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सव च अदालत
११

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

)

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

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

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

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
ना.स.ु ी अजनु चौधरी

कािशत सङ् या : २५०० ित

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

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

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, फागनु , िन.नं.१०१२७, पृ १९७९

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

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

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

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

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

साथै, नेपाल काननू पि का मा

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

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

मू य .४०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना
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नेपाल सरकार
िव
कुमार साद

डा. सवु ोध कुमार
कण
िव
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
५०(२) को ावधानलाई दफा १२ को
सापे तामा हेदा सजाय थिगत ग रएकोमा
सोही बालकले एक वष नाघेपिछ अ य कुनै
कसरु गरेबापत दोषी ठहरी कै दको सजाय
पाएमा पिन पिहले ठहर भएको कै द सजाय १९७७
( थिगत भई एक वषको अविध नाघेपिछ
कसरु गरेको अव थामा) काया वयन गनु
पदन, पटके पिन कायम हदँ ैन; यस कारको
कै दको लगत सदाका लािग क ा गनु पन
देिखने ।
 धान यायाधीशको अनपु ि थितमा वतः
सज
ृ ना हने का.म.ु धान यायाधीशको पद
धान यायाधीश उपि थत भएपिछ वतः
िनि य हने र कायम रही नरहने अ थायी
कृितको ह छ । यस कार वतः सज
ृ ना हने
र
वतः
समा
हने
का.म.ु
धान यायाधीशको पद अ पकालीन
कृितको संवैधािनक मा यता ा पद हो ।
धान यायाधीशको अनपु ि थितमा सज
ृ ना
हने यो पदलाई संिवधानको धारा १२९(६)
ले मा यता र भूिमका दान गरेको देिख छ ।
आव यकताको आधारमा वतः सज
ृ ना हने १९८६
र वतः िनि य हने अ पकालीन कृितको
पद भएकाले यस पदको लािग सपथ िलई
रहनपु न क पना वयम् संिवधान िनमाताले
गरेको देिखँदैन । संिवधान िनमाताले नै सपथ
िलनपु न बा या मक अव था सज
ृ ना नगरी
संवैधािनक मा यता दान गरेको अव थामा
के वल
सपथलाई
आधार
मानी
धान यायाधीश
र
का.म.ु
धान यायाधीशको भूिमका फरक फरक हने
भनी जबरज ती या या गनु संिवधानको
मम र भावनाअनु पसमेत हने नदेिखने ।
i



१०१२९
3=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

१०१३०
4=

संयु
परमादेश

१०१३१
5=

संयु
परमादेश

म ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैिनक आठ
घ टाभ दा बढी म िलन िनषेध ग रएको
छ । उ काननू ी ावधानबाट समेत कुनै
अिधव ा तुलसी
पिन सवारी चालकलाई सो अविधभ दा बढी
िसंखडा
काममा लगाउन निम ने देिख छ । सवारी
िव
धनी र यातायात यवसायीह का बीच
नेपाल सरकार,
भइरहेको अ व थकर ित पधाले एकातफ
२००१
धानम ी तथा
सवारी चालकले कानूनले िनधारण गरेको
मि प रषदको
समयाविधभ दा बढी काम गनु प ररहेको
्
कायालय,
देिख छ भने अक तफ लामो दरु ीको सवारी
िसंहदरबारसमेत
साधनको या ा िदनानिु दन बढी जोिखमपूण
एवं लापरवाहीपूण भइरहेकोले यातायात सेवा
स चालन गन यव थापक वा सवारी धनीले
यसतफ िवशेष पमा यान िदनपु न ।
 वषात्को समयमा अिवरल वषाका कारण
रा ी खोलामा आएको बाढीले गदा भािवत
अिधव ा रामकुमार
नदी आसपासका गाउँह र ती गाउँह मा
दीि त
बसोबास गन आम नाग रकह भोक, रोग,
िव
अिश ा, ग रबी र उिचत बास थानको
धानम ी तथा
सिु वधाबाट वि चत हने कुरामा रा यका
२०१४
मि प रषदको
िज मेवार िनकाय बेसरोकार रहने काय
्
कायालय,
यायपूण हन स दैन । य ता भािवत
िसंहदरबार,
इलाकाका यि ह को िश ा, खा ा न र
काठमाड समेत
उिचत
बास थानलाई
यथासमयमा
यव थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन
पाउने कुराको याभूित ग रनु पन ।
 सडक यातायातका साधनले उ सजन गन
धवु ाँधल
ु ोको वृि तथा िविभ न आयोजना
अिधव ा
प रयोजना िनमाण एवं स प न गदा सडक
पदमबहादरु े
भ काउने र समयमै िनमाण स प न नभई
िव
सहर धल
ु ा य भई जन वा यलाई ितकूल
धानम ी तथा
२०२६
असर पा ररहेको भ ने िवषयमा स बि धत
मि प रषदको
्
िनकायले िविभ न अ ययन र वातावरण
कायालय,
दूषण िनय णको उपायह अपनाए
िसंहदरबारसमेत
तापिन दैिनक जीवनयापनका ममा सवारी
साधनह ले उ सजन गरेको धवु ाँ धल
ु ो, इँटा
ii
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भ ाका िच नीह बाट िनि कएका धवु ाँ धल
ु ो,
खानेपानी तथा ढल िनमाणका ममा
भ काइएका सडक समयमै पुन थापना
नगदा बढेको धल
ु ोसमेतले वरपरका
वातावरण अस तुिलत भई बटुवा, सवारी
साधनका यि ह
मा नभई घर
पसलिभ समेत रहेका यि ह लाई पिन
जीवनयापन गन किठन बनाइरहेको यथाथ
हामीले दैिनक जीवनमा देखी भोिगरहेको
त यलाई भने बेवा ता गन नसिकने ।
 कुनै यि ले आफू कुनै अपराधबाट पीिडत
भएको भनी जाहेरी िद छ र सोको आधारमा
रा यका
िज मेवार
िनकायह बाट
नेपाल सरकार
अनस
ु धान र अिभयोजन भई स म
िव
अदालतसम मु ासमेत दायर भइसके को २०४६
क थे भ ने
अव थामा अदालतमा जाहेरी िदने यि वा
कणबहादरु साउद
पीिडतले ितकूल बकप गछ भने सोको
आधारमा मा उ अपराध घटेको िथएन
भनी िन कषमा पु न निम ने ।
 सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ को िनयम ३५क र िनयम १८ को
उपिनयम (१) को ख ड (क) को (४) को
यव था हेदा यी दईु यव थाह आफैँमा
पृथक यव था रहेको देिख छ । पृथक
यव था भएको कारण सो ावधानह को
या यासमेत वत
पले मूल ऐनको
नारायण साद
सम
उ ेय
तथा
िवधाियक
िघिमरेसमेत
मनसायअनु प सम वया मक या या २०५३
िव
(harmonious interpretation) ग रनु
नेपाल सरकारसमेत
पन देिख छ । कानूनको या या गदा कुनै
एक ावधानलाई मा याि क त रकाले
या या गनु यावहा रक हदँ ैन । सम मा
कानूनको
तावनामा
उि लिखत
उ े यलाई समेत म यनजर गरी रचना मक
त रकाले ऐनकै उ े य पूितको लािग
सम वया मक या या ग रनु पन ।
iii
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व नको
िनि त
 संिवधानवादको
संिवधानको अ रशः पालना अ याव यक
ह छ र संिवधानतः याभतू ग रएका
रणबहादरु शाह
मौिलक हकह को संर ण, स ब न र
िव
चलनका िनि त अदालत अि तम
नेपाल रा बक,
२०६०
या याता पिन हो । यसथ संिवधानतः
के ीय कायालय,
मौिलक हकका पमा याभूत ग रएको
बालुवाटारसमेत
स पि स ब धी
हकको
चलनमा
नाग रकले बाधा यवधान खे नु कानूनी
शासनको म सदिवपरीत हन जाने ।
 जालसाजी हनका लािग जसका िव
जालसाज काय ग र छ, उसलाई थाहा निदई
वा नहने गरी ग रने ि या हो । तर तुत
मु ामा पुनरावेदक वादी आफैँ वयमले
आ नो नाममा रहेको ज गालाई वतः
नारायणी दाहाल
फूत पमा आ नो इ छानस
ु ार नाितलाई
िव
स बि धत मालपोत कायालयको रोहबरमा
२०६७
माधव साद
गई सनाखत भई रिज ेसन पा रत गरी
दाहालसमेत
िदएको त यलाई हाल आएर मलाई झु याई
बढी ज गा र हालैको बकसप पा रत
ग रिलए भ ने मु य पुनरावेदक वादीको
िजिकर भएको पाइ छ, जुन त य िकत
कागजको ३ नं. अनस
ु ार जालसाज भ न
िम ने अव था नदेिखने ।
 िवप ीह अलगअलग अंिशयार रहेको
अव थामा एकासगोलका अंिशयारले गरेको
फौजदारी कसरु को स ब धमा पन आएको
दािय व अक अंिशयारको स पि बाट
असल
ु उपर गदा अंश हकबाट नै वि चत हन
छिवलाल लािमछाने
स ने अव थासमेत रहन स ने ह छ ।
िव
यसमा पिन अंिशयारह का बीचमा २०७२
बोमबहादरु
अंशब डा नहदँ ैको अव थामा पिन िनजी म
सा समेत
र सीपबाट आजन गरेको स पि पुि भएमा
य तो स पि बाट अ य अंिशयारह लाई
ब डा गनु नपन भ ने हा ो कानूनी
यव थाको स दभमा कुनै अंिशयारको
फौजदारी दािय व वहन गन गराउन िनजी
iv
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संयु
कत य यान

आजनको स पि एकासगोलमै रहेको भ ने
आधारमा मा उपयोग गन स ने अव था
नरहने ।
 बिकङ कसरु हनको लािग आ नो खातामा
पया त रकम छै न भ ने जानकारी हदँ ाहदँ ै
चेक कािटएको हनपु न र चेकमा उि लिखत
रकम िनजको खातामा मौ दात नभए पिन
उ चेकअनस
ु ारको रकमको भु ानी िलएको
अजुन साद िवडारी
िदएकोसमेत हनपु न ह छ । चेक कािटएको
िव
रकमको भु ानी िलँदा िदँदा बकका २०७८
नेपाल सरकार
कमचारीसमेत संल न हने हदँ ा बकका
कमचारी संल न नभएको अव थामा एकतफ
चेक कािटएको आधारमा मा बिकङ कसरु
हन स ने देिखँदैन । "भु ानी िलन िदन
हदँ ैन" भ ने बेहोराले भु ानी िलने र िदने दवु ै
प लाई िज मेवार बनाउन खोजेको देिखने ।
 प ह बीचमा म य थताको िनयुि र
कायिविध स ब धमा कुनै सहमित नै नभएको
अव थामा एक प ले िदएको िनवेदनका
अिधव ा देवे
आधारमा Korean Commercial
धान
Arbitration Board ले म य थ िनयुि
िव
२०८६
गरेको र म य थले आ नै िकिसमको
पुनरावेदन अदालत
कायिविध अपनाएको अव थालाई आपसी
पाटनसमेत
सहमित हनपु न म य थताको सै ाि तक
आधार र कानूनी यव थाको प र े यमा
समेत िमलेको मा न सिकने नदेिखने ।
 यानस ब धी मु ाह मा आवेशको
अव थालाई अपराधको गा भीय घटाउने
प रि थितको पमा िलइने हदँ ा य तो
ह यालाई मनसाय े रत ह याको वगमा
िनमते बा शेपा
राखेर हे रएको पाइँदैन । य तो ह यामा
िव
२१०२
ितवादीमा पीिडतउपर आ मण गन
नेपाल सरकार
उ ेजना भने त काल जागतृ भएको ह छ ।
आवेशको उ ेजनामा ग रने कायमा कताले
यसबाट उ प न हने प रणामको याल
नगन र यस स ब धमा कुनै सोच
v
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पदम जोशीसमेत
िव
माधवलाल जोशी

अंश चलन
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अंशचलन

हादमान िसंह
ब यात
िव
अिनता ब यात

१०१४२
संयु
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परी ाको
प रणाम फे रबदर
गरी ाचार
गरेको

मथरु ा ढकालसमेत
िव
नेपाल सरकार

िवचारसमेत नगन हदँ ा आवेशको
अव थालाई त कालीन भावावेश र
उ ेजनाको पमा िलनपु न ह छ । य तो
आवेश वा य तो उ ज
े ना मतृ कको
ि याकलापबाट वा िनजसँग अ यो याि त
ि याकलापबाट ितवादीको मानिसकतामा
त काल िसिजत गराउने ।
 ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका अ य
अंिशयारसमेतले उ ऋणको भार बेहोरेको
कुनै माणबाट नदेिखई रहेको अव थामा सो
२१०८
घर सगोलको आजनको स पि भनी ब डा
ला ने भनी अथ गन यायको रोहबाट
उपयु नदेिखने ।
 कुनै िलखतलाई अिवभा य हो वा पृथक य
हो भनी छुट् याउनु परेको अव थामा सो
िलखतको व प, यसबाट असर पन
प ह को सं या र वीकायता ज ता सम
प मा िवचार ग रनु पदछ । यो के वल
ािविधक वा याि क िवषय मा ै होइन ।
खासगरी अंश भरपाई गरेको स दभमा हेदा
२११८
एउटा अंिशयारले िनजका समान तहका
अंिशयारह सँग िमलेमतो गरी अ य
अंिशयारको हक िहतमा असर पु याउने गरी
यवहार गरेको देिख छ भने यसबाट असर
परेका र दाबी गन आएका प ह को हकमा
स म िलखत बदर गन कानूनी बाधा
नदेिखने ।
टाचारज य काय हनका लािग आिथक

लाभ वा हािन मा पया आधार होइन ।
अवाि छत िकिसमको दोषपूण गितिविध पिन
टाचारज य कसरु को अक मह वपूण
आधार हो । ितवादीको गैरकानूनी र २१२५
अवाि छत िकिसमको दोषपूण गितिविधबाट
कसैको हािन हने र कसैले लाभ पाउने
अव था ह छ भने सो काय पिन
टाचारज य कसरु को दायरािभ पन नै
vi
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नेपाल सरकार
िव
तारानाथ
यौपानेसमेत
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संयु
कत य यान

नेपाल सरकार
िव
िव णु का ीसमेत

ह छ । साथै ितवादीले यस िकिसमको
गैरकानूनी र अवाि छत िकिसमको गितिविध
के वल आिथक लाभ हािन पु याउने
मनसायका साथ गरेको िथएन भ ने
आधारमा मा उ दोषपूण कायबाट िनजले
उ मिु पाउने अव था नरहने ।
 मतृ कको पो माटम रपोट हेदा, एउटा मा
चोट भई Sharp margins and tailing
भनी घाउको कृितमा उ लेख गरेको छ ।
यस कृितको घटनामा Dead body tells
the tale अथात् मतृ शरीर आफैँले कथा
भ छ भ नेसमेत अवधारणा रहेको छ । सबै
कृितको Cut injury ह याको अकाट् य २१३९
माण होइन । आ मह या गदाको मानिसक
अव था फरक फरक हने हदँ ा यसमा
एक पता खो न यायोिचत हदँ ैन । ह यामा
Foresightedness of consequence
तथा Desire of consequence हनु पिन
आव यक हने ।
 िहरासतमा रहेका यि को मृ यु भएको र
िफतलो तथा कमजोर अनस
ु धानको कारण
कसरु दारले उ मिु
पाएकै आधारमा
पीिडतले ितपूितसिहतको पूण याय पाउने
हकबाट वि चत हनु यायोिचत मा न
सिकँ दैन । पीिडतलाई यायको अनभ
ु ूित
गराउन रा यले के ही िज मेवारी िलनै पन
ह छ । ितवादीले सजाय भो ने िवषय
पीडकको अिनवाय दािय व हो भने पीिडतले २१५०
ितपूित पाउने िवषय पीिडतलाई यायको
अनभ
ु ूित गराउने प रपूरणको एउटा मा यम
हो । ितपूित पीडकबाट भराउन नसिकने
अव थामा यसको दािय व रा यले िलनपु न
कुरा लोक क याणकारी रा य तथा
नाग रक ित उ रदायी सरकारको दािय व
पिन हो । यसबाट नाग रकले रा य हा ो
अिभभावक हो भ ने महसस
ु गन स ने ।
vii
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रमाशंकर ि पाठी
िव
िज ला िश ा
कायालय,
प देहीसमेत

रट े मा यित समयपिछ नै िवल ब सु
हने भनेर हद याद र याद ज तो
संवेदनशील बदुँ ाको िवषयलाई अित कठोर
भएर सीमाङ् कन गन िवषय पिन होइन । रट
िनवेदन िदनै पन याद र िवल ब हने समय
िदन ग तीको िहसाबले िनधारण गन पिन
सिकँ दैन । ते ो प को हक िसजना भई
नसके को अव थामा मु ाको त यको
पृ भूिमबाट नै रट े मा वेश गरेको समय
अित िवल ब भए नभएबारे सू म पले अित
संवेदनशील भएर िनधारण गनु पन ह छ ।
२१५७
जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट अवकाश
िदनपु ूवको कारबाहीमा िनजलाई आ नो
भनाइ रा ने सनु वु ाइको पया मौका र
अवसर िदनु पन भ ने ाकृितक यायको
सवमा य िस ा तलाई यिु यु आधार र
कारणसिहतको िवल बले िन तेज गन
स दैन । यसथ ाकृितक यायको
िस ा तअ तगतको सनु वु ाइको मौकाको
अवसरलाई अिनवाय पमा अवल बन नगरी
भएका काम कारबाहीमा िवल बको
िस ा तलाई गौण पमा नै थान िदनु पन ।

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

viii

कै दको सजाय पाएमा पिन पिहले ठहर
भएको कै द सजाय ( थिगत भई एक वषको
अविध नाघेपिछ कसरु गरेको अव थामा)
काया वयन गनु पदन, पटके पिन कायम
हदँ ैन; यस कारको कै दको लगत सदाका
लािग क ा गनु पन देिखने ।
( करण नं.५)
§ कै द थिगत भई एक वषको अविध
नािघसके को देिखँदा िनज ितवादीको
अिहले उमेर पगु ेको (अिहले बािलग
भएको) कारणबाट सो सजाय असल
ु
गनुपछ भ नु बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा १२ तथा दफा ५०
को उपदफा (२) समेतको ितकूल हन
जा छ । यसैले थिगत ग रएको सजाय
अब असल
ु (काया वयन) गन स ब धमा
कुनै बेहोरा उ लेख नगरी भएको
पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम्
बाल यायका मा यताअनुकूल नै देिखन
आउने ।
( करण नं.८)

नणय नं . १०१२७
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७४।४।२६
०७३-CF-०००९
मु ाः जबरज ती करणी उ ोग
पनु रावेदक / वादी : बारा िज ला फ ेपरु गा.िव.स. वडा
नं. ८ ब ने "राम"ु को जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : बारा िज ला गा.िव.स. फ ेपरु
वडा नं. ८ ब ने "कुमार साद"
§ बाल याय णालीमा पर परागत
फौजदारी याय णालीभ दा फरक र
िविश कारका िस ा तह छन् । बाल
यायका आधारभूत मा यताह लाई
नजरअ दाज गरेर फौजदारी यायका
सामा य मा यताह कै मापद डअनस
ु ार
हेन ग रयो भने बाल यायका उ े य,
मा यता र हािसल गन खोिजएका अिभ
पूरा हन स दैनन् । सजाय थगनको
स दभमा समेत यो कुरा िवचारणीय ब ने ।
( करण नं.४)
§ बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ५०(२) को ावधानलाई दफा १२
को सापे तामा हेदा सजाय थिगत
ग रएकोमा सोही बालकले एक वष नाघेपिछ
अ य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी नारायणबहादरु थापा
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ाह ी कृ ण साद सापकोटा र ी
सिवता भ डारी बराल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
सु फै सला गनः
मा.िज. या. ी पवनकुमार शमा
बारा िज ला अदालत

1977

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. या. ी के शरीराज पि डत
मा. या. ी भरत साद अिधकारी
पनु रावेदन अदालत हेट डा
फै सला
या. ई र साद खितवडा : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।६।५ को फै सलाउपर
िनवेदक वादी नेपाल सरकारबाट परेको िनवेदनमा मु ा
दोहो याउने िन सा दान भई संयु इजलाससम
पेस हँदा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ३(१)(घ) बमोिजम यस पूण इजलासमा पेस
भएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर यस कार
छ:िवशेष कृितका मु ाह को कारबाहीमा
प ह को गोपनीयता कायम रा नेस ब धी िनदिशका,
२०६४ बमोिजम यस फै सलामा स बि धत प को
नाम प रवतन गरी पीिडतको नाम "िवपना", पीिडतका
बाबक
ु ो नाम "राम"ु , पीिडतको आमाको नाम "रिमता"
पीिडतका दाजक
ु ो नाम " याम"ु र अिभयु को नाम
"कुमार साद" उ लेख ग रएको छ ।
िमित २०६२।३।२८ मा मेरो छोरा " याम"ु
बा ा हेन र छोरी वष ६ क "िवपना" मज
ु काट् न
गएको अव थामा िवप ी "कुमार साद" सो ठाउँमा गई
मेरो छोरीलाई ललाई फकाई भइु मँ ा सतु ाई करणी गन
लागेको अव थामा छोरा " याम"ु आइपगु ेकाले िवप ी
भागी गएको हँदा िनजलाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ ने बेहोराको "राम"ु को जाहेरी
दखा त ।
२०६२।३।२८ गते म नदी छे उमा मज
ु
काट् न गएक िथएँ । सो ठाउँमा "कुमार साद" पिन
घाँस काट् दै िथए । मेरो दाजु " याम"ु के ही पर बा ा
चराउँदै िथए । घाँस काट् ने ममा "कुमार साद" ले

मलाई िज काई जबरज ती करणी गन खो दा मेरो
िपसाब फे न ठाउँमा दख
ु े थाहा
ु ेकोले म कराउँदा दाजल
पाई िनज "कुमार साद" भागी गएका हन् भनी पीिडत
बािलका "िवपना" ले गरेको कागज ।
बारा िज ला फ ेपरु गा.िव.स. वडा नं.८
ि थत िदने र दासको बाँसघारीदेिख उ र कठो
खोलामा रहेको जिमनमा "कुमार साद" ले पीिडत
बािलका “िवपना” लाई जबरज ती करणी गन यास
गरेको भ ने बेहोराको घटना थल कृित मचु का ।
पीिडत बािलकालाई करणी भए नभएको
यिकन भ न नसिकने भ ने बेहोराको वा य परी ण
ितवेदन ।
िमित २०६२।३।२८ गते बेलक
ु ा मैले पीिडत
“िवपना” लाई जबरज ती करणी गन यास गरेको
होइन । हामी दवु ैजना एकै ठाउँमा घाँस काटी बेलक
ु ा
घर फक आएका ह भ ने बेहोराको “कुमार साद” को
बयान कागज ।
िमित २०६२।३।२८ मा म बा ा चराउन
गएको िथएँ । मेरी बिहनी पिन खरबारीमा खर काट् न
गएक िथइन् । म के ही पर रहेको अव थामा बिहनी
िच याएको आवाज आई के भयो भनी यहाँ जाँदा
बिहनीलाई "कुमार साद" ले करणी गन यास गरेका
रहेछन् । िनजले मलाई दे नासाथ भागी गए । हामीले
घरमा आई बबु ालाई सो कुरा भिनिदय भ ने " याम"ु ले
ग रिदएको कागज ।
िमित २०६२।३।२८ गते बेलक
ु ा ४ बजे
पीिडत बािलकालाई "कुमार साद" ले जबरज ती
करणी गन यास गरेको भ ने िवषयमा गाउँमा ह ला
भई छलफल हँदा सनु ी थाहा पाएको भ ने बेहोराको
व तिु थित मचु ु का ।
ितवादी "कुमार साद" ले जबरज ती करणी
गन उ ोग गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ५ नं.को कसरु अपराध गरेकोले िनजलाई
उ कसरु अपराधमा सोही महलको ५ नं.बमोिजम
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सजाय हनेमा नेपाल राि य मा यिमक िव ालय,
फ ेपरु को प ानस
ु ार िनज १४ वषमािथ र १६
वषमिु नको नाबालक देिखएकाले बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम ग रपाउँ भ ने
बेहोराको अिभयोगप ।
िमित २०६२।३।२८ मा म आ नै घरमा बसी
पिढरहेको िथएँ । मेरो कसैसगँ भेटघाट िथएन । मैले
अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेकोले मलाई
यस मु ामा सजाय हनपु न होइन । उि लिखत समयमा
िनज बािलकासँग मेरो भेटघाट भएको छै न । हरीले
आ नै मनले लेखी तयार पारेको कागजमा सिहछाप
गरेको हँ । यो मेरो वे छाले भएको बयान होइन भ ने
बेहोराको ितवादी "कुमार साद" ले गरेको बयान ।
जाहेरवाला तथा पीिडतसमेतले अदालतमा
गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादी "कुमार साद"लाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. अनस
ु ारको
कसरु मा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) अनस
ु ार एक वष ६ मिहना कै द सजाय हने
ठहछ र उ सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) अनस
ु ार
त काल भो नु नपन गरी थिगत रा नेसमेत ठहछ
भ ने सु बारा िज ला अदालतको िमित २०६६।३।९
को फै सला ।
जबरज ती करणीज तो ग भीर अपराधले
समाजमा पान नकारा मक असरलाई नजर अ दाज
गरी ितवादीलाई भएको सजाय थिगत गन गरी भएको
फै सला िु टपूण छ । त काल सजाय थिगत गरे तापिन
िनजलाई कित समयपिछ सजाय ग रनु पन हो भ नेसमेत
फै सलामा नबोिलएको हँदा उ फै सलामा याियक मन
र िववेकको अभाव रहेको छ । ितवादीलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय हने ठहर गरे तापिन सजाय थिगत गन
गरी बारा िज ला अदालतबाट भएको फै सला कानूनी
पमा ग भीर िु टपूण हँदा उ फै सला सो हदस म
बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम

सजाय ग रपाउँ भ ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
िमित २०६६।१०।१८ को पनु रावेदन ।
वादी नेपाल सरकारले मउपर लगाएको
अिभयोग शङ् कारिहत तवरबाट मािणत गन सके को
छै न । अनस
ु धानको ममा मैले इ कारी बयान गरेको,
घटना थल कृित मचु ु काका िव दे र चौधरीको
कागज र घटना भएपिछ त कालै पीिडत तथा
जाहेरवालाले उजरु नगरेको त य मािणत हँदाहँदै म
िनद षलाई कसरु दार ठह याई भएको फै सला मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं.को ितकूल हँदा
बदरभागी छ भ ने बेहोराको ितवादी "कुमार साद"
को िमित २०६७।१।२ को पनु रावेदन ।
वादी नेपाल सरकार र ितवादी "कुमार साद"
को दोहोरो पनु रावेदन परेको देिखँदा ितवादीको
पनु रावेदनको ितिलिप वादी नेपाल सरकारलाई िदनु
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन ितवादीलाई
सनु ाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालतको िमित
२०६७।४।२५ को आदेश ।
ितवादी “कुमार साद” ले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
५ नं.को कसरु गरेको ठह याई बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनस
ु ार आधा अथात्
एक वष ६ मिहना कै द हने र उ सजाय सोही ऐनको
दफा ५०(२) बमोिजम थिगत रा ने ठह याएको
सु बारा िज ला अदालतको िमित २०६६।३।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।६।५ को फै सला ।
ितवादी "कुमार साद" िव को आरोिपत
कसरु ठहर गरे तापिन िनजलाई हने सजाय थिगत
गन गरी भएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।६।५ को फै सला
िु टपूण हँदा बदर गरी ितवादीलाई ठहर भएको सजाय
काया वयन हने गरी फै सला हनु पदछ । फै सला गदा
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
आकिषत हने भनी ितवादीको उमेर १४-१६ को
बीचमा रहेकोले बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ११(३) बमोिजम हन भनी अिभयोग दाबी िलएकै
आधारमा जबरज ती करणीज तो ग भीर अपराधमा
संल न ितवादीलाई सो ऐनको दफा ५०(२) अनस
ु ार
थगन रा न िम दैन । कसरु दार ठहरी कै दको सजाय
पाएको बालकलाई िनजको शारी रक अव था, उमेर,
कसरु गदाको प रि थित, कसरु गरेको पटक आिदको
िवचार गदा कारागारमा रा न उपयु नहने कुरा
मु ा हेन अिधकारीलाई लागेमा यसरी तोिकएको
सजाय त काल भो नु नपन गरी थिगत रा न वा
यसरी तोिकएको सजायको अविध कुनै बाल सधु ार
गहृ मा बसी वा कुनै यि वा सं थाको संर णमा
रही यितत गनपन
ु गरी तो न स नेछ भ ने कानूनी
यव था उ दफा ५०(२) मा छ । साथै ितवादीले
१ वषिभ पनु कसरु गरेको अव थामा दोषी ठहरी
सजाय पाएमा दवु ै सजाय खापी एकै पटक काया वयन
गन यव थासमेत उ दफामा भएबाट जबरज ती
करणीज तो ग भीर कसरु मा सजाय थगन ग रनु
िु टपूण छ । सजाय थगनको उ े य बाल दरु ाचारीको
मनोविृ मा (Attitude) प रवतन गराउनु हो र थगन
सतसिहत हनपु नमा िबना सत बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ११ िवपरीत सदाका लािग
उ मिु िदनेगरी सजाय थगन हन स दैन । ६
वषक पीिडत बािलकाउपर जबरज ती करणी ज तो
ग भीर कृितको अपराध गन यि नाबालक भएको,
यसअिघ कसरु नगरेको र िव ाथ रहेको आधारमा
मा जीवनभर सजाय भो न नपन गरी सजाय थगन
गरेको फै सला िु टपूण हँदा सजाय थगनसिहतको
सु बारा िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला बदर गरी िनज
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
हनको लािग याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१)(क) बमोिजम ततु मु ा दोहो याई हे रपाउँ

भनी वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा
परेको िनवेदन ।
ितवादीलाई कसरु दार ठह याई सजायसमेत
भएको फै सला अि तम रहेको र अपराध गदा िनज
नाबालक रहेकोले िनजलाई भएको सजाय िनजले
त काल भो नु नपन गरी बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोिजम थिगत
रा ने भनी मु ा हेन अिधकारीबाट आदेश भएको
देिख छ । तर त काल सो सजाय भो नु नपन भएपिछ
किहले कुन अव थामा भो नु पन हो ? िनजले उमेर पूरा
गरेपिछ सो सजाय भो नु पन हो होइन, सो कुरासमेत
सोही फै सलामा उ लेख गनु पनमा सो के ही उ लेख
गरेको नदेिखएकाले अदालतबाट भएको सजाय
अन तकालस म भो नु नपन गरी उ उफा ५०(२)
को आसय रहेकोसमेत नदेिखएको, साथै अपराध
हँदा िनज नाबालक भएपिन अदालतबाट फै सला हँदा
िनज ितवादीको उमेर १६ वष नािघसके को देिखएको
अव थामा िनजलाई भएको सजाय उ दफा ५०(२)
बमोिजम थगन रा ने िनणय गरेको फै सलामा सो
दफा ५०(२) को या या मक िु ट िव मान हनक
ु ो
साथै मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४क नं. तथा माण ऐन,
२०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको िु ट िव मान रहेको
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम ततु मु ा दोहो याई हेन िन सा दान
ग रिदएको छ । िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६७।११।२५ को आदेश ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
५०(२) मा "कसुरदार ठहरी कै दको सजाय पाएको
बालकलाई िनजको शारी रक अव था, उमेर, कसुर
गदाको प रि थित, कसुर गरेको पटक आिदको
िवचार गदा कारागारमा रा न उपयु नहने कुरा
मु ा हेन अिधकारीलाई लागेमा यसरी तोिकएको
सजाय त काल भो नु नपन गरी थिगत रा न वा
यसरी तोिकएको सजायको अविध कुनै बाल सुधार
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गृहमा बसी वा कुनै यि वा सं थाको संर णमा रही
यितत गनुपन गरी तो न स नेछ । यसरी सजाय
थिगत ग रएकोमा सोही बालकले एक वषिभ यही
वा अ य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कै दको सजाय
पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दुवै कै दको सजाय
कायाि वत गन गरी मु ा हेन अिधकारीले आदेश िदन
स नेछ" भ ने यव था रहेको देिख छ । उि लिखत
कानूनी ावधान हेदा तोिकएको सजाय भो न नपन
गरी थिगत रा न स ने र यसरी सजाय थिगत
ग रएको सोही बालकले यसको एक वषिभ यही वा
अ य कुनै कसरु गरेबापत दोषी ठहरी कै दको सजाय
पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दवु ै कै दको सजाय
कायाि वत गन गरी मु ा हेन अिधकारीले आदेश िदन
स ने देिख छ । जसबाट बालकलाई लागेको सजाय
थगन गन गरी फै सला भएको अव थामा उि लिखत
फै सलाबाट लागेको कै द वा ज रवाना सदैवको लािग
थगन हने हो वा िनि त अविधको लािग मा थगन
हने हो ? लगायतका उि लिखत जिटल कानूनी
नको स ब धमा पूण इजलासबाट िनणय हन
उपयु देिखएकोले ततु मु ाको संयु इजलासको
लगत क ा गरी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण इजलासमा पेस
गनु भ ने यस अदालतको संयु इजलासको िमित
२०७३।१२।७ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस भएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
महा यायािधव ा कायालयका िव ान् उप यायािधव ा
ी नारायणबहादरु थापाले ततु वारदातमा पीिडत
६ वषक बािलका रहेको र ितवादीको उमेर १४ देिख
१६ वषको बीचमा देिखएको छ । ितवादीले िनज
पीिडत बािलकालाई जबरज ती करणीको उ ोगको
वारदात गरेको त य प भएको छ । िनज ितवादीले
कसरु गरेको ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती

करणीको महलको ३(१) र ५ नं. अनस
ु ारको सजाय
ठहर गरी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) बमोिजम आधा सजाय गरेको सु फै सला
यायोिचत भए पिन बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को दफा ५०(२) बमोिजम उ सजाय थगन गरेको
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िु टपूण छ । जबरज ती करणीज तो ग भीर
अपराधमा समेत सजाय थगन गरी सो थगनलाई
अन तकालस म कायम रा ने उ कानूनी यव थाको
उ े य नभएको ितवादी वय क भइसके को अव थामा
थगन भएको सजाय काया वयन हनपु दछ । सु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
बदर गरी थगन भएको सजाय काया वयन हने गरी
फै सला हनपु दछ भनी गनभएको
बहस सिु नयो । यथ
ु
ितवादी "कुमार साद" को तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ाह ी कृ ण साद सापकोटा र ी
सिवता भ डारी बरालले बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ बाल यायमा आधा रत कानूनी यव था हो ।
यसले नेपालसमेत प रहेको Convention on the
Rights of the Child, 1989 को मा यतालाई समेत
आ मसात् गरेको छ । बालबािलकाउपर कसरु कायम
गरी मु ा हेन अिधकारीले सजाय थगन गन पाउने
अिधकार बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
५०(२) मा रहेको छ । य तो थगनको आदेश मु ा
हेन अिधकारीले सजाय पाउने नाबालकको उ चतम
िहतलाई यानमा राखेर गन हनाले नाबालक वय क
भएपिछ थगन भएको सजाय काया वयन गन मनसाय
उ कानूनी यव थाको नरहेको कुरा सोही दफा
५०(२) मा सजाय पाएको बालकले १ वषिभ यही
वा अ य कसरु गरेबापत दोषी ठहरी सजाय पाएमा
सोसमेत खापी एकै पटक दवु ै सजाय काया वयन गन
गरी मु ा हेन अिधकारीले आदेश िदनस ने यव था
भएबाट प भइरहेको छ । यी ितवादीले यसरी १
वषिभ कसरु गरेको अव था िव मान नभएकोले सु
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला यायोिचत हँदा सदर हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहस सिु नयो ।
िनणयतफ िवचार गदा िमित २०६२।३।२८
मा मेरो छोरा " याम"ु बा ा हेन र छोरी वष ६
क "िवपना" मज
ु काट् न गएको अव थामा िवप ी
"कुमार साद" सो ठाउँमा गै मेरो छोरीलाई ललाई
फकाई भइु मँ ा सतु ाई करणी गन लागेको अव थामा
छोरा " याम"ु पगु ेपिछ िवप ी भागी गएकोले िनजलाई
प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भनी पीिडतका बाबु "राम"ु
ले िदएको जाहेरीबाट ततु मु ाको अनस
ु धान सु
भएको देिख छ । पीिडत "िवपना" ले मौकामा कागज
गदा म नदी छे उमा मज
ु काट् न गएको अव थामा सोही
ठाउँमा घाँस काट् न गएका "कुमार साद" आफूछे उ
आई िज काई काखमा िलई भइु मँ ा लडाई िनजले
आ नो िलङ् ग मेरो िपसाब फे न ठाउँमा हातले समाती
घस
ु ान खो दा दख
ु ी कराउँदा बा ा चराउँदै गरेका मेरा
दाजु " याम"ु ले थाहा पाई आउँदा िनज "कुमार साद"
भागी गएको भनी उ लेख गरेक र िनज पीिडतले
अदालतमा बकप गदासमेत िनज "कुमार साद" ले
मलाई प काखमा बोके र उ चो पितमा लगी मेरो
कटु खोली र िनजले आ नो पिन क खोलेपिछ म
न कराउन थालेपिछ मेरो दादा " याम"ु आएपिछ
िनज "कुमार साद" भागी गएको भनी उ लेख गरेको
देिखयो । वारदातका बेला घटना थलमा पगु ेका
पीिडतका दाजु " याम"ु ले अनस
ु धान अिधकारीसम
"कुमार साद" ले मेरी बिहनी "िवपना" लाई भइु मँ ा
सतु ाई जबरज ती करणीको उ ोग ग ररहँदा म
पगु ेपिछ िनज भागेको र बिहनी रोइरहेको कुरा
बबु ालाई जानकारी गराएको भनी कागज गरेको र
िनजले अदालतमा समेत सोही बेहोरा उ लेख गरी
बकप गरेबाट पीिडताको भनाइको थप पिु भएको
देिख छ । ितवादी "कुमार साद" ले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार

रहे पिन वारदातको समयमा आफू र पीिडत घाँस काट् ने
ममा वारदात थलमा रहेको त य वीकार गरेको
देिख छ । अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही
अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान वे छाले
नभएको र हरीले तयार गरी राखेको कागजमा सही
गरेको भनी उ लेख गरेको पाइयो । बिु झएका यि
भािगरथ चौधरीले गाउँमा प चायती बसी छलफल हँदा
िनज ितवादीले पीिडत "िवपना" लाई जबरज ती
करणी गरेको कुरा वीकार गरेकोले वारदातको बारेमा
थाहा पाएको भनी अिभयोग दाबीको समथन हने
गरी बकप गरेको देिख छ । ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम पीिडत “िवपना” उपर जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको भनी पनु रावेदन अदालतबाट
ठहर फै सला भएउपर िनज ितवादी "कुमार साद" को
यस अदालतमा पनु रावेदन वा दोहो याई हे रपाउँ भ ने
िनवेदन परेको देिखँदैन । तसथ जबरज ती करणीको
कसरु ठहर भएको स ब धमा थप िववेचना गरी रहन
परेन । सो त य थािपत भएको देिखयो ।
ततु मु ामा ितवादी “कुमार साद” लाई
भएको सजाय बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को दफा ५०(२) बमोिजम थिगत रा ने भनी मु ा
हेन अिधकारीबाट आदेश हँदा सो थगन िनि त
समयस मको लािग हो वा अन तकालस मको लािग
हो ? तथा हाल ितवादीको उमेर १६ वष नािघसके को
देिखएको अव थामा िनजलाई भएको सजाय उ
दफा ५०(२) बमोिजम थगन रहन स ने हो, होइन ?
भ ने को िन पणका लािग यस पूण इजलाससम
पेस भएको देिखयो । उि लिखत ह को स दभमा
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला िमलेको छ वा
छै न ? वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स छ वा स ै न ? भ ने मा िनणय िदनपु न हन
आएको छ ।
२. अब नाबालकउपर ठहर भएको सजाय
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२)
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बमोिजम मु ा हेन अिधकारीबाट थगन भएको
अव थामा उ थगन अन तकालस म कायम रही
नाबालकले सदाका लािग सजायबाट उ मिु पाउने
हो वा िनि त समयस म मा सो थगन कायम रही
यसपिछ सो थगन भएको सजाय काया वयन
हनपन हो भ नेतफ हेदा यो िवषयलाई बाल यायको
प र े यमा हेनपन
ु देिखयो । बाल यायलाई सामा य
याियक णालीभ दा पथृ क र बालबािलकाको
अिधकतम िहतमा आधा रत याय णाली हो ।
बालबािलकाको हक िहतको संर ण गरी ितनीह को
शारी रक, मानिसक र बौि क िवकास गन समयानक
ु ूल
कानूनी यव था गन बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
जारी भएको कुरा उ ऐनको तावनाबाट देिखन
आउँछ । यो ऐन बाल अिधकार महासि ध, १९८९ को
राि य काया वयनको लािग जारी भएको हो । नेपाल
उ महासि धको प समेत भइसके को अव थामा
सोअनस
ु ार जारी भएको उ ऐनको मनसायअनु प
बाल यायको यव थापन हनपु न कुरामा दईु मत
छै न । उ ऐनको दफा ५०(२) मा रहेको िन नानस
ु ारको
ावधानतफ ि गत गनु आव यक छः
“कसुरदार ठहरी कै दको सजाय पाएको
बालकलाई िनजको शारी रक अव था, उमेर,
कसुर गदाको प रि थित, कसरु गरेको पटक
आिदको िवचार गदा कारागारमा रा न उपयु
नहने कुरा मु ा हेन अिधकारीलाई लागेमा
यसरी तोिकएको सजाय त काल भो नु
नपन गरी थिगत रा न वा यसरी तोिकएको
सजायको अविध कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा
कुनै यि वा सं थाको संर णमा रही यितत
गनपन
ु गरी तो न स नेछ । यसरी सजाय
थिगत ग रएकोमा सोही बालकले एक वषिभ
यही वा अ य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी
कै दको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक
दुवै कै दको सजाय कायाि वत गन गरी मु ा हेन

अिधकारीले आदेश िदन स नेछ" ।
३. उि लिखत कानूनी ावधानबमोिजम
सजाय थिगत ग रएकोमा सोही बालकले एक वषिभ
यही वा अ य कुनै कसरु गरेबापत दोषी ठहरी कै दको
सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दवु ै कै दको
सजाय कायाि वत गनु पन ह छ । यस हदस म
ऐनको योगमा ि िवधा हने अव था देिखँदैन । सो
"बालकले एक वषिभ यही वा अ य कुनै कसुर
गरेबापत दोषी ठहरी कै दको सजाय पाएमा" थगन
भएको कै द सजायसमेत असल
ु उपर गनपन
ु भएकाले
एक पटक थगन भएको कै द किहले पिन असल
ु
गनु पदन भ ने होइन । यस कुराको लािग एक वषको
समय-सीमा तोिकएको छ । ऐनले नै एक वषको अविध
िनधारण गरेको हँदा सो एक वषको अविध नाघेपिछ
बालकले पनु ः अक कसरु गरेमा पिहले थगन भएको
सजाय काया वयन गनपछ
ु वा पदन भ ने स ब धमा
अवधारणागत प ता हन आव यक देिख छ ।
४. बाल याय णाली पर परागत फौजदारी
याय णालीभ दा फरक र िविश
कारको
िस ा तह छन् । बाल यायका आधारभूत
मा यताह लाई नजरअ दाज गरेर फौजदारी यायका
सामा य मा यताह कै मापद डअनस
ु ार हेन ग रयो
भने बाल यायका उ े य, मा यता र हािसल गन
खोिजएका अिभ पूरा हन स दैनन् । सजाय थगनको
स दभमा समेत यो कुरा िवचारणीय ब दछ ।
५. बालबािलकाको हक, िहतको संर ण गरी
ितनीह को शारी रक, मानिसक र बौि क िवकास गन
समयानक
ु ू ल कानूनी यव था गन उ े यले जारी भएको
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा
"कुनै अपराध गरेको कारणबाट कानूनबमोिजम कुनै
पद वा सुिवधा ा गन कुनै यि अयो य हने रहेछ
भने पिन बा याव थामा गरेको य तो अपराधबाट
यस िकिसमको अयो यता िनजको हकमा िसजना
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भएको मािनने छै न" भ ने यव था रहेको छ । सोही
दफाको उपदफा (२) मा "सजाय गन योजनको
िनिम पटके कायम गदा बा याव थामा गरेको
अपराधको गणना ग रने छै न" भ ने ावधान रहेको
छ भने उपदफा (३) मा बालकले एउटै अपराध
एकपटकभ दा बढी गरेको भए पिन पटके को
आधारमा िनजलाई थप सजाय ग रने छै न" भ ने
यव था रहेको छ । यस ावधानबाट बालबािलकाले
पटके कसरु गरेको (Recidivist) भए पिन पटके
सजाय नहने कुरा ट ह छ । बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को ावधानलाई दफा
१२ को सापे तामा हेदा सजाय थिगत ग रएकोमा
सोही बालकले एक वष नाघेपिछ अ य कुनै कसरु
गरेबापत दोषी ठहरी कै दको सजाय पाएमा पिन पिहले
ठहर भएको कै द सजाय ( थिगत भई एक वषको अविध
नाघेपिछ कसरु गरेको अव थामा) काया वयन गनु
पदन, पटके पिन कायम हँदैन; यस कारको कै दको
लगत सदाका लािग क ा गनपन
ु ह छ भ ने देिख छ ।
६. बाल दरु ाचारस ब धी अिभलेखह को
गोपनीयता कायम गनपन,
ु कुनै कारणले सो गोपनीयता
भङ् ग भएमा पिन यसलाई माणको पमा अ य
स दभमा हण गन नहने र सो नाबालक बािलग
भएपिछ यस कारका बाल दरु ाचारस ब धी
अिभलेखह न गनपनसमे
तका मा यताह बाल
ु
यायका स दभमा थािपत भएका छन् । United
Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice, 1985
(“The Beijing Rules”) को िनयम २१ ले पिन
बाल दरु ाचारस ब धी अिभलेखको गोपनीयता कायम
गनपन
ु स ब धमा के ही मह वपूण यव था गरेको
छ । नाबालक अव थामा गरेको कसरु ज य कायसँग
स बि धत अिभलेखह को योग िनज बािलग
भएपिछका कानूनी कारबाहीमा योगमा याउन हँदैन
भ ने मा यता रहेको छ । उि लिखत सम प मा

िवचार गदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ५०(२) बमोिजम थगन ग रएको कै द सजाय एक
वषको अविधमा अक कसरु गरेमा बाहेक सदासवदाका
लािग थगन भएको मा नु पदछ र लगत क ा ह छ
भ ने देिख छ ।
७. ततु सङ् गमा बाल अिधकारस ब धी
महासि ध, १९८९ मा रहेका अ य के ही
ावधानह समेत उ लेख गनु आव यक देिख छ ।
यस महासि धले बालबािलकाको सव म िहत गन
कुरालाई नै बाल यायको मूल िनदशक िस ा त
मानेको देिख छ1 । बालबािलकालाई थनु ामा रा दा
अि तम िवक पको पमा र स भव भएस म छोटो
समयका लािग रा नु पन कुरालाई रा यले सिु नि त
गनपछ
ु भनी उ महासि धको धारा ३७ मा यव था
रहेको देिख छ2 । यसका अित र कै द सजायको
स ा कितपय सधु ारा मक उपायह अपनाउनु पन
गरी ावधानह समावेश भएको पाइ छ । यी सबै
उपायह बालकको उ नित, कसरु र बालकको
िविवध (सामािजक, आिथक, मनोवै ािनक आिद)
प रि थितको अनपु ातअनक
ु ू ल हनु पदछ3 । उि लिखत
1

2

3
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Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child,
1989 (“CRC”): “In all actions concerning children, whether
undertaken by public or private social welfare institutions,
courts of law, administrative authorities or legislative
bodies, the best interests of the child shall be a primary
consideration”.
States Parties shall ensure that … … “The arrest, detention
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law
and shall be used only as a measure of last resort and for
the shortest appropriate period of time” CRC, Article 37(b)
“A variety of dispositions, such as care, guidance and
supervision orders; counselling; probation; foster care;
education and vocational training programs and other
alternatives to institutional care shall be available to ensure
that children are dealt with in a manner appropriate to their
well-being and proportionate both to their circumstances
and the offence.” (CRC, Article 40(4). यसैगरी, United Nations
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (“The Beijing Rules”) 1985 को Rule 18.1 ले “A large
variety of disposition measures shall be made available
to the competent authority, allowing for flexibility so as to

१०१२७ - नेपाल सरकार िव. कुमार साद
ावधानह को सम अवलोकनबाट बालबािलकालाई
थनु ामा रा ने कुरालाई अ य त संवेदनशील पमा हेन
पन र अि तम िवक पको पमा मा योगमा याउन
सिकने कुरामा जोड िदएको देिख छ । यही पृ भूिममा
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा १२ मा
पटक नखािपने तथा दफा ५० मा सजाय थगन हन
स ने ावधान समािव भएको देिख छ ।
८. मािथका करणह मा िववेिचत कुराह का
स दभमा ततु मु ाको िवषयव ततु फ ि गत गदा
ितवादी "कुमार साद" कानूनसँगको
मा (in
conflict with law) आएको अव थामा नाबालक नै
रहेको त यमा िववाद देिखएन । िनज बालकले एक
वषिभ यिह वा अ य कुनै कसरु गरेबापत दोषी ठहरी
कै दको सजाय पाएको पिन देिखँदैन । यस अव थामा
ततु मु ामा थिगत ग रएको कै द सजाय अब असल
ु
गनपन
ु कुराको सा दिभकता र तािकक आधार रहेको
देिखएन । थिगत भई एक वषको अविध नािघसके को
देिखँदा िनज ितवादीको अिहले उमेर पगु ेको (अिहले
बािलग भएको) कारणबाट सो सजाय असल
ु गनपछ
ु
भ नु बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा १२
तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको ितकूल हन
जा छ । यसैले थिगत ग रएको सजाय अब असल
ु
(काया वयन) गन स ब धमा कुनै बेहोरा उ लेख नगरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला कानून एवम्
बाल यायका मा यताअनक
ु ू ल नै देिखन आयो ।
९. अतः ितवादी "कुमार साद" ले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ५ नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठह याई
सपिठत सोही महलको ३ नं. बमोिजम हने सजायको
आधा सजायमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ११(३) अनस
ु ार आधा अथात् एक वष छ मिहना
कै द हने ठह याई उ सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२)

बमोिजम थिगत रा ने ठह याएको सु बारा िज ला
अदालतको िमित २०६६।३।९ को फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।६।५ को
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत िवदरु का ले
इित संवत् २०७४ साल ावण २६ गते रोज ५ शभु म् ।

avoid institutionalization to the greatest extent possible” भ ने
यव था गरेको देिख छ ।
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यस पदको लािग सपथ िलई रहनपु न
क पना वयम् संिवधान िनमाताले
गरेको देिखँदैन । संिवधान िनमाताले
नै सपथ िलनपु न बा या मक अव था
सज
ृ ना नगरी संवैधािनक मा यता दान
गरेको अव थामा के वल सपथलाई
आधार मानी धान यायाधीश र का.म.ु
धान यायाधीशको भूिमका फरक
फरक हने भनी जबरज ती या या गनु
संिवधानको मम र भावनाअनु पसमेत हने
नदेिखने ।
( करण नं.८)

नणय नं . १०१२८
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
आदेश िमित : २०७५।५।२७
०७३-WO-१२३९
िवषयः उ ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका
वडा नं.८ घर भई हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.३४ बाने र िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
ब ने डा. सवु ोध कुमार कण
श भु थापा तथा िव ान् अिधव ाह डा. ी
िव
िभमाजनु आचाय र ी ऋषीराम िघिमरे
िवप ी : स माननीय धानम ी, धानम ी तथा िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
मि प रषदक
संजीवराज रे मी, िव ान् व र अिधव ा ी
् ो कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
रमणकुमार े तथा िव ान् अिधव ा ी
अ ण वाली
§ धान यायाधीशको अनुपि थितमा वतः अवलि बत निजर :
सृजना हने का.म.ु धान यायाधीशको स ब कानून :
पद धान यायाधीश उपि थत भएपिछ
§ नेपालको संिवधान
वतः िनि य हने र कायम रही नरहने
§ संवधै ािनक प रषद् (काम, कत य, अिधकार
अ थायी कृितको ह छ । यस कार वतः
र कायिविध) स ब धी ऐन, २०६६
सृजना हने र वतः समा हने का.म.ु
§ संवैधािनक प रषद् िनयमावली, २०६८
धान यायाधीशको पद अ पकालीन
§ सव च अदालत ऐन, २०४८
कृितको संवैधािनक मा यता ा पद
§ सव च अदालत (संवैधािनक इजलास
हो । धान यायाधीशको अनुपि थितमा
स चालन) िनयमावली, २०७२
सज
ृ ना हने यो पदलाई संिवधानको धारा
१२९(६) ले मा यता र भूिमका दान गरेको
आदेश
देिख छ । आव यकताको आधारमा
. या.ओम काश िम : नेपालको
वतः सज
ृ ना हने र वतः िनि य हने संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम
अ पकालीन कृितको पद भएकाले उ ेषण परमादेशसिहत उपयु आदेशको माग
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
गरी दता भई िनयमानस
ु ार पेस हन आएको ततु
िनवेदनको संि त त य एवं ठहर यस कार रहेको छ:
म रट िनवेदक २०३७ सालमा ि भवु न
हनमु ान मा यिमक िव ालयबाट SLC, २०३९
सालमा ि भवु न िव िव ालयअ तगतको ठाकुरराम
बहमख
ु ी या पस वीरग जबाट Management
िवषयमा आई.कम., २०४१ सालमा Business
Administration िवषयमा BBA, २०५० सालमा
The Institute of Charted Accountants of
India बाट Charted Accountant (C.A.), २०५३
सालमा िवहार िव िव ालयबाट LLB, २०६९ सालमा
The Institute of Certified Managements of
Sri Lanka बाट Management Accountant
िवषयमा CMA, २०७२ सालमा The Institute
of Professional of Manager of Sri Lanka बाट
Professional Manager िवषयमा CPM र २०७०
सालमा मोनाड िव िव ालयबाट Management
िवषयमा Ph.D को उपाधी हािसल गरी २०५०
सालदेिख िनर तर पमा लेखापरी ण सेवामा संल न
रही काय गद गरेको यि हँ । मैले चाटड एकाउ टे टस
िश ा हािसल ग रसके पिछ िमित २०५३।९।१७ देिख
२०५६।१२।३० स म नेपाल खानेपानी सं थानका
आ त रक लेखापरी ण महाशाखा मख
ु , दश तहमा,
ह रिसि इँटा टायल कारखाना िल.मा फाइना स
क टोलर पद एघार मा िमित २०५१।७।२१ देिख
२०५२।१२।३० स म नेपाल प रवार िनयोजन
संघमा आ त रक लेखा परी ण मख
ु पद नव तहमा
िमित २०४९।५।३१ देिख २०५१।७।२० स म
लेखापरी ण े कै िज मेवारी बहन गरी रा को सेवा
गरी आएको िथएँ ।
म रट िनवेदकले िमित २०५०।३।२७
मा महालेखा परी कको िवभागबाट लेखापरी ण
माणप ा गरेको छु । सवु ोध एसोिसएटस् चाटड
एकाउ टे स PAN मा दता गराई िवगत २४ वषदेिख

CA को हैिसयतमा लेखापरी ण काय गद आइरहेको
छु । मैले लेखापरी ण सेवाबाहेक सोसँग स बि धत
िविभ न संघ सं था तथा नेपाल सरकारका िविभ न
िनकायह का बीच आव यक परामश सेवा उपल ध
गराउनका साथै वतमानमा नेपाल सरकारलाई
NPSAS अ तगत आव यक रहेको नेपाल लेखा
मापन तथा नेपाल लेखापरी ण मानसँग स बि धत
Manuals तथा Guidelines ह समेत बनाई आ नो
मता दशनसमेत ग रसके को छु ।
म िनवेदक नेपालको लेखा तथा लेखापरी ण
यवसायको िनयमनकारी िनकायको अ य ,
अनशु ासन सिमित यावसाियक मागदशन सिमित
परी ा सिमितलगायतका सिमितह को सभापित
भइसके को छु । हाल दि ण एिसयाको लेखा तथा
लेखापरी ण यवसायको िनयमनकारी िनकाय दि ण
एिसयाली लेखा यवसायी महासंघको उपा य पदमा
कायरत छु ।
यसैबीच िमित २०७३।३।१४ मा
िवप ीम येका संवैधािनक प रषद् सिचवालयले
नेपालको संिवधानबमोिजम महालेखा परी क पदमा
िनयिु हन यो यता पगु ेका इ छुक नेपाली नाग रकले
आ नो िववरण संल न गरी यो सूचना कािशत भएको
िमितले ७ िदनिभ संवैधािनक प रषद् (कायिविध)
िनयमावली, २०६८ बमोिजम संवधै ािनक प रषदको
्
िमित २०७२।३।१२ को िनणयअनस
ु ार यो सूचना
कािशत ग रएको छ भनी सूचना कािशत गरेको
िथयो ।
उि लिखत सूचनाबमोिजम म िनवेदक पिन
यो यता पगु ेको नेपाली नाग रक भएकोले िवप ीम येका
संवैधािनक प रषद् सिचवालयसम महालेखा परी क
पदमा िनयिु को लािग भनी आ नो िववरण संल न
गरी अनलाइन फाराम भरी पेस गरेको िथएँ ।
िवप ी प रषदल
् े नेपालको संिवधानको
धारा २४०(६)(क) र सूचनामा उ लेख भएको सत
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बदुँ ाअनस
ु ार यो यता नै नपगु ेका िवप ी टंकमणी शमा
दंगाललाई महालेखा परी कको पदमा िनयिु को
लािग भनी िमित २०७४।१।२० मा िसफा रस गरेको
कुरा िविभ न स चारका मा यमह बाट जानकारी हन
आयो । िमित २०७४।१।२६ मा संसदीय सनु वु ाइका
लािग भनी यव थािपका संसद् संसदीय सनु वु ाइ
िवशेष सिमित ारा गोरखाप दैिनक पि कामा सूचना
कािशत ग रएपिछ प जानकारी ा भयो ।
नेपालको संिवधानको धारा २४०(६)(क)
बमोिजम मा यता ा िव ालयबाट यव थापन
वािण य शा वा लेखामा नातक उपािध ा गरेको
साथै चाटड एकाउ टे सी परी ा उ ीणसमेत गरी २४
वष लेखापरी णस ब धी काम गरेको अनभु व ा गरेको
माणसमेत संल न गरी आवेदन गरेको यि हँदाहँदै
म िनवेदकलाई बेवा ता गरी संिवधानबमोिजमको
यूनतम यो यता नै नभएका अथात् चाटड एकाउ टे सी
परी ा उ ीण नगरेको के बल नेपाल सरकारको
िविश ेणी पदमा काम गरेको साथै क तीमा २०
वषको लेखापरी णस ब धी कामको अनभु व ा
गन सके को माणसमेत पेस नगरेको अव थामा
के कुन आधारमा िवप ी टंकमणी शमा दंगाललाई
महालेखा परी कज तो संवैधािनक अंगको मह वपूण
पदमा िनयिु को लािग भनी िमित २०७४।१।२० मा
संवधै ािनक प रषदबाट
् िसफा रस ग रएको हो सो प
हन सके को छै न । यसरी नेपालको संिवधानबमोिजम
यो यता पगु ेको यि लाई मा महालेखापरी कको
पदमा िसफा रस ग रनपु नमा यो यता नै नपगु ेको
यि लाई गरेको िसफा रस सो िसफा रसका आधार
सनु वु ाइका लािग यव थािपका संसद् संसदीय
सनु वु ाइ िवशेष सिमित ारा िमित २०७४।१।२६ मा
गोरखाप मा कािशत सूचनालगायतका काम कारबाही
स पूण पमा गैरकानूनी, वे छाधारी, संिवधान एवम्
कानूनी िस ा तह समेतको ितकूल भएकोले उ
िसफा रस र सो िसफा रस स ब धमा भए गरेका

