दभ�मा आ�नो 
राय उ�लेख गरकेो छु ।  

१०. �िविधको �योगबाट मािनसको 
िविवध शारी�रक ि�या र देखा परकेा शारी�रक 
प�रवत�नह�को अ�ययन गररे कुनै �यि�ले साचँो 
कुरा �य� गरकेो हो वा होइन भनी िव� परी�कबाट 
ग�रने परी�ण काय�लाई “पोिल�ाफ परी�ण” को 
�पमा बिुझ�छ । यसलाई “झुठो कुरा प�ा लगाउने 
परी�ण” (Lie Detector Test) पिन भिन�छ । यस 
�कारको परी�ण गदा� र�चापको अव�था, पिसना 
आएको ि�थित, नाडीको धडकन, �ास-��ास, 
मखु/िज�ो सकेुको अव�था, छालामा दिेखएको 
शारी�रक �िति�या ज�ता कुराह�को मापन गरी 
स�बि�धत �यि�लाई सोिधएका ��ह�को िनजले 
िदएको जवाफसमेतका आधारमा धारणा िनमा�ण गन� 
ग�रएको ह��छ । पोिल�ाफ परी�णका केही वै�ािनक 
प�ित रहेका छन् भने केही हदमा यसमा अनमुािनत 

51 Justice Frankfurter का अनसुार ‘Wisdom too often 
never comes, and so one ought not to reject it 
merely because it comes late” भनी उ�लेख गरकेा 
छन् । Justice Jackson ले  McGrath v Kristensen 
३४० US १६२, १७७-८ (१९५०) को िववादका स�दभ�मा 
“Precedent, however, is not lacking for ways by 
which a judge may recede from a prior opinion 
that has proven untenable and perhaps misled 
others” भनी उ�लेख गरकेा छन् । यसैगरी Chief Justice 
Taney, Justice Story आिदले पिन पूव�-धारणा प�रवत�नको 
औिच�य स�ब�धमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । “When judges 
change their minds” शीष�कमा David Neuberger ले 
िडसे�बर, २०२० मा बेलायती स�दभ�मा लेखेको लेखमा “In 
१९६६, the law lords announced that they could 
change their minds— since then the top UK court 
has done so on a number of occasions… Judicial 
fallibility is nothing to be ashamed of” भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ ।

िन�कष� िनकािलने अव�था पिन रहन स�छ52 । 
परी�ण गदा�  अपनाइएको िविध, प�ित र त�रकाको 
आधारमा यस �कारको परी�णको िव�ासनीयता 
(Accuracy) लगभग ८०% को हाराहारीमा ह��छ 
भ�ने पिन मािनएको पाइ�छ । तथािप पोिल�ाफ 
परी�णलाई ह�तरखेा वा वंशाणगुत (डी.एन.ए.) 
परी�ण �कृितको भरपद� र िव�सनीय वै�ािनक 
आधारसिहतको �माण मा�न सिकने ि�थित भने 
देिखदँनै । 

११. व�ततु: मािनसको शारी�रक वा 
मानिसक अव�थाह�को खास �कारको परी�ण गरी 
सो �यि�को शरीरमा वा �यवहारमा देखा पन� प�रवत�न 
हेररे स�य-अस�यको िन�य�ल गन� �चलन नौलो 
होइन । क�रब ४,००० वष� पिहले पिन चीनमा 
िचिक�सकको उपि�थितमा अिभय�ुको मटुुको 
धडकन परी�ण गररे उसले झठुो बोलेको हो 
वा होइन भनी छुट्याउने गरकेो कुरा �यहाकँो 
कानूनी इितहासबाट देिख�छ । बेलायतमा 
रोटी र चीज (दधुबाट तयार ग�रने पदाथ�) बाट 
बनाइएको “Trial Slice” भिनने व�त ु िन�न 
लगाउदँा घाटँीबाट िन�न नसकेमा झठुो कुरा 
गरकेो भनी मािनने �चलन पिन िवगतमा रहेको 
िथयो । नेपालको िवगतको अ�यास हेदा�  पिन 
“पानी-कराई गन�”, धम� भकाउने ज�ता त�रकाह� 

