§ सञ्चार माध्यमलाई बन्द नगनेर् र दतार्
खारेज नगनेर् भन्ने प्रत्याभूित सं िवधानले
िदएकोमा ऐनले प्रसारण सं स्थाले प्राप्त
गरेको इजाजत रद्द गनेर् भन्ने व्यवस्थामा
शािब्दक प्रयोगमा िभन्नता भए पिन
पिरणाम एउटै हुने ।
§ शब्दहरूको सं योजनले िदने पिरणाम
वा िनकाल्ने िनष्कषर् नै कु नै पिन कु राको
िनधार्रक तत्त्व हो । कु नै प्रकाशन वा
प्रसारण सं स्थाको इजाजतपत्र रद्द गनेर्
भन्नु र सो सं स्थालाई बन्द गनेर् वा रािष्ट्रय
प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रयुक्त
“इजाजतपत्र रद्द गनेर्छ” भन्ने कानूनी
व्यवस्था नेपालको अन्तिरम सं िवधान,
२०६३ को धारा १५ (२) सँ ग स्पष्टतः
बािझएको पाइने ।

िनणर्य नं .९०८६
सवच अदालत, %वशेष इजलास
स+माननीय का.मु.ू.4या.ौी दामोदरूसाद शमा8
माननीय 4यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 4यायाधीश ौी तक8राज भ<
आदे श >म>त : २०७०।९।२५।५
Eरट नं.०६९–WS–००२५
मुIा : उKूेषण ।
>नवेदक : काठमाडP िजRला, का.म.न.पा.वडा नं.
३५ बःने अ>धवVा राजीव बाःतोला
%वWX
%वपYी : नेपाल सरकार, ूधानम4ऽी तथा
मि4ऽपEरष\को
काया8लय, >सँहदरबार
काठमाडPसमेत

§ अनुशासनहीन प्रबन्ध र आत्मसं यमहीन
आचरणले अन्ततोगत्त्वा मौिलक हकको
मात्र नभई सं िवधानकै मूल्य र मान्यतामा
प्रहार गनर् पुग्दछ । ऐन र यसअन्तगर्त
बनेको वा बन्ने िनयमका व्यवस्थालाई
उल्लङ्घन गनेर् प्रसारक सं स्था, प्रसारक
तथा अन्य व्यिक्तलाई सजाय नहुने हो
भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन
िविधको शासनमा नै खलल् पुग्ने ।
(ूकरण नं.२१)

§ सं िवधानले “बन्द, जफत, वा दतार्
खारेज” नगनेर् प्रत्याभूित िदएकोमा ऐनले
“इजाजतपत्र रद्द गनेर्” भन्ने व्यवस्था गनुर्
र यो प्रावधान कायम रिहरहनु स्पष्टतः
सं िवधानिवपरीत हुने ।

(ूकरण नं.२४)

>नवेदकतफ8बाट : अ>धवVा राजीव बाःतोला
%वपYीतफ8बाट : %वbान नायव महा4याया>धवVा
ठोकूसाद िशवाकोटc
अवलि+बत नजीर :
स+बX कानून :
§ रा%eय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा
११ र १७ (२), दफा ८
§ नेपालको अ4तEरम सं %वधान, २०६३ को
धारा १५ (२)
आदे श

नेपालको अ4तEरम
सं %वधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (१)
बमोिजम यस अदालतमा पन8 आएको ूःतुत Eरट
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"नवेदनको सं ि12 त3य एवं आदे श यस ूकार
छ :म >रट "नवेदक नेपाल@ नाग>रक हुँ ।
कानूनी शासन, सं वैधा"नक सवHIचता, सामािजक
Kयाय, ःवतKऽ एवं स1म Kयायपा"लका र
आधारभूत मानव अ"धकार जःता Oवषयमा मेरो
पूणR ू"तबTता रहे को छ । राOUय ूसारण ऐन,
२०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) मा भएको
ूावधानले नेपालको अKत>रम सं Oवधान, २०६३ को
धारा १२ (३) (क) र (च) अKतगRतको Oवचार
र अ"भ`यिaको ःवतKऽता र कुनै पेशा, रोजगार,
उcोग र `यवसाय गनd ःवतKऽता, धारा १५ (१)
अKतगRतको ूसारण तथा छापाखानासhबKधी हक
र धारा २७ अKतगRतको सूचनाको हक जःता
सं Oवधानूदi मौ"लक हकउपर अनुिचत ू"तबKध
तथा बKदे ज लगाएकाले ती अनावँयक ूावधान
हटाउने अ"धकारसhबKधी "सTाKत (Doctrine of
severability) का आधारमा अमाKय हुने अवःथा
रहे को छ ।
लोकतािKऽक शासन `यवःथा सlालनमा
जनतालाई अnय"धक सहभागी गराउने उoेँयले
नाग>रकहpलाई केह@ महqवपूणR राजनी"तक
अ"धकारहp सु"निrत ग>रएको हुKछ ।
nयसअKतगRत अ"भ`यिaको ःवतKऽता र सूचनाको
हक प"न पदRछन् । अ"भ`यिaको ःवतKऽताले
राtय सं यKऽको काम कारवाह@को खुuलाpपमा
ट@काOटvपणी गनR पाउने ःवतKऽता ूदान
गदRछ । यसबाट राtयका "नकायहp जनताका
वशमा रहKछन् र यी "नकायहp ःवेIछाचार@ र
"नरwुश बxे कम सhभावना रहKछ । नेपालको
अKत>रम सं Oवधान, २०६३ को धारा १२ (३)
(क) ले Oवचार र अ"भ`यिaको ःवतKऽता ूदान
गरे को छ । nयसै गर@ धारा २७ ले ूnयेक
नाग>रकलाई आyनो वा सावRज"नक सरोकारको
कुनै प"न Oवषयको सूचना माzने र पाउने हक

ूnयाभूत गरे को छ । æUniversal Declara!on
of Human RightsÆ / æInterna!onal Covenant
on Civil and Poli!cal RightsÆ को धारा १९ ले
अ"भ`यिaको ःवतKऽता तथा सूचना माzने र
पाउने हक सु"निrत गरे को छ ।
सूचनाको जानकार@ आमजनताले पाउने
गर@ सूचनाको ूवाहलाई "नबाRधpपले ूसारण
गनdसमेतको उoेँयले राOUय ूसारण ऐन, २०४९
जार@ ग>रएको भए प"न राtयको भू"मका "नयमन
र सहजकताRको pपमा माऽ नभई राtयले
जुनसुकै अवःथामा प"न ूसारण मा{यमलाई
रोक लगाउन स|ने हःत1ेपकार@ भू"मका रहे को
छ । ूसारण मा{यमहpको ःवतKऽतामा राtयको
अनुिचत हःत1ेप भइरहने भएकाले Oवशेष कानूनी
`यवःथा हुन आवँयक छ । राOUय ूसारण
ऐन, २०४९ को दफा ११ मा ूसारण सं ःथाले
कुनै कायRबमको उnपादन तथा ूसारण गदाR
केह@ "निrत कुराहpलाई ूाथ"मकता बममा
रा लामो सूची तयार पार@ ठाडो "नदd शन जार@
ग>रएको छ । nयसको पालना नभएमा उa
ऐनको दफा १७ (२) बमोिजम ूसारण सं ःथा,
ूसारक वा सhबिKधत `यिaलाई सजाय हुने र
ऐ. ऐनको दफा ८ मा ूसारण सं ःथाले ूा2
गरे को इजाजतपऽ रo गनR स|नेसhमको `यवःथा
गरे को छ ।
सं Oवधानको
ूःतावनामा
पूणR ूेस
ःवतKऽताू"त ू"तबTता `यa ग>रएको छ ।
सावRज"नक Oहतको ला"ग आवँयकताअनुसार
राtयले ू"तबKध लगाउन सaछ तर आवँयकता
नपरे को अवःथामा "बनाआधार र कारण
OवधाOयकाले सं Oवधानको ूावधानू"तकूल हुने
गर@ रोक वा बKदे ज लगाउनु सं OवधानवादOवपर@त
हुKछ । मना"सब ू"तबKध लगाउन अ"धकार
पाएको OवधाOयकाले सं Oवधानको श द र
भावनालाई मनR दनु हुँदैन ।
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राय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा
११ मा उि1लिखत ूावधानह8लाई जबज<ःती
लागू गराउने कुटDल मनसायले उE ऐनको दफा
१७ (२) तथा दफा ८ थपेर वधायकाले बल
LमMयाई गरे को छ । सं वधान तथा कानूनQारा
सुLनिRत् वचार तथा अLभWयिEको ःवतXऽतालाई
सं वधानको ूःतावनामा उि1लिखत ूजातािXऽक
शासन प[Lत र कानूनी रा\यको अवधारणा तथा
सूचनाको ूवाह Lनबा<ध8पले गराउने ऐनको
ूःतावनामा उि1लिखत उ[ेँयलाई सं कुिचत
ग^रएको छ ।
नेपालको अXत^रम सं वधान, २०६३ को
धारा १२ (३) अXतग<तको वचार र अLभWयिEको
ःवतXऽता, धारा १२ (३) (च) अXतग<तको कुनै
पेशा, रोजगार, उdोग र Wयवसायको ःवतXऽता,
धारा १५ (१) अXतग<तको ूकाशन, ूसारण तथा
छापाखानासfबXधी हक, धारा २७ अXतग<तको
सूचनाको हक जःता मौLलक हकउपर राय
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७
(२)
ले अनुिचत बXदे ज लगाएकोले राय
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७
(२) लाई अमाXय र बदर घोषणा गरD पूण< Xयाय
पाऊँ भlे ^रट Lनवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो, Lनवेदकको
मागबमोिजमको आदे श कन जारD हुन ु नपनn हो,
आदे श जारD हुन ु नपनn कुनै आधार कारण भए
बाटाका fयादबाहे क १५ oदनLभऽ Lलिखत जवाफ
पेश गनु< भनी fयाद सूचना जारD गरD Lलिखत
जवाफ परे वा अवLध नाघेपLछ Lनयमानुसार पेश
गनु< भlे यस अदालतको LमLत २०६९।६।१५
को आदे श ।
नेपालको अXत^रम सं वधान, २०६३ को
धारा १२ को उपधारा ३ को खpड (क) मा
वचार र अLभWयिEको ःवतXऽताको Wयवःथा
गरे को र सोको ूLतबXधाrमक वाsयांश (१)

को खpड (क) को कुनै कुराले नेपालको
साव<भौमसtा, अखpडता वा वLभl जात जाLत धम<
वा सfूदायह8बीचको सुसfबXधमा खलल् पनn
वा गालD बेइ\जती वा अदालतको अपहे लना हुने
वा अपराध गन< दु8rसाहन हुने वा साव<जLनक
िशvाचार वा नैLतकताको ूLतकूल हुने काय<मा
मनाLसब ूLतबXध लगाउने गरD कानून बनाउन
रोक लगाएको माLनने छै न भlे Wयवःथा भएको
छ । सं वधानको धारा १२ को उपधारा ३
को खpड (च) को कुनै पेशा, रोजगार, उdोग र
Wयापार गनn ःवतXऽताअXतग<तको ूLतबXधाrमक
वाsयांश (५) को खpड (च) को कुनै कुराले
सव<साधारण जनताको साव<जLनक ःवाःwय वा
नैLतकताको ूLतकूल हुने काय<मा रोक लगाउने
वा कुनै खास उdोग, Wयापार वा सेवा रा\यले
माऽ सxालन गनn वा कुनै उdोग, Wयापार, पेशा
वा रोजगार गन<का लाLग कुनै शत< वा योyयता
तोsने गरD कुनै कानून बनाएमा रोक लगाएको
माLनने छै न ।
सं वधानको धारा १५ को उपधारा
(१) को ूLतबXधाrमक वाsयांशमा नेपालको
साव<भौमसtा वा अखpडता वा वLभl जात,
जाLत वा सfूदायबीचको सुसfबXधमा खलल्
पनn, रा\यिोह, गालD बेइ\जती वा अदालतको
अपहे लना हुने वा अपराध गन< दु8rसाहन गनn
वा साव<जLनक िशvाचार वा नैLतकताूLतकूल हुने
काय<मा मनाLसब ूLतबXध लगाउने गरD कानून
बनाएमा रोक लगाएको माLनने छै न । धारा
२७ ले ूrयेक नाग^रकलाई आ{नो साव<जLनक
सरोकारको कुनै पLन वषयको सूचना माyने र
पाउने हक हुनेछ तर कानूनQारा गो|य रा}ुपनn
सूचनाको जानकारD oदन कसै लाई कर लगाएको
माLनने छै न भlे Wयवःथा गरे को पाइXछ । राय
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा
(१) मा कुनै ूसारण सं ःथाले यो ऐनअXतग<त
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बनेको "नयम/वपर2त कुनै काय4बम ूसारण
सं ःथाले ूा< गरे को इजाजतपऽ र@ गन4 सAनेछ
भDे Eयवःथा गरे को छ । Gयःतै दफा ११
मा ूसारण सं ःथाले कुनै काय4बमको उGपादन
ूसारण गदा4 दे हायका कुरालाई ूाथ"मकता
NदनुपनOछ भनी ूाथ"मकताबम "नधा4रण गरे को
छ । दफा १७ को उपदफा (२) मा कसै ले यो
ऐन वा यस ऐनअVतग4त बनेको "नयम/वपर2त कुनै
काय4 गरे गराएमा कैद तथा जर2वानाको Eयवःथा
गरे को छ ।
नेपालको अVतXरम सं /वधान, २०६३ को
धारा १२ को उपधारा (३) को ख\ड (क)
(च), धारा १५ को उपधारा (१) धारा २७ जःता
मौ"लक हकलाई रा/`य ूसारण ऐन, २०४९ को
दफा ८, ११ र १७ को उपदफा (२) ले अनुिचत
बVदे ज लगाएको अवःथा नहुँदा ूःतुत Xरट
"नवेदन खारे ज गर2 पाऊँ भDेसमेत Eयहोराको
/वपhीमiयेको कानून Vयाय, सं /वधान सभा तथा
सं सद2य मा"मला मVऽालय, "सँहदरबारका तफ4बाट
पन4 आएको "लिखत जवाफ ।
"नवेदकले दावी "लएको /वषयमा यस
काया4लयको के कःतो सं लlनता रहे को हो भDे
सmबVधमा Xरट "नवेदनमा कुनै कुरा उnलेख
गनु4 भएको छै न । यस काया4लयलाई /वपhी
बनाउनुको कुनै कारण र आधार "नवेदनमा
खुलाइएको छै न । नेपाल सरकार ूधानमVऽी
तथा मिVऽपXरषoको काया4लय सं /वधान तथा
कानूनूदp नागXरकका हक अ"धकारहqको
सmमान, सं रhण एवं सmबr4न गदs उपभोtाको
अ"धकारलाई सु"निupा ूदान गन4का ला"ग
ू"तबr रहे को छ । सं /वधानvारा ूGयाभूत
गXरएको जनताको अ"भEयिt ःवतVऽताको
हकलाई सं रhण एवं सmबr4न गन4 तथा ूसारण
ूणाल2को माiयमबाट आ"थ4क, सामािजक तथा
्
साँःकृ"तक /बयाकलापलाई जनसमh पुरयाई

सबै जा"त, भाषा, वग4, hेऽ र धा"म4क सmूदायबीच
समानता, आपसी सyभावना र सामzःयताको
वातावरण "सज4ना गर2 रा`भाषा एवं रा/`य
भाषाको माiयमबाटसमेत जनचेतना जगाउन
सूचना स{ारका hेऽमा उपल|ध आधु"नक
ू/व"धको ूयोग गर2 ूसारणका माiयमहqलाई
/व}सनीय, ूभावकार2 एवं सु~ढ बनाई रा/`य
एवं अVतरा4/`यःतरमा भएका आ"धकाXरक
समाचार तथा जानकार2 आमजनताले पाउने
गर2 "नबा4धqपले ूसारण गनO सmबVधमा कानूनी
Eयवःथा गन4 रा/`य ूसारण ऐन, २०४९ आएको
हो ।
उt ऐनको दफा ११ मा ूसारण सं ःथाले
कुनै काय4बमको उGपादन तथा ूसारण गदा4 कृ/ष,
िशhा, उोग वािणय, /व ान र ू/व"ध, ःवाःय
पXरयोजना र वन तथा वातावरण सं रhण जःता
/वकासमूलक काय4बमहq सबै जात जा"त, भाषा, वग4
hेऽ तथा धा"म4क सmूदायबीच समानता, आपसी
सyभाव र सामzःयता अ"भवृ/r गनO /क"समका
काय4बमहq, नेपालका /व"भD भाषा र सं ःकृ"तको
्
उGथानमा सहयोग पुरयाउने
काय4बमहq,
रा/`य /हत र रा/`य एकतामा अ"भवृ/r गराउने
/क"समका काय4बमहq, लोकगीत, लोकसं ःकृ"त
जगेना4 गनO र रा`ले अितयार गरे को पररा`
नी"तसmबVधी ग"त/व"धहqलाई ूाथ"मकता ूदान
गरे को छ ।
रा/`य ूसारण ऐन, २०४९ सं /वधानvारा
ूGयाभू"त गXरएको जनताको अ"भEयिt ःवतVऽता
तथा सुसूिचत हुन पाउने हकलाई सं रhण एवं
सmबr4न गन4 र /व"भD जात, जा"त, भाषा, वग4,
hेऽ र धा"म4क सmूदायका बीच आपसी सyभाव
र सामzःयताको वातावरण कायम गनO उ@ेँयले
ऐनको "नमा4ण भएको हो ।
नेपालको अVतXरम सं /वधान, २०६३ को
धारा १२ (३) (क) मा /वचार र अ"भEयिtको
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ःवतऽता एवं धारा १२ (३) (च) मा कुनै
पेशा, रोजगार, उ8ोग र 9यापार गन; ःवतऽताको
9यवःथा भएको पाइछ । परतु यी दुबै
ःवतऽताहE FनरपेG, FनHवIवाद र असीFमत
ःवतऽताहE होइनन् । जुनकुरा सं Hवधानको
धारा १२ (३) र ऐ. (क) को ूFतबधाPमक
वाQयांशले ूS पादIछ । Fनवेदकले दावी
Fलएको राHTय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा
११ को कानूनी 9यवःथाले नेपालको अत[रम
सं Hवधान, २०६३ को धारा १२ (३)
(क)
अतगIतको Hवचार र अFभ9यि^को ःवतऽता,
धारा २७ अतगIतको सूचनाको हक, धारा १५
को उपधारा (१) (क) अतगIतको ूकाशन,
ूसारण तथा छापाखानासbबधी हक र धारा १२
को उपधारा (३) को खcड (च) अतगIतको पेशा
9यवसायको ःवतऽता जःता मौFलक हकउपर
कुनै अनुिचत बदे ज, अfकुश वा सीमा लगाएको
छै न । सं Hवधानको धारा १५ ले ूसारण
तथा छापाखानासbबधी हकको ूPयाभूFत गरg
नेपालको सावIभौमसhा, अखcडता वा HवFभi जात,
जाFत वा सbूदायबीचको सुसbबधमा खलल्
पन;, राjयिोह, गालg बेइjजती वा अदालतको
अपहे लना हुने वा अपराध गनI दुEPसाहन गन;
वा सावIजFनक िशSाचार वा नैFतकताूFतकूल हुने
कायIबाहे क अय कुनै पFन HकFसमको समाचार वा
साममी ूकाशन तथा ूसारण गनI सHकने 9यवःथा
गरे को छ । सं Hवधानको उ^ 9यवःथाHवपरgत
उ^ दफा ११ ले कुनै ूFतबध लगाएको
छै न । दफा ११ ले यो वा यस ूकृFतका
कुराहE ूसारण गनI पाइने छै न भiे 9यवःथा
गरे को होइन । ूसारण सं ःथाले कुनै कायIबमको
उPपादन तथा ूसारण गदाI केहg खास HकFसमका
कुराहE समेत ूसारणको ूाथFमकतामा पन; भiे
उoेँयले Pयःता HवषयहE उrलेख ग[रएकोसbम
हो । दफा ११ ले ूसारण सं ःथाको सं Hवधानूदh

हकाFधकारमाFथ हःतGेप वा बदे ज गरे को
छै न ।
राHTय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८
तथा दफा १७ (२) अतगIत बनेको FनयमHवपरgत
कुनै कायIबम ूसारण गरे मा सजायको 9यवःथा
गरे को हुँदा राjयले बनाएको कानूनको उrलuन
भएको अवःथामा दcडहgनता नहोस् भनी
सजायको 9यवःथा हुन ु ःवभाHवक र अप[रहायI
हुछ । राHTय ूसारण ऐन तथा सोको Fनयमले
ूसारण गनI रोक लगाएको कुरा कुनै ूसारण
सं ःथाले ूसारण गरे मा वा ऐन, FनयमHवपरgतको
कायI गरे को अवःथामा दcड vदने 9यवःथा गरे को
हो । Pयःतो सजायउपर पुनरावेदन लाwने 9यवःथा
भएकाले Fनवेदकको सं Hवधानूदh हकमा आघात
पारे को छै न । सावIभौम HवधाHयकाले बनाएको कुनै
कानून सं Hवधानसँग बािझएको भनी दावी गन;ले सो
बािझएको आधार र कारणसHहत पुHS गरे मा माऽ
अदालतले अमाय घोषणा गन; भएकाले ूःतुत
मुoामा [रट Fनवेदकले Pयःतो आधार र कारण
उrलेख गनI सकेको छै न । कानून FनमाIण गन;
अि|तयारg ूा} Fनकाय सं सदबाट FनFमIत कानून
सं Hवधानअनुकूल भएकाले [रट Fनवेदकको झू ~ा
र FनरथIक [रट Fनवेदन खारे ज गरg पाऊँ भiे
HवपGीमयेको नेपाल सरकार, ूधानमऽी तथा
मिऽप[रषको कायाIलयको तफIबाट पनI आएको
Fलिखत जवाफ ।
9यवःथाHपका
सं स
सिचवालयलाई
HवपGी बनाउनुपन; ःपS आधार र कारण [रट
Fनवेदकले Fनवेदनमा खुलाउन सकेको छै न ।
FनयFमत 9यवःथाHपकय िजbमेवारg पूरा गनI
ःथाHपत सिचवालयलाई अमूक कानूनको 9यवःथा
सं Hवधानसँग बािझएकाले बदर गरg पाऊँ भiे
[रट Fनवेदनको औिचPय छै न । HवधाHयकाले
सं Hवधानबमोिजम ूा} HवधाHयक अFधकारको
ूयोग गरg कानून FनमाIण गरे को हुछ । अमूक
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कानूनी +यवःथा सं 3वधानसँग बािझएको छ भनी
दाबी "लई दायर भएको ूःतुत Cरट "नवेदनमा
+यवःथा3पका सं सद सिचवालयलाई ूFयथG
बनाउन आवँयक छै न । ऐन "नमाMण गनुक
M ो
आधार र कारण सOबिPधत ऐनमा नै ःपQ हुने
र कानूनका +यवःथाहS आफU ःपQ रहने हुँदा
ूःतुत "नरथMक Cरट "नवेदन खारे ज गरX पाऊँ भZे
3वप[ीम\येको +यवःथा3पका सं सद सिचवालयका
तफMबाट पनM आएको "लिखत जवाफ ।
नेपालको अPतCरम सं 3वधान, २०६३
ले ूदान गरे का सबै ूकारका मौ"लक हकमाऽ
होइन लोकतPऽ र कानूनी राbयका मुcय
"सdाPतबमोिजम ूFयेक +यिeले उपभोग गनM
पाउने सबै ूकारका मानव अ"धकार "नबाMध
Sपमा ूयोग गनM पाउनुपदMछ । Fयसम\ये वाक्
तथा ूकाशन ःवतPऽता, अ"भ+यिeको ःवतPऽता
जःता हकहS लोकतPऽका अ"नवायM अh हुन ्
भZे कुराू"त मPऽालय पूणत
M ः सचेत र ू"तबd
छ । तर कुनै प"न हक वा ःवतPऽता "नरपे[Sपमा
उपयोग गनM पाँइदै न । कुनै प"न हकको ूयोग
अकj Fयःतै ूकारको हक उपयोगमा असर पनk
गरX गनM पाँइदै न । +यिeको मौ"लक हक
सवMसाधारणको 3हतभPदा मा"थ हुँदैन । राbयले
3व"भZSपमा प"छ परे का वगM, समुदाय वा [ेऽका
+यिeहSको 3हत अ"भवृmn गनM वा सकाराFमक
3वभेदका ला"ग राbयले आवँयक +यवःथा
गनMसoने भएकाले रा3pय ूसारण ऐन, २०४९
को दफा ११ मा भएको +यवःथालाई सोहXSपमा
"लनुपदMछ ।
रा3pय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा
११ ले कुनै प"न ूसारण सं ःथालाई कुनै खास
समाचार वा साममी वा कायMबम ूसारण गनM
बा\य गरे को नभई 3व"भZ सावMज"नक 3हत ूबdMन
गनk 3क"समका कायMबमलाई ूाथ"मकता mदनुपनk
+यवःथा गरे को छ । रा3pय ूसारण ऐनमा

भएको कुनै प"न +यवःथाले कुनै +यिe, सं ःथा,
राजनी"तक दल वा सरकारको प[ वा 3वप[मा
कायMबम ूसारण गनM बा\य गदv न । सावMज"नक
3हतका ला"ग भएको +यवःथालाई अPयथा गरX
पाऊँ भZे दावी औिचFयहXन छ ।
समाचार सOूेषण सवMसाधारणमा सPदे श
्
पुरयाउने
एउटा सशe मा\यम हो । ऐनको
दफा ११ मा भएको +यवःथाले सं 3वधानूदy
मौ"लक हकको ूभावकारX उपभोगको अवःथा
् ँ छ । नागCरकलाई
"सजMना गनMमा सहयोग पुरयाउ
आzनो हकको साथMक उपभोग गनM म{त
्
पुरयाउने
+यवःथालाई असं वैधा"नक भZे दावी
पूणत
M ः "नरथMक छ ।
Cरट "नवेदकले ऐनको दफा ११ का
आधारमा दफा ८ वा १७ बमोिजम कारवाहX
हुन सoने क}पना गरे का छन् । हालसOम
दफा ११ को कायाMPवयन नगरे को आधारमा
कुनै प"न ूसारण सं ःथालाई कारवाहX भएको
छै न । दफा ११ अनुसार कुनै कायMबमको
उFपादन तथा ूसारण गदाM ूाथ"मकता mदनुपनk
एउटा मागMदशMनको +यवःथासOम गरे को हो ।
का}प"नक र अनुमानका आधारमा उe कानूनी
+यवःथा मौ"लक हकू"तकूल भयो भZे दावी
"नरथMक तथा हच ुवा हुँदा ूःतुत Cरट "नवेदन
खारे ज गरX पाऊँ भZे 3वप[ीम\येको नेपाल
सरकार सूचना तथा स~ार मPऽालयका तफMबाट
पनM आएको "लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम साा3हक तथा दै "नक
मु{ा पेशीसूचीमा चढX "नणMयाथM यस इजलाससम[
पेश हुन आएको ूःतुत मु{ामा "नवेदकका
तफMबाट उपिःथत ःवयं "नवेदक ौी राजीव
बाःतोलाले नेपालको अPतCरम सं 3वधान, २०६३
को धारा १२, १५ र २७ nारा ूदy 3वचार
तथा अ"भ+यिeको ःवतPऽता, पेशा +यवसायको
ःवतPऽता र सूचनाको हकमा अनुिचत ू"तबPध
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र बदे ज लगाउने गर& 'यवःथा,पकाले रा,/य
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२)
को ?नमाAण गरे काले नेपालको अतDरम सं ,वधान,
२०६३ को धारा १०७ (१) बमोिजम रा,/य
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७
(२) बदर गर& पाऊँ भMे र ,वपNीका तफAबाट
उपिःथत
महायाया?धवRाको
कायाAलयका
,वSान नायव महायाया?धवRा ौी ठोकूसाद
िशवाकोट&ले सं ,वधानSारा ूदW मौ?लक हक
?नरपेNYपमा ूदान गDरएको हुँदैन । सावAज?नक
,हत तथा क^याणका ला?ग असी?मत ,वचार
तथा अ?भ'यिRको ःवतऽतामा सं ,वधानको
ू?तबधाaमक वाbयांशले ?निcत् सीमा र मना?सब
ु को आ?थAक,
ू?तबध लगाइएको हुछ । मुलक
सामािजक तथा साँःकृ?तक ,बयाकलापलाई
्
जनसमN पुरयाई
सबै जा?त, भाषा, वगA Nेऽ र
धा?मAक सlूदायबीच समानता आपसी सmभावना
र सामnःयताको वातावरण ?सजAना गर& रा/
भाषाको माoयमबाट जनचेतना जगाउने उpेँयले
रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ आएकोले ?नवेदकको
?नरथAक Dरट ?नवेदन खारे ज गर& पाऊँ भनी बहस
ूःतुत गनुA भयो ।
,वSान कानून 'यवसायीहYको बहस
ौवण गर& Dरट ?नवेदन, ?लिखत जवाफ, ूे,षत
बहस नोटसमेतलाई अoययन गर& हे दाA नेपालको
अतDरम सं ,वधान, २०६३ को धारा १२ (३)
(क) र (च) अतगAतको ,वचार र अ?भ'यिRको
ःवतऽता, कुनै पेशा, रोजगार, उtोग र 'यवसाय
गनu ःवतऽता, धारा १५ (१) अतगAतको
ूकाशन, ूसारण तथा छापाखानासlबधी हक,
धारा २७ अतगAतको सूचनाको हकमा रा,/य
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७
(२) ले अनुिचत बदे ज लगाएकाले रा,/य ूसारण
ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७
(२)
लाई अमाय र बदर घो,षत गर& पाऊँ भMे Dरट

?नवेदन माग दावी रहे को दे िखछ । नेपालको
अतDरम सं ,वधान, २०६३ Sारा ूदW ,वचार तथा
अ?भ'यिRको ःवतऽता, कुनै पेशा, रोजगार उtोग
र 'यवसाय गनu ःवतऽता, ूकाशन, ूसारण तथा
छापाखानासlबधी हक तथा सूचनाको हकमा
रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र
१७ (२) ले अनुिचत ू?तबध र बदे ज लगाएको
छै न । परतु सं ,वधान ूदW ःवतऽताहY
र
असी?मत
ःवतऽता
?नरपेN, ?न,वAवाद
होइनन् । ू?तबधाaमक वाbयांशले मना?सब
ू?तबध लगाउन सbने भएकाले कानून ?नमाAण
गनA अिyतयार ूाz ?नकाय सं सदले सं ,वधानअनुकूल
?नमाAण गरे को रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ को
दफा ८, ११ र १७ (२) बदर वा अमाय हुनपु नu
होइन । झू |ा Dरट ?नवेदन खारे ज गर& पाऊँ

भMे ,वपNीहY नेपाल सरकार, ूधानमऽी तथा
मिऽपDरष}को कायाAलयसमेतको ?लिखत जवाफ
रहे को दे िखछ ।
Dरट ?नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार&
A नu
A नu हो, होइन सो सlबधमा ?नणAय गनुप
गनुप
दे िखयो ।
2. ?नणAयतफA ,वचार गदाA ूःतुत Dरट
?नवेदन नेपालको अतDरम सं ,वधान, २०६३ को
धारा १०७ (१) अतगAत दायर हुन आएको
र ?नवेदक कानून 'यवसायी भै एक सचेत
नेपाल& नागDरक भएकाले ?नजको ,ववादको
,वषयवःतुसँग साथAक सlबध (Meaningful
relation) र तािवक सरोकार (Substantial
A ो कुनै साद?भAकता
Interest) को खोजी गनुक
रहँदैन । सं ,वधान समःत रा/को आःथाको
धरोहर हो । यसको सवचताू?त ?न ा राु
ूaयेक नागDरकको कतA'य हो । सं ,वधान नै
रा/को सालक हुँदा यसका ूaयेक ूावधानू?त
सबैको सजगता र सचेता अपेिNत हुछ ।
सं ,वधानका ूावधानसँग कुनै कानून बािझएमा सो
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कानून बािझएको हदस3म अमा6य हुने कुरामा
कुनै :;<वधा छै न । यःता बािझएका ूावधानका
D
कानूनका Gाताका नाताले <व;ान
बारे मा औEयाउन

कानून Hयवसायी <वशेषLपमा समथNवान् वगN
हुन ् । ूQयेक नागRरकलाई ूाT यस अदालतको
UयानाकषNण गराउने दा<यQव एउटा <व;ान कानून
ु ाई अ6यथा मा"ननु
Hयवसायीबाट पूरा हुनल
हुँदैन । तसथN कुनै नेपालY नागRरकले कुनै कानून
सं <वधानसँग बािझएकाले सो कानून वा Qयसको
कुनै भाग अमा6य वा बदर गरY पाउन सं <वधानको
धारा १०७ (१) अ6तगNत यस अदालतमा ूवेश
गनN स_ने नै दे िख6छ ।
3. मूलतः दे शको मूल कानूनको Lपमा
रहे को नेपालको अ6तRरम सं <वधान, २०६३ ले
कानूनको शासन, शिfपृथकhकरण र स6तुलन
तथा सं वैधा"नक सवijचता जःता सं <वधानवादका
मौ"लक <वषयहLलाई अmीकार गरे को छ । शिf
पृथकhकरणको "सnा6तअनुसार Hयवःथा<पका
कानून बनाउन सावNभौम भए प"न यसले <वधा<यकh
अ"धकारको "नरपेo र असी"मत ूयोग गनN
स_दै न । सं सदले कानून बनाउँदा सं <वधान<वपरYत
नहुने गरY अथाNत सं <वधानसँग नबािझने गरY
N छN भpे सं <वधानवादको
कानूनको "नमाNण गनुप
मूल ममN हो । <वधा<यकाले ूच"लत कानूनको
"नमाNण गदाN सं <वधानले तोकेको सीमा र
पRर"ध"भऽ रहे र सं <वधानअनुकूलको कानून "नमाNण
N दNछ । सं <वधानअनुकूलको कानून "नमाNण
गनुप
नभएमा वा सं <वधानू"तकूलका कानून ूचलनमा
र<हरहे मा वा <वधा<यका;ारा "न"मNत ऐन तथा
सोअ6तगNत ूQयायोिजत अ"धकार पाई बनेका
"नयमसमेतका कानून सं <वधानसँग बािझएको छ
वा छै न भpे ूr उठे मा Qयसको परYoण गनt
तथा सोअनुसार कुनै कानून सं <वधानसँग बािझएको
दे िखएमा सो कानूनलाई ूार3भदे िख नै वा "नणNय
भएको "म"तदे िख अमा6य र बदर घो<षत गनt

असाधारण अ"धकार नेपालको अ6तRरम सं <वधान,
२०६३ को धारा १०७ (१) ले यस अदालतलाई
सु3पेको कुरामा प"न कुनै छलफलको आवँयकता
छै न ।
4.
<वधा<यका;ारा
"न"मNत
कानून
सं <वधानसँग बािझएको छ भpे <ववाद यस
अदालतसमo आएमा Qयसको वैधा"नकताको
परYoण गरY सं <वधानको धारा १०७ (१) ले
:दएको अिzतयारY ूयोग गरY Qयःतो कानूनलाई
असं वैधा"नक ठहर गद{ बदर वा अमा6य
घो<षत गनt गरY सं <वधानले नै <वशेष अ"धकार
यस अदालतलाई ूदान गरे कोमा कुनै :;<वधा
छै न । सं <वधानको ूःतावनाको भावनालाई सवiपRर
मा6दै यस सं <वधानमा भएका HयवःथाहLको
अoरशः पालना भए नभएको स3ब6धमा पनN
आएका <वषयउपर सं <वधानवादको सेरोफेरोमा रहY
रा|यका अ6य "नकायहLलाई आवँयक आदे श
जारY गरY सं <वधानको भावनाअनुसार नागRरकको
मौ"लक हकको सं रoण गनt अिzतयारYसमेत
पाएको यस अदालतले 6या<यक पुनरालोकनको
oेऽा"धकार ूयोग गदाN सं <वधानवादले तोकेको
सीमाभ6दा बा<हर जान भने स_दै न । सं <वधान
र ूच"लत कानूनको अधीनमा रहY <वधा<यका र
कायNपा"लकhय अm वा रा|यका अ6य "नकायमा"थ
6या<यक स6तुलन कायम रा}े माUयमका Lपमा
6या<यक पुनरालोकनको अ"धकारलाई "लने
गRर6छ । सं <वधानवादका यी आधारभूत
"सnा6तलाई मूतत
N ा ूदान गनN नेपालको
अ6तRरम सं <वधान, २०६३ को धारा १ (१) मा
“यो सं <वधान नेपालको मूल कानून हो र यस
सं <वधानसँग बािझएको कानून बािझएको हदस3म
अमा6य हुनेछ” भpे ूावधान ःथा<पत छ ।
5. ूःतुत Rरट "नवेदनमा "नवेदकले
<वधा<यकाले रा<य ूसारण ऐन, २०४९ को
दफा ८, ११ र १७ (२) मा भएका HयवःथाहL
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नेपालको अ#त%रम सं *वधान, २०६३ को धारा
१२ (३) (क) र (च), धारा १५ (२) र धारा
२७ *वपर7त भै मौ;लक हकह=लाई अनुिचत
ब#दे ज लगाएकोले सं *वधानको धारा १०७ (१)
बमोिजम अमा#य र बदर गर7 पाऊँ भनी मुJय
;नवेदन माग गर7 ूःतुत %रट ;नवेदन दायर गरे को
दे िख#छ ।
6. ;नवेदकले खास गर7 सं *वधानSारा
ूदT मौ;लक हकअ#तगUत ःवत#ऽताको हक,
ूकाशन, ूसारण तथा छापाखानासZब#धी हक
र सूचनाको हक कुि\ठत हुने गर7 *वधा*यकाले
रा*^य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११
र १७ (२) को dयवःथा गरे को भ#दै ;तनको
सं वैधा;नक पर7eणको माग गरे को दे िखयो ।
;नवेदकले उठाएको अgय#त महhवका साथ
हे %रने सूचनाको हकको ूgयाभू;त र सं वैधा;नक
dयवःथाका *वषयलाई ;लएर दायर गरे को यःतो
मुjामा यस अदालतबाट ;नवेदकले उठाएका
*वषयह=उपर #या*यक ;नंकषUमा पुlनु वाmछनीय
हुन आउँछ । सो स#दभUमा ;नवेदकले च ुनौती
oदएका *वpमान कानूनी ूावधानह= समेत
उqलेख गनुU यहाँ ूास*rक दे िख#छ ।
7. नेपालको अ#त%रम सं *वधानको धारा
१२ (३) को दे हाय (क) ले *वचार र अ;भdयिt
ःवत#ऽता र दे हाय (च) ले कुनै पेशा, रोजगार,
उpोग र dयापार गनv ःवत#ऽताको ूgयाभू;त
अवँय oदएको छ । तर यसै धाराले यी
ःवत#ऽतामा ू;तब#धाgमक वाxयांशका माyयमले
*व;भz पाँच ब#दे जयुt सीमा प;न ;नधाUरण गरे को
छ । ःवत#ऽताको हकलाई ;नरपेe=पमा नहे र7
सं *वधानले नै ;नधाUरण गरे का ब#दे जसमेतका
प%रूेआयमा हे %रनुपदUछ ।
8. सं *वधानको धारा १२ को ू;तब#धाgमक
वाxयांश (१) ले “ख\ड (क) को कुनै कुराले
नेपालको सावUभौमसTा, अख\डता वा *व;भz जात,

जा;त, धमU वा सZूदायह=बीचको सुसZब#धमा
खलल् पनv वा गाल7 बेइजती वा अदालतको
अपहे लना हुने वा अपराध गनU दु=gसाहन oदने वा
सावUज;नक िशाचार वा नै;तकताको ू;तकूल हुने
कायUमा मना;सब ू;तब#ध लगाउने गर7 कानून
बनाई रोक लगाउन सxने” भzे dयवःथा गरे को
छ । gयसै गर7 सोह7 धाराको ू;तब#धाgमक
वाxयांश (५) मा “ख\ड (च) को कुनै कुराले
सवUसाधारण जनताको सावUज;नक ःवाःय वा
नै;तकताको ू;तकूल हुने कायUमा रोक लगाउने
वा कुनै खास उpोग, dयापार वा सेवा रायले
माऽ स ालन गनv वा कुनै उpोग dयापार, पेशा
वा रोजगार गनUका ला;ग कुनै शतU वा योlयता
तोxने गर7 कानून बनाउन रोक लगाएको मा;नने
छै न” भzे dयवःथा भएको छ ।
9. gयसै गर7 धारा १५ (१) को “*वpुतीय
ूकाशन ूसारण तथा छापालगायतका अ#य
जुनसुकै माyयमबाट कुनै समाचार, सZपादकय,
लेख रचना वा अ#य कुनै पाय, ौdय ँय
साममीको ूकाशन तथा ूसारण गनU वा छान
पूवू
U ;तब#ध लगाइने छै न” भzे ूावधान प;न
;नरपेe होइन । यस हकमा प;न केह7 ब#दे ज
सं *वधानले नै ;नधाUरण गरे को छ । धारा १५
(१) को ू;तब#धाgमक वाxयांशले, “तर नेपालको
सावUभौमसTा वा अख\डता वा *व;भz जात,
जा;त वा सZूदायबीचको सुसZब#धमा खलल्
पनv, रायिोह, गाल7 बेइजती वा अदालतको
अपहे लना हुने वा अपराध गनU दु=gसाहन गनv
वा सावUज;नक िशाचार वा नै;तकताू;तकूल हुने
कायUमा मना;सब ू;तब#ध लगाउने गर7 कानून
बनाउन रोक लगाएको मा;नने छै न” भzे dयवःथा
रहे को पाइ#छ । तर धारा १५ (२) मा रहे को
“कुनै ौdय वा ौdय ँय वा *वpुतीय उपकरणको
माyयमबाट कुनै साममीको ूकाशन तथा ूसारण
गरे वा छापेबापत gयःतो साममी ूकाशन तथा
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ूसारण गन0 वा छा3ने, रे "डयो, टे "ल"भजन वा अ;य
कुनै =क"समको "डिजटल वा =व@ुतीय छापा वा
अ;य सBार माCयमलाई ब;द, जफत वा दताH
खारे ज गJरने छै न” भKे Lयवःथामा भने कुनै
=क"समको ब;दे ज सं =वधानले राखेको पाइK ।
यस अथHमा धारा १५ (२) को हक पूणH र "नरपेX
हो भKे कुरा माKुपन0 हु;छ । Yयसै गरZ धारा १५
(३) मा, “कुनै समाचार लेख, स\पादक]य, रचना
वा अ;य कुनै पा^यसाममी मुिण वा ूकाशन
गरे बापत कुनै समाचारपऽ, प"ऽका वा छापाखाना
ब;द वा दताH खारे ज गJरने छै न” र धारा १५
(४) मा “कानूनबमोिजम बाहे क कुनै छापा,
=व@ुतीय ूसारण तथा टे "लफोनलगायतका सBार
साधनलाई अवcd गनH स=कने छै न” भKे Lयवःथा
रहे तफH प"न यी ूास=eक धाराको सं रचनाले प"न
धारा १५ (२) को Lयाfया गन0 बममा यस
अदालतको Cयानाकृi गरे को छ ।
10. Yयसै गरZ धारा २७ मा, “ूYयेक
नागJरकलाई आnनो सावHज"नक सरोकारको
कुनै प"न =वषयको सूचना माpने वा पाउने हक
हुनेछ” भKे Lयवःथा भएको पाइ;छ । धारा २७
लाई प"न सं =वधानले ब;दे जमुs cपमा छाडेको
छै न । यस धाराको ू"तब;धाYमक वाtयांशमा,
“तर कानूनuारा गो3य राvुपन0 सूचनाको जानकारZ
wदन कसै लाई कर लगाइने छै न” भKे ूावधान
प"न रहे को पाइ;छ ।
िजक]र
"लएका
11.
"नवेदकले
उपरोsबमोिजमका
सं वैधा"नक
ूावधानको
अवलोकनप"छ बािझयो भ"नएको स\बि;धत
Lयवःथाको =वyेषण आवँयक भएको छ ।
रा={य ूसारण ऐन, २०४९ को ूःतावनाका दुई
ख~डमा रहे को Lयवःथा "न\नानुसार छन् :12. “सं =वधानuारा ूYयाभूत गJरएको
जनताको अ"भLयिs ःवत;ऽता तथा सुसूिचत हुन
पाउने हकलाई सं रXण एवं स\बdHन गनH तथा

ु को आ"थHक,
ूसारण ूणालZको माCयमबाट मुलक
सामािजक तथा साँःकृ"तक =बयाकलापलाई
्
जनसमX पुरयाई
सबै जा"त, भाषा, वगH, Xेऽ र
धा"मHक स\ूदायबीच समानता, आपसी सभावना
र सामःयताको वातावरण "सजHना गरZ रा{
भाषाको माCयमबाट समेत जनचेतना जगाउन,
सूचना र सBारका Xेऽमा उपलध आधु"नक
ू=व"धको ूयोग गरZ ूसारणका माCयमहcलाई
=वसनीय, ूभावकारZ एवं सुढ बनाई रा={य र
अ;तराH={यःतरमा भएका "नंपX एवं आ"धकाJरक
समाचार तथा सूचनाको जानकारZ आमजनताले
पाउने गरZ सूचनाको ूवाहलाई "नबाHधcपले
ूसारण गन0 स\ब;धमा कानूनी Lयवःथा गनH
वाछनीय भएकाले, "नवेदकले रा={य ूसारण ऐन,
२०४९ को उs उेँयू"त =वम"त जनाई च ुनौती
ँ ै न । यस ऐनका केहZ दफाहcको
wदएको दे िखद
Lयवःथा=वcdमाऽ "नवेदकको च ुनौती छ । यस
स;दभHमा "नवेदकले च ुनौती wदएका ूYयेक कानूनी
ूावधानलाई छु ाछु ै =ववेचना गJरनु आवँयक
छ ।
13. "नवेदकले अमा;य र बदर गरZ
पाऊँ भनी च ुनौती wदएका रा={य ूसारण ऐन,
२०४९ को दफा ११ मा ूसारण सं ःथाले कुनै
कायHबमको उYपादन तथा ूसारण गदाH दे हायका
कुराहcलाई ूाथ"मकता wदनु पन0छ :
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(क)

(ख)

कृ=ष, िशXा, उ@ोग, वािणय, =वान
र ू=व"ध, ःवाःय, पJरवार "नयोजन
र वन तथा वातावरण सं रXण
जःता =वकासमूलक कायHबमहc,
सबै जा"त, भाषा, वगH, Xेऽ तथा
धा"मHक स\ूदायबीच समानता,
आपसी सभावना र सामःयता
गन0
=क"समका
अ"भवृwu
कायHबमहc,

९०८6 - राजीव बाःतोला "व. नेपाल सरकार, ूधानमJऽी तथा मिJऽपwरषको काया8लय

(ग)

(घ)

(ङ)
(च)

(छ)

(ज)
(झ)
(ञ)

नेपालका
"व$भ&
भाषा
र
सं ःकृ$तको उ1थानमा सहयोग
्
पुरयाउने
काय8बमह:,
रा"<य "हत र रा"<य एकतामा
गराउने
"वषयका
अ$भवृ"?
काय8बमह:,
रा"<य चेतना तथा नै$तक जागरण
वृ"? गनE "वषयका काय8बमह:,
जनतामा सामािजक चेतना, बढाउने
र ूजातािJऽक मूMय, माJयता
एवं सं ःकारको "वकास गराउने
"क$समका काय8बमह:,
ु
नेपाल र $छमेकO मुलक
तथा
$मऽ रा<ह:सँगको सQबJधमा
ू$तकूल ूभाव नपानE "वषयका
काय8बमह:,
रा<ले अिSतयार गरे को पररा<
नी$तसQबJधी काय8बमह:,
लोक गीत र लोक सं ःकृ$तको
ूब?8न हुने काय8बमह:,
रा"<य तथा अJतरा8"<यःतरमा भए
गरे का महWवपूण8 ग$त"व$धह:,

14. 1यसै गर[ दफा १७ मा सजायसQबJधी
`यवःथा भएको र दफा १७ (२) मा “कसै ले
यो ऐन वा यस ऐनअJतग8त बनेको $नयम"वपर[त
कुनै काय8बम ूसारण गरे गराएमा वा यो ऐन
वा यस ऐनअJतग8त बनेको $नयम"वपर[त कुनै
काय8 गरे , गराएमा 1यःतो ूसारण सं ःथा, ूसारक
वा सQबिJधत अJय `यिdलाई तो"कएको
अ$धकार[ले दश हजार :पैयाँसQम जर[वाना वा
एक वष8सQम कैद वा दुबै सजाय गन8 सgनेछ”
भ&े सजायसQबJधी ूावधान रहे को दे िखJछ ।
यसबाट कसै ले रा"<य ूसारण ऐन, २०४९ वा
यस ऐनअJतग8त बनेका $नयम"वपर[त कुनै काय8

गरे वा गराएमा दश हजार :पैयाँसQम जर[वाना
वा एक वष8सQम कैद वा दुवै सजाय हुनसgने
दे िखJछ ।
15. $नवेदकले अमाJय वा बदरका ला$ग
च ुनौती pदएको रा"<य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा
११ र दफा १७ (२) को कानूनी ूावधानतफ8
"वचार गदा8 दफा ११ काय8बम उ1पादन तथा
ूसारणसँग सQबिJधत रहे को छ । कुनै ूसारण
सं ःथाले कुनै काय8बमको उ1पादन तथा ूसारण
गदा8 के कःता कुराह:लाई ूाथ$मकता pदनुपनE
कुरासQम उMलेख भएको पाइJछ । ूसारणको
ूाथ$मकताबम $नधा8रण गदा8 "वकासमूलक
काय8बमह:, कृ"ष, िशrा, उsोग, वािणtय, "वuान
तथा ू"व$ध, ःवाःvय, पwरवार $नयोजन, वन तथा
वातावरण सं रrण गनE, सबै जा$त, भाषा वग8,
rेऽ तथा धा$म8क सQूदायबीच समानता, आपसी
सyभावना र सामzःयता वृ"? गनE, नेपालका
"व$भ& भाषा र सं ःकृ$तको उ1थानमा सहयोग
्
पुरयाउने
, रा"<य "हत र रा"<य एकतामा अ$भवृ"?
गराउने "वषयह:लाई ूाथ$मकता pदनुपद8छ ।
1यसै गर[ रा"<य चेतना तथा नै$तक जागरण
वृ"? गनE, जनतामा सामािजक चेतना बढाउने र
ूजातािJऽक मूMय माJयता एवं सं ःकारको "वकास
ु तथा $मऽ रा<ह:सँगको
गराउने, $छमेकO मुलक
सQबJधमा ू$तकूल ूभाव नपनE रा<ले अिSतयार
पररा<
नी$तसQबJधी, लोकगीत
र
गरे को
लोकसं ःकृ$तको ूब?8न हुने र रा"<यःतरमा भए
गरे का महWवपूण8 कुराह:लाई ूाथ$मकता pदई
8 नE भनी
काय8बमको उ1पादन तथा ूसारण गनुप
`यवःथा भएको दे िखJछ ।
16. $स?ाJततः सं "वधान}ारा ूद~
मौ$लक
हक
ःवतJऽताको
हकसमेतको
$नरपेr:पमा ूद~ भएको हुँदैन । यःतो
हुन सQभव प$न छै न । ःवतJऽताको हक वा
अ$भ`यिdको हकलाई सं रrण गन8कै ला$ग
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*यसको उपभोगमा केह4 सीमा वा ब8दे ज
लगाउन वा;छनीय हु8छ । सोह4अनुसार Aवचार
र अ"भBयिDको ःवत8ऽतामा, कुनै पेशा, रोजगार
उGोग र Bयवसाय गनH ःवत8ऽतामा ू"तब8धा*मक
मना"सब
ू"तब8ध
लगाएको
वाKयांशले
दे िख8छ । के कःता अ"धकारहO नागPरकहOले
"नबाQधOपमा उपभोग गनQ पाउने र के कःता
अ"धकारहO उपभोग गदाQ नागPरकहOले राRयू"त
दाAय*व "नवQहन गनH भSे कुरा सं Aवधानले
नै ू"तब8धा*मक वाKयांशअ8तगQत पारे को
दे िख8छ । यसै का ला"ग कानूनTारा नै गोUय
राVुपनH सूचनाको जानकार4 Wदन कसै लाई कर
नलाYने कुराको सीमासमेत सं Aवधानले नै "नधाQरण
गरे को छ । BयिDगत AहतहOको सूचीमा राA[य
Aहतको ःथान सव]^च र च ुनौतीरAहत हु8छ ।
राA[य Aहतको समाना8तरOपमा अO कुनै प"न
Aहत उ"भन सKदै नन् । राA[य Aहतको सaबbQन,
Q
ूबbQन र सं रcणमा नै सबैको Aहत अ8तभूत
हु8छ । *यसै ले ू"तब8धा*मक वाKयांशका Oपमा
होस् वा अ8य कुनैOपमा कानूनले राA[य Aहतको
सव]पPरता ःवीकारे को हु8छ । रा[, राA[यता र
राA[य Aहतका ला"ग ू*येक नागPरक तथा यी
आबb सं घ सं ःथा "नकाय समAपQत हुनैपदQछ ।
राA[य Aहतका अगा"ड अ8य सबै गौण हु8छन् ।
राA[य Aहतका पPरसीमा र पPरभाषा Aव"धकताQले
गरे को हु8छ । यी पPरसीमा र पPर"धको उhलiन
गनH ूावधानलाई सं वैधा"नक सं रcण ूाj हुन
सKदै न ।
17. कुनै ूसारण सं ःथाले कुनै
कायQबमको उ*पादन तथा ूसारण गदाQ के
कःता Aवषयलाई ूाथ"मकता Wदने हो सोको
"निoत् मापदpड राA[य ूसारण ऐन, २०४९
को दफा ११ ले गरे को छ । उिhलिखत
ूाथ"मकता "नधाQरण गनH ूावधानले सं AवधानTारा
ूदv मौ"लक हकअ8तगQतका के कःता हकमा

अनुिचत ू"तब8ध लगाएको हो सो कुरा "नवेदकले
Pरट "नवेदनमा ूx उhलेख गनQ सकेको छै न ।
उ*पाWदत कायQबमको ूसारणमा ूाथ"मकताबम
"नधाQरण गदाQ वा दpडनीय ूावधान राyदा
सं Aवधानूदv मौ"लक हकमा अनुिचत ब8दे ज वा
ू"तब8ध लगाएको हु8छ भनी अथQ गनQ "मhदै न ।
सzार मा{यमबाट नै जनताले सूसिु चत हुने अवसर
ूाj गदQछन् । सzार मा{यममा ूकािशत हुने
समाचार ूाथ"मकताका आधारमा ूकािशत हुन
वा;छनीय दे िख8छ ।
18. ःवत8ऽ ूेस र सzारमा{यमहO
समाजू"त जवाफदे ह4 र उvरदायी बSु पद} न भS
सAकदै न । स*यत~य, वःतु"न एवं स8तु"लत
सूचना सaूेषण गर4 जवाफदे ह4, उvरदायी र
Aवास आजQन गनुQ सzारमा{यमहOको मूल ममQ
मा"न8छ । नेपालको अ8तPरम सं Aवधान, २०६३
र राA[य ूसारण ऐन, २०४९ का पPरूेआयमा
नागPरकको सुसूिचत हुन पाउने हक सzार
जगतलाई ू*याभूत ूेस ःवत8ऽताको महव र
यसलाई अनुगमन गनH कानूनी ूावधानसमेतमा
Q नH
यस अदालतले आनो {यान केि8ित गनुप
अवःथा छ ।
19. "नवेदकले आनो "नवेदनमा राA[य
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) को
Bयवःथा सं Aवधानसँग बािझएकाले बदर गर4 पाऊँ

भSे "नवेदन माग गरे को अवःथा छ । उD ऐनको
दफा १७ मा सजायसaब8धी Bयवःथा भई दफा
१७ (२) मा “कसै ले यो ऐन वा यस ऐनअ8तगQत
बनेको "नयमAवपर4त कुनै कायQबम ूसारण गरे
गराएमा वा यस ऐनअ8तगQत बनेको "नयमAवपर4त
कुनै कायQ गरे गराएमा *यःतो ूसारण सं ःथा,
ूसारक वा सaबि8धत अ8य BयिDलाई तोAकएको
अ"धकार4ले दशहजार Oपैयाँसaम जर4वाना वा
एक वषQसaम कैद वा दुबै सजाय गनQ सKनेछ”
भSे कानूनी Bयवःथा भएको दे िख8छ । यसबाट
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राय ूसारण ऐन, २०४९ तथा यस ऐन तथा यस
ऐनअ,तग.त बनेको 3नयमवपर7त कुनै काय.बम
ूसारण गरे गराएमा इजाजतपऽ ूा? ूसारण
सं ःथालाई हुन सEने सजायको Fयवःथासमेत
गरे को पाइ,छ ।
20. राय ूसारण ऐन, २०४९ को
उMेँयलाई OPगत गदा. सं वधानSारा ूTयाभूत
गWरएको
जनताको
अ3भFयिY
ःवत,ऽता
तथा सूसिु चत हुन पाउने हकलाई सं र[ण एवं
स\ब].न गन. तथा ूसारण ूणाल7को मा^यमबाट
ु को आ3थ.क, सामािजक तथा साँःकृ3तक
मुलक
्
बयाकलापलाई जनसम[ पुरयाई
सबै जा3त,
भाषा, वग., [ेऽ र धा3म.क स\ूदायबीच समानता,
आपसी सfभावना र सामgःयताको वातावरण
3सज.ना गर7 रा भाषाको मा^यमबाट समेत
जनचेतना जगाउनेसमेतको उMेँय 3लएको
.
उMेँयूा3?का ला3ग
दे िख,छ । उपयुY
तदनुसारका
3नयमलगायतका
वधायकाले
आवँयकiय कानूनी सं य,ऽको 3नमा.ण गWरनुपनj
हु,छ ।
21. राय ूसारण ऐन, २०४९ को
उMेँय र मम.वपर7त ूसारण गरे मा Tयःतो सं ःथा
वा ूसारकलाई सजायको Fयवःथा हुन ु वाlछनीय
नै हुँदैन भ,दा राय हतको सवmपWरताको
3स]ा,तमा वचलन आउँछ । अनुशासनह7न
ूब,ध र आTमसं यमह7न आचरणले अ,ततोगoवा
मौ3लक हकको माऽ नभई सं वधानकै मूqय र
मा,यतामा ूहार गन. पुrदछ । ऐन र यसअ,तग.त
बनेको वा बsे 3नयमका Fयवःथालाई उqलtन
गनj ूसारक सं ःथा, ूसारक तथा अ,य FयिYलाई
सजाय नहुने हो भने दuडह7नताले ूौय पाउने
माऽ होइन व3धको शासनमा नै खलल् पुrने
दे िख,छ ।
22. नेपालको अ,तWरम सं वधान,
२०६३ को धारा १०७ (१) ले “यस

सं वधानSारा ूद~ मौ3लक हकउपर अनुिचत
ब,दे ज लगाइएकोले वा अ,य कुनै कारणले कुनै
कानून यो सं वधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून
वा Tयसको कुनै भाग बदर घोषत गर7 पाऊँ भनी
कुनै प3न नेपाल7 नागWरकले सवmच अदालतमा
3नवेदन दन सEनेछ र सोअनुसार कुनै कानून
सं वधानसँग बािझएको दे िखएमा सो कानूनलाई
ूार\भदे िख नै वा 3नण.य भएका 3म3तदे िख अमा,य
वा बदर घोषत गनj असाधारण अ3धकार सवmच
अदालतलाई हुनेछ” भsे सं वैधा3नक Fयवःथा भएको
पाइ,छ । उिqलिखत राय ूसारण ऐन, २०४९
को दफा ११ र १७ (२) को कानूनी Fयवःथालाई
अ^ययन गदा. यस आदे शमा मा3थ ववेिचत
आधार र कारणबाट 3नवेदकले च ुनौती दए जःतो
सं वधानSारा ूद~ मौ3लक हकअ,तग.तको वचार
र अ3भFयिYको ःवत,ऽता, पेशा, रोजगार, उोग
र Fयापार गनj ःवत,ऽता, ूकाशन, ूसारण तथा
छापाखानास\ब,धी हक तथा सूचनाको हकमा
अनुिचत ब,दे ज लगाएको वा सो अ3धकारलाई
सं कुचन वा कुिuठत गरे को अवःथा दे िखन
आएन । तसथ. सो हदस\म 3नवेदकको
मागबमोिजम राय ूसारण ऐन, २०४९ को
दफा ११ र १७ (२) का दफाहलाई अमा,य
र बदर घोषत गWररहनु परे न ।
23. अब 3नवेदकले बदर वा अमा,य
घोषत गर7 पाऊँ भनी च ुनौती दएको राय
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ लाई बदर वा
. नj हो, होइन सो स\ब,धमा
अमा,य घोषत गनुप
. रे को छ । 3नवेदकले च ुनौती दएको
वचार गनुप
उY दफा ८ (१) मा भएको कानूनी Fयवःथा हे दा.,
“कुनै ूसारण सं ःथाले यो ऐन वा यस ऐनअ,तग.त
बनेको 3नयमवपर7त कुनै काय.बम ूसारण गरे मा
नेपाल सरकारले Tयःतो ूसारण सं ःथाले ूा?
गरे को इजाजतपऽ रM गन. सEनेछ” भsे ूP
Fयवःथा भएको पाइ,छ । सोह7 दफाको उपदफा
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(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम इजाजतपऽ र8
; िघ नेपाल सरकारले ?यःतो ूसारण सं ःथालाई
गनुअ
आHनो सफाइ पेश गन; मना"सब मौका KदनुपनLछ”
भOेसमेतको कानूनी Qयवःथा भएको पाइTछ । यो
कानूनी Qयवःथा हे दा; राWXय ूसारण ऐन वा यस
ऐनअTतग;त बनेको "नयमWवपरZत कुनै काय;बम
ूसारण ग\रए ?यःतो ूसारक सं ःथाले ूा] गरे को
इजाजतपऽ नेपाल सरकारले र8 गन; स^ने भनी
ूसारण सं ःथाका ला"ग मृ?युद`डसरहको द`डनीय
ूावधान रािखएको पाइTछ ।
24. सं Wवधानको धारा १५ (२) hारा
कुनै साममी ूकाशन, ूसारणसमेत बापत सो
ूकाशन वा ूसारण सं ःथा बTद, जफत वा
दता; खारे ज नग\रने सं वैधा"नक ूबTध भएको
दे िखTछ । यसबाट कुनै ौQय, ौQयlँय वा
Wवnुतीय उपकरणको माoयमबाट कुनै साममी
ूकाशन गरे वा छापेबापत कुनै ूसारण सं ःथालाई
बTद गनL, ूसारण साममी जफत गनL वा ?यःता
ूसारण सं ःथाको इजाजतपऽ र8 गनL वा ूसारण
सं ःथाको दता; नै खारे ज ग\रने सं वैधा"नक Qयवःथा
ँ ै न । राWXय ूसारण ऐन, २०४९
रहे को दे िखद
को दफा ८ (१) ले कुनै ूसारण सं ःथाले यो
ऐन वा यस ऐनअTतग;त बनेको "नयमWवपरZत
कुनै काय;बम ूसारण गरे मा नेपाल सरकारले
?यःतो ूसारण सं ःथाले ूा] गरे को इजाजतपऽ
र8 गन; स^नेछ भOे उtलेख भएको पाइTछ ।
सं Wवधानले “बTद, जफत, वा दता; खारे ज” नगनL
ू?याभू"त Kदएकोमा ऐनले “इजाजतपऽ र8 गनL”
भOे Qयवःथा गनु; र यो ूावधान कायम रWहरहनु
ःपuतः सं WवधानWवपरZत हो । सwार माoयमलाई
बTद नगनL र दता; खारे ज नगनL भOे ू?याभू"त
सं Wवधानले Kदएकोमा ऐनले ूसारण सं ःथाले ूा]
गरे को इजाजत र8 गनL भOे Qयवःथामा शािxदक
ूयोगमा "भOता भए प"न प\रणाम एउटै हो ।
कुनै कुरालाई अ"भQयy गनL शxदहz अलगअलग

हुन स^दछन् । अ"भQयिyका शैलZ र माoयम
पृथकपृथक हुन स^दछन् । यस अवःथामा ती
शxदहzको सं योजनले Kदने प\रणाम वा "नकाtने
"नंकष; नै कुनै प"न कुराको "नधा;रक त~व
हो । कुनै ूकाशन वा ूसारण सं ःथाको
इजाजतपऽ र8 गनL भOु र सो सं ःथालाई बTद
गनL वा राWXय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८
मा ूयुy “इजाजतपऽ र8 गनLछ” भOे कानूनी
Qयवःथा नेपालको अTत\रम सं Wवधान, २०६३ को
धारा १५ (२) सँग ःपuतः बािझएको पाइयो ।
25. तसथ; मा"थ उिtलिखत आधार र
कारणसमेतबाट राWXय ूसारण ऐन, २०४९ को
दफा ८ को उपदफा (१) र (२)समेतका समम
कानूनी Qयवःथा नेपालको अTत\रम सं Wवधान,
२०६३ को धारा १५ (२) सँग बािझएको
ँ ा सो हदस म "नवेदकले च ुनौती Kदएको
दे िखद
राWXय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को
उपदफा (१) र (२) नेपालको अTत\रम सं Wवधान,
२०६३ को धारा १०७ (१) बमोिजम आजका
"म"तबाट अमाTय र बदर गरZ Kदएको छ ।
यो आदे श महाTयाया"धवyाको काया;लयमाफ;त
नेपाल सरकार, ूधानमTऽी तथा मिTऽप\रषको
काया;लयसमेतका Wवपीहzलाई Kदई दायरZबाट
ूःतुत मु8ाको लगत का गरZ "म"सल "नयमानुसार
बुझाइKदनू ।
उy रायमा सहमत छ ।
का.मु.ू.Tया. दामोदरूसाद शमा;
Tया. तक;राज भ
इ"त सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।
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िनणर्य नं .९०८७
सवच अदालत, %वशेष इजलास
स+माननीय का.मु.ू.4या.ौी दामोदरूसाद शमा8
माननीय 4यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 4यायाधीश ौी तक8राज भ<
आदे श >म>त : २०७०।९।२५।५
०६७–WS–००६३
मुGाः– उJूेषणयुL परमादे श ।
>नवेदक : ओखलढु Qा िजSला, सेना8वेशी गा.%व.स.
वडा नं. ८ घर भई हाल का.िज.
का.म.न.पा.वडा नं. ९ पीQलाःथान बःने
ूा.डा. कृंणूसाद भ<राई
%व_`
%वपaी : >ऽभ ुवन %वc%वdालय उपकुलप>तको
काया8लय, कe>त8परु काठमाडgसमेत

§ िन: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मयार्िदत र
स्थािपत सं िवधानसँ ग बािझने गरी िनिर्मत
कु नै कानून त्यो सं िवधानद्वारा प्रशािसत
मुलुकमा अिस्तत्वमा रहन नसक्ने ।
§ सं िवधानवादको आधारभूत िसद्धान्तलाई
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३
को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको
छ । सं िवधान र कानून बािझएका हुन् वा
होइनन् त्यसको परीक्षण गनेर् िजम्मेवारी
धारा १०७ (१) ले सवोर्च्च अदालतलाई
सुम्पेको छ । धारा १०७ (१) अनुसार कु नै
पिन कानूनको सं वैधािनकताको परीक्षण
गनेर् िसद्धान्तको सीमाभन्दाबािहर यो
अदालत जान सक्दैन । सं िवधानअनुकूल
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वा प्रितकू ल जाँिचने िवषयवस्तु कु नै कानून
नै हुनुपनेर् ।
§ कानून भन्नाले कु न कु रालाई जनाउँ छ भन्ने
िनधार्रण गनर् नेपाल कानून व्यख्यासम्बन्धी
ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेनर्ु पनेर् हुन्छ,
जसमा लेिखएको छ “यो शब्दले नेपाल
ऐन वा नेपालको कु नै भागमा कानूनसरह
लागू हुने ऐन, सवाल, िनयम, आदेश वा
उपिनयम सम्झनुपछर् ।” यसै गरी यसै
ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प)
मा िनयम भन्नाले “यो शब्दले कु नै ऐनले
िदएको अिख्तयारीको प्रयोग गरी बनाएको
िनयम सम्झनुपछर् तथा कु नै ऐनअन्तगर्त
िनयमसरह बनाएको िविनयमसमेतलाई
जनाउँ छ” भिनएको ।
§ िवधायन तथा प्रत्यायोिजत िवधायन
बाहेकका अन्य प्रबन्ध वा व्यवस्थागत
िलखतको नाम िनयम वा िविनयम
वा िनदेर्िशका वा आचार सं िहता वा
आदेशसमेत जे सुकै िदइएको भए पिन
ती नेपाल कानूनको पिरिधिभत्र नपनेर् हुँ दा
सं िवधानको धारा १०७ (१) को अिधकार
क्षेत्रको िवषय बन्न नसक्ने ।
(ूकरण नं.३)

§ िनजी क्याम्पसका हकमा ित्रभुवन
िवश्विवद्यालयका ऐन, िनयम, िविनयमका
सुिवधा पाउने िस्थित हुँ दैन । ती ऐन
िनयममा उिल्लिखत अवकाश उमेर
६३ हुँ दैमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका
िशक्षकको उमेर पिन त्यित्त नै तोिकनुपछर्
वा अवकाशसम्बन्धी उमेर समान राख्न
परमादेश जारी हुनुपछर् भन्नुको पिन कु नै
औिचत्य नरहने ।
§ सम्बिन्धत िनकायले आफ्नो जनशिक्त
व्यवस्थापन आवश्यकता, क्षमता र
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कायर् प्रकृ ितका आधारमा िनधार्रण
गरेको कमर्चारीको अवकाश उमेर
सं िवधानप्रितकू ल भन्न िमल्दैन ।
स्वायत्तताको िसद्धान्तअनुसार सञ्चालन
हुने िनकायले प्रचिलत कानूनको अधीनमा
रही आफ्नो उद्देश्य अनुसार व्यवस्था गरेका
प्रावधानहरू यस अदालतको परीक्षाको
िवषय बन्न नसक्ने ।
(ूकरण नं.७)

"नवेदकतफ3बाट : 6व7ान अ"धव:ा राजनकुमार
"नरौला
6वप?ीतफ3बाट :
अवलिBबत नजीर :
§ नेकाप २०५२ साउन, "न.नं. ५०७८,
पृH २७७
§ नेकाप २०७० पुस, "न.नं.९०५२, पृH
११५५
सBबK कानून :
ु ी OयाBपस िश?क तथा
§ पशुप"त बहुमख
कम3चारR सेवासBबSधी 6व"नयम, २०५७
(ूथम सं शोधन)
ु ी OयाBपस िश?क तथा
§ पशुप"त बहुमख
कम3चारRसBबSधी 6व"नयमावलR, २०५९
§ नेपाल कानून WयाXयासBबSधी ऐन,
२०१० को दफा २ (ड)
§ नेपालको अSत[रम सं 6वधान, २०६३ को
धारा १०७ (१)
आदे श

