नेपाल कानून प ऽका
े


 - 

२०७१ जेठ

 -







+े
,



ू 

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
 .  

,

 ,   ,   ,  

Ext.

&'()   , .
.#. .



()
),

 ( !)
!),



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

 ("#ब%)
"#ब%)

ू  , [3 8O  2628
6/' ू=S''=/

ौ/ 63ू

30+ःश3 ौ/ 5";89Sि

;,
;, #\Y9 58

67, #\Y9 58



: ौ/ 01 ू 2345



!6

'738

6793:;<

– ]'^
– ः' 09#

6BिD

!6

'738

6793:;<

! 2= > 8 ौ/ ? 36 4@े 5

6BिD 2= > 8 ौ/ /8 S'4े

! 2= > 8 ौ/ 3+ 1ः85

B3T+3 ौ/

.
.B.ौ/

> ंD1;B3 BEF

S  ौे L

B 6 ौे L
22'3 1B 1TS@
3 ौ/ 6=B
1TS@3

.
.B.ौ/ 3ः#8/ !G 

22'3 ;े U3 ौ/ 8B5/3'D 6;+7

.
.B.ौ/ 6>8 "#ँ# 67

22'3 ूे' ौ/ 3े Sि6B2 1ळ9'7

2.
2.  .ौ/ ी B#  J

22'3 ूे' ौ/ 'ू !3
!3े े 5

K'BJ3 3े J3 ौ/ +B
7 B#े:
> ंD1;B3 ौे L

'75' ;'/ ौ/

M"#N : ौ/ /6O 0P263े
"#ब%

!6

'738

6793:;<

2@.
2@.ौ/ 31;B3 !ऽ/
'75' ;'/ ौ/ "#B3  J

22'3 26W/ ौ/ 2675 1'5 J:
;'

2@+T3 ौ/ 3 1ळ9'7

1B #TS@
3 ौ/ '63'D @े5
#TS@3
1B #TS@
3 ौ/ 6/3 #X5े
#TS@3
 ेJ ूे' ौ/  2Xे 5
0+J3 ौ/ ू265 B 63: 526 े
ूे' ौ/ े

#1;B3 2J45

1B #TS@
3 ौ/ Y'B8ू B#े:
#TS@3
'75' ;'/ ौ/ 628 94=3:

ू 0 8  Z' :

 ू28

े5

a 2ऽ   bc3D B7 7
2B3 B7 d

े ,

... ... ... ...

-5_
b;3DO7 M े 

,

M

2.. ...

,

>L ...

-6";_

, +े,, 2.., >L  

#\Y9 58 1B5े
5"े J  bc3D B7 7
2B3 B7 d

 1B5े"J

M

 ... ... ...  #

-5_
b;3DO7
b;3DO7 M  1B5े"J,

, >L ...

-6";_
, +े, Ñ , >L 

े5

a 2ऽ  8O #\Y9 58 1B5े"J
1 ;ॆ #ेTJ6 b5i=

j

,े 

www.supremecourt.gov.np



' #ेTJ !5े2
8O k'  85

1'8
F 7

े5

a 2ऽ 

#\Y9 58 1B5े"J6 0(5

B;
7 j f



 5 #l !े 0!  '/ 2ऽ 6 6"#m 2D7';<
n 3 ;5 2M UB

े5

a

@b5@ 7 " े

o' 

#ेTJ6

;56  p;< े5:6, 8/6]'े
qमे+/6 s#

f

 "#=6े8
 #J p

 #J 2'6#5: े5:6 8O   #J

2'6#5: qमे+/6 B# 3  5  6B5 B % p,
S'' "# 2/ 3 "#2t p28;2
n 3 @b5@ 7 " े

ः8#े+;< 2M UB

f

6aU' <.
<.f
fÑ
6Bि

M #\Y9

58

!, 36 ;O,

,6@g f

 
ब.
.

. ./
.//
./
/


 / 

 






1 2- 1 3 &ऽ
&5&

*

6

9:



$&

&78 
*; ; '"<

2-

6

=>> 9: 2- 1?
:; & -;7#@< A  ? ू$*BC>< D     (  EF&
 D>' G  ';D"2 =. ; H *;
I'H


1.

!
"

#$ू
&' (

6 1 'H 
*; ; <", = &ऽ

ः->ऽ
ँ&  *
+,&./
0 - +,&-

ं 
1

L - & *;>< 6 1
DMNO
NOH ःP<,

ं  *1.

1QR 2-  &- 1
B " ; * 6 
1 (T'

-S*. =D&

H ;- UM ;2< 6

1 (T'
(T'

H

ं-, 9ःQ,

L  ौ/D ू* B 
*;><

6

1&

&"'1-

1QR*.UW

"

; 
*; 

QH

1UW &- #O;Nः- 1
3&A  1 ब&& =  &--
D3

' NX3

=ःQ&

*1

1Y & *; ; > > -&A
&"'  

i

B " ; * 6

129



3#W N(  ू'
3&A

 BbG-

9ँ-
# ; '"<

\

./

; >:
= 

9B,
9B

6

9Yd

ःQ

B "

BG 

 (Ng
(Ng  B 9ँ  a (HN
2-,
2-,



" B a = :UW ; H

 ःQ? Nh- BC

H: 

&,

= :

G&,`&-


ू(

*;  6



: ू'O

W_,
W_

; &-
= D

- &,
&,

&

';.B

#$ू

*

9c 

9:&  (Ng 9  $ः-

]&=N^-
=N^-

"

2.

ःQ

ः., " ू -,
-, Nf&1&-

;&


B a ःO

9c 
-"i

^

B1

ऽ : Dऽ
Dऽ

B a

*

D 

143


=>

&

: '



   (  ःQ- &>-*.
XU 

;2   ःP<C- ूौ

#  6


UH

ूब

?
?
#f&n

3.

l
"

#$ू

' B1

./

  ,

ःःm -Q
&>ऽ&-

D?

Y

;gऽ b'?
b'?

?
?

&& B? <&ऽ
<&ऽ CW

&;& &*-

 ^



'

' 9c  No?

  .& D>' 

9Y&ऽ 2

 #;g * D

9$& p_

;F B " X ू- - *;  6


; H



 

iःQ

D

9Y&ऽ # ; '"< D

H 

@ H
&>- ^ ; *;'

-  

6

iःQ
;  &ऽ
iःQ i^ 9c  = 

ii

157

*; ;'"< DM =

H B " *;>< 6

; H    H: - ूs #Gt
@ f& $ः-   = .
; 
*;'

U'

D3 "*. ः-: H: &


;

 6

&;u& YH D? '+, 1 

B * *1 &;u *& Q; &
**

D3



; '

B a

ू   B '+, 1  :vW
^


4.



(
#$ू
&' (

o

(1

='-&

&" B  D3 $ः- =ःQ&
 *

'+,

./

; '

ः
> :,
:

1 

-I
-I 

YH#

B " :vW1 ^  ू

*; H

I  6


G&,`&-

; H &&

1!w

b'3 '+, 1 

=1  B  - "

I  D3&

*f& ू -   U&N& H'&
.>- B1 = B a iःQ
D3 Q; &


; '   B :vW = "

B ";

_-,

  _- *;
 xy

5.

(
#$ू
&' (

  (&./
ू: &>ऽ -Q
&N>ऽCn
"&-



H * =ःQ&
>_-

3&A

I  6

 i ः->ऽ-?
ः->ऽ-? Nz<*'f& &>- b'  a D3

$ः-

#{B
#{B #$' (  B - :, U
iःQ , #Dg *-  " 
ःःm 9b' ;?  B 
$ः-

i?

0  

iii

>ऽ

B "

&" B1 9ँ

1\|

>ऽ B "  _- U #
I  6


; -"> 'Q" ( >ऽ 
B a)

} ,

xy!l

= :(  

&

&

#N7NX-

iःQ " 

ःःm & BC3 ' NX3
NX3 
NX
$ "> UW #{B*. 
#$'*.&

*1

ूब$&

ू :,



>

 ःःm

&'+,*.

B'"

 - ू - i*C
i*C bG ?
9#  ;



'' No 3

>


 &Y"-A
; 

= H: -



ूs

~N$

ूs&

&7 
 &-

' NX  6

" 

'

U*

ू(

:

=>

B1

* "

B 

; H

iNg fNO  ( B 
' NX3&
 x

6.

(
#$ू
&' (

&;;>' = :1
./
ू: &>ऽ -Q
&N>ऽCn
"&-



-"-

$ः- iNg# ॅF

>ि

 } ,

xy  'Y y  #'Y (|)
U&N&

*1

=N^-

B 
" 

 B

; >:
= 

';.B

9B& X G#

I  B1

 -"- >ि (" h )
&1
iःQ D3UW
ू: 

iv



&

y(x)

&

&1 #g
-"-

>ि

2yw

= :& Q
@   
' NX'
$ः-

; H

U>' 

B3

UN]3 D

BC3

=CI

' 

9:&

='- 9c  X EF U ?
= - आ&f
&f'1 D? *ः- B1
 

B ";

U'

 : f&-

*;  6
 xx
7.

"
=(



X- U' &;u*.&- =N>-& D3
U

' U*'; ौ 

=ःQ&

*
*


93



='- => =N(& U>, 2 

./

D

ंU*'; ौ 

=>Q i^  =Q" B " &7 

@'H
=ःQ ' NX
NX'H
iNg


210

6 =( ः- ;&


H B" = : *;  6

&
= :-   & 1 "&
;N- *  X- *

6 ः-

X- D 
  iNg Q& * 
X- * 6 iNg 9c  (
ू =>-B"- ; H &;u & &
 x|
8.

;
g
o-a

; 
:'  ; 
./
DB;,H &-

>'D"&  = fNO 9c 
ः &$

*ः->-

B a

fU>:&

9c  & =. H? ू .&

;g BC  X-

  &

X-

:

H = :-

*

6



X- ः.  ू - 9:&


iNg

Q&

* 

X-

* 6 -, iNg Q& *  D3


ः- X-& 1 < 

'ः-X-

D?

=N^-ू

@ 
= :1 ू&N-&- BC  *;'

v

218

& X- 1
= :-   &
X

H *;  6

= :-   & o-a B  DM


ूQ&EF&

H

1

; 

&;ufU>: }  = 
D3

Dऽ  a


   '1 D? &;u

7 ; a DM ;& '


=   v- D?  ,- *;
=ःQ&

 xw
9.

;
g
U*;*

*;  6

U'

ू&

;B
 
=D&

' & B1  B U
" ; W


  

]

./
./

 , Q  " *;

-Q",

 B- DM

=> &

>< 6

v-

*;

 

&*? # *;   - *

B& N&C

* D? = ौ &-

Uः 

H

234

D3
D3 DM

-m  1 #?

Q DM

ःF ू& =D& ' G*
B1  B "


'-
=

&7  6

&&

B'"

$

 
=_

W
-$1

=ःQ& *
* ः- & B "
 x
10.

;
g
;W W =_D_


  

I ; 3#W W * D  #-A
$ =_ * ः-H & B "

./

I ; = W * 6 ; H =_

;>ि;&

;W WUW D@NP3  Y;I&

Q&-

#-A 
=_
D3&

; H ;:

D? $

Nंब D? ; H & B "
&ऽ

Uf&

D3

I 
&M

>< 6 - #-A *
ः-H $ =_ & B " & *;><

vi

242



&

BC*

=ःQ&

<

Uf&

D 

$ः-

=Q"

B "

&7  6


*


=Y&UW UM ,  -

B; ~: D3  B; ~:
( >ऽ) } , xy||  'Y |()


X+,

(!) 

=Y&

-Q

 -$, &ौ  &&? - BC  ; H 'Q"? B;
@ 
~: CD Dऽ &W ' NX'

 x!

11.

;
g
B; ~:

*

& &""

( >ऽ) } ,

xy||  'Y |()  CD-

./

B  B; ~: Dऽ  a DM ःF 248
*; 9#  6


  


XH *

B; ~:

B; ~: ( >ऽ) } , xy|| 
'Y |()  X+, (!) & D3
iःQ?


ः-  a B1
ूN(-

"* "   D

B 


 

 &

'Y x|
x|
 &

;  ~ : } ,
D3 iःQ = 
xy| U&N& *1
*1  
B "
 x\
;
g
12.

=( U>,
B? =(
?
?
<; 


&( ;1
./
ौ &- B - ;1
&-

&7  6

B;Gt
Gt #  *  ( B, X
# 

*?

&

&7'H

6 $& 

=Q"&

* "

3 B 

  =" #  NःQ @ H
*;'

6 '1*. - &*>$@

#@ DM ' B &  '1 '
; W '1*. - B;Gt&
;2 U

vii

260

*

( <

@

ू -

=

 "

I  6

Uऽ
U&N& B1

*?



UऽUW 9c  * ( < X ;
D

'-

fNO

W

B1

f" fNO NXb'3 =ःQ&
  ः- fNO * < UH U #  iNg&  a 6

 


"   B *

  ूB-" ;:  B &ऽ *; ,A #/ B 

A 6

– f'

viii

िनणर्य नं .९११६

सवच अदालत, पूण( इजलास
स.का.मु.ूधान2यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा(
माननीय 2यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 2यायाधीश ौी तक(राज भ;
फैसला >म>त : २०७०।७।७।५
०६६-NF-०००७
Fवषयः उJूेषण/परमादे श ।
>नवेदक/FवपMी : कृFष Fवकास बैPक >ल>मटे ड
मुSय काया(लय रामशाहपथ, काठमाडW र
कृFष Fवकास बैPक, सXालक स>म>तसमेत
दुईको तफ(बाट अिSतयारूा[ तथा आ]नो
हकमासमेत कृFष Fवकास बैPक >ल>मटे ड
मुSय
काया(लय, काठमाडWका
ूमुख
काय(कार_ अ>धकृत ँयाम>सँह पाbडेसमेत
Fवcd
FवपMी/>नवेदक : cप2दे ह_ िजeला, >सdाथ(नगर
नगरपा>लका वडा नं. ९ बःने कृFष Fवकास
बैPकको कानून अ>धकृत पदमा >लिखत
पर_Mाबाट छनौट भएका lयो>त पाbडेसमेत

§ परीक्षा योग्यता परीक्षणको एक मात्र
माध्यम हो । त्यसमा मूल्याङ्कनको आधार
के वल योग्यता हुनुपदर्छ । अन्यान्य
आधारले योग्यता परीक्षणलाई घुिमल
तुल्याउँ छन् र यसलाई प्रोत्सािहत गिरन्छ
भने कानूनको शासनको दृिष्टमा यो भन्दा
ठू लो दभ
ु ार्ग्य अरू कु नै हुन सक्दैन ।
परीक्षा सदैव िनष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपछर् ,
129

अिनमात्र परीक्षाको िवश्वसनीयता कायम
हुन्छ । परीक्षा भन्ने िवित्तकै स्वच्छ, िनष्पक्ष
र सहीरूपले परीक्षाथीर्को योग्यता र क्षमता
परीक्षण गनुर् हो । यी तत्त्वहरूको अभावमा
परीक्षा शब्द नै कलुिषत बन्न पुग्छ । परीक्षा
शब्दले नै िनष्पक्षता, आस्था, िवश्वास र
श्रद्धाभावको प्रवाह गरेको हुन्छ । परीक्षामा
परीक्षाथीर्हरूबाट
मयार्दािवपरीतको
कायर् हुनुको साथै परीक्षकबाट समेत
उत्तरपुिस्तका परीक्षण एवम् सं परीक्षणको
क्रममा अिनयिमतता भएको देिखएको
अवस्थामा सोही परीक्षाफल कायम हुनु
न्यायको न्यूनतम् मयार्दा पालना नगनुर्
हो ।
(ूकरण नं.१२)

§ प्रकटरूपमा देिखएका तथ्यगत कु राहरू
ँ
औल्याई
उिचत िनणर्य गरी दष्प
ु िरणाम
सच्याउन सावर्जिनक पदािधकारीलाई
लेखी पठाउने अिधकार अिख्तयार
दरूु पयोग अनुसन्धान आयोगलाई
छै न भन्ने हो भने अिख्तयार दरूु पयोग
अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
१२ख िनष्प्रयोिजत भई शून्यमा पिरणत
हुने ।
(ूकरण नं.१५)

§ अिख्तयार
दरूु पयोग
अनुसन्धान
आयोगले स्वयम् नै दष्प
ु िरणाम सच्याउन
सक्दैन । तर सो कायर्को दष्प
ु िरणाम
सच्याउन सम्बिन्धत अिधकारी वा
िनकायलाई लेखी पठाउन सक्दछ । यसरी
लेखी पठाउँ दा यस्तो िनणर्य गरी सो दष्क
ु ृ ित
सच्याउनु भन्न भने अिख्तयार दरूु पयोग
अनुसन्धान आयोगले सक्दैन । िनदेर्िशत
िनणर्य हुन सक्दैन । िनणर्यकतार्ले तथ्य,
प्रमाण र कारणका आधारमा स्वयम् नै

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

न्याियक मन प्रयोग गनुर्पनेर् ।

(ूकरण नं.१६)

§ अनुसन्धान गनेर् सं वैधािनक िनकाय
अिख्तयार दरूु पयोग अनुसन्धान आयोगले
अनुसन्धान गरी पठाएको िववरणमा
असहमित प्रकट गनर् सिकन्न भन्ने
होइन । तर ितनलाई िनणर्यकतार्ले
जानकारीमा िलनै पाइन्न भन्न िमल्दैन ।
तथ्य तथ्य नै हो, जसले जसरी हेरे पिन
एउटै देिखन्छ । कु नै उत्तरमा पूणार्ङ्कभन्दा
बढी अङ्क िदएको, एउटा उत्तरलाई दईु
पटक अङ्क िदएको, पिहले िदएको अङ्क
सच्याएको, पिहले िससाकलमले अङ्क िदई
इरेजरले सो मेटेको धुलो उत्तरपुिस्तकामै
रहेको, गलत उत्तरलाई सच्याई सही
बनाइिदएको र गलत उत्तरलाई पिन
पूणर् अङ्क िदएको सङ् के त नम्बर सिहत
अिख्तयार दरूु पयोग अनुसन्धान आयोगले
तथ्यगत िववरण िदएको छ । यसो होइन
भन्न तथ्यगतरूपमै खण्डन गनर् कृ िष िवकास
बैङ्कले सके को िस्थित छै न । िरट जारी
गरी त्यस्ता आधारमा रद्द भएको परीक्षा र
सोका आधारमा भएको परीक्षाफल कायम
गिरिदँदा परीक्षा भन्ने पद्दितमै ग्रहण लाग्न
पुग्ने ।
(ूकरण नं.२०)

"नवेदक/4वप5ीका तफ9बाट : 4व<ान व=र>
अ"धवAा<य सुशीलकुमार पGत, पवन
ूकाश िघ"मरे र अ"धवAा<य केदार
गौतम र पोषणराज ला"मछाने
4वप5ी/"नवेदकका तफ9बाट : 4व<ान व=र>
अ"धवAाहP यQमू"त9 बGजाडे, ह=रहर
दाहाल र शSभ ु थापा एवम् अ"धवAाहP
चGिकाGत QवालZ, टZकाराम भ[राई,

िशवूसाद =रजाल, शरदूसाद कोइराला,
9 आचाय9 र राजन अ"धकारZ
भीमाजुन
अि_तयार दुPपयोग अनुसGधान आयोगको
तफ9बाट : 4व<ान उपGयाया"धवAा 4टकेGि दाहाल
अवलिSबत नजीर :
§ २०६३ सालको =रट नं.1069
सSबf कानून :
§ कृ4ष 4वकास बैiक "ल"मटे ड कम9चारZ
सेवा 4व"नयमावलZ, २०६२
आदे श

Gयाय
ूशासन
ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अनुसार
यस अदालतको "म"त २०६६।२।२६ को
आदे शउपर 4वप5ीहPको तफ9बाट पन9 आएको
"नवेदनमा यस अदालतको "म"त २०६६।९।३
को आदे शानुसार पुनरावलोकनको "नःसा ूदान
भै "नण9याथ9 यस इजलाससम5 पेश हुन आएको
ूःतुत मुsाको सiि5t तuय एवम् ठहर यस
ूकार रहे को छः–
4वप5ी बैiकको पदपू"त9 स"म"त<ारा "म"त
२०६४।५।५ मा ूकािशत 4वQापन नं. बमशः
४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ मा हामी
"नवेदकहPले दरखाःत yदई "लिखत परZ5ाबाट
छनौट भै २०६५।५।७ गते अGतवा9ता9 "म"त
"नधा9रण गनz गरZ २०६५।४।२६ को राजधानी
रा4{य दै "नक प"ऽकामा कानून अ"धकृत पदको
र सोहZ "म"तको नयाँ प"ऽका रा4{य दै "नकमा
शाखा अ"धकृत पदको "लिखत परZ5ाको न"तजा
ूकािशत भएको "थयो । यसै अव"धमा सा4वकको
मिGऽप=रष}को ठाउँमा "म"त २०६५।५।२ मा
"नवा9िचत ूधानमGऽीको नेत~ृ वमा नयाँ सरकार
गठन भएप"छ बैiकको सालक स"म"त प=रवत9न
भएपात् सहायक ःतरका 4व"भ पदको
अGतवा9ता9 सालन ग=रयो । अ"धकृतःतरको
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हकमा अतवा#ता# $म$तभदा ठ(क एक*दनअगा$ड
स$म$तको
२०६५।५।५
मा
पदपू$त#
$नण#यानुसार अक; सूचना ूकािशत नभएस@म
अतवा#ता# ःथ$गत गनC गरD $म$त २०६५।५।६
मा काितपुर दै $नक प$ऽकामा सूचना ूकािशत
गGरयो । यःतै मा HवपIी अिKतयार दुLपयोग
अनुसधान आयोगले बैRकको कानून अ$धकृत
र शाखा अ$धकृत पदको उVरपुिःतका $लई
गएको भXे कुरा Hव$भX पऽप$ऽकामा ूकािशत
भएप$छ सो बारे मा बैRकमा बुZदा $छ[ै अतवा#ता#
हुने जवाफ *दइएकोमा २०६५।९।१९ गते
अचानक कानून अ$धकृत र शाखा अ$धकृत
पदको खुaला ू$तयो$गताको ला$ग HवbाHपत
पदको Hवbापन र $लिखत परDIासमेत रc गनC
भनी बैRकको सdालक स$म$तबाट $नण#य भएको
सूचना गोरखापऽ राHfय दै $नकमा ूकािशत हुँदा
$नवेदकहL ःतhध भयi ।
HवपIी बैRकको पदपू$त# स$म$तले
पदपू$त#को ला$ग Hवbापन, परDIा सdालन,
परDIाफलको ूकाशन र उपयुj उ@मेkवार
$नयुिjको ला$ग $सफाGरश गनC अ$धकार राख्ने
हुँदा स$म$तले गनC काय# कानूनस@मत् नै रहे को
छ । सरकार वा पदा$धकारDको पGरवत#न हुँदैमा
स$म$तmारा गGरएको काय# अ$नय$मतता हुनसक्ने
आधार र कारण हुन सnदै न । कृHष Hवकास बैRक
$ल$मटे ड कम#चारD सेवा Hव$नयमावलD, २०६२ को
पGरpछे k २ को Hव$नयम (२) को खsड (च)
मा पदपू$त# स$म$तले मना$सब ठानेमा भइसकेको
Hवbापन खारे ज गनC, $लइसकेको $लिखत परDIा
तथा अतवा#ता# रc गन# कारणसHहत स$म$तमा
$सफाGरश गनC tयवःथा रहे को भए प$न सो कानूनी
# नC
tयवःथानुLप Hवbापन र परDIा रc गनुप
कारण खुलाइएको छै न । उj सूचनामा पदपू$त#
स$म$तमा $सफाGरशबमोिजम सdालक स$म$तले
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उj $नण#य गरे को भXे कुरा प$न दे िखएको
छै न । नयाँ $नयुिjको ला$ग उ@मेkवार छनौट
गन# र सोस@बधी काय# $नंपI, कानूनस@मत्Lपमा
सdालन गन# Hव$नयमावलDको पGरpछे k २ को
Hव$नयम २(१) मा पदपू$त# स$म$त गठन गनC
tयवःथा गरे को छ । स$म$तले हामी $नवेदकहL
सं लxन भएको परDIा सdालन गरD परDIाफल
ूकाशन गरे कोमा Hववाद छै न । उj परDIामा
अ$नय$मतता भएको भए $लिखत परDIाको न$तजा
# नC $थयो । तर, $लिखत
ूकाशनपूव # नै बदर गनुप
परDIाको न$तजा ूकािशत भई अतवा#ता#को $म$त
तोHकसकेप$छ परDIा अ$नय$मत भएको भX र
परDIाफल बदर गनC $सफाGरश गन# $मaदै न ।
yयःतो $सफाGरश स$म$तबाट भएको रहे छ भने
आफzमा कानूनू$तकूल भएको माXुपनC हुछ ।
परDIाफल ूकािशत भै अतवा#ता#को $म$त
तोHकएप$छ Hवbापन र परDIा रc गनु# ःप{Lपमा
गैरकानूनी काय# हो । $लिखत परDIाको न$तजा
ूकाशन भएप$छ सो पूवक
# ो कुनै अवःथा वा
कारण दे खाई परDIाफल बदर गनC $सफाGरश वा
$नण#य भएमा तyस@बधमा सं लxन राfसेवकलाई
कानूनी कारवाहD हुनपु द#छ । परDIा सdालन
गनC, परDIाफल ूकाशन गनC, अतवा#ता# आtहान
गनC पदा$धकारDलाई कुनै सजाय नभै अ$नय$मतता
गGरयो भXे कुनै भू$मका नभएका परDIाथ|लाई
ूताडीत हुने गरD परDIाफल र Hवbापन बदर गनC
काय# सव#था कानूनू$तकूल छ ।
HवपIी अिKतयार दुLपयोग अनुसधान
आयोगले परDIाथ|को उVरपुिःतका जाँच गन#
सjैन । yयःतो गGरएमा पदपू$त# स$म$तको
अ$धकारमा$थ अ$तबमण हुन जाछ ।
परDIाथ|बाट कुनै अ$नय$मतता भएको भए सो
# छ# । HवपIी
गनC परDIाथ|लाई कारवाहD गनुप
बैRकले एकैपटक ूकािशत गरे को सहायक
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पदको पर./ाफल अनुसार अ4तवा7ता7 "लने, तर
"नवेदकह9को हकमा ;व<ापन नै खारे ज गन@
"नण7य नेपालको अ4तCरम सं ;वधान, २०६३ को
धारा १२(२)(च)१३(१) को (२)(३) समेतको
;वपर.त छ ।
पदपू"त7 सMब4धमा खुOला ;व<ापन
गर. "नवेदकह9लाई "लिखत पर./ामा सामेल
गराई पर./ामा उSीण7 भएको सूचना ूकािशत
गर. "म"त २०६५।५।७ मा अ4तवा7ता7समेत
तो;कसकेप"छ के कारण पर. अ4तवा7ता7 ःथ"गत
गCरएको हो सो सMब4धमा "नवेदकह9लाई
केह. जानकार. \दइएको छै न । तसथ7, ;वप/ी
कृ;ष ;वकास बै`कबाट ूकािशत ;व<ापन नं.
४।०६४।०६५ कानून अ"धकृत पदसं dया आठ
र ;व<ापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अ"धकृत
पदसं dया प4ीको ला"ग "लइएको "लिखत पर./ा
रg गन@ गर. कृ;ष ;वकास बै`क सhालक
स"म"तको २०६५।९।१९ को सूचनालगायत
;वप/ीह9बाट यससMब4धी भएका सMपूण7 काम
कारवाह. एवम् "नण7य नेपालको अ4तCरम सं ;वधान,
२०६३ को धारा १०७(२) अनुसार उkूेषणको
आदे शlारा बदर गर. पाऊँ । साथै "म"त
२०६५।५।७ मा हुने भनी २०६५।४।२६
मा ूकािशत पूव 7 सूचनाबमोिजम ःथ"गत गCरएको
अ4तवा7ता7 अ;वलMब "लई उपयुo उMमेpवारको
नाम "नयुिoको ला"ग "सफाCरश गर. "नयुिoसमेत
\दनु भनी ;वप/ीह9का नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जार. गर. पाउँ भqेसमेत rयहोराको
"नवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श ;कन जार. हुन नपन@
हो, यो आदे श ूाs भएका "म"तले बाटाका
Mयादबाहे क १५ \दन"भऽ "लिखत जवाफ पठाउनु
भनी ;वप/ीह9लाई सूचना जार. गर. "लिखत
जवाफ आए वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेश

गनु7 । "नवेदकले माग गरे को अ4तCरम आदे शका
सMब4धमा छलफलको ला"ग ;वप/ीह9लाई
सूचना \दई पेश गनु7 भqे "म"त २०६५।१०।५
मा यस अदालतबाट भएको आदे श ।
;व<ापन
नं.
यसमा
"नवेदकह9
४।०६४।०६५ बाट कानून अ"धकृत पदमा र
;व<ापन नं. ५।०६४।०६५ बाट शाखा अ"धकृत
पदमा खुOला ू"तयो"गताlारा पदपू"त7 गन7 ूकािशत
;व<ापनबमोिजम भएको "लिखत पर./ाबाट
उSीण7 भएका भqे सMब4धमा ;ववाद दे िखएन ।
उo पर./ा उूा4त हुनपु न@ अ4तवा7ता7 ;वप/ीबाट
ःथ"गत गCरएकोमा "म"त २०६५।९।१९ को
गोरखापऽमा ूकािशत सूचनाबमोिजम "लइएको
उo पर./ा एवम् ;व<ापनसमेत ;वप/ीबाट
रg गरे को दे िखयो । उिOलिखत पर./ा एवम्
;व<ापन रg गदा7 कृ;ष ;वकास बै`क "ल"मटे डको
कम7चार.सMब4धी ;व"नयमावल., २०६२ को "नयम
२(च) बमोिजमको ू;बया पूरा गर. रg गरे को
भqे कुरा गोरखापऽमा ूकािशत सूचनामा उOलेख
ँ ै न । "नवेदकह9 "लिखत पर./ामा
भएको दे िखद
उSीण7 भैरहे का rयिoह9 दे िखएकोले ूःतुत
"नवेदनको अि4तम टु wो नलागेसMम "नवेदकह9ले
"नवेदनमा उOलेख गरे को पदका पर./ा एवम्
;व<ापनमा असर पन@ गर. पदपू"त7सMब4धी कुनै
काय7 नगनु,7 नगराउनु भनी ;वप/ी कृ;ष ;वकास
बै`क "ल"मटे ड, मुdय काया7लयसमेतको नाममा
अ4तCरम आदे श जार. गCर\दएको छ । सोको
सूचना ;वप/ीह9लाई \दनु भqे यस अदालतबाट
"म"त २०६५।१०।१३ मा भएको आदे श ।
कृ;ष
;वकास
बै`कlारा
आ.व.
२०६४।०६५ मा ;व<ापन गCरएका खुOला
ू"तःपधा7kमक पर./ामा शाखा अ"धकृत, कानून
अ"धकृत र सहायकःतरका ;व"भq पदह9को
"लिखत पर./ाको न"तजा ूकािशत गदा7 rयापक
अ"नय"मतता भएको भनी पन7 आएका उजूर.का
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सबधमा आयोगबाट ूारिभक अनुसधान भै
शाखा अ2धकृत पदसं 8या पी र कानून अ2धकृत
पदसं 8या आठका उ=रपुिःतकाह@ आयोगAारा
तोBकएका सबिधत Bवषयका BवशेषGह@बाट
जाँच गराउँदा सो पदह@को 2लिखत परLMा
ःवतऽ 2नंपM तथा 2नय2मत भएको माQ
सBकने अवःथा दे िखएन । कृBष Bवकास बैSक
2ल2मटे ड, कमUचारL सेवा Bव2नयमावलL, २०६२
को पYरZछे \ २ को Bव2नयम २ को ख]ड (च)
समेतको कानूनी aयवःथा र आयोगको 2म2त
२०५८।१।७ को 2नदf शनसमेतको अधीनमा
रहL कृBष Bवकास बैSकको समम Bहतमा हुने
गरL अ2धकृतःतरका दुबै पदह@का हकमा
उपयुh 2नणUय गनU कृBष Bवकास बैSक 2ल2मटे ड,
पदपू2तU स2म2तलाई आयोगको २०६५।७।३
को 2नणUयानुसार लेिखपठाइएको हो । अि8तयार
दु@पयोग अनुसधान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा २८(१)(ग) ले कुनै सावUज2नक सं ःथाको
कुनै पYरपाटL वा कायUूणालL ऽुBटपूणU छ भQे
आयोगलाई लागेमा pयसलाई सZयाउन र
pयसबाट उpपQ समःयाको 2नराकरण गनU कारण
र आधारसBहतको सुझाव rदन सक्ने अ2धकार
आयोगलाई रहे को छ । साथै कानूनBवपरLत
भएको कायUबाट उpपQ दुंपYरणाम सZयाउनको
ला2ग सबिधत 2नकायलाई लेखी पठाउन सक्ने
अ2धकार अि8तयार दु@पयोग अनुसधान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले ूदान गरे को
हुँदा कानूनबमोिजमको अ2धकार ूयोग गरL
आयोगबाट भए गरे का कायUले 2नवेदकह@को
सं वैधा2नक एवम् कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा
ूःतुत Yरट 2नवेदन खारे ज गरL पाउँ भQेसमेत
aयहोराको अि8तयार दु@पयोग अनुसधान
आयोगका तफUबाट ूेBषत 2लिखत जवाफ ।
कृBष Bवकास बैSक कमUचारL सेवा
Bव2नयमावलL, २०६२ को पYरZछे \ २ को

Bव2नयम २ को ख]ड (च) बमोिजम ःवीकृत
दरबदLअनुसारको पद कायम राख्ने वा दरबदL
कटौती गनf भQे Bवषयमा सuालक स2म2तले
जुनसुकै अवःथामा 2नणUय गनU सvछ । अि8तयार
दु@पयोग अनुसधान आयोगबाट BवGापन नं.
४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को
बमशः कानून अ2धकृत र शाखा अ2धकृत
पदको ला2ग 2लइएको 2लिखत परLMामा
अ2नय2मत भएको 2नंकषUका साथ परLMा रz
गनf अ2धकार बैSकलाई भएको मनसायका साथ
ूा{ पऽानुसार नै कृBष Bवकास बैSक पदपू2तU
स2म2तबाट उि|लिखत BवGापन र परLMा रz गनU
सuालक स2म2तमा 2सफाYरश भै सोहLबमोिजम
सuालक स2म2तबाट कानूनबमोिजम नै उि|लिखत
BवGापन र सोको परLMा रz गनf 2नणUय गYरएको
हो । BवGापन र परLMा रz भएप2छ क2तपय
परLMाथ}ह@ले परLMा शु|कबापतको रकम
BफताUसमेत 2लइसकेका छन् । अतः ूःतुत Yरट
2नवेदन खारे ज गरL पाऊँ भQेसमेत aयहोराको
कृBष Bवकास बैSक 2ल. मु8य कायाUलय, ऐ. को
सuालक स2म2त, ऐ. का सuालक स2म2तका
अयM ऐ. का ूमुख कायUकारL अ2धकृत, ऐ.
ु @पमा पेश
को पदपू2तU स2म2तको तफUबाट सं यh
भएको 2लिखत जवाफ ।
यसमा कृBष Bवकास बैSक 2ल2मटे डको
आ.व. २०६४।०६५ को ःवीकृत कायUबम तथा
बजेटमा aयवःथा भएअनु@प Yरh हुन आएको
दरबदLमये खु|ला ू2तयो2गताpमक परLMाAारा
पदपू2तU गनU छु याइएको अ2धकृतःतरको BवGापन
नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ अनुसार
2लइएको 2लिखत परLMामा अ2नय2मतता भएको
भQे दे िखएकोले उपयुh 2नणUय गनुU भनी आयोगले
rदएको सुझाव कायाUवयन गनf 2सल2सलामा
बैSकले आनो आवँयकतानुसार आफले गरे को
BवGापन र 2लिखत परLMासमेत रz गनुU भनी पदपू2तU
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स"म"तबाट भएको "सफा4रशबमोिजम उ9 पदको
पर;<ा दःतूरबापतको रकमसमेत >फता? @दने भनी
बैCकको सDालक स"म"तबाट २०६५।९।४
मा भएको "नण?य एवम् सो "नण?यबमोिजमको
२०६५।९।१९ मा गोरखापऽमा ूकािशत
सूचनालगायत दुबै >वSापनसँग सUबिVधत >वSापन
र पर;<ा नै रX गनY गर; भएका सUपूण? काम
कारवाह; एवम् "नण?य उ[ूेषणको आदे श^ारा
बदर ग4रएको छ । >वSापन र पर;<ा रX
गनY गरे को >वप<ी बैCकको "नण?य बदर भै
सकेको अवःथा हुँदा "लिखत पर;<ाबाट उbीण?
"नवेदकहcसमेतको हकमा यथाशdय "छटो पुनः
अVतवा?ता?को "म"त र समय तोकf कानूनबमोिजम
अVतवा?ता? "लई उUमेhवार छनौटको काय? गनु,?
गराउनु भनी >वप<ी कृ>ष >वकास बैCक "ल"मटे ड
मुlय काया?लयसमेतका नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जार; हुने ठहछ? भmेसमेत nयहोराको
यस अदालतबाट "म"त २०६६।२।२६ मा
भएको आदे श ।
कृ>ष
>वकास
बैCकबाट
"म"त
२०६४।५।५ मा ूकािशत >वSापन नं.
४।२०६४।०६५ कानून अ"धकृत पदसं lया
आठ र >वSापन नं. ५।२०६४।०६५ शाखा
अ"धकृत पदसं lया पVीको ला"ग "लइएको "लिखत
पर;<ामा अ"नय"मतता भएको भनी अिlतयार
दुcपयोग अनुसVधान आयोगमा उजूर; पर;
आयोगबाट अनुसVधानको बममा अ"नय"मतता
दे िखएको भनी >वशेषSको ू"तवेदनस>हतको
जानकार; ूाt हुन आएकोले कृ>ष >वकास बैCक
कम?चार; सेवा >व"नयमावल;, २०६२ को प4रuछे h
२ को >व"नयम २ को खvड (च) मा उिyलिखत
कानूनी nयवःथाबमोिजम उिyलिखत पदको
>वSापन रX गन? कृ>ष >वकास बैCकको पदपू"त?
स"म"तले बैCकको सDालन स"म"तमा "सफा4रश
गरे को हो । यःतै >ववाद समावेश भएको 4रट

"नवेदक िशवह4र पौzयाल >वc{ कृ>ष >वकास
बैCक "ल"मटे ड >वप<ी भएको सं वत् २०६३
सालको 4रट नं. १०६९ को उ[ूेषण "नवेदनमा
पदपू"त? स"म"तले अVतवा?ता?को न"तजा ूकाशन
नभएसUम पर;<ा र अVतवा?ता? रX गन? सक्ने
भmे नजीर कायम गरे को छ । ूःतुत मुXामा
प"न कृ>ष >वकास बैCक "ल"मटे ड^ारा ूकािशत
>वSापन र पर;<ा रX गरे को हुँदा सोतफ? >वचार नै
नगर; 4रट "नवेदन जार; हुने गर; यस अदालतको
ु
सं य9
इजलासबाट "म"त २०६६।२।२६ मा
भएको आदे श उ9 4रट "नवेदनमा ू"तपा@दत
"स{ाVत>वपर;त भएकोले Vयाय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१) को खvड (ख) अनुसार
पुनरावलोकन गर; पाउँ भनी कृ>ष >वकास बैCक,
"ल"मटे ड मुlय काया?लयसमेतको तफ?बाट यस
अदालतमा पन? आएको "नवेदन ।
यसमा कृ>ष >वकास बैCक "ल"मटे ड
कम?चार; सेवा >व"नयमावल;, २०६२ को
प4रuछे h–२ को >व"नयम (२) को खvड (च)
मा, “पदपू"त? स"म"तले मना"सब ठानेमा भैसकेको
>वSापन खारे ज गनY, "लइसकेको "लिखत पर;<ा
तथा अVतवा?ता? रX गन? कारणस>हत स"म"तमा
"सफा4रश गनY” भmे nयवःथा ग4रएको दे िखVछ ।
>वSापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५
बाट "लइएको "लिखत पर;<ाको न"तजासUम
ूकािशत भएको पाइVछ, जब>क उ9 >व"नयम
२ को खvड (च) ले अVतवा?ता? @दइसकेप"छको
न"तजालगायतका >वSापनसँग सUबिVधत सUपूण?
काम कारवाह; पदपू"त? स"म"तको "सफा4रशमा रX
गन?सक्ने अ"धकार ूदान गरे को छ । यसको
अ"त4र9 "नवेदक िशवह4र पौडेल >वc{ कृ>ष
>वकास बैCक "ल"मटे ड, मुlय काया?लयसमेत
भएको सं वत् २०६३ सालको 4रट नं.१०६९ को
उ[ूेषण >वषयको 4रट "नवेदनमा यस अदालतबाट
"म"त २०६५।८।८ मा त[काल कायम रहे को
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कृष वकास बै$क कम&चार) सेवा, शत& -नयमावल),
२०२४ (छै ठ7 सं शोधनसहत) को प>र?छे @ २ को
-नयम २(च) को AयाBया गदE >रट -नवेदन खारे ज
हुने ठहरे कोसमेत पाइKछ । सोह) Aयवःथा हाल
ूच-लत कृष वकास बै$क -ल-मटे ड कम&चार)
सेवा व-नयमावल), २०६२ को प>र?छे @ २ को
व-नयम २ को खRड (च) मा रहे को हुनाले
उT >रट नं. १०६९ मा कायम भएको कानूनी
-स\ाKतवपर)त ूःतुत >रट -नवेदनमा आदे श
जार) गन^ गर) -नण&य भएकोले Kयाय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१) को खRड (ख) अनुसार
ूःतुत -नवेदनमा पुनरावलोकन गन& -नःसा ूदान
ग>रएको छ । वपdी िझकाई -नयमबमोिजम पेश
गनु& भhे यस अदालतबाट -म-त २०६६।९।३
मा भएको आदे श ।
-नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढ)
इजलाससमd
पेश
हुन
आएको
ूःतुत
-नवेदनमा -नवेदक कृष वकास बै$क, केKि)य
काया&लयसमेतको तफ&बाट उपिःथत वlान व>रm
अ-धवTा ौी सुशीलकुमार पKत र अ-धवTा
ौी केदार गौतमसमेतले अिBतयार दुpपयोग
अनुसKधान आयोगले ऽुट एवम् वसs-तहp
औuयाउँदै बै$कबाट उपयुT -नण&य गन&सwम
-नद^ शन xदएको हो । यःतै -नण&य गनु& भनी
अिBतयार दुpपयोग अनुसKधान आयोगबाट
-नद^ शन भएको अवःथा छै न । -लिखत पर)dामा
दे िखएका अ-नय-मतता र ऽुटका सwबKधमा
पर)dा रy गनु& नै उपयुT वकuप ठानी पदपू-त&
स-म-तबाट भएको -सफा>रश र सोका आधारमा
सzालक स-म-तको -नण&यमा कुनै ऽुट रहे को
छै न । कृष वकास बै$क -ल-मटे ड कम&चार)
सेवा व-नयमावल), २०६२ को प>र?छे @ २ को
खRड २(च) ले xदएको अ-धकार ूयोग गर)
कानूनबमोिजम भएको -नण&यलाई बदर गन^
ु
गर) यस अदालतको सं यT
इजलासबाट -म-त

२०६६।२।२६ मा भएको आदे श ऽुटपूण& हुँदा
बदर ग>रयोस् भhेसमेत Aयहोराको बहस ूःतुत
& यो । साथै कृष वकास बै$क -ल-मटे डको
गनुभ
तफ&बाट व>रm अ-धवTा ौी पवनूकाश िघ-मरे
र अ-धवTा ौी पोषणराज ला-मछानेसमेतले सोह)
& यो ।
Aयहोराको -लिखत बहस नोट पेश गनुभ
वपdी |यो-त पाRडेसमेतको तफ&बाट
उपिःथत वlान व>रm अ-धवTाहp ौी य}मू-त&
बKजाडे, ौी ह>रहर दाहाल र ौी शwभ ु थापा
एवम् अ-धवTाहp ौी चKिकाKत }वाल),
ौी ट)काराम भ~राई, ौी िशवूसाद >रजाल,
& आचाय&
ौी शरदूसाद कोइराला ौी भीमाजुन
र ौी राजन अ-धकार)समेतले यस अदालतबाट
पुनरावलोकनको -नःसा ूदान भएको -नवेदक
िशवह>र पौडेल वp\ कृष वकास बै$क -ल-मटे ड,
मुBय काया&लयसमेत भएको >रट -नवेदन र ूःतुत
>रट -नवेदनको अKत-न&हत तय नै फरक रहे को
छ । कृष वकास बै$कबाट -लइएको पर)dामा
कुनै पदा-धकार)को तफ&बाट गuती भएको छ भने
-नजलाई कारवाह) ग>रनुपछ& । यसै गर) कुनै
पर)dाथले पर)dामा अ-नय-मत गरे को पाइएमा
& न^मा -नदष
सो पर)dाथको पर)dा रy गनुप
पर)dाथलाई असर पन^ गर) समम पर)dा नै रy
गनु& कानून र Kयायसsत् हुँदैन । कृष वकास
बै$कबाट -लइएको पर)dाको उरपुिःतका
अिBतयार दुpपयोग अनुसKधान आयोगले जाँच
गन& पाउने अ-धकार कानूनले ूदान गरे को
छै न । ूःतुत ववाद अिBतयार दुpपयोग अनुसKधान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) -भऽ पन^
वषय नभएकोले dेऽा-धकारको अभाव रहे को
ु इजलासबाट
छ । तसथ&, यस अदालतको सं यT
-नवेदन मागबमोिजम वपdीहpको नाउँमा >रट
जार) गन^ गर) भएको -म-त २०६६।२।२६ को
आदे श कायम हुनपु छ& भhेसमेत Aयहोराको बहस
& यो । साथै सोह)बमोिजमको बहस
ूःतुत गनुभ
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नोटसमेत ूःतुत गनुभ
4 यो ।
8वप:ी
अि>तयार
दुAपयोग
अनुसBधान आयोगको तफ4बाट उपिःथत 8वIान
उपBयाया"धवJा ौी 8टकेBि दाहालले अि>तयार
दुAपयोग अनुसBधान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा १२(ख) अनुसार कानून8वपरTत भएको
काय4बाट उVपW दुंपYरणाम स[याउनको ला"ग
स\बिBधत "नकायलाई अि>तयार दुAपयोग
अनुसBधान आयोगले लेखी पठाउन सक्ने अ"धकार
ूदान गरे को छ । कृ8ष 8वकास बैcकIारा
सdा"लत परT:ा "नंप: भएको नपाइएको हुँदा
बैcकको 8हतमा उपयुJ "नण4य गन4 आयोगबाट
"नदg शनस\म iदइएको भWेसमेत jयहोराको बहस
4 यो ।
ूःतुत गनुभ
उिkलिखत 8वIान कानून jयवसायीहAले
4 एको बहस सुनी उहाँहAले पेश गनुभ
4 एको
गनुभ
बहस नोट तथा "नवेदनस8हतको स\पूण4 "म"सल
ु
अlययन गरT हे दा4 यस अदालतको सं यJ
इजलासबाट भएको आदे श "मलेको छ, छै न र यस
अदालतबाट पुनरावलोकनको "नःसा ूदान गदा4
"लइएको आधारसँग सहमत हुन सक्ने अवःथा
छ, छै न भWे स\बBधमा "नण4य iदनुपनg दे िखन
आयो ।
2. "नण4यतफ4
8वचार गदा4 कृ8ष
8वकास बैcक "ल"मटे ड, पदपू"त4 स"म"तIारा
"म"त २०६४।५।५ मा ूकािशत 8वtापन नं.
४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ बमशः
कानून अ"धकृत पदसं >या आठ र शाखा अ"धकृत
पदसं >या पBीको ला"ग खुkला ू"तःपधा4Iारा
पदपू"त4 गनg सूचनाअनुसार "लइएको "लिखत
परT:ामा उxीण4 भई "म"त २०६५।५।७ गते
अBतवा4ता4 "म"त तो8कएको "थयो । सोहTबमोिजम
अBतवा4ता4को ूती:ामा बसेको अवःथामा अकy
सूचना ूकािशत नभएस\मका ला"ग पूव 4 "नधा4Yरत
अBतवा4ता4 ःथ"गत गनg गरT 8वप:ी बैcकबाट

"म"त २०६५।५।६ मा सूचना ूकािशत भयो ।
ःथ"गत गYरएको अBतवा4ता4को "म"त चाँडो तो8कएला
भWे अपे:ाका साथ ब"सरहे को अवःथामा एzासी
कृ8ष 8वकास बैcक, "ल"मटे ड, पदपू"त4 स"म"तबाट
"म"त २०६५।९।१९ को गोरखापऽमा ूकािशत
सूचनानुसार उिkलिखत पदहAको 8वtापन एवम्
परT:ा र| गनg गरT सूचना ूकािशत गYरयो ।
कुनै आधार र कारण"बना कृ8ष 8वकास बैcक
"ल"मटे डIारा 8वtापन नं. ४।०६४।०६५ र
५।०६४।०६५ को "म"त २०६४।५।५
मा ूकािशत 8वtापन र परT:ासमेत र|
गनg गरT बैcकको पदपू"त4 स"म"तIारा "म"त
२०६५।९।१९ को गोरखापऽमा ूकािशत
सूचना र 8वप:ीहAबाट भए गरे का स\पूण4 काम
कारवाहT एवम् "नण4य उVूेषणको आदे शIारा
बदर गरT पाऊँ । साथै "म"त २०६५।५।७
मा हुने भनी २०६५।४।२६ मा ूकािशत
सूचनाबमोिजम ःथ"गत गYरएको अBतवा4ता4
अ8वल\ब "लई उपयुJ उ\मे~वारको नाम
"नयुिJको ला"ग "सफाYरश गरT "नयुिJसमेत
iदनु भनी 8वप:ीहAका नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जारT गरT पाउँ भWे मु>य "नवेदन
माग दावी रहे को दे िखBछ ।
3. कृ8ष 8वकास बैcक "ल"मटे ड
कम4चारT सेवा 8व"नयमावलT, २०६२ को
पYर[छे ~ २ को 8व"नयम २ को खड (च)
मा पदपू"त4 स"म"तले मना"सब ठानेमा भइसकेको
8वtापन खारे ज गनg, "लइसकेको "लिखत परT:ा
तथा अBतवा4ता4 र| गन4 कारणस8हत स"म"तमा
"सफाYरश गनg भWे कानूनी jयवःथा रहे को
पाइBछ । अि>तयार दुAपयोग अनुसBधान
आयोगको "म"त २०६५।७।३ को "नण4यानुसार
8वtापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५
को परT:ा र| गरT परT:ाथको परT:ा शुkक 8फता4
iदनका ला"ग jयवःथापकलाई "नदg शन iदने गरT
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पदपूत समतबाट नणय भई २०६५।९।१९
को गोरखापऽमा सूचना ूकािशत भई अधकांश
पर?@ाथBहDले पर?@ा शुHकबापतको रकम
Iफतासमेत लइसकेको भLेसमेत Mयहोराको कृIष
Iवकास बैRक लमटे डसमेतको लिखत जवाफ
रहे को पाइUछ ।
4. ूःतुत Iववादमा नवेदन मागबमोिजम
IवZापन नं. ४।०६४।०६५ कानून अधकृत
पदसं \या आठ र IवZापन नं. ५।०६४।०६५
शाखा अधकृत पदसं \या पUीको लाग लइएको
लिखत पर?@ाबाट छानएका उbमेcवारहDको
ःथगत अUतवाता लई उbमेcवार छनौटको
काय अIवलbब गनु भनी Iवप@ी कृIष Iवकास
बैRक लमटे डसमेतको नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जार? हुने ठहर? यस अदालतको
ु
सं यg
इजलासबाट मत २०६६।२।२६ मा
आदे श भएको दे िखUछ ।
5. यस अदालतबाट भएको उिHलिखत
आदे श यस अदालतबाट iरट नवेदक िशवहiर पौडेल
IवDj कृIष Iवकास बैRक लमटे डसमेत Iवप@ी
भएको सं वत् २०६३ सालको iरट नं. १०६९
को उmूेषण मुnामा ूतपाoदत सjाUतIवपर?त
भएकोले Uयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा
११(१) को खtड (ख) अनुसार पुनरावलोकन
गर? पाउँ भनी Iवप@ी कृIष Iवकास बैRक,
लमटे डसमेतको तफबाट यस अदालतमा oदएको
नवेदनमा यस अदालतबाट २०६६।९।३ मा
पुनरावलोकन गन नःसा ूदान भई नणयाथ पेश
हुन आएको पाइUछ ।
6. कृIष Iवकास बैRक, लमटे डvारा
ूकािशत IवZापन नं. ४।०६४।०६५ र
५।०६४।०६५ को खुHला ूतःपधाvारा
पदपूत गनw गर? लइएको लिखत पर?@ामा उxीण
उbमेcवारहDको लाग मत २०६५।५।७
गते अUतवाताको मतसमेत नधारण गiरएको

अवःथामा उिHलिखत लिखत पर?@ाको नतजा
ूकािशत गदा Mयापक अनयमतता भएको भनी
अि\तयार दुDपयोग अनुसUधान आयोगसम@ पन
आएका उजूर?का सbबUधमा आयोगबाट ूारिbभक
अनुसUधान भई कानून अधकृत र शाखा अधकृत
पदका उxरपुिःतकाहD आयोगबाट तोIकएका
सbबिUधत Iवषयका IवशेषZहDvारा जाँच गराएको
पाइUछ ।
7. अि\तयार दुDपयोग अनुसUधान
आयोगबाट तोIकएका IवशेषZहDvारा ूःतुत
गiरएको ूतवेदन हे दा लिखत पर?@ामा
अपनाउनुपनw ूIबयागत कुराहD जःतो वःतुगत
पर?@ाको लाग छु |ै उxरपुिःतकाको Mयवःथा गर?
‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ म~ये सह? उxरको ‘Alphabet’
ले लगाउनुपनwमा छु |ै उxरपुिःतका नoदई
Iवषयगत पर?@ाको उxरपुिःतकामा आफूखुशी
उxर ले छाडएको, उxरपुिःतकामा कसै ले कुनै
ू छाडेमा खाल? ठाउँमा थन नमHने गर? रातो
मसीले केर? तोIकएको पदाधकार?ले दःतखत
 नwमा सो गरे को नदे िखएको, mयःतै Iवषयगत
गनुप
पर?@ा सbपL भएपछ उxरपुिःतकाको ूmयेक
पानामा थपघट गन नसक्ने गर? अधकारूा
Mयिgले दःतखत गर? बUद गiरoदनुपनwमा सो
नभएको, उxरपुिःतकामा दुईटा कोड गर? दोॐो
कोडको आधारमा पर?@ण गन पठाउनुपनwमा
सो नभएको र ‘Marking Scheme’ र ‘Answer
Outlining’ oदनुपनwमा सो नoदएको जःता
आधारभूत IवषयहDमा IवशेषZहDले ~यान
आकषण गराएको दे िखUछ ।
8. mयसै गर? उg ूतवेदनमा उxरपुिःतका
पर?@ण कायमा दे िखएका IवसतहDको बारे मा
उHलेख गद सबै उxरपुिःतकालाई पIहलो पटक
ससाकलमको ूयोग गर? पर?@ण गरे को र पछ
ससाकलमले लेखेको मेट? अक नbबर oदएको
ू दे िखएको छ । यसर? नbबर ूदान गदा
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पर+-णपूव 0 नै उ3ीण0 गराउने पर+-ाथ7ह9को नाम
"ल< तयार गर+ उनीह9 नै उ3ीण0 हुने गर+ @हसाब
गरे र नCबर ूदान गरे को जःतो दे िखIछ भनी केह+
उदाहरणह9 @वशेषNह9Oारा उPलेख गQरएको
दे िखIछ । जसअनुसार उ3रपुिःतकामा गलत
उ3र भएकोलाई सVयाई सह+ उ3र बनाई नCबर
ूदान गQरएको छ । केह+ उ3रपुिःतकाको अW
घटाउने उZेँयले सह+ उ3रलाई गलत बनाएको
र केरमेटसमेत गरे को दे िखIछ । जःतो स\केत
नं. २१५८५, २१५९०, २७८२०, २७७४१ र
२७७४८ आdद । पूण0 गलत उ3रलाई कर+ब
पूणा0W dदएको र सह+ उ3रलाई eयादै Iयून नCबर
ूदान गरे को स\केत नं. २१६३४, २१५९३,
२७८०५, २१५९०, २७७११ र २१६४१
आdद ।
9. क"तपय उ3रपुिःतकामा कुनै प"न
ूiको उ3र पर+-ण गर+ अW ूदान नगQरएको
र कुनै ूiको एउटा उ3रलाई दुई पटक
नCबर ूदान गरे को पाइIछ । जःतो स\केत
नं. २७७८३, २७८२५, २७७१४, २७९०१,
२७९२९ आdद । क"तपय उ3रपुिःतकामा प@हले
अW थप गQरएको छ, उदाहरणको ला"ग स\केत
नं. २७७६७ । केह+ उ3रपुिःतकामा पूणा0W वा
सो भIदा बढ+ अW ूदान गरे को छ, जःतो स\केत
नं. २७७८८ । केह+ उ3रपुिःतकामा उ3र ठlक
बेठlक नजनाई अW ूदान गQरएको छ, जःतो
स\केत नं. २७८२३ । सबै उ3रपुिःतकामा
"ससाकलमले मेmन ूयोग गरे को इरे जरको ूशःत
धुलो उ3रपुिःतकामा रहे को भनी कृ@ष @वकास
बै\कबाट "लइएका शाखा अ"धकृत र कानून
अ"धकृतको पर+-ामा अ"नय"मतता दे िखएको भनी
@कटान साथ ू"तवेदन dदई पर+-णको िःथ"तलाई
उजागर गरे को अवःथा छ ।
10. अिrतयार दु9पयोग अनुसIधान
भएका
@वशेषNह9को
आयोगबाट
"नयुs

ू"तवेदनअनुसार "नजह9ले जाँच गरे का तीनैपऽको
कूल ूाvाWह9मwये उVचतम् अW ूाv गनy
स\केत नCबरह9 र कृ@ष @वकास बै\कOारा
"लिखत पर+-ाको न"तजामा उVचतम् अW ूाv
गनy स\केत नCबरह9को तुलनाzमक िःथ"त
के छ भनी अवलोकन गदा0 दुबैतफ0को जाँचमा
उVचतम् अW ूाv गनy स\केत नCबरह9 शाखा
अ"धकृततफ0 स\केत नं. २७७१९ र २७८०९
गर+ जCमा दुई स\केत नCबरह9 तथा कानून
अ"धकृततफ0 स\केत नं. २१५३५ जCमा एउटा
स\केत नCबर माऽ उ3ीण0 भएको दे िखन आई
कृ@ष @वकास बै\कबाट ूकािशत न"तजा अनुसार
अIय स\केत नCबरह9 आयोगको पर+-णबाट
तो@कएको अW Pयाई उ3ीण0 हुनसक्ने अवःथा
ँ ै न प"न भ"नएको पाइIछ ।
दे िखद
11. कृ@ष @वकास बै\कबाट "लइएको
"लिखत पर+-ामा उ3ीण0 गराइएका स\केत
नCबरले ूाv गरे को अWह9 अिrतयार दु9पयोग
अनुसIधान आयोगबाट जाँच हुँदा ूाv अWसँग
तुलना गदा0 धेरै नै फरक परे को र क"तपय
स\केत नCबरह9 अनु3ीण0 रहे को िःथ"तसमेत
दे िखएको हुँदा बै\कबाट "लइएको शाखा अ"धकृत
र कानून अ"धकृत पदह9को "लिखत पर+-ा
ःवतIऽ, ःवVछ, "नंप- तथा "नय"मत भएको
ँ ा कृ@ष @वकास बै\क
भनी मा} "मPने नदे िखद
"ल"मटे ड कम0चार+ सेवा "नयमावल+, २०६२ को
पQरVछे द २ को @व"नयम २ को खड (च)
बमोिजम कृ@ष @वकास बै\कको समम @हतमा
हुने गर+ उपयुs "नण0य गन0 कृ@ष @वकास बै\क,
"ल"मटे ड पदपू"त0 स"म"तलाई अिrतयार दु9पयोग
अनुसIधान आयोगको "म"त २०६५।७।३
को "नण0यानुसार लेखी आएको "म"सल सं ल न
कागजातबाट दे िखIछ । अिrतयार दु9पयोग
अनुसIधान आयोगको उिPलिखत "नण0यमा शाखा
अ"धकृत र कानून अ"धकृत पदका उ3रपुिःतका
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परण गन" परकह%को काय) अि,तयार
दु%पयोग अनुस1धान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा ३ को दे हाय (घ) र (झ) बमोिजम अनुिचत
काय)Dभऽ पन" दे िखएको हुँदा शाखा अDधकृत र
कानून अDधकृत पदका उNरपुिःतका परकह%
कूलमिण शमा), अDनलकुमार उपाQयाय, धुरन
ठाकुर, ूतापबहादुर Dसं ह र दयाराम जैसीसमेतसँग
ःपWीकरण माग गर कारवाह गन"समेतको Dनण)य
भएको पाइ1छ ।
12. कुनै पDन सं ःथाको लाDग आवँयक
पन" जनशिa Dनंप%पमा Dलइएको खुcला
तथा ूDतःपधा)dमक Dलिखत पराबाट ूाf
) न" हु1छ । साव)जDनक पदमा Dनयुिa पाउनु
गनुप
कानूनबमोिजम योgयता पुगेका ूdयेक नागhरकको
कानूनी हक हो । योgय iयिaले साव)जDनक
पद धारण गन) पाउने वातावरण Dबथोcनु भनेको
राjूDत नै गkभीर अपराध गनु) हो । सीDमत
पद र धेरै आकाlी भएको िःथDतमा योgयता
परणका लाDग अपनाइने परामा पराथmको
योgयता र मता मापन गन" महnवपूण) आधार नै
Dलिखत परा हो । परा योgयता परणको
एक माऽ माQयम हो । dयसमा मूcयाoनको
आधार केवल योgयता हुनपु द)छ । अ1या1य
आधारले योgयता परणलाई घुDमल तुcयाउँछन्
र यसलाई ूोdसाrहत गhर1छ भने कानूनको
शासनको srWमा यो भ1दा ठू लो दुभा)gय अ% कुनै
हुन सtदै न । परा सदै व Dनंप र ःवत1ऽ
हुनपु छ), अDनमाऽ पराको rवuसनीयता कायम
हु1छ । परा भvे rविNकै ःवwछ, Dनंप र
सह%पले पराथmको योgयता र मता परण
गनु) हो । यी तnवको अभावमा परा शxद नै
कलुrषत बv पुgछ । परा शxदले नै Dनंपता
आःथा, rवuास र ौ{ाभावको ूवाह गरे को
हु1छ । परामा पराथmह%बाट मया)दाrवपरतको
ु ो साथै परकबाटसमेत उNरपुिःतका
काय) हुनक

परण एवम् सं परणको बममा अDनयDमतता
भएको दे िखएको अवःथामा सोह पराफल
कायम हुन ु 1यायको 1यूनतम् मया)दा पालना नगनु)
हो ।
13. अि,तयार दु%पयोग अनुस1धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा
दुंपhरणाम सwयाउन आदे श दने शीष)कअ1तग)त,
“साव)जDनक पदधारण गरे को iयिaले गरे को
अनुिचत काय)बाट उdपv दुंपhरणाम ूचDलत
कानूनबमोिजम सwयाउनको लाDग आयोगले
सkबि1धत अDधकार वा Dनकायलाई लेखी
पठाउन सक्नेछ” भvे कानूनी iयवःथा रहे को
छ । dयसै गर आयोगले आनो काम कारवाहको
DसलDसलामा जानकारमा आएको तयह%को
आधारमा सkबि1धत काया)लय, पदाDधकार वा
साव)जDनक सं ःथालाई सोह ऐनको दफा २८(१)
(ग) अनुसार “नेपाल सरकार वा कुनै साव)जDनक
सं ःथाको कुनै पhरपाट वा काय)ूणाल ऽुrटपूण)
छ भvे आयोगलाई लागेमा dयसलाई सwयाउन र
dयसबाट उdपv समःयाको Dनराकरण गन) कारण
र आधारसrहतको सुझाव दन” सक्ने अDधकार
ूदान गरे को दे िख1छ ।
14. अि,तयार दु%पयोग अनुस1धान
आयोगबाट कृrष rवकास बै क, DलDमटे डले
Dलएको शाखा अDधकृत र कानून अDधकृत पदको
Dलिखत परामा उNरपुिःतका परणको बममा
भएका अDनयDमतता सkब1धमा rवशेषारा जाँच
गराउँदा उिcलिखत पदह%को लाDग Dलइएको
Dलिखत परामा अDनयDमतता भएको भनी

बै कको
तयगत र ूrबयागत ऽुrट औcयाई
Dलिखत पराको उNरपुिःतका परणको
बममा दे िखएका rवसDतह% सwयाउन आधार
र कारणसrहत कृrष rवकास बै कको समम rहत
हुने गर उपयुa Dनण)य गनु) भनी कृrष rवकास
बै क, DलDमटे ड पदपूDत) सDमDतलाई Dसफाhरश
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गन+ अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान आयोगलाई
उि=लिखत ऐनले अ"धकार @दएको दे िख8छ ।
15. ूकट5पमा दे िखएका तJयगत
M
कुराह5 औ=याई
उिचत "नण+य गरP दुंपRरणाम
सSयाउन साव+ज"नक पदा"धकारPलाई लेखी
पठाउने अ"धकार अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान
आयोगलाई छै न भXे हो भने अि/तयार दु5पयोग
अनुस8धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख
"नंूयोिजत भई शू8यमा पRरणत हु8छ ।
कानूनलाई "निंबय तु=याउने गरP ^या/या गन+
"म=दै न । सो ऐनको दफा १२ख को ूयोग गदा+
अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान आयोगले (क)
उि=लिखत काय+ साव+ज"नक पद धारण गरे को
^यिaबाट भएको हो होइन ?, (ख) dयःतो काय+ के
क"त कारणले अनुिचत हो ?, (ग) dयःतो अनुिचत
काय+ले दुंपRरणाम उdपX गरे को छ, छै न ?, (घ)
ती काय+ले दुंपRरणाम उdपX गरे को छ भने ती के
हुन ् ? (ङ) ती काय+ दुंपRरणामका बाहक हुन ् भने
सSयाउने ूब8ध ूच"लत कानूनमा के कःतो छ ?
+ नi हु8छ । केवल dयःता काय+उपर
"नधा+रण गनुप
ूच"लत कानूनबमोिजम पुनरावेदन लाjने रहे छ
भनेमाऽ आयोगलाई दुंपRरणाम सSयाउन लेखी
पठाउन यस दफाले रोक लगाएको छ ।
16. "नlय नै अि/तयार दु5पयोग
अनुस8धान आयोगले ःवयम् नै दुंपRरणाम सSयाउन
सmदै न । तर सो काय+को दुंपRरणाम सSयाउन
सnबि8धत अ"धकारP वा "नकायलाई लेखी पठाउन
सmदछ । यसरP लेखी पठाउँदा यःतो "नण+य
गरP सो दुंकृ"त सSयाउनु भX भने अि/तयार
दु5पयोग अनुस8धान आयोगले सmदै न । "नदi िशत
"नण+य हुन सmदै न । "नण+यकता+ले तJय, ूमाण र
कारणका आधारमा ःवयम् नै 8याqयक मन ूयोग
+ नi हु8छ । ूःतुत qववादमा तJय र कारण
गनुप
दशा+इ सो दुंकृ"त सSयाउन उपयुa "नण+य गन+
भनी अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान आयोगले

कृqष qवकास बैsक "ल"मटे डलाई लेखी पठाएको
छ । यस िःथ"तमा कृqष qवकास बैsक "ल"मटे डले
गरे को "नण+य "नवेदकह5ले िजकvर "लए जःतो
गैरकानूनी छै न । यसरP अि/तयार दु5पयोग
अनुस8धान आयोगwारा ग@ठत छान"बन स"म"तले
तJयको उजागरका साथ @दएको ू"तवेदनसमेतको
+ "नण+य गन+ सा"धकार "नकायमा
आधारमा उपयुa
पठाउने गरP अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान
आयोगबाट भएको "नण+यमा सो बदर गन+ आधार
ँ ैन ।
"लइएको अ"धकारxेऽको ऽुqट रहे को दे िखद
17. ूःतुत qववादमा कृqष qवकास
बैsकwारा आ.व. २०६४।०६५ मा खु=ला
ू"तःपधा+dमक परPxाwारा पदपू"त+ गन+को ला"ग
कानून अ"धकृत र शाखा अ"धकृत पदको ला"ग
"लइएको "लिखत परPxाको न"तजा ूकािशत
गदा+ ^यापक अ"नय"मतता भएको भनी पन+
आएको उजूरPको आधारमा अि/तयार दु5पयोग
अनुस8धान आयोगबाट अनुस8धान हुँदा अ"नय"मत
भएको दे िखएको हुँदा उि=लिखत कानूनी
^यवःथाबमोिजम दुंपRरणाम सSयाउनको ला"ग
आयोगको "म"त २०६५।७।३ को "नण+यानुसार
कृqष qवकास बैsक, "ल"मटे ड पदपू"त+ स"म"तलाई
@दएको "नदi शन कानूनqवपरPतको भX "म=ने
ँ ैन ।
अवःथा दे िखद
18. अि/तयार दु5पयोग अनुस8धान
आयोगको उa "नदi शनानुसार कृqष qवकास बैsक
"ल"मटे ड, पदपू"त+ स"म"तको "म"त २०६५।७।६
मा बसेको बैठकबाट qव~ापन नं. ४।०६४।०६५,
कानून अ"धकृत र qव~ापन नं. ५।०६४।०६५
शाखा अ"धकृत पदको qव~ापन र परPxा र गरP
परPxाथको परPxा शु=कबापतको रकम qफता+
@दनको ला"ग सालक स"म"तमा "सफाRरशसqहत
पठाउने गरP "नण+य भएको "म"सल सं लjन उa
"नण+यको ू"त"लqपबाट दे िख8छ ।
19. कृqष qवकास बैsक "ल"मटे ड
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सालक समतको मत २०६५।९।४ को
मसल सं ल,न नण/यको ूतल2प हे दा/ बै9कको
पदपूत/ समतबाट सफा=रश भएबमोिजम 2वEापन
नं. ४।०६४।०६५ कानून अधकृत र 2वEापन
नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधकृत पदको
2वEापन र परKLा रM गरK परKLाथPको रकम
2फता/ Qदन Rयवःथापकलाई नदU शन Qदने नण/य
भएको पाइWछ । कृ2ष 2वकास बै9क लमटे ड
पदपूत/ समतबाट भएको उि\लिखत सफा=रश
नण/य अनुसार 2वEापन नं. ४।०६४।०६५
कानून अधकृत र 2वEापन नं. ५।०६४।०६५
शाखा अधकृत पदको परKLा रM गरे को सूचना
मत २०६५।९।१९ को गोरखापऽ दै नकमा
ूकािशत भएको पाइWछ ।
20. कृ2ष 2वकास बै9क लमटे ड,
कम/चारK सेवा 2वनयमावलK, २०६२ को
प=रcछे d–२ को 2वनयम २ को खeड (च) मा
“पदपूत/ समतले मनासब ठानेमा भैसकेको
2वEापन खारे ज गनU, लई सकेको लिखत
परKLा तथा अWतवा/ता/ रM गन/ कारणस2हत
समतमा सफा=रश गनU” भiे कानूनी Rयवःथा
रहे को दे िखWछ । अनुसWधान गनU सं वैधानक
नकाय अिkतयार दुlपयोग अनुसWधान आयोगले
अनुसWधान गरK पठाएको 2ववरणमा असहमत
ूकट गन/ स2कi भiे होइन । तर तनलाई
नण/यकता/ले जानकारKमा लनै पाइi भi
म\दै न । तnय तnय नै हो, जसले जसरK हे रे
पन एउटै दे िखWछ । कुनै उoरमा पूणा/pभWदा
बढK अp Qदएको, एउटा उoरलाई दुई पटक
अp Qदएको, प2हले Qदएको अp सcयाएको, प2हले
ससाकलमले अp Qदई इरे जरले सो मेटेको धुलो
उoरपुिःतकामै रहे को, गलत उoरलाई सcयाइ
सहK बनाइQदएको र गलत उoरलाई पन पूण/ अp
Qदएको स9केत नrबर स2हत अिkतयार दुlपयोग
अनुसWधान आयोगले तnयगत 2ववरण Qदएको

छ । यसो होइन भi तnयगतlपमै खeडन
गन/ कृ2ष 2वकास बै9कले सकेको िःथत
छै न । =रट जारK गरK sयःता आधारमा रM भएको
परKLा र सोका आधारमा भएको परKLाफल
कायम ग=रQदँदा परKLा भiे पMतमै महण ला,न
पु,दछ । समWयाय र सd2ववेकका आधारमा
2वकसत असाधारण अधकारLेऽको ूयोगले
कानूनको सीमामा रहK औिचsय र आsमसं यमको
पन अपेLा राkदछ ।
21. यसरK कृ2ष 2वकास बै9क
लमटे डको कानून अधकृत र शाखा अधकृत
पदमा लइएको लिखत परKLाका सrपूण/
उoरपुिःतका परKLण गदा/ अनयमत भएको
भiे सrबWधमा अिkतयार दुlपयोग अनुसWधान
आयोगसमL उजूरK परK अनुसWधानको बममा
अनयमत भएको तnयगतlपमा पु2y भई
आयोगले कृ2ष 2वकास बै9कलाई उपयुz नण/य
गन/ कृ2ष 2वकास बै9क पदपूत/ समतलाई लेखी
पठाएको अवःथामा कृ2ष 2वकास बै9क लमटे ड,
कम/चारK सेवा 2वनयमावलK, २०६२ को प=रcछे d
२ को 2वनयम २(च) अनुसार लइसकेको परKLा
तथा अWतवा/ता/ रM गनUलगायतका 2वEापनसँग
सrबिWधत सrपूण/ काम कारवाहK पदपूत/
समतको सफा=रशमा रM गन/ सक्ने अधकार
ूदान गरे को दे िखएको अवःथामा कृ2ष 2वकास
बै9क सालक समतबाट उि\लिखत 2वEापन
रM गनU गरK भएको मत २०६५।९।४ को
नण/य एवम् सो नण/यबमोिजम २०६५।९।१९
को गोरखापऽ दै नकमा ूकािशत सूचना ऽु2टपूण/
दे िखन आएन ।
22. ूःतुत 2ववादसँग सrबिWधत =रट
नवेदक िशवह=र पौडेल 2वl} कृ2ष 2वकास
बै9क लमटे ड, मुkय काया/लयसमेत भएको सं वत्
२०६३ सालको =रट नं. १०६९ को उsूेषण
नवेदनमा “कृ2ष 2वकास बै9क कम/चारK सेवा शत/
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"नयमावल., २०२४ को प1र3छे 5 २ को "नयम
२(च) को 9यवःथाअनुसार पदपू"तA स"म"तले
मना"सब ठानेमा भैसकेको EवFापन खारे ज गनI,
"लइसकेको "लिखत पर.Lा तथा अMतवाAताA रN
गनA कारणसEहत स"म"तमा "सफा1रश गनI भSे
उUलेख भएकोले पदपू"तA स"म"तले अMतवाAताAको
न"तजा ूकािशत नहुँदासYम जुनसुकै समयमा
पयाAZ आधार र कारण दे खाएमा EवFापन,
पर.Lा र अMतवाAताA रN गनA "सफा1रश गनA सक्ने
दे िखMछ भनी उिUलिखत "नयमावल.को 9या_या
गद` कृEष Eवकास बैcकdारा ूकािशत EवFापन नं.
३।०५७।०५८ को EवFापन र सो आधारमा
"लइएको पर.Lासमेत रN गर. पर.Lा दःतूर EफताA
kदने EवपLीको कायAबाट "नवेदकको सं Eवधानूदm
हक अ"धकारमा आघात परे को अवःथा दे िखन
नआएकोले "नवेदकको मागबमोिजमको आदे श
A नI अवःथा दे िखएन । 1रट "नवेदन
जार. गनुप
खारे ज हुने ठहछA” भनी "म"त २०६५।८।८ मा
आदे श भएको दे िखMछ ।
23. उिUलिखत 1रट "नवेदनमा तrकाल
कायम रहे को कृEष Eवकास बैcक, कमAचार. सेवा
शतA "नयमावल., २०२४ को प1र3छे 5 २ को
"नयम २(च) को 9या_या गद` 1रट "नवेदन खारे ज
गरे को र सोह. 9यवःथा हाल ूच"लत कृEष Eवकास
बैcक "ल"मटे ड, कमAचार. सेवा Eव"नयमावल.,
२०६२ को प1र3छे 5 २ को Eव"नयम २ को
खtड (च) मा प"न रहे को दे िखMछ । ूःतुत
Eववादमा प"न कृEष Eवकास बैcक "ल"मटे डबाट
"लइएको "लिखत पर.Lामा अ"नय"मतता भएको
तuय अि_तयार दुvपयोग अनुसMधान आयोगको
ूारिYभक अनुसMधानबाट दे िखएकोले उपयुw
"नणAय गनA लेखी आएकोले कृEष Eवकास बैcक,
"ल"मटे ड पदपू"तA स"म"तको "म"त २०६५।७।६
मा बसेको बैठकको "नणAयानुसार "सफा1रश भै कृEष
Eवकास बैcक सxालक स"म"तको २०६५।९।४

को "नणAयानुसार EवFापन नं. ४।०६४।०६५ र
५।०६४।०६५ को EवFापन र "लिखत पर.Lा
रN गर. पर.Lाथzहvको पर.Lा दःतूरसमेत EफताA
kदइएको अवःथा छ । उिUलिखत "नवेदनको
तuय र ूःतुत Eववादको तuयसमेत समान रहे को
दे िखMछ ।
24. यसर. कृEष Eवकास बैcक "ल"मटे ड
कमAचार. सेवा Eव"नयमावल., २०६२ को प1र3छे 5
२ को Eव"नयम २ को खtड (च) ले kदएको
अ"धकार"भऽ रह. कृEष Eवकास बैcक पदपू"तA
स"म"तले kदएको "सफा1रशको आधारमा EवFापन
नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को
EवFापन एवम् "लिखत पर.Lासमेत रN गनI गरे को
कृEष Eवकास बैcक सxालक स"म"तको "म"त
A नI अवःथा
२०६५।९।५ को "नणAय बदर गनुप
दे िखन आएन ।
25. अतः 1रट "नवेदक िशवह1र
पौडेल Eवv कृEष Eवकास बैcक "ल"मटे ड
EवपLी भएको उrूेषण Eवषयको सं वत् २०६३
सालको 1रट नं. १०६९ मा कायम भएको
नजीर "साMतEवपर.त हुने गर. यस अदालतको
ु
सं यw
इजलासबाट कृEष Eवकास बैcक
"ल"मटे डको EवFापन नं. ४।०६४।०६५ को
कानून अ"धकृत पदसं _या आठ र EवFापन नं.
५।०६४।०६५ शाखा अ"धकृत पदसं _या
पMीको ला"ग "म"त २०६४।५।५ मा ूकािशत
EवFापन एवम् "लिखत पर.Lासमेत रN गनI गर.
EवपLीहvबाट भएको "नणAय एवम् सोसYबMधी
सYपूणA काम कारवाह. उrूेषणको आदे शdारा
बदर भै "लिखत पर.Lामा उmीणA "नवेदकहvको
अMतवाAताA "लई उYमे5वार छनौटको कायA गनु,A
गराउनु भनी EवपLीहvको नाउँमा परमादे शको
ु
आदे शसमेत जार. हुने ठहर. यस अदालत सं यw
इजलासबाट "म"त २०६६।२।२६ मा भएको
आदे श पुनरावलोकन गदाA कायम राख्नु मना"सब
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दे िखन आएन । प$रणामतः ूःतुत मु.ाका 0वप2ी
4यो7त पा8डेसमेतले <दएको $रट 7नवेदन खारे ज
हुने ठहछB । दायरCको लगत कEा गरC 7म7सल
7नयमानुसार गरC बुझाई <दनू ।

0वpq
0वप2ी : अिrतयार दुpपयोग अनुसNधान आयोग,
टsाल, काठमाडLसमेत

उK रायमा सहमत छL ।
का.मु.ू.Nया.दामोदरूसाद शमाB
Nया.तकBराज भE
इ7त सं वत् २०७० साल कािWक ७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ7धकृत : ह$र कोइराला

&

िनणर्य नं .९११७

§ अिख्तयार दरूु पयोग अनुसन्धान
आयोग ऐनको दफा २८ बमोिजम
िदइएको सुझाव आफैं मा िनणर्य
होइन, सुझावको उपयुक्तताको
िवषयमा सम्बिन्धत कायार्लय वा
सं स्थाका पदािधकारीले मूल्याङ्कन गरी
उपयुक्त देिखएको सुझावअनुसार
गनर् सक् ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट
लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण
गरी िनणर्य गिरएमा भने त्यसको
वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । कु नै
पिन िनणर्य आधार र कारणसिहतको
हुनुपदर्छ । आधार कारणिबनाको
िनणर्यले वैधािनकता पाउन नसक् ने ।
(ूकरण नं.५)

सव\]च अदालत, पूणB इजलास
माननीय Nयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय Nयायाधीश ौी क`याण ौे a
माननीय Nयायाधीश ौी सुशीला काकb
आदे श 7म7त : २०६९।१०।१८।५
०६९-WF-०००३
0वषय : उkूेषण ।
7नवेदक : धनुषा िज`ला, कच ुरC ठे रा गा.0व.स.,
वडा नं. ७ घर भई हाल नेपाल ःवाःmय
अनुसNधान प$रषn रामशाहपथ, काठमाडLको
ता7लम अ7धकृत पदमा कायBरत् 0वजयकुमार
झासमेत
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§ कु नै पिन सं स्थासँ ग आफ्नो
सं स्थाको उद्देश्य पूिर्तका लािग के
कस्तो जनशिक्त आवश्यक पदर्छ
भन्ने कु राको िनक्यौर्ल गनर् सक् ने
अिधकार िनिहत रहेको हुन्छ ।
यस्तो अिधकारअन्तगर्त सं स्थाको
आवश्यकतानुरूपका
जनशिक्त
आपूिर्तका लािग त्यस्ता जनशिक्तको
योग्यता िनधार्रण गनेर्, जनशिक्त
आपूिर्तको लािग आवश्यक पाठ्यक्रम
िनधार्रण गनेर् र परीक्षा प्रणाली
िनधार्रण गनेर्समेतको अिधकार
अन्तिर्निहत हुने ।
§ एउटा िविशष्ट सेवा प्रदान गनेर्
स्वायत्त एवम् सं गिठत सं स्थाले
आफ्नो आवश्यकताको पिहचान
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आफैं गनर् पाउनुपदर्छ । सं स्थाको
सांगठिनक स्वरूप, कायर् प्रकृ ित,
िजम्मेवारीसमेतका
आधारमा
जनशिक्तको आकार र त्यस्ता
जनशिक्तको लािग आवश्यक
पनेर् शैिक्षक योग्यता, तािलम,
अनुभवसमेतका िवषयमा िनणर्य गनेर्
अिधकारबाट कु नै पिन सं स्थालाई
विञ्चत गिरन नहुने ।
(ूकरण नं.८)

§ अिख्तयार दरूु पयोग अनुसन्धान
आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र
२८ समेतले आयोगलाई कानूनको
वैधता परीक्षणको अिधकार प्रदान
गरेको नपाइने ।
§ सं िवधानको धारा १२० ले आयोगको
काम, कतर्व्य र अिधकार तोके को
भएपिन त्यसमा कहीं पिन कानून
बदर गनर् सक् नेसमेतको अिधकार
प्रदान गरेको भने नपाइने ।
(ूकरण नं.१०)

§ ऐनले प्रदान गरेको अिधकारक्षेत्रको
प्रयोग गदार् त्यसले िनिश्चत् गरेको
प्रिक्रयाको अवलम्बन गनुर् अपिरहायर्
हुन्छ । कु नै अिधकारी वा िनकायले
गरेको कायर्का सम्बन्धमा प्रश्न उठे को
अवस्थामा प्रथमतः सो कायर् उिचत
वा अनुिचत के हो भन्ने िनष्कषर्मा
पुग्नपु नेर् हुन्छ, त्यसपिछमात्र सो
कायर्बाट उत्पन्न भएको दष्प
ु िरणाम
सच्याउने कु रा आउँ छ । यिद कायर्
कानूनअनुरूप नै देिखएमा त्यसको
पिरणामलाई मूल्याङ्कन गनेर् अिधकार
आयोगलाई नरहने ।
(ूकरण नं.११)
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§ ऐनको दफा २८ ले प्रदान गरेको
अिधकार सुझावसम्ममा सीिमत
रहेको छ, त्यसलाई न्याियक
पुनरावलोकनको अिधकारक्षेत्रसरह
मानेर आयोगले िजकीर िलन निमल्ने
।
§ सं वैधािनक िनकायले आफ्नो
सं िवधानप्रदत्त काम, कतर्व्य र
अिधकारको ख्याल नगरी अन्य
िनकायको
क्षेत्रािधकारिभत्रका
िवषयमा प्रवेश गनेर् हो भने
सं िवधानवाद र कानूनको शासनका
स्थािपत मान्यताहरू खल्बिलन पुग्ने र
स्वेच्छाचािरताले प्रश्रय पाउने ।
(ूकरण नं.१२)