52 “The accuracy and validity of the polygraph is low 
and uncertain. As a result, countless numbers 
of innocent subjects could be branded as liars 
or vice versa. The test is susceptible to easily 
comprehended countermeasures” भनी Timothy B. 
Henseler ले “A Critical Look at the Admissibility of 
Polygraph Evidence in the Wake of Daubert:  The 
Lie Detector Fails the Test” शीष�कको अनसु�धाना�मक 
आलेखमा (Catholic University Law Review; Vol. 
४६, १९९७ मा) उ�लेख गरकेा छन् ।
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अपनाउने �चलन रहेको ��ा�त पाउन सिक�छ । 
यस �कारका परी�णका आ-आ�ना त�रकाह� 
अपनाइएका उदाहरणह� अ�य िविभ�न दशे / 
समाजको स�दभ�मा पिन पाउन सिक�छ । आधिुनक 
“पोिल�ाफ” परी�णलाई मानव जाितले िविभ�न 
समय र समाजमा अपनाएको उपयु��अनसुारको 
“पानी-कराई गन�” ज�ता �कृितको रथैाने अ�यास 
(Indigenous practices) को प�रमािज�त 
र िवकिसत �प भनी मािनयो भने पिन धेर ै
अितशयोि�पूण� ह�दँैन ।

१२. संय�ु रा�य अमे�रकाको सव��च 
अदालतले सन् १९२३ मा Frye Vs. United 
States को म�ुामा पोिल�ाफ परी�णलाई �माणको 
�पमा �हण गन� निम�ने भनी �या�या गरकेो 
देिख�छ । उ� िववादमा भएको फैसलादेिख 
लामो अविधस�म अमे�रक� अदालतह�ले 
“पोिल�ाफ” परी�णलाई �माणमा �हण नगन� 
�ि�कोण अपनाएको पाइ�छ । तर अमे�रक� 
सव��च अदालतले Daubert Vs. Merrell Dow 
Pharmaceuticals को िववादमा53 सन् १९९३ 
मा Frye Vs. United States मा अपनाएको 
भ�दा फरक �ि�कोण अगािड सारकेो छ र केही 
खास मापद�ड पूरा गरकेो ि�थितमा िसिमत 
अव�थामा पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदनलाई 
“�ा� �माण” ह�ने भनी मानेको पाइ�छ54 । तथािप 

53 Daubert Vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 
५०९ U.S. ५७९ (१९९३)

54  “the “rigid” Frye standard is incompatible with the 
“liberal thrust” of the Federal Rules of Evidence 
toward the admissibility of scientific evidence” 
भ�ने धारणा अदालतले अपनाएको छ भनी Paul C. 
Giannelli ले “Case Western University School of 
Law” को Journal मा “Forensic Science: Polygraph 
Evidence” शीष�कको लेखमा िववेचना गरकेो पाइ�छ । 

Daubert को उि�लिखत िववादका स�दभ�मा 
ग�रएको �या�यालाई िलएर अमे�रक� बौि�क 
समदुायिबच �स�त िट�पणी र छलफल भएको 
पाइ�छ । पिछ�लो अविधमा आएर केही अमे�रक� 
रा�यमा पोिल�ाफ परी�णलाई ससत� �पमा 
वा सावधानीपूव�क �माणमा �हण गन� �यव�था 
ग�रएकोसमेत देिख�छ । 

१३. “पोिल�ाफ �माणलाई” 
सैिनक अदालतको सनुवुाइका स�दभ�मा 
“inadmissible” ह�ने भनी Military 
Rule of Evidence को िनयम ७०७ 
मा55 रहेको �ावधानका स�दभ�मा पिन 
अमे�रक� सव��च अदालतले �या�या गरकेो 
पाइ�छ । उ� �ावधानको कारणबाट �माण पेस 
गरी आफू िव��को अिभयोग ख�डन गन� पाउने 
अिभय�ुको सनुवुाइस�ब�धी अिधकारमा आघात 
पन� भएकाले यसलाई �माणमा �हण ग�रनपुद�छ 
र िनयम ७०७ लाई अमा�य घोिषत ग�रनपुद�छ 
भ�नेसमेतका ��ह� अदालतसम� ��ततु भएका 
िथए । यसरी िलइएको  िजिकरलाई United 
States Vs. Scheffer को िववादमा56 अमे�रक� 
सव��च अदालतले अ�वीकार गरकेो देिख�छ 
र उ� �ावधान संिवधानस�मत रहेको छ भनी 
55 उ� Military Rule of Evidence को िनयम ७०७ मा यस 

�कारको �ावधान रहेको देिख�छ: “Notwithstanding any 
other provision of law, the results of a polygraph 
examination, the opinion of a polygraph examiner, 
or any reference to an offer to take, failure to take, 
or taking of a polygraph examination, shall not be 
admitted into evidence.”

