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सव��च अदालत, %वशेष इजलास
स+माननीय का.म.ुू.4या.ौी दामोदरूसाद शमा8

माननीय 4यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 4यायाधीश ौी तक8 राज भ<
आदेश >म>त :  २०७०।९।२५।५

Eरट नं.०६९–WS–००२५ 

मIुा : उKूषेण ।

>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 

 § अनशुासनहीन �ब� र आ�संयमहीन 
आचरणले अ�तोग�ा मौिलक हकको 
मा� नभई संिवधानकै मÀू र माÉतामा 
�हार गनÌ पुÒछ । ऐन र यसअ�गÌत 
बनेको वा बÖे िनयमका ×वØालाई 
उÚÛन गनÜ �सारक संØा, �सारक 
तथा अÉ ×िßलाई सजाय नâने हो 
भने दåहीनताले �æय पाउनेमा� होइन 
िविधको शासनमा नै खलल ्पुïे ।

(ूकरण नं.२१)

 § संिवधानले “ब", जफत, वा दताÌ 
खारेज” नगनÜ �%ाभिूत िदएकोमा ऐनले 
“इजाजतप� र( गनÜ” भÖे ×वØा गनुÌ 
र यो �ावधान कायम रिहरहन ु *+तः 
संिवधानिवपरीत âने ।

 § स.ार मा/मलाई ब" नगनÜ र दताÌ 
खारेज नगनÜ भÖे �%ाभिूत संिवधानले 
िदएकोमा ऐनले �सारण संØाले �ा0 
गरेको इजाजत र( गनÜ भÖे ×वØामा 
शाि2क �योगमा िभÖता भए पिन 
पिरणाम एउटै âने । 
 § श2ह6को संयोजनले िदने पिरणाम 

वा िनका7ने िन8षÌ नै कुनै पिन कुराको 
िनधाÌरक त� हो । कुनै �काशन वा 
�सारण संØाको इजाजतप� र( गनÜ 
भÖु र सो संØालाई ब" गनÜ वा राि+:य 
�सारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा �यßु 
“इजाजतप� र( गनÜछ” भÖे काननूी 
×वØा नेपालको अ�िरम संिवधान, 
२०६३ को धारा १५ (२) सँग *+तः 
बािझएको पाइने ।

(ूकरण नं.२४)

>नवेदकतफ8 बाट : अ>धवVा राजीव बाःतोला

%वपYीतफ8 बाट : %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)

आदेश
Éा.�काश वJी : नेपालको अ4तEरम 

सं%वधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (१) 

बमोिजम यस अदालतमा पन8 आएको ूःततु Eरट 

िनणÌय नं.९०८६
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"नवेदनको संि12 त3य एवं आदेश यस ूकार 
छ :-
  म >रट "नवेदक नेपाल@ नाग>रक हुँ । 
कानूनी शासन, संवैधा"नक सवHIचता, सामािजक 
Kयाय, ःवतKऽ एवं स1म Kयायपा"लका र 
आधारभतू मानव अ"धकार जःता Oवषयमा मेरो 
पूणR ू"तबTता रहेको छ । राOUय ूसारण ऐन, 

२०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२)  मा भएको 
ूावधानले नेपालको अKत>रम संOवधान, 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 
संOवधानूदi मौ"लक हकउपर अनिुचत ू"तबKध 
तथा बKदेज लगाएकाले ती अनावँयक ूावधान 
हटाउने अ"धकारसhबKधी "सTाKत (Doctrine of 

severability) का आधारमा अमाKय हनेु अवःथा 
रहेको छ । 
 लोकतािKऽक शासन `यवःथा सlालनमा 
जनतालाई अnय"धक सहभागी गराउने उoेँयले 
नाग>रकहpलाई केह@ महqवपूणR राजनी"तक 
अ"धकारहp स"ुनिrत ग>रएको हKुछ । 
nयसअKतगRत अ"भ`यिaको ःवतKऽता र सूचनाको 
हक प"न पदRछन ्। अ"भ`यिaको ःवतKऽताले 
राtय संयKऽको काम कारवाह@को खuुलाpपमा 
ट@काOटvपणी गनR पाउने ःवतKऽता ूदान    
गदRछ । यसबाट राtयका "नकायहp जनताका 
वशमा रहKछन ्र यी "नकायहp ःवेIछाचार@ र 
"नरwुश बxे कम सhभावना रहKछ । नेपालको 
अKत>रम संOवधान, २०६३ को धारा १२ (३) 
(क) ले Oवचार र अ"भ`यिaको ःवतKऽता ूदान 
गरेको छ । nयसैगर@ धारा २७ ले ूnयेक 
नाग>रकलाई आyनो वा सावRज"नक सरोकारको 
कुनै प"न Oवषयको सूचना माzने र पाउने हक 

ूnयाभतू गरेको 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 स"ुनिrत गरेको छ । 
 सूचनाको जानकार@ आमजनताले पाउने 
गर@ सूचनाको ूवाहलाई "नबाRधpपले ूसारण 
गनdसमेतको उoेँयले राOUय ूसारण ऐन, २०४९ 
जार@ ग>रएको भए प"न राtयको भ"ूमका "नयमन 
र सहजकताRको pपमा माऽ नभई राtयले 
जनुसकैु अवःथामा प"न ूसारण मा{यमलाई 
रोक लगाउन स|ने हःत1ेपकार@ भ"ूमका रहेको                  
छ । ू सारण मा{यमहpको ःवतKऽतामा राtयको 
अनिुचत हःत1ेप भइरहने भएकाले Oवशेष कानूनी 
`यवःथा हनु आवँयक छ । राOUय ूसारण 
ऐन, २०४९ को दफा ११ मा ूसारण संःथाले 
कुनै कायRबमको उnपादन तथा ूसारण गदाR 
केह@ "निrत कुराहpलाई ूाथ"मकता बममा 
रा� लामो सूची तयार पार@ ठाडो "नदdशन जार@ 
ग>रएको छ ।  nयसको पालना नभएमा उa 
ऐनको दफा १७ (२) बमोिजम ूसारण संःथा, 
ूसारक वा सhबिKधत `यिaलाई सजाय हनेु र 
ऐ. ऐनको दफा ८ मा ूसारण संःथाले ूा2 
गरेको इजाजतपऽ रo गनR स|नेसhमको `यवःथा 
गरेको छ । 
 संOवधानको ूःतावनामा पूणR ूसे 
ःवतKऽताू"त ू"तबTता `यa ग>रएको छ । 
सावRज"नक Oहतको ला"ग आवँयकताअनसुार 
राtयले ू "तबKध लगाउन सaछ तर आवँयकता 
नपरेको अवःथामा "बनाआधार र कारण 
OवधाOयकाले संOवधानको ूावधानू"तकूल हनेु 
गर@ रोक वा बKदेज लगाउन ुसंOवधानवादOवपर@त          
हKुछ । मना"सब ू"तबKध लगाउन अ"धकार 
पाएको OवधाOयकाले संOवधानको श�द र 
भावनालाई मनR �दन ुहुँदैन । 
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 रा��य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा 
११ मा उि1लिखत ूावधानह8लाई जबज<ःती 
लागू गराउने कुटDल मनसायले उE ऐनको दफा 
१७ (२) तथा दफा ८ थपेर �वधा�यकाले बल 
LमMयाई गरेको छ । सं�वधान तथा कानूनQारा 
सLुनिRत ्�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 संकुिचत 
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 रा��य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ 
(२)  ले अनिुचत बXदेज लगाएकोले रा��य 
ू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 आदेश �कन जारD हनु ुनपनn हो, 
आदेश जारD हनु ुनपनn कुनै आधार कारण भए 
बाटाका fयादबाहेक १५ oदनLभऽ Lलिखत जवाफ 
पेश गनु< भनी fयाद सूचना जारD गरD Lलिखत 
जवाफ परे वा अवLध नाघेपLछ Lनयमानसुार पेश 
गनु< भlे यस अदालतको LमLत २०६९।६।१५ 
को आदेश । 
 नेपालको अXत^रम सं�वधान, २०६३ को 
धारा १२ को उपधारा ३ को खpड (क) मा 
�वचार र अLभWयिEको ःवतXऽताको Wयवःथा 
गरेको र सोको ूLतबXधाrमक वाsयांश (१) 

को खpड (क) को कुनै कुराले नेपालको 
साव<भौमसtा, अखpडता वा �वLभl जात जाLत धम< 
वा सfूदायह8बीचको ससुfबXधमा खलल ् पनn 
वा गालD बेइ\जती वा अदालतको अपहेलना हनेु 
वा अपराध गन< द8ुrसाहन हनेु वा साव<जLनक 
िशvाचार वा नैLतकताको ूLतकूल हनेु काय<मा 
मनाLसब ूLतबXध लगाउने गरD कानून बनाउन 
रोक लगाएको माLनने छैन 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 हनेु 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 छैन । 
 सं�वधानको धारा १५ को उपधारा 
(१) को ूLतबXधाrमक वाsयांशमा नेपालको 
साव<भौमसtा वा अखpडता वा �वLभl जात, 

जाLत वा सfूदायबीचको ससुfबXधमा खलल ्
पनn, रा\यिोह, गालD बेइ\जती वा अदालतको 
अपहेलना हनेु वा अपराध गन< द8ुrसाहन गनn 
वा साव<जLनक िशvाचार वा नैLतकताूLतकूल हनेु 
काय<मा मनाLसब ूLतबXध लगाउने गरD कानून 
बनाएमा रोक लगाएको माLनने छैन । धारा 
२७ ले ूrयेक नाग^रकलाई आ{नो साव<जLनक 
सरोकारको कुनै पLन �वषयको सूचना माyने र 
पाउने हक हनेुछ तर कानूनQारा गो|य रा}पुनn 
सूचनाको जानकारD oदन कसैलाई कर लगाएको 
माLनने छैन भlे Wयवःथा गरेको पाइXछ । रा��य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा 
(१) मा कुनै ूसारण संःथाले यो ऐनअXतग<त 

९०८6 - राजीव बाःतोला �व. नेपाल सरकार, ूधानमXऽी तथा मिXऽप^रष�को काया<लय
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बनेको "नयम/वपर2त कुनै काय4बम ूसारण 
संःथाले ूा< गरेको इजाजतपऽ र@ गन4 सAनेछ 
भDे Eयवःथा गरेको छ । Gयःतै दफा ११ 
मा ूसारण संःथाले कुनै काय4बमको उGपादन 
ूसारण गदा4 देहायका कुरालाई ूाथ"मकता 
NदनपुनOछ भनी ूाथ"मकताबम "नधा4रण गरेको 
छ । दफा १७ को उपदफा (२) मा कसैले यो 
ऐन वा यस ऐनअVतग4त बनेको "नयम/वपर2त कुनै 
काय4 गरे गराएमा कैद तथा जर2वानाको Eयवःथा 
गरेको 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 अनिुचत 
बVदेज लगाएको अवःथा नहुँदा ूःततु Xरट 
"नवेदन खारेज गर2 पाऊँ भDेसमेत Eयहोराको 
/वपhीमiयेको कानून Vयाय, सं/वधान सभा तथा 
संसद2य मा"मला मVऽालय, "सँहदरबारका तफ4 बाट 
पन4 आएको "लिखत जवाफ । 
 "नवेदकले दावी "लएको /वषयमा यस 
काया4लयको के कःतो संलlनता रहेको हो भDे 
सmबVधमा Xरट "नवेदनमा कुनै कुरा उnलेख 
गनु4 भएको छैन । यस काया4लयलाई /वपhी 
बनाउनकुो कुनै कारण र आधार "नवेदनमा 
खलुाइएको छैन । नेपाल सरकार ूधानमVऽी 
तथा मिVऽपXरषoको काया4लय सं/वधान तथा 
कानूनूदp नागXरकका हक अ"धकारहqको 
सmमान, संरhण एवं सmबr4न गदs उपभोtाको 
अ"धकारलाई स"ुनिupा ूदान गन4का ला"ग 
ू"तबr रहेको छ । सं/वधानvारा ूGयाभतू 
गXरएको जनताको अ"भEयिt ःवतVऽताको 
हकलाई संरhण एवं सmबr4न गन4 तथा ूसारण 
ूणाल2को माiयमबाट आ"थ4क, सामािजक तथा 
साँःकृ"तक /बयाकलापलाई जनसमh परु ्याई 

सबै जा"त, भाषा, वग4, hेऽ र धा"म4क सmूदायबीच 
समानता, आपसी सy भावना र सामzःयताको 
वातावरण "सज4ना गर2 रा`भाषा एवं रा/`य 
भाषाको माiयमबाटसमेत जनचेतना जगाउन 
सूचना स{ारका hेऽमा उपल|ध आध"ुनक 
ू/व"धको ूयोग गर2 ूसारणका माiयमहqलाई 
/व}सनीय, ूभावकार2 एवं स~ु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 संःथाले 
कुनै काय4बमको उGपादन तथा ू सारण गदा4 कृ/ष, 

िशhा, उ�ोग वािण�य, /व�ान र ू/व"ध, ःवाः�य 
पXरयोजना र वन तथा वातावरण संरhण जःता 
/वकासमूलक काय4बमहq सबै जात जा"त, भाषा, वग4 
hेऽ तथा धा"म4क सmूदायबीच समानता, आपसी 
सy भाव र सामzःयता अ"भव/ृr गनO /क"समका 
काय4बमहq, नेपालका /व"भD भाषा र संःकृ"तको 
उGथानमा सहयोग परु ्याउने काय4बमहq, 
रा/`य /हत र रा/`य एकतामा अ"भव/ृr गराउने 
/क"समका काय4बमहq, लोकगीत, लोकसंःकृ"त 
जगेना4 गनO र रा`ले अि�तयार गरेको पररा` 
नी"तसmबVधी ग"त/व"धहqलाई ूाथ"मकता ूदान 
गरेको छ । 
 रा/`य ूसारण ऐन, २०४९ सं/वधानvारा 
ूGयाभ"ूत गXरएको जनताको अ"भEयिt ःवतVऽता 
तथा ससूुिचत हनु पाउने हकलाई संरhण एवं 
सmबr4न गन4 र /व"भD जात, जा"त, भाषा, वग4, 
hेऽ र धा"म4क सmूदायका बीच आपसी सy भाव 
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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ःवत�ऽता एवं धारा १२ (३) (च) मा कुनै 
पेशा, रोजगार, उ8ोग र 9यापार गन; ःवत�ऽताको 
9यवःथा भएको पाइ�छ । पर�त ु यी दबैु 
ःवत�ऽताहE FनरपेG, FनHवIवाद र असीFमत 
ःवत�ऽताहE होइनन ् । जनुकुरा संHवधानको 
धारा १२ (३) र ऐ. (क) को ूFतब�धाPमक 
वाQयांशले ूS पादIछ । Fनवेदकले दावी 
Fलएको राHTय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा 
११ को कानूनी 9यवःथाले नेपालको अ�त[रम 
संHवधान, २०६३ को धारा १२ (३)  (क) 
अ�तगIतको Hवचार र अFभ9यि^को ःवत�ऽता, 
धारा २७ अ�तगIतको सूचनाको हक, धारा १५ 
को उपधारा (१) (क) अ�तगIतको ूकाशन, 

ूसारण तथा छापाखानासbब�धी हक र धारा १२ 
को उपधारा (३) को खcड (च) अ�तगIतको पेशा 
9यवसायको ःवत�ऽता जःता मौFलक हकउपर 
कुनै अनिुचत ब�देज, अf कुश वा सीमा लगाएको 
छैन । संHवधानको धारा १५ ले ूसारण 
तथा छापाखानासbब�धी हकको ूPयाभFूत गरg 
नेपालको सावIभौमसhा, अखcडता वा HवFभi जात, 

जाFत वा सbूदायबीचको ससुbब�धमा खलल ्
पन;, राjयिोह, गालg बेइjजती वा अदालतको 
अपहेलना हनेु वा अपराध गनI दEुPसाहन गन; 
वा सावIजFनक िशSाचार वा नैFतकताूFतकूल हनेु 
कायIबाहेक अ�य कुनै पFन HकFसमको समाचार वा 
साममी ू काशन तथा ू सारण गनI सHकने 9यवःथा 
गरेको छ । संHवधानको उ^ 9यवःथाHवपरgत 
उ^ दफा ११ ले कुनै ूFतब�ध लगाएको                                  
छैन । दफा ११ ले यो वा यस ूकृFतका 
कुराहE ूसारण गनI पाइने छैन भiे 9यवःथा 
गरेको होइन । ू सारण संःथाले 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 संःथाको संHवधानूदh 

हकाFधकारमाFथ हःतGेप वा ब�देज गरेको      
छैन । 
 राHTय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ 
तथा दफा १७ (२) अ�तगIत बनेको FनयमHवपरgत 
कुनै कायIबम ूसारण गरेमा सजायको 9यवःथा 
गरेको हुँदा राjयले बनाएको कानूनको उrलuन 
भएको अवःथामा दcडहgनता नहोस ् भनी 
सजायको 9यवःथा हनु ु ःवभाHवक र अप[रहायI 
ह�ुछ । राHTय ूसारण ऐन तथा सोको Fनयमले 
ूसारण गनI रोक लगाएको कुरा कुनै ूसारण 
संःथाले ूसारण गरेमा वा ऐन, FनयमHवपरgतको 
कायI गरेको अवःथामा दcड vदने 9यवःथा गरेको                                           
हो । Pयःतो सजायउपर पनुरावेदन लाwने 9यवःथा 
भएकाले Fनवेदकको संHवधानूदh हकमा आघात 
पारेको छैन । सावIभौम HवधाHयकाले बनाएको कुनै 
कानून संHवधानसँग बािझएको भनी दावी गन;ले सो 
बािझएको आधार र कारणसHहत पHुS गरेमा माऽ 
अदालतले अमा�य घोषणा गन; भएकाले ूःततु 
मoुामा [रट Fनवेदकले Pयःतो आधार र कारण 
उrलेख गनI सकेको छैन । कानून FनमाIण गन; 
अि|तयारg ूा} Fनकाय संसदबाट FनFमIत कानून 
संHवधानअनकूुल भएकाले [रट Fनवेदकको झू~ा 
र FनरथIक [रट Fनवेदन खारेज गरg पाऊँ भiे 
HवपGीम�येको नेपाल सरकार, ूधानम�ऽी तथा 
मि�ऽप[रष�को कायाIलयको तफI बाट पनI आएको 
Fलिखत जवाफ । 
 9यवःथाHपका संस� सिचवालयलाई 
HवपGी बनाउनपुन; ःपS आधार र कारण [रट 
Fनवेदकले Fनवेदनमा खलुाउन सकेको छैन । 
FनयFमत 9यवःथाHपक�य िजbमेवारg पूरा गनI 
ःथाHपत सिचवालयलाई अमूक कानूनको 9यवःथा 
संHवधानसँग बािझएकाले बदर गरg पाऊँ भiे 
[रट Fनवेदनको औिचPय छैन । HवधाHयकाले 
संHवधानबमोिजम ूा} HवधाHयक� अFधकारको 
ूयोग गरg कानून FनमाIण गरेको ह�ुछ । अमूक 

९०८6 - राजीव बाःतोला Hव. नेपाल सरकार, ूधानम�ऽी तथा मि�ऽप[रष�को कायाIलय
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कानूनी +यवःथा सं3वधानसँग बािझएको छ भनी 
दाबी "लई दायर भएको ूःततु Cरट "नवेदनमा 
+यवःथा3पका संसद सिचवालयलाई ूFयथG 
बनाउन आवँयक छैन । ऐन "नमाMण गनुMको 
आधार र कारण सOबिPधत ऐनमा नै ःपQ हनेु 
र कानूनका +यवःथाहS आफU  ःपQ रहने हुँदा 
ूःततु "नरथMक Cरट "नवेदन खारेज गरX पाऊँ भZे 
3वप[ीम\येको +यवःथा3पका संसद सिचवालयका 
तफM बाट पनM आएको "लिखत जवाफ । 

नेपालको अPतCरम सं3वधान, २०६३ 
ले ूदान गरेका सबै ूकारका मौ"लक हकमाऽ 
होइन लोकतPऽ र कानूनी राbयका मcुय 
"सdाPतबमोिजम ूFयेक +यिeले उपभोग गनM 
पाउने सबै ूकारका मानव अ"धकार "नबाMध 
Sपमा ूयोग गनM पाउनपुदMछ । Fयसम\ये वाक् 
तथा ूकाशन ःवतPऽता, अ"भ+यिeको ःवतPऽता 
जःता हकहS लोकतPऽका अ"नवायM अh हनु ्
भZे कुराू"त मPऽालय पूणMतः सचेत र ू"तबd                                            
छ । तर कुनै प"न हक वा ःवतPऽता "नरपे[Sपमा 
उपयोग गनM पाँइदैन । कुनै प"न हकको ूयोग 
अकj Fयःतै ूकारको हक उपयोगमा असर पनk 
गरX गनM पाँइदैन । +यिeको मौ"लक हक 
सवMसाधारणको 3हतभPदा मा"थ हुँदैन । राbयले 
3व"भZSपमा प"छ परेका वगM, समदुाय वा [ेऽका 
+यिeहSको 3हत अ"भवmृn गनM वा सकाराFमक 
3वभेदका ला"ग राbयले आवँयक +यवःथा 
गनMसoने भएकाले रा3pय ूसारण ऐन, २०४९ 
को दफा ११ मा भएको +यवःथालाई सोहXSपमा 
"लनपुदMछ । 
 रा3pय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा 
११ ले कुनै प"न ूसारण संःथालाई कुनै खास 
समाचार वा साममी वा कायMबम ूसारण गनM 
बा\य गरेको नभई 3व"भZ सावMज"नक 3हत ू बdMन 
गनk 3क"समका कायMबमलाई ूाथ"मकता mदनपुनk 
+यवःथा गरेको छ । रा3pय ूसारण ऐनमा 

भएको कुनै प"न +यवःथाले कुनै +यिe, संःथा, 
राजनी"तक दल वा सरकारको प[ वा 3वप[मा 
कायMबम ूसारण गनM बा\य गदvन । सावMज"नक 
3हतका ला"ग भएको +यवःथालाई अPयथा गरX 
पाऊँ भZे दावी औिचFयहXन छ । 
 समाचार सOूषेण सवMसाधारणमा सPदेश 
परु ्याउने एउटा सशe मा\यम हो । ऐनको 
दफा ११ मा भएको +यवःथाले सं3वधानूदy 
मौ"लक हकको ूभावकारX उपभोगको अवःथा 
"सजMना गनMमा सहयोग परु ्याउँछ । नागCरकलाई 
आzनो हकको साथMक उपभोग गनM म{त 
परु ्याउने +यवःथालाई असंवैधा"नक भZे दावी 
पूणMतः "नरथMक छ । 
 Cरट "नवेदकले ऐनको दफा ११ का 
आधारमा दफा ८ वा १७ बमोिजम कारवाहX 
हनु सoने क}पना गरेका छन ् । हालसOम 
दफा ११ को कायाMPवयन नगरेको आधारमा 
कुनै प"न ूसारण संःथालाई कारवाहX भएको 
छैन । दफा ११ अनसुार कुनै कायMबमको 
उFपादन तथा ूसारण गदाM ूाथ"मकता mदनपुनk 
एउटा मागMदशMनको +यवःथासOम गरेको हो । 
का}प"नक र अनमुानका आधारमा उe कानूनी 
+यवःथा मौ"लक हकू"तकूल भयो भZे दावी 
"नरथMक तथा हचवुा हुँदा ूःततु Cरट "नवेदन 
खारेज गरX पाऊँ भZे 3वप[ीम\येको नेपाल 
सरकार सूचना तथा स~ार मPऽालयका तफM बाट 
पनM आएको "लिखत जवाफ । 

"नयमबमोिजम सा�ा3हक तथा दै"नक 
म{ुा पेशीसूचीमा चढX "नणMयाथM यस इजलाससम[ 
पेश हनु आएको ूःततु म{ुामा "नवेदकका 
तफM बाट उपिःथत ःवयं "नवेदक ौी राजीव 
बाःतोलाले नेपालको अPतCरम सं3वधान, २०६३ 
को धारा १२, १५ र २७ nारा ूदy 3वचार 
तथा अ"भ+यिeको ःवतPऽता, पेशा +यवसायको 
ःवतPऽता र सूचनाको हकमा अनिुचत ू"तबPध 
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र ब�देज लगाउने गर& 'यवःथा,पकाले रा,/य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) 
को ?नमाAण गरेकाले नेपालको अ�तDरम 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 तफA बाट 
उपिःथत महा�याया?धवRाको कायाAलयका 
,वSान नायव महा�याया?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 ःवत�ऽतामा सं,वधानको 
ू?तब�धाaमक वाbयांशले ?निcत ्सीमा र मना?सब 
ू?तब�ध लगाइएको ह�ुछ । मलुकुको आ?थAक, 

सामािजक तथा साँःकृ?तक ,बयाकलापलाई 
जनसमN परु ्याई सबै जा?त, भाषा, वगA Nेऽ र 
धा?मAक सlूदायबीच समानता आपसी सm भावना 
र सामnःयताको वातावरण ?सजAना गर& रा/ 
भाषाको माoयमबाट जनचेतना जगाउने उpेँयले 
रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ आएकोले ?नवेदकको 
?नरथAक Dरट ?नवेदन खारेज गर& पाऊँ भनी बहस 
ूःततु गनुA भयो । 

,वSान कानून 'यवसायीहYको बहस 
ौवण गर& Dरट ?नवेदन, ?लिखत जवाफ, ू,ेषत 
बहस नोटसमेतलाई अoययन गर& हेदाA नेपालको 
अ�तDरम सं,वधान, २०६३ को धारा १२ (३) 
(क) र (च) अ�तगAतको ,वचार र अ?भ'यिRको 
ःवत�ऽता, कुनै पेशा, रोजगार, उtोग र 'यवसाय 
गनu ःवत�ऽता, धारा १५ (१) अ�तगAतको 
ूकाशन, ूसारण तथा छापाखानासlब�धी हक, 

धारा २७ अ�तगAतको सूचनाको हकमा रा,/य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ 
(२) ले अनिुचत ब�देज लगाएकाले रा,/य ू सारण 
ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७   (२) 
लाई अमा�य र बदर घो,षत गर& पाऊँ भMे Dरट 

?नवेदन माग दावी रहेको देिख�छ । नेपालको 
अ�तDरम सं,वधान, २०६३ Sारा ू दW ,वचार तथा 
अ?भ'यिRको ःवत�ऽता, कुनै पेशा, रोजगार उtोग 
र 'यवसाय गनu ःवत�ऽता, ूकाशन, ूसारण तथा 
छापाखानासlब�धी हक तथा सूचनाको हकमा 
रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र 
१७ (२) ले अनिुचत ू ?तब�ध र ब�देज लगाएको 
छैन । पर�त ु सं,वधान ूदW ःवत�ऽताहY 
?नरपेN, ?न,वAवाद र असी?मत ःवत�ऽता                                                      
होइनन ् । ू?तब�धाaमक वाbयांशले मना?सब 
ू?तब�ध लगाउन सbने भएकाले कानून ?नमाAण 
गनA अिyतयार ू ाz ?नकाय संसदले सं,वधानअनकूुल 
?नमाAण गरेको रा,/य ूसारण ऐन, २०४९ को 
दफा ८, ११ र १७ (२) बदर वा अमा�य हनुपुनu 
होइन । झू|ा Dरट ?नवेदन खारेज गर& पाऊँ 
भMे ,वपNीहY नेपाल सरकार, ूधानम�ऽी तथा 
मि�ऽपDरष}को कायाAलयसमेतको ?लिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ । 

Dरट ?नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार& 
गनुAपनu हो, होइन सो सlब�धमा ?नणAय गनुAपनu 
देिखयो ।

 2. ?नणAयतफA  ,वचार गदाA ूःततु Dरट 
?नवेदन नेपालको अ�तDरम सं,वधान, २०६३ को 
धारा १०७ (१) अ�तगAत दायर हनु आएको 
र ?नवेदक कानून 'यवसायी भै एक सचेत 
नेपाल& नागDरक भएकाले ?नजको ,ववादको 
,वषयवःतसँुग साथAक सlब�ध (Meaningful 

relation) र ताि�वक सरोकार (Substantial 

Interest) को खोजी गनुAको कुनै सा�द?भAकता 
रहँदैन । सं,वधान समःत रा/को आःथाको 
धरोहर हो । यसको सव��चताू?त ?न�ा रा� ु
ूaयेक नागDरकको कतA'य हो । सं,वधान नै 
रा/को स�ालक हुँदा यसका ूaयेक ूावधानू?त 
सबैको सजगता र सचे�ता अपेिNत ह�ुछ । 
सं,वधानका ूावधानसँग कुनै कानून बािझएमा सो 

९०८6 - राजीव बाःतोला ,व. नेपाल सरकार, ूधानम�ऽी तथा मि�ऽपDरष}को कायाAलय
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कानून बािझएको हदस3म अमा6य हनेु कुरामा 
कुनै :;<वधा छैन । यःता बािझएका ूावधानका 
बारेमा औDEयाउन कानूनका Gाताका नाताले <व;ान 
कानून Hयवसायी <वशेषLपमा समथNवान ् वगN                    
हनु ्। ूQयेक नागRरकलाई ूाT यस अदालतको 
UयानाकषNण गराउने दा<यQव एउटा <व;ान कानून 
Hयवसायीबाट पूरा हनुलुाई अ6यथा मा"नन ु                             
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 देिख6छ ।
 3. मूलतः देशको मूल कानूनको Lपमा 
रहेको नेपालको अ6तRरम सं<वधान, २०६३ ले 
कानूनको शासन, शिfपथृकhकरण र स6तलुन 
तथा संवैधा"नक सवijचता जःता सं<वधानवादका 
मौ"लक <वषयहLलाई अmीकार गरेको छ । शिf 
पथृकhकरणको "सnा6तअनसुार Hयवःथा<पका 
कानून बनाउन सावNभौम भए प"न यसले <वधा<यकh 
अ"धकारको "नरपेo र असी"मत ूयोग गनN                                              
स_दैन । संसदले कानून बनाउँदा सं<वधान<वपरYत 
नहनेु गरY अथाNत सं<वधानसँग नबािझने गरY 
कानूनको "नमाNण गनुNपछN भpे सं<वधानवादको 
मूल ममN हो । <वधा<यकाले ूच"लत कानूनको 
"नमाNण गदाN सं<वधानले तोकेको सीमा र 
पRर"ध"भऽ रहेर सं<वधानअनकूुलको कानून "नमाNण               
गनुNपदNछ । सं<वधानअनकूुलको कानून "नमाNण 
नभएमा वा सं<वधानू"तकूलका कानून ूचलनमा 
र<हरहेमा वा <वधा<यका;ारा "न"मNत ऐन तथा 
सोअ6तगNत ूQयायोिजत अ"धकार पाई बनेका 
"नयमसमेतका कानून सं<वधानसँग बािझएको छ 
वा छैन भpे ूr उठेमा Qयसको परYoण गनt 
तथा सोअनसुार कुनै कानून सं<वधानसँग बािझएको 
देिखएमा सो कानूनलाई ूार3भदेिख नै वा "नणNय 
भएको "म"तदेिख अमा6य र बदर घो<षत गनt 

असाधारण अ"धकार नेपालको अ6तRरम सं<वधान, 

२०६३ को धारा १०७ (१) ले यस अदालतलाई 
स3ुपेको कुरामा प"न कुनै छलफलको आवँयकता 
छैन ।

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 
असंवैधा"नक ठहर गद{ बदर वा अमा6य 
घो<षत गनt गरY सं<वधानले नै <वशेष अ"धकार 
यस अदालतलाई ूदान गरेकोमा कुनै :;<वधा                                           
छैन । 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 आदेश 
जारY गरY सं<वधानको भावनाअनसुार नागRरकको 
मौ"लक हकको संरoण गनt अिzतयारYसमेत 
पाएको यस अदालतले 6या<यक पनुरालोकनको 
oेऽा"धकार ूयोग गदाN सं<वधानवादले तोकेको 
सीमाभ6दा बा<हर जान भने स_दैन । सं<वधान 
र ूच"लत कानूनको अधीनमा रहY <वधा<यका र 
कायNपा"लकhय अm वा रा|यका अ6य "नकायमा"थ 
6या<यक स6तलुन कायम रा} ेमाUयमका Lपमा 
6या<यक पनुरालोकनको अ"धकारलाई "लने                                                
गRर6छ । सं<वधानवादका यी आधारभतू 
"सnा6तलाई मूतNता ू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 हनेुछ” भpे ूावधान ःथा<पत छ । 

5. ूःततु 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 अनिुचत 
ब#देज लगाएकोले सं*वधानको धारा १०७ (१)
बमोिजम अमा#य र बदर गर7 पाऊँ भनी मJुय 
;नवेदन माग गर7 ू ःततु %रट ;नवेदन दायर गरेको 
देिख#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 हनेु गर7 *वधा*यकाले 
रा*^य ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ 
र १७ (२) को dयवःथा गरेको भ#दै ;तनको 
संवैधा;नक पर7eणको माग गरेको देिखयो । 
;नवेदकले उठाएको अgय#त महhवका साथ 
हे%रने सूचनाको हकको ूgयाभ;ूत र संवैधा;नक 
dयवःथाका *वषयलाई ;लएर दायर गरेको यःतो 
मjुामा यस अदालतबाट ;नवेदकले उठाएका 
*वषयह=उपर #या*यक ;नंकषUमा पlुन ुवाmछनीय 
हनु आउँछ । सो स#दभUमा ;नवेदकले चनुौती 
oदएका *वpमान कानूनी ूावधानह= समेत 
उqलेख गनुU यहाँ ूास*rक देिख#छ ।

7. नेपालको अ#त%रम सं*वधानको धारा 
१२ (३) को देहाय (क) ले *वचार र अ;भdयिt 
ःवत#ऽता र देहाय (च) ले कुनै पेशा, रोजगार, 
उpोग र dयापार गनv ःवत#ऽताको ूgयाभ;ूत 
अवँय oदएको छ । तर यसै धाराले यी 
ःवत#ऽतामा ू ;तब#धाgमक वाxयांशका माyयमले 
*व;भz पाँच ब#देजयtु सीमा प;न ;नधाUरण गरेको 
छ । ःवत#ऽताको हकलाई ;नरपेe=पमा नहेर7 
सं*वधानले नै ;नधाUरण गरेका ब#देजसमेतका 
प%रूआेयमा हे%रनपुदUछ ।

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 ससुZब#धमा 
खलल ् पनv वा गाल7 बेइ�जती वा अदालतको 
अपहेलना हनेु वा अपराध गनU द=ुgसाहन oदने वा 
सावUज;नक िश�ाचार वा नै;तकताको ू;तकूल हनेु 
कायUमा मना;सब ू;तब#ध लगाउने गर7 कानून 
बनाई रोक लगाउन सxने” भzे dयवःथा गरेको 
छ । gयसै गर7 सोह7 धाराको ू;तब#धाgमक 
वाxयांश (५) मा “ख\ड (च) को कुनै कुराले 
सवUसाधारण जनताको सावUज;नक ःवाः�य वा 
नै;तकताको ू;तकूल हनेु कायUमा रोक लगाउने 
वा कुनै खास उpोग, dयापार वा सेवा रा�यले 
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 
छैन” भzे dयवःथा भएको छ । 

9. gयसैगर7 धारा १५ (१) को “*वpतुीय 
ूकाशन ूसारण तथा छापालगायतका अ#य 
जनुसकैु माyयमबाट कुनै समाचार, सZपादक�य, 
लेख रचना वा अ#य कुनै पा� य, ौdय �ँय 
साममीको ूकाशन तथा ूसारण गनU वा छा�न 
पूवUू ;तब#ध लगाइने छैन” भzे ूावधान प;न 
;नरपेe होइन । यस हकमा प;न केह7 ब#देज 
सं*वधानले नै ;नधाUरण गरेको छ । धारा १५ 
(१) को ू;तब#धाgमक वाxयांशले, “तर नेपालको 
सावUभौमसTा वा अख\डता वा *व;भz जात, 

जा;त वा सZूदायबीचको ससुZब#धमा खलल ्
पनv, रा�यिोह, गाल7 बेइ�जती वा अदालतको 
अपहेलना हनेु वा अपराध गनU द=ुgसाहन गनv 
वा सावUज;नक िश�ाचार वा नै;तकताू;तकूल हनेु 
कायUमा मना;सब ू;तब#ध लगाउने गर7 कानून 
बनाउन रोक लगाएको मा;नने छैन” भzे dयवःथा 
रहेको पाइ#छ । तर धारा १५ (२) मा रहेको 
“कुनै ौdय वा ौdय �ँय वा *वpतुीय 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@तुीय छापा वा 
अ;य सBार माCयमलाई ब;द, जफत वा दताH 
खारेज गJरने छैन” भKे Lयवःथामा भने कुनै 
=क"समको ब;देज सं=वधानले राखेको पाइK । 
यस अथHमा धारा १५ (२) को हक पूणH र "नरपेX 
हो भKे कुरा माKुपन0 ह;ुछ । YयसैगरZ धारा १५ 
(३) मा, “कुनै समाचार लेख, स\पादक]य, रचना 
वा अ;य कुनै पा^ यसाममी मिुण वा ूकाशन 
गरेबापत कुनै समाचारपऽ, प"ऽका वा छापाखाना 
ब;द वा दताH खारेज गJरने छैन” र धारा १५ 
(४) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै छापा, 
=व@तुीय ूसारण तथा टे"लफोनलगायतका सBार 
साधनलाई अवcd गनH स=कने छैन” भKे Lयवःथा 
रहेतफH  प"न यी ूास=eक धाराको संरचनाले प"न 
धारा १५ (२) को Lयाfया गन0 बममा यस 
अदालतको Cयानाकृi गरेको छ । 

10. Yयसै गरZ धारा २७ मा, “ूYयेक 
नागJरकलाई आnनो सावHज"नक सरोकारको 
कुनै प"न =वषयको सूचना माpने वा पाउने हक 
हनेुछ” भKे Lयवःथा भएको पाइ;छ । धारा २७ 
लाई प"न सं=वधानले ब;देजमsु cपमा छाडेको          
छैन । यस धाराको ू"तब;धाYमक वाtयांशमा, 
“तर कानूनuारा गो3य राvपुन0 सूचनाको जानकारZ 
wदन कसैलाई कर लगाइने छैन” भKे ूावधान 
प"न रहेको पाइ;छ । 

11. "नवेदकले िजक]र "लएका 
उपरोsबमोिजमका संवैधा"नक ूावधानको 
अवलोकनप"छ बािझयो भ"नएको स\बि;धत 
Lयवःथाको =वyषेण आवँयक भएको छ । 
रा={य ूसारण ऐन, २०४९ को ूःतावनाका दईु 
ख~डमा रहेको Lयवःथा "न\नानसुार छन ्:-  

12. “सं=वधानuारा ूYयाभतू गJरएको 
जनताको अ"भLयिs ःवत;ऽता तथा ससूुिचत हनु 
पाउने हकलाई संरXण एवं स\बdHन गनH तथा 

ूसारण ूणालZको माCयमबाट मलुकुको आ"थHक, 

सामािजक तथा साँःकृ"तक =बयाकलापलाई 
जनसमX परु ्याई सबै जा"त, भाषा, वगH, Xेऽ र 
धा"मHक स\ूदायबीच समानता, आपसी स� भावना 
र साम�ःयताको वातावरण "सजHना गरZ रा{ 
भाषाको माCयमबाट समेत जनचेतना जगाउन, 

सूचना र सBारका Xेऽमा उपल�ध आध"ुनक 
ू=व"धको ूयोग गरZ ूसारणका माCयमहcलाई 
=व�सनीय, ूभावकारZ एवं स�ुढ 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 
वा�छनीय भएकाले, "नवेदकले रा={य ू सारण ऐन, 

२०४९ को उs उ�ेँयू"त =वम"त जनाई चनुौती 
wदएको देिखदैँन । यस ऐनका केहZ दफाहcको 
Lयवःथा=वcdमाऽ "नवेदकको चनुौती छ । यस 
स;दभHमा "नवेदकले चनुौती wदएका ू Yयेक कानूनी 
ूावधानलाई छु�ाछु�ै =ववेचना गJरन ुआवँयक 
छ ।

13. "नवेदकले अमा;य र बदर गरZ 
पाऊँ भनी चनुौती wदएका रा={य ूसारण ऐन, 

२०४९ को दफा ११ मा ूसारण संःथाले कुनै 
कायHबमको उYपादन तथा ूसारण गदाH देहायका 
कुराहcलाई ूाथ"मकता wदन ुपन0छ : 

(क) कृ=ष, िशXा, उ@ोग, वािण�य, =व�ान 
र ू =व"ध, ःवाः�य, पJरवार "नयोजन 
र वन तथा वातावरण संरXण 
जःता =वकासमूलक कायHबमहc,

(ख) सबै जा"त, भाषा, वगH, Xेऽ तथा 
धा"मHक स\ूदायबीच समानता, 
आपसी स� भावना र साम�ःयता 
अ"भवwृu गन0 =क"समका 
कायHबमहc,
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(ग) नेपालका "व$भ& भाषा र 
संःकृ$तको उ1थानमा सहयोग 
परु ्याउने काय8बमह:,

(घ) रा"<य "हत र रा"<य एकतामा 
अ$भव"ृ? गराउने "वषयका 
काय8बमह:, 

(ङ)  रा"<य चेतना तथा नै$तक जागरण 
व"ृ? गनE "वषयका काय8बमह:,

(च) जनतामा सामािजक चेतना, बढाउने 
र ूजातािJऽक मूMय, माJयता 
एवं संःकारको "वकास गराउने 
"क$समका काय8बमह:,

(छ)  नेपाल र $छमेकO मलुकु तथा 
$मऽ रा<ह:सँगको सQबJधमा 
ू$तकूल ूभाव नपानE "वषयका 
काय8बमह:, 

(ज) रा<ले अिSतयार गरेको पररा< 
नी$तसQबJधी काय8बमह:,

(झ) लोक गीत र लोक संःकृ$तको 
ूब?8न हनेु काय8बमह:,

(ञ) रा"<य तथा अJतरा8"<यःतरमा भए 
गरेका महWवपूण8 ग$त"व$धह:, 

 14. 1यसैगर[ दफा १७ मा सजायसQबJधी 
`यवःथा भएको र दफा १७ (२) मा “कसैले 
यो ऐन वा यस ऐनअJतग8त बनेको $नयम"वपर[त 
कुनै काय8बम ूसारण गरे गराएमा वा यो ऐन 
वा यस ऐनअJतग8त बनेको $नयम"वपर[त कुनै 
काय8 गरे, गराएमा 1यःतो ूसारण संःथा, ूसारक 
वा सQबिJधत अJय `यिdलाई तो"कएको 
अ$धकार[ले दश हजार :पैयाँसQम जर[वाना वा 
एक वष8सQम कैद वा दबैु सजाय गन8 सgनेछ” 

भ&े सजायसQबJधी ूावधान रहेको देिखJछ । 
यसबाट कसैले 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 दवैु सजाय हनुसgने 
देिखJछ । 
 15. $नवेदकले अमाJय वा बदरका ला$ग 
चनुौती 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 रहेको छ । कुनै ूसारण 
संःथाले कुनै काय8बमको उ1पादन तथा ूसारण 
गदा8 के कःता कुराह:लाई ूाथ$मकता pदनपुनE 
कुरासQम उMलेख भएको पाइJछ । ूसारणको 
ूाथ$मकताबम $नधा8रण गदा8 "वकासमूलक 
काय8बमह:, कृ"ष, िशrा, उsोग, वािणtय, "वuान 
तथा ू"व$ध, ःवाःvय, पwरवार $नयोजन, वन तथा 
वातावरण संरrण गनE, सबै जा$त, भाषा वग8, 
rेऽ तथा धा$म8क सQूदायबीच समानता, आपसी 
सy भावना र सामzःयता व"ृ? गनE, नेपालका 
"व$भ& भाषा र संःकृ$तको उ1थानमा सहयोग 
परु ्याउने, रा"<य "हत र रा"<य एकतामा अ$भव"ृ? 
गराउने "वषयह:लाई ूाथ$मकता pदनपुद8छ । 
1यसै गर[ रा"<य चेतना तथा नै$तक जागरण 
व"ृ? गनE, जनतामा सामािजक चेतना बढाउने र 
ूजातािJऽक मूMय माJयता एवं संःकारको "वकास 
गराउने, $छमेकO मलुकु तथा $मऽ रा<ह:सँगको 
सQबJधमा ू$तकूल ूभाव नपनE रा<ले अिSतयार 
गरेको पररा< नी$तसQबJधी, लोकगीत र 
लोकसंःकृ$तको ूब?8न हनेु र रा"<यःतरमा भए 
गरेका महWवपूण8 कुराह:लाई ूाथ$मकता pदई 
काय8बमको उ1पादन तथा ूसारण गनु8पनE भनी 
`यवःथा भएको देिखJछ । 
  16. $स?ाJततः सं"वधान}ारा ूद~ 
ःवतJऽताको हकसमेतको मौ$लक हक 
$नरपेr:पमा ूद~ भएको हुँदैन । यःतो 
हनु सQभव प$न छैन । ःवतJऽताको हक वा 
अ$भ`यिdको हकलाई संरrण गन8कै ला$ग 
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*यसको उपभोगमा केह4 सीमा वा ब8देज 
लगाउन वा;छनीय ह8ुछ । सोह4अनसुार Aवचार 
र अ"भBयिDको ःवत8ऽतामा, कुनै पेशा, रोजगार 
उGोग र Bयवसाय गनH ःवत8ऽतामा ू "तब8धा*मक 
वाKयांशले मना"सब ू"तब8ध लगाएको                                    
देिख8छ । 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 संAवधानले 
नै ू"तब8धा*मक वाKयांशअ8तगQत पारेको       
देिख8छ । यसैका ला"ग कानूनTारा नै गोUय 
राVपुनH सूचनाको जानकार4 Wदन कसैलाई कर 
नलाYने कुराको सीमासमेत संAवधानले नै "नधाQरण 
गरेको छ । BयिDगत AहतहOको सूचीमा राA[य 
Aहतको ःथान सव]^च र चनुौतीरAहत ह8ुछ । 
राA[य Aहतको समाना8तरOपमा अO कुनै प"न 
Aहत उ"भन सKदैनन ्। राA[य Aहतको सaबbQन, 

ूबbQन र संरcणमा नै सबैको Aहत अ8तभूQत   
ह8ुछ । *यसैले ू "तब8धा*मक वाKयांशका Oपमा 
होस ्वा अ8य कुनैOपमा कानूनले राA[य Aहतको 
सव]पPरता ःवीकारेको ह8ुछ । रा[, राA[यता र 
राA[य Aहतका ला"ग ू*येक नागPरक तथा यी 
आबb संघ संःथा "नकाय समAपQत हनैुपदQछ । 
राA[य Aहतका अगा"ड अ8य सबै गौण ह8ुछन ्। 
राA[य Aहतका पPरसीमा र पPरभाषा Aव"धकताQले 
गरेको ह8ुछ । यी पPरसीमा र पPर"धको उhलiन 
गनH ूावधानलाई संवैधा"नक संरcण ूाj हनु 
सKदैन ।
 17. कुनै ूसारण संःथाले कुनै 
कायQबमको उ*पादन तथा ूसारण गदाQ के 
कःता Aवषयलाई ूाथ"मकता Wदने हो सोको 
"निoत ् मापदpड राA[य ूसारण ऐन, २०४९ 
को दफा ११ ले गरेको छ । उिhलिखत 
ूाथ"मकता "नधाQरण गनH ूावधानले संAवधानTारा 
ूदv मौ"लक हकअ8तगQतका के कःता हकमा 

अनिुचत ू "तब8ध लगाएको हो सो कुरा "नवेदकले 
Pरट "नवेदनमा ूx उhलेख गनQ सकेको छैन । 
उ*पाWदत कायQबमको ूसारणमा ूाथ"मकताबम 
"नधाQरण गदाQ वा दpडनीय ूावधान राyदा 
संAवधानूदv मौ"लक हकमा अनिुचत ब8देज वा 
ू"तब8ध लगाएको ह8ुछ भनी अथQ गनQ "मhदैन । 
सzार मा{यमबाट नै जनताले सूसिुचत हनेु अवसर 
ूाj गदQछन ्। सzार मा{यममा ूकािशत हनेु 
समाचार ूाथ"मकताका आधारमा ूकािशत हनु 
वा;छनीय देिख8छ । 

18. ःवत8ऽ ूसे र सzारमा{यमहO 
समाजू"त जवाफदेह4 र उvरदायी बSु पद}न भS 
सAकदैन । स*यत~य, वःत"ुन� एवं स8त"ुलत 
सूचना सaूषेण गर4 जवाफदेह4, उvरदायी र 
Aव�ास आजQन गनुQ सzारमा{यमहOको मूल ममQ  
मा"न8छ । नेपालको अ8तPरम संAवधान, २०६३ 
र राA[य ूसारण ऐन, २०४९ का पPरूआेयमा 
नागPरकको ससूुिचत हनु पाउने हक सzार 
जगतलाई ू*याभतू ूसे ःवत8ऽताको मह�व र 
यसलाई अनगुमन गनH कानूनी ूावधानसमेतमा 
यस अदालतले आ�नो {यान केि8ित गनुQपनH 
अवःथा छ ।

19. "नवेदकले आ�नो "नवेदनमा राA[य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) को 
Bयवःथा संAवधानसँग बािझएकाले बदर गर4 पाऊँ 
भSे "नवेदन माग गरेको अवःथा छ । उD ऐनको 
दफा १७ मा सजायसaब8धी Bयवःथा भई दफा 
१७  (२) मा “कसैले यो ऐन वा यस ऐनअ8तगQत 
बनेको "नयमAवपर4त कुनै कायQबम ूसारण गरे 
गराएमा वा यस ऐनअ8तगQत बनेको "नयमAवपर4त 
कुनै कायQ गरे गराएमा *यःतो ूसारण संःथा, 
ूसारक वा सaबि8धत अ8य BयिDलाई तोAकएको 
अ"धकार4ले दशहजार Oपैयाँसaम जर4वाना वा 
एक वषQसaम कैद वा दबैु सजाय गनQ सKनेछ” 

भSे कानूनी Bयवःथा भएको देिख8छ । यसबाट 
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रा��य ू सारण ऐन, २०४९ तथा यस ऐन तथा यस 
ऐनअ,तग.त बनेको 3नयम�वपर7त कुनै काय.बम 
ूसारण गरे गराएमा इजाजतपऽ ूा? ूसारण 
संःथालाई हनु सEने सजायको Fयवःथासमेत 
गरेको पाइ,छ ।
 20. रा��य ूसारण ऐन, २०४९ को 
उMेँयलाई O�Pगत गदा. सं�वधानSारा ूTयाभतू 
गWरएको जनताको अ3भFयिY ःवत,ऽता 
तथा सूसिुचत हनु पाउने हकलाई संर[ण एवं 
स\ब].न गन. तथा ूसारण ूणाल7को मा^यमबाट 
मलुकुको आ3थ.क, सामािजक तथा साँःकृ3तक 
�बयाकलापलाई जनसम[ परु ्याई सबै जा3त, 

भाषा, वग., [ेऽ र धा3म.क स\ूदायबीच समानता, 
आपसी सf भावना र सामgःयताको वातावरण 
3सज.ना गर7 रा� भाषाको मा^यमबाट समेत 
जनचेतना जगाउनेसमेतको उMेँय 3लएको                
देिख,छ । उपयु.Y उMेँयूा3?का ला3ग 
�वधा�यकाले तदनसुारका 3नयमलगायतका 
आवँयकiय कानूनी संय,ऽको 3नमा.ण गWरनपुनj 
ह,ुछ ।

21. रा��य ूसारण ऐन, २०४९ को 
उMेँय र मम.�वपर7त ूसारण गरेमा Tयःतो संःथा 
वा ूसारकलाई सजायको Fयवःथा हनु ुवाlछनीय 
नै हुँदैन भ,दा रा��य �हतको सवmपWरताको 
3स]ा,तमा �वचलन आउँछ । अनशुासनह7न 
ूब,ध र आTमसंयमह7न आचरणले अ,ततोगoवा 
मौ3लक हकको माऽ नभई सं�वधानकै मूqय र 
मा,यतामा ू हार गन. पrुदछ । ऐन र यसअ,तग.त 
बनेको वा बsे 3नयमका Fयवःथालाई उqलtन 
गनj ूसारक संःथा, ूसारक तथा अ,य FयिYलाई 
सजाय नहनेु हो भने दuडह7नताले ूौय पाउने 
माऽ होइन �व3धको शासनमा नै खलल ् पrुने 
देिख,छ ।
 22. नेपालको अ,तWरम सं�वधान, 

२०६३ को धारा १०७ (१) ले “यस 

सं�वधानSारा ूद~ मौ3लक हकउपर अनिुचत 
ब,देज लगाइएकोले वा अ,य कुनै कारणले कुनै 
कानून यो सं�वधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून 
वा Tयसको कुनै भाग बदर घो�षत गर7 पाऊँ भनी 
कुनै प3न नेपाल7 नागWरकले सवm�च अदालतमा 
3नवेदन �दन सEनेछ र सोअनसुार कुनै कानून 
सं�वधानसँग बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई 
ूार\भदेिख नै वा 3नण.य भएका 3म3तदेिख अमा,य 
वा बदर घो�षत गनj असाधारण अ3धकार सवm�च 
अदालतलाई हनेुछ” भsे संवैधा3नक Fयवःथा भएको                                           
पाइ,छ । उिqलिखत रा��य ू सारण ऐन, २०४९ 
को दफा ११ र १७ (२) को कानूनी Fयवःथालाई 
अ^ययन गदा. यस आदेशमा मा3थ �ववेिचत 
आधार र कारणबाट 3नवेदकले चनुौती �दए जःतो 
सं�वधानSारा ूद~ मौ3लक हकअ,तग.तको �वचार 
र अ3भFयिYको ःवत,ऽता, पेशा, रोजगार, उ�ोग 
र Fयापार गनj ःवत,ऽता, ूकाशन, ूसारण तथा 
छापाखानास\ब,धी हक तथा सूचनाको हकमा 
अनिुचत ब,देज लगाएको वा सो अ3धकारलाई 
संकुचन वा कुिuठत गरेको अवःथा देिखन                                    
आएन । तसथ. सो हदस\म 3नवेदकको 
मागबमोिजम रा��य ूसारण ऐन, २०४९ को 
दफा ११ र १७ (२) का दफाह�लाई अमा,य 
र बदर घो�षत गWररहन ुपरेन ।
 23. अब 3नवेदकले बदर वा अमा,य 
घो�षत गर7 पाऊँ भनी चनुौती �दएको रा��य 
ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ लाई बदर वा 
अमा,य घो�षत गनु.पनj हो, होइन सो स\ब,धमा 
�वचार गनु.परेको छ । 3नवेदकले चनुौती �दएको 
उY दफा ८ (१) मा भएको कानूनी Fयवःथा हेदा., 
“कुनै ूसारण संःथाले यो ऐन वा यस ऐनअ,तग.त 
बनेको 3नयम�वपर7त कुनै काय.बम ू सारण गरेमा 
नेपाल सरकारले Tयःतो ूसारण संःथाले ूा? 
गरेको इजाजतपऽ रM गन. सEनेछ” भsे ूP 
Fयवःथा भएको पाइ,छ । सोह7 दफाको उपदफा 

९०८6 - राजीव बाःतोला �व. नेपाल सरकार, ूधानम,ऽी तथा मि,ऽपWरष�को काया.लय
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(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम इजाजतपऽ र8 
गनु;अिघ नेपाल सरकारले ?यःतो ू सारण संःथालाई 
आHनो सफाइ पेश गन; मना"सब मौका KदनपुनLछ” 

भOेसमेतको कानूनी Qयवःथा भएको पाइTछ । यो 
कानूनी Qयवःथा हेदा; राWXय ूसारण ऐन वा यस 
ऐनअTतग;त बनेको "नयमWवपरZत कुनै काय;बम 
ूसारण ग\रए ?यःतो ू सारक संःथाले ू ा] गरेको 
इजाजतपऽ नेपाल सरकारले र8 गन; स^ने भनी 
ूसारण संःथाका ला"ग म?ृयदु`डसरहको द`डनीय 
ूावधान रािखएको पाइTछ । 

24. संWवधानको धारा १५ (२) hारा 
कुनै साममी ूकाशन, ूसारणसमेत बापत सो 
ूकाशन वा ूसारण संःथा बTद, जफत वा 
दता; खारेज नग\रने संवैधा"नक ूबTध भएको                   
देिखTछ । यसबाट कुनै ौQय, ौQयlँय वा 
Wवnतुीय उपकरणको माoयमबाट कुनै साममी 
ूकाशन गरे वा छापेबापत कुनै ू सारण संःथालाई 
बTद गनL, ूसारण साममी जफत गनL वा ?यःता 
ूसारण संःथाको इजाजतपऽ र8 गनL वा ूसारण 
संःथाको दता; नै खारेज ग\रने संवैधा"नक Qयवःथा 
रहेको देिखदैँन । राWXय ूसारण ऐन, २०४९ 
को दफा ८ (१) ले कुनै ूसारण संःथाले यो 
ऐन वा यस ऐनअTतग;त बनेको "नयमWवपरZत 
कुनै काय;बम ूसारण गरेमा नेपाल सरकारले 
?यःतो ूसारण संःथाले ूा] गरेको इजाजतपऽ 
र8 गन; स^नेछ भOे उtलेख भएको पाइTछ । 
संWवधानले “बTद, जफत, वा दता; खारेज” नगनL 
ू?याभ"ूत Kदएकोमा ऐनले “इजाजतपऽ र8 गनL” 

भOे Qयवःथा गनु; र यो ूावधान कायम रWहरहन ु
ःपuतः संWवधानWवपरZत हो । सwार माoयमलाई 
बTद नगनL र दता; खारेज नगनL भOे ू?याभ"ूत 
संWवधानले Kदएकोमा ऐनले ूसारण संःथाले ूा] 
गरेको इजाजत र8 गनL भOे Qयवःथामा शािxदक 
ूयोगमा "भOता भए प"न प\रणाम एउटै हो । 
कुनै कुरालाई अ"भQयy गनL शxदहz अलगअलग 

हनु स^दछन ्। अ"भQयिyका शैलZ र माoयम 
पथृकपथृक हनु स^दछन ्। यस अवःथामा ती 
शxदहzको संयोजनले Kदने प\रणाम वा "नकाtने 
"नंकष; नै कुनै प"न कुराको "नधा;रक त~व                                                 
हो । कुनै ूकाशन वा ूसारण संःथाको 
इजाजतपऽ र8 गनL भOु र सो संःथालाई बTद 
गनL वा राWXय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ 
मा ूयyु “इजाजतपऽ र8 गनLछ” भOे कानूनी 
Qयवःथा नेपालको अTत\रम संWवधान, 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 संWवधान, 

२०६३ को धारा १५ (२) सँग बािझएको 
देिखदँा सो हदस�म "नवेदकले चनुौती Kदएको 
राWXय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को 
उपदफा (१) र (२)  नेपालको अTत\रम संWवधान, 

२०६३ को धारा १०७ (१) बमोिजम आजका 
"म"तबाट अमाTय र बदर गरZ Kदएको छ । 
यो आदेश महाTयाया"धवyाको काया;लयमाफ; त 
नेपाल सरकार, ूधानमTऽी तथा मिTऽप\रष�को 
काया;लयसमेतका Wवप�ीहzलाई Kदई दायरZबाट 
ूःततु म8ुाको लगत क�ा गरZ "म"सल "नयमानसुार 
बझुाइKदनू ।

उy रायमा सहमत छ� ।                                       
का.म.ुू.Tया. दामोदरूसाद शमा;       
Tया. तक; राज भ�

इ"त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत :- ूमेूसाद Tयौपाने  

 &  
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सव��च अदालत, %वशेष इजलास
स+माननीय का.म.ुू.4या.ौी दामोदरूसाद शमा8

माननीय 4यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 4यायाधीश ौी तक8 राज भ<
आदेश >म>त : २०७०।९।२५।५

०६७–WS–००६३

मGुाः– उJूषेणयLु परमादेश ।

>नवेदक : ओखलढुQा ि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 : >ऽभवुन %वc%वdालय उपकुलप>तको 

काया8लय, कe>त8परु काठमाडgसमेत

 § िन: स�ेह मलू काननूका �पमा मया�िदत र 
�ािपत संिवधानसँग बािझने गरी िन�मत 
कुनै काननू �ो संिवधान°ारा µशािसत 
मलुुकमा अिÑÒमा रहन नसÓे । 
 § संिवधानवादको आधारभतू िस#ा$लाई 

नेपालको अ$िरम संिवधान, २०६३ 
को धारा १ (१) ले अ/ीकार गरेको                  
छ । संिवधान र काननू बािझएका 2न ्वा 
होइनन ् �सको परी5ण गन7 िज;ेवारी 
धारा १०७ (१) ले सव=> अदालतलाई 
सु?ेको छ । धारा १०७ (१) अनसुार कुनै 
पिन काननूको संवैधािनकताको परी5ण 
गन7 िस#ा$को सीमाभ�ाबािहर यो 
अदालत जान  सAैन । संिवधानअनकूुल 

वा µितकूल जािँचने िवषयवÑ ुकुनै काननू 
नै 2नपुन7 । 
 § काननू भEाले कुन कुरालाई जनाउँछ भEे 

िनधा�रण गन� नेपाल काननू GHासIJी 
ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेनु� पन7 2Nछ, 
जसमा लेिखएको छ “यो शQले नेपाल 
ऐन वा नेपालको कुनै भागमा काननूसरह 
लागू 2ने ऐन, सवाल, िनयम, आदेश वा 
उपिनयम सRझनपुछ�।” यसै गरी यसै 
ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प) 
मा िनयम भEाले “यो शQले कुनै ऐनले 
िदएको अिVयारीको µयोग गरी बनाएको 
िनयम सRझनपुछ�  तथा कुनै ऐनअ$ग�त 
िनयमसरह बनाएको िविनयमसमेतलाई 
जनाउँछ” भिनएको । 
 § िवधायन तथा µ�ायोिजत िवधायन 

बाहेकका अX µबJ वा Gव�ागत 
िलखतको नाम िनयम वा िविनयम 
वा िनद7िशका वा आचार संिहता वा 
आदेशसमेत जे सुकै िदइएको भए पिन 
ती नेपाल काननूको पिरिधिभY नपन7 2ँदा 
संिवधानको धारा १०७ (१) को अिधकार 
5ेYको िवषय बE नसÓे ।  

(ूकरण नं.३)

 § िनजी Zा?सका हकमा िYभवुन 
िव\िव]ालयका ऐन, िनयम, िविनयमका 
सुिवधा पाउने ि�ित 2ँदैन । ती ऐन 
िनयममा उि_िखत अवकाश उमेर 
६३ 2ँदैमा सIJन µा` Zा?सका 
िश5कको उमेर पिन �िa नै तोिकनपुछ�  
वा अवकाशसIJी उमेर समान राb 
परमादेश जारी 2नपुछ�  भEुको पिन कुनै 
औिच� नरहने ।
 § सIिJत िनकायले आeनो जनशिf 

Gव�ापन आवgकता, 5मता र 

िनण�य नं.९०८७

९०८७ - ूा.डा.कृंणूसाद भ<राई %व. >ऽभवुन %वc%वdालय, उपकुलप>तको काया8लय
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काय� �कृितका आधारमा िनधा�रण 
गरेको कम�चारीको अवकाश उमेर 
संिवधान�ितकूल भ� िम�ैन । 
 ाय°ताको िस¾ाÀअनसुार सÌालन 
Ñने िनकायले �चिलत काननूको अधीनमा 
रही आÔनो उÕेÖ अनसुार ×वØा गरेका 
�ावधानहÙ यस अदालतको परीÜाको 
िवषय ब� नसßे ।

(ूकरण नं.७)

"नवेदकतफ3 बाट : 6व7ान अ"धव:ा राजनकुमार 
"नरौला

6वप?ीतफ3 बाट :
अवलिBबत नजीर : 

 § नेकाप २०५२ साउन, "न.नं. ५०७८, 
पHृ २७७

 § नेकाप २०७० पसु, "न.नं.९०५२, पHृ 
११५५

सBबK कानून : 
 § पशपु"त बहमुखुी OयाBपस िश?क तथा 

कम3चारR सेवासBबSधी 6व"नयम, २०५७ 
(ूथम संशोधन)

 § पशपु"त बहमुखुी OयाBपस िश?क तथा 
कम3चारRसBबSधी 6व"नयमावलR, २०५९

 § नेपाल कानून WयाXयासBबSधी ऐन, 

२०१० को दफा २ (ड)
 § नेपालको अSत[रम सं6वधान, २०६३ को 

धारा १०७ (१)

आदेश
!ा.�काश व"ी : नेपालको अSत[रम 

सं6वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) 
र (२) बमोिजम यस अदालतमा पन3 आएको 
ूःततु [रट "नवेदनको संि?a तbय एवं आदेश 
यस ूकार छ :-

म "नवेदकले २०३९ साल भािदेिख 
पशपु"त बहमुखुी OयाBपसमा "नयिु: भई "म"त 
२०४२ साल माघ १५ देिख "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 (संशोधनस6हत) 
२०६३ को 6व"नयम ६.३.७ (क) अनसुार "म"त 
२०६७।१०।१५ देिख लागू हनेु गरR OयाBपसको 
"नय"मत सेवाबाट "म"त २०६७।९।२२ को 
"नण3यानसुार अ"नवाय3 अवकाश rदइएको भtे 
जानकारR गराइयो । 

"नवेदकलाई rदइएको अ"नवाय3 
अवकाशको 6वषयलाई "लएर OयाBपस ूमखु 
र OयाBपस सvालक स"म"तसम? गई मलाई 
पूवा3महRपूण3तरRकाले 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 संशोधन २०६३ 
को 6व"नयम ६.३.७ (क) अनसुार अ"नवाय3 
अवकाश "नय"मत सेवामा रहेका िश?कहkले 
६५ वष3 र कम3चारRहkले ६० वष3 उमेर पगेुका 
वा २५ वष3 सेवा अव"ध पगेुको "म"तले पदबाट 
अ"नवाय3 अवकाश पाउने छन ्। तर संःथापक 
िश?क, कम3चारRको हकमा यो 6व"नयम लागू 
हनेु छैन भनी उzलेख भएको 6व"नयम आफू र 
आ{ना माSछेलाई आजीवन सेवामा रा| ेउ}ेँयले 
zयाइएकोले भेदभावपूण3 छ । 

"नवेदक हाल ५२ वष3को                     
भए ँ । 6वप?ीले rदएको अ"नवाय3 अवकाशका 
सBबSधमा "ऽभवुन 6व�6व�ालयका उपकुलप"त 
तथा िश?ा मSऽालयसमेतमा उपचारका 
ला"ग "नवेदन rदएकोमा "ऽभवुन 6व�6व�ालय 
िश?क कम3चारR सेवासBबSधी "नयम २०५०, 
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स�ब�धन ूा# $या�पसमा लागू नहनेु भएकाले 
यस 1व31व4ालयले केह5 गन6 नस$ने जानकार5 
गराइयो । पशपु=त बहमुखुी $या�पसको िशBक 
तथा कम6चार5 सेवास�ब�धी 1व=नयम, २०५७ 
ूथम संशोधन, २०६३ को 1व=नयम ६.३.७ (क) 
=ऽभवुन 1व31व4ालय =नयम, २०५० बमोिजम 
सQालन हनुपुनRमा समानताको =सSा�तू=तकूल 
=नवेदकलाई अ=नवाय6 अवकाश Wदएको छ । 