नेपालको अSत[रम
सं 6वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१)
र (२) बमोिजम यस अदालतमा पन3 आएको
ूःतुत [रट "नवेदनको सं ि?a तbय एवं आदे श
यस ूकार छ :-

न्या.प्रकाश वस्ती :

म "नवेदकले २०३९ साल भािदे िख
ु ी OयाBपसमा "नयुि: भई "म"त
पशुप"त बहुमख
२०४२ साल माघ १५ दे िख "नय"मतkपमा
अlयापन गरR आएको "थए ँ । यसै बममा "म"त
२०६७।१०।४ मा प.सं . ४५।२०६७।०६८
को
पऽ7ारा
यस
OयाBपसमा
तपाqको
"नय"मत सेवाको अव"ध िश?क तथा कम3चारR
सेवासBबSधी 6व"नयम, २०५७ (सं शोधनस6हत)
२०६३ को 6व"नयम ६.३.७ (क) अनुसार "म"त
२०६७।१०।१५ दे िख लागू हुने गरR OयाBपसको
"नय"मत सेवाबाट "म"त २०६७।९।२२ को
"नण3यानुसार अ"नवाय3 अवकाश rदइएको भtे
जानकारR गराइयो ।
rदइएको
अ"नवाय3
"नवेदकलाई
अवकाशको 6वषयलाई "लएर OयाBपस ूमुख
र OयाBपस सvालक स"म"तसम? गई मलाई
पूवा3महRपूणत
3 रRकाले 6कन अ"नवाय3 अवकाश
rदएको भनी ूx गदा3 6वप?ीले kखो जवाफ rदई
मेरो मागू"त बेवाःता गरे । िश?क तथा कम3चारR
सेवासBबSधी 6व"नयम, २०५७ सं शोधन २०६३
को 6व"नयम ६.३.७ (क) अनुसार अ"नवाय3
अवकाश "नय"मत सेवामा रहे का िश?कहkले
६५ वष3 र कम3चारRहkले ६० वष3 उमेर पुगेका
वा २५ वष3 सेवा अव"ध पुगेको "म"तले पदबाट
अ"नवाय3 अवकाश पाउने छन् । तर सं ःथापक
िश?क, कम3चारRको हकमा यो 6व"नयम लागू
हुने छै न भनी उzलेख भएको 6व"नयम आफू र
आ{ना माSछे लाई आजीवन सेवामा रा|े उ}ेँयले
zयाइएकोले भेदभावपूण3 छ ।
हाल
५२
वष3को
"नवेदक
भए ँ । 6वप?ीले rदएको अ"नवाय3 अवकाशका
सBबSधमा "ऽभ ुवन 6व6वालयका उपकुलप"त
उपचारका
तथा
िश?ा
मSऽालयसमेतमा
ला"ग "नवेदन rदएकोमा "ऽभ ुवन 6व6वालय
िश?क कम3चारR सेवासBबSधी "नयम २०५०,
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सबधन ूा# $यापसमा लागू नहुने भएकाले
यस 1व31व4ालयले केह5 गन6 नस$ने जानकार5
ु ी $यापसको िशBक
गराइयो । पशुप=त बहुमख
तथा कम6चार5 सेवासबधी 1व=नयम, २०५७
ूथम सं शोधन, २०६३ को 1व=नयम ६.३.७ (क)
=ऽभ ुवन 1व31व4ालय =नयम, २०५० बमोिजम
सQालन हुनपु नRमा समानताको =सSातू=तकूल
=नवेदकलाई अ=नवाय6 अवकाश Wदएको छ ।
1वपBीले कसै लाई काखा र =नवेदकलाई
पाखा लगाउने काय6 गरे को छ । ूच=लत
कानूनको अधीनमा रह5 कानूनको अगा=ड
समानता र कानूनको समान सं रBण गन6 इकार
ु ी $यापसका
ग]रनुहँद
ु ै न । पशुप=त बहुमख
सं ःथापकह`ले आफूखुशी =बनाकानूनी आधार
सं ःथापक सQालक र कम6चार5 घो1षत गर5
आeनो 1हतअनुकूलको 1व=नयम बनाएका छन् ।
एउटै $यापसमा लागू भएको 1व=नयम सं ःथापक
िशBक कम6चार5लाई लागू नहुने र अय िशBक
कम6चार5लाई लागू हुने गर5 भएको hयवःथा
1वभेiकार5 छ । 1वपBीले मनोगत`पमा =नमा6ण
गरे को 1व=नयमले =नवेदकको पेशा तथा रोजगार
गनR अ=धकारमा आघात पारे को ूj छ ।
ौम ऐन, २०४८ अनुसार ५५ वष6,
=नजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ५८ वष6
र =ऽभ ुवन 1व31व4ालय िशBक कम6चार5
सेवासबधी =नयम, २०५० अनुसार ६३ वष6
उमेरको हद तो1कएको छ । उp ऐनह` उमेरको
हदका सबधमा एकआपसमा बािझएका छन् ।
यसर5 आपसमा बािझएको ऐन, =नयमसमेतसँग मेल
ु ी $यापसको िशBक
नखाने गर5 पशुप=त बहुमख
तथा कम6चार5 सेवासबधी 1व=नयम, २०५७
ूथम सं शोधन, २०६३ को 1व=नयम ६.३.७
(क) बमोिजम अ=नवाय6 अवकाश Wदने hयवःथा
गैरकानूनी, पूवा6मह5समेत रहे को छ । =ऽभ ुवन
1व31व4ालय िशBक कम6चार5 सेवासबधी

=नयम, २०५० तथा मा=थ उिsलिखत ऐन,
=नयमह` नेपालको अत]रम सं 1वधान, २०६३
को धारा १२, १३ र १८ सँग बािझएकाले
उuूेषणको आदे शvारा अमाय र बदर घो1षत
गर5 सबै ऐन =नयमह` एकआपसमा नबािझने
गर5 ऐन =नयम बनाउन नेपाल सरकार, िशBा
मऽालय र =ऽभ ुवन 1व31व4ालयका नाममा
परमादे शको आदे श जार5 गर5 हाजीर गराई तलब
भwा Wदलाउन आदे श पूजx जार5 गर5 पाऊँ भzे
]रट =नवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, =नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श 1कन जार5 गनु6 नपनR हो,
यो आदे श ूा# भएका =म=तले बाटाका यादबाहे क
१५ Wदन=भऽ =लिखत जवाफ पेश गनु6 भनी
1वपBीका नाममा याद सूचना जार5 गर5 =लिखत
जवाफ परे वा अव=ध नाघेप=छ =नयमानुसार पेश
गनु6 भzे यस अदालतको =म=त २०६८।१।२८
को आदे श ।
ु ी $यापस =ऽभ ुवन
पशुप=त बहुमख
1व31व4ालयबाट सबधन ूा# $यापस भएको
कुरा ]रट =नवेदकले ःवीकार गनुभ
6 एको छ ।
]रट =नवेदकले यस मऽालयमा =नवेदन Wदएकोमा
सो =नवेदन =ऽभ ुवन 1व31व4ालयमा आवँयक
कारवाह5का ला=ग पठाएको भzे िजक}र =नराधार
छ । =ऽभ ुवन 1व31व4ालय एउटा ःवतऽ,
अ1वि~छz
उwरा=धकारवाला
ःवशा=सत
सं ःथा भएकोले उसको Bेऽा=धकार=भऽको
1वषयमा यस मऽालयमा पन6 आएको =नवेदन
=नवेदकको
मका6
हे र5
कानूनसमत`पमा
ु ाइका ला=ग कारवाह5 गनु6 भनी
उिचत सुनव
=नवेदन =ऽभ ुवन 1व31व4ालयमा पठाइएको
हो । =नवेदकको हक अ=धकारमा बदे ज लगाउने
वा बाधा हुने गर5 यस मऽालयबाट कुनै काम
कुरा भएको भzे =नवेदनमा ःपj`पमा उsलेख
गन6 नसकेकोले =नरथ6क ]रट =नवेदन खारे ज
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गर- पाऊँ भ1े 2वप4ीम7येको नेपाल सरकार,
िश4ा म=ऽालयका तफ?बाट पन? आएको "लिखत
जवाफ ।
"नवेदकको सेवा अव"ध २५ वष? पूरा
ु ी
भएकाले "नजलाई 2व"धवत्Nपमा पशुप"त बहुमख
QयाRपस सSालक स"म"तको "नण?यानुसार "म"त
२०६७।१०।१५ दे िख लागू हुने गर- अवकाश
ु ी QयाRपस
पऽ Wदइएको हो । पशुप"त बहुमख
एउटा ःवशा"सत, अ2वि[छ1 उ]रा"धकारवाला
र "ऽ.2व.2व. बाट सRब=धन ूा` सं ःथा हो ।
यो QयाRपस सSालक स"म"तcारा सSालन हुँदै
आएको शैि4क सं ःथा हो । सRब=धन ूा`
QयाRपसहNले "ऽ.2व. को शैि4क एवं ूािdक
नी"त, "नयम र "नण?यहN बाहे क अ=य ूशासकeय
एवं fयवःथापकeय 2वषयहNमा "ऽ.2व.को ऐन,
"नयम र "नदh शनहN मा1ुपनh बा7यता छै न ।
iयसै ले यस QयाRपसको सSालक स"म"तले
आफूसमेतलाई "नय"मत पारदशj र 2बयाशील
तुlयाई fयविःथत गन? 2वधान "नयम, 2व"नयम र
"नदh शनहN बनाई लागू गरे को छ । जसको
अधीनमा पशुप"त QयाRपस सSालक स"म"त िश4क
र कम?चार-हN रहनुपनh fयवःथा गmरएको छ ।
QयाRपसका िश4क तथा कम?चार- सेवासRब=धी
2व"नयम (सं शोधन स2हत), २०५७ को 2व"नयम
६.३.७ (क) अनुसार "नय"मत सेवामा रहे को
िश4क कम?चार-हNको सेवा अव"ध २५ वष? वा
उमेर ६५ वष? जुन प2हले पुqछ सोह- "म"तदे िख
अ"नवाय? अवकाश Wदनुपनh र "लनुपनh fयवःथा
छ । सो fयवःथा2वपर-त "नवेदकको सेवा अव"ध
वृ2s गन? स2कने अवःथा नभएकाले QयाRपस
सSालक स"म"तको "नण?यअनुसार अवकाश
Wदइएको हो । "नवेदकउपर पूवा?मह- भएर
सो "नण?य गmरएको होइन । फरकफरक ऐन
"नयमहNमा फरकफरक उमेरको हद तो2कएको
कुरा "नवेदक ःवयं ले ःवीकार गरे का छन् । कुनै

खास सं ःथा वा "नकायको लआय वा उvेँयूा"`का
ला"ग फरकफरक कानूनमा उमेरको हद फरक
कायम गmरएको हु=छ । mरट "नवेदकले िश4क
तथा कम?चार- सेवासRब=धी 2व"नयम, २०५७ को
सं शोधन, २०६३ सालमा भएको हो । "नवेदकले
सोह- 2व"नयमबमोिजम "म"त २०६४।४।१५
दे िख २०६६ साल पौष मसा=तसRम बेतलबी
"बदा ःवीकृत गराई सु2वधा "लनुभएको "थयो ।
सु2वधाको उपभोग गदा? सोह- 2व"नयम असमान
नहुने, तर अवकाश "लने बममा असमान हुने
भ1े दावी आफzमा पूवा?मह- छ । अवकाश
भएको चार वष?प"छ समानता भएन, प4पातपूण?
2व"नयमको आधारमा अवकाश पाउनुपनh होइन
भ1ु कानूनसRमत् हुँदैन । "नवेदकको मौ"लक
्
हकमा आघात पुरयाएको
छै न । 2व"नयमको
ूावधानअनुसार mरट "नवेदकलाई अवकाश Wदएको
हुँदा झू }ा mरट "नवेदन खारे ज गर- पाऊँ भ1े
ु ी QयाRपसका
सSालक स"म"त र पशुप"त बहुमख
ु "लिखत जवाफ ।
तफ?बाट पन? आएको सं य~
"नयमबमोिजम सा`ा2हक तथा दै "नक
पेशीसूचीमा चढ- "नण?याथ? यस इजलाससम4 पेश
भएको ूःतुत मुvामा mरट "नवेदकका तफ?बाट
उपिःथत 2वcान अ"धव~ा ौी राजनकुमार
"नरौलाले ौम ऐन,२०४८ मा ५५, "नजामती सेवा
ऐन, २०४९ मा ५८ र "ऽभ ुवन 2व 2वालय
िश4क कम?चार- सेवासRब=धी "नयम, २०५० ले
६३ वष? उमेरको हद तोकेको छ । "नवेदक ५२
वष?माऽ पुगेका छन् । ऐन, "नयम र 2व"नयमले
तोकेको उमेर पुqनुअगावै सेवा अव"धलाई हच ुवाका
भरमा गणना गर- "म"त २०६७।९।२२ मा
"नण?य गर- "म"त २०६७।१०।१५ दे िख
अ"नवाय?
अवकाश
Wदइएको
"नवेदकलाई
छ । पशुप"त QयाRपसले "नमा?ण गरे को 2व"नयम
सं ःथापक िश4क कम?चार-लाई लागू नहुने र
अ=य िश4क कम?चार-हNलाई माऽ लागू हुने
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गर नमा"ण ग$रएको हुँदा सो -वनयम समानताको
स1ा2तूतकूल छ । सो अमा2य र बदर
घो-षत गर आ=नो प?लाई Aदइएको अनवाय"
अवकाशको नण"य र पृथक उमेर हदसHब2धी
Kयवःथासमेत बदर गर एकआपसमा नबािझने
गर ऐन कानून नमा"ण गनु" भQे परमादे शको
आदे श जार हुनपु द"छ भनी गनु" भएको बहस
सुनयो ।
-वSान् कानून Kयवसायीले गनु" भएको
बहस सुनी $रट नवेदनस-हतको मसल र ूःतुत
बहस नोटसमेत अVययन गर हे दा" नवेदकले
आफूलाई २०६७।१०।१५ गतेदेिख लागू
हुने गर अवकाश Aदने नण"य -वभQ कानूनमा
उि_लिखत उमेर हद र सोह `याHपसका सं ःथापक
कम"चारहcलाई लागू नहुने गर समानताको
ु ी
स1ा2त-वपरत नमा"ण ग$रएको पशुपत बहुमख
`याHपसको िश?क तथा कम"चार सेवासHब2धी
-वनयम, २०५७ (सं शोधनस-हत, २०६३) को
Kयवःथा नेपालको अ2त$रम सं -वधान, २०६३
को धारा १२, १३ र १८ सँग बािझएकाले सो
-वनयम बदर गर उमेरको हदसHब2धी एकcपता
कायम गनु" भनी परमादे शको आदे श जार गर
पाऊँ भQे $रट नवेदन रहे को छ ।
ु ी `याHपस ऽभ ुवन
पशुपत बहुमख
-वj-वkालयबाट सHब2धन ूाl गरे को एउटा
ःवत2ऽ अ-विmछQ उnराधकारवाला ःवशासत
सं ःथा
भएबाट
ऽभ ुवन
-वj-वkालयको
ऐन, नयम र नदo शनहc माQुपनo बाVयता
छै न । `याHपसको सqालक समतले `याHपस
सqालनका लाग -वधान, नयम, नदo िशका नमा"ण
गर लागू गन" सrछ । नयमत सेवामा रहे का
िश?क, कम"चारहcको सेवा अवध २५ वष" वा
उमेर ६५ वष" जुन प-हले पुsछ सोह मतदे िख
अनवाय" अवकाश Aदनु र लनुपनo Kयवःथा
भएकाले -वनयमअनुसार नै नवेदकलाई अवकाश

Aदइएको हो । $रट नवेदकलाई `याHपसका
तफ"बाट भेदभावपूण" Kयवहार नभएकाले झू tा $रट
नवेदन खारे ज गर पाऊँ भQे -वप?ी पशुपत
ु ी `याHपससमतेका तफ"बाट लिखत जवाफ
बहुमख
पन" आएको दे िख2छ ।
2. नण"यतफ" -वचार गदा" -वप?ी पशुपत
ु ी `याHपसले अ2य ऐन तथा कानूनमा रहे को
बहुमख
अनवाय" अवकाश सHब2धमा कानूनी Kयवःथाको
ु ी
उपे?ा गर नमा"ण गरे को पशुपत बहुमख
`याHपस िश?क तथा कम"चार सेवासHब2धी
-वनयम, २०५७ (ूथम सं शोधन), २०६३ को
-वनयम ६.३.७ (क) बमोिजम अनवाय" अवकाश
Aदने Kयवःथा गैरकानूनी भएकाले सो Kयवःथा
" त् पदमा काम गन"
बदर गर नवेदकलाई पूवव
Aदनु भQे परमादे श जार गर पाऊँ भQे नवेदन
माग रहे को दे िख2छ ।
3. न: स2दे ह मूल कानूनका cपमा
मया"Aदत र ःथा-पत सं -वधानसँग बािझने गर
नम"त कुनै कानून xयो सं -वधानSारा ूशासत
ु मा अिःतxवमा रहन स`दै न । यस
मुलक
सं -वधानवादको आधारभूत स1ा2तलाई नेपालको
अ2त$रम सं -वधान, २०६३ को धारा १ (१) ले
अyीकार गरे को छ । सं -वधान र कानून बािझएको
हुन ् वा होइनन् xयसको पर?ण गनo िजHमेवार
धारा १०७ (१) ले सवzmच अदालतलाई सुHपेको
छ । धारा १०७ (१) अनुसार कुनै पन
कानूनको सं वैधानकताको पर?ण गनo स1ा2तको
सीमा भ2दाबा-हर यो अदालत जान स`दै न ।
सं -वधानअनुकूल वा ूतकूल जाँिचने -वषयवःतु
कुनै कानून नै हुनपु द"छ । यो धारा १ (१)
तथा धारा १०७ (१) ले नधा"रण गरे को प-हलो
सीमा हो । कानून भQाले कुन कुरालाई जनाउँछ
भQे नधा"रण गन" नेपाल कानून Kय{यासHब2धी
ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हे न "ु भQे हु2छ,
जसमा लेिखएको छ “यो श}दले नेपाल ऐन वा
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नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन,
सवाल, "नयम, आदे श वा उप"नयम स:झनुपछ=।”
यसै गर? यसै ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा
२ (प) मा "नयम भDाले “यो शEदले कुनै ऐनले
Fदएको अिJतयार?को ूयोग गर? बनाएको "नयम
स:झनुपछ= तथा कुनै ऐनअNतग=त "नयमसरह
बनाएको Oव"नयमसमेतलाई जनाउँछ” भ"नएको
छ । यसर? यस अदालतले पर?Sण गनU शासकVय
सWाको ूयोग गर? सं सद वा स:बY "नकायबाट
"न"म=त भई जार? ऐन वा सो ऐनले Fदएको
अिJतयार? ूयोग गर? तोOकFदएको "नकाय[ारा
कुनै "नकायको ःवीकृ"त "लनुपनU भए सोसमेत
"लई जार? "नयम Oव"नयममाऽ हुन ् । Oवधायन
तथा ूaयायोिजत Oवधायन बाहे कका अNय ूबNध
वा bयवःथागत "लखतको नाम "नयम वा Oव"नयम
वा "नदU िशका वा आचार सं Oहता वा आदे शसमेत
जे सुकै Fदइएको भए प"न ती नेपाल कानूनको
पeर"ध"भऽ नपनU हुँदा सं Oवधानको धारा १०७
(१) को अ"धकार Sेऽको Oवषय बD सhदै नन् ।
4. "नवेदकले बदर गर? पाऊँ भनी
च ुनौती Fदएको पशुप"त बहुमखी hया:पसको
Oव"नयम २०५७ (ूथम सं शोधन) २०६३, पशुप"त
ु ी hया:पस "नयमावल?, २०५६ को "नयम
बहुमख
२० को उप"नयम (३) ले Fदएको अ"धकार
ूयोग गर? "नमा=ण भई लागू भएको दे िखNछ भने
पशुप"त बहुमखी hया:पस "नयमावल?, २०५६
ु ी hया:पस सpालक स"म"तको
पशुप"त बहुमख
"म"त २०५६।८।२४ को बैठकले पार?त
ु ी
गर? लागू भएको दे िखNछ । पशुप"त बहुमख
hया:पस िशSक तथा कम=चार? सेवास:बNधी
Oव"नयमावल? hया:पसको ूशास"नक र शैिSक
काय=लाई सुbयविःथतtपले सpालन गनU उuेँयले
नेपाल ूाwयापक सं घ पशुप"त hया:पस इकाई
र सं ःथापक स"म"तको "सफाeरशमा "नमा=ण

गeरएको दे िखNछ । उy Oव"नयमावल? कुनै
ऐन वा ऐनबमोिजमको "नयमावल?को कुनै
खास अिJतयार?अNतग=त जार? भएको दे िखD ।
नेपाल कानून bयाJयास:बNधी ऐन, २०१० को
दफा २ (ठ) मा नेपाल ऐनको पeरभाषा “यो
शEदले २००७ साल फागुन ७ गते उूाNत
जार? भएका कुनै ऐन र नेपाल अNतeरम शासन
Oवधान, २००७ वा नेपाल अ"धराzयको सं Oवधान
वा नेपालको सं Oवधान वा नेपाल अ"धराzयको
सं Oवधान, २०४७ वा ू"त"न"धसभा घोषणा,
२०६३ वा नेपालको अNतeरम सं Oवधान, २०६३
बमोिजम बनेको जुनसुकै ऐनलाई स:झनुपछ=”
भनी सं Oवधानबमोिजम जार? भएको ऐनलाई नेपाल
ऐन मानी पeरभाOषत गरे को छ । "नवेदकले
ु ी hया:पस िशSक
च ुनौती Fदएको पशुप"त बहुमख
कम=चार? सेवास:बNधी Oव"नयम (ूथम सं शोधन),
२०६३ सं Oवधान वा ऐन वा "नयमावल?को
अिJतयार?अNतग=त बनेको नदे िखनुका साथै नेपाल
कानून bयाJयास:बNधी ऐन, २०१० को दफा २
(ड) को नेपाल कानूनको पeरभाषाअनुसार कानून
भD सOकने अवःथा दे िखएन ।
5. नेपालको अNतeरम सं Oवधान, २०६३
को धारा १०७ (१) मा, “यस सं Oवधान[ारा ूदW
मौ"लक हकउपर अनुिचत बNदे ज लगाइएकोले वा
अNय कुनै कारणले कुनै कानून यो सं Oवधानसँग
बािझएको हुँदा सो कानून वा यसको कुनै भाग
बदर घोOषत गर? पाऊँ भनी कुनै प"न नेपाल?
नागeरकले सव}~च अदालतमा "नवेदन Fदन
सhनेछ र सोअनुसार कुनै कानून सं Oवधानसँग
बािझएको दे िखएमा सो कानूनलाई ूार:भदे िख
नै वा "नण=य भएको "म"तदे िख अमाNय र
बदर घोOषत गनU असाधारण अ"धकार सव}~च
अदालतलाई हुनेछ” भDे दे िखNछ । "नवेदकले
ु ी hया:पस
च ुनौती Fदएको पशुप"त बहुमख
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िशक तथा कम#चार&स(ब*धी -व/नयमावल&,
२०५९ सं -वधान वा ऐन वा /नयमावल&को
अि;तयार&अ*तग#त बनेको नदे िखनुका साथै नेपाल
कानून Dया;यास(ब*धी ऐन, २०१० को दफा २
(ड) को नेपाल कानूनको पJरभाषाअनुसार कानून
भM स-कने अवःथा नदे िखएको हुँदा नेपालको
अ*तJरम सं -वधान, २०६३ को धारा १०७ (१)
ु ाइ
अ*तग#त यस इजलासले ूःतुत /नवेदनमा सुनव
गन# सXने अवःथा दे िखएन ।
6. यस स(ब*धमा /नवेदक सोमूसाद
पुडासै नी -व\] नेपाल पJरवार /नयोजन सं घ
भएको उ`ूेषण मुbा (नेकाप २०५२ साउन,
/न.नं. ५०७८, पृe २७७) मा पJरवार /नयोजन
सं घको -वधान ःवयं नै -वधा-यकाfारा /न/म#त ऐन
वा `यःतो ऐनले ू`यायोिजत गरे को अ/धकार
ूयोग गर& नबनेको /नयमावल&लाई कानूनको सं hा
iदन न/मjने हुँदा कानूनी हक अपहरण भएको
भM /मjने दे िखएन भनी Dया;या भई /स]ा*त
ू/तपादन भएको छ । `यसै गर& /नवेदक स*तोष
यादवसमेत -व\] नेपाल सरकार, ूधानम*ऽी
तथा
मि*ऽपJरषmको
काया#लय, /सँहदरबार,
काठमाडoसमेत भएको उ`ूेषणयुp परमादे श मुbा
(नेकाप २०७० पुस, /न.नं.९०५२, पृe ११५५)
मा /नवेदकले च ुनौती iदएको मि*ऽपJरषrबाट
ःवीकृत भई जार& भएको /नजामती कम#चार&का
स*त/तलाई छाऽवृिt उपलuध गराउने /नदv िशका,
२०६७ सं -वधान वा ऐन वा /नयमावल&को
अि;तयार&अ*तग#त बनेको नदे िखनुका साथै नेपाल
कानून Dया;यास(ब*धी ऐन, २०१० को दफा २
(ड) को नेपाल कानूनको पJरभाषाअनुसार कानून
भM स-कने अवःथा नदे िखने भनी यस अदालतको
-वशेष इजलासबाट Dया;या भएको प/न छ ।
ु ी Xया(पस /ऽभ ुवन
7. पशुप/त बहुमख
-वx-वyालयबाट स(ब*धन ूाz Xया(पस
दे िख*छ । स(ब*धन ूाz Xया(पसको पा{यबम

तथा पर&ासमेतका शैिक -वषयवःतुको
अनुगमन, /नदv शन र /नय*ऽणबाहे क अ*य
Dयवःथा गन# /नजी Xया(पस ूच/लत कानूनको
अधीनमा रह& ःवत*ऽ हु*छन् । यःता /नजी
Xया(पसका हकमा /ऽभ ुवन -वx-वyालयका ऐन,
/नयम, -व/नयमका सु-वधा पाउने िःथ/त हुँदैन ।
ती ऐन /नयममा उिjलिखत अवकाश उमेर ६३
हुँदैमा स(ब*धन ूाz Xया(पसका िशकको
उमेर प/न `यिtनै तो-कनुपछ# वा अवकाशस(ब*धी
उमेर समान रा~ परमादे श जार& हुनपु छ# भMुको
प/न कुनै औिच`य छै न । स(बि*धत /नकायले
आनो जनशिp Dयवःथापन आवँयकता, मता
र काय# ूकृ/तका आधारमा /नधा#रण गरे को
कम#चार&को अवकाश उमेर सं -वधानू/तकूल भM
/मjदै न । ःवायtताको /स]ा*तअनुसार स ालन
हुने /नकायले ूच/लत कानूनको अधीनमा रह&
आनो उbेँयअनुसार Dयवःथा गरे का ूावधानह\
यस अदालतको पर&ाको -वषय बM सXदै न ।
8. तसथ# ूःतुत मुbामा /नवेदकले बदर
ु ी
गर& पाऊँ भनी च ुनौती iदएको पशुप/त बहुमख
Xया(पस िशक तथा कम#चार& सेवास(ब*धी
-व/नयम २०५७ (ूथम सं शोधन), २०६३
नेपालको अ*तJरम सं -वधान, २०६३ तथा
कुनै ऐनको अि;तयार&अ*तग#त /नमा#ण भएको
ु ी Xया(पसका
दे िखएन । पशुप/त बहुमख
िशक तथा कम#चार&ह\का बीचको स(झौताको
शत#अनु\पको करार&य हकसरहको है /सयत
रा~े /लखतको \पमा /लनुपनv हु*छ । `यःतो
-व/नयमावल&लाई कानूनको सं hा iदन /मjने
ँ ा /नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार&
नदे िखद
गन# /मलेन ।
9.
तसथ#,
उिjलिखत
आधार,
कारणसमेतबाट /नवेदन मागबमोिजमको आदे श
ँ ा ूःतुत Jरट /नवेदन
जार& गनुपनv अवःथा नदे िखद
खारे ज हुने ठहछ# । दायर&बाट ूःतुत मुbाको
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लगत क+ा गर. "म"सल "नयमानुसार बुझाई
6दनू ।

§

उ: रायमा सहमत छ= ।
का.मु.ू.@या. दामोदरूसाद शमाC
@या. तकCराज भ+
इ"त सवंत ् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अ"धकृत :- ूेमूसाद @यौपाने

देशमा िवद्यमान समस्याहरूको समाधानका
लािग राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंरचनािभत्र
राज्य
सं यन्त्रमा
समावेशीरूपले
सबै िलङ्ग, जातजाित, भाषाभाषी,
धािर्मक, साँस्कृितक पिहचान बोके का
नागिरकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछािड
परेका नागिरकहरूलाई समेत सहभागी
हुने अवसरको सुिनिश्चतता गनुर् अपिरहायर्
हुने ।
(ूकरण नं.८)

§

&

िनणर्य नं .९०८८
सवQRच अदालत, Sवशेष इजलास
माननीय @यायाधीश ौी कWयाण ौे Y
माननीय @यायाधीश ौी सुशीला काकZ
माननीय @यायाधीश ौी वै[नाथ उपा]याय
आदे श "म"त : २०७०।११।८।५
aरट नं. ०६९-WS-००४९

देशका िविभन्न भागमा छिरएर
रहेका नेपाली मुसलमान समुदायका
नागिरकहरूमध्ये नेपालको दिक्षणी
समथर भूिम तराई मधेशमा बसोबास गनेर्
मुसलमान नागिरकका हकमा मात्र िशक्षक
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम
११क(१) खण्ड (ग) को आरक्षण सुिवधा
प्राप्त हुने र अरू भू-भागमा बसोबास गनेर्
मुसलमानका लािग आरक्षणको सुिवधा
प्राप्त नहुने भनी सं कु िचत अथर् गनेर् हो भने
अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसं ख्यक
मुसलमानप्रित राज्यद्वारा िवभेद गिरएको
मािनने ।
(ूकरण नं.९)

§

Sवषयः उgूेषणसमेत ।
"नवेदक : िजWला गोरखा, ताjले गाउँ Sवकास
स"म"त वडा नं. ५ बःने रnम6दन "मयाँ
Sवop
Sवपqी : नेपाल सरकार, ूधानम@ऽी तथा
मि@ऽपaरषrको कायाCलय, "सं हदरबारसमेत
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िशक्षक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
को िनयम ११क(१) खण्ड (ग) को
व्यवस्थािभत्र मधेशीलगायतका िविभन्न
वगर्हरूको समेत िहतको सम्बोधन गनेर्
हुनाले र सो वगर्हरूको प्रितिनिधत्व प्रस्तुत
मुद्दामा नभएको अवस्थामा समग्र िनयम
११क(१) खण्ड (ग) बदर गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं.११)

§

कु नै प्रावधानको कु नै शब्द समूहमात्रै
िझक्दा वा बदर गदार् अन्य प्रश्न वा
पक्षमा पनर् सक्ने असरको व्यवस्थापनको

९०८८ - रमfदन #मयाँ 0व. नेपाल सरकार, ूधानम>ऽी तथा मि>ऽप2रषको काया+लय

समस्या हुने हुनाले नीितगत एवं िवधायन
प्रिक्रयाबाट व्यवस्थापन गरी तत् समस्याको
सम्बोधन हुनुपनेर् ।
(ूकरण नं.१२)

#नवेदकतफ+बाट : 0व1ान व2र3 अ#धव6ा ह2रहर
दाहाल
0वप;ीतफ+बाट
:
0व1ान
सह>याया#धव6ा
रे वतीराज #ऽपाठC
अवलिEबत नजीर :
सEबF कानून :
§
नेपालको अ>त2रम सं 0वधान, २०६३ को
धारा १३
§
िश;क सेवा आयोग #नयमावलQ, २०५७
को #नयम ११क (१) खUड (ग)
आदे श

नेपालको अ>त2रम
सं 0वधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(१) र
(२) अ>तग+त यस अदालतमा पन+ आएको ूःतुत
2रट #नवेदनको सं ि;Z त[य र आदे श यस ूकार
रहे को छ :–
म
#नवेदकका
पुखा+ह]
नेपालको
ु >दा प0हलेदेिख गोरखा िज`लामा
एक^करण हुनभ
बसोबास गरQ आएका हa । सा0वकमा गोरखा
हं शपुर गाउँ 0वकास स#म#त वडा नं. ४ मा म
#नवेदकका पुखा+ह] बसोबास गरQ आएकोमा मेरा
0पता ताजुfदन #मयाँ सो गाउँ 0वकास स#म#तबाट
बसाइसराइ गरQ हाल गोरखा िज`ला, ताhले
गाउँ 0वकास स#म#त वडा नं. ५ मा नेपालको
नाग2रकको है #सयतले बसोबास गरQ वंशजको
आधारले नाग2रकता ूमाणपऽ ूाZ गरे को
छु । #नवेदकले २०४८ सालमा एस.एल.
सी. पास गरे को छु भने २०६९ सालमा ौी
0व>दवा#सनी उmच माoय#मक 0वpालयबाट १२

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

क;ा उqीण+ गरे को छु ।
मैले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास
गरे प#छ गोरखा िज`लािःथत मिसा हन0फया रज0वया
ूा.0व. ःकुलमा ूा.0व. तहमा २०५६ सालदे िख
िश;कको ]पमा हालसEम #नर>तर अoयापन
गरQ आएको छु । यसै बममा अःथायी अoयापन
अनुम#तपऽ तथा #म#त २०६८।८।१६ मा ःथायी
अoयापन अनुम#तपऽ ूाZ गरे को छु । #म#त
२०६९।९।२० गते शुबबारको रा0uय दै #नक
गोरखापऽमा नेपाल सरकार िश;क सेवा आयोग
सानोfठमी, भ6पुर1ारा खु`ला ू#तयो#गताvमक
परQ;ा1ारा िश;क पदपू#त+का ला#ग ःवीकृत 2र6
िश;क दरब>दQमoये #म#त २०६३।१।१०
सEम अःथायी िश;कह] काय+रत् रहे का
पदह] यथावत् राखी #म#त २०६३।१।११
दे िख 2र6 रहे का िश;क दरब>दQमा खुला र
समावेशी आधारमा ू#तयो#गताvमक परQ;ा1ारा
ःथायी पदपू#त+ गनy भनी सूचना ूकािशत भएको
#थयो । उ6 सूचनाबमोिजम म #नवेदक नेपालको
अ>त2रम सं 0वधान, २०६३ तथा िश;क सेवा
आयोग #नयमावलQ, २०५७ बमोिजम मधेशी
समुदायमा पनy र सो मधेशी समुदाय#भऽ रहे को
अ`पसं zयक मुिःलम समुदायमा परे को कारण
ूाZ समावेशीतफ+को ूाथ#मक तहको िश;क
पदमा गोरखा िज`लाको ला#ग छु {याइएको
मधेशीतफ+को १९ वटा पदह]को ला#ग
दरखाःत भरQ िश;ा काया+लय गोरखासम;
#म#त २०६९।१०।१२ गते बुझाउन जाँदा
पहाडमा बसोबास गनy मुिःलम समुदाय मधेशी
समूह#भऽ नपनy हुँदा मधेशीतफ+को मेरो दरखाःत
फारम बु}न इ>कार गरQ 0फता+ fदइयो । म
#नवेदकको दरखाःत फारम मधेशी कोटामा बु}न
इ>कार गरQ िज`ला िश;ा काया+लयले जानकारQ
गराएप#छ सो ~यहोरास0हत म आफ तथा मुिःलम
सं घ नेपालसमेतको पहलमा िश;क सेवा आयोग
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सानो-ठमी, भ2पुरसम5 जानकार7 पाऊँ भनी
"नवेदन -दएकोमा "म"त २०६९।१०।२४
गते "नणDयको ू"त"लGपसGहतको जानकार7 -दने
भनी पऽ -दइएको छ । ूKयथM िश5क सेवा
आयोगको "नणDयमा “िश5क सेवा आयोग
"नयमावल7, २०५७ (सातS सं शोधनसGहत) को
"नयम ११क(१) को (ग) मा तराई मधेशमा
बसोबास गनY मधेशी, आ-दवासी, जनजा"त, द"लत,
Gपछडा वगD वा अ\पसं ]यक मुसलमान समुदाय भनी
उ\लेख भएको स`दभDमा अ\पसं ]यक मुसलमान
समुदाय िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०६७
(सातS सं शोधनसGहत) को "नयम ११क(१) ग
मा उ\लेख भएको समावेशी समूह तराई मधेश
अ`तगDत पनY भएकोले सोह7 है "सयतबाट bर2
िश5क पदपू"तDको ला"ग भएको खु\ला Gवcापनमा
दरखाःत फारम भनD पाउने दे िखएको” भनी "नणDय
गbरएको छ । उपरो2बमोिजम म "नवेदक
पहाडमा बसोवास गनY अ\पसं ]यक मुिःलम
समुदाय"भऽको नेपाल7 नागbरकलाई मधेशीको
पbरभाषा"भऽ नपरे को भनी आफg अपhया]या गर7
ूKयथMiारा मेरो दरखाःत बुjन इ`कार गर7
"नणDयको जानकार7 गराएको हुँदा Gवप5ीहkको
उपरो2 कामकारवाह7बाट "नवेदकको नेपालको
अ`तbरम सं Gवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च) तथा धारा १३,१८,१९,२१ iारा ूदn
सं वैधा"नक हकलगायतको हक हनन् भएको
छ । िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०५७
(सातS सं शोधनसGहत) को "नयम ११क(१)
मा िश5क सेवालाई समावेशी बनाउनुपनY भpे
ूावधान रहे को र सोअनुसार समावेशी बनाउँदा
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरब`द7मा खु\ला
ू"तयो"गताiारा पू"तD हुने िश5क पदमrये पg ताल7स
ू"तशत पद छु sयाई सो ू"तशतलाई शतू"तशत
मानी दे हायका उtमेदवारहkका बीचमा माऽ
छु uाछु uै ू"तःपधाD गराई पदपू"तD गbरनेछ भpे

hयवःथा गbरएको
छ । मGहला ३३ ू"तशत,
आ-दवासी÷जनजा"त २७ ू"तशत, तराई मधेशमा
बसोबास गनY मधेशी, आ-दवासी÷जनजा"त, द"लत
Gपछडा वगD वा अ\पसं ]यक मुसलमान २२ ू"तशत,
द"लत ९ ू"तशत, अपाv ५ ू"तशत, Gपछ"डएको
D
कानूनी hयवःथाको
5ेऽ ४ ू"तशत । उपयु2
स`दभDमा म "नवेदकलाई तराई मधेशमा बसोवास
गनY अ\पसं ]यक मुसलमान"भऽ नपनY भएको भनी
म "नवेदकको आवेदन फाराम दताD गनD इ`कार
गर7 िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०५७
को "नयम ११क(१) को दे हाय खwड (ग) मा
उ\लेख भएको अ\पसं ]यक मुसलमान समुदायको
म नेपाल7 नागbरकले ू"तःपधाD गनD नपाउने गर7
बिxत गbरएकोले म "नवेदकलाई गtभीर अ`याय
भएको छ । मुिःलम समुदायको मGहलाको
हकमा "नयम ११क(१) मा दुई ू"तशत ःथान
मुिःलम मGहलाको ला"ग आरि5त छ । पहाडमा
बःने मुिःलम मGहलाले प"न सो सुGवधा ूाy
गदDछन् । तर पहाडमा बःने मुिःलम पुkषले
भने तराई मधेशमा बसोबास गनY नभएको भpे
कारण दे खाई आवेदन गनD नपाउने भ"नएको हुँदा
म "नवेदक पुkष मुिःलमू"त असमान hयवहार
भएको छ । तसथD तराई मधेशमा बसोबास
गनY अ\पसं ]यक मुिःलम समुदायका hयि2ले
माऽ समावेशी उtमेदवारको kपमा आवेदन गनD
पाउने भनी िश5क सेवा आयोग "नयमावल7,
२०५७ को "नयम ११क(१) को दे हाय खwड
(ग) मा गbरएको ूावधान नेपालको अ`तbरम
सं Gवधान, २०६३ को धारा १३(१) र धारा
३५(१४) सँग बािझएकोले सं Gवधानको धारा १
तथा १०७(१) अनुkप बदर गर7 अमा`य घोGषत
गर7 त|नुkप भएका Gवप5ीका काम कारवाह7
तथा "म"त २०६९।९।२० को Gवप5ी िश5ा
आयोगको सूचनासमेत पहाडमा बसोवास गनY म
"नवेदकलगायत अ\पसं ]यक मुसलमान समुदायका
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नेपाल नाग"रकका हकमा उ(ूेषणको आदे श0ारा
बदर गर म 2नवेदकसमेतले पेश गरे को आवेदन
दता6 गर िश8क पदको 2लिखत पर8ामा
समावेश गराई ू2तःपधा6 गन6 पाउने =यवःथा
गन6 परमादे शको आदे श जार ग"रपाऊँ भDेसमेत
=यहोराको "रट 2नवेदकले यस अदालतसम8 पेश
गरे को "रट 2नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो 2नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श Jकन जार हुन नपनL हो
जार हुन ु नपनL कुनै कारण भए यो आदे श ूाN
भएका 2म2तले बाटाका Oयाद बाहे क १५ Rदन2भऽ
महाSयाया2धवTाको काया6लयमाफ6त 2लिखत
जवाफ पठाउनु र अSत"रम आदे शको सOबSधमा
Jवचार गदा6 2नवेदन मागअनुसार गोरखामा
बसोबास गनL मुिःलम समुदाय मधेशी2भऽ पनL
नपनL कुरा ूःतुत "रट 2नवेदनको 2नण6य भएप2छ
माऽ 2नZय[ल हुन सZने हुनाले अSत"रम आदे श
जार ग"ररहनु परे न । ूःतुत 2नवेदन अ\पसं ^यक
ँ ा सव[_च
आर8णको Jवषयसँग सOबिSधत दे िखद
अदालत 2नयमावल, २०४९ को 2नयम ६३(च५)
बमोिजम अमा2धकार ूदान ग"रRदएको छ भनी
यस अदालतबाट भएको आदे श ।
Jवप8ी 2नवेदकले दावी 2लनु भएको
Jवषयमा यस काया6लयको के, कःतो सं लjनता
रहे को हो भDे सOबSधमा 2नवेदनमा कुनै कुरा
उ\लेख गनु6 भएको छै न । यस काया6लयलाई
6 ो कुनै कारण र आधार
Jवप8ी बनाउन पनुक
2नवेदनमा उ\लेख ग"रएको छै न । Jववादको
Jवषयवःतुसँग कुनै सOबSध नै नरहे को र सं Jवधान
तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु6 पनL के, कुन
दाJय(व पूरा नगरे को कारण यस काया6लयलाई
ू(यथl बनाउनु परे को हो भDे आधारभूत तmय
नै ःथाJपत हुन नसकेको ूःतुत 2नवेदन ूथम
nJoमा नै खारे जभागी हुँदा खारे ज ग"रपाऊँ ।
नेपाल सरकार, ूधानमSऽी तथा मिSऽप"रषpको

काया6लय सं Jवधान तथा कानूनूदq नाग"रकका
मौ2लक तथा कानूनी हक अ2धकारको सं र8ण
एवं सOबs6न गर सो को उपभोगको सु2निtतता
ूदान गनL कुरामा कJटबs रहे को छ ।
नेपालको अSत"रम सं Jवधान, २०६३ को धारा
१३ मा सबै नाग"रक कानूनको nJoमा समान
हुने, कसै लाई प2न कानूनको समान सं र8णबाट
बिuत नग"रने, सामाSय कानूनको ूयोगमा
कुनै प2न नाग"रकमा2थ, धम6, वण6, 2लv, जात,
जा2त, उ(पिq, भाषा वा वैचा"रक आःथा वा
तीमwये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगनL
गर समानताको हकसOबSधी =यवःथा ग"रएको
छ । सं Jवधानूदq मौ2लक हक राxय Jवys
ूाN हुने हक भएकोले राxय शिTको ूयोग गनL
सबै साव6ज2नक 2नकाय एवं पदा2धकारको काम,
कारवाह र 2नण6य सं Jवधानमा =यवःथा ग"रएको
मौ2लक हक ू2तकूल नहुने गर सOपादन हुनपु नL
हुSछ । सं Jवधानको धारा १३ को उपधारा (३)
को ू2तबSधा(मक वाZयांशमा मJहला, द2लत,
आRदवासी÷जनजा2त, मधेशी वा Jकसान, मजदूर
वा आ2थ6क, सामािजक वा साँःकृ2तक nJoले
Jपछ2डएको वग6 वा बालक, वृs तथा अपाv
वा शार"रक वा मान2सकyपले अशT =यिTको
सं र8ण, सशिTकरण वा Jवकासको ला2ग
कानून0ारा Jवशेष =यवःथा गन6 सZने =यवःथा
रहे को छ । सं Jवधानको सोह =यवःथाको अधीनमा
रह िश8क सेवा आयोग 2नयमावल, २०५७ को
2नयम ११क(१) मा िश8क सेवालाई समावेशी
बनाउन सामुदाJयक Jव}ालयमा नेपाल सरकारबाट
ःवीकृत दरबSदमा खु\ला ू2तयो2गता0ारा पदपू2त6
हुने िश8क पदमwये ४५ ू2तशत पद छु ~याई सो
ू2तशतलाई शत ू2तशत मानी मJहला ३३ ू2तशत,
आRदवासी÷जनजा2त २७ ू2तशत, तराई-मधेशमा
बसोबास गनL मधेशी, आRदवासी÷जनजा2त, द2लत,
Jपछडा वग6 वा अ\पसं ^यक मुसलमान समुदाय
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२२ ू"तशत, द"लत ९ ू"तशत, अपा0 ५
ू"तशत, 2पछ"डएको 7ेऽ ४ ू"तशत आर7णको
<यवःथा गBरएको छ । "नयमावलEको "नयम
११क (१) को खJड (ग) को <यवःथा"भऽ
अLपसं Oयक मुसलमानसमेत समानQपमा सहभागी
हुनसTने नै दे िखVछ । "नयमावलEको उX
<यवःथाले अLपसं Oयक मुसलमानकाला"ग समेत
अVय वगY सरह समानQपमा आर7णको <यवःथा
गरे को हुँदा "नयमावलEको उिLलिखत <यवःथा
सं 2वधानसँग बाझेको मा^ स2कँदै न । जहाँस`म
िजLला िश7ा कायाYलयले दरखाःत "लन अःवीकार
गरे को भ^े 2वषय छ । तbस`बVधमा ूःतुत
"लिखत जवाफमा उLलेख गBररहनुपनd दे िखएन ।
स`बिVधत "नकायको "लिखत जवाफमा ःपe हुने
नै छ । अतः उपरोX आधार र कारणसमेतबाट
Bरट "नवेदन खारे जभागी हुँदा खारे ज गBरपाऊँ
भ^ेसमेत <यहोराको नेपाल सरकार, ूधानमVऽी
तथा
मिVऽपBरषiको
कायाYलयको
"लिखत
जवाफ ।
िश7क सेवा आयोग "नयमावलE,
२०५७ (सं शोधन स2हत) को "नयम ११क को
उप"नयम १ को खJड(ग) मा तराई मधेशमा
बसोबास गनd मधेशी, आkदवासी÷जनजा"त, द"लत,
2पछडा वा अLपसं Oयक मुसलमान समुदाय भनी
उLलेख भएको सVदभYमा अLपसं Oयक मुसलमान
समुदाय तराई मधेशअVतगYत पनd ूe भएको
हुँदा "नजले पेश गरे को दरखाःत फाराम ःवीकृत
ँ ै न । अतः "नजको
भएन भ^ु कानूनस`मत दे िखद
Bरट "नवेदन खारे ज गBरपाऊँ भ^े <यहोराको
िश7क सेवा आयोगका तफYबाट ूशासकmय
ूमुख खगेVिूसाद नेपालले पेश गरे को "लिखत
जवाफ ।
2वप7ी Bरट "नवेदकले यस मVऽालयको
के कःतो काम कारवाहEबाट "नजको नेपालको
अVतBरम सं 2वधान, २०६३ ले ूbयाभूत गरे को

मौ"लक हकमा आघात पुगेको हो Bरट "नवेदनमा
ूeसँग उLलेख गनY नसकेको हुँदा "बनाआधार र
कारण यस मVऽालयसमेतलाई 2वप7ी बनाई दायर
गBरएको Bरट "नवेदन "नरथYक छ । साथै िश7क
सेवा आयोग "नयमावलE, २०५७ को "नयम
११क (१)को खJड (ग) को <यवःथा नेपालको
अVतBरम सं 2वधान, २०६३ को धारा १३ को
उपधारा (१) र धारा ३५ को उपधारा (१४)
को <यवःथासँग नबािझएको र िश7क दरबVदEमा
ू"तयो"गताbमक परE7ाsारा ःथायी पदपू"तY गनd
2वषय यस मVऽालयको कायY 7ेऽ"भऽको 2वषय
नभएको हुँदा यस मVऽालयलाई 2वप7ी बनाई
दायर गरे को Bरट "नवेदन खारे ज गBरपाऊँ भ^े
<यहोराको 2वप7ी कानून, Vयाय, सं 2वधानसभा
तथा सं सदEय मा"मला मVऽालयबाट पेश भएको
"लिखत जवाफ ।
िश7क सेवा आयोग "नयमावलE, २०५७
को "नयम ११ क को उप"नयम (१) मा िश7क
सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदा2यक 2वtालयमा
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरबVदEमा खुला
ू"तयो"गताsारा पू"तY हुने िश7कमuये ४५ ू"तशत
पद छु vयाई सो ू"तशतलाई शतू"तशत मानेर
यसबाट तराई मधेशमा बसोवास गनd मधेशी,
आkदवासी÷जनजा"त, द"लत, 2पछडा वगY
वा
अLपसं Oयक मुसलमान समुदायलाई २२ ू"तशत
छु vयाएको छ । यस आधारमा तराई मधेशमा
बसोवास गनd उिLलिखत समुदायलाई माऽ २२
ू"तशत समावेशी "सटमा ू"तःपधाY गनY पाउने
ःपe <यवःथा भएकोले सोहEअनुसार कायाYVवयन
गBरएको हो । Bरट "नवेदनको दावी नपुwने
भएकोले Bरट खारे ज गBरपाऊँ भ^े <यहोराको
2वप7ी नेपाल सरकार, िश7ा मVऽालयको "लिखत
जवाफ ।
Bरट "नवेदकले िश7क सेवा आयोग
"नयमावलE, २०५७ (सं शोधन स2हत) को "नयम
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११(क) को उपनयम १ को ख%ड (ग) मा तराई
मधेशमा बसोबास गन3 मधेशी आ6दवासी÷जनजात,
दलत, <पछडा वग> वा अ@पसं Bयक मुसलमान
समुदाय, तराई मधेशअDतग>त पन3 ूF भएको
हुँदा नजले पेश गरे को दरखाःत फाराम ःवीकृत
ँ ै न । Tरट नवेदन
भएन भNु कानूनसPमत दे िखद
खारे जभागी छ भNे Vयहोराको िशWा <वभागको
तफ>बाट महानद3 शक डा. लवदे व अवःथीले पेश
गरे को लिखत जवाफ ।
नयमबमोिजम साZा<हक तथा दै नक
मु[ा पेशीसूचीमा चढ^ इजलाससमW पेश हुन
आएको ूःतुत Tरटमा Tरट नवेदकको तफ>बाट
<व`ान वTरa अधवbा ौी हTरहर दाहालले
िशWक सेवा आयोग नयमावल^, २०५७ को
नयम ११क(१) ख%ड (ग) मा भएको Vयवःथाले
पहाडमा बसोबास गन3 मुसलमानका हकमा
आरWण नपाउने भNे लेिखएको छै न सो कारण
दे खाई अ@पसं Bयक मुसलमान रहे का नवेदकलाई
समावेशी तफ>बाट िशWक पदमा दरखाःत लन
अःवीकार गTरएको अDयायपूण> छ । तराई
मधेशमा बसोबास गन3 अ@पसं Bयक मुसलमानले
माऽ समावेशी अDतग>तको सु<वधा पाउने
होइन । नवेदक गोरखा िज@लामा बसोबास गन3
गरे को कारणलेमाऽ समावेशी सु<वधाबाट बिjत
गTरएको छ । िशWक सेवा आयोग नयमावल^,
२०५७ को नयम ११क(१) ख%ड (ग) को
Vयवःथा अःपF रहे को कारण पहाडमा बसोबास
गन3 नवेदकसमेतका अ@पसं Bयक मुसलमानले
सु<वधा
पाउन
सकेका
समावेशीतफ>को
छै नन् । यसबाट सं <वधानले ूदान गरे को
समानताको हक र रोजगार^को हकबाट नवेदकले
बिjत हुनपु रे को छ । उि@लिखत िशWक सेवा
आयोग नयमावल^, २०५७ को नयम ११क(१)
ख%ड (ग) को मनसाय तराई मधेश वा पहाडमा
बसोबास गरे को आधारमा भेदभाव गन3 हुन

सlदै न । अतः उि@लिखत नयम ११क(१)
ख%ड (ग) लाई ःपF गर^ तराई मधेशमा बःने
सरह समानnपमा समावेशीतफ> फाराम भन3
सु<वधा लई ूतयोगतामा समावेश गराइनुपद>छ
भनी र <वपWी नेपाल सरकारका तफ>बाट <व`ान
सहDयायाधवbा रे वतीराज ऽपाठpले िशWक सेवा
आयोग नयमावल^, २०५७ को नयम ११क(१)
को दे हाय (ग) मा रािखएको ूावधान भेदभावयुb
छै न । समावेशीतफ> तराई, मधेशमा बसोबास
गन3 मधेशी, आ6दवासी÷जनजात, दलत, <पछडा
वग> वा अ@पसं Bयक मुसलमानको हकमा २२
ूतशत छु qयाइएको छ । पहाड वा <हमालमा
बःने भनेर छु qयाइएको छै न । <वrमान कानूनी
> न3 अवःथा छै न ।
Vयवःथालाई बदर गनुप
नवेदकको मागअनुसार Tरट आदे श जार^ हुने
अवःथा छै न । Tरट खारे जभागी छ भनी बहस
गनु> भयो ।
ूःतुत नवेदनमा मुBयnपले िशWक
सेवा आयोग नयमावल^, २०५७ को नयम
११क(१) ख%ड (ग) नेपालको अDतTरम सं <वधान,
२०६३ को धारा १३(१) र धारा ३५(१४)
सँग बािझएको छ छै न भNे ूwको नnपण गर^
नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार^ हुनपु न3 हो
वा होइन भNे सPबDधमा नण>य 6दनुपन3 भएको
छ ।
2. नण>यतफ>
<वचार गदा> Tरट
नवेदक गोरखा िज@लामा ःथायी बसोवास गन3
अ@पसं Bयक मुसलमान समुदायको Vयिbलाई
<वपWी िज@ला िशWा काया>लय गोरखाले िशWक
पदको लाग आवेदन भन3 बममा िशWक
सेवा आयोग नयमावल^, २०५७ को नयम
११क(१) ख%ड(ग) मा तराई, मधेशमा बसोबास
गन3 मधेशी, आ6दवासी÷जनजात, दलत, <पछडा
वग> वा अ@पसं Bयक मुसलमान भNे उ@लेख
भएको कारणले पहाडमा बसोबास गन3 नवेदकको
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समावेशीतफ1 आवेदन फाराम बु7न इ9कार गरे को
हुनाले नेपालको अ9त>रम सं @वधान, २०६३ को
धारा १३(१) Gारा ूदI समानताको हकसमेत
ू"तकूल भई बािझन गएकोले सोहO सं @वधानको
धारा १ तथा १०७(१) अनुQप बदर अमा9य
घो@षत गरO @वपUी िशUक सेवा आयोग, भVपुरले
ूकािशत गरे को सूचना "नवेदकलगायतका पहाडमा
बसोवास गनX मुसलमान समुदायको हकमा बदर
गरO िशUक पदको "लिखत परOUामा समावेश
गराई पाऊँ भ\े ]यहोराको "नवेदन माग रहे को
दे िख9छ ।
3. @वपUीले पेश गरे को "लिखत जवाफ
हे दा1 िशUक सेवा आयोग "नयमावलO, २०५७
को "नयम ११क(१) को खdड (ग) मा भएको
]यवःथाले अfपसं gयक मुसलमानसमेत अ9य
वग1 सरह आरUण"भऽ पनX हुनाले "नयमावलOको
उV ]यवःथा सं @वधानसँग बािझएको छै न तसथ1
उV "नयम ११क(१) को खdड (ग) लाई बदर
1 नX अवःथा छै न भ\ेसमेत ]यहोरा उfलेख
गनुप
ग>रएको दे िख9छ ।
4. उिfलिखत स9दभ1मा सव1ूथम िशUक
सेवा आयोग "नयमावलO, २०५७ को "नयम
११क(१) खdड(ग) मा उिfलिखत ]यवःथाका
साथै नेपालको अ9त>रम सं @वधान, २०६३ को
धारा १३(१) यसै धारासँग सkबि9धत उपधारा
१३(३) सोको ू"तब9धाlमक ]यवःथास@हतको
मौ"लक हकको ]यवःथा र धारा ३५(१४) मा
रहे को राoयको नी"तको ]यवःथालाई हे नप
1ु नX हुन
आउँछ । िशUक सेवा आयोग "नयमावलO, २०५७
को "नयम ११क(१) खdड (ग) खासगरO िशUक
पदपू"त1सkब9धी ]यवःथा हो । उV "नयम ११
क मा "िशUक सेवालाई समावेशी बनाउनुपनX
र सोअनुसार समावेशी बनाउँदा सामुदा@यक
@वqालय नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरब9दOमा
खुfला ू"तयो"गताGारा पू"त1 हुने िशUक पदमtये

४५ ू"तशत पद छु uयाई सो ू"तशतलाई शत
ू"तशत मानी दे हायका उkमेदवारहQ बीचमा
माऽ छु vाछु vै ू"तःपधा1 गराई पदपू"त1 ग>रने छ"
भ\े ]यवःथा ग>रएको छ ।
(क) म@हला – ३३ ू"तशत,
(ख) आwदवासी÷जनजा"त – २७ ू"तशत,
(ग) तराई, मधेशमा बसोबास गनX मधेशी,
आwदवासी÷जनजा"त, द"लत, @पछडा वग1
वा अfपसं gयक मुसलमान–२२ ू"तशत,
(घ) द"लत – ९ ू"तशत,
(ङ) अपाz – ५ ू"तशत ,
(च) @पछ"डएको Uेऽ – ४ ू"तशत "नधा1रण
ग>रएको दे िख9छ ।
5. lयःतै दे शको मूल कानूनको Qपमा
रहे को नेपालको अ9त>रम सं @वधान, २०६३ को
धारा १३(१) मा “सबै नाग>रक कानूनको |@}मा
समान हुनेछन् । कसै लाई प"न कानूनको समान
सं रUणबाट बित ग>रने छै न” भनी समानताको
मौ"लक हकको ]यवःथा रहे को छ । lयःतै
सं @वधानको धारा ३५ मा राoयका नी"तहQ
उfलेख ग>रएका छन् । यसको उपधारा (१४)
मा “राoयले म@हला, द"लत, आwदवासी÷जनजा"त,
मधेशी, मुिःलम लगायत अfपसं gयक, भू"महOन,
सुकुkबासी, कमैया, अपाz, @पछ"डएको Uेऽ,
समुदाय र G9Gपी"डतका ला"ग सकाराlमक
@वभेदका आधारमा @वशेष ]यवःथा गनX नी"त
अवलkबन गनXछ” भ\े उfलेख छ । यी राoयका
नी"तहQ अदालतबाट लागू ग>रँदैन । सरकारले
आना काम कारवाहOहQ माफ1त अनुशरण गद
जानुपनX हु9छ ।
6. उपरोVानुसार >रट "नवेदनमा उfलेख
ग>रएका सा9द"भ1क कानूनी एवं सं वैधा"नक
ूावधानहQको उ रणप"छ >रटमा उfलेख
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गरएको िश#क सेवा आयोग *नयमावल.,
२०५७ को *नयम ११क(१) ख8ड (ग) को
:यवःथा नेपालको अ?तरम सं Bवधान, २०६३
को धारा १३(१) समेतसँग बािझएको छ वा
छै न भLे Bवषयमा ती कानूनी एवं सं वैधा*नक
्
र Uयसले महण
ूावधानहRको अ?तरसTब?ध
गरे को अवधारणालाई BवYेषण गनुप
[ न\ हु?छ ।
7. िश#क सेवा आयोग *नयमावल.,
२०५७ को *नयम ११क(१) मा िश#क
सेवालाई समावेशी बनाउनुपन\ कुरा ःपaRपमा
उbलेख गदd सोअनुसार समावेशी बनाउन
सामुदाBयक Bवeालयमा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत
दरब?द.मा खुbला ू*तयो*गताhारा पू*त[ हुने
िश#क पदमiये ४५ ू*तशत पद छु kयाई (क)
मBहला - ३३ ू*तशत, (ख) आmदवासी÷जनजा*त
- २७ ू*तशत, (ग) तराई, मधेशमा बसोवास
गन\ मधेशी, आmदवासी÷जनजा*त, द*लत, Bपछडा
वग[ वा अbपसं oयक मुसलमान समुदाय - २२
ू*तशत, (घ) द*लत - ९ ू*तशत, (ङ) अपाs
- ५ ू*तशत, (च) Bपछ*डएको #ेऽको ला*ग ४ ू*तशत छु kयाइएको छ । यो ूावधानमiये
ख8ड (ग) मा :यवःथा गरएको अbपसं oयक
मुसलमान समुदाय*भऽ पन\ *नवेदकले गोरखा
िजbलामा बसोबास गन\ भएका कारणले माऽ यस
आर#णको सुBवधाअ?तग[त िश#क पदमा आवेदन
mदन नपाएको भLे रट *नवेदन :यहोराबाट
दे िख?छ । मधेश तराईका अbपसं oयक
मुसलमानले माऽ िश#क पदमा समावेशीतफ[
आवेदन mदन पाउने तर पहाडलगायत अ?य
#ेऽमा बसोबास गन\ अbपसं oयक मुसलमानले
आवेदन
mदन
नपाउने
भLु
भेदभावयुx
हुनजा?छ । यःतो कानूनी :यवःथा समावेशी
राyय :यवःथाको अवधारणाको Bवपर.त हुन
जा?छ । िश#क सेवा आयोग *नयमावल.,
२०५७ को *नयम ११क(१) ले िश#क सेवालाई

समावेशी बनाउनुपन\ कुरालाई आUमसात गरे कोले
सोह. अवधारणा अनुसार कानूनी सं रचना *नमा[ण
[ न\ हु?छ ।
गनुप
8. नेपालको अ?तरम सं Bवधान, २०६३
को ूःतावनामा दे शमा Bवeमान वग{य, जातीय,
#ेऽीय, लै Bsक समःयालाई समाधान गन[ राyयको
अमगामी पुनस|रचना गन\ सं कbप *लइएको छ ।
Uयसर. दे शमा Bवeमान समःयाहRको समाधानका
ला*ग राyयको अमगामी पुनस|रचना*भऽ राyय
सं य?ऽमा समावेशीRपले सबै *लs, जातजा*त,
भाषाभाषी, धा*म[क, साँःकृ*तक पBहचान बोकेका
नागरकहRका साथै #ेऽीयRपमा पछा*ड परे का
नागरकहRलाई समेत सहभागी हुने अवसरको
सु*नि}तता गनु[ अपरहाय[ हुन आउँछ ।
नेपालका सबै जातजा*त, भाषाभाषी, *लs, धा*म[क
साँःकृ*तक समुदायका नागरकहRको ू*त*न*धUव
नेपालको *नजामती, शैि#क, सुर#ा *नकायलगायत
सबै #ेऽमा हुनपु द[छ । यसै ूयोजनको ला*ग
नेपालको अ?तरम सं Bवधान, २०६३ को धारा
१३(१) मा कानूनको ~Baमा समानताको हकको
ूावधानको अलावा धारा १३ को उपधारा (३)
मा "राyयले नागरकहRका बीच धम[, वण[, जात,
जा*त, *लs, उUपि, भाषा वा वैचारक आःथा
वा तीमiये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गन\
छै न” भLे :यवःथा राखी यसै को ू*तब?धाUमक
वायांशमा सकाराUमक Bवभेदको ूावधान प*न
रािखएको छ ।
9. ऐ*तहा*सक कालदे िख नेपालमा
मुसलमान समुदाय बसोबास गर. आएका
छन् । नेपाल. मुसलमान नागरकहR तराई,
मधेशमा, पहाडी #ेऽ, काठमाडौ उपUयकालगायत
दे शका Bव*भL भागमा बसोबास गर. आएको
दे िख?छ । यसर. दे शका Bव*भL भागमा
छरएर रहे का नेपाल. मुसलमान समुदायका
नागरकहRमiये नेपालको दि#णी समथर भू*म
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तराई मधेशमा बसोबास गन4 मुसलमान नाग6रकका
हकमा माऽ िश9क सेवा आयोग "नयमावल=,
२०५७ को "नयम ११क(१) खCड (ग) को
आर9ण सुFवधा ूाH हुने र अJ भू–भागमा
बसोबास गन4 मुसलमानका ला"ग आर9णको
सुFवधा ूाH नहुने भनी सं कुिचत अथO गन4 हो
भने अJ 9ेऽमा बसोवास गरे का अPपसं Qयक
मुसलमानू"त
राRयSारा
Fवभेद
ग6रएको
O "नयम ११क(१) खCड (ग)
मा"नVछ । उपयुZ
मा ूयुZ भएको वा[य गठनको सं रचना हे दाO
तराई, मधेशमा बसोवास गन4 मधेशी प]ात् कमा
(,) ूयोग गर= अVतमा वा “अPपसं Qयक मुसलमान
समुदाय” भ_े ूयोग भएकोले अPपसं Qयक
मुसलमानको हकमा तराई मधेशमा बसोवास
गन4 भनी सी"मत गरे को हो भ_े ू` दे िखन
आउँदैन ।
10. राRयले "नजामतीलगायत Fव"भ_
9ेऽमा समावेिशताको नी"त अिQतयार गर= सो
कुरा ूयोगमा आईसकेको अवःथामा िश9क
पदका ला"ग अPपसं Qयक मुसलमानको हकमा
तराई मधेश 9ेऽलाई माऽ लि9त गरे र पहाड,
उपgयका वा Fहमाल= भेगमा बसोबास गरे का
O न4 कुनै
अPपसं Qयक मुसलमानलाई उपे9ा गनुप
कारण छै न । "नवेदकले िश9क पदको आर9ण
सुFवधाअVतगOत िजPला िश9ा कायाOलय, गोरखामा
पेश गरे को दरखाःत "लन अःवीकृत गरे को भनी
O
"नवेदनमा उPलेख गरे को दे िखVछ । उपयुZ
"नयम ११क(१) खCड (ग) को iयवःथाले
पहाडमा बःने अPपसं Qयक मुसलमानको Fहतलाई
सjबोधन नगरे को भ_े "नवेदन माग रहे कोले यो
कानूनी ूावधानले नेपालको अVत6रम सं Fवधान,
२०६३ को भावनालाई आgमसात गरे को
ँ ै न । FकनFक नेपालको अVत6रम सं Fवधान,
दे िखद
२०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को
ू"तबVधाgमक वा[यांशमा “तर मFहला, द"लत,

आmदवासी, जनजा"त, मधेशी वा Fकसान, मजदूर
वा आ"थOक, सामािजक वा साँःकृ"तक nF`ले
Fपछ"डएको वगO र बालक, वृo तथा अपाp वा
शार=6रक वा मान"सकJपले अशZ iयिZको
सं र9ण, सशिZकरण वा Fवकासको ला"ग
कानूनSारा Fवशेष iयवःथा गनO रोक लगाएको
मा"नने छै न” भ_े सकाराgमक Fवभेदको ूgयाभू"त
mदइएको छ ।
11. िश9क सेवा आयोग "नयमावल=,
२०५७ को "नयम ११क(१) खCड (ग) को हालको
iयवःथाबाट पहाडमा बःने "नवेदकलगायतका
अPपसं Qयक मुसलमान आर9णको अवसरबाट
बिtत हुन पुगेको भ_े "नवेदन माग रहे को
छ । उZ "नयम ११क(१) खCड (ग) लाई
अuययन गदाO तराई मधेश केिVित हो वा होइन
ःप` छै न । तर सो "नयम ११क(१) खCड
(ग) को iयवःथा"भऽ मधेशीलगायतका Fव"भ_
वगOहJको समेत Fहतको सjबोधन गन4 हुनाले र
सो वगOहJको ू"त"न"धgव ूःतुत मुwामा नभएको
अवःथामा समम "नयम ११क(१) खCड (ग)
बदर गनO "मलेन । "नवेदन खारे ज हुने ठहछO ।
12. तर, नेपालको पहाडी 9ेऽ गोरखा
िजPलामा बसोबास गन4 "नवेदकलगायतका अVय
पहाडी 9ेऽ, काठमाडz उपgयका वा Fहमाल= 9ेऽमा
बसोबास गन4 अPपसं Qयक मुसलमान समुदायका
नाग6रकको Fहतलाई प"न यथोिचत सjबोधन
O न4 हुVछ । सो ूयोजनाथO िश9क सेवा
गनुप
आयोग "नयमावल=, २०५७ को "नयम ११क(१)
खCड(ग) को Fव{मान वा[य बनोटलाई ःप`
O न4 दे िखVछ । कुनै ूावधानको कुनै श|द
पानुप
समूहमाऽै िझ[दा वा बदर गदाO अVय ू~ वा
प9मा पनO स[ने असरको iयवःथापनको समःया
हुने हुनाले नी"तगत एवं Fवधायन ूFबयाबाट
iयवःथापन गर= तत् समःयाको सjबोधन हुनपु न4
दे िखVछ । तसथO उपयुZ
O
िश9क सेवा आयोग
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नयमावल!, २०५७ को नयम ११क(१) ख.ड
(ग) को हालको 2यवःथाबाट पहाडमा बसोबास
गन9 अ;पसं =यक मुसलमानको हक?हत सAबोधन
हुन नसकेको भEे Fरट नवेदकको माग भएकोले
सो सAबJधमा ःपK L?Kकोण साथ सAबोधन गनुN
भनी ?वपPीहQका नाममा नद9 शाSमक आदे श
जार! गFरVदएको छ । यस आदे शको जानकार!
?वपPीहQलाई Vदई दायर!को लगत कZा गर!
मसल नयमानुसार गर! बुझाई Vदनू ।

कारागार शाखा ड;ल!बजारमा थुनामा
रहे का िशवहFर काकa
?वQx
?वपPी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

§ अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको
सजाय कायार्न्वयन नहुने हो भने
दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय
पाउनेमात्र होइन अदालतको फै सला
िनष्प्रभावी भई िविधको शासन नै कायम
नहुने ।

उ^ रायमा सहमत छ_ ।
Jया.सुशीला काकa
Jया.वैcनाथ उपाdयाय

(ूकरण नं.५)

§ अदालतमा समपर्ण गरी आफू उपर सजाय
भएको फै सलाउपर कानूनबमोिजम
उपचार माग्ने कायर्मा सं लग्न रहेको
व्यिक्तलाई िनवेदनको टुङ्गो नलागी फै सला
कायार्न्वयन गरी कै द भुक्तान गराउनु
न्याियक मूल्य मान्यता अनुकूल नदेिखनँ े ।