स पूण काम कारबाही र िनणय बदर गरी द अनभु वी र
संिवधानबमोिजम महालेखा परी क पदमा िनयिु को
लािग यो यता ा म रट िनवेदकलाई िसफा रस गरी
सो पदमा िनयिु गनु गराउनु भनी नेपालको संिवधान
२०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम
उ ेषण परमादेशलगायत जो चािहने उपयु आ ा
आदेश जारी ग रपाऊँ ।
यथ
संवैधािनक
प रषदमा
्
धान यायाधीशको उपि थित नरहेको अव थामा
महालेखा प रषदको
् नाम िसफा रस गन काय भएको
छ । धान यायाधीशलाई संवधै ािनक प रषदक
् ो
बैठक ब ने सूचनाबाट सूिचतसमेत ग रएको अव था
छै न । धान यायाधीशको अनपु ि थितमा संवैधािनक
प रषदले
् आ नो कायभार ार भ नै गन स दैन ।
यस कार महालेखा परी कको नाम िसफा रस गनलाई
बसेको बैठकमा धान यायाधीशको अनपु ि थित
रहेको कारण यसरी तािवत ग रएको नामलगायत
स पूण िनणयह दूिषत भई बदर भागी रहेको छ ।
यथ प रषदको
बैठकमा कायम
्
मक
ु ायम धान यायाधीशको उपि थित रहेको
म िनवेदकले मौिखक जानकारी पाएको छु ।
नेपालमा धान यायाधीशको पदमा ी सिु शला
काक यू िनयिु हनु भई पदमा कायम हनहु छ ।
धान यायाधीशको अनपु ि थित रहेको अव थामा
संिवधानको धारा १२९(६) ले कायम मक
ु ायम
धान यायाधीशले सव च अदालतको काय गन
यव था गरेको छ । यसैगरी सव च अदालत ऐन,
२०४८ को दफा २(ख) ले सव च अदालतको लािग
कायम मक
ु ायम धान यायाधीशलाई जनाएकोमा
िववाद छै न । तर संिवधानको धारा २८४ मा अिभ य
धान यायाधीश भ नाले संिवधानबमोिजम िनयु
धान यायाधीशलाई स झनपु दछ । धान यायाधीश
बहाल रहेको अव थामा का.म.ु धान यायाधीशले
धान यायाधीशसरहको शि योग गन स ने भ ने
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
संिवधानको उ े य होइन । संिवधानले यव था गरेको
पदािधकारी भनेको काम चलाउ पदािधकारी होइन ।
संिवधानबमोिजमको धान यायाधीश िनयु भई सपथ
िलएर पदभार हण गरेको हनपु दछ । यस अव थामा
संिवधानबमोिजम धान यायाधीश िनयु भई कायम
रहेको अव थामा उहाँको अनपु ि थितमा कायम
मक
ु ायमलाई आम ण गरी संवैधािनक पदािधकारीको
िनयु गन नै निम नेमा कायम मक
ु ायमको हैिसयतमा
उपि थत भई गरेको काय संिवधानतः बदर भागी
रहेको छ ।
यथ संवधै ािनक प रषदबाट
् िनयिु को
लािग िसफा रस ग रएको पदािधकारीको संिवधानको
धारा २९२ बमोिजम सनु वु ाइ हनपु न यव था छ ।
सनु वु ाइस ब धी यव था संवैधािनक औपचा रकता
मा होइन । सनु वु ाइको यव था संवैधािनक भएको
कारणले िनयिु को लािग िसफा रस ग रएका यि को
पदािधकारीमा दावा ततु गन के कित यि ह
इ छुक िथए र ती सबैको िवषयमा उिचत िवचार भयो
वा भएन भ ने पिन उि कै मह वपूण छ । तर ततु
िववादमा यथ सनु वु ाइ सिमितले यसरी व तिु न
पबाट मू याङ् कन गदा महालेखा परी कको काम
कत य र अिधकार योग गन स ने यूनतम् अनभु व
र यो यता नै नभएको यि िसफा रस भएकै मा
कारणले सनु वु ाइ ि याअगािड बढ् न स ने अव था
रहँदैन ।
संवैधािनक प रषदक
् ो सिचवालयको िमित
२०७३।३।१४ को सूचनामा प पमा नेपालको
संिवधानबमोिजम महालेखा परी क पदमा िनयु
हन यो यता पगु ेका इ छुक नेपाली नाग रकले आ नो
िववरण संल न गरी सूचना कािशत भएको िमितले सात
िदनिभ प रषदको
् सिचवालयमा अनलाइनमाफत
उपल ध गराउनु हन भ ने बेहोरा उ लेख छ । यसबाट
संिवधानबमोिजम महालेखा परी क पदमा िनयु
हन यूनतम यो यता नै नपगु ेको यि महालेखा

परी क पदका लािग स भा य उ मेदवार हन स ने
देिखँदैन । सूचनाबमोिजम स भा य उ मेदवार नै हन
नस ने यि िनयिु का लािग िसफा रसमा पन स ने
अव था रहँदनै ।
संवैधािनक प रषद् (काम, कत य,
अिधकार, र कायिविध) स ब धी ऐन, २०६६ को
दफा ३ मा संिवधानमा उि लिखत काम, कत य र
अिधकारका अित र प रषदको
् अ य काम कत य
र अिधकारअ तगत िनयिु का लािग संिवधानको
धारा १५५ को उपधारा (१) को योजनका लािग
संसदीय सनु वु ाइको लािग िसफा रस गन कुरा उ लेख
छ । संिवधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क)
बमोिजमको यो यता, मता वा अनभु व ा गरेको
यि को हकमा मा संसदीय सनु वु ाइका लािग
िसफा रस ग रने हो । िवप ी टंकमणी शमा दंगाल
संसदीय सनु वु ाइका लािग संिवधानको धारा २४०
को उपधारा (६)(क) बमोिजम िसफा रस हन यो य
नै नभएकोले िवप ीम येका यव थािपका संसद,्
संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमित ारा संसदीय सनु वु ाइका
लािग कािशत ग रएको िमित २०७४।१।२६ को
सूचना संिवधान ितकूल छ ।
संवैधािनक प रषद् (काम, कत य, अिधकार,
र कायिविध) स ब धी ऐन, २०६६ को दफा ५
उपदफा (१) मा संवैधािनक प रषदले
् महालेखा
परी क ज तो संवैधािनक िनकायको पदमा िनयिु को
लािग िसफा रस गदा य तो पदमा िनयु हन
संिवधान र चिलत कानूनमा उ लेख भएको यो यता
तथा उपयु ताको कारण र आधारसमेत प पमा
उ लेख गनपन
ु यव था छ । साथै सोही ऐनको दफा
५ को उपदफा (२) मा कुनै यि लाई िनयिु को
िसफा रस गदा िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत
अनभु वसमेतलाई िवचार गनपन
ु कुरासमेतको यव था
ग रएको छ । िवप ी संवैधािनक प रषद् ारा िसफा रस
ग रएका टंकमणी शमा दंगालको यो यतासिहतको
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आव यक अनभु व नभएकाले महालेखा परी कको
पदमा िनयिु को लािग िसफा रस हन नस ने अव था
प छ।
अतः मािथ
करणह मा उ लेख
ग रएबमोिजम संिवधानले तोके को स पूण
यो यता पगु ेको म िनवेदकलाई बेवा ता गरी
संिवधानबमोिजमको यूनतम यो यता नै नभएका
टंकमणी शमा दंगाललाई महालेखा परी कज तो
संवैधािनक अंगको पदमा िनयिु को लािग भनी िमित
२०७४।१।२० मा ग रएको िसफा रस सनु वु ाइका
लािग यव थािपका संसद् संसदीय सनु वु ाइ िवशेष
सिमित ारा िमित २०७४।१।२६ मा गोरखाप मा
कािशत सूचनालगायतका काम कारबाही
स पूण पमा गैरकानूनी, वे छाधारी, संिवधान
एवम् कानूनी िस ा त, मा यता र अ याससमेतको
ितकूल भएकाले य तो िनणय तथा काय उ ेषणको
आदेश ारा बदर घोिषत गरी म िनवेदकलाई महालेखा
परी कको पदमा िनयिु गनु भनी परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
साथै िवप ीका असंवैधािनक काम कारबाही
काया वयन हन गएमा रट िनवेदन िन योजन
हने र रट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून द
हक अिधकारमा अपूरणीय ित हनजाने भएकाले
यस रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म
िसफा रस र सो िसफा रस गन गरी भएको िनणय तथा
महालेखा परी कको पदमा िनयिु का िनि त िवप ी
टंकमणी शमा दंगालको संसदीय सनु वु ाइका लािग
संवैधािनक प रषदले
् गरेको िसफा रसलगायतका काम
कारबाही जनु अव थामा पगु ेको छ सोही अव थामा
यथाि थितमा रा नु र महालेखा परी कको पदको
हैिसयतले कुनैपिन काय नगनु नगराउनु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम
िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने बेहोराको रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषणसमेतको आदेश िकन जारी हनु
नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन मनािसब आधार
कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद
ा भएको िमितले १५ िदनिभ िवप ी नं.१२
का हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत आफूसँग भएको िनयिु को यो यताको
िववरणसिहत िलिखत जवाफ र अ य िवप ीह का
हकमा महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफसिहत उपि थत हनु भनी ततु आदेश र
िनवेदन प को ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को
नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा
अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै
अ त रम आदेश जारी होस् भ ने िनवेदन मागका
स दभमा िवचार गदा महालेखा परी कको िनयिु को
िवषय हाल सनु वु ाइ भई िनयिु समेत भइसके को
िनवेदकले उठाएका अ य
ह का स ब धमा
अि तम सनु वु ाइपिछ िनणयमा पु न उिचत देिखँदा
सिु वधा स तल
ु नसमेतको ि ले अ त रम आदेश जारी
गरी रहन परेन भ ने बेहोराको िमित २०७४।२।१६ को
यस अदालतको आदेश ।
िनवेदकले रट िनवेदनमा यस सिचवालयलाई
समेत िवप ी बनाएको भए तापिन ततु िवषयव तमु ा
यस सिचवालयलाई िवप ी बनाउनक
ु ो कुनै औिच य
छै न । जहाँस म नेपालको संिवधानको धारा २४० को
उपधारा (६) को ख ड (क) बमोिजम यो यता नै नपगु ेका
ी टंकमणी शमा दंगाललाई महालेखा परी कको
पदमा िनयिु को लािग संवैधािनक प रषदबाट
्
िसफा रस गरी यव थािपका संसद् संसदीय सनु वु ाइ
िवशेष सिमित ारा सनु वु ाइ भएको भ ने स दभ छ
सो स ब धमा नेपालको संिवधानको धारा २४० को
उपधारा (२) मा रा पितले संवैधािनक प रषद्को
िसफा रसमा महालेखा परी कको िनयिु गनछ भ ने
प यव था छ । यसरी िनयिु हनअ
ु िघ नेपालको
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् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
संिवधानको धारा २९२ को यव था बमोिजम संसदीय
सनु वु ाइ गनपन
ु पदमा यव थािपका संसदको
् संसदीय
सनु वु ाइ िवशेष सिमितबाट यव थािपका संसद्
िनयमावली, २०७३ को िनयम १८४, १८५ लगायत
स ब अ य यव थाबमोिजमको िविध र ि या
अवल बन गरी संसदीय सनु वु ाइ हने यव थास म
रहेको छ । तर संवैधािनक ावधानबमोिजम िनयिु को
लािग िसफा रसको अ य कुनै पिन ि यामा संसदीय
सनु वु ाइ िवशेष सिमिततको संल नता रहँदैन, साथै
संसदीय सनु वु ाइ ग रने पदह का हकमा िनयिु
हनका लािग चािहने यो यतासमेतका स ब धमा
संवैधािनक प रषदले
् वा िनयिु का लािग िसफा रस
गन िनकायले नै मू याङ् कन गरी िसफा रस गन र
य ता िवषयमा संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमितको
कुनै सरोकार पिन रहँदैन । अतः संसदीय सनु वु ाइ
िवशेष सिमितबाट िनजको सनु वु ाइ नेपालको संिवधान
र चिलत कानूनबमोिजम िमित २०७४।२।७ मा
नै स प न गरी स ब िनकायलाई जानकारीसमेत
गराई सिकएको हँदा ततु रट िनवेदनको औिच य
नै समा भइसके कोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भनी स मािनत अदालतसम अनरु ोध गदछु भ ने
बेहोराको िवप ी यव थािपका संसद् सिचवालय तथा
यव थािपका संसद् संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमितको
िलिखत जवाफ ।
म िलिखत जवाफ
ततु कता िमित
२०७४।२।८ मा नेपालको संिवधान (यसपिछ
"संिवधान" भिनएको) को धारा २४० को उपधारा
(२) बमोिजम महालेखा परी कमा िनयु भई सोही
िमितदेिख नेपालको महालेखा परी क पदमा कायरत
छु । िवप ीले ती त यलाई लक
ु ाई संवैधािनक प रषदक
् ो
िसफा रसउपर हन गइरहेको संसदीय सनु वु ाइलाई
समेत रो ने माग राखी िमित २०७४।२।१२ मा
स मािनत अदालतसम रट दता गनभएको
ु
छ । िलिखत जवाफ ततु कता संिवधानबमोिजम

महालेखा परी कमा िनयु भई सपथ हण गरी पद
बहाली ग रसके को अव थामा सो त य लक
ु ाई दायर
भएको रट िनवेदन सफा मनले नभएको प छ ।
म िलिखत जवाफ ततु कता शैि क वष
२०३७।०३८ मा ि भवु न िव िव ालयको यव थापन
अ ययन सं थानबाट यापार शासन शा ीमा
नातक उपािध हािसल गरी सोही िव िव ालयबाट
यापार शासनाचायमा नातको र तह उ ीण गरेको
छु । सो कुरा ि भवु न िव िव ालयले मलाई दान गरेको
छ । सो कुरा ि भवु न िव िव ालयले मलाई दान
गरेको नातक तथा नातको र तहको ा सि ट
र माणप बाट पिन प देिखँदा िवप ीले उ लेख
गरेबमोिजम िलिखत जवाफ ततु कताले के बल
नातक मा गरेको भनाइ िनराधार हो । मैले ि भवु न
िव िव ालयको यव थापन अ ययन सं थानबाट
मु य िवषय एकाउ टे सी िलई नातक तह उ ीण
गरेको महालेखा परी कको पदमा िनयु हनअ
ु िघ मैले
नेपाल सरकारको िविश ेणीको सिचव पदमा काम
गरेको र महालेखा परी क हन संिवधानले िनधारण
गरेको यो यता र अनभु वम ये उपरो ानस
ु ारको मेरो
यो यता र अनभु व पगु ेको कारण संिवधानबमोिजम
मलाई महालेखा परी कको पदमा िनयिु ग रएको
हँदा िनवेदन िजिकर कानूनस मत छै न ।
म िलिखत जवाफ ततु कताले यव थापन
अ ययन सं थानबाट नातक गरेको िवषयलाई
िवप ीले अ यथा भनेको अव था पिन छै न । नातक
तहमा मेरो मख
ु िवषय लेखा र नातकोतर तहमा
लेखा परी ण र कर णालीसमेत रहेको छ । संिवधानले
महालेखा परी कको पदमा िनयु हन यव थापन
िवषयमा नातक उपािध आव यक पन उ लेख गरेको
र मैले यव थापन अ ययन सं थानबाट लेखा मूल
िवषय िलई यव थापनमा नातक गरेको कारण
संिवधानले िनधा रत गरेको यो यता पूरा गरेको प
हँदाहँदै गलत र ामक अथ लगाई िदइएको िनवेदन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िजिकर िनराधार छ ।
म िलिखत जवाफ ततु कताले िमित
२०३६।९।२० देिख नेपाल शासन सेवा लेखा
समूहअ तगत रा.प.अनं. थम ेणीको लेखापाल पदमा
िनयु भई िमित २०४१।३।१८ स म सो पदमा र िमित
२०४१।३।१९ मा सोही सेवा समूहको रा.प.ततृ ीय
ेणी, लेखा अिधकृत पदमा िनयु भई िमित
२०४९।२।१५ स म काम गरेको छु । यसैगरी िमित
२०४९।२।१६ देिख २०६३।३।६ स म सोही समूहको
रा.प.ि तीय ेणीको पदमा काय गरेको मेरो अनभु व
छ । मैले २०३६ सालमा लेखा समूहमा वेश गरी २०६३
सालस म क रब २७ वष महालेखा िनय क कायालय
र सो कायालयबाट खटाइएका कायालयह मा नेपाल
सरकारको आिथक शासन िव ीय यव थापन
लेखा तथा लेखा परी णको कायमा संल न भई लामो
अनभु व हािसल गरेको छु । िलिखत जवाफ ततु कता
िमित २०६३।३।७ मा सहसिचव पदमा बढुवा िनयिु
भई सामा य शासन म ालय सहकारी िवभाग राज
अनस
ु धान िवभाग अथ म ालय भ सार िवभाग तथा
आ त रक राज व िवभागको अनभु व हािसल गरेको र
सहसिचवको पमा कायरत रहँदा राज व, लेखा तथा
लेखा परी णस ब धी िज मेवारीसमेत िनवाह गरेको
छु । म िमित २०७१।५।२ मा नेपाल सरकारको सिचव
पदमा का.म.ु र िमित २०७१।१०।२२ मा नेपाल
सरकारको सिचव पदमा बढुवा भएप ात् सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालय सामा य शासन म ालय
र धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयमा काम
गरी िमित २०७४।२।१ देिख िनजामती सेवाबाट
वेि छक अवकाश ा गरेको छु । यस कार मैले
२०३६ सालमा िनजामती सेवामा वेश गरी २०७४
सालमा अवकाश ा गदा क रब ३७ वषभ दा बढी
अविध िव ीय शासनको अनभु व हािसल गरेको
हँदा िवषयगत अनभु व नभएको यि लाई महालेखा
परी कको पदमा िनयु ग रएको भ ने िनवेदन िजिकर

पूणत: कपोलकि पत र िनराधार छ ।
िवप ीले
कायम
मक
ु ायम
धान यायाधीशसिहतको संवैधािनक प रषदको
्
िसफा रसको आधारमा भएको महालेखा परी कको
िनयिु
िु टपूण भएको उ लेख गनभएको
छ ।
ु
संिवधानको धारा १२९ को उपधारा (६) बमोिजमको
कायम मक
ु ायम धान यायाधीशलाई संिवधानबमोिजम
धान यायाधीशसरह काम गन अिधकार रहेकोले
संवैधािनक प रषदले
् गरेको िसफा रसउपर िवप ीले
उठाएको िवषय गैरसंवैधािनक छ । अतः मािथ
उि लिखत त य कानून एवम् िववरणह समेतको
आधारमा िवप ीले दायर गरेको उ रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी टंकमणी शमाको
िलिखत जवाफ ।
िमित २०७४ साल वैशाख २० गते
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय
िसंहदरबारमा त कालीन धानम ी पु पकमल दाहाल
" च ड" को अ य तामा बसेको संवैधािनक प रषद्को
बैठकले “नेपालको संिवधानको धारा २४०(६)
बमोिजम यो यता भएका टंकमणी शमा दंगाल, (इटहरी२ सनु सरी) नेपालको संिवधानको धारा २४०(२)
बमोिजम महालेखा परी कको पदमा िनयिु का
लािग िसफा रस गन र िनयिु का लािग िसफा रस
हनभु एका उ मेदवार ी टंकमणी शमा दंगालको नाम
नेपालको संिवधानको धारा २९२ तथा यव थािपका
संसद् िनयमावली, २०७३ को योजनका लािग
यव थािपका संसदस
् म पठाउने र यव थािपका
संसद्बाट अ वीकृत नभएमा िनजको नाम िनयिु का
लािग संवैधािनक प रषद्का अ य लाई जानकारी
गराई सिचवले स माननीय रा पितसम लेखी
पठाउने भ ने िनणय गरेको िथयो ।
नेपालको संिवधानको धारा २४० मा
महालेखा परी कस ब धी यव था गरी धारा २४१
मा महालेखा परी कको काम कत य र अिधकारको
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
यव था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा
रा पित र उपरा पितको कायालय, अदालत,
संघीय संसद,् देश सभा, देश सरकार, थानीय
तह, संवधै ािनक िनकाय वा सोको कायालय, अदालत,
महा यायािधव ाको कायालय र नेपाली सेना, नेपाल
हरी वा सश हरी बल, नेपाललगायतका सबै संघीय
र देश सरकारी कायालयको लेखा कानूनबमोिजम
िनयिमतता, िमत यियता, कायद ता, भावका रता
र औिच यसमेतको िवचार गरी महालेखा परी कबाट
लेखा परी ण हने अ य त मह वपूण िज मेवारी तोके को
छ । उ िज मेवारी वत र स म त रकाबाट स प न
गनको लािग महालेखा परी कको िनयिु स ब धमा
संवैधािनक यव था ग रएको छ । संिवधानको धारा
२४० को उपधारा २ मा रा पितले संवैधािनक
प रषदक
् ो िसफा रसमा महालेखा परी कको िनयु
गन यव था गरी संवैधािनक िविश ता दान गरेको
छ । धारा २४० को उपधारा ६ मा महालेखा परी कको
यो यतास ब धी यव था गरेको छ । उ उपधारा
६ को ख ड (क) मा मा यता ा िव िव ालयबाट
यव थापन वािण य शा वा लेखामा नातक
उपािध ा गरी वा चाटड एकाउ टे सी परी ा उ ीण
गरी नेपाल सरकारको िविश ेणीको पदमा काम
गरेको वा लेखा परी णस ब धी काममा क तीमा बीस
वष अनभु व ा गरेको, ख ड (ख) मा िनयिु हँदाका
बखत कुनै राजनीितक दलको सद य नरहेको, ख ड
(ग) मा पतालीस वष उमेर पूरा भएको, र ख ड (घ)
मा उ च नैितक च र भएको हनपु न यव था ग रएको
छ । उ संवैधािनक यव थाबमोिजमको यो यता
पगु ेकोले संवैधािनक प रषदबाट
ी टंकमणी शमा
्
दंगाललाई महालेखा परी कको पदमा िनयिु को
लािग िसफा रस म गन िनणय भएको हो ।
रट िनवेदकले महालेखा परी कमा िनयु
टंकमणी शमा दंगालको उ पदमा िनयिु का लािग
यो यता नपगु ेको भ ने उ लेख गरेको पाइ छ ।

संिवधानको धारा २४० को उपधाराः ६ को ख ड (क)
मा यव थापन, वािण य शा वा लेखामा नातक
उपािध ा वा चाटड एकाउ टे सी परी ाम ये एक
उपािध ा गरी िविश ेणीको पदमा काम गरेको
यि वा लेखा परी णस ब धी काममा बीस वषको
अनभु व ा यि म ये कुनै पिन एउटा यो यता पगु ेको
यि महालेखा परी कमा िनयु हन स ने यव था
छ । संवैधािनक प रषद्बाट संिवधानबमोिजम यो यता
पगु ेको यि लाई धारा २९२ बमोिजम संसदीय
सनु वु ाइको लािग िसफा रस भई सावभौम संसदको
्
स बि धत सिमितबाट अनमु ोदन भई िनयिु भएको
िवषय भएकाले रट िनवेदकले मनोगत पमा अयो य
मक
ु रर गन िम ने हँदनै । संवैधािनक प रषदल
् े महालेखा
परी कको लािग तोके को यो यता पगु ेको यि लाई
संिवधान द अिधकारको योग गरी गरेको
िसफा रसलाई विववेक य अिधकारको दु पयोग
गरेको आधारहीन तक गन िम ने पिन होइन ।
साथै संिवधानको धारा २८४ मा
संवैधािनक प रषदस
् ब धी यव था गरी सोही
धाराको उपधारा १ मा धानम ीको अ य तामा
संवैधािनक प रषद् गठन हने यव था गरेको छ
र प रषदमा
धान यायाधीश सद यको पमा
्
रह छन् । संिवधानले धान यायाधीशको पदको
र ताको प रक पना गरेको छै न । संिवधानको
धारा १२९(६) मा धान यायाधीशको पद र
भएमा वा कुनै कारणले धान यायाधीश आ नो
पदको काम गन असमथ भएमा वा िबदा बसेको वा
नेपालबािहर गएको कारणले धान यायाधीश सव च
अदालतमा उपि थत नहने अव था भएमा सव च
अदालतको व र तम यायाधीशले कायम मक
ु ायम
धान यायाधीश भई काम गनछ भ ने यव था छ ।
स माननीय धान यायाधीशको पदमा कसैले कायम
मक
ु ायम तो ने नभई संिवधानले नै तोके को र कायम
मक
ु ायम धान यायाधीशको हैिसयत वा अिधकार कम
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
हने गरी संिवधानको कुनै ावधानले यव था गरेको
छै न । िनिम भई काम गन अ य सामा य शासिनक
कमचारीले समेत कानूनले रोक लगाएको अव थामा
बाहेक तोिकएको पदको पूण अिधकारको योग गन
पाउने गरी स मािनत सव च अदालतबाट प राज
जोशी िव बढुवा सिमितको सिचवालय िज ला
शासन कायालय दाचलासमे
त भएको अिधकारपृ छा
ु
उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा ने.का.प. २०६९,
अंक ६ िन.नं. ८८४२, पृ ९२४ या या भइरहेकोमा
संिवधानले प रक पना नै नगरेको संिवधानिवपरीतको
सवथा अनिु चत, असङ् गत र ामक बेहोरा उ लेख गरी
परेको रट िनवदेन खारेजभागी छ । साथै संिवधानले
तोके को यो यता पगु ेको यि लाई संवैधािनक प रषदल
् े
िनजको यो यता परी ण गरी सवस मत पमा गरेको
िसफा रस एवम् हाल संसदीय िवशेष सनु वु ाइ सिमितको
सनु वु ाइबाट समेत अनमु ोिदत भई महालेखा परी कको
पदमा िनयिु भई महालेखा परी कको पमा आ नो
कामकारबाही ग रसके को अव थामा महालेखा परी क
टंकमणी शमा दंगालको िव मा परेको रट िनवेदनको
औिच यतासमेत समा भइसके को हँदा प रषदक
् ो
िनणय बदर हनपु न वा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न होइन भ ने बेहोराको िवप ीह नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय
स माननीय धानम ी मि प रषद,् संवधै ािनक
प रषद् एवम् संवैधािनक प रषदको
् सिचवालयसमेतको
तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनको िवप ी ख डको मशः ३,
४ र ५ नं.मा ितिनिध सभा भनी उ लेख भएकोमा
हाल यव थािपका संसद् कायम भएको अव थामा
भल
ु वश ितिनिध सभा भनी उ लेख हन गएकोले
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम १९
बमोिजम ितिनिध सभाको स ामा यव थािपका
संसद् कायम गरी मु णको िु ट स याई मु ाको पपु
ग रपाउँ भनी िनवेदकतफबाट ०७४-FN-०१५२

िमित २०७४५।२९ मा दता हन आएको िनवेदन
िमिसल संल न रहेको ।
उि लिखत बेहोरा भएको ततु रट
िनवेदनमा रट िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी श भु थापा तथा िव ान् अिधव ाह डा.
ी िभमाजनु आचाय र ी ऋषीराम िघिमरेले नेपालको
संिवधानको धारा २८४ ले धान यायाधीशसिहतको
संवैधािनक प रषदक
् ो यव था गरेको र सो संवैधािनक
प रषदक
् ो िसफा रसमा मा संवैधािनक िनकायको
मख
ु को पमा रहेका महालेखा परी कको िनयिु को
िसफा रस गन िम नेमा धान यायाधीश नभएको
अव थामा का.म.ु धान यायाधीश संवैधािनक
प रषदको
् सद यको पमा उपि थत भई महालेखा
परी कको िनयिु को िसफा रस गरेको देिख छ ।
संिवधानको धारा २८४ को संवैधािनक प रषद्को
बनावट हेदा का.म.ु धान यायाधीश रहन स ने भ ने
देिखँदैन । धान यायाधीशको अभावमा संवैधािनक
प रषद् पूण हने र यसले संवैधािनक िनकायका
पदािधकारीको िनयिु तथा संसदीय सनु वु ाइको
लािग िसफा रस गन स ने मनसाय संिवधानको
रहे भएको कुरा देिखन आउँदैन । का.म.ु भनेको पूण
अिधकारसिहतको पद होइन । का.म.ु हनेले जनु पदको
का.म.ु भएको छ सो पदले गन पाउने स पूण काय एवम्
िनणय गन पाउँछ भ नु सै ाि तक र संवधै ािनक दवु ै
पबाट िम ने देिखँदैन । संवैधािनक िनकायज तो
मह वपूण िनकायमा रहने पदािधकारीको िनयिु गदा
का.म.ु सिहतका सद यह बाट िसफा रस गराउने हो
भने संवैधािनक यव थाको गलत योगको अ यासले
मा यता पाउँछ । यायपािलकाज तो संिवधानको
या या गन िनकायले य तो अ यासले य पाउने
गरी िनणय गनसमेत िम दैन ।
यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा २४०
को (६) मा महालेखा परी कको पदमा िनयिु हने
यि को यो यता स ब धमा उ लेख भएको छ भने
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
धारा २४१ मा महालेखा परी कको काम, कत य र
अिधकारको बारेमा उ लेख ग रएको छ । संिवधानको
धारा २४१ ले महालेखा परी कलाई ठूलो िज मेवारी
दान गरेको छ भने िनयिमतता, िमत यियता,
भावका रता, कायद ता र औिच यतासमेतको
आधारबाट महालेखा परी कले लेखापरी णस ब धी
काम स प न गनपदछ
। महालेखा परी कको काम
ु
य पमै देशको सावजिनक कोष र सशु ासनसँग
जोिडएको हँदा य तो पदमा िनयु हने यि को
यो यता मता, अनभु व र सीप ज ता प ले मह वपूण
थान रा दछ । यसै प ह लाई िवचार गरी नेपालको
संिवधानको धारा २४०(६) मा महालेखा परी कको
पदमा िनयिु हने यि को लािग चािहने यो यतासमेत
उ लेख भएको छ । संिवधानमा उ लेख भएको उ
यो यतालाई महालेखा परी कको काम कत य र
यसको असर भावसमेतको संवेदनशीलतासँग
जोडेर हेनु र या या ग रनपु दछ । यसरी हेदा उ
संिवधानको धारा २४० को (६)(क) मा उ लेख
भएको यो यतासमेत पया मा ामा नभएको यि लाई
महालेखा परी कको पदमा िनयिु को लािग िसफा रस
ग रएको देिखँदा उ िसफा रसले औिच यतासमेत
सािबत गन स ने देिखँदनै । संिवधानको धारा २४०
को (६)(क) ले राज व तथा शासनको े मा ा
अनभु वलाई महालेखा परी कको लािग आव यक
यो यता मानेको देिखँदैन । तर िनयिु को िसफा रसमा
परेका यि लामो समयदेिख राज व तथा शासनको
े मा काम गरेको यि भएबाट पिन िनजले लेखा
परी कलाई संिवधानले िदएको िज मेवारी भावकारी
पमा िनवाह गन स नेमा स देह भएको हँदा उ
िसफा रस कायम रािखरा न िम ने देिखँदैन । तसथः
संिवधानको या याताको पमा रहेको यस सव च
अदालतले महालेखा परी कको पदको ग रमा र
भूिमका तथा यस पदको लािग संिवधान र कानूनले
िनधारण गरेको िसफा रस तथा िनयिु स ब धी

यव थाको संवेदनशीलतालाई िवचार गरी ततु रट
िनवेदनमा आदेश जारी ग रनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ीह म ये नेपाल सरकारको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् सह यायािधव ा
ी संजीवराज रे मीले नेपालको संिवधानको धारा
२८४ को (१) मा उि लिखत धान यायाधीश भ ने
श दले का.म.ु धान यायाधीशलाई नजनाउने भ न
िम दैन । संिवधानको धारा १२९ को (६) मा भएको
धान यायाधीशको पद र भएमा वा कुनै कारणले
धान यायाधीश आ नो पदमा काम गन असमथ
भएमा वा िबदा बसेमा वा नेपालबािहर गएको कारण
धान यायाधीश सव च अदालतमा उपि थत भई
काम गन नस ने अव था भएमा सव च अदालतको
व र तम् यायाधीशले का.म.ु धान यायाधीश भई
काम गनछ भ ने यव थाले का.म.ु धान यायाधीशले
धान यायाधीशकै पमा रही भूिमका िनवाह गन
स ने देिख छ । यसैगरी सव च अदालत ऐन,
२०४८ को २(ख) ले धान यायाधीश भ नाले
का.म.ु धान यायाधीशसमेतलाई जनाउँछ भनी
प रभािषत गरेबाट का.म.ु धान यायाधीशको भूिमका
धान यायाधीशको जित हँदैन भनी बु न र या या
गन िम ने देिखँदैन ।
संिवधानको धारा १२९ को (६) र सव च
अदालत ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले का.म.ु
धान यायाधीशलाई धान यायाधीशकै
पमा
िव ास गरेको र भूिमका िदएको प र े यमा का.म.ु
धान यायाधीशले धान यायाधीशको भूिमकामा
रहेर काय गन स दैन र िम दैन भ ने तकले औिच यता
सािबत गन नस ने हँदा य तो तकलाई मा यता िदन
िम दैन । यसमा पिन धान यायाधीशको पद लामो
समयस म कायम मक
ु ायम धान यायाधीशबाट
स चालन भएको र य तो अव थामा का.म.ु
धान यायाधीशबाट धान यायाधीशको हैिसयतमा
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रही भूिमका िनवाह भई आएका िवगतका धेरै
ा तह रिहरहेको यथाथतालाई छोपेर िनवेदक
प ले जबरज त पमा आधारहीन तक ततु
गरेको हँदा सो तकले कुनै कानूनी समथन पाउन
स ने अव था छै न । यसका अित र संवैधािनक
प रषदबाट
् महालेखा परी कको पमा िनयिु को
िसफा रसमा परेको टंकमणी शमाले लेखा मूल िवषय
िलई यव थापनमा नातक गरेको देिखनक
ु ा साथै
िनज िमित २०४१।३।१९ मा लोकसेवा आयोगबाट
लेखा अिधकृत (रा.प.ततृ ीय ेणी) पदमा िनयिु को
िसफा रस भएप ात् िमित २०४९।२।१५ स म सोही
पदमा र िमित २०४९।२।१६ देिख लेखा उपसिचव
(रा.प.ि तीय ेणी) पदमा रही िमित २०६३।३।६
स म लेखास ब धी काम गरेको अनभु व रहेको छ भने
िमित २०६३।३।७ देिख नेपाल सरकारको सहसिचव
(रा.प. थम ेणी) पदमा रही राज व े मा समेत
काम गरेको अनभु व छ । लेखाको पदमा रहँदा िनजले
लेखाका साथै आ त रक लेखा परी णको े मा क रब
२२ वष काम गरेको तथा यसपिछ रा.प. थम ेणीको
र िविश ेणीको सिचवको पदमा रहँदासमेत िनजले
राज वस ब धी े मा लेखा परी णस ब धी अनभु व
ा गरेको अव था हँदा य तो यि मा संिवधानको
धारा २४० को (६)(क) मा उि लिखत यो यता तथा
अनभु व नभएको भनी भ न निम ने हँदा ततु रट
िनवेदनमा आदेश जारी हनपु न अव था छै न । रट
िनवेदन खारेज हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ीह म येका टंकमणी
शमा दंगालका तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी रमणकुमार े तथा िव ान् अिधव ा
ी अ ण वालीले संिवधानको धारा तथा
कुनैपिन नेपाल कानूनले धान यायाधीश र का.म.ु
धान यायाधीशको भूिमका तथा िज मेवारीमा फरक
देिखने कुनै यव था उ लेख नगरेको तथा का.म.ु
धान यायाधीशले धान यायाधीशको भूिमका िनवाह

गन स ने गरी संिवधानको धारा १२९ (६) मा प
उ लेख भइरहेको अव थामा रट िनवेदक प ले
का.म.ु धान यायाधीशको भूिमकामा िववाद गन िम ने
देिखँदनै । य तै लेखा िवषय िलई यव थापनमा
नातक गरेको र २०४१ सालदेिख िनर तर पमा
लेखा र लेखा परी णस ब धी े मा काय गरी िविश
ेणीस म अनभु व ा गरेको यि मा संिवधानको
धारा २४० को (६)(क) मा उ लेख भएको यो यता
र अनभु व रहेको प नै हँदा िनजमा संवैधािनक
यो यता नभएको भ न िम दैन । यसैगरी ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकबाट िनयिु को िसफा रस बदर गन
माग ग रएको छ । िनयिु बदरको माग ग रएको छै न ।
िसफा रस भएका यि को संसदीय सनु वु ाइलगायतका
ि यागत काय स प न भई िनजको िनयिु समेत
भइसके को अव था छ । िनयिु भइसके को र
भइसके को िनयिु बदर गन िनवेदकले माग नै नगरेको
हँदा िनयिु बदर गन िम ने अव था छै न ।
उि लिखत अव थाका अित र का.म.ु
धान यायाधीशले धान यायाधीशको पमा रही
लामो समयस म काम ग रसके को िवगतको ा त
तथा यस स ब धमा सव च अदालतबाट यसअिघ
िविभ न मु ामा ग रएको या यासमेतलाई हेदा का.म.ु
धान यायाधीशले धान यायाधीशको पमा भूिमका
िनवाह गन नस ने भ ने नहँदा ततु रट िनवेदनमा
आदेश जारी हन स ने कुनै अव था नदेिखँदा रट
खारेज ग रपाउँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िनवेदक र िवप ीतफबाट ततु भएको
उि लिखत बेहोराको बहससमेत सनु ी िमिसल अ ययन
गदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम
आदेश जारी हनपु न हो होइन भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
२. िनणय स ब धमा िवचार गदा
धान यायाधीश नै नभएको अव थामा का.म.ु
धान यायाधीशबाट संवैधािनक प रषदमा
् ितिनिध व
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
गरी य तो प रषदबाट
् महालेखा परी कको पमा
संिवधानको धारा २४० को (६)(क) बमोिजमको
यो यता नै नपगु ेका िवप ी टंकमणी शमा दंगालको नाम
िसफा रस भएकोले सो िसफा रस बदर गन उ षे ण
आदेश जारी गरी संिवधानको उ धाराबमोिजम
यो यता भएको म िनवेदकको नाम महालेखा
परी कको लािग िसफा रस गन परमादेशलगायत
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदनको
बेहोरा भएकोमा धान यायाधीश नभएको अव थामा
का.म.ु धान यायाधीशले धान यायाधीशको पमा
भूिमका िनवाह गन स ने संवैधािनक र कानूनी
यव था भएकोले संवैधािनक प रषदमा
् समेत
का.म.ु धान यायाधीश सद यको पमा उपि थत
भई य तो प रषदबाट
् नेपालको संिवधानको धारा
२४० को (६) मा उि लिखत यो यता पगु ेका यि
टंकमणी शमा दंगालको नाम महालेखा परी क पदको
लािग िसफा रस गरी िनजको संसदीय सनु वु ाइ िवशेष
सिमितबाट संसदीय सनु वु ाइको कायसमेत स प न
भई िनजको सो पदमा िनयिु समेत भइसके को हँदा
आदेश जारी हनपु न अव था नहँदा रट िनवदेन खारेज
हनपु दछ भ ने िवप ीतफको िलिखत जवाफ रहेको
देिख छ ।
३. यसमा संवैधािनक प रषदको
् सिचवालयले
नेपालको संिवधानबमोिजम महालेखा परी क पदमा
िनयिु हन यो यता पगु ेका इ छुक नेपाली नाग रकले
तोिकएको िववरणसिहत ७ िदनिभ तोिकएको
फाराम भरी अनलाइनमाफत उपल ध गराउनु भनी
िमित २०७३।३।१४ मा सूचना काशन गरेको र सो
सूचनाअनस
ु ार िनवेदकले समेत महालेखा परी क
पदको लािग फाराम भरी अनलाइनमाफत संवैधािनक
प रषदको
् सिचवालयमा पठाएकोमा सो पदको
लािग िनजको नाम िसफा रस नभई िवप ी टंकमणी
शमा दंगालको नाम िसफा रस भएको भनी िमित
२०७४।१।२० मा सूचना सावजिनक भई संसदीय

सनु वु ाइको योजनाथ संसदीय सनु वु ाइ िवशेष
सिमितले िमित २०७४।१।२६ मा गोरखाप मा सूचना
काशन गरेपिछ संवैधािनक प रषदको
् िसफा रसमा
नपरेका यी रट िनवेदकबाट ततु रट िनवेदन दायर
भएको देिख छ ।
४. िनयिु को लािग िसफा रस गदा
अपनाउनपु न कायिविधको स ब धमा संवैधािनक
प रषद् (काम, कत य, अिधकार र कायिविध) स ब धी
ऐन, २०६६ को दफा ५ मा य तो पदमा िनयु हन
संिवधान तथा चिलत कानूनबमोिजम यो यता तथा
उपयु ताको आधार र कारणसमेत प उ लेख
गरी य तो यि को सामािजक ित ा, उ च नैितक
च र , इमा दा रता, िनज ितको जनभावना तथा
िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभु वसमेतलाई
िवचार गरी िसफा रस गनपदछ
भ ने कानूनी यव था
ु
रहेको देिख छ भने संवैधािनक प रषद् िनयमावली,
२०६८ को िनयम ६(२) मा संिवधान र कानूनबमोिजम
यो यता भएका यि ह म येबाट प रषदलाई
् उपयु
लागेको यि लाई िनयिु को लािग िसफा रस गन
स ने भ ने रहेको देिखएबाट प रषदले
् यो यता
पगु ेका यि ह म येबाट उपयु लागेको यि लाई
िनयिु को लािग िसफा रस गन स ने नै देिख छ ।
५. िमित २०७४।१।२० मा संवैधािनक
प रषदले
् महालेखा परी क पदमा िनयिु को लािग
िवप ी ख डमा उि लिखत टंकमणी शमा दंगालको
नाम िसफा रस गदा उ मेदवारको यो यता, उपयु ता
र सोको आधारमा िन न कुरा उ लेख भएको देिख छ ।
Ø नेपालको संिवधानको धारा २४० को
उपधारा (६) बमोिजम यो यता पगु ेको ।
Ø ि भवु न िव िव ालयबाट लेखा मु य
िवषयसिहत यव थापनमा नातक उपािध
ा गरेको ।
Ø नेपाल सरकारको िविश ेणीको पदमा काम
गरेको ।
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Ø लेखा, राज व र शासनस ब धी े मा
बीस वषभ दा बढी अनभु व ा गरेको ।
Ø िनजको यो यता र अनभु वलाई ि गत गदा
महालेखा परी क पदमा िनयिु हन पया
आधार भई िनयिु को लािग यो य देिखएको ।
६. उि लिखत आधारसिहत िनयिु को लािग
िवप ी ख डमा उि लिखत टंकमणी शमा दंगालको
नाम िसफा रस भएको देिखँदा संवैधािनक प रषद्
(काम, कत य, अिधकार र कायिविध) स ब धी ऐन,
२०६६ मा उि लिखत कायिविधबमोिजम नै िनजको
नाम िसफा रस भएको देिखयो ।
७. िनयिु को िसफा रस गदा संवैधािनक
प रषदमा
् धान यायाधीश उपि थत हनपु नमा का.म.ु
धान यायाधीश उपि थत भएकोले य तो संवैधािनक
प रषदले
् िसफा रस गन िम दैन भ ने िनवेदकको दाबी
स ब धमा िवचार गदा नेपालको संिवधानको धारा
२८४ मा संवैधािनक प रषदस
् ब धी यव था भएको
देिख छ । संिवधानबमोिजम धान यायाधीश र
संवैधािनक िनकायका मख
ु र पदािधकारीह को
िनयिु को िसफा रस गन
धानम ीको
अ य तामा गठन हने उ संवैधािनक प रषदमा
्
धान यायाधीशसमेत सद यको
पमा रहने
संवधै ािनक यव था भएको देिख छ । यसरी
संिवधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अ तगत
गठन हने संवैधािनक प रषदको
् बनावट हेदा
धान यायाधीश सद यको पमा रहने भ ने श द
/ वा य उ लेख भएको देिखएको स दभमा का.म.ु
धान यायाधीशले सो धान यायाधीशको थानमा
संवैधािनक प रषदको
् सद यको पमा उपि थत हन
तथा कामकारबाही एवम् िनणय ि यामा संल नता
जनाउन िम ने हो वा होइन भ ने िवचार गनपन
ु देिखन
आयो ।
८. संिवधानको धारा १२९ को उपधारा

६ मा " धान यायाधीशको पद र भएमा वा कुनै
कारणले धान यायाधीश आ नो पदको काम
गन असमथ भएमा वा िबदा बसेमा वा नेपालबािहर
गएको कारणले धान यायाधीश सव च अदालतमा
उपि थत नहने अव था भएमा सव च अदालतको
व र तम यायाधीशले का.म.ु धान यायाधीश
भई काम गनछ" भ ने यव था उ लेख भएको
देिख छ । यो संवैधािनक यव था हेदा धान यायाधीश
सो पदमा रिहरहेको तथा िनज वयम् उपि थत हन
स ने अव थामा का.म.ु धान यायाधीशको पद
सज
ृ ना हन स ने क पना संिवधानले गरेको देिखँदनै
तर कुनै कारणले धान यायाधीश पदमा नरहेको वा
पदमा रहेपिन िनज उपि थत नहने अव था भएमा
य तो अव थामा सव च अदालतको व र तम
यायाधीश वतः नै का.म.ु धान यायाधीश हने
देिख छ । यसरी धान यायाधीशको अनपु ि थितमा
वतः सज
ृ ना हने का.म.ु धान यायाधीशको पद
धान यायाधीश उपि थत भएपिछ वतः िनि य
हने र कायम रही नरहने अ थायी कृितको
ह छ । यस कार वतः सज
ृ ना हने र वतः समा हने
का.म.ु धान यायाधीशको पद अ पकालीन कृितको
संवैधािनक मा यता ा पद हो । धान यायाधीशको
अनपु ि थितमा सज
ृ ना हने यो पदलाई संिवधानको
धारा १२९(६) ले मा यता र भूिमका दान गरेको
देिख छ । आव यकताको आधारमा वतः सज
ृ ना
हने र वतः िनि य हने अ पकालीन कृितको पद
भएकाले यस पदको लािग सपथ िलई रहनपु न क पना
वयम् संिवधान िनमाताले गरेको देिखँदैन । संिवधान
िनमाताले नै सपथ िलनपु न बा या मक अव था सज
ृ ना
नगरी संवैधािनक मा यता दान गरेको अव थामा
के वल सपथलाई आधार मानी धान यायाधीश र
का.म.ु धान यायाधीशको भूिमका फरक फरक
हने भनी जबरज ती या या गनु संिवधानको मम र
भावनाअनु पसमेत हने देिखँदनै ।
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१०१२८ - डा. सवु ोध कुमार कण िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
९. सव च अदालत ऐन, २०४८ को
दफा २(ख) मा तथा सव च अदालत (संवैधािनक
इजलास स चालन) िनयमावली, २०७२ को
िनयम २ (ग) मा धान यायाधीश भ नाले कायम
मक
ु ायम धान यायाधीशसमेतलाई जनाउँछ भनी
का.म.ु
धान यायाधीशको प रभाषा ग रएबाट
धान यायाधीश र का.म.ु धान यायाधीशलाई
संिवधान र कानूनले फरकफरक पबाट प रभािषत
नगरी एकै हैिसयतमा राखेको देिखयो । साथै
धान यायाधीश र का.म.ु धान यायाधीशको
हैिसयत र भूिमका फरकफरक देिखने गरी संिवधानको
कुनै धारा तथा कुनै पिन नेपाल कानूनमा उ लेख
भएको नदेिखनक
ु ा अित र धान यायाधीश र कायम
मक
ु ायम धान यायाधीशको पद फरकफरक पबाट
प रभािषत भएका फरकफरक िज मेवारी र भूिमकायु
पद हन् भ ने स ब धमा िनवेदकतफबाट समेत कुनै
संवैधािनक एवम् कानूनी यव था ततु गन सके को
नपाइएको अव थामा का.म.ु धान यायाधीशले
धान यायाधीशको थान र हैिसयतमा रही भूिमका
िनवाह गन निम ने भनी तथा धान यायाधीशलाई
संिवधान र चिलत नेपाल कानूनले दान गरेको
िज मेवारी र भूिमका का.म.ु धान यायाधीशले िनवाह
गन निम ने भनी मनोगत क पना गनु कानूनस मत र
औिच यपूण हने देिखँदनै ।
१०. अतः धान यायाधीश नभएको
अव थामा संिवधानको धारा २८४ को उपधारा
१ मा यव था ग रएको संवैधािनक प रषदको
्
सद यको पमा धान यायाधीशको थानमा का.म.ु
धान यायाधीशले ितिनिध व गन एवम् सोस ब धी
िनणय र काम कारबाहीमा संल नता जनाउन
निम ने यव था किहँकतै रहे भएको नदेिखँदा
धान यायाधीशको थानमा का.म.ु धान यायाधीश
उपि थत भएको संवैधािनक प रषदबाट
् महालेखा
परी क पदमा िनयिु का लािग िवप ी ख डमा

उि लिखत टंकमणी शमा दंगालको नाम िसफा रस
गन गरी िमित २०७४।१।२० मा भएको िनणय तथा
िसफा रसलाई गैरसंवैधािनक तथा गैरकानूनी मा न
िम ने अव था देिखएन ।
११. यसैगरी िनयिु को लािग िसफा रस
ग रएका यि टंकमणी शमा दंगालको सो पदको लािग
यो यता नै नभएको भनी रट िनवेदकले उठाएको अक
दाबी स ब धमा िवचार गदा नेपालको संिवधानको
धारा २४० को उपधारा (६) मा उ लेख भएअनस
ु ार
महालेखा परी कको पदमा िनयिु हनको लािग िन न
यो यता आव यक पन देिख छ ।
Ø मा यता ा िव िव ालयबाट यव थापन,
वािण यशा वा लेखामा नातक उपािध
ा गरी वा चाटड एकाउ टे सी परी ा
उ ीण गरी नेपाल सरकारको िविश ेणीको
पदमा काम गरेको वा लेखा परी णस ब धी
काममा क तीमा २० वष अनभु व ा गरेको ।
Ø िनयिु हँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको
सद य नरहेको ।
Ø ४५ वष उमेर पूरा भएको ।
Ø उ च नैितक च र भएको ।
१२. उि लिखत यो यताह म ये (क)
मा उि लिख यो यता नभएको भनी रट िनवेदकले
िजिकर िलएको देिख छ । तर िवप ी टंकमणी शमा
दंगालले आफूले ि भवु न िव िव ालयको यव थापन
अ ययन सं थानबाट मु य िवषय लेखा िलई नातक
र यापार शासनमा नातको र उ ीण गरेको भनी
आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख गनका
ु साथै सोही
बेहोरा देिखने गरी िनजले अ ययन गरेको सं थाबाट
ा गरेको Tribhuvan University office of
the Controller of Examinations, Kathmandu
को छाप लागेको माणप ह को ितिलिपह पेस
गरेको र ती ितिलिपह िमिसल संल न रहेकोसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
देिखयो । यसैगरी िनजले िमित २०४१।३।१९
मा लोकसेवा आयोगले िलएको परी ा उ ीण
गरी शासन सेवा, लेखा समूहअ तगतको शाखा
अिधकृत (रा.प.ततृ ीय णे ी) को पदमा िनयु भई
िमित २०४९।२।१६ देिख सोही समूहको उपसिचव
(रा.प.ि तीय ेणी) को पदमा रही िमित २०६३।३।६
स म काम गरी अनभु व हािसल गरेको भ ने देिख छ ।
यसरी २१ वषभ दा बढी अविधस म लेखा समूहमा रही
लेखा र लेखा परी णस ब धी काम गरेको देिखनक
ु ा
साथै िमित २०६३।३।७ पिछ रा.प. थम ेणी तथा
िविश ेणीमा समेत रही काय गरी अनभु व ा
गरेको भनी िनजले आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख
गरेको र िनजको सो कायानभु व स ब धमा िवप ीले
कुनै ख डन ततु गन सके को नदेिखँदा िनजले सो
कायानभु व हािसल गरेको भ ने त य थािपत हन
आयो । यस कार िवप ी टंकमणी शमा दंगालमा
उि लिखत शैि क यो यता र २१ वषभ दा बढी लेखा
समूहमा रही लेखा र लेखा परी णस ब धी काम गरेको
कायानभु व रहेभएको देिखएबाट िनजमा संिवधानको
धारा २४० को उपधारा (६)(क) ले तोके अनस
ु ारको
यो यता र अनभु व रहे भएको नै देिखएकाले िनजमा
संिवधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क)
अनस
ु ारको यो यता र अनभु व नपगु ेको भ ने रट
िनवेदकका दाबी त यपरक र मनािसब देिखन आएन ।
१३. रट िनवेदकले िवप ी ख डमा
उि लिखत टंकमणी शमा दंगाललाई संवैधािनक
प रषदल
् े महालेखा परी कको पदमा िनयिु को
लािग गरेको िमित २०७४।१।२० को िसफा रस र
िनजको संसदीय सनु वु ाइको लािग यव थािपका
संसदको
् संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमित ारा िमित
२०७४।१।२६ मा गोरखाप मा कािशत सूचना
बदरको माग गरेको देिखए पिन िनजको िनयिु बदरको
माग गरेको देिखन आएन । संवैधािनक प रषदले
् िमित
२०७४।१।२० मा महालेखा परी क पदमा िसफा रस

गरेको टंकमणी शमा दंगालको संसदीय सनु वु ाइको
ि या स प न भई िमित २०७४।२।८ मा नै िनज
सो पदमा िनयिु भइसके को देख छ । यस कार
िनयिु का लािग िसफा रस भएको यि को सो पदमा
िनयिु नै भइसके को तर य तो िनयिु लाई रट
िनवेदकले चनु ौती िदएको अव था रट िनवेदनमा
नदेिखँदा िनजको िनयिु स ब धमा वेश गरी
िववेचना र िनणय गन िम ने देिखएन ।
१४. तसथः मािथ
करणह मा
िववेिचत भएअनस
ु ार िमित २०७४।१।२०
मा
धान यायाधीशको
थानमा का.म.ु
धान यायाधीशको उपि थित रहेको संवैधािनक
प रषदले
् महालेखा परी कको पदमा िवप ी ख डमा
उि लिखत टंकमणी शमा दंगाललाई िनयिु को लािग
िसफा रस गन गरी गरेको िनणय र िसफा रस ि या
संिवधान एवम् कानूनअनक
ु ू ल नै रहेको र सो पदमा
िनयिु को लािग संिवधानको धारा २४० को उपधारा
(६) मा उि लिखत यो यतासमेत िनजमा रहे भएको
देिखएको साथै सो संवैधािनक प रषद्बाट िसफा रस
भएका यि को संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमितबाट
सनु वु ाइ ि या स प न भई सो पदमा िनजको
िनयिु समेत भइसके को अव था देिखएकाले ततु
रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम महालेखा
परी कको पदमा िवप ी ख डमा उि लिखत टंकमणी
शमा दंगाललाई िनयिु को लािग िसफा रस गन गरी
संवैधािनक प रषदबाट
िमित २०७४।१।२० मा
्
ग रएको िसफा रस तथा िनजको संसदीय सनु वु ाइको
लािग संसदीय सनु वु ाइ िवशेष सिमित ारा िमित
२०७४।१।२६ मा कािशत सूचनासमेत बदर गन गरी
उ ेषणको आदेश जारी गन िम ने अव था देिखएन ।
महालेखा परी कको पदमा िवप ी ख डमा उि लिखत
टंकमणी शमा दंगाललाई िनयिु को लािग संवैधािनक
प रषदबाट
् िमित २०७४।१।२० मा ग रएको िसफा रस
र िनजको संसदीय सनु वु ाइको लािग संसदीय सनु वु ाइ