1वपBीले कसैलाई काखा र =नवेदकलाई 
पाखा लगाउने काय6 गरेको छ । ूच=लत 
कानूनको अधीनमा रह5 कानूनको अगा=ड 
समानता र कानूनको समान संरBण गन6 इ�कार     
ग]रनहुुँदैन । पशपु=त बहमुखुी $या�पसका 
संःथापकह`ले आफूखशुी =बनाकानूनी आधार 
संःथापक सQालक र कम6चार5 घो1षत गर5 
आeनो 1हतअनकूुलको 1व=नयम बनाएका छन ्। 
एउटै $या�पसमा लागू भएको 1व=नयम संःथापक 
िशBक कम6चार5लाई लागू नहनेु र अ�य िशBक 
कम6चार5लाई लागू हनेु गर5 भएको hयवःथा 
1वभेiकार5 छ । 1वपBीले मनोगत`पमा =नमा6ण 
गरेको 1व=नयमले =नवेदकको पेशा तथा रोजगार 
गनR अ=धकारमा आघात पारेको ूj छ । 

ौम ऐन, २०४८ अनसुार ५५ वष6, 
=नजामती सेवा ऐन, २०४९ अनसुार ५८ वष6 
र =ऽभवुन 1व31व4ालय िशBक कम6चार5 
सेवास�ब�धी =नयम, २०५० अनसुार ६३ वष6 
उमेरको हद तो1कएको छ । उp ऐनह` उमेरको 
हदका स�ब�धमा एकआपसमा बािझएका छन ्। 
यसर5 आपसमा बािझएको ऐन, =नयमसमेतसँग मेल 
नखाने गर5 पशपु=त बहमुखुी $या�पसको िशBक 
तथा कम6चार5 सेवास�ब�धी 1व=नयम, २०५७ 
ूथम संशोधन, २०६३ को 1व=नयम ६.३.७ 
(क) बमोिजम अ=नवाय6 अवकाश Wदने hयवःथा 
गैरकानूनी, पूवा6मह5समेत रहेको छ । =ऽभवुन 
1व31व4ालय िशBक कम6चार5 सेवास�ब�धी 

=नयम, २०५० तथा मा=थ उिsलिखत ऐन, 

=नयमह` नेपालको अ�त]रम सं1वधान, २०६३ 
को धारा १२, १३ र १८ सँग बािझएकाले 
उuूषेणको आदेशvारा अमा�य र बदर घो1षत 
गर5 सबै ऐन =नयमह` एकआपसमा नबािझने 
गर5 ऐन =नयम बनाउन नेपाल सरकार, िशBा 
म�ऽालय र =ऽभवुन 1व31व4ालयका नाममा 
परमादेशको आदेश जार5 गर5 हाजीर गराई तलब 
भwा Wदलाउन आदेश पूजx जार5 गर5 पाऊँ भzे 
]रट =नवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, =नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश 1कन जार5 गनु6 नपनR हो, 
यो आदेश ू ा# भएका =म=तले बाटाका �यादबाहेक 
१५ Wदन=भऽ =लिखत जवाफ पेश गनु6 भनी 
1वपBीका नाममा �याद सूचना जार5 गर5 =लिखत 
जवाफ परे वा अव=ध नाघेप=छ =नयमानसुार पेश 
गनु6 भzे यस अदालतको =म=त २०६८।१।२८ 
को आदेश । 

पशपु=त बहमुखुी $या�पस =ऽभवुन 
1व31व4ालयबाट स�ब�धन ूा# $या�पस भएको 
कुरा ]रट =नवेदकले ःवीकार गनु6भएको छ । 
]रट =नवेदकले यस म�ऽालयमा =नवेदन Wदएकोमा 
सो =नवेदन =ऽभवुन 1व31व4ालयमा आवँयक 
कारवाह5का ला=ग पठाएको भzे िजक}र =नराधार          
छ । =ऽभवुन 1व31व4ालय एउटा ःवत�ऽ, 

अ1वि~छz उwरा=धकारवाला ःवशा=सत 
संःथा भएकोले उसको Bेऽा=धकार=भऽको 
1वषयमा यस म�ऽालयमा पन6 आएको =नवेदन 
कानूनस�मत`पमा =नवेदकको मका6 हेर5 
उिचत सनुवुाइका ला=ग कारवाह5 गनु6 भनी 
=नवेदन =ऽभवुन 1व31व4ालयमा पठाइएको                                         
हो । =नवेदकको हक अ=धकारमा ब�देज लगाउने 
वा बाधा हनेु गर5 यस म�ऽालयबाट कुनै काम 
कुरा भएको भzे =नवेदनमा ःपj`पमा उsलेख 
गन6 नसकेकोले =नरथ6क ]रट =नवेदन खारेज 

९०८७ - ूा.डा.कृंणूसाद भ�राई 1व. =ऽभवुन 1व31व4ालय, उपकुलप=तको काया6लय
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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"धवत ्Nपमा पशपु"त बहमुखुी 
QयाRपस सSालक स"म"तको "नण?यानसुार "म"त 
२०६७।१०।१५ देिख लागू हनेु गर- अवकाश 
पऽ Wदइएको हो । पशपु"त बहमुखुी QयाRपस 
एउटा ःवशा"सत, अ2वि[छ1 उ]रा"धकारवाला 
र "ऽ.2व.2व. बाट सRब=धन ूा` संःथा हो । 
यो QयाRपस सSालक स"म"तcारा सSालन हुँदै 
आएको शैि4क संःथा हो । सRब=धन ूा` 
QयाRपसहNले "ऽ.2व. को शैि4क एवं ूािdक 
नी"त, "नयम र "नण?यहN बाहेक अ=य ूशासकeय 
एवं fयवःथापकeय 2वषयहNमा "ऽ.2व.को ऐन, 

"नयम र "नदhशनहN मा1ुपनh बा7यता छैन । 
iयसैले यस QयाRपसको सSालक स"म"तले 
आफूसमेतलाई "नय"मत पारदशj र 2बयाशील 
तlुयाई fयविःथत गन? 2वधान "नयम, 2व"नयम र 
"नदhशनहN बनाई लागू गरेको छ । जसको 
अधीनमा पशपु"त QयाRपस सSालक स"म"त िश4क 
र कम?चार-हN रहनपुनh fयवःथा गmरएको छ । 
QयाRपसका िश4क तथा कम?चार- सेवासRब=धी 
2व"नयम (संशोधन स2हत), २०५७ को 2व"नयम 
६.३.७ (क) अनसुार "नय"मत सेवामा रहेको 
िश4क कम?चार-हNको सेवा अव"ध २५ वष? वा 
उमेर ६५ वष? जनु प2हले पqुछ सोह- "म"तदेिख 
अ"नवाय? अवकाश Wदनपुनh र "लनपुनh fयवःथा  
छ । सो fयवःथा2वपर-त "नवेदकको सेवा अव"ध 
व2ृs गन? स2कने अवःथा नभएकाले QयाRपस 
सSालक स"म"तको "नण?यअनसुार अवकाश 
Wदइएको हो । "नवेदकउपर पूवा?मह- भएर 
सो "नण?य गmरएको होइन । फरकफरक ऐन 
"नयमहNमा फरकफरक उमेरको हद तो2कएको 
कुरा "नवेदक ःवयंले ःवीकार गरेका छन ्। कुनै 

खास संःथा वा "नकायको लआय वा उvेँयूा"`का 
ला"ग फरकफरक कानूनमा उमेरको हद फरक 
कायम गmरएको ह=ुछ । mरट "नवेदकले िश4क 
तथा कम?चार- सेवासRब=धी 2व"नयम, २०५७ को 
संशोधन, २०६३ सालमा भएको हो । "नवेदकले 
सोह- 2व"नयमबमोिजम "म"त २०६४।४।१५ 
देिख २०६६ साल पौष मसा=तसRम बेतलबी 
"बदा ःवीकृत गराई स2ुवधा "लनभुएको "थयो । 
स2ुवधाको उपभोग गदा? सोह- 2व"नयम असमान 
नहनेु, तर अवकाश "लने बममा असमान हनेु 
भ1े दावी आफz मा पूवा?मह- छ । अवकाश 
भएको चार वष?प"छ समानता भएन, प4पातपूण? 
2व"नयमको आधारमा अवकाश पाउनपुनh होइन 
भ1ु कानूनसRमत ् हुँदैन । "नवेदकको मौ"लक 
हकमा आघात परु ्याएको छैन । 2व"नयमको 
ूावधानअनसुार mरट "नवेदकलाई अवकाश Wदएको 
हुँदा झू}ा mरट "नवेदन खारेज गर- पाऊँ भ1े 
सSालक स"म"त र पशपु"त बहमुखुी QयाRपसका 
तफ? बाट पन? आएको संय~ु "लिखत जवाफ । 

"नयमबमोिजम सा`ा2हक तथा दै"नक 
पेशीसूचीमा चढ- "नण?याथ? यस इजलाससम4 पेश 
भएको ूःततु मvुामा mरट "नवेदकका तफ? बाट 
उपिःथत 2वcान अ"धव~ा ौी राजनकुमार 
"नरौलाले ौम ऐन,२०४८ मा ५५, "नजामती सेवा 
ऐन, २०४९ मा ५८ र "ऽभवुन 2व�2व�ालय 
िश4क कम?चार- सेवासRब=धी "नयम, २०५० ले 
६३ वष? उमेरको हद तोकेको  छ । "नवेदक ५२ 
वष?माऽ पगेुका छन ्। ऐन, "नयम र 2व"नयमले 
तोकेको उमेर पqुनअुगावै सेवा अव"धलाई हचवुाका 
भरमा गणना गर- "म"त २०६७।९।२२ मा 
"नण?य गर- "म"त २०६७।१०।१५ देिख 
"नवेदकलाई अ"नवाय? अवकाश Wदइएको                              
छ । पशपु"त QयाRपसले "नमा?ण गरेको 2व"नयम 
संःथापक िश4क कम?चार-लाई लागू नहनेु र 
अ=य िश4क कम?चार-हNलाई माऽ लागू हनेु 



1461

गर� �नमा"ण ग$रएको हुँदा सो -व�नयम समानताको 
�स1ा2तू�तकूल छ । सो अमा2य र बदर 
घो-षत गर� आ=नो प?लाई Aदइएको अ�नवाय" 
अवकाशको �नण"य र पथृक उमेर हदसHब2धी 
Kयवःथासमेत बदर गर� एकआपसमा नबािझने 
गर� ऐन कानून �नमा"ण गनु" भQे परमादेशको 
आदेश जार� हनुपुद"छ भनी गनु" भएको बहस 
स�ुनयो । 

 -वSान ्कानून Kयवसायीले गनु" भएको 
बहस सनुी $रट �नवेदनस-हतको �म�सल र ूःततु 
बहस नोटसमेत अVययन गर� हेदा" �नवेदकले 
आफूलाई २०६७।१०।१५ गतेदेिख लागू 
हनेु गर� अवकाश Aदने �नण"य -व�भQ कानूनमा 
उि_लिखत उमेर हद र सोह� ̀ याHपसका संःथापक 
कम"चार�हcलाई लागू नहनेु गर� समानताको 
�स1ा2त-वपर�त �नमा"ण ग$रएको पशपु�त बहमुखुी 
`याHपसको िश?क तथा कम"चार� सेवासHब2धी 
-व�नयम, २०५७ (संशोधनस-हत, २०६३) को 
Kयवःथा नेपालको अ2त$रम सं-वधान, २०६३ 
को धारा १२, १३ र १८ सँग बािझएकाले सो 
-व�नयम बदर गर� उमेरको हदसHब2धी एकcपता 
कायम गनु" भनी परमादेशको आदेश जार� गर� 
पाऊँ भQे $रट �नवेदन रहेको छ ।

पशपु�त बहमुखुी `याHपस �ऽभवुन 
-वj-वkालयबाट सHब2धन ूाl गरेको एउटा 
ःवत2ऽ अ-विmछQ उnरा�धकारवाला ःवशा�सत 
संःथा भएबाट �ऽभवुन -वj-वkालयको 
ऐन, �नयम र �नदoशनहc माQुपनo बाVयता                  
छैन । `याHपसको सqालक स�म�तले `याHपस 
सqालनका ला�ग -वधान, �नयम, �नदo िशका �नमा"ण 
गर� लागू गन" सrछ । �नय�मत सेवामा रहेका 
िश?क, कम"चार�हcको सेवा अव�ध २५ वष" वा 
उमेर ६५ वष" जनु प-हले पsुछ सोह� �म�तदेिख 
अ�नवाय" अवकाश Aदन ु र �लनपुनo Kयवःथा 
भएकाले -व�नयमअनसुार नै �नवेदकलाई अवकाश 

Aदइएको हो । $रट �नवेदकलाई `याHपसका 
तफ" बाट भेदभावपूण" Kयवहार नभएकाले झूtा $रट 
�नवेदन खारेज गर� पाऊँ भQे -वप?ी पशपु�त 
बहमुखुी ̀ याHपससमतेका तफ" बाट �लिखत जवाफ 
पन" आएको देिख2छ ।

2. �नण"यतफ"  -वचार गदा" -वप?ी पशपु�त 
बहमुखुी ̀ याHपसले अ2य ऐन तथा कानूनमा रहेको 
अ�नवाय" अवकाश सHब2धमा कानूनी Kयवःथाको 
उपे?ा गर� �नमा"ण गरेको पशपु�त बहमुखुी 
`याHपस िश?क तथा कम"चार� सेवासHब2धी 
-व�नयम, २०५७ (ूथम संशोधन), २०६३ को 
-व�नयम ६.३.७ (क) बमोिजम अ�नवाय" अवकाश 
Aदने Kयवःथा गैरकानूनी भएकाले सो Kयवःथा 
बदर गर� �नवेदकलाई पूव"वत ्पदमा काम गन" 
Aदन ुभQे परमादेश जार� गर� पाऊँ भQे �नवेदन 
माग रहेको देिख2छ ।

3. �न: स2देह मूल कानूनका cपमा 
मया"Aदत र ःथा-पत सं-वधानसँग बािझने गर� 
�न�म"त कुनै कानून xयो सं-वधानSारा ूशा�सत 
मलुकुमा अिःतxवमा रहन स`दैन । यस 
सं-वधानवादको आधारभतू �स1ा2तलाई नेपालको 
अ2त$रम सं-वधान, २०६३ को धारा १ (१) ले 
अyीकार गरेको छ । सं-वधान र कानून बािझएको 
हनु ्वा होइनन ्xयसको पर�?ण गनo िजHमेवार� 
धारा १०७ (१) ले सवzmच अदालतलाई सHुपेको      
छ । धारा १०७ (१) अनसुार कुनै प�न 
कानूनको संवैधा�नकताको पर�?ण गनo �स1ा2तको 
सीमा भ2दाबा-हर यो अदालत जान स`दैन । 
सं-वधानअनकूुल वा ू�तकूल जाँिचने -वषयवःत ु
कुनै कानून नै हनुपुद"छ । यो धारा १ (१) 
तथा धारा १०७ (१) ले �नधा"रण गरेको प-हलो 
सीमा हो । कानून भQाले कुन कुरालाई जनाउँछ 
भQे �नधा"रण गन" नेपाल कानून Kय{यासHब2धी 
ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेनु" भQे ह2ुछ, 

जसमा लेिखएको छ “यो श}दले नेपाल ऐन वा 

९०८७ - ूा.डा.कृंणूसाद भ�राई -व. �ऽभवुन -वj-वkालय, उपकुलप�तको काया"लय
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नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हनेु ऐन, 

सवाल, "नयम, आदेश वा उप"नयम स:झनपुछ=।” 

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:झनपुछ= तथा कुनै ऐनअNतग=त "नयमसरह 
बनाएको Oव"नयमसमेतलाई जनाउँछ” भ"नएको   
छ । यसर? यस अदालतले पर?Sण गनU शासकVय 
सWाको ूयोग गर? संसद वा स:बY "नकायबाट 
"न"म=त भई जार? ऐन वा सो ऐनले Fदएको 
अिJतयार? ूयोग गर? तोOकFदएको "नकाय[ारा 
कुनै "नकायको ःवीकृ"त "लनपुनU भए सोसमेत 
"लई जार? "नयम Oव"नयममाऽ हनु ्। Oवधायन 
तथा ूaयायोिजत Oवधायन बाहेकका अNय ूबNध 
वा bयवःथागत "लखतको नाम "नयम वा Oव"नयम 
वा "नदU िशका वा आचार संOहता वा आदेशसमेत 
जे सकैु Fदइएको भए प"न ती नेपाल कानूनको 
पeर"ध"भऽ नपनU हुँदा संOवधानको धारा १०७ 
(१) को अ"धकार Sेऽको Oवषय बD सhदैनन ्।  

4. "नवेदकले बदर गर? पाऊँ भनी 
चनुौती Fदएको पशपु"त बहमुखी hया:पसको 
Oव"नयम २०५७ (ूथम संशोधन) २०६३, पशपु"त 
बहमुखुी hया:पस "नयमावल?, २०५६ को  "नयम 
२० को उप"नयम (३) ले  Fदएको अ"धकार 
ूयोग गर? "नमा=ण भई लागू भएको देिखNछ भने 
पशपु"त बहमुखी hया:पस "नयमावल?, २०५६ 
पशपु"त बहमुखुी hया:पस सpालक स"म"तको 
"म"त २०५६।८।२४ को बैठकले पार?त 
गर? लागू भएको देिखNछ । पशपु"त बहमुखुी 
hया:पस िशSक तथा कम=चार? सेवास:बNधी 
Oव"नयमावल? hया:पसको ूशास"नक र शैिSक 
काय=लाई सbुयविःथतtपले सpालन गनU उuेँयले 
नेपाल ूाwयापक संघ पशपु"त hया:पस इकाई 
र संःथापक स"म"तको "सफाeरशमा "नमा=ण 

गeरएको देिखNछ । उy Oव"नयमावल? कुनै 
ऐन वा ऐनबमोिजमको "नयमावल?को कुनै 
खास अिJतयार?अNतग=त जार? भएको देिखD । 
नेपाल कानून bयाJयास:बNधी ऐन, २०१० को 
दफा २ (ठ) मा नेपाल ऐनको पeरभाषा “यो 
शEदले २००७ साल फागनु ७ गते उूाNत 
जार? भएका कुनै ऐन र नेपाल अNतeरम शासन 
Oवधान, २००७ वा नेपाल अ"धराzयको संOवधान 
वा नेपालको संOवधान वा नेपाल अ"धराzयको 
संOवधान, २०४७ वा ू"त"न"धसभा घोषणा, 
२०६३ वा नेपालको अNतeरम संOवधान, २०६३ 
बमोिजम बनेको जनुसकैु ऐनलाई स:झनपुछ=” 

भनी संOवधानबमोिजम जार? भएको ऐनलाई नेपाल 
ऐन मानी पeरभाOषत गरेको छ । "नवेदकले 
चनुौती Fदएको पशपु"त बहमुखुी hया:पस िशSक 
कम=चार? सेवास:बNधी Oव"नयम (ूथम संशोधन), 
२०६३ संOवधान वा ऐन वा "नयमावल?को 
अिJतयार?अNतग=त बनेको नदेिखनकुा साथै नेपाल 
कानून bयाJयास:बNधी ऐन, २०१० को दफा २ 
(ड) को नेपाल कानूनको पeरभाषाअनसुार कानून 
भD सOकने अवःथा देिखएन । 

5. नेपालको अNतeरम संOवधान, २०६३ 
को धारा १०७ (१) मा, “यस संOवधान[ारा ूदW 
मौ"लक हकउपर अनिुचत बNदेज लगाइएकोले वा 
अNय कुनै कारणले कुनै कानून यो संOवधानसँग 
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 सोअनसुार कुनै कानून संOवधानसँग 
बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई ूार:भदेिख 
नै वा "नण=य भएको "म"तदेिख अमाNय र 
बदर घोOषत गनU असाधारण अ"धकार सव}~च 
अदालतलाई हनेुछ” भDे देिखNछ । "नवेदकले 
चनुौती Fदएको पशपु"त बहमुखुी hया:पस 
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िश�क तथा कम#चार&स(ब*धी -व/नयमावल&, 
२०५९ सं-वधान वा ऐन वा /नयमावल&को 
अि;तयार&अ*तग#त बनेको नदेिखनकुा साथै नेपाल 
कानून Dया;यास(ब*धी ऐन, २०१० को दफा २ 
(ड) को नेपाल कानूनको पJरभाषाअनसुार कानून 
भM स-कने अवःथा नदेिखएको हुँदा नेपालको 
अ*तJरम सं-वधान, २०६३ को धारा १०७ (१) 
अ*तग#त यस इजलासले ूःततु /नवेदनमा सनुवुाइ 
गन# सXने अवःथा देिखएन ।

6. यस स(ब*धमा /नवेदक सोमूसाद 
पडुासैनी -व\] नेपाल पJरवार /नयोजन संघ 
भएको उ`ूषेण मbुा (नेकाप २०५२ साउन, 
/न.नं. ५०७८, पeृ २७७) मा पJरवार /नयोजन 
संघको -वधान ःवयं नै -वधा-यकाfारा /न/म#त ऐन 
वा `यःतो ऐनले ू`यायोिजत गरेको अ/धकार 
ूयोग गर& नबनेको /नयमावल&लाई कानूनको संhा 
iदन न/मjने हुँदा कानूनी हक अपहरण भएको 
भM /मjने देिखएन 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`ूषेणयpु परमादेश मbुा 
(नेकाप २०७० पसु, /न.नं.९०५२, पeृ ११५५) 
मा /नवेदकले चनुौती iदएको मि*ऽपJरषr बाट 
ःवीकृत भई जार& भएको /नजामती कम#चार&का 
स*त/तलाई छाऽविृt उपलuध गराउने /नदv िशका, 
२०६७ सं-वधान वा ऐन वा /नयमावल&को 
अि;तयार&अ*तग#त बनेको नदेिखनकुा साथै नेपाल 
कानून Dया;यास(ब*धी ऐन, २०१० को दफा २ 
(ड) को नेपाल कानूनको पJरभाषाअनसुार कानून 
भM स-कने अवःथा नदेिखने भनी यस अदालतको 
-वशेष इजलासबाट Dया;या भएको प/न छ ।

7. पशपु/त बहमुखुी Xया(पस /ऽभवुन 
-वx-वyालयबाट स(ब*धन ूाz Xया(पस   
देिख*छ । स(ब*धन ूाz Xया(पसको पा{ यबम 

तथा पर&�ासमेतका शैि�क -वषयवःतकुो 
अनगुमन, /नदvशन र /नय*ऽणबाहेक अ*य 
Dयवःथा गन# /नजी Xया(पस ूच/लत कानूनको 
अधीनमा रह& ःवत*ऽ ह*ुछन ् । यःता /नजी 
Xया(पसका हकमा /ऽभवुन -वx-वyालयका ऐन, 

/नयम, -व/नयमका स-ुवधा पाउने िःथ/त हुँदैन । 
ती ऐन /नयममा उिjलिखत अवकाश उमेर ६३ 
हुँदैमा स(ब*धन ूाz Xया(पसका िश�कको 
उमेर प/न ̀ यिtनै तो-कनपुछ# वा अवकाशस(ब*धी 
उमेर समान रा~ परमादेश जार& हनुपुछ# भMुको 
प/न कुनै औिच`य छैन । स(बि*धत /नकायले 
आ�नो जनशिp Dयवःथापन आवँयकता, �मता 
र काय# ूकृ/तका आधारमा /नधा#रण गरेको 
कम#चार&को अवकाश उमेर सं-वधानू/तकूल भM                    
/मjदैन । ःवायtताको /स]ा*तअनसुार स�ालन 
हनेु /नकायले ूच/लत कानूनको अधीनमा रह& 
आ�नो उbेँयअनसुार Dयवःथा गरेका ू ावधानह\ 
यस अदालतको पर&�ाको -वषय बM सXदैन ।

8. तसथ# ूःततु मbुामा /नवेदकले बदर 
गर& पाऊँ भनी चनुौती iदएको पशपु/त बहमुखुी 
Xया(पस िश�क तथा कम#चार& सेवास(ब*धी 
-व/नयम २०५७ (ूथम संशोधन), २०६३ 
नेपालको अ*तJरम सं-वधान, २०६३ तथा 
कुनै ऐनको अि;तयार&अ*तग#त /नमा#ण भएको     
देिखएन । पशपु/त बहमुखुी Xया(पसका 
िश�क तथा कम#चार&ह\का बीचको स(झौताको 
शत#अन\ुपको करार&य हकसरहको है/सयत 
रा~ े /लखतको \पमा /लनपुनv ह*ुछ । `यःतो 
-व/नयमावल&लाई कानूनको संhा iदन /मjने 
नदेिखदँा /नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार& 
गन# /मलेन । 

9. तसथ#, उिjलिखत आधार, 
कारणसमेतबाट /नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जार& गनपुनv अवःथा नदेिखदँा ूःततु Jरट /नवेदन 
खारेज हनेु ठहछ# । दायर&बाट ूःततु मbुाको 

९०८७ - ूा.डा.कृंणूसाद भ�राई -व. /ऽभवुन -वx-वyालय, उपकुलप/तको काया#लय



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत 

1464

लगत क+ा गर. "म"सल "नयमानसुार बझुाई   
6दनू ।

उ: रायमा सहमत छ= ।
का.म.ुू.@या. दामोदरूसाद शमाC
@या. तकC राज भ+

इ"त सवंत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम्
इजलास अ"धकृत :-  ूमेूसाद @यौपाने  

सवQRच अदालत, Sवशेष इजलास
माननीय @यायाधीश ौी कWयाण ौेY
माननीय @यायाधीश ौी सशुीला काकZ

माननीय @यायाधीश ौी वै[नाथ उपा]याय
आदेश "म"त : २०७०।११।८।५

aरट नं. ०६९-WS-००४९

Sवषयः उgूषेणसमेत ।

"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, "संहदरबारसमेत

 § देशमा िव(मान सम+ाह-को समाधानका 
लािग रा5को अ7गामी पुनस;रचनािभ? 
रा5 संयBमा समावेशी-पले 
सबै िलF, जातजाित, भाषाभाषी, 
धाKमक, साMृँितक पिहचान बोकेका 
नागिरकह-का साथै Rे?ीय-पमा पछािड 
परेका नागिरकह-लाई समेत सहभागी 
Wने अवसरको सुिनिYतता गनुZ अपिरहायZ                                                     
Wने ।

(ूकरण नं.८)
 § देशका िविभ\ भागमा छिरएर 

रहेका नेपाली मसुलमान समदुायका 
नागिरकह-म^े नेपालको दिRणी 
समथर भिूम तराई मधेशमा बसोबास गनb 
मसुलमान नागिरकका हकमा मा? िशRक 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम 
११क(१) खl (ग) को आरRण सुिवधा 
mाn Wने र अ- भ-ूभागमा बसोबास गनb 
मसुलमानका लािग आरRणको सुिवधा 
mाn नWने भनी संकुिचत अथZ गनb हो भने 
अ- Rे?मा बसोवास गरेका अpसंqक 
मसुलमानmित रा5rारा िवभेद गिरएको 
मािनने । 

(ूकरण नं.९)
 § िशRक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 

को िनयम ११क(१) खl (ग) को 
sवtािभ? मधेशीलगायतका िविभ\ 
वगZह-को समेत िहतको सuोधन गनb 
Wनाले र सो वगZह-को mितिनिधw mxतु 
मyुामा नभएको अवtामा सम7 िनयम 
११क(१) खl (ग) बदर गनZ निमzने । 

(ूकरण नं.११)
 § कुनै mावधानको कुनै श{ समहूमा?ै 

िझ~ा वा बदर गदाZ अ� m� वा 
पRमा पनZ स�े असरको sवtापनको 

िनणZय नं.९०८८

 &  
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सम�ा �ने �नाले नीितगत एवं िवधायन 
�ि�याबाट �व�ापन गरी तत ्सम�ाको 
स�ोधन �नपुन� ।  

(ूकरण नं.१२)

#नवेदकतफ+ बाट : 0व1ान व2र3 अ#धव6ा ह2रहर 
दाहाल

0वप;ीतफ+ बाट : 0व1ान सह>याया#धव6ा 
रेवतीराज #ऽपाठC

अवलिEबत नजीर :
सEबF कानून :

 § नेपालको अ>त2रम सं0वधान, २०६३ को 
धारा १३

 § िश;क सेवा आयोग #नयमावलQ, २०५७ 
को #नयम ११क (१) खUड (ग)

आदेश
 !ा.क"ाण $े% : नेपालको अ>त2रम 
सं0वधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(१) र 
(२) अ>तग+त यस अदालतमा पन+ आएको ूःततु 
2रट #नवेदनको संि;Z त[य र आदेश यस ूकार 
रहेको छ :–
 म #नवेदकका पखुा+ह] नेपालको 
एक^करण हनुभु>दा प0हलेदेिख गोरखा िज`लामा 
बसोबास गरQ आएका हa । सा0वकमा गोरखा 
हंशपरु गाउँ 0वकास स#म#त वडा नं. ४ मा म 
#नवेदकका पखुा+ह] बसोबास गरQ आएकोमा मेरा 
0पता ताजfुदन #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 गरेको                
छु । #नवेदकले २०४८ सालमा एस.एल.
सी. पास गरेको छु भने २०६९ सालमा ौी 
0व>दवा#सनी उmच माoय#मक 0वpालयबाट १२ 

क;ा उqीण+ गरेको छु । 
 मैले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास 
गरेप#छ गोरखा िज`लािःथत मिसा हन0फया रज0वया 
ूा.0व. ःकुलमा ूा.0व. तहमा २०५६ सालदेिख 
िश;कको ]पमा हालसEम #नर>तर अoयापन 
गरQ आएको छु । यसै बममा अःथायी अoयापन 
अनमु#तपऽ तथा #म#त २०६८।८।१६ मा ःथायी 
अoयापन अनमु#तपऽ ूाZ गरेको छु । #म#त 
२०६९।९।२० गते शबुबारको रा0uय दै#नक 
गोरखापऽमा नेपाल सरकार िश;क सेवा आयोग 
सानोfठमी, भ6परु1ारा खु̀ 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+रत ् रहेका 
पदह] यथावत ् राखी #म#त २०६३।१।११ 
देिख 2र6 रहेका िश;क दरब>दQमा खलुा र 
समावेशी आधारमा ू#तयो#गताvमक परQ;ा1ारा 
ःथायी पदपू#त+ गनy भनी सूचना ूकािशत भएको                  
#थयो । उ6 सूचनाबमोिजम म #नवेदक नेपालको 
अ>त2रम सं0वधान, २०६३ तथा िश;क सेवा 
आयोग #नयमावलQ, २०५७ बमोिजम मधेशी 
समदुायमा पनy र सो मधेशी समदुाय#भऽ रहेको 
अ`पसंzयक मिुःलम समदुायमा परेको 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 बझुाउन जाँदा 
पहाडमा बसोबास गनy मिुःलम समदुाय मधेशी 
समूह#भऽ नपनy हुँदा मधेशीतफ+ को मेरो दरखाःत 
फारम ब}ुन इ>कार गरQ 0फता+ fदइयो । म 
#नवेदकको दरखाःत फारम मधेशी कोटामा ब}ुन 
इ>कार गरQ िज`ला िश;ा काया+लयले जानकारQ 
गराएप#छ सो ~यहोरास0हत म आफ�  तथा मिुःलम 
संघ नेपालसमेतको पहलमा िश;क सेवा आयोग 

९०८८ - र�मfदन #मयाँ 0व. नेपाल सरकार, ूधानम>ऽी तथा मि>ऽप2रष�को काया+लय
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सानो-ठमी, भ2परुसम5 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 संशोधनसGहत) को 
"नयम ११क(१) को (ग) मा तराई मधेशमा 
बसोबास गनY मधेशी, आ-दवासी, जनजा"त, द"लत, 
Gपछडा वगD वा अ\पसं]यक मसुलमान समदुाय भनी 
उ\लेख भएको स`दभDमा अ\पसं]यक मसुलमान 
समदुाय िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०६७ 
(सातS संशोधनसGहत) 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 ख\ुला Gवcापनमा 
दरखाःत फारम भनD पाउने देिखएको” भनी "नणDय 
गbरएको छ । उपरो2बमोिजम म "नवेदक 
पहाडमा बसोवास गनY अ\पसं]यक मिुःलम 
समदुाय"भऽको नेपाल7 नागbरकलाई मधेशीको 
पbरभाषा"भऽ नपरेको भनी आफg  अपhया]या गर7 
ूKयथMiारा मेरो दरखाःत बjुन इ`कार गर7 
"नणDयको जानकार7 गराएको हुँदा Gवप5ीहkको 
उपरो2 कामकारवाह7बाट "नवेदकको नेपालको 
अ`तbरम संGवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च) तथा धारा १३,१८,१९,२१ iारा ूदn 
संवैधा"नक हकलगायतको हक हनन ् भएको    
छ । िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०५७ 
(सातS संशोधनसGहत) को "नयम ११क(१) 
मा िश5क सेवालाई समावेशी बनाउनपुनY भpे 
ूावधान रहेको र सोअनसुार समावेशी बनाउँदा 
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरब`द7मा ख\ुला 
ू"तयो"गताiारा पू"तD हनेु िश5क पदमrये पgताल7स 
ू"तशत पद छुs याई सो ू"तशतलाई शतू"तशत 
मानी देहायका उtमेदवारहkका बीचमा माऽ 
छुuाछुuै ू"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 मसुलमान २२ ू "तशत, 
द"लत ९ ू"तशत, अपाv ५ ू"तशत, Gपछ"डएको 
5ेऽ ४ ू"तशत । उपयुD2 कानूनी hयवःथाको 
स`दभDमा म "नवेदकलाई तराई मधेशमा बसोवास 
गनY अ\पसं]यक मसुलमान"भऽ नपनY भएको भनी 
म "नवेदकको आवेदन फाराम दताD गनD इ`कार 
गर7 िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, २०५७ 
को "नयम ११क(१) को देहाय खwड (ग) मा 
उ\लेख भएको अ\पसं]यक मसुलमान समदुायको 
म नेपाल7 नागbरकले ू"तःपधाD गनD नपाउने गर7 
बिxत गbरएकोले म "नवेदकलाई गtभीर अ`याय 
भएको छ । मिुःलम समदुायको मGहलाको 
हकमा "नयम ११क(१) मा दईु ू"तशत ःथान 
मिुःलम मGहलाको ला"ग आरि5त छ । पहाडमा 
बःने मिुःलम मGहलाले प"न सो सGुवधा ूाy 
गदDछन ् । तर पहाडमा बःने मिुःलम पkुषले 
भने तराई मधेशमा बसोबास गनY नभएको भpे 
कारण देखाई आवेदन गनD नपाउने भ"नएको हुँदा 
म "नवेदक पkुष मिुःलमू"त असमान hयवहार 
भएको छ । तसथD तराई मधेशमा बसोबास 
गनY अ\पसं]यक मिुःलम समदुायका hयि2ले 
माऽ समावेशी उtमेदवारको kपमा आवेदन गनD 
पाउने भनी िश5क सेवा आयोग "नयमावल7, 
२०५७ को "नयम ११क(१) को देहाय खwड 
(ग) मा गbरएको ूावधान नेपालको अ`तbरम 
संGवधान, २०६३ को धारा १३(१) र धारा 
३५(१४) सँग बािझएकोले संGवधानको धारा १ 
तथा १०७(१) अनkुप बदर गर7 अमा`य घोGषत 
गर7 त| नkुप भएका Gवप5ीका काम कारवाह7 
तथा "म"त २०६९।९।२० को Gवप5ी िश5ा 
आयोगको सूचनासमेत पहाडमा बसोवास गनY म 
"नवेदकलगायत अ\पसं]यक मसुलमान समदुायका 
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नेपाल� नाग"रकका हकमा उ(ूषेणको आदेश0ारा 
बदर गर� म 2नवेदकसमेतले पेश गरेको आवेदन 
दता6 गर� िश8क पदको 2लिखत पर�8ामा 
समावेश गराई ू2तःपधा6 गन6 पाउने =यवःथा 
गन6 परमादेशको आदेश जार� ग"रपाऊँ भDेसमेत 
=यहोराको "रट 2नवेदकले यस अदालतसम8 पेश 
गरेको "रट 2नवेदनपऽ । 
 यसमा के कसो भएको हो 2नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश Jकन जार� हनु नपनL हो 
जार� हनु ुनपनL कुनै कारण भए यो आदेश ूाN 
भएका 2म2तले बाटाका Oयाद बाहेक १५ Rदन2भऽ 
महाSयाया2धवTाको काया6लयमाफ6 त 2लिखत 
जवाफ पठाउन ुर अSत"रम आदेशको सOबSधमा 
Jवचार गदा6 2नवेदन मागअनसुार गोरखामा 
बसोबास गनL मिुःलम समदुाय मधेशी2भऽ पनL 
नपनL कुरा ूःततु "रट 2नवेदनको 2नण6य भएप2छ 
माऽ 2नZय[ल हनु सZने हनुाले अSत"रम आदेश 
जार� ग"ररहन ुपरेन । ू ःततु 2नवेदन अ\पसं^यक 
आर8णको Jवषयसँग सOबिSधत देिखदँा सव[_च 
अदालत 2नयमावल�, २०४९ को 2नयम ६३(च५) 
बमोिजम अमा2धकार ूदान ग"रRदएको छ भनी 
यस अदालतबाट भएको आदेश । 
 Jवप8ी 2नवेदकले दावी 2लन ु भएको 
Jवषयमा यस काया6लयको के, कःतो संलjनता 
रहेको हो भDे सOबSधमा 2नवेदनमा कुनै कुरा 
उ\लेख गनु6 भएको छैन । यस काया6लयलाई 
Jवप8ी बनाउन पनु6को कुनै कारण र आधार 
2नवेदनमा उ\लेख ग"रएको छैन । Jववादको 
Jवषयवःतसँुग कुनै सOबSध नै नरहेको र संJवधान 
तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु6 पनL के, कुन 
दाJय(व पूरा नगरेको कारण यस काया6लयलाई 
ू(यथl बनाउन ुपरेको हो भDे आधारभतू तmय 
नै ःथाJपत हनु नसकेको ूःततु 2नवेदन ूथम 
nJoमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज ग"रपाऊँ । 
नेपाल सरकार, ूधानमSऽी तथा मिSऽप"रषpको 

काया6लय संJवधान तथा कानूनूदq नाग"रकका 
मौ2लक तथा कानूनी हक अ2धकारको संर8ण 
एवं सOबs6न गर� सो को उपभोगको स2ुनिtतता 
ूदान गनL कुरामा कJटबs रहेको छ । 
नेपालको अSत"रम संJवधान, २०६३ को धारा 
१३ मा सबै नाग"रक कानूनको nJoमा समान 
हनेु, कसैलाई प2न कानूनको समान संर8णबाट 
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 । संJवधानूदq मौ2लक हक राxय Jवys 
ूाN हनेु हक भएकोले राxय शिTको ूयोग गनL 
सबै साव6ज2नक 2नकाय एवं पदा2धकार�को काम, 
कारवाह� र 2नण6य संJवधानमा =यवःथा ग"रएको 
मौ2लक हक ू2तकूल नहनेु गर� सOपादन हनुपुनL 
हSुछ । संJवधानको 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, वsृ तथा अपाv 
वा शार�"रक वा मान2सकyपले अशT =यिTको 
संर8ण, सशिTकरण वा Jवकासको ला2ग 
कानून0ारा Jवशेष =यवःथा गन6 सZने =यवःथा 
रहेको छ । संJवधानको सोह� =यवःथाको अधीनमा 
रह� िश8क सेवा आयोग 2नयमावल�, २०५७ को 
2नयम ११क(१) मा िश8क सेवालाई समावेशी 
बनाउन सामदुाJयक Jव}ालयमा नेपाल सरकारबाट 
ःवीकृत दरबSद�मा ख\ुला ू 2तयो2गता0ारा पदपू2त6 
हनेु ि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 मसुलमान समदुाय 

९०८८ - रxमRदन 2मयाँ Jव. नेपाल सरकार, ूधानमSऽी तथा मिSऽप"रषpको काया6लय
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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 
अLपसंOयक मसुलमानसमेत समानQपमा सहभागी 
हनुसTने नै देिखVछ । "नयमावलEको उX 
<यवःथाले अLपसंOयक मसुलमानकाला"ग समेत 
अVय वगY सरह समानQपमा आर7णको <यवःथा 
गरेको हुँदा "नयमावलEको उिLलिखत <यवःथा 
सं2वधानसँग बाझेको मा^ स2कँदैन । जहाँस`म 
िजLला िश7ा कायाYलयले दरखाःत "लन अःवीकार 
गरेको भ^े 2वषय छ । तbस`बVधमा ूःततु 
"लिखत जवाफमा उLलेख गBररहनपुनd देिखएन । 
स`बिVधत "नकायको "लिखत जवाफमा ःपe हनेु 
नै छ । अतः उपरोX आधार र कारणसमेतबाट 
Bरट "नवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गBरपाऊँ 
भ^ेसमेत <यहोराको नेपाल सरकार, ूधानमVऽी 
तथा मिVऽपBरषiको कायाYलयको "लिखत     
जवाफ । 
 िश7क सेवा आयोग "नयमावलE, 
२०५७ (संशोधन स2हत) को "नयम ११क को 
उप"नयम १ को खJड(ग) मा तराई मधेशमा 
बसोबास गनd मधेशी, आkदवासी÷जनजा"त, द"लत, 
2पछडा वा अLपसंOयक मसुलमान समदुाय भनी 
उLलेख भएको सVदभYमा अLपसंOयक मसुलमान 
समदुाय तराई मधेशअVतगYत पनd ूe भएको 
हुँदा "नजले पेश गरेको दरखाःत फाराम ःवीकृत 
भएन भ^ु कानूनस`मत देिखदैँन । अतः "नजको 
Bरट "नवेदन खारेज गBरपाऊँ भ^े <यहोराको 
िश7क सेवा आयोगका तफY बाट ूशासकmय 
ूमखु खगेVिूसाद नेपालले पेश गरेको "लिखत                
जवाफ । 
 2वप7ी Bरट "नवेदकले यस मVऽालयको 
के कःतो काम कारवाहEबाट "नजको नेपालको 
अVतBरम सं2वधान, २०६३ ले ूbयाभतू गरेको 

मौ"लक हकमा आघात पगेुको 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 सं2वधान, 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 गरेको Bरट "नवेदन खारेज गBरपाऊँ भ^े 
<यहोराको 2वप7ी कानून, Vयाय, सं2वधानसभा 
तथा संसदEय 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 सामदुा2यक 2वtालयमा 
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरबVदEमा खलुा 
ू"तयो"गताsारा पू"तY हनेु िश7कमuये ४५ ू "तशत 
पद छुv याई सो ू"तशतलाई शतू"तशत मानेर 
यसबाट तराई मधेशमा बसोवास गनd मधेशी, 
आkदवासी÷जनजा"त, द"लत, 2पछडा वगY  वा 
अLपसंOयक मसुलमान समदुायलाई २२ ू"तशत 
छुv याएको छ । यस आधारमा तराई मधेशमा 
बसोवास गनd उिLलिखत समदुायलाई माऽ  २२ 
ू"तशत समावेशी "सटमा  ू"तःपधाY गनY पाउने 
ःपe <यवःथा भएकोले सोहEअनसुार कायाYVवयन 
गBरएको हो । Bरट "नवेदनको दावी नपwुने 
भएकोले Bरट खारेज गBरपाऊँ भ^े <यहोराको 
2वप7ी नेपाल सरकार, िश7ा मVऽालयको "लिखत 
जवाफ । 
 Bरट "नवेदकले िश7क सेवा आयोग 
"नयमावलE, २०५७ (संशोधन स2हत) को "नयम 
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११(क) को उप�नयम १ को ख%ड (ग) मा तराई 
मधेशमा बसोबास गन3 मधेशी आ6दवासी÷जनजा�त, 
द�लत, <पछडा वग> वा अ@पसंBयक मसुलमान 
समदुाय, तराई मधेशअDतग>त पन3 ूF भएको 
हुँदा �नजले पेश गरेको दरखाःत फाराम ःवीकृत 
भएन भNु कानूनसPमत देिखदैँन । Tरट �नवेदन 
खारेजभागी छ भNे Vयहोराको िशWा <वभागको 
तफ> बाट महा�नद3शक डा. लवदेव अवःथीले पेश 
गरेको �लिखत जवाफ । 
 �नयमबमोिजम साZा<हक तथा दै�नक 
म[ुा पेशीसूचीमा चढ^ इजलाससमW पेश हनु 
आएको ूःततु Tरटमा Tरट �नवेदकको तफ> बाट 
<व`ान वTरa अ�धवbा ौी हTरहर दाहालले 
िशWक सेवा आयोग �नयमावल^, २०५७ को 
�नयम ११क(१) ख%ड (ग) मा भएको Vयवःथाले 
पहाडमा बसोबास गन3 मसुलमानका हकमा 
आरWण नपाउने भNे लेिखएको छैन सो कारण 
देखाई अ@पसंBयक मसुलमान रहेका �नवेदकलाई 
समावेशी तफ> बाट िशWक पदमा दरखाःत �लन 
अःवीकार गTरएको अDयायपूण> छ । तराई 
मधेशमा बसोबास गन3 अ@पसंBयक मसुलमानले 
माऽ समावेशी अDतग>तको स<ुवधा पाउने     
होइन । �नवेदक गोरखा िज@लामा बसोबास गन3 
गरेको कारणलेमाऽ समावेशी स<ुवधाबाट बिjत 
गTरएको छ । िशWक सेवा आयोग �नयमावल^, 
२०५७ को �नयम ११क(१) ख%ड (ग) को 
Vयवःथा अःपF रहेको कारण पहाडमा बसोबास 
गन3 �नवेदकसमेतका अ@पसंBयक मसुलमानले 
समावेशीतफ> को स<ुवधा पाउन सकेका                                          
छैनन ् । यसबाट सं<वधानले ूदान गरेको 
समानताको हक र रोजगार^को हकबाट �नवेदकले 
बिjत हनुपुरेको छ । उि@लिखत िशWक सेवा 
आयोग �नयमावल^, २०५७ को �नयम ११क(१) 
ख%ड (ग) को मनसाय तराई मधेश वा पहाडमा 
बसोबास गरेको आधारमा भेदभाव गन3 हनु 

सlदैन । अतः उि@लिखत �नयम ११क(१) 
ख%ड (ग) लाई ःपF गर^ तराई मधेशमा बःने 
सरह समानnपमा समावेशीतफ>  फाराम भन3 
स<ुवधा �लई ू�तयो�गतामा समावेश गराइनपुद>छ 
भनी र <वपWी नेपाल सरकारका तफ> बाट <व`ान 
सहDयाया�धवbा रेवतीराज �ऽपाठpले िशWक सेवा 
आयोग �नयमावल^, २०५७ को �नयम ११क(१) 
को देहाय (ग) मा रािखएको ू ावधान भेदभावयbु 
छैन । समावेशीतफ>  तराई, मधेशमा बसोबास 
गन3 मधेशी, आ6दवासी÷जनजा�त, द�लत, <पछडा 
वग> वा अ@पसंBयक मसुलमानको हकमा २२ 
ू�तशत छुq याइएको छ । पहाड वा <हमालमा 
बःने भनेर छुq याइएको छैन । <वrमान कानूनी 
Vयवःथालाई बदर गनु>पन3 अवःथा छैन । 
�नवेदकको मागअनसुार Tरट आदेश जार^ हनेु 
अवःथा छैन । Tरट खारेजभागी छ  भनी बहस 
गनु> भयो । 
 ूःततु �नवेदनमा मBुयnपले ि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 छैन भNे ूwको �नnपण गर^ 
�नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार^ हनुपुन3 हो 
वा होइन भNे सPबDधमा �नण>य 6दनपुन3 भएको 
छ । 
 2. �नण>यतफ>  <वचार गदा> Tरट 
�नवेदक गोरखा िज@लामा ःथायी बसोवास गन3 
अ@पसंBयक मसुलमान समदुायको Vयिbलाई 
<वपWी िज@ला िशWा काया>लय गोरखाले िशWक 
पदको ला�ग आवेदन भन3 बममा िशWक 
सेवा आयोग �नयमावल^, २०५७ को �नयम 
११क(१) ख%ड(ग) मा तराई, मधेशमा बसोबास 
गन3 मधेशी, आ6दवासी÷जनजा�त, द�लत, <पछडा 
वग> वा अ@पसंBयक मसुलमान भNे उ@लेख 
भएको कारणले पहाडमा बसोबास गन3 �नवेदकको 
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समावेशीतफ1  आवेदन फाराम ब7ुन इ9कार गरेको 
हनुाले 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) अनQुप बदर अमा9य 
घो@षत गरO @वपUी िशUक सेवा आयोग, भVपरुले 
ूकािशत गरेको सूचना "नवेदकलगायतका पहाडमा 
बसोवास गनX मसुलमान समदुायको हकमा बदर 
गरO िशUक पदको "लिखत परOUामा समावेश 
गराई पाऊँ भ\े ]यहोराको "नवेदन माग रहेको 
देिख9छ । 
 3. @वपUीले पेश गरेको "लिखत जवाफ 
हेदा1 िशUक सेवा आयोग "नयमावलO, २०५७ 
को "नयम ११क(१) को खdड (ग) मा भएको 
]यवःथाले अfपसंgयक मसुलमानसमेत अ9य 
वग1 सरह आरUण"भऽ पनX हनुाले "नयमावलOको 
उV ]यवःथा सं@वधानसँग बािझएको छैन  तसथ1 
उV "नयम ११क(१) को खdड (ग) लाई बदर 
गनु1पनX अवःथा छैन भ\ेसमेत ]यहोरा उfलेख 
ग>रएको देिख9छ । 
 4. उिfलिखत स9दभ1मा सव1ू थम ि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 
रहेको राoयको नी"तको ]यवःथालाई हेनु1पनX हनु 
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 बनाउनपुनX 
र सोअनसुार समावेशी बनाउँदा सामदुा@यक 
@वqालय नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरब9दOमा 
खfुला ू"तयो"गताGारा पू"त1 हनेु िशUक पदमtये 

४५ ू"तशत पद छुu याई सो ू"तशतलाई शत 
ू"तशत मानी देहायका उkमेदवारहQ बीचमा 
माऽ छुvाछुvै ू"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 अfपसंgयक मसुलमान–२२ ू"तशत, 

(घ)  द"लत – ९ ू"तशत,
(ङ)  अपाz – ५ ू"तशत , 
(च)  @पछ"डएको Uेऽ – ४ ू"तशत "नधा1रण 

ग>रएको देिख9छ ।

 5. lयःतै देशको मूल कानूनको Qपमा 
रहेको नेपालको अ9त>रम सं@वधान, २०६३ को 
धारा १३(१) मा “सबै नाग>रक कानूनको |@}मा 
समान हनेुछन ्। कसैलाई प"न कानूनको समान 
संरUणबाट बि�त ग>रने छैन” भनी समानताको 
मौ"लक हकको ]यवःथा रहेको छ । lयःतै 
सं@वधानको धारा ३५ मा राoयका नी"तहQ 
उfलेख ग>रएका छन ्। यसको उपधारा (१४) 
मा “राoयले म@हला, द"लत, आwदवासी÷जनजा"त, 
मधेशी, मिुःलम लगायत अfपसंgयक, भ"ूमहOन, 
सकुुkबासी, कमैया, अपाz, @पछ"डएको Uेऽ, 
समदुाय 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 
आ�ना काम कारवाहOहQ माफ1 त अनशुरण गद� 
जानपुनX ह9ुछ । 
 6. उपरोVानसुार >रट "नवेदनमा उfलेख 
ग>रएका सा9द"भ1क कानूनी एवं संवैधा"नक 
ूावधानहQको उ�रणप"छ >रटमा उfलेख 
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ग�रएको िश#क सेवा आयोग *नयमावल., 
२०५७ को *नयम ११क(१) ख8ड (ग) को 
:यवःथा नेपालको अ?त�रम संBवधान, २०६३ 
को धारा १३(१) समेतसँग बािझएको छ वा 
छैन भLे Bवषयमा ती कानूनी एवं संवैधा*नक 
ूावधानहRको अ?तर ्सTब?ध र Uयसले महण 
गरेको अवधारणालाई BवYषेण गनु[पन\ ह?ुछ । 
 7. िश#क सेवा आयोग *नयमावल., 
२०५७ को *नयम ११क(१) मा िश#क 
सेवालाई समावेशी बनाउनपुन\ कुरा ःपaRपमा 
उbलेख गदd सोअनसुार समावेशी बनाउन 
सामदुाBयक Bवeालयमा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत 
दरब?द.मा खbुला ू*तयो*गताhारा पू*त[ हनेु 
िश#क पदमiये ४५ ू*तशत पद छुk याई (क) 
मBहला - ३३ ू*तशत, (ख) आmदवासी÷जनजा*त 
- २७ ू*तशत, (ग) तराई, मधेशमा बसोवास 
गन\ मधेशी, आmदवासी÷जनजा*त, द*लत, Bपछडा 
वग[ वा अbपसंoयक मसुलमान समदुाय - २२ 
ू*तशत, (घ) द*लत - ९ ू*तशत, (ङ) अपाs 
- ५ ू*तशत, (च) Bपछ*डएको #ेऽको ला*ग - 
४ ू*तशत छुk याइएको छ । यो ूावधानमiये 
ख8ड (ग) मा :यवःथा ग�रएको अbपसंoयक 
मसुलमान समदुाय*भऽ पन\ *नवेदकले गोरखा 
िजbलामा बसोबास गन\ भएका कारणले माऽ यस 
आर#णको सBुवधाअ?तग[त िश#क पदमा आवेदन 
mदन नपाएको भLे �रट *नवेदन :यहोराबाट   
देिख?छ । मधेश तराईका अbपसंoयक 
मसुलमानले माऽ िश#क पदमा समावेशीतफ[  
आवेदन mदन पाउने तर पहाडलगायत अ?य 
#ेऽमा बसोबास गन\ अbपसंoयक मसुलमानले 
आवेदन mदन नपाउने भLु भेदभावयxु                              
हनुजा?छ । यःतो कानूनी :यवःथा समावेशी 
राyय :यवःथाको अवधारणाको Bवपर.त हनु                   
जा?छ । िश#क सेवा आयोग *नयमावल., 
२०५७ को *नयम ११क(१) ले िश#क सेवालाई 

समावेशी बनाउनपुन\ कुरालाई आUमसात गरेकोले 
सोह. अवधारणा अनसुार कानूनी संरचना *नमा[ण 
गनु[पन\ ह?ुछ । 
 8. नेपालको अ?त�रम संBवधान, २०६३ 
को ूःतावनामा देशमा Bवeमान वग{य, जातीय, 
#ेऽीय, लैBsक समःयालाई समाधान गन[ राyयको 
अमगामी पनुस|रचना गन\ संकbप *लइएको छ । 
Uयसर. देशमा Bवeमान समःयाहRको समाधानका 
ला*ग राyयको अमगामी पनुस|रचना*भऽ राyय 
संय?ऽमा समावेशीRपले सबै *लs, जातजा*त, 
भाषाभाषी, धा*म[क, साँःकृ*तक पBहचान बोकेका 
नाग�रकहRका साथै #ेऽीयRपमा पछा*ड परेका 
नाग�रकहRलाई समेत सहभागी हनेु अवसरको 
स*ुनि}तता गनु[ अप�रहाय[ हनु आउँछ । 
नेपालका सबै जातजा*त, भाषाभाषी, *लs, धा*म[क 
साँःकृ*तक समदुायका नाग�रकहRको ू*त*न*धUव 
नेपालको *नजामती, शैि#क, सरु#ा *नकायलगायत 
सबै #ेऽमा हनुपुद[छ । यसै ूयोजनको ला*ग 
नेपालको अ?त�रम संBवधान, २०६३ को धारा 
१३(१) मा कानूनको ~Baमा समानताको हकको 
ूावधानको अलावा धारा १३ को उपधारा (३) 
मा "राyयले नाग�रकहRका बीच धम[, वण[, जात, 
जा*त, *लs, उUपि�, भाषा वा वैचा�रक आःथा 
वा तीमiये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गन\ 
छैन” भLे :यवःथा राखी यसैको ू*तब?धाUमक 
वा�यांशमा सकाराUमक Bवभेदको ूावधान प*न 
रािखएको छ । 
 9. ऐ*तहा*सक कालदेिख नेपालमा 
मसुलमान समदुाय बसोबास गर. आएका 
छन ् । नेपाल. मसुलमान नाग�रकहR तराई, 
मधेशमा, पहाडी #ेऽ, काठमाडौ उपUयकालगायत 
देशका Bव*भL भागमा बसोबास गर. आएको              
देिख?छ । यसर. देशका Bव*भL भागमा 
छ�रएर रहेका नेपाल. मसुलमान समदुायका 
नाग�रकहRमiये नेपालको दि#णी समथर भ*ूम 
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तराई मधेशमा बसोबास गन4 मसुलमान नाग6रकका 
हकमा माऽ िश9क सेवा आयोग "नयमावल=, 
२०५७ को "नयम ११क(१) खCड (ग) को 
आर9ण सFुवधा ूाH हनेु र अJ भ–ूभागमा 
बसोबास गन4 मसुलमानका ला"ग आर9णको 
सFुवधा ूाH नहनेु भनी संकुिचत अथO गन4 हो 
भने अJ 9ेऽमा बसोवास गरेका अPपसंQयक 
मसुलमानू"त राRयSारा Fवभेद ग6रएको                                         
मा"नVछ । उपयुOZ "नयम ११क(१) खCड (ग) 
मा ूयZु भएको वा[य गठनको संरचना हेदाO 
तराई, मधेशमा बसोवास गन4 मधेशी प]ात ्कमा 
(,) ू योग गर= अVतमा वा “अPपसंQयक मसुलमान 
समदुाय” भ_े ूयोग भएकोले अPपसंQयक 
मसुलमानको हकमा तराई मधेशमा बसोवास 
गन4 भनी सी"मत गरेको हो भ_े ू` देिखन                                     
आउँदैन । 
 10. राRयले "नजामतीलगायत Fव"भ_ 
9ेऽमा समावेिशताको नी"त अिQतयार गर= सो 
कुरा ूयोगमा आईसकेको अवःथामा िश9क 
पदका ला"ग अPपसंQयक मसुलमानको हकमा 
तराई मधेश 9ेऽलाई माऽ लि9त गरेर पहाड, 
उपgयका वा Fहमाल= भेगमा बसोबास गरेका 
अPपसंQयक मसुलमानलाई उपे9ा गनुOपन4 कुनै 
कारण छैन । "नवेदकले िश9क पदको आर9ण 
सFुवधाअVतगOत िजPला िश9ा कायाOलय, गोरखामा 
पेश गरेको दरखाःत "लन अःवीकृत गरेको भनी 
"नवेदनमा उPलेख गरेको देिखVछ । उपयुOZ 
"नयम ११क(१) खCड (ग) को iयवःथाले 
पहाडमा बःने अPपसंQयक मसुलमानको Fहतलाई 
सjबोधन नगरेको भ_े "नवेदन माग रहेकोले यो 
कानूनी ूावधानले नेपालको अVत6रम संFवधान, 
२०६३ को भावनालाई आgमसात गरेको  
देिखदैँन । FकनFक नेपालको अVत6रम संFवधान, 
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, वoृ तथा अपाp वा 
शार=6रक वा मान"सकJपले अशZ iयिZको 
संर9ण, सशिZकरण वा Fवकासको ला"ग 
कानूनSारा Fवशेष iयवःथा गनO रोक लगाएको 
मा"नने छैन” भ_े सकाराgमक Fवभेदको ूgयाभ"ूत 
mदइएको छ । 
 11. िश9क सेवा आयोग "नयमावल=, 
२०५७ को "नयम ११क(१) खCड (ग) को हालको 
iयवःथाबाट पहाडमा बःने "नवेदकलगायतका 
अPपसंQयक मसुलमान आर9णको अवसरबाट 
बिtत हनु पगेुको भ_े "नवेदन माग रहेको 
छ । उZ "नयम ११क(१) खCड (ग) लाई 
अuययन गदाO तराई मधेश केिVित हो वा होइन 
ःप` छैन । तर सो "नयम ११क(१) खCड 
(ग) को iयवःथा"भऽ मधेशीलगायतका Fव"भ_ 
वगOहJको समेत Fहतको सjबोधन गन4 हनुाले र 
सो वगOहJको ू"त"न"धgव ूःततु मwुामा नभएको 
अवःथामा समम "नयम ११क(१) खCड (ग) 
बदर गनO "मलेन । "नवेदन खारेज हनेु ठहछO । 
 12. तर, नेपालको पहाडी 9ेऽ गोरखा 
िजPलामा बसोबास गन4 "नवेदकलगायतका अVय 
पहाडी 9ेऽ, काठमाडz उपgयका वा Fहमाल= 9ेऽमा 
बसोबास गन4 अPपसंQयक मसुलमान समदुायका 
नाग6रकको Fहतलाई प"न यथोिचत सjबोधन 
गनुOपन4 हVुछ । सो ूयोजनाथO िश9क सेवा 
आयोग "नयमावल=, २०५७ को "नयम ११क(१) 
खCड(ग) को Fव{मान वा[य बनोटलाई ःप` 
पानुOपन4 देिखVछ । कुनै ूावधानको कुनै श|द 
समूहमाऽै िझ[दा वा बदर गदाO अVय ू~ वा 
प9मा पनO स[ने असरको iयवःथापनको समःया 
हनेु हनुाले नी"तगत एवं Fवधायन ूFबयाबाट 
iयवःथापन गर= तत ्समःयाको सjबोधन हनुपुन4 
देिखVछ । तसथO उपयुOZ िश9क सेवा आयोग 



1473

�नयमावल!, २०५७ को �नयम ११क(१) ख.ड 
(ग) को हालको 2यवःथाबाट पहाडमा बसोबास 
गन9 अ;पसं=यक मसुलमानको हक?हत सAबोधन 
हनु नसकेको भEे Fरट �नवेदकको माग भएकोले 
सो सAबJधमा ःपK L?Kकोण साथ सAबोधन गनुN 
भनी ?वपPीहQका नाममा �नद9शाSमक आदेश 
जार! गFरVदएको छ । यस आदेशको जानकार! 
?वपPीहQलाई Vदई दायर!को लगत कZा गर! 
�म�सल �नयमानसुार गर! बझुाई Vदनू । 

उ^ रायमा सहमत छ_ ।
Jया.सशुीला काकa
Jया.वैcनाथ उपाdयाय
  
इ�त संवत ्२०७० साल फागनु ८ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अ�धकृत : महेJिूसाद पोखरेल

सवmnच अदालत, संयु̂  इजलास
सAमाननीय का.म.ुू.Jया.ौी दामोदरूसाद शमाN

माननीय Jयायाधीश ौी सशुीला काकa
आदेश �म�त : २०७०।६।६।१

Fरट नं. ०७०–WH–०००४
मsुा : बJद!ूSयPीकरण ।

�नवेदक : काठमाड_ िज;ला, कपन गा.?व.स. 
वडा नं ६ डाँडागाउँ ःथायी घर भई हाल 

कारागार शाखा �ड;ल!बजारमा थनुामा 
रहेका िशवहFर काकa 

?वQx
?वपPी : पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत

 § अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको 
सजाय काया��यन न�ने हो भने 
द�हीनता (Impunity) ले ��य 
पाउनेमा� होइन अदालतको फैसला 
िन°भावी भई िविधको शासन नै कायम 
न�ने । 

(ूकरण नं.५)

 § अदालतमा समप�ण गरी आफूउपर सजाय 
भएको फैसलाउपर काननूबमोिजम 
उपचार मा&े काय�मा संल& रहेको 
*ि,लाई िनवेदनको टु.ो नलागी फैसला 
काया��यन गरी कैद भ,ुान गराउन ु
/ाियक म1ू मा/ता अनकूुल नदेिखनेँ ।

(ूकरण नं.७)

�नवेदकतफN बाट : ?वyान अ�धव^ा ट!काराम 
भZराई

?वपPीतफN बाट : ?वyान सहJयाया�धव^ा 
रेवतीराज �ऽपाठ{

अवलिAबत नजीर : 
 § नेकाप २०६९, अ} १०, �न.नं.८८४९, 

प~ृ १४५९
सAबx कानून : 

 § मलुकु� ऐन, अदालती बJदोवःतको 
महलको १९४ नं.