इत सं वत् २०७० साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधकृत : महे Jिूसाद पोखरे ल

&

(ूकरण नं.७)

िनणर्य नं .९०८९
ु इजलास
सवmnच अदालत, सं य^
सAमाननीय का.मु.ू.Jया.ौी दामोदरूसाद शमाN
माननीय Jयायाधीश ौी सुशीला काकa
आदे श मत : २०७०।६।६।१
Fरट नं. ०७०–WH–०००४
मुsा : बJद!ूSयPीकरण ।
नवेदक : काठमाड_ िज;ला, कपन गा.?व.स.
वडा नं ६ डाँडागाउँ ःथायी घर भई हाल

नवेदकतफNबाट : ?वyान अधव^ा ट!काराम
भZराई
?वपPीतफNबाट
:
?वyान
सहJयायाधव^ा
रे वतीराज ऽपाठ{
अवलिAबत नजीर :
§ नेकाप २०६९, अ} १०, न.नं.८८४९,
पृ~ १४५९
सAबx कानून :
ु  ऐन, अदालती बJदोवःतको
§ मुलक
महलको १९४ नं.
आदे श

नेपालको अJतFरम
सं ?वधान, २०६३ को धारा २३ र १०७ (२)
बमोिजम यस अदालतमा पनN आएको ूःतुत
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मु-ाको सं ि23 त4य र आदे श यस ूकार छ :"नवेदकलाई सरकार? छाप दःतखत
कBतC र ठगी मु-ामा Gवप2ी काठमाडI िजKला
अदालतबाट "म"त २०६८।९।२१ मा चारवषU
कैद र V.४०,२०,०००। जर?वाना हुने ठहर?
फैसला भएको "थयो। अनुस^धानको बममा
V.५,००,०००। धरौट? माग भएकोमा Gक.नं.
१२५ को 2ेऽफल २–२–३–३ जdगा जेथा
जमानत राखी "म"त २०६७।८।१५ गते
थुनामुe भएको "थए ँ । थुनामा बसेको अव"ध
१ मGहना १२ gदन कhा गर? बाँकB कैद ३
वषU १० मGहना १८ gदन र लागेको जर?वाना
V. ४०,२०,०००। लगत कसी असूल गनुU भiे
फैसलामा उKलेख भएको "थयो ।
शुV काठमाडI िजKला अदालतको
उe फैसलाउपर पुनरावेदन गनU अ.बं . १९४
नं. बमोिजमको सुGवधाको ला"ग पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा "नवेदन gदएकोमा इजलासबाट
अ.बं . १९४ नं. को सुGवधा पाई पुनरावेदन
दताU गनU जेथा जमानी राlे कारवाह? च"लरहे को
"थयो । अदालतबाट दै "नकजसो हाजीर हुन ताmरख
तोGकएकोमा लामो समयसnम ताmरखमा रहे को
"थए ँ । यसै बममा "म"त २०७०।३।२० मा
अदालतमा सnपकU राl जाँदा तपाoले ताmरख
गुजारे काले पुनरावेदन दताU गनU न"मKने भनी
उपरिजःशारले आदे श गर? "म"सल काठमाडI
िजKला अदालत फGकUएको छ भनी अदालतका
कमUचार?ले जानकार? गराए । उपरिजःशारको
उe आदे शलाई च ुनौती gदने तयार?मा रहे को
अवःथामा "म"त २०७०।३।२५ मा काठमाडI
िजKला अदालतको डोर कमUचार?ले पबाउ गर?
कारागार शाखा "डKल?बजारमा गैरकानूनीVपले
थुनामा रािखएको छ ।
मैले ताmरख गुजारे को छै न । फाँटका
कमUचार?ले समयसमयमा बुqन आउँदै गनुU होला

भनेकाले ताmरख भरपाईमा हःता2रसnम नगरे को
हो । इजलासबाट २०६९।६।२२ मा अ.बं .
१९४ नं. को सुGवधा ूदान भई जेथा जमानीको
ूGबया अगा"ड बढ? रहे को तर टु sो लागी
नसकेको अवःथामा ताmरख गुजारे को कारण दे खाई
फैसला कायाU^वयनको बममा पबाउ गmरएको
छ । "नवेदकको पुनरावेदन गनU पाउने सारवान्
कानूनले ूvयाभूत गरे को अ"धकारलाई अःपw
र गैरकानूनी कायUGव"धगत कानूनले "निंबय र
"नंूभावी बनाउन सeैन । मेरो पुनरावेदन गनC
कानूनी अ"धकारलाई उपरिजःशारको आदे शले
"निंबय र सyुिचत बनाई गैरकानूनीVपमा थुनामा
रािखएको छ ।
उपरिजःशारको
उe
गैरकानूनी
आदे शले मेरो पुनरावेदन गनU पाउने सारवान्
अ"धकारलाई समा3 पार? गैरकानूनीVपमा थुनामा
राखेकाले नेपालको अ^तmरम सं Gवधान, २०६३
र सवz{च अदालत "नयमावल?, २०४९ बमोिजम
ब^द?ूvय2ीकरणको आदे श जार? गर? गैरकानूनी
थुनाबाट मुe गmरपाऊँ भiे mरट "नवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजम ब^द?ूvय2ीकरणको आदे श Gकन
जार? हुन ु नपनC हो यो आदे श ूा3 भएका
"म"तले बाटाका nयादबाहे क ७ gदन"भऽ
महा^याया"धवeाको कायाUलयमाफUत "लिखत
जवाफ पठाउनु भनी Gवप2ीहVका नाममा nयाद
सूचना जार? गर? "लिखत जवाफ परे वा अव"ध
}यतीत भएप"छ "नयमानुसार पेश गनुU भiे यस
अदालतको "म"त २०७०।५।४ को आदे श ।
यसमा काठमाडI िजKला अदालतले "म"त
२०६८।९।२१ मा गरे को फैसला बदर गmरपाऊँ
भनी ू"तवाद? िशवहmर काक~ले पुनरावेदन दताU
गनU Kयाएकोमा यस अदालतबाट अ.बं . १९४ नं.
बमोिजम जेथा जमानीको "नवेदनमा टु sो लागेप"छ
ठहरे बमोिजम गनC गर? पुनरावेदन धरौट?मा दताU
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गन भे !म!त २०६९।५।२४ मा आदे श
भएको !थयो । जेथा जमानीको ू7बया अिघ बढ>
रहे को अवःथामा पुनरावेदक िशवहEर काकFले
!म!त २०७०।१।८ को ताEरख गुजारे को
र अ.बं . ५९ नं. ले थाNन पाउने Nयादसमेत
ँ ा धरौट>मा रहे को ूःतुत
गुजार> बसेको दे िखद
पुनरावेदन दताU गनU !मलेन भे Vयहोराको यस
अदालतबाट २०७०।३।४ मा आदे श भएको
छ । !नवेदकले अदालतको साधारण अ!धकारको
उपयोगमा बेवाःता गर> सNमानीत अदालतको
असाधारण Zेऽा!धकारको बाटो समाती ूःतुत
!नवेदन पनU आएको दे िख\छ । मु]ाको त^य,
ूमाण, कानूनको 7वaेषण र मूcयाdन गर> भएको
आदे श Eरट Zेऽबाट हःतZेप गनU न!मcने हुँदा
ूःतुत Eरट !नवेदन खारे ज गEरपाऊँ भे पुनरावेदन
अदालत, पाटन र ऐ. का उपरिजःशारको तफUबाट
पनU आएको पृथकपृथक !लिखत जवाफ ।
ीवूसाद
कँडेलको जाहे र>ले वाद> नेपाल
ु
सरकार ू!तवाद> Eरट !नवेदकसमेत भएको
सरकार> छाप दःतखत कlत र ठगी मु]ामा यस
अदालतको !म!त २०६८।९।२१ को फैसलाले
Eरट !नवेदकलाई कैद वषU चार र जर>वाना q
४०,२०,०००। हुने ठहर> फैसला भएको र
यस अदालतको फौ.ल.नं. १०३२५ आ.व.
२०६९।०७० मा लगत कसी बेqजु रहे को
छ । सो बेqजु लगत असूल गन !सल!सलामा खट>
गएको असूल तहसील डोरबाट Eरट !नवेदकलाई
२०७०।३।२५ मा पबाउ गर> यस अदालतमा
उपिःथत गराउँदा आफूलाई लागेको जर>वाना
दािखल गनU सिrन भनी कागज गर> sदएकाले
7हरासतमा बसेको अव!ध कटाई बाँकl कैद ३
वषU १० म7हना १८ sदन र जर>वानासमेतको कैद
Nयाद तोकl कैदमा राt पठाइएको हो । Eरट
!नवेदकलाई कानूनबमोिजम नै थुनामा रािखएको
हुँदा Eरट !नवेदन खारे ज गEरपाऊँ भे काठमाडv

िजcला अदालतको तफUबाट पनU आएको !लिखत
जवाफ ।
यस कायाUलयबाट !नवेदकलाई !नजले
दावी गरे बमोिजम गैरकानूनीqपबाट थुनामा
राखेको छै न । काठमाडv िजcला अदालतको च.नं
६९१८ !म!त २०७०।३।२५ को पऽानुसार
कैद भ ुrानकाला!ग कैद Nयाद ठे कl पठाएकोमा
थुनामासNम राखेको हुँदा झू xा Eरट !नवेदन खारे ज
गEरपाऊँ भे कारागार कायाUलय, !डcल>बजारका
तफUबाट पनU आएको !लिखत जवाफ ।
!नयमबमोिजम साyा7हक तथा दै !नक मु]ा
पेशीसूचीमा चढ> !नणUयाथU यस इजलाससमZ पेश
भएको ूःतुत मु]ामा Eरट !नवेदकका तफUबाट
उपिःथत 7वzान अ!धवrा ौी ट>काराम भ|राईले
!नवेदकलाई शुq तहको फैसलामा िच} नबुझेको
अवःथामा पुनरावेदन गनU पाउने अ!धकार सारवान्
कानूनले ूदान गरे को छ । िजcला अदालतले
्
कैद तथा जर>वानाबापत पुनरावेदन
ठहरयाएको
अदालत, पाटनबाट अ.बं . १९४ नं. बमोिजमको
सु7वधा ूाy गर> जेथा धरौट> sदने !लने ू7बया
अगा!ड बढ> रहे को र समाy नभएको अवःथामा
ताEरख गुजारे को भे कायU7व!धगत कुरालाई आधार
मानी पुनरावेदन पऽ दताU हुन सrैन भनी पुनरावेदन
अदालत, पाटनका उपरिजःशारबाट गैरकानूनी
आदे श भएको छ । !नवेदकको पुनरावेदन गन
अ!धकार ूारNभ भईसकेको अवःथामा फैसला
कायाU\वयनको ू7बया अगा!ड बढाई !नवेदकलाई
गैरकानूनीqपमा थुनामा राखेको ू दे िखएको हुँदा
ब\द>ूयZीकरणको आदे श जार> गर> थुनामुr
गEरपाऊँ भे र 7वपZीका तफUबाट उपिःथत
7वzान सह\याया!धवrा ौी रे वतीराज !ऽपाठले
!नवेदकलाई अदालतको फैसलाबमोिजम नै थुनामा
रािखएको हो । कानूनी रायको सा!धकार
्
अदालतले ठहरयाएको
फैसलाअनुसारको दा7यव
U छU । अदालतले तोकेको
यी !नवेदकले बहन गनुप
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ता*रख गुजार1 कानूनले था3न थमाउन पाउने
अव"ध 9यतीत भई सकेको अवःथामा मुAाको
तBय, ूमाण र कानूनको Eववेचना गर1 पुनरावेदन
दताG गनG न"मHने आदे श भएको हो । "नवेदकलाई
गैरकानूनीNपमा थुनामा नरािखएको हुँदा झू Rा
*रट "नवेदन खारे ज ग*रपाऊँ भनी बहस ूःतुत
G यो ।
गनुभ
G बमोिजम
EवWान
कानून
उपयुV
9यवसायीहNको EवWXापूणG बहस िजकYरलाई
ौवण गर1 *रट "नवेदनसEहतको "म"सल अ[ययन
गर1 हे दाG काठमाड^ िजHला अदालतले सरकार1
छाप दःतखत कYत` र ठगी मुAामा चारवषG कैद
्
र N.४०,२०,०००। जर1वाना हुने ठहरयाएको
फैसलाउपर कैदबापत अ.बं . १९४ नं. को सुEवधा
ूाi गर1 धरौट जमानी kदने "लने कारवाह1 चल1
रहे को अवःथामा "नवेदकले ता*रख गुजारे को
कारण दे खाई पुनरावेदनपऽ दताG हुन नसlने भनी
पुनरावेदन अदालत, पाटनका उपरिजःशारबाट
आदे श भै फैसला कायाGnवयनको बममा पबाउ गर1
गैरकानूनी थुनामा राखेकाले बnद1ूpयqीकरणको
आदे श जार1 गर1 थुनामुV ग*रपाऊँ भrे "नवेदन
माग दावी रहे को दे िखnछ । "नवेदकले काठमाड^
िजHला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गनG
अ.बं . १९४ नं. बमोिजमको सुEवधा ूाi गर1
जेथा जमानत kदने "लने बममा ता*रख गुजार1
कानूनबमोिजम था3न थमाउन पाउने अव"धसमेत
9यतीत भएकाले पुनरावेदन दताG नभएको हुँदा
फैसला कायाGnवयन गन` बममा अदालतबाट
लागेको कैद जर1वाना बुझाउन सिVन भनी
कागज गर1 kदएकाले कानूनबमोिजम थुनामा
राखेको हो । झू Rा "नवेदन खारे ज ग*रपाऊँ भrे
"लिखत जवाफ रहे को दे िखnछ ।
िशवह*र
काकsलाई
"नवेदक
गैरकानूनीNपमा थुनामा राखेको हो होइन "नवेदन
G न` हो होइन सो
मागबमोिजमको आदे श जार1 गनुप

G न` दे िखन आयो ।
स3बnधमा "नणGय गनुप
2. "नणGयतफG Eवचार गदाG ीवूसाद
ु
कँडेलको जाहे र1ले वाद1 नेपाल सरकार ू"तवाद1
िशवह*र काकsसमेत भएको काठमाड^ िजHला
अदालतको सं वत् २०६७ सालको स.फौ.नं.
१३४२ को सरकार1 छाप दःतखत कYत` र
ठगी मुAामा काठमाड^ िजHला अदालतले "म"त
२०६८।९।२१ को फैसलाले "नवेदक िशवह*र
काकsलाई चारवषG कैद र ४०,२०,०००।
्
जर1वाना हुने ठहरयाएको
ूःतुत *रट "नवेदन
साथै पेश भएको शुN "म"सलबाट दे िखnछ ।
पुपq
G का बममा "नज िशवह*र काकs १ मEहना
२२ kदन थुनामा ब"ससकेको हुँदा बाँकY कैद
३ वषG १० मEहना १८ kदन र जर1वाना N
४०,२०,०००। "नजबाट असूल गनG बाँकY
रहे को दे िखयो । मुAाको पुपq
G का बममा
"नवेदक अदालतको आदे शबमोिजम जेथा जमानी
kदई "म"त २०६७।८।१५ मा थुना मुV भई
ता*रखमा रहे को "म"सलबाट दे िखnछ ।
ु Y ऐन,
3. ूःतुत *रट "नवेदनमा मुलक
अ.बं . १९४ नं. को कैदबापतको सुEवधा ूाi
भई सकेप"छ ता*रख गुजारे को र था3न थमाउन
पाउने अव"धसमेत 9यतीत भै सकेको आधारमा
"नवेदकको पुनरावेदनपऽ दताG हुने हो वा होइन
अ.बं . १९४ नं. बमोिजम सुEवधा ूाi भै सकेको
अवःथामा फैसलाको कायाGnवयन गनG "मHने
G न`
न"मHने के हो सोस3बnधी ू}को "नरोपण गनुप
दे िखएको छ । सो स3बnधमा कानूनी 9यवःथा
ु Y ऐन, द~ड सजायको २३ नं. मा
हे दाG मुलक
सजाय तोकY फैसला गदाG सजाय पाउने कसूरदार
हाजीर रहे को भए सो फैसला गन` अाले नै
उसै बखत पबY फैसलाले लागेको सजाय असूल
G छG । सो गदाG जर1वाना लागेकोमा बुझाए
गनुप
बुझी वा सोबापत जेथा जमानत "लई छाडी
kदनुपछG । कैद लागेकोमा पुनरावेदन गनG अदालती
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बदोवःतको महलको १९४ नं. बमोिजम धरौट
वा जमानत 3दएमा सो 6लई छा9नुपद<छ ।
नबुझाए वा न3दए जर?वानाबापत ला@ने कैद र
फैसलाले भएको कैदसमेत असूल गन< कारागारमा
पठाई 3दनुपछ< । सजाय पाउने कसूरदार हाजीर
नरहे को भए 6गरLतार गन< अMाबाटै सNबिधत
ूहर? काया<लयलाई आदे श गर? यसै महलको
२५ र २६ नNबरहUमा लेिखएबमोिजमको
कारवाह?समेत चलाउनुपछ< । सोबमोिजम लेखी
आएमा सNबिधत ूहर? काया<लयले सजाय पाउने
कसूरदारलाई खोज तलास गर? पबY अMामा
< छ< भZे उ[लेख भएको पाइछ ।
दािखल गनुप
ु Y ऐन, अदालती बदोवःतको
]यसै गर? मुलक
१९४ नं. को दे हाय २ मा पुनरावेदन सुZे अMाले
भए पुनरावेदन गन_ NयादसNमलाई र पुनरावेदन
दता< भएकोमा `कनारा नभएसNमलाई बढ?मा १०
< लाई
वष<सNम कैदको सजाय भएकोमा र पुपd
थुनामा बःन नपन_ भएमा वा नबसेको भएमा
धरौट? वा जमानीमा छा9न सfने भZे उ[लेख
भएको पाइछ । ]यःतै १९४ को दे हाय ३
मा दफा १ र २ बमोिजम धरौट वा जमानीमा
राhदा शुU अMामा पुपd
< का ला6ग धरौट वा
जमानीमा रहे कोमा अMाको तज`वजले सो धरौट
वा जमानीको बढ?मा पiचीस ू6तशतसNम थप
धरौट वा जमानी 6लनुपछ< । अय अवःथामा यस
महलको ११८ नNबरको दफा १० मा लेिखएका
कुराहUको `वचार गर? धरौट वा जमानतको अk
तोकY सोबमोिजमको धरौट वा जमानी 6लनुपछ<
भZे कानूनी lयवःथा भएको पाइछ ।
<
कानूनी lयवःथा हे दा<
4. उपयुn
फैसला हुँदा कसै लाई कसूरदार ठहर? सजाय
तो`कएको छ र 6नज हाजीर रहे को छ भने
फैसला गन_ अMाले कसूरदारलाई त]काल
पबाउ गर? फैसलाबमोिजमको सजाय असूल
< न_ बाpया]मक कानूनी lयवःथा रहे को
गनुप

छ । कसूरदारलाई जर?वाना लागेकोमा नगदै
3दएमा बुझी वा सोबापत जेथा जमानत 3दए 6लई
छा6ड3दन सfनेछ । कैद लागेकोमा पुनरावेदन
गन< अदालती बदोवःतको १९४ नं. बमोिजमको
ू`बया अवलNबन गर? 6नवेदन गरे मा पुनरावेदन
गन_ NयादसNमलाई धरौट वा जमानत 3दएमा 6लई
छा9न सfने lयवःथा भएको दे िखछ ।
5. 6नवेदक िशवहsर काकtलाई काठमाडu
िज[ला अदालतको 6म6त २०६८।९।२१ को
फैसलाले चारवष< कैद र ४०,२०,०००। जर?वाना
ँ ा फैसलाबमोिजम सजाय भ ुnान
गरे को दे िखद
गनु< यी 6नवेदकको दा`य]व हो भने अदालतको
फैसलाले
कसूरदार
ठहsरएको
lयिnबाट
फैसलाबमोिजमको सजाय असूल गनु< अदालतको
प6न कानूनी दा`य]व हो । अदालतबाट सजाय
पाएको कसूरदारको सजाय काया<वयन नहुने हो
भने दvडह?नता (Impunity) ले ूौय पाउनेमाऽ
होइन अदालतको फैसला 6नंूभावी भई `व6धको
शासन नै कायम नहुने हुछ ।
6. ूःतुत मु{ामा 6नवेदक िशवहsर
काकt मु{ाको पुपd
< का बममा शुU अदालतको
आदे शबमोिजम जेथा धरौट? राखी ताsरखमा बसेको
दे िखछ । 6नजलाई शुU काठमाडu िज[ला
अदालतले चारवष< कैद र ४०,२०,०००।जर?वाना
हुने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर
ु Y ऐन, अदालती
पुनरावेदन गन< कैदबापत मुलक
बदोवःतको महलको १९४ नं. बमोिजम
सु`वधापाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा
आफ~ उपिःथत भई धरौट वा जेथा जमानत
पाउन 6नवेदन 3दएको दे िखछ । सो 6नवेदनउपर
ु ाइ हुँदा काठमाडu िज[ला अदालतको
सुनव
6म6त
२०६७।७।३०
को
आदे शानुसार
6नवेदक ू6तवाद?बाट U.५,००,०००। (पाँच
लाख) बापतको जेथा जमानत 6लई 6म6त
२०६७।८।१५ मा थुनामुn रह? पुपd
< का ला6ग
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ता*रखमा रहे को दे िखएकाले 4.५,००,०००।
को जेथा जमानत :दएको रकममा थप २०%
रकम नगदै वा धरौट वा जेथा जमानत :दएमा
अ.बं . १९४ नं. बमोिजम पुनरावेदन दताH गनH
अनुम"त ूदान गरJ :दएको छ भMे पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट "म"त २०६९।६।२२ मा
आदे श भएको छ । "नवेदकले शु4 काठमाडS
्
कैद जरJवानाउपर
िजTला अदालतले ठहरयाएको
पुनरावेदन गनH कानूनबमोिजम अ.बं . १९४ नं.
बमोिजमको सुYवधा पाई धरौट :दने "लने ूYबया
चलJ रहे को अवःथामा उपरिजःशारले "नवेदकले
ता*रख गुजारे को र अ.बं . ५९ नं. ले था^न
थमाउन पाउने अव"धसमेत _यतीत भै सकेकोले
धरौटJमा रहे को ूःतुत पुनरावेदन दताH गनH "मलेन
भMे "म"त २०७०।३।४ मा आदे श भएको
पाइcछ ।
7. यी "नवेदकले अदालतबाट भएको
फैसला ःवीकार गरJ सो फैसलाउपर पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा आफै उपिःथत भई धरौट
वा जमानतको सुYवधा पाउन "नवेदन :दएको
र अदालतले प"न कैदबापत धरौट वा जमानत
राfे अनुम"त :दएको अवःथा छ । gयसरJ
अनुम"त :दनु भनेको उh "नवेदनको अिcतम
Yकनारा नभएस^म कैद सजायलाई ःथगन गनुH
हो । अदालतमा समपHण गरJ आफूउपर सजाय
भएको फैसलाउपर कानूनबमोिजम उपचार माjने
कायHमा सं लjन रहे को _यिhलाई सो "नवेदनको
टु kो नलागी फैसला कायाHcवयन गरJ कैद
भ ुhान गराउनु cयाYयक मूTय माcयताअनुकूल
ँ ैन ।
दे िखद
8. यस स^बcधमा "नवेदक मोदक
पराजुलJको हकमा अ"भमcयू ला"मछाने Yव.उदयपुर
िजTला अदालतसमेत भएको बcदJूgयnीकरण
मुoा (नेकाप २०६९, अq १०, "न.नं.८८४९, पृt
१४५९) मा लागेको कैदबापत अ.बं . १९४ नं.

बमोिजम जेथा जमानत ःवीकार गरJ "नवेदन दताH
गनुH भनेको उh कैदको लगत कायाHcवयन ःथगन
भएको 4पमा "लनुपनv भनी यस अदालतको पूणH
इजलासबाट _याwया भै "सxाcत ू"तपादन भएको
छ ।
9. ूःतुत मुoामा काठमाडS िजTला
अदालतले "नवेदक िशवह*र काकzलाई चारवषH
कैद र ४०,२०,०००।जरJवाना गरे उपर
पुनरावेदन गनH कैदबापत अ.बं . १९४ नं.
बमोिजमको सुYवधा ूा| गरJ धरौट तथा जमानत
:दने "लने ूYबया अगा"ड बढJ रहे को अवःथामा
फैसला कायाHcवयन गरJ कैद असूल गनुH परःपर
Yवरोधाभाष र उh "सxाcतह4को ू"तकूल भई
cयायोिचत कायH भएको दे िखएन ।
10. तसथH मा"थ उिTलिखत आधार
कारणसमेतबाट "नवेदक िशवह*र काकzलाई
थुनामा राfुपनv अवःथा Yवमान रहे को
ँ ा "नजलाई थुनामुh गरJ :दनु भनी
नदे िखद
बcदJूgयnीकरणको आदे श जारJ हुने ठहछH ।
"नवेदकलाई "म"त २०७०।३।२५ मा कैद^याद
ठे क कारागारमा पठाउने पूजलगायतका स^पूणH
काम कारवाहJह4 बदर ग*र:दएको छ ।
"नवेदकलाई अcय मुoा वा कारणबाट थुनामा
राfु नपनv भए उh पूजबमोिजमको कैदबाट
मुh गरJ "नजले :दएको पुनरावेदन दताHतफHको
ूYबया अगा"ड बढाउनु भनी आजै छु ै आदे श
भई सकेको हुँदा सो स^बcधमा केहJ गरJ रहन
परे न । दायरJबाट ूःतुत मुoाको लगत क ा
गरJ "म"सल "नयमानुसार बुझाई :दनु ।
उh आदे शमा सहमत छु ।
का.मु.ू.cया. दामोदरूसाद शमाH
इ"त सं वत् २०७० साल असोज ६ गते रोज १ शुभम्
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धारा, पोखरी मास्ने कायर्बाट त्यस क्षेत्रमा
अविस्थत प्राचीन मठ, मिन्दर एवं
पुराताित्त्वक चीजवस्तुहरूसमेत नष्ट हुन
जाने ।

िनणर्य नं .९०९०
ु इजलास
सवच अदालत, सं य(
स+माननीय का.मु.ू.2या.ौी दामोदरूसाद शमा7
माननीय 2यायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श <म<त : २०७०।१०।२१।३
०६९-WO-०९७१
Fवषय : उIूेषण, परमादे श ।
<नवेदक : काठमाडO िजQला, सीतापाइला गाउँ
Fवकास स<म<त वडा नं. ५ बःने अ<धव(ा
दVपकFवबम <मौसमेत
FवXY
FवपZी : ूधानम2ऽी तथा मि2ऽप]रष^को
काया7लय, <सँहदरबार, काठमाडOसमेत

§ ऐितहािसक, धािर्मक, साँस्कृितक एवं
पयार्वरणीय स्थलमा सडक िवस्तार
एवं भौितक सं रचना िनमार्ण गनुर्पदार्
वातावरण सं रक्षण ऐन, २०५३ बमोिजम
वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन (Environment Impact
Assessment) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश
गरी सम्बिन्धत िनकायबाट स्वीकृ त
गरेरमात्र कायार्न्वयन गनुर्पनेर् ।
§ ऐितहािसक, धािर्मक, साँस्कृितक,
वातावरणीय एवं पुराताित्त्वक महत्त्व रहेका
वस्तु तथा सम्पदाको उिचत हेरिवचार र
सं रक्षण गनुर् सरकारको प्रमुख दाियत्विभत्र
पदर्छ । यस्ता क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने गरी
बीच भागबाट बाटो खोल्ने, जङ्गल तथा
पयार्वरण मास्ने वन, जङ्गल, मिन्दर,

(ूकरण नं.७)

<नवेदकतफ7बाट : Fवbान अ<धव(ा ौी
दVपकFवबम <मौ
FवपZीतफ7बाट : Fवbान सह2याया<धव(ा खगेdर
पौडेल, Fवbान अ<धव(ा दामोदर खfका
अवलि+बत नजीर :
स+बY कानून :
§ ूाचीन ःमारक सं रZण ऐन, २०१३ को
दफा ९
§ वातावरण सं रZण ऐन, २०५३ को
दफा ९(१)
आदे श

नेपालको अ2त]रम
सं Fवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम <नवेदकको तफ7बाट यस अदालतको
असाधारण अ<धकारZेऽअ2तग7त पन7 आएको
ूःतुत ]रट <नवेदनको सं िZl तmय एवं आदे श
यस ूकार रहे को छ :
हामी <नवेदकमpये म दVपकFवबम <मौ
कानून qयवसायीको Xपमा काय7 ग]रआएको र
<नवेदक नारायण ौे r qयापार qयवसाय गरV
आएको सचेत नाग]रकसमेत भएकोले सं Fवधान र
कानूनको पालना गनt गराउने दाFयIव हामीहXको
समेत रहे को छ । उपIयकाको साँःकृ<तक र
ूाकृ<तक स+पदाको सं रZण गनुप
7 नt Fवषय ूIयेक
नेपालV नाग]रकको सरोकारको Fवषय हो ।
नेपालको अ2त]रम सं Fवधान, २०६३ को
धारा १२ ले ूIयेक नाग]रकलाई जीवनरZाको
अ<धकार, धारा १३ ले कानूनको समान
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सं र.णको अ"धकार, धारा १६ ले वातावरण तथा
ःवाः8यस:ब<धी हकको ?यवःथा गदB ूDयेक
?यिFलाई ःवHछ वातावरणमा बाँHने हक, धारा
२३ ले धमMस:ब<धी हकको ?यवःथा गरे को छ ।
Dयःतै वातावरण सं र.ण ऐन, २०५३ लगायतका
ऐनहQले जनताको ःवHछ वातावरणमा बाँHन
पाउने अ"धकारको सं र.ण गदB आUनो धा"मMक
साँःकृ"तक रW"तXरवाजको सं र.ण, स:बYMन गनM
पाउने कानूनी आधार ूदान गरे को छ । बालाजु
बाईसधारा धा"मMकःथलको Qपमा रहे को छ ।
ूDयेक वैशाख पूिणMमाका ]दन उF ःथानमा
धा"मMक एवं साँःकृ"तक जाऽा ला_ने गरे को
छ जसलाई बाईसधारा जाऽाको नामले समेत
िच"न<छ । यःतो प`वऽ ऐ"तहा"सक, धा"मMक,
साँःकृ"तक एवं पयाMवरणीयःथल रहे को बालाजु
बाईसधारा उaानको बीचबाट वैकिcपकQपमा
बाटो खोलW सोको अिःतdव नै मेeने ूयास
`वप.ीहQले गनुM भएको छ ।
यसरW ऐ"तहा"सक, धा"मMक, साँःकृ"तक,
पयMटकgय एवं पयाMवरणीय .ेऽलाई असर पु_ने
गरW बालाजु बाईसधारा उaानको बीचबाट
वैकिcपक बाटो खोcने गरW `वप.ीहQबाट भएको
"नणMय उDूेषणको आदे शiारा बदर गरW "निjत
मादपkड बनाएरमाऽ बाटो `वःतार गनM वा सडक
"नमाMण गनुM भनी `वप.ीहQको नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जारW गXरपाऊँ भnेसमेत ?यहोराको
"नवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श `कन जारW हुन नपनo हो,
आदे श जारW हुन ु नपनo भए यो आदे श ूाp भएका
"म"तले बाटाका :यादबाहे क १५(प<ी) ]दन"भऽ
"लिखत जवाफ पठाउनु भनी `वप.ीहQलाई
:याद सूचना पठाई "लिखत जवाफ ूाp भएप"छ
वा अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेश गनुM
भnेसमेत ?यहोराको यस अदालतबाट "म"त

२०६९।१२।१२ मा भएको आदे श ।
`वप.ीले लगाएको आरोपमा सDयता
भए ताप"न काठमाडxको आवागमनको अवःथा,
शा`फक अवःथा, बzदो जनघनDव आ]द `व"भn
कारणले गदाM कुनै प"न .ेऽलाई असर नपारW
सडक `वःतार गनM चा"लएको कदममाऽ
हो । `वप.ीले यस ूा"धकरणसमेतलाई `वप.ी
बनाउनु कुनै प"न कुराले युिFस{त, कानूनीQपले
<यायस{त नहुँदा ूःतुत "नवेदन खारे ज गरW
पाऊँ भnेसमेत ?यहोराको काठमाडx उपDयका
`वकास ूा"धकरण एवं ऐजनका िजcला आयुFको
कायाMलय
अनामनगर, काठमाडxको
"लिखत
जवाफ ।
यसमा बालाजु बाईसधारा उaानको
धा"मMक, साँःकृ"तक र पयाMवरणीय महdव रहे को
हुँदा "नवेदनको अि<तम टु {ो नलागेस:म बाटो
खोcनेलगायतको कायM अिघ नबढाउनु भनी
`वप.ीहQका नाउँमा अ<तXरम आदे श जारW हुने
गरW यस अदालतबाट "म"त २०६९।१२।२९
मा भएको आदे श ।
"नवेदकले आUनो माग दावीमा `व}ान
ू`व"ध तथा वातावरण म<ऽालयको यो "नणMयबाट
यस ूकारको आUनो मौ"लक हकमा हनन् पु_न
गएको छ भनी ूQपमा उcलेख गनुM भएको
छै न । यस म<ऽालय र यस म<ऽालयअ<तगMतका
कुनै प"न अ"धकारWबाट "नवेदकको हकमा असर
पनo गरW "नणMय भए गरे को नहुँदा ूःतुत "नवेदन
खारे ज गXरपाऊँ भnे `व}ान, ू`व"ध तथा वातावरण
म<ऽालयको "लिखत जवाफ ।
"नवेदकले दावी गनुM भएको धा"मMक तथा
साँःकृ"तक हकको `वषय नेपालको अ<तXरम
सं `वधान, २०६३ ले मौ"लक हकको Qपमा
ःवीकार गरे को छ । धा"मMक तथा ऐ"तहा"सक
महdवका ःथलहQको सं र.ण र स:बYMन गनo
कायMमा यस म<ऽालय ू"तबY रहे कोले ूःतुत
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नवेदन खारे ज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको
नेपाल सरकार, सं ःकृत, पय7टन तथा नाग%रक
उ;यन म<ऽालयको लिखत जवाफ ।
सरकारले सडक नमा7ण गदा7 ूाचीन
ःमारक सं रFण ऐन, २०१३ मा .यवःथा
ग%रएका मापदMडहNलाई पूणN
7 पले अRीकार गदS
पुरातािUवक वःतुलगायत इतहास, कला, WवXान,
वाःतुकला वा ःथापYय कलाको ZW[कोणले महUव
रा\े मि<दर, ःमारक, घर, दे वालय, िशवालय, मठ,
गु`बा, बहार, ःतुप आcद सं रचनाको सं रFण र
स`बd7न गदS सडक Wवःतार काय7 अिघ बढाइएको
हुँदा WवपFीको नवेदन खारे ज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत
.यहोराको नेपाल सरकार, भौतक पूवा7धार तथा
यातायात म<ऽालय र आhनो हकमा समेत
ऐजनका सिचव तुलसीूसाद सटौलाको लिखत
जवाफ ।
नवेदकले बालाजु उiान माःन लागेको
भ*े आरोपमा सYयता छै न । जहाँस`म मूल
बाटो चौडा गनl बममा कसै को घरबास नै
नरहने अवःथा आएमा नजहNलाई Fतपूत7 cदने
सरकार एवं नगरपालकाको नीत रहे को छ ।
बालाजुचोकदे िख बालाजु बाइपासस`मको सडक
धेरै साँगरु ो भएकोले आवागमनमा बाधा पुगेको
छ । सो Fेऽको सडक Wवःतार गनl बममा
बालाजु उiानको छे ऊतफ7को पखा7ल सानS नहुने
भ*े होइन । नवेदकले बालाजु उiान Fेऽभऽै
बाटो बनाएको भ*े दावी लएको स`ब<धमा बालाजु
बाईसधारा पुगेपछ Yयस ठाउँबाट माथ बायाँतफ7
7 )मा आमpले लगाएको पखा7लको
रानीवन (नागाजुन
तलपWq केहr भाग सडक ठू लो पारे को अवःथा
छ । Yयसपछ बाईसधारा जानेतफ7 काँडेतार
लगाई छे कबार लगाएको छ । सो बाहे क
बालाजु उiान मासेर बाटो बनाउने काय7 नभएको
हुँदा ूःतुत नवेदन खारे ज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत
.यहोराको काठमाडs महानगरपालकाको लिखत

जवाफ ।
बालाजु बाईसधारा उiान मासेर सडक
बनाउने स`ब<धमा यस म<ऽालयबाट कुनै काम
कारवाहr नभएको हुँदा यस म<ऽालयलाई WवपFी
बनाई दायर गरे को ूःतुत %रट नवेदन खारे ज
ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको नेपाल सरकार, वन
तथा भू-सं रFण म<ऽालयको लिखत जवाफ ।
वत7मान
मि<ऽप%रषvबाट
बालाजु
उiान माःने, भYकाउने, उiानको बीच भागबाट
साव7जनक बाटो नमा7ण गनlलगायतका काय7हN
गनl गरr काम कारवाहr र नण7य भएको छै न
भ*ेसमेत .यहोराको नेपाल सरकार, मि<ऽप%रषv
अ<त%रम च ुनावी मि<ऽप%रषwका अxयF िखलराज
रे yमीसमेतको तफ7बाट यस अदालतमा परे को
लिखत जवाफ ।
WवपFीले
cदएको
नवेदनमा
यस
म<ऽालयको के कःतो काम कारवाहr वा
नण7यबाट नवेदकहNको सं Wवधान वा कानूनूदz
् सो कुरा
हक अधकारमा के कसरr असर परयो
उ|लेख गन7 स}नुभएको अवःथा छै न । बालाजु
बाईसधारा उiान माःने, भYकाउने र उiानको बीच
भागबाट साव7जनक बाटो नमा7ण गनlलगायतका
काय7हN गनl गरr यस म<ऽालयबाट कुनै पन
काम कारवाहr भएको छै न । तसथ7, WवपFीको
नवेदन खारे ज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको
नेपाल सरकार, सं घीय मामला तथा ःथानीय
Wवकास म<ऽालयको लिखत जवाफ ।
नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढr
इजलाससमF पेश हुन आएको ूःतुत नवेदनमा
नवेदक ःवयम् अधव~ा ौी दrपकWवबम मौले
ऐतहासक, धाम7क एवं साँःकृतक महUव रहे को
बालाजु बाईसधारा उiानको अिःतUव सटमा
पानl गरr उiानबीचबाट वैकि|पक बाटो खो|ने
गरr WवपFीहNबाट भएको नण7य उYूेषणको
आदे शारा बदर गरr नित मापदMड बनाएरमाऽ
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साव-ज"नक सडक 0वःतार गनु- भनी 0वप7ीह9का
नाउँमा परमादे शको आदे श जारA गBरपाऊँ
- ो साथै
भDेसमेत Eयहोराको बहस ूःतुत गनुक
सोहAबमोिजमको बहसनोटसमेत पेश गनुभ
- यो ।
काठमाडO
0वप7ीमMयेको
महानगरपा"लकाको तफ-बाट उपिःथत 0वQान
अ"धवTा ौी दामोदर खWकाले बालाजुचोकदे िख
बालाजु बाईपाससYमको सडक 0वःतार गनZ
योजना नेपाल सरकार एवं महानगरपा"लकाको
रहे को छ । "नवेदकले भनेजःतो बालाजु उ^ान
माःने गरA कसै लाई ज_गा उपभोग गन- `दइएको
र बाटो 0वःतार गनZ काय- भएको छै न । २०६४
सालमा खो"लएको शयाक मम-तसYम गBरएको
हो । तसथ-, 0वप7ीको "नवेदन खारे ज गBरयोस्
भDे Eयहोराको बहस ूःतुत गदf सोहAबमोिजमको
"लिखत बहस नोटसमेत पेश गनु- भयो ।
0वप7ी नेपाल सरकार, ूधानमgऽी तथा
मिgऽपBरषiको काया-लयसमेतको तफ-बाट उपिःथत
0वQान सहgयाया"धवTा ौी खगेjर पौडेलले
ऐ"तहा"सक, धा"म-क, साँःकृ"तक, पुरातािnवक एवं
साँःकृ"तक महnव रहे को बालाजु उ^ानलाई
असर पु_ने गरA सो 7ेऽ"भऽबाट साव-ज"नक बाटो
"नमा-ण गनZलगायतको काय-, योजना र "नण-यसमेत
नेपाल सरकारको नभएको हुँदा ूःतुत "नवेदन
खारे ज गBरयोस् भDेसमेत Eयहोराको बहस
ूःतुत गदf सोहA Eयहोराको बहस नोटसमेत पेश
- यो ।
गनुभ
उिpलिखत 0वQान कानून Eयवसायीह9ले
- एको बहस सुनी "नवेदनस0हतको "म"सल
गनुभ
अMययन गरA हे दा- "नवेदन मागबमोिजमको आदे श
जारA गन- "मpने हो, होइन भDे सYबgधमा "नण-य
`दनुपनZ दे िखन आयो ।
2. "नण-यतफ- 0वचार गदा- ऐ"तहा"सक,
धा"म-क, साँःकृ"तक, पुरातािnवक एवं पया-वरणीय
महnव रहे को बालाजु बाईसधारा उ^ानको

अिःतnव नै सsटमा पानZ गरA 0वप7ीह9ले
उ^ानको बीचबाट वैकिpपक बाटो "नमा-ण गनलागेको हुँदा सो काय- उtूेषणको आदे शQारा बदर
गरA "निuत मापदvड बनाएर माऽ साव-ज"नक
सडक 0वःतार गनु- भनी 0वप7ीह9को नाउँमा
परमादे शको आदे श जारA गBरपाऊँ भDेसमेत
Eयहोराको मुwय "नवेदन माग दावी रहे को
दे िखgछ । 0वप7ी "नवेदकले लगाएको आरोपमा
सtयता भए ताप"न काठमाडOको आवागमनको
अवःथा, शा0फक अवःथा, बxदो जनघनtव
आ`द 0व"भD कारणले गदा- कुनै प"न 7ेऽलाई
असर नपारA सडक 0वःतार गनZ काय- गBरएको
भDेसमेत Eयहोराको काठमाडO उपtयका 0वकास
ूा"धकरणको "लिखत जवाफ रहे को पाइgछ ।
बालाजु बाईसधारा उ^ान 7ेऽ"भऽ सडक "नमा-ण
गरे को भDे कुरामा सtयता छै न । बालाजुचोकदे िख
बालाजु बाइपाससYमको सडक 0वःतारसYम गनZ
योजना रहे को छ भDेसमेत Eयहोराको काठमाडO
महानगरपा"लकाको "लिखत जवाफ रहे को छ ।
3. नेपालको अgतBरम सं 0वधान, २०६३
को धारा १६(१) ले “ूtयेक EयिTलाई ःवछ
वातावरणमा बाँन पाउने हक हुनेछ” भनी Eयवःथा
गरे को छ । tयसै गरA धारा २३ मा धम-सYबgधी
हकअgतग-त उपधारा (१) मा “ूtयेक EयिTलाई
ूच"लत सामािजक एवं साँःकृ"तक परYपराको
- े िख च"लआएको आनो
मया-दा राखी परापूवद
धम-को अवलYबन, अयास र सं र7ण गनZ हक
हुनेछ” भनी सं वैधा"नक Eयवःथा गरे को छ ।
4. tयसै गरA वातावरण सं र7ण ऐन,
२०५३ को दफा ९(१) ले “रा0य सYपदाको
सं र7ण गनु- सYबिgधत "नकायको कत-Eय हुनेछ”
भनी कानूनी Eयवःथासमेत गरे को पाइgछ । सोहA
ऐनको दफा ३ ले ूारिYभक वातावरणीय परA7ण
वा वातावरणीय ूभाव मूpयाsन गनुप
- नZ Eयवःथा
गरे को छ भने दफा ४ मा कसै ले प"न सYबिgधत
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नकाय वा म"ऽालयबाट तो)कएबमोिजमको
ूःताव ःवीकृत नगराई काया4"वयन गन4, गराउन
हुँदैन भ<े कानूनी ?यवःथा गरे को पाइ"छ ।
5. ूाचीन ःमारक सं रJण ऐन,
२०१३ को दफा ९ ले, “यस ऐनबमोिजम नेपाल
सरकारको हे रचाहमा रहे को वा पुरातSवसTब"धी
वा ऐतहासक महSवको तीथ4ःथान वा दे वालयलाई
दुVपयोग वा Wयसमा कुनै )कसमको बे)हसाब हुन
गन4 नXदने जो चा)हने ूब"ध नेपाल सरकारले गन4
सYछ” भ<े कानूनी ?यवःथा रहे को दे िख"छ ।
6. बालाजु बाईसधारा उ\ान ऐतहासक,
पुरातािSवक, धाम4क, साँःकृतक, पय4टक]य,
पया4वरणीय एवं वातावरणीयVपले समेत महSवपूण4
रहे कोमा )ववाद दे िखदै न । यःता रा)^य सTपदा
एवं साव4जनक सTपि_को सं रJण गनु4 रा`यका
नकाय एवं सचेत नागaरकको समेत कत4?य हुन
आउँछ । बालाजु बाईसधारा उ\ानको बीचबाट
सडक नमा4ण गनd काय4बाट धाम4क, साँःकृतक
काय4मा बाधा पुeने, बाईसधारा उ\ानमा घुTन
आउने आ"तaरक तथा बाg पय4टकलाई बाधा
पुeन गई समममा सो Jेऽको वातावरणमा समेत
ूतकूल ूभाव पछ4 ।
7. यःता ऐतहासक, धाम4क, साँःकृतक
एवं पया4वरणीय ःथलमा सडक )वःतार एवं
भौतक सं रचना नमा4ण गनुप
4 दा4 वातावरण सं रJण
ऐन, २०५३ बमोिजम वातावरण परlJण वा
वातावरणीय ूभाव मूmयाnन (Environment
Impact Assessment) सTब"धी ूःताव पेश
गरl सTबि"धत नकायबाट ःवीकृत गरे रमाऽ
4 नd हु"छ । सरकारले यःता
काया4"वयन गनुप
Jेऽको )वकास एवं भौतक सं रचनाको नमा4ण
काय4 गदा4 Wयःता Jेऽमा अविःथत ऐतहासक
एवं पुरातािSवक सTपदाहVको सं रJण, सTबs4न
र ूबs4न गनdतफ4 )वशेष uयान Xदनुपछ4 । यसरl
ऐतहासक, धाम4क साँःकृतक, वातावरणीय एवं

पुरातािSवक महSव रहे का वःतु तथा सTपदाको
उिचत हे र)वचार र सं रJण गनु4 सरकारको ूमुख
दा)यWवभऽ पद4छ । यःता Jेऽमा नोvसान
पुeने गरl बीच भागबाट बाटो खोmने, जwल तथा
पया4वरण माःने वन, जwल, मि"दर, धारा, पोखरl
माःने काय4बाट Wयस Jेऽमा अविःथत ूाचीन
मठ, मि"दर एवं पुरातािSवक चीजवःतुहVसमेत
नy हुन जा"छ ।
8. )वपJीमuयेको उपWयका )वकास
ूाधकरण, काठमाड{को
लिखत
जवाफमा
नवेदकले लगाएको आरोपमा सWयता रहे को
भनी उmलेख गरे को पाइ"छ । नवेदकले
लिखत बहसनोट साथ पेश गरे को काठमाड{
नगरपालकाको मत २०६९।८।८ को
बोड4 बैठकको नण4यको ूतल)प हे दा4 बालाजु
उ\ानको नाममा रहे को बालाजु उ\ानदे िख
बाइपाससTम नमा4ण गरे को क~ची सडक
)कनाराको पिमतफ4को भूभाग ूयोगमा mयाउन
स)कने दे िखएकोले सडक )कनारामा अविःथत
५७ घरधुरl भएको सुकुTबासी बःतीलाई भवन
नमा4ण गरl २५ वष4सTम बसोबास गराउनेसमेत
उmलेख भएको दे िख"छ । यसरl बालाजु
चोकदे िख बाइपाससTमको बाटो )वःतार गनd
काय4लाई सडक )वःतारको ःवाभा)वक ू)बया
मा< स)कए पन सो उ\ान र यसभऽ रहे का
बाईसधारा, मि"दर, वनजwल, पोखरl, खुmला चौर
र पाक4 जःता सं रचनालाई )वनास गदा4 सो
Jेऽको ःवVप एवं पया4वरणमा समेत ूतकूल
असर पन4 जा"छ । काठमाड{ उपWयकाको
धरोहरको Vपमा रहे को बालाजु बाईसधारा
उ\ान Jेऽ अतबमण हुने गरl सुकुTबासी बःती
बसाउने, सो Jेऽमा आवास भवन नमा4ण गरl
लजमा Xदनेलगायतको काय4बाट सो Jेऽको
धाम4क, साँःकृतक, पुरातािSवक एवं पया4वरणीय
अिःतSवसमेत समा हुने अवःथा दे िखन
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आउँछ । उ0ानको बायाँतफ5 रानीवन (नागाजुन
5 )
मा आम?ले लगाएको तलपABको भागमा सडक
ठू लो पानG नाउँमा बालाजु बाईसधारा उ0ान Jेऽमा
अ"तबमण गरN कानूनAवपरNतको काय5 गरे को
भOे कुरा ःवयम् काठमाडR महानगरपा"लकाले
आTनो "लिखत जवाफमा ःवीकार गरे बाट समेत
सो Jेऽको पया5वरणीय J"तकाला"ग AवपJीहX
उ0त रहे को दे िखZछ ।
9. अतः उि^लिखत आधार कारणसमेतबाट
ऐ"तहा"सक, ूाचीन, धा"म5क, साँःकृ"तक पुरातािbवक
एवं पया5वरणीय dAeकोणले समेत महbवपूण5 रहे को
बालाजु बाईसधारा उ0ान Jेऽलाई ूभाव पानG
गरN बाटो Aवःतार एवं भौ"तक सं रचना "नमा5ण
गनG गरN AवपJीबाट भए गरे को काम कारवाहN
उgूेषणको आदे शjारा बदर गkरlदएको छ ।
बालाजु चोकदे िख बाइपाससnमको बाटो Aवःतार
गनG ःवाभाAवक ूAबया बाहे क बालाजु बाईसधारा
उ0ान Jेऽलाई असर पुoने गरN बीचबाट वा कुनै
Jेऽबाट बाटो Aवःतार गदा5 वा भौ"तक सं रचना
"नमा5ण गदा5 वातावरणीय ूभाव मू^याpनसnबZधी
ूःताव सnबिZधत "नकायबाट ःवीकृत नगराई
सोसnबZधी कुनै प"न काय5 नगनु,5 नगराउनु भनी
AवपJीहXको नाउँमा परमादे शको आदे शसमेत
जारN हुने ठहछ5 । दायरNको लगत कBा गरN
"म"सल "नयमानुसार गरN बुझाई lदनू ।

िनणर्य नं .९०९१
ु इजलास
सवvwच अदालत, सं यr
माननीय Zयायाधीश ौी रामकुमारूसाद शाह
माननीय Zयायाधीश ौी yानेZिबहादुर काक{
आदे श "म"त : २०७०।१२।१९।४
०६९–WO–०७४०
Aवषय : उgूेषण परमादे श ।
"नवेदक : िज^ला दै लेख, नारायण नगरपा"लका,
वडा नं. १ घर भै हाल काठमाड िज^ला,
का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बःने अ"धवrा
गोAवZदूसाद शमा5 “बZदN”
AवX
AवपJी : महाZयाया"धवrा मुिr नारायण ूधान,

उr रायमा सहमत छु ।
का.मु.ू.Zया. दामोदरूसाद शमा5
इ"त सं वत् २०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अ"धकृत : हkर कोइराला

&

महाZयाया"धवrाको काया5लय, रामशाहपथ,
काठमाडसमेत

ं ालगायतका
§ द्वन्द्वकालमा भएका हत्या िहस
मानव अिधकार उल्लङ्घनका सबै
प्रकारका घटनाहरू सं क्रमणकालीन
न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य
हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका
गम्भीर प्रकृ ितका मानव अिधकार
उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध
कसूरहरूको अनुसन्धान र अिभयोजन
गनर् सं क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको
प्रबन्ध भइनसके को अवस्थामा िनयिमत
फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा िनिस्क्रय
भएको सम्झन निमल्ने ।
(ूकरण नं.३३)
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§ उच्चस्तरीय सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप
आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा
उक्त आयोगको कायर्क्षेत्रिभत्र के कस्ता
प्रकृ ितका घटना वारदात पनेर् भन्ने कु राको
िकटान हुन सके को छै न । यस्तो अवस्थामा
द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा
कानूनबमोिजम
अनुसन्धान
तथा
अिभयोजन गनेर्लगायतका कायर् सम्पादन
गनर् िनयिमत फौजदारी न्याय प्रणाली
िनिष्क्रय भई रहन सक्दैन । लोकतािन्त्रक
मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली किहल्यै
सुषुप्त हुँ दैनन् । कानून किहल्यै शून्य
हुँ दैन । फौजदारी अपराधको सूचना
प्राप्त गनेर्, कानूनबमोिजम अनुसन्धान र
अिभयोजन गनेर्लगायतका कायर् सम्पन्न
गरी न्याियक प्रिक्रया अगािड बढ्दछ ।
िनयिमत फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन
नभई गितशील भइरहने ।
(ूकरण नं.३४)

दायरािभत्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न
निमल्ने ।
(ूकरण नं.३६)

%नवेदकतफ+बाट : 0व1ान व2र3 अ%धव6ाह8
ह2रहर दाहाल, सतीशकृंण खरे ल, ह2र
उूेती, शिशकुमार उपाEयाय, ह2रकृंण
काकG र रवीनारायण खनाल अ%धव6ाह8
गो0वJदूसाद शमा+, टLकाराम भNराई, ह2र
फुयाँल, रामकृंण काQले, राजु चापागाई
र लआमी पोखरे ल
0वपUीतफ+बाट : 0व1ान सहJयाया%धव6ा 0करण
पौडेल, उपJयाया%धव6ा योगराज बराल
अवलिXबत नजीर :
§ नेकाप २०५८, %न.नं. ७००१
§ नेकाप २०५९, %न.नं. ७०८२
§ नेकाप २०६७, %न.नं. ८५०७
§ नेकाप २०७०, %न.नं. ८९४९
सXब_ कानून :

§ पीडकलाई क्षमादान िदने वा निदने भन्ने
कु रा द्वन्द्वका पीिडत पक्षको चाहनामा
भर पनेर् िवषय हो । आफू िवरूद्ध भएको
अन्यायको उपचार खोज्न पीिडत पक्ष
पूणर्रूपमा सावर्भौम र स्वतन्त्र रहन्छन् ।
नागिरकको त्यस्तो नैसिर्गक अिधकारलाई
सं क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले सं कु चन
वा िनयन्त्रण गनर् नसक्ने ।
(ूकरण नं.३५)

§ न्याियक अिधकारको सुिनिश्चतताका लािग
पिन द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसूर
अपराध तथा गम्भीर प्रकृ ितका मानव
अिधकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई
सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको

§
§
§
§
§

नेपालको अJत2रम सं 0वधान, २०६३
सरकारL मुaासXबJधी ऐन, २०४९

0वःतृत शािJत सXझौता को दफा ५.२.५
मानव अ%धकारको 0वefयापी घोषणापऽ,
१९४८
नाग2रक तथा राजनी%तक अ%धकारसXबJधी
अनुबJध, १९६६
आदे श

नेपालको
अJत2रम सं 0वधान, २०६३ को धारा ३२ र
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा पन+ आएको
ूःतुत 2रट %नवेदनको सं िUo तpय र आदे श यस

न्या.रामकु मार प्रसाद शाह :

ूकार छ :
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म "नवेदक दै लेख िज1ला घर भै 5वगत
दुई दशकभ:दा बढ= समयदे िख कानून @यवसाय
पेशामा 5बयाशील रह= कानूनको शासन, ःवत:ऽ
:यायपा"लका, मानव अ"धकार र लोकताि:ऽक
शासन @यवःथाको पIमा उ"भदै आएको छु ।
यसका अ"तOरP मैले मानव अ"धकारको सं रIण
तथा सSबTUन, 5व"धको शासन र दVडह=नताको
5वXTमा समेत काम गदY आईरहे को छु ।

"म"त २०६१।४।२७ गते दै लेख िज1लामा
ह]या गOरएका पऽकार डेके:िराज थापाक_ प`ी
लआमी थापाको जाहे र=बाट शुX भएको cयान

मुdामा ूहर= अनुस:धान ःथगन गनU 5वपIी
महा:याया"धवPा तथा ूधानम:ऽी डा. बाबुराम
भgराईले गरे को "नदh शनले नेपालको अ:तOरम
सं 5वधान, २०६३ र सरकार= मुdासSब:धी ऐन,
२०४९ को मू1य मा:यता र ूावधानहXको
उ1लlन भै ःवत:ऽ :यायपा"लकाको अवधारणामा
समेत ूmिच:ह खडा भएकोले सो कायUबाट
ु मा दVडह=नताले थप ूौय पाई 5व"धको
मुलक
शासनको उपहास गरे कोले यो 5वषय सावUज"नक
सरोकारको 5वषयसमेत भएको हुँदा र यसमा
मसमेतको सरोकार रहन गएकोले सो "नणUय बदर

गराउने अ:य वैकि1पक र ूभावकार= उपचारको
अभावमा नेपालको अ:तOरम सं 5वधान, २०६३ को
धारा ३२, १०७(२) समेतका आधारमा ूःतुत

Oरट "नवेदन "लई उपिःथत भएको छु ।
डेके:िराज थापा रे "डयो नेपालको दै लेख
सSवाददाता तथा दै लेख बजारको खानेपानी
ु :ु tयो ।
उपभोPा स"म"तको अsयIसमेत हुनह

त]काल=न नेपाल कSयु"नःट पाटu माओवाद=का
कायUकताUहXले दै लेख बजारमा आउने खानेपानीको
पाईप काट= पानी आपू"तU ब:द गराएकोले सो
5वषयमा सो पाटuका कायUकताUहXसँग छलफल गनU

भनी "म"त २०६१।३।१२ गते "बहान अ:दाजी

५ बजेको समयमा दै लेख नारायण नगरपा"लका
वडा नं.६ बःने कमल :यौपानेसँग नौमूलेतफU
जानुभएकोले सोह= zदउँसो माओवाद=ले अपहरण

गर= "म"त २०६१।४।२७ गते ने.रा.ूा.5व. {ार=
दै लेख (हाल मा.5व) ःकुलको कोठामा यातना zदई
ह]या गरे को कुरा सो पाटuका त]काल=न िज1ला
सिचव रणजीत उपनामका ल"छराम घत}को
हःताIOरत 5व~"बाट जानकार= हुन आएको
"थयो । यस 5वषयमा डेके:िराज थापाक_ प`ी

ौीमती लआमी थापाले "म"त २०६५ साल भदौ
६ गते दै लेख कgी गा.5व.स. वडा नं. १ बःने
बमबहादुर खका, ऐ. {ार= गा.5व.स. वडा नं.१
बःने ल"छराम घत}, ऐ. "छउडी पुसाकोट गा.5व.स.

बःने केशव खकासमेतकाउपर िज1ला ूहर=
कायाUलय, दै लेखमा 5कटानी जाहे र= दरखाःत दताU
गराउनु भएको "थयो । जाहे र= दताU भएको ४ वषU

भ:दा बढ= समय @यतीत भै सदासमेत अ"भयुP
पा लगाउने, पबाउ गनhलगायत अनुस:धान र
तहक_कात हुन नसकेकोले ूभावकार= अनुस:धान
गर= दोषी दे िखएका @यिPहXलाई सSबि:धत
कसूर अपराधमा मुdा चलाउनु र पी"डतलाई
पOरपूरणलगायत ूभावकार= उपचार ूदान गर=
पाउन परमादे शको आदे श जार= गर= पाऊँ भे
माग दावीस5हत जाहे रवाला लआमी थापाले "म"त
२०६९।८।२७ गते पुनरावेदन अदालत, सुखhतमा

परमादे शको र=ट "नवेदन दताU गराउनु भएकोमा
"म"त २०६९।८।२८ गते पुनरावेदन अदालत,
सुखhतबाट 5वपIी िज1ला ूहर= कायाUलय, दै लेख
र िज1ला सरकार= वक_ल कायाUलय, दै लेखका
नाउँमा कारण दे खाऊ आदे श जार= भएप"छ "म"त

२०६९।९।२० गते िज1ला ूहर= कायाUलय,
दै लेखले उP ह]यामा सं लन भएको आरोपमा
लिIराम घत}लाई र ऐ. २१ गते हOरलाल पुन
मगर, वीरबहादुर के.सी., "नरकबहादुर घत} मगर
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९०९१ - अ>धवFा गो@व;दूसाद शमाJ "ब;द-" @व. महा;याया>धवFाको कायाJलयसमेत

र जयबहादुरसमेतलाई पबाउ गर- दै लेख िज1ला
अदालतबाट कानूनबमोिजम 8याद थप गर-

मु:ाको अनुस;धान ग=ररहे को >थयो ।
@वपBी
ूधानम;ऽी

तथा

महा;याया>धवFाले उF घटनामा पबाउ परे का
HयिFहIको बयान न>लन र अनुस;धानको कायJ
रोKन >नदL शन Nदएको कुरा >म>त २०६९।९।२७

गतेको

काि;तपुर दै >नकमा ूकािशत भएको
>थयो । @वपBीहIको मौिखक >नदL शनका बाबजूद
प>न अनुस;धान अ>धकृत र दै लेख िज1लाका
सरकार- वकXलले उF अनुस;धान जार- नै राखेका
र अनुस;धान रोKनुपनL हो भने >लिखत >नदL शन

चा@हने अडान >लएकाले @वपBी महा;याया>धवFा
मुिFनारायण
ूधानले
महा;याया>धवFा
कायाJलयको नाउँबाट >म>त २०६९।९।२७
गते लआमी थापाको जाहे र-ले वाद- नेपाल सरकार

र ू>तवाद- लिBराम घत^ मगरसमेत भएको
मु:ा नेपालको अ;त=रम सं @वधान, २०६३ को
धारा ३३ को खaड (ध) र तdकाल-न नेपाल
सरकार र नेपाल क8यु>नःट पाटf (माओवाद-)
बीच स8पh @वःतृत शाि;त स8झौताको दफा

५.२.५ ले सं बमणकाल-न ;याय Hयवःथापनको
दा@यdव >नवाJह गनJ गठन हुने सdय >नIपण तथा
मेल>मलाप आयोगको Bेऽा>धकार>भऽ पनL हुँदा
सरकार- मु:ास8ब;धी ऐन, २०४९ तथा ूच>लत
कानूनबमोिजम अ>भयोजन तथा अनुस;धान ू@बया
अगा>ड बढाउन न>म1ने भएकोले िज1ला सरकारवकXल कायाJलय, दै लेख तथा पुनरावेदन सरकार-

वकXल कायाJलय, सुखLतलाई उF अनुस;धान तथा
अ>भयोजन कायJ रोKन >नदL शन Nदने भhे नै मुsय
@वषय रहे को एक >नदL शनाdमक पऽ ूहर- ूधान
कायाJलयलाई पठाईएको रहे छ ।

@वपBी
ूधानम;ऽी
एवं
महा;याया>धवFालाई फौजदार- मु:ाको अनुस;धान

रोKने अ>धकार कुनै कानूनले ूदान गरे को छै न ।
@वपBी ूधानम;ऽी तथा महा;याया>धवFा मानव
अ>धकार उ1लvनका घटनामा पी>डतहIलाई
ूभावकार- उपचार ूदान गनL रा@wय तथा
अ;तराJ@wय कानूनले >नधाJरण गरे का दा@यdव
>नवाJह गनL सं वैधा>नक पदा>धकार- हुन ् । मानव

अ>धकारको उ1लvनको ूभावकार- उपचार
सु>निyत गनL दा@यdव भएका यी @वपBीहIबाट
फौजदार- मु:ाको अनुस;धान कायJलाई रोKन
गरे को पऽाचार @वपBीको सं वैधा>नक तथा
कानूनी दा@यdवू>तकूल भै महा;याया>धवFाको

कायाJलयले >म>त २०६९।९।२७ मा लेखेको
उF पऽ गैरकानूनी एवं बदरभागी छ ।
नेपालको

अ;त=रम सं @वधान, २०६३
को धारा १३५(२) अनुसार महा;याया>धवFाले
कुनै अदालत वा ;या@यक अ>धकार-समB नेपाल
सरकारको तफJबाट मु:ा चलाउने वा नचलाउने
भhे कुराको अि;तम >नणJय गनL अ>धकार

राsदछन् । उF धारा १३५ (२) बमोिजमको
अ>धकार धेरै प@हलेदेिख नै स8बि;धत िज1ला
र पुनरावेदन सरकार- वकXलहIमा ूdयायोजन
ग=रएको छ र dयसै का आधारमा मातहतका

सरकार- वकXलले सो अ>धकार ूयोग गर- @व>भh
अदालतमा मु:ा दायर गनL काम गदJछन् ।
ूdयायोिजत अ>धकार @वपBी महा;याया>धवFाले
@फताJ >लनु भएको प>न छै न । आफूले

ूdयायोजन गरे को अ>धकार @फताJ न>लई सोझै
ूयोग गनJ नस@कने हुँदा उF पऽको कानूनी

अिःतdव शू;यसरह छ र यःतो गैरकानूनी
>नदL शन माh अ;य @वपBीहI बा{य छै नन् ।
जहाँस8म महा;याया>धवFाको कायाJलयको पऽमा
नेपालको अ;त=रम सं @वधान, २०६३ को धारा
३३ को (ध), @वःतृत शाि;त स8झौताको धारा
५.२.५ र स8मानीत सव|}च अदालतबाट =रट
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"नवेदक त-काल.न सं 1वधानसभा सदःय केशव
राई 1व9: ओखलढु ?ा िजBला अदालतसमेत

भएको उ-ूेषण मुKामा "नवेदक केशव राईलाई
पबाउ नगनु/N नगराउनु भनी अPतQरम आदे श

जार. भएको 1वषय सSमानीत अदालतको "म"त
ु
२०६८।३।७ को सं यX
इजलासबाट Qरट
नं. १०९४ मा `याaया भै "नरो1पत भै सकेको
छ । ूःतुत सPदभNमा महाPयाया"धवXाको उX
N नe दा1य-व तथा
कायN राdयको अनुसPधान गनुप
सावNज"नक 1हतका ला"ग Pयायको ू-याभू"त गनe

दा1य-वबाट 1वमुख भएको पाईPछ ।

मा"थ ूकरणह9मा उBलेिखत तवरबाट
1वपgीह9ले सं 1वधान र ूच"लत कानून 1व9:
आhनो पद.य है "सयत दु9पयोग गर. गैरकानूनी
्
र
ढ?बाट अपराध अनुसPधानमा बाधा पुरयाउने
अनुसPधान नै रोकेर कानूनको ठाडो उBलlन गनe

काम गरे कोले नेपालको अPतQरम सं 1वधान, २०६३
को धारा १०७(२) बमोिजम महाPयाया"धवXाको
कायाNलयको "म"त २०६९।९।२७ मा लेखेको

उX

पऽमा

उBलेिखत

२०६९।९।२६

को "नणNयसमेत उ-ूेषणको आदे शoारा बदर
गQरपाऊँ
र अPय 1वपgीह9लाई सरकार.

