नपे ाल कानून पि का
ने
का
प

भाग-६०

२०७५ माघ

अङ्क-१०

२
०
७
५

मा
घ

अ
ङ्
क
काशक

सव च अदालत
१०

रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन), २१११ (छापाखाना), २१३१ (िब
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

)

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
-अ य
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय - सद य
रिज ार ी महे नाथ उपा याय, सव च अदालत
- सद य
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी मि दरा शाही
शाखा अिधकृ त ी देवीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी राजकुमार गु ङ
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

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

कािशत सङ् या : २५०० ित

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

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

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, माघ, िन.नं.१०१०८, पृ १८०९

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

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७५, माघ – १, पृ १

िन द तु नीितिनपुणा यिद वा तुव तु
ल मी: समाऽिवशतु ग छतु वा यथे ं ।
अ ैव वा मरणं म तु यगा
ु गा तरे वा
या या पथ: िवचलि त पदं न धीरा: ।।८४।।
- भतहृ र नीितशतकम्
अथ: िन दा ग न् वा शंसा, ल मी आउन् वा जाउन,्
आजै मनुपरोस् वा काला तरमा,
यी कुनै कुराको कि पिन िच ता नराखी
याियक मागमा ला नेह किह यै िवचिलत हदँ ैनन् ।

सव च अदालतको वेभसाइट
www.supremecourt.gov.np
मा गई दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गरी २०६५ सालदेिखका
नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु ेिटन मा
समािव िनणयह पढ् न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।

साथै, नेपाल काननू पि का मा

कािशत भएका फै सलाह (२०१५
सालदेिख हालस म) हेन, पढ् न तथा सुरि त गन www.nkp.gov.np मा
जानहु ोला ।

खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गहृ पृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस्
भ ने थानमा कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गरी खो न स नहु छ । वेभसाइटको दो ो
शीषकमा रहेको वृहत् खोजमा गई िविभ न िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र
नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

मू य .४०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सूची
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संयु
उ ेषण

प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप
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 काननू िवपरीत थुनामा रािखएको भएमा,
वृ धारणा बनाइ वा बदिनयत वा
कपटपूण तवरले थुनामा रािखएको भएमा,
प ाउ गनु पन कारणको सूचना तथा
जानकारी नै निदई थुनामा राखेको भएमा,
ाकृितक यायको िस ा तको ग भीर
उ लङ् घनलगायत कानूनले अिनवाय
िवजयराज तुलाधर
गरेको ि याह प उ लङ् घन गरी
िव
थुनामा
रािखएको
देिखएमा,
काठमाड िज ला
अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको १८०९
अदालत,
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत
बबरमहल,
तवरबाट थुनामा रािखएको भएमा वा
काठमाड समेत
व छ सुनुवाइबेगर वा अिभयोग नलगाइ
थुनामा रािखएको देिखएमा अथात्
प त: अिधकार े ा मक ुिट देिखएको
अव था भएमा अथवा य तै कारबाट
कानून ितकूल थुनामा राखेको अव थामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
अव था रहने ।
ु ो, विन, फोहोरमैला, दिू षत
 धवु ाँ, धल
वातावरण र दुगि धत थानमा नाग रकले
अिधव ा तुलसी
स मानपूवक बाँ न स ने अव था रहँदैन ।
िसंखडा
स मानपूवक बाँ न व छ, सफा
िव
पयावरणको िनता त आव यक पदछ ।
नेपाल सरकार,
व छ र सु दर पयावरण अ तरपु तामा
धानम ी तथा
१८१८
ह ता तरण गन वातावरण संर णमा
मि प रषदको
्
िवशेष पहल गनुपन देिख छ । काठमाड
कायालय,
उप यकामा िविभ न े बाट उ प न हने
िसंहदरबार,
फोहोरमैलालाई जैिवक मल बनाउने वा
काठमाड समेत
दीघकालीन (Long Lasting) िवसजन
गन उपाय सरकारले खो नु पन ।
i

 धेरै पिहलादेिख सावजिनक पमा
स चालन हदँ ै आएको िव ालय र
नरेशमान े
िव ालयको स पि स चालक सिमितले
संयु
िव
िनणय गदमा िनजी क पनीमा जाने र १८२८
िविपन भ समेत
स पि िनजी क पनीको हने भ ने िश ा
उ ेषण /
ऐन एवं िश ा िनयमावलीको ावधानले
परमादेश
समेत िम ने नदेिखने ।
व छ सुनुवाइको हकले अिभयोग लागेको
अिधव ा अजय 
यि लाई आ नो कुरा भ ने, यसको
१०१११
शंकर झा " पेस"
सूचना ा गन, आ नो िव को माण
समेत
ख डन गन आफू िनद ष रहेको अनुभूित
संयु
िव
गन
यवहारको अिधकारसमेतलाई १८४६
नेपाल सरकार, गृह
समेट्छ । व छ सुनुवाइको िस ा तले
उ ेषण /
म ालय,
अिभयोग मािणत नभएस म अिभयोग
ितषेध
िसंहदरबार,
लागेको यि िनद ष रहेको अनुमान गनु
काठमाड समेत
पन मा यतासमेतलाई हण गन ।
 सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अंश मु ा
दायर गरेपिछ अंश हकलाई सीिमत वा
संकुिचत गन गरी म जुरी वा सा ी नराखी
कुनै िलखत ग र छ भने य ता
िलखतलाई असल िनयतले पा रवा रक
१०११२
िहतको लािग गरेको वाभािवक यवहार
सयु मित शु ला
मा न सिकने हदँ ैन । अंशको हक अंिशयार
िव
संयु
भएको नाताले वतः ा गन हक हदँ ा १८५४
गोपीनाथ
य तो हकलाई िनि य र संकुिचत पान
चौधरीसमेत
राजीनामा बदर
गरी अंश मु ा परेपिछ हक ह ता तरण
गन र वादीह नाबालक छन् वा २१ वष
उमेर पुगेको छै न वा म जुरी िलनुपन होइन
भ ने कुनै पिन आधारमा दिू षत तवरबाट
भएको य तो हक ह ता तरण बदर नगनु
यायोिचत नहने ।
१०११०
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संयु
परमादेश

१०११४
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संयु
उ ेषण /
परमादेश

 कुनै पिन यि ले आफू कुन देशको
नाग रक हो भनी िचनाउनको लािग
चािहने आव यक माण नै नाग रकताको
माणप हो । यो रा यले आ ना
नाग रकलाई पिहचान गन, िश ा हािसल
गन र यापार यवसाय गन ज ता कानून
तथा संिवधानले
याभूत गरेको
आधारभूत नाग रक अिधकारह को
आ रका के .सी.
उपभोग गन मह वपूण आधार पिन हो ।
िव
नेपालको संिवधानको धारा १० ले
िज ला शासन
नाग रकको नाग रकता ा गन हकको
१८५९
कायालय,
याभूित गरेको छ । संिवधानले
बबरमहल,
याभूत गरेको उ हकलाई कानून
काठमाड समेत
बनाएर यवि थत गन नस ने होइन । तर
यसरी बनाइएको काननू मा उ लेख हदँ ै
नभएको ि या अवल बन गनुपन भनी
नाग रकताको माणप
दान गन
अि तयार
ा
गरेको
यि ले
संिवधानको
उ े यिवपरीत
कुनै
नाग रकलाई नाग रकताको माणप
िलनबाट वि चत हने गरी कुनै काय गन
निम ने ।
 महा यायािधव ालाई ा त संवैधािनक
अिधकार उ संिवधानको धारा १३५(६)
धनकुमारी
बमोिजम
यायोजन गरी िज ला
ब नेतसमेत
यायािधव ालाई िदएको देिख छ ।
िव
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
महा यायािधव ा
१८६५
दफा १७(२) र १८ बमोिजम यावसाियक
को कायालय,
उ मुि को अिधकारअ तगत िनणय
रामशाहपथ,
गरेको देिख छ । सरकारी विकललाई
काठमाड समेत
संकिलत सबुत माणको आधारमा मु ा
च ने वा नच ने िनणय गन अिधकार
iii

१०११५
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संयु
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१०११६
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संयु
उ ेषण /
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रहेको देिख छ । सो अिधकारअ तगत
मु ा नच ने भनी िज ला यायािधव ाले
गरेको िनणय अ यथा भिनरहनु पन
नदेिखने ।
 सेनासँग अस बि धत िवषयमा वा कसुर
अिधव ा
सेना सेनाबीचमा नभएको अव थामा वा
सश
सेनासँग अस बि धत यि ले वा सैिनक
ु ीलकुमार शमा
सापकोटा
नै भएपिन िडउटीमा नरहेको, िबदा गएको
िव
बेला सैिनक यारेक बािहर गरेका १८७६
उ च अदालत
कसुरह लाई नाग रक
वृि का
पाटन,
कसुरह (Civilian Offence) मािननु र
लिलतपुरसमेत
सामा य अदालतह ारा कारबाही ग रनु
संिवधानस मत हने ।
 गुठी स पदा गुठीज य सं कृित र यसमा
अिडएका मू य मा यताह मा चोट पु नु
भनेको रा को लािग ठूलो नो सानी हो ।
यसरी मशः राि य िनिधह नािसँदै,
माँिसदै जाने हो भने एक िदन रा यको
मौिलक पिहचान नै लोप हने स भावना
अिधव ा दीपक
ह छ र गुठी यसको उदाहरण ब न
िव म िम
स छ । सो खु े पाटी कला मक व प
िव
रहेको थाप यकलाका िहसाबले यसको
धानम ी तथा
छु ै मह व छ । उ पाटीको िनमाण, १८९१
मि प रषदको
्
धमक ित, वृि , समाजसेवा र यापार
कायालय,
वृि को उ े यले ग रएको अनुमान गन
िसंहदरबार,
सिक छ । उ पाटी लामो समयस म
काठमाड समेत
काठमाड का उ र पि मितरबाट आउने
बटुवाको वास थानको पमा योगमा
रहेको र सो समयमा हालको ज तो
होटल, गे ट हाउस नभएको अव थामा
उ पाटीमा खानिपन गन र बास ब ने
बास थान रहेकोसमेत पाइने ।
iv
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 घरसारमा तयार हने सरकारी अड् डाबाट
मािणत गराउनु नपन घरसारको िलखत
जुनसुकैबेलामा पिन आपसमा िमलेर
१०११७
तयार गन सिकने भएकोले य ता
िलखतलाई माणमा हण गन िनकै
संयु
कृ णबहादुर गु ङ
सतक हनुपन ह छ । घरसारको
िव
िलखतबाट ज गा जिमनमा हक सृजना १९०२
ज गा
िव राज खनाल
हनको लािग य तो घरसारको िलखतको
सावजिनक
िव वसनीयता पिु गन अ य माणको
कायम ग रपाउँ
समेत आव यक पन ह छ । नापीको
समयमा नै खो सी पिहरो जिनएको ज गा
ितवादीले भोग चलन गरी आएको भनी
िव वास गन आधार देिखन नआउने ।
 वादीले िलएको दाबीमा नै काननू ले
अपराध हनको लािग अिनवाय पमा
चािहने आव यक त व (Mandatory
constituent elements of crime)
१०११८
भनी उ लेख गरेका त वह को आधार
माणसिहत उ लेख नगरी ती
नवु ु भ ने याङ् गचेन
संयु
त वह लाई थािपत नगरी के वल कसुर
तामाङ
ग रएकाले सजाय ग रपाउँ भ नेस म दाबी १९०८
िव
मानव
िलएको र अपराधका स पूण आव यक
नेपाल सरकार
बेचिबखन तथा
त वह को संयोजना मक उपि थित
ओसारपसार
(Concurrent presence) नभएको
अव थामा ितवादीमा माणको भार
रहेको भ ने कानूनी यव थाको आधारमा
वादीको पूरा नगरेको दािय व ितवादीले
पूरा गनुपन भनी अथ गन निम ने ।
१०११९
 पया र ाव भएको र करणी भएको वा
नभएको यिकनसाथ भ न नसिकने भनी
होमराज थापा
संयु
योिन िझ ली नरहेको र र ाव भएको
िव
१९१७
भ ने पुि भइरहेको अव थामा करणीबाट
नेपाल सरकार
जबरज ती
रहेको वीय रगतसँगै बगेर जान स ने भई
करणी
वीय फे ला नपन स ने हदँ ा वीय फे ला
v

१०१२०
13=

संयु
रकम िदलाई
पाऊँ

तोयानाथ अयाल
िव
सानु िवरबहादुर
थापा मगर

१०१२१
14=

संयु
आवेश े रत ह या
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
िदपक ख ी

नपरेको कारणलाई मा आधार बनाई
जबरज ती करणी ज तो ग भीर
कृितको अपराधबाट अिभयु लाई
सफाइ िदनु यायोिचत हने नदेिखने ।
 करार भनेको देवानी दािय विभ को
िवषय हो । य ता देवानी दािय विभ को
िववादमा पूववत् ऐनले दान गरेको
सुिवधा वा कानूनी उपचारिभ बाट १९२५
चुिकसके का िफरादवालाका हकमा नयाँ
हक अिधकारको सृजना भएको भनी
या या गन निम ने ।
 भिवत यलाई आकि मक घटना वा
दुघटनाको पमा िलइ छ । यसलाई
दुघटनाको पमा िलइने हदँ ा भिवत य
हनलाई
घट् न
पगु ेको
घटना
घटाउनेस मको कुनै कारण तथा रसइवी
नभएको देिखनु पन, आफूले गरेको
कामबाट कुनै दु प रणाम आउन स ने
अव था तथा स भावना नरहेको देिखनु
पन, य तो दु प रणामको इ छा तथा
पूव ानसमेत नभएको हनुपन साथै वैध
१९३०
काम वैध साधनको योग गरी पया त
सावधानी अपनाई गरेको पिन पुि
हनुपदछ । भिवत य ह यामा ितवादीले
मािनसउपर ताके र हार गरेको नभई
सावधानीपवू क कुनै काय गदा दभ
ु ा यवश
वा भिवत यवश मािनसलाई ला न गई सो
कारणबाट मािनसको मृ यु भएको ह छ ।
य तो अव थामा यानस ब धीको
महलको ५ नं. आकिषत हने र ितवादीले
सोअ तगतको सुिवधा ा त गन स ने ।
vi

१०१२२
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संयु
उ ेषण /
परमादेश

१०१२३
16=

संयु
उ ेषण

१०१२४
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संयु
बगचा ज गा
मोही लगत क

ू सरोकार
 लेनदेन मु ामा वादीको मल
भनेको फैसलाबमोिजम िबगो भराई
पाउनेस म हो । नगदै िबगो ा गन
अव था रहेस म अचल स पि वा ज गा
ा गन भ ने होइन । फैसला
काया वयनको मल
ू मम नै लेनदेन मु ामा
लिलतादेवी
ठहर भएको िबगो वादीलाई भराई िदने
िव
भएकाले िललामको कारबाही ार भ १९३९
पुनरावेदन अदालत
भएपिन िबगोबापत िललाम भएको जेथा
हेट डासमेत
सकार गनको नाउँमा दा.खा.दता नभएको
अव थास म ितवादीले िबगो रकम
दािखल गन याए िलई सो रकमबाट नै
फैसला काया वयन गन िम ने नै ह छ ।
लेनदेन मु ाको फैसलाले भराई पाउने
ठहर भएको रकम नगदै दािखल भएस म
जेथा िललाम ग ररहन नपन ।
 मु ाको पबाट अि तम भइसके को िवषय
कानूनमा नयाँ संशोधन थप भएको
आधारले अिघ मु ाको फैसला
िड लीरमण शमा
काया वयन स प न भइसके को कायलाई
यौपाने
अ य
पमा सोही िवषय िनवेदनको
िव
पमा पुनः अदालतमा वेश गन िम ने १९४५
प देही िज ला
हदैन । य पमा कानूनले िनिम ने
अदालतसमेत
काय अ य बाटोबाट सोही िवषयमा
पटकपटक अदालतमा वेश गन मु ाको
अि तमताको िस ा तले पिन िम ने
नहने ।
 भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ)
मा घरबारीको प रभाषा गदा घरसँग
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी,
इनार, पोखरी, यारेज, तबेला,
शारदा देवी
फलफूलको बगचा, तरकारी बारीज ता
अ वाल
चीजलाई घरबारीको दायरािभ राखेको १९५४
िव
देिख छ । "फलफूलको बगचा" भ ने श द
अ दुल रब म सुर
अगािड र पछािड यु श द हेदा सो
ा
श दको अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी
बारी भ ने श दको योग भएको देिखयो ।
िवधाियकाले प रभाषा गरेको "फलफूल
vii

१०१२५
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संयु
परमादेश

१०१२६
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संयु
उ ेषण /
परमादेश

अिधव ा
क चनकृ ण
यौपाने
िव
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

न दिु संह धामी
िव
उजा म ालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

बगचा" अ तगत आफू बसोबास गरेको
घरसँग जोिडएको घडेरीसरहको ज गामा
रहेको फलफूलको खह लाई बगचा
भनी अथ गरेको पाइ छ । यसबाट घर र
करेसावारीसँग जोिडएको के ही सीिमत
ज गाको फलफूलको बगचालाई मा
स झनु पन ।
 वातावरणीय व छता, उपभो ाको िहत
एवं मजदुरको िहत तथा जन वा य
कायम गन लेिमनेसन गरेको बोरामा
िसमे टको यािकङ हनु उपयोगी हने
भएकाले िसमे टको उ पादन, भ डारण, १९६०
ओसारपसार तथा िब िवतरण गन
स ब धमा िनि त मापद ड बनाई
भावकारी पमा काया वयन गनु
गराउनु वा छनीय देिखने ।
 िव ुत् उ पादनको सव ण तथा उ पादन
अनुमित प अनुसारका काम कारबाही
चिलत ऐन िनयमको प रिधिभ रही गनु
पन र सो स ब धमा नेपाल सरकारको
स बि धत
िनकायले
कुनै
कानूनसङ् गतका स झौता गरेको भए
यसको पालना गनु वा गराउनु पन कत य
सबै प को ह छ । य तो स झौता १९६६
आिदले कुनै एक यि वा के ही थानीय
यि वा समूहको वाथ मा हेन नभई
समि गत
पमा िवकासस ब धी
अवधारणालाई आ मसात् गन हदँ ा
सानाितना िववाद वा माग परू ा नभएकै
आधारमा अदालतले िवकासको गित
रोिकने गरी ह त ेप ग रहा नु उिचत
नहने ।

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

viii

नणय नं . १०१०८
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी इ र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेश िमित : २०७४।१२ । २९
०७४-WF-००२५
िवषयः ब दी य ीकरण
िनवेदक : काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १३ छाउनी यिु जयम माग घर भई हाल
कारागार कायालय जग नाथदेवलमा थुनामा
रहेको भरतराज तल
ु ाधरको छोरा िवजयराज
तल
ु ाधर
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालत‚ बबरमहल,
काठमाड समेत
§ कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको भएमा,
वृ धारणा बनाइ वा बदिनयत वा
कपटपूण तवरले थनु ामा रािखएको भएमा,
प ाउ गनु पन कारणको सूचना तथा
जानकारी नै निदई थुनामा राखेको भएमा,
ाकृितक यायको िस ा तको ग भीर
उ लङ् घनलगायत कानूनले अिनवाय
गरेको ि याह
प उ लङ् घन
गरी थनु ामा रािखएको देिखएमा,
अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत
तवरबाट थनु ामा रािखएको भएमा वा
व छ सुनुवाइबेगर वा अिभयोग नलगाइ
1809

थुनामा रािखएको देिखएमा अथात्
प त: अिधकार े ा मक िु ट देिखएको
अव था भएमा अथवा य तै कारबाट
कानून ितकूल थनु ामा राखेको अव थामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
अव था रहने ।
§ ब दी य ीकरणको आदेशबाट याियक
उपचार दान गन कुराको सीमा, प रिध
र योजनतफ िववेकपूण पमा ि िदनु
आव यक ह छ । यो आदेश न अदालतको
साधारण े ािधकारको िवक प हो, न त
यसलाइ पुनरावेदक य तहको पमा हेन
र योग गन ह छ । यसको छु ै र िविश
मह व छ । सामा यतया: अदालतले
िनयिमत र साधारण े ािधकारअ तगत
हेरक
े ो कुरालाइ ब दी य ीकरणको
िवषय बनाउनु नहने ।
§ ब दी य ीकरणको उपचार
दान
गदा पया सावधानी, सुझबुझ, संयम
र वुि म ाको योग अपेि त रहने
गदछ । माणको मू याङ् कनस ब धी
िवषय वा तजिबजी अिधकारको योग
गदा िविवध मानवीय ि कोणमा रहने
वभािवक िविवधताको कारणबाट देखा
पन अ तर-िभ नता ज ता कुरालाइ
हेररे मातहतका अदालतले साधारण
अिधकार े अ तगत मु ाको िनयिमत
ि याका स दभमा गरेका िनणय वा
आदेशअनुसार थुना वा कै दमा परेको
िवषयलाइ िलएर ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु वीकृत याियक
मा यता वा प रपाटीअनुकूल हदँ ैन ।
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
अिधकारको खुकुलो वा हलुका योगले

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
याय प ितमा खलबली वा गडबडी
नमि चयोस् भ ने प मा वाि छत िववेक
पु नु आव यक हने ।
( करण नं.४)
§ ब दी य ीकरणको रट िनवेदनका
स दभमा थुनाको कानूनी वैधता
(Legality) स म परी ण ग रने हो ।
मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका
मु ाको त य र माणको मू याङ् कन
गरी इ साफ गरेको प रणाम आउने गरी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु
हामीले अि तयार गरी आएको मा यता,
णाली वा अवधारणा ितकूल हन जाने ।
( करण नं.५)
§ िवचाराधीन मु ामा स म अदालतले
याियक ि याअनुसार मु ाको सनु वु ाइ
हदँ ाको अव थामा आरोिपत कसरु को
स ब धमा माणको मू याङ् कन गरी याय
िन पण गन भएकोले कानूनबमोिजम
पुप को लािग थुनामा राखेको कुरामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु
मनािसब नहने ।
( करण नं.६)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी माधव
बा कोटा तथा िव ान् अिधव ाह ी सरु ज
अिधकारी र ी इ र अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
यवु राज महत
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५१, अंक ३, िन.नं.४८८९,
प.ृ २२०
§ ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३५८, प.ृ २२४
§ ने.का.प.२०६८, प.ृ ११७१

§ ने.का.प.२०६८, अंक ८, िन.नं.८६६५,
प.ृ १२९८
स ब कानून :
§ सहकारी ऐन, २०४८
यस अदालतको संयु इजलासमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
मा. यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोिजम
दायर भएको रट िनवेदनमा यस अदालतको संयु
इजलासमा माननीय यायाधीशह को रायमा मैत य
हन नसक सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम यस इजलासमा पेस
हन आएको ततु िववादको संि त य र ठहर
यस कार छःकाठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।३।१५ गते म
िनवेदक ितवादीलाई थनु ामा रा ने गरी भएको आदेश
बेरीतको भएको र उ आदेश बदर गनको लािग अ य
वैकि पक उपचारको बाटो नभएकोले ततु रट
िनवेदनमा दाबी िलएको छु । मसमेत उपर िदएको जाहेरी
दरखा तमा िविभ न यि ह को िविभ न िमितमा
िविभ न कारले रकम िलएको भनी उ लेख भएकोमा
म िनवेदक िवजयराज तल
ु ाधर‚ राजेश साद े ,
सिु नलकुमार गौतम, पु षो म िघिमरे‚ सरु े साद
िम समेतले जाहेरवालाह को िन ेप रकम
.४४‚२६‚३२२४।- ठगी गरी िलए खाएको पिु हन
आएकोले ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको १ नं.
ले प रभािषत गरेको ४ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा
ितवादी िवजयराज तल
ु ाधरसमेतले िलई खाएको िबगो
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.४४‚२६‚३२२४।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ४
बमोिजम सजाय हन र जाहेरवालाको िलई खाएको
रकम सोही महलको ४ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई
िदलाई भराई पाउँ भनी नेपाल सरकारले काठमाड
िज ला अदालतमा अिभयोग प दायर गरेको
िथयो । उ मु ाको थनु छे क कारबाहीमा काठमाड
िज ला अदालतबाट मलगायतका ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोिजम
मु ा पपु को लागी थनु ामा रा नपु न अव था िव मान
देिखँदा िनजह लाई थनु ामा राखी कारबाही गनु भ ने
आदेश भएकोमा सोही आदेशलाई नै सदर गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट समेत आदेश भयो ।
गौरीशंकर सहकारी सं था िलिमटेड सहकारी
ऐन‚ २०४८ र सहकारी िनयमावली‚ २०४९ बमोिजम
िविधवत् पमा सं था दता भएको छ । सहकारी ऐन‚
२०४८ को दफा १२ बमोिजम सं थाको िविनयम
स बि धत सहकारी िवभागबाट वीकृत भएको
िथयो । म िनवेदक पिन सं थाको सोही वीकृत
िविनयमबमोिजम सं थाको साधारण सभाबाट
स चालक अ य मा िनयु भई स चालक सिमितको
नीितगत िनणयबमोिजम काय गद आएको छु । सहकारी
ऐन‚ २०४८ को दफा २६(१) मा सं था वा संघले
आ नो सद यह बाट बचत िन ेप वीकार गन र
आ ना सद यह लाई कजा िदन स ने यव था छ
भने ऐजन ऐनको दफा २६(२) मा सं था वा संघले
उपदफा (१) मा उि लिखत कारोबारबाहेक आ ना
सद यह िभ मा सीिमत रहने गरी िन ेप वीकार
गन र कजा िदनेलगायतका अ य बिकङ कारोबार गन
नेपाल रा बकबाट पूव वीकृित िलनु पन र य ता संघ
वा सं थाले नेपाल रा बकले तोके को सत तथा िदएको
िनदशन पालना गनु पन यव था ग रएको छ । सहकारी
ऐन‚ २०४८ को दफा २६ बमोिजम सहकारीको
सद यको अव था र कृित सबैमा समान पमा ऐन र
िनयमावलीले तोके को छ । कुनै एउटा सद यको अक

सद यउपर मु ा िदने, िनजको उजरु ीको आधारमा
ठगी मु ा च न स ने अव था हँदैन । सद य वयंले
वे छाले सं थाको सद यता ा गरी िन ेप गरेकोमा
समयमा िन ेप भु ानी िदन नसके को काय मल
ु क
ु
ऐन, ठगीको १ नं. को प रभाषािभ पन स ने अव था
रहँदैन । म िनवेदकसमेत उपर ठगीको अिभयोगमा मु ा
चलाई दायर भएको अिभयोग कदािप कानूनस मत
छै न । तसथ सोका आधारमा मलाई थनु ामा रा ने
गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको आदेश तथा
सो आदेशलाई सदर गन गरी भएको उ च अदालत
पाटनको आदेश बदरभागी छ ।
ततु मु ाको िवषयव तु फौजदारी कृितको
नभई देवानी कृितको हो । फौजदारी दािय व अथात्
ठगीको प रभाषािभ पन िवषयव तु यहाँ रहेको छै न ।
िलखत भएको कुरालाई वीकार गरी भाखा तमसक
ु
गन िलखतको भाखा नपु दै रकम िफता िदन नसके को
भनी आरोप लगाई ठगीको प रभाषािभ परेको अनमु ान
गरी मलाई गैरकानूनी पमा थुनामा रा न िम दैन ।
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको ३ नं. मा ठिगनेले ठगी
गनलाई प भाखा तमसक
ु गराई राखेको रहेछ भने
साह आसामीसरह ह छ भ ने कानूनी यव था छ । यस
स ब धमा स मािनत सव च अदालतबाट ने.का.प.
२०६९‚ अंक ३‚ िन.नं. ८७९६ मा िलखत कागज हँदा
ठिगने र ठ ने दवु ै प को य उपि थितमा कागज
भएको‚ दवु ै प को सहमितमा कागज भएको‚ िनि त
समयमा ितन बझ
ु ाउने सत र रकम खल
ु ेको भाखा
तमसक
ु हनपु न र चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट
चलन गराउन सिकने कृितको हनपु न उ लेख भएको
छ । यसरी हेदा म िनवेदक ितवादीसँग भएको िलखत
कागज, कानूनी यव था र उि लिखत निजरले िनिद
गरेको चारवटै सतह िभ रहेको अव थामा मलाई
साधारण तारेखमा रा ने आदेश हनपु नमा थनु ामा
रा ने गरी भएको आदेश बेरीतको छ । जहाँस म
अिमत राणाको ीमतीलाई चेक िदएको र सो चेकमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
रकम नभएको भ ने कुरा छ सो आधार गलत आधार
हो । म िनवेदकसँग कागज गनम येक अिमत राणाक
ीमती भएको र िनजसमेतसँग िलखत कागज भएको
अव थामा सोहीबमोिजम हने गरी सहमित भएको हो ।
सं थाले लगानी गरेको रकम उठ् न नसके को‚ सं थाले
रकम उठाउने कानूनी ि यामा लािगरहेको अव थामा
एकै साथ धेरज
ै नाको रकम मागदाबी रहेको कारणले
मा रकम िफता हन नसके को हो । यसको लािग मैले
यि गत पमा िलखत गरी के ही रकमसमेत िदएको
छु । जाहेरवालाह चार जनाको नाममा एन.आई.सी.
एिसया बकमा िनजह सँग भएको सहमितबमोिजम
नै िनजह ले खोलेको खातामा मैले िविभ न िमितमा
.१५ लाख‚ .९ लाख‚ .७ लाख‚ .४ लाख
गरी रकम ज मा गरी सो रकम जाहेरवालाह ले िलनु
भएको छ । िमित २०७३।१०।२३ गते िन ेपकता
तथा जाहेरवालाम येका मोितमान पितले मबाट .७
लाख पैयाँ िन ेपकताह लाई िफता गनको लािग
बिु झिलनु भएको छ । यसबाट म िनवेदकको ठगी गन
मनसाय नभएको प ह छ । जाहेरवालाह ले िमित
२०७३।१०।२३ गते िलखत गरी सहमितबमोिजम
िविभ न िमितमा रकम पिन िलने र सोही िवषयमा पनु ः
जाहेरी िदनल
ु े िनजह को िनयत नै दूिषत भएको प
ह छ।
ततु मु ामा थनु छे कको आदेश गदा िमित
२०७३।१२।२७ मा जाहेरवाला र सं थाबीचमा भएको
कागजलाई वीकार गरेको छ । उ कागज काया वयन
पिन भएको छ । सोही कागजको आधारमा के ही
कुरालाई वैधािनकता िदने, के हीलाई निदने भ न कदािप
िम दैन । कागज भएको िवषयव तु जाहेरवालाह
र अिभयोजन प ले समेत वीकार गरेको छ । उ
कागजबमोिजमको रकम जाहेरवालाह ले ा गन
नसके को अव था आएमा कागजको भाखा नाघेपिछ
ऐनको यादिभ मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं.‚
४ नं. र ६ नं. बमोिजम तोिकएको िनकायमा उजरु ी

गरी रकम िलन पाउने अव था कानूनले नै िनधारण
गरेको छ । सं थाको नाउँमा रहेको अ य चल अचल
स पि को िववरण म िनवेदकले अनस
ु धानको ममा
र अदालतमा बयानको ममा उ लेख गरेको छु । उ
स पि बाट िलन पाउने अव था हँदाहँदै यसतफ
नगई जाहेरी िदई म िनवेदकउपर फौजदारी अिभयोग
लगाई थुनामा रा ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी छ ।
अतः म िनवेदकले जाहेरवालाह को रकम
िलई खाएको होइन । अिभयोग दाबीबमोिजम म िनवेदकले
कुनै कसरु अपराध गरेको कुरा व तिु न आधारबाट
मािणत हन सके को अव था छै न । म िनवेदकलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११८(२) बमोिजम थुनामा रा नु पन
अव था िव मान छै न । तसथ म िनवेदकलाई थनु ामा
रा ने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गन गरी उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७४।३।१५ गते भएको
आदेश बेरीतको भएकोले उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी ब दी य ीकरणलगायत जो चािहने आ ा
आदेश जारी गरी थनु ामु गरी म िनवेदकलाई तारेखमा
राखी मु ाको पपु ग रिदनु भनी काठमाड िज ला
अदालतको नाममा जो चािहने आ ा आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने बेहोराको रट िनवेदन ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
नपन आधार र कारण भएमा सो खल
ु ाई याद सूचना
ा गरेको ७ िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह को नाउँमा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७४।५।४ को आदेश ।
िन ेपकतालाई आकषक याज िदने सत
ताव गरी िन ेप वीकार गन तर िन ेपकताह लाई
आव यक परेको बेला उनीह ले बचत गरेको रकम
िफता नगरी सहकारीको कायालयसमेत ब द गरी
स पक गन छोडेको भ ने जाहेरी बेहोरालगायतका
अ य आधार र कारणह बाट ितवादीलाई िमित
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२०७४।१।१० मा थनु ामा रा ने गरी भएको आदेश
र सो आदेशलाई सदर गन गरी उ च अदालत
पाटनबाट भएको िमित २०७४।३।१५ को आदेशले
ितवादीह को हकािधकार हनन भएको अव था
नहँदा यस अदालतलाई समेत िवप ी बनाई िदएको
ब दी य ीकरणको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने बेहोराको काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ ।
िनवेदक ितवादी स चालक अ य भएको
सहकारी सं था िलिमटेडमा जाहेरवालाह को िन ेप
रहेको र िफता िदन नसके को कुरा अदालतसम
भएको बयानमा िनवेदक ितवादीले वीकार गरेको
अव थासमेत देिखँदा सु िज ला अदालतबाट िमित
२०७४।१।१० मा िनवेदकलाई पपु को लािग थुनामा
रा ने गरी भएको आदेश रीतपूवकको देिखँदा प रवतन
ग ररहनु पदन । कानूनबमोिजम गनहोला
भनी िमित
ु
२०७४।३।१५ मा आदेश भएको हँदा उ आदेश
कानूनसङ् गत नै भएकोले रट िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी हनपु न होइन भ ने बेहोराको उ च
अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।
ितवादीह लाई पपु का लािग थुनामा
रा नु भ ने अदालतको आदेशमा महा यायािधव ाको
कायालयको कुनै भूिमका नरहेको र िनवेदनमा समेत
यसको िजिकर नरहेको देिखँदा सरोकार नै नभएको
िवषयमा महा यायािधव ाको कायालयलाई िवप ी
बनाई िदएको िनवेदन खारेजभागी छ । उपयु बदुँ ामा
ितकूल असर नपन गरी वैकि पक िजिकर के छ
भने‚ िनवेदक मु ाको पपु को लािग थुनामा रहेको
अव था हो । िनवेदकको िव मु ा स म िनकायले
अनस
ु धान गरी दायर गरेको र स म अदालतबाट
थुनामा राखी मु ा पपु गन आदेश भएको छ । उ
आदेश पनु रावेदन सु ने अदालतबाट समेत सदर
भएको छ । यस कृितको थनु ालाई गैरकानूनी भ न
िम दैन । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको

िवप ी महा यायािधव ाको कायालयको िलिखत
जवाफ ।
रट िनवेदकले त काल ा त माणबाट
जाहेरवालाह बाट यि गत योजनको लािग रकम
उठाएको अव था नरही सहकारी सं थाको सद यह
समेत रहेका जाहेरवालाह ले आफै ँ वे छाले रकम
ज मा गरेको र य तो ज मा भएको रकम सहकारीकै
सद यबीच लगानी भई य तो लगानी संर ण गरी
असल
ु उपर समेत गनपन
ु अप रहाय ि थितमा यो
कामको िज मेवारी िलन स ने यि लाई थनु ामा
रा नक
ु ो औिच य पिु हन आव यक छ । य ता आिथक
िववादमा थुनामा राखी पपु गनु ततु िववादको एक
मा समाधान होइन । अतः हाल अिभयोजन प बाट
माणह संकलन भई अनस
ु धान स प न ग रसके को
र ती माणह को आधारमा मु ा दायर भइसके कोमा
अिभयोगबमोिजम आरोिपत कसरु ठहर हने नहने
स ब धमा सु अदालतबाट िन य ल हने भए तापिन
िनज ितवादीले त काल माण न गन स ने अव था
नभई सं थाका लगानीको संर ण गरी अ िन ेपकता
सद यह को आिथक िहत हने काय गनु िनजको समेत
कत य िभ पन अव था हँदा ततु आिथक िवषयमा
सं था र यसका सद यह समेतको बहृ र िहतको
लािग यी िनवेदकलाई थनु ामा रा नु पन अ य कारण
नभएमा त काल थनु ामु ग रिदनु भनी िवप ीह को
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहछ
भ ने माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हाको
राय ।
िनवेदकलाई मल
ऐन, अदालती
ु क
ु
ब दोब तको महलको ११८ नं. को देहाय (२)
बमोिजम थनु छे कको आदेशबाट थनु ामा राखेको
देिख छ । उ दफाबमोिजम ग रने थुनछे क आदेश
सो आदेश गदास मको अव थामा परी ण हन बाँक
नै रहेका माणको आधारमा िनकािलने िन कष
हो । पिछ ती त काल ा माण परी ण गदा
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िनवेदक िव को अिभयोग पिु हन स ने आधार
नदेिखएमा आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउन स ने नै
हँदा हाल स म अदालतले याियक ि याअनस
ु ार
कानूनबमोिजम पपु को लािग थनु ामा राखेको
कायलाई ब दी य ीकरणको रटबाट ह त ेप
गन िम ने देिखएन । यसरी िनवेदकलाई त काल
ा माणह को आधारमा स म अदालतबाट
कानूनबमोिजम थनु छे कको आदेशबाट थुनामा
रािखएको, अदालतले िनजको सनु वु ाइ गदा अपनाउनु
पन कानूनी ि या अपनाएको, सु आदेश स म
अदालतबाट परी णसमेत भइसके को र ती दवु ै
आदेश अिधकार े ‚ कानूनी ि या, संवैधािनक
तथा कानूनी ावधान र यायको मा य िस ा तको
कसीमा िु टपूण नरहेको, नदेिखएको तथा िनवेदकको
थुना गैरकानूनी, बदिनयतपूण र अनिधकृत हो भ ने
पिु नभएको अव थामा िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । िनवेदकलाई
थुना मु ग रिदनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन भ ने माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार
िस हाको रायसँग सहमत हन नसके को हनाले ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(ख) बमोिजम
ततु मु ा सनु वु ाइको लािग पूण इजलाससम पेस
गनु भ ने माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह
राउतको राय ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात
अ ययन ग रयो । िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा ी माधव बा कोटा तथा िव ान्
अिधव ाह ी सरु ज अिधकारी र ी इ र अिधकारीले
जाहेरवालाह ले यि गत योजनको लािग रकम
उठाएको अव था नभएको, जाहेरवालाह को रकम
सहकारीकै सद यह बीच नै लगानी भइरहेको, लगानी

सरु ि त रहेको भ ने ितवादीको िजिकर रहेको तथा
सहकारीको अ य स पि बाट समेत असल
ु उपर हन
स ने अव था रहेकोले सहकारी सं थाको देवानी
दािय वको िवषयमा िनवेदकलाई ठगीको कसरु मा मु ा
चलाएको छ । थुनामा रा ने गरी भएको काठमाड
िज ला अदालतको आदेश तथा सो आदेशलाई
सदर गन उ च अदालत पाटनको आदेश िमलेको
छै न । सहकारी सं था आफै ँ मा सहकारी ऐनअ तगत
थािपत वाय सं था हो । सो सं थाको कारोबारको
स ब धमा सं थागत दािय वमा िनवेदकलाई यि गत
पमा जवाफदेही बनाउन िम दैन । िनवेदकले
यि गत पमा जाहेरवालाह बाट रकम उठाई
खाएको अव था नहँदा सहकारी सं थाले गरेको
कारोबारको लािग सहकारी सं था नै िज मेवार हने
भई दािय व बेहोनु पनमा िववाद हन स ै न । सहकारी
सं थाले सद यह बाट मा ै िन ेप संकलन गन पाउने
हँदा एक सद यले अक सद यलाई ठगी गन भ ने ै
आउँदैन । अतः िनवेदकको िव ठगीको मु ा चलाई
थनु ामा राखी मु ाको पपु गनको लािग काठमाड
िज ला अदालतले गरेको आदेश तथा सो आदेशलाई
सदर गन उ च अदालतको आदेश बेरीतको भएकोले
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदन मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनु पन अव था हँदा
यस अदालत, संयु इजलासका माननीय यायाधीश
ी अिनलकुमार िस हाको राय सदर गरी िनवेदकलाइ
थनु ामु ग रपाउँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िवप ीह को तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी यवु राज महतले िनवेदक ितवादी
िव ठगी मु ाको अिभयोग स म अदालतमा दायर
भएको छ । मु ामा थनु छे कको आदेश भई सो आदेश
बेरीतको भनी परेको िनवेदनमा समेत सु अदालतको
आदेश पनु रावेदन सु ने अदालतबाट सदरसमेत
भइसके को अव था छ । िनवेदक मु ाको ि याबाट
याियक थनु ामा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा रहेको
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१०१०८ - िवजयराज तल
ु ाधर िव. काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
मा न िम ने होइन । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१७ नं. को
िनवेदनमा ज तै गरी रट िनवेदनमा सनु वु ाइ गन िम ने
होइन । असाधारण े ािधकार साधारण अिधकार
े को समाना तर होइन र साधारण े ािधकारलाइ
सीिमत तु याउनसमेत असाधारण े ािधकारबाट
िम दैन । स म अदालतबाट त काल ा माणको
आधारमा अिभयु लाई थनु ामा रा नको लािग भएको
आदेशलाई बेरीतको मा न निम ने हँदा रट िनवेदन
खारेज हने ठहराएको माननीय यायाधीश ी काश
मानिसंह राउतको राय सदर हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
संयु
इजलासका
माननीय
यायाधीशह का बीच रायमा मैत य हन नसक
सव च अदालत िनयमावली,२०७४ को िनयम
२३(२)(ख) बमोिजम यस इजलाससम पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु हो वा होइन?
भ ने मा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादीह ले
स चालन गरेको गौरी शंकर बहउ े यीय सहकारी
सं था िल.को साधारण र मु ित खातामा रकम
ज मा गरेमा १० देिख १५ ितशत याज िदने भनी
िविभ न लोभन देखाइ िव ासमा पारी रकम ज मा
गन लगाइ रकम ज मा गरी सके पिछ ज मा गरेको
रकमको सावाँ तथा याजसमेत निदइ सहकारी ब द
गरी स पकिवहीन भई झु याइ जाहेरवालाह को कुल
ज मा .४,४२,६३,२२४।- ठगी गरी िलइ खाएको
पिु भएको भनी यी िनवेदक िवजयराज तल
ु ाधरसमेत
उपर ठगीको अिभयोगमा काठमाड िज ला अदालतमा
मु ा दायर भएको देिखयो । सो अदालतबाट यी
िनवेदक िवजयराज तल
ु ाधरलाइ थनु ामा राखी मु ाको
पपु गन गरी िमित २०७४।१।१० मा आदेश भएको
पाइयो । अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन परेपिछ िज ला
अदालतको उ आदेश उ च अदालत‚ पाटनबाट

समेत िमित २०७४।३।१५ मा सदर भएको देिख छ ।
उि लिखत आदेशह गैरकानूनी भएकोले उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी थनु ामु ग रपाउँ भ ने ततु िनवेदन िजिकर
रहेको छ । स म अदालतबाट त काल ा माणको
आधारमा थनु ामा रा ने आदेश भएकोले गैरकानूनी
थनु ा मा न िम दैन भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ
देिख छ ।
३. सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७(१) ले
सहकारी सं थालाइ अिवि छ न उ रािधकारवाला
एक वशािसत र संगिठत सं था हने यव था गरेको
देिख छ । िनवेदक िवजयराज तल
ु ाधर गौरीशंकर
सहकारी सं थाको अ य भई काय गरेको भ ने त यमा
िववाद देिखँदैन । सं थाको अ य वा ितिनिधको
पमा काय गदा य तो सहकारी सं थाको िहतको
लािग काय गनु पन ह छ । यसरी असल िनयत
राखेर िनयमसङ् गत तवरबाट काम कारबाही भएको
अव थामा कारोबारको स दभमा भएको नो सानीलाइ
मा आधार मानेर कसरु कायम गनु िववेकपूण
हँदैन । तर सं थालाइ जानीजानी हािन नो सानी हने
गरी काय गरेको वा सं थाको अ य वा ितिनिधले
आ नो यि गत िहतको लािग बदिनयत राखी काय
गरेको अव थामा कानूनी दािय व वहन गनु नै पन
ह छ । ततु िववादको स दभमा हेदा िनवेदक सहकारी
सं थाको अ य को िज मेवारीमा रहेको देिखएको
छ । कानूनबमोिजम कसरु मािनने कुनै काम सहकारीबाट
भएको अव थामा अ य ले पिन सोस ब धी दािय व
बेहोनु पन अव था रह छ । संगिठत सं था हो भ ने
आधार देखाएर मा िनवेदकले फौजदारी दािय वबाट
उ मिु पाउने ठा नु यायसङ् गत हन स ै न । Lifting
the Corporate Veil भ ने िस ा तअनस
ु ार पिन
संगिठत सं थाको नामबाट भएको काम कारबाही
कसरु ज य रहेको अव थामा सोस ब धी फौजदारी
दािय व सो सं थासँग स व पदािधकारीले बहन गनु
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पन ह छ । सं थालाइ आवरणमा देखाएर कसरु ज य
दािय वबाट यि ले उ मिु पाउन स ै न । यसैले
सहकारीबाट सं थागत पमा भएको कारोबारको
िवषय भएकाले यसलाइ फौजदारी दािय वको िवषय
मा न िम दैन भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब देिखएन ।
४. अब ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने पूवाव था स ब धमा के ही िववेचना हन
आव यक देिख छ । कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको
भएमा, वृ धारणा बनाइ वा बदिनयत वा कपटपूण
तवरले थनु ामा रािखएको भएमा, प ाउ गनु पन
कारणको सूचना तथा जानकारी नै निदई थनु ामा
राखेको भएमा, ाकृितक यायको िस ा तको
ग भीर उ लङ् घनलगायत कानूनले अिनवाय गरेको
ि याह प उ लङ् घन गरी थनु ामा रािखएको
देिखएमा, अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत तवरबाट
थनु ामा रािखएको भएमा वा व छ सनु वु ाइबेगर वा
अिभयोग नलगाइ थुनामा रािखएको देिखएमा अथात्
प त: अिधकार े ा मक िु ट देिखएको अव था
भएमा अथवा य तै कारबाट कानून ितकूल थुनामा
राखेको अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने अव था रह छ । कानून ितकूल ब दी बनाइएको
अव थामा संिवधान ारा द वैयि क वत ताको
हक चलनका लािग ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन ग रएको छ । तर मािथ विणत अव थाह
िव मान नभएमा वा िविधवत पमा अिभयोगप दायर
भइ साधारण अिधकार े अ तगत कानूनबमोिजम
स म अदालतले तहतह माणको मू याङ् कन गरी
मु ामा पपु का लािग थुनामा रािखएको िवषयलाई
िलएर ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु मनािसब
हँदनै । ब दी य ीकरणको आदेशबाट याियक
उपचार दान गन कुराको सीमा, प रिध र योजनतफ
िववेकपूण पमा ि िदनु आव यक ह छ । यो आदेश
न अदालतको साधारण े ािधकारको िवक प हो, न

त यसलाइ पनु रावेदक य तहको पमा हेन र योग गन
ह छ । यसको छु ै र िविश मह व छ । सामा यतया:
अदालतले िनयिमत र साधारण े ािधकारअ तगत
हेरक
े ो कुरालाइ ब दी य ीकरणको िवषय बनाउनु
हँदैन । अदालतले मु ाको रोहमा कुनै काम कारबाही
गदा कानूनको प उ लङ् घन हन गएको र
प रणाम व प ग भीर अ याय (Gross Injustice)
हन पगु ेको ि थितमा यदाकदा अपवाद ि थितमा
ब दी य ीकरणको मा यमबाट याियक उपचार
दान ग रएका के ही ा त छन् । तर यसरी उपचार
दान गदा पया सावधानी, सझ
ु बझ
ु , संयम र
बिु म ाको योग अपेि त रहने गदछ । माणको
मू याङ् कनस ब धी िवषय वा तजिबजी अिधकारको
योग गदा िविवध मानवीय ि कोणमा रहने वभािवक
िविवधताको कारणबाट देखा पन अ तर-िभ नता
ज ता कुरालाइ हेररे मातहतका अदालतले साधारण
अिधकार े अ तगत मु ाको िनयिमत ि याका
स दभमा गरेका िनणय वा आदेशअनस
ु ार थनु ा वा
कै दमा परेको िवषयलाइ िलएर ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु वीकृत याियक मा यता वा
प रपाटीअनक
ु ू ल हँदैन । ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन अिधकारको खक
ु ु लो वा हलक
ु ा योगले याय
प ितमा खलबली वा गडबडी नमि चयोस् भ ने प मा
वाि छत िववेक पु नु आव यक ह छ ।
५. मल
ु क
ु ऐन‚ अदालती ब दोब तको
महलको ११८ नं. ले त काल ा माणको आधारमा
अिभयु लाई थनु ामा‚ धरौटीमा वा ता रखमा रा ने
यव था गरेको छ । िनवेदक िवजयराज तल
ु ाधरउपर
ठगी गरेको अिभयोग लागी काठमाड िज ला
अदालतसम अिभयोगप दायर भएको देिख छ ।
िनयिमत याियक ि याबाट अिभयोग प दायर भएको
र थनु छे कका स दभमा कानून ारा यव था ग रएको
ि याबमोिजम िनवेदकलाई थनु ामा राखी मु ाको
पपु गनु भनी तहतह अदालतबाट आदेश भएको
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१०१०८ - िवजयराज तल
ु ाधर िव. काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
देिख छ । िनवेदकउपर काठमाड िज ला अदालतमा
चलेको ठगी मु ा िवचाराधीन रिहरहेकोसमेत पाइयो ।
यस अव थामा अिहले रट अिधकार े अ तगत ततु
िनवेदनका स दभमा मातहत अदालतमा िवचाराधीन
ठगी मु ाको अ तरव तमु ा वेश गरी माणको
मू याङ् कन गरी िवचाराधीन मु ा िन पण गन असर
पन गरी आदेश जारी गनु उिचत देिखँदैन । िववादको
त यिभ वेश गरी थनु ाको औिच य परी ण गन
अिहले िम दैन । यसरी हे रयो भने िनयिमत अदालतको
सनु वु ाइ ि यामा अनिु चत ह त ेप गरेको हन जा छ ।
ब दी य ीकरणको रट िनवेदनका स दभमा थनु ाको
कानूनी वैधता (Legality) स म परी ण ग रने हो ।
मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका मु ाको त य
र माणको मू याङ् कन गरी इ साफ गरेको प रणाम
आउने गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु
हामीले अि तयार गरी आएको मा यता, णाली वा
अवधारणा ितकूल हन जा छ ।
६. नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) ले
यस अदालतलाई दान गरेको असाधारण अिधकार
िविश कारको अिधकार े हो । यो साधारण
े ािधकारको वैकि पक वा प रपरु क यव था
होइन । यस अदालतले असाधारण े ािधकारको
योग गदा मातहतका अदालतमा कानूनबमोिजम
दायर भइ िवचाराधीन रहेका मु ाह लाई भािवत पान
िम दैन । यसै स दभमा रामदेव यादव िव. धानम ी
तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत भएको (ने.
का.प.२०६८, पृ १२९८, अंक ८‚ िन.नं. ८६६५)
ब दी य ीकरणको िनवेदनका स दभमा यस
अदालतको पूण इजलासबाट “साधारण े ािधकार
र असाधारण े ािधकार समाना तर े ािधकार
होइनन् र असाधारण े ािधकारले साधारण
े ािधकारलाई अनादर गन‚ सीिमत तु याउने‚
िनय ण गन, ित थापन गन वा कुनै िकिसमबाट
िन तेज तु याउनेसमेत असाधारण े ािधकारको

म सद हन स दैन” भनी या या भएको
देिख छ । िनवेदक मानकाजी धोङ (तामाङ) िवप ी
कारागार शाखा धिु लखेल भएको (ने.का.प. २०५४‚
िन.नं. ६३५८‚ पृ २२४) को ब दी य ीकरणको
िनवेदनका स दभमा “िनयिमत अदालतको
िवचाराधीन िववादा पद त यमा पुनरावेदन हेरे
ज तै ब दी य ीकरणको रटबाट िन पण गन
निम ने” भनी यस अदालतबाट िस ा त ितपादन
भएको देिख छ । िनवेदक राम काक िव िवप ी
पनु रावेदन अदालत लिलतपरु समेत भएको (ने.
का.प.२०५१‚ िन.नं.४८८९, पृ २२०, अंक ३)
ब दी य ीकरणको िनवेदनमा सनु वु ाइ गदा पिन
यस अदालतबाट “अिधकार ा अदालतबाट
मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा याियक
थुनामा रहेको िनवेदकको थनु ालाई गैरकानूनी
भ न नसिकने भएकोले य तो अव थामा यस
अदालतको असाधारण अिधकार े योग गरी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने” भ ने
िस ा त ितपादन भएको देिखयो । िनवेदक वासदु ेव
साह तरु हाका हकमा अिधव ा रामिवलास राउत
िवप ी पनु रावेदन अदालत हेट डा (ने.का.प. २०६८‚
िन.नं.८६५०‚ पृ ११७१) भएको िनवेदनको स दभमा
“त लो अदालतले थनु छेकलाई िलएको त काल
ा माणका आधार पनु रावेदन अदालतसमेतले
मनािसब मानेको अव थामा सव च अदालतले
ती आदेशह ितकूल ब दी य ीकरण जारी
गदा याियक संयम र मयादाको उ लङ् घन हन
पु ने” भनी या या भएको देिख छ । यसरी मु ाको
कारबाहीको िसलिसलामा अदालतको आदेशबमोिजम
याियक थनु ा (Judicial custody) मा रहेको थनु ालाई
गैरकानूनी भ न निम ने भएकोले ब दी य ीकरणको
आदेश जारी नहने भनी याियक िस ा तह
ितपािदत भएका छन् । िवचाराधीन मु ामा स म
अदालतले याियक ि याअनस
ु ार मु ाको सनु वु ाइ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
हँदाको अव थामा आरोिपत कसरु को स ब धमा
नणय नं . १०१०९
माणको मू याङ् कन गरी याय िन पण गन भएकोले
कानूनबमोिजम पपु को लािग थनु ामा राखेको कुरामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु मनािसब हँदनै ।
सव च अदालत, संयु इजलास
ततु िववादको स दभमा िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी,
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
बदिनयतपूण वा अनिधकृत हो भ ने नदेिखएको र उ
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
थुनालाई ग भीर अ यायपूण प रणाम पैदा हने कृितको
आदेश िमित : २०७३।१२।१७
कानून ितकूलको थुना मा न सिकने अव था नभएको
०७२-WO-०७९२
हँदा िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गन िमलेन ।
िवषयः- उ ेषण
७. अतः िनवेदकलाई गैरकानूनी
तवरबाट थनु ामा राखेको नभई मु ाको रोहमा िनवेदक : धािदङ िज ला, स यानकोट गा.िव.स. वडा
पपु को िसलिसलामा तह-तह अदालतबाट भएको
नं.७ थायी वतन भई हाल का.िज.का.म.न.पा.
आदेशबमोिजम थनु ामा राखेको देिखएको हँदा
वडा नं.१६ नयाँ बजार ब ने अिधव ा तल
ु सी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन । रट
िसंखडा
िनवेदन खारेज हने भनी संयु इजलासमा राय य
िव
गन माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउतको िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
िमित २०७४।६।२ को राय मनािसब ठहछ । यो
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
आदेशको जानकारी िवप ीह लाइ िदनु भनी एक ित
काठमाड समेत
ितिलिप महा यायािधव ाको कायालयमा पठाइ
िदनु । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
§ वातावरण संर णको िवषय िनवेदकको
ु ार
बझ
सामा य िज ासा र चासोको िवषय मा
ु ाइ िदनू ।
होइन । यस कारको सावजिनक िवषयमा
उ रायमा सहमत छ ।
रट िनवेदन िदन िनवेदकलाई हकदैया
का.म.ु . या.दीपकराज जोशी
रहे भएको नै देिखयो । फोहोरमैलाको
या. तेजबहादरु के .सी.
यव थापन र वातावरण संर ण कुनै
रा को सीमा वा प रिधभ दा परको
इजलास अिधकृत:- हकबहादरु े ी
आव यकतासँग स बि धत छ । य तो
इित संवत् २०७४ साल चै २९ गते रोज ५ शभु म् ।
बहआयािमक साझा सरोकारको िवषयलाई
हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुिचत
रा नु पिन उिचत नहने ।
—— & ––
( करण नं.२)
§ व छ, व थ वातावरण मानव जीवनको
अिभ न तथा सम ताको अंग हो ।
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१०१०९ - अिधव ा तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

वातावरण िब न गयो भने यसको य
भाव र असर मानव जीवन, वन पित
तथा पशुपं ीमा पदछ । मानवको बाँ ने
अिधकारिभ व छ व थ वातवारणको
हक पिन अ तरिनिहत रहेको हदँ ा िब दँ ै
गएको वातावरण संर णका लािग आज
िव नै िचि तत रहेको पाइने ।
( करण नं.४)
§ वातावरण र जैिवक िविवधताको
संर णस ब धी
अ तराि य
सि धह लाई नेपालले वीकार गरी
सके को ि थितमा य ता सि धजिनत
अ तराि य
कानूनले
यव था
गरेका ावधानह लाई स मान गनु
(Obligation to Respect), संर ण गनु
(Obligation to Protect) र प रपालना
(Obligation to Fulfill) गनपन
ु दािय व
नेपालको पिन रहेको छ । अत: नेपाल
सरकार अि तयार ा िनकायह ले
वातावरण संर णका लािग कानूनस मत
िविधको अवल बन गरी वातावरण य
गन उ ोगलाई चेतावनी िदने वा ितब ध
लगाउन स ने भ ने देिखन आउने ।
( करण नं.१०)
§ धुवाँ, धुलो, विन, फोहोरमैला, दूिषत
वातावरण र दुगि धत थानमा नाग रकले
स मानपूवक बाँ न स ने अव था
रहँदैन । स मानपूवक बाँ न व छ, सफा
पयावरणको िनता त आव यक पदछ ।
व छ र सु दर पयावरण अ तरपु तामा
ह ता तरण गन वातावरण संर णमा
िवशेष पहल गनुपन देिख छ । काठमाड
उप यकामा िविभ न े बाट उ प न हने
फोहोरमैलालाई जैिवक मल बनाउने वा

दीघकालीन (Long Lasting) िवसजन
गन उपाय सरकारले खो नु पन ।
( करण नं.१४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी तल
ु सी
िसंखडा
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५३, अंक १, प.ृ ३३
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ वातावरण संर ण ऐन, २०५३
§ थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
§ फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८
फै सला
या. काशमान िसंह राउत : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम यस
अदालतमा दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार छ:रट िनवेदन बेहोरा
म िनवेदक नेपाली नाग रक हँ । नेपालको
संिवधानले नाग रकह लाई मौिलक हक दान गरेको
छ । संिवधानले येक नाग रकलाई व छ, सफा, शु
र व थ वातावरणको उपभोग गन हक दान रहेको
छ । व छ र व थ वातावरण नै मानव जीवनको
पिहलो आधार हो । यसैले पयावरण व छ रा न
वातावरण संर ण ऐन, २०५३, वातावरण संर ण
िनयमावली, २०५४ र फोहोरमैला यव थापन ऐन,
२०६८ िनमाण भई लागू भएको छ । तर, काठमाड
उप यकाबासी सडकको फोहोरमैला एवं धवु ाँ धल
ु ोको
दूषणले आ ा त ब न पगु ेका छन् ।
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काठमाड उप यकामा क रब पचास लाख
हाराहारीमा मािनसह ब दछन् । देशको राजधानीको
पमा रहेको काठमाड मा ठूलाठूला कायालयह
एवं िवदेशी दतू ावास (Embassy) समेत रहेका
छन् । सरकारले वातावरण संर णमा कुनै ट नीित
तथा ि कोण िनमाण गन सके को देिखँदैन । यसै े मा
उ ोग ध दा, गाम टह , कलकारखानाह थापना
भई स चालन भएकोले ती े बाट िन के को धवु ाँ,
धल
ु ो र फोहोरले राजधानीको वातावरणमा य
नकारा मक असर र मानव जीवनमा ितकूल भाव
पारेको छ । यसैले यी उ ोग ध दालाई राजधानी
बािहर उपयु थानमा थाना तरण ग रनु पदछ ।
राजधानीलाई दूषणमु बनाई हरेक
राजधानीबासीले व छ, व थ वातावरणमा बाँ न,
िहड् न र जीवन िजउन पाउनु संिवधान द मौिलक
हक हो । राजधानीबाट िन कने फोहोरमैलालाई
मोहोरमा प रणत गन नीित रा यले अवल बन
गरी जैिवक मल / ाङ् ग रक मलको उ पादन गन
सिक छ । साथै फोहोरमैलाको दीघकालीन समाधानका
लािग फोहोरमैला यव थापन के (Sanitary
Landfill Site) को यव था गरी नाग रकलाई व छ
वातावरणमा िहँड्डुल गन र व थ जीवन िजउने हकको
मूत पले याभूत गनु गराउनु भनी िवप ीका नाममा
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनप ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, आदेश
जारी गनु नपन मनािसब आधार, कारण र माण भए
सोसमेत संल न गरी िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७३।१।६ को आदेश ।

िवप ीह को िलिखत जवाफ
संिवधान द
नाग रकको व छ
वातावरणको हकलगायतका मौिलक हकह को
स मान, संर ण र याभूत गन कायमा आ नो
े ािधकारिभ रही भावकारी काय स पादन गन
गहृ म ालय सदा य नशील र किटब रहेको
छ । फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८ को दफा
३ ले फोहोरमैलाको ब ध गन िज मेवारी थानीय
िनकायको हने यव था गरेको छ । गहृ म ालयको
के क तो काम कारबाहीबाट िवप ीको संिवधान एवं
कानून द हकमा आघात पारेको हो, तत्स ब धमा
िनवेदकले कुनै व तगु त र ठोस आधार िनवेदनमा
उ लेख गन सके को छै न । ठोस आधार र कारण िबना
यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर गरेको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येको नेपाल
सरकार, गहृ म ालयको तफबाट पन आएको िलिखत
जवाफ ।
यस म ालयको कुन कायले िनवेदकको
संिवधान तथा कानून ारा द हक अिधकारमा
कसरी असर पु याएको हो सो स ब धमा रट
िनवेदनमा ट खल
ु ाइएको छै न । प आधार
र कारण िबना यस म ालयलाई िवप ी बनाउन
िम दैन । नेपालको राजधानी काठमाड लाई
दूषणमु बनाउने स दभमा िविभ न िनकायह ले
आ-आ नो भूिमका सि यतापूवक िनवाह गद आएका
छन् । यस म ालयसमेतले कानूनले तोके को आ नो
भूिमका िनवाह ग रआएको छ र भिव यमा पिन गन
छ । िनवेदकको आधार र कारण िबनाको कपोलकि पत
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येको नेपाल
सरकार, उ ोग म ालयका तफबाट पन आएको
िलिखत जवाफ ।
यस यव थािपका संसद् सिचवालयलाई
िवप ी बनाउनु पन आधार र कारण िनवेदकले रट
िनवेदनमा खल
ु ाउन सके को छै न । संसद् सिचवालयले
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत

गनपन
ु कुन काम नगरेको र गनु नपन कुन काम गरी
संिवधान र कानूनिवपरीतको काय गरेको हो सो त य
रट िनवेदनमा खल
ु ाइएको छै न । यस सिचवालयलाई
िवप ी बनाउनु पन आधार र कारण खल
ु ाउन
नसके कोले ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िवप ीम येको यव थािपका संसदको
् तफबाट पन
आएको िलिखत जवाफ ।
नेपालको
राजधानी
काठमाड लाई
दषू णमु बनाउने र हरेक राजधानीबासीले व छ
वातावरणमा जीवन िजउने यव थाको स दभमा
ऐन र िनयमावली काया वयन गन ममा िविभ न
िनकायह ले आ-आ नो िज मेवारी पूरा गरेका छन् ।
यस स दभमा सहरी िवकास म ालयले समेत आ नो
भूिमका िनवाह गद आएको छ । यस म ालयले समेत
राजधानीलाई व छ सफा तथा दूषणमु बनाउन
सि य भूिमका िनवाह गरेको छ । भिव यमा पिन
आ नो दािय व परू ा गन हँदा ततु कपोलकि पत
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येका सहरी
िवकास म ालयका तफबाट पन आएको िलिखत
जवाफ ।
नेपाल सरकार, जनसं या तथा वातावरण
म ालयले वातावरणसँग स बि धत िविभ न
अ तराि य सि ध, महासि धह मा ह ता र
ग रसके को छ । ती द तावेजमा उि लिखत अ तराि य
ितब तालाई पूरा गन िसलिसलामा वातावरण संर ण
ऐन, २०५३ तथा वातावरण संर ण िनयमावली,
२०५४ अनस
ु ार िविभ न योजना, आयोजना तथा
काय मह को वातावरण भाव मू याङ् कन गद
आइरहेको छ । यस म ालयअ तगत रहेको िवभागले
कुन उ ोग कलकारखाना तथा आयोजनाले वातावरण
दूषण गरे वा नगरेको स ब धमा िविभ न समयमा
अनगु मन गदआएको र यसरी अनगु मन गदा दूषण
गरेको पाइएमा यस म ालयले िवभागको िसफा रसमा
वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोिजम

दूषण गन िनकायलाई ज रवाना गद आएको छ ।
राजधानीमा के क ता सडक बनाउन तथा कित लेनको
बनाउने भ ने स ब धमा िनणय गन अिधकार नेपाल
सरकारको काय े िभ पदछ । हरेक राजधानीबासीले
व छ वातावरणमा ब न, िहँड्न र जीवन िजउन पाउनु
उनीह को मौिलक अिधकार हो । आगामी िदनमा
राजधानीमा हने दूषणलाई के कसरी यूनीकरण
गन सिक छ भ नेबारेमा िविभ न सरोकारवाला
िनकायह सँग छलफल गरी सोहीअनस
ु ारको काय म
तजमा
ु गरी काया वयनमा याइने हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येको जनसं या
तथा वातावरण म ालयका तफबाट पन आएको
िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार,
धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय नाग रकह को संिवधान
तथा कानून ारा द हक, अिधकारको स मान,
संर ण र स ब न गन कायमा ितब रहेको छ ।
राजधानीलाई दूषणमु बनाउने िनवेदकको िनवेदन
मागका स ब धमा नेपाल सरकार र स बि धत
िनकायह ले देशको राजधानी काठमाड लाई व छ,
सु दर र सफा रा ने स ब धमा नीितगत, कानूनी
तथा सं थागत ब ध गदआएका छन् । राजधानीको
वातावरणलाई व थ र सफा रा न, फोहोरमैलाको
िबसजन तथा यव थापनको लािग िनजी तथा सरकारी
े को साझेदारी पहल हँदै आएको छ । नेपालको
संिवधानको धारा ३० मा व छ वातावरणमा बाँ न
पाउने हकलाई मौिलक हकको पमा समावेश गरेको
र काठमाड उप यकाको े लाई व छ तथा सफा
रा ने उ े यले फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८,
वातावरण संर ण ऐन, २०५३, वातावरण संर ण
िनयमावली, २०५४ समेत जारी भई काया वयनमा
रहेको छ । नेपाल सरकार उ कानूनी यव था
काया वयन गन किटब , ितब र ि याशील
रहेको छ । िनवेदकको औिच यहीन रट िनवेदन
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खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ीम येका नेपाल सरकार, ग भीर र ि याशील रहेको छ । िनवेदकलाई रट
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयका तफबाट िनवेदन िदने हकदैया रहेको छै न । िववादको िवषयसँग
पन आएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको कुनै साथक स ब ध छै न । वातावरण
संर ण ऐन, २०५३, वातावरण संर ण िनयमावली,
िनवेदकका कानून यवसायीको बहस
२०५४, फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८ िनमाण
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ गरी काया वयन ग ररहेको छ । घर िनमाणलाई
यस इजलाससम पेस भएको ततु रट िनवेदनमा यवि थत बनाउने, एक कृत व तीको िवकास गन,
िनवेदक िव ान् अिधव ा ी तल
ु सी िसंखडाले उ ोग, कलकारखाना थापना गदा वातावरणमा
नेपालको संिवधानले येक नाग रकलाई व छ ितकूल भाव नपान गरी थापना र स चालन गन
वातावरणमा स मानपूवक जीवन िजउने मौिलक हक िदने यव था सरकारले गरेको छ । यादै परु ाना सवारी
दान गरेको छ । सो मौिलक हकअनस
ु ार काठमाड साधनह लाई काठमाड उप यकाबाट िव थापन गन
उप यकामा फोहोर, धवु ाँ, धल
ु ो र दगु धका कारणले काय ग ररहेको छ । सरकार जनताको वा यज तो
स मानपूवक जीवन िजउन सिकने अव था छै न । अित संवेदनशील िवषयमा अनदेखा ग ररहेको छै न ।
येक िदन उ ोग, कलकारखाना, गाम ट तथा सवारी वातावरण संर ण र जनताको वा य सधु ारका लािग
साधनह बाट िन कने धवु ाँ धल
ु ोको कारणले यहाँका नेपाल सरकारको ोत र साधनले याएस म लागी
नाग रकह उकुसमक
ु ु स वातावरणमा आ ा त बनेका रहेको छ । नेपाल सरकार वातावरण संर णमा सि य
छन् । शु ाण वायु िलने अव था छै न । वातावरण पमा लागी परेको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
व थ र व छ बनाउने सरकारको कुनै नीितगत, भनी बहस गनु भयो ।
कानूनी र सं थागत यास भएको छै न । सरकारले
िव ान् कानून यवसायीह को बहस
आफै ँ वा िनजी े को सहकायमा िविभ न े बाट िजिकरसमेत सनु ी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
िन कने फोहोरलाई क पो मल बनाएर खेतबारीमा जारी गनपन
ु हो, होइन सो स ब धमा िनणय गनपन
ु
योग गरी उ जाउ विृ गन सिक छ । िवकासका काय देिखयो ।
गदा वातावरण िब न निदनेतफ सरकार सचेत हनु
पदछ । फोहोरलाई मोहोरमा प रणत गरी व छ सफा यस अदालतको आदेश
वातावरणमा नाग रकलाई िहँड्डुल गन र वा य
िनणयतफ िवचार गदा, संिवधानले येक
जीवन िजउने हकको याभूत गन,ु गराउनु भनी नाग रकलाई व छ र व थ वातावरणमा बाँ ने
िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ हक दान गरेको छ । काठमाड उप यकामा बढ् दो
भनी बहस गनभयो
जनसं या, औ ोिगक करण, उ ोग, गाम ट र
ु ।
कलकारखानाह को थापना र यहाँबाट िन कने
िवप ीका काननू यवसायीको बहस
धवु ाँ, धल
ु ो र फोहोरमैलाले राजधानीको वातावरणमा
िवप ी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत नकारा मक असर पानका
ु साथै यसले मानव जीवनमा
िव ान् सह यायािधव ा ी संिजवराज रे मीले नेपाल ितकूल भाव पारेको छ । िविभ न े बाट िन कने
सरकार काठमाड उप यकाको वातावरणको संर ण फोहोरलाई जैिवक / ाङ् गा रक मल बनाउन
गरी जनताको व थ जीवनयापन गराउनेतफ सि य, सिक छ । यसैगरी फोहोरमैलाको दीघकालीन
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समाधानका लािग फोहोरमैला यव थापन के को
थापना गन सिक छ । काठमाड उप यकामा भएको
फोहोरमैलालाई थायी यव थापन गरी उप यकाका
नाग रकह लाई व छ वातावरणमा िहँड्डुल गन
र व थ जीवन िजउने संवैधािनक हकको याभूत
गन,ु गराउनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन माग रहेको देिख छ ।
नेपालको राजधानी काठमाड लाई दूषणमु
बनाउने र हरेक राजधानीबासीले व छ र व थ
वातावरणमा जीवन िजउन स ने यथोिचत यव था
ग रएको छ । यस स दभमा वातावरण संर ण ऐन तथा
िनयमावलीको भावकारी काया वयन ग रएको छ ।
वातावरण संर ण गन िविभ न िनकायह बीच आपसी
सम वय गरी भावकारी भूिमका िनवाह भइरहेको
छ । वातावरण संर णका स ब धमा नीितगत, कानूनी
र सं थागत पमा काम भएका छन् । राजधानीबाट
िन कने फोहोरमैलाको िवसजन तथा यव थापनको
लािग िनजी तथा सरकारी े को साझेदारी पहल हँदै
आएको छ । संिवधान ारा द व थ वातावरणमा
बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक हकलाई संर ण गन
नेपाल सरकार ितब र ि याशील रहेको छ । नेपाल
सरकारले आ नो कत य र दािय व पूरा ग ररहेको
हँदा िनवेदकको औिच यहीन िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेतको तफबाट िलिखत जवाफ पन आएको
देिख छ ।
सव थम ततु रट िनवेदन नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम
यस अदालतमा दायर भएको र िवप ीतफका
सह यायािधव ाले िनवेदकलाई रट िनवेदन दायर गन
हकदैया छै न भनी उठाउनु भएकोले िनवेदकलाई
ततु रट िनवेदन दायर गन हकदैया छ वा छै न भ ने
स दभमा िवचार गनपन
ु देिखयो ।
२. रट िनवेदकले नेपालको राजधानी

काठमाड उप यकामा थापना भएका उ ोग,
कलकारखाना, गाम ट र सवारी साधनसमेतबाट
िन कने धवु ाँ धल
ु ोले काठमाड उप यकाबासीको
जीवनमा नकारा मक असर र भाव पारेकोले
फोहोरमैलाको थायी यव थापन गरी व छ
वातावरणमा िहँड्डुल गन पाउने र स मानपूवक जीवन
िजउन पाउने मौिलक हक अिधकारको याभूित गराई
पाउँ भनी नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३(२)
र (३) अ तगत ततु रट िनवेदन पन आएको
देिख छ । नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) को
यव था हेदा सावजिनक हक वा सरोकारको कुनै
िववाद समावेश भएको कुनैपिन संवैधािनक वा कानूनी
नको िन पणका लािग आव यक वा उपयु
आदेश जारी गरी य तो हकको चलन गराउने
वा िववादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अिधकार
सव च अदालतलाई हनेछ भ ने यव था भएको
देिख छ । ततु िनवेदनमा िनवेदकले काठमाड मा
व छ तथा व थ वातावरण कायम रा ने उ े य
िलई पन आएको िनवेदनका स दभमा यस अदालतको
संयु इजलासबाट िनवेदक बालकृ ण यौपाने िव
नेपाल सरकार भएको रट नं.१८५१ को िनवेदनमा
राि य स पदा सबै नाग रकह को साझा स पि
हो । देशको आिथक िवकास, वातावरण संर ण इ यािद
िविभ न ि कोणबाट देशको नाग रकह को साथक
सरोकार रहेको ह छ । संिवधानको बिखलाप हने
कुनै काम कुरा भए गरेको देिखएमा यसको िव मा
संिवधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अ तगत
िनवेदन िदने अिधकार येक नाग रकलाई ा
हनेछ । ततु िनवेदनमा वातावरण संर ण र
परु ाताि वक मह वको थानको संर णको ततु िवषय
सावजिनक सरोकारको िवषय देिखँदा िनवेदकलाई
हकदैया रहेको नै देिखन आयो भनी ने.का.प.२०५३
अंक १ पृ ३३ मा या या भइसके को छ । रट
िनवेदक काठमाड उप यकामा बसी कानून यवसाय
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
गन एक सचेत नेपाली नाग रक हन् । काठमाड को
वातावरण िब दँ ा िनवेदकलाई समेत य असर पन
देिख छ । ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले काठमाड को
फोहोरमैलालाई दीघकालीन पले यव थापन गरी
वातावरण व छ कायम रा ने स दभमा िनवेदन
िदएको देिखँदा ततु रट िनवेदनमा उठाइएको
िवषय सावजिनक मह वको देिखएको र िनवेदकको
िववादको िवषयव तस
ु गँ साथक स ब ध र ताि वक
सरोकार रहेको देिखयो । वातावरण संर णको िवषय
िनवेदकको सामा य िज ासा र चासोको िवषय मा
होइन । यस कारको सावजिनक िवषयमा रट िनवेदन
िदन िनवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देिखयो ।
फोहोरमैलाको यव थापन र वातावरण संर ण कुनै
रा को सीमा वा प रिधभ दा परको आव यकतासँग
स बि धत छ । य तो बहआयािमक साझा सरोकारको
िवषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुिचत
रा नु पिन उिचत हँदैन ।
३. िनवेदकले राजधानीका नाग रकह धवु ाँ,
धल
ु ो, फोहोरको दगु ध र वातावरण दूषणको कारणले
िहँड्डुल गन तथा मानव जीवन नै अ य त क कर
ब दै गएकोले वातावरण संर ण र फोहोरमैलाको
यव थापन गरी नाग रकको मौिलक हकको सिु नि त
ग रपाउँ भ ने मह वपूण र अहम् न उठाएको
पाइ छ । बढ् दो सहरीकरण, िविभ न कारणले
काठमाड मा भएको जनघन व वा नगर व तीमा
देिखएको वृ रोपणमा कमी तथा खु ला ठाउँको अभाव,
उ ोगध दा वा बढ् दो यातायातका साधनले याँ ने
धवु ाँ, सडकमा उडाएको धल
ु ो, काठमाड मा बिनरहेका
अनेकाअनेक भवन र अिनयि त तथा अ यवि थत
बसोबासको कारणले काठमाड को वातावरण िदन
ितिदन दूिषत र ब न क कर ब दै गएको त यलाई
नकान सिकँ दैन । िविभ न े बाट वातावरण संर ण र
फोहोरमैलाको यव थापन गन िवक पह को खोजी
भइरहे पिन भावकारी र दीघकालीन पमा सम याको

समाधानको उपाय अझै ा हन सके को देिखँदैन ।
संिवधान, ऐन, कानून, िनयमावलीमा भएको यव था
तथा ितब ताबाट मा सम या समाधान हने
होइन । यसको भावकारी काया वयनबाट मा
वातावरण संर णमा सफलता ा ह छ ।
४. व छ, व थ वातावरण मानव जीवनको
अिभ न तथा सम ताको अंग हो । वातावरण िब न
गयो भने यसको य भाव र असर मानव जीवन,
वन पित तथा पशपु ं ीमा पदछ । मानवको बाँ ने
अिधकारिभ व छ व थ वातावरणको हक पिन
अ तरिनिहत रहेको हँदा िब दँ ै गएको वातावरण
संर णका लािग आज िव नै िचि तत रहेको पाइ छ ।
५. िविभ न े बाट िन के का फोहोरलाई
यवि थत पमा िवसजन गरेर यसलाई इ धन वा
जैिवक मलको पमा योग गन सरकारी प बाट
कुनै िदगो काय ार भ भएको देिखँदैन । काठमाड
उप यकाको फोहोरमैला नवु ाकोट िज लाको
ओखरपौवा या डिफ डमा लगेर थुपा रएको
छ । यो थुपा रएको फोहोर कुिहएर, ग हाएर मानव
व तीसमेतलाई असर पन गएको भ ने देिख छ ।
काठमाड को य तो िवकराल सम यालाई थायी
पमा समाधान गन अ पकालीन, म यकालीन
र दीघकालीन योजना बनाई भावकारी पमा
काया वयन गनपन
ु नै देिखयो ।
६. िवप ी नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेतको िलिखत जवाफमा
राजधानीको वातावरणलाई व थ, सफा रा न,
फोहोरमैलाको िवसजन तथा यव थापनको लािग
िनजी तथा सरकारी े को साझेदारी पहल हँदै आएको
छ । नाग रकका संिवधान तथा कानून द हकािधकार
िदलाउन सरकार य नशील रहेको छ भ ने उ लेख
भएको देिख छ । िवप ीले िलिखत जवाफमा रट
िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको त य वीकार गरेको
देिख छ । तर, काठमाड उप यकाबासीको यो िवकराल
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सम यालाई त काल समाधान गन सरकारले यास र
पहल गरेको यवहारमा देिखँदनै ।
७. व छ वातावरणमा बाँ न पाउने
अिधकार अथात् जीवनको अिधकार (Right to life)
लाई आधारभूत मानव अिधकार मािन छ । मानव
अिधकारको िव यापी घोषणाप (Universal
Declaration of Human Right, 1948) को धारा
३ ले येक यि लाई जीवन, वत ता र स पि को
अिधकार दान गरेको छ (Everyone has the
right to life, liberty and security of person)
भनी तथा नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अ तराि य अनबु ध (International Covenant
on Civil and Political Rights, 1966) को धारा
६ ले येक यि लाई जीवन िजउने हक दान गरेको
(Every human being has the inherent right
to line..) छ ।
८. िव का िविभ न मल
ु क
ु ह मा िवकासको
नाममा ाकृितक स पदाह को अिधक र अिनयि त
दोहनले एकाितर िदगो िवकास नै ितकूल पले
भािवत हने विृ खडा भएको छ भने अकातफ
भौितक िवकास एवम् औ ोिगक उ पादनयु व तु
तथा गितिविधह बाट जल, वायु र भूिम सबै दूिषत
हन थालेको त यबाट सचेत भएर िव यापी पमा
नै व छ वातावरणको प मा आवाज उठाउन
थािलएको ४ दशकभ दा बढी भइसके को छ । संयु
रा संघको त वावधानमा जीवन र वातावरणबीचको
अ तरिनभरतालाई म यनजर राखेर टकहोममा
सन् १९७२ मा संयु रा संघीय मानव
वातावरणस ब धी स मेलन (United Nations
Conference on Human Environment) स प न
भई स मेलनबाट िविभ न २६ वटा िस ा तसिहतको
टकहोम घोषणाप (Stockholm Declaration)
जारी भएको िथयो जनु वातावरण संर णको लािग
कोशेढुङ्गा सािबत भएको छ । उ घोषणाप को

िस ा त नं. १ ले स मानयु र व छ जीवन
िजउनको लािग आव यक उिचत वातावरणमा
मािनसलाई वत ता, समानता र आधारभूत
आव यकताह सिहत िजउन पाउने हक रह छ र
उसँग वातावरणलाई वतमान तथा भावी िपँढीसमेतको
लािग संर ण र स ब न गन पिव उ रदािय व पिन
रह छ (Man has the fundamental right to
freedom, equality and adequate condition
of life, in an Environment of a quality that
permits a life of dignity and well-being,
and he bears a solemn responsibility to
protect and improve the environment for
present and future generations) य तै संयु
रा संघको आयोजनामा सन् १९९२ मा स प न
वातावरण र िवकासस ब धी संयु रा संघीय
स मेलन (United Nations Conference on
Environment and Development) ले पा रत
गरेको िविभ न २७ िस ा तसिहतको रयो घोषणा प
(Rio Declaration) एवम् एजे डा २१ (Agenda
21) ले िदगो िवकास साथै व छ वातावरणमा बाँ ने
हकलाई जोड िदएको पाइ छ । वातावरण संर णको
े मा संयु रा संघको त वावधानमा िविभ न
अ तराि य महासि धह भएका र अिधकांश
महासि धको नेपाल प रा समेत रहेको छ । जसलाई
काया वयन गनु रा यको दािय व हो ।
९. वातावरण र मानव जीवनको पार प रक
स ब धलाई ि गत गरेर वतमान िव मा व छ
वातावरणको हकलाई मानव अिधकारको पमा
वीकार गरेको पाइ छ भने ाय: सबै मल
ु क
ु ह ले
आ नो देशको संिवधानमा व छ तथा व थ
वातावरणको हकलाई मौिलक हकको पमा यव था
गरी वातावरण संर ण स ब धमा कानूनी र सं थागत
संय को िनमाण गरेको पाइ छ । हा ो देशमा पिन
य र अ य पमा कै यन कानूनमा वातावरण