§ आयोगले ऐनको दफा २८ बमोिजम
भनी पिरषदक
् ो कमर्चारी प्रशासन
िविनयमका प्रावधानहरूलाई खारेज
गनर् र हटाउन भनी िनदेर्शन िदँदा
आफ्नो सं वैधािनक एवम् कानूनी
सीमा बुझ्न सके को नपाइने ।
(ूकरण नं.१३)

§ अिख्तयार दरूु पयोग अनुसन्धान
आयोगलाई
नेपाल
स्वास्थ्य
अनुसन्धान पिरषदक
् ो कमर्चारी
प्रशासन िविनयम, २०६७ को
िविनयम २.५(१) को प्रितबन्धात्मक
वाक्यांशमा रहेको करारमा कायर्रत्
कमर्चारीले स्थायी पदमा आवेदन
गदार् उमेरको हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी
व्यवस्था खारेज गनर् र ऐ िविनयमको
िविनयम २.६ अन्तगर्तको अनुसूची
२ को िस.नं . ४, ५, ६, ७, १०, ११,
१२ मा रहेको खुल्ला प्रितस्पधार्बाट
पूिर्त गिरने पदको आवश्यक
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न्यूनतम् योग्यता महलमा उल्लेिखत
के ही वषर्को कायर् अनुभवसम्बन्धी
व्यवस्था हटाउने गरी िनदेर्शन िदन
पाउने अिधकार रहेको भन्ने देिखन
नआउने ।
(ूकरण नं.१६)

#नवेदकका तफ*बाट M -व/ान व0र1 अ#धव4ा/य
महादे वूसाद यादव र ब9िबहादुर काक<
-वप>ीका तफ*बाट M -व/ान सह@याया#धव4ा ौी
कृंणजी-व िघ#मरे , -व/ान अ#धव4ा ौी
पदम #गरI
अवलिKबत नजीर M
सKबL कानून M
§ कम*चारI ूशासन -व#नयम, २०६७ को
-व#नयम २.५(१), २.६ अ@तग*तको
अनुसूची २ को #स.नं. ४, ५, ६, ७, १०,
११, १२ र -व#नयम २.१३
§ अिYतयार दुZपयोग अनुस@धान आयोग
ऐनको दफा १२क, १२ख र २
आदे श

नेपालको अ@त0रम
सं -वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
ु
अ@तग*त यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा सं य4
इजलासका माननीय @यायाधीशहZबीच मतै bय
हुन नसकc सवdeच अदालत #नयमावलI, २०४९
को #नयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलाससम>
पेश हुन आएको ूःतुत #नवेदनको सiि>j तkय
र ठहर यस ूकार छ :
#नवेदकमoयेको म -वजयकुमार झा
-वप>ी ःवाःkय अनुस@धान प0रषrमा #म#त
२०६४।६।३० दे िख करार सेवामा रहI
काम ग0ररहे को अवःथामा यस प0रषuको #म#त
२०६७।६।२६ गतेको गोरखापऽ रा-wय दै #नक

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

प#ऽकामा ूकािशत -वxापन नं. ०१/०६७/०६८,
पद ता#लम अ#धकृत, तह सातzमा #लिखत एवम्
मौिखक परI>ामा समावेश भई प0रषuको #म#त
२०६७।८।२८ को ूकािशत सूचना अनुसार
उ4 पदमा उीण* भई #म#त २०६७।९।१
दे िख लागू हुने गरI #म#त २०६७।८।२९ मा
ता#लम अ#धकृत ूा-व#धक सातz तहमा ःथायी
#नयुि4 पाई काम गरI आएको छु । म घनँयाम
चौधरI #म#त २०६७।१।१४ गतेदेिख यस
प0रषrमा अनुस@धान सहायक पदमा ूवेश गरI
पुनः २०६७।४।२ मा काय*बम सहायकमा
करारमा #नयु4 भई काम गरI आइरहे को
अवःथामा सोहI #म#तमा ूकािशत -वxापन नं.
०३/०६७/०६८ पद व0र1 पुःतकालय तथा
सूचना सहायक, तह पाँचzमा #लिखत एवम् मौिखक
परI>ामा समावेश भई #म#त २०६७।८।२८ को
सूचनाबाट उीण* भई #म#त २०६७।९।१ दे िख
लागू हुने गरI #म#त २०६७।८।२९ मा व0र1
पुःतकालय तथा सूचना सहायक पदमा ःथायी
#नयुि4 पाई काम गरI आएको छु । यःतै म
ूदIप वेवासे प#न -वxापन नं. ०२/०६७/०६८
मा व0र1 ता#लम सहायक, तह पाँचz ूा-व#धक
समूहमा #लिखत एवम् मौिखक परI>ामा समावेश
भई उीण*समेत भई २०६७।९।१ दे िख लागू
हुने गरI #म#त २०६७।८।२९ मा ःथायी
#नयुि4 पाई काम गरI आएको छु ।
#म#त
२०६८।६।३०
का
9दन
काया*लयमा हाजीर पुिःतकामा दःतखत गन*
लादा तपाहZले सहI (दःतखत) गन* पाउनु
हु, तपाहZको
जागीर
गयो, अिYतयार
दुZपयोग अनुस@धान आयोगबाट #नद शन छ
भनी भ#नएको हुँदा के रहे छ भनी प0रषuसँग
बुदा पऽ सं Yया ४/अनु ४–१४/०६८/०६९
च.नं.४९०, #म#त
२०६८।६।२३, -वषय
#नण*य काया*@वयन गन उलेख भएको -वप>ी
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अि-तयार दु3पयोग अनुस7धान आयोगको पऽको
ू"त"ल;प <दने काम ;वप?ी नेपाल ःवाःBय
अनुस7धान पCरषEबाट भयो । उK पऽ हे दाM
नेपाल ःवाःBय अनुस7धान पCरषNका कायMकारO
अPय? र सदःय सिचवसमेतको "मलोमतोमा
ता"लम अ"धकृतलगायतका पदमा अ"नय"मत
तवरले आSनो मा7छे पास गराउने उUेँयले
योWयता, ता"लम तथा अनुभव आ<दमा ;व"नयम
सं शोधन गरे को भ[ेसमेतको उजूरOका स7दभMमा
आयोगको "म"त २०६८।६।६ को बैठकबाट
ता"लम अ"धकृत, वCर_ ता"लम सहायक, वCर_
पुःतकालय तथा सूचना सहायक पदह3मा बमशः
;वजयकुमार झा, ूदOप वेcवासे तथा घनँयाम
चौधरOलाई २०६७।९।१ मा गCरएको ःथायी
"नयुिK तiकाल रU गनM अि-तयार अनुस7धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोिजम
"नदp शन <दने भ[ेलगायतका "नणMय भएको
दे िखयो ।
कानूनबमोिजम ःथा;पत र सrा"लत
"नकायले कानूनबमोिजम नै "नकालेको ;वsापनमा
योWयता पुगेका नेपालO नागCरकले ःथायी पदपू"तMका
ला"ग तो;कएको परO?ामा सहभागी भई उtीणM
भएप"छ जागीर खान पाउनु हामी "नवेदकह3को
हक हो । साथै, हामी "नवेदकह3ले ूाu गरे को
कानूनबमोिजम "नदp शन <दने, "नयुिK रU गनp
अ"धकार ;वप?ी अि-तयार दु3पयोग अनुस7धान
आयोगलाई छै न र सो "नदp शनको पालना गनp
अ"धकार ;वप?ी नेपाल ःवाःBय अनुस7धान
पCरषNसमेतलाई छै न । पCरषNको ;व"नयम
पCरषNको अPय? र सदःय सिचवले चाहँदैमा
सं शोधन वा पCरवतMन हुन सक्ने होइन । नेपाल
सरकारको ःवीकृ"त "लएरमाऽै पCरषNले आSनो
;व"नयम सं शोधन र पCरमाजMन गनM सyछ ।
नेपाल ःवाःBय अनुस7धान पCरषE ऐन, २०४७
को दफा २१ मा उK zयवःथा गरे को छ ।

अि-तयार दु3पयोग अनुस7धान आयोग
ऐन, २०४८ ;वशेषतः कुनै सावMज"नक पद धारण
गरे को zयिKले अि-तयारको दु3पयोग गरे को
ख{डमा आक;षMत हुने ;वशेष ऐन हो । ऐ.
ऐनको दफा २(घ) ले हामी "नवेदकह3समेतलाई
सावMज"नक पद धारण गरे को zयिK"भऽ राखेको
छ । iयःतै ऐ. दफा ३ मा अनुिचत कायMको
पCरभाषा गरे को छ, उK अनुिचत कायMह3
हामीबाट भए गरे को छै न । iयःतै ऐ. दफा
११(१) ले हामी "नवेदकलाई ःपीकरणको
मना"सब याद <दनुपनpमा न<दई केवल सपकMमा
आउनु भनी च.नं. १९२ "म"त २०६८।५।१
मा ;वप?ीमPयेकै नेपाल ःवाःBय अनुस7धान
पCरषNलाई पऽ कादै मा ऐनले ःपसँग तोकेको
;कटानी कायM;व"ध ;वप?ी आयोगले पालना
नगरे को पु; हु7छ । यसरO ;वप?ीमPयेको
अि-तयार दु3पयोग अनुस7धान आयोगबाट
हामीह3लाई जागीरबाट हटाउने "नणMय एवम्
"नदp शन र ;वप?ी नेपाल ःवाःBय अनुस7धान
पCरषNको हाजीर नगराउने काम कारवाहOबाट
हामीह3लाई नेपालको अ7तCरम सं ;वधान, २०६३
को धारा १२, १२(१), १२(३)च, १३ र १८ ले
ूiयाभूत गरे को मौ"लक हकमा असर परे को र
उK "नणMय, "नदp शन एवम् काम कारवाहO बदर
गरO पाउन अक वैकिcपक उपचारको बाटो
नहुँदा धारा १०७(२) बमोिजम यो "नवेदनका
साथ उपिःथत भएका छ ।
"म"त
अतः
हामी
"नवेदकह3को
२०६७।९।१ दे िख लागू हुने गरO "म"त
२०६७।८।२९ मा गCरएको ःथायी "नयुिK
तiकाल रU गनुM भ[े अि-तयार दु3पयोग
अनुस7धान आयोगको "म"त २०६८।६।६ "नणMय
सं -या ६६ को "नणMय "म"त २०६८।६।२३ को
च.नं. ४९० पऽ सं -या ४/अनु ४–१४/०६८/०६९
को पऽ एवम् "नदp शन र सोका आधारमा हाजीर
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नगराउने !वप$ी नेपाल ःवाः(य अनुस-धान
प/रष1को काम कारवाह6 उ7ूेषणको आदे शले
A त्Dपमा कायाAलयमा
बदर गर6 >नवेदकलाई पूवव
हाजीर गनA काम गनA Fदनु कुनै बाधा अवरोध
नगनुA नगराउनु भनी परमादे श ू>तषेधलगायतको
जो चा!हने उपयुJ आKा आदे श जार6 गर6
पाऊँ । साथै मुPाको अि-तम टु Sो नलाTदासUम
!वप$ीहDको नाममा अ-त/रम आदे शसमेत जार6
गर6 पाउँ भVेसमेत Wयहोराको >नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो >नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श !कन जार6 हुन नपनZ
हो आदे श जार6 गनुA नपनZ भए यो आदे श
ूा[ भएका >म>तले बाटाका Uयादबाहे क १५
Fदन>भऽ सUबि-धत >म>सल कागजात साथै राखी
!वप$ीहDका नाममा सूचना पठाई 7यसको बोधाथA
महा-याया>धवJाको कायाAलयलाई Fदई >लिखत
जवाफ आएप>छ वा अव>ध नाघेप>छ पेश गनू A ।
अ-त/रम आदे शको मागका सUब-धमा
नेपाल
ःवाः(य
अनुस-धान
>नवेदकहDले
प/रषc ऐन, २०४७ को दफा २१ अ-तगAतको
!व>नयमबमोिजम ःथायी >नयुिJ पाएको भVे >नवेदन
लेखाई एवम् >नवेदनसाथ ूःतुत कागजातको
ू>त>ल!पबाट दे िखन आउँछ । सं शो>धत !व>नयम
वैधा>नक Dपबाट अवैध ठहर भैसकेको भVे !वप$ी
अिjतयार दुDपयोग अनुस-धान आयोगको >नणAय
उतार अथाAत ् >म>त २०६८।६।२३ को पऽको
ँ ैन ।
ू>त>ल!पबाट एवम् अ-य कतै बाट दे िखद
यस िःथ>तमा सु!वधा स-तुलन र >नवेदकहDलाई
पनA सक्ने $>तसमेतलाई n!oगत गदाA >नजहDले
>नयुिJ पाएको पदमा यथािःथ>तमा कामकाजमा
लगाई राख्न उपयुJ हुने दे िखएकाले ूःतुत
/रट >नवेदनमा अि-तम टु Sो नलागेसUम
अिjतयार दुDपयोग अनुस-धान आयोगले >म>त
२०६८।६।२३ मा नेपाल ःवाः(य अनुस-धान
प/रष1लाई लेखेको पऽ >नवेदकहDको हकमा सUम

A त्
कायाA-वयन नगनुA नगराउनु, >नजहDलाई पूवव
हाजीर गराई काममा लगाउनु भनी !वप$ीहDको
नाममा अ-त/रम आदे श जार6 ग/रFदएको छ
भVे यस अदालतको >म>त २०६८।७।२ को
आदे श ।
यस आयोगको >म>त २०६८।६।६
को बैठकबाट ता>लम अ>धकृत, व/रr ता>लम
सहायक, व/रr पुःतकालय तथा सूचना सहायक
पदहDमा बमशः !वजयकुमार झा, ूद6प वेvवासे
र घनँयाम चौधर6लाई >म>त २०६७।९।१
मा ग/रएको ःथायी >नयुिJ त7काल रP गनA
अिjतयार दुDपयोग अनुस-धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १२(ख)बमोिजम प/रष1लाई
>नदZ शन Fदने, प/रष1को !व>नयम, २०६७ को
अनुसूची २ को >स.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११ र
१२ मा खुला ू>तःपधाAबाट पू>तA ग/रने पदको
आवँयक -यूनतम् शैि$क योTयता महलमा
उvलेिखत केह6 वषAको कायA अनुभवसUब-धी
Wयवःथा हटाई -यूनतम् शैि$क योTयता >नधाAरण
गनA अिjतयार दुDपयोग अनुस-धान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा २८ बमोिजम >नदZ शन Fदने
र प/रषcमा करारमा कायAरत् कमAचार6ले ःथायी
पदमा आवेदन गदाA उमेरको हदब-द6 नलाTने गर6
कमAचार6 ूशासन !व>नयम, २०६७ को Wयवःथा
खारे ज गनA >नदZ शन Fदने भVेसमेतको >नणAय भई
कायाA-वयनको ला>ग >म>त २०६८।६।२३ मा
लेखी पठाइएको हो ।
नेपालको अ-त/रम सं !वधान, २०६३ को
धारा १२० अनुसार उजूर6का सUब-धमा आयोगले
अनुस-धान गर6 मुPा चलाउने, >नदZ शन Fदने,
दुंप/रणाम सयाउने वा गैरकानूनी कामकारवाह6
बदर गनA सक्ने Wयवःथा छ, अिjतयार दुDपयोग
अनुस-धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
१२, १२क, १२ख दफा २८ 7यःतै आयोग
>नयमावल6, २०५९ को >नयम २५ दे हाय(क)
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का *यवःथाह1 आयोगले काया56वयन गन5
स8छ । यस आयोगको "नण5यउपर ऐनको दफा
३५(ग) बमोिजम Hवशेष अदालतमा पुनरावेदन
लाNने *यवःथा अवलOबन नगरP Qरट Sेऽमा
ूवेश गQरएको छ । "म"त २०६८।६।६ को
"नण5य काया56वयन हुँदा HवYापनमा बढPभ6दा बढP
ू"तःपध]ले भाग "लन पाउने र सSम *यि^को
छनौट हुने भै *यि^गतभ6दा सामूHहक Hहत
हुने उaेँय रहे को ूc हुँदा Qरट खारे ज गरP
पाउँ भeेसमेत *यहोराको अिfतयार दु1पयोग
अनुस6धान आयोगको "लिखत जवाफ ।
अिfतयार
दु1पयोग
अनुस6धान
आयोगको पऽ "म"त २०६८।६।२७ मा ूाg
भएकोमा २०६८।६।३० दे िख "नवेदकह1लाई
हाजीर हुनबाट रोक लगाइएकोमा सOमा"नत
अदालतबाट "म"त २०६८।७।२ मा भएको
अ6तQरम आदे शबमोिजम "नवेदकलाई हाजीर
गराई काममा लगाइएको छ । जहाँसOम
अिfतयार दु1पयोग अनुस6धान आयोगको
पऽमा Hव"नयम सं शोधन गरे को भ6दै काय5कारP
अlयS र सदःय सिचवबाट कम5चारPले बुझेको
तलब 1.४,७६,२६९।४० दामासाहPले भराउने
*यहोरा कुनै ऐन, Hव"नयम पrदै नपढP हच ुवामा
sदएको दे िख6छ । काय5कारP स"म"तमा १३ जना
सदःय रहने *यवःथा छ । काय5कारP स"म"तको
१।२ सदःयले चाहाँदैमा Hव"नयम सं शोधन हुन र
गराउन स8दै न । tयसतफ5 अिfतयार दु1पयोग
अनुस6धान आयोगको lयान जान सकेको
छै न । अतः यस पQरषvबाट HवपSीको कुनै
कानूनी र सं वैधा"नक हकHवपरPत काम नगरे कोले
Qरट "नवेदन खारे ज गरP पाउँ भeेसमेत *यहोराको
नेपाल ःवाःwय अनुस6धान पQरषxको "लिखत
जवाफ ।
करारमा काय5रत् कम5चारPलाई प"न
ःथायी कम5चारPसरह मानी उमेरको हद नलाNने

भनी कम5चारP ूशासन Hव"नयममा गरे को *यवःथा
असल "नयतले गरे को वा सOपूण5 कम5चारPह1को
वा सं ःथाको Hहतको ला"ग गQरएको भeे दे िखन
आउँदैन । कुनै *यि^ ४० वष5को उमेरसOम
ःथायी पदमा नरहP सो उमेर *यतीत भैसकेप"छ
करारमा "नयु^ भएको कारणले ःथायी सेवामा
"नयु^ हुन उसको अ"धकतम् उमेरको हद बाँकz
रह6छ भeु तक5स{त् हुँदैन । "नवेदन िजकzर
एवम् ूtयथ] पQरषxको "लिखत जवाफबाट
दुई वष5देिख पQरषvमा करारमा काम गQररहे को
कम5चारPको हकमा उमेरको अ"धकतम् ४० वष|
हद नलाNनुको औिचtय र आवँयकताको पुHc
हुन सकेको छै न । यःतो अवःथामा करारमा
काम गरे काह1को हकमा उमेर छूटको *यवःथा
दूHषत मनसायबाट ूेQरत भई "नवेदकमlये ४०
वष| उमेरको हद पारगQरसकेका Hवजयकुमार
्
झालाई फाइदा पुरयाउने
उaेँयले गQरएको
ँ
दे िखदा नेपाल कानूनको ू"तकूल भई अिfतयार
दु1पयोग अनुस6धान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा ३ को ख~ड (ग) र (घ) अ6तग5त यो
एउटा अनुिचत काय5को 1पमा रहे को छ । यस
*यवःथाबाट ःथायी पदको ला"ग योNय नभएको
*यि^को "नयुि^ भएबाट "सज5ना हुन गएको
दुंकृ"तलाई हटाउन वा स याउन अिfतयार
दु1पयोग अनुस6धान आयोगले सOबि6धत "नकाय
वा अ"धकारPलाई ऐनको दफा १२ख अनुसार
लेखी पठाउन सक्ने दे िख6छ र दफा २८ (१)
(क) अनुसार सं शोधनको सुझाव प"न sदन सक्ने
नै दे िख6छ । सो अिfतयारP"भऽ रहे र आयोगले
sदएको सुझाव सो हदसOम कानूनअनु1पकै दे िखन
आएकोले उ^ आयोगको Hववाsदत "नण5यमlये
उमेरको सOब6धमा भएको "नण5य र पऽ बदर हुन
सक्ने अवःथाको दे िखन आएन ।
काय5 अनुभवलाई 6यूनतम् योNयताको
1पमा "नधा5रण गन| काम ःवयम्मा अिfतयार
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दुपयोग अनुस%धान आयोग ऐन, २०४८ को
दफा ३ ले उ4लेख गरे को “अनुिचत काय:”
हको ौे णी?भऽ परे को दे िखएन । अनुिचत
काय: नभएकोले Dयसले कुनै प?न दुंपGरणाम
?सज:ना गन: सक्ने अनुमान गन: ?म4दै न र ूःतुत
स%दभ:मा कुनै दुंपGरणामको ?सज:ना गरे को प?न
छै न । दुंपGरणामको ?सज:ना नगरे कोले Dयसलाई
सOयाउन
अिPतयार
दुपयोग
अनुस%धान
आयोगले सQबि%धत ऐनको दफा १२ख र दफा
२८ अनुसार लेखी पठाउने भनी ?नण:य गनु:
कानूनसQमत दे िखन आएन । तसथ:, ?नवेदकह
घनँयाम चौधर[ र ूद[प वे4वासेको ?नयुि\ र]
गन^, ?नजहले खाएको तलब भ_ा भराउने एवम्
पGरषaको कम:चार[ ूशासन cव?नयम, २०६७ को
अनुसूची २ को बम सं Pया ४, ५, ६, ७, १०, ११
र १२ मा गGरएको काय: अनुभवसQब%धी iयवःथा
हटाउनेलगायत अिPतयार दुपयोग अनुस%धान
आयोगको २०६८।६।६ को ?नण:य र सोको
काया:%वयनका ला?ग लेिखएको २०६८।६।२३
को पऽसमेत कानूनcवपर[त भएकोले बदर गन^
गर[ उDूेषणको आदे श जार[ हुने ठहछ: ।
अिPतयार दुपयोग अनुस%धान आयोगले गरे को
cववाkदत ?नण:य र ूेcषत गरे को पऽ सQब%धमा
?नवेदकह घनँयाम चौधर[ र ूद[प वे4वासेको
हकमा र उमेर छूटसQब%धी iयवःथाबाहे क
अ%य कुराहको हकमा हाॆो राय ?मले प?न
?नवेदक cवजयकुमार झा र पGरषnमा करारमा
काम गGररहे का कम:चार[हलाई ःथायी ?नयुि\
: दा: उमेरको हद नलाoने भpे ?नयमावल[को
गनुप
iयवःथाको हकमा सहयोगी माननीय %यायाधीश
ौी कमल नारायण दासको फरक राय भएकोले
?नण:याथ: सवqOच अदालत ?नयमावल[, २०४९
को ?नयम ३(१)(क) अनुसार पूण: इजलासमा
ु
पेश गनु: भpेसमेत iयहोराको सं य\
इजलासका
माननीय %यायाधीश ौी ताcहर अल[ अ%सार[को

राय ।

ूDयेक ?नकायले आvनो अ?धकारको
ूयोग गदा: अका:को अ?धकारको प?न सQमान गदw
कानूनको मया:दा?भऽ सी?मत रहनुपन^ एउटा सामा%य
मा%यता प?न हो । cव?नयमको iयवःथा अनुशरण
गर[ पदपू?त: स?म?तले गरे को पर[xासQब%धी काम
कारवाह[बाट तेॐो iयि\ यी ?नवेदकहको
रोजगार[सQब%धी अ?धकारको ?सज:ना भैसकेको
छ । यसबाट प?न cवपxी आयोगले एउटा
ःवशा?सत र ःवाय_ सं ःथाले ?नवा:ध र
:
काम गन: पाउने अ?धकारमा
ःवत%ऽतापूवक
अनुिचत र अन?धकृतपमा ब%दे ज लगाउने गर[
?नद^ शन kदएको दे िखन आउँछ । cव?नयमले
गरे को iयवःथा नै खारे ज गन^ गर[ kदएको ?नद^ शन
अनुिचत, गैरकानूनी र ूDयायोिजत cवधायनको
सव:मा%य मा%यता र ?स|ा%तcवपर[तमाऽ नभै
कानूनको शासनको समेत उ4ल}घन गन^ गर[
भएको दे िखन आयो ।
यसर[ मा?थ cव~ेषण र cववेचना गGरएको
कानूनी iयवःथा,सव:मा%य कानूनी ूचलन र
?स|ा%त एवम् उ4लेख भएका अ%य आधार र
कारणबाट cवपxी अिPतयार दुपयोग अनुस%धान
आयोगबाट cवपxी पGरषaलाई यी ?नवेदकहको
?म?त २०६७।९।१ मा भएको ?नयुि\ तDकाल
र] गन: भनी kदएको ?म?त २०६८।६।६ को
?नण:य नं.६६ को ?नण:य र २०६८।६।२३ को
पऽाचारसमेत गैर कानूनी र आvनो अ?धकारxेऽ
ँ ा उDूेषणको आदे शारा
नाघी भए गरे को दे िखद
बदर गGरkदएको छ । अब यी ?नवेदकहलाई
पूवव
: त्पमा ?नजहको ?म?त २०६७।९।१ को
्
?नयुि\पऽबमोिजमको साcवक पदमा यथावत्पमा
हाजीर गर[ काम गन: kदनु भनी cवपxी नेपाल
ःवाःय अनुस%धान पGरषaका नाममा परमादे शको
आदे शसमेत जार[ हुने ठहछ: । यस सQब%धमा
अका: सहयोगी माननीय %यायाधीश ौी ताcहर
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अल+ अ-सार+को रायसँग सहमत हुन नसकेकोले
सव9:च अदालत "नयमावल+, २०४९ को "नयम
३ को उप"नयम (१) को खDड (क)बमोिजम
पूणI इजलासमा पेश गनुI भMे माननीय -यायाधीश
कमलनारायण दासको रायसPहतको यस अदालत
ु
सं यR
इजलासको "म"त २०६९।१।४ को
आदे श ।
"नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
ु ाइका "सल"सलामा "नवेदक
Yरट "नवेदनको सुनव
तफIबाट रहनुभएका Pव\ान वYर] अ"धवRा\य
ौी महादे वूसाद यादव र ौी ब_िबहादुर काकaले
पYरषcको कमIचार+ ूशासन Pव"नयम, २०६७
लाई बदर गर+ पाऊँ भMे माग नरहे को हुँदा
वैध कानूनअ-तगIत भए गरे का कायIलाई बदर
गनI "मgने हुँदैन, Pव"नयममा गYरएको hयवःथा
कसै का ला"ग वैध र कसै का ला"ग अवैध भMे
प"न हुँदैन, आयोगले Pवjमान कानूनअनुसार भए
नभएको भMेसkम जाँच गनI सlछ, कानूनको
ु इजलासका
वैधता जाँच गनI सlदै न, तसथI सं यR
माननीय -यायाधीश ौी कमलनारायण दासको
राय सदर हुनपु दIछ भनी बहस िजकnर ूःतुत
I यो । oयसै गर+ Pवपpी अिqतयार दुrपयोग
गनुभ
अनुस-धान आयोगका तफIबाट रहनुभएका Pव\ान
सह-याया"धवRा ौी कृंणजीPव िघ"मरे ले unjust
law लाई ईPvत गनw गर+ भएको अिqतयार
दुrपयोग अनुस-धान आयोगको "नदw शन उपयुR
ु
इजलासका माननीय -यायाधीश
भएकाले सं यR
ौी ताPहर अल+ अ-सार+को राय सदर हुनपु दIछ
भनी र Pवपpीमxयेकै नेपाल ःवाःyय अनुस-धान
पYरषcका तफIबाट रहनुभएका Pव\ान अ"धवRा
ौी पदम "गर+ले साPवकको Pव"नयमावल+मा
सं शोधन गYरएको नभै नयाँ Pव"नयम बनाइएको
हुँदा कसै लाई लाभ पुzने गर+ कायI गYरएको भMे
ु इजलासका माननीय
अवःथा रहँदैन, तसथI सं यR
-यायाधीश ौी कमलनारायण दासको राय सदर

हुनपु दIछ भनी बहस िजकnर ूःतुत गनुभ
I यो ।
अकाI Pवपpी रामकुमार महतो ःवयम्ले गलत
उ|ेँयले Pव"नयमावल+मा योzयता रािखएको हुँदा
सोह+ आधारमा अिqतयार दुrपयोग अनुस-धान
आयोगले बदर गरे कोले आयोगको "नदw शन कायम
रहनुपदIछ भनी आ~नो भनाई राख्नुभयो ।
ूःतुत Yरट "नवेदनमा नेपाल ःवाःyय
अनुस-धान पYरष कमIचार+ ूशासन Pव"नयम,
२०६७
अ-तगIत
पYरषc\ारा
ूकािशत
सूचनाबमोिजम "लिखत एवम् मौिखक पर+pामा
समावेश भै पर+pा उीणI गर+ ःथायी "नयुिR
पाई काम गYररहे का कमIचार+लाई अिqतयार
दुrपयोग
अनुस-धान
आयोगको
"म"त
२०६८।६।६ को बैठकबाट भएको "नणIय
अनुसार भनी "म"त २०६७।९।१ मा गYरएको
ःथायी "नयुिR तoकाल र| गनI "नदw शन _दएको
"म"त २०६८।६।२३ को पऽ एवम् "नदw शन र
सोको आधारमा हाजीर नगराउने Pवपpी ःवाःyय,
अनुस-धान पYरषcको काम कारवाह+ उoूेषणको
आदे श\ारा बदर गर+ पाउँ भMे "नवेदन िजकnर रहे को
दे िख-छ । अ"नय"मतता सkब-धमा उजूर+ पर+
आयोगको "म"त २०६८।६।६ को बैठकबाट
भएको "नणIय अनुसार "नवेदकहrलाई गYरएको
ःथायी "नयुिR तoकाल र| गर+ पYरषcको
Pव"नयम २०६७ को अनुसूची २ को "स.नं. ४,
५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा खुला ू"तःपधाIबाट
पू"तI गYरने पदको आवँयक शैिpक योzयतामा
केह+ वषIको कायI अनुभवसkब-धी hयवःथा हटाई
-यूनतम् शैिpक योzयता "नधाIरण गनI अिqतयार
दुrपयोग अनुस-धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा १२ख र २८ बमोिजम पYरषcलाई
"नदw शन _दइएको तथा आयोगको "नदw शन पालना
गरे कोसkम हो भMे "लिखत जवाफ रहे को
पाइयो ।
ु
सं यR
उिgलिखत
तyयका
साथै
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इजलासका माननीय %यायाधीशह)बीच करारमा
काम ग.ररहे का कम0चार1ह)लाई ःथायी 5नयुि8
0 दा0 उमेरको हद नला=ने भ?े कम0चार1
गनुप
ूशासन Aव5नयमको Cयवःथाको हकमा मतै Fय
हुन नसकेको अवःथासमेतलाई HAIगत गदा0 ूःतुत
.रट 5नवेदनमा उिKलिखत कानूनी Cयवःथाको
औिचOय, Oयसको वैधता र अिPतयार दु)पयोग
अनुस%धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख
र दफा २८ अनुसार आयोगको Yेऽा5धकारको
सीमासमेतका स%दभ0मा Aववेचना गर1 5नवेदन
मागबमोिजमको आदे श जार1 हुनपु न[ हो वा होइन
भ?े स\ब%धमा %याय 5न)पण ग.रनुपन[ दे िखन
आउँछ ।
२. 5नण0यतफ0 Aवचार गदा0 ूथमतः
अिPतयार दु)पयोग अनुस%धान आयोगको Aववाcदत
पऽ र सोसँग स\बि%धत कानूनी Cयवःथाका बारे मा
बुdनु आवँयक दे िख%छ । अिPतयार दु)पयोग
अनुस%धान आयोगको 5म5त २०६८।६।६ को
5नण0य र सो 5नण0य काया0%वयन गन[ Aवषयको
नेपाल ःवाःhय अनुस%धान प.रषiलाई लेखेको
च.नं.४९०, 5म5त २०६८।६।२३ को पऽको
अवलोकन गदा0 नेपाल ःवाःhय अनुस%धान
प.रषiका काय0कार1 अmयYसमेतको 5मलोमतोमा
ता5लम अ5धकृतलगायतका पदमा अ5नय5मत
तवरले आoनो मा%छे पास गराउने उpेँयले
यो=यता, ता5लम तथा अनुभव आcदमा Aव5नयम
सं शोधन गरे को भ?ेसमेतको उजूर1का स%दभ0मा
आयोगको 5म5त २०६८।६।६ को बैठकबाट
दे हायबमोिजम 5नण0य भएको हुँदा उ8 5नण0यह)
काया0%वयन गनु0 भ?े भई ता5लम अ5धकृत,
व.रs ता5लम सहायक, व.रs पुःतकालय तथा
सूचना सहायक पदह)मा बमशः Aवजयकुमार
झा, ूद1प वेलबासे तथा घनँयाम चौधर1लाई
5म5त २०६७।९।१ मा ग.रएको ःथायी
5नयुि8 तOकाल रp गन0 र प.रषiको कम0चार1

Aव5नयमावल1, २०६७ को अनुसूची २ को
5स.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११ र १२ मा खुला
ू5तःपधा0बाट पू5त0 ग.रने पदको ला5ग आवँयक
%यूनतम् यो=यता महलमा उKलेिखत केह1 वष0को
काय0 अनुभवस\ब%धी Cयवःथा हटाई %यूनतम्
शैिYक यो=यतामाऽ राख्न अिPतयार दु)पयोग
अनुस%धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख
र २८ बमोिजम प.रषiलाई 5नद[ शन cदने भ?ेसमेत
उKलेख गरे को दे िख%छ ।
३. यस स\ब%धमा अिPतयार दु)पयोग
अनुस%धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई
ूदान गरे को अ5धकार स\ब%धमा हे दा0 ऐनको दफा
१२क ले साव0ज5नक पद धारण गरे को Cयि8ले
अनुिचत काय0 गरे मा आवँयक कारवाह1का
ला5ग स\बि%धत 5नकाय वा अ5धकार1समY लेखी
पठाउन सक्ने Cयवःथा गरे को छ भने दफा
१२ख ले अनुिचत काय0बाट उOप? दुंप.रणाम
ूच5लत कानूनबमोिजम स|याउनका ला5ग
आयोगले स\बि%धत अ5धकार1 वा 5नकायलाई
लेखी पठाउन सक्ने भनी उKलेख गरे को
पाइ%छ । Oयसर1 कारवाह1 गन0 वा दुंप.रणाम
स|याउन आयोगबाट लेखी आएमा स\बि%धत
5नकाय वा अ5धकार1ले तीन मAहना5भऽ कारवाह1
गर1 सोको जानकार1 आयोगलाई cदनुपन[ Cयवःथा
सोह1 ऐनको दफा १२ग ले गरे को छ । ऐनको
दफा २८ मा आयोगले आoनो काम कारवाह1को
5सल5सलामा जानकार1मा आएको तhयह)को
आधारमा स\बि%धत काया0लय, पदा5धकार1 वा
साव0ज5नक सं ःथालाई सुझाव cदन सक्नेसमेतको
Cयवःथा गरे को छ । जसअ%तग0त कुनै कानून,
5नण0य, आदे श वा कारवाह1 सं शोधन हुनपु न[,
सतक0ता अपनाउनुपन[ वा कुनै कदम उठाउनुपन[
र कुनै प.रपाट1 वा काय0ूणाल1 स|याउनुपन[ र
0 न[
Oयसबाट उOप? समःयाको 5नराकरण गनुप
कुराह) समावेश ग.रएको छ ।
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४. +यसै गर3 प4रष6को कम9चार3 ूशासन
=व"नयम, २०६७ मा ग4रएको =ववाAदत कानूनी
Eयवःथाका सHबJधमा =वचार गदा9 =व"नयम २.५
मा कम9चार3को उमेरको हद अ"धकृतःतरमा
एQाईस वष9 पूरा गर3 चाल3स वष9 ननाघेको
र सहायकःतर एवम् तह=वह3नको हकमा सो॑
वष9 पूरा भई चाल3स वष9 ननाघेको हुनपु नX भनी
उYलेख भएको दे िखJछ । यसका साथै सोह3
=व"नयमको ू"तबJधा+मक वा^यांशमा “तर
करार सेवामा "नयुि` गन9 र यो =व"नयमावल3
लागू हुँदाका बखत करार सेवामा रह3 कHतीमा
दुई वष9भJदा बढ3 समयदे िख अविcछd काय9रत्
कम9चार3लाई ःथायी सेवामा जान उमेरको हद
नलाeने” भdेसमेत उYलेख भएको पाइJछ ।
५. उिYलिखत कानूनी Eयवःथामgये
अिhतयार दुiपयोग अनुसJधान आयोग ऐनको
दफा १२क, १२ख र २८ को अवलोकनबाट
आयोगको अ"धकारoेऽ ःपp हुJछ । जसबाट
आयोगको सीमासमेत बुqन स=कJछ । आयोगले
ऐनको दफा १२क अनुसार अनुिचत काय9 गनX
Eयि` वा पदा"धकार3लाई आवँयक कारवाह3का
ला"ग र दफा १२ख अनुसार अनुिचत काय9बाट
उ+पd दुंप4रणाम सcयाउनका ला"ग लेखी पठाउन
सक्ने Eयवःथा गरे को र +यसर3 आयोगले लेखी
पठाएप"छ आवँयक छान"बन गर3 अनुिचत काय9
भएको दे िखएमा कानूनबमोिजम कारवाह3 गनु9
र दुंप4रणाम सcयाउनु सHबिJधत "नकाय वा
पदा"धकार3को कानूनी कत9Eय बJदछ । जहाँसHम
अिhतयार दुiपयोग अनुसJधान आयोग ऐनको
दफा २८ बमोिजम सुझाव Aदइएको =वषयको
सJदभ9 छ, +यसर3 Aदइएको सुझाव आफvमा "नण9य
होइन, सुझावको उपयु`ताको =वषयमा सHबिJधत
काया9लय वा सं ःथाका पदा"धकार3ले मूYयाwन
गर3 उपयु` दे िखएको सुझावअनुसार गन9 सक्ने
नै हुJछ । तर आयोगबाट लेखी आएको भdेमाऽ

आधार महण गर3 "नण9य ग4रएमा भने +यसको
वैधतामा ूy उzन स^छ । =कनभने कुनै प"न
"नण9य आधार र कारणस=हतको हुनपु द9छ ।
आधार कारण"बनाको "नण9यले वैधा"नकता पाउन
स^दै न ।
६. नेपाल ःवाः{य अनुसJधान प4रष6को
सं ःथागत उ|ेँयसमेतलाई हे दा9, ःवाः{य oेऽमा
दे खा परे का समःयाहiलाई वै}ा"नकiपमा
अgययन तथा अनुसJधान गर3 सव9साधारण
जनताको ःवाः{य सु=वधा कायम राख्ने
उ|ेँयले प4रष6को ःथापना ग4रएको भdे नेपाल
ःवाः{य अनुसJधान प4रष~ ऐन, २०४७ को
ूःतावनाबाट दे िखन आउँछ । प4रष~ अविcछd
उरा"धकारवाला ःवशा"सत र सं गAठत सं ःथाका
iपमा रहने EयवःथाअJतग9त प4रष6लाई "नित
अ"धकारहi रहे को पाइJछ । जसअJतग9त
कम9चार3 "नयु` गन9 सक्ने (दफा १६) र ऐनको
उ|ेँय काया9Jवयनका ला"ग नेपाल सरकारको
ःवीकृ"त "लई आवँयक =व"नयम बनाउन सक्ने
(दफा २१) समेतका अ"धकारहi प4रष~मा
"न=हत रहे को छ । प4रष6लाई ूा भएको
यह3 अ"धकारअJतग9तबाट प4रष6ले काय9सालन
=व"नयमहi, २०४८ बनाएर काय9 सालन गद
आएको दे िखJछ । काय9सालन =व"नयमहi,
२०४८ को ूःतावनाबाट प4रष6को आ"थ9क
एवम् ूशासकय काय9हi सुचाiपले सालन
गन9का ला"ग =व"नयम बनाइएको भdे ःपp
हुJछ । २०६७ सालमा आ"थ9क र ूशासकय
काय9 सालनका ला"ग छु ाछु ै =व"नयम
9 ा ग4रएको र ती =व"नयमहiले सा=वकको
तजुम
काय9सालन =व"नयमहi, २०४८ लाई खारे ज
गरे को पाइJछ । प4रष6ले उ` =व"नयमहi
बनाउँदा र +यसमा सं शोधन गदा9समेत नेपाल
गरे को भdे त{य
सरकारको ःवीकृ"त ूा
=व"नयम साथ सं लeन रहे का ःवाः{य तथा
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म#ऽालयको
पऽबाट
दे िखएको
जनसं या
; ाको ू6बयामा
छ । 2यस आधारमा 6व8नयम तजुम
कुनै 6क8समको ऽु6ट 8न6हत रहे को भAे दे िखन
आउँदैन ।
७.
जहाँसFम
कम;चारH
ूशासन
6व8नयम, २०६७ को 6व8नयम २.५ मा रहे को
उमेरको हदसFब#धी Oयवःथामा ू8तब#धा2मक
वाRयांशSारा
गUरएको
उमेरको
हदब#दH
नलाVनेसFब#धी Oयवःथा र 6व8नयम २.६ मा
रहे को #यूनतम् योVयतासFब#धी Oयवःथामा
अमूक OयिZलाई अनुकूल हुने गरH Oयवःथा
गUरएको भAे आधारमा अितयार दु\पयोग
अनुस#धान आयोगबाट 8नयुिZ र] गन; ^दइएको
8नद` शनसमेतको स#दभ; छ, 6व8नयम २.५ ले
कम;चारHको उमेरको हद तोकेको पाइ#छ भने
6व8नयम २.६ ले #यूनतम् योVयतासFब#धी
Oयवःथा गरे को छ । 6व8नयमावलH लागू हुँदाका
बखत करार सेवामा रहH कFतीमा दुई वष;भ#दा
बढH समयदे िख अविcछA काय;रत् कम;चारHलाई
ःथायी सेवामा जान उमेरको हद नलाVने गरH
गUरएको Oयवःथाले कसै लाई प8न ू8तःपधा;
गन;बाट विdत गरे को नभै पUरषeमा करार सेवामा
रहH काय;रत् कम;चारHलाई समेत सो ू8तःपधा;मा
सहभागी हुनेसFमको अवसर ूदान गUरएको भAे
दे िख#छ ।
८. कुनै प8न सं ःथासँग आgनो सं ःथाको
उ]ेँय पू8त;का ला8ग के कःतो जनशिZ
आवँयक पद;छ भAे कुराको 8नRयiल गन;
सक्ने अ8धकार 8न6हत रहे को हु#छ । यःतो
अ8धकारअ#तग;त सं ःथाको आवँयकतानु\पका
जनशिZ आपू8त;का ला8ग 2यःता जनशिZको
योVयता 8नधा;रण गन`, जनशिZ आपू8त;को ला8ग
आवँयक पाkयबम 8नधा;रण गन` र परHlा
ूणालH 8नधा;रण गन`समेतको अ8धकार अ#त8न;6हत
हु#छ । ू8तmान एउटा ःवशािशत एवम् सं ग^ठत

सं ःथा भएकाले ू8तmानले प8न यो अ8धकारको
ूयोग गन; नसक्ने भAे हुँदैन । यःता नी8तगत
6वषयलाई #या6यक 8न\पणका 6वषय प8न
बनाइँदैन । एउटा 6विशm सेवा ूदान गन` ःवायo
एवम् सं ग^ठत सं ःथाले आgनो आवँयकताको
प6हचान आफq गन; पाउनुपद;छ । सं ःथाको
सांगठ8नक ःव\प, काय; ूकृ8त, िजFमेवारHसमेतका
आधारमा जनशिZको आकार र 2यःता जनशिZको
ला8ग आवँयक पन` शैिlक योVयता, ता8लम,
अनुभवसमेतका 6वषयमा 8नण;य गन` अ8धकारबाट
कुनै प8न सं ःथालाई विdत गUरनु हुँदैन ।
; िघ आgनो
6कनभने ती 6वषयह\ 8नधा;रण गनुअ
आवँयकता 6वtेषण (need analysis) समेतका
आधारमा सं ःथा 8नंकष;मा पुगेको हु#छ । 2यसरH
आवँयकता प6हचान गरH 8नंकष;मा पु8गएको
6वषयमा बा6हरबाट हःतlेप गUरएमा सं ःथाले
आgनो उ]ेँय हा8सल गन; नसक्ने अवःथा आउन
सRछ । नेपाल ःवाःvय अनुस#धान पUरषeबाट
; ा गरH लागू गUरएको कम;चारH ूशासन
तजुम
6व8नयम, २०६७ को 6व8नयम २.५ ले गरे को
उमेरको हदसFब#धी Oयवःथाका साथै 6व8नयम
२.६ मा गUरएको #यूनतम् योVयतासFब#धी
Oयवःथालाई प8न यहH सै wाि#तक आलोकमा
हे Uरनुपद;छ ।
९. य^द अ8धकारको ूयोगमा बe8नयत
दे िखयो वा कानून 8नमा;णकै बममा कुनै OयिZ
6वशेषलाई सु6वधा हुने वा कसै लाई बाहे क गन`
गरH असमान खालका ूावधान रािखयो भने
2यसलाई च ुनौती ^दन नस6कने भAे हुँदैन ।
तर 2यःता 6वषयलाई 8न\पण गन` आ8धकाUरक
8नकाय कुन हो र 2यसको ू6बया के हो भAे पl
प8न महzवपूण; हुने गद;छ । पUरष{को कम;चारH
ूशासन 6व8नयम, २०६७ ू2यायोिजत 6वधा6यक|
अ8धकारअ#तग;त बनाइएको कानून हो । 2यःतो
कानून बनाउँदा मूल कानूनका \पमा रहे को
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सं -वधान र अ"धकार ूदान गन5 मातृ ऐनसँग
नबािझने गर> बनाउनुपदAछ भDेमा कसै को प"न
-वम"त हुन सHदै न । साथसाथै Kयःतो कानूनका
ूावधानहN ज-हले प"न ःवOछ, PयायपूणA र
तकAसRत् हुनपु छA । -वधा-यकT अ"धकारको ूयोग
गदाA यःता सवAःवीकायA माPयताहNको अनुशरण
A दAछ । Kयसको उपेWा गर> बनाइएको
गनुप
कानूनलाई ज-हले प"न च ुनौती ]दन स-कPछ र
अदालतले Kयसको वैधताको पर>Wण गर> बदर र
अमाPय घो-षत गनA सHदछ ।
१०. अिaतयार दुNपयोग अनुसPधान
आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८ समेतले
आयोगलाई कानूनको वैधता पर>Wणको अ"धकार
ूदान गरे को पाइँदैन । आयोगले आfनो "लिखत
जवाफमा सं -वधानको धारा १२० अनुसार
अनुसPधान गर> मुgा चलाउने, "नद5 शन ]दने,
दुंपiरणाम सOयाउने वा गैरकानूनी कामकारवाह>
बदर गनA सक्ने अ"धकार आयोगलाई ूदान
गरे कोले सोह> अ"धकारअPतगAत पiरषjको
कमAचार> ूशासन -व"नयम र कमAचार> "नयुिkका
सlबPधमा "नद5 शन ]दएको भनी -ववादको -वषयमा
आfनो Wेऽा"धकार दे खाउन खोजेको पाइPछ ।
तर सं -वधानको धारा १२० ले आयोगको काम,
कतAmय र अ"धकार तोकेको भए प"न Kयसमा कह>ं
प"न कानून बदर गनA सक्नेसमेतको अ"धकार
ूदान गरे को भने पाइँदैन । कानूनको ूयोगका
बममा कसै ले अनुिचत कायA गरे को पाइएमा
Kयसको अनुसPधान तहकTकात गर> आवँयक
कारवाह>का ला"ग अिaतयारवालासमW लेखी
पठाउन वा ॅqाचार गरे को पाइएमा मुgा चलाउन
सक्नेसlमको अ"धकार आयोगलाई रहे को
दे िखPछ ।
११. अिaतयार दुNपयोग अनुसPधान
आयोग ऐनको दफा १२ख बमोिजम अनुिचत
कायAबाट भएको दुंपiरणाम सOयाउनका ला"ग

लेिखएको भDे आयोगको िजकTरका सPदभAमा
हे दाA Kयसर> दुंपiरणाम सOयाउनका ला"ग लेखी
पठाउनुअिघ अनुिचत कायA भएको भDे ठहरमा
पुsनु जNर> हुPछ । अनुिचत कायAलाई ऐनको
दफा ३ ले पiरभा-षत गरे को छ । अनुिचत कायA
गरे को मा"नने भनी उuलेख भएका खvड (क)
दे िख (झ) सlमका कुनै प"न कायA पiरषzबाट
ँ ै न । न त आयोगको "म"त
भएको भDे दे िखद
२०६८।६।६ को "नणAयमा नै अनुिचत कायA
भएको भनी ःपqNपमा उuलेख गiरएको नै
दे िखPछ । ऐनले ूदान गरे को अ"धकारWेऽको
ूयोग गदाA Kयसले "नि|त् गरे को ू-बयाको
अवलlबन गनुA अपiरहायA हुPछ । कुनै अ"धकार>
वा "नकायले गरे को कायAका सlबPधमा ू} उठे को
अवःथामा ूथमतः सो कायA उिचत वा अनुिचत के
हो भDे "नंकषAमा पुsनुपन5 हुPछ, Kयसप"छमाऽ सो
कायAबाट उKपD भएको दुंपiरणाम सOयाउने कुरा
आउँछ । य]द कायA कानूनअनुNप नै दे िखएमा
Kयसको पiरणामलाई मूuयान गन5 अ"धकार
आयोगलाई रहँदैन ।
१२. Kयसै गर> कानूनको वैधता जाँOने
अ"धकार सं -वधान र ऐनसमेतले आयोगलाई
]दएको छै न । ऐनको दफा २८ ले ूदान गरे को
अ"धकार सुझावसlममा सी"मत रहे को छ, Kयसलाई
Pया-यक पुनरावलोकनको अ"धकारWेऽसरह मानेर
आयोगले िजकTर "लन "मuदै न । नेपालको
अPतiरम सं -वधान, २०६३ को धारा १०७
ले Kयःतो अ"धकार सवOच अदालतलाई माऽ
ूदान गरे को छ, जसअPतगAत -वधा-यकT कायA
र ूशास"नक कायAको Pया-यक पुनरावलोकन
गन5 अ"धकार "न-हत रहे को छ । सं वैधा"नक
"नकायले आfनो सं -वधानूद काम, कतAmय
र अ"धकारको aयाल नगर> अPय "नकायको
Wेऽा"धकार"भऽका -वषयमा ूवेश गन5 हो भने
सं -वधानवाद र कानूनको शासनका ःथा-पत
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मायताह ख#ब%लन पु*छन् र ःवे1छाचा3रताले
ूौय पाउँछ । 9यसै ले सं =वधानले नै या=यक

%नकायलाई ूदान गरे को अ%धकारअतगEतको
=वषयमा अय सं वैधा%नक %नकाय ूवेश गनुE
हुँदैन । सबै %नकायले आआIनो Jेऽा%धकारको
सीमालाई बुMने, 9यसको सNमान गनO र तदनु प
आफूलाई =बयाशील गराउने सं ःकृ%तले सं वैधा%नक
अTयास प3रपUव हुछ, 9यसबाट माऽ यायपूण,E
सTय एवम् सुसंःकृत समाजको ःथापना सNभव
हुछ ।
१३. कानूनले कुनै प%न %नकाय वा
अ%धकार_लाई ूदान गरे को अ%धकारले 9यःतो
%नकाय वा अ%धकार_को ूा%धकारमाऽ सु%निaत
गदb न, %नयऽण प%न गदEछ । अ%धकार क=ह#यै
प%न %नरपेJ र असी%मत हुँदैन । यcद सीमा=वह_न
र अ%नयिऽत अ%धकारको सोच रािखयो भने
9यसले ःवे1छाचा3रतालाई जम cदछ ।
कानूनी राdयमा यःतो अवःथाको क#पनासNम
प%न गनE स=कँदै न । तर आयोगले ऐनको दफा
२८ बमोिजम भनी प3रषhको कमEचार_ ूशासन
=व%नयमका ूावधानह लाई खारे ज गनE र
हटाउन भनी %नदO शन cदँदा आIनो सं वैधा%नक
एवम् कानूनी सीमा बुMन सकेको पाइँदैन ।
अिjतयार दु पयोग अनुसधान आयोग ऐनको
दफा ३ मा आIनो अ%धकार नभएको कुनै कायE
गरे को, आफूलाई ूाk अ%धकार सNबिधत कानून,
%नणEय वा आदे श=वपर_त अकb उlेँय वा कायEमा
ूयोग गरे को र अय कायाEलय, अ%धकार_ वा
कमEचार_को कायEमा अना%धकार बाधा उ9पn
गरे कोलगायतका कायEह लाई अनुिचत कायE भनी
प3रभा=षत ग3रएको अवःथामा आयोग ःवयम् नै
ु ँद
9यःता कायEमा सं ल*न हुनह
ु ैन ।
१४. आIनो कायE सpालनका ला%ग
बनाएका =व%नयमह
आवँयक ू=बया पूरा
गर_ प3रषhले आवँयकता अनुसार प3रमाजEन

र सं शोधन गनE सक्ने कुरामा =ववाद हुन
सUदै न । एउटा ःवशा%सत सं गcठत सं ःथासँग
9यःतो अ%धकार रहे भएकै हुछ । आयोगबाट
%नदO शन cदएकै भरमा आयोगको %नदO शन ःवतः
कायाEिवत (Self Executed) हुने प%न होइन,
9यसको कायाEवयनका ला%ग प%न प3रषhले
आवँयक ू=बया पूरा गनुप
E नO हुछ र 9यःतो
ू=बयाले पूणत
E ा नपाएसNम आयोगको %नदO शन
ँ ै न । तर ूःतुत 3रट
=बयाशील भएको मा%नद
%नवेदनमा च ुनौती cदइएको आयोगको %नदO शनका
ँ ाह लाई हे दाE आयोगले एकातफE =वtमान
बुद
कानूनी uयवःथा (प3रषhको कमEचार_ ूशासन
=व%नयम, २०६७) का केह_ ूावधानह मा
प3रमाजEन र केह_मा खारे जीका ला%ग %नदO िशत
गरे को अवःथा दे िखएको छ भने अक{तफE 9यःता
ूावधानह
कायम रहँदासNम अयथा भn
न%म#ने कमEचार_ %नयुि| ू=बयालाई च ुनौती cदँदै
%नयुि| नै रl गनO हदसNमको %नदO शन cदएको
पाइछ । यी %नदO शनह आफ}मा =वरोधाभाषपूणE
दे िखछन् । 9यस आधारमा प%न नेपाल ःवाः~य
अनुसधान प3रषhले २०६७।९।१ मा गरे को
ःथायी %नयुि| सNबधमा आयोगबाट cदइएको
%म%त २०६८।६।६ को %नदO शनलाई उपयु|
माn स=कने अवःथा दे िखन आउँदैन ।
१५. आयोगबाट cदइएको %नदO शन
3रट
कायाEवयनका %सल%सलामा प3रषhले
%नवेदकह लाई %म%त २०६८।६।३० दे िख
हाजीर हुनबाट रोकसNम लगाइएको भnे प3रषhको
%लिखत जवाफबाट दे िखएको छ । आयोगको
%नदO शन अनुसार कमEचार_ ूशासन =व%नयम,
२०६७ का केह_ ूावधान खारे ज गनO र केह_
ूावधान हटाउने गर_ प3रषhले %नणEय गरे को भnे
ँ ै न । 9यस आधारमा =व%नयमका =ववाcदत
दे िखद
ूावधानह यथावत् पमा कायम नै रहे का छन् ।
ती कानूनी uयवःथाह कायमै रहे को अवःथामा
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*यसका आधारमा भएको "नयुि7लाई अ:यथा
भ< "म=ने हुँदैन । पCरषEले Cरट "नवेदकहHको
"नयुि7 रI गCरसकेको अवःथा छै न, केवल
हाजीर हुनसNम रोक लगाएको दे िख:छ । यसरP
आयोगको "म"त २०६८।६।६ को "नणUय
अनुसार "म"त २०६८।६।२३ को पऽबाट
Xदइएको "नदZ शनबमोिजम पCरष\बाट कुनै "नणUय
भैनसकेको हुँदा आयोगका "नदZ शनहH ]बयाि:वत
भै सकेको भ<े अवःथा प"न दे िखन आउँदैन ।
फलःवHप, पCरषEको पदपू"तU स"म"तको "सफाCरश
अनुसार कमUचारP ूशासन ]व"नयम, २०६७ को
]व"नयम २.१३ बमोिजम यी Cरट "नवेदकहHलाई
"म"त २०६७।९।१ बाट लागू हुने गरP Xदइएको
"नयुि7पऽ यथावत्Hपमा कायम रहे को छ ।
१६.
तसथU
मा"थ
गCरएको
]वfेषणसमेतका आधारमा अिgतयार दुHपयोग
अनुस:धान आयोगलाई नेपाल ःवाःhय अनुस:धान
पCरषEको कमUचारP ूशासन ]व"नयम, २०६७ को
]व"नयम २.५(१) को ू"तब:धा*मक वाlयांशमा
रहे को करारमा कायUरत् कमUचारPले ःथायी पदमा
आवेदन गदाU उमेरको हदब:दP नलाnनेसNब:धी
oयवःथा खारे ज गनU र ऐ ]व"नयमको ]व"नयम
२.६ अ:तगUतको अनुसूची २ को "स.नं. ४, ५, ६,
७, १०, ११, १२ मा रहे को खु=ला ू"तःपधाUबाट
पू"तU गCरने पदको आवँयक :यूनतम् योnयता
केहP
वषUको
कायU
महलमा
उ=लेिखत
अनुभवसNब:धी oयवःथा हटाउने गरP "नदZ शन
Xदन पाउने अ"धकार रहे को भ<े दे िखन आएन ।
१७. अतः ]वपtी अिgतयार दुHपयोग
अनुस:धान आयोगको "म"त २०६८।६।६
को "नणUयानुसार नेपाल ःवाःhय अनुस:धान
पCरषEलाई यी Cरट "नवेदकहHको "नयुि7
त*काल रI गनुU भनी "म"त २०६८।६।२३ को
ु ा
पऽuारा Xदइएको "नदZ शन कानून]वपरPत हुनक

साथै अ"धकारtेऽ]वहPनसमेत रहे कोले उ7
"नदZ शन र सो आधारमा Cरट "नवेदकहHलाई
"म"त २०६८।६।३० दे िख हाजीर गनU
रोक लगाउने गरP भएको पCरषEको काम
कारवाहPसमेत उ*ूेषणको आदे शuारा बदर
गरP Cरट "नवेदकहHले "म"त २०६७।९।१
दे िख लागू हुने गरP पCरष\बाट ूाv गरे को
"नयुि7पऽबमोिजमको पदमा "नजहHलाई यथावत्
हाजीर गरP पूवव
U त्Hपमा कायU गनU Xदनु भनी
]वपtी नेपाल ःवाःhय अनुस:धान पCरषEका
नाममा परमादे शको आदे शसमेत जारP गरे को
ु
सं य7
इजलासका माननीय :यायाधीश ौी
कमलनारायण दासको राय सदर हुने ठहछU ।
ूःतुत मुIाको दायरPको लगत कxा गरP "म"सल
"नयमानुसार गरP बुझाईXदनू ।
उ7 रायमा सहमत छz ।
:या. रामकुमार ूसाद शाह
:या. सुशीला काक{
इ"त सं वत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।
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§ एउटै प्रिक्रयामा आफू समेत सहभागी भई
असफल भएपिछमात्र सो प्रिक्रयाबाट
लाभािन्वत व्यिक्तको योग्यता, अनुभवका
साथै प्रिक्रया िनधार्रक कानूनी व्यवस्थासमेत
उपर प्रश्न उठाउने िनवेदकलाई अदालतले
सहयोग गनर् सक् ने अवस्था नदेिखने ।

िनणर्य नं .९११८

सवच अदालत, पूण( इजलास
माननीय /यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय /यायाधीश ौी क8याण ौे :
माननीय /यायाधीश ौी सुशीला काक;
आदे श =म=त : २०६९।१०।१८।५
०६९-WF-०००४

(ूकरण नं. ६)

=बषय : उLूेषण ।
=नवेदक : िज8ला =सरहा, लहान नगरपा=लका वडा
नं. २ बःने रामकुमार महतो
TवUV
TवपWी : नेपाल सरकार, ःवाःXय तथा जनसं Zया
म/ऽालय, रामशाहपथ, काठमाड]समेत

§ सबै प्रिक्रया पूरा भई सफल उम्मेदवारलाई
्
िनयुिक्तपत्र िदई िनजलाई काममा
लगाई सके पिछमात्र िरट िनवेदन दायर
गरी िनवेदकले आफ्नो िजकीरलाई
कानूनीरूपमा भन्दा पिन आफू मात्र योग्य
र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले
पुिष्ट गनर् खोजेको प्रतीत हुने ।
§ कु नै पिन कानूनी व्यवस्थाको लाभ
आफू लेमात्र पाउनुपदर्छ भनी कसैले
पिन मान्यता राख्नु हुँ दैन । न त कानूनी
व्यवस्थाको व्याख्या आफ्नो अनुकूलमात्र
हुनुपदर्छ भन्ने अपेक्षा नै गनर् हुन्छ । कु नै
कानूनको सं वैधािनकताको प्रश्न उठी बदर
नहुँ दासम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका
कायर्हरू स्वतः वैध मािनने ।

=नवेदकका तफ(बाट :
TवपWीका तफ(बाट : Tवbान् सह/याया=धवdा
कृंणजीTव िघ=मरे , Tवbान् वiर: अ=धवdाbय
महादे वूसाद यादव र बjिबहादुर काक;,
Tवbान् अ=धवdा ौी पदम =गरl
अवलिmबत नजीर :
सmबV कानून :
§ कम(चारl ूशासन Tव=नयमावलl, २०६७
को Tव=नयम २.५ को खpड (ख),
Tव=नयम २.६ अ/तग(त अनुसूची २
आदे श

नेपालको अ/तiरम
सं Tवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
ु
अ/तग(त यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा सं यd
इजलासका माननीय /यायाधीशहUबीच मतै uय
हुन नसकv सवच अदालत =नयमावलl, २०४९
को =नयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलाससमW
पेश हुन आएको ूःतुत =नवेदनको सxिWy तXय
र ठहर यस ूकार छ :
नेपाल ःवाःXय अनुस/धान पiरष{,
पदपू=त( स=म=तको =म=त २०६७।६।२६
गते गोरखापऽ दै =नकमा ूकािशत Tव|ापन नं.
०१/०६७।०६८ ता=लम अ=धकृत पद सात]
तहसमेतको ला=ग =म=त २०६७।८।१० र
२०६७।८।११ मा भएको =लिखत तथा =म=त
२०६७।८।२६ र २०६७।८।२७ मा भएको

157

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

अ+तवा/ता/समेतबाट न"तजा ूकाशन भएको हुँदा
सफल उ?मे@वारले ७ (सात) Dदन"भऽ पEरषGको
ूशासन शाखामा आई स?पक/ गनु/ हुन स?बि+धत
सबैको ला"ग सूचना ूकािशत गEरएकोमा सफल
उ?मे@वार रोल नं. ८ Sवजयकुमार झा र
वैकिVपक उ?मे@वार रोल नं. ४ रामकुमार महतो
उVलेख गरX सूचना ूकािशत भएकोले योYयता
नपुगेको योYयताको छान"बन नगरX Sवजयकुमार
झालाई नेपाल ःवाः\य अनुस+धान पEरषGको
ता"लम अ"धकृतमा "नयुि^को ला"ग "सफाEरश
गरX हाजीर गराएको कारण मेरो मौ"लक हक र
कानूनी हकमा आघात परे कोले उपचारको अ+य
पया/c dयवःथा नभएकोले अ+तEरम सं Sवधान,
२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यो
"नवेदन गरे को छु ।
नेपाल ःवाः\य अनुस+धान पEरषGको
कम/चारX ूशासन Sव"नयम, २०६७ को Sव"नयम
२.६ तथा अनुसूची २ अनुसार ता"लम अ"धकृत
सातi तहको +यूनतम् शैिkक योYयता ःनातकोlर
तह वा सो सरह उlीण/ गरे को वा ःनातक उlीण/
गरX तीन वष/को ःवाः\य अनुस+धान ता"लमस?ब+धी
काय/ अनुभव भएको हुनपु नm ूावधान छ । नेपाल
ःवाः\य अनुस+धान पEरषGको पाnयबम अनुसार
प"न ःवाः\यसँग स?बि+धत dयि^लाई "नयुि^
/ नm दे िख+छ । "नयुि^को ला"ग "सफाEरश
गनुप
गEरएको उ?मे@वारको "सफाEरश भएको "म"तले
एक वष/"भऽ "नयुि^ "लएको पद Eर^ हुन
आएमा वैकिVपक उ?मे@वारको सूचीमा रहे को
उ?मे@वारलाई योYयताबम अनुसार "नयुि^को
/ नm हु+छ । Sवपkीहpले
ला"ग "सफाEरश गनुप
आपसमा "मलोमतो गरX अ"नय"मतता गरX
वािणqय Sवषयमा ःनातकमाऽ उlीण/ गरे का र
तीन वष/को ःवाः\य अनुस+धान ता"लमस?ब+धी
काय/ अनुभव नभएको नेपाल ःवाः\य अनुस+धान
पEरषGको ता"लम अ"धकृत सातi तहको योYयता

नभएका Sवपkी Sवजयकुमार झालाई नेपाल
ःवाः\य अनुस+धान पEरषGको ता"लम अ"धकृत
सातi तहमा "नयुि^को ला"ग ऐन, "नयमSवपरXत
Sवपkी नेपाल ःवाः\य अनुस+धान पEरष@ पदपू"त/
स"म"तसमेतले "सफाEरश गरX हाजीर गराई
काममा लगाई वािणqय Sवषय पढे काले डाuटर
पढाउने भvे झw गैरकानूनी काम गराई रहे को
ःवाः\यस?ब+धी Sवषयमा ःनातकोlर उlीण/ गरX
काय/ अनुभवसमेत भएको म "नवेदकलाई "नयुि^का
ला"ग "सफाEरश नगरे कोले "नज Sवजयकुमार
झाको "नयुि^को ला"ग गEरएको "सफाEरश तथा
"नयुि^पऽसमेत असं वैधा"नक तथा गैरकानूनी हुँदा
उxूेषणको आदे शyारा बदर गरX म "नवेदकलाई
उ^ पदमा "नयुि^को ला"ग Sवपkीहpका नाममा
परमादे शको आदे श जारX गरX "नवेदनको अि+तम
Sकनारा नहुzल
े स?मका ला"ग Sवपkी Sवजयकुमार
झालाई काममा नलगाउन अ+तEरम आदे शसमेत
जारX गरX ूःतुत मु{ालाई अमा"धकारमा राखी
पाउँ भvेसमेत dयहोराको "नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श Sकन जारX नहुनपु नm हो
जारX हुन ु नपनm कुनै कारण भए सोको कारण
र आधार खुलाई यो आदे श ूाc भएका "म"तले
बाटाका ?याद बाहे क १५ Dदन"भऽ "लिखत जवाफ
पेश गनु/ भनी Sवपkीहpका नाममा सूचना पठाई
"लिखत जवाफ पेश भएप"छ वा ?याद नाघेप"छ
"नयमानुसार पेश गनु/ भvे यस अदालतको
आदे श ।
नेपाल ःवाः\य अनुस+धान पEरषGको
Sव~ापन तथा न"तजा ूकाशनस?ब+धी Sवषयमा
असं लYन यस आयोगसमेतलाई ूxयथ बनाई
Dदएको Eरट "नवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गरX
पाउँ भvे dयहोराको लोक सेवा आयोगको "लिखत
जवाफ ।
म "म"त २०६७।९।१ दे िख ता"लम
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अधकृत पदमा काय&रत् छु । सहायक तालम
सं योजक भै काय&रत् रहे कै बखत पर78ा उ:ीण&
गर7 तालम अधकृत पदमा ःथायी नयुिB भएको
हो । उB पद नेपाल ःवाःEय अनुसFधान
पGरषIको कम&चार7 ूशासन Mवनयम, २०६७
को Mवनयम २.१ को उपMवनयम (२) सँग
सWबिFधत अनुसूची १ बमोिजमको पद हो ।
यस पदको आवँयक Fयूनतम् यो[यता Mवनयम
२.६ सँग सWबिFधत अनुसूची २ मा उ\लेख
छ । उB अनुसूचीको स.नं. ५ मा तोMकएको
यो[यता मैले पूरा गरे को छु । Mवप8ी असफल
भएको कारण म यो[य _यिB अयो[य हुने
होइन । लोकसेवा नयमावल7, २०६७ यसमा लागू
हुँदैन । Gरट नवेदकले हासल गरे को जःतै
ःवाःEय Mवषयमा ःनातको:र शैि8क यो[यता नै
हुनपु नb कानूनी _यवःथा छै न । अतः Gरट खारे ज
गर7 पाउँ भdेसमेत _यहोराको Mवजयकुमार झाको
लिखत जवाफ ।
नेपाल ःवाःEय अनुसFधान पGरषf ऐन,
२०४७ अFतग&त ःथापना भएको ःवशासत
सं ःथा हो पGरषf । यसलाई नेपाल सरकारको
ःवीकृत लई आवँयक Mवनयम बनाउन
सक्ने अधकार ऐनको दफा २१ ले jदएको
छ । सोह7बमोिजम कम&चार7 ूशासन Mवनयम,
२०६७ नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भै लागू
भएको छ। सोह7 Mवनयमको अधीनमा रह7 मत
२०६७।६।२६ मा तालम अधकृतलगायतका
पदका लाग Mवkापन भै Mवनयम २.२ बमोिजम
गjठत पदपूत& समतले काम कारवाह7 गरे को
हो । Mवजयकुमार झाको तालम अधकृतको
लाग आवँयक Fयूनतम् शैि8क यो[यता पुगेको
छ । Mवनयमका आधारमा पदपूत& समतको
कामकारवाह7मा कुनै ऽुट7 Mवnमान छै न ।
Fयूनतम् यो[यता छानबन गर7 यो[यलाई माऽ
पर78ामा सहभागी गराइएको हुँदा Gरट नवेदन

खारे जभागी छ भdेसमेत _यहोराको नेपाल
ःवाःEय अनुसFधान पGरषf, पदपूत& समतको
लिखत जवाफ ।
Mवनयमको दफा २.६ सँग सWबिFधत
अनुसूची २ मा भएको Fयूनतम् यो[यतालगायत
सबै ूMबया पूरा गर7 सफल उWमेfवार लिखत
पर78ामा सामेल भएको अवःथा छ । लिखत
पर78ाको
पर78ाफल
ूकािशत
हुँदासWम
Mवप8ीले कह7ं कतै उजूर नगर7 उB नतजालाई
ःवीकार गर7 अFतवा&ता&मा भाग लई आफू
सफल नभएपpात्माऽ बfनयतसाथ अदालत
ूवेश गरे को हुँदा अधकारूाq पदपूत& समतले
सrालन गरे को पर78ा र नतजामा कुनै ऽुट7
छै न । सफल उWमेfवार Mवजयकुमार झाले
दरखाःत साथ पेश गरे को शैि8क यो[यता तथा
पGरषIको अनुसFधान शाखामा काय& गरे को पऽसमेत
पेश गरे को हुँदा Mवप8ीले उ\लेख गरे बमोिजमको
यो[यता भएको _यिBलाई नयुिB गGरएको नहुँदा
झू sा दावी खारे ज गर7 पाउँ भdेसमेत _यहोराको
नेपाल ःवाःEय अनुसFधान पGरषIको काय&कार7
अtय8 डा. चोपलाल भ ुषालको लिखत जवाफ ।
यस मFऽालयलाई Mवप8ी बनाउनुपनb
आधार र कारण खुलाउन सMकएको छै न ।
पGरषIले बनाएको कम&चार7 ूशासन Mवनयम,
२०६७ नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भै लागू भएको
छ । Mवनयम २.१ बमोिजम गjठत पदपूत&
समतले Mवनयमका अधीनमा रह7 कामकारवाह7
गनb हुँदा Mवप8ीको दावी नराधार छ, खारे ज गर7
पाउँ भdेसमेत _यहोराको ःवाःEय तथा जनसं vया
मFऽालयको लिखत जवाफ ।
Gरट नवेदकले दावी गनुभ
& एको Mवषय यस
मFऽालयको काय&8ेऽभऽ नपनb र नजको हक
अधकारको उ\लwन हुने गर7 यस मFऽालयबाट
कुनै काम कारवाह7 नभएकोले Gरट नवेदन खारे ज
गर7 पाउँ भdेसमेत _यहोराको सामाFय ूशासन
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म+ऽालयको "लिखत जवाफ ।
5व"नयममा
भएको
+यूनतम्
यो9यतास;ब+धी ?यवःथा कानूनस;मत् छ भनी
ूथम ूDको 5ववेचना गदाH उJलेख गKरस5कएको
छ । Mयसकारण +यूनतम् यो9यता नपुगेको
भPे आधारमा "नजको "नयुिR बदर हुन सक्ने
दे िखएन । तर करार सेवामा भनाH भएका यी
5वपTी 5वजयकुमार झाको उमेर ४० वषH नाघी
सकेप"छ "नजले ता"लम अ"धकृतको ू"तयो"गतामा
सहभागी भई सफल भएको र "नयुिR पाएको
लगायत सबै काम कारवाह] दू5षत भई बदरयो9य
छ भनी मा"थ दोॐो ूDको 5ववेचनाको स+दभHमा
उJलेख गKरस5कएको छ । तसथH 5वपTी
5वजयकुमार झालाई ता"लम अ"धकृतमा गKरएको
"नयुिR कानूनस;मत नहुँदा "नजलाई ता"लम
अ"धकृतको पदमा "म"त २०६७।८।२९ मा
cदइएको ःथायी "नयुिR उMूेषणको आदे श जार]
गर] बदर गKरएको छ ।
यो9यतास;ब+धी
"नयमको
+यूनतम्
?यवःथा कानूनस;मत रहे कोले "नवेदकको मुfय
आधार नै कायम रहन नसक्ने भएको र 5वपTी
5वजयकुमार झाले "नयुिR पाई सेवामा ूवेश
गKरसकेकोले २०६७।६।२६ मा ूकािशत
5वgापन नं. ०१/०६७।०६८ को स;पूणH
ू5बया स;पP भइसकेको छ । यःतो अवःथामा
ता"लम अ"धकृत पदको पर]Tाको अि+तम
पKरणाममा वैकिJपक उ;मेkवारको lपमा रहे का
यी "नवेदकले सो पदमा ःवतः "नयुिR पाउन
सक्ने अवःथा नहुँदा "नजको "नयुिR पाउँ भPे
िजकnर पु9न सक्ने दे िखएन ।
तसथH 5वपTी 5वजयकुमार झाको "नयुिR
बदर गर] उिJलिखत पदमा पुनः 5वgापन गनुH र
कानूनस;मत ू5बया पूरा गर] ता"लम अ"धकृतको
पदपू"तH गनुH भनी 5वपTी नेपाल ःवाःoय
पKरषk, रामशाहपथ, काठमाडqको
अनुस+धान

नाममा परमादे शको आदे शस;म जार] हुने
ठहछH । यस स;ब+धमा सहयोगी माननीय
+यायाधीश ौी कमलनारायण दासको फरक राय
भएकोले "नणHयाथH सवstच अदालत "नयमावल],
२०४९ को "नयम ३ को उप"नयम (१) को
खxड (क) बमोिजम पूणH इजलासमा पेश गनुH
भPेसमेत ?यहोराको माननीय +यायाधीश ौी
ता5हर अल] अ+सार]को राय ।
ूच"लत कानून नेपाल ःवाःoय अनुस+धान
पKरषk ऐन, २०४७ ले 5व"नयम बनाउन सक्ने
गर] पKरषzलाई अ"धकार ूMयायोजन गरे को भPे
ूथम{5|मा दे िखन आएको र सो 5व"नयममा
भएको सं शोधन यो यस आधारमा गैरकानूनी
भएको भनी अदालतसमT कोह] कसै को "नवेदन
िजकnर रहे को छै न । नेपाल ःवाःoय अनुस+धान
पKरषk ऐन, २०४७ ले cदएको अ"धकारअ+तगHत
"न"मHत 5व"नयमको ूावधानअनुlप गcठत बढु वा
स"म"तले तMकाल लागू रहे को 5व"नयमले यो9यता
पुगेका उ;मदे वारहlबीच स~ा"लत पर]Tामा
सफल भएबमोिजम "सफाKरश भएको र सोबमोिजम
5वपTी पKरषzले cदएको "नयुिR यथावत्
रहे को । 5वजयकुमार झाले पर]Tणकाल समा
गर] ःथायी सेवामा आइसकेको अवःथामा
सोबमोिजम कमHचार]ले पाएको ःथायी "नयुिR
ःवतः बदर हुने अवःथा प"न दे िखन आउँदैन ।
तसथH यी "नवेदकको मागबमोिजम
5वपTीको यो9यता नपुगेको भPे नदे िखएको र
ूच"लत ऐन, कानूनसत ू5बयाबाट "नयुR
भएका 5वजयकुमार झाको "नयुिR बदर हुन सक्ने
अवःथा दे िखएन । ूःतुत Kरट "नवेदन खारे ज
हुने ठहछH । यसमा 5वजयकुमार झाको "नयुिR
्
बदर हुने ठहरयाएको
हदस;मको अकाH सहयोगी
माननीय +यायाधीश ौी ता5हर अल] अ+सार]को
रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सवstच अदालत
"नयमावल], २०४९ को "नयम ३ को उप"नयम
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(१) को खड (क) बमोिजम पूण* इजलासमा
पेश गनु* भ5ेसमेत 7यहोराको माननीय <यायाधीश
कमलनारायण दासको रायस?हतको यस अदालत
ु
सं यB
इजलासको CमCत २०६९।१।४ को
आदे श ।
Cनयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
ु ाइका CसलCसलामा Cनवेदक
Nरट Cनवेदनको सुनव
रामकुमार महतो ःवयम्ले गलत उSेँयले
?वCनयमावलUमा योVयता रािखएको र ?वपWी
?वजयकुमार झाको CनयुिBको लाCग गNरएको
CसफाNरश तथा CनयुिBपऽसमेत असं वैधाCनक तथा
गैरकानूनी रहे को हुँदा उ^ूेषणको आदे श`ारा
बदर गरU म Cनवेदकलाई उB पदमा CनयुिBको
लाCग परमादे शको आदे श जारU गNरनुपद*छ भनी
आcनो भनाई राख्नुभयो । ?वपWीमdयेका
?वजयकुमार झासमेतका तफ*बाट रहनुभएका
?व`ान् वNरe अCधवBा`य ौी महादे वूसाद यादव
र ौी बgिबहादुर काकiले पNरषjको कम*चारU
ूशासन ?वCनयम, २०६७ लाई बदर गरU पाउँ
भ5े माग नरहे को हुँदा वैध कानूनअ<तग*त भए
गरे का काय*लाई बदर गन* Cमmने हुँदैन, तसथ*
ु
सं यB
इजलासका माननीय <यायाधीश ौी
कमलनारायण दासको राय सदर हुनपु द*छ भनी
* यो । ^यसै गरU ?वपWी
बहस िजकnर ूःतुत गनुभ
लोकसेवा आयोगसमेतका तफ*बाट रहनुभएका
?व`ान् सह<यायाCधवBा ौी कृंणजी?व िघCमरे ले
?वCनयमका ?ववाgदत 7यवःथाहr unjust law का
rपमा रहे को हुँदा ^यःतो कानूनबमोिजम भएको
काय* बदर हुनपु नs अवःथा रहे को छ, ^यसै ले
अिtतयार दुrपयोग अनुस<धान आयोगले समेत
ु
Cनदs शन gदएको छ, सं यB
इजलासका माननीय
<यायाधीश ौी ता?हर अलU अ<सारUको राय सदर
हुनपु द*छ भनी र ?वपWीमdयेकै नेपाल ःवाःuय
अनुस<धान पNरषjका तफ*बाट रहनुभएका
?व`ान् अCधवBा ौी पदम CगरUले सा?वकको

?वCनयमावलUमा सं शोधन गNरएको नभै नयाँ
?वCनयम बनाइएको हुँदा कसै लाई लाभ पुVने गरU
ु
काय* गNरएको भ5े अवःथा रहँदैन, तसथ* सं यB
इजलासका माननीय <यायाधीश ौी कमलनारायण
दासको राय सदर हुनपु द*छ भनी बहस िजकnर
* यो ।
ूःतुत गनुभ
२. ूःतुत Nरट Cनवेदनमा नेपाल ःवाःuय
अनुस<धान पNरषjको ताCलम अCधकृत, सातw तहको
पदको लाCग ?वपWी ?वजयकुमार झाको योVयता
नभएकोले अयोVय 7यिBको योVयता छानCबन
नगरU गNरएको CनयुिB गैरकानूनी हुँदा बदर गरU
आफूलाई CनयुिBका लाCग CसफाNरश गनु* भनी
परमादे शसमेत जारU गरU पाउँ भ5े Cनवेदन िजकnर
रहे कोमा नेपाल ःवाःuय अनुस<धान पNरषjको
ताCलम अCधकृत पदको लाCग कम*चारU ूशासन
?वCनयम, २०६७ को Cनयम २.१ को उपCनयम
(२) सँग सxबि<धत अनुसूची १ को पदको लाCग
अनुसूची २ को Cस.नं. ५ मा तो?कएको योVयता
पूरा गरU ?वजयकुमार झाको CनयुिB भएकोले Nरट
Cनवेदन खारे ज गरU पाउँ भ5े Cलिखत जवाफ रहे को
पाइ<छ । उिmलिखत तuयका आधारमा ूःतुत
Nरट Cनवेदनमा मूलतः नेपाल ःवाःuय अनुस<धान
पNरष{, कम*चारU ूशासन ?वCनयमावलU, २०६७
को ?वCनयम २.५ को खड (ख) मा गNरएको उमेर
हदमा छूट gदनेसxब<धी ूCतब<धा^मक खडको
7यवःथा र ?वCनयम २.६ अ<तग*त अनुसूची २ मा
ताCलम अCधकृत पदका लाCग तो?कएको <यूनतम्
योVयतासxब<धी 7यवःथा अनुसार पNरष{बाट
ताCलम अCधकृत पदमा ?वजयकुमार झालाई
CनयुिB गनs गरU भएको Cनण*य कानूनअनुrप
भए नभएको सxब<धमा ?ववेचना गरU Cनवेदन
मागबमोिजमको आदे श जारU हुनपु नs हो वा होइन
भ5े सxब<धमा <याय Cनrपण हुनपु नs दे िख<छ ।
३. ूथमतः नेपाल ःवाःuय अनुस<धान
पNरष{अ<तग*त CनयुिB हुने ताCलम अCधकृत,
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सात- तहको पदको "नयुि4को ला"ग आवँयक
पन9 यो:यता ;वप<ी ;वजयकुमार झाको नरहे को
भBे "नवेदन िजकCर रहे काले सोसDबFधी कानूनी
Hयवःथालाई हे नप
Lु न9 हुन आउँछ । नेपाल
ःवाःQय अनुसFधान पSरषUको कमLचारW ूशासन
;व"नयम, २०६७ को ;व"नयम २.६ मा खु]ला
ू"तयो"गता^ारा पू"तL गSरने पदको ला"ग आवँयक
पन9 Fयूनतम् यो:यता अनुसूची– २ बमोिजम हुनेछ
भBे Hयवःथा गरW अनुसूची– २ मा ;व"भB २१
पदका ला"ग Fयूनतम् शैि<क यो:यता तो;कएको
पाइFछ । जसमcये ूःतुत Sरट "नवेदनसँग सDबिFधत
ता"लम अ"धकृतको पदका ला"ग ःनातकोfर तह
वा सो सरह उfीणL गरे को वा ःनातक उfीणL गरW
तीन वषLको ःवाःQय अनुसFधान ता"लमसDबFधी
कायL अनुभव भएको हुनपु न9 गरW तो;कएको
छ । उ4 कानूनी Hयवःथालाई "नवेदकले
च ुनौती iदएको नभै सोबमोिजमको यो:यता
;वप<ीमcयेका ;वजयकुमार झाको नरहे को भBे नै
मुjय िजकCर रहे को हुँदा ूःतुत Sरट "नवेदनबाट
;व"नयम २.५ को खlड (ख) मा गSरएको उमेर
हदमा छूट iदनेसDबFधी ू"तबFधाpमक खlडको
Hयवःथा र ;व"नयम २.६ अFतगLत अनुसूची २ मा
ता"लम अ"धकृत पदका ला"ग तो;कएको Fयूनतम्
यो:यतासDबFधी Hयवःथाको वैधता परW<ण
ँ ै न । ;व"नयमका
गनL "म]ने अवःथा दे िखद
;ववाiदत ूावधानहqको वैधताका ;वषयमा यसै
लगाउको Sरट नं. ०६९–WF–०००३ मासमेत
;ववेचना गSरस;कएको कारणले प"न pयसको
पुनरावृिf गSररहनु उपयु4 हुँदैन । pयसै ले
यहाँ ;वप<ीमcयेका ;वजयकुमार झालाई ता"लम
अ"धकृत पदमा गSरएको "नयुि4सDममा सी"मत
रहW सो "नयुि4को वैधताका बारे मा माऽ ;ववेचना
L न9 भएको छ ।
गनुप
४. नेपाल ःवाःQय अनुसFधान पSरषUको
"म"त २०६७।६।२६ मा ूकािशत ;वvापन