मुKासSबPधी ऐनले तोकेको आhनो दा1य-व
पूरा गनN परमादे शलगायत उपयुX आदे श जार.
गQरपाऊँ । महाPयाया"धवXाको कायाNलयले
"म"त २०६९।९।२७ मा लेखेको उX पऽ
ूःतुत मुKाको अिPतम 1कनारा नलागेसSम
कायाNPवयन नगनुN नगराउनु र िजBला अदालतको
अनुम"तले अनुसPधान ू1बया अिघ ब1ढरहे का
कायNलाई हःतgेप नगनुN नगराउनु भनी अPतQरम
आदे शसमेत जार. गर.पाऊँ भtेसमेत `यहोराको

"नवेदक गो1वPदूसाद शमाN "बPद." को यस
अदालतमा पनN आएको "नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको

मागबमोिजमको आदे श 1कन जार. हुन नपनe हो
आदे श जार. हुन नपनe आधार र कारण भए यो
सूचना ूाu भएको "म"तले बाटाका Sयाद बाहे क
१५ wदन"भऽ महाPयाया"धवXाको कायाNलयमाफNत
"लिखत जवाफ पठाउनु भनी यो आदे श र Qरट

"नवेदनको एकू"त नyल साथै राखी 1वपgीह9का
नाममा सूचना पठाई "लिखत जवाफ परे प"छ वा
पनe अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेश गनुN ।
यसमा

अPतQरम

आदे शसमेतको

माग
भएको दे िखएकोले सो सSबPधमा 1वचार गदाN
पऽकार डेकेPि थापाक{ प|ी लआमी थापाको

जाहे र.बाट डेकेPि थापाको ह-या सSबPधमा
अनुसPधानको "सल"सलामा ल"छराम घत~समेतका

`यिXह9लाई
दै लेख
िजBला
अदालतको
अनुम"तले 1हरासतमा रािखएको भtे "नवेदन

`यहोरासमेतबाट दे िखएको छ । सोअिघ उपरोX
जाहे र.बमोिजम हुनपनe अनुसPधान नभएको भPदै

ूभावकार. उपचारको ला"ग पुनरावेदन अदालत,
सुखeतमा परमादे शको ला"ग जाहे रवालाको "नवेदन

पर. कारण दे खाऊ आदे श जार. भई 1वचाराधीन
रहे को अवःथा दे िखPछ । सोह.बीच 1ववाwदत

२०६९।०९।२७ को पऽ महाPयाया"धवXाको
कायाNलयबाट जार. भएको अवःथा छ ।

नेपालको अPतQरम सं 1वधान, २०६३
को धारा १३५ ले महाPयाया"धवXालाई 1व"भt
अ"धकार सुSपेको छ र सोमये उX सं 1वधानको
उपधारा (२) बमोिजम यस सं 1वधानमा अPयथा
लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा Pया1यक
अ"धकार.समg नेपाल सरकारको तफNबाट मुKा
चलाउने वा नचलाउने भtे कुराको अिPतम "नणNय
गनe अ"धकार महाPयाया"धवXालाई हुने कुरा
उBलेख भएको पाइPछ । उX अ"धकारसमेत
नेपालको अPतQरम सं 1वधान, २०६३ को धारा
१३५ (६) बमोिजम मातहत अ"धकृतलाई सुSपन
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सनेसमेतको

#यवःथा ग*रएको दे िख0छ ।
सोह4बमोिजम मातहतको सरकार4 वक7लह9ले

अ;भयोजन गर4 आएको पाइ0छ । @यसर4
ू@यायोिजत अ;धकार CफताE महण गरे को अवःथा
नहुँदा सोअवःथासJम ू@यायोिजत अ;धकारअ0तगEत

सJबि0धत सरकार4 वक7लले अ;धकार ूयोग
गनE सने नै दे िख0छ । कानूनमा ःपM9पमा

#यवःथा ग*रएको त*रका वा अवःथामा बाहे क

अ;भयोजनकताE सरकार4 वक7लको
काममा मा;थNलो ;नकायसमेतले

;नय;मत

हःतOेप

गनE ;मNने अवःथा कानूनमा उNलेख गरे को
ँ ैन ।
दे िखद
@यसको अ;त*रQ ूःतुत Rयान मुSाको
वारदात सJब0धमा जाहे र4 पर4 शCUत #यिQह9
पबाउ पर4 िजNला अदालतको अनुम;तले थुनामा
राखी अनुस0धान जार4 भएको अवःथासJम

दे िख0छ । अपराधको अनुस0धान पूरा भई
अ;भयोजनको ला;ग ूःतुत नभएसJम अ;भयोजन
चरण नै ूारJभ हुँदैन । अपराध अनुस0धानको
चरणमा सरकार4 मुSासJब0धी ऐनबमोिजम
E न[ कुराह9 रोकेर वा अ0य कुनै
त@काल गनुप
त*रकाले

अवरोध गरे र अनुस0धान ूभाCवत
गनE प;न हुँदैन । अदालतको अनुम;तबमोिजम
हुन लागेको वा भईरहे को अनुस0धानमा कुनै
प;न ूकृ;तको अवरोध भएमा 0यायको अि0तम
प*रणामसमेत फरक पनE सने अवःथा आउँछ ।
@यःतो कायEबाट 0यायमा अवरोध नआओस् भनी
यस अदालत सचेत रहनुपरे को छ । सरकार4

मुSासJब0धी ऐन, २०४९ बमोिजम अपराध
अनुस0धानको सारभूत िजJमेवार4 ूहर4लाई

सुJपेकोले सो िजJमेवार4 पूरा गनE उQ सं गठन
तदा9ख रहनुपन[ हु0छ भने ूहर4 अनुस0धानको
;सल;सलामा पबाउ पर4 अदालतबाट Cहरासतमा

;लनसमेत अनुम;त fदएको अवःथामा कानूनबमोिजम

अपराध सJब0धमा ूहर4 कमEचार4ले बयान
;लनु पदाE सरकार4 मुSासJब0धी ऐन, २०४९
को दफा ९ बमोिजम सरकार4 वक7लको
रोहबरमा बयान ;लनपन[सJमको #यवःथा भएको
दे िख0छ । सरकार4 वक7लले आफूसमO बयानको
ला;ग ूःतुत गरे को अवःथामा कुनै गैरकानूनी

#यवहार हुन नfदने बाहे क आgनो उपिःथ;त नै
इ0कार गर4 बयान ;लन नसCकने िःथ;त ;सजEना
गर4 अनुस0धान ूभाCवत गनE fदन ;मNने प;न
ँ ैन ।
दे िखद

ःवभाCवक
अनुस0धानको
प*रणामःव9प कानूनबमोिजम अ;भयोजन गन[ र
0याCयक ूCबयाको सबै चरण पार गरे र 0याय
सJपादनले पूणE 9प पाउने कुरा सवECवfदतै छ ।
अपराध अनुस0धान कसै को पO वा CवपOमा कुनै
अपराध

ूायोिजत प*रणाम Nयाउने hCMकोणले अपराध
अनुस0धान गनE ;मNदै न र @यःतो Cहसाबले
;नद[ िशत गनE वा गराउन प;न ;मNदै न । अपराध

अनुस0धानको एउटै अभीM 0याय हो । अपराध
अनुस0धान एउटा #यावसाCयक, वैiा;नक र
ःवत0ऽ कानूनी ूCबया हो, @यसमा नै Cवkास
नगन[ वा गनE नfदने हो भने 0यायको जगैदेिख
खलबल4 उ@पl हुन सछ, @यःतो कुरा एउटा
लोकताि0ऽक र सmय कानून ूणाल4ले कुनै प;न

0यूनतम् हदसJम प;न सहन गनE सदै न । @यसै ले
ूारिJभक चरणमा रहे को अनुस0धान ूCबयामा
महा0याया;धवQाको कायाEलयको सJपूणE सहयोग
र साथ अपेिOत रहनेमा पऽमा उिNलिखत जःतो
कुनै कारणह9 उNलेख गर4 सरकार4 वक7लले
अनुस0धानको चरणमा कानूनबमोिजम सहभागी
हुनपु न[ अवःथामा सहभागी नहुन, सं लnन नहुन तथा
अ;भयोजन ूCबया अगा;ड नबढाउने Cहसाबले कुनै
ँ ै न । सफल अनुस0धान
काम गनE ;मNने दे िखद
अ;भयोजनबाट ूाq हुने लाभ कुनै खास पOको
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

*व-. लि0त नरहने भई ःव6छ र ःवत8ऽ हुने
हुनाले स;बि8धत सबैले स>दयताका साथ सहयोग
D नE अपे0ा गGर8छ । अ"भयोजनको ला"ग
गनुप
पेश नै नगGरएको अवःथामा ूहरN अनुस8धानको
चरणमा नै रहँदा अनुस8धान र अ"भयोजन अिघ
बढाउन न"मTने भनी अ"मम-पमा Wयसमा प"न
ःवयम् महा8याया"धवYाको कायाDलयबाट ूहरN

ूधान कायाDलयमा पऽाचार गरे को र सोपऽमा
"लइएका आधारह- सं *वधान, कानून र फौजदारN
8यायका आधारभूत "स.ा8तसँग नै मेल खाएको

भa ूथम b*cमा नै न"मलेकोले उY "म"त
२०६९।०९।२७ को महा8याया"धवYाको
कायाDलयबाट ूहरN ूधान कायाDलयलाई स;बो"धत
पऽ कायाD8वयन नगनु,D रोfनु, कानून*वपरNत
अनुस8धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा ूWय0 वा
परो0-पमा समेत नगनुD । *वप0ी िजTला ूहरN
कायाDलय, दै लेख एवं िजTला सरकारN वकgल

कायाDलय, दै लेखले सं *वधान वा कानूनबमोिजम
D नE कायD कुनै कारणले प"न नरोfनु, रोfन
गनुप
नhदनु, कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा
ू"तवेदन गनुD सो काममा नेपाल सरकारलगायतले

िज;मेवारNपूवक
D सहयोग गनुD भनी *वप0ीह-को
नाममा सवi6च अदालत "नयमावलN, २०४९
को "नयम ४१ बमोिजम अ8तGरम आदे श

जारN गGरhदएको छ भaे यस अदालतको "म"त
२०६९।१०।२ को आदे श ।
यस अदालतबाट *वप0ीह-का नाउँमा

"म"त २०६९।१०।२ मा जारN भएको अ8तGरम
आदे श बदर गरN पाऊँ भनी *वप0ी ूधानम8ऽी
डा. बाबुराम भoराई र महा8याया"धवYा

मुिYनारायण ूधानको तफDबाट दायर बमशः
०६९–FN–०२९८ र ०६९–FN–०२९९ को
अ8तGरम आदे श रs गGरपाऊँ भaे "नवेदन "म"सल
सामेल रहे छन् ।

नेपालमा लामो समयस;म चलेको t8tलाई
शाि8तमा -पा8तरण गनD "म"त २०६३।८।५
मा स;पa *वःतृत शाि8त स;झौता वतDमान

सं *वधानको आधारभूत जग हो । २०५२ साल
फागुन १ दे िख शु- भएको सशy t8tको बममा
धेरै zयिYले {यान गुमाएको, घाईते र अ|भ|
भएको, बेप}ा पाGरएको अवःथा छ । सशy
t8tकालमा भएका मानव अ"धकार र मानवीय
कानून उTल~नका घटना एवं गTती कमजोरNलाई

रा{यले 8या*यक र zयावहाGरक b*cकोणबाट
D नE हु8छ । "नय"मत फौजदारN
स;बोधन गनुप

8याय ूणालNबाट सं बमणकालNन 8यायको यो
उsेँय पूरा गनD स*कँदै न । t8tकालमा घटे का
घटनालाई सं बमणकालNन 8यायको दायरामा
Tयाउने उsेँयले नेपालको अ8तGरम सं *वधान,

२०६३ को धारा ३३ को (ध) मा उ6चःतरNय
सWय "न-पण तथा मेल"मलाप आयोग गठन

गनE रा{यको दा*यWव "नधाDरण गGरएको छ ।
नेपालको अ8तGरम सं *वधान, २०६३ को धारा
१६६(३) बमोिजम सं *वधानको मह वपूणD
ु
अ|का -पमा रहे को २०६३।८।५ मा सं यY
रासं घको रोहबरमा स;पa भएको *वःतृत

शाि8त स;झौतासमेत पालन गनुप
D नE सरकारको
दा*यWवअ8तगDत पदDछ ।
अ8तराD*य मानवीय कानूनको -पमा
रहे को जेनेभा महासि8धलाई नेपालले सन् १९६४

फेॄअ
ु रN ७ मा स;मीलन गGरसकेको अवःथामा
नेपालसमेत सि8धको प0 रा भएकोले कानून
बनाउनुपनE दा*यWवबाट अलग रहन "मTदै न ।
Wयसै गरN नेपालको अ8तGरम सं *वधान, २०६३
को धारा ३३ को (ध) ले "नधाDरण गरे को
दा*यWवअनु-प राजाराम ढकाल *व-. स;माननीय
ूधानम8ऽीसमेत भएको (नेकाप २०६०, अ
९/१०, "न.नं.७२७४, पृ ७८१) परमादे शको
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९०९१ - अEधवgा गो.व#दूसाद शमा= "ब#दR" .व. महा#यायाEधवgाको काया=लयसमेत

रट, राजे#िूसाद ढकालसमेत .व01 ूधानम#ऽी
तथा मि#ऽपरष:को काया=लयसमेत (नेकाप
२०६४, अD २, Eन.नं. ७८१७, पृL १६९)
भएको ब#दRूSयTीकरणको रट र Eललाधर
भVडारRसमेत .व. ूधानम#ऽी तथा मि#ऽपरष:को
काया=लयसमेत (नेकाप २०६५, अD ९, Eन.नं.
८०१२, पृL १०८६) भएको परमादे शको रटमा

सरकारका नाममा जारR भएका आदे शसमेतका

आधारमा
नेपाल
सरकारले
[यवःथा.पका
सं सदसमT सSय Eन0पण तथा मेलEमलाप आयोग

गठनस_ब#धी .वधेयक पेश गरएको Eथयो ।
.वधेयक पारRत नहुँदै सं .वधानसभाको काय=काल
समाe भएकोले उg आयोग स_ब#धमा अhयादे श
जारR गन= सं .वधानको धारा ८८(१) बमोिजम

नेपाल सरकार मि#ऽपरषiबाट स_माननीय
राjपEतसमT ूःतुत भई हाल .वचाराधीन रहे को
छ ।
रा.jय तथा अ#तरा=.jय कानूनले सSय
Eन0पण तथा मेलEमलाप र बेपoास_ब#धी
आयोग बनाई सशp q#qकालका घटनालाई
.वशेष कानूनी दायराबाट समाधान गनुप
= नsमा
Sयःता घटनालाई एक एक छानेर पृथक गनs

र EनयEमत #याय ूणालRबाट समाधान खोuनु
EमEत २०६३।८।५ मा स_पw भएको
.वःतृत शाि#त स_झौतासमेतको उzल{न हुन
जा#छ । q#qकालका घटनालाई सं .वधानको

मम= र राuयको दा.यSवअनु0प सSय Eन0पण
तथा मेलEमलाप आयोगको काय=Tेऽअ#तग=त पनs
र EनयEमत फौजदारR #याय ूणालRअ#तग=त नपनs
ःप} छ ।
Eनवेदनमा
उzलेिखत
q#qकालको
घटनाको अनुस#धान तथा अEभयोजन स_ब#धमा

िजzला सरकारR वक~ल काया=लय, दै लेखले पऽqारा
Eनदs शन माग गरएको Eथयो । महा#यायाEधवgाले

सं .वधानको मम=, भावना र सं .वधानूदo दा.यSवबाट
.वमुख हुने गरR सSय Eन0पण तथा मेलEमलाप
आयोगको TेऽाEधकारमा पनs .वषयलाई EनयEमत

#याय ूणालRअ#तग=त पनs भनी राय परामश= दनु
सव=था उिचत एवं सं .वधानस_मतसमेत नहुने हुँदा
EमEत २०६९।९।२६ को Eनण=य काया=#वयन
गन= महा#यायाEधवgाको काया=लयबाट िजzला
सरकारR
वक~ल
काया=लय,
दै लेखलगायत
सोको ूशासक~य Eनय#ऽणसमेत गनs पुनरावेदन
सरकारR वक~ल काया=लय, सुखsत र अनुस#धान
तहक~कातको काय=मा सं लन िजzला ूहरR
काया=लय, दै लेखको तालुक काया=लय ूहरR ूधान
काया=लयका नाममा EमEत २०६९।९।२७ मा
पऽ लेिखएको हो ।

यःतो पऽ लेखी Eनदs शन दन सने
अEधकार सरकारR वक~लस_ब#धी EनयमावलR,
२०५५ को Eनयम १०(च) ले महा#यायाEधवgालाई
सु_पेको हुँदा SयसरR पऽबाट Eनदs शन दँदा
ूSयायोिजत अEधकारको ूEतसं हरण गरे को भw
Eमzदै न । सोपऽसमेत सं .वधान र कानूनले
तोकेको िज_मेवारRअनु0पकै काय= भएकोले रट
Eनवेदन खारे जभागी छ । तसथ= q#qकालका
घटनालाई सममतामा हे रR कानूनी र सं ःथागत
सं रचनाबाट समाधान गनs सरकारको उेँय
भएकोले महा#यायाEधवgाको काया=लयबाट EमEत

२०६९।९।२७ मा लेिखएको पऽले सं .वधान
र कानूनबमोिजमको दा.यSव उपेTा गरे को नभई
पदRय दा.यSवअनु0प काय= गरे को हुँदा Eनवेदकको

कुनै हक हनन् भएको छै न । रट Eनवेदन
मागबमोिजमको आदे शसमेत जारR गनुप
= नs अवःथा
छै न । रट Eनवेदन खारे ज गरR पाऊँ भwेसमेत
[यहोराको .वपTी महा#यायाEधवgा काया=लय र
महा#यायाEधवgा मुिgनारायण ूधानको तफ=बाट
ु
यस अदालतमा पेश भएको सं यg
Eलिखत
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जवाफ ।
"म"त २०६५।५।६ मा लआमी थापाले

िज6ला ूहर: काया<लय, दै लेखमा ?दएको जाहे र:

दरखाःतमा "म"त २०६१।४।२७ मा प"त
डेकेFि थापाको हHया गJरएको भनी उ6लेख
ँ ा उN घटना सशS TFTको समयमा
गरे को दे िखद

घटे को तUयमा Vववाद छै न । तHकाल:न नेपाल
कXयु"नःट पाटZ (माओवाद:) को नेतHृ वमा २०५२
साल फागुन १ गतेबाट ूारXभ भएको जनयु`को

बममा हजारb cयिNहd माJरएको, बेपeा
ु
पाJरएको र घाईते भएको यथाथ<ू"त "सgो मुलक
नै पJरिचत छ । "म"त २०६३ साल मiसीर ५
मा नेपाल कXयु"नःट पाटZ (माओवाद:) र नेपाल
सरकारबीच सXपj Vवःतृत शािFत सXझौताका
आधारभूत मू6य र माFयताहdलाई वत<मान

अFतJरम सं Vवधानको ूःतावनामा नै "लVपब`
गJरएको छ । यसका साथै वत<मान सं Vवधानको
धारा १६६ को उपधारा (३) र अनुसूची ४ ले

Vवःतृत शािFत सXझौतालाई सं Vवधानको अ"भj
भागको dपमा समाVहत गरे को छ । Hयसै ले
वत<मान सं Vवधानको cयाqया गदा< Vवःतृत शािFत
सXझौताको cयाqया, मम< र भावनालाई हे Jरनुपनr

हुFछ ।

Vवःतृत शािFत सXझौताको ५.२.५
र सं Vवधानको धारा ३३ को (ध) ले सशS
TFTको बममा गXभीर मानव अ"धकार उ6लtन
गनr तथा मानवता Vवd`को अपराधमा सं लuन

cयिNहdको बारे मा सHय अFवेषण गन< तथा
समाजमा मेल"मलापको वातावरण "नमा<ण गन<
उxचःतर:य सHय "नdपण तथा मेल"मलाप
आयोग गठन गनr भjे cयवःथा गरे को छ ।

सशS TFTका समयमा घटे का मानव अ"धकारको
उ6लtनसXबFधी घटनाहd सHय "नdपण तथा
मेल"मलाप आयोगको zेऽा"धकारअFतग<त पनr

हुँदा Hयःता घटनाका सXबFधमा अFय सामाFय
अवःथाका घटनाहdको सXबFधमा आकVष<त
हुने "नय"मत फौजदार: Fयाय ूणाल: ूयोग हुन
स{दै न । फौजदार: कानूनअनुसार अनुसFधान,
अ"भयोजन र FयाVयक कारवाह: गJरने हो भने
सं Vवधानबमोिजम ःथाVपत हुने सHय "नdपण तथा
मेल"मलाप आयोगमा"थ नै ू|िचFह उ}ने र कुनै
cयिNलाई एकै कसूरको हकमा एक पटक भFदा

बढ: कारवाह: सजाय गJरने छै न भjे दोहोरो
खतराको "स`ाFतको समेत उ6लtन हुन जाने

हुFछ । Vवःतृत शािFत सXझौता र अFतJरम

सं Vवधानको cयवःथाबमोिजम सशS TFTमा
घटे का गXभीर मानव अ"धकार उ6लtनसXबFधी
घटनाहdको सXबFधमा उxचःतर:य सHय "नdपण

र मेल"मलाप आयोग गठन गन< अयादे श जार:
गन< सXमाननीय राप"तसमz पेश गJरएको छ ।
उ6लेिखत ूकरणहdमा विण<त Vवःतृत
शािFत सXझौता, नेपालको अFतJरम सं Vवधान तथा
सं बमणकाल:न Fयायको आधारभूत "स`ाFतसमेतका
आधारमा TFTकालमा भएका मानव अ"धकारको
उ6लtनका घटनाहd र मानवताVवरोधी अपराधमा

सं लuनहdको सHय "नdपणका ला"ग सं Vवधान र
शािFत सXझौताले "न?द< गरे को cयवःथाअनुसार
सHय "नरोपण तथा मेल"मलाप आयोगबाट सHय
अFवेषण हुनपु नr हो । डेकेFि थापाको हHयाको
अनुसFधान तथा आरोपीहdउपरको अ"भयोजनमा

सरकार:

मुासXबFधी

ऐन, २०४९

अFतग<त

महाFयाया"धवNाको काया<लय मातहतका िज6ला
सरकार: वकल काया<लय सं लuन हुन न"म6ने भjे
"नदr शनपऽको Vवषय Vवशु` सं वैधा"नक र Vवःतृत
शािFत सXझौताले "न?द< गरे को सं बमणकाल:न
Fयाय cयवःथासँग ूHयz जो"डएको र सरोकार
राे Vवषय हो । अतः अःवाभाVवक र
अूासVgकdपमा TFT अव"धका घटना सXबFधमा
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९०९१ - अ)धवhा गोPवAदूसाद शमा "बAद6" Pव. महाAयाया)धवhाको कायालयसमेत

पूवामहूे#रत भै )नवेदकले .दएको औिच4यह6न
)नवेदन खारे ज गर6 पाऊँ भ<ेसमेत ?यहोराको
ूधानमAऽी बाबुराम भFराईको )लिखत जवाफ ।
)नवेदकले उKलेख गरे को लआमी थापाको

जाहे र6ले वाद6 नेपाल सरकार, ू)तवाद6 िजKला
दै लेख Nार6 गा.Pव.स. वडा नं. १ बःने लिUराम
घतW मगरसमेत भएको कत?य Xयान मुYामा
िजKला ूहर6 कायालय, दै लेखबाट िजKला दै लेख,
Nार6 गा.Pव.स. वडा नं. १ बःने ल)छराम घतW
मगरसमेत जना ५ पबाउ गर6 दै लेख िजKला

अदालतबाट )म)त २०६९।९।२२ गते cयाद
थप भै पबाउ परे का ू)तवाद6हdलाई ूहर6
Pहरासतमा राखी मुYा अनुसAधानमा नै रहे कोमा
पुनरावेदन सरकार6 वकeल कायालय, सुखfतको
च.नं. २४६, )म)त २०६९।९।२९ को पऽसाथ
महाAयाया)धवhाको कायालयको च.नं. ८१७

)म)त २०६९।९।२७ को )नदf शनपऽ ूाl
भएकोले उKलेिखत पऽहdको ू)त)लPप राखी यस
कायालयको च.नं. १८३ )म)त २०६९।९।२९
मा िजKला ूहर6 कायालय, दै लेखमा पठाउने काय

माऽ भएकोले PवपUी )नवेदकको #रट खारे जभागी
हुँदा खारे ज ग#रपाऊँ भ<ेसमेत ?यहोराको िजKला
सरकार6 वकeल कायालय, दै लेखको )लिखत
जवाफ ।
PवपUीले आpनो #रट )नवेदनमा ूहर6
ूधान कायालयलाई PवपUी बनाएको भए ताप)न
के कुन कारणले र Pकन PवपUी बनाएको भ<े
कुरा खुलाउन सrनु भएको छै न । )नवेदनको
ूकरण नं. ८ को ?यहोराबाट ूहर6 ूधान
कायालयको Pवds )नजको कुनै दावी र
आरोपसमेत नभएको नरहे को ःपt हुAछ । यस
कायालयलाई PवपUी खuडमा नाम उKलेख गरे को
र कतै कतै गोvाराdपमा PवपUीहdको नाममा
)नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार6 ग#रपाऊँ

भ<े शwदावल6 ूयोग गरे को भए ताप)न PवपUीले
परमादे श र उ4ूेषणको मागको Pवषय बनाएको
पऽ र काम कारवाह6मा ूहर6 ूधान कायालयको
सं लyनता नरहे को हुनाले PवपUीको #रट )नवेदन
खारे ज गर6 फुसद .दलाई पाऊँ भ<ेसमेत
?यहोराको ूहर6 ूधान कायालय, नrसालको
)लिखत जवाफ ।
िजKला ूहर6 कायालय, दै लेखको नाममा
जार6 cयाद )म)त २०६९।१०।४ मा तामेल
भएकोमा सो कायालयबाट )लिखत जवाफ ूाl
नभएको ।
यसमा PवपUीहdको )लिखत जवाफ
ँ ा पूण सुनव
ु ाइको ला)ग
प#रसकेको दे िखद

)नयमानुसार
अदालतको
आदे श ।

पेश

)म)त

गनु

भ<े

?यहोराको

२०६९।१२।२०

यस

को

)नयमबमोिजम साlाPहक तथा दै )नक

पेशीसूचीमा चढ6 इजलाससमU पेश हुन आएको
ूःतुत मुYामा )नवेदक अ)धवhा गोPवAदूसाद

शमा ‘बAद6’ तथा )नवेदकतफका PवNान व#र|
अ)धवhाहd ह#रहर दाहाल, सतीश कृंण खरे ल,
ह#र उूेती, ौी शिशकुमार उपायाय, ह#रकृंण

काक, रPव नारायण खनाल तथा अ)धवhाहd
ट6काराम भFराई, ह#र फुयाँल, रामकृंण काpले,
राजु चापागा र लआमी पोखरे लले )नcनबमोिजम
 यो ।
बहस ूःतुत गनुभ

रे )डयो नेपालका दै लेख सcवाददाता
डेकेAिराज थापालाई )म)त २०६१।३।१२
मा अपहरण गर6 )म)त २०६१।४।२७ मा
यातना .दई ह4या गरे को घटनाको सcबAधमा
डेकेAिराज थापाकe ौीमती लआमी थापाले )म)त
२०६५।५।६ मा िजKला ूहर6 कायालय,
दै लेखमा Pकटानी जाहे र6 दरखाःत .दएकोमा ४
वषसcम अनुसAधान तहकeकात काय ूारcभ
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नग+रएकोले

जाहे रवाल3 लआमी थापाले उ9
वारदातको ूभावकार3 अनुस@धान गनB पुनरावेदन
अदालत, सुखDतमा Eदएको परमादे श "नवेदनमा

कारण दे खाऊ आदे श जार3 भएप"छमाऽ
अनुस@धान कायB ूारLभ ग+रएको सोअनुस@धान
कायBलाई रोNन OवपPी महा@याया"धव9ाले "म"त
२०६९।९।२७ गते अनुस@धान अ"धकार3

तथा िजUला सरकार3 वकVललाई "नदD शनाWमक
प+रपऽ जार3 गरे का रहे छन् । तर OवपPी
महा@याया"धव9ालाई Wयःतो "नदD शन Eदने

अ"धकार ूच"लत सं Oवधान तथा कानूनले ूदान

गरे को छै न । OवपPी महा@याया"धव9ाको उ9
कदमले फौजदार3 कसूरको अनुस@धान ूOबयालाई

नै ूभाOवत गर3 @यायमा अवरोध "सजBना गनD काम
भएको छ ।
नेपालको
अ@त+रम
सं Oवधान,
२०६३ को धारा १३५ को उपधारा २ ले

महा@याया"धव9ालाई ूदान गरे को सरकारवाद3
मुaाको अ"भयोजनसLब@धी अ"धकार उ9

सं Oवधानको धारा १३५ को उपधारा ६बमोिजम
"म"त २०६३।१०।१ मा पुनरावेदन तथा
िजUला
सरकार3
वकVललाई
ूWयायोजन
गरे को अवःथामा आफूले ूWयायोजन गरे को

अ"धकार OफताB न"लएसLम Wयःतो ूWयायोिजत
अ"धकार महा@याया"धव9ा आफैले ूयोग गनB

वा ूWयायोिजत अ"धकार ूाc गनD अ"धकार3
र अ"धकार ूWयायोजन गनD अ"धकार3बाट
समाना@तरeपमा एकै पटक ूयोग हुन सNदै न ।
सरकार3 मुaासLब@धी ऐन, २०४९
को दफा १७(२)अ@तगBतको मुaा चलाउने वा
नचलाउने सLब@धमा अि@तम "नणBय गनD अ"धकार
माऽ महा@याया"धव9ाबाट ूWयायोिजत अ"धकार
हो भने अ@य अनुस@धान तथा तहकVकातसLब@धी
अ"धकार र दाOयWव कानूनjारा सरकार3

वकVल र ूहर3लाई ूाc छ । Wयःतो कानूनी
अ"धकार, कतBkय, िजLमेवार3को सं कुचन गनB
सNने अ"धकार सं Oवधान तथा ूच"लत कानूनले
महा@याया"धव9ालाई ूदान गरे को छै न ।
OवपPी
महा@याया"धव9ा
तथा
ूधानम@ऽीले "नवेदनमा उUलेिखत वारदात
j@jकाल3न

घटना

भएकोले

बृहत शाि@त
सLझौताको दफा ५.२.५ एवं सं Oवधानको धारा
३३ को (ध) बमोिजमको सं बमणकाल3न @याय
ूब@धअ@तगBत पनD भनी िजकVर "लएका छन् ।

सWय "नeपण तथा मेल"मलाप आयोगसLब@धी
कानूनको "नमाBण हुन सकेको छै न । सरकारवाद3
फौजदार3 मुaाको अनुस@धान र अ"भयोजन रोNन
ग+रएको OवपPीहeको गैरकानूनी हःतPेपले
कानूनी राpयको अवधारणामा"थ ूहार गर3
्
ःवेqछाचा+रतालाई बल पुरयाएको
छ ।

OवपPीहeको उ9 कदम मानव अ"धकारको
Oवrkयापी घोषणापऽ, १९४८ र नाग+रक तथा
राजनी"तक अ"धकारसLब@धी अनुब@ध, १९६६
ले "सजBना गरे को फौजदार3 कसूरको ूभावकार3
उपचार सु"निuत गनुप
B नD राpयको अ@तराBOvय
दाOयWवसमेतको ू"तकूल छ ।

OवपPीमwयेका िजUला ूहर3 कायाBलय
र िजUला सरकार3 वकVल कायाBलयलाई
कानूनjारा ूदx दाOयWव र िजLमेवार3 पूरा

गनBबाट महा@याया"धव9ाjारा हःतPेप भएको
अवःथा छ । महा@याया"धव9ाले सं वैधा"नक र
कानूनी सीमा उUलyन गर3 फौजदार3 कसूरमा

भइरहे को अनुस@धानलाई हःतPेप गर3 कानूनी
शासनको मूUय र मा@यताू"तकूल कदम
चालेको अवःथा हुँदा अदालतjारा हःतPेप गर3
OवपPी महा@याया"धव9ाको कायाBलयको "म"त
२०६९।०९।२६ को "नणBय र उ9 "नणBयका
आधारमा "म"त २०६९।९।२७ गते ूहर3 ूधान
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कायालयसमेतलाई लेखेको 'नद* शना,मकपऽ गैर
सं वैधा'नक एवं कानूनू'तकूल हुँदा उ,ूेषणको

बदर हुनपु दछ । अनुसDधान,
तहकEकात र अ'भयोजनलाई ूभाHवत गन* गरI
महाDयाया'धवJाबाट भHवंयमा यःता Hबयाकलाप
नदोहोOरने कुराको सु'निQतताका ला'ग DयाHयक
'सRाDतको Hवकास गरI पाऊँ भTेसमेत बहस
आदे श?ारा

 यो ।
गनुभ
Hव?ान

र

HवपUीहWको
तफबाट
उपिःथत
सहDयाया'धवJा ौी Hकरण पौडेल

उपDयाया'धवJा

ौी योगराज
 यो ।
'न]नबमोिजम बहस गनुभ
'नवेदकले

बरालले

बदर

गन माग गरे को
महाDयाया'धवJाको
कायालयको
'म'त
२०६९।९।२६ को 'नणय तथा उJ 'नणय

कायाDवयनका ला'ग 'म'त २०६९।९।२७ मा
लेिखएको पऽ हाल कायाDवयनको अवःथामा
छै न । उJ 'नणय तथा पऽ?ारा अनुसDधान
नगनु नगराउनु भ'नएको वारदातका स]बDधमा
अनुसDधान पूरा भई ू'तवादIहW HवWR दै लेख
िजcला अदालतमा मुdा दायर भइसकेको र हाल
कारवाहIयुJ अवःथामा छ । ूधानमDऽी तथा

महाDयाया'धवJा?ारा उठाइएको ?D?कालको
Hवषय सं बमणकालIन Dयाय ूणालIबाट स]बोधन
हुनपु न* हो । तर राgयले हालस]म सं बमणकालIन

Dयाय ूणालIको ूबDध गन सकेको अवःथा
छै न । ?D?कालका घटनालाई स,य 'नWपण तथा
मेल'मलाप आयोगबाट स]बोधन हुनपु न* भTे तक
ँ ा
उcलेख गदi 'नद* शना,मक पऽाचार भएको दे िखद

Hवशेष पOरिःथ'तलाई Hवशेष तOरकाले स]बोधन
गन* अवःथा भएको र स]मानीत अदालतबाट
जारI भएको अDतOरम आदे शबाट उJ 'नद* शन
सिkचईसकेको अवःथा हुँदा मागबमोिजमको

आदे श जारI गनुप
 न* अवःथा छै न । Oरट 'नवेदन

खारे ज हुनपु दछ भनी बहस गनुभ
 यो ।
'नवेदकतफका Hव?ान कानून lयवसायीहW

र HवपUीतफका Hव?ान सहDयाया'धवJाबाट
'लिखत बहसनोटसमेत पेश भई 'म'सल सामेल
रहे को छ ।
'नवेदकतफका

Hव?ान
कानून
lयवसायीहW र HवपUीहWका तफबाट उपिःथत
सहDयाया'धवJा तथा उपDयाया'धवJाको बहस
िजकEर सुनी दुबैतफबाट पेश हुन आएका 'लिखत
बहस नोटहW पेश भई आज 'नणय सुनाउन
ताOरख तोHकएको ूःतुत Oरट 'नवेदनपऽ तथा

HवपUीहWबाट पेश भएका 'लिखत बहसनोट
तथा 'म'सल सं लmन कागजातहWको अnययन
गOरयो ।

'नवेदकले
सं Hवधान
र
कानूनको
पालना गन* ूमुख दाHय,व र िज]मेवारI भएका
महाDयाया'धवJाले सं Hवधान एवं कानूनूदo
आpनो अ'धकार र कतlयको दायरा एवं सीमाको
उcलqन गरI कानूनको शासनको माDयताू'तकूल

हुने गरI पऽकार डेकेDिराज थापाको ह,या भएको
फौजदारI अपराधको अनुसDधान, तहकEकात र
अ'भयोजन कायलाई 'नंूभावी पान* गरI अनुसDधान
अ'धकृत तथा िजcला Dयाया'धवJालाई फौजदारI
कसूर अपराधमा आरोHपत lयिJहWका HवWRमा
अनुसDधान, तहकEकात तथा अ'भयोजन नगनु
नगराउनु भनी महाDयाया'धवJाको कायालयबाट
'म'त २०६९।९।२६ मा 'नणय गरI
सोआधारमा जारI 'म'त २०६९।९।२७ को
'नद* शना,मक पऽ कानूनू'तकूल हुँदा उJ 'नणय
एवं 'नद* शना,मकपऽसमेत उ,ूेषणको आदे श?ारा

बदर गरI सं Hवधान र ूच'लत कानूनबमोिजमको
आpनो दाHय,व र िज]मेवारI पालना गनु भनी
HवपUीहWको नाममा परमादे श जारI गOरपाऊँ
भTे मुtय 'नवेदन माग दावी गरे कोमा 'नवेदकले
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

उठाएको /वषय 343कालमा घटे को घटना भएको
र 343 :यवःथापनका बममा त>काल?न सरकार
र 343रत पAका बीचमा भएको बृहत शाि4त

सHझौताको दफा ५.२.५ तथा नेपालको अ4तPरम
सं /वधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध)ले >यःता

घटनाको :यवःथापनका ला"ग स>य "नXपण तथा
मेल"मलाप आयोगको गठन गर? सोह? आयोगको

मा[यमबाट 343काल?न घटनाको :यवःथापन
गन\ ूब4ध गरे को अवःथा हुँदा "नवेदन दावीको
घटना "नय"मत फौजदार? 4याय ूणाल?बाट हे Pरने
/वषयवःतु नभएकोले मातहत "नकायलाई सं /वधान
तथा कानूनबमोिजम पPरपऽ गPरएको अवःथा हुँदा
"नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार? हुनपु न\ होइन
"नवेदन खारे ज होस् भeेसमेत :यहोराको "लिखत
जवाफ रहे को दे िखयो ।
अब ूःतुत Pरट

"नवेदनमा

"लएको

"नवेदन दावी, /वपAीहXको तफgबाट पेश भएको
"लिखत जवाफ, पA /वपAका /व3ान कानून
:यवसायीहXको बहस िजकhर एवं दुबै पAबाट

पेश भएका "लिखत बहस नोटसमेतलाई म[यनजर
g न\ दे िखयोः
राखी "नHन ूiहXको "नरोपण गनुप
(क)
महा4याया"धवkालाई सं /वधान
एवं कानून3ारा ूदl अ"धकार, कतg:य र
दा/य>वको दायरा एवं सीमा के हो ?
(ख)
सरकारवाद? फौजदार? मुmाको
अनुस4धान एवं अ"भयोजन सHब4धमा मातहत

सरकार? वकhल र ूहर?लाई ूाn अ"धकार,
कतg:य र िजHमेवार? महा4याया"धवkा एवं
/वभागीय ूमुखले ःथगन, "नय4ऽण र "निंबय
गनg "मpछ वा "मpदै न ?
(ग)
स>य "नXपण तथा मेल"मलाप
आयोगको ूब4ध भई नसकेको अवःथामा
"नय"मत फौजदार? 4याय ूणाल?अ4तगgत ूवेश

गरे को

/ववाद

महा4याया"धवkाको

आदे शले

ःथगन हुन सrदछ वा सrदै न ?
(घ)
"नवेदकले माग गरे बमोिजमको
आदे श जार? गनुप
g न\ हो वा होइन ?
g न\ प/हलो ूiका
2. अब "नरो/पत गनुप
सHब4धमा /वचार गदाg, नेपालको 4या/यक
इ"तहासको
/वकासबममा
महा4याया"धवkा
कानूनी शासनू"त सम/पgत सं वैधा"नक पदको
Xपमा /वक"सत हुँदै आएको दे िख4छ । नेपालको

सं /वधान, २०१९ ले प/हलो पटक एटनv
जनरललाई सं वैधा"नक पदको Xपमा :यवःथा
गरे को "थयो । नेपाल अ"धराwयको सं /वधान,

२०४७ ले गरे को महा4याया"धवkासHब4धी
:यवःथालाई "नर4तरता yददै नेपालको अ4तPरम
सं /वधान, २०६३ ले महा4याया"धवkाको पदलाई
सं वैधा"नक पदको Xपमा :यवःथा गर? "नजको

काम, कतg:य र अ"धकार तो/कएको पाइ4छ ।
नेपालको अ4तPरम सं /वधान, २०६३ को धारा
१३५ मा
महा4याया"धवkाको काम, कतg:य
र अ"धकारका सHब4धमा "नHन :यवःथा गरे को
छ :

(१) महा4याया"धवkा नेपाल सरकारको
मु{य कानूनी सpलाहकार हुनेछ । सं वैधा"नक
एवं कानूनी /वषयमा नेपाल सरकार र नेपाल
सरकारले तो/कyदएको अ4य अ"धकार?लाई राय
सpलाह yदनु "नजको कतg:य हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारको हक, /हत वा
सरोकार नी/हत रहे को मुmामा महा4याया"धवkा

वा

"नजको

मातहतका

अ"धकृतहXबाट

नेपाल सरकारको ू"त"न"ध>व गPरनेछ । यस
सं /वधानमा अ4यथा लेिखएदे िख बाहे क कुनै

अदालत वा 4या/यक अ"धकार?समA नेपाल
सरकारको तफgबाट मुmा चलाउने वा नचलाउने
भeे कुराको अि4तम "नणgय गन\ अ"धकार
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महायायाधव"ालाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) को अधीनमा रह6
महायायाधव"ालाई आ8नो कत:;य पालन गदा:
दे हायका काम गन> अधकार हुनेछः
(क) नेपाल सरकार वाद6 वा ूतवाद6 भई
दायर भएका मुDा मामलामा नेपाल सरकारको
तफ:बाट ूतरHा गन>,
(ख) मुDा मामलाका रोहमा सवJKच
अदालतले गरे को कानूनको ;याNया वा ूतपादन
गरे को कानूनी सOातको काया:वयन भए वा
नभएको अनुगमन गन> गराउने,

(ग) Pहरासतमा रहे को ;यि"लाई यस
सं Pवधानको अधीनमा रह6 मानवोिचत ;यवहार
नगरे को वा Sयःतो ;यि"लाई आफतसँग वा
कानून ;यवसायीमाफ:त भेटघाट गन: नWदएको
भXे उजूर6 परे मा वा जानकार6 हुन आएमा
छानबन गर6 Sयःतो हुनबाट रोZन स[बिधत
अधकार6लाई आवँयक नद> शन Wदने ।

(४) यस धारामा लेिखएका काम, कत:;य
र अधकारको अत_र" महायायाधव"ाको
अय काम, कत:;य र अधकार यो सं Pवधान र
अय कानून`ारा नधा:रण भएबमोिजम हुनेछ ।

(५) आ8नो पद6य कत:;यको पालना
गदा: महायायाधव"ालाई नेपालको जुनसुकै
अदालत, काया:लय र पदाधकार6समH उपिःथत
हुने अधकार हुनेछ ।
(६) महायायाधव"ाले यो धाराबमोिजम
आ8नो काम, कत:;य र अधकार तोPकएको शत:को
अधीनमा रह6 ूयोग र पालन गन> गर6 मातहतका
अधकृतलाई सु[पन सZनेछ भXे दे िखछ ।

3. उ" सं वैधानक ;यवःथालाई हे दा:
महायायाधव"ा नेपाल सरकारको ूमुख कानूनी
सiलाहकार, सरकारवाद6
फौजदार6
मुDाको
अभयोजक, सवJKच
अदालतबाट
ूतपाWदत

नजीर सOात काया:वयनको अनुगमनकता: र

Pहरासतमा रहे का ;यि"हkको मानव अधकार
सं रHणस[बधी िज[मेवार6 महायायाधव"ालाई
ूाl भएको दे िखछ । यसका अत_र" सरकार6
मुDास[बधी ऐन, २०४९, सरकार6 मुDास[बधी
नयमावल6, २०५५ र सरकार6 वकpलस[बधी
नयमावल6, २०५५ लगायतका अय PवभX
नेपाल कानूनहkले महायायाधव"ाको काम,

कत:;य र अधकार तोकेको पाइछ ।
4. नेपाल सरकार वाद6 भई चलाइने
मुDाको स[बधमा र नेपाल सरकार PवkO दायर
हुने मुDाको ूतरHा गन> स[बधमा समयानुकूल
कानूनी ;यवःथा गन: सरकार6 मुDास[बधी ऐन,
२०४९ लागू रहे को छ । नेपालको वत:मान
सं Pवधान तथा कानूनले समाजमा कुनै अपराध हुन
गएमा अपराध गन> ;यि"उपर अनुसधान गर6
मुDा चलाई अभयु"लाई सजाय Wदलाई पीडतको
लाग याय सुनिtत गन> िज[मेवार6 र दाPयSव
सं Pवधान र कानूनबमोिजम महायायाधव"ा
र नज मातहतका सरकार6 वकpलमा रहने

;यवःथा गरे को छ । अपराधको अनुसधान तथा
तहकpकात ूहर6 र सरकार6 वकpलले गन> र
ःवतऽ अनुसधानबाट ूाl तvय र ूमाणका

आधारमा आरोPपत ;यि"हkउपर मुDा चलाउने
र पीडतहkको ूतरHा महायायाधव"ा र
नज मातहतका सरकार6 वकpलले गन> कानूनी
;यवःथा ग_रएको छ ।
5. हाॆो कानूनी ूणाल6मा जघय र
ग[भीर अपराधका लाग पीडत पH आफैले

फौजदार6 मुDा चलाउन सZदै नन् । जघय र
ग[भीर ूकृतको अपराधको स[बधमा ूमाण

सं कलन, अनुसधान तहकpकात र मुDा दायर
गर6 अपराधीलाई सजाय Wदलाउने काय: पीडतको
ूयासले माऽ स[भव नहुने भएको र यःता अपराध
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*यि./व12को अपराध नभई रा9य/व12को
अपराध हुने स=झी पी"डतको तफBबाट रा9यले
नै ूमाण सं कलनदे िख मुKा दायर गनM र बहस
पैरवीसमेत गनM ूणालNको /वकास भएको छ ।
यःता जघUय र ग=भीर ूकृ"तका मुKामा हुने
स=पूणB अनुसUधान, तहकWकात, अ"भयोजन र
ू"तरXाका ला"ग पी"डत पX सरकारमा"थ "नभBर
रहUछ । पी"डतले घटना र अपराधको सूचना र
अ"भयु.बारे जानकारNस/हत ूहरNमा उजुरNस=म

B नM हुUछ । तर रा9यको तफBबाट ूहरN
गनुप

र सरकारN वकWलले घटना वारदातको सूचना
पाएप"छ अपराध र अपराधीबारे अनुसUधान र
ूमाण सं कलन तथा अ"भयोजन ू/बया अगा"ड
नबढाई ]दने वा शु1 भएको अनुसUधान र
अ"भयोजन ू/बयालाई ःथगन गनM वा अदालतमा

मुKा नचलाई ]दने हो भने पी"डत पX Uयाय पाउने
मौ"लक हकबाट बि`त हुने माऽ होइन फौजदारN
Uयाय ूणालN नै असफल हुन जाने हुUछ ।
6. फौजदारN Uयाय ूशासन स`ालन
ु ाइको माeयमबाट
गनM बममा ःवdछ सुनव
अ"भयु.को फौजदारN Uयायस=बUधी अ"धकार

सं रXण गदf पी"डत *यि.लाई Uयाय ]दलाउनेतफB
प"न सं वेदनशील रहनुपदBछ । अ"भयु.लाई
ु ाइको ू"तब2ताका साथै पी"डत
ःवdछ सुनव
पXको Uयाय ूाg गनM अ"धकारको सु"निhतता,
अपराधजUय कायBबाट भएको X"तको पiरपूरण
B *यवहार गनM
र पी"डत पXलाई सहानुभ"ू तपूवक
जःता पXमा पी"डत Uयायशाjको प"न सदै ब
kयाल राlुपदBछ । /यनै पXलाई मeयनजर
राखेर क"तपय फौजदारN ूकृ"तका घटना

वारदातको अनुसUधान, अ"भयोजन तथा ू"तरXा
रा9यले गनM *यवःथा गiरएको हो । फौजदारN
कसूर अपराधको अनुसUधान, तहकWकात तथा
अ"भयोजन गनM बममा सरकारN अ"भयो.ा पी"डत

Uयायशाjको माUयताबाट "नदM िशत रहनुपदBछ ।

7.
नेपालको
अUतiरम
सं /वधान,
२०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल
सरकारको तफBबाट मुKा चलाउने वा नचलाउने
भtे कुराको अिUतम "नणBय गनM अ"धकार
महाUयाया"धव.ालाई भएकोमा उपधारा (६)
बमोिजम महाUयाया"धव.ाले मातहतका सरकारN
वकWललाई

ूuयायोजन गनB सvने ूावधान
गiरएको र सोअनुसार २०६३।१०।१ मा

आxनो सो अ"धकार ूuयायोजन गरे कोमा uयःतो
ूuयायोिजत अ"धकारबमोिजम महाUयाया"धव.ा
मातहतका सरकारN वकWलले नेपाल सरकारको
तफBबाट मुKा चलाउने वा नचलाउने स=बUधमा
"नणBय गरN अदालतमा मुKा दायर गदf आएका
छन् ।

8. सरकारवादN हुने मुKाको अनुसUधान
तहकWकातको िज=मेवारN र दा/यuव सरकारN
मुKास=बUधी ऐन, २०४९ बमोिजम ूहरNलाई
सु=पेको छ भने अ"भयोजन र बहस पैरवीसमेतको
कायB महाUयाया"धव.ाको अ"धकार Xेऽ"भऽ पनM
/वषय हो । महाUयाया"धव.ाले आxनो मातहतको

सरकारN वकWललाई सं /वधानको धारा १३५(६)
बमोिजम "म"त २०६३।१०।१ को राजपऽमा
ूकािशत सूचनाअनुसार ूuयायोजन गरे को
अ"धकार "नजले ू"तधारण नगरे को वा /फताB

न"लएको अवःथामा मातहतका सरकारN वकWलले
ूच"लत कानून र ःथा/पत Uया/यक माUयताको

आधारमा ूuयायोिजत अ"धकारबमोिजम गनM
अ"भयोजनस=बUधी कायBमा महाUयाया"धव.ाले
हःतXेप गनB "मने हुँदैन ।

9. सरकारवादN मुKाको अ"भयोजनमा
महाUयाया"धव.ा
र
मातहतका
सरकारN
वकWललाई *यावसा/यक ःवायता र ःवतUऽता
ूाg हुUछ । महाUयाया"धव.ा र सरकारN
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वकलको यावसा$यक उ&मुि*का स+ब&धमा यस

अदालतबाट 2नवेदक ब5िबहादुर काक9 $वप;ी
अि=तयार दु>पयोग अनुस&धान आयोगसमेत
(नेकाप २०५८, अF ५/६, 2न.नं.७००१) र
मधुसूदन भOराई $व>Q नरे &िबहादुर च&दसमेत

(नेकाप २०५९, 2न.नं. ७०८२, पृU २१०)
भएको मुWामा 2सQा&त कायम भएको छ । जस
अनुसार “नेपाल सरकारको तफ\बाट मुWा चलाउने
वा नचलाउने अि&तम 2नण\य महा&याया2धव*ा

र 2नज मातहतका सरकार^ वकलले गन\ स_ने,
अनुस&धान तथा तहककातबाट ूाb तcय
ूमाणका आधारमा 2नंकष\मा पुगी गरे को 2नण\यमा
यावसा$यक उ&मुि* ूाb हुने र fयःतो 2नण\यमा

पुनरावलोकन हुन नस_ने” भhे

उiलेख छ ।
तर सरकार^ अ2भयो*ालाई ूाb यावसा$यक
उ&मुि* सीमा$वह^न र ःवेkछाचार^ ूकृ2तको हुने
भनी अथ\ गन\ 2मiदै न । यावसा$यक ःवत&ऽता

र ःवायnताको ूयोग गदा\ महा&याया2धव*ा र

2नज मातहतका सरकार^ वकल ूच2लत सं $वधान,
कानून तथा &यायका मा&य 2सQा&तबाट 2नदo िशत
रहनुपद\छ । यःतो नभएमा र यावसा$यक

10. fयसै गर^ महा&याया2धव*ाले कुनै
वारदात घटनाका स+ब&धमा मुWा चलाउने वा
नचलाउने 2नण\य गदा\ 2नराधार कुनै $वषयमा
कसै मा2थ अ2भयोजन गन\ स_ने र कुनै आरो$पतका
$व>Q तcय ूमाणका बाबजूद प2न मुWा नचलाउने

2नण\य गन\ नस_ने भhे 2सQा&त नारायण
2सं ह राजपुतसमेत $व. महा&याया2धव*ाको

काया\लयसमेत भएको (नेकाप २०७०, अF
१, पृU १२७, 2न.नं. ८९४९) मुWामा ःथा$पत
भएको छ । जस अनुसार “महा&याया2धव*ामा
नेपाल सरकारको तफ\बाट मुWा चलाउने वा
नचलाउनेबारे को 2नण\य गनo अि&तम अ2धकार रहे को

भए प2न सोअ2धकारको ूयोग fयःतो अ2धकार
ूयोगकता\को ःवेkछामा 2नभ\र नभई 2नंप;
अनुस&धानबाट दे िखएको 2नंकष\मा आधाsरत
हुनपु द\छ । यह^ अनुस&धानबाट कुनै यि*
2नदwष दे िखएको अवःथामा महा&याया2धव*ाको

इkछामा 2नजको $व>Qमा मुWा चiने र fयःतो
अनुस&धानबाट श$Fत यि* दोषी दे िखएको

अवःथामा केवल महा&याया2धव*ाको चाहनाको
कारणले माऽ मुWा नचiने भनी 2नण\य हुन स_दछ

ःवत&ऽता र ःवायnताको सीमा उiलqन भएमा
&या$यक पुनरावलोकनको $वषय बh स_ने
हु&छ । rयो2त ल+सालसमेत $व>Q ूधानम&ऽी
तथा मि&ऽपsरषtको काया\लयसमेत भएको (नेकाप
२०६७, अF ११, पृU १९०३, 2न.नं.८५०७)

भनी सं वैधा2नक यवःथाको अथ\ गनु\ मना2सब
नहुने” भनी या=या भएको पाइ&छ ।
11. नेपालको अ&तsरम सं $वधान,
२०६३ को धारा १३४ को उपधारा १ ले
“महा&याया2धव*ाको 2नयुि* ूधानम&ऽीको

र नचलाउने स+ब&धमा गरे को 2नण\य सरकारका
ला2गमाऽ अि&तम हो । य5द fयःतो 2नण\यबाट
कानूनको शासन र मौ2लक हकमा असर पनo भए

पदमा बहाल रहने” भhे यवःथा गरे को छ ।
महा&याया2धव*ाको 2नयुि* ू$बया जे जःतो

उfूेषणयु* परमादे श मुWामा महा&याया2धव*ा र
2नज मातहतका सरकार^ वकलले मुWा चलाउने

fयःतो 2नण\यमा सवwkच अदालतले पुनरालोकन
गन\ स_दछ भनी &या$यक 2सQा&त कायम भएको
छ ।

2सफाsरशमा रा}प2तबाट हुने र महा&याया2धव*ा
ूधानम&ऽीको इkछानुसारको अव2धस+म आ~नो

भएप2न

महा&याया2धव*ा

सं $वधान, कानूनको

शासन र &यायको अ;ुयताू2त ू2तबQ तथा
पी2डतको &यायू2त सं वेदनशील रहनुपद\छ भhे
कुरामा दुईमत हुन स_दै न । कुनै सं वैधा2नक वा
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साव-ज"नक पदा"धकार2ले आ4नो "नयुि9कता-ू"त
नभई सं >वधान, कानून र नाग@रकू"त िजAमेवार
- द-छ । आ4नो
रह2 आ4नो काय- सAपादन गनुप

िजAमेवार2 सAपादन गदा- सं वैधा"नक पदा"धकार2का
Fपमा रहे का महाGयाया"धव9ाले प"न ूच"लत
सं >वधान र कानूनू"त पूणF
- पमा उJरदायी एवं
फौजदार2 Gयाय ूणाल2को अवधारणा र पी"डतलाई
Gयाय Qदलाउने काय-ू"त ू"तबS रहनुपद-छ ।
सरकारवाद2 मुTाको अ"भयोजनसAबGधी अ"धकार
ूयोग गदा- महाGयाया"धव9ाले >व"धको शासन

र

Gयायका

माGय

"सSाGतहFका

आधारमा

आ4नो Vयावसा>यक आचरणको पूणF
- पमा पालना
- द-छ
।
महाGयाया"धव9ाको
भू"मका
गनुप
Gयायोिचत, सबैका ला"ग समान, Gयाय र
पी"डतको >हतमा केिGित रहनुपद-छ । साथै
अ"भयोजनसAबGधी "नण-य गदा- महाGयाया"धव9ा
र मातहतको सरकार2 वकYल पी"डत एवं आरो>पत

दुबैको मौ"लक हकको सं रZण र कानूनी
रा[यको अवधारणाबाट पूणF
- पमा "नद] िशत
रहनुपद-छ । यःतो गहन िजAमेवार2 बहन गन]
सGदभ-मा Gया>यक माGयतालाई च ुनौती Qदने वा
Gयायमा अवरोध "सज-ना गन] गर2 महाGयाया"धव9ाले
कुनै कदम चालेमा महाGयाया"धव9ाको _यःतो

काम "नजको सं वैधा"नक दा>य_व, कानून, Gया>यक
मू`य माGयता र अGतरा->aय महासिGधहFले
"सज-ना गरे का दा>य_वहFको समेत ू"तकूल हुन
जाGछ ।
12. मा"थ >व"भe ूकरणमा ग@रएको
>ववेचनासमेतबाट सरकारवाद2 फौजदार2 मुTाहFको
अ"भयोजन र ू"तरZासAबGधी िजAमेवार2 बहन
गदा- महाGयाया"धव9ाले आफूलाई ूाf सं वैधा"नक
तथा कानूनी अ"धकारको ूयोग ःवेgछाचार2 ढiले

गन- सjने दे िखदै न । सरकारवाद2 मुTा चलाउने
वा नचलाउने "नण-य गन- पाउने सं वैधा"नक

अ"धकारको ूयोग गदा- महाGयाया"धव9ा र "नज
मातहतको सरकार2 वकYलले कानूनको शासन,
मानव अ"धकार सं रZण, पी"डत पZको Gयायमा
सु"निlतता, Gयायका ःथा>पत मू`य माGयताबाट नै
"नद] िशत रहनुपद-छ । अ"भयोजनसAबGधी "नण-य

गदा- ःवgछ र ःवतGऽ अनुसGधानबाट ूाf तmय
र ूमाणलाई आधार "लई कानूनको शासनको

माGयताबाट "नद] िशत भई "नंकष-मा पुगेको
हुनपु द-छ । सरकारवाद2 मुTाको अ"भयोजन गन]
सं वैधा"नक एवं कानूनी दा>य_व र Vयावसा>यक
उGमुि9लाई महाGयाया"धव9ाको सीमा>वह2न र

ःवेgछाचार2 अ"धकार हो भनी अथ- गन- "म`दै न ।
- न] दोॐो ूrका
13. "नरो>पत गनुप
सAबGधमा >वचार गदा-, "म"त २०६१।४।२७ मा
पऽकार डेकेGिराज थापाको ह_या भएकोमा लामो
समयसAम ूहर2बाट अनुसGधान काय- अगा"ड
नबढाएप"छ "नज मृतककY ौीमती लआमी थापाले
ल"छराम घतz र केशव ख{कासमेतउपर "म"त

२०६५।५।६ मा >कटानी जाहे र2 Qदएपlात्
प"न उ9 वारदातका सAबGधमा ूहर2~ारा
आवँयक अनुसGधान ू>बया अगा"ड नबढाएकोले
ूभावकार2 अनुसGधानका ला"ग परमादे श जार2
ग@रपाऊँ भनी माग दावीस>हत जाहे रवाल2 लआमी

थापाले पुनरावेदन अदालत, सुख]तमा @रट "नवेदन
दता- गराएपlात् उ9 २०६१ सालको घटना
वारदातका सAबGधमा >वपZीम येका िज`ला
ूहर2 काया-लय, दै लेख र िज`ला सरकार2 वकYल
काया-लय, दै लेखले अनुसGधान तहकYकातको

काम ूारAभ गरे कोमा सो ह_याका सAबGधमा
अनुसGधानलगायतका काम अगा"ड नबढाउनु

र सAपूण- ू>बया ःथगन गनु- भनी िज`ला
सरकार2 वकYल काया-लय, दै लेखसमेतलाई
महाGयाया"धव9ाको काया-लयबाट पऽ र "नद] शन
जार2 गरे कोमा सो पऽ "नद] शनका सAबGधमा
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ूःतुत रट "नवेदन पन( आएको दे िख/छ ।

14. सं 7वधान एवं अ/य ूच"लत कानूनह@
अनुसार कसै को Bयान मानD काय( सरकार
मुEासFब/धी ऐन, २०४९ को ूावधानअनुसार

सरकारवाद मुEा हुने र सरकारवाद फौजदार
मुEाको अनुस/धान एवं तहकQकात ूहर र
सरकार वकQलबाट गSरने Tयवःथा गरे को

पाइ/छ । नेपालको अ/तSरम सं 7वधान, २०६३
को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको
हक 7हत वा सरोकार नी7हत रहे को मुEामा
महा/याया"धव]ा वा "नज मातहतका सरकार
वकQलह@बाट ू"त"न"ध^व हुने र कुनै अदालत वा

/या7यक अ"धकारसम_ नेपाल सरकारको तफ(बाट
मुEा चलाउने वा नचलाउने भbे कुराको अि/तम
"नण(य गनD अ"धकार महा/याया"धव]ालाई हुने
सं वैधा"नक Tयवःथा रहे को पाइ/छ । नेपालको
अ/तSरम सं 7वधान २०६३ को धारा १३५(६)
ले नेपाल सरकारको तफ(बाट मुEा चलाउने वा
नचलाउने "नण(य गनD अ"धकार महा/याया"धव]ाले
आफू मातहतको सरकार वकQललाई ू^यायोजन

गन( सeने Tयवःथाअनु@प २०६३।१०।१ मा
नै महा/याया"धव]ाले आfनो मातहतका सरकार
वकQललाई आफूमा रहे को उ] अ"धकार

ू^यायोजन गSरसकेको अवःथा छ ।
15. सं 7वधानhारा महा/याया"धव]ालाई
ूाi सं वैधा"नक िजFमेवार र दा7य^व "नवा(ह
गन(का ला"ग आवँयक कानूनी सं य/ऽका @पमा

सरकार मुEासFब/धी ऐन, २०४९, सरकार
मुEासFब/धी "नयमावल, २०५५ र सरकार
वकQलसFब/धी "नयमावल, २०५५ को Tयवःथा
गSरएको छ । यी कानूनी Tयवःथालगायत
सFबl

कानूनह@ले

सरकारवाद

फौजदार

मुEाको अनुस/धान तहकQकात सFब/धमा
ूहरलाई घटनाका सFब/धमा जाहे र दरखाःत

दता( भएप"छ अ"भयु]लाई पकाउ गनD, "नजको
बयान गराउने, त^सFब/धी ूमाण सं कलन
गनDलगायतका अनुस/धान तहकQकातसFब/धी
7व"भb िजFमेवारह@ तोकेबमोिजम सरकारवाद
मुEाको अनुस/धान र तहकQकात गन( ूहरलाई
अ"धकार हु/छ भने सरकारवाद मुEाको
अ"भयोजनसFब/धी अ"धकार महा/याया"धव]ाबाट
ू^यायोजन भएप"छ मातहतको सरकार वकQलले
ूयोग गनD गद(छन् ।

16. नेपालको अ/तSरम सं 7वधान, २०६३

को धारा १३५(२) ले महा/याया"धव]ालाई
ूदान गरे को नेपाल सरकारको तफ(बाट मुEा
चलाउने वा नचलाउने भbे कुराको अि/तम "नण(य

गनD अ"धकार उ] धाराको उपधारा (६) बमोिजम
नेपाल राजपऽ खpड ५६, अ"तSर]ाr ५६,

भाग ४, "म"त २०६३।१०।१ मा ूकािशत
सूचनाअनुसार
महा/याया"धव]ाले
आfनो
मातहतका अ"धकृतह@लाई ू^यायोजन गरे को र

सो अ"धकार ूयोग गन( तोकेका शत( ब/दे जह@का
सFब/धमा ूकािशत सूचना "नFनबमोिजम रहे को
छ ।
17. नेपालको अ/तSरम सं 7वधान, २०६३
को धारा १३५ को उपधारा (६) ले vदएको
अ"धकार ूयोग गर महा/याया"धव]ाले सोह
धाराको उपधारा (२) बमोिजम आफूमा "न7हत
अ"धकार दे हायको शत(को अधीनमा रह मातहतका
सरकार वकQलले "म"त २०६३।१०।०१ दे िख
ूयोग र पालन गन( पाउने गर सुFपेको छ :
१. कुनै अदालत वा /या7यक "नकायसम_

नेपाल सरकारको तफ(बाट दायर हुने मुEामा
सFबि/धत अनुस/धान अ"धकारबाट मुEाको

तहकQकात पूरा भै मुEा चलाउने वा नचलाउने
"नण(यकोला"ग रायस7हत िजwला सरकार वकQल
काया(लयसम_ ूःतुत हुन आएको "म"सल सं लxन
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

कागज अ.ययन गदा1 स3बि6धत सरकार9 वक;लले
सबूद ूमाणको मू@याAनबाट मुDा चलाउन पनF

दे खेमा सोको "नण1य गर9 आवँयक कानूनी
काय1Kव"ध पूरा गर9 गराई आफूले मुDा दायर
1 नF भए ूच"लत कानूनबमोिजम स3बि6धत
गनुप

अदालत वा 6याKयक "नकायसमP मुDा दायर गनF
र अ6य "नकायमाफ1त मुDा दायर गराउनुपनF भए

सोसमेत गराउने ।
२. ूकरण १ बमोिजम ूाT "म"सल
ूमाणको
कागज
अ.ययन
गदा1
सबूद

मू@याAनबाट मुDा चलाउन नपनF दे खेमा आधार
कारणसKहतको आVनो राय उ@लेख गर9
स3बि6धत

सरकार9

वक;लले

"नकासाकोला"ग
"म"सल कागज पुनरावेदन सरकार9 वक;ल
काया1लयको सह 6याया"धवWासमP पेश गन1
स3बि6धत पुनरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयमा
र पुनरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयको
सह6याया"धवWाले

महा6याया"धवWासमP पेश
गन1 महा6याया"धवWाको काया1लयमा पठाई
"नकासा भएबमोिजम गनF ।
३. ूकरण २ बमोिजम स3बि6धत
सरकार9 वक;लबाट ूाT "म"सल कागज अ.ययन
गदा1 पुनरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयको
सह6याया"धवWाले मुDा चलाउनुपनF दे खेमा

आधार

र

कारणसKहतको

"नण1य

आदे श

र
"म"सल कागज स3बि6धत सरकार9 वक;लकहाँ
पठाई \दने र मुDा चलाउन नपनF दे खेमा आVनो

आधार र कारणसKहतको "नण1य र "म"सल कागज
महा6याया"धवWासमP अि6तम "नकासाकोला"ग
पेश गन1 महा6याया"धवWाको काया1लयमा पठाई
"नकासा भएबमोिजम गनF ।
४. ूकरण २ बमोिजम स3बि6धत िज@ला

सरकार9 वक;ल काया1लयका सरकार9 वक;लबाट
ूाT "म"सल कागजम.ये आ^मह^या एवं ू"तवाद9

नहुने ूकृ"तका मुDाहa र वारदातबाट कत1bय
दे खाएका तर ू"तवाद9 खु@न नआएका मुDाहaका
हकमा पुनरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयको
सह6याया"धवWाले अि6तम "नकासा \दने ।

18. उि@लिखत सं वैधा"नक तथा कानूनी
bयवःथा र ू^यायोिजत अ"धकारसमेतका आधारमा
सरकार9 मुDास3ब6धी ऐन, २०४९ को अनुसूची
१अ6तग1तका कसूर अपराधको स3ब6धमा उW

ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२,
१३, १४, १५, १६बमोिजम ूKबया र सरकार9
मुDास3ब6धी "नयमावल9, २०५५ ले "नधा1रण

गरे को काय1Kव"ध अवल3बन गर9 अनुस6धान र
तहक;कात गर9 दफा १७ बमोिजम रायसKहतको
ू"तवेदन ूहर9 काया1लयले सरकार9 वक;ल

काया1लयमा पेश गनF र सो रायसKहतको ू"तवेदन
ूाT भएप"छ नेपालको अ6तnरम सं Kवधान

२०६३, को धारा १३५ को उपधारा (६)
बमोिजम महा6याया"धवWाले सरकार9 वक;ललाई
ू^यायोजन गरे को अ"धकारको ूयोग गर9

स3बि6धत सरकार9 वक;लले अनुस6धानबाट ूाT
तqय र ूमाणसमेतका आधारमा मुDा च@ने वा
नच@ने स3ब6धमा "नण1य गर9 मुDा च@ने दे िखएमा
उW ऐनको दफा १८ बमोिजम अ"भयोगपऽ
दायर गनF bयवःथा रहे को छ ।
19. तर पऽकार डेक6िराज थापाको
ह^या स3ब6धमा परे को जाहे र9 दरखाःत अनुसार
अनुस6धान तहक;कात गनF अ"धकार र दाKय^व

कानूनअनुसार ूहर9लाई भएको र सोबमोिजम
िज@ला ूहर9 काया1लय, दै लेखuारा अनुस6धान

गन1

बयान

गराउने

काय1 ूार3भ भएकोमा
ूमाण सं कलनलगायतका अनुस6धान तहक;कात
गnररहे को अवःथामा तqय र ूमाणको आधारमा

सरकार9 मुDास3ब6धी ऐन, २०४९ को दफा
१७ बमोिजम रायसKहतको ू"तवेदन सरकार9
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वकल काया!लयमा पेश नगद) महा+याया,धव.ा
काया!लयबाट ,म,त २०६९।९।२६ मा ,नण!य
भई अनुस+धान नै रो@ने गरA ,नदB शन Cदएको दे िखन
आउँछ । सरकारवादA मुKाको अनुस+धानलाई नै

रो@ने अ,धकार र कत!Lय सं Nवधान र ूच,लत
कानूनRारा महा+याया,धव.ालाई ूदान गरे को
पाईदै न । अनुस+धानपSात् तUय र ूमाणको

आधारमा मुKा चलाउने वा नचलाउने अ,धकारमाऽ
महा+याया,धव.ाको रहे कोमा फौजदारA कसूरका
सZब+धमा

भईरहे को

अनुस+धान काय!लाई
ःथगन गन! Cदएको ,नदB शन महा+याया,धव.ाको

अ,धकार]ेऽबाNहर रहे को ःप^ छ ।
20. bयसमा प,न सं Nवधानको धारा १३५
को उपधारा (२) बमोिजम महा+याया,धव.ालाई
ूाh मुKा चलाउने वा नचलाउने भiे कुराको

अि+तम ,नण!य गनB अ,धकार उपधारा (६)
बमोिजम महा+याया,धव.ाले आjनो मातहतका

सरकारA वकललाई ूbयायोजन गkरसकेप,छ उ.
ूbयायोिजत अ,धकार ू,तधारण नगरे सZम वा
Nफता! न,लएसZम महा+याया,धव.ाले सोअ,धकार

आफlले ूयोग गन! वा मातहत सरकारA वकललाई
ूbयायोिजत अ,धकार ूयोग गन!बाट रो@न ,मmने
हुँदैन । अ,धकार ूbयायोजनसZब+धी शत!
ब+दे ज,भऽ रहA अनुस+धानबाट ूाh तUय र
ूमाण एवं ूच,लत कानूनबमोिजम सरकारवादA

मुKा चलाउने ,नण!य गन! मातहत सरकारA
वकल ःवत+ऽ र ःवायo हु+छन् । अ,धकार
ूbयायोजन गनB अ,धकारA र ूbयायोिजत अ,धकार
ूाh गनB अ,धकारAबाट सोअ,धकार एकै साथ
समाना+तरpपमा ूयोग हुन स@दै न । सरकारA
मुKासZब+धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को
उपदफा (२) को ू,तब+धाbमक वा@यांशले समेत
यस कुरालाई ःप^ गद!छ । ूbयायोिजत अ,धकार
ू,तधारण नगरे सZम अ,धकार ूbयायोजन गनB

अ,धकारAले bयःतो अ,धकार ूयोग गन! नस@ने
भनी ,नवेदक ूकाश पौडेलसमेत Nवpu खानी
तथा भू–गभ! Nवभाग लै नचौर, काठमाडwसमेत

भएको सं वत् २०५६ सालको kरट नं.४१३६ को
उbूेषणयु. परमादे श मुKामा यस अदालतबाट
,म,त २०५७।८।३० मा +याNयक ,सuा+त
ःथाNपतसमेत भईसकेको छ ।
21. यसरA महा+याया,धव.ाRारा नेपाल
सरकारको तफ!बाट कुनै अदालत वा +याNयक

अ,धकारAसम] मुKा चलाउने वा नचलाउने ,नण!य
गन! पाउने अ,धकार आjनो मातहतका सरकारA
वकलले ूयोग गनB गरA ूbयायोजन गरे कोमा सो

ूbयायोजनबमोिजम मुKा नचलाउने ,नण!य गनुप
! दा!
मातहत सरकारA वकलले मा,थmलो अ,धकारAबाट
तहतह ,नकासा ,लनुपनB बा{याbमक शत! ब+दे ज

तोकेको पाइ+छ । तर मुKा चलाउने ,नण!य गनB
सZब+धमा bयसरA तहतहबाट ,नकासा ,लनुपनB शत!
ब+दे ज तोNकएको पाइदै न । महा+याया,धव.ाले
आफूमा रहे को अ,भयोजनसZब+धी अ,धकार

,नःशत!pपमा ूयोग गनB गरA मातहत सरकारA
वकललाई
ूbयायोजन
गरे को
अवःथामा
सोबमोिजम अनुस+धान तहककात र ूमाण
सं कलन काय! गरA रहँदा कुनै खास आपरा,धक
वारदातका
सZब+धमा
बयानलगायतको
अनुस+धान तथा अ,भयोजन गनB सZब+धमा कुनै
प,न काम कारवाहA नगनु! नगराउनु भनी मातहत

सरकारA वकललाई ,नदB शन Cदन स@ने अ,धकार
!
सं वैधा,नक
महा+याया,धव.ालाई भएको उपयु.
वा कानूनी Lयवःथाहpबाट दे िखन आउँदैन ।