आदेश
 /ा. सुशीला काक6 : नेपालको अJतFरम 
सं?वधान, २०६३ को धारा २३ र १०७ (२) 
बमोिजम यस अदालतमा पनN आएको ूःततु 

 &  

िनण�य नं.९०८९

९०८९ - िशवहFर काकa ?व. पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत
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म-ुाको संि23 त4य र आदेश यस ूकार छ :- 

 "नवेदकलाई सरकार? छाप दःतखत 
कBतC र ठगी म-ुामा Gवप2ी काठमाडI िजKला 
अदालतबाट "म"त २०६८।९।२१ मा चारवषU 
कैद र V.४०,२०,०००। जर?वाना हनेु ठहर? 
फैसला भएको "थयो। अनसु^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 
थनुामeु भएको "थए ँ। थनुामा 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 । 
 शVु काठमाडI िजKला अदालतको 
उe फैसलाउपर पनुरावेदन गनU अ.बं. १९४ 
नं. बमोिजमको सGुवधाको ला"ग पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा "नवेदन gदएकोमा इजलासबाट 
अ.बं. १९४ नं. को सGुवधा पाई पनुरावेदन 
दताU गनU जेथा जमानी राl ेकारवाह? च"लरहेको             
"थयो । अदालतबाट दै"नकजसो हाजीर हनु ताmरख 
तोGकएकोमा लामो समयसnम ताmरखमा रहेको 
"थए ँ। यसै बममा "म"त २०७०।३।२० मा 
अदालतमा सnपकU  राl जाँदा तपाoले ताmरख 
गजुारेकाले पनुरावेदन दताU गनU न"मKने भनी 
उपरिजःशारले आदेश गर? "म"सल काठमाडI 
िजKला अदालत फGकU एको छ भनी अदालतका 
कमUचार?ले जानकार? गराए । उपरिजःशारको 
उe आदेशलाई चनुौती gदने तयार?मा रहेको 
अवःथामा "म"त २०७०।३।२५ मा काठमाडI 
िजKला अदालतको डोर कमUचार?ले पबाउ गर? 
कारागार शाखा "डKल?बजारमा गैरकानूनीVपले 
थनुामा रािखएको छ । 
 मैले ताmरख गजुारेको छैन । फाँटका 
कमUचार?ले समयसमयमा बqुन आउँदै गनुU होला 

भनेकाले ताmरख भरपाईमा हःता2रसnम नगरेको 
हो । इजलासबाट २०६९।६।२२ मा अ.बं. 
१९४ नं. को सGुवधा ूदान भई जेथा जमानीको 
ूGबया अगा"ड बढ? रहेको तर टुsो लागी 
नसकेको अवःथामा ताmरख गजुारेको कारण देखाई 
फैसला कायाU^वयनको बममा पबाउ गmरएको 
छ । "नवेदकको पनुरावेदन गनU पाउने सारवान ्
कानूनले ूvयाभतू गरेको अ"धकारलाई अःपw 
र गैरकानूनी कायUGव"धगत कानूनले "निंबय र 
"नंूभावी बनाउन सeैन । मेरो पनुरावेदन गनC 
कानूनी अ"धकारलाई उपरिजःशारको आदेशले 
"निंबय र सyुिचत बनाई गैरकानूनीVपमा थनुामा 
रािखएको छ । 
 उपरिजःशारको उe गैरकानूनी 
आदेशले मेरो पनुरावेदन गनU पाउने सारवान ्
अ"धकारलाई समा3 पार? गैरकानूनीVपमा थनुामा 
राखेकाले नेपालको अ^तmरम संGवधान, २०६३ 
र सवz{च अदालत "नयमावल?, २०४९ बमोिजम 
ब^द?ूvय2ीकरणको आदेश जार? गर? गैरकानूनी 
थनुाबाट मeु गmरपाऊँ भiे mरट "नवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो  "नवेदकको 
मागबमोिजम ब^द?ूvय2ीकरणको आदेश Gकन 
जार? हनु ु नपनC हो  यो आदेश ूा3 भएका 
"म"तले बाटाका nयादबाहेक ७ gदन"भऽ 
महा^याया"धवeाको कायाUलयमाफU त "लिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी Gवप2ीहVका नाममा nयाद 
सूचना जार? गर? "लिखत जवाफ परे वा अव"ध 
}यतीत भएप"छ "नयमानसुार पेश गनुU भiे यस 
अदालतको "म"त २०७०।५।४ को आदेश । 
 यसमा काठमाडI िजKला अदालतले "म"त 
२०६८।९।२१ मा गरेको फैसला बदर गmरपाऊँ 
भनी ू"तवाद? िशवहmर काक~ले पनुरावेदन दताU 
गनU Kयाएकोमा यस अदालतबाट अ.बं. १९४ नं. 
बमोिजम जेथा जमानीको "नवेदनमा टुsो लागेप"छ 
ठहरेबमोिजम गनC गर? पनुरावेदन धरौट?मा दताU 
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गन� भ�े !म!त २०६९।५।२४ मा आदेश 
भएको !थयो । जेथा जमानीको ू 7बया अिघ बढ> 
रहेको अवःथामा पनुरावेदक िशवहEर काकFले 
!म!त २०७०।१।८ को ताEरख गजुारेको 
र अ.बं. ५९ नं. ले थाNन पाउने Nयादसमेत 
गजुार> बसेको देिखदँा धरौट>मा रहेको ूःततु 
पनुरावेदन दताU गनU !मलेन भ�े Vयहोराको यस 
अदालतबाट २०७०।३।४ मा आदेश भएको 
छ । !नवेदकले अदालतको साधारण अ!धकारको 
उपयोगमा बेवाःता गर> सNमानीत अदालतको 
असाधारण Zेऽा!धकारको बाटो समाती ूःततु 
!नवेदन पनU आएको देिख\छ । म]ुाको त^य, 

ूमाण, कानूनको 7वaषेण र मूcयाdन गर> भएको 
आदेश Eरट Zेऽबाट हःतZेप गनU न!मcने हुँदा 
ूःततु Eरट !नवेदन खारेज गEरपाऊँ भ�े पनुरावेदन 
अदालत, पाटन र ऐ. का उपरिजःशारको तफU बाट 
पनU आएको पथृकपथृक !लिखत जवाफ । 
 ीवुूसाद कँडेलको जाहेर>ले वाद> नेपाल 
सरकार ू!तवाद> Eरट !नवेदकसमेत भएको 
सरकार> छाप दःतखत कlत� र ठगी म]ुामा यस 
अदालतको !म!त २०६८।९।२१ को फैसलाले 
Eरट !नवेदकलाई कैद वषU चार र जर>वाना q 
४०,२०,०००। हनेु ठहर> फैसला भएको र 
यस अदालतको फौ.ल.नं. १०३२५ आ.व. 
२०६९।०७० मा लगत कसी बेqज ु रहेको     
छ । सो बेqज ु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 थनुामा रािखएको 
हुँदा Eरट !नवेदन खारेज गEरपाऊँ भ�े काठमाडv 

िजcला अदालतको तफU बाट पनU आएको !लिखत 
जवाफ । 
 यस कायाUलयबाट !नवेदकलाई !नजले 
दावी गरेबमोिजम गैरकानूनीqपबाट थनुामा 
राखेको छैन । काठमाडv िजcला अदालतको च.नं 
६९१८ !म!त २०७०।३।२५ को पऽानसुार 
कैद भrुानकाला!ग कैद Nयाद ठेकl पठाएकोमा 
थनुामासNम राखेको हुँदा झूxा Eरट !नवेदन खारेज 
गEरपाऊँ भ�े कारागार कायाUलय, !डcल>बजारका 
तफU बाट पनU आएको !लिखत जवाफ । 
 !नयमबमोिजम साyा7हक तथा दै!नक म]ुा 
पेशीसूचीमा चढ> !नणUयाथU यस इजलाससमZ पेश 
भएको ूःततु म]ुामा Eरट !नवेदकका तफU बाट 
उपिःथत 7वzान अ!धवrा ौी ट>काराम भ|राईले 
!नवेदकलाई शqु तहको फैसलामा िच} नबझेुको 
अवःथामा पनुरावेदन गनU पाउने अ!धकार सारवान ्
कानूनले ूदान गरेको छ । िजcला अदालतले 
ठहर ्याएको कैद तथा जर>वानाबापत पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको 
स7ुवधा ूाy गर> जेथा धरौट> sदने !लने ू7बया 
अगा!ड बढ> रहेको र समाy नभएको अवःथामा 
ताEरख गजुारेको भ�े कायU7व!धगत कुरालाई आधार 
मानी पनुरावेदन पऽ दताU हनु सrैन भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनका उपरिजःशारबाट गैरकानूनी 
आदेश भएको छ । !नवेदकको पनुरावेदन गन� 
अ!धकार ूारNभ भईसकेको अवःथामा फैसला 
कायाU\वयनको ू7बया अगा!ड बढाई !नवेदकलाई 
गैरकानूनीqपमा थनुामा राखेको ू � देिखएको हुँदा 
ब\द>ू�यZीकरणको आदेश जार> गर> थनुामrु 
गEरपाऊँ भ�े र 7वपZीका तफU बाट उपिःथत 
7वzान सह\याया!धवrा ौी रेवतीराज !ऽपाठ�ले 
!नवेदकलाई अदालतको फैसलाबमोिजम नै थनुामा 
रािखएको हो । कानूनी रा�यको सा!धकार 
अदालतले ठहर ्याएको फैसलाअनसुारको दा7य�व 
यी !नवेदकले बहन गनुUपछU । अदालतले तोकेको 
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ता*रख गजुार1 कानूनले था3न थमाउन पाउने 
अव"ध 9यतीत भई सकेको अवःथामा मAुाको 
तBय, ूमाण र कानूनको Eववेचना गर1 पनुरावेदन 
दताG गनG न"मHने आदेश भएको हो । "नवेदकलाई 
गैरकानूनीNपमा थनुामा नरािखएको हुँदा झूRा 
*रट "नवेदन खारेज ग*रपाऊँ भनी बहस ूःततु  
गनुGभयो । 
 उपयुGVबमोिजम EवWान कानून 
9यवसायीहNको EवWXापूणG बहस िजकYरलाई 
ौवण गर1 *रट "नवेदनसEहतको "म"सल अ[ययन 
गर1 हेदाG काठमाड^ िजHला अदालतले सरकार1 
छाप दःतखत कYत̀ र ठगी मAुामा चारवषG कैद 
र N.४०,२०,०००। जर1वाना हनेु ठहर ्याएको 
फैसलाउपर कैदबापत अ.बं. १९४ नं. को सEुवधा 
ूाi गर1 धरौट जमानी kदने "लने कारवाह1 चल1 
रहेको अवःथामा "नवेदकले ता*रख गजुारेको 
कारण देखाई पनुरावेदनपऽ दताG हनु नसlने भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनका उपरिजःशारबाट 
आदेश भै फैसला कायाGnवयनको बममा पबाउ गर1 
गैरकानूनी थनुामा राखेकाले बnद1ूpयqीकरणको 
आदेश जार1 गर1 थनुामVु ग*रपाऊँ भrे "नवेदन 
माग दावी रहेको देिखnछ । "नवेदकले काठमाड^ 
िजHला अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन गनG 
अ.बं. १९४ नं. बमोिजमको सEुवधा ूाi गर1 
जेथा जमानत kदने "लने बममा ता*रख गजुार1 
कानूनबमोिजम था3न थमाउन पाउने अव"धसमेत 
9यतीत भएकाले पनुरावेदन दताG नभएको हुँदा 
फैसला कायाGnवयन गन̀ बममा अदालतबाट 
लागेको कैद जर1वाना बझुाउन सिVन भनी 
कागज गर1 kदएकाले कानूनबमोिजम थनुामा 
राखेको हो । झूRा "नवेदन खारेज ग*रपाऊँ भrे 
"लिखत जवाफ रहेको देिखnछ । 

"नवेदक िशवह*र काकsलाई 
गैरकानूनीNपमा थनुामा राखेको हो होइन  "नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जार1 गनुGपन̀ हो होइन सो 

स3बnधमा "नणGय गनुGपन̀ देिखन आयो । 
 2. "नणGयतफG  Eवचार गदाG ीवुूसाद 
कँडेलको जाहेर1ले वाद1 नेपाल सरकार ू"तवाद1 
िशवह*र काकsसमेत भएको काठमाड^ िजHला 
अदालतको संवत ् २०६७ सालको स.फौ.नं. 
१३४२ को सरकार1 छाप दःतखत कYत̀ र 
ठगी मAुामा काठमाड^ िजHला अदालतले "म"त 
२०६८।९।२१ को फैसलाले "नवेदक िशवह*र 
काकsलाई चारवषG कैद र ४०,२०,०००। 

जर1वाना हनेु ठहर ्याएको ूःततु *रट "नवेदन 
साथै पेश भएको शNु "म"सलबाट देिखnछ । 
पपुGqका बममा "नज िशवह*र काकs १ मEहना 
२२ kदन थनुामा ब"ससकेको हुँदा बाँकY कैद 
३ वषG १० मEहना १८ kदन र जर1वाना N 
४०,२०,०००। "नजबाट असूल गनG बाँकY 
रहेको देिखयो । मAुाको पपुGqका बममा 
"नवेदक अदालतको आदेशबमोिजम जेथा जमानी 
kदई "म"त २०६७।८।१५ मा थनुा मVु भई 
ता*रखमा रहेको "म"सलबाट देिखnछ । 
 3. ूःततु *रट "नवेदनमा मलुकुY ऐन, 
अ.बं. १९४ नं. को कैदबापतको सEुवधा ूाi 
भई सकेप"छ ता*रख गजुारेको र था3न थमाउन 
पाउने अव"धसमेत 9यतीत भै सकेको आधारमा 
"नवेदकको पनुरावेदनपऽ दताG हनेु हो वा होइन 

अ.बं. १९४ नं. बमोिजम सEुवधा ूाi भै सकेको 
अवःथामा फैसलाको कायाGnवयन गनG "मHने 
न"मHने के हो सोस3बnधी ू}को "नरोपण गनुGपन̀ 
देिखएको छ । सो स3बnधमा कानूनी 9यवःथा 
हेदाG मलुकुY ऐन, द~ड सजायको २३ नं. मा 
सजाय तोकY फैसला गदाG सजाय पाउने कसूरदार 
हाजीर रहेको भए सो फैसला गन̀ अ�ाले नै 
उसै बखत पबY फैसलाले लागेको सजाय असूल      
गनुGपछG । सो गदाG जर1वाना लागेकोमा बझुाए 
बझुी वा सोबापत जेथा जमानत "लई छाडी                     
kदनपुछG । कैद लागेकोमा पनुरावेदन गनG अदालती 
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ब�दोवःतको महलको १९४ नं. बमोिजम धरौट 
वा जमानत 3दएमा सो 6लई छा9नपुद<छ । 
नबझुाए वा न3दए जर?वानाबापत ला@ने कैद र 
फैसलाले भएको कैदसमेत असूल गन< कारागारमा 
पठाई 3दनपुछ< । सजाय पाउने कसूरदार हाजीर 
नरहेको भए 6गरLतार गन< अMाबाटै सNबि�धत 
ूहर? काया<लयलाई आदेश गर? यसै महलको 
२५ र २६ नNबरहUमा लेिखएबमोिजमको 
कारवाह?समेत चलाउनपुछ< । सोबमोिजम लेखी 
आएमा सNबि�धत ूहर? काया<लयले सजाय पाउने 
कसूरदारलाई खोज तलास गर? पबY अMामा 
दािखल गनु<पछ< भZे उ[लेख भएको पाइ�छ । 
]यसै गर? मलुकुY ऐन, अदालती ब�दोवःतको 
१९४ नं. को देहाय २ मा पनुरावेदन सZुे अMाले 
भए पनुरावेदन गन_ NयादसNमलाई र पनुरावेदन 
दता< भएकोमा `कनारा नभएसNमलाई बढ?मा १० 
वष<सNम कैदको सजाय भएकोमा र पपु<dलाई 
थनुामा बःन नपन_ भएमा वा नबसेको भएमा 
धरौट? वा जमानीमा छा9न सfने भZे उ[लेख 
भएको पाइ�छ । ]यःतै १९४ को देहाय ३ 
मा दफा १ र २ बमोिजम धरौट वा जमानीमा 
राhदा शUु अMामा पपु<dका ला6ग धरौट वा 
जमानीमा रहेकोमा अMाको तज`वजले सो धरौट 
वा जमानीको बढ?मा पiचीस ू6तशतसNम थप 
धरौट वा जमानी 6लनपुछ< । अ�य अवःथामा यस 
महलको ११८ नNबरको दफा १० मा लेिखएका 
कुराहUको `वचार गर? धरौट वा जमानतको अk 
तोकY सोबमोिजमको धरौट वा जमानी 6लनपुछ< 
भZे कानूनी lयवःथा भएको पाइ�छ । 
 4. उपयु<n कानूनी lयवःथा हेदा< 
फैसला हुँदा कसैलाई कसूरदार ठहर? सजाय 
तो`कएको छ र 6नज हाजीर रहेको छ भने 
फैसला गन_ अMाले कसूरदारलाई त]काल 
पबाउ गर? फैसलाबमोिजमको सजाय असूल 
गनु<पन_ बाpया]मक कानूनी lयवःथा रहेको 

छ । कसूरदारलाई जर?वाना लागेकोमा नगदै 
3दएमा बझुी वा सोबापत जेथा जमानत 3दए 6लई 
छा6ड3दन सfनेछ । कैद लागेकोमा पनुरावेदन 
गन< अदालती ब�दोवःतको १९४ नं. बमोिजमको 
ू`बया अवलNबन गर? 6नवेदन गरेमा पनुरावेदन 
गन_ NयादसNमलाई धरौट वा जमानत 3दएमा 6लई 
छा9न सfने lयवःथा भएको देिख�छ । 
 5. 6नवेदक िशवहsर काकtलाई काठमाडu 
िज[ला अदालतको 6म6त २०६८।९।२१ को 
फैसलाले चारवष< कैद र ४०,२०,०००। जर?वाना 
गरेको देिखदँा फैसलाबमोिजम सजाय भnुान 
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 नहनेु हो 
भने दvडह?नता (Impunity) ले ूौय पाउनेमाऽ 
होइन अदालतको फैसला 6नंूभावी भई `व6धको 
शासन नै कायम नहनेु ह�ुछ । 
 6. ूःततु म{ुामा 6नवेदक िशवहsर 
काकt म{ुाको पपु<dका बममा शUु अदालतको 
आदेशबमोिजम जेथा धरौट? राखी ताsरखमा बसेको 
देिख�छ । 6नजलाई शUु काठमाडu िज[ला 
अदालतले चारवष< कैद र ४०,२०,०००।जर?वाना 
हनेु ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर 
पनुरावेदन गन< कैदबापत मलुकुY ऐन, अदालती 
ब�दोवःतको महलको १९४ नं. बमोिजम 
सु̀ वधापाऊँ भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
आफ~  उपिःथत भई धरौट वा जेथा जमानत 
पाउन 6नवेदन 3दएको देिख�छ । सो 6नवेदनउपर 
सनुवुाइ हुँदा काठमाडu िज[ला अदालतको 
6म6त २०६७।७।३० को आदेशानसुार 
6नवेदक ू6तवाद?बाट U.५,००,०००। (पाँच 
लाख) बापतको जेथा जमानत 6लई 6म6त 
२०६७।८।१५ मा थनुामnु रह? पपु<dका ला6ग 
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ता*रखमा रहेको देिखएकाले 4.५,००,०००। 

को जेथा जमानत :दएको रकममा थप २०% 
रकम नगदै वा धरौट वा जेथा जमानत :दएमा 
अ.बं. १९४ नं. बमोिजम पनुरावेदन दताH गनH 
अनमु"त ूदान गरJ :दएको छ भMे पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट "म"त २०६९।६।२२ मा 
आदेश भएको छ । "नवेदकले श4ु काठमाडS 
िजTला अदालतले ठहर ्याएको कैद जरJवानाउपर 
पनुरावेदन गनH कानूनबमोिजम अ.बं. १९४ नं. 
बमोिजमको सYुवधा पाई धरौट :दने "लने ूYबया 
चलJ रहेको अवःथामा उपरिजःशारले "नवेदकले 
ता*रख गजुारेको र अ.बं. ५९ नं. ले था^न 
थमाउन पाउने अव"धसमेत _यतीत भै सकेकोले 
धरौटJमा रहेको ू ःततु पनुरावेदन दताH गनH "मलेन 
भMे "म"त २०७०।३।४ मा आदेश भएको            
पाइcछ । 
 7. यी "नवेदकले अदालतबाट भएको 
फैसला ःवीकार गरJ सो फैसलाउपर पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा आफै उपिःथत भई धरौट 
वा जमानतको सYुवधा पाउन "नवेदन :दएको 
र अदालतले प"न कैदबापत धरौट वा जमानत 
राf े अनमु"त :दएको अवःथा छ । gयसरJ 
अनमु"त :दन ु भनेको उh "नवेदनको अिcतम 
Yकनारा नभएस^म कैद सजायलाई ःथगन गनुH 
हो । अदालतमा समपHण गरJ आफूउपर सजाय 
भएको फैसलाउपर कानूनबमोिजम उपचार माjने 
कायHमा संलjन रहेको _यिhलाई सो "नवेदनको 
टुkो नलागी फैसला कायाHcवयन गरJ कैद 
भhुान गराउन ु cयाYयक मूTय माcयताअनकूुल             
देिखदैँन ।

8. यस स^बcधमा "नवेदक मोदक 
पराजलुJको हकमा अ"भमcयू ला"मछाने Yव.उदयपरु 
िजTला अदालतसमेत भएको बcदJूgयnीकरण 
मoुा (नेकाप २०६९, अq १०, "न.नं.८८४९, पtृ 
१४५९) मा लागेको कैदबापत अ.बं. १९४ नं. 

बमोिजम जेथा जमानत ःवीकार गरJ "नवेदन दताH 
गनुH भनेको उh कैदको लगत कायाHcवयन ःथगन 
भएको 4पमा "लनपुनv भनी यस अदालतको पूणH 
इजलासबाट _याwया भै "सxाcत ू"तपादन भएको 
छ ।
 9. ूःततु मoुामा काठमाडS िजTला 
अदालतले "नवेदक िशवह*र काकzलाई चारवषH 
कैद र ४०,२०,०००।जरJवाना गरेउपर 
पनुरावेदन गनH कैदबापत अ.बं. १९४ नं. 
बमोिजमको सYुवधा ूा| गरJ धरौट तथा जमानत 
:दने "लने ूYबया अगा"ड बढJ रहेको अवःथामा 
फैसला कायाHcवयन गरJ कैद असूल गनुH परःपर 
Yवरोधाभाष र उh "सxाcतह4को ू"तकूल भई 
cयायोिचत कायH भएको देिखएन । 

10. तसथH मा"थ उिTलिखत आधार 
कारणसमेतबाट "नवेदक िशवह*र काकzलाई 
थनुामा राfपुनv अवःथा Yव�मान रहेको 
नदेिखदँा "नजलाई थनुामhु गरJ :दन ु भनी 
बcदJूgयnीकरणको आदेश जारJ हनेु ठहछH । 
"नवेदकलाई "म"त २०७०।३।२५ मा कैद^याद 
ठेक� कारागारमा पठाउने पूज�लगायतका स^पूणH 
काम कारवाहJह4 बदर ग*र:दएको छ । 
"नवेदकलाई अcय मoुा वा कारणबाट थनुामा 
राf ु नपनv भए उh पूज�बमोिजमको कैदबाट 
मhु गरJ "नजले :दएको पनुरावेदन दताHतफH को 
ूYबया अगा"ड बढाउन ुभनी आजै छु�ै आदेश 
भई सकेको हुँदा सो स^बcधमा केहJ गरJ रहन 
परेन । दायरJबाट ूःततु मoुाको लगत क�ा 
गरJ "म"सल "नयमानसुार बझुाई :दन ु।   

     

उh आदेशमा सहमत छु ।
का.म.ुू.cया. दामोदरूसाद शमाH
    
इ"त संवत ्२०७० साल असोज ६ गते रोज १ शभुम्
इजलास अ"धकृत : ूमेूसाद cयौपाने   
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सव��च अदालत, संय(ु इजलास
स+माननीय का.म.ुू.2या.ौी दामोदरूसाद शमा7

माननीय 2यायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश <म<त : २०७०।१०।२१।३

०६९-WO-०९७१

Fवषय : उIूषेण, परमादेश ।

<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, धा�मक, सा�ृँितक एवं 

पया�वरणीय �लमा सडक िव�ार 
एवं भौितक संरचना िनमा�ण गनु�पदा� 
वातावरण संर°ण ऐन, २०५३ बमोिजम 
वातावरण परी°ण वा वातावरणीय Ôभाव 
मÖूा×न (Environment Impact 
Assessment) सØÙी Ô�ाव पेश 
गरी सØिÙत िनकायबाट Þीकृत 
गरेरमाß काया�àयन गनु�पनâ ।
 § ऐितहािसक, धा�मक, सा�ृँितक, 

वातावरणीय एवं पुराताि"क मह" रहेका 
व� ु तथा स$दाको उिचत हेरिवचार र 
संर°ण गनु� सरकारको Ôमखु दािय+िभß 
पद�छ । य�ा °ेßमा नो.ान पु/े गरी 
बीच भागबाट बाटो खो0ने, ज1ल तथा 
पया�वरण मा2े वन, ज1ल, मि4र, 

धारा, पोखरी मा2े काय�बाट 5स °ेßमा 
अवि�त Ôाचीन मठ, मि4र एवं 
पुराताि"क चीजव�हु9समेत न: ;न 
जाने ।

(ूकरण नं.७) 

<नवेदकतफ7 बाट : Fवbान अ<धव(ा ौी 
दVपकFवबम <मौ

FवपZीतफ7 बाट : Fवbान सह2याया<धव(ा खगेdर 
पौडेल, Fवbान अ<धव(ा दामोदर खfका

अवलि+बत नजीर : 
स+बY कानून : 

 § ूाचीन ःमारक संरZण ऐन, २०१३ को 
दफा ९

 § वातावरण संरZण ऐन, २०५३ को 
दफा ९(१)

आदेश
 <ा.Ôकाश व�ी : नेपालको अ2त]रम 
संFवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम <नवेदकको तफ7 बाट यस अदालतको 
असाधारण अ<धकारZेऽअ2तग7त पन7 आएको 
ूःततु ]रट <नवेदनको संिZl तmय एवं आदेश 
यस ूकार रहेको छ :
 हामी <नवेदकमpये म दVपकFवबम <मौ 
कानून qयवसायीको Xपमा काय7 ग]रआएको र 
<नवेदक नारायण ौेr qयापार qयवसाय गरV 
आएको सचेत नाग]रकसमेत भएकोले संFवधान र 
कानूनको पालना गनt गराउने दाFयIव हामीहXको 
समेत रहेको छ । उपIयकाको साँःकृ<तक र 
ूाकृ<तक स+पदाको संरZण गनु7पनt Fवषय ूIयेक 
नेपालV नाग]रकको सरोकारको Fवषय हो । 

नेपालको अ2त]रम संFवधान, २०६३ को 
धारा १२ ले ूIयेक नाग]रकलाई जीवनरZाको 
अ<धकार, धारा १३ ले कानूनको समान 

९०९० - अ<धव(ा दVपकFवबम <मौसमेत Fव. ूधानम2ऽी तथा मि2ऽप]रष^को काया7लय

िनण�य नं.९०९०
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संर.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 गरेको छ । 
Dयःतै वातावरण संर.ण ऐन, २०५३ लगायतका 
ऐनहQले जनताको ःवHछ वातावरणमा बाँHन 
पाउने अ"धकारको संर.ण गदB आUनो धा"मMक 
साँःकृ"तक रW"तXरवाजको संर.ण, स:बYMन गनM 
पाउने कानूनी आधार ूदान गरेको छ । बालाज ु
बाईसधारा धा"मMकःथलको Qपमा रहेको छ । 
ूDयेक वैशाख पूिणMमाका ]दन उF ःथानमा 
धा"मMक एवं साँःकृ"तक जाऽा ला_ने गरेको 
छ  जसलाई बाईसधारा जाऽाको नामले समेत          
िच"न<छ । यःतो प`वऽ ऐ"तहा"सक, धा"मMक, 

साँःकृ"तक एवं पयाMवरणीयःथल रहेको बालाज ु
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 प_ुने 
गरW बालाज ु बाईसधारा उaानको बीचबाट 
वैकिcपक बाटो खोcने गरW `वप.ीहQबाट भएको 
"नणMय उDूषेणको आदेशiारा बदर गरW "निjत 
मादपkड बनाएरमाऽ बाटो `वःतार गनM वा सडक 
"नमाMण गनुM भनी ̀वप.ीहQको नाउँमा परमादेशको 
आदेशसमेत जारW गXरपाऊँ भnेसमेत ?यहोराको 
"नवेदन माग दावी । 
 यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश `कन जारW हनु नपनo हो, 
आदेश जारW हनु ुनपनo भए यो आदेश ूाp भएका 
"म"तले बाटाका :यादबाहेक १५(प<ी) ]दन"भऽ 
"लिखत जवाफ पठाउन ु 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 आदेश ।
 `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.ी 
बनाउन ुकुनै प"न कुराले यिुFस{त, कानूनीQपले 
<यायस{त नहुँदा ूःततु "नवेदन खारेज गरW 
पाऊँ भnेसमेत ?यहोराको काठमाडx उपDयका 
`वकास ू ा"धकरण एवं ऐजनका िजcला आयFुको 
कायाMलय अनामनगर, काठमाडxको "लिखत   
जवाफ । 
 यसमा बालाज ु बाईसधारा उaानको 
धा"मMक, साँःकृ"तक र पयाMवरणीय महdव रहेको 
हुँदा "नवेदनको अि<तम टु{ो नलागेस:म बाटो 
खोcनेलगायतको कायM अिघ नबढाउन ु भनी 
`वप.ीहQका नाउँमा अ<तXरम आदेश जारW हनेु 
गरW यस अदालतबाट "म"त २०६९।१२।२९ 
मा भएको आदेश ।
 "नवेदकले आUनो माग दावीमा `व}ान 
ू`व"ध तथा वातावरण म<ऽालयको यो "नणMयबाट 
यस ूकारको आUनो मौ"लक हकमा हनन ्प_ुन 
गएको छ भनी ू�Qपमा उcलेख गनुM भएको 
छैन । यस म<ऽालय र यस म<ऽालयअ<तगMतका 
कुनै प"न अ"धकारWबाट "नवेदकको हकमा असर 
पनo गरW "नणMय भए गरेको नहुँदा ूःततु "नवेदन 
खारेज 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 गरेको छ । धा"मMक तथा ऐ"तहा"सक 
महdवका ःथलहQको संर.ण र स:बYMन गनo 
कायMमा यस म<ऽालय ू"तबY रहेकोले ूःततु 
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�नवेदन खारेज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको 
नेपाल सरकार, संःकृ�त, पय7टन तथा नाग%रक 
उ;यन म<ऽालयको �लिखत जवाफ । 
 सरकारले सडक �नमा7ण गदा7 ूाचीन 
ःमारक संरFण ऐन, २०१३ मा .यवःथा 
ग%रएका मापदMडहNलाई पूण7Nपले अRीकार गदS 
परुातािUवक वःतलुगायत इ�तहास, कला, WवXान, 

वाःतकुला वा ःथापYय कलाको ZW[कोणले महUव 
रा\ ेमि<दर, ःमारक, घर, देवालय, िशवालय, मठ, 

गु̀ बा, �बहार, ःतपु आcद संरचनाको संरFण र 
स`बd7न गदS सडक Wवःतार काय7 अिघ बढाइएको 
हुँदा WवपFीको �नवेदन खारेज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत 
.यहोराको नेपाल सरकार, भौ�तक पूवा7धार तथा 
यातायात म<ऽालय र आhनो हकमा समेत 
ऐजनका सिचव तलुसीूसाद �सटौलाको �लिखत 
जवाफ ।
 �नवेदकले बालाज ुउiान माःन लागेको 
भ*े आरोपमा सYयता छैन । जहाँस`म मूल 
बाटो चौडा गनl बममा कसैको घरबास नै 
नरहने अवःथा आएमा �नजहNलाई F�तपू�त7 cदने 
सरकार एवं नगरपा�लकाको नी�त रहेको छ । 
बालाजचुोकदेिख बालाज ु बाइपासस`मको सडक 
धेरै साँगरुो भएकोले आवागमनमा बाधा पगेुको   
छ । सो Fेऽको सडक Wवःतार गनl बममा 
बालाज ुउiानको छेऊतफ7 को पखा7ल सानS नहनेु 
भ*े होइन । �नवेदकले बालाज ुउiान Fेऽ�भऽै 
बाटो बनाएको भ*े दावी �लएको स`ब<धमा बालाज ु
बाईसधारा पगेुप�छ Yयस ठाउँबाट मा�थ बायाँतफ7  
रानीवन (नागाजु7न)मा आमpले लगाएको पखा7लको 
तलपWq केहr भाग सडक ठूलो पारेको अवःथा                                       
छ । Yयसप�छ बाईसधारा जानेतफ7  काँडेतार 
लगाई छेकबार लगाएको छ । सो बाहेक 
बालाज ुउiान मासेर बाटो बनाउने काय7 नभएको 
हुँदा ूःततु �नवेदन खारेज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत 
.यहोराको काठमाडs महानगरपा�लकाको �लिखत 

जवाफ ।
 बालाज ुबाईसधारा उiान मासेर सडक 
बनाउने स`ब<धमा यस म<ऽालयबाट कुनै काम 
कारवाहr नभएको हुँदा यस म<ऽालयलाई WवपFी 
बनाई दायर गरेको ूःततु %रट �नवेदन खारेज 
ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको नेपाल सरकार, वन 
तथा भ-ूसंरFण म<ऽालयको �लिखत जवाफ । 
 वत7मान मि<ऽप%रषv बाट बालाज ु
उiान माःने, भYकाउने, उiानको बीच भागबाट 
साव7ज�नक बाटो �नमा7ण गनlलगायतका काय7हN 
गनl गरr काम कारवाहr र �नण7य भएको  छैन 
भ*ेसमेत .यहोराको नेपाल सरकार, मि<ऽप%रषv 
अ<त%रम चनुावी मि<ऽप%रषwका अxयF िखलराज 
रेyमीसमेतको तफ7 बाट यस अदालतमा परेको 
�लिखत जवाफ । 
 WवपFीले cदएको �नवेदनमा यस 
म<ऽालयको के कःतो काम कारवाहr वा 
�नण7यबाट �नवेदकहNको संWवधान वा कानूनूदz 
हक अ�धकारमा के कसरr असर पर ्यो सो कुरा 
उ|लेख गन7 स}नभुएको अवःथा छैन । बालाज ु
बाईसधारा उiान माःने, भYकाउने र उiानको बीच 
भागबाट साव7ज�नक बाटो �नमा7ण गनlलगायतका 
काय7हN गनl गरr यस म<ऽालयबाट कुनै प�न 
काम कारवाहr भएको छैन । तसथ7, WवपFीको 
�नवेदन खारेज ग%रपाऊँ भ*ेसमेत .यहोराको 
नेपाल सरकार, संघीय मा�मला तथा ःथानीय 
Wवकास म<ऽालयको �लिखत जवाफ ।
 �नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढr 
इजलाससमF पेश हनु आएको ूःततु �नवेदनमा 
�नवेदक ःवयम ्अ�धव~ा ौी दrपकWवबम �मौले 
ऐ�तहा�सक, धा�म7क एवं साँःकृ�तक महUव रहेको 
बालाज ु बाईसधारा उiानको अिःतUव स�टमा 
पानl गरr उiानबीचबाट वैकि|पक बाटो खो|ने 
गरr WवपFीहNबाट भएको �नण7य उYूषेणको 
आदेश�ारा बदर गरr �नि�त मापदMड बनाएरमाऽ 

९०९० - अ�धव~ा दrपकWवबम �मौसमेत Wव. ूधानम<ऽी तथा मि<ऽप%रषwको काया7लय
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साव-ज"नक सडक 0वःतार गनु- भनी 0वप7ीह9का 
नाउँमा परमादेशको आदेश जारA गBरपाऊँ 
भDेसमेत Eयहोराको बहस ूःततु गनु-को साथै 
सोहAबमोिजमको बहसनोटसमेत पेश  गनु-भयो । 
 0वप7ीमMयेको काठमाडO 
महानगरपा"लकाको तफ- बाट उपिःथत 0वQान 
अ"धवTा ौी दामोदर खWकाले बालाजचुोकदेिख 
बालाज ु बाईपाससYमको सडक 0वःतार गनZ 
योजना नेपाल सरकार एवं महानगरपा"लकाको 
रहेको छ । "नवेदकले भनेजःतो बालाज ुउ^ान 
माःने गरA कसैलाई ज_गा उपभोग गन- `दइएको 
र बाटो 0वःतार गनZ काय- भएको छैन । २०६४ 
सालमा खो"लएको शयाक मम-तसYम गBरएको 
हो । तसथ-, 0वप7ीको "नवेदन खारेज गBरयोस ्
भDे Eयहोराको बहस ूःततु 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, परुातािnवक एवं 
साँःकृ"तक महnव रहेको बालाज ु उ^ानलाई 
असर प_ुने गरA सो 7ेऽ"भऽबाट साव-ज"नक बाटो 
"नमा-ण गनZलगायतको काय-, योजना र "नण-यसमेत 
नेपाल सरकारको नभएको हुँदा ूःततु "नवेदन 
खारेज गBरयोस ् भDेसमेत Eयहोराको बहस 
ूःततु गदf सोहA Eयहोराको बहस नोटसमेत पेश                            
गनु-भयो । 
 उिpलिखत 0वQान कानून Eयवसायीह9ले 
गनु-भएको बहस सनुी "नवेदनस0हतको "म"सल 
अMययन गरA हेदा- "नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारA गन- "मpने हो, होइन भDे सYबgधमा "नण-य 
`दनपुनZ देिखन आयो । 
 2. "नण-यतफ-  0वचार गदा- ऐ"तहा"सक, 

धा"म-क, साँःकृ"तक, परुातािnवक एवं पया-वरणीय 
महnव रहेको बालाज ु बाईसधारा उ^ानको 

अिःतnव नै सsटमा पानZ गरA 0वप7ीह9ले 
उ^ानको बीचबाट वैकिpपक बाटो "नमा-ण गन- 
लागेको हुँदा सो काय- उtूषेणको आदेशQारा बदर 
गरA "निuत मापदvड बनाएर माऽ साव-ज"नक 
सडक 0वःतार गनु- भनी 0वप7ीह9को नाउँमा 
परमादेशको आदेश जारA गBरपाऊँ भDेसमेत 
Eयहोराको मwुय "नवेदन माग दावी रहेको 
देिखgछ । 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 रहेको पाइgछ । 
बालाज ुबाईसधारा उ^ान 7ेऽ"भऽ सडक "नमा-ण 
गरेको भDे कुरामा सtयता छैन । बालाजचुोकदेिख 
बालाज ुबाइपाससYमको सडक 0वःतारसYम गनZ 
योजना रहेको छ भDेसमेत Eयहोराको काठमाडO 
महानगरपा"लकाको "लिखत जवाफ रहेको छ । 
 3. नेपालको अgतBरम सं0वधान, २०६३ 
को धारा १६(१) ले “ूtयेक EयिTलाई ःव�छ 
वातावरणमा बाँ�न पाउने हक हनेुछ” भनी Eयवःथा 
गरेको छ । tयसै गरA धारा २३ मा धम-सYबgधी 
हकअgतग-त उपधारा (१) मा “ूtयेक EयिTलाई 
ूच"लत सामािजक एवं साँःकृ"तक परYपराको 
मया-दा राखी परापूव-देिख च"लआएको आ�नो 
धम-को अवलYबन, अ�यास र संर7ण गनZ हक 
हनेुछ” भनी संवैधा"नक Eयवःथा गरेको छ । 

4. tयसैगरA वातावरण संर7ण ऐन, 

२०५३ को दफा ९(१) ले “रा0�य सYपदाको 
संर7ण गनु- सYबिgधत "नकायको कत-Eय हनेुछ” 

भनी कानूनी Eयवःथासमेत गरेको पाइgछ । सोहA 
ऐनको दफा ३ ले ूारिYभक वातावरणीय परA7ण 
वा वातावरणीय ूभाव मूpयाsन गनु-पनZ Eयवःथा 
गरेको छ भने दफा ४ मा कसैले प"न सYबिgधत 
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�नकाय वा म"ऽालयबाट तो)कएबमोिजमको 
ूःताव ःवीकृत नगराई काया4"वयन गन4, गराउन 
हुँदैन भ<े कानूनी ?यवःथा गरेको पाइ"छ ।
 5. ूाचीन ःमारक संरJण ऐन, 

२०१३ को दफा ९ ले, “यस ऐनबमोिजम नेपाल 
सरकारको हेरचाहमा रहेको वा परुातSवसTब"धी 
वा ऐ�तहा�सक महSवको तीथ4ःथान वा देवालयलाई 
दVुपयोग वा Wयसमा कुनै )क�समको बे)हसाब हनु 
गन4 नXदने जो चा)हने ूब"ध नेपाल सरकारले गन4 
सYछ” भ<े कानूनी ?यवःथा रहेको देिख"छ । 
 6. बालाज ुबाईसधारा उ\ान ऐ�तहा�सक, 

परुातािSवक, धा�म4क, साँःकृ�तक, पय4टक]य, 

पया4वरणीय एवं वातावरणीयVपले समेत महSवपूण4 
रहेकोमा )ववाद देिखदैन । यःता रा)^य सTपदा 
एवं साव4ज�नक सTपि_को संरJण गनु4 रा`यका 
�नकाय एवं सचेत नागaरकको समेत कत4?य हनु 
आउँछ । बालाज ुबाईसधारा उ\ानको बीचबाट 
सडक �नमा4ण गनd काय4बाट धा�म4क, साँःकृ�तक 
काय4मा बाधा पeुने, बाईसधारा उ\ानमा घTुन 
आउने आ"तaरक तथा बाg पय4टकलाई बाधा 
पeुन गई समममा सो Jेऽको वातावरणमा समेत 
ू�तकूल ूभाव पछ4 । 
 7. यःता ऐ�तहा�सक, धा�म4क, साँःकृ�तक 
एवं पया4वरणीय ःथलमा सडक )वःतार एवं 
भौ�तक संरचना �नमा4ण गनु4पदा4 वातावरण संरJण 
ऐन, २०५३ बमोिजम वातावरण परlJण वा 
वातावरणीय ूभाव मूmयाnन (Environment 

Impact Assessment) सTब"धी ूःताव पेश 
गरl सTबि"धत �नकायबाट ःवीकृत गरेरमाऽ 
काया4"वयन गनु4पनd ह"ुछ । सरकारले यःता 
Jेऽको )वकास एवं भौ�तक संरचनाको �नमा4ण 
काय4 गदा4 Wयःता Jेऽमा अविःथत ऐ�तहा�सक 
एवं परुातािSवक सTपदाहVको संरJण, सTबs4न 
र ूबs4न गनdतफ4  )वशेष uयान Xदनपुछ4 । यसरl 
ऐ�तहा�सक, धा�म4क साँःकृ�तक, वातावरणीय एवं 

परुातािSवक महSव रहेका वःत ुतथा सTपदाको 
उिचत हेर)वचार र संरJण गनु4 सरकारको ूमखु 
दा)यWव�भऽ पद4छ । यःता Jेऽमा नोvसान 
पeुने 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 परुातािSवक चीजवःतहुVसमेत 
नy हनु जा"छ ।

8. )वपJीमuयेको उपWयका )वकास 
ूा�धकरण, काठमाड{को �लिखत जवाफमा 
�नवेदकले लगाएको आरोपमा सWयता रहेको 
भनी उmलेख गरेको पाइ"छ । �नवेदकले 
�लिखत बहसनोट साथ पेश गरेको काठमाड{ 
नगरपा�लकाको �म�त २०६९।८।८ को 
बोड4 बैठकको �नण4यको ू�त�ल)प हेदा4 बालाज ु
उ\ानको नाममा रहेको बालाज ु उ\ानदेिख 
बाइपाससTम �नमा4ण गरेको क~ची सडक 
)कनाराको पि�मतफ4 को भभूाग ूयोगमा mयाउन 
स)कने देिखएकोले सडक )कनारामा अविःथत 
५७ घरधरुl भएको सकुुTबासी बःतीलाई भवन 
�नमा4ण गरl २५ वष4सTम बसोबास गराउनेसमेत 
उmलेख भएको देिख"छ । यसरl बालाज ु
चोकदेिख बाइपाससTमको बाटो )वःतार गनd 
काय4लाई सडक )वःतारको ःवाभा)वक ू)बया 
मा< स)कए प�न सो उ\ान र यस�भऽ रहेका 
बाईसधारा, मि"दर, वनजwल, पोखरl, खmुला चौर 
र पाक4  जःता संरचनालाई )वनास गदा4 सो 
Jेऽको ःवVप एवं पया4वरणमा समेत ू�तकूल 
असर पन4 जा"छ । काठमाड{ उपWयकाको 
धरोहरको Vपमा रहेको बालाज ु बाईसधारा 
उ\ान Jेऽ अ�तबमण हनेु गरl सकुुTबासी बःती 
बसाउने, सो Jेऽमा आवास भवन �नमा4ण गरl 
�लजमा Xदनेलगायतको काय4बाट सो Jेऽको 
धा�म4क, साँःकृ�तक, परुातािSवक एवं पया4वरणीय 
अिःतSवसमेत समा� हनेु अवःथा देिखन                                                              

९०९० - अ�धवYा दlपक)वबम �मौसमेत )व. ूधानम"ऽी तथा मि"ऽपaरष�को काया4लय
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आउँछ । उ0ानको बायाँतफ5  रानीवन (नागाजु5न) 
मा आम?ले लगाएको तलपABको भागमा सडक 
ठूलो पानG नाउँमा बालाज ुबाईसधारा उ0ान Jेऽमा 
अ"तबमण गरN कानूनAवपरNतको काय5 गरेको 
भOे कुरा ःवयम ् काठमाडR महानगरपा"लकाले 
आTनो "लिखत जवाफमा ःवीकार गरेबाट समेत 
सो Jेऽको पया5वरणीय J"तकाला"ग AवपJीहX 
उ0त रहेको देिखZछ । 
 9. अतः उि^लिखत आधार कारणसमेतबाट 
ऐ"तहा"सक, ू ाचीन, धा"म5क, साँःकृ"तक परुातािbवक 
एवं पया5वरणीय dAeकोणले समेत महbवपूण5 रहेको 
बालाज ु बाईसधारा उ0ान Jेऽलाई ूभाव पानG 
गरN बाटो Aवःतार एवं भौ"तक संरचना "नमा5ण 
गनG गरN AवपJीबाट भए गरेको काम कारवाहN 
उgूषेणको आदेशjारा बदर गkरlदएको छ । 
बालाज ुचोकदेिख बाइपाससnमको बाटो Aवःतार 
गनG ःवाभाAवक ूAबया बाहेक बालाज ुबाईसधारा 
उ0ान Jेऽलाई असर पoुने गरN बीचबाट वा कुनै 
Jेऽबाट बाटो Aवःतार गदा5 वा भौ"तक संरचना 
"नमा5ण गदा5 वातावरणीय ूभाव मू^याpनसnबZधी 
ूःताव सnबिZधत "नकायबाट ःवीकृत नगराई 
सोसnबZधी कुनै प"न काय5 नगनु5, नगराउन ुभनी 
AवपJीहXको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत 
जारN हनेु ठहछ5 । दायरNको लगत कBा गरN 
"म"सल "नयमानसुार गरN बझुाई lदनू । 
 
उr रायमा सहमत छु ।   
का.म.ुू.Zया. दामोदरूसाद शमा5 
      
इ"त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्
इजलास अ"धकृत : हkर कोइराला

सवvwच अदालत, संयrु इजलास
माननीय Zयायाधीश ौी रामकुमारूसाद शाह
माननीय Zयायाधीश ौी yानेZिबहादरु काक{

आदेश "म"त : २०७०।१२।१९।४
०६९–WO–०७४०

Aवषय  : उgूषेण परमादेश ।

"नवेदक : िज^ला दैलेख, 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 मिुr नारायण ूधान, 

महाZयाया"धवrाको काया5लय, रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत
 
 § ��कालमा भएका ह�ा िहसंालगायतका 

मानव अिधकार उ��नका सबै 
�कारका घटनाह� सं�मणकालीन 
°ाय µव¾ापनका माÉमबाट अÌ 
ÑÒछन ् भÕे होइन । ��कालमा भएका 
गÚीर �कृितका मानव अिधकार 
उ��नका घटना र फौजदारी अपराध 
कसूरह�को अनसुåान र अिभयोजन 
गनç सं�मणकालीन °ाय µव¾ाको 
�बå भइनसकेको अव¾ामा िनयिमत 
फौजदारी °ाय�णाली ¾गन वा िनिîय 
भएको सïझन निमòने ।

(ूकरण नं.३३)

 &  

िनणçय नं.९०९१
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 § उ��रीय स� िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग गठनस��ी काननूको अभावमा 
उ� आयोगको काय� े°िभ° के क�ा 
¾कृितका घटना वारदात पनÒ भÓे कुराको 
िकटान Öन सकेको छैन । य�ो अवÚामा 
ÛÜकालीन घटना र वारदातको स��मा 
काननूबमोिजम अनसु�ान तथा 
अिभयोजन गनÒलगायतका काय� सßादन 
गन� िनयिमत फौजदारी äाय ¾णाली 
िनिæय भई रहन सíैन । लोकतािïक 
मलुुकमा काननू र äाय ¾णाली किहðै 
सुषुó Öँदैनन ् । काननू किहðै शूä   
Öँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना 
¾ाó गनÒ, काननूबमोिजम अनसु�ान र 
अिभयोजन गनÒलगायतका काय� सßÓ 
गरी äाियक ¾िÿया अगािड बढद्छ । 
िनयिमत फौजदारी äाय ¾णाली Úगन 
नभई गितशील भइरहने ।

(ूकरण नं.३४)

 § पीडकलाई  मादान िदने वा निदने भÓे 
कुरा ÛÜका पीिडत प को चाहनामा 
भर पनÒ िवषय हो । आफूिव�& भएको 
अäायको उपचार खो) पीिडत प  
पूण��पमा साव�भौम र *तï रह+छन ्। 
नागिरकको ��ो नैस.गक अिधकारलाई 
संÿमणकालीन äाय¾णालीले संकुचन 
वा िनयïण गन� नस1े । 

(ूकरण नं.३५)

 § äाियक अिधकारको सुिनि3तताका लािग 
पिन ÛÜकालमा भएका फौजदारी कसूर 
अपराध तथा ग4ीर ¾कृितका मानव 
अिधकार उ56नका घटनाह�लाई 
सामाä फौजदारी äाय ¾णालीको 

दायरािभ° ðाउनलुाई अäथा भÓ 
निम7ने । 

(ूकरण नं.३६)

%नवेदकतफ+ बाट : 0व1ान व2र3 अ%धव6ाह8 
ह2रहर दाहाल,  सतीशकृंण खरेल,  ह2र 
उूतेी,  शिशकुमार उपाEयाय,  ह2रकृंण 
काकG  र रवीनारायण खनाल अ%धव6ाह8 
गो0वJदूसाद शमा+, टLकाराम भNराई,  ह2र 
फुयाँल,  रामकृंण काQले,  राज ुचापागाई 
र लआमी पोखरेल 

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 :

 § नेपालको अJत2रम सं0वधान, २०६३
 § सरकारL मaुासXबJधी ऐन, २०४९
 § 0वःततृ शािJत सXझौता को दफा ५.२.५
 § मानव अ%धकारको 0वefयापी घोषणापऽ, 

१९४८
 § नाग2रक तथा राजनी%तक अ%धकारसXबJधी 

अनबुJध, १९६६

आदेश
äा.रामकुमार ¾साद शाह : नेपालको 

अJत2रम सं0वधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा पन+ आएको 
ूःततु 2रट %नवेदनको संिUo तpय र आदेश यस 
ूकार छ :

९०९१ - अ%धव6ा गो0वJदूसाद शमा+ "बJदL" 0व. महाJयाया%धव6ाको काया+लयसमेत
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म "नवेदक दैलेख िज1ला घर भै 5वगत 
दईु दशकभ:दा बढ= समयदेिख 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 संरIण 
तथा सSबTUन, 5व"धको शासन र दVडह=नताको 
5वXTमा समेत काम गदY आईरहेको छु । 
"म"त २०६१।४।२७ गते दैलेख िज1लामा 
ह]या गOरएका पऽकार डेके:िराज थापाक_ प`ी 
लआमी थापाको जाहेर=बाट शXु भएको cयान 
मdुामा ूहर= अनसु:धान ःथगन गनU 5वपIी 
महा:याया"धवPा तथा ूधानम:ऽी डा. बाबरुाम 
भgराईले गरेको "नदhशनले नेपालको अ:तOरम 
सं5वधान, २०६३ र सरकार= मdुासSब:धी ऐन, 

२०४९ को मू1य मा:यता र ूावधानहXको 
उ1लlन भै ःवत:ऽ :यायपा"लकाको अवधारणामा 
समेत ूmिच:ह खडा भएकोले सो कायUबाट 
मलुकुमा दVडह=नताले थप ूौय पाई 5व"धको 
शासनको उपहास गरेकोले 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 सं5वधान, २०६३ को 
धारा ३२, १०७(२) समेतका आधारमा ूःततु 
Oरट "नवेदन "लई उपिःथत भएको छु । 

डेके:िराज थापा रे"डयो नेपालको दैलेख 
सSवाददाता तथा दैलेख बजारको खानेपानी 
उपभोPा स"म"तको अsयIसमेत हनुहु:ुtयो । 
त]काल=न नेपाल कSय"ुनःट पाटu माओवाद=का 
कायUकताUहXले दैलेख 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 दैलेख नारायण नगरपा"लका 
वडा नं.६ बःने कमल :यौपानेसँग नौमूलेतफU  
जानभुएकोले सोह= zदउँसो माओवाद=ले अपहरण 
गर= "म"त २०६१।४।२७ गते ने.रा.ूा.5व. {ार= 
दैलेख (हाल मा.5व) ःकुलको कोठामा यातना zदई 
ह]या गरेको कुरा सो पाटuका त]काल=न िज1ला 
सिचव रणजीत उपनामका ल"छराम घत}को 
हःताIOरत 5व~"�बाट जानकार= हनु आएको  
"थयो । यस 5वषयमा डेके:िराज थापाक_ प`ी 
ौीमती लआमी थापाले "म"त २०६५ साल भदौ 
६ गते दैलेख कgी गा.5व.स. वडा नं. १ बःने 
बमबहादरु ख�का, ऐ. {ार= गा.5व.स. वडा नं.१ 
बःने ल"छराम घत}, ऐ. "छउडी पसुाकोट गा.5व.स. 
बःने केशव ख�कासमेतकाउपर िज1ला ूहर= 
कायाUलय, दैलेखमा 5कटानी जाहेर= दरखाःत दताU 
गराउन ुभएको "थयो । जाहेर= दताU भएको ४ वषU 
भ:दा बढ= समय @यतीत भै स�दासमेत अ"भयPु 
प�ा लगाउने, पबाउ गनhलगायत अनसु:धान र 
तहक_कात हनु नसकेकोले ूभावकार= अनसु:धान 
गर= दोषी देिखएका @यिPहXलाई सSबि:धत 
कसूर अपराधमा मdुा चलाउन ु र पी"डतलाई 
पOरपूरणलगायत ूभावकार= उपचार ूदान गर= 
पाउन परमादेशको आदेश जार= गर= पाऊँ भ�े 
माग दावीस5हत जाहेरवाला लआमी थापाले "म"त 
२०६९।८।२७ गते पनुरावेदन अदालत, सखुhतमा 
परमादेशको र=ट "नवेदन दताU गराउन ुभएकोमा 
"म"त २०६९।८।२८ गते पनुरावेदन अदालत, 
सखुhतबाट 5वपIी िज1ला ूहर= कायाUलय, दैलेख 
र िज1ला सरकार= वक_ल कायाUलय, दैलेखका 
नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जार= भएप"छ "म"त 
२०६९।९।२० गते िज1ला ूहर= कायाUलय, 
दैलेखले उP ह]यामा संल�न भएको आरोपमा 
लिIराम घत}लाई र ऐ. २१ गते हOरलाल पनु 
मगर, वीरबहादरु के.सी., "नरकबहादरु घत} मगर 
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र जयबहादरुसमेतलाई पबाउ गर- दैलेख िज1ला 
अदालतबाट कानूनबमोिजम 8याद थप गर- 
म:ुाको अनसु;धान ग=ररहेको >थयो । 

@वपBी ूधानम;ऽी तथा 
महा;याया>धवFाले उF घटनामा पबाउ परेका 
HयिFहIको बयान न>लन र अनसु;धानको कायJ 
रोKन >नदLशन Nदएको कुरा >म>त २०६९।९।२७ 
गतेको काि;तपरु दै>नकमा ूकािशत भएको                                             
>थयो । @वपBीहIको मौिखक >नदLशनका बाबजूद 
प>न अनसु;धान अ>धकृत र दैलेख िज1लाका 
सरकार- वकXलले उF अनसु;धान जार- नै राखेका 
र अनसु;धान रोKनपुनL हो भने >लिखत >नदLशन 
चा@हने अडान >लएकाले @वपBी महा;याया>धवFा 
मिुFनारायण ूधानले महा;याया>धवFा 
कायाJलयको नाउँबाट >म>त २०६९।९।२७ 
गते लआमी थापाको जाहेर-ले वाद- नेपाल सरकार 
र ू>तवाद- लिBराम घत^ मगरसमेत भएको 
म:ुा नेपालको अ;त=रम सं@वधान, २०६३ को 
धारा ३३ को खaड (ध) र तdकाल-न नेपाल 
सरकार र नेपाल क8य>ुनःट पाटf (माओवाद-) 
बीच स8पh @वःततृ शाि;त स8झौताको दफा 
५.२.५ ले संबमणकाल-न ;याय Hयवःथापनको 
दा@यdव >नवाJह गनJ गठन हनेु सdय >नIपण तथा 
मेल>मलाप आयोगको Bेऽा>धकार>भऽ पनL हुँदा 
सरकार- म:ुास8ब;धी ऐन, २०४९ तथा ूच>लत 
कानूनबमोिजम अ>भयोजन तथा अनसु;धान ू @बया 
अगा>ड बढाउन न>म1ने भएकोले िज1ला सरकार- 
वकXल कायाJलय, दैलेख तथा पनुरावेदन सरकार- 
वकXल कायाJलय, सखुLतलाई उF अनसु;धान तथा 
अ>भयोजन कायJ रोKन >नदLशन Nदने भhे नै मsुय 
@वषय रहेको एक >नदLशनाdमक पऽ ूहर- ूधान 
कायाJलयलाई पठाईएको रहेछ । 

@वपBी ूधानम;ऽी एवं 
महा;याया>धवFालाई फौजदार- म:ुाको अनसु;धान 

रोKने अ>धकार कुनै कानूनले ू दान गरेको छैन । 
@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 गरेका दा@यdव 
>नवाJह गनL संवैधा>नक पदा>धकार- हनु ्। मानव 
अ>धकारको उ1लvनको ूभावकार- उपचार 
स>ुनिyत गनL दा@यdव भएका यी @वपBीहIबाट 
फौजदार- म:ुाको अनसु;धान कायJलाई रोKन 
गरेको पऽाचार @वपBीको संवैधा>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) अनसुार महा;याया>धवFाले 
कुनै अदालत वा ;या@यक अ>धकार-समB नेपाल 
सरकारको तफJ बाट म:ुा चलाउने वा नचलाउने 
भhे कुराको अि;तम >नणJय गनL अ>धकार                                                  
राsदछन ्। उF धारा १३५ (२) बमोिजमको 
अ>धकार धेरै प@हलेदेिख नै स8बि;धत िज1ला 
र पनुरावेदन सरकार- वकXलहIमा ूdयायोजन 
ग=रएको छ र dयसैका आधारमा मातहतका 
सरकार- वकXलले सो अ>धकार ू योग गर- @व>भh 
अदालतमा म:ुा दायर गनL काम गदJछन ् । 
ूdयायोिजत अ>धकार @वपBी महा;याया>धवFाले 
@फताJ >लन ु भएको प>न छैन । आफूले 
ूdयायोजन गरेको अ>धकार @फताJ न>लई सोझै 
ूयोग गनJ नस@कने हुँदा उF पऽको कानूनी 
अिःतdव शू;यसरह छ र यःतो गैरकानूनी 
>नदLशन माh अ;य @वपBीहI बा{य छैनन ्। 
जहाँस8म महा;याया>धवFाको कायाJलयको पऽमा 
नेपालको अ;त=रम सं@वधान, २०६३ को धारा 
३३ को (ध), @वःततृ शाि;त स8झौताको धारा 
५.२.५ र स8मानीत सव|}च अदालतबाट =रट 

९०९१ - अ>धवFा गो@व;दूसाद शमाJ "ब;द-" @व. महा;याया>धवFाको कायाJलयसमेत
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"नवेदक त-काल.न सं1वधानसभा सदःय केशव 
राई 1व9: ओखलढु?ा िजBला अदालतसमेत 
भएको उ-ूषेण मKुामा "नवेदक केशव राईलाई 
पबाउ नगनुN/नगराउन ु भनी अPतQरम आदेश 
जार. भएको 1वषय सSमानीत अदालतको "म"त 
२०६८।३।७ को संयXु इजलासबाट Qरट 
नं. १०९४ मा `याaया भै "नरो1पत भै सकेको     
छ । ूःततु सPदभNमा महाPयाया"धवXाको उX 
कायN राdयको अनसुPधान गनुNपनe दा1य-व तथा 
सावNज"नक 1हतका ला"ग Pयायको ू-याभ"ूत गनe 
दा1य-वबाट 1वमखु भएको पाईPछ । 

मा"थ ूकरणह9मा उBलेिखत तवरबाट 
1वपgीह9ले सं1वधान र ूच"लत कानून 1व9: 
आhनो पद.य है"सयत द9ुपयोग गर. गैरकानूनी 
ढ?बाट अपराध अनसुPधानमा बाधा परु ्याउने र 
अनसुPधान नै रोकेर कानूनको ठाडो उBलlन गनe 
काम गरेकोले नेपालको अPतQरम सं1वधान, 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-ूषेणको आदेशoारा बदर 
गQरपाऊँ र अPय 1वपgीह9लाई सरकार. 
मKुासSबPधी ऐनले तोकेको आhनो दा1य-व 
पूरा गनN परमादेशलगायत उपयXु आदेश जार. 
गQरपाऊँ । महाPयाया"धवXाको कायाNलयले 
"म"त २०६९।९।२७ मा लेखेको उX पऽ 
ूःततु मKुाको अिPतम 1कनारा नलागेसSम 
कायाNPवयन नगनुN नगराउन ुर िजBला अदालतको 
अनमु"तले अनसुPधान ू1बया अिघ ब1ढरहेका 
कायNलाई हःतgेप नगनुN नगराउन ुभनी अPतQरम 
आदेशसमेत जार. गर.पाऊँ भtेसमेत `यहोराको 
"नवेदक गो1वPदूसाद शमाN "बPद." को यस 
अदालतमा पनN आएको "नवेदनपऽ ।

यसमा के कसो भएको हो  "नवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश 1कन जार. हनु नपनe हो  
आदेश जार. हनु नपनe आधार र कारण भए यो 
सूचना ूाu भएको "म"तले बाटाका Sयाद बाहेक 
१५ wदन"भऽ महाPयाया"धवXाको कायाNलयमाफN त 
"लिखत जवाफ पठाउन ुभनी यो आदेश र Qरट 
"नवेदनको एकू"त नyल साथै राखी 1वपgीह9का 
नाममा सूचना पठाई "लिखत जवाफ परेप"छ वा 
पनe अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेश गनुN । 

यसमा अPतQरम आदेशसमेतको माग 
भएको देिखएकोले सो सSबPधमा 1वचार गदाN 
पऽकार डेकेPि थापाक{ प|ी लआमी थापाको 
जाहेर.बाट डेकेPि थापाको ह-या सSबPधमा 
अनसुPधानको "सल"सलामा ल"छराम घत~समेतका 
`यिXह9लाई दैलेख िजBला अदालतको 
अनमु"तले 1हरासतमा रािखएको भtे "नवेदन 
`यहोरासमेतबाट देिखएको छ । सोअिघ उपरोX 
जाहेर.बमोिजम हनुपनe अनसुPधान नभएको भPदै 
ूभावकार. उपचारको ला"ग पनुरावेदन अदालत, 
सखुeतमा परमादेशको ला"ग जाहेरवालाको "नवेदन 
पर. कारण देखाऊ आदेश जार. भई 1वचाराधीन 
रहेको अवःथा देिखPछ । सोह.बीच 1ववाwदत 
२०६९।०९।२७ को पऽ महाPयाया"धवXाको 
कायाNलयबाट जार. भएको अवःथा छ । 

नेपालको अPतQरम सं1वधान, २०६३ 
को धारा १३५ ले महाPयाया"धवXालाई 1व"भt 
अ"धकार सSुपेको छ र सोम�ये उX सं1वधानको 
उपधारा (२) बमोिजम यस सं1वधानमा अPयथा 
लेिखएदेिख बाहेक कुनै अदालत वा Pया1यक 
अ"धकार.समg नेपाल सरकारको तफN बाट मKुा 
चलाउने वा नचलाउने भtे कुराको अिPतम "नणNय 
गनe अ"धकार महाPयाया"धवXालाई हनेु कुरा 
उBलेख भएको पाइPछ । उX अ"धकारसमेत 
नेपालको अPतQरम सं1वधान, २०६३ को धारा 
१३५ (६) बमोिजम मातहत अ"धकृतलाई सSुपन 
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स�नेसमेतको #यवःथा ग*रएको देिख0छ । 
सोह4बमोिजम मातहतको सरकार4 वक7लह9ले 
अ;भयोजन गर4 आएको पाइ0छ । @यसर4 
ू@यायोिजत अ;धकार CफताE महण गरेको अवःथा 
नहुँदा सोअवःथासJम ू @यायोिजत अ;धकारअ0तगEत 
सJबि0धत सरकार4 वक7लले अ;धकार ूयोग 
गनE स�ने नै देिख0छ । कानूनमा ःपM9पमा 
#यवःथा ग*रएको त*रका वा अवःथामा बाहेक 
अ;भयोजनकताE सरकार4 वक7लको ;नय;मत 
काममा मा;थNलो ;नकायसमेतले हःतOेप 
गनE ;मNने अवःथा कानूनमा उNलेख गरेको      
देिखदैँन । 

@यसको अ;त*रQ ूःततु Rयान मSुाको 
वारदात सJब0धमा जाहेर4 पर4 शCUत #यिQह9 
पबाउ पर4 िजNला अदालतको अनमु;तले थनुामा 
राखी अनसु0धान जार4 भएको अवःथासJम  
देिख0छ । अपराधको अनसु0धान पूरा भई 
अ;भयोजनको ला;ग ूःततु नभएसJम अ;भयोजन 
चरण नै ूारJभ हुँदैन । अपराध अनसु0धानको 
चरणमा सरकार4 मSुासJब0धी ऐनबमोिजम 
त@काल गनुEपन[ कुराह9 रोकेर वा अ0य कुनै 
त*रकाले अवरोध गरेर अनसु0धान ूभाCवत 
गनE प;न हुँदैन । अदालतको अनमु;तबमोिजम 
हनु लागेको वा भईरहेको अनसु0धानमा कुनै 
प;न ूकृ;तको अवरोध भएमा 0यायको अि0तम 
प*रणामसमेत फरक पनE स�ने अवःथा आउँछ । 
@यःतो कायEबाट 0यायमा अवरोध नआओस ्भनी 
यस अदालत सचेत रहनपुरेको छ । सरकार4 
मSुासJब0धी ऐन, २०४९ बमोिजम अपराध 
अनसु0धानको सारभतू िजJमेवार4 ूहर4लाई 
सJुपेकोले सो िजJमेवार4 पूरा गनE उQ संगठन 
तदा9ख रहनपुन[ ह0ुछ भने ूहर4 अनसु0धानको 
;सल;सलामा पबाउ पर4 अदालतबाट Cहरासतमा 
;लनसमेत अनमु;त fदएको अवःथामा कानूनबमोिजम 

अपराध सJब0धमा ूहर4 कमEचार4ले बयान 
;लन ु पदाE सरकार4 मSुासJब0धी ऐन, २०४९ 
को दफा ९ बमोिजम सरकार4 वक7लको 
रोहबरमा बयान ;लनपन[सJमको #यवःथा भएको                                                
देिख0छ । सरकार4 वक7लले आफूसमO बयानको 
ला;ग ूःततु गरेको अवःथामा कुनै गैरकानूनी 
#यवहार हनु नfदने बाहेक आgनो उपिःथ;त नै 
इ0कार गर4 बयान ;लन नसCकने िःथ;त ;सजEना 
गर4 अनसु0धान ूभाCवत गनE fदन ;मNने प;न 
देिखदैँन । 