नं. ०१/०६७/०६८ ता"लम अ"धकृत पद, साततहको ला"ग गSरएको ;वvापनमा तो;कएको
यो:यतामा ःनातकोfर तह वा सो सरह उfीणL
गरे को वा ःनातक उfीणL गरW तीन वषLको
ःवाःQय अनुसFधान ता"लमसDबFधी कायL अनुभव
भएको, उमेरको हद ४० वषL ननाघेको हुनपु न9
भनी उ]लेख भएको पाइFछ । तर करारमा
कायLरत् कमLचारWको हकमा उ]लेिखत उमेरको
हद नला:ने भBेसमेतको Hयहोरा उ4 ;वvापनमा
उ]लेख भएको दे िखFछ । जसबाट पSरषUको
कमLचारW ूशासन ;व"नयमको ;व"नयम २.६
अFतगLतको अनुसूची– २ को "स.नं. ५ मा
तो;कएको शैि<क यो:यता र ;व"नयम २.५ ले
तोकेको उमेरको हदअनुqप नै हुने गरW ;वvापन
ूकाशन भएको भBे तQय "न;वLवादqपमा दे िखन
आएको छ । ूpयथy ;वजयकुमार झाले ःनातक
तह उfीणL गरे को भBे कुरालाई "नवेदकले समेत
ःवीकार नै गरे को हुँदा "नजको शैि<क यो:यतामा
L न9 भएन ।
ूz उठाएर pयसमा थप ;ववेचना गनुप
५. जहाँसDम ःवाःQय अुनसFधान
ता"लमसDबFधी अनुभव नभएको भBे "नवेदन िजकCर
छ, सो सDबFधमा हे दाL नेपाल ःवाःQय अनुसFधान
पSरषU^ारा च.नं.३७५, "म"त २०६७।७।१४ मा
“जोजससँग सDबFध राjदछ” भनी iदइएको पऽमा
"नज झा २३ अ;ूलदे िख १५ "डसेDबर २००७
र १५ जनवरW २००८ दे िख हालसDम पSरषUको
अनुसFधान शाखामा रहW ;व"भB पदहqमा
कायL गद{ आएको र उ4 अव"धमा मुjयqपमा
पSरषU^ारा स|ालन गSरने ःवाःQय अनुसFधान
ता"लम कायLबमहqको सहायक ता"लम सं योजक
भई कायL गSररहनुभएको Hयहोरा उ]लेख गSरएको
पाइFछ । यसरW एउटा सं गiठत सं ःथाबाट जारW
गSरएको पऽमा "नजको ता"लमसDबFधी अनुभव
उ]लेख भैरहे को अवःथामा सोअनुqपको अनुभव
नरहे को भनी अFयथा अनुमान गनL "म]ने हुँदैन ।
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सो पऽलाई "नवेदकले प"न अ)यथा भ- सकेको
पा.दै न । 1व2मान कानूनले "नि6त् गरे को
यो;यता र अनुभव भएकै आधारमा प@रषBCारा
"म"त २०६७।६।२६ गते ूकािशत 1वJापन
पद,
नं.०१/०६७/०६८, ता"लम
अ"धकृत
सातP तहका ला"ग ग@रएको 1वJापनमा 1वपRी
1वजयकुमार झा र यी "नवेदक ःवयम्समेतले
आवेदन गरे को, तो1कएबमोिजमको परXRामा
सहभागी भएको र परXRाफल ूकािशत हुँदा
सफल उ\मे]वारका ^पमा "नज 1वजयकुमार
झा र वैकि_पक उ\मे]वारका ^पमा "नवेदक
रामकुमार महतोको नाम उ_लेख गरX सूचनासमेत
ूकाशन भएको "म"सल सं ल;न कागजातह^बाट
दे िख)छ । यसरX सफल उ\मे]वारका ^पमा
रहे का "नज 1वजयकुमार झालाई प@रष]अ)तगdतको
पदपू"तd स"म"तको "सफा@रशबमोिजम "म"त
२०६७।९।१ गतेदेिख लागू हुने गरX ःथायी
"नयुिfपऽ gदइएको आधारमा "नज अ2ा1प
कायdरत् रहे को दे िखएको छ ।
६. प@रषBको कमdचारX ूशासन 1व"नयम,
२०६७ अनु^प ूार\भ भएको पदपू"तdस\ब)धी
ू1बयामा आफूसमेत सं ल;न भएका "नवेदकले
सो परXRामा आफू असफल भएप"छमाऽ ूःतुत
@रट "नवेदन दायर गरे को दे िखन आउँछ । यस
ू1बयामा आवेदन गनj उ\मे]वारह^को सूचीका
साथै "लिखत परXRा र अ)तरवाताdसमेतबाट सफल
उ\मे]वारको नामावलX ूकािशत ग@रएको हुँदा
यgद कुनै उ\मे]वारमा तो1कएबमोिजमको यो;यता
र अनुभव नरहे को भए kयसै अव"धमा kयसलाई
च ुनौ"त gदन स1कने अवःथा रह)mयो । ती सबै
ू1बया पूरा भई सफल उ\मे]वारलाई "नयुिfपऽ
gदई "नजलाई काममा लगाई सकेप"छमाऽ यो @रट
ँ ा "नवेदकले आnनो
"नवेदन दायर गरे को दे िखद
िजकoरलाई कानूनी^पमा भ)दा प"न आफूमाऽ
यो;य र उपयुf रहे को भनी आkमपरक ढqले

पु1r गनd खोजेको ूतीत हु)छ । कुनै प"न कानूनी
sयवःथाको लाभ आफूलेमाऽ पाउनुपदdछ भनी
कसै ले प"न मा)यता राख्नु हुँदैन । न त कानूनी
sयवःथाको sयाtया आnनो अनुकूलमाऽ हुन ु
पदdछ भ-े अपेRा नै गनd हु)छ । कुनै कानूनको
सं वैधा"नकताको ूu उठw बदर नहुँदास\म
kयःतो कानूनअनु^प भएका कायdह^ ःवतः वैध
मा"न)छन् । यसरX एउटै ू1बयामा आफूसमेत
सहभागी भई असफल भएप"छमाऽ सो ू1बयाबाट
लाभाि)वत sयिfको यो;यता, अनुभवका साथै
ू1बया "नधाdरक कानूनी sयवःथासमेतउपर ूu
उठाउने "नवेदकलाई अदालतले सहयोग गनd
ँ ैन ।
सक्ने अवःथा दे िखद
७.
1वपRीमyयेका
1वजयकुमार
झासमेतका sयिfह^लाई ःथायी "नयुिf gदइएको
1वषयमा अिtतयार दु^पयोग अनुस)धान आयोगले
छान"बन गरX सो "नयुिf रz गनd र "नजह^लाई
्
तलब भ{ा भ ुfानी गरX हा"न नो|सानी पुरयाएको
रकम प@रषBका कायdकारX अyयR र सदःय
सिचवबाट दामासाहXले असूलउपर गनd आयोगले
"म"त २०६८।६।६ को "नणdयबमोिजम gदएको
"नदj शनका स)दभdमा प@रषBका कायdकारX अyयR
डा.चोपलाल भ ुषाल र सदःय सिचव डा.शंकरूताप
"सं हले आफूह^बाट असूलउपर गनd भनी gदइएको
ँ ालाई च ुनौती gदई यस अदालतमा
"नदj शन बुद
@रट नं. ०६८–WO–०४०८ दायर गरे को
दे िख)छ । उf @रट "नवेदनसमेत ूःतुत @रट
ु इजलाससमR
"नवेदनको लगाउका ^पमा सं यf
ँ
पेश हुदा नेपाल ःवाःmय अनुस)धान प@रषBले
बनाएको कमdचारX ूशासन 1व"नयम, २०६७
नेपाल सरकारCारा ःवीकृत भएको र सो 1व"नयम
दू1षत वा कानून1वपरXत हो भ- "म_ने अवःथा
नरहे को भनी "म"त २०६९।१।४ मा फैसला
भै उf फैसला अि)तम भएर रहे को पाइ)छ ।
kयसरX प@रषBको कमdचारX ूशासन 1व"नयमका
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*ववा-दत ूावधानह3 दू*षत एवम् कानून*वपर9त
नरहे को भनी यसअिघ नै Cयाय "न3पण भैसकेको
अवःथामा पुनः सोह9 ूI उठाइरहन "मLने प"न
हुँदैन ।
८. अतः मा"थ गRरएको *वSेषणसमेतका
आधारमा *व"नयमका ूावधानलाई असं वैधा"नक
भनी "नवेदकले च ुनौती -दन नसकेको, "नवेदकले
उYृत गरे का *व"नयमका ूावधानह3 दू*षत एवम्
कानून*वपर9त नरहे को भनी यसअिघ नै "न3पण
भैसकेको, पदपू"त[ ू*बयामा *वप]ीसँगै आफूसमेत
सं ल_न रहे को र पर9]ामा असफल भएप"छमाऽ
सफल उaमेbवारको यो_यतामा ूI उठाएको
ँ ा "नवेदन िजकdर कानूनमा आधाRरत र
दे िखद
*वeसनीयसमेत दे िखन आएन । तसथ[ *वप]ी
*वजयकुमार झाको यो_यता नपुगेको भgे दे िखन
नआएको र ूच"लत ऐन, कानूनसiत ू*बयाबाट
नै "नयुl भएका "नजको "नयुिl बदर हुन सक्ने
अवःथा नदे िखएको भgेसमेतका आधारमा Rरट
ु
इजलासका
"नवेदन खारे ज गनm गरे को सं यl
माननीय Cयायाधीश ौी कमलनारायण दासको राय
सदर हुने ठहछ[ । ूःतुत मुpाको दायर9को लगत
कटृ ा गर9 "म"सल "नयमानुसार गर9 बुझाई-दनू ।

िनणर्य नं .९११९
सवwxच अदालत, *वशेष इजलास
माननीय Cयायाधीश ौी कLयाण ौे y
माननीय Cयायाधीश ौी सुशीला काकr
माननीय Cयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श "म"त : २०७०।१०।२।५
०७०–WO–००१५
*वषय : उzूेषण/परमादे श ।
ु
रा|य अमेRरकाको Cयूयोक[ 25"नवेदक : सं यl
38-82 ST EAST ELMHURS, NEW
YORK, NY-11370 घर भै हाल कारागार
काया[लय,
जगgाथदे वल काठमाडqमा
थुनामा रहे को अमेRरकन नागRरक इकवाल
हक (IQBAL HAQUE)
*व3Y
*वप]ी : राजःव Cयाया"धकरण, काठमाडqसमेत

उl रायमा सहमत छq ।
Cया. रामकुमार ूसाद शाह
Cया. सुशीला काकr
इ"त संवत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : उमेश कोइराला
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§ जुन मुद्दामा फै सला भई दण्ड जरीवाना
लागेको हो सोही मुद्दाको रोहमा थुनामा
रिहरहेको भए वा पुनरावेदन गनेर्
प्रयोजनको लािग दण्ड जरीवाना धरौट
राख्न नसकी सशरीर अदालतसमक्ष
समपर्ण गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा दण्ड
जरीवाना तोक्ने फै सलाउपर पुनरावेदन गनर्
धरौटी राख्ने प्रयोजन हुनै नसक् ने ।
§ कु नै रकममा निदएको दण्ड जरीवाना
असूलीको लािग सो ितनर् नसक् ने भएमा
हालसम्म प्रचिलत कानूनबमोिजम कै दमा
रूपान्तरण गरी असूल गनेर् व्यवस्था
भएकोले थुनामा नै रहेको अवस्थामा पिन
पुनरावेदनको लािग धरौट अिनवायर् गनुर्

९119 - इकवाल हक 2व. राजःव >याया%धकरण, काठमाडkसमेत

िववेकसङ्गत, न्यायसङ्गत एवम् कानूनसङ्गत
हुन नसक् ने ।

§
§
§

(ूकरण नं. १३)

§ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२)
को कानूनी व्यवस्था मुद्दाको पुपर्क्षको
िसलिसलामा धरौटी वा तारेखमा रहेको
व्यिक्तको हकमा आकिर्षत हुने कानूनी
व्यवस्था भएको हुँ दा उक्त कानूनी
व्यवस्थालाई िनवेदकले माग गरेबमोिजम
सं िवधानसँ ग बािझएको भनी अमान्य र
बदर घोिषत गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं. १५)

§ मुद्दा पुपर्क्षको लािग थुनामा रहेको वा
भन्सार कायार्लयको िनणर्यअनुसार
लागेको दण्ड जरीवाना ितनर् बुझाउन
नसकी थुनामा रहेको व्यिक्तले एक तह
राजस्व न्यायािधकरणमा पुनरावेदन
गनर् पाउने व्यवस्थाको सम्बोधन हुने गरी
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ मा
थप व्यवस्थासिहत स्पष्ट गनुर् र सम्बिन्धत
सबै भन्सार कायार्लयहरूलाई समेत़ यो
आदेशको जानकारी गराउनु भनी िवपक्षी
नेपाल सरकार मिन्त्रपिरषद्, प्रधानमन्त्री
तथा मिन्त्रपिरषदक
् ो कायार्लयको नाउँ मा
िनदेर्शनात्मक आदेश जारी हुने ।
(ूकरण नं. १७)

%नवेदकका तफ/बाट : 2व3ान अ%धव6ा ौी
नारायण ौे :
2वप<ीका तफ/बाट : उप>याया%धव6ा ौी 2टके>ि
दाहाल
अवलिCबत नजीर :
सCबF कानून :
§ अ>तHरम सं 2वधान, २०६३ को धारा
२४(९)

सि>ध ऐन, २०४७ को दफा ९
भ>सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२)
ICCPR को धारा १४(५)
आदे श

नेपालको अ>तHरम
सं 2वधान, २०६३ को धारा ३२।१०७ (१)
र (२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अ%धकार<ेऽअ>तग/त दायर हुन आएको ूःतुत
Hरट %नवेदनको सZि<[ त\य एवम् आदे श यस
ूकार रहे को छ :म Hरट %नवेदक इकवाल हकलाई सुन
चोरb %नकासी मुcामा कैद ३ वष/ ६ म2हना
र जरbवाना f.३,६७,९०,५७२।– हुने गरb
%ऽभ ुवन 2वमानःथल भ>सार काया/लयबाट %म%त
२०७०।३।१९ मा %नण/य भएकोमा सो
%नण/यउपर राजःव >याया%धकरण, काठमाडkमा
पुनरावेदनपऽ lदएकोमा ौी राजःव >याया%धकरण,
काठमाडkका ॐे ःतेदारबाट भ>सार ऐन, २०६४ को
दफा ६२ को उपदफा (२) बमोिजम पुनरावेदन
lदने nयि6ले जुन %नण/य वा आदे शका 2वfF
पुनरावेदन गनo हो सो %नण/य वा आदे शबमोिजम
लाpने महसूल र दqड जरbवानाको रकम सCबि>धत
काया/लयमा बुझाई वा धरौटb राखी पुनरावेदन
गन/ सक्नेछ भuे nयवःथा भएको तर उ6
nयवःथाको 2वvमानता नदे िखएकोले पुनरावेदन
दता/ गन/ न%मwने भनी %म%त २०७०।४।२१
मा पुनरावेदन अ.बं . २७ नं.बमोिजम दरपीठ
गHरयो ।
उ6 दरपीठ आदे श बदर गरb पाउँ
भनी %नवेदन lदएकोमा भ>सार ऐन, २०६४
को दफा ६२ को उपदफा (२) बमोिजमको
रकम सCबि>धत काया/लयमा बुझाएको वा धरौटb
ँ ा पुनरावेदनपऽ दरपीठ गनo गरे को
राखेको नदे िखद
ँ ा सदर हु>छ,
ॐे ःतेदारको आदे श %मलेकै दे िखद
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कानूनबमोिजम गनु1 भनी राजःव 7याया"धकरणका
राजःव सदःय य=व>क उपा@याय र लेखा सदःय
भोलाूसाद खकुरे लबाट "म"त २०७०।५।९ मा
आदे श भएको छ ।
भ7सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ को
उपदफा (२) मा “उपदफा १बमोिजम पुनरावेदन
Rदने SयिTले जुन "नण1य वा आदे शका UवVW
पुनरावेदन गनX हो सो "नण1य वा आदे शबमोिजम
लाZने महसूल र द[ड जर]वानाको रकम
स^बि7धत काया1लयमा बुझाई वा धरौट] राखी
पुनरावेदन गन1 सक्नेछ” भcे Sयवःथा गरे को
दे िखयो । "नवेदकलाई सुन चोर] "नकासी
मुfामा कैद ३ वष1 ६ मUहना र जर]वाना V.
३,६७,९०,५७२।– हुने गर] "ऽभ ुवन Uवमानःथल
भ7सार काया1लयबाट "म"त २०७०।३।१९ मा
"नण1य भई सो अनुसार "नवेदक थुनामा नै रUहरहे को
दे िख7छ । "नवेदक थुनामा नै रUहरहे को
अवःथामा "नण1य काया17वयनमा प"न कुनै समःया
ँ ै न । थुनामा रहे को SयिTलाई धरौट]
पनX दे िखद
वा तारे खमा रहे को SयिTसरह मानी धरौट] माग
गदा1 पुनरावेदकmय अ"धकार जःतो स^वेदनशील
अ"धकारको सnकुचन हुन जाने दे िखएकोले
पुनरावेदन दता1 गन1 "मलेन भनी ॐे ःतेदारबाट
"म"त २०७०।४।२१ मा भएको आदे श "मलेको
ँ ा बदर गर] Rदएको छ । ॐे ःतेदारको
नदे िखद
आदे श सदर गनX गरे को बहुमत सदःयहVको
रायसँग सहमत हुन नसकेकोले राजःव
7याया"धकरण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोिजम
आpनो छु qै राय SयT गरे को छु । अब ूःतुत
पुनरावेदन "नयमानुसार दता1 गर] कानूनबमोिजम
गनु1 भcे Sयहोराको माननीय अ@यr द]पककुमार
काकsबाट "म"त २०७०।५।९ मा आदे श
भयो ।
राजःव 7याया"धकरण बहुमत सदःयबाट
भएको उT आदे शबाट नेपालको अ7तtरम

सं Uवधान, २०६३ र नेपाल पr भएको ICCPR
को ठाडो उ>लvन भएको छ । साथै, फौजदार]
मुfामा Post Trial Rights को Vपमा ःथाUपत
पुनरावेदन गन1 पाउने अ"धकारको हनन् भएको
छ । अतः पुनरावेदन गन1 पाउने अ"धकारलाई
कुि[ठत गनX गर] भएको राजःव 7याया"धकरणको
राजःव सदःय र लेखा सदःयले गरे को आदे श
उxूेषणको आदे शले बदर गर] "नवेदकको
पुनरावेदनपऽ दता1 गनु1 भनी Uवपrी राजःव
7याया"धकरणको नाउँमा परमादे शको आदे श जार]
गtरपाऊँ । साथै भ7सार ऐन, २०६४ को दफा
६२(२) मा उि>लिखत कानूनी Sयवःथा नेपालको
अ7तtरम सं Uवधान, २०६३ को धारा १३(१),
२४(९) र ICCPR Article 14(5) सँग बािझएको
हुनाले बािझएको हदस^म नेपालको अ7तtरम
सं Uवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम
अमा7य र बदर घोUषत गर] पाउँ भcेसमे{
Sयहोराको "नवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श Uकन जार] हुन ु नपनX हो
यो आदे श ूा| भएको "म"तले वाटाको ^याद
बाहे क १५ Rदन"भऽ "लिखत जवाफ पठाउनु भनी
UवपrीहVलाई ^याद सूचना पठाई "लिखत जवाफ
आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेश गनु1
भcे यस अदालतका एक 7यायाधीशबाट भएको
आदे श ।
एयर
"म"त
२०७०।२।६
गते
अरे "बयाको उडान}ारा दुबईबाट काठमाड~
आई शाि7जट भई युनाइटे ड एयरको उडान}ारा
ढाकातफ1 जान लागेका अमेtरकm नागtरक
इकवाल हकको झोला चेकजाँच गदा1 लुकाई
"छपाई राखेको सुन फेला परे को हुँदा आवँयक
कारवाह]को ला"ग सुनसUहत मा"नस पेश गरे को
हुँदा कारवाह] गtरपाउँ भनी महानगर]य ूहर]
अ7तरा1U य Uवमानःथल सुरrा गाड1 काया1लय,

166

९119 - इकवाल हक &व. राजःव ?याया*धकरण, काठमाडसमेत

काठमाडको पऽबाट &वप(ी *नवेदकलाई यस
काया2लयमा उपिःथत गराइएकोमा *नजको
बयान गराई अनुस?धान तहकBकात गदC जाँदा
*नजले भ?सार छलG गरG अवैधIपमा सुनको
चोरG *नकासी गरे को दे िखएको हुँदा भ?सार ऐन,
२०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ बमोिजम
*नजबाट बरामद भएको सुन जफत हुने गरG यस
भ?सार काया2लयबाट *म*त २०७०।३।१९ गते
*नण2य भएको हो ।
यस काया2लयबाट भएको *नण2यमा
िचY नबुझे ३५ [दन*भऽ राजःव ?याया*धकरण,
काठमाडमा पुनरावेदन गन2 जानु भनी &वप(ी
*नवेदकलाई \याद सूचना [दइएको छ । ूच*लत
कानूनले तोकेको ू&बया पूरा गरG पुनरावेदन दता2
गन2 पाउने हक अ*धकारमा आघात पानb कुनै प*न
&क*समको काय2 यस काया2लयबाट नभएकोले यस
काया2लयसमेcलाई &वप(ी बनाई दायर भएको
&वप(ीको dरट *नवेदन खारे ज गरG पाउँ भeेसमेc
fयहोराको *ऽभ ुवन भ?सार काया2लय, काठमाडको
*लिखत जवाफ ।
नेपाल
सरकार, ूधानम?ऽी
तथा
मि?ऽपdरषhको
काया2लय
सं &वधान
तथा
कानूनको पdरपालना गरG गराई कानूनी राjयको
अवधारणालाई साकार पानb र नागdरकका सं &वधान
तथा कानूनूदY हक, अ*धकारहIको स\मान,
सं र(ण एवम् स\बl2न गनb कुरामा ू*तबl
रहे को छ । भ?सार ऐन, २०६४ को दफा ६२
उपदफा (२) अनुसार पुनरावेदन [दने fयिoले
जुन *नण2य वा आदे शका &वIl पुनरावेदन गनb
हो सो *नण2य वा आदे शबमोिजम लाqने महसूल
र दrड जरGवानाको रकम स\बि?धत भ?सार
काया2लयमा बुझाई वा धरौटG राखी पुनरावेदन
गन2 सक्ने fयवःथा रहे को छ । सामा?यतयाः
सुI तह वा *नकायले गरे को *नण2य वा फैसला
&वIl एक तहको पुनरावेदनलाई नेपालको

कानून ूणालGले *नषेध गरे को छै न । भ?सार ऐन,
२०६४ को उo दफा ६२ को उपदफा (२) ले
प*न एक तहको पुनरावेदनलाई ःवीकार गरे को
छ । फैसलाको काया2?वयनलाई सु*निuत गनb
ूयोजनको ला*ग नै भ?सार ऐन, २०६४ ले उo
fयवःथा गरे को हुँदा सो fयवःथाले *नवेदकको
पुनरावेदन गन2 पाउने अ*धकारलाई सvकुचन
ु ाइलाई ब?दे ज गरे को माe
गरे को वा ःवwछ सुनव
*मxदै न । अतः dरट *नवेदन खारे ज गरG पाऊँ
भeेसमेc fयहोराको नेपाल सरकार, ूधानम?ऽी
तथा मि?ऽपdरषhको काया2लयका तफ2बाट यस
जवाफ ।
अदालतमा परे को *लिखत
*नवेदकलाई ३ वष2 ६ म&हना कैद र
जरGवाना I. ३,६७,९०,५७२।– भएकोमा
भ?सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ को उपदफा
(२) मा “पुनरावेदन [दन fयिoले जुन *नण2य
वा आदे शको &वIl पुनरावेदन गनb हो सो
*नण2य वा आदे शबमोिजम लाqने महसूल र दrड
जरGवानाको रकम स\बि?धत भ?सार काया2लयमा
बुझाई वा धरौटG राखी पुनरावेदन गन2 सक्नेछ”
भeे fयवःथा रहे को छ । उo कानूनी
fयवःथाअनुसार &वप(ी *नवेदकलाई लागेको
जरGवाना
I.
३,६७,९०,५७२।– *ऽभ ुवन
&वमानःथल भ?सार काया2लयमा बुझाएको वा
धरौटG राखेको सबूद ूमाण पुनरावेदनपऽ साथ
पेश हुन सकेको अवःथा छै न । अदालतबाट
लागेको दrड जरGवाना *तरे बुझाएको वा धरौटG
राखेको छु भनी पुनरावेदनपऽमा िजकBर *लनसमेc
ँ ै न । यःतो िःथ*तमा &वप(ी
सकेको दे िखद
*नवेदकले यस अदालतमा [दएको पुनरावेदन दता2
गन2 न*मxने हुँदा अदालती ब?दोवःतको २७ नं.
बमोिजम दरपीठ गनb गरG ॐे ःतेदारबाट भएको
*म*त २०७०।४।२१ को आदे शलाई सदर गनb
गरG राजःव ?याया*धकरण, काठमाडबाट *म*त
२०७०।५।७ मा भएको आदे शबाट *नवेदकको
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पुनरावेदन गन0 मौ"लक हक हनन् भएको
छै न । तसथ> ूःतुत Aरट "नवेदन खारे ज गरD
पाउँ भGेसमेH Iयहोराको राजःव Kयाया"धकरण,
काठमाडOको तफ>बाट यस अदालतमा पन> आएको
"लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढD
इजलाससमZ पेश हुन आएको ूःतुत Aरट
"नवेदनमा "नवेदकको तफ>बाट उपिःथत [व\ान
अ"धव]ा ौी नारायण ौे _ले नेपालको अKतAरम
सं [वधान, २०६३ को धारा २४(९) ले कुनै
प"न Iयि]लाई सZम अदालत वा Kया[यक
ु ाइको हक ूदान गरे को
"नकायबाट ःवhछ सुनव
छ । iयसै गरD भKसार ऐन, २०६४ को दफा ६२
ले प"न पुनरावेदन गन> पाउने कानूनी Iयवःथा
गरे को छ । नेपाल पZ राk भएको International
Convention on Civil and Political Rights
(ICCPR) को धारा १४(५) लेसमेH फौजदारD
मुmामा पुनरावेदन गन> पाउने अ"धकार सु"निnत
गरे को छ । "नवेदक इकवाल हकलाई सुन चोरD
"नकासी मुmामा "ऽभ ुवन भKसार काया>लयबाट ३
वष> ६ म[हना कैद र p. ३,६७,९०,५७२।–
जरDवाना हुने गरD "म"त २०७०।३।१९
मा "नण>य भएकोमा सो "नण>यउपर राजःव
Kयाया"धकरण, काठमाडOमा पुनरावेदन rदएकोमा
पुनरावेदन दरपीठ गन0 गरD ॐे ःतेदारबाट भएको
"म"त २०७०।४।२१ को आदे शलाई सदर गन0
गरD राजःव Kयाया"धकरणबाट २०७०।५।९मा
भएको आदे श नेपालको अKतAरम सं [वधान,
२०६३ र भKसार ऐन, २०६४ को दफा ६२
[वपAरत भएकोले उiूेषणको आदे श\ारा बदर गरD
"नवेदकको पुनरावेदनपऽ दता> गनु> भनी [वपZीको
नाउँमा परमादे श जारD गAरयोस् । साथै भKसार
काया>लयको आदे शानुसारको रकम "तन> बुझाउन
नसकu "नवेदक थुनामा नै रहे को र थुनामा रहे को
Iयि]ले पुनरावेदन rदँदा भKसार काया>लयबाट

भएको दvड जरDवानाको रकम धरौट राखेप"छमाऽै
पुनरावेदन गन> पाउने भGे भKसार ऐन, २०६४
को दफा ६२(२) को कानूनी Iयवःथा नेपालको
अKतAरम सं [वधान, २०६३ को धारा २४(९)
र (ICCPR) को धारा १४(५) सँग बािझएको
हुनाले सो बािझएको हदसwम अमाKय र बदर
घो[षत गAरयोस् भGेसमेH Iयहोराको बहस ूःतुत
> यो ।
गनुभ
२. [वपZी नेपाल सरकार, मिKऽपAरषy,
ूधानमKऽी तथा मKऽीपAरषzको काया>लयसमेHको
तफ>बाट उपिःथत [व\ान उपKयाया"धव]ा ौी
[टकेKि दाहालले [वपZी "नवेदक सुन चोरD "नकासी
मुmामा कसूरदार ठहरD भKसार काया>लयबाट "नण>य
भएकोमा सो "नण>यउपर भKसार ऐन, २०६४
को दफा ६२ अनुसार राजःव Kयाया"धकरणमा
पुनरावेदन गन> जानु भनी "नजलाई पुनरावेदनको
wयाद सूचना rदइएको छ । ूच"लत कानूनले
तोकेको ू[बया पूरा गरD पुनरावेदन दता> गन>
नपाउने भGे हुँदैन । भKसार ऐन, २०६४ को
दफा ६२(२) बमोिजम पुनरावेदन rदने Iयि]ले
जुन "नण>य वा आदे शका [वp} पुनरावेदन गन0
हो सो "नण>य वा आदे शबमोिजम ला~ने महसूल
र दvड जरDवानाको रकम सwबिKधत भKसार
काया>लयमा बुझाई वा धरौटD राखी पुनरावेदन गन>
सक्ने Iयवःथा रहे को छ । सुp तहले गरे को
"नण>यउपर एक तहको पुनरावेदनलाई नेपालको
कानून ूणालDले "नषेध गरे को छै न । तसथ>,
[वपZीको Aरट "नवेदन खारे ज गAरयोस् भGेसमेH
> यो ।
Iयहोराको बहस ूःतुत गनुभ
३.
उिलिखत
[व\ान
कानून
Iयवसायीहpले
गनुभ
> एको
बहस
सुनी
"नवेदनस[हतको सwपूण> "म"सल अययन गरD हे दा>
ूःतुत Aरट "नवेदनमा "नwन"लिखत ूहpमा
"नण>य rदनुपन0 दे िखयो :१. भKसार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) ले
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२.

नवेदकको सं $वधानूद( मौलक हकमा
अनुिचत ब3दे ज लगाएको छ, छै न ?
राजःव 3यायाधकरणका ॐे ःतेदारबाट भएको
दरपीठ आदे शलाई सदर गनH गरI राजःव
3यायाधकरणबाट भएको नणJय मलेको छ,
छै न ? नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारI
गनJ मKने हो, होइन ?

४. सवJूथम, प$हलो ूOतफJ $वचार गदाJ
नवेदक इकवाल हकलाई सुन चोरI नकासी मुQामा
३ वषJ ६ म$हना कैद र U. ३,६७,९०,५७२।–
जरIवाना हुने गरI ऽभ ुवन $वमानःथल भ3सार
कायाJलय, काठमाड]बाट मत २०७०।३।१९
मा नणJय भएकोमा सो नणJयउपर राजःव
3यायाधकरण, काठमाड]मा पुनरावेदन गरे कोमा
राजःव 3यायाधकरण, काठमाड]का ॐे ःतेदारबाट
पुनरावेदनपऽ दताJ गनJ नमKने गरI मत
२०७०।४।२१ मा दरपीठ आदे श भयो ।
सो दरपीठ आदे शउपर राजःव 3यायाधकरणमा
नवेदन aदएकोमा ॐे ःतेदारबाट भएको दरपीठ
आदे शलाई सदर हुने गरI राजःव 3यायाधकरण,
काठमाड]बाट भएको मत २०७०।५।९ को
आदे श नेपालको अ3तbरम सं $वधान, २०६३
को धारा १३(१) २४(९) $वपरIत भएकोले
उeूेषणको आदे शfारा बदर गरI नवेदकको
पुनरावेदनपऽ दताJ गनुJ भनी $वपgीहUको नाउँमा
परमादे शको आदे शसमेi जारI गरI पाऊँ ।
साथै भ3सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) को
lयवःथा नेपालको अ3तbरम सं $वधान, २०६३ को
धारा २४(९) एवम् ICCPR को धारा १४(५)
सँग बािझएको हुँदा बािझएको हदसoम अमा3य
र बदर घो$षत गरI पाउँ भqे मुrय नवेदन माग
दावी रहे को पाइ3छ ।
५. यी नवेदक इकवाल हक मत
२०७०।२।६ गते एयर अरे बयाको उडानfारा

दुबईबाट काठमाड] आई शाि3जट भई युनाइटे ड
एयरको उडानबाट ढाकातफJ जाने बममा
नजको साथबाट सुन बरामद भएकोले सुन चोरI
नकासी मुQामा ३ वषJ ६ म$हना कैद र U.
३,६७,९०,५७२।– जरIवाना हुने गरI ऽभ ुवन
$वमानःथल भ3सार कायाJलय, काठमाड]बाट
मत २०७०।३।१९ मा नणJय भएको
मसल सं लvन नणJयको ूमािणत ूतल$पबाट
दे िख3छ ।
६. भ3सार कायाJलय, काठमाड]को मत
२०७०।३।१९ को नणJयउपर नवेदकले
राजःव
3यायाधकरण, काठमाड]मा
मत
२०७०।४।२० मा पुनरावेदनपऽ aदएकोमा
भ3सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ को उपदफा
(२) बमोिजम पुनरावेदन aदने lयिxले जुन नणJय
वा आदे शका $वUy पुनरावेदन गनH हो सो नणJय वा
आदे शबमोिजम लाvने महसूल र द{ड जरIवानाको
रकम सoबि3धत कायाJलयमा बुझाई वा धरौटI
राखी पुनरावेदन गनJ सक्नेछ भqे lयवःथा
भएकोमा पुनरावेदक इकवाल हकले आफूलाई
राजःव 3यायाधकरणको आदे शले लागेको
द{ड जरIवानाको रकम सoबि3धत कायाJलयमा
बुझाएको वा धरौटI राखेको नदे िखएकोले
ु | ऐन,
पुनरावेदनपऽ दताJ गनJ नमKने हुँदा मुलक
अ.बं . २७ नं. बमोिजम पुनरावेदनपऽ दरपीठ गनH
गरI राजःव 3यायाधकरणका ॐे ःतेदारबाट मत
२०७०।४।२१ मा आदे श भएको पाइ3छ ।
७.
ॐे ःतेदारबाट
भएको
दरपीठ
ँ
आदे श बदर गbरपाऊ भनी नवेदकले राजःव
3यायाधकरणमा नवेदन aदएकोमा राजःव
3यायाधकरण, काठमाड]का
लेखा
सदःय
भोलाूसाद खकुरे ल र राजःव सदःय य}वKक
उपा~यायबाट भ3सार ऐन, २०६४ को दफा ६२
को उपदफा (२) बमोिजमको रकम सoबि3धत
ँ ा
कायाJलयमा बुझाएको वा धरौटI राखेको नदे िखद
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पुनरावेदनपऽ दरपीठ गन1 गर2 ॐे ःतेदारबाट भएको
ँ ा सदर हुDछ, कानूनबमोिजम
आदे श "मलेकै दे िखद
गनुF भनी २०७०।५।७ मा आदे श भएको
"म"सल सं लJन "नणFयको ूमािणत ू"त"लNपबाट
दे िखDछ । साथै उQ "नणFयमा माननीय अSयT
द2पककुमार काकUको तफFबाट ॐे ःतेदारको
आदे श सदर गन1 गरे को बहुमत सदःयहWको
रायसँग सहमत हुन नसकX छु Yै रायसमेत ZयQ
भएको अवःथा छ ।
Nववादमा
"नवेदकले
८.
ूःतुत
असं वैधा"नक भनी िजकXर "लएको भDसार ऐन,
२०६४ को दफा ६२ को उपदफा (२) यस
ूकार रहे को छ :६२. पुनरावेदनः– (१) दफा १३ बमोिजमको
"नणFय वा आदे श बाहे क यस ऐनबमोिजम
भDसार अ"धकृत वा अDय कमFचार2ले
"नधाFरण गरे को भDसार महसूल वा भDसार
अ"धकृतले gदएको दhड सजायको आदे श
वा गरे को "नणFय वा दफा ६१बमोिजम
गgठत मूjयाkन पुनरावलोकन स"म"तले
गरे को "नणFयउपर िचl नबुmने ZयिQले
nयसर2 भDसार महसूल "नधाFरण भएको
वा दhड सजाय gदएको वा "नणFय
भएको "म"तले पoतीस gदन"भऽ राजःव
Dयाया"धकरणमा
पुनरावेदन
gदन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम
पुनरावेदन gदने ZयिQले जुन "नणFय वा
आदे शका NवWq पुनरावेदन गन1 हो सो
"नणFय वा आदे शबमोिजम लाJने महसूल
र दhड जर2वानाको रकम सrबिDधत
भDसार कायाFलयमा बुझाई वा धरौट2
राखी पुनरावेदन गनF सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम
पुनरावेदन gदने ZयिQले पुनरावेदन

gदएको सात gदन"भऽ nयःतो पुनरावेदनको
ू"त"लNप सrबिDधत भDसार कायाFलयलाई
gदनुपन1 छ ।
(४) दफा ६१ बमोिजम गgठत
मूjयाkन पुनरावलोकन स"म"तले गरे को
"नणFयमा िचl नबुझेमा भDसार अ"धकृतले
nयःतो "नणFय भएको पoतीस gदन"भऽ
राजःव Dयाया"धकरणमा पुनरावेदन gदन
सक्नेछ ।
Zयवःथा
९.
उिjलिखत
कानूनी
ृ
हे दाF सrबिDधत भDसार अ"धकतबाट भएको
"नणFयउपर िचl नुबmने पTले पoतीस gदन"भऽ
राजःव Dयाया"धकरणमा पुनरावेदन गनF सक्ने
दे िखDछ । nयसर2 पुनरावेदन गदाF भDसार
अ"धकृतबाट भएको "नणFयबमोिजम लाJने महसूल
र दhड जर2वानाको रकम सrबिDधत भDसार
कायाFलयमा बुझाउनपन1 वा धरौट2 राख्नुपन1
अ"नवायF Zयवःथा रहे को दे िखDछ ।
१०. ूःतुत Nववादमा यी "नवेदक
इकवाल हक सुन चोर2 "नकासी मुxामा ३ वषF ६
मNहना कैद र W. ३,६७,९०,५७२।– जर2वाना
हुने गर2 "ऽभ ुवन Nवमानःथल भDसार कायाFलय,
काठमाडzबाट "म"त २०७०।३।१९ मा "नणFय
भई "नजलाई लागेको दhड जर2वानाको रकम
"तनF बुझाउन नसकX हाल थुनामा नै रहे को
अवःथा छ ।
११. नेपालको अDत{रम सं Nवधान, २०६३
को धारा २४(९) ले “कुनै प"न ZयिQलाई सTम
ु ाइको
अदालत वा DयाNयक "नकायबाट ःव|छ सुनव
हक हुनेछ ।” भ}े सं वैधा"नक Zयवःथा गरे को
ु ाइको हकका
दे िखDछ । nयसै गर2 ःव|छ सुनव
सrबDधमा International Convention on Civil
and Political Rights (ICCPR) को धारा १४(५)
ले अपराधमा सजाय पाएका ूnयेक ZयिQलाई

170

९119 - इकवाल हक Fव. राजःव )याया+धकरण, काठमाडसमेत

कानूनबमोिजम कुनै उ'च )याया+धकरणबाट
आ1नो सजाय तथा द6ड पुनरावलोकन गराई पाउने
अ+धकार ूदान गरे को पाइ)छ । . (Everyone
Convicted of a Crime shall have the right to his
conviction and sentence being reviewed by the
higher tribunal accoriding to law.) उिCलिखत
अ)तराEFGय ू+तHापऽलाई नेपालले अनुमोदन गरJ
पK राG भएकोले सि)ध ऐन, २०४७ को दफा
९ अनुसार ICCPR मा उिCलिखत Uयवःथालाई
नेपालले बाWयाXमकYपमा पालना गनुप
E नZ हु)छ ।
१२. फौजदारJ )यायमा कसूरदार
ठहरे को Uयि`ले कaतीमा एक तह पुनरावेदन
गनE पाउने आधारभूत हक मा+न)छ । जसलाई
भ)सार ऐन, २०६४ ले प+न ःवीकार गरे को
छ । तCलो तहको अदालत वा अ+धकारJले
गरे को आदे शानुसार लागेको द6ड जरJवाना +तनE
बुझाउन नसकf थुनामा रहे को Uयि`ले पुनरावेदन
गदाE आफूलाई लागेको द6ड जरJवाना धरौटJ
राख्नै पनZ भhे iFjकोण बहुतै सं वेदनशू)य
iFjकोण हो । द6ड जरJवानाको रकम धरौटJ
E को ला+ग थुनाबाट
राख्नु भनेको मुlाको पुपK
बाFहर आउने ूयोजनको ला+ग रािखएको Uयवःथा
हो, जुन +नणEयसँग िचn बुझेको छै न Xयसउपर नै
आपिn जनाई पुनरावेदन गनZ ूयोजनको ला+ग
हो । ू+तवादJ थुनामा बसेको छै न र च ुनौती
oदएको फैसला वा आदे शले कुनै द6ड जरJवाना
E त् पुपK
E +निaत थुनामा नबसी
तोकेको छ भने पूवव
ु ाइ गरJ पाउन खोजेको हो भने
पुनरावेदनको सुनव
Xयःतोमा तोFकएको द6ड जरJवाना धरौट राख्न
पाउने गरJ ःवभाFवकYपमा Uयवःथा गpरएको
हु)छ ।
१३. फैसला वा आदे शले द6ड जरJवाना
तोFकएको Uयि` थुनामा रहनु भनेको फैसला
कायाE)वयनको ला+ग सबभ)दा ठू लो जमानत
Xयःतो Uयि` ःवयम् हो । सशरJर थुनामा बसी

सकेको अवःथामा सो भ)दा बढJ जमानत माsन
सक्ने अवःथा पpरकCपना गनE सFकँदै न । तसथE,
जुन मुlामा फैसला भई द6ड जरJवाना लागेको
हो सोहJ मुlाको रोहमा थुनामा रFहरहे को भए वा
पुनरावेदन गनZ ूयोजनको ला+ग द6ड जरJवाना
धरौट राख्न नसकf सशरJर अदालतसमK समपEण
गरे को भए Xयःतो अवःथामा द6ड जरJवाना
तोtने फैसलाउपर पुनरावेदन गनE धरौटJ राख्ने
ूयोजन हुनै स`ैन । कुनै रकममा नoदएको
द6ड जरJवाना असूलJको ला+ग सो +तनE नसक्ने
भएमा हालसaम ूच+लत कानूनबमोिजम कैदमा
Yपा)तरण गरJ असूल गनZ Uयवःथा भएकोले
थुनामा नै रहे को अवःथामा प+न पुनरावेदनको
ला+ग धरौट अ+नवायE गनुE Fववेकसuत, )यायसuत
एवम् कानूनसuत हुन स`ैन । भइरहे को
फैसला वा आदे शलाई च ुनौती oदई पुनरावेदन
oदन नसक्ने गराउन थुनामा बसेको अवःथामा
समेv धरौट माsने अवःथा बनाउन हुँदैन ।
भ)सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) ले थुनामा
बसेको अवःथामा पुनरावेदन नलाsने कुराको
ःपj Uयवःथा गरे को छै न ।
१४. +नवेदकले भ)सार कायाEलयको
+नणEयानुसार लागेको द6ड जरJवाना +तनE बुझाउन
नसकf थुनामा रहे को अवःथामा भ)सार ऐन,
२०६४ को दफा ६२(२) बमोिजमको द6ड
जरJवाना धरौटJ राख्न अ+नवायE गराएमा फैसला
वा आदे शउपर एक तह पुनरावेदन यथाथEमा
असaभव हु)छ, जसबाट नेपालको अ)तpरम
सं Fवधान, २०६३ धारा २४(९) yारा ूXयाभूत
ु ाइको हक +नरथEक हुन
गpरएको ःव'छ सुनव
जा)छ ।
१५. तसथE, ूःतुत मुlामा यी +नवेदक
इकवाल हक भ)सार अ+धकृतको +नणEयानुसार
लागेको द6ड, जरJवाना बुझाउन नसकf थुनामा
रहे को अवःथा दे िखएकोले +नजले राजःव
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*याया"धकरण, काठमाड2मा 3दएको पुनरावेदन
सु:बाट इ*कार गन? "म@ने दे िखएन । तर
भ*सार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) को
? को "सल"सलामा
कानूनी Mयवःथा मुPाको पुपQ
धरौटS वा तारे खमा रहे को MयिUको हकमा
आकWष?त हुने कानूनी Mयवःथा भएको हुँदा उU
कानूनी Mयवःथालाई "नवेदकले माग गरे बमोिजम
सं Wवधानसँग बािझएको भनी अमा*य र बदर
घोWषत गन? "मलेन ।
१६. दोॐो ूcतफ? Wवचार गदा? यी "नवेदक
इकवाल हकले भ*सार अ"धकृतको "नण?यउपर
राजःव *याया"धकरण, काठमाड2मा पुनरावेदनपऽ
दता? गन? गएकोमा सोहS *याया"धकरणका
ॐे ःतेदारबाट पुनरावेदनपऽ दता? गन? इ*कार
गरS दरपीठ गदा? भ*सार ऐन, २०६४ को दफा
६२(२) लाई आधार मानेको दे िख*छ । भ*सार
ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) को सgब*धमा
पWहलो पcमा Wववेचना भैसकेको छ । तसथ?,
उि@लिखत आधार कारणसमेiबाट यी "नवेदक
इकवाल हकलाई ३ वष? ६ मWहना कैद र k.
३,६७,९०,५७२।– जरSवाना हुने गरS "ऽभ ुवन
भ*सार काया?लयबाट "म"त २०७०।३।१९ मा
भएको "नण?यउपर "नवेदकले राजःव *याया"धकरण
काठमाड2मा दता? गन? @याएको पुनरावेदनपऽ सोहS
*याया"धकरणका ॐे ःतेदारबाट दरपीठ गनn गरS
२०७०।४।२१ मा भएको आदे शलाई सदर
गनn गरे को राजःव *याया"धकरण, काठमाड2बाट
भएको "म"त २०७०।५।७ को आदे श उpूेषणको
आदे शqारा बदर गrर3दएको छ । अब यी "नवेदकले
थुनामा रहे को अवःथामा राजःव *याया"धकरण,
काठमाड2मा "म"त २०७०।४।२० मा दता? गन?
@याएको पुनरावेदनपऽ दता? गरS कानूनबमोिजम
"नण?य गनु? भनी WवपQीहkका नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेi जारS हुने ठहछ? ।

१७. मुPा पुपQ
? को ला"ग थुनामा रहे को
वा भ*सार काया?लयको "नण?यअनुसार लागेको
दsड जरSवाना "तन? बुझाउन नसकt थुनामा
रहे को MयिUले एक तह राजःव *याया"धकरणमा
पुनरावेदन गन? पाउने Mयवःथाको सgबोधन हुने
गरS भ*सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ मा थप
MयवःथासWहत ःपu गनु? र सgबि*धत सबै भ*सार
काया?लयहkलाई समेi यो आदे शको जानकारS
गराउनु भनी WवपQी नेपाल सरकार मि*ऽपrरषv,
ूधानम*ऽी तथा मि*ऽपrरषwको काया?लयको
नाउँमा "नदn शनाpमक आदे श जारS गrर3दएको
छ । यो आदे शको जानकारS महा*याया"धवUाको
काया?लयमाफ?त् WवपQीहkलाई 3दई दायरSको
लगत कyा गरS "म"सल "नयमानुसार गरS बुझाई
3दनू ।
उU रायमा सहमत छ2 ।
*या. सुशीला काकz
*या. ूकाश वःती
इ"त सं वत् २०७० साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : हrर कोइराला
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०६८-WS-००२४
Aनवेदक : बारा िज3ला, ग/जभवानीपुर गाउँ
%वकास सAमAत वडा नं. ६ िःथत अर%व/द
Aबडी pयाsशoको सfालक भई आpनो
हकमासमेत रामच/िूसाद कलवारसमेत
%वgh
%वपiी :
नेपाल सरकार मि/ऽपkरषl,
ूधानम/ऽी तथा मि/ऽपkरषmको काया6लय,
Aसं हदरबारसमेत

िनणर्य नं .९१२०

सवच अदालत, %वशेष इजलास
माननीय /यायाधीश ौी क3याण ौे 5
माननीय /यायाधीश ौी तक6राज भ9
माननीय /यायाधीश ौी :ाने/िबहादुर काक?
आदे श AमAत : २०७०।९।१४।१
०६८-WS-००२२ (०६८-FN-०१३४, FN०१३५, FN-०१३६)
%वषय : उRूेषण/परमादे श ।
Aनवेदक
: काठमाडX
िज3ला, काठमाडX
महानगरपाAलका वडा नं. २ काि/तपथिःथत
काया6लय भएको सूय 6 नेपाल ूा.Aल.को
तफ6बाट अAधकार ूाd ऐ. का ूब/ध
सfालक सं जीव केशवासमेत
%वgh
%वपiी : नेपाल सरकार मि/ऽपkरषl, ूधानम/ऽी
तथा
मि/ऽपkरषmको
काया6लय,
Aसं हदरबारसमेत
०६८-WS-००२३
: काठमाडX
िज3ला, काठमाडX
Aनवेदक
महानगरपाAलका वडा नं. ११ अविःथत
गोखा6 लहरo ूा.Aल. को तफ6बाट
अAधकारूाd ूब/धक तथा आpनो
हकमासमेत नवल%कशोर चौधरo
%वgh
%वपiी : नेपाल सरकार मि/ऽपkरषl, ूधाम/ऽी तथा
मि/ऽपkरषmको काया6लय, Aसं हदरबारसमेत

०६८-WS-००२६
:
काठमाडX
िज3ला, काठमाडौ
Aनवेदक
महानगरपाAलका वडा नं. ३ महाराजग/जमा
काया6लय रहे को सेती च ुरोट कारखाना
Aल.को तफ6बाट अAधकारूाd ऐ. का
सfालक तथा
आpनो हकमासमेत
ःयामसन ज.ब.राणा
%वgh
%वपiी : नेपाल सरकार मि/ऽपkरषl, ूधानम/ऽी
तथा मि/ऽपkरषmको काया6लय, Aसं हदरबार
काठमाडXसमेत
०६८-WS-००२७
Aनवेदक : Aसरहा िज3ला, च/िलालपुर गाउँ
%वकास सAमAत वडा नं. २ िःथत ौे 5 Aबडी
pयाsशoको ूोूाइटर Aललानाथ ौे 5समेत
%वgh
%वपiी : नेपाल सरकार मि/ऽपkरषl, ूधानम/ऽी
तथा मि/ऽपkरषmको काया6लय, Aसं हदरबार
काठमाडXसमेत
०६८-WS-००२८
Aनवेदक : रौतहट िज3ला, गvापुर %पपरा गाउँ
%वकास सAमAत वडा नं. ५ िःथत Aमरा
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

"बडी उ/ोगको स3ालक भई आ7नो
हकमासमेत सीताराम साहसमेत
<व>?
<वप@ी : नेपाल सरकार मिBऽपCरषE, ूधानमBऽी
तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय, "सं हदरबार
काठमाडNसमेत
०६८-WS-००३०
"नवेदक
:
काठमाडN
िजRला, काठमाडN
महानगरपा"लका वडा नं. १ कािBतपथमा
रिजःटडK कायाKलय भै बारा "समरामा
उ/ोग रहे को सूय K नेपाल ूा."ल. मा
कायKरत् कामदार तथा कमKचारYह>को
आ"धकाCरक शे ड यु"नयन नेपाल बहुरा<\य
क]पनी मजदूर यु"नयनको तफKबाट ऐ.
को अ"धकारूाa अbय@ बेनीूसाद
"तमिRसनासमेत
<व>?
<वप@ी : नेपाल सरकार मिBऽपCरषE, ूधानमBऽी
तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय, "सं हदरबार
काठमाडNसमेत
०६८-WS-००३१
"नवेदक : रौतहट िजRला, रdपुर गाउँ <वकास
स"म"त वडा नं. १ बःने सBतलाल
बBदासमेत
<व>?
<वप@ी : नेपाल सरकार मिBऽपCरषE, ूधानमBऽी
तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय, "सं हदरबार
काठमाडNसमेत
०६८-WS-००३७
:
काठमाडN
िजRला, काठमाडN
"नवेदक
महानगरपा"लका वडा नं. ७ "सफलिःथत
@ेऽपाल ःटोरका ूोूाइटर पवन ौे h

<व>?
<वप@ी
:
नेपाल
सरकार मिBऽपCरषE,
ूधानमBऽी तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय,
"सं हदरबारसमेत
०६८-WS-००६९
"नवेदक
:
काठमाडN
िजRला, काठमाडN
महानरपा"लका वडा नं. १० बानेjरमा
कायाKलय रहे को अनुंका ूोडlm ूा."ल.को
अ"धकारूाa स3ालक Cरसभ अमवाल
<व>?
सरकार मिBऽपCरषE,
<वप@ी
:
नेपाल
ूधानमBऽी तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय,
"सं हदरबारसमेत
०६९-WS-००३
"नवेदक
:
काठमाडN
िजRला, काठमाडN
महानगरपा"लका वडा नं. २ कािBतपथिःथत
कायाKलय भएको सूय K नेपाल ूा."ल.को
तफKबाट अ"धकार ूाa ऐ. का ूबBध
स3ालक सं जीव केशवासमेत
<व>?
<वप@ी
:
नेपाल
सरकार मिBऽपCरषE,
ूधानमBऽी तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय,
"सं हदरबारसमेत
०६९-WS-००१२
"नवेदक : बारा िजRला, गBजभवानीपुर गाउँ
<वकास स"म"त वडा नं. ६ िःथत अर<वBद
"बडी उ/ोगको ूोूाइटर भई आ7नो
हकमासमेत रामचBिूसाद कलवार
<व>?
<वप@ी : नेपाल सरकार मिBऽपCरषE, ूधानमBऽी
तथा मिBऽपCरषIको कायाKलय, "सं हदरबार
काठमाडNसमेत
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§ पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई वािञ्छत
हदसम्म मान्यता िदन पनेर् भएपिन त्यस्तो
उद्योगको उत्पादनशील गितिविध, बजार
व्यवस्थापन, उपभोक्ता िहत र सावर्जिनक
स्वास्थ्य आिद कु रालाई िवचार गरेर त्यस्तो
व्यवसायलाई िनयन्त्रण गनर् राज्यले कानून
िनमार्ण गरी आवश्यक िनयन्त्रण गनर् र
िववेकसङ्गत बनाउन सक् ने ।
§ सुिर्तजन्य पदाथर् (िनयन्त्रण र िनयमन
गनेर्) ऐन, २०६८ मा उिल्लिखत
अिधकांश कानूनी व्यवस्था सावर्जिनक
स्वास्थ्यको पक्षमा गिरएको देिखएको
र त्यसको कायार्न्वयनबाट उद्योगहरू
वा उत्पादकहरूमा के ही प्रािविधक,
प्रिक्रयात्मक र जनस्वास्थ्यका सरोकारजन्य
मापदण्डहरूले गदार् कितपय प्रितकू ल
व्यवहािरक किठनाई आउने कु राको
िनवेदकले िजकीर िलए पिन न्याियक
पुनरावलोकनमाफर् त् असं वैधािनकताको
प्रश्न बाहेक अन्य औिचत्यको प्रश्नमा प्रवेश
गरी हेनर् िमल्नेसमेत नदेिखने ।
(ूकरण नं. २०)

§ देशको कानून देशले मन्जुर गरेको कु नै
अन्तरार्िष्ट्रय महासिन्धको हुबहु देखािसकी
गरेको िलखत जस्तो हुनुपछर् भन्नु पिन
अनुिचत हुन्छ । WHO Frame
Work Convention on Tobacco
Control (FCTC) महासिन्धलाई
नेपालले पारीत गिरसके को भन्ने
आधारमा सं सदले राष्ट्रको आवश्यकता र
औिचत्यताका आधारमा कानून िनमार्ण
गरी जारी गनेर् प्रिक्रयालाई नै कायार्न्वयन
गनर् निदई रोक् न मनािसब नहुने ।
(ूकरण नं. २२)

§ उद्योगी, व्यवसायी वा पेसाकमीर् जो सुकैले
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पिन सं िवधानको अधीनमा रही जनिहत र
सावर्जिनक िहतको िवरूद्ध नहुने गरी हक
प्रचलनको मागर् प्रशस्त गनर् सक् ने हुन्छन्
तर सं वैधािनक सीमा, मूल्य मान्यता र
अपेक्षाहरूलाई सं रक्षण गनर् सावर्जिनक िहत
िवरूद्ध तथा सावर्जिनक स्वास्थ्यप्रितकू लका
गितिविधलाई िनयन्त्रण गनर् र सावर्जिनक
स्वास्थ्यको िवषयमा आवश्यक िवधाियकी
प्रबन्ध गनर् सक् ने कु रालाई अन्यथा भन्न
नसिकने ।
(ूकरण नं. २४)

§ रािष्ट्रय उत्पादनमा उत्पािदत हुने सुिर्तजन्य
पदाथर्बाट बनेका वस्तुहरूमा कित प्रितशत
चेतावनीमूलक सन्देश वा िचत्र अिङ्कत
हुने भन्ने कु रा फरक फरक कु रा भै यी
प्रणालीगत िविवधताअन्तगर्त रहने कु रा
हुन् । प्रणालीगत िविवधता प्रत्येक राष्ट्रका
आ–आफ्ना कु राहरू हुन् । आन्तिरकरूपमा
उत्पािदत यस्ता वस्तुहरूको मुख्य भागमा
कित प्रितशत चेतावनीमूलक सन्देश वा
िचत्र अिङ्कत गनेर् वा व्यवस्था गनेर् भन्ने कु रा
हाम्रो मौजुद आवश्यकताका आधारमा तय
गिरने ।
(ूकरण नं. ३३)

§ समाजको पछौटेपन, स्वास्थ्यप्रितको
सचेतनाको अभाव तथा युवापुस्ताबीच
सुिर्तजन्य पदाथर् सेवनको बढ्दो
आकाङ्क्षाका कारण यस्ता वस्तुहरूको
प्रयोग र उपभोगसमेत िदनानुिदन बढ्दै
छ । सुिर्तजन्य पदाथर्को उपयोगमा
कमी, स्वास्थ्यप्रितको सचेतना, सुिर्तजन्य
पदाथर्को सेवनबाट परेको असरका बारेमा
स्थानीयस्तरमा सचेतनाका पक्ष कमजोर
छन् । यस्तो िदनानुिदन बढ्दो समस्यालाई
सम्बोधन गनुर् राज्यको अहम दाियत्व हुन
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आउँ छ । यो उदासीनतालाई बोके र बस्नु
राज्यको िनरीहता हो भने सवर्साधारणको
स्वास्थ्य िहतलाई ध्यानमा राखी लागू
गिरएको ऐनको कायार्न्वयन रोक् न चुनौती
िदनु आफै ँ मा उदेकलाग्दो र हास्यास्पद तकर्
हुने ।
(ूकरण नं. ३४)

§ सुिर्तजन्य पदाथर्को लेबुल वा प्याके टको
बािहरी भागमा ७५% चेतावनीमूलक
सन्देश वा िचत्र अिङ्कत हुनुपनेर् गरी
व्यवस्था गदार् सवर्साधारण जनताले
सुिर्तजन्य पदाथर्को सेवनबाट पनर् सक् ने
असरको बारेमा थाहा पाउने हुँ दा प्रस्तुत
िरट िनवेदकका उद्योगी व्यवसायीहरूले
यसमा िवरोध गनर् िमल्दैन । उपभोक्ताको
अनिभज्ञतालाई व्यवसायको लाभ र
अवसर बनाउन नहुने ।
(ूकरण नं. ३५)

"नवेदकका तफ9बाट : =व>ान व?र@ अ"धवCाहE
बFिबहादुर काकI, ँयामूसाद खरे ल,
अ"नलकुमार "सOहा, तुलसी भR, महादे व
यादव,
ँयामूसाद
खरे ल,
=व>ान
अ"धवCाहE =हरा रे Sमी, बालकृंण
ढकाल, "तलक =वबम पाXडे, अनुपराज
उूेती, शमीर शमा9, बालकृंण Oयौपाने,
सपना म]ल ूधान, अEण कुमार ^वाल_
र रमनकुमार कण9 ।
=वपaीका तफ9बाट : =व>ान सहOयाया"धवCा ौी
=करण पौडेल
सरोकारवालाको तफ9बाट : =व>ान व?र@ अ"धवCा
ह?रहर दाहाल र अ"धवCाहE dयो"त
बा"नया, पुXयूसाद दं गाल र जगfाथ "मौ
अवलिiबत नजीर :
§ नेकाप ःवण9 शुभजOमोkसव =वशेषाm

२०५२, पृ@ १६८, २०६२ सालको
?रट नं. ३८२२
सiबp कानून :
§ सु"त9जOय पदाथ9 ("नयOऽण र "नयमन गनq)
ऐन २०६८ को दफा १(२), ७(१)(क),
८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख)
§ सु"त9जOय
पदाथ9को
बRा, tयाकेट,
्
रयापस9, पेट_ तथा पास9ल, tयाकेिजङमा
चेतावनीमूलक सOदे श र िचऽ छाtने तथा
अ=mत गनq "नदq िशका, २०६८
§ सु"त9जOय पदाथ9 ("नयOऽण र "नयमन गनq)
"नयमावल_, २०६८ को "नयम ३(२)(ग)
र ३(४), ५, ६(क), ७, ८(१)(क) र
(ख), ९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८
र १९(२)
§ नेपालको अOत?रम सं =वधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), १३, १९ र २४(९)
आदे श

नेपालको अOत?रम
सं =वधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(१) बमोिजम
यस अदालतको असाधारण अ"धकारaेऽअOतग9त
पन9 आएका ूःतुत ?रट "नवेदनहEको स{िa|
त}य र आदे श यस ूकार छ :-

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

?रट "नवेदनहEको स{िa| यहोरा :
०६८-WS-००२२/०६८-WS-००२३(०६८FN-०१३४, FN-०१३५, FN-०१३६)
"नवेदक कiपनी ूच"लत कानूनबमोिजम
दता9 रह_ ःवीकृत उेँयअनुEपको यवसा=यक
काय9 गर_ सु"त9जOय पदाथ9का =व"भf ॄाOडका
च ुरोटहEको उkपादन तथा "बब =वतरणको काय9
गर_ सय नेपाल_ नाग?रकलाई रोजगार_ ूदान
ु को राजःव लआय ूा"|मा
गरे को छ भने मुलक
् ँ दै आइरहे का
समेत उ]लेय योगदान पुरयाउ
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छ । कानूनबाट ूा% हक अ(धकारउपर
अनुिचत तवरले ब4दे ज लगाउने काय9 रा:यको
कुनै (नकायले गरे मा कानूनबमोिजमको उपचार
ूा% गन> हकसमेत ूदान ग@रएको हुनाले 4यायका
ला(ग सBमा(नत अदालतसमC उपिःथत भएका
छ ।
(म(त २०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण
भई नेपाल राजपऽमा ूकािशत भएको सु(त9ज4य
पदाथ9 ((नय4ऽण तथा (नयमन गन>) ऐन, २०६८
को दफा १(२) मा ग@रएको Uयवःथा अनुसार
उV ऐनका अ4य दफाहW ऐन ूमाणीकरण
भएको ९१ औ ं [दनमा र दफा ९ को Uयवःथा
भने १८० औ ं [दनमा ूारBभ हुने Uयवःथा
ग@रएको छ ।
ऐनको उV दफा ९ लागू गन9 १८०
[दन समय उपल\ध गराएकोमा ]वपCी ःवाः^य
म4ऽालयले १८० समा% भएको [दन (म(त
२०६८।७।१८ गते नै सु(त9ज4य पदाथ9को ब`ा,
्
, पेटc तथा पास9ल, aयाकेिजङमा
aयाकेट, रयापस9
चेतावनीमूलक स4दे श र िचऽ छाaने तथा अ]eत
गन> (नद> िशका, २०६८ जारc गरे को भfे सूचना
(म(त २०६८।७।१९ मा ूकािशत ग@रयो ।
्
सु(त9ज4य पदाथ9को ब`ा, रयापस9
aयाकेट
ु को बा]हरc
तथा पास9लको aयाकेिजङ र लेबल
कूल भागमgये कBतीमा ७५ ू(तशत भागमा
म4ऽालयले तोकेको अCर, आकार, ःथान, रj, ढाँचा
र गुणःतरमा चेतावनीमूलक र िचऽ छाaनुलाई
औिचmयपूण9 र 4यायोिचत भf (मnदै न । नेपाल
पC भएको (WHO Framework Convention on
Tobacco Control) महासि4धले प(न यस ूकारको
Uयवःथा गरे को पाइँदैन ।
अतः सु(त9ज4य पदाथ9 ((नय4ऽण र
(नयमन गन>) ऐन, २०६८ को दफा ९ सBब4धी
Uयवःथा तथा ]वपCी ःवाः^य म4ऽालयले जारc
्
,
गरे को “सु(त9ज4य पदाथ9को ब`ा, aयाकेट, रयापस9

पेटc तथा पास9ल, aयाकेिजङमा चेतावनीमूलक
स4दे श र िचऽ छाaने तथा अ]eत गन> (नद> िशका,
२०६८” नेपालको अ4त@रम सं ]वधान, २०६३
को धारा १२(घ)(च), धारा १३, धारा १९,
धारा २४(९) सँग बािझएकोले सं ]वधानको
धारा १०७(१) बमोिजम असं वैधा(नक घोषणा
गरc ऐन ूमाणीकरण भएको (म(तदे िख नै
लागू नहुने गरc उmूेषणको आदे शwारा बदर
ग@रपाऊँ । साथै नेपाल पC भएको WHO
Framework Convention on Tobacco Control
महासि4ध एवम् सु(त9ज4य पदाथ9 ((नय4ऽण र
(नयमन गन>) ऐन, २०६८ को मूल उyेँय र
मनसायअनुWप ३० ू(तशत अम र पृ} भाग
ओगने गरc चेतनामूलक स4दे शको Uयवःथा गन>
गरc (नवेदक कBपनीलाई तयारcका ला(ग कBतीमा
१८ म]हनाको समय [दनु भनी ]वपCीहWका
नाउँमा परमादे शको आदे शसमेत जारc ग@रपाउँ
भfेसमेत Uयहोराको (नवेदन मागदावी ।
सु(त9ज4य पदाथ9 ((नय4ऽण र (नयमन
गन>) ऐन, २०६८ जारc भएको भए ताप(न सो
ऐनलाई ूभावकारc ढjले काया94वयन गन9का
ला(ग (नयमावलc र (नद> िशकासमेत तजुम
9 ा गरc
9 रोग (नवारण
लागू नगरे को स4दभ9मा नेपाल अबुद
सं ःथा र उपभोVा ]हत सं रCण मले यस
अदालतमा दायर गरे को ०६८-WO-०383 नं. को
@रट (नवेदन ]वचाराधीन अवःथामा रहे को मुyालाई
ूभा]वत पन> भएकोले ]वपCीहWले ०६८-WS००२२ को @रट (नवेदन दायर गरे बाट सव च
अदालत (नयमावलc, २०४९ को (नयम ४२(२)
बमोिजम सं लन हुन पाउँ भनी उपभोVा ]हत
सं रCण मका तफ9बाट अ(धवVा :यो(त बा(नया
9 रोग (नवारण सं ःथाका तफ9बाट
एवम् नेपाल अबुद
अितयारूा% लोके4िकुमार ौे }समेतले [दएको
(नवेदनहW (म(सल सामेल रहे का छन् ।
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०६८-WS-००२४/०६८-WS-००२७/०६८WS-००२८/०६९-WS-००१२
हामी "नवेदक घरे ल ु उ:ोगअ>तग@त
"बडी उ:ोग दता@ गरC Dयवसाय सGालन गरC
आएका
छK । हाॆो उ:ोगमा ूयोग हुने
कOचा पदाथ@ नेपालको वन जRलमा हुने पात
र ःथानीय कृषकले उVपादन गरे को सु"त@ ूयोग
गरC ःथानीय DयिXको ौमबाट "बडी तयार गरC
"बडी "बब\ ]वतरण गरC आएका छK । हाॆो
उ:ोगमा कुनै प"न ूकारको मे"सनको ूयोग हुने
नभई सbपूण@ काम हातबाट नै हुने गरे कोले घरे ल ु
उ:ोग अ>तग@त पाउने सु]वधासमेत पाई आएका
छK । नेपाल"भऽ करCब १०० भ>दा बढC "बडी
उ:ोग भएकोमा ूVयेक उ:ोगले कbतीमा ५००
DयिXलाई ूVयf रोजगारC gदएबाट यस उ:ोगले
्
रा]hय रोजगारमा समेत योगदान पुरयाएको
छ ।
नेपालले "म"त २०६३।७।२१ गते
तदनुसार ७ नोभेbबर २००६ मा सु"त@ज>य
वःतुको "नय>ऽणसbब>धी अ>तरा@]hय महासि>ध
अनुमोदन गरC पf राh भएको छ । सु"त@ज>य
पदाथ@को आयात, उVपादन, "बब\, ]वतरण तथा
सेवन गनk काय@लाई >यूनीकरण, "नय>ऽण तथा
"नयमन गनk उlेँयले "म"त २०६८।१।२६
मा सु"त@ज>य पदाथ@ ("नय>ऽण र "नयमन गनk)
ऐन, २०६८ ूमाणीकरण भई नेपाल राजपऽमा
ूकािशत भएको छ । यो ऐनको दफा १(२) मा
यो ऐन लागू हुने समय "नधा@रण गरे को छ । जस
अनुसार उX ऐनको दफा ९ सो ऐन ूमाणीकरण
भएको "म"तले १८० औ ं gदनमा र अ>य दफाहu
९१ औ ं gदनदे िख ूारbभ हुने Dयवःथा गwरएको
छ ।
Vयसै गरC ]वपfी नेपाल सरकार, ःवाःxय
तथा जनसं yया म>ऽालयबाट सु"त@ज>य पदाथ@
("नय>ऽण र "नयमन गनk) ऐन, २०६८ को दफा
९(१) ले gदएको अ"धकार ूयोग गरC “सु"त@ज>य

्
पदाथ@को बzा {याकेट, रयापस@
, पेटC तथा पास@ल
{याकेिजङमा चेतावनीमूलक स>दे श र िचऽ
छा{ने तथा अ]}त गनk "नदk िशका, २०६८” "म"त
२०६८।७।१८ गतेदेिख लागू हुने गरC सूचना
जारC भएको छ ।
सु"त@ज>य पदाथ@ ("नय>ऽण तथा "नयमन
गनk) ऐन, २०६८ को दफा २७ मा ऐनको उlेँय
काया@>वयन गन@ नेपाल सरकारले आवँयक
"नयम बनाउन सक्ने उ~लेख छ । तर नेपाल
सरकार, ःवाःxय तथा जनसं yया म>ऽालयले
उपरोX "नदk िशका जारC गनk ूावधान कानूनमा
छै न । कानूनी आधार"बना जारC भएको "नदk िशका
खारे जभागी छ ।
सु"त@ज>य पदाथ@ ("नय>ऽण तथा "नयमन
गनk) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)(ख)मा
उVपादकले सु"त@ज>य पदाथ@को {याकेट तथा
्
रयापस@
मा उVपादनको नाम, ठे गाना र सु"त@ज>य
पदाथ@मा रहे को "नको]टनको माऽा उ~लेख गन@
अ"नवाय@ गरे को छ । Vयसै गरC ऐनको दफा
९(१) उVपादकले सु"त@ज>य पदाथ@को बzा,
्
रयापस@
, {याकेट तथा पास@लको {याकेिजङ र
लेबलको बा]हरC कूल भागमये कbतीमा पचहर
ू"तशत भागमा सु"त@ज>य पदाथ@ ःवाःxयलाई
हा"नकारक छ भे जःता Dयहोराको म>ऽालयले
तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक स>दे श र सु"त@ज>य
पदाथ@को सेवनको असरबाट भएको घातक, रRीन
िचऽ ूuपमा बु ने र दे े गरC नेपालC भाषामा
@ नk Dयवःथा रहे को छ ।
छा{नु तथा अ]}त गनुप
सु"त@ज>य पदाथ@ ("नय>ऽण तथा "नयमन
गनk) ऐन, २०६८ को उि~लिखत कानूनी
्
Dयवःथाबाट सु"त@ज>य पदाथ@को बzा, रयापस@
,
{याकेट र पास@लमा ७५ ू"तशत ओगने गरC
िचऽ र अfर छा{ने हो भने बाँक\ २५ ू"तशत
शे डमाक@ ऐन, २०२२ को ूावधान र उपभोXा]हत
सं रfण ऐन, २०५४ को ूावधान राख्ने ःथान
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अभाव हुन जा#छ ।
अतः सु)त*ज#य पदाथ* ()नय#ऽण र
)नयमन गन5) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)
(ख) को कानूनी Dयवःथा एवम् सु)त*ज#य
्
, पेटM तथा पास*ल
पदाथ*को बIा, Jयाकेट, रयापस*
Jयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स#दे श र िचऽ छाJने
तथा अSTत गन5 )नद5 िशका, २०६८ को ूावधान
WHO Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) महासि#धको भावनाू)तकूल
भई नेपालको अ#तXरम सं Sवधान, २०६३ को धारा
१, १२(३)(च), १३(१) सँग बािझन गएकोले
ूार]भ भएको )म)तदे िख उ_ूेषणको आदे शले
बदर घोSषत गरM )नवेदकहcको सं Sवधानूदd
मौ)लक हक हनन् नहुने गरM उपयुf कानून
बनाउनु भनी Sवपgीहcको नाउँमा परमादे शको
आदे श जारM गXरपाउँ भhेसमेत Dयहोराको )नवेदन
माग दावी ।
०६८-WS-००२६
)नवेदक सेती च ुरोट कारखाना )ल.
सु)त*ज#य पदाथ*को )बबl Sवतरण आयात गरM
Dयवसाय गन5 अनुम)त ूाm क]पनी हो । यसले
हाल Sवदे शमा उ_पाnदत गुणःतरMय ॄा#डका
च ुरोट आयात गरM Dयवसाय सqालन गXरआएको
छ । जसले सयrजना कम*चारMलाई रोजगारMसमेत
ूदान गरे को छ ।
सु)त*ज#य पदाथ* ()नय#ऽण र )नयमन
गन5) ऐन, २०६८ )म)त २०६८।१।१६ मा
ूमाणीकरण भई नेपाल राजपऽमा समेत ूकािशत
भइरहे को छ । उf ऐनको दफा १(२) ले दफा
९ सो ऐन ूमाणीकरण भएको )म)तले १८० औ ं
nदनमा र अ#य दफाहc ९१ औ ं nदनदे िख ूार]भ
हुने Dयवःथा छ । दफा ९(१) मा सु)त*ज#य
पदाथ*का उ_पादन र आयातकता*ले सु)त*ज#य
्
पदाथ*को बIा, रयापस*
, Jयाकेट तथा पास*लको

ु मा म#ऽालयले तोकेबमोिजम
Jयाकेिजङ र लेबल
चेतावनीमूलक स#दे श तथा िचऽ छाJनु वा अSTत
* न5 Dयवःथा गXरएको छ ।
गनुप
सु)त*ज#य पदाथ* ()नय#ऽण र )नयमन
गन5) ऐन, २०६८ को दफा २७ अनुसार नेपाल
सरकारले आवँयक )नयम बनाउन सक्ने Dयवःथा
गरे को छ । नेपाल सरकारले उf ऐन अनुसार
)नयमावलM नबनाई Sवपgी नेपाल सरकार, ःवाःwय
तथा जनसं xया म#ऽालयले सु)त*ज#य पदाथ*को
्
तथा पास*ल, Jयाकेिजङमा
बIा, Jयाकेट, रयापस*
चेतावनीमूलक स#दे श र िचऽ छाJने तथा अSTत
गन5 )नद5 िशका, २०६८ )म)त २०६८।७।१८
गतेदेिख लागू हुने गरM )म)त २०६८।७।१९
् । )नद5 िशकाबमोिजम
मा सूचना ूकािशत गरयो
)डजाइनको
क]Jयाyट
)डःकसमेत
तयार
नभइसकेको अवःथामा सु)त*ज#य पदाथ* ()नय#ऽण
तथा )नयमन गन5) ऐन, २०६८ को दफा ९(१)
बमोिजमको चेतावनीमूलक स#दे श िचऽसमेत
उपलzध नभएको िःथ)तमा Sवदे शमा उ_पादनको
रोहमा तयारM गन* र ऐनको दफा ९(३) अनुसार
आयात गन*समेत अस]भव हु#छ ।
अतः सु)त*ज#य पदाथ* ()नय#ऽण तथा
)नयमन गन5 ) ऐन, २०६८ को दफा ९ को Dयवःथा
्
,
एवम् सु)त*ज#य पदाथ*को बIा, Jयाकेट, रयापस*
पेटM तथा पास*ल, Jयाकेिजङमा चेतावनीमूलक
स#दे श र िचऽ छाJने तथा अSTत गन5 )नद5 िशका,
२०६८ सु)त*ज#य पदाथ*को Dयापार Dयवसायलाई
पूणc
* पमा )नषेध गन5 भई नेपालको अ#तXरम
सं Sवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३,
१९, २४(९) सँग बािझएको हुँदा सो बािझएको
हदस]म उ_ूेषणको आदे श|ारा बदर गरM अमा#य
घोSषत गXरपाऊँ । साथै )नवेदक जःता सु)त*ज#य
पदाथ*का Dयवसायीहcलाई Dयवसाय गन* क]तीमा
१८ मSहनाको सु)त*ज#य पदाथ* )नय#ऽणस]ब#धी
Sव ःवाःwय सं गठनको महासि#धमा उिलिखत
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

३० ू"तशत अमभाग माऽ ओग5ने गर7 जनचेतना
फैलाउने खालको स?दे शमूलक Aयवःथा राख्न
लगाउनु भनी IवपJीहLका नाउँमा परमादे शको
आदे शसमेत जार7 गOरपाउँ भPेसमेत Aयहोराको
"नवेदन मागदावी ।
०६८-WS-००३०/०६८-WS-००३१
हामी "नवेदकL सूय V नेपाल ूा."ल.
को "समरािःथत उYोगसँग आब[ कामदार
कमVचार7हLको Aयि\गत एवम् सं ःथागत हक
Iहतको सं रJण गनV ग`ठत मजदूर यु"नयनसँग
ू"तब[ कामदार एवम् सु"तVज?य कaचा पदाथV
उbपादन IकसानहL हc । हामीहLको वैकिdपक
Aयवःथा नगर7 अकःमात् राeय वा अ?य कसै बाट
प"न सु"तVज?य पदाथVको उbपादन तथा "बबhमा
कुनै प"न ूकृ"तको रोक लाjने अवःथा "सजVना
भएमा हामीहLको सं Iवधानूदl रोजगार7को
हकमा ू"तकूल ूभाव पछV ।
सु"तVज?य पदाथV ("नय?ऽण तथा "नयमन
गनo) ऐन, २०६८ "म"त २०६८।१।२६ मा
ूमाणीकरण भएको छ । उ\ कानून बनाउँदा
हामीजःता सरोकारवाला समूह वा Aयि\हLसँग
कुनै छलफल नै नगर7 तथा हाॆो कृIषमा आधाOरत
पेसालाई असर पानo गर7 उ\ ऐन आएको छ ।
सु"तVज?य पदाथV ("नय?ऽण तथा "नयमन
गनo) ऐन, २०६८ को दफा ९ ऐन ूमाणीकरण
भएको "म"तले १८० औ ं `दनमा र अ?य दफाहL
९१ औ ं `दनदे िख ूारwभ हुने Aयवःथा गOरएको
छ । दफा २(क) ले सु"तVज?य पदाथVको पOरभाषा
गदाV कaचा सु"तV र यःतै ूकारका पदाथVसमेतलाई
समेटेकोले हामीले खे"त गर7 उxजाएको कaचा
सु"तVको उbपादनमा रोक नलागे प"न "बबh गदाV
वा खOरदकताVलाई रोक लगाएको छ । हामी
मजदूर एवम् कृषकहLको वैकिdपक रोजगार7
`दएको छै न ।

ऐनको दफा ३ ले सावVज"नक ःथल
भनी उdलेख गरे को हुँदा दे शको अ"धकांश
Jेऽ नै ओगटे को छ । bयसै गर7 दफा ४ ले
सु"तV सेवनमा ू"तब?ध लगाएको छ । दफा
११(३) ले िशJण सं ःथाको १०० "मटर Jेऽमा
"बबhमा रोक लगाएको छ, जुन औिचbयपूणV
छै न । bयसै गर7 दफा ९ मा ७५ ू"तशत ओग5ने
गर7 िचऽ र अJरमा चेतावनीमूलक स?दे श छा{न
लगाउनुलाई प"न ?यायोिचत भP "मdदै न । ऐनको
दफा १७(५)(ख) मा दफा ९बमोिजम कायV
नगरे को अवःथामा सु"तVज?य पदाथV जफत गर7
L. ५०,०००।– सwम जर7वाना गनo Aयवःथा
गOरएको छ ।
अतः सु"तVज?य पदाथV ("नय?ऽण तथा
"नयमन गनo) ऐन, २०६८ को दफा ७, ८,
९, ११(३), १७(५)(ख) तथा नेपाल सरकार,
ःवाः}य तथा जनसं ~या म?ऽालयबाट जार7
्
सु"तVज?य पदाथVको बा, रयापसV
, {याकेट र पेट7
तथा पासVल, {याकेिजङमा चेतावनीमूलक स?दे श र
िचऽ छा{ने तथा अIत गनo "नदo िशका, २०६८
समेत नेपालको अ?तOरम सं Iवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(क), धारा १३, १८,१९ र २४(९)
सँग बािझन गएकोले ऐन ूमाणीकरण भएका
"म"तदे िख लागू हुने गर7 उbूेषणको आदे श ारा
बदर गOरपाऊँ । साथै सु"तVज?य पदाथV ("नय?ऽण
तथा "नयमन गनo) ऐन, २०६८ को दफा १९
बमोिजम गठन हुने स"म"त"भऽ हामी कामदार
कमVचार7 मजदूर एवम् IकसानहLलाई समेत
समावेश गर7 ू"त"न"धbव गनo Aयवःथा गराउनु
भनी IवपJीहLको नाउँमा उपयु\ "नदo शनाbमक
आदे शसमेत जार7 गOरपाउँ भPेसमेत Aयहोराको
"नवेदन मागदावी ।
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म(ऽालयबाट
ःवाःय
तथा
जनसं &या
इजाजतपऽ (लाइसे(स) 1लई म3दरा र सु1त7ज(य
पदाथ7(च ुरोट) को कारोबार गर= आएको छु ।
1म1त २०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण भएको
सु1त7ज(य पदाथ7 (1नय(ऽण तथा 1नयमन गनK)
ऐन, २०६८ को दफा ११(३) ले कसै ले प1न
िशRण तथा ःवाःय सं ःथा, बालकSयाण गृह,
िशशु ःयाहार के(ि, वृWाौम, अनाथालय र नेपाल
सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गर=
तो[कएको साव7ज1नक ःथलबाट क\तीमा १००
1मटर1भऽको घर, पसलबाट सु1त7ज(य पदाथ7 1बब_
[वतरण गन7 पाउने छै न भनी उSलेख गरे को छ ।
मेरो पसलको १०० 1मटर वbरपbर शैिRक सं ःथा
रहे को छ ।
cयसै गर= ऐनको दफा ११(क) मा
कसै ले प1न १८ वष7 नपुगेको eयिf र गभ7वती
म[हलालाई सु1त7ज(य पदाथ7 1बब_ [वतरण गन7 वा
गन7 लगाउन वा 1नःशुSक उपलhध गराउन पाउने
छै न भjे उSलेख छ ।
सु1त7ज(य पदाथ7 (1नय(ऽण र 1नयमन
गनK) ऐन, २०६८ को दफा ११(३) र ११(क)
को कानूनी eयवःथा काया7(वयन गन7 अस\भव
ु ो साथै ःवेkछाचार= भई 1नवेदकले eयवसाय
हुनक
सlालक एवम् वःतु 1बब_ [वतरण गन7 नपाउने
अवःथा 1सज7ना भई नेपालको अ(तbरम सं [वधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च)(५) सँग बािझएकोले
सो हदस\म उcूेषणको आदे शqारा अमा(य र
बदर घो[षत गर= 1नवेदकहrको मौ1लक हकको
सं रRण गbरपाउँ भjेसमेत eयहोराको 1नवेदन
मागदावी ।
०६८-WS-००६९
1नवेदक क\पनी ूच1लत कानूनबमोिजम
eयवसाय सlालकको ःवीकृ1त 1लई सु1त7ज(य
पदाथ7 अ(तग7त [व1भj ॄा(डका गुxखाहrको