56 United States Vs. Scheffer (९६-११३३), (४४ M.J. 
४४२) को िववादमा March ३१, १९९८ मा बह�मतको 
रायसिहत फैसला गद� Justice Thomas ले Military Rule 
of Evidence को िनयम ७०७ लाई संिवधानस�मत रहेको 
ठहर गरकेा छन् ।
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�या�या गरकेो छ । यसको ता�पय� “पोिल�ाफ” 
कुनै भरपद� र िव�सनीय �माण होइन; यसले 
स�भावनाको सङ्केतस�म गन� हो; “पोिल�ाफ” 
परी�ण �ितवेदनलाई नै भरपद� �माण मानेर कसरु 
ठहर गन� ह�दँैन भ�ने पिन हो । यस िवषयमा �प� 
र सव�-�वीकाय� िविधशा�ीय �ि�कोण कायम ह�न 
भने अझ पिन बाकँ� नै रहेको देिख�छ ।

१४. Canada को सव��च अदालतले 
R. Vs. Beland को िववादमा57 पोिल�ाफ 
परी�णलाई अदालतले �माणको �पमा �हण गन� 
निम�ने भनी सन् १९८७ मा फैसला गरकेो पाइ�छ । 
यसलाई �माणको �पमा �ा� नमािनएको भए पिन 
�यहाकँा फौजदारी कसरुका अनसु�धानकता�ह�ले 
यसलाई अनसु�धानको एउटा सहयोगी साधनको 
�पमा अपनाउने गरकेो देिख�छ । इजरायलको 
सव��च अदालतले समेत Menora Insurance 
Vs. Jacob Sdovnik को िववादमा पोिल�ाफ 
परी�णलाई �माणमा �ा� नह�ने भनी �या�या 
गरकेो छ । केही देवानी �यवहारको िवषयमा 
पोिल�ाफ परी�णलाई �माणमा �ा� मािनने भए 
पिन यसका लािग केही सत�ह�समेत िनधा�रण 
ग�रएको देिख�छ । युरोपका देशह�मा रहेको 
अ�यास हेदा�  सामा�यतया: पोिल�ाफ परी�णलाई 
भरपद� �माण मािनदँैन । यस �कारको परी�णबाट 
आ�नो िव�� सा�ी ब�न कर नला�ने अिधकार 
(Right to remain Silent) को हनन ह��छ 
भ�ने �ि�कोण रा�ने ग�रएको पिन पाइ�छ । 
बेलायतमा पोिल�ाफ परी�ण गन� सिकने भए पिन 
यसलाई म�ुाको िसलिसलामा �माणमा �हण गन� 
िम�दैन भ�ने मािनएको छ । तथािप, Offender 

57 R. Vs. Beland, (१९८७) २ SCR ३९८, Date: 
१९८७/१०/१५

Management Act, 2007 को दफा २८, २९ 
र ३० मा थनुा तथा यौन-अपराधस�ब�धी केही 
िवषयमा पोिल�ाफ परी�ण गन� कुरा र यसको 
कानूनी मा�यता स�ब�धमा केही �ावधान समावेश 
ग�रएको देिख�छ । 