2000

१०१२९ - अिधव ा तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

िवशेष सिमित ारा िमित २०७४।१।२६ मा कािशत
िव
सूचनासमेत संिवधान र कानूनमा उ लेख भएका िवप ी : नेपाल सरकार धानम ी तथा
यव थाअनु प नै भए गरेको देिखई उ ेषणको
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
आदेश जारी हने अव था नदेिखएबाट ततु रट
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको
§ कानूनले
िनधारण
गरेको
आदेशसमेत जारी गन िमलेन । तसथः ततु रट
मापद डबमोिजमको सेवा ा गनु र
िनवेदन खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी
ा सेवा सरु ि त भएको अनुभूित गनु
िमिसल िनयमानस
संिवधानअनुसार
येक नाग रकको
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
संवैधािनक हकको
पमा रहेको
उ रायमा सहमत छु ।
देिख छ । लामोदरु ीका सवारी साधन
या. के दार साद चािलसे
स चालन स ब धमा सवारी तथा यातायात
यव था ऐनले िनधारण गरेको मापद ड
इजलास अिधकृत : उ व साद गजरु ल
पूरा नगरी य ता सवारी साधन स चालन
े
इित संवत् २०७५ साल भा २७ गते रोज ४ शभु म् ।
गनु उपभो ा िहतको िवपरीत हनुका
अित र कानूनबमोिजम द डनीयसमेत
हने ।
( करण नं.१३)
—— & ––
§ म ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैिनक आठ
घ टाभ दा बढी म िलन िनषेध ग रएको
छ । उ कानूनी ावधानबाट समेत कुनै
पिन सवारी चालकलाई सो अविधभ दा
बढी काममा लगाउन निम ने देिख छ ।
नणय नं . १०१२९
सवारी धनी र यातायात यवसायीह का
बीच भइरहेको अ व थकर ित पधाले
सव च अदालत, संयु इजलास
एकातफ सवारी चालकले कानूनले
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
िनधारण गरेको समयाविधभ दा बढी काम
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
गनु प ररहेको देिख छ भने अक तफ लामो
आदेश िमित : २०७२।१२।२४
दुरीको सवारी साधनको या ा िदनानुिदन
०७०-WO-०४०३
बढी जोिखमपूण एवं लापरवाहीपूण
भइरहेकोले यातायात सेवा स चालन गन
मु ा : उ ेषण / परमादेश
यव थापक वा सवारी धनीले यसतफ
िवशेष पमा यान िदनुपन ।
िनवेदक : धािदङ िज ला स यानकोट गा.िव.स. वडा
( करण नं.१५)
नं. ७ थायी वतन भई हाल का.िज.का.म.न.पा.
§ सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
वडा नं. १६ ब ने अिधव ा तल
ु सी िसंखडा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
२०४९ को भावकारी काया वयनका
लािग गृह म ालय, भौितक पूवाधार
तथा यातायात यव था म ालय, हरी
धान कायालय, राि य यातायात
यवसायी महासंघ, सवारी चालक
संघ र उपभो ाम येबाट नाग रक
समाजसमेतको ितिनिध व हने गरी
सिमित गठन गरी सवारी सुर ा स ब धमा
छलफल गराई सवारी तथा यातायात
यव थास ब धी ऐन र िनयमावलीले
लामो दरु ीका सावजिनक सवारी साधन
स चालन स ब धमा ऐनको दफा १०४ मा
भएको कानूनी यव था र िनधारण गरेका
अ य मापद डह
भावकारी पमा
काया वयन गन गराउनेतफ त काल पहल
गनु भनी परमादेश जारी हने ।
( करण नं.२०)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी तल
ु सी
िसंखडा र िव ान् अिधव ा ी शंकर सवु ेदी
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
§ उपभो ा संर ण ऐन, २०५४
§ म ऐन, २०४८
आदेश
या. सश
ु ीला काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम दायर
हन आएको ततु रट िनवेदनको त य र आदेश
यस कार रहेको छः
म रट / िनवेदक एक नेपाली नाग रक

भएको र नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को भाग ३ मा मौिलक हकको यव था र नाग रक
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६ बमोिजम हरेक
नेपाली नाग रकह लाई नाग रक अिधकारको पमा
िहँड्डुललगायत सावजिनक सवारीमा आवतजावतको
वत ता रहेको र साथै मूलतः नाग रकको िजउधनको
सरु ाको यारे टी हरेक रा य सरकारको कत य हने
हनाले सवसाधारण नाग रकले तोिकएको भाडा ितरेर
सावजिनक सवारी साधन अथात् भाडाको सवारी
साधनमा सरु ि त या ा गन पाउनु नाग रक अिधकारको
िवषय भएको र यसमा सरु ाको यथोिचत र भावकारी
भूिमका िनभाउनु पन रा य सरकार र स बि धत
िनकायको कत य भएकोमा दईु मतै छै न । यसथ हरेक
नेपाली नाग रकले सरु ि त ढंगबाट सावजिनक तथा
भाडाका सवारी साधनमा या ा गन पाउने नाग रकको
मौिलक नाग रक अिधकार भएको िवषय, नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को मौिलक हकअ तगत
पन र यस िकिसमको सावजिनक सवारीका या ामा
सरु ाको चासो रा न पाउने आम नेपाली नाग रकको
सावजिनक सरोकारको िवषयअ तगत अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) र सव च
अदालत (ते संशोधन) िनयमावली, २०७० को
४०(२) बमोिजम Public Interest Litigation
अ तगत पन िवषय भएकोले यस िकिसमको कानूनी
यव था मतु ािबक सरु ि त सावजिनक सवारी या ामा
उपयु लेिखएका िवप ीह बाट उिचत र भावकारी
कदम एवं काया वयन चा न नसके कोले मूलतः लामो
दूरीका सावजिनक सवारी साधनको या ा जोिखमपूण
ब दै गएको छ ।
वतमान समयमा नेपालमा सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५४
कायम रहेको छ । उ ऐन िनयमावलीमा ट पमा
भाडाका सवारी साधनका बारेमा र लामोदरु ीका सवारी
साधनको, सवारी सरु ा एवं या ु सरु ाका बारेमा
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१०१२९ - अिधव ा तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

िकटानीसाथ यव था भएको छ । ऐनको दफा २(र)
र १०४ मा लामोदरु ीको सवारी भ नाले २५० िक.मी.
भ दा बढीको दरू ीको सवारी, भाडाका Passenger
vehicles भ नाले के कसलाई बझ
ु ाइ छ भ ने
यव थासमेत ऐन, िनयममा रहेको छ । उ ऐन
िनयमको ावधान र हाल मल
ु क
ु मा भएको सावजिनक
यातायातको साधनको लामो दूरीका सवारीमा पट कै
तालमेल नखाएको अव था रहेको व ततु : यथाथ हो ।
मौजदु ा ऐन, कानूनको काया वयन गन िनकाय नेपाल
सरकार रहेकोमा दईु मत छै न तर यवहारमा काया वयन
प िफतलो र काममा ग भीरता नहनु र भइरहेका
ावधान काया वयनमा देिखएको छै न । नेपाल कानूनले
२५० िक.मी. भ दा बढीको सवारी दरु ीमा २ जना
चालक अिनवाय हनु पन िकटानी यव था भएकोमा
हाल देशका कुनै पिन टका सवारी साधनमा २ चालक
सवारी धनी अथात् यातायात यवसायीह ले रा दै
नरा ने र ऐन, िनयमका ावधान कागजी द ताबेज
मा भई िदनाले सडक दघु टना ूत गितमा बढी रहेको
यथाथ हो । यसथ यस िकिसमको लापरवाहीपूवक
सावजिनक भाडाका सवारी स चालनका बेिथित
रोक कानूनबमोिजम स चालन गन गराउन र
िवप ी यथ ह लाई कानूनबमोिजम ब धनकारी
पमा काय णाली स चालन गराउनको लािग एक
मा कानूनी बाटो भनेको स मािनत अदालतबाट
Independence & effective Judiciary को
िव यापी मा यताको आधारमा समेत र नेपालको
मौजदु ा मूल कानून, अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०७(२) अनस
ु ार परमादेश ितषेधको
आदेश यथ को नाममा जारी गराई काया वयन
चु तदु त पानु नै सावजिनक लामोदरु ीका टमा
सवार नाग रकको हकिहतमा अचक
ु अ ठानी ततु
िनवेदन गरेको छु ।
मौजदु ा सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा २(र) मा लामो दूरी / Long-route

बाटो भ नाले या ाको लािग थान गन थानबाट दईु
सय पचास िकलोिमटर वा सोभ दा बढी दूरीको ग त य
थानस म पु ने बाटो स झनपु छ । साथै दफा १०४
मा चालकको पालो फे नु पन, लामो बाटोमा यातायात
सेवा स चालन गन या ीबाहक सावजिनक सवारीमा
क तीमा २ वटा चालक अिनवाय पमा राखी येक
६ घ टापिछ पालै-पालोसँग सवारी चलाउन लगाउने
कत य सावजिनक यातायात सेवा स चालन गन
यव थापक वा सवारी धनीको हनेछ भ ने यव था
रहेको छ ।
ऐनले नै २५० िक.मी. भ दा बेसीको टलाई
लामोबाटो भनी इङ् िगत गरेको र यस िकिसमको टमा
सवारी चलाउँदा क तीमा २ जना चालक अिनवाय हनु
पन यव था भएकोमा सवारी धनी तथा यातायात
यवसायीह ले २ जना चालकको यव था नगरी
कुनै लामो दरु ीको भाडाको सवारी साधन स चालन
भइरहेको यथाथता हो । ततु िनवेदनको मा यमबाट
स मािनत अदालतले िवप ीम येका राि य यातायात
यवसायी महासंघको नाममा ऐनको दफा १०४ को
मा यताअनस
ु ार लामोदरु ीको सावजिनक सवारी
साधनमा २ जना चालक नराखी सावजिनक सवारी
साधन नचलाउनु भनी ितषेधको आदेश एवं Stricture
नै जारी गरी, यथ म ये नेपाल सरकार धानम ी
तथा मि प रषदक
् ो कायालय, गहृ म ालय, हरी
धान कायालय, भौितक पूवाधार तथा यातायात
यव था म ालयको नाममा अिवल ब मौजदु ा सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६
र १०४ बमोिजम सवारी तथा यातायात यव था ऐन
र िनयमावलीमा भएका सावजिनक लामोदरू ीका सवारी
तथा भाडाका सवारी तथा या बु ाहक सावजिनक
सवारी साधनमा हाल भइरहेको अिनयिमततालाई
रोक सावजिनक सवारी अथात् भाडाका ठूला-ठूला
सवारी लामो बाटो / दूरीका (Passengers Bus
+ Cargo vehicles) साधनको स चालन तथा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िनयमन चु त दु त र भावकारी बनाई नाग रकको
िजउधनको सरु ाको याभूित गरी चिलत सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा २(र),
६ एवं मूलतः ऐनको दफा १०४ कडाईका साथ
काया वयन गनु गराउनु भनी यथ िनकायका नाममा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२,
१०७(२) बमोिजम परमादेश, ितषेधलगायत उपयु
आ ा आदेश पज
ु जारी ग रपाउँ भ ने बेहोराको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल
साथै राखी िवप ी नं. १, २, ३ र ५ लाई सूचना पठाई
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयमा
पठाई िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी हन नपन हो ? यो आदेश ा भएका िमितले
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई
आफै ँ वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हनु भनी
रट िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ी
नं. ४ लाई स बि धत िज ला अदालतमाफत सूचना
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै, ततु रट िनवेदनमा
उठाइएका िवषयव तक
ु ो गा भीयलाई हेदा िछटो
िन पण हनपु न भएबाट सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ६३(च५) बमोिजम अ ािधकार
दान ग रिदएको छ भ ने यस अदालतबाट भएको
आदेश ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
ले िविभ न िनकायले गनपन
ु काम कारबाहीको बारेमा
ट यव था गरेको छ । नेपाल सरकार, गहृ म ालय
चिलत कानूनको प रपालना गरी, गराई कानूनी
रा यको अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका

संिवधान तथा कानून द हक, अिधकारह को
स मान, संर ण गन कुरामा ितब रहेको छ ।
सावजिनक सवारी साधनमा या ा गन येक या ीले
सरु ि त तवरले या ा गरी ग त यमा सरु ि त पमा
पु न पाउने हकलाई कडाइका साथ थािपत गराउने
कायमा गहृ म ालय ितब छ । िवप ी िनवेदकको
दाबी िलनु भएको िवषयमा यस म ालयको के , क तो
काम कारबाहीबाट सवसाधारणको सरु ि त या ा गन
हक हनन् भएको हो ? यस म ालयलाई िवप ी बनाउन
पनको
ु कारण र आधार के के हन् ? कानूनबमोिजम
पूरा गनपन
ु के , कुन दािय व पूरा नगरेको कारण यस
म ालयलाई यथ बनाउनु परेको हो ? भ ने ट
कारण नै खल
ु ाउन नसके काले ततु िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार, गहृ म ालयको िलिखत
जवाफ ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १०४ मा भएको यव थाबमोिजम लामो
दरु ीको यातायात सेवा स चालनमा २ जना सवारी
चालक रा ने यव थाका लािग मातहत ािफक
हरी कायालयलाई आव यक िनदशन भएको र सो
स ब धमा िमित २०६९।६।३ मा मु य सिचवको
अ य तामा बसेको के ीय अनगु मन तथा मू याङ् कन
सिमितको बैठकबाट भएको िनणयानस
ु ार दईु जना
सवारी चालक रा नपु न कानूनी ावधानलाई कडाइका
साथ काया वयन गन मातहत हरी कायालयह लाई
आव यक िनदशन भइरहेको हँदा रट जारी गनपन
ु
अव था नहँदा खारेज ग रपाउँ भ ने हरी धान
कायालय, न सालको िलिखत जवाफ ।
लामो बाटोमा यातायात सेवा स चालन गन
या ीबाहक सावजिनक सवारीमा क तीमा दईु वटा
चालक अिनवाय पमा राखी पालैपालोसँग सवारी
चलाउन लगाउने कत य सावजिनक यातायात सेवा
स चालन गन यव थापक वा सवारी धनीको हने
भनी िनदिशत गनका
ु साथै यातायात सेवाको अ य
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िनयमनस ब धी कायको लािग यातायात यव था
िवभाग र सो िवभाग मातहतका िनकायसमेतले काय
ग ररहेको अव था छ । तसथ ऐन तथा िनयमावलीमा
भएका यव थालाई भावकारी पमा काया वयन
गरी आम नाग रकलाई या ाको ममा कुनै दःु ख क
हैरानी एवं जनधनको ित नहन िदनेतफ यस म ालय
पूण पमा सजग र सचेत र ितब रही नै रहेको र
भिव यमा समेत य ता सरु ा संवेदनशीलतालाई
याल गरी म ालयका ि याकलापह िनर तर थप
भावकारी पमा काया वयन गन गराउनेतफ सदा
सचेत रही आव यक काय गन हँदा ततु रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकार भौितक पूवाधार
तथा यातायात यव था म ालयको िलिखत जवाफ ।
सावजिनक सवारी साधनमा हाल भइरहेको
ठूलाठूला सवारी साधनको स चालन तथा िनयमन
चु त दु त र भावकारी बनाई नाग रकको
िजउधनको सरु ाको याभूित ग रपाउँ भ ने माग
दाबीस ब धी िवषय छ त स ब धमा सवारी दघु टनाको
रोकथाम गन, दघु टनाबाट पीिडत प लाई ितपूित
िदलाउन, बीमा यव था गन र सवसाधारण जनतालाई
सरल एवं सल
ु भ यातायात सिु वधा उपल ध गराउन,
यातायात सेवालाई सु ढ, स म तथा भावकारी
बनाउन, सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
जारी भएको छ । उ कानूनमा भएका ावधानह
अ रश: पालना हनपु दछ भ ने िवषयमा िववाद हन
स दैन । उ ऐनको दफा १०१, १०२, १०३, १०४
मा भएका ावधानह काया वयन गन गराउन नेपाल
सरकार त पर छ भ ने नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत जवाफ ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १०४ बमोिजम लामो दरु ीका यातायातका
साधन चलाउने चालकले येक ६/६ घ टामा पालो
फे नपन
ु यव था गरेको छ । यो यव था सरु ि त र
भरपद यातायात सेवा दान गन ग रएको हो । यस

महासंघ र यसअ तगतका यातायात यवसायीह ले
सो कानूनको पालना गरी आएका छन् र पालना गन
ितव ता जाहेर गदछ । यदाकदा यो दफा भावकारी
पमा काया वयन हन सके को छै न भ ने त य
सावजिनक भइरहेको स दभमा बु दा थोरै यवसायीले
मा यसको पालना नगरेको पाइयो । अिधकांश
यवसायीले यसको पालना गरी लामो दरु ीको यातायात
साधनमा चालकको वैकि पक यव था ग रएको छ
र पालो फे री स चालन भई आएको छ भ ने राि य
यातायात यवसायी महासंघ के ीय कायालयको
िलिखत जवाफ ।
िनयमानस
ु ार पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनसमेतको िमिसल अ ययन
ग रयो । िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी तल
ु सी िसंखडा र िव ान् अिधव ा ी
शंकर सवु ेदीले हरेक नेपाली नाग रकलाई नाग रक
अिधकारको पमा िहँड्डुल गनलगायत सावजिनक
सवारीमा आवतजावत गन वत ता रहेको छ । पु न
चाहेको ग त यमा सरु ि तसाथ पु न पाउने अिधकार
पिन नाग रकलाई रहेको ह छ । सडकको संरचना,
सवारी चालकको अव थासमेतका कारणबाट सडक
दघु टना हने गरेको छ । लामो दरु ीका सवारी साधन
एक जना सवारी चालकले चलाएको कारण िदनिदनै
सवारी दघु टना भई अनाहकमा जनताले अकालमा
यान गमु ाउनु प ररहेको छ । िविभ न िज लाह मा
भएको सडक दघु टना यसैको प रणाम हो । सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को कानूनी
ावधानअनस
ु ार २५० िक.मी. भ दा बढी दरु ीको
लािग च ने सवारी साधनमा दईु जना सवारी चालक
रा नपु न यव था भएपिन यातायात यवसायीह ले
सोको उ लङ् घन गरी एक जना मा सवारी राखेका
छन् । हरी धान कायालय ज ता स बि धत
िनकायबाट यसको अनगु मन हने गरेको देिखँदैन ।
तसथ सावजिनक या ालाई बढी सरु ि त बनाउन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१०४ लाई कडाइका साथ काया वयन गनु गराउनु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेश, ितषेधलगायत
जो चािहने आ ा आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
यसैगरी िवप ीह को तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी यामकुमार भ राईले
रट िनवेदक सव च अदालतमा आउनपु ूव २०६९
सालमा मु य सिचवको नेतृ वमा गिठत सिमितले
लामो दरु ीका सवारी साधनमा दईु जना सवारी चालक
रहने ऐनको यव था कडाइका साथ काया वयन गन
िनणय भइसके को र सोहीबमोिजम मातहत ािफक
हरी कायालयलाई िनदशनसमेत भई काया वयनमा
आइसके को र नेपाल सरकार सावजिनक यातायात
यव थालाई समयानक
ु ू ल भावकारी जनमै ी बनाउन
ि याशील रहेको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
उपयु िव ान् कानून यवसायीह को बहस
िजिकरसमेत सनु ी िनणयतफ िवचार गदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन सोही
िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. यसमा मूलतः सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १०४ बमोिजम लामो
बाटोमा सवारी चलाउँदा अिनवाय पले २ जना
सवारी चालक रा नपु नमा सोअनु पको यव था
नग रएको, जसको कारणबाट सावजिनक सवारीमा
या ा गदा असरु ा महसस
ु भइरहेको छ । लामो दरु ीको
टमा एक जना मा चालक हनु र चालक िनदाएको
वा थाके को कारणबाट दघु टना हने गरेको, लामो दरु ीका
सवारी साधनको या ा िदन ितिदन जोिखमपूण र
लापरवाहीपूण हँदै गएकोले सावजिनक सवारी अथात्
भाडाका लामो दरु ीका सवारी साधनको स चालन
तथा िनयमन चु त दु त र भावकारी बनाई
नाग रकको िजउधनको सरु ाका लािग लामो दरु ीका

या ीबाहक सवारी साधनमा मौजदु ा ऐन कानूनको
यव थाअनस
ु ार २ जना सवारी चालक रा नपु न
ावधानलाई कडाइका साथ काया वयन गनु गराउनु
र ऐनको ावधानिवपरीत लामोदरु ीका सवारी साधन
नचलाउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशलगायत
ितषेधको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन
मागदाबी रहेको देिखयो ।
३. सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा भएको कानूनी
ावधानबमोिजम लामो दरु ीको यातायात सेवा
स चालनमा २ जना सवारी चालक रा ने यव था
कडाइका साथ काया वयन गराउन मातहत ािफक
हरी कायालयह लाई िनदशन िदइएको, नाग रकलाई
या ाको ममा कुनै दःु ख क हैरानी तथा जनधनको
ित हन निदनेतफ म ालय पूण पमा सजग रहेको,
यातायात यवसायीह ले ऐनको दफा १०४ को
पालना ग रआएको, लामो दरु ीको यातायात साधनमा
चालकको वैकि पक यव था ग रआएको र पालो फे री
स चालन भई आएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी
हन आव यक छै न, रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
िवप ीह को िलिखत जवाफ िजिकर रहेको देिख छ ।
४.
ततु रट िनवेदनका स दभमा
सव थम या ीह लाई सरु ि त यातायात सेवा दान
गन स ब धमा सवारी तथा यातायात यव थास ब धी
कानूनी यव था गन बनेको, सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को रट िनवेदनसँग स बि धत
कानूनी यव थाको अवलोकन गन सा दिभक देिखन
आयो ।
५. उ ऐनको मु य उ े य सवारी
दघु टनाको रोकथाम गन,ु पीिडतलाई उिचत ितपूित
िदलाउन,ु सवसाधारण जनतालाई सरल एवं सल
ु भ
ढंगबाट यातायात सिु वधा उपल ध गराउनु र यातायात
सेवालाई सु ढ, स म र भावकारी बनाउन वा छनीय
रहेको भ ने ऐनको तावनाबाट देिखन आउँछ ।
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६. उ ऐनको दफा २(य) मा बाटो भ नाले
सावजिनक सवारी चलाउनलाई िनधा रत बाटो
जनाउँछ भनी बाटोको प रभाषा ग रएको छ । दफा
२(र) मा लामो दरु ीको बाटोको दरु ी िनधारण ग रएको
छ । सोअनस
ु ार लामो बाटो (Long Route) भ नाले
या ाका लािग थान गन थानबाट दईु सय पचास
िकलोिमटर वा सोभ दा बढी दरु ीको ग त य थानस म
पु ने बाटोलाई जनाउँछ भनी उ लेख छ । उ
यव थाअनस
ु ार २५० िक.मी. भ दा वा सोभ दा बढी
दरु ीको बाटो लामो बाटो वा लामो दरु ीको बाटो रहेको
कुरा ट ह छ । सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा २(र ) ले २५० िक.मी. लाई लामो
दरु ीको बाटो भनी प रभाषा गरी या ामा या हु को
के क तो सेवा सिु वधा एवं सरु ाको यव था रहेको
छ भ ने स ब धमा रहेको कानूनी यव थाको बारेमा
छलफल गनु उपयु देिख छ ।
७. जसअ तगत उ ऐनको दफा १०१ मा
सावजिनक यातायात सेवाका धनी वा यव थापकले
या ीको िज मा िलएपिछ या ाको सु देिख ग त य
थानस म िनधा रत समयिभ सरु ासाथ पु याउन
िनजको कत य हनेछ भ ने उ लेख छ । दफा १०३
मा चार घ टाभ दा बढीको दूरीमा च ने या ीबाहक
सावजिनक सवारीले येक चार घ टामा एक पटक
आधा घ टा िव ाम गनपछ
ु भ ने यव था छ । उ
दफा १०१ र १०३ को यव थाअनस
ु ार सरु ि त
पमा िनधा रत समयमा या ीलाई ग त य थानमा
पु याउने कत य सवारी धनीको रहेको देिख छ ।
यसैगरी या ीको सरु ि त या ाको सिु नि तताको लािग
चालकको िव ामको यव थासमेत गरेको पाइ छ ।
८. ऐनको दफा १०४ मा लामो बाटोमा
यातायात सेवा स चालन गन या ीबाहक सावजिनक
सवारीमा क तीमा २ वटा चालक अिनवाय पमा
राखी येक छ घ टापिछ पालैपालोसँग सवारी
चलाउन लगाउने कत य यातायात सेवा स चालन गन

यव थापक वा सवारी धनीको हनेछ भ ने यव था
छ।
९. उपयु यव थाअनस
ु ार या ीबाहक
सावजिनक सवारी स चालनमा मूलतः या ीको सरु ा
एवं िनधा रत समयमा ग त य थानमा पु याउने काय
मह वका साथ हेनु पन देिख छ । यस कायका लािग
िनयिमत पमा सवारी जाँच गरी लामोदरु ीका सवारी
साधनलाई अझ बढी भरपद र सरु ि त बनाउनु पन र
सरल सल
ु भ एवं सरु ि त ढंगबाट सेवा वाह गन सवारी
चालकको पालो फे नु पन यव था रहेको पाइ छ ।
उ ऐनमा या हु लाई सिु वधा िदनका लािग येक
६ घ टामा सवारी चालकले पालो फे नु पन यव था
छ । य तो कानूनी यव थाको मूल मम नै या ीबाहक
सवारी साधनमा या ा गन या ीको िजउधनको
सरु ाका लािग सवारी धनी र यातायात यवसायीह
सजग र संवेदनशील हनपु छ भ ने हो ।
१०. यी सबै कानूनी यव थाको पालना गनु
यातायात सेवा स चालन गन येक यव थापक वा
सवारी धनीको कत य हो । िनर तर लामो समयस म
एउटै कृितको काय ग ररहँदा चालकह लाई शारी रक
पबाट अ व थता कायम हन स ने अनमु ान गरी
कानूनले उपयु सिु वधा या हु का हकमा समेत
िवचार गरी लामो दरु ीको स ब धमा ऐ.ऐनको १०४ मा
अित र सेवाको कानूनी यव था ग रएको पाइ छ ।
११. अतः सडक दघु टना हन निदन िव मान
ऐन कानूनमा भएका कानूनी यव थाको प रपालना
भावकारी पबाट हन आव यक देिख छ । कानून
आफै ँ मा काया वयन हन स दैन कानून काया वयन
गन यससँग स बि धत िनकाय िज मेवार र सि य
हनु ज री ह छ । ऐनमा समावेश ग रएका यव थाले
मा सडक दघु टना यूनीकरण गन होइन । यो
यव थालाई अिनवाय पले काया वयनमा याउन
ज री छ । सवारी दघु टना कम गन, सवसाधारण
जनतालाई सरल एवं सल
ु भ ढंगबाट यातायात सिु वधा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
उपल ध गराउन, यातायात सेवालाई सु ढ, स म र
भावकारी बनाई जनताले सरल र सरु ि त पमा
या ा गन पाउने हकको याभूितका लािग कानूनी
यव था ग रएको ह छ । कानूनमा उि लिखत भएका
ावधानह लाई कडाईको साथ पालन ग रए िनि त
पमा स भािवत सडक दघु टनाह मा यूनीकरण हन
जानेछ ।
१२. चिलत कानूनको प रपालना गराई
नाग रकका संिवधानमा द बाँ न पाउने हक
अिधकारको स मान, संर ण एवं व न गन दािय व
रा यको हो यस कायका लािग िविभ न िनकायह को
गठन ग रएको ह छ । यातायात यवसायलाई
समिु चत पमा स चालन र िनयमन गनका लािग गठन
ग रएका िनकायले सावजिनक सवारी साधनमा या ा
गन येक या ीले सरु ि त तवरले या ा गरी ग त यमा
सरु ि त पमा पु न पाउने गरी यि को हकको
स मान गनु स बि धत िनकायको कानूनी कत य हो ।
१३. नेपालको संिवधानको धारा ४४ मा
येक उपभो ालाई गणु त रय व तु तथा सेवा ा
गन हक हने र गणु तरहीन व तु र सेवाबाट ित
पगु ेको यि लाई कानूनबमोिजम ितपूित पाउने हक
हनेछ भनी उपभो ा िहत संर णलाई मौिलक हकको
पमा याभूित गरेको पाइ छ । कानूनले िनधारण
गरेको मापद डबमोिजमको सेवा ा गनु र ा
सेवा सरु ि त भएको अनभु ूित गनु संिवधानअनस
ु ार
येक नाग रकको संवैधािनक हकको पमा रहेको
देिख छ । लामोदरु ीका सवारी साधन स चालन
स ब धमा सवारी तथा यातायात यव था ऐनले
िनधारण गरेको मापद ड पूरा नगरी य ता सवारी
साधन स चालन गनु उपभो ा िहतको िवपरीत
हनक
ु ा अि र कानूनबमोिजम द डनीयसमेत हने
देिख छ । उपभो ाह ले सरल र िनभयका साथ
िलन पाउने सेवामािथको लापरवाही गन पाउने छुट
संिवधान एवं चिलत कानूनले िदएको पाइँदनै । सवारी

तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १०४
को कानूनी यव था बा या मक रहेको देिख छ ।
उ यव था प रपालना गन सिकने वा नसिकने भनी
अथ गन िम नेसमेत देिखँदनै । लामो दरु ीका सवारी
साधनमा या ा गन या ीको िजउधनको सरु ा कायम
रहोस् भनी िवधाियकाले उ ावधानलाई बा या मक
कृितको बनाएको अव थामा ऐनको ावधान
लागू नगन गरी सवारी साधन स चालन गन िम ने
देिखँदैन । दफा १०४ को उ यव था पालना नगरी
सवारी साधन स चालन गरेमा सजायको भािगदार
हनपु न देिख छ ।
१४. उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ को दफा
६ मा येक उपभो ालाई िजउधन वा य तथा
स पि मा हािन पु याउने उपभो य व तु तथा सेवाको
िब िवतरणबाट सरु ि त हन पाउने अिधकार भएको
देिख छ ।
१५. म ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैिनक
आठ घ टाभ दा बढी म िलन िनषेध ग रएको छ । उ
कानूनी ावधानबाट समेत कुनै पिन सवारी चालकलाई
सो अविधभ दा बढी काममा लगाउन निम ने देिख छ ।
सवारी धनी र यातायात यवसायीह का बीच भइरहेको
अ व थकर ित पधाले एकातफ सवारी चालकले
कानूनले िनधारण गरेको समयाविधभ दा बढी काम
गनु प ररहेको देिख छ भने अक तफ लामो दरु ीको
सवारी साधनको या ा िदनानिु दन बढी जोिखमपूण एवं
लापरवाहीपूण भइरहेकोले यातायात सेवा स चालन
गन यव थापक वा सवारी धनीले यसतफ िवशेष
पमा यान िदनपु न देिख छ ।
१६. िव का िवकिसत मल
ु क
ु मा समेत सडक
दघु टना नभएका हैनन् तथािप ती मल
ु क
ु ह ले दघु टना
यूनीकरण गन सडकको संरचनामा सधु ार, सवारी चेक
जाँचमा कडाई, द र कुशल सवारी चालक एवं एकजना
सवारी चालकले एक पटकमा यूनतम दरु ीस म सवारी
चलाउने यव था गरी मानवीय ग तीबाट हने सवारी
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१०१२९ - अिधव ा तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

दघु टना वतः यूनीकरण हने उपाय अवल बन गरेको
अ ययनबाट देिख छ ।
१७. नेपालमा भौितक पूवाधार तथा
यातायात यव था म ालय, यातायात यव थापन
िवभाग, नेपाल हरीलाई सडक सरु ा वधन गन
िज मेवारी िदएको भएपिन ती िनकायह बाट जित
सरु ा कायम हनपु न हो यित भएको पाइँदैन । ती
गितमा लापरवाहीसँग हाँिकएका सवारी साधन
मोटरसाइकल र पैदल या ीले जँहीतँहीबाट बाटो
काट् दा स त दघु टना भएको देिख छ । य तो
अिनयि त पमा चलेका वाहन र मोटरसाइकललाई
िनय ण गरेको वा कारबाही गरेको पाइँदैन । य तो
कायबाट सरु ि त र भयरिहत वातावरणमा या ल
ु े
सहज या ा गन अिधकारलाई अवरोध गदछ । हरेक
समय सवारी सरु ा र सडकको अव थाको अनगु मन
एवं दघु टना यूनीकरण गन वत सडक सरु ा
प रषद् गठन गरी ािविधक पले समेत सश
बनाउनु अिनवाय देिख छ । ताक मानवीय ग तीबाट
हने सवारी दघु टना यूनीकरण गन सहयोग पगु ोस् ।
व ततु सडक दघु टनालाई यूनीकरण गन आव यक
छ । या मु ािथ हनै नपन दघु टना भई मानवीय ित
पु नभु दा य ता दघु टना हन स ने कारणह को
पिहचान गरी समयमै रोकथाम गनु उपयु ह छ ।
यसका िनि त सडकमा िहँड्ने या क
ु ो चाप, कायालय
समयका साथै िव ालय समय र कुन समयमा
चाडपवको िभडभाड हने गदछ यसको अ ययन गरी
उ समयमा सचेत गराउने काय गनु आव यक छ ।
१८. सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा ८९ ले जाँचपास गराउनपु नः (१)
कुनैपिन सावजिनक सवारीको बाटो इजाजत प िलन
यस ऐनबमोिजम य तो सवारीको जाँचपास गराएको
हनपु छ । (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचपास नगराई
कुनै पिन सावजिनक सवारीको लािग बाटो इजाजतप
िदइने छै न भनी ग रएको बा या मक यव थाअनु प

सवारी साधनको स चालन तथा िनयमन चु त, दु त
र भावकारी पमा गन ज री छ । यसरी नाग रकको
िजउधनको सरु ाको याभूित गन यान िदनपु न कुरा
के हो भने कानून र िनयमको पालना जो कोहीले पिन
गनु पदछ । जनु यावहा रक पमा भएको पाइँदैन ।
यसको मतलब कानूनको प रिधभ दा बािहर नगई
कानूनको अ रश: पमा पालना गन हो भने दघु टनामा
यूनीकरण हने िनि त छ । तसथ मािथ उि लिखत
िववेचना र िव ेषणका आधारमा सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ र १०४ मा
भएको बा या मक यव थालाई भावकारी पमा
काया वयन गनु गराउनु िवप ीह को कानूनी कत य
हो ।
१९. साथै सवारी दघु टना यूनीकरणका लािग
सरकारका सरोकारवाला िनकायह बाट चिलत ऐन
कानूनको काया वयनतफ अ सरता देखाए तापिन
वा तिवक पमा सवारी दघु टनामा कमी आएको भने
पाइँदैन । पिछ ला समयमा बढ् दै गएका शङ
ृ ् खलाव
दघु टनाबाट सवारी सरु ामा भयावह ि थित देिखन
आएको छ । िनर तर पमा भएका या बु ाहक बसह को
दघु टनाबाट आम जनतामा या बु ाहक साधनबाट या ा
गदा मन बाँ ने िनि त नभएको, जनु दघु टनालाई
सहज िनय ण गरी या हु को जनधनको सरु ा
गन सिकने िथयो य तो नहनु पन दघु टना वा तवमा
मताभ दा बढी या ु बसमा रा ने, भि कएको वा
िपच नभएको बाटोमा यानै नपु याई ती गितमा
गडु ाउने, बस र वाहनको समय समयमा ममत नगरी
खराब अव थामा जबरज ती स चालन गन, सामा य
लेखपढस म नगरेका र द ता (तािलम) नभएका जो
कोही चालकलाई यून वेतनमा राखी सवारी स चालन
गन ज ता िु ट मु य पमा दघु टनाका कारण बनेका
छन् । यसका अित र बेमौसममा ग रने अ यवि थत
िनमाण, वैकि पक उपायिबना ग रने पूवाधार
सधु ार, कमजोर ािफक यव थापन, भावकारी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
अनगु मनको अभाव, सवारी धनी र यव थापकबीचको
अ व थकर ित पधा, सवारी जाँच पो (Vehicle
fitness center) को अभाव ज ता िविवध कारण नै
सवारी दघु टनाका कारक रहेका छन् । यसको बेलमै ा
यव थापन नगन हो भने जनताले झन् दघु टनाको
ि थित बेहोनपन
ु र या ा झन् जोिखमपूण हने देिख छ ।
२०. हरेक सवारी साधनको भारवहन
मता र उमेर हद तोिकएको ह छ । तथािप भारवहन
मताभ दा बढी सामान र या ु राखी अ यवि थत
बाटोमा ती गितमा सवारी स चालन भएको
देिख छ । थो ा र जाँचपास िबनाका सवारी साधन
सडकमा िनवाध पमा गिु डरहेका ह छन् । यसको
यव थापन गनु अ य त ज री देिख छ । नाग रकले
सहज पमा या ा गन पाउने वातावरण िसजना
नभएस म य तो भयावहको ि थित कायमै रहने
देिख छ । यसका लािग सडक िडजाइनदेिख कामदार
र या क
ु ो सरु ास मका सम े समेट्ने गरी भएको
कानूनी यव थालाई वल पमा काया वयन गनु
अितआव यक देिखएको छ । सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को भावकारी काया वयनका
लािग गहृ म ालय, भौितक पूवाधार तथा यातायात
यव था म ालय, हरी धान कायालय, राि य
यातायात यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ
र उपभो ाम येबाट नाग रक समाजसमेतको
ितिनिध व हने गरी सिमित गठन गरी सवारी सरु ा
स ब धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात
यव थास ब धी ऐन र िनयमावलीले लामो दरु ीका
सावजिनक सवारी साधन स चालन स ब धमा ऐनको
दफा १०४ मा भएको कानूनी यव था र िनधारण गरेका
अ य मापद डह भावकारी पमा काया वयन गन
गराउनेतफ त काल पहल गनु भनी नेपाल सरकार
भौितक पूवाधार तथा यातायात यव था म ालय र
हरी धान कायालयको नाममा परमादेश जारी हने
ठहछ ।

२१. यसका अित र
सावजिनक
पदािधकारीह र सरोकारवालाह सबैले सावभौम
स प न यव थािपकाले बनाएका यसस ब धी
िवशेषत: सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा २ र १०४ ले यव था गरेका
कानूनी दािय वको अ रश: पालना र काया वयन गन
कत य िवप ीह को रहे भए तापिन सोको अलावा
यो िनदशना मक आदेश िवप ीह का नाउँमा जारी
ग रिदएको छ ।
(१) अ यवि थत सवारी साधनको ित पधा
र तरो नित नभएका सडकबाट
मानवीय जीवनलाई उ च जोिखममा
राखी सावजिनक सवारी साधनको योग
स चालन भइरहेको स दभमा हाल
भएका सडकह को ममत, तरो नती र
सधु ार गनू ।
(२) सडकको ममत, सधु ार र तरो नती गदा
आिथक वषको अ तितर गन पर परा
हटाई आिथक वषको सु बाटै उ
िनमाण, तरो नती ममत स भारको
काय गनु गराउनू ।
(३) सडक िकनारामा पैदल या हु िहँड्डुल
गन स ने पेटीको यव था गनू ।
(४) सवसाधारण बढी िहँड्डुल आवात जावत
गन चौक ग लीह मा आकाशे पल
ु को
िनमाण गनु ।
(५) लामो बाटोमा यातायात सेवा स चालन
गन या ीबाहक सवारीमा क तीमा
दईु वटा चालक अिनवाय पमा राखी
येक छ घ टापिछ पालैपालोसँग
सवारी चलाउने गरी यव था िमलाउनू ।
(६) येक सावजिनक सवारी साधन
याि क पमा िठक बेिठक के छ, सो
सवारी साधनको याि क ि थित र
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(७)

(८)
(९)

(१०)

(११)

(१२)

(१३)

व पको बेला बेलामा याि क परी ण
(Mechanical test) गरी िठक भएको
मािणत भएको अव थामा मा य तो
सवारी साधनलाई चलाउने अनमु ित
िदनू ।
धेरै सावजिनक सवारी साधनह बाटो
इजाजत प ा नगरी चलाउने ग रएको
हँदा सावजिनक सवारी साधनले बाटो
इजाजत प लएर मा चलाउने यव था
िमलाउनू ।
बाटो इजाजत प िदँदा थो ा बसह लाई
चलाउने बाटो अनमु ित प निदनू ।
लामो दरु ीका सावजिनक सवारी
साधनका चालकह लाई ऐनको
उ े यअनु प येक चार घ टामा
आधा घ टा िव ामको अवसर िदनू ।
सावजिनक सवारी साधनमा िसट
मताभ दा बढी या ीह रा ने
देिखएकोले िसट मताभ दा बढी
या ी नरा नु र राखेमा कानूनबमोिजम
कारबाही गनू ।
सावजिनक सवारीका या हु लाई
य ता सवारीका चालक, सहचालक,
हे परबाट दु यवहार हने गरेकोमा य तो
दु यवहार हन निदनू ।
सावजिनक सवारी साधनको योग
स चालनमा यसका सवारी धनीह बाट
लागू ग रएको हालको िसि डके ट णाली,
च य णालीले एकािधकार कायम गन
हनाले यसलाई अिवल ब खारेज गनू ।
सरु ि त सडक नभएको थानमा पिन
जबरज ती सावजिनक सवारी साधन
उिछनाउिछन गरी चलाउने ग रएकोले र
साँघरु ो बाटो भएको थानमा जबरज ती
2011

(१४)

(१५)

(१६)

(१७)

(१८)

(१९)

सावजिनक सवारी साधन चलाउन रोक
लगाउनू ।
समय समयमा राि य यातायात
यवसायी संघसँग सम वय गरी ािफक
हरी महाशाखा र यातायात यव था
िवभागले चालक सहचालक खलासीलाई
सेवासँग स ब धी अिभमख
ु ीकरण
तािलम स चालन गन,ु सवारी चालक
अनमु ित प को िवतरण र नवीकरणमा
कडाई गनु र िनि त यो यता िनधारण
गरी य तो यो यता नभएको यि लाई
चालक अनमु ित प निदनू ।
हाल भइरहेको यातायात यव था
कायालय र
ािफक यव था
कायालयको कायमा अ य देशको सेवा
सिु वधा िविध सरहको मापद ड लागू
गरी यसको तरो नित अिवल ब गनू ।
सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै सवारी
दघु टना भई या क
ु ो मृ यु भएमा मतृ कले
पाउने िबमा, िक रया खच र ितपूित
ा गन सहज उपाय अवल बन गनु
गराउनु र सोको समयानक
ु ू ल समायोजन
गनू ।
लामो दरु ीको सवारी साधन दघु टना
हँदा हने घाइतेह को उपचारको लािग
तु त ब ध िमलाउनू ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६१(१)(२) र (३)
को योगमा अिभयोजन प बाट कितपय
अव थामा असावधानी अपनाएको
अव था हँदा दघु टनाको अव था हेरी
सोको योग गन लगाउने यव था
िमलाउनू ।
या बु ाहक सवारी साधनलाई मालबाहक
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(२०)

(२१)

(२२)

(२३)

(२४)

(२५)

सवारी बनाएकोसमेत देिखएको हँदा
य तो अव था हन निदनू ।
सावजिनक सवारी साधन िनदिशत
थानबाहेक िबसौनी गरेको अव था,
जहाँ मन ला यो यही ँ र या ल
ु े जहाँ मन
ला यो यही ँ रोक सवार हने अव थाको
अ य गनू ।
सहरीकरण भएको े मा चक हन
बजाउने गरेको, राित िडम लाइटको
योग नगरी सवारी साधनको
अ थानको चक ब ी बाली आँखाको
योित नै खतम गन गरेको अव थामा
सो हन निदनू ।
कितपय सावजिनक सवारी साधनले
या हु लाई तोिकएको ग त यमा
पु याउने नगरेको अव थामा ग त य
थानमा नै पु याउने यव था िमलाउनू ।
लोकमागबाहेकको थानमा सावजिनक
सवारी साधन चलाउँदा या बु ाहक
सवारी साधन र मालबाहक सवारी
साधन अलग अलग टबाट चलाउने
यव था िमलाउनू ।
सावजिनक सवारी साधन योग गन
या हु लाई रा यका अित िविश र
िविश यि ह को सवारीले या ा
क कर बनाइरहेको स दभमा य ता
अित िविश , िविश यि ह सवार
हने सवारी ट अगािड नै िनधारण गनु
वा छोटो ट योग गनु वा वैकि पक
टको यव था गनू ।
पैदल या हु ले जे ा िसङको योग
नगरेको, भएका आकाशे पल
ु को योग
कम गरेको र य ता आकाशे पल
ु जे ा
िसङ व रप र खु ा पसले, नाङ् ले
2012

(२६)

(२७)

(२८)

(२९)

(३०)

(३१)

पसले, चटपटे, पानीपरु ी पसले, चटक
देखाउनेसमेतको िभड हने गरेको अव था
हँदा सो सबै तु त हटाई या हु लाई
जे ा िसङ र आकाशे पल
ु बाट अिनवाय
पमा िहँड्ने यव था िमलाउनू ।
िबरामीबाहक बाहन (Ambulance),
स-साना िव ाथ ह सवार गाडीसमेतले
िभडभाडको कारण बाटो नपाउने
अव थाको अ य गनू । ती सवारीलाई
पिहलो ाथिमकता िदनू ।
सावजिनक सवारी साधनको आयु र गित
िनि त गनू । सावजिनक सवारी साधनमा
िसट सं या तो नू । िनि त िसटभ दा
बढी िसट बनाई बढाई या हु चढाउने
बसा ने काय ब द गनू ।
सावजिनक सवारी साधन दघु टना भएको
अव थामा तु त दघु टना छानिबन
सिमित गठन गन यव था गनू ।
कितपय अव थामा दघु टना हँदा य तो
दघु टना गन सवारी साधनले दघु टनाबाट
घाइते भएको यि लाई याक गरी
मारेका घटना सु नमा आएको पाइँदा
य तालाई छानिबन गरी कडा कारबाही
गन यव था िमलाउनू ।
सडकह कम गणु तरका रहेका,
लगातार गाडीको सं यामा विृ
भइरहेको ािफक जाम किह यै पार गन
नसिकने अव था देिखएकोले सडकको
िव तार र वैकि पक मागह को िनमाण
गन यव था िमलाउनू ।
जहाँ पायो यही ँ सवारी साधन रो ने,
दादािगरी देखाउने, बाटो नछाड् ने आ नो
साइडमा सवारी साधन नचलाउनेलाई
कडा कारबाही गरी, सवारी चालक
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(३२)

(३३)

(३४)

(३५)

(३६)

(३७)

अनमु ित प समेत र गन यव था गनू ।
देशमा जनु सक
ु ै लोकताि क आ दोलन
हँदा पिन सावजिनक सडकलाई
योग गरी या हु लाई हैरानी िदएको
देिखँदा राजनीितक दलह , पेसागत
संघसं थाह को आ दोलनसमेतलाई
याल गरी य तो आ दोलन गन र
आ ना माग दशन गन िनि त थान
तोिकिदनू ।
राजमाग आसपास िव ापन, होिडङ
बोड रा ने, ािफक िच ह को
सरसफाइ, रंगरोगन समय समयमा गन
गरेको नपाइएको हँदा य ता अनाव यक
िव ापन हटाउने र ािफक िच ह को
योग गन लगाउनू ।
चालकले मादक पदाथ सेवन गरी
सावजिनक सवारी साधन चलाउने काय
ब द गनु र हाल सवारी साधन चलाउँदा
मोबाइल फोनको योग अ यािधक
भएको देिखँदा सवारी चलाउने
अविधस म चालकले मोबाइल फोनको
योग गन ब द गन लगाउनू ।
सावजिनक सवारीलाई वातावरण मै ी,
लैङ्िगक मै ी, फरक मता भएका
यि मै ी र जे नाग रक मै ी बनाउनू ।
सावजिनक सवारी साधन योग गन
या हु बाट य ता सवारी साधनको
मािलक, स चालकह ले मनपरी भाडा
िलने अभ यवहार गन, बीचमै छाड् ने
ज ता काय भएकोमा तु त कारबाही
गरी मका पनलाई ितपूितको यव था
िमलाउनू ।
सावजिनक सवारी साधन स चालन गदा
बीच बाटोबाट या ु चढाउने, यो या ु

चढाएबापत यही ँको स पक यि ले
बढी भाडा िलने, या हु लाई पन दैिनक
सौच काय गन पिन निदने कायह
भएको अव थामा तु त कारबाहीको
यव था गनू ।
(३८) सावजिनक सडकका दायाँबायाँ
स चािलत खु ा पसलह , छा ा टहरा,
अिनयिमत गितिविधह अिवल ब हटाई
सावजिनक सवारीको स चालन सहज
पमा हने यव था अिनवाय िमलाउनू ।
(३९) कितपय अव थामा अिनवाय सावजिनक
सवारी साधनसमेत चलाउन निदने
धृ ता रहेको हँदा सो गन निदनू ।
(४०) उपयु स पूण कायह भए नभएको
जाँचबझ
ु गरी अ य सधु ार गनपन
ु
कायह लाई समेत यान िदई
सावजिनक सवारी साधनको योग
र स चालनको यव थापनको लािग
चािहने अ य उपयु आव यक कदमह
चा नेतफ एक सिमित गठन गरी वािषक
पमा सवसाधारणले थाहा जानकारी
पाउने गरी वािषक ितवेदन कािशत
गनसमेत यातायात यव था कायालय
र ािफक हरी महाशाखालाई िनदशन
िदइएको छ ।
२२. ततु आदेशको जानकारी िवप ीह
र फै सला काया वयन िनदशनालयमा िदनू । दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. गोिव दकुमार उपा याय
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प त
इित संवत् २०७२ साल चै २४ गते रोज ४ शभु म् ।
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नणय नं . १०१३०
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७३।१०।२०
०७१-WO-०५१६
िवषयः परमादेश
िनवेदक : बाँके िज ला मटेिहया गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.५ ब ने अिधव ा रामकुमार दीि त
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबार, काठमाड समेत

पदछ । यसका लािग रा यले िविभ न
वातावरण संर णस ब धी कानूनह को
तजमा
गन,ु िविभ न िनकायह को
ु
गठन गनु र वातावरण संर णस ब धी
अ तराि य संघ सं थाको सद य र
वातावरण संर णस ब धी अ तराि य
सि धह को प रा ब नु मा या
हदँ ैन । वातावरण संर णलाई रा यको
मु य ाथिमकतािभ पारी संर णको
लािग काय मको तजमा
ु प ात् भावकारी
काया वयनमाफत व छ वातावरणमा
बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक हकको
याभूित गन पिन अप रहाय हने ।
( करण नं.६)
§ संिवधानले स मानपूवक बाँ न पाउने हक,
व छ वातावरणको हक, खा स भुताको
हक, आवासको हक, सामािजक यायको
हक, सामािजक सुर ाको हकलाई मौिलक
हकको पमा संवैधािनक
याभूित
दान गरेको प र े यमा िनवेदनमा
उ लेख गरेको िवषयव तुह संिवधानको
समाजवाद उ मख
ु समाज िनमाण गन
िदशामा चुनौतीको पमा रही तततत
् ्
िवषयह का स ब धमा दीघकालीन
समाधान नखोिजने हो भने यसले वतमान
संिवधानको समाजवाद उ मख
ु समृ रा
िनमाण गन ल यमा नै अवरोध सज
ृ ना गन
हदँ ा िनवेदन मागदाबीबमोिजमको यव था
गनु पन कुरा वा छनीय नै रहेको देिखने ।
( करण नं.१२)

§ वषातको
् समयमा अिवरल वषाका कारण
रा ी खोलामा आएको बाढीले गदा भािवत
नदी आसपासका गाउँह र ती गाउँह मा
बसोबास गन आम नाग रकह भोक, रोग,
अिश ा, ग रबी र उिचत बास थानको
सुिवधाबाट वि चत हने कुरामा रा यका
िज मेवार िनकाय बेसरोकार रहने काय
यायपूण हन स दैन । य ता भािवत
इलाकाका यि ह को िश ा, खा ा न
र उिचत बास थानलाई यथासमयमा
यव थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन
पाउने कुराको याभूित ग रनु पन ।
( करण नं.४)
§ व छ वातावरण नाग रकको वा समूह
िवशेषको मा सरोकारको िवषय नभएर िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी मधरु पाठक
रा यकै चासो र सरोकारको िवषय ब नु िवप ीका तफबाट :
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
§ वन ऐन, २०४९
§ ज गा ाि ऐन, २०३४
आदेश
या. गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अ तगत
पन आएको ततु रट िनवेदनको संि त य र
आदेश यस कार छःम िनवेदक नेपाली नाग रक भई बाँके
िज लाको बाढी भािवत े मटेिहया गाउँ िवकास
सिमितमा बसोबास गरी आएको छु । म िनवेदक कानून
यवसाय र िविभ न सामािजक सं थामा संल न हनक
ु ा
साथै रा ी नदी बाढी पीिडत पिन हँ ।
बाढी, पिहरो, डुबान, कटान र पटान वषनी
रा ी नदीले म िनवेदकलगायत आम नाग रकलाई िदने
उपहार हो । जसबाट वषनी अरबौ ँको धन स पि
न भई पीिडतह झन् ग रबीको रेखामिु न वेश
गन बा य छन् । िवगत १५ वषदेिख रा ी नदीबाट
पीिडत ब दै आएका म िनवेदकलगायतका पीिडतह
रा यले सरु ि त बास थानको यव था नगरी िदँदा
वन े मा आ य थल बनाउन बा य छन् । जसले
गदा पयावरणको िवनाससँगै व छ हावापानीबाट
वि चत भई दूषण बढी जलवायु प रवतनमा समेत
नकारा मक असर प ररहेको र वन िवनास गरी
बसोबास गरेकोमा सो े पिन डुबानमा पन गरेकोले
वन िवनासको रोकथाम गरी सरु ि त बसोबास, सरु ि त
पयावरण, व छ हावापानी ा गन म िनवेदकलगायत
स पूण नाग रकको अिधकार भई पयावरणको सरु ा,
सामािजक याय र मानव अिधकारको वकालत गन म
िनवेदकको साथक स ब ध र सरोकार रहेको छ ।

अिवरल वषाका कारण रा ी नदीमा ावण
२९ गते आएको बाढीका कारण भािवत नाग रकह
सरु ि त पनु थापना, दीघकालीन पमा बाढी
पिहरो रोकथामको लािग वन जंगलको िवनास रो न,
पयावरणको सरु ा, बाढीबाट नाग रक र गाउँह को
सरु ाको लािग तटब धको िनमाणलगायतको िवषय
सावजिनक िहत र सरोकार (Public Interest
Litigation) को िवषय भएकोले िवप ीह का नाममा
परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी गरी पाउन
िनवेदन गदछु ।
िवगत २ दशक यता बाँके िज लामा
वन िवनास ित पमा बढेकोले भइरहेको काबन
उ सजनलाई सो ने मता पिन कम हँदै गएको छ ।
रा ी नदीमा भारतीय तटब धका कारण ाकृितक
बहाव रोके पिछ िवगत डेढ दशकदेिख बाँके िज लाको
मटेिहया, गंगापरु , फ ेपरु होिलया, बेतहनी, बनक ी,
क दीलगायत दजनभ दा बढी गाउँह िवलीन
भइसके का र अ य िविभ न खोलानालाका कारण थप
दजनभ दा बढी गाउँ िवकास सिमितह डुबान, कटान
र पटानमा पद आएका छन् ।
पीिडतह अ व थकर जीवन िजउन बा य
छन् । बाढीले घरको स पूण खा ा न न गरी सके को,
रा यले के ही मा ामा राहत िवतरण गरेपिन पया
छै न र हन पिन स दैन । बालबािलकाह कुपोषणका
िशकार छन् भने बाढीले खेत काटी सके को, कसैको
खेतको बाली बगाई सके कोले िनकट भिव यमा खा
सङ् कट समाधान हने िनि चत छ भने बालबािलकाह
अिभभावकसँगै एक ठाउँबाट अक ठाउँमा जाने हनाले
उनीह को िश ाजनसमेत भािवत भएको छ ।
वष देिख अिनयि त त रकाले बाँके िज लामा
वन िवनास भइरहेको, ढुङ्गा, िग ी, बालवु ालगायत
वन पैदावरको अिनयि त त रकाले ग रएको दोहनका
कारणले रा ी नदीमा लगातार बाढी आउने, सो
बाढीको ाकृितक िनकास भारतले ल मणपरु तटब ध
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िनमाण गरी ब द गरी िदएको अव था रहेको छ । वन
िवनासलाई रो ने मख
ु दािय व वन ऐन, २०४९
ले वनसँग स बि धत पदािधकारी कमचारी र हरी
सरु ाकम लाई िदएको छ । यो दवु ल
ै े आ नो दािय व
इमा दारीका साथ िनवाह नगरेका कारण ितिदन वन
े साँघु रँदै गइरहेको छ । रा ी नदीको ाकृितक
बहाव खल
ु ाउन रा यबाट कुनै यास नगरी भािवत
नाग रकह को सरु ि त पनु थापनातफ पिन दैवी
कोप उ ार सिमितले आजस म कुनै पहल नगरेको
कारण पीिडतह ले अ यवि थत त रकाले जङ् गल
फँ डानी गरी बसोबास गन बा य भएका छन् ।
रा ी नदीको िकनारमा अवि थत मटेिहया,
नेवाजी गाउँ, भगवानपरु , गंगापरु , कुदरबेटवा, सोनवषा,
िप हवा, फ ेपरु गाउँह ऐितहािसक गाउँह हन् ।
एक दशकभ दा बढी समयदेिख यस िज लामा
नदीनाला िनय ण गन रा यले “जनताको तटब ध”
प रयोजना लागू गरे पिन वष देँ िख डुबानमा पद आएका
र हाल रा ी नदीको कटानमा परेका उ गाउँह को
सरु ा उ प रयोजनाको ाथिमकतामा नपरेको
कारणले उ गाउँह लोप हने अव थामा पगु ेका
छन् । बाढीले गदा वष बाली तयार नभएस मका लािग
घरमा भ डारण गरी रािखएको खा ा न न भएको,
खेतमा लागेको बालीसमेत न भइसके को, आगामी
िहउँदे बाली तयार नभएस म बाढी पीिडतह लाई
भोकभोकै ब नु पन बा यता रहेको छ । खेतसमेत कटान
भइसके को पीिडतह को अव था झन् सङ् कटपूण
भई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१८(३) ले याभूत गरेको येक नाग रकलाई
कानूनमा यव था भएबमोिजम खा स भतु ाको हक
हनन भएको छ ।
बाढी पीिडतको घर या त भि कएको छ
र नभि कएको घर बाढीले कमजोर भई जिहलेसक
ुै
भि कन स ने अव था भएकोले बा य भई रा यको
िनगरानीमा वन जङ् गल खोलानालाको िकनारमा