उcपादन तथा 1बब_ [वतरणको काय7 गर= आएको
छ ।
सु1त7ज(य पदाथ7 (1नय(ऽण तथा 1नयमन
गनK) ऐन, २०६८ 1म1त २०६८।१।२६ मा
ूमाणीकरण भैसकेको भए ताप1न ऐनको दफा
१(२) अनुसार यो ऐनको दफा ९ ूमाणीकरण
भएको 1म1तले १८० औ ं 3दन र अ(य दफाहr
९१ औ ं 3दनदे िख ूार\भ हुने eयवःथा गbरएको
छ ।
सु1त7ज(य पदाथ7 (1नय(ऽण तथा 1नयमन
गनK) ऐन, २०६८ को दफा ९ अनुसार 1नवेदक
क\पनीले आzनो उcपादन, या7पर, {याकेिजङ
आ3दमा लगाउनुपनK स(दे श तथा िचऽ समयमा नै
उपलhध गराई सोअनुसारको पूवा7धार तयार गन7
१८० 3दनको समय 3दनुपनKमा सो नगर= [वपRी
ःवाःय म(ऽालयले 1म1त २०६८।७।१८ मा
्
सु1त7ज(य पदाथ7को ब~ा, {याकेट, रयापस7
, पेट=, तथा
पास7ल {याकेिजङमा चेतावनीमूलक स(दे श र िचऽ
छा{ने तथा अ[त गनK 1नदK िशका, २०६८ लागू
् ।
गरयो
अतः सु1त7ज(य पदाथ7 (1नय(ऽण तथा
1नयमन गनK) ऐन, २०६८ को दफा ९ र १०
तथा नेपाल सरकार, ःवाःय तथा जनसं &या
म(ऽालयबाट जार= सु1त7ज(य पदाथ7को ब~ा,
्
{याकेट, रयापस7
, पेट= तथा पास7ल {याकेिजङमा
चेतावनीमूलक स(दे श र िचऽ छा{ने तथा अ[त
गनK 1नदK िशका, २०६८
WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC)
महासि(ध तथा नेपालको अ(तbरम सं [वधान,
२०६३ को धारा १२(घ)(च), १३, १९, २४(९)
समेतसँग अनुिचत ब(दे ज ला1ग बािझन गएको
हुँदा ऐन ूमाणीकरण भएको 1म1तदे िख उcूेषणको
आदे शqारा अमा(य बदर घो[षत गbरपाऊँ । साथै
ऐनमा उिSलिखत पूवा7धार तयार गन7का ला1ग
यथोिचत समय ूदान गनु7 भनी [वपRीहrको
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नाउँमा परमादे शको आदे शसमेत जार5 ग7रपाउँ
भ9ेसमेत :यहोराको "नवेदन मागदावी ।
०६९-WS-०००३
"नवेदकहDमEयेको सूय F नेपाल ूा."ल.
ूच"लत कानूनबमोिजम सLबिMधत "नकायहDबाट
आवँयक पनQ सLपूणF इजाजत "लई ःथापना भई
च ुरोट उXपादनलगायतका औZो"गक :यवसायमा
सं ल\न भएको कLपनी हो ।
सु"तFजMय पदाथF ("नयMऽण तथा "नयमन
गनQ) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा उिcलिखत
कानूनी :यवःथा एवम् fवपgी नेपाल सरकार,
ःवाःhय तथा जनसं iया मMऽालयबाट "म"त
२०६८।७।१८ मा जार5 भएको “सु"तFजMय
्
पदाथFको बjा, kयाकेट, रयापसF
, पेट5 तथा पासFल
kयाकेिजङमा चेतावनी सMदे श र िचऽ छाkने तथा
अfoत गनQ "नदQ िशका, २०६८” लाई अमाMय र
बदर घोfषत ग7रपाऊँ भनी सLमा"नत अदालतमा
दायर ०६८-WS-००२२ को 7रट "नवेदनमा
सु"तFजMय पदाथF ("नयMऽण तथा "नयमन गनQ)
ऐन, २०६८ को दफा ९ अMतगFतको :यवःथा
कायाFMवयन नगनF fवपgीहDको नाउँमा अMत7रम
आदे शसमेत जार5 भई उs "नवेदन हाल
fवचाराधीन अवःथामा रहे को छ ।
यसै अव"धमा नेपाल सरकारले सु"तFजMय
पदाथF ("नयMऽण तथा "नयमन गनQ) "नयमावल5,
२०६८ "म"त २०६९।१।२५ मा जार5
् । उs "नयमावल5को "नयम ६(क),९, ७,
गरयो
५, ८(१)(क) र (ख), ३(२)(ग) र ३(४), १८,
१९(२), ११(१)(ख), १३ र "नयम १५(च) का
:यवःथाहD नेपालको अMत7रम सं fवधान, २०६३
को धारा १२(१)(३)(च), १३, १९, र मातृ
ऐनसँग समेत बािझएकोले उXूेषणको आदे शyारा
बदर गर5 असं वैधा"नक घोषणा ग7रपाऊँ । साथै
ु मा खुलाउनुपनQ सMदे श
सु"तFजMय पदाथFको लेबल

र सoेत िचMह ३ वषFसLम प7रवFतन गनF नहुने
र सो अव"धपzात् Xयःतो सMदे श र सoेत िचMह
प7रवFतन गदाF उXपादकलाई उs प7रव"तFत
:यवःथा कायाFMवयन गनFको ला"ग किLतमा प"न
१८ मfहनासLम मना"सब समय ूदान गनुF भनी
fवपgीहDका नाउँमा परमादे शको आदे शसमेत
जार5 ग7रपाउँ भ9ेसमेत :यहोराको "नवेदन
मागदावी ।
यस अदालतबाट जार5 भएको कारण दे खाउ
आदे शको :यहोरा
उिcलिखत 7रट "नवेदनहDमा fव"भ9
"म"तमा यस अदालतको एक Mयायाधीशको
इजलासबाट fवपgीहDका नाउँमा "लिखत
जवाफ मगाउने गर5 आदे श भएको पाइMछ ।
०६८-WS- को 7रट "नवेदनमा अMत7रम आदे श
छलफलको ला"ग दुबै पgलाई िझकाउनुको साथै
"म"त २०६८।७।१९ को सावFज"नक सूचनामा
ूकािशत "नदQ िशका अनुसार सु"तFजMय पदाथF
("नयMऽण तथा "नयमन गनQ) ऐन, २०६८ को
दफा ९ को “चेतावनीमूलक सMदे श तथा िचऽ
उcलेख गनुप
F नQ” भ9े :यवःथा यस "नवेदनको
ु ाइ नहुँदासLमका ला"ग कायाFMवयन
अक{ सुनव
नगनुF भनी यस अदालतको एक Mयायाधीशको
इजलासबाट fवपgीहDको नाउँमा अcपकाल5न
अMत7रम आदे श जार5 भएको दे िखMछ । अMत7रम
आदे श छलफलको ला"ग पेश हुँदा अ"धकांश
ँ ा
fवपgीहDको "लिखत जवाफ प7रसकेको दे िखद
बाँक| fवपgीहDको "लिखत जवाफ परे प"छ पूणF
ु ाइको ला"ग "नयमानुसार पेश गनुF भनी "म"त
सुनव
ु इजलासबाट आदे श
२०६८।८।२२ मा सं यs
ँ ा
भई ूःतुत 7रट "नवेदनहD एउटै ूकृ"तको दे िखद
साथै पेश हुन आएको पाइMछ ।
fवपgीहDबाट पनF आएको "लिखत जवाफको
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सि यहोरा : ूःतुत *ववादमा उि/लिखत
2रट 4नवेदनह7मा *वपीह7बाट पेश भएको
समान
4लिखत
जवाफको
यहोरासमेत
भएकोले *वपीह7को 4लिखत जवाफ यहोरा
4निBन4लिखत7पमा उ/लेख ग2रएको छ :
रा*Eय ःवाःFय िशा, सूचना तथा सJार केKिको
4लिखत जवाफ :
सु4तMजKय
पदाथMको
ूयोगले
ृ
जनःवाःFयमा गBभीर ूक4तका नकाराOमक
असर *वQयापी7पमा फै4लएको कारण *वQ
ःवाःFय सं गठनको आयोजनामा सु4तM 4नयKऽण
*वषयक सं रचना नी4त महासिKध (Framework
Convention on Tobacco control) तयार भएको
ु ो नाताले
हो । यस महासिKधको पराE हुनक
नेपालले सु4तMजKय पदाथMको आयात, उOपादन
4बब\ *वतरण तथा सेवन गन] कायMलाई
Kयूनीकरण 4नयKऽण तथा 4नयमन गन] उ_ेँयका
साथ सु4तMजKय पदाथM (4नयKऽण तथा 4नयमन
गन]) ऐन, २०६८ बनाई जारh गरे को छ ।
उi ऐन 4म4त २०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण
भई दफा ९ ूमाणीकरण भएको 4म4तले १८०
औ ं mदन र अKय दफाह7 ९१ औ ं mदनदे िख
ूारBभ भइसकेका छन् । कानून 4नमाMण गन]
वैधा4नक 4नकायबाट 4न4मMत कानूनको प2रपालन
M छM । आम नाग2रकलाई सु4तMजKय
सबैले गनुप
पदाथMको सेवनबाट हुन सक्ने नकाराOमक
असरका बारे मा जानकारh mदने उ_ेँयका साथ
रािखएको उi यवःथालाई अKयथा *वpेषण गनM
खोqनु सवMथा अनुपयुi कायM हो । ऐनको दफा
९ को यवःथाका ूावधानले सु4तMजKय पदाथMका
उOपादकलाई सु4तMजKय पदाथMको उOपादन,
4बब\ *वतरण गनM ू4तबKध लगाएको छै न ।
सु4तMजKय पदाथMको ूयोगबाट उOपr हुने असर
र रोगका बारे मा उपभोiालाई िशित बनाउन

सु4तMजKय पदाथMको बsा वा tयाकेटमा उ/लेख
M न] सKदे श र िचऽको आकार र रuका बारे मा
गनुप
यविःथत उi ूावधानले आम उपभोiाको
*हत र सुःवाःFयलाई vयानमा राखेको छ ।
ःवाःFयको ला4ग हा4नकारक वःतुका बारे मा जाr
र बुwन पाउने उपभोiाको नैस4गMक अ4धकार
नै भएकोले सो ूावधानलाई सोहh7पमा बुwन
ँ ा औिचOयहhन
र महण गनुM उपयुi हुने दे िखद
2रट 4नवेदन खारे ज ग2रपाउँ भrेसमेत यहोराको
रा*Eय ःवाःFय िशा, सूचना तथा सJार केKि,
टे कुका तफMबाट यस अदालतमा परे को 4लिखत
जवाफ ।
नेपाल सरकार, ःवाःFय तथा जनसं zया मKऽालय
एवम् ऐ.का मKऽीको तफMबाट पनM आएको 4लिखत
जवाफ :
सु4तMजKय
पदाथM
4नयKऽणसBबKधी
अKतराM*Eय महासिKध (FCTC) को धारा ११ ले
चेतावनीमूलक िचऽाOमक सKदे श tयाकेट वा बsाको
वा tयाकेिजङको ूमुख भागको ५० ू4तशत भKदा
बढh हुनपु न] तर ३० ू4तशत भKदा कम हुने गरh
तोन नपाइने यवःथा गरे को छ । सोहhअनुसार
नेपालले प4न ५० ू4तशत भKदा बढh हुने गरh
तोकेको हो । यसरh महासिKधले चेतावनीमूलक
सKदे श र िचऽका बारे मा Kयूनतम् मापदडमाऽ
तोकेको अवःथामा सो भKदा बढh छाtनुपन]
गरh रा*Eय कानूनमा यवःथा गनM नपाउने भrे
होइन । सु4तMजKय पदाथM (4नयKऽण तथा 4नयमन
ु Kदा
गन]) ऐन, २०६८ को दफा ९ लागू हुनभ
अगावै सो दफाबमोिजमको चेतावनीमूलक सKदे श
वा िचऽ छाtने सBबKधमा यवःथा गनM बनेको
4नद] िशका मKऽालयअKतगMतको रा*Eय ःवाःFय
िशा सूचना तथा सJार केKिको वेभसाइटमा
राखी सोबारे मा *व4भr पऽ प4ऽकामा सावMज4नक
सूचना ूकािशत भएको छ । कैय उOपादकले
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"नद+ िशकाको ू"त लगेको र सोबमोिजम गन+
ू"तब7ता 8य: ग;रसकेको अवःथामा ऐनको
उBेँय र ूभावकारE कायाFGवयनलाई कमजोर
तुJयाउने उBेँयका साथ दायर भएको ूःतुत
;रट "नवेदन खारे ज ग;रपाउँ भOेसमेत 8यहोराको
नेपाल सरकार, ःवाःQय तथा जनसं Sया मGऽालय
एवम् ऐजनका मGऽीको तफFबाट छु Xाछु Xै Zपमा
पनF आएको एकै 8यहोराको "लिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, कानून, Gयाय, सं ]वधान सभा तथा
सं सदEय मा"मला मGऽालयको "लिखत जवाफ :
नेपाल
सरकार
(कायF
]वभाजन)
"नयमावलE, २०६४बमोिजम सु"तFजGय पदाथF
("नयGऽण तथा "नयमन गन+) ऐन, २०६८ को
कायाFGवयनसfबGधी ]वषय यस मGऽालयको
कायFhेऽ"भऽको ]वषय नभएको साथै "नद+ िशका
जारE गनF यस मGऽालयको कुनै सं लiनता
नभएकोले असfबिGधत "नकाय यस मGऽालयलाई
समेत ]वपhी बनाई दायर भएको "नवेदन "नरथFक
भएकोले खारे ज ग;रपाउँ भOेसमेत 8यहोराको
कानून, Gयाय, सं ]वधानसभा तथा सं सदEय मा"मला
मGऽालयको "लिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार मिGऽप;रषj, ूधानमGऽी तथा
मिGऽप;रषkको कायाFलयको "लिखत जवाफ :
सु"तFजGय पदाथFको आयात, उlपादन,
"बबn ]वतरण तथा सेवन गन+ कायFमा Gयूनीकरण,
"नयGऽण तथा "नयमन गन+ उBेँयले 8यवःथा]पका
सं सदले सु"तFजGय पदाथF ("नयGऽण तथा "नयमन
गन+) ऐन, २०६८ "नमाFण गरे को छ । ऐनमा
भएको 8यवःथा अनुसार ऐनको ूभावकारE
कायाFGवयनका ला"ग नेपाल सरकारबाट सु"तFजGय
्
पदाथFको बXा, रयापसF
, oयाकेट पेटE तथा पासFल,
oयाकेिजङमा चेतावनीमूलक सGदे श र िचऽ
छाoने तथा अ]rत गन+ "नद+ िशका, २०६८ जारE

गन+लगायतका कायFहZ भएका छन् । ऐनको
ूभावकारE कायाFGवयन गराई ऐनको उBेँय
प;रपू"तF गन+ सGदभFमा नेपाल सरकारबाट
भए गरे का कायFहZलाई अGयथा भO "मJने
हुँदैन । "नद+ िशकामा उिJलिखत 8यवःथा बदर
F ो पछा"ड ऐन एवम् "नद+ िशका Gया]यक
माग गनुक
पुनरावलोकनमा अtकाई आफूखुशी सु"तFजGय
पदाथFको आयात, उlपादन, "बबn ]वतरण गन+
गराउने ]वपhीको दू]षत मनसाय लुकेको ःपu
हुGछ । अतः उपरो: आधार, कारणसमेतबाट
मागबमोिजमको आदे श जारE हुनपु न+ अवःथा
]वwमान नभएकोले ;रट "नवेदन खारे ज ग;रपाउँ
भOे 8यहोराको नेपाल सरकार, मिGऽप;रषj,
ूधानमGऽी तथा मिGऽप;रषkको कायाFलयको
"लिखत जवाफ ।
ःवाःQय सेवा ]वभागको "लिखत जवाफ :
सु"तFजGय पदाथF ("नयGऽण र "नयमन
गन+) ऐन, २०६८ को दफा ९ को चेतावनीमूलक
सGदे श आम नाग;रकलाई सु"तFजGय पदाथFको
सेवनबाट हुन सक्ने नकाराlमक असरका
बारे मा जानकारE yदने उBेँयका साथ रािखएको
उ: 8यवःथालाई अGयथा ]वzेषण गनF खो{नु
सवFथा अनुपयु: कायF हो । कैय| उlपादकले
"नद+ िशकाको ू"त ल"गसकेको अवःथामा ऐनको
उBेँय र ूभावकारE कायाFGवयनलाई कमजोर
तुJयाउने उBेँयका साथ दायर भएको ;रट "नवेदन
औिचlयहEन छ । ;रट "नवेदकले ऐनको दफा
९ मा उिJलिखत ूावधानले सु"तFजGय पदाथFका
उlपादकलाई सु"तFजGय पदाथFको उlपादन, "बबn
]वतरण गनF ू"तबGध लगाएको छै न । सु"तFजGय
पदाथFको ूयोगबाट हुने असर र रोगका बारे मा
उपभो:ालाई िशिhत बनाउन सु"तFजGय पदाथFको
F न+ सGदे श र
बXा वा oयाकेटमा उJलेख गनुप
िचऽको आधार र र~का बारे मा उJलेख गदाF
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आम उपभो!ाको $हत र सुःवाः,यलाई 0यानमा
राखेको छ । ःवाः,यको ला6ग हा6नकारक
वःतुका बारे मा जा: र बु;न पाउने उपभो!ाको
नैस6ग=क अ6धकार नै भएकोले सो ूावधानलाई
सोहBCपमा बु;न र महण गनु= उपयु! हुने
हुँदा औिचKयहBन Lरट 6नवेदन खारे ज गLरपाउँ
भ:ेसमेत Nयहोराको ःवाः,य सेवा $वभागको
6लिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, उPोग मQऽालयको 6लिखत
जवाफ :
नेपाल
सरकार
(काय=
$वभाजन)
6नयमावलB, २०६४ बमोिजम सु6त=जQय पदाथ=
(6नयQऽण र 6नयमन गन[) ऐन, २०६८ को
काया=Qवयनस^बQधी $वषय यस मQऽालयको
काय=aेऽ6भऽको नभई ःवाः,य तथा जनसं cया
मQऽालयको हो । 6नद[ िशका जारB गन= यस
मQऽालयको कुनै सं लeनता नभएकोले यस
मQऽालयलाई समेत $वपaी बनाई दायर 6नवेदन
खारे ज गLरपाउँ भ:ेसमेत Nयहोराको नेपाल
सरकार, उPोग मQऽालयको 6लिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, अथ= मQऽालयको 6लिखत जवाफ :
Lरट 6नवेदकले यस अथ= मQऽालयको
के कुन काम कारवाहBबाट के कःतो बQदे ज
लगाएको हो सो कुराको िजकfर आgनो
6नवेदनमा कहB h कतै उiलेख नगरB ःवाः,य
तथा जनसं cया मQऽालयबाट जारB भएको
6नद[ िशका बदर गLरपाउँ भ:े 6नवेदन दावी रहे को
दे िखQछ । सरोकार नै नरहे को यस मQऽालयलाई
समेत $वपaी बनाई jदएको ूःतुत Lरट 6नवेदन
खारे ज गLरपाउँ भ:ेसमेत Nयहोराको नेपाल
सरकार, अथ= मQऽालयबाट पेश भएको 6लिखत
जवाफ ।

भQसार $वभागको 6लिखत जवाफ :
Lरट 6नवेदनमा उिiलिखत FCTC को
दफा ११ मा Packing and Labeling मा छा$पने
ःवीकृत $ववरण Packing box को ३० ू6तशत
भाग भQदा कम हुन ु हुँदैन भ:े बा0याKमक
Nयवःथाले राnयले आवँयक ठानेमा ७५ ू6तशत
बनाउँदा अQतरा=$sय महासिQध$वपरBत हुँदैन ।
उ! महासिQधमा ३० ू6तशत भQदा कम भागमा
चेतावनीमूलक सQदे श राख्न नहुने बा0याKमक
Nयवःथा भएकोले Lरट 6नवेदनको मागदावी
आक$ष=त हुने अवःथा छै न । Nयवःथा$पका
सं सदले सु6त=जQय पदाथ= (6नयQऽण र 6नयमन
गन[) ऐन, २०६८ बनाई सव=साधारण जनताको
जानकारBको ला6ग राजपऽमा समेत ूकािशत
गLरएको छ । ऐन ूमाणीकरण भएको 6म6तले
उ! ऐनको दफा ९ बमोिजम १८० jदनप6छ
माऽ नेपाल सरकार, ःवाः,य तथा जनसं cया
मQऽालयले चेतावनीमूलक सQदे श र िचऽ
छाwने तथा अ$xत गन[ 6नद[ िशका, २०६८ जारB
गरे कोले ऐनको मyसद र अQतरा=$sय सिQध
स^झौता$वपरBत काय= भएको छै न । ऐनको
दफा ९ मा अ6नवाय=Cपमा ७५ ू6तशत भागमा
चेतावनीमूलक सQदे श छाwनुपन[ Nयवःथा गरे को
छ । सो Nयवःथा कानून 6नमा=णको बममा
ूभा$वत पaहCको धारणा बु;न समय jदनपना=को
कारणले गदा= भएको हो । ऐनको दफा २७
अनुसार नेपाल सरकारले आवँयक ठानेमा 6नयम
बनाउन सक्नेमा स^ब} 6नकायले 6नद[ िशका
जारB गन= सक्नेमा दुईमत हुँदैन । जनताको
ःवाः,य जःतो ग^भीर $वषयलाई स^बोधन
गन= गLरएको $वPमान Nयवःथालाई 6नरथ=क र
6नःूयोिजत कुनै प6न अथ=मा भ: स$कँदै न ।
6नवेदकको मागदावी स^बQधमा $वभागको कुनै
भू6मका नरहे कोले ूःतुत 6नवेदन खारे ज गLरपाउँ
भ:ेसमेत Nयहोराको $वपaी भQसार $वभागको
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

"लिखत जवाफ ।
सं 3वधानसभा, 6यवःथा3पका सं सद सिचवालय,
"सं हदरबारको "लिखत जवाफ :
सु"तBजCय पदाथB ("नयCऽण र "नयमन
गनH) ऐन, २०६८ को दफा ९ को 6यवःथाले
"नवेदकहNलाई नेपालको अCतQरम सं 3वधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च) ले ूदान गरे को कुनै
पेसा, रोजगार, उVोग र 6यापार गनH ःवतCऽताको
हक हनन् भएको भYे जुन िजकZर हो उ[ िजकZर
सोह\ धाराको ू"तबCधा]मक वा^यांश (५) को
ू"तकूल रहे को छ । नेपाल\ नागQरकको कुनै
पेसा, रोजगार, उVोग र 6यापार गनH ःवतCऽता
"नरपेb ःवतCऽता होइन । सवBसाधारण
जनताको सावBज"नक ःवाःdय वा नै"तककताको
ू"तकूल हुने पेसा, रोजगार, उVोग र 6यापारलाई
रोक लगाउने गर\ राeयले कानून "नमाBण गनB
सक्ने अ"धकार सं 3वधानको धारा १२(३) को
ू"तबCधा]मक वा^यांश (५) ले ूदान गरे को
छ । "नवेदकहNको उVोग जनताको सावBज"नक
ःवाःdयमा ू"तकूल असर पानH ूकृ"तको रहे को
छ । अतः 6यवःथा3पका सं सद सिचवालयको
हकमा ूःतुत "नवेदनबाट कुनै आदे श जार\ हुन
सक्ने अवःथा नरहे कोले "नवेदन खारे ज गQरपाउँ
भYेसमेत 6यहोराको सं 3वधानसभा, 6यवःथा3पका
सं सद सिचवालयका तफBबाट यस अदालतमा पेश
हुन आएको "लिखत जवाफ ।
सु"तBजCय पदाथB "नयCऽण तथा "नयमन स"म"तको
"लिखत जवाफ :
सु"तBजCय पदाथBको ूयोगले जनःवाःdयमा
गkभीरNपमा नकारा]मक असर पदBछ । यसबाट
जनःवाःdयको अलावा सामािजक, आ"थBक र
वातावरणीय bेऽमा समेत नकारा]मक असर
परे को, यसको सेवनबाट ^याCसर, मुटुको रोग,

डाय"ब3टज जःता घातक रोगहNको "सकार भई
वषHनी लाखौ मा"नसको मृ]यु हुने गरे को र खासगर\
बालक, 3कशोर, 3कशोर\, गभBवती म3हला आqदमा
गkभीर असर पुrने गरे का तdयलाई sयानमा
राखी 3वt ःवाःdय सं गठनको आयोजनामा
सु"तB "नयCऽण 3वषयक सं रचना नी"त महासिCध
(Framework Convention on Tobacco Control)
तयार भएको हो । यस महासिCधको पbराu
ु ो नाताले नेपालले सु"तBजCय पदाथBको आयात,
हुनक
उ]पादन, "बबZ 3वतरण तथा सेवन गनH कायBलाई
Cयूनीकरण, "नयCऽण तथा "नयमन गनH उwेँयका
साथ सु"तBजCय पदाथB ("नयCऽण र "नयमन गनH)
ऐन, २०६८ बनाई "म"त २०६८।१।२६ मा
ूमाणीकरण भईसकेको छ । ऐनको दफा ९
ूमाणीकरण भएको "म"तले १८० औ ं qदन र
अCय दफाहN ९१ औ ं qदनदे िख ूारkभ भइसकेका
छन् । चेतावनीमूलक सCदे श तथा िचऽ छाzने
सkबCधमा उVोगहNलाई तयार\मा राख्न उVोग
मCऽालयलाई "म"त २०६८।२।३० मा
पऽाचारसमेत भैसकेको 3वVमान 6यवःथा छ ।
महासिCधले चेतावनीमूलक सCदे श तथा िचऽका
बारे मा Cयूनतम् मापद{डमाऽ तोकेको अवःथामा
सो भCदा बढ\ छाzनुपनH गर\ रा3uय कानूनमा
6यवःथा गनB नपाउने भYे होइन । महासिCधको
उि}लिखत धाराको गलत 6या~या गनH गर\
दायर भएको ूःतुत "नवेदन औिच]यह\न रहे को
छ । ऐनको उwेँय कायाBCवयन गनH अ"भूायबाट
जार\ भएको "नदH िशकाको वैधा"नकतामा"थ ू
उठाउने अ"धकार "नवेदकलाई छै न । अतः
Qरट "नवेदन खारे ज गQरपाउँ भYेसमेत 6यहोराको
सु"तBजCय पदाथB "नयCऽण तथा "नयमन स"म"तको
तफBबाट ऐजनका सिचव डा. सुधा शमाBको "लिखत
जवाफ ।
नेपाल सरकार, गृह मCऽालयको "लिखत जवाफ :
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बनाआधार
र
कारण
यस
गृह
म*ऽालयसमेतलाई 0वप3ी बनाई दायर भएको
9रट नवेदन नरथ<क छ । नेपालको अ*त9रम
सं 0वधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३)
को ूतब*धाJमक वाKयांश (५) ले साव<जनक
ःवाःPय वा नैतकताको ूतकूल हुने काय<मा
रोक लगाउने गरT कानून बनाउन स0कने Uयवःथा
भएबमोिजम सुत<ज*य पदाथ< (नय*ऽण र नयमन
गनW) ऐन, २०६८ बनेको हो । नवेदकले आZनो
नवेदनमा दावी गरे जःतो सं 0वधानसँग उ\ ऐन
बािझएको अवःथा नहुँदा नवेदन नरथ<क छ,
खारे ज ग9रपाउँ भ_ेसमेत Uयहोराको नेपाल
सरकार, गृह म*ऽालयको तफ<बाट यस अदालतमा
पेश हुन आएको लिखत जवाफ ।
नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढT
इजलाससम3 पेश हुन आएको ूःतुत 9रट
नवेदनहdमा नवेदक सूय < नेपाल ूा.ल.को
तफ<बाट उपिःथत 0वfान व9रg अधव\ाहd
ौी बiिबहादुर काकk, ौी ँयामूसाद खरे ल, ौी
अनलकुमार स*हा र अधव\ाहd ौी तलक
0वबम पाnडे, ौी अनुपराज उूेती, ौी शमीर
शमा<ले सुत<ज*य पदाथ< (नय*ऽण र नयमन
गनW) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले सुत<ज*य
ु को बा0हरT कूल भागमsये
qयाकेिजङ र लेबल
कtतीमा ७५ ूतशत भाग ःवाःPय म*ऽालयले
तोकेको अ3र, आकार, ःथान, रv, ढाँचा र
गुणःतरमा चेतावनीमूलक िचw र िचऽ छाqनुलाई
कुनै पन तवरबाट औिचJयपूण< र *यायोिचत भ_
मyदै न । नेपाल प3 भएको सुत<ज*य पदाथ<
नय*ऽणसtब*धी महासि*ध (WHO Framework
Convention on Tobacco Control) को दफा ११
ले qयाकेिजङको मूल भागको *यूनतम् ३० ूतशत
भाग ओग|ने गरT हुनपु नW Uयवःथा रहे कोछ ।
सो महासि*ध0वपरTत ७५ ूतशत भागमा िचऽ
उyलेख गदा< बाँक} २५ ूतशत भागमा पेटे*ट

डजाइन तथा शे डमाक< ऐन, २०२२ बमोिजम
कtपनीको लोगो र उपभो\ा 0हत सं र3ण ऐन,
२०५४ बमोिजमका 0ववरण उyलेख गन<लाई
ठाउँ नै पुदै न । दि3ण एिशयाका राहd
भारत, बं गलादे श, पा0कःतानलगायतका दे शमा
समेत सुत<ज*य पदाथ<को ब ा वा qयाकेटको
अमभागको ४० ूतशत भागमा चेतावनीमूलक
स*दे श छा0पने गरे कोमा नेपालमा ७५ ूतशत
लागू गनु< Uयवहा9रक छै न । WHO Framework
Convention on Tobacco Control महासि*धको
धारा ११ मा उ\ महासि*धको प3 भएको
रालाई सो महासि*धमा तो0कएबमोिजमका
ु काया<*वयन
सुत<ज*य पदाथ<को qयाकेिजङ र लेबल
गन<का लाग ३ वष< समय उपलध गराइएकोमा
सुत<ज*य पदाथ< (नय*ऽण र नयमन गनW) ऐन,
२०६८ को दफा १(२) अनुसार दफा ९ को
Uयवःथा १८० iदन र अ*य दफामा उिyलिखत
Uयवःथा ९१ iदनबाट लागू ग9रनु नेपाल प3
भएको उ\ महासि*धको Uयवःथा 0वपरTतसमेत
रहे को छ । सुत<ज*य पदाथ<का उJपादकलाई
आवँयक पूवा<धार तयार गन<को लाग पया<
समयावधको अवधारणालाई ःवीकार गरT यःतो
Uयवःथा ग9रएकोमा सुत<ज*य पदाथ< (नय*ऽण
र नयमन गनW) ऐन, २०६८ को दफा १(२),
९ तथा ःवाःPय म*ऽालयबाट जारT सुत<ज*य
्
, पेटT तथा पास<ल,
पदाथ<को ब ा, qयाकेट, रयापस<
qयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स*दे श र िचऽ छाqने
तथा अ0त गनW नदW िशका, २०६८ नेपालको
अ*त9रम सं 0वधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च),
१३, १९, २४(९)समेतबाट ूद मौलक हकमा
अनुिचत ब*दे ज लगाउने गरT जारT भएकोले
उJूेषणको आदे शfारा बदर गरT चेतावनीमूलक
स*दे शको Uयवःथा गनW तयारTको लाग कtतीमा
१८ म0हनाको समय iदनु भनी 0वप3ीहdको
नाउँमा परमादे शको आदे श जारT ग9रयोस् भ_े
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7 यो ।
*यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
"नवेदक सु"त7 च ुरोट कारखाना "ल"मटे डको
तफ7बाट उपिःथत EवFान अ"धवIा ौी Eहरा
रे Lमीले "नवेदक कMपनीले Eवदे शमा उOपाPदत
गुणःतरRय ॄाTडका च ुरोट आयात गरR *यवसाय
सVालन गरR आएको छ । Eवदे शबाट उOपाPदत
ॄाTडलाई आयात गदा7 EवZ*यापी[पमा ःथाEपत
माTयतलाई अवलMबन ग\रनुपछ7 । नेपाल प]
भएको FCTC महासिTधले ३० ू"तशत अम भाग
7 नc
ओगaने गरR सTदे शमूलक िचऽ अEbत गनुप
भdे *यवःथा भएकोमा सु"त7जTय पदाथ7 ("नयTऽण
र "नयमन गनc) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा
उिkलिखत *यवःथा Tयायोिचत छै न । Oयसै गरR
Eवप]ी ःवाःmय मTऽालयबाट जारR सु"त7जTय
्
पदाथ7को बnा, oयाकेट, रयापस7
, पेटR तथा पास7ल,
oयाकेिजङमा चेतावनीमूलक सTदे श र िचऽ
छाoने तथा अEbत गनc "नदc िशका, २०६८ समेत
औिचOयपूण7 र *यवहा\रक छै न भdे *यहोराको
7 यो ।
बहस ूःतुत गनुभ
सूय 7 नेपाल ूा."ल. मा काय7रत् कामदार
तथा कम7चारRह[को आ"धका\रक शे ड यु"नयन
नेपाल बहुराEuय कMपनी मजदूर यु"नयन र
सु"त7जTय पदाथ7 उOपाPदत Eकसानह[ सTतलाल
बTदासमेतका *यिIह[को तफ7बाट उपिःथत
EवFान व\रv अ"धवIा ौी तुलसी भnले सु"त7जTय
पदाथ7 ("नयTऽण र "नयमन गनc) ऐन, २०६८ को
दफा ७(१) मा सु"त7जTय पदाथ7का उOपादकले
्
सु"त7जTय पदाथ7को oयाकेट तथा रयापस7
मा दता7
भएको शे डमाक7, उOपादकको नाम, ठे गाना र
"नकोEटनको माऽा र तोEकएबमोिजमका हा"नकारक
तwवह[ उkलेख गनुप
7 नc *यवःथा ग\रएको
छ । सु"त7जTय पदाथ7 उOपादन गनc Eकसान तथा
मजदूरले "नकोEटनको माऽा उkलेख गनc ूEव"ध
ख\रद गरR परR]ण गन7 सक्ने अवःथा हुँदैन ।
उिkलिखत कानूनको पालना नगरे मा ऐनको दफा

१७(५)(ख) अनुसार [.५०,०००। सMमको
सजायको भागीदार हुनपु नc कानूनी *यवःथा
छ । जसले गदा7 "नवेदकह[ वष{दे िखको
*यवसाय गन7बाट विVत हुनपु नc अवःथा
आउँछ । तसथ7, "नवेदकह[को *यवसाय गनc
मौ"लक हकमा बTदे ज लगाउने गरR भएको
उI कानूनी *यवःथा खारे ज हुनपु छ7 भdेसमेत
7 यो ।
*यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
"नवेदक अरEवTद "बडी }या~शR, ौे v
"बडी }या~शR, "मरा "बडी उोग, अनुंका ूोड~ट
ूा. "ल., ]ेऽपाल ःटोरसमेतको तफ7बाट उपिःथत
EवFान व\रv अ"धवIा ौी महादे व यादव र
अ"धवIाह[ ौी सपना मkल ूधान र ौी अ[ण
कुमार वालR "नवेदक अरEवTद "बडीको तफ7बाट
अ"धवIा ौी बालकृंण Tयौपाने, "नवेदक गोखा7
लहरR ूा."लको तफ7बाट EवFान व\रv अ"धवIा
ौी ँयामूसाद खरे ल र अ"धवIा ौी रमनकुमार
कण7, "नवेदक अनुंका ूोड~ट ूा."ल.को
तफ7बाट उपिःथत EवFान अ"धवIा ौी बालकृंण
ढकालले सु"त7जTय पदाथ7 ("नयTऽण र "नयमन
गनc) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)(क)(ख) मा
उOपादकको नाम, ठे गाना र सु"त7जTय पदाथ7मा
रहे को "नकोEटनको नाम उkलेख गनुप
7 नc भdे
*यवःथाबाट बढR वा कम हा"नकारक जःतो अथ7
Pदने गरR लेव"लङ गन7 "मkदै न । "बडी उोग
घरे ल ु उोग हो । तराईमा उOपादन हुने सु"त7
जलमा पाइने पातमा उनेर "बडी बनाउने हुँदा
"नकोEटन परR]ण गनc करोड मूkयको मे"सन
ख\रद गन7 सक्ने है "सयत "बडी }या~शRसँग नहुँदा
"बडी उमीह[लाई उI पेसाबाट EवःथाEपत गन7
खोजेको ःप छ । यसै गरR सु"त7जTय पदाथ7
("नयTऽण र "नयमन गनc) ऐन, २०६८ को
दफा ९ अनुसार ७५ ू"तशत भागमा सु"त7जTय
पदाथ7को सेवनबाट हुने हा"नसMबTधी िचऽ
छाoन बाय पानc कानूनी *यवःथा नेपाल प]

188

९1२० - सं जीव केशवासमेत .व. ूधानम&ऽी तथा मि&ऽपpरषsको कायाOलय, <सं हदरबारसमेत

भएको FCTC महासि&धको धारा ११(१)(ख)
(४) .वपर1त रहे को छ । बाँक8 २५ ू<तशत
भागमा अ&तःशुBक ऐन, २०५८ को चेतावनी,
पेटे&ट <डजायन तथा शे डमाकO ऐन, २०२२
बमोिजमको लोगो र उपभोRा .हत सं रTण ऐन,
२०५४ बमोिजमको .ववरण उBलेख गनOलाई
ठाउँसमेत पुXदै न । ऐ. <नयमावल1को <नयम
११(१) मा गभOवती म.हलालाई च ुरोट <बब8
गनO नपाउने र िशTण सं ःथाको १०० मीटर<भऽ
च ुरोट <बब8समेत गनO नपाउने भएबाट सु<तOज&य
पदाथO <बब8 गन_ `यापार `यवसाय गनOबाटसमेत
अनुिचत ब&दे ज लगाएको अवःथा छ । सु<तOज&य
पदाथO (<नय&ऽण र <नयमन गन_) ऐन, २०६८
को दफा २७ ले <नयम बनाउने अ<धकार नेपाल
सरकारलाई छ । .वपTी ःवाःdय म&ऽालयले
<म<त २०६८।७।१९ मा जार1 गरे को सु<तOज&य
्
पदाथOको बfा, gयाकेट, रयापसO
, पेट1 तथा पासOल,
gयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स&दे श र िचऽ छाgने
तथा अ.kत गन_ <नद_ िशका, २०६८ बनाएको
छ । ऐनले lदएको अ<धकारअ&तगOत सरकारले
<नयमावल1 बनाउनुपूव O ःवाःdय म&ऽालयबाट जार1
<नद_ िशका कानूनी आधार.वह1न भै सं .वधानसँग
बािझएकोले बदर हुनपु छO भoेसमेत `यहोराको
O यो ।
बहस ूःतुत गनुभ
.वपTी नेपाल सरकार मि&ऽपpरषr,
ूधानम&ऽी तथा मि&ऽपpरषsको कायाOलयसमेतको
तफOबाट उपिःथत .वtान सह&याया<धवRा ौी
.करण पौडेलले सु<तOज&य पदाथO (<नय&ऽण र
<नयमन गन_) ऐन, २०६८ <म<त २०६८।१।२६
मा ूमाणीकरण भएको छ । ऐनको दफा ९
ूमाणीकरण भएको <म<तले १८० औ ं lदन र
अ&य दफाहx ९१ औ ं lदनदे िख ूारyभ भईसकेका
छन् । चेतावनीमूलक स&दे श र िचऽ छाgने
सyब&धमा ःवाःdय म&ऽालयले ऐनको दफा
९(१) बमोिजम <नद_ िशकासमेत जार1 गpरसकेको

छ । ऐनको दफा २७ अनुसार सु<तOज&य पदाथO
(<नय&ऽण र <नयमन गन_) <नयमावल1 २०६८
समेत सरकारले लागू गpरसकेको छ । सु<तOज&य
पदाथO <नय&ऽणसyब&धी अ<भसि&धको धारा ११
ले चेतावनीमूलक िचऽाzमक स&दे श gयाकेट वा
बfाको वा gयाकेिजङको ूमुख भागको ५०
ू<तशत भ&दा बढ1 हुनपु न_ तर ३० ू<तशत
भ&दा कम हुने गर1 तो}ने नपाइने `यवःथा
गरे को छ । सोह1अनुसार नेपालले ५० ू<तशत
भ&दा बढ1 हुने गर1 ७५ ू<तशत तोकेको
छ । उR महासि&धले ३० ू<तशत भ&दा कम
तो}न नपाइने `यवःथा भएकोमा बढ1 तो}न
रोक लगाएको अवःथा छै न । ऐनमा उिBलिखत
कानूनी `यवःथालाई ूभावकार1xपमा कायाO&वयन
्
उेँयका साथ दायर
गनOबाट अवरोध पुरयाउने
ूःतुत pरट <नवेदनहx खारे ज गpरयोस् भoेसमेत
O यो ।
`यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
ूःतुत मुामा सरोकार भनी <नवेदन lदई
सpरक हुन आएका नेपाल अबुद
O रोग <नवारण
सं ःथा र उपभोRा .हत सं रTण मको तफOबाट
उपिःथत .वtान वpर अ<धवRा ौी हpरहर दाहाल
र अ<धवRाहx ौी यो<त बा<नया, ौी पुयूसाद
दं गाल र ौी जगoाथ <मौसमेतले .वधा.यक8
ईछालाई &या.यक पुनरावलोकनमाफOत खारे ज गनO
<मBदै न । सु<तOज&य पदाथO (<नय&ऽण र <नयमन
गन_) ऐन २०६८ जार1 भई स}दासमेत सु<तOज&य
उोगहxले कानून कायाO&वयनमा असहयोग गरे को
्
अवःथा छ । सु<तOज&य पदाथOको बfा, रयापसO
, पेट1
तथा पासOल, gयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स&दे श र
िचऽ छाgने तथा अ.kत गन_ <नद_ िशका, २०६८
ऐनको दफा ९ ले lदएको अ<धकार ूयोग गर1
ःवाःdय म&ऽालयले जार1 गरे को हो । zयसै गर1
सु<तOज&य पदाथOको (<नय&ऽण र <नयमन गन_)
<नयमावल1, २०६८ ऐनको दफा २७ बमोिजम
नेपाल सरकारले बनाएको हो । सवOसाधारणको
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जनःवाः-यसँग ू3य4 सरोकार भएको सु"त;ज<य
पदाथ;को ("नय<ऽण र "नयमन गनB) ऐन, २०६८,
ःवाः-य म<ऽालयबाट जारI "नदB िशका एवम् नेपाल
सरकारबाट जारI "नयमावलIलाई ूभावकारINपमा
काया;<वयन गन;बाट रोक्ने उPेँयका साथ यस
अदालतमा दायर भएका ूःतुत Sरट "नवेदनहN
खारे ज गSरयोस् भVेसमेत Wयहोराको बहस ूःतुत
; यो ।
गनुभ
उिYलिखत Zव[ान कानून WयवसायीहNले
; एको बहससमेत सुनी "नवेदनसZहतको स]पूण;
गनुभ
"म"सल अ^ययन गरI हे दा; ूःतुत Zववादमा
"न]न"लिखत ू_हNको स]ब<धमा "नण;य aदनुपनB
दे िख<छ :१. "नवेदकले िजकfर "लएको सु"त;ज<य
पदाथ; ("नय<ऽण र "नयमन गनB) ऐन,
२०६८ को दफा १(२), ७(१)(ख),
८, ९(१), ११(१)(३) १७(५)(ख) ले
सं Zवधानूदl मौ"लक हकमा अनुिचत
ब<दे ज लगाएको छ, छै न ?
२. “सु"त;ज<य
पदाथ;को
बpा, qयाकेट,
्
रयापस;
, पेटI तथा पास;ल, qयाकेिजङमा
चेतावनीमूलक स<दे श र िचऽ छाqने तथा
अZsत गनB "नदB िशका, २०६८” ःवाः-य
म<ऽालयले जारI गन; "मYने हो, होइन ?
३. सु"त;ज<य पदाथ; ( "नय<ऽण र "नयमन
गनB) "नयमावलI, २०६८ को "नयम
३(२)(ग), ४, ५, ६, ७, ८(१)(क)(ख),
९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र
१९समेतका Wयवःथा सं Zवधान र मातृ
ऐनसमेतसँग बािझएको छ, छै न ?
४. "नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारI
हुनपु नB हो, होइन ?
२. सव;ूथम पZहलो ू_तफ; Zवचार गदा;
सु"त;ज<य पदाथ; ("नय<ऽण र "नयमन गनB ) ऐन,

२०६८ को दफा १(२) अनुसार ऐनको दफा ९
ूमाणीकरण भएको "म"तले एक सय असीऔ ं aदन
र अ<य दफाहN एकानzबेऔ ं aदनदे िख ूार]भ
हुने Wयवःथा गSरएको छ । उ{ ऐन "म"त
२०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण भइसकेको
छ । ऐनको दफा ९ ले "नवेदक सु"त;ज<य
पदाथ;का उ3पादकहNलाई सु"त;ज<य पदाथ;को
्
बpा, रयापस;
, qयाकेट तथा पास;लको qयाकेिजङ
ु
र लेबलमा ःवाः-य म<ऽालयले तोZकaदएबमोिजम
चेतावनीमूलक स<दे श र िचऽ छाqनु वा अZsत
; नB Wयवःथा गSरएको छ । सोहI Wयवःथानुसार
गनुप
भनी नेपाल सरकार, ःवाः-य म<ऽालयले सु"त;ज<य
्
, पेटI तथा पास;ल,
पदाथ;को बpा, qयाकेट, रयापस;
qयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स<दे श र िचऽ
छाqने तथा अZsत गनB "नदB िशका, २०६८ "म"त
२०६८।७।१८ मा जारI गरे को छ । 3यसै गरI
सु"त;ज<य पदाथ; ("नय<ऽण र "नयमन गनB)
"नयमावलI, २०६८ "म"त २०६९।१।२५ मा
जारI गSरएको छ । सु"त;ज<य पदाथ; ("नय<ऽण
र "नयमन गनB) ऐन, २०६८ को दफा १(२),
७(१)(ख), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)
(ख) को कानूनी Wयवःथा, ःवाः-य म<ऽालयबाट
्
जारI सु"त;ज<य पदाथ;को बpा, qयाकेट, रयापस;
, पेटI
तथा पास;ल, qयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स<दे श र
िचऽ छाqने तथा अZsत गनB "नदB िशका, २०६८
एवम् सु"त;ज<य पदाथ; ( "नय<ऽण र "नयमन
गनB) "नयमावलI, २०६८ को "नयम ३(२)(ग),
४, ५, ६, ७, ८(१)(क)(ख), ९,११(१)(ख), १३,
१५(च), १८ र १९समेतको Wयवःथा नेपालको
अ<तSरम सं Zवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३(१)(१९) र २४(९)समेत[ारा ूदl
"नवेदकहNको मौ"लक हकमा अनुिचत ब<दे ज
लगाएकोले उ3ूेषणयु{ परमादे श जारI गSरपाऊँ
भVे मु~य "नवेदन मागदावी रहे को पाइ<छ ।
३. "नवेदकहNले असं वैधा"नक भनी
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िजकर लएको सुत'ज(य पदाथ' (नय(ऽण र
नयमन गन4) ऐन, २०६८ को दफा १(२),
७(१)(ख), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)
(ख) यस ूकार रहे को छ :१.(२) यो ऐनको दफा ९ ूमाणीकरण
भएको मतले एक सय असीऔ ं Nदन
र अ(य दफाहO एकानPबेऔ ं Nदनदे िख
ूारRभ हुनेछ ।
७. (१) उUपादकले सुत'ज(य पदाथ'को
्
मा दे हायको Yववरण
Vयाकेट तथा रयापस'
उ[लेख गुन ' पन4छ :–
(ख) उUपादकको नाम, ठे गाना र सुत'ज(य
पदाथ'मा रहे को नकोYटनको माऽा,
८. Yववरण पेश गनु' पन4ः(१) उUपादकले
सुत'ज(य पदाथ' बब Yवतरण गनुअ
' िघ
Uयःतो पदाथ'मा भएको नकोYटनको
माऽा, हानकारक
तbवलगायत
अ(य आवँयक कुराहOको Yववरण
' न4छ ।
म(ऽालयसमe पेश गनुप
९. चेतनामूलक स(दे श तथा िचऽ उ[लेख
' न4 : (१) उUपादकले सुत'ज(य
गनुप
्
पदाथ'को बhा, रयापस'
, Vयाकेट तथा
ु को बाYहरj
पास'लको Vयाकेिजङ र लेबल
कूल भागमkये कRतीमा पचहlर ूतशत
भागमा सुत'ज(य पदाथ' ःवाःथलाई
हानकारक छ भnे जःता oयहोराको
म(ऽालयले तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक
स(दे श र सुत'ज(य पदाथ'को सेवनको
असरबाट भएको घातक, रpीन िचऽ
ूqOपमा बुrने र दे sे गरj नेपालj
' न4छ ।
भाषामा छाVनु तथा अYuत गनुप
११. बब Yवतरण तथा ूदश'नमा ब(दे जः
(१) कसै ले पन अठार वष' नपुगेका
oयिw र गभ'वती मYहलालाई सुत'ज(य
पदाथ' बब Yवतरण गन' वा गन'

लगाउन वा नःशु[क उपलPध गराउन
पाउने छै न ।
(३) कसै ले पन िशeण तथा ःवाःथ सं ःथा,
बाल क[याण गृह, िशशु ःयाहार
के(ि, वृ{ाौम, अनाथालय र नेपाल
सरकारले राजपऽमा सूचना ूकाशन
गरj तोYकNदएको साव'जनक ःथलबाट
कRतीमा एकसय मटरभऽको घर,
पसलबाट सुत'ज(य पदाथ' बब Yवतरण
गन' गराउन पाउने छै न ।
१७. सजाय (५) दे हायको अबःथामा मु}ा
Nदने अधकारjले सRबि(धत oयिwलाई
दे हायबमोिजम सजाय गनुप
' न4छ ।
(ख) दफा ७, ८ र ९ बमोिजमको कुनै काम
नगरे मा Uयःतो सुत'ज(य पदाथ' जफत
गरj पचास हजार OपैयाँसRम जरjवाना,
४. नवेदकहOले Yववाद उठाएको
उि[लिखत दफाहOको अवलोकनबाट सुत'ज(य
पदाथ' (नय(ऽण र नयमन गन4 ) ऐन, २०६८
को पृभूम एवम् उ}ेँयको सRब(धमा Yववेचना
गनु' सा(दभ'क हु(छ ।
५. Yव ःवाः य सं गठनको छपn Yव
ःवाःथ सभाले सन् २००३ मा पारjत गरे को
सुत'ज(य पदाथ'को नय(ऽणसRब(धी अ(तरा'Yय
महासि(ध
WHO Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC) लाई नेपालले
औपचारकOपमा मत २०६३।७।२१ तदनुसार
७ नोभेRबर, २००६ मा अनुमोदन गरसकेको छ ।
उw महासि(धको ूःतावनाले सुत'ज(य पदाथ'को
सेवन वा धू ॆपानको खारबाट जनःवाः यलगायत
सामािजक, आथ'क तथा वातावरणीय eेऽमा
Yवoयापी Yवनाशकारj परणाम उUपn भएको
र खास गरj राYय ःवाः य oयवःथामा यसबाट
भार थYपएको कुराूत िच(ता र सरोकार oयw
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

गद- .यसको "नय2ऽणका ला"ग अ2तरा789यःतरमा
नै सहयोग, सम2वय र सहभा"गता रहनुपनA कुरा
C
औDयाएको
पाइ2छ ।

६. नेपालले यस महासि2धलाई अनुमोदन
गNरसकेको पNरूेआयमा नेपाल सि2ध ऐन, २०४७
को दफा ९ बमोिजम रा89य कानूनसरह नेपालले
यसको पालना र काया72वयनसमेत गनुप
7 नA
हु2छ ।
७. "नवेदक अ"धवVा ूकाशमिण
शमा7समेत 8वXY नेपाल सरकार, वातावरण
तथा ू8व"ध म2ऽालयसमेत 8वप[ी भएको सं वत्
२०६२ सालको Nर.नं ३८२२ को परमादे श
मुaामा यस अदालतबाट "म"त २०६३।२।३०
मा सु"त7ज2य पदाथ7 एवम् धू ॆपान "नय2ऽण
सdब2धमा 8वप[ीहXको नाउँमा दे हायबमोिजमको
आदे श जारh भएको दे िख2छ :(१) घर"भऽ वा बा8हरका सेवा ूदायक
काया7लय, "नकाय, अःपताल, शैि[क
ू"तoान, साव7ज"नक जमघट हुने ःथान
र भवनसमेतका साव7ज"नक ःथलहXमा
धू ॆपान "नषेध गनु,7
(२) धू ॆपानज2य चीज वःतुको 8वrापन
छापा सsार माtयममा समेत "नषेध
गन7 अ8वलdब "नण7य गनु,7
(३) धू ॆपान तथा सु"त7ज2य पदाथ7को
सेवनबाट हुने हा"न नोuसानी सdब2धमा
एवम् यःता वःतुको सेवन नगनAतफ7
जनचेतना जगाउने खालका काय7बमहX
Dयाई काया72वयन गनु,7
(४) यो आदे श ूाw गरे को एक वष7मा
साव7ज"नक ःथलमा गNरने धू ॆपान
"नषेध गनA आवँयक कानून "नमा7ण
गनAतफ7 पहल गनु,7
८. सु"त7ज2य पदाथ7को "नय2ऽणसdब2धी

महासि2ध (FCTC) एवम् उिDलिखत मुaामा
भएको "नदA शना.मक आदे शसमेतलाई मtयनजर
गरh 8वधा8यका सं सदले सु"त7ज2य पदाथ7 ("नय2ऽण
र "नयमन गनA) ऐन, २०६८ "नमा7ण गरh "म"त
२०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण भई नेपाल
राजपऽमा ूकािशत भएको दे िख2छ ।
९. सु"त7ज2य पदाथ7 ("नय2ऽण र "नयमन
गनA) ऐन, २०६८ को उaेँयको सdब2धमा
ूःतावनामा “धू ॆपान तथा सु"त7 सेवन मानव
ःवाःyयको ला"ग अ.य2त हा"नकारक भएको र
धू ॆपान तथा सु"त7सेवनले मानव जीवनको आ"थ7क,
सामािजक र साँःकृ"तक 8बयाकलापमा समेत
नकारा.मक असर पानA भएकोले सो काय7लाई
"नय2ऽण गरh सव7साधारण जनताको ःवाःथ,
सु8वधा र आ"थ7क 8हतको अ"भवृ8Y गनA सु"त7ज2य
पदाथ7को आयात, उ.पादन, "बब{, 8वतरण तथा
सेवन गनA काय7लाई 2यूनीकरण, "नय2ऽण तथा
"नयमन गनA सdब2धमा कानूनी |यवःथा गनA” भ}े
उDलेख छ । ऐनको सोहh उaेँय काया72वयन
गन7का ला"ग
सु"त7ज2य पदाथ7 ("नय2ऽण र
"नयमन गनA) ऐन, २०६८ को दफा २७ मा नेपाल
सरकारले आवँयक "नयम बनाउन सक्ने कानूनी
|यवःथा भएअनुसार नेपाल सरकारले सु"त7ज2य
पदाथ7 ("नय2ऽण र "नयमन गनA) "नयमावलh,
२०६८ बनाई "म"त २०६९।१।२५ जारh
गरे को पाइ2छ ।
१०. सु"त7ज2य पदाथ7 ("नय2ऽण र
"नयमन गनA) ऐन, २०६८ को दफा १(२) ले “यो
ऐनको दफा ९ ूमाणीकरण भएको "म"तले एक
सय असीऔ ं दन र अ2य दफाहX एकानबेऔ ं
दनदे िख ूारdभ हुनेछ”, भ}े उDलेख भएको छ ।
११. सु"त7ज2य पदाथ7 ("नय2ऽण र
"नयमन गनA) ऐन, २०६८ "म"त २०६८।१।२६
मा ूमाणीकरण भएबाट उिDलिखत कानूनी
|यवःथाअनुसार ऐनको दफा ९ को |यवःथा
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ऐन ूमाणीकरण भएको 'म'तले एक सय असीऔ /
0दन अथा3त ् २०६८।७।१८ दे िख र ऐनका
अ>य दफाहA एकानBबेऔ ं 0दनदे िख अथा3त ् 'म'त
२०६८।४।२७ दे िख नै ूारGभ हुने दे िख>छ ।
१२. सु'त3ज>य पदाथ3 ('नय>ऽण र
'नयमन गनP) ऐन, २०६८ को दफा ९ (१)
अनुसार “उTपादकले सु'त3ज>य पदाथ3को बUा,
्
रयापस3
, Vयाकेट तथा पास3लको Vयाकेिजङ र
ु
लेबलको बाYहरZ कूल भागम\ये कGतीमा पचह^र
ू'तशत भागमा सु'त3ज>य पदाथ3 ःवाःbयलाई
हा'नकारक छ भdे जःता eयहोराको म>ऽालयले
तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक स>दे श र सु'त3ज>य
पदाथ3को सेवनको असरबाट भएको घातक, रgीन
िचऽ ूhAपमा बुiने र दे jे गरZ नेपालZ भाषामा
3 नPछ” भdे eयवःथा रहे को
छाVनु तथा अYlत गनुप
पाइ>छ ।
१३. सु'त3ज>य पदाथ3 ('नय>ऽण र
'नयमन गनP) ऐन, २०६८ को दफा ७(१) (ख)
ले सु'त3ज>य पदाथ3 उTपादन गनP उTपादकले
्
सु'त3ज>य पदाथ3को Vयाकेट तथा रयापस3
मा
उTपादकको नाम, ठे गाना र सु'त3ज>य पदाथ3मा
रहे को 'नकोYटनको माऽा उpलेख गनुप
3 नP
eयवःथा गरे को छ । दफा ८ ले उTपादकले
सु'त3ज>य पदाथ3 'बबr Yवतरण गनुअ
3 िघ Tयःतो
पदाथ3मा भएको 'नकोYटनको माऽा, हा'नकारक
तsवलगायत अ>य आवँयक कुराहAको Yववरण
ःवाःbय म>ऽालयमा पेश गनुप
3 नP eयवःथासमेत
गरे को छ । यस eयवःथाबाट सु'त3ज>य पदाथ3मा
ःवाःbयको ला'ग अTय>त हा'नकारक मा'नएको
'नकोYटनको माऽा Tयःता सु'त3ज>य पदाथ3मा के
क'त रहे को छ, सव3साधारण जनतालाई सुसूिचत
हुने अवसर ूदान गद3छ भने सु'त3ज>य पदाथ3
उTपादन गनP कGपनी एवम् उwमीसमेतलाई
िजGमेवार र उ^रदाYयTव बनाउँछ । साथै सरकारZ
'नकायलाई प'न सोको अनुगमन, सुपyरवेzण एवम्

'नयमन गन3 सहज हु>छ ।
१४. Tयसै गरZ ऐनको दफा ११ ले अठार
वष3 नपुगेका eयि{ एवम् गभ3वती मYहलालाई
सु'त3ज>य पदाथ3 'बबr Yवतरण गन3, गन3 लगाउन
वा 'नःशुpक उपलBध गराउनबाट रोक लगाएको
दे िख>छ । कसै ले प'न िशzण सं ःथा तथा ःवाःbय
सं ःथा, बाल कpयाण गृहजःता साव3ज'नक सं ःथा
एवम् साव3ज'नक ःथलको कGतीमा एक सय
मीटर'भऽ सु'त3ज>य पदाथ3 राखी 'बबr Yवतरण
गन3 नपाउने गरZ रोक लगाएको पाइ>छ । ऐनमा
उिpलिखत eयवःथा पालना नगनP eयि{लाई
ऐनको दफा १७ अनुसार Tयःतो सु'त3ज>य पदाथ3
जफत गरZ A. ५०,०००।– सGम जरZवानासमेत
हुने eयवःथा गyरएको छ ।
१५. नेपालको अ>तyरम सं Yवधान,
२०६३ को धारा १२(१) ले ूTयेक eयि{लाई
3 बाँन पाउने हक ूदान गरे को छ
सGमानपूवक
भने सोहZ उपधारा (२) मा कानूनबमोिजम बाहे क
कुनै प'न eयि{को वैयि{क ःवत>ऽता अपहरण
नगyरने ूTयाभू'त गरे को छ ।
१६. धू ॆपान तथा सु'त3ज>य पदाथ3को
सेवनबाट मा'नसको फोसोमा या>सर, ास
ूासज>य रोगहA, दम, खोकr र मुटुको रोगले
समा े र अ>ततोगTवा मा'नसको मृTयुसमेत
हुने अवःथा उTपd हु>छ । मा'नसले जानेर
वा नजानेर धू ॆपानको कुलतमा फःने भएकोले
धू ॆपानYवA सचेतना अ'भवृY गनु,3 धू ॆपानको
ूब3न हुने गरZ साव3ज'नकAपमा ूचार
्
,
ूसार नगनु,3 सु'त3ज>य पदाथ3को बUा, रयापस3
ु को
Vयाकेट तथा पास3लको Vयाकेिजङ र लेबल
बाYहरZ भागमा सु'त3ज>य पदाथ3 ःवाःथको ला'ग
हा'नकारक छ भdे eयहोराको चेतावनीमूलक
स>दे श एवम् सु'त3ज>य पदाथ3को सेवनको
असरबाट हुने घातक रgीन िचऽ अ'नवाय3Aपमा
सु'त3ज>य पदाथ3 उTपादन गनP कGपनीलाई राख्न

193

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

लगाउनु, धू ॆपान तथा सु"त3ज4य पदाथ3 उ7पादन
ओसार पसारलगायतका :वषयह>लाई @यविःथत
गनु3 र साव3ज"नक ःथलह>मा यसको उपयोगलाई
3 नG दा:य7व राHयको नै हु4छ ।
ू"तबि4धत गनुप
१७. 7यसै गरM सं :वधानको धारा १६
ले ू7येक @यिPलाई ःवQछ वातावरणमा बाँQन
पाउने तथा ःवाःTयको हकसमेत ूदान गरे को
दे िख4छ । धू ॆपानबाट "नःकने धुँवाले
वातावरणलाई ूदू:षत पानG हुँदा धू ॆपान गनGह>बाट
नगनG @यिPह>को ःवQछ वातारणमा बाँQन पाउने
मौ"लक हक उXलYन हुने अवःथा "सज3ना हुन
पु[दछ । ःवQछ र ःवाःTय वातावरण जीवनको
सममताको अ^ भएकोले जीउने अ"धकार"भऽ
ःवQछ र ःवाःTय वातावरणको हक प"न समा:हत
हु4छ भaे मा4यतालाई यस अदालतले सूयू
3 साद
शमा3 ढु ^ेल :व>d गोदावरM माव3ल इ4डिःशज ूा.
"ल.समेत भएको मुhा (नेकाप ःवण3 शुभज4मो7सव
:वशेषाj २०५२, पृm १६८) मा आ7मसात्
गrरसकेको अवःथा छ ।
१८. 7यसै गरM सं :वधानको भाग ४
अ4तग3त राHयको "नदG शक "सdा4त र नी"तह>मा
समेत ःवQछ वातावरण र नागrरकको ःवाःTयको
tेऽमा राHयका नी"त र काय3बमह>मा
ूभावकारM>पमा सvालन गrरने :वषयसमेत
रहे को दे िख4छ ।
१९. नेपालको अ4तrरम सं :वधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च) ले ू7येक
नागrरकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उzोग र @यापार
गनG ःवत4ऽता ूदान गरे को पाइ4छ । सोहM
धाराको ू"तब4धा7मक वा{यांश ख|डको (५) ले
“ख|ड (च) को कुनै कुराले सव3साधारण जनताको
साव3ज"नक ःवाःTय वा नै"तकताको ू"तकूल हुने
काय3मा रोक लगाउने वा कुनै खास उzोग,
@यापार वा सेवा राHयले माऽ सvालन गनG वा
कुनै उzोग, @यापार, पेसा वा रोजगार गन3को ला"ग

कुनै शत3 वा यो[यता तो{ने गरM कानून बनाउन
रोक लगाएको मा"नने छै न” भनी उXलेख गरे को
दे िख4छ ।
२०. सु"त3ज4य पदाथ3 उ7पादन गनG
@यवसायीह>को उपिःथ"त वा "तनले ूदान गनG
रोजगारMलाई ऐनका उिXलिखत दफाह>ले रोक
लगाएको भनी "नवेदकह>ले "लएको िजकर
सब4धमा :वचार गदा3, नेपालको अ4तrरम
सं :वधान, २०६३ को धारा १३(३)(च) बमोिजम
नेपालM नागrरकलाई ूदान गrरएको कुनै पेसा,
रोजगार, उzोग र @यापार गनG ःवत4ऽता "नरपेt
ःवत4ऽता होइन । सु"त3ज4य पदाथ3 उ7पादन गनG
उzोग वा "बब :वतरण गनG @यवसाय आफमा
अवैध वा हा"नकारक भa न"मले प"न 7यःता
उzोगबाट उ7पादत सु"त3ज4य पदाथ3ह>को
सेवनबाट
अ4ततः
सव3साधारण
जनताको
साव3ज"नक ःवाःTयमा :व"भa :क"समले ू"तकूल
असर पान3 सक्ने दे िख4छ । पेसा @यवसायको
ःवत4ऽतालाई वािछत हदसम मा4यता दन पनG
भएप"न 7यःतो उzोगको उ7पादनशील ग"त:व"ध,
बजार @यवःथापन, उपभोPा :हत र साव3ज"नक
ःवाःTय आद कुरालाई :वचार गरे र 7यःतो
@यवसायलाई "नय4ऽण गन3 राHयले कानून "नमा3ण
गरM आवँयक "नय4ऽण गन3 र :ववेकस^त
बनाउन सक्ने नै दे िख4छ । सु"त3ज4य पदाथ3
("नय4ऽण र "नयमन गनG) ऐन, २०६८ मा
उिXलिखत अ"धकांश कानूनी @यवःथा साव3ज"नक
ःवाःTयको पtमा गrरएको दे िखएको र 7यसको
काया34वयनबाट उzोगह> वा उ7पादकह>मा
केहM ूा:व"धक, ू:बया7मक र जनःवाःTयका
सरोकारज4य मापद|डह>ले गदा3 क"तपय ू"तकूल
@यवहाrरक कठनाई आउने कुराको "नवेदकले
िजकर "लए प"न 4या:यक पुनरावलोकनमाफ3त्
असं वैधा"नकताको ू बाहे क अ4य औिच7यको
ँ ैन ।
ूमा ूवेश गरM हे न 3 "मXनेसमेत दे िखद
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२१. यी रट "नवेदकह)ले ूःतुत
सु"त1ज3य पदाथ1 ("नय3ऽण तथा "नयमन गन<) ऐन,
२०६८ मा उिDलिखत Fयवःथाह)लाई च ुनौती
Jदई ूःतुत रट "नवेदन दायर गरे को दे िखन
आयो । वःतुतः मा"थ उDलेख गरएबमोिजम
WHO Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) महासि3धको धारा ३ मा रहे का
SवSवध उTेँयह)का कुरासमेतका आधारमा यस
ऐनमा भएका सारभूत Fयवःथाह)समेत उX
महासि3धको उTेँयू"तकूल भएको भYेसमेतको
"नवेदकह)को "नवेदन िजकZर दे िख3छ ।
उX महासि3धमा भएका SवSवध उTेँयह)लाई
काया13वयन गन< स3दभ1मा केि3ित भई ूःतुत ऐन
लागू भएको नभै दे शको राS_य आवँयकता एवम्
धू ॆपान तथा सु"त1ज3य पदाथ1 मानव ःवाःbयको
ला"ग अdय3त हा"नकारक भएको तथा धू ॆपान
तथा सु"त1सेवनले मानव जीवनको आ"थ1क,
सामािजक तथा साँःकृ"तक Sबयाकलापमा समेत
नकाराdमक असर पान< भएकोले सो काय1लाई
"नय3ऽण गरh सव1साधारणको ःवाःbय, सुSवधा र
आ"थ1क Sहतको अ"भवृSi गन<, सु"त1ज3य पदाथ1को
आयात उdपादन, "बबZ, Sवतरण तथा सेवन गन<
काय1लाई 3यूनीकरण, "नय3ऽण तथा "नयमन गन<
सjब3धमा सु"त1ज3य पदाथ1 ("नय3ऽण र "नयमन
गन<) ऐन, २०६८ जारh भएको हो ।
२२. उिDलिखत ऐनको ूःतावनासमेतलाई
मkयनजर गदा1 ूःतुत ऐनले उX महासि3धका
Fयवःथाह)लाई काया13वयन गन< भनी सी"मत
उTेँय राखेर आएको प"न छै न । सं सदhय
साव1भौमसmा
(Parliamentary Sovereignty)
अ3तग1त बनेको ऐनलाई उX महासि3धका उTेँय
वा कुनै अमुक धारा जःतै सं Sवधानको धारा १७
अ3तग1त "नवेदकह)ले उठाएको साjपिmक
्
अ"धकारमा आघात पुरयाएको
भनी अथ1 गन1
"मDदै न । उX महासि3धका उTेँयह)भ3दा

बढh वा सीमाभ3दा बाSहर गएर आrनै वैध
उTेँय काया13वयन गन1 SवधाSयका ःवत3ऽ छ ।
महासि3धको भावना बाSहर गै ऐन आएकोले सो
ऐनमा "नवेदकह)ले च ुनौती Jदएका Fयवःथाह)
असं वैधा"नक तथा महासि3धSवपरhत हुन ् भनी भY
"मDदै न । वःतुतः महासि3धकै ूावधानबमोिजम
प"न महासि3धले तोकेको 3यूनतम् मापदsड भ3दा
अिघ बढे र राuयले आrना जनतालाई बढh माऽामा
ःवाःbयका आधारह) खडा गन1 वा सोसjब3धी
मापदsड तोvन र लागू गन1 रोकेको छै न र रोक्न
सvदै न प"न । हरे क राuयले आrनो सामािजक,
आ"थ1क स3दभ1मा र जनताका आवँयकता
र "तनले भोगेको समःयाको "नराकरण गरh
यथोिचत भौ"तक, आ"थ1क, सामािजक एवम् कानूनी
्
अ"धकारको
उपायह) गनु1 उसको अ3तर"नSहत
कुरा हो । राuयले म3जुर गरे को महासि3धको
भावनालाई पराःत नहुने गरh र dयसको उTेँय
एवम् भावनाको काया13वयन हुने गरh काम
गनु1 आवािwछत काय1 नभै अपेिxत काय1 हुन
आउँदछ । ूःतुत मुTामा उपरोX उिDलिखत
मादपsडको उTेँय र ूावधानको Sवपरhत कानूनमा
Fयवःथा भई काम भएको भYे कुरा प"न आएको
ँ ै न । दे शको कानून दे शले म3जुर गरे को
दे िखद
कुनै अ3तरा1S_य महासि3धको हुबहु दे खा"सकZ
गरे को "लखत जःतो हुनपु छ1 भYु प"न अनुिचत
हु3छ । यस पृyभू"ममा उX महासि3धलाई
नेपालले पारhत गरसकेको भYे आधारमा सं सदले
रा_को आवँयकता र औिचdयताका आधारमा
कानून "नमा1ण गरh जारh गन< ूSबयालाई नै
काया13वयन गन1 नJदई रोक्न मना"सब हुँदैन ।
२३. यी रट "नवेदकह)ले मूलतः ऐनमा
उिDलिखत Fयवःथाह)ले "नवेदकह)को नेपालको
अ3तरम सं Sवधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च),
१३, १९, २४(९) Sवपरhत भएको र ऐनमा भएका
उDलेिखत ूावधानह)ले FयवसाSयक Sहतलाई
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समेत आघात पारे को भ3ेसमेतको िजक5र "लएको
दे िखयो । सो स;ब=धमा ?वचार गदाC ऐनको
ूःतावना नै सवCसाधारण जनताको ःवाःIय,
सु?वधा र आ"थCक ?हतको अ"भवृ?O गनPसमेत
पQरकRपना गरे को छ । ऐनले "लएको
पQरकRपनाले महासि=धको भावना र ममCलाई
पराःत गरे को अवःथा छै न । राUयको ूाथ"मक
दा?यVव सवCसाधारण जनताको वृहWर ?हत गनुC
नै हो । यःतो वृहWर ?हतका ला"ग राUयले
Xयवःथा?पका सं सद जःता राUयका अZमाफCत
आवँयक कानूनी ूब=ध गनC सक्ने र Vयसमा
रा?_य ?हत र कानूनको सव`aचता रहने कुरा
ःपb छ । वःतुतः सावCज"नक ःवाःIय राUयको
ूाथ"मक दा?यVव हु=छ भने राUयले अ"भb राखेका
Vयःता दा?यVवहdको पQरपालनामा नागQरक,
उfमी, Xयवसायी, सरोकारवाला तथा अ=य Xयिg
वा "नकायहdले उिWकै सहयोगी भू"मका "नवCहन
गनुC आवँयक र अपेिhत ठा"नएको हु=छ ।
२४. Xयवसा?यक ?हतको कुरा प"न
आफkमा महlवपूणC छ । मौ"लक अ"धकारको
अZको dपमा Xयवसा?यक ?हतलाई नजरअ=दाज
गनC स?क3 तर समाज र अdको मौ"लक हकको
?वdO जान सक्ने गरn Xयवसा?यक ?हतको
वकालत गनC स?कँदै न । Vयसै ले सावCज"नक
ःवाःIय र जन?हतका बारे मा राUयले कानून
बनाउन सक्ने र Vयसको कायाC=वयनको पhलाई
प"न नजरअ=दाज गनC "मRदै न । उfोगी, Xयवसायी
वा पेसाकमp जो सुकैले प"न सं ?वधानको अधीनमा
रहn जन?हत र सावCज"नक ?हतको ?वdO नहुने
गरn हक ूचलनको मागC ूशःत गनC सक्ने
हु=छन् तर सं वैधा"नक सीमा, मूRय मा=यता र
अपेhाहdलाई सं रhण गनC सावCज"नक ?हत ?वdO
तथा सावCज"नक ःवाःIयू"तकूलका ग"त?व"धलाई
"नय=ऽण गनC र सावCज"नक ःवाःIयको ?वषयमा
आवँयक ?वधा?यक5 ूब=ध गनC सक्ने कुरालाई

अ=यथा भ3 स?क3 । राUयले कानून "नमाCण गरn
ःवाःIयस;ब=धी सरोकारलाई ूभावकारndपमा
स;बोधन गनC कानुन बनाई कायाC=वयन गनC
लागेको ूयास ःवयम्मा उिWकै महlवपूणC
राUयको
सव`पQरताको
छ
।
कानूनी
"सOा=तअनुकूल आवँयक कानून "नमाCण गनC र
लागू गनC राUय ःवत=ऽ छ । यसमा ?ववाद
गQररहनु आवँयक हुँदैन । ःवाःIय र ःवाःIयसँग
स;बि=धत जन?हतका ?वषयमा "नमाCण गQरएका
कानून र ती कानूनहdका ?वषयलाई "लएर परे का
?ववादहdमा अदालतले "बना औिचVय हःतhेप गनC
"मRदै न । Xयिgको मौ"लक र Xयवसा?यक
हकमा राUयले अनुिचत हःतhेप गरे को बाहे क
अमूक ?वषयमा बनेका अमुक कानूनहd राUयका
ला"ग बाtयाVमक हुने भई सावCज"नक ःवाःIयको
वृहWर ?हतका हकमा ूब=ध गQरएको यःतो
कानूनको "नमाCण र सोको कायाC=वयन गनC राUय
ःवत=ऽ र सhम हु=छ । यसमा अदालतले
अनावँयक हःतhेप गनC सुहाउँदैन ।
२५. समाज भनेको Xयिgहdको सम?b
हो समाजका सदःयहdको ?व"भ3 हकहdको
ूचलन गनC सक्ने, गराउने एवम् ती हकको
ूचलनमा अवरोध हुनबाट बचाउन राUयले गनC
पनP सबै कायC गनC पनP हु=छ । समाजका समम
Xयिgहdको मौ"लक हकहdको ?वdO कसै ले
आxनो खास हकको ूधानता खोजे प"न पाउन
र ूचलन गराउन सक्ने अवःथा रहँदैन ।
Xयिgगत हक, Xयवसा?यक हक तथा सामािजक
हक र ?हत तथा समाजका सदःयहdको मौ"लक
हक?हतबीचको y=y घटाउन र "तनीहdबीच
पQरपूरकता तथा पारःपQरकताको उzबोधन
गनP गराउने ?हसाबले यःता हक र ?हतहdको
समायोजन गरn हे नप
Cु नP हु=छ । वृहWर सामािजक
?हतमा ज"तसुकै ू"तकूल असर पनP भए प"न Xयिg
?वशेषको "नता=त "नजी ूकृ"तको हक र ?हतyारा
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ूतःथापन गन$ %दने हो भने अ,ततः .यःतो
0यि2को 4हत4व67 हुने गर: अक; 0यि2ले पन
काम गन$ सक्ने भई अधकारह6को ूचलनको
होइन, चरम D,D र उFलGनको अवःथा सज$ना
भई अराजक अवःथासमेत सज$ना हुन सIछ;
.यसले हक अधकारको जग नै खलबलाउन
पुOदछ । यःतोमा 4ववेकसQत समायोजनको
आवँयकता पद$छ । तसथ$, नवेदकह6ले उFलेख
गरे को सुत$ज,य पदाथ$ (नय,ऽण र नयमन गनW)
ऐन, २०६८ मा उिFलिखत 0यवःथा नेपालको
अ,त^रम सं 4वधान, २०६३ को कुनै खास
धारा वा 0यवःथासँग बािझएको नभै अबुद
$ रोग
जःतो घातक रोग नवारण गनW जनःवाःeयसँग
सfबि,धत एवम् साव$जनक सरोकारको पgमा
नम$त कानूनी 0यवःथालाई असं वैधानक भनी
बदर गन$ मFने अवःथा दे िखएन ।
२६. दोॐो ूl अथा$त ् “सुत$ज,य
्
, पेट: तथा पास$ल
पदाथ$को बmा, nयाकेट, रयापस$
nयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स,दे श र िचऽ छाnने
तथा अ4rत गनW नदW िशका, २०६८” ःवाःeय
म,ऽालयले जार: गन$ मFने हो होइन भsे
सfब,धमा 4वचार गदा$ सुत$ज,य पदाथ$ (नय,ऽण
र नयमन गनW) ऐन, २०६८ को दफा ९(१)
्
ले “उ.पादकले सुत$ज,य पदाथ$को बmा, रयापस$
,
ु को
nयाकेट तथा पास$लको nयाकेिजङ र लेबल
बा4हर: कूल भागमwये कfतीमा पचहxर
ूतशत भागमा सुत$ज,य पदाथ$ ःवाःeयलाई
हानकारक छ भsे जःता 0यहोराको म,ऽालयले
तोकेबमोिजमको चेतावनीमूलक स,दे श र सुत$ज,य
पदाथ$को सेवनको असरबाट भएको घातक, रQीन
िचऽ ूy6पमा बुzने र दे {े गर: नेपाल: भाषामा
$ नWछ” भsे उFलेख भएको
छाnनु तथा अ4rत गनुप
दे िख,छ ।
२७. उिFलिखत कानूनी 0यवःथाअनुसार
नै चेतावनीमूलक स,दे श र सुत$ज,य पदाथ$को

असरबाट भएको घातक रQीन िचऽ ःवाःeय
म,ऽालयले तोIन सक्ने हुँदा “सुत$ज,य पदाथ$को
्
, पेट: तथा पास$ल, nयाकेिजङ
बmा, nयाकेट, रयापस$
चेतावनीमूलक स,दे श र िचऽ छाnने तथा अ4rत
गनW नदW िशका, २०६८” मत २०६८।७।१८
दे िख लागू हुने गर: जार: गरे को पाइ,छ ।
२८. उ2 नदW िशकाको दफा ३ मा
उ.पादकले सुत$ज,य पदाथ$को ू.येक बmा,
्
nयाकेट, रयापस$
, पेट:, पास$ल र nयाकेिजङको कूल
बा4हर: भागमwये कfतीमा ७५ ूतशत मुय
माथFलो भागमा दे हायबमोिजमको चेतावनीमूलक
स,दे श र िचऽ दे हायबमोिजमको अgर, आकार,
ःथान, रQ ढाँचा र गुणःतरमा छाnनु र अ4rत
$ नW 0यवःथा गरे को छ :–
गनुप
्
(१) च ुरोटको बmा, nयाकेट र रयापस$
मा
छा4पने स,दे श र िचऽ,
्
(२) बडीको बmा, nयाकेट र रयापस$
मा
छा4पने स,दे श र िचऽ,
(३) खैनी, सुत$, गु खा जःता सुत$ज,य
्
मा
पदाथ$को बmा nयाकेट र रयापस$
छा4पने स,दे श िचऽ,
(४) सुत$ज,य पदाथ$को nयाकेिजङ, पेट: र
पास$लमा छा4पने स,दे श र िचऽ ।
२९. यसर: उ.पादकले सुत$ज,य
्
, पेट:,
पदाथ$को ू.येक बmा, nयाकेट र रयापस$
पास$ल तथा nयाकेिजङमा छा4पने स,दे श, स,दे श
लेिखने अgरको नाम, आकार, रQ, रQको माऽा,
िचऽ एवम् िचऽको गुणःतरसमेत नदW िशकाबमोिजम
खुलाउनुपनW 0यवःथा ग^रएको छ । उिFलिखत
नदW िशकाको नयम ३ को 0यवःथामा तो4कएको
ढाँचा के कत र कःतो हुनपु छ$ भsे कुरालाई
अदालतले आनै ढQले तोIने कुरा आउँदैन र
WHO Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) बाट तो4कएको हुनपु छ$ भs पन
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"म+दै न । "नवेदकह2 खास गरे र सं देशमूलक
सूचनाले च ुरोटको ब>ाको क"त अंश ढाBने गरC
"नयममा Eयवःथा भएको छ भKे कुराबाट िचिMतत
दे िखMछन् । महासिMधले Mयूनतम् प"न ५० ू"तशत
भाग यःता सूचनाले ओगSनुपछT भKे Eयवःथा
गरे को छ र नेपालमा सरकारले Uयाकेिजङको
कूल बाWहरC भागको ७५ ू"तशत ओगSनुपनX
आवँयकता तोकेको छ । क"त ू"तशत तोBनु
उिचत र पयाT\ हुMछ भKे कुरा हरे क रा]यले
आ^नो राW_य आवँयकता, समःयाको ूकृ"त र
पaरणाम र आ^नो उcेँय कायाTMवयन गनT अपेिdत
ूभावकाaरतालाई fयानमा राखेर नी"तगत2पमा
हो । नेपालमा तोWकएको माऽा
तय गनX कुरा
ठhक वा बेठhक भKे ूःतुत Wववादको Wवषय नै
होइन । यो त सरकारले कानूनबमोिजम तोकेको
कुरा हो जसको पुनरावलोकन गनT रा]य ःवतMऽ
छ । तथाWप महासिMधको Mयूनतम् मापदkडलाई
अनुशरण गदm जनताको आवँयकतानु2प सो
भMदा बढC माऽामा ःवाःnयसoबMधी सुरdा
रा]यले pदन चाहMछ भने qयो आपिrजनक
माK सWकने कुरा भएन । वःतुतः यःतो Wवशेष
ूावधानको सावTज"नक ःवाःnयको Wहसाबले फाइदै
दे िखMछ ।
३०. यस ूकार छाWपने सMदे श र िचऽका
माfयमबाट सु"तTजMय पदाथT सेवन गनXह2लाई
qयःता पदाथTबाट ःवाःnयमा पनX नकाराqमक
असर र रोगह2का सoबMधमा सचेत गराउने हुँदा
उनीह2 qयःता पदाथTको सेवनबाट हुने BयाMसर
एवम् मुटु रोगका बारे मा सुसूिचत हुन मcत
पुxदछ । धू ॆपान एवम् सु"तTजMय पदाथT सेवन
गनXह2लाई qयःतो कुलत छोzन अ"भूेaरतसमेत
गदTछ । सु"तTजMय पदाथTको सेवन गaररहे का
बालबा"लका, Wकशोर WकशोरC एवम् गभTवती
मWहलालाई समेत सो लतबाट टाढा राख्नुको
साथै सु"तTजMय पदाथT सेवन गनT सजग र सचेत