1825

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
संर णस ब धी यव था रहेको पाइ छ । िवशेष
कानूनको पमा वातावरण संर ण ऐन, २०५३
जारी भई ऐनका ावधानह को काया वयनको
लािग कायिविधगत यव थासिहतको वातावरण
संर ण िनयमावली, २०५४ समेत िनमाण भएको
पाइ छ । उ ऐनले दफा २(क) वातावरणका स ब धमा
“वातावरण भ नाले ाकृितक, सां कृितक र सामािजक
णालीह , आिथक तथा मानवीय ि याकलापह
र ियनका अवयवह तथा ती अवयवह को बीचको
अ तरि या तथा अ तर स ब ध स झनु पछ” भनी
प रभािषत गरेको छ ।
१०. िव सां कृितक तथा ाकृितक
स पदा संर णस ब धी महासि ध, १९७२ तथा
जलपं ीको बसोबास ज ता अ तराि य मह वका
िसमसारस ब धी महासि ध, १९७१ एवम् जैिवक
िविवधतास ब धी महासि ध, १९९२ लगायत २०
वटाभ दा बढी वातावरण र जैिवक िविवधताको
संर णस ब धी अ तराि य सि धह लाई नेपालले
वीकार गरी सके को ि थितमा य ता सि धजिनत
अ तराि य कानूनले यव था गरेका ावधानह लाई
स मान गनु (Obligation to Respect), संर ण गनु
(Obligation to Protect) र प रपालना (Obligation
to Fulfill) गनपन
ु दािय व नेपालको पिन रहेको
छ । अत:नेपाल सरकार अि तयार ा िनकायह ले
वातावरण संर णका लािग कानूनस मत िविधको
अवल बन गरी वातावरण य गन उ ोगलाई चेतावनी
िदने वा ितब ध लगाउन स ने भ ने देिखन आउँदछ ।
११. नेपालको संिवधानको तावनामा
नाग रक वत ता, मौिलक अिधकार, मानव
अिधकारको सिु नि त गन ितब ता य गरेको
पाइ छ । यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा
१६ मा स मानपूवक बाँ न पाउने हकको यव था
ग रएको छ । धारा १६(१) मा “ येक यि लाई
स मानपूवक बाँ न पाउने हक हनेछ” भ ने यव था

भएको पाइ छ । स मानपूवक बाँ न पाउनक
ु ो अथ
गणु तरीय जीवन िबताउनु हो । यसका लािग व छ,
सफा र दषू णरिहत वातावरणको अप रहायता
रह छ । यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा ३० मा
व छ वातावरणको हकको याभूत गरेको पाइ छ ।
धारा ३०(१) मा “ येक नाग रकलाई व छ र व थ
वातावरणमा बाँ न पाउने हक हनेछ” भ ने यव था
भएको पाइ छ । रा य स चालनको माग िनदशनका
पमा रहेको रा यका िनदशक िस ा त, नीित तथा
दािय वस ब धी यव था नेपालको संिवधानले गरेको
छ । रा यका नीितह अ तगत धारा ५१(ज)(५) मा
नाग रकलाई व थ बनाउन जन वा यको े मा
आव यक लगानी अिभविृ गन नीित रा यले िलएको
पाइ छ ।
१२. फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८
को दफा ३ मा फोहोरमैलाको ब ध गन िज मेवारी
थानीय िनकायको हने भ ने यव था भएको
पाइ छ । य तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफामा
यस ऐनबमोिजम फोहोरमैला यव थापन गन गराउने
दािय व थानीय िनकायको हनेछ भ ने यव था रहेको
छ । थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६
मा नगरपािलकाको काम, कत य र अिधकारअ तगत
उपदफा १ को ख ड (ग) मा नगरपािलका े मा
हुने जल, वायु तथा विन दूषण िनय ण गरी
वातावरण संर ण गन कायमा सहयोग गन गराउने,
नगरपािलका े मा सरसफाइको काय म स चालन
गन गराउने, फोहोरमैला सङ् कलन, ढुवानी तथा तह
लगाउनेस ब धी कामको स चालन र यव थापन
गन गराउनेसमेतका कानूनी दािय व स बि धत
नगरपािलकालाई तोिकएको पाइ छ । उि लिखत
कानूनी यव थाअनस
ु ार महानगरपािलकाको े मा
िविभ न कारणबाट उ पादन हने फोहोरमैलाको
यव थापन गन गराउने काय गरी वातावरण संर ण
गन कानूनी दािय व महानगरपािलकामा रहेको पाइ छ ।
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१०१०९ - अिधव ा तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

१३. वातावरण संर णको लािग वातावरण
दूषण गन फोहोरमैलाको उिचत यव थापन गनु
भावकारी उपाय हो भने सोभ दा उ म उपाय
वातावरण दिू षत हने खालका फोहोर नै हन निदनु
अथात् पूवसावधानी अपनाउनु हो । वातावरण संर ण
ऐन, २०५३ को दफा ४ मा दूषणको रोकथाम
तथा िनय णको यव था भएको पाइ छ । उ
दफाको उपदफा (१) मा “कसैले पिन वातावरणमा
उ लेखनीय ितकूल भाव पान गरी वा जनजीवन
र जन वा यका लािग खतरा हन स ने िकिसमले
दषू ण सज
ृ ना गन वा तोिकएको मापद डिवपरीत कुनै
याि क साधन, औ ोिगक ित ान वा अ य ठाउँबाट
विन, ताप, रेिडयोधम िविकरण तथा फोहर मैला
िन काशन गन, गराउन हँदैन” भ ने यव थासमेत
भएको पाइ छ । कानूनले तोिकिदएको फोहोर नगन
दािय वको काया वयनको लािग स ब सबै सचेत भई
फोहोरमैलाको उ पादनमा यूनता भएमा वातावरण
दूषणमा वतः कमी आउने ह छ । वातावरण
संर णका लािग सजगता देखाएर नेपाल सरकारले
वातावरण संर णका लािग िविभ न कानूनको िनमाण
गरेको देिख छ । तर, कानून िनमाण गदमा वातावरण
संर ण गन रा यको दािय व पूरा हन स ै न । यसैले
कानून िनमाण गनु एउटा साधन मा हो, नाग रकले
व छ वातावरण ा गनु नै सा य हो ।
१४. रा यले नाग रकह को स मानपूवक
बाँ ने अवसरको सज
ृ ना गनपन
ु देिख छ । धवु ाँ, धल
ु ो,
विन, फोहोरमैला, दूिषत वातावरण र दगु ि धत
थानमा नाग रकले स मानपूवक बाँ न स ने अव था
रहँदैन । स मानपूवक बाँ न व छ, सफा पयावरणको
िनता त आव यक पदछ । व छ र सु दर पयावरण
अ तरपु तामा ह ता तरण गन वातावरण संर णमा
िवशेष पहल गनपन
ु देिख छ । काठमाड उप यकामा
िविभ न े बाट उ प न हने फोहोरमैलालाई जैिवक
मल बनाउने वा दीघकालीन (Long Lasting)

िवसजन गन उपाय सरकारले खो नु पन देिखयो ।
यसबाट नाग रकह ले स मानपूवक बाँ न पाउने,
सफा वातावरणमा िहँड्डुल गन पाउने र ब न पाउने
हकसमेत याभूत ह छ । काठमाड उप यकामा
उ पािदत हने फोहोरमैलाको उिचत यव थापन भएको
नदेिखँदा नाग रकलाई व थ वातावरणमा िहँड्डुल
गन र ब नका लािग रा यले उपयु यव था गनपन
ु
नै देिखयो ।
१५. अतः मािथ िववेिचत आधार
र कारणसमेतबाट काठमाड उप यकालाई
वातावरणीय पमा व छ, व थ, सफा र सु दर
बनाई नाग रकह लाई व छ, सफा, वातावरणमा
बाँ न पाउने, बसोबास गन, िहँड्डुल गन र स मानपूवक
जीवन िजउने हकको याभूत गन सरकारका के ीय
तथा थानीय िनकाय, हरी, वातावरण संर णको
े मा ि याशील सं थाह र नाग रकसमेतको
सम वया मक यासबाट काठमाड उप यकामा
रहेका घर, पसल, उ ोग, कलकारखानाबाट िन कने
फोहोरमैलाको दीघकालीन िवसजन (Sanitary
Landfill Site) को यव था गनु भनी िवप ीका नाममा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ । यो आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ीलाई िदई दायरीबाट ततु रट िनवेदनको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
. या. सशु ीला काक
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७३ साल चै १७ गते रोज ५ शभु म् ।
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ह रहर दाहाल र ी ेमबहादरु खड् का एवम्
िव ान् अिधव ाह ी इ बहादरु अिधकारी,
ी यवु राज भ डारी, ी राजु कटुवाल र ी
भेषराज प त
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ िश ा ऐन, २०२८
§ िश ा िनयमावली, २०५९

नणय नं . १०११०
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
आदेश िमित : २०७४।१।३
०६७-WO-०२८०
िवषयः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : डोटी िज ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका
वडा नं. २ ब ने नरेशमान े
िव
िवप ी : डोटी िज ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका
वडा नं. ५ ब ने पिव आवासीय उ च मा. िव.
को िव ालय यव थापन सिमितको अ य
िविपन भ समेत
§ धेरै पिहलादेिख सावजिनक पमा
स चालन हदँ ै आएको िव ालय र
िव ालयको स पि स चालक सिमितले
िनणय गदमा िनजी क पनीमा जाने र
स पि िनजी क पनीको हने भ ने िश ा
ऐन एवं िश ा िनयमावलीको ावधानले
समेत िम ने नदेिखने ।
( करण नं.२४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
श भु थापा एवं िव ान् अिधव ाह डा.
च का त वाली, ी मनोहरलाल े , ी
मिनषकुमार े , ी रामे र साद कोइराला र
ी तारा साद ितमि सना
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा य ी

आदेश
. या.सश
ु ीला काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम दायर
हन आएको ततु िनवेदनको संि त य र आदेश
यस कार छः
म िनवेदक थायी पले डोटी िज ला
िदपायल िसलगढी नगरपािलका वडा नं. २ िसलगढी
बजारमा ब दै आएको साधारण नेपाली नाग रक
हँ । िज लामा िश ा, वा यसँग स ब धी े मा
वयंसेवक भई िन वाथ सेवा गद र आफूले याएस म
हरेक िकिसमले योगदान पु याउँदै आइरहेको यि
हँ । डोटी िज ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका
वडा नं. ३, छाउनी ि थत थानीय पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालय आ नै ोत िविभ न
संघ सं था, थानीय अिभभावक र िवदेशी संघ
सं थासमेतको सहयोग र अनदु ानमा स चािलत
िव ालय, िव ालयका त कालीन ि ि सपल ी रतन
थापाले िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४०
सालमा .३००० (तीन हजार) पैयाँ धरौटी व प
त कालीन डोटी िज ला प चायतको खातामा ज मा
गरी थापना गनभएको
हो । थापनाकालदेिख हालस म
ु
उ पिव आवासीय उ च मा यिमक िव ालय
नेपाल सरकार, थानीय िज ला िवकास सिमित,
नगरपािलका, िज ला िश ा कायालय र थानीय
िसलगढी िनवासी के ही यि ह को सहयोग दान
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
दात य र अनदु ान ा गरी स चालन हँदै आइरहेको
ि थित यथाथ हो । िमित २०४४।१।१२ गतेस ममा
त कालीन िदपायल नगर प चायत सिचवालयबाट
.१५,०००।- प हजार, अनदु ान ा गरेको, िमित
२०५५।११।२४ मा िज ला िश ा कायालय डोटीबाट
िव ालयको यव थापन एवं सधु ारको लािग िज ला
िश ा कोषमाफत .५१,०००।- अनदु ान व प ा
ग रएको र मा यिमक िश ा िवकास एकाई सानोिठमी
भ परु बाट २०५८ सालमा .७०,००,०००।(स री लाख) बराबरको ५ कोठे िव ान योगशाला
भवन िनिमत भएको छ । यसरी नै िव ालयको
आ नै ोतबाट ना २ ख ६४२ न बरको सावजिनक
बस ख रद ग रएको र भारतीय राजदूतावासबाट
बा १ क (रातो लेट) ४२९९ न बरको बस सहयोग
व प ा भएको छ । यसपिछ िदपायल िसलगढी
नगरपािलकाबाट .३०,०००।- (तीस हजार) ा
भई सो रकम िव ालयको भौितक प एवं यव थापन
खच भएको देिख छ । उ िव ालयका भवनह
डोटी िज ला िदपायल िसलगढी नगरपािलका वडा
नं. ३ ि थत िविभ न िक ा ज गाह मा िनमाण
भएको उ ज गाह तथा भवनसमेत िव ालयको
आ नै नाम पिव आवासीय उ च मा यिमक
िव ालयको नाममा दता रहेको अव था देिख छ ।
यसरी नै िमित २०६१।४।११ गतेका िदन उ पिव
आवासीय उ च मा यिमक िव ालयको त कालीन
यव थापन सिमितका अ य व. रामच भ को
अ य तामा बसेको बैठकले प.आ.उ.मा.िव. को
सबै चल अचल स पि कुनै पिन यि को नाममा
नहने र िव ालयकै स पि हने भनी िनणय गरेको
अव था पिन उ िव ालयको िनणय पिु तकाबाट
देिख छ । यस कार मािथ उि लिखत यि
िनकायह को सहयोगबाहेक अ य कोही कसैको
यि गत लागतमा अथवा एक पैयाँको सहयोग िबना
स चालन भइरहेको उ िव ालय िनता त सावजिनक

जिमन र भवनमा स चािलत िव ालयको पमा
थािपत भएको िव ालय हो जसमा नेपाल सरकारको
िविभ न िनकायको तफबाट पटकपटक सहयोग र
अनदु ान ा भएको अव था िव मान रहेको छ ।
य तो अव थामा िश ा ऐन, २०२८
र िश ा िनयमावली, २०५९ मा पिछ लो पटक
संशोिधत यव थाको स दभमा नेपाल सरकारको
तफबाट प रप माफत िनजी तरमा ि याशील सबै
सं थागत िव ालयह लाई या त गठु ीअ तगत
अथवा क पनीको पमा दता गरी स चालन गनको
लािग आ ान ग रएबमोिजम उ पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालयको स दभमा िविभ न
अिभभावकह , सरोकारवाला समाजसेवी, त कालीन
िव ालय यव थापन सिमित, िव ालयका िश क,
कमचारीसमेतको भेलाले उ िव ालयलाई शैि क
गठु ीअ तगत शैि क गठु ीमा दता गन भनी िनणय
ग रएकोमा यस िकिसमको भेलाले गरेको िनणयको
बेवा ता गद त कालीन िव ालय यव थापन सिमितका
अ य िवप ी िविपन भ का बबु ा व. रामच भ ले
उ िव ालयको नाममा रहेको करोड को चल अचल
स पि लाई िनजीकरण गरी हड ने र सावजिनक
स पि को यापक हािन नो सानी र दु पयोग गन
तथा आफूले यि गत लाभ िलने बदिनयतका साथ
िव ालय यव थापन सिमित बैठक, साधारण सभा
र अिभभावकह को कुनै भेला िमिटङबाट ताव
पा रत नै नगरी अ य िवप ीह समेतको स लाह
र िमलोमतोमा िमित २०५९।६।२२ मा ी गणेश
ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल.को नामबाट उ
िव ालय स चालन गन उ े यले क पनी रिज ारको
कायालयमा क पनी दता गरेको रहेछ । हाल आएर िनज
व. रामच भ का छोरा मािथ उि लिखत िवप ी नं.
१ का िविपन भ ले क पनी रिज ारको कायालयमा
गई आफू-१, आ नो आमा न दकुमारी भ -१ र
िनजका भाइ सिु दन भ -१ गरी ज मा ३ जनालाई उ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
क पनीको सेयर धनी देखाई मािथ उि लिखत सबै
िवप ीह को िमलोमतोमा उ पिव आ.उ.मा.िव.को
सबै चल अचल स पि मािथ अित मण गरी एकलौटी
ढंगले आ नो क जामा िलने यास गद आइरहेको र
हालै मा पिछ लो पटक िमित २०६६।१२।१६ मा
िसलगढी ि थत रा.वा.बक डोटी शाखामा रहेको उ
पिव आ.उ.मा.िव. को च ती िहसाब न बर ४५१
को खाताबाट . ५०००००।- (पाँच लाख) रकम
िनकाली िहनािमनासमेत ग रसके को रहेछ । य तो
अव थामा िनजह को उि लिखत ि याकलापबाट
उ सावजिनक िश ण सं था पिव आ.उ.मा.िव. को
चल स पि उपर अित मण भएको र भिव यमा उ
िव ालयको सबै चल अचल स पि को अझ बढी हािन
नो सानी हने स भावना छ ।
पिव
आवासीय उ च मा यिमक
िव ालयको हालस मको अव थामा कोही लगानीकता
र सं थापक नभएको भ ने जानकारीबाट र दान
दात य, अनदु ानबाट िवगत २६-२७ वषदेिख अनवरत
पले चलेको उ सं थागत िव ालय िवशु पमा
सावजिनक कृितको भएको ट छ । थानीय
बािस दा र अिभभावक भेलाले गरेको िनणयको
अव ा गद र मािथ उि लिखतम येका िवप ी नं. १
र २ को भावमा परी िवप ी नं. ३, ४ ले गैरकानूनी
पबाट िश ा ऐन, २०२८ को दफा ४ को उपदफा
क बमोिजमको यव थाको उ लङ् घन गरी पिछ लो
पटक िमित २०६६।१२।६ गतेको प माफत िनज
िवप ी नं. १ अथात् िविपन भ लाई पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालयको लगानीकताको पमा
वीकाद िवप ी नं. १ मा उि लिखत िविपन भ लाई
िव ालय यव थापन सिमितको अ य मा मनोनयन
गन काम ग रयो । िवगत २६-२७ वषदेिख अनवरत
पले चली सं थागत पबाट गौरवशाली पिव
आवासीय उ च मा यिमक िव ालय आ नै ोत
साधनबाट चलेको सदु रु पि मकै नमूना िव ालयम ये

पदछ र िवशु पमा सावजिनक कृितको भएको
उ िव ालयलाई मािथ िव ख डमा उि लिखत
िवप ीह को बदिनयत र उ े यले ८ वषअगािड
मा दता गरेको ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.
िल.मा गा न सव थम िव ालयको िसफा रसको
आधारमा भनी मािथ उि लिखत िवप ी नं. ४ िज ला
िश ा अिधकारी लोकमणी जोशीले ी पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालयको िव ालय यव थापन
सिमितको अ य मा बेसरोकारवाला किथत ी पिव
एजक
ु े सन ा.िल. को स चालक िवप ी नं. १ िविपन
भ लाई िमित २०६६।१२।६ मा मनोिनत गनका लािग
आधार िलएको िव ालयको िसफा रस नै िु टपूण र
गैरकानूनी भएको पाइ छ । अ य को मनोनयनका
बखतमा उ िव ालय यव थापन सिमितको गठन
भएकोसमेत पाइँदनै ।
कागजी पबाट किथत पिव एजक
ु े सन
ा.िल.को जितसक
ु ै अिधकृत पज
ुँ ी भएको उ लेख
भएपिन वा तिवक पमा उ क पनी (िव ालय)
को आ नो के ही पिन साधन ोत छै न भने आ नो
िव ालय (क पनी) चलाउन िश ा िवभागबाट
अिनवाय अनमु ितप िलएकोस म पाइँदैन र शंका पद
उ क पनी (िव ालय) लाई िश ा िवभागले समेत
वीकृित िदएको छै न । य तोमा िवप ी नं. ३ र ४ ले
गो य पबाट ी पिव आवासीय उ च मा यिमक
िव ालयलाई किथत पिव एजक
ु े सन ा.िल. मा गा ने
िनणय गरेको पाइ छ । जनु कुरा िवप ी नं. ४ िज ला
िश ा अिधकारी लोकमिण जोशीले पनु रावेदन अदालत,
िदपायलमा यथ का हैिसयतले िदएको िलिखत
जवाफबाट ट ह छ । िलिखत जवाफको करण १
मा िज ला िश ा अिधकारीले वा तिवक कुरा लक
ु ाई
" ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल., ी पिव
एजक
ु े सन ा.िल. र पिव आवासीय उ च मा.िव. नाम
ग रएका िव ालयह एउटै हो वा अलग अलग हन्
भ ने स ब धमा िश ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहतको)
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
दफा ३ बमोिजम सं थागत िव ालय क पनी वा
शैि क गठु ीमा दता हनपु न ावधानबमोिजम िसलगढी
डोटीमा पूव ाथिमकदेिख उ च मा यिमक तहस म
िश ा िदने उ े य राखी िमित २०५९।६।२२ मा
ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल.को नामबाट
क पनी दता भएको र िमित २०६१।४।२२ को क पनी
रिज ारको कायालयको प ानस
ु ार उ क पनीको
नाम प रवतन गरी ी पिव एजक
ु े सन डोटी ा.िल.
ग रएको देिख छ । उ गणेश ई री एजक
ु े सन क पनी
पिछ संशोधन भई पिव एजक
ु े सन ा.िल. नामको
क पनीबाट ी पिव आवासीय उ च मा.िव. स चालन
हँदै आएको बेहोरा अनरु ोध छ" यित मा नभएको उ
सावजिनक िव ालयले आ नो येक आिथक वषको
लेखा परी ण इजाजत ा लेखा प र कबाट गराई
िज ला िश ा कायालयमा पेस गरी सोही कायालयबाट
मािणतसमेत गन गरेका, िव ालय र िज ला िश ा
कायालयमा अिभलेख माण रहेको पाइ छ । ी पिव
आवासीय उ च मा यिमक िव ालय र पिव एजक
ु े सन
ा.िल. को येक वषको अिडट रपोट र कर ितरेको
रकममा एक पता नभई धेरै फरक देिखएको छ ।
िवप ी नं. ४ िज ला िश ा अिधकारीले दवु ै बे लै
िव ालयको अिडट रपोट िभडाई हेदा फरक देिखँदा
पिन आ नै कायालयमा भएको अिभलेख माणबाट
समेत यी िव ालय छु ाछु ै हो भ ने थाहा पाउँदै पिन
जबरज ती जानीजानी आ नो अिधकारको दु पयोग
गरी िश ा ऐन, २०२८ को दफा ४(क) र दफा
३(६) िवपरीत काय गरेकोले सावजिनक सरोकारको
िवषयअ तगतको सं थागत िव ालयको अि त व र
करोड को स पि गैरकानूनी पबाट िवप ीह ले
िनजीकरण गरी समा गन उ े य राखेको ट ह छ ।
संशोिधत िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को
उपदफा ६ ले ट पमा के क तो अव थामा रहेका
सं थागत िव ालयह लाई क पनीअ तगत दता गन
सिक छ भनी ट पले उ लेख गरेको अव था

छ । उ दफामा उ लेख ग रएअनस
ु ार१ सरकारी
वा सावजिनक भवनमा स चालन भएको िव ालय
२ सरकारी वा सावजिनक ज गामा भवन बनाई
स चालन भएको िव ालय र ३ कुनै यि वा सं थाले
िव ालयको नाममा भवन वा ज गा दान, दात य
िदएकोमा सो भवनमा वा य तो ज गामा भवन बनाई
स चालन भएको िव ालयह लाई कुनै पिन हालतमा
क पनीको पमा दता गरी स चालन गन पाउने छै न
भनी ट पमा उ लेख ग रएको छ । उि लिखत
यव थाबाहेकको अव थामा रहेका ि याशील
सं थागत िव ालयह लाई गठु ीअ तगत शैि क
गठु ीमा दता गन सिकने भनी उ लेख ग रएको छ ।
सं थागत सावजिनक िव ालयलाई गैरकानूनी पबाट
अित मण गरेकोले यो िवषय सावजिनक सरोकारको
िववादिभ पदछ । सावजिनक िववादको िवषयमा रट
िनवेदन िदने हकदैया म िनवेदकलाई नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले दान गरेको छ । यस कार
सावजिनक हक वा सरोकारको िववाद समावेश
भएको पिव आवासीय उ च मा यिमक िव ालयको
स दभमा मािथ उि लिखत अव थाह िव मान रहेको
अव था हँदाहँदै उि लिखत िवप ीह ले एकआपसमा
िमलेमतो गरी मौजदु ा ऐन, कानूनको बिखलापमा गएर
उ सावजिनक िव ालयलाई िनजी क पनीमा गा न
र छु ाछु ै िव ालयलाई एउटै िव ालय जनाउन
िमित २०६६।११।२६ मा अ य मनोिनत गनका
लािग िव ालयको ि ि सपल िवप ी नं. २ िशवराज
जोशीको ह ता र भएको िव ालयको िसफा रस,
यसै िसफा रसको आधारमा िवप ी नं. ३ र ४ ले
िमित २०६६।१२।६ गतेको प माफत िनज िवप ी
नं. १ अथात् िविपन भ लाई पिव आवासीय उ च
मा यिमक िव ालयको लगानीकताको पमा वीकाद
िवप ी नं. १ लाई िव ालय यव थापन सिमितको
अ य मा मनोनयन गरेको िनणयका साथै िवप ी नं. ३
र ४ ले ी पिव एजक
ु े सन ा.िल. र पिव आवासीय
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उ च मा.िव. नाम ग रएका िव ालय एउटै हो भनी
गरेको िनणय िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२(४क)
र दफा ३(६) िवपरीतको काय भएको र यसको अक
उपचारको यव था नभएकोले नेपालको अ त रम
संिवधानको धारा १०७ को उपधारा २ बमोिजम
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी उ पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालयलाई शैि क गठु ीमा दता गन
भनी िमित २०६१।४।४ को अिभभावक भेलाले गरेको
िनणय र िज ला िश ा कायालय डोटीमा िदएको िमित
२०६१।४।१४ को िनवेदनमािथ त काल कारबाही
चलाई िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा ७ख.
बमोिजम शैि क गठु ीमा दता गनु भनी िवप ी नं. ३ र ४
लाई र िमित २०६६।१२।१२ को उजरु ीमािथ छानिबन
गरी कसरु दारमािथ कारबाही चलाउनु भनी िवप ी नं.
६ लाई परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
िवप ीह को काम कारबाहीबाट सं थागत
िव ालयको अपूरणीय ित हने स भावना भएकोले यो
रट िनवेदनको अि तम िनणय नभएस म िव ालयको
चल अचल स पि िझ न, दान दात य र हक
ह ता तरण नगन नगराउन, बिकङ कारोबार गन
नपाउने गरी िव ालयको नाममा रहेको खातासमेत
रो का गन र उ िव ालयको यव थापन सिमितको
तफबाट कुनै पिन काम कारबाही र िनणय नगन
नगराउन िवप ीह को नाममा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गन िवप ीह का नाउँमा
याद सूचना जारी गनु साथै अ त रम आदेशको माग
स ब धमा िवचार गदा सिु वधा स तल
ु नको ि ले
त काल अ त रम आदेश जारी हने अव थाको
िव मानता देिखएन । कानूनबमोिजम गनु भ ने यस

अदालतबाट भएको आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकको बेहोरा झु ा बनावटी
र कपोलकि पत हो । िवप ीलाई अ याय र मका
पन कुनै पिन काय यस कायालयबाट भए गरेको
छै न । िवप ी िनवेदकसमेतले यस कायालयमा िदएको
िनवेदनउपर कुनै सनु वु ाइ नै नगरेको भनी लगाएको
आरोप िनराधार छ िकनभने जे जनु िवषयमा कारबाही
ग रपाउँ भनी िवप ीसमेतले यस कायालयमा उजरु ी
िदएका छन् सोही िवषयलाई िलएर पनु रावेदन अदालत
िदपायलमा मु ा चिलरहेको र स मािनत अदालतबाट
िवप ीह को माग दाबीबमोिजम नै अ त रम आदेश
जारी भइसके को तथा िवप वयम्ले आ नो रट
िनवेदनको करण नं. ४ मा समेत उ कुरा वीकारी
सके को अव थामा िनवेदनउपर कारबाही नभएको भनी
यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको
रट के वल दःु ख िदने दरु ाशयपूण भावनाले मा ै दायर
भएकोले उ रट खारेजभागी छ ।
िवप ी रट िनवेदकसमेतले यस कायालयमा
कारबाही ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा राि य
बक डोटीबाट यो यित रकम यो यसले िझक यसरी
िहनािमना गरेको हो भनी उ लेख नगरी के वल िबिपन
भ लाई अ य मा िसफा रस गरेको र िव ालयलाई
क पनीमा दता ग यो भ नेस मका कुराह मा उ लेख
गनका
ु साथै सोही बेहोरा उ लेख गरी यस कायालयमा
उजरु ी दता गनपु ूव नै पनु रावेदन अदालत िदपायलमा
रट दायर भइसके को अव थामा याियक िनकायबाट
भइरहेको काम कारबाहीमा िज ला शासनज तो
अध याियक िनकायले ह त ेप गनु कानूनी
िस ा तिवपरीतको काय हन जाने हँदा िवप ीले रट
िनवेदनमा आफूसमेतले िदएको िनवेदनमा कारबाही
नभएको भनी लगाएको आरोप बनावटी र झु ा हो ।
सं थागत िव ालयलाई क पनी वा शैि क
गठु ीमा दता गराउनपु न ावधानबमोिजम िमित
२०५९।६।२२ मा ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
ा.िल. को नामबाट क पनी रिज ारको कायालय
ि परु े रमा क पनी दता ग रएको र स चालकमा ी
रामच भ (िदपायल िसलगढी नगरपािलका पु ना
गाउँ ब ने) रहनभु एको बेहोरा क पनी रिज ारको
कायालयबाट दान ग रएको माणप मा उ लेख
छ । क पनी रिज ारको कायालय ि परु े रको
च.नं. २१०२ िमित २०६१।४।२२ को प बमोिजम
उ गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल. को नाम
प रवतन गरी ी पिव एजक
ु े सन डोटी ा.िल. कायम
गन िमित २०६१।४।२२ को िनणयानस
ु ार वीकृित
दान गरेको भ ने प ा भएको र माणप को
पछािडप क पनीको मु य उ े यमा ब धप मा
उ लेख भएअनस
ु ार भ ने बेहोरा भएको र िव ालयको
ब धप मा पूव ाथिमकदेिख उ च मा यिमक
तहस मको िव ालय स चालन गन" उ लेख ग रएको
हँदा रट िनवेदकले रटमा ी पनु रावेदन अदालत
िदपायलमा झु ो ितवेदन लेखी झु याएको भ ने
आरोपको स दभमा गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.
िल., पिव एजक
ु े सन डोटी ा.िल. र पिव आ.उ.मा.
िव. स ब धमा ी पनु रावेदन अदालत डोटीबाट च.नं.
१४३१ िमित २०६७।३।१५ मा आदेशबमोिजम
जवाफसिहत कागजात पठाइिदने स ब धमा यस
कायालयलाई लेखी पठाएको प को स दभमा यस
कायालयबाट िमित २०६७।३।२१ च.नं. २६१४ बाट
आदेशबमोिजम जवाफसिहत क पनी रिज ारको
कायालयबाट मािथ यसै महलमा उि लिखत कागज
माणह ी पनु रावेदन अदालतमा ततु ग रएको
हो । स मािनत अदालतलाई झु याउने गरी कुनै झु ा
माण वा ितवेदन िदइएको छै न । उ माणह
संल न छन् ।
िमित २०६६।११।२५ गते च.नं. ६१ र िमित
२०६६।११।२६ गते च.नं. ६२ मा ी पिव आवासीय
उ.मा.िव. डोटीले अ य पदमा िश ा ऐन, २०२८
(संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा ४(क)

बमोिजम मनोनयनका लािग पठाएको प साथ क पनी
रिज ारको कायालय, ि परु े र काठमाड को पिव
एजक
ु े सन डोटी ा.िल. क पनीको सेयर लगत अिभलेख
ग रएको िमित २०६६।११।११ को प.सं. ०६६।०६७
च.नं. १२१६ को प साथ नाता मािणतसिहतका
कागजात माणसमेत ी िविपन भ को नाम
िसफा रस गरी पठाएको र उ माणह िश ा ऐन,
२०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा
४(क) बमोिजम िव. य.स. अ य मनोनयनका लािग
मािणक आधार भएको र िनज िविपन भ को दाबी
पु ने देिखएकोले िमित २०६६।१२।६ गते िदपायल
िसलगढी न.पा. ५ ब ने ी िविपन भ लाई िव. य.स.
को अ य मनोनयन गरी पठाएको बेहोरा अनरु ोध
गदछु । उ आ.उ.मा.िव. सं थागत िव ालयको
पमा क पनीमा दता गरी स चालन हँदै आएकोमा
हाल आएर के ही अिभभावकह ले शैि क गठु ीमा दता
गनपन
ु भनी िववाद खडा गरेकोमा सो िव ालय क पनी
वा गठु ीमा दता गन स ब धमा प िकटान गन काय
े ािधकार यस कायालयमा नरहेको हँदा िव ालयको
वातावरण ख बिलन निदन सहमित जटु ाउने यास
गरी सम वयको भूिमका िनभाएको र ा माणह
र िश ा ऐन िनयमको प रिधिभ रही कुनै दबाब वा
भावमा नपरी कामकाज गरेको हो । रट िनवेदकले
झु ा आरोप लगाएको हँदा रट िनवेदन खारेज गरी
पाउन स मािनत सव च अदालतलाई अनरु ोध गदछु
भ ने िज ला शासन कायालय डोटीको िलिखत
जवाफ ।
डोटी िज लाको िदपायल िसलगढी
नगरपािलकाअ तगत िसलगढीमा ी पिव आवासीय
उ च मा यिमक िव ालय सं थागत िव ालयको
पमा स चालन हँदै आएको िमित २०६६।७।२४
मा िव ाथ ह बाट िविभ न माग राखी आ दोलन
ग रएको । त कालीन िव. य.स. अ य रामच भ
िबरामी अव थामा रहनभु एको र िश ा ऐनबमोिजम
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िव. य.स. को पदाविध समा भइसके को कारण नयाँ
िव. य.स. गठन गन िनदशन िदएको । िश ा ऐन,
२०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १२ को उपदफा
४क बमोिजम सं थागत िव ालयको हकमा सं थापक
वा लगानीकताम येबाट िव ालयले िसफा रस
गरेको यि लाई िज ला िश ा अिधकारीले अ य
मनोिनत गन ावधान रहेको र स बि धत िव ालयबाट
च.न. ४३।६६, िमित २०६६।८।१८ को प मा
२०६६।८।१७ को भेलाको िनणयसिहत अ य को
लािग ी मक
ु ु दबहादरु रानाको नाम िसफा रस
भई आएको । िमित २०६६।८।१८ गते नै िदपायल
िसलगढी न.पा. वडा नं. ५ पु ना गाउँ ब ने िविपन
भ ले िमित २०६६।८।१७ मा उ िव ालयमा गैर
अिभभावकको भेलाले गरेको िनणयमा आ नो िवमित
रहेकोले िव ालयको सं थापक वा लगानीकताको
पिहचान गराई गठन ि या अगािड बढाउन िज ला
िश ा कायालयमा िनवेदन पेस गनभएको
। िमित
ु
२०६६।८।२८ गते िज ला िश ा कायालयबाट उ
िव ालयलाई सं थापक वा लगानीकताको िववरण
माग ग रएको र िसफा रस ग रएको यि सं थापक
वा लगानीकता के हो, भनी सोधनी गदा उ
िव ालयले च.नं. ४५।०६६ िमित २०६६।८।२९
को प बाट िव. य.स. अ य को लािग िसफा रस
ग रएको यि सं थापक वा लगानीकता नभएको र
साथै २०६६।८।१७ को भेलाबाट लगानीकता कोही
नभएको भ ने उ लेख गरी आएको बेहोरा अनरु ोध छ ।
यसै िवषयमा पनु रावेदन अदालत िदपायलमा
पिन िनवेदन परेको बेहोरा िवप ीको िनवेदनमा
उ लेख छ, यसबाट िवप ी पटकपटक पथृ क
तवरले िववाद िसजना गन, िनवेदकका नाम छु ाछु ै
भएपिन एकआपसमा िमलोमतो गरी यायालयसम
अनाव यक पमा मु ा दायर गनतफ िवप ी उ त
रहेको ट छ । ठोस आधारिवना किहले पनु रावेदन
अदालतमा त किहले सव च अदालतमा िनवेदन

गरी िव ालयलाई िववािदत बनाई िश ण सं थाउपर
खेलवाड गन छुट िवप ीलाई हन स दैन । यसैगरी
िवप ीले वहृ र िनिम नभई आ नो वाथबाट
े रत भई दायर गनु भएको रट िनवेदन भ ने कुरा
पिन छलङ् ग भएको छ । तसथ आ नो वाथ पूितको
िनिम िनयतवश दायर भएको िवप ीको रट िनवेदन
खारेजभागी छ ।
िवप ी िनवेदकसमेतको उपि थित रहेको
िमित २०५९।७।२४ को िव ालय यव थापन
सिमित र अिभभावकह को संयु बैठकबाट ी गणेश
इ री पिव एजक
ु े सन ा.िल. को नाम प रवतन गरी
ी पिव एजक
ु े सन ा.िल. कायम गन र सो ा.िल.
अ तगत पिव आवसीय उ च मा.िव. स चालन गन
िनणय भएको छ । यसैगरी िमित २०५९।५।४ को
यव थापन सिमित बैठकबाट पिव आवासीय उ च
मा.िव.लाई क पनीअ तगत दता गन िनणय भएको
छ । यसैगरी िमित २०५९।५।४ को यव थापन
सिमित बैठकबाट पिव आवासीय उ च मा.िव. लाई
क पनीअ तगत दता गन िनणय भएको छ । क पनीको
नामसमेत तय गरी क पनी दताको कारबाही गन
िव ालय यव थापन सिमितका त कालीन अ य
व. रामच भ लाई अि तयारी दान ग रएको छ ।
उ बैठकमा यी िनवेदक नरेशमान े क एकाघरक
ीमती इरा े समेत िव ालय यव थापन सिमित
सद यका पमा उपि थत भएक छन् । यस कार
िविधपूवक २०५९ सालमा िव ालय क पनीअ तगत
दता भएको िवषयमा िवप ीसमेत बैठकमा उपि थत
भई सहमत भएको ि थितलाई लोप गरी लामो समयको
अ तरालपिछ अनाव यक एवं अनिु चत िवल ब गरी
ततु िनवेदन गरेको कानूनसङ् गत छै न, िनवेदन
खारेज गरी याय पाउँ भ ने िज ला िश ा कायालय
डोटीको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकको िनवेदन बेहोरा िनता त
बनावटी बेहोरामा आधा रत छ । िनवेदकको
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
बेहोरा ज तो हामीले िव ालय स चालनमा कुनै
अिनयिमतता गरेका छै न अिनयिमत तवरले िव ालय
स चालन गन भ ने कुरा स भव पिन छै न । चिलत
ऐन कानूनको प रिध, स बि धत िनकायह को
अनमु ित, िनय ण र सपु रवे णअ तगत स चालन
गनपन,
ु तमाम िव ाथ ह को भिव य िनमाण गनपन,
ु
सामािजक पमा िव ास र ित ा हािसल गनपन
ु
िश ण सं थामा अिनयिमतता र गैरकानूनी काय हने
भ ने कुरा कदािप स भव हन स ने िवषय होइन ।
िवगत लामो समयदेिख िनजी ोतमा स चालन हँदै
तमाम िव ाथ ह लाई तरीय पठन पाठनको अवसर
उपल ध गराई जनिव ास र याती ा गन सफल
भएको यस िव ालयलाई अनाव यक पमा िववािदत
बनाएर िव ाथ र अिभभावक ितको दािय व बोध नगरी
िव ालय स चालनमा अवरोध िसजना गन िवप ीको
यास व प दायर भएको िनवेदन कानूनस मत
छै न । बनावटी बेहोरामा आधा रत कलिु षत येयले
े रत भई ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज गन गरी
याय इ साफ पाऊँ ।
यसमा िव ालय यव थापन सिमित र
िव ालयसमेतको तफबाट यथाथ बेहोरा के छ भने
ी पिव आवासीय उ च मा.िव. को थापना २०४०
सालमा पूव ाथिमक िव ालयका पमा भएको हो ।
२०४३ सालमा ी पिव इङ् गिलस बोिडङ कुलले
िनजी ोतमा क ा १ स चालन गन वीकृित ा गरी
िव ालय स चालन हँदै आएकोमा २०४४ सालमा ा.
िव. तह २ क ादेिख ८ क ास म र २०४७ सालमा
९ क ा र १० क ास म िनजी तरमा स चालन गन
िव ालयले वीकृित ा गरी िव ालय स चालन हँदै
आएको हो । यसैका साथै थानीय आव यकता र
मागसमेतलाई ि गत गद िव ालयमा क ा ११ र १२
को स चालनका लािग उ च मा.िव. िश ा प रषदबाट
्
२०५४ सालमा वीकृित ा गरी हाल ी पिव
आवासीय उ च मा.िव. का पमा िव ालय स चालन

भई आएको अव था छ । यस पिव आवासीय उ.मा.
िव. ले आ नो थापनाकालदेिख हालस म थानीय
तरमा अं ेजी मा यमबाट तरीय िश ा दान गद
आएको प रणाम व प िव ालयले शैि क ाि क
एवं भौितक उपलि ध हािसल गनका
ु साथै यस े मा
छु ै पिहचान र ित ा आजन गन सफल भएको
िवषयसमेत मननीय रहेको बेहोरा िनवेदन गदछु ।
नेपालको िनता त पछािड परेको भौगोिलक े का
पमा िचिनने सदु रु पि मा चल े को दगु म पहाडी
िज ला डोटीमा २०४० सालदेिख िनजी ोतमा
अं ज
े ी मा यमबाट तरीय िश ाको अवसर उपल ध
गराउँदै आएको यस िश ण सं थालाई अनाव यक
पमा िववािदत बनाउने गरी दायर भएको रट िनवेदन
कानूनसङ् गत नहँदा िनवेदन खारेज गरी याय पाऊँ ।
िनजी ोतमा स चालन हँदै आएका
सं थागत
िव ालयह लाई
कानूनबमोिजम
सं था दता गराई स चालन गन गराउने सरकारी
नीितअनु प िश ा ऐन, २०२८ को सात संशोधन
(२०५८।१०।२५) ले य ता सं थागत िव ालयह
एक वषिभ शैि क गठु ी वा क पनी कुनअ तगत
स चालन गन हो सो िवषय यिकन गरी दताका लािग
िनवेदन िदनपु न यव था गरेबमोिजम कानून ारा
िनधा रत समयाविधिभ ै िव ालय क पनीमा दता
गन िनणय भई सोहीअनस
ु ार िव ालय स चालन भई
आएको हो । क पनी रिज ारको कायालयमा क पनी
दता गरी पिव आवासीय उ च मा.िव. यसैअ तगत
स चालन भई आएको अव था छ क पनी रिज ारको
कायालयबाट ा दता माणप समेत सामेल राखी
िव ालयले थानीय िज ला िश ा कायालय डोटीमा
समयमै जानकारीसमेत गरी सके को हो । िश ा ऐन,
२०२८ (सात संशोधन) अनस
ु ार क पनी वा गठु ी
के मा दता गन हो? सोको यिकन गरी िनवेदन गनपन
ु
कानूनी यव थाको पूण प रपालना गद िव ालय ा.
िल. अ तगत दता गरी क पनीअ तगत िव ालय

1835

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
स चालन हँदै आएको छ । यसमा अिनयिमतता भएको
भ ने कुरा सरासर झु ा हो ।
िवप ी िनवेदकको रट िनवेदन अ प
र आधारहीन रहेको छ । िवप ीले िव ालयको
स चालन िव ालयको दता, िव ालय स पि को
योग, यव थापन सिमितको चयनसमेत उपर
उठाएको देिख छ तर ती सबै िवषयह को िन पण
ततु रटबाट हन स ने अव था छै न । िव ालयको
स चालन वा यव थापन सिमित पदािधकारी चयनको
िवषयमा िवप ीको दाबी भए सो कुरा ट गनपन
ु हो ।
यसतफ छु ै कानूनी उपचारको माग अवल बन गनपन
ु
यसतफ पहल गरेको पिन देिखँदैन । यिद िव ालय
स पि योगको िवषयमा िवप ीको िनवेदन हो भने
यसतफ िश ा ऐन र िनयमावलीले िनजी ोतमा
स चािलत िव ालयको स पि िनयिमत गन ि या
यसका उपचारसमेत ट िनिद गरेको छ, यसतफ
पिन िनवेदकको कुनै दाबी देिखँदैन, िव ालयको
दताको िवषय िव ालयले यिकन गरी कानूनबमोिजम
ा.िल. मा दता भई यसअ तगत िव ालय स चालन
भई आएको अव था ट छ, तसथ िनवेदकको
आधारहीन त यहीन िनवेदन खारेजभागी छ ।
ी पिव आवासीय उ च मा.िव. ले पटकपटक
िविभ न सं थाह बाट आिथक सहयोग ा गरेका
कारण उ िव ालय सावजिनक िव ालयका पमा
रहनपु न भ ने िवप ी रट िनवेदकको दाबी देिख छ ।
तर िनवेदकले दाबी गरे ज तो िव ालयको स चालन
सावजिनक पमा भएको होइन र छै न । िनजी ोतमा
िव ालय स चालन हँदै आएको बेहोरा पटकपटक िश ा
कायालयबाट ा अनमु ित प समेतले ट गरेको
छ । िव ालयले आ नै ोतबाट जिमन आजन गरेको,
आ नै ोतमा भवन िनमाण गरेको अव थासमेत
ट छ । िव ालयले कसैबाट दान दात य ा गरेको
भ ने कुनै अव था छै न, जहाँस म आिथक सहयोग
िविभ न सं थाबाट भएको भ ने िनवेदन बेहोरा छ,

उ आिथक सहयोग वा कारण िव ालयको कानूनी
हैिसयत िनधारण वा पा तरण हने पिन होइन, िश ा
ऐन र िनयमावलीले िव ालयको आय ोत, कोष,
लेखा परी णसमेतका बारेमा प पमा यव था
गरेको हँदा उ सहयोगको िवषयलाई अ यथा अथ
गन कानूनसङ् गत हन स दैन । िवप ीको रट खारेज
ग रपाउँ भ ने बहोराको पिव आवासीय उ च मा.िव.
यव थापन सिमितको अ य िविपन भ समेतको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदक तफबाट
िव ान् व र अिधव ा ी श भु थापा एवं िव ान्
अिधव ाह डा. च का त वाली, ी मनोहरलाल
े , ी मिनषकुमार े , ी रामे र साद कोइराला
र ी तारा साद ितमि सनाले पिव आवासीय उ च
मा.िव. थापनाकालदेिख हालस म नेपाल सरकार,
िज.िव.स., िविभ न संघ सं था, थानीय अिभभावक
र िवदेशी संघ सं थासमेतको सहयोग र अनदु ानमा
स चािलत िव ालय हो । सडक िनमाण गन क पनीको
पानी बो ने ट् याङ् करले ठ कर िदई मृ यु भएका
थानीय गौतम े का िपता मनोहर े ले दघु टना
गराउने श भु क
सन क पनीसँग स झौता गरी
सो क पनीले मतृ कका प रवारलाई दान गन ितपूित
तथा भौितक साम ी उ सावजिनक कृितको
िव ालयको भवन िनमाणमा योग गन भनी उ
ितपूित सोही िव ालयलाई दान गन गरी स झौता
भई दान ग रएको अव था छ । उ िव ालयको
थापना गन यि गत पमा कोही लगानीकता
नभएको र थापनाकालदेिख नै दानदात य एवं
अनदु ानबाट चलेको सावजिनक कृितको भएकोले
िश ा ऐन, २०२८ र िश ा िनयमावली, २०५९ मा
भएको संशोधनबमोिजम उ िव ालयको अिभभावक,
िव ालय यव थापन सिमित र सरोकारवाला
समाजसेवीसमेतको भेलाले उ िव ालय शैि क
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
गठु ीमा दता गन िनणय भएको छ । उ िनणयलाई
बेवा ता गद उ िव ालय यव थापन सिमितका
त कालीन अ य व. रामच भ ले िव ालयको
चल अचल स पि लाई हड ने र यि गत लाभ
िलने उ े यले िमित २०५९।६।२२ मा ी गणेश
पिव एजक
ु े सन ा.िल. को नामबाट उ िव ालय
स चालन गन भनी क पनी रिज ारको कायालयमा
दता गराई सावजिनक िव ालयलाई िनजी क पनीमा
गा न र छु ाछु ै िव ालयलाई एउटै िव ालय जनाउन
िमित २०६६।११।२६ मा िवप ीको िमलोमतोमा
पिव आवासीय उ च मा.िव. को लगानीकता र
िव ालय यव थापन सिमितको अ य मा िविपन
भ लाई मनोनयन गरेको िनणय, िवप ीह ले पिव
एजक
ु े सन ा. िल. र पिव आवासीय उ च मा. िव.
नाम ग रएका िव ालय एकै हो भनी गरेको िनणयसमेत
िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)(क)
समेतको िवपरीत भएकाले उ ेषणको आदेशले बदर
गरी पिव आवासीय उ च मा.िव. िश ा ऐन, २०२८
को दफा ३(७)(ख) बमोिजम शैि क गठु ीमा दता गनु
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने
बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ीतफबाट िव ान् व र अिधव ा य ी
ह रहर दाहाल र ी ेमबहादरु खड् का एवम् िव ान्
अिधव ाह ी इ बहादरु अिधकारी, ी यवु राज
भ डारी, ी राजु कटुवाल र ी भेषराज प तले पिव
आवासीय उ.मा.िव., गणेश इ री पिव एजक
ु े सन
ा.िल.को नामबाट िनजी ोतमा स चालन भएको
िव ालय हो । िश ा ऐनको सात संशोधनअनस
ु ार
क पनीमा दता ग रएको हो । २०४० सालमा थापना
भएको पिव आवासीय उ च मा. िव. २०४३ सालमा
पिव इङ् िलस बोिडङ हँदै िनजी ोतमा स चालन हँदै
आएको िव ालय हो । उ िव ालय सावजिनक नभई
िनजी ोतबाट जिमन आजन गरी भवन िनमाण गरेको
र २०४९।५।४ को िव ालय यव थापन सिमितको

बैठकबाट पिव उ च मा.िव. लाई क पनीअ तगत
दता गन िनणय भएको छ । २०५९।७।२४ मा
यव थापन सिमित र अिभभावकको संयु बैठकबाट
गणेश इ री पिव एजक
ु े सनको नाम प रवतन गरी
पिव एजक
ु े सन ा.िल. कायम गन र सो ा.िल.
अ तगत पिव आवासीय उ च मा.िव. स चालन
गन िनणय भएकोले शैि क गठु ीमा दता हनपु न
होइन । यसमा पिन िव ालयलाई क पनी वा
गठु ी कुनमा दता गन भ ने अिधकार िज ला िश ा
कायालयलाई रहँदैन । सो िवषयमा िनणय गन िश ा
िवभागले हो । िश ा िवभागबाट सो स ब धमा िनणय
भएको छै न । िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु ानस
ु ारको बहससमेत सनु ी ततु
रट िनवेदनको िमिसल संल न कागजात हेरी िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा होइन भ ने
स ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. यसमा ततु रट िनवेदनको िमिसल
संल न कागजात अवलोकन गदा, डोटी िज ला
िदपायल िसलगढी न.पा. वडा नं. ३ मा रहेको पिव
आवासीय उ च मा.िव. थापनाकालदेिख हालस म
नेपाल सरकार, िज.िव.स., िविभ न संघ सं था,
थानीय अिभभावक र िवदेशी संघ सं थासमेतको
सहयोग र अनदु ानमा स चािलत िव ालय हो । उ
िव ालय िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४०
सालमा त कालीन डोटी िज ला प चायतको खातामा
. तीन हजार धरौटी राखी थापना ग रएको हो । उ
िव ालयले त कालीन िदपायल नगरप चायतबाट
.१५०००।-, िज ला िश ा कायालय डोटीबाट
िज ला कोषमाफत .५१,०००।-, िदपायल िसलगढी
नगरपािलकाबाट .३०,०००।-, मा यिमक िश ा
िवकास एकाई सानोिठमी भ परु बाट पाँच कोठा भएको
िव ान योगशाला भवन िनमाण भई सो िव ालयको
योगमा रहेको छ । सो िव ालयको भ सार छुटमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
ख रद गरेको ना. २ ख ६४२ र भारतीय दूतावासबाट
सहयोग व प ा भएको बा. १ क ४२९९ न बरको
बस रहेको छ । िमित २०६१।०४।११ का िदन उ
िव ालय यव थापन सिमितका अ य व. रामच
भ को अ य तामा बसेको बैठकले उ िव ायलयको
चल अचल स पि कुनै पिन यि को नाउँमा नहने र
िव ालयकै स पि हने भनी िनणय भएको अव था
छ । िज ला िश ा कायालय डोटीले २०६६।८।२८
च.नं. ९५८ को प माफत िव ालयको लगानीकता
/ सं थापकको िववरण माग गद पिव उ च मा.िव.
लाई प ाचार ग रएबमोिजम उ िव ालयले जवाफ
पठाउने ममा हालस म यस िव ालयको कोही यि
पिन लगानीकता एवं सं थापक नभएको भनी िमित
२०६६।८।२९ को प माफत लेखी पठाएको स दभमा
उ िव ालय हालस म कोही लगानीकता र सं थापक
नभएको र दानदात य एवं अनदु ानबाट िवगत २६-२७
वषदेिख अनवरत पमा चलेको िवशु सावजिनक
कृितको रहेको ट छ ।
३. िश ा ऐन, २०२८ र िश ा िनयमावली,
२०५९ मा भएको संशोधनबमोिजम उ िव ालयको
अिभभावक, िव ालय यव थापन सिमित र
सरोकारवाला समाजसेवी, िव ालयका िश क,
कमचारीसमेतको भेलाले उ िव ालय शैि क
गठु ीमा दता गन िनणय गरेको भएको छ । तर उ
िनणयलाई बेवा ता गद उ िव ालय यव थापन
सिमितका त कालीन अ य व. रामच भ ले
िव ालयको करोड को चल अचल स पि लाई हड ने
र यि गत लाभ िलने उ े यले िमित २०५९।६।२२
मा ी गणेश पिव एजक
ु े सन ा.िल. को नामबाट उ
िव ालय स चालन गन उ े यले क पनी रिज ारको
कायालयमा क पनी दता ग रएको छ । हाल आएर िनज
रामच का छोरा िवप ी िविपन भ ले आफू, िनजक
आमा न दकुमारी र िनजको भाइ सिु दन गरी ज मा
तीन जनालाई उ क पनीको सेयरधनी देखाई पिव

आवसीय उ च मा.िव. को सबै चलअचल स पि
आ नो क जामा िलने यास गद आइरहेको छ ।
पिछ लो पटक िमित २०६६।१२।१६ मा रा.वा. बक
डोटी शाखामा रहेको पिव आवासीय उ च मा.िव. को
खाताबाट .५,००,०००।- रकम िनकाली िहनािमना
गरेको छ । साथै उ िव ालयको सबै चलअचल
स पि अझ बढी िहनािमना हने स भावना रहेको छ ।
४. थानीय बािस दा र अिभभावक भेलाले
गरेको उ िनणयको अव ा गद िवप ी नं. १ र २ को
भावमा परी िवप ी नं. ३ र ४ ले िश ा ऐन, २०२८ को
यव थािवपरीत पिछ लो पटक िमित २०६६।१२।६
को प माफत िवप ी िविपन भ लाई उ सावजिनक
िव ालयको पमा रहेको पिव आवासीय उ च मा.
िव. को लगानीकताको पमा वीकार ग रएको छ ।
िनज िवप ी िविपन भ लाई उ िव ालय यव थापन
सिमितको गठन नै नभएको अव थामा िनजका नाता
पन िव ालयका ि ि सपल िवप ी िशवराज जोशीको
ह ता र भएको झु ा बेहोराको िसफा रसलाई आधार
मानी िव ालय यव थापन सिमितको अ य
मनोनयन ग रएको छ । िवप ी िविपन भ को िनजी
क पनी दता भएको आधारमा लगानीकता वीकार गरी
िव ालय यव थापन सिमितको अ य मा मनोनयन
गन गरी अिधकारको दु पयोग गरी ८ वषअिघ मा
दता भएको ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल.
मा गा ने गरी िवप ीह ले गरेको काय िु टपूण र
गैरकानूनी छ ।
५. तसथ िवप ीह ले िमलेमतो गरी
चिलन ऐन कानूनको िवपरीत िवप ी िज ला िश ा
कायालयले गलत बेहोराको िसफा रसलाई छानिबन नै
नगरी उ पिव आवासीय उ च मा.िव. लाई िवप ी
िविपन भ को िनजी क पनी भएको वीकार गरी
िव ालय यव थापन सिमितको अ य मनोनयन
गरी पिव आवासीय उ च मा.िव. लाई पिव एजक
ु े सन
ा.िल. मा गा ने गरी सावजिनक िव ालयलाई िनजी
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
क पनीमा गा न र छु ाछुटै िव ालयलाई एउटै
िव ालय जनाउन िमित २०६६।११।२६ मा िवप ी
२ को ह ता र भएको िसफा रस, सो िसफा रसको
आधारमा िवप ी नं. ३ र ४ ले िमित २०६६।१२।६
को प माफत िवप ी नं. १ लाई उ पिव आवासीय
उ च मा.िव. को लगानीकताको पमा वीकार गद
िनज िविपन भ लाई िव ालय यव थापन सिमितको
अ य मा मनोनयन गरेको िनणय, िवप ी नं. ३ र ४
ले पिव एजक
ु े सन ा. िल. र पिव आवासीय उ च
मा. िव. नाम ग रएका िव ालय एकै हो भनी गरेको
िनणय िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)
(क) समेतको िवपरीत भएकाले उ ेषणको आदेशले
बदर गरी पिव आवासीय उ च मा.िव. लाई उ
िव ालयको िमित २०६१।४।४ को अिभभावक
भेलाले गरेको िनणय एवं िज ला िश ा कायालयमा
िमित २०६१।४।१४ मा िदएको िनवेदनमा कारबाही
गरी िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३(७)(ख) बमोिजम
शैि क गठु ीमा दता गनु भनी िवप ी नं. ३ र ४ को
नाउँमा र िमित २०६६।१२।१२ मा िश ा ऐन, २०२८
को दफा १७ बमोिजम िवप ीह लाई कारबाही
ग रपाउँ भनी िवप ी नं. ६ सम िदएको उजरु ीमािथ
यथाशी छानिबन गरी कसरु दारमािथ कारबाही गनु
भनी िवप ी नं. ६ को नाउँमा परमादेशसमेत जारी
ग रपाउँ भनी रट िनवेदनमा दाबी िलएको पाइ छ ।
६. िवप ीम येका िज ला िश ा कायालय
डोटीबाट ा िलिखत जवाफमा उ उ च मा.िव.
सं थागत िव ालयको पमा क पनीमा दता गरी
स चालन हँदै आएकोमा हाल के ही अिभभावकह ले
शैि क गठु ीमा दता गनपन
ु भ ने िववाद खडा गरेकोले
सो िव ालय क पनी वा गठु ी के मा दता गन भ ने
स ब धमा िकटान गन े ािधकार यस कायालयलाई
नभएको भ ने िजिकर रहेको देिख छ । य तै िवप ी
िविपन भ समेतको िलिखत जवाफमा उ िव ालय
िनजी ोतमा स चालन भएको िव ालय भई िश ा

ऐनको सात संशोधनअनस
ु ार शैि क गठु ी वा क पनी
कुनअ तगत स चालन गन हो यिकन गरी दता गनपन
ु
यव थाअनस
ु ार क पनीमा दता भएको हो । उ
िव ालय सावजिनक नभई िनजी ोतबाट जिमन
आजन गरी भवन िनमाण गरेको र कसैबाट दान दात य
ा गरेको नहँदा शैि क गठु ीमा दता हनु पन होइन
भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।
७. उपयु ानस
ु ार त यगत िववरण रहेको
ततु रट िनवेदनमा पिव आवासीय उ च मा.िव.
क तो कृितको िव ालय हो भ ने स ब धमा िवचार
गदा रट िनवेदकले पिव आवासीय उ च मा.िव.
लाई थापनाकालदेिख हालस म नेपाल सरकार,
थानीय िनकायह , िविभ न संघसं था, थानीय
अिभभावकह को अनदु ान, सहयोग र दान दात य
ा भएकोले िनजी क पनीको पमा दता हन नस ने
भ ने दाबी िलइएको छ । यस स ब धमा ततु रट
िनवेदनको िमिसल संल न कागजात अवलोकन गदा
िज ला िश ा सिमित डोटीबाट िमित २०५५।११।८
को िनणयअनस
ु ार पिव उ च आवासीय िव ालयलाई
िज ला िश ा कोषबाट . ५१ हजार आिथक अनदु ान
दान ग रएको भ ने िमित २०५५।११।२४ को प बाट
देिखएको छ । य तै िश ा म ालय मा यिमक
िश ा िवकास प रयोजना सानोिठमी भ परु बाट सो
िव ालयको भवन िनमाण गन भनी िमित २०५५।९।१९
मा .६,१३,५६४।९७, िमित २०५५।९।१।५ मा
.४,५८,५४८।७८, िमित २०५६।३।२५ मा .
६,७१,१९७।९० समेत भु ानी भएको िमिसल संल न
िलखतह बाट देिखएको छ । य तै मा यिमक िश ा
िवकास प रयोजनाबाट िमित २०५४।२।१२ मा उ
िव ालयलाई िव ान सामा ीह ह ता तरण भएको
देिख छ । सावजिनक कृितको िव ालय भएर नै
भारतीय राजदूतावासबाट सहयोग व प बस दान
ग रएको देिख छ । सोही थानमा सडक िनमाण गन
श भु क
सन क पनीको पानी बो ने ट् याङ् करले
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ठ कर िदई थानीय गौतम े को मृ यु भएकोमा
मतृ कको िपता मनोहर े ले क
सन क पनीबाट
ा गन ितपूित तथा भौितक साम ी उ िव ालयको
भवन िनमाणमा योग गन गरी िव ालयलाई दान
िदइएको भ ने कुरा रट िनवेदकतफका कानून
यवसायीह ले बहसका ममा पेस गरेको उ िनमाण
क पनी र मतृ कका िपता मनोहर े बीचमा भएको
स झौताबाट देिखएको छ ।
८. यसैगरी िमित २०६६।८।२८ मा िज ला
िश ा कायालय डोटीबाट उ पिव आवासीय उ च
मा.िव. लाई सं थापक वा लगानीकताको िववरण माग
ग रएकोमा उ िव ालयले च.नं.४५/०६६ िमित
२०६६।८।२९ को प बाट िव ालय यव थापन
सिमितको अ य को पमा िसफा रस ग रएको यि
सं थापक वा लगानीकता नभएको र २०६६।८।१७
को भेलाबाट लगानीकता कोही पिन नभएको भ ने
प ाचार भएको भनी िवप ी िज ला िश ा कायालय
डोटीको िलिखत जवाफबाट देिख छ ।
९. िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३ को
उपदफा (६) मा सरकारी वा सावजिनक भवनमा
स चालन भएको िव ालय, सरकारी वा सावजिनक
ज गामा भवन बनाई स चालन भएको िव ालय, कुनै
यि वा सं थाले िव ालयको नाममा भवन वा ज गा
दान दात य िदएकोमा सो भवनमा वा य तो ज गामा
भवन बनाई स चालन भएको िव ालयलाई क पनीको
पमा स चालन गन पाउने गरी अनमु ित वा वीकृित
िदइने छै न भ ने यव था रहेको छ ।
१०. िश ा ऐन, २०२८ दफा ३(६) मा
भएको उ यव थाअनस
ु ार सरकारी वा सावजिनक
भवनमा स चालन भएका वा सरकारी वा सावजिनक
ज गामा भवन बनाई स चालन भएको वा िव ालयको
नाममा कुनै यि वा संघ सं थाले भवन वा ज गा
दान दात य िदएको वा य तो ज गामा भवन बनाई
स चालन भएको िव ालय सोही ऐनको दफा ३(४)

तथा िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम
िनजी क पनीको पमा स चालन गन स ने देिखँदनै ।
११. पिव आवासीय उ च मा.िव.को
थापनाकालदेिखको अव थालाई उपयु कानूनी
यव थाको स दभमा हेदा उ िव ालयले सरकारी
एवं सावजिनक कायालय तथा सं थाह बाट अनदु ान
एवं आिथक सहयोग ा गद थापनाकालदेिख नै कुनै
यि वा सं थाको अधीनमा नरही वत
पमा
स चालनमा रिहआएको देिखएकाले उ िव ालय
सावजिनक कृितको रहेको भ ने देिखन आयो ।
१२. िवप ी िविपन भ ले क पनीको पमा
दता गरेको ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा. िल. र
पिव आवासीय उ च मा यिमक िव ालय एउटै वा
छु ाछु ै कानूनी अि त व भएका सं थाह हन् भ ने
स ब धमा िमिसल संल न कागजात अवलोकन गदा
ी गणेश ई री पिव एजक
ु े सन ा.िल. भ ने सं था
क पनी रिज ारको कायालयमा स चालक ी
रामच भ का नाममा िमित २०५९।६।२२ मा दता
भएको देिख छ । सो क पनीलाई ी पिव एजक
ु े सन
ा.िल. नामाकरण ग रिदन भनी रामच भ ले िमित
२०५९।७।२५ मा क पनी रिज ारको कायालयमा
िनवेदन िदएकोमा सो कायालयले िमित २०६१।४।२२
को िनणयअनस
ु ार नाम प रवतनको वीकृित दान
गरेको त य िमिसलबाट देिख छ । तर पिव आवासीय
उ च मा.िव. िसलगढीवासीको सहयोग र पहलमा
२०४० सालमा त कालीन डोटी िज ला प चायतको
खातामा .३,०००।- धरौटी राखी थापना भई
िविभ न दाताह बाट ा दानदात य एवं आिथक
सहयोगबाट स चलनमा रही आएको सावजिनक
िव ालय रहेको भ ने देिखयो । उ त यअनस
ु ार उ
दईु िव ालयह फरकफरक त रकाले फरकफरक
यि ह बाट सं थापना भएका फरकफरक शैि क
सं थाह रहेको देिख छ ।
१३. पनु रावेदन अदालत िदपायलमा यसै
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
िवषयमा परेको रट नं. ८ को िनषेधा ा परमादेश
मु ाको िमिसलको अवलोकन गदा उ ी गणेश इ री
पिव एजक
ु े सन ा.िल., पिव एजक
ु े सन डोटी ा.िल
र पिव आवासीय मा.िव. नाम ग रएका िव ालयह
एउटै हो वा अलग अलग हन् सोको जवाफ पठाउने
भनी भएको आदेशानस
ु ार ा भएको िज ला िश ा
कायालय डोटीको िमित २०६६।३।२१ को प मा
िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोिजम सं थागत
िव ालय क पनीमा वा शैि क गुठीमा दता हनुपन
ावधानबमोिजम िमित २०५९।६।२२ मा ी गणेश
ई री पिव एजुकेसन ा.िल. को नामबाट क पनी
दता भएको, उ क पनीको नाम संशोधन भई पिव
एजक
ु े सन ा.िल. नाम रहेको भ ने देिख छ । पिव
एजक
ु े सन ा.िल. अ तगत पिव आवासीय उ च
मा.िव. स चालन हँदै आएको भ ने उ लेख भएको
देिखए पिन सावजिनक कृितको उ पिव आवासीय
उ च मा.िव. िनजी कृितको पिव एजक
ु े सन ा.िल.
सँग किहले, कसरी र कुन कानूनबमोिजम गािभन
गएको भ ने खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । सोही प मा
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम
पिव आवासीय उ च मा.िव. क पनीको पमा दता
गन स ब धमा िश ा िवभागबाट कुनै जानकारी ा
नभएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
१४. पिव आवासीय उ च मा.िव. ले येक
वषको लेखा परी णको लािग इजाजत ा लेखा
परी क रामकृ ण प थीबाट लेखा परी ण गराई िज ला
िश ा कायालयमा ितवेदन पेस गरी सो कायालयबाट
मािणतसमेत ग रएको भ ने देिखएको छ । तर ी
पिव एजक
ु े सन ा. िल. ले छु ै लेखा परी क चेतराज
ओझाबाट हरेक वषको लेखा परी ण गराई सोही ा.िल.
को नामबाट एकै िमितमा आिथक वष २०६१/०६२
देिख २०६५/०६६ स मको आयकर अल गै चु ा
गरेको त य च.नं. ४१८० िमित २०६६।१२।३१ को
आ त रक लेखा परी ण कायालय धनगढी कै लालीको

प बाट देिख छ । दवु ै सं थाको उ लेखा परी णको
ितवेदन हेदा दवु ै सं थाको फरक फरक आय र यय
रहेको देिखन आउँछ । उ फरक फरक लेखा परी ण
ितवेदनसमेतको आधारमा समेत पिव आवासीय
उ च मा.िव. र पिव एजक
ु े सन ा.िल. एउटै रहेको
भ न िम ने अव था छै न ।
१५. यसका अित र उ िव ालयको
स ब धमा िज ला िश ा कायालय डोटीका िव ालय
िनरी क िखमबहादरु भज
ु ेलले उ िव ालय क पनी वा
शैि क गठु ीम ये कुनमा जान स ने हो भ ने स ब धमा
उ िव ालयको स पि को अव था स ब धमा
िनरी ण र जाँचबझ
ु गरी िज ला िश ा कायालयमा
िमित २०६१।६।१४ मा बझ
ु ाएको ितवेदनमा उ
िव ालयको भवन िनमाण िव ालयको आ नो िनजी
ोतबाट मा बनेको नभई िविभ न संघसं था एवम्
यि ह को सहयोगबाट बनेको मा यिमक िश ा
िवकास सानोिठमी भ परु बाट िव ालयको क ा ११
र १२ का के ही क ा तथा क यटु र भवन िनमाण
भएको, भारतीय दूतावासबाट बस ा भएको, सो
िव ालयलाई िदपायल िसलगढी न.पा. बाट . ३०
हजार र िश ा सिमित बाट . ५१ हजार अनदु ान
दान भएको २०४०।४१ देिख िव ालयको आ नै
ोत िविभ न संघसं था वा यि बाट िविभ न
सहयोग ा गरी िव ालय स चालन भएको भ ने
िववरण उ लेख गरी उ िव ालय िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम ११ बमोिजम शैि क गठु ीको पमा
स चालन हन उपयु देिखएको भनी ितवेदन िदएको
देिख छ ।
१६. िमिसल संल न उपयु त यगत
अव थालाई अवलोकन गदा गणेश ई री पिव
एजक
ु े सन ा.िल. को नाम प रवतन गरी ी पिव
एजक
ु े सन ा.िल. नामाकरण ग रएको सं था अल गै
कानूनी पिहचान, अि त व र हैिसयत भएको वाय
सं था रहेको भ ने देिखन आयो । पिव आवासीय
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उ च मा यिमक िव ालय सरकारी अनदु ान र िविभ न
संघ सं थाह बाट सहयोग ा गद थापनाकालदेिख
नै कुनै यि वा सं थाको अधीनमा नरही वत
पमा स चालनमा रिहआएको सवजिनक कृितको
िव ालयको पमा रहेको त य पिु हन आयो । तसथ
िवप ी िविपन भ ले िनजी क पनीको पमा दता
गरेको पिव एजक
ु े सन ा. िल. र पिव आवासीय उ च
मा यािमक िव ालय फरकफरक कानूनी अि त व एवं
हैिसयत भएका छु ाछु ै सं थाह रहेको त य पिु
हन आयो ।
१७. अब पिव आवासीय उ च मा.िव.
लाई िनजी क पनीका पमा दता भएको छु ै
सं थाअ तगत स चालन गन िम ने हो वा होइन भ ने
स ब धमा िवचार गदा पिव आवासीय उ च मा.िव.
को थापना कालदेिखको अव थालाई हेदा उ
िव ालयले सरकारी एवं सावजिनक कायालय तथा
सं थाह बाट अनदु ान एवं आिथक सहयोग ा गद
थापनाकालदेिख नै कुनै यि वा सं थाको अधीनमा
नरही वत
पमा स चालनमा रिहआएको
देिखएकाले उ िव ालय सावजिनक कृितको रहेको
भनी मािथ िववेचना भइसके को छ । उ त यलाई
िवप ीह को िलिखत जवाफमा अ यथा भनी उ लेख
गन सके को देिखँदनै ।
१८. ततु स दभमा कानूनी यव थाको
अवलोकन गनु उपयु देिख छ । िश ा ऐन, २०२८
को दफा ३ को उपदफा (६) मा भएको यव था हेदा
देहायका िव ालयलाई क पनीको पमा स चालन
गन पाउने गरी अनमु ित वा वीकृित िदइने छै न भ ने
उ लेख भएको पाइ छ ।
(१) सरकारी वा सावजिनक भवनमा स चालन
भएको िव ालय,
(२) सरकारी वा सावजिनक ज गामा भवन बनाई
स चालन भएको िव ालय,
(३) कुनै यि वा सं थाले िव ालयको नाममा

भवन वा ज गा दान दात य िदएकोमा सो
भवनमा वा य तो ज गामा भवन बनाई
स चालन भएको िव ालय ।
१९. ऐनको दफा ३(६) मा भएको उ
यव थाअनस
ु ार सरकारी वा सावजिनक भवनमा
स चालन भएका वा सरकारी वा सावजिनक ज गामा
भवन बनाई स चालन भएको वा िव ालयको नाममा
कुनै यि वा संघ सं थाले भवन वा ज गा दान दात य
िदएको वा य तो ज गामा भवन बनाई स चालन
भएको िव ालय सोही ऐनको दफा ३(४) तथा िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम क पनीको
पमा स चालन हन नस ने भ ने कुरामा िववाद छै न ।
२०. य तै िश ा िनयमावली, २०५९ को
िनयम ८ को उपिनयम (१) र (२) को यव था हेदा
िश ा ऐन, २०२८ ार भ हँदाका बखत सं थागत
िव ालयको पमा स चालन भइरहेको िव ालयले
ऐनले तोके को यादिभ सो िव ालय क पनीमा
स चालन गन भए क पनीमा दता भएको माणप र
शैि क गठु ीको पमा स चालन गन भए त स ब धी
िवधान दता गरी िश ा िवभागको महािनदशकसम
िनवेदन िदनपु न र महािनदशकले ा कागजात जाँचबझ
ु
गरी िनवेदकलाई क पनी वा शैि क गठु ीको पमा
िव ालय स चालन गन वीकृत िदनेछ भ ने यव था
रहेको छ । तर िनवेदकले दाबी गरेको िव ालयलाई
िश ा िवभागका महािनदशकबाट क पनीको पमा
दता ग रएको कुरा िमिसलमा देिखँदनै । यसरी दता
वीकृित दान भएको भ ने िलिखत जवाफमा समेत
उ लेख भएको देिखँदैन ।
२१. यसैगरी िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३
को उपदफा (४) बमोिजम संवत् २०५८ साल माघ २५
गतेभ दा अिघ सं थागत िव ालयको पमा स चालन
भई आएका तर क पनी वा शैि क गठु ीअ तगत
दता नभएका वा यसरी दता गन िनवेदन निदएका
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
िव ालयले य तो िव ालय क पनी वा शैि क
गठु ी कुनअ तगत स चालन गन हो सो स ब धमा
तोिकएको िववरण खल
ु ाई यो उपदफा ार भ भएको
िमितले एक वषिभ तोिकएको अिधकारीसम िनवेदन
िदनपु न यव था भएकोमा सो यव थाबमोिजम पिव
आवासीय उ च मा.िव. क पनीको पमा दता भई
स चालन भएको भ ने किहँकतैबाट देिखएको छै न ।
२२. व ततु ः छु ै कानूनी हैिसयत ा गरेको
क पनीअ तगत रहने गरी िव ालय स चालन हन
स ने अव था िश ा ऐन तथा िनयमावलीले यव था
गरेको नभई २०५८ साल माघ २५ गतेभ दा अिघ
सं थागत िव ालयको पमा स चालन भई आएका
िव ालयले आफूलाई क पनीको पमा स चालन
गन वा शैि क गठु ीको पमा स चालन गन भ नेस म
यव था भएको देिख छ । अलगै नामबाट थापना
भएका क पनीले य तो िव ालय स चालन गन
पाउने गरी उ यव थाले छुट िदएको देिखँदैन ।
िवप ी िविपन भ को िनजी क पनीले उ सावजिनक
कृितको पिव आवासीय उ च मा. िव. लाई आ नो
िनजी क पनीअ तगत स चालन गरेको काम कारबाही
िश ा ऐन एवं िनयमावलीको आधारमा िु टपूण रहेको
देिखन आयो ।
२३. मूलतः क पनी रिज ारको
कायालयबाट पिन िवप ी िविपन भ को ी गणेश
इ री पिव एजक
ु े सन ा.िल. भ ने सं थाको नाम
प रवतन गरी ी पिव एजक
ु े सन ा.िल. नामाकरण
ग रएकोस म अव था हो । वत
पमा थािपत
भएको उ उ च मा.िव. उपर हक थािपत भएको
होइन । वैधािनक पमा िव ालय यव थापन सिमित
गठन नगरी िव ालय यव थापन सिमितको िनणय
भनी िवप ी िविपन भ ले पिव आवासीय उ च
मा.िव. को नाममा रहेका िक.नं. ५३१, ५४२, ५३४
र ५३९ को ज गा र सो ज गामा बनेको घरसमेतलाई
पिव एजक
ु े सन डोटी ा.िल.का नाममा नामसारी

ग रिदन भनी मालपोत कायालय डोटीलाई िमित
२०६८।१२।६ मा प ाचार गरेको देिखएको छ ।
यसबाट पिन सावजिनक कृितको पमा रहेको
शैि क सं थाको स पि दु पयोग एवम् िहनािमना
गन बदिनयत रहेको देिखन आउँछ ।
२४. उपयु त य, कानूनी यव था एवं
िववेचनासमेतको आधारमा िवचार गदा िवप ी िविपन
भ ले आ नो िनजी क पनीको नाउँमा ज गा नामसारी
ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय डोटीमा गरेको
प ाचारबाट सावजिनक िव ालयको स पि खाने
बदिनयत रहेको पिु भएको छ । छु ै क पनी थापना गरी
सो क पनीको नाउँमा सावजिनक िव ालयको नाउँसगँ
िम ने गरी गलत िनयतले क पनीको नाउँ संशोधन
गरेको देिखएको छ । सावजिनक कृितको िव ालयको
नाउँसगँ िम ने गरी क पनीको नाउँ संशोधन गरेपिछ
पिव आवासीय उ च मा. िव. लाई सो क पनीमा
ल ने स चालक सिमितबाट गैरकानूनी पमा िनणय
गरेको देिखएको छ । धेरै पिहलादेिख सावजिनक पमा
स चालन हँदै आएको िव ालय र िव ालयको स पि
स चालक सिमितले िनणय गदमा िनजी क पनीमा
जाने र स पि िनजी क पनीको हने भ ने िश ा ऐन
एवं िश ा िनयमावलीको उि लिखत ावधानले समेत
िम ने देिखँदैन । िवप ीह बाट सावजिनक कृितको
िव ालय र िव ालयको स पि लाई घमु ाउरो पाराले
िनजी बनाउने प च गरेको देिख छ । िवप ीले दता
गरेको क पनी छु ै भएको र सो क पनी दता गदा
पिव आवासीय उ च मा. िव. को स पि सो िनजी
क पनीमा रहने वा गािभने भ ने कुनै उ लेख भएको
देिखँदनै । सावजिनक कृितको पिव आवासीय
उ च मा. िव. मा िवप ी िविपन भ को तफबाट कुनै
िनजी लगानी भएको माण िनजले िदन सके को
छै न् । सावजिनक कृितको िव ालय सदैव सावजिनक
पमै रहने र कुनै ि याबाट िनजी बनाउन निम ने
देिखएकोले यस स ब धमा भएग रएका स पूण काम
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
कारबाही र ि या गैरकानूनी र िु टपूण रहेको देिखन
आयो ।
२५. अतः िनवेदन मागअनस
ु ार िवप ीह ले
िमलेमतो गरी चिलन ऐन कानूनको िवपरीत
िवप ी िज ला िश ा कायालयले गलत बेहोराको
िसफा रसलाई छानिबन नै नगरी पिव आवासीय
उ च मा.िव. लाई िवप ी िविपन भ को िनजी क पनी
भएको वीकार गरी िव ालय यव थापन सिमितको
अ य मनोनयन गरी पिव आवासीय उ च मा.िव.
लाई पिव एजक
ु े सन ा.िल. मा गा ने गरी सावजिनक
कृितको िव ालयलाई िनजी क पनीमा गा न र
छु ाछु ै िव ालयलाई एउटै िव ालय जनाउन िमित
२०६६।११।२६ मा पिव आवासीय उ च मा. िव. को
ि ि सपल िवप ी िशवराज जोशीको ह ता र भएको
िसफा रस, सो िसफा रसको आधारमा िवप ीह
िज ला िश ा कायालय डोटी र िज ला िश ा
अिधकारी लोकमणी जोशीले िमित २०६६।१२।६ को
प माफत िवप ी िविपन भ लाई उ पिव आवासीय
उ च मा.िव. को लगानीकताको पमा वीकार गद
िव ालय यव थापन सिमितको अ य मा मनोनयन
गरेको िनणय, िवप ीह िज ला िश ा कायालय
डोटी र िज ला िश ा अिधकारी लोकमणी जोशीले
पिव एजक
ु े सन ा. िल. र पिव आवासीय उ च मा.
िव. नाम ग रएका िव ालय एकै हो भनी गरेको िनणय
कानूनिवपरीत भएकाले उ िनणयह , काम कारबाही
एवं प ाचारह उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ ।
२६. अब पिव आवासीय उ च मा.िव.
सावजिनक कृितको िव ालयलाई िनजी क पनीको
हो भनी दिू षत एवं गैरकानूनी ढंगले स चालन गरी
सावजिनक िव ालयको स पि / आ दानी यि गत
लाभको लािग योग भइरहेको र यस स ब धमा
िनवेदकसमेतले िवप ी िज ला शासन कायालय
डोटीमा कारबाहीको लािग उजरु ी िनवेदन िदएको
भ ने देिखँदा सावजिनक कृितको पिव आवासीय

उ च मा.िव. को स पि संर ण गनपन
ु र सो स पि
िव ालयको िहतमा योग हन वा छनीय देिखएकोले
देहायबमोिजमको यव था गनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशसमेत जारी हने ठहछ ।
(१) पिव आवासीय उ च मा.िव. को हाल
अि त वमा रहेको िव ालय यव थापन
सिमित गैरकानूनी देिखँदा त काल िवघटन
गरी िश ा ऐन, २०२८ र िश ा िनयमावली,
२०५९ बमोिजम नयाँ िव ालय यव थापन
सिमित गठन गन ि या िवप ी िज ला
िश ा कायालय डोटीले अिवल ब ार भ
गनू ।
(२) पिव आवासीय उ च मा.िव. सावजिनक
शैि क गठु ीअ तगत दता एवम् स चालन
हनपु न कृित र अव थाको िव ालय
देिखएकोले त काल सावजिनक शैि क
गठु ीको पमा िवधान तयार गरी गराई
सावजिनक शैि क गठु ीको पमा दता एवम्
स चालन गन िवप ी िज ला िश ा कायालय
डोटीले िश ा ऐन, २०२८ र िनयमावली,
२०५९ बमोिजम आव यक काय अिवल ब
ार भ गनू ।
(३) सावजिनक कृितको िव ालयलाई िनजी
क पनी भनी स चालन गरी लामो अविधस म
सावजिनक िव ालयको स पि गैरकानूनी
पमा यि गत लाभको लािग उपभोग
गरी पिव आवासीय उ च मा.िव.को चल
अचल स पि को यि गत योग भएको
िव ालयको खाताबाट . ५ लाख रकम
िनकाली िहनािमना गरेको भनी िनवेदनमा
उ लेख भएकोसमेत देिखँदा िवप ी िविपन
भ ले सावजिनक कृितको िव ालयलाई
िनजी क पनीको भनी स चालक सिमितको
अ य भई Take Over गरेको िमितदेिख
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१०११० - नरे शमान े िव. िविपन भ समेत
अब गठन हने नयाँ िव ालय यव थापन
सिमित गठन नभएस मको अविधस मको
पिव आवासीय उ च मा. िव. को चल अचल
स पि , बक याले स, आय ययको िहसाब
अिभलेख हेरी िव ालयको स चालनमा
भएको वा तिवक खच कटाई सावजिनक
िव ालयको चल अचल स पि सवारी
साधन र आ दानीबाट गैरकानूनी लाभ
िलने यि ह बाट िव ालयलाई िफता
िदलाई िदने योजनको लािग िवप ी िज ला
शासन कायालय डोटीका मख
ु िज ला
अिधकारी र िवप ी िज ला िश ा कायालय
डोटीका िज ला िश ा अिधकारीले यस
स ब धमा त काल कारबाही ार भ गनू ।
(४) िश ा ऐन, २०२८ को दफा ३ एवम् िश ा
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ मा
शैि क गठु ीअ तगत िव ालय स चालन
गन सिकने र यसको िवधान दता गनपन
ु
भ ने यव था भएपिन पिव आवासीय
उ च मा.िव. ज तो सावजिनक कृितको
शैि क गठु ीको यव थापन कसरी ग रने,
के क तो यि स चालक सिमितमा हने,
िनजह को अिधकार र कत य के हने भ ने
स ब धमा स बि धत ऐन र िनयमावलीमा
के ही यव था भएको नदेिखएकाले य ता
कारका सावजिनक शैि क गठु ीअ तगत
स चालन हने शैि क सं थाको स पि को
संर ण एवम् भावकारी यव थापनका
लािग िव ालयलाई अचल स पि लगायत
ज गा, भवन भौितक साम ी दान गन
दाताह िवशेष आिथक योगदान पु याएका
यि ह र िश ा े मा लामो योगदान
पु याएका यि ह संल न रहेको िव ालय
यव थापन / स चालक सिमित गठन गन एवं