ब नु पन बा यताले नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२(१) ले स मानपूवक बाँ न पाउने
हकको यारे टी गरे पिन सो हकसमेत खोिसएको
छ । साथै आउने िदनमा तापमानमा समेत विृ हने
हनाले िविभ न िकिसमका महामारीह फै िलन स ने
स भावना भएकोले नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १६(१) ले यव था गरेको येक
नाग रकलाई व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हक
हनन हने स भावना रहेको छ ।
रा ी नदी तथा अ य खोला नालामा आएको
बाढीले बाढी पीिडत र गैर बाढी पीिडतको खा
अिधकार, सरु ाको अिधकार, स मानपूवक बाँ न
पाउने अिधकार, व छ वातावरणमा बाँ न पाउने
अिधकारलगायतका अ य अिधकारह रा यको
लापरवाहीपूण यवहारले कुि ठत हने स भावना बल
भएकोले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२), सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४०(२) समेतका आधारमा परमादेशलगायत
उपयु आ ा आदेश पज
ु जारी ग रपाऊँ ।
दैवी कोपबाट असर परेको वा पन
स ने े मा दैवी कोपको िनय ण, रोकथाम,
पनु थापना र िजउधनको सरु ासमेतका काय
दैवी कोप उ ार कायअ तगत पन भएकोले रा ी
नदीलगायत खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट
पीिडतह लाई भावी पमा भिव यमा जनधनको
ितसमेत नहने गरी पनु थापना गन काय दैवी
कोप उ ार कायअ तगत पन भएकोले रा ीलगायत
खोलानालामा भएको र आउने बाढीबाट पीिडतह लाई
भावी पमा भिव यमा जनधनको ितसमेत नहने
गरी दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७,
७क, ९, ९क बमोिजम सरु ि त थानमा पनु थापना
गरी िश ा, वा य र सरु ाको अिधकारबाट वि चत
हन निदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी
ग रपाऊँ ।
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
नदी नालाबाट हने डुबान र कटानको
स भावना अ ययन गरी सोलाई िनय ण गन
जनताको तटब ध प रयोजना यस िज लामा लागू
ग रएको छ । उि लिखत गाउँह को िकनारमै
रा ी नदी पगु ी सके को भए पिन जनताको तटब ध
आयोजनाले गरेको भेदभावपूण ि याकलापका कारण
उ गाउँह को सरु ा उ आयोजनाको काय ममा
हालस म पन सके को छै न । तसथ, उ गाउँह लाई
रा ी नदीको कटान र डुबानबाट बचाउनको लािग
थायी तटब ध िनमाण गन लगाउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन
मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन कारण भए सो ा भएको
िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ आफै ँ वा
कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत
जवाफ ा भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ ने यस
अदालतको आदेश ।
२०७१ साल साउन मिहनामा आएको
अिवरल वषाको कारणले यस िज ला भई ब ने रा ी
नदीलगायतका खोलानालामा आएको बाढीबाट
जोिखममा परेका मटेिहया, गंगापरु , फ पे रु , होिलया,
बतहनी, बनक ी, क दीलगायतका गाउँ िवकास
सिमितका नाग रकलाई त काल िज ला शासन
कायालयको सि यतामा सरु ि त थानमा बसोबासको
यव था िमलाइएको र बाढी आउने काम समा भएपिछ
बाढी पीिडत प रवारह पनु ः आ-आ नो थानमा फक
सके को अव था रहेको छ । िज ला शासन कायालय
बाँकेले नेपाल सरकारको नीितअनु प काय गरी
आएको र यस कायालयको मख
ु काय शाि त सरु ा
कायम गनु भएकोले तटब ध िनमाण गन, पनु वासको
काय यस कायालयको काय े िभ नपन भएको हँदा

नेपाल सरकारले स चालन गन कायमा शाि त सरु ा
दान गन ग रएको र तोिकएको अ य मानवीय कायको
दािय वबाट पि छने काम यस कायालयबाट नभएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी िज ला
शासन कायालय बाँकेको िलिखत जवाफ ।
दैवी कोप उ ार ऐन, २०३९ र के ीय
दैवी कोप उ ार सिमितको िनदशनबमोिजम
बाढीको जोिखममा रहेका नाग रकह को सरु ा र
पनु थापनाको काय तदा कताका साथ अ थायी
पमा स प न ग रएको छ । थायी पमा पनु थापना
गन काय िज ला दैवी कोप उ ार सिमितको
नभएकोले के ीय दैवी कोप उ ार सिमित र नेपाल
सरकारले नीित िनमाण गरी िनदशन गरेमा सोबमोिजम
ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम काय ग रने नै हँदा
रट िनवेदकले यस िज ला दैवी कोप उ ार सिमित
बाँकेलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको रट िनवेदन
खारेज भागी छ भ ने िवप ी िज ला दैवी कोप उ ार
सिमित बाँकेको िलिखत जवाफ ।
गहृ म ालयले सीिमत ोत र साधनका
बाबजदु पिन बाढी, पिहरो तथा डुबानबाट भएको
मानवीय तथा भौितक स पि को ितका लािग
त काल राहत तथा पनु थापनाको लािग काय गद
आएको छ, ग ररहने पिन छ । िवपद् पीिडतह को
पनु वासस ब धी कायका लािग िवपद् पीिडत पनु वास
कायिविध, २०७१ अनस
ु ार गिठत ािविधक सिमितको
ितवेदनअनस
ु ार सहरी िवकास म ालयबाट
पनु वासका काय म स चालन हने छन् । कायिविधले
नै ािविधक सिमितमा रहने पदािधकारी तोके को हँदा
पनु वासको िज मेवारी सहरी िवकास म ालयलाई
रहेको छ । तसथ, रट िनवेदकले यस म ालयलाई
िवप ी बनाउनु पनाको आधार र कारण खल
ु ाउन
नसके को हँदा यस म ालयको हकमा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी गहृ म ालय र के ीय
दैवी कोप उ ार सिमितको एकै िमलानको िलिखत
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जवाफ ।
दैवी कोपबाट असर परेको वा पन
स ने े मा दैवी कोपको िनय ण र रोकथाम
गरी तत्स ब धी पूवतयारी र दैवी कोपबाट
जनतालाई परेको िपरमका तथा असिु वधा हटाउनको
लािग दैवी कोपबाट पीिडत जनताको उ ार,
पनु थापना तथा दैवी कोपबाट असर परेको े को
पनु िनमाण गन कायसमेत गरी आपूित, अनदु ान तथा
पनु थापनासमेतको लािग िविभ न संय ह को
गठन भई सरकारले आ नो ोत, साधन र मताले
याएस म काय गद आएको छ । दैवी कोपबाट पीिडत
यि ह लाई सरु ि त थानमा रा न र िनजह को
मानव अिधकारको पूण सरु ा दान गन काम नेपाल
सरकारबाट हने हँदा रट खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत
जवाफ ।
यस कायालय थापना भएदेिख येक वष
कटान, डुबानबाट अित भािवत गाउँ ब तीह मा
काय गद आइरहेको छ । स पूण आिथक ोत नेपाल
सरकारको िविनयोिजत रकममा िनभर रहनु पन र
यस कायालय थापना भएदेिख येक वष कटान,
डुबानबाट अित भािवत गाउँ ब तीह मा काय
गद आइरहेको छ । स पूण आिथक ोत नेपाल
सरकारको िविनयोिजत रकममा िनभर रहनु पन र
गु योजनाबमोिजम आिथक वषमा छुट्याएको रकमको
प रिधिभ रही काम गनपन
यव था भए तापिन
ु
नेपाल सरकारले तोिकएको रकम ५०% भ दा पिन
कम रकम िविनयोिजत गदा सोचेजित काम नभएको
हो । भेदभावपूण ि याकलाप हामीबाट नभई बजेट
यव थापन नहँदा सबै ठाउँमा काम गन नसिकएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी जनताको
तटब ध काय म िफ ड कायालय नं. ६ लमहीको
िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले नेपाल सरकार िसंचाई

म ालयको के कुन काम कारबाही वा िनणयबाट
िनजको संिवधान द हकमा के कसरी आघात
परेको हो भ ने स ब धमा आ नो रट िनवेदनमा कुनै
कुरा उ लेखस म पिन गन नसके को अव थामा यस
म ालयसमेतलाई िवप ी बनाई रट दायर गनु पन नै
होइन । ाकृितक कोपबाट हने ितबारे कसैले पिन
आँकलन गन नस ने अव था हँदा येक वष नेपाल
सरकारले छुट्याएको बजेट ारा नदीनालाह को
तटब ध िनमाण गन काम भइरहेको र भिव यमा पिन
हने नै छ । नेपाल सरकार नाग रकका संिवधान तथा
कानून द हक अिधकारको स मान, संर ण एवं
स व न गन कुरामा ितब रहेको हँदा िवप ीको
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िवप ी िसंचाई
म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी मधरु पाठकले वषातको समयमा आउने
अिवरल वषाका कारण रा ी नदीमा आउने बाढीले
नदी आसपासका जनताको िजउधनमा यापक ित
पगु ेको अव था छ । नदी आसपास रहेका ऐितहािसक
गाउँह नदी कटानको जोिखममा परी गाउँ नै नरहने
अव था ब दै गएको छ । िवप ी िनकायह बाट बाढी
भािवतलाई उिचत बास थानको यव था गन नस दा
र खा ा नसमेत बाढीले बगाएर लैजाँदा जंगलमा
आ य थल बनाई किठन जीवनयापन गन बा य हनु
परेको अव था छ । जसबाट अ त रम संिवधानले
याभूत गरेको यि को स मानपूवक बाँ न पाउने
हक, व छ वातावरणमा जीवन बाँ न पाउने हक,
खा स भतु ाको हक ज ता नैसिगक मौिलक
हकह को उ लङ् घन हन पगु ेको अव था छ । िवप ी
िनकायह बाट जे जित काम भएको भनी दिलल पेस
भएको छ, ती पया छै नन् । ज गा ाि ऐन, २०३४
को दफा २५ बमोिजम बाढी पीिडतह को लािग उिचत
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१०१३० - अिधव ा रामकुमार दीि त िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
बसोबासको लािग ज गा ा गन सिकने अव था
भएपिन सो िवषयमा कुनै कामकारबाही भएको अव था
छै न । बाढी पीिडतह ले आफूले बसेको ठाउँ छोडी
अक ठाउँमा बसाइँ सनु पन बा यताले यस े मा
बसोबास गन बालबािलकाको पढाई नै भािवत हन
पगु ी िश ाको अिधकारबाट वि चत हनु परेको अव था
छ । तसथ उि लिखत स पूण सम याह को िनदानको
लािग िनवेदन मागदाबीबमोिजम िवप ीह को नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हनपु दछ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
उपयु बमोिजमको बहससमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा यी िनवेदकले आफू पिन रा ी नदी
बाढी पीिडत भएको भनी रा ी नदीले वषनी अव को
धन स पि न गरी पीिडतह ग रबीको रेखामिु न
वेश गन बा य भएको, िनवेदकलगायतका पीिडतह
रा यले सरु ि त बास थानको यव था नग रिदँदा
वन े मा आ य थल बनाउन बा य भएको हो ।
पयावरणको िवनाससँगै व छ हावापानीबाट समेत
वि चत भई जलवायु प रवतनमा समेत नकारा मक
असर परेको, सरु ि त बसोबास, सरु ि त पयावरण,
व छ वातावरणमा िजउन पाउने नाग रकको
अिधकार भएको िवषयसँग िनवेदकको साथक
स ब ध र सरोकार रहेको भ ने िनवेदन दाबी रहेको
छ । रा ी नदीलगायत खोलानालामा आएको र
आउने बाढीबाट पीिडतह लाई भिव यमा जनधनको
ितसमेत नहने गरी पनु थापना गन काय दैवी कोप
उ ार कायअ तगत पन भएकोले रा ीलगायत अ य
खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट पीिडतह को
भिव यमा जनधनको ितसमेत नहने गरी दैवी कोप
उ ार ऐनबमोिजम सरु ि त थानमा पनु थापना गन,
िश ा, वा य र सरु ाको अिधकारबाट वि चत
नगन, सरु ि त थानमा ज गा अिध हण गरी हाल
बसोबास ग ररहेका पीिडतह बाट वन े खाली
गराई अिध हण ग रएको ज गामा पनु थापना गराई

ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम ज गाको स ा ज गा
नै उपल ध गराई पाउँ भ ने िनवेदन दाबी रहेको छ
साथै गंगापरु गाउँ िवकास सिमितको भोजपरु , गंगापरु ,
कुदरवटेवा, फ पे रु गाउँ िवकास सिमितको िप हवा,
फ ेपरु , मेहमानपरु , सरालगायतका ऐितहािसक
गाउँह को िकनारमै रा ी नदी पिु गसके को र जनताको
तटब ध आयोजनाको भेदभावपूण ि याकलापको
कारण उ गाउँह को सरु ा हन नसके कोले उ
गाउँह लाई रा ी नदीको कटान र डुबानबाट बचाउन
थायी तटब ध िनमाण गन लगाउन िवप ीह को
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेतको
िनवेदन मागदाबी रहेको देिख छ ।
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा िज ला
शासन कायालय बाँकेले नेपाल सरकारको
नीितअनु प काय गरी आएको र यस कायालयको
मख
ु काय शाि त सरु ा कायम गनु भएकोले तटब ध
िनमाण गन, पनु वासको काय यस कायालयको काय
े िभ नपन भएको हँदा नेपाल सरकारले स चालन
गन कायमा शाि त सरु ा दान गन ग रएको र
तोिकएको अ य मानवीय कायको दािय वबाट
पि छने काम यस कायालयबाट नभएको, दैवी कोप
उ ार ऐन, २०३९ र के ीय दैवी कोप उ ार
सिमितको िनदशनबमोिजम बाढीको जोिखममा
रहेका नाग रकह को सरु ा र पनु थापनाको काय
तदा कताका साथ अ थायी पमा स प न ग रएको,
थायी पमा पनु थापना गन काय िज ला दैवी
कोप उ ार सिमितको नभएकोले के ीय दैवी कोप
उ ार सिमित र नेपाल सरकारले नीित िनमाण गरी
िनदशन गरेमा सोबमोिजम ज गा ाि ऐन, २०३४
बमोिजम काय ग रने, गहृ म ालयले सीिमत ोत र
साधनका बाबजदु पिन बाढी, पिहरो तथा डुबानबाट
भएको मानवीय तथा भौितक स पि को ितका लािग
त काल राहत तथा पनु थापनाको काय गद आएको
छ । दैवी कोपबाट असर परेको वा पन स ने े मा
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दैवी कोपको िनय ण र रोकथाम गरी तत्स ब धी
पूवतयारी र दैवी कोपबाट जनतालाई परेको िपरमका
तथा असिु वधा हटाउनको लािग दैवी कोपबाट पीिडत
जनताको उ ार, पनु थापना तथा दैवी कोपबाट
असर परेको े को पनु िनमाण गन काय र आपूित,
अनदु ान तथा पनु थापनासमेतको लािग िविभ न
संय ह को गठन भई सरकारले आ नो ोत,
साधन र मताले याएस म काय गद आएको छ ।
स पूण आिथक ोत नेपाल सरकारको िविनयोिजत
रकममा िनभर रहनु पन र गु योजनाबमोिजम आिथक
वषमा छुट्याएको रकमको प रिधिभ रही काम गनपन
ु
यव था भए तापिन नेपाल सरकारले तोिकएको
रकम ५०% भ दा पिन कम रकम िविनयोिजत गदा
सोचेजित काम नभएको हो । भेदभावपूण ि याकलाप
हामीबाट नगरी बजेट यव थापन नहँदा सबै ठाउँमा
काम गन नसिकएको, ाकृितक कोपबाट हने
ितबारे कसैले पिन आँकलन गन नस ने अव था
हँदा येक वष नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट ारा
नदीनालाह को तटब ध िनमाण गन काम भइरहेको
र भिव यमा पिन हने भ ने बेहोरा उ लेख गद िनवेदन
दाबी खारेज गन माग गरी िलिखत जवाफ पन आएको
अव था देिख छ ।
कानून यवसायीह ले गनभएको
बहस
ु
िजिकर, िनवेदनप , िलिखत जवाफलगायतका िमिसल
संल न माण कागजातह को अ ययन गरी हेदा
यसमा िनवेदकह को िनवेदन मागदाबीबमोिजमको
आदेश जारी हनु पन हो होइन ? भ ने स ब धमा िनणय
िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा अिवरल वषाका
कारण रा ी नदीमा ावण २९ गते आएको बाढीका
कारण भािवत नाग रकह को सरु ि त पनु थापना,
दीघकालीन पमा बाढी पिहरो रोकथामको लािग
वन जंगलको िवनास रो न, पयावरणको सरु ा,
बाढीबाट नाग रक र गाउँह को सरु ाको लािग थायी

तटब धको िनमाणलगायतको िवषय सावजिनक िहत
र सरोकार (Public Interest Litigation) को िवषय
भएको भनी िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत
उपयु आदेश जारी गन माग गरेको देिख छ ।
अिवरल वषाका कारण रा ी नदीमा आएको बाढीका
कारण भािवत नाग रकह को सरु ा, पनु थापना,
दीघकालीन पमा बाढी पिहरो रोकथामका लािग
गनपन
ु थायी तटब ध िनमाण गन काय, बाढी पिहरोका
कारण पयावरणमा पन गएको असर, वन िवनास
ज ता िवषयह को िनय ण गन िवषय कुनै यि वा
यि ह को समूहको िहत वा सरोकारको िवषय नभई
आम नाग रकको िहत र सरोकारसँग जोिडएर आउने
िवषय भएको हँदा उि लिखत िवषयह सावजिनक
िहत र सरोकारको िवषयिभ पन कुरामा िववाद
रहेन । िनवेदक वयंसमेत रा ी नदीमा आउने बाढीबाट
भािवत भएको यि भ ने देिखँदा उि लिखत
िवषयह मा िनवेदकको साथक स ब ध र ताि वक
सरोकारसमेत रहेको देिखँदा िनवेदकले िनवेदनमा
उठाएको िवषयव तक
ु ो स ब धमा याियक िन पण
हनु पन देिखन आयो ।
३. िनवेदकले िनवेदनमा िवप ीह का
नाउँमा आदेश जारी गन माग गरेको िवषय नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले
स मानपूवक बाँ न पाउने हकको यारे टी गरे पिन
सो हकसमेत हनन भएको भ ने रहेको देिख छ । सबै
नाग रक कानूनको ि मा समान रहनेछन् र कानूनको
समान संर णबाट कसैलाई वि चत ग रने छै न भनी
समानताको हकको यव था ग रएको देिख छ
भने वत ताको हकअ तगत येक यि लाई
स मानपूवक बाँ न पाउने हक हनेछ भ ने उ लेख
गरेको देिख छ । यहाँ स मानपूवक भ नाले मानवीय
मयादा र ित ािभ रहेर जीवन िजउन पाउने कुरालाई
संकेत गदछ । यसले कुनै पिन यि रोग, भोक,
अिश ा, बेरोजगारी, अभाव, ग रबी र बास थानको
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अभाव ज ता सम याबाट तािडत भएर बाँ न नपरोस्
भ ने कुरालाई जोड िद छ । मािनसलाई मािनस भएर
बाँ न उसको जीवन, मयादा र मानवीय ित ाको
जगेना ग रनु पन ह छ । यो मानव अिधकारको मह वपूण
प हो । रा यले गन यवहार तथा ि याकलापबाट
मािनस मािनसबीच भेदभाव भएको देिखयो भने यहाँ
मािनसको स मानपूवक बाँ न पाउने अिधकार कुि ठत
हन पु दछ । नाग रकह बीच असमानता र भेदभावपूण
यवहार कदािप पिन यायपूण हन स दैन । संिवधानमा
यवि थत उि लिखत मौिलक हकह संिवधानमा
रा नक
ु ो उ े य भनेको नै यि ले स मानपूवक जीवन
यितत गन अवसरको सिु नि तताको लािग हो । यिद
संिवधानमा यवि थत मौिलक हकह को काया वयन
नहने हो भने ती हकह के वल सजावटका लािग
मा रािखएको ठह रन पु दछ । तसथ मौिलक हकको
भावकारी काया वयनको लािग रा य नै अि तम
िज मेवार हनु पन ह छ ।
४. वषातको समयमा अिवरल वषाका कारण
रा ी खोलामा आएको बाढीले गदा भािवत नदी
आसपासका गाउँह र ती गाउँह मा बसोबास गन
आम नाग रकह भोक, रोग, अिश ा, ग रबी र उिचत
बास थानको सिु वधाबाट वि चत हने कुरामा रा यका
िज मेवार िनकाय बेसरोकार रहने काय यायपूण हन
स दैन । य ता भािवत इलाकाका यि ह को
िश ा, खा ा न र उिचत बास थानलाई यथासमयमा
यव थापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन पाउने
कुराको याभूित ग रनु पदछ । िनवेदकले िनवेदनमा
उठाइएका िवषयह ले बाढी भािवत े का जनताको
स मानपूवक बाँ न पाउने मौिलक हक नै कुि ठत
हन पगु ेको भ ने देिखँदा िवप ी सरोकारवाला
िनकायह बाट बाढी भािवत े का जनताले भो नु
परेको सम याह को त कालीन र दीघकालीन पबाट
यथोिचत समाधान गन कुरालाई उ च ाथिमकता
दान गरी काया वयन गनपन
ु अव थाको िव मानता

देिखँदा िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेका उि लिखत
िवषयमा रा यका सरोकारवाला िनकायह ले चासो र
तदा कता देखाई सम या समाधानाथ सि य हनु पन
नै देिख छ ।
५. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १६(१) ले येक नाग रकलाई व छ
वातावरणमा बाँ न पाउने संवैधािनक हक याभूत
गरेकोमा उ हक हनन हने स भावना रहेको
भनी िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको अव था
देिख छ । व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हक
आधारभूत मानव अिधकारको िवषय हो । दिू षत
हावापानी र वनजंगल े मा बाढी भािवतह को
यव थापनको कारणले गदा पयावरणमा पन
गएको ितकूल असरको कारण मािनसको व छ
वातावरणमा बाँ न पाउने अिधकारलाई आघात
पु याइरहेको अव थालाई अ यथा स झनु पन अव था
छै न । िवगत २ दशक यता बाँके िज लामा वन िवनास
ती पमा बढेकोले भइरहेको काबन उ सजनलाई
सो ने मता पिन कम हँदै गएको, रा ी नदीमा भारतीय
तटब धका कारण ाकृितक बहाव रोके पिछ िवगत डेढ
दशकदेिख बाँके िज लाको मटेिहया, गंगापरु , फ ेपरु
होिलया, बेतहनी, बनक ी, क दीलगायत दजनभ दा
बढी गाउँह िवलीन भइसके का र अ य िविभ न
खोलानालाका कारण थप दजनभ दा बढी गाउँ िवकास
सिमितह डुबान, कटान र पटानमा पद आएको,
वष देिख अिनयि त त रकाले बाँके िज लामा वन
िवनास भइरहेको कारण ढुङ्गा िग ी, बालवु ालगायत
वन पैदावरको अिनयि त त रकाले ग रएको दोहनका
कारणले रा ी नदीमा लगातार बाढी आउने गरेको,
बाढीको ाकृितक िनकास भारतले ल मणपरु तटब ध
िनमाण गरी ब द गरी िदएको अव था रहेको, वन
िवनासलाई रो ने मख
ु दािय व वन ऐन, २०४९
ले वनसँग स बि धत पदािधकारी कमचारी र हरी
सरु ाकम लाई िदएकोमा दवु ैले आ नो दािय व
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
इमा दारीका साथ िनवाह नगरेका कारण ितिदन
वन े साँघु रँदै गइरहेको भ ने कुरालाई ततु
िनवेदनमाफत उजागर गरेको देिख छ ।
६. िनवेदकले िनवेदनमा उठाएका
िवषयह ले वातावरणलाई दूिषत बनाउँदै लगेको
कुरालाई नजरअ दाज गन स ने अव था छै न ।
व छ वातावरणमा बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक
हकको संर ण गन गराउने अि तम िज मेवारी रा य
प को नै हने हँदा रा य प य ता िवषयमा ग भीर
ब नै पन ह छ । व छ वातावरण नाग रकको वा समूह
िवशेषको मा सरोकारको िवषय नभएर रा यकै चासो
र सरोकारको िवषय ब नु पदछ । यसका लािग रा यले
िविभ न वातावरण संर णस ब धी कानूनह को
तजमा
ु गन,ु िविभ न िनकायह को गठन गनु र
वातावरण संर णस ब धी अ तराि य संघ सं थाको
सद य र वातावरण संर णस ब धी अ तराि य
सि धह को प रा ब नु मा पया हँदैन ।
वातावरण संर णलाई रा यको मु य ाथिमकतािभ
पारी संर णको लािग काय मको तजमाप
ु ात्
भावकारी काया वयनमाफत व छ वातावरणमा
बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक हकको याभूित
गन पिन अप रहाय छ । िनवेदकले िनवेदनमा व छ
वातावरणमा बाँ न पाउने हक कुि ठत भएको भनी
उठाएको र िवप ी िनकायह ले आ नो िलिखत
जवाफमा नाग रकको व छ वातावरणमा बाँ न
पाउने हकको संर णको लािग िलइएका नीितह को
भावकारी पमा काया वयन ग ररहेको भ ने कुराको
िजिकर िलन सके को नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
सरोकारवाला िनकाय र प ह ले सो स ब धमा
सि यतापूवक कदम चा नु अप रहाय रहेको देिखन
आयो ।
७. रा ी नदी तथा अ य खोलानालामा
आएको बाढीले बाढी पीिडत र गैर बाढी पीिडतको खा
अिधकार, सरु ाको अिधकार, िश ाको अिधकारमा

समेत आघात पगु ेको कुरालाई िनवेदनमा मख
ु ताका
साथ उठाएको देिख छ । रा ी नदी र अ य खोलामा
आएको बाढीका कारण वषनी कै य को जनधनको
ित भएको कुराको यथाथ िच ण यस रटमा गरेको
देिख छ । बाढी पिहरो ज ता कुराह ाकृितक
कोपको पमा आउने हँदा य ता ाकृितक कोपलाई
रो नै नसके पिन यूनीकरण गरी यसबाट हने
जनधनको ितलाई घटाउन सिक छ । बाढीका कारण
उवर कृिषयो य जिमन कटान गन, य तो जिमनमा
लगाएको बाली न ग रिदँदा मािनसको वषभ रको म
पानीको भेलले बगाएर लैजाने र खा ा न अभावको
सम या भो नु पन अव थाको कारण नाग रकको
खा अिधकार पिन कुि ठत हन पगु ेको भ ने
देिख छ । यसैगरी बाढीले जिमन र घरबास नै बगाएको
र बगाउने अव थामा पगु ेको कारण यस े का
बािस दा अ य बसाइँसराइँ जानु पन बा यताले
पढ् ने उमेरका बालबािलका िनयिमत पढाइबाट वि चत
हन पगु ी ितनीह को िश ाको अिधकार नै कुि ठत
हन पगु ेको भ ने पिन देिख छ । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १८ मा येक नाग रकलाई
कानूनमा यव था भएबमोिजम खा स भतु ाको
अिधकार हनेछ भ ने उ लेख छ । तर नाग रकले
आफूले उ जाएको बाली रा ी खोलामा आएको बाढीले
बगाएर लगेको कारण राहतको पमा आउने खा ा न
खान बा य हनु पन र य तो खा ा न पिन पया
मा ामा ा नहने हँदा चरम पीडामा बाँ नु परेको भ ने
देिख छ । यसरी नै खोलामा आउने बाढीको कारण
य ता खोलाको छे उछे उका गाउँमा बसोबास गन
यि को जीवन असरु ि त रहने गरेको र सधै ँ ास
र भयमा बाँ नु पन बा यता रहेको कारण सरु ि त
बास थानको अभावबाट गु न परेको भ ने देिख छ ।
८. मानव अिधकारस ब धी िव यापी
घोषणाप को धारा १ मा नै येक यि लाई
सरु ाको अिधकार हनेछ भ ने उ लेख भएको
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
देिख छ । अथात् यि को सरु ि त पमा रहन र
बाँ ने पाउने अिधकारलाई मानव अिधकारस ब धी
िव यापी घोषणाप ले स बोधन गरेको देिख छ ।
वतमान नेपालको संिवधानको धारा ३७ मा येक
नाग रकलाई उपयु आवासको हक हनेछ भनी
नाग रकको आवासको हकलाई मौिलक हकको पमा
याभूत गरेको छ । यसैगरी आिथक तथा सामािजक
अिधकारस ब धी संयु रा संघीय अनबु ध सन्
१९६६ मा कुनै अव थामा पिन कुनै पिन जनतालाई
आ नो जीवन धा ने उपायबाट वि चत ग रने छै न
भ ने कुराको उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी
संिवधानमा उ लेख भएको िश ास ब धी हकले पिन
िश ाको अिधकारलाई सिु न त गरेको छ । नेपाल
संयु रा संघको सद य रा भई आिथक तथा
सामािजक अिधकारस ब धी अनवु धको प रा
पिन बिनसके को स दभमा उि लिखत घोषणाप र
अनबु धह ले िनदिशत गरेका कुराह को काया वयन
गनु प रा को दािय विभ पन िवषय हो । उि लिखत
स दभमा िवचार गदा रा ी नदी तथा अ य खोलामा
आएको बाढीका कारण पीिडत हन पगु ेका बाढी पीिडत
र गैर बाढी पीिडतको खा स भतु ाको अिधकार,
िश ाको अिधकार र सरु ाको अिधकारको संर ण
गनु िवप ी िनकायह को दािय विभ पन कुरामा
िववाद रहेन । तसथ िनवेदन मागदाबीबमोिजम कुराको
काया वयनको लािग भावकारी कदम अगािड बढाउन
आव यक देिखँदा काया वयनको लािग भावकारी
कदम चा नु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हनु पन देिखन आयो ।
९. सावजिनक कामका लािग ज गा ा गन
नेपाल सरकारको अिधकार भएको, ज गा ाि ऐन,
२०३४ को दफा ३ िवशेष प रि थितमा ज गा ा गन
सिकने िवशेष अिधकार, ऐ. ऐनको दफा २५ र ज गाको
स ा ज गा िदन सिकने ऐ ऐनको दफा १४ को कानूनी
यव थाअनस
ु ार सरु ि त थानमा ज गा अिध हण

गरी हाल बसोबास ग ररहेका पीिडतह बाट वन े
खाली गराई अिध हण ग रएको ज गामा पनु थापना
गराई ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा १४ बमोिजम
ज गाको स ा ज गा नै उपल ध गराउनु भनी
िवप ीह को नाममा परमादेश जारी गरी पाउनसमेत
मागदाबी िलएको स दभमा िवचार गदा ज गा ाि ऐन,
२०३४ को दफा २५ मा "नदीले एकाएक धार बदलेको
वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा स चारको
साधनलाई यथावत् चालु रा न वा धनजनको यापक
ितबाट बचावट गन वा अ य कुनै सावजिनक
स पि को संर णको िनिम वा अ य कुनै असाधारण
अव था परी नेपाल सरकारले कुनै ज गा त कालै ा
गनु परेमा यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन सो स ब धमा नेपाल सरकारले िनणय
गरी य तो ज गा ा गनतफ कारबाही चलाउन
थानीय अिधकारीलाई आदेश िदन स नेछ" भ ने
उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी िवपद् पीिडतह को
पनु वासस ब धी कायका लािग िवपद् पीिडत पनु वास
कायिविध, २०७१ रहेको र िनवेदकले दैवी कोप उ ार
ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७, ७क, ९, ९क बमोिजम
सरु ि त थानमा पनु थापनास ब धी कामह िवप ी
िनकायह बाट नभएको भ ने कुराको दाबी िलएकोमा
िवप ीह ले बाढीका कारण घरवारिविहन भएका र हन
स ने भािवत जनताको सरु ि त बास थानको लािग
उि लिखत कानूनी यव थाह को काया वयनमाफत
जनतालाई परेको िपरमका तथा असिु वधा हटाउन,
पीिडत जनताको पनु थापना र पनु िनमाण, जनताको
िजउधन र सरु ाको लािग भावकारी कदम चालेको
र ऐनबमोिजम ज गा ा गन पहल ग ररहेको भनी
िलखत जवाफमा उ लेख गन सके को देिखँदनै ।
कानूनमा नै ट पमा नदीले एकाएक धार बदलेको
कारण वा कुनै दैवी परेको कारणले धनजनको यापक
ितबाट जोगाउन िवशेष प रि थितमा ज गा ा गन
स ने यव था ग ररहेको र दैवी कोप (उ ार) ऐन,
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
२०३९ ले पनु िनमाण, पनु थापना, उ ार र राहतका
काय म स चालन गन स ने यव था गरेको र वतमान
नेपालको संिवधानले समेत बसोबासको हकलाई
मौिलक हकको पमा संवधै ािनक याभूित गरेको
भई उि लिखत यव थाह को काया वयनको लािग
िवप ीह बाट भावकारी कदम चा न आव यक
देिखँदा िनवेदक मागदाबीबमोिजम कानूनबमोिजमको
भावकारी कारबाही ि या अगािड बढाउनु भनी
िवप ी िनकायह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
हन मनािसब हने देिखयो ।
१०. िनवेदकले िनवेदनमा रा ी नदीको
िकनारमा अवि थत मटेिहया, नेवाजी गाउँ,
भगवानपरु , गंगापरु , कुदरबेटवा, सोनवषा, िप हवा,
फ ेपरु गाउँह ऐितहािसक गाउँह रहेका र एक
दशकभ दा बढी समयदेिख यस िज लामा नदीनाला
िनय ण गन रा यले “जनताको तटब ध” प रयोजना
लागू गरे पिन वष देँ िख डुबानमा पद आएका र हाल
रा ी नदीको कटानमा परेका उ गाउँह को
सरु ा उ प रयोजनाको ाथिमकतामा नपरेको
कारणले उ गाउँह लोप हने अव थामा पगु ेको,
नदीनालाबाट हने डुबान र कटानको स भावना
अ ययन गरी सोलाई िनय ण गन जनताको तटब ध
प रयोजना यस िज लामा लागू ग रएको, उि लिखत
गाउँह को िकनारमै रा ी नदी पगु ी सके को भएपिन
जनताको तटब ध आयोजनाले गरेको भेदभावपूण
ि याकलापका कारण उ गाउँह को सरु ा उ
आयोजनाको काय ममा हालस म पन नसके को हँदा
उ गाउँह लाई रा ी नदीको कटान र डुबानबाट
बचाउनको लािग थायी तटब ध िनमाण गन लगाउनु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भनी िलएको मागदाबीको स दभमा िवचार
गदा िवप ीह ले भेदभाव पमा काम गरेको छै न,
िविभ न संय ह को गठन भई सरकारले आ नो
ोत, साधन र मताले याएस म काय गद आएको,

स पूण आिथक ोत नेपाल सरकारको िविनयोिजत
रकममा िनभर रहनु पन र गु योजनाबमोिजम आिथक
वषमा छुट्याएको रकमको प रिधिभ रही काम गनपन
ु
यव था भए तापिन नेपाल सरकारले तोिकएको
रकम ५०% भ दा पिन कम रकम िविनयोिजत गदा
सोचेजित काम नभएको हो, भेदभावपूण ि याकलाप
हामीबाट भएको छै न, बजेट यव थापन नहँदा सबै
ठाउँमा काम गन नसिकएको, ाकृितक कोपबाट हने
ितबारे कसैले पिन आँकलन गन नस ने अव था
हँदा येक वष नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट ारा
नदीनालाह को तटब ध िनमाण गन काम भइरहेको र
भिव यमा पिन हने भ ने बेहोरा उ लेख गरेको अव था
देिख छ । िवप ीह को िलिखत जवाफमा िनवेदनमा
उि लिखत गाउँह को सरु ाको लािग सोस ब धी
काय म जनताको तटब ध प रयोजना काय मिभ
समािव भई काम भइरहेको भनी िजिकर िलन सके को
देिखँदैन भने उि लिखत गाउँह को सरु ाको लािग
भावकारी कदम चािलएको भ ने कुराको िजिकर पिन
िलन सके को अव था देिखँदनै । य तो अव थामा
िनवेदक मागदाबीबमोिजम िनवेदनमा उ लेख गरेका
गाउँह को सरु ाको लािग थायी तटब ध िनमाणलाई
जनताको तटब ध काय ममा समावेश गरी थप ित
हनबाट जोगाउन भावकारी कदम चा न अ याव यक
देिखँदा उि लिखत गाउँह लाई रा ी नदीको कटान
र डुबानबाट बचाउनको लािग थायी तटब ध िनमाण
गन लगाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हन मनािसब हने देिखयो ।
११. यसैगरी वतमान नेपालको वतमान
संिवधान, २०७२ को तावनामा लोकताि क मू य
मा यतामा आधा रत समाजवाद ित ितब समृ
रा िनमाण गन कुरालाई संिवधानको मूल भावनाको
पमा वीकार ग रएको देिख छ । संिवधानको
रा यका िनदशक िस ा तमा पिन उपल ध साधन
र ोतको अिधकतम प रचालन ारा ती आिथक
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१०१३० - अिधव ा रामकुमार दीि त िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
विृ हािसल गद िदगो आिथक िवकास गन तथा ा
उपलि धह को यायोिचत िवतरण गरी आिथक
असमानता अ य गद शोषणरिहत समाजको िनमाण
गन राि य अथत लाई आ मिनभर वत तथा
उ नितशील बनाउँदै समाजवाद उ मख
ु वत र
समृ अथत को िवकास गन कुरालाई रा यको
आिथक उ े यिभ राखेको देिख छ । यसैगरी
वतमान संिवधानकै धारा ४२ मा िवकासका लािग
िश ा, वा य, आवास, रोजगारी, खा ा न र
सामािजक सरु ामा िवशेष अवसर तथा लाभ पाउने
हक हने, अपाङ् गता भएका नाग रकलाई िविवधताको
पिहचानसिहत मयादा र आ मस मानपूवक जीवनयापन
गन पाउने र सावजिनक सेवा सिु वधा तथा समान
पहँचको हक हने, येक िकसानलाई कानूनबमोिजम
कृिष कायका लािग भूिममा पहँच हने भ ने कुराको
बारेमा उ लेख भएको देिख छ । वतमान नेपालको
संिवधानको धारा ४३ मा सामािजक सरु ाको हकको
बारेमा यव था गद आिथक पले िवप न, अश र
असहाय अव थामा रहेका, असहाय एकल मिहला,
अपाङ् गता भएका, बालबािलका, आ नो हेरचाह आफै ँ
गन नस ने तथा लोपो मख
ु जाितका नाग रकलाई
कानूनबमोिजम सामािजक सरु ाको हक हनेछ भ ने
कुराको उ लेख भएको देिख छ ।
१२. रा य नाग रकको अिभभावक पिन हो ।
उि लिखत संवैधािनक यव थाले नेपालमा समाजवाद
उ मख
ु लोकताि क गणत ा मक शासन यव थाको
प रक पना गरेको देिख छ । संिवधानले स मानपूवक
बाँ न पाउने हक, व छ वातावरणको हक, खा
स भतु ाको हक, आवासको हक, सामािजक यायको
हक, सामािजक सरु ाको हकलाई मौिलक हकको
पमा संवैधािनक याभूित दान गरेको प र े यमा
िनवेदनमा उ लेख गरेको िवषयव तहु संिवधानको
समाजवाद उ मख
ु समाज िनमाण गन िदशामा
चनु ौतीको पमा रही तत्तत् िवषयह का स ब धमा

दीघकालीन समाधान नखोिजने हो भने यसले वतमान
संिवधानको समाजवाद उ मख
ु समृ रा िनमाण
गन ल यमा नै अवरोध सज
ृ ना गन हँदा िनवेदन माग
दाबीबमोिजमको यव था गनु पन कुरा वा छनीय नै
रहेको देिख छ ।
१३. तसथ मािथ करण करणह मा
िववेचना ग रएबमोिजम िनवेदकले माग गरेको िवषयमा
नेपाल सरकारसमेतको जवाफबाट जनताको िहतमा
नै रा ो गन सरकार सकारा मक रहेको भ ने देिखए
पिन िनवेदकले माग गरेको िवषयह का स ब धमा
जो जे गनु पन हो गरी काया वयन गन गराउन
भावकारी कदम चा नु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी हने ठहछ । आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िवप ी िनकायह लाई िदई आदेशको काया वयनको
अव थाको अनगु मन गनु गराउनु भनी यस अदालतको
फै सला काया वयन िनदशनालयमा फै सलाको
जानकारी पठाई िदनू । ततु िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
इित संवत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं . १०१३१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७४।९।३०
०७३-WO-०७४८
िवषयः परमादेश
िनवेदक : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १० बाने रमा अवि थत रहेको
वातावरणीय िवकास तथा संर ण कानून म च
(EDCLF) को तफबाट र आ नो हकमा समेत
ऐ. को सं थापक अ य ऐ.ऐ. ब ने वष ५० को
अिधव ा पदमबहादरु े ठ
िव
िवप ी : धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदरबारसमेत

धवु ाँधुलोको वृि तथा िविभ न आयोजना
प रयोजना िनमाण एवं स प न गदा सडक
भ काउने र समयमै िनमाण स प न
नभई सहर धल
ु ा य भई जन वा यलाई
ितकूल असर पा ररहेको भ ने िवषयमा
स बि धत िनकायले िविभ न अ ययन र
वातावरण दूषण िनय णको उपायह
अपनाए तापिन दैिनक जीवनयापनका
ममा सवारी साधनह ले उ सजन गरेको
धवु ाँ धल
ु ो, इँटा भ ाका िच नीह बाट
िनि कएका धवु ाँ धल
ु ो, खानेपानी तथा
ढल िनमाणका ममा भ काइएका
सडक समयमै पुन थापना नगदा
बढेको धुलोसमेतले वरपरका वातावरण
अस तुिलत भई बटुवा, सवारी साधनका
यि ह मा नभई घर पसलिभ समेत
रहेका यि ह लाई पिन जीवनयापन गन
किठन बनाइरहेको यथाथ हामीले दैिनक
जीवनमा देखी भोिगरहेको त यलाई भने
बेवा ता गन नसिकने ।
( करण नं.७)

§ वातावरण एउटा थान वा देशको मा
सरोकारको िवषय नरही हाल िव व यापी िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह ी
चासोको िवषय भएको छ । वातावरण
रिवनारायण खनाल, ा.डा. ी अ बर साद
दूषणले एक थानका मािनस मा होइन
प त, डा. ी सरु े भ डारी, ी िवजयका त
जनावर र िव वा वन पितसमेतलाई
मैनाली, िव ान् अिधव ाह ी पदमबहादरु
असर पाद यसको दायरा फरािकलो
े , ी यामकुमार ब नेत, डा. ी िदनमणी
हदँ ै जाने कुरामा दुईमत हन स दैन ।
पोखरेल, ी राजु फुयाल, ी शाि त खनाल,
वातावरणस ब धी अ तराि य महासि ध
ी ओम काश अयाल, ी गणेश दाहाल, ी
तथा िविभ न स मेलनह बाट चासो
नेवल चौधरी, ी सिु जत भज
ु ेल, ी भवु न साद
िदइनुको कारण पिन यही नै हो । यसकारण,
वा ले, ी कुमार कोइराला, ी िचर जीिव
वायुको दूषण िनय ण हनपु न ।
भ राई, ी सल
ु ोचना िधताल, ी ेमकुमार
( करण नं.३)
थोकर, ी िव णक
ु ु मार थोकर, ी षटकोण
§ सडक यातायातका साधनले उ सजन गन
े , ी आरजु काक , डा. ी नारायण िघिमरे,
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ी अ यतु राज बढु ाथोक , ी ह र सवु ेदी,
ी नारायण आचाय, ी िदपक दाहाल, ी
जोनी मैनाली, ी िवण सवु ेदी, ी हेमकला
कटेल, ी सा ता प त, ी िवकाश भ राई र
अिधव ा ी अिभषेक अिधकारी
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
गोपाल लािमछाने, िव ान व र अिधव ाह
ी राम साद भ डारी र ी ब चिु संह खड् का,
िव ान् अिधव ा ी हरेराम ितवारी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७४, अंक ६, िन.नं.९८२९
स ब कानून :
आदेश
या. दीपकराज जोशी : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम दायर हन
आएको ततु िनवेदनको संि त य एवं ठहर
यस कार छः
काठमाड उप यकाको िविभ न थानमा
भइरहेको िनमाणाधीन कायमा योग हने उपकरण,
सवारी साधन, मेिसन, सावजिनक सडकमा ज मा
हने धल
ु ो र सावजिनक सवारी साधन, िनमाणाधीन
आयोजनाले जथाभावी योग गन दषू णयु
उ पादनका सामानबाट िन कने धवु ाँ र धल
ु ोबाट
हने वायु दूषणलाई हावाले सिजलै एक थानबाट
अक थानमा उडाएर लैजाँदा र धवु ाँ एकआपसमा
िमिसँदा धवु ाँमा भएका नाइ ोजन अ साइड, काबन
मनोअ साइड, स फर डाइअ साइड, नाइ ेड
स फे ट, एमोिनया, धातक
ु ो टु ा, काबन तथा
लाि टकका टु ाह समेत िमिसई धल
ु ोमा समावेश
भएपिछ ठूलो प रमाणमा रहने र भू-बनावटको कारणले
सो धातु कचौरा आकारको उप यकाबाट बािहर जान
नसक उप यकाको हावामा धवु ाँ धल
ु ोको कणह मा
िमिसन गई सम वायमु डल नै दूिषत भएको छ ।

स-साना कणम ये १० िपएम देिख २.५
िपएम स मका धवु ाँ धल
ु ोका कणह नाक र घाँटीस म
पु ने जसको कारण कालो खकार आउने र नाक
टािलने ह छ । २.५ िपएम स मको धवु ाँ धल
ु ोका
कणह फो सोमा जाने र सो कारणले मािनसलाई
दम, खोक लगायतका फो सोमा ला ने रोगह ला ने
गदछन् । यसरी नै हावामा िमिसएका ०.५ िपएम भ दा
साना धवु ाँ धल
ु ोका कणह सोझै र स चारमा िमिसई
मटु ु मा पु छ र मटु ु स ब धी िविभ न कारका रोगबाट
वषनी ९,९४३ मािनसह को मृ यु वायु दषू णको
कारण हने गदछ भ ने ितवेदन World Health
Organization (WHO) ले िदएको छ । यसरी नै
िव वमा वायु दूषणले पान असर हेदा ७२ ितशत
मटु ु रोग, १४ ितशत दमखोक , १४ ितशत िविभ न
कारको या सरज तो भयावह रोगका कारण मृ यु
हने भनी World Health Organization (WHO) को
Updated September, २०१६ को ितवेदनबाट
देिख छ । नेपाल सरकारले तोके को मापद डिवपरीत
काठमाड मा पीएम १० को मा ा १२५.५ माइ ो ाम
ितघन िमटरस म पु ने गरेको छ । य तै पीएम १५१
माइ ो ाम ितघन िमटरस म पु ने गरेको छ भने
पीएम २.५ को मा ा वायमु ा ४० माइ ो ाम ितघन
िमटर हनपु नमा १२० ितघनिमटर नाघेको अव था
िविभ न िव ह को पि काको लेखबाट देिख छ ।
यसको िनय णमा िवप ीह आजस म आ नो
दािय व बोध गरी कुनै काम गरेको वा गन याससमेत
गरेको अव था छै न । जसको कारणले उप यकािभ
ब ने मािनसह को वा य िदन ितिदन ग भीर
असर परी रहेको छ ।
नेपालको संिवधान तथा कानूनले तोके को
संवैधािनक तथा कानूनी दािय व र कानूनमा प
भएको यव थालाई अनदेखा गरी िवप ीह ले
आफूमा भएको दािय वलाई पूरा नगरेर जनतामा
पन गएको वातावरणीय वा यस ब धी ितका
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स ब धमा वातावरण संर ण गन र वायु दूषण
िनय ण गनपन
ु काय नगरेर बेखबर भएर ब नु भनेको
कानूनको उ लङ् घन भएको ट छ ।
नेपालले िविभ न समयमा िव व
सामु अनबु ि धत भएको तथा ह ता र गरेका
महासि धह को अ तराि य वातावरणीय चिलत
िस ा तह Principle of Preventive action,
Precautionary principle, Polluter-pay
principle को िवपरीत हने गरी तथा adequate
application of environmental technique
ह को योग नगरी िवप ीह ले construction को
काय गरेको जसको कारणले अ तराि य वातावरणीय
मू य मा यताको समेत उ लङ् घन गरेको ट भएको
छ।
अतः उपयु
आधार माणह बाट
िवप ीह को काम कारबाहीले म िनवेदकको नेपालको
संिवधानको धारा ३० को उपधारा (१)(२), वातावरण
संर ण ऐन, २०५३ को दफा २ र ७ फोहोरमैला
यव थापन ऐन, २०६८ को दफा २ को उपदफा
(छ), (य), (ण), थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
को दफा ९६, नेपाल राजप ख ड सं या १९
भाग ५ िमित २०६९।४।२९ गते कािशत वायक
ु ो
गणु तरस ब धी राि य मापद ड, २०६९, नेपाल
राजप को ख ड ६२ सं या २९ िमित २०६९।६।२९
गतेको वातावरण, िव ान तथा िविध म ालयले
नेपाल सवारी दूषण मापद ड, २०६९ समेतले दान
गरेको नाग रकको व छ र व थ वातावरणमा बाँ न
पाउने संवैधािनक तथा कानूनी हकसमेत िवप ीह ले
हनन् गरेको हँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
र (३) बमोिजम िवप ीह को नाममा तपिसलमा
उि लिखत मागबमोिजम परमादेश तथा उपयु आ ा
आदेश जारी ग रपाऊँ ।
काठमाड उप यकािभ कुनै पिन िनमाण
काय गदा धल
ु ो धवु ाँ िनय ण गरेर मा िनमाण

कायह को आयोजना स चालन गनु गराउनु भ ने
परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
िविभ न िकिसमको िनमाण कायबाट उ सजन
भएको माटो, फोहोरमैला, काय थलमा वा बाटो तथा
सडकमा छोडेको कारणले सडकमा अवरोध पु नक
ु ो
साथै वातावरणमा समेत दूषण हने भएकोले त कालै
सो फोहोरमैला हटाई सडक सदैव सफा रा नु भ ने
िवप ीह को नाममा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
सवारी साधनले बाटो योग गन ममा बाटोमा
ज मा भएको फोहोरमैला सवारी साधनबाट िन कने
दिू षत धवु ाँमा िमिसने भएकोले व छ वातावरण
कायम नभई दूिषत हन गएकाले नेपाल सरकारको
राजप जारी गरेको वायक
ु ो गणु तरस ब धी राि य
मापद ड, २०६९ र नेपाल सवारी दूषण मापद ड,
२०६९ अनस
ु ार वातावरण संर णको काय गनु गराउनु
भ ने िवप ीह को नाममा परमादेश जारी ग रपाऊँ ।
अ त रम आदेश माग स ब धमा १ नं. देिख
१८ नं. स मका िवप ीह ले काठमाड उप यकावासी
नाग रकह लाई चिलत ऐन, कानून तथा नेपालको
संिवधानको धारा ३० को उपधारा १, २ र ३ बमोिजम
येक नाग रक व छ र व थ वातावरणमा बाँ न
पाउने अिधकारलाई त कालै संर ण गन हाल िनमाण
भइरहेको आयोजनालाई िवप ीह ले अनगु मन
नगन वा काठमाड उप यकामा भइरहेको िविभ न
िनमाणकायबाट अ यिधक पमा िन कने धल
ु ो
धवु ाँका कण हावामा निमिसने उिचत वातावरण तयार
गरी िनमाण कायबाट वायु दूषणमा हने असर रो ने
काम अिवल ब गनु गराउनु भनी िवप ी १ नं. देिख १८
नं. समेतको नाममा यो रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो
नलागेस म सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१ बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश िकन जारी हने नपन हो, िनवेदन
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मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै कारण भए
यो आदेश ा त भएका िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ िवप ी नं. १ देिख १८ स मका हकमा
आफै ँ वा आ नो ितिनिधमाफत र अ यका हकमा
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
अ त रम आदेश माग गरेको िवषयमा
हेदा, काठमाड उप यकामा वायु दषू णको कारण
जन वा य ग भीर असर परेको िवषय चासो र
सरोकार बनाई ततु रट िनवेदन दता गरेको
देिख छ । काठमाड उप यकािभ हाल मेल ची
खानेपानीको पाइप लाइन रा ने, ढल िव तार िनमाण
सधु ार तथा सडक िव तारको काय एकै साथ भइरहेको
र यी कारणबाट दषू णको ि थित सरकार ारा
िनधा रत भई िमित २०६९।४।२९ को राजप मा
कािशत वायक
ु ो गणु तरस ब धी मापद डभ दा कै य
गणु ा बढी हन गई भयावहपूण ि थित रहेको पाइ छ ।
यसको अलावा फोहोर मैलाको उिचत यव थापन हन
नस दा जन- वा यमा ग भीर असर पन गई व छ
वातावरणमा बाँ न पाउने नेपालको संिवधानको धारा
१६ को उपधारा (१) ारा द हकमा ग भीर असर
परेको कुरालाई ि टगत गदा य तो ि थित त काल
रो नु आव यक देिख छ ।
तसथ, नाग रक र सवारीको आगमन बढी हने
मूल सडकह र सवारीको अ यािधक चाप भई धल
ु ो
उड् ने अ य े ह जहाँ जहाँ ढल वा सडक िव तार
भई िपच गन बाँक रहेको अव था छ यहाँ पीच गन
काय तदा कतापूवक स प न गन सो काय स प न
नभएस म क तीमा पिन िदनको एकपटक िपच सडक
भ काइएको वा िपच जीण भएको कारण धल
ु ो उडेको
सडकमा पानी हाली धल
ु ो नउड् ने यव था गनु ।
खानेपानीको पाइप िब छयाउने, ढल िव तार सधु ार र

सडक िव तार सधु ार कायबीच उिचत सम वय हने गरी
कायह गनु यी कायह को कारण सिृ जत फोहोर मैला
माटोसिहतका िनमाण साम ीको त काल यव थापन
गनु भनी सो काय गन ाथिमक दािय व भएका काठमाड
उप यका खानेपानी िलिमटेड, मेल ची खानेपानी
िवकास सिमित, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग,
सडक िवभाग, वातावरण िवभाग, काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण, फोहोरमैला यव थापन ािविधक
सहयोग के , काठमाड महानगरपािलका, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका, भ परु नगरपािलकाका नाउँमा र
उि लिखत काय तु त स प न गन गराउने स दभमा
आइपन यवधान फुकाउने, ोत साधन जटु ाउने एवं
अनगु मन र िनरी ण गन गराउनेतफ त काल काय
गनु भनी अ य िवप ीह का नाउँमा सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । साथै ततु
िवषय जन वा यसँग ग भीर पमा जोिडएको हँदा
िलिखत जवाफ पेस गदा आदेशबमोिजमको काय
स प न गन स दभमा भएको गित िववरणसमेत
पेस गनू । यो िवषयको िछटो टुङ्गो ला नपु न देिखँदा
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
६३(३) बमोिजम अ ािधकारसमेत दान ग रिदएको
छ । आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदनु भनी
यस अदालतबाट िमित २०७३।१०।१७ मा भएको
आदेश ।
व छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई
मौिलक हकको पमा थािपत गन यस म ालय
तथा मातहत िनकायबाट आयोजना स चालन गदा
वातावरण स तल
ु नमा यान िदने गरेको, उप यकामा
खानेपानीको पाइपलाइन िव तार गदा वातावरण
संर ण ऐन, २०५३ ले गरेको यव थाबमोिजम
यो आयोजना "ख" ेणीमा पन भएकाले ारि भक
वातावरणीय परी ण गरी ितकूल वातावरणीय भाव
कम गन अवल बन गनु पन िविभ न उपायह सिहत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
वातावरणीय यव थापन योजना तयार गरी लागू गरेको
आयोजनामा एिसयाली िवकास बकको सरु ा उपाय
(सेफगाड) नीित, २००९ समेत पालना ग रएको छ ।
पाइपलाइन िव तारको लािग सडक ख दा
तु तै पाइप िव छयाई सो थान परु ी पानी छकने
गरेको तथा यहाँबाट िन कने माटो, बालवु ा छो ने
गरेको, िनमाण काय सिकनासाथ जित स दो चाँडो
सडक पनु ः थापना र कालोप े गन ग रएको छ ।
वातावरणमा नकारा मक भाव पान काय भए नभएको
हेन िनयिमत पमा ए.िड.िव. सँगको सहकायमा
अनगु मन भई िल फाराम भन काय गरेको सो नपाइएमा
तु त सो काय गन लगाउने गरेको छ ।
रट िनवेदकले भनेज तो काठमाड
उप यकाको बनोट एउटा कचौरा आकारको रहेको
छ । यहाँ जनसं याको चाप अ यिधक मा ामा बढेको
छ । यहाँको भू-बनोटलाई हेदा कुनै दषू ण भइसके पिछ
सिजलै व छ वातावरण कायम हन किठन पदछ ।
काठमाड उप यकामा अ यिधक दूषण भयो भ ने
िवषय मेल ची खानेपानी आयोजनाको लािग पाइप
लाइन िव तार हनभु दा अगािडदेिख नै उठान भएका
िथए । हाल खानेपानीका लािग िव तार भएका पाइप
लाइनका लािग खिनएका सडकह सानो आकारमा
रहेका छन् । पाइप िब छयाउने साथसाथै यसलाई
तु तै परु ी वातावरण सरु ा णाली अवल बन ग रएको
छ । यसको लािग सामािजक प रचालक वातावरणसँग
स बि धत िव ह सँग छलफल र सझ
ु ावलाई हण
ग रने गरेको छ । िवगतको महाभूक पको कारणबाट
ित त सावजिनक तथा िनजी भवनह पनु िनमाण
तथा नयाँ िनमाण गनु परेको, इँ ा कारखानाह ,
सर उ ोगह समेत सहर के ि त रहेको, काठमाड
उप यकािभ ठूला तथा साना सडकह िनमाण
भइरहेका हँदा यसबाट धवु ाँ धल
ु ो उ सग भई वायु
दूषण हन स ने तथा सवारी साधनह बाट धवु ाँ
िन क दूषण भएको भए सो िनय ण गन िनकाय छु ै