तु+याउँछ । साथै सु"तTजMय पदाथTको सेवनबाट
उqपK हुने जोिखमका बारे मा समेत जाग2क
बनाई ःवाःnय एवम् स{य समाज "नमाTण गनT
् ँ दछ ।
मcत पुरयाउ
३१. ूःतुत Wववादको सoबMधमा
सु"तTजMय पदाथTको "नयMऽणसoबMधी अMतराTW_य
महासिMध WHO Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)
(ख) को ूावधान साMद"भTक रहे को छ । जस
अनुसार उqपादकले सु"तTजMय पदाथTको ूqयेक
इकाई, Uयाकेट वा पेटCको बाWहरC भागमा
सु"तTजMय पदाथTको सेवनबाट ःवाःnयलाई हुने
हा"ननोBसानीका
सoबMधमा
चेतावनीमूलक
सMदे श राख्न अ"नवायT गरे को पाइMछ ।
qयसका अ"तaर~ qयःता चेतावनीमूलक सMदे श
वा िचऽ बाWहरC कूल भागको ५० ू"तशत वा
सो भMदा बढC भाग ओगSनुपनX Eयवःथा गरे को
दे िखMछ । यसरC अWत भएका सMदे शमूलक
सMदे श वा िचऽले ओगटे को भाग ३० ू"तशत
भMदा कम हुन नहुने र सो Eयवःथा दे शको सdम
"नकायबाट अनुमोदन भएको हुनपु नX प"न सोहC
महासिMधमा उ+लेख भएको दे िखMछ । -Each
unit packet and package of tobacco products
and outside packaging and labeling of such
products also carry health warnings describing
the harmful effects of tobacco use and may
include other appropriate messages. These
warnings and message:
(i) shall be approved by competent
national authority,
(ii) shall be rotating,
(iii) shall be large, clear, visible and
legible,
(iv) should be 50٪ or more of the principal
display areas but shall be no less than

198

९1२० - सं जीव केशवासमेत <व. ूधानम6ऽी तथा मि6ऽपnरषको काया4लय, 2सं हदरबारसमेत

30٪ of the principal display areas,
(v) may be in the form of or include
pictures of pictograms.
३२. यसर
WHO
Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) को
धारा ११(१)(ख) मा उ+पादकले सु2त4ज6य
ु
वा :याकेटको बा<हर कूल
पदाथ4को लेबल
भागको ५० ू2तशत वा सोभ6दा बढ भागमा
चेतावनीमूलक स6दे श वा िचऽ अ<Lत हुनपु नM
अ2नवाय4 Nयवःथा गरे को र ३० ू2तशत भ6दा
कम हुन नहुने Nयवःथा गरे कोमा सु2त4ज6य पदाथ4
(2नय6ऽण र 2नयमन गनM) ऐन, २०६८ को
दफा ९ ले उV महासि6धमा उWलेख भएको
५० ू2तशत भ6दा बढ ७५ ू2तशत भागमा
ु वा :याकेटको बा<हर
सु2त4ज6य पदाथ4को लेबल
कूल भाग ओग[ने गर गरे को Nयवःथालाई उV
महासि6धको Nयवःथा<वपरत भएको भ] 2मWने
ँ ै न । क2त ू2तशत भागमा चेतावनीमूलक
दे िखद
स6दे श वा िचऽ राख्ने भ]े सbब6धमा राcहdको
फरकफरक अeयास रहे को छ । +यो कुनै
<व2धशाgीय मा6यता नभई राcको आवँयकताको
कुरा हो ।
३३. WHO Framework Convention
on Tobacco Control को धारा ११(१)(ख) मा
भएको Nयवःथालाई अ6यथा हुने गर ूःतुत
सु2त4ज6य पदाथ4 (2नय6ऽण र 2नयमन गनM) ऐन,
२०६८ को दफा ९ मा Nयवःथा भएको र
सो Nयवःथा आपिjजनक रहे को भ]ेसमेतको
यी 2नवेदकहdको 2नवेदन िजकkर रहे को छ ।
रा<cय उ+पादनमा उ+पाlदत हुने यःता सु2त4ज6य
पदाथ4बाट बनेका वःतुहdमा क2त ू2तशत
चेतावनीमूलक स6दे श वा िचऽ अ<Lत हुने
भ]े कुरा फरक फरक कुरा भै यी ूणालगत
<व<वधता अ6तग4त रहने कुरा हुन ् । ूणालगत

<व<वधता ू+येक राcका आआmना कुराहd
हुन ् । आ6तnरकdपमा उ+पाlदत यःता वःतुहdको
मुoय भागमा क2त ू2तशत चेतावनीमूलक स6दे श
वा िचऽ अ<Lत गनM वा Nयवःथा गनM भ]े कुरा
हाॆो मौजुद आवँयकताका आधारमा तय गnरने
कुरा हुन ् ।
३४. सु2त4ज6य पदाथ4को सेवनबाट
NयिV, उपभोVालाई हुन सक्ने नोsसानीबाट
बचाउनु राtयको ूाथ2मक दा<य+व हो र +यःतो
नोsसानीबाट बचाउनु वा सचेत गराउनसमेत
राtयले आवँयक ूब6ध गन4 सक्ने हु6छ ।
ु मा सु2त4ज6य पदाथ4बाट पन4
हाॆो जःतो मुलक
सक्ने नोsसानी र असरलाई 6यूनीकरण गन4का
ला2ग ःथानीयdपमा औष2धमूलो उ+पादन भएको,
+यसको ूयोगबाट उपभोVाहd लाभाि6वत
भएको भ]े प2न दे िखएको छै न । बd समाजको
पछौटे पन, ःवाःwयू2तको सचेतनाको अभाव तथा
युवापुःताबीच सु2त4ज6य पदाथ4 सेवनको बxदो
आकाyzाका कारण यःता वःतुहdको ूयोग र
उपभोगसमेत lदनानुlदन बxदै छ । सु2त4ज6य
पदाथ4को उपयोगमा कमी, ःवाःwयू2तको सचेतना,
सु2त4ज6य पदाथ4को सेवनबाट परे को असरका
बारे मा ःथानीयःतरमा सचेतनाका पz कमजोर
छन् । यःतो lदनानुlदन बxदो समःयालाई
सbबोधन गनु4 राtयको अहम दा<य+व हुन
आउँछ । यो उदासीनतालाई बोकेर बःनु राtयको
2नरहता हो भने सव4साधारणको ःवाःwय <हतलाई
{यानमा राखी लागू गnरएको उिWलिखत ऐनको
काया46वयन रोक्न च ुनौती lदनु आफ|मा उदे कला}दो
र हाःयाःपद तक4 हो । यो कुरा <वचारणीय
छ । ऐनलाई ूभाव पानM काया46वयन हुन नlदने
काय4 अवाि~छत छ । ऐनको काया46वयनमा ू
िच उठाउनु युिVसत छै न ।
३५. मा2थ <ववेचना गnरएबमोिजम राtयले
ु वा :याकेटको बा<हर
सु2त4ज6य पदाथ4को लेबल
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खोलमा वा भागमा ज"तस3दो बढ7 स8दे शमूलक
:यवःथा गन> यथोिचत ूब8ध गन> सक्ने हु8छ ।
यसर7 राIयले कानून "नमा>ण गर7 काया>8वयनमा
लगेको कानूनको काया>8वयनका सKब8धमा
Lववाद उNपO गनु> उपयुP हुँदैन । राIयले
यःतो सं वेदनशीलतालाई Vयानमा राखी कानून
उWलXन गनY :यिP, "नकायलाई दZडाNमक
:यवःथा लागू गन> स3नुपद>छ । तसथ>, ूःतुत
ऐनको दफा ९ मा भएको :यवःथालाई अ8यथा
ु वा
अथ> गन> "मWदै न । सु"त>ज8य पदाथ>को लेबल
aयाकेटको बाLहर7 भागमा ७५% चेतावनीमूलक
स8दे श वा िचऽ अLeत हुनपु नY गर7 :यवःथा गदा>
सव>साधारण जनताले सु"त>ज8य पदाथ>को सेवनबाट
पन> सक्ने असरको बारे मा थाहा पाउने हुँदा
ूःतुत fरट "नवेदकका उgोगी :यवसायीहhले
यसमा Lवरोध गन> "मWदै न । Nयसै ले उपभोPाको
अन"भiतालाई :यवसायको लाभ र अवसर
बनाउन हुँदैन । सु"त>ज8य पदाथ>को नकाराNमक
असरको बारे मा यथाथ> र पया>j जानकार7 पाएमा
उपभोPाले कम उपभोग गला>न ् वा उपभोग नै
नगला>न ् भOे ूःतुत ऐनको अपेkा हो । सु"त>ज8य
पदाथ>ू"तको आकष>ण कदािचत वाnछनीय हुन
स3दै न । Nयसै ले बढ7 भ8दा बढ7 ूभावकार7
hपमा सूचनालाई ःथान oदन र ूसारण गनुल
> ाई
:यवसायको वा :यवसायीहhको अ"भ:यिP
ःवत8ऽताको Lवषय बनाउन "मWदै न । यःतो
:यवःथा सKबोधन हुने गर7 राIयले कानून
"नमा>ण गन> सक्ने नै हुँदा ऐनको उP दफामा
भएको :यवःथालाई अ8यथा भO र अदालतले
हःतkेप गfरहाWन "मWदै न । सु"त>ज8य पदाथ>को
ु वा aयाकेटको बाLहर7 कूल भागको ७५%
लेबल
भागमा चेतावनीमूलक स8दे श र िचऽ छाaने भOे
ऐनको उP :यवःथाले यी fरट "नवेदकहhको
कारोबारमा अनुिचततवरले असुLवधा उNपO भएको
भOे "नवेदन िजकpर तक>सqगत दे िखएन ।

३६. "नवेदकहhले "बडी उgोगको हकमा
च ुरोटको भ8दा फरक uLvकोणले हे न > जhर7
छ भनी िजकpर "लएको दे िख8छ । सु"त>ज8य
पदाथ>सँग सKबि8धत उgोग सानो वा ठू लो भOे
आधारमा कानूनी दाLयNवबाट उ8मुिP पाउने कुरा
हुँदैन । उgोग सानो वा ठू लो भOुभ8दा प"न सु"त>ज8य
पदाथ>को उपयोग तथा Nयसले मानव ःवाःwयमा
पानY असरलाई ूःतुत ऐनको :यवःथाले समेटेको
छ । यस ऐनले "बडी उNपादनलाई "नषेध नगर7
:यविःथतमाऽ गरे को हो । ऐनमा तोLकएका
शत>हhले "बडीलाई Lवःथापन गरे कोसमेत छै न ।
"बडी उgोग घरे ल ु उgोग हो भOे "नवेदकहhले
"बडीमा ूयोग गfरने सु"त>ज8य पदाथ>को सेवनबाट
मानव ःवाःwयलाई हा"नकारक छै न भOे कुरालाई
ँ ै न । यःतो अवःथामा
पुLv गन> सकेको दे िखद
ःथानीयःतरमा उNपाoदत "बडीलाईसमेत सु"त>ज8य
पदाथ>को कोट7बाट अलग गन> "मWदै न ।
३७. सु"त>ज8य पदाथ>को बyा, aयोकट
्
, पेट7 तथा पास>ल, aयाकेिजङमा
र रयापस>
चेतावनीमूलक स8दे श र िचऽ छाaने सKब8धमा
FCTC महासि8धले रोक लगाएको अवःथा नभएको
र Nयःतो :यवःथा दे शको सkम "नकायबाट
> नY भOे हुँदा र सु"त>ज8य
अनुमोदन गर7 लागू गनुप
पदाथ> ("नय8ऽण र "नयमन गनY) ऐन, २०६८
को दफा ९(१) अनुसार नै ःवाःwय म8ऽालयले
्
,
“सु"त>ज8य पदाथ>को बyा, aयाकेट, रयापस>
पेट7 तथा पास>ल, aयाकेिजङमा चेतावनीमूलक
स8दे श र िचऽ छाaने र अLeत गनY "नदY िशका,
२०६८” "म"त २०६८।७।१८ मा जार7 गरे को
दे िख8छ ।
३८. सु"त>ज8य पदाथ> ("नय8ऽण र
"नयमन गनY) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) को
ूयोजनको ला"ग बनेको सु"त>ज8य पदाथ>को बyा,
्
, पेट7 तथा पास>ल, aयाकेिजङमा
aयाकेट, रयापस>
चेतावनीमूलक स8दे श र िचऽ छाaने र अLeत
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गन नद िशका, २०६८ लाई ःवतः अमा0य र
3ेऽाधकारबा8हर गई नमा:ण गर< लागू ग>रएको
भB र गैरकानूनीसमेत भB मFने दे िखन
आएन । ःवाःJय म0ऽालयले ूःतुत नद िशका
जार< ग>रसकेपछ बनेको सुत:ज0य पदाथ:
(नय0ऽण र नयमन गन) नयमावल<, २०६८
पछ बनेको कारणले नद िशका नै अवैध रहे को र
: न भBे िजकSर
नयमबमोिजम नद िशका जार< गनुप
लएको सTब0धमा 8वचार गदा: सुत:ज0य पदाथ:
(नय0ऽण र नयमन गन) नयमावल<, २०६८
को कुनै Vयवःथासँग उY नद िशकाको कुनै
Vयवःथाले ूतरोध गरे को भBे ूZ नभएसTम
्
, पेट< तथा
सुत:ज0य पदाथ:को ब[ा, \याकेट, रयापस:
पास:ल, \याकेिजङमा चेतावनीमूलक स0दे श र िचऽ
छा\ने तथा अ8`त गन नद िशका, २०६८ लाई
समममा असं वैधानक भB मलेन । नयमावल<
बBुअिघ नद िशका बनेको भए पन ऐनको
उeेँयको ूतकूल काया:0वयन भएको नदे िखएको
र नयमावल<ले नद िशका जार< गन अधकार
सTब0धमा ःपZ Vयवःथा गरे को हुँदा नद िशका
: न भएमा सरकार सो गन:समेत
प>रवत:न गनुप
ःवत0ऽ रहने हुँदा जार< भैरहे को उिFलिखत
नद िशका कानूनको Vयवःथाूतकूल नभएको
अवःथामा अमा0य भB मFने दे िखएन । यसर<
ःवाःJय म0ऽालयले ऐनले gदएको अधकार ूयोग
गर< नद िशकामाफ:त तोकेका शत:हi FCTC
महासि0ध एवम् सं 8वधानसँग बािझएको भB मFने
दे िखन आएन ।
३९. अब तेॐो ूo सTब0धमा 8वचार
गदा: नवेदक सूय : नेपाल ूा.ल.समेत भएको
०६९-WS-०००३ र नवेदक अर8व0द बडी
rयाsश<समेत भएको ०६९-WS-००१२ को
>रट नवेदनमा नवेदकहiले सं 8वधान एवम् मातृ
ऐनसँग बािझएको भनी िजकSर लएको सुत:ज0य
पदाथ: (नय0ऽण र नयमन गन) नयमावल<,

२०६८ का Vयवःथाहi यस ूकार रहे का छन् :
नयम ६(क) सुत:ज0य पदाथ:को 8वxापन गन
ु वा शे डमाक:
वा ूबy:न हुने गर< लेबल
िचz अ8`त गन: नहुने ।
नयम ७ उ|पादकले कTतीमा बीस िखFल<
अटाउने गर< च ुरोट वा बडीको \याकेट
: नछ ।
वा ब[ा तयार गनुप
नयम ५ र नयम ८(१)(क) र (ख)
सुत:ज0य पदाथ:को \याकेट तथा
्
रयापस:
मा नाइशोसोमाइन, बे0जोपाइ>रन,
काब:नमोनो
अsसाइडलगायतका
: न तथा सोको
तवहi उFलेख गनुप
: न ।
8ववरण पेश गनुप
नयम ९ म0ऽालयले ऐनको दफा ९ बमोिजम
तो8कएका चेतावनीमूलक स0दे श तथा
स`ेत िचz एक वष:भऽ थप गन:
सक्नेछ ।
नयम ३(२) ग र ३(४) Vयवःथापकले ऐनको
दफा ४ को उपदफा(३) बमोिजम
कारागार र 8वमानःथलमा धू ॆपान
तथा सुत: सेवन गन: छु याएको ठाउँमा
: न आधारभूत कुराहiका
कायम गनुप
सTब0धमा एक पटकमा सकभर
एकभ0दा बढ< VयिYले धू ॆपान तथा
सुत: सेवन गन: नमFने गर< कोठाको
Vयवःथा गन र |यःतो कोठामा कुस
टे वललगायतका कुनै फन:चर राख्न
पाइने छै न ।
नयम १८ र १९(२) धू ॆपान तथा सुत:ज0य
पदाथ:को अ0तःशुFकबाट उठे को कूल
रकमको कTतीमा २५ ूतशत रकम
: न र
ःवाःJय कर कोषमा जTमा गनुप
ःवाःJय कर कोषमा रहे को रकम खच:
गनसTब0धी ।
नयम ११(१)(ख) गभ:वती म8हलालाई
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सु"त.ज/य पदाथ. नबेिचने र बे7न
नलगाइने ।
"नयम १३कुनै वःतु खAरद गरे मा सु"त.ज/य
पदाथ. "सBैमा वा उपहारःवEप पाउने
शत. राखी कसै ले प"न कुनै वःतु "बबI
Jवतरण गन. वा गराउनु हुँदैन ।
"नयम १५(च) ऐन तथा यस "नयमावलQले
तोकेको
मापदSड
पूरा
नभएको
सु"त.ज/य पदाथ. "बबI Jवतरण वा
"नकासी पैठारQ भएको पाइएमा Wयःतो
काय.मा तुE/त रोक लगाई सYबि/धत
उWपादक वा "बबेतालाई ऐन तथा
यस "नयमावलQबमोिजमको मापदSड
पूरा गरे का सु"त.ज/य पदाथ.माऽ "बबI
Jवतरण वा "नकासी पैठारQ गन. "नद[ शन
\दने ।
४०. नेपालको अ/तAरम सं Jवधान,
२०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को
खSड (च) मा ूWयेक नागAरकलाई कुनै पेसा,
रोजगार, उcोग र dयापार गन[ ःवत/ऽता रहे कोमा
सोको ू"तब/धाWमक वाeयांशको खSड (५) मा
सव.साधारण जनताको साव.ज"नक ःवाःfय वा
नै"तकताको ू"तकूल हुने काय.मा रोक लगाउने
वा कुनै खास उcोग, dयापार वा सेवा राgयले
माऽ सhालन गन[ वा कुनै उcोग dयापार, पेसा
वा रोजगार गन.को ला"ग कुनै शत. वा योiयता
तोeने गरQ कानून बनाउन रोक लगाएको मा"नने
छै न भkे सं वैधा"नक dयवःथाअनुसार नै सु"त.ज/य
पदाथ.को उपभोगबाट साव.ज"नक ःवाःfयमा पन[
ू"तकूल ूभावलाई "नय/ऽण गन. राgयले उपयुm
कानून "नमा.ण गन. सeदछ ।
नेपाल पn भएको WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC)
महासि/धको धारा १३ मा सु"त.ज/य पदाथ.को

Jवoापन, ूबp.न तथा ूायोजनसYब/धी Jवःतृत
dयवःथा गरे को
छ । ूWयेक पn राrले
सु"त.ज/य पदाथ.को उपभोगमा "नय/ऽण गन.को
ला"ग Wयःता पदाथ.को Jवoापन, ूबp.न तथा
ूायोजन सYब/धमा पूण. ू"तब/ध लगाउने
गरQ उपयुm कानूनी, नी"तगत तथा ूशासकIय
. न[ दाJयWव "नधा.रण गAरएको
dयवःथाहE गनुप
छ । सु"त.ज/य पदाथ.को Jवoापन, ूबp.न र
ूायोजनमा dयापक ू"तब/ध लगाउनाले सु"त.ज/य
पदाथ.को उWपादन र उपभोग घtने भkे "नंकष.
"नका"लएको दे िख/छ ।-Parties recognize that a
comprehensive ban on advertising, promotion
and sponsorship would reduce the consumption
of tobacco products._
४१. उिwलिखत दाJयWवलाई पूरा गनुक
. ो
साथै सु"त.ज/य पदाथ. ("नय/ऽण तथा "नयमन गन[)
ऐन, २०६८ को उyेँय काया./वयन गन.का ला"ग
सोहQ ऐनको दफा २७ ले \दएको अ"धकार ूयोग
गरQ नेपाल सरकारले सु"त.ज/य पदाथ. ("नय/ऽण
र "नयमन गन[) "नयमावलQ, २०६८ बनाई "म"त
२०६९।१।२५ मा जारQ गरे को दे िख/छ ।
४२. सु"त.ज/य पदाथ. ("नय/ऽण र
"नमयन गन[) "नयमावलQ, २०६८ को "नयम
३(२)(ग) र ३(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा
(३)बमोिजम कारागार र Jवमानःथलमा धू ॆपान
तथा सु"त. सेवन गन. छु ~याइएको ठाउँमा कायम
. न[ आधारभूत कुराहEको सYब/धमा dयवःथा
गनुप
गAरएको पाइ/छ । जस अनुसार एक पटकमा
सकभर एकभ/दा बढQ dयिmले धू ॆपान तथा
सु"त.ज/य सेवन गन. न"मwने गरQ कोठाको
. न[ उwलेख छ । यसरQ धू ॆपान
dयवःथा गनुप
तथा सु"त.ज/य सेवन गन. तोJकएको ठाउँमा र
बनाइएको कोठामा कुस, टे वललगायतको कुनै
फ"न.चर राख्न नपाइने dयवःथासमेत गAरएको
छ ।
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४३. यसै गर# $नयमावल#को $नयम
५ मा उपादकले सु$त4ज6य पदाथ4को 8याकेट
्
तथा रयापस4
मा ऐनको दफा ७ को उपदफा
(१) को खBड (क) र (ख) मा उिEलिखत
कुराहGको अ$तIरJ सु$त4ज6य पदाथ4मा समावेश
गIरएका
नाइशोसोमाईन, बे6जोपाईIरन, टार,
काब4नमोनोअQसाइडलगायतका
रासाय$नक
ु
तRवहG हुने करा उEलेख गनुप
4 नS Tयवःथा
गIरएको छ भने $नयम ८(१)(क)र (ख) मा टार
र काब4नमोनोअQसाइडको Yववरण, माइशोसोमाईन
बे6जोफाईIरनको
Yववरणलगायतका
Yववरण
उपादकले ूयेक वष4को ौावण मसा6त$भऽ
म6ऽालयसम_ पेश गनुप
4 नS Tयवःथा गरे को छ ।
४४. $नयमावल#को $नयम ६(क) मा
सु$त4ज6य पदाथ4को Yवbापन गनS वा ूबc4न
ु वा शे डमाक4 िचe अYfत गन4
हुने गर# लेबल
रोक लगाएको छ । कुनै प_को शे डमाक4लाई
तोYकएको ढाँचाले के कःतो, सहज वा असहज
असर पछ4 भiे कुरालाई Yवचार गरे रमाऽ
चेतावनीको ढाँचा तोQनुपछ4 भi $मEदै न ।
शे डमाक4को अधीनमा चेतावनीको ढाँचा रहने नभई
तोYकएको ढाँचाको अधीनमा रह# शे डमाक4 Yवक$सत
4 द4छ । Tयवहारमा यी Iरट $नवेदकहGले
गनुप
सोबमोिजम अनुकूलGपमा शे डमाक4 Yवक$सत गन4
स_म नभएको भi हालको अवःथामा $मEने
ँ ै न । $नयम ७ मा उपादकले कmतीमा बीस
दे िखद
िखEल# अटाउने गर# च ुरोट वा $बडीको 8याकेट
4 नS Tयवःथा गरे को छ ।
वा बnा तयार गनुप
यस Tयवःथाले च ुरोट वा $बडीको खIरदमा कमी
आई ऐनको ूःतावनामा उEलेख भएझै सु$त4ज6य
पदाथ4को सेवन गनS काय4लाई 6यूनीकरण गन4
मqत पुrन जाने दे िख6छ । साथै यस Tयवःथाले
उपभोJाको Yहतलाई समेत sयानमा राखेको
पाइ6छ ।
४५. यसै गर# $नयमावल#को $नयम ९

ले चेतावनीमूलक स6दे श र सfेत िचe थप वा
पIरवत4न गनS काय4Yव$धको सmब6धमा उEलेख
छ । उJ Tयवःथा सु$त4ज6य पदाथ4 ($नय6ऽण र
$नयमन गनS) ऐन, २०६८ को दफा ९ बमोिजम
म6ऽालयले तोYकएका चेतावनीमूलक स6दे श तथा
सfेत िचe एक वष4$भऽ थप गन4 सYकने Tयवःथा
गIरएको छ । चेतावनीमूलक स6दे श र सfेत
िचe थप वा पIरवत4न गदा4 उwोग म6ऽालयमाफ4त
उपादकलाई उपलxध गराई सु$त4ज6य पदाथ4को
्
बnा, रयापस4
, 8याकेट र पास4लमा छा8न तथा
अYfत गन4 लगाउने Tयवःथा भएबाट यःतो
स6दे शका बारे मा उपादकहGले जानकार# ूाy
गन4 र तदनुकूल कानूनको पालना गन4 सहज हुने
दे िख6छ ।
४६. $नयमावल#को $नयम ११(१(ख)
गभ4वती मYहलालाई सु$त4ज6य पदाथ4 नबेिचने र
बेzन नलगाउने Tयवःथा गरे को छ । यसै गर#
$नयम १३ ले कुनै वःतु खIरद गरे मा सु$त4ज6य
पदाथ4 $स{ैमा वा उपहारःवGप पाउने शत4 राखी
कसै ले प$न कुनै वःतु $बब} Yवतरण गन4 वा
गराउन हुँदैन भनी सु$त4ज6य पदाथ4को Yवbापनमा
रोक लगाएको पाइ6छ । $नयमावल#मा उिEलिखत
यस Tयवःथा सु$त4ज6य पदाथ4 ($नय6ऽण र $नयमन
गनS) ऐन, २०६८ को दफा ११(१) अनुGप नै
रहे को छ ।
४७. यसै गर# $नयमावल#को $नयम
१५(च) ले ऐन तथा $नयमावल#ले तोकेको
मापदBड पूरा नभएको सु$त4ज6य पदाथ4 $बब}
Yवतरण वा $नकासी पैठार# भएको पाइएमा यःतो
काय4मा तुG6त रोक लगाई सmबि6धत उपादक
वा $बबेतालाई ऐन तथा $नयमावल#बमोिजमको
मापदBड पूरा गरे का सु$त4ज6य पदाथ4माऽ $बब}
Yवतरण वा $नकासी पैठार# गन4 $नदS शन दनेसमेतको
काम, कत4Tय र अ$धकार $नर#_कलाई रहे को
छ ।
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४८. "नयमावल1को "नयम १८ मा नेपाल
सरकारले आ"थ7क ऐन9ारा लगाएको धू ॆपान तथा
सु"त7ज@य पदाथ7को अ@तःशुEक करबाट उठे को
कूल रकमको कIतीमा २५ ू"तशत रकम
ःवाःNय कर कोषमा जIमा गPरने Qयवःथा
गPरएको पाइ@छ भने "नयम १९(२)ले ःवाःNय
कोषको रकम बाँडफाँड गन[ सIब@धमा कानूनी
Qयवःथा भएको दे िख@छ ।
४९. सु"त7ज@य पदाथ7 ("नय@ऽण र
"नयमन गन[) ऐन, २०६८ को उaेँय पPरपू"त7 गन[
सIब@धमा ऐनको दफा २७ ले cदएको अ"धकार
ूयोग गर1 नेपाल सरकारले जार1 गरे को सु"त7ज@य
पदाथ7 ("नय@ऽण र "नयमन गन[) "नयमावल1,
२०६८ का उिEलिखत ूावधानहe नेपालको
अ@तPरम सं gवधान, २०६३ र सु"त7ज@य पदाथ7
("नय@ऽण र "नयमन गन[) ऐन, २०६८ समेतसँग
ँ ा बदर गनुप
बािझएको नदे िखद
7 न[ अवःथा दे िखन
आएन ।
५०. अब चौथो ूl अथा7त ् "नवेदन
मागबमोिजमको आदे श जार1 हुनपु न[ हो, होइन,
भnे सIब@धमा gवचार गदा7 मा"थ gववेिचत आधार
कारणसमेतबाट सु"त7ज@य पदाथ7 ("नय@ऽण र
"नयमन गन[) ऐन २०६८ को दफा १(२),
७(१)(क), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)
(ख) नेपाल सरकार, ःवाःNय म@ऽालयबाट जार1
्
, पेट1
सु"त7ज@य पदाथ7को बoा, pयाकेट, रयापस7
तथा पास7ल, pयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स@दे श
र िचऽ छाpने तथा अgrत गन[ "नद[ िशका, २०६८
एवम् सु"त7ज@य पदाथ7 ("नय@ऽण र "नयमन
गन[) "नयमावल1, २०६८ को "नयम ३(२)
(ग) र ३(४), ५, ६(क), ७, ८(१)(क) र (ख),
९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९(२)
"नवेदकहeको िजकsरबमोिजम नेपालको अ@तPरम
सं gवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३,

ँ ा "नवेदन
१९ र २४(९) सँग बािझएको नदे िखद
मागबमोिजमको आदे श जार1 गनुप
7 न[ अवःथा
दे िखन आएन । ूःतुत Pरट "नवेदन खारे ज हुने
ठहछ7 । यस अदालतबाट "म"त २०६८।८।१
मा जार1 अ@तPरम आदे शसमेत "निःबय हु@छ ।
ूःतुत Pरट "नवेदनहeको दायर1को लगत कoा
गर1 "म"सल "नयमानुसार गर1 बुझाई cदनू ।
उv रायमा सहमत छw ।
@या.तक7राज भo
@या. xाने@िबहादुर काकz
इ"त सं वत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : उपसिचव9य हPर कोइराला/
gवंणुूसाद गौतम

&
िनणर्य नं .९१२१
सव~च अदालत, gवशेष इजलास
माननीय @यायाधीश ौी कEयाण ौे 
माननीय @यायाधीश ौी xाने@िबहादुर काकz
माननीय @यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकz
आदे श "म"त : २०७०।९।२५।५
०७०-WS-०००८
gवषयः उ ूेषण/परमादे श ।
"नवेदक : काॅेपलाोक िजEला, मे"थनकोट
गा.gव.स. वडा नं. ६ ःथायी ठे गाना भई हाल
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काठमाडौ िज$ला, इच(ुनारायण गा.1व.स.
वडा नं.९ ढु (ेधारा बःने अ<धव=ा मुकु>द
अ<धकार@
1वAB
1वपDी : ूधानम>ऽी तथा मि>ऽपJरषLको
कायाNलय, <सं हदरबार, काठमाडPसमेत

§ सावर्जिनक पद धारण गरेको कु नै व्यिक्तले
सम्पित्त िववरण पेश गरेको नदेिखएमा
रािष्ट्रय सतकर् ता के न्द्रले त्यस्तो व्यिक्तउपर
भ्रष्टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
५० को उपदफा (३) बमोिजम कारवाही
गनर्को लािग अिख्तयार दरूु पयोग
अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन
सक् ने गरी रािष्ट्रय सतकर् ता के न्द्र (कायर्
सञ्चालन) िनयमावलीको िनयम १०(२) मा
व्यवस्था भएबाट िनयमावलीका उपरोक्त
प्रावधानले रािष्ट्रय सतकर् ता के न्द्रको
अिधकारमािथ कु नै बन्देज लगाएको
नदेिखदँ ा कानून बािझएको भनी गिरएका
त्यस्ता अपिरपक् व दावीका आधारमा
अदालतले आफ्नो खास दृिष्टकोण बनाई
अित सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून
बदर गनुर् सं िवधानसम्मत नहुने ।
(ूकरण नं. ८)

<नवेदकका तफNबाट M 1वVान् अ<धव=ा मुकु>द
अ<धकार@
1वपDीका तफNबाट M 1वVान् सह>याया<धव=ा
1करण पौडेल
अवलिXबत नजीर M
सXबB कानून M
§ रा1Zय सतकNता के>ि (कायN स\ालन)
<नयमावल@, २०६५ को <नयम १० (१)
को खड (क) र (ख) ।

§

ॅeाचार <नवारण ऐन, २०५९ को दफा
३८(ग), दफा ५० ।
आदे श

नेपालको अ>तJरम
सं 1वधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२)
को आधार <लई दायर हुन आएको ूःतुत Jरट
<नवेदनको सmिDn oयहोरा र आदे श यस ूकार
छ :ॅeाचार <नय>ऽणको ला<ग ॅeाचार
<नवारण ऐन, २०५९ जार@ गJरएको छ ।
सोह@ उsेँयको ला<ग ॅeाचारको <नय>ऽण
तथा <नगरानी गनNको ला<ग यस ऐनको दफा
३७बमोिजम रा1Zय सतकNता के>िको ःथापना
गनu oयवःथा गJरएबमोिजम रा1Zय सतकNता के>ि
ःथापना भएको छ । ऐनको दफा ३८ को
उपदफा (१) को खड (ग) मा सावNज<नक पद
धारण गरे का oयि=ले ूच<लत कानूनबमोिजम
wदइएको सXपिx 1ववरण र आयको अनुगमन
गनu भनी रा1Zय सतकNता के>िको काम कतNoय
अ<धकार तो1कएकोमा ऐनको उsेँय ूा<nका
ला<ग बनेको रा1Zय सतकNता के>ि (कायN
स\ालन) <नयमावल@, २०६५ को <नयम १०(१)
को खड (क) मा सावNज<नक पद धारण गरे को
oयि=ले <नय<मतAपमा सXपिx 1ववरण पेश गरे
वा नगरे को, खड (ख) मा खड (क)बमोिजम
पेश भएको सXपिx 1ववरण राख्न तो1कएको
सरकार@ कायाNलय, सावNज<नक सं ःथा वा <नकायले
<नय<मतAपमा yयःतो सXपिx 1ववरण राखे वा
नराखेको भzे oयवःथा गर@ मूल ऐनको उsेँयलाई
रोक लगाउने गर@ रा1Zय सतकNता के>ि (कायN
स\ालन) <नयमावल@, २०६५ को <नयम १०
बनेको छ । यसर@ खामब>द@Aपमा सXपिx
Nु े माऽ सावNज<नक पद
1ववरण राखे नराखेको हे नल
धारण गरे को कुन oयि=ले कानूनी तवरले सXपिx
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आज+न गरे को छ र कसले अःवभा6वक7पमा
स9पि; आज+न गरे को छ सोको प6हचान गन+
रा6>य सतक+ता केAिले सCदै न । ऐनले
अनुगमन गनI र स9पि; अःवाभा6वक दे िखएमा
कारवाहLको ला"ग "सफाNरश गनIस9मको अ"धकार
ूदान गरे कोमा स9पि; 6ववरणको बAद खाम
राखे नराखेको जानकारLमाऽ "लने गरL रा6>य
सतक+ता केAि (काय+ सUालन), "नयमावलL,
२०६५ ले गरे को उZ [यवःथाले मूल ऐनले
ूदान गरे को अ"धकारलाई रोक लगाएको छ ।
ॅ_ाचार "नयAऽण गन+ ःथापना भएको "नकायलाई
नै स9पि; गो`य रािखने हो भने उZ "नकाय
ःथापनाको औिचbय नहुँने हुँदा रा6>य सत+कता
केAि (काय+ सUालन) "नयमावलL, २०६५ को
"नयम १० (१) को खdड (क) र (ख) बदरभागी
छ ।
अतः रा6>य सतक+ता केAिलाई कानूनी
कत+[य पूरा गदा+ खामबAदL रहे को स9पि; 6ववरण
आफूलाई चाहे अनुसार अनुगमन गनIस9मको
अ"धकार रहे कोमा सोहL ऐनको उhेँयलाई सी"मत
गरे को हुँदा रा6>य सत+कता केAि (काय+ सUालन)
"नयमावलL, २०६५ को "नयम १० को खdड
(१) (क) र (ख) ॅ_ाचार "नवारण ऐन, २०५९
को ूःतावना तथा ऐनको दफा ३८(ग)समेतसँग
बािझएको हुँदा बािझएको हदस9म उbूेषणको
आदे शoारा बदर गNरपाऊँ । ॅ_ाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को ूःतावना र दफा ३८ (ग) सँग
सापेq हुने गरL "नयमावलLको उिrलिखत ूावधान
सं शोधन गनु+ गराउनु भनी परमादे शलगायत अAय
जो चा6हने उपयुZ आtा आदे श जारL गNरपाउँ
भuे Nरट "नवेदन [यहोरा ।
यसमा
यस
अदालतबाट
"म"त
२०७०।४।३१ मा 6वपqीह7को नाममा जारL
भएको कारण दे खाउ आदे श ।
रा6>य सतक+ता केAि (काय+ सUालन)

"नयमावलL, २०६५बमोिजम
ॅ_ाचार
तथा
अ"नय"मतताको रोकथामको ला"ग "नरोधाbमक
र ूबx+नाbमक काय+ केAिबाट हुँदै आएको
छ । ऐनको दफा ३८ को खdड (ग) मा
साव+ज"नक पद धारण गरे को [यिZले ूच"लत
कानूनबमोिजम yदएको स9पि; 6ववरण र
आयको अनुगमन गनI भuे [यवःथा गरे को र सो
स9बAधमा रा6>य सतक+ता केAि (काय+ सUालन)
"नयमावलL, २०६५ को "नयम १० को उप"नयम
(१) को खdड (क) मा साव+ज"नक पद धारण
गरे को [यिZले "नय"मत7पमा स9पि; 6ववरण
पेश गरे वा नगरे को, खdड (ख) मा खdड (क)
बमोिजम पेश भएको स9पि; 6ववरण तो6कएको
सरकारL काया+लय, साव+ज"नक सं ःथा वा "नकायले
"नय"मत7पमा bयःतो स9पि; 6ववरण राखे वा
नराखेको अनुगमन गनI भuे [यवःथा रहे को र
ऐ. उप"नयम (२) मा स9पि; 6ववरण नबुझाउने
साव+ज"नक पद धारण गरे का [यिZको 6ववरण
ॅ_ाचार "नवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को
उपदफा (३) बमोिजम कारवाहL गन+को ला"ग
अि{तयार दु7पयोग अनुसAधान आयोगमा लेखी
पठाउन सक्नेछ भuेसमेतको [यवःथा रहे को
छ । साव+ज"नक पद धारण गरे को [यिZले
ूच"लत कानूनबमोिजम yदएको स9पि; 6ववरण र
आयको अनुगमन गनI [यवःथा भएबमोिजम रा6>य
सतक+ता केAिले काय+ स9पादन गNरआएको छ ।
ॅ_ाचार "नवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को
उपदफा (१) बमोिजम ूच"लत कानूनबमोिजम
साव+ज"नक पद धारण गरे को मा"नने रा>सेवकले
ूच"लत कानूनबमोिजम पेश गरे को स9पि;
6ववरण अ"मrदो तथा अःवाभा6वक दे िखन
आएमा वा "नजले मना"सब कारण"बना अ"मrदो
र अःवाभा6वक उ}च जीवनःतर यापन गरे मा वा
आ~नो है "सयतभAदा बढL कसै लाई दान, दात[य,
उपहार, सापटL, चAदा वा बकस yदएको ूमािणत
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९1२१ - मुकुFद अ7धकारM Rव. ूधानमFऽी तथा मिFऽपUरषWको काया0लय, 7सं हदरबारसमेत

भएमा यःतो स%पि( के कःतो ॐोतबाट आज0न
गरे को हो भ5े कुराको 7नजले ूमािणत गनुप
0 न;छ
र नगरे मा यःतो स%पि( गैरकानूनी@पमा
आज0न गरे को मा7ननेछ भ5े Aयवःथा रहे को
हुँदा सो कसूरमा ःवतFऽ सं वैधा7नक 7नकायको
@पमा रहे को अिKतयार दु@पयोग अनुसFधान
आयोगले अनुसFधान तहकLकात गरM अदालतमा
मुNा चलाउन सक्ने नै हुँदा सो काय0 राRSय
सतक0ता केFिबाट नभएको Aयहोरा अनुरोध छ
भ5े ूधानमFऽी तथा मिFऽपUरषWको काया0लयको
7लिखतजवाफ ।
स%बिFधत 7नकायले ॅ\ाचार 7नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोिजम 7नधा0Uरत
समय7भऽ साव0ज7नक पद धारणा गरे को Aयिbको
स%पि( Rववरण केFिमा पठाउनुपन; Aयवःथा
राRSय सतक0ता केFि (काय0 सeालन) 7नयमावलM,
२०६५ को 7नयम ९ को उप7नयम (३) ले
गरे को र 7नयम १० को उप7नयम (१) ले
यसरM स%पि( Rववरण ूाj भएप7छ साव0ज7नक
पद धारण गरे का सबै Aयिbले 7नय7मत@पमा
स%पि( Rववरण पेश गरे वा नगरे को र यःतो
स%पि( Rववरण तोRकएको सरकारM काया0लय,
साव0ज7नक सं ःथा वा 7नकायले 7नय7मत@पमा
राखे वा नराखेको स%बFधमा अनुगमन गन;
Aयवःथा गरे को दे िखFछ । साव0ज7नक पद
धारण गरे का Aयिbह@मlये के क7त Aयिbको
स%पि( Rववरण ूाj भएको छ र यःतो Rववरण
7नय7मत@पले ूाj भएको छ छै न सो स%बFधमा
7नय7मत गन0 उb Aयवःथा गUरएको हो । सो
Aयवःथाले ऐनको दफा ३८ को खnड (ग) मा
रहे को साव0ज7नक पद धारणा गरे को Aयिbबाट
पेश भएको स%पि( Rववरण र आयलाई अनुगमन
गन0 पाउने केFिको अ7धकारलाई 7नयमावलMको
उb Aयवःथाले अqुश लगाएको छै न । यःतो
ु ै
स%पि(को Rववरण र आय केFिले जRहलेसक

अनुगमन गन0 सक्ने नै हुँदा 7नयमावलMको 7नयम
१० को उप7नयम (१) को खnड (क) र (ख)
को Aयवःथा ऐनसँग नबाँिझएको हुँदा Uरट 7नवेदन
खारे ज गUरपाउँ भ5े कानून, Fयाय, सं Rवधानसभा
तथा सं सदMय मा7मला मFऽालयको 7लिखत
जवाफ ।
ॅ\ाचारजFय काय0लाई ूभावकारM@पमा
7नयFऽण गन0 ॅ\ाचार 7नवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३८ ले ूदान गरे को काम, कत0Aय र अ7धकार
एवम् राRSय सतक0ता केFि (काय0 सeालन)
7नयमावलM, २०६५ ले तोकेको अ7धकारबमोिजम
यस केFिबाट 7नरोधामक र ूबt0नामक काय0
गदu आएको छ । राRSय सतक0ता केFि (काय0
सeालन) 7नयमावलM, २०६५ को 7नयम १०
को उप7नयम (१) को खnड (क) र (ख) ले
तोकेको िज%मेवारM गदu आइरहे को र कानूनले
wदएको िज%मेवारMलाई के कसरM ूभावकारM@पमा
स%पादन गन0 सRकFछ भनी यस केFि आफxमा
Rबयाशील छ । 7नवेदकले दावी गरे का उb
7नयमावलMका ूावधान ॅ\ाचार 7नवारण ऐन,
२०५९ र नेपालको अFतUरम सं Rवधान, २०६३
सँग बािझएको नहुँदा Uरट 7नवेदन खारे ज गUरपाउँ
भ5ेसमेत Aयहोराको राRSय सतक0ता केFिको
7लिखत जवाफ ।
7नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
Uरट 7नवेदनमा 7नवेदक Rवzान् अ7धवbा ौी
मुकुFद अ7धकारM र Rवप|ी सरकारM 7नकायको
तफ0बाट Rवzान् सहFयाया7धवbा ौी Rकरण
0 एको बहससमेत सुनी 7म7सल
पौडेलले ूःतुत गनुभ
अlययन गरM हे दा0 7नवेदकले दावी गरे बमोिजम
आदे श जारM हुनपु न; हो होइन सोहM Rवषयमा
7नण0य wदनुपन; दे िखन आयो ।
२. 7नण0यतफ0 Rवचार गदा0 ॅ\ाचार
7नवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ बमोिजम
ूयायोिजत अ7धकार ूयोग गरM राRSय सतक0ता
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के*ि (काय/ स1ालन) "नयमावल5, २०६५
/ ा गदा/ उ= "नयमावल5को "नयम १०(१)
तजुम
को ख@ड (क) र (ख) मा गरे को Cयवःथाले
साव/ज"नक पदमा बहाल रहे का Cयि=को सIपिJ
अनुगमन गनL Mवषयमा मूल ऐन ॅQाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) सँग बािझएकोले
उ[ूेषणको आदे श_ारा बदर गर5 ॅQाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग सापे` हुने
गर5 "नयमावल5का उिaलिखत ूावधान सं शोधन
गराउनु भनी परमादे श जार5 गfरपाउँ भनी नेपालको
अ*तfरम सं Mवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र
१०७(२) दुबै अ"धकार `ेऽबाट उपचारको माग
गर5 ूःतुत "नवेदन परे को दे िख*छ ।
३. Mवप`ीहlबाट पेश भएको "लिखत
जवाफमा साव/ज"नक पद धारण गरे का Cयि=को
सIपिJ Mववरण सIब*धमा अनुगमन गन/ र
सो काय/लाई "नय"मत गन/ नै राMnय सतक/ता
के*ि (काय/ स1ालन) "नयमावल5, २०६५ को
"नयम १० (१) को ख@ड (क) र (ख) बनेको
र साव/ज"नक पदमा बहाल रहे का Cयि=को
[यःतो सIपिJको Mववरण र आयउपर के*िले
जुनसुकै अवःथामा अनुगमन गन/ सक्ने नै हुँदा
"नयमावल5का उ= ूावधान ॅQाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग बािझएको
छै न भpे Cयहोरा उaलेख गरे को दे िखयो ।
४. राMnय सतक/ता के*ि (काय/
स1ालन) "नयमावल5, २०६५ को "नयम १०
(१) को ख@ड (क) र (ख) ॅQाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग बािझएको
छ छै न सो तफ/ हे दा/ ॅQाचारज*य काय/लाई
ूभावकार5lपमा "नय*ऽण गन/ तथा ॅQाचार
Mवlr जनचेतना अ"भवृMr गनL उtेँयकासाथ
राMnय सतक/ता के*िको ःथापना भई सो उtेँय
पूरा गन/ ॅQाचार "नवारण ऐन, २०५९ को दफा
३८ ले सो के*िको काम कत/Cय र अ"धकारसमेत

तोकेको दे िख*छ । यस उtेँय काया/*वयन
गन/को ला"ग उ= ऐनको दफा ६४ ले अ"धकार
ू[यायोजन गरे बमोिजम राMnय सतक/ता के*ि
/ ा भई
(काय/ स1ालन) "नयमावल5, २०६५ तजुम
सोह5 "नयमावल5ले तय गरे का कानूनी ूावधानका
आधारमा राMnय सतक/ता के*िले आvनो काय/
गfरआएको छ ।
५. अब, उ= "नयमावल5को "नयम १०
को "नयम (१) को ख@ड (क) र (ख) मूल ऐन
ॅQाचार "नवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग)
को ू"तकूल छ छै न सोतफ/ हे दा/, ॅQाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा राMnय सतक/ता
के*िलाई तोMकएको काम कत/Cय र अ"धकार
अ*तग/तमwये दफा ३८ (ग) मा दे हायको Cयवःथा
रहे को दे िख*छ :–
३८(ग) साव/ज"नक पद धारण गरे को
Cयि=ले ूच"लत कानूनबमोिजम yदएको
सIपिJ Mववरण र आयको अनुगमन
गन/ सक्ने,
राMnय सतक/ता के*ि (काय/ स1ालन)
"नयमावल5, २०६५ को "नयम १० मा दे हायको
कानूनी Cयवःथा रहे को छ :
१०. आयको अनुगमन गनL : (१) "नयम ९
बमोिजम ूाz हुन आएको Mववरणको
सIब*धमा के*िले दे हायबमोिजम
अनुगमन गनLछ :–
(क) साव/ज"नक पद धारण गरे को Cयि=ले
"नय"मतlपमा सIपिJ Mववरण पेश
गरे वा नगरे को,
(ख) ख@ड (क) बमोिजम पेश भएको
सIपिJ Mववरण राख्न तोMकएको
सरकार5 काया/लय, साव/ज"नक सं ःथा
वा "नकायले "नय"मतlपमा [यःतो
सIपिJ Mववरण राखे वा नराखेको ।
(२) उप"नयम (१) बमोिजम अनुगमन गदा/
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सावजनक पद धारण गरे को कुनै
-यि0ले स2पि3 4ववरण पेश गरे को
नदे िखएमा के9िले ;यःतो -यि0उपर
ऐनको दफा ५० को उपदफा (३)
बमोिजमको कारवाहH गनको लाग
अिJतयार
दुKपयोग
अनुस9धान
आयोगसमM
लेखी
पठाउन
्
सकनेछ ।
६. उ0 ऐन र नयमावलHमा भएको
-यवःथा हे दा ॅXाचार नवारण ऐन, २०५९
को दफा ३८(ग) ले रा4]य सतकता के9िलाई
सावजनक पदमा बहाल रहे को -यि0को स2पि3
4ववरण र आयको अनुगमन गन सक्ने र उ0
नयमावलHको नयम १०(१) को ख`ड (क)
र (ख) लेसमेत सावजनक पद धारण गरे को
-यि0ले नयमतKपमा स2पि3 4ववरण पेश गरे
वा नगरे को र ;यःतो सावजनक पदमा बहाल
रहे का -यि0बाट पेश भएको स2पि3 4ववरण
राख्न तो4कएको सरकारH कायालय, सावजनक
सं ःथा वा नकायले नयमतKपमा ;यःतो स2पि3
4ववरण राखे नराखेको स2ब9धमा अनुगमन गन
सक्ने गरH सोहHबमोिजमको अधकार रा4]य
सतकता के9िलाई ूदान गरे को दे िखएको
छ । यसरH अनुगमन गदा सावजनक पद
धारण गरे को कुनै -यि0ले स2पि3 4ववरण पेश
गरे को नदे िखएमा सोहH नयमावलHको नयम
१०(२) बमोिजम के9िले ;यःतो -यि0उपर
ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोिजमको
कारवाहH गनको लाग अिJतयार दुKपयोग
अनुस9धान आयोगसमM लेखी पठाउन सक्ने
गरH अधकारसमेत ू;यायोजन गरे को दे िख9छ ।
७. सावजनक पद धारण गरे को
-यि0बाट पेश भएको स2पि3 4ववरण र
आयउपर के9िले जुनसुकै अवःथामा अनुगमन

गन सक्ने नै हुँदा ॅXाचार नवारण ऐन, २०५९
को दफा ३८ को ख`ड (ग) मा रहे को सतकता
के9िको अधकारलाई रा4]य सतकता के9ि
(काय सgालन) नयमावलH, २०६५ को नयम
१० (१) को ख`ड (क) र (ख) को कानूनी
-यवःथाले अiुश लगाएको दे िखएन ।
८. रा4]य सतकता के9ि (काय सgालन)
नयमावलH, २०६५ को नयम १० (१) बमोिजम
अनुगमन गदा सावजनक पद धारण गरे को कुनै
-यि0ले स2पि3 4ववरण पेश गरे को नदे िखएमा
के9िले ;यःतो -यि0उपर ऐनको दफा ५० को
उपदफा (३) बमोिजम कारवाहH गनको लाग
अिJतयार दुKपयोग अनुस9धान आयोगसमM
लेखी पठाउन सक्ने गरH सोहH नयमावलHको
नयम १०(२) मा -यवःथा भएबाट नयमावलHका
उपरो0 ूावधानले रा4]य सतकता के9िको
ँ ा
अधकारमाथ कुनै ब9दे ज लगाएको नदे िखद
कानून बािझएको भनी गkरएका ;यःता अपkरपlव
दावीका आधारमा अदालतले आmनो खास
n4Xकोण बनाई अत सूआमस2वेदH भई हःतMेप
गरH कानून बदर गनु सं 4वधानस2मत हुँदैन ।
अतएवः नेपालको अ9तkरम सं 4वधान, २०६३ को
धारा १०७(१) को अवःथा ूःतुत 4ववादमा
4वqमान नरहे कोले मागबमोिजम रा4]य सतकता
के9ि (काय सgालन) नयमावलH, २०६५ को
नयम १० (१) को ख`ड (क) र (ख) बदर
गkररहनु परे न ।
९. नेपालको अ9तkरम सं 4वधान, २०६३
को धारा १०७(२) समेतको हकमा मागदावी
ु ाइको
लएको दे िखएकोले सो स2ब9धमा सुनव
लाग नयमबमोिजम स2बि9धत इजलासमा पेश
 नs दे िखयो । तसथ, ूःतुत kरट नवेदनको
गनुप
4वशेष इजलासको तफको लगत कuा गरH
नवेदकले माग दावी गरे को नेपालको अ9तkरम
सं 4वधान, २०६३ को धारा १०७(२) को 4वषयमा
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ु ाइका
सुनव
गनू 8 ।

ला"ग

स0बि3धत

इजलासमा

§ िलखत बदर मुद्दाहरूसमेत अिन्तम
भएर बसेको अवस्थामा हाल आएर यस
अदालतले अन्य अंिशयारमा बन्डा लाग्ने
भनी अन्यथा व्याख्या र अथर् गनर् िमल्ने
अवस्था देिखदँ ैन । अंश जस्तो कु रामा
व्यिक्तको नैसिर्गक अिधकार हुने ।

पेश

उ; रायमा सहमत छ@ ।
3या. Bाने3िबहादुर काकE
3या. भरतबहादुर काकE

(ूकरण नं.१०)

इ"त सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : दNपक ढकाल

&

िनणर्य नं .९१२२
सवPQच अदालत, पूण8 इजलास
माननीय 3यायाधीश ौी सुशीला काकE
माननीय 3यायाधीश ौी तक8राज भV
माननीय 3यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकE
फैसला "म"त : २०७०।१२।१३।५
०६९-NF-०००६
मु_ाः अंशचलन
पुनरावेदक/ू"तवादN : भ;पुर िजbला, भ;पुर
नगरपा"लका वडा नं. १६ तेखाचो बःने
दानबहादुर ौे e
fवgh
िजbला, भ;पुर
ूiयथk/वादN
: भ;पुर
नगरपा"लका वडा नं. १६ तेखाचो बःने
कृंणबहादुर ौे e

पुनरावेदक/ू"तवादNका तफ8बाट : fवnान वoरe
अ"धव;ा बालकृंण नेउपाने
ूiयथk/वादNका तफ8बाट : वoरe अ"धव;ाहg
बाबुराजा जोशी र हoरहर दाहाल
अवलि0बत नजीर :
स0बh कानून :
सुg तहमा फैसला गनp :
मा.िज.3या.ौी सुंमलता माथेमा
पुनरावेदन तहमा फैसला गनp :
मा.3या.ौी Bाने3िबहादुर काकE
मा.3या.ौी लआमणमिण oरसाल
ु इजलासमा फैसला गनp :
सवPQच अदालत सं य;
मा.3या.ौी तपबहादुर मगर
मा.3या.ौी कमलनारायण दास
फैसला

सवPQच अदालत
ु
सं य;
इजलासको "म"त २०६७।१२।२१
गतेको फैसलाउपर पुनरावलोकनको "नवेदन परN
"म"त २०६९।७।२४ मा 3याय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को
खwड(ख) बमोिजम पुनरावलोकन गरN हे नp "नःसा
भएर पेश हुन आएको ूःतुत मु_ाको सzि{|
त}य एवम् ठहर यस ूकार रहे को छ :–
fपता कुलबहादुर तथा माता fवंणुको
३ छोरामा जेठा आशामg, माfहला fवप{ी
दानबहादुर र का3छा म fफरादN कृंणबहादुरम~ये
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न्या.सुशीला काकीर् :

९1२२ - दानबहादुर ौे z Qव. कृंणबहादुर ौे z

जेठा आशाम"को %म%त २०४६।१२।२९ मा
परलोक भएको छ । आशाम"ले %नजको स6पि8
छोरा कृंणह=रलाई शेषप%छको बकसपऽ पारBत
ग=रDदएको हुँदा हामी तीन अंिशयार छL । हामी
O नP सगोलको
सगोलमा बसी आएकोमा बMडा गनुप
स6पि8 QवपSी भाउजू, भ%तजा भ%तजाबुहारBका
नाउँमा रहे को छ । %म%त २०३१।१२।९ मा
मानो छु QWई %भX भएको हो । सोहB अवःथामा
भ[पुर िज\ला, कटु Mजे गाउँ Qवकास स%म%त वडा
नं. १(ख) Qक.नं. १३८० को Sेऽफल ०–१२–
० जdगा हामी दुई अंिशयारलाई र सो जdगादे िख
पिeमतफOको Qक.नं. १३८१ को Sेऽफल
०–६–० जdगा दानबहादुरले पाउने भनी भाग
छु Wयाई
घर बनाई बसोबास गरB आएका
्
छL । मानो छु QWएको %म%त २०३१।१२।९
ृ स6पि8 र सो स6पि8बाट बढे
गते स6मको पैतक
बढाएको स6पि8मा तीन अंश हुने र म QफरादBको
तीन भागको एकभाग अंश हकमा Qववाद
छै न । म QफरादB र QवपSी दानबहादुरसमेतका
अंिशयारको बीचमा %म%त २०३१।१२।९ मा
मानो छु QWएको %म%त कायम ग=रपाऊँ । QवपSीको
मMजुरBबाट मेरो नाममा %म%त २०४३।११।२४
मा नlसापास पूिजOबमोिजम बनेको घर अंश लाdने
होइन । दानबहादुर %नजको र ौीमतीको नाउँमा
रहे को, QवपS भ%तजा र बुहारBह"को नाउँमा
सगोलकै स6पि8बाट बारा िज\ला %नजगढमा प%न
पै%ऽक स6पि8बाट बढे बढाएको अंश गनुप
O नP
ँ
स6पि8 %नजह"कै नाउमा रहे काले QवपSह"बाट
तायदाती फाँटवारB %लई तीनभागको एकभाग
चलनसमेत चलाई पाउँ
QफरादBको अंश छु Wयाई
्
भXे Qफरादपऽ ।
रिजःशे सनको १ नं.बमोिजम पारBत
%लखतको अभावमा वादBले दे खाएको मानो
छु QWएको %म%त कायम हुन स[ैन । कृंणह=र
वादB भएको मुpामा उि\लिखत मानो छु QWएको

%म%तलाई मैले ःवीकार गरे को अवःथा छै न ।
ृ
जो भएको पैतक
स6पि8बाट जीQवत अंिशयार
QवपSी र म दानबहादुरको बराबर अंश हक
लाdने हुँदा सोहBबमोिजम Qफराद परे को अिघ\लो
Dदनलाई मानो छु QWएको %म%त कायम गरB
पाऊँ । स6पि8को Qकटान नभएको शेषप%छको
बकसपऽका आधारमा %नधन भै सकेका
आशाम"को अंश हक कृंणह=रलाई छु Wयाई
्
DदनुपनP अवःथा छै न । मोQहयानी हकको
स6पि8 QवपSीलाई म दानबहादुरले मMजुरB
ग=रDदएको छै न । मैले मMजुरB Dदँदैमा QवपSीलाई
मोQहयानी हक ूाs हुँदैन । Qक.नं. १३८०
को घर जdगामा दानबहादुरको हक नपुdने भXु
ू%तपाDदत %सtाMतको QवपरBत छ । पै%ऽक
स6पि8 Qफरादपऽमा लेिखएबमोिजम गणेशमाया,
रामजी, छलमाया, रामशरण, भि[मायाका नाउँमा
रािखएको छै न । अंश हक छु Wयाउन
हामी
्
ू%तवादBले इMकार गरे को होइन । QवपSी
वादBले नै इMकार गरे का हुन ् । दुई भाग अंश
O ा एक–एकभाग अंश छु Wयाई
लगाई स6पूणम
्
%लन हामी सदा तuपर नै छL । मेरो मोहBयानी
हकको स6पि8मा दावी गनP अ%धकार QवपSीलाई
रहँदैन । स6पि8को Qववरण उ\लेख नभएको
शेषप%छको बकसपऽको आधारमा कृंणह=रलाई
आशाम"को अंश हक जान सlदै न । मुvय
अंिशयारको बीचमा अंशबMडा भै नसकेको
अवःथामा ग=रएको बकसपऽ कायाOMवयनमा
दानबकसको ५ नं. तथा अपुतालBको २०
नं.बमोिजमको हद6याद%भऽको दावी बेगर दावी
पुdन सlदै न । Qफराद परे को अिघ\लो Dदनलाई
मानो छु QWएको %म%त कायम गरB दुईभागको एक
Dदएमा हाॆो मMजूरै
भाग अंश QवपSीलाई छु Wयाई
्
छ भXेसमेत yयहोराको ू%तवादB दानबहादुर ौे z,
गणेशमाया ौे z, रामजी ौे z, छलमाया ौे zको
ु ू%तउ8र िजक{र ।
सं य[
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वाद- कृंणबहादुरले आ6नो दाजुह8म:ये
ःव. आशाम8 र ू"तवाद-म:येका दानबहादुरबाट
तीनखDडको एकखDड अंश पाउने हो । म "म"त
२०५२।१०।१२ दे िख Mपतासँग मानो छु Rी
बसेको हो । जेठा बाबु आशाम8का पSीका
सTतान कोह- नहुँदा मलाई "नजको अंश हक ज"त
मलाई "म"त २०४६।११।४ मा शेषप"छको
बकसपऽ पार-त गर-Yदनु भएको हो । "नज दाता
"म"त २०४६।१२।२९ मा परलोक भएको
हो । Mपताह8 "म"त २०३१।१२।९ दे िख
मानो छु Rी आउनु भएको हो । जेठा आशाम8
परलोक भै सकेकोले "नजको बकसपऽबाट हक
खाने मलाईसमेत ू"तवाद- बनाउनु भएको हो ।
आशाम8को हक म कृंणह^रले पाउनुपन_ भएको र
सोह-बमोिजम बराबर-का Mहसाबले अंश पाउनुपन_
हो । मेरो बकसपऽको स`पिaमा Mवपbको दावी
पुcने होइन भeे fयहोराको ू"तवाद- कृंणह^र
ौे hको ू"तउaर िजकiर ।
बुबा दानबहादुर र प^रवारसँग २०४०
सालदे िख मानो छु Rी बसेका छj । हामी Mवपbी
वाद-को अंिशयार होइनj । कुलबहादुरका ३
छोरामा जेठा आशाम8को परलोक भै सकेप"छ
अब मूल अंिशयार २ जनामाऽ भएकोले पै"ऽक
स`पिaलाई २ भाग लाcछ । ू"तवाद-म:ये म
रामशरण ौे h २०३१ सालमा ूहर- सेवामा
ूवेश भै हाल ूहर- नायब "नर-bक पदमा नोकरगर- आएको छु । बारा िजkला, "नजगढ गा.Mव.स.
वडानं. ७ Mक.नं. ९० को bे.फ.०–९–० को
जcगा म भिnमायाले हालै देिखको बकसपऽ गरपाएको छु । ऐ. Mक.नं. १२८ र Mक.नं. १७४
जcगा ःवआजqनको स`पिaबाट राजीनामा पार-त
गर- Mक.नं. १२८ मा सानो भूइँतले घर बनाई
बसी आएको छु । म ू"तवाद-म:ये भिnमायाको
नाउँमा रहे को उn जcगा बकसपऽबाट
पाएको र राजीनामा गर- "लएको जcगा प"न

मेरो ौीमानको नोकर- तलब, भaा, सsयकोष,
दाइजो र साथी भाइबाट ऋणसमेत "लई दुःख
गर- कमाएको स`पिa ःवआजqन हुँदा अंशभाग
लाcने होइन । अंशबTडाको १८ नं. र wीको
धन भएको हुँदा ःवआजqनको स`पिa बTडा
लाcदै न । हामी ू"तवाद-ले पुyयzल- स`पिa केह"लएको पाएको छै न भeे fयहोराको ू"तवादरामशरण ौे h र भिnमाया ौे hको ू"तउaर
िजकiर ।
Mफराद परे को अिघkलो Yदनलाई मानो
छु MRएको "म"त कायम गर- सो भTदा अिघkलो
Yदनस`मको वाद- ू"तवाद-को आ–आ6नो नाममा
q न_
रहे को स`पिaको तायदाती फाँटवार- माग गनुप
भeेसमेत fयहोराको सु8 िजkला अदालतको
"म"त २०५७।२।१० को आदे शानुसार वादू"तवाद-बाट पेश भएको तायदाती फाँटवार- सु8
"म"सल सामेल रहे को ।
वाद- ू"तवाद-ह8बीच नातामा Mववाद
q
अंशबTडा
भइसकेको
दे िखएन, र-तपूवक
ँ
नदे िखएको हुनाले "नजह8का नाउमा दताq ूमािणत
भएबमोिजम वाद-ले तीनभागको एकभाग अंश
छु Rयाई
"लन पाउने ठहछq । ू"तवाद- रामशरण
्
र भिnमायाले "नजी आजqन भनी उkलेख गरे को
स`पिa प"न सगोलको स`पिa भeे दावी भएकोमा
ू"तवाद- रामशरण ूहर- सेवामा कायqरत् भई
"नरTतर िजkलामा बसी आएको भeे दे िखएको
र ौीमतीका नाममा ख^रद गनुq ःवभाMवक नै
दे िखएकोले सो स`पिa बTडा लाcदै न भeे भnपुर
िजkला अदालतबाट "म"त २०५९।१२।२० मा
भएको फैसला ।
सु8 फैसलामा िचa बुझेन । म
पुनरावेदकका
छोरा
िशवह^र, Mकरणह^रले
हालै देिखको बकसपऽबाट ूा~ गरे का Mक.नं.
१३३४ र १३३५ को जcगा बTडा गन_ र
Mक.नं. २३३३ को सगोलको जcगा बTडा नगन_
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गर भएको फैसला ऽु)टपूण. हुँदा उ3ट ग4रपाउँ
भ5े वादको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परे को
पुनरावेदनपऽ ।
यसै लगाउको दे .पु.नं. १९७९ को अंश
मुDामा ूFयथH िझकाउने आदे श भएकोले ूःतुत
मुDामा पMन अ.बं . २०२ नं. बमोिजम ूFयथHलाई
िझकाई पेश गनु. भ5े पुनरावेदन अदालत, पाटनको
आदे श ।
ूMतवाद दानबहादुर ौे Tको नाममा
रहे को )क.नं. १३८१ को ०–६–० को घर
जYगा Mनजकै नाममा कायम हुने र )क.नं.
१३३४, १३३५ र २३२३ का जYगाह\
ूMतवाद कृंणह4र ौे Tले िशवह4र ौे T, )करणह4र
ौे Tलाई बकसपऽ _दन पाउने नै हुँदा सो हदस`म
बaडा नलाYने र ूMतवादमcये भिdमाया ौे Tका
नाउँमा दता. भएको )क.नं. १२८ र )क.नं.
ँ ा
१७४ को जYगा सगोलमा ख4रद गरे को दे िखद
. नfमा सो
सो अंशबaडा लाYने गर फैसला गनुप
नगरे को हदस`म सु\ भdपुर िज3ला अदालतको
MमMत २०५९।१२।२० को फैसला केह उ3ट
हुने ठहछ. भ5ेसमेत पुनरावेदन अदालत, पाटनको
MमMत २०६२।३।७ को फैसला ।
)क.नं. १३८१ बaडा गनf गरे को
इaसाफमा वाद ूMतवाद कसै को पMन पुनरावेदन
नपरे को अवःथामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले
सो )क.नं. १३८१ घर जYगा बaडा नहुने भनी
सु\ इaसाफ उ3ट हुने गर फैसला गन. Mम3ने
होइन । दानबहादुरका नाउँमा कायम भएको
भdपुर िज3ला, कटु aजे गाउँ )वकास सMमMत
वडा नं. १(ख), )क.नं. २३३३ को जYगा
हामी वाद ूMतवादबीच मानो छु )nनुभaदा
अगावै सा)वक )क.नं. ७२२ बाट जYगाधनी र
ँ दा )क.नं. २३३३ को
मोहबीच जोतपोत छु nयाउ
्
जYगा जYगाधनीले मू3य खुलाई सो मू3यबापत
जYगाधनीले )वपqीलाई छोडपऽ गर _दएको हुँदा

उd जYगा सगोलको स`पिr हुँदा अंिशयारको
बीचमा अंश बaडा हुनपु नf स`पिrलाई बaडा नगनf
्
हदस`म पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ठहरयाएको
MमMत २०६२।३।७।३ को फैसला ऽु)टपूण.
हुँदा उd फैसला बदर ग4रपाऊँ भ5ेसमेत
tयहोराको वाद कृंणबहादुर ौे Tका तफ.बाट
यस अदालतमा पन. आएको पुनरावेदनपऽ ।
म पुनरावेदक रामशरण नेपाल ूहरमा
ूहर नायब Mनरqक पदमा काय.रत् रहँदा MमMत
२०४८।२।३० गते \. २०००।– मा बारा
िज3ला, Mनजगढ गाउँ )वकास सMमMत, वडा नं. ७
)क.नं. १७४ को ०–०–८१/२ जYगा राजीनामा
पारत गर पुनरावे_दका भिdमाया ौे Tको नाउँमा
नोकरको पैसाबाट ख4रद ग4रएको हो । MमMत
२०४७।१।९ गते \. १,००,०००।– (एक
लाख) मा बारा िज3ला, Mनजगढ गाउँ )वकास
सMमMत वडा नं. ७ )क.नं. १२८ को ०–२–१०
जYगा MमMत २०४६।१२।३० गते रामगोपाल
ौे Tसँग \. २,००,०००।– (दुई लाख) ऋण
Mलई ख4रद गरे को जYगा हो । रामशरणले
सxयकोषबाट रकम Mनकाल ऋण Mतरे को हो ।
अझ ऋण Mतन. बाँकz नै छ । Fयःतो स`पिr
अंशभाग नलाYने भनी सव{|च अदालतबाट
ने.का.प. २०५८, अंक ३/४, पृT १७८, Mन.नं.
६९९१ मा Mस}ाaत ूMतपादन भएको छ । उd
)क.नं. १७४ र १२८ को ःवआज.नबाट ख4रद
्
गरे को दुई )कrा जYगा बaडा लाYने ठहरयाएको
हदस`म पुनरावेदन अदालत, पाटनको MमMत
२०६२।३।७ को ऽु)टपूण. फैसला बदर गर
सु\ िज3ला अदालतको फैसला अनुसार ग4रपाउँ
भ5ेसमेत tयहोराको ूMतवाद रामशरण ौे T
भ ुजुसमेतको तफ.बाट यस अदालतमा पन. आएको
पुनरावेदनपऽ ।
यसमा दानबहादुर ौे Tको )क.नं.
१३८१ को जYगा बaडा लाYने ठहर सु\
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िज+ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सोउपर
दानबहादुरको पुनरावेदन नपरे को अवःथामा
@क.नं. १३८१ को जEगा बGडा नहुने ठहराएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको "म"त २०६२।३।७
को फैसला फरक पनK भएबाट अ.बं . २०२
नं. बमोिजम @वपLी िझकाउनु । साथै मुOा
छलफल हुँदा ूःतुत मुOा मेल"मलाप केGिमाफTत
"मलापऽको कायT अगा"ड बढाउन उपयुW भXे
हुँदा @वपLी उपिःथत भएप"छ "मलापऽको कायT
अगा"ड बढाउन मेल"मलाप केGिमा पठाई Zदनु
भXे यस अदालतको "म"त २०६५।१।२४ को
आदे श ।
यसमा ूःतुत मुOाका पुनरावेदक ू"तवाद_
भिWमाया ौे aसमेतले दानबहादुर ौे aसमेत वाद_
भई चलेको अंश मुOाहcको फैसलाउपर भWपुर
िज+ला अदालतमा "म"त २०६५।१२।९ मा
दे ."म.नं. १०८५ र १०८६ बाट अंश मुOाहcको
फैसला बदर मुOा दताT गर_ कारवाह_ भइरहे को
दे िखएकोले ती फैसला बदर मुOाका "म"सलहc
पेशीका Zदन इजलाससमL दे खाई @फताT लै जाने
गर_ िझकाई "नयमानुसार पेश गनुT भXे यस
अदालतको "म"त २०६६।३।३१ को आदे श ।
सुc भWपुर िज+ला अदालतबाट @क.नं.
१३८१ को जEगा बGडा लाEने ठहराएको
फैसलाउपर पुनरावेदन नपरे कोमा लगाउको
मुOामा उW जEगा बGडा लाEने फैसला भैसकेको
छ । @क.नं. १७४ र @क.नं. १२८ का
ँ ा सगोलका
जEगाहc सगोल आजTनकै भXे दे िखद
अंिशयारहcबीच बGडा लाEने दे िखन आयो ।
अतः @ववेिचत आधारबाट @क.नं. २३३३ को
जEगा बGडा नलाEने र @क.नं. १३८१, १२८,
१७४ को जEगा वाद_ दावीबमोिजम बGडा
ँ ा भWपुर िज+ला अदालतको "म"त
लाEने दे िखद
२०५९।१२।२० को फैसला केह_ उ+ट_ गर_
@क.नं. १३८१ को जEगा बGडा नलाEने ठहराएको

हदसiम पुनरावेदन अदालत, पाटनको "म"त
ँ ा उW
२०६२।३।७ को फैसला "मलेको नदे िखद
फैसला केह_ उ+ट_ भै सो जEगासमेत सुc फैसला
अनुसार बGडा लाEने ठहछT । @क.नं. १३८१
को जEगाको हकमा समेत सुc फैसलाबमोिजम
गनुT भनी "म"त २०६७।१२।२१ गतेमा यस
ु इजलासबाट गरे को फैसला ।
अदालत सं यW
ु
सं यW
इजलासले सा.@क.नं. ६५ बाट
हाल कायम @क.नं. १३८१ को घर जEगा बGडा
लाEने ठहराएको ऽु@टपूणT छ । @क.नं. ६५
को Lेऽफल १–२–० जEगा २०३१।५।५
मा खlरद गlरएको र प"छ mयवहार ूमाणबाट
भागबGडा हुँदा @क.नं. १३८१ को Lेऽफल
०–६–० जEगा म दानबहादुरका नाममा र
@क.नं. १३८० को Lेऽफल ०–१२–० जEगा
आशामc र कृंणबहादुरका भागमा परे को
हो । यसर_ @क.नं. ६५ को १८ आना जEगामा
३ अंिशयारलाई ६/६ आना भागबGडा भएको
हो । @क.नं. १३८१ को जEगाको मोह_ महलमा
म "नवेदकको नाम छ । मोह_ हक ॐोतको
सiपिr बGडा नलाEने भनी "सsाGत ू"तपादन
भएको छ । @क.नं. १३८० र १३८१ मा घर
"नमाTण भइसकेको छ । पुनरावेदन अदालत,
पाटनले गरे को फैसला अिGतम भएर बसेको छ ।
ु इजलासबाट भएको फैसला Gयाय ूशासन
सं यW
ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम
पुनरावलोकन गर_ हे र_ पाउँ भXे mयहोराको
दानबहादुर ौे aले यस अदालतसमL गरे को
"नवेदनपऽ ।
यसमा सा@वक @क.नं. ६५ को Lेऽफल
१–२–० को जEगा @कrाकाट गर_ @क.नं.
१३८१ को ०–६–० जEगा ू"तवाद_ दानबहादुर
ौे aले "लएको र बाँकw @क.नं. १३८० को
जEगा @कrाकाट गर_ आशामc र कृंणबहादुरले
बGडा गर_ आशामcको भागको @क.नं. २३६६
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कृंणबहादुरको छोरा कृंणह'रलाई शेषप.छको
बकसपऽ गरे को र 2क.नं. २३६७ कृंणबहादुरले
भोग चलन गर< आपसमा ब?डा गर< तीनै दाजु
भाइले नFसा पार<त गर< घर .नमाHण गर<
बसोबास गर< आएको र प.छ सो जJगा 2व.भL
MयिPलाई हःता?तरण गरे को अवःथा दे िख?छ ।
सोउपर यी अंिशयारहWबीच चारथान .लखतबदर
मुXा चलेकोमा 2क.नं. १३८१ को घर जJगा
दानबहादुर ौे \को एकलौट< कायम हुने भLे
फैसला अि?तम भएर बसेको अवःथामा उP घर
जJगा ब?डा लाJने भनी गरे को यस अदालतको
.म.त २०६७।१२।२१ को फैसला एक पटक
अि?तम भैराखेको फैसला र ?या2यक प'रपाट<
.सaा?तको 2वपर<त हुने गर< फैसला गनH न.मbने
भLेसमेत उदयबहादुर cेऽी 2वWa .बरबहादुर
माःकेको मुXामा .नणHय भै ू.तपाeदत .सaा?त
(ने.का.प. २०३०, .न.नं. ७८५, पृ\ ३०३)
ू.तकूल हुने गर< पुनः सोह< 2वषय2वपर<त .नणHय
ँ ा ?याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा
भएको दे िखद
११ को उपदफा (१) को खnड (ख) बमोिजम
ूःतुत मुXा पनरालोकन गर< हे नo .नःसा ूदान
ग'रएको छ । .नयमबमोिजम पेश गनुH भLेसमेत
ु इजलासको .म.त
Mयहोराको यस अदालत सं यP
२०६९।७।२४ को आदे श ।
.नयमबमोिजम आजको दै .नक मुXा
पेशीसूचीमा चढ< पेश हुन आएको ूःतुत मुXामा
पुनरावेदक ू.तवाद< दानबहादुर ौे \को तफHबाट
उपिःथत 2वrान व'र\ अ.धवPा बालकृंण
नेउपानेले सा.2क.नं. ६५ बाट 2कtाकाट
भै आएका 2क.नं. १३८० र १३८१ जJगा
हुन ् । सा.2क.नं. ६५ मा cे.फ.१–२–० जJगा
रहे को .थयो । आशामWको जीवनकालमै 2क.नं.
१३८० को cे.फ.०–१२–० जJगा आशामW र
कृंणबहादुर ौे \को भागमा र 2क.न. १३८१
को cे.फ.०–६–० जJगा ू.तवाद< दानबहादुर

ौे \को भागमा पनo गर< भागब?डा गरे को
हो । अंिशयारहWको म?जुर<ले जJगा भागब?डा
ग'रएको हो । ती जJगामvये आशामWले आwनो
अंशभाग ज.त कृंणह'रलाई शेषप.छको बकसपऽ
eदँदा ू.तवाद< दानबहादुर ौे \को म?जुर< .लएको
छै न । दताHवालाले 2क.नं. १३८० र १३८१
का जJगामा घर बनाइ बसोबास ग'रआएका
छन् । लगाउका .लखत बदर मुXाबाट 2क.नं.
१३८१ को cे.फ. ०–६–० जJगा दानबहादुरको
एकलौट< हुने ठहर< पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नपर< अि?तम भएर
ु
बसेको छ । हाल आएर सवyzच अदालत सं यP
इजलासबाट 2क.नं. १३८१ को घर जJगा
अंशब?डा लाJने भनी ग'रएको फैसला ?यायोिचत
ु इजलासबाट भएको फैसला
छै न । उP सं यP
बदरभागी रहे को छ भनी बहस गनुभ
H यो ।
2वपcीका तफHबाट व'र\ अ.धवPाहW
बाबुराजा जोशी र ह'रहर दाहालले सवyzच
ु इजलासबाट अि?तम भएर बसेको
अदालत सं यP
फैसला उbटाउने उिचत र पयाH{ आधार कारण
हुनपु दHछ । पुनरावेदक दानबहादुर ौे \ले भPपुर
िजbला अदालतबाट 2क.नं. १३८१ को cे.फ.०–
६–० जJगा अंशब?डा लाJने ठहराएको फैसलामा
िचt बुझाई बसेका छन् । हाल सवyzच अदालतमा
पुनरावलोकनको .नवेदन eदद} मा .नजको एकलौट<
हुने होइन । भPपुर िजbला अदालतको फैसला
उपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन नै
नगरे का दानबहादुर ौे \को हकमा 2क.नं. १३८१
जJगा एकलौट< हुने गरे को फैसला ऽु2टपूणH
ु इजलासबाट गरे को
छ । सवyzच अदालत सं यP
फैसला .मलेको छ र कानूनबमोिजम भएको
छ । सो फैसला कायम राखी पाउँ भनी बहस
H यो ।
गनुभ
2. उपरोPबमोिजम पc 2वपcको बहस
ु
िजकर सुनी यस अदालत सं यP
इजलासबाट
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भएको फैसला "मले न"मलेको र पुनरावलोकनको
"नवेदन मागबमोिजम हुने नहुने स:ब;धमा "नण>य
> न@ दे िखन आयो । "नण>यतफ> Eवचार गदा>
गनुप
पुनरावलोकनकता> "नवेदकले मुGयHपमा Eक.नं.
१३८१ को ०–६–० जNगा "नजको अंश भाग
भई अ;य अंिशयारमा ब;डा नलाNने जNगा हो भनी
ँ ा तत् स:ब;धमा
"नवेदनपऽमा दावी "लएको दे िखद
> न@ दे िखन आयो ।
;यायको "नHपण गनुप
3. सव>ूथम ूYयथZ/वाद\को सुH Eफराद
दावी हे दा> मूल पुHष Eपता कुलबहादुर तथा माता
Eवंणुको ३ छोराहHमा जेठा आशामH, माEहला
दानबहादुर र का;छा Eफराद\ कृंणबहादुर ौे b
भई Eपता माताको परलोकपcात् तीन भाइहHबीच
"म"त २०३१।१२।९ मा मानो छु fी "भg
हुँदाको अवःथामा भiपुर िजjला, कटु ;जे गाउँ
Eवकास स"म"त वडा नं. १ (ख) Eक.नं. १३८०
को oेऽफल ०–१२–० जNगा दाजु आशामH
र Eफराद\लाई तथा ऐ. Eक.नं. १३८१ को
०–६–० को जNगा दानबहादुरलाई कायम गन@
गर\ भागब;डा "मलाई जNगामा घर "नमा>ण गर\
बसोबास गर\ आएका छr । आशामHको अंश
हक कृंणहsरले शेषप"छको बकस पाएका छन् ।
> न@ सगोलको स:पिtबाट ३
तसथ> अंशब;डा गनुप
चलन चलाई पाउँ
भागको १ भाग अंश छु fयाई
्
भgे Eफरादपऽ uयहोरा रहे को दे िख;छ ।
4. ू"तवाद\ दानबहादुर ौे bसमेतले
ु Hपमा गरे को ू"तउtर िजकwर हे दा> मूल
सं यi
अंिशयार तीन दाजु भाइमxये जेठा आशामHको
परलोक भएको हुनाले जीEवत मूल दुई अंिशयारका
बीचमा अंशब;डा हुने हो । कृंणहsर मूल
अंिशयार होइनन् । आशामHले कृंणहsरलाई
yदएको
शेषप"छको
बकस
कायम
रहन
सzदै न । सगोलको जNगा स:पिtमा वाद\लाई
हकदावी छो"डyदएको छै न । दुई भागको एक
ख{डमा म;जुर\
भाग अंश वाद\लाई छु fयाइyदएको
्

छ भनी ू"तवाद गरे को दे िख;छ ।
5. भiपुर िजjला अदालतबाट फैसला
हुँदा ू. रामशरण र भिiमायाले "नजी आज>न
गरे को जNगामा ब;डा नलाNने र Eक.नं. १३८१
लगायतका जNगामxयेबाट तीन भागको एक भाग
ब;डा पाउने ठहराएको फैसलाउपर पुनरावेदन
पर\ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट Eक.नं.
१३८१ दानबहादुरकै नाममा यथावत कायम
रहने र सगोल आज>नको Eक.नं. १२८ Eक.नं.
१७४ जNगा ब;डा लाNने भgेसमेत uयहोराको
"म"त २०६२।३।७ मा फैसला भएको
दे िख;छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको
उi फैसलाउपर यस अदालतसमo ू"तवाद\
भिiमाया भ ुजु र वाद\ कृंणबहादुर ौे bको
पुनरावेदन पदा> Eक.नं. २३३३ ब;डा नलाNने
र Eक.नं. १३८१, १२४, १७४ मा ब;डा
ु
लाNने भनी सं यi
इजलासबाट फैसला भएको
दे िख;छ ।
6. अब ू"तवाद\ दानबहादुर ौे bको
"नवेदन दावीतफ> हे दा> "नजले मुGयतः Eक.नं.
१३८१ को oेऽफल ०–६–० जNगा ब;डा लाNने
होइन भनी दावी "लएको पाइ;छ । सो अनुसार
Eक.नं. १३८१ बाहे क अ;य Eकtाका हकमा
Eवचार गsररहनु परे न । Eक.नं. १३८१ दानबहादुर
ौे bले एकलौट\ पाउने हो वा अंिशयारहHबीच
ब;डा लाNने हो भनी हे दा> यसै मुामा वाद\
कृंणबहादुरको Eफराद लेखको ूकरण नं. ३
मा "म"त २०३१।१२।९ मा मानो छु Efई "भg
हुँदाको अवःथामा Eक.नं. १३८० को oेऽफल
०–१२–० जNगा आशामH र कृंणबहादुर दुई
जनालाई र सोदे िख पिcमतफ>को Eक.नं. १३८१
को oेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुरलाई अंश
भागमा परे को भनी ःवयम्वाद\ले ःवीकार गरे को
दे िख;छ ।
7. Yयसै गर\ पुनरावेदक कृंणबहादुर
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ौे समेत ू"तवाद& दानबहादुर ौे  भएको
दे .पुं. १०२०/१९६६ को "लखत बदर मु;ामा
पुनरावेदन अदालत, पाटनसम> कृंणबहादुर ौे ले
पेश गरे को पुनरावेदनपऽको ूकरण नं. ३(क) मा
साHवक Hक.नं. ६५ को >ेऽफल १–२–० मKये
>ेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुर ौे लाई Pदँदा
Hवप>ीको Hक.नं. १३८१ र Hक.नं. १३८० को
>ेऽफल ०–१२–० जNगा कृंणबहादुर र दाजु
आशामUको नाउँमा कायम भएको हो भनी "नजै
कृंणबहादुर ौे ले ःवीकारे को ूमाण "म"सलबाट
दे िखZछ ।
पुनरावेदक
ू"तवाद&
8.
^यःतै
ृ
कंणबहादुर ौे  HवU_ दानबहादुर ौे  भएको
२०६० सालको दे .पु.नं. १०२२/१९६८ को
"लखत दता` बदर मु;ामा पुनरावेदन अदालत,
पाटनसम> पुनरावेदकले पेश गरे को पुनरावेदन
पऽको ूकरण नं. ३(क) मा Hक.नं. १३८१
को >ेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुरलाई Pदई
बाँकa Hक.नं. १३८० को >ेऽफल ०–१२–०
जNगा "नज कृंणबहादुर र आशामUका नाउँमा
बाँकa रहे को भनी पुनरावेदकले ःवीकारे को
दे िखZछ । उिbलिखत तcयहUबाट Hक.नं. १३८१
को >ेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुरको
भागमा परे को भनी अंिशयारमKयेका एक मूल
अंिशयारले पटकपटक उe तcयलाई ःवीकार
गरे को कुरालाई यस अदालतले अनदे खा गन`
ँ ैन ।
"मbने दे िखद
9. साथै साHवक Hक.नं. ६५ को >ेऽफल
१–२–० को जNगा Hकhाकाट गर& Hक.नं.
१३८१ को ०–६–० जNगा ू"तवाद& दानबहादुर
ौे ले "लएको र बाँकa Hक.नं. १३८० को
जNगा Hकhाकाट गर& आशामU र कृंणबहादुरले
बZडा गर& आशामUको भागको Hक.नं. २३६६
कृंणबहादुरको छोरा कृंणहjरलाई शेषप"छको
बकसपऽ गरे को र Hक.नं. २३६७ कृंणबहादुरले