१५. भारतीय सव��च अदालतले Smt. 
Selvi Vs. State of Karnataka को िववादमा58

“Narco-analysis, Polygraph examination, 
Brain Electrical Activation Profile (BEAP) 
Test” ज�ता परी�णका त�रकाबाट “Substantive 
Due Process”, “Right to Privacy”, “Right 
against Self-incrimination”, “Right to Fair 
Trial” मा आघात पन� स�ने कुरा औ�ंयाएको छ । 
अदालतले फैसलामा भारतीय  National Human 
Rights Commission ले सन् २००० मा जारी 
गरकेो “Guidelines for the Administration 
of Polygraph Test (Lie Detector Test) 
को पूण� प�रपालना ह�नपुन� कुरा उ�लेख गद� 
“Narco-analysis technique” तथा “Brain 
Electrical Activation Profile” परी�ण गदा�  
अिभय�ुको सहमित निलई यस �कारको परी�ण 
गन� नह�ने, सहमित Judicial Magistrate को 
रोहवरमा अिभलेखीकृत गनु�पन�, अिभय�ुले 
�वे�छाले परी�ण गन� सहमित जनाएमा िनजलाई 
कानून �यवसायीसगँ परामश� गन� पिन िदनपुन�, 
परी�णको शारी�रक, मानिसक तथा कानूनी असर 
वा प�रणामका स�ब�धमा िनजलाई जनाउ िदनपुन�, 
मिज��ेटले अिभय�ुलाई थनुामा रािखएको अविध 
र सोधपछु ग�रने िवषयको �कृित पिन िवचार गनु�पन�, 
58 Smt. Selvi & Ors Vs. State of Karnataka (Criminal 

Appeal No. १२६७ of २००४) को िववादमा भारतीय 
सव��च अदालतको पूण� इजलासले ५ May २०१० मा गरकेो 
�या�या । 
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Lie Detector Test अ�पताल ज�ता �वत�� 
िनकायमा र अिभय�ुको कानून �यवसायीको 
उपि�थितमा गनु�पन� आिद माग�दश�नसमेत जारी 
गरकेो देिख�छ ।

१६. समय-�ममा पोिल�ाफ परी�णलाई 
�माणमा �हण गन� वा नगन� स�दभ�मा तीन �कारका 
�ि�कोणह� �योगमा आएको देिख�छ । पिहलो:
यसलाई कुनै पिन अव�थामा �माणका लािग 
�ा� नमा�ने; दो�ो: िववादका प�ह�ले पिहले 
नै पोिल�ाफ परी�णलाई �वीकार गन� कुरामा 
सहमित जनाएको अव�थामा परी�ण ह�न स�ने; र 
ते�ो: केही िनि�त पूव�सत� पूरा भएको अव�थामा 
यसलाई सीिमत अव�थामा �माणको �पमा �हण 
गन� । उि�लिखत तीन �कारका �चलनह�म�ये 
पोिल�ाफ परी�णलाई कुनै पिन अव�थामा 
�माणका लािग �ा� नमा�ने �ि�कोण नै �ाय: आम 
�चलनमा रहेको पाइ�छ भने अ�य दईु �कारका 
�चलनह� अपवाद�व�प मा� �चलनमा रहेको 
देिख�छ ।

१७. नेपालको स�दभ�मा हेदा�  पोिल�ाफ 
परी�णका लािग कुनै कानूनी आधारसिहत 
फौजदारी �यायसगँ स�ब� सबै सरोकारवाला 
िनकायह�का लािग समान �पमा लाग ुह�ने सामा�य 
कानून, िनयम, मापद�ड, िनद�िशका, िद�दश�न 
वा माग�दश�न जारी भएको देिखदँैन । �हरी �धान 
काया�लयले �हरीको आ�नो आ�त�रक �योजनका 
लािग “नेपाल �हरी पोिल�ाफ िनद�िशका, २०७०” 
समेत जारी गरकेो देिख�छ । सो िनद�िशकामा केही 
प�रमाज�न गरी २०७२ सालमा “नेपाल पोिल�ाफ 
स�चालन काय�िविध” जारी गरकेो पाइ�छ59 । उ� 
59 उि�लिखत िनद�िशका तथा काय�िविध �हरीले आ�नो 

आ�त�रक काय�-स�चालनलाई �यवि�थत गन� जारी गरकेो 
ह�दँा यसलाई फौजदारी �याय �ि�यामा अपनाउने र सबै 