अनुस+धान र अ,भयोजन काय!लाई रो@ने, Lयवधान
Cदने वा सोआशयको कुनै ,नदB शन Cदन स@ने
यो यस कानूनRारा आjनो अ,धकार रहे को भiे

महा+याया,धव.ाको ,लिखत जवाफबाट दे िखन
आउँदैन ।
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22. सरकारवाद0 मु4ास5ब7धी ऐन,
२०४९ र सरकार0 मु4ास5ब7धी "नयम,
२०५५ लगायतका कानूनले @यःता मु4ाको
अनुस7धान तथा तहकFकात गनG िज5मेवार0 र

दाJय@व ूहर0लाई तोकेको, सरकारवाद0 मु4ाको
अ"भयोजनस5ब7धी अ"धकार महा7याया"धवNाबाट
मातहत सरकार0 वकFललाई ू@यायोजन भएको र
अ"धकार ू@यायोजन गदाQ मु4ा चलाउने "नणQय
गनQ कुनै "नकासा "लइरहन नपनG गर0 अ"धकार

ू@यायोजन गUरएको अवःथामा मातहत सरकार0
वकFलले सं Jवधान तथा कानूनबमोिजम ूार5भ

गरे को सरकारवाद0 फौजदार0 मु4ाको अनुस7धान
कारवाह0लाई सो नगनु,Q भईरहे को अनुस7धान तथा
अ"भयोजनलाई ःथगन गनुQ भनी हःतYेप गनQ
पाउने अ"धकार महा7याया"धवNालाई ूच"लत
सं Jवधान तथा कानूनले ूदान गरे कोसमेत
नदे िखएको अवःथामा महा7याया"धNा[ारा भएको
"नणQय र "नदG शनलाई Jव"धस5मत् मा^ "म_दै न ।

23. पऽकार डेके7िराज थापाको ह@या
स5ब7धमा लआमी थापाले "म"त २०६५।५।६ मा
fदएको Jकटानी जाहे र0बमोिजमको घटना वारदातका

स5ब7धमा महा7याया"धवNाको कायाQलयबाट
जार0 "म"त २०६९।९।२७ को पऽ हे दाQ “@यस
कायाQलयको "म"त २०६९।९।२६ च.नं. १७८
को पऽबाट लआमी थापाको जाहे र0ले वाद0 नेपाल

सरकार ू"तवाद0 लिYराम घतjमगरसमेत भएको
कतQkय lयान मु4ामा हाल ू"तवाद0हm पबाउ
पर0 दै लेख िज_ला अदालतबाट 5याद थप भई

हाल उN मु4ाको अनुस7धान कायQ जार0 रहे कोले
सो मु4ामा "नदG शन भए आवँयक "नदG शन माग
भएको स5ब7धमा, नेपालको अ7तUरम सं Jवधान,
२०६३ को धारा ३३ (ध) Jवःतृत शाि7त

स5झौताको धारा ५.२.५ लाई Jवvेषण गर0
स5मानीत सवxyच अदालतबाट र0ट "नवेदक

त@काल0न सं Jवधानसभा सदःय केशव राई Jवmz
ओखलढु }ा िज_ला अदालतसमेत भएको उ@ूेषण

मु4ामा "नवेदक केशव राईलाई पबाउ नगनुQ
नगराउनु भ^े "म"त २०६७।८।२७ मा अ7तUरम
आदे श जार0 भएको र सश~ [7[को बममा
मानव अ"धकारको ग5भीर उ_लन गनG तथा
मानवताJवmzको अपराधमा सं लन kयिNहmको
बारे मा स@य अ7वेषण गनQ तथा समाजमा

मेल"मलापको वातावरण "नमाQण गनG ूयोजनका
ला"ग नेपाल सरकारबाट स@य "नmपण तथा
मेल"मलापस5ब7धी ऐनको अयादे श स5माननीय
राप"तlयूसमY पेश भै रहे को हुँदा ूःतुत सश~

[7[को बममा घJटत घटना सरकार0 मु4ास5ब7धी
ऐन, २०४९अ7तगQत कारवाह0 अगा"ड बढाउन
न"म_ने ू दे िख7छ । सं Jवधान र Jवःतृत
शाि7त स5झौताले स@य "नmपण तथा मेल"मलाप
आयोग गठन गर0 @यसको Yेऽा"धकार"भऽ पनG
गर0 kयवःथा गरे को छ । ूःतुत Jवषय सोह0

गठन हुने आयोगको Yेऽा"धकार"भऽ पनG भएकोले
सरकार0 मु4ास5ब7धी ऐन, २०४९ तथा ूच"लत
कानूनबमोिजम सरकार0 वकFल कायाQलय,
दै लेखबाट अ"भयोजन तथा अनुस7धान ूJबयामा
सं लन भै कारवाह0 ूJबया अगा"ड बढाउन
ँ ै न । अतः सं Jवधान, Jवःतृत शाि7त
"म_ने दे िखद
स5झौताको उ_लेिखत ूावधान तथा सवxyच
अदालतको उ_लेिखत अ7तUरम आदे शसमेतको
आधारमा ूःतुत Jवषयमा िज_ला सरकार0 वकFल
कायाQलय, दै लेखबाट अनुस7धान ूJबयामा

सं लन हुने तथा अ"भयोजन गनG लगायतका
अ7य कुनै प"न कारवाह0 नगनुQ नगराउनु भनी
िज_ला सरकार0 वकFल कायाQलय, दै लेख तथा
पुनरावेदन सरकार0 वकFल कायाQलय, सुखGतलाई

"नकासासJहतको "नदG शन सरकार0 वकFलस5ब7धी
"नयमावल0, २०५५ को "नयम १०(च) बमोिजम
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दने गर! "म"त २०६९।९।२६ मा "नण,य
भएको 2यहोरा अनुरोध छ”भ8े 2यहोरा उ:लेख
भएको दे िख>छ ।
24. "नवेदकले उCूेषणको आदे शHारा

बदर गर! पाउन माग गरे को महा>याया"धवKाको
काया,लयको "म"त २०६९।०९।२६ को
"नण,य र "म"त २०६९।०९।२७ को पऽ
सरकार! वकOलसPब>धी "नयमावल!, २०५५
को "नयम १०(च) ले दएको अ"धकार ूयोग
गर! "नण,य भई "नदX शन जार! गZरएको हो भ8े
महा>याया"धवKाको "लिखत जवाफमा उ:लेख

गरे को दे िख>छ ।
25. सरकार! वकOलसPब>धी "नयमावल!,
२०५५ को "नयम १० मा महा>याया"धवKाको
काम, कत,2य र अ"धकारसPब>धी कानूनी 2यवःथा

गरे को पाइ>छ । उK "नयम १० को (च) मा
“नेपाल सरकार वाद! हुने मुaाको अनुस>धान
ूbबया अपया,d भएको वा अनुस>धानमा कुनै
खास तZरका वा bव"ध अपनाउनुपनX वा अनुस>धान
सPब>धमा अ>य "नदX शन दन उपयुK दे खेमा
अनुस>धान तहकOकात गनX अ"धकार!को bवभागीय
ूमुखलाई आवँयक "नदX शन दने” 2यवःथा
रहे को दे िख>छ ।
26. उK "नयम १० (च) को
सरकारवाद!
हुने
मुaाको
2यवःथाअनुसार
अनुस>धान ूbबया अपया,d भएको दे िखएमा
वा थप bव"ध वा ूbबयाबाट ूमाण सं कलन
, नX दे िखएमा अनुस>धानलाई ूभावकार! र
गनुप
न"तजामूलक

बनाउनका

ला"ग

अपनाउनुपनX

तZरका र bव"धका सPब>धमासPम "नदX शन
दन सbकने 2यवःथा रहे को दे िख>छ । सोको
ू"तकूल ूहर!Hारा भई रहे को अनुस>धान तथा

तहकOकातलाई ूभाbवत गन,, रोjन वा ःथगन
गन, महा>याया"धवKाले अनुस>धान गनX ूहर!को

bवभागीय ूमुख वा मातहत सरकार! वकOललाई

"नदX शन दन सjने 2यवःथा उK "नयममा रहे
ँ ैन ।
भएको दे िखद

27. महा>याया"धवKाको काया,लयबाट
पऽ 2यहोरामा नै “लआमी थापाको

जार!
जाहे र!ले वाद! नेपाल सरकार ू"तवाद! लिnराम
घतpमगरसमेत भएको कत,2य qयान मुaामा
हाल ू"तवाद!हr पबाउ पर! दै लेख िज:ला
अदालतबाट Pयाद थप भई उK मुaाको
अनुस>धान काय, जार! रहे को” भ8े उ:लेख भएको
दे िख>छ । यसर! अदालतबाट अ"भयुKको Pयाद
थप भई >याbयक ूbबयामा रहे को अवःथामा
अनुस>धान काय,लाई थप सशK र ूभावकार!
बनाउन "नदX शन दन पनXमा अनुस>धान र

अ"भयोजन ूbबया अगा"ड बढाउन न"म:ने भनी
महा>याया"धवKाको काया,लयबाट "नण,य गर!
, ाई सं bवधान, कानून र फौजदार!
पऽाचार गनुल
>यायका "सvा>तका साथै उK "नयम १० (च)
अनुकूल मा8 "म:दै न । महा>याया"धवKाको

उK काय,ले फौजदार! अपराधको अनुस>धान
र अ"भयोजन तथा अदालतबाट हुने >याbयक

कारवाह!लाई नै अवrv गनX उaेँय "लएको
दे िख>छ । bवपnी महा>याया"धवKाले आफूलाई
ूाd सं वैधा"नक तथा कानूनी अ"धकारको

अ>यथा 2याwया गदx फौजदार! >याय पv"तको
भईरहे को
उaेँयbवपर!त
अनुस>धानकता,बाट
अनुस>धान तहकOकातलाई रोjन "नदX शन

दन सjने 2यवःथा सरकार! वकOलसPब>धी
"नयमावल!, २०५५ को "नयम १०(च) मा भएको
नदे िखदा महा>याया"धवKाबाट मातहत सरकार!
वकOललाई कानूनबमोिजमको िजPमेवार! सPपादन

गन,बाट रोjने गर! जार! गरे को "नदX शनाCमकपऽ
सं bवधान र ूच"लत कानूनू"तकूल रहे को छ भने
फौजदार! >याय पv"तलाई "नरथ,क, ूभावह!न र
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*वफल बनाउने रहे को मा4ुपन6 हु7छ । :यसै ले
अनुस7धान अ"धकृतबाट भएका कामहCमा
H ाई कानूनसJमत मा4
अनुिचत हःतFेप गनुल
स*कँदै न ।
H न6 तेॐो ूRतफH
28. "नरो*पत गनुप

*वचार गदाH, महा7याया"धवSाले "लिखत जवाफ
पेश गदाH "नवेदन दावीको *ववाद X7XकालYन
घटनासँग सJबि7धत रहे को र :यःता घटना

नेपालको अ7त[रम सं *वधान, २०६३ को धारा ३३
(ध) तथा उS सं *वधानको अनुसूचीमा समावेश
बृहत शाि7त सJझौताको दफा ५.२.५ ले गरे को
eयवःथाअनुसार गठन हुने स:य "नCपण तथा

Each State Party to the present Covenant
undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights
or freedoms as herein recognized are
violated shall have an eﬀec#ve remedy,
notwithstanding that the viola#on has
been commi$ed by persons ac#ng in an
oﬃcial capacity;
(b) To ensure that any person claiming such
a remedy shall have his right thereto
determined by competent judicial,
administra#ve or legisla#ve authori#es,

मेल"मलाप आयोगबाट हे [रने *वषय भएको भ4े
िजकjर "लएको पाइ7छ । राlयमा हुने अपराध र

अपरा"धक घटनाबाट आम नाग[रकलाई सं रFण
गरY :यःता कायHबाट पी"डतलाई 7याय सु"निnत
गन6 र अपराधीलाई दoड pदने ूमुख दा*य:व

(c)

कायHपा"लकाको जवाफदे *हताअ7तगHत पदHछ ।
:यःतो अपरा"धक कायH भएमा नेपालको वतHमान

सं *वधान तथा ूच"लत कानूनबमोिजम फौजदारY
कसूरको अनुस7धान तथा अ"भयोजनको दा*य:व र
िजJमेवारY *वपFीहCमा रहे को हु7छ ।

29. मानव अ"धकारसJब7धी *वreयापी
घोषणापऽ, १९४८ को धारा ८ ले "Everyone
has the right to an eﬀec#ve remedy by the
competent na#onal tribunals for acts viola#ng
the fundamental rights granted him by the
cons#tu#on or by law" भ4े eयवःथा गरे को
पाइ7छ ।
30. :यसै गरY नाग[रक तथा राजनी"तक
अ"धकारसJब7धी अनुब7ध, १९६६ को धारा २
को उपधारा ३ ले मानव अ"धकारको उyलzनको
ूभावकारY उपचारको सु"निnत् गन6 सJब7धमा
"नJन eयवःथा गरे को पाइ7छ :

or by any other competent authority
provided for by the legal system of the
State, and to develop the possibili#es of
judicial remedy;
To ensure that the competent
authori#es shall enforce such remedies
when granted.

31. मानव अ"धकारसJब7धी *वreयापी
घोषणापऽ, १९४८ को धारा ८ तथा नाग[रक
तथा राजनी"तक अ"धकारसJब7धी अनुब7ध,
१९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव

अ"धकारको उyलzनको ूभावकारY उपचारको
सु"निnतता गन6 अ7तराH*}य दा*य:व "सजHना
ु रा}सं घको सदःय रा}
गरे को पाइ7छ । सं यS
तथा नाग[रक तथा राजनी"तक अ"धकारसJब7धी
अनुब7ध, १९६६ को पF रा} भएकोले :यस

ूकारको उपचारको सु"निnतता गनुH नेपाल
राlयको दा*य:व हुन आउँदछ । नेपालमा करYब
१२ वषHसJम चलेको X7X अ7:यका ला"ग X7Xरत

पF र त:कालYन नेपाल सरकारको बीचमा
२०६३।८।५
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भएको र उ! स#झौतालाई अ+त,रम सं /वधानको
अनुसूचीमा समावेश ग,रएको छ । /वःतृत शाि+त
स#झौताको दफा ५.२.५ र सं /वधानको धारा ३३

(ध) ले G+GोHर Iयवःथापनका लाMग उNचःतरOय
सPय MनQपण तथा मेलMमलाप आयोग गठन गनU
Iयवःथा गरे को छ ।
32. G+GपXात्को Iयवःथापन /वशेष
ूकृMतको हु+छ । Pयसमा G+G रोकथाम,

पुनQ]ार, पुनःथा^पना, पीMडतको सं र`ण, `MतपूMत^
तथा मेलMमलाप जःता /व/वध प`हQमा /वशेष
जोड bदइ+छ । यसै तeयलाई मनन गरे र
यस अदालतGारा राजे+िूसाद ढकाल /वQ]
ूधानम+ऽी

तथा

मि+ऽप,रषi

काया^लयसमेत
(नेकाप २०६४, अm २, Mन.नं. ७८१७, पृq
१६९) भएको ब+दOूPय`ीकरण मुtामा बेपHा
छानMबन स#ब+धमा आयोग गठनका /वषयमा
आवँयक MनदU शन bदइएको तथा
Mललाधर

भvडारO /वQ] ूधानम+ऽी तथा मि+ऽप,रषi
काया^लयसमेत (नेकाप २०६५, अm ९,
Mन.नं. ८०१२, पृq १०८६) भएको मुtामा

सं बमणकालOन +यायका सं य+ऽ Mनमा^णका /वषयमा
/वप`ी नेपाल सरकारका नाममा परमादे श जारO
भएको पाइ+छ ।
33. यसरO /वMभx मुtामा यस अदालतले

सं बमणकालOन +याय ूब+धका लाMग आदे श जारO
गरे को अवःथासमेत हुँदा G+G Iयवःथापनका
लाMग भईरहे को सं /वधानमा उzलेिखत शाि+त
स#झौतास#ब+धी Iयवःथा काया^+वयन हुनपु द^छ
भxे कुरामा यस इजलासको फरक मत रहन

स|दै न । तर G+Gकालमा भएका हPया
/हं सालगायतका मानव अMधकार उzल}नका
सबै ूकारका घटनाहQ सं बमणकालOन +याय

Iयवःथापनका मायमबाट अ+Pय हु+छन् भxे
होइन । G+Gकालमा भएका ग#भीर ूकृMतका

मानव अMधकार उzल}नका घटना र फौजदारO
अपराध कसूरहQको अनुस+धान र अMभयोजन
गन^ सं बमणकालOन +याय Iयवःथाको ूब+ध

भईनसकेको अवःथामा MनयMमत फौजदारO
+यायूणालO ःथगन वा Mनिःबय भएको स#झन
Mमzदै न ।
ु लाई G+Gबाट शाि+तपूण^
34. मुलक
अवःथामा Qपा+तरण गनU बममा २०६३।८।५

मा नेपाल सरकार र नेपाल क#युMनःट पाट
माओवादOबीच /वःतृत शाि+त स#झौता स#पx

भएको र उ! स#झौतालाई नेपालको अ+त,रम
सं /वधान, २०६३ को धारा १६६(३) र सोसँग
स#बि+धत अनुसूचीमा समावेश भएकोमा /ववाद
छै न । अ+त,रम सं /वधान, २०६३ को धारा ३३
को खvड (ध) र /वःतृत शाि+त स#झौताको दफा
५.२.५ ले सं बमणकालOन +याय Iयवःथापनका
लाMग उNचःतरOय सPय MनQपण तथा मेलMमलाप
आयोग गठन गनU Iयवःथा गरे को भए तापMन

अ+त,रम सं /वधान जारO भएको सात वष^ Iयतीत
भईस|दा पMन सं /वधानको धारा ३३ को खvड (ध)
बमोिजम कानून Mनमा^ण भई उ! आयोगको गठन
हुन सकेको छै न । उNचःतरOय सPय MनQपण
तथा मेलMमलाप आयोग गठनस#ब+धी कानूनको
अभावमा उ! आयोगको काय^`ेऽMभऽ के कःता
ूकृMतका घटना वारदात पनU भxे कुराको /कटान

हुन सकेको छै न । यःतो अवःथामा G+GकालOन
घटना र वारदातको स#ब+धमा कानूनबमोिजम
अनुस+धान तथा अMभयोजन गनUलगायतका काय^

स#पादन गन^ MनयMमत फौजदारO +याय ूणालO
Mनिंबय भई रहन स|दै न । लोकताि+ऽक
ु मा कानून र +याय ूणालO क/हzयै सुष
ु
मुलक
हुँदैनन् । कानून क/हzयै शू+य हुँदैन । फौजदारO
अपराधको सूचना ूा गनU, कानूनबमोिजम
अनुस+धान र अMभयोजन गनUलगायतका काय^
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स+प- गर0 1या3यक ू3बया अगा"ड ब9दछ ।
"नय"मत फौजदार0 1याय ूणाल0 ःथगन हुँदैन
ग"तशील भईरह1छ ।
35. मानवीय कानून वा मानव अ"धकार
उQलRनका स+ब1धमा S1Sकालमा भएका
ग+भीर कसूरहU रोWने, ती कसूरहU दोहोXरन

नYदने, पी"डतहUको सुरZा र आ\म3व]ासको
भावना जागृत गराउने, घटनावल0हUको यथाथa
अ"भलेख राcे, रा3dय मेल"मलापको वातावरण
बनाउने र कानूनी राeयको पुनःथाaपना
्
गर0 शाि1तबहाल0मा योगदान पुरयाउनु
नै

सं बमणकाल0न
1याय
iयवःथाको
उjेँय
रहे को हु1छ । सं बमणकाल0न 1याय ूणाल0मा
स\यमा"थ ूकाश पाXरसकेप"छ Zमादानमा जोड

Yदइ1छ । 3वगतको आहत भ3वंयमा नदोहोXरयोस्
र भावी स1त"त यसूकारका 3वभी3षकाबाट गुळन
नपरोस् भ-े मा1यतामा कसै को दबाब र ूभावबाट
मुp भई पी"डतले ःवत1ऽUपमा पीडकहUलाई
Zमादान Yदन सWदछन् । यसमा 3वचारणीय कुरा

के छ भने पीडकलाई Zमादान Yदने वा नYदने
भ-े कुरा S1Sका पी"डत पZको चाहनामा भर
पनq 3वषय हो । आफू 3वUr भएको अ1यायको
उपचार खोeन पी"डत पZ पूणU
a पमा सावaभौम र
ःवत1ऽ रह1छन् । नागXरकको \यःतो नैस"गaक

अ"धकारलाई
सं बमणकाल0न
1यायूणाल0ले
सं कुचन वा "नय1ऽण गनa सWदै न ।
36. ूच"लत कानून र ःथा3पत 1या3यक

मूQय मा1यताका आधारमा उिचत ू3बयाको
अवल+बन गर0 पी"डत पZले 1यायको अनुभ"ू त
गनq गर0 फौजदार0 कसूरको अनुस1धान र

अ"भयोजन गXरएन भने \यःतो समाजमा S1Sोtर
iयवःथापनपuात् प"न Yदगो शाि1त कायम हुन
सWदै न । S1Sकालका सबै पी"डतहUले रोजेको

1याय पाउनुपदaछ । पी"डतले भोvनुपरे का सबै

ूकारका आहतहUलाई 1यायको दायरामा
Qयाउनुपदaछ । यसका ला"ग पी"डतले रोजेको

1यायूणाल0माफaत 1याय पाउने अवसरको
सु"निuतता हुनपु दaछ । यःतो कायaमा राeय
उदासीनUपमा बःन पाउँदैन । \यसै गर0 आरो3पत

ु ाइको माxयमबाट ःवत1ऽ
पZले प"न ःवwछ सुनव
र सZम 1या3यक "नकायबाट आफू3वUrका
ु ाइSारा
आरोपहUको खyडन गनq र ःवwछ सुनव

1याय ूाz गनq अवसर पाउनुपदaछ । यःतो
1या3यक अ"धकारको सु"निuतताका ला"ग प"न
S1Sकालमा भएका फौजदार0 कसूर अपराध तथा
ग+भीर ूकृ"तका मानव अ"धकार उQलRनका
घटनाहUलाई सामा1य फौजदार0 1याय ूणाल0को
दायरा"भऽ Qयाउनुलाई अ1यथा भ- "मQदै न ।

37. उQलेिखत 3ववेचनासमेतका आधारमा
S1Sकालका सबै फौजदार0 कसूर र मानव

अ"धकार उQलRनका घटनाहUको अनुस1धान
र अ"भयोजनलाई 3व"धस+मत ू3बयाबाट सुचाU
a नq दा3य\व भएका 3वपZी महा1याया"धवpाले
गनुप

सं 3वधान तथा ूच"लत कानूनबमोिजमको आ|नो
कतaiय, दा3य\व र िज+मेवार03वपर0त ह\या
वारदातका स+ब1धमा भईरहे को अनुस1धान तथा
तहक}कातको कायaलाई S1Sसँग जोडेर ःथगन,
"नय1ऽण र "निंबय गनa "मQने दे िखदै न । यःता
कायa अ1तXरम सं 3वधान, २०६३ को धारा १३५
र सरकार0 मुjास+ब1धी ऐन, २०४९, "नयमावल0

२०५५ र सरकार0 वक}लस+ब1धी "नयमावल0,
२०५५ ले महा1याया"धवpालाई तोकेको काम,
कतaiय, िज+मेवार0 र अ"धकारको 3वपर0त दे िखन
आउँदछ ।
38. अब "नवेदकले माग गरे बमोिजमको

आदे श जार0 हुने नहुने स+ब1धमा 3वचार गदाa,
यी "नवेदकले पऽकार डेके1िराज थापाको
"म"त २०६१।४।२७ मा ल"छराम घत र
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केशव खकासमेतका %यि(ले ह+या गरे को
भनी 2नज डेके5िराज थापाक9 ौीमती लआमी
थापाले 2म2त २०६५।५।६ मा Aदएको Dकटानी

जाहे रFबमोिजम ूारIभ भएको अनुस5धान तथा
तहक9कातको कायMलाई ःथगन गनM नेपाल

राPयका
महा5याया2धव(ाको
कायाMलयबाट
भएको 2म2त २०६९।०९।२६ को 2नणMय
र उ( 2नणMय कायाM5वयनका ला2ग लेिखएको

2म2त २०६९।०९।२७ को पऽको कायाM5वयन
नगनुM नगराउनु, अनुस5धान ूDबया ःथगन नगनुM
नगराउनु तथा उ( घटना वारदातको अनुस5धान

तथा अ2भयोजनसIब5धी कायM अगा2ड बढाउनु भनी
परमादे श जारF गरF पाऊँ भ[ेसमेत 2नवेदकको

माग दावी 2लएको दे िख5छ ।
39. नेपालको अ5त`रम सं Dवधान,
२०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२)
ले महा5याया2धव(ालाई सरकारवादF मुfाको
अ2भयोजन सIब5धमा सुIपेको अ2धकार उ(
सं Dवधानको धारा १३५ को उपधारा (६) बमोिजम
महा5याया2धव(ाले मातहत सरकारF वक9ललाई

2म2त २०६३।१०।०१ को राजपऽमा ूकािशत
सूचनाबाट ू+यायोजन गरे को दे िख5छ । +यसरF
ू+यायोिजत अ2धकार DफताM न2लएको अवःथामा
सोू+यायोिजत
अ2धकारअ5तगMत
सIबि5धत
सरकारF वक9लले ःवjछ र ःवत5ऽkपमा
अनुस5धान गरF ूाl तmय र ूमाणको आधारमा
ूच2लत कानूनबमोिजम मुfा चलाउने वा

भावनाू2तकूल हुने भनी मा2थ Dव2भ[ ूकरणमा
Dववेचना गरF सDकएको छ ।
40.
मा2थ
उsलेिखत
पऽकार
डेके5िराज
थापालाई
कानूनDवपरFत
ह+या
ग`रएको उ( Pयान मुfाका अ2भयु(हk
पबाउ परF पबाउ परे का अ2भयु( ल2छराम
घतvमगरसमेतलाई अदालतबाट Dहरासतमा राw
अनुम2त ूाl भई घटनाका सIब5धमा अनुस5धान

तहक9कात ूारIभ भई रहे को अवःथामा Dवपrी
महा5याया2धव(ाको कायाMलयबाट x5xकालको
घटना भएकोले अनुस5धान तहक9कात र
अ2भयोजनलगायतका कायM नगनुM नगराउनु भनी

2म2त २०६९।९।२७ को 2नदy शनसIब5धी पऽ
ु ाइ
जारF भएउपर परे को ूःतुत रFट 2नवेदनको सुनव
हुँदा यस अदालतबाट Dवपrीहkका नाममा उ(

२०६९।९।२६ को 2नणMय र २०६९।९।२७
को पऽ कायाM5वयन नगनुM नगराउनु भनी 2म2त
२०६९।१०।०२ मा अ5त`रम आदे श जारF
भएको

दे िख5छ । सो अ5त`रम आदे शबमोिजम
Dवपrीहkम{येका िजsला ूहरF कायाMलय, दै लेख
र िजsला सरकारF वक9ल कायाMलय, दै लेखबाट
Dवपrी महा5याया2धव(ाको उ( 2नदy शन र
पऽअनुसार नगरF आवँयक अनुस5धान तथा

अ2भयोजनसIब5धी कायM जारF राखी सIबि5धत
ु 9 ऐन,
िजsला अदालतमा ू2तवादFहkउपर मुलक
PयानसIब5धी महलअ5तगMत दावी 2लई Pयान

नचलाउने

मुfा दायर भईसकेको र ू2तवादFहk अदालतको
आदे शबमोिजम पुपr
M
2न2म~ थुनामा रहे को

बाहे क अ2भयोजनकताM सरकारF वक9लको उ(
2नय2मत काममा महा5याया2धव(ा वा Dवभागीय
ूमुखसमेतले हःतrेप गनM न2मsने र ग`रएमा

अदालतको

भ[े अ2भयोजनसIब5धी अ2धकार
ःवत5ऽkपले ूयोग गनM सoने कुरामा Dववाद हुन
सoदै न । कानूनमा ःपqkपमा %यवःथा ग`रएकोमा

+यःतो हःतrेप ूच2लत सं Dवधान तथा कानूनको

भनी सह5याया2धव(ाले ूःतुत गरे को 2लिखत
बहसनोटबाट दे िख5छ । 2नवेदकले अनुस5धान
र अ2भयोजनलगायतका ूDबया अगा2ड बढाउन
माग गरे को घटना वारदातका सIब5धमा यस
अ5त`रम

आदे शबाट

सामा5य

फौजदारF 5याय ूणालF ूभावी भईसकेको र उ(
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मु-ामा अनुस0धान ू3बयाका सबै चरण पूरा
भई अदालतमा अ"भयोगपऽ दायर भईसकेकोले

िनणर्य नं .९०९२

मु-ाको त>य र ूमाणबाट ठहरे बमोिजम 0याय
ूदान कायDले पूणत
D ा पाउने नै हुँदा ूःतुत
रHट "नवेदनको ूयोजन नरहे को हुँदा "नवेदन

ु इजलास
सवghच अदालत, सं य[
माननीय 0यायाधीश ौी कkयाण ौे l
माननीय 0यायाधीश ौी वैOनाथ उपाmयाय

मागबमोिजमको आदे श जारH गLररहनुपनM अवःथा
3वOमान दे िखएन । तसथD "नवेदन मागबमोिजमको
कायD सSपT भई Lरट "नवेदनको ूयोजन समाU

फैसला "म"त : २०७०।५।२३।१
०६९-CR-०३८३

भइसकेको दे िखदा मागबमोिजमको रHट जारH गरH
रहन परे न । ूःतुत "नवेदन खारे ज हुने ठहDछ ।
ूःतुत Lरट "नवेदनको दायरHको लगत कXा गरH
"म"सल "नयमानुसार गरH बुझाई Zदनू ।
उ[ रायमा सहमत छु ।
0या. ]ाने0िबहादुर काक_

मु-ा : कतDuय vयान ।
पुनरावेदक/वादH : हकDबहादुर 3वxकमाDसमेतको
जाहे रHले नेपाल सरकार
ू{यथ|/ू"तवादH

3वyz
ु ासभा, बानेxर
: िजkला सं खव

गा.3व.स. वडा नं. ६ बःने थोमबहादुर
तामाङसमेत

इ"त सं वत् २०७० साल चैत १९ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अ"धकृतः भिकालH पोखरे ल

§ अिभयोग दावी लगाउनु र अिभयोग
स्थािपत हुनु अलगअलग कु रा हुन् ।
फौजदारी कसूरअन्तगर्त अिभयोग
दावी िलदं ा सो दावीलाई पुिष्ट गनेर् यथेष्ट
प्रमाणहरूको िवद्यमानता हुनु अिनवायर्
हुने ।
§ अनुमान तथा अड्कलका भरमा
अिभयोगलाई स्थािपत गदैर् जाने हो भने
फौजदारी न्यायको मूल ममर् नै परास्त हुन
गै समग्र न्याय प्रणालीप्रित नै िवतृष्णा
हुने ।
§ प्रितवादीहरू वारदातका बखत वारदात
स्थलमा मौजूद हुनु बाहेक कु टपीट गरी
मानेर्सम्मको कायर्मा प्रितवादीहरूको अन्य
कु नै काम, कारवाही भएको भन्ने वस्तुिनष्ठ

&
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प्रमाणको अभावमा प्रितवादीहरूलाई
अिभयोग दावीबमोिजमको सजाय
िनधार्रण गनुर् फौजदारी न्यायको
िसद्धान्तिवपरीत हुने ।
(ूकरण नं.५)

पुनरावेदक/वाद(तफ+बाट : 0व1ान सह4याया6धव8ा
रे वतीराज 6ऽपाठ=
ू>यथ@/ू6तवाद(तफ+बाट :
अवलिDबत नजीर :
सDबE कानून :
§

GयानसDब4धी महलको १७(३), १३(३)

सोह( राती अ4दाजी ३.०० बजे मृ>यु भएको
हुँदा कानूनबमोिजम गxरपाऊँ भzेसमेत {यहोराको

हक+बहादुर 0व.क. को 6म6त २०६१/१२/२४
को जाहे र( दरखाःत ।
मृतक पशुर+ ाम 0व.क. को टाउकोको
टु |पोको बीच भागमा १६ से.6म. लामो चोट
भएको उ8 चोटबाट रगत ब6गरहे को, नाक
र मुखबाट रगत बगेको, अ4य भागमा केह(
0पिpसएको दे िखएको भzेसमेत {यहोराको 6म6त
२०६१/१२/२४ को घटनाःथल लास ूकृ6त
मुच ुpका ।
6म6त २०६१/१२/२२ गते गाउँकै म,

तारादे वी राई र र6मता राई तुिDलङटार फोन
गन+ आई घरतफ+ फक+ने बममा खराङ ९ िःथत
ग4धेपानीमा ब6सरहे को अवःथामा िजpला भोजपुर

शुQ तहमा फैसला गनT
मा.4या.गोपालूसाद बाँःतोला
पुनरावेदन तहमा फैसला गनT
मा.मु.4या.गो0व4दकुमार उपाXयाय

जरायोटार–४ बःने पशुर+ ाम 0व.क. तुिDलङटारबाट
सोह( ःथानमा पुगे । खािDलङ बःने चतुरमान
तामाङसमेत ५ जना भर(याले प6न जाँड खाई

मा.4या.शDभ ुबहादुर ख[का
फैसला

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन

अदालत,
धनकुटाबाट 6म6त २०६९/३/१७ मा भएको
फैसलाउपर 4याय ूशासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतसमd पेश
हुन आएको ूःतुत मुfाको सं िdg तhय एवं ठहर
6नDनबमोिजम रहे को छ ।
१. तhय खkड :
ु n
6म6त २०६१/१२/२२ गते बेलक
अं .१७.०० बजेको समयमा मेरो दाजु पशुर+ ाम
ु ासभा, बानेqर
0व.क.
लाई
िजpला
सं खव
गा.0व.स. वडा नं. ६ खािDलङ बःने चतुरमान
तामाङसमेतका मा6नसहQले 6बनाकारण 6नहुँ
खोजी लाठ=ले कुटपीट गदा+ सtत घाइते भई

रहे का 6थए । सोह( अवःथामा चतुरमान तामाङ
र पशुर+ ाम 0व.क. को वाद0ववाद हुँदाहुँदै चतुरमान

तामाङले पशुर+ ाम 0व.क. लाई दाउराले टाउकोमा
हा4यो । सोह( अवःथामा चतुरमान तामाङको
साथीहQले प6न 0हका+उन लागे । 6नजहQले
कुट(रहे कै अवःथामा खराङ–९ बःने 6नवा+चन

4यौपाने र धनशेर राना मगरले प6न लाठ=ले 6नज
पशुर+ ाम 0व.क. लाई भकाभक कुन थाले ।

मृतकको मृ>यु चतुरमान तामाङ, 6नवा+चन 4यौपाने,
धनशेर राना मगरसमेतको कुटाईबाट भएको हो
भzेसमेत {यहोराको कमला राईले गरे को 6म6त
२०६१/१२/२४ को मौकाको कागज ।
6म6त २०६१/१२/२२ गते काम
0वशेषले म कमला राई र र6मता राई खराङ
९ को ग4धेपानी भzे ठाउँमा आएका 6थय ।
जरायोटार–४ भzे पशुर+ ाम 0व.क. र खराङ ६ बःने
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चतुरमान तामाङ र "नज चतुरमान तामाङका अ1य
साथीबीच वाद9ववाद हुँदाहुँदै चतुरमान तामाङले

दाउराले कु=न थालेप"छ खराङ–९ बःने धनशेर
राना मगर र "नवाEचन 1यौपानेसमेतले कुटपीट
गरH पशुरE ाम 9व.क. बेहोस भै भूLमा लडाएप"छ

हामीले Oयान मलाE भनी
करायP । Rयसप"छ
कु=न छाडे । पशुरE ाम 9व.क. बेहोस भई भूLमा

्
ल"डरहे का "थए । भो"लपTट "बहान पशुरE ाम मरयो
भVे सुनेकW हुँ । चतुरमान तामाङ, धनशेर राना
मगर, "नवाEचन
कानूनबमोिजम

1यौपानेसमेतका मा"नसहXलाई
गZरपाऊँ भVेसमेत \यहोराको

तारादे वी राईले गरे को "म"त २०६१/१२/२४
को मौकाको कागज ।
चतुरमान तामाङसँग पशुरE ाम 9व.क. को
के कुरामा वाद9ववाद भयो थाहा भएन । ए`ासी

चतुरमान तामाङले पशुरE ाम 9व.क. लाई लाठbले
9हकाEउन थालेप"छ सोहH अवःथामा निजकै भएका
खराङ–९ बःने धनशेर राना मगर, "नवाEचन
1यौपानेसमेतले कुटपीट गनE थाले । हामीले

Oयान मलाE भनी हTलाखTला गरे प"छ कु=न
छाडेका हुन ् । भो"लपTट "बहान सु1दा पशुरE ाम
् भनी सुनेकW हुँ भVेसमेत \यहोराको
9व.क. मरयो
र"मता राईले "म"त २०६१/१२/२४ मा गरे को

मौकाको कागज ।
मेरा काका पशुरE ाम 9व.क. लाई "बना
कारण बानेdर–६, खािeलङ बःने चतुरमान
तामाङ, खराङ–९ बःने धनशेर राना मगर,

ऐ. बःने "नवाEचन 1यौपाने र अ1य नाम थाहा
नभएका चतुरमान तामाङका ४ जना साथी गरH

जeमा ७ जनाले दाउराले मरणासV हुने गरH
कुटपीट गदाE सोहH कारण काकाको मृRयु भएको
हुँदा कानूनबमोिजम गZरपाऊँ भVेसमेत \यहोराको

टHकाराम बराइलHको "म"त २०६१/१२/२४ को
मौकाको कागज ।

The cause of death is head injury to
coma भVे \यहोराको मृतक पशुरE ाम 9व.क. को
पोiमाटEम ZरपोटE ।
"म"त
२०६१/१२/२२
गते

तुिeलङटारबाट आkनो काम सकW पशुरE ाम 9व.क.
र म बाटोमा आउँदै गदाE खराङ–९ को ग1धेपानी
भVे ठाउँको चौतारामा बानेdर–६ बःने चतुरमान

तामाङ र "नजका निचनेका अ1य साथीहX जाँड
रlसी खाई नाचगान गरे र ब"सरहे का रहे छन् ।

"नजहXले नाचगान गरे को चौतारामा पशुरE ाम

9व.क. गई हे न E लाmदा ए`ासी चतुरमान तामाङले
"नहुँ खोजी पशुरE ाम 9व.क. को टाउकोमा
हा1यो । मैले 9कन यसो गरे को भनी भ1दा
तँलाई प"न दाँत झाZरoद1छु भनी कु=न खोOदा
म छ"लए ँ । Rयसप"छ पछा"ड भागी केहH पर

पुगेर हे दाE चतुरमान तामाङ र "नजका साथीहXले
कु=दै "थए । पशुरE ाम 9व.क. रगताeमे
भै भूLमा लडेको दे खी वर आई हTलाखTला
गदाE खराङ–९ बःने गो9व1द भVे च1िबहादुर
दाहाल घटनाःथलतफE जाँदै गरे को दे खेको हुँ ।
"नजहX के कहाँबाट आएका हुन ् थाहा भएन ।
घटनाःथलमा चतुरमान तामाङ र नाम नजानेका
"नजका अ1य ४ जना साथीहX "थए । मृतक

पशुरE ाम 9व.क. को मृRयु चतुरमान तामाङ र
"नजका साथीहXको कुटपीटको कारणले भएको
हो भVेसमेत \यहोराको जसबहादुर राईको "म"त

२०६१/१२/२९ को मौकाको कागज ।
"म"त २०६१/१२/२२ गते oदनको
अ1दाजी ५ बजेको समयमा खराङ–९ को
ग1धेपानी भVे ठाउँको चौतारामा बानेdर–६,
खािeलङ बःने चतुरमान तामाङ र "नजका अ1य

४ जना साथीहX र भोजपुर जरायोटार–४ बःने
पशुरE ाम 9व.क. बीचमा वाद 9ववाद हुँदा चतुरमान
तामाङले दाउरा 9टपी पशुरE ाम 9व.क. को टाउकोमा
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ूहार गदा! पशुर! ाम &व.क. भू+मा लडे । सो
प3ात् नाम थाहा नभएका चतुरमान तामाङका
अ<य साथीसमेतले कुटपीट गरे को दे खेको हुँ ।
सो अवःथामा मृतकसँगै आएका जसबहादुर राई

के कहाँ भागे थाहा भएन । वारदातःथलमा अ<य
कोहI दे िखन । मौकामा कागज गनL रMमता राई,
तारा राई र कमला राईसमेतले लेखाई Nदएका

धनशेर राना मगर र Mनवा!चन <यौपानेलाई मैले
दे िखन भPे Qयहोराको गो&व<द भPे च<िबहादुर
दाहालको MमMत २०६१/१२/२९ को मौकाको
कागज ।
मृतक पशुर! ाम &व.क. लाई कुटपीट
गरI मान!मा मेरो कुनै सं लYनता छै न । MमMत
२०६१/१२/२१ गते [रठाबासबाट टIनको भारI
Mलई बाने]र–६, खाि^लङ बःने चतुरमान तामाङ

र अ<य Mनजका निचनेका ४ जना साथी गरI
५ जना खराङ–९ को ग<धेपानी भPे ठाउँको
चौतारामा बास बसेका Mथए । भोMलपbट
Mबहानैदेिख Mनजहc जाँड रdसी खाएर बMसरहे का

Mथए । Nदनको अ<दाजी ३ बजेको समयमा िजbला
भोजपुर, जरायोटार–४ बःने पशुर! ाम &व.क. र
जसबहादुर राई के कहाँबाट आई चतुरमान

तामाङसमेतका माMनसहc नाचगान गरI बसेको
ठाउँमा गई नाचगान गदg Mथए । के कुन कुराको
&वषयमा वाद &ववाद भयो थाहा भएन । चतुरमान

तामाङसमेतका Mनजका साथीहcले तामाङ भाषा
बोलI एiासी चतुरमान तामाङले आफूले भारI

बोdदा ूयोग गनL काठको तोdमाले पशुर! ाम
&व.क. लाई टाउकोमा &हका!ए । kयसपMछ Mनजका
अ<य साथीहcले समेत &हका!उन थालेपMछ Mनज
पशुर! ाम &व.क. भू+मा लडे । जसबहादुर राई के
कता भागे थाहा भएन । kयसपMछ म र Mछमेकl
धनशेर राना मगरले mयान मला! खबरदार भ<दै
उn घटनाःथलतफ! गई छु pयाई हे दा! पशुर! ाम

&व.क. टाउकोमा चोट लागी बेहोस अवःथामा
रगता^मे भई भू+मा लMडरहे का Mथए । चतुरमान
तामाङ र Mनजका साथीहc हातमा तोdमा Mलएर
[रठाबासतफ! लागे । घाइतेको ौीमतीलाई मैले
खबर ग[रNदएको हुँ । राती अ<दाजी ३ बजेको

समयमा घाइते पशुर! ामको मृkयु भएको हो ।
मौकामा कागज गनL कमला राई, तारा राई र
रMमता राईले के कुन उsेँयले मलाई र धनशेर
राना मगरलाई आरोप लगाएका हुन ् ? Mनजहcले

नै जानून ् भPेसमेत Qयहोराको ूMतवादI Mनवा!चन
<यौपानेले अMधकारूाu अMधकारIसमv गरे को
बयान कागज ।
पशुर! ाम &व.क. लाई कुटपीट गरI मान!मा
मेरो सं लYनता छै न । मृतकलाई बाने]र–६ बःने
चतुरमान तामाङ र Mनजका अ<य ४ जना साथी

गरI ५ जनाले भारI बोdदा ूयोग गनL तोdमाले
कुटपीट गदा! सोहI कारणबाट Mनजको मृkयु भएको
हो । कुटपीटपMछ घाइते भएका पशुर! ाम &व.क.
लाई म, Mनवा!चन <यौपानेसमेतका माMनसहcले
ःयाहार स^भार गरे को हो । मौकामा कागज

ग[रNदने कमला राई, तारा राई र रMमता राई केहI
म&हनाअगाMडदे िख वारदात भMनएको खराङ–९ को

ग<धेपानी भPे चौतारा आसपासमा जाँड रdसीको
Qयापार गरI बःदथे । हामी गाउँ समाजमा
माMनसहcले यहाँ जाँड रdसी नबेच भनी कराएका
Mथयx । सोहI [रसइबीको कारण Mनजहcले मलाई,

Mनवा!चन <यौपानेसमेतलाई वारदातमा मुMछNदएको
हुनपु छ! भPेसमेत Qयहोराको धनशेर राना मगरले

अMधकारूाu अMधकारIसमv गरे को बयान ।
मैले
बाने]र–६
खाि^लङ
बःने
चतुरमान तामाङ, ऐ. बःने थोमबहादुर तामाङ,
ऐ. बःने रमेश तामाङ, ऐ. बःने शमशेर तामाङ

र ऐ. बःने दुगा!बहादुर तामाङलाई [रठाबासबाट
कक!टपाताको भारI बोकाई पठाएको हुँ । म
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घरमा आइपु1दासमेत सामान आइनपुगेको हुँदा
खोजी गद; जाँदा चतुरमान तामाङसमेतका ५ जना
मा"नसह>ले खराङ–९ को ग@धेपानी भCे ठाउँमा

िजGला भोजपुर जरायोटार–४ बःने पशुरN ाम Oव.क.
लाई कुटपीट गरS मारS मैले बोकाएको भारS
सोहS ठाउँमा छाडी भागेको भCे थाहा पाएको
हुँ । मैले तुिYलङटारमा भएको मेरो गोदाममा
सामान ःटोर गरS मैले पठाएको ११ नं. को
"बलसमेत यसै कागजसाथ पेश गरे को छु । उ\
वारदातमा धनशेर साना मगर, "नवाNचन @यौपानेको

सं ल1नता भएको भCे Oव^ास ला1दै न भCेसमेत
_यहोराको धनबहादुर रसाइलSको कागज ।
"म"त २०६१/१२/२२ गते "बनाकारण

बाने^र–६ खािYलङ बःने चतुरमान तामाङ, ऐ.
बःने थोमबहादुर तामाङ, ऐ. बःने रमेश तामाङ,

ऐ. बःने शमशेर तामाङ, ऐ. बःने दुगाNबहादुर
तामाङले जाहे रवालाको दाजु पशुरN ाम Oव.क. लाई
कुटपीट गरे का हुन ् । "नजह> हाल के कहाँ

रहे का छन् थाहा छै न । पबाउ परS आएका
धनशेर राना मगर र "नवाNचन @यौपानेले मृतकलाई
कुटपीट गरS मारे का है नन् । "नजह>को पूव N
fरसइबी भएको थाहा छै न । मृतकलाई चतुरमान
तामाङसमेतका ५ जनाले भारS बोgदा ूयोग
गनi काठको तोgमाले कुटपीट गरे को र सोहS

कारणले जाहे रवालाको दाजु पशुरN ामको मृjयु
भएको हो भCेसमेत _यहोराको वःतुिःथ"तका
मा"नसह>ले एकै "मलानमा बकk लेखाई lदएको
"म"त २०६२/१/१३ को वःतुिःथ"त मुच ुGका ।

२ अ"भयोग खoड :
ू"तवादS चतुरमान तामाङ, थोमबहादुर
तामाङ, रमेश तामाङ, शमशेरबहादुर तामाङ,

"नवाNचन

@यौपाने

र धनशेर राना मगरले
लाठq र दाउरा ूयोग गरS पशुरN ाम Oव.क.

लाई कुटपीट गरS मारे को हुँदा फरार रहे का
ू"तवादSह> चतुरमान तामाङ, थोमबहादुर तामाङ,
रमेश तामाङ, शमशेर तामाङ र दुगाN तामाङको
ु k
हकमा वारे oट जारS गरS पबाउ गरS मुलक

ऐन, sयानसYब@धी महलको १ र १३(३) नं.
बमोिजम कसूर गरे को हुँदा ू"तवादS "नवाNचन
ु k
@यौपानेबाहे क अ@य ू"तवादSह>को हकमा मुलक

ऐन, sयानसYब@धी महलको १३(१) बमोिजम
सजाय हुन र ू"तवादS "नवाNचन @यौपानेको हकमा
"म"सल सं ल1न ौी मनकामना उwच माxय"मक
Oवyालय, खाँदबारSको २०६१/१२/२८ को
पऽानुसार "नजको ज@म "म"त २०४८/८/११
ँ ा बालबा"लकासYब@धी
भै नाबालक भएको दे िखद
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार सजाय
गfरपाऊँ भCेसमेत _यहोराको अ"भयोगपऽ ।
३. बयान तथा बकपऽ खoड :
ु k ५
"म"त २०६१/१२/२२ गते बेलक
बजेको समयमा ग@धेपानी चौतारामा झगडा भएको
हGला सुनी घरबाट हे दाN ू"तवादS चतुरमान र
मैले निचनेका मा"नसह>ले हात हालाहाल गरS
चतुरमानले भारS बोgन ूयोग गरे को अनौ

जःतो चारपाटे तोgमाले मैले निचनेका मृतकको
टाउकोमा हानेको अ@दाजी २/४ "मटर टाढाबाट
दे खेको हुँ । मृतक पशुरN ाम Oव.क. को मृjयु

ू"तवादS चतुरमान तामाङले तोgमाले टाउकोमा
हानेको चोटबाट भएको हो । सोहS lदन रातको
अ@दाजी ३.३० बजेको समयमा मृतकको मृjयु
भएको हो भCेसमेत _यहोराको ू"तवादS "नवाNचन
@यौपानेले शु> अदालतमा "म"त २०६२/१/२१

मा गरे को बयान ।
छु ~याउने उेँयले घटनाःथल जाँदा
ू"तवादS चतुरमान तामाङले मृतकको टाउकोमा
तोgमाले हानेको मैले दे खेको हुँ । मैले मृतकलाई
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दे खेकै थइन । घटना भएको +दनमाऽ दे खेको
हुँ । मृतकलाई मैले कुटे को छै न, मारे को है न
7यसै ले अभयोग दावीबमोिजम मैले सजाय पाउनु
पनC है न भDेसमेत Eयहोराको ूतवादGमHयेका
ु ासभा िजMला
धनशेर राना मगरले शुK सं खव
अदालतमा

मत

२०६२/१/२१

मा

गरे को

बयान ।
तामाङ,
ूतवादGहK
चतुरमान
थोमबहादुर तामाङ, रमेश तामाङ, शमशेर तामाङ
ु ासभा िजMला
र दुगाT तामाङका नाउँमा शुK सं खव
अदालतबाट जारG भएको ७० +दने VयादG पूजX
मत २०६२/६/१० मा र ूतवादG चतुरमान
तामाङका नाउँमा पुनः जारG भएको ७० +दने

VयादG पूजX मत २०६२/११/२५ मा तामेल

भएकोमा नज ूतवादGहK Vयादभऽ हाजीर नभै
कानूनले थाVन पाउने Vयादसमेत गुजारG फरार

रहे का ।
वारदात रो\न नज नवाTचन ]यौपाने र
धनशेर राना मगरको वारदात ःथलमा उपिःथत
भएको हुँदा मृतकको मृ7युमा ूतवादG नवाTचन

]यौपाने र धनशेर राना मगरको हात नभएकोले
नजहKले ूःतुत मु`ामा सजाय पाउनुपनC है न
भDेसमेत Eयहोराको वःतुिःथत मुच ुMकामा बःने
तथा ूतवादG नवाTचन ]यौपाने र धनशेर राना
ु ासभा
मगरका साaी शंकर दाहालले शुK सं खव
िजMला अदालतमा गरे को बकपऽ ।

उb वारदातको +दन खराङ–९ बःने
च]िबहादुर राईको घरबाट साग लई घर जाने
बममा ग]धेपानी भDे ठाउँमा पुgदा मृतक र

चतुरमान र\सी माgन नवाTचन ]यौपानेको घरमा
गए । सो ठाउँमा दुबैजनाको झगडा हुन लाgदा
नवाTचन ]यौपानेले 7यहाँबाट घचेडी घरबाट

हटायो । 7यसपछ के–के भयो मलाई थाहा
भएन । म साग लई घरतफT गए ँ भDेसमेत

Eयहोराको

गौतमले

वःतुिःथत मुच ुMकामा बःने खj
ु ासभा िजMला अदालतमा
शुK सं खव

गरे कोे बकपऽ ।
मैले मत २०६१/१२/२४ गते गरे को
मौकाको कागज पढG वाची सुनाउँदा सुनी
पाए ँ । सोमा लेिखएको Eयहोरा र सहGछापसमेत

मेरै हो । लेिखएको Eयहोरा ठmक छ भDेसमेत
Eयहोराको मौकामा कागज गनC तारादे वी राईले
ु ासभा िजMला अदालतमा गरे को
शुK सं खव

बकपऽ ।
मृतक पशुरT ाम nव.क. लाई सबैभ]दा
पnहले चतुरमान तामाङले दाउराले nहकाTएको मैले
ँ ाले दे खेको हुँ । नजका साथी ५ जना र
आख
ूतवादG धनशेर राना मगर, नवाTचन ]यौपानेसमेत
सोहG वारदातःथलमा थए । मौकामा गरे को

मत २०६१/१२/२४ को कागजमा लेिखएको
Eयहोरा र सहGसमेत मेरै हो भDेसमेत Eयहोराको
मौकामा कागज गनC कमला राईले
शुK
ु ासभा िजMला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
सं खव

मृतक पशुरT ाम nव.क. लाई खाVलाङे
चतुरमानले सबैभ]दा पnहले दाउराले nहकाTएको
ँ ैले दे खेको हुँ । सो वारदातःथलमा
मैले आख

नजको साथी भरGया नाम नजानेको ४ जना
नवाTचन ]यौपाने, धनशेर राना मगर पन सोहG
ठाउँमा थए । अ]य शंकर दाहाल, गोnव]द

दाहालसमेतका मानसहKले हे qररहे का थए ।
मत २०६१/१२/२४ को मौका कागजमा
भएको Eयहोरा र सहGछापसमेत मेरै हो भDेसमेत
Eयहोराको मौकामा कागज गनC रमता राईले शुK
ु ासभा िजMला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
सं खव
मत

२०६१/१२/२२

गतेको

+दन
ु r ५ बजेको समयमा ूतवादGमHये
बेलक
चतुरमान तामाङले मृतक पशुरT ाम nव.क.
लाई नजले भारG बो\ने तो\माले टाउकोमा
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*हका-ए । अ1ले दाउराले *हका-एको दे खेको
हुँ । सोह: कुटाइकै चोटबाट मृतकको मृ@यु भएको
हो । ू"तवाद: धनशेर राना मगर र "नवा-चन

Hयौपाने घटनाःथल निजक "थए । घटना भएकै
ठाउँमा "थएन भPेसमेत Qयहोराको मौकामा
ु ासभा
कागज गनR चHिबहादुर दाहालले शु1 सं खव

िजUला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
मृतक पशुर- ाम *व.क. लाई चतुरमान
तामाङसमेतका
पाँचजना
भYरयाले
तोZमा
दाउरासमेतले कुटपीट गर: कत-Qय गर: मारे का
हुन ् । सो वारदातमा "नवा-चन Hयौपाने र

धनशेर राना मगर "थएनन् भPेसमेत Qयहोराको
वःतुिःथ"त मुच ुUकामा बःने पदमबहादुर मगरले
ु ासभा िजUला अदालतमा गरे को
शु1 सं खव

बकपऽ ।
मृतक पशुर- ाम *व.क. लाई ू"तवाद:
चतुरमान तामाङलगायतका मलाई नाम थाहा
नभएका ४ जनाले कुटपीट गर: मारे को भPे
सुनेको हुँ । ू"तवाद: "नवा-चन Hयौपाने र धनशेर
राना मगर घटना भैसकेप"छ घटनाःथलमा पुगेका
हुन ् । सो समयमा मसमेत "थए ँ । घाइतेलाई

बचाउन गएका ह_ भPेसमेत Qयहोराको वःतुिःथ"त
मुच ुUकामा बःने लालबहादुर कटु वालले शु1
ु ासभा िजUला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
सं खव

सोkयो । मैले हाॆो घर भोजपुर भने । पशुर- ाम
*व.क. ले चतुरमानलाई *कन सोkनुभयो भनी
भने । चतुरमान तामाङले दाउराको हारबाट दाउरा
"नकाल: एकैचोट: पशुर- ाम *व.क. को टाउकोमा
हाHयो । "नजको टाउको फुट: टाउकोबाट

"गद:समेत "निःकएको "थयो । "नज एकैचोटमा
ढले । मैले nयान मला- भHदा मलाई प"न कुoन
थाले । मृतक ढलेप"छ चतुरमानका साथी चारै
जनाले

लाठp लाqीले मृतकलाई हा"नरहे का
"थए । मैले nयान मला- भनी कराउँदा धनशेर
राना मगर, "नवा-चन Hयौपाने र गो*वHद दाहाल
कराउँदै आउनुभयो । चतुरमान तामाङसमेत

५ जना भागेप"छ मृतक rार rार गYररहे को
अवःथामा म, "नवा-चन Hयौपाने, धनशेर राना
मगर, गो*वHद

दाहालसमेतले

उठाएर

शंकर

दाहालको घरमा लगेर राsयौ । मृतकको मृ@यु
खािcलङे चतुरमान तामाङसमेतका ५ जना भार:
बोZने मपले
कुटपीट गरे को कारणबाट भएको
ु

हो । ू"तवाद: "नवा-चन Hयौपाने र धनशेर राना
मगरले मृतकलाई कुटपीट गरे को होइन भPेसमेत
Qयहोराको मौकामा कागज गनR जसबहादुर राईले
ु ासभा िजUला अदालतमा गरे को
शु1 सं खव
बकपऽ ।

"म"त याद भएन आजभHदा २ वषअगा"ड चैत म*हनामा मेरो काम *वशेषले घरबाट
तुिcलङटार जाँदै "थए ँ । कुडुले घाटमा पशुर- ाम
*व.क. सँग भेट भयो । "नज र म सँगै तुिcलङटार
गय_ । फक-ने बममा क@ले भfयाङ आएप"छ
मैले २ सेर जाँड खाए ँ । उसले एक बोतल रZसी

ु ासभा िजUला अदालतबाट भएको
४. शु1 सं खव
फैसला तथा आदे शको Qयहोरा :
फरार रहे का ू"तवाद:ह1 चतुरमान
तामाङ, थोमबहादुर तामाङ, दुगा-बहादुर तामाङ,
रमेश तामाङ, शमशेर तामाङका हकमा "नजह1

तामाङसमेत भार: बोZने ५ जनाको मपु जाँड खाँदै
"थए । हामीलाई चतुरमानले घर कहाँ हो भनी

नं. बमोिजम मुलतबी रािख{दएको छ भPेसमेत
ु ासभा िजUला अदालतबाट भएको
Qयहोराको सं खव

खाए । @यहाँबाट *हँडी गHधेपानी भPे ठाउँमा
कYरब ४.३० बजे पुhय_ । @यहाँ चतुरमान

हाजीर भए वा पबाउ पर: आएका बखत मुvा
खडा गर: कानूनबमोिजम कारवाह: *कनारा
ु w ऐन, अ.बं . १९०
गनR गर: हाललाई मुलक
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मत २०६५/२/२८ को जाहे र* फैसला ।
फरार रहे का ूतवाद* चतुरमान तामाङ,
थोमबहादुर तामाङ, दुगा:बहादुर तामाङ, रमेश
तामाङ, शमशेर तामाङको मत २०६४/९/२३
मा अंश रोAा मुच ुBका भएकोमा अंश रोAा मुच ुBका
ँ ा ूःतुत मुLा
भएको २ वष: पूरा भैसकेको दे िखद

मुलतबीबाट जगाइPदएको छ भRेसमेत Sयहोराको
ु ासभा िजBला अदालतबाट भएको मत
सं खव
२०६७/६/११ को आदे श ।

मृतकको मृYयु चतुरमान तामाङ र नजको
साथमा रहे का अZय ूतवाद*ह[ले पन कुटपीट

गरे को भRे सं ल\न ूमाणबाट दे िखए पन ूतवाद*
चतुरमानले प^हले टाउकोमा ूहार गर* गद*
नःकने गर* हानी लडाएको, अZय ूतवाद*ह[ले

टाउकोमा ूहार गरे को भRे कतै बाट नखुलेको र
मृYयुको कारण टाउकोको चोटमाऽ दे िखएकोले
मृतकको मृYयु हुनमा अZय ूतवाद*को भूमका
ःवीकान: स^कएन । तसथ: चतुरमान तामाङलाई

अभयोग दावीबमोिजम cयानसdबZधीको १३(३)
नं. अनुसार सव:ःवस^हत जZमकैद हुने ठहछ: र
अZय ूतवाद* दुगा:बहादुर तामाङ, थोमबहादुर
तामाङ, रमेश तामाङ र शमशेर तामाङले
अभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहछ: भRेसमेत
ु ासभा िजBला अदालतबाट
Sयहोराको शु[ सं खव

मत २०६७/७/१७ मा भएको फैसला ।

५. पुनरावेदन अदालत, धनकुटामा दायर भएको
वाद* नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजकkर
Sयहोरा :
मृतक पशुर: ाम ^व.क. को मृYयु
चतुरमान तामाङ र अZय नाम निचनेका नजका
साथीह[समेतले कुटपीट गर* मृYयु भएको भनी
^कटानी जाहे र* Pदएको अवःथा छ भने चँमद*द
गवाह जसबहादुर राई, चZिबहादुर दाहाल, कमला

राई, रमता राई र तारादे वी राईसमेतले मौकामा
तथा अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गदा: प^हला
चतुरमान तामाङले दाउराले टाउकोमा ^हका:ई
टाउको फुट* गद* निःकएको थयो Yयसपछ

अZय Sयिpह[ले समेत कुटपीट गरे भनी लेखाई
Pदएका छन् । अZय मौकामा कागज गनr तथा
वःतुिःथत मुच ुBकाका मानसह[ले समेत सबै

ूतवाद*ह[ले कुटपीट गरे का हुन ् भनी लेखाई
Pदएको अवःथा छ । मौकामा पबाउ परे का सह
ूतवाद*ह[ नवा:चन Zयौपाने र धनशेर राईले
मौकामा र अदालतमा चतुरमान राईले तोtमाले

मृतक पशुर: ाम ^व.क. को टाउकोमा ^हका:एको
र उp घटनामा चतुरमान तामाङका अZय ४
जना साथीह[को पन सं ल\नता थयो भनी बयान
गरे को अवःथामा उp बयान Sयहोरालाई ूमाण
नलई एवं मृतकको शव पर*vण ूतवदे नमा

मृतकको टाउकोको Lacera!on र Haematoma
एवं Forehead मा Fracture समेत दे िखएको
भRे उBलेख भएबाट मृतकलाई एकजनाले माऽ
टाउकोमा ^हका:एको भRे कुरा खिwडत भै धेरै
जना ूतवाद*ले कुटपीट गरे को तxय सूमाण
पु^y भैरहे को अवःथामा ूतवाद* चतुरमान
्
ूतवाद*ह[
तामाङलाई माऽै कसूरदार ठहरयाई
थोमबहादुर तामाङ, दुगा:बहादुर तामाङ, रमेश
तामाङ र शमशेर तामाङसमेतलाई सफाइ Pदने
गर* भएको फैसला ऽु^टपूण: हुँदा बदर गर* शु[
अभयोग माग दावीअनुसार सजाय गर* पाऊँ

भRेसमेत Sयहोराको वाद* नेपाल सरकारको
पुनरावेदनपऽ ।

६. पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको
आदे श तथा फैसला खwड :
सव{|च अदालतबाट शु[ मसल िझकाउनु
सो अदालतबाट शु[ मसल आउन नसtने
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भए उ. शु1 "म"सलको स5पूण7 कागजातको
फोटोकपी ूमािणत गर@ पठाई फैसला मुलतबीमा
राD, राD नEदने कुरामा सहयोग गन7का ला"ग

सवJKच अदालतलाई लेखी पठाई सो ूाN भएप"छ
"नयमबमोिजम पेश गनु7 भPे पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाको "म"त २०६८/१/६ को आदे श ।
ू"तवाद@ चतुरमान तामाङको पुनरावेदन

नपरे कोले "नजको हकमा साधकमा दता7 गनू 7 ।
सफाइ पाएका ू"तवाद@ह1 थोमबहादुरसमेतले
मृतकलाई कुटपीट गरे को दे िखएप"छ पूरै सफाइ
ँ ा अ.बं .
Eदएको शु1 फैसला फरक पन[ दे िखद
२०२ नं. बमोिजम ू_यथ` ू"तवाद@ह1लाई
िझकाई आएप"छ सवJKच अदालतबाट अbवल5ब
शु1 "म"सल िझकाउनू । शु1 "म"सल पठाउन
साcीह1ले अदालतमा गरे को बकपऽसमेतका
"लखतह1को

फोटोकपी

पठाई

Eदन

सवJKच

"म"सल

"म"त

अदालतलाई लेखी सो ूाN भएप"छ "नयमबमोिजम
पेश गनु7 भPेसमेतको पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाबाट "म"त २०६८/६/२ मा भएको
आदे श ।
ूःतुत

मुeाको

२०६७/९/२० मा ौी सवा7ेKच अदालत,
ु ासभा िजjला
काठमाडiमा पठाएको भनी सं खव
अदालतको "म"त २०६७/११/२ को पऽबाट
लेखी आएकोमा उ. शु1 "म"सल पठाई Eदनु
हुन भनी ौी सवJKच अदालतमा पटकपटक
पऽाचार गkरएकोमा उ. मुeा हाल काय7वाह@यु.
अवःथामा रहे को भनी ौी सवJKच अदालतको
ँ ा उ. शु1 "म"सल
पऽबाट लेखी आएको दे िखद
ूाN भएप"छ जगाई कारवाह@ गन[ गर@ ूःतुत

मुeा अ.बंं १२ नं. बमोिजम मुलतबी राखी Eदएको
छ भPे "म"त २०६९/१/३१ गतेको पुनरावेदन
अदालतबाट भएको आदे श ।
हक7बहादुर bव.क. को जाहे र@ले वाद@

नेपाल सरकार ू"तवाद@ चतुरमान तामाङसमेत
भएको कत7mय nयान मुeाको शु1 "म"सल

स5मानीत सवJKच अदालतबाट िझकाइएकोमा सो
"म"सलको सoा "म"सल सं लpन कागजातह1को
(छायाँू"त) ूाN हुन आएकोले ूःतुत मुeा
मुलतबीबाट जगाई कानूनबमोिजम गर@ पेश गनु7
भPे पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको "म"त
२०६९/२/२३ को आदे श ।
यी ू"तवाद@ह1लाई पूरै सफाइ Eदएको
शु1 फैसलासँग सहमत हुन सbकएन । ू"तवाद@
चतुरमान तामाङलाई अ"भयोग दावीबमोिजम
ु s ऐन, nयानस5बuधीको महलको १३(३)
मुलक

नं. बमोिजम सव7ःवसbहत जuमकैद गरे को
ँ ा साधक सदर हुने
शु1 फैसला "मलेकै दे िखद
ठहछ7 । ू"तवाद@ह1 थोमबहादुर तामाङ,
दुगा7बहादुर तामाङ, रमेश तामाङ र शमशेर
ु ासभा
तामाङलाई पूरै सफाइ Eदएको शु1 सं खव
िजjला अदालतको "म"त २०६७/७/१७ को
ँ ा सो हदस5म केह@
फैसला "मलेको नदे िखद
ु s ऐन,
उjट@ भै "नज ू"तवाद@ह1लाई मुलक
nयानस5बuधीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
कैद वष7 २ हुने ठहछ7 । सबै ू"तवाद@ह1लाई
अथा7त
अ"भयोग
दावीबमोिजम
हदै स5म
nयानस5बuधीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
गर@ पाऊँ भPे वाद@ नेपाल सरकारको पुनरावेदन

िजकsर पुpन सxदै न । चतुरमान तामाङको
हकमा ौी सवJKच अदालतमा साधक जाहे र गनु7
भPेसमेतको पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट
"म"त २०६९/३/१७ मा भएको फैसला ।

७. वाद@ नेपाल सरकारका तफ7बाट यस
अदालतसमc "लएको पुनरावेदन िजकsर :
ूःतुत वारदातमा घटनालाई वारदात

ःथलमा अ_यuत निजकबाट दे Dे र उ{ारमा
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खने यामबहादुर मगर, च)िबहादुर दाहाल,
भरत दाहाल, शंकर दाहालसमेतका मा2नसह3ले
ःप6 3पमा ू2तवाद9 चतुरमान तामाङलगायत

नं. बमोिजम सजाय गरे को पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाको फैसला सो हदसRम ऽुfटपूणC हुँदा

हामीह3समेतले उHार गर9 उपचारको बममा
2नजको मृ<यु भएको भनी ःप63पमा खुलाई
Kदएका छन् । यसर9 2नजह3को सं लOनता कानून

नेपाल सरकारका तफCबाट यस अदालतसमU पेश
भएको पुनरावेदनपऽ ।

यी ू<यथ> ू2तवाद9ह3समेतले तो@मा र दाउराले
यी मृतक पशुरC ामलाई कुटपीट गर9 लडाएका र

खिRबर भै सकेको अवःथामा यी साUीह3को
भनाइलाई अ)य सुनेका WयिX भरमा WयX गनY र
घटनालाई टाढाबाट दे \े वा वारदातपूवक
C ो अवःथा
माऽ दे खेका WयिXह3को भनाईसँग तुलना गर9

वाद9का साUीह3का भनाईमा मतै @य नरहे को
भ_े आधारमा ू2तवाद9ह3लाई अ2भयोग दावी
भ)दा कम सजाय हुने गर9 पुनरावेदन अदालतबाट

फैसला भएको छ । मृतकको टाउकोमा १६
से.मी. लामो चोट रहे को, सोबाट रगत ब2गरहे को,

नाक मुखबाट रगत ब2गरहे को, अ)य भागमा
केह9 fपिgसएको दे िखएको भ_े लास ूकृ2त
मुच ुgकाबाट दे िखएको एवं पो6 माटCम hरपोटCमा
घाउ चोटह3 उgलेख गदi मृ<युको कारणमा
The cause of death is head injury leading to
coma भ_े उgलेख छ । यसबाट मृतकलाई
ू2तवाद9 चतुरमान तामाङलेमाऽ कुटपीट गरे को
र यी ू2तवाद9ह3ले कुटपीट नगरे को भए मृतक

पशुरC ाम fव.क.को शव पhरUण ू2तवेदनमा
मृतकको टाउको र Parietal र Temporal region
को दायाँ बायाँ नै Lacera!on र Haematoma
एवं 2नधारमा फुटे को समेत दे िखएको भ_े उgलेख
भएबाट मृतकलाई एकजनाले एकपटकमाऽ
टाउकोमा fहकाCएको भ_े कुरा खिkडत भएको
छ । यसर9 धेरै जना ू2तवाद9ह3ले कुटपीट गरे को
कुरा पुf6 भैरहे को अवःथा fवlमान रहे कोमा 2नज
ू2तवाद9ह3लाई mयानसRब)धी महलको १७(३)