भोग चलन गर& आपसमा बZडा गर& तीनै दाजु
भाइले नoसा पार&त गर& आ–आpनो भागको
जNगामा घर "नमा`ण गर& बसोबास गर& आएको
र प"छ सो जNगा Hव"भr sयिeलाई हःताZतरण
गरे को अवःथा दे िखZछ । सोउपर यी अंिशयारहU
बीच चारथान "लखतबदर मु;ा चलेकोमा Hक.नं.
१३८१ को घर जNगा दानबहादुर ौे को
एकलौट& कायम हुने भrे पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट गरे को फैसला अिZतम भएर बसेको
अवःथामा उe घर जNगा बZडा लाNने भनी
गरे को यस अदालतको "म"त २०६७।१२।२१
को फैसला एक पटक अिZतम भैराखेको फैसला
र ZयाHयक पjरपाट& "स_ाZतको Hवपर&त हुने गर&
फैसला गन` न"मbने भrेसमेत उदयबहादुर >ेऽी
HवU_ "बरबहादुर माःकेको मु;ामा "नण`य भै
ू"तपाPदत "स_ाZत (ने.का.प.२०३०, "न.नं.
७८५, पृ 303) ू"तकूल रहे को दे िखZछ ।
10. यसर& मूल अंिशयारले Hक.नं. १३८१
को >ेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुरको भागमा
परे को भनी Hव"भr "लखत दता` बदर मु;ामा
"लिखतUपमा sयe गरे को र Hक.नं. १३८१ को
>ेऽफल ०–६–० जNगा दानबहादुर ौे को हुने
ठहर& "लखत बदर मु;ाहUसमेत अिZतम भएर
बसेको अवःथामा हाल आएर यस अदालतले अZय
अंिशयारमा बZडा लाNने भनी अZयथा sयाyया र
ँ ै न । अंश जःतो
अथ` गन` "मbने अवःथा दे िखद
कुरामा sयिeको नैस"ग`क अ"धकार हुने हुँदा र
साHवक Hक.नं. ६५ को ज.Hव. १–२–० जNगामा
यी ू"तवाद& दानबहादुर ौे को ३ भागमा १ भाग
अंश भाग पाउने दे िखएको हुँदा उe जNगाबाट
ँ ै न । जुन अंश भाग
"नजको भाग पाएको दे िखद
कानूनन् "नजले पाउनुपन| हो ।
11. तसथ` "लखत बदर मु;ाको अिZतम
फैसला र मु;ाका प> कृंणबहादुर ौे  ःवयम्ले
ःवीकार गरे बमोिजम Hक.नं. १३८१ को >ेऽफल
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०–६–० ज+गा दानबहादुर ौे 4को एकलौट9
कायम हुने र अ=य अंिशयारमा ब=डा नला+ने
ठहछC । सो नगरे को हदसFम यस अदालत
ु इजलासबाट "म"त २०६७।१२।२१।२
सं यH
मा गरे को फैसला केह9 उMट9 हु=छ । अN
तप"सलबमोिजम गनू C ।

(१)

(२)

तप"सल
उपरोH ठहर खQडमा उMलेख भएबमोिजम
भ.पु.िज., कटु =जे गा.Tव.स. वडा नं. १
ख Tक.नं. दानबहादुर ौे 4को नाउँको
Tक.नं. १३८१ को ०–६–० घर ज+गा
"नजका नाउँमा एकलौट9 कायम गनुC र सो
Tक.नं. १३८१ को ०–६–० ज+गा अ=य
अंिशयारमा ब=डा नगनुC भनी सुNमा लेखी
पठाई \दनू ।
दायर9को लगत क]ा गर9 "म"सल
"नयमानुसार बुझाई \दनू ।

उH रायमा सहमत छ_ ।
=या.तकCराज भ]
=या.ूा.डा.भरतबहादुर काकa

िनणर्य नं .९१२३
ु इजलास
सवhiच अदालत, सं यH
सFमाननीय का.मु.ू.=या.ौी दामोदरूसाद शमाC
माननीय =यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त : २०७०।९।१४।१
०६९–CR–०२७२
मुmा : कnतo ।
पुनरावेदक/ू"तवाद9
: काठमाड_
िजMला,
काठमाड_ म.न.पा. वडा नं. ३३ बःने
ु ार
राधादे वी सुनव
TवNq

ूrयथt/वाद9 : काठमाड_ िजMला, गोठाटार
गा.Tव.स. वडा नं. ५ बःने भगवती
पुडासै नीसमेत

§ कीतेर् कागजको २ नं . मा भएको व्यवस्था
भनेको कु नै पिन वैधािनक िलखतको
सम्पूणर् व्यहोरा कीतेर् गिरएको कायर्सँग
सम्बिन्धत नभई त्यस्तो िलखतमा उल्लेख
भएका कु राहरू आंिशकरूपमा कीतेर्
गिरएको कायर्सँग सम्बिन्धत भएको
देिखने ।
§ सो नं . मा प्रयुक्त, “समुच्चा िलखत
भने कीतेर् नगरेको” भन्ने शब्दावलीको
स्वभािवक अथर् पिन त्यही हुन्छ । त्यस्ता
िलखतमा जिनएका कु नै कु रा कीतेर् गनेर्
मनसायले सच्याएको वा व्यहोरा फरक
पािरएको र त्यस्तो कायर्बाट कसैको जीउ

इ"त सं वत् २०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : महे =िूसाद पोखरे ल

&
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धन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो कायर्
गनेर् मािनस आफू लाई वा अरू कसैलाई
फाइदा हुने कायर् भएको हुनुपनेर् ।

हो । यो िलखतको स्वरूप र प्रकृ ितको
आधारमा पिन व्यिक्तको साथमा रहने
िलखत हो । तर, व्यिक्तको साथमा
रहने भए पिन यस्तो िलखतमा सरकारी
छाप र दस्तखत भई अिख्तयारप्राप्त
अिधकारीद्वारा प्रमािणतसमेत गिरने हुँ दा
अिधकृ त वारेसनामाको िलखत सरकारी
िलखत नै हुने ।

(ूकरण नं. ८)

§ छलकपटलाई प्रश्रय िदनको लािग कानून
र न्याय साधन बन्नु हुँ दैन । छलकपट र
िथचोिमचो जस्ता िवकृ ित िवरूद्ध सं रक्षण
गनर् नै कानूनको जन्म भएको हो ।
िछद्रान्वेषण गरी कसैलाई अनुिचत लाभ
िदन न्यायको प्रादभ
ु ार्व भएको होइन ।
रौ ंिचरा तकर् लाई अिघ सारेर न्यायको
मान मदर्न गनर् िमल्दैन । मुद्दाका सम्पूणर्
वस्तुिस्थित र प्रमाणको अध्ययन नगरी
कानूनको उपेक्षा गनर् नसिकने ।

(ूकरण नं. १७)

§ अिधकृ त वारेसनामा कीतेर् गरेको भन्ने
िवषय प्रथमदृिष्टमा नै सरकारी मुद्दासम्बन्धी
ऐनको अनुसूची १ िभत्र पनेर् भएकाले
नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चल्नुपनेर्
भन्ने कु रामा िववाद नहुने ।

(ूकरण नं. ११)

(ूकरण नं. १८)

§ न्याय भन्ने शब्दले अन्याय, अत्याचार
र छलकपट जस्ता िवकृ ित िवरूद्ध
रक्षाकवचको अिभव्यिक्त िदन्छ । न्याय
िनधार्को सारिथ हो, न्याय अन्यायको
पिररक्षक हो । समग्रमा न्याय न्यायकै
लािग हो । न्याय यािन्त्रक हुन सक्दैन ।
न्यायमा यािन्त्रकतालाई कु नै स्थान हुन
नहुने ।

§ कु नै कायर् कीतेर् हुन चुनौती िदएको
कायर्बाट कसैलाई हािन र कसैलाई लाभ
भएको स्थािपत हुनुपछर् । िलखत सच्याइनु
वा के ही थपघट हुनु नै स्वतः कीतेर् हुने
होइन । लाभ र हािन भन्ने कु रा िमिसल
सं लग्न प्रत्यक्ष, परोक्ष र पिरिस्थितजन्य
प्रमाणका आधारमा िनधार्िरत हुने ।
(ूकरण नं. २०)

(ूकरण नं. १२)

§ अिधकृ त वारेसनामा सरकारी कायार्लयमा
सुरिक्षत रहने िलखत होइन । यस्तो िलखत
भनेको व्यिक्तको साथमा रहने िलखत हो ।
व्यिक्तले आफ्नो िवशेष प्रयोजनअन्तगर्त
कु नै मुद्दा मािमलाको सन्दभर्मा र अचल
सम्पित्तको आफ्नो स्वािमत्व हस्तान्तरण
गनेर् सम्बन्धमा आफ्नो सट्टामा अरू
कसैलाई प्रितिनिधको रूपमा िनयुक्त गिरने
िलखत नै अिधकृ त वारेसनामाको िलखत

§ िचत्त नबुझेको कु रामा पुनरावेदन गनर्
पाउने पक्षको नैसिर्गक अिधकारलाई
कानूनले िनधार्िरत गरेका अवस्थामा
बाहेक बन्देज लगाउनु स्वच्छ सुनवु ाइको
िसद्धान्तको प्रितकू ल हुन पुग्ने ।
(ूकरण नं. २८)

पुनरावेदक/ू0तवाद2का तफ4बाट : 7व8ान् व;र<
अ0धव?ा ँयामूसाद खरे ल तथा 7व8ान्
अ0धव?ाहH डा. रामकृंण 0तमLसेना,
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जयनारायण पौडेल र सुनीलकुमार पोखरे ल
ू7यथ9/वाद=का तफ@बाट : CवDान् वFरG अ"धवJा
ौी शMभ ु थापा

अवलिMबत नजीर :
§ नेकाप २०७०, साउन "न.नं. ८९९९
पृG ५७०
सMबW कानून :
ु X ऐन, अ.बं . १९३,१९७,२०५
§ मुलक
नं.; कXत[ कागजको २ नं. ।

Cक.नं. कXत[ गर= सyयाई Cक.नं. २६३ कायम
गर= hे.फ. ५–०–० जpगा ू"तवाद= अ.वा.
सोमूसाद पुडासै नीले हाॆो नाउँबाट sदने र
ु ार "लने गर= कXत[ {यहोराको
राधादे वी सुनव
आधारमा खडा गFरएको "म"त २०४४।१२।७
र.नं. ४६८४(ख) को राजीनामाको "लखत कXत[
कागजको २ नं. बमोिजम कXत[ घोCषत गर=
Cवपhीह^लाई ऐ. को दफा ७ र ९ नं. बमोिजम

सजायसमेत गर= पाउन सMमा"नत अदालतसमh
अनुरोध गरे को भ~ेसमेत {यहोराको Cफराद
दावी ।

सु^ फैसला गन[ :
मा.िज.`या. ौी बेदराम पोखरे ल
पुनरावेदन तहमा फैसला गन[ :
ु नलाल ौे G
मा.`या. ौी मधुसद
मा.`या. ौी गोCव`दकुमार ौे G

वाद= दावी झू ा हो । Cववाsदत Cक.नं.
को जpगामा मैले वाद= दावीबमोिजम Cक.नं. २६२
@ न[ कारण
सyयाई Cक.नं. २६३ पारे को होइन र पानुप
ु ारलाई जpगा
प"न छै न । Cफराद=ले राधादे वी सुनव
पास गर= sदनु अ^ कुरा हाॆो "मल= सकेको छ

फैसला

पुनरावेदन अदालत,
पाटनको "म"त २०५९।७।२५ को फैसलाउपर
`याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग)

न्या.प्रकाश वस्ती :

बमोिजम ू"तवाद=का तफ@बाट यस अदालतमा
पुनरावेदन परे को ूःतुत मुfाको सgिhi तjय
एवम् ठहर यस ूकार छ :काठमाडm िजnला, "सनामं गल गा.Cव.स.
Cक.नं. २६२ जpगा CवपhीमqयेकX राधादे वी
ु ारलाई राजीनामा पार=त गर= sदन हाॆो
सुनव
फुस@द नभएकोले हाॆो सuा Cवपhी सोमूसाद
ु X,
पुडासै नीलाई
मुलक
ऐन
रिजःशे शनको

११(क) र अ.बं . ७१(ख) नं. बमोिजम जpगा
बेच"बखन गन[ Cवषयको अ"धकृत वारे सनामा
"म"त २०४४।१०।२१ मा काठमाडm िजnला
अदालतमाफ@त् ूमािणत गर= अ.वा. मुकरर गर=
sदएकोमा Cवपhीह^को "मलोमतोबाट हाॆो हक
मान[ "नयतले अ"धकृत वारे सनामाका उिnलिखत

भनी अ.वा. sदएकाले ^. १,००,०००।– थैल=
कायम गर= मैले राधादे वीबाट कुनै रकम न"लई

माऽ जpगा राजीनामा पार=त गर= sदएको छु ।
कुनै कXत[ काम मैले गरे को छै न । वाद= दावी
झू ा हुँदा खारे ज गर= पाउँ भ~ेसमेत {यहोराको
सोमूसाद पुडासै नीको ू"तउरपऽ ।
"म"त २०४४।१०।२१ गते "सनामं गल
गा.Cव.स. Cक.नं. २६२ को जpगा बेच"बखन
गन@ सोमूसादलाई अ.वा. sदएकोमा Cक.नं.
२६२ को अ २६३ बनाई कXत[
२०४४।१२।७ मा Cक.नं. २६३
राजीनामा गFरएको भ~े Cफराद दावी
अभाव भएको र अ"धकृत वारे सनामा

गर= "म"त
को जpगा

हदMयादको
कागजउपर

दावी नभएको ूलगायतबाट ःवतः खारे जभागी
छ । वाद=को झू ा दावीबाट अलग फुस@द sदलाई
ु ारको
पाउँ भ~ेसमेत {यहोराको राधादे वी सुनव
ू"तउर िजकXर ।
Cववाsदत वारे सनामा र सोको अदालतमा
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रहे को ू!तह# !भडाई (क.नं. २६२ को स/ा २६३
ँ ा ू!तवाद8ह#ह#ले क:त; गरे को
बनाएको दे िखद
होइन भ> स(कएन । तसथA, ू!तवाद8ह#ले क:त;
कागजको २ नं.बमोिजम अ!धकृत वारे सनामा क:त;
गरे को ठहछA । सो ठहनाAले ऐ. ९ नं.बमोिजम
!नजह#लाई !बगोको २५ ू!तशत जर8वानासमेत

हुने हुNछ भ>े काठमाडO िजPला अदालतबाट
भएको फैसला ।
सु# फैसलामा िचU बुझेन । म जWगा

खXरद गन; Yयि[लाई वारे सनामा ूा\ गन;ले क:त;
गर8 (कUा स]याएको भ>े कुरा थाहा जानकार8
हुँदैन । (ववाद परे प!छमाऽ थाहा पाएको हुँ ।
२०४४ सालमा भएको कामलाई ७ वषAप!छमाऽ
क:त; कागजको १८ नं. बमोिजमको हदfयाद
नघाई परे को (फराद खारे ज फैसला गनुप
A न;मा

दावीबमोिजम हुने गर8 भएको फैसला Nया(यक
मनको अभाव भएकोले बदर गर8 इNसाफ पाउँ
ु ारको पुनरावेदन
भ>े ू!तवाद8 राधादे वी सुनव

अदालत, पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
ू!तवाद8मkयेका सोमूसाद पुडासै नीले
अ!धकृत वारे सको है !सयतबाट यी पुनरावेlदकालाई
(क.नं. २६३ को जWगा २०४४।१२।७

मा राजीनामा गर8 lदएको !लखतलाई क:त;
कागजको २ नं.बमोिजम क:त; घो(षत गXरपाउँ
भनी २०५२।३।२७ मा (फराद दायर भएको
अवःथा हुँदा क:त; कागजको १८ नं. ले !नlदAn
गरे को हदfयादको सfबNधमा समेत छलफल गनA
अ.बं . २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत, !नयमावल8,
२०४८ को !नयम ४७ बमोिजम ूoयथp िझकाई
!नयमानुसार पेश गनुA भ>े पुनरावेदन अदालतको
आदे श ।
पुनरावेlदका
राधादे वीलाई
अ!धकृत
वारे सनामा क:त; गरे को थाहा हुन सक्ने अवःथा
नहुँदा क:त; कागजको ९ नं. ले जर8वाना गन;

ँ ा
हदसfमको सु# फैसला !मलेको नदे िखद
ू!तवाद8 राधादे वीलाई कसूरदार ठहराई जर8वाना
गन; गरे को हदसfमको फैसला केह8 उPट8 भई
(क.नं. २६२ को जWगा हःताNतरण गनA lदएको
अ!धकृत वारे सनामा स]याई (क.नं. २६३ को

जWगा !म!त २०४४।१२।७ मा राजीनामा
गरे को कायA क:त; कागजको २ नं.बमोिजम क:त;
गरे को ठहराएको काठमाडO िजPला अदालतको

!म!त २०५४।८।२४ को फैसला मना!सब
ँ ा सदर हुने ठहछA भ>े पुनरावेदन अदालत,
दे िखद
पाटनको !म!त २०६९।७।२५ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसला िचU
बुझेन । !म!त २०४४।१०।२१ को अ!धकृत
वारे सनामाको !लखतमा (कUा नं. २६२ लाई
(कUा नं. २६३ स]याउने काम म पुनरावेlदकाले
नगरे को र सो कायA मेरो कुनै सं लWनतामा नभएको
अवःथामा क:त; गन; ू!तवाद8सरह म पुनरावेlदकाले

क:त; गरे को ठहर गरे को सु# फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला ऽु(टपूणA
छ । ूःतुत मुuामा हदfयाद नाघी (फराद दायर

भएकोमा प!न हदfयाद कायम गरे को सु# र
पुनरावेदन अदालतको फैसला ऽु(टपूणA भएकाले
बदर गर8 !म!त २०४४।१२।७ मा पार8त भएको
राजीनामा सुरिvत गXरपाउँ भ>े ू!तवाद8 राधादे वी
ु ारको यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
सुनव
यसमा सरकार8 मुuासfबNधी ऐन, २०४९
को अनुसूची १ को बमसं xया ११ मा “जो
सुकैसँग रहने भए ताप!न सरकार8 छाप दःतखत
वा सो छाप दःतखत भएको वा सरकार8 काममा
कुनै कमAचार8को छाप दःतखत भएको कागज
क:त; गरे को मुuा” भ>े ःपn उPलेख भएकोमा
अ!धकृत वारे सनामा सरकार8 छाप दःतखत भएको
Yयि[ (वशेषसँग समेत रहने !लखत भएको र
यःतो !लखत क:त; सfबNधमा सरकार वाद8 भै
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सरकार- वक/लले दायर गर- मु5ा च7नुपन8मा
दु"नयाँ वाद- भै मु5ा दायर भै सजायसमेत गन8
गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
ँ ा मुलक
ु / ऐन,
फैसला फरक पनC सक्ने दे िखद

अ.बं . २०२ बमोिजम JवपKी िझकाई उपिःथत
भए वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेश गनुC भVे
यस अदालतको आदे श ।

यसमा वाद- भगवती पुडासै नी र Jवकास
पुडासै नीले "म"त २०४४।१०।२१ मा सोमूसाद
पुडासै नीलाई गर- \दएको जुन अ"धकृत वारे सनामा
पेश गर- र.नं. ४६८४ख "म"त २०४४।१२।७
को राजीनामा "लखत पार-त भएको छ, सो
अ"धकृत वारे सनामाको स`लै ू"त पेशीको \दन
इजलाससमK दे खाई JफताC लाने गर- सbबिcधत
मालपोत कायाCलयबाट िझकाउने र अ"धकृत
वारे सनामा गर- \दने भगवती पुडासै नी र Jवकास

पुडासै नीका नाममा रहे को भ"नएको साJवक
"सनामं गल गा.Jव.स. वडा नं. ८क हाल का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. ९क अcतगCतको Jक.नं.
२६२ र Jक.नं. २६३ को साJवक जgगाधनी
ूमाणपूजाCको ॐे ःता ू"त"लJपसमेत सbबिcधत
मालपोत कायाCलयबाट िझकाई "नयमानुसार पेश
गनुC भVे यस अदालतको आदे श ।

पाटनबाट फैसला भएको रे कडC "म"सल उn
अदालतबाट र सोह- मु5ामा २०६३ को "नवेदन
्
नं. ८१३ को दोहोरयाई
पाउँ भVे "नवेदनमा यस

अदालतबाट "म"त २०६४।८।१२ मा आदे श

भएको रे कडC "म"सलसमेत िझकाई साथै राखी पेश
गनुC भVे यस अदालतको आदे श ।

ूःतुत मु5ामा "म"त २०४४।१०।२१
Jक.नं. २६२ को जgगा हक हःताcतरण गनC
अ"धकृत वारे सनामा पार-त गराएकोमा Jक.नं.

२६३ को जgगा हक हःताcतरण भएकोमा सो
वारे सनामाबमोिजम "म"त २०४४।१२।७ मा
भएको र.नं. ४६८४(ख) को राजीनामा "लखत
क/त8 घोJषत गर- सजायसमेत गर- पाउँ भVे Jफराद

दावी भएको ूःतुत मु5ामा सुj अदालतबाट
्
ू"तवाद-हjले क/त8 गरे को ठहरयाई
"नजहjलाई
सजायसमेत हुने गर- फैसला भएकोमा पुनरावेदन

अदालतबाट
पुनरावेदक/ू"तवादराधादे वी
ु ारलाई जर-वाना गन8 हदसbमको फैसला
सुनव
उ7ट- गर- क/त8 कागजको २ नं. बमोिजम "म"त
२०४४।१२।७ को राजीनामा गरे को कायC
्
क/त8 गरे को ठहरयाएको
सुjको फैसला खqड

यसमा वाद- भगवती पुडासै नी र
Jवकास पुडासै नीले "म"त २०४४।१०।२१
मा सोमूसाद पुडासै नीलाई गर- \दएको िज7ला
cयायाधीशबाट ूमािणत अ"धकृत वारे सनामा र सो

सदर गरे को पाइcछ ।
सो फैसलाउपर ू"तवाद- राधादे वी
ु ारको यस अदालतमा पुनरावेदन परे कोमा
सुनव
यस अदालतबाट ूrयथs िझकाउने आदे श हुँदा
सरकार- मु5ासbबcधी ऐन, २०४९ को अनुसूची
१ को बमसं uया ११ मा “जोसुकैसँग रहने

िज7ला अदालतबाट पेशीको \दन इजलासबाट हे रJफताC लाने गर- िझकाउनू । साथै वाद- भगवती

कमCचार-को छाप दःतखत भएको कागज क/त8
गरे को मु5ा” भVे ःपv उ7लेख भएकोमा अ"धकृत

साथ "नजहjले पेश गरे को अcय कागजात भए
सोसमेतको स`ल अ"धकृत वारे सनामा काठमाडk

पुडासै नीसमेत ू"तवाद- राधादे वी र मोतीरl
भएको दूJषत भोग बcधक/ "लखत बदर मु5ामा
"म"त २०६१।३।१८ मा पुनरावेदन अदालत,

भए ताप"न सरकार- छाप दःतखत वा सो
छाप दःतखत भएको वा सरकार- काममा कुनै

वारे सनामा सरकार- छाप लागेको भै wयिn
Jवशेषसँग समेत रहने "लखत भएको र rयःतो
"लखत क/त8 सbबcधमा सरकार- वाद- भै सरकार-
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ु ार Vव. भगवती पुडासै नीसमेत
९1२३ - राधादे वी सुनव

वकलले दायर गर% मु(ा च*न पन-मा दु.नयाँवाद%
भै मु(ा दायर भै सजायसमेत गन- गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला फरक पन<
सक्ने भ>े आधार .लएको दे िखCछ ।
ु , ऐन अ.बं . ७१(क)
यसमा मुलक
बमोिजम अ.धकृत वारे सनामा ूमािणत गPरएकोमा

अ.धकृत वारे सनामा ूाQ गन- ू.तवाद% सोमनाथ
पुडासै नीसँग रहे को वारे सनामाको ू.तमा Vक.नं.
२६३ र िज*ला अदालतमा रहे को वारे सनामाको
ू.तमा Vक.नं. २६२ रहे को दे िखCछ । अ.धकृत
वारे सनामा िज*ला Cयायाधीशबाट हःता\र भई
एक ू.त अदालतमा तथा अक^ ू.त स_बिCधत
`यिaसँग रहने कागज भएको र सरकार%

मु(ास_बCधी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को नं.
११ मा “जो सुकैसँग रहने भएप.न सरकार% छाप
दःतखत वा सो छाप दःतखत भएको वा सरकार%
काममा कुनै कम<चार%को छाप दःतखत भएको
कागज कत- गरे को मु(ा” भनी उ*लेख भएबाट

सरकार% छाप लागेको .लखत कत- स_बCधी मु(ा
सरकार वाद% भई च*ने दे िखCछ । अतः ूःतुत मु(ा
सरकार% मु(ास_बCधी ऐन, २०४९ को अनुसूची
ु  ऐन, कत- कागजको २
१ को नं. ११ र मुलक
तथा ९ नं. को `याhयाiमक ूj समावेश रहे को
ँ ा ूःतुत मु(ा पूण< इजलासबाट सुनव
ु ाइ हुन ु
दे िखद

उपयुa दे िखनाले सव^lच अदालत .नयमावल%,
२०४९ को .नयम ३(१)(घ) बमोिजम ूःतुत
ु
मु(ाको सं यa
इजलासको लगत काट% पूण<
ु
इजलासमा पेश गनु< भ>े यस अदालतको सं यa
इजलासको आदे श ।
यसमा .म.त २०४४।१०।२१ को
Vववाnदत अ.धकृत वारे सनामा ूमािणत गन-

बममा पेश भएका .नवेदनपऽ, नागPरकता,
ूमाणपऽ, जqगाधनी ूमाणपूजा< तथा .तरो .तरे को

र.सदसमेतका ू.त.लVप एवम् सोको अ.भलेख

रािखएको रिजःशर वा फाइलसमेत जे छ, काठमाडt
िज*ला अदालतबाट िझकाई .नयमानुसार पेश गनु<
भ>े यस अदालतको पूण< इजलासको आदे श ।
ु
सं यa
इजलासबाट भएको आदे शमा
अCय कुराका अ.तPरa अ.धकृत वारे सनामा
िज*ला Cयायाधीशबाट हःता\र भई एक ू.त
अदालतमा तथा अक^ ू.त स_बिCधत `यिaसँग

रहने कागज भएको र सरकार% मु(ास_बCधी ऐन,
२०४९ को अनुसूची १ को ११ नं. मा जो
सुकैसँग रहने भए प.न सरकार% छाप दःतखत वा
सो छाप दःतखत भएको र वा सरकार% काममा
कुनै कम<चार%को छाप दःतखत भएको कागज
कत- गरे को मु(ा भनी उ*लेख भएबाट सरकार%

छाप लागेको .लखत कत- स_बCधी मु(ा सरकार
वाद% भई च*ने भ>े उ*लेख भएकोले सरकार%
मु(ास_बCधी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को
ु  ऐन, कत- कागजको २ नं.
नं. ११ र मुलक
तथा ९ नं. को `याhयाiमक ूj समावेश रहे को
ँ ा ूःतुत मु(ा पूण< इजलासबाट सुनव
ु ाइ
दे िखद
हुन ु उपयुa दे िखएको भ>ेसमेत उ*लेख भएको
ु इजलासको आदे शमा उ*लेख
दे िखCछ । सं यa
भएको उपरोa `यहोराबाटै कानूनी ूjमा
जVटलता रहे को भ>े नदे िखएको र मु(ाको तvय
ु
स_बCधमा ूवेश गर% सं यa
इजलासबाटै .नण<य
ँ ा पूण< इजलासको लगत कwा
हुन उपयुa दे िखद

ु
इजलासमा पठाई nदनु
गर% .नयमानुसार सं यa
भ>े यस अदालतको पूण< इजलासको आदे श ।
वारे सनामा
.लने
यसमा
अ.धकृत
सोमूसाद पुडासै नीसमेतलाई रोहवरमा राखी
छलफल गन< मुना.सब हुने भनी छलफलका

बममा Vवप\ी भगवती पुडासै नीतफ<का कानून
`यवसायीले अनुरोध गनु< भएकोले .नजलाई नै
अ.धकृत वारे सनामा .लने सोमूसाद पुडासै नीलाई

उपिःथत गराउन सूचना nदई पेश गनु< भ>े यस
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ु इजलासको आदे श ।
अदालतको सं य3
"नयमबमोिजम दै "नक पेशीसूचीमा चढ?

पेश हुन आएको ूःतुत मुDाको पुनरावेदनसGहतको
"म"सल
अHययन
गJरयो
।
पुनरावेदक
ू"तवाद?तफLबाट उपिःथत GवPान् वJरR अ"धव3ा
ौी ँयामूसाद खरे ल तथा GवPान् अ"धव3ाहW
डा. ौी रामकृंण "तम]सेना, ौी जयनारायण पौडेल
र ौी सुनीलकुमार पोखरे लले वाद?ले सोमूसाद

पुडासै नीलाई "नजको ज`गा "बबb गनc ूयोजनका
ला"ग अ"धकृत वारे सनामा गJरdदएको कुरामा
वाद?को प"न सहम"त छ । सोह? वारे सनामाबमोिजम
ु ारलाई
"नज सोमूसाद पुडासै नीले राधादे वी सुनव

राजीनामा गर? ज`गा "बबb गरे को भgे कुरामा
प"न Gववाद छै न । तhकाल?न "सनामं गल गा.पं.
वडा नं. ८(क) हाल का.म.न.पा. वडा नं. ९(क)
Gक.नं. २६२ को ज`गा वाद?को नाउँमा दताL
छै न । वाद?को नाउँमा Gक.नं. २६२ को ज`गा
दताL एवम् हका"धकार नै नरहे को अवःथामा
अ"धकृत वारे सले सोह? Gक.नं. २६३ को ज`गा
पार?त गJरdदएको कायL कbतc हुन स3ैन । अ"धकृत

वारे सनामाको "लखत सरकार? छाप दःतखत
लागेको "लखत भएकाले सोसpबqधी कbतc मुDा
सरकार वाद? भई च]नुपनcमा दु"नयाँवाद?अqतगLत
Gफरादै ला`न नसक्ने हुँदा वाद?को Gफराद खारे ज
हुनपु छL भgेसमेत बहस गनुL भई आrनो तफLबाट

बहस नोटसमेत पेश गनुभ
L यो ।
ूhयथs वाद?तफLबाट उपिःथत GवPान्
वJरR अ"धव3ा ौी शpभ ु थापाले Gयनै पुनरावेदकले
Gयनै ूhयथsसमेतसँगको भोगबqधकb "लखत बदर

मुDामा सुW काठमाडt िज]ला अदालतको "म"त
२०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा "म"त २०६०।६।५ मा
गरे को पुनरावेदनपऽमा ूःतुत वारे सनामा कbतc
मुDा

पुनरावेदन

अदालत,

पाटनबाट

"म"त

२०५९।७।२५ मा फैसला भई सकेको भgे
उ]लेख गरे को अवःथा छ । यी पुनरावेदकले
ूःतुत मुDा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट

"म"त २०५९।७।२५ मा फैसला भएको भgे
कुरा २०६०।६।५ मा नै थाहा पाई सकेको
दे िखएको अवःथामा "म"त २०६३।९।१८ मा
यस अदालतमा दताL भएको ूःतुत पुनरावेदन
हदpयाद नाघी दायर भएकाले मुDाको अW
तwय"भऽ ूवेश गर? इqसाफ गनुप
L नc अवःथा

छै न । हदpयादको अभावमा ू"तवाद?को
पुनरावेदन खारे ज हुनपु छL भgेसमेत बहस
L यो ।
गनुभ
आज "नणLय सुनाउन तोGकएको ूःतुत

मुDामा GवPान् कानून xयवसायीहWको बहस र
पेश भएको बहस नोटसमेतलाई अHययन गर?
पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरे को फैसला
"मलेको छ वा छै न र ू"तवाद?को पुनरावेदन

िजकbर पु`ने हो वा होइन भgे "नणLय dदनुपनc
दे िखन आयो ।
२. "नणLयतफL
Gवचार गदाL, ूःतुत
मुDामा वाद?को Gफरादपऽमा काठमाडt िज]ला
"सनामं गल गा.Gव.स. Gक.नं. २६२ को ज`गा
ु ारलाई राजीनामा पार?त
ू"तवाद? राधादे वी सुनव
गर? dदन ू"तवाद? सोमूसाद पुडासै नीलाई
"म"त २०४४।१०।२१ मा काठमाडt िज]ला
अदालतमाफLत् अ"धकृत वारे सनामा dदएकोमा

ू"तवाद?हWले सो वारे सनामाको xयहोरा कbतc
गर? सzयाई Gक.नं. २६२ लाई Gक.नं. २६३
बनाई "म"त २०४४।१२।७ मा राजीनामा
"लनु dदनु गरे काले उ3 राजीनामाको "लखत
कbतc कागजको महलको २ नं.बमोिजम कbतc

घोGषत गर? ू"तवाद?हWलाई सोह? महलको ७
र ९ नं.बमोिजम सजायसमेत गर? पाउँ भgे
दावी रहे को पाइqछ । सुW काठमाडt िज]ला
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अदालतले ू"तवाद$ह&ले 'क.नं. २६२ लाई
ँ ा क6त7 कागजको
'क.नं. २६३ बनाएको दे िखद
महलको २ नं.बमोिजम अ"धकृत वारे सनामा क6त7

गरे को ठहराई "बगोको २५ ू"तशत जर$वाना
हुने फैसला गरे को दे िखयो । पुनरावेदन अदालत,
पाटनले यी पुनरावेदक ू"तवाद$लाई अ"धकृत
वारे सनामा क6त7 गरे को थाहा हुनसक्ने अवःथा
नहुँदा "नजलाई जर$वाना गरे को हदसNम सु&
ँ ा सो हदसNम केह$ उPट$
फैसला "मलेको नदे िखद
हुने र वारे सनामाको कागज क6त7 ठहर गरे को
सु& फैसला सदर हुने भनी गरे को फैसलाउपर
ु ारको यस अदालतमा
ू"तवाद$ राधादे वी सुनव

पुनरावेदन परे को दे िखयो ।
R ानुसारको तTय रहे को ूःतुत
३. उपयुS
मुUामा "नNनानुसारका ूVह&को "न&पण हुनपु न7

दे िखXछ :(१) मुUाका वःतुगत तTयह&का प]रूेआयमा
क6त7 कागजको २ नं. को अथR र ूयोग
के कसर$ हुनपु न7 हो ?
(२) सरकार$ छाप दःतखत लागेको अ"धकृत

वारे सनामाको "लखतमा उPलेख भएको
_यहोरा क6त7 गरे को दावी भएको मुUा

सरकार$ मुUासNबXधी ऐन, २०४९
को अनुसूची १ अXतगRत सरकार$ पf
ु 6
वाद$ भई दायर हुने मुUा हो वा मुलक

ऐन, क6त7 कागजको महलबमोिजम
दु"नयाँवाद$ भई दायर हुने मुUा हो ?
(३) "म"त २०४४।१०।२१ मा भगवती
पुडासै नी र 'वकास पुडासै नीले सोमूसाद
पुडासै नीलाई
ग]रhदएको
अ"धकृत
वारे सनामाको _यहोरा क6त7 ग]रएको हो

होइन ?
(४) ूःतुत पुनरावेदनलाई Nयाद नाघी
दायर भएको माk "मPछ वा "मPदै न ?

(५) पुनरावेदन अदालतको ूःतुत फैसला
"मलेको छ छै न ?
४. सवRूथम उिPलिखत प'हलो ूV
ु 6 ऐन, क6त7
सNबXधमा 'वचार गदाR मुलक
कागजको महलको १ नं. र २ नं. को _यवःथा
हे न R साXद"भRक हुXछ ।
५. क6त7 कागजको १ नं. मा “हःताfर
वा औ ंलाको Pयाmचे सह$ "नशाना र छाप इnयाhद
झू pा बनाई गर$ वा ऐनबमोिजम र$तपूवक
R को
सह$छाप भइरहे को अकq 'वषयको सsचा "लखतमा
लेिखएको _यहोरा कुनै तरक6वसँगै उडाई अकq
मतलब "नःकने _यहोरा पार$ "मलाई लेtे र एउटा
कामलाई भनी सह$छाप गरे को "लफा कागज वा
छाप "लए hदएकोमा सो काममा नलगाई अकq
_यहोराको "लखतमा लगाई वा अकq _यहोराको
"लखत लेtे इnयाhद काम गरे कोबाट अकाRको

जीउ धन वा हक जाने नोuसान हुने वा सो केह$
नभए प"न झू pा काम गन7 मा"नस आफwलाई वा
अ& कसै लाई फाइदा ूमाण हुने गर$ काम गरे का

रहे छ भने nयःता झू pा कागजबाट काम गर$
भइसकेको हवस् वा नहवस् क6त7 गरे को ठहछR”
भkे उPलेख भएको दे िखXछ ।
६. क6त7 कागजको २ नं. मा “समूचा
"लखत भने क6त7 नगरे को कारणीका जानकार$
मXजुर$ले भैरहे को सsचा "लखतमा अx "म"त वा

केह$ _यहोरा घट$ बढ$ पार$ सsयाई बनाएकोसNम
रहे छ भने जे ज"त कुरा घट$ बढ$ पार$ बनाएको
छ उ"त कुराको क6त7 गन7 ठहर$ वात लाzछ” भkे
_यवःथा रहे को पाइXछ ।
७. क6त7 कागजको २ नं. को कानूनी
_यवःथाको अ|ययन गदाR कुनै प"न ूकारका

वैधा"नक "लखतमा उPलेख भएको अx, "म"त
वा अXय कुनै _यहोरालाई कसै ले सsयाएमा वा
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*यःतो अ1, "म"त वा कुनै 6यहोरालाई घट< बढ<
पा?रएको अवःथामा ज"त हदसDम उF वैधा"नक
"लखतमा सIयाइएको वा घट< बढ< पा?रएको छ
*य"त हदसDमको कायLलाई कMतN ग?रएको मा"नने
भQे उRलेख भएको दे िखन आउँछ ।

८. वःतुतः कMतN कागजको २ नं. मा

उRलेख भएबमोिजमको कायL भएको भQे दावी
"लइएको कुनै प"न \ववादको ]या\यक "न^पण
L दाL सो \ववादको वःतुगत त`यह^को
गनुप

प?रूेआयमा उF २ नं. मा भएको 6यवःथाको अथL
L दLछ र सोह<बमोिजमको ]या\यक "नंकषLमा
गनुप

पुeनुपनN हु]छ । कMतN कागजको २ नं. मा भएको
6यवःथा भनेको कुनै प"न वैधा"नक "लखतको
सDपूणL 6यहोरा कMतN ग?रएको कायLसँग सDबि]धत
नभई *यःतो "लखतमा उRलेख भएका कुराह^
आंिशक^पमा कMतN ग?रएको कायLसँग सDबि]धत

भएको दे िख]छ । सो नं. मा ूयुF, “समुIचा
"लखत भने कMतN नगरे को” भQे शhदावल<को
ःवभा\वक अथL प"न *यह< हु]छ । *यसका
अ"त?रF *यःता "लखतमा ज"नएका कुनै कुरा

कMतN गनN मनसायले सIयाएको वा 6यहोरा फरक
पा?रएको र *यःतो कायLबाट कसै को जीउ धन वा
हक जाने, नोjसान हुने वा सो कायL गनN मा"नस
आफूलाई वा अ^ कसै लाई फाइदा हुने कायL
भएको हुनपु छL ।

९. कMतN कागजको २ नं. को कानूनी
6यवःथालाई ूःतुत \ववादको स]दभLमा हे दाL
वाद<ह^ले \फरादपऽको ूकरण १ मा “\क.
नं. २६२ को जeगा \वपmीमnयेकM राधादे वी
ु ारलाई राजीनामा पार<त गर< oदन हाॆो
सुनव
काम \वशेषले फुसLत नभएकाले हाॆो सqा \वपmी
सोमूसाद पुडासै नीलाई अ"धकृत वारे सनामा
oदएको” भQे उRलेख भएको दे िख]छ । वाद<को
\फराद लेखको ूारिDभक 6यहोराबाटै वाद<को

नाममा दताL रहे को \क.नं. २६२ को जeगा ू"तवाद<
ु ारलाई "बबM गनN उuेँयले नै उF
राधादे वी सुनव
अ"धकृत वारे सनामाको "लखत अिःत*वमा आएको

भQे कुरा सहजै अथL गनL स\क]छ । वाद<को
जeगा \यनै ू"तवाद< राधादे वीलाई "बबM गनN
ूयोजनको ला"ग अ"धकृत वारे सनामा oदएको भQे
वाद<को भनाइबाट के कुरा प"न ःपw हु]छ भने

वाद< र ू"तवाद<बीच वाद<को ःवा"म*वको जeगा
ू"तवाद<मnयेकM राधादे वीलाई oदने सDब]धमा

पूवस
L हम"त भई सोह< सहम"त कायाL]वयनको ला"ग
अ"धकृत वारे सनामा oदइएको हो । जहाँसDम
वाद<ले आफूले अ"धकृत वारे सनामा oदँदा \क.नं.

२६२ को जeगा "बबM गनN ूयोजनका ला"ग
अिxतयार oदएकोमा ू"तवाद<ह^ले \क.नं. २६२
लाई सIयाई \क.नं. २६३ बनाई सोह<बमोिजम
\क.नं. २६३ को जeगा राजीनामा पार<त गर<
कMतN कागजको २ नं बमोिजमको कायL गरे को
भQे दावी "लएको ूz छ वाद<ले आ{नो नाउँ

दताL रहे को भनी दावी "लएको \क.नं. २६२
को जeगाको अिःत*व सDब]धमा \फरादपऽमा
कह<ं कतै बो"लएको छै न । अथाLत ् आ{नो

ःवा"म*वमा \क.नं. २६२ र \क.नं. २६३ का
दुई अलगअलग जeगा रहे को भई \क.नं. २६२
"बबM गनN ूयोजनका ला"ग अ"धकृत वारे सनामा
oदएको अवःथामा \क.नं. २६२ लाई सIयाई
\क.नं. २६३ कायम गर< आफूले अिxतयार< नै
नoदएको \क.नं. २६३ को जeगा राजीनामा गर<
"लनु oदनु गरे को भQे वाद<को दावी होइन ।

वाद<को दावी भनेको "नजको ःवा"म*वको \क.नं.
२६२ को जeगा "बबM गनL अिxतयार< oदएको
"लखत कMतN ग?रएको भQे हो । यो भनाइ
कुन अवःथामा ःवभा\वक माQ स\क]`यो भने
\क.नं. २६२ प"न वाद<कै रहे को होस् । \क.नं.
२६२ "बबM गनN अिxतयार< oदइएकोमा ‘२’
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लाई ‘३’ बनाई आंिशक क)त+ गर. अि0तयार. नै
न3दइएको 8क.नं. २६३ <बब) ग>रएछ भ<नएको
भए <नAय नै क)त+ कागजको २ नं. को कसीमा
यस मुGालाई हे नप
Jु न+ हुLMयो यस मुGाको च ुरो कुरा
8क.नं. २६२ को जOगा नै यी वाद.को नाउँमा रहे
भएको दे िखन आउँदैन ।

१०. 8क.नं. २६२ को जOगाको
अिःतXवको सYबLधमा यस अदालतको <म<त
२०६७।१।१४ को आदे शानुसार मालपोत
कायाJलय काठमाड_, <ड`ल.बजारको च.नं. ५८२

<म<त २०६७।४।२० को पऽसाथ ूाf भएको
जOगाधनी दताJ ॐे ःताको ूमािणत ू<त<ल8पमा
<सनामं गल ९(क) 8क.नं. २६२ मा ०–७–०
जOगाको सा8वक जOगाधनी रामूसाद उपाlयाय
भmे ज<नएको दे िखLछ । सोह. ू<त<ल8पमा 8क.नं.
२६२ को जOगा भू<मसुधार कायाJलयको च.नं.
३७२१ <म<त २०४७।१।२३ को पऽबाट
मोह. कpा भै जOगाधनी आफr कायम भएको र

<म<त २०५६।११।२३ को <नणJयले सा.8क.
नं. २६२ खारे ज भै <भडी हाल ९१ कायम भई
गएको भmे ज<नएको दे िखन आउँछ । सोह.
मालपोत कायाJलयबाट ूाf भएको 8क.नं. २६३
को जOगाको जOगाधनी दताJ ॐे ःताको ूमािणत
ू<त<ल8पमा सो जOगा सा8वकमा भगवती पुडासै नी
ु
नाममा दताJ र
र 8वकास पुडासै नीको सं यs

tेऽफलसमेत पाँच रोपनी भएको दे िखयो ।
११. वाद.ले ू<तवाद. राधादे वीलाई
काठमाड_ <सनामं गल ९(क) को पाँच रोपनी जOगा
बेuने ू<तबvता ूकट गरे को कुरामा कुनै 8ववाद
छै न । वाद.ले 8क.नं. २६३ <बब) गनJ अ<धकृत

वारे सनामा न3दएको भए <सनामं गल ९(क) को
कुन पाँच रोपनीको 8कxा बेuने ू<तबvता जाहे र
गरे को हो यो कुरा दे खाउने दा8यXव वाद.कै
हो । लाभसँगै दा8यXव प<न जLमLछ । पाँच

रोपनी <बब) गरे बापत ू<तवाद.सँग मू`य <लने
{
तर 8फरादमा िझनो ऽु8ट औ`याएर
दा8यXवबाट
उLमुिs <लन खो|ने आचरण Lया8यक हुन
स}दै न । छलकपटलाई ूौय 3दनको ला<ग
कानून र Lयाय साधन बmु हुँदैन । छलकपट

र <थचो<मचो जःता 8वकृ<त 8वv सं रtण गनJ

नै कानूनको जLम भएको हो । <छिाLवेषण गर.
कसै लाई अनुिचत लाभ 3दन Lयायको ूादुभाJव
भएको होइन । र_िचरा तकJलाई अिघ सारे र
Lयायको मान मदJन गनJ <म`दै न । मुGाका
सYपूणJ वःतुिःथ<त र ूमाणको अlययन नगर.
कानूनको उपेtा गनJ स8कँदै न ।

१२. Lयाय भmे श दले अLयाय, अXयाचार
र छलकपट जःता 8वकृ<त 8वv रtाकवचको
अ<भयिs 3दLछ । Lयाय <नधाJको सार<थ
हो, Lयाय अLयायको प>ररtक हो । समममा
Lयाय Lयायकै ला<ग हो । Lयाय यािLऽक हुन
स}दै न । Lयायमा यािLऽकतालाई कुनै ःथान
ु ँद
हुनह
ु ै न । २६२ 8क २६३ अथाJत ् ‘२’ 8क ‘३’

छु याउन मा<नस भLदा यLऽ सtम हुLछ ।
सtमता रहँदारहँदै प<न यLऽमा 8ववेक हुँदैन ।
8ववेक मा<नसमा माऽ हुLछ । Xयसै ले Lयायाधीश
वा <नणJयकताJ मा<नस नै चा8हLछ । २ को
अमा<थ अदालतमा रहे को अ<धकृत वारे सनामामा
रे फ लगाउन छु टे को हो 8क, पtसँग रहे को ू<तमा

रे फ राखे प<न सह. गनJ छु यो 8क भmे सYभावनामा
प<न LयायकताJले सोuनैपदJछ । <नणJयमा टु ोमा
पुOनुअगा<ड सकाराXमक र नकाराXमकसमेतका
हर सYभावनामा LयायकताJको lयान केिLित
हुनपु दJछ । कानूनको प>र<धमा रह. मानवीय
8ववेकका साथ ग>रने िचLतन मननबाट <नःकने
<नंकषJ नै Lयायको ूाप हो । Xयसै ले Lयाय

यािLऽकतामा होइन मानवीय 8ववेक ूयोगमा
मौलाउँछ ।
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१३. यस मु1ामा उठे को ू5 यस
अदालतका ला"ग नौलो होइन । यसअिघ प"न यस
अदालतले याि@ऽकतामा नAमिBलई Dववेकपरक

@याय गरे को छ ।
१४. नेपाल
कानून प"ऽका २०६७
असार, "न.नं. ८३२८, पृM ३७२ मा ूकािशत
पुनरावेदक लOला ौे M ूQयथS चीजकुमार ौे Mसमेत
भएको हकसफा मु1ामा “वादOले Dफरादपऽमा
दावी गYरएको राजीनामाको "लखत दे ख्न नपाएको
भ\ेसमेत िजक]र गद^ Dफरादपऽमा उBलेख गरे को
Dक_ा नं. "लखतभ@दा फरक परे प"न "लखतमा

Dबयालाई २०५१।४।१२ मा @यायोिचत नै
मा@यो ।
१५. ूःतुत मु1ाको स@दभdमा हे दाd वादOले
Dफरादपऽमा Dक.नं. २६२ को जcगा राधादे वीलाई
"बब] गनd भनी सोमूसाद पुडासै नीलाई अ"धकृत

वारे सनामा vदएको भनी दावी "लए प"न Dक.नं.
२६२ को जcगाको जcगाधनी दताd ॐे ःताको
ूमािणत ू"त"लDपबाट समेत उq जcगा कDहBयै
प"न वादOको नाममा दताd रहे को दे िखन आउँदैन ।
Qयःतै Dक.नं. २६२ को जcगाको jेऽफल पाँच
रोपनी भनी वादOले उq अ"धकृत वारे सनामामा

लेिखएको Dक_ा न`बरकै जcगाको हकमा दावी
गYरएको मा\ुपछd । यःतो अवःथामा Dफरादपऽमा
लेिखएको र "लखतमा लेिखएका जcगाको Dक_ा
न`बर फरकफरक दे िखएको अवःथामा अfाको

उBलेख गरे को दे िख@छ । तर Dक.नं. २६२ को
जcगाधनी दताd ॐे ःतामा सो जcगाको jेऽफल
०–७–० रहे को भ\े दे िखन आउँछ । अकाdतफd
Dक.नं. २६३ को जcगाको jेऽफल भने पाँच

चार DकBला, jेऽफल, रिजःशे शन न`बर र "लखत
पारOत "म"त "मले "भडेको अवःथामा दावी गरे को
जcगा Dक.नं. ३७ को जcगा नै ू"तवादOहAबीच

वादO भएको भ\े नदे िखएको अवःथामा उिBलिखत
नजीरसमेतको आधारमा यी वादOले Dक.नं. २६३

आदे शले

कागज गरO दावी गYरएको Dक_ा
न`बरस`मलाई ूh पारे को अवःथालाई दावी
पYरवतdन गरे को भ\ "मBने हुँदैन ... जcगाको

एकआपसमा खYरद "बब] भएको दे िखएकाले
सोहO Dक_ा न`बरको हकमा ूःतुत Dफराद परे को
भ\े दे िख@छ” भनी यस अदालत पूणd इजलासबाट
"म"त २०६६।९।१६ मा फैसला भएको
दे िख@छ । उq मु1ामा Dफरादपऽमा Dक.नं. ३०
को दावी भएको "थयो तर सो Dक.नं. ३७ हुनपु नr

"थयो । पूणd इजलासले Dक.नं. ३७ लाई नै
Dववादको Dवषय मा@यो । यसै गरO यसै अदालतको
ु
सं यq
इजलासले २०४७ सालको Yर.नं. ८८५

रमेश गोखाdलO Dव. भqबहादुर भएको मु1ामा
"लखत र Dफरादमा Dक_ा न`बर फरक भई सोहO
अनुसार फैसला भए प"न "लखतमा लेिखएका Dक_ा
न`बरकै आधारमा फैसला कायाd@वयन भएको

रोपनी नै भ\े दे िख@छ । Qयसका अ"तYरq Dक.नं.
२६३ को साDवक जcगाधनी Dयनै वादO भएको
भ\े दे िखएको र Dक.नं. २६२ को जcगाधनी यी

को जcगा नै राधादे वीलाई राजीनामा गYरvदने
ूयोजनको ला"ग सोमूसाद पुडासै नीलाई अ"धकृत
वारे सनामा vदएको भ\े कुरा पुDh हुन आउँछ ।
य"त माऽ नभई यस अदालतको आदे शानुसार

पेशीका vदन इजलाससमj अवलोकनाथd मालपोत
कायाdलयबाट िझकाइएको Dववाvदत "लखतसमेतको

सyल ढfा हे दाd यो "लखत पारOत गनd डोर बोलाउन
vदइएको "नवेदनमा ःपh श{दमा Dक.नं. २६३
"बब] गनr खYरद गनr भ\े कुरा लेिखएको "नवेदन

यहO "लखतको पछा"ड नQथी रहे को दे िखयो ।
यस अवःथामा उिBलिखत आधारहAबाट समेत

वारे सनामा "लखत क]तr दे िखएन स1े नै दे िखयो ।
१६. मा"थ उिBलिखत दोॐो ू5
स`ब@धमा Dवचार गदाd अ"धकृत वारे सनामा कःतो
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ु ार Qव. भगवती पुडासै नीसमेत
९1२३ - राधादे वी सुनव

ूकारको लखत हो भ&े स)ब+धमा सोस)ब+धी
कानूनी 1यवःथालाई हे न 8ु सा+दभ8क हु+छ ।
ु < ऐन, अदालती ब+दोवःतको ६५, ६६,
मुलक

६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१क, ७१ख, ७१ग
नं. मा कुनै 1यिLले अकM कुनै 1यिLलाई
वारे स मुकरर गनुप
8 दा8 अपनाउनुपनP ूQबया,

मा+यता ूाi गन8 नसक्ने भ&े 1यवःथाले अधकृत

वारे सनामा सरकारa छाप दःतखत भएको सरकारa
लखत हो भ&े कुरा सामा+य अथ8मा बुjन
सQक+छ । अधकृत वारे सनामा सरकारa

वारे स Sदन पाउने र वारे स हुन पाउने 1यिLको
कानूनी है सयत र सीमा एवम् वारे सनामामाफ8त्

काया8लयमा सुरिkत रहने लखत होइन । यःतो
लखत भनेको 1यिLको साथमा रहने लखत
हो । 1यिLले आ^नो Qवशेष ूयोजनअ+तग8त
कुनै मुZा मामलाको स+दभ8मा र अचल स)पिmको

स)ब+धमा अ.बं . ७१क, ७१ख, र ७१ग मा
1यवःथा भएको दे िख+छ । अ.बं . ७१क मा
वारे स Sदन हुने मुZामा कुनै 1यिLले चाहे मा ऐनले

आधारमा पन 1यिLको साथमा रहने लखत
हो । तर, 1यिLको साथमा रहने भए पन

Sदइएको अिXतयारनामा बदर गन8 सQकने अवःथा
र ूQबयाका स)ब+धमा कानूनी 1यवःथा
पाइ+छ । यसअ+तग8त अधकृत वारे सनामा

वारे स Sदन हुने जुनसुकै मानसलाई आ^नोतफ8बाट
मुZा दायर गन8 ूतवाद गन8 र `यसस)ब+धी अ+य
कानूनी कारवाहa गन8 सक्ने गरa अिXतयारनामा
लेखी अधकृत वारे स मुकरर गन8 हु+छ भ&ेसमेत

उbलेख भएको पाइ+छ । `यःतै अ.बं . ७१ख
नं. मा कुनै मुZा Qकटान नगरa सामा+य cपको
अिXतयारनामा Sदई अधकृत वारे स मुकरर गदा8
सो अिXतयारनामा नेपालभऽ भए कुनै िजbला
+यायाधीश र Qवदे शमा भए नेपालa राजदूत वा
वािणgयदूतको रोहवरमा लेखी नजhारा ूमािणत
गराउनुपछ8 र `यसरa ूमािणत गराउन आएमा
िजbला +यायाधीश वा नेपालa राजदूत वा
वािणgयदूतले पन ूमािणत गरa Sदनुपछ8 ।
`यसरa ूमािणत नभएको अिXतयारनामाको कानूनी
मा+यता हुने छै न भ&े उbलेख भएको दे िखयो ।
१७. अ.बं . ७१ख नं. मा उbलेख भएको
1यवःथाका आधारमा अधकृत वारे सनामाको

लखतमा नेपालभऽ भए िजbला +यायाधीश र
Qवदे शमा भए नेपालa राजदूत वा वािणgयदूतhारा
ूमािणत हुनपु नP अ+यथा `यःतो लखतले कानूनी

आ^नो ःवाम`व हःता+तरण गनP स)ब+धमा
आ^नो सnामा अc कसै लाई ूतनधको cपमा
नयुL गoरने लखत नै अधकृत वारे सनामाको
लखत हो । यो लखतको ःवcप र ूकृतको

यःतो लखतमा सरकारa छाप र दःतखत भई
अिXतयारूाi अधकारahारा ूमािणतसमेत गoरने
हुँदा अधकृत वारे सनामाको लखत सरकारa

लखत नै हु+छ । सरकारa मुZास)ब+धी ऐन,
२०४९ को दफा २३ मा सो ऐनको अनुसूची

१ वा २ मा लेिखएका मुZा नेपाल सरकारवादa
भई चbनेछन् र `यःतो मुZास)ब+धी सूचना Sदने

1यिL वादa पkको गवाह माननेछ भ&े उbलेख
भएको दे िख+छ । सो ऐनको अनुसूची १ को
दफा ११ मा, “जो सुकैसँगै रहने भएपन सरकारa

छाप दःतखत वा सो छाप दःतखत भएको वा
सरकारa काममा कुनै कम8चारaको छाप दःतखत
भएको कागज क<तP गरे को मुZा सरकारवादa हुने”
भ&े कुरा उbलेख छ ।
8
कानूनी 1यवःथाको
उपयुL
आधारमा अधकृत वारे सनामा क<तP गरे को भ&े
१८.

Qवषय ूथमtQuमा नै सरकारa मुZास)ब+धी ऐनको
अनुसूची १ भऽ पनP भएकाले नेपाल सरकार
वादa भई मुZा चbनुपनP भ&े कुरामा Qववाद

छै न । ूःतुत मुZामा मत २०४४।१०।२१
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मा काठमाड- िज/ला अदालतबाट ूमािणत भएको
अ"धकृत वारे सनामाको "लखतको @यहोरा सCयाई

कEतF गरे को भHे नै Jववादको मुLय Jवषयवःतु
हो । यो मुPा प"न सरकारQ मुPासRबSधी ऐनको
उW @यवःथाबमोिजम नेपाल सरकार वादQ भई
च/नुपनFमा वारे सनामा Zदने भगवती पुडासै नी र

Jवकास पुडासै नी वादQ भै "म"त २०५२।३।२७
मा काठमाड- िज/ला अदालतमा Jफरादपऽ
ँ ा यो मुPामा
दायर गरQ मुPा चलाएको दे िखद

आधारभूत`पमा कायaJव"धगत ऽुJट रहे को दे िखन
आयो । मूलतः वादQले दावी "लएको "लखत कुनै
प"न `पमा कEतF नहुँदा यो मुPा कुन बाटोबाट

अदालतमा ूवेश गनुप
a दadयो भHे कुराले तािeवक
महeव राLदै न । साथै हदRयादको ूf प"न गौण

हुन पुगेको छ ।
१९. अब मा"थ उि/लिखत तेॐो
ूf सRबSधमा Jवचार गदाa वादQ भगवती
पुडासै नीसमेतले
"म"त
२०४४।१०।२१
मा सोमूसाद पुडासै नीलाई Zदएको अ"धकृत
वारे सनामाको @यहोरा कEतF गरे को भH न"म/ने
भनी ूf नं. १ सRबSधमा Jववेचना हुँदा Jवःतृत
@याLया भइसकेको छ । वादQले आफूले Jक.नं.
२६२ को जpगा "बबE गनa अ"धकृत वारे सनामा

Zदएको भने प"न Jक.नं. २६२ को जpगा वादQको
नाममा दताa नै नरहे को अवःथा र वारे सनामामा
ज"नएको Jकrाको sेऽफल एवम् Jक.नं. २६३
को जpगाको sेऽफलसमेत "मलQ "भडी Jक.नं.
२६३ को जpगाको साJवक जpगाधनीसमेत
Jयनै वादQ भगवती पुडासै नी र Jवकास पुडासै नी

रहे को तdयगत िःथ"तसमेतका आधारमा "म"त
२०४४।१०।२१ को अ"धकृत वारे सनामाको
"लखत कEतF गरे को भH "म/ने हुँदैन ।
२०. कEतF कागजको १ नं. मा कEतF
कायa हुनको ला"ग अकाaको जीउ धन वा हक

जाने नोuसान हुने वा सो केहQ नभए प"न झू wा
काम गनF मा"नस आफxलाई वा अ` कसै लाई
फाइदा ूमाण हुने कामलाई कEतF भनी पyरभाJषत
गyरएको मा"थ उ/लेख भई सकेको छ । ूःतुत

मुPामा वादQले Jक.नं. २६३ को जpगा नै "बबE
गनF ूयोजनले अ"धकृत वारे सनामा Zदएको र
सोहQबमोिजम अ"धकृत वारे सनामा ूाz गरे को

@यिWले मू/य "लई "म"त २०४४।१२।१ मा
ु ारलाई अ"धकृत
यी पुनरावेदक राधादे वी सुनव
वारे समाफaत् राजीनामा गरे को दे िखSछ । अ"धकृत

वारे सनामा Zदएकै होइन भHे वादQको कथन
छै न । "सनामं गल ९(क) को पाँच रोपनी जpगा
"बबE गनa अ"धकृत वारे सनामा Zदएको होइन भHे
प"न "नजको कथन छै न । "नजले Jक.नं. २६३
नभए कुन जpगा "बबE गनa अ"धकृत वारे सनामा
Zदएको हो भHे प"न दे खाउन सकेको अवःथा
छै न । पारQत राजीनामासाथ रहे को अ"धकृत
वारे सनामामा Jक.नं. २६३ उ/लेख छ । केवल
अदालतमा रहे को अ"धकृत वारे सनामाको ू"तमा
Jक.नं. २६२ उ/लेख छ भHे माऽ Jफराद
कथनबाट कEतF कागजको १ नं. मा विणaत
JफरादQको जीउ धन हक जाने वा नोuसान हुने
अवःथा दे िखएन । कुनै कायa कEतF हुन च ुनौती

Zदएको कायaबाट कसै लाई हा"न र कसै लाई लाभ
भएको ःथाJपत हुनपु छa । "लखत सCयाइनु वा केहQ
थपघट हुन ु नै ःवतः कEतF हुने
होइन । लाभ
र हा"न भHे कुरा "म"सल सं लpन ू~यs, परोs
र पyरिःथ"तजSय ूमाणका आधारमा "नधाayरत हुने
Jवषय हुन ् । ूःतुत Jववादमा उि/लिखत कायaबाट
वादQको कुनै हक अ"धकार नोuसान भएको,
हक मेJटएको वा सो कायaबाट ू"तवादQह`लाई
ँ ा
कुनै गैरकानूनी फाइदा पुगेको भHे नदे िखद
उपरोW कायaलाई कEतF गरे को भH "म/ने दे िखन
आएन । "म"त २०४४।१०।२१ को अ"धकृत
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ु ार Iव. भगवती पुडासै नीसमेत
९1२३ - राधादे वी सुनव

वारे सनामाबमोिजम भएको राजीनामालगायतको
.यवहार कानूनबमोिजम नै भएको भ2े दे िखन
आयो ।

२१. ूःतुत पुनरावेदनलाई ?याद नाघी

दायर भएको मा2 AमBने नAमBने के हो भ2े चौथो
ूF स?बGधमा Iवचार गदाJ ूKयथL वादM भगवती
पुडासै नीसमेतका तफJबाट उपिःथत IवRान् वTरU
ु ारले Iयनै
अAधवWाले यी पुनरावेदक राधादे वी सुनव
ूKयथL भगवती पुडासै नीसमेतसँगको भोगबGधकY

Aलखत बदर मुZामा काठमाड\ िजBला अदालतको
AमAत २०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन

अदालत, पाटनमा AमAत २०६०।६।५ मा
दायर गरे को पुनरावेदनपऽमा नै यो वारे सनामा
कYतc मुZा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट AमAत

२०५९।७।२५ मा फैसला भएको भ2े उBलेख
गरे काले यो कYतc मुZाको फैसला भएको भ2े कुरा

AमAत २०६०।६।५ मा नै थाहा पाएका माAनने
हुँदा उW AमAतबाट ३५ fदनAभऽ यस अदालतमा
पुनरावेदन दताJ गनुप
J नcमा AमAत २०६३।९।१८
मा माऽ यस अदालतमा पुनरावेदन दताJ भएकाले
हद?याद नाघी दायर भएको पुनरावेदन खारे ज
हुनपु छJ भ2े िजकYर Aलनु भएको पाइGछ ।
ु Y ऐन
२२. यस स?बGधमा हे दाJ, मुलक
अ.बं . १९३ नं. मा “अlाबाट मुZा फैसला
गरे पAछ हाजीर रहे को झगAडयालाई सो फैसला
बाँची सुनाई पुनरावेदन लाnने वा नलाnने .यहोरा
र पुनरावेदन लाnने भए पुनरावेदन सु2े अlाको
नामसमेत बताई Aनजबाट सुनी पाएको .यहोराको
कागज गराई राख्नुपछJ । झगAडया हाजीर

नरहे कोमा सो फैसला भएको तीन fदनAभऽ यो
मुZामा यो कुरा ठहरे को हुनाले Aतमीलाई यो
यAत सजाय भएको छ भ2े र पुनरावेदन लाnने

भए पुनरावेदन लाnने अlाको नामसमेत खुलाई
J छJ ।
सो झगAडयाको नाममा ?याद जारM गनुप

पुनरावेदन लाnने मुZामा झगAडया रोहवरमा भै
फैसला सुनेकोमा सो सुनेको AमAतले र झगAडया
रोहवरमा नभै ?याद जारM भएकोमा सो ?याद

तामेल भएको AमAतले पoतीस fदनAभऽ झगAडयाले
िचp नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन
fदन पाउँछ, सो ?याद नाघेपAछ पुनरावेदन लाnन
सWैन” भ2े उBलेख छ ।
२३. अ.बं . १९३ को कानूनी .यवःथा
अqययन गदाJ कुनै अlाबाट मुZा फैसला भएपAछ
पrहsको पुनरावेदन गनJ पाउने अAधकारका
स?बGधमा Aन?न .यवःथा भएको पाइयोः–
(१) कुनै अlा अदालतबाट फैसला गरे पAछ
हाजीर रहे का पrहsलाई सो फैसलाको

.यहोरा सुनाई पुनरावेदन लाnने वा नलाnने
.यहोरा र पुनरावेदन लाnने भए पुनरावेदन
सु2े अlाको नामसमेत बताई Aनजबाट सुनी
पाएको .यहोराको कागज गराउनु पनc,
(२) मुZाको पrहs हाजीर नरहे कोमा पुनरावेदन
लाnने अlाको नामसमेत खुलाई Aनजहsका
J नc,
नाममा ?याद जारM गनुप
J बमोिजम फैसला सुनी पाएको
(३) उपयुW
कागज गरे को भए सो AमAतले र ?याद

जारM भएकोमा तामेल भएको AमAतले ३५
fदनAभऽ पुनरावेदन गनJ पाउने ।

२४. Kयःतै ः पुनरावेदन गनc हद?याद
कायम गनc स?बGधमा अ.बं . १९७ को
.यवःथालाई हे न Jु पAन यहाँ साGदAभJक हुGछ ।
सो नं. मा, “अ.बं . १९३ नं.बमोिजम पुनरावेदनको
?याद fदन पनcमा अlाबाट Kयःतो ?याद जारM नै
भएको रहे नछ भने मुZाका पrहsले आफूलाई
लागेको दwड सजाय Aतरे को वा फैसलाको नxल
Aलएकोमा सोमqये जुन काम अिघBलो AमAतमा

भए गरे को छ सोहM AमAतले पुनरावेदन fदने ?याद
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/ न0छ” भ3े 4यवःथा उ9लेख भएको
कायम गनुप
पाइ>छ ।
२५. वःतुतः अ.बं . १९३ नं. र
१९७ नं. मा उ9लेख भएका पुनरावेदनसLब>धी
4यवःथाहP काय/Qव"ध कानूनअ>तग/तका QवषयहP

भएको मा"न>छ । तर, मुSाका पTहPको
पुनरावेदन गन/ पाउने कानूनी अ"धकारलाई
प"न सोहV कानूनी 4यवःथाले ूXयाभूत गरे को
स>दभ/मा उि9लिखत 4यवःथा सारवान् कानूनका

Qवषय"भऽ प"न पन/ आउने दे िख>छ । यी कानूनी
4यवःथाले पुनरावेदन गन/ पाउने पTहPको
हकको सु"नि\तताको ूXयाभू"त गनुक
/ ा अ"त]र^
सोसLब>धी काय/Qव"धसमेतको 4यवःथा गरे काले
उ^ 4यवःथा काय/Qव"ध कानून र सारवान्
कानून दुबैको Tेऽ"भऽ पन0 Qवषय हु>छ ।

पुनरावेदन गन/ पाउने हकको सु"नि\तता एवम्
ूXयाभू"तसमेत भएको उ^ कानूनी 4यवःथाको
प]रपालन सोहV कानूनी 4यवःथाबमोिजम नै
हुनपु न0 भ3े QवधाQयक` मनसाय ःपa छ । ूःतुत

Qववादमा ूXयथbतफ/का कानून 4यवसायीले यी
पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त
२०५९।७।२५ मा फैसला भएको ूःतुत क`त0
ु ` ऐन, अ.बं . १९३ नं. र १९७ नं.
मुSामा मुलक
को कानूनी 4यवःथाबमोिजमको काय/Qव"धहP पूरा

भएको भनी दे खाउन सfनुभएको छै न । अ.बं .
१९३ नं. र १९७ नं. मा 4यवःथा भएबमोिजमको
यी पुनरावेदकलाई २०५९।७।२५ मा भएको
फैसलाको जानकारV "म"त २०६०।६।५ मा
नै भएको भ3े दे िखन आएन । पुनरावेदकले
भोगब>धक` मुSामा गरे को पुनरावेदनमा यो क`त0
मुSाको फैसला भएको थाहा पाएको भ3े कुराको
ु े माऽ "नजलाई अ.बं . १९३ र
उ9लेखन हुनल
१९७ नं. बमोिजम ूाh भएको पुनरावेदक`य
अ"धकार

समाh

भएको

भनी

अथ/

गन/

"म9दै न । न त सोहV आधारमा यी पुनरावेदकलाई
अ.बं . १९३ र १९७ को iारा ूXयाभूत
पुनरावेदनको अ"धकारमा सjकुचन गराउन
"म9छ ।

२६. नेपाल कानून प"ऽका २०५८,
वैशाख/जेठ, "न.नं. ६९७४, पृp ५४ मा ूकािशत
पुनरावेदक भीमबहादुर काकq QवPr ूXयथb
कमलबहादुर काकq भएको "लखत दता/ बदर
मुSामा “हदLयादसLब>धी िजक`रको सLब>धमा
थाहा पाउने कारण र अवःथा यtQप मुSाको
ूकृ"तअनुसार "भ3"भ3 हुन स^छ । तर, नuल

सारे र ना"लस उजूर गन/लाई चाQहने ज"त सLपूण/
तvय थाहा पाउनुपन0 नै अवःथामा तwअनुकूल
आसामी,
"लखतको "म"त, "लखतका साहू

थैलVबापत "बब` भएको जyगाको Qकzा, Tेऽफल,
"लखत साTी, लेखक, "लखत पारVत "म"त इXया{द
आवँयक तvयगत कुराको जानकारV भएप"छ
/ न0 कारण छ छै न र
माऽ ना"लस उजूर गनुप
कःतो ूकृ"तको मुSा चलाउन पद/छ भ3े थाहा
हुने हुँदा अP Qक"समले थाहा पाउनु र "लखतको

नuल सारV थाहा पाउनु समान ूकृ"तको मा3
ँ ै न” भनी "सrा>त ू"तपादन भएको
"म9ने दे िखद
दे िख>छ ।
२७. Xयःतै नेपाल कानून प"ऽका
२०६१ असार, "न.नं. ७३४५, पृp २९१
मा ूकािशत पुनरावेदक छलV ल"मनी QवPr
ूXयथb अpबहादुर तामाङसमेत भएको "नण/य
बदर मुSामा “अा अदालतमा रहे का कुनै प"न

कागज ूमाणको सरोकारवाला पTले "नवेदन
{दँदैमा सोहV "म"तमा "नजले Qव"धवत्Pपमा
सो "नण/यको जानकारV पाएको मा3 "म9ने
हुँदैन । जबसLम सLबि>धत पTले नuल पाउँ
भनी {दएको "नवेदन मुता"बक काया/लयले कानूनको
्
रVत पुरयाई
सLबि>धत पTलाई नuल {दँदैन
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ु ार व. भगवती पुडासै नीसमेत
९1२३ - राधादे वी सुनव

तबसम व"धवत्%पले सो वषयमा जानकार1
पाएको भ4 "म5दै न” भ4े "स8ा9त ू"तपादन भएको
दे िख9छ ।
२८. ूःतुत मुDाको स9दभEमा हे दाE यी
ु ारले भोगब9धकI "लखत
पुनरावेदक राधादे वी सुनव
बदर मुDामा काठमाडL िज5ला अदालतको "म"त

२०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा "म"त २०६०।६।५ मा
गरे को २०६० सालको दे .पु.नं. १९७५को

पुनरावेदनपऽको ूकरण ३(क) मा “... पुनरावेदन
अदालत, पाटनले समेत यसै ज^गाको कIत_
मुDामा म पुनरावेदकले कIत_ गरे को नठहन_ भनी
"म"त २०५९।७।२५ मा मेरो हकमा सजाय
नहुने भनी फैसला ग`रसकेको ...” भ4े उ5लेख
भएको दे िख9छ । पुनरावेदकIय अ"धकारलाई
अbय9त साँघरु ो अथEमा महण गनE हुँदैन । के
आधारमा के कसर1 मुDा हा`रयो भ4े कुराको
यथाथE जानकार1 पhले पाउनुपन_ हु9छ । जुन

मुDामा सजायसमबाट उ9मुिi jदइएको छ
bयसमा कIत_ नठहन_ गर1 िजती पाएको लेखाइले

नै यी पुनरावेjदकाको उi फैसलाू"त अन"भlता
दे खाउँछ । िचn नबुझेको कुरामा पुनरावेदन
गनE पाउने पhको नैस"गEक अ"धकारलाई कानूनले

"नधाE`रत गरे का अवःथामा बाहे क ब9दे ज लगाउनु
ु ाइको "स8ा9तको ू"तकूल हुन
ःवqछ सुनव
पु^दछ । यी पुनरावेjदकाले उi भोगब9धकI
"लखत बदर मुDाको पुनरावेदनपऽमा उ5लेख
गरे को सोह1 rयहोराको आधारमा माऽ "नजको
हकमा कIत_ मुDामा पुनरावेदन गन_ ूयोजनको
ला"ग अ.बं . १९३ र १९७ नं. बमोिजमको
हदयाद ूारभ भएको भनी अथE गनE "म5ने
हुँदैन । यी पुनरावेदकले ूःतुत कIत_ मुDामा यस
अदालतमा पुनरावेदन गदाE पुनरावेदन अदालत,
पाटनको "म"त २०५९।७।२५ को फैसला

वारे समाफEत् "म"त २०६३।७।३० मा नsल
सार1 अ.बं . ५९ नं.बमोिजम गुळक
े ो याद थामी

"म"त २०६३।९।१८ मा पुनरावेदन दायर
गरे को भ4े दे िख9छ । पुनरावेदक राधादे वी
ु ारको वारे सले "म"त २०६३।७।३० मा
सुनव
नै फैसलाको नsल "लएको कुरा पुनरावेदन
अदालतको रे कडE "म"सलबाट समेत दे िख9छ ।
यस अवःथामा अ.बं . १९३ नं. र १९७ नं. को
उि5लिखत कानूनी rयवःथा र यस अदालतबाट

ू"तपादन भएको "स8ा9तसमेतको आधारमा ूःतुत
पुनरावेदन हदयाद नाघी दायर भएको भ4 "म5ने
अवःथा दे िखएन ।
२९. अब मा"थ उि5लिखत पाँचौ तथा

अि9तम ूv सब9धमा वचार गदाE मा"थका
ूकरणह%मा ववेिचत आधार र कारणबाट
वाद1 भगवती पुडासै नीसमेतले ू"तवाद1मwयेका
सोमूसाद पुडासै नीलाई "म"त २०४४।१०।२१
मा काठमाडL िज5ला अदालतमाफEत् ूमािणत गर1
jदएको अ"धकृत वारे सनामाको "लखत सqयाई
कIत_ कागजको २ नं. बमोिजमको कायE गरे को
भ4े नदे िखई उi "लखत कानूनबमोिजमको
भएको दे िखएको र सोह1 वारे सनामाको "लखतको
आधारमा अ"धकृत वारे स सोमूसाद पुडासै नीले
ु ारलाई
यी पुनरावेदक ू"तवाद1 राधादे वी सुनव

क.नं. २६३ को ज^गा "म"त २०४४।१२।७
मा राजीनामा पार1त ग`रjदएको कायE प"न
कानूनबमोिजम नै भएको दे िखएकाले वाद1 दावी
पु^न नसक्ने ठहराउनुपन_मा वाद1 दावी पु^ने

ठहराएको सु% काठमाडL िज5ला अदालतको
फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको
"म"त २०५९।७।२५ को फैसला ऽुटपूणE हुँदा
उ5ट1 हुने ठहछE ।
३०.

सो

ठहनाEले

सु% फैसलाउपर
पुनरावेदन नगन_ ू"तवाद1 सोमूसाद पुडासै नीको
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ु . ऐन, अ.बं . २०५ नं.
हकमा प"न मुलक
बमोिजम उ8ट: हुनपु न; हो <क भ>ेतफA <वचार
गदाA ू"तवाद: सोमूसाद पुडासै नीले िज8ला
फैसलाउपर पुनरावेदन नगरे को,
अदालतकै
सवLMच अदालतबाट जाँिचने फैसला पुनरावेदन

अदालतको भएबाट यो फैसला उि8टने अवःथामा
माऽ अ.बं . २०५ ूयोग हुने हो । यस सTदभAमा
नेकाप २०७०, साउन "न.नं. ८९९९, पृX ५७०
मा ूकािशत नजीरसँग असहमत हुनपु न; कारण

दे िखएन । तसथA ू"तवाद: सोमूसाद पुडासै नीका
हकमा अTयथा केह: बो"लरहन परे न । अ\
तप"सलबमोिजम गनू A ।

तप"सल
१. वाद: दावी पु]ने ठहराएको सु\ फैसला सदर
हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसला यस अदालतबाट उ8ट: भै वाद: दावी
नपु]ने ठहराएकाले सु\ फैसलाबमोिजम
ु ारको हकमा िज8ला
ू"तवाद: राधादे वी सुनव

२.