भएकाले य ता िवषयमा यस म ालयलाई िवप ी
बनाई रहनु औिच यपूण नहँदा रट िनवेदन बदर भागी
छ।
काठमाड उप यकामा खानेपानी सधु ार गन
मेल ची खानेपानी उप-आयोजना २ (आयोजना
काया वयन िनदशनालय) बाट सोस ब धी काय भएको
पाइपलाइन िब छयाउँदा खिनएका सडकह पनु ः
थापना गन तथा कालोप े गन काय सडक िवभागबाट
हने यसको लािग आव यक बजेटसमेत खानेपानी
म ालयले सडक िवभागलाई अि तयारी िदने गरी
िमित २०७३।३।६ मा सडक िवभाग र आयोजना
काया वयन िनदशनालयबीच सडकह मा खानेपानी
पाइपलाइन िब छयाइएप चात् सडक पनु थापना
गनस ब धी स झौतासमेत स प न भएको हँदा यस
म ालयलाई िवप ी बनाई रहन नपन हँदा रट िनवेदन
खारेज भागी हँदा खारेज ग रपाउँ भनी खानेपानी तथा
सरसफाइ म ालयले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
व छ बाँ न पाउने हकको सिु नि चतताको
लािग वातावरण संर ण िनयमावली, २०५४
बमोिजम जनसं या तथा वातावरण म ालय वायक
ु ो
गणु तरस ब धी राि य मापद ड, २०६० तोक लागू
गराउँदै आएको र िवभागबाट अनगु मन गदा कसैले उ
मापद डिवपरीत काय गरेको पाइएमा िव मान ऐन
िनयमावलीअनस
ु ार कारबाही गन िवभागले िसफा रस
गद आएको हँदा िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार वायु
दूषणको स ब धमा िवभागले कुनै काम कारबाही
नगरी बसेको भ ने िजिकर आधारहीन छ ।
काठमाड उप यकामा हाल बिढरहेको धवु ाँ
धल
ु ोको सम या समाधानको िनिम सरोकारवाला
िनकायह बीच छलफल गरी अ तर िनकायगत सम वय
एवं सहकायमा दूषण यूनीकरणका यासलाई
ित ता िदने उ े य राखी िवभागले िमित २०७३
साल माघ १० गते छलफल काय मको आयोजना
ग रएको िथयो । उ छलफलमा वायु दूषण िनय ण
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१०१३१ - अिधव ा पदमबहादरु े िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
स ब धमा िविभ न पाँचवटा िनणयह ग रएको िथयो ।
िवभागले उ िनणयह को छायाँ ितसिहत स बि धत
िनकायह मा प ाचार ग रसके को छ भने सोही
िनणयअनस
ु ार सडक िवभागलाई उ िवभागअ तगत
रहेको सडक आयोजनाह (िवशेषतः काठमाड
उप यकामा रहेको आयोजनाह ) को र घरेलु तथा साना
उ ोग िवभागलाई काठमाड उप यकामा स चालन
हने गरी िवभागमा दता भएका उ ोगह को ारि भक
वातावरणीय भाव मू याङ् कन र वातावरणीय भाव
मू याङ् कन ितवेदन यस िवभागलाई उपल ध गराउन
अनरु ोध गरी पठाइएको र उ िवभागह बाट वीकृत
ितवेदन ा त भएपिछ आयोजनाह ले वीकृत
ितवेदनअनस
ु ार िनमाण काय स चालन गरेको छ वा
छै न अनगु मन गरी वीकृत वातावरणीय अ ययनमा
उि लिखत सतह को पालना नभएको पाइएमा पालना
गन लगाउने र पालन गन नचाहेमा चिलत वातावरण
ऐनअनस
ु ारको कारबाही गन ि या अगािड बढाइने नै
हँदा हाललाई मागअनस
ु ार रट जारी हनपु न होइन ।
काठमाड उप यकामा बढ् दै गएको धल
ु ो
र धवु ाँको कारणले वायु दूषण अ यिधक मा ामा
बढ् दै गएको स दभमा राि य योजना आयोगको
िमित २०७३।१०।५ को िनणयानस
ु ार िवभागका
महािनदशक यूको संयोजक वमा एक कायदलको
गठन भएकोमा उ कायदलले यस िवषयमा
यापक छलफल गरी काठमाड उप यकाको वायु
दूषण िनय ण काययोजना पेस ग रसके को
छ । यसैगरी काठमाड उप यकाको वायु दूषणमा
मख
ु भूिमका खे ने सवारी साधनले याँ ने धवु ाँ
रहेको र यस धवु ाँलाई कम गन तथा हाल चलनमा
याएको ह रयो ि टकर णाली भावकारी नभएको
स दभमा ािविधक र कानूनी जिटलता पिहचान गरी
ितवेदन पेस गन राि य योजना आयोगको िमित
२०७३।१०।२६ गतेको प ानस
ु ार यस िवभागका
महािनदशकको संयोजक वमा गिठत सिमितले यस

िवषयमा रहेको ािविधक र कानूनी जिटलताह
पिहचान गरी सोको समाधान गन सझ
ु ावह पेस
गरेकोले उ सझ
ु ावह लाई काया वयन गरी
उप यकाको दूषण िनय णको लािग यस िवभागबाट
आव यक काय ग रने नै हँदा मागबमोिजम आदेश जारी
हनपु न होइन ।
िवभागले समय समयमा िविभ न सडक
िव तार आयोजनाह को अनगु मन िनरी ण गरी
स बि धत िनकायह लाई दूषण िनय णको लािग
सचेत गराउँदै आएको छ । यसै िसलिसलामा २०७३
साल माघ ११ र १२ गते कलंक नागढुंगा सडक
ख डको थलगत अनगु मन िनरी ण गरी सोको
ितवेदन आव यक कारबाहीको लािग जनसं या
तथा वातावरण म ालयमा पेस ग रसके कोले यस
स ब धमा म ालयबाट ा त हने िनदशनअनस
ु ारको
काय िवभागबाट यथाशी स प न ग रने नै हँदा
हाललाई रट खारेज ग रपाऊँ ।
िवभागबाट
काठमाड
उप यकामा
वायु गणु तरको यथाथ त याङ् क ा त गन र
सवसाधारणलाई सस
ु ूिचत गन उ े यले हाल
काठमाड उप यका र बािहर धिु लखेल े गरी ३ वटा
वायु गणु तर मापन के
थापना गरी स चालनमा
याई सिकएको छ । उ मापन के बाट दान
ग रने जानकारी सवसाधारणले www.pollution.
gov.np बाट ा त गन स ने यव था िमलाइएकोले
सवसाधारणले हरेक समयको वायु दूषणको अव था
एवं त याङ् क सिजलै ा त गन स ने र िवभागले
समेत यसैको आधारमा वायु दूषणको यूनीकरणको
उपायह अपनाउनको लािग आव यक यव था गद
आएकोले िनवेदन िजिकर आधारहीन छ तसथ ततु
रट िनवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनरु ोध गदछु
भनी वातावरण िवभागबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदकले काठमाड उप यकामा वायु
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दूषणको कारण जन वा यमा ग भीर असर परेको
िवषय चासो र सरोकार बनाई भएका िजिकरह ित
यस म ालय ग भीर एवं सदैव सचेत रहेको
छ । नेपाल सरकार कायिवभाजन िनयमावलीले यस
म ालयलाई सहरी े को िवकासको लािग नीित
िनमाणलगायत मह वपूण िज मेवारी दान गरेको
छ । उ िज मेवारी पूरा गन यस म ालयबाट अ य
िविभ न िनकायह सँग सम वय गरी सम सहरी
े को िवकास, सहरी पूवाधार िवकास र सहरी
सु दरतालगायतका िवषयमा िविभ न नीितगत
यव था गरी सोबमोिजम िविभ न काय मह समेत
स चालन गरी रहेको यव था स मािनत अदालतसम
अवगत गराउँदछु । रट िनवेदकले उ लेख गनु भएका
िवषयह लाई पिन यस म ालयले ग भीर पमा
िलएको र सरोकारवाला अ य िनकायह सँग सम वय
गरी उप यकाको वातावरण संर ण गन कायमा िनर तर
पमा लािग रहेको हँदा यस म ालयलाई िवप ी
बनाई दायर ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज भागी
छ, खारेज ग रपाउँ भनी सहरी िवकास म ालयको
तफबाट ऐ. का सिचव दीपे नाथ शमाले पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
मेल ची खानेपानी िवकास सिमित ऐन, २०१३
बमोिजम गिठत सिमित हो । यस िवकास सिमितको
मु य काय भनेको िस धपु ा चोक िज लामा अवि थत
रहेको मेल ची खोलाबाट २६.५ िक.िम. सु ङ तथा
हेडवकको िनमाण गरी सो सु ङबाट पानी पथा तरण
गरी सु दरीजलस म याउने रहेको छ । गोकण
नगरपािलकामा अवि थत रहेको सु दरीजलमा पानी
शोधन के को िनमाण गरी मेल ची खोलाबाट
पथा तरण गरी याएको पानीलाई शोधन गनस मको
काय यस सिमितको रहेको छ । काठमाड उप यकामा
हाल भइरहेको पाइपलाइन िब छयाउने काय यस
सिमितअ तगत नरहेको हँदा उ कायबाट भएको
वातावरण दूषणलगायत रट िनवेदकले िलनभु एको

दाबी यस कायालयको दािय विभ नपन बेहोरा
अनरु ोध छ भनी मेल ची खानेपानी िवकास सिमितको
तफबाट अि तयार ा धन याम भ राईले पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकले उ लेख गरेको धवु ाँ धल
ु ो
उ पादन गन, पाइप िब छ् याउने, सडक ममत
गनलगायतको वातावरण दूिषत हनेलगायतका काय
यस म ालयले गरे गराएको छै न । येक नाग रकले
सफा, व छ वातावरणमा व थ भई आ नो
जीवनयापन गन पाउनपु छ भ ने यस म ालयको
मा यता रही आएको छ । तसथ यस म ालयको कुनै
काम कारबाहीले वातावरण संर ण ऐन, २०५३ तथा
नेपालको संिवधानको धारा ३० को उ लङ् घन गरेको
छै न । यस म ालय सबै नाग रकको वा य ित
सजग तथा संवेदनशील हनक
ु ा साथै मानव वा यमा
ितकूल असर पन कायको िव मा र सकारा मक
भाव पन कायको प मा रहेको प र े यमा यस
म ालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी गनपन
ु व तिु न
आधार र कारण िनवेदकले उ लेख गन नसके कोले
िनवेदन खारेज भागी छ । खारेज ग रपाउँ भनी वा य
म ालयले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले यव थािपका संसद,् वातावरण
संर ण सिमितलाई िवप ी बनाउनपु न व तिु न
आधार र कारण खल
ु ाउन स नभु एको छै न । िवप ी रट
िनवेदकले यव थािपका संसदको
् वातवरण सिमितको
के -क तो काम कारबाहीबाट काठमाड वासीको
संिवधान द वातावरणस ब धी मौिलक हक तथा
कानूनी हकबाट वि चत गराएको भ ने कुनै पिन त य
र कारण खल
ु ाउन स नभु एको छै न । यसैले िबना
आधार र कारण िवप ी बनाई दायर गरेको रट िनवेदन
खारेज यो य छ । वातावरण संर ण सिमित कायकारी
िनकाय नभई म ालय, िवभागअ तगतका िनकायको
नीित तथा काय म, ोत प रचालन, यव थापन
र अ य य तै िनकायको मू याङ् कन गरी स बि धत
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१०१३१ - अिधव ा पदमबहादरु े िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनकायलाई आव यक िनदशन िदनेलगायतका काय गन
अिधकार भएको सिमित हो । सिमितले आफै ँ कुनै पिन
नीितगत िनणय तथा काय गदन, सरकारले गरेका काम
कारबाहीको स ब धमा सिमित आफै ँ ले िनरी ण गरेर
वा अ य कुनै ोतबाट जानकारी भएस म सिमितका
िविभ न बैठकह बाट सरकारलाई आव यक सझ
ु ाव
र िनदशन सिमितले िदने गरेको नै छ । अत: ततु
िवषयमा यव थािपका संसद्, वातावरण संर ण
सिमितलाई िवप ी बनाउनपु न कुनै आधार र कारण
नभएको हँदा उ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
यव थािपका संसद् वातावरण संर ण सिमितले
यस अदालतमा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
सव थम यस म ालयको के कुन काम
कारबाहीबाट िनवेदकलाई संिवधान द हक
अिधकारमा आघात पु न गएको हो सो कुरा िनवेदकले
िनवेदनमा प गन नसके को हँदा यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर भएको रट िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ । काठमाड उप यकामा िदन ितिदन बढ् दो
वायु दूषण ित म ालय िनकै संवेदनशील रहेको र
यस सम याको िनराकरणको लािग आ नो मातहतका
िनकायह लाई प रचालन गरी आ नो ोत, साधन
र मताले याएस म य न रहेको जानकारी गराउन
चाह छु । व छ बाँ न पाउने हकको सिु नि तताको
लािग वातावरण संर ण िनयमावली, २०५४
बमोिजम म ालयले वायक
ु ो गणु तरस ब धी राि य
मापद ड, २०६० तोक लागू गराउँदै आएको र
म ालयअ तगतको िवभागबाट अनगु मन गदा कसैले
उ मापद डिवपरीत काय गरेको पाइएमा िव मान ऐन,
िनयमावलीअनस
ु ार कारबाही गन िवभागले िसफा रस
गरेअनस
ु ार सजाय गद आएको हँदा काठमाड
उप यकामा बढ् दै गएको धल
ु ो र धवु ाँको कारणले
वायु दूषण अ यिधक मा ामा बढ् दै गएको स दभमा
राि य योजना आयोगको िमित २०७३।१०।०५
को िनणयानस
ु ार वातावरण िवभागका महािनदशकको

संयोजक वमा एक कायदलको गठन भएकोमा उ
कायदलले यस िवषयमा यापक छलफल गरी काठमाड
उप यकाको वायु दषू ण िनय ण काययोजना पेस
ग रसके को छ । यसैगरी काठमाड उप यकाको
वायु दूषणमा मख
ु भूिमका खे ने सवारी साधनले
याँ ने धवु ाँ रहेको र यस धवु ाँलाई कम गन तथा हाल
चलनमा याइएका ह रयो ि टकर णाली भावकारी
नभएको स दभमा ािविधक र कानूनी जिटलता
पिहचान गरी ितवेदन पेस गन राि य योजना
आयोगको िमित २०७३।१०।२६ गतेको प ानस
ु ार
िवभागका महािनदशकको संयोजक वमा गिठत
सिमितले सझ
ु ावह पेस गरेकोले उ सझ
ु ावह लाई
काया वयन गरी उप यकाको दूषण िनय णको
लािग यस म ालय र अ तगतका िनकायह बाट
आव यक काय ग रने नै हँदा मागबमोिजम आदेश जारी
हनपु न होइन । यस म ालयअ तगतको वातावरण
िवभागबाट समय समयमा िविभ न सडक िव तार
आयोजनाह को अनगु मन िनरी ण गरी स बि धत
िनकायह लाई दूषण िनय णको लािग सचेत
गराउँदै आएको छ । यसै िसलिसलामा कलंक नागढुंगा
र चाबिहल गौशाला सडक ख डको थलगत अनगु मन
िनरी ण गरी सोको ितवेदन आव यक कारबाहीको
लािग म ालयमा पेस ग रसके कोले सो ितवेदनमा
उि लिखत सझ
ु ाव काया वयन गराउन स बि धत
िनकायलाई म ालयबाट आव यक पहल ग रने नै हँदा
हाललाई रट खारेज ग रपाऊँ ।
काठमाड उप यकामा वायु गणु तरको यथाथ
त याङ् क ा गन र सवसाधारणलाई सस
ु ूिचत
गराउने उ े यले हाल काठमाड उप यकाको पु चोक
े , र नपाक े र उप यकाबािहर धिु लखेल े
गरी ३ वटा वायु गणु तर मापन के
थापना गरी
स चालनमा याइसिकएको छ । उ मापन के बाट
दान ग रने जानकारी सवसाधारणले www.
pollution.gov.np बाट ा गनस ने यव था
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िमलाइएकोले सवसाधारणले हरेक समयको वायु
दूषणको अव था एवं त याङ् क सिजलै ा गन
स ने र वातावरण िवभागले समेत यसैको आधारमा
वायु दषू णको यूनीकरणको उपायह अपनाउनको
लािग आव यक यव था गद आएकोले िनवेदन िजिकर
आधारहीन छ खारेज ग रपाऊँ ।
वातावरण संर णस ब धी िवषयमा नेपाल
सरकारलाई नीितगत मागदशन र राय स लाह
िदन वातावरण संर ण े मा िव ता हािसल गरेका
यि ह लाई वातावरण संर ण प रषदको
् सद यमा
मनोनयन गरी वातावरण प रषदक
् ो गठन ग रसिकएको
हँदा यस कायबाट समेत वातारण संर णमा टेवा पु न
जाने बेहोरा स मािनत अदालतमा िनवेदन गदछु भनी
जनसं या तथा वातावरण म ालयले पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
फोहोर मैला यव थापन ऐन, २०६८ को दफा
२८ ले यस के को काम कत य र अिधकार बारेमा
ट पमा यव था गरेको छ । के को काम कत य
नगरपािलकाह लाई फोहोरमैला यव थापनमा
ािविधक सहयोग उपल ध गराउने िविधको
आयात िव तार तथा चार सार गन फोहोरमैला
यव थापनस ब धी अ ययन अनस
ु धान गन
गराउने हािनकारक वा य सं थाज य रासायिनक
फोहोरमैलाको यव थापनका लािग स बि धत
िनकायको यानाकषण गराउने, फोहोरमैलाको
कृितको आधारमा यसको उ पादन र यूनीकरण
गन त रकाको पिहचान तथा िवकास गरी अवल बन
गन ो साहन गन, फोहोरमैला यव थापनको
ािविधक प को अनगु मन तथा मू याङ् कन गरी सोमा
गनपन
ु सधु ारका स ब धमा थानीय िनकायलाई
सझ
ु ाव िदनेलगायत काम कत यह तोिकएबाट
के फोहोरमैला यव थापनमा य काया वयन
गनभ दा बढी सहयोग र सम वय गन िनकाय भएको
ट ह छ । सोहीबमोिजम नै यस के ले फोहोरमैला

यव थापनस ब धी काय ग ररहेको बेहोरा अनरु ोध
छ । नगरपािलकाह को अनरु ोधबमोिजम के ले
फोहोरमैला यव थापनका िविवध प मा ािविधक
सहयोग उपल ध गराइरहेको छ भने बेलाबेलामा
नगरपािलकाको फोहोरमैला यव थापनको ािविधक
प मा अनगु मन गरी सधु ार गनपन
ु आव यक िवषयमा
सझ
ु ावसमेत उपल ध गराइरहेको बेहोरा अनरु ोध छ ।
अत: फोहोरमैला यव थापन ऐन, २०६८ ले िनिद
गरेका काम कत य यस के ले िनवाह ग ररहेको
आव यकता र अनरु ोधबमोिजम नगरपािलकाह लाई
फोहोरमैला यव थापनमा ािविधक सहयोग उपल ध
गराइरहेको के ले नगरपािलकाह को आव यकता र
मागबमोिजम सहयोग र सम वय गरी काय ग ररहेकोले
के को नाममा परमादेश जारी हनपु न अव था नरहेको
बेहोरा अनरु ोध छ । अत: मािथ उि लिखत त यह को
आधारबाट यस के को नाममा परमादेशको आदेश
जारी गनु पन बेहोरा ट नभएकोले िवप ीले िलएको
िनवेदन दाबी खारेज ग रपाउँ भनी फोहोरमैला
यव थापन ािविधक सहयोग के ले पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
अितकम िवकिसत मल
ु क
ु नेपाल सन् २०२२
स ममा िवकिसत रा को तरमा तरो नती
हँदैछ । नेपाल सरकारले मल
ु क
ु मा उपल ध भएस मका
अ याधिु नक उपकरणह को योग गरी सावजिनक
सडकको िनमाण स भार वा सधु ार गद आइरहेको
छ । िवशेष गरी काठमाड उप यकामा सडक िव तार,
दैिनक उपभो य पानी मेल चीबाट याई िवतरण गदा
पाइपह िब याउनपु न काय एवं भूक पपिछको
पनु :िनमाण काय एकै पटक गनपदा
ु वातावरणीय पमा
असहज अव था आएको भए तापिन यसकै यव थापन
गन सरकार सजग छ । हाल नेपाल सरकारले िविभ न
अ चल यातायात कायालयह मा दता भएका २०
वष परु ाना भाडाका सावजिनक सवारी साधनह को
यव थापन गन िमित २०७१।११।१८ सूचना काशन
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१०१३१ - अिधव ा पदमबहादरु े िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गरी काया वयन गन सु ग रसके को बेहोरा अनरु ोध
छ । नेपाल सरकार नेपालको संिवधान ारा द व छ
वातावरणमा बाँ न पाउने येक नाग रकको मौिलक
हकको पालना गन ितब रहेको बेहोरासमेत अनरु ोध
गद वातावरणीय ासबाट मानव जाित, जीवज त,ु
वन पित, कृित तथा भौितक व तमु ािथ हन स ने
ितकूल भावलाई यथाश य कम गरी व छ तथा
वा य वातावरण कायम गन र ाकृितक ोतको
समिु चत उपयोग र यव थापनबाट वातावरण संर णमा
जाग क भई वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव
पान गरी वा जनजीवन र जन वा यका लािग खतरा
हनस ने िकिसमले दूषण सज
ृ ना वा तोिकएको
मापद डिवपरीत हने गरी कुनै पिन काय नग रएको
बेहोरा अनरु ोध छ । साथै ारि भक वातावरणीय
परी ण वा वातावरणीय भाव मू याङ् कन गरेर मा
सडकह िनमाण एवं िव तार गन ग रएको बेहोरा
उ लेख गद मािनस, जीवज त,ु जलचरलगायत
ाकृितक ोतह र व य जीवनमा ितकूल असर
पु ने कायलाई ो साहन नग रएको, जन वा य तथा
जनजीिवकाका सबालमा िवशेष यान िदई वातावरणीय
दूषण िनय णमा यस म ालय किटब भई िवकास
िनमाणस ब धी कायह स पादन गरी आइरहेको
प र े यमा रट िनवेदकले िबना कारण माण र
आधार यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको
ततु रट िनवेदन औिच यपूण नहँदा खारेज भागी
छ । िनवेदकलाई नेपालको संिवधान, अ य चिलत
कानून र वातावरणीय कानूनका अ तराि य मा य
िस ा तह ारा द मौिलक हकमा ितकूल असर
पु ने गरी यस म ालयबाट कुनै काम कारबाही भए
गरेको नहँदा यस म ालयलाई िवप ी बनाई दायर
ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयले पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
फोहोरमैलाको ब ध एवं यव थापनको

लािग काठमाड महानगरपािलकाको कायालय एवं
अ तगतको िनकायह ले उपल ध ोत साधन
एवं जनशि प रचालन गरी िविभ न स चार
मा यमह माफत जनचेतनामूलक काय म स चालन
गरी व छ, सफा र सु दर सहरको नारासिहत
आ नो िज मेवारी गद आइरहेको छ । जन वा यमा
य असर पन गरी काठमाड महानगरपािलकाको
कायालयको तफबाट कुनै ि याकलाप भएको
छै न । थानीय वाय शासन ऐन, िनयमले प रक पना
गरेको दािय वबाट काठमाड महानगरपािलकाको
कायालय िवमख
ु भएको छै न । रट िनवेदनमा माग
ग रएको काय स प न गन योजनको लािग काठमाड
महानगरपािलका कायालयमा उपल ध साधन, ोत,
जनशि एवं िविनयोिजत बजेट कित हो सोको यिकन नै
नगरी एकतफ पमा आ नो दािय वबाट िवमख
ु रहेको
बेहोरा उ लेख गरी रट िनवेदन दायर गदमा मागबमोिजम
आदेश जारी हन स दैन । फोहोरमैला यव थापन गरी
काठमाड महानगरपािलकाको सु दरतामा िनखार
याउन काठमाड महानगरपािलकाको कायालय एवं
अ तगतको िनकायसँग हाल उपल ध ोत, साधन
र जनशि को प रचालनले मा स भव हन स दैन ।
अथात् काठमाड महानगरपािलकाको ए लो यासले
मा वायु दषू ण यव थापन हन स दैन । रट
िनवेदक वयंले अ य िनकायसमेतलाई िवप ी बनाई
िनवेदन दायर गरेबाट पिन सो बेहोरा प ह छ ।
व छ, सफा र सु दर महानगरपािलका बनाउन एवं
कायम रा न येक नगरबासी जाग क हन ज री
छ । फोहर यव थापनको कायमा येक नाग रक,
घर, समाज एवं िनकायको सहयोग र साथ रहेको
छ िक छै न भ ने िवषय अिधक मह वपूण हने हनाले
चिलत कानूनको दायरािभ रही आ नो दािय व
वहन ग ररहेको िनकायलाई वातावरण रोकथामबाट
िवमख
ु भएको उ लेख गरी ठोस र व तगु त आधार
माण िबना बाटो िनमाण, खानेपानी एवं ढल
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िनमाणको काय, िबजल
ु ीको पोल यव थापन ज ता
काय कुनै एक िनकायको यासबाट मा दीघकालीन
पमा समाधान हने नभई उ कायसँग स बि धत
िनकायका सम वय र सहकायबाट मा समाधान हने
एवं उि लिखत कायबाट उ प न फोहर यव थापन
काठमाड महानगरपािलकाको हाल उपल ध ोत,
साधन एवं जनशि बाट यव थापन हन स छ
िक स दैन भ नेतफ सोच नै नपु याई काठमाड
महानगरपािलका कायालय आ नो दािय वबाट
िवमख
ु भएको कारण वायु दूषणको भयावह ि थितमा
नगरबासी बाँ न बा य रहेको बेहोरा उ लेख गरी रट
दायर गदमा मागबमोिजम आदेश जारी हन नस ने
हँदा काठमाड महानगरपािलका कायालयको हकमा
रट िनवेदन खारेजभागी छ । अदालतबाट जारी
भएको अ त रम आदेशमा गित िववरणसमेत पेस गनु
भिनएकोमा काठमाड महानगरपािलकाले वातावरण
दूषण कम गन शिहदगेट, र नपाक, दरबारमाग,
दशनीमाग, रामशाहपथ, माइतीघर हँदै ि भवु न
िवमान थलस म, लैनचौरदेिख शीतलिनवासस म,
सो टीमोडदेिख ि परु े रस म उपल ध मु र योग गरी
दैिनक पमा पालैपालो सरसफाइको काम हँदै आएको
छ । जमलदेिख रा पित कायालय, माइतीघरदेिख
ि भवु न िवमान थल, सो टीमोडदेिख ि परु े र,
ि भवु न िवमान थलदेिख चाबिहलस म ट् यांकरबाट
पानीको योग गरी धल
ु ो यूनीकरण गन काय ग रएको
छ । काठमाड महानगरपािलकाअ तगतका सबै वडा
(वडा नं. १ देिख ३५ स म) को फोहोरमैला दैिनक
पमा सङ् कलन हँदै आइरहेको छ । जेट मेिसनको
योगले आव यकताअनस
ु ार ढल खो ने, फोहोरमैला
यूनीकरण गन औषधी छन, सडक पेटीमा रोिपएका
िव वाह मा पानी हा ने एवं फोहर बो ने गाडीह
सिभिसङ गन एवं उपल ध ोत साधन र जनशि को
योग गरी अ य दैिनक काय स पादन हँदै आएको
हँदा काठमाड महानगरपािलका कायालयको हकमा

िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी काठमाड
महानगरपािलकाले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िवप ीले रट िनवेदनमा उ लेख गनभएको
ु
कुरा सकारा मक छ । काठमाड उप यकामा हाल
िविवध कारण वायु दूषण विृ भएको कुरा िनिववाद
त य हो । वायु दूषणलाई कसरी यूनीकरण गन
सिक छ र नगरबासीलाई कसरी व छ तथा व य
वातावरणमा ब ने यव था गन सिक छ भ ने कुरामा
लिलतपरु उपमहानगरपािलका िचि तत र यासरत
छ । यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकामा हाल मूलत :
काठमाड उप यका खानेपानी िलमेटेडले खानेपानीको
पाइप िब छ् याउने कायको लािग सडक ख दा र
चीनको सहयोगमा नेपाल सरकारले च पथ सधु ार
गन कायबाट वायु दूषण भइरहेकोमा सो वायु दूषण
यूनीकरण तथा िनय ण गनको लािग स दो यास
गरी आएको छ । ६ िमटरभ दा कम चौडाइका सडक
यस उपमहानगरपािलका र के .य.ु के .एल. बीच िमित
२०७२।११।२३ मा खानेपानीको पाइप िब छ् याउने
तथा सडक िपच गनस ब धी सहमित तथा समझदारी
प भएकोमा सोमा के .य.ु के .एल.ले खानेपानीको
पाइप िब याएपिछ पूरै सडक कालोप े गनपन
ु
यव था छ । खानेपानीको पाइप िब याइसके को
ठाउँमा यथाशी सडक कालोप े गन के .य.ु के .एल.
लाई ताके ता गन काय ग रएको छ । स मािनत
अदालतको आदेश ा भएप ात् धल
ु ो िनय णको
लािग यस उपमहानगरपािलकाको सावजिनक िनमाण
महाशाखालाई आव यक िनदशन िदइएको छ । िमित
२०७३।११।१० गते मख
ु िज ला अिधकारी, थानीय
िवकास अिधकारी, यस उपमहानगरपािलकालगायत
लिलतपरु िज लाका अ य नगरपािलकाका कायकारी
अिधकृत तथा लिलतपरु िज ला तरका ायः सबै
कायालय मख
ु ह को संयु बैठक बसी वायु दूषण
िनय णको लािग यथाशी सडक ममत / कालोप े
गन, पानी हा ने, िनमाणाधीन सडकमा सवारी साधन
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१०१३१ - अिधव ा पदमबहादरु े िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
गडु ाउन रो नेलगायतका िनणय भई काया वयन
ि यामा छ भनी लिलतपुर महानगरपािलकाले पेस
गरेको िलिखत जवाफ ।
िवप ी
रट िनवेदकले
िमित
२०७२।०१।१२ को महाभूक पबाट धेरै मठ
मि दरलगायत ऐितहािसक, परु ाताि वक मह वका
संरचनाह भ कन गएकोले सोको िजण ार नग रएको
साथै वातावरणलाई असर पन गरी धवु ाँ धल
ु ो सडकका
फोहोर व तहु का कारण ास ासमा सम या
भइरहेको र सोका कारण िविभ न कारका रोगह को
मारमा आम जनसमदु ाय प ररहेको र य ता वातावरण
दूषण गन गराउने काय सरकारी िनकायबीच सम वय
गरी त काल रो नपु न माग िलई दायर गनभएको
रट
ु
यथाथपरक रहेको हँदा रटमा दाबी िलएझै ँहनपु छ भ ने
यस ािधकरणको पिन सहमित रहेको छ िकनिक यस
ािधकरण र यसअ तगतका कायालयका कमचारीह
पिन काठमाड उप यकाको दषू णबाट िसत
छन् । यस ािधकरणका कमचारीले वातावरण दूिषत
गराई अ लाई सा ती िदई आफूह दूषणरिहत छु ै
बसोबास गरेज तो गरी िनवेदन दायर भएको आभाष
भएकोले यस ािधकरण र यसअ तगतका कमचारीह
दूिषत वातावरणबाट तािडत रहेको सादर िनवेदन
छ । यस ािधकरणले काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण ऐन, २०४५ बमोिजम काय गन िनकाय
भएकोले नेपाल सरकारको नीित िनदशनबमोिजम काय
ग रआएको र त कालीन काडमाड उप यका नगर
िवकास सिमितले काठमाड उप यकामा अ यवि थत
ब ती बढ् दै गएको र पया सडकको अभावमा
भिव यमा िविभ न िकिसमका किठनाई आउन स ने
स भावना देखी २०४५।०७।२९ र २०४६।०५।१२
मा काठमाड , लिलतपरु , भ परु का िविभ न थानमा
सडकको चौडाइ िनधारण गरेको यस ािधकरणले
सोही िनणय काया वयन गन त काल कायम ग रएका
सहरी सडक, राजमाग, िज ला माग, सहायक मागका

सडकका ज गा अित मण गरी बनाइएका संरचना
हटाउने काय गरी आएकोले यस ािधकरणले सडकमा
परेका भौितक संरचना हटाई िदएप ात् ६ िमटरस मको
चौडाइको सडक स बि धत नगरपािलकाले ढल, पानी,
पाइपलगायत आधारभूत संरचना िनमाण गरी िपच गन
गदछ र ८ िमटरभ दा बढी फरािकलो चौडाइ भएको
सडक सडक िवभागबाट िपच कालोप ेलगायतका
काय गन हँदा समयमा कालोप े गन काय उपयु
िनकायबाट िनमाण समयमा हने हो भने िनवेदकले
उठाउनु भएको सम या त काल समा हने िथयो ।
तथािप नगरपािलका ऐन, सडक िवभागबाट कालोप े
गन िविभ न थानमा के ही यि ह ले स मािनत
सव च अदालतमा एवं मातहतका अदालतमा रट
िनवेदन दायर गरी स मािनत अदालतह बाट भएका
अ त रम आदेशबाट के ही थानमा सडक कालोप े
गनलगायतका कायह रोिकन गई सो थानमा पानी परे
िहलो, घाम लागे धल
ु ोको सामना ग ररहनु परेकोसमेत
सादर िनवेदन छ । अक तफ बडा मिु कलबाट िववाद
स टाएर सडक कालोप े ग र छ । त प ात् लग ै
खानेपानीका पाइप, ढल, िब छ् याउने भनी सडक
खनी कु प पान कायले पिन दूषणको सम या
उ प न भएको छ । सडक िपच गनपु ूव पानीका पाइप,
ढल, इ यािद जो िनमाण गनपन
ु िथयो सो समयमा
नग रने कायले गदा काठमाड बासीलाई सा ती भएको
आम काठमाड बासीले भोगी आएको र िव तार भएका
अिधकांश सडक कालोप ेसमेत भइसके को हँदा यस
ािधकरणबाट काठमाड को वातावरण दूषण गन
काय नगराएको र िनवेदकले आ नो िनवेदनमा यस
ािधकरणबाट के -कित वातावरण दषू ण ग यो भ ने
प नगरी के वल सडक फरािकलो पान भ ने अपजस
लगाई यस काठमाड उप यका िवकास ािधकरणलाई
िवप ीस म बनाई दायर भएको िवप ीको रट िनवेदन
यस ािधकरणको हकमा खारेज ग रपाउँ भनी
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको तफबाट
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पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय संिवधान तथा कानूनको
प रपालना गरी गराई कानूनी रा यको अवधारणालाई
साकार पान र नाग रकको संिवधान तथा कानून द
हक, अिधकारह को स मान, संर ण एवं स ब न
गन कुरामा ितब रहेको छ । नेपालको संिवधानको
धारा ३० ले व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हकलाई
मौिलक हकको पमा संवैधािनक याभूित िदएको
छ । काठमाड उप यकालगायतका े लाई व छ तथा
सफा रा नेसमेत उ े यले फोहोरमैला यव थापन
ऐन, २०६८, वातावरण संर ण ऐन, २०५३,
वातावरण संर ण िनयमावली, २०५४ समेत जारी भई
काया वयनमा रहेका छन् । साथै उ कानूनी यव था
काया वयन गन तथा राजधानी काठमाड लाई व छ
र सफा रा ने स ब धमा नेपाल सरकार र स बि धत
िनकायले नीितगत कानूनी तथा सं थागत ब ध गद
आएका छन् । जहाँस म सडक िव तार, ढल िनमाण,
मेल ची खानेपानी आयोजनाको पाइप िब छ् याउने
काम सबैितर भइरहेको कारण उप यकामा वायु दूषण
बढेको यथाथ हो । नेपाल सरकारका स बि धत
िनकायह संवेदनशील रही धल
ु ो यूनीकरण गन
स ब धमा िनर तर पहल ग ररहेको अव थासमेत
छ । धल
ु ोका कारण मानव वा यमा प ररहेको
नकारा मक भाव ित सचेत रहँदै धल
ु ो िनय ण
गन यासलाई अझ बढी संगिठत र योजनाब
पमा अिघ बढाइनेछ र वायु दूषण िनय णको
लािग चिलत कानूनको यव था तथा उ कानूनी
यव थाअ तगत जारी भएको मापद डको काया वयन
र सोको अनगु मनको लािगसमेत स बि धत िनकायलाई
अझ बढी भावकारी पले प रचालन ग रनेछ । साथै
स मािनत अदालतबाट िमित २०७३।११।१५ मा
जारी भएको अ त रम आदेश काया वयनको लािग यस
कायालयबाट स बि धत िनकायमा पठाइसिकएको

र अ य काम कारबाहीको स ब धमा स बि धत
िनकायबाट ततु हने िलिखत जवाफबाट ट
हने नै हँदा ततु िलिखत जवाफमा थप उ लेख
ग ररहनु परेन भनी नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयको तफबाट ऐ. को सिचव
रािजव गौतमले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
व छ खानेपानी तथा सरसफाइको
हकलाई मौिलक हकको पमा थािपत गन यस
िवभाग तथा मातहत िनकायबाट खानेपानी आयोजना
स चालन गदा वातावरण स तल
ु नमा यान िदने
गरेको, उप यकाको रङ रोडिभ कुनै पिन आयोजना
िनमाणाधीन नरहेको, बािहर अधसहरी ामीण े ह मा
यस िवभाग मातहतको कायालय ारा खानेपानी तथा
सरसफाइ आयोजना िनमाण गदा वातावरण संर ण
ऐन, २०५३ ले गरेको यव थाबमोिजम खासै असर
नपन, ितकूल वातावरणीय भाव कम गन अवल बन
गनपन
िविभ न उपायह सिहत वातावरणीय
ु
यव थापन योजना तयार गरी लागू गन ग रएको छ ।
यस स ब धमा कुनै जन गनु ासोसमेत नरहेको अव था
हँदा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी खानेपानी तथा
ढल िनकास िवभागको तफबाट ऐ. का महािनदशक
तेजराज भ ले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको िनवेदन गराई जन प ीय र
व छ वातावरण कायम गन स बि धत िनकायह ले
गनपन
ु वा पु याउनपु न सकारा मक भूिमका हो भ ने
यस नगरपािलकाको बझ
ु ाइ रहेको अनरु ोध छ ।
िनवेदकले ततु िनवेदन गनपु ूव यस नगरपािलकामा
या समाफत िनवेदनमा उि लिखत काय
तदा कताका साथ होस् भनी िलिखत िनवेदन गरेको
भ ने र ो । िनवेदन गराई एकदम सकारा मक छ ।
तर िनवेदकले ततु िनवेदन गनपु ूव यस भ परु
नगरपािलकामा थलगत िनरी ण गरी स य त य र
थानीय वातावरण नबझ
ु ी िनवेदन गरेको देिख छ ।
यस भ परु नगरपािलका सफा सु घर, सु दर नमनु ा
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
सहरको पमा िवकास भइरहेको र सफा सु घरमा
नेपालको मा होइन एिसयाको १० सहरह म येमा
पदछ भनी परु कारबाट िवभूिषत भएबाट ट
ह छ । यसरी राि य र अ तराि य पमा समेत
सफा सहरको याित ा यस नगरपािलकालाई
िवप ी बनाई ततु िनवेदन गरेको हँदा हा ो हकमा
खारेज भागी छ । िनवेदकले उठाएका कुराह हामीले
धेरै वष पिहलेदेिख नै आ नो दािय व िनवाह गरी
सडक, िव तु ् ािधकरण, टेिलकमको काय िव तार
गदा हने धल
ु ो र माटोलाई यथासमयमै हटाउन ताके ता
गन र नगरेको ख डमा थानीय वातावरण ितकूल
असर नपन गरी यथाश य चाँडो हटाउने काय
स प न गन गराउने काय भइआएको छ । साथै िमित
२०७२।१।१२ र २९ गते गएको भूक पबाट ित त
भ नावशेषसमेत यस नगरपािलकाबाट हटाउने काय
गरी आएको बेहोरा सादर अनरु ोध छ । िनवेदनमा
उ लेख भएअनस
ु ार मेल ची आयोजनाबाट हालस म
यस भ परु नगरपािलका े िभ ढल खनी पाइप
िब छ् याउने काय भए गरेको छै न । यसथ वा तिवकता
नबझ
ु ी यस नगरपािलकासमेतलाई िवप ी बनाई गरेको
ततु िनवेदन सो हदस म खारेज होस् भनी भ पुर
नगरपािलका कायालयतफबाट कायकारी अिधकृत
रोिहतराज पोखरेलले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
यस स मािनत अदालतको एक सद यीय
इजलासबाट काठमाड उप यका खानेपानी
िलिमटेडको नाउँमा खानेपानी पाइप िब छयाउने, ढल
िव तार सधु ार कायबीच उिचत सम वय हने गरी काय
गनु भ नेसमेत सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी
भई िलिखत जवाफ पेस गदा आदेशबमोिजमको काय
स प न गन स दभमा भएको गित िववरणसमेत पेस
गनु भ नेसमेतको आदेश भएको अ त रम आदेशसिहत
िलिखत जवाफ पेस गन आदेश भएकोमा रट िनवेदकले
िवप ी बनाएका अ य िनकायह को हकमा स बि धत

िनकायह बाट नै िलिखत जवाफ पेस हने हँदा
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडको तफबाट यो
िलिखत जवाफ पेस गरेका छौ ँ ।
येक यि ले व छ वातावरणमा व थ
पमा बाँ न पाउने संिवधान द मौिलक हक
भएको र यसको उपभोग गन पाउने सबैको नैसिगक
अिधकार हो भ ने िवषयमा िववाद गन कुनै ठाउँ छै न ।
वा य एवं व छ वातावरणको सज
ृ ना गन रा यको
सबै िनकायह को ि याशील र सि य सहभािगता
हनपु दछ । धल
ु ो, धवु ाँ र दूषणको वातावरणबाट
नाग रकह को सरु ा गनु सबैको कानूनी दािय व
र कत य हो । व थ र सफा वातावरण िनमाणको
लािग वातावरण संर णको लािग रा यका तफबाट
वातावरणस ब धी िविभ न कानूनह िनमाण भई
काया वयन पिन ग रएको छ । वातावरणस ब धी
कानूनको काया वयनमा सबैको सकारा मक
योगदान र सहभािगता हनपु न भ ने स ब धमा दईु मत
छै न । मािनसले िलने ास ासस ब धी िवषय
मा वातावरणीय िवषय के ि त नभई वातावरणीय
दु भावले िपउने पानीलगायत मािनस र मािनसको
दैिनक जीवनमा उपभोगमा आउने सबै व तहु को
वातावरणीय दु भावबाट सरु ि त गनु हामी सबैको
कानूनी एवं नैितक कत य हो । िलिखत जवाफ
ततु कता काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडको
मु य काम काठमाड , भ परु तथा लिलतपरु को सहरी
े मा ढल िनकासको समिु चत ब ध गनु र पानी
सङ् कलन गरी सफा र व छ खानेपानीको समिु चत
ब ध गनु हो । यस िहसाबले िलिमटेडले िनवाह गनपन
ु
कत य र दािय व िनर तर पले िनवाह गरी आएको
छ।
जहाँस म रट िनवेदकले रट िनवेदनमा दाबी
िलनभु एको िवषयमा काठमाड उप यकाका िविभ न
आयोजनाह बाट िन कने धवु ाँ धल
ु ोको कण हावामा
िमिसन गएको र यसैगरी नयाँ ढल तथा परु ानो ढल
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ममत, खानेपानीको पाइप ममत तथा नयाँ पाइप जडान
तथा मेल ची खानेपानीको पाइप सडकमा िब याउँदा
िनकािलएको माटोले उ च वायु दषू ण भई वातावरण
दूषण भएको भ ने उ लेख छ । तर काठमाड
उप यकािभ हाल मेल ची खानेपानी आयोजनाका
लािग िब याइएको पाइपको आयोजनासँग िलिखत
जवाफ ततु कता काठमाड उप यका खानेपानी
िलिमटेड सो आयोजनाको िनमाण कायसँग स ब
छै न । मेल ची खानेपानी आयोजनाका लािग
काठमाड , भ परु , लिलतपरु नगरपािलकाका े मा
पाइपलाइन ओ याउने काय खानेपानी सरसफाइ
म ालयअ तगत सोही म ालयबाट स चािलत हने
आयोजना काया वयन िवभागबाट सो काय स चालन
हँदै आएको छ । यस कार मेल ची खानेपानी
िवतरण गन आयोजनाको लािग परु ानो जीण भएको
पाइपह प रवतन गन काय पिन सोही आयोजनाबाट
स चािलत हँदै आएको छ । यसरी मेल ची खानेपानी
िवतरणका लािग िव तार ग रएका नयाँ पाइपलाइनको
काय तथा िजण भएका पाइप लाइनह प रवतन
गनसमेत आयोजनाबाट नै स प न भइराखेको र यसरी
सडक खनी पाइपलाइन िब याउन तथा िव तार
गन वीकृत काययोजना स प न गन िज मेवारी र
दािय विभ िलिखतजवाफ ततु कता िलिमटेडको
िज मेवारीिभ नपरेको बेहोरा स मािनत अदालतलाई
सादर अनरु ोध गदछौ ँ । अत: रट िनवेदकले कुन-कुन
िनकायबाट कुन-कुन कृितका िनमाण काययोजनाह
स प न गरी राखेका छन् भ ने कुराको यिकन र िकटान
पिहचान नगरी िलिमटेडसमेतलाई िवप ीमा समावेश
गनभएको
छ तर सडक ख ने र माटो थुपान धल
ु
ु ोको
कणसमेतबाट दूषण गन कायमा यस िलिमटेडको
य र अ य कुनै पिन तवरबाट िज मेवारी छै न ।
यस िलिमटेडको तफबाट य तो कुनै पिन आयोजना
स चालन गरेको छै न । िलिमटेडलाई जानकारी हन
आएस म आयोजनाले पाइप लाइन िव तार गन

खनेको सडक पनु सडक िवभागअ तगतका सडकह
खनेको ठाउँ पनु सडक िवभागले नै पनु का लािग
८०/८५ करोड रकम िविनयोजन गरी स झौता भएको
र यसैगरी काठमाड महानगरपािलका, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका र भ परु नगरपािलकाअ तगत
पाइप लाइनको लािग खिनएको सडकह पनु कायको
लािग उि लिखत िनकायह ले नै िज मेवारी हण
गरेको कुराको सिवनय अनरु ोध छ ।
यस िलिमटेडले ढल िनकासको लािग तथा
पाइप लाइन िब याउने भनी कुनै पिन आयोजना एवं
िनमाण काय िलिमटेडतफ स चािलत बाँक ख ने
खनाउने काय नगरेको र सडक ख ने कायबाट भएको
धल
ु ोलगायत वायमु डलीय िवकार पैदा गन कुनै पिन
काय िलिखत जवाफ ततु कता यस िलिमटेडबाट
नभएको हँदा काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडले
िनवेदकलगायत काठमाड उप यकामा रहने आम
सवसाधारण कसैको पिन वा यमा ितकूल
प रि थित सज
ृ ना हने गरी नेपालको संिवधानको धारा
४६, १३३ तथा वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को
दफा २(ज), ७ को (१)(२) ले द संवैधािनक एवं
कानूनी हक कुि ठत हने गरी कुनै पिन काय नभएको
नगरेको र रट िनवेदकले रट िनवेदनमा औ ं याएको
खिनएका सडकह त काल पनु पन
ु भ ने काय यस
िलिमटेडको काय े ािधकारिभ पिन नपन हँदा
िलिमटेडको हकमा िनवेदन माग गरेको आदेश जारी
गननपन
बेहोरा सादर अनरु ोध छ भनी काठमाड
ु
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ११
ि परु े वरि थत क पनी रिज टारको कायालयमा दता
रहेको काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडको
अि तयार ा महा ब धक डा. महेशकुमार
भ राईले पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ यस इजलाससम पेस
हन आएको ततु पनु रावेदनसिहतको िनवेदनमा
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् कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकतफबाट रहनभु एका िव ान् व र अिधव ाह
ी रिवनारायण खनाल, ा.डा. ी अ बर साद प त,
डा. ी सरु े भ डारी, ी िवजयका त मैनाली, िव ान्
अिधव ाह ी पदमबहादरु े , ी यामकुमार
ब नेत, डा. ी िदनमणी पोखरेल, ी राजु फुयाल,
ी शाि त खनाल, ी ओम काश अयाल, ी गणेश
दाहाल, ी नेवल चौधरी, ी सिु जत भज
ु ेल, ी
भवु न साद वा ले, ी कुमार कोइराला, ी िचर जीिव
भ राई, ी सल
ु ोचना िधताल, ी ेमकुमार थोकर, ी
िव णक
ु ु मार थोकर, ी षटकोण े , ी आरजु काक ,
डा. ी नारायण िघिमरे, ी अ यतु राज बढु ाथोक ,
ी ह र सवु ेदी, ी नारायण आचाय, ी िदपक
दाहाल, ी जोनी मैनाली, ी िवण सवु ेदी, ी
हेमकला कटेल, ी सा ता प त, ी िवकाश भ राई र
अिधव ा ी अिभशेक अिधकारीले वायु दूषण रो ने
दािय व भएका िवप ी कायालय एवं पदािधकारीह ले
सशु ासन यव थापन र स चालन ऐन, २०६४ का
सावजिनक सनु वु ाइ कायिविध अवल बन नगरेको, धवु ाँ
धल
ु ो दूषण िनय ण नगरेकोले िनजह उपर वायु
दूषण रो नको लािग िनर तर परमादेशको आदेश
जारी हनपु छ । वायु दूषण अ यिधक बढी भएकोले
मानवलगायत स पूण सिजव ाणीको वा यमा
ितकूल असर पारेकोले Clean Air Act बनाउन
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हनपु छ
भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी गोपाल लािमछानेले
सरकारी िनकायले काठमाड उप यकाको दूषणको
रोकथाम तथा िनय ण गन िवषयलाई ाथिमकतामा
राखेको बेहोरा स मािनत अदालतको आदेशानस
ु ार
िमित २०७४।०१।१२ मा पेस गरेको ितवेदन तथा
वातावरण िवभागको वातावरणीय दूषण िनय ण
तथा अनगु मन शाखाले िमित २०७३।०७।११ मा पेस
गरेको ितवेदनबाट प भएको छ । इँटा भ ाबाट

िन कने धवु ाँ तथा िचि नको उचाईस ब धी मापद ड,
२०६४, सवारी दूषण मापद ड, २०६९, वायक
ु ो
गणु तरस ब धी मापद ड आिद िविभ न मापद ड
बनाई लागू भइरहेको प र े यमा िनवेदकले माग
गरेबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था नभएकोले
रट िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
काठमाड महानगरपािलकाको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी राम साद
भ डारीले वातावरण व छ र सफा हनपु छ भ ने
कुरामा महानगर सचेत रहेको छ । यस कायालयमा
वातावरण संर ण शाखा नै रहेको छ । महानगरको
बजेट र जनशि ले याएस म वातावरण दूषण
िनय ण गन महानगर सचेत र सजग छ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
काठमाड उप यका िवकास ािधकरणको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी हरेराम
ितवारीले ततु िनवेदनमा यस कायालयबाट के काम
गनपन
ु हो सो कुरा प उ लेख ग रएको छै न । यस
कायालयको काम काठमाड उप यकाको बाटाह
चौडा पान मा भएकोले हा ो प मा ततु िनवेदन
खारेज हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
काठमाड उप यका खानेपानी िलिमटेडको
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी
ब चिु संह खड् काले काठमाड उप यकाको खानेपानी
यव थापन गन िज मेवारी मा यस कायालयको
हो । वातावरण व थ व छ हनपु छ भ ने कुरामा
यस कायलयको िवमित छै न भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
उि लिखत त य एवं बहस िजिकर रहेको
ततु िनवेदनसिहतको िमिसल र बहस नोटसमेत
अ ययन गरी िवचार गदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु हो वा होइन भनी िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा रट
िनवेदनमा उठाएको वातावरण संर ण तथा वायु
दूषणको िनय णस ब धी िवषय सामा य पमा
हेदा व छ र वा थ वातावरणमा बाँ न पाउने
संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् भएको भ ने
त यको पमा काठमाड उप यकामा िनमाणाधीन
सडक, िविभ न आयोजनाह , इँटा भ ा, परु ाना
गाडीह को बाह यता र ितनीह ले पालना गनपन
ु
वातावरणीय मापद डह पालना गराउन सरकार
सि य नरहेको कारण परमादेशलगायतको आदेश
जारी गरी पाउन रट िनवेदनमा माग भएको देिख छ ।
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा खानेपानीको पाइप
लाइनको लािग सडक ख दा तु त पाइप िब याई
सो थान परु ी पानी छकने र जितस दो चाँडो सडक
पनु : थापना गन ग रएको तथा एिसयाली िवकास
बकको सरु ा उपाय नीित, २००९ पालनासमेत
ग रएको, राि य योजना आयोगको २०७३।१०।५
को िनणयानस
ु ार वातावरण िवभागको िनदशकको
संयोजक वमा गठन भएको कायदलले काठमाड
उप यकाको वायु दूषण िनय ण काय योजना पेस
ग रसके को, दूषण यूनीकरणको यासलाई ित ता
िदने उ े यले वातावरण िवभागले िमित २०७३।९।२०
मा िविभ न िनकायह बीच छलफल गराई वायु दषू ण
िनय ण स ब धमा िविभ न ५ वटा िनणयह
ग रएको, वातावरण संर ण ऐन, िनयमावली जारी
भएको छ । व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हकको
सिु नि चतताको लािग वातावरण संर ण िनयमावली,
२०५४ बमोिजम वायक
ु ो गणु तरस ब धी राि य
मापद ड, २०६० लागू गराउँदै आएको छ । २० वष
परु ानो भाडाका सवारी साधनह यव थापन गन िमित
२०७१।११।१८ मा नेपाल राजप मा सूचना कािशत
गरी काया वयनसमेत सु भइसके को छ । नेपाल
सरकारअ तगत स बि धत िनकायह बाट राि य
आव यकताअनस
ु ार कानूनबमोिजम तोिकएका ि या

र मापद डअनस
ु ार नै सडक िव तारको काय हँदै
आएको र जनतालाई असिु वधा हने िवषयमा सरकार र
स बि धत िनकाय सजग रहेको छ भ नेसमेतको बेहोरा
िवप ीह को िलिखत जवाफह बाट देिखन आएको
छ।
३. वातावरण एउटा थान वा देशको मा
सरोकारको िवषय नरही हाल िव व यापी चासोको
िवषय भएको छ । वातावरण दूषणले एक थानका
मािनस मा होइन जनावर र िव वा वन पितसमेतलाई
असर पाद यसको दायरा फरािकलो हँदै जाने कुरामा
दईु मत हन स दैन । वातावरणस ब धी अ तराि य
महासि ध तथा िविभ न स मेलनह बाट चासो
िदइनक
ु ो कारण पिन यही नै हो । यसकारण, वायक
ु ो
दूषण िनय ण हनपु छ ।
४. िनवेदकले उ लेख गरेज तै वातावरण
संर ण गनपन
ु िनकायह उदािसन भएकै कारण
काठमाड उप यकामा वातावरण दूषण विृ भएको
हो, होइन भ नेतफ हेदा नेपाल देश नै िवकासो मख
ु
अव थामा रहेकोले यसलाई Under construction
country को पमा िलन सिकने अव था छ । िवकास
काय स चालन गन वन, पहाड, खोलानालामा के ही
दखल, के ही प रवतन पछ नै । बढ् दो सहरीकरणले
यातायातको साधनमा विृ , खानेपानी, सडक
िनमाणज ता िवकास िनमाणका काय तथा
प रयोजनाह स चालन हनु पिन वभािवक हो । तर
यसरी स चालन हने आयोजना, प रयोजना तथा
िनमाण कायह ले वातावरण संर ण काय गरेर मा
िवकास िनमाणको काय गनपछ
ु ।
५. यस स ब धमा खानेपानीको
पाइपलाइन िव तार गदा वातावरण संर ण ऐन,
२०५३ ले गरेको यव थाबमोिजम मेल ची खानेपानी
आयोजना एिसयाली िवकास बक "ख" ेणीमा पन
भएकोले ारि भक वातावरणीय परी ण गरी ितकूल
वातावरणीय भाव कम गन िविभ न उपायह सिहत
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वातावरणीय यव थापन योजना तयार गरी लागू
गरेको य तो आयोजनामा ADB को सरु ा उपाय
नीित, २००९ समेत पालना ग रएको छ भ नेसमेत
खानेपानी तथा सरसफाइ म ालयको िलिखत
जवाफबाट देिखएको छ । य तैगरी वातावरण संर ण
िनयमावली, २०५४ बमोिजम जनसं या तथा
वातावरण म ालयले वायक
ु ो गणु तरस ब धी राि य
मापद ड, २०६० तोक लागू गराउँदै आएको तथा
िमित २०७३।१०।०५ को राि य योजना आयोगको
िनणयानस
ु ार एक कायदल गठन भई सो कायदलले
काठमाड उप यकाको वायु दषू ण िनय ण काय
योजना पेस गरेको भ ने वातावरण िवभागको िलिखत
जवाफबाट देिखएको तथा सोस ब धी काय योजनाको
ितिलिपसमेत िमिसल संल न रहेको देिख छ ।
६. काठमाड उप यकामा आयोजना
काया वयन िनदशनालयले सडक िवभागअ तगतका
सडकह मा खानेपानी पाइपलाइन िब याएप ात्
सडक पनु थापना गन यव थाको लािग आयोजना
काया वयन िनदशनालय र सडक िवभागबीच
भएको सहमितप को ितिलिपबाट यथाशी सडक
पनु थापना गन ितब ता उ लेख भएकोसमेत
देिखएको छ । काठमाड महानगरपािलकाले सडकको
धल
ु ो धवु ाँ कम होस् भ ने हेतल
ु े आफूसँग भएका साधन
मु र र धल
ु ा मे भएका सडकमा पानी छकने गरेको भनी
आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको छ । यसैगरी
यस कायालयमा वातावरण संर ण िनिम वातावरण
संर ण शाखाको यव थासमेत गरेको भनी िलिखत
जवाफमा आ नो भनाइ राखेको देिखयो । वातावरण
िवभाग वातावरणीय दूषण िनय ण तथा अनगु मन
शाखाबाट काठमाड िज लाको कलंक नागढुंगा
सडकको वातावरणीय अनगु मन िनरी ण गरी दािखला
गरेको ितवेदनको ितिलिपसमेत िमिसल संल न
रहेको देिखयो । उ ितवेदनबमोिजम आव यक
कारबाहीको लािग जनसं या तथा वातावरण

म ालयमा पेस ग रएको भ ने िलिखत जवाफबाट
समेत देिखएको अव था छ । यस अदालतबाट िमित
२०७३।१०।१७ मा भएको आदेशानस
ु ार वायु दषू ण
िनय ण स ब धमा िविभ न िनकायह सँग छलफल
भई दूषण िनय णका लािग ५ वटा िनणयह भएको
तथा स बि धत िनकायलाई सचेत गराउँदै आएको
भ नेसमेतको जनसं या तथा वातावरण म ालय,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेतबाट
लेखी आएको गित िववरण ितवेदनह समेत
हेदा वातावरण दषू ण िनय ण गनपन
ु िनकायह
रट िनवेदकले उ लेख गरेज तै र उदािसन भई
िनि य बसेको अव था देिखएको छै न । वातावरण
दूषण िनय ण कुनै एक यि वा िनकायले मा
वत: गन स ने अव था पिन नभएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको परमादेश जारी गरेर मा त काल
पूण पमा काया वयन हन स ने अव थाको िवषय
नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश
जारी ग ररहनु परेन । तसथ परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
७. रट िनवेदन खारेज भए तापिन
िनवेदकले रट िनवेदनमा उठाएको िवषय समसामियक
र सकारा मकसमेत देिखएकोले सोतफ िनवेदकले
उठाएको सडक यातायातका साधनले उ सजन
गन धवु ाँधल
ु ोको विृ तथा िविभ न आयोजना
प रयोजना िनमाण एवं स प न गदा सडक भ काउने
र समयमै िनमाण स प न नभई सहर धल
ु ा य भई
जन वा यलाई ितकूल असर पा ररहेको भ ने
िवषयमा स बि धत िनकायले िविभ न अ ययन र
वातावरण दूषण िनय णको उपायह अपनाए तापिन
दैिनक जीवनयापनका ममा सवारी साधनह ले
उ सजन गरेको धवु ाँ धल
ु ो, इँटा भ ाका िच नीह बाट
िनि कएका धवु ाँ धल
ु ो, खानेपानी तथा ढल िनमाणका
ममा भ काइएका सडक समयमै पनु थापना नगदा
बढेको धल
ु ोसमेतले वरपरका वातावरण अस तिु लत
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
भई बटुवा, सवारी साधनका यि ह मा नभई घर,
पसलिभ समेत रहेका यि ह लाई पिन जीवनयापन
गन किठन बनाइरहेको यथाथ हामीले दैिनक जीवनमा
देखी भोगीरहेको त यलाई भने बेवा ता गन सिकँ दैन ।
८. वातावरण वायु दूषण िनय ण गन
िविभ न उपायह अवल बन गरी काठमाड
उप यकालगायतको वातावरण स तिु लत रा नका
लािग यसै अदालतबाट िवकास िनमाण मानव
जीवनलाई समृ एवं सहज बनाउन अित आव यक
ह छ तर िवकास िनमाणको काय गदा मानवीय
जीवनलाई नै खतरामा पान गरी गदा यो स तुिलत
िवकास हन नस ने । वातावरण ग भीर पले असर
पान गरी भएको िवकासले मानवको अि त वमा नै
खतरा उ प न गन भएकाले यस कारको िवकास
अिभशापमा प रणत हन पिन स छ । यसले मानवीय
जीवनलाई सहजता तु याउनुको साटो झन् किठन
बनाउँदै लैजा छ । वतमानमा गुण तरीय जीवनयापन
गन, हा ो भिव यलाई बचाई रा न र भावी पु ताको
जीवनलाई सुरि त बनाउन उिचत वातावरणीय तर
कायम गराई रा नु सबैको साझा दािय व हन आउने
भनी ने.का.प. २०७४ अंक ६ िन.नं.९८२९ मा िमित
२०७४।०१।२१ मा फै सला भई िस ा त ितपादन
भएको अव थामा वातावरण दषू णको उ च दर कायम
रहनु शोभनीय देिखँदनै ।
९. नेपालको संिवधानको िविभ न
धाराह मा द मौिलक हकका ावधानह ले पिन
येक यि बाट समदु ायलाई व छ वातावरणमा
बाँ न पाउने हक याभूत गरेको अव था देिख छ ।
धारा ३० ारा दान ग रएको व छ वातावरणको
हकअ तगत येक नाग रकलाई व छ र व थ
वातावरणमा बाँ न पाउने हक हनेछ भनी वातावरणलाई
मौिलक हकको पमै याभूत गरेको हँदा वातावरण
संर णको र दूषण िनय णको कायमा यासरत
रहेको भ ने आधारमा मा सरकार तथा स बि धत

िनकाय सु त रही ब न नस ने भएकोले ततु रट
िनवेदन खारेज भए तापिन िन नबमोिजमका कायह
गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा िन नानस
ु ार
िनदशना मक आदेश जारी ग रएको छ ।
१. २० वष परु ाना भाडाका सावजिनक
सवारी साधनह
यव थापन गन
स ब धमा २०७१।११।१८ मा कािशत
सूचनाबमोिजमको कारबाहीलाई चु त,
दु त पमा काया वयन गन िनयिमत
पमा सवारी चेक जाँच गन यव था
िमलाउनू ।
२. २० वष परु ाना भइनसके का सवारी
साधनह बाट पिन धवु ाँको कारण दूषण
बढी भई वातावरण िब ने अव था भएकोले
साना, ठूला येक सवारी साधनह को
िनयिमत र अिनवाय जाँच गन णाली
थािपत गनू ।
३. दैिनक पमा सडकको सरसफाइको
िज मेवारी
िलएका
िनकायह
महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका,
नगरपािलका र गाउँपािलकाह ले अिनवाय
पमा सदैव सडकको सरसफाइको
यव थाको लािग पया कमचारी तथा
आव यक मेिसनरी साधनसमेतको
यव था गरी िनि त यि वा कमचारी
वा सं थालाई िज मेवारी िदनु र य तो
िज मेवारी पूरा नगन यि , कमचारी वा
सं थालाई कारबाही गन संय समेत
िनमाण गनू ।
४. िविभ न आयोजना र प रयोजनाह ले
सडक भ काउँदा तथा िनमाण काय गदा
एकआपसमा सम वय गरी िनमाण गन तथा
भ काएका सडक, संरचनाह बाट दूिषत
हने धवु ाँ धल
ु ो नफै लने यव था गरी
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१०१३१ - अिधव ा पदमबहादरु े िव. धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत

५.