िनद�िशका तथा काय�िविधमा पोिल�ाफ परी�ण 
गन�को यो�यता, परी�ण ग�रने �े� वा िवषयह�, 
परी�ण गन� गराउने काय�िविध, परी�ण ग�रने 
�यि�को �वीकृित िलनपुन� कुरा, परी�ण �ितवेदन 
िदने तथा सोस�ब�धी त�यह� संर�ण गरी 
रा�ने ज�ता केही कुराह� समावेश ग�रएकोसमेत 
देिख�छ । यसरी २०७० सालदेिख पोिल�ाफ 
परी�णको िसलिसला स�ु भएको र म�ुामा 
अनसु�धानको �ममा कितपय स�दभ�मा �हरीबाट 
पोिल�ाफ परी�ण ग�रएका ��ा�तह�समेत 
देिखने गरकेा छन्60 । तर यस�कारको परी�ण 
�ि�याको द�ुपयोग ह�न स�ने स�भािवत 
अव�थाह�को िनय��णका लािग कानूनको 
उिचत �ि�याअनकूुलका उपायह� अपनाइएको 
अव�था देिखदँनै । यस अव�थामा अनसु�धान 
अिधकारीले आ�नो सिुवधाअनसुार गराएको 
पोिल�ाफ परी�णलाई �माणमा �हण गन� 
हो भने वैयि�क �ित�ा, �व�छ सनुवुाइ, 
गोपनीयता, आ�नो िव�� सा�ी ह�न कर 
नला�नेलगायतका िविवध �कारका हक अिधकारह� 
अनिुचत तबरबाट �भािवत ह�न जाने स�भावना 

सरोकारवालाह�लाई समान �पमा लाग ु ह�ने सामा�य 
�कृितको “कानूनी काय�िविध” मा�न िम�ने देिखदैँन ।

60 नेपाल �हरीका क�रव १६/१७ ठाउकँा �हरी काया�लयह�मा 
पोिल�ाफ परी�ण गन� ग�रएको, २०७० साल माघदेिख 
अिहलेस�म लगभग ४५ सयभ�दा बढी नै परी�णह� ग�रएका, 
�यसम�ये लगभग आधा सं�यामा झठुो बोलेको भ�ने परी�ण 
�ितवेदन रहेका, तथा १५० भ�दा केही बढी िववादह�मा 
सफलता हािसल भएको, हाल दैिनक सरदर २/३ �यि�को 
परी�ण ह�ने गरकेो भ�ने �हरीको त�याङ्क रहेको बिुझएको 
छ । यो त�याङ्कमा केही तल-मािथ पिन ह�न स�ला । तर 
नेपाल �हरीले २०७० साल माघदेिख िनयिमत �पमा 
परी�ण गन� गरेको र उ�ले�य सं�यामा परी�ण �ितवेदनलाई 
�माणको �पमा म�ुाको स�दभ�मा अदालतमा पेस गरकेो कुरा 
भने �थािपत त�य बनेको देिख�छ ।
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रह�छ । �यसैले �ि�यागत �ि�ले िवचार गदा� पिन परी�ण 
गराउदँाको अव�थामा ��याभूत ग�रनपुन� �यूनतम् 
�याियक सरु�ा (कानूनको उिचत �ि�यास�ब�धी 
सरं�ण) �दान नगरी तथा सावधानीका मापद�डह� 
कानून�ारा िनधा��रत नह�दँ ैग�रएको पोिल�ाफ परी�ण 
�ितवेदनलाई �माणमा �हण गनु�  मनािसब देिखदँैन ।