िनणर्य नं .९१२४
ु इजलास
सवLMच अदालत, सं यd
सkमाननीय का.मु.ू.Tया.ौी दामोदरूसाद शमाA
माननीय Tयायाधीश ौी बैmनाथ उपाnयाय
फैसला "म"त : २०७०।३।२४।२
०६७-CR-१२०१
मु`ा : बहु<ववाह
पुनरावेदक/वाद: : "नमAला बःनेतको जाहे र:ले
नेपाल सरकार

<व\s
ु ाबार: गाउँ
ूtयथu/ू"तवाद: : िज8ला झापा, खुदन
<वकास स"म"त वडा नं. ७ बःने यो"गता
भ>े योगमाया िचमvरया बःनेत

§ अनजानवस सौता भई पीिडत हुन पुगेको
अवस्थामा सबूद प्रमाणको अभावमा
कसूरदार कायम गरी सजाय गनुर्बाट झन
पीडा थिपने कायर् हुन जान्छ । तसथर्,
अन्जानमा सौता हुन जाने मिहलालाई
उसको हुने पितको पिहले नै िववाह
भई अकोर् श्रीमती भएको भन्ने तथ्यको
जानकारी उसलाई िथयो भन्ने स्पष्ट
प्रमाणको अभावमा कसूरदार ठहर गरी
सजाय गनर् निमल्ने ।

अदालतमा राखेको जर:वानाको लगत क_ा
गनुA भनी सु\मा लेखी पठाउनू ।
ूःतुत मु`ाको दायर: लगत क_ा गर:
"म"सल "नयमानुसार बुझाइcदनू ।

उd रायमा सहमत छु ।
स.का.मु.ू.Tया.दामोदरूसाद शमाA
इ"त सं वत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : <वiनाथ भ_राई

&

(ूकरण नं. ६)

पुनरावेदक/वाद:का
तफAबाट
:
<वyान
उपTयाया"धवdा शंकरबहादुर राई
ूtयथu/ू"तवाद:का तफAबाट :
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अवलिबत नजीर :
सब' कानून :
ु - ऐन, /वहावर1को ९ नं. , १० नं.
§ मुलक
सु9 तहमा फैसला गन= :A ूसाद कोइराला
मा.िज.>या. ौी अजुन

जेठv ौीमती हुँदाहुँदै IमIत २०६५।११।४ गते
Iनजह9ले दोॐो /ववाह गर1 बहु/ववाह गरे को हुँदा
ु - ऐन, /वहावर1को महलको ९ नं. /वपर1त
मुलक

काम गरे कोले Iनजह9लाई सोह1 महलको १० नं.
बमोिजम कारवाह1 गGरपाउँ भzेसमेत {यहोराको
जाहे र1 दरखाःत ।
मैले २०५७ सालमा IनमAला बःनेतसँग
/ववाह गर1 Iनजको तफAबाट २ छोराह9को ज>म
भएको Iथयो । घरमा ौीमती र छोराह9 हुँदाहुँदै

पुनरावेदन तहमा फैसला गन= :मा.मु.>या. ौी हGरूसाद िघIमरे
मा.>या. ौी /वंणुदेव पौडेल
फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : >याय

ूशासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको

अIधकार SेऽIभऽको भई पुनरावेदन अदालत,
इलामको IमIत २०६७।९।१२ को फैसलाउपर
दायर हुन आएको ूःतुत मु^ाको स_िS` तaय र
ठहर यस ूकार छ :म जाहे रवालाको /वपSी पIतसँग २०५७

सालमा /ववाह भई वषA ७ को रोजेश र वषA ६ को
ूवेश बःनेतसमेतका छोराह9को जायज>मसमेत
भएको छ । सानो छोरा पेटमा भएको बेला
२०५८ सालमा /वपSी पIत वैदेिशक रोजगारका
लाIग मलेIसया जानु भएको, ४ वषAपIछ घर आएर

पुनः मलेIसया गई २०६५ साल जेठमा फकk
आउनुभएपlात् Iनजले मलाई कुटपीट गर1 घरमा
बःन नnदई ौावण १६ गते घरबाट Iनकाला
गरे काले नाबालक छोरासमेत माइतीको सं रSणमा

बसेक- छु । यसै बममा २०६५ साल माघ
ु ाबार1 ७
२५ गते /वपSीले िजpला झापा, खुदन
जुकेखाडी बःने टं क िचमGरयाको छोर1 योIगता
िचमGरयालाई /ववाह गनA लाtनु भएको थाहा पाई
म जाहे रवाल1ले Iनज बाबु छोर1लाई म जेठv पwी
हुँदाहुँदै तपाxले मेरा पIतसँग /ववाह नगनुA होला
भनी जानकार1 गराउँदागराउँदै पIन घरमा म

मैले २०६५ साल माघ ११ गते िजpला झापा,
ु ावार1 गाउँ /वकास सIमIत, वडा नं. ७ बःने
खुदन
टं क िचमGरयाको छोर1 वषA २५ क- योIगता भzे
योगमाया िचमGरयालाई Iनजको अIभभावकको
म>जुर1Iबना केट1को म>जुर1ले भगाई दमकमा

लगी पIछ पुनः माईधारमा आई मि>दरमा Iस>दुर
पोते गर1 /ववाह गरे को हो । घरको आIथAक
अवःथा कमजोर भएका कारणले गदाA वैदेिशक

रोजगारको IसलIसलामा म मलेIसया गएको र
घरमा बूढ1आमा ौीमती र नाबालक ब}चाह9
Iथए । मैले पटकपटक घरमा खचA पठाएको तर
ौीमतीले घर नचलाउने आमालाई कु~ने, /प~ने,
बालब}चालाई केह1 नखुवाउने भएकाले ब}चा
हाल कुपोषणले मःत छन् । सोह1 कारणले पIछ

म घर फक=र आएपIछसमेत ौीमती घरमा नबःने
गरे का कारणले बालब}चाको Iबजोग हुने भएको
र वृ' आमाको समेत ःयाहार सुसार गन= माIनस

कोह1 नभएका कारण बाय भै दोॐो ौीमती
pयाउन कर लागी दोॐो ौीमती योIगतासँग गफ
गर1 उनैको सहमIतमा मैले दोॐो /ववाह गरे को
हुँ । प/हलो ौीमती हुँदाहुँदै कानून उpलन गर1
्
दोॐो /ववाह गनुA मेरो
कानूनको र1त नपुरयाई

गpती हो भzेसमेत {यहोराको ूIतवाद1 लोकनाथ
भzे लोकबहादुरले अIधकारूा` अIधकार1समS

गरे को बयान ।
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मैले िज.ला झापा, बुधबारे -२ बःने
लोकबहादुर बःनेतसँग २०६५ साल माघ ११
गते @ववाह गरे को हो । "नजसँग मेरो िचनजान
८/१० Fदनअगा"ड भई मेरो सहम"तमा भागेर
@हं डेप"छ माईधारमा आई मिNदरमा "सNदुर पोते
गरे को हो । "नजसँग @ववाह गनुभ
O Nदा अगा"ड "नज

लोकबहादुर बःनेतको घरमा ौीमती र बालबRचा
छन् भTे कुरा मलाई थाहा "थएन । प"छ भागेर

@ववाह गरW "नजको घरमा गएप"छ "नजको जेठX
ौीमती र बालबRचा रहे को कुरा थाहा पाएकY
हुँ । मैले "नजकY ौीमती छ भTे कुरा थाहा
नभएकोले @ववाह गरे को हो । मैले लोकबहादुर
बःनेतसँग @ववाह गदाO माइतीघरसमेतलाई सर
स.लाह नगरW @ववाह गरW भागेको हुँ भTेसमेत
[यहोराको ू"तवादW यो"गता भTे योगमाया
िचम^रयाले अ"धकारूा_ अ"धकारWसम` गरे को
बयान ।
"म"त

२०६५।१०।११

गते

हामी
आ-आaनो घरलगायत काममा "थयb । सोहW
अवःथामा िज.ला झापा, बुधबारे -२ बःने
लोकबहादुर बःनेतले घरमा छोराहc र जेठX
ौीमती हुँदाहुँदै घर [यवहार राॆोसँग च"लरहे को

अवःथामा के कुन मनसायले हो कानूनको
ु ाबारW-७ बःने
बिखOलाप गरW िज.ला झापा, खुदन
टं क िचम^रयाको छोरW वषO २५ कY योगमाया
िचम^रयालाई काNछX ौीमती बनाई घरमा दोॐो
@ववाह गरW .याएको हो । यसरW दोॐो @ववाह
गनi लोकबहादुर बःनेत र काNछX ौीमती यो"गता
भTे योगमाया िचम^रयालाई कारवाहW ग^रपाऊँ
भTेसमेत

[यहोराको @वkनाथ सं मौलासमेतले
ग^रFदएको ूायः एकै "मलानको वःतुिःथ"त
मुच ु.का ।
जNमेका

जाहे रवालW जेठX ौीमती र "नजबाट
दुई

छोराहc

छन् भTे

जानीजानी

वारदातको ूकृ"त र प^रणाम थाहा हुँदाहुँदै
ू"तवादWहc लोकहादुर बःनेत र यो"गता भTे

योगमाया िचम^रया (बःनेत) ले "मलोमतो गरW
ु Y ऐन, @वहावरWको
आपसमा @ववाह गरW मुलक
९ नं. @वपरWत कसूर अपराध गरे काले "नज

ू"तवादWहcलाई ऐ. महलको १० नं. बमोिजम
कारवाहW
ग^रपाउँ
भTेसमेत
[यहोराको
अ"भयोगपऽ ।
"म"त २०५९।२।१९ भNदा अिघ
प"न बारwबार घरका सामानहc "लई माइत
जाने गरे को, "लन जाँदा अपशyद बो.ने गरे को,

म

रोजगारको

ला"ग

मले"सया

जाँदा प"न
माइतमा नै गई बसेको, पटकपटक फोन गदाO
घरमा नभएको, पटकपटक गरW मले"सयाबाट

पठाएको c. २ लाख ५८ हजारमा @हना"मना
गरे को, माइतमा ३ पटकसwम "लन जाँदा प"न
नभएको, बुधबारे गाउँ @वकास स"म"तमा "म"त

२०६५।६।४ मा सwबNध @वRछे दको ला"ग
"नवेदन Fदएको र "नजको नाममा wयाद पठाउँदा
बु}न नमानी ~यिकै रहे को अवःथासमेत हुँदा

मेरो घर [यवहार "बमन गएकाले र बRचाहc
र बूढW आमाको @वःयाहार भएको र आमा रोगी
भएको कारणले खाना बनाएर खान Fदने र पानी

Fदने मा"नससमेत नभएकाले काNछX ौीमतीलाई
फकाएर .याएको हुँ । सजाय हुNछ भTे कुरा
थाहा भएर प"न घर [यवहार "ब"मएकोले बाय
भएर दोॐो @ववाह गरे को हुँ भTेसमेत [यहोराको
ू"तवादW लोकबहादुर बःनेतले सुc झापा िज.ला

अदालतमा गरे को बयान ।
मलाई @व"भT @क"समले प"त लोकबहादुरले
फकाएकोले

"म"त २०६५।१०।११ गते
ु ा गै प"तको
प"तको घर बुधबारे नगई मोरङ "सं जव
साथीको घरमा एक म@हना बसी घरमा आउँदा
२ छोरा र सासुआमा भएकोले यी छोराहc को
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हो भदा मेर$ ौीमती घरमा
ब*सनन् । यी
जेठ2प45का छोराह8 हुन ् भदा मलाई सौता
र4हछन् भ=े थाहा भएको हो । सौता छ भ=े
कुरा मलाई थाहा *थएन । मलाई सौता भएको

थाहा भएको भए म 4ववाह गनB *थइन । तसथD,
मलाई अ*भयोग दावीबमोिजम सजाय हुनपु नB
होइन भ=ेसमेत Gयहोराको ू*तवाद$ यो*गता भ=े

योगमाया िचमJरयाले सु8 झापा िजLला अदालतमा
गरे को बयान ।

प*छ बुMदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने
ु P ऐन, अ.बं . ११८ को दे हाय ५,१०
गर$ मुलक
बमोिजम ू*तवाद$ लोकबहादुर बःनेतलाई 8.

३०,०००।– र अकाD ू*तवाद$ यो*गता भ=े
योगमाया िचमJरयालाई 8. १०,०००।– नगद
वा सो बराबरको जेथा जमानत राखी र जमानत
[दन नसके थुनामा राखी मु\ाको पुप]
D को
गनुD भ=े सु8 झापा िजLला अदालतको *म*त

२०६६।१।२४ को आदे श ।
ू*तवाद$को घर मेरो घरबाट कर$ब
२ 4कलोमीटर टाढा छ । जाहे रवाल$लाई
ू*तवाद$ लोकबहादुरले *बहे गरे को १२-१४ वषD

भयो । उनीह8को सhबध 4वjछे दको बारे मा
केह$ कुरा त भएको *थयो, kयसबारे मा थाहा
भएन । ू*तवाद$ लोकबहादुरउपर अंश मु\ा

हालेको छु भनेर जाहे रवाल$ *नमDलाले भनेको
हो भ=ेसमेतको वःतुिःथ*त मुच ुLकाका मा*नस
*डLल$ूसाद नेपालले सु8 झापा िजLला अदालतमा
गरे को बकपऽ ।
जाहे र$ दरखाःतको Gयहोरा र सह$छाप
मेरो नै हो । ू*तवाद$ह8ले २०६५ साल फागुनमा
4ववाह गरे का हुन ् । ू*तवाद$ योगमायालाई

ू*तवाद$ लोकनाथकP जेठ2 पoी छ भ=े जानकार$
*थयो । ू*तवाद$ह8लाई सजाय होस् भ=ेसमेत

Gयहोराको जाहे रवाल$ *नमDला बःनेतले सु8 झापा

िजLला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
ू*तवाद$को घर र मेरो

घर २
वःतुिःथ*त

4कलोमीटरको फरकमा छ ।
मुच ुLकाको Gयहोरा र सह$छाप मेरो नै हो ।
जाहे रवाला र ू*तवाद$ लोकबहादुरबीचको सhबध
4वjछे द चचाDमा आएको *थयो भ=ेसमेत Gयहोराको
वःतुिःथ*त मुच ुLकाका मा*नस 4वpनाथ सं मौलाले

सु8 झापा िजLला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
जाहे रवाल$ *नमDला बःनेत र ू*तवाद$
लोकबहादुर बःनेतबीच २०५७ सालमा 4ववाह

भएको हो, लोकबहादुर बःनेत 4वदे श गएप*छ
सासुलाई कुटने, भागेर माइत जाने र लोकबहादुर
4वदे शबाट आएप*छ प*न लोsने, सासुको मजुर$*बना

नै भागेर माइत जानेसमेत गरे का कारण ू*तवाद$
D नB अवःथा
योगमाया िचमJरयालाई 4ववाह गनुप
भएको हो । यसर$ बाuय भएरमाऽ लोकबहादुरले
काछ2 ौीमती Lयाएकोले बहु4ववाहमा सजाय
हुनपु नB होइन भ=ेसमेत Gयहोराको ू*तवाद$

लोकबहादुर बःनेतका सा]ी तेजबहादुर ौे vले
सु8 झापा िजLला अदालतमा गरे को बकपऽ ।
ू*तवाद$ लोकबहादुर बःनेत असल

चालचलन भएका मेहनती, पJरौमी ःवभावका
*मलनसार Gयिw हुन ् । बुधबारे गाउँ 4वकास
स*म*तका अuय] भएको नाताले *नज ू*तवाद$लाई

असल चJरऽको मा*नस भनेर िचदछु । ू*तवाद$
लोकबहादुर बःनेत एकमाऽ छोरा भएको र

*नजको वृy रोगी आमा, बालक छोराको रे खदे ख
हे र4वचार गर$[दने कोह$ नभएको र जेठ2 ौीमतीलाई
पटकपटक सह$ बाटोमा Lयाउन को*सस गदाD
नआएको यावत कारणले बाuय भएर यी ू*तवाद$
यो*गता िचमJरयालाई दोॐो ौीमतीको 8पमा
Lयाउनुपरे को हो । ू*तवाद$लाई बहु4ववाहमा
सजाय हुनपु नB होइन भ=ेसमेत Gयहोराको ू*तवाद$

लोकबहादुर बःनेतका सा]ी खडानद वाsलेले
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गरे को बकपऽ ।
यी ू"तवाद6 योगमायालाई लोकबहादुरको
जेठ; ौीमती भएको कुरा प?हले नै थाहा "थयो ।
ू"तवाद6 योगमायालाई ?ववाहको ला"ग माBन जाँदा
जेठ; ौीमतीसँग सEबFध ?वHछे द गरे को भनेका
"थए । जेठ; ौीमती हुँदाहुँदै काFछ; के कारणले

गरे मलाई थाहा छै न । आमासँगको सEबFध
राॆो नभएका कारणले यी जाहे रवाल6 माइतमा
बसेकN हुन ् भPेसमेत Qयहोराको अनुसFधानको
बममा बुिझएका हVर सं मौलाले सुZ अदालतमा
गरे को बकपऽ ।

ू"तवाद6
योगमाया
बःनेतलाई
लोकबहादुर बःनेतको ?ववाह भएको सEबFधमा

जानकार6 "थएन । जानकार6 भएको भए
"नज योगमायाले दोॐो ?ववाह गन] "थइनन् ।
"नजहZलाई बहु?ववाहमा सजाय हुनपु न] होइन

भPेसमेत Qयहोराको ू"तवाद6का सा^ी Zपा
"सवाकोट6को अदालतमा भएको बकपऽ ।
यसमा "म"सल सं लBन ूमाणपऽहZबाट
ू"तवाद6 लोकनाथ भPे लोकबहादुर बःनेतले
ु N ऐन, ?वहावर6को महलको ९ नं. को
मुलक
ँ ा "नजलाई ऐ. महलको १०
कसूर गरे को दे िखद

योगमायालाई लोकबहादुरको जेठ; ौीमती छ भPे

जानकार6 "थयो भPे थाहा भएको, मौकामा कागज
गन] ?वnनाथ सं मौला, हVर सं मौला, "डjल6ूसाद
नेपालसमेतले आlनो मौकाको भनाई समथeन
गदp अदालतमा बकपऽ गरे बाट समेत ू"तवाद6
यो"गता भPे योगमायालाई जेठ; ौीमती छ भPे
थाहा भई रहे को अवःथामा सुZ अदालतले
ू"तवाद6 योगमायालाई कसूरबाट उFमुिq rदई
भएको फैसला ऽु?टपूणe हुँदा सो बदर गर6 यी

ू"तवाद6लाई अ"भयोग माग दावीबमोिजम सजाय
गVरपाउँ भPे वाद6 नेपाल सरकारको पुनरावेदन
अदालत, इलाममा दायर भएको पुनरावेदनपऽ ।
ू"तवाद6 लोकबहादुर बःनेतको ठे गाना र
काFछ; ौीमती भै आउने यो"गता भPे योगमायाको
माइतीको वतन बेगलबेगल ठाउँ भएको हुँदा

जेठ; ौीमती छोराहZ छन् भनी ू"तवाद6
योगमायालाई जानकार6 "थयो भP स?कने अवःथा
ँ ै न । मौकामा बुिझएका Qयिqले
दे िखद

जानकार6 "थयो होला भPे अनुमानसEम गरे को
दे िखFछ । सामाFयतः सौता छोराछोर6 छन्
भPे जानी जानी सौता छोरा छोर6 हुने लोBने
मा"नससँग ःवाःनी भै जाने िःथ"त हुँदैन । सौता

नं.बमोिजम १ वषe कैद र Z.५,०००।– जर6वाना
हुने तथा अकाe ू"तवाद6 यो"गता भPे योगमाया
िचमVरयाले अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने
ठहछe भPे सुZ झापा िजjला अदालतको "म"त
२०६६।१०।१९ को फैसला ।
जाहे रवाल6ले आlनो प"तसँग ू"तवाद6

छ भPे जानी जानी बहु?ववाह गरे को वा ःवाःनी
भै बःन गएको भPे कुरा "न?वeवादZपमा पु?t
नभएको अवःथामा दावीअनुसारको सजाय हुन
नसक्ने हुँदा ू"तवाद6 यो"गता भPे योगमायालाई
प"न अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय हुनपु छe भPे
वाद6 प^को पुनरावेदन िजकNरसँग सहमत हुन

यो"गतालाई "म"त २०६५।१०।११ मा
भगाई दमक लगेको ःवीकार गरे को, ू"तवाद6

"म"त २०६६।१०।१९ मा भएको फैसला
"मलेकै हुँदा सदर हुने ठहछe भPे पुनरावेदन
अदालत, इलामको "म"त २०६७।९।१२ को
फैसला ।
जाहे रवाल6ले जाहे र6 rदँदा ू"तवाद6

यो"गता िचमVरयाले ?ववाह गनe लागेको थाहा
पाई म जेठ; पmी हुँदाहुँदै मेरो प"तसँग "बहे
नगनe भनी जानकार6 गराएको भनी जाहे र6मा
?कटानसाथ उjलेख गरे को, ू"तवाद6 लोकबहादुरले

स?कएन । तसथe, सुZ झापा िजjला अदालतबाट
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लोकबहादुरले योगमायालाई )ववाह गन, लागेको
थाहा पाई योगमायालाई भेट1 आफू लोकबहादुरको
प5ी भएको जानकार1 गराएको उ:लेख गरे को र
जाहे रवाल1ले उ< जाहे र1 =यहोरा एवम् त@यलाई

समथ,न गर1 अदालतमा आई बकपऽसमेत गरे को
दे िखEछ । मौकामा कागज गनI )वJनाथ सं मौला,
हMर सं मौला, Nड:ल1ूसाद नेपालसमेतले यी ूNतवाद1
योगमायालाई लोकबहादुर बःनेतको अकR ौीमती
छन् भTे थाहा Nथयो भनी गरे को मौकाको भनाई
समथ,न गदU

अदालतमा समेत आई बकपऽ

गरे को अवःथा दे िखEछ । यःतो अवःथामा
)वपVी ूNतवाद1 योगमायालाई लोकबहादुरको
अकR ौीमती Nथयो भTे बारे मा जानकार1 हुँदाहुँदै

)ववाह गरे को त@य NमNसल
दे िखएको अवःथामा उ<
गर1 ूNतवाद1 योगमायालाई
[दने गर1 भएको पुनरावेदन
फैसला ऽु)टपूण, हुँदा उ<

सं लYन ूमाणबाट
ूमाणको बेवाःता
कसूरबाट उEमुि<

अदालत, इलामको
फैसला बदर गर1
अNभयोग दावीबमोिजम फैसला गMरपाउँ भTेसमेत
=यहोराको वाद1 नेपाल सरकारको यस अदालतमा
दायर भएको पुनरावेदनपऽ ।

यसमा योगमाया िचमMरया र Nनजका
पNत लोकबहादुर बःनेतको बसोबास एक
अका,सँग जोNडएको गाउँ )वकास सNमNतमा

रहे को, योगमायाक_ फुपू लोकबहादुरको माइजू
नाताको भई पाMरवाMरक स`बEधसमेत निजकको
दे िखएको, )ववाह गन, लागेको थाहा पाई )ववाह
, गावै जाहे रवाल1 जेठc ौीमतीले योगमाया
गनुअ
र

Nनजको

बाबुलाई

)ववाह

नगन, नगराउन

सचेत गराएको भनी )कटान गर1 जाहे र1 [दई
अदालतमा समेत बकपऽ गर1 समथ,न गरे को
अवःथामा लोकबहादुरको प)हले )ववाह भएको
Nथयो भTेबारे मा यी ूNतवाद1लाई जानकार1 Nथएन
भनी अनुमान गन, Nम:ने अवःथा नभएको िःथNतमा

यी ूNतवाद1 योगमायालाई अNभयोग दावीबाट
सफाइ [दएको सुd अदालतको फैसला सदर गनI
गरे को पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसलामा
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४ को
ऽु)ट दे िखनुका साथै Nनम,ला यादव )वdl नेपाल
सरकार भएको २०६५ सालको फौ.पु.नं. ०५५०
को बहु)ववाह मुoामा यस अदालतबाट फैसला
ँ ा Eयाय
हुँदा Nलएको आधारसमेतको )वपर1त दे िखद
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख)
्
का आधारमा मुoा दोहोरयाई
हे नI Nनःसा ूदान
गMर[दएको छ । )वपVी िझकाई Nनयमानुसार पेश
गनु, भTे यस अदालतको NमNत २०६८।२।१८
को

आदे श ।
Nनयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढ1
इजलाससमV पेश हुन आएको ूःतुत मुoामा
वाद1 नेपाल सरकारका तफ,बाट उपिःथत
)वvान उपEयायाNधव<ा ौी शंकरबहादुर राईले
जाहे रवाल1ले ूNतवाद1 लोकबहादुरले योगमायालाई

)ववाह गन, लागेको थाहा पाई योगमायालाई भेट1
आफू लोकबहादुरको प5ी भएको जानकार1

गराएको भनी )कटान गर1 जाहे र1 [दई अदालतमा
समेत बकपऽ गर1 समथ,न गरे को अवःथामा
लोकबहादुरको जेठc ौीमती छ भTेबारे मा यी
ूNतवाद1लाई जानकार1 भएको कुरा ःपw भएको
िःथNतमा यी ूNतवाद1 योगमायालाई अNभयोग
दावीबाट सफाइ [दएको सुd अदालतको फैसला
सदर गनI गरे को पुनरावेदन अदालत, इलामको
फैसला ऽु)टपूण, हुँदा उ< फैसला उ:ट1 गर1
ूNतवाद1

योNगता

भTे

योगमायालाई समेत
अNभयोग दावीबमोिजम सजाय हुनपु द,छ भनी
, एको बहससमेत सुNनयो ।
गनुभ

२. उि:लिखत बहस सुनी NमNसलसमेत
अxययन गर1 हे दा, ूःतुत मुoामा पुनरावेदन

अदालत, इलामको फैसला Nमलेको छ छै न,
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पुनरावेदक वाद/ नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजक3र पु4न स5छ स5दै न भ9े स:ब<धमा "नण@य
@ नC दे िखयो ।
गनुप

३. "नण@यतफ@ Jवचारगदा@, वाद/ नेपाल
सरकारले अ"भयोग दायर गदा@ जाहे रवाल/ जेठN
ौीमती र "नजबाट ज<मेका दुई छोरा हुँदाहुँदै

ू"तवाद/

लोकबहादुर

बःनेतले

यो"गता

भ9े

योगमाया िचमVरया (बःनेत) लाई दोॐो Jववाह
गरे को र घरमा जाहे रवाल/ जेठN ौीमती छन्
भ9े जानी जानी यो"गता भ9े योगमाया िचमVरयाले
प"न ू"तवाद/ लोकबहादुर बःनेतसँग बहुJववाह
ु 3 ऐन,
गरे को हुँदा ू"तवाद/ह\लाई मुलक

Jवहावर/को ९ नं. अनुसारको कसूरमा ऐ. को
१० नं.बमोिजम सजाय गVरपाउँ भ9े दावी "लएको
दे िख<छ । सु\ झापा िजcला अदालतले ू"तवाद/
लोकबहादुर बःनेतलाई अ"भयोग दावीअनुसार
एक वष@ कैद र \. पाँच हजार जर/वाना हुने
फैसला गरे कोमा "नजको पुनरावेदन नपरे को
हुँदा सो स:ब<धमा केह/ बोल/ रहनुपनC अवःथा
भएन । ू"तवाद/मfयेक3 योगमाया िचमVरया

(बःनेत) लाई सु\ अदालत एवम् पुनरावेदन
अदालत, इलामले अ"भयोग दावीबाट सफाइ hदने

फैसला गरे कोमा सो हदस:मको फैसला "मलेन
भनी वाद/ नेपाल सरकारको तफ@बाट ूःतुत
ँ ा ू"तवाद/ यो"गता
पुनरावेदन दायर भएको दे िखद
भ9े योगमायालाई बहुJववाहमा सजाय हुने हो

होइन भ9े स:ब<धमा नै Jवचार गनुप
@ नC दे िखयो ।
४. जाहे रवाल/ले जाहे र/ hदँदा ू"तवाद/

यो"गता भ9े योगमाया िचमVरया (बःनेत) ले
लोकबहादुरक3 जेठN ौीमती छ भ9े कुरा जानी
जानी लोकबहादुरसँग Jववाह गरे को हुँदा सजाय

गVरपाउँ भ9े उcलेख गरे को दे िख<छ । ू"तवाद/
यो"गता भ9े योगमायाले अनुस<धान अ"धकार/समj
बयान गदा@ ू"तवाद/ लोकबहादुरसँग Jववाह

@ <दाअगा"ड "नज लोकबहादुर बःनेतको घरमा
गनुभ
ौीमती र बालबlचाह\ छन् भ9े कुरा मलाई थाहा

"थएन । Jववाह गर/ "नजको घरमा गई सकेप"छ
"नजको जेठN ौीमती र बlचाह\समेत रहे को
थाहा पाएक3 हुँ । ौीमती छ भ9े कुरा थाहा
नभएकोले Jववाह गरे को हो भनी बयान गरे को

र अदालतमा समेत सोह/ mयहोरा उcलेख गर/
बयान गरे को दे िख<छ । ू"तवाद/ लोकबहादुर
बःनेतले समेत अनुस<धान अ"धकार/ र अदालतमा
आई बयान गदा@ का<छN ौीमती यो"गता भ9े
योगमायालाई घरमा सौता छ भ9े कुरा आफूले
नभनेको र सो कुरा योगमायालाई थाहा नभएको

भनी उcलेख गरे को दे िख<छ । ू"तवाद/ह\
लोकबहादुर बःनेतको वतन झापा िजcला, बुधबारे
गाउँ Jवकास स"म"त वडा नं. २ रहे को दे िख<छ

भने योगमायाको माइतीतफ@को वतन िजcला
ु ाबार/ गाउँ Jवकास स"म"त वडा नं.
झापा, खुदन
ँ ा फरकफरक गा.Jव.स.
७ उcलेख भएको दे िखद

मा बसाइ भएको कारणले "नज ू"तवाद/ यो"गता
भ9े योगमायालाई लोकबहादुरको जेठN ौीमती र
छोराछोर/समेत छन् भ9े Jवषयमा जानकार/ "थयो
भनी भ9 सJकने अवःथा प"न दे िख9 ।

५. जहाँस:म नाताको Jहसाबले ू"तवाद/
यो"गतालाई लोकबहादुर पूवJ@ ववाJहत mयिq
भएको जानकार/ "थयो Jक भनी Jवचार गदा@
जाहे रवाल/ले योगमायाक3 फुपू लोकबहादुरको
माइजू नातापनC हुँदा लोकबहादुर JववाJहत
भएको कुरा योगमायालाई पJहले नै थाहा "थयो

भनी जाहे र/ hदएको र सोह/ आधारमा ूःतुत
्
मुrामा मुrा दोहोरयाई
हे नC "नःसा ूदान भएको
पाइ<छ । ूःतुत मुrाको "म"सल हे दा@ ू"तवाद/
योगमायाले

अनुस<धान अ"धकार/समj बयान
गदा@ लोकबहादुरसँग "म"त २०६५।१०।११
ु <दा ८/१० hदन अगा"डमाऽ
मा Jववाह हुनभ
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िचनजान भई घरबाट भागेर (हं डी मि.दरमा गई
(ववाह गरे को हो भ3े 4यहोरा उ7लेख गरे को
ँ ा नाता पन= नपन= (वषयमा यक?न गन@
दे िखद
स(कने कुनै आधार दुबै पFबाट आउन सकेको
पाइएन । तथा(प ूLतवादMबीच लामो समयको
िचनजान नभएको र अLभभावकको सहमLतमा
ँ ै ूेम (ववाह गरे को दे िखद
ँ ा ूLतवादM
नभई आफ
योगमायाक? फुपू लोकबहादुरको माइजू नाता पन=
भ3े आधारमा माऽै योगमायालाई लोकबहादुर

पूव(@ ववा(हत 4यिR भएको भ3े जानकारM Lथयो
भनी पSाTपले भ3 स(कने िःथLत नहुँदा यस
अदालतबाट Lनःसा ूदान गदा@ Lलएको आधारसँग
सहमत हुन स(कएन ।

६. सामा.यतः कुनै अ(ववा(हत म(हला
घरमा ौीमती रहे को (ववा(हत पुTष हो भ3े
थाहा जानकारM हुँदाहुँदै Zयःतो पुTषसँग (ववाह
गरM जाने िःथLत ूायः हुँदैन । फौजदारM मु\ामा

अनुमानकै भरमा कसूरदार कायम गनु@ .यायोिचत
हुँदैन । बहु(ववाहमा नजानी सौता हुन जाने
काममा सौता हुन जाने म(हला नै अ.जानवस
पीLडत हुन पुगेको अवःथा पLन हु.छ । तसथ@
@
हे ^रनुपद@छ ।
यःतो िःथLतलाई सावधानीपूवक

अ.जानवस सौता भई पीLडत हुन पुगेको अवःथामा
सबूद ूमाणको अभावमा कसूरदार कायम गरM
@ ाट झन पीडा थ(पने काय@ हुन
सजाय गनुब

जा.छ । तसथ@, अ.जानमा सौता हुन जाने
म(हलालाई उसको हुने पLतको प(हले नै (ववाह
भई अकa ौीमती भएको भ3े तbयको जानकारM
उसलाई Lथयो भ3े ःपc ूमाणको अभावमा
कसूरदार ठहर गरM सजाय गन@ Lम7दै न ।
ूःतुत मु\ामा LमLसल सं लeन ूमाणबाट ूLतवादM
योLगता भ3े योगमाया िचम^रया लोकबहादुरको

तbय Lन(व@वादTपमा पु(c हुन सकेको दे िख3 ।
ु ? ऐन, (वहावरMको महलको
७. मुलक
१० नं. मा “कसै ले यो महलको ९ र ९क
नmबरमा लेिखएको कुराको (वपरMत अकa (ववाह

गरे मा वा ःवाःनी राखेमा Lनजलाई एक वष@देिख
तीन वष@सmम कैद र पाँच हजार Tपैयाँदेिख
पnचीस हजार Tपैयाँसmम जरMवानासमेत हुनेछ ।
ःवाःनीमाLनसले जानी जानी Zयःतो (ववाह गरे मा
वा ःवाःनी भै बसेमा Lनजलाई पLन सोहMबमोिजम
सजाय हुनेछ” भ3े 4यवःथा रहे को पाइ.छ ।
उR कानूनी 4यवःथाअनुसार ःवाःनी माLनसले
बहु(ववाह गन@ कानूनले रोक लगाएको 4यिR हो
भ3े थाहा जानकारMLबना कुनै पुTषसँग (ववाह

गरे को अवःथामा सजाय हुने कानूनी 4यवःथा
भएको दे िख3 ।
८. तसथ@, ूLतवादM योLगता भ3े योगमाया
िचम^रया (बःनेत) लाई ूLतवादM लोकबहादुर

बःनेत (ववा(हत पुTष भ3े पूवज
@ ानकारM भएको
नदे िखएकोले Lनज ूLतवादM योLगता भ3े योगमाया

िचम^रया बःनेतलाई बहु(ववाहमा सजाय नहुने
ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछ@ । पुनरावेदक
Lमलेकै दे िखद

नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजक?र पुeन
सsदै न । ूःतुत मु\ाको दायरMको लगत कtा
गरM LमLसल Lनयमानुसार बुझाई uदनू ।
उR रायमा सहमत छु ।
का.मु.ू..या. दामोदरूसाद शमा@
इLत सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अLधकृत : िशवूसाद खनाल

घरमा जेठf ौीमती एवम् छोराहT समेत छन्
भ3े कुरा जानी बुिझकन (ववाह गरे को हो भ3े
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पुनरावेदक/वादUका
तफBबाट
:
Wवfान
उप=याया"धव6ा ौी शंकरबहादुर राई
ू[यथ\/ू"तवादUका तफBबाट :

िनणर्य नं .९१२५

ु इजलास
सव-.च अदालत, सं य6
स8माननीय का.मु.ू.=या.ौी दामोदरूसाद शमाB
माननीय =यायाधीश ौी Dाने=िबहादुर काकH
फैसला "म"त : २०७०।३।३०।१
०६७-CR-०७९०

अवलि8बत नजीर :
स8बZ कानून :
§ कुटपीटको महलको १, २ तथा ६ नं.
§ सरकारU मुPास8ब=धी ऐन, २०४९ को
दफा २७
सुY तहमा फैसला गनj :मा.िज.=या.ौी लआमीकृंण ौे n

मुPा : कुटपीट अRभR ।
पुनरावेदक/वादU : िजते=िकुमार कWवरथको
जाहे रUले नेपाल सरकार

WवYZ
ू[यथ\/ू"तवादU : िज]ला सुनसरU, गा.Wव.स.
ूकाशपुर वडा नं. ४ बःने सुरे=िकुमार
कWवरथसमेत

§ वारदातका समयमा परेको चोटको असरले
गदार् त्यो अङ्गले तत्कालीन अवस्थामा
पिहलाको जस्तो काम गनर् नसक्नु एउटा
पाटो हो भने उपचारपश्चात् त्यो अङ्गले
पिहलाको जस्तै काम गनर् सक्नु अकोर् पाटो
हो । कु नै अङ्ग कु टपीटबाट भाँिच्चएको वा
फु क्लेकोमा उपचारपश्चात् पिन कु नै सुधार
नभई त्यो अङ्ग िनिष्क्रय भई कु नै काम गनर्
नसक् ने भएमा मात्र बेकम्मा भएको मान्न
सिकन्छ । तर उपचारपश्चात् पिहलाको
जस्तै त्यो अङ्गले काम गनर् सक्षम हुन्छ र
काम गिररहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा
बेकम्माको अथर् गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं. ७)

पुनरावेदन तहमा फैसला गनj :मा.=या. ौी ड8बरबहादुर साहU
मा.=या. ौी िशवनारायण यादव
फैसला

=याय
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम
वादU नेपाल सरकारको तफBबाट पुनरावेदन परU
"नणBयाथB पेश हुन आएको ूःतुत मुPाको सrिst

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शमार् :

तuय र ठहर यस ूकार छ :२०६३ जेठ मWहनामा सुरे=िकुमार
कWवरथले जwगाको Wवषयलाई "लएर पटकपटक
आबमण गरU टाउकोसमेत फुटाई zदएकोले मैले
यस कायाBलयसमेतमा "नवेदन zदएको "थए ँ ।
कारवाहU नभएको कारणले "नज ू"तवादUको
मनोबल बढU हामीलाई मारU zदने ध8क}
zदई गाउँघरमा उ6 कुरा भ=दै Wहँने गरे का
"थए

।

"म"त

२०६४।९।२०

का

zदन

जwगाको Wपलरलाई आधार मानी गाउँ समाजको
सहम"तबमोिजम जwगा नापजाँच गनB लाwदाका
अवःथामा "नज ू"तवादU सुरे=ि र "नजको छोरा
जयूकाशसमेत आई सुरे=िले बोकेको कोदालोको
धारतफBबाट मलाई ूहार गदाB मेरो बWहनी वाइँ
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ँयामसु दरले मलाई धकेल) बचाउन ला.दा
/नज ँयामसु दरको काँधमा ला.न गै गध5न
का6टई /नज घाइते भई भूइँमा लडे । ?यसप/छ
/नज ू/तवाद)ले मलाईसमेत सोह) कोदालोको

बीडतफ5बाट ूहार गदा5 दे ॄे नाडीमा ला.न गै
भाँिIचन गएको छ । ँयामसु दरको ौीमती

पाLलदे वी क6वरथले हारगुहार गदा5 /नजलाईसमेत
ू/तवाद)हLले कुटपीट गर) घाइते बनाएकाले
त?काल गाउँलेहLको सहयोगमा उपचाराथ5
अःपताल लगेकोले बाँIन सफल भएकP तर
अQभQ पाRरSदएकोले पबाउ गर) कानूनबमोिजम
सजाय गRरपाउँ भUे िजते िकुमार क6वरथको

जाहे र) ।
/म/त २०६४।९।२० का Sदन ११
बजेको समयमा मेरो खेतको सीमानामा पन^
ःवLप क6वरथको ज.गाको आल)लाई जाहे रवाला
िजते ि क6वरथसमेतले साद` गरे को भUे कुरा सुनी
उa ःथानमा गई 6कन यःतो काम गरे को भनी
सोbदा ँयामसु दरसमेतले मलाई लछारपछार

गरे । मलाई लछारपछार गरे को दे खी मेरो बाबु
उa ःथानमा जाँदा िजते ि क6वरथसँग लछारपछार
भएको र सोह) अवःथामा जाहे रवालाको हात
भाँिIचएको हुनपु छ5 जाहे रवालाको मसँग झगडा
भएको छै न भUे ू/तवाद) सुरे िकुमार क6वरथको

बयान ।
/म/त २०६४।९।२० गतेका Sदन
गाउँकै ःवLप क6वरथसँग ज.गाको साँध सीमाना
सdब धमा मेरो बाबुको कुरा भएको /थयो । म
घटनाःथलमा /थइन तर /नज जाहे रवाला र मेरो
बाबु सुरे िका बीचमा झै–झगडा भै िजते िको हात
भाँिIचएको सुनी थाहा पाएको हुँ भUे जयूकाश
क6वरथको बयान ।
उa वारदातका बममा म घटनाःथलमा
/थए ँ ।
सुरे िकुमारसमेतले
िजते िकुमार

क6वरथलाई कुटपीट गर) हात भाँची Sदएका
हुन ् । /नजहLबीच ज.गाको 6वषयमा प6हलादे िख

नै Rरसइबी रहे को र /नज सुरे िले पटकपटक
जाहे रवालालाई कुटपीटसमेत गरे कोमा उa
घटनामा /नजले जाहे रवालाको हात भाँिIचने गर)
कुटपीट गरे का हुन ् भUे बुिझएका ँयामसु दर
क6वरथको कागज ।
उa घटनाःथल निजकै म आhनै
खेतमा काम गRररहे को /थए ँ । सुरे िकुमार
क6वरथसमेतले िजते ि कुमारलाई फLवाको

पासोले कुटपीट गर) हातसमेत भाँिचSदएका
हुन ् । /नज ू/तवाद)हL र जाहे रवालाका बीचमा
प6हलादे िखकै
ज.गाको 6वषयमा वाद6ववाद
रहे कोले पूवR5 रसइबीसमेत /थयो भUे बुिझएका

जोगे ि च िवंशीको कागज ।
जाहे र)मा उिjलिखत /म/त र समयमा
सुरे िकुमार
क6वरथसमेतले
िजते िकुमार
क6वरथसमेतलाई कुटपीट गरे को र सोह) बममा

मलाईसमेत /नज ू/तवाद)हLले कुटपीट गरे का
हुन ् । जाहे रवाला तथा ू/तवाद) सुरे ि क6वरथका
बीचमा प6हलादे िख नै ज.गासdब धी झै–झगडा भै
पूवR5 रसइबीसमेत /थयो भUे बुिझएकP पाLलदे वी
क6वरथको कागज ।
/म/त २०६४।९।२० गतेका Sदन
6वLk खlडमा उjलेिखत ू/तवाद) सुरे िकुमार

क6वरथले जाहे रवाला िजते िकुमार क6वरथलाई
कोदालोको पछा/डको भागले 6हका5उँदा /नजको
हात भाँिIचएको हो । सो ःथानमा /नज सुरे िका
छोरा जयूकाश क6वरथसमेत /थए । /नजसमेतले
जाहे रवालालाई कुटपीट गरे का हुन ् । /नजहLले

जाहे रवालालाई प6हला प/न कुटपीट गरे का हुन ्
भUे बुिझएका वःतुिःथ/त मुच ुjकाका बेचन
क6वरथसमेतले गRरSदएको कागज ।
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*दन -व/0 ख2डमा उि7लिखत ू"तवाद:ह/
सुरे?ि क-वरथसमेतले जBगा नापजाँच गदाFको
अवःथामा ू"तवाद: सुरे?िले बोकेको कोदालोले
ँयामसु?दरलाई ूहार गदाF "नजको काँधमा लाBन
गै का-टएको र िजते?िकुमार क-वरथको दे ॄे

नाडीमा लाBन गै दे ॄे नाडी भाँिचन गएको भUे
दे िखएको छ । जBगाको वाद-ववाद झै–झगडामा
ू"तवाद:ह/ सुरे?ि, भीम तथा जयूकाशले

जाहे रवाला िजते?ि क-वरथ र पा/लदे वीसमेतलाई
कोदालोले ूहार गर: १/१ वटा हात भाँची
अ[भ[समेत पार: *दएकोले "नजह/को उ\ कायF
ु ] ऐन, कुटपीट महलको १, २ तथा ६ नं.
मुलक
-वपर:त कसूर गरे को हुँदा सोह: महलको ६ नं.

बमोिजम सजाय गbरपाऊँ भUेसमेत dयहोराको
अ"भयोग माग दावी ।
मैले जाहे रवालालाई कुटपीट गरे को
होइन । अ"भयोगदावीअनुसार कसूर गरे को
नहुँदा सजाय हुनपु नf होइन । जाहे रवालाको हात

भाँिgचएको नभाँिgचएको सhब?धमा मलाई थाहा
भएन । दावीको "म"त समयमा म -ट.भी. हे र:
घरमै ब"सराखेको "थए ँ । जाहे र: झू jा हो भUेसमेत

dयहोराको ू"तवाद: जयूकाश क-वरथले सु/
अदालतमा गरे को बयान ।
मैले जाहे रवालाह/लाई कुटपीट गर:

अ[भ[ गराएको होइन । को कसले कुटपीट
गरे का हुन ् सो मलाई थाहा छै न । ूlयmदशn
भई कागज गनfको भनाई झू jा हो भUेसमेत
dयहोराको ू"तवाद: सुरे?िकुमार क-वरथले सु/
अदालतमा गरे को बयान ।
पी"डत पmले नै मैले कुटपीट गरे को
भनी आरोप लगाउन सकेका छै नन् । मउपर
लगाइएको अ"भयोग दावी झू jा हुँदा मैले सजाय
पाउनुपनf होइन । वारदात "म"तमा म वारदात
ःथलमा नभई राजगंज "सनवार: गएको हुँदा म

"नदpष छु भUेसमेत dयहोराको ू"तवाद: भीम
क-वरथले गरे को बयान ।
वाद: ू"तवाद:का साmीह/ले गरे को

बकपऽ ।
अःपतालबाट भएको पी"डत जाहे रवालाको

घाजाँच ू"तवेदन ।
ू"तवाद:मrयेका सुरे?िकुमार क-वरथले
हानेको
फ/वाको
चोटबाट
जाहे रवाला
िजते?िकुमार क-वरथ र पा/ल दे वीको दायाँ

बायाँ दुबै हात भाँिgचएको, सो भाँिgचएको हात

हाल काम लाBने अवःथामा रहे को भUे ःवाःtय
पर:mण ू"तवेदनबाट पु-v हुन आएकोले "नज
ू"तवाद: सुरे?िकुमार क-वरथले कुटपीटको

महलको १, २ र ६ नं. को कसूर गरे को दे िखन
आएकोले कुटपीटको ६ नं. अनुसार कैद २
वषF सजाय हुने ठहछF । अ?य ू"तवाद:ह/लाई
ँ ा सफाइ
ूाw ूमाणबाट कसूरदार नदे िखद
पाउने ठहछF भUेसमेत dयहोराको सु/ सुनसर:
िज7ला अदालतको "म"त २०६५।१०।२९ को

फैसला ।
पी"डत भ"नएका िजते?ि र पा/लको
हzी काम लाBने अवःथामा छ भनी पर:mण

ू"तवेदनमा उ7लेख छ । हात खु{ा भाँिgचएको
नभई औ ंला भाँिgचएको उ7लेख भैरहे को अवःथामा
्
"म7दै न । पी"डत
lयसलाई अ[भ[ ठहरयाउन
र जाहे रवालाको कथनले अपराध पु-v नहुँने हुँदा
औ ंला भाँिgचएकोमा कुटपीटको ७ नं. अनु/प
अपराध कायम हुनपु नfमा ऐनको गलत dया}या
गर: भएको फैसला उ7ट: गbरपाउँ भUे ू"तवाद:
सुरे?िकुमार क-वरथको पुनरावेदन अदालत,
-वराटनगरमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
ू"तवाद: सुरे?िकुमार क-वरथले मौकामा

बयान गदाF ू"तवाद: भीम क-वरथको वारदातमा
सं लBनता "थयो भनी पोल गरे का र ू"तवाद:
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जयूकाशले मौकामा बयान गदा) बाबु सुरे-ि
र जाहे रवालाबीच कुटपीट भई जाहे रवालाको
अ9भ9 भएको हो भनी मौकामा लेखाएका छन् ।
मौकामा ू?तवादAहBले गरे को बयानमा एकBपता

नभई फरकफरक रहे को पाइ-छ । मौकामा
बुिझएका मा?नसहBले तीनैजना ू?तवादAहBको
वारदातमा सं लIनता ?थयो भनी लेखाई Kदएको
र अदालतमासमेत वारदातमा इ-कारमा रहने
ू?तवादAहBले सोको कुनै LवMासूN ूमाणसमेत

पेश गन) नसकेको अवःथामा यी ू?तवादAहB
जयूकाश कLवरथ र भीम कLवरथलाई अ?भयोग
दावीबाट सफाइ Kदएको सुBको फैसला ऽुLटपूण)
हुँदा उUटA गरA दावीबमोिजम सजाय गVरपाउँ
भWेसमेत Xयहोराको वादA नेपाल सरकारको
तफ)बाट पुनरावेदन अदालत, Lवराटनगरमा परे को

पुनरावेदनपऽ ।
घाइतेहBको भाँि[चएको हात जो?डएर
हाल काम लाIने अवःथामा छ भWे िजUला ःवाः]य
काया)लय, सुनसरAको ?म?त २०६५।४।२१ को
परAdण ू?तवेदनबाट दे िखएकोले पुनरावेदक
ू?तवादA

महादे व

यादवसमेत LवBe ूfयथg
वादA बुदAमा दे वी सुडीसमेत भएको कुटपीट मुhा
(नेकाप २०५५, अंक ६, ?न.नं. ६५५६, पृl
३२८) मा सवp[च अदालतबाट कायम भएको
नजीरको पVरूेआयमा सुB इ-साफ फरक पन)
सक्ने दे िखएको र घाइते पाBल दे वी कLवरथले
जयूकाश र सुरे-िले ?मलA हानेको हो भनी

बकपऽ गरे को दे िखएबाट सुB इ-साफ फरक
पन) सक्ने दे िखएकोले अ.बं . २०२ नं. समेतको

आधारमा ूfयथg िझकाई पेश गनु) भWे पुनरावेदन
अदालत, Lवराटनगरको ?म?त २०६६।६।२७
को आदे श ।
पी?डतहBको ःवाः]य परAdण ू?तवेदनमा

पाBलदे वीको हात हाल काम लाIने अवःथामा

रहे को र िजते-िको भाँि[चएको हuी जो?डएर
हाल काम लाIने अवःथामा रहे को भWे उUलेख
भई िजते-िको हातको एउटा हuीमाऽ भाँि[चन
गएको र पाBलदे वीको एउटा औ ंलामाऽ भाँि[चन
गई हाल दुबैको हात काम लाIने अवःथाको
समेत दे िखएबाट ूःतुत वारदात अ9भ9 भW
न?मUने हुँदा सुB सुनसरA िजUला अदालतले

कुटपीटको २ नं. अ-तग)त ऐ.ऐ. ६ नं.बमोिजम
सजाय गनx गरे को ?म?त २०६५।१०।२९ को
ँ ा बदर भई पी?डत पdले
फैसला ?मलेको नदे िखद
कुटपीटअ-तग)त मुhा सकार गन) आए सकार
गराई कारवाहA गनु) भनी सुB िजUला अदालतमा
लेखी पठाई Kदनु भWेसमेत Xयहोराको पुनरावेदन
अदालत, Lवराटनगरको ?म?त २०६७।७।२४
को फैसला ।

पी?डतहBको
घा
जाँच
केश
फारामसमेतबाट िजते-ि कLवरथको बायाँ हातको
हuी र पाBल कLवरथको दायाँ हातको चोर औ ंला
ँ ा पी?डतहBको अ9भ9 भएको
भाँिचएको दे िखद
ु { ऐन, कुटपीटको
त]यमा Lववाद छै न । मुलक
महलको ६ नं. मा खत ?नको भई काम लाIने

भएमा कम सजाय गनx गरA Lव?धकता)ले गरे को
कानूनी Xयवःथाबाट प?न हातको हuी र औ ंला
भाँि[चनुमाऽ आफ|मा अ9भ9 पVरभाषा?भऽ पनx
र कुनै अ9 भाँिचनुको अथ) fयो अ9 fयसबखत
काम नलाIने गरA बेक~मा हुन ु ूया हुने

दे िख-छ । ूःतुत मुhामा प?न पी?डतहBको हात
र औ ंला भाँि[चएको त]य ःथाLपत भई सकेकोमा
?नजहBको हात बेक~मा भएको दे िखन नआएको
भनी गलत आधारमा कसूर ठहर नगरA दावी
ु { ऐन, कुटपीटको
पVरणत गरे को फैसलामा मुलक

महलको ६ नं. को Xयायाfमक ऽुLट छ ।
ु {
मुलक
ऐन, कुटपीटको
महलको
२ नं. को कानूनी Xयवःथासमेतलाई हे दा)
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घ+टत वारदातमा प3रणामतः 6यःता अ:ह<
त6काल बेक>मा भएमा नै अ:भ: कुटपीट हुने
दे िखFछ । ूःतुत वारदात हुँदा पी"डतह<को
हात र औ ंला भाँिOचएकोबाट अ:भ:को वारदात
भएको ःपQ हुँदा उS फैसला ऽु+टपूणV भएकोले

फैसलाउपर
पुनरावेदन
पाइयो ।
३.
६ नं. मा

"नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
मु^ामा पुनरावेदक वादX नेपाल सरकारको तफVबाट
+व_ान उपFयाया"धवSा ौी शंकरबहादुर राईले
V एको बहससमेत सुनी "म"सल अcययन
ूःतुत गनुभ

अ: भाँिOचनुको अथV 6यो अ: हाल काम लाnने

बदर गरX अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय ग3रपाऊँ
भZेसमेत [यहोराको नेपाल सरकारको तफVबाट
यस अदालतमा पनV आएको पुनरावेदनपऽ ।

गरX हे दाV पुनरावेदन अदालत, +वराटनगरको
फैसला "मलेको छ छै न सोहX +वषयमा "नणVय
eदनुपनf दे िखन आयो ।

२.
यसमा
ू"तवादXह<
सुरेFि
क+वरथसमेतले कोदालोले िजतेFिकुमार क+वरथ
र पा<लदे वीलाई ूहार गरX "नजह<को १/१

वटा हात भाँची अ:भ:समेत पारX eदएकोले
"नजह<लाई कुटपीटको महलको १, २ तथा ६
नं. +वपरXत कसूरमा सोहX महलको ६ नं.अनुसार
सजाय ग3रपाउँ भZे अ"भयोग माग दावी भएकोमा
सुरेFिकुमार क+वरथले दावीबमोिजम कसूर
गरे को ठहर गरX "नजलाई कुटपीटको महलको
६ नं. अनुसार कैद २ वषV सजाय हुने र अFय
ू"तवादXह<ले आरो+पत कसूरबाट सफाइ पाउने
ठहर गरे को सु< सुनसरX िजmला अदालतको

वादX नेपाल सरकारको तफVबाट
परX "नणVयाथV पेश हुन आएको
ु u ऐन, कुटपीटको महलको
मुलक
खत "नको भई काम लाnने भएमा

कम सजाय गनf गरX +व"धकताVले गरे को कानूनी
[यवःथाबाट प"न हातको हvी र औ ंला भाँिOचनु
आफwमा अ:भ: प3रभाषा"भऽ पदVछ । कुनै

भएप"न वारदातको त6कालXन अवःथामा काम
नलाnने गरX बेक>मा हुन ु नै अ:भ:को ला"ग
ूयाx आधार हो भनी वादX नेपाल सरकारले
यस अदालतमा पुनरावेदन गदाV उS कुराको
िजकuर "लएको दे िखFछ । अ"भयोग दावी एवम्
पुनरावेदनमा अ:भ: कुटपीटको िजकuर "लएको
ँ ा ूःतुत वारदात अ:भ: कुटपीटको वारदात
दे िखद
V नf
हो होइन भZे +ववाeदत ूzको "नरोपण गनुप
दे िखन आयो ।
४. ू"तवादX सुरेFिकुमार क+वरथसमेतले
सु< अदालतमा बयान गदाV जाहे रवाला र पी"डत
पा<लदे वीलाई कुटपीट नगरे को भनी इFकार रहX

बयान गरे ता प"न अनुसFधान अ"धकारXसमo बयान
गदाV
"म"त २०६४।९।२० का eदन ११
बजेको समयमा ू"तवादX सुरेFिकुमार क+वरथको

खेतको सीमानामा पनf ःव<प क+वरथको जnगाको
आलXलाई जाहे रवाला िजतेFि क+वरथसमेतले

साद{ गरे को सुनी उS ःथानमा जाँदा +ववाद
भई आफूलाई ँयामसुFदरसमेतले लछारपछार

फैसला बदर गरX पी"डतह<को भाँिOचएको
हात काम लाnने अवःथामा भएको हुँदा पी"डत
पoले कुटपीटअFतगVत त मु^ा सकार गनV आए

गरे कोले

भनी सु< िजmला अदालतमा लेखी पठाई eदने
भनी पुनरावेदन अदालत, +वराटनगरबाट भएको

क+वरथले गरे को बयानमा जाहे रवाला र मेरो बाबु
सुरेFिका बीचमा झै–झगडा भै िजतेFिको हात

सरकारX मु^ास>बFधी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम दु"नयाँवादX फौजदारX दायरXमा दताV गनुV

बाबु उS ःथानमा जाँदा िजतेFि
क+वरथसँग लछारपछार भएको र सोहX अवःथामा
जाहे रवालाको हात भाँिOचएको हुनपु छV भनी
उmलेख गरे का छन् । अकाV ू"तवादX जयूकाश
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भाँिचएको सुनी थाहा पाएको हुँ भनी ू,तवाद0
सुरे3िकुमार र जाहे रवाला िजते3िकुमारबीच
ज9गाको सीमानाको कुरालाई ,लएर <ववाद भई
कुटपीट भएको कुरा उ?लेख गरे का छन् ।
वःतुिःथ,त मुच ु?काका बेचन क<वरथसमेतले
गरे को मौकाको कागजमा ू,तवाद0 सुरे3िकुमार

कानको सुdे शिO हरण गर0 ब<हरो
गlरmदएमा .......................................१
िजॄोको बो?ने शिO हरण गlरmदएमा..१

ःवाःनीमा,नसको दूध काट0 बेकfमा
गlरmदएमा .......................................१
नल फलको पुNषrव शिOह0न गर0
नपुंसक गlरmदएमा .............................१
मेNदsड डँडा?नु, हात, खुtा वा <यनैको

क<वरथले जाहे रवाला िजते3िकुमार क<वरथलाई
कुटपीट गदाF ,नजको हात भाँिचएको हो ।

सो ःथानमा ,नज सुरे3िका छोरा जयूकाश
क<वरथसमेत ,थए भनी आ आJनो भनाई
लेखाएका र पी,डतमLयेकM पाNलदे वीले समेत
उO घटनामा आफूसमेत घाइते भई आJनो
हात भाँिचएको भनी उ?लेख गर0 कागज गरे कM
,छन् ।
५.

पी,डतहNको

िजते3िकुमारको

घाजाँच

ू,तवेदनमा

Fracture shaft of ulna तथा
पाNलको Facture 1st phalanx if ri index finger
भनी उ?लेख भएको र िज?ला ःवाःVय कायाFलय,
सुनसर0को च.नं. २२ ,म,त २०६५।४।२१
को पऽमा पी,डतहNको ःवाःVय पर0_ण गदाF
पाNलदे वीको हात र िजते3िको हातको भाँिचएको
हaी जो,डएर हाल काम ला9ने अवःथामा रहे को
भनी ू,तवेदनमा उ?लेख हुँदा कुटपीटको वारदात

भएको तVयमा <ववाद भएन । अब, उO वारदात
नेपाल सरकारले दावी ,लएबमोिजम अcभc
कुटपीटको वारदात हो होइन भdेतफF <वचार गदाF
ु M ऐन, कुटपीटको महलको २ नं.मा अcभc
मुलक
कुटपीट सfब3धमा दे हायको कानूनी hयवःथा
रहे को छ :
२ नं. कुटपीट गदाF दे हायबमोिजम भएमा

अcभcको खत ठहछF–
ँ ाको हे नk शिO ह0न गर0 वा आख
ँ ा
आख
फोर0 अ3धो गlरmदएमा ..........................१
नाकको सुnoने शिO हरण गlरmदएमा.१

जोनv भाँची फोर0 फुकाल0
पाlरmदएमा.....................१

बेकfमा

६. उO कानूनी hयवःथा अनुसार अcभc

कुटपीट वारदात ःथा<पत हुन मा,थ उि?लिखत
शर0रका कुनै अcमLये केह0 वा सबै वा एक

अcलाई काम नला9ने <क,समको बनाउनु, उO
अcलाई शर0रबाट अल9याउनु वा कामै गनF
नसक्ने गर0 बेकाfमा पार0mदने गर0 कुटपीटका
कायF गरे को हुनपु दFछ ।

७. अ3धो बनाउनु, नाकको सुnoने शिO
हरण गनु,F ब<हरो बनाउनु, ःवाःनी मा,नसको
दूध काट0 बेकfमा पानु,F नल फलको पुNषrव
शिO ह0न गर0 नपुंसक गlरmदनु र मेNदsड
डँडा?नु, हात, खुtा वा <यनैको जोनv भाँची फोर0
फुकाल0 बेकfमा पाlरmदएको कारण तrकाल0न
अवःथामा र rयसको ,नर3तरतामा काला3तरसfम
rयस अcले कुनै काम नगनुF हो । वारदातका

समयमा परे को चोटको असरले गदाF rयो अcले
तrकाल0न अवःथामा प<हलाको जःतो काम गनF
नसxनु एउटा पाटो हो भने उपचारपyात् rयो

अcले प<हलाको जःतै काम गनF सxनु अकz
पाटो हो । कुनै अc कुटपीटबाट भाँिचएको वा
फुxलेकोमा उपचारपyात् प,न कुनै सुधार नभई
rयो अc ,निंबय भई कुनै काम गनF नसक्ने
भएमा माऽ बेकfमा भएको माd स<क3छ । तर
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उपचारप.ात् प1हलाको जःतै 6यो अ9ले काम
गन< स>म हु@छ र काम गBररहे को छ भने 6यःतो
अवःथामा बेकGमाको अथ< गन< "मHदै न ।
८. ूःतुत कुटपीटको वारदातमा
िजते@िकुमार क1वरथको बायाँ हातको हSी

र पाTलदे वीको दायाँ हातको एउटा औ ंला
भाँिXचन गएकोमा मुYा कारवाहZको बममा
पी"डतहTको हालको ःवाः]य परZ>णका ला"ग
भएको आदे शानुसार िजHला ःवाः]य काया<लय,

ूःतुत मुYाको दायरZको लगत कrा गरZ "म"सल
"नयमानुसार बुझाई dदनू ।
उt रायमा सहमत छु ।

@या. uाने@िबहादुर काकv

इ"त सं वत् २०७० साल असार ३० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : दZपक ढकाल

सुनसरZबाट
"म"त
२०६५।४।२१
मा
पी"डतहTको ःवाः]य परZ>ण गरZ dदएको रायमा
पी"डतहTमeये पाTलदे वी र िजते@िकुमारको

&

हात हाल काम लाfने अवःथामा रहे को भgे
उHलेख छ । परZ>ण ू"तवेदनबाट पी"डतहTको
हात हाल काम लाfने अवःथामा रहे को हुँदा
काम नलाfने गरZ बेकGमा पारZ ू"तवादZहTबाट
अ9भ9 कुटपीटका काय< भएको भनी माg सक्ने

अवःथा दे िखएन ।
९. अतः मा"थ 1ववेिचत आधार र
कारणबाट ूःतुत वारदातको ूकृ"त र 6यसबाट

पी"डतहTलाई पन< गएको चोटको माऽा, भाँिXचएको
हातको हालको अवःथाको राय ू"तवेदनसमेतबाट
ूःतुत वारदात अ9भ9 कुटपीटको अ@तग<तको

िनणर्य नं .९१२६
ु इजलास
सव{Xच अदालत, सं यt
माननीय @यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय @यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकv
फैसला "म"त : २०७०।९।१६।३
०६६–CR–०६४३

वारदात नदे िखएबाट ू"तवादZहTले आरो1पत
कसूर गरे को ठहर गरे को सुT सुनसरZ िजHला

अदालतको "म"त २०६५।१०।२९ को फैसला
बदर गरZ कुटपीटअ@तग<त मुYा सकार गन<
आए सरकारZ मुYासGब@धी ऐन, २०४९ को
दफा २७ बमोिजम सकार गराई कारवाहZ गन<
सुTमा पठाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
1वराटनगरको "म"त २०६७।७।२४ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछ< । वादZ नेपाल
"मलेको दे िखद
सरकारको पुनरावेदन िजकpर पुfन सqदै न ।

मुYा :- लागु औषध खैरो हे रोइन ।
पुनरावेदक/ू"तवादZ : भtपुर िजHला, मeयपुर

dठमी नगरपा"लका वडा नं. ११ घर भै
हाल कारागार काया<लय जगgाथ दे वल,
काठमाडमा थुनामा रहे कp 1वमला कमा<चाय<
1वT
ू6यथ/वादZ : ूहरZ ू"तवेदनले नेपाल सरकार
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दफा ८ ले तोके बमोिजमको कायर्िविध नै
अपनाउनुपनेर् ।

०६७–CR–०२१९
िज7ला,
पुनरावेदक/ू-तवाद0
: क2पलवःतु
क2पलवःतु नगरपा-लका वडा नं. ३
तौ-लहवा घरभै हाल केCि0य कारागार

(ूकरण नं. ११)

§ कानूनले सम्भव भएसम्म मात्र स्थानीय
प्रितिनिधलाई साक्षी राख्नुपनेर् व्यवस्था
गरेको र िदनको १७:०० बजेको समयमा
नगरपािलका वा गाउँ िवकास सिमित वा
सरकारी कायार्लयका प्रितिनिध उपलब्ध
हुन सम्भव नहुने भएकोले स्थानीय
िनकायका प्रितिनिध रोहवरमा नराखेको
कारणले बरामदी मुचुल्का बेरीतको छ
भन्ने पुनरावेदन िजकीरसँ ग सहमत हुन
नसिकने ।

जगFाथ दे वल, काठमाडJमा थुनामा रहे का
शैलेस खNका
2वOP
ूQयथR/वाद0 : ूहर0 ू-तवेदनले नेपाल सरकार

§ हेरोइन अिफमबाट बन्ने कडा र घातक लागु
औषध भएको र लागु औषध (िनयन्त्रण)
ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड
(६क) ले अिफम तथा कोकाको सारतत्व,
िमश्रण वा लवणसमेत िमलाई तयार
गिरने कु नै पदाथर्लाई लागु औषधको
पिरभाषािभत्र समेटेको देिखदँ ा हेरोइन
लागु औषध (िनयन्त्रण) ऐन, २०३३ को
दफा ३(क) ले पिरभािषत गरेको लागु
औषधिभत्र पनेर् भन्ने स्पष्ट हुन आउने ।

(ूकरण नं. १३)

§ लागु औषध (िनयन्त्रण) ऐन, २०३३ को
दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको
व्यवस्थालाई िनस्तेज पानेर् गरी नेपाल
सरकारले प्रकािशत गरेको सूचनामा
“हेरोइन” परेको भनी दफा २३क मा
भएको व्यवस्था अनुसार औषिध ऐन,
२०३५ बमोिजम कारवाही र सजाय गनर्
निमल्ने ।

§ प्रहरीले आफू लाई डर, त्रास देखाई वा
धम्की िदई बयान गराएको वा आफू
अचेत भएको कारणले प्रहरीमा कसूर
स्वीकार गनुर्परेको कु राको िजकीर िलई
प्रमािणतसमेत गनर् सक्नुपनेर् ।
§ आफू लाई बयान गनर् बाध्य पािरएको,
धम्की िदइएको वा अन्य के कस्तो कारणले
आरोिपत कसूर स्वीकार गनुर्परेको भन्ने
कु रा भन्न नसके को िस्थितमा प्रमाण ऐन,
२०३१ को दफा ९(१) बमोिजम िनजले
अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको
भनाइलाई अन्यथा भन्न निमल्ने भई
अदालतमा गरेको सो स्वीकारोिक्तलाई
िनजका िवरूद्ध प्रमाणमा िलनुपनेर् ।

(ूकरण नं. ७)

(ूकरण नं. १६)

§ लागु औषध (िनयन्त्रण) ऐन, २०३३
िवशेष ऐन भएकोले सो ऐनअन्तगर्तको
कसूरको सम्बन्धमा खानतलासी तथा
बरामदी मुचुल्का तयार गदार् लागु
औषध (िनयन्त्रण) ऐन, २०३३ को

पुनरावेदक/ू-तवाद0का तफXबाट : 2व\ान व]र^
अ-धवaा लव मैनाल0 र 2व\ान अ-धवaा
-नमXला शाbय
ूQयथR/वाद0का तफXबाट :

(ूकरण नं. ५)
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, जेठ

अवलि.बत नजीर :
§ नेकाप २०५६ भाि, "न.नं. ६७२२,
पृ.३६८
स.ब= कानून :
§ लागु औषध ("नयEऽण) ऐन, २०३३ को
दफा ४ को खNड (च), दफा १४(१)
सुQ तहमा फैसला गनU :मा.िज.Eया. ौी लेखनाथ िघ"मरे
पुनरावेदन तहमा फैसला गनU :- ्
मा.Eया. ौी माधवूसाद चा"लसे
मा.Eया. ौी Zव[.भरूसाद ौे \
फैसला

Eयाय
ूशासन ऐन, २०४८ को ९(१)बमोिजम दायर
हुन आएको ूःतुत मुbाको सcिde तfय यस
ूकार रहे को छ :कZपलवःतु"तर घर भएका शैलेस खjका
र भkपुर"तर घर भएकl Zवमला कमाmचायmसमेतलाई

न्या. रामकु मार प्रसाद शाह :

बा.११प. ७८२५ नं. को मोटरसाइकल चढr
शcकाःपद

अवःथामा

आइरहे को

अवःथामा
काठमाडs िजtला, काठमाडu महानगरपा"लका वडा
नं. ३५ जडीबुटr चोकमा फेला पारr "नजहQलाई
रोकl "नजहQ दुबै जनाको शरrर एवम् "नजहQले
चढr आएको मोटरसाइकलसमेत खानतलासी गदाm

शैलेस खjकाको साथबाट ४० माम र Zवमला
कमाmचायmको साथबाट ५२ माम लागु औषध खैरो
हे रोइन, नेपालr Qपैयाँ ४५,०००। र भारतीय
Qपैयाँ १७५०। समेत फेला पारr सो फेला
पारे को हे रोइन, पैसा र "नजहQले चढr आएको
मोटरसाइकलसमेत बरामद गरr सो बरामद
भएको लागु औषधसZहत शैलेस खjका र Zवमला

कमाmचायmसमेतका जना २ पबाउमा परे को ठ|क
साँचो हो भ}ेसमेत ~यहोराको बरामदr मुच ुtका।

कZपलवःतु"तर घर भएका शैलेस खjका
र भkपुर"तर घर भएकl Zवमला कमाmचायmसमेतले
अवैध लागु औषध हे रोइन सcकलन गरr tयाई
काठमाडsमा "बबl Zवतरणसमेतको कारोबार
गदmछन् भ}े सुराकअनुसार शैलेस खjका र Zवमला

कमाmचायmलाई शcकाःपद अवःथामा काठमाडौ
िजtला, काठमाडौ महानगरपा"लका वडा नं.
३५ जडीबुटr चोकनिजक बा.११प. ७८२५ नं.

को मोटरसाइकलमा चढr आइरहे को अवःथामा
फेला पारr "नजहQको शरrर एवम् "नजहQले
चढr आएको मोटरसाइकलसमेत खानतलासी गदाm

शैलेस खjकाको साथबाट ४० माम र Zवमला
कमाmचायmको साथबाट ५२ माम लागु औषध खैरो
हे रोइन, नगद नेपालr Qपैयाँ ४५,०००।, भारतीय
Qपैयाँ १७५०। फेला परे कोले बरामद गरr सो
बरामद भएको लागु औषधसZहत दािखला गनm
tयाएका छs, कानूनबमोिजम कारवाहr गरr पाऊँ
भ}े ~यहोराको ूहरr ू"तवेदन।

ू"तवादr शैलेस खjका र Zवमला
कमाmचायmसमेतको साथबाट बमशः बरामद भै
आएको अवैध लागु औषध खैरो हे रोइन ४०

माम र ५२ माममयेबाट कानूनबमोिजम छु ाछु ै
नमूना "नकाtनुपनU भएकोले सो नमूना "नकाtनको

ला"ग ू"त"न"ध खटाई दन हुन अनुरोध भ}ेसमेत
~यहोराको ू"त"न"धलाई लेिखएको पऽ।

ू"तवादr शैलेस खjका र Zवमला
कमाmचायmसमेतको साथबाट बरामद भै आएको
अवैध लागु औषध खैरो हे रोइन बमशः ४० माम

र ५२ माममयेबाट कानूनबमोिजम छु ाछु ै तीन
ठाउँमा तीन-तीन मामका दरले नमूना "नकालr
सीलबEदr गरएको ठ|क साँचो हो भ}े ~यहोराको
नमूना "नका"लएको मुच ुtका।

४० माम र ५२ माममयेबाट
कानूनबमोिजम "नका"लएको तीन-तीन माम
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नमूना जाँच पर +णको लाग यसै
पऽसाथ पठाइएको छ, ूा9 भएपछ सो नमूना
लागु औषध खैरो हे रोइन हो होइन जाँच पर +ण
सलबद

गर पठाउनु हुन अनुरोध भDेसमेत Fयहोराको

Gवध GवIान ूयोगशालालाई लेिखएको पऽ।
म लागु औषध सेवन गनN FयिO हुँ।
मसँगै पबाउमा परे कQ Gवमला कमाRचायRसमेत

साथै रहे को अवःथामा हाॆो साथबाट लागु औषध
हे रोइन बरामद भएको हो। सो बरामद भै आएको
लागु औषध हे रोइन केह सेवन गनR र केह बबQ
गनR लई Gहं डेको हुँ। बबQ गर आएको नाफाले

लागु औषध खZरद गर सेवन गनRका लाग
साथमा लई Gहँडेको अवःथामा पबाउ परे को हुँ
भDेसमेत Fयहोराको शैलेस ख[काले अधकारूा9

अधकार सम+ गरे को बयान कागज।
म र सँगै पबाउमा परे का शैलेस
ख[कासमेत साथै रहे को अवःथामा मबाट बरामद
भएको ५२ माम र शैलेस ख[काको साथबाट

बरामद भएको ४० माम गर जaमा ९२ माम
लागु औषध हे रोइनमcये मेरा साथबाट बरामद

भएको ५२ माम हे रोइन ललतपुर िजdला,
ललतपुर उपमहानगरपालका वडा नं. १५

सात दोबाटोतर बःने हZर ौे i भDे FयिOबाट
खZरद गर dयाएको हो। मसँगै पबाउमा परे का
शैलेस ख[काले के कहाँबाट खZरद गरे मलाई
थाहा भएन। मेरो साथबाट बरामद भएको
लागु औषध हे रोइन काठमाडj एZरयामा भेट

हुने दुFयRसनीहlलाई बबQ गनR भनी साथमा
बोकQ Gहं डेको अवःथामा पबाउ परे कQ हुँ।
मेरो साथबाट बरामद भएको भारतीय lपैयाँ
१७५०। र नेपाल lपैयाँ ४५,०००। मcये

नेपाल lपैयाँ ३०,०००। मसमेत सदःय रहे को
ःथानीय आमा समूहबाट ऋण लएको रकम
हो । बाँकQ रकम भने लागु औषध बबQ गर

आिजRत रकम हो भDेसमेत Fयहोराको ूतवाद
Gवमला कमाRचायRले अधकारूा9 अधकार सम+

गरे को बयान कागज।
ूतवाद शैलेस ख[काको पोलमा परे का
लागु औषध बबQका लाग pदने भनएका ूq

वतन नखुलेका भOपुरतर बःने भनएका धरज
ौे i र ूतवाद Gवमला ख[काको पोलबाट
खुलेका हZर ौे iसमेतका FयिOहl बःने
सaभाGवत एZरयाहlमा खोज तलास गर गराई
फेला परे मा पबाउ गर दािखला गनR हुन अनुरोध
भDेसमेत Fयहोराको मानस पबाउ गनRको लाग
खटाई पठाइएको पऽ।
कानूनबमोिजम नमूना नकाल

बाँकQ

रहे को लागु औषध कानूनबमोिजम जलाई नq
R नN भएकोले सो लागु औषध नq गनRको
गनुप

लाग एक-एक जना ूतनध खटाई पठाई pदनु
हुन अनुरोध भDेसमेत Fयहोराको ूतनधलाई
लेिखएको पऽ।
ूतवाद शैलेस ख[का र Gवमला
कमाRचायRको साथबाट बरामद भै आएको बमशः
४० माम र ५२ माममcयेबाट छु tाछु tै ३-३
माम नमूना नकाल बाँकQ रहे को लागु औषध
कानूनबमोिजम जलाई नq गZरएको ठuक साँचो
हो भDेसमेत Fयहोराको लागु औषध जलाई नq
गZरएको मुच ुdका।
ूतवाद

शैलेस

ख[का

र

Gवमला

कमाRचायRसमेतको साथबाट बरामद भै आएको
बमश: ४० माम र ५२ माममcयेबाट
कानूनबमोिजम नकालएको नमूना जाँच पर +ण
गदाR सो नमूनामा लागु औषध हे रोइन (डाईएसीटाईल

मGफRन) पाइयो भDेसमेत Fयहोराको Gवध GवIान
ूयोगशालाको पर +ण ूतवेदन।

ूतवाद शैलेस ख[काले पोल गरे को
धरज ौे i र Gवमला कमाRचायRले पोल गरे का हZर
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ख+कालाई स/भा1वत ए5रयाह9मा खोजतलास
गदा> गराउँदा फेला पान> नस1कएको भBेसमेत
Cयहोराको मा"नस फेला नपरे को ू"तवेदन।

ू"तवादFह9 शैलेस ख+का र 1वमला
कमा>चाय>ले लागु औषध ("नयOऽण) ऐन, २०३३
को दफा ४ को (घ) र (च)बमोिजमको कसूर
अपराध गरे को हुँदा "नज ू"तवादFह9लाई ऐ.

ऐनको दफा १४ (१) (छ) (२) बमोिजम सजाय
हुनका साथै ू"तवादF 1वमला कमा>चाय>को साथबाट
बरामद भएको नेपालF नगद 9.४५,०००। र
भारतीय नगद 9.१७५०। समेत सोहF ऐनको

दफा १८ क बमोिजम र उ` वारदातमा
ू"तवादFह9ले ूयोग गरे को बा.११प. ७८२५
को मोटरसाइकलसमेत दफा १८ बमोिजम जफत
गरF पाऊँ भBेसमेत Cयहोराको अ"भयोगपऽ।

बरामदF मुच ुcकामा भएको सहF मेरो
हो, Cयहोरा झू eा हो। मेरो साथबाट ४० माम
लागु औषध खैरो हे रोइन बरामद भएको होइन।
बरामदF मुच ुcकामा उcलेिखत बा.११प. ७८२५
नं.को मोटरसाइकल मेरो घरबाट बरामद भएको
हो । सो मोटरसाइकल मेरो होइन, मेरो साथी
सरोज भBेको हो, मलाई चलाउन hदएको "थयो।
मलाई र अका> ू"तवादF 1वमला कमा>चाय>लाई
मोटरसाइकल चढF आउँदै गदा> एकै ठाउँबाट

पबाउ गरे को होइन। मलाई मेरै घरबाट पबाउ
गरे को हो। मबाट मेरो साथीको मोटरसाइकल र

मोटोरोला "समस1हतको एक थान मोबाइल माऽ
बरामद भएको हो। यो बाहे क केहF बरामद भएको
छै न। बरामदF मुच ुcका र ूहरF ू"तवेदन झू eा
हुँदा सजाय हुनपु नl होइन भBे Cयहोराको ू"तवादF

शैलेस ख+काले अदालतमा गरे को बयान।
मलाई
मेरो
घरबाटै
"म"त
२०६४।६।२५ गते "बहान पबाउ गरे को

हो। ू"तवादF शैलेस ख+कालाई िचनेको छै न।

"नजलाई कहाँबाट पबाउ गरे मलाई थाहा
छै न। बरामदF मुच ुcकामा भएको सहF cयाnचे
मेरो हो, Cयहोरा झू eा हो। मेरो साथबाट ५२
माम लागु औषध खैरो हे रोइन बरामद भएको
होइन। बरामदF मुच ुcकामा उcलेिखत पैसाचा1हं
मेरो घरबाट ूहरFले बरामद गरे को हो। मलाई र
अका> ू"तवादF शैलेस ख+कालाई मोटरसाइकल
चढF आउँदै गदा> एकै ठाउँबाट पबाउ गरे को

होइन। बरामदF मुच ुcका र ूहरF ू"तवेदन झू eा
हुँदा सजाय हुनपु नl होइन भBे Cयहोराको ू"तवादF

1वमला कमा>चाय>ले अदालतमा गरे को बयान।
शैलेस ख+का लागु औषध ख5रद
"बबo गनl Cयि` नभई लागु औषध सेवन गनl

Cयि` भएकोले मेरो द-5रकभ5रङ मपमा
लागु
ु
औषध उपचार तथा पुनःथा>पना केOिमा जाँच
गन> आई "म"त २०६४।६।१५ गते मेरो
केOिमा उपचारको ला"ग भना> भएका "थए।
प"छ "नज लागु औषध मुtामा पबाउ परे को
कुरा "नजको बुबाले भनेर थाहा पाएको हुँ भBे
Cयहोराको ूत1वादF शैलेस ख+काको साuी ःवीस
राजभvडारFले अदालतमा गरे को बकपऽ।

शैलेस ख+का लागु औषध ख5रद "बबo
गनl Cयि` नभई लागु औषध सेवन गनl Cयि`
भएकोले उपचारको ला"ग द–5रकभ5रङ मपमा
ु

उपचार गनl गरे को मलाई थाहा छ भBे Cयहोराको
ू"तवादF शैलेस ख+काका साuी ूेमकुमार "ल/बु
र ौृजना कोइराला सुवेदFले अदालतमा गरे को
बकपऽ।
1वमला कमा>चाय> लागु औषध ख5रद

"बबo तथा सेवन केहF प"न गनl Cयि` होइनन्
भBे Cयहोराको ू"तवादF 1वमला कमा>चाय>को
साuी ँयाम ढcके भBे ँयामकृंण ौे } र
ह5रकृंण बाँडेले अदालतमा गरे को बकपऽ।
ू"तवेदक ूहरF नायब "नरFuक कृंण
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मानधर, ूहर" जवान &नरकुमार" राई, ूहर"
हव*दार मोहनचि &गर", बरामद" मुच ु*काको
रोहवरमा बःने ूहर" सहायक
6कशोरकुमार खरे ल, ूहर" नायब
बाबुकाजी

&गर"समेतले

बरामद"

&नर"5क
&नर"5क
मुच ु*कालाई

समथ=न हुने गर" अदालतमा गरे को बकपऽ।
6वशेषC वीरे िराज शाDयले अदालतमा
आई पर"5ण ू&तवेदनलाई समथ=न गर" गरे को

बकपऽ।
ू&तवाद"हG शैलेस खIका र 6वमला
कमा=चाय=ले अवैध लागु औषध हे रोइन खLरद
ओसार पसार तथा सNयसमेत गर" लागु औषध

&नयऽण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खUड
(च) बिख=लाप गर" अ&भयोग दावीबमोिजम कसूर
गरे को हुँदा &नजहGलाई ऐ. को दफा १४(१)

(छ)(२) बमोिजम जनह" १० वष= कैद र
G.७५,०००। जर"वाना हुने ठहछ=। बरामद
भएको नेपाल" Gपैयाँ ४५,०००। तथा भारतीय
Gपैयाँ १७५०। ू&तवाद" 6वमला कमा=चाय= सदःय
रहे को आमा समूहबाट ऋण &लएको दे िखई लागु
औषध &बबgबाट आज=न गरे को नदे िखएको र
मोटरसाइकल धनीको ःवीकृ&तबेगर बरामद भएको

मोटरसाइकल ूयोग भएको दे िखएकोले बरामद
भएको नगद र मोटरसाइकल जफततफ=को दावी

पुiन सDदै न भjे काठमाडk िज*ला अदालतको
&म&त २०६५।९।२० को फैसला।
बरामद" मुच ु*का र"तपूवक
= नभएको, मैले
आरो6पत कसूरमा इकार रह" बयान गरे को र
ू&तवाद" कसूरदार नभएको भनी मेरा सा5ीले

बकपऽ गरे को अवःथामा प&न काठमाडk िज*ला
अदालतबाट १० वष= कैद र G.७५,०००।
जर"वाना हुने ठहर गरे को फैसला ूमाणको
मू*याnन नगर" कानूनी तथा या6यक o6pले
ऽु6टपूण= भएकोले सो फैसला उ*टाई, अ&भयोग

दावीबाट सफाइ पाऊँ भjे ू&तवाद" 6वमला
कमा=चाय=ले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा tदएको
पुनरावेदनपऽ।
ूहर"मा भएको बयान झू vा हो भनी
इकार" बयान गरे को र सो इकार" बयानलाई

मेरा सा5ीले गरे को बकपऽले पु6p गनुक
= ा
=
नभएको
साथै बरामद" मुच ु*कासमेत र"तपूवक
अवःथामा काठमाडk िज*ला अदालतबाट भएको
फैसला फौजदार" यायका माय &सxात एवम्
कानूनी zयवःथासमेतको 6वपर"त भई ऽ6टपूण= हुँदा
सो फैसला बदर गर" अ&भयोग दावीबाट सफाइ
पाऊँ भjे ू&तवाद" शैलेस खIकाले पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा tदएको पुनरावेदनपऽ।
लागु औषध (&नयऽण) ऐन, २०३३

को दफा १२ बमोिजम ू&तवाद"हGबाट बरामद
= राखेको भनी ूमाण
भएको लागु औषध र"तपूवक
पेश गन{ भार ू&तवाद"उपर हुनेमा आफूबाट
=
राखेको
बरामद भएको लागु औषध र"तपूवक

ूमाण tदन ू&तवाद"हGले सकेको दे िखएन।
|यःतो ूमाण पेश गन= नसकेकोमा लागु औषध
(&नयऽण) ऐन, २०३३ अतग=त सजाय हुने

अपराध गरे को माjुपन{ उ} दफा १२ ले
zयवःथा गरे को पाइछ। अतः ू&तवाद"हG

शैलेस खIका र 6वमला कमा=चाय=ले लागु औषध
हे रोइन खLरद ओसारपसार तथा सNयसमेत गर"
लागु औषध (&नयऽण) २०३३ को दफा ४ को
खUड(च) बमोिजमको कसूर गरे कोले ऐ. ऐनको

दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम कैद वष= १०
र जर"वाना G.७५,०००। &नज ू&तवाद"हGलाई
जनह" सजाय हुने ठहर गरे को काठमाडk िज*ला
अदालतको &म&त २०६५।९।२० को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछ=। ू&तवाद"हGको
&मलेकै दे िखद

पुनरावेदन िजकgर पुiन सDदै न भjे पुनरावेदन
अदालत, पाटनको &म&त २०६६।६।२७ को
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फैसला।
मैले आरो3पत कसूर गरे को होइन भनी
अदालतमा बयान गरे को छु । बरामद भएको
लागु औषध मेरा साथबाट बरामद भएको होइन।

ःथानीय ू"त"न"धलाई रोहवरमा नराखी तयार
गKरएको बरामदL मुच ुNका रLतपूवक
O को छै न।
मबाट नगद तथा नापतौल गनQ साधनसमेत बरामद

नभएकोले "बबS गनOका ला"ग लागु औषध "लई
3हं डेको भV "मNदै न। मैले आरो3पत कसूर गरे को
छै न भVे कुरा मेरा साWीले अदालतमा गरे को

बकपऽबाट पु3X हुYछ । यसरL "म"सल सं लZन
ूमाणबाट आरो3पत कसूर गरे को नदे िखएको
अवःथामा कसूरदार ठहर गरL सजायसमेत

गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला न"मलेकोले
उNटL गरL अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भVे
ू"तवादL शैलेस खaकाले यस अदालतमा bदएको
पुनरावेदनपऽ।
अ"धकार3वहLन cयिdहefारा गKरएको
अनुसYधानसgबYधी कायOलाई माYयता bदन
"मNदै न। बरामदL मुच ुNका तयार गदाO सरकारL

मुhासgबYधी ऐन, २०४९ को दफा ८, १० एवम्
लागु औषध ("नयYऽण) ऐन, २०३३ को दफा
८ बमोिजमको कायO3व"ध पूरा नगKरएकोले qयःतो
बरामदL मुच ुNकालाई ूमाणमा "लन "मNदै न। लागु
औषध हे रोइन सgबYधमा लागु औषध "नयYऽण
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (ज) बमोिजम
सजाय हुनपु नQमा १४(१)(छ)(२) बमोिजम
सजाय गरे को फैसला "मलेको छै न। अदालतमा
आरो3पत कसूरमा इYकार रहL बयान गरे को हुँदा
ूहरLमा ःवेrछा3वपरLत भएको बयानलाई माऽ
आधार मानी कसूरदार ठहर गनO "मNदै न। ूमाण

ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम अ"भयोजन

पWले वादL दावी ूमािणत हुने ूमाण पेश गनO
नसकेको िःथ"तमा आरो3पत कसूर गरे को ठहर

गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला न"मलेको
हुँदा उNटL गरL अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाऊँ
भVे ू"तवादL 3वमला कमाOचायOले यस अदालतमा
bदएको पुनरावेदनपऽ।

"नयमबमोिजम दै "नक पेशीसूचीमा चढL
पेश हुन आएको ूःतुत मुhाको पुनरावेदनस3हतको
"म"सल अuययन गरL पुनरावेदक/ू"तवादL 3वमला

कमाOचायOका तफOबाट 3वfान वKरv अ"धवdा
लव मैनालL र 3वfान अ"धवdा "नमOला शाwयले
ू"तवादLले गरे को कसूर लागु औषध ("नयYऽण)
ऐन, २०३३ अYतगOतको कसूर नभई औष"ध ऐन,
२०३५ अYतगOतको कसूर भएकोले "नजलाई लागु
औषध ("नयYऽण) ऐन, २०३३ अनुसार सजाय
गनO "मNदै न। अनुसYधानको बममा तयार भएको
बरामदL मुच ुNका कानूनबमोिजमका cयिdfारा
तयार नगKरएको हुँदा qयःतो बरामदL मुच ुNकाका
आधारमा कसूरदार ठहर गनO "मNदै न। ू"तवादL
अनुसYधान अ"धकारLसमW आरो3पत कसूरमा

सा"बत रहे प"न अदालतमा इYकार रहे का छन् र
"नजको सो इYकारL बयानलाई "नजका साWीले
बकपऽ गरL समथOन गरे का छन्। अनुसYधान
अ"धकारLसमW कसूरमा सा"बत भएका आधारमा
माऽ कसूरदार ठहर गनO "मNदै न । यसरL

ू"तवादLले कसूर गरे को भVे ठोस र तxययुd
ूमाणको अभाव रहँदारहँदै प"न ू"तवादLलाई
कसूरदार ठहर गरL सजायसमेत गरे को पुनरावेदन
अदालतको फैसला ऽु3टपूणO हुँदा अदालती
बYदोवःतको २०२ नं. बमोिजम 3वपWी िझकाई
पाऊँ भनी गनुO भएको बहस सु"नयो।

ू"तवादL शैलेस खaकाले ४० माम
र ू"तवादL 3वमला कमाOचायOले ५२ माम गरL
जgमा ९२ माम लागु औषध हे रोइन ओसारपसार

"बबS 3वतरणसमेत गरे काले "नजहeलाई लागु
औषध ("नयYऽण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को
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(घ) र (च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२)

बमोिजम सजायको माग दावी 3लई अ3भयोगपऽ
दायर भएकोमा सु< काठमाड? िज@ला अदालतले
दफा ४(च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२)
बमोिजम ू3तवादDह<लाई जनहD १० वषI कैद

र ७५,०००। जरDवाना हुने ठहर गरD फैसला
गरे को र पुनरावेदन अदालत, पाटनले सो फैसला
सदर गरे उपर ू3तवादDको ूःतुत पुनरावेदन पनI
आएको छ।
SवTान कानून Uयवसायीह<को बहस सुनी
सVपूणI 3म3सल अXययन गरD हे दाI ूःतुत मुYामा
3नVन ूZको 3नरोपण हुनपु न[ दे िखन आयो :-

(1) ूःतुत मुYाको कसूर लागु औषध

(3नयaऽण) ऐन, २०३३ अaतगIतको
कसूर हो वा औष3ध ऐन, २०३५
अaतगIतको कसूर हो ?
(2) बरामदD मुच ु@का रDतपूवक
I को छ छै न ?
(3) पुनरावेदन अदालतको फैसला 3मलेको
छ छै न र पुनरावेदकको पुनरावेदन
िजकdर पुeन सfछ सfदै न ?