६.

७.

८.

यथाशी सडक पनु : थापनाको काय गन
संय िनमाण गरी शी काया वन गनू ।
काठमाड उप यकािभ का सडक िनमाणको
काय गदा प रयोजना समयमा नै स प न
गराउनेतफ स बि धत िनकायले िनर तर
अनगु मन र िनरी ण गनु गराउनु होला ।
सडक ख दा वा िनमाण गदा वातावरण र
जनसाधारणको वा यलाई बढीभ दा
बढी यान िदई समय समयमा धल
ु ो धवु ाँ
नउड् नको लािग स बि धत े मा िनयिमत
पानी छकने यव था िमलाउनू ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा
गएको िवनासकारी भूक प र यसपिछ
सो भूक पका िनर तर गएका परक पबाट
भ के का घर, परु ाताि वक मह वका
संरचनालगायतका कायह को काठमाड
उप यकामा पनु : िनमाण गदा वातावरणीय
व छतालाई यान िदई घर बनाउँदा
सडकमा िहँड्ने मािनस वा सवारी साधनलाई
ित नहोस् भ नको लािग िनमाण थलमा
जाली ारा घेराबेरा गरेर मा गन गराउने
यव था गराउनू ।
काठमाड उप यकािभ को सडकमा
खानेपानीको पाइपलाइन िव तार गन
ममा सडक खनेर त काल खानेपानीको
पाइप राखेपिछ यसलाई छो ने र प क
नब दास म यसमािथ कापिटङ गनु
गराउनु र समयसमयमा मु र र पानी छकने
यव था गनु गराउनू ।
काठमाड उप यकामा गडु ् ने सवारी
साधनबाट वायु दूषण गराउने खालका
धवु ाँ र अ य त कु प सवारी साधनको
िनर तर अनगु मन र िनगरानी गरी य ता
सवारी साधनलाई वातावरणीय दूषणमा
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यूनीकरण गन संय रा न लगाउनू ।
९. फोहोर मैला र िनमाण साम ी बोके र िहँडेका
सवारी साधनलाई फोहोर मैला र िनमाण
साम ी अिनवाय पमा छोपेर मा गडु ् ने
यव था िमलाउनू ।
१०. हा ो वातावरण हा ै लािग हो भ ने
सोची वातावरण संर णलाई सबै िवप ी
िनकाय र पदािधकारीले व छ र सफा
रा ने उपायह गनु गराउनू । यसको
काया वयनलाई पणू
पमा सचेत भई
काठमाड उप यकालाई वातावरणीय
व छ र ह रयाली सहरको पमा प रिचत
गराउनेतफ अ सर हन आव यकता
देिखँदा सोअनस
ु ार गनु गराउनू । काठमाड
उप यकाको सडक पेटीमा ख िव वा
रो ने रोपाउने, दबू ो र घाँसको यव थापन
गन गराउने गनू ।
११. सरकारी तवरमा काठमाड उप यकाको
दूषणको तर मापन गन उप यकाको
तीनै िज लामा सवारी बढी आवागमन हने
र िवकास िनमाण काय भइरहेका थानमा
दूषण मापनय थापना गरी तोिकएको
मापद ड नाघेको छ, छै न भनी िनयिमत
पमा अनगु मन गन संय थापना गनू ।
१२. सडकको फोहोरमैला र सवारी साधनबाट
िन कने धवु ाँ धल
ु ोले व छ वातावरण
कायम हनेमा य असर परेको देिखएकोले
वायक
ु ो गणु तरस ब धी राि य मापद ड,
२०६९ र नेपाल सवारी दषू ण मापद ड,
२०६९ लाई त काल काया वयन गनू ।
१३. िनमाण कायबाट उ सजन भएको
माटोसिहतको फोहोरमैला, सडकमा
छाडेको र सडक खा टाखु टी भएको
कारण वातावरणमा य पमा असर

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
परेकोले त काल यसको यव थापन गरी
सदैव सफा रा ने काय गनू ।
१०. यो िनदशना मक आदेशको
काया वयनको लािग आदेशको जानकारी
िवप ीह लाई िदई फै सला काया वयन िनदशनालयमा
ततु आदेशको ितिलिप पठाउनू । ततु िनवेदन
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ३० गते रोज १ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१३२
तुत मु ामा गोपनीयताको लािग पीिडत
र प रवारको सद यको नाममा .................
रािखएको छ ।
- स पादक
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
फै सला िमित : २०७४।११।१३
०६७-CR-०८४३

िव
यथ / ितवादी : कै लाली िज ला, चौमला
गा.िव.स. वडा नं.२ कटानपरु ब ने क थे भ ने
कणबहादरु साउद
§ कुनै यि ले आफू कुनै अपराधबाट
पीिडत भएको भनी जाहेरी िद छ र
सोको आधारमा रा यका िज मेवार
िनकायह बाट अनुस धान र अिभयोजन
भई स म अदालतसम मु ासमेत
दायर भइसके को अव थामा अदालतमा
जाहेरी िदने यि वा पीिडतले ितकूल
बकप गछ भने सोको आधारमा मा उ
अपराध घटेको िथएन भनी िन कषमा पु न
निम ने ।
§ घटना घटेको समय यितत हदँ ै जाँदा
ितवादीउपरको आ ोश िव तारै
म थर हदँ ै जाने, ितवादी र पीिडतह
एउटै समाजमा ब नुपन, आिथक
तथा सामािजक कारण तथा कितपय
अव थामा पीिडतलाई पया मा ामा
सरु ा दानसमेत गन नस दा पीिडतले
अदालतमा ितकूल बकप गन स छ तर
पीिडतले ितकूल बकप ग यो भ दैमा
अपराधीलाई आपरािधक दािय वबाट
उ मिु िदन निम ने ।
( करण नं.५)

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी नारायण रमाल
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् वैतिनक
अिधव ा ी शोभा काक
मु ाः जबरज ती करणी
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६१, िन.नं.७४११, प.ृ ८९३
पनु रावेदक / वादी : ..........को जाहेरीले नेपाल सरकार
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§ ने.का.प.२०७४, अंक ५, िन.नं.९८१२
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन :
मा. िज ला या. ी नारायण साद िधताल
कै लाली िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा.का.म.ु मु य या. ी गोिव दकुमार े
माननीय यायाधीश राम साद खनाल
पनु रावेदन अदालत िदपायल, डोटी
फै सला
या.चोले
शमशेर ज.ब.रा.: याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
अदालतमा पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार छः
मेरो
ीमती ................लाई िमित
२०६६।३।४ गते आ नो कोठामा सिु तरहेको
अव थामा ऐ. राित २३:०० बजेको समयमा गाउँकै
क थे भ ने कणबहादरु साउदले जबरज ती करणी
गरेको हँदा िनजलाई आव यक कारबाही ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा त ।
कै लाली िज ला चौमाला गा.िव.स. वडा
नं.३ िझल ि थत उ रमा १० िमटर टाढा जमनु ाको
ख तथा जिमन, दि ण नरिजते साउदको क ची
घर, पूवमा २० िमटर टाढा बु ी साउदको क ची घर,
पि चममा अं. २ िमटर टाढा कृ ण साद व तीको
खेत जिमन यित चार िक लािभ मािथ लो तलामा
जाँदा िवना ढोकाको खु ला पाली कोठामा िव यान
लगाई िमित २०६६।३।४ गते .............. सिु तरहेको
अव थामा ितवादी कण साउदले जबरज ती करणी
गरेको भनी देखाइएको घटना थल मचु ु का ।
म िमित २०६६।३।४ गते साँझको खाना
खाएर कोठामा सिु तरहेको अव थामा ऐ. राित ११

बजेको समयमा ितवादी क थे भ ने कणबहादरु
साउदले मेरो मे सी र पेटीकोट मािथ गरी मेरो मख
ु
थनु ी १५।२० िमनेटस म करणी गरी रहेको अव थामा
मैले हो-ह ला गरी िच याउँदा िनज कोठाबाट भागी
गएको िथयो भ नेसमेत बेहोराको शाि त रावलले
मौकामा गरेको कागज ।
मैले िमित २०६६।३।४ गते मादक पदाथ
र सी सेवन गरी िनजको कोठामा सिु तरहेको अव थामा
गई िनजलाई मैले करणी गदा कुनै ितकार गरेक
िथइनन् भ नेसमेत बेहोराको कणबहादरु साउदले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान कागज ।
िमित २०६६।३।४ गते िनज पीिडत
आ नो घरको मािथ लो तलाको पालीमा सिु तरहेको
अव थामा हाल हरी िहरासतमा रहेको ितवादी
कणबहादरु साउदले िनज सतु ेको थानमा गई िनज
..............लाई करणी गरी रहेको अव थामा पीिडतले
रोई कराई गदा जाहेरवाला र िनजकै सासस
ु मेतले थाहा
पाउँदा उ थानबाट भागी गएको िथयो भ नेसमेत
बेहोराको गगन िसंह िव , िवरमा देवी रावल, कृ ण साद
व तीसमेतले गरेको क रब एकै िमलानको कागज ।
िमित २०६६।३।४ गते िनज पीिडत ...........
लाई हाल हरी िहरासतमा रहेको ितवादीले
सिु तरहेको अव थामा जबरज ती करणी गदा िनजले
हो-ह ला गदा उ थानबाट भागी फरार रहेको भ ने
कुरा िमित २०६६।३।५ गते सनु ी थाहा पाएको िथएँ
भ नेसमेत बेहोराको रामबहादरु िव.क. समेतले गरेको
व तिु थित मचु ु का ।
आ नै कोठामा सतु ी रहेक ..............
लाई िनजको हात मख
ु यापी बलसमेत योग गरी
िनजको म जरु ीिवना करणी गरी ितवादी क थे भ ने
कणबहादरु साउदले मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणी
महलको १ नं., ३(३) नं. िवपरीतको कसरु अपराध
गरेको पिु भएकाले िनजलाई सो कसरु अपराधमा
सोही महलको ३(३) नं.बमोिजम सजायको मागदाबी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
र सोही महलको १० नं.अनस
ु ार पीिडत ...............
लाई ितवादी क थे भ ने कणबहादरु साउदबाट
मनािसब ितपूित भराई पाउनेसमेतको दाबी िलइएको
छ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग प ।
जाहेरवालाको प नी िन ामा म त रहेको
समयमा मैले करणी गरी आ नो घरतफ लागेको हँ ।
पिछ िनजले आ नो योिनमा वीय ज तो पदाथ देखी
आ नी सासल
ु ाई हा ो घरमा को मा छे आएको िथयो
र म सतु ेको कोठामा को गएको िथयो भनी जानकारी
िलँदा म गएको जानकारी िदएपिछ आफूलाई करणी
गरी गएको कुरा सासस
ु गँ भनेकोमा सोही आधारमा हक
रावल घरमा आइपगु ेपिछ सो बेहोरा बताई जाहेरी िदन
लगाएक हन् भ नेसमेत बेहोराको ितवादी क थे भ ने
कणबहादरु रावलले सु अदालतमा गरेको बयान ।
पीिडत भिनएक .................लाई िनजका
पित ................ले तथा पीिडतक सासल
ु े घरमा रा ो
यवहार नगरी घरमा सधै ँ कुटिपट गरी िनका ने गरी
रहेका िथए, यसैमा ितवादी क थे भ ने कणबहादरु
साउद र हक रावलको झगडा रहने हनाले ीमतीलाई
हक रावलले झु ा आरोप लगाई कणबहादरु सँग लागेको
बात लगाई झु ा जाहेरी िदएको हो । कागज गनले पिन
अनमु ानकै भरमा कागज लेखी िदएका हन् । पीिडत
शाि त रावललाई िनजका ीमान्ले घरबाट िनका ने
बहाना बनाएको हो, जबरज ती करणी भए गरेको के ही
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादीका सा ी हरी िसंह
साउदले सु अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडत ..............लाई ितवादी क थे भ ने
कणबहादरु साउदले जबरज ती करणी गरेको छै न,
जबरज ती करणी ग यो भनी ३।४ िदनपिछ ह ला मा
सनु ेको हँ भ नेसमेत बेहोराको व तिु थित मचु ु काका
टेकराज ओझाले सु अदालतमा गरेको बकप ।
उ राित मैले चोर आयो भनेर कराएक
पिन होइन, सासल
ु ाई ितवादीले मलाई जबरज ती
करणी गरेको हो भनेक पिन होइन, सासल
ु े हरीमा

उ कागज िकन लेखाएक हन् उनलाई थाहा होला
भ नेसमेत बेहोराको वादीका तफबाट कागज गन
...............ले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी कणबहादरु साउदले जबरज ती
करणी गरेको हो होइन मलाई थाहा भएन, गाउँले
मा छे ले भनेर मैले थाहा पाएको हो भ नेसमेत बेहोराको
मौकामा कागज गन ..................ले सु अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादीले मौकामा अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतसम आई बयान गदा आफूले शाि तलाई
करणी गरेको तर िनज िन ामा हँदा हो-ह ला नभएको
भनी करणी गरेको कुरा वीकार गरी बयान गरेको
देिख छ । पीिडतको कागज बिु झएक िवरमासमेतको
भनाइ र ितवादीको सािबती बयानसमेतबाट घरमा
सतु ेक शाि तलाई िनजले करणी गरेको होइन भनेको
कारणले मा
ितवादीले अपराधबाट उ मिु
पाउन नस ने हँदा जबरज ती करणीको महलको १
नं. िव को कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३)
नं.बमोिजम घटनाको अव थासमेतलाई ि गत
गदा ६(छ) वष कै दको सजाय ऐ.ऐ.१० नं. बमोिजम
.२५,०००।- ितपूितसमेत भराई पाउने र झु ा
बकप गन शाि त तथा िवरमालाई जनही .५००।ज रवानासमेत ठहछ भनी सु कै लाली िज ला
अदालतबाट िमित २०६६।११।१० मा भएको
फै सला ।
पीिडत शाि त रावलले अनस
ु धानको ममा
उठेका कागज माण झु ा हन् । ितवादीले मलाई
करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बकप गरेको
र पीिडतको सासु जो य दश छन् िनजले करणी
गरेको होइन भनी भनेको अव थामा मैले पीिडतलाई
करणी गरेको होइन । वादी नेपाल सरकार भए पिन
पीिडत शाि त रावल नै हन्, पीिडतले नै अदालतमा
आई वत पूवक करणी गरेको होइन भिनसके पिछ
सु अदालतले अनमु ानकै भरमा कै द सजाय गन गरी

2048

१०१३२ - नेपाल सरकार िव. क थे भ ने कणबहादरु साउद
गरेको फै सला यायसङ् गत नभई आ मिन भएकाले
उ फै सला बदर गरी मलाई कै दबाट छुट्कारा िदलाई
पाउँ भ ने ितवादी पनु रावेदक कणबहादरु साउदको
पनु रावेदन अदालत िदपायलमा परेको पनु रावेदन प ।
पीिडत भिनएक शाि त रावलले नै आफूलाई
ितवादीले करणी गरेको होइन भनी प साथ
बकप गरी रहेको अव थामा पीिडतलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम जबरज ती करणी गरेको ठहर गनु
यायको ममिवपरीत हन जाने ह छ । पीडकलाई द ड
सजाय िदने यायको एउटा प हो भने पीिडतले राहत
वा उपचार पाउनु पन अक प हो । पीिडतले नै आ नो
सित व हरण भएको होइन छै न भनी कुनै कारको
उपचार नै खोजेको छै न भने य तो अव थामा
िनजमािथ जबरज ती करणी भएको र िनजको सित व
हरण भएको हो भनी ठहर गदा िनजको सामािजक
मयादा हरण हने र कानूनबमोिजम ा त गन सिकने
अ य सिु वधा एवं कानूनी हक अिधकारसमेतबाट
वि चत हने अव था रह छ । अतः उि लिखत त यगत
ि थित र सा ी माणको मू याङ् कनबाट अिभयोग
दाबीबमोिजम जबरज ती करणी भएको ठह याई
ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको १ नं. को
कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३) नं.बमोिजम ६(छ)
वष कै द र ितपूितसमेत भराई िदने ठह याएको सु
कै लाली िज ला अदालतको फै सला मनािसब नदेिखँदा
उ टी भई ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०६७।५।२० मा भएको फै सला ।
जाहेरवालाले िकटानी पमा ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरी
दरखा त िदएका र उ िकटानी जाहेरी दरखा त
िमिसल संल न अ य आधार माणह बाट पिु
भइरहेको अव थामा जाहेरवाला कामको िसलिसलामा
भारतमा गएको कारणले गदा बकप स मको लािग
सु अदालतमा उपि थत हन नसके को अव थालाई

ठूलो माण मानी ितवादीलाई सफाइ िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण छ ।
ितवादीले अदालतसम कसरु गरेकोमा सािबत रही
बयान गरेका छन् । सो वीकारोि को िवप मा ठहर
भएको फै सला आफै ँमा िु टपूण छ । साथै मौकामा
बिु झएक िवरमादेवीले बकप मा जबरज ती करणी
गरेको गाउँलेले भनेर थाहा पाएको भनी लेखाएक ,
टेकराज ओझाले बकप को स.ज.८ मा ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको भनी सनु ेको हो भनी
लेखाएकासमेतका आधार माण र पीिडतको उमेर
तथा शारी रक परी णसमेतबाट उ वारदात थािपत
भएको अव थालाई नजरअ दाज गरी भएको उ
फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं.को या या मक िु टसमेत हँदा उ फै सला
िु टपूण भएकोले बदर गरी ितवादीलाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको
नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा पन आएको
पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादीले अदालतमा समेत करणी
गरेको भ नेमा सािबती बयान गरेको, जाहेरवालालाई
उपि थत नगराइएको, जाहेरीमा र अिभयोग प मा
पीिडतको उमेर १५ वष भनी उ लेख भएको स दभमा
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी िमित २०६७।५।२०
मा पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फै सला
माणको मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको २०२ नं.
बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०७४।५।११ को आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयको
लािग यस इजलासमा पेस हन आएको ततु मु ामा
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी नारायण रमालले जाहेरवालाले
िकटानी पमा ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको भनी जाहेरी िदएको अव था छ भने
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ितवादीले पिन अदालतमा गरेको बयानमा आफूले
पीिडत िन ामा रहेको अव थामा करणी गरेको भनी
वीकार गरेको छ । पीिडतको उमेर तथा शारी रक
परी णसमेतबाट उ वारदात थािपत भएको
अव थालाई नजरअ दाज गरी ितवादीलाई सफाइ
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
फै सला िु टपूण भएकोले उ टी गरी ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रनपु छ भनी बहस
गनभयो
। यसैगरी ितवादीको तफबाट उपि थत
ु
िव ान् वैतिनक अिधव ा ी शोभा काक ले पीिडतले
नै अदालतमा आई ितवादीले मलाई करणी गरेको
होइन भनी बकप ग रसके को अव थामा ितवादीलाई
जबरज ती करणीज तो ग भीर अपराधमा कसरु दार
ठहर गन िम दैन । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
फै सला कानूनबमोिजम भएकोले सदर हनपु छ भनी
बहस गनभयो
ु ।
उपयु त य र बहस िजिकर रहेको ततु
मु ामा सु कै लाली िज ला अदालतको फै सलालाई
उ टी गरी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
फै सला िमलेको छ वा छै न ? भ ने स ब धमा िनणय
गनपन
ु देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा मेरो ीमती शाि त
रावललाई िमित २०६६।३।४ गते राित आ नो कोठामा
सिु तरहेको अव थामा क थे भ ने कणबहादरु साउदले
जबरज ती करणी गरेको हँदा िनजलाई आव यक
कारबाही ग रपाउँ भ ने बेहोराको जाहेरी दरखा तबाट
अनस
ु धान ार भ भएको ततु मु ामा ितवादी
कणबहादरु साउदलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी
महलको १ नं. र ३(३) नं.िवपरीतको कसरु अपराधमा
सोही महलको ३(३) नं.बमोिजम सजाय गरी र सोही
महलको १० नं.अनस
ु ार पीिडतलाई ितवादीबाट
मनािसब ितपूित भराई पाउँ भ ने अिभयोग

मागदाबी रहेको देिख छ । उपयु अिभयोग मागदाबी
रहेकोमा सु कै लाली िज ला अदालतले ितवादी
कणबहादरु साउदलाई जबरज ती करणीको महलको
१ नं. िव को कसरु अपराधमा सोही ऐनको ३(३)
नं.बमोिजम ६(छ) वष कै द र सोही महलको१० नं.
बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई .२५,०००।ितपूित भराउने ठह याई फै सला गरेको रहेछ भने
पनु रावेदन अदालत िदपायलले सु कै लाली िज ला
अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको देिख छ ।
पनु रावेदन अदालत िदपायलको उ फै सलामा िच
नबझ
ु ाई वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा ततु
पनु रावेदन प दायर गरेको देिख छ ।
३. ततु मु ामा ितवादीले पीिडतलाई
राित आ नै कोठामा सिु तरहेको अव थामा जबरज ती
करणी गरेको भनी िकटानी जाहेरी परेको देिख छ भने
पीिडतले मौकामा गरेको कागजमा राित सिु तरहेको
अव थामा करणी गरेको, सु मा आ नो ीमान्
सोची के ही नबोलेको तर पिछ आ नो ीमान् नभएको
थाहा पाई हो-ह ला गरेको भनी ट पमा उ लेख
गरेको देिख छ । यसैगरी यस िदन उ घरमा रहेक
पीिडतक सासु िवरमादेवी रावलले ितवादी उ िदन
आ नो घरमा आएको, जाहेरवाला हक रावल छ, छै न
भनी सोधेको, आफूलाई िबँडी पिन खान िदएको र
बहु ारी सतु ेको कोठामा गई बहु ारी सतु ेको मौका छोपी
जबरज ती करणी गरेको भनी मौकाको कागजमा
उ लेख गरेको देिख छ । ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानमा समेत उ िदन
आफूले मादक पदाथ सेवन गरी पीिडतको कोठामा
पीिडत सिु तरहेको अव थामा गई करणी गदा कुनै
कारको ितकार गरेक िथइन् भ ने बेहोराको बयान
गरेको देिख छ भने सु अदालतमा गरेको बयानमा
पिन आफूले पीिडतलाई करणी गरेको र करणी गदाको
अव थामा पीिडत म त िन ामा रहेकोले िनजलाई
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थाहा नभएको भनी उ लेख गरेको देिख छ । जसबाट
पीिडतलाई आफूले करणी गरेको भनी वयं ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम वीकार
गरेको पाइयो । अतः ततु मु ाको त यह को
िव ेषण गरी हेदा यी ितवादी राितको समयमा मादक
पदाथ सेवन गरी पीिडतको घरमा गई पीिडतको ीमान्
भएको झु यानमा पारी पीिडतलाई करणी गरेको
देिख छ ।
४. कुनै यि ले कसैलाई िनजको सहमित
िबना करणी गछ भने यो जबरज ती करणी ह छ ।
जबरज ती करणी हो वा होइन भनी हेनको लािग करणी
गदा दवु ै प को सहमित िथयो वा िथएन भनी हेनपन
ु
ह छ र यसरी िदइने सहमित कुनै पिन कारको डर,
ध क , दबाब, भाव वा झु यानमा नपारी वत
िकिसमबाट िदइएको हनपु छ । यसै स ब धमा मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको दफा १ (ख) मा
डर, ास, धाक देखाई वा करकाप, अनुिचत भाव,
झु यानमा पारी वा जोर जुलुम गरी वा अपहरण गरी
वा शरीर ब धक राखी िलएको म जुरीलाई म जुरी
मािनने छै न भनी यव था गरेको देिख छ । यसरी कुनै
यि ले कसैलाई त यको ममा पारी करणी गछ भने
पिन यसलाई सहमितमा भएको करणी भनी मा न
िम दैन । ततु मु ामा ितवादीले पीिडतलाई करणी
गरेको त यमा कुनै िववाद छै न । वयं ितवादीले नै
अिधकार ा अिधकारी तथा सु अदालतमा उ
कुरालाई वीकार गरेको छ । ितवादीले आ नो
बयानमा आफूले करणी गदा पीिडतले कुनै कारको
ितकार नगरेको भनी उ लेख गरेको भए तापिन
राितको समयमा पीिडतले ितवादीलाई आ नो
ीमान् ठानी ितकार नगरेको देिख छ । राितको
समयमा आफू सतु ेको कोठामा आएको मा छे लाई
पीिडतले आ नो ीमान् ठा नु वभािवक नै
हो । अक यि लाई आ नो ीमान् ठानी ितकार
नगरेको कारणले पीिडतले करणीको लािग सहमित

िदएक िथइन् भनी अथ गन िम दैन । राितको समयमा
अकाको ीमतीको कोठामा गई आफू नै ीमान् भएको
म पारी पीिडतलाई झु यानमा पारी करणी ग र छ
भने यसलाई जबरज ती करणी नै मा नु पन ह छ ।
यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको नै
देिख छ ।
५. ततु मु ामा पीिडतले सु अदालतमा
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भनी बकप गरेकोले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउनु पछ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ
भने पनु रावेदन अदालत िदपायलले पिन सोही
आधारमा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठह याएको देिख छ । सो स ब धमा िवचार गदा
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भनी पीिडतले सु अदालतमा ितकूल (Hostile)
बकप गरेको भए तापिन मौकामा गरेको कागजमा
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको
भनी उ लेख गरेको देिख छ । कुनै यि ले आफू
कुनै अपराधबाट पीिडत भएको भनी जाहेरी िद छ र
सोको आधारमा रा यका िज मेवार िनकायह बाट
अनस
ु धान र अिभयोजन भई स म अदालतसम
मु ासमेत दायर भइसके को अव थामा अदालतमा
जाहेरी िदने यि वा पीिडतले ितकूल बकप गछ
भने सोको आधारमा मा उ अपराध घटेको िथएन
भनी िन कषमा पु न िम दैन । िन य नै पीिडतको
बकप ले अपराधको स ब धमा िनणय गनको लािग
मह वपूण भूिमका खे छ तर पीिडतले अदालतमा
आएर आ नो भनाइ प रवतन ग यो भ दैमा अ य
सबदु माणह बाट अपराध घटेको पिु हँदाहँदै
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
िन कषमा पु नु यायसङ् गत हन स दैन । घटना घटेको
समय यितत हँदै जाँदा ितवादीउपरको आ ोश
िव तारै म थर हँदै जाने, ितवादी र पीिडतह एउटै
समाजमा ब नपु न, आिथक तथा सामािजक कारण तथा
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कितपय अव थामा पीिडतलाई पया मा ामा सरु ा
दानसमेत गन नस दा पीिडतले अदालतमा ितकूल
बकप गन स छ तर पीिडतले ितकूल बकप ग यो
भ दैमा अपराधीलाई आपरािधक दािय वबाट उ मिु
िदन िम दैन । यस अदालतबाट पिन यसअिघ िविभ न
मु ाह मा पीिडतले ितकूल बकप गरेको आधारमा
मा ितवादीलाई सफाइ िदन निम ने भनी या या
भइसके को अव था छ । यसै स ब धमा नेपाल सरकार
िव. याम माझी (ने.का.प.२०६१, िन.नं.७४११,
प.ृ ८९३) भएको मु ामा यसै अदालतको संयु
इजलासबाट फौजदारी मु ामा अिभयु ले अपराध
गरेको भ ने त यगत सबुदह को आधारह मा
िनणय गन कुरा हो । अपराधीलाई बचाइिदने िनयतले
पीिडतले ितकूल बकप िदँदैमा ऐनको यव था
िनि य हने गरी जबरज ती करणीको महलको
१०. नं. आकिषत नहने गरी िनणय गनु यायसङ् गत
नहने भनी या या भएको देिख छ । यसैगरी कुमार
गु ङ िव. नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७४,अंक ५,
िन.नं.९८१२) भएको मु ामा पिन यस अदालतबाट
हा ो समाजमा सामािजक र पा रवा रक ि थितको
कारणले ितवादीलाई सजायबाट उ मुि िदने
िनयतले वयम् पीिडतलगायत कसैले अदालतमा
आई मौकाको बयानिवपरीत इ कारी बयान िदन स ने
ि थितलाई यानमा राखी यायकता यसतफ सजग
हनुपछ । िमिसल संल न माणह को िव ेषण गरी
ितवादीले कसुर गरेको हो वा होइन भनी िन कषमा
पु नुपछ । िनरपराध ठहर हने गरी कसैले ितवादीका
हकमा बयान िदएको आधारबाट मा ितवादीलाई
उ मुि िदन निम ने भनी या या गरेको देिख छ । यस
अव थामा पीिडतले नै अदालतमा आई ितवादीले
मलाई करणी गरेको होइन भनी बकप ग रसके को
अव थामा ितवादीलाई जबरज ती करणीज तो
ग भीर अपराधमा कसरु दार ठहर गन िम दैन भ ने
पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन सके न ।

६. अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
ितवादी कणबहादरु साउदउपर पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी जाहेरी परेको,
पीिडतले मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानमा ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी
गरेको भनी उ लेख गरेको तथा वयम् ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम
गरेको बयानमा आफूले पीिडत िनदाएको समयमा
गई जबरज ती करणी गरेको भनी वीकार गरेको
अव थासमेतबाट यी ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएको तथा
पीिडतले आ नो उमेर १७ वष भनी अदालतमा
खल
ु ाएको अव थामा ितवादी कणबहादरु साउदलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०६७।५।२०
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई यी ितवादी
कणबहादरु साउदलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको
महलको १ नं. र ३(३) नं. िवपरीतको कसरु मा सोही
महलको ३(४) नं बमोिजम ५ वष कै द र पीिडतलाई
ितवादीबाट .२५,०००।- ितपूित भराइिदने
ठहछ । सो ठहनाले अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
· मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी
कणबहादरु साउदलाई ५ वष कै द र ितवादीबाट
पीिडतलाई .२५,०००।- ितपूित हने ठहरेकोले
ितवादी थुनामा बसेको अविध क ा गरी बाँक
कै द असल
ु गनु तथा ितवादीबाट पीिडतलाई
.२५,०००।ितपूित कानूनबमोिजम
भराइिदनु भनी सु कै लाली िज ला अदालतमा
लेखी पठाउनू ।
· िवशेष कृितका मु ाह को कारबाहीमा प ह को
गोपनीयता रा नेस ब धी कायिविध िनदिशका‚
२०६४ बमोिजम जबरज ती करणी मु ामा
पीिडतको प रचया मक िववरण गो य रा नपु नमा
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ततु मु ामा सु अनस
ु धानदेिख नै पीिडतको
नाम र अ य िववरणह गो य राखेको नदेिखँदा
आगामी िदनह मा िनदिशकाले िनिद गरेको
पीिडतह को नाम र अ य प रचया मक िववरण
गो य राखी मु ाको अनस
ु धान‚ अिभयोजन
र सनु वु ाइ गनु भनी स बि धत हरी कायालय‚
सरकारी विकल कायालय र अदालतमा लेखी
पठाउनू ।
·
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े
इजलास अिधकृत: स देश े
इित संवत् २०७४ फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।

—— &

नणय नं . १०१३३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
आदेश िमित : २०७५।९।३
०७४-WO-०११०
िवषयः उ ेषण
रट िनवेदक : पा पा िज ला, मदनपोखरा गा.िव.स.,
वडा नं. ६ थायी ठेगाना भई हाल प देही
िज ला, बटु वल उपमहानगरपािलका, वडा नं.
४ ब ने नारायण साद िघिमरेसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार तथा यातायात
म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
§ सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ को िनयम ३५क र िनयम १८ को
उपिनयम (१) को ख ड (क) को (४) को
यव था हेदा यी दईु यव थाह आफैँमा
पथ
ृ क यव था रहेको देिख छ । पथ
ृ क
यव था भएको कारण सो ावधानह को
या यासमेत वत
पले मूल
ऐनको सम उ े य तथा िवधाियक
मनसायअनु प सम वया मक या या
(harmonious interpretation) ग रनु
पन देिख छ । कानूनको या या गदा कुनै
एक ावधानलाई मा याि क त रकाले
या या गनु यावहा रक हदँ ैन । सम मा
कानूनको
तावनामा उि लिखत
उ े यलाई समेत म यनजर गरी

––
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
रचना मक त रकाले ऐनकै उ े य पूितको
लािग सम वया मक या या ग रनु पन ।
( करण नं.४)
§ ऐन ारा यायोिजत ग रएको अिधकारको
आधारमा सावजिनक सवारीलाई सुरि त
पमा स चालन गरी सवारी दुघटना
यूनीकरण गरी सवसाधारण नाग रकलाई
सुरि त यातायात सेवा यव थापन गन
ऐनको मूल उ े यको योजनाथ नेपाल
सरकार, भौितक पूवाधार तथा यातायात
म ालयले सवारी साधनको छतमा रािखने
या रयर हटाउने गरी संशोधन ारा थप
गरेको यव था अ यथा नदेिखने ।
§ ऐनको
उ ेय
काया वयन
र
सहजीकरणको हेतुले नेपाल सरकारले
गरेको उ यव थालाई बािझएको अथ
गन िम ने अव था देिखँदैन । संशोिधत
िनयमावलीको यव था बसमा या ा गन
या ुह को बढ् दो दुघटनाबाट मृ यु भएको
स दभलाई हेरी संशोधनबाट याइएको
छ । या ुको सव परी सरु ालाई यानमा
राखी बनाइएको कानूनी यव था ऐनको
ितकूल ह छ भ न निम ने ।
( करण नं.५)

आदेश
या. दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (१) र (२)
बमोिजम यस अदालतको े ािधकारिभ पन ततु
रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार रहेको
छः
त यख ड
रट िनवेदनको बेहोराः हामी िनवेदकह
सावजिनक या बु ाहक सवारी स चालन गन सवारी
साधनका धनी एवं यव थापक ह । हामीह ले
कानूनबमोिजम बाटो इजाजत िलएर िसधै (डाइरे ट)
सेवा दान गन सावजिनक या बु ाहक सवारी साधन
स चालन गद या हु लाई एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा या ा गन सहजीकरण गद आएका छौ ँ ।
हामीले स चालन गरेको या बु ाहक सवारी साधनमा
या ा गदा या हु ले आफूलाई आव यक पन ल ा
कपडालगायतका सामानह साथमा िलएर िहड् ने
गरेका छन् । या ीको िझटीगु टाह हामीले सवारी
साधनको छतमा सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा ६ अ तगतको यव थाअनस
ु ार
सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४
को िनयम १८ को उपिनयम (१) को ख ड (क) को
(४) मा िनधा रत यव थाबमोिजम जडान ग रएका
या रयरमा सरु ि तसँग राखी या ा गराउने गरेका छ ।
रट िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी हामी यवसायीह ले स चालन गद आएका या बु ाहक
होमबहादरु राउत े ी र ी छिवलाल िघिमरे सवारी साधनिभ कानूनले िनधारण गरेबमोिजमको
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी नापको बडी संरचना र कानूनले तोके को सं यामा मा
संजीवराज रे मी
िसट हने हँदा या क
ु ा झोला रा न ठाउँ हँदैन ।
अवलि बत निजर :
यसैबीच, िमित २०७३।६।११ मा भौितक
§ ने.का.प.२०६७, िन.नं.८४५७, अंक ९
पूवाधार तथा यातायात म ालयबाट सवारी तथा
स ब कानून :
यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को छै ठ
§ सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, संशोधनमा िनयम ३५क थप गरी “...(ख) या ीबाहक
२०५४
सवारीले मालसामान (या ीको िझटी गु टाबाहेक)
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बोके मा र मालसामान सवारी साधनले या ु बोके मा...
(ङ) या ीबाहक सवारी साधनले यो िनयम लागू भएको
३० िदनिभ सवारीको छतमा सामान रा ने या रयर
नहटाएमा य तो सवारीको बाटो इजाजतप बढीमा
६ मिहनाको लािग िनल बन गन स नेछ” भ ने
यव था थप ग रएको छ । उ संशोिधत यव था
काया वयनका लािग यातायात यव था िवभागले
ािफक िनदशनालयलाई प सं या २०७४।७५
(योजना), च.नं. १०३, िमित २०७४।०४।०८ मा
प ाचार गरी ािफक हरीबाट बसको या रयर
हटाउन दबाब िदएको छ । यसरी या रयर हटाएमा
लामो टमा या ा गन या ीको गु टा लिगिदन असमथ
हने भई या ल
ु ाई सरल र सरु ि त त रकाले ग त यमा
पु याउने हा ो पेसा, रोजगार, यवसायमा अवरोध
पु नेछ । साथै, या बु ाहक सावजिनक यातायातबाट
लामो दरु ीको या ा गन या ल
ु ाई आव यक पन
यूनतम अ याव यक सामा ीह लैजान किठनाई हन
जा छ । या ीह एकाितर अलप र अक ितर या ीका
सामानह अलप पन अव था िसजना भएको छ ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
तथा सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ चलनमा छ । उ ऐन तथा िनयममा रहेको
यव थाह ले या बु ाहक सवारी साधनमा या ा
गदा या हु ले आ ना सामान सँगै साथै ओसार
पसार गन पाउने यव था गरेको प छ । यसका
अित र , उ िनयमावलीको िनयम १८(क)(४) मा
“...बसको िभ ी उचाई ६६ इ च र छतको या रयर
बसको कुल ल बाइको आधा र उचाई ८ इ च”
स म रा न सिकने प यव था रहेको छ । उ
कानूनी यव था हालस म किहँकतैबाट बदर नभई
चलनमा छ । या बु ाहक सवारीको छतमा या रयर
रा न ऐनले कुनै ितब ध लगाएको छै न । यसरी
ऐनको उ े यिवपरीतको यव था ग रनु आफै ँमा
कानूनिवपरीत छ । तसथ, कानूनले िनधारण गरेको

मापद डअनस
ु ार रािखएका बसका या रयरह को
स ब धमा संशोधन ारा थप ग रएको िनयम ३५क
को ख ड (ङ) को यव था उि लिखत िनयम १८ को
उपिनयम (१) को ख ड (क) को (४) सँग बािझएको
अव था छ ।
अत: ऐन तथा िनयमावलीले या ीबाहक
बसमा या ी गु टा रा न िनषेध नगरेको अव थामा
ऐनको दफा ६ को उ े यिवपरीत सवारी तथा
यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को िनयम
१८ को उपिनयम (१) को ख ड (क) को ४ मा भएको
यव थाको िवपरीत गरी िमित २०७३।०६।११ मा
उ िनयमावलीमा भएको संशोधनले िनयम ३५क
थप गरी ख ड (ङ) मा या बु ाहक बसबाट सामान
रा ने या रयर हटाउनेस ब धी राखेको ावधानका
कारण आम नाग रकको वत
पमा आवतजावत
गन पाउने हक तथा रट िनवेदकह को पेसा यवसाय
गन पाउने नेपालको संिवधानको धारा १७ को (ङ),
(च) ारा द हकमा आघात पु न गएको छ । तसथ,
सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४
मा िमित २०७३।०६।११ मा संशोधन भई थप
ग रएको िनयम ३५क को ख ड (ङ) को यव था
ऐ. िनयमावलीको िनयम १८ को ख ड (१) (क)
को (४) सँग बािझएको हँदा बािझएको हदस म बदर
गरी, सो यव थाका आधारमा यातायात यव था
िवभागबाट चलानी नं. १०३, िमित २०७४।४।८ को
अनगु मनलाई कडाई ग रिदनेबारे लेिखएको प लगायत
या रयर हटाउने स ब धमा भएका स पूण प ाचार,
कामकारबाही उ ेषणको आदेशले बदर गरी जो
चािहने उपयु आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै, सो
यव था त काल काया वयन भएमा िनवेदकह को
यवसायमा ितकूल असर पन हँदा ततु िनवेदनको
अि तम टुङ्गो नलागेस म सोस ब धी प ाचारह
त काल काया वयन नगनु नगराउनु र िनवेदकह लाई
कानूनबमोिजम िनवाध पमा यातायात स चालन गन
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िदनु भनी अ त रम आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िमित २०७४।५।९ को नारायण साद
िघिमरेसमेतको रट िनवेदन ।
यस अदालतको आदेशः यसमा के कसो
भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी हनु नपन हो ? आदेश जारी हन नपन मनािसब
आधार, कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना
याद ा त भएको िमितले १५(प ) िदनिभ
िवप ीह लाई महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदन
प को ितिलिपसमेत साथै राखी िवप ीह को नाममा
याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै यसमा दवु ै
प को सनु वु ाइ गरी अ त रम आदेश जारी गन वा नगन
स ब धमा टुङ्गोमा पु नु उपयु हने हँदा अ त रम
आदेश छलफलको लािग िमित २०७४।५।१९ को
पेसी तोक िवप ीह लाई समेत सोको सूचना िदई
िनयमानस
ु ार गनु भ ने बेहोराको िमित २०७४।०५।११
मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िवप ी नेपाल सरकार, यातायात यव था
िवभागको िलिखत जवाफः सवारी तथा यातायात
यव था िनयमावली, २०५४ (छै ट संशोधन) को
िनयम ३५क मा सावजिनक सवारी साधनह को
छतमा या रयर रा न नपाउने यव था गरेको
पाइ छ । सावजिनक सवारीको छतमा हने या रयरको
गलत योग गरी सवारी धनीह बाट सो छतमा
मताभ दा बढी मािनसह एवं मालसामानह बोक
सवारी स चालन गरेको कारणले सवारी दघु टना हन
गई सावजिनक सवारी असरु ि त भएको घटनाह मा
विृ भएको कारणले सावजिनक सवारीलाई सरु ि त
पमा स चालन गरी सवारी दघु टना यूनीकरण गन
उ े यबाट नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात
यव था िनयमावली, २०५४ मा संशोधन गरी
सावजिनक सवारीको छतमा या रयर रा न रोक

लगाएको हो । उ िनयमावलीले या हु को िझटीगु टा
बो न पूण ितब ध लगाएको अव था होइन ।
या हु को हलक
ु ा कृितका िझटीगु टाह सवारी
साधनमा राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अव था
छै न । यसरी या हु को सरु ा एवं सवारी दघु टना
यूनीकरणका लािग असल िनयतबाट नेपाल सरकारले
गरेको िनयमावलीको यव थालाई गलत कारले
या या गरी दायर भएको रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ ने बेहोराको िवप ी नेपाल सरकार, यातायात
यव था िवभागको िलिखत जवाफ ।
िवप ी यातायात यव था कायालय
लुि बनी (सवारी) बुटवलको िलिखत जवाफः सवारी
साधनको छतमा या रयर रा दा सवारीमा भारवहन
मताभ दा बढी लोड हने हनाले सवारी दघु टना कम
गन हेतल
ु े सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ को िनयम ३५क थप गरी उपिनयम (ङ) मा
िनयम लागू भएका िमितले तीस िदनिभ या बु ाहक
सवारीको छत नहटाएमा ६ मिहनास म ट इजाजत
िनल बन गन सिकने यव था रहेको छ । या बु ाहक
र मालबाहक सवारी भनी ऐन र िनयमावलीमा प
यव था रहेको साथै सवारी दताको िकिसमबमोिजम
जनु योजनका लािग दता ग रएको हो सोही
योजनका लािग मा योग गन पाइने यव था रहेको
छ । यातायात यव था िवभागको च.नं. ८९०८ िमित
२०७४।०३।२० को प बमोिजम सवारी जाँचपाँस र
ट इजाजत िदँदा या रयर हटाउन लगाउने िनदशन
भएको छ भ ने बेहोराको िवप ी यातायात यव था
कायालय लिु बनी (सवारी) बटु वलको िलिखत
जवाफ ।
िवप ी हरी धान कायालय, ािफक
िनदशनालय, न सालको िलिखत जवाफः सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ११६
मा िवभागले सावजिनक सवारीको वजनको हद
िनधारण गन स ने, ऐ.को दफा ११७ मा सावजिनक
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१०१३३ - नारायण साद िघिमरे समेत िव. नेपाल सरकारसमेत
सवारीमा रािखने मािनसको सं या र मालसामानको
हद िनधारण गन स ने, ऐ.को दफा १५३ को देहाय
(ख), (ग) र (झ) मा सावजिनक सवारी यव थापन
तथा सु ढीकरणका स ब धमा िवभागले आव यक
िनदशन तथा काम कारबाही गन स ने यव था रहेको
छ । सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६४ मा हरीले त काल सजाय गन स ने र
हरी ऐन, २०१२ को दफा ४ मा नेपाल सरकारको
आदेश िनदशन हरी कमचारीले पालना गनु पनछ
भ ने यव था रहेको छ ।
सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ को संशोिधत यव थाको काया वयन
भावकारी नभएको देिखँदा मातहतका िनकायह बाट
कडाईका साथ अनगु मन गन गरी िनदशन ग रिदने भनी
भौितक पवु ाधार तथा यातायात म ालय, यातायात
यव था िवभाग, िमनभवन काठमाड को च.नं. १०३,
िमित २०७४।४।८ मा प ा त भएको हो । सो प मा
सावजिनक सवारी साधनह को छतमा या रयर
रा न नपाउने कानूनी यव था भएकोमा सोको
अनगु मन गरी छत नहटाएका सवारी साधनह लाई
६ मिहनास म ट इजाजत िनल बन गन स बि धत
यातायात कायालयमा पठाई सवारी िनय णमा िलई
सावजिनक पमा स चालनमा रोक लगाउने भ ने
उ लेख ग रएको छ । तसथ, चिलत यातायात
यव था ऐन तथा िनयमावलीमा यव था भएको
कानूनी ावधानह काया वयन गरी सवारी दघु टना
यूनीकरण गरी सवसाधारण नाग रकलाई सरु ि त
यातायात सेवा यव थापन गन ऐनको योजनाथ
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालय, यातायात
यव था िवभागको प माफत िनदिशत ग रएका
कुराह कानूनबमोिजम भएकोले सोको काया वयन
गनु ािफक हरीको कत य भएको हँदा सोहीबमोिजम
काय ग रएको हो । रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
बेहोराको िवप ी हरी धान कायालय, ािफक

िनदशनालय, न सालको िलिखत जवाफ ।
िवप ी नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार
तथा यातायात म ालयको िलिखत जवाफः
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ र सवारी
तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को
मूल उ े य सवारी तथा यातायात यव थास ब धी
कानूनी यव था गरी सरल एवं सल
ु भ ढंगबाट
सवसाधारण जनतालाई यातायात सिु वधा उपल ध
गराउनु हो । सावजिनक या बु ाहक सवारी स चालन
गन सवारी साधनका धनी वा यव थापकले सवारी
साधनको छतमा भएको सामान रा ने ठाउँमा
सवसाधारण मािनसह लाई राखी या ा गराएको र
यसरी या ा गराउँदा अ यिधक सवारी दघु टना बढ् न
गएकोले या हु को सरु ि त ग त य थलस म पु न
पाउने हकलाई सिु नि चत गरी िमित २०७३।४।३२
मा सरोकारवालाह सँग छलफल गरी सहमित
भएबमोिजम सवारी तथा यातायात यव था (छै ठ
संशोधन) िनयमावली, २०७३ मा संशोधन गरी
सावजिनक सवारीको छतमा या रयर हटाउने
यव था थप ग रएको हो । िनवेदकह लाई नेपालको
संिवधान तथा चिलत कानून ारा द मौिलक
हकमा ितकूल असर पु ने गरी यस म ालयबाट कुनै
काम कारबाही भए गरेको नहँदा यस म ालयलाई
िवप ी बनाई दायर ग रएको ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी नेपाल सरकार, भौितक
पूवाधार तथा यातायात म ालयको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम िनणयाथ यस इजलाससम
पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदक
नारायण साद िघिमरेसमेतको तफबाट उपि थत
हनु भएका िव ान् अिधव ा य ी होमबहादरु राउत
े ी र ी छिवलाल िघिमरेले “या बु ाहक सवारीको
छतमा या रयर रा न सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात यव था
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िनयमावली, २०५४ को िनयम १८ को ख ड (१) (क)
को (४) ले कुनै ितब ध लगाएको छै न । सो अव थामा
ऐनको उ े यिवपरीत सवारी तथा यातायात यव था
िनयमावली, २०५४ को छै ट संशोधन ारा थप गरी
िनयम ३५क को ख ड (ङ) मा या बु ाहक बसबाट
सामान रा ने या रयर हटाउनेस ब धी राखेको
ावधानका कारण आम नाग रकको वत
पमा
आवतजावत गन पाउने हक तथा रट िनवेदकह को
पेसा यवसाय गन पाउने संिवधान द हकमा
आघात परेको हँदा ऐन तथा िनयमावलीसँग बािझएको
हदस म उ ावधान बदर हनपु छ” भनी गनभएको
ु
बहस सिु नयो ।
यसैगरी, िवप ीह भौितक पूवाधार
तथा यातायात म ालयसमेतको तफबाट उपि थत
हनु भएका िव ान् सह यायािधव ा ी संजीवराज
रे मीले “सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली,
२०५४ को छै ट संशोधन ारा थप ग रएको यव था
सम मा सवारी दघु टना यूनीकरण गरी सवसाधारण
नाग रकलाई सरु ि त यातायात सेवा यव थापन गन
ऐनको उ े यअनक
ु ू ल रहेको तथा उ यव थाले
रट िनवेदकह को पेसा यवसाय गन पाउने संिवधान
द हकमा आघात नगरेको हँदा रट जारी हनु पन
होइन” भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु त य रहेको ततु मु ामा दवु ै प का
कानून यवसायीह को बहस िजिकर सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा रट िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन भ ने
स ब धमा िनणय गनु पन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, तुत मु ामा
भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयबाट सवारी
तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को छै ठ
संशोधन गरी सो स ब धमा िमित २०७३।०६।११
को राजप मा सूचना कािशत ग रएकोमा कुनै
िववाद छै न । सो संशोधनबाट उ िनयमावलीमा

थप ग रएका यव थाह म ये िनयम ३५क थप
गरी या ीबाहक सवारी साधनले छतमा सामान
रा ने या रयर हटाउनेस ब धी यव था ग रएको
देिख छ । िमित २०७४।३।२० मा यातायात
यव था िवभागले मातहतका सबै यातायात यव था
कायालयलाई प माफत सवारी जाँचपास र ट
इजाजत िदँदा या रयर हटाउन लगाउने स ब धमा
अिनवाय यान िदने भनी िनदशन िदएको देिखयो ।
साथै, उ संशोिधत यव था काया वयनका लािग
यातायात यव था िवभाग, िमनभवनले ािफक
िनदशनालयलाई िमित २०७४।४।८ मा प माफत
सो संशोधनबमोिजमको यव था काया वयन
भावका रताको लािग मातहतका िनकायबाट कडाईका
साथ अनगु मन गन अनरु ोध गरेको भ ने िमिसल संल न
कागजातबाट देिख छ । सोही संशोिधत यव था
तथा सो यव था काया वयनका लािग ग रएका
कामकारबाहीह को स दभमा यसरी या ीबाहक
सवारी साधनको छतमा या रयर हटाउने गरी ग रएको
संशोिधत यव था ऐन एवं िनयमावलीको यव थासँग
बािझएको तथा िनवेदकह को पेसा यवसाय गन
अिधकारमा आघात पारेको हँदा बािझएको हदस म
बदर ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन िजिकर रहेको
देिखयो ।
३. यसमा सव थमतः सवारी तथा
यातायात यव था िनयमावली, २०५४ मा िमित
२०७३।०६।११ को छै ठ संशोधनबाट थप ग रएको
िनयम ३५क को यव था हे रनु पन देिख छ । उ
िनयम ३५क मा िन नबमोिजमको यव था रहेको
देिख छः
िनयम ३५क. बाटो इजाजतप िनल बनः
देहायको काय गरेमा अिधकार ा त अिधकारीले
य तो सवारीको बाटो इजाजतप बढीमा छ
मिहनाको लािग िनल बन गन स नेछः
(ख) या ीबाहक सवारीले मालसामान (या ीको