िनजह को काम कत य र अिधकारसमेतका
यव थापनसँग स बि धत आव यक
यव थासमेत उ लेख गरी िश ा म ालयले
अिवल ब शैि क गठु ी यव थापनस ब धी
िनदिशका तयार गरी लागू गराउनू ।
(ङ) यो आदेशको काया वयनको लािग आदेशको
जानकारी िवप ीह िज ला शासन
कायालय डोटी र िज ला िश ा कायालय
डोटीलाई िदई आदेशको काया वयन भए
नभएको स ब धमा अनगु मन गनु भनी यस
अदालतको अनगु मन महाशाखा तथा फै सला
काया वयन िनदशनालयसमेतलाई आदेशको
ितिलिपसिहत जानकारी गराउनू ।
२७.
ततु
आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सपना धान म ल
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।

1845

—— &

––

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
यायको मू य र मा यता ितकूल रहने ।
§ व छ सुनुवाइको हकले अिभयोग लागेको
यि लाई आ नो कुरा भ ने, यसको
सचू ना ा गन, आ नो िव को माण
ख डन गन आफू िनद ष रहेको अनुभूित
गन
यवहारको अिधकारसमेतलाई
समेट्छ । व छ सुनुवाइको िस ा तले
अिभयोग मािणत नभएस म अिभयोग
लागेको यि िनद ष रहेको अनुमान गनु
पन मा यतासमेतलाई हण गन ।
( करण नं.४)
§ मु ा अनुस धानको ममा अिभयु को
अिभलेख रा ने िसलिसलामा “अपराधीको
अिभलेख” भ ने फाराम खडा गरी सो
फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..”
ज ता श दावली योग गन फौजदारी
यायको े मा िवकिसत आधारभतू
मा यतािवपरीत हन जाने ।
( करण नं.६)

नणय नं . १०१११
सव च अदालत, संयु इजलास
स मानीय का.म.ु धान यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
आदेश िमित : २०७४।३।२१
०७२-wo-१०३१
िवषयः उ ेषण / ितषेध
िनवेदक : िद इ टरनेसनल िलगल फाउ डेसन नेपाल
(आई.एल.एफ.नेपाल) बबरमहलमा कायरत,
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वाड नं.३४ शंखमल
ु ब ने अिधव ा अजय
शंकर झा “ पेस” समेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, गहृ म ालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§ फौजदारी यायका स दभममा यु
अिभयु र अपराधी श दावली छु ाछु ै
अथवोध हने श दावली हन् । कुनै यि
िव
कुनै कसरु को आरोप ला नु र
लागेको आरोप मािणत हनु पिन फरक
फरक अव था हो । आरोप लागेको यि
िव को कसरु अदालतबाट मािणत
नभएस म वा िनज कसुरदार नठह रएस म
िनज िनद ष रहेको मा यताका आधारमा
अिभयु श दावलीको योग हने गरेको
र कसुरदार ठहर भइसके प ात् योग
हने श दावली अपराधी हो । अिभयोग
ला नासाथ अपराधी भनी कुनैपिन
यि को िववरण कायम ग रनु फौजदारी

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
अजयशंकर झा र ी िबमला यादव
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी रेवती
ि पाठी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५५, िन.नं.६६२२, प.ृ ६१६
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
आदेश
का.म.ु . या. गोपाल पराजुली :
िनवेदकम येका राजु तामाङ िवप को कायबाट
य पमा भािवत यि रहेको तथा हामी अ य
िनवेदकह पेसाले कानून यवसायी भई हामी
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कायरत सं था िद इ टरनेसनल िलगल फाउ डेसन
नेपालमाफत सरकारवादी फौजदारी मु ामा थुनामा
रहेका ग रब असहाय यि ह को िनःशु क कानूनी
ितिनिध व गरी आएकोले उ सं थामाफत हामीले
सेवा दान ग रआएका थनु वु ाको हक अिधकारको लािग
तथा िनवेदनमा उठाइएको िवषय सावजिनक िहत र
सरोकारको िवषयसमेत भएकोले िनवेदनमा उठाइएको
िवषयमा िनवेदन गन पाउने हक हामी िनवेदनह लाई
संिवधानतः ा छ । राजु तामाङबाहेकका हामी अ य
िनवेदकह असमथ ग रब असहायलाई िन:शु क
कानूनी ितर ा मक सहायता दान गद आएको र
थुनवु ाह को संवैधािनक हक अिधकार चलनका
लािग कानून यवसायीका साथसाथै एक सचेत नेपाली
नाग रक रहेको साथै Officer of the court समेत
भएको हँदा ततु िवषयमा नेपालको संिवधानको
धारा १३३(२) बमोिजम यो िनवेदन दायर गन हकदैया
रा दछ ।
राजु तामाङबाहेकका हामी अ य िनवेदकह
कायरत सं था िद इ टरनेसनल िलगल फाउ डेसन
नेपालले सेवा दान गरी आएका प संल न रहेका
सरकारवादी फौजदारी मु ामा तथा अ य सरकारवादी
फौजदारी मु ाह म ये अिधकांश मु ाह मा तथा
म राजु तामाङ िव को चोरी मु ाको उठानसँगै
ारि भक चरणमै अथात् मु ा अनस
ु धानको ममै
मु ाका आरोिपत अिभयु ह को अिभलेखीकरण गन
िसलिसलामा अनस
ु धान अिधकारी ारा “अपराधीको
अिभलेख” भ ने फाराम खडा गरी सो फाराममा
“अपराधीको नाम, थर, वतन..” ज ता श दावली
योग गरी िववरणह िलई सोही मु ाको िमिसल
सामेल रा ने गरेको र सो कायबाट अिभयु ह को
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा ५
ारा द यायस ब धी हक हनन हनक
ु ो साथै ती
अिभयु ह सो हक उपभोग गनबाट वि चत हने
गरेका छन् । िवप ीह ारा संिवधान र अ तराि य

सि ध स झौतािवपरीत हने गरी मु ाको उठानसँगै
ारि भक चरणमै मु ाका आरोिपत अिभयु ह को
अिभलेखीकरण गन िसलिसलामा अनस
ु धान
अिधकारी ारा “अपराधीको अिभलेख” भ ने फाराम
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर,
वतन...” ज ता श दावली योग गदा िवभागीय पमा
कुनै िनणय आदेश तथा प रप समेत भए ग रएको भए
सो िनणय आदेश तथा प रप समेत बदर तथा अमा य
गरी मािथ उ लेख भएबमोिजमका श दावली योग
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा उ ेषण,
ितषेधलगायत उपयु आदेश जारी ग रपाउन
नेपालको संिवधानको धारा ४६, धारा १३३(२) समेत
बमोिजम असाधारण े ािधकारअ तगत स मािनत
अदालतसम यो िनवेदन िलई उपि थत भएका छ ।
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा
५, मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप (UDHR)
को धारा ११ को उपधारा (१) र नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप
(ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) तथा
अ तराि य फौजदारी अदालतको िवधान, १९९८
को धारा ६६ ारा द िनद िषताको अनमु ानको
सवमा य यायस ब धी हक हरण गन प ाउ परेको
वा िहरासतमा रहेको यि को जीवन, वत ता एवं
ित ामा आँच पु ने गरी िवप ीह लाई अपराधी
घोषणा गनस मको अिधकार कदािप हन स दैन ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले िनिद
गरेको यव थाको ितकूल हने गरी कुनैपिन यि उपर
कुनै अिभयोग लगाउँदैमा िनजलाई दोषी मा न
िम दैन ।
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा
५ ले, “कुनै अिभयोग लागेको यि लाई िनजले गरेको
कसरु मािणत नभएस म कसरु दार मािनने छै न”
भनी संवैधािनक यव था गरेको छ । यसैगरी मानव
अिधकारको िव यापी घोषणाप (UDHR) को धारा

1847

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
११ को उपधारा (१) ले “Everyone charged with
a penal offence has the right to be presumed
innocent until proved guilty according to
law in a public trial at which he has had all
the guarantees necessary for his defense”
भनी यव था गनको
ु साथै नाग रक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप (ICCPR)
को धारा १४ को उपधारा (२) ले “Everyone
charged with a criminal offence shall have
the right to be presumed innocent until
proved guilty according to law.” भनी हक
अिधकारको याभूत गरेको छ ।
यस िवषयमा स मािनत अदालतबाट
रिव भ राई िव. मि प रषदक
् ो सिचवालय (ने.
का.प.२०५५ पृ ६१६ िन.नं.६६२२) प िवप
भएको उ ेषण परमादेश मु ामा, “....कुनै यि को
अिभयोग मािणत नभएस म िनज बेकसरु मािनने
छ भ ने फौजदारी यायको मूलभूत मा यता रही
आएको स दभमा अिभयोग ला न साथ कसरु दार
मा नु यायसङ् गत नहने...” भनी याियक िस ा त
ितपादन भएको छ । य तै ी ५ को सरकार िव. म जु
े समेत (ने.का.प.२०५७, पृ ६३९, िन.नं.६९३२)
प िवप रहेको उ ेषण परमादेश मु ामा “...शंकाको
सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने सवमा य फौजदारी
यायको िस ा त हो । यस िस ा तअनस
ु ार शंकारिहत
तवरबाट कसरु मािणत गन भार वादीमा रहन
जा छ । य तो माणको भार पु याउन नसके
ितवादीलाई कसरु र ि थितको लाभ पु दछ.....” भनी
बोिलनक
ु ो साथै अ य कै यौ ँ मु ामा समेत सोखालको
िस ा त ितपादन भएको अव था छ ।
यसरी संिवधान तथा अ तराि य कानून ारा
द तथा याभूत भएको हक हरण गन अिधकार
िवप ीह लाई छै न । िनद षताको अनमु ानको
िस ा तको प रपालना गन अध याियक, शासिनक

कानून काया वयन गन स पूण िनकायह , अनस
ु धान
अिधकारी, अिभयोजनकता अ य याियक िनकाय
तथा अदालतसमेत बा य रह छन् । तसथ अपराध
अनस
ु धान अिधकारी ारा संिवधान र अ तराि य
सि ध स झौतािवपरीत हने गरी मु ाको उठानसँगै
ारि भक चरणमै मु ाका आरोिपत अिभयु ह को
अिभलेखीकरण गन िसलिसलामा “अपराधीको
अिभलेख” भ ने फाराम खडा गरी सो फाराममा
“अपराधीको नाम, थर, वतन..” ज ता श दावली
योग ग रनु मािथ उ लेख भएबमोिजम संवैधािनक
र अ तराि य सि ध स झौताको ावधानको ठाडो
ितकूल र आपि जनक छ ।
यसरी संवैधािनक तथा अ तराि य कानूनी
यव था, अ तराि य फौजदारी िविधशा र
कानूनका मा य िस ा तको ितकूल हने गरी प ाउ
परेको वा िहरासतमा रहेको यि को जीवन, वत ता
एवं ित ामा आँच पु ने गरी िवप ीह लाई अपराधी
घोषणा गनस मको अिधकार कदािप हन स दैन ।
कुनैपिन यि अपराधी वा िनरअपराधी हो भनी
घोषणा गन काम अदालत वा याियक िनकायको रहेको
र सो काय िनज िव को अिभयोग स ब धमा पपु
गरी सबदु माणको आधारमा ग रने Adjudication
को कायलाई िवप ीह ारा मु ाको अनस
ु धानकै
चरणमा गन गरी भइरहेको काम कारबाही यायका
मा य िस ा त र व छ सनु वाइसमेतको ितकूल
छ । कानूनबमोिजम दोषी, अपराधी वा कसरु दार भनी
कुनै यि िव आदेश वा िन कषमा पु ने अिधकार
अदालत वा याियक िनकायलाई मा रह छ । तसथ
िवप ीह ारा अिभलेख रा ने योजनमा भइरहेको
काय संिवधान र अ तराि य सि ध स झौतािवपरीत
छ।
नेपाल प रा भई अनमु ोदन ग रएको मािथ
उि लिखत मानव अिधकारका आधारभूत द तावेज
मािनने सबै महासि धह लाई नेपालले िबना कुनै
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आर ण महासि धह बाट िसजना भएको दािय वलाई
वीकार ग रसके को छ । नेपालको संिवधानको धारा
२७९ को उपधारा १ मा “नेपाल रा य वा नेपाल
सरकार प हने सि ध वा स झौताको अनमु ोदन,
सि मलन, वीकृित वा समथन संघीय कानूनबमोिजम
हनेछ” भ ने ावधान रहनक
ु ो साथै नेपाल सि ध ऐन,
२०४७ को दफा ९(१) मा “नेपालले अनमु ोदन गरेको
सि धको कुरा चिलत कानूनसँग बािझएका सि धको
योजनको लािग बािझएको हदस म अमा य हनेछ र
सि धका ावधान नेपालको राि य कानूनसरह लागू
हनेछ” भनी प यव था ग रएको छ । यसरी नेपालले
अनमु ोदन गरेको कुनै सि ध स झौतासँग नेपालको कुनै
कानून बािझएमा बािझएको हदस म बािझएको कानून
अमा य हन जाने प र े यमा “अपराधीको अिभलेख”
भ ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम,
थर, वतन..” भ ने श दावली योग गरी िववरण रा ने
स ब धमा िवप ीह ारा कुनै शासिनक िनणय
आदेश वा नीित िनदशन भए गरेको भएपिन वत:
(ipso-facto) बदरभागी हने कुरा ट छ ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले ट
पमा, “फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु
मािणत गन भार वादीको हनेछ” भनी िकटानी
यव था गरेबाट कुनै पिन यि उपर कुनै अिभयोग
लगाउँदमै ा िनजलाई दोषी मा न सिकँ दैन िनज
िव को अिभयोग पिु पिन हनपु छ । अिभयोग
लगाउने अिभयोजनकताले आफूले लगाएको अिभयोग
पिु गराउन पया माणसमेत पु याउन स नपु दछ ।
अिभयोग वा दोष पिु गन दािय व अिभयोजनकताको
नै हने हँदा अिभयोजन अिधकारीले माणबाट
पिु गन नसके स म अिभयु लाई िनद ष मा नपु न
िस ा तको मूल सार हो । माण कानूनमा “जसले
जे कुरा हो भ छ यो उसैले मािणत गनपछ,
ु अक
प ले होइन”(ei qui affairmat, ei qui non negat,
incumbit probation) भ ने रोमन सू बाट िवकिसत

िस ा त रहेको छ । सो िस ा तअनस
ु ार फौजदारी
मु ामा आरोप लगाउने अिभयोजनकताले नै िनजले
आरोप लगाएको अिभयु उपरको आरोप पिु हने गरी
माणह पु याउनु पदछ । िनजले माण पु याउन
नसके को अिभयु लाई िनद ष मा नु पन र शंकाको
सिु वधा अिभयु लाई दान गराउनु पन मा यता यस
िस ा तमा आधा रत छ । शंकाकै भरमा नै प ाउ गन
हो र िनजसँग अपराध अनस
ु धान गन ममा सोधपछ
ु
गन बयान गराउने र अिभयोग लगाउने ि याह
अवल बन ग रँदा प ाउ परेको यि दोषी वा िनद ष
के हो भ ने कुराको ठहर अनस
ु धान गन यि ले गन
िम दैन । प ाउ परेको वा िहरासतमा रहेको यि को
जीवन, वत ता एवं ित ामा आँच पु ने गरी कुनै
यवहार ग रनु हँदैन । यसो ग रँदा िनजलाई िन प एवं
व छ सनु वु ाइको मौकासमेत हँदैन । कानूनबमोिजम
दोषी, अपराधी वा कसरु दार भनी कुनै यि िव
आदेश वा िन कषमा पु ने अिधकार अदालत वा
याियक िनकायलाई मा रह छ ।
िवप ीह को यस िकिसमको कायले
स बि धत अिभयु को (िनवेदकम येका म राजु
तामाङको हकमा) मेरो मानस मानका साथै संिवधान
र कानून द हक अिधकार तथा स पूण फौजदारी
याय णालीमा ग भीर असर पन गई रा य
अ तराि य कानून ितको दािय व प रपालनामा
ग भीर नरहेको भ ने स देश अ तराि य समदु ायमा
जानक
ु ो साथै नेपालको संिवधानको धारा २० को
उपधारा (५) र (९), मानव अिधकारको िव यापी
घोषणाप (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१)
तथा नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अ तराि य ित ाप (ICCPR) को धारा १४ को
उपधारा (१), (२) ारा द हक अिधकारमा तथा
संिवधानको धारा १८ ारा द समानताको हकमा
समेत असर पन गई अिभयु ह को सामािजक तथा
यि गत मान स मान र इ जत ित ामा अपूरणीय
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ित (irreparable damage) भइरहेको अव था
हँदा यसमा िवप ीह को नाउँमा कारण देखाउको
आदेश जारी गरी िवप ीह लाई िझकाई उि लिखत
संवैधािनक तथा अ तराि य सि ध स झौतामा
उि लिखत ावधानका आधारमा िवप ीह बाट भई
आएको उ काम कारबाही स ब धमा िवप ीह ले
कुनै िनणय आदेश वा प रप समेत गरेको भए सोसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी मु ा अनस
ु धानकै
ममा अिभयु को अिभलेख रा ने नाममा उ लेख
भएबमोिजम “अपराधीको अिभलेख” भ ने फाराम
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर,
वतन..” ज ता श दावली योग नगनु नराउनु भनी
िवप ीह को नाउँमा ितषेधलगायत उपयु आ ा
आदेश पज
ु समेत जारी ग रपाऊँ । साथै ततु रट
िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म अनस
ु धान
अिधकारी ारा “अपराधीको अिभलेख” भ ने फाराम
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर,
वतन...” ज ता श दावली योग नगनु नगराउनु भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१
बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार, कारण र माण
भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा भएका िमितले
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफसिहत उपि थत हनु भनी िनवेदनप र
यो आदेशको ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को
नाममा सूचना याद जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा
अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको आदेश ।
िविभ न मु ाह को अनस
ु धानको ममा
प ाउ परेका ितवादीह को रेकड अिभलेखको लािग
दु त रा न र कसरु मा संल न हने यि ह को

अिभलेखबाट िवगतका िविभ न घटनाह मा संल न
रहे नरहेको जानकारी रा न अिभलेखीकरण कायको
लािग छापेको नमूनाअनस
ु ार नै अिभलेख रा ने ममा
अिभयु को िववरण उ लेख हनु पनमा भल
ु वश
अपराधीको िववरण उ लेख भई अिभलेख हन रहन
गएको र सोतफ स चाई अिभयु को िववरण उ लेख
गरी अिभलेख राखी काया वयन गन भनी मजकुर
महानगरीय हरी प रसर काठमाड बाट प रप ा
भइसके कोले सोहीअनस
ु ार काया वयन भइरहेको
बेहोरा सादर अनरु ोध ग रएको छ भ ने महानगरीय
हरी वृ महाराजग ज, काठमाड को िलिखत
जवाफ ।
िविभ न अपराध मु ाको अनस
ु धानको
ममा प ाउ परेका ितवादीह को रेकड अिभलखेको
लािग दु त रा न र कसरु मा संल न हने यि ह को
अिभलेखबाट िवगतका िविभ न घटनाह मा संल न
रहे नरहेको जानकारी रा न अिभलेखीकरण कायको
लािग छापेको नमूनाअनस
ु ार नै अिभलेख रा ने ममा
अिभयु को िववरण उ लेख हनु पनमा भल
ु वश
अपराधीको िववरण उ लेख भई अिभलेख हन रहन
गएको र सोतफ स चाई अिभयु को िववरण उ लेख
गरी अिभलेख राखी काया वयन गन भनी मजकुर
महानगरीय हरी प रसर काठमाड बाट प रप ा
भइसके कोले सोहीअनस
ु ार काया वयन ग रने बेहोरा
सादर अनरु ोध ग रएको छ भ ने महानगरीय हरी वृ
गौशाला, काठमाड का तफबाट ऐ. कायालय हरी
नायब उपरी क नवराज काक को िलिखत जवाफ ।
यसमा िविभ न मु ाह को अनस
ु धानको
ममा प ाउ परेका ितवादीह को रेकड अिभलेखको
लािग दु त रा न र कसरु मा संल न हने यि ह को
अिभलेखबाट िवगतका िविभ न घटनाह मा संल न
रहे नरहेको जानकारी रा न अिभलेखीकरण कायको
लािग छापेको नमूनाअनस
ु ार नै अिभलेख रा ने
ममा अिभयु को िववरण उ लेख हनपु नमा भल
ु वश
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अपराधीको िववरण उ लेख भई अिभलेख हन रहन
गएको र सोतफ स चाई अिभयु को िववरण उ लेख
गरी अिभलेख राखी काया वयन गन भनी मजकुर
महानगरीय हरी प रसर काठमाड बाट प रप ा
भइसके कोले सोहीअनस
ु ार काया वयन ग रने बेहोरा
सादर अनरु ोध ग रएको छ भ ने महानगरीय हरी वृ
नयाँ बाने र, काठमाड को तफबाट ऐ. कायालयका
मख
हरी नायब उपरी क नारायण साद
ु
िचम रयाको िलिखत जवाफ ।
आ नो े ािधकारिभ रही संिवधान द
सवमा य यायस ब धी हकको प रपालना, स मान
गन कायमा म ालय सदा किटब छ । सरकारवादी
फौजदारी मु ाह मा स बि धत िनकायले अनस
ु धान
वा छानिबन योजनका लािग अिभयु ह को
अिभलेखीकरण गन ममा अपराध गन यि को नाम,
थर, वतनस ब धी फाराम तयार गरेको हनु पदछ ।
तत् स ब धमा “अपराधीको नाम, थर, वतन...” ज ता
श दावली योग गन गरी यस म ालयबाट कोही
कुनै िनकायलाई आदेश िनदशन िदइएको छै न । िबना
आधार अनमु ान र हचवु ाका भरमा यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर गरी रट िनवेदन बदरभागी छ बदर
ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार, गहृ म ालयको तफबाट
ऐ.का सिचव नारायण गोपाल मलेगोको िलिखत
जवाफ ।
िविभ न मु ाह मा अनस
ु धानको ममा
प ाउ परेका ितवादीह को रेकड अिभलेखलाई
दु त रा न र कसरु मा संल न हने यि ह को
अिभलेखबाट िवगतका घटनाह मा संल न रहे
नरहेको बारेमा जानकारी िलई अिभलेख रा ने म
अिभलेखीकरण कायको लािग छािपएको नमूनाअनस
ु ार
नै अिभलेख रा ने ममा भल
ु वश अिभयु को
अिभलेख हनपु नमा अपराधीको अिभलेख हन गएको
र सोतफ स चाई अिभयु को अिभलेख राखी
काया वयन गनु हन भनी यस कायालयबाट मातहत

सबै हरी इकाईमा प ाचार गरी सिकएको सोहीअनस
ु ार
स चाई अिभलेख राखी काया वयन ग रने बेहोरा
स मािनत अदालतसम सादर अनरु ोध ग रएको छ
भ ने महानगरीय हरी प रसर, काठमाड का हरी
व र उपरी क िव म िसंह थापाको िलिखत जवाफ ।
िविभ न मु ाह मा अनस
ु धानको ममा
प ाउमा परेका ितवादीह को रेकड अिभलेखलाई
दु त रा न र कसरु मा संल न हने यि ह को
अिभलेखबाट िवगतका घटनाह मा संल न रहे
नरहेको बारेमा जानकारी िलई अिभलेख रा ने
ममा अिभलेखीकरण कायको लािग छािपएको
नमूनाअनस
ु ार नै अिभलेख रा ने ममा भूलवश
अिभयु को अिभलेख हनपु नमा अपराधीको अिभलेख
हन गएको र सोतफ स चाई अिभयु को अिभलेख
राखी काया वयन गनु हन भनी मजकुर महानगरीय
हरी प रसर टेकु, काठमाड बाट प रप भएप ात्
सोहीअनस
ु ार स चाई अिभलेख राखी काया वयन
भइरहेको बेहोरा स मािनत अदालतसम सादर
अनरु ोध ग रएको छ भ ने महानगरीय हरी वृ
क ितपरु , काठमाड का हरी नायब उपरी क डा.
मेखबहादरु ख ीको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा
उ लेख गरेबमोिजम िविभ न अपराधमा प ाउ परेका
अिभयु ह को अिभलेखीकरण गन ममा ार भमा
अपराधीको नाम, थर, वतन ज ता श दावली योग
गन स ब धमा हरी धान कायालयबाट कुनै आदेश
िनदशन मातहत हरी कायालयह लाई िदएको
नपाइएको, कुनै पिन अिभयोग लागेको यि लाई
िनजले गरेको कसरु मािणत नभएस म कसरु दार
मािनने छै न भ ने नेपालको संिवधान, २०७२ ले
याभूत गरेको यायस ब धी मौिलक हकको अ रश:
पालन भइसके को तथा अिभयोग मािणत नभएस म
अपराधीको नाम, थर, वतन ज ता श दावली योग
गन मातहत हरी कायालयह लाई कुनै पिन िनदशन
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नभएको हँदा यस कायालयसमेतलाई िवप ी बनाई
दायर ग रएको उि लिखत रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने हरी धान कायालयका हरी नायब उपरी क
मोहनकुमार थापाको िलिखत जवाफ ।
िनयमानस
ु ार पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन
गरी िनवेदकतफबाट िव ान् अिधव ाह
ी
अजयशंकर झा र ी िबमला यादवले फौजदारी मु ाको
उठानदेिख नै ारि भक चरणमै आरोिपत यि ह को
अिभलेख रा ने िसलिसलामा अपराधीको अिभलेख
भ ने फाराम खडा गरी सो फाराममा अपराधीको नाम,
थर, वतन ज ता श दावली राखी कसरु मािणत
नभएस म कुनैपिन यि कसरु दार नठह रने भ ने
संवैधािनक हक ितकूल श दावली योग गन िम ने
होइन । आरोप लागेको यि को सामािजक तथा
यि गत मान स मानमा आँच आउने गरी अपराधी
श दको योग गनु नेपालको संिवधानको धारा
२०(५) एवं फौजदारी याय स ब धमा िनमाण भएका
अ तराि य सि ध स झौतािवपरीत हन जाने भएकोले
अनस
ु धानको ममा अिभयु को अिभलेख रा ने गरी
खडा ग रएको फाराममा अपराधीको अिभलेख भनी सो
फारामा अपराधीको नाम, थर, वतन ज ता श दावली
योग नगनु नगराउनु भ ने ितषेधलगायतका उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ीतफबाट िव ान् सह यायािधव ा ी
रेवती ि पाठीले अिभयु को अिभलेख रा ने फाराममा
भूलवश अपराधीको अिभलेख भ ने श दावली उ लेख
भए पिन यसलाई स याउने गरी महानगरीय हरी
प रसर काठमाड बाट अिभयु को िववरण भ ने
श दावली उ लेख गनु भनी प रप भइसके कोले रट
िनवेदन खारेज हनपु न भनी गनु भएको बहस सिु नयो ।
उपयु बहस िजिकर सनु ी हेदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो वा होइन भ ने
स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।

२. यसमा मूलतः फौजदारी मु ामा आरोिपत
यि ह को अिभलेख रा ने गरी हरी कायालयमा
खडा ग रएको फाराममा अपराधीको अिभलेख भ ने
फाराम खडा गरी अपराधीको नाम, थर, वतन ज ता
श दावलीको योग गन ग रएकोले अिभयोग लागेको
यि उपरको अिभयोग मािणत नभएस म िनजलाई
कसरु दार वा अपराधी भनी उ लेख गन संिवधान
एवं अ तराि य सि ध स झौतािवपरीत हनका साथै
फौजदारी यायस ब धी यायका मा य िस ा त
ितकूल भई यस कारका श दावलीको योगबाट
आरोप लागेको यि को सामािजक तथा यि गत
जीवनमा आँच आउने भएकोले य ता श दावलीको
योग नगनु नगराउनु भ ने ितषेधलगायत उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन रहेकोमा
भूलवश यस कारका श दावलीको योग भएकोले
यसलाई स चाउने गरी प रप गरी सिकएको भ ने
िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
३. आपरािधक कायमा संल न यि ह को
अिभलेख राखी अपराध अनस
ु धान गन योजनका
लािग अनस
ु धान गन िनकाय हरी कायालयले
आरोिपत यि ह को अिभलेखीकरण गन गरी फाराम
खडा गन गरेकोमा िनवेदक राजु तामाङ िव को
चोरी मु ामा ारि भक पमा खडा ग रएको यि गत
िववरण फाराम िमित २०७३।१।२१ अथात् पिछ लो
समयस म रट िनवेदनमा उठाइएका अपराधी
ज ता श दावलीको योग भएको िमिसल संल न
ितिलिपबाट देिखन आयो ।
४. फौजदारी यायका स दभमा यु
अिभयु र अपराधी श दावली छु ाछु ै अथबोध हने
श दावली हन् । कुनै यि िव कुनै कसरु को आरोप
ला नु र लागेको आरोप मािणत हनु पिन फरक फरक
अव था हो । आरोप लागेको यि िव को कसरु
अदालतबाट मािणत नभएस म वा िनज कसरु दार
नठह रएस म िनज िनद ष रहेको मा यताका आधारमा
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१०१११ - अिधव ा अजय शंकर झा " पेस" समेत िव. नेपाल सरकार, गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
अिभयु श दावलीको योग हने गरेको र कसरु दार
ठहर भइसके प ात् योग हने श दावली अपराधी हो ।
अिभयोग ला नासाथ अपराधी भनी कुनै पिन यि को
िववरण कायम ग रनु फौजदारी यायको मू य र मा यता
ितकूल रहने देिख छ । फौजदारी यायका स दभमा
िवकिसत भएका सबै मा य िस ा तबाट अिभयोग
लागेको यि िव को कसरु मािणत नभएस म
िनज िनद ष रहेको मािन छ । यसैगरी शंकारिहत
तवरबाट कसरु मािणत नभएमा यसको सिु वधा
अिभयु लाई ा ह छ । येक यि लाई वत
एवं स म अदालत वा याियक िनकायबाट व छ
सनु वु ाइको हक रहने भ ने संवैधािनक ावधान रहेको
पाइ छ । व छ सनु वु ाइको हकले अिभयोग लागेको
यि लाई आ नो कुरा भ ने, यसको सूचना ा
गन, आ नो िव को माण ख डन गन आफू िनद ष
रहेको अनभु ूित गन यवहारको अिधकारसमेतलाई
समेट्छ । व छ सनु वु ाइको िस ा तले अिभयोग
मािणत नभएस म अिभयोग लागेको यि िनद ष
रहेको अनमु ान गनु पन मा यतासमेतलाई हण गदछ ।
५. ततु स दभमा संवैधािनक यव था
एवं फौजदारी यायस ब धी अ तराि य द तावेज
अवलोकन गदा नेपालको संिवधानको धारा २० को
उपधारा ५ ले, “कुनै अिभयोग लागेको यि लाई िनजले
गरेको कसरु मािणत नभएस म कसरु दार मािनने छै न”
भ ने संवैधािनक यव था गरेको देिख छ । यसैगरी
मानवअिधकारको िव यापी घोषणाप (UDHR)
को धारा ११ को उपधारा (१) ले “Everyone
charged with a penal offence has the right
to be presumed innocent until proved guilty
according to law in a public trial at which
he has had all the guarantees necessary for
his defense” भ ने यव था गनको
ु साथै नाग रक
तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य
ित ाप (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा

(२) ले “Everyone charged with a criminal
offence shall have the right to be presumed
innocent until proved guilty according to
law.” भनी दोषी ठहर नभएस म कुनै पिन य िनद ष
रहेको भ ने अनमु ान गरी व छ सनु वु ाइ ग रने हक
अिधकारको याभूत गरेको देिख छ । प ाउ परेको
वा िहरासतमा रहेको यि को जीवन, वत ता एवं
ित ानमा आँच पु ने गरी िहरासतमा रहेकै अव थामा
अपराधी श दावलीको योगलाई उपयु संवैधािनक
यव था एवं अ तराि य कानूनले िन तेज गरेको
देिख छ । यस यव थाले मूलभूत पमा अदालत वा
याियक िनकायले मु ाको सनु वु ाइको ममा कुनै पिन
अिभयु लाई िनद ष मानेर यवहार गनपनका
साथै
ु
मु ाको अनस
ु धान तथा अिभयोजनको िसलिसलामा
समेत िनद ष मा नपु न कुरालाई िनिद गदछ ।
६. यस स ब धमा हा ो याियक ि कोण
हेदा रिव भ राई िव. मि प रषदक
् ो सिचवालय
(ने.का.प.२०५५, पृ ६१६, िन.नं.६६२२)
भएको उ ेषण परमादेश मु ामा, “....कुनै यि को
अिभयोग मािणत नभएस म िनज बेकसरु मािनने
छ भ ने फौजदारी यायको मूलभूत मा यता रही
आएको स दभमा अिभयोग ला न साथ कसरु दार
मा नु यायसङ् गत नहने...” भनी याियक िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । उपयु संवधै ािनक एवं
कानूनी यव था र ितपािदत िस ा तसमेतबाट
मु ा अनस
ु धानको ममा अिभयु को अिभलेख
रा ने िसलिसलामा “अपराधीको अिभलेख” भ ने
फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर,
वतन..” ज ता श दावली योग गन फौजदारी यायको
े मा िवकिसत आधारभूत मा यतािवपरीत हन जाने
देिखयो ।
७. अतः मु ाको उठानसँगै ारि भक चरणमै
मु ामा आरोिपत यि ह को अिभलेखीकरण गन
िसलिसलामा “अपराधीको अिभलेख” भ ने फाराम
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..”
ज ता श दावली योग नगनु नराउनु सो स ब धमा
कुनै िवभागीय िनणय वा प रप भएमा सोसमेत
काया वयन नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेश जारी हने ठहछ । ततु आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।

नणय नं . १०११२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
फै सला िमित : २०७४।१२।२६
०७०-CI-००६५

उ रायमा सहमत छु ।
या. अिनलकुमार िस हा

मु ाः राजीनामा बदर

इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म् ।

—— &

पनु रावेदक / ितवादी : िज ला किपलव तु गा.िव.स.
िभ मी वडा नं. ५ ब ने सयु मित शु ला
िव
यथ / वादी : िज ला किपलव तु गा.िव.स.
बहादरु गंज वडा नं. ५ ब ने गोपीनाथ
चौधरीसमेत
§ सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अंश
मु ा दायर गरेपिछ अंश हकलाई सीिमत
वा संकुिचत गन गरी म जुरी वा सा ी
नराखी कुनै िलखत ग र छ भने य ता
िलखतलाई असल िनयतले पा रवा रक
िहतको लािग गरेको वाभािवक यवहार
मा न सिकने हदँ ैन । अंशको हक अंिशयार
भएको नाताले वतः ा गन हक हदँ ा
य तो हकलाई िनि य र संकुिचत पान
गरी अंश मु ा परेपिछ हक ह ता तरण
गन र वादीह नाबालक छन् वा २१ वष
उमेर पगु ेको छै न वा म जरु ी िलनपु न होइन
भ ने कुनै पिन आधारमा दूिषत तवरबाट
भएको य तो हक ह ता तरण बदर नगनु
यायोिचत नहने ।
( करण नं.३)

––
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१०११२ - सयु मित शु ला िव. गोपीनाथ चौधरीसमेत
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनःमा. िज ला यायाधीश ी ह र ताप के .सी.
किपलव तु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी नीता गौतम िदि त
पनु रावेदन अदालत बटु वल
फै सला
का.म.ु . या.दीपकराज जोशी : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै
अदालतको े ािधकारिभ को ततु मु ाको संि
त य र ठहर यस कार छःगु चरणको दईु छोराम ये जेठा राम समझ
ु
र का छा राम शरण भएको । रामशरणको छोरा राम
वरण भई राम वरणको ीमती म वादी चमेली देवी कुम
भएको । हामीह बाट ३ छोरा गोपीनाथ, रघनु ाथ
र ल मीनाथ चौधरीको ज म भएको । रामशरणको
ीमतीसमेतको मृ यु भइसके को । लो नेसमेतले
सगोलको स पि िहनािमना गन लागेको र खान
लाउनसमेत दःु ख िदने गरेको र अंश निदएकोले
लो नेसमेत उपर मेरो अंश मु ा परेको । मु ा
च दाच दैको अव थामा हा ोसमेत अंश हक ला ने
िज ला किपलव तु गा.िव.स. जिु मला वडा नं. ६
िक.नं. ३७६ को ०-०-१११/२ घर ज गा िदने रामवरण
कुम िलने सयु मित शु ला भई िमित २०६७।४।२४
मा र.नं. २।३०४ बाट राजीनामा पा रत गरी िलनिु दनु
गरेकाले हा ो हकजित २ भागको १ भागमा ५ भागको

४ भाग सो राजीनामा बदर ग रपाउँ भ नेसमेतको
िफराद दाबी ।
दाबीको ज गा िधतो राखी बकबाट ऋण
िलएको र सो ऋण ितन नसक िललामी अव थामा
रहेकोले सो ऋण ितरी फुकुवा गरी राजीनामा पास
गरेको हो । िनजी आजनको हँदा राजीनामा बदर हनु
पन होइन भ नेसमेतको ितवादी रामवरण कुम को
ितउ र ।
रामवरण कुम को िनजी आजनको घरज गा
भएकोले आफूखस
ु ी गन पाउने अव थाको हँदा भएको
राजीनामा िलखत बदर हनपु न होइन भ ने ितवादी
सयु मित शु लाको ितउ र िजिकर ।
दाबीको िज ला किपलव तु गा.िव.स.
जिु मला वडा नं. ६ िक.नं. ३७६ को ज.िब. ०-२-१११/४
को िलखतम ये वादी चमेली कुम को हकस म अथात्
२ भागको १ भागमा ५ भागको १ भागस म िलखत
बदर हने र नाबालक वादीह को हकमा िलखत बदर
ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने भ ने किपलव तु
िज ला अदालतको िमित २०६८।११।२ को फै सला ।
सु अदालतबाट भएको फै सलामा मेरो
िच बझ
ृ स पि होइन ।
ु ेन । दाबीको ज गा पैतक
मेरा दाता रामशरण कुम ले गौरव ताप शाहसँगबाट
राजीनामा गरी िलएको ज गाम ये बाँक ज गा
हो । िनजले आफूखस
ु ी गन पाउने ज गा हो । लेनदेन
यवहारको १० नं. को या या मक िु ट गरी भएको
सु अदालतको फै सला अ.बं. १८४क, १८५ र
माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतले बदर गरी
िववािदत राजीनामा िलखत सदरै कायम राखी पाउँ
भ ने ितवादी सयु मित शु लाले पनु रावेदन अदालत
बटु वलमा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
सु को फै सलामा हा ो िच बझ
ु ेन । सगोलको
स पि बेचिबखन वा हक ह ता तरण गदा अंिशयारको
म जरु ी िलनपु दछ । उमेर पगु ेका अंिशयारको म जरु ी
िलनु पन तर नाबालकको म जरु ी नपन होइन । अंश
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मु ा दायर भएपिछ िववािदत ज गाको राजीनामा गरेको
हँदा नाबालकको हकमा उमेर पगु ेको संर कको म जरु ी
िलनपु दछ । नाबालकको हकमा दाबी पु न नस ने ठहर
गरेको फै सला उ टी गरी िफरादबमोिजम नै िलखत
बदर ग रपाउँ भ ने वादी रघनु ाथ चौधरी, ल मीनाथ
चौधरी, गोपीनाथ चौधरीले पनु रावेदन अदालत
बटु वलमा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
िमित २०६७।४।६ मा रामशरण कुम को अंश
मु ा परेपिछ रामवरण कुम ले पनु रावेदक ितवादी
सयु मितलाई िमित २०६७।४।२४ मा राजीनामा गरी
िब गरेको िक.नं. ३७६ उपर परेको राजीनामा
बदर मु ामा रामशरण कुम एवं चमेली कुम समेतको
अलगअलग मु ा परी भएको फै सलाउपर ितवादी
सयु मित शु ला एवं वादी चमेली कुम समेतको
पनु रावेदन परेकोले िनजह को स ब धमा परेका
पनु रावेदन एकअकालाई जानकारी िदनु र पनु रावेदन
नगन ितवादी रामवरण कुम एवं वादी रहेका
रामशरण कुम लाई अदालती ब दोब तको २०२
नं. एवं पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम छलफलका लािग यथ िझकाई
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने िमित २०६९।५।१७
को पनु रावेदन अदालत बटु वल आदेश ।
यसै लगाउको दे.प.ु नं. ०५२८।०६८ को
राजीनामा िलखत बदर मु ा साथै रहेको ।
दाबीको स पि घरका मूल पु षले यवहार
चलाउन खचको नभई वादीह लाई अंशमा छ ने
िनयतले राजीनामाको िलखतको मा यमबाट िदएको
अव था देिखयो । अंश मु ा परेपिछ अंशहकलाई
सीिमत र संकुिचत गन गरी कुनै िलखत ग र छ भने
य तो िलखतलाई वादीह नाबालक छन्, २१
वष उमेर पगु ेको छै न, म जरु ी िलनपु न होइन भ ने
आधारमा बदर नगनु यायोिचत हँदैन । अंशको हक
अंिशयार भएको नाताले वतः ा गन हक हँदा
य तो हकलाई िनि य र संकुिचत पान गरी भएको

राजीनामाको िलखतले कानूनी मा यता ा गन स ने
देिखँदनै । अतः सु किपलव तु िज ला अदालतको
िमित २०६८।११।२ को िलखत के ही उ टी भई
िववािदत िलखतको २ भागको १ भागम येबाट ५
भागको ४ भाग िलखत बदर हने ठहछ । पनु रावेदक
/ ितवादी सयु मित शु लाको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ै न भ ने पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०६९।९।११ को फै सला ।
मैले ख रद गरेको ज गा दाता रामवरण
कुम ले आ ना पालामा गौरव ताप शाहबाट िमित
२०४९।९।२४ को राजीनामा ारा आ ना पालामा
आजन गरेकोबाट अंशब डाको १९ को देहाय (२) मा
भएको कानूनी यव थाबाट िववाद उठाउने प लाई
सा ी रा नपु न अिनवायता िथएन । कृिष िवकास बक
कृ णनगरबाट दाता रामवरण कुम ले ऋण िलएको
गोरखाप मा िललामीको सूचना जारी भएप ात् लो ने
मु नालाल शु लाको ह ते िमित २०६७।४।२४ गते
उ बकमा पैयाँ बझ
ु ाइ ज गा फुकुवा गराई िलखत
पा रत भएको त य थािपत छ । दाताले घर यवहार
चलाउनबापत िलखत गरेको त य मािणत भएको छ ।
दाताका स तान ३ वटै नाबालक छन् । िलखत पा रत
गदा नाबालकलाई सा ी रा नु कानूनले िम दैन । वादी
ितवादीह एउटै घरमा एकै साथ बसी आएका छन् ।
म ख रदकताको ज गा र पैयाँ भस
ु पान षडय बाट
अंश मु ा गरे गराएकोले पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला उ टी गरी िमित २०६७।४।२४ को राजीनामा
सदर कायम ग रपाउँ भ ने सयु मित शु लाले यस
अदालतमा िलएको पनु रावेदन िजिकर ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदनसिहतको िमिसल
कागजात अ ययन ग रयो ।
लो ने रामवरणले सगोलको स पि
िहनािमना गरेको, खान लाउन निदएको भ नेसमेतको
आधारमा चमेलीदेवीको नाबालक छोराह गोपीनाथ
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१०११२ - सयु मित शु ला िव. गोपीनाथ चौधरीसमेत
चौधरीसमेतका संर क भई अंशमु ा दायर गरेको
र हामी वादी ितवादीका बीचमा अंशब डा भएको
छै न । अंश मु ा च दाकै अव थामा हा ो अंश हक ला ने
ज गा राजीनामा गरी िदएकाले हा ो हकजित २ भागको
१ भागमा ५ भागको ४ भाग सो राजीनामा बदर ग रपाउँ
भ ने िफराद दाबी र दाबीको ज गा िधतो राखी रामवरण
कुम ले बकबाट ऋण िलएको र सो ऋण ितन नसक
िललामी अव थामा रहेकोले ऋण ितरी राजीनामा गरेको
र ितवादी रामवरणको िनजी आजनको आफूखस
ु
गन पाउने स पि राजीनामा गरेकाले राजीनामा बदर
हनपु न होइन भ नेसमेतको ितवादी रामवरण कुम र
सयु मित शु लाको ितउ र िजिकर भएको ततु
मु ामा सु िज ला अदालतबाट दाबीको ज गा २
भागको १ भागबाट ५ भागको १ भाग चमेली कुम को
हकस मको िलखत बदर हने र नाबालक वादीको
हकमा दाबी नपु ने ठहर भएकोमा पनु रावेदन अदालत
बटु वलले सु को फै सला के ही उ टी गरी िववािदत
िलखतको २ भागको १ भागम येबाट ५ भागको ४
भाग िलखत बदर हने ठहराई फै सला गरेउपर ितवादी
सयु मित शु लाको पनु रावेदन पन आएको पाइयो । अब
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला िमलेको छ,
छै न? ितवादी सयु मित शु लाको पनु रावेदन िजिकर
पु ने हो, होइन? भनी िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा रामशरणको
छोरा रामवरण भई रामवरणको ीमती चमेलीदेवी र
िनजह का ३ छोरा गोपीनाथ, रघनु ाथ र ल मीनाथ
चौधरी भएको देिखयो । वादी नाबालकह गोपीनाथ,
रघनु ाथ र ल मीनाथ रामवरणको छोराह भएकोमा
िववाद छै न । िदने ितवादी रामवरण कुम ले िलने
ितवादी सयु मित शु ला भई िमित २०६७।४।२४ मा
दाबीको िक.नं. ३७६ को घरज गा . १४०००००।मा िब गरेको देिखयो । सो घरज गा िब हनपु ूव
नै दाता रामवरणका बाबु रामशरण कुम ले रामवरण
कुम उपर िमित २०६७।४।६ मा अंश मु ाको िफराद

िदएकोमा समेत िववाद देिखँदैन । साथै यी वादीह लाई
खान लाउनसमेत निदएको भनी सु िज ला
अदालतमा ततु िलखत बदर मु ासँगै अंश मु ा
दायर भएको देिखयो । मल
ु त: बाबु रामशरण कुम ले
२०६७।४।६ मा अंश मु ा दायर गरेपिछ ितवादी
रामवरणले िमित २०६७।४।२४ मा ज गा िब
गरेको देिखयो । अंश मु ा परेपिछ वादी ितवादीका
प रवारमा अंशब डा नहँदै र िलखत हँदा रामशरण
कुम र चमेली कुम समेतलाई सा ी राखेको वा म जरु ी
निलइ राजीनामा गरेको देिखयो ।
३. अंश अंिशयार भएको नाताले वतः
ा हने अ तिनिहत अिधकार हो । अंशस ब धी
हकलाई अंिशयारको नैसिगक हक भएकोले
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको १ नं. समेतको
कानूनी यव थाले सगोलको स पि मा प रवारका
अंिशयारह को अिधकारलाई सिु नि चता गरेको
देिख छ । ततु मु ामा ितवादी सयु मित शु लाको
दाबीको ज गा पैतक
ृ स पि होइन । पैतक
ृ स पि बाट
बढे बढाएको पिन होइन भनी िलएको िजिकरतफ
ि गत गदा आ नो िपताको नाममा जनु सक
ु ै ोतबाट
ा हन आएको स पि िनजका स तानह बीच
ब डा ला ने स पि मा नपु न ह छ । ततु मु ामा
नाबालक छोराह को हकमा समेत िनजह क
आमा चमेलीले अंश मु ाको िफराद दायर गरेको र
ितवादी रामवरणउपर रामशरणले अंश मु ा दायर
गरेप ात् नाबालकको हकमा समेत असर पान गरी
नाबालकको संर क आमा चमेली देवीलाइ सा ी
नराखी राजीनामा िलखत गरी स पि ह ता तरण
गरेको देिखँदा वादीह लाई अंशमा छ ने िनयतले
राजीनामाको िलखतको मा यमबाट हक ह ता तरण
गरेको देिखयो । सगोलको कुनै पिन अंिशयारले अंश
मु ा दायर गरेपिछ अंश हकलाई सीिमत वा संकुिचत
गन गरी म जरु ी वा सा ी नराखी कुनै िलखत ग र छ
भने य ता िलखतलाई असल िनयतले पा रवा रक
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िहतको लािग गरेको वाभािवक यवहार मा न सिकने
हँदनै । अंशको हक अंिशयार भएको नाताले वतः ा
गन हक हँदा य तो हकलाई िनि य र संकुिचत पान
गरी अंश मु ा परेपिछ हक ह ता तरण गन र वादीह
नाबालक छन् वा २१ वष उमेर पगु ेको छै न वा म जरु ी
िलनपु न होइन भ ने कुनै पिन आधारमा दूिषत तवरबाट
भएको य तो हक ह ता तरण बदर नगनु यायोिचत
हँदनै ।
४. जहाँस म दाबीको ज गा नै रो का राखी
ऋण िलएको र िललाम हने ि थितमा बा यतावश
दाबीको ज गा राजीनामा गरी बक ऋण चु ा गरेको
भ ने स दभमा हेदा राजीनामामा उ लेख भएको
दाबीको िक.नं. ३७६ को घरज गाको मू य हेदा
.१४,००,०००।- (चौध लाख) देिखएकोमा कृिष
िवकास बकमा िमित २०६७।४।२४ मा पनु रावेदक
सयु मित शु लाको पित मु नालाल शु लाले बझ
ु ाएको
ऋण ज मा . १,२८२४६।- भई राजीनामाको
स पि को मोलभ दा अित यून रकमको ऋण भ ने
देिखन आउँछ । यसरी िललामको अव था भए पिन
य तो अित नै यून रकमको ऋण कजाको नाममा
अ य पा रवा रक आय ोतबाट पिन ऋण चु ा स ने
अव था देिखएकोमा यसतफ िवचार नै नगरी ऋण
अनपु ातमा धेरै मोल पन बसोबासको घरज गा नै िब
गरेको देिख छ । य तो यून रकमको रकम ितनु पन
कारणले बढी मोलको घरज गा नै िललाम हने अव था
भए िब यवहार गनअिघ
यी वादीह समेतबाट
ु
य तो सगोलको यवहारको ितन बझ
ु ाउनेसमेतका
स ब धमा कुनै सहमित म जरु ी िलन सिकनेमा कुनै
जानकारीसमेत गराएको देिखँदनै । यसबाट वादीह
ऋण ितन म जरु ी नभएको भ ने देिखएन । िललामको
अव थामा रहेको ऋण चु ा गनतफ वादीको म जरु ी
निलने वा जानकारीसमेत नगराउने, वादीले यी
ितवादी रामवरणउपर अंश मु ा िदएपिछ २१ वष
पगु ेका अंिशयारह को समेत म जरु ी निलई आफूखस
ु ी

िब गरेको देिखन आएको तथा कृिष िवकास बकले
गन लागेको िललामी ि या रो न सो ऋण अनपु ातको
स पि स मबाट ऋण चु ा गन ाथिमकता िदएको
भ ने पिन देिखँदनै । साथै य तो स पि वा कुनै ऋण
चु ा गन ोत नै नभए सोको आधार कारण खल
ु ाइ
अि तम बा यतावश अव थामा ठूलो मू य पन घरज गा
नै भए िब गनु परेको अव थाको िच ण गन स नु
पनमा य तो िच बु दो एवं मनािसब आधार कारण
खल
ु ाएको देिखएन । कुनै आव यकता वा बा यतावश
कुनै काय गनु परेको भनी िजिकर िलनेले सो पु ् याइँ
हने व तिु न आधारसमेत िजिकर िलने नै ततु गन
स नु पनमा य तो अव था नै खल
ु ाउन नसके को
अव थामा कोरा का पिनक भनाइको आधारमा मा
ितवादी रामवरणलाइ दाबीको घरज गा बा यतावश
िब गरेको मा न िमलेन ।
५. अंश मु ा परेपिछ सानो आकारको ऋण
रकम चु ा गन योजनको लािग ऋण रकमभ दा
धेरै बढी मू य र बसोबाससमेत रहेको घरज गा
िब गदासमेत उमेर पगु ेका अंिशयारको म जरु ी
निलएको, ितवादी रामवरणको कथनअनु प ऋण
चु ा योजनको लािग अिनवाय वा बा यतावश सो
घरज गा िब गरेको भ ने आधार पिु हन नआएको
र पित िपतालाइ जनु सक
ु ै ोतबाट ा हन आएको
स पि पिन िनजका स तानह बीच ब डा ला ने
देिखएको र अंश मु ा परेपिछ पिन राजीनामा गरेको
अव थामा वादीह नाबालक छन्, २१ वष पगु ेको
छै न भनी नाबालकको हकमा म जरु ी िलन नपन भनी
अंश हक नै िनि य र संकुिचत पान निम ने हँदा
िनज नाबालकह समेतको अंश हक मेट्ने गरी भएको
राजीनामा िलिखतले कानूनी मा यता पाउने देिखएन ।
६. तसथ अंश मु ा परेपिछको अव थामा
पिन नाबालकको हकको िलखत बदर नगरेको भनी
किपलव तु िज ला अदालतको िमित २०६८।११।२
को फै सला के ही उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम
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िववािदत िलखतको २ भागको १ भागम येबाट ५
भागको ४ भाग िलखत बदर हने ठहराएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०६९।९।११ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदन ितवादी
सयु मित शु लाको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७४ साल चै २६ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०११३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
आदेश िमित : २०७५।४।१३
०७४-WO-०७२५
िवषयः परमादेश
िनवेदक : िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१४ ब ने आ रका
के .सी.
िव
िवप ी : िज ला शासन कायालय, बबरमहल,
काठमाड समेत
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§ कुनै पिन यि ले आफू कुन देशको
नाग रक हो भनी िचनाउनको लािग
चािहने आव यक माण नै नाग रकताको
माणप हो । यो रा यले आ ना
नाग रकलाई पिहचान गन, िश ा हािसल
गन र यापार यवसाय गन ज ता कानून
तथा संिवधानले याभूत गरेको आधारभूत
नाग रक अिधकारह को उपभोग गन
मह वपण
ू आधार पिन हो । नेपालको
संिवधानको धारा १० ले नाग रकको
नाग रकता ा गन हकको याभूित
गरेको छ । संिवधानले याभूत गरेको
उ हकलाई कानून बनाएर यवि थत
गन नस ने होइन । तर यसरी बनाइएको
कानूनमा उ लेख हदँ ै नभएको ि या
अवल बन गनपन
भनी नाग रकताको
ु
माणप दान गन अि तयार ा गरेको
यि ले संिवधानको उ े यिवपरीत कुनै
नाग रकलाई नाग रकताको माणप
िलनबाट वि चत हने गरी कुनै काय गन
निम ने ।
( करण नं.४)
§ ज मदता माणप लगायतको अ य
कागज माणबाट बुबा वा आमाको प
पिहचान भइसके का यि ह ले स बि धत
िनकायबाट नाग रकता
माणप
ा गनको लािग िसफा रस याएको
अव थामा पिन बुबा वा आमा सनाखत गन
िज ला शासन कायालयमा आउनु पन
भनी नाग रकता माणप निदने कायबाट
संिवधानले याभूत गरेको नाग रकता
ा गन हकमा आघात परेको मािनने ।
( करण नं.७)

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी अ जन
िधताल, ी जयलाल भ डारी र ी कुल साद
अयाल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३
आदेश
या.ओम काश िम
: नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम दता भई
पेस हन आएको तुत रट िनवेदको संि त त य एवं
आदेश यस कार छ:त यख ड
रट िनवेदनको संि बेहोराः
म आ रका के .सी. २० वषक हँदा िमित
२०७०।२।२७ मा िवप ी आमा बबु ाले मलाई
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१४ को वडा
कायालयमा लगी नेपाली नाग रकताको माणप
िलनको लािग िसफा रस प बनाइिदनु भएको िथयो ।
उ िसफा रस प िलएप ात् वडा कायालयले िदएको
िसफा रस प मलाई नै िदई फुसदको समयमा िज ला
शासन कायालय काठमाड गई नाग रकताको
माणप िलउँला भ नु भएको िथयो । यसको क रब ३
मिहनास म पिन नाग रकता बनाउन िज ला शासन
कायालय नलगेपिछ मैले आमा बबु ा दवु ै जनालाई
कलेजले नाग रकता मागेको छ िछटो नाग रकता बनाई
िदनपु यो भनी पटकपटक अनरु ोध गदा दवु ै जनाले
मलाई नाग रकताको माणप बनाई िदने कुरामा एक
अक लाई देखाई आलटाल गरी आउनु भएको िथयो ।
मैले पनु ः पटकपटक आ ह गरेप ात् दवु ै जनाले मलाई

गाली गलौज गन खान ब नसमेत बेवा ता गरेकोले
म बा य भई मावली मामाको संर क वमा दःु ख
अ ठ् यारोसँग सामा य रोजगारी गरी दःु ख क का साथ
बसी आएक छु । हाल मैले नातक तहको परी ासमेत
उ ीण ग रसके को छु । मैले िचनजान भएका साथी भाइ
इ िम ह लाई मैले नातक तह उ ीण गरे ँ कुनै रा ो
रोजगारीको यव था ग रिदनहु ोस भनी अनरु ोध गदा
शैि क यो यताका माणप को साथै नाग रकताको
ितिलिप िदनहु ोस् भनी भ ने गरेको, बक खाता खो न
तथा लाइसे स बनाउनसमेत नाग रकता चािह छ ।
िवप ी आमा बबु ाले िज ला शासन कायालयमा
गई सनाखत गन इ कार गरेकोले वडा कायालयको
िसफा रस िलएर िज ला शासन कायालयमा जाँदा
यो िसफा रस परु ानो भएकोले नयाँ िलएर आउन भनी
िफता पठाए । वडा कायालयबाट पनु ः अक िसफा रस
िलएर जाँदा बाबु वा आमाम ये एक जनाले सनाखत गन
आउनु पन भनी मलाई सो िसफा रस र मसँग भएको
ज मदता माणप को ितिलिपसमेतको कागजात
पेस गदा मलाई नाग रकताको माणप िदइएन ।
नेपालको संिवधान (२०७२) को भाग २ को
धारा १० ले नाग रकलाई नाग रकता ा गन हकबाट
वि चत ग रने छै न भ ने संवैधािनक यव था गरेको
छ । य तै धारा ११ (२)(ख) ले कुनै यि को ज म
हँदाको बखत िनजको बबु ा वा आमा नेपालको नाग रक
रहेछन् भने य तो यि ले नेपाली नाग रकता ा
गन स ने संवैधािनक यव था भएकोले म िनवेिदकाले
नाग रकता ा गन स ने संवैधािनक यव था
हँदाहँदै पिन म िनवेदकलाई नाग रकताको प रचय
प िदन िवप ीह ले वि चत गन काम कारबाही
संिवधान ितकूल रहेकोले िनवेदन मागबमोिजम म
िनवेदकलाई नेपाली नाग रकताको प रचयप िदनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशलगायत उपयु
आ ा आदेश जारी पाउँ भ नेसमेत बेहोराको आ रका
के .सी.को िनवेदनप ।
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यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश
हनु नपन भए सोको आधार र कारणसिहत बाटोको
यादबाहेक सूचना याद पाएका िमितले १५ िदनिभ
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी ततु आदेश र रट
िनवेदनको एकएक ित न कलसमेत साथै राखी
िवप ीह का नाममा सूचना याद जारी गरी यादिभ
िलिखत जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
िज ला शासन कायालय काठमाड को िलिखत
जवाफ
रट िनवेदकले िज ला शासन कायालय,
काठमाड लाई िवप ी कायम गदा यस कायालयबाट
थानीय िनकायको िसफा रसको आधारमा
नाग रकता निदएको िवषयलाई मु य दाबीको पमा
उठान गनभएको
देिख छ । तर िनजको बबु ा / आमा
ु
सनाखतको लािग कायालयमा उपि थत नभएको
त य वयम् िनवेिदकाले वीकार गरेको देिख छ ।
तसथ, नाग रकता दान गदा यि को पिहचानज तो
संवेदनशील िवषयसमेतको माण िसजना हने भएकोले
नाताका यि ह को सनाखत गरेर नाग रकता दान
गनु नै िववेकस मत हने देिख छ । यसका अित र
नाग रकताको िसफा रसउपर शंका लागेमा छानिबन
गन अिधकार नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३
को िनयम-३ को उपिनयम-२ को ितब धा मक
वा यांशले नाग रकता जारी गन अिधकारीलाई िदएकै
देिखएकाले सनाखतका लािग माता / िपता उपि थत
गराउन जनाउसमेत िदएको देिखँदा िनवेदकउपर यस
कायालयबाट भएको काम कारबाही कानूनस मत नै
भएकोले ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िज ला शासन कायालय काठमाड को
िलिखत जवाफ ।

बस ती के .सी.को िलिखत जवाफ
िवप ी आ रका के .सी. हामी रामहरी के .सी.
र बस ती के .सी को सहवासबाट ज म िलएको यि
होइन । हा ा आफ तह बाट सानै उमेरमा ा भई
असहाय र कोही नभएको अव थामा सानैदिे ख पालन
पोषण गरी घरमा राखेर हिकएर िश ा िद ा िदने हामी
संर कस म ह । हा ो कोखबाट ज म िलएको नभई
िनजको संर क व मा हामीले िदएको हँदा नाग रकता
ा गन हैिसयतको नाता हामीसँग छै न । िवप ी
आ रका के .सी.लाई हामीले सानैदिे ख हकाई, बढाई,
पढाई गराएर नातक तहस मको िश ा िदलाउँदाको
अव था हँदाहँदै िबगत ४ वषदेिख हा ो घर प रवारबाट
भागी हामीसँग स पक नगरी एउटा जवानी अव थामा
अ य कहाँ िछन् भ नेस मको सइु क
ँ ोसमेत हामीलाई
निदई भागेर बसेको अव थामा ए कासी अदालतमा
मु ा दता गरी याद तारेख मैले बझ
ु ेपिछ मा िनजको
अव था थाहा हन आएको छ । िनज िवप ी आ रका
के .सी.का हामी संर क मा ह । िनज हा ो धमपु ी
पिन होइनन् । संर कले कोही असहाय बालक,
वृ तथा एकल यि लाई नाग रकता िदनपु न कुनै
िकिसमको बा यतासमेत ऐन, कानून र यवहारमा
छै न । जहाँस म शैि क माणप ह मा नाम भएको
कुरा उ लेख छ यो सबै संर क उ लेख हनपु नमा
बाबु आमा भनी उ लेख छ यो त लो तहबाटै रेकडमा
िु ट हन पगु ेको कुरामा दइु मत छै न । संर क दान गन
सबैले बाबु वा आमा बनेर नाग रकता दान गनपछ
ु
भ ने होइन । तसथ िवप ीको मागदाबी अ य त
कपोलकि पत झु ो िववरणयु र हकदैया नै नपु ने
अव थाको भएको हँदा रट िनवदेन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िवप ी बस ती के .सी.को िलिखत
जवाफ ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
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इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनको
िमिसल स पूण कागज अ ययन ग रयो । िनवेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह ी अ जन
िधताल, ी जयलाल भ डारी र ी कुल साद
अयालले िनवेदकका बबु ा रामहरी के .सी. र आमा
बस ती के .सी. दवु ैजना नेपाली नाग रक हन् ।
बस तीले िदएको सूचनाअनस
ु ार िमित २०७०।२।३१
मा थानीय पि जकािधकारीले आ रका के .सी.
को ज मदताको माणप जारी गरेको देिख छ । सो
ज मदता माणप मा बबु ाको नाउँ रामहरी के .सी. र
आमाको नाम बस ती के .सी. उ लेख भएको छ । यी
िनवेदकको कानूनबमोिजम नाग रकता पाउन आव यक
उमेरसमेत पगु ेको छ । आ नो नाग रकता बनाउनको
लािग वडा कायालयबाट िसफा रस िलएर जाँदासमेत
िवप ी िज ला शासन कायालय काठमाड ले बाबु
वा आमाम ये एकजनाले कायालयमा आएर सनाखत
गनपन
ु भनी नाग रकता माणप बनाइिदएको छै न ।
नेपालको संिवधानले कुनै पिन नेपाली नाग रकतालाई
नाग रकता ा गन वि चत ग रने छै न भनी यव था
गरेको छ । तर बाबु वा आमाले िज ला शासन
कायालयमा गएर सनाखत नग रिदएको कारणले
नाग रकता ा गनपन
ु अिधकारबाट िनजलाई वि चत
गन निम ने हँदा िनवेदक आ रका के .सी.लाई नेपाली
नाग रकताको माणप िदनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेश जारी हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िज ला शासन कायालय, काठमाड को
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राईले नेपाल नाग रकता िनयमावली,
२०६३ को िनयम ३ को उपिनयम २ को ितब धा मक
वा यांशले नाग रकता िसफा रस गन वा नाग रकता
जारी गन अिधकारीलाई शंका पद पमा सनाखत
गरेको लागेमा थप अनस
ु धान गन स ने अिधकार
िदएको छ । सोही अिधकार योग गरी यी िनवेदकको
नाग रकताको स ब धमा सनाखत गनको लािग

िनजका बबु ा वा आमालाई िज ला शासन कायालयमा
उपि थत गराउन जनाउ िदएको हो । कानूनबमोिजम
गरेको कायबाट िनवेदकको अिधकार हनन् भएको मा न
निम ने हँदा र िनजको बबु ा वा आमाले सनाखत गरेमा
िज ला शासन कायालयले नाग रकताको माणप
बनाइिदने नै हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न होइन भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवम् बहस
िजिकर रहेको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन ?
सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकलाई
नेपाली नाग रकताको माणप बनाइिदन काठमाड
महानगरपािलकाले िसफा रस गरेप ात् पिन िज ला
शासन कायालय काठमाड ले बबु ा वा आमालाई
सनाखत गन याउनपु न भनेको र बबु ा वा आमा
सनाखत गन आलटाल गनु भएकोले म िनवेदक
नाग रकता पाउनपु न हकबाट वि चत भएको छु । अतः
म िनवेदकलाई नाग रकताको माणप िदनु िदलाउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी ग रपाउँ भनी
िनवेदन मागदाबी रहेको छ । िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न होइन भनी िवप ीह को िलिखत
जवाफ रहेको देिख छ ।
३. िनवेदक आ रका के .सी.ले नेपाली
नाग रकताको माणप ा गनको लािग िज ला
शासन कायालय काठमाड मा िनवेदन िदएको
त यमा िववाद छै न । िनजको िनवेदनउपर कारबाही
हँदा िनजको बबु ा वा आमाम ये एक जनालाई सनाखत
गन बोलाएको िज ला शासन कायालय काठमाड को
िलिखत जवाफबाट देिख छ । सो सनाखत गन
काय नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम ३ को उपिनयम (२) को ितब धा मक
वा यांशले िदएको अिधकार योग गरी ग रएको भनी
उ लेख गरेको देिख छ । जबिक िनयमावलीको उ
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१०११३ - आ रका के .सी. िव. िज ला शासन कायालय, बबरमहल, काठमाड समेत
यव थामा सनाखत गनपन
ु भनी प यव था
रहेको देिखँदैन । रट िनवेदकले ततु रट
िनवेदनसाथ पेस गरेको िनजको ज मदता माणप मा
बबु ाको नाम रामहरी के .सी. नाग रकता माणप
नं. ५१४४/२५०६/१८९८/६३०१ काठमाड र
आमाको नाम बस ती के .सी. नाग रकता माण प
नं. २७१०६०/१०५८५ काठमाड उ लेख भएको
छ । सो ज मदताको माणप बनाउन बस ती के .सी.
ले थानीय पि जकािधकारीका कायालयमा सूचना
िदएको देिखनक
ु ा साथै सो कुरा िनजले िलिखत
जवाफबाट वीकारसमेत गरेको देिख छ । िमिसल
सामेल रहेको रामहरी के .सी. र बस ती के .सी.को
नाग रकताको माणप को ितिलिपमा उि लिखत
न बर र िनवेदकको ज मदतामा उि लिखत न बर
एकआपसमा िमलेको देिख छ । यसका अित र
िनवेदकले पेस गरेको वेिशका परी ादेिख
नातकस मको शैि क यो यताको माणप मा समेत
बबु ाको नाम रामहरी के .सी. नै उ लेख भएको पाइ छ ।
४. बस ती के .सी.ले यस अदालतमा िलिखत
जवाफ िदँदा िनवेदकको ज मदता बनाउन आफूले
सूचना िदएपिन आफू िनजको वा तिवक आमा नभई
संर क मा हो । िनजको ज मदतालगायतका अ य
शैि क माणप मा भूलवश बबु ाको नाममा रामहरी
के .सी. र आमाको नाउँमा बस ती के .सी. उ लेख
हन गएको हो भनी उ लेख गरेको देिख छ । तर यिद
सो कुरा भूलवश उ लेख हन गएको हो भने यसलाई
बदर गराउनेतफ समयमा नै कुनै ि या अवल बन
गरेको भनी भ न सके को देिखँदैन । सो ज मदताको
माणप लगायतका अ य शैि क माणप ह
कुनै िनकायबाट बदर वा संशोधन भएको िमिसल
संल न कागज माणबाट देिखँदनै । काठमाड
महानगरपािलकाको वडा नं.१४ को कायालयले िमित
२०७०।२।३१ मा गरेको िसफा रसमा पिन बबु ाको
नाम रामहरी के .सी. र आमाको नाम बस ती के .सी

नै उ लेख भएको देिख छ । सो िसफा रस गराउन
पिन बस ती के .सी.ले नै सनाखत गरेको भनी िनवेदन
दाबी भएकोमा बस ती के .सी.ले यस अदालतमा
िलिखत जवाफ िफराउँदा इ कार गन सके को अव था
छै न । कुनै पिन यि ले आफू कुन देशको नाग रक
हो भनी िचनाउनको लािग चािहने आव यक माण
नै नाग रकताको माणप हो । यो रा यले आ ना
नाग रकलाई पिहचान गन, िश ा हािसल गन र यापार
यवसाय गन ज ता कानून तथा संिवधानले याभूत
गरेको आधारभूत नाग रक अिधकारह को उपभोग
गन मह वपणू आधार पिन हो । नेपालको संिवधानको
धारा १० ले नाग रकको नाग रकता ा गन हकको
याभूित गरेको छ । संिवधानले याभूत गरेको उ
हकलाई कानून बनाएर यवि थत गन नस ने होइन ।
तर यसरी बनाइएको कानूनमा उ लेख हँदै नभएको
ि या अवल बन गनपन
ु भनी नाग रकताको माणप
दान गन अि तयार ा गरेको यि ले संिवधानको
उ े यिवपरीत कुनै नाग रकलाई नाग रकताको
माणप िलनबाट वि चत हने गरी कुनै काय गन
िम दैन ।
५. वंशजको नाताले नेपाली नाग रकताको
माणप ा गन कायिविधको यव था नेपाल
नाग रकता िनयमावली, २०६३ को िनयम ३ मा
रहेको देिख छ । सो िनयम ३ मा पिन उपिनयम
(१) र (२) ततु िववादसँग स बि धत रहेको
देिख छ । यसमा उपिनयम (१) बमोिजमका माण
िनवेदनसाथ पेस गन नस ने नेपाली नाग रकको हकमा
मा उपिनयम (२) आकिषत हने यव था रहेको
पाइ छ । उपिनयम (१) मा उ लेख भएअनु प
िनवेदकले आ नो बाबु वा आमाको नाग रकताको
माणप को ितिलिप, थानीय िनकायले ग रिदएको
िसफा रस, ज मदताको माणप समेत पेस गरेको
अव थामा िनजको हकमा आकिषत नै नहने उपदफा
(२) अनस
ु ार भ दै सो उपदफा (२) मा पिन प
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पमा उ लेख नै नभएको सनाखत गराउनपु न भ दै
िनवेदकलाई नेपाली नाग रकताको माणप िदन
निम ने भनी िज ला शासन कायालय काठमाड को
िलिखत जवाफ गैरिज मेवारीपूण भएबाट कानूनस मत
रहेको मा न िमलेन ।
६. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िनवेदकले आ नो ज मदताको माणप , वडा
कायालयको िसफा रससमेतको कागजात संल न गरी
नेपाली नाग रकताको माणप पाउँ भनी िज ला
शासन कायालय काठमाड मा िनवेदन िदएकोमा बबु ा
वा आमाको सनाखत गराउनै पन भ ने प कानूनी
यव थाको अभावमा सनाखत नगरेकोले नाग रकताको
माणप िदन इ कार गरेको िज ला शासन कायालय
काठमाड ले आ नो कानूनबमोिजमको दािय व पूरा
गरेको नदेिखएकोले नाग रकता ा गन िनवेदकको
संवैधािनक अिधकारको चलनाथ िनवेदकलाई
अिवल ब नेपाली नाग रकताको माणप िदनु
िदलाउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने
ठहछ ।
७. यसका अित र
ततु रट िनवेदनमा
उठेको िववाद ज तै ज मदता माणप लगायतको
अ य कागज माणबाट बबु ा वा आमाको प पिहचान
भइसके का यि ह ले स बि धत िनकायबाट
नाग रकता माणप ा गनको लािग िसफा रस
याएको अव थामा पिन बबु ा वा आमा सनाखत गन
िज ला शासन कायालयमा आउनु पन भनी नाग रकता
माणप निदने कायबाट संिवधानले याभूत
गरेको नाग रकता ा गन हकमा आघात परेको
मािन छ । यस अव थामा ततु रटको िनवेदकज तै
अ य यि ह पिन बा या मक पमा यस
अदालतलाई समेत गहु ानु प ररहेको पाइ छ । जसबाट
अनाव यक पमा यस अदालतसमेतको ोत र
साधन खच हनक
ु ा साथै यी िनवेदकज तै यि ह ले
हैरानी बेहोनु प ररहेको ह छ । तसथ नाग रकता ऐन

र िनयमावलीमा नै प पमा उ लेख नभएको
नाग रकता ा गन िनवेदन िदएको यि को बबु ा वा
आमाम ये एकजना यि सनाखत गन उपि थत हनु
पन भनी िज ला शासन कायालयबाट हने गरेको
काय संिवधान एवं िव मान नाग रकतास ब धी
कानूनिवपरीत रहेकोले नाग रकता ाि को लािग परेको
िनवेदनसाथ पेस भएको ज मदताको माणप लगायत
शैि क यो यताको माणप एवं अ य कागजह बाट
बबु ा आमाको प पिहचान भइरहेको र बबु ा वा आमा
नेपाली नाग रक रहेको अव थामा य ता यि लाई
नेपाली नाग रकता िदनलाई बबु ा वा आमाम ये
एकजनालाई िज ला शासन कायालयमा अिनवाय
उपि थत गराई सनाखत गराउने काय नगनु नगराउन,ु
नाग रकता ाि को लािग िदएको िनवेदन, स बि धत
िनकायको िसफा रस, ज मदताको माणप लगायतका
कागजातका आधारमा नेपाली नाग रकताको माणप
उपल ध गराउने स ब धमा सबै िज ला शासन
कायालयमा प ाचार गनु भनी नेपाल सरकार गहृ
म ालयको नाममा िनदशना मक आदेश जारी
ग रिदएको छ । ततु आदेशको जानकारी िवप ीह
र गहृ म ालयलाई िदई रट िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार यस अदालतको
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभु म् ।
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१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
हनै नस ने भ न संिवधानले अङ् िगकार
गरेको
याियक
पुनरावलोकनको
िस ा तले निम ने । ततु मु ामा मु ा
च ने वा नच ने िनणय गन अिधकारीले
त काल संकिलत सबुत माणको िववेचना
गरी मु ा नच ने िनणय गरेकोलाई अ यथा
भ नुपन देिखन नआउने ।
( करण नं.६)
§ महा यायािधव ालाई ा त संवैधािनक
अिधकार उ संिवधानको धारा १३५(६)
बमोिजम
यायोजन गरी िज ला
यायािधव ालाई िदएको देिख छ ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा १७(२) र १८ बमोिजम यावसाियक
उ मिु को अिधकारअ तगत िनणय गरेको
देिख छ । सरकारी विकललाई संकिलत
सबतु
माणको आधारमा मु ा च ने
वा नच ने िनणय गन अिधकार रहेको
देिख छ । सो अिधकारअ तगत मु ा
नच ने भनी िज ला यायािधव ाले गरेको
िनणय अ यथा भिनरहनु पन नदेिखने ।
( करण नं.७)

नणय नं . १०११४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
आदेश िमित : २०७५।५।१८
०६८-WO-०९५८
िवषयः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : दोलखा िज ला, फ कु गाउँ िवकास सिमित,
वडा नं.८ ब ने रामकाजी ब नेतको ीमती
धनकुमारी ब नेतसमेत
िव
िवप ी : महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ,
काठमाड समेत
§ अिभयोजनको िज मेवारी संिवधानले
महा यायािधव ालाई सु पेको िनजले
अिधकार यायोजन गरी मातहतका
अिधकृतह लाई िदन स ने गरी संिवधानले
नै िज मेवारी सु पेको हदँ ा यसो गनु
सामा यतया उसको अि तम िज मेवारी
भएपिन संिवधान र कानूनबमोिजम गनुपन
अिभयोजन नगरेको, भेदभावपूण यवहार
गरी यायको व छताको उ लङ् घन
भएको वा द डहीनताको प पोषण भएको
अिभयोजनस ब धी अिधकारको सदुपयोग
नभएको र िनणय गन अिधकारीले गरेको
िनणय वृ भावनाबाट गरेको हो, होइन
भनी याियक पुनरावलोकनको रोहमा
अिभयोजनस ब धी िनणयउपर नै
उठे मा अदालतले यसको पुनरावलोकन

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िटका वज
खड् का
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
संजीवराज रे मी, िव ान् अिधव ाह
ी
िवजय िम ी भरतकुमार लकाई
अवलि बत निजर :
§ स.अ.बल
ु ेिटन.२०५५, अंक ४, प.ृ २
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
§ सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
आदेश
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा दता हन आएको ततु रट
िनवेदनको संि त य एवं आदेश यस कार छः
मेरा पित रामकाजी ब नेत दोलखा िज ला,
फ कु गाउँ िवकास सिमित, वडा नं.९ ि थत पसल
स चालन गनु ह यो र म सधै ँ साँझ खाना पु याई
साँझ पसलमै बसी निजकै रहेको घरमा िबहान आउने
र घरायसी कायमा संल न हने गदथे ँ । सदाझै ँ िमित
२०६८।९।२० को साँझ ८ बजेितर म पितको लािग
खाना िलई पसल गई खाना खाएप चात् सु न लागेको
समय अं. ९ बजे दोलखा िज ला, फ कु गाउँ िवकास
सिमित, वडा नं.६ मा घर भई वडा नं.९ ब ने नारायण
भ ने िगता वज काक र ऐ.ऐ.वडा नं.८ ब ने रामकृ ण
ब नेत पसलमा आई मेरा पित रामकाजी ब नेतलाई
के ही काम छ भनी बोलाई लगेका िथए । उहाँलाई
पसलबाट लगेको १ घ टाजित पिछ अथात् लगभग
१० बजे राित उहाँ फक आउनु भएपिछ मैले यित राती
तपाइँलाई उनीह ले कहाँ, िकन लगे र के भने भनी
सोधनी गदा उहाँले आफूलाई उनीह ले हाडी माइला
भ ने जयबहादरु ब नेतको बहु ारीलाई हातपात गरेको
आरोप लगाई आफूह लाई .२,००,०००।- िदने हो
भने कुरा िमलाइिदने अ यथा ित ो यानसमेत जान
स छ भनी छाडेको कुरा बताउनु भयो ।
भोिलप ट िबहान लगभग ५ बजे म पसलबाट
घरितर जाँदै गदा ५०/६० िमटर जित टाढा पगु ेपिछ
पसलमा डाङडुङको आवाज आएको िथयो र मैले
मेरा पितले पसल खो दा आवाज आएको होला भनी
घरतफ लागे ँ । घर पिु गसके पिछ अ दाजी िबहानको
७.०० बजेितर पसल निजकै हो-ह ला सनु ी के भएको
रहेछ भनी हेदा हाडी माइला भ ने जयबहादरु ब नेत
हा ो पसलमा वरपर घु दै, उ ँ दै आज यहाँ रगतको
खोला ब छ । एकिछनपिछ थाहा पाउँछौ भ दै कराउँदै

गरेको देखे ँ र के हीिछनपिछ िनज यहाँबाट फकर गएको
देखी म आ नो िनयिमत घरायसी कायमा लागे ँ ।
यि कै मा अं. िबहान १०.०० बजेितर
दोलखा िज ला, फ कु गाउँ िवकास सिमित, वडा
नं.४ घर भएका अ.हे.व.दीपक ब नेतले मलाई फोन
गरी तपाइँको पित बेहोस अव थामा पसल निजकै को
चौतारामा भएकोले तु त आउनु भ नु भएकोले म
त काल उ थानमा पु दा मेरा पित रामकाजी ब नेत
मतृ अव थामा भेटे ँ उहाँको मतृ शरीरमा हेदा घाँटी,
गदन, ित ालगायतका ठाउँमा िनलडाम, गु ताङ् ग
(िलङ् ग) मा समेत चोट मल ारबाट िदसा िन के को र
कानमा समेत चोट तथा कानको वालबाट रगतसमेत
िन के को अव था देिखयो ।
यसरी मेरा पित रामकाजी ब नेतको मृ यु
हनपु ूव ५/७ वषअगािड नारायण भ ने िगता वज
काक ले ने.क.पा. माओवादीमा संल न भई ध क ,
च दा असल
ु ीलगायत गैरकानूनी काममा संल न हँदै
आएको र मेरा पितले पटकपटक च दा िदँदै आउनु
भएपिन भने जित नपाएको भनी मेरा पितलाई मारी
छाड् ने र टाउको हातमा िलएर िहँड्ने भ ने गरेको, मृ यु
भएका मेरा पितको मृ यु भएको अिघ लो िदन साँझ
मा मेरा पितलाई कपोलकि पत र झु ा अिभयोग
लगाउने य न गरी नगद .२,००,०००।- माग
गरेको र उ रकम निदए यानसमेत जान स छ
भनेको तथा मृ यु भएको िबहान हाडी माइलो भ ने
जयबहादरु ब नेतसमेत आज यहाँ रगतको खोलो ब छ,
के हीिछनपिछ थाहा ह छ भनी कराउँदै र उ ँ दै िहँडेको
तथा मेरा मतृ क पितको शरीरमा जतासक
ु ै िनलडाम
र चोटपटक भएको र अिघ लो िदन सामान मगाउन
पठाउन भनी छुट्याएर रािखएको नगद .८०,०००।र उहाँले लगाउने गरेको डेढ तोलाको बे वा सनु को
औ ंठीसमेत फे ला नपरेकोले उहाँलाई दोलखा िज ला,
फ कु गाउँ िवकास सिमित, वडा नं.६ घर भई ऐ.ऐ.ब ने
रामकृ ण ब नेतसमेतले मेरो पितको कत य गरी
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१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
ह या गरेकोले कारबाही ग रपाउँ भनी िज ला हरी
कायालय दोलखामा िमित २०६८।९।२३ मा िकटानी
जाहेरी िदएको िथएँ ।
िज ला सरकारी विकल कायालय,
दोलखामा सरकारी विकल महान द दाहालसम गई
हामी िनवेदकह ले हामीले िकटानी जाहेरीमा उ लेख
गरेबमोिजमका अिभयु ह नारायण भ ने िगता वज
काक , हाडी माइलो भ ने जयबहादरु ब नेत र रामकृ ण
ब नेतले नै मेरा पित रामकाजी ब नेतको कत य गरी
ह या गरेको भ ने कुरा मालाकार पमा रहेको स ब
माणह ारा पिु भइरहेको अव थामा िकन मु ा
नच ने भनी िनणय ग रयो भनी सोधनी गदा उहाँले
तपाइँको पितको मृ यु अिभयु ह को कुटिपटबाट
नभई िवष सेवनबाट भएको रहेछ यसैले मु ा नच ने
िनणय ग रएको बताउनु भयो र हामीले उ िनणय तथा
हरी ितवेदनलगायतका स पूण कागजातह को
न कल मा दा कागजात संल न िमिसल िनकासाको
लािग पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय पठाएकोले
िदन नसिकने भनी उहाँले गरेको िनणयको ितिलिप
िदनभु यो ।
सरकारी विकल महान द दाहालले मु ा
नच ने गरी गरेको िनणयको ितिलिप अ ययन गदा
उहाँले आ नो िनणयमा मतृ क रामकाजी ब नेतको
मृ यु Post mortem report मा देिखएको Internal
तथा External चोटबाट नभई घटना थलमा फे ला
परेको Ratil, Neuron लेिखएको ब ािभ को पदाथ
र मतृ कको याल पछ
ु े को कपडामा समेत सोही पदाथ
फे ला परेको र उ पदाथको परी णमा Phosphine
Gas को Positive test आएकोले मतृ कको मृ यु कोही
कसैको कत यबाट नभई Phosphine Gas नामक
िवषको सेवन आफै ँले गरी भएकोले अिभयु उपर मु ा
नच ने िनणय ग रएको उ लेख गरेको रहेछ ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
नं.को देहाय २ अनस
ु ार "िवष खुवाई यान मारेमा