२. सवIूथम पSहलो ूZतफI Sवचार गदाI
हे रोइन भkे पदाथI अSफमबाट बkे लागु औषध
रहे को भएको कुरामा Sववाद छै न। National

Institution on Drug Abuse U.S.A. ले “Herion
is processed from morphine, a narurally

occurring substance extracted from the seed of
pod of certain varieties of poppy plants” भनी
हे रोइनको पlरभाषा गरे को पाइaछ।
३. लागु औषध 3नयaऽण ऐन, २०३३
को दफा ३(क) ले हे रोइनलाई लागु औषधको
पlरभाषामा नपारे को भए प3न गाँजा, औषधोपयोगी
गाँजा, अSफम, तै यारD अSफम, औषधोपयोगी अSफम,
कोकाको झार र पात, अSफम तथा कोकाको

सारतoव, 3मौण वा लवणसमेत 3मलाई तयार
गlरने कुनै पदाथI, ौी ५ को सरकारले समय
समयमा नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत गरD
तोSकrदएका ूाकृ3तक वा कृ3ऽम लागु औषध
तथा अaय पदाथIलाई लागु औषधको पlरभाषा3भऽ

समाSवt गरे को छ।
४. यःतै सोहD ऐनको दफा ३(क) को

खuड ७ ले rदएको अ3धकार ूयोग गरD नेपाल
सरकारले 3म3त २०५१।२।२ मा ूकािशत

गरे को राजपऽको सूचनाको ४ नं. मा “मSफIन,
हे रोइन वा डाएमाSफIन र Sयनीह<का लवण तथा
यसको मूल अणुमा थप रासाय3नक समूह जोडी
उoपादन गlरएका सबै रसायनह<” लागु औषध
अaतगIत पन[ भनी तोकd rदएको पाइaछ।
५. यसरD हे रोइन अSफमबाट बkे कडा
र घातक लागु औषध भएको र लागु औषध

(3नयaऽण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को
खuड (६क) ले अSफम तथा कोकाको सारतoव,
3मौण वा लवणसमेत 3मलाई तयार गlरने कुनै
पदाथIलाई लागु औषधको पlरभाषा3भऽ समेटेको
ँ ा हे रोइन लागु औषध (3नयaऽण) ऐन,
दे िखद
२०३३ को दफा ३(क) ले पlरभाSषत गरे को
लागु औषध3भऽ पन[ भkे ःपt हुन आउँछ।

६. 3म3त २०५१।२।२ को राजपऽमा
ूकािशत सूचनामा “हे रोइन” समावेश भएकोले
लागु औषध (3नयaऽण) ऐन, २०३३ को दफा
२३क मा भएको Uयवःथा अनुसार औष3ध ऐन,
२०३५ बमोिजम यो मुYाको कारवाहD हुनपु छI भkे

पुनरावेदकका SवTान कानून Uयवसायीको बहस
िजकdर सVबaधमा हे दाI लागु औषध (3नयaऽण)
ऐन, २०३३ को दफा २३क. मा “ यस ऐनमा
अaयऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भएताप3न दफा
३ को खuड (क) को उपखuड (७) बमोिजम
तोSकrदएका ूाकृ3तक वा कृ3ऽम लागु औषध
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तथा मनो/ीपक पदाथ2 र "तनका लवणह7का
स9ब;धमा औष"धस9ब;धी म;थ (फमा2कोBपया)
ह7मा तोBकएको नाम र पFरमाणका टे बलेट,
HयाIसुल, इ;जेHसन जःता फमा2ःयुBटकल

बनोटका औष"धको उNपादन, "बबP Bवतरण,
"नकासी पैठारR, सSय र सेवन औष"ध ऐन,
२०३५ बमोिजम हुनेछ। तर Nयःता लागु औषध
र मनो/ीपक पदाथ2ह7का क[चा पदाथ2 (कोरा
रसायन) ह7को उNपादन, "बबP Bवतरण, "नकासी
पैठारR, सSय र सेवन स9ब;धमा यसै ऐनबमोिजम
हुनेछ” भ^े _यवःथा रहे को छ।
७. उa कानूनी _यवःथा अनुसार दफा

३(क)(७) बमोिजम नेपाल सरकारले राजपऽमा
सूचना ूकािशत गFरeदएका लागु औषधका
स9ब;धमा माऽ दफा २३क. आकBष2त हुने

दे िख;छ । कसूरको "नधा2रण गरR Nयःतो कसूरमा
हुने सजाय तोHने अ"धकार _यवःथाBपकाको हुने
भएकोले र लागु औषध ("नय;ऽण) ऐन, २०३३
को दफा ३(क) को खhड (६क) मा भएको
_यवःथा अनुसार प"न हे रोइन लागु औषधको
पFरभाषा"भऽ पनk हुँदा हे रोइनको खFरद, "बबP
Bवतरण, ओसारपसारसमेतका कसूरलाई नेपाल
सरकारले राजपऽमा ूकािशत गरे को सूचनामा

माऽ सी"मत राखी _यवःथाBपकाoारा "न"म2त लागु
औषध ("नय;ऽण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क)
को खhड (६क) मा भएको _यवःथालाई "नःतेज

पानk गरR नेपाल सरकारले ूकािशत गरे को
सूचनामा “हे रोइन” परे को भनी दफा २३क मा
भएको _यवःथा अनुसार औष"ध ऐन, २०३५
बमोिजम कारवाहR र सजाय गन2 "मpदै न।
८. यसै स;दभ2मा “लागु औषध ("नय;ऽण)
ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को ६क मा अBफम

तथा कोकाको सारतNव, "मौण वा लवणसमेत
"मसाई तयार गFरने पदाथ2लाई लागु औषध भनी

लागु औषधको पFरभाषा"भऽ समेटेको पाइ;छ भने
भाग ३, "म"त २०५१।२।२ को राजपऽमा प"न
साBवकबमोिजम फेि;स"डललाई लागु औषधकै
पFरभाषा"भऽ कायमै राखी माऽाको स9ब;धमा
थप _यवःथास9म उpलेख गरे को पाइँदा सो

फेि;स"डललाई २०५१।२।२ को राजपऽमा
ूकािशत सूचना भ;दा अगा"ड लागु औषधको
पFरभाषा"भऽ नपरे को भनी भ^ र मा^ न"मpने”
भनी सुरे;ि"सं ह राजपुत Bव7u ौी ५ को सरकार
भएको लागु औषध मु/ा (नेकाप २०५६ भाि,
"न.नं. ६७२२, पृ.३६८) मा _याwया भएको छ।
सो मु/ामा प"न २०५१।२।२ को राजपऽमा
ूकािशत सूचनाको आधारमा औष"ध ऐन, २०३५
बमोिजम सजाय नगरR ू"तवादRलाई लागु औषध

("नय;ऽण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को
कसूरमा दफा १४(१)(छ)(१) अनुसार सजाय

गFरएको पाइ;छ।
९. ूःतुत मु/ामा प"न दफा ४ को
खhड (च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२)

बमोिजमको सजायको माग दावी "लई अ"भयोगपऽ
दायर भएको र सोहR अ"भयोग दावीबमोिजम
सजाय हुने ठहर गरR िजpला अदालत र पुनरावेदन
ँ ा उa
अदालतबाटसमेत फैसला भएको दे िखद

सुरे;ि"सं ह राजपुत Bव7u ौी ५ को सरकार
भएको लागु औषध मु/ामा भएको फैसला यस
मु/ामा समेत सा;द"भ2क दे िखन आएकोले लागु
औषध हे रोइनस9ब;धी कसूर औष"ध ऐन, २०३५
अ;तग2तको कसूर नभई लागु औषध ("नय;ऽण)

ऐन, २०३३ को कसूर"भऽ पनk ःप{7पमा दे िखन
आउँछ।

१०. यसरR लागु औषध ("नय;ऽण) ऐन,
२०३३ को दफा ३(क) को खhड (६क) र दफा
२३क. मा भएको _यवःथा र यस अदालतबाट
यसअिघ भएको फैसलाबाट ूःतुत मु/ाको कसूर
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लागु औषध ("नय%ऽण) ऐन, २०३३ अ%तग0तको
कसूर रहे को दे िखन आएकोले ू"तवाद?लाई
औष"ध ऐन, २०३५ बमोिजम सजाय हुनपु छ0 भIे
JवKान कानून Lयवसायीको बहससँग सहमत हुन

सJकएन।
११. अब दोॐो ूSतफ0 Jवचार गदा0
ु V ऐन, अदालती ब%दोवःतको महलको १७२
मुलक
नं., सरकार? मुZास[ब%धी २०४९ को दफा ८,
लागु औषध ("नय%ऽण) ऐन, २०३३ को दफा ८
समेतमा खानतलासी तथा बरामद? मुच ु`का तयार

गदा0को काय0Jव"धको बारे मा उ`लेख गbरएको
छ। तर लागु औषध ("नय%ऽण) ऐन, २०३३
Jवशेष ऐन भएकोले सो ऐनअ%तग0तको कसूरको
स[ब%धमा खानतलासी तथा बरामद? मुच ु`का

तयार गदा0 लागु औषध ("नय%ऽण) ऐन, २०३३
को दफा ८ ले तोकेबमोिजमको काय0Jव"ध नै
अपनाउनुपनe हु%छ।

१२. उf ऐनको दफा ८(१) को खgड
(घ) को ू"तब%धाjमक वाkयांशबमोिजमका
Lयिfलाई रोहवरमा नराखी खानतलासी तथा
बरामद? मुच ु`का तयार गbरएको भIे पुनरावेदन
िजकVर रहे को छ। दफा ८(१) को खgड (घ)
ु ै
ले अपराध गरे को भनी शlका लागेको जनुसक
Lयिfलाई रोक्ने, खानतलासी "लने र आवँयक
दे खेमा "नजलाई "गरoतारसमेत गनeसमेतका
अ"धकार औषध "नय%ऽण अ"धकार? वा ूहर?
सहायक "नर?pक दजा0स[मका ूहर? कम0चार?लाई
ूदान गरे को छ । यःतै सोह? दफाको

ू"तब%धाjमक वाkयांशमा “तर नगरपा"लका वा
गाउँ Jवकास स"म"त वा jयस ठाउँका भलाrमी वा
अकs सरकार? काया0लयका कम0चार?को रोहवरमा
मुच ु`का तयार गन0 ूयास गदा0 प"न jयःता
Lयिfहt उपलuध नभएको उिचत आधार भएमा
क[तीमा दुईजना औषध अनुस%धान अ"धकार? वा

क[तीमा ूहर? सहायक "नर?pक दजा0स[मको
कम0चार?को रोहवरमा मुच ु`का गन0 सJकनेछ”
भIे Lयवःथा रहे को छ।
१३.
"म"सल
सं लvन
"म"त
२०६४।६।२५
को
बरामद?/खानतलासी
मुच ु`का ूहर? नायब "नर?pक बाबुकाजी "गर?
र ूहर? सहायक "नर?pक Jकशोरकुमार खरे लको
रोहवरमा भएको दे िखएको र ती रोहवरमा
बःने दुबैजना दफा ८(१) को खgड (घ) को
ू"तब%धाjमक वाkयांशले तोकेबमोिजमका पदका

ूहर? कम0चार? रहे का दे िख%छन्। यःतै , बरामद?/
खानतलासी मुच ु`का xदनको १७:०० बजेको
समयमा भएको उf मुच ु`काबाट दे िखएको छ।
उf समय काया0लयहt ब%द हुने समय भएको र
साव0ज"नक सडकमा बरामद?/खानतलासी मुच ु`का

तयार गbरएको दे िख%छ । साव0ज"नक
जुनसुकै समयमा ःथानीय "नकायका
वा सरकार? काया0लयका ू"त"न"ध
हुन स[भव हुँदैन । कानूनमा प"न

सडकमा
ू"त"न"ध
उपलuध
“स[भव

भएस[म” भIे वाkयांश रहे को छ। सो “स[भव
भएस[म” भIे वाkयांशले जुनसुकै समयमा jयःता
"नकायका ू"त"न"ध अ"नवाय0tपमा राख्नै पनe
बा{याjमक Lयवःथा रहे को भIे जनाउँदैन ।

यसै स%दभ0मा “लागु औषध "नय%ऽण ऐन, २०३३
को दफा ८ को (२) मा कुनै घर, जvगा, सवार?
वा अ%य ठाउँमा ूवेश गदा0 वा खानतलासी गदा0
समयले |याएस[म स[बि%धत नगर प}ायत वा
गाउँ प}ायत वा वडा स"म"तका एकजना सदःय
वा jयस ठाउँको एकजना भला~ी वा कुनै अकs
सरकार? काया0लयका एकजना कम0चार?लाई साpी
राख्नुपनeछ भIे Lयवःथा गरे को पाइ%छ। तर

समयले न|याएको िःथ"तमा उपरोf Lयिfहt
ँ ै मा सो बरामद? मुच ु`का नै अमा%य
साpी नरािखद
ँ ै न । समयले |याएस[म माऽ उf
हुने दे िखद
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*यि.ह0 सा2ी राख्न स7कने *यवःथा हो” भनी
ौी ५ को सरकार 7व0? र भरत राई भएको लागु
औषध मुIा (नेकाप २०५० जेठ, "न.नं. ४६९८,
पृ.९७) मा यस अदालतबाट भएको *याWयासँग
यो इजलाससमेत सहमत छ । यसर\ कानूनले

स]भव भएस]म माऽ ःथानीय ू"त"न"धलाई सा2ी
राख्नुपन_ *यवःथा गरे को र `दनको १७:००
बजेको समयमा नगरपा"लका वा गाउँ 7वकास

स"म"त वा सरकार\ कायाcलयका ू"त"न"ध उपलdध
हुन स]भव नहुने भएकोले ःथानीय "नकायका
ू"त"न"ध रोहवरमा नराखेको कारणले बरामद\
मुच ुgका बेर\तको छ भhे पुनरावेदन िजकiरसँग
सहमत हुन स7कएन ।

१४. अjkयमा तेॐो ूmतफc हे दाc
ू"तवाद\ह0 अनुसjधान अ"धकार\सम2 कसूरजjय
कुरामा सा"बत भएप"न अदालतमा इjकार रहे का

छन् । तर वारदात "म"त २०६४।६।२५
गते `दनको १७:०० बजे काठमाडp िजgला,
काठमाडp महानगरपा"लका वडा नं. ३५ जडीबुट\
कारखाना पःने मूल गेटअगा"ड सडक 7कनारामा
यी

ू"तवाद\ह0

शैलेश

खtका

र

7वमला
कमाcचायc चढ\ आएको बा ११ प ७८२५ नं.को
मोटरसाइकल रोकi "नजह0को खानतलासी "लँदा
शैलेश खtकाको साथबाट ४० माम र 7वमला
कमाcचायcको साथबाट ५२ माम लागु औषध खैरो

हे रोइन बरामद भएको भhे "म"त २०६४।६।२५
को बरामद\ मुच ुgकाबाट दे िखएको छ । उ.
बरामद\ मुच ुgका ूहर\ नायब "नर\2क बाबुकाजी
"गर\ र ूहर\ सहायक "नर\2क 7कशोरकुमार

खरे लसमेतको रोहवरमा तयार गर\ यी ू"तवाद\ह0
शैलेश खtका र 7वमला कमाcचायcलाई प"न सो
बरामद\ मुच ुgकामा रोहवरमा राखेको दे िखjछ ।
रोहवरमा बःने ूहर\ नायब "नर\2क बाबुकाजी
"गर\ र ूहर\ सहायक "नर\2क 7कशोरकुमार

खरे ल दुबै लागु औषध ("नयjऽण) ऐन, २०३३
को दफा ८ को खyड (घ) को ू"तबjधाkमक
वा{यांशबमोिजम औषध अनुसjधान अ"धकार\
तो7कएको कुरा "म"सल सं ल|न गृह मjऽालय,
लागु

औषध

"नयjऽण

कानून

कायाcjवयन

इकाईको "म"त २०६४।६।१० को पऽबाट
दे िखन आउँछ । ू"तवाद\ह0बाट बरामद भएको
वःतु लागु औषध हे रोइन भएको भhे रा7}य 7व"ध

7व~ान ूयोगशालाको "म"त २०६४।७।२०
को पऽसाथ ूा पर\2ण ू"तवेदनबाट दे िखएको
छ ।

१५. ू"तवेदक ूहर\ नायब "नर\2क
ौीकृंण मानjधर, "नरकुमार\ राई, मोहनचjि "गर\
बरामद\ मुच ुgका तयार हुँदा रोहवरमा बःने ूहर\
सहायक "नर\2क 7कशोरकुमार खरे ल, ूहर\ नायब
"नर\2क बाबुकाजी "गर\समेतले ू"तवाद\ह0का
साथबाट लागु औषध हे रोइन बरामद भएको भनी

सा2ीसरह अदालतमा बकपऽ गरे को अवःथा
छ । "नज ू"तवेदक तथा बरामद\ मुच ुgकाको

रोहवरमा बःने *यि.ह0ले अदालतमा गरे को
बकपऽ ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
को खyड(क) बमोिजम ूमाणमा "लन "मgने हुjछ
भने बरामद भएको लागु औषध पर\2ण गन_
7वशेष~ले प"न उ. बरामद भएको वःतु मैले
पर\2ण गर\ राय `दएको हो भनी सा2ीसरह
ँ ा
अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गरे को दे िखद
"नजले `दएको उ. राय प"न ूमाण ऐनको दफा
१८ र २३(७) बमोिजम अदालतले ूमाणमा
"लन पन_ हुjछ ।
१६. ू"तवाद\ले अदालतमा बयान गदाc

ूहर\ले आफले *यहोरा लेखाई हे न c सुh न`दई
बयान गराएको भhे कुरा *य. गरे का छन् ।
तर ूहर\ ारा तयार भएको र आफूले हे न c सुh
नपाएको भ"नएको कागजमा के कःतो कारण
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वा परब!दले सह' गनुप
+ रे को .थयो सो कुरा
.नजले अदालतको बयानमा खुलाउन सकेका
छै नन् । ू.तवाद'ले ूहर'मा भएको बयान आ?नो
ःवेAछापूवक
+ को बयान होइन भDे िजकFर .लई
अदालतमा बयान गदH मा .नजको Iयःतो इ!कार'
बयानमाऽका आधारमा .नजलाई .नदLष माD
.मNदै न । ू.तवाद'को इ!कार' कथन ःवत!ऽ

र तOयपूण+ ूमाणबाट सम.थ+त हुन आवँयक
छ । ूहर'ले आफूलाई डर, ऽास दे खाई वा
धVकF Wदई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको

कारणले ूहर'मा कसूर ःवीकार गनुप
+ रे को कुराको
िजकFर .लई ूमािणतसमेत गन+ सZनुपछ+। तर
ू.तवाद'ले आफूलाई बयान गन+ बा[य पारएको,

धVकF Wदईएको वा अ!य के कःतो कारणले
+ रे को भDे कुरा भD
आरो\पत कसूर ःवीकार गनुप
नसकेको िःथ.तमा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा
९(१) बमोिजम .नजले अनुस!धानको बममा
fयg गरे को भनाइलाई अ!यथा भD न.मNने भई

अदालतमा गरे को सो ःवीकारोिgलाई .नजका
\वhi ूमाणमा .लनुपनj हुन आउँछ ।
१७. यसर' ू.तवाद'हh आरो\पत कसूरमा
अनुस!धान अ.धकार'समn सा.बत भई बयान
गरे का र सो सा.बती बयान बरामद' मुच ुNका र सो
बरामद' मुच ुNकामा बःने fयिgहhले अदालतमा

गरे को बकपऽसमेतको ःवत!ऽ ूमाणबाट सम.थ+त
ु ा साथै ू.तवाद'हhका साथबाट बरामद
हुनक
भएको वःतु लागु औषध हे रोइन नै भएको भDे

ूयोगशालाको पर'nण ू.तवेदनबाट दे िखएको
समेतका आधार ूमाणबाट ू.तवाद'हhले लागु
औषध (.नय!ऽण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को
खrड (च) को कसूर गरे को दे िखन आउँछ ।

१८. हे रोइनसVब!धी कसूरमा लागु औषध
(.नय!ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज)
+ नjमा दफा १४(१)(छ)(२)
बमोिजम सजाय गनुप

बमोिजम सजाय गरे को भDे पुनरावेदन िजकFरका
सVब!धमा \वचार गदा+ नेपाल सरकारले राजपऽमा
सूचना ूकािशत गर' तो\कWदएका ूाकृ.तक
वा कृ.ऽम लागु औषध तथा मनोuीपक पदाथ+
(साइकोश\पक सwःटा!स) र .तनको लवण र
अ!य पदाथ+समेतको दुfय+सन गनj fयिgको हकमा
माऽ १४(१)(ज) बमोिजम सजाय हुन सZछ ।
तर लागु औषध हे रोइन लागु औषध (.नय!ऽण)

ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खrड (६क)
बमोिजम लागु औषधको परभाषा.भऽ पनj भएको
र यी ू.तवाद'हhबाट बरामद भएको लागु औषध

हे रोइनको परमाण हे दा+ .नजहh दुfय+सनीमाऽ
ँ ा आफूलाई
हुन ् भD स\कने अवःथासमेत नदे िखद
दफा १४(१)(ज) बमोिजम सजाय हुनपु छ+ भDे
पुनरावेदन िजकFरसँग सहमत हुन स\कएन ।

१९. तसथ+, .नज ू.तवाद'हh \वमला
कमा+चाय+ र शैलेश खyकाले लागु औषध
(.नय!ऽण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को
खrड (च) को कसूर गरे को दे िखएकोले
.नजहhलाई सोह' ऐनको दफा १४(१) (छ)
(२) नं. बमोिजम जनह' १० (दश) वष+ कैद
र h.७५,०००। (पचह|र हजार) जर'वाना हुने
ठहराएको काठमाड~ िजNला अदालतको फैसला
सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको .म.त
ँ ा
२०६६।६।२७ को फैसला .मलेको दे िखद
सदर हुने ठहछ+ । ू.तवाद'हhको पुनरावेदन
िजकFर पुन सZदै न। फैसलाको जानकार'
कारागारमाफ+त ू.तवाद'हhलाई Wदई दायर'को
लगत का गर' .म.सल .नयमानुसार बुझाई Wदनू।

उg रायमा सहमत छु ।
!या.भरतबहादुर काक
इ.त सं वत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ.धकृत : \कशोर िघ.मरे
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िनणर्य नं .९१२७

ु इजलास
सव-.च अदालत, सं य6
माननीय :यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय :यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकF
फैसला "म"त : २०७०।५।२५।३
०६३-CI-१०६१
मुMा : अंश ब:डा लगाई अंश छु Qयाई
शेषप"छको बकसपऽबमोिजम गरU पाऊँ ।
पुनरावेदक/ू"तवादU : ल"लतपुर िजYला, ल"लतपुर
उपमहानगरपा"लका वडा नं.१८ गावहाल,
चYखुमठ बःने रमेश पुरU
]व^_

]वप`ी/वादU : भ6पुर िजYला, बालकोट घर भै
ऐ.ऐ. बःने ौीमती गीता पुरU "सलवालसमेत

§ गुठी चलाउने हक र शेष जगेडा खान पाउने
हकलाई समान अथर्मा हेनर् िमल्दैन ।
त्यसमा पिन एकाले गरेको कसूरको सजाय
अकार्ले पाउने िस्थित हुँ दैन । वादीहरूका
िपताले महन्त्याइँ पाउँ भन्ने दावी गरेकोमा
सो वादी दावी नपुग्नबु ाट वादीहरूका
िपताको गुठीमा रहेको हकलाई प्रितकू ल
असर पनर् नसक् ने ।
(ूकरण नं.११)

§ बकसपत्रबाट आफ्नो हक शेषपिछ खानु
भनी दाताले सम्पित्त िकटानी नगरी सम्पूणर्
सम्पित्त लेिखिदएको अवस्थामा िनजको
जे जस्तो साम्पित्तक हक छ ती सबै बकस
260

पाउने व्यिक्तमा सनेर् ।
§ साम्पितक हक भनेको देिखने मूतर्
सम्पित्तमािथको हकमात्र होइन, सोलाई
प्राप्त गनर् अवलम्बन गनुर्पनेर् कायर्िविध
एवम् प्रिक्रयागत हक पिन हो । दाताको
नाममा आइनसके को सम्पित्त प्राप्तकतार्ले
पाउँ दैन भन्ने अथर् गनेर् हो भने िलखतको
कु नै औिचत्य नहुने ।
§ साम्पितक हक दृश्यमात्र होइन, अदृश्य
पिन हुन्छ । सम्पित्त जसको नाममा छ
उसको मात्र हुने होइन, यसमा अन्तरभूत
स्वामीको पिन उित्तकै हक हुन्छ । आफ्नो
हक हस्तान्तरण गनर् कु नै कानूनले रोक
लगाएको छै न । यस्तो सम्भािवत हक पिन
हस्तान्तरण हुन सक्दछ । तसथर्, आफू सँ ग
कायम रहेको वा कायम हुन सक् ने सम्पित्त
स्वेच्छानुकूल िदन पाइने हुँ दा िदनेको हक
जे जित र जे जस्तोरूपमा कायम हुन सक् ने
हो सो बकसपत्र प्राप्तकतार्मा पिन सनेर् ।
(ूकरण नं.१५)

§ शेषपिछको बकसपत्र दाताले आफ्नो
जीवनकालमा बदर नगराएमा िनजको
मृत्यपु श्चात् िक्रयाशील हुने भै त्यस्तो
बकसपत्रको िलखत गरी िदनेको
मृत्यपु श्चात् िनजले गरी िदएको शेषपिछको
बकसपत्रको नाताले िनजको हक बकसपत्र
पाउनेमा सनेर् र बकसपत्र पाउनेको हक
स्थािपत हुने ।
(ूकरण नं.१६)

§ गोत्र पिरवतर्नसमेतका कारणबाट
िनजहरूबाट हुन नसक् ने काम उपयुक्त
प्रितिनिधमाफर् त् गनर् गराउन कु नै कानूनी
बन्देज छै न । मिहला गुठी सञ्चालन गनर्
असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्न
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िमल्दैन । िनश्चय पिन हाम्रो गुठी प्रणालीमा
आफ्नोपन छ । गुठी स्थापनाका प्रयोजन
र प्रबन्ध फरक हुन्छन् । ती प्रयोजन र
प्रवन्धिभत्र मिहलालाई कु नै स्थान छै न
भन्ने अथर् गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं.१९)

§ शेषपिछको बकसपत्र पाउनेमा शेष
कसर खानेसमेतका सबै हक सनेर् हुँ दा
सबै अंिशयारले सामूिहकरूपमा गुठी
सञ्चालन गरी गुठी राख्ने आफ्ना पूवर्जको
भावनाअनुसार काम गनर् पाउँ दैन भन्नु
कानूनको प्रितकू ल हुन जाने ।
§ छोरीलाई गुठीको ३(१) नं . ले बाहेक
गरेको छै न र त्यस्तो अथर् गनर्समेत
निमल्ने ।
§ गुठीपत्र, लालमोहर, ताम्रपत्र आिद
गुठी राख्दाका बन्देज अपिरवतर्नशील
होइनन् । राज्यले कानून बनाएर ितनका
मूल ममर्लाई नमारी पिरवतर्न गनर्
सक्छ । गोत्र पिरवतर्न भएको समेतका
धािर्मक कारणले छोरीले स्वयम् गनर्
नसक् ने कु नै कायर् रहेछ भने उपयुक्त
व्यिक्त िनयुक्त गरी सो काम सम्पन्न गनर्
सिकने ।
(ूकरण नं.२१)

पुनरावेदक/ू*तवाद,का
तफ0बाट
: 3व4ान
अ*धव7ाह9 लआमीूसाद अ*धकार, एवम्
ौीूसाद पिCडत
3वपEी/वाद,का
तफ0बाट
: 3व4ान
वFरG
अ*धव7ा4य हFरहर दाहाल, ूेम खJका
एवम् 3व4ान अ*धव7ाह9 बालकृंण
दे वकोटा, रामकुमार राई र हFरूसाद
आचाय0

अवलिQबत नजीर :
सQबS कानून :
सु9 फैसला गनW :
मा.िज.Xया.नारायणूसाद ौे G

पुनरावेदन अदालत, पाटन :
मा.Xया.ौी अ*लअकवर *मकरानी
मा.Xया.ौी आZमाराम भ\राई
फैसला

न्या.प्रकाश वस्ती : पुनरावेदन

अदालत,

पाटनको *म*त २०६३।६।२४ को फैसलाउपर
Xयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम
ू*तवाद,को पुनरावेदन पन0 आएको ूःतुत मुgाको
सhिEi तjय एवम् 3ववरण *नQन ूकार छ :–
हामी 3फराद,का बाबु वासुदेव पुर,का दुई

छोरामा जेठा नारायण पुर, र काXछो मुि7नाथ
पुर, हुन ् । नारायण पुर,का दुई ौीमतीमा
जेठn जगतकुमार, र काXछn सुमीऽादे वी हुन ् ।
जगतकुमार,तफ0को छोरा हामी 3फराद,को दाता

तथा 3पता झुमनाथ पुर, र सुमीऽादे वीको तफ0बाट
छ जना छोरामा 3वपEी रमेश पुर,समेत हुन ् ।
3वपEी *डqल,नाथ पुर, र रमेश पुर,सँग सQपूण0 बXडा

0 नW सQपिs िजQमामा भएकोले *नजह9लाई
गनुप
3वपEी बनाई अ9लाई 3वपEी नबनाइएको हो ।
मुि7नाथ पुर,को एकमाऽ छोरा *डqल,नाथ पुर,
हुन ् । वासुदेव, नारायण, मुि7नाथ, जगतकुमार,,
सुमीऽादे वीलगायत हामी 3फराद,का 3पता झुमनाथ
र आमा बालकुमार,को समेत मृZयु भै सकेको
छ । हामी 3फराद,ह9 हाॆो 3पता झुमनाथ पुर,को

हक खाने छोर,ह9 भएको र बाबुको मृZयुपvात्
0 नW सQपूण0 काय0 गर, आएका छw ।
बाबुको गनुप
3पताको हक 3हःसामा हाॆो अटू ट9पमा भोग
रह, आएकोमा हाॆो भोगसमेतमा बाधा 3वरोध
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भ5दै

आएकोमा

;वप=ीह>ले हामीउपर बाधा ;वरोध गदC आएको
हुँदा ;वप=ीह>बाट सEपूण- सEपिHको तायदाती

फाँटवारL ;ववरण "लई सो सEपिHलाई दुई खOड
गरL दुई खOडमQये एक खOड हामी ;फरादLको
;पताले गरL Rदएको शेषप"छको बकसपऽबमोिजम
;पताको मृWयु भै सकेको हुँदा हामी ;फरादL र

;वप=ी रमेश पुरLसमेतको एक खOड छु Xयाई
सो एक खOडलाई दुई खOड गरL सोहL दुई
खOडमQयेबाट एक खOड हामी ;फरादLलाई
अंश Rदलाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भ]ेसमेत

^यहोराको मु_य ;फराद दावी ।
नारायण र मुिaनाथ एकासगोलमा रहे को
हुँदा "नजह>बीच अंशब5डा गरL नारायणको

भागबाट ;वप=ी वादLह>ले क"त के पाउने हो
सो पाएमा म ू"तउHरवालालाई कुनै आपिH
छै न । मुिaनाथको छोरा म "डdलLनाथले समेत
अंश नपाएको हुँदा मैलेसमेत अंश पाउनुपनe

अवःथा छ भ]ेसमेत ^यहोराको ू"तवादLमQयेका
"डdलLनाथ पुरLको मु_य ू"तउHर िजकgर ।
ृ
मसँग कुनै पैतक
ौीसEपिH छै न ।
यी वादLह>को ;पताले मसँग मुiा लडी "नजको

दावी पुjन नसक्ने ठहरL अदालतबाट फैसला भई
अि5तम >प "लइसकेको छ । Wयःतोमा आlनो
हक ःवा"मWव कायम नभएका ^यिaबाट के
कःतो ;क"समको शेषप"छको बकसपऽ पाएको हो
सो "लखतको के कःतो अिःतWव हुने हो ;फरादमा
कुनै उdलेख छै न । २०/२५ वष-अगा"ड ;ववाह
गरL अ5यऽ गई सकेका ^यिaले माइतीतफ- Wयो
प"न कुनै हकदावी गन- नपाउने ^यिa मउपर
;फराद गन- पाउने हकदै या यी वादLह>लाई
नभएको हुँदा अनावँयक>पमा मलाई दुःख Rदने

"नयतले दायर गरे को ूःतुत ;फराद खारे ज गरL
पाउँ भ]ेसमेत ^यहोराको ू"तवादLमQयेका रमेश

पुरLको मु_य ू"तउHर िजकgर ।
वादL र ू"तवादLको सा=ीका बकपऽ भै
"म"सल सामेल रहे को ।

हामी सुमीऽादे वीतफ-का जी;वत चार
छोराह>बीच अंशब5डा भएको छै न, सगोलमा नै
छq । ूःतुत मुiाका वादLह>का ;पता झुमनाथ
जी;वतै हुँदा "नजह>को ;ववाह भै सकेकोले यी

वादLह>ले हामी सुमीऽातफ-का छोराह>बाट अंश
पाउने होइन भ]ेसमेत ^यहोराको अ.बं . १३९

नं. बमोिजम बुिझएका परशुराम पुरLले गरे को

बयान ।
वादLह> ;पता नारायण पुरL
सुमीऽा पुरLका छोरLह> हुन ् ।
२०/२५ वष-अगा"ड नै ;ववाह
र झुमनाथले हामीउपर अंश मुiा

तथा आमा
"नजह>को
भै सकेको
दायर गरL

सो मुiाबाट अंश नपाउने फैसला भै आएको
अवःथामा Wयःतो ^यिaबाट पाएको शेषप"छको
बकसपऽको आधारमा वादLले अंश पाउने होइन

भ]ेसमेत ^यहोराको अ.बं .१३९ नं. बमोिजम
बुिझएका लोकनाथ पुरLको बयान ।
वादLका
;पता
झुमनाथसमेत
पाँच
अंिशयार रहे को दे िखएको हुँदा "म"सल सं लjन
वादL र ू"तवादL "डdलLनाथ पुरLले "म"त
२०६०।७।१७ मा पेश गरे को तायदाती

फाँटवारLमा उिdलिखत सEपिHमQये ;क.नं. ४
समेतका ३६ ;कHा र "डdलLनाथ पुरLले राखेको
"नजी गुठxको अ=यकोषको सEपिHबाहे कको
तायदाती फाँटवारLमा उिdलिखत सEपिHलाई दुई
भाग लगाई सो दुई भागको एक भागलाई पुनः
पाँच भाग लगाई सो पाँच भागको एक भाग
वादLको ;पता झुमनाथको अंश भाग छु Xयाई
वादLह>ले पाउने र सो सEपिH वादLह>ले चलन

चलाई पाउने ठहछ- । दुई खOडको एक खOड
वादLह>को ;पताको अंश भाग छु Xयाई Rदलाई
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पाउँ भेस#म वाद'को दावी नपु-ने ठहछ1
भेसमतेको सु3 ल5लतपुर िज9ला अदालतको
5म5त २०६१।३।२५ को फैसला ।

5नजी गुठEको आयःताबाट गुठE काय1
सKालन गर' बाँकL रहन आउने आयःताबाट
बाँकL खान पाउने हो । 5ड9ल'नाथ पुर'ले

गुठEका ज-गा 5बबL गर' अQयकोषमा राखेको
रकम कसको िज#मामा सKालनको अ5धकार रहने
भेतफ1 िज9ला अदालत मौन रहे कोसमेतबाट
उU बVक खाताह3मा 5ड9ल'नाथ पुर'को नाम

कWा गर' मेरो नाममा नामसार' गनX गर' इZसाफ
पाउँ भे रमेश पुर'को पुनरावेदनपऽ ।
तायदातीमा पेश भएका हाॆो हक भएका
सबै ज-गाह3बाट हामीले अंश पाउनुपछ1 र
5ड9ल'नाथ पुर'ले 5नजी गुठEका ज-गाह3 5बबL
गर' राखेको अQयकोष प5न बZडा गर' पाउँ

भेसमेत `यहोराको गीता पुर' र सीता 5गर'को
ु पुनरावेदनपऽ ।
सं यU

रै कर ज-गासमेत बZडा नगनX गर' गरे को
फैसला 5मलेको छै न । रै कर भएको ज-गालाई
5नजी गुठE भनी बZडा नगनX गरे को फैसला बदर
गर' उU ज-गाह3समेत बZडा गर' पाउँ भे
5ड9ल'नाथ पुर'को पुनरावेदनपऽ ।
5ड9ल'नाथ पुर'लाई सगोलका अंिशयार
कायम गरे प5छ 5नजले राखेको अQयकोष रकम

र ज-गा जमीनसमेत बZडा नगनX सु3को फैसला
फरक पन1 सक्ने हुँदा अ.बं . २०२ नं. बमोिजम

पुनरावेदन नगनX ू5तवाद'ह3लाई िझकाई पेश
गनु1 भे आदे श ।
यसमा वाद'ह3ले आfनो भाग gहःसामा
पन1 आउने स#पिh जे जःतो अवःथामा रहे भएको
छ सोह' अवःथामा नै रहने गर' अथा1त ् 5नजी

गुठEका ज-गा 5नजी गुठE र रै कर ज-गा रै कर
नै जनाई र अQयकोषमा नाम समावेश गनX गर'

फैसला गनुप
1 नXमा सो नगरे को हदस#म सु3 िज9ला
अदालतको फैसला 5मलेको दे िखएन । तसथ1,
ू5तवाद'मiयेका 5ड9ल'नाथ पुर'ले 5नजी गुठEका
ज-गाह3 5बबL गर' गुठE सKालन गन1 राखेको
अQयकोषमा सबै अंिशयारह3को नाम समावेश
गर' कोषबाट ूाj हुने `याजबाट गुठE सKालन
गर' भाग gहःसाअनुसार उपभोग गन1 पाउने र
तायदाती फाँटवार'मा उि9लिखत gक.नं. ४, ५,
६, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८,
१९, २०, २१, २२, २३समेतका ज-गाह3मiये

5नजी गुठEका ज-गामा सबै अंिशयारको हक हुने
1 नXमा सो
र रै कर ज-गाह3 बZडा हुने ठहर गनुप
्
हदस#मको िज9ला अदालतको
नठहरयाएको

फैसला केह' उ9ट' हुZछ । अ3मा पुनरावेदन
िजकLर पु-न सoदै न भेसमेत पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट 5म5त २०६३।६।२४ मा भएको
फैसला ।
गुठE धम1लोप मुpाका फैसला र वाद'का
बाबु झुमनाथले म रमेश पुर'उपर qदएको फैसला
बदर मुpामा भएका अिZतम फैसलाह3 gवपर'त
ूःतुत अंश मुpा फैसला भएको छ । मसँग

गुठE धम1लोप मुpाबाट ूाj ज-गाबाहे क अZय
ृ स#पिh नभएको र वाद'ह3को २५/३०
पैतक
वष1अिघ gववाह भइसकेको र शेषप5छको
बकसपऽकै आधारमा अंश पाउने भए ताप5न
ृ स#पिh भएमा
गुठEदे िख बाहे कको चोखो पैतक

माऽ बकसपऽबमोिजम अंश पाउने हो अZयथा
गुठEका ज-गाह3 बZडा गर' वाद'ले 5लन पाउने
हक अ5धकार नभएको यःतो अवःथामा गुठEकै
ु L ऐन, गुठEको महलको
ज-गा बZडा गदा1 मुलक

३(१) नं. बमोिजम धम1लोप हुने िःथ5त 5सज1ना

हुने गर' सु3 र पुनरावेदन अदालतबाट भएका
फैसलाह3मा ग#भीर कानून ऽुgट भएकोले सो
फैसलाह3 उ9टाई मेरो ू5तउhर िजकLरबमोिजम
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वाद- दावी खारे ज गर- ू"तवाद- "ड5ल-नाथ
पुर-का नाउमा रहे को अ=यकोषको बAक खातामा
यसअिघको गुठE धमGलोप मुHाको फैसलाबमोिजम
ू"तवाद- "ड5ल-नाथ पुर-को नाम कKा गर- म
रमेश पुर-को नाम जनाउने गर- Mयाय इMसाफ
पाउँ भQेसमेत Rयहोराको ू"तवाद- रमेश पुर-को
यस अदालतमा पनG आएको पुनरावेदन ।

यसमा २०४१ सालको दे ."ड.पु.नं.
१०३७, १०३८ र १०५३ को पुनरावेदक

ू"तवाद- "ड5ल-नाथ पुर-समेत र \वप=ी वाद- रमेश

पुर- भएको धमGलोप मुHामा त]काल-न म^यमा_ल
=ेऽीय अदालतबाट "म"त २०४१।८।२६
गते भएको फैसलाको रे कGड "म"सल पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट यथाशीय िझकाई आएप"छ
साथै राखी "नयमानुसार गर- पेश गनुG भQे "म"त

२०६५।१२।२६ को आदे श ।
यसमा गुठEको सfपिgको सfबMधमा
यसअगा"ड अदालतबाट भैरहे का फैसलालाई
आधार न"लई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ु i ऐन, अ.बं .
फैसला फरक पनG सक्ने हुँदा मुलक

२०२ नं. बमोिजम ू]यथk िझकाई आएप"छ
"नयमानुसार पेश गनुG भQे "म"त २०६६।३।२४
को आदे श ।
यसमा

ू"तवाद-हlम^येका

"ड5ल-राम
पुर-, लोकनाथ पुर- र परशुराम पुर-ले पुनरावेदन
अदालतको फैसलामा"थ पुनरावेदन नगरे को भए
प"न ूःतुत मुHाको रोहमा Mया\यक "नंकषGमा पुoन

"नजहlसमेतलाई राखी छलफल गनुG उपयुp हुने
ँ ा "नजहlसमेतलाई पेशीको qदन उपिःथत
दे िखद

हुन जानकार- गराई पेशी तोकi "नयमबमोिजम
गनुG भQे "म"त २०६९।१०।२३ को आदे श ।
यसमा प= \वप=बीच पुनः "मलापऽ
गनGका ला"ग मेल"मलाप केMिमा पठाई पाऊँ
ु "नवेदन परे को र ूःतुत
भनी दुबै प=को सं यp

मुHा मेल"मलापबाट टु wो लगाएमा उपयुp
हुने दे िखएकोले सवxyच अदालत "नयमावल-,
२०४९ को "नयम ६५(घ) बमोिजम ता|रख
तोकi लगाउका "म"सलहlसमेत साथै राखी
एक म\हना"भऽ मेल"मलाप कायG सfपQ गन}
गर- सवxyच अदालत, मेल"मलाप केMिमा पठाई

मेल"मलापको ू\बया सfपQ भई आएप"छ
"नयमानुसार पेश गनुG भQे आदे श ।
प= \वप=हlबीच छलफल हुँदा "मलापऽ

हुन नसकेको भनी ू"तवेदनस\हत मुHा \फताG हुन
आएको ।
"नयमबमोिजम दै "नक मुHा पेशीसूचीमा
चढ- इजलाससम= पेश हुन आएको ूःतुत मुHामा

पुनरावेदक ू"तवाद-तफGबाट \वान अ"धवpाहl
लआमीूसाद अ"धकार- एवम् ौीूसाद पि डतले
\वप=ी वाद-हl \ववा\हत म\हलाहl भएकोले
ृ
\ववाह भै गएप"छ पैतक
सfपिg एवम्

गुठEको जoगामा समेत हक लाoने भQे िःथ"त
भएन । "ड5ल-नाथसँग चलेको गुठE धमGलोप
एवम् वाद-का \पता झुमनाथसँग चलेको फैसला

बदर मुHाबाट च5खुमठ गुठEका घर जoगाहl
रमेश पुर-कै नाममा रह- अMत सर- नजाने ू
छ । सो गुठEको जoगाबाहे क अMय सfपिg हाॆो
प=सँग रहे को िःथ"त छै न । यस अदालतबाट र
तहतह भएका फैसलाहlबाट वाद-को दावी पुoन
नसक्नेमा पुनरावेदन अदालतले दावीबमोिजम

फैसला गरे को "मलेको छै न, पुनरावेदन अदालतको
फैसला उ5ट- हुनपु दGछ भनी बहस ूःतुत
G यो ।
गनुभ

\वप=ी वाद-हlका तफGबाट \वान व|र
अ"धवpा ह|रहर दाहाल, व|र अ"धवpा ूेम
खका एवम् \वान अ"धवpाहl बालकृंण
दे वकोटा, रामकुमार राई र ह|रूसाद आचायGसमेतले
\ववाह भएको कारणबाट बाबु आमाको नाउँको
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ृ स!पि# छोर'ह)ले नपाउने भ0े अवःथा
पैतक
छै न । शेषप8छ छोर'ह)ले खानु भनी बकसपऽमा
ू@ Aयहोरा उCलेख गर' लेिखEदएको अवःथा
छ । ू8तवाद'ले अHयथा भ0े ठाउँ छै न ।

साथै गुठKको जMगासमेत कुनै एक AयिNको
नाउँमा माऽ दताO रहँदैमा सगोलमा गनP धमO
Aयवहार एवम् र'त पर!परामा सबैको समान
ृ स!पि#मा छोर'ले
सहभा8गता रहने हुँदा र पैतक

समेत छोरा समान अंश हक पाउने सं शो8धत
ऐनको मनसाय भएकोले ू8तपाEदत नजीरसमेतका
आधारमा

पुनरावेदन

अदालतबाट

Wववेचना

गर' भएको फैसलामा पZरवतOन गनOपनP िःथ8त
छै न, सोह' इHसाफ सदर हुनपु दOछ भनी बहस
O यो ।
गनुभ
साथै यस अदालतको आदे शबमोिजम

ताZरखमा रहनुभएका 8डCल'नाथ पुर'को तफOबाट
Wव]ान वZर^ अ8धवNा रामूसाद भ_डार' ‘सं भव’
ले वाद' ू8तवाद'ह)बीच अंशबHडा नभएको
अवःथामा वाद'ह)लाई समेत सं लMन गराई बHडा
हुनपु नP हुँदा पुनरावेदन अदालतले गरे को फैसला
8मलेकै छ भनी बहस ूःतुत गनुभ
O यो ।
O एको
Wव]ान कानून Aयवसायीह)ले गनुभ
उपरोN बहस िजकbरसमेत सुनी पुनरावेदन
अदालतले गरे को फैसला 8मले न8मलेको के रहे छ
सो स!बHधमा 8नणOय EदनुपनP हुन आयो ।
2. स!बिHधत 8म8सलसमेत अfययन गर'

8नणOयतफO Wवचार गदाO यसमा वाद'ह)ले बाबु
झुमनाथ पुर' तथा आमा बालकुमार' पुर'को हक
खाने आफू दुई छोर'माऽ भएको र Wपता माताको
सेवा टहल एवम् मृhयुप8छ Wपतामाताको गनुप
O नP
काम आफूह)ले गदi आएको र Wपतामाताको
हक

Wहःसाज8तमा समेत अटू ट)पमा भोग
गदi आएको हुँदा Wपता माताको स!पूणO अंश
भागको स!पि# Wपताले गZरEदएको शेषप8छको

बकसपऽबमोिजमसमेत Wपताको मृhयु भएको हुँदा
ु b ऐन, अंशबHडाको १, २, १०, २०, २१,
मुलक
२३ नं. बमोिजम तायदाती माग गर' शेषप8छको
बकसपऽ गZरEदएकोमा Wपताका नाममा आउने
स!पि# हामी छोर'लाई अंश Eदलाई पाऊँ भ0े

Aयहोराको Wफराद दावी रहे को पाइHछ ।
3. ू8तवाद' रमेश पुर'ले २०/२५
वषOपWहले Wववाह गर' अHयऽ गइसकेका वाद'ह)ले
माइतीतफO कुनै दावी गनO पाउने होइनन् भ0े
िजकbर 8लएको दे िखHछ । तर, ू8तवाद'मfयेका

8डCल'नाथ पुर'ले नारायण पुर' र मुिNनाथ
पुर'बीच अंशबHडा नभएको िःथ8त हुँदा आफूसमेत
समान अंिशयार हुँदा बHडा गर' आफूले पाउनुपनP
र वाद'ह)लाईसमेत अंश बHडा भएमा आrनो
मHजुर' रहे को 8नजको ू8तउ#र िजकbर रहे को

दे िखHछ ।
4. सु) िजCला अदालतले वाद'का Wपता
झुमनाथको समान पाँच अंिशयार रहे को हुँदा वाद'
ू8तवाद'ह)ले पेश गरे को तायदाती फाँटवार'मfये

8डCल'नाथ पुर'ले पेश गरे को तायदातीमा
उिCलिखत Wक.नं. ४ समेतको ३६ Wक#ा जMगा
र 8नजले अvयकोषमा रहे को स!पि# बाहे कको
स!पि#लाई दुई भाग लगाई सो दुई भागको एक
भागलाई पुनः पाँच भाग लगाई सो पाँच भागको
एक भाग झुमनाथको भाग वाद'ह)ले पाउने
तर दुई ख_डको एक ख_ड Wपताको अंश भाग

छु xयाई पाउने दावी नपुMने भनी फैसला गरे को
दे िखन आउँछ ।
5. उN फैसलाउपर वाद' ू8तवाद'ह)को
िच# नबुझी पुनरावेदन अदालतमा दुबै पvतफOबाट

पुनरावेदन पदाO वाद'ह)ले आrनो भाग Wहःसामा
पनO आउने स!पि# जे जःतो अवःथामा रहे भएको
छ सोह' अवःथामा रहने गर' 8डCल'नाथ पुर'ले
8नजी गुठKका जMगाह) 8बबb गर' गुठK स{ालन
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गन+ राखेको अ1य कोषमा सबै अंिशयारह<को
नाम समावेश गर> कोषबाट ूाA हुने Cयाजबाट
गुठD सEालन गर> भाग Gहःसाअनुसार उपभोग
गन+ पाउने र तायदाती फाँटवार>मा उिOलिखत
Gक.नं. ४ समेतका ३६ GकTा जUगाह<मVये

"नजी गुठDका जUगामा सबै अंिशयारको हक हुने
ठहर गदW रै कर जUगाह< बXडा नहुने ठहर गरे को
सु< फैसलालाई केह> उिOट गरे को दे िखXछ ।
पुनरावेदन अदालतको उ] फैसलाउपर ू"तवाद>
"डOल>नाथ पुर>तफ+बाट पुनरावेदन नपर> िचT
बुझाई बसेको पाइXछ । पुनरावेदन अदालतको
सो फैसलाउपर ू"तवाद> रमेश पुर>ले यस
अदालतमा पुनरावेदन गदा+ मुbयतः "नdन िजकeर
"लएको दे िखXछ :–

भएको पाइXछ ।
+ बमोिजम
7. उपयु]

कागजातह<को अVययन गर> "नdन ूwमा "नण+य
xदनुपनp दे िखन आयो :–
(क) गुठD धम+लोप "नण+य बदर एवम्
फैसला बदर मुjाबाट पुनरावेदक
ू"तवाद> एवम् वाद>ह<को हकको
िःथ"त के कःतो दे िखXछ ?
(ख) शेषप"छको बकसपऽबाट दाताको
अंश हकमा "नजको दे हाXतप"छ

दावी गन+ पाउने हो वा होइन ?
(ग) गुठDको जUगा एवम् अ1य कोषको
रकममा वाद>ह<समेतको हक

गुठDदे िख बाहे क शुk चोखो
ृ
पैतक
सdपिT
भएमा
माऽ
बकसपऽबमोिजम पाउने हो mयो
प"न Gववाह भै गएको मGहलाह<ले
दावी गन+ पाउने होइन ।

(३) "डOल>नाथ पुर>को नाममा रहे को
अ1यकोषको
बnक
खाता
रकमसमेत गुठD धम+लोप मुjाको
आधारमा रमेश पुर>को नाउँमा
दता+ हुनपु नp हो ।

आदे श

6. यस अदालतबाट Gवप1ी िझकाउने

गदा+ गुठDको सdपिTको सdबXधमा
यसअगा"ड अदालतबाट भै रहे का फैसलालाई
आधार न"लई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसला फरक पन+ सक्ने भsे आधारमा अ.बं .
२०२ नं. बमोिजम Gवप1ी िझकाउने आदे श

कानून

Cयवसायीह<ले आvनो बहसमा उठाउनुभएका
ूw, पुनरावेदकले आvनो पुनरावेदनमा "लनुभएका
िजकeर र यस अदालतबाट झ.िझ. हुँदाको आदे शमा
उिOलिखत Gवषय ूाA ूमाण "म"सलसमेतका

(१) गुठD धम+लोप "नण+य बदर र फैसला
बदर मुjासमेतबाट वाद>ह<को
हक समाA भै सकेको छ ।

(२)

Gवuान

पुUने हो होइन ?
(घ) पुनरावेदन अदालतले गरे को इXसाफ
"मलेको छ छै न ?

8. यस अदालतको आदे शानुसार ूाA
सdबिXधत ूमाण "म"सल हे दा+ रमेश पुर> वाद>
Gवप1ी "डOल>नाथ पुर>समेत ू"तवाद> भएको गुठD
धम+लोप मुjामा मVयमाEल 1ेऽीय अदालतको

"म"त २०४१।८।२६ को फैसलाउपर "डOल>नाथ
पुर>ले यस अदालतमा सो धम+लोप मुjामा
पुनरावेदनको अनुम"त पाउन xदएको "नवेदनमा
धम+पऽको "लिखतबाटसमेत सुबe "बबe गर> हक
छाडी xदन नहुने गुठDका जUगाह< हक छाडी
xदएको दे िखएको र सो Gबयामा "डOल>नाथ प"न
सिdम"लत भै गुठD धम+लोप हुने Gबयामा सहभागी

दे िखएको छ । सुबe "बबe गन+ हुXछ भs
ँ ै न भXदै "लखत बदर गनp र गुठD
सकेको दे िखद
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धमलोप गरे को ठहर गर' वाद' रमेश पुर'लाई
मह.त कायम गन2 गरे को म3यमा4ल 5ेऽीय
अदालतको इ.साफलाई सदर गद< पुनरावेदनको

अनुम=त न>दने गर' =म=त २०४१।९।२६ मा

आदे श भएको दे िख.छ ।
9. साथै जेठो भएकोले मह.Qयाइँ
आफूले पाउनुपन2मा रमेश पुर'लाई म3यमा4ल

5ेऽीय अदालतको फैसलाले मह.त कायम गरे को
फैसला बदर गर' पाऊँ भनी वाद' झुमनाथले
ू=तवाद' रमेश पुर'समेतउपर >दएको फैसला
बदरमा ल=लतपुर िजYला अदालतबाट =म=त

२०४५।१२।१० मा वाद' दावी नपु\ने ठहर
भई अि.तम रहे को दे िख.छ ।
10. Qयसै गर' तेॐो मु`ाका aपमा रहे को
=डYल'नाथ पुर' वाद' भई रमेश पुर'समेतका नाउँमा
ल=लतपुर वडा नं. १७ गावहाल चYखुमा सनदको
बिखलाप गर' नापी गोfाराले gवप5ीहaको
नाउँमा दता गर' >दने गरे को नापीको =म=त

२०३८।२।२३ को =नणय बदर गर' gक.नं.
३६–३७ को मि.दर चोक दे वलका नाउँमा दता
गर' सं र5क मह.त =डYल'नाथ पुर' जनाउन
लगाई नापी गोfाराको =म=त २०३८।२।२३
को =नणय बदर गर' मह.Qयाइँ >दलाई पाऊँ

भkे मु`ामा दावी नपु\ने गर' वागमती अ4ल
अदालतको =म=त २०४०।८।१ को फैसला
सदर गर' पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट =म=त
२०५१।२।१५ मा फैसला भई अि.तम रहे को
=म=सल सं ल\न फैसलाको ू=त=लgपबाट दे िखन
आउँछ ।
11.

ु l
मुलक

ऐन,

गुठnको

महलको

३ को दे हाय १ नं. मा गु>ठयारसमेत राखी
आoनो हक छोडी राखेको गुठn सो गुठn राख्ने
वा उनका स.तान हकदारले गुठnको दानपऽ

िशलापऽसमेतका

=लखतबमोिजमको

काम

चलाई शेष जगेडा रहने बाहे कको खान पाउने
शेष बाँकlसrम =धतोब.धक राख्न हु.छ ।
लेिखएबाहे क बेच=बखन दान दातsय गर' वा जrमै
भोग =धतो राखी वा =लखतबमोिजमको कामसमेत
नगर' धमलोप गन हुँदैन । स.तान हकदारले
=लखतबमोिजमको काम चलाएन वा खान पाउने

शेष भोग =धतोदे िख बाहे क बेच=बखन दान दातsय
र अa जrमै गुठn बेच=बखन दान दातsय वा भोग
् भने Qयसले सो
=धतोसमेत गर' धमलोप गरयो
गुठnको पालो पाउँदैन । शेष बाँकl ब.डा गर'

खान प=न पाउँदैन । ऊदे िख प=छको सो गुठnको
हकदारले चलाउन पाउँछ” भkे sयवःथा रहे को
छ । वाद'का gपता झुमनाथ पुर'ले नभई काका
=डYल'नाथ पुर'ले उपरोu कानूनी sयवःथाgवपर'त
गई धमलोप गरे को र धमलोप गरे कै कारण उu

गुठnको आयःताका हकमा वाद'हaका gपताको
नभई काकाको हक सी=मत हुनपुगेको माkुपन2
हु.छ । गुठn चलाउने हक र शेष जगेडा खान
पाउने हकलाई समान अथमा हे न  =मYदै न ।
Qयसमा प=न एकाले गरे को कसूरको सजाय
अकाले पाउने िःथ=त हुँदैन । वाद'हaका gपताले
मह.Qयाइँ पाउँ भkे दावी गरे कोमा सो वाद' दावी

नपु\नुबाट वाद'हaका gपताको गुठnमा रहे को
हकलाई ू=तकूल असर पन सvदै न । तसथ,
वाद'हaको गुठnमा धमलोपका कारणबाट हक
रहन नसक्ने भkे अवःथा =म=सल ूमाणबाट

दे िखन आएन ।
12. ूःतुत

gववादमा

झुमनाथका

छोर'हa वाद' गीता =सलवाल एवम् सीता =गर'ले
आoनो आमा पgहYयै ःवग2 भएको र gपताको

शेषप=छ gपताबाट ूाx शेषप=छको बकसपऽको
आधारमा gपताको हक ला\ने सबै सrपिyमा
आoनो हक रहे को भkे नै मुzय दावी िजकlर
रहे को छ । मुिuनाथ पुर'को छोरा =डYल'नाथ
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पुर-ले (वाद-का काका) रमेश पुर-उपर 5दएको
धम9लोप मु:ाबाट वाद-ह>को हकमा कुनै असर
पनB भएन । जहाँसFम वाद-ह>का Gपता झुमनाथ
पुर-ले रमेश पुर-उपर 5दएको फैसला बदर मु:ामा
दावी पुMन नसक्ने ठहर भएको अवःथा छ ।
सो महQRयाइँ Gवषयको Gववादले झुमनाथको
अंशहकमा कुनै अवरोध भएको िःथ"त छै न ।
13. ःवग\य वासुदेव पुर-का दुई छोरा

नारायण पुर- र मुि_नाथ पुर- भएका, नारायण
पुर-का दुई ौीमती जगतकुमार- र सुमीऽादे वी
भएकोमा जगतकुमार-तफ9का वाद-ह>का Gपता

झुमनाथ पुर- र सुमीऽादे वीतफ9 रमेश पुर-समेत ६
जना दाजुभाइ रहे को भbे र मुि_नाथ पुर-तफ9का
"डdल-नाथ पुर-समेत भई ूःतुत मु:ामा झुमनाथ
पुर-तफ9का छोर- गीता र सीताले आgनो Gपताको
ृ सFपिiमा शेषप"छको बकसपऽको आधारमा
पैतक
दावी गरे को दे िखन आएको छ ।
9 नाता पुःतावार-मा कुनै Gववाद
14. उपयु_

नरहे को अवःथामा यी वाद-ह>ले आgनो Gपताको
अंश हकको जMगामा "नजबाट ूाl शेषप"छको

बकसपऽका नाताले दावी "लएको दे िखन आएबाट
Gपताले नै आgनो अंश हक छु mयाई "लइसकेको
9ु नB भएको छ । उपयु_
9
छ छै न भbे कुरा हे नप

उिdलिखत फैसला बदरसमेतका फैसलाह>बाट
वाद-का दाताको अंश हकमा कुनै असर पन9
ँ ै न । उपयु_
जाने अवःथा दे िखद
9
कुनै फैसलाले

झुमनाथ पुर-ले अंशबाट अलग रहे को वा अंश
ँ ै न । वाद-ह>को
पाइसकेको भbे िःथ"त दे िखद
दावी अंश बQडाको १, ५ नं. र दानबकसको ३
नं. बमोिजमको रहे को हुँदा झुमनाथ पुर-बाट ूाl

सFपिiमा नै यी वाद-ह>को हक लाMन सक्ने वा
नसक्ने भbे कुरातफ9 Gवचार गदा9 झुमनाथ पुर-

र अQय अंिशयारबीचमा अंशबQडा भई सकेको
छै न । मैलेसमेत अंश पाउनुपछ9 भनी ू"तवाद-

"डdल-नाथ पुर-ले आgनो ू"तउiरमा उdलेख
9 एको छ । ू"तवाद- रमेश पुर-ले समेत यो
गनुभ
यस "म"तमा अंशबQडा भएको छ भनी ःपq>पमा
ँ ै न । अंशबQडा भइसकेको भbे
भb सकेको दे िखद
अQय ूमाणबाट पुGq नभएसFम वाद-का दाता
र ू"तवाद-ह>बीच अंशबQडा भएको भनी माb
ँ ैन ।
"मdने दे िखद
15. वाद-का Gपता झुमनाथ पुर-ले
अंश पाउनेमा Gववाद नभएको िःथ"तमा "नजका
छोर-ह>ले "नजको अंशहक ूाl गन9 सक्ने हो

होइन भbे सFबQधमा Gवचार गदा9 वाद-ह>ले Gपता
झुमनाथ पुर-बाट "लएको शेषप"छको बकसपऽको
sयहोरा हे दा9, दाताकt ौीमती बालकुमार-को
पGहले नै परलोक भएकt र "नजका कुनै पुऽ
सQतानको जायजQम नभई दुई GववाGहत छोरगीता "सलवाल र सीता "गर-को माऽ जायजQम
भएको sयहोरा जनाउँदै "नजह>बाट आgनो

हे रGवचार ःयाहारसFभार पालनपोषण भई आएकोले
सो uरझाएबापत आफू मरे प"छ आgनो सFपूण9
चल अचल ौीसFपिi दुईछोर-ले भोगचलन गन9
पाउने गर- दान बकसको १ नं. र अंशबQडाको
१९ नं. बमोिजम शेषप"छको बकसपऽ गर5दएको sयहोरा उdलेख छ । सोह- "लखतमा
आgनो काज Gकuरया, पानी, ौाw, तप9ण जो जे
9 छ9 गर- गराई बाँच ुxेल
र-"त"थ"तबमोिजम गनुप

हे रGवचार औष"धउपचार ःयाहारसFभार गनुप
9 नB हो
गन9 "तमी दुई छोर- राजी भएकोले भQदै “मेरो
हकभोग भएको र हुने सFपूण9 चल अचल अqलोह
ौीसFपिi आgनो जानी कानूनबमोिजम भोग
चलन गनू”9 भनी "म"त २०५६।९।९।६ मा
शेषप"छको बकसपऽ लेखी मालपोत काया9लय,
काठमाडzबाट पार-त गuर5दएको "म"सल सं लMन
उ_ शेषप"छको बकसपऽको ू"त"लGपबाट
दे िखQछ । बकसपऽको "लखत आgनो सFपिi
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खानु भनी !दइने %लखत भएकोले %लखतका
शत,बमोिजम पाउनेको हक हुने हुँदा 5यःतो हक

ूा9 :यि;ले उ; स=पि>मा ःवा%म5व ूा9 गनA
हुBछ । स=पि>को ःवा%म5वको नामाEन सनA
FवFवध :यवःथा छन् । बकसपऽबाट आMनो

हक शेषप%छ खानु भनी दाताले स=पि> Fकटानी
नगरP स=पूण, स=पि> लेिख!दएको अवःथामा

%नजको जे जःतो सा=पि>क हक छ ती सबै बकस
पाउने :यि;मा सनA हुBछ । बकस !दनेको सबै
सा=प%तक हक ूा9 गनAमा सनA हुँदा यसअBतग,त
स=पि>मा कुनै प%न ूFबया पूरा गनुप
, नA भएमा

प%न सो ूFबया पूरा गरP %लने हक प%न ःवतः
बकसपऽ ूा9कता,मा सनA हुBछ । अकW शXदमा
हक ूा9 गन, :यि;ले तेॐो :यि;उपर कुनै मुZा

, रे प%न सो गरP दाताको स=पि> भोग
मा%मला गनुप
गन, पाउने हुBछ । सा=प%तक हक भनेको केवल
भोगा%धकार माऽ होइन, भोगूा%9का ला%ग चा%लनु
पनA कानूनी ूFबया प%न हो । सा=प%तक हक
भनेको दे िखने मूत, स=पि>मा%थको हकमाऽ होइन,
, नA काय,Fव%ध
सोलाई ूा9 गन, अवल=बन गनुप
एवम् ूFबयागत हक प%न हो । दाताको
नाममा आइनसकेको स=पि> ूा9कता,ले पाउँदैन

भ]े अथ, गनA हो भने %लखतको कुनै औिच5य
हुँदैन । सा=प%तक हक _ँयमाऽ होइन, अ_ँय
प%न हुBछ । स=पि> जसको नाममा छ उसको
माऽ हुने होइन, यसमा अBतरभूत ःवामीको प%न
उि>कै हक हुBछ । आMनो हक हःताBतरण
गन, कुनै कानूनले रोक लगाएको छै न । यःतो

आMनो अंश हकको नैस%ग,क स=पि> हक
हःताBतरणबाट %नजलाई ू5यi वा परोidपमा
रोक्न %मjने हुँदैन । दानबकसको १ नं.
अनुसार आMनो हक पुlने स=पि> दान वा बकस
गmर!दन हुBछ । यस कानूनले नै हक पु%गसकेको
स=पि>माऽ दान बकस गन, पाइने भनेको

छै न । हःताBतरण गmरने स=पि>मा दाताको हक
पुlन सक्ने कानूनी अवःथा हुन ु नै पया,9 हुने
यस कानूनले मानेको छ । झुमनाथको ौीमती
बालकुमारPको २०५४ सालमा मृ5यु भइसकेको
भ]े दे िखएको छ । ौीमतीको मृ5युउूाBत छोरा
नभएको कारण छोरPहdबाटै आMनो हे रFवचार
ःयाहार स=भार पालन पोषण हुँदै आएको रPझबापत
हक भोग भएको र हुने स=पूण, चलअचल अuलोह

ौीस=पि> दुई छोरPहdलाई शेषप%छको बकसपऽ
गmर!दएको हुनाले कानूनबमोिजम भोगचलन गरP
खानु भनी उ; बकसपऽमा उjलेख गरे को
पाइBछ । बाबु झुमनाथ पुरPको २०५६ पुसमा

मृ5यु भएपwात् शेषप%छको बकसपऽको %लखत
Fबयाशील हुने भई 5यःतो बकसपऽ !दनेको
जे जःतो हक %थयो सो सबै बकसपऽ पाउनेमा
सनA हुBछ । 5यःतो शेषप%छको बकसपऽको

%लखतबमोिजमको स=पि>मा झुमनाथको शेषप%छ
छोरP वादP सीता एवम् गीताको हक %सज,ना हुन
जाने हुBछ । शेषप%छको बकसपऽ दाताले आMनो

जीवनकालमा बदर नगराएमा %नजको मृ5युपwात्
Fबयाशील हुने भै 5यःतो बकसपऽको %लखत गरP
!दनेको मृ5युपwात् %नजले गरP !दएको शेषप%छको

स=भाFवत हक प%न हःताBतरण हुन सaदछ ।
तसथ,, आफूसँग कायम रहे को वा कायम हुन
सक्ने स=पि> ःवेcछानुकूल !दन पाइने हुँदा

पाउनेमा सनA र बकसपऽ पाउनेको हक ःथाFपत
हुBछ ।

16. यसरP बकसपऽ गरP !दने Fपताको

१क नं. बमोिजम अंशबBडा गनुप
, नA होइन भ]े

!दनेको हक जे ज%त र जे जःतोdपमा कायम हुन
सक्ने हो सो बकसपऽ ूा9कता,मा प%न सद,छ ।

बकसपऽको

नाताले

%नजको

हक

बकसपऽ

17. पुनरावेदक ू%तवादPले वादPहd
Fववाह भै अका,को घरमा गैसकेको हुँदा अंशबBडाको
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मु-य िजक0र "लनुभएको र पुनरावेदकतफ9का
:व;ान कानून <यवसायीह@ले समेत सोहA िजक0र
9 एको पाइHछ । तर,
बहसको बममा ूःतुत गनुभ
ूःतुत मुKामा बकसपऽ पाएको नाताले दाता
ःवगLय बाबुको अंश हकको ू"त"न"ध पाऽका

@पमा वादAह@ अदालत ूवेश गरे को अवःथा
हो ।
18. मा"थ :ववेचना गVरएजःतो ूःतुत

मुKामा वादA गीता "सलवाल एवम् सीता "गरAले
आYनो बाबुको नाममा कायम र कायम हुन

आउने स[पि\मा बकसपऽ नाताले हक ला]ने
भै आYनो हक उपभोग गन9 पाउने नै दे िखन
आयो । स[पि\ ूा` गन9 ःवगLय :पताको
ू"त"न"धaव यी वादAह@ले गन9 पाउँदैनन् भcे
अ.बं . ८२ समेतले "मeने अवःथा दे िखएन ।

19. अब, जहाँस[म गुठg र अhय कोषको
रकमका स[बHधमा "लएको दावी िजक0रका
स[बHधमा :वचार गदा9 :पता पुखा9ले कुनै काय9
गनj उKेँयले "नजी ज]गा गुठgको @पमा राख्ने
र सो उKेँय पूरा गन9 "नजका सHतान दरसHतान
सबैको समान दा:यaव र कत9<य हुने कुरामा
ँ ै न । पुखा9ले राखेको गुठg जे
कुनै :ववाद दे िखद
जःतो अवःथामा राखेको छ सोहA अवःथामा
रहने गरA गुठgको सlालन हुनपु नj हुHछ । गुठg
सlालनको दा:यaवसँगै शेष कसर खाने हक प"न

सा[पि\क हक नै हो । यो हक अहःताHतरणीय
हुँदैन । ूा`कता9 धा"म9कसमेतका बHदे जले गदा9
गुठg सlालनमा ःवयम् सVरक हुन नसकेमा
उपयुn ू"त"न"धमाफ9त् सो हक ूयोग गन9
नसक्ने <यवःथा ूच"लत कानूनले कतै गरे को

ु Hु pयो
छै न । ूःतुत :ववादमा बाबु गुoठयार हुनह
भने "नजको सो गुठgमा रहे का दा:यaव र हक
यी वादAमा सद9छ । गोऽ पVरवत9नसमेतका
कारणबाट "नजह@बाट हुन नसक्ने काम उपयुn

ू"त"न"धमाफ9त् गन9 गराउन कुनै कानूनी बHदे ज

छै न । म:हला गुठg सlालन गन9 असhम हुHछन्
भcे माHयता राख्न "मeदै न । "नrय प"न हाॆो

गुठg ूणालAमा आYनोपन छ । गुठg ःथापनाका
ूयोजन र ूबHध फरक हुHछन् । ती ूयोजन र
ूवHध"भऽ म:हलालाई कुनै ःथान छै न भcे अथ9
गन9 "मeदै न ।
20. म:हला:व@w हुने भेदभाव :व@wको
ु
सं यn
राx सं घीय महासिHधमा नेपालले "म"त
२२ अ:ूल १९९१ मा अनुमोदन गरA सकेको

छ । नेपाल कानूनसरह उn महासिHध लागू भई
नेपाल कानून र महासिHधको <यवःथा बािझएको
ख|डमा महासिHधको <यवःथा लागू हुने <यवःथा
उn सिHधमा उeलेख छ । नेपालको अHतVरम
ृ
सं :वधान, २०६३ को धारा २०(४) मा पैतक
स[पि\मा छोरा र छोरAमा समान हक हुने
<यवःथा गरA मौ"लक हकको @पमा म:हलाको

हक सुरिhत गVरएको छ । म:हलाउपर हुने सबै
ूकारका भेदभाव "नमूल
9 नस[बHधी सिHधपऽ सन्
ु राx महासभा;ारा
१९७९ "डसे[बर १८ मा सं यn
पारAत भई "म"त ३ सेटे [बर १९८१ दे िख लागू
भएको पाइHछ । उn सिHधपऽको भाग १
धारा १ मा म:हला हकको स[बHधमा ू गद
उn महासिHध को धारा १५(२) मा म:हलाको
हकको सु"निrता ूदान गरे को छ । नेपाल पh
ृ
स[पि\मा
भएको उn महासिHधअनु@प पैतक

म:हलालाई पु@ष सरह सं रhण नगVरएका कानूनी
<यवःथाह@ खारे ज गनj स[बHधमा यस अदालतबाट

मीरा ढु ाना :व@w मिHऽपVरष सिचवालयसमेत
भएको ने.का.प. २०६१ साउन, "न.नं. ७३५७,
पृ ३७७ मा ू"तपाoदत "सwाHतको आधारमा
ु 0 ऐनमा समयानुकूल सं शोधन भै एघार
मुलक
ु 0 ऐनको
सं शोधनपrात् हाल लागू रहे को मुलक
अंशबHडाको महलको ५ नं. मा छोरAलाई प"न
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छोरा सरह अंश ूा% गन( समान हकको ू+याभूत

गरे को छ । अंशब3डाको सा5वक ५ नं. मा
रहे को स3तान श9दको स;ामा छोरा छोर< भनी
ृ सEपिGमा
श9द ूयु? गर< छोरा छोर<लाई पैतक

समान हकदार मानेको छ ।
21. शेषपKछको बकसपऽ पाउनेमा
शेष कसर खानेसमेतका सबै हक सन( हुँदा
सबै अंिशयारले सामू5हकPपमा गुठR सSालन
गर< गुठR राख्ने आVना पूवज
W को भावनाअनुसार
काम गनW पाउँदैन भYु कानूनको ूKतकूल हुन
जा3छ । छोर<लाई गुठRको ३(१) नं. ले बाहे क

गरे को छै न र +यःतो अथW गनWसमेत Kम`दै न ।
+यःतो क`पना गरे को अवःथामा समानताको
हकमा कुठाराघात हुन सbदछ । पुPष वा म5हला

दुबै समानPपमा गुठRमा समावेश भई गुठRको
सSालन एवम् रे खदे ख दुबैबाट समानPपमा
हुन सक्ने हु3छ । कानूनले गुठRको हकमा
eी र पुPष भनी 5वभेद गरे को अवःथा छै न ।

गुठRको सSालक म5हला हुनै स?ैन भYे मा3यता
कानूनसEमत हुन सbदै न । गुठRमा म5हलालाई
हकाKधकारको g5hले भेदभाव गनW Kम`ने हुँदैन ।

गुठRपऽ, लालमोहर, ताॆपऽ आjद गुठR राkदाका
ब3दे ज अपlरवतWनशील होइनन् । राnयले कानून
बनाएर Kतनका मूल ममWलाई नमार< पlरवतWन गनW
सbछ । गोऽ पlरवतWन भएको समेतका धाKमWक
कारणले छोर<ले ःवयम् गनW नसक्ने कुनै कायW

रहे छ भने उपयु? pयि? Kनयु? गर< सो काम
सEपY गनW स5क3छ ।
22. अंश Kलने माऽ होइन jदनु पKन
पछW । जे जसको भागबाट जे जKत अंश ब3डा
W न( हो सो गनुप
W न( हु3छ । पुनरावेदन
गनुप

अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा ूKतवाद<
Kड`ल<नाथ पुर< पrको पुनरावेदन नपरे को र ःव.
Kड`ल<नाथतफWबाट ूःतुत तायदातीका सEपिG

5वषयमा यी वाद<हPको पुनरावेदन नपरे बाट सो
5वषयमा केह< बोKलरहन परे न । पुनरावेदक रमेश
पुर<बाट 5वKधवत् कारवाह< चलाएमा ठहरे बमोिजम
हुने नै छ ।
23. Kनजी गुठRको जuगाहP रै करमा
पlरणत गर< Kबबw गरे को र सो Kबबw गरे बापत
ूा% रकम गुठR सSालनको लाKग बxकमा
खाता खोल< अrयकोषमा राखेको कुरामा वाद<
ँ ै न । सबै
ूKतवाद<हPबीच 5ववाद रहे को दे िखद

अंिशयारको समान हकाKधकार भएको सEपिGलाई
Kबबw गर< बxकको खातामा राखेको अवःथामा सो
अrयकोषको रकममा सबै अंिशयारको आ–आVनो
भाग 5हःसा दे िखने गर< नाम समावेश गनW र उ?
कोषमा रहे को रकमको pयाजबाट गुठR सSालन

गर< गुठR सSालन गदाW बढ< भएको pयाजसमेत
शेषको Pपमा आ–आVनो भागबमोिजम उपभोग
गनW पाउने नै हु3छ । केवल आVनो नाममा माऽ
सो कोष रहनुपन( भYे पुनरावेदन िजकwर मनाKसब

दे िखएन ।
24. अतः वाद<हPको आVना बाबु
झुमनाथ पुर<को भाग 5हःसामा पनW आउने
गुठR जuगा एवम् कोष रकम सEपिG जे जःतो
अवःथामा रहे भएको छ सोह< अवःथामा रहने
गर< ूKतवाद< Kड`ल<नाथ पुर<ले Kनजी गुठRका
जuगाहP Kबबw गर< गुठR सSालन गनW राखेको
अrयकोष रकममा समेत सबै अंिशयारहPको
नाम समावेश गर< कोषबाट ूा% हुने pयाजबाट

गुठR सSालन गर< भाग 5हःसाअनुसार उपभोग
गनW पाउने गर< तायदाती फाँटवार<मा उि`लिखत
जuगाहPम}ये Kनजी गुठRका जuगा एवम् कोषमा
्
समेत सबै अंिशयारहPको हक हुने ठहरयाई

वाद<हPले समेत झुमनाथ पुर<बाट शेषपKछको
बकसपऽमा उि`लिखत pयहोराबमोिजम सEपिG
पाउने गर< सुP िज`ला अदालतले गरे को फैसला
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केह+ उि/ट हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको "म"त २०६३।६।२४ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछD । ू"तवाद+ रमेश
"मलेकै दे िखद

पुर+को पुनरावेदन िजकGर पुHन सIदै न । अJ
तप"सलबमोिजम गनू D ।

तप"सल
मा"थ इNसाफ खOडमा पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला सदर भै ू"तवाद+को पुनरावेदन
िजकGर नपुगेकोले पुनरावेदन अदालत फैसलाले

कायम राखेको लगतबमोिजम गनD सुJ िज/ला
अदालतमा लेखी पठाउनू ..............................१
यस अदालतको च.नं. २७, मु. ८७७०,
"म"त २०६४।१०।३ को पऽXारा रोYा रहे का

जHगाहJ फैसलाबमोिजम कायाDNवयन गनDका
ला"ग ूःतुत मु[ाबाट फुकुवा गर+ \दनु भनी

मालपोत कायाDलय, "ड/ल+बजार काठमाड]मा
लेिखपठाई \दनू ...............................................२
यस अदालतको च.नं. ८७७८ "म"त
२०६४।१०।३

को

पऽXारा

रोYा

रहे को

जHगाहJ फैसलाबमोिजम कायाDNवयन गनDका
ला"ग ूःतुत मु[ाबाट फुकुवा ग_र\दनु भनी
मालपोत कायाDलय, मकवानपुरमा लेिखपठाई
\दनू ...............................................................३

यस अदालतको च.नं.५२२४ २७ मु.दे .
पु.नं. ४२४/०६३ "म"त ०२।०८।२०६४ को
पऽले रोYा रहे को ू. "ड/ल+राम पुर+ नाममा
रहे का मु["त खाता नं. ०१६६१६५ समेतमा ७
वटा खाता एवम् बचत खाता नं. ८२११९५०
खाताको
भ ुeानी
कायD
फैसलाबमोिजम
कायाDNवयनका ला"ग फुकुवा ग_र\दनु भनी नेपाल
बfक "ल. काठमाड] बfgकङ अgफस मु["त gवभागमा

लेिखपठाई \दनू ...............................................४
पुनरावेदन
पुनरावेदक/ू"तवाद+को

िजकGर नपुगेकोले "नज रमेश पुर+ले यस अदालतको
धरौट+ र.नं. ६२८ "म"त २०६४।२।१० मा

राखेको कोटDफG धरौट+ J.२४००।– (दुई हजार
चार सय) सदरःयाहा गनुD भनी लेखा शाखालाई
लेखी पठाउनू .................................................५
दायर+को लगत कlा गर+ "म"सल "नयमानुसार
गर+ बुझाई \दनू .............................................६
उe रायमा सहमत छु ।
Nया.भरतबहादुर काकn
इ"त सं वत् २०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : ह_रहर पौpयाल
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