बदर गर9 ू2तवाद9 थोमबहादुर तामाङ, दुगाCबहादुर
तामाङ, शRसेर तामाङलाई शु3 अ2भयोग
दावीबमोिजम सजाय गर9 पाऊँ भ_ेसमेतको वाद9

2नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढ9 2नणCयाथC
यस इजलाससमU पेश हुन आएको ूःतुत मुtामा
वाद9 नेपाल सरकारका तफCबाट उपिःथत fवuान
सह)याया2धवXा ौी रे वतीराज 2ऽपाठxले यी
ू2तवाद9ह3समेत च ुतरमानसँग 2मल9 मृतकलाई
कुटपीट गरे को कुरा वारदात ःथलमा निजकबाट
दे \े यामबहादुर मगरसमेतका WयिXह3ले
उgलेख गhरKदएको 2म2सलबाट दे िखएकोमा सोतफC
yयान नKदई mयानसRब)धीको १७(३) बमोिजम
सजाय गनY गर9 पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट
भएको फैसला ऽुfटपूणC हुँदा बदर गर9 अ2भयोग

दावीबमोिजम सजाय हुनपु दCछ भनी बहस ूःतुत
C यो ।
गनुभ

2म2सल अyययन गर9 हे दाC, ू2तवाद9
चतुरमान तामाङ, थोमबहादुर तामाङ, रमेश तामाङ,
शRशेरबहादुर तामाङ, 2नवाCचन )यौपाने र धनशेर
राना मगरले लाठx र
fव.क.लाई कुटपीट
ू2तवाद9ह3 चतुरमान
रमेश तामाङ, शRशेर

दाउरा ूयोग गर9 पशुरC ाम
गर9 मारे को हुँदा फरार
तामाङ, थोमबहादुर तामाङ,

तामाङ र दुगाC तामाङको
ु {
हकमा वारे )ट जार9 गर9 पबाउ पर9 मुलक
ऐन, mयानसRब)धी महलको १ र १३(३) नं.
बमोिजमको कसूर गरे को हुँदा ू2तवाद9 2नवाCचन

)यौपानेका हकमा बाहे क अ)य ू2तवाद9ह3का
हकमा
mयानसRब)धी
महलको
१३(३)
बमोिजमको सजाय र 2नवाCचन )यौपानेको हकमा

नाबालक दे िखएकोले बालबा2लकासRब)धी ऐन,
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२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सजायको
माग दावी "लई ूःतुत अ"भयोगपऽ दायर

भएको दे िखFछ । फरार ू"तवादIहKका हकमा
मुलतबीमा राखी ू"तवादILय "नवाMचन Fयौपाने
र धनशेर रानाका हकमा सजाय हुने ठहरI
ु ासभा िजSला अदालतबाट फैसला
शुK सं खव

भएको र प"छ यी ू"तवादIहKका हकमा "म"त
२०६७/७/१७ मा मुलतबीबाट जगाईएको
र कारवाहI भै फैसला हुँदा ू"तवादI चतुरमान
तामाङलाई अ"भयोग दावीबमोिजम सवMःवसXहत
जFमकैद तथा अFय ू"तवादIहKले सफाइ पाउने

ठहरI फैसला भएको दे िखFछ । सो फैसलाउपर
परे को पुनरावेदन कारवाहIमा पुनरावेदन अदालत,
शुKको
फैसलामा
चतुरमान
धनकुटाबाट
तामाङलाई भएको सवMःवसXहत जFमकैदको
सजाय सदर भै अFय ू"तवादIहK थोमबहादुर
तामाङ, दुगाMबहादुर तामाङ, रमेश तामाङ र श\शेर

तामाङका हकमा शुKको सफाइ पाउने फैसला
केहI उSटI भै ]यानस\बFधीको १७(३) बमोिजम
२ वषM कैद हुने ठहराई फैसला भएकोसमेत
छ । सोहI फैसलाबमोिजम "नजहKलाई भएको
सजायउपर िच_ नबुझी वादI नेपाल सरकारका
तफMबाट अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय हुन यस
अदालतसमa ूःतुत पुनरावेदनपऽ दायर भै

"नणMयाथM यस इजलाससमa पेश हुन आएको
दे िखयो ।
अब यी ू"तवादIहK थोमबहादुर तामाङ,
दुगाMबहादुर तामाङ, रमेश तामाङ र श\शेर
तामाङलाई सफाइ dदने ठहरI भएको शुK
ु ासभा िजSला अदालतको फैसला केहI उSटI
सं खव

गरI "नजहKलाई ]यानस\बFधी महलको १७(३)
बमोिजम जनहI २ वषM कैद हुने ठहराई भएको
पुनरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला "मले
न"मलेको के रहे छ "नणMय dदनुपनe
दे िखयो ।

2. "नणMयतफM
Xवचार गदाM, मृतक
पशुरM ाम Xव.क उपर चतुरमान तामाङले "नज
र पशुरM ाम Xव.क. बीच Xववाद हुँदा निजकैको
दाउरा र तोiमाले टाउकोमा ूहार गरे कोले
कानूनबमोिजमको कारवाहI गरI पाऊँ भनी

शुK जाहे रIमा माग गरे को दे िखFछ । शुK
जाहे रIमा यी ू"तवादIहKको Xकटानी जाहे रI नभए
प"न उk वारदातको ूकृ"तलाई निजकैबाट दे lे
तथा ूःतुत वारदातमा ू"तवादIसमेत बनाइएका

"नवाMचन

Fयौपाने

तथा

धनशेर

रानासमेतका

mयिkहKले आnनो बयानमा "नजहKका बारे मा
उSलेख गरे का छन् । "नजहKको बयान हे दाM
चतुरमान तामाङसमेतका mयिkहK पशुरM ाम
Xव.क सँगसगै रहे को, ू"तवादI चतुरमान तामाङ र
आफूले निचनेका मा"नसहKसमेतले हात हालाहाल
गरI चतुरमानले भारI बोiन ूयोग गरे को अनौ
जःतो चारपाटे तोiमाले तथा आफूहKले निचनेका
mयिkले

मृतकको टाउकोमा हानेको भनी
अदालतमा बयान गरे को दे िखFछ । सोहI बयानलाई

समथMन गदp मौकामा कागज गनe कमला राईले
अदालतसमa बकपऽ गदाM चतुरमान तामाङले
ँ ाले दे खेको र
दाउराले XहकाMएको आnनो आख

"नजका चारजना साथीले समेत XहकाMएको भनेको
दे िखFछ । चतुरमान तामाङसमेतका भqरयाहKले
सँगै बसी जाँड खाएको तथा वारदातःथलमा
रहे को र मृतकलाई चतुरमानले टाउकोमा XहकाMई

ढलेप"छ मृतक ढSने"बि_कै अK भqरयाहKसमेत
वारदातःथलबाट भागी गएको भtे "म"सलबाट
दे िखFछ ।
3. ू"तवादIहKउपर लागेको अ"भयोगका
स\बFधमा "नज ू"तवादIहK शुK \यादै गुजारI
फरार रXहरहे को अवःथासमेत भएबाट आरोXपत
कसूरका स\बFधमा आnनो भनाई राl सकेको
दे िखt । "नजKको बयान हुन सकेको भए
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नजहको सं ल%नता रहे नरहे को यक+न गनस.कने हु01यो यःतो अवःथामा वारदातःथलमा
रहे का अ0य 8यि:ह तथा सो घटनालाई

निजकबाट दे ?े र वारदातको यथाथ- िःथत ूA
हुने खालका ूमाणह नै महण गनुप
- नG हु0छ ।
मृतकसँग साथै रहे का जसबहादुर राइले मौकामा
तथा अदालतसमNको बकपऽमा समेत वारदातका
समयमा यी ूतवादQह चतुरमान तामाङसँगै
रहे को कुरालाई खुलाइTदएका छन् । तर चतुरमान
तामाङलेमाऽै

दाउराले पशुर- ामलाई टाउकोमा
हानी नज भू[मा लडी सकेपछ चतुरमानसमेतका

अ0य 8यि:ह भागी गएको, ]यान मला- भनी
आफूले भ0दासमेत नजलाई नै दाउराले हा`
खो]दा छलएको र aयसपछ सबै भागी गएपछ
आफूले गुहार मागेको भ`े 8यहोरा विण-त गरQ

नज जसबहादुर राईले वारदातको ःपA अवःथा
उbलेख गcरTदएको दे िख0छ । यःतो अवःथामा यी
ूतवादQह वारदात ःथलमा नै थएनन् भनी भ`
मलेन । तथा.प यी ूतवादQहको उ:
वारदातमा मृतकलाई कुटपीट गन- र पशुर- ामलाई
मान-मा कुनै भूमका नभए पन मानG ठाउँमा

गै अकुरा केहQ नगरQ हे cररहे को र चतुरमान
तामाङले मृतकलाई टाउकोमा हानी भू[मा लडेपछ
नज चतुरमानलगायतका अ0य 8यि:समेत भागी

गएको भ`ेसमेत मसलबाट दे िख0छ । पुनरावेदन
अदालतबाट यी ूतवादQहलाई ]यानसeब0धीको

१७(३) नं. बमोिजम सजाय भएको छ सो सजाय
- रे को छ ।
कानूनसeमत छ छै न सो .वचार गनुप
4. उ: १७(३) मा अ .कसमसँग

मतसbलाहमा पसेकोमा मानG ठाउँमा गई अ
कुरा केहQ नगरQ हे रQ रहनेलाई र लेिखएदे िख
बाहे क अ .कसमका मुतलबीलाई छ म.हनादे िख
- छ- भ`े 8यवःथा छ तर
तीनवष-सeम कैद गनुप
यी ूतवादQह मानG ठाउँमा भै अ कुरा

केहQ नगरQ हे रQ बसेको र मृतक भू[मा ढलQ
सकेपछ चतुरमान तामाङसँगसँगै भागी गएको
भ`े ःपA भएको छ । यp.प नजहले पन
पशुर- ाम .व.क.लाई कुटपीट गरQ मारे को हो
भ` सqने ठाउँ छै न । यःतो अवःथामा यी
ूतवादQह

वारदातःथलमा

रहे को, पशुर- ाम

.व.क. मcरसकेपछ नजह वारदातःथलबाट
भागेकोसeमको त1य ःथा.पत भएबाट नजहले
]यानसeब0धी महलको १७(३) सeमको कसूर

गरे को ःपA हुन आयो ।
ु ासभा िजbला अदालतबाट
5. शु सं खव
यी ूतवादQहलाई अभयोग दावीबाट सफाइ

Tदने ठहरQ फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाबाट सो फैसला केहQ उbटQ गरQ
]यानसeब0धीको १७(३) बमोिजम जनहQ २ वष-

कैद हुने ठहराई भएको फैसलामा िचu नबुझी वादQ
नेपाल सरकारका तफ-बाट अभयोग दावीबमोिजम
]यानसeब0धीको १३(३) बमोिजमको दावीको
िजक+र गदw ूःतुत पुनरावेदन दायर भएको

दे िख0छ । तर मसल सं ल%न ूमाणहसमेतबाट
वारदातःथलमा मौजूद रहQ चतुरमानले पशुर- ाम

.व.क. लाई ूहार गरे पछ वारदातःथलबाट
सँगै भा%नु बाहे क पशुर- ाम .व.क. लाई कुटपीट

गरQ कत-8य गरQ मानGसeमको कुनै काय- यी
ूतवादQहबाट भएको भ`े वःतुगत ूमाण पेश
हुन सकेको दे िख` । अभयोग दावी लगाउनु र
अभयोग ःथा.पत हुन ु अलगअलग कुरा हुन ् ।
aयसमा पन फौजदारQ कसूरअ0तग-त अभयोग दावी
लं दा सो दावीलाई पु.A गनG यथेA ूमाणहको
.वpमानता हुन ु अनवाय- हु0छ । केवल अनुमान
तथा अxकलका भरमा अभयोगलाई ःथा.पत गदw

जाने हो फौजदारQ 0यायको मूल मम- नै पराःत
हुन गै समम 0याय ूणालQ ूत नै .वतृंणा हुने
हु0छ । ूःतुत वारदातमा यी ूतवादQह
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वारदातका बखत वारदातःथलमा मौजूद हुन ु
बाहे क पशुर8 ाम 9व.क. लाई कुटपीट गर?
मान@सBमको काय8मा यी ू"तवाद?हFको अHय कुनै

िनणर्य नं .९०९३

काम, कारवाह? भएको भKे वःतु"नL ूमाणको

ु इजलास
सवvwच अदालत, सं यp
माननीय Hयायाधीश ौी कbयाण ौे L

अभाव दे िखयो । तसथ8 यी ू"तवाद?हFको हकमा
अ"भयोग दावीबमोिजमको सजाय "नधा8रण गनु8

माननीय Hयायाधीश ौी तक8राज भn
फैसला "म"त : २०७०।७।४।२

फौजदार? Hयायको "सRाHत9वपर?तसमेत हुHछ ।
6. अतः ू"तवाद? थोमबहादुर तामाङ,

दुगा8बहादुर

०६८-CR-११३७
मुmा : कत8Zय \यान ।

तामाङ, रमेश

तामाङ र शBशेर
तामाङ वारदातःथलमा मौजूद रह? चतुरमानले
पशुर8 ाम 9व.क. लाई ूहार गरे प"छ "नजसँगसँगै
भाXनु बाहे क मृतक पशुर8 ाम 9व.क लाई कुटपीट

गर? कत8Zय गर? मान8मा कुनै भू"मका रहे को
ूमाणबाट पु9[समेत हुन नसकेको तर "नजहFले
\यानसBबHधीको १७(३) बमोिजमको कसूर
ँ ा शुF सं खव
ु ासभा
गरे को ःथा9पत भएको दे िखद

िजbला अदालतबाट यी ू"तवाद?हFलाई सफाइ
dदने ठहराई भएको फैसलालाई केह? उbट? गर?
ू"तवाद? थोमबहादुर तामाङ, दुगा8बहादुर तामाङ,
रमेश तामाङ र शBसेर तामाङलाई \यानसBबHधीको
१७(३) बमोिजम जनह? २ वष8 कैद सजाय हुने
ठहराई पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको
"म"त २०६९/३/१७ को फैसला "मलेकै दे िखं दा
सदर हुने ठहछ8 । अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय
गर? पाऊँ भKे वाद? नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजकkर पुXन सlदै न । ूःतुत मुmाको दायर?को
लगत कnा गर? "म"सल "नयमानुसार बुझाई

पुनरावेदक/ू"तवाद? : नुवाकोट िजbला, िज"लङ
गा.9व.स.वडा नं.१ पाँचखाल बःने स9वता
}रजाल
9वFR
ू~यथ/वाद? : पुFषोम रे Xमीको जाहे र?ले नेपाल
सरकार
०६९-RC-0046

वाद? : पुFषोम रे Xमीको जाहे र?ले नेपाल सरकार
9वFR
ू"तवाद? : नुवाकोट िजbला, िज"लङ गा.9व.स.वडा
नं.१ पाँचखाल बःने 9वंणुूसाद }रजालसमेत

dदनू ।

उp रायमा सहमत छु ।

Hया. वैqनाथ उपाrयाय

इ"त सं वत् २०७० साल भदौ २३ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत :– 9वंणुूसाद गौतम
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§ एकै पिरवारका सदस्यहरूबीच रहेको
अवैध सम्बन्धको बारेमा पिरवारका अन्य
सदस्यका सामु खुलासा हुनु र राितको
समयमा घरबाट बािहर जाँदासमेत
मृतकका श्रीमान् तथा घरपिरवारका
अन्य सदस्यहरूबाट खोजतलास नगिरनु
तथा प्रहरीमा उजुरीसमेत नगिरएबाट
प्रितवादीहरूको मृतकप्रितको नकारात्मक
मानिसकता प्रष्ट हुने ।
(ूकरण नं.४)

९०९३ - स1वता 3रजाल 1व. नेपाल सरकार

§ पोष्ट माटर्म िरपोटर्बाट मृतकको मृत्यु
कु टपीटबाट भएको भन्ने देिखएकोले
आत्महत्या भन्न सिकने कु नै तथ्य िवद्यमान
नदेिखएको र मृतक घरबाट बािहर गएको
भन्ने सम्मको तत्काल अिघ अवैध यौन
सम्बन्धको िवषयलाई िलएर िववाद गरी
कतर्व्य गरी मारी फालेको प्रितवादीहरूले
स्वीकार गरेको देिखन्छ । उक्त िववादपिछ
मृतक घरबाट िनस्के को र िफतार् नआएको
र मृतक मृत अवस्थामा फे ला परेको भन्ने
दशार्एको पाइन्छ । मृत्यपु ूवर् घरको िववाद
र तत्पश्चात् मृतकको लास फे ला पनुर्लाई
सो घटना र मृत्यबु ीचको कायर्कारणको
सम्बन्ध नरहेको भन्न िमल्ने अवस्था रहेन ।
(ूकरण नं.५)

पुनरावेदक/ू(तवाद*तफ,बाट : 1व2ान व3र4
अ(धव7ा2य श:भ ु थापा र लव मैनाल*
ू@यथA/वाद*तफ,बाट :
अवलि:बत निजर :
स:बE कानून :
ु G ऐन, Iयानस:बJधी महलको
§ मुलक
१३(३) र अ.बं .१८८ नं.

(मलेमतोमा कत,nय गर* मार* बेपoा बनाएकोले
(नज अपराधीलाई पबाउ गर* कानूनबमोिजम कडा
कारवाह* ग3रपाऊँ भtे मृतकको बाबु पुQषोoम

रे vमीले

िजwला

ूहर*

काया,लय,

नुवाकोटमा

xदएको जाहे र* दरखाःत ।
पूवम
, ा रामेyर 3रजालको पाखो बार*,
पिzम िशवूसाद पुडासै नीको घर, उoर खगेyर

3रजालको घर र दिfण रामेyर 3रजालकै घर
य(त ४ 1कwला(भऽ ढु |ा, माटो र काठले बनेको
नवराज 3रजालको घर भtे घटनाःथल ूकृ(त
मुच ुwका ।

मृतकले लगाएको काँडेदार 3र र
रातो चोलोले मृतक म1हला प1वऽा 3रजाल नै
भएको भtे मृतकको ौीमान् नवराज 3रजालको
कागज ।
(नधारमा ठोxएको जःतो चोट लागेको,

ु ा ९ बजे(तर भाइ
२०६४।१०।६ गते बेलक
1वंणुूसाद 3रजालको घरमा 1ट.भी. हे र* फकदा

मा.Jया.ौी आनJदमोहन भZराई

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन

अJदाजी ८:३० बजेको समयमा मेर* छोर* प1वऽा
3रजाललाई (नजको ौीमान् नवराज 3रजाल, दे वर
1वंणुूसाद 3रजाल र जेठानी स1वता 3रजालको

पानीमा ढा(डएको लास भtेसमेतको लासजाँच
ूकृ(त मुच ुwका ।
ौीमती प1वऽासँग मैले झगडा प(न
गxद,न (थए ँ । हाॆो स:बJध राॆो (थयो । (म(त

शुQ तहमा फैसला गनS :
मा.Jया.ौी मोहनकृंण खनाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गनS :
मा.Jया.ौी ठाकुरूसाद शमा,

फैसला

९ तथा १० बमोिजम दायर हुन आएको ूःतुत
मुeाको सं िfg तhय एवं ठहर यस ूकार रहे को
छ :–
ु ा
(म(त २०६४ साल माघ ६ गते बेलक

अदालत,
पाटनबाट (म(त २०६८।१।२९ मा भएको
फैसलाउपर Jयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा

ौीमती प1वऽाले (तॆो भाइ 1वंणुूसाद 3रजाल र
भाउजू स1वता 3रजाल कोठाको पदा, लगाएर सँगै
बसेको भनी ताल* 1पदा मैले (नज प1वऽालाई तँ
नकरा त ले मलाई बःन xदइनस्समेतका कुराहQ
गदा, वwलोपwलो घरका (छमेकGसमेत ज:मा
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भएका र य"तकैमा "नज प1वऽा घरदे िख पि7म"तर
फु: "न;ल< गएप"छ अ@य मा@छे हB प"न आ–
आDनै घरतफE फ1कEगएका र १० "मनेट ज"तप"छ
"नज प1वऽा फकHर नआएप7ात् घरगोठलगायतका
ठाउँहBमा "नजलाई हे र< नभेटेप"छ "नज हराएको
कुरा भाइ 1वंणुूसाद Tरजाललाई भनी खोजी
गरे को भVे मृतकको प"त ू"तवाद< नवराज

Tरजालले ूहर<मा गरे को बयान कागज ।
ु ा ९
"म"त २०६४।१०।६ गते बेलक
बजे"तर सँगै घर जो"डएको दे वर नवराज Tरजालको

घरमा "नज नवराज Tरजालको केह< चक^ ःवर
सुनेप"छ म आफू र छोर< म`ु Tरजालसमेत बा1हर
आई बुaदा "नज नवराज Tरजालको ौीमती प1वऽा
Tरजालले म र का@छा दे वर 1वंणुूसाद Tरजाललाई
एउटै कोठामा पदाE लगाई सँगै बसेका भनी बात
लगाएको कुरा मलाई थाहा भयो । dयसप"छ
मैले "नज प1वऽालाई जोसँग बोeयो dयह<सँग

बात लगाउन "मeछसमेत भनेको र यसै बीच "नज
प1वऽा घरदे िख पि7म"तर फु: "न;ल<एकf "थईन्
dयसप"छ हामी प"न घर"भऽ पःयg । "नज कता
गई "नजलाई को कसले मारे आफूलाई थाहा
नभएको भVे ू"तवाद< स1वता Tरजालले ूहर<मा

गरे को बयान ।
ु ा ९
"म"त २०६४।१०।६ गते बेलक
बजे"तर दाजु नवराज Tरजाल र "नजको छोरा पवन
Tरजाल मेरो कोठाबाट 1ट.भी. हे र< "नजको घरमा
सुi जाँदा dयहाँ केह< हeला भएको र dयसप"छ
ओeलोपeलो घरका मा"नसहBसमेत जkमा भएका

र म प"न मेरो कोठाबा1हर "न;ल< के रहे छ
भनी बुaदा "नज नवराज Tरजालको ौीमती प1वऽा

Tरजालले मलाई र भाउजू स1वताबीच अनै"तक
सkब@ध रहे को बात लगाएको थाहा पाए ँ ।
dयसप"छ मैले dयह<ंबाटै मुख छ भ@दै मा जे पायो
dयह< नबोeनु होला भVेसमेत कुराहB गर< आDनै

कोठा"भऽ पसेकोमा dयसको केह< समयप"छ
प1वऽा हराइछ । गोठ जताततै खोजे फेला पानE
स1कएन भVे थाहा भयो dयसप"छ गाउँ घरका
मा"नसहBसमेत आई खोजतलास गदाE "नजलाई

नभे1टए प"न "नजले लगाएको फTरया, टोपी र घडी
घरदे िख १५ "मनेटको समयमा पु"गने "ऽशुल<
नद<को 1कनारमा भे1टयो । "नजलाई को कसले
मारे मराए आफूलाई थाहा नभएको भVे ू"तवाद<
1वंणुूसाद Tरजालले ूहर<मा गरे को बयान ।

मृतकको फTरया, टोपी र घडी "ऽशुल<

1कनारमा

भे1टएकोले उp वःतुहB
गTरएको बरामद< मुच ुeका ।

बरामद

मृतकको फो;सो र पेटमा समेत पानी

नभे1टएको

फो;सोको टु बा पानीमा
उ"ऽएको भVे शव पर<sण ू"तवेदन ।

राrदा

मृतकको शर<रमा 1व"भV भागमा कुटपीट
गर< चोट पटक लगाई मार< माटोमा पुर<, प"छ
"ऽशुल< नद<मा फाल< tदएको हुँदा "नजहBलाई
कानूनबमोिजम कडा कारवाह< गTरयोस् भVे
कृंणूसाद "तवार<समेतको ूहर<को कागज ।
"म"त

२०६४।१०।६

गते

ु ा
बेलक

९ बजे"तर नवराज Tरजालको घरमा हो हeला
सुनी आफू dयहाँ जाँदा भाउजू प1वऽा रोई रहे को
नवराज Tरजाल, स1वता Tरजाल र 1वंणुूसाद
Tरजालले "नज प1वऽा Tरजाललाई कराई राrदाको
बखत प1वऽा भाउजू फु: बा1हर "न;लेर "नजको
घरदे िख पि7म"तर ला"गन् । dयसप"छ आफूहB
प"न घर फकu आयg । dयसप"छ के भयो थाहा
भएन । dयसका १०–१५ "मनेटप"छ "नज
प1वऽाको ौीमान् नवराज Tरजालले प1वऽा हराई
् भ@दा बeल प1वऽा हराई भVे
खोvन जान परयो
थाहा भयो । "नजलाई खोज तलास गTरयो तर

भे1टएन । "नजलाई कसै ले मारे मराएको हो वा
होइन भV स1कँदै न भVे रामेwर Tरजालले ूहर<मा
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गरे को कागज ।
ु ा ९
#म#त २०६४।१०।६ गते बेलक
बजे छर#छमेकमा ह1लाख1ला च1दा के भयो
भनी 9यहाँ जाँदा प<वऽा ?रजाल घरदे िख पिBम#तर
फुD #नEलेर गई 9यसप#छ हो ह1ला प#न शाIत

भयो । 9यसप#छ घर फकJप#छ प<वऽा ?रजाल
् भनी छर#छमेकमा ह1ला
हराई खोKन जानुपरयो

सुनेप#छ प<वऽा हराएको थाहा भयो । #नजलाई
को कःले मारP #ऽशुलP नदPमा फा1यो आफूलाई
थाहा नभएको भSे शारदा पुडासै नीसमेतको
ूहरPमा मौकाको कागज ।

मा#थ
सं क#लत
ूमाणहZबाट
ू#तवादPहZले प<वऽा ?रजाललाई कुटपीट गदा\
#नजको मृ9यु हुन गएप#छ नदPमा लगी फालP
^दएको पु<_ हुन आएकोले ू#तवादPहZ <वंणुूसाद
ु a
?रजाल, नवराज ?रजाल, स<वता ?रजाललाई मुलक

ऐन, KयानसcबIधी महलको १ नं. <वप?रत
१३(३) नं. अIतग\तको कसूर अपराधमा सोहP
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग?रपाऊँ
भSे अ#भयोग दावी ।
मेरो दे उरानी प<वऽा ?रजाल #म#त
ु ा अIदाजी ८:३०
२०६४।१०।६ गते बेलक
अथा\त ् ९ बजेको समयमा आnनो घरबाट
आफo #नःकa बेपpा भई हराएकa हुन ् । उD
#म#त समयमा दे वरको घरमा कराएको सुनी म
आnनो घरबाट प1लो घरमा जाँदा दे वर दे उरानी
झगडा भई कराइरहे को दे खी मेरो छोराहZ प#न
गए । 9यसप#छ कुटपीट ग?रएको केहP प#न

छै न । एक#छन प#छ दे उरानी प<वऽा sवाइलेटप<t
गएकa हो#लन् भनेकोमा घर फकJर आईनन् ।

बेपpा भइन् कहाँ गईन् थाहा भएन । #नज
दे उरानी प<वऽालाई कोहP कसै ले कुटपीटसमेत
गरे को छै न । मैले कत\uय गरP मारे को
होइन । दे वरसँग छु <t#भS भएको ३ वष\

भयो । घर एउटै धुरP हो तर बेwलाबेwलै बसी
आएका छx । मेरो <वचारमा जाहे रवालासँग
?रसइबी छै न जःतो लागेको #थयो तर ऊसँग
?रसइबी रहे छ भSे ू#तवादP स<वता ?रजालले

अदालतमा गरे को बयान ।
मलगायतका मेरो छोरा ४ वष\को र
दाइको छोरा ९ वष\को समेत ३ जना माIछे हZ
भई <वंणुूसाद ?रजालको घरमा <ट.भी. हे न \
् । भाइ ःकुलबाट
गएका #थयx । <ट.भी. हे रयx

आईपुwयो र भाइले बyचाहZलाई पzने माIछे हZ
<ट.भी. हे रP बःने हो जाऊँ भनेबाट एक#छनप#छ

सो <ट.भी. मैले नै मारP आnनो घरमा गएको
हुँ र आnनो घरको चोटामा पुगेको #थए,ँ मेरो
ौीमती प<वऽा yयाँ^ठएर कराएप#छ मैले सुनी
मैले के भयो भनी सो}दा भाउजूले दे वरको

कोठामा ~यालको पदा\ लगाई भनी कराएकa
र<हछन् । म 9यहPंबाटै आउँदै छु । तo ले के
भनेको यी कुरा तँ बहुलाएको होइनस् भनी भन
भाइले माIछे जcमा गराए भने भो#ल त ले कुन

मुख दे खाएर <हं छस् भIदै म बा<हर #नःक मेरो
छोरा पवन प#न बाबा भIदै बा<हर #नःके । प1लो
घरको भाउजू स<वताले #तमीले 9यःतो कुरा बो1ने
हो । भो#ल मैले माIछे जcमा पार भने #तमीले यो
कुरा बो1न सEछौ भनी भाउजू च ुप लागेर बःनु
भयो । भाइले प#न सोहP कुराहZ भनी प<वऽालाई
\ यो । हाॆो छोरPहZले प#न हाॆो
गालP गनुभ
बाबा, म प#न 9यहPंबाट आउँदै छु काकa के कुरा

बो1नु भएको भने । रामे रलगायतले के कुरा
बोलेको भनेर भSु भयो 9यसप#छ मेरो ौीमती
प<वऽा फुp उठ <हं डेकa #थइन् sवाइलेट गई
होला भनी रोइकराई ग?रन । १० #मनेटप#छ
sवाइलेट हे न \ जाँदा सो ठाउँमा रहे नछ ।
मा#थ1लो माइला बुबाको छोरा रामे रलाई र
भाइ <वंणुूसादसमेतका मा#नसहZ #लई ौीमती
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प*वऽा खो/न *हं 2दा कह4ं कतै फेला नपरे कोले
भो"लप8ट "बहान ४ बजे"तर फ=रया, घडी र टोपी
् भDे कुरा थाहा
नद4को *कनारमा फेला परयो
पाए ँ मेरो सानो छोरा भएबाट म खोज तलास् गनL

जान स*कन, गएको छै न । यःतै मा लास "म"त
२०६४।१०।२२ गतेमाऽ फेला परे को कुरा
थाहा पाए ँ । २ वटा सQतान भएप"छ अब प=रवार
"नयोजन गछु L भQदा "नजले मलाई तपाई रोगी
ु Qु छ Tयसै ले मै गछु L भनी ौीमतीले प=रवार
हुनह

"नयोजन गरे को ौीमतीलाई मैले कतLVय गर4 मानL
सWछु , मारे होला मैले कुटपीटसमेत गरे को छै न

र कतLVय गर4 मारे को होइन जाहे र4 झू Zा हो
भDे ू"तवाद4 नवराज =रजालले अदालतमा गरे को
बयान ।
ु ा
"म"त २०६४।१०।६ गते बेलक

हामी दाजुभाइ भ"तजाह\ एकै कोठामा *ट.भी.
को लोकदोहर4 कायLबम हे र4 बसेका "थय` र
अQदाजी ९ बजे दाजु कोठाबाट "नःकb आdनो
घर"तर लाeनुभयो र केह4 समयप"छ दाजुको घरमा
केह4 ह8ला जःतो कुरा सु"नयो तर Tयहाँ के कुरा
भयो बुfन स*कएन । Tयसप"छ मेरो दाजु नवराज
=रजाल चकg ःवरमा कराई म भए"तर आई
तh ले मलाई बःन iदइनस् भनी आdनो घरबाट
"नःकँदै ौीमतीलाई गाल4 गदj आउनुभयो र हामी

दाजु भाइ Tयसप"छ घर"तर लाeय` । Tयहाँ त
भाउजूले दाजुको कोठामा पदाL लाइदे भQछे भनी
यो त बौलाएकb भनी दाइले भनेप"छ अ"न मैले
भाउजूलाई मुख छ भQदै मा तपाईले के भDु भएको

भनेप"छ बmचाह\समेत उn कोठामा प"छ बसेका
अवःथामा तपाईले यःतो आरोप लगाउन खो/नु
हुD भनी स*वताको छोराछोर4ले समेत गाल4
गरे प"छ स8लाह गर`ला भनी म आdनो कोठामा
सुo आएप"छ Tयसको १५ "मनेटप"छ दाजु फे=र
मकहाँ आई हे र न qवाइलेट गई भनेको भाउजू

कहाँ गई भनेप"छ दाइ र छर"छमेकस*हत हामी
खो/न था8य` र खो/ने बममा कोह4 गाउँ"तर

लागी कोह4 बेशी तथा कोह4 खोलाको "तर"तर
खो/दै जाँदा खोलामा टोपी, फ=रया र घडी फेला
परे प"छ म गाउँ"तर "थए ँ म गएको ठाउँमा आई
् भनेप"छ
हामीले टोपी, फ=रया, घडी फेला पारय`
पsै यो माQछे खोलामा हामफा8यो भनी हामी

खो/ने बममा "म"त २०६४।१०।८ गते हामी
अथवा मलाई ूहर4ले पबाउ गर4 8याए मृतकलाई
मैले मारे को होइन उनी हामफालेर मरे को जःतो
् भDे कुरा मलाई
लाeछ । कोह4 कसै ले मारयो
*वvास लाeदै न *कन Tयःतो जाहे र4 iदए उनीह\
नै जानून ् भDे ू"तवाद4 *वंणुूसाद =रजालले

अदालतमा गरे को बयान ।
Tयहाँको अवःथा हे दाL ू"तवाद4ह\ले नै
कतLVय गर4 मार4 "ऽशुल4 नद4मा फालेको हो
भDे जाहे रवाला मृतकको बाबु पु\षोzम रे eमीले
अदालतमा गरे को बकपऽ ।

मृतक प*वऽा =रजाललाई ू"तवाद4ह\ले
कतLVय गर4 मारे को हुनपु छL भDे बुिझएका वाद4का

सा|ी गोपीूसाद "तवार4समेतले अदालतमा गरे को
बकपऽ ।
मृतक प*वऽा =रजाल आफh "ऽशुल4
नद4मा हामफाल4 मरे को हो । कोह4 कसै ले

कतLVय गर4 मारे को होइन भDे ू"तवाद4का सा|ी
शारदा पुडासै नी, रामेvर =रजाल, भवानी =रजाल,
मQजु =रजाल र िशवूसाद पुडासै नीसमेतले एकै
"मलानको अदालतमा गरे को बकपऽ ।
मृतक प*वऽा =रजालको पो}माटLम
=रपोटL मैले गर4 iदएको हो । मृतकको लास
कु*हएको अवःथामा "थयो । "नजको टाउकोको

दे ॄेप* "नधारमा सानो "थिचएको dयाWचर रहे को
यसबाहे क शर4रमा अQय कतै चोट नभे*टएको
Tयसकारण मृतकको मृTयु टाउकोमा रहे को उn
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चोटको कारण हुन स&ने भ)े डा.+वकास नेपालले
अदालतमा गरे को बकपऽ ।

यसमा ू:तवाद;ह< मृतकलाई कत?@य

गर; मारे कोमा इBकार छन् । मृतकको शवमा
कुटपीटको चोट दे िखएको छै न । मृतकलाई
कुटपीट गरे को दे Kे कोह; ूLयMदशN रहे

भएको नदे िखं दा :म:त २०६४।१०।६ गते
साँझ मृतकको लोWने नवराज Yरजालको घरमा
मृतकसँग ू:तवाद;को सामाBय +ववाद भएको
दे िखBछ । +ववादको बममा मृतक फु] :नःकेर
घरदे िख पि_म:तर गएको र ू:तवाद; आaनो

घर कोठामा पसेको तcय ःथा+पत छ । मृतक
घरबाट :नःकेप:छ ू:तवाद; खोeन गएको र
फेला नपरे को दे िखBछ । आaनो दावी ूमािणत
सम:थ?त हुने ठोस, तcययुf ूमाण वाद;ले पेश

गन? सकेको दे िखएन । अ:भयोगपऽमा ू:तवाद;ले
मृतकलाई कुटपीट गर; मारे प:छ नद;मा फालेको
भ)े दावी :लए प:न कसर; केले कुटपीट गरे को

नद;मा क+हले फालेको यी कुनै कुरा खुले
खुलाएको नदे िखएको तथा जाहे रवालासमेतका

@यिfले अदालतमा समेत बकपऽ गदा? वाद;ले
मृतकलाई मारे कोमा शgा लाWछ, +वhास लाWछ
भनी अनुमानका भरमा बकi लेखी jदएको

दे िखBछ । शgा र +वhासको भरमा eयान
जःतो गkभीर अपराधमा ू:तवाद;लाई सजाय
गन? नस+कने हुँदा अ:भयोग माग दावीबमोिजम

रहे भएको ूमाण :म:सलबाट दे िखन नआएको
हुँदा ू:तवाद;ह<ले अ:भयोग दावीबाट सफाइ
पाउने ठहछ? भ)ेसमेत @यहोराको नुवाकोट

िजnला अदालतको :म:त २०६६।५।२४ को
फैसला ।

मृतकको पोpमाट?म Yरपोट?बाट मार;
पानीमा फा:लjदएको हो भ)े दे िखन आएको
छ । टाउकोको दे ॄेप+r :नधारमा सानो :थिचएको

aया&चर भे+टएको, फो&सोमा पानी नभYरएको,
फो&सोको टु बालाई पानीमा राsदा नडुबेको भनी
उnलेख भएबाट मृतकलाई कुटपीट गर; हLया गरे र
नद;मा फालेको ःपp हुन आउँछ । +वंणुूसाद

Yरजाल र स+वता Yरजालबीच अनै:तक यौन सkबBध
रहे को भनी हो हnला गर; हाॆो बेइeजत गरे को
भनी ू:तवाद;ले बयान गरे का
छन् । मृतक
? नxसkमको अवःथा र कारण :म:सलबाट
आफw मनुप

दे िखं दैन । आफy मनुप
? नx कारण भए प:न डुबी
मदा? हुने लMणह< नदे िखई कुटपीट गर; कत?@य
ँ ादे िखद
ँ ै
गर; मारे प:छ नद;मा लास फालेको दे िखद

ू:तवाद;ह<लाई सफाइ jदने गर; भएको फैसला
ऽु+टपूण? हुँदा शु< अदालतको सो फैसला बदर गर;
शु< अ:भयोग माग दावीबमोिजम ू:तवाद;ह<लाई
सजाय गYरपाऊँ भ)ेसमेत वाद; नेपाल सरकारका

तफ?बाट पन? आएको पुनरावेदनपऽ ।
यसमा शव पर;Mण गनx +वशेष}को
अदालतसमM भएको बकपऽ Trachea, फो&सो
र पेटमा पानी नदे िखनुले hास ूhासमा पानी
जkमा भएको कारणले मृतकको मृLयु नभएको
भ)े उnलेख गरे कोमा सोतफ? कुनै +ववेचना र

+व~ेषण नगर; भएको शु< फैसला फरक पन?
स&ने दे िखं दा अ.बं २०२ नं. बमोिजम ूLयथN

िझकाई पेश गनु? भ)े पुनरावेदन अदालत, पाटनको
:म:त २०६७।७।१६ को आदे श ।
प+वऽा

Yरजालको मृLयु ू:तवाद;ह<
नवराज Yरजाल, +वंणुूसाद Yरजाल र स+वता
Yरजालसमेतको
कत?@यबाट
भएको
दे िखई
ु i ऐन, eयानसkबBधी महलको
:नजह<ले मुलक

१ र १३(३) नं. को कसूर गरे को दे िखएको
हुँदा शु< नुवाकोट िजnला अदालतको :म:त
२०६६।५।२४ को फैसला उnट; भै :नज
ू:तवाद;ह<लाई
eयानसkबBधीको
१३(३)
नं.बमोिजम जBम कैदको सजाय हुने ठहछ? ।
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ू"तवाद.म0येको नवराजको आ6नै ौीमतीको मृ:यु
भएको, "नज र प>वऽाको दा?प:य स?बBधबाट
जBमेका दुईवटा नाबालक सBतानहGको पालन
K नL िज?मेवार.समेतलाई N>Oगत गदाK
पोषण गनुप

"नजलाई जBम कैदको सजाय गदाK चकP पनK
जाने भई "नजका हकमा १० वषK कैद गदाK प"न
Bयायको उSेँय पूरा हुने दे खी सोबमोिजम सजाय
हुन अ.बं १८८ नं. बमोिजम राय Zय[ ग\रएको
"म"त २०६८।१।२९ को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला ।
मृतक प>वऽा \रजालको मृ:यु कतKZयबाट
भएको कुरा ूमािणत नहुने अवःथा हुँदाहुँदै पुनरावेदन

अदालत, पाटनले म स>वता \रजालसमेतलाई
्
गरे को फैसला अBयायपूणK
कसूरदार ठहरयाई
छ । मृतकलाई मसमेतले कुटपीट गर. कतKZय

गर. मार. सकेप"छ नद.मा लास फालेको भनी
्
रहे को अ"भयोग दावीबमोिजम नै ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरे को फैसला ऽु>टपूणK
छ । "म"सल सं लgन ूमाणहGबाट प"न मृतकको
मृ:यु मसमेतको कुटपीट र कतKZयबाट भएको
ँ ैन ।
भनी वःतु"नhGपमा ूमािणत भएको दे िखद
यसर. पुनरावेदन अदालतबाट ू"तवाद. स>वता
\रजालसमेत ३ जनालाई अ"भयोग दावीबमोिजम
्
भएको फैसला
जBमकैदको सजाय हुने ठहरयाई

ऽु>टपूणK भएको हुनाले उ[ फैसला बदर गर.
वाद. दावीबाट सफाइ kदलाई पाऊँ भmेसमेत
Zयहोराको ू"तवाद. स>वता \रजालको तफKबाट
यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
"नयमबमोिजम दै "नक मुSा पेशीसूचीमा
चढ. इजलाससमp "नणKयाथK पेश हुन आएको
ूःतुत मुSाको पुनरावेदनस>हतको सqल "म"सल

अ0ययन गर. पुनरावेदक ू"तवाद.तफKबाट
उपिःथत हुन ु भएका >वrान व\रh अ"धव[ाrय
ौी श?भ ु थापा र ौी लव मैनाल.ले ू"तवाद.ले

K अदालतमा बयान गदाK आरो>पत
ःवतBऽतापूवक
कसूरमा इBकार रहे को, ू"तवाद.ले मृतकलाई

कतKZय गर. मारे को दे sे चँमद.द गवाह प"न कोह.
नरहे को र आ6नो दे उरानीलाई मानुप
K नLस?मको

कारण प"न "म"सलबाट नदे िखएको अवःथामा
अनुमान र तकKको भरमा ू"तवाद.लाई दोषी ठहर
गर. भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला
ऽु>टपूणK हुँदा सो फैसला उtट. गर. पुनरावेदक
ू"तवाद.लाई सफाइ kदलाई पाऊँ भनी गनुK भएको
बहससमेत सु"नयो ।
>वrान कानून Zयवसायीको बहस सुनी

"नणKयतफK >वचार गदाK ूःतुत मुSामा पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला "मलेको छ, छै न र
ू"तवाद.को पुनरावेदन िजकuर पुgन सvने हो,
होइन भmे स?बBधमा "नणKय kदनुपनL दे िखन
आयो ।

२. यसमा सं क"लत ूमाणहGबाट
ू"तवाद.हGले मृतक प>वऽा \रजाललाई कुटपीट
गदाK "नजको मृ:यु हुन गएप"छ नद.मा लगी

फाल. kदएको पु>O हुन आएकोले ू"तवाद.हG
>वंणुूसाद \रजाल, नवराज \रजाल र स>वता
ु u ऐन, yयानस?बBधी महलको
\रजाललाई मुलक
१३(३) नं. अBतगKतको कसूर अपराधमा सोह.
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गर. पाऊँ
भmे अ"भयोग दावी रहे कोमा ू"तवाद.हGले
्
अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरयाई
गरे को

नुवाकोट
गर. "नज
१३(३)
्
ठहरयाई

िजtला अदालतको फैसलालाई उtट.
ू"तवाद.हGलाई yयानस?बBधी महलको
नं. बमोिजम जBमकैदको सजाय हुने
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
"म"त २०६८।१।२९ को फैसलाउपर ू"तवाद.
स>वता \रजालको तफKबाट यस अदालतमा
पुनरावेदन परे को दे िखBछ ।
३. ूःतुत मुSामा अ"भयोग दावीतफK
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वचार गदा" मृतक पवऽा )रजालको मृ-यु
कत"0यबाट भएको हो, होइन ूःतुत मु:ाको
वारदातमा

ू;तवाद<

सवता

)रजालसमेतको

सं ल@नता छ, छै न एवं ू;तवाद<हCको वारदातमा
सं ल@नता ूमािणत भए ;नज ू;तवाद<हCलाई के
क;त सजाय गदा" उपयुH र मना;सब हुने हो
भIेतफ" ;नण"य KदनुपनL दे िखन आयो ।

४. मृतक पवऽा )रजालको मृ-यु
कत"0यबाट भएको हो, होइन भIे सRबSधमा
वचार गदा" ;म;त २०६४।१०।६ गतेको रा;त

दे वर वंणु )रजाल र जेठानी सवता )रजालका
बीच अवैध यौन सRबSध रहे को वषयमा मृतक
पवऽा )रजाल र ू;तवाद<हCबीच ववाद भई ;नज

मृतक रा;तको समयमा घरबाट बाहर गएको
भIे कुरा ू;तवाद<हCको बयानबाट दे िखSछ ।
तर एकै प)रवारका सदःयहCबीच रहे को अवैध
सRबSधको बारे मा प)रवारका अSय सदःयका सामु
खुलासा हुन ु र रा;तको समयमा घरबाट बाहर
जाँदासमेत मृतकका ौीमान् तथा घरप)रवारका
अSय सदःयहCबाट खोजतलास नग)रनु तथा
ूहर<मा उजुर<समेत नग)रएबाट ू;तवाद<हCको

मृतकू;तको नकारा-मक मान;सकता ूd
गद"छ र मृतकलाई अवािeछत मानी कत"0य
गनL हदसRम उfत रहे को प)रिःथ;त दशा"एको
पाइSछ । बC यसबाट मृतकले रातको समयमा
घर छाडी नद<मा हामफालेको अवःथा हुँदैन ।

लासको ूकृ;त र मृतकको पोd माट"म )रपोट"
हे दा" लासको ;नधारमा Small compressed type

fracture भIे उiलेख भै jास नल< (Trachea)
मा पानी वा माटो नपाइएको, फोkसोमा पानी
नपाइएको भIे उiलेख भएको दे िखSछ । मृतकको

मृ-युको कारण सRबSधमा राय माग ग)रएकोमा

;नजको टाउकोमा दे ॄेपm ;नधारमा मृ-युप;छ
पानीमा डुबाएको सानो ;थिचएको nयाkचर रहे को

लoणहC दे िखएको (features sugges!ve of
post mortem drowning was found) भIे रायमा
उiलेख भएको र सोह< ;नधारको चोटको कारणले

मृतकको मृ-यु हुन सkने भनी डा. वकास नेपालले
राय पेश गरे को र सो रायलाई समथ"न गनL गर<
;नजले नुवाकोट िजiला अदालतमा बकपऽसमेत

गरे को दे िखSछ । तसथ" मृतकको मृ-यु पानीमा
डुबेर नभई मरणोपराSत पानीमा डुबाएको दे िखं दा
ू;तवाद<हCको कत"0यबाट भएको भIे पुd
हुSछ ।

५. अब, ूःतुत वारदातमा ू;तवाद<हCको

सं ल@नता छ, छै न भIे सRबSधमा वचार गदा",
ू;तवाद<हC नवराज )रजाल, वंणुूसाद )रजाल
र सवता )रजालसमेतले दे वर वंणुूसाद
)रजाल र जेठानी सवता )रजालबीचको अवैध
यौन सRबSधको कुरालाई ;लएर ौीमान् नवराज
)रजाल र मृतक पवऽा )रजालका बीचमा भनाभन

भएको र सोह< वषयलाई ;लएर ू;तवाद<हC
नवराज )रजाल, वंणुूसाद )रजाल र सवता
)रजालले कत"0य गर< मार< फाल< बेपqा बनाएको
भIे कटानी जाहे र< रहे को दे िखSछ । मृतकको

पोd माट"म )रपोट"मा ;नजको टाउकोको दे ॄेपm

;नधारमा सानो ;थिचएको nयाkचर रहे को भIे
उiलेख भएको र सोह< ;नधारको चोटको कारणले

मृतकको मृ-यु भएको हुन सkने भनी डा.
वकास नेपालले अदालतमा गरे को बकपऽबाट
समेत ू;तवाद<हCको कत"0यबाट मृ-यु भएको

भIे पुd भएको दे िखSछ । वारदातपूव " छोर<
माइत आउँदासमेत दे वर वंणुूसाद )रजाल र
जेठानी सवता )रजालबीच अवैध यौन सRबSध
भएको भनी मृतक छोर<ले भIे गरे को भनी
जाहे रवाला बाबु पुCषोqम रे @मीले जाहे र< Kदई

अदालतमा आई कटानी बकपऽ गरे को अवःथा
छ । अनुसSधानका बममा बुिझएका कृंणूसाद
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"तवार-समेतका 0यि3ह5ले ूहर-सम7 बयान
गदा; मृतकलाई ू"तवाद-ह5 स>वता ?रजालसमेतले
कुटपीट गर- चोट पटक लगाई मार- माटोमा पुरप"छ "ऽशुल- नद-मा फा"लHदएको भनी बयान गरे को

दे िखLछ । पोN माट;म ?रपोट;बाट मृतकको मृOयु
कुटपीटबाट भएको भPे दे िखएकोले आOमहOया
भP स>कने कुनै तRय >वSमान नदे िखएको
र मृतक घरबाट बा>हर गएको भPेसUमको
तOकालअिघ अवैध यौन सUबLधको >वषयलाई

"लएर >ववाद गर- कत;0य गर- मार- फालेको

ू"तवाद-ह5ले ःवीकार गरे को दे िखLछ । उ3
>ववादप"छ मृतक घरबाट "नःकेको र >फता;
नआएको र मृतक मृत अवःथामा फेला परे को
भPे दशा;एको पाइLछ । मृOयुपूव ; घरको >ववाद र
; ाई सो घटना
तOप^ात् मृतकको लास फेला पनुल
र मृOयुबीचको काय;कारणको सUबLध नरहे को भP
"मaने अवःथा रहे न । दे वर >वंणुूसाद ?रजाल
र जेठानी स>वता ?रजाललाई यौन सUबLधको
आरोप मृतक प>वऽा ?रजालले लगाएको कुरालाई

ू"तवाद-ह5ले अदालतमा समेत ःवीकार गरे को
जःता प?रिःथ"तजLय ूमाणह5बाट ू"तवाद-ह5ले

प>वऽा ?रजालको हOया गरे को पु>N हुन आएकोले
ू"तवाद- स>वता ?रजालसमेत "नदdष भएको भP

"मलेन ।
६. तसथ; अ"भयोग दावीबमोिजम ू"तवादस>वता ?रजालसमेतलाई अ"भयोग मागदावीबाट
्
सफाइ पाउने ठहरयाई
"म"त २०६६।५।२४ मा

भएको शु5 नुवाकोट िजaला अदालतको फैसला
उaट- गर- ू"तवाद-ह5 स>वता ?रजालसमेतलाई
ु i ऐन, kयानसUबLधी महलको १३(३)
मुलक
्
नं. बमोिजम जLम कैदको सजाय हुने ठहरयाई

आuनै ौीमतीको मृOयु भएको र "नज र मृतक
प>वऽा ?रजालको दाUपOय सUबLधबाट जLमेका

दुई नाबालक सLतानह5को पालन पोषण गनुप
; नw
िजUमेवार-समेतलाई x>Nगत गदा; "नजलाई जLम
कैदको सजाय गदा; चकd पनw दे िखएकोले "नजका
ु i ऐन,
हकमा १० वष; कैद सजाय गनw गर- मुलक
अ.बं . १८८ नं. बमोिजम घट- सजाय गनw गर- जाहे र
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको राय "मलेकै
ँ ा सदर हुने ठहछ; । अLय ू"तवाद-ह5
दे िखद
>वंणुूसाद ?रजाल र स>वता ?रजालका हकमा

ू"तवाद-ह5मtये कसको चोटबाट मृतकको मृOयु
भएको हो यकiन हुन नसकेको अवःथा हुँदा
ु i ऐन, kयानसUबLधी महलको
"नजह5लाई मुलक
१३(३) नं. बमोिजम जLम कैदको सजाय
हुने ठहछ; । अब यी ू"तवाद-ह5को हकमा
ु i ऐन, kयानसUबLधी महलको १३(३)
मुलक
नं. बमोिजम जLमकैदको लगत कःनु भनी शु5

नुवाकोट िजaला अदालतमा लेखी पठाईHदनु ।
फैसलाको जनाउ पुनरावेदक ू"तवाद- एवं अLय
ू"तवाद-ह5समेतलाई Hदई पुनरावेदन तथा साधक
दायर-को लगत कyा गर- "म"सल "नयमानुसार
गर- बुझाई Hदनू ।
उ3 रायमा सहमत छु ।
Lया.तक;राज भy
इ"त सं वत् २०७० साल काि{क ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : द-7ा ूधाना}, "नम;ला ख~का

भएको "म"त २०६८।१।२९ को पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, पाटनको फैसला "मलेकै दे िखद
हुने ठहछ; । ू"तवाद-मtयेका नवराज ?रजालको

1530

&

९०९४ - सुिजत नेपाल5 Uव. नेपाल सरकार

खेल्ने हो भनी च्यालेञ्ज गरेको हुँ दा िरस
थाम्न नसकी सोही वारदातस्थलमै भएको
लाठाले हानेको र सोही चोटले मृतकको
मृत्यु भएको तथ्य िमिसल प्रमाणबाट पुिष्ट
भएकोले प्रस्तुत वारदात मनसायप्रेिरत
नदेिखई आवेशप्रेिरत हत्या देिखने ।

िनणर्य नं .९०९४
ु इजलास
सवच अदालत, सं य(
माननीय .यायाधीश ौी 2गर5श च.ि लाल
माननीय .यायाधीश ौी 7ाने.िबहादुर काक<

(ूकरण नं.३)

फैसला 2म2त : २०७०।८।१०।२
२०६७–CR–०४३०

§ प्रहरीमा कागज गनेर् व्यिक्तले मृतकलाई
करूवाले हानेको भनी अनुसन्धानमा
कागज गदार् लेखाएकोमा अदालतमा िनज
अनुपिस्थत रही वकपत्र नगरेबाट मौकामा
भएको कागजलाई प्रमाणमा ग्रहण गनर्
निमल्ने ।

मुIा : कतJKय Lयान
पुनरावेदक/ू2तवाद5 : नुवाकोट िजSला, बाइवर
गा.Uव.स. वडा नं.४ घर भई काठमाड[
िजSला, काठमाड[ महानगरपा2लका वडा
नं.१५ को हाल कारागार कायाJलय,

(ूकरण नं.४)

§ मृतकलाई लाठाले हानेको भनी स्वयं
प्रितवादीले अदालतको बयानसमेतमा
स्वीकारी रहेको कु रामा ज्यानसम्बन्धी
महलको १७(३) नं . आकिर्षत नहुने ।

भिब.द5 गृह जग_ाथ दे वलमा थुनामा
रहे को सुिजत नेपाल5
Uवab

ूcयथd/वाद5 : राजु UवeकमाJको जाहे र5ले वाद5
नेपाल सरकार
२०६७– CR –०९९३
पुनरावेदकवाद5 : राजु UवeकमाJको जाहे र5ले वाद5
नेपाल सरकार
Uवab
ूcयथd/ू2तवाद5 : नुवाकोट िजSला, बागेeर5
गा.Uव.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाड[
िजSला, काठमाड[ महानगरपा2लका वडा नं.
१७ बःने सेती UवeकमाJसमेत

§ प्रितवादीलाई कु टपीट गिररहेकोमा
मृतकलाई सम्झाउँ न खोज्दा मृतकले नै
प्रितवादीलाई कु टपीट गरी िसगं ल िसगं ल

(ूकरण नं.५)

वाद5तफJबाट : Uवiान सह.याया2धव(ा खगराज
पौडेल
ू2तवाद5तफJबाट : Uवiान अ2धव(ा शोUषत
अकेला बा2नया
अवलिmबत नजीर :
सmबb कानून :
ु o ऐन, Lयानसmब.धी महलको १४
§ मुलक
नं.
शुaतहमा फैसला गनq :
मा..या.सcयराज गुaङ

पुनरावेदनतहमा फैसला गनq :
मा..या.दे वे.िगोपाल ौे s
मा..या. tदनेशकुमार काक<
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

फैसला

न्या. िगरीश चन्द्र लाल : -याय

ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको
<ेऽा"धकार"भऽ पन@ ूःतुत मुCाको सं ि<E तFय

यस ूकार छ :

"म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन मेरो
दाजु रामकाजी Oव.क.लाई भाउजू सेती Oव.क. र
दाजुको झUकेलो छोरा सुिजत Oव.क.ले कुटपीट

गरW घाइते भएकोमा उपचारको बममा मृ]यु
भएको हुँदा "नजह`उपर कानूनबमोिजम कारवाहW
गरW पाऊँ भbेसमेत cयहोराको राजु Oवdकमाeको
जाहे रW दरखाःत ।
ँ ाको
मृतक रामकाजी Oव.क.को बायाँ आख

परे लाको भागमा नील डाम भएको, बायाँ कानको
ँ ामु"न नील डाम भएको
लोती सुिbएको, घुड
भbेसमेत cयहोराको मृतक रामकाजी Oव.क.को
लासजाँच ूकृ"त मुच ुiका ।
घटनाःथल भ"नएको ठाउँबाट बाँसका

लाठाह` र वारदातमा ूयोग गरे को क`वा फेला
पारे को भbेसमेत cयहोराको घटनाःथल ूकृ"त
मुच ुiका ।
मेरो प"त रामकाजी Oव.क.लाई सौता सेती
Oव.क. र झटकेलो छोरा सुिजत नेपालWले कुटपीट

गरW मारे को थाहा हुन आएकोले "नजह`उपर
कानूनबमोिजम कारवाहW गरW पाऊँ भbेसमेत

cयहोराको Mदलशोभा Oवdकमाeको "नवेदन तथा
कागज ।
"म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन

सेती Oवdकमाe र मृतक रामकाजी Oव.क. बीचमा
कोठामा झगडा भएको र झटकेलो छोरा सुिजत
नेपालW आई "नजले बाँसको लाठmले कुटपीट
गरे को र सेती Oव.क.ले समेत कुटपीट गरW
घाइते भएकोमा "नजको उपचारको बममा सोहW
कुटपीटका कारण मृ]यु भएको हो भbेसमेत

cयहोराको पुंपा नेपालWले गpरMदएको कागज ।
"म"त

२०६४।६।३०

गतेका

Mदन

रामकाजी Oव.क. र सेती Oव.क. बीच झगडा
भएप"छ सेती Oव.क.ले पानीखाने क`वाले
रामकाजीको टाउकोमा हानेप"छ अिजत Oव.क.ले
बाँसको

लाठmले

टाउकोसमेतमा

हानी

घाइते

भएकोले उपचारको बममा
"नज रामकाजी
Oव.क.को सोहW कुटपीटको कारण मृ]यु भएको
हो भbे cयहोराको राजन नेपालWको
कागज ।

मेरो पOहलाको ौीमान्ले मादक पदाथe
सेवन गरW कुटपीट गन@ गरे कोले हालको ौीमान्
रामकाजी Oवdकमाeसँग दोॐो Oववाह गरे कोमा
"नजले समेत बराबर कुटपीट गन@ गरे को र
"म"त २०६४।६।३० गते प"न मादक पदाथe
सेवन गरW मसँग झगडा गरW कुटपीट गरे कोले
"नजलाई मैले पानी खाने क`वाले र मेरो
पOहलाको ौीमान्"तरको छोरा सुिजतले बाँसको
लाठmले रामकाजीको टाउकोसमेतमा कुटपीट
गरे कोमा घाइते भई उपचारको बममा "म"त
२०६४।७।२ गते "नजको मृ]यु भएको हो
भbेसमेत cयहोराको ू"तवादW सेती Oव.क.ले
अनुस-धान अ"धकारWसम< गरे को बयान ।

"म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन सेती
Oव.क. र मृतक रामकाजी Oव.क. बीच झै-झगडा
हुँदा झUकेलो छोरा सुिजत Oव.क. र "नज सेती
Oव.क.ले बाँसको लाठmसमेतले टाउकोमा हानेका

कारण घाइते भै "नज रामकाजीको उपचारको
बममा मु]यु भएको हो भbेसमेत cयहोराको
बुिझएका सुरे-ि िचऽकारले गरW Mदएको
कागज ।
मेरW आमा रामकाजी Oवdकमाeसँग
पोइल गएकv र "नजलाई का-छो बुबा रामकाजी

Oव.क.ले मादक पदाथe सेवन गरW बारwबार
कुटपीट गन@ गरे कोमा "म"त २०६४।६।३०
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गते पन आमा सेती &व(कमा*लाई रामकाजीले
कुटपीट गरे काले नज रामकाजीलाई मसमेतले
कुटपीट गर1 बाँसको लाठ6समेतले ूहार गदा*

नज घाइते भई उपचारको बममा मृAयु भएको
हो भDेसमेत Eयहोराको ूतवाद1 सुिजत &व.क.
नेपाल1ले अधकारूाJ अधकार1समK गरे को
बयान ।
मत २०६४।६।३० गतेका Rदन मेरो
आमा सेती &व.क.सँग काSछो बाबु रामकाजी

&व.क.ले झगडा गर1 कुटपीट गरकोले मैले
छमेकXहYलाई बोलाएपछ र दाजु सुिजत
नेपाल1समेत आई काSछो बाबु रामकाजीलाई
बाँसको लाठ6ले हाSदा घाइते भई उपचारको

बममा नजको मृAयु भएको हो भDेसमेत
Eयहोराको सं गीता पुजार1को कागज ।
मुच ु]का, पुंपा
घटनाःथल
ूकृत
नेपाल1को कागज, राजन नेपाल1को कागज,
ूतवाद1
सेती
&व(कमा*को
अनुसSधान
अधकार1समK गरे को बयान, सुरेSि िचऽकारको

कागज, ूतवाद1 सुिजत &व.क. नेपाल1को बयान र
सं गीता पुजार1को कागजसमेतका आधार ूमाणबाट
मृतक रामकाजी &व.क.को ूतवाद1 सेती &व.क.
र सुिजत &व.क. नेपाल1समेतको कुटपीटबाट

घाइते भई उपचारको बममा नज रामकाजी
&व(कमा*को मत २०६४।७।२ गते सोह1
ँ ा
कुटपीटको चोटको कारण मृAयु भएको दे िखद
नज ूतवाद1हYले मृतक रामकाजी &व.क.लाई
टाउको जःतो सdबेदनशील भागमा ूहार गर1
मारे को मसल सं लfन ूमाण कागजातहYबाट

पु&g भएकोले नज ूतवाद1हY सेती &व.क. र
सुिजत नेपाल1 &व.क.ले hयानसdबSधी महलको १
नं. &वपjरत १३(३) अनुसार सजाय गर1 पाऊँ
भDेसमेत Eयहोराको अभयोग दावी ।
मैले अधकारूाJ अधकार1समK गरे को

बयान Eयहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको ठ6क
साँचो छ । म आमाको घरमा जाँदा बाबु र आमा

झगडा गर1 आमालाई &प&टरहे को दे खी छु nयाउन
खोhदा उ]टै मलाई हानेको हुँदा निजकै रहे को

बाँसको लाठ6ले हाSदा रामकाजी &व.क.को मृAयु
भएको हो । सजायको हकमा कानूनबमोिजम
होस् भDेसमेत Eयहोराको ूतवाद1 सुिजत

नेपाल1ले शुY काठमाडq िज]ला अदालतसमK
गरे को बयान ।

मत २०६४।६।३० गते साँझ म र
मृतक रामकाजी &व.क. झगडा गर1 रहे को बेला मेरो
छोरा सुिजत पन आई पुfयो मलाई मृतक काजीले
&पटे को दे खी &कन मेरो आमालाई सधr कुटपीट

* Sु छ भनी मृतकलाई सdझाउन खोhदा मुख
गनुह
छोडी हातसमेत हाल1 कुटपीट गरे कोले ूतवाद1
सुिजत नेपाल1ले मृतकलाई बाँसको लाठ6ले
हानेको हो मैले अनुसSधान अधकार1समK गरे को
बयान Eयहोरा झू sा हो । ूहर1 आफrले Eयहोरा
लेखाई मलाई हे न * सुD नRदई सह1 गराएको
हो । मैले पानी खाने कYवाले मृतकलाई हानेको
होइन । मैले सुिजत &व.क.लाई बोलाएर कुटपीट
गर भनेर भनेको पन छै न । तसथ* मलाई सजाय
हुनपु नu होइन भDेसमेत Eयहोराको ूतवाद1 सेती
&व(कमा*ले शुY काठमाडq िज]ला अदालतसमK
गरे को बयान ।

मसल सं लfन तAकाल ूाJ ूमाणबाट
ँ ा ूतवाद1हY
ूतवाद1हY कसूरदार हुन ् भDे दे िखद
सुिजत नेपाल1 र सेती &व.क.लाई अ.बं . ११८(२)
ु ा पूजw Rदई थुनामा राx कारागार
नं. बमोिजम थुनव
शाखामा पठाई Rदनु भDे शुY काठमाडq िज]ला
अदालतबाट मत २०६४।७।२६ मा भएको
थुनछे क आदे श ।
बरामद1 तथा घटनाःथल मुच ु]कामा
सह1 गनu मनदे वी पोडे, रyमाया पोडे, जाहे रवाला
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राजु .व0कमा2 र घटनाःथल मुच ु7काका सा9ी

बेखानारायण पोडेले शुB अदालतमा गरे को
बकपऽ "म"सल सं लGन रहे को छ ।
ू"तवादL सुिजतले तNकाल उठे को
Qरस थाRन नसकS मृतकलाई बाँसको लाठWले

टाउकोमा हानेको चोटले मृतकको मृNयु भएको
दे िखएको हुँदा ू"तवादL सुिजत नेपालLलाई
ZयानसRब[धी महलको १४ नं. बमोिजम १०
वष2 कैद हुने ठहछ2 । ू"तवादL सेती .व.क.ले
आरो.पत कसूर अपराध गरे को नदे िखएको हुँदा
"नजको हकमा वादL दावी पुGन नसकS अ"भयोग
दावीबाट सफाइ पाउने ठहछ2 भdे शुB काठमाडe

िज7ला अदालतको "म"त २०६५।१।२२ को
फैसला ।
ूहरLको सा"बतीलाई माऽ ूमाणमा
महण गरL Zयान जःतो अपराधमा सजाय गरे को
शुB फैसला ऽु.टपूण2 हुँदा बदर गरL [याय
पाऊँ भdेसमेत jयहोराको ू"तवादL सुिजत
नेपालLको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परे को
पुनरावेदनपऽ ।
ू"तवादLहBले
"नयोिजतBपमा
2 गरे को कत2jयबाट "नज रामकाजी
मनसायपूवक

.व.क.को मृNयु भएको तkय "म"सल सं लGन
ूमाणबाट पु.l भई रहे को अवःथामा ू"तवादL
सेती .व.क.लाई सफाइ mदई अका2 ू"तवादL
सुिजत नेपालLलाई ZयानसRब[धी महलको १४
नं. बमोिजम सजाय गनn गरL भएको फैसलामा
आवेशूेQरत हNयाको गलत jयाoया भएको
हुँदा ऽु.टपूण2 फैसला बदर गरL अ"भयोग माग

दावीबमोिजम सजाय गरL [याय पाऊँ भdे
पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परे को वादL नेपाल
सरकारको पुनरावेदनपऽ ।
यसमा जाहे रL दरखाःत र अनुस[धानबाट
तयार भएको कागज एवं सेती कै बयानबाट

कसूरदार दे िखनेमा सेती .व.क.लाई सफाइ mदएको

न"मलेको र ू"तवादLको समेत पुनरावेदन परे को
हुँदा सफाइ पाउने ू"तवादL सेती .व0कमा2लाई
छलफलको ला"ग अ.बं . २०२ नं. बमोिजम
िझकाउने र अBमा दुबै प9को पुनरावेदनको
ू"त"ल.प एक आपसमा उपलqध गराई "नज
ूNयथr आएप"छ वा Rयाद नाघेप"छ "नयमानुसार

पेश गनु2 भdे पुनरावेदन अदालत, पाटनको "म"त
२०६६।७।१० को आदे श ।

ू"तवादL
सेती
.व.क.ले
मौकामा
अनुस[धानको बममा अ"धकारूाu अ"धकारLसम9

बयान

गदा2

पानी

खाने

कBवाले

.हका2एको

भनी बयान गरे कोमा अदालतसम9 बयान गदा2
कBवाले मृतकलाई हानेको छै न भनी आरो.पत
2 पले इ[कार रहL बयान गरे कS
कसूरमा पूणB
"छन् । ूहरLमा कागज गनn राजन नेपालLले
मृतकलाई सेती .व.क.ले कBवाले हानेको भनी
अनुस[धानमा कागज गदा2 लेखाएकोमा अदालतमा

उपिःथत भई बकपऽ नगरे बाट सो ूहरLमा भएको
कागजलाई ूमाणमा महण गन2 "म7ने दे िखएन ।
जाहे रवालाले जाहे रL mदँदा र अदालतमा बकपऽ

गदा2 ू"तवादL सेती .व.क.ले कBवाले ूहार
गरे को भनी लेखाउन नसकेबाट जाहे रL पोल
ँ ै न । आरो.पत कसूरमा सा"बत
परे को प"न दे िखद

हुने सहअ"भयुw सुिजत नेपालLले अदालतमा
बयान गदा2 सेती .व.क.ले कBवाले हानेको
दे िखन भनी लेखाएबाट सहअ"भयुwको पोल
ँ ै न । ू"तवादL सुजीत नेपालLको
परे को प"न दे िखद
अदालतसमेतको बयानसमेतको आधारमा "नज
ू"तवादL र मृतक रामकाजी .व.क.को बीचमा
Zयान "लनुपनnसRमको Qरसइबी तथा मनसाय

प"न नभई लुकS चोरL हानेको प"न नभई आxनो
आमालाई कुटपीट गरे को कारणले उyेजनामा
आई तNकाल उठे को Qरस थाRन नसकS बाँसको

1534

९०९४ - सुिजत नेपालI Pव. नेपाल सरकार

लाठले ूहार गरे को कारणबाट मृतकको मृ,यु
ु 8
भएको दे िखन आएकोले ूःतुत वारदात मुलक
ऐन, :यानस<ब=धी महलको १४ नं. मा विणDत
आवेशूेFरत ह,याको कसूर दे िखन आएकोले
ूHतवादI सुिजत नेपालIलाई :यानस<ब=धी
महलको १४ नं. बमोिजम १० वषD कैद गरI
ूHतवादI सेती Pव.क.ले अHभयोग दावीबाट सफाइ
्
पाउने ठहरयाई
काठमाडW िजXला अदालतले

HमHत २०६५।१।२२ मा गरे को फैसला Hमलेकै
ँ ा सदर हुने ठहछD भ_े पुनरावेदन अदालत,
दे िखद

पाटनको HमHत २०६६।१२।२४ को फैसला ।
मैले रामकाजी Pव.क.लाई मानुप
D नaस<मको
कुनै रIसईबी नभएको र आbनो ज=म cदने
आमालाई दै Hनक कुटपीट गनa गरे को र HमHत

२०६४।६।३० गते म आमालाई भेeन जाँदा
आमालाई कुटपीट गFररहे कोमा मैले छु fयाउँदा
उXटै मलाईसमेत कुटपीट गरे को हुँदा मैले Fरस

था<न नसक8 उh निजकै रहे को बाँसको लाठले
रामकाजीको टाउकोमा एक पटक ूहार गदाD
रामकाजीको मृ,यु भएको हो तर ूहरIले ूहरI
ूHतवेदनमा जे जःतो कुराहi भए गFरएका छन्
,यो सरासर अस,य Hनराधार झू kा ूHतवेदन
हो । ,यसै को आधारमा शुi काठमाडW िजXला
अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मलाई
:यानस<ब=धीको १४ नं. बमोिजम १० वषD कैद
गFरएको हुँदा सा॑ै मकाD पनD गएकोले मलाई
:यानस<ब=धी महलको १७(३) नं.बमोिजम कैद
सजाय गFरपाऊँ भ_े ूHतवादI सुिजत नेपालIले
यस अदालतमा Hलएको पुनरावेदन िजक8र ।
रामकाजी

Pव.क.