अपराध अनसु0धानको ःवभाCवक 
प*रणामःव9प कानूनबमोिजम अ;भयोजन गन[ र 
0याCयक ूCबयाको सबै चरण पार गरेर 0याय 
सJपादनले पूणE 9प पाउने कुरा सवECवfदतै छ । 
अपराध अनसु0धान कसैको पO वा CवपOमा कुनै 
ूायोिजत प*रणाम Nयाउने hCMकोणले अपराध 
अनसु0धान गनE ;मNदैन र @यःतो Cहसाबले 
;नद[ िशत गनE वा गराउन प;न ;मNदैन । अपराध 
अनसु0धानको एउटै अभीM 0याय हो । अपराध 
अनसु0धान एउटा #यावसाCयक, वैiा;नक र 
ःवत0ऽ कानूनी ूCबया हो, @यसमा नै Cवkास 
नगन[ वा गनE नfदने हो भने 0यायको जगैदेिख 
खलबल4 उ@पl हनु स�छ, @यःतो कुरा एउटा 
लोकताि0ऽक र सmय कानून ूणाल4ले कुनै प;न 
0यूनतम ्हदसJम प;न सहन गनE स�दैन । @यसैले 
ूारिJभक चरणमा रहेको अनसु0धान ूCबयामा 
महा0याया;धवQाको कायाEलयको सJपूणE सहयोग 
र साथ अपेिOत रहनेमा पऽमा उिNलिखत जःतो 
कुनै कारणह9 उNलेख गर4 सरकार4 वक7लले 
अनसु0धानको चरणमा कानूनबमोिजम सहभागी 
हनुपुन[ अवःथामा सहभागी नहनु, संलnन नहनु तथा 
अ;भयोजन ू Cबया अगा;ड नबढाउने Cहसाबले कुनै 
काम गनE ;मNने देिखदैँन । सफल अनसु0धान 
अ;भयोजनबाट ूाq हनेु लाभ कुनै खास पOको 

९०९१ - अ;धवQा गोCव0दूसाद शमाE "ब0द4" Cव. महा0याया;धवQाको कायाEलयसमेत
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*व-. लि0त नरहने भई ःव6छ र ःवत8ऽ हनेु 
हनुाले स;बि8धत सबैले स>दयताका साथ सहयोग 
गनुDपनE अपे0ा गGर8छ । अ"भयोजनको ला"ग 
पेश नै नगGरएको अवःथामा ूहरN अनसु8धानको 
चरणमा नै रहँदा अनसु8धान र अ"भयोजन अिघ 
बढाउन न"मTने भनी अ"मम-पमा Wयसमा प"न 
ःवयम ् महा8याया"धवYाको कायाDलयबाट ूहरN 
ूधान कायाDलयमा पऽाचार गरेको र सोपऽमा 
"लइएका आधारह- सं*वधान, कानून र फौजदारN 
8यायका आधारभतू "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 नगनुD, रोfन,ु कानून*वपरNत 
अनसु8धानमा अवरोध हनेु कुनै कुरा ूWय0 वा 
परो0-पमा समेत नगनुD । *वप0ी िजTला ूहरN 
कायाDलय, दैलेख एवं िजTला सरकारN वकgल 
कायाDलय, दैलेखले सं*वधान वा कानूनबमोिजम 
गनुDपनE कायD कुनै कारणले प"न नरोfन,ु रोfन 
नhदन,ु कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा 
ू"तवेदन गनुD सो काममा नेपाल सरकारलगायतले 
िज;मेवारNपूवDक सहयोग गनुD भनी *वप0ीह-को 
नाममा सवi6च अदालत "नयमावलN, २०४९ 
को "नयम ४१ बमोिजम अ8तGरम आदेश 
जारN गGरhदएको छ भaे यस अदालतको "म"त 
२०६९।१०।२ को आदेश । 

यस अदालतबाट *वप0ीह-का नाउँमा 
"म"त २०६९।१०।२ मा जारN भएको अ8तGरम 
आदेश बदर गरN पाऊँ भनी *वप0ी ूधानम8ऽी 
डा. बाबरुाम भoराई र महा8याया"धवYा 
मिुYनारायण ूधानको तफD बाट दायर बमशः 
०६९–FN–०२९८ र ०६९–FN–०२९९ को 
अ8तGरम आदेश रs गGरपाऊँ भaे "नवेदन "म"सल 
सामेल रहेछन ्। 

नेपालमा लामो समयस;म चलेको t8tलाई 
शाि8तमा -पा8तरण गनD "म"त २०६३।८।५ 
मा स;पa *वःततृ शाि8त स;झौता वतDमान 
सं*वधानको आधारभतू जग  हो । २०५२ साल 
फागनु १ देिख श-ु भएको सशy t8tको बममा 
धेरै zयिYले {यान गमुाएको, 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 
स;बोधन गनुDपनE ह8ुछ । "नय"मत फौजदारN 
8याय ूणालNबाट संबमणकालNन 8यायको यो 
उsेँय पूरा गनD स*कँदैन । t8tकालमा घटेका 
घटनालाई संबमणकालNन 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 रहेको २०६३।८।५ मा संयYु 
रा�संघको रोहबरमा स;पa भएको *वःततृ 
शाि8त स;झौतासमेत पालन गनुDपनE सरकारको 
दा*यWवअ8तगDत पदDछ । 

अ8तराD*�य मानवीय कानूनको -पमा 
रहेको जेनेभा महासि8धलाई नेपालले सन ्१९६४ 
फेॄअुरN ७ मा स;मीलन गGरसकेको अवःथामा 
नेपालसमेत सि8धको प0 रा� भएकोले कानून 
बनाउनपुनE दा*यWवबाट अलग रहन "मTदैन । 
WयसैगरN नेपालको अ8तGरम सं*वधान, २०६३ 
को धारा ३३ को (ध) ले "नधाDरण गरेको 
दा*यWवअन-ुप राजाराम ढकाल *व-. स;माननीय 
ूधानम8ऽीसमेत भएको (नेकाप २०६०, अ� 
९/१०, "न.नं.७२७४, प�ृ ७८१) परमादेशको 
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�रट, राजे#िूसाद ढकालसमेत .व01 ूधानम#ऽी 
तथा मि#ऽप�रष:को काया=लयसमेत (नेकाप 
२०६४, अD २, Eन.नं. ७८१७, पLृ १६९) 
भएको ब#दRूSयTीकरणको �रट र Eललाधर 
भVडारRसमेत .व. ूधानम#ऽी तथा मि#ऽप�रष:को 
काया=लयसमेत (नेकाप २०६५, अD ९, Eन.नं. 
८०१२, पLृ १०८६) भएको परमादेशको �रटमा 
सरकारका नाममा जारR भएका आदेशसमेतका 
आधारमा नेपाल सरकारले [यवःथा.पका 
संसदसमT सSय Eन0पण तथा मेलEमलाप आयोग 
गठनस_ब#धी .वधेयक पेश ग�रएको Eथयो । 
.वधेयक पारRत नहुँदै सं.वधानसभाको काय=काल 
समाe भएकोले उg आयोग स_ब#धमा अhयादेश 
जारR गन= सं.वधानको धारा ८८(१) बमोिजम 
नेपाल सरकार मि#ऽप�रषi बाट स_माननीय 
राjपEतसमT ूःततु भई हाल .वचाराधीन रहेको 
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 गनु=पनsमा 
Sयःता घटनालाई एक एक छानेर पथृक गनs 
र EनयEमत #याय ूणालRबाट समाधान खोuन ु
EमEत २०६३।८।५ मा स_पw भएको 
.वःततृ शाि#त स_झौतासमेतको उzल{न हनु                               
जा#छ । q#qकालका घटनालाई सं.वधानको 
मम= र राuयको दा.यSवअन0ुप 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 अनसु#धान तथा अEभयोजन स_ब#धमा 
िजzला सरकारR वक~ल काया=लय, दैलेखले पऽqारा 
Eनदsशन माग ग�रएको Eथयो । महा#यायाEधवgाले 

सं.वधानको मम=, भावना र सं.वधानूदo दा.यSवबाट 
.वमखु हनेु गरR सSय Eन0पण तथा मेलEमलाप 
आयोगको TेऽाEधकारमा पनs .वषयलाई EनयEमत 
#याय ूणालRअ#तग=त पनs भनी राय परामश= �दन ु
सव=था उिचत एवं सं.वधानस_मतसमेत नहनेु हुँदा 
EमEत २०६९।९।२६ को Eनण=य काया=#वयन 
गन= महा#यायाEधवgाको काया=लयबाट िजzला 
सरकारR वक~ल काया=लय, दैलेखलगायत 
सोको ूशासक~य Eनय#ऽणसमेत गनs पनुरावेदन 
सरकारR वक~ल काया=लय, सखुsत र अनसु#धान 
तहक~कातको काय=मा संल�न िजzला ूहरR 
काया=लय, दैलेखको तालकु काया=लय ूहरR ूधान 
काया=लयका नाममा EमEत २०६९।९।२७ मा 
पऽ लेिखएको हो । 

यःतो पऽ लेखी Eनदsशन �दन स�ने 
अEधकार सरकारR वक~लस_ब#धी EनयमावलR, 
२०५५ को Eनयम १०(च) ले महा#यायाEधवgालाई 
स_ुपेको हुँदा SयसरR पऽबाट Eनदsशन �दँदा 
ूSयायोिजत अEधकारको ूEतसंहरण गरेको भw 
Eमzदैन । सोपऽसमेत सं.वधान र कानूनले 
तोकेको िज_मेवारRअन0ुपकै काय= भएकोले �रट 
Eनवेदन खारेजभागी छ । तसथ= q#qकालका 
घटनालाई सममतामा हेरR कानूनी र संःथागत 
संरचनाबाट समाधान गनs सरकारको उ�ेँय 
भएकोले महा#यायाEधवgाको काया=लयबाट EमEत 
२०६९।९।२७ मा लेिखएको पऽले सं.वधान 
र कानूनबमोिजमको दा.यSव उपेTा गरेको नभई 
पदRय दा.यSवअन0ुप काय= गरेको हुँदा Eनवेदकको 
कुनै हक हनन ् भएको छैन । �रट Eनवेदन 
मागबमोिजमको आदेशसमेत जारR गनु=पनs अवःथा 
छैन । �रट Eनवेदन खारेज गरR पाऊँ भwेसमेत 
[यहोराको .वपTी महा#यायाEधवgा काया=लय र 
महा#यायाEधवgा मिुgनारायण ूधानको तफ= बाट 
यस अदालतमा पेश भएको संयgु Eलिखत                          

९०९१ - अEधवgा गो.व#दूसाद शमा= "ब#दR" .व. महा#यायाEधवgाको काया=लयसमेत
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जवाफ । 
"म"त २०६५।५।६ मा लआमी थापाले 

िज6ला ूहर: काया<लय, दैलेखमा ?दएको जाहेर: 
दरखाःतमा "म"त २०६१।४।२७ मा प"त 
डेकेFि थापाको हHया गJरएको भनी उ6लेख 
गरेको देिखदँा उN घटना सशS TFTको समयमा 
घटेको तUयमा Vववाद छैन । तHकाल:न नेपाल 
कXय"ुनःट पाटZ (माओवाद:) को नेतHृवमा २०५२ 
साल फागनु १ गतेबाट ूारXभ भएको जनयु̀ को 
बममा हजारb cयिNहd माJरएको, बेपeा 
पाJरएको र घाईते भएको यथाथ<ू "त "सgो मलुकु 
नै पJरिचत छ । "म"त २०६३ साल मiसीर ५ 
मा नेपाल कXय"ुनःट पाटZ (माओवाद:) र नेपाल 
सरकारबीच सXपj Vवःततृ शािFत सXझौताका 
आधारभतू मू6य र माFयताहdलाई वत<मान 
अFतJरम संVवधानको ूःतावनामा नै "लVपब` 
गJरएको छ । यसका साथै वत<मान संVवधानको 
धारा १६६ को उपधारा (३) र अनसूुची ४ ले 
Vवःततृ शािFत सXझौतालाई संVवधानको अ"भj 
भागको dपमा समाVहत गरेको छ । Hयसैले 
वत<मान संVवधानको cयाqया गदा< Vवःततृ शािFत 
सXझौताको cयाqया, मम< र भावनालाई हेJरनपुनr 
हFुछ । 

Vवःततृ शािFत सXझौताको ५.२.५ 
र संVवधानको धारा ३३ को (ध) ले सशS 
TFTको बममा गXभीर मानव अ"धकार उ6लtन 
गनr तथा मानवता Vवd`को अपराधमा संलuन 
cयिNहdको बारेमा सHय अFवेषण गन< तथा 
समाजमा मेल"मलापको वातावरण "नमा<ण गन< 
उxचःतर:य सHय "नdपण तथा मेल"मलाप 
आयोग गठन गनr भjे cयवःथा गरेको  छ । 
सशS TFTका समयमा घटेका 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 
हनेु "नय"मत फौजदार: Fयाय ूणाल: ूयोग हनु 
स{दैन । फौजदार: कानूनअनसुार अनसुFधान, 

अ"भयोजन र FयाVयक कारवाह: गJरने हो भने 
संVवधानबमोिजम ःथाVपत हनेु सHय "नdपण तथा 
मेल"मलाप आयोगमा"थ नै ू|िचFह उ}ने र कुनै 
cयिNलाई एकै कसूरको हकमा एक पटक भFदा 
बढ: कारवाह: सजाय गJरने छैन भjे दोहोरो 
खतराको "स`ाFतको समेत उ6लtन हनु जाने 
हFुछ । Vवःततृ शािFत सXझौता र अFतJरम 
संVवधानको cयवःथाबमोिजम सशS TFTमा 
घटेका गXभीर मानव अ"धकार उ6लtनसXबFधी 
घटनाहdको सXबFधमा उxचःतर:य सHय "नdपण 
र मेल"मलाप आयोग गठन गन< अ�यादेश जार: 
गन< सXमाननीय रा�प"तसमz पेश गJरएको छ ।  

उ6लेिखत ूकरणहdमा विण<त Vवःततृ 
शािFत सXझौता, नेपालको अFतJरम संVवधान तथा 
संबमणकाल:न Fयायको आधारभतू "स`ाFतसमेतका 
आधारमा TFTकालमा भएका मानव अ"धकारको 
उ6लtनका घटनाहd र मानवताVवरोधी अपराधमा 
संलuनहdको सHय "नdपणका ला"ग संVवधान र 
शािFत सXझौताले "न?द<� गरेको cयवःथाअनसुार 
सHय "नरोपण तथा मेल"मलाप आयोगबाट सHय 
अFवेषण हनुपुनr हो । डेकेFि थापाको हHयाको 
अनसुFधान तथा आरोपीहdउपरको अ"भयोजनमा 
सरकार: म�ुासXबFधी ऐन, २०४९ अFतग<त 
महाFयाया"धवNाको काया<लय मातहतका िज6ला 
सरकार: वक�ल काया<लय संलuन हनु न"म6ने भjे 
"नदrशनपऽको Vवषय Vवशु̀  संवैधा"नक र Vवःततृ 
शािFत सXझौताले "न?द<� गरेको संबमणकाल:न 
Fयाय cयवःथासँग ूHयz जो"डएको र सरोकार 
रा� े Vवषय हो । अतः अःवाभाVवक र 
अूासVgकdपमा TFT अव"धका घटना सXबFधमा 
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पूवा�महू#ेरत भै )नवेदकले .दएको औिच4यह6न 
)नवेदन खारेज गर6 पाऊँ भ<ेसमेत ?यहोराको 
ूधानमAऽी बाबरुाम भFराईको )लिखत जवाफ । 

)नवेदकले उKलेख गरेको लआमी थापाको 
जाहेर6ले वाद6 नेपाल सरकार, ू)तवाद6 िजKला 
दैलेख Nार6 गा.Pव.स. वडा नं. १ बःने लिUराम 
घतW मगरसमेत भएको कत�?य Xयान मYुामा 
िजKला ूहर6 काया�लय, दैलेखबाट िजKला दैलेख, 
Nार6 गा.Pव.स. वडा नं. १ बःने ल)छराम घतW 
मगरसमेत जना ५ पबाउ गर6 दैलेख िजKला 
अदालतबाट )म)त २०६९।९।२२ गते cयाद 
थप भै पबाउ परेका ू)तवाद6हdलाई ूहर6 
Pहरासतमा राखी मYुा अनसुAधानमा नै रहेकोमा 
पनुरावेदन सरकार6 वकeल काया�लय, सखुfतको 
च.नं. २४६, )म)त २०६९।९।२९ को पऽसाथ 
महाAयाया)धवhाको काया�लयको च.नं. ८१७ 
)म)त २०६९।९।२७ को )नदfशनपऽ ूाl 
भएकोले उKलेिखत पऽहdको ू)त)लPप राखी यस 
काया�लयको च.नं. १८३ )म)त २०६९।९।२९ 
मा िजKला ू हर6 काया�लय, दैलेखमा पठाउने काय� 
माऽ भएकोले PवपUी )नवेदकको #रट खारेजभागी 
हुँदा खारेज ग#रपाऊँ भ<ेसमेत ?यहोराको िजKला 
सरकार6 वकeल काया�लय, दैलेखको )लिखत 
जवाफ ।

PवपUीले आpनो #रट )नवेदनमा ूहर6 
ूधान काया�लयलाई PवपUी बनाएको भए ताप)न 
के कुन कारणले र Pकन PवपUी बनाएको भ<े 
कुरा खलुाउन सrन ुभएको छैन । )नवेदनको 
ूकरण नं. ८ को ?यहोराबाट ूहर6 ूधान 
काया�लयको Pवds )नजको कुनै दावी र 
आरोपसमेत नभएको नरहेको ःपt हAुछ । यस 
काया�लयलाई PवपUी खuडमा नाम उKलेख गरेको 
र कतै कतै गोvाराdपमा PवपUीहdको नाममा 
)नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार6 ग#रपाऊँ 

भ<े शwदावल6 ूयोग गरेको भए ताप)न PवपUीले 
परमादेश र उ4ूषेणको मागको Pवषय बनाएको 
पऽ र काम कारवाह6मा ूहर6 ूधान काया�लयको 
संलyनता नरहेको हनुाले PवपUीको #रट )नवेदन 
खारेज गर6 फुस�द .दलाई पाऊँ भ<ेसमेत 
?यहोराको ूहर6 ूधान काया�लय, नrसालको 
)लिखत जवाफ । 

िजKला ूहर6 काया�लय, दैलेखको नाममा 
जार6 cयाद )म)त २०६९।१०।४ मा तामेल 
भएकोमा सो काया�लयबाट )लिखत जवाफ ूाl 
नभएको ।

यसमा PवपUीहdको )लिखत जवाफ 
प#रसकेको देिखदँा पूण� सनुवुाइको ला)ग 
)नयमानसुार पेश गनु� भ<े ?यहोराको यस 
अदालतको )म)त २०६९।१२।२० को                 
आदेश । 

)नयमबमोिजम साlाPहक तथा दै)नक 
पेशीसूचीमा चढ6 इजलाससमU पेश हनु आएको 
ूःततु मYुामा )नवेदक अ)धवhा गोPवAदूसाद 
शमा� ‘बAद6’ तथा )नवेदकतफ� का PवNान व#र| 
अ)धवhाहd ह#रहर दाहाल, सतीश कृंण खरेल, 

ह#र उूतेी, ौी शिशकुमार उपा�याय, ह#रकृंण 
काक�, रPव नारायण खनाल तथा अ)धवhाहd 
ट6काराम भFराई, ह#र फुयाँल, रामकृंण काpले, 

राज ुचापागा� र लआमी पोखरेलले )नcनबमोिजम 
बहस ूःततु गनु�भयो ।

रे)डयो नेपालका दैलेख सcवाददाता 
डेकेAिराज थापालाई )म)त २०६१।३।१२ 
मा अपहरण गर6 )म)त २०६१।४।२७ मा 
यातना .दई ह4या गरेको घटनाको सcबAधमा 
डेकेAिराज थापाकe ौीमती लआमी थापाले )म)त 
२०६५।५।६ मा िजKला ूहर6 काया�लय, 
दैलेखमा Pकटानी जाहेर6 दरखाःत .दएकोमा ४ 
वष�सcम अनसुAधान तहकeकात काय� ूारcभ 

९०९१ - अ)धवhा गोPवAदूसाद शमा� "बAद6" Pव. महाAयाया)धवhाको काया�लयसमेत
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नग+रएकोले जाहेरवाल3 लआमी थापाले उ9 
वारदातको ूभावकार3 अनसु@धान गनB पनुरावेदन 
अदालत, सखुDतमा Eदएको परमादेश "नवेदनमा 
कारण देखाऊ आदेश जार3 भएप"छमाऽ 
अनसु@धान कायB ूारLभ ग+रएको सोअनसु@धान 
कायBलाई रोNन OवपPी महा@याया"धव9ाले "म"त 
२०६९।९।२७ गते अनसु@धान अ"धकार3 
तथा िजUला सरकार3 वकVललाई "नदDशनाWमक 
प+रपऽ जार3 गरेका रहेछन ् । तर OवपPी 
महा@याया"धव9ालाई Wयःतो "नदDशन Eदने 
अ"धकार ूच"लत संOवधान तथा कानूनले ूदान 
गरेको छैन । OवपPी महा@याया"धव9ाको उ9 
कदमले फौजदार3 कसूरको अनसु@धान ू Oबयालाई 
नै ू भाOवत गर3 @यायमा अवरोध "सजBना गनD काम 
भएको छ । 

नेपालको अ@त+रम संOवधान, 

२०६३ को धारा १३५ को उपधारा २ ले 
महा@याया"धव9ालाई ूदान गरेको सरकारवाद3 
मaुाको अ"भयोजनसLब@धी अ"धकार उ9 
संOवधानको धारा १३५ को उपधारा ६बमोिजम 
"म"त २०६३।१०।१ मा पनुरावेदन तथा 
िजUला सरकार3 वकVललाई ूWयायोजन 
गरेको अवःथामा आफूले ूWयायोजन गरेको 
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 हनु सNदैन । 

सरकार3 मaुासLब@धी ऐन, २०४९ 
को दफा १७(२)अ@तगBतको मaुा चलाउने वा 
नचलाउने सLब@धमा अि@तम "नणBय गनD अ"धकार 
माऽ महा@याया"धव9ाबाट ूWयायोिजत अ"धकार 
हो भने अ@य अनसु@धान तथा तहकVकातसLब@धी 
अ"धकार र दाOयWव कानूनjारा सरकार3 

वकVल र ूहर3लाई ूाc छ । Wयःतो कानूनी 
अ"धकार, कतBkय, िजLमेवार3को संकुचन गनB 
सNने अ"धकार संOवधान तथा ूच"लत कानूनले 
महा@याया"धव9ालाई ूदान गरेको छैन । 

OवपPी महा@याया"धव9ा तथा 
ूधानम@ऽीले "नवेदनमा उUलेिखत वारदात 
j@jकाल3न घटना भएकोले बहृत शाि@त 
सLझौताको दफा ५.२.५ एवं संOवधानको धारा 
३३ को (ध) बमोिजमको संबमणकाल3न @याय 
ूब@धअ@तगBत पनD भनी िजकVर "लएका छन ्। 
सWय "नeपण तथा मेल"मलाप आयोगसLब@धी 
कानूनको "नमाBण हनु सकेको छैन । सरकारवाद3 
फौजदार3 मaुाको अनसु@धान र अ"भयोजन रोNन 
ग+रएको OवपPीहeको गैरकानूनी हःतPेपले 
कानूनी राpयको अवधारणामा"थ ूहार गर3 
ःवेqछाचा+रतालाई बल परु ्याएको छ । 
OवपPीहeको उ9 कदम मानव अ"धकारको 
Oवrkयापी घोषणापऽ, १९४८ र नाग+रक तथा 
राजनी"तक अ"धकारसLब@धी अनबु@ध, १९६६ 
ले "सजBना गरेको फौजदार3 कसूरको ूभावकार3 
उपचार स"ुनिuत गनुBपनD 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 संवैधा"नक र 
कानूनी सीमा उUलyन गर3 फौजदार3 कसूरमा 
भइरहेको अनसु@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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काया�लयसमेतलाई लेखेको 'नद*शना,मकपऽ गैर 
संवैधा'नक एवं कानूनू'तकूल हुँदा उ,ूषेणको 
आदेश?ारा बदर हनुपुद�छ । अनसुDधान, 

तहकEकात र अ'भयोजनलाई ूभाHवत गन* गरI 
महाDयाया'धवJाबाट भHवंयमा यःता Hबयाकलाप 
नदोहोOरने कुराको स'ुनिQतताका ला'ग DयाHयक 
'सRाDतको Hवकास गरI पाऊँ भTेसमेत बहस 
गनु�भयो । 

HवपUीहWको तफ� बाट उपिःथत 
Hव?ान सहDयाया'धवJा ौी Hकरण पौडेल 
र उपDयाया'धवJा ौी योगराज बरालले 
'न]नबमोिजम बहस गनु�भयो । 

'नवेदकले बदर गन� माग गरेको 
महाDयाया'धवJाको काया�लयको 'म'त 
२०६९।९।२६ को 'नण�य तथा उJ 'नण�य 
काया�Dवयनका ला'ग 'म'त २०६९।९।२७ मा 
लेिखएको पऽ हाल काया�Dवयनको अवःथामा 
छैन । उJ 'नण�य तथा पऽ?ारा अनसुDधान 
नगनु� नगराउन ु भ'नएको वारदातका स]बDधमा 
अनसुDधान पूरा भई ू'तवादIहW HवWR दैलेख 
िजcला अदालतमा मdुा दायर भइसकेको र हाल 
कारवाहIयJु अवःथामा छ । ूधानमDऽी तथा 
महाDयाया'धवJा?ारा उठाइएको ?D?कालको 
Hवषय संबमणकालIन Dयाय ूणालIबाट स]बोधन 
हनुपुन* हो । तर राgयले हालस]म संबमणकालIन 
Dयाय ूणालIको ूबDध गन� सकेको अवःथा     
छैन । ?D?कालका घटनालाई स,य 'नWपण तथा 
मेल'मलाप आयोगबाट स]बोधन हनुपुन* भTे तक�  
उcलेख गदi 'नद*शना,मक पऽाचार भएको देिखदँा 
Hवशेष पOरिःथ'तलाई Hवशेष तOरकाले स]बोधन 
गन* अवःथा भएको र स]मानीत अदालतबाट 
जारI भएको अDतOरम आदेशबाट उJ 'नद*शन 
सिkचईसकेको अवःथा हुँदा मागबमोिजमको 
आदेश जारI गनु�पन* अवःथा छैन । Oरट 'नवेदन 

खारेज हनुपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।
'नवेदकतफ� का Hव?ान कानून lयवसायीहW 

र HवपUीतफ� का Hव?ान सहDयाया'धवJाबाट 
'लिखत बहसनोटसमेत पेश भई 'म'सल सामेल 
रहेको छ ।

'नवेदकतफ� का Hव?ान कानून 
lयवसायीहW र HवपUीहWका तफ� बाट उपिःथत 
सहDयाया'धवJा तथा उपDयाया'धवJाको बहस 
िजकEर सनुी दबैुतफ� बाट पेश हनु आएका 'लिखत 
बहस नोटहW पेश भई आज 'नण�य सनुाउन 
ताOरख तोHकएको ूःततु Oरट 'नवेदनपऽ तथा 
HवपUीहWबाट पेश भएका 'लिखत बहसनोट 
तथा 'म'सल संलmन कागजातहWको अnययन    
गOरयो । 

'नवेदकले संHवधान र कानूनको 
पालना गन* ूमखु दाHय,व र िज]मेवारI भएका 
महाDयाया'धवJाले संHवधान एवं कानूनूदo 
आpनो अ'धकार र कत�lयको दायरा एवं सीमाको 
उcलqन गरI कानूनको शासनको माDयताू'तकूल 
हनेु गरI पऽकार डेकेDिराज थापाको ह,या भएको 
फौजदारI अपराधको अनसुDधान, तहकEकात र 
अ'भयोजन काय�लाई 'नंूभावी पान* गरI अनसुDधान 
अ'धकृत तथा िजcला Dयाया'धवJालाई फौजदारI 
कसूर अपराधमा आरोHपत lयिJहWका HवWRमा 
अनसुDधान, तहकEकात तथा अ'भयोजन नगनु� 
नगराउन ुभनी महाDयाया'धवJाको काया�लयबाट 
'म'त २०६९।९।२६ मा 'नण�य गरI 
सोआधारमा जारI 'म'त २०६९।९।२७ को 
'नद*शना,मक पऽ कानूनू'तकूल हुँदा उJ 'नण�य 
एवं 'नद*शना,मकपऽसमेत उ,ूषेणको आदेश?ारा 
बदर गरI संHवधान र ूच'लत कानूनबमोिजमको 
आpनो दाHय,व र िज]मेवारI पालना गनु� भनी 
HवपUीहWको नाममा परमादेश जारI गOरपाऊँ 
भTे मtुय 'नवेदन माग दावी गरेकोमा 'नवेदकले 

९०९१ - अ'धवJा गोHवDदूसाद शमा� "बDदI" Hव. महाDयाया'धवJाको काया�लयसमेत
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उठाएको /वषय 343कालमा घटेको घटना भएको 
र 343 :यवःथापनका बममा त>काल?न सरकार 
र 343रत पAका बीचमा भएको बहृत 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 गरेको अवःथा हुँदा "नवेदन दावीको 
घटना "नय"मत फौजदार? 4याय ूणाल?बाट हेPरने 
/वषयवःत ुनभएकोले मातहत "नकायलाई सं/वधान 
तथा कानूनबमोिजम पPरपऽ गPरएको अवःथा हुँदा 
"नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार? हनुपुन\ होइन 
"नवेदन खारेज होस ्भeेसमेत :यहोराको "लिखत 
जवाफ रहेको देिखयो । 

अब ूःततु Pरट "नवेदनमा "लएको 
"नवेदन दावी, /वपAीहXको तफg बाट पेश भएको 
"लिखत जवाफ, पA /वपAका /व3ान कानून 
:यवसायीहXको बहस िजकhर एवं दबैु पAबाट 
पेश भएका "लिखत बहस नोटसमेतलाई म[यनजर 
राखी "नHन ूiहXको "नरोपण गनुgपन\ देिखयोः

(क)  महा4याया"धवkालाई सं/वधान 
एवं कानून3ारा ूदl अ"धकार, कतg:य र 
दा/य>वको दायरा एवं सीमा के हो ? 

(ख) सरकारवाद? फौजदार? मmुाको 
अनसु4धान एवं अ"भयोजन सHब4धमा मातहत 
सरकार? वकhल र ूहर?लाई ूाn अ"धकार, 

कतg:य र िजHमेवार? महा4याया"धवkा एवं 
/वभागीय ूमखुले ःथगन, "नय4ऽण र "निंबय 
गनg "मpछ वा "मpदैन ? 

(ग) स>य "नXपण तथा मेल"मलाप 
आयोगको ूब4ध भई नसकेको अवःथामा 
"नय"मत फौजदार? 4याय ूणाल?अ4तगgत ूवेश 
गरेको /ववाद महा4याया"धवkाको आदेशले 

ःथगन हनु सrदछ वा सrदैन ? 

(घ)  "नवेदकले माग गरेबमोिजमको 
आदेश जार? गनुgपन\ हो वा होइन ? 

2. अब "नरो/पत गनुgपन\ प/हलो ूiका 
सHब4धमा /वचार गदाg, नेपालको 4या/यक 
इ"तहासको /वकासबममा महा4याया"धवkा 
कानूनी शासनू"त सम/पgत संवैधा"नक पदको 
Xपमा /वक"सत हुँदै आएको देिख4छ । नेपालको 
सं/वधान, २०१९ ले प/हलो पटक एटनv 
जनरललाई संवैधा"नक पदको Xपमा :यवःथा 
गरेको "थयो । नेपाल अ"धराwयको सं/वधान, 
२०४७ ले गरेको महा4याया"धवkासHब4धी 
:यवःथालाई "नर4तरता yददै नेपालको अ4तPरम 
सं/वधान, २०६३ ले महा4याया"धवkाको पदलाई 
संवैधा"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 गरेको   
छ :  

(१) महा4याया"धवkा नेपाल सरकारको 
म{ुय कानूनी सpलाहकार हनेुछ । संवैधा"नक 
एवं कानूनी /वषयमा नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकारले तो/कyदएको अ4य अ"धकार?लाई राय 
सpलाह yदन ु"नजको कतg:य हनेुछ ।

(२) नेपाल सरकारको हक, /हत वा 
सरोकार नी/हत रहेको मmुामा महा4याया"धवkा 
वा

"नजको मातहतका अ"धकृतहXबाट 
नेपाल सरकारको ू"त"न"ध>व गPरनेछ । यस 
सं/वधानमा अ4यथा लेिखएदेिख बाहेक कुनै 
अदालत वा 4या/यक अ"धकार?समA नेपाल 
सरकारको तफg बाट मmुा चलाउने वा नचलाउने 
भeे कुराको अि4तम "नणgय गन\ अ"धकार 
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महा�याया�धव"ालाई हनेुछ ।
(३) उपधारा (२) को अधीनमा रह6 

महा�याया�धव"ालाई आ8नो कत:;य पालन गदा: 
देहायका काम गन> अ�धकार हनेुछः

(क) नेपाल सरकार वाद6 वा ू �तवाद6 भई 
दायर भएका मDुा मा�मलामा नेपाल सरकारको 
तफ: बाट ू�तरHा गन>,

(ख) मDुा मा�मलाका रोहमा सवJKच 
अदालतले गरेको कानूनको ;याNया वा ू�तपादन 
गरेको कानूनी �सOा�तको काया:�वयन भए वा 
नभएको अनगुमन गन> गराउने,

(ग) Pहरासतमा रहेको ;यि"लाई यस 
संPवधानको अधीनमा रह6 मानवोिचत ;यवहार 
नगरेको वा Sयःतो ;यि"लाई आफ�तसँग वा 
कानून ;यवसायीमाफ: त भेटघाट गन: नWदएको 
भXे उजूर6 परेमा वा जानकार6 हनु आएमा 
छान�बन गर6 Sयःतो हनुबाट रोZन स[बि�धत 
अ�धकार6लाई आवँयक �नद>शन Wदने ।

(४) यस धारामा लेिखएका काम, कत:;य 
र अ�धकारको अ�त_र" महा�याया�धव"ाको 
अ�य काम, कत:;य र अ�धकार यो संPवधान र 
अ�य कानून`ारा �नधा:रण भएबमोिजम हनेुछ ।

(५) आ8नो पद6य कत:;यको पालना 
गदा: महा�याया�धव"ालाई नेपालको जनुसकैु 
अदालत, काया:लय र पदा�धकार6समH उपिःथत 
हनेु अ�धकार हनेुछ ।

(६) महा�याया�धव"ाले यो धाराबमोिजम 
आ8नो काम, कत:;य र अ�धकार तोPकएको शत:को 
अधीनमा रह6 ूयोग र पालन गन> गर6 मातहतका 
अ�धकृतलाई स[ुपन सZनेछ भXे देिख�छ ।

3. उ" संवैधा�नक ;यवःथालाई हेदा: 
महा�याया�धव"ा नेपाल सरकारको ूमखु कानूनी 
सiलाहकार, सरकारवाद6 फौजदार6 मDुाको 
अ�भयोजक, सवJKच अदालतबाट ू�तपाWदत 

नजीर �सOा�त काया:�वयनको अनगुमनकता: र 
Pहरासतमा रहेका ;यि"हkको मानव अ�धकार 
संरHणस[ब�धी िज[मेवार6 महा�याया�धव"ालाई 
ूाl भएको देिख�छ । यसका अ�त_र" सरकार6 
मDुास[ब�धी ऐन, २०४९, सरकार6 मDुास[ब�धी 
�नयमावल6, २०५५ र सरकार6 वकpलस[ब�धी 
�नयमावल6, २०५५ लगायतका अ�य Pव�भX 
नेपाल कानूनहkले महा�याया�धव"ाको काम, 

कत:;य र अ�धकार तोकेको पाइ�छ । 
4. नेपाल सरकार वाद6 भई चलाइने 

मDुाको स[ब�धमा र नेपाल सरकार PवkO दायर 
हनेु मDुाको ू�तरHा गन> स[ब�धमा समयानकूुल 
कानूनी ;यवःथा गन: सरकार6 मDुास[ब�धी ऐन, 

२०४९ लागू रहेको छ । नेपालको वत:मान 
संPवधान तथा कानूनले समाजमा कुनै अपराध हनु 
गएमा अपराध गन> ;यि"उपर अनसु�धान गर6 
मDुा चलाई अ�भय"ुलाई सजाय Wदलाई पी�डतको 
ला�ग �याय स�ुनिtत गन> िज[मेवार6 र दाPयSव 
संPवधान र कानूनबमोिजम महा�याया�धव"ा 
र �नज मातहतका सरकार6 वकpलमा रहने 
;यवःथा गरेको छ । अपराधको अनसु�धान तथा 
तहकpकात ूहर6 र सरकार6 वकpलले गन> र 
ःवत�ऽ अनसु�धानबाट ूाl तvय र ूमाणका 
आधारमा आरोPपत ;यि"हkउपर मDुा चलाउने 
र पी�डतहkको ू�तरHा महा�याया�धव"ा र 
�नज मातहतका सरकार6 वकpलले गन> कानूनी 
;यवःथा ग_रएको छ । 

5. हाॆो कानूनी ूणाल6मा जघ�य र 
ग[भीर अपराधका ला�ग पी�डत पH आफैले 
फौजदार6 मDुा चलाउन सZदैनन ् । जघ�य र 
ग[भीर ूकृ�तको अपराधको स[ब�धमा ूमाण 
संकलन, अनसु�धान तहकpकात र मDुा दायर 
गर6 अपराधीलाई सजाय Wदलाउने काय: पी�डतको 
ूयासले माऽ स[भव नहनेु भएको र यःता अपराध 

९०९१ - अ�धव"ा गोPव�दूसाद शमा: "ब�द6" Pव. महा�याया�धव"ाको काया:लयसमेत
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*यि./व12को अपराध नभई रा9य/व12को 
अपराध हनेु स=झी पी"डतको तफB बाट रा9यले 
नै ूमाण संकलनदेिख मKुा दायर गनM र बहस 
पैरवीसमेत गनM ूणालNको /वकास भएको छ । 
यःता जघUय र ग=भीर ूकृ"तका मKुामा हनेु 
स=पूणB अनसुUधान, तहकWकात, अ"भयोजन र 
ू"तरXाका ला"ग पी"डत पX सरकारमा"थ "नभBर 
रहUछ । पी"डतले घटना र अपराधको सूचना र 
अ"भय.ुबारे जानकारNस/हत ूहरNमा उजरुNस=म 
गनुBपनM हUुछ । तर रा9यको तफB बाट ूहरN 
र सरकारN वकWलले घटना वारदातको सूचना 
पाएप"छ अपराध र अपराधीबारे अनसुUधान र 
ूमाण संकलन तथा अ"भयोजन ू/बया अगा"ड 
नबढाई ]दने वा श1ु भएको अनसुUधान र 
अ"भयोजन ू/बयालाई ःथगन गनM वा अदालतमा 
मKुा नचलाई ]दने हो भने पी"डत पX Uयाय पाउने 
मौ"लक हकबाट बि`त हनेु माऽ होइन फौजदारN 
Uयाय ूणालN नै असफल हनु जाने हUुछ ।

6. फौजदारN Uयाय ूशासन स`ालन 
गनM बममा ःवdछ सनुवुाइको माeयमबाट 
अ"भय.ुको फौजदारN Uयायस=बUधी अ"धकार 
संरXण गदf पी"डत *यि.लाई Uयाय ]दलाउनेतफB  
प"न संवेदनशील रहनपुदBछ । अ"भय.ुलाई 
ःवdछ सनुवुाइको ू"तब2ताका साथै पी"डत 
पXको Uयाय ूाg गनM अ"धकारको स"ुनिhतता, 
अपराधजUय कायBबाट भएको X"तको पiरपूरण 
र पी"डत पXलाई सहानभु"ूतपूवBक *यवहार गनM 
जःता पXमा पी"डत Uयायशाjको प"न सदैब 
kयाल राlपुदBछ । /यनै पXलाई मeयनजर 
राखेर क"तपय फौजदारN ूकृ"तका घटना 
वारदातको अनसुUधान, अ"भयोजन तथा ू"तरXा 
रा9यले गनM *यवःथा गiरएको हो । फौजदारN 
कसूर अपराधको अनसुUधान, तहकWकात तथा 
अ"भयोजन गनM बममा सरकारN  अ"भयो.ा पी"डत 

Uयायशाjको माUयताबाट "नदM िशत रहनपुदBछ ।
7. नेपालको अUतiरम सं/वधान, 

२०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल 
सरकारको तफB बाट मKुा 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 सोअनसुार २०६३।१०।१ मा 
आxनो सो अ"धकार ूuयायोजन गरेकोमा uयःतो 
ूuयायोिजत अ"धकारबमोिजम महाUयाया"धव.ा 
मातहतका सरकारN वकWलले नेपाल सरकारको 
तफB बाट मKुा चलाउने वा नचलाउने स=बUधमा 
"नणBय गरN अदालतमा मKुा दायर गदf आएका 
छन ्। 

8. सरकारवादN हनेु मKुाको अनसुUधान 
तहकWकातको िज=मेवारN र दा/यuव सरकारN 
मKुास=बUधी ऐन, २०४९ बमोिजम ूहरNलाई 
स=ु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 सूचनाअनसुार ूuयायोजन गरेको 
अ"धकार "नजले ू"तधारण नगरेको 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 "म�ने हुँदैन ।

9. सरकारवादN मKुाको अ"भयोजनमा 
महाUयाया"धव.ा र मातहतका सरकारN 
वकWललाई *यावसा/यक ःवाय�ता र ःवतUऽता 
ूाg हUुछ । महाUयाया"धव.ा र सरकारN 
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वक�लको �यावसा$यक उ&मिु*का स+ब&धमा यस 
अदालतबाट 2नवेदक ब5िबहादरु काक9 $वप;ी 
अि=तयार द>ुपयोग अनसु&धान आयोगसमेत 
(नेकाप २०५८, अF ५/६, 2न.नं.७००१) र 
मधसूुदन भOराई $व>Q नरे&िबहादरु च&दसमेत 
(नेकाप २०५९, 2न.नं. ७०८२, पUृ २१०) 
भएको मWुामा 2सQा&त कायम भएको छ । जस 
अनसुार “नेपाल सरकारको तफ\ बाट मWुा चलाउने 
वा नचलाउने अि&तम 2नण\य महा&याया2धव*ा 
र 2नज मातहतका सरकार^ वक�लले गन\ स_ने, 

अनसु&धान तथा तहक�कातबाट ूाb तcय 
ूमाणका आधारमा 2नंकष\मा पगुी गरेको 2नण\यमा 
�यावसा$यक उ&मिु* ूाb हनेु र fयःतो 2नण\यमा 
पनुरावलोकन हनु नस_ने” भhे  उiलेख छ । 
तर सरकार^ अ2भयो*ालाई ूाb �यावसा$यक 
उ&मिु* सीमा$वह^न र ःवेkछाचार^ ूकृ2तको हनेु 
भनी अथ\ गन\ 2मiदैन । �यावसा$यक ःवत&ऽता 
र ःवायnताको ूयोग गदा\ महा&याया2धव*ा र 
2नज मातहतका सरकार^ वक�ल ू च2लत सं$वधान, 

कानून तथा &यायका मा&य 2सQा&तबाट 2नदo िशत 
रहनपुद\छ । यःतो नभएमा र �यावसा$यक 
ःवत&ऽता र ःवायnताको सीमा उiलqन भएमा 
&या$यक पनुरावलोकनको $वषय बh स_ने     
ह&ुछ । rयो2त ल+सालसमेत $व>Q ूधानम&ऽी 
तथा मि&ऽपsरषtको काया\लयसमेत भएको (नेकाप 
२०६७, अF ११, पUृ १९०३, 2न.नं.८५०७) 
उfूषेणय*ु परमादेश मWुामा महा&याया2धव*ा र 
2नज मातहतका सरकार^ वक�लले मWुा चलाउने 
र नचलाउने स+ब&धमा गरेको 2नण\य सरकारका 
ला2गमाऽ अि&तम हो । य5द fयःतो 2नण\यबाट 
कानूनको शासन र मौ2लक हकमा असर पनo भए 
fयःतो 2नण\यमा सवwkच अदालतले पनुरालोकन 
गन\ स_दछ भनी &या$यक 2सQा&त कायम भएको 
छ । 

10. fयसैगर^ महा&याया2धव*ाले कुनै 
वारदात घटनाका स+ब&धमा मWुा चलाउने वा 
नचलाउने 2नण\य गदा\ 2नराधार कुनै $वषयमा 
कसैमा2थ अ2भयोजन गन\ स_ने र कुनै आरो$पतका 
$व>Q तcय ू माणका बाबजूद प2न मWुा नचलाउने 
2नण\य गन\ नस_ने भhे 2सQा&त नारायण 
2संह राजपतुसमेत $व. महा&याया2धव*ाको 
काया\लयसमेत भएको (नेकाप २०७०, अF 
१, पUृ १२७, 2न.नं. ८९४९) मWुामा ःथा$पत 
भएको छ । जस अनसुार “महा&याया2धव*ामा 
नेपाल सरकारको तफ\ बाट मWुा चलाउने वा 
नचलाउनेबारेको 2नण\य गनo अि&तम अ2धकार रहेको 
भए प2न सोअ2धकारको ूयोग fयःतो अ2धकार 
ूयोगकता\को ःवेkछामा 2नभ\र नभई 2नंप; 
अनसु&धानबाट देिखएको 2नंकष\मा आधाsरत 
हनुपुद\छ । यह^ अनसु&धानबाट कुनै �यि* 
2नदwष देिखएको अवःथामा महा&याया2धव*ाको 
इkछामा 2नजको $व>Qमा मWुा चiने र fयःतो 
अनसु&धानबाट श$Fत �यि* दोषी देिखएको 
अवःथामा केवल महा&याया2धव*ाको चाहनाको 
कारणले माऽ मWुा नचiने भनी 2नण\य हनु स_दछ 
भनी संवैधा2नक �यवःथाको अथ\ गनु\ मना2सब 
नहनेु” भनी �या=या भएको पाइ&छ ।

11. नेपालको अ&तsरम सं$वधान, 
२०६३ को धारा १३४ को उपधारा १ ले 
“महा&याया2धव*ाको 2नयिु* ूधानम&ऽीको 
2सफाsरशमा रा}प2तबाट हनेु र महा&याया2धव*ा 
ूधानम&ऽीको इkछानसुारको अव2धस+म आ~नो 
पदमा बहाल रहने” भhे �यवःथा गरेको छ । 
महा&याया2धव*ाको 2नयिु* ू$बया जे जःतो 
भएप2न महा&याया2धव*ा सं$वधान, कानूनको 
शासन र &यायको अ;ु�यताू2त ू2तबQ तथा 
पी2डतको &यायू2त संवेदनशील रहनपुद\छ भhे 
कुरामा दईुमत हनु स_दैन । कुनै संवैधा2नक वा 

९०९१ - अ2धव*ा गो$व&दूसाद शमा\ "ब&द^" $व. महा&याया2धव*ाको काया\लयसमेत
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साव -ज"नक पदा"धकार2ले आ4नो "नयिु9कता-ू"त 
नभई सं>वधान, कानून र नाग@रकू"त िजAमेवार 
रह2 आ4नो काय- सAपादन गनु-पद-छ । आ4नो 
िजAमेवार2 सAपादन गदा- संवैधा"नक पदा"धकार2का 
Fपमा रहेका महाGयाया"धव9ाले प"न ूच"लत 
सं>वधान र कानूनू"त पूण-Fपमा उJरदायी एवं 
फौजदार2 Gयाय ू णाल2को अवधारणा र पी"डतलाई 
Gयाय Qदलाउने काय-ू "त ू"तबS रहनपुद-छ । 
सरकारवाद2 मTुाको अ"भयोजनसAबGधी अ"धकार 
ूयोग गदा- महाGयाया"धव9ाले >व"धको शासन 
र Gयायका माGय "सSाGतहFका आधारमा 
आ4नो Vयावसा>यक आचरणको पूण-Fपमा पालना                                                                   
गनु-पद-छ । महाGयाया"धव9ाको भ"ूमका 
Gयायोिचत, सबैका ला"ग समान, Gयाय र 
पी"डतको >हतमा केिGित रहनपुद-छ । साथै 
अ"भयोजनसAबGधी "नण-य गदा- महाGयाया"धव9ा 
र मातहतको सरकार2 वकYल पी"डत एवं आरो>पत 
दबैुको मौ"लक हकको संरZण र कानूनी 
रा[यको अवधारणाबाट पूण-Fपमा "नद] िशत                                                                    
रहनपुद-छ । यःतो गहन िजAमेवार2 बहन गन] 
सGदभ-मा Gया>यक माGयतालाई चनुौती Qदने वा 
Gयायमा अवरोध "सज-ना गन] गर2 महाGयाया"धव9ाले 
कुनै कदम चालेमा महाGयाया"धव9ाको _यःतो 
काम "नजको संवैधा"नक दा>य_व, कानून, Gया>यक 
मू`य माGयता र अGतरा->aय महासिGधहFले 
"सज-ना गरेका दा>य_वहFको समेत ू"तकूल हनु 
जाGछ ।

12. मा"थ >व"भe ूकरणमा ग@रएको 
>ववेचनासमेतबाट सरकारवाद2 फौजदार2 मTुाहFको 
अ"भयोजन र ू"तरZासAबGधी िजAमेवार2 बहन 
गदा- महाGयाया"धव9ाले आफूलाई ू ाf संवैधा"नक 
तथा कानूनी अ"धकारको ू योग ःवेgछाचार2 ढiले 
गन- सjने देिखदैन । सरकारवाद2 मTुा चलाउने 
वा नचलाउने "नण-य गन- पाउने संवैधा"नक 

अ"धकारको ूयोग गदा- महाGयाया"धव9ा र "नज 
मातहतको सरकार2 वकYलले कानूनको शासन, 

मानव अ"धकार संरZण, पी"डत पZको Gयायमा 
स"ुनिlतता, Gयायका ःथा>पत मू`य माGयताबाट नै 
"नद] िशत रहनपुद-छ । अ"भयोजनसAबGधी "नण-य 
गदा- ःवgछ र ःवतGऽ अनसुGधानबाट ूाf तmय 
र ूमाणलाई आधार "लई कानूनको शासनको 
माGयताबाट "नद] िशत भई "नंकष-मा पगेुको 
हनुपुद-छ । सरकारवाद2 मTुाको अ"भयोजन गन] 
संवैधा"नक एवं कानूनी दा>य_व र Vयावसा>यक 
उGमिु9लाई महाGयाया"धव9ाको सीमा>वह2न र 
ःवेgछाचार2 अ"धकार हो भनी अथ- गन- "म`दैन । 

13. "नरो>पत गनु-पन] दोॐो ूrका 
सAबGधमा >वचार गदा-, "म"त २०६१।४।२७ मा 
पऽकार डेकेGिराज थापाको ह_या भएकोमा लामो 
समयसAम ूहर2बाट अनसुGधान काय- अगा"ड 
नबढाएप"छ "नज मतृककY ौीमती लआमी थापाले 
ल"छराम घतz र केशव ख{कासमेतउपर "म"त 
२०६५।५।६ मा >कटानी जाहेर2 Qदएपlात ्
प"न उ9 वारदातका सAबGधमा ूहर2~ारा 
आवँयक अनसुGधान ू >बया अगा"ड नबढाएकोले 
ूभावकार2 अनसुGधानका ला"ग परमादेश जार2 
ग@रपाऊँ भनी माग दावीस>हत जाहेरवाल2 लआमी 
थापाले पनुरावेदन अदालत, सखु]तमा @रट "नवेदन 
दता- गराएपlात ् उ9 २०६१ सालको घटना 
वारदातका सAबGधमा >वपZीम�येका िज`ला 
ूहर2 काया-लय, दैलेख र िज`ला सरकार2 वकYल 
काया-लय, दैलेखले अनसुGधान तहकYकातको 
काम ूारAभ गरेकोमा सो ह_याका सAबGधमा 
अनसुGधानलगायतका काम अगा"ड नबढाउन ु
र सAपूण- ू>बया ःथगन गनु- भनी िज`ला 
सरकार2 वकYल काया-लय, दैलेखसमेतलाई 
महाGयाया"धव9ाको काया-लयबाट पऽ र "नद]शन 
जार2 गरेकोमा सो पऽ "नद]शनका सAबGधमा 
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ूःततु र�ट "नवेदन पन( आएको देिख/छ ।
14. सं7वधान एवं अ/य ू च"लत कानूनह@ 

अनसुार कसैको Bयान मानD काय( सरकार� 
मEुासFब/धी ऐन, २०४९ को ूावधानअनसुार 
सरकारवाद� मEुा हनेु र सरकारवाद� फौजदार� 
मEुाको अनसु/धान एवं तहकQकात ूहर� र 
सरकार� वकQलबाट गSरने Tयवःथा गरेको  
पाइ/छ । नेपालको अ/तSरम सं7वधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको 
हक 7हत वा सरोकार नी7हत रहेको मEुामा 
महा/याया"धव]ा वा "नज मातहतका सरकार� 
वकQलह@बाट ू "त"न"ध^व हनेु र कुनै अदालत वा 
/या7यक अ"धकार�सम_ नेपाल सरकारको तफ( बाट 
मEुा चलाउने वा नचलाउने भbे कुराको अि/तम 
"नण(य गनD अ"धकार महा/याया"धव]ालाई हनेु 
संवैधा"नक Tयवःथा रहेको पाइ/छ । नेपालको 
अ/तSरम सं7वधान २०६३ को धारा १३५(६) 
ले नेपाल सरकारको तफ( बाट मEुा चलाउने वा 
नचलाउने "नण(य गनD अ"धकार महा/याया"धव]ाले 
आफू मातहतको सरकार� वकQललाई ू^यायोजन 
गन( सeने Tयवःथाअन@ुप २०६३।१०।१ मा 
नै महा/याया"धव]ाले आfनो मातहतका सरकार� 
वकQललाई आफूमा रहेको उ] अ"धकार 
ू^यायोजन गSरसकेको अवःथा छ ।

15. सं7वधानhारा महा/याया"धव]ालाई 
ूाi संवैधा"नक िजFमेवार� र दा7य^व "नवा(ह 
गन(का ला"ग आवँयक कानूनी संय/ऽका @पमा 
सरकार� मEुासFब/धी ऐन, २०४९, सरकार� 
मEुासFब/धी "नयमावल�, २०५५ र सरकार� 
वकQलसFब/धी "नयमावल�, २०५५ को Tयवःथा 
गSरएको छ । यी कानूनी Tयवःथालगायत 
सFबl कानूनह@ले सरकारवाद� फौजदार� 
मEुाको अनसु/धान तहकQकात सFब/धमा 
ूहर�लाई घटनाका सFब/धमा जाहेर� दरखाःत 

दता( भएप"छ अ"भय]ुलाई पकाउ गनD, "नजको 
बयान गराउने, त^सFब/धी ूमाण संकलन 
गनDलगायतका अनसु/धान तहकQकातसFब/धी 
7व"भb िजFमेवार�ह@ तोकेबमोिजम सरकारवाद� 
मEुाको अनसु/धान र तहकQकात गन( ूहर�लाई 
अ"धकार ह/ुछ भने सरकारवाद� मEुाको 
अ"भयोजनसFब/धी अ"धकार महा/याया"धव]ाबाट 
ू^यायोजन भएप"छ मातहतको सरकार� वकQलले 
ूयोग गनD गद(छन ्।

16. नेपालको अ/तSरम सं7वधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) ले महा/याया"धव]ालाई 
ूदान गरेको नेपाल सरकारको तफ( बाट मEुा 
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 
सूचनाअनसुार महा/याया"धव]ाले आfनो 
मातहतका अ"धकृतह@लाई ू^यायोजन गरेको र 
सो अ"धकार ू योग गन( तोकेका शत( ब/देजह@का 
सFब/धमा ूकािशत सूचना "नFनबमोिजम रहेको 
छ । 

17. नेपालको अ/तSरम सं7वधान, 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 देहायको शत(को अधीनमा रह� मातहतका 
सरकार� वकQलले "म"त २०६३।१०।०१ देिख 
ूयोग र पालन गन( पाउने गर� सFुपेको छ : 

१. कुनै अदालत वा /या7यक "नकायसम_ 
नेपाल सरकारको तफ( बाट दायर हनेु मEुामा 
सFबि/धत अनसु/धान अ"धकार�बाट मEुाको 
तहकQकात पूरा भै मEुा चलाउने वा नचलाउने 
"नण(यकोला"ग रायस7हत िजwला सरकार� वकQल 
काया(लयसम_ ूःततु हनु आएको "म"सल संलxन 

९०९१ - अ"धव]ा गो7व/दूसाद शमा( "ब/द�" 7व. महा/याया"धव]ाको काया(लयसमेत
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कागज अ.ययन गदा1 स3बि6धत सरकार9 वक;लले 
सबूद ूमाणको मू@याAनबाट मDुा चलाउन पनF 
देखेमा सोको "नण1य गर9 आवँयक कानूनी 
काय1Kव"ध पूरा गर9 गराई आफूले मDुा दायर 
गनु1पनF भए ूच"लत कानूनबमोिजम स3बि6धत 
अदालत वा 6याKयक "नकायसमP मDुा दायर गनF 
र अ6य "नकायमाफ1 त मDुा दायर गराउनपुनF भए 
सोसमेत गराउने । 

२. ूकरण १ बमोिजम ूाT "म"सल 
कागज अ.ययन गदा1 सबूद ूमाणको 
मू@याAनबाट मDुा चलाउन नपनF देखेमा आधार 
कारणसKहतको आVनो राय उ@लेख गर9 
स3बि6धत सरकार9 वक;लले "नकासाकोला"ग 
"म"सल कागज पनुरावेदन सरकार9 वक;ल 
काया1लयको सह 6याया"धवWासमP पेश गन1 
स3बि6धत पनुरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयमा 
र पनुरावेदन 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 पनुरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयको 
सह6याया"धवWाले मDुा चलाउनपुनF देखेमा 
आधार र कारणसKहतको "नण1य आदेश र 
"म"सल कागज स3बि6धत सरकार9 वक;लकहाँ 
पठाई \दने र मDुा चलाउन नपनF देखेमा 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 

नहनेु ूकृ"तका मDुाहa र वारदातबाट कत1bय 
देखाएका तर ू "तवाद9 ख@ुन नआएका मDुाहaका 
हकमा पनुरावेदन सरकार9 वक;ल काया1लयको 
सह6याया"धवWाले अि6तम "नकासा \दने । 

18. उि@लिखत संवैधा"नक तथा कानूनी 
bयवःथा र ू ^यायोिजत अ"धकारसमेतका आधारमा 
सरकार9 मDुास3ब6धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
१अ6तग1तका कसूर अपराधको स3ब6धमा उW 
ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, 

१३, १४, १५, १६बमोिजम ूKबया र सरकार9 
मDुास3ब6धी "नयमावल9, २०५५ ले "नधा1रण 
गरेको काय1Kव"ध अवल3बन गर9 अनसु6धान 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 संKवधान 
२०६३, को धारा १३५ को उपधारा (६) 
बमोिजम महा6याया"धवWाले सरकार9 वक;ललाई 
ू^यायोजन गरेको अ"धकारको ूयोग गर9 
स3बि6धत सरकार9 वक;लले अनसु6धानबाट ूाT 
तqय र ूमाणसमेतका आधारमा मDुा च@ने वा 
नच@ने स3ब6धमा "नण1य गर9 मDुा च@ने देिखएमा 
उW ऐनको दफा १८ बमोिजम अ"भयोगपऽ 
दायर गनF bयवःथा रहेको छ । 

19. तर पऽकार डेक6िराज थापाको 
ह^या स3ब6धमा परेको जाहेर9 दरखाःत अनसुार 
अनसु6धान तहक;कात गनF अ"धकार र दाKय^व 
कानूनअनसुार ूहर9लाई भएको र सोबमोिजम 
िज@ला ूहर9 काया1लय, दैलेखuारा अनसु6धान 
गन1 बयान गराउने काय1 ूार3भ भएकोमा 
ूमाण संकलनलगायतका अनसु6धान तहक;कात 
गnररहेको अवःथामा तqय र ूमाणको आधारमा 
सरकार9 मDुास3ब6धी ऐन, २०४९ को दफा 
१७ बमोिजम रायसKहतको ू"तवेदन सरकार9 
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वक�ल काया!लयमा पेश नगद) महा+याया,धव.ा 
काया!लयबाट ,म,त २०६९।९।२६ मा ,नण!य 
भई अनसु+धान नै रो@ने गरA ,नदBशन Cदएको देिखन 
आउँछ । सरकारवादA मKुाको अनसु+धानलाई नै 
रो@ने अ,धकार र कत!Lय संNवधान र ूच,लत 
कानूनRारा महा+याया,धव.ालाई ूदान गरेको 
पाईदैन । अनसु+धानपSात ् तUय र ूमाणको 
आधारमा मKुा चलाउने वा नचलाउने अ,धकारमाऽ 
महा+याया,धव.ाको रहेकोमा फौजदारA कसूरका 
सZब+धमा भईरहेको अनसु+धान काय!लाई 
ःथगन गन! Cदएको ,नदBशन महा+याया,धव.ाको 
अ,धकार]ेऽबाNहर रहेको ःप^ छ । 

20. bयसमा प,न संNवधानको धारा १३५ 
को उपधारा (२) बमोिजम महा+याया,धव.ालाई 
ूाh मKुा चलाउने वा नचलाउने भiे कुराको 
अि+तम ,नण!य गनB अ,धकार उपधारा (६)
बमोिजम महा+याया,धव.ाले आjनो मातहतका 
सरकारA वक�ललाई ू bयायोजन गkरसकेप,छ उ. 
ूbयायोिजत अ,धकार ू,तधारण नगरेसZम वा 
Nफता! न,लएसZम महा+याया,धव.ाले सोअ,धकार 
आफl ले ू योग गन! वा मातहत सरकारA वक�ललाई 
ूbयायोिजत अ,धकार ूयोग गन!बाट रो@न ,मmने 
हुँदैन । अ,धकार ूbयायोजनसZब+धी शत! 
ब+देज,भऽ रहA अनसु+धानबाट ूाh तUय र 
ूमाण एवं ूच,लत कानूनबमोिजम सरकारवादA 
मKुा चलाउने ,नण!य गन! मातहत सरकारA 
वक�ल ःवत+ऽ र ःवायo ह+ुछन ्। अ,धकार 
ूbयायोजन गनB अ,धकारA र ू bयायोिजत अ,धकार 
ूाh गनB अ,धकारAबाट सोअ,धकार एकै साथ 
समाना+तरpपमा ूयोग हनु स@दैन । सरकारA 
मKुासZब+धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को 
उपदफा (२) को ू ,तब+धाbमक वा@यांशले समेत 
यस कुरालाई ःप^ गद!छ । ू bयायोिजत अ,धकार 
ू,तधारण नगरेसZम अ,धकार ूbयायोजन गनB 

अ,धकारAले bयःतो अ,धकार ूयोग गन! नस@ने 
भनी ,नवेदक ूकाश पौडेलसमेत Nवpu खानी 
तथा भ–ूगभ! Nवभाग लैनचौर, काठमाडwसमेत 
भएको संवत ्२०५६ सालको kरट नं.४१३६ को 
उbूषेणय.ु परमादेश मKुामा 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] मKुा चलाउने वा नचलाउने ,नण!य 
गन! पाउने अ,धकार आjनो मातहतका सरकारA 
वक�लले ूयोग गनB गरA ूbयायोजन गरेकोमा सो 
ूbयायोजनबमोिजम मKुा नचलाउने ,नण!य गनु!पदा! 
मातहत सरकारA वक�लले मा,थmलो अ,धकारAबाट 
तहतह ,नकासा ,लनपुनB बा{याbमक शत! ब+देज 
तोकेको पाइ+छ । तर मKुा चलाउने ,नण!य गनB 
सZब+धमा bयसरA तहतहबाट ,नकासा ,लनपुनB शत! 
ब+देज तोNकएको पाइदैन । महा+याया,धव.ाले 
आफूमा रहेको अ,भयोजनसZब+धी अ,धकार 
,नःशत!pपमा ूयोग गनB गरA मातहत सरकारA 
वक�ललाई ूbयायोजन गरेको अवःथामा 
सोबमोिजम अनसु+धान तहक�कात र ूमाण 
संकलन काय! गरA रहँदा कुनै खास आपरा,धक 
वारदातका सZब+धमा बयानलगायतको 
अनसु+धान तथा अ,भयोजन गनB सZब+धमा कुनै 
प,न काम कारवाहA नगनु! नगराउन ुभनी मातहत 
सरकारA वक�ललाई ,नदBशन Cदन स@ने अ,धकार 
महा+याया,धव.ालाई भएको उपयु!. संवैधा,नक 
वा कानूनी Lयवःथाहpबाट देिखन आउँदैन । 
अनसु+धान र अ,भयोजन काय!लाई रो@ने, Lयवधान 
Cदने वा सोआशयको कुनै ,नदBशन Cदन स@ने 
यो यस कानूनRारा आjनो अ,धकार रहेको भiे 
महा+याया,धव.ाको ,लिखत जवाफबाट देिखन 
आउँदैन ।

९०९१ - अ,धव.ा गोNव+दूसाद शमा! "ब+दA" Nव. महा+याया,धव.ाको काया!लयसमेत
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22. सरकारवाद0 म4ुास5ब7धी ऐन, 

२०४९ र सरकार0 म4ुास5ब7धी "नयम, 

२०५५ लगायतका कानूनले @यःता म4ुाको 
अनसु7धान तथा तहकFकात गनG िज5मेवार0 र 
दाJय@व ूहर0लाई तोकेको, सरकारवाद0 म4ुाको 
अ"भयोजनस5ब7धी अ"धकार महा7याया"धवNाबाट 
मातहत सरकार0 वकFललाई ू@यायोजन भएको र 
अ"धकार ू@यायोजन गदाQ म4ुा चलाउने "नणQय 
गनQ कुनै "नकासा "लइरहन नपनG गर0 अ"धकार 
ू@यायोजन गUरएको अवःथामा मातहत सरकार0 
वकFलले संJवधान तथा कानूनबमोिजम ूार5भ 
गरेको सरकारवाद0 फौजदार0 म4ुाको अनसु7धान 
कारवाह0लाई सो नगनुQ, भईरहेको अनसु7धान तथा 
अ"भयोजनलाई ःथगन गनुQ भनी हःतYेप गनQ 
पाउने अ"धकार महा7याया"धवNालाई ूच"लत 
संJवधान तथा कानूनले ूदान गरेकोसमेत 
नदेिखएको अवःथामा महा7याया"धNा[ारा भएको 
"नणQय र "नदGशनलाई Jव"धस5मत ्मा^ "म_दैन ।

23. पऽकार डेके7िराज थापाको ह@या 
स5ब7धमा लआमी थापाले "म"त २०६५।५।६ मा 
fदएको Jकटानी जाहेर0बमोिजमको घटना वारदातका 
स5ब7धमा महा7याया"धवNाको कायाQलयबाट 
जार0 "म"त २०६९।९।२७ को पऽ हेदाQ “@यस 
कायाQलयको "म"त २०६९।९।२६ च.नं. १७८ 
को पऽबाट लआमी थापाको जाहेर0ले वाद0 नेपाल 
सरकार ू"तवाद0 लिYराम घतjमगरसमेत भएको 
कतQkय lयान म4ुामा हाल ू"तवाद0हm पबाउ 
पर0 दैलेख िज_ला अदालतबाट 5याद थप भई 
हाल उN म4ुाको अनसु7धान कायQ जार0 रहेकोले 
सो म4ुामा "नदGशन भए आवँयक "नदGशन माग 
भएको स5ब7धमा, नेपालको अ7तUरम संJवधान, 