१८. कानूनी �ावधानतफ�  �ि�गत गदा� �माण 
ऐन, २०३१ मा पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदनलाई क�तो 
�कारको �माण मा�ने हो भ�ने प� ��टसगँ उ�लेख 
भएको देिखदैँन; यस स�ब�धमा ि�िवधापूण� वा अ��ट 
अव�था कायम रहेको देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३ अनसुार “अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� 
कुरा र �य�तो कुरासगँ स�ब� कुराको मा� �माण 
ब�ुन ह��छ” । पोिल�ाफ परी�णबाट झठुो बोलेको 
कुरास�म पिह�याउने भएकाले यसलाई �यानस�ब�धी 
म�ुामा स�ब� �माणको �पमा �हण गन� सिजलो 
देिखदँनै । पोिल�ाफ परी�णका स�दभ�मा �ितवादीले 
कसरु गरकेो कुरामा सािबती कथन �य� गन� नभएर 
भएको वा�तिवक कुरा लकुाएको वा ढाकछोप गरकेो 
भनी िवशेष�ले �ितवेदन िदने भएकाले �यस �कारको 
बेहोरालाई प�ले कसरु �वीकार गरी बयान गरकेो भ�ने 
अथ�मा िलन पिन िम�दनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२३ बमोिजम “अदालतले िवदेशी कानून, िव�ान, 
कला, ह�ता�र वा �या�चेका स�ब�धमा राय यिकन 
गनु�परमेा सोस�ब�धी िवशेष�को राय �माणमा 
िलन ह��छ” । उि�लिखत �ावधानमा “िव�ान” भ�ने 
श�द पिन उ�लेख भएको र पोिल�ाफ परी�ण गदा� सो 
िवषयस�ब�धी िव�ले �ािविधक सू� र य��को �योग 
गन� भएको ह�दँा यसलाई �यि�गत राय (िवशेष�को 
राय) को �पमा �माणमा �हण गन� सिकने हो िक 
भ�ने पिन �तीत ह��छ । तर सम�मा हेदा� पोिल�ाफ 
परी�णलाई भरपद� र िव�सनीय वै�ािनक परी�णको 
�पमा मा�न सिकने आधार देिखदैँन । यस �कारको 
परी�णबाट कितपय अव�थामा मानव �ित�ा, �व�छ 

सनुवुाइ, गोपनीयता, आ�नो िव�� सा�ी ह�न कर 
नला�नेलगायतका िविवध �कारका वैयि�क हकह� 
अनिुचत तबरबाट �भािवत ह�न जाने स�भावना रह�छ । 
साचँो वा झठुो बो�नलुाई �यि�को चा�रि�क िवषयसगँ 
स�बि�धत मानेर हे�रयो भने �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २४ बमोिजम “म�ुामा प�ह�को च�र� 
असल वा खराब छ भ�ने कुरा �माणमा िलन ह�दैँन”
भनी उ�लेख भएको �ावधानको �ितकूल �माणमा 
�हण गरकेो ह�न जाने अव�था पिन रहन स�छ । 
पोिल�ाफ परी�ण र यसको �वीकाय�ताका कुरालाई 
�यवि�थत र िनयमन गन� िवधाियका िनिम�त आव�यक 
कानूनी आधारको समेत अभाव रहेको देिख�छ । यस 
अव�थामा िव�सनीय र भरपद� वै�ािनक आधार 
नदेिखएस�म हालको ि�थितमा पोिल�ाफ परी�णलाई 
�माणमा �हण गरी �ितवादीउपरको �यान मारेको 
भ�ने अिभयोग दाबी ठहर गनु�  मनािसब दिेखदँैन । 

१९. �ितवादी सपरु धामीको ०४/०८/२०१५ 
मा म�यपि�म �े�ीय �हरी काया�लय, सखु�तमा 
पोिल�ाफ परी�ण ग�रएको देिख�छ । सो परी�णको 
�ितवेदनमा “Deception Indicated by the 
physiological responses to the test stimulus 
questions during this examination” भनी 
उ�लेख गद� “These test results are limited to 
the above reported target issues of concern 
and cannot be taken as a direct indicator 
of general or overall dishonesty and 
untrustworthiness” भ�ने बेहोरासमेत खलुाइएको 
दिेखयो । �ितवेदन �वयम् ले समेत कुनै भरपद� र 
िनि�त आधार खलुाएको अव�था देिखदँैन । यसका 
अित�र� िववािदत पोिल�ाफ परी�ण गनु�अगािड 
�ितवादी सपरु धामीको सहमित वा �वीकृित िलएको 
त�य िमिसलबाट देिखन आएन । िनजलाई पोिल�ाफ 
परी�णका िवषयमा कानून �यवसायीसगँ स�लाह वा 
परामश� गन� अवसर िदइएको िथयो भ�ने पिन ख�ुन 
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आएको पाइएन । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
स.ज. २३ मा पोिल�ाफ परी�णको कुरालाई अ�वीकार 
गरकेोसमेत देिख�छ । “Polygraph Examiner” 
अमतृ थापा मगरले उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला 
इजलासको आदेशबमोिजम ब�दसवालमाफ� त गरकेो 
िमित २०७३/१०/२५ को बकप�मा “�ितवादीको 
बयानको Polygraph Report तयार गदा� �यसमा 
९५.७% �ितवादीको बयान झ�ुा भनी कहीकँतै 
उ�लेख नग�रएको, �ितवेदनमा मा�ै Deception 
Indicated भनेर उ�लेख ग�रएको हो; Deception 
Indicated को अथ� �ितवादीले Polygraph test को 
�ममा बोलेको / सोिधएको ��को जवाफ िददँा सबै 
स�य निदएको वा केही कुरा लकुाएको ह�न स�ने वा 
इमा�दा�रता नदेखाएको (Dishonesty doubtful) 
भ�ने ह��छ; तसथ� Polygraph test गन� �ममा 
अिभय�ुले बोलेका कुराह� शत�ितशत स�य वा 
शत�ितशत झ�ुा ह��छ भनेर उ�लेख गन� सिकँदनै; मैले 
तयार गरकेो ��ततु म�ुाको Report मा �ितवादीको 
बयान ९५.७% झ�ुा भ�ने उ�लेख गरकेो िथइन 
र �यसरी ले�न पिन िम�दनै” भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । अमतृ थापा मगरको उि�लिखत बकप�बाट 
पिन �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी ठहर गन� कुनै 
�कारबाट सहयोग �ा� ह�ने अव�था देिखदँैन ।