र

सेती

Pव.क.
बीच बार<बार झै-झगडा हुने गरे को र HमHत
२०६४।६।३० मा झगडा हुँदा सेती Pव.क.ले
पानी खाने कiवाले तथा सुिजत नेपालIले बाँसको
लाठले २।३ पटक हा=दा बाँस भाँिचएको भनी

ूHतवादIहi सेती Pव.क. र सुिजत नेपालIले
गरे को अHधकारूाs अHधकारIसमtको साHबती
बयान, लास ूकृHत मुच ुXका र Autospy
Report समेतबाट पुPu भई मनसायपूवक
D गरे को
कतDvयबाट रामकाजी Pव.क.को मृ,यु भएको तwय
पुPu भै रहे को अवःथामा ूHतवादI सेती Pव.क.लाई
कसूर अHभयोगबाट सफाइ cदने गरI र ूHतवादI

सुिजत नेपालIलाई :यानस<ब=धी महलको १४ नं.
बमोिजम १० वषD कैद सजाय गनa गरे को फैसला
ऽुPटपूणD हुँदा बदर उXटI गरI ूHतवादIहiलाई

अHभयोग दावीबमोिजम सजाय गरI पाऊँ भ_े
वादI नेपाल सरकारले यस अदालतमा Hलएको
पुनरावेदन िजक8र ।
Hनयमबमोिजम दै Hनक पेशीसूचीमा चढI
पेश हुन आएको ूःतुत मुzामा वादI नेपाल
सरकारको तफDबाट उपिःथत Pव{ान अHधवhा
खगराज पौडेलले बाPहरबाट खोजी Xयाएको बाँसले

टाउको जःतो सं वेदनशील अ}मा PहकाDएको र
,यसरI PहकाDउँदा बाँस नै तीन टु बा भई भाँिचएको
अवःथा हुँदा मानa मनसाय दे िखइरहे कोले ूHतवादI
सुिजत नेपालIलाई :यानस<ब=धीको १४ नं.
बमोिजम आवेशूेFरत ह,या ठहर गरI सजाय
गरे को फैसला कानूनस<मत नहुँदा अHभयोग
दावीबमोिजम सजाय गरI पाऊँ भनी गनुD भएको
बहस सुHनयो ।
ूHतवादI

सुिजत

नेपालIको

तफDबाट

उपिःथत Pव{ान अHधवhा ौी शोPषत अकेला
बाHनयाले HमHत २०६४।६।३० गते ूHतवादI
सुिजत नेपालI आमालाई भेeन जाँदा आमालाई
मृतक रामकाजी Pव.क.ले कुटपीट गFररहे को
दे खी छु fयाउन खो:दा उXटै ूHतवादI सुिजत
नेपालIलाई मृतकले कुटपीट गरे को हुँदा Fरस
था<न नसक8 निजकै रहे को बाँसको लाठले
छु fयाउन मृतकको टाउकोमा एक पटक ूहार
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गदा- भ/वत1य पर4 मृ7यु भएको हो । रामकाजी
र सेती /व.क. बीच भएको झगडा छु Eयाउनलाई
केह4 गदा- भ/वत1य पर4 मृतकको मृ7यु भएकोले

ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4लाई JयानसKबLधीको
१४ नं. बमोिजम सजाय गनQ गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला बदर उUट4 गर4 Lयाय
पाऊँ भनी गनु- भएको बहस सु"नयो ।
यसमा ू"तवाद4हXले मृतक रामकाजी
/व.क.लाई टाउको जःतो सं वेदनशील भागमा ूहार
गर4 कत-1य गर4 मारे कोले "नज ू"तवाद4हX सेती
/व.क. र सुिजत /व.क.(नेपाल4) ले JयानसKबLधी
महलको १ नं. /वपर4त १३(३) नं. बमोिजमको

कसूर अपराध गरे कोले सोह4 महलको १३(३)
नं. अनुसार सजाय गर4 पाऊँ भ^े अ"भयोग
दावी रहे को ूःतुत मु_ामा ू"तवाद4 सुिजत

/व.क. नेपाल4ले त7काल उठे को aरस थाKन
नसकc मृतकलाई बाँसको लाठdले टाउँकोमा
हानेको चोटले मृतकको मृ7यु भएको दे िखएको
हुँदा ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4लाई JयानसKबLधी

महलको १४ नं. बमोिजम १० वष- कैद हुने र
ू"तवाद4 सेती /व.क.ले आरो/पत कसूर अपराध
गरे को नदे िखएको हुँदा "नजको हकमा वाद4 दावी
पुhन नसकc अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने
ठहछ- भनी शुX काठमाडj िजUला अदालतले
फैसला गरे कोमा सोह4 फैसलालाई सदर गरे को
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर वाद4
नेपाल सरकार र ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4को
तफ-बाट दोहोरो पुनरावेदन पन- आएको पाइयो ।

अब काठमाडj िजUला अदालतको
फैसलालाई सदर गनQ गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको "म"त २०६६।१२।२४ को फैसला
"मलेको छ छै न । वाद4 तथा ू"तवाद4को पुनरावेदन
िजकcर पुhने हो होइन भनी "नण-य mदनुपनQ दे िखन
आयो ।

2. मेरा दाजु रामकाजी /व.क. र भाउजू
सेती /व.क.को "म"त २०६४।६।३० गते झगडा
भएकोमा सेती /व.क.को प/हलो लोhनेपoीको
छोरा सुिजत नेपाल4 आई ढोका खोल4 बाँसले
दाजु रामकाजी /व.क.लाई शर4रको /व"भ^
भागमा कुटपीट गर4 अःपतालमा उपचार हुँदाहुँदै

मृ7यु भएको भ^े जाहे रवाला राजु /व.क.को
ँ ी भj,
जाहे र4 दे िखLछ । मृतकको बायाँ आख
कLचटमा नीलडाम, गालामा खो"ॐएको जःतो
घाउ, बायाँ कानको लोती केह4 सु"नएको, बायाँ
ँ ामु"न
बsाराको भाग केह4 सु"नएको, बायाँ घुड
चोट नीलडाम दे िखएको भ^े लासजाँच मुच ुUका

दे िखLछ । शव पर4tण ू"तवेदनको Internal
Examination मा Scalp haematoma over the
top of the head and occipital area. Fracture of
the frontal, both parietals and occipital bones
with suture diasthesis. भ^े र Cause of Death
मा Blunt force Trauma to the head भ^े उUलेख
भएको पाइLछ । 7यःतै अनुसLधानमा बुिझएका

1यिuहXले मृतकलाई ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4ले
कुटपीट गर4 मृ7यु भएको हो भनी कागज

गaरmदएको पाइLछ । ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4
ःवयं ले अदालतमा बयान गदा- मृतक रामकाजी

/व.क. र आमा सेती /व.क. झगडा गaररहे को
अवःथामा म पुगी यसो नगर भनी सKझाउँदा

मलाई प"न /पटे कोले बाँसको लाठdले हानेको हो
भनी मृतकलाई चोट छाडेको कुरामा सा"बती भई
बयान गरे को दे िखLछ । साथै वारदातमा ूयोग

भएको बाँसको लाठd बरामद भएको बरामद4
मुच ुUकाबाट दे िखई ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4को

बयान सम"थ-त भइरहे कोले मृतकको मृ7यु सुिजत
नेपाल4को कुटपीटबाट भएको कुरामा mv/वधा
रहे को दे िखएन ।
3. अब ू"तवाद4 सुिजत नेपाल4ले मृतकको
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% गरे को हो +क आवेशमा आई
हया मनसायपूवक
कुटपीट गरे को कारणबाट 4नजको मृयु भएको
हो भ9े कुरातफ% +वचार गदा%, मृतकलाई ू4तवाद@
सुिजतले एकपटक टाउकोमा ूहार गदा% मृतक
भूCमा ढलेको र पातामा प4न एकचोट@ हानेको
भ9े ूयEदशFहGको भनाई दे िखIछ । साथै
टाउकोमा एकठाउँमा चोट लागेको र अIय
िचथोQरएका

कोपाQरएका

बाहे क

कुनै

गRभीर
घाउचोट नरहे को भनी लासजाँच मुच ुTकाको
ू4तवेदन रहे को पQरूेआVयमा मृतकले ू4तवाद@

सुिजत नेपाल@को आमा ू4तवाद@ सेती +व.क.लाई
कुटपीट गQररहे कोमा मृतकलाई सRझाउँन खोYदा

मृतकले नै ू4तवाद@ सुिजत +व.क.लाई कुटपीट
गर@ 4सं गल 4सं गल खेTने हो भनी [याले\ गरे को
हुँदा Qरस थाRन नसक] सोह@ वारदातःथलमै
भएको लाठाले हानेको र सोह@ चोटले मृतकको
मृयु भएको त_य 4म4सल ूमाणबाट पु+` भएकोले
ूःतुत वारदात मनसायूेQरत नदे िखई आवेशूेQरत
हया दे िखन आउँछ ।

4. ू4तवाद@ सेती +व.क. र रामकाजी
+व.क. लोbने ःवाःनी भएको र बेला बखतमा
लोbने
ःवाःनीबीच
झगडा
हुने
गरे को

दे िखIछ । 4म4त २०६४।०६।३० मा मृतक र
सेती 4ब.क.का बीच झगडा भएको सIदभ%मा ू4तवाद@
सेती +व.क.ले अ4धकारूाj अ4धकार@समE बयान
गदा% मृतकलाई पानी खाने कGवाले +हका%एको
भनी बयान गरे कोमा अदालतसमE बयान गदा%
पानी

खाने

कGवाले +हका%एको होइन भनी
% पले इIकार रह@ बयान
आरो+पत कसूरमा पूणG

गरे को दे िखयो । वारदातःथलमा रहे को मृतकको
छोर@ सं 4गता पोडे र वारदातको कोठामा पुगेर
झगडा छु lयाउने पुंपा नेपाल@, प+वऽा पQरयारले
ूहर@मा कागज गदा% सेती +व.क.ले हानेको
भनी लेखाउन सकेका छै नन्। ूहर@मा कागज

गनp राजन नेपाल@ले मृतकलाई सेती +व.क.ले
कGवाले हानेको भनी अनुसIधानमा कागज गदा%

लेखाएकोमा अदालतमा 4नज अनुपिःथत रह@ बयान

नगरे बाट मौकामा भएको कागजलाई ूमाणमा
महण गन% 4मलेन । जाहे रवालाले जाहे र@ sदँदा र
अदालतमा बकपऽ गदा% ू4तवाद@ सेती +व.क.ले
कGवाले ूहार गरे को भनी लेखाउन सकेको प4न

दे िखएन । यःतै सहअ4भयुt सुिजत नेपाल@ले
अदालतमा बयान गदा% सेती +व.क.ले कGवाले

हानेको दे िखन भनी लेखाएबाट सहअ4भयुtको
पोल परे को प4न दे िखएन ।
5. “अG +क4समसँग मत सTलाहमा
पसेकोमा मानp ठाउँमा गई अG कुरा केह@ नगर@

हे र@ रहनेलाई र लेिखएदे िख बाहे क अG +क4समका
मतलबीलाई ६ म+हनादे िख तीन वष%सRम कैद
% छ%” भ9े YयानसRबIधी महलको १७(३)
गनुप
नं. अIतग%तको {यवःथा रहे को सIदभ%मा ूःतुत
वारदातमा ू4तवाद@ सुिजत +व.क.ले मृतकलाई
बाँसको लाठाले हानेको भनी ःवयं अदालतको
ँ ा ू4तवाद@को
बयानसमेतमा ःवीकार@ रहे को दे िखद

पुनरावेदन िजक]रबमोिजम YयानसRबIधी महलको
१७(३) नं. प4न आक+ष%त हुने दे िखएन । यःतै
घटनाःथल ूकृ4त मुच ुTका, लासजाँच ूकृ4त
मुच ुTका, शवपर@Eण ू4तवेदन, राजन नेपाल@को
कागजसमेतको आधारमा मृतकको मृयुको जQरया

ू4तवाद@ सुिजत +व.क.को आवेशपूण% काय%बाट
भएको दे िखएको र अका% ू4तवाद@ सेती +व.क.को
सं लbनता पु+` नभएकोले पुनरावेदक वाद@
नेपाल सरकारको अ4भयोग दावीबमोिजम सजाय
गर@ पाऊँ भ9े वाद@को पुनरावेदन िजक]रसमेत
साIद4भ%क दे िखन आएन ।
6. तसथ%, मा4थ

र

कारणबाट

ू4तवाद@

+ववेिचत आधार
सुिजत नेपाल@लाई

YयानसRबIधी महलको १४ नं. बमोिजम १०
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वष- कैद गर1 ू"तवाद1 सेती 5व.क.ले अ"भयोग
्
दावीबाट सफाइ पाउने ठहरयाई
काठमाडF
िजIला

अदालतले

"म"त

िनणर्य नं .९०९५

२०६५।१।२२

ु इजलास
सवmnच अदालत, सं यd
माननीय Wयायाधीश ौी सुशीला काकg

मा गरे को फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।१२।२४ को
ँ ा सदर हुने ठहछ- । मुलक
ु S
फैसला "मलै कै दे िखद

ऐन, UयानसVबWधी महलको १७(३) नं. बमोिजम
सजाय गर1 पाऊँ भ^े पुनरावेदक ू"तवाद1 सुिजत
नेपाल1 र अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय गर1 पाऊँ
भ^े पुनरावेदक वाद1 नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजकSर पु_न स`दै न । यो "म"सलको दायर1
लगत कaा गर1 "नयमानुसार बुझाइ cदनू ।
उd रायमा सहमत छु ।
Wया. eानेWिबहादुर काकg
इ"त सं वत् २०७० साल मh"सर १० गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : हक-बहादुर lेऽी

माननीय Wयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श "म"त : २०७०।८।२५।३
०६५–WO–०८९६

5वषयः– उuूेषणयुd परमादे श
"नवेदक : महोwर1 िजIला, पसा- पतै ल1 गा.5व.स
वडा.नं. ७ बःने ौी जनता "नVनमाxय"मक
5वyालय म"लवारा जलेzर न.पा. १२

मा तृतीय ौे णीको िशlक पदमा काय-रत्
वेचन राय
5व{|
5वपlी : िशlक सेवा आयोग, सानोcठमी
भdपुरसमेत

§ कु नै पिन व्यिक्त आफ्नो लापरवाही, भूल
र त्रुिटप्रित िनश्चय नै िजम्मेवार हुन्छ । तर,
अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुिटको
िजम्मेवारी बनाउनु न्यायको उपहास हुने ।
§ शङ्कास्पद लेखाइयुक्त िववरण न्यायको
रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त
स्वाभािवकरूपमा अगािड पिन िविभन्न
कागजात दतार् र पछािड पिन दतार् भएको
एउटै व्यिक्तका हस्ताक्षरले दतार् गिरएको
नाङ्गो आँखाले हेदार् पिन देिखने िववरण
अिवश्वसनीय हुन नसक्ने ।

&

(ूकरण नं.३)

§ सम्बिन्धत अिधकारी वा कायार्लयले कु नै
सम्भाव्य उम्मेद्वारको आवश्यक िववरण
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नपठाउँ दैमा िनजलाई बढुवाको हकबाट
बिञ्चत गनेर् हो भने कमर्चारीको बढुवा
कानूनी हकको रूपमा नरही त्यस्तो
अिधकारी वा कायार्लयको स्वेच्छामा रहन
जाने ।
(ूकरण नं.५)

§ बढुवा कु नै पिन िनकाय वा पदािधकारीले
ईच्छा लागेको व्यिक्तलाई आफू खुशी
िदइने िवषय होइन । बढुवा िदनु वा
निदनु कसैको तजिबजी अिधकारको कु रा
होइन । स्थायी सेवामा कायर्रत् व्यिक्तले
कायर्क्षमताको आधारमा बढुवा पाउनु
िनजको कानूनी हकको कु रा हो । बढुवा
जस्तो वृित्त िवकासको अवसर पाउने वा
नपाउने भन्ने िनधार्रक के वल कानून हो
सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारीको दया,
माया र िनगाह होइन ।
(ूकरण नं.६)

§ िशक्षक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
को पिरच्छे द–् ४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था
गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थािभत्र रही
िनवेदकले बढुवा हुने अवसर प्राप्त गनुर्
िनजको हकको कु रा हो । िनवेदकले
२०६० र २०६२ को का.स.मू.नभरेको
दोषारोपण गरी िनजले कानूनबमोिजम
पाउनुपनेर् अङ्कबाट बिञ्चत गरी िनजको
बढुवाको हक अपहरण गनुर् कानूनसङ्गत
नहुँ ने ।
(ूकरण नं.७)

§ आफ्नो कायार्लयमा दतार् गिरएका
कागजातका िवषयमा कायार्लयको
िजम्मेवारी हुन्छ । यसरी दतार् िकताबबाट
यी िनवेदकले २०६० र २०६२ को
का.स.मू. भरेको अवस्था देिखएकोमा

िनजलाई सोबापतको अङ्क प्रदान नगरी
बढुवा पाउने िनजको अिधकारमा आघात
पुग्न गएको देिखने ।
(ूकरण नं.८)

%नवेदकतफ+बाट : 0व1ान अ%धव4ा ओमूकाश
%सँह

0वप<ीतफ+बाट : 0व1ान सह>याया%धव4ा रे वती
%ऽपाठB
अवलिEबत नजीर :
§ नेकाप २०३५, %न.नं.११९६

सEबL कानून :
§ िश<ा सेवा आयोग %नयमावलQ, २०५७
को %नयम ५१
आदे श

नेपालको अ>तRरम
सं 0वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२)
बमोिजम %नवेदन पन+ आएको ूःतुत मुYाको
सं ि<Z त[य र आदे श यस ूकार छ :–

न्या.प्रकाश वस्ती :

म %नवेदक 0व]ालय स^ालक स%म%तको
%म%त २०४५।१२।१६ को %नण+यबमोिजम %म%त
२०४५।१२।१७ गतेदेिख ौी %नEनमाcय%मक
0व]ालय पसा+ पतै लQ चौRरयामा अःथायी
%नयुि4 पाएको िश<क हुँ । िश<क छनौट

स%म%त महोgरQको %म%त २०४८।३।३१ को
%नण+यानुसार %म%त २०४८।३।३२ गतेदेिख ूा.
0व. िश<कको पदमा एक वष+को परQ<णकालमा
रहने गरQ %म%त २०४८।५।३ को पऽमा ःथायी
%नयुि4 पाएको %थए ँ । िश<क सेवा आयोगको

ूकािशत सूचनाअनुसार फाइल बढु वाको ला%ग
ौी िजkला िश<ा काया+लय, महोgरQको दता+ नं.
०३/०६५/०१/०८ 0व.नं. ००३/०६४/०६५
अनुसार
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२०६५।५।२७ को गोरखापऽमा ूकािशत
फाइल बढु वाको "लःटमा मेरो नाउँ नभएप"छ
सो Dव.नं. ००३ /०६४/०६५ "न.मा.िश.
IJतीय ौे णीको न"तजामा िचP नबुझी ूकािशत
सूचनाको "नणRय माग गदाR सTबिUधत "नकायबाट
उW "नणRय Iदन न"मXने भनी मौिखक जानकारZ
Iदइयो । तर, "नणRय "म"त २०६५।५।२६ हो
भनी मौिखक जानकारZ Iदएको हुँदा सोहZ आधारमा
सTबिUधत िश]क सेवा आयोगमा पुनरालोकन गरZ
पाऊँ भनी "नवेदन Iदएको "थए ँ । तर, िश]क

सेवा आयोगबाट प"न Dव"भ` आधार दे खाई मेरो
नाउँ बढु वा सूचीमा समावेश हुन नसकेको भनी
"म"त २०६६।१।२५ को पऽलाई िजXला
िश]ा कायाRलय, महोPरZमाफRत मलाई "म"त
२०६६।२।२० मा पऽ बुझाइयो । िश]क
सेवा आयोगको "म"त २०६५।५।२६ को
"नणRयले "म"त २०६५।५।२७ को गोरखापऽमा

ूकािशत सूचना र िश]क सेवा आयोगको "म"त
२०६६।१।२४ समेतका "नणRयबाट मेरो
सं वैधा"नक एवं कानूनूदP हकमा आघात परे को
हुँदा उW ऽुDटपूणR "नणRय उdूेषणको आदे शJारा
बदर गरZ िश]ा सेवा आयोग "नयमावलZ, २०५७

को "नयम २८ मा gयवःथा भएबमोिजम मेरो
नोकरZको १४ वषRको जेhताबापत दामासाहZले
पाउनुपनi २८ नTबरमा २६.५८ माऽ Iदई १.४२

नं. कम र ता"लमबापत १५ नTबर पाउनुपनiमा
१२ नTबर Iदई ३ नं. कम Iदई जTमा ४.४२
नं. थप गरZ कायRसTपादन मूXयाjनबापत ४०
मा मेरो २०६० र २०६२ को कायRसTपादन
मूXयाjन जोडी मेरो नाउँ "सफाlरश गरZ न"तजा
ूकाशन गनR Dवप]ीहmको नाउमा अUतlरम
आदे शसDहतको परमादे शको आदे श जारZ गरZ
पाऊँ भ`ेसमेत gयहोराको "नवेदन माग दावी ।
यसमा "नवेदकले
भरे को २०५९

सालदे िख

२०६३ सालसTमको कायRसTपादन
मूXयाjन फाराम तथा "नवेदकसमेत सTभाDवत
उTमेJार भएको बढु वासTबUधी िश]क सेवा

आयोगको "म"त २०६६।१।२४ को "नणRय
फाईल सTबिUधत कायाRलयबाट िझकाई आएप"छ
वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेश गनुR भ`े यस

अदालतको "म"त २०६६।३।२ को आदे श ।
यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको

मागबमोिजमको आदे श Dकन जारZ हुन नपनi
हो, यो आदे श ूाp भएको "म"तले बाटाका
Tयादबाहे क १५ Iदन"भऽ "लिखत जवाफ पठाउनु
भनी Dवप]ीहmको नाउमा सूचना पठाई "लिखत
जवाफ आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम

पेश गनू R । साथै अUतlरम आदे शका सTबUधमा
Dवचार गदाR "नवेदक "म"त २०६५।५।२६ र
२०६६।१।२४ को "नणRय बदर गरZ पाउन
"म"त २०६६।३।१ गते ूःतुत "नवेदन पनR
आएको दे िखUछ । उW "नणRयाअनुसार ूकािशत
सूचनासमेत कायाRUवयन भई सकेको अवःथामा
"नणRय यथािःथ"तमा राrे अवःथा नहुँदा अUतlरम
आदे श जारZ गरZ रहन परे न भ`े यस अदालतको

"म"त २०६६।४।२५ को आदे श ।
Dवप]ीले शैि]क सऽ २०६० र २०६२
को का.स.मू. फाराम भरे को छै न । Dवप]ीको

नTबर हाॆो नTबर भUदा कम दे िखएकोले
हामीलाई बढु वा "नयुिW भएको कुरा Dवप]ीले
ःवीकार गरZ सकेका छन् । का.स.मू िजXला
िश]ा कायाRलयबाट गए नगएमा हामीलाई कुनै
जानकारZ नभएबाट हामीलाई dयससँग सरोकार

छै न । Dवप]ीले हामीसमेतलाई Dवप]ी बनाई
Iदएको मुuा खारे ज हुनपु नi हो । ]ेऽीय स"म"तले

गरे को "सफाlरश कानूनसTमत् छ र िश]क
सेवा आयोगले गरे को "नणRय प"न कानूनसTमत्
भएकोले हाॆो बढु वा "नयुिW कायम रािखपाऊँ
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भेसमेत !यहोराको युगे*रलाल कण- र रामच/ि
ु 4लिखत जवाफ ।
झाको सं य3

4म4त २०६५।५।२७ मा ूकािशत
बढु वा नामावलEमा 4नजको नाम 4सफाFरश नभई

पुनरालोकनको ला4ग 4नवेदन ूाJ हुन आएकोले
िशMक सेवा आयोग 4नयमावलE, २०५७
को पFरNछे P ४ मा गFरएको वढु वासRब/धी
!यवःथाका आधारमा छान4बन गरE सं शो4धत
न4तजाको सूचना 4म4त २०६६।१।२५ मा
गोरखापऽमा ूकािशत गFरएको हो । 4नजको
का.स.मू सRब/धमा िज[ला िशMा काया-लय,
महो\रEलाई सो4धएकोमा सो काया-लयको च.नं.
४५७९, 4म4त२०६६।१।१४ को पऽानुसार
4नजको २०६० र २०६२ सालको का.स.मू
फाराम भरे को नदे िखएको भनी लेिखआएकोले

4नजको ूाJा^ 4सफाFरश उRमे`ारको भ/दा कम
हुन गएकोले 4नजको नाम बढु वामा 4सफाFरश
हुन नसकेको हो । अतः आयोगले 4नयमानुसार
गरे को बढु वा 4सफाFरश कानूनसRमत् भएन भनी

यस आयोगलाई dवपMी बनाई eदएको Fरट
4नवेदन कानूनी आधारहEन भएकाले खारे ज गरE
पाऊँ भेसमेत !यहोराको िशMक सेवा आयोगको

4लिखत जवाफ ।
4नज िशMकले 4नयमानुसार Rयाद4भऽै
का.स.मू भरE बुझाएको ूमाण पेश गन- नसjनु

भएकोले 4नजले गनु- भएको िजकkर कानूनसRमत्
छै न । जेlताबापत अ^ गणना गदा- 4नज
िशMकले हालको पदमा 4नयुि3 पाएको शुm 4म4त
२०५१।९।२५ दे िख बढु वाको ला4ग ूकािशत
सूचनाबमोिजम अि/तम 4म4त २०६५।०१।०८
सRम जRमा eदन ४७८४ को हुन आउने कूल
योग २६.५८ जेlताबापत अ^ ूदान गFरएको
छ । यसरE कानूनबमोिजम भए गरे को dवषयलाई
हच ुवाको आधारमा अ^ गणना गरE पाऊँ भनी

अदालतलाई गुमराहमा राpे मनसायले गनु- भएको
माग दावी खारे जभागी हुँदा खारे ज गरE पाऊँ
भेसमेत !यहोराको Mेऽीय िशMा 4नदq शनालय,

मrयमाsलको 4लिखत जवाफ ।
4नज 4नवेदकले यस काया-लयमा आ.व
२०६० र २०६२ सालको का.स.मू फाराम
भरE पेश गरे को कुनै रे कड-बाट नदे िखएको र

खोजी गदा- फेला नपरे को भनी िशMा सेवा आयोग
सानोeठमी, भ3पुरमा 4म4त २०६६।१।१४
च.नं. ४५७९ को पऽबाट जानकारE पठाएको हुँदा

4नवेदकले सोहE dवषयमा पुनः यस काया-लयबाट
मेरो सो आ.व को का.स.मू फाराम नपठाएको
भनी िजकkर 4लनु भएको रहे छ । 4नवेदकले
सोबमोिजम का.स.मू फाराम यो 4म4तमा भरE यो

य4त दता- नं. मा पेश गरे को छु भनी उ[लेख गननसjनु भएको हुँदा ूःतुत Fरट 4नवेदन खारे ज
गरE पाऊँ भेसमेत !यहोराको िज[ला िशMा

काया-लय, महो\रEको 4लिखत जवाफ ।
यसमा Fरट 4नवेदकले Fरट 4नवेदनसाथ
पेश गरे को िज[ला िशMा काया-लय, महो\रE

जले*रको च.नं. ४७९२ 4म4त २०६६।२।२४
को दता- ूमािणत dवषयको पऽमा उि[लिखत
!यहोराको कागजात एवं रिजःटरहm पठाउनु भनी
उ3 पऽको ू4त4लdपसमेत साथै राखी पऽाचार
गरE महा/याया4धव3ाको काया-लयमाफ-त िझकाई
4नयमानुसार गरE पेश गनु- भे यस अदालतको

4म4त २०६८।७।२९ को आदे श ।
हाॆो शैिMक योwयता र अनवरत्
सेवाको आधारमा कानूनबमोिजम बढु वा गFरएबाट
dवपMीको कुनै प4न अ4धकारमा असर नपरे को र
असर पन-सjने अवःथासमेत dवxमान नरहे कोले
ूःतुत Fरट 4नवेदन खारे ज गरE पाऊँ भेसमेत
!यहोराको रामeदनेश ठाकुर र रामूवोध साहको
ु 4लिखत जवाफ ।
सं य3
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

"नयमबमोिजम दै "नक पेशीमा चढ5
"नण7याथ7 इजलाससम; पेश हुन आएको ूःतुत
"नवेदनमा "म"सल सं लDन सEपूण7 कागजातहG

अIययन गर5 "नवेदकतफ7बाट उपिःथत NवOान
अ"धवQा ौी ओमूकाश "सँह तथा Nवप;ी
सरकार5 "नकायका तफ7बाट महाUयाया"धवQाको
काया7लयका NवOान सहUयाया"धवQा रे वती
"ऽपाठWले गनु7 भएको बहससमेत सु"नयो । िश;क

सेवा आयोगको "म"त २०६५।५।२६ को
"नण7यले "म"त २०६५।५।२७ को गोरखापऽमा
ूकािशत सूचना र िश;क सेवा आयोगको "म"त
२०६६।१।२४समेतका "नण7य उ_ूेषणको
आदे शOारा बदर गर5 िश;ा सेवा आयोग

"नयमावल5, २०५७ को "नयम २८ मा bयवःथा
भएबमोिजमको मूcयाdन गर5 मेरो नाउँ "सफाeरश
गर5 न"तजा ूकाशन गन7 Nवप;ीहGका नाउँमा
अUतeरम आदे शसNहतको परमादे शको आदे श
जार5 गर5 पाऊँ भgे "नवेदन माग दावी रहे को

दे िखयो । "नज "नवेदकले २०६० र २०६२
सालको का.स.मू. फाराम भर5 पेश नगरे को
कारणले गदा7 "नजको नाम "सफाeरश नभएको
हुँदा ूःतुत eरट "नवेदन खारे ज गर5 पाऊँ भgे
Nवप;ीहGको "लिखत जवाफ भएको पाइयो ।
अब "नवेदकको मागबमोिजम उ_ूेषणलगायतको
परमादे शको आदे श जार5 गनुप
7 नi हो वा होइन भgे
सEबUधमा "नण7य jदनुपनi दे िखन आयो ।

2. "नण7यतफ7 Nवचार गदा7 यी "नवेदकले
२०६० र २०६२ को का.स.मू. नभरे को

कारणले "नजको बढु वा नभएको भgे Nवप;ीहGको
भनाई भएबाट "नजले उQ वष7हGको का.स.मू.
फाराम भरे को छ वा छै न भनी हे नप
7ु नi हुन

आयो । यी "नवेदकले २०६० को का.स.मू.
फाराम द.नं. ४३७२ "म"त २०६१।१।२८
मा

र २०६२ को का.स.मू. फाराम द.नं.

४२८१ "म"त २०६३।२।१० मा आoनो
Nवpालयमाफ7त िजcला िश;ा काया7लयमा
दता7 भएको भनी िजcला िश;ा काया7लय,
महोqर5को "म"सल सं लDन पऽबाट दे िखन
आयो । यस अदालतको आदे शानुसार िझकाइएको
दता7 Nकताबले प"न यस कुराको पुNs गरे को छ ।
3. कुनै प"न bयिQ आoनो लापरवाह5,

भूल र ऽुNटू"त "नuय नै िजEमेवार हुUछ । तर,
अG कसै को लापरवाह5, भूल र ऽुNटको िजEमेवार5
सEबिUधत bयिQलाई बनाउनु Uयायको उपहास
हो

।

"नवेदकले

आoनो का.स.मू. Nववरण
बुझाउने िजEमेवार5 पूरा गरे को पाइUछ ।
सEबिUधत काया7लयको दता7 Nकताबमा सहज
ढvले "नजको Nवpालयमाफ7त ूाw का.स.मू. भgे

Nवषयसमेत खुलाई दता7 भएको ूs दे िखUछ ।
यसै अदालतको आदे शानुसार िझकाइएको दता7

Nकताब (रिजःटर) हे दा7 "नवेदकका का.स.मू.
दता7को Nववरण प"छबाट थNपएको, अःपs रहे को
तथा खाल5 ठाउँमा भeरएको जःता कृ"ऽमता केह5
ँ ै न । कृ"ऽमता दे िखए सरकार5 कागज
दे िखद
क{तi मा मु|ा चलेन भUदै मा UयाNयक मन ूयोग
गनi सUदभ7मा माUयता jदनैपछ7 भg "मcदै न ।
शdाःपद लेखाइयुQ Nववरण Uयायको रोहमा सो
नभएसरह हुUछ । तर, अ_यUत ःवाभाNवकGपमा
अगा"ड प"न Nव"भg कागजात दता7 र पछा"ड
प"न दता7 भएका एउटै bयिQका हःता;रले दता7
ँ ाले हे दा7 प"न दे िखने Nववरण
गeरएको नाvो आख

अNव~सनीय हुन सदै नन् ।
4. अब सो काया7लयले मूcयाdन गर5
सEबिUधत ठाउँमा सो का.स.मू. पठाउँदैन वा
लापरवाह5 गछ7 वा हराउँछ वा ब"नयतपूवक
7
गायब गद7छ भने _यसको दोष "नवेदकलाई
लगाउन "मcदै न । िश;ा सेवा आयोग "नयमावल5,
२०५७ को "नयम ५१ मा काय7सEपादन मूcयाdन
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(का.स.मू.) फाराम स"बि%धत *नकायले आयोगमा

बुझाउनुपन7 8यवःथा गरे को छ । *नवेदकले
आ?नो @वAालयमाफBत िजDला िशFा कायाBलयमा
सो फाराम बुझाउनुसँगै *नजको दा@यIव समाJ
हु%छ । आयोगमा सो फाराम बुझाउनु पन7ले
B छB भO
नबुझाइMदँदाको मार *नवेदकले 8यहोनुप
*मDदै न ।
5. ने.का.प. २०३५ मङ*सर, *न.नं.
११९६, पृ[ १८७ मा यसै ूकारको बढु वा

मु`ामा आ?नो कायाBलयमा का.स.मू. पेश गरे
प*न

कायाBलयले म%ऽालयमा नपठाइMदएका
कारणबाट बढु वाबाट बिfत भएका *नवेदकका

हकमा gरट जारh गदi यस अदालतले बोलेको छ,
“कुनै अ*धकारhको गDती वा भूलले कुनै *नजामती

कमBचारhलाई कानूनी हकबाट बिfत गनB
स@कO । स"बि%धत अ*धकारh वा कायाBलयले
कुनै स"भा8य उ"मेnारको आवँयक @ववरण
नपठाउँदैमा *नजलाई बढु वाको हकबाट बिfत
गन7 हो भने कमBचारhको बढु वा कानूनी हकको
pपमा नरहh Iयःतो अ*धकारh वा कायाBलयको
ःवेqछामा रहन जाने
हु%छ ।”
6. कुनै प*न सेवामा लागेको 8यिsले

आ?नो वृिt @वकासको अपेFा राखेको
हु%छ । वृिt @वकासबाट सेवामा लागेको 8यिsलाई
उIूेरणा ूाJ हु%छ । सोहh कारणले सेवामा

लागेका जो कोहhलाई *निvत ू@बयाबाट बढु वा हुने
8यवःथा कानूनले नै गरh सु*निvतता ूदान गरे को
हु%छ । बढु वा कुनै प*न *नकाय वा पदा*धकारhले

ईqछा लागेको 8यिsलाई आफूखुशी Mदइने @वषय
होइन । बढु वा Mदनु वा नMदनु कसै को तज*बजी
अ*धकारको कुरा होइन । ःथायी सेवामा कायBरत्

8यिsले कायBFमताको आधारमा बढु वा पाउनु
*नजको कानूनी हकको कुरा हो । बढु वा जःतो

वृिt@वकासको अवसर पाउने वा नपाउने भOे

*नधाBरक केवल कानून हो स"बि%धत *नकाय वा
अ*धकारhको दया, माया र *नगाह होइन ।
7. िशFक सेवा आयोग *नयमावलh,
२०५७ को पgरqछे {–४ मा बढु वास"ब%धी

8यवःथा गरे को पाइ%छ । उs 8यवःथा*भऽ
रहh *नवेदकले बढु वा हुने अवसर ूाJ गनुB
*नजको हकको कुरा हो । *नवेदकले २०६०
र २०६२ को का.स.मू.नभरे को दोषारोपण
गरh *नजले कानूनबमोिजम पाउनुपन7 अ}बाट
बिfत गरh *नजको बढु वाको हक अपहरण गनुB
कानूनस~त हुँदैन ।

8. आ?नो कायाBलयमा दताB गgरएका
कागजात कहाँ छन् र के कःताpपमा छन् दे खाउने
र ूःतुत गन7 दा@यIव स"बि%धत कायाBलयको

हो । आ?नो कायाBलयमा दताB गgरएका
कागजातका @वषयमा कायाBलयको िज"मेवारh

हु%छ । यसरh दताB @कताबबाट यी *नवेदकले
२०६० र २०६२ को का.स.मू. भरे को अवःथा

दे िखएकोमा *नजलाई सोबापतको अ} ूदान नगरh
बढु वा पाउने *नजको अ*धकारमा आघात पुन
गएको दे िखयो ।

9. िशFा सेवा आयोग *नयमावलh,
२०५७ को *नयम ३२ मा २०६७।१०।९ मा
भएको पाच सं शोधनपूवक
B ो अथाBत ् @ववाMदत बढु वा
हुँदा बहाल रहे को *नयम ३२ को 8यवःथाको
अययन गदाB उप*नयम (३) मा औसत गणना
गरh अ} Mदने 8यवःथा रहे को पाइ%छ । *नयम
२७बमोिजम मूDया}न गgरने पाँच शैिFक सऽमये
तीन शैिFक सऽका *नवेदकका का.स.मू. रहे को
मा*नएबाट ती शैिFक सऽबापत *नवेदकले पाएको
कूल ूाJा}लाई तीनले भाग गदाB ू*त वषBको
औसत अ} *नःक%छ । *नवेदकका उपलध
नभएका भ*नएका ती दुई वषBबापत ू*त वषB सोहh
औसत अ} Mदन %यायस~त हुने दे िख%छ । यसरh
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२०६० र २०६२ सालबापतको काय1स2पादन
मू5या6न फाराम नभरे को भनी "नवेदकलाई बढु वा
न>दइएकोले सो वष1बापतको अ6 कानूनन: पाउनु

िनणर्य नं .९०९६

नै पनD हुFछ । "नवेदकले जेJता र ता"लमबापत
कम अ6 >दइएको "नवेदनमा िजकLर "लए प"न

ु इजलास
सवstच अदालत, सं यb
माननीय Fयायाधीश ौी सुशीला काकm

फायल कागजातबाट सो पुOP हुन सकेको
पाइएन ।
10. तसथ1, यी "नवेदकलाई का.स.मू.
बापत पाउनुपनD अ6भFदा कम अ6 ूदान भएबाट
"नजको बढु वा हुने अ"धकारमा आघात परे को हुँदा

माननीय Fयायाधीश ौी तक1राज भk
आदे श "म"त : २०७०।११।२६।२
०७०–WH–००४७

मुvा : बFदgूcय[ीकरणसमेत ।

िश[क सेवा आयोगको "म"त २०६५।५।२६ को

"नण1यले "म"त २०६५।५।२७ को गोरखापऽमा
ूकािशत सूचना र आयोगकै २०६६।१।२४
समेतको "नण1य "नवेदकका हकमा कानूनस2मत्
ँ ा उb "नण1य उcूेषणको आदे शdारा बदर
नदे िखद
गeर>दइएको छ । यी "नवेदकले यस आदे शमा
उ5लेख गeरएबमोिजम औसत "नकालg पाउनुपनD
अ6 ूदान गदा1 "नवेदकले बढु वा पाउने दे िखएमा

अFय उ2मेdारले पाएकै "म"तबाट लागू हुने गरg
बढु वा >दनु भhेसमेतको परमादे श Oवप[ी िश[क

"नवेदक : भbपुर, लोकFथलg गा.Oव.स वडा
नं.९ घर भई हाल महानगरgय ूहरg
वृy ःवय2भूमा थुनामा रहे का शुभराम
बःनेतसमेत

Oवiz
Oवप[ी : महानगरgय ूहरg पeरसर, हनुमानढोका,
काठमा|ड}समेत

सेवा आयोगसमेतका सरकारg "नकायहiका
नाममा जारg गeर>दइएको छ । यसको सूचना
Oवप[ीहiलाई >दई ूःतुत eरट "नवेदनको
दायरgको लगत कkा गरg "म"सल "नयमानुसार
गरg बुझाई >दनू ।
उb रायमा सहमत छु ।
Fया.सुशीला काकm

इ"त सं वत् २०७० साल मङ"सर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : eरFजा डं गोल

&
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§ अनुमित प्राप्त गनेर् जो कोहीले जुनसुकै
समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहितयार
बोके र िहड्ने अनुमित िदने हो भने समग्र
समाजमा त्रासदीको वातावरण िसजर्ना
हुन गई नेपालको अन्तिरम सं िवधानले
पिरकल्पना गरेको कानूनी राज्यको
अवधारणा नै ओझेलमा पनर् गई समाजमा
अशािन्त र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न
सिकन्न । सं िवधानले प्रत्याभूत गरेको
वैयिक्तक स्वतन्त्रताको हक िनरपेक्ष हक
हैन । सो हकलाई कानूनले यथोिचत रोक
लगाउन नसक्ने हुँ दैन । त्यसैले नेपालको
अन्तिरम सं िवधान, ०६३ को को धारा १२
को उपधारा २ मा कानूनबमोिजम बाहेक

९०९६ - शुभराम बःनेतसमेत 1व. महानगर9य ूहर9 प/रसर, हनुमानढोकासमेत

कु नै पिन व्यिक्तको वैयिक्तक स्वतन्त्रता
अपहरण हुने छै न भन्ने व्यवस्था गरेको
देिखने ।
(ूकरण नं.७)

§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोिजम
अनुसन्धानको लािग िहरासतमा राख्न
अनुमित िदएको अवस्था अनुसन्धानको
फाइलबाट देिखएको र अनुसन्धानबाट
देिखन आउने पिरणामका आधारमा मुद्दा
चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी
नै रहेको र नेपालको अन्तिरम सं िवधानको
धारा १३५ को उपधारा २ अनुसार कु नै
अदालत वा न्याियक अिधकारीसमक्ष
नेपाल सरकारको तफर् बाट मुद्दा चलाउने
वा नचलाउने भन्ने कु राको अिन्तम िनणर्य
गनेर् अिधकार महान्यायािधवक्तालाई हुने
सं वैधािनक व्यवस्था रहेको अवस्थामा
कानूनबमोिजम अनुसन्धानको प्रिक्रयामा
नै प्रभाव पनेर् गरी मागबमोिजम
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनर्
निमल्ने ।
(ूकरण नं.१०)

$नवेदकतफ*बाट : व/र0 1व2ान अ$धव5ाह7
ह/रहर दाहाल,
बि9बहादुर काक;,
शेरबहादुर के.सी., 1व2ान अ$धव5ाह7
यदुनाथ खनाल, योगेFिबहादुर अ$धकार9,
गोपालकृंण िघ$मरे , रामचFि पौडेल
1वपPीतफ*बाट
:
1व2ान
गोपालूसाद /रजाल

सहFयाया$धव5ा

अवलिRबत नजीर :
§ नेकाप २०६६, अU १, $न.नं. ८०८५,
पृ0 १०

सRबX कानून :
§ हातह$तयार खरखजाना ऐन, २०१९ को
दफा ६ (१)
§ नेपालको अFत/रम सं 1वधान, २०६३ को
को धारा १२ को उपधारा २
आदे श

न्या. तकर् राज भट्ट :

नेपालको

अFत/रम सं 1वधान, २०६३ को धारा ३२ र
१०७(२) अFतग*त दायर भई यसै अदालतको
Pेऽा$धकार$भऽको ूःतुत मुfाको सं िPg तhय
एवं ठहर आदे श यस ूकार छ :

$नवेदक शुभराम बःनेत पेशाले राजनी$त
गर9 शंकरदे व mयाRपसको ःव.1व.यु. सभाप$त
ु Fु छ । सिचन शमा* ने.1व.सं घका पूवम
हुनह
* हामFऽी
ु Fु छ, राकेश 1वबम शाह9 pयापार pयवसाय
हुनह
* Fु छ, ल9लाबहादुर खqका 1वदे श हङकङमा
गनुह
* Fु छ भने जोन खqका हाल कPा ११
pयापार गनुह
ु Fु छ ।
मा अsययनरत हुनह
$नवेदकमsयेका शुभराम बःनेत तथा
ल9लाबहादुर खqकाले नेपाल सरकारबाट अनुम$त
ूाg गर9 हातह$तयार खरखजाना $लई कानूनले

$नधा*/रत गरे को ःथानसRम 1हं डडुल गन* पाउने
अ$धकार सं 1वधान तथा कानूनले ूदान गरे को
अवःथामा आtनो काम 1वशेषले 1हं डेको समयमा
1वपPी ूहर9 काया*लय, ःवयRभूबाट ख1टएका
ूहर9

कम*चार9ले बरामद भएको ह$तयारको
लाइसेFस दे खाउँदादे खाउँदै $नजह7लाई र साथमा

रहे का अFय $नवेदकह7समेतलाई गैरकानूनी7पमा
पबाउ गर9 1हरासतमा राखी गैरकानूनी पबाउ
पूजx yदई Rयाद थप गरे को र 1वपPीह7को सो
काय* नेपाल अ$धराzयको सं 1वधान, २०४७ को
धारा १२ (ङ) (च) १३, २४(४), २५ तथा
हातह$तयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
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२ (च) (घ), ३, ५, १०, ११ तथा अ3य ूच"लत
कानून6वपर9त भएकोले 6वप=ीह@बाट Cयाद

थमाउन नपाउने गर9 ब3द9ह@लाई २४ घJटा"भऽ
सशर9र िझकाई गैरकानूनी थुनाबाट मुP गनुQ भनी
6वप=ीह@को नाउँमा ब3द9ूSय=ीकरणलगायत

जो चा6हने उपयुP आदे श वा पूजW जार9 गर9
पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको "नवेदन दावी ।

"नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार9 हुन ु
नपन\ आधार र कारण भए सोसमेत खोल9 बाटाको

Cयादबाहे क तीन _दन"भऽ महा3याया"धवPाको
कायाQलयमाफQत "लिखत जवाफ पेश गनुQ भनी
6वप=ीह@को नाउँमा Cयाद सूचना पठाई

"नयमानुसार पेश गनुQ भYेसमेत Zयहोराको यस
अदालतको एक 3यायाधीशको इजलासबाट भएको
आदे श ।

"म"त २०७०।११।२० गते "बहान अं .
३.०० बजेको समयमा काठमाडf सीतापाइला–६
फःकुचोकिःथत सावQज"नक ःथानमा शiाःपद
अवःथामा 6हं "डरहे का jरट "नवेदकह@को ख6टएको

ूहर9 टोल9ले शर9र तथा झोला चेक जाँच गदाQ
"नजह@मkये शुभराम बःनेतको झोलामा २२
Cयाlनम राइफल थान १, ऐ. को गोल9 राउJड ११
र ल9लाबहादुर खnकाको झोलामा २२ Cयाlनम
राइफल १, ऐ. को गोल9 राउJड ४३ र १२
वोरको सटगन राइफल थान १ र ऐ. को गोल9
राउJड १६ तथा सोह9 ह"तयारको इजाजतपऽ

थान ३समेत फेला परे को र उP इजाजतपऽ
चेक जाँच गदाQ ल9लाबहादुर खnकाको नाममा
रहे को २२ Cयाlनम राइफलको २०७० आषाढ

मसा3तदे िख नवीकरणसमेत नगjरएको पाइएको
र रातको समयमा "नजह@ले साथमा बोकेको
उP हातह"तयार तथा गोल9 को कःको हो उP
हातह"तयार तथा गोल9 वैधा"नक भए नभएको
Q न\ भएको र "नजह@ले
सCब3धमा अनुस3धान गनुप

हातह"तयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा
९(१) बमोिजमको कसूर अपराध गरे को हुँदा

"नजह@लाई पबाउ "म"त २०७०।११।२०
बाटै लागू हुने गर9 स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा
१५(४) बमोिजम िजsला ूशासन कायाQलय,
काठमाडfबाट कानूनबमोिजम Cयादथप गर9 यस

कायाQलयको 6हरासतमा रािखएको कानूनसCमत् नै
हुँदा jरट "नवेदन खारे ज गर9 पाऊँ भYेसमेत
Zयहोराको 6वप=ी महानगर9य ूहर9 वृv,
ःवयCभूका ूमुख ू.ना.उ. दया"न"ध wवाल9को
"लिखत जवाफ ।
6वप=ी jरट

"नवेदकह@लाई

केह9
सावQज"नक अपराध र सजाय ऐन, २०२७
अपराधमा
अनुस3धान
अ3तगQतको
कसूर
गनQ सरकार9 मुxासCब3धी ऐन, २०४९ को
दफा १५(४) बमोिजम अनुस3धानको ला"ग
माहानगर9य ूहर9 वृv, ःवयCभूबाट Cयाद माग

भएकोले २०७०।१०।२० दे िख लागू हुने गर9
प6हलो पटक _दन ४ को Cयाद थप भएको र
वारदात "म"तदे िख ३५ _दन हदCयाद थप गjरएको
हो । अनुस3धानको ला"ग कानूनबमोिजम Cयाद

थप भई 6हरासतमा रहे कोले गैरकानूनी थुनामा
रािखएको भYे 6वप=ीको jरट "नवेदन खारे ज
गर9 पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको 6वप=ी िजsला
ूशासन कायाQलयसमेतको तफQबाट "न"मv ू.
िज.अ. गो6व3दमिण भ ुत\ लको "लिखत जवाफ ।
महानगर9य ूहर9
6वप=ी jरट "नवेदकह@को
गराई "नयमानुसार िजsला
काठमाडfमा उपिःथत गराई

वृv,

ःवयCभूबाट

ःवाःyय पर9=ण
ूशासन कायाQलय,
Cयाद थप अनुम"त

"लई मुxाको अनुस3धान गदz रहे को भनी बुिझन
आएको हुँदा यस पjरसरसमेतलाई 6वप=ी बनाई
_दइएको jरट "नवेदन खारे ज गर9 पाऊँ भYेसमेत
Zयहोराको 6वप=ी महानगर9य ूहर9 पjरसर,
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काठमाडका

ूमुख

ूहर&

व(र)

उपर&,क

रमेशूसाद खरे लको 3लिखत जवाफ ।
9वप,ी (रट 3नवेदकह=बाट हातह3तयार
खरखजाना बरामद भई 3नजह=लाई कानूनबमोिजम

पबाउ गर& मुEा हे नF 3नकायसम, Gयाद थप
गर& ूारिGभक ू3तवेदन साथ यस कायाIलयसम,
बयानको ला3ग 3म3त २०७०।११।२२ मा पेश
ग(रएको हुँदा (रट 3नवेदकह=बाट हातह3तयार
खरखजाना बरामद भएको 9वषयमा सरकार&
मुEासGबQधी ऐन, २०४९ बमोिजम अनुसQधान

अगा3ड बढाएको 9वषयमा दायर भएको (रट
3नवेदन खारे ज गर& पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको
9वप,ी िज[ला सरकार& वक\ल कायाIलय,
काठमाडको 3लिखत जवाफ ।
3नयमबमोिजम आजको दै 3नक मुEा
पेिशसूचीमा चढ& 3नणIयाथI इजलाससम, पेश हुन
आएको ूःतुत (रट 3नवेदनको 3म3सल सं लeन सGपूणI
कागजातह=को अfययन गर& (रट 3नवेदकह=को

तफIबाट उपिःथत व(र) 9वgान अ3धवhाह=
ौी बि&बहादुर काकk, ौी ह(रहर दाहाल, ौी
शेरबहादुर के.सी. तथा 9वgान अ3धवhाह= ौी
यदुनाथ खनाल, ौी योगेQिबहादुर अ3धकार&, ौी
गोपालकृंण िघ3मरे तथा ौी रामचQि पौडेलले

हातह3तयार राq पाउने अनुम3तपऽ ूाs छ ।
नवीकरण फेल भए प3न दःतुर 3तर& नवीकरण
गनI पाइने अवःथाको 9वuमानता रहे को छ ।
अनुम3तपऽमा नै सो हातह3तयार राq पाउने
इलाका नेपाल अ3धराvय भर भनी उ[लेख भएको
अवःथा छ । अनुसQधान अ3धकार&ले हातह3तयार
खरखजाना ऐन, २०१९ बमोिजम अनुसQधानको

ला3ग Gयादथप गर& थुनामा रािखएको भनी उ[लेख
गरे प3न Gयाद थप गनF तथा मुEा हे नF अ3धकार&ले
सावIज3नक अपराध र सजाय ऐनबमोिजम Gयाद
थप ग(रएको भनी 3लिखत जवाफ पेश गरे को

अवःथा हुँदा अनुसQधान ऽ9टपूणI रहे को छ ।
ऽु9टपूणI अनुसQधानको आधारमा Zयिhको
वैयिhक अ3धकार हनन् हुने गर& 3नवेदकह=लाई
थुनामा राq 3म[ने है न । 3नवेदकह= शुभराम
बःनेत तथा ल&लाबहादुर खxका बाहे कका अQय
तीनजना 3नवेदकह=को सँगसाथबाट के बरामद

भई के कुन कसूरमा थुनामा रािखएको हो सोसमेत
खुलेको अवःथा छै न । बQद&ूyय,ीकरणको (रट
3नवेदनमा तज3बजी अ3धकार ूयोग हुने नभई हक
नै जःतो गर& जार& हुने ूकृ3तको (रट भएकोले
3नवेदन मागबमोिजम बQद&ूyय,ीकरणको (रट
जार& गर& 3नवेदकह=लाई थुनामुh गनुप
I नF भनी
र 9वप,ीह=को तफIबाट 9वgान सहQयाया3धवhा
ौी गोपालूसाद (रजालले सं 9वधानको धारा १२

3नरपे, हक है न । yयसमा कानूनले बQदे ज लगाउन

सzछ । 9वप,ी 3नवेदकह=लाई सं 9वधानको
धारा २४ मा उि[लिखत फौजदार& QयायसGबQधी
्
पबाउ गर&
हकको अनुशरण गर& ू9बया पुरयाई

पबाउ पूज{ |दई अ3धकारूाs 3नकायबाट Gयाद
थपसमेत 3लई थुनामा राखेको अवःथा छ ।

3नवेदकह=मfये शुभराम बःनेत तथा ल&लाबहादुर
खxकाबाट हातह3तयार बरामद भएको त}यलाई
3नवेदकह=ले 3नवेदनमा नै ःवीकार गरे को र
बरामद भएका उh हातह3तयारह= कानूनबमोिजम
ूाs हो होइन सो सGबQधमा अनुसQधानकै बममा

रहे को अवःथामा मागबमोिजमको आदे श जार&
हुनपु नF नहुँदा 3नवेदन खारे ज हुनपु छI भनी ूःतुत
गनुI भएको बहससमेत सु3नयो ।
उि[लिखत
त}य, व(र)
9वgान
अ3धवhाह= एवं 9वgान अ3धवhाह= तथा
9वgान सहQयाया3धवhाले ूःतुत गनुI भएको

बहससमेतको सQदभIमा ूःतुत (रट 3नवेदनमा
मूलतः 3नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार&
I नF नपनF के रहे छ सो सGबQधमा 3नणIय
गनुप
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*दनुपन.

दे िखयो ।

2. "नण7यतफ7 9वचार गदा7 "नवेदकह>ले

मूल>पमा सा"धकार "नकायबाट कानूनबमोिजम
अनुम"तपऽ ूाG गरH हातह"तयार बोकI 9हं डेको

अवःथामा सं 9वधानूदN वैयिOक ःवतPऽताको
हक हनन् हुने गरH गैरकानूनी>पमा पबाउ गरH
थुनामा राखेको 9वपUीह>को काय7 गैरकानूनी
भएको हुँदा बPदHूYयUीकरणको आदे श जारH गरH
थुनामुO हुनपु न. भनी "नवेदन िजकIर "लएको र

"नवेदकतफ7बाट उपिःथत 9व\ान व]र^ अ"धवOा
एवं 9व\ान अ"धवOाह>ले प"न सोहHअनु>पको

7 एको पाइPछ ।
बहस ूःतुत गनुभ
3. "म"सल सं लbन कागजातह> हे दा7

"म"त २०७०।११।२० गते "बहानको ३.००
बजेको समयमा 9वपUीह>लाई शfाःपद अवःथामा

9ह"डरहे कोले "नजह>को झोला चेक जाँच गदा7
"नवेदकमhये शुभराम बःनेतको सiसाथबाट २२
jयाbनम राइफल थान १, ऐ. को गोलH राउlड ११
र लHलाबहादुर खmकाको झोलामा २२ jयाbनम
राइफल १, ऐ. को गोलH राउlड ४३ र १२
वोरको सटगन राइफल थान १ र ऐ. को गोलH
राउlड १६ तथा सोहH ह"तयारको इजाजतपऽ
थान ३ समेत फेला परे को र उO इजाजतपऽ

चेक जाँच गदा7 लHलाबहादुर खmकाको नाममा
रहे को २२ jयाbनम राइफलको २०७० आषाढ
मसाPतदे िख नवीकरणसमेत नग]रएको पाइएको र
रातको समयमा "नजह>ले साथमा बोकेको उO
हातह"तयार तथा गोलH वैधा"नक भए नभएको
7 न. भएकोले "नजह>लाई
सjबPधमा अनुसPधान गनुप

पबाउ गरH पबाउ "म"त २०७०।११।२०
बाटै लागू हुने गरH स.मु.स.ऐन, २०४९
को दफा १५(४) बमोिजम िजvला ूशासन
काया7लय, काठमाडxबाट कानूनबमोिजम jयाद

थप गरH यस काया7लयको 9हरासतमा रािखएको

हो भनी 9वपUीमhयेका महानगरHय ूहरH वृN
ःवयjभूको "लिखत जवाफ रहे को दे िखPछ ।

"नवेदकह> शुभराम बःनेत तथा लHलाबहादुर
खmकाको साथबाट उvलेिखत हातह"तयार फेला
परे को तzयलाई "नवेदकह> ःवयं ले "नवेदनमा

ःवीकार गरे को तथा सो तzयलाई अनुसPधानको
"म"सल सं लbन खानतलासी मुच ुvका एवं बरामदH
ँ ा सो तzयमा
मुच ुvकाबाट ूमािणत गरे को दे िखद
ँ ैन ।
9ववाद रहे को दे िखद
4. ]रट "नवेदकह>लाई

हातह"तयार
खरखजाना मु|ाको अनुसPधानको "सल"सलामा
बयानलगायतका काय7ह> पूरा गन7 ूहरH
9हरासतमा रा} भनी "म"त २०७०।११।२०

दे िख लागू हुने गरH ूथम पटक *दन ४ र
"म"त २०७०।११।२४ गतेदेिख लागू हुने गरH
दोॐो पटक *दन ४ को jयाद थप मु|ा हे न.
अ"धकारH िजvला ूशासन काया7लयबाट "लई
ु ा पूजसमेत
"नवेदकह>लाई कानूनबमोिजम थुनव
*दइएको अनुसPधानको "म"सल सं लbन उO jयाद
ु ा पूजबाट दे िखएको
थप ग]रएको पऽ एवं थुनव
छ ।

5.

बPदHूYयUीकरणको

"नवेदनमा

थुनामा रा}ेले कानूनी आधारमा थुनेको हो
होइन भनी थुनाको कारण पNा लगाउनु हो ।
थुनाको कारण पNा लगाउँदा कानूनसiत कारण
दे िखए थुनामुO गन7 "मvदै न । ]रट "नवेदन
परे प"छ अदालतको आदे शानुसार 9वपUीबाट ूाG
कारणको परHUण जुन अवःथामा हुPछ सोहH
समयको थुना नै बPदHूYयUीकरणको ताYपय7को
ला"ग साPद"भ7क मा"नPछ । जुन बखतमा थुनाको

वैधताको परHUण ग]रPछ सो समयमा थुना कानूनी
दे िखन आएमा बPदHूYयUीकरणको आदे श जारH
ँ ै न । यसको सjबPध थुनाको
गन7 "मvने दे िखद
वत7मान अवःथासँग रहPछ । ]रट "नवेदकह>ले
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आनो नवेदनमा तथा नवेदकह)का तफ+बाट
उपिःथत कानून 3यवसायीह)ले समेत बरामद

हातहतयार रा9े अनुमतपऽ ूा> गरे को र
सो दे खाउँदादे खाउँदै पन ूवृD धारणा बनाई

गैरकानूनी)पमा वैयिHक ःवतIऽताको अपहरण
हुने गरJ गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी िजकMर
लएपन मसल सं लPन रहे को Qयाद थपको
ु ा
अनुमत तथा नवेदकह)लाई Rदइएको थुनव

पूजTबाट नवेदकह)लाई बरामद हातहतयारको
वैधानकता सQबIधमा अनुसIधान गन+ हातहतयार
खरखजाना ऐन, २०१९ अIतग+त Qयाद थप
गZरएको भ[े दे िखन आउँछ ।
6. नवेदकह)लाई हातहतयार तथा
खरखजाना ऐनअIतग+तको कसूर अपराधमा
अनुसIधान गन+ थुनामा रािखएको भ[े `वपaी

ूहरJ काया+लयको लिखत जवाफ भए पन Qयाद

थप गनb िजcला ूशासन काया+लयको लिखत
जवाफमा नवेदकह)लाई केहJ साव+जनक
अपराध र सजाय ऐनअIतग+तको कसूर अपराधमा
ँ ा अनुसIधान नै
Qयाद थप गZरएको भ[े दे िखद
ऽु`टपूण+ रहे को तथा अनुसIधान नै बािझएको
भ[े नवेदकतफ+का कानून 3यवसायीह)को

बहस िजकMर रहे पन आदे शानुसार िझकाइएको
अनुसIधानसँग सQबिIधत मसल हे दा+ हातहतयार
खरखजाना ऐन, २०१९ अIतग+तको कसूर
अपराधमा अनुसIधान गन+ Qयाद थप माग भई
ँ ा
सोहJअनुसार नै Qयाद थपसमेत भएको दे िखद

मुfा हे नb अधकारJबाट gयःतो मसलको
तhयसँग मेल नखाने अूास`iक लिखत जवाफमा
उcलेख भएको 3यहोराकै आधारमा ूःतुत
अनुसIधानसQबIधी मसलको सgय तhयलाई

बेवाःता गनb गरJ अनुसIधान ू`बया ऽु`टपूण+
ँ ा सोतफ+ थप
रहे को भनी मा[ मcने नदे िखद
`ववेचना गन+पनb दे िखएन ।

7.

नवेदकह)लाई

मत

२०७०।११।२० गते राती ३.०० बजेको
समयमा शoाःपद अवःथामा `हडरहे को बेला
ूहरJले चेक जाँच गनb बममा हातहतयारस`हत

फेला पारे को अनुसIधानको मसल सं लPन
खानतलासी
मुच ुcकाबाट
बरामदJ
एवं
दे िखIछ । बरामद भएको हातहतयार
नेपालसरकारबाट अनुमत ूा> हातहतयार
भएकोले कानूनले नधा+Zरत गरे को ःथानसQम

सो बोकेर `हडडुल गन+ पाउने अधकार रहे को
भ[े नवेदन िजकMर रहे को दे िखIछ । नवेदन
िजकMरअनुसार gयसरJ अनुमत ूा> गनb जो
कोहJले

जुनसुकै समयमा जुनसुकै ःथानमा
हातहतयार बोकेर `हqने अनुमत Rदने हो भने
समम समाजमा ऽासदJको वातावरण सज+ना हुन

गई नेपालको अIतZरम सं `वधानले पZरकcपना
गरे को कानूनी राsयको अवधारणा नै ओझेलमा
पन+ गई समाजमा अशािIत र अ3यःथा उgप[
नहोला भ[ स`क[ । सं `वधानले ूgयाभूत
गरे को वैयिHक ःवतIऽताको हक नरपेa हक
है न । सो हकलाई कानूनले यथोिचत रोक
लगाउन नसuने हुँदैन । gयसै ले पन नेपालको

अIतZरम सं `वधान, ०६३ को धारा १२ को
उपधारा २ मा कानूनबमोिजम बाहे क कुनै पन

3यिHको वैयिHक ःवतIऽता अपहरण हुने छै न
भ[े 3यवःथा गरे को दे िखIछ ।

8. हातहतयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ६ (१) मा लाइसेIस बेगर वा
लाइसेIस भए तापन कुनै गैरकानूनी काम गनb
ु े कुनै 3यिHले हातहतयार वा खरखजाना
हे तल
नेपाल राsयबाट `वदे शमा वा `वदे शबाट नेपाल
राsयभऽ वा नेपाल राsयको एक िजcलाबाट
अकz िजcलामा ओसार पसार गरे को शoा

लागेमा gयःतो 3यिHको जीउ वा gयःतो वःतु
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भएको गाडी, पोका, भार2समेत खानतलासी गन6 र
7यःतो वःतु फेला परे मा "नजलाई "बनावारे @ट

"गरBतार गन6 र 7यःतो हातह"तयार कDजा
ँ ा "नवेदकहK
गन6 सEने Fयवःथा गरे को दे िखद
रा"ऽको समयमा शMाःपद अवःथामा Oह"डरहे को
अवःथामा शMा लागी सुरPाथ6 खOटएका ूहर2ले
चेक जाँच गदा6 हातह"तयार फेला परे को र सो
हातह"तयारको सRबSधमा वैधा"नकता जाँच गनU
बममा उX ऐनको सो Fयवःथाबमोिजम ूकाउ
गर2 अनुसSधान गन6 नसEने भनी माZ "म[ने
ु ै र
दे िखएन । अनुम"त "लएकै भरमा जOहलेसक
ँ ा प"न "नवा6धKपमा सो हातह"तयार "लएर
जह
ँ ै न । ूहर2लाई शMा
ु ू ल गन6 सOकने दे िखद
Oहं डड

लागेमा चेक जाँच गनU अ"धकार उX ऐनले ूदान
गरे कै दे िखयो ।
9. अनुसSधानबाट दे िखन आउने

पaरणामका आधारमा मुcा चलाउने वा नचलाउने
ु ापूजe
भZे अवःथा बाँकd नै रहे को थुनव
तोकेको ढाँचाअनुKप भै कानूनू"तकूल नभएको
कानूनबमोिजमको अनुसSधानको काय6 भैरहे को
अवःथामा अनुसSधानको ूOबयामा नै ूभाव पानU

गर2 बSद2ू7यPीकरणको आदे श जार2 गन6 न"म[ने
भनी नेकाप २०६६, अM १, "न.नं. ८०८५, पृl
१० मा यस अदालतबाट "सmाSतसमेत ूकािशत

राu

अनुम"त

rदएको

अवःथा

अनुसSधानको

फाइलबाट दे िखएको र अनुसSधानबाट दे िखन
आउने पaरणामका आधारमा मुcा चलाउने
वा नचलाउने भZे अवःथा बाँकd नै रहे को र

नेपालको अSतaरम सं Oवधानको धारा १३५ को
उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा SयाOयक

अ"धकार2समP नेपाल सरकारको तफ6बाट मुcा
चलाउने वा नचलाउने भZे कुराको अिSतम

"नण6य गनU अ"धकार महाSयाया"धवXालाई
हुने सं वैधा"नक Fयवःथा रहे को अवःथामा
कानूनबमोिजम अनुसSधानको ूOबयामा नै ूभाव

पनU गर2 मागबमोिजम बSद2ू7यPीकरणको आदे श
जार2 गन6 "म[ने दे िखएन । ूःतुत "नवेदन खारे ज
हुने ठहछ6 । दायर2को लगत कyा गर2 "म"सल
"नयमानुसार अ"भलेख शाखामा वुझाई rदनू ।
उX रायमा सहमत छु ।
Sया. सुशीला काक{
इ"त सं वत् २०७० साल फागुन २६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : हaरकृंण ौे l

भएको दे िखSछ ।
10. अतः "नवेदकहKलाई हातह"तयार
अनुसSधानको
खरखजानासRबSधी
कसूरमा

"सल"सलामा अदालती बSदोवःतको १२१ नं.
ु ापूजeका हकमा सरकार2
बमोिजम rदनुपनU थुनव
वकdलसRबSधी "नयमावल2, २०५५ को अनुसूची

ु ापूजe rदई थुनामा
१२ बमोिजमको ढाँचामा थुनव
राखी उX ऐनबमोिजम मुcा हे नU अ"धकार2 ूमुख
िज[ला अ"धकार2बाट सरकार2 मुcासRबSधी ऐन,
२०४९ बमोिजम अनुसSधानको ला"ग Oहरासतमा
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िबगारेमा वा हािननोक्सानी पुर्याएमा
सोको मात्रा हेरी िनधार्रण गिरने ।

िनणर्य नं .९०९७

(ूकरण नं.५)

ु इजलास
सवच अदालत, सं य(
माननीय .यायाधीश ौी ूकाश वःती

माननीय .यायाधीश ौी तक5राज भ8
फैसला ;म;त : २०७०।६।१७।५
०७०–WH–००१३
Dवषय : ब.दHूIयJीकरण
;नवेदक :

बं गलादे श
Nरजगंज, ;भलेज
पोR नाईमुरH थाना सालांगा

नाईमुरH
घर भएको PPN.Ac 3962376 भई हाल
महानगरHय ूहरH पNरसर हनुमानढोका,
काठमाडZमा थुनामा रहे को मोह[मद
मजह\ल ईःलामको हकमा काठमाड]

िज_ला, काठमाड] महानगरपा;लका वडा
नं.१० बःने वष5 ३७ को अ;धव(ा स.तोष
बःनेत

Dव\a
DवपJी : नेपाल सरकार गृह म.ऽालय, ;सँहदरबार
काठमाड]समेत

§ एउटै दफाअन्तगर्त रािखदँ ैमा ती
कायर्हरू समान हुन र एउटा उपदफा
अनुसार कारवाही टुिङ्गएपिछ अकोर्
उपदफाअन्तगर्त कारवाही चल्नै सक्दैन
भन्न िमल्दैन । नेपाल दूर सञ्चार ऐन,
२०६३ को दफा ४७(५) मा िबगो शब्द
भए पिन यो जरीवाना गनेर् प्रयोजनका
लािगमात्र हो र यो िबगो दूरसञ्चार प्रणाली
वा सोसँ ग सम्बिन्धत सं रचना वा उपकरण
1551

§ कु नै पिन व्यिक्तलाई एउटै अपराधमा
दईु पटक खतरामा रािखने छै न भन्ने
िसद्धान्तले कसैलाई पिन समान कायर्बापत
दईु पटक कारवाही र सजाय गनर् हुँ दैन भन्ने
प्रत्याभूित हो । सोही व्यिक्तलाई एउटै
िवषयमा बारबार मुद्दा चलाउनु उसको
वैयिक्तक स्वतन्त्रताको प्रितकू ल हो भन्ने
मान्यता दोहोरो खतराको िसद्धान्तले
राखेको हो । एकै कसूरमा पटकपटक
कारवाही र सजाय हुने व्यवस्थाको अन्त्य
गरी िनिश्चन्त भएर व्यिक्तको बाँच्न पाउने
हक प्रत्याभूित गनुर् यस िसद्धान्तको मूल
आशय हो । कु नै अपराधमा सजाय गनर्
पाउने अिधकारीले कसूर स्थािपत गरी
सजाय गिरसके को वा सफाइ िदइसके को
अवस्थामा पुनः सोही कारणमा पुनः सजाय
गनर् नहुने ।
§ कानूनले नै कल वाइपासमा कारवाही
र सजाय िजल्ला अदालतले गनेर् तथा
सेवा प्रदायकलाई भएको हािनबापतको
िबगोबापतसमेत कारवाही दूरसञ्चार
प्रािधकरणले गनेर् भन्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको
िस्थितलाई दोहोरो खतराको िसद्धान्तले
नसमेटन् े ।
(ूकरण नं.६)

§ एउटै दफािभत्र दईु वा सो भन्दा बढी
कसूर र ितनमा कारवाही गनेर् अलगअलग
िनकायको व्यवस्था गनर् िविधकतार्लाई
बन्देज छै न । िविधकतार्को बुिद्धमत्तामा
किहल्यै प्रश्न उठाउन निमल्ने ।
§ एउटा ऐनमा िविभन्न भाग वा पिरच्छे द् वा
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दफा उपदफा वा खण्डमा उल्लेख भएको
प्रबन्धको अथर् अलगअलग हुनसक्ने हुँ दा
एउटै दफाले व्यवस्था गदैर्मा ती सबै एउटै
कसूर हुन् भनी अथर् गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं.७)

§ सेवा प्रदायकलाई भएको हािनिनधार्रण
गनर् प्रािविधकरूपमा यकीन गनुर्पनेर्
भएबाट त्यो िबगो िनधार्रण गनेर् दाियत्व
कानूनले नै दूरसञ्चार प्रािधकरणलाई र
कल वाइपास हो होइन र हो भने कसले
गरेको हो प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा ठहर
गरी कै दसमेत गनेर् िजम्मेवारी िजल्ला
अदालतलाई कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा
िदइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै
कसूरमा दईु पटक कारवाही र सजाय
भएको प्रश्न उठ्न नसक्ने ।

8वपMीतफ5बाट
:
8व9ान
उपBयाया"धव<ा
चBिकाBत खनाल
अवलिRबत नजीर :
§ नेकाप २०४९, कािUक, "न.नं. ४५७८,
पृX ६४१
§ नेकाप २०६९, मZ"सर, "न.नं. ८८७४,
पृX १२३
§ नेकाप २०५०, भदौ, "न.नं. ४७३९, पृX

२६०
सRब] कानून :
§ नेपालको अBतLरम सं 8वधान, २०६३ को
धारा १०७(२)
§ दूरस?ार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को
उपदफा (२) र (३)
ु a ऐन, अ.बं .११८
§ मुलक

(ूकरण नं.९)

§ िवदेशी िविनमयसम्बन्धी कारणबाट
िनवेदक थुनामा परेको नभई दूरसञ्चार
ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा
(२) र (३) नं . को कसूरमा प्रितवादीलाई
तोिकएको धरौट रकम दाखेल गनर्
नसकी थुनामा रहेको पाइन्छ । मुद्दाको
कारवाहीको िसलिसलामा िनवेदक थुनामा
रहेको अवस्था देिखदँ ा कारवाहीमा रहेको
उक्त मुद्दामा माग भएको धरौटी िदन
नसकी कानूनबमोिजम पुपर्क्षको लािग
थुनामा रहेकोलाई गैरकानूनी थुनामा
रहेको भन्न िमल्ने िस्थित नहुने ।
(ूकरण नं.१०)

"नवेदकतफ5बाट : 8व9ान अ"धव<ाह> क?नकृंण
Bयौपाने, सBतोष बःनेत, कमलूसाद खनाल
र 8वंणुहLर सापकोटा

आदे श

न्या. प्रकाश वस्ती : नेपाल

टे "लकम ूा.