िवष खुवाउनेलाई ज मकै द गनपन
ु यव था गरेको
छ भने ऐ.ऐ.को देहाय ३ बमोिजम लाठा, ढुङ्गा र
साधारण हितयारको योग गरी वा अ य गै कुरा
गरी यान मारेमा यानमारालाई सव वसिहत
ज मकै द हनेसमेत" यव था गरेको छ । यसैगरी
सरकारवादी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
१८ ले " यानस ब धी मु ा सरकारवादी हने र
सरकारवादी मु ाको अनुस धान तथा तहिककात
हरीले गन र अनुस धान गरी हरीले राय ितवेदन
बझ
ु ाएपिछ सरकारी विकलले अिभयोजनको लािग
अिभयोगप दायर गनपन"
यव था गरेको छ ।
ु
उ कानूनी ावधानले प सँग सरकारी मु ाको
अिभयोजनको िज मा सरकारी विकललाई िदएको
अव थामा िनजले ितवादीका िव अिभयोग दता
नगरी आ नो कत यबाट प छन िम दैन ।
िवप ी ारा मेरा पित रामकाजी ब नेतको
ह यामा संल न अिभयु ह लाई िकटानी जाहेरी,
स ब माणह समेतको आधारमा अिभयोग दता
गरी मु ा चलाउनु पनमा सरकारवादी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा १७(२) बमोिजम सरकारी
विकलले िमित २०६८ माघ १३ गते मु ा नचलाउने
गरी गरेको िनणय मािथ उि लिखत स मािनत सव च
अदालत ारा ितपािदत िस ा त िव भई नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ ारा
द हा ो वत ताको हक तथा २४ ारा द
यायस ब धी हकको हनन भएकोले संिवधानको धारा
३२ तथा १०७(२) अ तगत स मािनत अदालतको
शरणमा आएका छ । िवप ी नं.२ ले कानूनको गलत
योग गरी आफूलाई ा त अिधकारको अनिु चत
योग गरी स पूण त य र घटनाबाट पिु भइरहेको
यान ज तो जघ य अपराधको मु ालाई िबना उिचत
कारण र आधार च न नस ने गरी िकटानी जाहेरी परी
दे ने सु ने मािनसले समथन गरी िदएको अव थामा
सरकारवादी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १८
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तथा ऐ.ऐ.िनयमावलीको िनयम १३ बमोिजम मु ा
चलाई दोषीलाई कारबाही गन उ त हनपु नमा िवप ी
नं.२ ले कानूनले सु पेको यूनतम िज मेवारीसमेत
पूरा नगरेकोले िनजले िमित २०६८।१०।१३ मा
गरेको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
मु ाको अनस
ु धानलगायतका कारबाही अगािड
बढाई जाहेरीमा उ लेख गरेबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलअनस
ु ार अिभयोग लगाई मु ा
चलाउनु भ ने परमादेशलगायत जो चािहने आ ा
आदेश जारी गरी अ ािधकार दान गरी याय पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
जारी हनु नपन भए यो आदेश ा त भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो
आदेश र रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ी नं.१, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
पठाई िदनू । िवप ी नं.५, ६ र ७ का हकमा आफै ँ
वा कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै ततु िववादको
िवषयको ग भीयलाई ि गत गदा चाँडो िकनारा
हनु पन कृितको देिखएकोले अ ािधकार दान
ग रिदएको छ, िनयमानस
ु ार गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०६९।१।१२ को आदेश ।
यसमा सरकारवादी मु ा चलाउने वा
नचलाउनेस ब धी िनणय गदा कानूनतः गहृ
म ालयको कुनै मह वपूण भूिमका रहने नहँदा गहृ
म ालयको हकमा ततु रट िनवेदन खारेज भागी
छ । अतः रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ म ालयका तफबाट यस

अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
िज ला सरकारी विकल कायालय दोलखाबाट
ततु कत य यान मु ामा त काल कसैउपर मु ा
नचलाउने गरी िमित २०६८।१०।१३ मा िनणय गरी
सो िनणयसिहतको िमिसल पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालयमा ा त भई उ कायालयबाट समेत िज ला
सरकारी विकल कायालयको िनणय मनािसब ठह याई
भएको िनणयसिहतको िमिसल यस कायालयमा
ा त भएको यस कायालयबाट जाहेरवालीले लेखेको
बेहोरा र बिु झएका कुमार पा डेसिहत िमित २०६८
पौष २८ को कागज बेहोरा लेखाउने यि ह को
भनाइका त यह ले मा रामकाजी ब नेतलाई यी
अनस
ु धानमा बयान गन जयबहादरु ब नेत, का छा
ब नेत, नारायण िव म काक उपर कत य गरी मारेको
अिभयोगमा मु ा चलाउन माणको अभाव भएकै
कारण महा यायािधव ाबाट मु ा नचलाउने िनणय
ग रएको छ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १३५(२) मा महा यायािधव ाको काम, कत य,
अिधकारअ तगत नेपाल सरकारको हकिहत वा
सरोकार िनिहत रहेको मु ामा महा यायािधव ा वा
िनजको मातहतको अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको
ितिनिध व ग रनेछ । यस संिवधानमा अ यथा
लेिखएबाहेक कुनै अदालत वा याियक अिधकारीसम
नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा
नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार
महा यायािधव ालाई हनेछ र धारा १३५(६) मा
महा यायािधव ाले यो धाराबमोिजम आ नो काम
कत य र अिधकार तोिकएको सतको अधीनमा रही
योग र पालना गन गरी मातहतका अिधकृतलाई
सु पन स नेछ भ ने ावधानअनु प िज ला
यायािधव ाह लाई मु ा चलाउने नचलाउनेस ब धी
अिधकार यायोजन भए िज ला यायािधव ाले मु ा
नचलाउने गरी िनणय गरेप चात् पनु रावेदन सरकारी
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१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
विकल कायालय पाटनसम िनकासाको लािग
पठाएकोमा सो कायालयसमेतबाट मु ा नच ने िनणय
भई अि तम िनकासाको लािग यस कायालयसम
फाइल ा त भएको र महा यायािधव ा यूबाट
ततु मु ा च न नस ने गरी िमित २०६८।१२।२१
मा िनणय भई अि तम भएको हँदा र नेपाल सरकारको
हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको मु ा च ने नच ने
स ब धमा महा यायािधव ाको संवैधािनक अिधकार
हो र यसमा कसैले न उठाउन पाउँदैन भ ने
स ब धमा स मािनत अदालतबाट ितपािदत िन न
िलिखत कानूनी िस ा तह समेतका आधारमा
ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको महा यायािधव ाको कायालयको िलिखत
जवाफ ।
िवप ी धनकुमारी ब नेतले िज ला हरी
कायालय दोलखामा जाहेरी दरखा त िदएप चात्
सोही जाहेरीको आधारमा आव यक अनस
ु धान
तहिककातको काय सु भई अनस
ु धानबाट संकिलत
त य माणह बाट मतृ क रामकाजी ब नेतलाई कोही
कसैको कुटिपट गरेको नभई िनज मतृ क मृ यपु ूव
घटना थलमा बसी वाक-वाक गरी रहेको अव थामा
िजतबहादरु तामाङ र नारायण नेपालीले देखी त कालै
िस.एम.ए. दीपक ब नेतलाई बोलाई िनजको उपचार
गराउँदागराउँदै उपचारकै ममा िनजको मृ यु भएको
भनी घटना थलमा त काल उपि थत यि ह ले
मौकामा उ लेख ग रिदएको र मतृ कको शव
परी णप चात् डा टरले िदएको मेिडकल रपोटमा
Cause of death from ingestion of compound
releasing phosphine gas in stomach भ ने
उ लेख भएको, यसैगरी Post Mortem Report
मा मतृ कको शरीरको बािहरी तथा िभ ी भागमा चोट
पटक नदेिखएको, घटना थलमा (मतृ कको घर)
बाट Ratil Neuron लेिखएको ब ािभ िवषादी
पदाथ भेिटएको, बाि टनमा रहेको दधु ज तो सेतो

पदाथको परी णबाट Phosphine gas positive
test देिखएको, Phosphine gas िवषादी पदाथ
भएको देिखएकोले िज ला हरी कायालय दोलखाले
अनस
ु धानबाट मतृ कलाई कसैले कत य गरी मारेको
नभई िनज मतृ क आफै ँ ले Phosphine gas नामक
िवष सेवन गरी आ मह या गरेको अनस
ु धानबाट
ट खल
ु ेको आधारमा िज ला सरकारी विकलको
कायालय दोलखाबाट के वल कत य यान मु ामा
त काल कोही कसैउपर मु ा नचलाउने गरी िमित
२०६८।१०।१३ मा िनणय गरी िनणयसिहतको
अनस
ु धानका स पूण िमिसल पनु रावेदन सरकारी
विकलको कायालयमा पठाई उ कायालयसमेतबाट
मतृ कको आ नै घरमा िवषादी हािलएको बाि टन,
िगलास तथा िवषादी र िवषादीको ब ा भेिटनु साथै
मतृ कको िभसेरा रपोटमा Phosphine gas positive
भनी परी ण भई आएको, साथै मृ यक
ु ो कारण From
ingestion of compound releasing phosphine
gas in stomach भनी उ लेख भई आउनबु ाट
जाहेरवालीले जाहेरीमा उ लेख गरेज तो िनजको पित
रामकाजी ब नेतको मृ यु कुनै पिन कुटिपट, सांघाितक
हमला, यातना वा कत यबाट नभई आ मह याबाटै
भएको भ ने अनस
ु धानको ममा िमिसल संल न
कागजातबाट देिखन आएको र िनजको मृ यमु ा कसैको
कुनै संल नता वा शंकास म नभएको अव थामा
िज ला सरकारी विकलको कायालय दोलखाबाट
मु ा नचलाउने र मलाई हािजर जमानीमा छाड् ने भनी
२०६८।१०।१३।६ मा िनणय भएको अव था छ ।
उ घटनाको स ब धमा िलिखत जवाफवाला पूणत:
िनद ष छु, िनरपराध छु । जाहेरी दरखा त आफै ँमा
माण होइन, तसथ जाहेरी दरखा तपिछ रा यको
तफबाट भएको अनस
ु धानको ममा स पूण स य
त य बेहोरा खल
ु ी आएकोले िमित २०६८।१०।१३
को िनणय बदर हनु पन होइन ।
मतृ क तथा िनजका प रवारका कुनै
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सद यसँग मेरो पूव रसइवी तथा लेनदेनसमेत के ही
पिन रहेको छै न । रामकाजीको मृ यु िदउँसो भएको र
घटना थलमा धेरै मािनसह यापार गरी ब ने सानो
बजार, बोिडङ कुल तथा बसपाकसमेत रहेको छ उ
घटना कोही कसैको कत यबाट भए गरेको भए उ
थान वरपरका यि ह को जानकारीमा रहन स ने
अव था ह यो । घटनाको स ब धमा सो अव थाको
िव मानता रहेको अनस
ु धानबाट पाइएको छै न । उ
घटना घटेको भिनएको समयमा म घटना थलमा समेत
रहेको िथइन । िनजको मृ यु िवषादी सेवनबाटै भएको
हनपु छ अिघ लो िदनको घटनाले बेइ जत हने भो
भनी डराई वा आ म लानीको कारण आ नै दोकानमा
रहेको िवषादी सेवन गरेको हनपु छ । उ स य त य
बेहोरा मैले अनस
ु धानको ममा िदएको बयानमा पिन
उ लेख गरी लेखी लेखाएको हँदा म िनद ष, िनरपराध
छु, रट जारी हन स ने अव था छै न ।
मतृ कको त काल उपचार गन िस.एम.ए.दीपक
ब नेतलगायत घटना थल आसपासका कुमार
पा डेसमेतका मािनसह ले मतृ कलाई कत य गरी
मारेको थाहा छै न भनी िकटानी कागज गरी िदएका
छन् । मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु का एवं
Autopsy Report मा मनस मको िभ ी वा बािहरी
चोटपटक पिन नदेिखएको, मतृ कको घरबाट िवषादी
हालेको बाि टन, िगलास, िवषादीको ब ा बरामद भई
आएको उ बरामदी व तु र मतृ कको शरीरको िभ ी
अङ् ग पेटको मासक
ु ो टु ा िभसेरा नमनु ा परी णको
लािग पठाउँदा The stomach with It contents
and the sample no 5, 6, 7 and 8 have
shown positive test for organo phosphorus
insecticide भ ने उ लेख भई आएको देिखयो ।
उ िभसेरा रपोटको परी ण वयं Central police
forensic science laboratory बाट ा त भएको
अव था छ । यसैगरी मतृ कको Autopsy Report
मा Pending till visceral report उ लेख भई

जाँचप चात् Cause of death मा from ingestion
of compound relating phosphine in stomach
उ लेख भई आएको अव थामा जाहेरी दरखा तबाहेक
अ य कुनै पिन माणबाट कत य गरी मारेको भ ने पिु
नभएको र मतृ क आफै ँले आ म लानीबाट िवषादी सेवन
गरी आ मह या गरेकोले मु ा पिु नभएको र मतृ क
आफै ँ ले आ म लानीबाट िवषादी सेवन गरी आ मह या
गरेकोले मु ा चलाउन यायसङ् गत नदेिखँदा मु ा
नचलाइएको र सरकारवादी भई च ने मु ा चलाउने वा
नचलाउने भ ने स ब धमा िनणय गन अिधकार कानून
र संिवधानले महा यायािधव ालाई नै दान गरेकोले
उ िनणय बदर हन स दैन । रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने एकै िमलान बेहोराको रामकृ ण ब नेत
भिनएको का छा ब नेत, िगता वज भ ने नारायण
िव म काक र जयबहादरु ब नेतसमेतको िलिखत
जवाफ ।
धनकुमारी ब नेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िगता वज भ ने नारायण िव म
काक समेत भएको कत य यान मु ाको सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोिजम
अनस
ु धान काय स प न गरी प ाउमा परेका दोलखा
िज ला, फ कु गाउँ िवकास सिमित, वडा नं.८ ब ने
वष ५७ को हाँडी माइलो भ ने जयबहादरु ब नेत,
ऐ.ऐ.ब ने वष ३८ को रामकृ ण ब नेत र ऐ.ऐ.वडा
नं.६ ब ने वष ५१ को िगता वज भ ने नारायणिव म
काक उपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं.बमोिजम सजाय हन भनी सरकारी
मु ास ब धी ऐनको दफा १७(१) बमोिजम तािवत
रायसिहत िमित २०६८।१०।११ मा िज ला सरकारी
विकल कायालय दोलखामा पेस गरी सके कोले यस
कायालयलाई ितवादी बनाउनु पन नै होइन । िमित
२०६८।१०।११ मा िमिसल मािनससमेत िज ला
सरकारी विकल कायालय दोलखामा पेस गरेप चात्
िज ला सरकारी विकल कायालय दोलखाको
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१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
च.नं.२४० िमित २०६८।१०।१३ को प साथ िनज
ितवादीह लाई हािजर जमानीमा छािडिदनु भ ने
िनणय पचा ा त हन आएको हँदा िनज ितवादीह लाई
िमित २०६८।१०।१३ का िदनमा हािजर जमानीमा
छािडएको बेहोरासमेत सादर अनरु ोध छ भ नेसमेत
बेहोराको िज ला हरी कायालय दोलखाका तफबाट
यस अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
ततु मु ामा रामकृ ण ब नेतसमेतले मेरा
पित रामकाजी ब नेतलाई कत य गरी मारेको भनी
धनकुमारी ब नेतको जाहेरी दरखा त पन आएप चात्
अनस
ु धान तहिककात सु भएको ततु मु ामा
अनस
ु धान कायबाट संकिलत िमिसल संल न
कागजातह बाट िनज रामकाजी ब नेतलाई कोही
कसैले कुटिपट गरेको नदेिखएको, िनज घटना थलमा
बसी वाकवाक ग ररहेको अव थामा नारायण नेपाली
र िजतबहादरु तामाङले देखी त काल िस.एम.ए.दीपक
ब नेतलाई बोलाई िनजको उपचार गराउँदागराउँदै
मृ यु भएको, Doctor ले Cause of death from
ingestion of compound releasing phosphine
gas in stomach मा उ लेख भएको Post Mortem
Report मा मतृ कको Internal and external चोट
नदेिखएको, घटना थलमा Ratil, neuron लेिखएको
ब ािभ तरल पदाथ भेिटएको, बाि टनमा रहेको पदाथ
परी णबाट phosphine gas of positive test
देिखएकोले मतृ क रामकाजी ब नेतलाई जाहेरवालाले
जाहेरीमा उि लिखत यि ह ले कत य गरी मारेको
नभई phosphine gas नाम गरेको िवषादी आफै ँ ले
सेवन गरी आ मह या गरेको भ ने अनस
ु धानबाट
स- माण पिु भएको आधारमा यस कायालयबाट
त काल कोही कसैउपर मु ा नचलाउने गरी िमित
२०६८।१०।१३ मा िनणय ग रएको हो ।
मतृ क रामकाजी ब नेतले ितवादीम येका
जयकुमार ब नेतको बहु ारी ानु ब नेतलाई
जबरज ती करणी गन उ े यले हातपात गरेको

कारणबाट ितवादीह र मतृ कका बीचमा बनाएको
देिखए तापिन िनजह ले मतृ कलाई कुटिपट यातना
वा अ य कत यज य काय गरेको भ ने िमिसल संल न
माणबाट नदेिखएको, ितवादी जयकुमार ब नेतको
बहु ारी ानु ब नेतले मतृ क रामकाजी ब नेतलाई
हातपात गरेको त य उ लेख गरी कागज ग रएको
देिखएको, ानु ब नेतलाई हातपात गरेको भ ने िवषय
मतृ क रामकाजी ब नेतसँग छलफलस म भएको
हो िनजलाई कुटिपट यातना िदने काम गरेका छै न ,
कत य गरी मारे मराएको होइन भनी ितवादीह
िगता वज भ ने नारायण काक , जयकुमार ब नेत,
रामकृ ण ब नेतले अिधकार ा त अिधकारीसम
इ कारी बयान गरेको देिख छ । मतृ कको उपचार
गन िस.एम.ए. दीपक ब नेतलगायत घटना थल
आसपासका कुमार पा डेसमेतका मािनसले यी
मतृ कलाई ितवादीह ले कत य गरी मारेको भ ने
थाहा छै न भनी कागज गरेको देिख छ । मतृ कको लास
कृित मचु ु का एवं Autopsy Report मा मनस मको
चोटपटक भएको नदेिखएको, मतृ कको घरबाट िवषादी
हािलएको बाि टन, िगलास तथा िवषादीको ब ा
बरामद भएकोले उ बरामद व तु र मतृ कको िभसेरा
नमनु ा परी णको लािग पठाउँदा The stomach with
it content and the samples no.5, 6, 7 and 8
have shown positive test for phosphate gas.
The sample no.4 has shown positive test for
organo phosphorus insecticide भ ने उ लेख
भई आएको देिखएको । मतृ कको Autopsy report
मा pending till visceral report उ लेख भई
जाँचप चात् Cause of death मा from ingestion
of compound releasing phosphine in
stomach उ लेख भएको देिखएको । मतृ क रामकाजी
ब नेतले ितवादी जगतकुमार ब नेतको बहु ारी ानु
ब नेतलाई जबरज ती करणी गन उ े यले दमै गाउँ
भ ने थानमा हातपात गरेको िवषयमा ितवादीह र
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
मतृ कबीचमा छलफल हनु र िमित २०६८।१०।२१ मा
मतृ कको कोठाबाट िवषादीको ब ा, बाि टन, िगलास
बरामद हनु र सोही िवषादीको कारणबाट मतृ कलाई
ितवादीह ले कत य गरी मारेको कुरा मािणत हन
नआएको र मतृ क आफै ँ ले िवषादी सेवन गरी आ मह या
गरेको अनस
ु धानबाट संकिलत कागजातह बाट
देिखएको अव थामा के वल जाहेरी दरखा तलाई मा
आधार बनाई मु ा चलाउनु यायसङ् गत नदेिखएकै
कारण मु ा नचलाउने िनणय भएको हो । रामकाजी
ब नेतको मृ यु िवषादीको कारण खु न आएको भएपिन
कुनै यि ले खान िदए वा खवु ाएको भ ने त यसमेत
थािपत नभएको हँदा जाहेरवालाले लेखेको बेहोरा
र बिु झएका कुमार पा डेसिहतको िमित २०६८ पौष
२८ को कागज बेहोरा लेखाउन यि ह को भनाइका
त यह ले मा रामकाजी ब नेतलाई यी अनस
ु धानमा
बयान गन जयबहादरु ब नेत, का छा ब नेत, नारायण
िव म काक उपर कत य गरी मारेको अिभयोगमा
अनस
ु धानबाटै संकिलत कागजातबाट मु ा चलाउन
माणको अभाव भएकै कारण मु ा नचलाउने िनणय
ग रएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िज ला सरकारी विकल कायालय दोलखाको िलिखत
जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा िटका वज खड् काले
िवप ीह नारायण काक भ ने िगता वज काक समेत
उपर िकटानी जाहेरी परेको छ । मौकामा कागज गन
यि ह ले च दा निदएमा यान मान ध क िदएको
भनी कागज ग रिदएका छन् । मतृ कको शरीरमा
घाउ चोट लागेको छ । वारदातको िदनमा िवप ीह
मतृ कको पसलमा आई पसलबाट लगेको र १
घ टापिछ मतृ क पसलमा आएको हँदा िकन उनीह ले
लगेको भनी िनवेदकले मतृ कलाई सो दा जयबहादरु
ब नेतको बहु ारीलाई हातपात गरेको आरोप लगाई २

लाख पैयाँ िदए कुरा िमलाइिदने भनी भनेको र अक
िदन िबहान पसलमै िनजलाई कुटिपट गरी मारेकोले
कारबाही ग रपाउँ भनी िदएको जाहेरी दरखा तउपर
हरी कायालयबाट मु ा चलाउने रायसिहतको
ितवेदन िज ला सरकारी विकल कायालयमा
बझ
ु ाएकोमा िज ला सरकारी विकल कायालयबाट मु ा
नचलाउने गरी भएको िनणय संिवधान र कानूनिवपरीत
छ । संवैधािनक अिधकारको गलत या या गरी मु ा
नचलाउने िनणय गन िम दैन । त काल ा त माणको
आधारमा मु ा चलाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेश जारी हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी सरकारी िनकायको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी संजीवराज रे मीले
िनवेदकले िदएको जाहेरी दरखा तको आधारमा
अनस
ु धान ार भ गरी मतृ कले िवष सेवन गरी मृ यु
भएको देिखन आएकोले मु ा नचलाउने िनणय भएको
हो । उ िनणय नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १३५(२) बमोिजम महा यायािधव ालाई मु ा
चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन
अिधकार रहेको र सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा १७(२) बमोिजम िज ला सरकारी विकलले
मु ा नचलाएको िवषयमा रट े बाट बो न िम ने
देिखँदनै रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
िवप ी जयबहादरु ब नेत, रामकृ ण
ब नेत र नारायण काक भ ने िगता वज काक को
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी िवजय िम ,
िव ान् अिधव ा ी भरतकुमार लकाइले मतृ कको
घर कोठाबाट िवषादी बरामद भएको छ । RATIL
NUVAN लेिखएको लाि टकको ब ा बरामद भएको
छ । आफूले गरेको गलत ि याकलापको ायि तको
लािग मतृ कले िवष सेवन गरेका हन् । आफै ँ ले
आ मह या गरेको िवषयलाई कुटिपट गरी कत य गरी
मारेको भनी िदएको जाहेरीकै भरमा मु ा चलाउन

1872

१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
िम ने हँदैन । महा यायािधव ालाई संिवधानले िदएको
अिधकार योग गरी मु ा नच ने भनी गरेको िनणय
कानूनबमोिजम हँदा रट खारेज हनपु छ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी
िव ान् कानून यवसायीह को बहस सनु ी िनवेदन
मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न हो, होइन ? भ ने
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा मेरा पित रामकाजी
ब नेतको ह यामा नारायण काक भ ने िगता वज
काक , हाडी माइलो भ ने जयबहादरु ब नेत र रामकृ ण
ब नेतसमेत संल न भएको भनी िकटानी जाहेरी
िदएकोमा िकटानी जाहेरीसमेतका स ब माणह को
आधारमा अिभयोग दता गरी मु ा चलाउनु पनमा
सरकारी मु ास ब धी ऐन,२०४९ को दफा १७(२)
बमोिजम सरकारी विकलले िमित २०६८।१०।१३
मा मु ा नचलाउने गरी भएको िनणय स मािनत
अदालतबाट ितपािदत िस ा तिवपरीत भई सरकारी
विकललाई संिवधानले िदएको अिधकारको अनिु चत
योग गरी स पूण त य र घटनाबाट पिु भएको यान
ज तो जघ य कसरु का ितवादीह लाई उ मिु िदने
उिचत कारण र आधार िबना मु ा च न नस ने गरी
गरेको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी उ कत य
यान मु ाको अनस
ु धानलगायतको कामकारबाही
अगािड बढाई मल
ऐन, यानस ब धीको
ु क
ु
महलअनस
ु ार अिभयोग लगाई मु ा दायर गनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन भएकोमा रामकृ ण ब नेतसमेतले मेरा
पित रामकाजी ब नेतलाई कत य गरी मारेको भनी
धनकुमारी ब नेतको जाहेरी दरखा त पन आएप चात्
अनस
ु धान तहिककात सु भएको ततु मु ामा
अनस
ु धान कायबाट संकिलत िमिसल संल न
कागजातह बाट िनज रामकाजी ब नेतलाई कोही
कसैले कुटिपट गरेको नदेिखएको, िनज घटना थलमा

बसी वाकवाक ग ररहेको अव थामा नारायण नेपाली
र िजतबहादरु तामाङले देखी त काल िस.एम.ए.िदपक
ब नेतलाई बोलाई िनजको उपचार गराउँदागराउँदै
मृ यु भएको, Doctor ले Cause of death from
ingestion of compound releasing phosphine
gas in stomach मा उ लेख भएको Post Mortem
Report मा मतृ कको Internal and external चोट
नदेिखएको, घटना थलमा Ratil, neuron लेिखएको
ब ािभ तरल पदाथ भेिटएको, बाि टनमा रहेको पदाथ
परी णबाट phosphine gas of positive test
देिखएकोले मतृ क रामकाजी ब नेतलाई जाहेरवालाले
जाहेरीमा उि लिखत यि ह ले कत य गरी मारेको
नभई phosphine gas नाम गरेको िवषादी आफै ँ ले
सेवन गरी आ मह या गरेको भ ने अनस
ु धानबाट
स- माण पिु भएको आधारमा त काल कोही कसैउपर
मु ा नचलाउने गरी िमित २०६८।१०।१३ मा िनणय
ग रएको हो नेपालको अ त रम संिवधान,२०६३ को
धारा १३५(२) बमोिजम कुनै अदालत वा याियक
अिधकारीसम नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने
वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार
महा यायािधव ालाई भएको र सोही संिवधानको
धारा १३५(६) मा आ नो काम, कत य र अिधकार
तोिकएको सतको अधीनमा रही योग र पालना गन
गरी मातहतका अिधकृतह लाई सु पन स ने छ भ ने
ावधानअनस
ु ार िज ला यायािधव ाह लाई मु ा
चलाउने नचलाउनेस ब धी अिधकार यायोजन
भएबमोिजम िज ला यायािधव ाले मु ा नचलाउने
गरेको िनणय संिवधान र कानूनबमोिजम भएकोले रट
खारेज हनपु छ भ ने िलिखत जवाफ देिख छ ।
३. सो स दभमा हेदा, मतृ क रामकाजी
ब नेतलाई िवप ीह नारायण काक भ ने िगता वज
काक समेतले कत य गरी मारेको भनी जाहेरवाला
धनकुमारी ब नेतले िज ला हरी कायालय
दोलखामा िमित २०६८।९।२३ मा िकटानी जाहेरी

1873

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
दरखा त िदएको देिख छ । सो जाहेरी दरखा त
िदएपिछ अनस
ु धानको ि या ार भ भई हरी
ितवेदनसिहत िज ला सरकारी विकल कायालय
दोलखामा पठाएकोमा िज ला सरकारी विकल
कायालय दोलखाबाट मतृ क रामकाजी ब नेतको
शव परी ण ितवेदनमा Internal तथा External
चोटपटकबाट नभई घटना थलमा फे ला परेको Ratil
Nuvan भ ने लेिखएको ब ािभ को पदाथ र मतृ कको
याल पछ
ु े को कपडामा समेत सोही पदाथ फे ला परेको
र उ पदाथ Phosphine gas को Positive taste
भएको भ ने परी ण ितवेदनबाट देिखएकोले िनजको
मृ यु कोही कसैको कत यबाट नभई Phosphine
gas नामक िवष आफै ँ ले सेवन गरी भएको हँदा मु ा
नच ने भनी िमित २०६८।१०।१३ मा िनणय भएको
देिख छ ।
४. िनजको मृ यक
ु ा स ब धमा िमिसल
संल न कागजातह हेदा मतृ कको िभसेरा नमूना
परी णमा The stomach withit content have
shown positive test for phosphorus gas.
The Sample no.4 has shown positive test
for organo Phosphorus insecticide भ ने
उ लेख भई आएको देिख छ । यसैगरी मतृ कको
Autospy report मा Pending till visceral report
उ लेख भई जाँचप चात् Cause of death मा from
ingestion of compound releasing Phosphine
in stomach उ लेख भएको देिख छ । यसरी
िभसेरामा िवषादी पाइएको र सोही िवषादीको ब ा
मतृ कको घरबाट बरामद भएको देिख छ । मतृ कको मृ यु
स ब धमा मतृ कक ीमती धनकुमारी ब नेतले िदएको
जाहेरीमा मतृ कको लासजाँच मचु ु का पो टमाटम
ितवेदनबाट चोटपटक लागेको त य थािपत हन
सके को अव था देिखँदैन । मतृ क रामकाजी ब नेतको
मृ यु िवषादीको कारण भएको भ ने त य थािपत हन
आयो । यी मतृ क चौतारोमा टुसु क बसी वा क वा क

गरेको देखी िस.एम.ए. दीपक ब नेतलाई बोलाई जाँच
गराउँदागराउँदैको अव थामा िनजको मृ यु भएको
भ ने य दश नारायण नेपालीले अनस
ु धानको
ममा कागज ग रिदएको देिख छ । यसरी य दश
तथा िनजको उपचारमा संल न दीपक ब नेतसमेतले
मतृ कको शरीरमा कुनै चोटपटक भएको नदेखेको
भनी अनस
ु धानका ममा कागज ग रिदएकोसमेतका
माणह बाट मतृ क रामकाजी ब नेतको मृ यु यी
िवप ीह समेतको कत यबाट नभई िवष सेवनबाट
भएको पिु हन आयो ।
५. त काल ा त माणबाट मतृ कको मृ यु
कोही कसैको कत यबाट नभई Phosphine gas
नामक िवषादी िमिसएको पदाथ आफै ँ ले सेवन गरी
आ मह या गरेको पिु हन आएको देिखयो । य तो
अव थामा संकिलत कागजातबाट मु ा चलाउन
माणको अभाव भएको कारण मु ा नचलाउने िनणय
गरेको देिख छ । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १३५(२) मा "नेपाल सरकारको हक, िहत
वा सरोकार िनिहत रहेको मु ामा महा यायािधव ा
वा िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल
सरकारको ितिनिध व ग रनेछ । यस संिवधानमा
अ यथा लेिखएदेिखबाहेक कुनै अदालत वा
याियक अिधकारीसम
नेपाल सरकारको
तफबाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको
अि तम िनणय गन अिधकार महा यायािधव ालाई
हनेछ ।" यसैगरी उपधारा (६) मा
"महा यायािधव ाले यो धाराबमोिजम आ नो
काम, कत य र अिधकार तोिकएको सतको अधीनमा
रही योग र पालन गन गरी मातहतका अिधकृतलाई
सु पन स नेछ ।" भ ने संवैधािनक यव था गरेको
देिख छ । उ संवैधािनक यव थाबमोिजम िज ला
यायािधव ाले उ कत य यान मु ा नचलाएको
देिखन आयो । यसै स दभमा यस अदालतबाट
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग िव

1874

१०११४ - धनकुमारी ब नेतसमेत िव. महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
नरे बहादरु च द मु ा ाचार स.अ.क २०५८
फौ.िव.नं.९५ िन.िम. २०५९।२।१३ मा "िज ला
यायािधव ाले पदीय हैिसयतमा संिवधानको धारा
११०(२) र (५) बमोिजम महा यायािधव ा ारा
यायोिजत अिभयोग र ितर ास ब धी काम,
कत य र अिधकारअनु प सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा १७(२) र १८ बमोिजम यावसाियक
उ मिु को अिधकारअ तगत गरेको िनणयउपर
अदालतबाट याियक पनु रावलोकन हने ज तो गरी
य तो सरकारवादी मु ा च ने वा नच ने तथा कुन
ऐनको कुन दफा लगाउनु पन भ ने संिवधानको धारा
११०(२) को महा यायािधव ाको अि तम िनणय गन
पाउने अिधकारको िवषयमा वेश गरी ह त ेप गन
िम नेसमेत देिखँदनै " भनी िस ा त ितपािदत भएको
पाइ छ । यसैगरी ब ीबहादरु काक िव. अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग भएको उ ेषण
(सव च अदालत बल
ु ेिटन, २०५५, अंक ४ पृ २)
मु ामा "संिवधानले महा यायािधव ालाई ा त
राय स लाह िदने अिधकार ी ५ को सरकारको
ितिनिध व गन अिधकार, जुनसक
ु ै अदालत,
कायालय वा पदािधकारीसम उपि थत हने
अिधकार, संसद्मा उपि थत हन पाउने अिधकार,
अिभयोजन वा ितर ाको अिधकारलगायत
संिवधान र कानूनबमोिजम ा त अिधकार योग
गदा एउटा यावसाियक यि वा िनकायले ा त
गन अिधकार, सुिवधा वा उ मुि सबै ा त हनेछन"्
भनी िस ा त ितपादन भएका छन् ।
६. अिभयोजनको िज मेवारी संिवधानले
महा यायािधव ालाई सु पेको िनजले अिधकार
यायोजन गरी मातहतका अिधकृतह लाई िदन
स ने गरी संिवधानले नै िज मेवारी सु पेको हँदा यसो
गनु सामा यतया उसको अि तम िज मेवारी भएपिन
संिवधान र कानूनबमोिजम गनपन
ु अिभयोजन नगरेको,
भेदभावपूण यवहार गरी यायको व छताको

उ लङ् घन भएको वा द डहीनताको प पोषण भएको
अिभयोजनस ब धी अिधकारको सदपु योग नभएको र
िनणय गन अिधकारीले गरेको िनणय वृ भावनाबाट
गरेको हो, होइन भनी याियक पनु रावलोकनको
रोहमा अिभयोजनस ब धी िनणयउपर नै
उठेमा
अदालतले यसको पनु रावलोकन हनै नस ने भ न
संिवधानले अङ् गीकार गरेको याियक पनु रावलोकनको
िस ा तले िम दैन । ततु मु ामा मु ा च ने वा
नच ने िनणय गन अिधकारीले त काल संकिलत सबतु
माणको िववेचना गरी मु ा नच ने िनणय गरेकोलाई
अ यथा भ नपु न देिखन आएन ।
७. यसरी महा यायािधव ालाई ा त
संवैधािनक अिधकार उ संिवधानको धारा १३५(६)
बमोिजम यायोजन गरी िज ला यायािधव ालाई
िदएको देिख छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा १७(२) र १८ बमोिजम यावसाियक उ मिु को
अिधकारअ तगत िनणय गरेको देिख छ । सरकारी
विकललाई संकिलत सबतु माणको आधारमा मु ा
च ने वा नच ने िनणय गन अिधकार रहेको देिख छ ।
सो अिधकारअ तगत ततु मु ामा मु ा नच ने भनी
दोलखा िज लाका िज ला यायािधव ाले गरेको
िनणय अ यथा भिनरहनु पन देिखएन ।
८. अनस
ु धानबाट संकलन भएका
माणह बाट मतृ क रामकाजी ब नेतको मृ यु कसैको
कत यबाट भएको भ ने त य नै पिु हनसके को
छै न । मतृ क यापारी भएका सामानको भारी बोक
ल ने मिहलालाई बाटोमा दु यवहार गरेको बारेमा
छलफल गन भनी आवाज उठेको भ ने पिन बिु झएका
यि ह बाट य भएका छन् । मतृ कको घरमा
फे ला परेको िवषादीको ब ा दराजमा रहेको र िवषादी
िमलाइएको ग ध आएको बाि टनसमेत रहेको छ ।
िवषादीको ब ा मतृ कको घरकोठामा दराजबाट फे ला
परेको भ ने बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । मतृ क
चौतारास म पगु ेको र सोही थानमा य दश यि
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नारायण नेपालीले भेट्दा पिन आफूलाई कसैले कत य
नणय नं . १०११५
गरी मारेको भ ने कुनै कुरा य गरेको पिन देिखन
आएको छै न । अतः मतृ कको मृ यु कुनै अ य यि बाट
हन गएको माणबाट नदेिखएको अव थामा संवैधािनक
सव च अदालत, संयु इजलास
र कानूनबमोिजम िवप ी िज ला सरकारी विकलको
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
कायालय दोलखाले मु ा नचलाउने गरी गरेको िनणय
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
गैरकानूनी देिखन आएन ।
आदेश िमित : २०७५।३।५
९. तसथ ततु मु ामा अनस
०७४-WH-०१०३
ु धानबाट
संकिलत सबतु माणको मू याङ् कन गरी मु ा
नचलाउने िनणय गदा बदिनयत िलई मु ा नचलाउने
िवषयः ब दी य ीकरण
िनणय गरेको पिन देिखन आएन । य तो अव थामा
िज ला सरकारी विकलको कायालयबाट िमित िनवेदक : उदयपरु िज ला सािबक थानागाउँ
२०६८।१०।१३ मा मु ा नचलाउने भनी गरेको
गा.िव.स. हाल ि यगु ा नगरपािलका वडा
िनणयलाई सदर गरी महा यायािधव ाबाट िमित
नं.९ थायी ठेगाना भई सैिनक जंगी अड् डा
२०६८।१२।२१ मा भएको िनणय संिवधान र
भ कालीमा कायरत रही हाल कारागार
कानूनिवपरीतको नदेिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
कायालय जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा
ग ररहनु पन देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
रहेका कृ णबहादरु मगरको हकमा अिधव ा
ठहछ । दायरीको लगत काटी िमिसल िनयमानस
सशु ीलकुमार शमा सापकोटा
ु ार
बझ
िव
ु ाई िदनू ।
िवप ी : उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े
§ व छ सुनुवाइले
वत , िन प
र स म याियक िनकाय खो दछ र
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
संिवधानको धारा १२७ अ तगत थािपत
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभु म् ।
“िनयिमत अदालतह ” नै य ता िनकाय
हन स छन् । व तुतः व छ सुनुवाइ
दािय व मा नभई साम य पिन हो ।
संिवधान ारा संगठना मक र काया मक
वत ता जुन िनकायलाई याभूत
—— & ––
ग रएको छ यसले नै व छ सनु वु ाइको
हकको स मान गन स ने साम य रा छ ।
यस अथमा वतमान संवैधािनक स दभमा
सु तहको अदालतको पमा थािपत
िज ला अदालतबाट मु ाको सुनुवाइ
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१०११५ - अिधव ा सश
ु ीलकुमार शमा सापकोटा िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
हने अव थामा नै धारा २०(९) को हक
सहज पमा संर ण हन स छ भ ने
बिु झने ।
( करण नं.४)
§ सैिनक अदालतह को अि त वलाई
संिवधानले प तः अ वीकार नगरे पिन
अब ती अदालतह संिवधानअ तगत
िविश ीकृत अदालतको पमा मा
रही सव च अदालतको िनरी ण र
सपु रीवे णस ब धी दायरािभ मा
रह छन् र ती अदालतह ले पिन
सव च अदालतको िनदशनको पालना
गनुपछ । वत , िन प र स म
अदालतको पमा काय गन नस ने
सं थालाई यायस ब धी अिधकार
सु पन हामीले अनुशरण गरेको संवैधािनक
यव थाले अब अनमु ित निदने ।
( करण नं.६)
§ अदालतको साथै संिवधानअ तगत
थािपत सम त िविश ीकृत अदालत
वा याियक िनकायह ले पिन व छ
सुनुवाइस ब धी हकह को स मान
गनु नै पन ह छ र यसको िनि त ती
िनकायह ले वत र िन प तापूवक
काय गनु अप रहाय ह छ । रा य ारा
थािपत संरचनाह ले िन प र यायपूण
यवहार गछन् भ ने िव वास आमजनतामा
रहनु लोकत को लािग अप रहाय
ह छ । लोकत ले याियक सं थाह लाई
वत , िन प र स मतापूवक, पारदश
एवं जवाफदेहीतवरसँग काय गछन् भ ने
अपे ा रािखने ।
§ जहाँ िवशेषािधकार वा िवशेष छुटको
दाबी ग र छ य तो दाबी संिवधान र
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कानून ारा प पमा मा यता ा त त
हनुपछ नै, यसको अलावा सो कुरा िविधको
शासनको िस ा तअनक
ु ू ल पिन हनपु छ ।
यही नै संिवधानको मा यता हो र यसमा
कुनै “तर, तापिन, तथािप” भ ने नै नहने ।
§ वत , िन प र स म अदालतको
संरचना ितको समपणले लोकत लाई
मजबुत बनाउँछ । यही कारणले
हा ो संवैधािनक संरचनामा सामा य
अदालतह लाई मख
ु र िविश ीकृत
अदालतह लाई सीिमत संरचनाको
पमा रा दै दुवै िनकायह लाई सव च
अदालतको सुपरीवे ण, अनुगमन र
िनदशनको दायरािभ रािखएको हो । यस
कुरामा सबै सं था िनकाय र यि ह
प हन आव यक देिखने ।
( करण नं.१०)
§ सेनासँग अस बि धत िवषयमा वा कसुर
सेना सेनाबीचमा नभएको अव थामा
वा सेनासँग अस बि धत यि ले वा
सैिनक नै भएपिन िडउटीमा नरहेको,
िबदा गएको बेला सैिनक यारेक बािहर
गरेका कसरु ह लाई नाग रक विृ का
कसरु ह (Civilian Offence) मािननु र
सामा य अदालतह ारा कारबाही ग रनु
संिवधानस मत हने ।
§ सेनाको संगठन, स चालन र सैिनक
कृितको कायसँग जोिडएको िवषयलाई
सैिनक ऐनको े ािधकारको िनधारक
त वह मानी सोदेिखबाहेकको िवषयलाई
सामा य अदालतको े ािधकारिभ
रािखनु पछ । असैिनक कृितको
कसुरह मा पिन सेनाको े ािधकार
कायम ग रनु लोकत , िविधको शासन,

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
नाग रक वत ता एवं नाग रक शासनको
सव चता ितकूल हने ।
( करण नं.१३)
§ थमतः े ािधकारको िवषय या या ारा
ा त हने िवषय होइन । यसको िनि त
कानूनले नै प
यव था गरेको
हनुपछ । दो ो, िवषयव तुको स ब ताको
िहसाबबाट े ािधकार प देिखनु
पछ । िविश ीकृत अदालतको हकमा
त यो कुरा अ याव यक ह छ । ते ो,
जहाँ े ािधकारबारे अ यौल ह छ यहाँ
सामा य अदालतलाई े ािधकार ा त छ
भनी अथ ग रनुपन ।
( करण नं.१४)
िनवेदकका तफबाट : अिधव ा सिु शलकुमार शमा
सापकोटा
िवप ीका तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा
ी िकरण पौडेल र िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, िन.नं.८६९२, प.ृ १६१३
§ ने.का.प.२०४९, िन.नं.४५९७, प.ृ ७१०
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९
§ सैिनक ऐन, २०६३
आदेश
या.डा. आन दमोहन भ राई : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम यस
अदालतमा दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको
संि त य एवं ठहर यस कार छः-

कानूनको यावहा रक काया वयनमा कुनै
पिन िवषयलाई सामा य कानून र िवशेष कानूनम ये
दवु ैले हेन सिकने यव था भएकोमा िवशेष कानूनले
हेनपन,
िवशेष कानूनले हे रने मु ाह सामा य
ु
कानूनबाट हेन निम ने भ नेलगायतका आधारभूत
कानूनी मा यता र ावधान रहेको छ । सैिनक
ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा १ मा
सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले ह या र
बला कारको कसरु गरेमा सोस ब धी कसरु अ य
अदालतको े ािधकारिभ पन र सोबाहेकका अ य
कसरु ह सैिनक ऐन, २०६३ अ तगत हे र छ भनी
ट उ लेख ग रएको छ । िवप ीह म ये के ीय
अनस
ु धान यरु ोबाट सु अनस
ु धान भइसके पिछ
उ अनस
ु धानप चात् िज ला सरकारी विकल
कायालय काठमाड मा िनज कृ णबहादरु मगरलाई
उपि थत गराउँदा िज ला सरकारी विकल कायालय
काठमाड ले िवशेष ऐनअ तगत हे रने मु ालाई िवशेष
ऐनअ तगत हेन पठाउनु पनमा िज ला अदालत
काठमाड मा अिभयोग प दायर गरेको काय र ा
म ालय, सैिनक जंगी अड् डाको प.सं.२१३८/
ाड/०७४/०७५ िमित २०७४।११।२० गते सैिनक
ऐन, २०६३ को दफा ६६-१) बमोिजम कायरत
सैिनकह लाई ह या र बला कार मु ाबाहेकका मु ा
सैिनक अदालतबाट हेरी पाउन िलिखत िनवेदन
पेस गरेको अव थामा िवप ीम ये िज ला अदालत
काठमाड ले मल
ु क
ु ऐन अ.वं.११८ को देहाय २ नं.
बमोिजम पपु को लािग थुनामा पठाएको काय, उ च
अदालत पाटनमा म.ु ऐन अ.वं.१७ नं.बमोिजम बेरीतको
आदेश बदर गरी तारेखमा रही सैिनक ऐन, २०६३
को दफा ६६(१) बमोिजम मु ा सैिनक अ पतालबाट
हेन आदेश ग रपाउँ भनी िनवेदन पेस गरेकोमा उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०२।०३ गते िमित
२०७४।११।३० गतेमा काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको आदेशलाई सदर गन गरी भएको आदेशसमेतमा
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१०११५ - अिधव ा सश
ु ीलकुमार शमा सापकोटा िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
अिधकार े ा मक िु ट भई गैरअड् डाबाट भएको
आदेशबाट गैरकानूनी पमा मेरो मािनस कृ णबहादरु
मगरलाई थनु ामा रा ने काय गैरकानूनी भएको हँदा
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी गैरकानूनी थनु ामा रहेका कृ णबहादरु
मगरलाई थनु ामु ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
कृ णबहादरु मगरको हकमा अिधव ा सिु शलकुमार
शमा सापकोटाको यस अदालतमा परेको िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हन नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक ३ िदनिभ िवप ीह ले
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी आदेश र िनवेदनको ितिलिप साथै राखी
सोको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई
िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु भ ने बेहोराको यस अदालतको िमित
२०७५।२।१८ गतेको आदेश ।
िवप ी रट िनवेदक कृ णबहादरु मगर
काठमाड िज ला अदालत (अिभयोग शाखा) बबरमहल
काठमाड को प.सं.०७४।०७५, च.नं.७१९४ िमित
२०७४।११।३० को प ानस
ु ार गडा खाग िब िवतरण
तथा ओसार पसार मु ामा िमित २०७४।११।३०
देिख यस कारागारमा थनु ामा रही आएका छन् ।
अिधकार ा िनकाय तथा अिधकार ा अिधकारीको
आदेशले कानूनबमोिजम थुनामा रािखएको हँदा यस
कायालयको हकमा उ रट िनवेदन खारेजयो य
भएकोले खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको कारागार
कायालय जग नाथदेवलको तफबाट यस अदालतमा
परेको िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक कृ णबहादरु मगरसमेत
३ जनालाई िमित २०७४।१०।१७ गते यस
यरु ोबाट .िन.नवराज ढुङ्गानाको कमा डमा

खिटएको हरी टोलीले िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.२६ लैनचौरबाट अवैध
गडाको खाग (आखेटोपहार) ज तो देिखने थान २
सिहत फे ला पारी िनजह लाई कानूनबमोिजम प ाउ
गरी खानतलासी बरामदी मचु ु कासिहत आव यक
कारबाहीको लािग ितवेदनसाथ दािखला भएकोमा
िनज कृ णबहादरु मगर र ह रबहादरु ढकालको साथमा
सैिनक हरीको आइ.डी.काड समेत फे ला परेको
र िनजह लाई सोधपछ
ु गदा िनजह ले आफूह
वहालवाला सैिनक हरी भएको पिन खल
ु ाएकोले
िनजह लाई आव यक कारबाहीको लािग यस
यरु ोको च.नं.४०६७ िमित २०७४।१०।२७ गते नै
सैिनक हरी गण, जंगीअडडा भ काली, काठमाड मा
आव यक कारबाहीको लािग पठाइएको र प ाउ परेका
िडलबहादरु ढकाललाई बरामदी अवैध गडाको खाग
(आखेटोपहार) ज तो देिखने थान २ समेत बरामदी
मचु ु कामा उि लिखत समानह सिहत यस यरु ोको
च.नं.४०७७ िमित २०७४।१०।२८ गतेको प साथ
आव यक कारबाहीको लािग िज ला वन कायालय
हाि सार, काठमाड मा पठाइएको । यस यरु ोबाट
कानूनबमोिजम बाहेक अ य कुनै पिन गैरकानूनी काय
नग रएको र िवप ीलाई यस यरु ोबाट अवैध गडाको
खाग (आखेटोपहार) ज तो देिखने थान २ समेतका
सामानह सिहत फे ला पा रएकोले कानूनबमोिजम
प ाउ ग रएको र गडाको खाग (आखेटोपहार) को
स ब धमा यस यरु ोबाट अनस
ु धान नहने भएकोले
िनवेदकको रट िनवेदनको बेहोरा िनता त झठु ा तथा
कपोलकि पत एवं ामकसमेत भएको हँदा बदरभागी
छ, खारेज गरी फुसद िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
के ीय अनस
ु धान यरु ो, महाराजग जको तफबाट
यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ ।
कानूनबमोिजम अनस
ु धान अिभयोजन
भई ितवादी कृ णबहादरु मगरलाई पपु को लािग
थनु ामा रा ने गरी भएको िमित २०७४।११।३० को
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यस अदालतको आदेशउपर १७ नं. िनवेदन परी यस
अदालतको आदेश सदर हने ठहरी उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०७५।०२।०३ मा आदेश भई
हाल ततु मु ा पेसीमा रहेकोले कानूनबमोिजम
भएको कायबाट ितवादीको हकमा आघात पान
काय नभएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हन सादर
अनरु ोध छ भ नेसमेत बेहोराको काठमाड िज ला
अदालतको िलिखत जवाफ ।
ितवादी गडाको खाग िब िवतरण गन
कसरु मा सल न रही कसरु अपराध गरेको अव थामा
अनस
ु धान स प न भई अिभयोग प समेत स मािनत
िज ला अदालतसम दायर भई पपु को लािग
कारागारसमेत चलान भइसके को देिख छ । हद याद
तथा े ािधकारको िवषयव तु सनु वु ाइपूव नै उठान
गन िविभ न उपचारको माग रहँदारहँदै पिन िनज
ितवादी मौन रही थनु छे कप चात् कारागारसमेत
चलान भइसके को अव थामा उ थनु ा बेरीतको
रहेको भनी ततु गरेको रट िनवेदन थम ि मै
खारेजभागी छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६
को कानूनी यव थाबमोिजम िनज ितवादीले गरेको
उ कसरु अपराध सोही ऐनको दफा ३८ देिख
६५ स म तोिकएको कसरु अपराधअ तगत समेत
परेको अव था नरहेको र उ कानूनी यव थाले
उि लिखत कसरु भनी सोही ऐनको दफा ३८ देिख
दफा ६५ स मको कसरु अपराधको मा े ािधकार
हण गरेको देिख छ । साथै याय शासन ऐन,
२०७३ को कानूनी यव थाबमोिजम चिलत कानूनी
यव था भएकोमा बाहेक िज ला अदालतलाई
आ नो िज लािभ को जनु सक
ु ै कृितका मु ाको सु
कारबाही र िकनारा गन अिधकार रहेको अव थामा
िनज ितवादीले गरेको उ कसरु सैिनक ऐनको कसरु
ख डमा समेत उ लेख नभएको अव थामा वतः
िज ला अदालतको े ािधकार हण गन नै ह छ ।
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६९ बमोिजम सैिनक

अदालत वा अ य अदालतमा मु ा चलाउने िनणय भए
यस ऐनअ तगतका कसरु ह का स ब धमा सैिनक
अदालत वा अ य अदालतम ये कुन अदालतमा मु ा
चलाउने भ ने िवषयमा िववाद उ प न भएमा अ य
अदालतमा मु ा चलाउनु पनछ भ ने प कानूनी
यव थासमेत भएबाट िवधाियक मनसायसमेतले
साधारण अदालतको अिधकार े हण गरेको देिखँदा
िनज ितवादीले उ थनु ा बेरीतको रहेको भनी िदएको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िज ला सरकारी विकल कायालय, काठमाड को
तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनवेदक ितवादीह को साथबाट गडाको
खाग बरामद भएकोमा िववाद नदेिखएको, िनजह
मौकामा सािबत भई अदालतसम को बयानमा समेत
के रहेछ भनी बािहर िलई देखाउन िहँडेको अव थामा
प ाउ परेको हो भनी बेहोरा लेखाएको समेतका
आधारमा यी ितवादीह िडलबहादरु ढकाल,
ह रबहादरु ढकाल र कृ णबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.११८ को देहाय २ बमोिजम मु ा पपु का लािग
थनु ामा रा ने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०७४।११।३० मा भएको आदेश बेरीतको
नदेिखँदा प रवतन गरी रहनु परेन । कानूनबमोिजम गनु
भनी िमित २०७५।२।३ गते यस अदालतको संयु
इजलासबाट आदेश भएको पाइ छ । यसरी िनवेदन
संल न कागज माणको मू याङ् कन र िव लेषण गरी
त य माण र कानूनको आधारमा संयु इजलासबाट
आदेश भएको अव थामा यस अदालतको हकमा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन होइन
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको उ च
अदालत पाटनको तफबाट परेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िनवेदन
प सिहतको िमिसल अ ययन गरी िनवेदक अिधव ा
सशु ीलकुमार शमा सापकोटाले सैिनक हरी मेरो
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१०११५ - अिधव ा सश
ु ीलकुमार शमा सापकोटा िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
प लाई सैिनक ऐनअ तगत कारबाही हनपु नमा िवप ी
काठमाड िज ला अदालतले नभएको े ािधकार हण
गरी गडाको खाग िब िवतरणको कसरु मा पपु को
लािग थनु ामा रा ने गरी िमित २०७४।११।३० मा
भएको आदेश र सो आदेश सदर हने ठह याएको उ च
अदालत पाटनको िमित २०७५।२।३ को आदेशमा
े ािधकारस ब धी िु ट भएको र उ आदेशह का
आधारमा मेरो प लाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको
हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी मेरो
प लाई थनु ामु ग रपाउँ भनी तथा िवप ीह को
तफबाट उपि थत िव ान् नायब महा यायािधव ा
ी िकरण पौडेल र िव ान् सह यायािधव ा ी
संिजवराज रे मीले कृ णबहादरु मगरले गडाको खाग
चोरी गरी िब गरेको कसरु सैिनक ऐनअ तगतको
कसरु नभएर राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ अ तगतको कसरु भएकोले सोही ऐनको
यव थाबमोिजम िनजउपर मु ा चलाई रट िनवेदक
पपु को ममा कानूनबमोिजम थुनामा रहेकोले रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
रट िनवेदन, िलिखत जवाफको बेहोरा र
दवु ैतफका िव ान् अिधव ाह को बहससमेत सनु ी
िनणयतफ िवचार गदा ततु रट िनवेदनमा देहायका
नह को िन पण गनपन
ु हन आएको छ ।
क. नेपालको संिवधानबमोिजम सैिनक अदालत
र सामा य अदालतको े ािधकारको
िनधारक आधार त वह के हन स छन् ?
ख. िववादको िवषयव तु सैिनक ऐन, २०६३
बमोिजम सैिनक अदालतबाट हे रने
िवषयव तु हो वा होइन ।
ग. िनवेदक गैरकानूनी थनु ामा छ वा छै न;
प रणामतः िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हनपु न हो वा होइन ।

२. सव थम पिहलो नतफ हेदा िनवेदक
कृ णबहादरु मगरसमेत गडाको खागसिहत काठमाड को
लैनचौरबाट िमित २०७५।०६।०९ मा प ाउ परेको र
सो िवषयमा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ अ तगत दफा १९(१) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा २६(१) र दफा २८ समेत बमोिजम सजाय
हनु पन भ ने अिभयोगसिहत मु ा चली काठमाड
िज ला अदालतबाट िनजलाई पपु को लािग थनु ामा
रा ने गरी िमित २०७४।११।३० मा आदेश भएको
रहेछ । उ आदेशउपर अ.बं.१७ नं.अ तगत िनवेदन
पदा काठमाड िज ला अदालतको सो आदेश उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।३ मा सदर
भएको रहेछ । िनवेदक सेनाको जवान हँदा सैिनक
ऐन, २०६३ को दफा ६६(१)(२) बमोिजम “ह या
र बला कार” बाहेकको मु ा सैिनक अदालतले नै
हेनु पन हँदा यो िवषय सामा य अदालतबाट हेन
िम दैन । यसो गदा कानूनको उिचत ि या (Due
process of law) िमिचन जा छ । ततु िववादमा
कानूनको उिचत ि या िमची सामा य अदालतमा
मु ा दायर ग रएको र त प चात् आफूलाई गैरकानूनी
थनु ामा रािखएको हँदा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भई आफू थनु ामु हनपु छ भ ने नै िनवेदकको
मु य िजिकर रहेको पाइ छ । राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ भ दा सैिनक ऐन,
२०६३ पिछ लो ऐन हँदा सोही ऐनअ तगत ततु
िववाद हेन अिधकार काठमाड िज ला अदालतलाई
छै न भ ने िजिकर पिन िनवेदकतफबाट िलइएको छ ।
यसै स दभमा संिवधानबमोिजम सैिनक अदालतको
े ािधकारका िनधारक त वह के हन स छन्;
नेपालको वतमान र पूववत संिवधानह ले यस
िवषयलाई के कसरी िनदिशत गरेका छन्; अ तराि य
कानूनका यव थाह के छन्; सामा य अदालतबाट
मु ा हे रँदा कानूनको उिचत ि याको उ लङ् घन
हन जा छ वा जाँदनै ; सव च अदालतबाट ितपािदत
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िस ा तह को स दभमा ततु िवषयलाई के कसरी
हे रनु र िन पण ग रनु पछ भ ने नह यहाँ उ प न
हन आएका छन् ।
३. वतमान नेपालको संिवधानको धारा २०
को उपधारा (९) ले “ येक यि लाई वत ,
िन प र स म अदालत वा याियक िनकायबाट
व छ सनु वु ाइ पाउने हक” याभूत गरेको
छ । यो यव था नेपालको संिवधानमा पिहलो पटक
रािखएको अ य त मह वपूण यव था हो । यसअिघका
संिवधानह मा यायस ब धी हकह
याभूत
ग रएको भए पिन व छ सनु वु ाइको हक यित प
र सपाट पमा रािखएको िथएन । वत , िन प
र स म अदालत वा याियक िनकायबाट व छ
सनु वु ाइ हनपु न कुरा यि को सरु ाको िनि त मा
नभई लोकत , िविधको शासन र मानव अिधकारको
िनि त पिन अ य त मह वपूण ह छ । स म र वत
अदालतह ारा याय स पादन हँदा लोकत मजबतु
ह छ । कानून ारा सिृ जत सामा य अदालतह ले
नै व त तापूवक काय गन स ने हँदा ियनै ारा
यायस पादन हनपु छ भ ने व छ सनु वु ाइअ तगत
ग रने पिहलो अनमु ान हो । जहाँ अमक
ु िवषय सामा य
अदालतबाट हे रने िवषय होइन भनी िजिकर िलइ छ
संिवधानतः सो कुराको पिु सोही प ले गनपछ
ु । यसो
भ नु पन के ही कारण र िविधशा ीय मा यताह छन्;
जसबारे के ही पिछ चचा ग रनेछ । तर सोपूव नेपालको
वतमान संिवधानले गरेको यायपािलकास ब धी र
सैिनक अदालतस ब धी यव था हेरौ ँ ।
४. वतमान संिवधानको धारा १२६
को उपधारा (१) मा “नेपालको यायस ब धी
अिधकार यो संिवधान, अ य काननू र यायका
मा य िस ा तबमोिजम अदालत तथा
याियक िनकायबाट योग ग रनेछ” भ दै धारा
१२७(१) मा सव च अदालत, उ च अदालत र
िज ला अदालतलाई यायपािलकाको िनयिमत

संरचनाअ तगत रािखएको छ । संिवधानले सव च
अदालतलाई अिभलेख अदालतको पमा वीकार
गद धारा १२८ को उपधारा (२) मा “संिवधानमा
अ यथा यव था भएकोमा बाहेक सबै अदालत
र याियक िनकायह सव च अदालत मातहत
रहनेछन”् भ ने यव था रहेको छ । यसैगरी धारा
१२८ को उपधारा (३) मा “सव च अदालतले
आ नो र आ नो े िभ पन अदालत, िविश ीकृत
अदालत वा अ य याियक िनकायह को याय
शासन वा यव थापनस ब धी िवषयमा िनरी ण,
सपु रीवे ण गरी आव यक िनदशन िदन स ने छ”
भ ने यव था ग रएको छ । यी सम त यव थाह को
व छ सनु वु ाइस ब धी संिवधान ारा याभूत
हकह को संर ण गन स दभमा पिन चासो र सरोकार
छ । िकनभने व छ सनु वु ाइले वत , िन प र
स म याियक िनकाय खो दछ र संिवधानको धारा
१२७ अ तगत थािपत “िनयिमत अदालतह ” नै
य ता िनकाय हन स छन् । व ततु ः व छ सनु वु ाइ
दािय व मा नभई साम य पिन हो । संिवधान ारा
संगठना मक र काया मक वत ता जनु िनकायलाई
याभूत ग रएको छ यसले नै व छ सनु वु ाइको
हकको स मान गन स ने साम य रा छ । यस अथमा
वतमान संवैधािनक स दभमा सु तहको अदालतको
पमा थािपत िज ला अदालतबाट मु ाको सनु वु ाइ
हने अव थामा नै धारा २०(९) को हक सहज पमा
संर ण हन स छ भ ने बिु झ छ ।
५. नेपाल रा ले क रब सात दशक
संवैधािनक यव थाको तजमामा
नै िबताएको छ ।
ु
यसोभ दा खस
ु ी र दःु ख दवु ै ह छ; खस
ु ी यस अथमा िक
लोकत , िविधको शासन र मानव अिधकारको ाि
र संर णमा नेपाली जनताले स पूण आ थाका साथ
लामो संघष गरेका छन्, जनु िवरलै पाइ छ । दःु ख यस
अथमा िक कै यौ ँ पटक एक वा अक वाथ र बहानामा
लोकताि क संरचनाह लाई भ काउने यासह

1882

१०११५ - अिधव ा सश
ु ीलकुमार शमा सापकोटा िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
यही अविधमा भएका छन् । अब य तो ग रनु हँदैन;
यसलाई विजत ग रनु पछ । लोकताि क यव थालाई
मजबतु बनाउनेतफ यि गत र सं थागत यास ग रनु
पछ भ नेमा यस अदालतको मा यता र प अडान
छ । समाजमा यायपूण यव था कायम हन सके मा
मा लोकत मजबतु ह छ । यसको लािग यि तथा
नाग रकका अिधकारह को संर ण ग रनु पछ । यो
काय वत , िन प र स म अदालतबाट स पादन
ग रने यायमाफत मा स प न हन स छ । संिवधानमा
अिधकारह को जनु िव ततृ खाका रािखएको छ
यसको के मा नै यायस ब धी यव थालाई रा न
सिकएमा मा ती हकह को उिचत संर ण, चलन र
उपभोगको वातावरण ब न स छ ।
६. ऐितहािसक पमा हेदा वत
यायपािलकाको हाल िव मान आधार त भह को
थापना सव थम नेपाल अिधरा यको संिवधान,
२०४७ ले गरेको हो । मोटामोटी पमा यही
जगमा हालको यव था पिन उिभएको छ ।
यायपािलकास ब धी संवैधािनक यव थाको चचा
गन ममा २०४७ साल र यसपिछ भएको नेपालको
संवैधािनक िवकासलाई हेदा सैिनक अदालत र सामा य
अदालतस ब धी यव थाबारेमा एउटा चाखला दो
कुरा फे ला पछ । २०४७ सालको संिवधानको धारा
८६ को उपधारा (१) मा “ यायपािलकाको सबैभ दा
मािथ लो तह सव च अदालत हनेछ । सैिनक
अदालतबाहेक नेपालका अ य सबै अदालत र
याियक िनकायह सव च अदालतका मातहतमा
हनेछन् ” भ ने यव था रहेको िथयो । सो उपधारामा
यु “सैिनक अदालतबाहेक” भ ने श दावली
यसपिछका संिवधानह मा अथात् नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ र वतमान नेपालको
संिवधानमा छै न ।1 वतमान संिवधानको प र छे द
1

हेनहोस्
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ धारा १०२ र
ु
नेपालको संिवधान धारा १२८

२८ मा राि य सरु ास ब धी यव थाअ तगत
धारा २६७ मा नेपाली सेनास ब धी यव था रािखए
पिन सैिनक अदालतस ब धी यव था यहाँ छै न ।
यसको अथ के हो भने सैिनक अदालतह पिन धारा
१२८ अ तगत सव च अदालतको सुपरीवे क य
अिधकारअ तगत रहने “ याियक िनकाय” वा
“िविश ीकृत अदालत” को पमा मा थािपत हन
र काय गन स छन् । सव च अदालतको ि नपु ने र
नेपालको यायपािलकाको आम संरचनाबाहेक रहने
गरी सैिनक अदालत रहने कुरालाई अब संिवधानले
वीकार गदन । अक श दमा, सैिनक अदालतह को
अि त वलाई संिवधानले प तः अ वीकार नगरे पिन
अब ती अदालतह संिवधानअ तगत िविश ीकृत
अदालतको पमा मा रही सव च अदालतको
िनरी ण र सपु रीवे णस ब धी दायरािभ मा
रह छन् र ती अदालतह ले पिन सव च अदालतको
िनदशनको पालना गनपछ
ु । वत , िन प र स म
अदालतको पमा काय गन नस ने सं थालाई
यायस ब धी अिधकार सु पन हामीले अनशु रण
गरेको संवैधािनक यव थाले अब अनमु ित िदँदैन ।
७. नेपालको संिवधानले अ तराि य मानव
अिधकार कानून ित िन ा र स मान य गदछ ।
अ तराि य कानूनको स दभमा हेदा के देिख छ भने
व छ सनु वु ाइको हकलाई संिवधानअ तगत मौिलक
हकको पमा वीकार गरेर नेपालले नाग रक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य महासि ध
(ICCPR), १९६६ र यसअ तगतको धारा १४
ारा याभूत व छ सनु वु ाइस ब धी अिधकार
स मान गछु भनी प पमा िव व समदु ायसम
एउटा वचनब ता कट गरेको छ । फौजदारी
याय णालीमा यो अिधकार यित मह वपूण छ िक
मानव अिधकारस ब धी यरु ोपेली अमे रक तथा
अि क महासि धह , मानव अिधकारस ब धी
े ीय अदालतह का फै सला र कै य देशका उ च
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अदालतका फै सलाह मा समेत यो यव थाले
मह वपूण थान पाएको छ । व छ सनु वु ाइस ब धी
हकको स मान वत , िन प र स म अदालतह ले
मा गन स छन् भ ने मानव अिधकार कानूनको मूल
मा यता हो । अदालत वत , िन प र स म रहनु
अदालत आ नै लािग भ दा पिन यायका उपभो ाको
यायमा सहज पहँच सिु नि तताको लािग हो ।2 यसैले
मानव अिधकार महासि धको व छ सनु वु ाइस ब धी
यव थाह को उ लेख गद मानव अिधकारस ब धी
यायािधकरणह र देशिभ थािपत अदालतह ले
पिन सैिनक अदालतका फै सलाह को पनु रावलोकन
गन, सैिनक अदालतह को लािग मापद डह को
िवकास गन र सैिनक अदालतह को े ािधकार
िनता त पमा सै यस ब धी अपराध (Military
offences) मा सीिमत गनतफ काय गद आएका
छन् ।3 संयु रा संघीय मानव अिधकार सिमितले
सैिनक अदालतको े ािधकार सैिनक कृितका
कसरु मा सीिमत गनपन
ु कुरातफ सङ् के त गद,
पटकपटक सैिनक र हरीह उपर मानव अिधकारको
उ लङ् घनमा सैिनक अदालतह को योग गनु
सद य रा को ICCPR अ तगतको दािय वसँग
निम ने कुरा हो भनेको छ ।4 पिछ लो समयमा UN
2
3

4

UN DOC.E/CN.4/Sub.2/1985/18, para 75
Engel V. Netherlands (1976) ECHR 3, (1976) EHRR
647; Findley V UK (1997) ECHR 8; Morris v UK
(2002) ECHR 162; R v. Genereux L.S.C.R (Canada)
229 (1992); Parnll v. Lery 417 US 733 (1974) R v.
Genereux L.S.C.R (Canada) 229 (1992); Parnll v. Lery
417 US 733 (1974)
See Concluding Observations on Bolivia (CCPR/C/79/
Add.74, paragraph 11), Brazil (CCPR/C/79/Add.66,
24 July 1996, paragraph 10), Chile (CCPR/C/79/
Add.104, 30 March 1999, paragraph 9), Colombia
(CCPR/C/79/Add.2, 25 September 1992, paragraph
393; CCPR/C/79/Add.76, 5 May 1997, paragraph
18), Croatia (CCPR/C/79/Add.15 - A/48/40, 28
December 1992, paragraph 369), Dominican Republic
(CCPR/CO/71/DOM, 26 April 2001, paragraph 10),

Updated Principles for the Protection and
Promotion of Human Rights Through Action
to Combat Impunity 2000 को धारा २९ ले
सैिनक अदालतह को े ािधकार सै य अपराधह मा
सीिमत रहनु पन कुरा इङ् िगत गरेको छ । उ धारामा
भिनएको छः
The Jurisdiction of Military tribunals
must be restricted solely to specify military
offences committed by military personnel,
to the exclusion of human rights violations,
which shall come under the jurisdiction of
the ordinary domestic courts or, where
appropriate, in the case of serious crimes
under international or internalized court.”5
८. यसभ दा अिघ बढेर सैिनक अदालत ारा
ग रने याय शासनसँग स बि धत Draft
Principles Governing the Administration
of Justice through Military Tribunals6 2005
ले व छ सनु वु ाइको हक सिु नि चत गन सैिनक
अदालतह को संरचना, उनीह को े ािधकारको
सीमाङ् कनसमेतका िवषयमा एउटा िव ततृ ितवेदन
तयार गरेको छ । सो ितवेदनको सा दिभक के ही
अनु छे दह देहायबमोिजम छन्:
“Military tribunals, when they exist,
may be established only by the constitution

5
6
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El Salvador (CCPR/C/79/Add.34, 18 April 1994,
paragraph 5), Ecuador (CCPR/C/79/Add.92, 18
August 1998, paragraph 7), Guatemala (CCPR/
CO/72/GTM, 27 August 2001, paragraphs 10 & 20),
Lebanon (CCPR/C/79/Add.78, 1 April 1997, paragraph
14), Peru (CCPR/C/79/Add.8, 25 September 1992,
paragraph 8), and Venezuela (CCPR/C/79/Add.13, 28
December 1992, paragraph 7).
The updated principles are recommended by the UN
Commission on Human Rights by Resolution 2005/8/
UN DOC.E/CN.4/2006/58. These Draft Principles are
commonly referred to as Decaux Principles.
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or the law, respecting the principle of
separation of power. They must be an
integral part of the general judicial system.”
(Principle 1)
“The jurisdiction of Military courts
should be limited to offences of a strictly
military nature committed by military
personnel.” (Principle 8)
“In all circumstances, the jurisdiction
of military courts should be set aside in
favour of the jurisdiction of the ordinary
courts to conduct inquiries into serious
human rights violations such as extrajudicial
executions, enforced disappearances and
torture, and to prosecute and try persons
accused of such crimes” (Principle 9)
“The organization and operation of
military courts should fully ensure the rights
of everyone to a competent, independent
and impartial tribunal at every stage of legal
proceedings from initial investigation to
trial. The persons selected to perform the
functions of judges in military courts must
display integrity and competence, and show
proof of the necessary legal training and
qualifications. Military judges should have
a status guaranteeing their independence
and impartiality in particular vis-à-vis the
military hierarchy. In no circumstances
should military courts be allowed to resort
to procedures involving anonymous
or “faceless” judges and prosecutors.”
(Principle 13)
९. यो प छ िक मािथ उ ृत िस ा तह

एवं म यौदाह ले सैिनक अदालतह को
अि त वलाई अ वीकार गरेका छै नन्, ब ती अदालत
एवं यायािधकरणको संरचना, संगठन, कारबाही र
सैिनक याय णालीलाई मानव अिधकारस मत
बनाउने यास गरेका छन् । सं ेपमा मानव अिधकार
सािह यको अ ययन गदा तीनवटा विृ ह फे ला
पछन् । पिहलो, सैिनक अदालत वा यायािधकरणलाई
सु तहको अदालतमा सीिमत गन, दो ो, सेनासँग
अस बि धत िवषयमा यसको े ािधकार कटौती
वा संकुचन गद लैजाने; र ते ो, सैिनक कानूनको
सम त यव थालाई मानव अिधकारस मत
बनाउने । य िप मािथ उि लिखत िस ा तह ले
बा यकारी द तावेजको प िलन बाँक नै छ तथािप
मानव अिधकार कानूनमा भएको यो समसामियक
िवकास ICCPR को धारा १४ को या या एवं मानव
अिधकार कानूनको यावहा रक योगसँग स बि धत
हँदा संिवधानको
तावनामाफत “नाग रक
वत ता, मौिलक अिधकार, मानव अिधकार एवं
वत िन प र स म यायपािलका र कानूनी
रा यको अवधारणा र लोकताि क मू य मा यता”
ित नै स मान, िन ा र समपण कट ग ररहेको हा ो
स दभमा अब हामी यी िविधशा ीय मा यताह बारे
असूिचत रही रहन स ने अव था छै न । मानव
अिधकार कानून ित समपण, िन ा एवं वचनब ता
य ग ररहेको स दभमा समेत अ तराि य
मानव अिधकार कानूनमा भएका यी समसामियक
िवकासह तफ हामीले ि िदनु नै पन ह छ ।
१०. हा ो संिवधानले सामा य
अदालतह को अलावा िविश ीकृत अदालत तथा
अ य याियक िनकायह को अि त वलाई वीकार
गरेको छ र “िविश ीकृत अदालत” िभ सैिनक
अदालतमा पिन पछन् भ ने कुरा मािथ उ लेख
भइसके को छ । अदालतको साथै संिवधानअ तगत
थािपत सम त िविश ीकृत अदालत वा याियक
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िनकायह ले पिन व छ सुनुवाइस ब धी
हकह को स मान गनु नै पन ह छ र यसको िनि त
ती िनकायह ले वत र िन प तापवू क काय गनु
अप रहाय ह छ । रा य ारा थािपत संरचनाह ले
िन प र यायपूण यवहार गछन् भ ने िव वास
आमजनतामा रहनु लोकत को लािग अप रहाय
ह छ । लोकत ले याियक सं थाह लाई
वत , िन प र स मतापूवक, पारदश एवं
जवाफदेही तवरसँग काय गछन् भ ने अपे ा
रा छ । हरेक याियक सं थाह ले ियनै मा यताह को
अनशु रण गनपछ
ु । जहाँ िवशेषािधकार वा िवशेष छुटको
दाबी ग र छ य तो दाबी संिवधान र कानून ारा प
पमा मा यता ा त त हनपु छ नै, यसको अलावा
सो कुरा िविधको शासनको िस ा तअनक
ु ू ल पिन
हनपु छ । यही नै संिवधानको मा यता हो र यसमा कुनै
“तर, तापिन, तथािप” भ ने नै हँदनै । सेनाको संगठन
र स चालनको लािग अनश
ु ासन र कमा ड दवु ै
मह वपूण होलान,् तर याय सोभ दा कम मह वपूण
कदािप हदँ ैन । याय सेनामा रहँदा र बािहर
जहाँतही ँ सहज पमा ा त हनुपछ । कुनै कुरा
सेनाको कमा ड र क ोल, िनदश र िनय णको
िवषय होइन भने सामा य अदालतबाटै याय ग रने
मा यतालाई वीकार ग रनु वा छनीय ह छ । यसो
ग रएमा समाजले पिन याय भएको र पाएको महसस
ु
गछ । यसको मतलब सामा य अदालतबाट यायमा
िु ट नै हँदनै भ ने होइन; िु टह हन स छन् तर िु ट
स याउने वत र वाय णाली यसमा रािखएको
हँदा यायमा िनखार र प रमाजनका स भावनाह
सदासवदा मौजदु रह छन् । याय सबैको िनि त
आव यक िवषय हो । सेनामा जाने जो कोहीले
पिन आफूलाई याय िम छ भ ने महसुस गन
स नुपछ । जनताले पिन सेना कानून नै नला ने
अिभजा य वग होइन भ ने िव ास गन पाउनु
पछ । लोकत समानता, सम ि र समान यायको

यव था हो । यो सबैको लािग आव यक ह छ । वत ,
िन प र स म अदालतको संरचना ितको समपणले
लोकत लाई मजबतु बनाउँछ । यही कारणले हा ो
संवधै ािनक संरचनामा सामा य अदालतह लाई मख
ु
र िविश ीकृत अदालतह लाई सीिमत संरचनाको
पमा रा दै दवु ै िनकायह लाई सव च अदालतको
सपु रीवे ण, अनगु मन र िनदशनको दायरािभ
रािखएको हो । यस कुरामा सबै सं था िनकाय र
यि ह प हनु आव यक देिख छ ।
११. यस अदालतले यसअिघ अवल बन
गरेको नीिततफ हेदा भूवन िनरौलाको मु ामा7 “सैिनक
जनशि ले सैिनक संगठनसँग स बि धत अपराध
गरेको वा अनुशासन एवं आचरणस ब धी कसुर
गरेको अव थामा बाहेक चिलत कानूनबमोिजम
कसुर मािनने अ य काय गरेमा चिलत
कानूनबमोिजम नै कारबाही ह छ । य तो कसुरमा
मिु छएको यि सैिनक सेवामा बहाल रहेको भ ने
मा आधारमा सैिनक अदालतको े ािधकारको
िवषय ब दैन” भ ने िस ा त ितपादन गरेको
पाइ छ । सोही मु ामा यस अदालतले सैिनक सेवाको
संवेदनशील कृित, कठोर अनशु ासनको आव यकता
र सैिनक सेवामा वेश गरेकै कारणबाट सैिनक
जनशि ले मानव अिधकार र यायको अिधकार
समपण गनु नपन प रि थितबीचको स तिु लत ि थित
िसजना गरी देशका सबै जनताले झ सैिनक सेवामा
कायरत जनशि ह ले पिन याय गन, गराउने र ा त
गन आधिु नक, स य र लोकताि क णाली िवकास
गन सैिनक ऐन, २०६३ का िविभ न ावधानह को
पनु रावलोकन गरी कानूनी र सं थागत सधु ार गन
६ मिहनािभ कायदल गठन गनु भनी िनदशना मक
आदेश जारी गरेकोसमेत अव था छ ।
7
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भुवन िनरौला िव संिवधानसभा तथा यव थािपका संसदसमे
् त
ने.का.प. २०६८, िन.नं. ८६९२, पृ. १६१३

१०११५ - अिधव ा सश
ु ीलकुमार शमा सापकोटा िव. उ च अदालत पाटन, लिलतपरु समेत
१२. यसअिघ इमानिसंह गु ङको मु ा8 मा
पिन यस अदालतले िवदेशी िविनमयको अवैध स चय,
त करी र ाचारज ता अपराधह लाई असैिनक
कृित (Civil nature)का अपराध मा दै “ य तो
अपराध सैिनक अिधकृतले गरेको वा त स ब धी
कारबाही र सजाय सैिनक ऐनअ तगत भएको
कारणले मा यसलाई सेनास ब धी अपराध
भ न िम दैन । कुनै अपराधलाई सेनास ब धी
अपराध भ नको लािग यो अपराध सेनाको
संगठन, स चालन वा सैिनकको पदीय कत य वा
अनश
ु ासनसँग य पमा स बि धत हनपु छ ।
सैिनक अिधकृत वा जवानको संल नता रहेको वा
सैिनक ऐनमा यव था भएको सबै अपराधलाई
सेनास ब धी अपराध भ न निम ने” भ ने िस ा त
कायम गरेको छ । सो मु ामा गैरसैिनक यि लाई
सैिनक अदालतको े ािधकार आकिषत हँदैन भ ने
पिन यस अदालतको ि कोण रहेको पाइ छ । यस
अदालतको यही ि कोणसँग िम ने गरी हाल मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ५५ र ५६ मा
सैिनकबाहेकको कुनै यि ले सैिनकलाई भड् काउने
वा कत यबाट िवचिलत तु याउने वा सेनाबाट भागेको
यि लाई आ य िदने काय, सैिनक ि थित, साम रक
यव थाबारे जासस
ु ी गनसमेतका कसरु ह गरेमा
सामा य अदालतमा मु ा च ने यव था ग रएको
छ । सैिनक अदालतको े ािधकारबारे हा ो कानूनी
संरचनामा िवकिसत पिछ ला ि कोणह ले पिन हा ो
संिवधानमा सि निहत नाग रक सव चता, याियक
वत ता र व छ सनु वु ाइस ब धी अवधारणालाई नै
प याउँछन् ।
१३. संिवधानको उपयु
यव था,
अ तराि य मानव अिधकार कानून र यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तह समेतको स दभमा अब सैिनक
8