२०६३ को धारा ३३ (ध) Jवःततृ शाि7त 
स5झौताको धारा ५.२.५ लाई Jवvषेण गर0 
स5मानीत सवxyच अदालतबाट र0ट "नवेदक 

त@काल0न संJवधानसभा सदःय केशव राई Jवmz 
ओखलढु}ा िज_ला अदालतसमेत भएको उ@ूषेण 
म4ुामा "नवेदक केशव राईलाई पबाउ नगनुQ 
नगराउन ुभ^े "म"त २०६७।८।२७ मा अ7तUरम 
आदेश जार0 भएको र सश~ [7[को बममा 
मानव अ"धकारको ग5भीर उ_ल�न गनG तथा 
मानवताJवmzको अपराधमा संल�न kयिNहmको 
बारेमा स@य अ7वेषण गनQ तथा समाजमा 
मेल"मलापको वातावरण "नमाQण गनG ूयोजनका 
ला"ग नेपाल सरकारबाट स@य "नmपण तथा 
मेल"मलापस5ब7धी ऐनको अ�यादेश स5माननीय 
रा�प"तlयूसमY पेश भै रहेको हुँदा ूःततु सश~ 
[7[को बममा घJटत घटना सरकार0 म4ुास5ब7धी 
ऐन, २०४९अ7तगQत कारवाह0 अगा"ड बढाउन 
न"म_ने ू� देिख7छ । संJवधान र Jवःततृ 
शाि7त स5झौताले स@य "नmपण तथा मेल"मलाप 
आयोग गठन गर0 @यसको Yेऽा"धकार"भऽ पनG 
गर0 kयवःथा गरेको छ । ूःततु Jवषय सोह0 
गठन हनेु आयोगको Yेऽा"धकार"भऽ पनG भएकोले 
सरकार0 म4ुास5ब7धी ऐन, २०४९ तथा ूच"लत 
कानूनबमोिजम सरकार0 वकFल कायाQलय, 
दैलेखबाट अ"भयोजन तथा अनसु7धान ूJबयामा 
संल�न भै कारवाह0 ूJबया अगा"ड बढाउन 
"म_ने देिखदैँन । अतः संJवधान, Jवःततृ शाि7त 
स5झौताको उ_लेिखत ूावधान तथा सवxyच 
अदालतको उ_लेिखत अ7तUरम आदेशसमेतको 
आधारमा ूःततु Jवषयमा िज_ला सरकार0 वकFल 
कायाQलय, दैलेखबाट अनसु7धान ूJबयामा 
संल�न हनेु तथा अ"भयोजन गनG लगायतका 
अ7य कुनै प"न कारवाह0 नगनुQ नगराउन ु भनी 
िज_ला सरकार0 वकFल कायाQलय, दैलेख तथा 
पनुरावेदन सरकार0 वकFल कायाQलय, सखुGतलाई 
"नकासासJहतको "नदGशन 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 अनरुोध छ”भ8े 2यहोरा उ:लेख 
भएको देिख>छ ।

24. "नवेदकले उCूषेणको आदेशHारा 
बदर गर! पाउन माग गरेको 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 "नदXशन जार! गZरएको हो भ8े 
महा>याया"धवKाको "लिखत जवाफमा उ:लेख 
गरेको देिख>छ ।

25. सरकार! वकOलसPब>धी "नयमावल!, 
२०५५ को "नयम १० मा महा>याया"धवKाको 
काम, कत,2य र अ"धकारसPब>धी कानूनी 2यवःथा 
गरेको पाइ>छ । उK "नयम १० को (च) मा 
“नेपाल सरकार वाद! हनेु मaुाको अनसु>धान 
ूbबया अपया,d भएको वा अनसु>धानमा कुनै 
खास तZरका वा bव"ध अपनाउनपुनX वा अनसु>धान 
सPब>धमा अ>य "नदXशन �दन उपयKु देखेमा 
अनसु>धान तहकOकात गनX अ"धकार!को bवभागीय 
ूमखुलाई आवँयक "नदXशन �दने” 2यवःथा 
रहेको देिख>छ । 

26. उK "नयम १० (च) को 
2यवःथाअनसुार सरकारवाद! हनेु मaुाको 
अनसु>धान ूbबया अपया,d भएको देिखएमा 
वा थप bव"ध वा ूbबयाबाट ूमाण संकलन 
गनु,पनX देिखएमा अनसु>धानलाई ूभावकार! र 
न"तजामूलक बनाउनका ला"ग अपनाउनपुनX 
तZरका र bव"धका सPब>धमासPम "नदXशन 
�दन सbकने 2यवःथा रहेको देिख>छ । सोको 
ू"तकूल ूहर!Hारा भई रहेको अनसु>धान तथा 
तहकOकातलाई ूभाbवत गन,, रोjन वा ःथगन 
गन, महा>याया"धवKाले अनसु>धान गनX ूहर!को 

bवभागीय ूमखु वा मातहत सरकार! वकOललाई 
"नदXशन �दन सjने 2यवःथा उK "नयममा रहे 
भएको देिखदैँन । 

27. महा>याया"धवKाको काया,लयबाट 
जार! पऽ 2यहोरामा नै “लआमी थापाको 
जाहेर!ले वाद! नेपाल सरकार ू"तवाद! लिnराम 
घतpमगरसमेत भएको कत,2य qयान मaुामा 
हाल ू"तवाद!हr पबाउ पर! दैलेख िज:ला 
अदालतबाट Pयाद थप भई उK मaुाको 
अनसु>धान काय, जार! रहेको” भ8े उ:लेख भएको 
देिख>छ । यसर! अदालतबाट अ"भयKुको Pयाद 
थप भई >याbयक ूbबयामा रहेको अवःथामा 
अनसु>धान काय,लाई थप सशK र ूभावकार! 
बनाउन "नदXशन �दन पनXमा अनसु>धान र 
अ"भयोजन ूbबया अगा"ड बढाउन न"म:ने भनी 
महा>याया"धवKाको काया,लयबाट "नण,य गर! 
पऽाचार गनु,लाई संbवधान, कानून र फौजदार! 
>यायका "सvा>तका साथै उK "नयम १० (च) 
अनकूुल मा8 "म:दैन । महा>याया"धवKाको 
उK काय,ले फौजदार! अपराधको अनसु>धान 
र अ"भयोजन तथा अदालतबाट हनेु >याbयक 
कारवाह!लाई नै अवrv गनX उaेँय "लएको 
देिख>छ । bवपnी महा>याया"धवKाले आफूलाई 
ूाd संवैधा"नक तथा कानूनी अ"धकारको 
अ>यथा 2याwया गदx फौजदार! >याय पv"तको 
उaेँयbवपर!त अनसु>धानकता,बाट भईरहेको 
अनसु>धान तहकOकातलाई रोjन "नदXशन 
�दन सjने 2यवःथा सरकार! वकOलसPब>धी 
"नयमावल!, २०५५ को "नयम १०(च) मा भएको 
नदेिखदा महा>याया"धवKाबाट मातहत सरकार! 
वकOललाई कानूनबमोिजमको िजPमेवार! सPपादन 
गन,बाट रोjने गर! जार! गरेको "नदXशनाCमकपऽ 
संbवधान र ूच"लत कानूनू"तकूल रहेको छ भने 
फौजदार! >याय पv"तलाई "नरथ,क, ूभावह!न र 

९०९१ - अ"धवKा गोbव>दूसाद शमा, "ब>द!" bव. महा>याया"धवKाको काया,लयसमेत
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*वफल बनाउने रहेको मा4ुपन6 ह7ुछ । :यसैले 
अनसु7धान अ"धकृतबाट भएका कामहCमा 
अनिुचत हःतFेप गनुHलाई कानूनसJमत मा4 
स*कँदैन । 

28. "नरो*पत गनुHपन6 तेॐो ूRतफH  
*वचार गदाH, महा7याया"धवSाले "लिखत जवाफ 
पेश गदाH "नवेदन दावीको *ववाद X7XकालYन 
घटनासँग सJबि7धत रहेको र :यःता घटना 
नेपालको अ7त[रम सं*वधान, २०६३ को धारा ३३ 
(ध) तथा उS सं*वधानको अनसूुचीमा समावेश 
बहृत शाि7त सJझौताको दफा ५.२.५ ले गरेको 
eयवःथाअनसुार गठन हनेु स:य "नCपण तथा 
मेल"मलाप आयोगबाट हे[रने *वषय भएको भ4े 
िजकjर "लएको पाइ7छ । राlयमा हनेु अपराध र 
अपरा"धक घटनाबाट आम नाग[रकलाई संरFण 
गरY :यःता कायHबाट पी"डतलाई 7याय स"ुनिnत 
गन6 र अपराधीलाई दoड pदने ूमखु दा*य:व 
कायHपा"लकाको जवाफदे*हताअ7तगHत पदHछ । 
:यःतो अपरा"धक कायH भएमा नेपालको वतHमान 
सं*वधान तथा ूच"लत कानूनबमोिजम फौजदारY 
कसूरको अनसु7धान तथा अ"भयोजनको दा*य:व र 
िजJमेवारY *वपFीहCमा रहेको ह7ुछ । 

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 गरेको 
पाइ7छ । 

30. :यसैगरY नाग[रक तथा राजनी"तक 
अ"धकारसJब7धी अनबु7ध, १९६६ को धारा २ 
को उपधारा ३ ले मानव अ"धकारको उyलzनको 
ूभावकारY उपचारको स"ुनिnत ् गन6 सJब7धमा 
"नJन eयवःथा गरेको पाइ7छ : 

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, 

or by any other competent authority 

provided for by the legal system of the 

State, and to develop the possibili#es of 

judicial remedy;

(c)  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 अनबु7ध, 
१९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव 
अ"धकारको उyलzनको ूभावकारY उपचारको 
स"ुनिnतता गन6 अ7तराH*}य दा*य:व "सजHना 
गरेको पाइ7छ । संयSु रा}संघको सदःय रा} 
तथा नाग[रक तथा राजनी"तक अ"धकारसJब7धी 
अनबु7ध, १९६६ को पF रा} भएकोले :यस 
ूकारको उपचारको स"ुनिnतता गनुH नेपाल 
राlयको दा*य:व हनु आउँदछ । नेपालमा करYब 
१२ वषHसJम चलेको X7X अ7:यका ला"ग X7Xरत 
पF र त:कालYन नेपाल सरकारको बीचमा 
२०६३।८।५ मा *वःततृ शाि7त सJझौता 
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भएको र उ! स#झौतालाई अ+त,रम सं/वधानको 
अनसूुचीमा समावेश ग,रएको छ । /वःततृ 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 गरेको छ । 

32. G+GपXात ्को Iयवःथापन /वशेष 
ूकृMतको ह+ुछ । Pयसमा G+G रोकथाम, 

पनुQ]ार, पनुःथा^पना,  पीMडतको संर`ण, `MतपूMत ̂
तथा मेलMमलाप जःता /व/वध प`हQमा /वशेष 
जोड bदइ+छ । यसै तeयलाई मनन गरेर 
यस अदालतGारा राजे+िूसाद ढकाल /वQ] 
ूधानम+ऽी तथा मि+ऽप,रषi काया^लयसमेत 
(नेकाप २०६४, अm २, Mन.नं. ७८१७, पqृ 
१६९) भएको ब+दOूPय`ीकरण मtुामा बेपHा 
छानMबन स#ब+धमा आयोग गठनका /वषयमा 
आवँयक MनदUशन bदइएको तथा  Mललाधर 
भvडारO /वQ] ूधानम+ऽी तथा मि+ऽप,रषi 
काया^लयसमेत (नेकाप २०६५, अm ९, 
Mन.नं. ८०१२, पqृ १०८६) भएको मtुामा 
संबमणकालOन +यायका संय+ऽ Mनमा^णका /वषयमा 
/वप`ी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारO 
भएको पाइ+छ । 

33. यसरO /वMभx मtुामा यस अदालतले 
संबमणकालOन +याय ू ब+धका लाMग आदेश जारO 
गरेको अवःथासमेत हुँदा G+G Iयवःथापनका 
लाMग भईरहेको सं/वधानमा उzलेिखत शाि+त 
स#झौतास#ब+धी Iयवःथा काया^+वयन हनुपुद̂छ 
भxे कुरामा यस इजलासको फरक मत रहन 
स|दैन । तर G+Gकालमा भएका हPया 
/हंसालगायतका मानव अMधकार उzल}नका 
सबै ूकारका घटनाहQ संबमणकालOन +याय 
Iयवःथापनका मा�यमबाट अ+Pय ह+ुछन ् भxे 
होइन । G+Gकालमा भएका ग#भीर ूकृMतका 

मानव अMधकार उzल}नका घटना र फौजदारO 
अपराध कसूरहQको अनसु+धान र अMभयोजन 
गन ̂ संबमणकालOन +याय Iयवःथाको ूब+ध 
भईनसकेको अवःथामा MनयMमत फौजदारO 
+यायूणालO ःथगन वा Mनिःबय भएको स#झन 
Mमzदैन ।

34. मलुकुलाई G+Gबाट शाि+तपूण ̂
अवःथामा Qपा+तरण गनU बममा २०६३।८।५ 
मा नेपाल सरकार र नेपाल क#यMुनःट पाट� 
माओवादOबीच /वःततृ 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 अनसूुचीमा समावेश भएकोमा /ववाद 
छैन । अ+त,रम सं/वधान, २०६३ को धारा ३३ 
को खvड  (ध) र /वःततृ शाि+त स#झौताको दफा 
५.२.५ ले संबमणकालOन +याय Iयवःथापनका 
लाMग उNचःतरOय सPय MनQपण तथा मेलMमलाप 
आयोग गठन गनU Iयवःथा गरेको 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 
हनु सकेको छैन । उNचःतरOय सPय MनQपण 
तथा मेलMमलाप आयोग गठनस#ब+धी कानूनको 
अभावमा उ! आयोगको काय^̀ ेऽMभऽ के कःता 
ूकृMतका घटना वारदात पनU भxे कुराको /कटान 
हनु सकेको छैन । यःतो अवःथामा G+GकालOन 
घटना र वारदातको स#ब+धमा कानूनबमोिजम 
अनसु+धान तथा अMभयोजन गनUलगायतका काय ̂
स#पादन गन ̂ MनयMमत फौजदारO +याय ूणालO 
Mनिंबय भई रहन स|दैन । लोकताि+ऽक 
मलुकुमा कानून र +याय ूणालO क/हzयै सषु�ु 
हुँदैनन ्। कानून क/हzयै शू+य हुँदैन । फौजदारO 
अपराधको सूचना ूा� गनU, कानूनबमोिजम 
अनसु+धान र अMभयोजन गनUलगायतका काय ̂

९०९१ - अMधव!ा गो/व+दूसाद शमा^ "ब+दO" /व. महा+यायाMधव!ाको काया^लयसमेत
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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 सरुZा र आ\म3व]ासको 
भावना जागतृ गराउने, घटनावल0हUको यथाथa 
अ"भलेख राc,े रा3dय मेल"मलापको वातावरण 
बनाउने र कानूनी राeयको पनुःथाaपना 
गर0 शाि1तबहाल0मा योगदान परु ्याउन ु नै 
संबमणकाल0न 1याय iयवःथाको उjेँय 
रहेको ह1ुछ । संबमणकाल0न 1याय ूणाल0मा 
स\यमा"थ ूकाश पाXरसकेप"छ Zमादानमा जोड 
Yदइ1छ । 3वगतको आहत भ3वंयमा नदोहोXरयोस ्
र भावी स1त"त यसूकारका 3वभी3षकाबाट गळुन 
नपरोस ्भ-े मा1यतामा कसैको दबाब र ू भावबाट 
मpु भई पी"डतले ःवत1ऽUपमा पीडकहUलाई 
Zमादान Yदन सWदछन ्। 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 पूणaUपमा सावaभौम र 
ःवत1ऽ रह1छन ्। नागXरकको \यःतो नैस"गaक 
अ"धकारलाई संबमणकाल0न 1यायूणाल0ले 
संकुचन वा "नय1ऽण गनa सWदैन । 

36. ूच"लत कानून र ःथा3पत 1या3यक 
मूQय मा1यताका आधारमा उिचत ू3बयाको 
अवल+बन गर0 पी"डत पZले 1यायको अनभु"ूत 
गनq गर0 फौजदार0 कसूरको अनसु1धान र 
अ"भयोजन गXरएन भने \यःतो समाजमा S1Sोtर 
iयवःथापनपuात ् प"न Yदगो शाि1त कायम हनु 
सWदैन । S1Sकालका सबै पी"डतहUले रोजेको 
1याय पाउनपुदaछ । पी"डतले भोvनपुरेका सबै 

ूकारका आहतहUलाई 1यायको दायरामा 
Qयाउनपुदaछ । यसका ला"ग पी"डतले रोजेको 
1यायूणाल0माफa त 1याय पाउने अवसरको 
स"ुनिuतता हनुपुदaछ । यःतो कायaमा राeय 
उदासीनUपमा बःन पाउँदैन । \यसैगर0 आरो3पत 
पZले प"न ःवwछ सनुवुाइको माxयमबाट ःवत1ऽ 
र सZम 1या3यक "नकायबाट आफू3वUrका 
आरोपहUको खyडन गनq र ःवwछ सनुवुाइSारा 
1याय ूाz गनq अवसर पाउनपुदaछ । यःतो 
1या3यक अ"धकारको स"ु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 Qयाउनलुाई अ1यथा भ- "मQदैन । 

37. उQलेिखत 3ववेचनासमेतका आधारमा 
S1Sकालका सबै फौजदार0 कसूर र मानव 
अ"धकार उQलRनका घटनाहUको अनसु1धान 
र अ"भयोजनलाई 3व"धस+मत ू3बयाबाट सचुाU 
गनुaपनq दा3य\व भएका 3वपZी महा1याया"धवpाले  
सं3वधान तथा ूच"लत कानूनबमोिजमको आ|नो 
कतaiय, दा3य\व र िज+मेवार03वपर0त ह\या 
वारदातका स+ब1धमा भईरहेको अनसु1धान तथा 
तहक}कातको कायaलाई S1Sसँग जोडेर ःथगन, 

"नय1ऽण र "निंबय गनa "मQने देिखदैन । यःता 
कायa अ1तXरम सं3वधान, २०६३ को धारा १३५ 
र सरकार0 मjुास+ब1धी ऐन, २०४९, "नयमावल0 
२०५५ र सरकार0 वक}लस+ब1धी "नयमावल0, 
२०५५ ले महा1याया"धवpालाई तोकेको काम, 

कतaiय, िज+मेवार0 र अ"धकारको 3वपर0त देिखन 
आउँदछ ।

38. अब "नवेदकले माग गरेबमोिजमको 
आदेश जार0 हनेु नहनेु स+ब1धमा 3वचार गदाa, 
यी "नवेदकले पऽकार डेके1िराज थापाको 
"म"त २०६१।४।२७ मा ल"छराम घत� र 
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केशव ख�कासमेतका %यि(ले ह+या गरेको 
भनी 2नज डेके5िराज थापाक9 ौीमती लआमी 
थापाले 2म2त २०६५।५।६ मा Aदएको Dकटानी 
जाहेरFबमोिजम ूारIभ भएको अनसु5धान 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 नगराउन,ु अनसु5धान ूDबया ःथगन नगनुM 
नगराउन ुतथा उ( घटना वारदातको अनसु5धान 
तथा अ2भयोजनसIब5धी कायM अगा2ड बढाउन ुभनी 
परमादेश जारF गरF पाऊँ भ[ेसमेत 2नवेदकको 
माग दावी 2लएको देिख5छ । 

39. नेपालको अ5त`रम संDवधान, 

२०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) 
ले महा5याया2धव(ालाई सरकारवादF मfुाको 
अ2भयोजन सIब5धमा सIुपेको अ2धकार उ( 
संDवधानको धारा १३५ को उपधारा (६) बमोिजम 
महा5याया2धव(ाले मातहत सरकारF वक9ललाई 
2म2त २०६३।१०।०१ को राजपऽमा ू कािशत 
सूचनाबाट ू+यायोजन गरेको देिख5छ । +यसरF 
ू+यायोिजत अ2धकार DफताM न2लएको अवःथामा 
सोू+यायोिजत अ2धकारअ5तगMत सIबि5धत 
सरकारF वक9लले ःवjछ र ःवत5ऽkपमा 
अनसु5धान गरF ूाl तmय र ूमाणको आधारमा 
ूच2लत कानूनबमोिजम मfुा चलाउने वा 
नचलाउने भ[े अ2भयोजनसIब5धी अ2धकार 
ःवत5ऽkपले  ू योग गनM सoने कुरामा Dववाद हनु                                           
सoदैन । कानूनमा ःपqkपमा %यवःथा ग`रएकोमा 
बाहेक अ2भयोजनकताM सरकारF वक9लको उ( 
2नय2मत काममा महा5याया2धव(ा वा Dवभागीय 
ूमखुसमेतले हःतrेप गनM न2मsने र ग`रएमा 
+यःतो हःतrेप ूच2लत संDवधान तथा कानूनको 

भावनाू2तकूल हनेु भनी मा2थ Dव2भ[ ूकरणमा 
Dववेचना गरF सDकएको छ । 

40. मा2थ उsलेिखत पऽकार 
डेके5िराज थापालाई कानूनDवपरFत ह+या 
ग`रएको उ( Pयान मfुाका अ2भय(ुहk 
पबाउ परF पबाउ परेका अ2भय(ु ल2छराम 
घतvमगरसमेतलाई अदालतबाट Dहरासतमा राw 
अनमु2त ूाl भई घटनाका सIब5धमा अनसु5धान 
तहक9कात ूारIभ भई रहेको अवःथामा Dवपrी 
महा5याया2धव(ाको कायाMलयबाट x5xकालको 
घटना भएकोले अनसु5धान तहक9कात र 
अ2भयोजनलगायतका कायM नगनुM नगराउन ु भनी 
2म2त २०६९।९।२७ को 2नदyशनसIब5धी पऽ 
जारF भएउपर परेको ू ःततु रFट 2नवेदनको सनुवुाइ 
हुँदा यस अदालतबाट Dवपrीहkका नाममा उ( 
२०६९।९।२६ को 2नणMय र २०६९।९।२७ 
को पऽ कायाM5वयन नगनुM नगराउन ुभनी 2म2त 
२०६९।१०।०२ मा अ5त`रम आदेश जारF 
भएको  देिख5छ । सो अ5त`रम आदेशबमोिजम 
Dवपrीहkम{येका िजsला ूहरF कायाMलय, दैलेख 
र िजsला सरकारF वक9ल कायाMलय, दैलेखबाट 
Dवपrी महा5याया2धव(ाको उ( 2नदyशन र 
पऽअनसुार नगरF आवँयक अनसु5धान तथा 
अ2भयोजनसIब5धी कायM जारF राखी सIबि5धत 
िजsला अदालतमा ू2तवादFहkउपर मलुकु9 ऐन, 
PयानसIब5धी महलअ5तगMत दावी 2लई Pयान 
मfुा दायर भईसकेको र ू2तवादFहk अदालतको 
आदेशबमोिजम पपुMr 2न2म~ थनुामा रहेको 
भनी सह5याया2धव(ाले ूःततु गरेको 2लिखत 
बहसनोटबाट देिख5छ । 2नवेदकले अनसु5धान 
र अ2भयोजनलगायतका ूDबया अगा2ड बढाउन 
माग गरेको घटना वारदातका सIब5धमा यस 
अदालतको अ5त`रम आदेशबाट सामा5य 
फौजदारF 5याय ूणालF ूभावी भईसकेको र उ( 

९०९१ - अ2धव(ा गोDव5दूसाद शमाM "ब5दF" Dव. महा5याया2धव(ाको कायाMलयसमेत
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म-ुामा अनसु0धान ू3बयाका सबै चरण पूरा 
भई अदालतमा अ"भयोगपऽ दायर भईसकेकोले 
म-ुाको त>य र ूमाणबाट ठहरेबमोिजम 0याय 
ूदान कायDले पूणDता पाउने नै हुँदा ूःततु 
रHट "नवेदनको ूयोजन नरहेको हुँदा "नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारH गLररहनपुनM अवःथा 
3वOमान देिखएन । तसथD "नवेदन मागबमोिजमको 
कायD सSपT भई Lरट "नवेदनको ूयोजन समाU 
भइसकेको देिखदा मागबमोिजमको रHट जारH गरH 
रहन परेन । ूःततु "नवेदन खारेज हनेु ठहDछ । 
ूःततु Lरट "नवेदनको दायरHको लगत कXा गरH 
"म"सल "नयमानसुार गरH बझुाई Zदनू ।  
   
उ[ रायमा सहमत छु ।
0या. ]ाने0िबहादरु काक_

इ"त संवत ्२०७० साल चैत १९ गते रोज ४ शभुम्
इजलास अ"धकृतः भिकालH पोखरेल

सवghच अदालत, संय[ु इजलास
माननीय 0यायाधीश ौी कkयाण ौेl

माननीय 0यायाधीश ौी वैOनाथ उपाmयाय
फैसला "म"त :  २०७०।५।२३।१

०६९-CR-०३८३

म-ुा : कतDuय vयान ।

पनुरावेदक/वादH :  हकD बहादरु 3वxकमाDसमेतको 
जाहेरHले नेपाल सरकार 

3वyz
ू{यथ|/ू"तवादH : िजkला संखवुासभा, बानेxर 

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

 § अिभयोग दावी लगाउन ु र अिभयोग 
�ािपत �न ु अलगअलग कुरा �न ् । 
फौजदारी कसूरअ�ग�त अिभयोग 
दावी िलदंा सो दावीलाई पुि  गन° यथे  
ÀमाणहÒको िवÓमानता �न ु अिनवाय�  
�ने । 
 § अनमुान तथा अडक्लका भरमा 

अिभयोगलाई �ािपत गद" जाने हो भने 
फौजदारी #ायको मलू मम� नै परा% �न 
गै सम& #ाय ÀणालीÀित नै िवतृ(ा    
�ने । 
 § ÀितवादीहÒ वारदातका बखत वारदात 

�लमा मौजदू �न ु बाहेक कुटपीट गरी 
मान°स,को काय�मा ÀितवादीहÒको अ# 
कुनै काम, कारवाही भएको भ/े व%िुन0 

 &  

िनण�य नं.९०९२
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�माणको अभावमा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दावीबमोिजमको सजाय 
िनधा�रण गनु� फौजदारी �ायको 
िस�ा िवपरीत µने ।

(ूकरण नं.५)

पनुरावेदक/वाद(तफ+ बाट : 0व1ान सह4याया6धव8ा 
रेवतीराज 6ऽपाठ=

ू>यथ@/ू6तवाद(तफ+ बाट : 
अवलिDबत नजीर : 
सDबE कानून :

 § GयानसDब4धी महलको १७(३), १३(३)

शQु तहमा फैसला गनT 
मा.4या.गोपालूसाद बाँःतोला

पनुरावेदन तहमा फैसला गनT 
मा.म.ु4या.गो0व4दकुमार उपाXयाय
मा.4या.शDभबुहादरु ख[का

फैसला   
�ा. क!ाण "े# : पनुरावेदन अदालत, 

धनकुटाबाट 6म6त २०६९/३/१७ मा भएको 
फैसलाउपर 4याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतसमd पेश 
हनु आएको ूःततु मfुाको संिdg तhय एवं ठहर 
6नDनबमोिजम रहेको छ ।

१. तhय खkड :
 6म6त २०६१/१२/२२ गते बेलकुn 
अं.१७.०० बजेको समयमा मेरो दाज ु पशु+राम 
0व.क. लाई िजpला संखवुासभा, बानेqर 
गा.0व.स. वडा नं. ६ खािDलङ बःने चतरुमान 
तामाङसमेतका मा6नसहQले 6बनाकारण 6नहुँ 
खोजी लाठ=ले कुटपीट गदा+ सtत घाइते भई 

सोह( राती अ4दाजी ३.०० बजे म>ृय ु भएको 
हुँदा कानूनबमोिजम गxरपाऊँ भzेसमेत {यहोराको 
हक+ बहादरु 0व.क. को 6म6त २०६१/१२/२४ 
को जाहेर( दरखाःत ।
 मतृक पशु+राम 0व.क. को टाउकोको 
टु|पोको बीच भागमा १६ से.6म. लामो चोट 
भएको उ8 चोटबाट रगत ब6गरहेको, नाक 
र मखुबाट रगत बगेको, अ4य भागमा केह( 
0पिpसएको देिखएको भzेसमेत {यहोराको 6म6त 
२०६१/१२/२४ को घटनाःथल लास ूकृ6त 
मचुpुका ।
 6म6त २०६१/१२/२२ गते गाउँकै म, 

तारादेवी राई र र6मता राई तिुDलङटार फोन 
गन+ आई घरतफ+  फक+ ने बममा खराङ ९ िःथत 
ग4धेपानीमा ब6सरहेको अवःथामा िजpला  भोजपरु 
जरायोटार–४ बःने पशु+राम 0व.क. तिुDलङटारबाट 
सोह( ःथानमा पगेु । खािDलङ बःने चतरुमान 
तामाङसमेत ५ जना भर(याले प6न जाँड खाई 
रहेका 6थए । सोह( अवःथामा चतरुमान तामाङ 
र पशु+राम 0व.क. को वाद0ववाद हुँदाहुँदै चतरुमान 
तामाङले पशु+राम 0व.क. लाई दाउराले टाउकोमा 
हा4यो । सोह( अवःथामा चतरुमान तामाङको 
साथीहQले प6न 0हका+उन लागे । 6नजहQले 
कुट(रहेकै अवःथामा खराङ–९ बःने 6नवा+चन 
4यौपाने र धनशेर राना मगरले प6न लाठ=ले 6नज 
पशु+राम 0व.क. लाई भकाभक कु�न थाले । 
मतृकको म>ृय ुचतरुमान तामाङ, 6नवा+चन 4यौपाने, 
धनशेर राना मगरसमेतको कुटाईबाट भएको हो 
भzेसमेत {यहोराको कमला राईले गरेको 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 पशु+राम 0व.क. र खराङ ६ बःने 
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चतरुमान तामाङ र "नज चतरुमान तामाङका अ1य 
साथीबीच वाद9ववाद हुँदाहुँदै चतरुमान तामाङले 
दाउराले कु=न थालेप"छ खराङ–९ बःने धनशेर 
राना मगर र "नवाEचन 1यौपानेसमेतले कुटपीट 
गरH पशुEराम 9व.क. बेहोस भै भLूमा लडाएप"छ 
हामीले Oयान मलाE भनी   करायP । Rयसप"छ 
कु=न छाडे । पशुEराम 9व.क. बेहोस भई भLूमा 
ल"डरहेका "थए । भो"लपTट "बहान पशुEराम मर ्यो 
भVे सनेुकW हुँ । चतरुमान तामाङ, धनशेर राना 
मगर, "नवाEचन 1यौपानेसमेतका मा"नसहXलाई 
कानूनबमोिजम गZरपाऊँ भVेसमेत \यहोराको 
तारादेवी राईले गरेको "म"त २०६१/१२/२४ 
को मौकाको कागज ।
 चतरुमान तामाङसँग पशुEराम 9व.क. को 
के कुरामा वाद9ववाद भयो थाहा भएन । ए`ासी 
चतरुमान तामाङले पशुEराम 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 गरेप"छ कु=न 
छाडेका हनु ्। भो"लपTट "बहान स1ुदा पशुEराम 
9व.क. मर ्यो भनी सनेुकW हुँ भVेसमेत \यहोराको 
र"मता राईले "म"त २०६१/१२/२४ मा गरेको 
मौकाको कागज ।
 मेरा काका पशुEराम 9व.क. लाई "बना 
कारण बानेdर–६, खािeलङ बःने चतरुमान 
तामाङ, खराङ–९ बःने धनशेर राना मगर, 

ऐ. बःने "नवाEचन 1यौपाने र अ1य नाम थाहा 
नभएका चतरुमान तामाङका ४ जना साथी गरH 
जeमा ७ जनाले दाउराले मरणासV हनेु गरH 
कुटपीट गदाE सोहH कारण काकाको मRृय ु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 मतृक पशुEराम 9व.क. को 
पोiमाटEम ZरपोटE ।
 "म"त २०६१/१२/२२ गते 
तिुeलङटारबाट आkनो काम सकW पशुEराम 9व.क. 
र म बाटोमा आउँदै गदाE खराङ–९ को ग1धेपानी 
भVे ठाउँको चौतारामा बानेdर–६ बःने चतरुमान 
तामाङ र "नजका निचनेका अ1य साथीहX जाँड 
रlसी खाई नाचगान गरेर ब"सरहेका रहेछन ्। 
"नजहXले नाचगान गरेको चौतारामा पशुEराम 
9व.क. गई हेनE लाmदा ए`ासी चतरुमान तामाङले 
"नहुँ खोजी पशुEराम 9व.क. को टाउकोमा                    
हा1यो । मैले 9कन यसो गरेको भनी भ1दा 
तँलाई प"न दाँत झाZरoद1छु भनी कु=न खोOदा 
म छ"लए ँ। Rयसप"छ पछा"ड भागी केहH पर 
पगेुर हेदाE चतरुमान तामाङ र "नजका साथीहXले 
कु=दै "थए । पशुEराम 9व.क. रगताeमे 
भै  भLूमा लडेको देखी वर आई हTलाखTला 
गदाE खराङ–९ बःने गो9व1द भVे च1िबहादरु 
दाहाल घटनाःथलतफE  जाँदै गरेको देखेको हुँ । 
"नजहX के कहाँबाट आएका हनु ् थाहा भएन । 
घटनाःथलमा चतरुमान तामाङ र नाम नजानेका 
"नजका अ1य ४ जना साथीहX "थए । मतृक 
पशुEराम 9व.क. को मRृय ु चतरुमान तामाङ र 
"नजका साथीहXको कुटपीटको कारणले भएको 
हो भVेसमेत \यहोराको जसबहादरु 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 चतरुमान तामाङ र "नजका अ1य 
४ जना साथीहX र भोजपरु जरायोटार–४ बःने 
पशुEराम 9व.क. बीचमा वाद 9ववाद हुँदा चतरुमान 
तामाङले दाउरा 9टपी पशुEराम 9व.क. को टाउकोमा 
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ूहार गदा! पशु!राम &व.क. भ+ूमा लडे । सो 
प3ात ् नाम थाहा नभएका चतरुमान तामाङका 
अ<य साथीसमेतले कुटपीट गरेको देखेको हुँ । 
सो अवःथामा मतृकसँगै आएका जसबहादरु राई 
के कहाँ भागे थाहा भएन । वारदातःथलमा अ<य 
कोहI देिखन । मौकामा कागज गनL रMमता राई, 

तारा राई र कमला राईसमेतले लेखाई Nदएका 
धनशेर राना मगर र Mनवा!चन <यौपानेलाई मैले 
देिखन भPे Qयहोराको गो&व<द भPे च<िबहादरु 
दाहालको MमMत २०६१/१२/२९ को मौकाको 
कागज ।
 मतृक पशु!राम &व.क. लाई कुटपीट 
गरI मान!मा मेरो कुनै संलYनता छैन । MमMत 
२०६१/१२/२१ गते [रठाबासबाट टIनको भारI 
Mलई बाने]र–६, खाि^लङ बःने चतरुमान 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 बMसरहेका 
Mथए । Nदनको अ<दाजी ३ बजेको समयमा िजbला 
भोजपरु, जरायोटार–४ बःने पशु!राम &व.क. र 
जसबहादरु राई के कहाँबाट आई चतरुमान 
तामाङसमेतका माMनसहc नाचगान गरI बसेको 
ठाउँमा गई नाचगान गदg Mथए । के कुन कुराको 
&वषयमा वाद &ववाद भयो थाहा भएन । चतरुमान 
तामाङसमेतका Mनजका साथीहcले तामाङ भाषा 
बोलI एiासी चतरुमान तामाङले आफूले भारI 
बोdदा ूयोग गनL काठको तोdमाले पशु!राम 
&व.क. लाई टाउकोमा &हका!ए । kयसपMछ Mनजका 
अ<य साथीहcले समेत &हका!उन थालेपMछ Mनज 
पशु!राम &व.क. भ+ूमा लडे । जसबहादरु राई के 
कता भागे थाहा भएन । kयसपMछ म र Mछमेकl 
धनशेर राना मगरले mयान मला! खबरदार भ<दै 
उn घटनाःथलतफ!  गई छुp याई हेदा! पशु!राम 

&व.क. टाउकोमा चोट लागी बेहोस अवःथामा 
रगता^मे भई भ+ूमा लMडरहेका Mथए । चतरुमान 
तामाङ र Mनजका साथीहc हातमा तोdमा Mलएर 
[रठाबासतफ!  लागे । घाइतेको ौीमतीलाई मैले 
खबर ग[रNदएको हुँ । राती अ<दाजी ३ बजेको 
समयमा घाइते पशु!रामको मkृय ु भएको हो । 
मौकामा कागज गनL कमला राई, तारा राई र 
रMमता राईले के कुन उsेँयले मलाई र धनशेर 
राना मगरलाई आरोप लगाएका  हनु ्? Mनजहcले 
नै जानून ्भPेसमेत Qयहोराको ूMतवादI Mनवा!चन 
<यौपानेले अMधकारूाu अMधकारIसमv गरेको 
बयान कागज ।
 पशु!राम &व.क. लाई कुटपीट गरI मान!मा 
मेरो संलYनता छैन । मतृकलाई बाने]र–६ बःने 
चतरुमान तामाङ र Mनजका अ<य ४ जना साथी 
गरI ५ जनाले भारI बोdदा ूयोग गनL तोdमाले 
कुटपीट गदा! सोहI कारणबाट Mनजको मkृय ुभएको 
हो । कुटपीटपMछ घाइते भएका पशु!राम &व.क. 
लाई म, Mनवा!चन <यौपानेसमेतका माMनसहcले 
ःयाहार स^भार गरेको हो । मौकामा कागज 
ग[रNदने कमला राई, तारा राई र रMमता राई केहI 
म&हनाअगाMडदेिख 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 मMुछNदएको 
हनुपुछ! भPेसमेत Qयहोराको धनशेर राना मगरले 
अMधकारूाu अMधकारIसमv गरेको बयान ।
 मैले बाने]र–६ खाि^लङ बःने 
चतरुमान तामाङ, ऐ. बःने थोमबहादरु तामाङ, 

ऐ. बःने रमेश तामाङ, ऐ. बःने शमशेर तामाङ 
र ऐ. बःने दगुा!बहादरु तामाङलाई [रठाबासबाट 
कक! टपाताको भारI बोकाई पठाएको हुँ । म 
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घरमा आइप1ुदासमेत सामान आइनपगेुको हुँदा 
खोजी गद; जाँदा चतरुमान तामाङसमेतका ५ जना 
मा"नसह>ले खराङ–९ को ग@धेपानी भCे ठाउँमा 
िजGला भोजपरु जरायोटार–४ बःने पशुNराम Oव.क. 
लाई कुटपीट गरS मारS मैले बोकाएको भारS 
सोहS ठाउँमा छाडी भागेको भCे थाहा पाएको 
हुँ । मैले तिुYलङटारमा भएको मेरो गोदाममा 
सामान ःटोर गरS मैले पठाएको ११ नं. को 
"बलसमेत यसै कागजसाथ पेश गरेको छु । उ\ 
वारदातमा धनशेर साना मगर, "नवाNचन @यौपानेको 
संल1नता भएको भCे Oव^ास ला1दैन भCेसमेत 
_यहोराको धनबहादरु रसाइलSको कागज ।
 "म"त २०६१/१२/२२ गते "बनाकारण 
बाने^र–६ खािYलङ बःने चतरुमान तामाङ, ऐ. 
बःने थोमबहादरु तामाङ, ऐ. बःने रमेश तामाङ, 

ऐ. बःने शमशेर तामाङ, ऐ. बःने दगुाNबहादरु 
तामाङले जाहेरवालाको दाज ुपशुNराम Oव.क. लाई 
कुटपीट गरेका हनु ्। "नजह> हाल के कहाँ 
रहेका छन ् थाहा छैन । पबाउ परS आएका 
धनशेर राना मगर र "नवाNचन @यौपानेले मतृकलाई 
कुटपीट गरS मारेका हैनन ् । "नजह>को पूवN 
fरसइबी भएको थाहा छैन । मतृकलाई चतरुमान 
तामाङसमेतका ५ जनाले भारS बोgदा ूयोग 
गनi काठको तोgमाले कुटपीट गरेको र सोहS 
कारणले जाहेरवालाको दाज ु पशुNरामको मjृय ु
भएको हो भCेसमेत _यहोराको वःतिुःथ"तका 
मा"नसह>ले एकै "मलानमा बकk लेखाई lदएको 
"म"त २०६२/१/१३ को वःतिुःथ"त मचुGुका ।

२ अ"भयोग खoड :
 ू"तवादS चतरुमान तामाङ, थोमबहादरु 
तामाङ, रमेश तामाङ, शमशेरबहादरु तामाङ, 

"नवाNचन @यौपाने र धनशेर राना मगरले 
लाठq र दाउरा ूयोग गरS पशुNराम Oव.क. 

लाई कुटपीट गरS मारेको हुँदा फरार रहेका 
ू"तवादSह> चतरुमान तामाङ, थोमबहादरु तामाङ, 

रमेश तामाङ, शमशेर तामाङ र दगुाN तामाङको 
हकमा वारेoट जारS गरS पबाउ गरS मलुकुk 
ऐन, sयानसYब@धी महलको १ र १३(३) नं. 
बमोिजम कसूर गरेको हुँदा ू"तवादS "नवाNचन 
@यौपानेबाहेक अ@य ू "तवादSह>को हकमा मलुकुk 
ऐन, sयानसYब@धी महलको  १३(१) बमोिजम 
सजाय हनु र ू"तवादS "नवाNचन @यौपानेको हकमा 
"म"सल संल1न ौी मनकामना उwच माxय"मक 
Oवyालय, खाँदबारSको २०६१/१२/२८ को 
पऽानसुार "नजको ज@म "म"त २०४८/८/११ 
भै नाबालक भएको देिखदँा बालबा"लकासYब@धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनसुार सजाय 
गfरपाऊँ भCेसमेत _यहोराको अ"भयोगपऽ ।

३. बयान तथा बकपऽ खoड :
 "म"त २०६१/१२/२२ गते बेलकुk ५ 
बजेको समयमा ग@धेपानी चौतारामा झगडा भएको 
हGला सनुी घरबाट हेदाN ू"तवादS चतरुमान र 
मैले निचनेका मा"नसह>ले हात हालाहाल गरS 
चतरुमानले भारS बोgन ूयोग गरेको अनौ 
जःतो चारपाटे तोgमाले मैले निचनेका मतृकको 
टाउकोमा हानेको अ@दाजी २/४ "मटर टाढाबाट 
देखेको हुँ । मतृक पशुNराम Oव.क. को मjृय ु
ू"तवादS चतरुमान तामाङले तोgमाले टाउकोमा 
हानेको चोटबाट भएको हो । सोहS lदन रातको 
अ@दाजी ३.३० बजेको समयमा मतृकको मjृय ु
भएको हो भCेसमेत _यहोराको ू"तवादS "नवाNचन 
@यौपानेले श>ु अदालतमा "म"त २०६२/१/२१ 
मा गरेको बयान ।
 छु~ याउने उ�ेँयले घटनाःथल जाँदा 
ू"तवादS चतरुमान तामाङले मतृकको टाउकोमा 
तोgमाले हानेको मैले देखेको हुँ । मैले मतृकलाई 
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देखेकै �थइन । घटना भएको +दनमाऽ देखेको   
हुँ । मतृकलाई मैले कुटेको छैन, मारेको हैन 
7यसैले अ�भयोग दावीबमोिजम मैले सजाय पाउन ु
पनC हैन भDेसमेत Eयहोराको ू�तवादGमHयेका 
धनशेर राना मगरले शKु संखवुासभा िजMला 
अदालतमा �म�त २०६२/१/२१ मा गरेको             
बयान ।
 ू�तवादGहK चतरुमान तामाङ, 

थोमबहादरु तामाङ, रमेश तामाङ, शमशेर तामाङ 
र दगुाT तामाङका नाउँमा शKु संखवुासभा िजMला 
अदालतबाट जारG भएको ७० +दने VयादG पूजX 
�म�त २०६२/६/१० मा र ू�तवादG चतरुमान 
तामाङका नाउँमा पनुः जारG भएको ७० +दने 
VयादG पूजX �म�त २०६२/११/२५ मा तामेल 
भएकोमा �नज ू�तवादGहK Vयाद�भऽ हाजीर नभै 
कानूनले थाVन पाउने Vयादसमेत गजुारG फरार 
रहेका ।
 वारदात रो\न �नज �नवाTचन ]यौपाने र 
धनशेर राना मगरको वारदात ःथलमा उपिःथत 
भएको हुँदा मतृकको म7ृयमुा ू�तवादG �नवाTचन 
]यौपाने र धनशेर राना मगरको हात नभएकोले 
�नजहKले ूःततु मु̀ ामा सजाय पाउनपुनC हैन 
भDेसमेत Eयहोराको वःतिुःथ�त मचुMुकामा बःने 
तथा ू�तवादG �नवाTचन ]यौपाने र धनशेर राना 
मगरका साaी शंकर दाहालले शKु संखवुासभा 
िजMला अदालतमा गरेको बकपऽ ।
 उb वारदातको +दन खराङ–९ बःने 
च]िबहादरु राईको घरबाट साग �लई घर जाने 
बममा ग]धेपानी भDे ठाउँमा पgुदा मतृक र 
चतरुमान र\सी माgन �नवाTचन ]यौपानेको घरमा 
गए । सो ठाउँमा दबैुजनाको झगडा हनु लाgदा 
�नवाTचन ]यौपानेले 7यहाँबाट घचेडी घरबाट 
हटायो । 7यसप�छ के–के भयो मलाई थाहा                                         
भएन । म साग �लई घरतफT  गए ँ भDेसमेत 

Eयहोराको वःतिुःथ�त मचुMुकामा बःने खj 
गौतमले शKु संखवुासभा िजMला अदालतमा 
गरेकोे बकपऽ ।
 मैले �म�त २०६१/१२/२४ गते गरेको 
मौकाको कागज पढG वाची सनुाउँदा सनुी      
पाए ँ। सोमा लेिखएको Eयहोरा र सहGछापसमेत 
मेरै हो । लेिखएको Eयहोरा ठmक छ भDेसमेत 
Eयहोराको मौकामा कागज गनC तारादेवी राईले 
शKु संखवुासभा िजMला अदालतमा गरेको    
बकपऽ ।
 मतृक पशुTराम nव.क. लाई सबैभ]दा 
पnहले चतरुमान तामाङले दाउराले nहकाTएको मैले 
आखँाले देखेको हुँ । �नजका साथी ५ जना र 
ू�तवादG धनशेर राना मगर, �नवाTचन ]यौपानेसमेत 
सोहG वारदातःथलमा �थए । मौकामा गरेको 
�म�त २०६१/१२/२४ को कागजमा लेिखएको 
Eयहोरा र सहGसमेत मेरै हो भDेसमेत Eयहोराको 
मौकामा कागज गनC कमला राईले  शKु 
संखवुासभा िजMला अदालतमा गरेको बकपऽ ।
 मतृक पशुTराम nव.क. लाई खाVलाङे 
चतरुमानले सबैभ]दा पnहले दाउराले nहकाTएको 
मैले आखैँले देखेको हुँ । सो वारदातःथलमा 
�नजको साथी भरGया नाम नजानेको ४ जना 
�नवाTचन ]यौपाने, धनशेर राना मगर प�न सोहG 
ठाउँमा �थए । अ]य शंकर दाहाल, गोnव]द 
दाहालसमेतका मा�नसहKले हेqररहेका �थए । 
�म�त २०६१/१२/२४ को मौका कागजमा 
भएको Eयहोरा र सहGछापसमेत मेरै हो भDेसमेत 
Eयहोराको मौकामा कागज गनC र�मता राईले शKु 
संखवुासभा िजMला अदालतमा गरेको बकपऽ ।
 �म�त २०६१/१२/२२ गतेको +दन 
बेलकुr ५ बजेको समयमा ू�तवादGमHये 
चतरुमान तामाङले मतृक पशुTराम nव.क. 
लाई �नजले भारG बो\ने तो\माले टाउकोमा                      

९०९२ - नेपाल सरकार nव. थोमबहादरु तामाङसमेत
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*हका-ए । अ1ले दाउराले *हका-एको देखेको                  
हुँ । सोह: कुटाइकै चोटबाट मतृकको म@ृय ुभएको                                               
हो । ू"तवाद: धनशेर राना मगर र "नवा-चन 
Hयौपाने घटनाःथल निजक "थए । घटना भएकै 
ठाउँमा "थएन भPेसमेत Qयहोराको मौकामा 
कागज गनR चHिबहादरु दाहालले श1ु संखवुासभा 
िजUला अदालतमा गरेको बकपऽ ।
 मतृक पशु-राम *व.क. लाई चतरुमान 
तामाङसमेतका पाँचजना भYरयाले तोZमा 
दाउरासमेतले कुटपीट गर: कत-Qय गर: मारेका 
हनु ् । सो वारदातमा "नवा-चन Hयौपाने र 
धनशेर राना मगर "थएनन ्भPेसमेत Qयहोराको 
वःतिुःथ"त मचुUुकामा बःने पदमबहादरु मगरले 
श1ु संखवुासभा िजUला अदालतमा गरेको       
बकपऽ ।
 मतृक पशु-राम *व.क. लाई ू"तवाद: 
चतरुमान तामाङलगायतका मलाई नाम थाहा 
नभएका ४ जनाले कुटपीट गर: मारेको भPे 
सनेुको हुँ । ू"तवाद: "नवा-चन Hयौपाने र धनशेर 
राना मगर घटना भैसकेप"छ घटनाःथलमा पगेुका 
हनु ्। सो समयमा मसमेत "थए ँ। घाइतेलाई 
बचाउन गएका ह_ भPेसमेत Qयहोराको वःतिुःथ"त 
मचुUुकामा बःने लालबहादरु कटुवालले श1ु 
संखवुासभा िजUला अदालतमा गरेको बकपऽ ।
 "म"त याद भएन आजभHदा २ वष- 
अगा"ड चैत म*हनामा मेरो काम *वशेषले घरबाट 
तिुcलङटार जाँदै "थए ँ। कुडलेु घाटमा पशु-राम 
*व.क. सँग भेट भयो । "नज र म सँगै तिुcलङटार 
गय_ । फक- ने बममा क@ले भfयाङ आएप"छ 
मैले २ सेर जाँड खाए ँ। उसले एक बोतल रZसी 
खाए । @यहाँबाट *हँडी गHधेपानी भPे ठाउँमा 
कYरब ४.३० बजे पhुय_ । @यहाँ चतरुमान 
तामाङसमेत भार: बोZने ५ जनाको मपु जाँड खाँदै 
"थए । हामीलाई चतरुमानले घर कहाँ हो भनी 

सोkयो । मैले हाॆो घर भोजपरु भने । पशु-राम 
*व.क. ले चतरुमानलाई *कन सोkनभुयो  भनी                                                 
भने । चतरुमान तामाङले दाउराको हारबाट दाउरा 
"नकाल: एकैचोट: पशु-राम *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 । मतृक ढलेप"छ चतरुमानका साथी चारै 
जनाले लाठp लाqीले मतृकलाई हा"नरहेका                                              
"थए । मैले nयान मला- भनी कराउँदा धनशेर 
राना मगर, "नवा-चन Hयौपाने र गो*वHद दाहाल 
कराउँदै आउनभुयो । चतरुमान तामाङसमेत 
५ जना भागेप"छ मतृक rार rार गYररहेको 
अवःथामा म, "नवा-चन Hयौपाने, धनशेर राना 
मगर, गो*वHद दाहालसमेतले उठाएर शंकर 
दाहालको घरमा लगेर राsयौ । मतृकको म@ृय ु
खािcलङे चतरुमान तामाङसमेतका ५ जना भार: 
बोZने मपुले कुटपीट गरेको कारणबाट भएको                 
हो । ू"तवाद: "नवा-चन Hयौपाने र धनशेर राना 
मगरले मतृकलाई कुटपीट गरेको होइन भPेसमेत 
Qयहोराको मौकामा कागज गनR जसबहादरु राईले 
श1ु संखवुासभा िजUला अदालतमा गरेको        
बकपऽ ।

४. श1ु संखवुासभा िजUला अदालतबाट भएको 
फैसला तथा आदेशको Qयहोरा :
 फरार रहेका ू"तवाद:ह1 चतरुमान 
तामाङ, थोमबहादरु तामाङ, दगुा-बहादरु तामाङ, 

रमेश तामाङ, शमशेर तामाङका हकमा "नजह1 
हाजीर भए वा पबाउ पर: आएका बखत मvुा 
खडा गर: कानूनबमोिजम कारवाह: *कनारा 
गनR गर: हाललाई मलुकुw ऐन, अ.बं. १९० 
नं. बमोिजम मलुतबी रािख{दएको छ भPेसमेत 
Qयहोराको संखवुासभा िजUला अदालतबाट भएको 
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�म�त २०६५/२/२८ को जाहेर* फैसला ।
 फरार रहेका ू�तवाद* चतरुमान तामाङ, 

थोमबहादरु तामाङ, दगुा:बहादरु तामाङ, रमेश 
तामाङ, शमशेर तामाङको �म�त २०६४/९/२३ 
मा अंश रोAा मचुBुका भएकोमा अंश रोAा मचुBुका 
भएको २ वष: पूरा भैसकेको देिखदँा ूःततु मLुा 
मलुतबीबाट जगाइPदएको छ भRेसमेत Sयहोराको 
संखवुासभा िजBला अदालतबाट भएको �म�त 
२०६७/६/११ को आदेश ।
 मतृकको मYृय ुचतरुमान तामाङ र �नजको 
साथमा रहेका अZय ू�तवाद*ह[ले प�न कुटपीट 
गरेको भRे संल\न ू माणबाट देिखए प�न ू �तवाद* 
चतरुमानले प^हले टाउकोमा ूहार गर* �गद* 
�नःकने गर* हानी लडाएको, अZय ू�तवाद*ह[ले 
टाउकोमा ूहार गरेको भRे कतैबाट नखलेुको र 
मYृयकुो कारण टाउकोको चोटमाऽ देिखएकोले 
मतृकको मYृय ुहनुमा अZय ू�तवाद*को भ�ूमका 
ःवीकान: स^कएन । तसथ: चतरुमान तामाङलाई 
अ�भयोग दावीबमोिजम cयानसdबZधीको १३(३) 
नं. अनसुार सव:ःवस^हत जZमकैद हनेु ठहछ: र 
अZय ू�तवाद* दगुा:बहादरु तामाङ, थोमबहादरु 
तामाङ, रमेश तामाङ र शमशेर तामाङले 
अ�भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहछ: भRेसमेत 
Sयहोराको श[ु संखवुासभा िजBला अदालतबाट 
�म�त २०६७/७/१७ मा भएको फैसला ।

५. पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा दायर भएको 
वाद* नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजकkर   
Sयहोरा :
 मतृक पशु:राम ^व.क. को मYृय ु
चतरुमान तामाङ र अZय नाम निचनेका �नजका 
साथीह[समेतले कुटपीट गर* मYृय ुभएको भनी 
^कटानी जाहेर* Pदएको अवःथा छ भने चँमद*द 
गवाह जसबहादरु राई, चZिबहादरु दाहाल, कमला 

राई, र�मता राई र तारादेवी राईसमेतले मौकामा 
तथा अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गदा: प^हला 
चतरुमान तामाङले दाउराले टाउकोमा ^हका:ई 
टाउको फुट* �गद* �निःकएको �थयो Yयसप�छ 
अZय Sयिpह[ले समेत कुटपीट गरे भनी लेखाई 
Pदएका छन ्। अZय मौकामा कागज गनr तथा 
वःतिुःथ�त मचुBुकाका मा�नसह[ले समेत सबै 
ू�तवाद*ह[ले कुटपीट गरेका हनु ् भनी लेखाई 
Pदएको अवःथा छ । मौकामा पबाउ परेका सह 
ू�तवाद*ह[ �नवा:चन Zयौपाने र धनशेर राईले 
मौकामा र अदालतमा चतरुमान राईले तोtमाले 
मतृक पशु:राम ^व.क. को टाउकोमा ^हका:एको 
र उp घटनामा चतरुमान तामाङका अZय ४ 
जना साथीह[को प�न संल\नता �थयो भनी बयान 
गरेको अवःथामा उp बयान Sयहोरालाई ूमाण 
न�लई एवं मतृकको शव पर*vण ू�तवदेनमा 
मतृकको टाउकोको Lacera!on र Haematoma 
एवं Forehead मा Fracture समेत देिखएको 
भRे उBलेख भएबाट मतृकलाई एकजनाले माऽ 
टाउकोमा ^हका:एको भRे कुरा खिwडत भै धेरै 
जना ू�तवाद*ले कुटपीट गरेको तxय सूमाण 
पु̂ y भैरहेको अवःथामा ू�तवाद* चतरुमान 
तामाङलाई माऽै कसूरदार ठहर ्याई ू�तवाद*ह[ 
थोमबहादरु तामाङ, दगुा:बहादरु तामाङ, रमेश 
तामाङ र शमशेर तामाङसमेतलाई सफाइ Pदने 
गर* भएको फैसला ऽ ु̂टपूण: हुँदा बदर गर* श[ु 
अ�भयोग माग दावीअनसुार सजाय गर* पाऊँ 
भRेसमेत Sयहोराको वाद* नेपाल सरकारको    
पनुरावेदनपऽ ।

६. पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको 
आदेश तथा फैसला खwड :
 सव{|च अदालतबाट श[ु �म�सल िझकाउन ु
सो अदालतबाट श[ु �म�सल आउन नसtने 

९०९२ - नेपाल सरकार ^व. थोमबहादरु तामाङसमेत
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भए उ. श1ु "म"सलको स5पूण7 कागजातको 
फोटोकपी ूमािणत गर@ पठाई फैसला मलुतबीमा 
राD, राD नEदने कुरामा सहयोग गन7का ला"ग 
सवJKच अदालतलाई लेखी पठाई सो ू ाN भएप"छ 
"नयमबमोिजम पेश गनु7 भPे पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको "म"त २०६८/१/६ को आदेश । 
 ू"तवाद@ चतरुमान तामाङको पनुरावेदन 
नपरेकोले "नजको हकमा साधकमा दता7 गनू7 । 
सफाइ पाएका ू"तवाद@ह1 थोमबहादरुसमेतले 
मतृकलाई कुटपीट गरेको देिखएप"छ पूरै सफाइ 
Eदएको श1ु फैसला फरक पन[ देिखदँा अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम ू_यथ` ू"तवाद@ह1लाई 
िझकाई आएप"छ सवJKच अदालतबाट अbवल5ब 
श1ु "म"सल िझकाउनू । श1ु "म"सल पठाउन 
साcीह1ले अदालतमा गरेको बकपऽसमेतका 
"लखतह1को फोटोकपी पठाई Eदन सवJKच 
अदालतलाई लेखी सो ू ाN भएप"छ "नयमबमोिजम 
पेश गनु7 भPेसमेतको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट "म"त २०६८/६/२ मा भएको  
आदेश ।
 ूःततु मeुाको "म"सल "म"त 
२०६७/९/२० मा ौी सवा7ेKच अदालत, 
काठमाडiमा पठाएको भनी संखवुासभा िजjला 
अदालतको "म"त २०६७/११/२ को पऽबाट 
लेखी आएकोमा उ. श1ु "म"सल पठाई Eदन ु
हनु भनी ौी सवJKच अदालतमा पटकपटक 
पऽाचार गkरएकोमा उ. मeुा हाल काय7वाह@य.ु 
अवःथामा रहेको भनी ौी सवJKच अदालतको  
पऽबाट लेखी आएको देिखदँा उ. श1ु "म"सल 
ूाN भएप"छ जगाई कारवाह@ गन[ गर@ ूःततु 
मeुा अ.बंं १२ नं. बमोिजम मलुतबी राखी Eदएको 
छ भPे "म"त २०६९/१/३१ गतेको पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको आदेश ।
 हक7 बहादरु bव.क. को जाहेर@ले वाद@ 

नेपाल सरकार ू"तवाद@ चतरुमान तामाङसमेत 
भएको कत7mय nयान मeुाको श1ु "म"सल 
स5मानीत सवJKच अदालतबाट िझकाइएकोमा सो 
"म"सलको सoा "म"सल संलpन कागजातह1को 
(छायाँू"त) ूाN हनु आएकोले ूःततु मeुा 
मलुतबीबाट जगाई कानूनबमोिजम गर@ पेश गनु7 
भPे पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको "म"त 
२०६९/२/२३ को आदेश ।
 यी ू"तवाद@ह1लाई पूरै सफाइ Eदएको 
श1ु फैसलासँग सहमत हनु सbकएन । ू"तवाद@ 
चतरुमान तामाङलाई अ"भयोग दावीबमोिजम 
मलुकुs ऐन, nयानस5बuधीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव7ःवसbहत जuमकैद गरेको 
श1ु फैसला "मलेकै देिखदँा साधक सदर हनेु                                             
ठहछ7 । ू"तवाद@ह1 थोमबहादरु तामाङ, 

दगुा7बहादरु तामाङ, रमेश तामाङ र शमशेर 
तामाङलाई पूरै सफाइ Eदएको श1ु संखवुासभा 
िजjला अदालतको "म"त २०६७/७/१७ को 
फैसला "मलेको नदेिखदँा सो हदस5म केह@ 
उjट@ भै "नज ू"तवाद@ह1लाई मलुकुs ऐन, 

nयानस5बuधीको महलको १७(३) नं. बमोिजम 
कैद वष7 २ हनेु ठहछ7 । सबै ू"तवाद@ह1लाई 
अ"भयोग दावीबमोिजम हदैस5म अथा7त 
nयानस5बuधीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गर@ पाऊँ भPे वाद@ नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकsर पpुन सxदैन । चतरुमान तामाङको 
हकमा ौी सवJKच अदालतमा साधक जाहेर गनु7 
भPेसमेतको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
"म"त २०६९/३/१७ मा भएको फैसला ।

७. वाद@ नेपाल सरकारका तफ7 बाट यस 
अदालतसमc "लएको पनुरावेदन िजकsर :
  ूःततु वारदातमा घटनालाई वारदात 
ःथलमा अ_यuत निजकबाट देD े र उ{ारमा 
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ख�ने यामबहादरु मगर, च)िबहादरु दाहाल, 

भरत दाहाल, शंकर दाहालसमेतका मा2नसह3ले 
ःप6 3पमा ू2तवाद9 चतरुमान तामाङलगायत 
यी ू<यथ> ू2तवाद9ह3समेतले तो@मा र दाउराले 
यी मतृक पशुCरामलाई कुटपीट गर9 लडाएका र 
हामीह3समेतले उHार गर9 उपचारको बममा 
2नजको म<ृय ु भएको भनी ःप63पमा खलुाई 
Kदएका छन ्। यसर9 2नजह3को संलOनता कानून 
खिRबर भै सकेको अवःथामा यी साUीह3को 
भनाइलाई अ)य सनेुका WयिX भरमा WयX गनY र 
घटनालाई टाढाबाट दे\ ेवा वारदातपूवCको अवःथा 
माऽ देखेका WयिXह3को भनाईसँग तलुना गर9 
वाद9का साUीह3का भनाईमा मतै@य नरहेको 
भ_े आधारमा ू2तवाद9ह3लाई अ2भयोग दावी 
भ)दा कम सजाय हनेु गर9 पनुरावेदन अदालतबाट 
फैसला भएको छ । मतृकको टाउकोमा १६ 
से.मी. लामो चोट रहेको, सोबाट रगत ब2गरहेको, 
नाक मखुबाट रगत ब2गरहेको, अ)य भागमा 
केह9 fपिgसएको देिखएको भ_े लास ूकृ2त 
मचुgुकाबाट देिखएको एवं पो6 माटCम hरपोटCमा 
घाउ चोटह3 उgलेख गदi म<ृयकुो कारणमा 
The cause of death is head injury leading to 

coma भ_े उgलेख छ । यसबाट मतृकलाई 
ू2तवाद9 चतरुमान तामाङलेमाऽ कुटपीट गरेको 
र यी ू2तवाद9ह3ले कुटपीट नगरेको भए मतृक 
पशुCराम fव.क.को शव पhरUण ू2तवेदनमा 
मतृकको टाउको र Parietal र Temporal region 
को दायाँ बायाँ नै Lacera!on र Haematoma 
एवं 2नधारमा फुटेको समेत देिखएको भ_े उgलेख 
भएबाट मतृकलाई एकजनाले एकपटकमाऽ 
टाउकोमा fहकाCएको भ_े कुरा खिkडत भएको                                                                            
छ । यसर9 धेरै जना ू 2तवाद9ह3ले कुटपीट गरेको 
कुरा पfु6 भैरहेको अवःथा fवlमान रहेकोमा 2नज 
ू2तवाद9ह3लाई mयानसRब)धी महलको १७(३) 

नं. बमोिजम सजाय गरेको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला सो हदसRम ऽfुटपूणC हुँदा 
बदर गर9 ू 2तवाद9 थोमबहादरु तामाङ, दगुाCबहादरु 
तामाङ, शRसेर तामाङलाई श3ु अ2भयोग 
दावीबमोिजम सजाय गर9 पाऊँ भ_ेसमेतको वाद9 
नेपाल सरकारका तफC बाट यस अदालतसमU पेश 
भएको पनुरावेदनपऽ । 
 2नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढ9 2नणCयाथC 
यस इजलाससमU पेश हनु आएको ू ःततु मtुामा 
वाद9 नेपाल सरकारका तफC बाट उपिःथत fवuान 
सह)याया2धवXा ौी रेवतीराज 2ऽपाठxले यी 
ू2तवाद9ह3समेत चतुरमानसँग 2मल9 मतृकलाई 
कुटपीट गरेको कुरा वारदात ःथलमा निजकबाट 
दे\ े यामबहादरु मगरसमेतका WयिXह3ले 
उgलेख गhरKदएको 2म2सलबाट देिखएकोमा सोतफC  
yयान नKदई mयानसRब)धीको १७(३) बमोिजम 
सजाय गनY गर9 पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
भएको फैसला ऽfुटपूणC हुँदा बदर गर9 अ2भयोग 
दावीबमोिजम सजाय हनुपुदCछ भनी बहस ूःततु 
गनुCभयो । 
 2म2सल अyययन गर9 हेदाC, ू2तवाद9 
चतरुमान तामाङ, थोमबहादरु तामाङ, रमेश तामाङ, 

शRशेरबहादरु तामाङ, 2नवाCचन )यौपाने र धनशेर 
राना मगरले लाठx र दाउरा ूयोग गर9 पशुCराम 
fव.क.लाई कुटपीट गर9 मारेको हुँदा फरार 
ू2तवाद9ह3 चतरुमान तामाङ, थोमबहादरु तामाङ, 