"ल. र एनसेल ूा."ल.समेतको जाहे रeले वादe नेपाल
सरकार, ू"तवादe मोहRमद मजह>ल ईःलामसमेत

भएको सं वत् २०६९ सालको स.फौ.नं. १४११
को दूरस?ारअBतग5तको मुiामा नेपाल दूरस?ार
ऐन, २०६३ को दफा ४७ (५) बमोिजम एक
वष5 कैद हुने गरe काठमाडl िजmला अदालतबाट
"म"त २०७०।२।५ मा भएको फैसलाबमोिजम
लागेको कैद भ ु<ान गरe "नवेदकलाई "म"त

२०७०।५।१४ मा थुनामा मु< गLरएकोमा
कारागारबा8हरबाट "नवेदकसमेत जना दुईसँग
"म"त २०६९।५।१४ मा १५५८ डलर बरामद
भएको 8वषयमा अनुसBधान गन5 भनी पबाउ गरe

ल"गयो । 8वदे शी 8व"नमयअBतग5तको मुiामा
"नवेदकसँग >.८५,३२०। धरौटe माग गरे कोमा
म "नवेदक बं गलादे शी नागLरक भएको हुँदा rयहाँ
खबर गरe पLरवारको सदःयलाई नेपाल बोलाई

1552

९०९७ - मोहFमद मजहZल ईःलाम 0व. नेपाल सरकार

मागबमोिजम "नवेदकले "म"त २०७०।५।३०
मा 0वप2ी राजःव अनुस9धान 0वभागमा र"सद
नं.४३५ बाट धरौट दािखल गरे को "थए ँ ।
धरौटE जFमा गरे प"छ थुनामुH गनुप
I नJमा थुनामुH
नगरE बKLयत राखी काठमाडP िजQला अदालतको
फैसलाले कैद भ ुHान गरे को नेपाल दूरसUार
्
ूा"धकरणमा मलाई पुरयाई
गैरकानूनीZपमा पुनः
सोधपुछ गरE के कुन "नणIयसमेत गरE मनोमानी
ढ]बाट दोहोरो खतराको "स_ा9त0वपरEत थुनामा
रा`को ला"ग महानगरEय ूहरE पaरसर हनुमान

ढोकामा "म"त २०७०।५।३१ मा पठाइयो ।
नेपाल कानून dयाeयासFब9धी ऐन,
२०१० को दफा २५ मा दुई वा दुईभ9दा
बढE ऐन मुता"बक गरे मा वा नगरे मा कसूर
मा"नने काम रहे छ भने कसूरदारलाई तीमgये
कुनै एक ऐनबमोिजम एकपटक सजाय हु9छ ।

तर, एकपटक सजाय पाइसकेप"छ सो कसूरमा
दोॐोपटक सजायको भागी हुँदैन भiेसमेतको

dयवःथा छ । म नेपालको ूहरE ूशासनको
"नय9ऽणमा रहे को गैरनेपालE नागaरकलाई
"बनाकसूर बl"नयतपूणI तवरले थुनामा राखी
रहने कायI गनI पाउने छूट 0वप2ीलाई छै न ।

नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन/सFमीलन
गरे को नागaरक तथा राजनी"तक अ"धकारसFब9धी

अ9तराI0oय ू"तpापऽ, १९६६ (International
Covenant on Civil and Political Right, 1966)
को धारा १४ को उपधारा ७ मा “कुनै प"न
dयिHलाई कुनै कसूरमा ूrयेक दे शको कानून
र दsड कायI0व"धअनुसार अि9तम सजाय Kदई
सकेप"छ वा सोबाट "नजले छु टकारा पाइसकेप"छ
सोहE कसूरमा "नज 0वZ_ पुनः मुtा चलाउन

वा "नजलाई दsड Kदन पाइने छै न” भiे dयवःथा
छ । नेपालको अ9तaरम सं 0वधान, २०६३ को
धारा २४ को उपधारा (६) मा, “कुनै प"न

dयिH0वZ_ अदालतमा एकै कसूरमा एक
पटकभ9दा बढE मुtा चलाइने र सजाय Kदइने

छै न” भiे सं वैधा"नक dयवःथा रहे कोमा काठमाडP
िजQला अदालतमा "नवेदक 0वZ_ चलेको कल

वाइपास मुtामा भएको फैसलाले १ वषI कैद
गरे को र "बगोमा दावी नपुyने फैसला भएको
अवःथामा पुनः सोहE दूरसUार ऐन, २०५३
अ9तगIतको कसूरमा 0वप2ी ूrयथz नेपाल
दूरसUार ूा"धकरणले गैरकानूनीZपमा थुनामा
रा` वा मसँग धरौटEसमेतको माग गनI न"मQनेमा
्
गैरकानूनीZपमा
सोतफI कुनै 0वचार नपुरयाई

थुनामा रा`े कायI ूथम{0|मा नै ऽु0टपूणI रहE
बदरभागी छ ।
अतः म "नवेदक मोहFमद मजहZल

ईःलामलाई 0वप2ी ूrयथz}ारा गैरकानूनीZपमा
एकपटक फैसला भई सजाय भ ुHान गaरसकेको
सोहE वारदात र कसूरको 0वषयमा पुनः थुनामा
रा`े गरE भएको 0वप2ी ूrयथzहZको "लिखत

जवाफ साथ पेश हुने वा खुQन आउने गैरकानूनी
एवं ऽु0टपूणI "नणIय आदे श, पचाI र पऽाचारसमेत

नेपालको अ9तaरम सं 0वधान, २०६३ को धारा
१०७(२) ले बदर गरE म "नवेदकलाई २४
घsटा"भऽ "लिखत जवाफस0हत सFमानीत सवच
अदालतमा उपिःथत गराई 0वप2ीले पुनः अ9य

बहानामा सFमानीत अदालतबाट थुनामुH भए
प"न गैरकानूनीZपमा पुनः मलाई थुनामा रा`े
ूयास गनJ हुँदा मेरो कानून dयवसायी, नेपाल
बार एशो"सएशनको ू"त"न"ध, मानव अ"धकार
आयोगको ू"त"न"ध र पऽकारहZको रोहबरमा
मलाई थुनामुH गरE पाऊँ भiे aरट "नवेदन
िजक र ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदनको
मागबमोिजमको आदे श 0कन जारE हुन ु नपनJ हो
आदे श जारE हुन ु नपनJ भए सोको आधार तथा
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

ूमाणसमेत खुलाई "लिखत जवाफ पेश गन8 यस
अदालतको आदे श ।
?वप@ीसमेतले भी.ओ.आई.पी. ू?व"धFारा

सजाय भ ुrानी गरे का ?वषयमा ःवीकार गरे को
पाइHछ । दूरसLार ऐन, २०५३ को दफा
४७(५) अHतग8तको कसूरमा सMबिHधत िजiला

"म"त २०६९।५।१४ मा महानगरKय ूहरK
पZरसर हनुमानढोकामा जाहे रK दरखाःत परK
कानूनबमोिजम कारवाहK भएको हो । दूरसLार

काठमाडp िजiला अदालतको फैसलाबाट "नजलाई
दूरसLार कसूरमा ऐनको दफा ४७(५) बमोिजम
दोषी ठहर गरे को र "बगोको हकमा दूरसLार
ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) बमोिजम
यस ूा"धकरणमा दूरसLार कMपनी "ल"मटे डले

अHतरा8?Iय आगमन कल वाइपास गरK दूरसLार
सेवा ूदायकको आMदानी तथा नेपाल सरकारको
्
सMबHधमा कMपनीबाट
राजःवमा हा"नपुरयाएको

सेवामा नेपाल सरकारलाई ूा\ हुने राजःव
भी.ओ.आई.पी. ू?व"धFारा अHतरा8?Iय आगमन
कल वाइपास गराउँदा छलK हुने गरे को र यी
?वप@ीले कल वाइपास गराएको कुरा ःवीकार

गरे कोले दूरसLार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५)
अHतग8तको काय8मा नेपाल सरकार वादK भई
मुdा चले प"न अनुम"त ूा\ नगरK दूरसLार सेवा
सLालन गनe काय8बाट दूरसLार सेवा ूदायकलाई
असर पानeसMबHधी काय8को ?वfg नेपाल दूरसLार
ूा"धकरणले कारवाहK गन8 सhने भएकोले
एउटै काय8मा फरकफरक कारवाहK भयो भनी

दोहोरो खतराको "सgाHत लागू गन8 "मiदै न ।
दूरसLार ऐनअHतग8त सेवा ूदायकलाई नोhसान
भएको "बगो सMबHधमा भराई jदने @ेऽा"धकार
नेपाल

दूरसLार

ूा"धकरणलाईमाऽ

भएकोले

ूा"धकरणबाट यस कMपनीसमेतलाई हा"ननोhसानी
भराउने सMबHधमा भएको कारवाहKलाई दोहोरो
खतराअHतग8त भनी माk "मiदै न । Zरट "नवेदन
मागदावी खारे ज गरK मुdाबाट फुस8द jदलाई पाऊँ

भkेसमेत नेपाल दूरसLार कMपनी "ल"मटे डको
तफ8बाट अ"धकारूा\ ूबHध "नदe शक अमरनाथ
"सँहको "लिखत जवाफ ।

Zरट "नवेदक बं गलादे शी नागZरक
भएको र दूरसLारअHतग8तको कसूरमा काठमाडp
िजiला अदालतबाट दोषी ठहरK एकवष8को कैद

अदालतको @ेऽा"धकार हुने र दफा ४७(१)(२)
(३)(४) को हकमा नेपाल दूरसLार ूा"धकरणको
@ेऽा"धकार
रहने
कानूनी
sयवःथाअनुसार

"म"त २०६९।५।२८ मा र एनसेल ूा."ल.बाट
"म"त २०६९।५।१५ मा Zरट "नवेदकसमेतको

?वfgमा दूरसLारको कसूरमा सजाय गरK
पाउन "बगो दावी गZरएको ?वषयमा ूा"धकरणमा
?वचाराधीन अवःथामा रहे को छ । कानूनले नै
एउटै ?वषयको कसूरलाई अलगअलग दावी गन8
सhने sयवःथा गरे कोमा ूाuHयायको "सgाHत
आक?ष8त हुँदैन ।

ूमाण बुvदै जाँदा Zरट "नवेदकसमेतबाट
8 नe अवःथा आएमा
"बगो भराउनु पनe गरK "नण8य गनुप

?वप@ी ?वदे शी नागZरक भएकोले साधारण ताZरख
तोकw छोडी jदँदा ?वदे श भागी जान सhने ःपx
सMभावना रहे को दे िखई "म"त २०७०।५।३१

गते "नजलाई f.१० लाख धरौटK पेश गन8
आदे श गZरएको हो । ूा"धकरणमा परे को "बगो
दावीसMबHधी उजूरK "नवेदनको कारवाहKको
ला"ग ूा"धकरणबाट ऐनको दफा ६२ अनुसार

बनाएको नेपाल दूरसLार ूा"धकरण (उजूरK
कारवाहKसMबHधी
काय8?व"ध)
?व"नयमावलK,

२०६८ ले ?वदे शी नागZरकको सं लzनता भएमा
के कसरK कारवाहK गनe भkे ूx sयवःथा
ु w
नभएकोले ऐनको दफा ५९ को आधारमा मुलक

ऐन, अदालती बHदोवःतको ११८ को दे हाय (५)
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अनुसार धरौट$ माग गन'स(ब*धी आदे श र सो
आदे शअनुसारको धरौट$ ज(मा गन3 नसकेकोले
सो धरौट$ पेश नगरे स(मको ला6ग 6नजलाई
ूहर$ प:रसर हनुमानढोका पठाइएकोमा 6म6त

२०७०।६।१ का Fदन ूा6धकरणले 6नजलाई
कारागार काया3लयमा पठाएको कानूनस(मत्
छ । :रट 6नवेदन खारे ज गर$ पाऊँ भQे नेपाल

दूरसRार ूा6धकरणको तफ3बाट अिUतयारूाV
6नद' शक आन*दराज खनालको 6लिखत जवाफ ।
नेपाल
दूरसRार
क(पनीसमेतको
उजूर$बाट यी :रट 6नवेदक थुनामा परे को भQे
कुरा 6नजको 6नवेदन Yयहोरामा नै उ[लेख भएको
हुँदा सो \वषयमा ती स(बि*धत 6नकायह^ले नै

स(मानीत अदालतसम_ 6लिखत जवाफ गन'
हुँदा र स`य तaय Yयहोरा ती 6नकायको 6लिखत
जवाफबाट ूb हुने यस म*ऽालयबाट :रट
6नवेदकको मौ6लक एवं मानव अ6धकारको हनन्
हुने कुनै प6न काय3 नभएको हुँदा यस म*ऽालयका
नामको :रट 6नवेदन खारे जभागी छ खारे ज गर$
पाऊँ भQे नेपाल सरकार, गृहम*ऽालयको तफ3बाट

ऐ.का सिचव जनाद3न नेपालको 6लिखत जवाफ ।
ूहर$ ूधान काया3लयबाट स(पाFदत यो
यःतो काय3बाट आफूलाई अ*याय भएको भQे
कुरा :रट 6नवेदनमा उ[लेख भएको नपाइएकोले

यस काया3लयको हकमा :रट जार$ हुने अवःथा
छै न । :रट खारे ज गर$ पाऊँ भQे ूहर$ ूधान
काया3लयको तफ3बाट ूहर$ उपर$_क मुकु*दराज
आचाय3को 6लिखत जवाफ ।
नेपाल दूरसRार क(पनी 6ल6मटे डको 6म6त
२०६९।५।२८ गतेको उजूर$ र एनसेल ूा.
6ल.को 6म6त २०६९।५।१८ को जाहे र$समेतमा

दूरसRार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३)
अनुसार कारवाह$ गर$ पाऊँ भQे बं गलादे शी
नाग:रक मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतलाई

\वप_ी बनाई ूा6धकरणमा पेश गरे को 6नवेदनमा
मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतउपर 6बगो रकम
^.१,०२,४३,१२३। दावीका स(ब*धमा बयान

गराई बुrदा 6नज \वदे शी नाग:रकसमेत रहे को र
6नजलाई सामा*य ता:रखमा राUदा \वदे श भागी

जान सsने स(भावनासमेत रहे कोले प6छ 6नण3य
गदा3 ठहरे बमोिजम हुने गर$ हाललाई 6नजसँग

^.१०,००,०००। धरौट$ 6लई ता:रखमा छाडी
Fदने भQे आदे श भएको र सो आदे शानुसार 6नजले
धरौट$ नबुझाएकोले धरौट$ बुझाएको ूमाण पेश

गरे प6छ राजःव अनुस*धान \वभागको सं लuन
पऽबमोिजम अvयागमन \वभाग, का6लकाःथानमा
उपिःथत गराई Fदने Yयवःथासमेत गर$ हाललाई

यस प:रसरमा पठाइएको भQे नेपाल दूरसRार
ूा6धकरणको 6म6त २०७०।६।१ गतेको पऽ

ूाV हुन आएको र 6नजकै अनुरोधमा नेपाल
दूरसRार ूा6धकरण अ. तथा 6न. शाखा 6ऽपुरेwरमा
उपिःथत गराएको हो । गैरकानूनी^पमा थुनामा
राखेको नहुँदा यस प:रसरसमेतलाई \वप_ी बनाई

Fदएको ब*द$ू`य_ीकरण :रट खारे ज गर$ पाऊँ
भQे महानगर$य ूहर$ प:रसर काठमाडxका
काया3लय ूमुख ूहर$ व:रy उपर$_क सुबोध

िघ6मरे को 6लिखत जवाफ ।
\वप_ी मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतले
हाॆो क(पनीका 6समकाड3 ूयोग गर$ अवैध

तर$काले गैरकानूनी^पमा "GSM Over Internet
Protocol (GOIP)" सRालन गरे को र यसबाट
6नवेदक क(पनीलाई हा6ननोsसानी भएकोले यस
क(पनीले 6नज \वप_ीसमेतका \व^|मा 6म6त
२०६९।५।१५ मा महानगर$य ूहर$ प:रसरमा
जाहे र$ दरखाःत Fदएको 6थयो । \वप_ीसमेतको

डेरा कोठाबाट फेला परे को यस क(पनीका
6समकाड3समेतका आधारमा \वप_ीह^को गैरकानूनी

काय3बाट यस क(पनीलाई ^.२८,६३,१२३।
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अ+े-पी अ/ाइस लाख "ऽस/ी हजार एक सय
तेइस -प8या) बराबरको नो<सानी भएको र यसबाट
नेपाल सरकारको राजःवमा -.७,१७,१८९।
(अ+े-पी सातलाख सऽ हजार एकसय उनाHIबे

-प8या) बराबरको हा"ननो<सानी गKरएको अवःथा
छ । यस कNपनीसमेतका "समकाडP ूयोग गरR

र अSतराPTUय गेटवे छलR "नज Tवप+ीसमेतले
दूरसWार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) को कसूर
गरे को ठहर भएको अवःथामा "नज Tवप+ीले यस
कNपनीलाई -.२८,६३,१२३। हा"ननो<सानी
्
पुरयाएको
कुरा ःथाTपत भैरहे को अवःथा छ ।
यसरR दूरसWार सेवा ूदायक यस कNपनीलाई
्
हा"ननो<सानी पुरयाउने
Tवप+ीबाट "बगो भराई

पाउने अ"धकार यस कNपनीलाई दूरसWार ऐन,
२०५३ को दफा ४७(३)समेतले dदएको र नेपाल

दूरसWार ूा"धकरणलाई fयःतो "बगो असूलउपर
गनg अ"धकार सोहR दफाले ूदान गरे को हुँदा यस

कNपनीले "बगो असूलउपर गनुप
P नg iयिk "नज
Tवप+ी Tवदे शी नागKरक भएको र "नजको नेपालमा
कुनै सNपिm नरहे को अवःथामा "नजलाई थुनामुk

गनाPसाथ Tवदे श फकn जाने र यस कNपनीले
नो<सानीको "बगो असूलउपर गनP नस<ने अवःथा
"सजPना हुने "निoत रहे को अवःथामा दूरसWारको
"नयामक तथा सा"धकार "नकाय नेपाल दूरसWार

ूा"धकरणले "नज Tवप+ीबाट धरौटR माqने र
धरौटR नdदए थुनामा राrे कुनै "नणPय कानून
ू"तकूल नहुने ःपs हुSछ । अतः "नज Tवप+ी

मोहNमद मजह-ल ईःलामलाई थुनामा राrे
कायP कानूनसNमत् भएको हुँदा "नजलाई हाल

थुनामुk गनुप
P नg अवःथा नभएकोले Tवप+ीको
"नवेदन खारे ज गरR पाऊँ भHेसमेत एनसेल ूा.
"ल.का. तफPबाट अिvतयारूाw ऐ.को डाइरे <टर
सxु कोइरालाको "लिखत जवाफ ।
नेपाल टे "लकमसमेतको पऽले वादR नेपाल

सरकार ू"तवादR बं गलादे शी नागKरक मोहNमद
मजह-ल ईःलामसमेत भएको िज.ओ.आई.पी.

मु|ामा ू"तवादRह- पबाउपदाPको अवःथामा
"नजह-को साथबाट अमेKरक~ डलरसमेत बरामद

भएको र "नज Kरट "नवेदक मोहNमद मजह-ल
ईःलामसमेत उk िज.ओ.आई.पी. मु|ामा
सNमानीत काठमाड िजला अदालतबाट भएको
फैसलाबमोिजम एकवषPको कैद भ ुkान गरR छु टे को
हुँदा महानगरRय ूहरR पKरसर, काठमाडको "म"त
२०७०।५।१६ गतेको पऽसाथ बरामद भएको
अमेKरक~ डलर सNबSधमा आवँयक कारवाहRको
ला"ग यस Tवभागमा उपिःथत गराइएको
"थयो । "नज Kरट "नवेदकलाई यस Tवभागमा
बयान गराउँदा बरामद भएको अमेKरक~ डलर

१५५८ म ये ८०० डलर आनो हो भनी
ःवीकार गरे को र उk डलर कानूनबमोिजम ूाw
गरे को भHे कुनै ूमाण पेश गनP नसकेको हुँदा
प"छ ूमाण पेश भएका बखत कानूनबमोिजम
हुने गरR तfकालको ला"ग "नजले आनो भनी
ःवीकार गरे को ८०० अमेKरक~ डलरको हुने

ने.-.८५,३२०। (पचासी हजार तीन सय बीस
माऽ) Tवदे शी Tव"नमय ("नय"मत गनg) ऐन, २०१९

को दफा १७(१०) बमोिजम "बगो बराबरको
धरौटR माग गनg गरR "म"त २०७०।५।१७
गते आदे श भएकोमा "नज Kरट "नवेदकले उk
धरौटR रकम "म"त २०७०।५।३० गते बुझाई
छु टे को हो । Tवप+ी Kरट "नवेदकलाई धरौटR
माग गनg थुनामा राrेलगायतका र "नजको कुनै

प"न कानूनी तथा सं वैधा"नक अ"धकारको हनन्
यस Tवभागबाट नभएको हुँदा यस Tवभागलाई

Tवप+ी बनाउनुपनg कुनै कारण छै न । Kरट
"नवेदन खारे ज गरR पाऊँ भHे राजःव अनुसSधान
Tवभाग हKरहरभवन, पुचोक, ल"लतपुरका तफPबाट

Tवभागका महा"नदg शक खुमराज पुजाँलRको "लिखत
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जवाफ ।
वाद" नेपाल सरकार ू+तवाद" मह/मद
मजह0ल ईःलामलाई 3वदे शी मुिा (अमे:रक; डलर)

कारोबारस/ब@धी मुBामा +म+त २०७०।५।१७
मा +नयमानुसार सीधा खान पाउने गर" थुनामा राखी

Mदनु भनी राजःव अनुस@धान 3वभाग, ह:रहरभवन
पुOचोक, ल+लतपुरको +म+त २०७०।५।१७ को

पऽबाट लेखी आएकोले +नज ू+तवाद" मह/मद
मजह0ल ईःलामलाई यस कारागारमा रािखएको
हो । वाद" नेपाल सरकार ू+तवाद" मह/मद
मजह0ल

ईःलाम

भएको

(अमे:रक;

डलर)
कारोबारस/ब@धी मुBाबाट राजःव अनुस@धान
3वभागको +म+त २०७०।५।३० को पऽानुसार
ु ा लगत कWा गर" सोह" 3वभागमा
+नजको थुनव
उपिःथत गराइएको हुँदा यस कायाZलयको

नाममा ब@द"ू[य\ीकरणको आदे श जार" हुन ु
नपन^ भएकोले ूःतुत :रट +नवेदन खारे जसमेत
गर" पाऊँ भ`ेसमेत कारागार कायाZलय, नaखु

ल+लतपुरका जेलर लआमीूसाद रे cमीको +लिखत
जवाफ ।
यसमा वाद" नेपाल सरकार ू+तवाद"
मोह/मद मजह0ल ईःलाम भएको २०६९
सालको स.फौ.नं. १४११ को दूरसkारअ@तगZतको

कसूर मुBामा +म+त २०७०।२।५ मा भएको
फैसलास3हतको +म+सल काठमाडn िजOला
अदालतबाट िझकाई आएप+छ +नयमानुसार पेश
गनुZ भ`े +म+त २०७०।६।१३ को आदे श ।
+नयमबमोिजम दै +नक मुBा पेशीसूचीमा
चढ" पेश हुन आएको ूःतुत 3वषयमा :रट
+नवेदकतफZका 3वsान अ+धवtा कkनकृंण

@यौपाने एवं +नवेदक अ+धवtा स@तोष बःनेतले
नेपाल टे +लकम ूा.+ल. र एनसेल ूा.+ल.
जाहे रवाला भई +नवेदक मोह/मद मजह0ल
ईःलामउपर दूरसkारअ@तगZतको कसूर मुBामा

दूरसkार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोिजम
एकवषZ कैद सजाय हुने गर" काठमाडn िजOला
अदालतबाट फैसला भएकोमा उt फैसलाले
तोकेको कैद अव+ध भ ुtान भै सकेको हुँदा

+नवेदक थुनामा बःनु पन^ अवःथा छै न । 3वदे शी
नाग:रकउपर एकपटक सजाय भ ुtान गर"
सकेको र +बगोमा दावी नपुcने 3वषयमा पुनः
दुःख Mदने +नयत एवं पूवाZमह" तवरले धरौट माग
गरे कोले ब@द"ू[य\ीकरणको आदे श जार" गर"
+नवेदक मोह/मद मजह0ल ईःलामलाई थुनाबाट
मुt ग:रनुपदZछ भनी बहस ूःतुत गनुZ भयो ।
3वप\ी एनसेल ूा.+ल.को तफZबाट
3वsान
अ+धवtा
कमलूसाद
खनालले
क/पनीको सीमकाडZ ूयोग गर" अवैध तर"काले

गैरकानूनी0पमा जी.ओ.आइ.पी. सkालन गर"
्
क/पनीलाई हा+ननो{सानी पुरयाएकोले
3वप\ीको
3व0} जाहे र" पर" अदालतका फैसलाबमोिजम
एकवषZ कैद सजाय भै सो भ ुtान गरे को

दे िख@छ । तर, +बगोको हकमा एनसेलले उजूर
गर" असूलउपर गनZस{ने भ`े फैसलाबमोिजम
+नवेदकउपर +बगोमा उजूर गर" कारवाह"
अवःथामा रहे को हो । एउटै कसूरमा दोहोरो

मुBा चलाइएको होइन भ`े र 3वप\ी नेपाल
दूरसkार ूा+धकरणको तफZका 3वsान अ+धवtा
3वंणुह:र सापकोटाले :रट +नवेदक मोह/मद

मजह0ल ईःलामले दूरसkारअ@तगZतको कसूरमा
दूरसkार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५)
बमोिजम दोषी ठहर भै कैदसमेत भ ुtान गरे को

र +बगोको हकमा ऐ.ऐनको दफा ४७(२) र
(३) बमोिजमको कारवाह"को अवःथामा थुनामा
रहे को हुँदा अलगअलग दावीमा दोहोरो खतराको

+स}ा@त आक3षZत हुने होइन +नवेदन खारे जभागी
छ भ`े बहस ूःतुत गनुZ भयो । ू[यथ~ राजःव
अनुस@धान 3वभागसमेतका सरकार" +नकायह0को
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तफ+बाट
खनालले

/व1ान

उप3याया"धव6ा

च3िका3त

िज.ओ.आई. पी. मुBामा काठमाडE
िजFला अदालतका फैसलाबमोिजमको एकवष+को
कैद अव"ध भ ु6ान गरे को भए ताप"न दूरसPार

ूा"धकरण एवं एनसेल कTपनीको "बगोको
सTब3धमा मुBा दायर भै अनुस3धान भैरहे को
अवःथामा अलगअलग /वषय र कारवाहXले

"नवेदकको दोहोरो खतराको "सYा3तले न"मFने
भZ "मFने होइन । ]रट "नवेदक कानूनबमोिजम
नै थुनामा रहे को हुँदा ]रट जारX गनुप
+ न_ अवःथा

छै न भनी गनु+ भएको बहससमेत सु"नयो ।
2. "नण+यतफ+ /वचार गदा+ ]रट "नवेदकले

दूरसPार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) र
दफा ४७(२)(३) को अलगअलग कसूर मानी
अलगअलग कारवाहX गदा+ दोहोरो खतराको
"सYा3त/वपरXत हुन गएको छ भZेसमेत आhनो
]रट

"नवेदनमा

/वशेषjपमा िजकkर "लएको
पाइ3छ । यस सTब3धमा उ6 ऐनको दफा ४७
को उपदफा (२)(३) र (५) को अlययन हुन

आवँयक छ । सव+ूथम प/हलोपटक चलेको
मुBासँग सTबि3धत दफा ४७(५) मा, “कुनै
nयि6ले बo"नयतसाथ दूरसPार लाइन दूरसPार
ूणालX वा सोसँग सTबि3धत अ3य कुनै सं रचना
वा उपकरणमा ू"तकूल असर पन_ गरX कुनै काम

गरे मा, "बगारे मा वा कुनै /क"समले हा"ननोpसानी
्
पुरयाएमा
वा rयःतो कामको ला"ग दुjrसाहन

sदएमा वा rयःतो काम गन+ उtोग गरे मा कसूरको
माऽा हे रX rयःतो nयि6लाई हा"ननोpसानीको
"बगोबमोिजम जरXवाना वा पाँचवष+सTम कैद वा

दुबै सजाय हुन सpने छ” भZे nयवःथा गरे को

पाइ3छ । यहX ऐनको दफा ५७ ले केवल दफा
४७(५) बमोिजमका मुBामा नेपाल सरकार वादX
हुने र यी मुBा सरकारX मुBासTब3धी ऐन, २०४९
को अनुसूची १ मा पन_ कानूनी nयवःथा गरे को

छ । यहX कानूनी nयवःथाअ3तग+त काठमाडE

िजFला अदालतमा "नवेदक /वjY मुBा चलX
भएको एकवष+को कैद सजाय भ ु6ान गरX सकेको
कुरामा ]रट "नवेदकले ःवीकार गरे को दे िखन
आउँछ ।
3. सोहX मुBामा अवैध कल वाइपास गरX
नेपाल दूरसPार कTपनीलाई नोpसान हुनगएको
"बगो j.७३,८०,०००। र एनसेल ूा."ल. लाई

नोpसान हुन गएको "बगो j.२८,६३,१२३।
रकम भ]रपाउन प"न अ"भयोग मागदावी रहे कोमा
काठमाडE िजFला अदालतका फैसलामा "बगोको
हकमा आफz उजूरX गरX असूलउपर गन+सpने भZे

बोलX परे को पाइ3छ । अथा+त यो "बगोको हकमा
काठमाडE िजFला अदालतले फैसला नगरX छु {ै
+ न_ भनी गरे को "नण+य अि3तम भएको
उजूर गनुप
छ ।

4. अब, अ/हले "नवेदक /वjY कारवाहX
चलेको दोॐो मुBासँग सTबि3धत दूरसPार ऐन,
२०५३ को दफा ४७(२) र (३) मा रहे का
nयवःथा हे दा+ ती दे हायबमोिजम छन् :
उपदफा (२) “कुनै nयि6ले यस
ऐनबमोिजम अनुम"तपऽ न"लई वा अनुम"तपऽमा
उिFलिखत शत+हjको पालन नगरX दूरसPार सेवा
सPालन गरे मा ूा"धकरणले rयःतो nयि6लाई
पाँचलाख jपैयाँसTम जरXवाना गरX rयःतो काम

ब3दसमेत गराउन सpनेछ” । उपदफा (३)
“कुनै nयि6ले दूरसPार सेवाको दुjपयोग गरे मा
वा अना"धकार ूयोग गरे मा वा दूरसPार सेवासँग

सTबि3धत कुनै सTपि हा"ननोpसानी गरे मा
ूा"धकरणले rयःतो nयि6बाट "बगो असूल गरX

"बगोबमोिजम जरXवानासमेत गन+ सpनेछ ।”
5. यसरX उपदफा (२) र (३) बमोिजम
जरXवाना गन_ र "बगो असूलXको कारवाहX गन_
ेऽा"धकार
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तोकेको

छ

।
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ूाधकरण भनेको दूरस)ार ूाधकरण हो भ+े
कुरा सोह- ऐनको दफा २(ङ) बाट ू6 छ । यी
उपदफा (२) र (३) अ?तगBतका मुDा सरकार
वाद- हुँदैनन् र यी मुDा िजKला अदालतले हे न B
पाउने अवःथा पन छै न । यसर- एउटै दफामा
मुDा हे नP दुई पृथक नकायको ूब?ध यस कानूनले
गरे कोमा STUवधा छै न । Vरट नवेदकलाई नजले
कल वाइपास गरे बापत अदालतले कसूरदार ठहर
गरे को दफा ४७(५) अवःथा र सेवा ूदायकलाई

नवेदकको कायBका कारणले भएको हानको
बगोसमेतको हकमा दफा ४७(२) र ४७(३)
अ?तगBत चलेको मुDालाई समान भ+ मKने िःथत
ँ ै मा ती कायBह^
छै न । एउटै दफाअ?तगBत रािखद

समान हुन र एउटा उपदफा अनुसार कारवाहटु U_एपछ अक` उपदफाअ?तगBत कारवाह- चKनै
सaदै न भ+ मKदै न । ऐनको दफा ४७(५) मा
बगो शcद भए पन यो जर-वाना गनP ूयोजनका
लाग माऽ हो र यो बगो दूरस)ार ूणाल- वा
सोसँग सeबि?धत सं रचना वा उपकरण बगारे मा वा

्
हाननोaसानी पुरयाएमा
सोको माऽा हे र- नधाBरण
गVरने हो । तर, दफा ४७(३) को बगो कसै को
अवैध कायBबाट सेवा ूदायकलाई हुन पुगेको
हानको आंकलन गर- भराइने बगोसँग सeबि?धत

छ । यसर- दूरस)ार ऐन, २०५३ को दफा
४७ का उपदफा (२)(३) तथा (५) पृथकपृथक
उDेँय बोकेका ःवत?ऽ ूावधान हुन ् । एउटै

कायBका उपजःव^प भए पन UवधकताBले कसूर
र सजायलाई अलग गरे को छ भने यसलाई दोहोरो
खतराको सjा?तूतकूल भयो भ+ सUकँदै न ।
कैदसमेतका सजाय गनB िजKला अदालतलाई र
ूाUवधक^पमा बगो यकkन गर- सेवा ूदायकलाई
भराई Sदन दूरस)ार ूाधकरणलाई कानूनले नै
lेऽाधकार तोUकSदएको पाइ?छ । यस िःथतमा
एउटा मुDा चलेपछ अक` मुDा चKन सaदै न भ+

मKदै न ।
6. दोहोरो खतराको सjा?त आकUषBत
हुने हो वा होइन भ+े यकkन गनB नवेदकलाई
पUहलोपटक के कुन कसूरमा मुDा चलाइएको हो र
दोॐोपटक गVरएको कारवाह- एउटै हो वा फरक
B नP हु?छ । Vरट नवेदकले अवैध
हो Uवचार गनुप
तवरले कल वाइपास गरे को कसूरमा सरकारमुDासeब?धी ऐनबमोिजम मुDाको अनुस?धान र

कारवाह- गर- िजKला अदालतको अधकारlेऽमा
मुDा दायर गर- फैसला भएको छ । आqनो
अधकारlेऽभऽ रहे को कुरामा अदालत ूवेश
गर- फैसला गरे को िजKला अदालतको फैसलामा
उKलेखन गVरएको छ भने सो कायB गर- नेपाल
टे लकम ल. एवं एनसेल ूा.ल.लाई पनB गएको
हाननोaसानीको बगो सeब?धमा आqनो अधकार
lेऽभऽ नपनP र कानूनबमोिजम सeबि?धत
नकायमा उजूर गर- बगो असूलउपर गनBसaने

छु rै कानूनी ूUबयाको अवलeबन गनुप
B नP अवःथा

रहे को भनी िजKला अदालतका फैसलाले नदP श
गरे बमोिजम यो दोॐो कारवाह- चलेको छ ।
बगो सeब?धमा उजूर- गर- कानूबमोिजम राtुपनP
धरौट वा जमानत Sदन नसकk Vरट नवेदक थुनामा
रहे को दे िखन आएको छ । मुDा गनुप
B नP कारण

फरकफरक दे िखन आएको छ । दफा ४७(३)
बमोिजमको बगो Uवषयमा िजKला अदालतले

बोKन सaने िःथत छै न र बोलएको पन
छै न । बगोका सeब?धमा नणBय गनP अिvतयारराtे दूरस)ार ूाधकरणबाट अधकारlेऽ महण

गVरएको छ । नेपाल दूरस)ार ूाधकरणलाई
बगो Uवषयमा धरौट माxन पाउने अधकार रहे को

छ । Vरट नवेदकले yयस
ूाधकरणले धरौट माxन पाउने
लई आएको अवःथा पन छै न
२०५३ को दफा ५९ मा यो
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ूकार दूरस)ार

होइन भ+े उजूर
। दूरस)ार ऐन,
ऐनमा लेिखएको

नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत

ज"त कुरामा यसै ऐनबमोिजम र अ6यमा ूच"लत
कानूनबमोिजम हुनेछ भ;े <यवःथा रहे बाट
ु A ऐन, अ.बं .११८ नं. बमोिजम माग भएको
मुलक

"बगोबमोिजमको धरौट Jदन नसकेकोबाट "नवेदक
थुनामा रहे को अवःथा दे िख6छ । कुनै प"न
<यिNलाई एउटै अपराधमा दुईपटक खतरामा
रािखने छै न भ;े "सQा6तले कसै लाई प"न समान
कायRबापत दुईपटक कारवाहS र सजाय गनR हुँदैन
भ;े ूUयाभू"त हो । सोहS <यिNलाई एउटै

Vवषयमा बारबार मुXा चलाउनु उसको वैयिNक
ःवत6ऽताको ू"तकूल हो भ;े मा6यता दोहोरो

खतराको "सQा6तले राखेको हो । एकै कसूरमा
पटकपटक कारवाहS र सजाय हुने <यवःथाको
अ6Uय गरS "निY6त भएर <यिNको बाँZन पाउने
हक ूUयाभू"त गनुR यस "सQा6तको मूल आशय
हो । कुनै अपराधमा सजाय गनR पाउने अ"धकारSले
कसूर ःथाVपत गरS सजाय गरS सकेको वा सफाइ

Jदइसकेको अवःथामा पुनः सोहS कारणमा
पुनः सजाय गनR हुँदैन । िजaला अदालतलाई
अ"धकारbेऽ भई सेवा ूदायकहcलाई भएको

हा"नको "बगो प"न भराई Jदएको भए वा भराई Jदनु
नपनd ठहर गरे को भए "न:स6दे ह दोहोरो खतराको
"सQा6त आकVषRत हु6fयो । कानूनले नै कल
वाइपासमा कारवाहS र सजाय िजaला अदालतले

गनd तथा सेवा ूदायकलाई भएको हा"नबापतको
"बगोबापतसमेत कारवाहS दूरसgार ूा"धकरणले
गनd भ;े कानूनी ूब6ध रहे को िःथ"तलाई दोहोरो

खतराको "सQा6तले समेiदै न ।
7. एउटै दफा"भऽ दुई वा सो भ6दा

बढS कसूर र "तनमा कारवाहS गनd अलगअलग

"नकायको <यवःथा गनR Vव"धकताRलाई ब6दे ज

छै न । Vव"धकताRको बुVQमlामा कVहaयै ूm
उठाउन "मaदै न । सं Vवधानको ू"तकूल नहुने
गरS VवधाVयकाले जे जःतो कानून बनाउँछ ती

अनुशरणीय हु6छन् । सं Vवधानको ू"तकूल कानून
बनेको भनी च ुनौती Jदइएको अवःथामा यस
अदालतले "नYय नै सो कानूनको सं वैधा"नकताको
परSbण गदRछ । तर, ूःतुत मुXामा यो Vववादको
Vवषय

होइन

।

कल

वाइपासको

कसूरको

अवःथामा कल वाइपास गरS कoपनीको "बगोमा
हा"ननोpसानी पनR गएको अवःथामा "बगो असूलमा

छु qै कानूनी ूVबयाअनुcप गरे को कानूनी
कारवाहS एउटै नभएर अलगअलग रहे को दे िखन
आउँछ । कुनै कायRबाट उUप; एउटा कसूर र
अकs "बगो असूलS ूVबया एउटै हो भनी उपरोN
कानूनी ूब6धका पtरूेआvयमा दोहोरो सजाय
गरे को भनी अथR गनR "मaने हुँदैन । VवधाVयकाको
मनसायअनुcप ऐनमा ूयुN शwदकै <याxया
गtरनुपदRछ । सoपूणR दफाको अyययन नगरS

बीचमा उaलेख भएको शwदसoमलाई "लई अथR
गदाR कानून <याxयाको आधारभूत "सQा6तVवपरSत

हुन जा6छ । एउटा ऐनमा Vव"भ; भाग वा
पtरZछे z वा दफा उपदफा वा ख{डमा उaलेख
भएको ूब6धको अथR अलगअलग हुनसpने हुँदा
एउटै दफाले <यवःथा गद} मा ती सबै एउटै कसूर
हुन ् भनी अथR गनR "मaने हुँदैन ।

8. नेकाप २०६९ म"सर, "न.नं.
८८७४, पृ १२३ मा पूणR इजलासले दोहोरो

खतराको

"सQा6तको

कसी

"नधाRरण

गरे को

छ । समान ू"तवादS तथा समान कायRबाट उठान
भएप"न ठगी र ॅाचारका सoब6धमा अलगअलग
कानूनारा <यविःथत पृथक पी"डत पbले पाउने
उपचारको पृथकता र मुXा पtरचालनको छु qाछु qै
<यवःथाका आधारमा दोहोरो खतराको "सQा6त
आकVषRत नहुने मानेको छ । Uयस नजीरमा

भ"नएको छ : “एउटै तfयबाट एकभ6दा बढS
कसूर हुन सpदछन् । ती छु qाछु qै कानूनारा

तोVकएबमोिजम मुXा पtरचा"लत हुने अवःथा
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भएमा दोहोरो खतराको &स(ा)त लागू नहुने।”
9. &नवेदक प4बाट बहसमा 7वशेष;पमा
उठाइएको नेकाप २०६८ असोज, &न.नं. ८६३८,
पृH १०५४ को गो7व)दबहादुर बटाला “जी7वत”
को नजीर ूःतुत 7ववादमा ूास7Oक छै न ।
उR मुSामा अपहरण तथा कतVWय Yयान दुबै
जो&डएका कसूरमा अनुस)धान गन\ तथा मुSा हे न\
एउटै &नकाय छ । अपहरण गर] Yयान मारे को

भ^े अ&भयोगमा Yयान मुSामा सजाय भएको
छ । तर, ूःतुत 7ववादमा सेवा ूदायकलाई
भएको हा&न &नधाVरण गनV ूा7व&धक;पमा यक`न
V न\ भएबाट aयो &बगो &नधाVरण गन\ दा7यaव
गनुप
कानूनले नै दूरसbार ूा&धकरणलाई र कल

वाइपास हो होइन र हो भने कसले गरे को हो
ूमाणको मूcयाdनeारा ठहर गर] कैदसमेत गन\
िजgमेवार] िजcला अदालतलाई कानूनले नै ःपh

शiदमा jदइरहे को छ । यःतो अवःथामा एउटै
कसूरमा दुईपटक कारवाह] र सजाय भएको ूk
उlन सmदै न । ूःतुत 7ववादमा त अदालतले

नै सेवा ूदायकलाई भएको हा&नको &बगोका
सgब)धमा आफूलाई अ&धकार नभएको भनी
कानूनबमोिजम दावी गनV भनी सो 7वषयमा ूवेश

नै गरे को छै न र यो फैसला अि)तम छ ।
10. rरट &नवेदकले आफूलाई लगाइएको
7वदे शी 7व&नमय मुSाको अ&भयोगमा मागबमोिजम

ँ ा कारवाह]मा
&नवेदक थुनामा रहे को अवःथा दे िखद
रहे को उR मुSामा माग भएको धरौट] jदन नसक`
V को ला&ग थुनामा रहे कोलाई
कानूनबमोिजम पुप4

गैरकानूनी थुनामा रहे को भ^ &मcने िःथ&त
भएन ।
11. यसै ूकारको 7ववादको सgब)धमा
&नवेदक धनबहादुर थापा 7व;( मोरङ िजcला
अदालतसमेत भएको ब)द]ूaय4ीकरण मुSामा
(नेकाप २०४९, काि}क, &न.नं.४५७८, पृH
६४१) मा मुSा हे न\ &नकाय िजcला अदालतबाट
कानूनबमोिजम ला~न सmने दड जर]वानाको

ला&ग माग भएबमोिजमको धरौट वा जमानत
jदन नसक` थुनामा बसेको िःथ&तमा गैरकानूनी
थुनामा रहे को भ^ न&मल] ब)द]ूaय4ीकरणको
rरट &नवेदन खारे ज हुने ठहर] फैसला भएको
छ । aयसै गर] ताँसी 7व;( अयागमन
7वभागसमेत
(नेकाप

भएको

ब)द]ूaय4ीकरण

मुSामा

२०५० भदौ, &न.नं. ४७३९, पृH
२६०) मा मुSा हे न\ &नकाय काठमाड िजcला
अदालतबाट भएको कारवाह]को &सल&सलामा
भएको आदे शबमोिजम &नवेदक थुनामा रहे को
ँ ा गैरकानूनी थुनामा रहे को भ^ &मcदै न भनी
दे िखद

धरौट] रकम जgमा गर] सकेकोमा &बगो मुSामा
पुनः कारवाह] चलाई धरौट] माग गरे को भ^े
िजक`र &लएको भए प&न 7वदे शी 7व&नमयसgब)धी

&स(ा)त ःथा7पत भएको छ ।
V
कानूनी ूk एवं
12. अतः उपयुR
ू&तपाjदत नजीरह;समेतबाट &नवेदक गैरकानूनी
थुनामा रहे को भ^े नदे िखएको र अ&धकारूा
अ&धकार]ले कानूनबमोिजम थुनामा राखी कायVवाह]
गरे को 7वषयमा कुनै कानूनी ऽु7ट रहे भएको

धरौट रकम दाखेल गनV नसक` थुनामा रहे को
पाइ)छ । मुSाको कारवाह]को &सल&सलामा

हुने ठहछV । सgबि)धत कायाVलयको जानकार]को
ला&ग यसै आदे शको एकू&त महा)याया&धवRाको

कारणबाट &नवेदक थुनामा परे को नभई दूरसbार
ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२)
र (३) नं. को कसूरमा ू&तवाद]लाई तो7कएको

अवःथा दे िखन नआएकाले rरट &नवेदकको
&नवेदन मागबमोिजम ब)द]ूaय4ीकरणको आदे श
जार] गर] रहनु परे न । ूःतुत rरट &नवेदन खारे ज
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काया+लयमाफ+त पठाई फाइल "नयमबमोिजम गर8
बुझाई ;दनू ।
उ? रायमा सहमत छु ।

pवqr

pवपbी : िजfला qपCदे ह8, बुटवल नगरपा"लका
वडा नं. १० सुtखानगर िःथत Everest
Boarding +2 अगा"ड रहे को pवंणुूसाद
गौतमको घरमा डेरा गर8 बःने मनमाया
घतw bेऽीसमेत

Cया. तक+राज भF

इ"त संवत् २०७० साल असोज १७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : हQरहर पौSयाल

§ एउटा बच्चाकोलािग आफ्नो जन्मिदने
आमाभन्दा निजकको सं रक्षक अरू कोही
हुन सक्दैन, त्यसैले प्रथम तथा प्राकृ ितक
सं रक्षक आमा नै हो । जन्मिदने आमाले
आफ्नो बच्चाको सन्दभर्मा अिहत हुने
िकिसमको कु नै कायर् गछर् भनी सहज
स्वीकानर्मात्र होईन कल्पनासम्म पिन गनर्
नसिकने ।
§ जन्म िदने आमाको सं रक्षकत्वमा नै रहेको
र त्यहाँ नाबालकको िहतको सं रक्षण नै हुने
अवस्था हुँ दा जबजर्स्तीरूपमा गैरकानूनी
ढङ्गले बन्दी बनाई राखेको भनी अथर् गनर्
निमल्ने ।
§ आमाको सं रक्षकत्त्वमा रहेको नाबालकलाई
गैरकानूनी तवरबाट आमाले बन्दी
बनाएको भन्न िमल्ने अवस्था नरहने ।

&

िनणर्य नं .९०९८
ु इजलास
सवTUच अदालत, सं य?
माननीय Cयायाधीश ौी वैXनाथ उपाZयाय
माननीय Cयायाधीश ौी तक+राज भF
आदे श "म"त : २०७०।१२।५।४
०७०-WH-००३२
मु_ा : बCद8ूaयbीकरण
"नवेदक : "मराज ौे dका हकमा काठमाडौ
िजfला, काठमाडौ महानगरपा"लका वडा
ँ ा बानेjर,
नं. ३४ घर भई हाल ऐ.ऐ. नय
सं गमचोक पkकुमार8 माग+, lलक नं.

(ूकरण नं.३)

"नवेदकतफ+बाट : pवxान अ"धव?ा ूवीण ूधान
pवपbीतफ+बाट : pवxान अ"धव?ाहq हQरबहादुर
काकy, रpवCि भFराई र बि8 पाठक
अवलि{बत नजीर :
स{बr कानून :
ु | ऐन, लो}नेःवाःनीको महलको ३
§ मुलक

४७/४६ मा डेरा गर8 बःने "मराज ौे dको
बाबु राजेशूसाद ौे d
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§

नं.को दे हाय ४
बालबा"लकास{बCधी ऐन, २०४८ को
दफा ८(१) र २०(१)

९०९८ - Hमराज ौे Y /व. मनमाया घतO Iेऽीसमेत

आदे श

न्या. वैद्यनाथ उपाध्याय

:

नेपालको

अ(त*रम सं /वधान, २०६३ को धारा ३२ र
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दता? भई पेश
हुन आएको ूःतुत *रट Hनवेदनको सं िIJ तKय
एवं आदे श यस ूकार छ :
/वपIी मीना घतO Iेऽीसँग मेरो सामािजक
परSपराअनुसार

HमHत

२०५८।०१।१३

मा

/ववाह भै छोरा Hमराज ौे Yको ज(म भएको
हो । हामीबीचको दाSप[य सSब(ध पHन १०
वष? HबHतसकेको Hथयो । आ^नो है Hसयत भ(दा

बढ`को /वलासीता जीवन र शaाःपद बानी
bयहोराका कारण मेरो ौीमती र मबीच झैझगडा हुने गद?Kयो । यसै बममा हामीबीचको
लोhनेःवाःनीको नाता सSब(ध Hबiछे j हुने गर`

HमHत २०६९।१२।२० मा काठमाडौ िजnला,
अदालतमा Hमलापऽ भएपoात् /वपIीहq छोरा
Hमराजस/हत त[काल`न अवःथादे िख मबाट
सSपक? /वह`न भई अ(त कतै बःन गएका Hथए ।
छोरा Hमराज ौे Yसँग भेटघाट गनs इiछा भै माHथ

उिnलिखत ठे गानामा गई सोधपुछ गदा? /वपIी
मनमाया घतOले “मेरो छोर` र तेरो सSब(ध
Hबiछे j भैसकेको छ, अब तँ यहा आउनु पदv न,
मेरो छोर` र नाती तँसँग भेwन पHन चाहदै न,
तँसँग नाHतलाई भेwन पHन xददै नौ, तँलाई जे मन

लाhछ गर ्” भनी मलाई कुनै जानकार` नxदई
मेरो नाबालक छोरालाई ब(द` बनाई मसँग भेट
गन? नxदई राखेका छन् । यसर` /वपIीहqले
मेरो छोरालाई ब(द` बनाई राखेकोले Hनज
नाबालक छोरा Hमराज ौे Y ःवदे श वा /वदे श
ु मा भए पHन म ज(मदाता बाबुसँग
जुनसुकै मुलक
बःन वा भेटघाट गन? xदनु भनी /वपIीहqको
नाउँमा ब(द`ू[यIीकरणको आदे श जार` गर`
पाऊँ भzेसमेत bयहोराको राजेशूसाद ौे Yको

Hनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो Hनवेदकको
मागबमोिजमको आदे श /कन जार` हुन ु नपनs हो
आदे श जार` हुन ु नपनs कुनै कारण भए सोको

आधार खुलाई यो आदे श ूाJ भएको HमHतले
बाटाका Sयाद बाहे क १५ xदनHभऽ आफ| वा
आ^नो कानूनबमोिजमको ूHतHनHधमाफ?त् Hलिखत

जवाफ पेश गनु? भनी यो आदे श र *रट Hनवेदनको
एकूHत न~ल साथै राखी सूचना पठाई सोको
बोधाथ? महा(यायाHधवाको काया?लयमा xदनु र

Hलिखत जवाफ पेश भएपHछ वा Sयाद नाघेपHछ
Hनयमानुसार पेश गनु? भनी यस अदालतबाट HमHत
२०७०।०८।१९ गते भएको आदे श ।
Hनवेदक र मेर` छोर` मीनाको प/हला
पHत पीको सSब(ध रहे को र काठमाड िजnला

अदालतको

HमHत

२०६९।१२।२०

गतेको

Hमलापऽबाट Hनजहqको ःवेiछापूवक
?
सSब(ध
Hबiछे j भै सकेको छ । उ Hमलापऽको
bयहोरामा छोरा Hमराज Hनजको आमा मीनासँगै

रहने, पालनपोषण र िशIाद`Iा पHन आमाबाटै हुने
ःप उnलेख रहे को छ । सSब(ध Hबiछे पoात्
मेर` छोर` मीना खैरेनीटार तनहुँ बःने सHमप
आचाय?सँग /ववाह गर` अमे*रका गएकोसSम थाहा
छ, अq थाहा छै न । Hनवेदन खारे ज गर`
पाऊँ भzेसमेत यहोराको /वपIी मनमाया घतO
Iेऽीको तफ?बाट पेश भएको Hलिखत जवाफ ।
Hनवेदनको ूकरण नं. 6 मा उnलेिखत
मीना घतO Iेऽी तथा राजेशूसाद ौे Y भएको

सSब(ध Hबiछे j मुामा HमHत २०६९।१२।२०
मा भएको Hमलापऽस/हतको स~ल HमHसल
काठमाडौ िजnला, अदालतबाट िझकाउनु भनी
यस अदालतबाट HमHत २०७०।११।०४ मा
भएको आदे श ।
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अदालतबाट जार1 भएको 5यादमा "लिखत जवाफ
न<फराई गुजार1 बसेको दे िखAछ ।

आमाले बAद1 बनाएको भq "मlने हो,
होईन ?
बाबुले नाबालक छोरासँग भेrने हकको

"नयमबमोिजम दै "नक पेशीसूचीमा चढ1
"नणHयाथH यस इजलाससमK पेश हुन आएको
ूःतुत "नवेदनमा "नवेदकतफHबाट उपिःथत
ु एका <वQान अ"धवSा ौी ूवीण ूधानले
हुनभ

२)

ममताबाट बिZत राखी "नजको कानूनी एवं
्
सं वैधा"नक अ"धकारमा आघात पुरयाएको
हुँदा
बAद1ू]यKीकरणको आदे श जार1 गर1 छोरा

2. "नणHयतफH <वचार गदाH "नवेदकको
<वपKी मीनासँग <ववाह भै छोरा "मराजको जAम
भएको तथा "नजहUको स5बAध "बhछे i हुने गर1

<वपKी म`येकa मनमाया घतb Kेऽीको
ु एका <वQान अ"धवSाहU
तफHबाट उपिःथत हुनभ
ौी हcरबहादुर काकd, ौी र<वAि भfराई र ौी

भेटघाट गनH Yदनु भनी बAद1ू]यKीकरणको आदे श
जार1 गर1 पाऊँ भqे मुxय माग दावी रहे को
दे िखAछ । यसै गर1 <वपKीम`येकa मनमाया घतb
Kेऽीले पेश गरे को "लिखत जवाफबाट "नवेदक
H
स5बAध
र मीनाबीच "मलापऽ भै ःवेhछापूवक

स5बAधमा

ूच"लत

कानूनले

गरे को

उपचारको sयवःथा पयाHt र ूभावकार1
छ, छै न ?
बAद1ू]यKीकरणको आदे श जार1 हुने
हो, होइन ?

<वपKीहUले "नवेदकका छोरा "मराज ौे Vलाई
बAद1 बनाई "नवेदक बाबुसँग भेटघाट गनH
नYदई "नज नाबालकलाई बाबुको ःनेह र

३)

"मराज ौे Vलाई <वपKीहUको गैरकानूनी थुनाबाट
मुS गर1 बाबुसँग भेटघाटको मौका ूदान गर1
पाऊँ भनी बहस गनुभ
H यो ।

"मलापऽ भै <वपKीहU छोरा "मराजस<हत अAयऽ
बःन गएकोमा "नवेदक छोरासँग भेट गनH जाँदा
भेट गनH नYदई बAद1 बनाई राखेकाले छोरासँग

बि1 पाठकले "नवेदक र मीना घतb Kेऽीबीच
स5बAध "बhछे i हुने गर1 भएको "मलापऽको
jयहोरामा छोरा "मराज ौे V "नजको आमासँगै
रहने, पालनपोषण र िशKाद1Kा प"न आमाबाटै

हुने उlलेख छ, <वपKी मनमाया घतb Kेऽीको
कायHबाट "नवेदक र छोरा "मराजको कुनै
अ"धकारमा असर पुगेको नहुँदा "नवेदन खारे ज

हुनपु दHछ भनी बहस गनुभ
H यो ।
उपरोSबमोिजमको
"नवेदक
तथा
ु एका <वQान
<वपKीको तफHबाट उपिःथत हुनभ
अ"धवSाहUको बहस सुनी "नवेदनस<हतको
"म"सल अ`ययन गर1 हे दाH "न5नानुसारको
H नn दे िखयो :
ूmहUमा "नणHय गनुप

१)

आमाको
सं रKक]वमा
नाबालकलाई
गैरकानूनी

रहे को
तवरबाट

"बhछे i भै सकेको र उS "मलापऽमा छोरा
"मराज आमाको साथमा रहने, पालनपोषण र
िशKाद1Kा प"न आमाबाटै हुने उlलेख रहे को
दे िखन
आउँछ । <यनै "नवेदक ू"तवाद1
र <वपKी मीना घतb Kेऽी वाद1 भै काठमाडौ

िजlला, अदालतमा चलेको फौ.नं. ०४०५५
नं. को स5बAध "बhछे i मु|ामा कानूनअनुसार
स5बAध "बhछे i गर1 प}ीको है "सयतले अंश
पाउने भए ताप"न वाद1 मीनाले अंश, माना चामल

न"लने, छोरा "मराजको पालन पोषण, िशKाद1Kा
र हे र<वचार गनn कुराको िज5मासमेत वाद1 मीनाले

नै "लने र स5बAध <वhछे द भएप~ात दुबैजना
ःवतAऽ रहने गर1 एक अकाHको sयवहारमा
हःतKेप नगनn भqे sयहोरा उlलेख गर1 "म"त
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गते
$मलापऽ
भएको
दे िख1छ । $मलापऽ हुँदा छोरा $मराज आमाको
साथमा नै रहने तथा $नजको पालन पोषण एवं

िशBादCBामा समेत आमाको नै िजDमेवारC हुने
तथा सDब1ध $बGछे दपHात् एकअकाKको जीवनमा
K
जीवन यापन गनK
हःतBेप नगरC ःवत1ऽपूवक

पाउने Qयहोरा उRलेख गरC $मलापऽ भएको
अवःथा छ ।
3. उपरोU तVयको रोहमा उपरोU
ूXहYमZये प[हलो ूXको सDब1धमा [वचार
गदाK, ूकृ$तको $नयमबाट समेत बGचा जि1मनुपूव K

र ज1मेप$छ प$न आफूसBम नभएसDम आमाकै
साथमा रह1छ । चराच ुY`ीलगायत ःतनधारC
जनावरहYसमेतमा यहC ूकृ$तको $नयम लागू

हु1छ । एउटा बGचाको ला$ग आaनो ज1मbदने
आमाभ1दा निजकको सं रBक अY कोहC हुन
सcदै न, dयसै ले ूथम तथा ूाकृ$तक सं रBक
आमा नै हो । ज1मbदने आमाले आaनो बGचाको
स1दभKमा अ[हत हुने [क$समको कुनै कायK गछK

भनी सहज ःवीकानK माऽ होईन कRपनासDम प$न
गनK स[कदf न । $सgा1ततः बि1दूdयBीकरणको

iरट गैरकानूनी थुनाको [वYg जारC हुने हो र यो
ब1दC भ$नएको QयिUको अ[हत नहोस् भनी उसको
[हतमा जारC हुने हो । ब1दCूdयBीकरणको
आदे श ब1दCकै अ[हत हुने गरC जारC गiरदै न ।

नावालक $मराज ौे k आaनो ज1म bदने आमाको
सं रBकdवमा नै रहे को र dयहाँ नाबालकको [हतको
सं रBण नै हुने अवःथा हुँदा जबरजःतीYपमा
गैरकानूनी ढ`ले ब1दC बनाई राखेको भनी अथK
गनK $मRने दे िखएन । नावालक छोरा $मराज
ौे k आaनो आमाको साथमा $नजकै सं रBकdवमा
रहे को अबःथालाई गैर कानूनी थुनाको अबःथा
भनी माm $मलेन । तसथK आमाको सं रBकnवमा
रहे को नाबालकलाई गैरकानूनी तवरबाट आमाले

ब1दC बनाएको भm $मRने अवःथा रँहदै न ।
4. दोॐो ूXको हकमा [वचार गदाK,
छोरा $मराजसँग भेटघाट गनK पाऊँ भmे $नवेदकको
मुsय िजकtर रहे कोमा बाबुले आaनो स1तानसँग

भेटघाट गनK पाउने कुरालाई हठात् ई1कार
गनK स[कदै न । 1या[यक v[wकोणबाट समेत
आaनो स1तानसँग भेटघाट गनK पाउनु बाबुको
प$न अ$धकारको कुरा हो । यी $नवेदक र
[वपBी मीनाबीच भएको सDब1ध $बGछे x मुyाको
$मलापऽमा छोरा आमाको िजDमामा रहने Qयहोरा
उRलेख छ । बाबुले समयसमयमा आaनो
छोरासँग भेटघाट गनK पाउने भmे zयहोरा उU

ँ ै न तथा[प उU
$मलापऽमा उRलेख भएको दे िखद
$मलापऽमा भेटघाटको [वषयमा उRलेख नभएकै
कारणबाटमाऽ बाबुले आaनो छोरासँग भेटघाट
गनK पाउँदैन भनी ई1कार गनK $मRदै न । यस

स1दभKमा के कःतो कानूनी Qयवःथा छ भनी हे दाK
ु t ऐन, लो}नेःवाःनीको महलको दफा ३
मुलक
को दे हाय ४ मा “आमा बाबुमZये जोसुकैले पाले
प$न नाबालकको अ[हत हुने अवःथा वा dयःतो
अ[हत हुने मना$सब आशा नभएमा पाRने आमा
बाबुले नपाRने आमा वा बाबुलाई बीचबीचमा
नाबालकसँग भेटघाट गन मौका bदनुपछK, dयःतो

मौका अक [ववाह गन आमाले प$न पाउछ” भmे
कानूनी Qयवःथा उRलेख रहे को पाई1छ । dयसै

गरC बालबा$लकासDब1धी ऐन, २०४८ को दफा
८(१) मा “वैवा[हक सDब1ध $बGछे द भई वा
अY कुनै कारणबाट बाबु र आमा $भm बसेको
अवःथामा बाबुसँग बसेको बालकलाई आमासँग
र आमासँग बसेको बालकलाई बाबुसँग समय
समयमा भेटघाट गनK वा केहC समयको $न$म
साथ बःन bदनु पनछ” भmे कानूनी Qयवःथा
रहे को पाई1छ । साथै, सोहC ऐनको दफा २०(१)
मा “उपरोUबमोिजमको हकको ूचलनको ला$ग
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बालकको तफ.बाट जो सुकैले प"न बालक रहे
बसेको इलाकाको िज7ला अदालतमा "नवेदन <दन
स=नेछ, यःतो "नवेदन पन. आएमा सCबिDधत

अदालतले जाँचबुझ गरI मना"सब आJा, आदे श

वा पूजL जारI गरI हकको ूचलन गराई <दन
स=नेछ” भPे कानूनी Rयवःथा रहे को पाईDछ ।
उपरोV कानूनी RयवःथाहWको अXययन गदा.

नाबालक "मराज ौे Z आमाको साथमा रहे को भए
ताप"न "नवेदक बाबुले समेत भेटघाट गन. पाउने
नै हुDछ । "नजले छोरालाई भेटघाट गन. नपाएको
वा न<दएको अवःथामा सो हक ूचलनको ला"ग

सCबिDधत िज7ला अदालतमा "नवेदन <दन स=ने
र यःतो अवःथामा िज7ला अदालतले जाँचबुझ
गरI हक हनन् भएको अवःथा दे िखए उपयुV
आदे श जारI हुन स=ने नै हुDछ । छोरासँग

ु _ ऐन,
भे^ने हकको उपचार ूच"लत कानून मुलक
लोaनेःवाःनीको महलको ३ नं.को दे हाय ४ र
fवषेश कानूनको Wपमा रहे को बालबा"लकासCबDधी
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) र २०(१) अनुWप
अ"तlरV कानूनी Rयवःथा रहे को र उV कानूनी

उपचारको Rयवःथा पया.m र ूभावकारI भएको
हुँदा सोहI बाटोबाट "नवेदक अदालत ूवेश गनुप
. नn
हुDछ । "नवेदकको oयःतो हक हनन् भएको भए
साधारण qेऽा"धकारअDतग.त िज7ला अदालतमा

"नवेदन <दनुपनnमा असाधारण qेऽा"धकारअDतग.त
lरट qेऽमा ूवेश गन. "म7ने होइन । यसरI

"नवेदकको

मागबमोिजमको हक ूचलनको
ला"ग वैकि7पक कानूनी उपचारको पया.m र
ूभावकारI बाटो fवrमान रहे को अवःथामा
lरटको असाधारण qेऽा"धकार महण गरI "नवेदन
माग दावीअनुसारको बDदIूoयqीकरणको आदे श
जारI हुने अवःथा दे िखएन ।
5. अतः नाबालक छोरा आमाको साथमा

रहे कोलाई

गैरकानूनीWपबाट बDदI बनाएको
भP न"म7नुको साथै ूच"लत कानूनबाट नै

पया.m र ूभावकारI अ"तlरV उपचारको बाटो
हुँदाहुँदै सवvwच अदालतको असाधारण अ"धकार
qेऽबाट "नवेदक ूवेश गरे को हुँदासमेत "नवेदन
मागबमोिजम बDदIूoयqीकरणको आदे श जारI
गन. "मलेन । ूःतुत lरट "नवेदन खारे ज हुने
ठहछ. । दायरIको लगत कyा गरI "म"सल
"नयमानुसार गरI बुझाई <दनू ।
उV रायमा सहमत छु ।
Dया. तक.राज भy
इ"त सं वत् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत - मीना गुWङ (शाखा अ"धकृत)

&

1566