इमानिसंह गु ङ िव. जनरल सैिनक अदालतसमेत ने.का.प.
२०४९, िन.नं.४५९७, पृ. ७१०

ऐन, २०६३ को यव थाह तफ हेदा, उ ऐनको
प र छे द ७ मा दफा ३५ देिख ६५ स म सैिनक वा
सैिनक कारबाहीमा लागेको यि ले गन कसरु ह बारे
यव था ग रएको पाइ छ । यसिभ श स
ु ब धी
कसरु , सैिनक िव ोह, जंगी कारबाही िव को कसरु ,
भगौडास ब धी कसरु , कमा ड वा िज मा िलएका
यि लाई भगाएको कसरु , आफूभ दा मािथको
अिधकृतले िदएको आ ा वा आदेशको अव ास ब धी
वा सेनाको स पि हािन नो सानी, सं थासँग
स बि धत कागजात िकत वा झु ा बनाउने, आफूलाई
प ाउ वा िनय ण गन आदेशको अव ा गन, सैिनक
ऐनको े ािधकारिभ को स पि िनजी काममा
उपयोग गन चोन, िहनािमना गन वा क जामा िलने, ठगी
वा करकाप गन, हितयार, गोली ग ा, इ वीपमे टसमेत
िलई भा ने, अनशु ासन वा आचरणस ब धी यव थाको
उ लङ् घन गन, अपरु ो कागजात मािणत गन, झु ा
बयान वा िववरण भन, िववरण ढाँटी झु ा िनयिु
िलने, िहरासतबाट भा ने, झु ा आरोप लगाउने,
गयल पन, गैरकानूनी तलब रो का गन, सैिनक
अदालतमा उपि थत हन बयान बकप िदन इ कार
गन, अपहेलना गन, अदालतको आदेश काया वयन
नगन, अिनयिमत िगर तार वा थनु छे क, ाचार,
चोरी, यातना र बेप ास ब धी िविभ न कसरु ह वा
ितनको उ ोगबारे यव था ग रएको पाइ छ । सारतः
यी कसरु ह सेना, सैिनक सं था, यसको कमा ड,
सैिनक स पि गोली ग ा साम ीको सरु ा, सेनाको
अनशु ासन, िनय ण, स चालनसँग सैिनक िडउटीसँग
स बि धत देिख छन् । य ता कसरु ह ह लाई सैिनक
कसरु (Military Offence) मानी सैिनक ऐनअ तगत,
सेनाको अनशु ासन वा सैिनक अदालतह ारा
कारबाही हने िवषयमा रािखएको छ र यो वभािवक
पिन छ । तर सोबाहेक सेनासँग अस बि धत
िवषयमा वा कसरु सेना सेनाबीचमा नभएको
अव थामा वा सेनासँग अस बि धत यि ले वा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
सैिनक नै भएपिन िडउटीमा नरहेको, िबदा गएको
बेला सैिनक यारेकबािहर गरेका कसरु ह लाई
नाग रक कृि का कसरु ह (Civilian Offence)
मािननु र सामा य अदालतह ारा कारबाही ग रनु
संिवधानस मत ह छ । सं ेपमा, सेनाको संगठन,
स चालन र सैिनक कृितको कायसँग जोिडएको
िवषयलाई सैिनक ऐनको े ािधकारको िनधारक
त वह मानी सोदेिख बाहेकको िवषयलाई सामा य
अदालतको े ािधकारिभ रािखनु पछ । असैिनक
कृितको कसरु ह मा पिन सेनाको े ािधकार
कायम ग रनु लोकत , िविधको शासन, नाग रक
वत ता एवं नाग रक शासनको सव चता
ितकूल ह छ ।
१४. ततु िववादको स दभमा िमिसल
संल न िमित २०७४।११।२८ मा (प.सं. २१३८
ाड २०७४।२०७५। १५७४) नेपाली सेनाको ाड
िववाकले काठमाड िज ला अदालतलाई लेखेको प
हेदा “सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा
(१) मा सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पन यि ले
ह या र बला कारको कसरु गरेमा सोस ब धी कसरु
अ य अदालतको े ािधकारिभ पन र सोबाहेक
अ य कसुरह सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजमको
े ािधकारिभ पन यव था उ लेख भएको हदँ ा
सो यव थास ब धी िनवेदन गन नेपाली सेनाको
तफबाट इजलाससम िनवेदन गनको लािग यस
िववाकमा कायरत .प.नं.३९३८ ाड सेनानी
कुलिदप ितमिसना (अिधव ा .प.नं. ७८०२)
लाई खटाइएको बेहोरा सादर अनरु ोध ग र छ” भ ने
उ लेख भएको रहेछ । सोही प को आधारमा ाड
िववाकको तफबाट बहसमा सहभािगता जनाइएको
पिन रहेछ । “सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजमको
े ािधकार” भनेर उ प मा के भ न खोिजएको हो
प हन सके न । तर, उ प को अनहु ारबाट नै सैिनक
अदालतको े ािधकारबारे ाड िववाकको बझ
ु ाई

िनता त गलत रहेको देिख छ । सैिनक ऐन, २०६३
को दफा ६६ मा ग रएको यव था हेदा, उ दफाले
(क) सेनाको दफा ३८ देिख ६५ स मका कसरु ह
र (ख) उि लिखत कसरु ह सैिनक सैिनकबीचमा
भएको अव थामा सो कसरु ह लाई प पमा सैिनक
ऐनको े ािधकारिभ राखेको देिख छ । यसमा कुनै
िववाद छै न । जहाँस म उ दफामा सैिनक ऐनको
े ािधकारिभ पन यि ले “ह या र बला कार”
स ब धी कसरु गरेमा अ य अदालतको े ािधकारिभ
पन उ लेख भएबाट सैिनक यि संल न सोबाहेकका
अ य कसरु ह सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पछ
भ ने बझ
ु ाई संिवधान र कानूनस मत देिखँदैन ।
यित मा कारणले गैरसैिनक कृितका कसरु मा
सैिनक अदालतलाई े ािधकार ा त भई हा दैन ।
कारण, थमतः े ािधकारको िवषय या या ारा
ा त हने िवषय होइन । यसको िनि त कानूनले नै
प यव था गरेको हनपु छ । दो ो, िवषयव तक
ु ो
स ब ताको िहसाबबाट े ािधकार प देिखनु पछ ।
िविश ीकृत अदालतको हकमा त यो कुरा अ याव यक
ह छ । ते ो, जहाँ े ािधकारबारे अ यौल ह छ
यहाँ सामा य अदालतलाई े ािधकार ा त छ
भनी अथ ग रनपु छ । याय शासन ऐन, २०७३ को
दफा ७(१) मा यु “ चिलत कानूनमा अ यथा
यव था भएकोमा बाहेक” भ ने े ािधकारस ब धी
यव थाको सा दिभक अथ पिन यही हो र यसले
े ािधकारस ब धी सबै अ यौललाई हटाउँछ । सोही
यव थाको सै ाि तक स दभमा समेत सामा य
अदालतको पमा िज ला अदालतको े ािधकार
कायम ह छ र ग रनु संिवधानस मत ह छ । यसो नगरी
“ह या र बला कार” बाहेकका अ य नाग रक कृितका
कसरु ह पिन सैिनक अदालतको े ािधकारिभ
पछन् भनी अथ ग रएमा सैिनक ऐनको े ािधकार
अनाव यक पमा बढ् न जा छ । सेनाका मािनसले
िबदामा गएको वा िडउटीमा नरहेको बेलामा सैिनक
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यारेकबािहर समदु ायमा गरेको कुनै कसुर पिन
सैिनक ऐनको े ािधकारिभ पछ भनी या या
गदा नाग रक सव चता मन जा छ जनु संिवधानको
यव था, मानव अिधकारस ब धी कानून र “नेपाली
सेनालाई नेपाली जनता ित उ रदायी बनाउने”
सैिनक ऐन, २०६३ को तावनामा उि लिखत
यव थासमेतको िवपरीत हन जा छ । तसथ, अमक
ु
मु ा सैिनक वा अ य अदालतमा च छ भ ने िववाद
उठेमा मािथ उि लिखत िनधारक त वह लाई हेरी
सैिनक अदालतको े ािधकार सेनासँग स बि धत
िवषयमा सीमाङ् िकत हने गरी र सैिनक ऐन, २०६३
को दफा ६९ को मनसायसमेतलाई आ मसात् गद
सामा य अदालतको े ािधकारमा मु ा पछ भ ने
या या ग रनु िविधशा , मानव अिधकार कानून र
संिवधान ारा याभूत यायस ब धी हकको सहज
चलन र उपभोगको प मा हने देिख छ ।
१५. पिहलो नबारे यित भनेर अब
िववादको िवषयव तु सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजम
सैिनक अदालतबाट हे रने िवषयव तु हो वा होइन
भ ने दो ो नतफ हेर : िमिसल संल न काठमाड
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ हेदा यी िनवेदक
कृ णबहादरु मगरसमेतका ३ जना यि ह लाई
गडाको खाग झोलामा राखी िलई िहँडेको अव थामा
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.२६ लैनचौरबाट
नेपाल हरीको के ीय अनस
ु धान यरु ोले प ाउ
गरेको भ ने उ लेख छ । यो कुरालाई िनवेदकबाट
इ कार ग रएको छै न न त आफू ड् यिु टमा िथएँ वा खाग
सेनाको संर ण वा िज मामा िथयो भ ने नै िनजको
भनाई छ । राजदरबारिभ भक
ु पले भि कएको
भ नावशेषमा काठको ठूटोज तो व तु फे ला पारी के हो
भ ने कौतहु लतावश आफूले िलई िहँडेको भ ने िनजको
भनाइ देिख छ । फे ला परेको व तु सेनाको संर णमा
िथयो भ ने िमिसलमा किहँकतै खु न आएको
छै न । के वल िनवेदक सैिनक हो र आरोिपत कसरु

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोिजम ह या,
बला कारबाहेकको कसरु हँदा सैिनक अदालतको
े ािधकारिभ पन िवषयव तु हो भ नेस म िजिकर
िनवेदक र सेनातफबाट िलइएको देिख छ । यहाँ
िववािदत िवषय सैिनक ऐनको दफा ३५ देिख ६५ स म
उि लिखत िवषयिभ पछ वा यो यस कारणले िववािदत
िवषय सैिनक अदालतको े ािधकारिभ को िवषय
हो भ ने िजिकर िलइएको देिखँदैन । मािथ िव लेषण
ग रएअनस
ु ार ह या र बला कारमा अ य अदालतलाई
े ािधकार ा हने कुरा उ लेख भएपिछ सोबाहेकका
अ कसरु सेनाको मािनसले गरेको अव थामा त
सैिनक अदालतको े ािधकार कायम भइहा छ
भ न िम दैन । िनवेदक सैिनक िडउटीमा नरहेको र
कसरु को िवषयव तु र कृित सामा य अदालतबाट
हे रने िकिसमको देिखएको अव था यहाँ छ । य तो
मु ा सैिनक अदालतबाट हेन अिभ किहँकतै भएपिन
यसलाई कानूनले अनमु ित िदँदैन । गैरसैिनक कृितको
यो कसरु मा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ अ तगत काठमाड िज ला अदालतकै
े ािधकारिभ को देिख छ । उ ऐनको दफा ३१ र
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) समेतको
यव थाबाट यो िवषय काठमाड िज ला अदालतको
े ािधकारिभ को रहेछ भ ने प देिख छ । तसथ,
सेनाको अनरु ोध अ वीकार गन जनु काय काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको छ सो पूणतः संिवधान र
कानूनस मत देिख छ ।
१६. िनवेदकतफबाट िनकु ज ऐन र सैिनक
ऐनको तल
ु ना गरी सैिनक ऐन पिछ लो ऐन हँदा सैिनक
ऐनको े ािधकार आकिषत हनु पन भ ने िजिकर
पिन िलइएको छ । यो त े ािधकारबारे यूनतम
जानकारीस म पिन नराखी िलइएको तक देिखयो ।
संिवधान ारा याभूत अिधकार, ती अिधकारह को
चलनको लािग थािपत संरचनाको योग र
मानव अिधकार कानूनको स मानसँग स बि धत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
यव थासँग स बि धत सम त कुराह नहेरी
अिघ लो वा पिछ लो ऐनको यव था आकिषत हने
भ ने सतही तक गरी िनणय िन कषमा पिु गने िवषय
यो होइन । जहाँस म कानूनको उिचत ि याको कुरा
छ, े ािधकारको सही योग गरेमा नै कानूनको उिचत
ि याको अनशु रण ह छ । िनवेदक िव चलेको
मु ा काठमाड िज ला अदालतको े ािधकारिभ को
हो भ ने प सँग देिखएको अव थामा ब सामा य
अदालतबाट हे रनु पन िवषय सैिनक अदालतबाट
हे रयो भने कानूनको उिचत ि याको उ लङ् घन हन
जा छ । यस ि थितमा आफूलाई पपु को लािग थनु ामा
रािखयो भ नेस म कारणले कानूनको उिचत ि याको
अनशु रण भएन भ न िम दैन । तसथ कानूनको उिचत
ि या िव काय भयो भ ने िनवेदकतफको िजिकर
वीकार गन िम ने देिखएन । मु ाको अनस
ु धान
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
अ तगत स बि धत अि तयार ा त अिधकारीबाट
सु भई अिभयोग प सु काठमाड िज ला
अदालतमा पेस भएपिछ पपु को स दभमा भएको
आदेश अ.बं.१७ नं.अ तगत परी णसमेतबाट सदर
भइसके को अव था यहाँ देिख छ । संिवधानको
यव था, मानव अिधकार कानून र वीकृत यायका
मा य िस ा तह समेत बमोिजम ततु िववाद
सामा य अदालतको े ािधकारको िवषय देिखँदा
सैिनक अदालतबाट हे रनपु छ भ ने िनवेदकको
िजिकर वीकारयो य देिखएन ।
१७. अब, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी गनपन
ु हो वा होइन भ ने अि तम नतफ हेदा,
मािथ िविभ न ख डमा ग रएको िव लेषणको आधारमा
िनवेदकउपर जनु अिभयोग लागी मु ा चलेको छ सो
सामा य अदालतको े ािधकारको िवषयव तु देिखई
िनवेदक कानूनबमोिजम नै पपु को लािग थुनामा रहेको
देिखन आयो । िनवेदकले िजिकर िलएज तो कानूनको
उिचत ि या अनशु रण नभएको भ न सिकने अव था

नहँदा र िनवेदक दोषी वा िनद ष के हो भ ने अि तम
पमा िन य ल हन बाँक नै हँदा िनवेदकलाई थनु ामा
रा ने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७४।११।३० र उ च अदालत पाटनको िमित
२०७५।२।३ को आदेशलाई गैरकानूनी भ न िमलेन ।
तसथ, ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु
ग रयोस् भ ने िनवेदकको िजिकर वीकार गन
सिकएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । साथै
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को े ािधकारको
सीमा र योगबारे प ग रएको हँदा अबदेिख
यसैबमोिजम गनु भनी फै सलाको ितिलिपसमेत राखी
सबै अदालतलाई र महा यायािधव ाको कायालयलाई
समेत लेखी पठाइिदनु र ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत: िवकाश कुमार रजक
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
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१०११६ - अिधव ा दीपक िव म िम िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

नणय नं . १०११६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेश िमित : २०७४।८।६
०७२-WO-०१६५

§

मु ाः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला नागाजनु नगरपािलका
वडा नं.५ ब ने अिधव ा दीपक िव म िम
िव
िवप ी : स माननीय धानम ी यू, धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
§

§

व तुतः रटस ब धी े ािधकारको प रिध
अ य त यापक छ । यसमािथ संिवधानले
सावजिनक हक र सरोकारको िववाद हेन
े ािधकार यस अदालतलाई दान
गरेको कारण यो े ािधकारको योग गरी
अदालतले कायका रणी तथा काननू ारा
सं थािपत िनकायह का काय मा
होइन, कानूनी कत यको िनवाहमा भएको
हेलचे याई ं एवं अकम यतासमेतको
पुनरावलोकन गद संवैधािनक र कानूनी
कत य िनवाह गन र पारदश ढंगले काय
गन आदेश िदन स ने ।
सावजिनक हक र सरोकारको िववादमा
िनवेदकको भूिमका सूचनाकता एवं
िवषयव तुको छलफलमा सहजकताको
स म हने भएबाट िनवेदनमा सोझै
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§

§

उठाइएको िवषयसँग जोिडएका अ य
िवषयमा पिन अदालत वेश गन र
िववादह लाई यायपण
ू पले स बोधन
गन स ने नै हने ।
( करण नं.२)
गुठी स पदा गुठीज य सं कृित र यसमा
अिडएका मू य मा यताह मा चोट पु नु
भनेको रा को लािग ठूलो नो सानी हो ।
यसरी मशः राि य िनिधह नािसँदै,
माँिसदै जाने हो भने एक िदन रा यको
मौिलक पिहचान नै लोप हने स भावना
ह छ र गठु ी यसको उदाहरण ब न
स छ । सो खु े पाटी कला मक व प
रहेको थाप यकलाका िहसाबले यसको
छु ै मह व छ । उ पाटीको िनमाण,
धमक ित, वृि , समाजसेवा र यापार
विृ को उ े यले ग रएको अनमु ान गन
सिक छ । उ पाटी लामो समयस म
काठमाड का उ र पि मितरबाट आउने
बटुवाको वास थानको पमा योगमा
रहेको र सो समयमा हालको ज तो
होटल, गे ट हाउस नभएको अव थामा
उ पाटीमा खानिपन गन र बास ब ने
बास थान रहेकोसमेत पाइने ।
( करण नं.५)
नेपालको ऐितहािसक स पदा, सं कृित,
र स यताउपर जानी वा नजानी वा
अदुरदिशता वा वाथवश िविभ न समयमा
हार हदँ ै आएको स दभमा स पदा
ख डीकरण हदँ ा पन ितकूल भावलाई
म यनजर गद उ पाटीको ऐितहािसक,
सां कृितक मूल भावनाअनु प संर ण र
जगेना गनु आव यक देिखने ।
पाटीको स पदा र वातावरण संर णको

नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
े मा िदगो वातावरणीय िवकासको
अवधारणालाई आ मसात् गद स बि धत
सबै सरोकारवालाह अिघ बढ् नु पन
ह छ । रा को िवकासस ब धी कायमा
वातावरण र िवकासबीच समिु चत स तुलन
हनुपदछ भ ने संवैधािनक ावधानसमेत
रहेको देिखने ।
( करण नं.६)
§ स पदालाई आजभ दा बढी सरु ि त,
संरि त र यवि थत पमा भावी
पु तालाई ह ता तरण गनु वतमान
पु ताको कत य हो । काठमाड उप यकाको
िविभ न ठाउँमा रहेका धेरैजसो पाटी,
पौवा, स ल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आिद
संर णको अभावमा िदन परिदन िबि दँ ै
नािसँदै गइराखेका छन् । य ता धािमक,
ऐितहािसक एवं परु ाताि वक ि कोणले
मह वपूण ठह रएका स पि ह को
समयमा जीण ार गरी संर ण गनुपन
र य ता स पदाह लाई लोप हनबाट
जोगाउनु पदछ । यस ि टबाट हेदा
पुराताि वक व तुह को संर ण गनुपन
कुरामा िववाद नहने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी दीपक
िव म िम
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी रमा
पराजल
ु ी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३
§ थानीय शासन ऐन, २०२८
§ वातावरण संर ण ऐन, २०५३
§ थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४

आदेश
या. दीपककुमार काक : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम पन आएको ततु रट िनवेदनको संि
त य र आदेश यस कार छःम िनवेदक के ही समयअगािडदेिख कानून
यवसायको े मा ि याशील रहँदै आएको नेपाली
नाग रक हँ । देशमा रा य यव था गलत ढंगले
स चालन नहोस्, संिवधान र कानूनको अ रश:
पालना होस्, संिवधान र कानूनको मम र भावनामा
कही ँकतैबाट आँच नपगु ोस्, कही ँकतैबाट कानून
उ लङ् घन ग रएमा यसको कानूनी र संवैधािनक
उपचारका िनि त किटब रहेको एक नेपाली नाग रक
भएको नाताले देश र समाज ित िज मेवारी वहन गद
सावजिनक सरोकारको िवषय िलई रट िनवेदनमाफत
स मािनत सव च अदालतसम उपि थत भएको
छु । उि लिखत सावजिनक सरोकारको िवषयमा
कानूनी उपचार खो ने हक म िनवेदकलाई भएको
हनाले सामािजक उ रदािय व बोध गद सावजिनक
सरोकारअ तगत पन उि लिखत िवषयमा अ य
कुनै वैकि पक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम स मािनत सव च अदालतसम ततु रट
िनवेदन िलई उपि थत भएको छु ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२ ले येक नाग रकलाई जीवन
र ाको अिधकार, धारा १३ ले कानूनको समान
संर णको अिधकार, धारा १६ ले वातावरण तथा
व यस ब धी हकको यव था गद येक नेपाली
नाग रकलाई व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हक
हने छ भनी यव था गरेको छ । यसैगरी धारा २२
ले धमस ब धी हक, ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ ले ाचीन मारक संर ण गनपन
ु यव था
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गरेको छ साथै वातावरण संर ण ऐन, २०५३ लगायत
स मािनत सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त
तथा निजरह ले जनताको व छ वातावरणमा बाँ न
पाउने अिधकारको संर ण गद धािमक साँ कृितक
रीित रवाज, पर परा र सं कृितको संर ण संव न गन
पाउने कानूनी अिधकार दान गरेको पाइ छ ।
सो खु े पाटी कला मक व प रहेको
थाप यकलाका िहसाबले यसको छु ै मह व छ ।
उ पाटीको िनमाण, धमक ित, विृ , समाजसेवा
र यापार विृ को उ े यले ग रएको अनमु ान गन
सिक छ । उ पाटी लामो समयस म काठमाड का
उ र पि मितरबाट आउने बटुवाको वास थानको
पमा योगमा आउँ यो । हालको ज तो होटल, गे ट
हाउस नभएको अव थामा उ पाटीमा खानिपन गन र
बास ब ने ग र यो सो खु े पाटीमा । काठमाड देिख
पि मितरका नाग रकका लािग यो पाटी धेरै मह वपूण
िथयो के ही समय पिहलेस म भौितक पमा रहेको
पाटी हाल ममत स भार र संर णको दािय व िलएको
िनकाय गठु ी सं थान, काठमाड महानगरपािलका र
सरकारी िनकायको उदािसनताको कारणले अि त व
नै लोप हने अव थामा पगु ेको छ ।
िवप ीह ले एकआपसमा िमलेमतो गरी
आ-आ नो कत य पालन नगरी चिचत ऐितहािसक
सं कृितक स पदाको पमा रहेको सो खु े पाटीको
अि त व समा पान काय ग ररहनु भएको देिख छ ।
थाप यकलाका ि ले छु ै मह व भएको ऐितहािसक
परु ाताि वक मह वको सो खु े पाटी मा ने अिधकार
चिलत नेपाल कानूनले कसैलाई िदएको छै न ।
तर, हाल िवप ीह ले एकआपसमा िमलेमतो गरी
सां कृितक र ऐितहािसक स पदाको न ग ररहनु
भएको छ । िवप ीह ले ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को सबै दफाह को उ लङ् घन गनु भएको
छ । ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ को दफा २
को (क) मा ाचीन मारकको प रभाषा ग रएको छ

जसअनस
ु ार ाचीन मारक भ नाले इितहास, कला,
िव ान, वा तक
ु ला वा थाप य कलाको ि कोणले
मह व रा ने एक सय वष नाघेको मि दर, मारक,
घर, देवालय, िशवालय, मठ, गु बा, िबहार, तपु
आिद स झनपु छ र सो श दले मारक रहेको ठाउँ र
राि य वा अ तराि य ि कोणले िविश मू य रा ने
एकअक सँग जोिडएको वा एकै इलाकामा बे लाबे लै
पमा अवि थत मानव व ती वा थल र ाचीन मानव
व तीको अवशेष, ाचीन मारकह को भ नावशेष
गफ
ु ा आिदसमेतलाई जनाउँछ भनी ाचीन मारकको
प रभाषा ग रएको छ । यसैगरी ाचीन मारक संर ण
ऐन, २०१३ को दफा २ (ख) मा परु ाताि वक व तक
ु ो
समेत प रभाषा ग रएको छ । जसअनस
ु ार मूित, देवी
देवताको मि दर, चै यसमेत परु ाताि वक व तिु भ
पन उ लेख ग रएको छ । ऐितहािसक सो खु े पाटी
भएको े मा मि दर चै य पाटी रहेको े हो जहाँ
िवप ीह ले सडक िव तार गन बहानामा स पूण
ऐितहािसक परु ाताि वक, ाचीन मारक भ काउने
मा ने काम गनु भएकोले उ काय रो ने अ य कुनै
वैकि पक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२)
बमोिजम यो रट िनवेदन िलई उपि थत भएको छु ।
िवप ीह ले ऐनले सिु पएको काम नगरी
बिसरहनु भएको हनाले आज ऐितहािसक धरोहरह
नािसँदै मािसँदै गइरहेका छन् । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, २२
रा यका िनदशक िस ा तह तथा रा यका नीितह
िवपरीत ऐितहािसक परु ाताि वक धरोहर ना ने मा ने
काम िवप ीह बाट भएको हनाले साथै िवप ीह ले
िविभ न ऐनह , गठु ी सं थानले गठु ी सं थान
ऐन, २०३३ को उ लङ् घन गरेको, मख
ु िज ला
अिधकारी यूले थानीय शासन ऐन, २०२८ को
दफा ९(६क) बमोिजम गनपन
ु सावजिनक स पि को
संर ण नगरेको साथै थानीय शासन ऐन, २०२८
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
को काया वयन नगरेको, महानगरपािलकाले थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा
१(ग१), ङ(भ२), (ञ३) र थानीय वाय शासन
ऐन, २०५५ को दफा १३४ को १(ख) ले यव था
गरेको स पि नगरपािलकाले संर ण नगरेको हनाले
काठमाड महानगरपािलकालगायत सबै िवप ीह र
नेपाल सरकारका िविभ न िनकायले ाचीन मारक
संर ण ऐन, २०१३ को दफा २(क)(ख), दफा ३(५)
(६) र दफा ३(ख) को उ लङ् घन गनु भएको साथै
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)(च)
उ लङ् घन गनु भएको, वातावरण ऐन, २०५३ को
दफा २(ट) उ लङ् घन गनु भएकोले का.िज.का.म.पा.
वडा नं.१६ मा रहेको सो खु े पाटीको संर णलगायत
सो े को पोखरी स ल, ढुङ्गेधाराका साथै
राजधानीमा रहेका िविभ न सावजिनक स पि ह
नािसने मािसने अव थामा पगु ेको हनाले सावजिनक
स पि को संर ण संव न गनको लािग आव यक
भए एउटा उ च तरीय सिमित बनाई सावजिनक
स पि को उिचत संर ण गनतफ पहल गनु साथै
सावजिनक पमा छ रएर रहेका स पि को संर ण
गन कुनै कानूनी अभाव भइ बाधा यवधान भएको
भए सो कुरा खल
ु ाइ िलिखत जवाफसिहत उपि थत
हनु र सावजिनक स पि को संर ण गन कुनै
कानूनको अभाव भइ बाधा यवधान भएको भए सो
कुरा खल
ु ाइ िलिखत जवाफ िलई उपि थत हनु र
सावजिनक स पि को संर ण गन एक कृत कानूनको
आव यकता भएमा सोस ब धी कानूनको म यौदा
यव थािपका संसदको
् यसै अिधवेशनमा पेस गनु भनी
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र
१०७(२) सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा उ ेषण
परमादेशलगायत जो चािहने उपयु आ ा, आदेश
वा पज
ु जारी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिधव ा
दीपक िव म िम को रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो र िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु नपन हो ?
आदेश जारी गनु नपन कानूनबमोिजमको कुनै आधार
र कारण भए सूचना याद ा भएका िमितले बाटाको
यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी रट
िनवेदनको एक / एक ित ितिलिप साथै राखी िवप ी
नं.१ देिख ६ नं. स म तथा िवप ी नं.९, १०, ११,
१४ का नाममा सूचना याद पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदनु र आदेश जारी
गनु नपन कानूनबमोिजमको कुनै आधार र कारण भए
सूचना याद ा भएका िमितले बाटाको यादबाहेक
१५ िदनिभ आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश
र रट िनवेदनको एक / एक ित ितिलिप साथै राखी
िवप ी नं.७, ८, १२, १३ र १५ का नाममा सूचना
याद पठाई िलिखत जवाफ ा भएपिछ वा अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७२।५।१८ मा
भएको आदेश ।
नेपालको ऐितहािसक तथा धािमक धरोहर
पाटी, पौवा, मठ मि दर र ाकृितक स पदामा ितकूल
असर पु ने र य ता स पदा ना ने मा ने गरी यस
िवभागबाट के क ता काम भयो सोको कुनै िववेचना
नै नगरी, त यगत आधारिवना नै यस िवभागलाई
िवप ी बनाइएको देिख छ । रट िनवेदकले उ लेख
गरेबमोिजम यस िवभागबाट ो खु े पाटीमा के कित
नो सान पु याएको हो ? सो कुरा रट िनवेदकले
कही ँकतै खल
ु ाउन स नु भएको छै न । देशका कुनै
पिन ऐितहािसक, धािमक, परु ाताि वक, पौरािणक र
थाप यकलाका ि ले मह वपूण रहेका धरोहरह को
मौिलकताको पिहचान गु ने र गमु ाउने गरी यस
िवभागबाट कुनै काय नग रएको प र े यमा यस
िवभागलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको छ ।
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१०११६ - अिधव ा दीपक िव म िम िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
यस िवभागबाट कुनै पिन िवकास िनमाण काय
गदा ाचीन, धािमक तथा ऐितहािसक स पदाह को
जगेना गन ग रएको छ । ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को यव थालाई आ मसात् गद सडक िनमाण
िव तार तथा तरो नित गन काय अिघ बढाउँदा
सावजिनक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संर ण
ऐन, २०५३, वातावरण संर ण िनयमावली, २०५४
तथा ज गा ाि ऐन, २०३४ लाई मु य आधार मानी
िवकास िनमाण काय गद आएकोले रट िनवेदकले
यस िवभागलाई िवना कारण, आधार र माण िवप ी
बनाई दायर गनभएको
ततु माग दाबी औिच यपूण
ु
(Reasonableness) नदेिखएको हँदा खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौितक
पूवाधार तथा यातायात म ालय, सडक िवभागको
िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकको िजिकर स ब धमा धािमक
ऐितहािसक एवं परु ाताि वक मह वका स पि ह को
स ब धमा सरु ा दान गन काम यस कायालयसमेतको
दािय विभ पन र य ता थान तथा िचजव तु
थाना तरण ममत स भार पनु ः िनमाण गन काय
यस कायालयसमेतको अिधकार े िभ नपन उ
सो खु े पाटी के कसरी के कुन िनकायको आदेशले
भ काई उ थानमा सडक िव तार ग रएको हो । यस
कायालयमा कुनै जानकारी नभएको उ पाटी भ काई
उ थानमा सडक िव तार ग रएकोले महानगरीय
हरी वृ लैनचौर काठमाड को कायालय भवन जीण
भई पनु ः िनमाण काय सु भएकोले उ थानह को
सडक िकनारासमेतमा थान अभावका कारण
िनमाण कायको साम ीह रािखएको र कायालय
भवनसमेतको अभावमा सडक िकनार कुनामा सवारी
आवागमन र थानीयसमेतलाई असर नपन गरी सानो
ज ताको अ थायी टहरो बनाई महानगरीय ािफक
हरी भाग सो खु ेको कागजातह िलने थान
बनाइएको हो । उ सो खु े पाटी यस कायालयबाट

नहटाइएको, सो खु े पाटी हटाउने कायमा यस
कायालयको कुनै संल नता नभएको अव थामा झु ा
बेहोरा दशाई रट िनवेदन िदएको देिखँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी महानगरीय
हरी वृ लैनचौरको िलिखत जवाफ ।
सावजिनक स पि तथा मारकह को
संर ण गन स ब धमा नेपाल सरकार र मातहतका
संय बाट िनयिमत पमा कायसमेत हँदै आइरहेको
छ । सावजिनक स पि को संर ण र संव न गन
दािय वलाई सरकारले आ नो ोत, साधन र
मताले याएस म पूरा ग ररहेको छ । सावजिनक
स पि को संर ण, संव न गनको लािग िव मान
कानूनमा नै ट यव था भएको र परु ात व िवभाग,
थानीय िनकाय, िज ला शासन कायालय, मालपोत
कायालयसमेतका सरकारी संरचनामाफत य ता
स पदाको संर ण भइरहेकोले िनवेदन िजिकरबमोिजम
थप कानूनी यव था गनपन
ु आव यकता नदेिखँदा रट
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार,
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको र आ नो
हकमा समेत धानम ी सशु ील कोइरालासमेतको
संयु िलिखत जवाफ ।
ािधकरणबाट गनपन
ु कायमा कुनै कमी
आउन निदएको र यस ािधकरणले कोही कसैलाई
उ सो खु े पाटी, पौवालगायत यस वरपर रहेका
सावजिनक स पि यि गत पमा योग गन कुनै
हेलच याई ंर मोजािहला नगरेको बेहोरा सादर िनवेदन
गद िवप ी िनवेदकले यस ािधकरणबाट के काय
गनपन
ु िथयो के गरेन के ही उ लेख नगरी गो ारा पमा
यस ािधकरणसमेतलाई िवप ी बनाई दायर भएको
िनवेदन यस ािधकरणले आ नो िज मेवारी रहेको
काय कानूनबमोिजम स पादन ग रआएको र पिछ पिन
गन ितब ता जाहेर गद यस ािधकरणको हकमा
िवप ीको झु ा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको
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िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले िवप ीह ले एकआपसमा सहमित
र िमलेमतो गरी ऐितहािसक सो खु े पाटीको अि त व
लोप गन लािगरहेको भ ने कुराको िजिकर िलनु भएको
रहेछ । ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ बमोिजम
ाचीन मारकह को संर ण र संव नमा परु ात व
िवभागको मह वपूण भूिमका रहने गदछ । परु ात व
िवभागबाट हने संर ण र संव नको कायमा आफूले
आव यक सहयोग पु याइरहेको नै हँदा सोबारेमा मलाई
िवप ी बनाई रट दायर गनपन
ु नै होइन । िवप ीले भने
जसरी उ पाटीको अि त व लोप गनतफ आफूले कुनै
य तो काय गरेको छै न । तसथ, िवनाकारण िवप ी
बनाउनक
ु ो औिच व नै नहँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सं कृित, पयटन
तथा नाग रक उड् डयन म ालयको िलिखत जवाफ ।
िवप ी िनवेदकले उ लेख गरेअनस
ु ारको
धािमक, ऐितहािसक, सावजिनक, पौरािणक,
सां कृितक मारक पाटी पौवा, स लह को अि त व
लोप पान, मा न खो नेसमेतको कुनै पिन काय यस
कायालयबाट नग रएको, काठमाड महानगरपािलका
र स बि धत िनकायसँग सम वय गरी सावजिनक
स पि को संर ण गन यस कायालयका तफबाट
पहल भएको हँदा ततु रट िनवेदन यस कायालयको
हकमा खारेजी ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िज ला
शासन कायालय काठमाड को िलिखत जवाफ ।
ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ बमोिजम
ाचीन मारकह को संर ण र संव नमा परु ात व
िवभागको मह वपूण भूिमका रहने गदछ । परु ात व
िवभागबाट हने संर ण र संव नको कायमा आफूले
आव यक सहयोग पु याइरहेको नै हँदा सोबारेमा मलाई
िवप ी बनाई रट दायर गनपन
ु नै होइन । िवप ीले
भने जसरी उ पाटीको अि त व लोप गनतफ आफूले
कुनै य तो काय गरेको छै न । तसथ, िवनाकारण
मलाई िवप ी बनाउनक
ु ो औिच व नै नहँदा ततु रट

िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको सं कृित,
पयटन तथा नाग रक उड् ययन म ी कृपासरु शेपाको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले उ लेख गरेको थानमा रहेका
ऐितहािसक स पदाह
राजगठु ीअ तगत रही
यसको संर ण, जीण ार गन काम सं थानबाट
भइरहेकोमा २०७२ साल वैशाख १२ र २९
गते भएको महाभूक पबाट य ता परु ाताि वक
ऐितहािसक स पदाह भूक पबाट ित त भएका र
महाभूक पबाट सबैभ दा बढी परु ाना ऐितहािसक मठ,
मि दर, स लह नै भािवत भएकोले गठु ी सं थानले
गठु ी सं थान ऐन, २०३३ ले िदएको अिधकार े िभ
पन स पदाह को अ य सरोकारवालाह , परु ात व
िवभाग, महानगरपािलकासमेतसँग सम वय गरी लगत
िलई परु ाताि वक ऐितहािसक स पदाह को संर ण,
पनु ः िनमाण गनको लािग योजनाब पमा अगािड
बिढरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको गठु ी सं थान धान कायालयको िलिखत
जवाफ ।
यस िवभागबाट कुनै पिन िवकास िनमाण काय
गदा ाचीन, धािमक तथा ऐितहािसक स पदाह को
जगेना गन ग रएको छ । ाचीन मारक संर ण ऐन,
२०१३ को यव थालाई आ मसात् गद सडक िनमाण
िव तार तथा तरो नित गन काय अिघ बढाउँदा
सावजिनक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संर ण
ऐन, २०५३, वातावरण संर ण िनयमावली, २०५४
तथा ज गा ाि ऐन, २०३४ लाई मु य आधार मानी
िवकास िनमाण काय गद आएकोले रट िनवेदकले
यस िवभागलाई िवना कारण, आधार र माण िवप ी
बनाई दायर गनु भएको ततु माग दाबी औिच यपूण
नदेिखएको हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
नेपाल सरकार भौितक पूवाधार तथा यातायात
म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनमा उ लेख भए ज तो सावजिनक
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१०११६ - अिधव ा दीपक िव म िम िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
स पदा न गन एवं सोको संर ण गन दािय वबाट
का.म.न.पा. एवं वडा कायालय िवमख
ु रहेको छै न ।
िवप ीको रट िनवेदनमा के क तो काम कारबाही एवं
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरेको
हो ? प छै न । का.म.न.पा. एवं वडा कायालयको
तफबाट ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ (यसपिछ
ऐन भिनएको) को दफा ३ को उपदफा ७ िवपरीत कुनै
काय भएको त य रट िनवेदन प मा उ लेख हन
सके को छै न । ऐनको दफा ३(ख) बमोिजम सावजिनक
ाचीन मारकह को वािम व परु ात व िवभागमा
रहने एवं सोको संर ण, ममत तथा जीण ार परु ात व
िवभागले गन उ लेख रहेकोले रट िनवेदनमा उ लेख
भए ज तो सो खु े पाटीको संर ण तथा स भारको
दािय व का.म.न.पा. एवं वडा कायालयमा िनिहत
रहेको त य थािपत हन स दैन । का.म.न.पा. एवं
वडा कायालयको तफबाट थानीय वाय शासन
ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोिजम काम, कत य र
अिधकार उपल ध साधन र ोतको अधीनमा रही बहन
एवं उपभोग गद आइरहेको छ । िविभ न सावजिनक
िनकायको सम वयमा संर ण र संव न हनपु न
सावजिनक ाचीन मारकको संर णमा का.म.न.पा.
उदािसनता रहेको एवं सावजिनक स पि को अि त व
लोप गराउन संल न रहेको भ नेसमेतको िवप ीको रट
िनवेदन दाबी थािपत हन स दैन । रट िनवेदकको
दाबीबमोिजम सावजिनक स पि संर ण गन उ च
तरीय सिमितको गठन एवं सो योजनको लािग
एक कृत कानून बनाउने अिधकार का.म.न.पा. एवं
वडा कायालयलाई नहँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको काठमाड महानगरपािलकाको
िलिखत जवाफ ।
काठमाड सो खु ेि थत उ पाटी सडक
िव तारको ममा िवभागलाई िबना जानकारी भ काई
सके कोमा िवभागकै पहलमा उ पाटी परु ानै मौिलक
सामा ी योग गरी सािबक व पमा सडक िवभागले

बनाउने गरी यसको इङ् ग िडजाइन र लागत
अनमु ान िवभागले तयार गरी िमित २०७१।१२।९
मा म यमा चल े ीय सडक िनदशनालयलाई पठाई
सिकएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको परु ात व िवभागको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी आज यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनका स दभमा रट िनवेदकका
तफबाट वयं िनवेदक िव ान् अिधव ा ी दीपक
िव म िम ले काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा
नं.१६ सो खु े चोकमा रहेको सु दर कला मक
ऐितहािसक परु ाताि वक मह वको सो खु े पाटी
रहेकोमा उ पाटी लोप गरी हटाई उ थानमा
िनमाण सामा ी थुपा रएको छ । उ पाटी रहेको
थानमा महानगरीय हरी भाग सो खु ेको
कागजप िलने ठाउँ भनी अ थायी पमा ज ताको
छा ो बनाई आ नो काम ग ररहेको छ । सो खु े पाटी
भएको े मा िवप ीह ले सडक िव तार गन बहानामा
स पूण ऐितहािसक परु ाताि वक ाचीन मारक
भ काउने मा ने काम गनभएको
छ । परु ाताि वक
ु
सो खु े पाटीको अि त व नै लोप गन लागेको हँदा
सो खु े पाटीको संर णलगायत सो े को पोखरी
स ल, ढुङ्गेधाराका साथै राजधानीमा रहेका िविभ न
सावजिनक स पि ह नािसने मािसने अव थामा
पगु ेका छन् । सावजिनक स पि को संर ण संव न
गनको लािग आव यक यव था गनु भनी िवप ीह को
नाममा उ ेषण परमादेशलगायत जो चािहने उपयु
आ ा आदेश वा पज
ु जारी हनपु छ भनी बहस
गनभयो
ु ।
िवप ी वादी नेपाल सरकारको तफबाट
महा यायािधव ाको कायालयबाट उपि थत हनु
भएका िव ान् सह यायािधव ा ी रमा पराजल
ु ीले
सावजिनक स पि को संर ण, संव न गनको लािग
िव मान कानूनले नै ट यव था गरेको छ । परु ात व
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िवभाग, थानीय िनकाय, िज ला शासन कायालय,
मालपोत कायालयसमेतका सरकारी संरचनामाफत
य ता स पदाको संर ण भइरहेको छ । नेपाल सरकार
तथा सोअ तगतका िनकायह सावजिनक स पि को
संर ण, संव न गनको लािग ितब रहेको हँदा रट
िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
िनवेदक र िवप ीतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ाह एवं िव ान् सह यायािधव ासमेतले
गनभएको
बहस िजिकर सनु ी रट िनवेदनप सिहतको
ु
िमिसल कागजातह अ ययन गरी हेदा िनवेदकले माग
गरेबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु हो, होइन भ ने
िवषयमा नै िनणय गनपन
ु देिखयो ।
िनणयतफ िवचार गदा यसमा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१६ ि थत सो खु े पाटीको ममत
र संर णको दािय व िलएको िनकाय का.म.न.पा.
समेतको िनकायको उदािसनताको कारण अि त व
नै लोप हन लागेको छ । हाल िवप ीह एकआपसमा
िमलेमतो गरी सां कृितक र ऐितहािसक स पदाको
न ग ररहनु भएको छ । सो खु े पाटी भएको े मा
िवप ीह ले सडक िव तार गन बहानामा स पूण
ऐितहािसक परु ाताि वक ाचीन मारक भ काउने
मा ने काम गनु भएको छ । महानगरपािलकाको हकमा
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६
को उपदफा १(ग१), ङ, (भ१), (ज३), दफा १३४
को १(ख) समेतको कानूनी यव था पालना नगरेको
हनाले सो खु े पाटीको संर णलगायत सो े को
पोखरी, स ल, ढुङ्गेधारासमेतको संर ण र संव न
गनको लािग आव यक भए उ च तरीय सिमित
बनाई सावजिनक स पि को संर ण गन पहल
गनु एवं सो योजनको लािग एक कृत कानूनको
आव यकता भएमा सोस ब धी कानूनी म यौदा
यव थािपका संसदमा
् यसै अिधवेशनमा पेस गनु
भनी उ ेषण परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने नै िनवेदकको मु य िनवेदन दाबी रहेको

देिख छ । काठमाड िज ला का.म.पा. वडा नं. १६
सो खु ेि थत उ पाटी सडक िव तारको ममा
िवभागलाई िबना जानकारी भ काई सके कोमा िवभागकै
पहलमा उ पाटी परु ानै मौिलक सामा ी योग गरी
सािबक व पमा सडक िवभागले बनाउने गरी यसको
इङ् ग िडजाइन र लागत अनमु ान िवभागले तयार गरी
िमित २०७१।१२।९ मा म यमा चल े ीय सडक
िनदशनालयलाई पठाई सिकएको छ । यसको संर ण,
जीण ार गन काम भइरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको परु ात व िवभागसमेतको
िलिखत जवाफ परेको देिखयो ।
२. सो स दभमा हेदा व ततु ः रटस ब धी
े ािधकारको प रिध अ य त यापक छ । यसमािथ
संिवधानले सावजिनक हक र सरोकारको िववाद हेन
े ािधकार यस अदालतलाई दान गरेको कारण यो
े ािधकारको योग गरी अदालतले कायका रणी
तथा कानून ारा सं थािपत िनकायह का काय
मा होइन, कानूनी कत यको िनवाहमा भएको
हेलचे याई ं एवं अकम यतासमेतको पनु रावलोकन
गद संवैधािनक र कानूनी कत य िनवाह गन र पारदश
ढंगले काय गन आदेश िदन स छ । सावजिनक हक र
सरोकारको िववादमा िनवेदकको भूिमका सूचनाकता
एवं िवषयव तक
ु ो छलफलमा सहजकताको स म हने
भएबाट िनवेदनमा सोझै उठाइएको िवषयसँग जोिडएका
अ य िवषयमा पिन अदालत वेश गन र िववादह लाई
याय पूण पले स बोधन गन स ने नै ह छ । यहाँ जनु
िवषयव तु उठाइएको छ वा जनु स पदा संर णको
उठाइएको छ यो सम त रा को इितहास, सं कृित,
स यता, ित ा र आ थासँग जोिडएको िवषय हो
भ नेमा दइु मत छै न । तसथ सो खु े ि थत पाटीको
िनमाण, ममत र संर णको दािय व िलएको िनकाय
काठमाड महानगरपािलका, परु ात व िवभागसमेतका
िनकायको उदािसनताको कारण अि त व नै लोप
हन लागेको छ भ ने कुरा उ पाटीको ऐितहािसक,
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सां कृितक र धािमक मह वको िवषयव तल
ु ाई
नहेरस
े म अित मणको भावलाई सही पबाट
आँकलन गन किठन हने देिख छ ।
३. सो स ब धमा भएका कानूनी यव था
हेदा ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ को दफा ३ को
उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कुनै ाचीन मारक
रहेको ठाउँ वा े लाई संरि त मारक े घोषणा
गन स ने, सोही दफाको उपदफा (७) ले संर ण
े िभ घर वा भवनको िनमाण, ममत वा थपघट
वा पनु िनमाण गदासमेत परु ात व िवभागको वीकृित
िलनपु न कानूनी यव था गरेको छ । साथै सोही
ऐनको दफा ३ग. को उपदफा (१) को ितब धा मक
वा यांशमा राि य तथा अ तराि य ि ले मह वपूण
मािनएका िनजी ाचीन मारकह को संर ण, ममत
तथा जीण ार परु ात व िवभागबाट हन आव यक छ
भ ने लागेमा य ता ाचीन मारकह को संर ण,
ममत तथा जीण ार परु ात व िवभागले गनछ भ ने
यव था गरी परु ाताि वक मह वका ाचीन मारक
तथा स पदाह को संर ण तथा संव न गन अिधकार
परु ात व िवभागलाई दान गरेको छ । यसैगरी
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७
को उपदफा (१)(ग) मा नगरपािलका वा गाउँपािलकाले
आ नो े िभ का परु ाताि वक व त,ु भाषा, धम, कला
र सं कृितको संर ण संव न एवं योग गन गराउने
नगरपािलकाको काम, कत य हने यव था गरेको छ ।
थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा
(६क) मा सरकारी ज गा वा सावजिनक ज गामा
आ नो हक कायम नभई कसैले घर बनाउनु हँदैन ।
कसैले य तो ज गामा घर बनाएमा वा बनाउन य न
गरेमा मख
ु िज ला अिधकारीले य तो यि लाई घर
बनाउन रो का गन आदेश िदन स ने यव था गरेको
छ । य तो आदेश िदँदा घर बनाइसके को वा बनाइरहेको
भए एक मिहनािभ घर भ काई लैजानसमेत आदेश
िदन स नेछ भ ने यव था गरी सरकारी ज गा वा

सावजिनक ज गाको संर णको स ब धमा स बि धत
िज लाका मख
ु िज ला अिधकारीको काम, कत य
र अिधकार तोके को अव थासमेत रहेको छ । मालपोत
ऐन, २०३४ ले ज गा शासन गन स ब धमा िनि त
ि याका साथै अिधकार, कत य र दािय वसमेत
स बि धत िनकाय एवं पदािधकारीलाई तोके को छ ।
सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) ले सावजिनक
ज गा यि िवशेषको नाममा दता गन नहने भ ने र
उपदफा (२) ले दता गरी आवाद गरेमा वतः दता बदर
हने यव था गरेको देिख छ ।
४. ततु िववादमा सो खु े ि थत पाटीको
िनमाण, ममत र संर ण स ब धमा िज मेवार िनकायले
बेवा ता गरेको भ ने न उठाइएको छ । यस िवषयमा
परु ात व िवभागको िलिखत जवाफ हेदा सो खु ेि थत
उ पाटी सडक िव तारको ममा िवभागलाई िबना
जानकारी भ काई सके कोमा िवभागकै पहलमा उ
पाटी परु ानै मौिलक सामा ी योग गरी सािबक व पमा
सडक िवभागले बनाउने गरी यसको इङ् ग िडजाइन र
लागत अनमु ान िवभागले तयार गरी िमित २०७१।१२।९
मा म यमा चल े ीय सडक िनदशनालयलाई पठाई
सिकएको भ ने उ लेख भएको र िवप ी गठु ी सं थान
के ीय कायालयको िलिखत जवाफ हेदा ऐितहािसक
स पदाह राजगठु ीअ तगत रही यसको संर ण,
जीण ार गन काम सं थानबाट भइरहेकोमा २०७२
साल वैशाख १२ र २९ गते भएको महाभूक पबाट
य ता परु ाताि वक ऐितहािसक स पदाह भूक पबाट
ित त भएका र महाभूक पबाट सबैभ दा
बढी परु ाना ऐितहािसक मठ, मि दर, स लह
नै भािवत भएकोले गठु ी सं थानसमेतले गठु ी
सं थान ऐन, २०३३ ले िदएको अिधकार े िभ
पन स पदाह को अ य सरोकारवालाह , परु ात व
िवभाग, महानगरपािलकासमेतसँग सम वय गरी लगत
िलई परु ाताि वक ऐितहािसक स पदाह को संर ण,
पनु ः िनमाण गनको लािग योजनाब पमा अगािड
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
बिढरहेको भ नेसमेत उ लेख भएको पाइयो । यसैले
संर ण ित स बि धत िनकायह ले सम वय गरी
काय गनपनमा
उ पाटी भ काई सडक ख दा परु ात व
ु
िवभागसँग सम वय गरी अनमु ित िलई काय गनपनमा
ु
परु ात व िवभागबाहेकका अ य िज मेवार िनकायका
िवप ीह ले देखाएको उदािसनता एवं लापरवाहीलाई
ग भीरतापूवक िलनपु न हन आयो ।
५. काठमाड सो खु ेि थत उ पाटीको
राि य आव यकतालाई अ वीकार गन सिकने
ि थित कदािप छै न । तर यसले उ पाटीको संर णमा
के क तो असर प यो यो चािहँ अव य िवचारणीय
छ । य तो कुरा अ य पिन नभएको होला भ न
सिक न । गठु ी स पदा गठु ीज य सं कृित र यसमा
अिडएका मू य मा यताह मा चोट पु नु भनेको
रा को लािग ठूलो नो सानी हो । यसरी मशः
राि य िनिधह नािसँदै, मािसँदै जाने हो भने एक िदन
रा यको मौिलक पिहचान नै लोप हने स भावना ह छ
र गठु ी यसको उदाहरण ब न स छ । सो खु े पाटी
कला मक व प रहेको थाप यकलाका िहसाबले
यसको छु ै मह व छ । उ पाटीको िनमाण, धमक ित,
विृ , समाजसेवा र यापार विृ को उ े यले ग रएको
अनमु ान गन सिक छ । उ पाटी लामो समयस म
काठमाड का उ र पि मितरबाट आउने बटुवाको
बास थानको पमा योगमा रहेको र सो समयमा
हालको ज तो होटल, गे ट हाउस नभएको अव थामा
उ पाटीमा खानिपन गन र बास ब ने बास थान
रहेकोसमेत पाइ छ । काठमाड देिख पि मितरका
नाग रकका लािग उ पाटी धेरै मह वपूण रहेको र
के ही समय पिहलेस म भौितक पमा रहेको पाटी हाल
सडक िव तार गन ममा भ काइएकोमा सोको िनमाण
गरी ममत स भार र संर ण गन दािय व िलएको
िनकाय गठु ी सं थान, काठमाड महानगरपािलका र
अ य सरकारी िनकायसमेतले उदािसनता देखाएको
पाइयो । उ े को पाटी भ काई सडक ख न डोजर

चलाउनअ
ु िघ सडक िवभागसमेतका िवप ीह ले
परु ात व िवभागसँग सम वय गरेको वा अनमु ित
िलएको भ ने पिन देिखन आएन । न त वातावरणमा
उ लेखनीय पमा भाव पन य ो ठूलो सडक िनमाण
गनपु ूव वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा ३,
४, ५, ६ को ि याह पूरा गरी वातावरणीय भाव
मू याङ् कन गरेको नै देिखन आयो । यसबाट िववािदत
े मा नेपाल प रहेका संयु रा संघीय िव व
ाकृितक तथा सां कृितक स पदा महासि ध, १९७२
र ाचीन मारक संर ण ऐन, २०१३ र वातावरण
संर ण ऐन, २०५३ समेतका यव थाह को ितकूल
काय हन गएको प देिखन आयो । जसको कारण
उ े को वातावरणमा समेत पूणतः नकारा मक
असर पन कुरा प देिखयो ।
६. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन भ नेतफ िवचार गदा मािथ
िविभ न करणह मा सो खु े ि थत पाटीको
ऐितहािसक, धािमक र सां कृितक स पदा संर णमा
प ररहेको असरबारे िववेचना ग रयो । नेपालको
ऐितहािसक स पदा, सं कृित र स यताउपर जानी वा
नजानी वा अदरु दिशता वा वाथवश िविभ न समयमा
हार हँदै आएको स दभमा स पदा ख डीकरण हँदा
पन ितकूल भावलाई म यनजर गद उ पाटीको
ऐितहािसक, सां कृितक मूल भावनाअनु प संर ण
र जगेना गनु आव यक देिखयो । उ पाटीको
संवेदनशीलताउपर ि नपगु ेको कारण सो े को
संर ण गन कायमा सरकारी िनकायको उदािसनता
रहेको देिखयो । जहाँस म उ पाटीको स पदा
र वातावरण संर णको े मा िदगो वातावरणीय
िवकासको अवधारणालाई आ मसात् गद स बि धत
सबै सरोकारवालाह अिघ बढ् नु पन ह छ । रा को
िवकासस ब धी कायमा वातावरण र िवकासबीच
समिु चत स तल
ु न हनपु दछ भ ने संवैधािनक
ावधानसमेत रहेको छ । यो कुरालाई पिन िबसन
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िम दैन । मािथ िविभ न ख डमा ग रएको िव लेषणबाट
उि लिखत पाटी नािसने मािसने ि थित बनेको
देिखइरहेको हँदा उ काय रोिकनु पछ भ नेमा िववाद
गनपन
ु ि थित रहँदनै ।
७. तसथ, सो खु े ि थत पाटीको स पदा
पख
ु ाले हामीलाई छाडेर गएको अमू य िनिध हो ।
बटुवाह को लािग िव ाम गन उ पाटीले सघाउ
पु याएकोमा िववाद देिखँदनै । यो स पदालाई
आजभ दा बढी सरु ि त, संरि त र यवि थत पमा
भावी पु तालाई ह ता तरण गनु वतमान पु ताको
कत य हो । काठमाड उप यकाको िविभ न ठाउँमा
रहेका धेरज
ै सो पाटी, पौवा, स ल, ढुङ्गेधारा,
पोखरी आिद संर णको अभावमा िदन परिदन िबि दँ ै
नािसँदै गइराखेका छन् । य ता धािमक, ऐितहािसक
एवं परु ाताि वक ि कोणले मह वपूण ठह रएका
स पि ह को समयमा जीण ार गरी संर ण गनपन
ु
र य ता स पदाह लाई लोप हनबाट जोगाउनु
पदछ । यस ि टबाट हेदा परु ाताि वक व तहु को
संर ण गनपन
ु कुरामा िववाद छै न । सोको संर ण गन
िवप ीह ले िलिखत जवाफमा वीकार ग रसके का
छन् । परु ात व िवभागको िलिखत जवाफबाट सोको
िनमाणको ि या सु भइसके को पिन देिख छ ।
तर िनमाण काय भइसके को भ ने पिन देिखएन ।
ाचीन मारक संर ण ऐनअनस
ु ार संर ण गनपन
ु
दािय व पिन सावजिनक िनकायका पदािधकारीको
रहेभएको देिख छ । उ े का स पदालाई ाकृितक,
वातावरणीय र मानव अित मणबाट जोगाउनु पन
ह छ भने बढ् दो जनसं या, जनघन व, यातायात र
स चारको सहजताको कारण बिढरहेको लोकि यता र
पैदल या ीह को चापलाई ि टगत गद उ पाटीको
िनमाण सधु ार, स पदा र स पि को योजनाव पमा
यव थापन गनपन
ु ह छ।
८. अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार
र कारणसमेतबाट काठमाड िज ला काठमाड

महानगरपािलका वडा न बर १६ मा रहेको सो खु े
पाटीको िनमाणको ि या सु भएको तर िनमाण
काय भइसके को भ ने नदेिखँदा उ पाटीको िनमाण
एवं जीण ार गरी संर णलगायत सो े को पोखरी
स ल, ढुङ्गेधारालगायतका स पदाह को संर ण
संव न अिवल ब गनु भनी परु ात व िवभागसमेतका
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ठहछ ।
साथै उ सो खु ेि थत पाटीको िनमाण, जीण ार
गन कायको काया वयन भए नभएको स ब धमा गठु ी
सं थान के ीय कायालय र परु ात व िवभागबाट सूचना
िलई हालस मको गित िववरणसमेत यस अदालतको
अनगु मन तथा िनरी ण महाशाखामा बझ
ु ाउनु भनी
िवप ीह को नाउँमा परमादेश जारी ग रएको छ ।
ततु आदेशको जानकारी एवं काया वयनको लािग
आदेशको ितिलिप िवप ीह लाई गराई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
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माण देिखन आएमा िनणय िवचारणीय
हन स ने ह छ । जुन माणका आधारमा
कारबाही एकपटक तामेलीमा रािखएको
हो सोही माण उ लेख गरी पिछ िदएको
िनवेदनबाट ज गा दताको कारबाहीलाई
कारबाहीयु अव थामा रहेको भनी मा न
निम ने ।
( करण नं.४)

नणय नं . १०११७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७४।११।८
०७२-CI-०५१५
मु ा : ज गा सावजिनक कायम ग रपाउँ

पनु रावेदक
े / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट :
पनु रावेदेक / ितवादी : तनहँ िज ला, यास अवलि बत निजर :
नगरपािलका वडा नं. ७ ब ने कृ णबहादरु स ब कानून :
गु ङ
§ मालपोत ऐन, २०३४
िव
यथ / वादी : तनहँ िज ला, यास नगरपािलका वडा सु तहमा फैसला गनः
नं. ७ ब ने िव वराज खनाल
मा. िज ला यायाधीश ी उमेश कोइराला
तनहँ िज ला अदालत
§ घरसारमा तयार हने सरकारी अड् डाबाट पुनरावेदन तहमा फैसला गनः
मािणत गराउनु नपन घरसारको िलखत
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
जुनसुकैबेलामा पिन आपसमा िमलेर तयार
माननीय यायाधीश ी ीमण कुमार गौतम
गन सिकने भएकोले य ता िलखतलाई
पनु रावेदन अदालत पोखरा
माणमा हण गन िनकै सतक हनपु न
ह छ । घरसारको िलखतबाट ज गा
फै सला
जिमनमा हक सृजना हनको लािग य तो
या. के दार साद चािलसे : याय शासन
घरसारको िलखतको िव वसनीयता पुि ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) बमोिजम मु ा
गन अ य माणको समेत आव यक पन दोहो याई हे रपाउँ िनवेदन परी दोहो याउने िन सा
ह छ । नापीको समयमा नै खो सी पिहरो दान भई पनु रावेदनसरह दता हने भई ततु मु ाको
जिनएको ज गा ितवादीले भोग चलन गरी संि त य र ठहर यस कार छःआएको भनी िव वास गन आधार देिखन
पर परादेिख नै सावजिनक पमा योग
नआउने ।
भई आएको नापीका समयमा कोही कसैको दाबी
( करण नं.२) नरही िफ डबक
ु मा खो सी पिहरो भनी जिनई
§ कुनै पिन िवषयमा एक पटक िनणय भएपिछ बसेको मसमेतका थानीय बािस दाले सावजिनक
सो िनणयलाई य भाव पान िलखत
पमा िनर तर भोगी चच आएको तनहँ िज ला,
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गणु ादी गा.िव.स. वडा नं. १/ख िक ा नं. १७७ को
े फल ७८-१०-२-१ म य पि मतफ १५-०-०-०
आ नो २०३१ सालको हदमिु नको राजीनामाको ४
िक लािभ को ज गा घु न गई नाप न सा भएकोले सो
घस
ु ेको ज गा छुट दता ग रपाउँ भनी िवप ीले िमित
२०४५।१।३१ मा िनवेदन िदई पनु ः िमित २०६६।१।९
मा छुट दतामा मालपोत कायालय तनहँमा िनवेदन िदई
िवना आधार माण सावजिनक ज गा दता गन गराउने
यास गनभएको
हँदा उ िक ा नं. १७७ को पूरै
ु
ज गा सावजिनक कायम ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िफराद दाबी ।
िक ा नं. १७७ को पूरै ज गामा मेरो दाबी
होइन । मेरो राजीनामाको चार िक लािभ पन ७ नं.
फाराम, परु ानो मोठ न बरी ितरो रिसदलगायतका
माणका आधारमा हालस म भोगचलन गरी आएको
सािबक गणु ादी गा.िव.स. वडा नं. १/ख िक ा नं. १७७
खो सी पैरो जिनएको ज.रो. ७८-१०-२-१ म ये १५०-०-० ज गा मा मेरो ज गा दता दाबी हो । बाँक
रहेका अ य ज गामा मेरो दाबी छै न । उि लिखत िक ा
नं. १७७ म ये के ही ज गा मादी नदीको बाढीका कारण
बगरमा समेत प रणत भएको छ । िक ा नं. १७७
को पूरै ज गा सावजिनक पमा योग भई आएको
होइन । साथै मेरो दाबीको ज गा दता भइसके को
अव था पिन छै न । िक ा नं. १७७ मा घु न गई नापी
भएकाले मेरो राजीनामाको चार िक लािभ को ज गा
दता दाबी िलएको हँदा िवप ीको हचवु ा, का पिनक
िफराद दाबी अदालती ब दोब तको १८० नं. बमोिजम
खारेज गरी मेरो हक कायम हने ठह याई मेरै नाउँमा
दता कायम हने गरी हक इ साफ पाउँ भ नेसमेत
बेहोराको ितउ र िजिकर ।
यसमा वादी तथा ितवादीका सा ी बु न,ु
िफरादप को माण कागज महलको ख ड (क)
मा उि लिखत माण िमिसल खोजी साथै रा न,ु
वादी दाबीको िक ा नं. १७७ को ज गा तथा यस

वरपरका ज गासमेत देिखने गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको १७१ नं. बमोिजमको रीत पु याई न सा
गनु भ ने बेहोराको िमित २०७०।११।२६ को सु
अदालतको आदेश ।
तनहँ िज ला, सािबक गणु ादी महे परु वडा
नं. १ मा पन िक ा नं. १७७ को ज गा प पमा
सावजिनक कायम भएको गौचरण पानी घ ोको
ज गा हो । यो ज गा कृ णबहादरु को यि गत ज गा
होइन । यसैले उ ज गा सावजिनक कायम हनपु दछ
भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी अंकबहादरु
थापाको बकप ।
िक ा नं. १७७ को ज गा सावजिनक हो भ ने
मलाई ला दैन । उ ज गामा लगाएको बोट िव वा
के .वी. गु ङले लगाएको भनी हामीलाई िश कह ले
िचनाउनु भएको िथयो । मैले आफै ँले यो बगचा र
पोखरी बनाएको हँ भ नु भएको िथयो । यसैले उ
ज गा सावजिनक हनपु न हो ज तो ला दैन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादीका सा ी रमेश े को बकप ।
ियनै वादी ितवादी भएको लगाउका ०६९CP-०२४० को ज गा िखचोला मु ा, ०७०-CG००६७ को गाली बेइ जती मु ा, ०६९-CG-०१९३
को लटु िपट मु ा, ०६९-CP-०२४० को ज गा
िखचोला मेटाई हक कायम मु ा, ०७०-CG-००९८
को गाली बेइ जती मु ा साथै पेस भएको ।
ितवादीले िमित २०६६।१।९ मा यसअिघ
िमित २०४५।२।२ मा नै पेस भएकै कागजातह
उ लेख गरी छुटज गा दता ग रपाउँ भनी िनवेदनस म
िदएको देिख छ । िनज ितवादीले मु य आधार
बनाएको िमित २०३१।६।१६ को हदमिु नको राजीनामा
िलखतमा उि लिखत ज गा नै हालको िववािदत
िक.नं १७७ को ज गा हो भने ठोस आधार पिन
िमिसल संल न कागजबाट खु न सके को नदेिखएको
अव थामा के वल मेरो िनजी ज गा हो भनी दाबी
िलएको भरमा यसलाई यि गत हक वािम वको
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ज गा हो भनी अनमु ान गरी हक कायम गन सिकने
हँदनै । तसथ, मािथ िववेिचत आधारमा वादी दाबीको
िक ा नं. १७७ को ज गा अ ािप यि िवशेषको
नाममा नरही खो सी पिहरोकै पमा रही रहेको
देिखएको र य तो ज गालाई िव मान कानूनी
यव थाले वतः सावजिनक ज गाको प रभाषािभ
समािहत गरेकाले यस अदालतबाट सावजिनक भनी
पनु ः उदघ् ोष ग ररहनु पन हँदैन भ नेसमेतका बेहोराको
सु तनहँ िज ला अदालतको फै सला ।
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । मेरो दाबीको िक.नं. १७७ को ज गाको
े ीय िकताबमा खो सी पत हँदैमा सोही आधारमा
यि को नाममा हनै स दैन भ ने होइन । परदाता
र दाताबाट मैले हदमिु नको राजीनामा गरी िलई मैले
ज गामा िनर तर भोगचलन गरी आएको ट छ । सु
अदालतबाट बिु झएका सा ी, न सा मचु ु कासमेतको
यथोिचत अ ययन गरी माणमा िलई इ साफ गनपनमा
ु
माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोिजम माणमा
निलई मेरो राजीनामा िक लािभ को ज गालाई अ यथा
अथ गरी सावजिनक ठह याई गरेको सु को फै सला
िु टपूण हँदा बदर भागी रहेकोले सु को फै सला
उ टी गरी मेरो ितउ र िजिकरबमोिजम हने गरी
ठहर फै सला ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर ।
िववािदत ज गा दता गन नगन स ब धमा
सबदु माण पेस भएको बखत वा पिछ हने िवभागीय
नीित िनदशनअनस
ु ार कारबाही हने नै हँदा हाल िमिसल
तामेलीमा रा ने गरी भएको मालपोत कायालय तनहँको
िमित २०४७।६।१८ को िनणयको िववेचना नै नगरी
भएको सु तनहँ िज ला अदालतको फै सला माण
मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा अ.बं.
२०२ नं. को योजनाथ छलफलको लािग पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
यथ िझकाई आएपिछ वा अविध यितत भएपिछ

िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने बेहोराको पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट भएको आदेश ।
पनु रावेदक ितवादीका सा ीले िववािदत
ज गा २०३१ सालदेिखनै भोगचलन गद आउनु भएको
छ भनी ितउ र िजिकरलाई समथन गरी बकप
गरेको देिख छ । तथािप कुनै पिन ज गामािथको भोग
मा ै सो ज गाको िनिववाद वािम वको आधार हन
स दैन । अक तफ ततु मु ाको लगाउको दे.प.ु
नं. १४१ (०७१-DP-००२९) को ज गा िखचोला
मेटाई हक कायमसमेत मु ामा संल न सु िज ला
अदालतबाट भई आएको न सा मचु ु काबाट पिन
िक.नं. १७७ म येको े फल १५-०-०-० ज गा न.नं.
२ यी पनु रावेदक ितवादीको िनिववाद हकभोगिभ को
ज गा हो भनी उ लेख भई आएको देिखँदैन । साथै
मालपोत कायालय तनहँबाट भई आएको िनणय पचा
हेदा आव यक आधारभूत माण कागजको अभावमा
हाल ज गा दतास ब धी कारबाही गन निम ने भनी
ततु िमिसल तामेलीमा रा ने गरी िनणय भएको
देिख छ ।
पनु रावेदक ितवादी वयंले नै िववािदत ज गा
दता ि यामा रहेको, दता भई नसके को भनी ततु
मु ाको ितउ र प मा र लगाउका ज गा िखचोला
मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भ ने मु ामा
समेत वीकार गरेको, ततु िमिसल संल न मालपोत
कायालय तनहँबाट ा फाइल हेदा आधारभूत माण
कागजको अभावमा ज गा दतातफ कारबाही गन निम ने
भनी िमित २०४७।३।१८ मा दता कारबाही तामेलीमा
रहेको, िक.नं. १७७ को ज गालाई खो सी पिहरो भ ने
े ीय िकताबमा उ लेख भएको र “खो सी पिहरो”
जिनएका ज गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
२(ख२) बमोिजम सावजिनक ज गाको प रभाषािभ
राखेको देिखएकोसमेतका मािथ िववेिचत माणह को
आधारमा वादी दाबीको िक.नं. १७७ को ज गा यि
िवशेषका नाममा नरही खो सी पिहरोकै पमा रही
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रहेको देिखएको र य तो ज गालाई िव मान कानूनी
यव थाले वतः सावजिनक ज गाको प रभाषािभ
समािहत गरेकाले यस अदालतबाट सावजिनक भनी
पनु ः उदघ् ोष ग ररहनु पन हँदनै भ ने ठह याई सु
तनहँ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।२।२७
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ
भ ने िमित २०७१।१२।०१ मा पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट भएको फै सला ।
ततु मु ामा पनु रावेदकले २०३१ सालमा
हदमिु नको राजीनामाको िलखतबाट ख रद गरी िलएको
ज गाको स ब धमा मालपोत कायालय तनहँमा
पटकपटक िनवेदन िदएकोमा हालस म उ िनवेदन
कारबाहीयु अव थामा रहेको छ । सोही ज गाको
स ब धमा िज ला अदालत तनहँमा िफरादप
परी उ िफरादप मा पिन म िनवेदकले मालपोत
कायालय तनहँमा कारबाही गरेको कुरालाई उ लेख
गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट फै सला हँदा
फै सलाको िनणयाधारमा पिन मैले मालपोत कायालय
तनहँमा कारबाही गरेको कुरालाई वीकार गरी आएको
अव थामा े ािधकार अित िमत हने गरी भएको
फै सला चिलत ऐन कानूनिवपरीत भएको छ । मैले
मालपोत कायालय तनहँमा छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी
सािबक लगत, ७ नं. फाँटवारीलगायतका आव यक
माणह संल न गरी िनवेदन िदएको अव थामा उ
िनवेदनअनस
ु ार नै सावजिनक हो वा म िनवेदकका
नाममा छुट ज गा दता हने ज गा हो सोको िनणय
गन े ािधकार मालपोत कायालय तनहँको भएको
र मालपोत ऐन, २०३४ ले सो अिधकार मालपोत
कायालयलाई िदएको हँदा उ े ािधकारलाई समेत
असर पान गरी भएको फै सला िु टपूण रहेको छ । पत
ज गा वा िफ डबक
ु मा लेिखएको कुरा जे ज तो भए
तापिन सािबक ितरो ितरानिभ को ज गा जनु सक
ुै
यि िवशेषले जनु सक
ु ै समयमा पिन आ ना नाममा
छुट ज गा दता गरी िलन स नेछ भनी स मािनत

सव च अदालतबाट पटकपटक निजर िस ा तसमेत
ितपािदत भए गरेको हँदा तनहँ िज ला अदालतको
िमित २०७१।२।२७ को फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।१२।१ गते सदर हने
गरी ठह याई भए गरेको फै सला िु टपूण रहेकोले याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को
ख ड(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेरी याय
इ साफ पाउँ भ ने बेहोराको कृ णबहादरु गु ङको यस
अदालतमा पन आएको िनवेदनप ।
यसमा यी िनवेदकले छुट ज गा दता ग रपाउँ
भनी सािबक लगत, ७ नं. फाँटवारीलगायतका माण
संल न गरी मालपोत कायालय तनहँमा िनवेदन
िदएकोमा आधारभूत माण कागजको अभावमा
हाल ज गा दतातफ कारबाही गन निम ने भनी
मालपोत कायालयबाट तामेलीमा रा ने िनणय
भएकोमा छुट ज गा दता गन मालपोत कायालयलाई
भएको अिधकारअनस
ु ार िनणय भइसके को देिखन
नआएकोले र िनवेदकका दाताले २०३०।१।२४
मा मालपोत कायालय तनहँबाट र.नं. १९६० को
राजीनामा िलखतबाट हक ह ता तरण गराई िलएको
ज गाम येबाट िनवेदकले हदमिु नको राजीनामा गराई
िलएको भनी िजिकर िलएकोमा यसतफ समिु चत
िववेचना नगरी िक.नं.१७७ को ज गा िफ डबक
ु मा
खो सी पिहरो जिनएकोले खो सी पिहरोकै पमा
रहने भनी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७१।१२।१ मा भएको फै सलामा माण ऐन,
२०३१ को दफा ३, ५४, मल
ु क
ु ऐन, १८४क,
१८५ एवं यस अदालतबाट ितपािदत भई ने.का.प.
२०५४, िन.नं. ६३१७, अंक २, ने.का.प. २०५०,
िन.नं. ४७७७, अंक ८, पृ ४८९, ने.का.प. २०५१,
िन.नं. ४८५०, अंक १, पृ ३५ मा ितपािदत निजर
िस ा तको या या मक िु ट भएकोले याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम
ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
कानूनबमोिजम गनु भ ने िमित २०७२।५।१६ मा यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
अ ययन गरी हेदा तनहँ िज ला, गणु ादी गा.िव.स.
वडा नं. १/ख िक ा नं. १७७ को े फल ७८१०-२-१ म यपि मतफ १५-०-०-० पनु रावेदक
ितवादीको २०३१ सालको हदमिु नको राजीनामाको
४ िक लािभ को ज गा घु न गई नाप न सा भएकोले
सो घस
ु ेको ज गा छुट दता ग रपाउँ भनी िमित
२०४५।०१।३१ मा र पनु ः िमित २०६६।१।९ मा
मालपोत कायालय तनहँमा िनवेदन िदएकोमा िवना
आधार माण सावजिनक ज गा दता गन गराउने
यास गरेकोले उ िक ा नं. १७७ को पूरै ज गा
सावजिनक कायम ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी भएकोमा
िक ा नं. १७७ म ये के ही ज गा मादी नदीको बाढीका
कारण बगरमा समेत प रणत भएकोले िक ा नं. १७७
को पूरै ज गा सावजिनक पमा योग नभएको र
पनु रावेदक ितवादीको दाबीको ज गा दताको ममा
नै रहेको अव थामा िक ा नं. १७७ मा घु न गई
नापी भएकाले पनु रावेदक ितवादीको राजीनामाको
चार िक लािभ को ज गा दता कायम ग रपाउँ भनी
ितउ र िजिकर रहेछ । िक ा नं. १७७ को ज गा
अ ािप यि िवशेषको नाममा नरही खो सी पिहरोकै
पमा रही रहेको देिखएको र य तो ज गालाई
िव मान कानूनी यव थाले वतः सावजिनक ज गाको
प रभाषािभ समािहत गरेकाले सावजिनक भनी पनु ः
उदघ् ोष ग ररहनु पन देिखएन भनी ठह याएको तनहँ
िज ला अदालतको फै सलालाई पनु रावेदन अदालत
पोखराले सदर गरेको देिखयो ।
उ फै सलामा माण ऐन, २०३१ को दफा ३,
५४, मल
ु क
ु ऐन १८४क, १८५ एवं यस अदालतबाट
ितपािदत निजर िस ा तको या या मक िु ट
भएकोले याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)

(क) र (ख) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
भई पेस हन आएको रहेछ ।
यस कारको त य रहेको ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेको छ,
छै न ? ितवादीको पनु रावेदनको िजिकर पु न स ने हो
होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मूलतः ितवादीले
छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी िमित २०४५।०१।३१
र िमित २०६६।१।९ मा मालपोत कायालय तनहँमा
िनवेदन िदएकोमा आधारभूत माण कागजको
अभावमा हाल ज गा दतातफ कारबाही गन निम ने
भनी मालपोत कायालयबाट तामेलीमा रा ने िनणय
भएकोमा छुट ज गा दता गन मालपोत कायालयलाई
भएको अिधकारअनस
ु ार िनणय भई नसके को
अव थामा दाताले २०३०।१।२४ मा मालपोत
कायालय तनहँबाट र.नं. १९६० को राजीनामा
िलखतबाट हक ह ता तरण गराई िलएको िक ा नं.
१७७ को ७८-१०-२-१ ज गाम ये १५-०-०-० को
े फलको ज गा हदमिु नको राजीनामा गराई िलएको
स ब धमा िववेचना नै नगरी िक.नं. १७७ को ज गा
िफ डबक
ु मा खो सी पिहरो जिनएकोले खो सी
पिहरोकै पमा रहने भनी ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला िु टपूण छ भनी पनु रावेदक
/ ितवादीले िजिकर िलएको पाइयो । ितवादीले
दाबी िलएको िक.नं. १७७ को ज गाको े ीय िकताब
उतारको अवलोकन गदा ज गाधनीको महलमा
खो सी पिहरो भनी जिनएको देिख छ । ितवादीले
उ िक.नं. १७७ को ज गाम ये े फल १५-०-०० ज गा आ नो हदमिु नको राजीनामािभ को हो भनी
िमित २०३१।६।१६ मा िदने कृ ण िहराचन थकाली र
िलने पनु रावेदक कृ णबहादरु गु ङ भएको हदमिु नको
राजीनामाको िलखत माणमा िदएको देिख छ । उ
िक.नं. १७७ को ज गा िमित २०३१।१२।१ मा भएको
नापीमा नै खो सी पिहरो भनी े ीय िकताबमा जिनएको
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देिख छ । नापीको समयमा ज गा आ नो नाउँमा
नापी गराउन नस नक
ु ो िव वासलायक कारण यी
पनु रावेदकले िदन सके को पाइँदैन । घरसारमा तयार हने
सरकारी अड् डाबाट मािणत गराउनु नपन घरसारको
िलखत जनु सक
ु ै बेलामा पिन आपसमा िमलेर तयार गन
सिकने भएकोले य ता िलखतलाई माणमा हण गन
िनकै सतक हनपु न ह छ । घरसारको िलखतबाट ज गा
जिमनमा हक सज
ृ ना हनको लािग य तो घरसारको
िलखतको िव वसनीयता पिु गन अ य माणको
समेत आव यक पन ह छ । नापीको समयमा नै खो सी
पिहरो जिनएको ज गा यी ितवादीले भोग चलन गरी
आएको भनी िव वास गन आधार देिखन आउँदैन ।
३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को
(ख२) ले “वन, बुटेन, जङ् गल, नदी, खोला नाला,
नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको िडल, नहर,
कुलो, ऐलानी, पत वा अ य ज गा, भीर, पहरा,
डगर बगर” जिनई दता भएका ज गा सरकारी ज गा र
ऐ.ऐ.को दफा २ को (ख३) ले “कुनै यि ले मा नभई
सावजिनक पमा योग गन पाउने परापूवदेिख
चलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट,
इनार, पोखरी तथा सोको िडल, गाईव तु िनका ने
िनकास, गौचर, मसानघाट, िचहान, पाटी, पौवा,
देवल, धािमक उपासना गन थल, मारक, मठ,
मि दर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला ला ने
ठाउँ, सावजिनक मनोर जन गन तथा खेलकुद गन
ठाउँ” सावजिनक ज गा भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
उ िक ा नं. १७७ को े फल ७८-१०-२-१ को
े ीय िकताबको उतार (िफ डबक
ु ) हेदा जोताहाको
नाम थर भिनएको महलमा खो सी पिहरो जिनएकोमा
ितवादीले सो त यलाई अ यथा भ न सके को
अव था देिखँदैन ।
४. िमित २०३१।१२।१ मा नै नाप न सा
भई खो सी पिहरो जिनई सके को ज गामा आ नो
हकको ज गा घस
ु ेको भनी धेरपै िछ िमित २०४५।२।२

मा मा छुट दताको लािग ि या अगािड बढाएको
देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीले छुट ज गा दता
ग रपाउँ भनी चलाएको कारबाहीमा आधारभूत
माणको अभाव रहेको भनी मालपोत कायालयबाट
सबदु माण पेस भएको अव थामा कारबाही हने भनी
िमिसल तामेलीमा राखेको देिख छ । छुट ज गा दताको
लािग कारबाही चलाउँदा पेस गरेको माणबाहेक थप
माण रहे भएको भनी पनु रावेदकले िजिकर िलन सके को
पाइँदैन । िमित २०६६।१।९ मा मालपोत कायालय
तनहँमा छुट ज गा दताको लािग िदएको िनवेदनमा पिन
अिघ पेस ग रएको कागजातह उ लेख गरी िनवेदन
िदएको देिख छ । कुनै पिन िवषयमा एक पटक िनणय
भएपिछ सो िनणयलाई य भाव पान िलखत
माण देिखन आएमा िनणय िवचारणीय हन स ने
ह छ । जनु माणका आधारमा कारबाही एकपटक
तामेलीमा रािखएको हो सोही माण उ लेख गरी
पिछ िदएको िनवेदनबाट ज गा दताको कारबाहीलाई
कारबाहीयु अव थामा रहेको भनी मा न िम ने
हँदैन । िनज ितवादीले दाबी गरेको िमित
२०३१।६।१६ को हदमिु नको राजीनामाको िलखतमा
उ लेख भएको ज गा नै िक.नं. १७७ को ७८-१०-२१ ज गाम ये े फल १५-०-०-० को ज गा हो भनी
यिकन गन माणको अभाव हँदा उि लिखत िक.न.
१७७ को ज गा सावजिनक नै देिखन आयो ।
५. तसथ मािथ उि लिखत माणबाट
पनु रावेदक ितवादीले दाबी गरेको िक ा नं. १७७
को ७८-१०-२-१ ज गाम ये े फल १५-०-०-०
को ज गा िनजको दताको नदेिखएको र िफ डबक
ु मा
खो सी पिहरो जिनएको ज गालाई िव मान कानूनी
यव थाले वतः सावजिनक ज गाको प रभाषािभ
समािहत गरेकाले सावजिनक भनी पनु ः उदघ् ोष
ग ररहनु पन हँदैन भनी ठहर गरेको सु तनहँ िज ला
अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०७१।१२।१ को फै सला िमलेकै
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देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ै न । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िनयमानस
ु ार िमिसल अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. पु षो म भ डारी
इजलास अिधकृत:- िहरा माया अवाल
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०११८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७४।८।१३
०६९-CR-०८५६
मु ा: मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
पनु रावेदक / ितवादी : नवु ाकोट िज ला गाउँखक
गा.िव.स. वडा नं.४ घर भई हाल, कारागार
शाखा, नवु ाकोटमा थनु ामा रहेका नवु ु भ ने
याङ् गचेन तामाङ
िव
यथ / वादी : प रवितत नाम नवु ाकोट २ र ३ को
जाहेरीले नेपाल सरकार
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§ वादी प को यो दािय व िवधाियक
कानूनले आ नो िनद िषता मािणत गन
भार ितवादीमा सारेको कारणले सीिमत
हने वा समा त हने होइन । यस अव थामा
पिन वादी प ले आ नो अनुस धानको
आधारमा आफूले तयार र दायर गरेको
अिभयोगप मा ितवादीको के कुन काय
कुन कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक
काय हो, िवधाियक कानूनले य तो
कसरु थािपत हन चािहने भनी िनधारण
गरेका अपराधका त वह (Constituent
elements of crime) को िव मानता
र आव यक छ भने ितनीह को
संयोजना मकता
(Concurrency)
अिनवाय पमा उ लेख गरेको हनुपन ।
§ कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक काय,
काय गरेको अव थामा कानूनले िनधारण
गरेको तहको मनसायको संयोजन र सो काय
गदा ितवादीलाई कुनै छुट वा ितर ा
उपल ध िथएन भनी अिभयोगप मा प ट
पमा दाबी िलइएको हनुपन ।
§ आपरािधक काय (Conduct element),
आव यक मनसाय (Fault element)
र वैध ितर ाको अभाव (Absence
of valid defense) को प उ लेख
गरी कसरु थािपत गन र कानूनबमोिजम
सजाय गन मागदाबी िलइएको अिभयोगप
रहेको अव थामा िवधाियक कानूनले
िनद िषताको
मािणत गन भार
ितवादीमा राखेको भएमा ितवादीले
आफूले सफाइको िजिकर िल छ भने
उसले आ नो िनद िषता आफैँले मािणत
गनपन
ु ।