२०. सं�ेपमा भ�न ु पदा� पोिल�ाफ परी�ण 
�ितवेदन कुनै भरपद� �माण होइन; कितपय मलुकुमा 
यसलाई �माणमा अ�ा� मािनएकोसमेत देिख�छ; 
नेपालका स�दभ�मा पोिल�ाफ परी�ण प�ितलाई 
वै�ािनक �पमा भरपद� र िव�सनीय त�ुयाउने 
कानूनी आधारह� तयार भएको अव�था पिन 
देिखदँनै; यस �कारको परी�णलाई �याियक मा�यता 
�दान गदा� �यि�का केही मौिलक हक अिधकारमा 
आघात पन� स�ने स�भावनासमेत रहेको दिेख�छ; यस 
�कारको परी�णले अिभयोग �मािणत वा खि�डत गन� 
कुनै खास तािक� क आधारसमेत �दान गन� देिखदँनै; 

पोिल�ाफ परी�णबाट अनसु�धानकता�को काय�मा 
केही सहजीकरण �ा� ह�न स�ने भए पिन यसले म�ुाको 
िसलिसलामा आरोिपत कसरु ठहर गन� उपयोगी ह�ने 
स�ब� �माणको �थान �हण गन� स�ने देिखदँनै । 
तसथ�, पोिल�ाफ परी�ण �ितवेदनलाई कुनै कसरुको 
अिभयोग दाबी ठहर गन� �योजनका लािग �माणमा 
�हण गन� िम�ने दिेखएन । 

२१. मािथका िविभ�न �करणह�मा 
उ�लेख ग�रएका त�यगत बेहोरा, �माणको ि�थित, 
तथा िववेचना र िव�ेषणबाट कुनै पिन ��य� �माण 
िव�मान नरहेको अव�थामा सामािजक जीवनका 
िनयिमत घटना र �यवहार �कृितका केही सामा�य 
स�दभ�ह�लाई प�रि�थितज�य �माणको �पमा 
उ�लेख गरी स�ु िज�ला अदालत र उ�च अदालतले 
समेत �ितवादी सपरु धामीलाई �यानस�ब�धी म�ुामा 
कसरुदार ठहर गरकेो देिखन आयो । प�रि�थितज�य 
�माणको �ामािणक मू�य स�ब�धमा यस 
अदालतबाट बिु��साद सवुेदीको म�ुामा61 भिनएको 
छ: “प�रि�थितज�य �माणको आधारमा ठहर गन� 
आधारिब�द ु र स�ब� त�यको कडी एक-आपसमा 
एकब� �पले आब� एवं गािँसएको ह�नपुद�छ; सो 
गािँसएको मालाकार कडीमा कुनै छुट ह�न ुह�दैँन; एउटा 
त�य अक� त�यसगँ अ�यो�याि�त ह�न ुअप�रहाय�ता 
छ; एक-आपससगँ गािँसएको ियनै त�यगत कडीलाई 
समातेर नै एउटा ठोस आधारमा अिभय�ु िनद�ष छैनन् 
भ�ने िन�कष�मा प�ुन सिक�छ भने प�रि�थितज�य 
�माणले म�त गद�छ” । उि�लिखत निजर िस�ा�तका 
स�दभ�मा हेदा� ��ततु म�ुामा प�रि�थितज�य �माण 
भनी देखाइएका कुनै पिन कुराले कसरु �थािपत गन� 
म�त वा सहयोग प�ुने अव�था देिखदैँन । “कुनै पिन 
ह�याको आपरािधक काय� �मािणत ह�नको लािग सो 