रमेश तामाङ, शRशेर तामाङ र दगुाC तामाङको 
हकमा वारे)ट जार9 गर9 पबाउ पर9 मलुकु{ 
ऐन, mयानसRब)धी महलको १ र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसूर गरेको हुँदा ू2तवाद9 2नवाCचन 
)यौपानेका हकमा बाहेक अ)य ू2तवाद9ह3का 
हकमा mयानसRब)धी महलको १३(३) 
बमोिजमको सजाय र 2नवाCचन )यौपानेको हकमा 
नाबालक देिखएकोले बालबा2लकासRब)धी ऐन, 

९०९२ - नेपाल सरकार fव. थोमबहादरु तामाङसमेत
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२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सजायको 
माग दावी "लई ूःततु अ"भयोगपऽ दायर 
भएको देिखFछ । फरार ू"तवादIहKका हकमा 
मलुतबीमा राखी ू"तवादILय "नवाMचन Fयौपाने 
र धनशेर रानाका हकमा सजाय हनेु ठहरI 
शKु संखवुासभा िजSला अदालतबाट फैसला 
भएको र प"छ यी ू"तवादIहKका हकमा "म"त 
२०६७/७/१७ मा मलुतबीबाट जगाईएको 
र कारवाहI भै फैसला हुँदा ू"तवादI चतरुमान 
तामाङलाई अ"भयोग दावीबमोिजम सवMःवसXहत 
जFमकैद तथा अFय ू"तवादIहKले सफाइ पाउने 
ठहरI फैसला भएको देिखFछ । सो फैसलाउपर 
परेको पनुरावेदन कारवाहIमा पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट शKुको फैसलामा चतरुमान 
तामाङलाई भएको सवMःवसXहत जFमकैदको 
सजाय सदर भै अFय ू"तवादIहK थोमबहादरु 
तामाङ, दगुाMबहादरु तामाङ, रमेश तामाङ र श\शेर 
तामाङका हकमा शKुको सफाइ पाउने फैसला 
केहI उSटI भै ]यानस\बFधीको १७(३) बमोिजम 
२ वषM कैद हनेु ठहराई फैसला भएकोसमेत                         
छ । सोहI फैसलाबमोिजम "नजहKलाई भएको 
सजायउपर िच_ नबझुी वादI नेपाल सरकारका 
तफM बाट अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय हनु यस 
अदालतसमa ूःततु पनुरावेदनपऽ दायर भै 
"नणMयाथM यस इजलाससमa पेश हनु आएको 
देिखयो । 
 अब यी ू"तवादIहK थोमबहादरु तामाङ, 

दगुाMबहादरु तामाङ, रमेश तामाङ र श\शेर 
तामाङलाई सफाइ dदने ठहरI भएको शKु 
संखवुासभा िजSला अदालतको फैसला केहI उSटI 
गरI "नजहKलाई ]यानस\बFधी महलको १७(३) 
बमोिजम जनहI २ वषM कैद हनेु ठहराई भएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला "मले 
न"मलेको के रहेछ "नणMय dदनपुनe   देिखयो । 

 2. "नणMयतफM  Xवचार गदाM, मतृक 
पशुMराम Xव.क उपर चतरुमान तामाङले "नज 
र पशुMराम Xव.क. बीच Xववाद हुँदा निजकैको 
दाउरा र तोiमाले टाउकोमा ूहार गरेकोले 
कानूनबमोिजमको कारवाहI गरI पाऊँ भनी 
शKु जाहेरIमा माग गरेको  देिखFछ । शKु 
जाहेरIमा यी ू"तवादIहKको Xकटानी जाहेरI नभए 
प"न उk वारदातको ूकृ"तलाई निजकैबाट देl े
तथा ूःततु वारदातमा ू"तवादIसमेत बनाइएका 
"नवाMचन Fयौपाने तथा धनशेर रानासमेतका 
mयिkहKले आnनो बयानमा "नजहKका बारेमा 
उSलेख गरेका छन ्। "नजहKको बयान हेदाM 
चतरुमान तामाङसमेतका mयिkहK पशुMराम 
Xव.क सँगसगै रहेको, ू"तवादI चतरुमान तामाङ र 
आफूले निचनेका मा"नसहKसमेतले हात हालाहाल 
गरI चतरुमानले भारI बोiन ूयोग गरेको अनौ 
जःतो चारपाटे तोiमाले तथा आफूहKले निचनेका 
mयिkले मतृकको टाउकोमा हानेको भनी 
अदालतमा बयान गरेको देिखFछ । सोहI बयानलाई 
समथMन गदp मौकामा कागज गनe कमला राईले 
अदालतसमa बकपऽ गदाM चतरुमान तामाङले 
दाउराले XहकाMएको आnनो आखँाले देखेको र 
"नजका चारजना साथीले समेत XहकाMएको भनेको   
देिखFछ । चतरुमान तामाङसमेतका भqरयाहKले 
सँगै बसी जाँड खाएको तथा वारदातःथलमा 
रहेको र मतृकलाई चतरुमानले टाउकोमा XहकाMई 
ढलेप"छ मतृक ढSने"बि_कै अK भqरयाहKसमेत 
वारदातःथलबाट भागी गएको भtे "म"सलबाट 
देिखFछ । 
 3. ू"तवादIहKउपर लागेको अ"भयोगका 
स\बFधमा "नज ू"तवादIहK शKु \यादै गजुारI 
फरार रXहरहेको अवःथासमेत भएबाट आरोXपत 
कसूरका स\बFधमा आnनो भनाई राl सकेको 
देिखt । "नजKको बयान हनु सकेको भए 
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�नजह�को संल%नता रहे नरहेको यक+न गन- 
स.कने ह0ु1यो यःतो अवःथामा वारदातःथलमा 
रहेका अ0य 8यि:ह� तथा सो घटनालाई 
निजकबाट दे? ेर वारदातको यथाथ- िःथ�त ूA 
हनेु खालका ूमाणह� नै महण गनु-पनG ह0ुछ । 
मतृकसँग साथै रहेका जसबहादरु राइले मौकामा 
तथा अदालतसमNको बकपऽमा समेत वारदातका 
समयमा यी ू�तवादQह� चतरुमान तामाङसँगै 
रहेको कुरालाई खलुाइTदएका छन ्। तर चतरुमान 
तामाङलेमाऽै दाउराले पशु-रामलाई टाउकोमा 
हानी �नज भ[ूमा लडी सकेप�छ चतरुमानसमेतका 
अ0य 8यि:ह� भागी गएको, ]यान मला- भनी 
आफूले भ0दासमेत �नजलाई नै दाउराले हा` 
खो]दा छ�लएको र aयसप�छ सबै भागी गएप�छ 
आफूले गहुार मागेको भ`े 8यहोरा विण-त गरQ 
�नज जसबहादरु राईले वारदातको ःपA अवःथा 
उbलेख गcरTदएको  देिख0छ । यःतो अवःथामा यी 
ू�तवादQह� वारदात ःथलमा नै �थएनन ्भनी भ`                                                    
�मलेन । तथा.प यी ू�तवादQह�को उ: 
वारदातमा मतृकलाई कुटपीट गन- र पशु-रामलाई 
मान-मा कुनै भ�ूमका नभए प�न मानG ठाउँमा 
गै अ�कुरा केहQ नगरQ हेcररहेको र चतरुमान 
तामाङले मतृकलाई टाउकोमा हानी भ[ूमा लडेप�छ 
�नज चतरुमानलगायतका अ0य 8यि:समेत भागी 
गएको भ`ेसमेत �म�सलबाट देिख0छ । पनुरावेदन 
अदालतबाट यी ू �तवादQह�लाई ]यानसeब0धीको 
१७(३) नं. बमोिजम सजाय भएको छ सो सजाय 
कानूनसeमत छ छैन सो .वचार गनु-परेको छ । 
 4. उ: १७(३) मा अ� .क�समसँग 
मतसbलाहमा पसेकोमा मानG ठाउँमा गई अ� 
कुरा केहQ नगरQ हेरQ रहनेलाई र लेिखएदेिख 
बाहेक अ� .क�समका मतुलबीलाई छ म.हनादेिख 
तीनवष-सeम कैद गनु-पछ- भ`े 8यवःथा छ तर 
यी ू�तवादQह� मानG ठाउँमा भै अ� कुरा 

केहQ नगरQ हेरQ बसेको र मतृक भ[ूमा ढलQ 
सकेप�छ चतरुमान तामाङसँगसँगै भागी गएको 
भ`े ःपA भएको छ । यp.प �नजह�ले प�न 
पशु-राम .व.क.लाई कुटपीट गरQ मारेको हो 
भ` सqने ठाउँ छैन । यःतो अवःथामा यी 
ू�तवादQह� वारदातःथलमा रहेको, पशु-राम 
.व.क. मcरसकेप�छ �नजह� वारदातःथलबाट 
भागेकोसeमको त1य ःथा.पत भएबाट �नजह�ले 
]यानसeब0धी महलको १७(३) सeमको कसूर 
गरेको ःपA हनु आयो । 
 5. श�ु संखवुासभा िजbला अदालतबाट 
यी ू�तवादQह�लाई अ�भयोग दावीबाट सफाइ 
Tदने ठहरQ फैसला भएकोमा पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट सो फैसला केहQ उbटQ गरQ 
]यानसeब0धीको १७(३) बमोिजम जनहQ २ वष- 
कैद हनेु ठहराई भएको फैसलामा िचu नबझुी वादQ 
नेपाल सरकारका तफ- बाट अ�भयोग दावीबमोिजम 
]यानसeब0धीको १३(३) बमोिजमको दावीको 
िजक+र गदw ूःततु पनुरावेदन दायर भएको  
देिख0छ । तर �म�सल संल%न ू माणह�समेतबाट 
वारदातःथलमा मौजूद रहQ चतरुमानले पशु-राम 
.व.क. लाई ूहार गरेप�छ वारदातःथलबाट 
सँगै भा%न ुबाहेक पशु-राम .व.क. लाई कुटपीट 
गरQ कत-8य गरQ मानGसeमको कुनै काय- यी 
ू�तवादQह�बाट भएको भ`े वःतगुत ूमाण पेश 
हनु सकेको देिख` । अ�भयोग दावी लगाउन ुर 
अ�भयोग ःथा.पत हनु ुअलगअलग कुरा हनु ्। 
aयसमा प�न फौजदारQ कसूरअ0तग-त अ�भयोग दावी 
�लंदा सो दावीलाई प.ुA गनG यथेA ूमाणह�को 
.वpमानता हनु ुअ�नवाय- ह0ुछ । केवल अनमुान 
तथा अxकलका भरमा अ�भयोगलाई ःथा.पत गदw 
जाने हो फौजदारQ 0यायको मूल मम- नै पराःत 
हनु गै समम 0याय ूणालQ ू�त नै .वतृं णा हनेु                                                          
ह0ुछ । ूःततु वारदातमा यी ू�तवादQह� 

९०९२ - नेपाल सरकार .व. थोमबहादरु तामाङसमेत
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वारदातका बखत वारदातःथलमा मौजूद हनु ु
बाहेक पशु8राम 9व.क. लाई कुटपीट गर? 
मान@सBमको काय8मा यी ू "तवाद?हFको अHय कुनै 
काम, कारवाह? भएको भKे वःत"ुनL ूमाणको 
अभाव देिखयो । तसथ8 यी ू "तवाद?हFको हकमा 
अ"भयोग दावीबमोिजमको सजाय "नधा8रण गनु8 
फौजदार? Hयायको "सRाHत9वपर?तसमेत हHुछ । 
 6. अतः ू"तवाद? थोमबहादरु तामाङ, 

दगुा8बहादरु तामाङ, रमेश तामाङ र शBशेर 
तामाङ वारदातःथलमा मौजूद रह? चतरुमानले 
पशु8राम 9व.क. लाई ूहार गरेप"छ "नजसँगसँगै 
भाXन ुबाहेक मतृक पशु8राम 9व.क लाई कुटपीट 
गर? कत8Zय गर? मान8मा कुनै भ"ूमका रहेको 
ूमाणबाट प9ु[समेत हनु नसकेको तर "नजहFले 
\यानसBबHधीको १७(३) बमोिजमको कसूर 
गरेको ःथा9पत भएको देिखदँा शFु संखवुासभा 
िजbला अदालतबाट यी ू"तवाद?हFलाई सफाइ 
dदने ठहराई भएको फैसलालाई केह? उbट? गर? 
ू"तवाद? थोमबहादरु तामाङ, दगुा8बहादरु तामाङ, 

रमेश तामाङ र शBसेर तामाङलाई \यानसBबHधीको 
१७(३) बमोिजम जनह? २ वष8 कैद सजाय हनेु 
ठहराई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको 
"म"त २०६९/३/१७ को फैसला "मलेकै देिखंदा 
सदर हनेु ठहछ8 । अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय 
गर? पाऊँ भKे वाद? नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकkर पXुन सlदैन । ूःततु मmुाको दायर?को 
लगत कnा गर? "म"सल "नयमानसुार बझुाई                           
dदनू । 
   

उp रायमा सहमत छु ।
Hया. वैqनाथ उपाrयाय

इ"त संवत ्२०७० साल भदौ २३ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत :– 9वंणुू साद गौतम

सवvwच अदालत, संयpु इजलास
माननीय Hयायाधीश ौी कbयाण ौेL
माननीय Hयायाधीश ौी तक8 राज भn
फैसला "म"त : २०७०।७।४।२

०६८-CR-११३७
मmुा : कत8Zय \यान ।

पनुरावेदक/ू"तवाद? : नवुाकोट िजbला, िज"लङ 
गा.9व.स.वडा नं.१ पाँचखाल बःने स9वता 
}रजाल    

9वFR
ू~यथ�/वाद? : पFुषो�म रेXमीको जाहेर?ले नेपाल 

सरकार

०६९-RC-0046
वाद? : पFुषो�म रेXमीको जाहेर?ले नेपाल सरकार

9वFR
ू"तवाद? : नवुाकोट िजbला, िज"लङ गा.9व.स.वडा 

नं.१ पाँचखाल बःने 9वंणुू साद }रजालसमेत 

 § एकै पिरवारका सद�ह�बीच रहेको 
अवैध स��को बारेमा पिरवारका अ� 
सद�का साम ु खलुासा �न ु र राितको 
समयमा घरबाट बािहर जादँासमेत 
मतृकका Éीमान ् तथा घरपिरवारका 
अ� सद�ह�बाट खोजतलास नगिरन ु
तथा Óहरीमा उजरुीसमेत नगिरएबाट 
Óितवादीह�को मतृकÓितको नकाराÕक 
मानिसकता Ó× �ने ।

(ूकरण नं.४)

िनण"य नं.९०९३
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 § पो� माट�म िरपोट�बाट मतृकको म�ृ ु
कुटपीटबाट भएको भ�े देिखएकोले 
आ�ह�ा भ� सिकने कुनै त� िव°मान 
नदेिखएको र मतृक घरबाट बािहर गएको 
भ�े सÀको तÉाल अिघ अवैध यौन 
सÕÖको िवषयलाई िलएर िववाद गरी 
कत�Ú गरी मारी फालेको ÜितवादीहÝले 
Þीकार गरेको देिखßछ । उå िववादपिछ 
मतृक घरबाट िनæेको र िफता� नआएको 
र मतृक मतृ अवìामा फेला परेको भ�े 
दशा�एको पाइïछ । म�ृपूुव� घरको िववाद 
र तòóात ् मतृकको लास फेला पनु�लाई 
सो घटना र म�ृबुीचको काय�कारणको 
सÕÖ नरहेको भ� िमýने अवìा रहेन ।

(ूकरण नं.५)

पनुरावेदक/ू(तवाद*तफ, बाट : 1व2ान व3र4 
अ(धव7ा2य श:भ ुथापा र लव मैनाल*

ू@यथA/वाद*तफ, बाट :

अवलि:बत निजर :

स:बE कानून : 

 § मलुकुG ऐन, Iयानस:बJधी महलको 
१३(३) र अ.बं.१८८ नं.

शQु तहमा फैसला गनS : 
 मा.Jया.ौी मोहनकृंण खनाल
पनुरावेदन तहमा फैसला गनS : 
 मा.Jया.ौी ठाकुरूसाद शमा,
 मा.Jया.ौी आनJदमोहन भZराई

फैसला
!ा. क"ाण #े$ : पनुरावेदन अदालत, 

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

९ तथा १० बमोिजम दायर हनु आएको ूःततु 
मeुाको संिfg तhय एवं ठहर यस ूकार रहेको 
छ :–
 (म(त २०६४ साल माघ ६ गते बेलकुा 
अJदाजी ८:३० बजेको समयमा मेर* छोर* प1वऽा 
3रजाललाई (नजको ौीमान ्नवराज 3रजाल, देवर 
1वंणुू साद 3रजाल र जेठानी स1वता 3रजालको 
(मलेमतोमा कत,nय गर* मार* बेपoा बनाएकोले 
(नज अपराधीलाई पबाउ गर* कानूनबमोिजम कडा 
कारवाह* ग3रपाऊँ भtे मतृकको बाब ुपQुषोoम 
रेvमीले िजwला ूहर* काया,लय, नवुाकोटमा 
xदएको जाहेर* दरखाःत । 
 पूव,मा रामेyर 3रजालको पाखो बार*, 
पिzम िशवूसाद पडुासैनीको 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 
मचुwुका । 
 मतृकले लगाएको काँडेदार 3र� र 
रातो चोलोले मतृक म1हला प1वऽा 3रजाल नै 
भएको भtे मतृकको ौीमान ्नवराज 3रजालको         
कागज । 
 (नधारमा ठोx�एको जःतो चोट लागेको, 
पानीमा ढा(डएको लास भtेसमेतको लासजाँच 
ूकृ(त मचुwुका । 
 ौीमती प1वऽासँग मैले झगडा प(न 
गxद,न (थए ँ। हाॆो स:बJध राॆो (थयो । (म(त 
२०६४।१०।६ गते बेलकुा ९ बजे(तर भाइ 
1वंणुू साद 3रजालको घरमा 1ट.भी. हेर* फक� दा 
ौीमती प1वऽाले (तॆो भाइ 1वंणुू साद 3रजाल र 
भाउजू स1वता 3रजाल कोठाको पदा, लगाएर सँगै 
बसेको भनी ताल* 1प�दा मैले (नज प1वऽालाई तँ 
नकरा त�ले मलाई बःन xदइनस ्समेतका कुराहQ 
गदा, वwलोपwलो घरका (छमेकGसमेत ज:मा 
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भएका र य"तकैमा "नज प1वऽा घरदेिख पि7म"तर 
फु: "न;ल< गएप"छ अ@य मा@छेहB प"न आ–

आDनै घरतफE  फ1कE गएका र १० "मनेट ज"तप"छ 
"नज प1वऽा फकH र नआएप7ात ्घरगोठलगायतका 
ठाउँहBमा "नजलाई हेर< नभेटेप"छ "नज हराएको 
कुरा भाइ 1वंणुू साद Tरजाललाई भनी खोजी 
गरेको भVे मतृकको प"त ू"तवाद< नवराज 
Tरजालले ूहर<मा गरेको बयान कागज । 
 "म"त २०६४।१०।६ गते बेलकुा ९ 
बजे"तर सँगै घर जो"डएको देवर नवराज Tरजालको 
घरमा "नज नवराज Tरजालको केह< चक^ ःवर 
सनेुप"छ म आफू र छोर< म`ु Tरजालसमेत बा1हर 
आई बaुदा "नज नवराज Tरजालको ौीमती प1वऽा 
Tरजालले म र का@छा देवर 1वंणुू साद 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 यसैबीच "नज 
प1वऽा घरदेिख पि7म"तर फु: "न;ल<एकf "थईन ्
dयसप"छ हामी प"न घर"भऽ पःयg । "नज कता 
गई "नजलाई को कसले मारे आफूलाई थाहा 
नभएको भVे ू"तवाद< स1वता Tरजालले ूहर<मा 
गरेको बयान । 
 "म"त २०६४।१०।६ गते बेलकुा ९ 
बजे"तर दाज ुनवराज Tरजाल र "नजको छोरा पवन 
Tरजाल मेरो कोठाबाट 1ट.भी. हेर< "नजको घरमा 
सiु जाँदा dयहाँ केह< हeला भएको र dयसप"छ 
ओeलोपeलो घरका मा"नसहBसमेत जkमा भएका 
र म प"न मेरो कोठाबा1हर "न;ल< के रहेछ 
भनी बaुदा "नज नवराज Tरजालको ौीमती प1वऽा 
Tरजालले मलाई र भाउजू स1वताबीच अनै"तक 
सkब@ध रहेको बात लगाएको थाहा पाए ँ । 
dयसप"छ मैले dयह<बंाटै मखु छ भ@दैमा जे पायो 
dयह< नबोeन ु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 
घरदेिख १५ "मनेटको समयमा प"ुगने "ऽशलु< 
नद<को 1कनारमा भे1टयो । "नजलाई को कसले 
मारे मराए आफूलाई थाहा नभएको भVे ू"तवाद< 
1वंणुू साद Tरजालले ूहर<मा गरेको बयान । 
 मतृकको फTरया, टोपी र घडी "ऽशलु< 
1कनारमा भे1टएकोले उp वःतहुB बरामद 
गTरएको बरामद< मचुeुका । 
 मतृकको फो;सो र पेटमा समेत पानी 
नभे1टएको फो;सोको टुबा पानीमा राrदा 
उ"ऽएको भVे शव पर<sण ू"तवेदन । 
 मतृकको शर<रमा 1व"भV भागमा कुटपीट 
गर< चोट पटक लगाई मार< माटोमा परु<, प"छ 
"ऽशलु< नद<मा फाल< tदएको हुँदा "नजहBलाई 
कानूनबमोिजम कडा कारवाह< गTरयोस ् भVे 
कृंणूसाद "तवार<समेतको ूहर<को कागज । 
 "म"त २०६४।१०।६ गते बेलकुा 
९ बजे"तर नवराज Tरजालको घरमा हो हeला 
सनुी आफू dयहाँ जाँदा भाउजू प1वऽा रोई रहेको 
नवराज Tरजाल, स1वता Tरजाल र 1वंणुू साद 
Tरजालले "नज प1वऽा Tरजाललाई कराई राrदाको 
बखत प1वऽा भाउजू फु: बा1हर "न;लेर "नजको 
घरदेिख पि7म"तर ला"गन ्। dयसप"छ आफूहB 
प"न घर फकu आयg । dयसप"छ के भयो थाहा 
भएन । dयसका १०–१५ "मनेटप"छ "नज 
प1वऽाको ौीमान ्नवराज Tरजालले प1वऽा हराई 
खोvन जान पर ्यो भ@दा बeल प1वऽा हराई भVे 
थाहा भयो । "नजलाई खोज तलास गTरयो तर 
भे1टएन । "नजलाई कसैले मारे मराएको हो वा 
होइन भV स1कँदैन भVे रामेwर Tरजालले ू हर<मा 
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गरेको कागज । 
 #म#त २०६४।१०।६ गते बेलकुा ९ 
बजे छर#छमेकमा ह1लाख1ला च1दा के भयो 
भनी 9यहाँ जाँदा प<वऽा ?रजाल घरदेिख पिBम#तर 
फुD #नEलेर गई 9यसप#छ हो ह1ला प#न शाIत 
भयो । 9यसप#छ घर फकJ प#छ प<वऽा ?रजाल 
हराई खोKन जानपुर ्यो भनी छर#छमेकमा ह1ला 
सनेुप#छ प<वऽा हराएको थाहा भयो । #नजलाई 
को कःले मारP #ऽशलुP नदPमा फा1यो आफूलाई 
थाहा नभएको भSे शारदा पडुासैनीसमेतको 
ूहरPमा मौकाको कागज । 
 मा#थ संक#लत ूमाणहZबाट 
ू#तवादPहZले प<वऽा ?रजाललाई कुटपीट गदा\ 
#नजको म9ृय ु हनु गएप#छ नदPमा लगी फालP 
^दएको प<ु_ हनु आएकोले ू #तवादPहZ <वंणुू साद 
?रजाल, नवराज ?रजाल, स<वता ?रजाललाई मलुकुa 
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 देउरानी प<वऽा ?रजाल #म#त 
२०६४।१०।६ गते बेलकुा अIदाजी ८:३० 
अथा\त ् ९ बजेको समयमा आnनो घरबाट 
आफo  #नःकa बेपpा भई हराएकa हनु ्। उD 
#म#त समयमा देवरको घरमा कराएको सनुी म 
आnनो घरबाट प1लो घरमा जाँदा देवर देउरानी 
झगडा भई कराइरहेको देखी मेरो छोराहZ प#न      
गए । 9यसप#छ कुटपीट ग?रएको केहP प#न                                         
छैन । एक#छन प#छ देउरानी प<वऽा sवाइलेटप<t 
गएकa हो#लन ्भनेकोमा घर फकJ र आईनन ्। 
बेपpा भइन ् कहाँ गईन ् थाहा भएन । #नज 
देउरानी प<वऽालाई कोहP कसैले कुटपीटसमेत 
गरेको छैन । मैले कत\uय गरP मारेको                  
होइन । देवरसँग छु<t#भS भएको ३ वष\                          

भयो । घर एउटै धरुP हो तर बेwलाबेwलै बसी 
आएका छx । मेरो <वचारमा जाहेरवालासँग 
?रसइबी छैन जःतो लागेको #थयो तर ऊसँग 
?रसइबी रहेछ भSे ू#तवादP स<वता ?रजालले 
अदालतमा गरेको बयान ।
 मलगायतका मेरो छोरा ४ वष\को र 
दाइको छोरा ९ वष\को समेत ३ जना माIछेहZ 
भई <वंणुू साद ?रजालको घरमा <ट.भी. हेन\ 
गएका #थयx । <ट.भी. हेर ्यx । भाइ ःकुलबाट 
आईपwुयो र भाइले बyचाहZलाई पzने माIछेहZ 
<ट.भी. हेरP बःने हो जाऊँ भनेबाट एक#छनप#छ 
सो <ट.भी. मैले नै मारP आnनो घरमा गएको 
हुँ र आnनो घरको चोटामा पगेुको #थए,ँ मेरो 
ौीमती प<वऽा yयाँ^ठएर कराएप#छ मैले सनुी 
मैले के भयो भनी सो}दा भाउजूले देवरको 
कोठामा ~यालको पदा\ लगाई भनी कराएकa                                 
र<हछन ्। म 9यहPबंाटै आउँदै छु । तoले के 
भनेको यी कुरा तँ बहलुाएको होइनस ्भनी भन� 
भाइले माIछे जcमा गराए भने भो#ल त�ले कुन 
मखु देखाएर <हं�छस ्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 चपु लागेर बःन ु                                                             
भयो । भाइले प#न सोहP कुराहZ भनी प<वऽालाई 
गालP गनु\भयो । हाॆो छोरPहZले प#न हाॆो 
बाबा, म प#न 9यहPबंाट आउँदै छु काकa के कुरा 
बो1न ुभएको भने । रामे�रलगायतले के कुरा 
बोलेको भनेर भSु भयो 9यसप#छ मेरो ौीमती 
प<वऽा फुp उठ� <हंडेकa #थइन ्sवाइलेट गई 
होला भनी रोइकराई ग?रन । १० #मनेटप#छ 
sवाइलेट हेन\ जाँदा सो ठाउँमा रहेनछ । 
मा#थ1लो माइला बबुाको छोरा रामे�रलाई र 
भाइ <वंणुू सादसमेतका मा#नसहZ #लई ौीमती 
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प*वऽा खो/न *हं2दा कह4 ंकतै फेला नपरेकोले 
भो"लप8ट "बहान ४ बजे"तर फ=रया, घडी र टोपी 
नद4को *कनारमा फेला पर ्यो भDे कुरा थाहा 
पाए ँमेरो सानो छोरा भएबाट म खोज तलास ्गनL 
जान स*कन, गएको छैन । यःतैमा लास "म"त 
२०६४।१०।२२ गतेमाऽ फेला परेको कुरा 
थाहा पाए ँ। २ वटा सQतान भएप"छ अब प=रवार 
"नयोजन गछुL भQदा "नजले मलाई तपाई रोगी 
हनुहुQुछ Tयसैले मै गछुL भनी ौीमतीले प=रवार 
"नयोजन गरेको ौीमतीलाई मैले कतLVय गर4 मानL 
सWछु, मारे होला मैले कुटपीटसमेत गरेको छैन 
र कतLVय गर4 मारेको होइन जाहेर4 झूZा हो 
भDे ू"तवाद4 नवराज =रजालले अदालतमा गरेको 
बयान । 
 "म"त २०६४।१०।६ गते बेलकुा 
हामी दाजभुाइ भ"तजाह\ एकै कोठामा *ट.भी. 
को लोकदोहर4 कायLबम हेर4 बसेका "थय` र 
अQदाजी ९ बजे दाज ुकोठाबाट "नःकb आdनो 
घर"तर लाeनभुयो र केह4 समयप"छ दाजकुो घरमा 
केह4 ह8ला जःतो कुरा स"ुनयो तर Tयहाँ के कुरा 
भयो बfुन स*कएन । Tयसप"छ मेरो दाज ुनवराज 
=रजाल चकg ःवरमा कराई म भए"तर आई 
तhले मलाई बःन iदइनस ् भनी आdनो घरबाट 
"नःकँदै ौीमतीलाई गाल4 गदj आउनभुयो र हामी 
दाज ुभाइ Tयसप"छ घर"तर लाeय` । Tयहाँ त 
भाउजूले दाजकुो कोठामा पदाL लाइदे भQछे भनी 
यो त बौलाएकb भनी दाइले भनेप"छ अ"न मैले 
भाउजूलाई मखु छ भQदैमा तपाईले के भDु भएको 
भनेप"छ बmचाह\समेत उn कोठामा प"छ बसेका 
अवःथामा तपाईले यःतो आरोप लगाउन खो/न ु
हDु भनी स*वताको छोराछोर4ले समेत गाल4 
गरेप"छ स8लाह गर`ला भनी म आdनो कोठामा 
सoु आएप"छ Tयसको १५ "मनेटप"छ दाज ुफे=र 
मकहाँ आई हेर 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 
परेप"छ म गाउँ"तर "थए ँम गएको ठाउँमा आई 
हामीले टोपी, फ=रया, घडी फेला पार ्य` भनेप"छ 
पsै यो माQछे खोलामा हामफा8यो भनी हामी 
खो/ने बममा "म"त २०६४।१०।८ गते हामी 
अथवा मलाई ू हर4ले पबाउ गर4 8याए मतृकलाई 
मैले मारेको होइन उनी हामफालेर मरेको जःतो                                         
लाeछ । कोह4 कसैले मार ्यो भDे कुरा मलाई 
*वvास लाeदैन *कन Tयःतो जाहेर4 iदए उनीह\ 
नै जानून ् भDे ू"तवाद4 *वंणुू साद =रजालले 
अदालतमा गरेको बयान । 
 Tयहाँको अवःथा हेदाL ू"तवाद4ह\ले नै 
कतLVय गर4 मार4 "ऽशलु4 नद4मा फालेको हो 
भDे जाहेरवाला मतृकको बाब ुप\ुषोzम रेeमीले 
अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 मतृक प*वऽा =रजाललाई ू"तवाद4ह\ले 
कतLVय गर4 मारेको हनुपुछL भDे बिुझएका वाद4का 
सा|ी गोपीूसाद "तवार4समेतले अदालतमा गरेको 
बकपऽ । 
 मतृक प*वऽा =रजाल आफh  "ऽशलु4 
नद4मा हामफाल4 मरेको हो । कोह4 कसैले 
कतLVय गर4 मारेको होइन भDे ू"तवाद4का सा|ी 
शारदा पडुासैनी, रामेvर =रजाल, भवानी =रजाल, 

मQज ु =रजाल र िशवूसाद पडुासैनीसमेतले एकै 
"मलानको अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 मतृक प*वऽा =रजालको पो}माटLम 
=रपोटL मैले गर4 iदएको हो । मतृकको लास 
कु*हएको अवःथामा "थयो । "नजको टाउकोको 
देॄेप*� "नधारमा सानो "थिचएको dयाWचर रहेको 
यसबाहेक शर4रमा अQय कतै चोट नभे*टएको 
Tयसकारण मतृकको मTृय ुटाउकोमा रहेको उn 



1527

चोटको कारण हनु स&ने भ)े डा.+वकास नेपालले 
अदालतमा गरेको बकपऽ । 
 यसमा ू:तवाद;ह< मतृकलाई कत?@य 
गर; मारेकोमा इBकार छन ्। मतृकको शवमा 
कुटपीटको चोट देिखएको छैन । मतृकलाई 
कुटपीट गरेको देK े कोह; ूLयMदशN रहे 
भएको नदेिखंदा :म:त २०६४।१०।६ गते 
साँझ मतृकको लोWने नवराज Yरजालको घरमा 
मतृकसँग ू:तवाद;को सामाBय +ववाद भएको 
देिखBछ । +ववादको बममा मतृक फु] :नःकेर 
घरदेिख पि_म:तर गएको र ू:तवाद; आaनो 
घर कोठामा पसेको तcय ःथा+पत छ । मतृक 
घरबाट :नःकेप:छ ू:तवाद; खोeन गएको र 
फेला नपरेको देिखBछ । आaनो दावी ूमािणत 
सम:थ?त हनेु ठोस, तcययfु ूमाण वाद;ले पेश 
गन? सकेको देिखएन । अ:भयोगपऽमा ू:तवाद;ले 
मतृकलाई कुटपीट गर; मारेप:छ नद;मा फालेको 
भ)े दावी :लए प:न कसर; केले कुटपीट गरेको 
नद;मा क+हले फालेको यी कुनै कुरा खलेु 
खलुाएको नदेिखएको तथा जाहेरवालासमेतका 
@यिfले अदालतमा समेत बकपऽ गदा? वाद;ले 
मतृकलाई मारेकोमा शgा लाWछ, +वhास लाWछ 
भनी अनमुानका भरमा बकi लेखी jदएको                                           
देिखBछ । शgा र +वhासको भरमा eयान 
जःतो गkभीर अपराधमा ू:तवाद;लाई सजाय 
गन? नस+कने हुँदा अ:भयोग माग दावीबमोिजम 
रहे भएको ूमाण :म:सलबाट देिखन नआएको 
हुँदा ू:तवाद;ह<ले अ:भयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ? भ)ेसमेत @यहोराको नवुाकोट 
िजnला अदालतको :म:त २०६६।५।२४ को       
फैसला । 
 मतृकको पोpमाट?म Yरपोट?बाट मार; 
पानीमा फा:लjदएको हो भ)े देिखन आएको      
छ । टाउकोको देॄेप+r :नधारमा सानो :थिचएको 

aया&चर भे+टएको, फो&सोमा पानी नभYरएको, 
फो&सोको टुबालाई पानीमा राsदा नडबेुको भनी 
उnलेख भएबाट मतृकलाई कुटपीट गर; हLया गरेर 
नद;मा फालेको ःपp हनु आउँछ । +वंणुू साद 
Yरजाल र स+वता Yरजालबीच अनै:तक यौन सkबBध 
रहेको भनी हो हnला गर; हाॆो बेइeजत गरेको 
भनी ू:तवाद;ले बयान गरेका   छन ्। मतृक 
आफw  मनु?पनxसkमको अवःथा र कारण :म:सलबाट 
देिखंदैन । आफy  मनु?पनx कारण भए प:न डबुी 
मदा? हनेु लMणह< नदेिखई कुटपीट गर; कत?@य 
गर; मारेप:छ नद;मा लास फालेको देिखदँादेिखदैँ 
ू:तवाद;ह<लाई सफाइ jदने गर; भएको फैसला 
ऽ+ुटपूण? हुँदा श<ु अदालतको सो फैसला बदर गर; 
श<ु अ:भयोग माग दावीबमोिजम ू :तवाद;ह<लाई 
सजाय गYरपाऊँ भ)ेसमेत वाद; नेपाल सरकारका 
तफ? बाट पन? आएको पनुरावेदनपऽ । 
 यसमा शव पर;Mण गनx +वशेष}को 
अदालतसमM भएको बकपऽ Trachea, फो&सो 
र पेटमा पानी नदेिखनलेु hास ूhासमा पानी 
जkमा भएको कारणले मतृकको मLृय ु नभएको 
भ)े उnलेख गरेकोमा सोतफ?  कुनै +ववेचना र 
+व~षेण नगर; भएको श<ु फैसला फरक पन? 
स&ने देिखंदा अ.बं २०२ नं. बमोिजम ूLयथN 
िझकाई पेश गनु? भ)े पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
:म:त २०६७।७।१६ को आदेश ।  
 प+वऽा Yरजालको मLृय ु ू:तवाद;ह< 
नवराज Yरजाल, +वंणुू साद Yरजाल र स+वता 
Yरजालसमेतको कत?@यबाट भएको देिखई 
:नजह<ले मलुकुi ऐन, eयानसkबBधी महलको 
१ र १३(३) नं. को कसूर गरेको देिखएको 
हुँदा श<ु नवुाकोट िजnला अदालतको :म:त 
२०६६।५।२४ को फैसला उnट; भै :नज 
ू:तवाद;ह<लाई eयानसkबBधीको १३(३) 
नं.बमोिजम जBम कैदको सजाय हनेु ठहछ? । 

९०९३ - स+वता Yरजाल +व. नेपाल सरकार
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ू"तवाद.म0येको नवराजको आ6नै ौीमतीको म:ृय ु
भएको, "नज र प>वऽाको दा?प:य स?बBधबाट 
जBमेका दईुवटा नाबालक सBतानहGको पालन 
पोषण गनुKपनL िज?मेवार.समेतलाई N>Oगत गदाK 
"नजलाई जBम कैदको सजाय गदाK चकP पनK 
जाने भई "नजका हकमा १० वषK कैद गदाK प"न 
Bयायको उSेँय पूरा हनेु देखी सोबमोिजम सजाय 
हनु अ.बं १८८ नं. बमोिजम राय Zय[ ग\रएको 
"म"त २०६८।१।२९ को पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला । 
 मतृक प>वऽा \रजालको म:ृय ुकतKZयबाट 
भएको कुरा ू मािणत नहनेु अवःथा हुँदाहुँदै पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले म स>वता \रजालसमेतलाई 
कसूरदार ठहर ्याई गरेको फैसला अBयायपूणK                                            
छ । मतृकलाई मसमेतले कुटपीट गर. कतKZय 
गर. मार. सकेप"छ नद.मा लास फालेको भनी 
रहेको अ"भयोग दावीबमोिजम नै ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला ऽ>ुटपूणK 
छ । "म"सल संलgन ू माणहGबाट प"न मतृकको 
म:ृय ु मसमेतको कुटपीट र कतKZयबाट भएको 
भनी वःत"ुनhGपमा ूमािणत भएको देिखदैँन । 
यसर. पनुरावेदन अदालतबाट ू"तवाद. स>वता 
\रजालसमेत ३ जनालाई अ"भयोग दावीबमोिजम 
जBमकैदको सजाय हनेु ठहर ्याई भएको फैसला 
ऽ>ुटपूणK भएको हनुाले उ[ फैसला बदर गर. 
वाद. दावीबाट सफाइ kदलाई पाऊँ भmेसमेत 
Zयहोराको ू"तवाद. स>वता \रजालको तफK बाट 
यस अदालतमा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक मSुा पेशीसूचीमा 
चढ. इजलाससमp "नणKयाथK पेश हनु आएको 
ूःततु मSुाको पनुरावेदनस>हतको सqल "म"सल 
अ0ययन गर. पनुरावेदक ू"तवाद.तफK बाट 
उपिःथत हनु ुभएका >वrान व\रh अ"धव[ाrय 
ौी श?भ ुथापा र ौी लव मैनाल.ले ू"तवाद.ले 

ःवतBऽतापूवKक अदालतमा बयान गदाK आरो>पत 
कसूरमा इBकार रहेको, ू"तवाद.ले मतृकलाई 
कतKZय गर. मारेको देs ेचँमद.द गवाह प"न कोह. 
नरहेको र आ6नो देउरानीलाई मानुKपनLस?मको 
कारण प"न "म"सलबाट नदेिखएको अवःथामा 
अनमुान र तकK को भरमा ू"तवाद.लाई दोषी ठहर 
गर. भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
ऽ>ुटपूणK हुँदा सो फैसला उtट. गर. पनुरावेदक 
ू"तवाद.लाई सफाइ kदलाई पाऊँ भनी गनुK भएको 
बहससमेत स"ुनयो । 
 >वrान कानून Zयवसायीको बहस सनुी 
"नणKयतफK  >वचार गदाK ूःततु मSुामा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला "मलेको छ, छैन र 
ू"तवाद.को पनुरावेदन िजकuर पgुन सvने हो, 
होइन भmे स?बBधमा "नणKय kदनपुनL देिखन  
आयो । 
 २. यसमा संक"लत ूमाणहGबाट 
ू"तवाद.हGले मतृक प>वऽा \रजाललाई कुटपीट 
गदाK "नजको म:ृय ु हनु गएप"छ नद.मा लगी 
फाल. kदएको प>ुO हनु आएकोले ू"तवाद.हG 
>वंणुू साद \रजाल, नवराज \रजाल र स>वता 
\रजाललाई मलुकुu ऐन, yयानस?बBधी महलको 
१३(३) नं. अBतगKतको कसूर अपराधमा सोह. 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गर. पाऊँ 
भmे अ"भयोग दावी रहेकोमा ू"तवाद.हGले 
अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई गरेको 
नवुाकोट िजtला अदालतको फैसलालाई उtट. 
गर. "नज ू "तवाद.हGलाई yयानस?बBधी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जBमकैदको सजाय हनेु 
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
"म"त २०६८।१।२९ को फैसलाउपर ू"तवाद. 
स>वता \रजालको तफK बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परेको देिखBछ ।  
 ३. ूःततु मSुामा अ"भयोग दावीतफK  
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�वचार गदा" मतृक प�वऽा )रजालको म-ृय ु
कत"0यबाट भएको हो, होइन ूःततु म:ुाको 
वारदातमा ू;तवाद< स�वता )रजालसमेतको 
संल@नता छ, छैन एवं ू;तवाद<हCको वारदातमा 
संल@नता ूमािणत भए ;नज ू;तवाद<हCलाई के 
क;त सजाय गदा" उपयHु र मना;सब हनेु हो  
भIेतफ"  ;नण"य KदनपुनL देिखन आयो । 
 ४. मतृक प�वऽा )रजालको म-ृय ु
कत"0यबाट भएको हो, होइन भIे सRबSधमा 
�वचार गदा" ;म;त २०६४।१०।६ गतेको रा;त 
देवर �वंण ु )रजाल र जेठानी स�वता )रजालका 
बीच अवैध यौन सRबSध रहेको �वषयमा मतृक 
प�वऽा )रजाल र ू ;तवाद<हCबीच �ववाद भई ;नज 
मतृक रा;तको समयमा घरबाट बा�हर गएको 
भIे कुरा ू;तवाद<हCको बयानबाट देिखSछ । 
तर एकै प)रवारका सदःयहCबीच रहेको अवैध 
सRबSधको बारेमा प)रवारका अSय सदःयका साम ु
खलुासा हनु ु र रा;तको समयमा घरबाट बा�हर 
जाँदासमेत मतृकका ौीमान ् तथा घरप)रवारका 
अSय सदःयहCबाट खोजतलास नग)रन ु तथा 
ूहर<मा उजरु<समेत नग)रएबाट ू;तवाद<हCको 
मतृकू;तको नकारा-मक मान;सकता ूd 
गद"छ र मतृकलाई अवािeछत मानी कत"0य 
गनL हदसRम उfत रहेको प)रिःथ;त दशा"एको                     
पाइSछ । बC यसबाट मतृकले रातको समयमा 
घर छाडी नद<मा हामफालेको अवःथा हुँदैन । 
लासको ूकृ;त र मतृकको पोd माट"म )रपोट" 
हेदा" लासको ;नधारमा Small compressed type 

fracture भIे उiलेख भै jास नल< (Trachea) 
मा पानी वा माटो नपाइएको, फोkसोमा पानी 
नपाइएको भIे उiलेख भएको देिखSछ । मतृकको 
म-ृयकुो कारण सRबSधमा राय माग ग)रएकोमा 
;नजको टाउकोमा देॄेप�m ;नधारमा म-ृयपु;छ 
पानीमा डबुाएको सानो ;थिचएको nयाkचर रहेको 

लoणहC देिखएको (features sugges!ve of 

post mortem drowning was found) भIे रायमा 
उiलेख भएको र सोह< ;नधारको चोटको कारणले 
मतृकको म-ृय ुहनु सkने भनी डा. �वकास नेपालले 
राय पेश गरेको र सो रायलाई समथ"न गनL गर< 
;नजले नवुाकोट िजiला अदालतमा बकपऽसमेत 
गरेको देिखSछ । तसथ" मतृकको म-ृय ुपानीमा 
डबेुर नभई मरणोपराSत पानीमा डबुाएको देिखंदा 
ू;तवाद<हCको कत"0यबाट भएको भIे प�ुd    
हSुछ । 
 ५. अब, ू ःततु वारदातमा ू ;तवाद<हCको 
संल@नता छ, छैन भIे सRबSधमा �वचार गदा", 
ू;तवाद<हC नवराज )रजाल, �वंणुू साद )रजाल 
र स�वता )रजालसमेतले देवर �वंणुू साद 
)रजाल र जेठानी स�वता )रजालबीचको अवैध 
यौन सRबSधको कुरालाई ;लएर ौीमान ्नवराज 
)रजाल र मतृक प�वऽा )रजालका बीचमा भनाभन 
भएको र सोह< �वषयलाई ;लएर ू;तवाद<हC 
नवराज )रजाल, �वंणुू साद )रजाल र स�वता 
)रजालले कत"0य गर< मार< फाल< बेपqा बनाएको 
भIे �कटानी जाहेर< रहेको देिखSछ । मतृकको 
पोd माट"म )रपोट"मा ;नजको टाउकोको देॄेप�m 
;नधारमा सानो ;थिचएको nयाkचर रहेको भIे 
उiलेख भएको र सोह< ;नधारको चोटको कारणले 
मतृकको म-ृय ु भएको हनु सkने भनी डा. 
�वकास नेपालले अदालतमा गरेको बकपऽबाट 
समेत ू;तवाद<हCको कत"0यबाट म-ृय ु भएको 
भIे प�ुd भएको देिखSछ । वारदातपूव" छोर< 
माइत आउँदासमेत देवर �वंणुू साद )रजाल र 
जेठानी स�वता )रजालबीच अवैध यौन सRबSध 
भएको भनी मतृक छोर<ले भIे गरेको भनी 
जाहेरवाला बाब ु पCुषोqम रे@मीले जाहेर< Kदई 
अदालतमा आई �कटानी बकपऽ गरेको अवःथा 
छ । अनसुSधानका बममा बिुझएका कृंणूसाद 

९०९३ - स�वता )रजाल �व. नेपाल सरकार
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"तवार-समेतका 0यि3ह5ले ूहर-सम7 बयान 
गदा; मतृकलाई ू "तवाद-ह5 स>वता ?रजालसमेतले 
कुटपीट गर- चोट पटक लगाई मार- माटोमा परु- 
प"छ "ऽशलु- नद-मा फा"लHदएको भनी बयान गरेको 
देिखLछ । पोN माट;म ?रपोट;बाट मतृकको मOृय ु
कुटपीटबाट भएको भPे देिखएकोले आOमहOया 
भP स>कने कुनै तRय >वSमान नदेिखएको 
र मतृक घरबाट बा>हर गएको भPेसUमको 
तOकालअिघ अवैध यौन सUबLधको >वषयलाई 
"लएर >ववाद गर- कत;0य गर- मार- फालेको 
ू"तवाद-ह5ले ःवीकार गरेको देिखLछ । उ3 
>ववादप"छ मतृक घरबाट "नःकेको र >फता; 
नआएको र मतृक मतृ अवःथामा फेला परेको 
भPे दशा;एको पाइLछ । मOृयपूुव; घरको >ववाद र 
तOप^ात ्मतृकको लास फेला पनु;लाई सो घटना 
र मOृयबुीचको काय;कारणको सUबLध नरहेको भP 
"मaने अवःथा रहेन । देवर >वंणुू साद ?रजाल 
र जेठानी स>वता ?रजाललाई यौन सUबLधको 
आरोप मतृक प>वऽा ?रजालले लगाएको कुरालाई 
ू"तवाद-ह5ले अदालतमा समेत ःवीकार गरेको 
जःता प?रिःथ"तजLय ू माणह5बाट ू "तवाद-ह5ले 
प>वऽा ?रजालको हOया गरेको प>ुN हनु आएकोले 
ू"तवाद- स>वता ?रजालसमेत "नदdष भएको भP 
"मलेन । 
 ६. तसथ; अ"भयोग दावीबमोिजम ू "तवाद- 
स>वता ?रजालसमेतलाई अ"भयोग मागदावीबाट 
सफाइ पाउने ठहर ्याई "म"त २०६६।५।२४ मा 
भएको श5ु नवुाकोट िजaला अदालतको फैसला 
उaट- गर- ू"तवाद-ह5 स>वता ?रजालसमेतलाई 
मलुकुi ऐन, kयानसUबLधी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम जLम कैदको सजाय हनेु ठहर ्याई 
भएको "म"त २०६८।१।२९ को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला "मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ठहछ; । ू"तवाद-मtयेका नवराज ?रजालको 

आuनै ौीमतीको मOृय ुभएको र "नज र मतृक 
प>वऽा ?रजालको दाUपOय सUबLधबाट जLमेका 
दईु नाबालक सLतानह5को पालन पोषण गनु;पनw 
िजUमेवार-समेतलाई x>Nगत गदा; "नजलाई जLम 
कैदको सजाय गदा; चकd पनw देिखएकोले "नजका 
हकमा १० वष; कैद सजाय गनw गर- मलुकुi ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घट- सजाय गनw गर- जाहेर 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको राय "मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछ; । अLय ू"तवाद-ह5 
>वंणुू साद ?रजाल र स>वता ?रजालका हकमा 
ू"तवाद-ह5मtये कसको चोटबाट मतृकको मOृय ु
भएको हो यकiन हनु नसकेको अवःथा हुँदा 
"नजह5लाई मलुकुi ऐन, kयानसUबLधी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जLम कैदको सजाय 
हनेु ठहछ; । अब यी ू"तवाद-ह5को हकमा 
मलुकुi ऐन, kयानसUबLधी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम जLमकैदको लगत कःन ुभनी श5ु 
नवुाकोट िजaला अदालतमा लेखी पठाईHदन ु। 
फैसलाको जनाउ पनुरावेदक ू"तवाद- एवं अLय 
ू"तवाद-ह5समेतलाई Hदई पनुरावेदन तथा साधक 
दायर-को लगत कyा गर- "म"सल "नयमानसुार 
गर- बझुाई Hदनू ।

उ3 रायमा सहमत छु ।
Lया.तक; राज भy

इ"त संवत ्२०७० साल काि{क ४ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : द-7ा ू धाना}, "नम;ला ख~का

 &  
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सव��च अदालत, संय(ु इजलास
माननीय .यायाधीश ौी 2गर5श च.ि लाल

माननीय .यायाधीश ौी 7ाने.िबहादरु काक<
फैसला 2म2त : २०७०।८।१०।२

२०६७–CR–०४३०

मIुा : कतJKय Lयान

पनुरावेदक/ू2तवाद5 : नवुाकोट िजSला, बाइवर 
गा.Uव.स. वडा नं.४ घर भई काठमाड[ 
िजSला, काठमाड[ महानगरपा2लका वडा 
नं.१५ को हाल कारागार कायाJलय, 
भिब.द5 गहृ जग_ाथ देवलमा थनुामा 
रहेको सिुजत नेपाल5 

Uवab
ूcयथd/वाद5 : राज ु UवeकमाJको जाहेर5ले वाद5 

नेपाल सरकार 

२०६७– CR –०९९३
पनुरावेदकवाद5 : राज ुUवeकमाJको जाहेर5ले वाद5 

नेपाल सरकार 
Uवab

ूcयथd/ू2तवाद5 : नवुाकोट िजSला, बागेeर5 
गा.Uव.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाड[ 
िजSला, काठमाड[ महानगरपा2लका वडा नं. 
१७ बःने सेती UवeकमाJसमेत

 § �ितवादीलाई कुटपीट गिररहेकोमा 
मतृकलाई स�झाउँन खो�ा मतृकले नै 
�ितवादीलाई कुटपीट गरी िसंगल िसगंल 

खे�ने हो भनी °ालेµ गरेको ¾ँदा िरस 
थाÉ नसकी सोही वारदातÑलमै भएको 
लाठाले हानेको र सोही चोटले मतृकको 
मÕृ ुभएको तÖ िमिसल �माणबाट पुिÚ 
भएकोले �Ûतु वारदात मनसाय�ेिरत 
नदेिखई आवेश�ेिरत हÕा देिखने ।

(ूकरण नं.३)

 § �हरीमा कागज गन" #ि%ले मतृकलाई 
क&वाले हानेको भनी अनसु(ानमा 
कागज गदा) लेखाएकोमा अदालतमा िनज 
अनपुिÑत रही वकप+ नगरेबाट मौकामा 
भएको कागजलाई �माणमा -हण गन) 
निम�ने । 

(ूकरण नं.४) 
 § मतृकलाई लाठाले हानेको भनी .यं 

�ितवादीले अदालतको बयानसमेतमा 
.ीकारी रहेको कुरामा /ानस0(ी 
महलको १७(३) नं. आक7षत न¾ने ।

(ूकरण नं.५)

वाद5तफJ बाट : Uवiान सह.याया2धव(ा खगराज 
पौडेल

ू2तवाद5तफJ बाट : Uवiान अ2धव(ा शोUषत 
अकेला बा2नया

अवलिmबत नजीर : 
सmबb कानून :

 § मलुकुo ऐन, Lयानसmब.धी महलको १४ 
नं.

शaुतहमा फैसला गनq :
 मा..या.सcयराज गaुङ
पनुरावेदनतहमा फैसला गनq :
 मा..या.देवे.िगोपाल ौेs
 मा..या. tदनेशकुमार काक<

९०९४ - सिुजत नेपाल5 Uव. नेपाल सरकार

िनण)य नं.९०९४
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फैसला
�ा. िगरीश च� लाल : -याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
<ेऽा"धकार"भऽ पन@ ूःततु मCुाको संि<E तFय 
यस ूकार छ :

 "म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन मेरो 
दाज ुरामकाजी Oव.क.लाई भाउजू सेती Oव.क. र 
दाजकुो झUकेलो छोरा सिुजत Oव.क.ले कुटपीट 
गरW घाइते भएकोमा उपचारको बममा म]ृय ु
भएको हुँदा "नजह`उपर कानूनबमोिजम कारवाहW 
गरW पाऊँ भbेसमेत cयहोराको राज ुOवdकमाeको 
जाहेरW दरखाःत ।

 मतृक रामकाजी Oव.क.को बायाँ आखँाको 
परेलाको भागमा नील डाम भएको, बायाँ कानको 
लोती सिुbएको, घुडँाम"ुन नील डाम भएको 
भbेसमेत cयहोराको मतृक रामकाजी Oव.क.को 
लासजाँच ूकृ"त मचुiुका ।

 घटनाःथल भ"नएको ठाउँबाट बाँसका 
लाठाह` र वारदातमा ूयोग गरेको क`वा फेला 
पारेको भbेसमेत cयहोराको घटनाःथल ूकृ"त 
मचुiुका । 

 मेरो प"त रामकाजी Oव.क.लाई सौता सेती 
Oव.क. र झटकेलो छोरा सिुजत नेपालWले कुटपीट 
गरW मारेको थाहा हनु आएकोले "नजह`उपर 
कानूनबमोिजम कारवाहW गरW पाऊँ भbेसमेत 
cयहोराको Mदलशोभा Oवdकमाeको "नवेदन तथा 
कागज ।

 "म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन 
सेती Oवdकमाe र मतृक रामकाजी Oव.क. बीचमा 
कोठामा झगडा भएको र झटकेलो छोरा सिुजत 
नेपालW आई "नजले बाँसको लाठmले कुटपीट 
गरेको र सेती Oव.क.ले समेत कुटपीट गरW 
घाइते भएकोमा "नजको उपचारको बममा सोहW 
कुटपीटका कारण म]ृय ु भएको हो भbेसमेत 

cयहोराको प ुं पा 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 म]ृय ु भएको 
हो भbे cयहोराको राजन नेपालWको   कागज ।

 मेरो पOहलाको ौीमान ्ले मादक पदाथe 
सेवन गरW कुटपीट गन@ गरेकोले हालको ौीमान ्
रामकाजी Oवdकमाeसँग दोॐो Oववाह गरेकोमा 
"नजले समेत बराबर कुटपीट गन@ गरेको र 
"म"त २०६४।६।३० गते प"न मादक पदाथe 
सेवन गरW मसँग झगडा गरW कुटपीट गरेकोले 
"नजलाई मैले पानी खाने क`वाले र मेरो 
पOहलाको ौीमान ्"तरको छोरा सिुजतले बाँसको 
लाठmले रामकाजीको टाउकोसमेतमा कुटपीट 
गरेकोमा घाइते भई उपचारको बममा "म"त 
२०६४।७।२ गते "नजको म]ृय ु भएको हो 
भbेसमेत cयहोराको ू"तवादW सेती Oव.क.ले 
अनसु-धान अ"धकारWसम< गरेको बयान ।

 "म"त २०६४।६।३० गतेका Mदन सेती 
Oव.क. र मतृक रामकाजी Oव.क. बीच झै-झगडा 
हुँदा झUकेलो छोरा सिुजत Oव.क. र "नज सेती 
Oव.क.ले बाँसको लाठmसमेतले टाउकोमा हानेका 
कारण घाइते भै "नज रामकाजीको उपचारको 
बममा म]ुय ु भएको हो भbेसमेत cयहोराको 
बिुझएका सरेु-ि िचऽकारले गरW Mदएको      
कागज ।

 मेरW आमा रामकाजी Oवdकमाeसँग 
पोइल गएकv र "नजलाई का-छो बबुा रामकाजी 
Oव.क.ले मादक पदाथe सेवन गरW बारwबार 
कुटपीट गन@ गरेकोमा "म"त २०६४।६।३० 
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गते प�न आमा सेती &व(कमा*लाई रामकाजीले 
कुटपीट गरेकाले �नज रामकाजीलाई मसमेतले 
कुटपीट गर1 बाँसको लाठ6समेतले ूहार गदा* 
�नज घाइते भई उपचारको बममा मAृय ुभएको 
हो भDेसमेत Eयहोराको ू�तवाद1 सिुजत &व.क. 
नेपाल1ले अ�धकारूाJ अ�धकार1समK गरेको 
बयान । 

 �म�त २०६४।६।३० गतेका Rदन मेरो 
आमा सेती &व.क.सँग काSछो बाब ु रामकाजी 
&व.क.ले झगडा गर1 कुटपीट गरकोले मैले 
�छमेकXहYलाई बोलाएप�छ र दाज ु सिुजत 
नेपाल1समेत आई काSछो बाब ु रामकाजीलाई 
बाँसको लाठ6ले हाSदा घाइते भई उपचारको 
बममा �नजको मAृय ु भएको हो भDेसमेत 
Eयहोराको संगीता पजुार1को कागज ।

 घटनाःथल ूकृ�त मचु]ुका, पुं पा 
नेपाल1को कागज, राजन नेपाल1को कागज, 

ू�तवाद1 सेती &व(कमा*को अनसुSधान 
अ�धकार1समK गरेको बयान, सरेुSि िचऽकारको 
कागज, ू �तवाद1 सिुजत &व.क. नेपाल1को बयान र 
संगीता पजुार1को कागजसमेतका आधार ू माणबाट 
मतृक रामकाजी &व.क.को ू�तवाद1 सेती &व.क. 
र सिुजत &व.क. नेपाल1समेतको कुटपीटबाट 
घाइते भई उपचारको बममा �नज रामकाजी 
&व(कमा*को �म�त २०६४।७।२ गते सोह1 
कुटपीटको चोटको कारण मAृय ु भएको देिखदँा 
�नज ू�तवाद1हYले मतृक रामकाजी &व.क.लाई 
टाउको जःतो सdबेदनशील भागमा ूहार गर1 
मारेको �म�सल संलfन ूमाण कागजातहYबाट 
प&ुg भएकोले �नज ू�तवाद1हY सेती &व.क. र 
सिुजत नेपाल1 &व.क.ले hयानसdबSधी महलको १ 
नं. &वपjरत १३(३) अनसुार सजाय गर1 पाऊँ 
भDेसमेत Eयहोराको अ�भयोग दावी ।

 मैले अ�धकारूाJ अ�धकार1समK गरेको 

बयान Eयहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको ठ6क 
साँचो छ । म आमाको घरमा जाँदा बाब ुर आमा 
झगडा गर1 आमालाई &प&टरहेको देखी छुn याउन 
खोhदा उ]टै मलाई हानेको हुँदा निजकै रहेको 
बाँसको लाठ6ले हाSदा रामकाजी &व.क.को मAृय ु
भएको हो । सजायको हकमा कानूनबमोिजम 
होस ् भDेसमेत Eयहोराको ू�तवाद1 सिुजत 
नेपाल1ले शYु काठमाडq िज]ला अदालतसमK 
गरेको बयान ।

 �म�त २०६४।६।३० गते साँझ म र 
मतृक रामकाजी &व.क. झगडा गर1 रहेको बेला मेरो 
छोरा सिुजत प�न आई पfुयो मलाई मतृक काजीले 
&पटेको देखी &कन मेरो आमालाई सधr कुटपीट 
गनु*हSुछ भनी मतृकलाई सdझाउन खोhदा मखु 
छोडी हातसमेत हाल1 कुटपीट गरेकोले ू�तवाद1 
सिुजत नेपाल1ले मतृकलाई बाँसको लाठ6ले 
हानेको हो मैले अनसुSधान अ�धकार1समK गरेको 
बयान Eयहोरा झूsा हो । ूहर1 आफr ले Eयहोरा 
लेखाई मलाई हेन* सDु नRदई सह1 गराएको                                           
हो । मैले पानी खाने कYवाले मतृकलाई हानेको 
होइन । मैले सिुजत &व.क.लाई बोलाएर कुटपीट 
गर भनेर भनेको प�न छैन । तसथ* मलाई सजाय 
हनुपुनu होइन भDेसमेत Eयहोराको ू�तवाद1 सेती 
&व(कमा*ले शYु काठमाडq िज]ला अदालतसमK 
गरेको बयान ।

 �म�सल संलfन तAकाल ूाJ ूमाणबाट 
ू�तवाद1हY कसूरदार हनु ्भDे देिखदँा ू �तवाद1हY 
सिुजत नेपाल1 र सेती &व.क.लाई अ.बं. ११८(२) 
नं. बमोिजम थनुवुा पूजw Rदई थनुामा राx कारागार 
शाखामा पठाई Rदन ुभDे शYु काठमाडq िज]ला 
अदालतबाट �म�त २०६४।७।२६ मा भएको 
थनुछेक आदेश ।

 बरामद1 तथा घटनाःथल मचु]ुकामा 
सह1 गनu मनदेवी पोडे, रyमाया पोडे, जाहेरवाला 

९०९४ - सिुजत नेपाल1 &व. नेपाल सरकार
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राज ु .व0कमा2 र घटनाःथल मचु7ुकाका सा9ी 
बेखानारायण पोडेले शBु अदालतमा गरेको 
बकपऽ "म"सल संलGन रहेको छ । 

 ू"तवादL सिुजतले तNकाल उठेको 
Qरस थाRन नसकS मतृकलाई बाँसको लाठWले 
टाउकोमा हानेको चोटले मतृकको मNृय ुभएको 
देिखएको हुँदा ू"तवादL सिुजत नेपालLलाई 
ZयानसRब[धी महलको १४ नं. बमोिजम १० 
वष2 कैद हनेु ठहछ2 । ू"तवादL सेती .व.क.ले 
आरो.पत कसूर अपराध गरेको नदेिखएको हुँदा 
"नजको हकमा वादL दावी पGुन नसकS अ"भयोग 
दावीबाट सफाइ पाउने ठहछ2 भdे शBु काठमाडe 
िज7ला अदालतको "म"त २०६५।१।२२ को 
फैसला ।

 ूहरLको सा"बतीलाई माऽ ूमाणमा 
महण गरL Zयान जःतो अपराधमा सजाय गरेको 
शBु फैसला ऽ.ुटपूण2 हुँदा बदर गरL [याय 
पाऊँ भdेसमेत jयहोराको ू"तवादL सिुजत 
नेपालLको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको              
पनुरावेदनपऽ । 
 ू"तवादLहBले "नयोिजतBपमा 
मनसायपूव2क गरेको कत2jयबाट "नज रामकाजी 
.व.क.को मNृय ु भएको तkय "म"सल संलGन 
ूमाणबाट प.ुl भई रहेको अवःथामा ू"तवादL 
सेती .व.क.लाई सफाइ mदई अका2 ू"तवादL 
सिुजत नेपालLलाई ZयानसRब[धी महलको १४ 
नं. बमोिजम सजाय गनn गरL भएको फैसलामा 
आवेशूQेरत हNयाको गलत jयाoया भएको 
हुँदा ऽ.ुटपूण2 फैसला बदर गरL अ"भयोग माग 
दावीबमोिजम सजाय गरL [याय पाऊँ भdे 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको वादL नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनपऽ ।

 यसमा जाहेरL दरखाःत र अनसु[धानबाट 
तयार भएको कागज एवं सेती कै बयानबाट 

कसूरदार देिखनेमा सेती .व.क.लाई सफाइ mदएको 
न"मलेको र ू"तवादLको समेत पनुरावेदन परेको 
हुँदा सफाइ पाउने ू"तवादL सेती .व0कमा2लाई 
छलफलको ला"ग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
िझकाउने र अBमा दबैु प9को पनुरावेदनको 
ू"त"ल.प एक आपसमा उपलqध गराई "नज 
ूNयथr आएप"छ वा Rयाद नाघेप"छ "नयमानसुार 
पेश गनु2 भdे पनुरावेदन अदालत, पाटनको "म"त 
२०६६।७।१० को आदेश । 

 ू"तवादL सेती .व.क.ले मौकामा 
अनसु[धानको बममा अ"धकारूाu अ"धकारLसम9 
बयान गदा2 पानी खाने कBवाले .हका2एको 
भनी बयान गरेकोमा अदालतसम9 बयान गदा2 
कBवाले मतृकलाई हानेको छैन भनी आरो.पत 
कसूरमा पूण2Bपले इ[कार रहL बयान गरेकS  
"छन ् । ूहरLमा कागज गनn राजन नेपालLले 
मतृकलाई सेती .व.क.ले कBवाले हानेको भनी 
अनसु[धानमा कागज गदा2 लेखाएकोमा अदालतमा 
उपिःथत भई बकपऽ नगरेबाट सो ू हरLमा भएको 
कागजलाई ूमाणमा महण गन2 "म7ने देिखएन । 
जाहेरवालाले जाहेरL mदँदा र अदालतमा बकपऽ 
गदा2 ू"तवादL सेती .व.क.ले कBवाले ूहार 
गरेको भनी लेखाउन नसकेबाट जाहेरL पोल 
परेको प"न देिखदैँन । आरो.पत कसूरमा सा"बत 
हनेु सहअ"भयwु सिुजत नेपालLले अदालतमा 
बयान गदा2 सेती .व.क.ले कBवाले हानेको 
देिखन भनी लेखाएबाट सहअ"भयwुको पोल 
परेको प"न देिखदैँन । ू"तवादL सजुीत नेपालLको 
अदालतसमेतको बयानसमेतको आधारमा "नज 
ू"तवादL र मतृक रामकाजी .व.क.को बीचमा 
Zयान "लनपुनnसRमको Qरसइबी तथा मनसाय 
प"न नभई लकुS चोरL हानेको प"न नभई आxनो 
आमालाई कुटपीट गरेको कारणले उyेजनामा 
आई तNकाल उठेको Qरस थाRन नसकS बाँसको 
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लाठ�ले ूहार गरेको कारणबाट मतृकको म,ृय ु
भएको देिखन आएकोले ूःततु वारदात मलुकु8 
ऐन, :यानस<ब=धी महलको १४ नं. मा विणDत 
आवेशूFेरत ह,याको कसूर देिखन आएकोले 
ूHतवादI सिुजत नेपालIलाई :यानस<ब=धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वषD कैद गरI 
ूHतवादI सेती Pव.क.ले अHभयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याई काठमाडW िजXला अदालतले 
HमHत २०६५।१।२२ मा गरेको फैसला Hमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछD भ_े पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको HमHत २०६६।१२।२४ को फैसला ।