१०११८ - नवु ु भ ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार
§ वादीले िलएको दाबीमा नै कानूनले
अपराध हनको लािग अिनवाय पमा
चािहने आव यक त व (Mandatory
constituent elements of crime)
भनी उ लेख गरेका त वह को
आधार माणसिहत उ लेख नगरी ती
त वह लाई थािपत नगरी के वल कसरु
ग रएकाले सजाय ग रपाउँ भ नेस म दाबी
िलएको र अपराधका स पूण आव यक
त वह को संयोजना मक उपि थित
(Concurrent presence) नभएको
अव थामा ितवादीमा माणको भार
रहेको भ ने कानूनी यव थाको आधारमा
वादीको पूरा नगरेको दािय व ितवादीले
पूरा गनुपन भनी अथ गन निम ने ।
( करण नं.८)

फै सला
या.डा.आन दमोहन भ राई : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सलाउपर ितवादीको तफबाट
यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
त य र ठहर यस कार छःिमित २०६८।०२।१२ गते नवु ाकोट िज ला
गाउँखक गा.िव.स. वडा नं.४ ब ने याङ् गचेन तामाङ,
म र गाउँकै बिहनी नाता पन नाम प रवितत नवु ाकोट
३ समेत भई मकै गोडी रहेको अव थामा िनज
ितवादी याङ् गचेन तामाङले ितमीह िकन गाउँमा
दःु ख गरी ब छौ ? काम गरी खान पु दैन । यहाँ नबस
म ितमीह लाई इि डया भारतमा लगी होटलमा काम
लगाई िद छु भनी म ब ार बजार गई ब छु ितमीह १४
गते आउनु भनी ललाई फकाई गरी हामीलाई भारतमा
िब गन उ े यले बोलाएको हँदा िनज ितवादीलाई
प ाउ गरी कानूनी कारबाही ग रपाउँ भ ने बेहोराको
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य संयु जाहेरी दरखा त ।
ी मोितलाल े ठ र ी ब ी पाठक
िमित २०६८।०२।१२ गते म मेरो िददीको
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा बारीमा मकै गोड् न भनी गएको अव थामा हाल नाम
ी दशरथ पंगेनी
प रवितत नवु ाकोट २ र मलाई गाउँको मैले िचनेक
अवलि बत निजर :
िछ रङ भ ने तोक लामाको छोरी ितवादी याङ् गचेन
स ब कानून :
तामाङ हामीले काम गरेको ठाउँमा आई ितमीह लाई
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार यहाँ गाउँमा काम गरेर खान पु दैन । म ितमीह लाई
(िनय ण) ऐन, २०६४
भारतमा लगी होटलमा काम लगाई िद छु । ितमीह
दवु ैजना मसँग िहडँ । यो कुरा घरप रवारलाई नभ नु
सु तहमा फैसला गनः
भनेकोले िनजको कुरा ित िव वास लागी िनजको
माननीय यायाधीश ी पदमराज भ
पूवस लाहअनस
ु ार सो िदन म नवु ाकोट २ को घरमा
नवु ाकोट िज ला अदालत
सतु ी िमित २०६८।०२।१४ गते िबहान हामीह
पनु रावेदन तहको फैसला गनः
दवु ैजना सातबीसेबाट गाडी चढी ब ार बजारमा आई
माननीय यायाधीश ी टीकाबहादरु हमाल याङ् गचेन तामाङलाई खोजतलास गरी पख बसेको
माननीय यायाधीश ी स यराज गु ङ
अव थामा हरी कमचारीह आई सोधपछ
ु गदा
पनु रावेदन अदालत पाटन
म र मेरो साथीलाई िनज ितवादीले ललाई फकाई
भारतमा लगी िब गन लागेको कुरामा मलाई पूण
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िव वास ला यो भनी नाम प रवतन नवु ाकोट ३ ले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६८।०२।१२ गते िबहान बिहनी
नाता पन नाम प रवतन नवु ाकोट ३ हा ो मकै बारीमा
मकै गोड् न भनी गएकोमा हामीह दवु ैजना मकै गोडी
रहेको अव थामा मेरै गाउँकै मैले िचनेक तोक लामा
तामाङको छोरी याङ् गचेन तामाङ हामी भएको थानमा
आई म ितमीह लाई भारतमा लगी रा ो होटलमा
काम लगाई िद छु भनी .३००।- बस भाडासमेत
िदई ितमीह िमित २०६८।०२।१४ गते ब ार बजार
आउनु तर यो कुरा घर प रवारलाई नभ नु भनी गएको
हँदा हामीले िनजको िव वासमा परी सोहीबमोिजम
हामी दवु ैजना सातबीसेको बस चढी ब ार बजारमा
ओिलई िनज याङ् गचेनलाई खोजतलास गरी बसी
रहेको अव थामा हरी कमचारीह आई सोधपछ
ु
गदा म र मेरो साथीलाई ललाई फकाई भारतमा लगी
िब गन लागेको कुरा मलाई पूण िव वास ला यो
भनी अका जाहेरवाली नाम प रवतन नवु ाकोट २ ले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
म सानै छँदा मेरो आमाको मृ यु भएको हँदा
बाबु तोक लामा तामाङको साथ ब दै आउने ममा
मेरो घरको आिथक अव था यादै कमजोर भएको
कारण मेरै गाउँको दावा दे डुव शेपाले आजभ दा
१० वषअगािड भारतको िहमा चल देश भावनगरमा
आ नो कपडा पसलमा राखी िनजको घरमा काम गद
आएकोमा िनज घरधनी दावा दे डुको ीमती आ नो
घर नवु ाकोट गाउँखक आउने ममा म पिन िनजको
साथमा लागी गाउँ आएको िथएँ । सो ममा गाउँको
हाल नाम प रवतन २ र ३ सँग गाउँमा पटकपटक सहर
जाने ममा कुराकानी भइरहेको िथयो । यसै ममा म
फे री आफूले काम गरेको थान भारतको िहमा चल
देश जाने सोच बनाई मैले िमित २०६८।०२।१२ गते
जाहेरवालीह मकै गोडी रहेको थानमा गई म पिहले
काम गरेको थानमा जाँदैछु । ितमीह पिन जाने भए म

ितमीह लाई सहर लगी रा ो काम लगाई िद छु, गाउँमा
ज तो घाँस दाउरा मेलापात गनु पदन, मीठो खान
पाइ छ भनी बताएपिछ िनजह खस
ु ी भए सोप चात्
मैले िनजह लाई म ितमीह भ दा पिहला नै ब ार
बजारमा गई ब छु । ितमीह दवु ैजना सातबीसेबाट
बस चढी ब ार आउनु भनी िनजह लाई बस भाडा
भनी .३००।- िदएक हँ । सो कुरा दवु ैजनालाई
आ नो घर प रवारमा नभ नु र ितमीह म ये नवु ाकोट
३ ले आमाको मोबाइल पिन साथमा िलई आउनु
भनी बताई उ िदन म आ नो िददीको घर ब ारमा
आई बसे । सोहीअनस
ु ार िमित २०६८।०२।१४
गते ब ार बजार गई मैले िनज जाहेरवालीह लाई
पिखरहेकोमा िनजह लाई अवेरस म पिन नदेखेपिछ
ब ार काउ टरमा गई सातबीसेबाट आउने बस आयो
िक आएन भनी सो दा आइस यो भनेपिन मैले
जाहेरवालीह लाई खोजतलास गदा फे ला नपरेपिछ
म फक िददीकोमा गई बसेको अव थामा मलाई
हरीले प ाउ गरेको हो । मैले िनज जाहेरवालीह
नाम प रवतन नवु ाकोट २ र ३ लाई ललाई फकाई
लोभनमा पारी भारतमा लगी काममा लगाई िदने
भनी फकाएक हँ भनी ितवादी नवु ु भ ने याङ् गचेन
तामाङले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान ।
ितवादी
याङ् गचेन
तामाङले
जाहेरवालीह लाई भारतमा पु याई बेचिबखन
गन मनसायले ललाई फकाई गरी ब ार बजारमा
बोलाएकोमा मलाई पूण िव वास ला दछ भ नेसमेत
बेहोरामा बिु झएका रामबहादरु तामाङसमेतका
मािनसले ग रिदएको कागज ।
िमिसल संल न िकटानी जाहेरी दरखा त,
जाहेरवालीह को बयान कागज, ितवादी नवु ु भ ने
याङ् गचेन तामाङले गरेको बयान, बिु झएका मािनसह
समेतको कागजसमेतको आधार माणबाट मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४
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को दफा ३ को (१) नं. को िवपरीत ऐ. ४(२)(ख) नं.
को कसरु अपराधमा ऐ.ऐन १५(१)(ङ)(२) बमोिजम
सजाय र ऐ. १७(१) नं. अनस
ु ार ितपूितसमेत भराई
िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।
भारतको िहमा चल िकतोर िज ला
भावनानगरमा मेरी म मी ब नहु छ । म यही ँ म मीकहाँ
१० वष बसे ँ । हाल गाउँमा आएको िथएँ । यि कै मा
नाम प रवतन नवु ाकोट २ र ३ जाहेरवालीह ले हा ो
यहाँ जबरज ती िववाह गन लागेका छन् । हामीलाई
पिन ितमीसँगै काममा लगाई देउ भने, मैले काममा
लगाउन सि दन भने ँ, म ब ार िददीको घरमा आउँदा
हामीलाई पिन जसरी भएपिन लैजानु प यो । हामीह
ब ारस म जसरी भएपिन आउँछ भने । उनीह लाई
ब ारमा मैले भेटेको होइन । गाउँमा के टीह हराएका
छन् भनी हरीले मलाई प ाउ गरी याएको हो । मैले
नाम प रवतन नवु ाकोट २ र ३ लाई फकाएको होइन,
छै न । जाहेरी झु ा हो । म िनद ष भएकाले झु ा जाहेरी
िदनेलाई नै सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोराको ितवादी
याङ् गचेन तामाङले अदालतसम गरेको बयान ।
ितवादीले जाहेरवालीह लाई बोलाएको
होइन । ऊ सोझी गाउँले काम गन मिहला भएको हँदा
अ ह ले नै उसलाई फसाउन झु ा आरोप लगाएको
हो भनी ितवादीको सा ी काजीमान तामाङले
अदालतसम गरेको बकप ।
जाहेरवाला नवु ाकोट २ र ३ ले याङ् गचेन
तामाङले हामीलाई भारतमा रा ो काम लगाई
िद छु भनी फकाई आफू १ िदनअगावै ब ारमा
बसी, हामीलाई बाटो खचसमेत .३००।- छोडेक
हन् । ब ारमा याङ् गचेन तामाङसँग भेट भएको िथयो ।
जाहेरी दरखा तको बेहोरा िठक हो भनी अदालतसम
गरेको बकप ।
ितवादी याङ् गचेन तामाङले अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनजलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन,

२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १० वष कै द
र .१,००,०००।- (एक लाख) ज रवाना भई ऐ.ऐनको
दफा १७ बमोिजम पीिडतह लाई .५०,०००।(पचासहजार) ितवादीबाट ितपूितसमेत भराई िदने
ठहछ भ ने िमित २०६८।८।२८ को सु नवु ाकोट
िज ला अदालतको फै सला ।
अिधकार ा त अिधकारीसम को मेरो
सािबती बयान मेरो वे छाबाट लेिखएको नभई मलाई
पढी बाँची नसनु ाई हरीले आफूखस
ु ी लेखी सिहछाप
गराएको हो । अदालतसम को मेरो बयानलाई सु
अदालतले बेवा ता गरेको छ । वयं जाहेरवालीह ले
सातबीसेबाट गाडी चढी ब ार बजारस म आफूह
मा आएको र ितवादीलाई नभेटेको कुरा वीकार
गरेबाट म िनद ष रहेको कुरा पिु ह छ । मैले
जाहेरवालीह लाई फकाएको भनी लगाएको आरोप
िनराधार छ । िनजह आफै ँ मलाई काम लगाई िदनु
प यो भनी फकाउन आएका र मैले िनजह लाई काम
लगाउन सि दन भनेको कारणबाट िनजह मसँग
रसाई मेरो िव भारतमा काम लगाई िद छु भनी
फकायो भनी जाहेरी िदएका हन् । जाहेरी दरखा तको
बेहोरा झु ा हो भ ने कुरा िनज जाहेरवालीह ले
अदालतमा आई गरेको बकप बाट पिन प ह छ ।
िमित २०६८/७/४ का िदन म याङ् गचेन तामाङलाई
ब ार बजारमा भेटेको भनी स.ज.२ र ३ मा उ लेख
गरेका छन् भने जाहेरी दरखा त र अदालतको मािणत
बयानमा ब ार बजारमा नभेटेको भनी लेखाएका
छन् । जाहेरवालीह लाई मैले ललाई फकाई याएको
भए िनजह मसँगै आउने िथए । गाउँखकबाट ब ार
बजारस म आइपु दा बाटोमा रहेको हरी चौक मा
खबर पिन नगरेको, बजार आई पगु ेपिछ पिन िनजह
आफै ँ ले खबर नगरी होटल मािलकले खबर गरी
हरीलाई िज मा लगाएको भनी िनजह को बयानमा
उ लेख भएबाट िनजह घरबाट स लाह नगरी भागी
आएको र अवगालबाट ब न िनजह ले मेरो िव
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
जाहेरी िदएको हँदा सु नवु ाकोट िज ला अदालतको
फै सला फौजदारी कानूनका आधारभूत िस ा त,
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ र स मािनत सव च
अदालतबाट ितपािदत निजरसमेतको िवपरीत हँदा
सो फै सला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको पनु रावेदन अदालत
पाटनको पनु रावेदनप ।
पनु रावेिदका ितवादीले पीिडतह लाई
िब गन उ े यले नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा लगेको भ ने त य थािपत हनेस मको
व तिु न ठ माण अिभयोजन प बाट पेस हन
नसके को अव थामा पनु रावेिदकालाई मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय गन गरेको सु को
फै सला माण मू याङ् कनको ममा फरक पनस ने
देिखएकोले छलफलको लािग यथ िझकाई
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने िमित २०६९।४।१६ को
पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
ितवादी नवु ु भ ने याङ् गचेन तामाङले
आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा सु नवु ाकोट िज ला
अदालतको िमित २०६८।८।२८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सु फै सला सदर हने ठहछ भ ने िमित
२०६९।०८।१२ को पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला ।
म ितवादी र जाहेरवालीह एकै गाउँको
भएकाले गाउँमा भेटघाट भएको, जाहेरवालीह ले
नै ित ो ज तै काम लगाई देउ भनी िज ी गरेको र
ब ार बजार आउँदा एकिदनअिघ आएको, ब ारमा
जाहेरवालीह लाई नभेटेको भनी मैले वीकार गरेको
कुरालाई जाहेरवालीह लाई ब ारमा भेट्ने स लाह
भएको त य पिु भएको भनी एकतफ पमा मेरो
िव मा माण लगाइएको छ । जाहेरवालीह ले नै
गाउँबाट आफूह मा ब ार बजार आएको र ब ार
बजारमा म ितवादीलाई नभेटेको भनी लेखाएको,

बिु झएका मािनस इमानिसंह तामाङले नवु ाकोट २ र
३ ब ार बजारमा फे ला पारेको हँ अ थाहा छै न भनी
अदालतमा गरेको बकप ले प पारेको छ । जाहेरी
िदने र अदालतमा जाहेरवालीह को बकप गराउने
कायभ दा वादी प ले अ य माण गज
ु ान नसके को
अव थामा पिन नवु ाकोट िज ला अदालतबाट िमित
२०६८।०८।२८ गते मलाई आरोिपत कसरु मा
दोषी ठहर गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२)
बमोिजम १०(दश) वष कै द र .१,००,०००।(एकलाख) ज रवाना, ऐ.ऐनको दफा १७ बमोिजम
पीिडतह लाई .५०,०००।- (पचास हजार)
ितवादीबाट ितपूित भराई िदने ठहछ भनी भएको
फै सलाउपर मेरो पनु रावेदन अदालत पाटनसम
पनु रावेदन परी उ अदालतबाट समेत सु सदर
हने ठहराई िमित २०६९।०८।१२ गते भएको फै सला
फौजदारी कानूनको आधारभूत िस ा त, माण ऐन,
२०३१ को दफा २५, स मािनत सव च अदालतबाट
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार मु ामा ितपािदत
निजरसमेतको िवपरीत भएकोले पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट सु सदर गन गरी भएको फै सला बदर
गरी अिभयोग दाबीबाट म ितवादीले सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर हन आएको
ितवादी नवु ु भ ने याङ् गचेन तामाङको पनु रावेदन
प ।
पनु रावेदक ितवादी र पीिडतह बीच
नवु ाकोट िज लाको ब ार बजारमा भेटस म
भएको नदेिखएको अव थामा समेत ितवादीले
पीिडतह लाई िब गन उ े यले नेपालिभ को एक
ठाउँबाट अक ठाउँमा लगेको भ ने आधारमा िनजलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम
सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६९।०८।१२ को फै सला माण मू यांकनको
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रोहमा फरक पनस ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.वं.२०२
नं. को योजनाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई
आदेशको जानकारी िदई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
िमित २०७३।९।३ को यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा पेस
हन आएको ततु मु ाको पनु रावेदन प सिहतको
िमिसल अ ययन ग रयो । पनु रावेदक ितवादी नवु ु
भ ने याङ् गचेन तामाङको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा य ी मोितलाल े ठ र ी ब ी पाठकले
जाहेरवालाह लाई ितवादीले काममा लगाइिद छु
भनी ब ार बजारमा बोलाएको भनी िकटानी जाहेरीको
बेहोरा र ितवादीले पीिडतह लाई काममा मा
लगाउन ब ार बजार बोलाएको भ नेस म मौकाको
बयान कागज रहेको छ । पीिडतह आफै ँ ब ार बजार
आएका छन् । पीिडतह लाई ितवादीले गाउँबाट
िलएर आएको र ब ारमा ितवादीले भेट गरेको
भ ने िमिसल माणबाट मािणत छै न । ितवादीले
पीिडतह लाई यौन शोषण गन उ े यले नै फकाएको
हो भ ने मािणत वादी प ले गन सके को पाइँदैन ।
बोलाएको ठाउँ ब ारमा ितवादी र पीिडत सँगै प ाउ
परेको नपाएकोले ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउनु पदछ भनी बहस गनभयो
ु ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट िव ान्
उप यायािधव ा ी दशरथ पंगने ीले जाहेरवालीह को
िकटानी जाहेरी र सो बेहोरालाई समथन हने गरी
अदालत र मौकामा ितवादीले काम लगाइिद छु
भनी फकाई ब ारमा .३००।- खच िदई बोलाएको र
ितवादीले मौकामा पीिडतह लाई काम लगाइिद छु
भनी खचसमेत िदई ब ारमा बोलाएको भनी सािबत भई
गरेको बयान बेहोरालगायतका माणलाई आधार िलई
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला सदर
हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उ बहससमेत सनु ी सु नवु ाकोट िज ला

अदालतबाट ितवादी याङ् चेन तामाङलाई आरोिपत
कसरु गरेको ठहराई भएको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत पाटनले सु सदर गन गरी गरेको फै सला
िमलेको छ वा छै न ? र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स छ वा स दैन ? भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा प रवितत नवु ाकोट
२ र ३ ले ितवादी नवु ु भ ने याङचेन तामाङउपर
िदएको िकटानी जाहेरीबाट उठान भएको ततु
मु ामा ितवादी नवु ु भ ने याङचेन तामाङउपर
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ३(१) क िवपरीत ऐ.४(२)(ख) नं.
को कसरु अपराधमा ऐ.ऐ. १४(१)(ङ)(२) बमोिजम
सजाय र ऐ.१७(१) नं. अनस
ु ार ितपूितसमेत भराई
पाउँ भ ने बेहोराको अिभयोग माग दाबी रहेकोमा सु
नवु ाकोट िज ला अदालतले आरोिपत कसरु मा िनज
ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२)
बमोिजम १०(दश) वष कै द र .१,००,०००।(एक लाख) ज रवाना भई ऐ.ऐनको दफा १७
बमोिजम पीिडतह लाई .५०,०००।- (पचास
हजार) ितवादीबाट ितपूित भराई पाउने ठह याई
भएको फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन अदालत
पाटनसम पनु रावेदन परी उ अदालतले सु
नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर गन
गरी भएको फै सलाउपर ितवादी नवु ु भ ने याङ् गचेन
तामाङको यस अदालतमा पनु रावेदन प दायर हन
आएको देिखयो ।
३. म पनु रावेदक ितवादी र जाहेरवालीह
एकै गाउँको भएको र िनजह ले नै मलाई काम लगाई
देउ भनी िज ी गरी ब ार आएका, ब ारमा िनजह लाई
मैले नभेटेको अव थामा ब ारमा भेट्ने स लाह भएको
त य पिु भएको भनी माणमा लगाई आरोिपत कसरु
ठहराई सु नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सलालाई
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पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सदर गन गरी भएको
फै सला कानून तथा ितपािदत निजर िस ा तिवपरीत
भएकाले उ फै सला उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउँ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखयो ।
४. यस स ब धमा ततु मु ाको िमिसल
संल न कागजात हेदा ितवादी नवु ु भ ने याङ् गचेन
तामाङले मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम
गरेको बयानमा जाहेरवालीह लाई काममा लगाई
िद छु भनी ब ारमा बोलाएको हो भनी सािबत भएपिन
अदालतसम गरेको बयानमा हरीमा भएको बयान
मेरो वइ छाले भएको होइन । जाहेरवालीह ले नै
जसरी पिन काममा लगाई देउ ब ार बजारमा आउँछौ
भनेका हन् । जाहेरवालीह लाई ब ारमा मले भेटेको
होइन भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको देिखयो । िनजको बेहोरालाई समथन हने
गरी िनजको सा ी काजीमान तामाङले ितवादीले
जाहेरवालीह लाई बोलाएको होइन । िनजलाई
फसाउन झु ा आरोप लगाएको हो भनी अदालतसम
बकप गरेको देिखयो ।
५. जाहेरवालाह को मौकाको जाहेरी बेहोरा
हेदा ितवादी नोवु भ ने याङ् चेन तामाङ र हामी
जाहेरवालाह समेत मकै गोडी रहेको अव थामा
ितवादीले भारतमा लगी होटलमा काम लगाइिद छु,
म ब ार बजार गई ब छु ितमीह आउनु भनी ललाई
फकाई गरी हामीलाई भारतमा िब गन उ े यले
बोलाएको हँदा कारबाही ग रपाउँ भ ने उ लेख गरेको
देिख छ । िनजह ले उ बेहोरा मािणत गन ममा
अदालतमा आई बयान गदा ितवादीले भारतमा लगी
रा ो होटलमा काम लगाई िद छु भनी .३००।- बस
भाडासमेत िदई ितमीह ब ार बजार आउनु भनी
गएको, िनजको िव वासमा परी हामी दवु ैजना बस
चढी ब ार बजारमा ओल ितवादीलाई खोजतलास
गरी बसी रहेको अव थामा हरी आई सोधपछ
ु गदा
भारतमा लगी िब गन लागेकोमा िव वास ला यो । िनज

ितवादीसँग ब ारमा भेट भएन भ ने उ लेख गरेको
देिख छ । तर िनज जाहेरवालाह ले यसरी मौकाको
जाहेरी बेहोरा र अदालतमा मािणत गरेको बयानमा
समेत आफूह ले ितवादीलाई ब ारमा भेट नगरेको
भ ने उ लेख गरेकोमा सोको िवपरीत अदालतसम
गरेको बकप मा ितवादीसँग ब ारमा भेट भएको िथयो
भनी बकप गरेबाट जाहेरवालीह को उ जाहेरीको
बेहोरा र अदालतमा गरेको बकप मा गरेको भनाइमा
एक पता रहेको पाइँदैन । यसबाट जाहेरी बेहोरा र
अदालतको बयान शंका पद देिखन आयो । माण ऐन,
२०३१ को दफा १८ बमोिजम जाहेरवालीह को उ
भनाईलाई ठोस माण मा न सिकएन ।
६.
ततु मु ाको घटना म हेदा
जाहेरवालीह लाई ितवादीले काममा लगाई िद छु
भनी जाहेरवालीह ब ारमा आएको भ नेस म देिख छ
। ितवादीले जाहेरवालीह लाई बोलाएको भिनएको
ठाउँ ब ारमा ितवादी र जाहेरवालाह सँगै प ाउ
परेको भ नेसमेत देिखएको छै न । मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) स ब धी ऐन, २०६४ को दफा
३ को उपदफा (१) मा मानव बेचिबखन र ओसारपासार
गनु गराउनु नहने कुरा उ लेख छ भने ४(२)(ख) मा
“वे यावृि मा लगाउने वा शोषण गन उ े यले कुनै
कारको ललाई फकाई, लोभनमा पारी झु याई,
जालसाज गरी, प च िमलाई, जबरज ती गरी,
कारकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर ब धक राखी,
नाजुक ि थितको फाइदा िलई, बेहोस पारी, पद वा
शि को दु पयोग गरी, अिभभावक वा संर कलाई
लोभनमा पारी, डर ास, धाक ध क िदई वा
करकापमा पारी, कसैलाई बिसरहेको घर थान
वा यि बाट छुटाई ल ने वा आफूसँग रा ने वा
आ नो िनय णमा िलने वा कुनै थानामा रा ने वा
नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक ठाउँमा वा िवदेशमा
लैजाने वा अ कसैलाई िदने” भ ने यव था रहेको
देिख छ । साथै, ऐ. कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा
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१०११८ - नवु ु भ ने याङ्गचेन तामाङ िव. नेपाल सरकार
१५(१)(ङ) मा “नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा लैजानेलाई दश वष कै द र पचास हजार
पैयाँदेिख एक लाख पैयाँस म ज रवाना” हने
यव था रहेको देिख छ ।
७. ततु मु ामा िवधाियक कानूनले
माणको भार ितवादीमा राखेको हँदा सो अव थामा
वादी ितवादीको माण पु याउने के क तो दािय व
रहने हो भ ने स दभमा िवचार गदा फौजदारी
मु ामा सामा यतया आ नो अिभयु को कसरु
अपराध मािणत गन माणको भार वादी प मा
रह छ । जसले दाबी गछ उसैले मािणत गनपछ
ु भ ने
फौजदारी िविधशा को सामा य िस ा त रहेको
छ । यो िस ा तलाई माण, २०३१ को दफा २५
ले वीकार गरेको छ । तर कितपय िवशेष अव थामा
फौजदारी मु ामा पिन माणको भार ितवादीमा सान
सिकने वा ितवादीमा रहने (Shifting of burden of
proof to the accused person) गरी िवधाियक
कानून ब न स ने कुरालाई फौजदारी िविधशा ले
वीकार गरेको पाइ छ । खासगरी आफूसँग क जा
(Possession) मा रहेको व तक
ु ो वैधता मािणत
गन तथा मु ाको कृितअनस
ु ार वादी प लाई
कसरु मािणत गन अ य त किठन हने कृितका
यौनज यलगायतका अ य अपराधमा माणको
भार ितवादीमा रहने गरी कानून िनमाण हनस ने
कुरालाई फौजदारी िविधशा ले वीकार गरेको
छ । यही िस ा तको आधारमा मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
९ ले चिलत कानूनमा जनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन कुनै यि लाई यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरेको छै न भ ने
कुराको माण िनजले नै पु याउनु पनछ भ ने यव था
गरी अिभयोग लागेको कसरु आफूले गरेको छै न भ ने
कुराको माण ितवादीले पु याउनु पन यव था
ग रएको छ ।

८. सरकारवादी फौजदारी मु ाको
अनस
ु धान तहिककात गरी सो आधारमा आ नो
अिभयु को अिभयोग िनधारण गन र अदालतमा
मु ा दायर गन दािय व सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ ले वादी प लाई िदएको छ । वादी प को
यो दािय व िवधाियक कानूनले आ नो िनद िषता
मािणत गन भार ितवादीमा सारेको कारणले सीिमत
हने वा समा त हने होइन । यस अव थामा पिन वादी
प ले आ नो अनस
ु धानको आधारमा आफूले
तयार र दायर गरेको अिभयोगप मा ितवादीको
के कुन काय कुन कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक
काय हो, िवधाियक कानूनले य तो कसरु थािपत
हन चािहने भनी िनधारण गरेका अपराधका त वह
(Constituent elements of crime) को िव मानता
र आव यक छ भने ितनीह को संयोजना मकता
(Concurrency) अिनवाय पमा उ लेख गरेको
हनपु दछ । अिभयोगप मा अपराधका त वह को
उ लेखन वा तिवक अथमा ितवादीलाई ितर ाको
लािग सनु वु ाइको मौका उपल ध गराउनु पदछ भ ने
ाकृितक यायको िस ा तसँग पिन स बि धत रहेको
छ । कुन कानूनले िनषेध गरेको आपरािधक काय,
काय गरेको अव थामा कानूनले िनधारण गरेको तहको
मनसायको संयोजन र सो काय गदा ितवादीलाई कुनै
छुट वा ितर ा उपल ध िथएन भनी अिभयोगप मा
प पमा दाबी िलइएको हनपु छ । आपरािधक काय
(Conduct element), आव यक मनसाय (Fault
element) र वैध ितर ाको अभाव (Absence of
valid defense) को प उ लेख गरी कसरु थािपत
गन र कानूनबमोिजम सजाय गन मागदाबी िलइएको
अिभयोगप रहेको अव थामा िवधाियक कानूनले
िनद िषताको मािणत गन भार ितवादीमा राखेको
भएमा ितवादीले आफूले सफाइको िजिकर िल छ
भने उसले आ नो िनद िषता आफै ँ ले मािणत गनपन
ु
ह छ । तर वादीले िलएको दाबीमा नै कानूनले अपराध
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हनको लािग अिनवाय पमा चािहने आव यक त व
(Mandatory constituent elements of crime)
भनी उ लेख गरेका त वह को आधार माणसिहत
उ लेख नगरी ती त वह लाई थािपत नगरी के वल
कसरु ग रएकाले सजाय ग रपाउँ भ नेस म दाबी
िलएको र अपराधका स पूण आव यक त वह को
संयोजना मक उपि थित (Concurrent presence)
नभएको अव थामा ितवादीमा माणको भार रहेको
भ ने कानूनी यव थाको आधारमा वादीको पूरा
नगरेको दािय व ितवादीले पूरा गनपन
ु भनी अथ
गन िम दैन । यिद िनरपे पमा अथ गन हो भने
वादीको िु टको दु प रणाम ितवादीमा सन ह छ, जनु
िवधाियक मसनाय होइन ।
९. ततु मु ामा ितवादी नवु ु भ ने
याङ् गचेन तामाङउपर मानव बेचिबखन ऐन, २०६४
को दफा ३(१) र ४(२)(ख) को कसरु गरेको आरोप
लगाइएको भए तापिन ितवादीले पीिडतह लाई
वे याविृ मा लगाउने वा शोषण गन उ े यले ललाई
फकाई वा झु याई, जालसाज प च िमलाई के काय
ग यो वा उ दफा (२) (ख) को कुन काय के कारण
हन गयो भ ने अिभयोगप मा प खु न सके को
छै न, पीिडतह को िवरोधाभाषज य भनाइको अलावा
अपराध काय पिु हने कुनै माण पेस हन सके को
छै न । यी ितवादीले पीिडतह लाई ब ार याएको
भ ने छै न । ब ारमा िनजह भेट भएको भ नेस म
पिन छै न । ितवादी आफै ँ २२ वष य मिहला
देिखि छन् । आफू भारतको िहमा चल देश
भावनगरमा कपडा पसलमा काम गन र कामको
िसलिसलामा घर आएको भ नेस म छ । अक श दमा
िनजको आ नै अव था िदनिहन र दयनीय छ । िनजले
िवगतमा मानव बेचिबखन वा ओसारपसार ग यो भ ने
आरोप पिन छै न र िमिसल संल न कुनै सा ी माण
वा कागजबाट सो पिु हन सके को अव था पिन
छै न । यस ि थितमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

(िनय ण) ऐन, २०६४ ४(२)(ख) को कुन अव था वा
त व िव मान िथयो भ ने कुरा प खल
ु ाउन नसके को
अव थामा माणको भार ितवादीमा रहने भ ने मा
कुराले व छ सनु वु ाइको कुनै िस ा त नै अनशु रण
गन नै नपन ज तो गरी ितवादीलाई सजाय गन िम ने
देिखएन । ितवादीको कसरु ारि भक पमा (Prima
facie) पिु नै हन नपन गरी फगत ितवादीले आ नो
िनद िषता पिु गन नसके को भनी माणको भार सरेको
भनी िनणय िन कषमा पु दा याय मन जा छ ।
१०. अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
ितवादी नोवु भ ने याङ् गचेन तामाङले पीिडतह लाई
ललाई फकाई वे याविृ मा लगाउन वा शोषण गन
उ े य राखी पीिडतह लाई नोकरी गन भनी िवदेश लान
लागेको हो भ ने त य िमिसलबाट वादी प ले थािपत
गरी मािणत गन नसके को अव थामा ितवादीलाई
मानव बेचिबखन ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १०(दश) वष कै द र
.१,००,०००।- (एक लाख) ज रवाना, सोही ऐनको
दफा १७ बमोिजम पीिडतह लाई .५०,०००।(पचास हजार) ितवादीबाट ितपूित भराई पाउने
ठहराई सु नवु ाकोट िज ला अदालतको िमित
२०६८।८।२८ गतेको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।८।१२
गते भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
ितवादी नोवु याङ् गचेन तामाङले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी नोवु
भ ने याङ् गचेन तामाङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहरी फै सला भएकोमा आज यस इजलासबाट
िनजलाई थनु ामु गरी िदनु भनी छु ै आदेश भएकोले
के ही गरी रहन परेन ।
ितवादी नोवु भ ने याङचेन तामाङले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले सु नवु ाकोट
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िज ला अदालतको िमित २०६८।८।२८ को फै सलाले
िनजका नाउँमा राखेको १० वष कै द र .१ लाख
ज रवाना र ितपूितको लगत कायम नरहने हँदा उ
लगत क ा गनु भनी सु नवु ाकोट िज ला अदालतमा
लेखी पठाउनू ।
फै सलाको
ितिलिपसिहतको
जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयलाई पठाई ततु
मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।

नणय नं . १०११९
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडत
र प रवारको सद यको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
फै सला िमित : २०७३।१२।१६
०६७-CR-१२९७

उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृतः िड लीराम साई
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।

मु ाः जबरज ती करणी
पनु रावेदक / ितवादी : सख
ु त िज ला वीरे नगर
नगरपािलका वडा नं. १ ब ने िभमबहादरु
थापाको छोरा होमराज थापा
िव
यथ / वादी : सिु नता के .सी. को जाहेरीले नेपाल
सरकार

—— &

––

§ पया र ाव भएको र करणी भएको वा
नभएको यिकनसाथ भ न नसिकने भनी
योिन िझ ली नरहेको र र ाव भएको
भ ने पुि भइरहेको अव थामा करणीबाट
रहेको वीय रगतसँगै बगेर जान स ने भई
वीय फे ला नपन स ने हदँ ा वीय फे ला
नपरेको कारणलाई मा आधार बनाई
जबरज ती करणी ज तो ग भीर कृितको
अपराधबाट अिभयु लाई सफाइ िदनु
यायोिचत हने नदेिखने ।
( करण नं.५)
§ जबरज ती करणी मु ामा सामा यतया
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य दश
सा ीको
उपि थित
हदँ ैन । पीिडत नै घटनाको आधारभूत
गवाह हो । िनजले अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम य गरेको कुरालाई
माण ऐन, २०३१ को दफा १० (क)(ख)
बमोिजम य र िनणायक माणको
पमा िलनपु न ।
( करण नं.६)
§ मौकामा पीिडतले य
गरेको र
अदालतमा बकप मा देिखएको सामा य
फरकलाई धानता िदई कसरु ज य
अव था र प रि थितको मू याङ् कन
नगरी वारदात नै थािपत नभएको ठहराई
कसुर अपराधबाट छुट हने गरी सफाइ िदनु
ुिटपूण हन जाने ।
( करण नं.९)

फै सला
या. सपना धान म ल : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर
यस कार छः
िज ला बाँके, नेपालग ज नगरपािलका वडा
नं. ५ ि थत पूवमा िदपक शाहीको घर, पि चम बाटो,
उ र पु पलाल चोकबाट बसपाक रोड, दि ण नाम
थाहा नभएको मािनसको घडेरी यित चार िक लािभ
रहेको भीमलाल पौडेलको घरमा जीवनाथ पौडेलले
स चालन गरेको हा ो गाउँले होटलको कोठा नं.
२०७ मा होमराज थापाले जबरज ती करणी गरेको
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६३/१०/६ को
घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६३/१०/६ गते होमराज थापाले
मलाई कोठा चािहयो बिहनी छन् भनेकोले कोठा नं.
२०७ को चाबी िलई बसेका हन् । होमबहादरु थापाले
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा के गरे ? कोठामा थाहा भएन । ...................ले के ही
ी लवकुमार मैनाली
जानकारी पिन गराएक िथइनन् भ नेसमेत बेहोराको
यथ / वादीका तफबाट :
िमित २०६३/१०/६ को जीवनाथ पौडेलको घटना
अवलि बत निजर :
िववरण कागज ।
§ ने.का.प.२०६४, िन.नं.७८८०, अंक ९
यसमा म मामाको घरमा बसी पढ् ने हँदा
§ ने.का.प.२०६५, अंक १, िन.नं.७९२३
हाल म जि डसको िबरामी भएकोले घरमा औषधी
स ब कानून :
उपचार गन आउँदा ितथकुमारी चािलसेले िचनेको
§ माण ऐन, २०३१
होमराज थापाको साथमा लगाएक ले मलाई खाना
खाएर जाउली भनी नेपालग ज याई हा ो मनकामना
सु तहमा फैसला गनः
को ड टोर अथात् गाउँले होटलमा कोठामा राखी
मा. िज. यायाधीश ी रामे रनाथ अमा य चक
ु ु ल लगाई जबरज ती करणी गरेप चात् दाँत स
बाँके िज ला अदालत
गरी आउँछु भनी होमराज तल गएपिछ कोठाबाट भागी
पनु रावेदन तहमा फैसला गनः
जाहेरी गन आएक छु िनजउपर जबरज ती करणी
माननीय यायाधीश ी रमेश पोखरेल
महलअ तगत कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
मा. यायाधीश ी स यमोहन जोशी था
िमित २०६३/१०/७ को जाहेरवाला ...................
पनु रावेदन अदालत, नेपालग ज
को जाहेरी दरखा त ।
मेरो बिहनीलाई होमराज थापाले खाना खाएर
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जाउली भनी गाउँले होटलमा लगी जबरज ती करणी
गरेको भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ िनजले जबरज ती
गरेको हन् िनजलाई हदैस म कारबाही होस् भ ने
...................को घटना िववरण कागज ।
पीिडत ...................को योिन िझ ली जाँच
गदा नरहेको देिखयो । शरीरमा संघष िच नभेिटएको,
पीिडतलाई करणी भए नभएको यिकन भ न नसिकने,
योिनिभ पु ष वीय नभेिटएको भ नेसमेत बेहोराको
भेरी अ चल अ पतालको िमित २०६३/१०/८ को
प ।
ितवादी होमराज थापाले पीिडत
...................लाई करणी गरेको भ ने िनजले
हरी िलई आएपिछ मा थाहा पाएको हँ, करणी गरे
नगरेकोबारे थाहा भएन भ ने िम लाल पो ेल र भरत
खड् कासमेतको एकै िमलानको िमित २०६३/११/५
को बे ला बे लै घटना िववरण कागज ।
अिभयु
होमराज थापाले पीिडत
.................. लाई हा ो गाउँले होटलमा याई
जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को कसरु अपराध गरेकोले
िनजलाई जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को
देहाय ४ बमोिजम सजाय हनका साथै िनज फरार
रहेकोले िनजको नाउँमा वारे ट जारी हन र जबरज ती
करणीको महलको १० नं. बमोिजम हनसमेत माग दाबी
िलएको छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६३/११/९
को अिभयोग दाबी ।
पीिडतको भेिजनल वाव परी ण गरी हेदा
“Intact device-seal impression not clear”
भ नेसमेत बेहोराको Central Police Forensic
Science Laboratory को िमित २०६३/११/२३
को ितवेदनसमेतको प ।
िमित २०६३।१०।३ गते म सख
ु त
बसपाकको काउ टरमा ड् यटु ीमा िथएँ । सो समयमा
ितथकुमारीसँग कहाँ जान ला नु भयो ? भनी सोधेको

िथएँ । यसपिछ ...................लाई जि डस भएको
छ, नेपालग ज झारफुक गरी िनको गराइ छ भनी
भनेकोले जान लागेको भ नु भयो । यसपिछ िनजह
बसमा चढी गएका िथए । म उ िदन नेपालग ज
आएको छै न र होटलमा कोठा िलई बसेको पिन छै न ।
मैले जाहेरवालीलाई होटलमा राखी जबरज ती करणी
गरेको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी होमराज
थापाले सु अदालतसम गरेको इ कारी बयान ।
यसमा िमिसल संल न रहेका त काल ा
माणबाट ितवादी कसरु दार होइन रहेछन् भ ने
देिखन नआउँदा आरोिपत जबरज ती करणीको
महलको १ नं. को कसरु मा सोही ऐनको महलको ३ नं.
को देहाय (४) को कसरु मा कारबाही हने र पिछ बु दै
जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी हाल ितवादी होमराज
थापालाई अ.बं. ११८ को देहाय (५) (१०) नं. अनस
ु ार
.१०,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत
िदए धरौट तारेखमा राखी पपु गन र सो िदन नसके
थनु ामा रा न पठाइिदनु भ नेसमेत बेहोराको सु बाँके
िज ला अदालतको िमित २०६४/३/११ को आदेश ।
िमित २०६३।१०।६ गते िबहानदेिख
िदनभरी होमराजलाई सख
ु त बसपाकमा देखेको
िथएँ । होमराजले ...................सँग ित ो िववाह
आम सँग भएको भनी सो दा िनजह बीच भनाभन
भएको होमराजले बताएका िथए । दःु ख िदने िनयतले
जाहेरवालीले होमराज थापालाई झु ा आरोप लगाएक
हन् भ ने ितवादीको सा ी िवमला थापाले िमित
२०६४/६/३ गते सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६३।१०।६ गते म बिदया आउन
सख
ु तबाट िहँडेकोमा ितवादी होमराज सख
ु त,
रेिडयो नेपालको बाटोमा भेट भएको िथयो । मेरो
मामाको छोरी ितथकुमारीको ितवादीसँग िचनजान
रहेछ । ितवादीले नेपालग ज जान लागेको हँ भनेकोले
बिहनीलाई नेपालग जस म लिगिदनहु ोस् भनेक ले
िनजले म घरस म पु याई िदउँला भनी भनेका िथए ।
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सख
ु तबाट नेपालग ज आएपिछ खाना खाएर जाउँला
भनी मलाई होमराजले गाउँले होटलमा लगी ढोकाको
चक
ु ु ल लगाई च कु देखाई मेरो कपडा फुकाली
करणी गरेको भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवालीले सु
अदालतमा गरेको िमित २०६४/१०/२८ को बकप ।
जाहेरवालीको शारी रक परी ण ितवेदन
हेदा करणी भएको हो, होइन यिकनसाथ भ न नसिकने,
हाइमन जाली नभएको, योिनिभ वीय नरहेको
भ नेसमेत उ लेख भएको र िवशेष को ितवेदनबाट
करणीको वारदात भएको कुरा नै थािपत हन सके को
छै न । ितवादीले आफू अ य रहेको भनी गरेको
बयान िनजको सा ीबाट समिथत हन आएको छ ।
जाहेरी दरखा तबाट जाहेरवालीको बकप आफै ँ मा
माण होइन, उ बकप अ य सबदु माणबाट
समिथत हनपु दछ भनी सव च अदालतबाट िस ा त
ितपादन भएको छ । जाहेरी अ य सबदु माणबाट
समिथत हन नआएको अव थामा जाहेरीको भरमा
मा अिभयु लाई कसरु दार ठह याउन यायोिचत
नहने हँदा अिभयोग दाबी नपु ने ठहछ । अिभयु ले
अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने बाँके िज ला
अदालतको िमित २०६५।९।२९ को फै सला ।
िनज ितवादीले सख
ु तबाट आउने ममै
पीिडतलाई म रा ोसँग नेपालग ज पु याई िद छु
भनी पीिडतको आफ तलाई िव वास िदलाई सँगसँगै
एउटै बसमा आउँदा िनज ितवादीले योजना बनाई
नेपालग ज आएपिछ खाना खाएर जाउली भनी पीिडत
ट् वाइलेट गएको अव थामा पीिडतको झोलासमेत
होटलको कोठामा लगी राखेको र िनज पीिडत उ
झोला िलन कोठामा आउने िबि कै ढोकाको चक
ु ुल
लगाई जबरज ती करणी गरी सके प चात् िनज
तल स गरेर आउँछु भनी कोठाबाट बािहर िन के र
भागेकाले िनजलाई कारबाही ग रपाउँ भनी मौकामै

िकटानी जाहेरी िदएक । सो कुरालाई समिथत गद
बकप गरेको अव था, वा य जाँच ितवेदनले
जबरज ती करणी भएको कुरालाई पिु ग ररहेको
अव थामा यसतफ समेत कुनै ि निदई भएको
फै सलाको याियक मनको अभाव रही िु टपूण देिखँदा
सो फै सला बदर गरी सु अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमा दायर पनु रावेदन
प ।
घटनाको त कालपिछ परेको जाहेरीमा
ितवादीउपर पीिडतले िकटानी पोल गरेको,
ितवादीले जबरज ती करणी गरेका हन् भनी
पीिडतले अदालतमा बकप गरेको, जाहेरीवालीले
आफूउपर पोल गनपन
ु यिु सँग कारण खल
ु ाउन
नसके को अव थामा ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरेको सु बाँके िज ला अदालतको िमित
२०६५।९।२९ को फै सला फरक पन स ने हँदा अ.बं.
२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८
को िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
२०६६।१०।१७ को आदेश ।
यसमा अनस
ु धानमा बिु झएका बसपाक
रोड ि थत हा ो गाउँले होटलका मािलक जीवनाथ
पौडेललाई बु नु पन हँदा पनु रावेदन सरकारी विकल
कायालय, नेपालग जमाफत िझकाई बकप को लािग
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जको िमित २०६७।४।३१ को आदेशानस
ु ार
प ाचार ग रएकोमा हाल िनज िज लाबािहर गएकाले
उपि थत गराउन नसिकएको भ ने बेहोराको पनु रावेदन
सरकारी विकल कायालयको िमित २०६७/५/२७ को
जानकारी प िमिसल सामेल रहेको ।
जाहेरीवालीको िकटानी बकप समेतका
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१०११९ - होमराज थापा िव. नेपाल सरकार
िमिसल माणबाट िनज ितवादी होमराज थापाले
जाहेरी तथा अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत
...................लाई जबरज ती करणीको कसरु
अपराध गरेको पिु भई िनज ितवादीले मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को कसरु
अपराध गरेको ठहछ, सो ठहनाले िनज ितवादीलाई
जबरज ती करणीको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष कै द
हने र ऐ. को १० नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीलाई
ितवादीबाट .१०,०००।- ितपूितसमेत भरी
पाउने ठहर गरी ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर गरेको सु बाँके िज ला अदालतको िमित
२०६५।९।२९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
हने भ ने बेहोराको िमित २०६७।७।२९ को पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जको फै सला ।
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । घटना थल मचु ु कामा अपराधसँग
स बि धत माणमा ला ने कुनै व तु वीय, रगत ज ता
जबरज ती करणी हँदा देिखनपु न माणह फे ला
परेको अव था छै न । सो कागज पीिडतको रोहबरमा
भएको पिन छै न । िनज पीिडत भिनएक ...................
को त कालै वा य परी ण भएको र योगशाला
रपोटमा “Sperm cells not seen” समेत भनी
उ लेख भएको त यबाट पिन जबरज ती करणी
नभएको प छ । िमित २०६३।१०।८ को मेिडकल
बोडको रप टसमेतलाई माणमा निलई आफै ँ मनोगत
अथ लगाई जाहेरी िदएपिछ घटना घटेकै हो भनी
अपराधसँग स बि धत माण नभेिटए पिन अनमु ानको
आधारमा भएको फै सला िु टपूण छ । उ होटलवालाले
म पनु रावदेक होमराज थापा भ ने यि नै आएको भनी
कागज नग रिदएको र होटलमा बसेको कुनै माण पेस
गरेको अव था पिन छै न । घटना घटेको कुनै य र
व तिु न माण नहनक
ु ा साथै िदनको िबहानै भएको

भिनएको घटनामा अ य यि लाई कुनै जानकारी
नहनबु ाट पिन घटना घटेको अव था नै छै न । पीिडतले
घटनाको बारेमा जाहेरी दरखा तमा र अदालतसम
बकप गदा फरक बेहोरा लेखाई िदएकोतफ कुनै यान
िदइएको छै न । पीिडतको योिनको Swab बाट कुनै
पु ष वीय नपाइन,ु कोठामा रगत, वीयज ता माण
नदेिखनु नभेिटन,ु पीिडतलाई १२ घ टािभ ै शारी रक
परी ण गदा जबरज ती करणी भएको भ ने कुनै माण
फे ला नपरेको अव थामा मनोगत या या गरी भएको
फै सला िु टपूण छ । करणी गरेको भिनएक पीिडतको
भनाइबाहेक अ य व तिु न माणबाट करणी भएको
देिखएको छै न । शंकाको भरमा मा कुनै पिन यि लाई
सजाय ठहर गन िम ने होइन । उि लिखत घटनामा
मेरो संल नता भएको भनी कही ँकतै वीकार गरेको
छै न । य दश कोही छै न । मेरो सा ीले म उ
किथत घटना र समयको अव थामा सख
ु तमा रहेको
अव थाको बकप गरी पिु गरेको अव थामा सो
माणलाई नजरअ दाज गरी व तिु न माणको यालै
नगरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण
हँदा बदर गरी बाँके िज ला अदालतको फै सला सदर
कायम ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादी होमराज
थापाको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमाफत यस
अदालतमा दायर पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा िमिसल
कागजात अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादीका
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी लवकुमार
मैनालीले जाहेरवालाले जाहेरी िदएपिछ अदालतमा
समेत आई बकप ग रिदए पिन अ य मौकाका यि ले
अदालतमा आई बकप ग रिदएको र मेिडकल रपोट
तथा अ य माणले यी जाहेरवालालाई जबरज ती
करणी भएको भ ने जाहेरीको बेहोरालाई समथन गरेको
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छै न । घटना थल कृित मचु ु कामा पिन करणीको
शारी रक अव थाबारे के ही खल
ु ाइएको छै न । होटलको
जीवनाथ पौडेलले घटना िववरण कागज ग रिदए पिन
अदालतमा आई बकप ग रिदएका छै नन् । होटलमा
ब ने अ य कोही कसैले बकप ग रिदएको पिन
छै न । जाहेरी र जाहेरवालाले अदालतसम ग रिदएको
बकप बेहोरामा नै फरक छ । ध क िदएको र हार
गहु ार मागेको कोही नभएको कुरा उ लेख गरेको बेहोरा
होटलवालाले िदएको बयानसँग समेत िमलेको छै न ।
जबरज ती करणी भएको भ ने अ य कुनै माणले
पिु नगरी रहेको अव थामा जाहेरवालाको बयान
बकप लाई मा आधार मानी कसरु दार ठहर ग रएको
ितपािदत याियक िस ा तसमेत िवपरीत हँदा
पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
उ टी गरी मेरो प ले सफाइ पाउनपु छ भनी गनु भएको
बहससमेत सिु नयो ।
यसमा ितवादी होमराज थापाले पीिडत
...................लाई नेपालग ज ि थत हा ो गाउँले
होटलमा याई जबरज ती करणी गरी फरार रहेकाले
िनजलाई जबरज ती करणीको महलको ३ को देहाय
४ र १० नं. बमोिजम सजाय मागदाबी गरेकोमा
सु बाँके िज ला अदालतबाट िनजलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत नेपालग जमा
पनु रावेदन दायर भई उ फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी गरी िनज ितवादीलाई जबरज ती करणीको
३(४) नं. बमोिजम ५ वष कै द हने र ऐ. को १०
नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीले ितवादीबाट
.१०,०००।- ितपूितसमेत भरी पाउने ठहर
भई भएको फै सलामा िच नबझ
ु ी ितवादीको यस
अदालतमा पनु रावेदन प दायर हन आएको रहेछ ।
त स ब धमा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको

फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु ने नपु ने के हो ? सोही स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा जाहेरवाला
पीिडत ...................ले िमित २०६३।१०।६ गते
आफूलाई ितवादी होमराज थापाले होटलमा खाना
खाने िनहँमा लगी जबरज ती करणी गरेकाले कारबाही
ग रपाउँ भनी िदएको जाहेरी दरखा तका आधारमा
ततु मु ाको उठान भएको रहेछ । िनज होमराज
थापाउपर जबरज ती करणीमा कारबाहीको लािग
पीिडत ................... ले िकटानी जाहेरी िदएक र
सोही जाहेरी बेहोरालाई समथन हने गरी मब घटना
िववरणसिहत सु अदालतमा आई बकप समेत
ग रिदएको पाइ छ ।
३. िनज ितवादी होमराज थापाले आ नो
होटलमा कोठा िलई साथमा पीिडत ...................
समेत रहेको घटना िववरण खल
ु ाई होटल स चालक
जीवनाथ पौडेलले िमित २०६३।१०।६ गते
अनस
ु धानको ममा ग रिदएको कागजले समेत पिु
गरेको छ ।
४. ितवादीका सा ी िवमला थापाले िनज
घटना घटेको िदन सख
ु त बसपाकमा नै रहेको र
नेपालग ज नगएको बेहोरा खल
ु ाई बकप ग रिदएको
भएपिन िनज पीिडत ...................सँग िनजको
पूविचनजान रहेको बेहोरा िनजको बयान बेहोराबाट
देिख छ । िचनजान भएको नाताले सँगसाथ लागी
गएको भ ने बेहोरा र घटना थल मचु ु का तथा मौकामा
कागज ग रिदने यि ह को बेहोराबाट ितवादी
होमराज थापाले उ होटलमा लगी नराखेको र कोठा
िलई नबसेको भ ने भनाई िव वसनीय देिखएन वारदात
भएको िदन पीिडत बसपाकमा आई िटकट काटी
नेपालग ज गएको भ ने पनु रावेदककै बयान बेहोराले
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१०११९ - होमराज थापा िव. नेपाल सरकार
पिन घटना मलाई पिु ग ररहेको देिख छ । घटनाको
लग ै घटनाबारे उजरु ी गरेको अव था र प रि थितमा
अमक
ु ठाउँमा उजरु ी नग रएको भ ने आधारमा मा
उजरु ीको गा भीय कम हन स ने होइन ।
५. पीिडतको उमेर १६ वष मा रहेको
छ । कुनै १६ वषको के टीले िवनाकारण आफूमािथ
जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी जाहेरी िदने
र अदालतमा आई बकप समेत ग रिदएको कुरालाई
सामा य झोसपोल मा हो भ नु यायोिचत हँदैन ।
जाहेरवालाको उजरु ीबमोिजम अनस
ु धानको ममा
िनज पीिडत ................... को वा य परी ण
हँदा योिन िझ ली जाँच गदा करणीको प संकेतबारे
उ लेख नगरेको भए तापिन पया र ाव भएको र
करणी भएको वा नभएको यिकन साथ भ न नसिकने
भनी योिन िझ ली नरहेको र र ाव भएको भ ने
पिु भइरहेको अव थामा करणीबाट रहेको वीय
रगतसँगै बगेर जान स ने भई वीय फे ला नपन स ने
हँदा वीय फे ला नपरेको कारणलाई मा आधार बनाई
जबरज ती करणी ज तो ग भीर कृितको अपराधबाट
अिभयु लाई सफाइ िदनु यायोिचत हने देिखँदैन ।
६. जबरज ती करणी मु ामा सामा यतया
य दश सा ीको उपि थित हँदैन । पीिडत नै
घटनाको आधारभूत गवाह हो । िनजले अनस
ु धान
अिधकारी तथा अदालतसम य गरेको कुरालाई
माण ऐन, २०३१ को दफा १० (क)(ख) बमोिजम
य र िनणायक माणको पमा िलनपु न ह छ ।
पीिडतले घटना मका बारेमा िदएको जाहेरी दरखा त
अदालतमा आई ग रिदएको बकप , घटना िववरण
कागजमा खल
ु ाइएको बेहोराबीच खासै िवरोधाभास
रहेको पिन देिखँदैन ।
७. कानूनी पमा हेदा पिन जबरज ती
करणी हनको लािग पु ष वीय योिनमा खलन भई

योिनको व रप र वीय वा सोको दाग लागेकै हनपु न
अिनवायतासमेत रहेको देिखँदनै । यस स ब धमा
अजनबहाद
रु पा डे िव
नेपाल सरकार भएको
ु
जबरज ती करणी (ने.का.प. २०६५, अंक १,
िनणय नं. ७९२३) मु ामा समेत िस ा त ितपादन
भइरहेको देिख छ । ततु मु ामा पीिडतले ितवादी
होमराज थापालाई नै छानेर अिभयोग लगाउनु पन
आधार र कारण पिन देिखँदैन । ितवादीको स ब धमा
िनजले य गरेको कुराबाट ितवादीउपर कुनै दरु ा ह
य गरेको पिन देिख न । यसरी सहज र वभािवक
पले ितवादीले िनजउपर गरेको काम र यवहारको
स ब धमा य गरेको भनाइलाई अिव सनीय
मा नपु न कारण देिखन आएको छै न । च कु देखाई डर
ासमा बला कार गदा आवाज आई कराएकै हनपु छ
भ न िमलेन ।
८. पीिडतले िदएको िकटानी जाहेरी
बेहोरालाई समथन गरी अदालतमा ग रिदएको बकप
घटना िववरण कागज, अनस
ु धानका ममा बिु झएका
मािनसह ले लेखाई िदएको बेहोराबाट य दश
नभएपिन जबरज ती करणीको वारदात घटेको भ ने
कुरा प पमा थािपत भइरहेको देिखयो ।
९. मौकामा पीिडतले य गरेको र
अदालतमा बकप मा देिखएको सामा य फरकलाई
धानता िदई कसरु ज य अव था र प रि थितको
मू याङ् कन नगरी वारदात नै थािपत नभएको ठहराई
कसरु अपराधबाट छुट हने गरी सफाइ िदनु िु टपूण
हन जाने ह छ ।
१०. पीिडतको उमेर, अव था र प रि थितको
कारणले परी ण ितवेदनमा जबरज ती करणी भएको
भ ने कसरु देिखने माण भेिटएन भनेकै आधारमा मा
सजायबाट छुट हने आधार ब नु हँदैन । पीिडतको उमेर
१६ वष मा रहेको अव था देिखएको छ । करणीअिघ वा
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पिछ रज वलाका कारण करणीको संकेत देिखने माण
न हने स भावनालाई पिन अ यथा मा न सिकँ दैन ।
अनस
ु धानको ममा िनज पीिडत ................... को
वा य परी ण हँदा योिन िझ ली जाँच गदा नरहेको
देिखएको र पया र ाव भएको र करणी भएको वा
नभएको यिकनसाथ भ न नसिकने भनी िमिसलसाथ
रहेको भेरी अ चल अ पतालको ितवेदनबाट पिन
िनज पीिडत यवु तीको योिन िझ ली नरहेको र पया
रगत लागेको मािणत भई पया र ाव भएको
अव थामा वीय रगतसँगै बगेर जान स ने भई वीय
फे ला नपन पिन स ने अव था हने हँदा र वीय फे ला
नपरे जबरज ती करणी गरेको नहने कुरा जबरज ती
करणीको महलको १ नं. ले प रक पना नगरेको कानूनी
अव था भई पीिडत ................... ले अदालतमा
आई गरेको िकटानी बकप समेतका िमिसल संल न
माणबाट िनज ितवादी होमराज थापाले जाहेरी तथा
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत सिु नता के .सी. लाई
जबरज ती करणीको कसरु अपराध गरेको पिु भई
िनजलाई सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िमलेकै देिखँदा अ यथा गनपन देिखएन ।
११. तसथ, अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर गरी सु बाँके िज ला अदालतको िमित
२०६५।९।२९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
गरी िनज ितवादी होमराज थापाले जाहेरी तथा
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत ................... लाई
जबरज ती करणीको कसरु अपराध गरेको पिु भई
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं. को कसरु अपराध गरेको ठह याई सोही महलको
३(४) नं. बमोिजम ५ वष कै द हने र ऐजनको १०
नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीलाई ितवादीबाट
.१०,०००।- ितपूितसमेत भरी पाउने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित

२०६७।७।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । बला कार ज तो ग भीर र संवेदनशील
मु ामा गोपिनयताको स मान र संर ण गनपन
ु भनी
२०६३ को रट नं. ३५६१ (ने.का.प. २०६४,
िन.नं. ७८८०, भाग ४९, अंक ९) मा िस ा तसमेत
ितपादन भई िनदिशकासमेत जारी भई गोपिनयता
उ लङ् घन भएमा िवभागीय कारबाही र अवहेलनामा
मु ा चलाउने यव थासमेत रहेकोमा ततु मु ामा
सोतफ यान निदई लापरवाही गरी मु ा दायर भएको
देिखँदा आइ दा य तो ग ती नगनु भनी ततु
मु ासँग स बि धत अनस
ु धानकतालाई यानाकषण
गराउनू । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७३ साल चै १६ गते रोज ४ शभु म् ।
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१०१२० - तोयानाथ अयाल िव. सानु िवरबहादरु थापा मगर

नणय नं . १०१२०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
फै सला िमित : २०७४।१०।५
०७२-CI-०५४०

पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी सीताराम दाहाल र ी घने नेपाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ करार ऐन, २०२३

सु तहमा फैसला गन :मु ा:- रकम िदलाई पाऊँ
माननीय यायाधीश ी बाबरु ाजा काक
धािदङ िज ला अदालत
पनु रावेदक / वादी : िज ला धािदङ गोगनपानी गा.िव.स. पुनरावेदन तहमा फैसला गन :वडा नं.८ मानखु ब ने तोयानाथ अयाल
मा. यायाधीश ी भरत साद अिधकारी
िव
माननीय यायाधीश ी काशराम िम
यथ / ितवादी : िज ला धािदङ िनलक ठ
पनु रावेदन अदालत पाटन
गा.िव.स. वडा नं.२ पौवा ब ने सानु िवरबहादरु
थापा मगर
फै सला
या. अिनलकुमार िस हा : पनु रावेदन
§ पुरा हन नस ने करारको स ब धमा अदालत पाटनको िमित २०७०।१।८ को फै सलाउपर
करार ऐन, २०२३ लागु रहेकै अव थामा वादीको तफबाट मु ा दोहो याई हे रपाउँ भनी
हद याद गुि सके प ात् नयाँ ऐन ारा नयाँ परेको िनवेदनमा दोहो याई हेन िन सा दान भई
हद यादको यव था गदमा गिु सके को पनु रावेदनको रोहमा दता भई पेस हन आएको ततु
हद याद पुनज िवत हन नस ने ।
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छः
( करण नं.५)
िवप ी ितवादी सानु िवरबहादरु थापा मगरले
§ करार भनेको देवानी दािय विभ को धािदङ िज ला िनलक ठ गा.िव.स. वडा नं.५(च)
िवषय हो । य ता देवानी दािय विभ को िक.नं.२१५२ को रोपनी १२-१०-१-१ ज गाम ये
िववादमा पवू वत् ऐनले दान गरेको सिु वधा १ रोपनी ज गा िब गरी घर यवहार चलाउनु प यो
वा कानूनी उपचारिभ बाट चुिकसके का भनेकोले १ रोपनी जगाको मू य .९,८८,०००।िफरादवालाका हकमा नयाँ हक कायम गरी त काल उ ज गा मालपोत िवभागबाट
अिधकारको सृजना भएको भनी या या रो का रहेकोले रो का फुकुवा भएको ३५ िदनिभ
गन निम ने ।
ज गावाला िवरबहादरु थापाले म ज गा ख रदकता
( करण नं.६) तोयानाथ अयाललाई जानकारी िदनपु न सत राखी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
मबाट ितवादीले .९,८०,०००।- िलई िमित
२०५४।६।१९ मा करार िलखत ग रिदनु भएको
िथयो । िमित २०६४।९।२७ मा करारबमोिजमको ज गा
िलने िदने स ब धमा िवप ीसँग कुरा गदा मालपोत
कायालय, धािदङको िमित २०६४।६।२८ को िनणयले
उ ज गा पौवा गठु ी, मोही िशवकुमारी थापा मगरका
नाउँमा दता भई स यो । करारबमोिजमको ज गा पास
गरी िदन सि दन । करारको कागज गरी िलएको नगद
िव तारै ितनछु भनेबाट पनु : िमित २०६४।११।२७
मा करारबमोिजमको ज गा पास गरी िदनु प यो भनी
िवप ीसँग भ दा करारबमोिजमको दािय व पूरा गन
स ने ि थित र अव था नभएकोले जानेको गर भनी
जवाफ िदएकोले चिलत करार ऐन, २०२३ को दफा
१८(२)(ग) बमोिजम ३ मिहनािभ नालेस गन आएको
छु । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं. बमोिजम
सावाँ .९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले
हने याज .९,८०,०००।- समेत ज मा सावाँ याज
.१९,६०,०००।- िवप ीबाट िदलाई भराई पाउँ
भ ने िफरादप ।
ितवादीका नाउँमा जारी भएको ३० िदने
सु इतलायनामा याद िमित २०६६।५।१ मा तामेल
भएकोमा यादिभ ितउ र निफराई सु यादै
गज
ु ारी बसेको ।
ितवादी सानु वीरबहादरु थापाले ज गा
पा रत गरी िदनेछु भनी करार कागज भएको हो ।
करारबमोिजम ज गा निदएपिछ करारबमोिजम िलएको
सावाँ याज ितवादीबाट वादीले भराई पाउने हो भ ने
वादीको सा ी लभ साद दाहालको बकप ।
िमित २०५४।६।१९ को स कल करारनामा
कागज वादीबाट पेस भई सु िमिसल सामेल रहेको ।
लेनदेन यवहारको २ नं. बमोिजम सावाँ
याज भराई पाउँ भ ने वादी दाबी भएकोमा करारको

िलखत २०५४।६।१९ मा भएकोमा िफराद दायर
िमित २०६५।८।१३ मा भएबाट मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको महलको २ नं. को यादिभ समेत िफराद
परेको अव था नदेिखँदा सावाँ याज भराई पाउँ भ ने
वादी दाबी पु न स दैन भ ने सु धािदङ िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको फै सला ।
म पनु रावेदक वादीले िक.नं.२१५२ को
े फल १२-१०-१-१ म ये १-०-०-० ज गा
.९,८८,०००।- मा ितवादीबाट ख रद गन
गरी .९,८०,०००।- ितवादीलाई िदई िमित
२०५४।६।१९ मा करारनामाको िलखत गरेको हो,
कपाली तमसक
ु को िलखत गरेको होइन । लेनदेन
यवहारको महलको हद याद लागू हने होइन । यस
मु ामा त काल बहाल रहेको करार ऐन,२०२३ को
दफा १८(२)(ग) बमोिजम मु ा गनपन
ु कारण परेको
िमितले हद यादिभ मु ा दता गनपन
ु हो । करारमा
उ लेख भएको सतबमोिजमको रकम माग गरी िफराद
दायर गरेको, त काल िव मान रहेको करार ऐनको
हद यादिभ ै िफराद दायर गरेकोमा लेनदेन यवहारको
महलको २ नं. को गलत पमा या या गरी हद याद
नाघेको भनी त कालको करार ऐन, २०२३ को
िववेचनासमेत नगरी सु धािदङ िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।१।२८ मा भएको फै सला िु टपूण हँदा
बदर गरी िफराद दाबीबमोिजमको सावाँ याज िदलाई
पाउँ भनी वादीले पनु रावेदन अदालत पाटनमा िदएको
पनु रावेदनप ।
ज गा फुकुवा वा नामसारी भएको कायको
जानकारी गराउनु पन गरी करारको दफा ३ मा उ लेख
भएकोमा सोबमोिजम पनु रावेदक वादीलाई जानकारी
नगराएको ि थितमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८,
९(२)(ग) समेतको या या मक नको रोहमा सु
फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं.२०२ नं. तथा
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१०१२० - तोयानाथ अयाल िव. सानु िवरबहादरु थापा मगर
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
पनु रावेदक वादीले करारबमोिजम दािय व
पूरा गनतफ नआई रकम िदलाई भराई पाउँ भनी
अदालतमा वेश गनभएको
छ । िनजले करार ऐन,
ु
२०२३ को दफा १८(२)(ग) र लेनदेन यवहारको २
नं. को हद यादिभ िफराद दायर नगरी करार भएको
िमितबाट ११ वषपिछ िफराद दायर गन अिधकार
वादीलाई छै न । िवप ी वादी आ नो अिधकार ित
चनाखो नभई चपु लागेर बसेको हँदा अदालतले म त
गन स दैन भ ने िस ा त Doctrine of Delay मा
आधा रत छ । िवप ीलाई अ याय भएको भए याियक
उपचारको बाटो हँदाहँदै सो माग अवल बन नगरी
करार गरेको ११ वषस म चपु लागेर समय यितत
भइसके पिछ उपचारको माग खो नु Doctrine of
Delay को िस ा तिवपरीत हने भएकोले वादी दाबी
पु न नस ने गरी सु बाट भएको फै सला िमलेकै हँदा
सदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको िलिखत ितवाद ।
वादी दाबी नपु ने ठहराएको सु धािदङ
िज ला अदालतवाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको
फै सला प रवतन ग ररहनु नपरी सदर हने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१।८ को
फै सला ।
करार ऐन, २०५६ लागू भइसके पिछ खारेज
भइसके को करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)
(ग) को हद याद आकिषत हन स ने देिखँदैन भ ने
िनणयमा िलएको आधारका स दभमा नेपाल कानून
या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले
खारेज भएको कुनै ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरेको
वा भोगेको कुनै हक, सिु वधा, कत य वा दािय वमा
असर पन छै न भनी यव था गरेको र उ ऐनले

गरेको यव थाको या या गद स मािनत ी सव च
अदालतबाट ने.का.प.२०५१, अंक-६, िन.नं.४९३८
मा नेपाल ऐनले पिहलेको ऐनलाई खारेज ग यो भने
खारेज भएको ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरेको वा
भोगेको कुनै हक सिु वधा कत य वा दािय वमा असर
गदन । साथै यसरी ा हक, सिु वधा वा कत यलाई
असर नपान हँदा य तो उजरु ीको कारबाही सु गन
वा जारी रा न िम छ भनी िस ा त ितपादन भएको
छ । जनु समयको घटना वा ि या हो, सोही समयको
कानूनको आधारमा उपचार खो नु पछ भनी काम
हँदाका समयमा चलनमा रहेको हद याद नै ला ने गरी
ने.का.प.२०६९, अंक-१, िन.नं.८७५१ मा तथा ऐन
जारी भएको िमितबाटै ार भ हने भएबाट यसपिछ
पन िववादमा मा उ ऐन आकिषत हने र ऐन जारी
हनभु दा अिघ भएको काम कारबाहीको लािग त काल
चलनमा रहेको हद यादस ब धी यव था नै आकिषत
हने गरी ने.का.प.२०६२, अंक-१, िन.नं.७४८० मा र
मल
ु क
ु ऐन, सात संशोधनपूव िमित २०२३।११।२३
मा गरेको दता बदर गन यसपिछ िमित २०३४।९।२७
मा भएको संशोिधत हद यादको यव था ला न नस ने
त काल चिलत ऐनले तोके को हद यादिभ ै नालेस
िलई आउनु पछ भनी ने.का.प.२०६३, अंक-७,िन.
नं.७७३७ मा िस ा तह ितपादन भएको अव था
छ । वादी र ितवादीका बीच करार भएको र करार
गदाका समयमा करार ऐन, २०२३ चलनमा रहेको
तथा करारकै सतबमोिजम रकम माग गरी सोही ऐनको
दफा १८(२)(ग) को हद यादिभ िफराद गरेकोमा
उि लिखत िस ा तह को िवपरीत हने गरी तथा
नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा
४(ग) समेतको यव था िफरादप मा उ लेख गरी
िफराद माग दाबी गरेकोमा सोतफ िवचार नै नगरी करार
ऐन, २०५६ लागू भइसके पिछ खारेज भइसके को
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हद याद
आकिषत हन स ने देिखँदनै भनी गरेको िु टपूण फै सला
बदर गरी िफराद माग दाबीबमोिजम ितवादीबाट रकम
िदलाई भराई पाउँ भ ने वादी तोयानाथ अयालको मु ा
दोहो याई हे रपाउँ भ ने िनवेदन प ।
यसमा स झौताको कागजबाट मु ा गनपन
ु
कारण परेको िमितबाट चिलत कानूनबमोिजम रकम
ितन बझ
ु ाउन स ने भनी गरेको स झौता प िवपरीत
अथ गरी ितवादीको ितउ रसमेत नपरेको
अव थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग)
तथा कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा ४
को या याको न तथा माण ऐन, २०३१ को दफा
५४ को िु ट देिखएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७०।१।८ को फै सलामा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को ख ड (क)
को अव था िव मान देिखँदा ततु मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको
िमित २०७२।५।१५ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयका लािग यस इजलासमा पेस हन आएको
ततु मु ामा यथ / ितवादी सानु िवरबहादरु
थापा मगरको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी सीताराम दाहाल र ी घने नेपालले करार
ऐन, २०२३ र मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं.
को दाबी िलई िफराद आएकोमा दवु ै ऐनबमोिजमको
हद यादिभ को ततु िफराद नहँदा सु िज ला
अदालतले िफराद दाबी नपु ने ठह याएको फै सला
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला िमलेकै हँदा सदर ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु त य एवं कानून यवसायीह को
बहस िजिकर रहेको ततु मु ामा सु , रेकड तथा
माणलगायत स पूण िमिसलह अ ययन गरी हेदा,

सु धािदङ िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
िमित २०७०।१।८ को फै सला िमलेको छ वा छै न र
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ वा
स दैन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. सोतफ िवचार गदा, िमित २०६४।११।२७
मा करारबमोिजमको ज गा पास गरी िदनु प यो िक
करारको दफा ५ मा उि लिखत सतका आधारमा
सावाँ याज रकम िदनु प यो भनी िवप ीलाई भ दा
जानेको गर भनेकाले मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको
२ नं. र त काल बहाल रहेको करार ऐन, २०२३
को दफा १८(२)(ग) बमोिजम िफराद गन आएको
छु । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं. बमोिजम
सावाँ .९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले
हने याज .९,८०,०००।- समेत ज मा सावाँ याज
.१९,६०,०००।- िवप ीबाट िदलाई भराई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी रहेकोमा ितवादीले
ितउ र निफराई सु यादै गज
ु ारी बसेको देिखयो ।
३. उपयु िफराद दाबी भएको ततु
मु ामा वादीको दाबी पु न नस ने ठहछ भ ने सु
धािदङ िज ला अदालतको िमित २०६८।१।२८
को फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७०।१।८ मा फै सला भएको
रहेछ । सो फै सलाउपर मु ा दोहो याई हेन िन सा
दान भई ततु मु ा आज यस इजलाससम पेस
हन आएको देिखयो ।
४. यथ ितवादी सानु िवरबहादरु थापा
मगर थम प र पनु रावेदक वादी तोयानाथ अयाल
ि तीय प भई धािदङ िज ला िनलक ठ गा.िव.स.
वडा नं.५(च) िक.नं.२१५२ को े फल १२-१०-११ ज गाम ये १-०-०-० ज गा िब गनु पन भएबाट
१ रोपनी ज गाको .९,८८,०००।- (अ रेपी नौ
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लाख अठासी हजार) मोल कायम गरी बैनाबापत
यथ ितवादी सानु वीरबहादरु थापा मगरले
.९,८०,०००।- (अ रेपी नौ लाख असी हजार)
रकम बिु झिलएको, िक.नं.२१५२ को ज गा मालपोत
िवभागको २०५२।११।९ को िनणयले हाल बेचिबखन
रो का रहेको र दतावालाम येक ेमकुमारी थापाको
मृ यु भइसके को हँदा िनजको नाउँमा नामसारी गन
काय बाँक रहेकोमा यसम ये जनु काय पिछ स प न
ह छ सोको जानकारी यथ थम प ले गराउनपु न र
सो जानकारी पाएको ३५ िदनिभ कायालयमा गई हक
छाडी िलखत पा रत िलनु िदनु पन तथा यिद उ ज गा
क चा ठहरी िलखत पा रत हन नसके मा बैना रकम
र सोको याजसमेत यथ ितवादीले पनु रावेदक
वादीलाई िफता गनु पनछ नगरेमा थम प ले ि तीय
प को घर घरानाबाट असल
ु उपर गरी िलने िदने सतमा
यथ र पनु रावेदकबीच २०५४।६।१९ मा करार
भएको देिख छ ।
५. पनु रावेदक वादीले मूलतः मल
ु क
ु ऐन,
लेनदेन यवहारको २ नं. र त कालीन करार ऐन,
२०२३ को दफा १८(२)(ग) को कानूनी यव था
उ लेख गरी दाबी िलएको पाइ छ । यस स दभमा
हेदा यथ ितवादी र पनु रावेदक वादीबीच िमित
२०५४।६।१९ मा करार भई वैना रकम आदान
दान भएको भ ने िलखतमा उ लेख भएको
देिख छ । सो समयमा करार ऐन, २०२३ चलन
रहेको पाइ छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग)
ले “मु ा गनपन
ु कारण परेको िमितले ३ मिहनािभ
उजुरी निदए ला न नस ने” कानूनी यव था गरेको
देिख छ । ततु मु ाको िफराद त कालीन करार
ऐन, २०२३ वहाल रहेको समयमा दता नभई िमित
२०६४।१२।२४ दायर हन आएको देिखयो । िफराद
दता हँदाको समयमा करार ऐन, २०५६ चलनमा

रहेको पाइयो । यसरी पूववत् ऐनमा उि लिखत हद याद
र त स ब धी यव थाबमोिजम िववाद सज
ृ ना भएको
अव थामा सोही ऐनबमोिजम दाबी िलनु पन अव था
िथयो । वादीको िफरादप बाटै उि लिखत ज गा यी
ितवादीले िब नामसारी गरी वादीलाई िदन स ने
कृितको नरहेको कारण करार गदाकै अव थामा
करार पूरा गन स ने कृितको देिखँदैन । य तो पूरा
हन नस ने करारको स ब धमा करार ऐन, २०२३
लागू रहेकै अव थामा हद याद गिु सके प ात् नयाँ
ऐन ारा नयाँ हद यादको यव था गदमा गिु सके को
हद याद पनु ज िवत हन स दैन ।
६. नेपाल कानून या यास ब धी ऐन,
२०१० को दफा ४(ग) ले “खारेज भएको कुनै
ऐनबमोिजम पाएको, हािसल गरेको वा भोगको कुनै
हक, सिु वधा, कत य वा दािय वमा असर पन छै न“
भ ने यव था रहेको छ भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिख छ । करार भनेको देवानी दािय विभ को िवषय
हो । य ता देवानी दािय विभ को िववादमा पूववत्
ऐनले दान गरेको सिु वधा वा कानूनी उपचारिभ बाट
चिु कसके का यी िफरादवालाका हकमा नयाँ हक
अिधकारको सज
ृ ना भएको भनी या या गन िम ने
हँदैन । ततु कानूनी यव थाले पूववत् रहेको करार
ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हद यादलाई न
त संर ण गदछ न त करारअनस
ु ार ज गा नै पा रत हने
अव था सज
ृ ना गछ ।
७. तसथ करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)
(ग) र लेनदेन यवहारको २ नं. लाई टेक १० वषको
अविध यितत गरी दायर भएको िफरादमा हद यादकै
कारण देखाई वादी दाबी नपु ने बोली पारी भएको
सु फै सलाले मु ाको प रणाममा असर पन अव था
भएको नदेिखँदा वादी दाबी नपु ने ठह याएको सु
धािदङ िज ला अदालतको िमित २०६८।१।२८ को
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फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७०।१।८ मा भएको फै सला सदर हने
ठहछ । ततु मु ा दोहो याउने स ब धमा िन सा
दान गदा उि लिखत कारण र आधारसँग सहमत
हन सिकएन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृत : सिु दपकुमार भ राई
इित संवत् २०७४ साल माघ ५ गते रोज ६ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१२१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
फै सला िमित : २०७४।९।४
०७२-CR-०८८७
मु ाः आवेश े रत ह या कत य यान
पनु रावेदक / वादी : पूणबहादरु ख ीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : दाङ िज ला, सैघा गा.िव.स. वडा
नं.६ ब ने िदपक ख ी
1930

§ फौजदारी अपराध हनको लािग आपरािधक
काय (Actus reus) र आपरािधक मनसाय
(Mens rea) हनै पदछ । आपरािधक
कायमा आपरािधक मनसाय (Mens rea)
को कुन कृितको िव मानता रहेको छ
भ ने कुरा सजाय िनधारणमा मह वपूण
ह छ । मानिसक त वको व पको
आधारमा नै अपराधको गा भीय मापन गरी
दािय व बहन गराउने ग र छ । अिनि छत
तथा अ जानमा भएको कामको लािग
ग भीर कसरु मानी दि डत ग रनु याय
र कानूनका मा य िस ा तको िवपरीत
हने । मानिसक शि को योग गरेर गरेको
कामको लािग कता िज मेवार ह छ तर
अ जानमा वा अिनि छत पमा ग रएको
कामको लािग कतालाई कम िज मेवार
तु याउने कानूनी यव था मल
ु ुक ऐनको
यानस ब धी महलको ५ र ६ नं. मा रहेको
छ । कताको िनय णभ दा बािहरको
प रि थितमा आकि मक पमा घटना
घट् न गएको अव थामा भिवत य हने ।
( करण नं.२)
§ आवेश े रत ह यामा त कालै उठे को
रसको कारण मौकामा हार गरी ह या
गरेको हदँ ा यसमा मनसाय त वको अभाव
रह छ । आवेशमा उ िे जत अव था कुन
हदस म िथयो भनी गिणतीय िहसाबले
यिकन गन नसिकने भए पिन ितवादी र
मतृ कबीचको स ब ध र यवहार, मानवीय
संवेदनशीलता, कुनै खास घटना वा
प रि थित ज ता कुरालाई आँकलन गन
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सिक छ । आवेशको उ ेजना मतृ कको
ि याकलापबाट अचानक उ प न भई
यसको भावले अिभयु ले िणक पमा
आ मिनय ण गुमाएको अव था हनुपन ।
§ आवेश े रत ह यामा पीिडतको कुनै
कायबाट ितवादी उ िे जत भई आवेशमा
आई आ मिनय ण गमु ाई पीिडतको
कायको िति याको पमा त कालीन
अव थामा नै पीिडतउपर हमला गरेको र
सोही कारणबाट पीिडतको मृ यु भएको
ह छ । य तो अव थामा ितवादीले
आंिशक ितर ाको िजिकर िलन र
मािणत भएमा सो सिु वधा ा त हन
स ने ।
( करण नं.३)
§ भिवत यलाई आकि मक घटना वा
दघु टनाको पमा िलइ छ । यसलाई
दुघटनाको पमा िलइने हदँ ा भिवत य
हनलाई घट् न पुगेको घटना घटाउनेस मको
कुनै कारण तथा रसइवी नभएको देिखनु
पन, आफूले गरेको कामबाट कुनै दु प रणाम
आउन स ने अव था तथा स भावना
नरहेको देिखनु पन, य तो दु प रणामको
इ छा तथा पूव ानसमेत नभएको हनुपन
साथै वैध काम वैध साधनको योग गरी
पया त सावधानी अपनाई गरेको पिन पुि
हनपु दछ । भिवत य ह यामा ितवादीले
मािनसउपर ताके र हार गरेको नभई
सावधानीपूवक कुनै काय गदा दुभा यवश
वा भिवत यवश मािनसलाई ला न गई
सो कारणबाट मािनसको मृ यु भएको
ह छ । य तो अव थामा यानस ब धीको