61 बिु��साद सवेुदी िव. कृ�ण सवेुदीको जाहेरीले �ी ५ को 
सरकार, म�ुा: कत��य �यान, ने.का.प. २०४८, िन.नं. 
४२८७, प�ृ १८६ ।
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काय� दूिषत मनसाय (Mens Rea) राखी पूव�योजना 
बनाई काय� (Actus Reus) ग�रएको ह�नपुद�छ; सो 
काय�को प�रणामको पूव�जानकारी (Foresightness 
of Consequence) र प�रणाम घटाउने इ�छा 
(Desire of Consequence) समेत ह�नपुद�छ; 
कत��य �यान म�ुामा �ितवादीह��ारा ग�रएको 
काय�मा ती चार त�वह� रहेका िथए भ�ने कुरा वादी 
प�ले नै ती कुरा �थािपत भएको �मािणत गनु�पद�छ” 
भनी यस अदालतबाट िस�ा�त कायम भएकोसमेत 
देिख�छ62 । यसरी �ितपािदत िस�ा�तका �ि�ले हेदा� 
��ततु म�ुामा �ितवादी सपरु धामीउपरको अिभयोग 
दाबी ठहर गन� सिकने कुनै पिन भरपद� आधार 
िव�मान रहेको देिखन आएन । शंकाको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउदँछ भ�ने फौजदारी �यायको िस�ा�त 
�ितकूल ह�ने गरी �ितवादी सपरु धामीलाई केवल 
शकंा र अनमुानको आधारमा कसरुदार ठहर ग�रएको 
देिखयो । तसथ�, स�ु ह��ला िज�ला अदालत तथा 
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलाससमेतले गरकेो 
फैसलालाई उिचत, मनािसब र �यायपूण� मा�न िमलेन । 

२२. अतः यसमा �ितवादी सपरु धामीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
ह��ला िज�ला अदालतको िमित २०७२/८/२८ को 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत सखु�त, 
ज�ुला इजलासको िमित २०७४/१/७ को फैसला 
�िुटपूण� देिखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी 
सपरु धामीले ��ततु म�ुाको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� :

तपिसल
१. �ितवादी सपरु धामीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउने ठहर भएको ह�दँा िनजलाई कैदबाट त�काल 
62 नेपाल सरकार िव. रामई�र राय यादवसमेत, म�ुा: कत��य 

�यान, ने.का.प. २०७१, अङ्क ९, िन.नं. ९२४३, प�ृ 
१४३५ लगायत अ�य कितपय म�ुाका स�दभ�मा यसरी 
�या�या भई िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । 

म�ु गनु�  भनी यस इजलासबाट भएको पूव�संि�� 
आदेशबमोिजम िनजलाई कैदबाट म�ु गन� लेखी 
पठाइसकेको देिखदँा सोतफ�  अ� थप केही गनु�  
परने । 

२. स�ु िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतको 
फैसलाअनसुार िनज �ितवादी सपरु धामीका 
नाउमँा कायम रािखएको सव��वसिहत ज�मकैद 
सजायको लगत क�ा ग�रिदनू भनी स�ु ह��ला 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू । 

३. ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा लेखी 
पठाइिदनू ।

४. फैसला िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, दायरीको 
लगत क�ा गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत:- िवनोद�साद िघिमर े
इित सवंत ्२०७८ साल साउन २८ गते रोज ५ शुभम ्।
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