 मैले रामकाजी Pव.क.लाई मानुDपनaस<मको 
कुनै रIसईबी नभएको र आbनो ज=म cदने 
आमालाई दैHनक कुटपीट गनa गरेको र HमHत 
२०६४।६।३० गते म आमालाई भेeन जाँदा 
आमालाई कुटपीट गFररहेकोमा मैले छुf याउँदा 
उXटै मलाईसमेत कुटपीट गरेको हुँदा मैले Fरस 
था<न नसक8 उh निजकै रहेको बाँसको लाठ�ले 
रामकाजीको टाउकोमा एक पटक ूहार गदाD 
रामकाजीको म,ृय ुभएको हो तर ूहरIले ूहरI 
ूHतवेदनमा जे जःतो कुराहi भए गFरएका छन ्
,यो सरासर अस,य Hनराधार झूkा ूHतवेदन     
हो । ,यसैको आधारमा शiु काठमाडW िजXला 
अदालत र पनुरावेदन 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 सिुजत नेपालIले 
यस अदालतमा Hलएको पनुरावेदन  िजक8र ।

 रामकाजी Pव.क. र सेती Pव.क. 
बीच बार<बार झै-झगडा हनेु गरेको र HमHत 
२०६४।६।३० मा झगडा हुँदा सेती Pव.क.ले 
पानी खाने कiवाले तथा सिुजत नेपालIले बाँसको 
लाठ�ले २।३ पटक हा=दा बाँस भाँिचएको भनी 

ूHतवादIहi सेती Pव.क. र सिुजत नेपालIले 
गरेको अHधकारूाs अHधकारIसमtको साHबती 
बयान, लास ूकृHत मचुXुका र Autospy 

Report समेतबाट पPुu भई मनसायपूवDक गरेको 
कतDvयबाट रामकाजी Pव.क.को म,ृय ुभएको तwय 
पPुu भै रहेको अवःथामा ू HतवादI सेती Pव.क.लाई 
कसूर अHभयोगबाट सफाइ cदने गरI र ूHतवादI 
सिुजत नेपालIलाई :यानस<ब=धी महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वषD कैद सजाय गनa गरेको फैसला 
ऽPुटपूणD हुँदा बदर उXटI गरI ूHतवादIहiलाई 
अHभयोग दावीबमोिजम सजाय गरI पाऊँ भ_े 
वादI नेपाल सरकारले यस अदालतमा Hलएको 
पनुरावेदन िजक8र ।

 Hनयमबमोिजम दैHनक पेशीसूचीमा चढI 
पेश हनु आएको ूःततु मzुामा वादI नेपाल 
सरकारको तफD बाट उपिःथत Pव{ान अHधवhा 
खगराज पौडेलले बाPहरबाट खोजी Xयाएको बाँसले 
टाउको जःतो संवेदनशील अ}मा PहकाDएको र 
,यसरI PहकाDउँदा बाँस नै तीन टुबा भई भाँिचएको 
अवःथा हुँदा मानa मनसाय देिखइरहेकोले ू HतवादI 
सिुजत नेपालIलाई :यानस<ब=धीको १४ नं. 
बमोिजम आवेशूFेरत ह,या ठहर गरI सजाय 
गरेको फैसला कानूनस<मत नहुँदा अHभयोग 
दावीबमोिजम सजाय गरI पाऊँ भनी गनुD भएको 
बहस सHुनयो ।

 ूHतवादI सिुजत नेपालIको तफD बाट 
उपिःथत Pव{ान अHधवhा ौी शोPषत अकेला 
बाHनयाले HमHत २०६४।६।३० गते ूHतवादI 
सिुजत नेपालI आमालाई भेeन जाँदा आमालाई 
मतृक रामकाजी Pव.क.ले कुटपीट गFररहेको 
देखी छुf याउन खो:दा उXटै ूHतवादI सिुजत 
नेपालIलाई मतृकले कुटपीट गरेको हुँदा Fरस 
था<न नसक8 निजकै रहेको बाँसको लाठ�ले 
छुf याउन मतृकको टाउकोमा एक पटक ूहार 
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गदा- भ/वत1य पर4 म7ृय ुभएको हो । रामकाजी 
र सेती /व.क. बीच भएको झगडा छुE याउनलाई 
केह4 गदा- भ/वत1य पर4 मतृकको म7ृय ुभएकोले 
ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4लाई JयानसKबLधीको 
१४ नं. बमोिजम सजाय गनQ गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला बदर उUट4 गर4 Lयाय 
पाऊँ भनी गनु- भएको बहस  स"ुनयो । 

 यसमा ू"तवाद4हXले मतृक रामकाजी 
/व.क.लाई टाउको जःतो संवेदनशील भागमा ू हार 
गर4 कत-1य गर4 मारेकोले "नज ू"तवाद4हX सेती 
/व.क. र सिुजत /व.क.(नेपाल4) ले JयानसKबLधी 
महलको १ नं. /वपर4त १३(३) नं. बमोिजमको 
कसूर अपराध गरेकोले सोह4 महलको १३(३) 
नं. अनसुार सजाय गर4 पाऊँ भ^े अ"भयोग 
दावी रहेको ूःततु म_ुामा ू"तवाद4 सिुजत 
/व.क. नेपाल4ले त7काल उठेको aरस थाKन 
नसकc मतृकलाई बाँसको लाठdले टाउँकोमा 
हानेको चोटले मतृकको म7ृय ु भएको देिखएको 
हुँदा ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4लाई JयानसKबLधी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष- कैद हनेु र 
ू"तवाद4 सेती /व.क.ले आरो/पत कसूर अपराध 
गरेको नदेिखएको हुँदा "नजको हकमा वाद4 दावी 
पhुन नसकc अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ- भनी शXु काठमाडj िजUला अदालतले 
फैसला गरेकोमा सोह4 फैसलालाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर वाद4 
नेपाल सरकार र ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4को 
तफ- बाट दोहोरो पनुरावेदन पन- आएको पाइयो । 

 अब काठमाडj िजUला अदालतको 
फैसलालाई सदर गनQ गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको "म"त २०६६।१२।२४ को फैसला 
"मलेको छ छैन । वाद4 तथा ू "तवाद4को पनुरावेदन 
िजकcर पhुने हो होइन भनी "नण-य mदनपुनQ देिखन 
आयो ।

2. मेरा दाज ु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 सिुजत नेपाल4 आई ढोका खोल4 बाँसले 
दाज ु रामकाजी /व.क.लाई शर4रको /व"भ^ 
भागमा कुटपीट गर4 अःपतालमा उपचार हुँदाहुँदै 
म7ृय ु भएको भ^े जाहेरवाला राज ु /व.क.को 
जाहेर4 देिखLछ । मतृकको बायाँ आखँी भj, 
कLचटमा नीलडाम, गालामा खो"ॐएको जःतो 
घाउ, बायाँ कानको लोती केह4 स"ुनएको, बायाँ 
बsाराको भाग केह4 स"ुनएको, बायाँ घुडँाम"ुन 
चोट नीलडाम देिखएको भ^े लासजाँच मचुUुका 
देिखLछ । 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 अनसुLधानमा बिुझएका 
1यिuहXले मतृकलाई ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4ले 
कुटपीट गर4 म7ृय ु भएको हो भनी कागज 
गaरmदएको पाइLछ । ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4 
ःवयंले अदालतमा बयान गदा- मतृक रामकाजी 
/व.क. र आमा सेती /व.क. झगडा गaररहेको 
अवःथामा म पगुी यसो नगर भनी सKझाउँदा 
मलाई प"न /पटेकोले बाँसको लाठdले हानेको हो 
भनी मतृकलाई चोट छाडेको कुरामा सा"बती भई 
बयान गरेको देिखLछ । साथै वारदातमा ूयोग 
भएको बाँसको लाठd बरामद भएको बरामद4 
मचुUुकाबाट देिखई ू"तवाद4 सिुजत नेपाल4को 
बयान सम"थ-त भइरहेकोले मतृकको म7ृय ुसिुजत 
नेपाल4को कुटपीटबाट भएको कुरामा mv/वधा 
रहेको देिखएन । 

 3. अब ू "तवाद4 सिुजत नेपाल4ले मतृकको 
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ह�या मनसायपूव%क गरेको हो +क आवेशमा आई 
कुटपीट गरेको कारणबाट 4नजको म�ृय ुभएको 
हो भ9े कुरातफ%  +वचार गदा%, मतृकलाई ू4तवाद@ 
सिुजतले एकपटक टाउकोमा ूहार गदा% मतृक 
भCूमा ढलेको र पातामा प4न एकचोट@ हानेको 
भ9े ू�यEदशFहGको भनाई देिखIछ । साथै 
टाउकोमा एकठाउँमा चोट लागेको र अIय 
िचथोQरएका कोपाQरएका बाहेक कुनै गRभीर 
घाउचोट नरहेको भनी लासजाँच मचुTुकाको 
ू4तवेदन रहेको पQरूआेVयमा मतृकले ू4तवाद@ 
सिुजत नेपाल@को आमा ू4तवाद@ सेती +व.क.लाई 
कुटपीट गQररहेकोमा मतृकलाई सRझाउँन खोYदा 
मतृकले नै ू4तवाद@ सिुजत +व.क.लाई कुटपीट 
गर@ 4संगल 4संगल खेTने हो भनी [याले\ गरेको 
हुँदा Qरस थाRन नसक] सोह@ वारदातःथलमै 
भएको लाठाले हानेको र सोह@ चोटले मतृकको 
म�ृय ुभएको त_य 4म4सल ू माणबाट प+ु` भएकोले 
ूःततु वारदात मनसायूQेरत नदेिखई आवेशूQेरत 
ह�या देिखन आउँछ ।

 4. ू4तवाद@ सेती +व.क. र रामकाजी 
+व.क. लोbने ःवाःनी भएको र बेला बखतमा 
लोbने ःवाःनीबीच झगडा हनेु गरेको                                         
देिखIछ । 4म4त २०६४।०६।३० मा मतृक र 
सेती 4ब.क.का बीच झगडा भएको सIदभ%मा ू 4तवाद@ 
सेती +व.क.ले अ4धकारूाj अ4धकार@समE बयान 
गदा% मतृकलाई पानी खाने कGवाले +हका%एको 
भनी बयान गरेकोमा अदालतसमE बयान गदा% 
पानी खाने कGवाले +हका%एको होइन भनी 
आरो+पत कसूरमा पूण%Gपले इIकार रह@ बयान 
गरेको देिखयो । वारदातःथलमा रहेको मतृकको 
छोर@ सं4गता पोडे र वारदातको कोठामा पगेुर 
झगडा छुl याउने पुं पा नेपाल@, प+वऽा पQरयारले 
ूहर@मा कागज गदा% सेती +व.क.ले हानेको 
भनी लेखाउन सकेका छैनन।् ूहर@मा कागज 

गनp राजन नेपाल@ले मतृकलाई सेती +व.क.ले 
कGवाले हानेको भनी अनसुIधानमा कागज गदा% 
लेखाएकोमा अदालतमा 4नज अनपुिःथत रह@ बयान 
नगरेबाट मौकामा भएको कागजलाई ूमाणमा 
महण गन% 4मलेन । जाहेरवालाले जाहेर@ sदँदा र 
अदालतमा बकपऽ गदा% ू4तवाद@ सेती +व.क.ले 
कGवाले ूहार गरेको भनी लेखाउन सकेको प4न                              
देिखएन । �यःतै सहअ4भयtु सिुजत नेपाल@ले 
अदालतमा बयान गदा% सेती +व.क.ले कGवाले 
हानेको देिखन भनी लेखाएबाट सहअ4भयtुको 
पोल परेको प4न देिखएन ।

 5. “अG +क4समसँग मत सTलाहमा 
पसेकोमा मानp ठाउँमा गई अG कुरा केह@ नगर@ 
हेर@ रहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक अG +क4समका 
मतलबीलाई ६ म+हनादेिख तीन वष%सRम कैद 
गनु%पछ%” भ9े YयानसRबIधी महलको १७(३) 
नं. अIतग%तको {यवःथा रहेको सIदभ%मा ूःततु 
वारदातमा ू4तवाद@ सिुजत +व.क.ले मतृकलाई 
बाँसको लाठाले हानेको भनी ःवयं अदालतको 
बयानसमेतमा ःवीकार@ रहेको देिखदँा ू4तवाद@को 
पनुरावेदन िजक]रबमोिजम YयानसRबIधी महलको 
१७(३) नं. प4न आक+ष%त हनेु देिखएन । �यःतै 
घटनाःथल ूकृ4त मचुTुका, लासजाँच ूकृ4त 
मचुTुका, शवपर@Eण ू4तवेदन, राजन नेपाल@को 
कागजसमेतको आधारमा मतृकको म�ृयकुो जQरया 
ू4तवाद@ सिुजत +व.क.को आवेशपूण% काय%बाट 
भएको देिखएको र अका% ू4तवाद@ सेती +व.क.को 
संलbनता प+ु` नभएकोले पनुरावेदक वाद@ 
नेपाल सरकारको अ4भयोग दावीबमोिजम सजाय 
गर@ पाऊँ भ9े वाद@को पनुरावेदन िजक]रसमेत 
साIद4भ%क देिखन आएन । 

 6. तसथ%, मा4थ +ववेिचत आधार 
र कारणबाट ू4तवाद@ सिुजत 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 ठहर ्याई काठमाडF 
िजIला अदालतले "म"त २०६५।१।२२ 
मा गरेको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।१२।२४ को 
फैसला "मलैकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ- । मलुकुS 
ऐन, UयानसVबWधी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
सजाय गर1 पाऊँ भ^े पनुरावेदक ू"तवाद1 सिुजत 
नेपाल1 र अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय गर1 पाऊँ 
भ^े पनुरावेदक वाद1 नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकSर प_ुन स`दैन । यो "म"सलको दायर1 
लगत कaा गर1 "नयमानसुार बझुाइ cदनू ।

उd रायमा सहमत छु ।
Wया. eानेWिबहादरु काकg
इ"त संवत ्२०७० साल मh "सर १० गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : हक- बहादरु lेऽी

सवmnच अदालत, संयdु इजलास
माननीय Wयायाधीश ौी सशुीला काकg
माननीय Wयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश "म"त : २०७०।८।२५।३

०६५–WO–०८९६

5वषयः– उuूषेणयdु परमादेश

"नवेदक : महोwर1 िजIला, पसा- पतैल1 गा.5व.स 
वडा.नं. ७ बःने ौी जनता "नVनमाxय"मक 
5वyालय म"लवारा जलेzर न.पा. १२ 
मा ततृीय ौेणीको िशlक पदमा काय-रत ्
वेचन राय

5व{|
5वपlी : िशlक सेवा आयोग, सानोcठमी 

भdपरुसमेत

 § कुनै पिन �ि� आ�नो लापरवाही, भलू 
र �िुट�ित िन�य नै िज�ेवार ��छ । तर, 
अ¾ कसैको लापरवाही, भलू र �िुटको 
िज�ेवारी बनाउन ुÑायको उपहास �ने । 
 § श"ा#द लेखाइय�ु िववरण Ñायको 

रोहमा सो नभएसरह ��छ । तर, अ*+ 
-ाभािवक¾पमा अगािड पिन िविभ1 
कागजात दता2 र पछािड पिन दता2 भएको 
एउटै �ि�का ह3ा4रले दता2 गिरएको 
ना6ो आखँाले हेदा2 पिन देिखने िववरण 
अिव9सनीय �न नस:े । 

(ूकरण नं.३)

 § स;ि=त अिधकारी वा काया2लयले कुनै 
स@ा� उ�ेAारको आवBक िववरण 

िनण2य नं.९०९५

 &  
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नपठाउँदैमा िनजलाई बढवुाको हकबाट 
बि�त गन� हो भने कम�चारीको बढवुा 
काननूी हकको  पमा नरही °µो 
अिधकारी वा काया�लयको ÑेÒामा रहन 
जाने । 

(ूकरण नं.५)

 § बढवुा कुनै पिन िनकाय वा पदािधकारीले 
ईÒा लागेको !ि#लाई आफूखशुी 
िदइने िवषय  होइन । बढवुा िदन ु वा 
निदन ुकसैको तजिबजी अिधकारको कुरा 
होइन । ,ायी सेवामा काय�रत ्!ि#ले 
काय�.मताको आधारमा बढवुा पाउन ु
िनजको काननूी हकको कुरा हो । बढवुा 
जµो वृि0 िवकासको अवसर पाउने वा 
नपाउने भ1े िनधा�रक केवल काननू हो 
स2ि4त िनकाय वा अिधकारीको दया, 
माया र िनगाह होइन । 

(ूकरण नं.६)

 § िश.क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को पिरÒेद–्४ मा बढवुास24ी !व,ा 
गरेको पाइ<छ । उ# !व,ािभ> रही 
िनवेदकले बढवुा ?ने अवसर @ाA गनु� 
िनजको हकको कुरा हो । िनवेदकले 
२०६० र २०६२ को का.स.म.ूनभरेको 
दोषारोपण गरी िनजले काननूबमोिजम 
पाउनपुन� अEबाट बि�त गरी िनजको 
बढवुाको हक अपहरण गनु� काननूसFत 
न?ँने ।

(ूकरण नं.७)

 § आGनो काया�लयमा दता� गिरएका 
कागजातका िवषयमा काया�लयको 
िजIेवारी ?Jछ । यसरी दता� िकताबबाट 
यी िनवेदकले २०६० र २०६२ को 
का.स.म.ू भरेको अव,ा देिखएकोमा 

िनजलाई सोबापतको अE @दान नगरी 
बढवुा पाउने िनजको अिधकारमा आघात 
पुN गएको देिखने । 

(ूकरण नं.८)

%नवेदकतफ+ बाट : 0व1ान अ%धव4ा ओमूकाश 
%सँह

0वप<ीतफ+ बाट : 0व1ान सह>याया%धव4ा रेवती 
%ऽपाठB

अवलिEबत नजीर :

 § नेकाप २०३५, %न.नं.११९६
सEबL कानून :

 § िश<ा सेवा आयोग %नयमावलQ, २०५७ 
को %नयम ५१

आदेश
 Oा.@काश वµी : नेपालको अ>तRरम 
सं0वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) 
बमोिजम %नवेदन पन+ आएको ूःततु मYुाको 
संि<Z त[य र आदेश यस ूकार छ :–

 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+ पतैलQ चौRरयामा अःथायी 
%नयिु4 पाएको िश<क हुँ । िश<क छनौट 
स%म%त महोgरQको %म%त २०४८।३।३१ को 
%नण+यानसुार %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 
%नयिु4 पाएको %थए ँ। िश<क सेवा आयोगको 
ूकािशत सूचनाअनसुार फाइल बढुवाको ला%ग 
ौी िजkला िश<ा काया+लय, महोgरQको दता+ नं. 
०३/०६५/०१/०८ 0व.नं. ००३/०६४/०६५ 
अनसुार %नवेदन दता+ गरेकोमा %म%त 

९०९५ - वेचन राय 0व. िश<क सेवा आयोग, सानोnठमी भ4परुसमेत
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२०६५।५।२७ को गोरखापऽमा ूकािशत 
फाइल बढुवाको "लःटमा मेरो नाउँ नभएप"छ 
सो Dव.नं. ००३ /०६४/०६५ "न.मा.िश. 
IJतीय ौेणीको न"तजामा िचP नबझुी ू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 पनुरालोकन गरZ 
पाऊँ भनी "नवेदन Iदएको "थए ँ। तर, िश]क 
सेवा आयोगबाट प"न Dव"भ` आधार देखाई मेरो 
नाउँ बढुवा सूचीमा समावेश हनु नसकेको भनी 
"म"त २०६६।१।२५ को पऽलाई िजXला 
िश]ा कायाRलय, महोPरZमाफR त मलाई "म"त 
२०६६।२।२० मा पऽ बझुाइयो । ि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 
संवैधा"नक एवं कानूनूदP हकमा आघात परेको 
हुँदा उW ऽDुटपूणR "नणRय उdूषेणको आदेशJारा 
बदर गरZ िश]ा सेवा आयोग "नयमावलZ, २०५७ 
को "नयम २८ मा gयवःथा भएबमोिजम मेरो 
नोकरZको १४ वषRको जेhताबापत दामासाहZले 
पाउनपुनi २८ नTबरमा २६.५८ माऽ Iदई १.४२ 
नं. कम र ता"लमबापत १५ नTबर पाउनपुनiमा 
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 
आदेशसDहतको परमादेशको आदेश जारZ गरZ 
पाऊँ भ`ेसमेत gयहोराको "नवेदन माग दावी ।
 यसमा "नवेदकले भरेको २०५९ 

सालदेिख २०६३ सालसTमको कायRसTपादन 
मूXयाjन फाराम तथा "नवेदकसमेत सTभाDवत 
उTमेJार भएको बढुवासTबUधी िश]क सेवा 
आयोगको "म"त २०६६।१।२४ को "नणRय 
फाईल सTबिUधत कायाRलयबाट िझकाई आएप"छ 
वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानसुार पेश गनुR भ`े यस 
अदालतको "म"त २०६६।३।२ को  आदेश ।
 यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश Dकन जारZ हनु नपनi 
हो, यो आदेश ूाp भएको "म"तले बाटाका 
Tयादबाहेक १५ Iदन"भऽ "लिखत जवाफ पठाउन ु
भनी Dवप]ीहmको नाउमा सूचना पठाई "लिखत 
जवाफ आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम 
पेश गनूR । साथै अUतlरम आदेशका सTबUधमा 
Dवचार गदाR "नवेदक "म"त २०६५।५।२६ र 
२०६६।१।२४ को "नणRय बदर गरZ पाउन 
"म"त २०६६।३।१ गते ूःततु "नवेदन पनR 
आएको देिखUछ । उW "नणRयाअनसुार ूकािशत 
सूचनासमेत कायाRUवयन भई सकेको अवःथामा 
"नणRय यथािःथ"तमा राr ेअवःथा नहुँदा अUतlरम 
आदेश जारZ गरZ रहन परेन भ`े यस अदालतको 
"म"त २०६६।४।२५ को आदेश ।
 Dवप]ीले शैि]क सऽ २०६० र २०६२ 
को का.स.मू. फाराम भरेको छैन । Dवप]ीको 
नTबर हाॆो नTबर भUदा कम देिखएकोले 
हामीलाई बढुवा "नयिुW भएको कुरा Dवप]ीले 
ःवीकार गरZ सकेका छन ् । का.स.मू िजXला 
िश]ा कायाRलयबाट गए नगएमा हामीलाई कुनै 
जानकारZ नभएबाट हामीलाई dयससँग सरोकार 
छैन । Dवप]ीले हामीसमेतलाई Dवप]ी बनाई 
Iदएको मuुा खारेज हनुपुनi हो । ]ेऽीय स"म"तले 
गरेको "सफाlरश कानूनसTमत ् छ र िश]क 
सेवा आयोगले गरेको "नणRय प"न कानूनसTमत ्
भएकोले हाॆो बढुवा "नयिुW कायम रािखपाऊँ 
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भ�ेसमेत !यहोराको यगेु*रलाल कण- र रामच/ि 
झाको संय3ु 4लिखत जवाफ ।
 4म4त २०६५।५।२७ मा ूकािशत 
बढुवा नामावलEमा 4नजको नाम 4सफाFरश नभई 
पनुरालोकनको ला4ग 4नवेदन ूाJ हनु आएकोले 
िशMक सेवा आयोग 4नयमावलE, २०५७ 
को पFरNछेP ४ मा गFरएको वढुवासRब/धी 
!यवःथाका आधारमा छान4बन गरE संशो4धत 
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 पऽानसुार 
4नजको २०६० र २०६२ सालको का.स.मू 
फाराम भरेको नदेिखएको भनी लेिखआएकोले 
4नजको ूाJा^ 4सफाFरश उRमे`ारको भ/दा कम 
हनु गएकोले 4नजको नाम बढुवामा 4सफाFरश 
हनु नसकेको हो । अतः आयोगले 4नयमानसुार 
गरेको बढुवा 4सफाFरश कानूनसRमत ्भएन भनी 
यस आयोगलाई dवपMी बनाई eदएको Fरट 
4नवेदन कानूनी आधारहEन भएकाले खारेज गरE 
पाऊँ भ�ेसमेत !यहोराको िशMक सेवा आयोगको 
4लिखत जवाफ ।
 4नज िशMकले 4नयमानसुार Rयाद4भऽै 
का.स.मू भरE बझुाएको ूमाण पेश गन- नसjन ु
भएकोले 4नजले गनु- भएको िजकkर कानूनसRमत ्
छैन । जेlताबापत अ^ गणना गदा- 4नज 
िशMकले हालको पदमा 4नयिु3 पाएको शmु 4म4त 
२०५१।९।२५ देिख बढुवाको ला4ग ूकािशत 
सूचनाबमोिजम अि/तम 4म4त २०६५।०१।०८ 
सRम जRमा eदन ४७८४ को हनु आउने कूल 
योग २६.५८ जेlताबापत अ^ ूदान गFरएको 
छ । यसरE कानूनबमोिजम भए गरेको dवषयलाई 
हचवुाको आधारमा अ^ गणना गरE पाऊँ भनी 

अदालतलाई गमुराहमा राp ेमनसायले गनु- भएको 
माग दावी खारेजभागी हुँदा खारेज गरE पाऊँ 
भ�ेसमेत !यहोराको Mेऽीय िशMा 4नदqशनालय, 

मrयमाsलको 4लिखत जवाफ ।
 4नज 4नवेदकले यस काया-लयमा आ.व 
२०६० र २०६२ सालको का.स.मू फाराम 
भरE पेश गरेको कुनै रेकड-बाट नदेिखएको र 
खोजी गदा- फेला नपरेको भनी िशMा सेवा आयोग 
सानोeठमी, भ3परुमा 4म4त २०६६।१।१४ 
च.नं. ४५७९ को पऽबाट जानकारE पठाएको हुँदा 
4नवेदकले सोहE dवषयमा पनुः यस काया-लयबाट 
मेरो सो आ.व को का.स.मू फाराम नपठाएको 
भनी िजकkर 4लन ु भएको रहेछ । 4नवेदकले 
सोबमोिजम का.स.मू फाराम यो 4म4तमा भरE यो 
य4त दता- नं. मा पेश गरेको छु भनी उ[लेख गन- 
नसjन ु भएको हुँदा ूःततु Fरट 4नवेदन खारेज 
गरE पाऊँ भ�ेसमेत !यहोराको िज[ला िशMा 
काया-लय, महो\रEको 4लिखत जवाफ ।
 यसमा Fरट 4नवेदकले Fरट 4नवेदनसाथ 
पेश गरेको ि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 पठाउन ुभनी 
उ3 पऽको ू4त4लdपसमेत साथै राखी पऽाचार 
गरE महा/याया4धव3ाको काया-लयमाफ- त िझकाई 
4नयमानसुार गरE पेश गनु- भ�े यस अदालतको 
4म4त २०६८।७।२९ को आदेश ।
 हाॆो शैिMक योwयता र अनवरत ्
सेवाको आधारमा कानूनबमोिजम बढुवा गFरएबाट 
dवपMीको कुनै प4न अ4धकारमा असर नपरेको र 
असर पन-सjने अवःथासमेत dवxमान नरहेकोले 
ूःततु Fरट 4नवेदन खारेज गरE पाऊँ भ�ेसमेत 
!यहोराको रामeदनेश ठाकुर र रामूवोध साहको 
संय3ु 4लिखत जवाफ ।

९०९५ - वेचन राय dव. िशMक सेवा आयोग, सानोeठमी भ3परुसमेत
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 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीमा चढ5 
"नण7याथ7 इजलाससम; पेश हनु आएको ूःततु 
"नवेदनमा "म"सल संलDन सEपूण7 कागजातहG 
अIययन गर5 "नवेदकतफ7 बाट उपिःथत NवOान 
अ"धवQा ौी ओमूकाश "सँह तथा Nवप;ी 
सरकार5 "नकायका तफ7 बाट महाUयाया"धवQाको 
काया7लयका NवOान सहUयाया"धवQा रेवती 
"ऽपाठWले गनु7 भएको बहससमेत स"ु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_ूषेणको 
आदेशOारा 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 आदेशसNहतको परमादेशको आदेश 
जार5 गर5 पाऊँ भgे "नवेदन माग दावी रहेको                                                              
देिखयो । "नज "नवेदकले २०६० र २०६२ 
सालको का.स.मू. फाराम भर5 पेश नगरेको 
कारणले गदा7 "नजको नाम "सफाeरश नभएको 
हुँदा ूःततु eरट "नवेदन खारेज गर5 पाऊँ भgे 
Nवप;ीहGको "लिखत जवाफ भएको पाइयो । 
अब "नवेदकको मागबमोिजम उ_ूषेणलगायतको 
परमादेशको आदेश जार5 गनु7पनi हो वा होइन भgे 
सEबUधमा "नण7य jदनपुनi देिखन आयो ।
 2. "नण7यतफ7  Nवचार गदा7 यी "नवेदकले 
२०६० र २०६२ को का.स.मू. नभरेको 
कारणले "नजको बढुवा नभएको भgे Nवप;ीहGको 
भनाई भएबाट "नजले उQ वष7हGको का.स.मू. 
फाराम भरेको छ वा छैन भनी हेनु7पनi हनु 
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 
Nवpालयमाफ7 त िजcला िश;ा काया7लयमा 
दता7 भएको भनी िजcला िश;ा काया7लय, 

महोqर5को "म"सल संलDन पऽबाट देिखन                                             
आयो । यस अदालतको आदेशानसुार िझकाइएको 
दता7 Nकताबले प"न यस कुराको पNुs गरेको छ । 

3. कुनै प"न bयिQ आoनो लापरवाह5, 
भलू र ऽNुटू"त "नuय नै िजEमेवार हUुछ । तर, 

अG कसैको लापरवाह5, भलू र ऽNुटको िजEमेवार5 
सEबिUधत bयिQलाई बनाउन ु Uयायको उपहास 
हो । "नवेदकले आoनो का.स.मू. Nववरण 
बझुाउने िजEमेवार5 पूरा गरेको पाइUछ । 
सEबिUधत काया7लयको दता7 Nकताबमा सहज 
ढvले "नजको Nवpालयमाफ7 त ूाw का.स.मू. भgे 
Nवषयसमेत खलुाई दता7 भएको ूs देिखUछ । 
यसै अदालतको आदेशानसुार िझकाइएको दता7 
Nकताब (रिजःटर) हेदा7 "नवेदकका का.स.मू. 
दता7को Nववरण प"छबाट थNपएको, अःपs रहेको 
तथा खाल5 ठाउँमा भeरएको जःता कृ"ऽमता केह5 
देिखदैँन । कृ"ऽमता देिखए सरकार5 कागज 
क{तiमा म|ुा चलेन भUदैमा UयाNयक मन ूयोग 
गनi सUदभ7मा माUयता jदनैपछ7 भg "मcदैन । 
शdाःपद लेखाइयQु Nववरण Uयायको रोहमा सो 
नभएसरह हUुछ । तर, अ_यUत ःवाभाNवकGपमा 
अगा"ड प"न Nव"भg कागजात दता7 र पछा"ड 
प"न दता7 भएका एउटै bयिQका हःता;रले दता7 
गeरएको नाvो आखँाले हेदा7 प"न देिखने Nववरण 
अNव~सनीय हनु स�दैनन ्। 

4. अब सो काया7लयले मूcयाdन गर5 
सEबिUधत ठाउँमा सो का.स.मू. पठाउँदैन वा 
लापरवाह5 गछ7 वा हराउँछ वा ब� "नयतपूव7क 
गायब गद7छ भने _यसको दोष "नवेदकलाई 
लगाउन "मcदैन । िश;ा सेवा आयोग "नयमावल5, 
२०५७ को "नयम ५१ मा काय7सEपादन मूcयाdन 
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(का.स.मू.) फाराम स"बि%धत *नकायले आयोगमा 
बझुाउनपुन7 8यवःथा गरेको छ । *नवेदकले 
आ?नो @वAालयमाफB त िजDला िशFा कायाBलयमा 
सो फाराम बझुाउनसँुगै *नजको दा@यIव समाJ 
ह%ुछ । आयोगमा सो फाराम बझुाउन ु पन7ले 
नबझुाइMदँदाको मार *नवेदकले 8यहोनुBपछB भO 
*मDदैन । 

5. ने.का.प. २०३५ मङ*सर, *न.नं. 
११९६, प[ृ १८७ मा यसै ूकारको बढुवा 
मु̀ ामा आ?नो कायाBलयमा का.स.मू. पेश गरे 
प*न कायाBलयले म%ऽालयमा नपठाइMदएका 
कारणबाट बढुवाबाट बिfत भएका *नवेदकका 
हकमा gरट जारh गदi यस अदालतले बोलेको छ, 

“कुनै अ*धकारhको गDती वा भलूले 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 बढुवाको हकबाट बिfत 
गन7 हो भने कमBचारhको बढुवा कानूनी हकको 
pपमा नरहh Iयःतो अ*धकारh वा कायाBलयको 
ःवेqछामा रहन जाने    ह%ुछ ।” 

6. कुनै प*न सेवामा लागेको 8यिsले 
आ?नो विृt @वकासको अपेFा राखेको                                           
ह%ुछ । विृt @वकासबाट सेवामा लागेको 8यिsलाई 
उIूरेणा ूाJ ह%ुछ । सोहh कारणले सेवामा 
लागेका जो कोहhलाई *निvत ू @बयाबाट बढुवा हनेु 
8यवःथा कानूनले नै गरh स*ुनिvतता ू दान गरेको                                         
ह%ुछ । बढुवा कुनै प*न *नकाय वा पदा*धकारhले 
ईqछा लागेको 8यिsलाई आफूखशुी Mदइने @वषय  
होइन । बढुवा Mदन ुवा नMदन ुकसैको तज*बजी 
अ*धकारको कुरा होइन । ःथायी सेवामा कायBरत ्
8यिsले कायBFमताको आधारमा बढुवा पाउन ु
*नजको कानूनी हकको कुरा हो । बढुवा जःतो 
विृt@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 बढुवास"ब%धी 
8यवःथा गरेको पाइ%छ । उs 8यवःथा*भऽ 
रहh *नवेदकले बढुवा हनेु अवसर ूाJ गनुB 
*नजको हकको कुरा हो । *नवेदकले २०६० 
र २०६२ को का.स.मू.नभरेको दोषारोपण 
गरh *नजले कानूनबमोिजम पाउनपुन7 अ}बाट 
बिfत गरh *नजको बढुवाको हक अपहरण गनुB 
कानूनस~त हुँदैन ।

8. आ?नो कायाBलयमा दताB गgरएका 
कागजात कहाँ छन ्र के कःताpपमा छन ्देखाउने 
र ूःततु गन7 दा@यIव स"बि%धत कायाBलयको                                               
हो । आ?नो कायाBलयमा दताB गgरएका 
कागजातका @वषयमा कायाBलयको िज"मेवारh 
ह%ुछ । यसरh दताB @कताबबाट यी *नवेदकले 
२०६० र २०६२ को का.स.मू. भरेको अवःथा 
देिखएकोमा *नजलाई सोबापतको अ} ू दान नगरh 
बढुवा पाउने *नजको अ*धकारमा आघात प�ुन 
गएको देिखयो । 

9. िशFा सेवा आयोग *नयमावलh, 
२०५७ को *नयम ३२ मा २०६७।१०।९ मा 
भएको पाच� संशोधनपूवBको अथाBत ्@ववाMदत बढुवा 
हुँदा बहाल रहेको *नयम ३२ को 8यवःथाको 
अ�ययन गदाB उप*नयम (३) मा औसत गणना 
गरh अ} Mदने 8यवःथा रहेको पाइ%छ । *नयम 
२७बमोिजम मूDया}न गgरने पाँच शैिFक सऽम�ये 
तीन शैिFक सऽका *नवेदकका का.स.मू. रहेको 
मा*नएबाट ती शैिFक सऽबापत *नवेदकले पाएको 
कूल ूाJा}लाई तीनले भाग गदाB ू*त वषBको 
औसत अ} *नःक%छ । *नवेदकका उपल�ध 
नभएका भ*नएका ती दईु वषBबापत ू*त वषB सोहh 
औसत अ} Mदन %यायस~त हनेु देिख%छ । यसरh 
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२०६० र २०६२ सालबापतको काय1स2पादन 
मू5या6न फाराम नभरेको भनी "नवेदकलाई बढुवा 
न>दइएकोले सो वष1बापतको अ6 कानूनन: पाउन ु
नै पनD हFुछ । "नवेदकले जेJता र ता"लमबापत 
कम अ6 >दइएको "नवेदनमा िजकLर "लए प"न 
फायल कागजातबाट सो पOुP हनु सकेको   
पाइएन । 
 10. तसथ1, यी "नवेदकलाई का.स.मू. 
बापत पाउनपुनD अ6भFदा कम अ6 ूदान भएबाट 
"नजको बढुवा हनेु अ"धकारमा आघात परेको हुँदा 
ि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 कानूनस2मत ्
नदेिखदँा उb "नण1य उcूषेणको आदेशdारा बदर 
गeर>दइएको छ । यी "नवेदकले यस आदेशमा 
उ5लेख गeरएबमोिजम औसत "नकालg पाउनपुनD 
अ6 ूदान गदा1 "नवेदकले बढुवा पाउने देिखएमा 
अFय उ2मेdारले पाएकै "म"तबाट लागू हनेु गरg 
बढुवा >दन ुभhेसमेतको परमादेश Oवप[ी िश[क 
सेवा आयोगसमेतका सरकारg "नकायहiका 
नाममा जारg गeर>दइएको छ । यसको सूचना 
Oवप[ीहiलाई >दई ूःततु eरट "नवेदनको 
दायरgको लगत कkा गरg "म"सल "नयमानसुार 
गरg बझुाई >दनू ।
      

उb रायमा सहमत छु ।
Fया.सशुीला काकm

इ"त संवत ्२०७० साल मङ"सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : eरFजा डंगोल

सवstच अदालत, संयbु इजलास
माननीय Fयायाधीश ौी सशुीला काकm
माननीय Fयायाधीश ौी तक1 राज भk
आदेश "म"त : २०७०।११।२६।२

०७०–WH–००४७

मvुा : बFदgूcय[ीकरणसमेत ।

"नवेदक :  भbपरु, लोकFथलg गा.Oव.स वडा 
नं.९ घर भई हाल महानगरgय ूहरg 
वyृ ःवय2भमूा थनुामा रहेका शभुराम 
बःनेतसमेत 

Oवiz
Oवप[ी :  महानगरgय ूहरg पeरसर, हनमुानढोका, 

काठमा|ड}समेत 

 § अनमुित �ा� गन� जो कोहीले जनुसुकै 
समयमा जनुसुकै �ानमा हातहितयार 
बोकेर िहडने् अनमुित िदने हो भने सम� 
समाजमा �ासदीको वातावरण िसजµना 
¾न गई नेपालको अÌिरम संिवधानले 
पिरकÔना गरेको काननूी राÖको 
अवधारणा नै ओझेलमा पनµ गई समाजमा 
अशािÌ र अÛ�ा उÝÞ नहोला भÞ 
सिकÞ । संिवधानले �àाभतू गरेको 
वैयिäक åतæताको हक िनरपेç हक 
हैन । सो हकलाई काननूले यथोिचत रोक 
लगाउन नसïे ¾ँदैन । àसैले नेपालको 
अÌिरम संिवधान, ०६३ को को धारा १२ 
को उपधारा २ मा काननूबमोिजम बाहेक 

िनणµय नं.९०९६

 &  



1545

कुनै पिन �ि�को वैयि�क �त�ता 
अपहरण �ने छैन भ�े �व�ा गरेको 
देिखने ।

(ूकरण नं.७)  
 § सरकारी म$ुास%&ी ऐन, २०४९ बमोिजम 

अनसु&ानको लािग िहरासतमा रा3 
अनमुित िदएको अव�ा अनसु&ानको 
फाइलबाट देिखएको र अनसु&ानबाट 
देिखन आउने पिरणामका आधारमा म$ुा 
चलाउने वा नचलाउने भ�े अव�ा बाकँी 
नै रहेको र नेपालको अ@िरम संिवधानको 
धारा १३५ को उपधारा २ अनसुार कुनै 
अदालत वा Eाियक अिधकारीसमH 
नेपाल सरकारको तफI बाट म$ुा चलाउने 
वा नचलाउने भ�े कुराको अि@म िनणIय 
गनK अिधकार महाEायािधव�ालाई �ने 
संवैधािनक �व�ा रहेको अव�ामा 
काननूबमोिजम अनसु&ानको NिOयामा 
नै Nभाव पनK गरी मागबमोिजम 
बPीNQHीकरणको आदेश जारी गनI 
निमSने ।

(ूकरण नं.१०)

$नवेदकतफ* बाट : व/र0 1व2ान अ$धव5ाह7 
बि9बहादरु काक;,  ह/रहर दाहाल,  
शेरबहादरु के.सी., 1व2ान अ$धव5ाह7 
यदनुाथ खनाल,  योगेFिबहादरु अ$धकार9,  
गोपालकृंण िघ$मरे, रामचFि पौडेल

1वपPीतफ* बाट : 1व2ान सहFयाया$धव5ा 
गोपालूसाद /रजाल

अवलिRबत नजीर : 
 § नेकाप २०६६, अU १, $न.नं. ८०८५, 

प0ृ १०

सRबX कानून :

 § हातह$तयार खरखजाना ऐन, २०१९ को 
दफा ६ (१)

 § नेपालको अFत/रम सं1वधान, २०६३ को 
को धारा १२ को उपधारा २

आदेश
Eा. तकI राज भU : नेपालको 

अFत/रम सं1वधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) अFतग*त दायर भई यसै अदालतको 
Pेऽा$धकार$भऽको ूःततु मfुाको संिPg तhय 
एवं ठहर आदेश यस ूकार छ :

$नवेदक शभुराम बःनेत पेशाले राजनी$त 
गर9 शंकरदेव mयाRपसको ःव.1व.य.ु सभाप$त 
हनुहुFुछ । सिचन शमा* ने.1व.संघका पूव*महामFऽी 
हनुहुFुछ, राकेश 1वबम शाह9 pयापार pयवसाय 
गनु*हFुछ, ल9लाबहादरु खqका 1वदेश हङकङमा 
pयापार गनु*हFुछ भने जोन खqका हाल कPा ११ 
मा अsययनरत हनुहुFुछ । 

$नवेदकमsयेका शभुराम बःनेत तथा 
ल9लाबहादरु खqकाले नेपाल सरकारबाट अनमु$त 
ूाg गर9 हातह$तयार खरखजाना $लई कानूनले 
$नधा*/रत गरेको ःथानसRम 1हंडडलु गन* पाउने 
अ$धकार सं1वधान तथा कानूनले ूदान गरेको 
अवःथामा आtनो काम 1वशेषले 1हंडेको समयमा 
1वपPी ूहर9 काया*लय, ःवयRभबूाट ख1टएका 
ूहर9 कम*चार9ले बरामद भएको ह$तयारको 
लाइसेFस देखाउँदादेखाउँदै $नजह7लाई र साथमा 
रहेका अFय $नवेदकह7समेतलाई गैरकानूनी7पमा 
पबाउ गर9 1हरासतमा राखी गैरकानूनी पबाउ 
पूजx yदई Rयाद थप गरेको र 1वपPीह7को सो 
काय* नेपाल अ$धराzयको सं1वधान, २०४७ को 
धारा १२ (ङ) (च) १३, २४(४), २५ तथा 
हातह$तयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 

९०९६ - शभुराम बःनेतसमेत 1व. महानगर9य ूहर9 प/रसर, हनमुानढोकासमेत
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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 थनुाबाट मPु गनुQ भनी 
6वप=ीह@को नाउँमा ब3द9ूSय=ीकरणलगायत 
जो चा6हने उपयPु आदेश वा  पूजW जार9 गर9  
पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको "नवेदन दावी । 

"नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार9 हनु ु
नपन\ आधार र कारण भए सोसमेत खोल9 बाटाको 
Cयादबाहेक तीन _दन"भऽ महा3याया"धवPाको 
कायाQलयमाफQ त "लिखत जवाफ पेश गनुQ भनी 
6वप=ीह@को नाउँमा Cयाद सूचना पठाई 
"नयमानसुार पेश गनुQ भYेसमेत Zयहोराको यस 
अदालतको एक 3यायाधीशको इजलासबाट भएको 
आदेश ।

"म"त २०७०।११।२० गते "बहान अं. 
३.०० बजेको समयमा काठमाडf सीतापाइला–६ 
फःकुचोकिःथत सावQज"नक ःथानमा शiाःपद 
अवःथामा 6हं"डरहेका jरट "नवेदकह@को ख6टएको 
ूहर9 टोल9ले शर9र तथा झोला चेक जाँच गदाQ 
"नजह@मkये शभुराम बःनेतको झोलामा २२ 
Cयाlनम राइफल थान १, ऐ. को गोल9 राउJड ११ 
र ल9लाबहादरु 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 परेको र उP इजाजतपऽ 
चेक जाँच गदाQ ल9लाबहादरु खnकाको नाममा 
रहेको २२ Cयाlनम राइफलको २०७० आषाढ 
मसा3तदेिख 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 
सCब3धमा अनसु3धान गनुQपन\ भएको र "नजह@ले 

हातह"तयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 
९(१) बमोिजमको कसूर अपराध गरेको हुँदा 
"नजह@लाई पबाउ "म"त २०७०।११।२० 
बाटै लागू हनेु गर9 स.म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा 
१५(४) बमोिजम िजsला ूशासन कायाQलय, 
काठमाडfबाट कानूनबमोिजम Cयादथप गर9 यस 
कायाQलयको 6हरासतमा रािखएको कानूनसCमत ्नै 
हुँदा jरट "नवेदन खारेज गर9 पाऊँ भYेसमेत 
Zयहोराको 6वप=ी महानगर9य ूहर9 वvृ, 
ःवयCभकूा ूमखु ू.ना.उ. दया"न"ध wवाल9को 
"लिखत जवाफ ।

6वप=ी jरट "नवेदकह@लाई केह9 
सावQज"नक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ 
अ3तगQतको कसूर अपराधमा अनसु3धान 
गनQ सरकार9 मxुासCब3धी ऐन, २०४९ को 
दफा १५(४) बमोिजम अनसु3धानको ला"ग 
माहानगर9य ूहर9 वvृ, ःवयCभबूाट Cयाद माग 
भएकोले २०७०।१०।२० देिख लागू हनेु गर9 
प6हलो पटक _दन ४ को Cयाद थप भएको र 
वारदात "म"तदेिख ३५ _दन हदCयाद थप गjरएको 
हो । अनसु3धानको ला"ग कानूनबमोिजम Cयाद 
थप भई 6हरासतमा रहेकोले गैरकानूनी थनुामा 
रािखएको भYे 6वप=ीको jरट "नवेदन खारेज 
गर9 पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको 6वप=ी िजsला 
ूशासन कायाQलयसमेतको तफQ बाट "न"मv ू.
िज.अ. गो6व3दमिण भतु\लको "लिखत जवाफ ।

महानगर9य ूहर9 वvृ, ःवयCभबूाट 
6वप=ी jरट "नवेदकह@को ःवाःyय पर9=ण 
गराई "नयमानसुार िजsला ूशासन कायाQलय, 

काठमाडfमा उपिःथत गराई Cयाद थप अनमु"त 
"लई मxुाको अनसु3धान गदz रहेको भनी बिुझन 
आएको हुँदा यस पjरसरसमेतलाई 6वप=ी बनाई 
_दइएको jरट "नवेदन खारेज गर9 पाऊँ भYेसमेत 
Zयहोराको 6वप=ी महानगर9य ूहर9 पjरसर, 
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काठमाड�का ूमखु ूहर& व(र) उपर&,क 
रमेशूसाद खरेलको 3लिखत जवाफ । 

9वप,ी (रट 3नवेदकह=बाट हातह3तयार 
खरखजाना बरामद भई 3नजह=लाई कानूनबमोिजम 
पबाउ गर& मEुा हेनF 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& 
मEुासGबQधी ऐन, २०४९ बमोिजम अनसुQधान 
अगा3ड बढाएको 9वषयमा दायर भएको (रट 
3नवेदन खारेज गर& पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको 
9वप,ी िज[ला सरकार& वक\ल कायाIलय, 
काठमाड�को 3लिखत जवाफ ।

3नयमबमोिजम आजको दै3नक मEुा 
पेिशसूचीमा चढ& 3नणIयाथI इजलाससम, पेश हनु 
आएको ू ःततु (रट 3नवेदनको 3म3सल संलeन सGपूणI 
कागजातह=को अfययन गर& (रट 3नवेदकह=को 
तफI बाट उपिःथत व(र) 9वgान अ3धवhाह= 
ौी बि&बहादरु काकk, ौी ह(रहर दाहाल, ौी 
शेरबहादरु के.सी. तथा 9वgान अ3धवhाह= ौी 
यदनुाथ खनाल, ौी योगेQिबहादरु अ3धकार&, ौी 
गोपालकृंण िघ3मरे तथा ौी रामचQि पौडेलले 
हातह3तयार राq पाउने अनमु3तपऽ ूाs छ । 
नवीकरण फेल भए प3न दःतरु 3तर& नवीकरण 
गनI पाइने अवःथाको 9वuमानता रहेको छ । 
अनमु3तपऽमा नै सो हातह3तयार राq पाउने 
इलाका नेपाल अ3धराvय भर भनी उ[लेख भएको 
अवःथा छ । अनसुQधान अ3धकार&ले हातह3तयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ बमोिजम अनसुQधानको 
ला3ग Gयादथप गर& थनुामा रािखएको भनी उ[लेख 
गरे प3न Gयाद थप गनF तथा मEुा हेनF अ3धकार&ले 
सावIज3नक अपराध र सजाय ऐनबमोिजम Gयाद 
थप ग(रएको भनी 3लिखत जवाफ पेश गरेको 

अवःथा हुँदा अनसुQधान ऽ9टपूणI रहेको छ । 
ऽ9ुटपूणI अनसुQधानको आधारमा Zयिhको 
वैयिhक अ3धकार हनन ्हनेु गर& 3नवेदकह=लाई 
थनुामा राq 3म[ने हैन । 3नवेदकह= शभुराम 
बःनेत तथा ल&लाबहादरु खxका बाहेकका अQय 
तीनजना 3नवेदकह=को सँगसाथबाट के बरामद 
भई के कुन कसूरमा थनुामा रािखएको हो सोसमेत 
खलेुको अवःथा छैन । बQद&ूyय,ीकरणको (रट 
3नवेदनमा तज3बजी अ3धकार ू योग हनेु नभई हक 
नै जःतो गर& जार& हनेु ूकृ3तको (रट भएकोले 
3नवेदन मागबमोिजम बQद&ूyय,ीकरणको (रट 
जार& गर& 3नवेदकह=लाई थनुामhु गनुIपनF भनी 
र 9वप,ीह=को तफI बाट 9वgान सहQयाया3धवhा 
ौी गोपालूसाद (रजालले सं9वधानको धारा १२ 
3नरपे, हक हैन । yयसमा कानूनले बQदेज लगाउन 
सzछ । 9वप,ी 3नवेदकह=लाई सं9वधानको 
धारा २४ मा उि[लिखत फौजदार& QयायसGबQधी 
हकको अनशुरण गर& ू9बया परु ्याई पबाउ गर& 
पबाउ पूज{ |दई अ3धकारूाs 3नकायबाट Gयाद 
थपसमेत 3लई थनुामा राखेको अवःथा छ । 
3नवेदकह=मfये शभुराम बःनेत तथा ल&लाबहादरु 
खxकाबाट हातह3तयार बरामद भएको त}यलाई 
3नवेदकह=ले 3नवेदनमा नै ःवीकार गरेको र 
बरामद भएका उh हातह3तयारह= कानूनबमोिजम 
ूाs हो होइन सो सGबQधमा अनसुQधानकै बममा 
रहेको अवःथामा मागबमोिजमको आदेश जार& 
हनुपुनF नहुँदा 3नवेदन खारेज हनुपुछI भनी ूःततु 
गनुI भएको बहससमेत स3ुनयो ।

उि[लिखत त}य, व(र) 9वgान 
अ3धवhाह= एवं 9वgान अ3धवhाह= तथा 
9वgान सहQयाया3धवhाले ूःततु गनुI भएको 
बहससमेतको सQदभIमा ूःततु (रट 3नवेदनमा 
मूलतः 3नवेदन मागबमोिजमको आदेश जार& 
गनुIपनF नपनF के रहेछ सो सGबQधमा 3नणIय 

९०९६ - शभुराम बःनेतसमेत 9व. महानगर&य ूहर& प(रसर, हनमुानढोकासमेत
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*दनपुन.  देिखयो । 
2. "नण7यतफ7  9वचार गदा7 "नवेदकह>ले 

मूल>पमा सा"धकार "नकायबाट कानूनबमोिजम 
अनमु"तपऽ ूाG गरH हातह"तयार बोकI 9हंडेको 
अवःथामा सं9वधानूदN वैयिOक ःवतPऽताको 
हक हनन ्हनेु गरH गैरकानूनी>पमा पबाउ गरH 
थनुामा राखेको 9वपUीह>को काय7 गैरकानूनी 
भएको हुँदा बPदHूYयUीकरणको आदेश जारH गरH 
थनुामOु हनुपुन. भनी "नवेदन िजकIर "लएको र 
"नवेदकतफ7 बाट उपिःथत 9व\ान व]र^ अ"धवOा 
एवं 9व\ान अ"धवOाह>ले प"न सोहHअन>ुपको 
बहस ूःततु गनु7भएको पाइPछ ।

 3. "म"सल संलbन कागजातह> हेदा7 
"म"त २०७०।११।२० गते "बहानको ३.०० 
बजेको समयमा 9वपUीह>लाई शfाःपद अवःथामा 
9ह"डरहेकोले "नजह>को झोला चेक जाँच गदा7 
"नवेदकमhये शभुराम बःनेतको सiसाथबाट २२ 
jयाbनम राइफल थान १, ऐ. को गोलH राउlड ११ 
र लHलाबहादरु 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 परेको र उO इजाजतपऽ 
चेक जाँच गदा7 लHलाबहादरु खmकाको नाममा 
रहेको २२ jयाbनम राइफलको २०७० आषाढ 
मसाPतदेिख नवीकरणसमेत नग]रएको पाइएको र 
रातको समयमा "नजह>ले साथमा बोकेको उO 
हातह"तयार तथा गोलH वैधा"नक भए नभएको 
सjबPधमा अनसुPधान गनु7पन. भएकोले "नजह>लाई 
पबाउ गरH पबाउ "म"त २०७०।११।२० 
बाटै लागू हनेु गरH स.म.ु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 वNृ 
ःवयjभकूो "लिखत जवाफ रहेको देिखPछ । 
"नवेदकह> शभुराम बःनेत तथा लHलाबहादरु 
खmकाको साथबाट उvलेिखत हातह"तयार फेला 
परेको तzयलाई "नवेदकह> ःवयंले "नवेदनमा 
ःवीकार गरेको तथा सो तzयलाई अनसुPधानको 
"म"सल संलbन खानतलासी मचुvुका एवं बरामदH 
मचुvुकाबाट ूमािणत गरेको देिखदँा सो तzयमा 
9ववाद रहेको देिखदैँन । 

4. ]रट "नवेदकह>लाई हातह"तयार 
खरखजाना म|ुाको अनसुPधानको "सल"सलामा 
बयानलगायतका काय7ह> पूरा गन7 ूहरH 
9हरासतमा रा} भनी "म"त २०७०।११।२० 
देिख लागू हनेु गरH ूथम पटक *दन ४ र 
"म"त २०७०।११।२४ गतेदेिख लागू हनेु गरH 
दोॐो पटक *दन ४ को jयाद थप म|ुा हेन. 
अ"धकारH िजvला ूशासन काया7लयबाट "लई 
"नवेदकह>लाई कानूनबमोिजम थनुवुा पूज�समेत 
*दइएको अनसुPधानको "म"सल संलbन उO jयाद 
थप ग]रएको पऽ एवं थनुवुा पूज�बाट देिखएको 
छ । 

5. बPदHूYयUीकरणको "नवेदनमा 
थनुामा रा}लेे कानूनी आधारमा थनेुको हो 
होइन भनी थनुाको कारण पNा लगाउन ुहो । 
थनुाको कारण पNा लगाउँदा कानूनसiत कारण 
देिखए थनुामOु गन7 "मvदैन । ]रट "नवेदन 
परेप"छ अदालतको आदेशानसुार 9वपUीबाट ूाG 
कारणको परHUण जनु अवःथामा हPुछ सोहH 
समयको थनुा नै बPदHूYयUीकरणको ताYपय7को 
ला"ग साPद"भ7क मा"नPछ । जनु बखतमा थनुाको 
वैधताको परHUण ग]रPछ सो समयमा थनुा कानूनी 
देिखन आएमा बPदHूYयUीकरणको आदेश जारH 
गन7 "मvने देिखदैँन । यसको सjबPध थनुाको 
वत7मान अवःथासँग रहPछ । ]रट "नवेदकह>ले 
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आ�नो �नवेदनमा तथा �नवेदकह)का तफ+ बाट 
उपिःथत कानून 3यवसायीह)ले समेत बरामद 
हातह�तयार रा9 े अनमु�तपऽ ूा> गरेको र 
सो देखाउँदादेखाउँदै प�न ूवDृ धारणा बनाई 
गैरकानूनी)पमा वैयिHक ःवतIऽताको अपहरण 
हनेु गरJ गैरकानूनी थनुामा राखेको भनी िजकMर 
�लएप�न �म�सल संलPन रहेको Qयाद थपको 
अनमु�त तथा �नवेदकह)लाई Rदइएको थनुवुा 
पूजTबाट �नवेदकह)लाई बरामद हातह�तयारको 
वैधा�नकता सQबIधमा अनसुIधान गन+ हातह�तयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ अIतग+त Qयाद थप 
गZरएको भ[े देिखन आउँछ ।

6. �नवेदकह)लाई हातह�तयार तथा 
खरखजाना ऐनअIतग+तको कसूर अपराधमा 
अनसुIधान गन+ थनुामा रािखएको भ[े `वपaी 
ूहरJ काया+लयको �लिखत जवाफ भए प�न Qयाद 
थप गनb िजcला ूशासन काया+लयको �लिखत 
जवाफमा �नवेदकह)लाई केहJ साव+ज�नक 
अपराध र सजाय ऐनअIतग+तको कसूर अपराधमा 
Qयाद थप गZरएको भ[े देिखदँा अनसुIधान नै 
ऽ ु̀टपूण+ रहेको तथा अनसुIधान नै बािझएको 
भ[े �नवेदकतफ+ का कानून 3यवसायीह)को 
बहस िजकMर रहे प�न आदेशानसुार िझकाइएको 
अनसुIधानसँग सQबिIधत �म�सल हेदा+ हातह�तयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ अIतग+तको कसूर 
अपराधमा अनसुIधान गन+ Qयाद थप माग भई 
सोहJअनसुार नै Qयाद थपसमेत भएको देिखदँा 
मfुा हेनb अ�धकारJबाट gयःतो �म�सलको 
तhयसँग मेल नखाने अूास`iक �लिखत जवाफमा 
उcलेख भएको 3यहोराकै आधारमा ूःततु 
अनसुIधानसQबIधी �म�सलको सgय तhयलाई 
बेवाःता गनb गरJ अनसुIधान ू`बया ऽ ु̀टपूण+ 
रहेको भनी मा[ �मcने नदेिखदँा सोतफ+  थप 
`ववेचना गन+पनb देिखएन । 

7. �नवेदकह)लाई �म�त 
२०७०।११।२० गते राती ३.०० बजेको 
समयमा शoाःपद  अवःथामा `ह�डरहेको बेला 
ूहरJले चेक जाँच गनb बममा हातह�तयारस`हत 
फेला पारेको अनसुIधानको �म�सल संलPन 
बरामदJ एवं खानतलासी मचुcुकाबाट                                         
देिखIछ । बरामद भएको हातह�तयार 
नेपालसरकारबाट अनमु�त ूा> हातह�तयार 
भएकोले कानूनले �नधा+Zरत गरेको ःथानसQम 
सो बोकेर `हडडलु गन+ पाउने अ�धकार रहेको 
भ[े �नवेदन िजकMर रहेको देिखIछ । �नवेदन 
िजकMरअनसुार gयसरJ अनमु�त ूा> गनb जो 
कोहJले जनुसकैु समयमा जनुसकैु ःथानमा 
हातह�तयार बोकेर `हqने अनमु�त Rदने हो भने 
समम समाजमा ऽासदJको वातावरण �सज+ना हनु 
गई नेपालको अIतZरम सं`वधानले पZरकcपना 
गरेको कानूनी राsयको अवधारणा नै ओझेलमा 
पन+ गई समाजमा अशािIत र अ3यःथा उgप[ 
नहोला भ[ स`क[ । सं`वधानले ूgयाभतू 
गरेको वैयिHक ःवतIऽताको हक �नरपेa हक                             
हैन । सो हकलाई कानूनले यथोिचत रोक 
लगाउन नसuने हुँदैन । gयसैले प�न नेपालको 
अIतZरम सं`वधान, ०६३ को धारा १२ को 
उपधारा २ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै प�न 
3यिHको वैयिHक ःवतIऽता अपहरण हनेु छैन 
भ[े 3यवःथा गरेको देिखIछ ।  

8. हातह�तयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा ६ (१) मा लाइसेIस बेगर वा 
लाइसेIस भए ताप�न कुनै गैरकानूनी काम गनb 
हेतलेु कुनै 3यिHले हातह�तयार वा खरखजाना 
नेपाल राsयबाट `वदेशमा वा `वदेशबाट नेपाल 
राsय�भऽ वा नेपाल राsयको एक िजcलाबाट 
अकz िजcलामा ओसार पसार गरेको शoा 
लागेमा gयःतो 3यिHको जीउ वा gयःतो वःत ु

९०९६ - शभुराम बःनेतसमेत `व. महानगरJय ूहरJ पZरसर, हनमुानढोकासमेत
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भएको गाडी, पोका, भार2समेत खानतलासी गन6 र 
7यःतो वःत ु फेला परेमा "नजलाई "बनावारे@ट 
"गरBतार गन6 र 7यःतो हातह"तयार कDजा 
गन6 सEने Fयवःथा गरेको देिखदँा "नवेदकहK 
रा"ऽको समयमा शMाःपद अवःथामा Oह"डरहेको 
अवःथामा शMा लागी सरुPाथ6 खOटएका ूहर2ले 
चेक जाँच गदा6 हातह"तयार फेला परेको र सो 
हातह"तयारको सRबSधमा वैधा"नकता जाँच गनU 
बममा उX ऐनको सो Fयवःथाबमोिजम ूकाउ 
गर2 अनसुSधान गन6 नसEने भनी माZ "म[ने 
देिखएन । अनमु"त "लएकै भरमा जOहलेसकैु र 
जहँा प"न "नवा6धKपमा सो हातह"तयार "लएर 
Oहंडडूुल गन6 सOकने देिखदैँन । ूहर2लाई शMा 
लागेमा चेक जाँच गनU अ"धकार उX ऐनले ू दान 
गरेकै देिखयो । 

9. अनसुSधानबाट देिखन आउने 
पaरणामका आधारमा मcुा चलाउने वा नचलाउने 
भZे अवःथा बाँकd नै रहेको थनुवुापूजe 
तोकेको ढाँचाअनKुप भै कानूनू"तकूल नभएको 
कानूनबमोिजमको अनसुSधानको काय6 भैरहेको 
अवःथामा अनसुSधानको ूOबयामा नै ूभाव पानU 
गर2 बSद2ू7यPीकरणको आदेश जार2 गन6 न"म[ने 
भनी नेकाप २०६६, अM १, "न.नं. ८०८५, पlृ 
१० मा यस अदालतबाट "सmाSतसमेत ूकािशत 
भएको देिखSछ ।

10. अतः "नवेदकहKलाई हातह"तयार 
खरखजानासRबSधी कसूरमा अनसुSधानको 
"सल"सलामा अदालती बSदोवःतको १२१ नं. 
बमोिजम rदनपुनU थनुवुापूजeका हकमा सरकार2 
वकdलसRबSधी "नयमावल2, २०५५ को अनसूुची 
१२ बमोिजमको ढाँचामा थनुवुापूजe rदई थनुामा 
राखी उX ऐनबमोिजम मcुा हेनU अ"धकार2 ूमखु 
िज[ला अ"धकार2बाट सरकार2 मcुासRबSधी ऐन, 

२०४९ बमोिजम अनसुSधानको ला"ग Oहरासतमा 

राu अनमु"त rदएको अवःथा अनसुSधानको 
फाइलबाट देिखएको र अनसुSधानबाट देिखन 
आउने पaरणामका आधारमा मcुा चलाउने 
वा नचलाउने भZे अवःथा बाँकd नै रहेको र 
नेपालको अSतaरम संOवधानको धारा १३५ को 
उपधारा २ अनसुार कुनै अदालत वा SयाOयक 
अ"धकार2समP नेपाल सरकारको तफ6 बाट मcुा 
चलाउने वा नचलाउने भZे कुराको अिSतम 
"नण6य गनU अ"धकार महाSयाया"धवXालाई 
हनेु संवैधा"नक Fयवःथा रहेको अवःथामा 
कानूनबमोिजम अनसुSधानको ूOबयामा नै ूभाव 
पनU गर2 मागबमोिजम बSद2ू7यPीकरणको आदेश 
जार2 गन6 "म[ने देिखएन । ूःततु "नवेदन खारेज 
हनेु ठहछ6 । दायर2को लगत कyा गर2 "म"सल 
"नयमानसुार अ"भलेख शाखामा वझुाई rदनू ।  

उX रायमा सहमत छु ।
Sया. सशुीला काक{

इ"त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : हaरकृंण ौेl

 &  
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सव��च अदालत, संय(ु इजलास
माननीय .यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय .यायाधीश ौी तक5 राज भ8
फैसला ;म;त : २०७०।६।१७।५ 