महलको ५ नं. आकिषत हने र ितवादीले
सोअ तगतको सिु वधा ा त गन स ने ।
( करण नं.४)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी नारायण ढकाल
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०४१, अंक ९, िन.नं.२११४
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी िव वमङ् गल आ ेय
दाङ देउखरु ी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी र नबहादरु बागच द
मा. यायाधीश ी अिनता मान धर जोशी
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु
फै सला
या. ह रकृ ण काक : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु को िमित २०७१/०८/०८ को फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकारको तफबाट पन आएको िनवेदनमा
मु ा दोहो याउने अनमु ित ा त भई पनु रावेदनको
रोहमा दता भई पेस हन आएको ततु मु ाको त य र
ठहर यस कार रहेको छःिज ला दाङ सैघा गा.िव.स. वडा नं. ६
ि थत व दी भ ने थानमा पूव ी िस ाथ ा.
िव.ब दी कुल, पि चम ीधर ख ीको बारी, उ र
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जोखबहादरु रागमु गरको बारी, दि ण ी िस ाथ ा.
िव. व दी कुलको अिफस कोठा यित ४ िक लािभ
रहेको मतृ क ीधर ख ीको लासको अनहु ार, टाउको,
मे द डको भाग, दायाँ बायाँ हातको ह के ला, बायाँ
खु ालगायतमा घाउ चोट कोत रएको िनलडाम
देिखएको, पछािडप तालमु ा ग भीर चोट देिखएको,
बायाँ खु ाको प जामा पोिलएको ज तो चोट र छाला
खोि सएको, दायाँ आँखा फुटेको, दवु ै कानबाट
रगत बगेको, बायाँ आँखामािथ कािटएको अं.२ इ च
टाउकोको तालमु ा अं.३ इ चजितको गिहरो घाउ र
टाउकोको भागमा अं.२ इ चको गोलाकार घाउचोट
देिखएको, छातीको भागमा ४/५ ठाउँमा िनलडाम
देिखएको भ ने घटना थल लास जाँच कृित
मचु ु का ।
म जाहेरवालाको भाइ ीधर ख ीले
अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन गरी घरमा
पटकपटक झगडा गरी ीमती र छोराह लाई कुटिपट
गन गदथे र िमित २०७०/७/१७ गतेको राित १०.००
बजेितर िनज ीधर ख ीले मादक पदाथ सेवन गरी
घरमा आई जेठो छोरा दीपक ख ीलाई काट् छु माछु
भनेपिछ बबु ा र छोराबीच हात हालाहाल भई कुटिपट
भएकोले अनस
ु धान गरी कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ ने
बेहोराको पूणबहादरु ख ीको जाहेरी दरखा त ।
Skull fracture Ĉ generalized
scalp hematoma, # Trachea- peritracheal
Hematoma. Multiple Fracture ribs
Ĉ hemothorax. Massive intracranial
hemorrhage मृ यक
ु ो कारण Head injury
(Craniocerebral injury) भ ने उ लेख रहेको शव
परी ण ितवेदन । बबु ा ीधर ख ी पिहलेदेिख नै
अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन गन घरमा आउने
झगडा गन आमा खमीसरा ख ीलाई शारी रक तथा

मानिसक यातना कुटिपटसमेत िदने बानी िथयो र िमित
२०७०/७/१७ गतेको अं.१० बजे राितितर बाबल
ु े के
कुन ठाउँबाट अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन
गरी आई घरमा आमा र भाइलाई गाली गरी आमालाई
कुटिपट गन लागेका िथए र सोही अव थामा म गाउँबाट
काम गरी घरमा जाँदा बबु ा ितहारको समयमा य तो
नगनहोस्
ु भनी स झाउँदा बबु ाले हँिसया उठाई हार
गन खो दा मैले छे क बाबल
ु ाई धके ली िदएँ र बाबल
ु े
उठी झ टन खोजेपिछ मैले हात मु काले अनहु ार
टाउकोलगायतको भागमा कुटिपट गरी म सु न गएँ र
िमित २०७०/७/१८ गते अं. ४.०० बजेको समयमा
बाबु मतृ अव थामा फे ला परेका िथए । बाबक
ु ो मृ य ु
मेरो कुटिपटबाट भएको हो भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी दीपक ख ीले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयान कागज ।
िमित २०७०/७/१७ गतेको राित
अं.१०.००बजेको समयमा ीधर ख ीले के कुन
ठाउँबाट मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई झगडा
गदा ितवादी दीपक ख ीले य तो नगनहोस्
ु बबु ा भ दा
झगडा हँदाको अव थामा दीपक ख ीले धकलपकल
तथा कुटिपट गदा ीधर ख ीको मृ यु भएको भ ने
सनु ेको हँ कानूनबमोिजम हनपु दछ भ ने मानबहादरु
ख ी र बलबहादरु रावतको क रब एकै िमलानको
घटना िववरण कागज ।
ीधर ख ीले पिहलेदेिख मादकपदाथ सेवन
गरी घर प रवारमा झगडा गन र िमित २०७०/७/१७
गतेको राित अं.१०.०० बजेितर बबु ा ीधर ख ीले
के कुन ठाउँबाट मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई
आमालाई कुटिपट गन लागेको र मलाई गाली गरी
रहेको अव थामा दाजु दीपक ख ी गाउँबाट आउँदा
बबु ाले कुटिपट गन लागेको देखेपिछ बबु ा य तो
नगनहोस्
ु भ दा दाजस
ु गँ पिन झगडा गनु भयो र दाजल
ु े
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बबु ालाई धके ली िदँदा निजकै रहेको िसलौटामा टाउको
ठोिकयो र पिछ दाजल
ु े ला ामु काले कुटिपट गनभयो
ु
र यसरी कुटिपट गरेपिछ उपचारको लािग किहँकतै
लगेको होइन भ ने बस त ख ीको कागज ।
िमित २०७०/७/१७ गते अं.१०.०० बजे
राित ीधर ख ीले मादक पदाथ सेवन गरी घरमा
आई झगडा हँदा िनजको छोरा दीपक ख ीले य तो
नगर बबु ा भनी स झाउँदा बाबल
ु े काट् छु माछु भनेपिछ
दीपक ख ीले धके ली िदँदा निजकै रहेको ढुङ्गाको
िसलौटामा टाउको ठोि कन पगु ी चोट लागेको र हात
मु काले समेत कुटिपट गरेको सनु ेको हँ भ ने सर वती
रावतको घटना िववरण कागज ।
मतृ क ीमान् पिहलेदेिख नै अ यिधक मा ामा
मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई मलाई कुटिपट
गरी शारी रक तथा मानिसक यातना िदने बानी िथयो
र िनजको कुटिपटबाट मेरो दाँतसमेत झारी िदएको
िथयो र िमित २०७०/७/१७ गते राित अं. १०.००
बजेितर पिन गाउँबाट अ यिधक मा ामा मादकपदाथ
सेवन गरी घरमा मलाई कुटिपट गन लागेको िथयो र
सोही अव थामा छोरा दीपक ख ी गई य तो नगनहोस्
ु
बबु ा भनी स झाउँदाको अव थामा उ टै निजकै रहेको
हँिसया उठाई हार गन खो दा छोराले धके ली िदएको
र जसले गदा ढुङ्गाको िसलौटामा ठोि कन पगु ी
टाउकोमा चोट ला यो । ीमान् पनु ः झ टन ला दाको
अव थामा हातमु काले अनहु ार टाउकोलगायतको
भागमा कुटिपट गरेको िथयो र िमित २०७०/७/१८
गतेको अं.४.०० बजेको समयमा मतृ अव थामा फे ला
परेको हो भ ने बेहोराको खमीसरा ख ीको घटना
िववरण कागज ।
मतृ कले ीमतीलाई कुटिपट गन लागेको
अव थामा ितवादी दीपक ख ीले छुट्याउन खो दा
मतृ कले हँिसया उठाई हार गन लागेकोमा कुटिपट

भई ितवादी िदपक ख ीको कुटिपटको कारण ीधर
ख ीको मृ यु भएको हो भनी मौकामा कागज गन
अिधकांश मािनसह ले लेखाइिदएकोसमेतका आधार
र माणह बाट ितवादी दीपक ख ीले आवेशमा आई
आ नै बाबु ीधर ख ीलाई कुटिपट गरी मारेको भ ने
देिखँदा . दीपक ख ीलाई म.ु ऐन यानस ब धीको
महलको १ र १४ नं. को कसरु मा सोही मलको ऐ.१४
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
अिभयोगप ।
िमित २०७०/७/१७ गते म गाउँबाट घरमा
आउँदा बबु ा भाइ र आमासँग झगडा गरेर गाई िलन
जा छु भनी वनितर जानु भएको रहेछ । पिछ साँझ ९
बजेितर गाउँबाट घर आउँदा आमासँग झगडा गरेको
देखेर यसो गन ह न भनी स झाउँदा उ टै मलाई
काट् छु भनी हँिसयाले हा न ला नु भयो अिन मैले
बबु ालाई हातले दईु पटक हानेको हँ । मैले हानेपिछ
उहाँ िसलौटामा ठोि कन जानु भएको हो । म यसपिछ
आ नो िव तरामा सु न गएको हँ । पिछ िबहान बबु ा
मतृ अव थामा हनहु यो । बबु ाको मृ यु के कसरी
भयो थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी दीपक
ख ीले सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतसम
गरेको बयान ।
मतृ क ीधर ख ी उ िदन नसा पानी सेवन
गरी आएका रहेछन् । आ नो घरमा आई आ ना
ीमती जहान प रवारलाई तथानाम गाली गलौज
गन लागेपिछ िकन यसरी गाली गरेको भ दा र सीले
माितएका भाइ ीधर लड् न गई टाउकोमा ढुंगा पन
गई चोट लागी िनजको मृ यु हन गएको हो । मतृ क
ीधर ख ीलाई कसैले हानेर मारेको होइन भ नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला पूणबहादरु ख ीले गरेको बकप ।
िमित २०७०/७/१७ गते मतृ क ीधर ख ी
हामीसँग झगडा गद िथए । यही समयमा ितवादी
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दीपक ख ी मेरो छोरा आई झगडा नगनस्
ु भ दा
ितवादी दीपक ख ीलाई तँ तेरी आमासँग पोइला जा
भनेपिछ ितवादी रसाई हातले २/३ मु का मख
ु मा
हानेका हन् । िनजले मान उ े यले हानेका होइनन् ।
मु का हा दा मतृ क ीधर ख ी िसलौटामा पन गएका
हन् । यसपिछ हामी सबै सु न गएका हौ ँ । यस रात
मैले राित उठी ३/४ पटक पानी खवु ाएको हँ । िबहान
उठ् दा िनजको मृ यु भएको िथयो । छोरा दीपक ख ीले
मतृ क ीधर ख ीलाई माछु भनी हानेको होइन
भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी खिमसरा ख ीले
गरेको बकप ।
दईु प बीच भएको भनाभन वा
धके लाधके लबाट यी ितवादीले सामा य २/३
थ पड मा हानेको भ ने कुरा पिु भएको अव थामा
यी ितवादीले आवेशमा आएर सो काय गरेको भ ने
ि थित देिखएन । यी ितवादीको मतृ कको यान
िलने इिवलाग, मनसाय रहे भएको नदेिखएको र
िनजले गरेको कत यबाट मािनस मला ज तो पिन
नदेिखएकोले ततु मु ामा वारदात ‘भिवत य’ हो भनी
भ नु पन भएकोले ितवादी दीपक ख ीलाई मल
ु क
ु
ऐन यानस ब धी महलको ५ नं. मा उि लिखत
कसरु मा ऐ.ऐ.को ६ को देहाय २ नं. बमोिजम १(एक)
वष कै दको सजाय हने ठहछ भ ने सु दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतको िमित २०७०।११।६ को फै सला ।
ितवादीलाई मतृ क मनस ने अव थाको
थाहा जानकारी हँदाहँदै आवेशमा आई कुटिपट वा
पटकपटक चोट छोडी सोही चोटको कारणबाट मतृ कको
मृ यु भएको भ ने पिु भइरहेकोमा ितवादीलाई
अिभयोगबमोिजम सजाय नगरी यून सजाय गरेको
सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको फै सला िु टपूण
हँदा उ फै सला बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको

वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनप ।
सु अदालतबाट भिवत यको वारदात
ठह याइसके पिछ मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको ६ नं.
को देहाय २ नं. बमोिजम यूनतम सजाय गनु पनमा
नगरी १ वष कै द गन ठह याई भएको सु दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको उ फै सला माण
ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, २७ तथा दफा ५४
को ितब धा मक वा यांश र स मािनत सव च
अदालतबाट स.अ.बल
ु ेिटन २०६० पूणाङ् क २६३ पृ
११ मा ितपािदत निजर िस ा तसमेतको ितकूल
हँदा बदर गरी घटनाको ि थितसमेतलाई म यनजर
गरी इ साफ िदलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िदपक ख ीको पनु रावेदनप ।
मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट मतृ कको
टाउकोमा चोट देिखनक
ु ा साथै करङ (Ribs) समेत
भाँिचएको भ ने उ लेख भएको प र े यमा सु दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०७०/११/०६
को फै सला िवचारणीय देिखँदा अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ दवु ै प लाई जानकारी िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको
आदेश ।
ितवादी दीपक ख ीले मल
ऐन
ु क
ु
यानस ब धी महलको ५ नं. मा उि लिखत कसरु स म
गरेको ठह याई सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट
िमित २०७०/११/६/२ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकार र ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन भ ने पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०७१।८।८ को फै सला ।
ततु मु ामा मलाई अ यिधक रस
उठी था न नसक २, ३ पटक हातले हानेको हँ
भनी ितवादीले मौका र अदालतमा गरेको बयान,
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य दश खिमसरा ख ीले मतृ कलाई स झाउन
ला दा उ टै छोरालाई तँ आमासँग पोइला जा भनी
भनेकाले छोराले मख
ु मा िहकाएको भनी गरेको
मौकाको कागज र अदालतको बकप समेतका कागज,
माणबाट ितवादीले उसै मौकामा ए कासी उठेको
रस था न नसक आवेशमा आई मतृ क बाबउु पर
हात छाडेको र सोही चोटका कारण िनजको मृ यु
भएको, शव परी णमा मतृ कको शरीरमा एकभ दा बढी
घाउचोट परेको देिखएको अव थामा ितवादीलाई
भिवत यतफ कसरु दार ठह याएको सु अदालतको
फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को
फै सला माण मापन एवं िव लेषणको रोहमा िु टपूण
हँदा दोहो याई हेन अनमु ित दान गरी सो फै सला
बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको िनवेदनप ।
यसमा ितवादीले हातले २/३ पटक हार
गदा मतृ क लड् न गई िसलौटामा टाउको ठोि कएको
िथयो । सोही कारण मतृ क िपताको मृ यु भएको
हो भनी गरेको मौका तथा अदालतसम को बयान
बेहोरामा देिख छ । य दश खिमसरा ख ीले
बकप गदा मतृ कलाई ितवादीले स झाउन ला दा
मतृ कले उ टै दवु ा य बोलेकोले ितवादीले मतृ कका
मख
ु मा िहकाएको हो भ ने बेहोरा लेखाएको पाइ छ ।
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको शरीरमा एकभ दा
बढी घाउचोट परेको देिखएको छ । यसरी मतृ कलाई
ितवादीले हार गदा िसलौटामा ठोिकएको कारणबाट
मृ यु भएको साथसाथै िनजलाई अ पिन धैरै चोटपटक
लागेको भ ने त य य दश को बकप तथा शव
परी ण ितवेदनसमेतबाट देिखइरहेको अव थामा
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५
नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु को फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी

महलको १४ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र
५४ समेतको या या मक िु ट िव मान देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम
ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रएको छ
भ ने यस अदालतको िमित २०७२/०६/१४ को
आदेश ।
यथ ितवादी िदपक ख ीले यस
अदालतबाट जारी भएको याद आफै ँ ले बझ
ु ी िलएकोमा
यादिभ हािजर हन नआई गज
ु ारी बसेको ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा
यथ ितवादीले यस अदालतबाट जारी भएको याद
आफै ँ ले बझ
ु ी िलएकोमा यादिभ हािजर हन नआई
गज
ु ारी बसेको हँदा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी नारायण
ढकालले मतृ कले अ यिधक मादक पदाथ सेवन गरी
आमा, भाइ र मसमेतलाई माछु, काट् छु, पिहले घरमा
झगडा ग ररहने गरेको र वारदातको िदन मतृ क बाबल
ु ाई
झगडा नगन भनी स झाउँदा बाबल
ु े निजकै को हँिसया
उठाई हार गन खो दा मैले हँिसया समाती धके ि दँदा
निजकै रहेको ढुङ्गाको िसलौटामा टाउको ठोि कन
पगु ी चोट लागेको भनी ितवादीले बयान गरेको, शव
परी ण ितवेदनमा िविभ न चोट िनलडाम देिखएको
हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम आवेश े रतमा सजाय गनु
पनमा सु ले भिवत य ठह याई गरेको फै सला सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को फै सला माण
मापन एवं िव लेषणको रोहमा िु टपूण हँदा सो फै सला
बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हने गरी फै सला हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु त य र बहस िजिकर भएको ततु
मु ामा सु , रेकड र पनु रावेदनसिहतको स कल
िमिसल अ ययन गरी हेदा, ततु मु ामा ितवादीको
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कुटिपटको कारण मतृ कको मृ यु भएको हो भ ने
लेिखिदएसमेतका आधार माणबाट ितवादी आवेशमा
आई आ नै बाबु ीधर ख ीलाई कुटिपट गरी मारेको
भ ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र
१४ नं. को कसरु मा सोही मलहको ऐ १४ नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग माग दाबी रहेकोमा सु
अदालतबाट ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको दफा ५नं. को कसरु मा ऐ. ६(२) नं. बमोिजम
एक वष कै द सजाय हने ठह याएकोमा सोउपर वादी
ितवादी दवु ैतफबाट पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु बाट सु फै सला सदर हने ठह याई
भएको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको मु ा
दोहो याई पाउँ भनी िनवेदन परी अनमु ित ा त भई
ततु मु ा पेस हन आएको देिखयो ।
उि लिखत त य भएको ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।८।८
मा भएको फै सला िमलेको छ वा छै न, यी पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने
हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन
आयो ।
२. सो स दभमा हेदा, यसमा िनणयतफ
िवचार गदा, ततु मु ाको वारदात आवेश े रत
ह याको हो वा भिवत य यानको हो ? भ ने नको
िन पण गनु पन देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. मा " यान मानाको मनसाय रहेनछ,
यान िलनुपनस मको इवी पिन रहेनछ, लुक चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
रस था न नसक जोिखमी हितयारले हानेको वा
िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा,
लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट पीरले ऐनका
यादिभ यान मरेमा दश वष कै द गनुपछ ।" भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । यसै गरी मल
ु क
ु ऐन

यानस ब धी महलको ५ नं. मा “ यान िलने इिवलाग
वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस
मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै कुरा गदा यसै ारा
के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य ठहछ" भ ने
कानूनी यव था रहेको छ भने ऐ. ६(२) नं. मा "होस
नपु याई वा हेलच याँई गरी कुनै काम गदा भिवत य
परेकोमा पाँच सय पैयाँस म ज रवाना वा दुई वषस म
कै द वा दुवै सजाय ह छ" भ ने कानूनी यव था रहेको
छ । फौजदारी अपराध हनको लािग आपरािधक काय
(Actus reus) र आपरािधक मनसाय (Mens rea)
हनै पदछ । आपरािधक कायमा आपरािधक मनसाय
(Mens rea) को कुन कृितको िव मानता रहेको
छ भ ने कुरा सजाय िनधारणमा मह वपूण ह छ ।
मानिसक त वको व पको आधारमा नै अपराधको
गा भीय मापन गरी दािय व बहन गराउने ग र छ ।
अिनि छत तथा अ जानमा भएको कामको लािग
ग भीर कसरु मानी दि डत ग रनु याय र कानूनका
मा य िस ा तको िवपरीत ह छ । मानिसक शि को
योग गरेर गरेको कामको लािग कता िज मेवार ह छ
तर अ जानमा वा अिनि छत पमा ग रएको कामको
लािग कतालाई कम िज मेवार तु याउने कानूनी
यव था मल
ु क
ु ऐनको यानस ब धी महलको ५ र
६ नं. मा रहेको छ । कताको िनय णभ दा बािहरको
प रि थितमा आकि मक पमा घटना घट् न गएको
अव थामा भिवत य हने देिख छ । ततु मु ामा
ितवादी िदपक ख ीले आ ना बाबु ीधर ख ीलाई
मान मनसाय, इिबलाग के ही नरहेको र आफूले गरेको
कायबाट आफूलाई ज म िदने बाबक
ु ो मृ यु होला भ ने
अव थाको पूवानमु ान गरेको र िनजले गरेको कायबाट
मन स ने अव था रहेकोसमेत देिखँदैन । मेरो भाइ
ीधर ख ीले अ यिधक र सी सेवन गरी ीमती तथा
छोराह लाई कुटिपट गरी घरमा झैझगडा गन गदथे
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। िमित २०७०/०७/१७ गते राित १०.०० बजेितर
मतृ कले मादक पदाथ सेवन गरी घरमा आई जेठो
छोरासँग झगडा हँदा बाबु छोराबीच सामा य कुटिपट
भएको र िबहान ४ बजेितर िनज भाइको मृ यु भएको
भ ने कुरा घर प रवारबाट थाहा पाएको हँ भ ने मतृ कका
भाई पूणबहादरु ख ीको जाहेरी दरखा त रहेको छ ।
मतृ कले मादक पदाथ सेवन गरी आमा र भाइलाई गाली
गरी आमालाई कुटिपट गन लागेको देखी य तो नगनु
होस् भनी स झाउँदा बबु ाले हँिसया उठाई हार गन
खो दा हातले २, ३ पटक हानी धके ली िदँदा निजकै
रहेको िसलौटामा ठोि कएको र सोही कारणबाट मतृ क
िपताको मृ यु भएको हो भनी मौका तथा अदालतसम
बयान गरेको देिख छ । जाहेरवाला पूणबहादरु ख ीले
मतृ क र सी सेवन गरेर लडी मरेको हो, कोही कसैले
हानेर मारेका होइनन् भनी तथा मतृ क र सी सेवन गरी
सधै ँ झगडा गनु ह यो, िमित २०७०।७।१७ गते राित
छोरा िदपकले स झाउन ला दा तँ आमासँग पोइला जा
भनी भनेकाले हातले मख
ु मा हा दा िसलौटामा लडेको
र उठेर आ नै ओ यानमा सतु ेकोमा िबहान उठेर हेदा
मरेको अव थामा देखेको भनी अदालतमा बकप
गरेको देिख छ ।
३. आवेश े रत ह यामा त कालै उठेको
रसको कारण मौकामा हार गरी ह या गरेको हँदा
यसमा मनसाय त वको अभाव रह छ । आवेशमा
उ ेिजत अव था कुन हदस म िथयो भनी गिणतीय
िहसाबले यिकन गन नसिकने भए पिन ितवादी
र मतृ कबीचको स ब ध र यवहार, मानवीय
संवेदनशीलता, कुनै खास घटना वा प रि थितज ता
कुरालाई आँकलन गन सिक छ । आवेशको उ ेजना
मतृ कको ि याकलापबाट अचानक उ प न भई यसको
भावले अिभयु ले िणक पमा आ मिनय ण
गमु ाएको अव था हनपु दछ । यानस ब धी महलको

१४ नं. अनस
मको रसइवी, मनसाय
ु ार मानपनस
ु
नभएको, जोिखमी हितयार योग नभएको, सामा य
मनि थित नभई मानिसक उदवे् ग ारा अक मात
उ ेिजत हन आई रसको झो ँकमा आफूसँग भएका
वा वरपर रहेका व तल
ु े हा दा मरेको हनु अव थामा
आवेश े रत ह या हन स ने यव था गरेको देिख छ ।
आवेश े रत ह यामा पीिडतको कुनै कायबाट ितवादी
उ ेिजत भई आवेशमा आई आ मिनय ण गमु ाई
पीिडतको कायको िति याको पमा त कालीन
अव थामा नै पीिडतउपर हमला गरेको र सोही
कारणबाट पीिडतको मृ यु भएको ह छ । य तो
अव थामा ितवादीले आंिशक ितर ाको िजिकर
िलन र मािणत भएमा सो सिु वधा ा त हनस छ ।
४. भिवत यलाई आकि मक घटना वा
दघु टनाको पमा िलइ छ । यसलाई दघु टनाको पमा
िलइने हँदा भिवत य हनलाई घट् न पगु ेको घटना
घटाउनेस मको कुनै कारण तथा रसइवी नभएको
देिखनु पन, आफूले गरेको कामबाट कुनै दु प रणाम
आउन स ने अव था तथा स भावना नरहेको देिखनु
पन, य तो दु प रणामको इ छा तथा पूव ानसमेत
नभएको हनपु न साथै वैध काम वैध साधनको योग
गरी पया त सावधानी अपनाई गरेको पिन पिु
हनपु दछ । भिवत य ह यामा ितवादीले मािनसउपर
ताके र हार गरेको नभई सावधानीपूवक कुनै काय
गदा दभु ा यवश वा भिवत यवश मािनसलाई ला न गई
सो कारणबाट मािनसको मृ यु भएको ह छ । य तो
अव थामा यानस ब धीको महलको ५ नं. आकिषत
हने र ितवादीले सोअ तगतको सिु वधा ा त गन
स ने ह छ । भिवत यलाई आकि मक घटना वा
दघु टनाको पमा िलइ छ । यसै स दभमा पनु रावेदक
वादी त कालीन ी ५ को सरकार, यथ ितवादी
गोपालबहादरु िव ट भएको (ने.का.प. २०४१ अंक ९
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िन.नं.२११४) कत य यान मु ामा यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०४१।८।१९ मा "एउटा
काय गदा अक प रणाम हन गई मतृ कको मृ यु
हन गएको अव थालाई भिवत य कायम गरी गरेको
म यमा लच े ीय अदालतको िनणयलाई अ यथा
भ न सिकने ि थित नहने ।" भनी िस ा त ितपादन
भएको छ ।
५. ितवादी िदपक ख ीले गरेको कायबाट
मतृ क बबु ाको मृ यु होला भ ने पूवानमु ान गन स ने
अव था रहेको पिन देिखँदैन । आफूलाई हँिसयाले
हार गदा सामा य पमा हातले हानी धके ली िदएको
अव थामा मतृ क बाबु अक मात ढुङ्गाको िसलौटामा
लड् न गई लागेको चोटको कारण मृ यु भएको अव था
छ । मतृ कको मृ यक
ु ो कारण Head Injury भ ने शव
परी ण ितवेदन, मतृ कले पिहलेदेिख नै मादक पदाथ
सेवन गरी ीमतीलाई कुटिपट गन, घर प रवारमा
अशाि त म चाउने गरेकोमा िमित २०७०।७।१७
गते राित पिन गाउँबाट मादक पदाथ सेवन गरी आई
झगडा गन ला दा िदपक ख ीले य तो नगनहोस्
ु
भनी स झाउँदा उ टै हात हालेपिछ धके ि दँदा र
कुटिपट हँदा मृ यु भएको हो भ ने बलबहादरु रावत,
मानबहादरु ख ी, बस त ख ी, खमीसरा ख ीसमेतको
घटना िववरण कागज, जाहेरवालाले ितवादीले नै
हानेको चोटको कारणले मतृ कको मृ यु भएको भनी
िकटानीसाथ उ लेख गन नसके को र अदालतको
बकप मा र सी सेवन गरेर आई लडेर मरेको भनी
बकप गरेको, मौकामा कागज ग रिदने मािनसह ले
पिन ितवादीले नै बाबल
ु ाई आवेशमा आई हानी
मारेको भनी उ लेख गन नसके को, च मिदद सा ीको
पमा रहेक मतृ कक ीमती खिमसरा ख ीले
मतृ क र सी खाएर आउनु भएको, ितवादी छोराले
स झाउन ला दा उ टै छोरालाई आमासँग पोइल जा

भनेको, छोराले हा दा आफै ँ िसलौटामा ठोि कन
गई मृ यु भएको हो भनी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । यसरी िमिसल संल न माण कागजातबाट
ितवादी िदपक ख ीले आवेशमा आई हानेको चोटको
कारणबाट मतृ क ीधर ख ीको मृ यु भएको भ ने पिु
हन सके को देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ अनस
ु ार दाबी मािणत गन भार वादी प मा रहने
ह छ । ितवादी िदपक ख ीको चोटको कारण मतृ क
ीधर ख ीको मृ यु भएको नभई मतृ कले अ यिधक
र सी खाएको अव था हँदा बाबु छोराबीच धके लाधके ल
हँदा लडेर ढुङ्गाको िसलौटामा ठोि कएर टाउकोमा
चोट लागेको कारणबाट मतृ क ीधर ख ीको मृ यु
भएको भ ने जाहेरवाला पूणबहादरु ख ी र घटना
िववरण कागज गन खिमसरा ख ीको बकप बाट
देिखएको र सो कुरालाई Autopsy Report बाट
पिन पिु हन आएको देिखएको, कुनै हितयार योग
भएको पिन नदेिखएको, मान मनसायसमेत नरहेको
अव थामा आकि मक पमा भएको काय मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. मा प रभािषत
कसरु िभ को आवेश े रत ह याअ तगतको नदेिखई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. मा
प रभािषत कसरु िभ को देिखयो । यस अव थामा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय नगरी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. को कसरु मा
ऐ.६(२) नं. बमोिजम १ (एक) वष कै द सजाय गन गरी
भएको सु फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट भएको फै सलालाई अ यथा मा नु पन
देिखएन ।
६. तसथ मािथ िववेिचत आधार
कारणसमेतबाट मतृ क ीधर ख ीको मृ यु लडेर
िसलौटामा ठोि कएर भएको भ ने जाहेरवाला तथा
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मौकाका मािनसह को बकप बाट देिखएको र सो
नणय नं . १०१२२
कुरालाई Autopsy Report बाट पिन पिु हन
आएको देिखएको, कुनै हितयार योग भएको पिन
नदेिखएको, मान मनसायसमेत नरहेको अव थामा
सव च अदालत, संयु इजलास
मल
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. मा
प रभािषत कसरु िभ को आवेश े रत ह याअ तगतको
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
कसरु बाट भएको नदेिखई मल
आदेश िमित : २०७४।१०।२८
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको ५ नं. मा प रभािषत कसरु िभ को भिवत य
०७१-WO-००१९
यानअ तगतको कसरु बाट भएको देिखएकाले
ितवादी िदपक ख ीलाई मल
मु ा : उ ेषण / परमादेश
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको ५ नं. को कसरु मा ऐ.६(२) नं. बमोिजम १
(एक) वष कै द सजाय गन गरी सु दाङ देउखरु ी िज ला िनवेदक / प : बारा िज ला, भल
ु ही भरविलया
अदालतबाट िमित २०७०।११।६ मा भएको फै सला
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ८ ब ने व.
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत तल
रामे वर सादको यादवको प नी लिलतादेवी
ु सीपरु बाट िमित
२०७१।८।८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
िव
हने ठहछ वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर िवप ी : पनु रावेदन अदालत हेट डासमेत
पु न स ै न । फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई ततु मु ाको दायरीको लगत क ा
§ प रवारको कुनै एक यि ले बेहोनु पन
गरी िमिसल िनयमानस
दािय वका लािग अ य यि को नाममा
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
रहेको स पि िललाम गन काय गदा
उ रायमा सहमत छु ।
पया सुनुवाइको अवसर दान गरी
या. टंकबहादरु मो ान
कानूनबमोिजमको ि या अवल बन
भएको हनुपदछ । दतावालाको स पि बाट
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
िबगो असुलउपर गदा दतावालालाई
इित संवत् २०७४ साल पौष ४ गते रोज ३ शभु म् ।
सुनुवाइको मौका निदइएको र िबगो भरी
भराउको कायमा संल नता नभएको
अव थामा भरी भराउको योजनका लािग
स प न ग रएका िललामसमेतका कारबाही
—— & ––
कानूनबमोिजम मा न निम ने ।
( करण नं.४)
§ लेनदेन मु ामा वादीको मूल सरोकार भनेको
फैसलाबमोिजम िबगो भराई पाउनेस म
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
हो । नगदै िबगो ा गन अव था रहेस म
अचल स पि वा ज गा ा गन भ ने
होइन । फैसला काया वयनको मूल मम नै
लेनदेन मु ामा ठहर भएको िबगो वादीलाई
भराई िदने भएकाले िललामको कारबाही
ार भ भएपिन िबगोबापत िललाम भएको
जेथा सकार गनको नाउँमा दा.खा.दता
नभएको अव थास म ितवादीले िबगो
रकम दािखल गन याए िलई सो रकमबाट
नै फैसला काया वयन गन िम ने नै ह छ ।
लेनदेन मु ाको फैसलाले भराई पाउने ठहर
भएको रकम नगदै दािखल भएस म जेथा
िललाम ग ररहन नपन ।
( करण नं.५)
िनवेदक / प का तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
जयका त लाल दास
िवप ीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर
दाहाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. िव भर साद े : त कालीन
नेपालको अ त रम संिवधानको, २०६३ को धारा
३२ र १०७ (२) बमोिजम दायर हन आएको ततु
िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार छ :
मेरो व. पित रामे वर यादव र िवप ी
िवरबहादरु चौधरीबीच लेनदेन मु ा चली रौतहट
िज ला अदालतबाट मेरा पितले सावाँ याज भरी
पाउने ठहरी िमित २०६६।१०।१८ मा भएको फै सला
अि तम भएको छ । फै सलाबमोिजम रकम नबझ
ु ाएपिछ

िवप ीको एकासगोलको प नी िनशोहरीका नाम
दताको ज गाबाट िबगो भराउने दरखा त पितले िदनु
भएको िथयो । दरखा तबमोिजम ि या पूरा गरी
िमित २०६८।६।२९ मा ज गा िललाम भई पितको
हक खाने म प नीले दा.खा.दता गराएक िथएँ । यसै
ममा सािबक ज गाधनी िनशोहरी देवीले बेरीतको
िललाम बदरको माग गरी िमित २०६०।३।१५
मा रौतहट िज ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा
िमित २०७०।१०।३ मा िललाम, तामेलीलगायत
कानूनस मत भएको देिखँदा बदर गन निम ने भनी
आदेश भयो । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम
पनु रावेदन अदालत हेट डामा िनवेदन परेकोमा िज ला
अदालतको उ आदेश ज गावालालाई जानकारी
नगराइएको, िबगो ितन मौका िदएको नदेिखएको, धनी
रामे वर यादवको मृ यु िमित २०६७।११।२२ मा
भएको भिनएकोमा सो िमितप चात् धनीकै नामबाट
िमित २०६८।२।११ मा तारेख उठाएको लगाएका काय
कानूनिवपरीत गरी ि या पूरा नगरी भएको िललामी
कारबाही कानूनसङ् गत नदेिखएको भ ने आधारमा
बदर ग रयो । अदालतबाट यथ वीरबहादरु को
नाउँमा जारी भएको याद सूचना िनज वयंले बझ
ु े को
देिख छ । ज गाधनी िनशोहरी देवीको नाउँको याद
िनजको एकाघरका पितले बझ
ु ेको देिख छ । यसरी
अदालतबाट सबै ि या पूरा गरी काम कारबाही भएको
अव थालाई नजर अ दाज ग रएको छ । जहाँस म धनी
रामे वर यादवको मृ यु भएको भिनएको िमितप चात्
पिन अदालतमा िनजको नामबाट तारेख उठाएको
भिनएको छ सो ग ती अदालतकै तफबाट भएको
हो । यसरी िज ला अदालतबाट स पि िललाम गदा
अपनाउनु पन कायिविध पूरा गरी भएको काम कारबाही
तथा यसलाई सदर गन गरी िमित २०७०।१०।३ मा
भएको आदेशलाई बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
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हेट डाबाट भएको आदेश िु टपूण हँदा उ ेषणलगायत
उपयु आ ा, आदेश वा पज
ु जारी गरी पनु रावेदन
अदालतको उ आदेश बदर ग रपाउँ, साथै िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म पनु रावेदन अदालतको सो
आदेश काया वयन नगनु नगराउनु भनी यथ का
नाउँमा अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको लिलता देवीको रट िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
जारी हनपु न भए आधार र कारणसिहत आदेश ा
भएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५ िदनिभ
िवप ी नं. १, २ र ३ को हकमा महा यायािधव ाको
कायालयमाफत र अ य िवप ीह को हकमा आफै ँ
वा आ नो ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु
भनी याद सूचना पठाई यादिभ िलिखत जवाफ परे
वा अविध नाघेपिछ पेस गनू । िनवेदकलाई अपूरणीय
ित हने अव था नरहेकोले अ त रम आदेश जारी गन
िमलेन भ ने यस अदालतको िमित २०७१।४।१२ को
आदेश ।
िनवेदक िनशोहरी देवीको अ.बं. १७ नं.
अ तगतको िनवेदन हेदा िनवेदकका नाउँको ज गा
िललाम भएको देिख छ । उ िललामस ब धी
कारबाहीलाई ि गत गदा िनवेदकको नाउँको
ज गा िललाम गदा िनजलाई जानकारी नभएको,
ज गावालालाई िबगो ितन मौका िदएको नदेिखएको,
पेस भएको वादीको मृ यु दता माण प बाट िमित
२०६७।११।२२ मा मृ यु भएको भनी पेस गरेको,
सो िमितप चात् वादी रामे वर साद यादवकै
नाउँबाट िमित २०६८।२।११ मा तारेख उठाएको,
वारेसले वारेसनामा पेस गरेको नदेिखएकोसमेतबाट
कानूनिवपरीत एवं ि या पूरा नगरी भएको िललामी
कारबाही कानूनसङ् गत नदेिखएको अव थामा समेत

िललामलगायतका तामेली पचा बदर गन िमलेन भ ने
रौतहट िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।३ को
आदेश िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । उ
कानूनी ि या पूरा गरी कारबाही गनहोला
भनी यस
ु
अदालतबाट िमित २०७१।३।५ मा आदेश भएको
हो । यस अदालतबाट भएको उ आदेशबाट रट
िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी हक हनन् नभएको
हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िलिखत जवाफ ।
पित वीरबहादरु चौधरीसँग २०६१ सालमा
अचल स पि नभएकोले चल स पि बाँडफाँड
गरी मानोसमेत छु ई अलग भइसके को अव था
छ । म अपाङ् ग यि ले आ नो माइतीको सहयोगबाट
उि लिखत ज गा २०६५ सालमा ख रद गरी सोही
ज गामा घर बनाई छोराछोरी साथमा राखी बसी
आएको छु । मेरो िनजी आजनको ज गा िललाम गदा
मलाई बु दै नबझ
ु ी थाहा नै निदई, कानूनी ि या
पूरा नगरी कानूनिवपरीत ग रएको उ िललाम बदर
गरी कानूनी ि या पूरा गरी कारबाही गनु भनी गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।३।५ मा
भएको आदेश कानूनसङ् गत छ । उ आदेश सदर
कायम हने गरी रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको यथ िनशोहरी देवीको िलिखत जवाफ ।
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७१।३।५ मा भएको आदेश वीकार गरी
फै सलाअनस
ु ारको िबगो दािखल गराई रो का रहेको
ज गा फुकुवा ग रपाउँ भनी मैले िमित २०७१।४।१
मा सावाँ याज .५,३८,३२२।५० रौतहट िज ला
अदालतमा दािखल ग रसके को हँ । िवप ीको उ
लेनदेन मु ामा भएको फै सलाबमोिजमको िबगोसँग मा
स ब ध हो, अचल स पि सँग होइन । यसथ ततु
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
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िवरबहादरु चौधरीको िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको िमित २०६६।१०।१८
को फै सलाबमोिजम िबगो भ रभराउतफ वादी
रामे वर साद यादवको दरखा त परी कारबाही
चली ितवादी िवरबहादरु को प नीका नाउँको ज गा
ि या पूरा गरी िमित २०६८।६।२९ मा डाँक िललाम
भएको िथयो । वादीको मृ यु भएको भनी िनजको
प नी लिलता देवीले िनवेदन गरेको हँदा दा.खा. दता
गरी िदन लेखी पठाउने भनी िमित २०६८।८।१२ मा
आदेश भएको हो । ितवादीको प नी िनशोहरी देवीले
बेरीत एवं गैरकानूनी िललाम, तामेली र दतासमेत बदर
ग रपाउँ भनी िमित २०६९।३।११ मा िनवेदन परेको
िथयो । उ िनवेदन इजलाससम पेस हँदा िनवेदकका
नाउँमा ७ िदने याद तामेल भएकोसमेतका आधारबाट
तहिसलदारबाट भएको िललाम, तामेलीलगायतका
काय कानूनस मत हँदा बदर गन िमलेन भनी िमित
२०७०।१०।३ मा आदेश भएको छ । उ आदेश
बदरको माग गरी पनु रावेदन अदालत हेट डामा िनवेदन
परेकोमा सो अदालतबाट िनवेदकको नाउँको ज गा
िललाम गदा िनजलाई जानकारी गराएको नदेिखएको,
िबगो ितन मौका निदएको, धनीको मृ यपु चात् पिन
िनजकै नाउँबाट काम कारबाही भएको देिखएकोले
कानूनिवपरीत ि या पूरा नगरी भएको िललामी
कारबाही कानूनस मत नदेिखएबाट िललामलगायत
तामेली पचा बदर ग रिदएको छ भनी २०७१।३।५ मा
आदेश भयो । उ आदेशप चात् िमित २०७१।४।१
मा ितवादी िवरबहादरु चौधरीले सावाँ याज कोट
फ समेत .५,३८,३२२।५० धरौटीमा दािखल गरेको
हँदा रकम बु नको लािग वादीलाई ७ िदने याद जारी
ग रएको छ । यसरी मु ाको रोहमा तहतहबाट भएको
आदेशानस
ु ार भएका कामकारबाही कानूनअनक
ु ू ल नै
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने रौतहट िज ला

अदालतको िलिखत जवाफ ।
ततु िनवेदनसँग स बि धत मु ाह को
सु , रेकड र भए माण िमिसल िझकाउने भ ने िमित
२०७२।४।२८ को यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा आजको
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु
मु ामा रट िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी जयका त लाल दासले मेरो प का पित र
िवरबहादरु चौधरीबीच लेनदेन कारोबार हँदा िवरबहादरु
चौधरी र िनजको प नी िनशोहरी देवी एकासगोलमा
रहेको अव था िथयो । य तो अव थामा ितवादीको
सगोलको प नीको नाउँको ज गाबाट िबगो भराउने
ममा ितवादीका नाउँमा ३५ िदने सूचना तथा
ज गाधनीका नाउँमा ७ िदने याद सूचना जारी भएकोमा
ितवादी िवरबहादरु चौधरीले दवु ै याद सूचना बझ
ु े को
अव था छ । यसरी ि या पूरा गरी िललाम तामेली एवं
दा.खा. दताको लािग िज ला अदालतबाट भएका काम
कारबाही कानून र ि या पूरा गरी भएका छन् । यी
सबै ि या पूरा भएको अव थालाई नजर अ दाज गरी
पनु रावेदन अदालतबाट ज गाधनीलाई पया सूचना र
मौका निदएको, म रसके का मािनसको नाउँबाट तारेख
िलने काय भएकोले ि या पूरा नभएको भनी िज ला
अदालतको िललामस ब धी काम कारबाही बदर गरेको
िमलेको छै न । म रसके को मािनस अदालतमा उपि थत
हने कुरै हँदनै । अदालतको ग तीले तारेखमा मतृ कको
नाम उ लेख हँदैमा मेरो प लाई असर पु ने गरी आदेश
गन िम दैन । िज ला अदालतबाट िबगो भराउँदा
स पि िललामस ब धी स पूण कायिविध पूरा गरी
भएको काम कारबाही बदर गरेको िमलेको छै न । िज ला
अदालतबाट िबगो भराउँदा स पि िललामस ब धी
स पूण कायिविध पूरा गरी भएको काम कारबाही बदर
गरेको पनु रावेदन अदालतको िमित २०७१।३।५ को
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आदेश िु टपूण हँदा उ ेषणको आदेशले बदर हनपु छ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
य तै िवप ीम ये िनशोहरी देवीको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर
दाहालले मेरो प को एकल वािम वको ज गा िललाम
गदा ज गाधनीलाई बिु झएको छै न, लेनदेन मु ाका वादी
एवं धनीको िमित २०६७।११।२२ मा मृ यु भएको
दाबी ग रएको त य एकातफ देिख छ भने अक तफ
िनजकै या चे लगाई िमित २०६८।०१।१२ बाट
िमित २०६८।०२।११ को तारेख िलएको देिख छ ।
तत्प चात् पिन म रसके का रामे वर यादवको वारेस
वनी फौडी रायले तारेख िलएको देिख छ । िललाम
मचु ु कासमेतमा सही गरेको देिख छ । य तो अव थामा
भएका काम कारबाहीलाई सदर गरेको िज ला
यायाधीशको आदेश बदर गरी पनु रावेदन अदालतले
कानूनी ि या पूरा गरी काम कारबाही गनु होला भनी
रौतहट िज ला अदालतलाई िमित २०७१।३।५ मा
िदएको आदेश कानूनस मत हँदा बदर हनु पन होइन
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु बहस बदुँ ालाई समेत म यनजर गरी
िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िमित २०७१।३।५ को आदेश िमलको छ छै न ? रट
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन हो,
होइन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यी िनवेदकका
पित रामे वर साद यादव र यथ िवरबहादरु
चौधरीबीच रौतहट िज ला अदालतमा लेनदेन मु ा
चली िमित २०६६।१०।१८ मा वादीले ितवादीबाट
सावाँ याज भरी पाउने ठहरी फै सला भएको
देिख छ । उ फै सलाबमोिजमको िबगो भरी भराउका
लािग ितवादीको प नी िनशोहरीदेवीको नाउँको
जेथा देखाई वादीको रौतहट िज ला अदालतमा

दरखा त परी कारबाही चलेको देिख छ । सोही
ममा वादीले देखाएको ज गा िललाम भई दरखा त
तामेलीमा गएप चात् वादी रामे वर यादवको मृ यु
भएको कारण देखाई िनजक प नी लिलता देवीले
अदालतमा दा.खा. दताका लािग िनवेदन िदएकोमा
दा.खा. दताका लािग िमित २०६८।८।१२ मा नै
आदेश भइसके को देिख छ । िमित २०६९।३।१५ मा
ितवादी िवरबहादरु चौधरीको प नी िनशोहरी देवीले
म पित िवरबहादरु सँग २०६१ सालमा नै अलग भई
बसेको छु । मलाई बु दै नबझ
ु ी सूचना निदई मेरो
िनजी आजनको स पि िललाम गरेको निमलेको
हँदा िललाम तामेली पचा र लिलतादेवीका नाउँमा
भएको दतासमेत बदर ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको
देिख छ । उ िनवेदनका स ब धमा सनु वु ाइ गरी िज ला
यायाधीशबाट भएको आदेशबमोिजम िनवेदकलाई ७
िदने याद तामेल भएको हँदा तहिसलदारबाट भएको
िललामलगायतका काम कानूनबमोिजम भएको हँदा
बदर गन िमलेन भनी िमित २०७०।१०।३ मा आदेश
भएको देिख छ । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोिजम
पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालतबाट कानून र ि या पूरा नगरी भएको िललाम,
तामेलीलगायत सदर गरेको िज ला अदालतको आदेश
बदर ग रिदएको छ । अब कानूनबमोिजमको ि या पूरा
गरी कारबाही गनु भनी भएको पनु रावेदन अदालतको
आदेशमा िच नबझ
ु ाई ततु रट दता हन आएको
देिखयो ।
३. यथ ज गाधनी िनशोहरी देवीले
िनजको पित िवरबहादरु सँग २०६१ सालमा नै अलग
भई बसेको िजिकर िलएको देिख छ । तमसक
ु मा
िनज सा ी बसेको अव था पिन देिखँदैन । य तो
अव थामा िनजको नाउँको स पि िललाम हँदा
पया सूचना पाए नपाएको स दभमा िवचार गन पन
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ह छ । अदालतबाट िनजका नाउँमा जारी भएको ७ िदने
सूचना याद यथ िवरबहादरु ले एकासगोलको पित
भनी बझ
ु ेको पाइ छ । तर पितसँग २०६१ सालदेिख
अलग बसेको, २०६५ सालमा उ ज गा माइतीले
आिथक सहयोगमा ख रद गरेको भ ने िजिकर िनज
िनशोहरी देवीको रहेको देिखएको हँदा मौकामा पया
सूचना पाएको भनी अनमु ान गन िमलेन । अदालतबाट
अवल बन गरेको अ य ि याका स ब धमा िवचार
गदा यथ म येक लिलतादेवीले पेस गरेको मृ यु
दताको माणप बमोिजम लेनदेन मु ाका वादी
रामे वर साद यादवको २०६७।११।२२ मा मृ यु
भएको भ ने देिख छ । सो िमितप चात् पिन वादी
रामे वर साद यादवकै नामबाट िमित २०६८।२।११
मा तारेख िलएको, कारणीले तारेख िलइसके पिछ
पनु ः वारेसले तारेख िलएको देिखएकोमा वारेसनामा
समेत पेस भएको देिखँदैन । यसरी कानूनबमोिजमको
यादिभ मतृ कको हकवालाले सकार नगरी मृ यु
भइसके को यि को नाउँबाट वारेसले िललामी
कारबाहीमा सहभागी भएको देिखयो ।
४. प रवारको कुनै एक यि ले बेहोनु पन
दािय वका लािग अ य यि को नाममा रहेको स पि
िललाम गन काय गदा या सनु वु ाइको अवसर दान
गरी कानूनबमोिजमको ि या अवल बन भएको
हनपु दछ । दतावालाको स पि बाट िबगो असल
ु उपर
गदा दतावालालाई सनु वु ाइको मौका निदइएको र िबगो
भरीभराउको कायमा संल नता नभएको अव थामा
भरीभराउको योजनका लािग स प न ग रएका
िललामसमेतका कारबाही कानूनबमोिजम मा न
िमलेन । िमित २०६८।६।२९ मा ज गा िललाम हँदा
पिन ज गाधनीलाई रोहबरमा राखी उिचत सनु वु ाइ हने
मौका दान गरेको देिखन आएन ।
५. यथ िवरबहादरु चौधरीले पनु रावेदन

अदालतको आदेशप चात् िमित २०७१।४।१ मा नै
रट िनवेदकले पाउने सावाँ, याज र कोट फ समेत
ज मा .५,३८,३२२।५० रौतहट िज ला अदालतमा
दािखल गरी धरौटीमा राखेको देिख छ । त प चात
िज ला अदालतबाट रकम बु न आउनु भनी वादीको
नाउँमा ७ िदने याद जारी भइसके को देिखँदा सोही
धरौटी रकमबाट लेनदेनको िबगो ा गन अव था
देिख छ । लेनदेन मु ामा वादीको मूल सरोकार भनेको
फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउनेस म हो । नगदै िबगो
ा गन अव था रहेस म अचल स पि वा ज गा ा
गन भ ने होइन । फै सला काया वयनको मूल मम नै
लेनदेन मु ामा ठहर भएको िबगो वादीलाई भराई िदने
भएकाले िललामको कारबाही ार भ भएपिन िबगोबापत
िललाम भएको जेथा सकार गनको नाउँमा दा.खा.दता
नभएको अव थास म ितवादीले िबगो रकम दािखल
गन याए िलई सो रकमबाट नै फै सला काया वयन गन
िम ने नै ह छ । लेनदेन मु ाको फै सलाले भराई पाउने
ठहर भएको रकम नगदै दािखल भएस म जेथा िललाम
ग ररहन पन हँदैन । ततु िनवेदनसँग स बि धत
िववादको लेनदेन मु ामा वादीले ितवादीबाट भराई
पाउने ठहरेको िबगोबापत िनजको एकाघरको ीमती
िनशोहरी देवीको नामको ज गा िललाम गरेको भएपिन सो
िललामी ि याप चात् स प न गनपन
ु तामेली पचा एवं
िललाम सकार गरेबमोिजम दािखल खारेजलगायतका
काय स प न भइसके को भ ने नदेिखएको, उ मु ाका
ऋणी िवरबहादरु चौधरीले आफूले ितनपन
ु िबगो रकम
सो तामेली पचा एवं दािखल खारेज हनभु दा पिहले
नै नगदै धरौट रािखसके को भ ने िमिसलबाट देिखन
आएको छ ।
६. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
दतावालालाई सनु वु ाइको उिचत मौका निदई िनजको
म जरु बेगर जेथा िललाम गरी िबगो असल
ु उपर गन
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योजनको लािग रौतहट िज ला अदालतबाट ि या
पूरा नगरी भएको िललामी कारबाही कानूनस मत
नदेिखएको हँदा बदर ग रिदएको छ, अब कानूनी
ि या पूरा गरी पनु : कारबाही गनहोला
ु भनी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट रौतहट िज ला अदालतका
नाउँमा जारी भएको िमित २०७१।३।५ को आदेश
कानूनअनु पकै देिखँदा बदर गन परेन । रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा
गरी फै सलाको िव तु ीय ित स टवेयरमा अपलोड
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।

नणय नं . १०१२३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
आदेश िमित : २०७५।७।२५
०७०-WO-०८६५
रट िनवेदनः उ ेषण
िनवेदक : रसीरामको छोरा प देही िज ला करिहया
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १ ब ने वष ८३
को िड लीरमण शमा यौपाने
िव
िवप ी : प देही िज ला अदालतसमेत
§

—— &

ाङ् यायको िस ा तअनु प same
plaintiff, same opponent and
same subject or issue भएको मु ा
एकै अदालतबाट एक पटकभ दा बढी
सनु वु ाइ वा फैसला गनु नहने भ ने हो ।
Due process of Law अवल बन गरी
एक पटक भएको फैसलाबाट िववादको
अ य हने वा सो िवषयमा सो िनणय
अि तम हने भ ने हो । िववािदत िवषयमा
अदालतबाट स म सनु वु ाइ गरी भएको
फैसला सो मु ामा अि तम र िन चया मक
हने ।
( करण नं.६)
§ मु ाको पबाट अि तम भइसके को िवषय
कानूनमा नयाँ संशोधन थप भएको आधारले

––
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
अिघ मु ाको फैसला काया वयन स प न
भइसके को कायलाई अ य पमा सोही
िवषय िनवेदनको पमा पुनः अदालतमा
वेश गन िम ने हदैन । य पमा
कानूनले िनिम ने काय अ य बाटोबाट
सोही िवषयमा पटकपटक अदालतमा
वेश गन मु ाको अि तमताको िस ा तले
पिन िम ने नहने ।
( करण नं.७)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
बालकृ ण यौपाने
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी उ व
पडु ासैनी एवं िव ान् अिधव ा ी ढुि डराज
देवकोटा
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या. िव भर साद े : सािबक
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम यसै अदालतमा दता भई हाल
नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)
र (३) बमोिजम यसै अदालतको असाधारण अिधकार
े अ तगत रहेको ततु रट िनवेदनको संि त
त य र आदेश यस कार छ:त यख ड
मेरो नाममा मालपोत कायालय, प देहीमा
दता रहेको प देही िज ला करिहया गा.िव.स. वडा
नं.१क को सा.िक.नं.१९३ हालको िक.नं.१३३४ को
घर ज गा पनु ः चलन चलाई पाउँ भनी म िनवेदकले
प देही िज ला अदालत, तहिसल शाखामा िनवेदन

िदएको िथएँ । त कालीन लिु बनी अ चल अदालतबाट
२०२९ सालको दे.प.ु नं.७४२ को िखचोला मु ामा
िमित २०३०।०६।२९ मा अि तम फै सला भई िमित
२०३६|१०|१५ मा चलन पज
ु पाएको हँ । तर सो घर
ज गा िवप ीह ले छाडी निदएकोले फै सलाले अि तम
गरेको कुरामा मेरो चलन नभई िवप ीह ले नै भोग गरेका
छन् । िमित २०३०।०६।२९ को फै सलाबमोिजम पनु ः
चलन चलाई पाउँ भ ने िनवेदनमा सव च अदालतको
२०५१ सालको प.ु वे.नं.१९७७ को मु ामा िमित
२०५२।१०।१० मा फै सला भएको हो । सो फै सलामा
दो ो पटकको चलन चलाई पाउँ भ ने दाबी पु न
नस ने भनी फै सला भएको हो । कुल भवनसमेतलाई
बाहेक गरी पिहलो चलन पज
ु पाएको हो । पनु ः चलनमा
दाबी पु न नस ने ठहर भएको सव च अदालतको
फै सलाको आधारमा िमित २०७०।०९।२९ मा सु
प देही िज ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो
आदेश सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
िमित २०७१।०१।२५ मा आदेश भएको छ ।
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४३(५) िमित २०४३।०७।१४ मा संशोधन भएको
हो । िमित २०३६।१०।१५ मा मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको महलको ४३(३) बमोिजम मलाई चलन पज
ु
िदइएकोमा उ चलन पज
ु बमोिजम चलन नछोडेमा
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४३(५) आकषण
हने हो । २०३६ सालमा मु ा परेकोमा सव च
अदालतको िमित २०५२।१०।१० को फै सला
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४३(५) को कानूनी
यव था नभएको बेलामा फै सला भएको हो । दाबीको
िक.नं.१३३४ को घर ज गासमेत मल
ु क
ु ऐन, घर
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम ग रपाउँ भनी िमित
२०२८।०८।२७ मा िदएको मु ामा िखचोला ठहराई
चलनसमेत पाउने गरी िमित २०३०।०६।२९ मा
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फै सला भएको हो । सो फै सलाबमोिजम चलन चलाई
पाउन िमित २०३१।२।१३ मा दरखा त िदई कारबाही
चिलरहेकै अव थामा घर कुल प चायतसमेत
कायम ग रपाउँ भनी िवप ी कुलका तफबाट िमित
२०३३।७।३ मा िफराद परेकोमा दाबी नपु ने ठहर भई
िमित २०३४।४।१३ मा फै सला भई अि तम िकनारा
लागेको छ ।
मेरो नाउँ दताको िक.नं.१३३४ को घर
ज गा पनु ः चलन चलाई निदने गरी प देही िज ला
अदालतको आदेश, तहिसलदारको आदेश र सु
आदेशलाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको आदेशले मेरो कानूनी हकका साथै नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
धारा १३(१), धारा १९ ारा द हकमा आघात
पु न गएकोले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम उ ेषणको
आदेश ारा उि लिखत आदेश बदर गरी म िनवेदकको
िमित २०६८।०३।१३ र िमित २०६०।०६।०३ को
दरखा तसमेतका आधारमा पनु ः चलन चलाई पाउन
िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत अ य जो
चािहने आ ा आदेश वा पज
ु समेत जारी ग रपाउँ भ ने
रट िनवेदन ।
यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश
िकन जारी हनु नपन हो ? सोको कारण खल
ु ाई यो आदेश
ा त भएको िमितले बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ
स बि धत िमिसल साथै राखी महा यायािधव ाको
कायालय, रामशाहपथमाफत िलिखत जवाफ पठाउनु
भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी
िवप ी नं.१, २ र ३ लाई सूचना पठाई सोको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालय, रामशाहपथलाई िदनू ।
अ य िवप ी नं.४, ५ र ६ को हकमा आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस

गनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी
स बि धत िज ला अदालतमाफत सूचना पठाउनू ।
साथै िनवेदक ८३ वषको वृ रहेको र िनजको फै सला
काया वयनस ब धी िववाद देिखएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(५)(च) बमोिजम अ ािधकार दान ग रिदएको छ ।
िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७१।३।२ को आदेश ।
यस िव ालय २०२६ सालमा सं थािपत
सं था हो । २०२६ सालमा त कालीन िज ला,
गाउँ प चायतको सहयोग, सम वय एवं थानीय
जनसमदु ायसमेतबाट सोहीबखत नै िव ालय
भवन, वाचनालय, शौचालय तथा प चायत भवन
बिनसके को भ ने त यलाई िनवेदक वयंले अ यथा
भ न सके को छै न । िनवेदकले िमित २०२८।०८।२०
मा िव ालयसमेत उपर िखचोला मु ा िदएकोमा सु
प देही िज ला अदालत तथा लिु बनी अ चल
अदालतसमेतबाट के ही खाली ज गाका हकमा स म
िखचोला ठहर भई फै सला भएको हो । रट िनवेदकले
िमित २०३१।०२।१३ मा चलनतफ कारबाही चलाई
आफूले िजतीपाएको ज गाको िमित २०३६।१०।१५
मा चलन पज
ु समेत पाइसके का छन् । उ चलन
पज
ु मा भौितक घर संरचना चलन पाएको भ ने कुनै
कुरा उ लेख छै न ।
िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर
ज गा चलन गन निदएकाले पनु ः चलन चलाई पाउँ भनी
िमित २०३७।०६।२७ मा त कालीन लिु बनी अ चल
अदालतमा िव ालयसमेतलाई ितवादी कायम गरी
वयं िनवेदकले पनु ः दो ो मु ा दायर गरेका िथए । सो
मु ामा न.नं.७ देिख १६ स मका ज गामा बनेका स पूण
भौितक संरचना िव ालयकै भोगचलनमा रहेकाले
सोबाहेक पिन न.नं.१७ को ज गाका हकमा सोमा
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बनेको न.नं.१८ को शौचालयबाहेक गरी ज.िव.०-९८१।४ खाली ज गा मा पनु ः चलन पाउने ठहछ, अ य
भौितक संरचनाका हकमा पिहलो चलनबाटै चलन
नपाएको हँदा दाबी पु दैन भनी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट भएको फै सला सव च अदालतबाट
समेत िमित २०५२।१०।१० मा सदर भई अि तम
भएको छ । उ फै सलालाई वीकार गद न.नं.१८ को
ज.िव.०-९-८१।४ ज गाम येमा बनेको न.नं.१८ को
शौचालयबाहेक गरी उपयु फै सलाबमोिजम चलन
चलाई पाउँ भनी िमित २०५७।१०।१९ मा प देही
िज ला अदालतमा िनवेदक वयंले दरखा त िदएकोमा
सोही दरखा तबमोिजम िमित २०५८।११।१८ मा
पनु ः सोही ज गा मा दो ो पटक चलन िलई सके का
छन् ।
िनवेदकले द ड सजायको ४३ नं. को
गोलमटोल अथ लगाई अदालत वेश गरेका छन् ।
िनजले चलन िलएको ज गाको स ब धमा हालस म कुनै
िववाद छै न । अतः झु ा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने िवप ी गौतम बु उ च मा.िव.को तफबाट यस
अदालतमा िमित २०७१।०४।१६ मा पेस हन आएको
िलिखत जवाफ ।
सह ितवादी ऐ.ितलो मा नगरपािलका
वाड नं.१२ ि थत गौतम बु उ च मा.िव. २०२६
सालमा थािपत सं था हो । २०२६ सालमै
त कालीन गाउँ प चायतको सहयोगमा सम वय
एवं थानीय जनसमदु ायसमेतबाट सोहीबखत नै
िव ालय भवन, वाचनालय, शौचालय तथा प चायत
भवन बिनसके को भ ने त य िनवेदकले अ यथा भ न
सके को अव था छै न । िनवेदकले िमित २०२८।८।२०
मा िव ालयसमेत उपर िखचोला मु ा िदनु भएकोमा
सु प देही िज ला अदालत तथा लिु बनी अ चल
अदालतसमेतबाट के ही खाली ज गाका हकमा स म

िखचोला ठहर भई फै सला भएपिछ यी िनवेदकले िमित
२०३१।०२।१३ मा चलनतफ कारबाही चलाई आफूले
िजती पाएको ज गाको िमित २०३६।१०।१५ मा चलन
पज
ु समेत पाइसके का छन् । उ चलन पज
ु मा भौितक
घर संरचना चलन पाएको भ ने उ लेख छै न ।
िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर
ज गा चलन गन निदएकाले पनु ः चलन चलाई पाउँ भनी
िमित २०३७।०६।२७ मा त कालीन लिु बनी अ चल
अदालतमा यस नगरपािलकालाई समेत ितवादी
बनाई वयं िनवेदकले पनु ः दो ो मु ा दायर गरेका
िथए । सो मु ामा न.नं.७ देिख १६ स मका ज गामा
बनेका स पूण भौितक संरचना सह ितवादी
िव ालयको भोग चलनमा रहेकाले सोबाहेक न.नं.१७
देिख ज गाका हक र सोमा बनेको न.नं.१८ को
शौचालयबाहेक गरी ०-९-८१।४ खाली ज गा मा पनु ः
चलन पाउने ठहछ, अ य भौितक शंरचनाको हकमा
पिहलो चलनबाटै चलन नपाएको हँदा दाबी पु दैन भनी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला सव च
अदालतबाट समेत िमित २०५२।१०।१० मा सदर
भई अि तम भएको छ ।
िनवेदकले द ड सजायको ४३ नं. को
गोलमटोल अथ लगाई अदालत वेश गरेका छन् ।
िनजले चलन िदएको ज गाको स ब धमा हालस म पिन
कुनै िववाद छै न । अतः ततु झु ा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने िवप ी सािबक करिहया गा.िव.स. को
कायालय हाल प रवितत ितलो मा नगरपािलकाको
कायालयको तफबाट अ. ा. ऐ. कायालयको शाखा
अिधकृत नारायण साद प थीले यस अदालतमा िमित
२०७१।४।२७ मा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िवप ीह
प देही िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालत बटु वलको नाउँको कारण देखाउ
आदेशको सूचनाको याद कानूनबमोिजम नै ऐनका
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१०१२३ - िड लीरमण शमा यौपाने िव. प देही िज ला अदालतसमेत
यादिभ तामेल भई िनज िवप ीह बाट िलिखत
जवाफ पेस हन नआएको ।
िनवेदनमा उि लिखत २०२९ सालको दे.प.ु
नं.७४२ को मु ा, २०५१ सालको प.ु वे.नं.१९७७ को
मु ाह र भए माण िमिसलह र ततु िनवेदनसँग
स बि धत चलन चलाईको कारबाही िमिसलसमेत
स बि धत अदालतबाट िझकाई िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७१।१२।२६ को
आदेश ।
यसमा िमित २०७१।१२।२६ मा यस
अदालतबाट २०२९ सालको दे.प.ु नं.७४२ को मु ा,
२०५१ सालको प.ु वे.नं.१९७७ को मु ाह र भए
माण िमिसलह र ततु मु ाह सँग स बि धत
चलन चलाईको कारबाही िमिसलसमेत स बि धत
अदालतह वाट िझकाउनु भ ने आदेश भएकोमा
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०७२।८।१४
मा िमिसल पठाइएको भ ने बेहोराको प समेत
ा त भइसके को अव थामा उ िमिसलह यस
रट िनवेदनसाथ संल न भएको नदेिखँदा उ
िमिसलह ा त भएको हो वा होइन ? सो स ब धमा
जानकारी ा त गन महा यायािधव ाको कायालय,
रामशाहपथलाई प लेखी उ िमिसलह ा त
भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७३।४।२७ को आदेश ।
यसमा यस अदालतको िमित २०७१।१२।२६
को आदेशानस
ु ार माग भएका माण िमिसलह
प देही िज ला अदालतबाट िलिखत जवाफसिहत
३ थान िमिसलह महा यायािधव ाको कायालयमा
च.नं.३२३, िमित २०७१।४।१६ को प साथ पठाएको
भ ने देिख छ । िलिखत जवाफसिहत ३ थान िमिसल
सामेल रहेको नदेिखएको, खोजिबन गदा फे ला
नपरेको भनी महा यायािधव ाको कायालयको िमित

२०७३।१०।१२ को प मा उ लेख भएको छ । अतः
िलिखत जवाफसाथ उ िमिसलह पठाइएको भनी
प मा उ लेख भएपिन ती िमिसलह वा तवमा चलान
भई गएको हो वा होइन? कुन मा यमबाट चलानी भई
गएको हो छानिबन गरी प ा लगाई यिकन गरी जवाफ
पठाउनु भनी प देही िज ला अदालतमा लेखी
पठाउनू । महा यायािधव ाको कायालयमा िलिखत
जवाफसाथ िमिसल आए, नआएको, दता भए नभएको
दता िकताब रेकड हेरी यिकन जवाफ पठाउनु भनी
लेखी पठाउनू । िनवेदकसँग उ माणको िमिसलसँग
स बि धत मािणत िलिखत कागजातह को
ितिलिप पेस गन लगाउनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७४।१।१४ को आदेश ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
रट िनवेदनको िनवेदन प सिहतको िमिसल संल न
कागजात अ ययन गरी हे रयो । रट िनवेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
बालकृ ण यौपानेले रट िनवेदकको नाउँ दताको
दाबीको िक.नं.१३३४ को ज गा िवप ी गौतम बु उ च
मा.िव. समेतले िखचोला गरी घर भवनसमेत िनमाण
गरेका हन् । त कालीन लिु बनी अ चल अदालतबाट
भएको अि तम फै सलाबमोिजम िमित २०३६।१०।१५
मा सु
प देही िज ला अदालतबाट िनवेदकले
चलन पज
ु पाएकोमा िवप ीह ले हक छाडेका
छै नन् । २०४३ सालमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
महलको ४३(५) नं. संशोधन भएपिछ नयाँ कानूनी
यव थाअनस
ु ार चलन चलाउन पाउनु पन हो । य तो
अव थामा िवप ी प देही िज ला अदालतबाट
पनु ः चलन चलाई नपाउने गरी भएको आदेश र सो
आदेशलाई सदर ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
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बटु वलको आदेशबाट िनवेदकको कानूनी तथा मौिलक
हकमा आघात परेको हँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस
गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ीह प देही िज ला अदालत
एवं ऐ.को तहिसल शाखा र पनु रावेदन अदालत
बटु वलको तफवाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
ी उ व पडु ासैनी एवं गौतम बु उ च मा यािमक
िव ालयको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
ढुि डराज देवकोटाले िवप ी रट िनवेदकले दाबीको
िक.नं.१३३४ को ज गामा गौतम बु उ च मा.िव.
ले िखचोला गरेको भनी मु ा दायर गरी अदालतबाट
अि तम फै सला भई िमित २०३६।१०।१५ मा नै
चलन पज
ु समेत पाई चलनसमेत चलाई पाएको हो ।
सो चलनउपर िच नबझ
ु ाई िनज िनवेदकले पनु ःचलन
चलाई पाउँ भनी मु ा दायर गरी सव च अदालतबाट
दाबीको घरह पिहलोप ट चलन चलाई िदएको
नदेिखँदा िववािदत ज गाह ितवादीह ले चलन
गन निदएबाट दो ो पटक चलन चलाई िदन िम ने
देिखएन भनी फै सला भएको छ । अदालतबाट पनु ः
चलन चलाई िदन निम ने ठहर गरी अि तम याियक
िनकास भइसके को अव थामा िनवेदकले झु ा बेहोरा
पेस गरी सु प देही िज ला अदालतमा फै सला
काया वयनको िनवेदन िदएको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
त कालीन लिु बनी अ चल अदालतबाट
अि तम फै सला भई आफूले चलन पज
ु समेत पाएकोमा
िवप ी िव ालयले चलन छाडी निदएको हँदा पनु ः
चलन पाउन िनवेदन िदएकोमा पिहलो चलनबाटै
चलन पाएको नदेिखएको कुल भवनलगायतका
भौितक संरचनाह मा पनु ः चलन चलाई िदन िमलेन
भनी सु प देही िज ला अदालत र पनु रावेदन

अदालत बटु वलसमेतबाट आदेश भएको हँदा उ
आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी परमादेशको
आदेशसमेत िवप ीको नाउँमा जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदन दाबी रहेछ । िनवेदकको दाबीको िक.नं.१३३४
को ज गामा अदालतको अि तम फै सलामा खाली
रहेको ज गास म िखचोला ठहर भएको र सो खाली
ज गाको हकमा सु प देही िज ला अदालतबाट
पनु ः चलनसमेत चलाई सके को हो, अ य घर भवन
रहेको ज गाको हकमा वादीले पिहलो पटक नै चलन
चलाई नपाएकोले पनु ः चलन चलाई नपाउने ठहर
गरी सव च अदालतको फै सलाले प पारेकोले
झु ा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने एकै िमलानको
िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेछ ।
उ बहस सनु ी ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी हने
हो वा होइन भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
िनणयतफ िवचार गदा, दाबीको िक.नं.१३३४
को ज गामा २०२८ सालदेिख ततु रट िनवेदन
दायर भएको िमितस म तहतहको अदालतमा मु ा
चली फै सलासमेत भई फै सला काया वयनको ममा
समेत िववाद रहेको पाइ छ । यित लामो समयस म
अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजमको फै सला
काया वयन हन नसके को भनी ततु रट िनवेदन
परेको देिखँदा हालस म भएका स पूण याियक
ि याको िसंहावलोकन गनपन
ु देिखन आयो ।
२. सो स ब धमा िमिसल संल न माण
िमिसल हेदा, आ नो नाउँ दताको सा.िक.नं.१९३
हालको िक.नं.१३३४ को ज गामा उ र पूवतफबाट
त कालीन गौतम बु ा.िव.का स चालक सिमितका
सिचव अमतृ लाल शा यले घर बनाउन लागेकाले घर
बनाउन रो का गरी िखचोला मेटाई मल
ु क
ु ऐन, घर
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम चलन चलाई पाउँ
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भनी सु िज ला अदालतमा िमित २०२८।८।२७
मा मु ा दायर गरेको पाइ छ । सो मु ामा ितवादी
अमतृ लाल शा यले ज गा िखचोला गरेको ठहर
भई फै सला भएको पाइ छ । सो फै सलाउपर वादी
िड लीरमण शमाले िच नबझ
ु ाई मल
ु क
ु ऐन, घर
बनाउनेको महलको ४ नं. बमोिजम चलन पाउँ भनी
त कालीन लिु बनी अ चल अदालतमा पनु रावेदन
गरेको पाइ छ । लिु बनी अ चल अदालतबाट सु
िज ला अदालतबाट भएको ितवादीले िखचोला
गरेको हदस म सदर गरी मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको
महलको ४ नं. बमोिजम चलनसमेत वादीले पाउने ठहर
गरी िमित २०३०।६।२९ मा फै सला भएको देिख छ ।
३. सो फै सला अि तम भई वादी िड लीरमण
शमाले िमित २०३१।१२।०७ मा चलन चलाई पाउँ
िनवेदन सु िज ला अदालतमा िदएको पाइ छ ।
सो िनवेदनउपर सु िज ला अदालतबाट िमित
२०३६।१०।१२ मा डोर खिटई डोर मचु ु का कायम
भएको पाइ छ । सो मचु ु काबमोिजम वादी िड लीरमण
शमाले िमित २०३६।१०।१५ मा चलन पज
ु
पाएको देिख छ । आफूले पाएको चलन पज
ु अनस
ु ार
ितवादीले चलन नछोडेको भनी वादी िड लीरमण
शमाले िमित २०३७।६।२७ मा पनु ः चलन चलाई
पाउँ भनी त कालीन लिु बनी अ चल अदालतमा मु ा
दायर गरेको पाइ छ । सो मु ामा दाबीको घर ज गामा
न.नं.१७ को ०-९-८ ज गामा भएको शौचालयबाहेकको
ज गास म वादीले पिहले चलन चलाई पाएको ज गामा
िनज वादीले दो ो पटक चलन चलाई पाउने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट फै सला भएको
पाइ छ । सो फै सलाउपर वादीले िच नबझ
ु ाई यस
अदालतमा पनु रावेदन गरेको पाइ छ । यस अदालतबाट
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला सदर
हने ठहर गरी िमित २०५२।१०।१० मा फै सला भएको

देिख छ ।
४. यस अदालतको िमित २०५२।१०।१०
को सो फै सला हेदा, त कालीन लिु बनी अ चल
अदालतको िमित २०३०।६।२९ को फै सलाबमोिजमको
वादीको चलन चलाई पाउँ भ ने िनवेदनउपरको
कारबाहीमा सु िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०३६।१०।१२ को मचु ु काबाट िववादको ज गामा
भएको घरको स ब धमा प चकृित मू य कायम गरी
घर बनाउनेको महलको ४ नं. को ि या अपनाई
द ड सजायको महलको ४३(४) को रीत पु याई
दाबीको घरह पिहलोप ट चलन पाइसके को
देिखँदनै । कानूनले िनिद गरेको ि या अपनाई
दाबीको घरह पिहलो प ट चलन पाएको नदेिखँदा
िववािदत घर ज गाह ितवादीले चलन गन निदएबाट
दो ो पटक चलन चलाई पाउँ भ ने दाबी मनािसब
देिखएन भनी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
फै सला सदर गरेको पाइ छ । ियनै िनवेदक िड लीरमण
शमाले सव च अदालतको िमित २०५२।१०।१० को
फै सलाबमोिजम चलन चलाई पाउँ भनी दरखा त िदई
िमित २०५८।११।१८ को डोरबाट फै सलाबमोिजम
ज गा चलन चलाई िदएको भनी िमित २०५८।१२।०७
मा २०५७ सालको िबगो नं.३४४।८७ नं. को चलन
मु ामा प देही िज ला अदालतका तहिसलदारबाट
आदेश भएको देिख छ ।
५. मािथ िववेिचत त यबाट सव च
अदालतबाट भएको फै सला र सो फै सलाको
काया वयनसमेत भइसके को देिखन आयो । अदालतबाट
भएको अि तम फै सलाको काया वयनसमेत भइसके को
अव थामा रट िनवेदकले सोही फै सलाको काया वयन
ग रपाउँ भनी सु प देही िज ला अदालतमा पनु ः
िनवेदन िदएको देिख छ । रट िनवेदकको य तो काय
एउटै िवषयमा िनज पटकपटक अदालतमा वेश गरेको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
देिख छ ।
६. सो स ब धमा सािबक मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.८५ मा अड् डामा मु ा परी फै सला भएपिछ सो
फै सलाउपर ऐनबमोिजमको पुनरावेदन नभई सोही
मु ामा उसै झगिडयाका नाउँको िफरादप िलई
सु न हँदैन । िलएको भए पिन खा रज ग रिदनु पछ
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ाङ् यायको
िस ा तअनु प same plaintiff, same
opponent and same subject or issue भएको
मु ा एकै अदालतबाट एक पटकभ दा बढी सनु वु ाइ वा
फै सला गनु नहने भ ने हो । Due process of Law
अवल बन गरी एक पटक भएको फै सलाबाट िववादको
अ य हने वा सो िवषयमा सो िनणय अि तम हने भ ने
हो । िववािदत िवषयमा अदालतबाट स म सनु वु ाइ गरी
भएको फै सला सो मु ामा अि तम र िन चया मक हने
गदछ ।
७. ाङ यायको िस ा त No one shall
be twice vexed for the same case भ ने हो ।
ततु मु ामा िववादको िवषय एकै रहेको छ, िववादको
कारण उही रहेको छ, मु ाका प ह समेत उही रहेको
पाइ छ, तहतहको अदालत हँदै सव च अदालतबाट
अि तम पमा याियक िनणय भएको र सो फै सलाको
समेत काया वयन भइसके को अव था छ । मु ाको
पबाट अि तम भइसके को िवषय कानूनमा नयाँ
संशोधन थप भएको आधारले अिघ मु ाको फै सला
काया वयन स प न भइसके को कायलाई अ य
पमा सोही िवषय िनवेदनको पमा पनु ः अदालतमा
वेश गन िम ने हँदैन । य पमा कानूनले निम ने
काय अ य बाटोबाट सोही िवषयमा पटकपटक
अदालतमा वेश गन मु ाको अि तमताको िस ा तले
पिन िम ले होइन ।
८. िववािदत घर ज गाह दो ो पटक

चलन चलाई पाउँ भ ने दाबी नपु ने ठहरी िमित
२०५२।१०।१० मा सव च अदालतबाट
फै सला भएको र सो फै सलाअनस
ु ार दो ो पटक
चलन नपाउनेबाहेक अ य ज गा िनवेदकले िमित
२०५८।१२।०७ मा डोरबाट चलन चलाई पाइसके को
भ ने देिख छ । सव च अदालतको सो फै सलाअनस
ु ार
फै सला काया वयनसमेत २०५८ सालमा स प न
भइसके पिछ सोही िवषय लामो अविधपिछ िनवेदन िदई
अदालतमा वेश गरेको देिख छ । फै सलाअनस
ु ार दो ो
पटक चलन चलाउने िवषयमा नािलस िदई अि तम
फै सला काया वयनसमेत भइसके कोमा कानूनको नयाँ
संशोधन थप भएको आधारले सोही िवषयमा िनवेदन
िदई अदालतमा वेश गन िम ने होइन । सािबक
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४३(४) र (५) को
कानूनी यव था नव संशोधन (२०४३।०७।२४) हँदा
नयाँ थप संशोधन कायले स प न भइसके को फै सला
काया वयनलाई असर पान र अ यथा हने होइन ।
९. िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको
सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४३(४)
र (५) मा रहेको कानूनी यव था के रहेछ र २०४३
सालमा संशोधनपिछ के थप भएको रहेछ भनी हेन पन
भएको छ । सो स ब धमा मल
ु क
ु ऐन (सातौ संशोधन,
२०३४) को ४३(४) र (५) मा िन न कानूनी यव था
रहेको पाइ छःचलन िदनु पन घर, पसलिभ धनमाल
राखी ता चा मारी राखेकोमा चलन िदनुपन
मािनस हािजर भए खो न लगाई चलन चलाई
िदनुपछ । हािजर नभए प िदनिभ खाली
ग रिदनु यसपिछ कुनै िदन अड् डाबाट मािनस
आई ताला लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल
तायदाती क जा िललाम िब गरी चलन चलाई
िदनेछ भनी सोही िदन सो चलन चलाउनुपन
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घर पसलको दैलामा याद टाँसी याद नाघेपिछ
सोबमोिजम गरी चलन चलाई िदनुपछ । धनमाल
क जा िललाम िब गरेकोमा सो गरेको एक
वषिभ िफता िलन आए सयकडा दश कटाई
बाँक िफता गनुपछ सो यादिभ िफता िलन
नआए िदनु पदन, आ दानी बाँ नु पछ ---------४
एक पटक चलन चलाई िदएकोमा
चलन नछाडी िखचोला गरेमा िखचोला गरेको
पटकै िप छे एक हजार पैयाँस म ज रवाना
वा एक मिहनास म कै द हनेछ । ------५ मल
ु क
ु
ऐन (नव संशोधन, २०४३) मा द ड सजायको
महलको ४३(४) र (५) मा िन न कानूनी यव था
रहेको पाइ छ ।
चलन िदनुपन घर, पसलिभ धनमाल
राखी ता चा मारी राखेकोमा चलन िदनुपन
मािनस हािजर भए खो न लगाई चलन चलाई िदनु
पछ । हािजर नभए प िदनिभ खाली ग रिदनु
यसपिछ कुनै िदन अड् डाबाट मािनस आई ताला
लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल तायदाती
क जा िललाम िब गरी चलन चलाई िदनेछ भनी
सोही िदन सो चलन चलाउनु पन घर पसलको
दैलामा याद टाँसी याद नाघेपिछ सोबमोिजम
गरी चलन चलाई िदनुपछ । धनमाल क जा िललाम
िब गरेकोमा सो गरेको एक वषिभ िफता िलन
आए सयकडा दश कटाई बाँक िफता गनुपछ सो
यादिभ िफता िलन नआए िदनु पदन, आ दानी
बाँ नु पछ -------- ४
एक पटक चलन चलाई िदएकोमा
चलन नछाडी िखचोला गरेमा िखचोला गरेको
पटकै िप छे एक हजार पैयाँस म ज रवाना
वा एक मिहनास म कै द गरी अिघ चलन चलाई
िदएको स पि मा फै सलाबमोिजम फे र चलन

चलाई िदनुपछ । सोबमोिजम चलन पाउन फे र
नािलस ग ररहनु पदन । दरखा तबाटै चलन
चलाई िदनुपछ र य तोमा चलन चलाई िदएबापत
द तुर बुझाई रहनु पदन --------५ भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ ।
१०. मल
ु क
ु ऐन, २०३४ सालको संशोधनमा
द ड सजायको महलको ४३(४) मा भएको कानूनी
यव था र २०४३ सालको संशोधनमा पिन सो
उपदफा हबह रहेको, कुनै संशोधन भएको देिखँदैन ।
द ड सजायको महलको सो ४३(५) मा सो २०४३
सालको संशोधनमा पनु ः चलन चलाई मा न नािलस
िदन नपन, दरखा तबाट चलन चलाई िदनपन भ ने
बेहोरास म थिपएको पाइयो । पनु ः चलन चलाई
पाउँ भनी िफराद िदई यस अदालतबाट घरमा दो ो
पटक चलन नपाउने ठहरी िमित २०५२।१०।१० मा
फै सला भई िनवेदकले घरबाहेकका ज गाह िमित
२०५८।१२।०७ मा चलन िलइसके को देिख छ ।
दो ो पटक पनु ः चलन चलाई मा न नािलस िदन नपन
भनी २०४३ सालमा भएको संशोधनको आधारले
िनवेदकले २०५२ सालमा घर चलनतफ हा रसके को
िवषय उठाउन पाउने अव था नै रहँदैन । व ततु ः उ
२०४३ सालमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
४३(५) नं. मा नािलस िदन नपन भ ने संशोधनको टेका
िलई २०५२ सालमा नै यस अदालतको फै सलाबाट
अि तम भइसके को िवषयलाई िछ बनाई ततु रट
िनवेदन परेको देिखयो ।
११. २०५२ सालको सव च अदालतको
फै सलाले घर ज गा दो ो पटक चलन नपाउने ठहरी
फै सला भइरहेको हँदा सो फै सलालाई अ यथा हने
गरी द ड सजायको महलको ४३(५) को उ कानूनी
यव थाले िनवेदकलाई म त गन स दैन । फै सला
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अनस
ु ार २०५८ सालमा सो फै सलाको काया वयन
नणय नं . १०१२४
भइसके को छ । अतः फै सलाले नै घर ज गा दो ो
पटक काया वयन नपाउने भनी उदघोष
् ग रसके पिछ
सोही घर ज गा चलन पाउन मल
सव च अदालत, संयु इजलास
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको महलको ४३(५) को आधार िलई िनवेदनको
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
मा यमबाट लामो अविधपिछ अदालतमा वेश गरेको
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
काय सफा हात िलई िनवेदक अदालत वेश गरेको
फै सला िमित : २०७४।१२।५
पिन देिखएन ।
०६९-CI-००६३
१२. अतः उपयु आधार माणबाट
िनवेदकले फै सलाबमोिजम पनु ः चलन चलाइ पाउँ भनी
मु ाः बगचा ज गा मोही लगत क ा
िदएको िनवेदनमा सु प देही िज ला अदालतबाट
िमित २०७०।०९।२९ मा पनु ः चलन चलाइ िदन पनु रावेदक / वादी : िज ला बारा, कलैया न.पा. वडा
नपन भनी भएको आदेश र सो आदेश सदर गन गरी
नं.५ ब ने भवानी शंकर अ वालको म.ु स. गन
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७१।०१।२५
शारदा देवी अ वाल
मा भएको आदेशह मा कुनै कानूनी िु ट देिखन
िव
आएन । अदालतह बाट तहतह साधारण अिधकार े
यथ / ितवादी : िज ला बारा, कलैया न.पा. वडा
हण गरी याियक िन पण भई अि तम रहेको िवषयमा
नं.३ ब ने व. बागड िमयाँ धिु नयाको छोरा
लामो अविधपिछ सोही िवषय िलई अदालत वेश गरेको
अ दल
ु रब म सरु
सफा हात िलई िनवेदक आएको पिन देिखन नआएकोले
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७१।०१।२५
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ)
को आदेशसमेत बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन दाबी
मा घरबारीको प रभाषा गदा घरसँग
मनािसब देिखन आएन । ततु रट िनवेदन खारेज
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी,
हने ठहछ । ततु आदेशको ितिलिपसिहत यस
इनार, पोखरी, यारेज, तबेला, फलफूलको
आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको कायालय,
बगचा, तरकारी बारीज ता चीजलाई
रामशाहपथलाई िदनू । साथै यस आदेश अपलोड
घरबारीको दायरािभ राखेको देिख छ ।
गरी दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
"फलफूलको बगचा" भ ने श द अगािड
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
र पछािड यु श द हेदा सो श दको
ु ाई िदनू ।
अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी बारी
उ रायमा सहमत छु ।
भ ने श दको योग भएको देिखयो ।
या. बमकुमार े
िवधाियकाले प रभाषा गरेको "फलफूल
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
बगचा" अ तगत आफू बसोबास गरेको
इित संवत् २०७५ साल काितक २५ गते रोज १ शभु म् ।
घरसँग जोिडएको घडेरीसरहको ज गामा
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रहेको फलफूलको खह लाई बगचा
भनी अथ गरेको पाइ छ । यसबाट घर र
करेसावारीसँग जोिडएको के ही सीिमत
ज गाको फलफूलको बगचालाई मा
स झनु पन ।
§ घरबारी भ ने िबि कै घर रहेको वा
घर बनाउन यो य रहेको घडेरीसरहको
ज गा घरसँग जोिडएको बारी, बगचा
आिदलाई स झनु पन हदँ ा घरबारीमा ठूलो
े फलको फलफूलको बगचासमेत पदछ
भनी िवधाियकाको मनसायिवपरीत गएर
भिू मस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ)
मा उि लिखत घरबारीको प रभाषालाई
या या गन र स झन नहने ।
( करण नं.४)

पनु रावेदन अदालत, हेट डा

फै सला
या. तेजबहादुर के .सी.: त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड
(क) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन अनमु ित ा त भई
पनु रावेदनको रोहमा पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त य र ठहर यस कार रहेको छःमेरो नाउँ दताको िज ला बारा, गा.िव.स.
परु वडा नं. १ िक. २१६ को ज.िव. १-२५ ज गामा नापी पूवदेिख नै िपताले बगचा लगाई
भोगचलन गरी आइरहेकोमा उ बगचाको फलफूल
रेखदेख गन काय िवप ीका िपतालाई िदएकोमा नापी
हँदा िकसानको महलमा िवप ीको िपता बागड िमयाँले
उ ज गा स यनारायण माडवारीको हो भनी न सा
भएको छ । िपता स यनारायणको शेषपिछ उ ज गा
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् व र म वादी िनवेदकका नाउँमा दािखल खारेज नामसारी
अिधव ा य ी ेमबहादरु खड् का र ी भई एकलौटी भोगचलन गरी आएको छ । उ ज गामा
बालकृ ण यौपाने
बगचा भएकोले भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
२(ङ) को कानूनी यव थाले बगचालाई घरबारीमा
ी ह र फुँयाल, ी नारायण साद देवकोटा, वग करण गरी ऐ. ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ ले
ी िमलन राई र ी के दार साद दाहाल
घरबारीको ज गा कमाउने मोही हक ा नहने भनी
अवलि बत निजर :
िकटानी कानूनी यव था रहे भएबाट उ बगचा
स ब कानून :
ज गाको मोही बागड िमयाँका नाउँको मोही लगत क ा
§ भूिमस ब धी ऐन, २०२१
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको भवानी शंकर अ वालको
िमित २०६१।१०।१२ को िनवेदन दाबी ।
सु तहमा फै सला गन:वादी दाबीको उ ज गाको मोही लगत क ा
ी राजाराम थापा
हनु पन होइन छै न । उ ज गाको दतावाला मोही मेरो
भूिम सधु ार कायालय, बारा
िपता बागड िमयाँ धिु नया भएको कुरा िपताको १ नं.
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:लगत र ३ नं. माणप ले पिु गरी राखेको छ । उ
माननीय यायाधीश ी मोहनरमण भ राई ज गा िपताको मृ यपु ात् मैले नै जोत आवाद गरी
माननीय यायाधीश ी िबदरु िब म थापा
कुतबालीसमेत िवप ी वादीलाई बझ
ु ाउँदै आएको हँदा
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वादी दाबीबमोिजम मोही लगत क ा हनु पन होइन
भ नेसमेत बेहोराको बागड िमयाँ धिु नयाको छोरा
अ दल
ु रब म सरु को िमित २०६२/३/२० को िलिखत
जवाफ ।
वादी दाबीको िज ला बारा, गा.िव.स. परु ी
वडा नं. १ को िक.नं. २६१ को ज.िव. १-२-५ ज गा
सव नापी हँदाको बखत िवप ीको िपता बागड िमयाँ
धिु नयाँले सव नापीमा आ नो नाम िकसान महलमा
दता गराई जोत आवाद गरी आएकोमा भूिम सधु ार
लागू भएका बखत मोहीको १ नं. लगत वादीका िपता
स यनारायण माडवारीको नाउँमा भई ज गा जोत
आवाद गरी आएको र सो ज गाको मोिहयानी हकको
माणप समेत ा गरी सके को र वादीले पिन मोही
वीकार गरी आएको देिख छ । हाल आएर वादीले
बगचा भएको ज गाको मोही लगत क ा ग रपाउँ भ ने
दाबी िलएको भए पिन यसै व पको िनमला देवी
उपा याय पौडेल पनु रावेदक वादी र जगरनाथ महरा
चमार यथ ितवादी भएको संवत् २०५८ सालको
दे.प.ु नं. ७९५६ को मोही लगत क ा मु ामा स मािनत
ी सव च अदालतबाट निजर ितपािदतसमेत
भइसके को र उ दाबीको ज गा व. मोही बागड िमयाँ
धिु नयाँको प नी इदनी धिु नयाइनको नाउँमा मोही
नामसारी हने ठहरी आजै फै सला भएको हँदा यसमा
वादीको मागदाबीबमोिजम मोही लगत क ाको माग
दाबी पु न स दैन, खारेज हने ठहछ भ ने बेहोराको
भूिम सधु ार कायालय बाराको िमित २०६५/५/१६ को
िनणय ।
िनवेदनमा उि लिखत िक ा नं. २६१
को ज गाको मोही िवप ीका िपता बागड िमयाँ
धिु नयाँ होइनन् । उ ज गा म पनु रावेदकको पित
तथा ससरु ाको पालादेिख नै अथात् सव नापीभ दा
अिघदेिख नै आँपको बगचाको पमा योग हँदै

आएको हो । िवप ीले ज गा जोत कमोद गरेको भ ने
व तिु न आधार माण िनवेदनसाथ गज
ु ान नस नक
ु ो
साथै िवप ीले साल सालैको बाली बझ
ु ाएको भरपाइको
िन सा माणह आ नो िलिखत जवाफसाथ पेस
गनसमेत नसके कोले िनज िवप ीले सो ज गा मोहीको
हैिसयतले जोत कमोद नगरेको भ ने ट छ । यस
अव थामा िवप ीको िलिखत जवाफलाई मा मूल
आधार मानी माणको याियक मू याङ् कन नै नगरी
भएको सु िनणय मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४(क),
१८५ र १८९ तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३
र ५४ को य तः ितकूल हनक
ु ो साथै ी सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत
भएकोले सु भूिम सधु ार कायालय, बाराको िमित
२०६५/५/१६ को फै सला बदर गरी सु िनवेदन
मागदाबीबमोिजम मोही लगत क ा ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको भवानी शंकर अ वालको म.ु स. गन शारदा
देवी अ वालको पनु रावेदन प ।
िववादको िक.नं.२६१ को िववरणमा
बगचा भनी ज गाधनी दता माण पज
ु ामा जिनएको
देिखयो । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)
(क) अनस
ु ार घरबासको ज गा कमाउने यि लाई
मोही हक ा हने छै न भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । ऐ. ऐनको दफा २(ङ) अनस
ु ार फलफूल
बगचालाई पिन घरबासको प रभाषािभ राखेको
देिखन आयो । यी त य र माणह को िव ेषण र
मू याङ् कनको रोहमा सु फै सला फरक पन स ने
देिखँदा छलफलको लािग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ ितवादीलाई िझकाई
िनयमबमोिजम पेस गनु भनी िमित २०६६/९/२४ मा
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको आदेश ।
िवप ीले दाबीको ज गा बगचा भएको िजिकर
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िलए पिन सो ज गा बगचा होइन । दाबीको ज गा
आवादीलायक भई मोहीको हैिसयतले जोत कोड
आवाद गद आई मोहीको दािय व र कत यको पालना
गरी आइरहेको कुरा कुत धरौटी राखेको भरपाइले समेत
ट छ । मोही भएको कुराको पिु भरपाइलगायत १
नं. लगत, ३ नं. माणप , िफ डबक
ु समेतले पिु भई
राखेको र भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)
(क) ले घरबारीको ज गामा स म मोही नला ने यव था
गरेको देिख छ । घरबारी भ नाले बगचा पिन वतः
पछ भ न सिकने यव था उ ऐनले गरेको देिखँदैन ।
यसरी उि लिखत आधार माण र स मािनत सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
िवप ीको पनु रावेदन िजिकर बदर गरी सु भूिम सधु ार
कायालय, बाराको िमित २०६५/५/१६ को िनणय
सदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अ दल
ु रब मंसरु को
िलिखत ितवाद ।
यसमा दे.प.ु नं.११५९ को मोही नामसारी
मु ामा आज यसै इजलासबाट वादीको ज गाको
इदनी धिु नयाइनका नाममा मोही नामसारी भई मोही
माणप समेत पाउने ठह याई सु भूिम सधु ार
कायालय बाराले गरेको फै सला सदर हने ठह याई
आज यसै इजलासबाट फै सला भएको हनाले यस
मु ामा पिन सोही मु ामा उ लेख भएका बदुँ ाका
आधारमा मोही लगत क ा ग रपाउँ भ ने वादी दाबी
पु न नस ने गरी सु भूिम सधु ार कायालय, बाराले
गरेको िनणय िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित २०६७।९।२ मा
गरेको फै सला ।
पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सलामा
िच बझ
ु ेन, िवप ीका िपता बागड िमयाँ धिु नया
मोही होइनन् । २ नं. अनस
ु ूची िबना मोही कायम हन
स ै न । िफ डबक
ु वा मोठ े तामा नाम लेिखनु नै

पया हँदनै । बारा िज ला, गा.िव.स. हपरु ी वडा
नं.१ को िक.नं.२६१ को े फल १-२-५ ज गा बकले
िललाममा सकार गरी सो बकको िमित २०६८।०५।१९
को िनणयबमोिजम म िनवेिदकाको नाममा दा.खा.
भई आएको छ । िवप ीले मोही हक पाउन स ने
अव था नै छै न । य तो अव थामा िक.नं.२६१ को
ज गामा ितवादीको मोही हक कायम हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िु टपूण फै सला उ टी
गरी मोिहयानी हकको लगत क ा ग रपाउँ भ ने वादीको
यस अदालतमा पन आएको पनु रावेदनप ।
यसमा दाबीको िक.नं.२६१ को ज गामा
बगचा रहेको र बगचा भएका उ ज गा घरबारी ज गा
भई मोही नला ने भ ने वादीको कथन रहेको छ ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) बमोिजम
"घरबारी" भ नाले "मािनस बसोबास गन घर र सो
घरले चचको ज गा स झनपु छ र सो श दले घरसँग
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी,
यारेज, तवेला, फलफूलको बगचा, तरकारी बारी,
बाँसघारी, खरबारी, खेलकुद वा मनोर जन गन ठाउँ
र सोसरहको अ कुनै काममा लगाइएको ज गालाई
समेत जनाउँछ" भ ने तथा ऐ.दफा २५(५)(क) मा
घरबारीको ज गा कमाउने यि लाई मोहीको हक ा
हने छै न भ नेसमेत कानूनी यव था रहेको प र े यमा
िक.नं.२६१ को बगचा भएको ज गाको मोही लगत
क ा नगन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सलामा उ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२(ङ) तथा दफा २५(५)(क) या या मक िु ट
िव मान रहेको देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२(१)(क) बमोिजम ततु मु ा दोहो याई हेन
िन सा दान ग रएको छ भ ने यस अदालतको िमित
२०६९।०२।३२ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
यस इजलाससम पेस भएको ततु मु ाको
पनु रावेदन प सिहतको िमिसल कागजातह अ ययन
गरी पनु रावेदकका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा य ी ेमबहादरु खड् का र ी बालकृ ण
यौपानेले बारा िज ला, हपरु ी गा.िव.स. वडा नं.१ को
िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५ ज गामा आँपको बगचा
भएकोले य तो ज गामा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २(ङ) ले घरबारीको पमा प रभािषत ग रएको
र य तो घरबारीको ज गा भूिमस ब धी ऐन, २०२१
को दफा २५ को उपदफा (५) को ख ड (क) बमोिजम
मोही हक ला न स दैन । उ कानूनी यव थाको
ितकूल तथा िमिसल संल न माणह को समिु चत
मू याङ् कन नगरी मोही लगत क ा नहने ठह याएको
पनु रावेदन अदालतको िु टपूण फै सला उ टी गरी मोही
लगत क ा ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यथ ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ाह ी ह र फुँयाल, ी नारायण साद
देवकोटा, ी िमलन राई र ी के दार साद दाहालले
यथ ितवादी अ दल
ु रब म सरु का बाबु बागड िमयाँ
म सरु िक.नं.२६१ नं. को ज गाका मोही हन् । िनजका
बाबक
ु ो मृ यपु िछ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
२६ (१) बमोिजम िनजका प नी इदनी धिु नयाईनका
नाममा नामसारी ह छ । िक.नं.२६१ को ज गा घरबाट
टाढा रहेको कृिष उ पादनको मह व रा ने भएकोले
आँप बगचाको िवषयमा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २५(५)(क) लागू हँदैन । खेतीयो य ज गालाई
बगचा हो भनी नामाकरण गन िम दैन । भूिम सधु ार
कायालय बारा र पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
िव ान्
कानून
यवसायीह को
उपयु बमोिजमको बहस िजिकरसमेत सनु ी पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदन

िजिकर पु न स ने हो, होइन ? सो स ब धमा िनणय
गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २५ को देहाय (५) मा बगचा
ज गामा मोिहयानी हक ला दैन भ ने उ लेख भए पिन
सो कानूनी यव थािवपरीत दाबीको िक.नं.२६१
को ज गामा मोही कायम हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
िमित २०२२।०८।२१ मा तयार भएको िफ डबक
ु
उतार हेदा बारा िज ला, हपरु ी गा.िव.स. वडा नं. १
को िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५ ज गाको िकसानको
नाम, थर, वतन महलमा बगर िमयाँ धिु नयाको नाम
उ लेख भएको देिख छ । िव.सं.२०२१ सालमा तयार
गरेको मोहीको १ नं. लगतमा ज गा कमाउनेको नाम
बागड िमयाँ भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोही ज गा
बागड िमयाँ धिु नयाले भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २५ अनस
ु ार मोिहयानी हकको माणप ा
गरेको िमिसल संल न मोिहयानी हकको माणप को
ितिलिपबाट देिखयो । िववािदत िक.नं.२६१ को ज गा
बगचा भएकोले सो ज गामा मैले हक ा गनु पदछ
भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको हँदा सोमा मोिहयानी
हक ला न स ने नस ने भ ने स ब धमा िवचार गनु
पन देिखयो ।
३. मल
ु क
ु को आिथक िवकासमा तु तर गित
याउन भूिमबाट िनि य पज
ुँ ी र जनसं याको भार
अथ यव थाको अ य े मा लगाउन र कृिषयो य
भूिमको यायोिचत िवतरण र कृिषस ब धी आव यक
ान र साधन सल
ु भ गराई भूिममा आि त वा तिवक
िकसानह को जीवन तरमा सधु ार याउन र कृिष
उ पादनमा अिधकतम विृ गन, ो साहन दान गरी
सवसाधारण जनताको सिु वधा र आिथक िहत कायम

1958

१०१२४ - शारदा देवी अ वाल िव. अ दल
ु रब म सरु
रा ने उ े यले भूिमस ब धी ऐन, २०२१ आएको
देिख छ । यसैगरी भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
दफा २(ङ) ले गरेको "घरबारी" ज गाको प रभाषामा
घरबारी भ नाले मािनस बसोबास गन घर र सो
घरले चचको ज गा स झनु पदछ । सो श दले घरसँग
जोिडएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी,
यारेज, तवेला, फलफूलको बगचा, तरकारी बारी,
बाँसबारी, खरबारी, खेलकुद वा मनोर जन गन ठाउँ र
सोसरहको अ कुनै काममा लगाएको ज गालाई समेत
जनाउँछ भ ने उ लेख भएको देिख छ । भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) (क) मा
घरबारीको ज गा कमाउने यि लाई मोहीको हक ा
हने छै न भ ने कानूनी ावधान रहेको देिखयो ।
४. अब वादी दाबीको िज ला बारा, गा.िव.स.
हपरु ी वडा नं.१ को िक.नं.२६१ को १-२-५ बगचा
ज गा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) ले
प रभािषत गरेको "घरबारी" को ज गािभ पछ वा पदन
भनी िवचार गनपन
ु देिखयो । पनु रावेदक वादीले दाबीको
िक.नं.२६१ को ज गा मोिहयानी हक नला ने घरबारी
ज गा हो भनी िफ डबक
ु उतार गदा वा अनस
ु ूची १
को फाराम भदाको अव थामा कही ँ उ लेख गरेको
एवं सो स ब धमा कतै दाबी उजरु गरेको िमिसलबाट
देिखँदैन । ितवादीका बाबु बागड िमयाँले उ िक.नं.
२६१ को ज गाको मोहीको माणप ा गरेकोमा
वादीले वीकार गरी बसेको देिख छ । वादीले िववािदत
िक.नं.२६१ को ज गामा २०२२ सालदेिख नै आँपको
बगचा रहेको त य पनु रावेदनप मा उ लेख गरेको
पाइ छ । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा
घरबारीको प रभाषा गदा घरसँग जोिडएको वा फरक
रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, यारेज, तबेला,
फलफूलको बगचा, तरकारी बारी ज ता चीजलाई

घरबारीको दायरािभ राखेको देिख छ । "फलफूलको
बगचा" भ ने श द अगािड र पछािड यु श द हेदा
सो श दको अगािड "तबेला" र पिछ तरकारी बारी भ ने
श दको योग भएको देिखयो । िवधाियकाले प रभाषा
गरेको "फलफूल बगचा" अ तगत आफू बसोबास
गरेको घरसँग जोिडएको घडेरीसरहको ज गामा रहेको
फलफूलको खह लाई बगचा भनी अथ गरेको
पाइ छ । यसबाट घर र करेसाबारीसँग जोिडएको के ही
सीिमत ज गाको फलफूलको बगचालाई मा स झनु
पन ह छ । घरबारीको ज गाअ तगत ज.िव. १-२-५
को ज गाको फलफूलको बगचा पदछ भनी अथ गन
िम दैन । घरबारी भ ने िबि कै घर रहेको वा घर बनाउन
यो य रहेको घडेरीसरहको ज गा घरसँग जोिडएको
बारी, बगचा आिदलाई स झनु पन हँदा घरबारीमा
ठूलो े फलको फलफूलको बगचासमेत पदछ भनी
िवधाियकाको मनसायिवपरीत गएर भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २(ङ) मा उि लिखत घरबारीको
प रभाषालाई या या गन र स झन हँदैन । यस कार
पनु रावेदक वादीको िक.नं.२६१ को ज.िव.१-२-५
ज गामा रहेको आँपका बगानलाई फलफूलको बगचा
भनी घरबारीको प रभाषािभ िवधाियकाले राखेको
भ न िम ने अव था रहँदैन । घरबारीसँग जोिडएको
वा सोबाट के ही पथृ क रहे पिन सानो े फलमा रहेको
थोरै र सीिमत फलफूलका बोट भएको फलफूलको
बगचालाई मा घरबारीको प रभाषािभ को बगचाको
पमा समेटेको भ न िम ने देिखन आउँछ ।
५. यस स ब धमा पनु रावेदक वादी
िनमलादेवी उपा याय (पौडेल) यथ ितवादी
जग नाथ महरा भएको संवत् २०५८ सालको दे.प.ु
नं. ७९५६ को मोही लगत क ा मु ामा भूिमस ब धी
ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(क) ले घरबारीको
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ज गामा मोही नला ने यव था गरेको देिख छ ।
घरबारी भ नाले बगचा पिन वतः पछ भ न सिकने
यव था उ ऐनले गरेको देिखँदैन । े ताबाट
आवादी देिखएको र हाल ज गा ितवादीले कमाएको
भ ने देिखएपिछ य तो ज गामा मोही ला दैन भ न
यायसङ् गत हँदनै भनी फलफूल बगचाको कृित र
या यासिहत ी सव च अदालतबाट िस ा तसमेत
ितपादन भएको पाइ छ । ी सव च अदालतबाट
ितपािदत उपयु िस ा तका आधारमा पिन दाबीको
बढी े फलको िक.नं. २६१को ज.िव. १-२-५ लाई
घरबारीअ तगतको फलफूलको बगचाको दायरािभ
राखी अथ गनु पन अव था देिखन आउँदैन ।
६. उपयु
ितपािदत िस ा तबाट
घरबारीिभ बगचा वतः नपन हँदा िक.नं.२६१ को
ज गामा मोिहयानी हक ला ने हँदा ितवादीको बाबु
बागड िमयाँ धिु नयाका नामको मोिहयानी हक बागड
िमयाँक प नी इदनी धिु नयाइनका नाममा कानूनतः
मोही नामसारी हने अव था देिखन आउँदा िनजका
नाउँमा मोही नामसारी नहने ठह याई पाउँ भ ने
पनु रावेदन िजिकर एवं सोही बेहोराको पनु रावेदकतफका
कानून यवसायीको बहसका बदुँ ा तथा िन सा दान
गदा िलइएका आधारसँग सहमत हन सिकएन ।
७. अतः मािथ िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट िक.नं.२६१ को ज गाको मोिहयानी हक
बागड िमयाँ धिु नयाको मृ यपु ात् िनजक प नी इदनी
धिु नयाइनले मोही नामसारी गरी मोहीको माणप
पाउने भई बगचा ज गा मोही लगत क ा ग रपाउँ भ ने
िनवेदकको मागदाबी पु न नस ने ठह याएको सु
भूिम सधु ार कायालय बाराको िमित २०६५।०५।१६
मा भएको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६९।९।२ गतेको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको

पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । फै सलाको ित
अपलोड गरी दायरीबाट ततु मु ाको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृत:- गीता े / ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७४ साल चै ५ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१२५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
आदेश िमित : २०७४।१२।१९
०६८-WO-१०३९
मु ाः परमादेश
िनवेदक : भ परु िज ला दिधकोट गा.िव.स.वडा नं.५
ब ने अिधव ा क चनकृ ण यौपाने
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार
काठमाड समेत
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§ िसमे टको कणह बाट
िमकको
वा यलगायत अ य सवसाधारण
मािनस, जीवज तु, वन पितसमेतमा
ितकूल भाव पन भएकाले यस कारको
नकारा मक भावलाई यथाश य कम गरी
व छ तथा व थ वातावरण कायम गनु
वा छनीय हने ।
( करण नं.३)
§ कमजोर यािकङ भएमा िसमे टको
प रमाणमा ास हने हदँ ा उपभो ाको
अिहत हने अथात् उपभो ाको हक िहतको
संर ण नहने अव था रह छ । यसैले
पिन िसमे टको यािकङ काय भरपद र
उपभो ाको िहतअनुकूल ग रनु वा छनीय
हन जाने ।
( करण नं.५)
§ लेिमनेसन गरेको बोरामा िसमे टको
यािकङ हनुपन कुरा उपभो ाको िहत,
आम जन वा य र व छ वातावरणको
लािग अप रहाय हने ।
( करण नं.६)
§ वातावरणीय व छता, उपभो ाको िहत
एवं मजदुरको िहत तथा जन वा य
कायम गन लेिमनेसन गरेको बोरामा
िसमे टको यािकङ हनु उपयोगी हने
भएकाले िसमे टको उ पादन, भ डारण,
ओसारपसार तथा िब िवतरण गन
स ब धमा िनि त मापद ड बनाई
भावकारी पमा काया वयन गनु गराउनु
वा छनीय देिखने ।
( करण नं.७)

िनवेदकका तफबाट :
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
संजीवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ उपभो ा संर ण ऐन, २०५४

ी

आदेश
या. ई र साद खितवडा : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा
१०७(२) बमोिजम पन आएको ततु िनवेदनको
संि त त य र आदेश यस कार छः
रट िनवेदनको बेहोरा
म िनवेदक कानून यवसायमा लागेको यि
हँ । देशमा कानूनी शासन हनपु छ, संिवधानिवपरीत
कसैले पिन काम गन पाउनु हँदैन, कानूनी हक
अिधकारको संर ण हनपु छ भ ने मा यता रा ने
नेपाली नाग रक हँ । नेपालमा िसमे ट उ पादनपिछ
यािकङ गरी बजारमा याउँदा धल
ु ो िनि कने सामा य
लाि कको बोरामा यािकङ ग रएको ह छ । भौितक
संरचनाको लािग अ याव यक रहेको िसमे टको
योग र िब िवतरणमा अपनाइने असावधानीले
िनमाण े मा कायरत मजदरु , कामदारलगायत हामी
सवसाधारण जनताको समेत वा यमा य
अ य पमा ग भीर असर पा ररहेको छ । हाल
चिलत बोरामा िसमे ट चहु ावटसमेत हने गरेको
छ । िव का ायः धेरै देशमा लेिमनेसन गरेको बोरा
योग गन ग रएको छ । िसमे टज तो हािनकारक
तथा वातावरणमा असर पा ररहेको व तक
ु ो यािकङ
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लेिमनेसन नभएको सामा य लाि कको बोरामा ग रनु
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४, वातावरण संर ण ऐन,
२०५३ र UN Guidelines, 1985 समेतले यव था
गरेका कानून र मापद ड तथा सव च अदालतबाट
समय समयमा ितपािदत निजर िस ा तसमेतको
ितकूल रहेको छ । नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२ र धारा १६ ले दान गरेको
व छ वातावरणमा स मानपूवक बाँ न पाउने हक
हनन भएको छ । संिवधानको धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम िवप ी यथ ह को नाममा िसमे टको
उ पादन, िब िवतरणमा आव यक नीित िनयम बनाई
लेिमनेसन ग रएको बोरामा मा िसमे ट यािकङ तथा
िवतरण गनु गराउनु भ ने परमादेशलगायत आव यक
आ ा आदेश वा पज
ु जारी ग रपाऊँ । साथै लेिमनेसन
ग रएको बोरामा मा िसमे ट यािकङलगायत िब
िवतरण गनु गराउनु भनी िवप ी यथ ह को नाममा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१(१) बमोिजम अ त रम आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदन ।

भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतको िमित २०६९।१।३१ को आदेश ।
गृह म ालयको िलिखत जवाफ
यसमा िसमे ट कारखानाको यव थापन,
यसको उ पादन, िब िवतरणमा आव यपक पन
नीित िनयम िनमाण गन कायमा यस म ालयले
य पले कुनै िनणय गन नहँदा गहृ म ालयको
हकमा ततु रट िनवदेन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी गहृ म ालयको िलिखत जवाफ ।
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयको
िलिखत जवाफ
रा यका सबै काम, कारबाही र गितिविध
कानूनको अधीनमा रही स चालन हनपु न कुरामा नेपाल
सरकार ितब रहेको छ । िवप ी िनवेदकले दाबी
िलनु भएको िसमे टको उ पादन, लेभिलङ् ग, यािकङ,
िब र िवतरणस ब धी यव था मजदरु कामदार
एवं सवसाधारण नाग रकको वा यमा नकारा मक
असर नपन गरी वा कम पन गरी हनपु न कुरामा िववाद
छै न । पर तु तुत िवषय यस कायालयबाट य
िनयिमत हने िवषय नभएकोले त स ब धमा स बि धत
िनकायको िलिखत जवाफबाट प ः हने नै छ । अतः
यस कायालयको नाममा मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न होइन, रट िनवदेन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िवप ी धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयको िलिखत जवाफ ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो
आदेश जारी हन नपन कुनै आधार कारण भए यो
आदेश ा भएको िमितले बाटाको यादबाहेक १५
िदनिभ स बि धत िमिसल कागजात साथै राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी यो आदेश र रट िनवदेनको एक ित
न कलसमेत साथै राखी िवप ीह लाई सूचना िदई वा य तथा जनसं या म ालयको िलिखत
सोको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा जवाफ
िदनू । िलिखत जवाफ परेपिछ वा सोको अविध यितत
रट िनवेदकले िसमे टमा योग हने बोरा
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लेिमनेसन गरेको हनपु न गरी आव यक नीित िनयम
बनाई लागू गन माग गनु भएको िवषय य पमा यस
म ालयको काय े ािधकारिभ पन िवषय होइन ।
जहाँस म मानव वा यलाई ितकूल असर पु याउने
खालका काम कारबाही गन नहनेतफको िवषय छ, सो
स ब धमा वा य तथा जनसं या म ालय सदैव
सचेत रही आएको छ । तसथ रट िनवदेन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी वा य तथा
जनसं या म ालयको िलिखत जवाफ ।
भौितक योजना िनमाण तथा यातायात म ालयको
िलिखत जवाफ
रट िनवेदकले उ लेख गरेको िवषय यस
म ालयसँग स बि धत नरहेको यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनु पन नै होइन । िसमे ट उ ोगको
थापना आपूित यव थापन, गणु तरीयतालगायतका
नीित, िनधारण गन स पूण काम कारबाहीमा यस
म ालयको संल नता नहने हँदा यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु रट िनवेदन
िनरथक एवं िनराधार छ । यस म ालयबाट रट
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा ितकूल
असर पु ने गरी कुनै काम कारबाहीसमेत नग रएको
हँदा रट िनवदेन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
िवप ी भौितक योजना िनमाण तथा यातायात
म ालयको िलिखत जवाफ ।
संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयको
िलिखत जवाफ
रट िनवेदकले िसमे ट उ पादन तथा
यािकङ गन िब िवतरण गन कुनै पिन उ ोग तथा
यवसायीलाई िवप ी बनाएको देिखँदैन । यसैगरी

को-कसले लेिमनेसन नगरी चिु हने बोरा योग गरेका
हन् भ ने स ब धमा िनवेदकले कुनै ठोस माण
ततु गन सके को अव था पिन छै न । नेपाल सरकार
(काय िवभाजन) िनयमावली, २०६९ अनस
ु ार यस
म ालयले आ नो काय स पादन गद आइरहेको
छ । उ िनयमावलीअनस
ु ार कायस पादन गन ममा
व छ र व थ वातावरण कायम रा न म ालय
सदैव य नशील रहेको छ । रट िनवेदकले यस
म ालयको यो-य तो कानूनी कत य एवं दािय व
रहेकोमा सो कत य एवम् दािय व पूरा नगरेको वा पूरा
गन इ कार गरेको भनी आ नो रट िनवेदनमा किहँकतै
उ लेख गन स नु भएको अव था छै न । कानूनले
कत य र दािय व नबोकाएकोमा परमादेश जारी नहने
भनी स मािनत अदालतबाट ऋिष िव म िव
थानीय िवकास म ालयसमेत (ने.का.प.०५३,
िन.नं६२००, प.ृ ४२९), लगायतका मु ामा ितपािदत
निजरसमेतका आधारमा िवप ीको रट िनवेदन खारेज
भागी छ, खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ी
संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेस हन आएको
ततु िनवेदनमा िवप ीह को तफबाट िव ान्
सह यायािधव ा ी संजीवराज रे मीले िवप ी
िनवेदकले PIL लाई सदपु योग नगरी दु पयोग गन
खो नभु एको छ; PIL स ब धी रट िनवेदन िदई तारेख
गज
ु ारी ब नभु एको छ; PIL लाई हलक
ु ा िवषय बनाउन
हँदैन; तर रट िनवेदनमा िनवेदकले उठाएको िवषयव तु
कामदार र उपभो ाको वा यका िहसाबले जायज
नै छन्; लेिमनेसन गरेको बोरामा िसमे टको यािकङ
ग रनपु छ भ नेमा सरकार सकारा मक रहेको हँदा
रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
सिु नयो ।
अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी हने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा व थ, व छ
वातावरण, जन वा य तथा उपभो ाको िहतस ब धी
िविवध िवषय उ लेख गरी ततु सावजिनक हक वा
सरोकारको िववाद दायर हन आएको पाइयो । रट
िनवदकले लेिमनेसन गरेको बोरामा मा िसमे टको
यािकङ ग रनपु छ भनी उपभो ाको िहत कायम
गनस ब धी ह उठाई िनवेदन गरेको देिख छ ।
िसमे टको भ डारण तथा िब िवतरणको ममा
हने य रोक उपभो ालगायत आम सवसाधारणको
वा य तथा िहत संर ण गनपन
ु आव यकता
वभािवक पमा रह छ । िसमे टको उ पादन,
भ डारण, िब
िवतरण तथा उपभो ास म
पिु ग जेलस मका स पूण चरणमा सरु ा िविध
अपनाउनु नै पदछ । वातावरणीय व छता, मजदरु को
वा य र उपभो ाको िहतको ि कोणले पिन यो
एक संवेदनशील िवषय हो । तसथ िनवेदकले तारेख
गज
ु ारी बसेको भए पिन सावजिनक हक वा सरोकारको
िवषय भएकाले िनवेदकले उठाएका कानूनी ह को
याियक िन पण हनु मनािसब देिखयो ।
३. नेपाल अ तराि य म संगठनको
सद य रा हो । नेपालले अ तराि य तरमा
जनाएका ितब ताह का ि ले हेदा िमकको
िहत र क याण गनु रा यको दािय व बनेको
देिख छ । िमकलगायत आम नाग रकको सामािजक
तथा आिथक िहत र क याण गन कुरालाई नेपालको
संिवधानले पिन रा यको कत य हने गरी िविवध
ावधानह यवि थत गरेको छ । काय थलको सरु ा
र िमकको वा यस ब धी कुराह मािनसको बाँ न

पाउने हकसँग स बि धत िवषयह हन् । यी हकह को
चलनमा रा यको िवशेष र उ रदािय वपूण भूिमका
अपेि त ह छ । िसमे टको कणह बाट िमकको
वा यलगायत अ य सवसाधारण मािनस, जीवज त,ु
वन पितसमेतमा ितकूल भाव पन भएकाले
यस कारको नकारा मक भावलाई यथाश य
कम गरी व छ तथा व थ वातावरण कायम गनु
वा छनीय ह छ ।
४. नाग रक र राजनीितक अिधकारस ब धी
अ तराि य ित ाप , १९६६ को धारा ६ मा
मािनसको बाँ न पाउने अिधकारको स ब धमा
यव था ग रएको छ ।9 सामािजक आिथक र सां कृितक
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप , १९६६
को धारा ७ मा सरु ि त र व थ काय थलस ब धी
यव था रहेको छ ।10 संयु रा संघ ारा िदगो
िवकासका ल यह (Sustainable Development
Goals) मा सु वा य र जनिहतको अिभविृ गन
(Good Health and Well Being of People) तथा
व तु तथा सेवाको खपतमा िदगोपन याउने (Ensure
sustainable consumption and production
patterns) भ ने कुराह समेिटएका छन् । पयावरण
मै ी (Eco friendly) र वा य मै ी (Health
friendly) उ पादनह भएमा मा यी ल यह हािसल
गन सिक छ । यस स दभमा अ य देशमा ग रएको
योग र चलनतफ ि गत गदा िविभ न देशह ले
9

ICCPR Ar cle 6: Every human being has
the inherent right to life. This right shall
be protected by law. No one shall be
arbitrarily deprived of his life.
10 ICSECR Ar cle 7 (b): The right of everyone
to the enjoyment of just and favorable
condi ons of work which ensure, in
par cular: Safe and healthy working
condi ons.
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१०१२५ - अिधव ा क चनकृ ण यौपाने िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसहं दरबारसमेत

िसमे टको गणु तरको साथसाथै िसमे ट यािकङ गन
बोराको समेत मापद ड र गणु तर िनधारण गन गरेको
देिख छ । भारतमा पोिलिथनको बोरामा िसमे ट
यािकङ गन स ब धमा IS 11652:2000
मापद डअनक
ु ू ल हनपु न गरी तोिकएको पाइ छ ।11
यस कारको सरु ा मक सावधानी अपनाउनु हा ो
स दभमा समेत आव यक देिख छ ।
५. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
६(१)(ख) मा व तक
ु ो प रमाणबारे सूिचत हन पाउने
कुरालाई उपभो ाको अिधकारको पमा उ लेख
ग रएको छ । यसै योजनको लािग िसमे टको बोरामा
पिन यसको प रमाण उ लेख ग रएको ह छ ।
उपभो ाले िनधा रत प रमाण वा तौलका व तु ा त
गन सकुन् भ ने अिभ ायले यस कारको यव था
ग रएको हो । कमजोर यािकङ भएमा िसमे टको
प रमाणमा ास हने हँदा उपभो ाको अिहत हने
अथात् उपभो ाको हक िहतको संर ण नहने अव था
रह छ । यसैले पिन िसमे टको यािकङ काय भरपद
र उपभो ाको िहतअनक
ु ू ल ग रनु वा छनीय हन
जा छ ।
६. िसमे टका कणले वा यमा पान भाव
स ब धमा भएका अ ययनतफ ि गत गदा लामो
समयस म असरु ि त तवरले िसमे टसँग मािनसको
स पकले छालास ब धी रोग र ास ासस ब धी
सम याह बढी भएको देखाएको छ ।12 वा य र
11 IS 11652 : 2000 Title: Tex les-Woven Sacks
for Packing Cement.
12 Zeleke, Z., Moen, B. and Bratveit, M.
“Cement dust exposure and acute lung
func on: A cross shi study” 2010; UNEP
“Environmental pollu on and impacts
on public health by United Na ons
environment programme” 2008; Journal
of Toxicology and Environmental Health,

सरु ास ब धी जोिखमबाट उपभो ाको संर ण
गन, उपभो ाको आिथक िहतको व न गरी िदगो
उपभोगलाई स ब न गन भनी संयु रा संघबाट
सन् १९८५ मा उपभो ा संर णस ब धी मागिनदशन
(UN Guidelines for Consumer Protection)
जारी भएको पाइ छ । उ मागिनदशनमा उपभो ाले
पाउने सेवा र सिु वधामा राि य र अ तराि य तरका
वातावरणीय सरु ा र गणु तरका मापद ड काया वयन
गन र व न गन सरकारह ले ो सािहत गनपन
ु
13
कुरा उ लेख छ । यस प र े यमा हेदा िसमे टको
यािकङ गन कुरालाई िनि त र भरपद मापद डिभ
यवि थत गनु वा छनीय देिख छ । लेिमनेसन गरेको
बोरामा िसमे टको यािकङ हनपु न कुरा उपभो ाको
िहत, आम जन वा य र व छ वातावरणको लािग
अप रहाय छ ।
७. अतः वातावरणीय व छता, उपभो ाको
िहत एवं मजदरु को िहत तथा जन वा य कायम
गन लेिमनेसन गरेको बोरामा िसमे टको यािकङ हनु
उपयोगी हने भएकाले िसमे टको उ पादन, भ डारण,
ओसारपसार तथा िब िवतरण गन स ब धमा िनि त
मापद ड बनाई भावकारी पमा काया वयन गनु
गराउनु वा छनीय देिखयो । कमसल वा लेिमनेसन
नग रएका बोरामा यािकङ भई असावधानीपूवक
ओसारपसार एवं िब िवतरण हने अव थामा िनय ण
कायम गरी भावकारी पमा अनगु मन, िनयमन र
िनय ण गन स ब धमा आव यक यव था िमलाउनु
भनी िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी
हने ठहछ । आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीलाई िदई दायरीको लगत क ा
1996.
13 हेनहोस्
United Nations Guidelines for Consumer
ु
Protection (as expanded in 1999) को मागिनदशन नं.११,
२८, ३० र ४६
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ आदेशमा सहमत छु ।
या. बमकुमार े
इजलास अिधकृत : िशव साद आचाय
इित संवत् २०७४ चैत १९ गते रोज २ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१२६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेश िमित : २०७५।२।३
०७३-WO-०३९४
मु ाः- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : दाचला
ु िज ला, धल
ु ीगडा गा.िव.स. वडा
नं.७ वरभगे घर भई नौगाडा सरोकार सिमितको
अ य न दिु संह धामी
िव
िवप ी : उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
§ िव ुत् उ पादनको सव ण तथा उ पादन
अनमु ित प अनस
ु ारका काम कारबाही
चिलत ऐन िनयमको प रिधिभ रही गनु
1966

पन र सो स ब धमा नेपाल सरकारको
स बि धत िनकायले कुनै काननू सङ् गतका
स झौता गरेको भए यसको पालना गनु
वा गराउनु पन कत य सबै प को ह छ ।
य तो स झौता आिदले कुनै एक यि
वा के ही थानीय यि वा समूहको
वाथ मा हेन नभई समि गत पमा
िवकासस ब धी अवधारणालाई आ मसात्
गन हदँ ा सानाितना िववाद वा माग पूरा
नभएकै आधारमा अदालतले िवकासको
गित रोिकने गरी ह त ेप ग रहा नु उिचत
नहने ।
( करण नं.६)
§ आयोजनामा देशभ रका जुनसुकै े का
बािस दाले रोजगारी गन पाउने भएको हदँ ा
कुनै एक े का बािस दाले मा रोजगारी
पाउनु पछ र अ य िज ला वा देशका
बािस दालाई रोजगारीमा समान अवसर
िदनु हदँ ैन भ ने ज तो माग वीकाय
हन स दैन । नेपालको संिवधानको धारा
१७(२)(ङ) र (च) द वत तामािथ
आघात पन गरी कसैले पिन यस कृितको
माग अिघ बढाउनु वीकाय नहने ।
( करण नं.७)
§ आयोजनालाई गित हनबाट रो ने,
यि गत वा सामूिहक वाथबाट अव
गन, य ता वतकको स पि नो सान
गनह लाई कानूनको दायरामा याउनु
पिन सरकारी संय को कत य र िज मेवारी
एवं जवाफदेिहताको िवषय हो । कुनै मागकै
आधारमा स पि नो सान गनलाई कुनै
कारणबाट पिन कानूनी कारबाही तथा

१०१२६ - न दिु संह धामी िव. उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
ितबापत दािय व वहनबाट छुट िदन पानी खोलामा छोडी िदनपु न, खोलाको पानीबाट कुटनी
निम ने ।
िपसनी गरी जीिवकोपाजन गन हँदा घ चलाउनको
( करण नं.८) लािग खोलामा पानी छोडी िदनु पन, मालपोत
कायालय दाचलाको
मू याङ् कनअनस
ु
ु ारको मआ
ु जा
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी ल मी शमा उपल ध गराउनु पन, माछा मारी जीिवकोपाजन गनको
िवप ीका तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा ि लािग रोजगारीको वैकि पक यव था ग रिदनु पन,
िकरण पौडेल िव ान् अिधव ा ी अमरिजवी सो े का मठ मि दरका संर ण तथा िव ालय भवन
िघिमरे
िनमाण, मसानघाटको िनमाण तथा संर ण गरी िदनु
अवलि बत निजर :
पन, िसँचाइको यव था गनु पन, थानीय तरमा
स ब कानून :
उपल ध िनमाण सामा ी ज तै बालवु ा, िगटी, ढुंगा
योग गरेबापत टोलबासीलाई राहत उपल ध गराउनु
आदेश
पन, थानीयवासीलाई रोजगारीको पिहलो ाथिमकता
या. अिनलकुमार िस हा : नेपालको िदनु पन, समान यालाको यव था गनु पन, उ च
संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम यस जोिखममा रहेका घर जिमनको संर णका लािग
अदालतको े ािधकारअ तगतको भई दायर हन तटब ध वा प क पखाल लगाउनु पन, सेयर लगानीमा
आएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं आदेश थानीयले ाथिमकता पाउनु पन, प रयोजना
यस कार रहेको छ ।
िनमाणप ात् धिु लगाडा गा.िव.स. लाई िव तु ् उपल ध
म रट िनवेदक न दिु संह धामी दाचला
गराउनु पन, प रयोजनाको िनमाणप ात् पाइप लाइन
ु
िज ला, धल
ु ागडा गा.िव.स. वडा नं.७ घर भई नौगाडा फुटी ित हन गएमा सोको िज मेवारी अिप पावर
सरोकार सिमितको अ य तथा यस सिमितले सव च क पनी िलिमटेड र जगदीशबहादरु पालले िलनु पन,
अदालतमा रट दता गनका लािग अि तयार ा अिप पावर क पनी िलिमटेडले कानूनबमोिजम बाहेक
यि हँ । अिप पावर क पनी िल.ले दाचला
ु िज ला, ज गा अिधकरण गन नपाउने, िवप ीम येका अिप
धिु लगाडा गा.िव.स. भई ब ने नौगढगाड नदीमा ८ पावर क पनी िलिमटेड र उजा म ालयबीच भएको
मेगावाट मताको मािथ लो नौगढगाड साना जलिव तु ् स झौताप सरोकारवालाको हक िहतमा नभएको
प रयोजना स चालन गदा िमित २०७२।०२।०६ हँदा सो स झौता बदर हनु पन, मौने खोलाको पानी
मा िज ला शासन कायालयमा िवप ीम येका अिप िवप ीम येका अिप पावर क पनी िलिमटेडले योग
पावर क पनी िलिमटेडले मौनेखोला लघु जलिव तु ् गन नपाउने भ नेसमेतका माग राखेका िथयौ ँ ।
प रयोजनाको काठेपोलको स ा प क पोल गाडी
िनवेदकले अिप पावर क पनी िलिमटेडसँग
लाइन िव तार गन, सक
ु ाखोलादेिख होपरीगाउँको िविभ न समयमा राखेका मागह पूरा नगरेको, सो
पिहरो घरस म मोटरबाटो ममत स भभार ग रिदने, स ब धमा उजा म ालयमा उजरु ी गरी कारबाही
इ टेकबाट सधै ँ िसँचाइको लािग १० ितशत पानी ग रपाउँ भनी पटकपटक जाँदा जानकारीसमेत
खोलामा छोडी िदनपु न, सक
ु ाखोलाको १० ितशत पाउन नसके को, अिप पावर क पनी िलिमटेड र उजा
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म ालयबीच भएको स झौताको न कलसमेत निदनक
ु ा
अलावा अनौपचा रक पमा बिु झन आएअनस
ु ार सो
हाइ ोपावरमा काम गन कामदारसमेत बािहरबाट याई
यहाँका कामदारह लाई समान याला निदई गरेको
िवप ीको काय यवहारबाट नेपालको संिवधानको
धारा १७(च), १८, २५, ३०, ३३, ३४, नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ का दफा ६(६) (७) ारा द
म िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पन
गएको र िवप ीम येका अिप पावर क पनी िलिमटेडले
धिु लगाडा गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड् याम
बनाई सरोकारवालालाई मआ
ु जासमेत निदएकोले
भूिमसधु ार िवभाग काठमाड बाट े ता मोठ िझकाई
े फल यिकन गरी सरोकारवालालाई मआ
ु जा िदलाई
िवप ीह बीच भएका स झौता उ ेषणको आदेशले
बदर गरी सरोकारवालाह को माग पूरा नभएस म
िवप ी अिप पावर क पनी िलिमटेडको कामकारबाही
रोक िनवेदकको हक अिधकार हनन् नगन,ु नगराउनु
भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी गरी
िवप ीह का नाउँमा उ ेषणयु परमादेशलगायत
जो चािहने उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन मनािसब आधार, कारण र
माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद ा भएको
िमितले बाटाको यादबाहेक १५(प ) िदनिभ
िवप ीह म येका िवप ी नं.१ ले महा यायािधव ाको
कायालय र अ य िवप ीह ले आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजमका ितिनिधह माफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िनवेदनप र यो आदेशको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह को नाममा सूचना याद जारी गरी

िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
पेस गनू । साथै अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदन मागका स ब धमा िवचार गदा रट िनवेदकले
िनवेदनमा उठाएको िवषयव तक
ु ो िववादको िन पण
ततु रट िनवेदनको अि तम िनणय हँदाका बखत हने
नै हँदा मागबमोिजमको अ त रम आदेश जारी ग ररहनु
परेन भ नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।०७।३०
गतेको यस अदालतको आदेश ।
रट िनवेदकले आफू नौगडा सरोकार
सिमितको अ य भएको र आफू सव च अदालतमा
रट दता गन अि तयार ा यि भएको कुरा उ लेख
गरी रट दायर भएको भने तापिन िनज अिधकार ा
यि जनाउने कुनै आधार उ लेख ग रएको
नपाइएकाले िनजको रट दायर गन हकदैया ित नै
उठ् ने कुरा प छ । िनजलाई के के आधारमा
रट दायर गन हकदैया छ भ नेबारे रट िनवेदकले
प पान स नु भएको छै न । हा ो क पनीको काम
भनेको िव तु ् उ पादन गरी िब िवतरण गन
हो । िनवेदकले उ लेख गरेको ज तो यस क पनीले
सहमित गरेका काम नगरेको भ ने कुरा झु ा हो ।
हामीले गन हरेक कुरा कानूनस मत पमा कानूनले
तोके को मापद ड पूरा गरी ग रएको छ । िनमाणाधीन
अपर नौगढगाड साना जलिव तु ् आयोजनाको लािग
उजा म ालय, िव तु ् िवकास िवभागबाट िमित
२०७१।०२।०२ मा आयोजनाको िव तु ् सव ण
अनमु ितप ा गरी सव ण सिकएप ात् हाल िव तु ्
उ पादन अनमु ितप को अि तम पखाइमा छौ ँ । हामीले
कानूनअनस
ु ार ारि भक वातावरणीय ितवेदन
तयार गरी स बि धत म ालयमा बझ
ु ाएप ात् िमित
२०७३।२।३ मा वीकृत भएको िथयो । ारि भक
वातावरणीय ितवेदन तयार गन ममा िमित
२०७२।५।१ मा कायसूची (TOR) वीकृत गराई
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१०१२६ - न दिु संह धामी िव. उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
सावजिनक सूचना जारी गरी थानीय तरमा सनु वु ाइ
ग रएप ात् तयार गरी वीकृत गराइएको िथयो ।
थानीय तरमा आव यक पन ढुंगा, िग ी, बालवु ा,
ेवल र रोडाको लािग .८,०२,८७९।- ितरी योग गन
गरी िज ला िवकास सिमितको कायालयसँग स झौता
ग रएको छ । हामीले अिधकार ा िनकायको वीकृित
िलएर काम ग ररहेका छौ ँ । तर रट िनवेदकले उ लेख
गरेका िवषयमा हामीले िनज र िनजले ितिनिध व
गरेका सं थासँग कुनै स झौता गरेका छै नौ ँ ।
हामीले िव तु ् ऐन र वातावरण ऐनलगायत
अ य कानूनअ तगत वीकृित िलएर सो काय गरेका
छौ ँ । खोलामा कित पानी छोड् ने भ नेबारे सरकार ारा
वीकृत ारि भक वातावरणीय ितवेदनमा उ लेख
छ । गाउँका थानीयलाई काम निदई बािहरबाट
कामदार याएको भ ने कुरा पिन सरासर गलत
हो । द यि , ािविधकह र स बि धत कामका
िव ह र बािहरबाट याउनै पन यि बाहेक अ य
कामदारह का िवषयमा हामीले गाउँकै यि ह
योग गरेका छौ ँ । धेरै थानीयले आयोजनामा
काम ग ररहनु भएको छ । यालामा िवभेद ग रएको
भिनएको कुरा पिन सरासर गलत छ । ज गा ख रद
गदा स बि धत यि लाई स पक गरी िनजह को
वीकृितबमोिजम ख रद ग रएको िथयो । यसले गदा
सरकारी मू यभ दा बढी नै रकम खिचएर ज गा
िलइएको िथयो । सेयर बाँडफाँडको हकमा थानीय
तरमा ग रनपु न सेयर बाँडफाँडको काम गरी सिकएको
छ । आयोजना िनमाणको ममा थानीय तरमा
रहेका िनकायह सँग पिन लगातार स ब ध कायम
गरी काम गन ग रएको छ । साथै िनवेदकले मौने
खोलास ब धी लगाएको आरोप झु ा हो । क पनीले
कुनै पिन खोलानालाबाट िव तु ् िनका दा स बि धत
वीकृितह िलई म ालयको िनदशनबमोिजम मा

काय गन गरेको छ । मौने खोलामा क पनीले हालस म
कुनै काय नगरेको र गनपन
ु अव था भएमा आव यक
ि या पूरा गरी मा काय गनछ । य ता िनकायको
सहमितलाई पिन स दो अवल बन गन कोिसस
ग रएको छ । समय र प रि थितअनक
ु ू लको अव था
हेरी हा ो दािय विभ का कुरा हामी यथाश य गनछौ ँ ।
यसमा अ यथा मा नु पन कुनै अव था िथएन र छै न ।
रट िनवेदकले भने झै ँ एकलौटी पमा
जलिव तु ् आयोजनाह िनमाण ग रएको, ड् याम
बनाउँदा तटब ध िनमाण नगरेको, डर ास देखाएको
भ ने सबै मनगढ ते र झु ा कुरा हन् । रट िनवेदकले
नेपालको संिवधान धारा २५, ३०, ३३, ३४ का
हकह हनन् भयो भनी दाबी िलएको भए पिन धारा
२५ मा उि लिखत स पि को हक, धारा ३० मा
उि लिखत व छ वातावरणको हक, धारा ३३ मा
उि लिखत रोजगारीको हक र धारा ३४ मा उि लिखत
मको हक हनन् भएको अव था छै न भ नेसमेत
बेहोराको अिप पावर क पनी िलिमटेड र देथला ५
दाचलामा
अवि थत साइट अिफसको हकमा समेत
ु
अिधकार ा कायकारी िनदशक संिजव यौपानेको
िलिखत जवाफ ।
अिप पावर क पनी िलिमटेडका नाउँमा
नौगढगाड साना जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ्
उ पादनको अनमु ित प यस म ालयबाट िदइएकोमा
सो अनमु ित प मा उि लिखत आयोजनाको िनमाण
तथा स चालन स भारमा क पनीले चिलत म ऐन
तथा िनयमावलीको अधीनमा रही स भव भएस म
बढी थानीय सीप, म, वा तक
ु ला, थानीय सं था,
िवशेष ठेकेदार तथा िनमाण साम ीको योग गनु
पन, जिमनको िसँचाइको लािग मौजदु ा कुलोह को
मताअनस
ु ारको पानी खोलामा पठाउनु पन,
आयोजना िनमाण गदा कुनै भौितक संरचना यि वा
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जिमनलाई भाव परेमा कानूनबमोिजम ितपूित िदनु
पनलगायतका सतह पूरा गनु पन दािय व अिप पावर
क पनी िलिमटेडको नै हने हँदा यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनु पन कुनै कारण र आधार देिखँदैन ।
यस म ालयको के कुन कामकारबाहीबाट
िनवेदकको संिवधान एवं कानून द हक अिधकारमा
आघात परेको हो ? सो कुरा रट िनवेदनमा उ लेख
गन सके को छै न । यस म ालय र िवप ी अिप पावर
क पनीबीच कुन िमितमा भएको स झौताअनु पको
कामकारबाही नभएको हो सोसमेत उ लेख गन
सके को छै न । कानूनबमोिजम ि या पूरा गरी ग रएको
कुनै स झौताअनु पको काय गनु पन दािय व पूरा
नगरेको अव थामा कानूनबमोिजम नै काम कारबाही
अगािड बढ् ने ह छ । अिप पावर क पनी िलिमटेडका
नाममा यस म ालयबाट जारी भएको अनमु ित प मा
उि लिखत सतह कानूनबमोिजम उपभो ा एवं
सरोकारवालाह को हक िहतमा नै रािखएको र के कुन
सत सरोकारवालाह को कानून द हकिवपरीत
रहेको हो सो कुरा रट िनवेदनमा उ लेख भएको
देिखँदैन । अनमु ित प मा उि लिखत यस म ालयले
पूरा गनु पन दािय वह पूरा गन म ालय सधै ँ त पर
नै रहेको हँदा के कुन दािय व पूरा नभएको हो सो नै
उ लेख नभएको तथा रट िनवेदकको संवैधािनक
एवं कानूनी हक अिधकारमा आघात पन गरी यस
म ालयबाट कुनै िनणय वा काम कारबाही नग रएको
हँदा यस म ालयको हकमा ततु िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार उजा
म ालयको तफबाट ऐ.का िनिम सिचव िचरि जवी
चटौतको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस

इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी ल मी
शमाले िनवेदक नौगाड सरोकार सिमितको अ य
भएको र उ सिमितको तफबाट अिप पावर क पनी
िलिमटेडसँग मौनेखोला लघु जलिव तु ् प रयोजनाको
काठेपोलको स ा प क पोल गाडी लाइन िव तारसमेत
गन, िवप ीम येका अिप पावर क पनी िलिमटेड र उजा
म ालयबीच भएको स झौताप सरोकारवालाको
हक िहतमा नभएको हँदा सो स झौता बदर हनु पन,
सो स ब धमा उजा म ालयमा उजरु ी गरी कारबाही
ग रपाउँ भनी पटक-पटक जाँदा जानकारीसमेत
पाउन नसके को, अिप पावर क पनी िलिमटेड र
उजा म ालयबीच भएको स झौताको न कलसमेत
निदएको, अिप पावर क पनी िलिमटेडले धिु लगाडा
गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड् याम बनाई
सरोकारवालालाई मआ
ु जासमेत निदई अिप पावर
क पनी िलिमटेडले आफूले गरेका ितब ताह पूरा
नगरेकाले भूिमसधु ार िवभाग काठमाड बाट े ता
मोठ िझकाई े फल यिकन गरी सरोकारवालालाई
मआ
ु जा िदलाई िवप ीह बीच भएका स झौता
उ ेषणको आदेशले बदर गरी सरोकारवालाह को
माग पूरा नभएस म िवप ी अिप पावर क पनी
िलिमटेडको कामकारबाही रोक पाउँ भनी गनु भएको
बहस सिु नयो ।
िवप ी अिप पावर क पनी िलिमटेडका
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी अमरिजवी
िघिमरेले िज ला िवकास सिमितको कायालय दाचला
ु
र अिप पावर क पनी िलिमटेडबीच भएका स झौता
काया वयन भएको छ । आठ (८) मेगावाट मता
भएको अपर नौगाढगाड साना जलिव तु ् आयोजना
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१०१२६ - न दिु संह धामी िव. उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
सरोकार समूहको हँदा उठाउन पाए पिन आयोजना
नै ब द गनु पन होइन भनी बहस गनभयो
ु । यसैगरी
िवप ी उजा म ालय िसंहदरबारको तफबाट
उपि थत िव ान् नायब महा यायािधव ा ी िकरण
पौडेलले रट िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी
हक अिधकारमा आघात पन गरी यस म ालयबाट
कुनै िनणय वा कामकारबाही नग रएको हँदा िनवेदन
मागबमोिजम आयोजना नै ब द गन गरी रट जारी गन
सिकने अव था िव मान नहँदा रट खारेज ग रपाउँ
भनी बहस गनभयो
ु ।
अब िव ान् कानून यवसायीह को
बहस सनु ी िमिसल संल न िनवेदन एवं िलिखत
जवाफमा उि लिखत िजिकरह तथा पेस भएका
कागजातह समेत अ ययन गरी हेदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो होइन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले अिप
पावर क पनी िलिमटेडसँग िविभ न समयमा राखेका
मागह पूरा नगरेको, सो स ब धमा उजा म ालयमा
उजरु ी गरी कारबाही ग रपाउँ भनी पटक-पटक जाँदा
जानकारीसमेत पाउन नसके को, अिप पावर क पनी
िलिमटेड र उजा म ालयबीच भएको स झौताको
न कलसमेत निदनक
ु ा अलावा सो हाइ ोपावरमा
काम गन कामदारसमेत बािहरबाट याई यहाँका
कामदारह लाई समान याला निदई काममा लगाएको,
िवप ीम येका अिप पावर क पनी िलिमटेडले
धिु लगाडा गा.िव.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड् याम
बनाई सरोकारवालालाई मआ
ु जासमेत निदएकोले
भूिमसधु ार िवभाग काठमाड बाट े ता मोठ िझकाई
े फल यिकन गरी सरोकारवालालाई मआ
ु जा

िदलाई िवप ीह अिप पावर क पनी िलिमटेड र उजा
म ालयबीच भएका स झौता उ ेषणको आदेशले
बदर गरी सरोकारवालाह को माग पूरा नभएस म
िवप ी अिप पावर क पनी िलिमटेडको कामकारबाही
रोक पाउँ भ नेसमेत बेहोराको मु य िनवेदन िजिकर
रहेको देिखयो ।
३. िनवेदकले िलएको उपयु दाबीलाई
इ कार गरी हा ो क पनीको काम भनेको िव तु ्
उ पादन गरी िब िवतरण गन हो । िनवेदकले
उ लेख गरेको ज तो यस क पनीले सहमित गरेका
काम नगरेको भ ने कुरा झु ा हो । हामीले गन हरेक
कुरा कानूनस मत पमा कानूनले तोके को मापद ड
पूरा गरी ग रएको छ । िनमाणाधीन अपर नौगढगाड
साना जलिव तु ् आयोजनाको लािग उजा म ालय,
िव तु ् िवकास िवभागबाट िमित २०७१।०२।०२
मा आयोजनाको िव तु ् सव ण अनमु ितप ा
गरी सव ण सिकएप ात् हाल िव तु ् उ पादन
अनमु ितप को अि तम पखाइमा छौ ँ । हामीले
कानूनअनस
ु ार ारि भक वातावरणीय ितवेदन
तयार गरी स बि धत म ालयमा बझ
ु ाएप ात् िमित
२०७३।२।३ मा वीकृत भएको िथयो । थानीय
तरमा आव यक पन ढुंगा, िग ी, बालवु ा, ेवल र
रोडाको लािग .८,०२,८७९।- ितरी योग गन गरी
िज ला िवकास सिमितको कायालयसँग स झौता
ग रएको छ । रट िनवेदकले उ लेख गरेका िवषयमा
हामीले िनज र िनजले ितिनिध व गन सं थासँग कुनै
स झौता गरेका छै नौ ँ । खोलामा कित पानी छोड् ने
भ नेबारे सरकार ारा वीकृत ारि भक वातावरणीय
ितवेदनमा उ लेख छ । गाउँका थानीयलाई काम
निदई बािहरबाट कामदार याएको भ ने कुरा पिन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, माघ
सरासर गलत हो । साथै िनवेदकले मौने खोलास ब धी
लगाएको आरोप झु ा हो । समय र प रि थितअनक
ु ू लको
अव था हेरी हा ो दािय विभ का कुरा हामी यथाश य
गनछौ ँ, यसमा अ यथा मा नु पन कुनै अव था िथएन र
छै न । रट िनवेदकले भनेझै ँएकलौटी पमा जलिव तु ्
आयोजनाह िनमाण ग रएको, ड् याम बनाउँदा तटब ध
िनमाण नगरेको, डर ास देखाएको भ ने सबै मनगढ ते
र झु ा कुरा हन् भनी अिप पावर क पनी िलिमटेड र
देथला- ५ दाचलामा
अवि थत साइट अिफसको
ु
हकमा समेत अिधकार ा कायकारी िनदशक संिजव
यौपानेले िलिखत जवाफ िदएको देिखयो ।
४. अिप पावर क पनी िलिमटेड नेपाल
सरकार क पनी रिज टारको कायालयमा दता भई
िनयमानस
ु ार कानूनबमोिजम अनमु ित ा गरी
नेपालमा जलिव तु ् िवकासको कायमा संल न क पनी
भएको र उ क पनीले नेपालको सदु रु पि मा चल
िवकास े मा पन दाचला
ु िज लाको देथला तथा
धिु लगाडा गा.िव.स. हँदै बहने नदीको पानी उपयोग गरी
८ मेगावाट मताको अपर नौगाढगाड साना जलिव तु ्
आयोजना िनमाण गन लागेको कुरामा िववाद रहेन ।
नेपाल सरकारबाट अनमु ित ा गरी स चालन
हने आयोजनाह बाट समेत उ पादन हने िव तु ्ले
देशको िव तु ् आपूित बढाउँदै िव तु ् आयात कम गरी
देशको वैदिे शक यापार घाटा कम गन तथा औ ोिगक
िवकासको पूवाधार खडा गरी देशमै रोजगारी सज
ृ ना
गरी समि गत पमा देशको आिथक िवकासमा गहन
पमा सघाउने स ब धमा िववाद हन स दैन । िमिसल
संल न कागजात अ ययन गरी हेदा अिप पावर क पनी
िलिमटेडलाई ५ मेगावाटबाट ८ मेगावाट िव तु ्
उ पादन हने गरी इजाजत प संशोधन गरी िस टी

र देथला गा.िव.स. थप गरी जल ोतको उपयोगमा
गड् डीगाड (मौने खोला) थप गरी अपर नौगढगाड
साना जलिव तु ् आयोजनाको िव तु ् उ पादनको
सव ण गन स ब धमा उजा म ालय िव तु ् िवकास
िवभागबाट िमित २०७२।१।७ मा अनमु ितप दान
गरेको देिख छ । िस टी गा.िव.स. को िसमाना भई
ब ने नौगाढगाड साना जलिव तु ् आयोजनाको काय
स चालन भएमा प रयोजनाको काय स चालन
अविधभर यस गा.िव.स. तथा यस गा.िव.स.का
बािस दाह बाट िनर तर सहयोग हने भनी िस टी
गा.िव.स तथा धिु लगडा गा.िव.स.को कायालयबाट
िमित २०७२।३।१३ मा िसफा रस भएको देिख छ ।
यसैगरी उ नदीमा अिप पावर क पनी िलिमटेड ारा
तािवत ८ मेगावाट मताको अपर नौगढगाड साना
जलिव तु ् आयोजनाबाट यस े पिन भािवत हने
भएकोले उ प रयोजना स चालन गदा उ प न हने
भावह लाई यूनीकरण गद िव मान राि य उजा
संकटलाई म यनजर गद उ आयोजना स चालनको
लािग सहमित दान ग रएको भ ने ी मओमेला
सामदु ाियक वन उपभो ा समूह दाचला,
ु सेलापातल
सामदु ाियक वन उपभो ा समूह दाचला,
ु सेइले
सामदु ाियक वन उपभो ा समूह दाचला,
ु सक
ु े खोला
सामदु ाियक वन उपभो ा समूह दाचला,
ु मौने खोला
लघु जलिव तु ् काय सिमितसमेतले सहमित िदएको
देिख छ । अपर नौगढगाड साना जलिव तु ् आयोजनाको
८ मेगावाट मताको उपयु आयोजनाको ारि भक
वातावरणीय परी णको कायसूची (TOR) उजा
म ालयको िमित २०७२।०४।२६ को सिचव तरीय
िनणयअनस
ु ार वीकृत गराई सावजिनक सूचना जारी
गरी थानीय तरमा सनु वु ाइ ग रएप ात् तयार गरी
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१०१२६ - न दिु संह धामी िव. उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
ग रएको तथा उजा म ालयबाट िमित २०७३।१।३१
को सिचव तरीय िनणयअनस
ु ार उ अपर नौगढगाड
साना जलिव तु ् आयोजनाको ारि भक वातावरणीय
परी ण ितवेदन (IEE) मा िविभ न बदुँ ाह
तावक
अिप पावर क पनी िलिमटेडले गन गरी वीकृत भएको
िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ ।
५. थानीय तरमा आव यक पन ढुंगा, िग ी
बालवु ा, ावेल रोडाको लािग .८,०२,८७९।- ितन गरी
अिप पावर क पनी िलिमटेड र िज ला िवकास सिमित
दाचलाबीच
िमित २०७३।०६।०५ मा स झौता भई
ु
सोही मतु ािबक अिप पावर क पनी िलिमटेडले आ नो
काय स चालन गद आइरहेको देिख छ । आयोजनाको
िनमाण तथा स चालन स भारमा क पनीले चिलत
म ऐन तथा िनयमावलीको अधीनमा रही स भव
भएस म बढी थानीय सीप, म, वा तक
ु ला, थानीय
सं था, िवशेष ठेकेदार तथा िनमाण साम ीको योग
गनपन,
ु जिमनको िसँचाइको लािग मौजदु ा कुलोह को
मताअनस
ु ारको पानी खोलामा पठाउनु पन,
आयोजना िनमाण गदा कुनै भौितक संरचना यि वा
जिमनलाई भाव परेमा कानूनबमोिजम ितपूित िदनु
पनलगायतका सतह पूरा गनु पन दािय व अिप पावर
क पनी िलिमटेडको नै हने गरी अिप पावर क पनी
िलिमटेडका नाउँमा नौगढगाड साना जलिव तु ्
आयोजनाको िव तु ् उ पादनको अनमु ित प उजा
म ालयबाट िदएको भ ने उजा म ालयको िलिखत
जवाफबाट देिख छ ।
६. िनवेदकले उठाएका कितपय ह
वातावरण, जन वा य, रोजगारी आिदसँग आव
रहेको राि य सरोकारको िवषय पिन छन् भने के ही
मागह थानीय कृितको र के ही यि वा समूहको

सीिमत िहतका िवषय रहेका छन् । कानून ारा
अनगु मन हने कृितका वातावरण,जन वा य आिद
ज ता िवषयमा तत्तत् कानूनबमोिजम अनगु मन
हने यसको पालना नभएमा कानूनी उपचारको माग
अवल बन गन स ने नै हँदा य तो िवषयलाई हाल
ारि भक पमा नै िववादमा याई अनगु मन गन
िनकायको भावका रतामा स भावनाकै आधारमा
शंका गरी हा नु पन अप रहायता ततु िनवेदनबाट
खु दैन । स बि धत कानूनह ले यवि थत एवं
िनधारण गरेका िवषयह को भावकारी काया वयन
स बि धत िनकायले गन पन र सो नगरी लापरवाही वा
बदिनयतपूवक कृित िवनास हने वा जन वा यसँग
खेलवाड गन सहयोगी भूिमका िनवाह गन
रा सेवकह लाई पिन सेवा सतबमोिजम कारबाही गनु
पन ह छ । िव तु ् उ पादनको सव ण तथा उ पादन
अनमु ित प अनस
ु ारका काम कारबाही चिलत ऐन
िनयमको प रिधिभ रही गनपन
ु र सो स ब धमा नेपाल
सरकारको स बि धत िनकायले कुनै कानूनसङ् गतका
स झौता गरेको भए यसको पालन गनु वा गराउनु पन
कत य सबै प को ह छ । य तो स झौता आिदले
कुनै एक यि वा के ही थानीय यि वा समूहको
वाथ मा हेन नभई समि गत पमा िवकासस ब धी
अवधारणालाई आ मसात् गन हँदा सानाितना िववाद
वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले िवकासको
गित रोिकने गरी ह त ेप ग रहा नु उिचत हँदैन ।
थानीयह को माग कानूनसङ् गत तथा त यमा
आधा रत भई रीतपूवक स बि धत िनकायमाफत
ततु भएको अव थामा य ता िनकायले िवकास
काय, यसको गित तथा जनताको समि गत िहतलाई
यानमा राखी संिवधान र कानूनको प रिधिभ
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रही स तिु लत पमा स बोधन गनु पन र कितपय
अव थामा वैकि पक यव थासमेत गनु आव यक
ह छ । यसको लािग पिन मनािसब मािफकको समय,
साधन र ोतको आव यकता पन हँदा य ता माग पूरा
नभएस म आयोजना वा िवकासको गितलाई िशिथल
बनाउने य न वीकाय हन स दैन । कुनै िवकास
कायका वतकले कानूनबमोिजम गन पन काय नगरेमा
स बि धत कानूनले िनधारण गरेको उपचारको माग नै
अपनाउनु पछ । अप रहाय एवं अ य उपचार भावहीन
भएको अव थामा य तालाई पिु गन माण तथा
अदालत वेश गनपु ूव आव यक अ ययन, अनस
ु धान
तथा िवशेष को भनाइलगायतका व तिु न आधार
संल न गरी मा अदालत वेश गनु पन ह छ ।
७. रट िनवेदक न दिु संह धामीको िनवेदन
हेदा िवप ीको के कुन कामकारबाहीबाट िनवेदकको
संिवधान एवं कानून द हक अिधकारमा आघात
परेको हो सो कुरा रट िनवेदनमा प पमा उ लेख
नभई गो ारा पमा वातावरण, िसँचाइ, पानीको योग,
थानीयको लगानी, थानीयलाई िव तु ् उपल ध
गराउनु पन आिद िवषयह ज ता सावजिनक एवं
थानीय सरोकारका िवषय उठाइएको छ । उजा
म ालय र अिप पावर क पनीबीच कुन िमितमा भएको
स झौताअनु पको के कुन कामकारबाही नभएको
हो ? सोसमेत उ लेख गन सके को देिखँदैन । अिप
पावर क पनी िलिमटेडले धिु लगाडा गा.िव.स. वडा
नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड् याम बनाई सरोकारवालालाई
मआ
ु जासमेत निदएको भ ने िनवेदनमा उ लेख गरे
पिन उ ज गाको वािम व को-कसको नाउँमा छ,
कसले मआ
ु जा पाउनु पन हो प उ लेख गरेको
देिखँदैन । वा तिवक एवं ज गामा वािम व थािपत

भइसके को ज गाधनीलाई ज गा ाि का कारण कुनै
मका परेमा नेपालको संिवधानको धारा २५, ४६
अ तगत तथा ज गा ाि स ब धी कानूनअनु प
उपचार पाउने नै ह छ । उजा म ालय र अिप पावर
क पनीबीच भएको स झौताको न कल ा गन
ममा िनवेदक उजा म ालयमा िनवेदन िदएको भनी
िनजले पेस गरेको िच ी रिज री गरी पठाएको भ ने
हलाकको रिसद पिन देिखँदैन । रट िनवेदकले भनेझै ँ
एकलौटी पमा जलिव तु ् आयोजनाह िनमाण
नग रएको, समय र प रि थितअनक
ु ू लको अव था
हेरी हा ो दािय विभ का कुरा हामी यथाश य गनछौ ँ
भनी अिप पावर क पनी िलिमटेडको िलिखत जवाफ
तथा ितव ता रहेको देिखएको छ । यस अव थामा
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेज तो अिप पावर
क पनी िलिमटेडसँग िविभ न समयमा राखेका
सरोकारवालाह को माग पूरा नभएस म िवप ी अिप
पावर क पनी िलिमटेडको कामकारबाही रो नु पन
भ ने माग वीकारो य देिखँदनै । यसो गदा लागत,
समय र म धेरै ला न गई आयोजना िनमाण गन
हौिसएकाह तथा लगानीकताह पिन हतो सािहत र
पिछ हट् ने अव था सज
ृ ना हन जाने मा नभई िव तु ्
उ पादनको मा यमबाट प रचािलत हने अ य िवकास
काय पिन अव हन पु छ । िनवेदकले दािय व बेहोन
नपन गरी िवकास योजनाह लाई िविभ न मागकै
आधारमा अव गन छुट िदने हो भने िवकास कायले
गित िलन स दैन । य तो पर परा ब न िदनु वा छनीय
देिखँदनै । जहाँस म समान याला निदएको भ ने
छ, यसका स ब धमा भािवत कामदार, मजदरु
आिदले म ऐन िनयमबमोिजम उपचार खो न स ने नै
ह छ । यस कारको आयोजनामा देशभ रका जनु सक
ुै
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१०१२६ - न दिु संह धामी िव. उजा म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
े का बािस दाले रोजगारी गन पाउने भएको हँदा
कुनै एक े का बािस दाले मा रोजगारी पाउनु पछ
र अ य िज ला वा देशका बािस दालाई रोजगारीमा
समान अवसर िदनु हँदैन भ ने ज तो माग वीकाय
हन स दैन । नेपालको संिवधानको धारा १७(२)(ङ)
र (च) द वत तामािथ आघात पन गरी कसैले
पिन यस कृितको माग अिघ बढाउनु वीकाय हँदैन ।
८. देशको आिथक उ नितको लािग िव तु ्
िवकास अप रहाय भइसके को त य थािपत छ । िविभ न
आयोजना पटकपटक िविभ न कारणबाट अव
भएका कारण देश िवकासले गित िलन नसके को र य तो
चरणब एवं योजनाब पमा गित हन पाएबाट
लागत बढन गई अपेि त िवकास नभएबाट समेत पिन
देशमा यथोिचत रोजगारी तथा आिथक िवकासका
िनर तर ि याकलापको अभावमा ठूलो यवु ा जनशि
िवदेिशन बा य भएको अव था कसैबाट लक
ु े को
छै न । यसले ठूलो सं याको जनताले संिवधान द
पेसा रोजगारस ब धी र उ ोग यापार तथा यवसाय
थापना स चालन गन वत ताको यथोिचत उपभोग
गनबाट वि चत हनु प ररहेको छ भने मको हक,
रोजगारीको हक, आवासको हक, स पि स ब धी
हकज ता आधारभूत हकबाट पिन वि चत हनु
परेको िविभ न आिधका रक त याङ् कह बाट पिन
पिु ह छ । कतै यि गत वाथ, कतै राजनीितक
वाथ, कतै के ही सीिमत यि ह को वाथको
कारण िविभ न माग राखी देश िवकासको मह वपूण
कडीको पमा रहेको पूवाधारस ब धी र यसमा पिन
िवशेषतः जलिव तु ् आयोजनाको सु वाती समयदेिख
काया वयन गदासमेत अव गन विृ अब य
हन स दैन । य ता आयोजनाह सफलतापूवक एवं

समयमै स प न गन गराउन सरकारी िनकायह को
पिन मह वपूण भूिमका तथा ितब ता आव यक
ह छ । िविभ न कृितका माग राखी िवकास
आयोजनाह अव गन विृ लाई अब िन सािहत
गनु आव यक छ । आयोजनालाई गित हनबाट रो ने,
यि गत वा सामूिहक वाथबाट अव गन, य ता
वतकको स पि नो सान गनह लाई कानूनको
दायरामा याउनु पिन सरकारी संय को कत य र
िज मेवारी एवं जवाफदेिहताको िवषय हो । कुनै मागकै
आधारमा स पि नो सान गनलाई कुनै कारणबाट
पिन कानूनी कारबाही तथा ितबापत दािय व वहनबाट
छुट िदन िम दैन । अक तफ थानीय पमा उपल ध
तथा िवकास कायलाई सकारा मक गितिदन स म
र समथ जनशि लाई एंव थानीय पमा उपल ध
ोत साधनको अिधकतम उपयोग गरी गराई थानीय
जनताको पिन जीवन तर उका ने कायमा सहयोग
गनतफ य ता िवकास आयोजनाका वतकह को
यानाकषण हनु र य तो कायमा थानीय सरकार
तथा सरकारी िनकायको सकारा मक सहयोगी भूिमका
तथा अ सरता आव यक ह छ ।
९. साथै अिप पावर क पनी िलिमटेडका
नाममा उजा म ालयबाट जारी भएको अनमु ित प मा
उि लिखत सतह पालना क पनीले गनु पन पिन
ह छ । कानूनबमोिजम उपभो ा एवं सरोकारवालाह को
हक िहतमा अनमु ित प मा उि लिखत सतह पालन
गनु गराउनु उजा म ालयको पिन दािय व हो । य ता
दािय वह पूरा गन म ालय सधै ँत पर नै रहेको तथा
अिप पावर क पनी िलिमटेडले पिन िनवेदकले भने
ज तो एकलौटी पमा जलिव तु ् आयोजना िनमाण
नगरेको तथा सानाितना िवषयमा भएका मतभेदह
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िज लामै बसेर िमलाउन सिकने तथा समय र प रि थित
तथा आिथक स मताअनक
ु ू लको अव था हेरी आ नो
कानूनी र सामािजक दािय विभ का कुरा हामी
यथाश य गनछौ ँ भनी क पनीबाट ितब ता य
भएको कुरा िमिसल संल न िलिखत जवाफसमेतबाट
देिखन आएको र यसतफ उजा म ालयले अनगु मन
गन नै हँदा हाल िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी
ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
१०. यसरी रट िनवेदन खारेज हने ठहरे
पिन अिप पावर क पनी िलिमटेडले िलिखत जवाफमा
कानूनबमोिजम मआ
ु जा िदइसके को भ ने प पमा
उ लेख गरेको नदेिखएकोले उजा म ालयबाट
स झौता वा इजाजतमा तोिकएको तथा कानूनबमोिजम
िनधारण भएका अ य सतह तथा कानूनी
आव यकताह यी अिप पावर क पनी िल. तथा

य ता पूवाधारका वतकह ले पालन गरे नगरेकोबारे
अनगु मन गरी सरोकारवालासँग सम वय गरी पालन
नभएका सत एवं ितब ताह लाई पालन गन
लगाउनु भनी उजा म ालयको नाममा िनदशना मक
आदेश जारी ग रएको छ । ततु आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
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