०७०–WH–००१३

Dवषय : ब.दHूIयJीकरण 

;नवेदक :  बंगलादेश Nरजगंज, ;भलेज 
नाईमरुH पोR नाईमरुH थाना सालांगा 
घर भएको PPN.Ac 3962376 भई हाल 
महानगरHय ूहरH पNरसर हनमुानढोका, 
काठमाडZमा थनुामा रहेको 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 गहृ म.ऽालय, ;सँहदरबार 

काठमाड]समेत 

 § एउटै दफाअ�ग�त रािखदैँमा ती 
काय�ह� समान �न र एउटा उपदफा 
अनसुार कारवाही टुि�एपिछ अक� 
उपदफाअ�ग�त कारवाही च°नै सµैन 
भÀ िमÌैन । नेपाल दूर सÕार ऐन, 
२०६३ को दफा ४७(५) मा िबगो शä 
भए पिन यो जरीवाना गनæ çयोजनका 
लािगमाì हो र यो िबगो दूरसÕार çणाली 
वा सोसँग सîिðत संरचना वा उपकरण 

िबगारेमा वा हािननो!ानी पुर् याएमा 
सोको माìा हेरी िनधा�रण गिरने ।

(ूकरण नं.५)

 § कुनै पिन %ि'लाई एउटै अपराधमा 
दईुपटक खतरामा रािखने छैन भÀे 
िस.ा�ले कसैलाई पिन समान काय�बापत 
दईुपटक कारवाही र सजाय गन� �ँदैन भÀे 
ç/ाभिूत हो । सोही %ि'लाई एउटै 
िवषयमा बारबार म2ुा चलाउन ु उसको 
वैयि'क 3त4ताको çितकूल हो भÀे 
मा5ता दोहोरो खतराको िस.ा�ले 
राखेको हो । एकै कसूरमा पटकपटक 
कारवाही र सजाय �ने %व6ाको अ7 
गरी िनि9� भएर %ि'को बा:ँ पाउने 
हक ç/ाभिूत गनु� यस िस.ा�को मलू 
आशय हो । कुनै अपराधमा सजाय गन� 
पाउने अिधकारीले कसूर 6ािपत गरी 
सजाय गिरसकेको वा सफाइ िदइसकेको 
अव6ामा पुनः सोही कारणमा पुनः सजाय 
गन� न�ने । 
 § काननूले नै कल वाइपासमा कारवाही 

र सजाय िज?ा अदालतले गनæ तथा 
सेवा çदायकलाई भएको हािनबापतको 
िबगोबापतसमेत कारवाही दूरसÕार 
çािधकरणले गनæ भÀे काननूी çबð रहेको 
ि6ितलाई दोहोरो खतराको िस.ा�ले 
नसमेटने् ।

(ूकरण नं.६)

 § एउटै दफािभì दईु वा सो भBा बढी 
कसूर र ितनमा कारवाही गनæ अलगअलग 
िनकायको %व6ा गन� िविधकता�लाई 
बBेज छैन । िविधकता�को बुि.मEामा 
किहGै çH उठाउन निम°ने । 
 § एउटा ऐनमा िविभÀ भाग वा पिरJेद ्वा 
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दफा उपदफा वा ख�मा उ�ेख भएको 
�ब�को अथ� अलगअलग �नस�े �ँदा 
एउटै दफाले �व�ा गद�मा ती सबै एउटै 
कसूर �न ्भनी अथ� गन� निमÌने ।

(ूकरण नं.७)

 § सेवा �दायकलाई भएको हािनिनधा�रण 
गन� �ािविधक(पमा यकीन गनु�पन+ 
भएबाट ,ो िबगो िनधा�रण गन+ दािय. 
काननूले नै दूरस0ार �ािधकरणलाई र 
कल वाइपास हो होइन र हो भने कसले 
गरेको हो �माणको म2ूा3न4ारा ठहर 
गरी कैदसमेत गन+ िज8ेवारी िज�ा 
अदालतलाई काननूले नै 9: श<मा 
िदइरहेको छ । य?ो अव�ामा एउटै 
कसूरमा दईुपटक कारवाही र सजाय 
भएको �A उठ्न नस�े । 

(ूकरण नं.९)

 § िवदेशी िविनमयसB�ी कारणबाट 
िनवेदक थनुामा परेको नभई दूरस0ार 
ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा 
(२) र (३) नं. को कसूरमा �ितवादीलाई 
तोिकएको धरौट रकम दाखेल गन� 
नसकी थनुामा रहेको पाइQछ । मRुाको 
कारवाहीको िसलिसलामा िनवेदक थनुामा 
रहेको अव�ा देिखदँा कारवाहीमा रहेको 
उT मRुामा माग भएको धरौटी िदन 
नसकी काननूबमोिजम पुप�Uको लािग 
थनुामा रहेकोलाई गैरकाननूी थनुामा 
रहेको भV िमÌने ि�ित न�ने ।

(ूकरण नं.१०) 

"नवेदकतफ5 बाट : 8व9ान अ"धव<ाह> क?नकृंण 
Bयौपाने, सBतोष बःनेत, कमलूसाद खनाल 
र 8वंणहुLर सापकोटा

8वपMीतफ5 बाट : 8व9ान उपBयाया"धव<ा 
चBिकाBत खनाल

अवलिRबत नजीर : 
 § नेकाप २०४९, कािUक, "न.नं. ४५७८, 

पXृ ६४१
 § नेकाप २०६९, मZ "सर, "न.नं. ८८७४, 

पXृ १२३
 § नेकाप २०५०, भदौ, "न.नं. ४७३९, पXृ 

२६०
सRब] कानून :

 § नेपालको अBतLरम सं8वधान, २०६३ को 
धारा १०७(२)

 § दूरस?ार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को 
उपदफा (२) र (३)

 § मलुकुa ऐन, अ.बं.११८

आदेश
 Xा. �काश व?ी : नेपाल टे"लकम ूा.
"ल. र एनसेल ू ा."ल.समेतको जाहेरeले वादe नेपाल 
सरकार, ू "तवादe मोहRमद मजह>ल ईःलामसमेत 
भएको संवत ्२०६९ सालको स.फौ.नं. १४११ 
को दूरस?ारअBतग5तको मiुामा नेपाल दूरस?ार 
ऐन, २०६३ को दफा ४७ (५) बमोिजम एक 
वष5 कैद हनेु गरe काठमाडl िजmला अदालतबाट 
"म"त २०७०।२।५ मा भएको फैसलाबमोिजम 
लागेको कैद भ<ुान गरe "नवेदकलाई "म"त 
२०७०।५।१४ मा थनुामा म<ु गLरएकोमा 
कारागारबा8हरबाट "नवेदकसमेत जना दईुसँग 
"म"त २०६९।५।१४ मा १५५८ डलर बरामद 
भएको 8वषयमा अनसुBधान गन5 भनी पबाउ गरe 
ल"गयो । 8वदेशी 8व"नमयअBतग5तको मiुामा 
"नवेदकसँग >.८५,३२०। धरौटe माग गरेकोमा 
म "नवेदक बंगलादेशी नागLरक भएको हुँदा rयहाँ 
खबर गरe पLरवारको सदःयलाई नेपाल बोलाई 
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मागबमोिजम "नवेदकले "म"त २०७०।५।३० 
मा 0वप2ी राजःव अनसु9धान 0वभागमा र"सद 
नं.४३५ बाट धरौट दािखल गरेको "थए ँ । 
धरौटE जFमा गरेप"छ थनुामHु गनुIपनJमा थनुामHु 
नगरE बKLयत राखी काठमाडP िजQला अदालतको 
फैसलाले कैद भHुान गरेको नेपाल दूरसUार 
ूा"धकरणमा मलाई परु ्याई गैरकानूनीZपमा पनुः 
सोधपछु गरE के कुन "नणIयसमेत गरE मनोमानी 
ढ]बाट दोहोरो खतराको "स_ा9त0वपरEत थनुामा 
रा`को ला"ग महानगरEय ूहरE पaरसर हनमुान 
ढोकामा "म"त २०७०।५।३१ मा पठाइयो ।
 नेपाल कानून dयाeयासFब9धी ऐन, 

२०१० को दफा २५ मा दईु वा दईुभ9दा 
बढE ऐन मतुा"बक गरेमा वा नगरेमा कसूर 
मा"नने काम रहेछ भने कसूरदारलाई तीमgये 
कुनै एक ऐनबमोिजम एकपटक सजाय ह9ुछ । 
तर, एकपटक सजाय पाइसकेप"छ सो कसूरमा 
दोॐोपटक सजायको भागी हुँदैन भiेसमेतको 
dयवःथा छ । म नेपालको ूहरE ूशासनको 
"नय9ऽणमा रहेको गैरनेपालE नागaरकलाई 
"बनाकसूर बl "नयतपूणI तवरले थनुामा राखी 
रहने कायI गनI पाउने छूट 0वप2ीलाई छैन । 
नेपालले १४ मे १९९१ मा अनमुोदन/सFमीलन 
गरेको 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 देशको कानून 
र दsड कायI0व"धअनसुार अि9तम सजाय Kदई 
सकेप"छ वा सोबाट "नजले छुटकारा पाइसकेप"छ 
सोहE कसूरमा "नज 0वZ_ पनुः मtुा चलाउन 
वा "नजलाई दsड Kदन पाइने छैन” भiे dयवःथा 
छ । नेपालको अ9तaरम सं0वधान, २०६३ को 
धारा २४ को उपधारा (६) मा, “कुनै प"न 

dयिH0वZ_ अदालतमा एकै कसूरमा एक 
पटकभ9दा बढE मtुा चलाइने र सजाय Kदइने 
छैन” भiे संवैधा"नक dयवःथा रहेकोमा काठमाडP 
िजQला अदालतमा "नवेदक 0वZ_ चलेको कल 
वाइपास मtुामा भएको फैसलाले १ वषI कैद 
गरेको र "बगोमा दावी नपyुने फैसला भएको 
अवःथामा पनुः सोहE दूरसUार ऐन, २०५३ 
अ9तगIतको कसूरमा 0वप2ी ूrयथz नेपाल 
दूरसUार ूा"धकरणले गैरकानूनीZपमा थनुामा 
रा` वा मसँग धरौटEसमेतको माग गनI न"मQनेमा 
सोतफI  कुनै 0वचार नपरु ्याई गैरकानूनीZपमा 
थनुामा रा` ेकायI ूथम{0|मा नै ऽ0ुटपूणI रहE 
बदरभागी छ । 
 अतः म "नवेदक मोहFमद मजहZल 
ईःलामलाई 0वप2ी ूrयथz}ारा गैरकानूनीZपमा 
एकपटक फैसला भई सजाय भHुान गaरसकेको 
सोहE वारदात र कसूरको 0वषयमा पनुः थनुामा 
रा` े गरE भएको 0वप2ी ूrयथzहZको "लिखत 
जवाफ साथ पेश हनेु वा खQुन आउने गैरकानूनी 
एवं ऽ0ुटपूणI "नणIय आदेश, पचाI र पऽाचारसमेत 
नेपालको अ9तaरम सं0वधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) ले बदर गरE म "नवेदकलाई २४ 
घsटा"भऽ "लिखत जवाफस0हत सFमानीत सव��च 
अदालतमा उपिःथत गराई 0वप2ीले पनुः अ9य 
बहानामा सFमानीत अदालतबाट थनुामHु भए 
प"न गैरकानूनीZपमा पनुः मलाई थनुामा 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 थनुामHु गरE पाऊँ भiे aरट "नवेदन 
िजक�र ।
 यसमा के कसो भएको हो "नवेदनको 
मागबमोिजमको आदेश 0कन जारE हनु ुनपनJ हो 
आदेश जारE हनु ु नपनJ भए सोको आधार तथा 
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ूमाणसमेत खलुाई "लिखत जवाफ पेश गन8 यस 
अदालतको आदेश ।
 ?वप@ीसमेतले भी.ओ.आई.पी. ू?व"धFारा 
अHतरा8?Iय आगमन कल वाइपास गरK दूरसLार 
सेवा ूदायकको आMदानी तथा नेपाल सरकारको 
राजःवमा हा"नपरु ्याएको सMबHधमा कMपनीबाट 
"म"त २०६९।५।१४ मा महानगरKय ूहरK 
पZरसर हनमुानढोकामा जाहेरK दरखाःत परK 
कानूनबमोिजम कारवाहK भएको हो । दूरसLार 
सेवामा नेपाल सरकारलाई ूा\ हनेु राजःव 
भी.ओ.आई.पी. ू?व"धFारा अHतरा8?Iय आगमन 
कल वाइपास गराउँदा छलK हनेु गरेको र यी 
?वप@ीले कल वाइपास गराएको कुरा ःवीकार 
गरेकोले दूरसLार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) 
अHतग8तको काय8मा नेपाल सरकार वादK भई 
मdुा चले प"न अनमु"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 "मiदैन । 
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 "मiदैन । Zरट "नवेदन 
मागदावी खारेज गरK मdुाबाट फुस8द jदलाई पाऊँ 
भkेसमेत नेपाल दूरसLार कMपनी "ल"मटेडको 
तफ8 बाट अ"धकारूा\ ूबHध "नदeशक अमरनाथ 
"सँहको "लिखत जवाफ ।
 Zरट "नवेदक बंगलादेशी नागZरक 
भएको र दूरसLारअHतग8तको कसूरमा काठमाडp 
िजiला अदालतबाट दोषी ठहरK एकवष8को कैद 

सजाय भrुानी गरेका ?वषयमा ःवीकार गरेको      
पाइHछ । दूरसLार ऐन, २०५३ को दफा 
४७(५) अHतग8तको कसूरमा सMबिHधत िजiला 
अदालतको @ेऽा"धकार हनेु र दफा ४७(१)(२)
(३)(४) को हकमा नेपाल दूरसLार ू ा"धकरणको 
@ेऽा"धकार रहने कानूनी sयवःथाअनसुार 
काठमाडp िजiला अदालतको फैसलाबाट "नजलाई 
दूरसLार कसूरमा ऐनको दफा ४७(५) बमोिजम 
दोषी ठहर गरेको र "बगोको हकमा दूरसLार 
ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) बमोिजम 
यस ूा"धकरणमा दूरसLार कMपनी "ल"मटेडले 
"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 रहेको छ । कानूनले नै 
एउटै ?वषयको कसूरलाई अलगअलग दावी गन8 
सhने sयवःथा गरेकोमा ूाuHयायको "सgाHत 
आक?ष8त हुँदैन ।
 ूमाण बvुदैजाँदा Zरट "नवेदकसमेतबाट 
"बगो भराउन ुपनe गरK "नण8य गनु8पनe अवःथा आएमा 
?वप@ी ?वदेशी नागZरक भएकोले साधारण ताZरख 
तोकw छोडी jदँदा ?वदेश भागी जान सhने ःपx 
सMभावना रहेको देिखई "म"त २०७०।५।३१ 
गते "नजलाई f.१० लाख धरौटK पेश गन8 
आदेश गZरएको हो । ूा"धकरणमा परेको "बगो 
दावीसMबHधी उजूरK "नवेदनको कारवाहKको 
ला"ग ूा"धकरणबाट ऐनको दफा ६२ अनसुार 
बनाएको नेपाल दूरसLार ूा"धकरण (उजूरK 
कारवाहKसMबHधी काय8?व"ध) ?व"नयमावलK, 
२०६८ ले ?वदेशी नागZरकको संलzनता भएमा 
के कसरK कारवाहK गनe भkे ूx sयवःथा 
नभएकोले ऐनको दफा ५९ को आधारमा मलुकुw 
ऐन, अदालती बHदोवःतको ११८ को देहाय (५) 
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अनसुार धरौट$ माग गन'स(ब*धी आदेश र सो 
आदेशअनसुारको धरौट$ ज(मा गन3 नसकेकोले 
सो धरौट$ पेश नगरेस(मको ला6ग 6नजलाई 
ूहर$ प:रसर हनमुानढोका पठाइएकोमा 6म6त 
२०७०।६।१ का Fदन ूा6धकरणले 6नजलाई 
कारागार काया3लयमा पठाएको कानूनस(मत ्    
छ । :रट 6नवेदन खारेज गर$ पाऊँ भQे नेपाल 
दूरसRार ूा6धकरणको तफ3 बाट अिUतयारूाV 
6नद'शक आन*दराज खनालको 6लिखत जवाफ ।
 नेपाल दूरसRार क(पनीसमेतको 
उजूर$बाट यी :रट 6नवेदक थनुामा परेको भQे 
कुरा 6नजको 6नवेदन Yयहोरामा नै उ[लेख भएको 
हुँदा सो \वषयमा ती स(बि*धत 6नकायह^ले नै 
स(मानीत अदालतसम_ 6लिखत जवाफ गन' 
हुँदा र स`य तaय Yयहोरा ती 6नकायको 6लिखत 
जवाफबाट ूb हनेु यस म*ऽालयबाट :रट 
6नवेदकको मौ6लक एवं मानव अ6धकारको हनन ्
हनेु कुनै प6न काय3 नभएको हुँदा यस म*ऽालयका 
नामको :रट 6नवेदन खारेजभागी छ खारेज गर$ 
पाऊँ भQे नेपाल सरकार, गहृम*ऽालयको तफ3 बाट 
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$ हनेु अवःथा 
छैन । :रट खारेज गर$ पाऊँ भQे ूहर$ ूधान 
काया3लयको तफ3 बाट ूहर$ उपर$_क मकुु*दराज 
आचाय3को 6लिखत जवाफ ।
 नेपाल दूरसRार क(पनी 6ल6मटेडको 6म6त 
२०६९।५।२८ गतेको उजूर$ र एनसेल ूा.
6ल.को 6म6त २०६९।५।१८ को जाहेर$समेतमा 
दूरसRार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) 
अनसुार कारवाह$ गर$ पाऊँ भQे बंगलादेशी 
नाग:रक मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतलाई 

\वप_ी बनाई ूा6धकरणमा पेश गरेको 6नवेदनमा 
मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतउपर 6बगो रकम 
^.१,०२,४३,१२३। दावीका स(ब*धमा बयान 
गराई बrुदा 6नज \वदेशी नाग:रकसमेत रहेको र 
6नजलाई सामा*य ता:रखमा राUदा \वदेश भागी 
जान सsने स(भावनासमेत रहेकोले प6छ 6नण3य 
गदा3 ठहरेबमोिजम हनेु गर$ हाललाई 6नजसँग 
^.१०,००,०००। धरौट$ 6लई ता:रखमा छाडी 
Fदने भQे आदेश भएको र सो आदेशानसुार 6नजले 
धरौट$ नबझुाएकोले धरौट$ बझुाएको ूमाण पेश 
गरेप6छ राजःव अनसु*धान \वभागको संलuन 
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 हनु आएको र 6नजकै अनरुोधमा नेपाल 
दूरसRार ू ा6धकरण अ. तथा 6न. शाखा 6ऽपरेुwरमा 
उपिःथत गराएको हो । गैरकानूनी^पमा थनुामा 
राखेको नहुँदा यस प:रसरसमेतलाई \वप_ी बनाई 
Fदएको ब*द$ू`य_ीकरण :रट खारेज गर$ पाऊँ 
भQे महानगर$य ूहर$ प:रसर काठमाडxका 
काया3लय ूमखु ूहर$ व:रy उपर$_क सबुोध 
िघ6मरेको 6लिखत जवाफ । 
 \वप_ी मोह(मद मजह^ल ईःलामसमेतले 
हाॆो क(पनीका 6समकाड3 ूयोग गर$ अवैध 
तर$काले गैरकानूनी^पमा "GSM Over Internet 

Protocol (GOIP)"  सRालन गरेको 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 
जाहेर$ दरखाःत Fदएको 6थयो । \वप_ीसमेतको 
डेरा कोठाबाट फेला परेको यस क(पनीका 
6समकाड3समेतका आधारमा \वप_ीह^को गैरकानूनी 
काय3बाट यस क(पनीलाई ^.२८,६३,१२३। 

९०९७ - मोह(मद मजह^ल ईःलाम \व. नेपाल सरकार
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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 
गरेको ठहर भएको अवःथामा "नज Tवप+ीले यस 
कNपनीलाई -.२८,६३,१२३। हा"ननो<सानी 
परु ्याएको कुरा ःथाTपत भैरहेको अवःथा छ । 
यसरR दूरसWार सेवा ूदायक यस कNपनीलाई 
हा"ननो<सानी परु ्याउने 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 गरेको हुँदा यस 
कNपनीले "बगो असूलउपर गनुPपनg iयिk "नज 
Tवप+ी Tवदेशी नागKरक भएको र "नजको नेपालमा 
कुनै सNपिm नरहेको अवःथामा "नजलाई थनुामkु 
गनाPसाथ Tवदेश फकn जाने र यस कNपनीले 
नो<सानीको "बगो असूलउपर गनP नस<ने अवःथा 
"सजPना हनेु "निoत रहेको अवःथामा दूरसWारको 
"नयामक तथा सा"धकार "नकाय नेपाल दूरसWार 
ूा"धकरणले "नज Tवप+ीबाट धरौटR माqने र 
धरौटR नdदए थनुामा राr े कुनै "नणPय कानून 
ू"तकूल नहनेु ःपs हSुछ । अतः "नज Tवप+ी 
मोहNमद मजह-ल ईःलामलाई थनुामा राr े
कायP कानूनसNमत ् भएको हुँदा "नजलाई हाल 
थनुामkु गनुPपनg अवःथा नभएकोले Tवप+ीको 
"नवेदन खारेज गरR पाऊँ भHेसमेत एनसेल ूा.
"ल.का. तफP बाट अिvतयारूाw ऐ.को डाइरे<टर 
सxु कोइरालाको "लिखत जवाफ ।
 नेपाल टे"लकमसमेतको पऽले वादR नेपाल 

सरकार ू"तवादR बंगलादेशी नागKरक मोहNमद 
मजह-ल ईःलामसमेत भएको िज.ओ.आई.पी. 
म|ुामा ू"तवादRह- पबाउपदाPको अवःथामा 
"नजह-को साथबाट अमेKरक~ डलरसमेत बरामद 
भएको र "नज Kरट "नवेदक मोहNमद मजह-ल 
ईःलामसमेत उk िज.ओ.आई.पी. म|ुामा 
सNमानीत काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाबमोिजम एकवषPको कैद भkुान गरR छुटेको 
हुँदा महानगरRय ूहरR पKरसर, काठमाड�को "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 आ�नो हो भनी 
ःवीकार गरेको र उk डलर कानूनबमोिजम ूाw 
गरेको भHे कुनै ूमाण पेश गनP नसकेको हुँदा 
प"छ ूमाण पेश भएका बखत कानूनबमोिजम 
हनेु गरR तfकालको ला"ग "नजले आ�नो भनी 
ःवीकार गरेको ८०० अमेKरक~ डलरको हनेु 
ने.-.८५,३२०। (पचासी हजार तीन सय बीस 
माऽ) Tवदेशी Tव"नमय ("नय"मत गनg) ऐन, २०१९ 
को दफा १७(१०) बमोिजम "बगो बराबरको 
धरौटR माग गनg गरR "म"त २०७०।५।१७ 
गते आदेश भएकोमा "नज Kरट "नवेदकले उk 
धरौटR रकम "म"त २०७०।५।३० गते बझुाई 
छुटेको हो । Tवप+ी Kरट "नवेदकलाई धरौटR 
माग गनg थनुामा राrलेगायतका र "नजको कुनै 
प"न कानूनी तथा संवैधा"नक अ"धकारको हनन ्
यस Tवभागबाट नभएको हुँदा यस Tवभागलाई 
Tवप+ी बनाउनपुनg कुनै कारण छैन । Kरट 
"नवेदन खारेज गरR पाऊँ भHे राजःव अनसुSधान 
Tवभाग हKरहरभवन, प�ुचोक, ल"लतपरुका तफP बाट 
Tवभागका महा"नदgशक खमुराज पजुाँलRको "लिखत 
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जवाफ ।
 वाद" नेपाल सरकार ू+तवाद" मह/मद 
मजह0ल ईःलामलाई 3वदेशी मिुा (अमे:रक; डलर) 
कारोबारस/ब@धी मBुामा +म+त २०७०।५।१७ 
मा +नयमानसुार सीधा खान पाउने गर" थनुामा राखी 
Mदन ुभनी राजःव अनसु@धान 3वभाग, ह:रहरभवन 
पOुचोक, ल+लतपरुको +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 मBुाबाट राजःव अनसु@धान 
3वभागको +म+त २०७०।५।३० को पऽानसुार 
+नजको थनुवुा लगत कWा गर" सोह" 3वभागमा 
उपिःथत गराइएको हुँदा यस कायाZलयको 
नाममा ब@द"ू[य\ीकरणको आदेश जार" हनु ु
नपन̂ भएकोले ूःततु :रट +नवेदन खारेजसमेत 
गर" पाऊँ भ`ेसमेत कारागार कायाZलय, नaख ु
ल+लतपरुका जेलर लआमीूसाद रेcमीको +लिखत 
जवाफ ।
 यसमा वाद" नेपाल सरकार ू+तवाद" 
मोह/मद मजह0ल ईःलाम भएको २०६९ 
सालको स.फौ.नं. १४११ को दूरसkारअ@तगZतको 
कसूर मBुामा +म+त २०७०।२।५ मा भएको 
फैसलास3हतको +म+सल काठमाडn िजOला 
अदालतबाट िझकाई आएप+छ +नयमानसुार पेश 
गनुZ भ`े +म+त २०७०।६।१३ को आदेश ।
 +नयमबमोिजम दै+नक मBुा पेशीसूचीमा 
चढ" पेश हनु आएको ूःततु 3वषयमा :रट 
+नवेदकतफZ का 3वsान अ+धवtा कkनकृंण 
@यौपाने एवं +नवेदक अ+धवtा स@तोष बःनेतले 
नेपाल टे+लकम ूा.+ल. र एनसेल ूा.+ल. 
जाहेरवाला भई +नवेदक मोह/मद मजह0ल 
ईःलामउपर दूरसkारअ@तगZतको कसूर मBुामा 

दूरसkार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोिजम 
एकवषZ कैद सजाय हनेु गर" काठमाडn िजOला 
अदालतबाट फैसला भएकोमा उt फैसलाले 
तोकेको कैद अव+ध भtुान भै सकेको हुँदा 
+नवेदक थनुामा बःन ुपन̂ अवःथा छैन । 3वदेशी 
नाग:रकउपर एकपटक सजाय भtुान गर" 
सकेको र +बगोमा दावी नपcुने 3वषयमा पनुः 
दःुख Mदने +नयत एवं पूवाZमह" तवरले धरौट माग 
गरेकोले ब@द"ू[य\ीकरणको आदेश जार" गर" 
+नवेदक मोह/मद मजह0ल ईःलामलाई थनुाबाट 
मtु ग:रनपुदZछ भनी बहस ूःततु गनुZ भयो । 
 3वप\ी एनसेल ूा.+ल.को तफZ बाट 
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 परु ्याएकोले 3वप\ीको 
3व0} जाहेर" पर" अदालतका फैसलाबमोिजम 
एकवषZ कैद सजाय भै सो भtुान गरेको 
देिख@छ । तर, +बगोको हकमा एनसेलले उजूर 
गर" असूलउपर गनZस{ने भ`े फैसलाबमोिजम 
+नवेदकउपर +बगोमा उजूर गर" कारवाह" 
अवःथामा रहेको हो । एउटै कसूरमा दोहोरो 
मBुा चलाइएको होइन भ`े र 3वप\ी नेपाल 
दूरसkार ूा+धकरणको तफZ का 3वsान अ+धवtा 
3वंणहु:र सापकोटाले :रट +नवेदक मोह/मद 
मजह0ल ईःलामले दूरसkारअ@तगZतको कसूरमा 
दूरसkार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) 
बमोिजम दोषी ठहर भै कैदसमेत भtुान गरेको 
र +बगोको हकमा ऐ.ऐनको दफा ४७(२) र 
(३) बमोिजमको कारवाह"को अवःथामा थनुामा 
रहेको हुँदा अलगअलग दावीमा दोहोरो खतराको 
+स}ा@त आक3षZत हनेु होइन +नवेदन खारेजभागी 
छ भ`े बहस ूःततु गनुZ भयो । ू[यथ~ राजःव 
अनसु@धान 3वभागसमेतका सरकार" +नकायह0को 

९०९७ - मोह/मद मजह0ल ईःलाम 3व. नेपाल सरकार



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत 

1558

तफ+ बाट /व1ान उप3याया"धव6ा च3िका3त 
खनालले िज.ओ.आई. पी. मBुामा काठमाडE 
िजFला अदालतका फैसलाबमोिजमको एकवष+को 
कैद अव"ध भ6ुान गरेको भए ताप"न दूरसPार 
ूा"धकरण एवं एनसेल कTपनीको "बगोको 
सTब3धमा मBुा दायर भै अनसु3धान भैरहेको 
अवःथामा अलगअलग /वषय र कारवाहXले 
"नवेदकको दोहोरो खतराको "सYा3तले न"मFने 
भZ "मFने होइन । ]रट "नवेदक कानूनबमोिजम 
नै थनुामा रहेको हुँदा ]रट जारX गनु+पन_ अवःथा 
छैन भनी गनु+ भएको बहससमेत स"ु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 हनु गएको छ भZेसमेत आhनो 
]रट "नवेदनमा /वशेषjपमा िजकkर "लएको 
पाइ3छ । यस सTब3धमा उ6 ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (२)(३) र (५) को अlययन हनु 
आवँयक छ । सव+ू थम प/हलोपटक चलेको 
मBुासँग सTबि3धत दफा ४७(५) मा, “कुनै 
nयि6ले बo "नयतसाथ दूरसPार लाइन दूरसPार 
ूणालX वा सोसँग सTबि3धत अ3य कुनै संरचना 
वा उपकरणमा ू"तकूल असर पन_ गरX कुनै काम 
गरेमा, "बगारेमा वा कुनै /क"समले हा"ननोpसानी 
परु ्याएमा वा rयःतो कामको ला"ग दjुrसाहन 
sदएमा वा rयःतो काम गन+ उtोग गरेमा कसूरको 
माऽा हेरX rयःतो nयि6लाई हा"ननोpसानीको 
"बगोबमोिजम जरXवाना वा पाँचवष+सTम कैद वा 
दबैु सजाय हनु सpने छ”  भZे nयवःथा गरेको 
पाइ3छ । यहX ऐनको दफा ५७ ले केवल दफा 
४७(५) बमोिजमका मBुामा नेपाल सरकार वादX 
हनेु र यी मBुा सरकारX मBुासTब3धी ऐन, २०४९ 
को अनसूुची १ मा पन_ कानूनी nयवःथा गरेको 

छ । यहX कानूनी nयवःथाअ3तग+त काठमाडE 
िजFला अदालतमा "नवेदक /वjY मBुा चलX 
भएको एकवष+को कैद सजाय भ6ुान गरX सकेको 
कुरामा ]रट "नवेदकले ःवीकार गरेको देिखन 
आउँछ । 
 3. सोहX मBुामा अवैध कल वाइपास गरX 
नेपाल दूरसPार कTपनीलाई नोpसान हनुगएको 
"बगो j.७३,८०,०००। र एनसेल ूा."ल. लाई 
नोpसान हनु गएको "बगो j.२८,६३,१२३। 

रकम भ]रपाउन प"न अ"भयोग मागदावी रहेकोमा 
काठमाडE िजFला अदालतका फैसलामा "बगोको 
हकमा आफz  उजूरX गरX असूलउपर गन+सpने भZे 
बोलX परेको पाइ3छ । अथा+त यो "बगोको हकमा 
काठमाडE िजFला अदालतले फैसला नगरX छु{ै 
उजूर गनु+पन_ भनी गरेको "नण+य अि3तम भएको 
छ । 
 4. अब, अ/हले "नवेदक /वjY कारवाहX 
चलेको दोॐो मBुासँग सTबि3धत दूरसPार ऐन, 

२०५३ को दफा ४७(२) र (३) मा रहेका 
nयवःथा हेदा+ ती देहायबमोिजम छन ्:
 उपदफा (२) “कुनै nयि6ले यस 
ऐनबमोिजम अनमु"तपऽ न"लई वा अनमु"तपऽमा 
उिFलिखत शत+हjको पालन नगरX दूरसPार सेवा 
सPालन गरेमा ूा"धकरणले rयःतो nयि6लाई 
पाँचलाख jपैयाँसTम जरXवाना गरX rयःतो काम 
ब3दसमेत गराउन सpनेछ” । उपदफा (३) 
“कुनै nयि6ले दूरसPार सेवाको दjुपयोग गरेमा 
वा अना"धकार ूयोग गरेमा वा दूरसPार सेवासँग 
सTबि3धत कुनै सTपि� हा"ननोpसानी गरेमा 
ूा"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 ूा"धकरणलाई 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 मDुा सरकार 
वाद- हुँदैनन ् र यी मDुा िजKला अदालतले हेनB 
पाउने अवःथा प�न छैन । यसर- एउटै दफामा 
मDुा हेनP दईु पथृक �नकायको ू ब?ध यस कानूनले 
गरेकोमा STUवधा छैन । Vरट �नवेदकलाई �नजले 
कल वाइपास गरेबापत अदालतले कसूरदार ठहर 
गरेको दफा ४७(५) अवःथा र सेवा ूदायकलाई 
�नवेदकको कायBका कारणले भएको हा�नको 
�बगोसमेतको हकमा दफा ४७(२) र ४७(३) 
अ?तगBत चलेको मDुालाई समान भ+ �मKने िःथ�त 
छैन । एउटै दफाअ?तगBत रािखदैँमा ती कायBह^ 
समान हनु र एउटा उपदफा अनसुार कारवाह- 
टुU_एप�छ अक` उपदफाअ?तगBत कारवाह- चKनै 
सaदैन भ+ �मKदैन । ऐनको दफा ४७(५) मा 
�बगो शcद भए प�न यो जर-वाना गनP ूयोजनका 
ला�ग माऽ हो र यो �बगो दूरस)ार ूणाल- वा 
सोसँग सeबि?धत संरचना वा उपकरण �बगारेमा वा 
हा�ननोaसानी परु ्याएमा सोको माऽा हेर- �नधाBरण 
गVरने हो । तर, दफा ४७(३) को �बगो कसैको 
अवैध कायBबाट सेवा ूदायकलाई हनु पगेुको 
हा�नको आकंलन गर- भराइने �बगोसँग सeबि?धत  
छ । यसर- दूरस)ार ऐन, २०५३ को दफा 
४७ का उपदफा (२)(३) तथा (५) पथृकपथृक 
उDेँय बोकेका ःवत?ऽ ूावधान हनु ्। एउटै 
कायBका उपजःव^प भए प�न Uव�धकताBले कसूर 
र सजायलाई अलग गरेको छ भने यसलाई दोहोरो 
खतराको �सjा?तू�तकूल भयो भ+ सUकँदैन । 
कैदसमेतका सजाय गनB िजKला अदालतलाई र 
ूाUव�धक^पमा �बगो यकkन गर- सेवा ू दायकलाई 
भराई Sदन दूरस)ार ूा�धकरणलाई कानूनले नै 
lेऽा�धकार तोUकSदएको पाइ?छ । यस िःथ�तमा 
एउटा मDुा चलेप�छ अक` मDुा चKन सaदैन भ+ 

�मKदैन ।
 6. दोहोरो खतराको �सjा?त आकUषBत 
हनेु हो वा होइन भ+े यकkन गनB �नवेदकलाई 
पUहलोपटक के कुन कसूरमा मDुा चलाइएको हो र 
दोॐोपटक गVरएको कारवाह- एउटै हो वा फरक 
हो Uवचार गनुBपनP ह?ुछ । Vरट �नवेदकले अवैध 
तवरले कल वाइपास गरेको कसूरमा सरकार- 
मDुासeब?धी ऐनबमोिजम मDुाको अनसु?धान र 
कारवाह- गर- िजKला अदालतको अ�धकारlेऽमा 
मDुा दायर गर- फैसला भएको छ । आqनो 
अ�धकारlेऽ�भऽ रहेको कुरामा अदालत ूवेश 
गर- फैसला गरेको िजKला अदालतको फैसलामा 
उKलेखन गVरएको छ भने सो कायB गर- नेपाल 
टे�लकम �ल. एवं एनसेल ूा.�ल.लाई पनB गएको 
हा�ननोaसानीको �बगो सeब?धमा आqनो अ�धकार 
lेऽ�भऽ नपनP र कानूनबमोिजम सeबि?धत 
�नकायमा उजूर गर- �बगो असूलउपर गनBसaने 
छुrै कानूनी ूUबयाको अवलeबन गनुBपनP अवःथा 
रहेको भनी िजKला अदालतका फैसलाले �नदPश 
गरेबमोिजम यो दोॐो कारवाह- चलेको छ । 
�बगो सeब?धमा उजूर- गर- कानूबमोिजम राtपुनP 
धरौट वा जमानत Sदन नसकk Vरट �नवेदक थनुामा 
रहेको देिखन आएको छ । मDुा गनुBपनP कारण 
फरकफरक देिखन आएको छ । दफा ४७(३) 
बमोिजमको �बगो Uवषयमा िजKला अदालतले 
बोKन सaने िःथ�त छैन र बो�लएको प�न                                            
छैन । �बगोका सeब?धमा �नणBय गनP अिvतयार- 
राt ेदूरस)ार ूा�धकरणबाट अ�धकारlेऽ महण 
गVरएको छ । नेपाल दूरस)ार ूा�धकरणलाई 
�बगो Uवषयमा धरौट माxन पाउने अ�धकार रहेको 
छ । Vरट �नवेदकले yयस ूकार दूरस)ार 
ूा�धकरणले धरौट माxन पाउने होइन भ+े उजूर 
�लई आएको अवःथा प�न  छैन । दूरस)ार ऐन, 

२०५३ को दफा ५९ मा यो ऐनमा लेिखएको 
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ज"त कुरामा यसै ऐनबमोिजम र अ6यमा ूच"लत 
कानूनबमोिजम हनेुछ भ;े <यवःथा रहेबाट 
मलुकुA ऐन, अ.बं.११८ नं. बमोिजम माग भएको 
"बगोबमोिजमको धरौट Jदन नसकेकोबाट "नवेदक 
थनुामा रहेको अवःथा देिख6छ । कुनै प"न 
<यिNलाई एउटै अपराधमा दईुपटक खतरामा 
रािखने छैन भ;े "सQा6तले कसैलाई प"न समान 
कायRबापत दईुपटक कारवाहS र सजाय गनR हुँदैन 
भ;े ूUयाभ"ूत हो । सोहS <यिNलाई एउटै 
Vवषयमा बारबार मXुा चलाउन ुउसको वैयिNक 
ःवत6ऽताको ू"तकूल हो भ;े मा6यता दोहोरो 
खतराको "सQा6तले राखेको हो । एकै कसूरमा 
पटकपटक कारवाहS र सजाय हनेु <यवःथाको 
अ6Uय गरS "निY6त भएर <यिNको बाँZन पाउने 
हक ूUयाभ"ूत गनुR यस "सQा6तको मूल आशय                                                                 
हो । कुनै अपराधमा सजाय गनR पाउने अ"धकारSले 
कसूर ःथाVपत गरS सजाय गरS सकेको वा सफाइ 
Jदइसकेको अवःथामा पनुः सोहS कारणमा 
पनुः सजाय गनR हुँदैन । िजaला अदालतलाई 
अ"धकारbेऽ भई सेवा ूदायकहcलाई भएको 
हा"नको "बगो प"न भराई Jदएको भए वा भराई Jदन ु
नपनd ठहर गरेको भए "न:स6देह दोहोरो खतराको 
"सQा6त आकVषRत ह6ुfयो । कानूनले नै कल 
वाइपासमा कारवाहS र सजाय िजaला अदालतले 
गनd तथा सेवा ूदायकलाई भएको हा"नबापतको 
"बगोबापतसमेत कारवाहS दूरसgार ूा"धकरणले 
गनd भ;े कानूनी ूब6ध रहेको िःथ"तलाई दोहोरो 
खतराको "सQा6तले समेiदैन ।
 7. एउटै दफा"भऽ दईु वा सो भ6दा 
बढS कसूर र "तनमा कारवाहS गनd अलगअलग 
"नकायको <यवःथा गनR Vव"धकताRलाई ब6देज 
छैन । Vव"धकताRको बVुQमlामा कVहaयै ूm 
उठाउन "मaदैन । संVवधानको ू"तकूल नहनेु 
गरS VवधाVयकाले जे जःतो कानून बनाउँछ ती 

अनशुरणीय ह6ुछन ्। संVवधानको ू "तकूल कानून 
बनेको भनी चनुौती Jदइएको अवःथामा यस 
अदालतले "नYय नै सो कानूनको संवैधा"नकताको 
परSbण गदRछ । तर, ूःततु मXुामा यो Vववादको 
Vवषय होइन । कल वाइपासको कसूरको 
अवःथामा कल वाइपास गरS कoपनीको "बगोमा 
हा"ननोpसानी पनR गएको अवःथामा "बगो असूलमा 
छुqै कानूनी ूVबयाअनcुप गरेको कानूनी 
कारवाहS एउटै नभएर अलगअलग रहेको देिखन 
आउँछ । कुनै कायRबाट उUप; एउटा कसूर र 
अकs "बगो असूलS ू Vबया एउटै हो भनी उपरोN 
कानूनी ूब6धका पtरूआेvयमा दोहोरो सजाय 
गरेको भनी अथR गनR "मaने हुँदैन । VवधाVयकाको 
मनसायअनcुप ऐनमा ूयNु शwदकै <याxया 
गtरनपुदRछ । सoपूणR दफाको अyययन नगरS 
बीचमा उaलेख भएको शwदसoमलाई "लई अथR 
गदाR कानून <याxयाको आधारभतू "सQा6तVवपरSत 
हनु जा6छ । एउटा ऐनमा Vव"भ; भाग वा 
पtरZछेz वा दफा उपदफा वा ख{डमा उaलेख 
भएको ूब6धको अथR अलगअलग हनुसpने हुँदा 
एउटै दफाले <यवःथा गद}मा ती सबै एउटै कसूर 
हनु ्भनी अथR गनR "मaने हुँदैन ।
 8. नेकाप २०६९ म� "सर, "न.नं. 
८८७४, प�ृ १२३ मा पूणR इजलासले दोहोरो 
खतराको "सQा6तको कसी "नधाRरण गरेको                   
छ । समान ू "तवादS तथा समान कायRबाट उठान 
भएप"न ठगी र ॅ �ाचारका सoब6धमा अलगअलग 
कानून�ारा <यविःथत पथृक पी"डत पbले पाउने 
उपचारको पथृकता र मXुा पtरचालनको छुqाछुqै 
<यवःथाका आधारमा दोहोरो खतराको "सQा6त 
आकVषRत नहनेु मानेको छ । Uयस नजीरमा 
भ"नएको छ : “एउटै तfयबाट एकभ6दा बढS 
कसूर हनु सpदछन ्। ती छुqाछुqै कानून�ारा 
तोVकएबमोिजम मXुा पtरचा"लत हनेु अवःथा 
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भएमा दोहोरो खतराको &स(ा)त लागू नहनेु।” 
 9. &नवेदक प4बाट बहसमा 7वशेष;पमा 
उठाइएको नेकाप २०६८ असोज, &न.नं. ८६३८, 
पHृ १०५४ को गो7व)दबहादरु बटाला “जी7वत” 

को नजीर ूःततु 7ववादमा ूास7Oक छैन । 
उR मSुामा अपहरण तथा कतVWय Yयान दबैु 
जो&डएका कसूरमा अनसु)धान गन\ तथा मSुा हेन\ 
एउटै &नकाय छ । अपहरण गर] Yयान मारेको 
भ^े अ&भयोगमा Yयान मSुामा सजाय भएको                                           
छ । तर, ूःततु 7ववादमा सेवा ूदायकलाई 
भएको हा&न &नधाVरण गनV ूा7व&धक;पमा यक`न 
गनुVपन\ भएबाट aयो &बगो &नधाVरण गन\ दा7यaव 
कानूनले नै दूरसbार ूा&धकरणलाई र कल 
वाइपास हो होइन र हो भने कसले गरेको हो 
ूमाणको मूcयाdनeारा ठहर गर] कैदसमेत गन\ 
िजgमेवार] िजcला अदालतलाई कानूनले नै ःपh 
शiदमा jदइरहेको छ । यःतो अवःथामा एउटै 
कसूरमा दईुपटक कारवाह] र सजाय भएको ूk 
उlन सmदैन । ूःततु 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 गरेको छैन र यो फैसला अि)तम छ । 
 10. rरट &नवेदकले आफूलाई लगाइएको 
7वदेशी 7व&नमय मSुाको अ&भयोगमा मागबमोिजम 
धरौट] रकम जgमा गर] सकेकोमा &बगो मSुामा 
पनुः कारवाह] चलाई धरौट] माग गरेको भ^े 
िजक`र &लएको भए प&न 7वदेशी 7व&नमयसgब)धी 
कारणबाट &नवेदक थनुामा परेको नभई दूरसbार 
ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२) 
र (३) नं. को कसूरमा ू&तवाद]लाई तो7कएको 
धरौट रकम दाखेल गनV नसक` थनुामा रहेको     
पाइ)छ । मSुाको कारवाह]को &सल&सलामा 

&नवेदक थनुामा रहेको अवःथा देिखदँा कारवाह]मा 
रहेको उR मSुामा माग भएको धरौट] jदन नसक` 
कानूनबमोिजम पपुV4को ला&ग थनुामा रहेकोलाई 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ^ &मcने िःथ&त                                     
भएन । 
 11. यसै ूकारको 7ववादको सgब)धमा 
&नवेदक धनबहादरु थापा 7व;( मोरङ िजcला 
अदालतसमेत भएको ब)द]ूaय4ीकरण मSुामा 
(नेकाप २०४९, काि}क, &न.नं.४५७८, पHृ 
६४१) मा मSुा हेन\ &नकाय िजcला अदालतबाट 
कानूनबमोिजम ला~न सmने द�ड जर]वानाको 
ला&ग माग भएबमोिजमको धरौट वा जमानत 
jदन नसक` थनुामा बसेको िःथ&तमा गैरकानूनी 
थनुामा रहेको भ^ न&मल] ब)द]ूaय4ीकरणको 
rरट &नवेदन खारेज हनेु ठहर] फैसला भएको                   
छ । aयसै गर] ताँसी 7व;( अ�यागमन 
7वभागसमेत भएको ब)द]ूaय4ीकरण मSुामा 
(नेकाप २०५० भदौ, &न.नं. ४७३९, पHृ 
२६०) मा मSुा हेन\ &नकाय काठमाड� िजcला 
अदालतबाट भएको कारवाह]को &सल&सलामा 
भएको आदेशबमोिजम &नवेदक थनुामा रहेको 
देिखदँा गैरकानूनी थनुामा रहेको भ^ &मcदैन भनी 
&स(ा)त ःथा7पत भएको छ । 
 12. अतः उपयुVR कानूनी ूk एवं 
ू&तपाjदत नजीरह;समेतबाट &नवेदक गैरकानूनी 
थनुामा रहेको भ^े नदेिखएको र अ&धकारूा� 
अ&धकार]ले कानूनबमोिजम थनुामा राखी कायVवाह] 
गरेको 7वषयमा कुनै कानूनी ऽ7ुट रहेभएको 
अवःथा देिखन नआएकाले rरट &नवेदकको 
&नवेदन मागबमोिजम ब)द]ूaय4ीकरणको आदेश 
जार] गर] रहन ुपरेन । ू ःततु rरट &नवेदन खारेज 
हनेु ठहछV । सgबि)धत कायाVलयको जानकार]को 
ला&ग यसै आदेशको एकू&त महा)याया&धवRाको 

९०९७ - मोहgमद मजह;ल ईःलाम 7व. नेपाल सरकार
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काया+लयमाफ+ त पठाई फाइल "नयमबमोिजम गर8 
बझुाई ;दनू । 

उ? रायमा सहमत छु ।
Cया. तक+ राज भF

इ"त स ंवत ्२०७० साल असोज १७ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत : हQरहर पौS याल

सवTUच अदालत, संय?ु इजलास
माननीय Cयायाधीश ौी वैXनाथ उपाZयाय
माननीय Cयायाधीश ौी तक+ राज भF
आदेश "म"त : २०७०।१२।५।४

०७०-WH-००३२

म_ुा : बCद8ूaयbीकरण 

"नवेदक :  "मराज ौेdका हकमा काठमाडौ 
िजfला, काठमाडौ महानगरपा"लका वडा 
नं. ३४ घर भई हाल ऐ.ऐ. नयँा बानेjर, 
संगमचोक पkकुमार8 माग+, lलक नं. 
४७/४६ मा डेरा गर8 बःने "मराज ौेdको 
बाब ुराजेशूसाद ौेd  

pवqr
pवपbी : िजfला qपCदेह8, बटुवल नगरपा"लका 

वडा नं. १० सtुखानगर िःथत Everest  

Boarding +2 अगा"ड रहेको pवंणुू साद 
गौतमको घरमा डेरा गर8 बःने मनमाया 
घतw bेऽीसमेत

 § एउटा ब�ाकोलािग आ�नो ज�िदने 
आमाभ�ा निजकको संर�क अ� कोही 
�न स�ैन, °सैले µथम तथा µाकृितक 
संर�क आमा नै हो । ज�िदने आमाले 
आ�नो ब�ाको स�भÒमा अिहत �ने 
िकिसमको कुनै कायÒ गछÒ  भनी सहज 
ØीकानÒमाÙ होईन कÛनासÜ पिन गनÒ 
नसिकने । 
 § ज� िदने आमाको संर�क!मा नै रहेको 

र °हा ँनाबालकको िहतको संर�ण नै �ने 
अव%ा �ँदा जबजÒ&ी�पमा गैरकाननूी 
ढ)ले ब�ी बनाई राखेको भनी अथÒ गनÒ 
निम+ने । 
 § आमाको संर�क-मा रहेको नाबालकलाई 

गैरकाननूी तवरबाट आमाले ब�ी 
बनाएको भ. िम+ने अव%ा नरहने । 

(ूकरण नं.३)

"नवेदकतफ+ बाट : pवxान अ"धव?ा ूवीण ूधान
pवपbीतफ+ बाट : pवxान अ"धव?ाहq हQरबहादरु 

काकy, रpवCि भFराई र बि8 पाठक
अवलि{बत नजीर : 
स{बr कानून : 

 § मलुकु| ऐन, लो}नेःवाःनीको महलको ३ 
नं.को देहाय ४

 § बालबा"लकास{बCधी ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) र २०(१)

िनणÒय नं.९०९८

 &  
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आदेश
�ा. वै�नाथ उपा�ाय : नेपालको 

अ(त*रम सं/वधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दता? भई पेश 
हनु आएको ूःततु *रट Hनवेदनको संिIJ तKय 
एवं आदेश यस ूकार छ : 

/वपIी मीना घतO Iेऽीसँग मेरो सामािजक 
परSपराअनसुार 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 हैHसयत भ(दा 
बढ`को /वलासीता जीवन र शaाःपद बानी 
bयहोराका कारण मेरो ौीमती र मबीच झै-
झगडा हनेु गद?Kयो । यसै बममा हामीबीचको 
लोhनेःवाःनीको नाता सSब(ध Hबiछेj हनेु गर` 
HमHत २०६९।१२।२० मा काठमाडौ िजnला, 
अदालतमा Hमलापऽ भएपoात ् /वपIीहq छोरा 
Hमराजस/हत त[काल`न अवःथादेिख मबाट 
सSपक?  /वह`न भई अ(त कतै बःन गएका Hथए । 
छोरा Hमराज ौेYसँग भेटघाट गनs इiछा भै माHथ 
उिnलिखत ठेगानामा गई सोधपछु गदा? /वपIी 
मनमाया घतOले “मेरो छोर` र तेरो सSब(ध 
Hबiछेj भैसकेको छ, अब तँ यहा आउन ुपदvन, 
मेरो छोर` र नाती तँसँग भेwन पHन चाहदैन, 
तँसँग नाHतलाई भेwन पHन xददैनौ, तँलाई जे मन 
लाhछ गर”् भनी मलाई कुनै जानकार` नxदई 
मेरो नाबालक छोरालाई ब(द` बनाई मसँग भेट 
गन? नxदई राखेका छन ्। यसर` /वपIीहqले 
मेरो छोरालाई ब(द` बनाई राखेकोले Hनज 
नाबालक छोरा Hमराज ौेY ःवदेश वा /वदेश 
जनुसकैु मलुकुमा भए पHन म ज(मदाता बाबसँुग 
बःन वा भेटघाट गन? xदन ु भनी /वपIीहqको 
नाउँमा ब(द`ू[यIीकरणको आदेश जार` गर` 
पाऊँ भzेसमेत bयहोराको राजेशूसाद ौेYको 

Hनवेदन । 
यसमा के कसो भएको हो Hनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश /कन जार` हनु ुनपनs हो  
आदेश जार` हनु ु नपनs कुनै कारण भए सोको 
आधार खलुाई यो आदेश ूाJ भएको HमHतले 
बाटाका Sयाद बाहेक १५ xदनHभऽ आफ|  वा 
आ^नो कानूनबमोिजमको ूHतHनHधमाफ? त ्Hलिखत 
जवाफ पेश गनु? भनी यो आदेश र *रट Hनवेदनको 
एकूHत न~ल साथै राखी सूचना पठाई सोको 
बोधाथ? महा(यायाHधव�ाको काया?लयमा xदन ु र 
Hलिखत जवाफ पेश भएपHछ वा Sयाद नाघेपHछ 
Hनयमानसुार पेश गनु? भनी यस अदालतबाट HमHत 
२०७०।०८।१९ गते भएको आदेश । 

Hनवेदक र मेर` छोर` मीनाको प/हला 
पHत प�ीको सSब(ध रहेको र काठमाड� िजnला 
अदालतको HमHत २०६९।१२।२० गतेको 
Hमलापऽबाट Hनजहqको ःवेiछापूव?क सSब(ध 
Hबiछेj भै सकेको छ । उ� Hमलापऽको 
bयहोरामा छोरा Hमराज Hनजको आमा मीनासँगै 
रहने, पालनपोषण र िशIाद`Iा पHन आमाबाटै हनेु 
ःप� उnलेख रहेको छ । सSब(ध Hबiछे�पoात ्
मेर` छोर` मीना खैरेनीटार तनहुँ बःने सHमप 
आचाय?सँग /ववाह गर` अमे*रका गएकोसSम थाहा 
छ, अq थाहा छैन । Hनवेदन  खारेज 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 Hबiछेj म�ुामा HमHत २०६९।१२।२० 
मा भएको Hमलापऽस/हतको स~ल HमHसल 
काठमाडौ िजnला, अदालतबाट िझकाउन ु भनी 
यस अदालतबाट HमHत २०७०।११।०४ मा 
भएको आदेश । 

/वपIीम�येक� मीना घतO Iेऽीले यस 

९०९८ - Hमराज ौेY /व. मनमाया घतO Iेऽीसमेत



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, चैत 

1564

अदालतबाट जार1 भएको 5यादमा "लिखत जवाफ 
न<फराई गजुार1 बसेको देिखAछ । 

"नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढ1 
"नणHयाथH यस इजलाससमK पेश हनु आएको 
ूःततु "नवेदनमा "नवेदकतफH बाट उपिःथत 
हनुभुएका <वQान अ"धवSा ौी ूवीण ूधानले 
<वपKीहUले "नवेदकका छोरा "मराज ौेVलाई 
बAद1 बनाई "नवेदक बाबसँुग भेटघाट गनH 
नYदई "नज नाबालकलाई बाबकुो ःनेह र 
ममताबाट बिZत राखी "नजको कानूनी एवं 
संवैधा"नक अ"धकारमा आघात परु ्याएको हुँदा 
बAद1ू]यKीकरणको आदेश जार1 गर1 छोरा 
"मराज ौेVलाई <वपKीहUको गैरकानूनी थनुाबाट 
मSु गर1 बाबसँुग भेटघाटको मौका ूदान गर1 
पाऊँ भनी बहस गनुHभयो । 

<वपKी म`येकa मनमाया घतb Kेऽीको 
तफH बाट उपिःथत हनुभुएका <वQान अ"धवSाहU 
ौी हcरबहादरु काकd, ौी र<वAि भfराई र ौी 
बि1 पाठकले "नवेदक र मीना घतb Kेऽीबीच 
स5बAध "बhछेi हनेु गर1 भएको "मलापऽको 
jयहोरामा छोरा "मराज ौेV "नजको आमासँगै 
रहने, पालनपोषण र िशKाद1Kा प"न आमाबाटै 
हनेु उlलेख छ, <वपKी मनमाया घतb Kेऽीको 
कायHबाट "नवेदक र छोरा "मराजको कुनै 
अ"धकारमा असर पगेुको नहुँदा "नवेदन खारेज 
हनुपुदHछ भनी बहस गनुHभयो । 

उपरोSबमोिजमको "नवेदक तथा 
<वपKीको तफH बाट उपिःथत हनुभुएका <वQान 
अ"धवSाहUको बहस सनुी "नवेदनस<हतको 
"म"सल अ`ययन गर1 हेदाH "न5नानसुारको 
ूmहUमा "नणHय गनुHपनn देिखयो : 

१)  आमाको संरKक]वमा रहेको 
नाबालकलाई गैरकानूनी तवरबाट 

आमाले बAद1 बनाएको भq "मlने हो, 
होईन ?

२)  बाबलेु नाबालक छोरासँग भेrने हकको 
स5बAधमा ूच"लत कानूनले गरेको 
उपचारको sयवःथा पयाHt र ूभावकार1 
छ, छैन ? 

३)  बAद1ू]यKीकरणको आदेश जार1 हनेु 
हो, होइन ?  

2. "नणHयतफH  <वचार गदाH "नवेदकको 
<वपKी मीनासँग <ववाह भै छोरा "मराजको जAम 
भएको तथा "नजहUको स5बAध "बhछेi हनेु गर1 
"मलापऽ भै <वपKीहU छोरा "मराजस<हत अAयऽ 
बःन गएकोमा "नवेदक छोरासँग भेट गनH जाँदा 
भेट गनH नYदई बAद1 बनाई राखेकाले छोरासँग 
भेटघाट गनH Yदन ुभनी बAद1ू]यKीकरणको आदेश 
जार1 गर1 पाऊँ भqे मxुय माग दावी रहेको 
देिखAछ । यसैगर1 <वपKीम`येकa मनमाया घतb 
Kेऽीले पेश गरेको "लिखत जवाफबाट "नवेदक 
र मीनाबीच "मलापऽ भै ःवेhछापूवHक स5बAध 
"बhछेi भै सकेको र उS "मलापऽमा छोरा 
"मराज आमाको साथमा रहने, पालनपोषण र 
िशKाद1Kा प"न आमाबाटै हनेु उlलेख रहेको 
देिखन              आउँछ । <यनै "नवेदक ू "तवाद1 
र <वपKी मीना घतb Kेऽी वाद1 भै काठमाडौ 
िजlला, अदालतमा चलेको फौ.नं. ०४०५५ 
नं. को स5बAध "बhछेi म|ुामा कानूनअनसुार 
स5बAध "बhछेi गर1 प}ीको है"सयतले अंश 
पाउने भए ताप"न वाद1 मीनाले अंश, माना चामल 
न"लने, छोरा "मराजको पालन पोषण, िशKाद1Kा 
र हेर<वचार गनn कुराको िज5मासमेत वाद1 मीनाले 
नै "लने र स5बAध <वhछेद भएप~ात दबैुजना 
ःवतAऽ रहने गर1 एक अकाHको sयवहारमा 
हःतKेप नगनn भqे sयहोरा उlलेख गर1 "म"त 
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२०६९।१२।२० गते $मलापऽ भएको                                     
देिख1छ । $मलापऽ हुँदा छोरा $मराज आमाको 
साथमा नै रहने तथा $नजको पालन पोषण एवं 
िशBादCBामा समेत आमाको नै िजDमेवारC हनेु 
तथा सDब1ध $बGछेदपHात ्एकअकाKको जीवनमा 
हःतBेप नगरC ःवत1ऽपूवKक जीवन यापन गनK 
पाउने Qयहोरा उRलेख गरC $मलापऽ भएको 
अवःथा छ । 

3. उपरोU तVयको रोहमा उपरोU 
ूXहYमZये प[हलो ूXको सDब1धमा [वचार 
गदाK, ूकृ$तको $नयमबाट समेत बGचा जि1मनपूुवK 
र ज1मेप$छ प$न आफूसBम नभएसDम आमाकै 
साथमा रह1छ । चराचYु`ीलगायत ःतनधारC 
जनावरहYसमेतमा यहC ूकृ$तको $नयम लागू 
ह1ुछ । एउटा बGचाको ला$ग आaनो ज1मbदने 
आमाभ1दा निजकको संरBक अY कोहC हनु 
सcदैन, dयसैले ूथम तथा ूाकृ$तक संरBक 
आमा नै हो । ज1मbदने आमाले आaनो बGचाको 
स1दभKमा अ[हत हनेु [क$समको कुनै कायK गछK 
भनी सहज ःवीकानK माऽ होईन कRपनासDम प$न 
गनK स[कदfन । $सgा1ततः बि1दूdयBीकरणको 
iरट गैरकानूनी थनुाको [वYg जारC हनेु हो र यो 
ब1दC भ$नएको QयिUको अ[हत नहोस ्भनी उसको 
[हतमा जारC हनेु हो । ब1दCूdयBीकरणको 
आदेश ब1दCकै अ[हत हनेु गरC जारC गiरदैन । 
नावालक $मराज ौेk आaनो ज1म bदने आमाको 
संरBकdवमा नै रहेको र dयहाँ नाबालकको [हतको 
संरBण नै हनेु अवःथा हुँदा जबरजःतीYपमा 
गैरकानूनी ढ`ले ब1दC बनाई राखेको भनी अथK 
गनK $मRने देिखएन । नावालक छोरा $मराज 
ौेk आaनो आमाको साथमा $नजकै संरBकdवमा 
रहेको अबःथालाई गैर कानूनी थनुाको अबःथा 
भनी माm $मलेन । तसथK आमाको संरBकnवमा 
रहेको नाबालकलाई गैरकानूनी तवरबाट आमाले 

ब1दC बनाएको भm $मRने अवःथा रँहदैन । 
4. दोॐो ूXको हकमा [वचार गदाK, 

छोरा $मराजसँग भेटघाट गनK पाऊँ भmे $नवेदकको 
मsुय िजकtर रहेकोमा बाबलेु आaनो स1तानसँग 
भेटघाट गनK पाउने कुरालाई हठात ् ई1कार 
गनK स[कदैन । 1या[यक v[wकोणबाट समेत 
आaनो स1तानसँग भेटघाट गनK पाउन ु बाबकुो 
प$न अ$धकारको कुरा हो । यी $नवेदक र 
[वपBी मीनाबीच भएको सDब1ध $बGछेx मyुाको 
$मलापऽमा छोरा आमाको िजDमामा रहने Qयहोरा 
उRलेख छ । बाबलेु समयसमयमा आaनो 
छोरासँग भेटघाट गनK पाउने भmे zयहोरा उU 
$मलापऽमा उRलेख भएको देिखदैँन तथा[प उU 
$मलापऽमा भेटघाटको [वषयमा उRलेख नभएकै 
कारणबाटमाऽ बाबलेु आaनो छोरासँग भेटघाट 
गनK पाउँदैन भनी ई1कार गनK $मRदैन । यस 
स1दभKमा के कःतो कानूनी Qयवःथा छ भनी हेदाK 
मलुकुt ऐन, लो}नेःवाःनीको महलको दफा ३ 
को देहाय ४ मा “आमा बाबमुZये जोसकैुले पाले 
प$न नाबालकको अ[हत हनेु अवःथा वा dयःतो 
अ[हत हनेु मना$सब आश�ा नभएमा पाRने आमा 
बाबलेु नपाRने आमा वा बाबलुाई बीचबीचमा 
नाबालकसँग भेटघाट गन� मौका bदनपुछK, dयःतो 
मौका अक� [ववाह गन� आमाले प$न पाउछ” भmे 
कानूनी Qयवःथा उRलेख रहेको पाई1छ । dयसै 
गरC बालबा$लकासDब1धी ऐन, २०४८ को दफा 
८(१) मा “वैवा[हक सDब1ध $बGछेद भई वा 
अY कुनै कारणबाट बाब ुर आमा $भm बसेको 
अवःथामा बाबसँुग बसेको बालकलाई आमासँग 
र आमासँग बसेको बालकलाई बाबसँुग समय 
समयमा भेटघाट गनK वा केहC समयको $न$म� 
साथ बःन bदन ु पन�छ” भmे कानूनी Qयवःथा 
रहेको पाई1छ । साथै, सोहC ऐनको दफा २०(१) 
मा “उपरोUबमोिजमको हकको ूचलनको ला$ग 
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बालकको तफ. बाट जो सकैुले प"न बालक रहे 
बसेको इलाकाको िज7ला अदालतमा "नवेदन <दन 
स=नेछ, यःतो "नवेदन पन. आएमा सCबिDधत 
अदालतले जाँचबझु गरI मना"सब आJा, आदेश 
वा पूजL जारI गरI हकको ूचलन गराई <दन 
स=नेछ” भPे कानूनी Rयवःथा रहेको पाईDछ । 
उपरोV कानूनी RयवःथाहWको अXययन गदा. 
नाबालक "मराज ौेZ आमाको साथमा रहेको भए 
ताप"न "नवेदक बाबलेु समेत भेटघाट गन. पाउने 
नै हDुछ । "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 जाँचबझु 
गरI हक हनन ् भएको अवःथा देिखए उपयVु 
आदेश जारI हनु स=ने नै हDुछ । छोरासँग 
भे^ने हकको उपचार ूच"लत कानून मलुकु_ ऐन, 
लोaनेःवाःनीको महलको ३ नं.को देहाय ४ र 
fवषशे कानूनको Wपमा रहेको बालबा"लकासCबDधी 
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) र २०(१) अनWुप 
अ"तlरV कानूनी Rयवःथा रहेको र उV कानूनी 
उपचारको Rयवःथा पया.m र ूभावकारI भएको 
हुँदा सोहI बाटोबाट "नवेदक अदालत ू वेश गनु.पनn 
हDुछ । "नवेदकको oयःतो हक हनन ्भएको भए 
साधारण qेऽा"धकारअDतग.त िज7ला अदालतमा 

"नवेदन <दनपुनnमा 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 रहेको अवःथामा 
lरटको असाधारण qेऽा"धकार महण गरI "नवेदन 
माग दावीअनसुारको बDदIूoयqीकरणको आदेश 
जारI हनेु अवःथा देिखएन । 

5. अतः नाबालक छोरा आमाको साथमा 
रहेकोलाई गैरकानूनीWपबाट बDदI बनाएको 
भP न"म7नकुो साथै ूच"लत कानूनबाट नै 
पया.m र ूभावकारI अ"तlरV उपचारको बाटो 
हुँदाहुँदै सवvwच अदालतको असाधारण अ"धकार 
qेऽबाट "नवेदक ूवेश गरेको हुँदासमेत "नवेदन 
मागबमोिजम बDदIूoयqीकरणको आदेश जारI 
गन. "मलेन । ूःततु lरट "नवेदन खारेज हनेु 
ठहछ. । दायरIको लगत कyा गरI "म"सल 
"नयमानसुार गरI बझुाई <दनू । 

उV रायमा सहमत छु ।
Dया. तक. राज भy

इ"त संवत ्२०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अ"धकृत - मीना गWुङ (शाखा अ"धकृत)
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