2058

१०१३३ - नारायण साद िघिमरे समेत िव. नेपाल सरकारसमेत
िझटीगु टाबाहेक) बोके मा र मालबाहक या रयरको गलत योग गरी सो छतमा भारवहन
सवारी साधनले या ु बोके मा,
मताभ दा बढी मािनसह एवं मालसामानह बोक
(ङ) या ीबाहक सवारीले यो िनयम लागू भएको सवारी स चालन गरेको कारणले सवारी दघु टना हने
तीस िदनिभ सवारीको छतमा सामान रा ने गरेको त यलाई नकान िम ने अव था छै न । सवारी
या रयर नहटाएमा ।
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को तावनामा
“सवारी दुघटनाको रोकथाम गन,...सवसाधारण
४. रट िनवेदकह ले उ संशोिधत जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ् गबाट यातायात सुिवधा
यव था सवारी तथा यातायात यव था ऐन, उपल ध गराउन वा छनीय भएकोले...” भनी ऐनको
२०४९ को दफा ६ अ तगतको यव थाअनस
ु ार उ े य टसँग उ लेख ग रएको छ । सोही ऐनको
सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४ दफा १७९ ले “यस ऐनको उ े य पूितको लािग नेपाल
को िनयम १८ को उपिनयम (१) को ख ड (क) को सरकारले आव यक िनयमह बनाउन स नेछ” भनी
(४) ले गरेको यव थासँग बािझएको िजिकर िलएको यव था गरेको पाइ छ । यसरी ऐन ारा यायोिजत
देिखयो । उ यव थाले िसधै (डाईरे ट) बस सेवा ग रएको अिधकारको आधारमा सावजिनक सवारीलाई
दान गन या ीबाहक सवारी साधनले “बसको िभ ी सरु ि त पमा स चालन गरी सवारी दघु टना यूनीकरण
उचाई ६६ इ च र छतको या रयर बसको कुल गरी सवसाधारण नाग रकलाई सरु ि त यातायात सेवा
ल बाइको आधा र उचाई ८ इ च” हने गरी िनधारण गरेको यव थापन गन ऐनको मूल उ े यको योजनाथ
देिख छ । िनयमावलीको िनयम ३५क र िनयम १८ नेपाल सरकार, भौितक पूवाधार तथा यातायात
को उपिनयम (१) को ख ड (क) को (४) को यव था म ालयले सवारी साधनको छतमा रािखने या रयर
हेदा यी दईु यव थाह आफै ँ मा पथृ क यव था रहेको हटाउने गरी संशोधन ारा थप गरेको यव थालाई
देिख छ । पथृ क यव था भएको कारण सो अ यथा भ न िम ने देिखँदैन । यसरी ऐनको उ े य
ावधानह को या यासमेत वत
पले मूल काया वयन र सहजीकरणको हेतल
ु े नेपाल सरकारले
ऐनको सम उ े य तथा िवधाियक मनसायअनु प गरेको उ यव थालाई बािझएको अथ गन िम ने
सम वया मकपूण
या या
(harmonious अव था देिखँदैन । संशोिधत िनयमावलीको यव था
interpretation) ग रनु पन देिख छ । कानूनको बसमा या ा गन या हु को बढ् दो दघु टनाबाट मृ यु
या या गदा कुनै एक ावधानलाई मा याि क भएको स दभलाई हेरी संशोधनबाट याइएको छ ।
त रकाले या या गनु यावहा रक हँदैन । सम मा या क
ु ो सव परी सरु ालाई यानमा राखी बनाइएको
कानूनको तावनामा उि लिखत उ े यलाई समेत कानूनी यव था ऐनको ितकूल ह छ भ न
म यनजर गरी रचना मक त रकाले ऐनकै उ े य िम दैन । ऐनको यस कारको उ े य रहेको ह छ भनी
पूितको लािग सम वया मकपूण या या ग रनु वतमान क याणकारी रा यको अवधारणा बोके को
पदछ । कानून या याको सो िस ा तलाई यस िवधाियका वा सरकारको ह छ भ न िम दैन । यसबाट
अदालतले ने.का.प २०६७, िनणय नं. ८४५७, अंङ्क िनवेदकह को कुनै संवैधािनक र कानूनी हक हनन्
९, िवजयराज शा यसमेत िव रा पित रामवरण भएको मा न पिन िम दैन ।
यादवसमेतको मु ामा समेत अङ् िगकार गरेको पाइ छ ।
६. अक तफ, उ िनयमावलीको संशोिधत
५. या ीबाहक सवारी साधनको छतमा हने ावधानले या हु को िझटीगु टा बो न पूण ितब ध
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
लगाएको अव था देिखँदैन । या हु को हलक
ु ा
कृितका िझटीगु टाह सवारी साधनको िभ ी भाग
वा पछािड राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अव था
छै न । सो िनयमले या हु कै सरु ाको िनि त सवारीको
छतमा सामान रा ने या रयर हटाउने गरी यव था
गरेको हो । यसबाट उ यव थाले िनवेदकले िजिकर
िलएबमोिजम सवसाधारणको वत
पमा या ा
गन पाउने हकमा आघात परेको भ ने किहँकतैबाट
देिखँदनै । साथै, उ िनयमले या ीबाहक सवारीले
यो िनयम लागू भएको ३० िदनिभ सवारीको छतमा
सामान रा ने या रयर नहटाएमा अिधकार ा त
अिधकारीले य तो सवारीको बाटो इजाजतप
बढीमा ६ मिहनाका लािग िनल बन गन स नेछ भ ने
सशत (conditional) यव था गरेको छ । अथात्,
या ीबाहक सवारीले सवारीको छतमा रहेको सामान
रा ने या रयर नहटाएको ख डमा मा सवारीको
बाटो इजाजतप िनल बन ग रन स ने हो । यसबाट
िनवेदन िजिकरबमोिजम सावजिनक या बु ाहक सवारी
स चालन गन सवारी साधनका धनी एवं यव थापक
रहेका रट िनवेदकह को नेपालको संिवधान ारा
द पेसा तथा यवसाय गन पाउने मौिलक हकमा
आघात पगु ेको भ ने देिखएन ।
७. अतः मािथ उ लेख भएअनस
ु ार उ
सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४
मा िमित २०७३।०६।११ मा भएको छै ट संशोधनले
िनयम ३५क थप गरी ख ड (ङ) मा या बु ाहक बसबाट
सामान रा ने या रयर हटाउनेस ब धी गरेको
ावधानले सम मा सवारी दघु टनाको यूनीकरण
गन तथा सवसाधारण जनतालाई सरल एवं सल
ु भ
ढङ् गबाट सरु ि त यातायात सिु वधा उपल ध गराउने
मूल ऐनको उ े यअनु पको रहेको तथा उ िनयमले
सवसाधारणको वत
पमा आवतजावत गन
पाउने हक र रट िनवेदकह को पेसा यवसाय गन
पाउने हकमा आघात पु याएको नदेिखँदा रट िनवेदन

मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई िदई मु ाको दायरी लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सारदा साद िघिमरे
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१३४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
आदेश िमित : २०७५।८।३
०६८-WO-०६९१
मु ाः उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : दाङ िज ला कोइलावास गा.िव.स. वडा
नं.९ को हाल प देही िज ला िस ाथनगर
नगरपािलका वडा नं.१० ब ने रणबहादरु शाह
िव
िवप ी : नेपाल रा बक, के ीय कायालय,
बालवु ाटार, काठमाड समेत
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१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटार, काठमाड समेत
§

संिवधानवादको
व नको िनि त
संिवधानको अ रशः पालना अ याव यक
ह छ र संिवधानतः याभतू ग रएका
मौिलक हकह को संर ण, स ब न
र चलनका िनि त अदालत अि तम
या याता पिन हो । यसथ संिवधानतः
मौिलक हकका पमा याभूत ग रएको
स पि स ब धी हकको
चलनमा
नाग रकले बाधा यवधान खे नु कानूनी
शासनको म सदिवपरीत हन जाने ।
( करण नं.५)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी िहरा
रे मी
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी िड लीराम
यौपाने तथा ी हेमराज अिधकारी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
आदेश
या.बमकुमार े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यसै
अदालतको े ािधकारिभ को भई दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त य र आदेश यस कार
छःत यख ड
म िनवेदक एक उ ोग यवसायी हँ । मैले
िस ाथनगरमा रिज टड कायालय रहेको एभरे ट
फाइना स िलिमटेडमा सं थापक सेयरधनीको
पमा सेयरमा लगानी गरेको िथएँ । उ फाइना स
क पनीमा मेरा नाममा रहेका सेयरह म ये २१,०००

िक ा सेयरह छोरी िमता शाह (राणा) लाई बकस
िदई सेयरह दािखल खारेज नामसारीका लािग
नेपाल रा बैङ्कको सहमित िलने ि याबमोिजम
िवप ीकोमा पेस भएकोमा िवप ी नेपाल रा
बैङ्कबाट िमित २०६७।२।१४ मा देहायमा
उि लिखत सतह को अधीनमा रही दानबकस िदई
नामसारी गन वीकृित दान ग रएको बेहोरा अनरु ोध
छ भनी सत नं.१ मा इजाजतप ा सं थाको
सं थापक सेयर दान बकस िदन चाहने सं थापक
सेयरधनी र दान बकस िलने यि ले सं थापक सेयर
िदने िलने काय गरेपिछ हक द र बोनस सेयरबाहेक
मािथ उि लिखत नातेदारलाई दान बकस िलने िदने
उ लेखनीय सेयरधनी (५ ितशतभ दा बढी सेयर
धारण गन) ले स बि धत सं थाको सं थापक सेयर
ख रद गन पाउने छै नन् । आ नो एकाघर प रवारका
सद य तथा िनजह को १५ ितशतभ दा बढी सेयर
रहेको फम / क पनीसमेतले सो सं थाको सं थापक
सेयर ख रद गन पाउने छै नन् भ ने सत रािखएको
रहेछ । उ सत लगाइएकोबाट अब आइ दा म बाबल
ु े
मेरी छोरीलाई मेरो सेयर बकसप गरी िदएकै कारणले
मैले तथा मेरी छोरीले उ फाइना स क पनीको
सं थापक सेयर नै ख रद गन नपाउने भएको र उ
िनदशनले मलाई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२(३)(च) र धारा १९ ारा द मौिलक
हकमा ठाडै आघात पारेको हँदा उ िव ीय सं थाको
सं थापक सेयर ख रद गन नपाउने ितब धलाई
हटाई ख रद गन पाउने यव था ग रपाउँ भनी
मैले नेपाल रा बैङ्कका गभनर यूसम िनवेदन
िदएकोमा िमित २०६८।९।१ मा एभरे ट फाइना स
िलिमटेड िस ाथनगरलाई लेिखएको प मा िमित
२०६७।२।१४ को प मा तोिकएको सत नं.१ अनस
ु ार
नै हने गरी गन / गराउने िनकासा भएको हँदा बाबु
छोरीबीचमा भएका बकसप अनस
ु ारका सेयर नामसारी
भएपिछ सेयर िब कता तथा ख रदकताले स बि धत
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सं थाको अ य सं थापक सेयर ख रद गन नपाउने
भनी नेपाल रा बैङ्कको िमित २०६७।२।१४ को
प मा उि लिखत सत नं.१ तथा िमित २०६८।९।१
को प र सेयर ख रद िब गन सं थापकले भिव यमा
सो सं थाको सं थापक सेयर ख रद गन नपाउने गरी
भएका िनदशन, िनणय, आदेश जे जो छन् ती सबै
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३, १९ समेतको ितकूल हँदा उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी सं थापक सेयर प रवारकै बाबल
ु े
छोरीलाई बकसप ग रिदएको कारणले भिव यमा
सोही सं थाको सं थापक सेयरह ख रद गन
नपाउने भ ने ितब ध हटाउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशलगायत उपयु आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको रट िनवेदक रणबहादरु शाहको
तफबाट दायर हन आएको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी नहनु पन कुनै कारण भए यो आदेश ा
भएको िमितले बाटाका यादबाहेक १५ (प )
िदनिभ स बि धत िमिसल कागजातसमेत साथै राखी
आफै ँ वा कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी ततु िनवेदन र यो आदेशको
ितिलिप साथै राखी िवप ीह लाई सूचना तामेल
गरी िलिखत जवाफ परेपिछ वा सोको अविध यितत
भएपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको
यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।२३ मा भएको
आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकले भने ज तो सं थापक
सेयरधनीह ले आ नो सेयर आ ना निजकका
नातेदारह लाई बकस प ारा दाइजो भनी
ह ता तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले भिव यमा
पिन सोही सं थाको सं थापक सेयर ख रद गन
पाउने हो भने भिव यमा एक यि समूह नातेदारले
सं थालाई नै आ नो पा रवा रक िनय णमा रा न

स ने भई सं थागत सशु ासनस ब धी यव थामा नै
ितकूल असर पन हने हँदा रट िनवेदन खारेज भागी
छ । िनवेदकको पटकपटकको मौिखक अनरु ोध
र नेपाली समाजमा आ ना निजकका आफ त
इ िम लाई पैयाँ पैसा तथा धन स पि पेवा दाइजो
तथा दान बकस िदने िलने पर परा कायम रहेको
त यलाई यानमा रा दै यस बैङ्कले सं थापक
सेयरको हकमा पिन आव यकताको िस ा तको
आधारमा िमित २०६७।१।३० का िदन आ त रक
प रप ले इजाजत प ा सं थाका सेयर धनीह ले
आ नो सेयर निजकका नातेदार (बाब,ु आमा, छोरा,
छोरी, बहु ारी, पित, प नी, िददी, बिहनी, दाज,ु भाइ,
धमपु , धमपु ी तथा मिहलाका हकमा सासू, ससरु ा)
लाई सेयर दान बकस िदई नामसारी गन यस बैङ्कको
वीकृित दान गदा अपनाउनपु न दान बकसस ब धी
नीितगत यव थाको तजमा
ु गरेको हो । बैङ्कले
िबना कानूनी आधार य ता सतह तो ने गरेको
छै न । नेपाल रा बैङ्क ऐन, २०५८ को प र छे द-९
ले बैङ्क तथा िव ीय सं थाको िनयमन र िनरी ण
तथा सपु रीवे ण गन अिधकार दान गरेकोमा उ
ऐनको दफा ७९ र ८० ले यस बैङ्कलाई िविभ न
िनदशन िदन स ने अिधकार दान गरेको छ । साथै
बैङ्क तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
दफा ४९ ले समेत नेपाल रा बैङ्कलाई बैङ्िकङ
े को िनयमनका लािग आव यक पन िनयम, आदेश,
िनदशन, सूचना, प रप जारी गन स ने अिधकार दान
गरेको छ । कानूनका ियनै यव थालाई काया वयन
गन स ब धमा नेपाल रा बैङ्कले िव ीय े मा
पारदिशता जवाफदेिहता तथा सं थागत सशु ासनका
लािग िविभ न आदेश, िनदशन, प रप जारी गन गदछ ।
यी यव थाह कुनै यि को हक अिधकारमा आघात
पान उ े यले नभई सम िन ेपकताको िहत तथा
िव ीय े को थािय वको लािग कानूनले तोके को
दािय व िनवाह गन ममा जारी भएका हन् । सं थामा
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१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटार, काठमाड समेत
सेयरको कारोबारलाई यवि थत गन स ब धमा
बैङ्क तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
दफा ९(२) ले समेत नेपाल रा बैङ्कलाई अिधकार
दान गरेको छ भने यस स ब धमा एक कृत िनदशनमा
समावेश भएका सं थापक सेयर नामसारी वा ख रद
िब वा हक ह ता तरणस ब धी िनदशन तथा
सं थागत सशु ासनस ब धी िनदशनको वैधािनकता
वयं यव थािपका संसद् ारा पा रत ऐन तथा सव च
अदालतका िविभ न िमितका आदेशह ले समेत
दान ग ररहेको र उ यव थाबाट रट िनवेदकलाई
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३),
१३ तथा १९ ारा द हकमा बाधा पु याएको भनी
अथ गन निम ने हँदा िवप ीको रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवप ीह नेपाल रा
बैङ्क, के ीय कायालय, बालुवाटार, काठमाड ,
ऐ. कायालयका गभनर र ऐ. कायालयको बैङ्क
तथा िव ीय सं था िनयमन िवभाग, बालवु ाटार,
काठमाड समेतको संयु िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदनमा
रट िनवेदक रणबहादरु शाहको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी िहरा रे मीले रट िनवेदकले
आ नो नाममा रहेको एभरे फाइना स िलिमटेडको
सं थापक सेयर िनजक छोरीको नाममा दानबकस
नामसारीका लािग नेपाल रा बकको सहमित िलनका
लािग िनवेदन िदएकोमा िवप ी नेपाल रा बैक,
के ीय कायालयबाट िमित २०६७।२।१४ को प मा
उ सं थापक सेयर बाबल
ु े छोरीलाई बकसप ारा
दाइजो िदई ह ता तरण गदा सेयर पाउने तथा िदनेले
भिव यमा सोही सं थाको सं थापक सेयर पनु ः ख रद
गन नपाउने गरी नामसारी गन भनी गरेको िनणयबाट
िनवेदक तथा िनजक छोरीको नेपालको अ त रम
संिवधानले याभूत गरेको स पि स ब धी हकमा

आघात पन गएकोले िवप ी नेपाल रा बकको उ
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी सं थापक
सेयर प रवारकै बाबल
ु े छोरीलाई बकसप ग रिदएको
कारणले भिव यमा सोही सं थाको सेयर पनु ः ख रद
गन नपाउने भनी लगाइएको ितब ध नलगाउनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशलगायतको उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल रा बकका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा य ी िड लीराम यौपाने तथा
ी हेमराज अिधकारीले रट िनवेदकले भनेज तो
सं थापक सेयरधनीह ले आ नो सेयर आ ना
निजकका नातेदारह लाई बकसप ारा दाइजो भनी
ह ता तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले भिव यमा
पिन सोही सं थाको सं थापक सेयर ख रद गन
पाउने हो भने भिव यमा एक यि समूह नातेदारले
सं थालाई नै आ नो पा रवा रक िनय णमा रा न
स ने र सं थागत सशु ासनमा असर पन हने हँदा
नेपाल रा बकको आ त रक प रप बमोिजम
ग रएको यव थालाई अ यथा भ न िम ने होइन ।
सािधकार िनकायबाट भए, गरेको सम यव थाबाट
िनज िनवेदकको कानूनी एवं संवैधािनक हकमा आघात
पारेको भनी अथ गन निम ने हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िनवेदक रणबहादरु शाहले आ नो नाममा
रहेको सं थापक सेयर आ नी छोरी िमता शाह (राणा)
को नाममा दानबकस नामसारी गनस ब धी िनवेदन
िदएकोमा सो सं थाको सं थापक सेयर पनु ः ख रद
गन नपाउने गरी नामसारी गन नेपाल रा बक के ीय
कायालयको िमित २०६७।२।१४ को िनणयसमेत
बदर मागदाबीसिहत ततु रट िनवेदन परेको
देिखयो ।
उपयु ानस
ु ारको त य र दवु ै प का कानून
यवसायीह को बहस िजिकरसमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा िवप ीको नाममा िनवेदकको
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मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने हो,
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनज रट
िनवेदक रणबहादरु शाहको एभरे फाइना स
िलिमटेडमा सं थापक सेयरह रहे, भएकोमा िववाद
देिखँदनै । िनवेदकले आ ना नाममा रहेको उ
सं थापक सेयरह म ये २१,००० िक ा सेयरह
आ नो छोरी िमता शाहको नाममा दानबकस िदने र
सेयरह दािखल खारेज नामसारीका लािग नेपाल रा
बकको सहमित िलन िनवेदन िदएकोमा नेपाल रा बक,
बक तथा िव ीय सं था िनयमन िवभागबाट िनवेदकको
सेयर रहेको क पनी एभरे फाइना स िलिमटेडलाई
िमित २०६७।२।१४ मा लेिखएको प सं या ब.िव.िन.
िव. िव ीय सं था “ग”-५७।०६६।६७, सं थापक
सेयर दानबकस िदई नामसारी गनबारे िवषयको प मा
“सं थापक सेयर धनी रणबहादुर शाहको नाममा
रहेको सेयरम ये २१,००० िक ा सं थापक सेयर
का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िड लीबजार, काठमाड
ब ने वष ४५ क आ नी िववािहता छोरी ीमती
िमता शाह (राणा) को नाममा चिलत ऐन, कानून
तथा देहायमा उि लिखत सतह को अधीनमा रही
दानबकस नामसारी गन वीकृित दान ग रएको”
भ ने उ लेख छ । उ तपिसल ख डको सत नं. १
मा “इजाजतप ा सं थाको सं थापक सेयर
दान बकस िलन चाहने सं थापक सेयरधनी र दान
बकस िलने यि ले सं थापक सेयर िलने िदने
काय गरेपिछ हक द र बोनस सेयरबाहेक मािथ
उि लिखत नातेदारलाई दानबकस िलने िदने,
उ लेखनीय सेयर धनी (५ ितशतभ दा बढी सेयर
धारण गन) ले स बि धत सं थाको सं थापक सेयर
ख रद गन पाउने छै नन् । आ नो एकाघर प रवारका
सद य तथा िनजह को १५ ितशतभ दा बढी
सेयर रहेको फम / क पनीसमेतले सो सं थाको
सेयर ख रद गन पाउने छै नन”् भ ने उ लेख गरी

िमित २०६७।२।१४ मा वीकृित दान गरेको प
िमिसल संल न देिख छ । उ सं थापक सेयर हाल
नामसारी, दानबकस लेनादेना ग रसके पिछ भिव यमा
िनज लेनदेन कताह ले पनु ः उ सं थाको सं थापक
सेयर िक न नपाउने भनी िनज िनवेदक र िनजक
एकाघरक छोरीबीचमा िकनबेचमा ितब ध ला ने,
लगाउने आशय गरी हाल एकपटकलाई सेयर नामसारी
गन पाउनेज तो अथ गरी िवप ी नेपाल रा बकले
सहमित िदएको देिखयो । उ ब देजयु सहमितउपर
िनवेदकको नेपाल रा बकका रिज ारसम
परेको िनवेदनमा समेत नेपाल रा बकको सोही
िमित २०६७।२।१४ को प बमोिजम गनु भनी िमित
२०६७।९।१ मा िनकासा भएको देिखयो । िवप ीको
उ कायबाट िनवेदक रणबहादरु शाह र िनजक छोरी
िमता शाह (राणा) को नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ द मौिलक
हकमा आघात पन गएकोले उ िनणय उ ेषणको
आदेशले बदर गरी सं थापक सेयर बाबल
ु े छोरीलाई
बकसप ग रिदएको कारणले भिव यमा सोही सं थाको
सं थापक सेयरह ख रद गन नपाउने भ ने ितब ध
हटाई पाउन िवप ीह का नाममा परमादेशलगायत
उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भनी ततु रट िनवेदन
परेको देिखयो ।
३. सो स ब धमा िवप ी नेपाल रा
बकसमेतको िलिखत जवाफ र िव ान् कानून
यवसायीको बहससमेतबाट रट िनवेदकले माग
गरेज तो सं थापक सेयरधनीह ले आ नो सेयर
आ ना निजकका नातेदारह लाई बकसप ारा
दाइजो भनी ह ता तरण गरी सेयर पाउने तथा िदनेले
भिव यमा पिन सोही सं थाको सं थापक सेयर ख रद
गन पाउने हो भने भिव यमा एक यि समूह नातेदारले
सं थालाई नै आ नो पा रवा रक िनय णमा रा न
स ने भई सं थागत सशु ासनमा ितकूल असर
पन, नेपाली समाजमा पैयाँ पैसा तथा धन स पि
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१०१३४ - रणबहादरु शाह िव. नेपाल रा बक, के ीय कायालय, बालवु ाटार, काठमाड समेत
पेवा दाइजो तथा दान बकस िदने िलने पर परा
कायम रहेको त यलाई यानमा रा दै यस बैङ्कले
सं थापक सेयरको हकमा आव यकताको िस ा तको
आधारमा िमित २०६७।१।३० का िदन आ त रक
प रप ले इजाजतप ा सं थाका सेयर धनीह ले
आ नो सेयर निजकका नातेदार (बाब,ु आमा, छोरा,
छोरी, बहु ारी, पित, प नी, िददी, बिहनी, दाज,ु भाइ,
धमपु , धमपु ी तथा मिहलाका हकमा सासू, ससरु ा)
लाई सं थापक सेयर दान बकस िदई नामसारी गन
यस बैङ्कको वीकृित दान गदा अपनाउनपु न दान
बकसस ब धी नीितगत यव थाको तजमा
ु गरेको र
नेपाल रा बैङ्कबाट जारी य ता िनदशन वा सतह
बैङ्कले तोिकएको कानूनी दािय व पूरा गनका लािग
जारी ग रएका हन्, रट िनवेदकको मौिलक वा अ य
हक, अिधकारमा आघात पन कुनै कारको काय
नगरेकोले रट जारी हननु पन भनी िलिखत जवाफ
िफराएको देिखयो ।
४. िवप ी नेपाल रा बकको िमित
२०६७।२।१४ को प बाट िनवेदकको स पि स ब धी
लगायतका संवैधािनक हकमा आघात परेको भ ने
मु य माग दाबी रहेको स ब धमा हेदा, नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को
“ येक नाग रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ ोग
र यापार गन वत ताको हक हनेछ” भ ने
यव था, धारा १३ मा रहेको “सबै यि कानूनको
नजरमा समान हने र कसैलाई पिन कानूनको समान
संर णबाट वि चत नग रने” ावधान र धारा १९ को
“ येक नाग रकलाई चिलत कानूनको अधीनमा
रही स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन गन
र स पि को अ य कारोबार गन हक हनेछ” भ ने
संवैधािनक यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत
संवैधािनक यव थाको रोहबाट हेदा, यी िनवेदकले
एभरे फाइना स िलिमटेडको सं थापक सेयरमा
लगानी गरी सेयर कारोबार गरेको देिखएबाट िनजको

नाममा रहेको सेयर िनजको स पि को पमा रहनेमा
ि िवधा छै न । एक लगानीकता एवं उ ोगीका पमा
रहेका िनज िनवेदकले आ नो नामको स पि को
पमा रहेको सं थापक सेयर िकनबेच, दानबकस,
नामसारीलगायतका कारोबार ग रसके पिछ भिव यमा
के कित कारणले पनु ः िकनबेच गन नपाउने हो, कुन
कानूनअ तगत िनजलाई उ कुरामा ब देज लगाइएको
हो भ ने प कानूनी आधार िवप ीह बाट पेस गन
सके को ि थित देिखँदैन ।
५. िवप ी नेपाल रा बक ारा एभरे
फाइना स िलिमटेडलाई िमित २०६७।२।१४ मा
लेिखएको प को बेहोरा हेदा, एकाितर िनज िवप ी
वयंले िनवेदक रणबहादरु शाहक िववािहत छोरी िमता
शाह (राणा) रहे भएको भनी वीकार गरेको अव था
देिख छ भने अकाितर िवप ी नेपाल रा बकको िमित
२०६७।१।३० को आ त रक प रप बमोिजम िनणय
गरेको भ ने िलिखत जवाफ रहेको भए तापिन सो
प रप को कानूनी आधार एवं के , कुन ऐन, कानूनको
प रिध एवं अि तयारीिभ रही प रप जारी भएको हो
भ ने कुरा िवप ीह को िलिखत जवाफबाट खल
ु ेको
देिखँदैन । प छ- संिवधानवादको व नको िनि त
संिवधानको अ रशः पालना अ याव यक ह छ र
संिवधानतः याभूत ग रएका मौिलक हकह को
संर ण, स ब न र चलनका िनि त अदालत अि तम
या याता पिन हो । यसथ संिवधानतः मौिलक हकका
पमा याभूत ग रएको स पि स ब धी हकको
चलनमा नाग रकले बाधा यवधान खे नु कानूनी
शासनको म सदिवपरीत हन जाने ह छ । कुनै पिन
यि को स पि मािथको अिधकारमा खलल पु ने,
यि ले गन पाउने यापार, यवसाय नै अव
हने गरी अथात् ततु मु ाका स दभमा एभरे
फाइना स िलिमटेडको लगानीकताको पमा रहेका
िनज िनवेदकको नामको सं थापक सेयर िनजले
आ नो छोरीको नाममा दाखा नामसारी ग रसके पिछ
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िनजह ले पनु ः उ सं थापक सेयर काला तरमा
ख रद गन नपाउने भ ने सत राखी भिव यमा उ
क पनीको सेयर कारोबारमा िनवेदकलाई ितब ध,
अंकुश लगाउने गरी भएको िवप ी नेपाल रा बकको
िमित २०६७।२।१४ को प को तपिसल ख डको
सत नं १ संिवधानतः याभूत ग रएको िनवेदकको
स पि स ब धी हकअ तगतको कुनै पिन यि ले
स पि आजन गन, उपभोग, बेचिबखन, ख रद
िब लगायतका काय गन पाउने भ ने ावधानको मम र
भावनािवपरीत रहेको देिख छ । सं थागत सशु ासनका
िनि त भ दै रट िनवेदकले लगानी गरेको क पनीको
सं थापक सेयरको भिव यमा कारोबार, िकनबेच,
बेचिबखनलगायतका गितिविध गन नपाउने भ ने
आशयको उ प िववेिचत संवैधािनक यव थाको
रोहबाट मनु ािसब देिखएन । यस अव थामा िवप ीको
िलिखत जवाफ र िनजका तफबाट रहनभु एका िव ान्
कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
६. अतः उपयु िववेिचत आधार, कारणबाट
िनवेदकले एभरे फाइना स िलिमटेड नामक क पनीमा
लगानी गरी उ क पनीको सं थापक सेयरधनीका
पमा िनज रहे भएको देिखएको र नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले याभूत गरेको स पि स ब धी
हकको उपभोग, चलनका िनि त िनवेदक हकदार
नै देिखएको अव थामा आ नो नामको सं थापक
सेयर कानूनी यव थाको अधीनमा रही िनजले ख रद
िब र बेचिबखनसमेत गन पाउने नै ह छ । यसरी
िनवेदकले चिलत ऐन िनयमको कायिविध पूरा गरी
आ नो नामको सेयर ख रद िब , दाखा नामसारी
गन चाहेमा हाल र भिव यमा समेत पाउने नै देिखँदा
िवप ी नेपाल रा बकको िमित २०६७।२।१४ को
प को तपिसल ख डमा उि लिखत सत नं. १ को
यव था “इजाजतप ा सं थाको सं थापक
सेयर दान बकस िलन चाहने सं थापक सेयरधनी

र दान बकस िलने यि ले सं थापक सेयर िलने
िदने काय गरेपिछ हक द र बोनस सेयरबाहेक
मािथ उि लिखत नातेदारलाई दानबकस िलने िदने,
उ लेखनीय सेयर धनी (५ ितशतभ दा बढी सेयर
धारण गन) ले स बि धत सं थाको सं थापक सेयर
ख रद गन पाउने छै नन् । आ नो एकाघर प रवारका
सद य तथा िनजह को १५ ितशतभ दा बढी
सेयर रहेको फम / क पनीसमेतले सो सं थाको
सेयर ख रद गन पाउने छै नन”् भ ने यव था िनज
िनवेदक र िनजको छोरीको संिवधान द स पि को
हकको िवपरीत देिखँदा उ िमित २०६७।२।१४ को
प र नेपाल रा बकको गभनरको िमित २०६८।९।१
को िनकासा प समेत उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । साथै सं थापक सेयर प रवारको
एउटा सद यले अ य सद यको नाममा जनु सक
ुै
त रकाले नामसारी ग रिदएको कारणबाट िनजह ले
भिव यमा सोही सं थाको सं थापक सेयरह
ख रद गन नपाउने भनी पया आधार, कारणिवना
नै ितब ध लगाउनु संिवधानतः याभूत ग रएको
नाग रकको स पि स ब धी हकको िवपरीत हने हँदा
उ
कारको ब देज लगाउने कृितका सतह
नरा न,ु रा न नलगाउनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ । ततु
आदेशको जानकारी िवप ीह लाई िदई दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपककुमार काक
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल मङिसर ३ गते रोज २ शभु म् ।
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१०१३५ - नारायणी दाहाल िव. माधव साद दाहालसमेत
अनस
ु ार जालसाज भ न िम ने अव था
नदेिखने ।
( करण नं.५)

नणय नं . १०१३५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश के दार साद चािलसे
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
फै सला िमित : २०७५।६।१९
०६८-CR-११५४

पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०५१, अंक ३, प.ृ २०५
स ब कानून :

मु ा : जालसाजी
पनु रावेदक / वादी : िज ला दाङ, नारायणपरु गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. २ ठुटेटाटी ब ने
नारायणी दाहाल
िव
यथ / ितवादी : िज ला दाङ, नारायणपरु गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. २ ठुटेटाटी घर भई
हाल दाङ िज ला, मानपरु गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ९ ब ने माधव साद दाहालसमेत
§ जालसाजी हनका लािग जसका िव
जालसाज काय ग र छ, उसलाई थाहा
निदई वा नहने गरी ग रने ि या
हो । तर ततु मु ामा पुनरावेदक वादी
आफैँ वयमले आ नो नाममा रहेको
ज गालाई वतः फूत पमा आ नो
इ छानुसार नाितलाई स बि धत मालपोत
कायालयको रोहबरमा गई सनाखत भई
रिज ेसन पा रत गरी िदएको त यलाई
हाल आएर मलाई झु याई बढी ज गा र
हालैको बकसप पा रत ग रिलए भ ने
मु य पुनरावेदक वादीको िजिकर भएको
पाइ छ, जुन त य िकत कागजको ३ नं.

सु फै सला गनः
मा.िज. यायाधीश ी मह मद जनु ैद आजाद
दाङ िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. मु य यायाधीश ी िव वनाथ जोशी
माननीय यायाधीश ी शेषराज िशवाकोटी
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु , दाङ
फै सला
या.के दार साद चािलसे : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोिजमपन आएको
ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार छ:म िफरादीले मेरो अंशबापतको ज गा जिमन
आ ना नाउँमा भएकोले सोही ज गाको आय ोतबाट
जीवन गज
ु ारा ग ररहेकोमा िवप ी नाित माधव साद
दाहाल बार बार मेरो सामु आई मसँग हजरु आमा
तपाइँको हेरिवचार गछु, तपाइँको नाउँमा भएको
ज गाम ये मलाई २/४ क ा शेषपिछको बकसप
ग रिदनहु ोस् भनी अनरु ोध गरेकाले इ कार गन नसक
मेरो नाउँमा रहेको ज गाम ये दाङ नारायणपरु १ ख
िक.नं. ७३८ को ०-३-१७ को ज गा शेषपिछको
बकसप गरी िदनको लािग म जरु भएकोमा म आँखा
नदे ने ७९ वषक वृ लेखपढ गन नजा ने अश
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मिहला भएक ले िनज िवप ी नाित माधव दाहालको
िव वासमा परी अक िवप ी ेमबहादरु ब नेतले पिन
नाितलाई शे.व. ग रिदनस
ु ् म सा ी बिसिद छु भनी
िव वासमा परी उि लिखत ज गा मालपोत कायालयमा
गई िवप ी माधव दाहालको नाउँमा शे.व. ग रिदएको
िथएँ । यसरी िनज माधवलाई शेषपिछको बकसप
ग रिदएपिछ िनज र िनजको प रवारले मलाई पालन
पोषण नगरी अब हामीले ितमीलाई यो घरमा रा न
स दैन ब न पिन िददैन जहाँ जा छ् य जाउ भनेकाले
िकन यसो भ छ भ दा ित ो नाउँका सबै ज गा मैले
हा.व. ारा आ नो नाउँमा गराई सके को छु भनी जवाफ
िदएकाले िमित २०६५ साल वैशाख १५ गते िज ला
मालपोत कायालय दाङमा गई न कल सारी हेदा
अ यायी माधव दाहाल र ेमबहादरु ब नेतले मलाई
झु याई शेषपिछको बकसप को िलखत ले नु पनमा
हालैको बकसप को िलखत खडा गरी मेरो नाउँमा
रहेको दाङ नारायणपरु वा.नं. १ िक.नं. ४३, ५४,
७३४, ७६६, ७४०, ७४२ र १३८ को स पूण ज गा
मलाई झु याई िलखतमा शेषपिछको लेिखएको छ भनी
अ यायी माधव र ेमबहादरु ले जाल प च र षड् य
गरी मेरो स पूण ज गालाई हालैको बकसप ारा
जालसाजीपूण तवरबाट मेरो हक टुटाएकाले माधव
दाहालको नाउँमा िमित २०६३।९।१३ मा गएको
र.नं. २४९३ नं. को पा रत हालैको बकसप को
िलखतलाई जालसाजी घोिषत गरी िनि य तु याई
अ यायीह लाई सजाय ज रवानासमेत ग रपाउँ भ ने
िफरादप ।
िवप ी आफै ँ ले मलाई मेरो वृ अव था
भयो । तले मेरो हेरचाह सस
ु ार ग रस् तसथ मेरो नाममा
रहेको िविभ न िक ाह को ज.िव. २-११-० हालैको
बकसप ग रिद छु । मालपोत कायालय दाङमा
िहँड् जाऔ ं भनी पटकपटक भ दै आएबमोिजम मैले
ब यैको इ छालाई इ कार गन नसिक साथै गई िमित
२०६३।९।१३ मा र.नं. २४९३ को हालैको बकसप

रिज ेसन पा रत ग रिदनु भएको हो । ितवादीम येको
म ेमबहादरु ब नेतले बजै नाितको बीचमा हालैको
बकसप िलँदा िदँदा जालसाजी गनपन
ु कुनै कारण
र अथ रहँदनै । िवप ी आफूले मैले नाितलाई हेरचाह
गरेबापत मेरो नाममा रहेको ज गा हालैको बकसप ारा
िदन लागेको छु संयोगले तपाइँसगँ भेट भयो । उ
िलखतमा सा ी बसी िदनहु ोस् भनी अनरु ोध गरेकोले
िकनारामा सा ी बसी सिहछाप ग रिदएको हँ । यी
िवप ीले मसमेतलाई जालसाज षड् य गरेमा मलाई
समेत ितवादी बनाई दायर भएको िफराद झु ा भएको
ट देिख छ । िवप ी झु ा िफराद दाबीबाट फुसद
िदलाई पाउँ भ ने संयु ितउ रप ।
ज गा बकसप ग रिलने िदने दवु ै म जरु ी
भई राजीखस
ु ीबाट उ ज गा हा.व. पास भएको
हो । ितवादी माधव साद दाहालले आ नो घरमा
राखी औषधी उपचार तथा सेवा गरेबापत खस
ु ीराजीबाट
वादीले ितवादीलाई उ ज गा बकसप ग रिदनु
भएको हो । जालसाज काय कुनै भएको होइन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादीका सा ी कमला यौपानेले गरेको
बकप ।
वादी िबरामी भएको हँदा ितवादीह ले
औषधी उपचार गन अ पताल ल ने भनी बढु ी आँखा
नदे ने मािनसलाई झु याएर मालपोत कायालय,
दाङमा िलई वादीसँग भएको स पूण स पि लाई
आ नो नाउँमा बकसप गरी गराई जालसाजी काय
गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको वादीका सा ी चक
ुे
था ले गरेको बकप ।
मालपोत कायालय दाङबाट पा रत
र.नं.२४९३ िमित २०६३।९।१३ को हा.व. को
मािणत ितिलिप िमिसल सामेल रहेको ।
िफरादीको हक मेिटने काय झु यानबाट
भएको देिखएकाले िफरादीको िफरादी दाबी पु ने
ठहछ । मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको १० नं. बमोिजम
ितवादी माधव साद दाहाललाई .२००।- ज रवाना
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हने र ितवादी ेमबहादरु ब नेतले ऐ. को १४ नं.
बमोिजम .१००।– ज रवाना हने ठहछ भ ने दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०६६।३।११ को
फै सला ।
आ नो नाममा रहेको ज गालाई िवप ी
ब यैले म नाित माधव साद दाहाललाई िनजको सेवा
र हेरचाह गरेबापत वतः फूित पमा इ छानस
ु ार
आफै ँ ले मालपोत कायालय दाङबाट रिज ेसन
पा रत गरी िदएको हालैको बकसप को िलखत
जालसाजीपूवक भएको होइन । हाल गलत िनयत
भएको मािनसह को गफलतमा परी जालसाजी गरेको
भनी िदएको झु ा एवं का पिनक िफरादका आधारमा
िमिसल संल न कागज माणको िववेचना नै नगरी उ
िलखतलाई जालसाज ठह याई हामीलाई सजाय गन
गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा बदर उ टी ग रपाउँ
भ ने ितवादीह को पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु
दाङमा गरेको संयु पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा यसै लगाउको दे.प.ु नं. १२६ को
हालैको बकसप बदर मु ामा िवप ी िझकाउने
आदेश भएकोले यस मु ामा पिन अ.बं.२०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम िवप ी िझकाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु को आदेश ।
िलखत पा रत गरी िदँदा सो िलखतका
सा ीह कारणीह म ये ितवादी २ जनाले मा ै
जालसाज गरेको र अ य यि ह सो कायमा समावेश
नभएको भ नेसमेतको भनाइलाई आधार मानेर
ितवादीम येका माधव साद दाहाल र ेमबहादरु
ब नेतले जालसाज गरेको ठह याएको सु दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०६६।३।११
को फै सला िमलको नदेिखँदा उ टी हने ठहरी उ
िमित २०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ ने
वादी दाबी नपु ने ठहछ भ ने िमित २०६८।१०।४ मा
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला ।

अिधकार ा िनकायबाट पा रत भएको
िलखत बदर गन हो भने कानूनी ि याकै अवमा यता
हन जा छ भ ने िनणय आधारलाई ि गत गदा
सािधकार िनकायबाट भएका गलत काम कारबाहीह
पिन कानूनअनु प नै ह छन् र सािधकार िनकाय र
पदािधकारीह ले ग ती नै गदनन् भ ने तकले चनु ौती
िदएको छ भने मािनसले ग ती गदछ जसले ग ती गदन
िक यो भगवान हो िक पशु हो” भ ने िस दाशिनक
भनाइलाई िख ली उडाएको छ । ग ती, कम, कमजोरी
जनु सक
ु ै िनकाय वा पदािधकारीबाट पिन हन स छ
भ ने मा यताको आधारमा तहतह अदालत िनकाय र
पदािधकारीको यव था ग रएको ह छ । सव वीकाय र
थािपत मा यतालाई ि गत नै नगरी गरेको पनु रावेदन
अदालत दाङको फै सला मनोगत र का पिनक भई
बदर भागी छ । एक िक ा ज गा शे.व. गरी िदन म जरु ी
गरेकोले िनवेिदकाको स पूण ज गा हालैदिे खको
बकसप पा रत गराई िलनेमा िवप ी दईु जना मा
य संल न भएकोले याियक र यावहा रक
ि कोणले िनजह लाई मा
ततु मु ामा िवप ी
बनाएको हँ । सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
िमित २०६६।३।११ को फै सलाअनस
ु ार िवप ीले म
पनु रावेिदकालाई झु याई मालपोत कायालय दाङबाट
र.नं. २४९३, िमित २०६३।९।१३ मा पा रत गराएको
हालैको बकसप िलखतलाई जालसाज घोिषत गरी
िनि य तु याई िवप ीह लाई मल
ु क
ु ऐन िकत
कागजको महलबमोिजम सजाय एवम् ज रवानासमेत
गरी म एक अस वृ ाको संर ण ग रपाउँ भ ने
बेहोराको नारायणी दाहालको यस अदालतमा पन
आएको पनु रावेदनप ।
यसमा यसै लगाउको मु ा नं. ०६८-CI१२७६ को हालैको बकसप बदर मु ामा िवप ी
िझकाउने आदेश भएको र ततु मु ा पिन उ मु ासँग
अ तर भावी देिखएको हँदा सोही आधार माणबाट
यस मु ामा पिन अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ
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िवप ीह लाई िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने िमित २०७१।१०।१५
मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी पेस हन आएको ततु मु ामा मलाई झु याई
शेषपिछको बकसप को िलखत ले नु पनमा हालैको
बकसप को िलखत खडा गरी मेरो नाउँमा रहेको दाङ
नारायणपरु वा.नं. १ िक.नं. ४३, ५४, ७३४, ७६६,
७४०, ७४२ र १३८ को स पूण ज गा मलाई झु याई
िलखतमा शेषपिछको लेिखएको छ भनी अ यायी
माधव र ेमबहादरु ले जाल प च र षड् य गरी मेरो
स पूण ज गालाई हालैको बकसप ारा जालसाजीपूण
तवरबाट मेरो हक टुटाएकाले माधव दाहालको नाउँमा
िमित २०६३।९।१३ मा गएको र.नं. २४९३ नं. को
पा रत हालैको बकसप को िलखतलाई जालसाजी
घोिषत गरी िनि य तु याई अ यायीह लाई सजाय
ज रवानासमेत ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी । िवप ी
आफै ँ ले मलाई मेरो वृ अव था भयो । तले मेरो
हेरचाह सस
ु ार ग रस् तसथ मेरो नाममा रहेको िविभ न
िक ाह को ज.िव. २-११-० हालैको बकसप
ग रिद छु । मालपोत कायालय दाङमा िहँड जाऔ ं भनी
पटकपटक भ दै आएबमोिजम मैले ब यैको इ छालाई
इ कार गन नसक साथै गई िमित २०६३।९।१३ मा
र.नं. २४९३ को हालैको बकसप रिज ेसन पा रत
ग रिदनु भएको हो । ितवादीम येको म ेमबहादरु
ब नेतले ब यै नाितको बीचमा हालैको बकसप
िलँदािदँदा जालसाजी गनपन
ु कुनै कारण र अथ
रहँदैन । िवप ी आफूले मैले नाितलाई हेरचाह गरेबापत
मेरो नाममा रहेको ज गा हालैको बकसप ारा िदन
लागेको छु संयोगले तपाइँसगँ भेट भयो । उ िलखतमा
सा ी बसी िदनहु ोस् भनी अनरु ोध गरेकोले िकनारामा
सा ी बसी सिहछाप ग रिदएको हँ । यी िवप ीले
मसमेतलाई जालसाज षड् य गरेमा मलाई समेत
ितवादी बनाई दायर भएको झु ा िफराद दाबीबाट

फुसद िदलाई पाउँ भ ने संयु ितउ रप ।
िफरादीको हक मेिटने काय झु यानबाट
भएको देिखएकाले िफरादीको िफरादी दाबी पु ने
ठहछ । मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको १० नं. बमोिजम
ितवादी माधव साद दाहाललाई . २००।- ज रवाना
हने र ितवादी ेमबहादरु ब नेतले ऐ. को १४ नं.
बमोिजम . १००।– ज रवाना हने ठहछ भ ने दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०६६।३।११ को
फै सलाउपर ितवादीको पनु रावेदन परी िलखत पा रत
ग रिदँदा सो िलखतका सा ीह कारणीह म ये
ितवादी २ जनाले मा ै जालसाज गरेको र अ य
यि ह सो कायमा समावेश नभएको भ नेसमेतको
भनाइलाई आधार मानेर ितवादीम येका माधव साद
दाहाल र ेमबहादरु ब नेतले जालसाज गरेको
ठह याएको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको िमित
२०६६।३।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी
िमित २०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ ने
वादी दाबी नपु ने ठहछ भ ने िमित २०६८।१०।४ मा
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सलाउपर
वादीको यस अदालतमा ततु पनु रावेदन पन आएको
देिखयो ।
अब पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको
छ छै न ? पनु रावेदन िजिकर पु ने हो होइन ? सो
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा वादी
नारायण दाहाल र ितवादी ब यै नाित नाताका
रहेकोमा कुनै िववाद देिखँदनै । यी वादी आफै ँ ले
अिधकार ा िनकाय मालपोत कायालय दाङमा गई
ितवादी माधव साद दाहाललाई िमित २०६३।९।१३
गतेका िदन र.नं. ख २४९३ को हालैदेिखको बकसप
िलखत रिज ेसन पा रत ग रिदएको पाइ छ ।
मालपोत कायालयमा िलखत पा रत ग रिदँदा
िविभ न चरणमा सनाखतसमेत गराउने चलन रहेको
देिख छ । हक छाडी िदने यि लाई सो िलखतका
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१०१३५ - नारायणी दाहाल िव. माधव साद दाहालसमेत
स ब धमा सो िलखतबाट हने प रणामको स ब धमा
जानकारी गराएर मा हक ह ता तरण गरी िदने
चलन रहेको पाइ छ ।
३. असहाय वृ लेखपढ गन नजा ने रोगी
िफरादी भएकोमा िनजको कोही संर क नराखी ३
क ा ज गाको भनी २-११-० ज गा हालैको बकसप
िलएकोले िफरादीको हक मेट्ने झु यानबाट भएको भनी
सु अदालतबाट िमित २०६३।९।१३ को हालैदेिखको
बकसप िलखतलाई जालसाज ठह याएको देिख छ ।
जबिक यी यथ वादीले सु दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतसम िमित २०६५।६।१६ मा िफराद
दायर गदा संर क नराखी आफै ँ िफराद दायर गरेको
देिख छ । मानिसक पमा व थ मािनसले आ नो
नाममा दता रहेको आ नो हकसमेतको अचल
स पि बकसप गरी िदएकोलाई जालसाजीबाट
पा रत गरी िदएको भ न निम ने भनी बलदेब महतो
कोइरीसमेत िव
च े र महतोसमेत भएको
जालसाजी मु ामा (ने.का.प.२०५१, अंक ३, पृ
२०५) मा यस अदालतबाट िस ा तसमेत ितपािदत
भएको देिख छ ।
४. मल
ु ुक ऐन िकत कागजको महलको
दफा ३ मा अकाको हक मेट्ने, हद याद तारेख जाने
वा कुनै तरहसँग नो सान पान इ यािद जुनसुकै
मतलबले होस नगरे नभएको झु ा कुरा गरे भएको हो
भनी वा िमित अङ् क वा बेहोरा फरक पारी सिहछाप
गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत
जालसाजी गरेको ठहछ भ ने कानूनी यव था भएको
पाइ छ ।
५. जालसाजी हनका लािग जिहले पिन
जसका िव जालसाज काय ग र छ । उसलाई थाहा
निदई वा नहने गरी ग रने ि या हो । तर ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी आफै ँ वयम्ले आ नो नाममा रहेको
ज गालाई वतः फूत पमा आ नो इ छानस
ु ार
नाितलाई स बि धत मालपोत कायालयको रोहबरमा

गई सनाखत भई रिज ेसन पा रत गरी िदएको
त यलाई हाल आएर मलाई झु याई, बढी ज गा
र हालैको बकसप पा रत गरी िलए भ ने मु य
पनु रावेदक वादीको िजिकर भएको पाइ छ । जनु कुरा
त य िकत कागजको ३ नं. अनस
ु ार जालसाज भ न
िम ने अव था देिखँदैन ।
६. अतः ितवादीम येका माधव साद
दाहाल र ेमबहादरु ब नेतले जालसाज गरेको
ठह याएको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
िमित २०६६।३।११ को फै सला उ टी गरी िमित
२०६३।९।१३ को िलखत जालसाजी हो भ ने वादी
दाबी नपु ने ठह याई पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट
िमित २०६८।१०।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशमान िसंह राउत
इजलास अिधकृत: जयराम े
इित संवत् २०७५ साल असोज १९ रोज ६ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
बीचमा अंशब डा नहदँ ैको अव थामा
पिन िनजी म र सीपबाट आजन गरेको
स पि पिु भएमा य तो स पि बाट
अ य अंिशयारह लाई ब डा गनु नपन
भ ने हा ो कानूनी यव थाको स दभमा
कुनै अंिशयारको फौजदारी दािय व वहन
गन गराउन िनजी आजनको स पि
एकासगोलमै रहेको भ ने आधारमा मा
उपयोग गन स ने अव था नरहने ।
( करण नं.४)

नणय नं . १०१३६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
फै सला िमित : २०७४।७।१९
०७३-WO-०६८१
मु ा : उ ेषण

रट िनवेदक : पा पा िज ला सहलकोट गाउँ िवकास रट िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य ी
सिमित वडा नं. २ ब ने छिवलाल लािमछाने
िवजय साद िम र अिधव ा ी के िव म
िव
शाह
िवप ी : िज ला पा पा झडेवा गाउँ िवकास सिमित िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी आया े
वडा नं. ४ ब ने बोमबहादरु सा समेत
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ फौजदारी कसरु मा संल न नभएका
ितवादीको अचल स पि फौजदारी
आदेश
कसुरको दािय व िनवाह गन योजनको
या.ह रकृ ण काक : नेपालको संिवधान
लािग िनजको सहमित नभई उपयोग गन २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोिजम दायर हन
स ने अव था नदेिखने ।
आएको ततु रट िनवेदनको संि त य यस कार
§ पैतृक स पि बाट अंश पाउने हक रहेको छःयि को ज मजात हकका पमा हा ो
िवप ी गंगाकुमारी सा ले िनवेदकका छोरा
कानूनले वीकार गरेको छ । य तो गनबहादरु लािमछाने र िवप ी लोमाया बय वक
ु ा
हकलाई जिहलेसुकै र जुनसुकै अव थामा छोरा लोकबहादरु बय वल
ु ाई िवदेश पठाउने भनी
अंिशयारलाई वि चत गन िम ने नदेिखने । िमित २०६६।१०।१७ मा मशः .३,७४,०००।§ िवप ीह अलगअलग अंिशयार रहेको र .४,३४,०००।– िलएउपर वैदेिशक रोजगारको
अव थामा एकासगोलका अंिशयारले कसरु मा उजरु ी परी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
गरेको फौजदारी कसरु को स ब धमा साँवा .८,०८,०००।– र हजनाबापत ४,०४,०००।–
पन आएको दािय व अक अंिशयारको गरी ज मा .१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने
स पि बाट असुलउपर गदा अंश हकबाट ठहरी भएको फै सला ी सव च अदालतबाट
नै वि चत हन स ने अव थासमेत रहन समेत सदर भई अि तम भएको छ । उ अि तम
स ने ह छ । यसमा पिन अंिशयारह का फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउँ भनी पा पा िज ला
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१०१३६ - छिवलाल लािमछाने िव. बोमबहादरु सा समेत
अदालतमा िनवेदन िदई जेथा देखाउने ममा िनजको
एकाघरको दाजु बोमबहादरु सा नाउँ दताको िज ला
प देही िस ाथनगर नगरपािलका वडा नं. ७क
िक ा नं. १७४९ े फल ०-१-५-० को घरज गा
देखाई भ रभराउको लािग दरखा त गरेकोमा प देही
िज ला अदालतका तहिसलदारबाट भ रभराउ गन
निम ने भनी िमित २०७३।४।३१ मा आदेश भएको
छ । उ आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन, द ड-सजायको ६१
नं. बमोिजम दरखा त गरेकोमा सोही आदेशलाई सदर
गरी िज ला यायाधीशबाट िमित २०७३।७।५ मा
आदेश भएकोले त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं.
बमोिजम उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासमा
िनवेदन गरेको िथएँ । सो अदालतबाट समेत ितवादी
गंगाकुमारी सा ले ितनपन
ु रकम िनजका दाजु
बोमबहादरु सा का नाम दताको स पि बाट भराउन
निम ने भनी िमित २०७३।९।७ मा आदेश भएको
छ । उ आदेशले ी सव च अदालतको अि तम
फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउने िनवेदकको कानूनी
र संवैधािनक हकको अित मण भएको र कानूनको
गलत या या गरी भएको उि लिखत आदेश बदर गन
अ य वैकि पक एवं भावकारी उपचारको अभावमा
नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा ४६, १३३(२)
(३) समेतका आधारमा ततु रट िनवेदन िलई
उपि थत भएको छु ।
िवप ी गंगा सा ले गनबहादरु लािमछाने र
लोकबहादरु बय वल
ु ाई िवदेश पठाउने भनी िलएको
साँवा . ८०८०००।– र सोको हजनासमेत भराई
िलन पाउने गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।८।१९ मा फै सला भएको र सोही
फै सला सदर हने ठहरी ी सव च अदालतबाट िमित
२०७१।१।४ मा फै सला भएको छ । यसरी उ अि तम
फै सला काया वयनको िवक प नरहेको अव थामा
सो फै सलालाई िन तेज पान गरी अंशब डाको
१८ नं. िवपरीत एकासगोलको दाजु बोमबहादरु

सा को नाउँमा दतामा रहेको ज गाबाट िबगो असल
ु
गन निम ने गरी भएको आदेश कायम रिहरहन
स दैन । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं. ले
दिु नयाँको िबगोबापत जायजात गदा य तो धन खाने
बा वषभ दा मािथका यि ह को ऐनबमोिजमको
मानो नछु ी सँगै बसेका वा यो धन खाँदा सँगै बसेका
पिछ िभ न हनेको अंशसमेत जायजात गनपन
प
ु
कानूनी यव था रहेको छ । िववािदत ज गा २०५३
सालमा राजीनामा गरी ख रद गरेको ज गा देिखँदा
नोकरी गरी ज गा ख रद गरी ऋण गरी घर िनमाण
गरेको िजिकर िलए पिन सो काय एकासगोलमा रही भए
गरेको हँदा सगोलका जनु सक
ु ै यि का नाउँमा स पि
रहे पिन ब डायो य नै रहने हँदा एकासगोलमा रहँदा
िलएको ऋणधन सगोलको नै ह छ ।
अतः एकासगोलको प रवारका कुनै
सद यलाई अदालतको अि तम फै सलाले
लागेको िबगो असल
ु गन इ कार गरेको कायबाट
िनवेदकको नेपालको संिवधान २०७२ ारा द
स पि स ब धी संवैधािनक हकको उ लङ् घन हन
गएकोले प देही िज ला अदालतका तहिसलदारबाट
िमित २०७३।४।३१ मा भएको आदेश सदर गरेको
िज ला यायाधीशको िमित २०७३।७।५ को आदेश र
सो आदेशलाई सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वल इजलासको िमित २०७३।९।७ को आदेश
िु टपूण, गैरकानूनी र बेरीतको हँदा उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िवप ी बोमबहादरु सा का नाम
दताका ज गाह बाट समेत िनवेदकको िबगो असल
ु गनु
गराउनु भनी परामादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भनी छिवलाल लािमछानेले यस अदालतमा दायर
गरेको रट िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हन नपन भए आधार कारणसिहत
यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक

2073

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
१५ िदनिभ िवप ी नं. १ र २ ले आफै ँ वा आ नो
कानून यवसायीमाफत र अ य िवप ीह ले
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत-जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप
साथै राखी िवप ीह का नाउँमा याद सूचना पठाई
सोको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई
िदई यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू । अ त रम आदेशको छलफलको
लािग िमित २०७३।१०।१७ गते उपि थत हनु र सो
अविधस मको लािग िस ाथनगर नगरपािलका वडा
नं. ७क िक ा नं. १७४९ को िनवेदकको घर ज गा
अ य ह ता तरण नगरी यथाि थितमा रा नु भ ने
अ पकालीन अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ भ ने
यस अदालतको एक यायाधीशको इजलासबाट िमित
२०७३।१०।५ मा भएको आदेश ।
िवप ी लोमाया बय वस
ु मेतको लेनदेन
स ब धमा यस कायालयबाट कुनै िलखत पा रत
नभएको र स मािनत अदालतको िमित २०७३।१०।१०
को आदेशबमोिजम बोमबहादरु सा को नाममा दता
रहेको िज ला प देही िस ाथनगर नगरपािलका
वडा नं. ७क िक ा नं. १७४९ को ज.िव. ०-१-५ को
घरज गा रो का रािखएको छ भ ने मालपोत कायालय,
प देहीले िमित २०७३।१०।१७ मा पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
यसमा िबगो बझ
ु ाउनपु न िवप ी गंगामाया
सा ले यी िनवेदकह लाई बझ
ु ाउनपु न ठहर भएको
रकम गंगामायाले घर यवहार चलाउने उ े यबाट
िलएको भ ने नदेिखएको, िनवेदकह ले भ रपाउने
ठहरेको िबगोम ये गंगामायाको बाबक
ु ो नाउँमा रहेको
जेथाम ये गंगामायाको अंशभागमा पन जेथाबाट
आंिशक िबगो असल
ु भएको भ ने देिखएकोले िवप ी
बोमबहादरु सा को नामको घरज गाबाट िनवेदकह को
िबगो प ाउ गन निम ने भनी उ च अदालत बटु वलको
िमित २०७३।९।७ को आदेशको स दभमा सिु वधा र

स तल
ु नको आधारमा समेत अ त रम आदेश जारी
ग ररहनु पन देिखएन भ ने यस अदालतबाट िमित
२०७३।१।१७ मा भएको आदेश ।
रट िनवेदकले िमित २०७१।९।२ गते
पा पा िज ला झडेवा गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४
अ तगतका िविभ न १० िक ा ज गाह जेथा देखाई
िबगो असल
ु ग रपाउँ भनी दरखा त िदएको र एकलौटी
पमा ज गाको कम मू य राखी िमित २०७२।१०।२१
मा िललाम गरी िबगो असल
ु गरेपिछ पनु ः िबगो असल
ु ीमा
छुट भएको भनी ततु ज गामा दाबी िलई िनवेदन
गरेकोस म हो । अिघ लो िनवेदनबाट असल
ु भएको
िबगोलाई नदेखाई पूरा िबगोको दाबी िलई अदालतलाई
गमु राहमा राखी दायर भएको ततु रट िनवेदनबाट
िनवेदक सफाहात िलई अदालत वेश गरेको
देिखँदैन । दाबीको िक ा नं. १७४९ को ज गा मेरो
िनजी म, सीप र यासबाट राि य बीमा क पनीमा
२०४७ सालदेिख सरु ा गाडमा नोकरी गरी कमाई
र.नं. ८११८ बाट ख रद गरेको र सोही क पनीबाट
ऋण िलई घर िनमाण गरी बसोबास गरी आएको
छु । अतः मेरो िनजी आजनको स पि लाई सगोलको
भ न निम ने भएकोले अनाव यक दःु ख हैरानी िदने
उ े यले दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने बेहोराको िवप ी बोमबहादरु सा ले
िमित २०७३।१०।२३ मा िदएको िलिखत जवाफ ।
यसमा छिवलाल लािमछानेसमेतको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार ितवादी गंगाकुमारी सा समेत
भएको वैदेिशक रोजगार मु ामा वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको िमित २०६९।८।१९ र सव च
अदालतको िमित २०७१।१।४ को फै सलाबमोिजम
छिवलाल लािमछानेले भराई पाउने ठहरेको
.१२,१२,०००।– भराई पाउँ भनी पा पा िज ला
अदालतमा दरखा त परी िमित २०७२।१०।२१ मा
वादीले जेथा देखाएका ज गाह िललाम गरी नपगु
िबगोबापत यस अदालतमा िमिसल ा भएको हो ।
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वादीले दाबी गरेको िक ा नं.१७४९ को ज गा र सोमा
बनेको घरसमेत आफूले राि य बीमा सं थानमा काम
गरी कमाई कजा िलई घर बनाएको हँदा िनजी आजनको
हो । सोबाट वादीले िबगो भराई पाउने होइन भनी
माणसिहत िनवेदन िदएको देिखँदा उ स पि बाट
दाबीको िबगो असल
ु हन नस ने भनी यस अदालतको
तहिसल शाखाबाट िमित २०७३।४।३१ मा आदेश
भएकोमा उ आदेश िज ला यायाधीश तथा उ च
अदालत तल
ु सीपरु बाट समेत िमित २०७३।९।७ मा
सदर हने ठहरेको हँदा यस अदालतबाट भएको काम
कारबाही कानूनबमोिजम नै ग रएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने प देही िज ला अदालतको
िमित २०७३।१०।१२ को िलिखत जवाफ ।
दरखा तवाला वादी छिवलाल लािमछानेले
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित २०६९।८।१९
तथा सव च अदालतको िमित २०७१।९।८ को
फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउँ भनी यस अदालतमा
िमित २०७१।९।२ मा दरखा त गरेको देिख छ । यस
अदालतअ तगतका जेथाह को स ब धमा फै सला
काया वयनको कायस प न गरी नपगु िबगो असल
ु ीको
लािग प देही िज ला अदालतमा पठाइएको छ । यस
अदालतको के कुन कायले िनजको मौिलक हक हनन
हन गएको हो खु न नआएकोले िवना आधार र कारण
यस अदालतलाई समेत िवप ी बनाई दायर भएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको पा पा
िज ला अदालतको तफबाट िमित २०७३।१०।२१
मा परेको िलिखत जवाफ ।
यसमा सव च अदालतबाट िमित
२०७१।१।१४ गते वैदिे शक रोजगार कसरु मा भएको
अि तम फै सलाबमोिजम नै ितवादी गंगाकुमारी
सा ले ितनु बझ
ु ाउनु पन रकम िनजका दाजु
बोमबहादरु सा का नाम दताको स पि बाट भराउन
निम ने गरी यस अदालतबाट िमित २०७३।७।१५
मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखँदा प रवतन गनु पन

देिखएन भनी िमित २०७३।९।७ मा आदेश भएको र
उ आदेश कानूनबमोिजम भएको हँदा िवप ीको हक
अिधकार हनन हने काय नभएकोले रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने उ च अदालत तल
ु सीपरु को तफबाट
२०७३।१२।१ मा पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी िवजय साद िम
र अिधव ा ी के िव म शाहले िवप ी गंगाकुमारी
सा मगरले गनबहादरु लािमछाने र लोकबहादरु
बय वल
ु ाई िवदेश पठाई िद छु भनी .८,०८,०००।–
रकम िलई वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु गरेकोले
सोउपर उजरु परी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।८।१९ मा उ साँवा रकम र
हजनासमेत गरी ज मा .१२१२०००।– भराई
पाउने ठहरी फै सला भएको छ । उ फै सला सदर
ठहरी सव च अदालतबाट समेत िमित २०७१।१।४
मा फै सला भई अि तम भइरहेको िमिसलको त यबाट
देिख छ । यसरी सव च अदालतबाट समेत फै सला भई
अि तम रहेको मु ाको िबगो भराई पाउन एकासगोलका
यि को नाउँको स पि जेथा देखाएको कायलाई
अ यथा मा न िम ने होइन । द ड सजायको २६ नं.
ले समेत दिु नयाँको िबगोबापत जायजात गदा यो धन
खाने १२ वषदेिख मािथका ऐनबमोिजम मानु नछु ी सँग
बसेका वा यो धन खाँदा सँग बसेका पिछ िभ न हनेको
अंशसमेत जायजात गनु पन भ ने कानूनी यव था
रहेको देिख छ । उ यव थालाई लेनदेन यवहारको
९ नं.ले संकुिचत गन स दैन । िवप ी गंगाकुमारी
सा कसरु गदाको अव थामा एकासगोलमा नै रहेको
हँदा िनजको एकासगोलको दाजु बोमबहादरु सा को
नाउँको स पि बाट िबगो असल
ु गन कुनै कानूनले
बाधा पन देिखँदैन । सव च अदालतको अि तम
फै सलालाई िनि य हने गरी उ च अदालतबाट भएको
आदेश गैरकानूनी रहेको छ । अतः सव च अदालतको
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अि तम फै सला काया वयनको लािग एकासगोलको
यि को नाउँको जायजेथाबाट िबगो असल
ु हन नस ने
भनी प देही िज ला अदालतका तहिसलदारबाट
भएको आदेश सदर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु को
िमित २०७३।९।७ को आदेश बेरीतको हँदा बदर पाउँ
भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
यसैगरी
यथ बोमबहादरु सा को
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी आया े ले
िनवेदकले िमित २०७१।९।२ गते पा पा िज ला
अदालतमा िज ला पा पा झडेवा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ४ अ तगतका १० िक ा ज गाह जेथा
देखाई िबगो भराई पाउँ भनी दरखा त गरी िमित
२०७२।१०।२१ मा िललाम गरी िबगो असल
ु गरी
बाँक िबगोउपर बोमबहादरु को नाउँ दताको प देही
िज लाअ तगतको जेथा देखाई िनवेदन िदएको
त यलाई लक
ु ाई अदालतलाई गमु राहमा राखी रट
िनवेदन िदएबाट िनवेदक सफा हात अदालत वेश
गरेको अव था छै न । आफूले बीमा क पनीमा काम
गरी ज गा ख रद गरेको र सोही क पनीबाट ऋण िलई
घर िनमाण गरेको स- माण िलिखत जवाफसाथ पेस
भएको अव थामा यसलाई िनवेदकले अ यथा भनेको
अव था छै न । अतः िनजी आजनको स पि बाट
सगोलको िबगो भराउन निम ने हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भनी गनु भएको बहस सिु नयो ।
यसरी दवु ै प बाट ततु भएको तकपूण
बहस सनु ी िनवेदनसिहतका िमिसल संल न
माण कागजातह को अ ययन गरी हेदा यसमा
फौजदारी कसरु को प रणाम व प थािपत दािय व
एकासगोलमा रहेका अंिशयारह ले बेहोनु पन हो
होइन ? िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश
जारी हने हो होइन ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा िवप ी
गंगाकुमारी सा ले िनवेदकका छोरा गनबहादरु

लािमछाने र िवप ी लोमाया बय वक
ु ा छोरा लोकबहादरु
बय वल
ु ाई िवदेश पठाउने भनी िमित २०६६।१०।१७
मा मशः .३,७४,०००।- र .४,३४,०००।–
िलएकोमा सोउपर वैदिे शक रोजगारको कसरु मा
उजरु ी परी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट साँवा
.८,०८,०००।– र हजनाबापत ४,०४,०००।–
गरी ज मा .१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने
ठहरी िमित २०६९।८।१९ गते फै सला भएकोमा
सो फै सलाउपर ी सव च अदालतमा पनु रावेदन
परी यस अदालतबाट समेत वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट भएको फै सला सदर हने ठहरी
िमित २०७१।१।४ मा फै सला भई मु ा अि तम भएको
त यमा कुनै िववाद छै न । उ अि तम फै सलाबमोिजम
िबगो भराई पाउँ भनी िज ला पा पा झडेवा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ४ अ तगतका १० िक ा
ज गाह जेथा देखाई िबगो भराई पाउँ भनी दरखा त
गरी िमित २०७२।१०।२१ मा िललाम भई उ
िललामबाट िनवेदकले के ही रकम असल
ु गरी बाँक
िबगो असल
ु गन ममा बोमबहादरु सा का नाउँको
िज ला प देही िस ाथनगर नगरपािलका वडा नं.
७क िक ा नं. १७४९ े फल ०-१-५-० को घरज गा
देखाई दरखा त गरेको देिख छ । उ दरखा तमा
प देही िज ला अदालतका तहिसलदारबाट बाँक
िबगो भ रभराउ गन निम ने भनी िमित २०७३।४।३१
मा आदेश भएकोमा मल
ु क
ु ऐन, द डसजायको
६१ नं. बमोिजम िज ला यायाधीशले समेत सोही
आदेश सदर भएकोमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम उ च
अदालत तल
ु सीपरु बटु वल इजलासमा िनवेदन गरेको
देिख छ । सो अदालतबाट समेत ितवादी गंगाकुमारी
सा ले ितनु पन रकम िनजका दाजु बोमबहादरु
सा का नाम दताको स पि बाट भराउन निम ने
गरी तहिसलदारबाट भएको आदेश सदर गरी िमित
२०७३।९।७ मा आदेश भएको र सो आदेशले सव च
अदालतको अि तम फै सलाबमोिजम िबगो भराई पाउने
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१०१३६ - छिवलाल लािमछाने िव. बोमबहादरु सा समेत
कानूनी र संवैधािनक हकको अित मण हने गरी
कानूनको गलत या या गरी भएको उि लिखत आदेश
बदर गरी पाउन वैकि पक उपचारको अभाव भएको
भनी ततु रट िनवेदन दायर भएको देिखयो ।
३. िनवेदकह
छिवलाल लािमछाने
र लोमाया बय वस
ु मेतले वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िबगो र हजनासमेत गरी ज मा
.१२,१२,०००।– यस मु ाका िवप ी बोमबहादरु
सा बाट भराई िलन पाउने ठहरेको र सोही फै सला यस
अदालतबाट समेत सदर भई िमित २०७१।१।१४ मा
फै सला भएपिछ िबगो असल
ु ीका लािग पा पा िज ला
अदालतमा िनवेदन गरेको र सो िज लाअ तगतका
के ही ज गाह िललामसमेत गरी िनवेदकह ले िलएको
भ ने िवप ी बोमबहादरु सा को िलिखत जवाफबाट
देिख छ । उ िलिखत जवाफको साथमा पेस
भएका माण कागजातह हेदा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको २०६९।८।१९ तथा सव च
अदालतको िमित २०७१।१।४ को फै सलाबमोिजम
िबगो मु ामा ानबहादरु सा का नाउँका िज ला
पा पा झडेवा गाउँ िवकास सिमितअ तगतका १०
िक ा ज गाह दा.खा. ग रिदनु भनी पा पा िज ला
अदालतको च.नं. १४२१ िमित २०७२।१२।१८
को प को मािणत ितिलिपबाट देिख छ । सो
स ब धमा ततु रट िनवेदनमा कुनै त य उ लेख
गरेको देिखँदैन । उपयु िबगो असल
ु ीस ब धी काम
कारबाहीबाट के कित िबगो असल
ु भएको हो के कित
बाँक छ सोसमेत कुनै बेहोरा उ लेख नै नगरी िबगो
मु ामा हालस म कुनै कारबाही नै अगािड नबढाएको
तथा कुनै िबगो असल
ु नभएकोझ गरी त यलाई उ लेख
नगरी रट े ािधकारमा वेश गरेको अव थालाई हेदा
रट िनवेदक सफाहात अदालत वेश गरेको मा न
सिकएन ।
४. यी िवप ी गंगाकुमारी सा ले वैदेिशक
रोजगारअ तगतको कसरु गरेको र सो कसरु अपराधमा

वैदिे शक रोजगार यायािधकरण र यस अदालतबाट
समेत दोषी ठहर भई मु ा अि तम भइरहेको त यमा
िववाद देिखँदैन । उ कसरु मा यी बोमबहादरु सा लाई
ितवादी कायम ग रएको वा सजाय भएको अव था पिन
देिखँदैन । यसरी फौजदारी कसरु मा संल न नभएका यी
बोमबहादरु सा को अचल स पि फौजदारी कसरु को
दािय व िनवाह गन योजनको लािग िनजको सहमित
नभई उपयोग गन स ने अव था पिन देिखँदनै । पैतक
ृ
स पि बाट अंश पाउने हक यि को ज मजात
हकका पमा हा ो कानूनले वीकार गरेको छ ।
य तो हकलाई जिहलेसक
ु ै र जनु सक
ु ै अव थामा पिन
अंिशयारलाई वि चत गन िम ने देिखँदैन । यी िवप ी
बोमबहादरु सा र गंगाकुमारी सा अलगअलग
अंिशयार रहेको अव थामा एकासगोलका अंिशयारले
गरेको फौजदारी कसरु को स ब धमा पन आएको
दािय व अक अंिशयारको स पि बाट असल
ु उपर
गदा अंश हकबाट नै वि चत हन स ने अव थासमेत
रहन स ने ह छ । यसमा पिन अंिशयारह का
बीचमा अंशब डा नहँदक
ै ो अव थामा पिन िनजी
म र सीपबाट आजन गरेको स पि पिु भएमा
य तो स पि बाट अ य अंिशयारह लाई ब डा गनु
नपन भ ने हा ो कानूनी यव थाको स दभमा कुनै
अंिशयारको फौजदारी दािय व वहन गन गराउन िनजी
आजनको स पि एकासगोलमै रहेको भ ने आधारमा
मा उपयोग गन स ने अव था रहँदैन ।
५. यसरी वैदेिशक रोजगारको कसरु स ब धी
मु ाको अि तम फै सलाले ितवादीम येक गंगाकुमारी
सा ले यी रट िनवेदक छिवलाल लािमछानेसमेतलाई
ितनु बझ
ु ाउनु पन िबगोको स ब धमा के ही िबगो
असल
ु उपर गरेकोमा सो त यलाई रट िनवेदनमा
उ लेख नै नगरी सबै िबगो असल
ु उपर हन बाँक रहेको
भनी अदालत वेश गरेको अव था र के ही िबगो असल
ु
भएको र बाँक िबगोको हकमा एकासगोलका अंिशयार
भनी बोमबहादरु सा को िनजी आजनको िज ला
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
प देही िस ाथनगर नगरपािलका वडा नं. ७क िक ा
नणय नं . १०१३७
नं. १७४९ को ज गाबाट असल
ु हन स ने अव था
देिखएन ।
६. अतः गंगाकुमारी सा बाट
सव च अदालत, संयु इजलास
वैदेिशक रोजगारको कसरु मा िनवेदक छिवलाल
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
लािमछानेसमेतलाई भराई िदनु पन ठहरेको रकम
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
िनजका एकासगोलका दाजु बोमबहादरु सा का
फै सला िमित : २०७४।६।२२
नाम दतामा रहेको िमिसल माणह बाट िनजको
०७१-RB-०१२१
िनजी आजनको मािणत भइरहेको घरज गाबाट
भराउन निम ने गरी प देही िज ला अदालतका
मु ा:- बिकङ कसरु
तहिसलदारबाट िमित २०७३।४।३१ मा भएको आदेश
सदर गरेको िज ला यायाधीशको िमित २०७३।७।५ पनु रावेदक / ितवादी : मकवानपरु , हेट डा
को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको उ च अदालत
नगरपािलका वडा नं.११ घर भई हाल कारागार
तल
कायालय िभमफे दी मकवानपरु मा थुनामा रहेको
ु सीपरु को िमित २०७३।९।७ को आदेशलगायतका
कानूनबमोिजमको काम कारबाहीबाट िनवेदकको
अजनु साद िवडारी
नेपालको संिवधान २०७२ ारा िनसतृ : हकमा आघात
िव
परेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
यथ / वादी : चतरु मान घलानको जाहेरीले नेपाल
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
सरकार
ु ार बझ
ु ाई
िदनू ।
§ व तुतः चेक अनादर यि यि बीच
उ रायमा सहमत छु ।
चेक काटी िलनु िदनु गरेको कारोबारसँग
या. सारदा साद िघिमरे
स बि धत रहेको देिख छ । यसमा चेक
िदनेको खातामा पया त रकम नभएको
इजलास अिधकृत : महे भ राई
कारणबाट चेक धारकले चेकमा उ लेख
भएको रकम स बि धत बकबाट भु ानी
इित संवत् २०७४ साल काितक १९ गते रोज १ शभु म् ।
पाउन नसक चेक अनादर हन जाने ।
( करण नं.५)
§ बिकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा ३(ग) मा भएको यव थाअनस
ु ार
चेकमा उि लिखत रकम आ नो खातामा
—— & ––
नभएको जानी जानी चेक काटी िदएको
आधारमा मा बिकङ कसरु मा न सिकने
अव था नदेिखने ।
§ बिकङ कसरु हनको लािग आ नो खातामा
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१०१३७ - अजनु साद िवडारी िव. नेपाल सरकार
पया त रकम छै न भ ने जानकारी हदँ ाहदँ ै
चेक कािटएको हनुपन र चेकमा उि लिखत
रकम िनजको खातामा मौ दात नभए
पिन उ चेकअनस
ु ारको रकमको भु ानी
िलएको िदएकोसमेत हनपु न ह छ । चेक
कािटएको रकमको भु ानी िलँदा िदँदा
बकका कमचारीसमेत संल न हने हदँ ा
बकका कमचारी संल न नभएको अव थामा
एकतफ चेक कािटएको आधारमा मा
बिकङ कसरु हन स ने देिखँदैन । "भु ानी
िलन िदन हदँ ैन" भ ने बेहोराले भु ानी
िलने र िदने दुवै प लाई िज मेवार बनाउन
खोजेको देिखने ।
( करण नं.६)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
ी सरु े थापा
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७२, अंक ८, िन.नं.९४५२
स ब कानून :
§ बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
सु फै सला गन यायाधीश :
माननीय यायाधीश ी जीवनह र अिधकारी
माननीय यायाधीश ी स रता शमा
पनु रावेदन अदालत हेट डा
फै सला
या. मीरा खड् का : पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।३।३१ को फै सलाउपर
ितवादीको तफबाट त कालीन याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम पनु रावेदन परी
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर

यस कार छ ।
िज ला मकवानपरु हिटया गा.िव.स. वडा
नं.६ िक ा नं.५०६ ज.िब. ०-१२-३ मेरो हक भोगको
ज गा िमित २०६९।९।२७ गते द राम दाहालसमेत
िमली अजनु साद िबडारीको नाउँमा रिज ेसन
पास गराई द राम दाहालको िस ाथ बकमा रहेको
खाताको .४,७०,०००।- को बाउ स चेक िदएको
हँदा कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको चतरु मान घलानको जाहेरी दरखा त ।
द राम दाहालको यस बकमा कायम
रहेको खाता नं.०१७१५०३८३८१ मा िमित
२०६९।१२।२१ गते .१६८६।०३ रकम रहेको,
िमित २०६९।१०।३ गते चतरु मान घलानले भु ानी
पाउने गरी िखिचएको चेक खातामा पया मौ दात
नरहेको कारणले बाउ स भएको हो भ नेसमेत बेहोराको
िस ाथ बकको प ।
प ाउ परेका नवराज बढु ाथोक , शेखर
िघिमरे, अजनु साद िवडारी र मदन काक जाहेरीमा
उ लेख भएका यि ह हन् भ नेसमेत बेहोराको
चतरु मान घलानको सनाखत कागज ।
म मालपोत कायालयमा लेखापढी गद
आएको छु । िमित २०६९।९।२७ गते द राम दाहाल,
अजनु साद िवडारी, नवराज बढु ाथोक र जाहेरवाला
चतरु मान घलानलगायतका यि ह आई द राम
दाहालले उि लिखत ज गा चतरु मान घलानबाट
अजनु साद िबडारीको नाउँमा रिज ेसन राजीनामा
दोहोरो कागज लेिखिदनु भनेकाले मैले लेिखिदएको
हो । िनजह ले चेकमाफत लेनदेन भयो भनी पास गरेका
हन् । म लेखनदास भएको कारण लेखेको हँ, बिकङ
कसरु अपराध र ठगी गन कायमा मेरो कुनै भूिमका छै न
भ नेसमेत बेहोराको शेखर िघिमरेको बयान ।
च बहादरु याङ् तान र ितलक याङ् तानले
हा ो साथीको हनामाडीमा ज गा छ, िधतो राखेर
रकम िनका नु प यो भनेकाले मैले कागजात माग गदा
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चतरु मान घलानको नाउँमा रहेको कागज याएका र
ज गाको कारोबार गन मैले िचनेका नवराज िगरीलाई
भनी िनजमाफत उ ज गा अजनु साद िबडारीको
नाउँमा रिज ेसन पास गराई कूल रोडमा द राम
दाहालले िस ाथ बकको चेक िदएका हन् । उ
ज गा रिज ेसन कागज ले ने काम शेखर िघिमरेले
गरेका हन् । द राम दाहाल, नवराज िगरी, मदन
काक , अजनु साद िबडारीसमेतको संल नतामा
उ काम भएको हो । सो काम गरेबापत तेल हा न
भनी .६,०००।- पाएकोमा सोबाट खच गरी बाँक
रहेको म र ितलक याङ् तानले १/१ हजार िलएका ह
भ नेसमेत बेहोराको नवराज बढु ाथोक बयान ।
मदन काक माफत द राम दाहालसँग मेरो
िचनजान भएको हो । िनजले मलाई .१,३०,०००।िदन,ु तपाइँको नाउँमा ज गा पास गराई िद छु । १
मिहनामा याजसिहत िदने र सो काम गरेबापत
.५०,०००।- समेत िदनेछु भनेकाले उ ज गा मेरो
नाउँमा पास गराई अ ण फाइना समा राखी द राम
दाहालले रकम िनकालेका हन् । सो ज गाबापत द राम
दाहालले जाहेरवालालाई .४,७०,०००।- को चेक
काटी िदएका हन् । सो चेक बाउ स भएको कुरा पिछ
थाहा पाएको हँ । सो बेला म, मदन काक , नवराज िगरी,
नवराज बढु ाथोक समेत िथय भ नेसमेत बेहोराको
अजनु साद िबडारीको बयान ।
द राम दाहाल मेरो साडु भाइ नाताका
हन् । िनजले ज गाको कारोबार गन कुरा जानकारी
िथयो । िनजले अजनु साद िबडारीलाई के ही रकम
िदनु ज गा पास गरी िद छु भनेको कुरा अजनले
ु भ दा
मैले िदए ह छ भनेको हँ, पिछ चतरु मान घलानको ज गा
अजनु साद िबडारीको नाउँमा पास गरी ज गाधनीलाई
.४,७०,०००।- को बाउ स चेक िदएको कुरा
जानकारी भएको हो भ नेसमेत बेहोराको मदन
काक को बयान ।
ऋणी चतरु मान घलान धनी अजनु साद

िबडारी भई र.नं.१५६९ (क) िमित २०६९।९।२७
को रिज ेसन दताअनस
ु ार उ ०-१२-३ ज गाको
यूनतम मू याङ् कन एवं िलखत पा रत भएको रकम
.१२,००,०००।- र राज द तरु .३६,०००।रहेको अिभलेखबाट देिखएको भ नेसमेत बेहोराको
मालपोत कायालय मकवानपरु को प ।
जाहेरवाला चतरु मान घलानको सािबक
हिटया गा.िव.स. वडा नं.६ को िक.नं.५०६ ज.िब.०१२-३ ज गा ि ब धक गन भनी द राम दाहाल,
अजनु साद िबडारी, नवराज बढु ाथोक , मदन काक ,
नवराज िगरी र शेखर िघिमरेसमेतको िमलोमतोमा
अजनु साद िबडारीको नाममा रिज ेसन पास गराई
द राम दाहालको िस ाथ बकमा रहेको खातामा
रकम नभएको .४,७०,०००।- चेक िदई बिकङ
कसरु र ठगी गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको गणेश
बािनयासमेतको कागज ।
ितवादी द राम दाहालले बिकङ कसरु
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग) मा
उि लिखत कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई सोही
ऐनको दफा १५(१) बमोिजम र उ कसरु गन
सघाउ पु याउने ितवादीह शेखर िघिमरे, नवराज
बढु ाथोक , अजनु साद िवडारी, मदन काक , नवराज
िगरी, ितलकबहादरु याङ् तान र च लोलाई सोही
ऐनको दफा १५(६) को कसरु मा दफा १५(१) अनु प
१५(६) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
अिभयोगप माग दाबी ।
मैले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको
छै न, म लेखापढी यवसायीको हैिसयतले काम गन
मािनस हँ । मेरा िचनजानका यि ह र यौपानेले
राजीनामा िलखत लेखी िदनु प यो भनेकाले िलखत
तयार गरी मालपोत कायालय मख
ु को सामु ने िलखत
पास भएको हो । सो काम गरेबापत चतरु मान घलानबाट
.५००।– पा र िमक पाएको हो । िदने र िलनेको
बीचमा चेकको कारोबार भए नभएको स ब धमा मलाई
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थाहा छै न । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
नगरेकोले सफाइ पाउँ भ ने बेहोराको ितवादी शेखर
िघिमरेले गरेको बयान ।
चतरु मानले मलाई मेरो नाउँको ज गा आज
अकको नाउँमा पास गदछु । ितमी सा ी बसी देउभ दा
सा ीमा बसी िदएको हँ । म चतरु मानलाई मा
िच दछु । उ ज गा राजीनामा भएपिछ चेक बाउ स
भयो, पैसा नभएको चेक िदएछ भनी मलाई फोनमाफत
थाहा भएको हो । अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
नगरेकोले सफाइ पाउँ भ ने बेहोराको ितवादी नवराज
बढु ाथोक ले गरेको बयान ।
ितवादीम येका द राम दाहाल मेरो
िचनजानका यि हन् । िनजले चतरु मान घलानलाई
चेक िदएकोस म देखेको हँ, कुन कारोबारको चेक
हो मलाई थाहा भएन । चेक बाउ स भएको कुरा
प ाउ परेपिछ मा थाहा पाएको हँ । जाहेरी बेहोरा
एवं अिभयोग झठु ा हँदा सफाइ पाउँ भ ने बेहोराको
ितवादी अजनु साद िवडारीले गरेको बयान ।
कुनै पिन कागजह मा िलनािदनामा म सा ी
छै न । ज गा िधतो राखी रकम िनका ने कुरा मलाई
जानकारी भएको भ ने कुरा झठु ा हो । राजीनामा पास
भएको र चेक बाउ स भएको भ ने कुरा मैले पिछ थाहा
पाएको हँ । अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु नगरेकोले
सफाइ पाउँ भ ने बेहोराको ितवादी मदन काक ले
गरेको बयान ।
ज गा लेनदेन गदासमेत मदन काक लाई
थाहा िथएन । चतरु मान घलानलाई समेत मदन
काक ले िच नु भएको छै न । ज गा कसको हो, कसलाई
बेचिबखन गरेको हो, सो स ब धमा मदन काक लाई
थाहा नभएको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु
पदछ भ ने बेहोराको ितवादी मदन काक को सा ी
ल मी काक ले गरेको बकप ।
यी ितवादीह को िमलेमतोमा रकम
नभएको बक चेक िदएकाले कानूनबमोिजम सजाय

हनपु न हो, मलाई रकम नभएको चेक द राम दाहालले
िदएको हो र सो चेकमा द राम दाहालको सिहछाप
िथयो । नवराज बढु ाथोक को चेकमा ह ता र छै न,
द रामलगायत सबै जना संल न देिखएकाले ितवादी
बनाएको हो भ ने बेहोराको जाहेरवाला चतरु मान
घलानले गरेको बकप ।
चेक कसले कसलाई िदए मलाई थाहा छै न ।
घटना स ब धमा चतरु मान घलानबाट सनु ेको हँ । सा ी
बिसिदनु भ दा सा ी बसी िदएको हँ भ ने बेहोराको
मौकामा कागज गन गणेश बािनयाले गरेको बकप ।
ज गा पास गदा जाहेरवालाले सा ी ब नु
भनेकाले सा ी बसेको हँदा नवराज बढु ाथोक लाई
ितवादी बनाएको हो । ितवादी नवराज बढु ाथोक
िनद ष हँदा सफाइ पाउनु पन हो भ ने बेहोराको
ितवादी नवराज बढु ाथोक का सा ी िसता गोलेले
गरेको बकप ।
अजनु साद िवडारीले जाहेरवाला चतरु मान
घलानलाई चेक िदएको नभई द रामले िदएको हो,
उ चेक द रामले िकन िदएका हन् थाहा छै न । उ
चेक िदएको खाता अजनु साद िवडारीको होइन,
यसैले िनजलाई सजाय हनपु न होइन । मेरा ीमान्
अजनु साद िवडारीले रिज ेसन पास गदाका िदन
घरबाट .७,००,०००।- िलएर जानु भएको िथयो
भ ने बेहोराको ितवादी अजनु साद िवडारीका सा ी
अ जना िवडारीले यस गरेको बकप ।
ितवादी शेखर िघिमरेले लेखापढीस म
गरेका हन् । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पन
हो भ ने बेहोराको ितवादी शेखर िघिमरेका सा ी
पणु साद अयालले गरेको बकप ।
द रामले द तखत गरी ज गा ि ब धकबापत
चतरु मानलाई उ बाउ स भएको चेक िदएका हन् ।
िलखत मैले देखेको छै न भ ने बेहोराको मौकामा कागज
गन तोकबहादरु मो ानले गरेको बकप ।
ितवादीह द राम दाहाल, नवराज िगरी,
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ितलकबहादरु याङ् तान र च लोले याद गज
ु ारी
बसेका ।
ितवादीम येका द राम दाहालले आ नो
खाता नं.०१७१५०३८३८१ मा रकम नभएको
अव थामा जाहेरवाला चतरु मान घलानलाई .
४,७०,०००।- को चेक िदई चेक बाउ स भएको
देिखएको हँदा िनजलाई बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३ (ग) अनस
ु ारको कसरु मा िनजलाई
सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम .४०००।- (चार
हजार) ज रवाना र अ य ितवादीह शेखर िघिमरे,
नवराज बढु ाथोक , अजनु साद िवडारी, मदन काक ,
नवराज िगरी, ितलकबहादरु याङ् तान र च लोले
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा
१५(६) को कसरु गरेको हँदा िनजह लाई सोही ऐनको
दफा १५(६) बमोिजम जनही .२०००।- (दईु हजार)
ज रवाना हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७१।३।३१ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । मैले जाहेरवालालाई बाउ स भएको चेक
िदएको हैन । सो चेक बिु झिलन जाहेरवालालाई कुनै
कर पिन गरेको वा िव ास िदलाएको छै न । खातामा
रकम भएको कुरासमेत जानकारी गराएको अव था
छै न । मैले खातामा रकम भएको कुरासमेत जानकारी
गराएको अव था छै न । उ चेक द राम दाहालले
जाहेरवालालाई िदँदा मेरो के भूिमका रहेको िथयो सो
कुरा जाहेरीमा उ लेख ग रएको छै न । बक खाता मेरो
नाममा रहेको पिन छै न । मेरो कुन कायले बिकङ कसरु
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) को कसरु
भयो सो कुरा जाहेरीमा उ लेख नभएको अव थामा
य तो हचवु ाको भरमा परेको जाहेरीलाई आधार
मानी मैले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको भनी
ज रवाना गरेको फै सला िमलेको छै न । मौकामा कागज
गन गणेश बािनयाँसमेतका मािनसह ले जाहेरवालालाई
रकम नभएको बक खाताको चेक िदएको देखेको नभई

सनु ी थाहा पाएको भनी बयान गरेको अव था रहेको
छ । अतः मलाई बिकङ कसरु को अपराध गरेको ठह याई
सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला
िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी अजनु साद िवडारीको
तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
बकको खातामा रकम मौ दात नभएको जानी
जानी चेक काटी िदएको कसरु मा संल न मितयार भनी
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
बमोिजम पनु रावेदकलाई . २,०००।– ज रवाना गन
गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट फै सला भएको
देिख छ । िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४ को दफा
१०७क मा समेत बकमा रकम मौ दात नभएको चेक
काटी िदनेलाई सजायको यव था भएको पाइ छ ।
य तो कसरु मा िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
नै आकिषत हने भनी यस अदालतबाट पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकार यथ ितवादी दगु ा काक
भएको बिकङ कसरु मु ामा (नेकाप २०७२, मङ् िसर,
िन.नं.९४५२) ितपािदत याियक िस ा तसमेतको
आधारमा ितवादीलाई कसरु दार ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।३।३१
को फै सला फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको २०२ नं. बमोिजमको
योजनाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई सूचना
िदई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
संयु इजलासको िमित २०७३।१०।१० को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेसी
सूचीमा चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन
आएको ततु मु ाको सु एवं रेकड िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी यथ वादी नेपाल
सरकारको तफबाट िव ान् सह यायािधव ा ी
सरु े थापाले बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा ३(ग) ले आफूले काटेको चेकलाई खा ने
रकम आ नो खातामा नभएको जानी जानी चेक
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काटी भु ानी िलने िदने कायलाई प ट पमा बिकङ
कसरु को पमा प रभािषत गरेको छ । जाहेरवालालाई
द राम दाहालले .४,७०,०००।- को चेक काटी
िदएका हन् । सो चेक बाउ स भएको पिछ थाहा भएको
हो भनी अनस
ु धान अिधकारीसम बयानसमेत गरेको
अव थामा पनु रावेदक ितवादीसमेतलाई बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) को
कसरु मा सोही दफा १५(६) बमोिजम ज रवाना गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सदर हनपु छ
भनी ततु गनभएको
बहस िजिकरसमेत सिु नयो ।
ु
यसमा द राम दाहालले बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उि लिखत
कसरु गरेकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(१)
बमोिजम तथा उ कसरु गनमा सघाउ पु याउने यी
पनु रावेदक ितवादी अजनु साद िवडारी, शेखर
िघिमरे, नवराज बढु ाथोक , मदन काक , ितलकबहादरु
याङतान, च लो तथा नवराज िगरीलाई सोही
ऐनको दफा १५(६) को कसरु मा सोही दफाबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी भएको ततु
मु ामा ितवादी द राम दाहाललाई सोही ऐनको
दफा ३(ग) को कसरु मा ऐ. दफा १५(१) बमोिजम
.४,०००।- ज रवाना हने र अ य ितवादीह लाई
ऐ. दफा १५(६) को कसरु मा सोही नं. बमोिजम
जनही .२,०००।- ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत हेट डाले गरेको फै सलाउपर ितवादीम येका
अजनु साद िवडारीको तफबाट ततु पनु रावेदन
परेको रहेछ ।
उि लिखत त य, पनु रावेदन िजिकर
एवं िव ान् सह यायािधव ाले ततु गनभएको
ु
बहससमेतको स दभमा पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला िमलेको छ छै न ? र ितवादीको ततु
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. अब, िनणयतफ िवचार गदा यसमा

ितवादी द राम दाहालले आ नो नाउँमा िस ाथ
बकमा रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१ उ लेख
गरी जाहेरवाला चतरु मान घलानलाई भु ानी पाउने
गरी .४,७०,०००।- चेक काटी िदएको तर चेकमा
उ लेख ग रएको रकम नभएको, सो नं.को खातामा
.१६८६।०३ मा रहेकोले उ चेक बाउ स भएको
त य िस ाथ बकको प समेतबाट देिखएको हँदा
ितवादी द राम दाहालले चतरु मान घलानलाई
िस ाथ बकमा रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१
बाट भु ानी पाउने गरी .४,७०,०००।- को चेक
िदएको र सो खातामा पया रकम नभई चेक बाउ स
भएको त यमा कुनै िववाद रहेको देिखँदैन ।
३. चेक बाउ स भएकोले ितवादी द राम
दाहाललाई बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा ३(ग) को कसरु मा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा
१५(१) बमोिजम र उ कसरु गन सघाउ पु याउने यी
पनु रावेदक ितवादीह अजनु साद िवडारी, शेखर
िघिमरे, नवराज बढु ाथोक , मदन काक , नवराज िगरी,
ितलबहादरु याङ् तान र च लोलाई ऐ. ऐनको दफा
१५(६) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १५(६) बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोग मागदाबी िलएकोमा
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार नै ज रवाना
हने ठह याई पनु रावेदन अदालतले फै सला गरेको
देिख छ ।
४. वादी नेपाल सरकारले ितवादीह उपर
अिभयोग दाबी िलएको बिकङ कसरु तथा सजाय
ऐन, २०६४ को दफा ३ग मा "कसैले पिन बक तथा
िव ीय सं थामा आफूले काटेको चेकलाई खा ने
रकम आ नो खातामा नभएको जानी जानी चेक
काटी भु ानी िलन िदन हदँ ैन" भ ने यव था रहेको
पाइ छ । उ यव थाबाट के वल आ नो बक खातामा
खा ने रकम छै न भनी जा दाजा दै चेक काट् दैमा
बिकङ कसरु हन नस ने, यसरी कािटएको चेकबाट
भु ानी िलने िदनेस मको काय स प न हनपु न
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
देिख छ । सामा यतः आ नो बक खातामा के कित
रकम मौ दात छ वा छै न भ ने कुराको हे का चेक
काट् ने यि लाई हनपु दछ । कुनै कारणवश सो कुरा
यिकन हन नसक वा त यको ममा परी वा झु यानमा
परी खातामा मौ दात रहेको रकमभ दा बढी रकमको
चेक कािटन स दछ । बिकङ कसरु कायम हन य तो
चेकको रकम भु ानी िदने र िलने काय अिनवाय पमा
स प न भएको हनपु दछ । खातामा मौ दात रहेको
रकमभ दा बढी रकम भु ानी पाउने गरी चेकस म
कािटएको तर सो चेकबाट रकम िलनु िदनु नभएको,
बकले रकम अपया रहेको भनी चेक धारकलाई चेक
िफता ग रएको कायलाई उ कानूनी यव थाको
प र े यमा बिकङ कसरु मा न िम ने देिखँदैन ।
५. बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
आउनपु ूव नै लागू भएको िविनमेय अिधकारप ऐन,
२०३४ को दफा १०७क मा "बकमा आ नो िन ेप
छै न वा िन ेपभए पिन पया त छै न भ ने जानी जानी
कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई ह ता तरण गरेमा
र यसरी ह ता तरण ग रएको चेक भु ानीको लािग
स बि धत बकसम
तुत गदा पया त िन ेप
नभएको कारणबाट बकबाट चेक अनादर भएमा
चेक काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम र
याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट् ने यि लाई
तीन मिहनास म कै द वा तीन हजार पैयाँस म
ज रवाना वा दुवै सजाय हनेछ” भ ने यव था भएको
पाइ छ । आ नो खातामा पया त रकम छै न भनी
जा दा जा दै चेक काटेको र चेक धारकले स बि धत
बकबाट भु ानी पाउन नसके को अव थालाई चेक
अनादरको पमा िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४
को दफा १०७क मा रहेको उपयु यव थाले िच ण
गरेको देिख छ । व ततु ः चेक अनादर यि यि बीच
चेक काटी िलनु िदनु गरेको कारोबारसँग स बि धत
रहेको देिख छ । यसमा चेक िदनेको खातामा पया त
रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उ लेख

भएको रकम स बि धत बकबाट भु ानी पाउन नसक
चेक अनादर हन जाने ह छ ।
६. यसरी बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३(ग) मा भएको यव थाअनस
ु ार
चेकमा उि लिखत रकम आ नो खातामा नभएको
जानी जानी चेक काटी िदएको आधारमा मा बिकङ
कसरु मा न सिकने अव था देिखँदनै । बिकङ कसरु
हनको लािग आ नो खातामा पया त रकम छै न भ ने
जानकारी हँदाहँदै चेक कािटएको हनपु न र चेकमा
उि लिखत रकम िनजको खातामा मौ दात नभए
पिन उ चेक अनस
ु ारको रकमको भु ानी िलएको
िदएकोसमेत हनपु न ह छ । चेक कािटएको रकमको
भु ानी िलँदा िदँदा बकका कमचारीसमेत संल न
हने हँदा बकका कमचारी संल न नभएको अव थामा
एकतफ चेक कािटएको आधारमा मा बिकङ कसरु
हन स ने देिखँदैन । "भु ानी िलन िदन हँदैन" भ ने
बेहोराले भु ानी िलने र िदने दवु ै प लाई िज मेवार
बनाउन खोजेको देिख छ ।
७. त यगत पमा हेदा ततु मु ामा
ितवादी द राम दाहालले जाहेरवाला चतरु मान
घलानलाई .४,७०,०००।- को िस ाथ बकमा
रहेको खाता नं. ०१७१५०३८३८१ को चेक काटी
िदएको तर सो चेकअनस
ु ार मौ दात रकम नभएकोले
चेक अनादर भएको देिख छ । पया त मौ दात रकम
नभएपिन चेक धारकले उ रकम बकबाट भु ानी
िलएको वा पाएको भ ने देिखँदैन । यसरी चेक
अनस
ु ारको रकम भु ानी िलनु िदनु गरेको ि या नै
नभएको अव थामा ितवादीह ले बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ को ३(ग) तथा दफा १५(छ) को
कसरु गरेका रहेछन् भनी उ कानूनी यव थाको
स दभमा मा न िम ने देिखएन ।
८. आफूले काटेको चेकलाई खा ने रकम
आ नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी बक
तथा िव ीय णालीमा असर पान गरी भु ानी िलने
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िदने कायमा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
अ तगत पन, यि यि बीच भएको िविनमय
कारोबार चेक काट् ने यि को खातामा पया त रकम
नभएको कारण स बि धत बकबाट चेक अनादरस म
भएको अव थामा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ अ तगत नपरी अिभयोग प खारेज हने भनी
यस अदालतको संयु इजलासबाट नेपाल सरकार
िव. दगु ा काक भएको ०६८-CR-०७२३ को बिकङ
कसरु मु ामा (ने.का.प.२०७२, अंक ८, िन.नं.
९४५२) िस ा तसमेत ितपादन भएको देिख छ ।
९. िविनमेय अिधकार प ऐन, २०३४ को
दफा १०७क मा भएको कानूनी यव था एवं यस
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको स दभमा
ततु मु ामा ितवादीह ले गरेको कसरु बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ तगतको नदेिखई
िविनमय अिधकार प ऐन, २०३४ को दफा १०७क
अ तगतको देिखँदा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३ग को कसरु गरेको मानी दायर
ग रएको अिभयोप एवं सो अिभयोगप मागबमोिजम
ितवादीलाई सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला िमलेको रहेछ भनी मा न िम ने
देिखएन ।
१०. अतः उपयु आधार कारणबाट
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,२०६४ को दफा
१५(६) को कसरु मा सोही नं. बमोिजम पनु रावेदक
ितवादी अजनु साद िवडारीलाई ज रवाना गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।३।३१
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई अिभयोगप
नै खारेज हने ठहछ । पनु रावेदन नगन ितवादीह
द राम दाहालसमेतका अ य ितवादीह शेखर
िघिमरे, नवराज बढु ाथोक , मदन काक , नवराज िगरी,
ितलबहादरु याङतान र च लोसमेतको हकमा
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०५ नं. बमोिजम ततु अिभयोग
दाबी खारेज हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा उ लेख भएबमोिजम पनु रावेदन गन
ितवादी अजनु साद िवडारी तथा मल
ु क
ु ऐन अ.बं.
२०५ नं. बमोिजम पनु रावेदन नगन अ य ितवादीह
द राम दाहाल, शेखर िघिमरे, नवराज बढु ाथोक ,
मदन काक , नवराज िगरी, ितलबहादरु याङतान
र च लोको हकमा समेत अिभयोगप खारेज हने
ठहरेकोले सो स ब धमा पनु रावेदन अदालत हेट डाले
राखेको ज रवानाको लगत कायम नरहने हँदा सो लगत
क ा गनु भनी सु मा लेखी पठाउनू .....................१
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ...........................१
उ रायमा सहमत छु ।
या. ई र साद खितवडा
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु

नणय नं . १०१३८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
आदेश िमित : २०७४।९।११
०६७-WO-०४१९
मु ाः- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : को रयामा दता भई 832-2 Yuksandong Kangnam-ku, Seoul, Korea
मा रिज टड कायालय रहेको HANIL
ENGEENEERING
&
CONSTRUCTION CO.LTD को तफबाट
अि तयार ा त ितिनिध ए ड एसोिसयट् स,
३७-९ गौरवमाग, माइतीघर, पो.ब.नं.१११८५,
काडमाड का तफबाट अिधव ा देवे धान
िव
िवप ी : पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत
§ म य थ िनयुि को लािग स बि धत
करारीय स झौतामा वा छु ै स झौतामा
प ह बीच आपसी सहमित भएको
हनुपदछ र सोही स झौतामा उ लेख भएको
कानून तथा कायिविधबमोिजम म य थ
िनयु भएर िनणय भएको हनपु दछ । यो
नै िवदेशी म य थताको िनणयले मा यता
पाउने वा नपाउने भ ने बारेको मु य सत
हने ।
( करण नं.३)
§ मूल करारको भागकै
पमा रहेको
भएपिन Dispute Resolution
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Clause लाई एक अल गै करार मािन छ,
जसलाई Doctrine of Severability
भिन छ । यस िस ा तअनस
ु ार
मु य करारबाट म य थतास ब धी
यव थालाई अलग मानेको कारणबाट
दुईवटा प रणाम आउने देिख छ । पिहलो,
मूल करारको Status ले म य थस ब धी
िवषयलाई भािवत नगन । दो ो,
म य थस ब धी Governing Law मूल
करारको Governing Law भ दा अलग
हन स ने ।
( करण नं.४)
§ मूल करारको अंशकै पमा रहेको भएपिन
Arbitration Clause एक अलग
स झौता मािनने र म य थको योजनको
लािग यसमा योग हने सारवान् कानून र
कायिविध कानून कुन देशको हने भ ने कुरा
प को इ छामा िनिहत हने िवषय भएको
स दभमा प ह ले करारको सारवान्
िवषयमा कुनै देशको कानून योग हने
गरी छनौट गरेको कारणबाट मा यसको
कायिविध कानून र िनयुि ि यासमेत
सोही देशको नै छानेका हन् भनी अथ
गनपन
ु देिखँदैन । यस आधारमा प ह बीच
भएको करारको दफा १० मा Contract
shall be Governed by Korean
Law भनी उ लेख भएकै कारणबाट
म य थ िनयुि लगायत कायिविधह को
स ब धमा को रयन कानून लागू ह छ भनी
मा न िम ने नदेिखने ।
( करण नं.७)
§ Korean Arbitration Act को Article
8 र म य थता ऐन, २०५५ को दफा २(क)
को प टीकरण (२) मा म य थह लाई
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िववाद सु पने गरी प ह बीच आदान
दान भएको प , टेले स, टेिल ाफ, टेली
या स वा िलिखत अिभलेख रहन स ने
य तै कृितको दरु स चार मा यमह लाई
पिन म य थलाई िववाद सु पने िलिखत
सहमित भएको मािनने यव था भएकोमा
यसमा िवप ी क पनीसँग उपयु स चार
मा यमबाट पिन म य थह लाई िववाद
सु पने गरी कुनै कुरा आदान दान भएको
नदेिखने ।
( करण नं.११)
§ प ह बीचमा म य थताको िनयुि
र कायिविध स ब धमा कुनै सहमित
नै नभएको अव थामा एक प ले
िदएको िनवेदनका आधारमा Korean
Commercial Arbitration Board
ले म य थ िनयिु गरेको र म य थले
आ नै िकिसमको कायिविध अपनाएको
अव थालाई मािथ उ लेख भएअनुसार
आपसी सहमित हनपु न म य थताको
सै ाि तक आधार र कानूनी यव थाको
प र े यमा समेत िमलेको मा न सिकने
नदेिखने ।
( करण नं.१२)
§ करारीय स झौतामा ‘म य थताबाट
िववाद समाधान नभएस म’ भ ने वा यांश
उ लेख भएकोले उ करारीय दािय वको
िवषयलाई म य थताबाट समाधान गन
प ह बीचमा करार हदँ ा नै सहमित
भएको मा नु पन ह छ । यसरी प ह ले
करारका स ब धमा िववाद उठे मा यसको
समाधान म य थताबाट गन भ नेस म
उ लेख भए पिन यसमा म य थताको
िनयुि को ि या, सं या, लागू हने
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काननू म य थताको कायिविध वा अ य
सा दिभक कुनै कुरा पिन उ लेख भएको
नपाइने ।
( करण नं.१३)
§ आपसी समझदारीमा सद्िनयतपूवक
िववाद समाधान गनपन
ु यव था करारमा
उ लेख गनको
ु अथ सोअनुसारको काय
हनुपदछ वा सोको लािग यास भएको
िथयो भ ने प देिखनु अिनवाय ह छ ।
अ यथा सो ावधान रा नक
ु ो औिच य
नहने ।
§ म य थको अिधकारको मूल
ोत
नै प ह बीचमा भएको सहमित
हो । प ह को बीचमा भएको करारले
आपसी समझदारीमा िववाद समाधान गन
यव था गरेकोमा यसतफ यास नै नगरी
म य थताको ि या अवल बन गनु र
सोतफ यान नपु याई िनणय गनुबाट प
पमा प ह को मनसाय र Amicable
Settlement Clause िवपरीत अप रप व
(Premature) अव थामा िनणय भएको
देिखन आउने ।
( करण नं.१४)
§ एकपटक िदएको र पाएको सचू ना सबै
कायको लािग पया त हदँ ैन । कानूनले
तोके को अलग कायको लािग अलग
अलग नै सूचना िदनुपन ह छ । एउटा
कायका लािग पिन सूचना िदन छुट
गरी गरेको िनणयले कानूनी मा यता
पाउँदैन । सनु वु ाइको पया त मौका
नपाई भएको िनणय ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत हने हदँ ा काया वयनयो य
मा न नसिकने ।
( करण नं.१७)

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
सरु े कुमार महतो र ी देवे धान
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िबमल साद
ढकाल र ी ान साद भस
ु ाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ म य थता ऐन, २०५५
आदेश
या. ह रकृ ण काक : त कालीन नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतको े ािधकारअ तगतको भई
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य
एवं आदेश यस कार रहेको छःिनवेदक को रयाको कानूनअ तगत वदेश
वा िवदेशमा िनमाण यवसाय गन थापना भई
को रयाको िसओल सहरमा धान कायालय भएको
क पनी हो । िवप ी कोनेको ा.िल. नेपालको
क पनी कानूनअ तगत िनमाण यवसायमा संल न
हने उ े य राखी को रया तथा नेपाली नाग रकको
संयु लगानीमा थािपत क पनी हो । िनवेदकले
मेल ची खानेपानी िवकास सिमित ारा तािवत
Melamchi Adit Access Roads स ब धी िनमाण
काय २०६१/४/१ गतेस ममा आफूले स प न गन गरी
.४५,६१,८२,१५३।- स झौता गरेकोमा सो काय गन
िवप ी कोनेको ा.िल. क पनीिसत िनवेदक क पनीले
.४३,३३,७३,०४५।- मा िमित २०५९/०६/२४
मा सहस झौता गरेको िथयो । सोअनस
ु ार स पूण
िनमाण काय िनधा रत समयाविधिभ ै स प न गनपन
ु
सत ब देज रहेको िथयो । सो सतअनु प िवप ी
कोनेको ा.िल.ले थालनी नगरेको हँदा पटक-पटक
ताके तासमेत ग रएकोमा कामको थालनी भएन ।
जसका कारण मेल ची खानेपानी िवकास सिमितले

िनवेदकले यारे टी व प राखेको पफमे स बो ड
एवं अि म भु ानीबापतको ज मा अमे रक डलर
१,७४३,२९६।- नेपाली .१३,३६,२३,६३८।४०
बराबरको बक यारे टी जफत ग यो । यसका अित र
िनवेदकले पफमे स बो ड जारी गनका लािग बकलाई
भु ानी गरेको शु क अमे रक डलर २,६१३।- अथात्
.२,००२८६।४५ तथा िवप ी सिमितबाट ा त
गरेको ५ ितशतको भु ानी रकम अमे रक डलर
१२,६६१।- अथात् नेपाली .९,७१,०७८।८५ गरी
ज मा ज मी अमे रक डलर १,७५८,५७८ तदनस
ु ार
नेपाली .१३,४७,९५,००३।७० पैसा तथा को रयन
वोन २,०८२,८०७,०२५।- हािन नो सानी सहनु
प यो ।
िवप ीसँगको स झौताको धारा ७ मा कोनेको
ा.िल.सँग िनवेदकको कुनै िववाद िसजना भएमा
समझदारीमा उ िववादको समाधान म य थता ारा
गन एवं धारा १० मा उ स झौताका स ब धमा
को रयाली कानून लागू हने ावधान भएअनु प
िनवेदकले को रया ि थत Korean Commercial
Arbitration Board सम को रयाको कानूनअनु प
म य थताबाट िववाद समाधान ग रपाउँ भनी
िनवेदन िदएको िथयो । Korean Commercial
Arbitration Board ले सन् २००९ जल
ु ाई २०
(तदनु प २०६६/०४/०५) मा िनवेदकले िवप ी
कोनेका ा.िल. बाट ितपूितबापत ज मा को रयन
वोन २,०४७,०००,०००।- अमे रक डलर
१,७५८,५७८।- को साथै सन् २००७ अ टोबर
३(२०६४/०६/१६) देिख सबै रकमको वािषक ६
ितशतले हन आउने याज रकमसिहत भराई पाउने
िनणय गरेको िथयो । सो िनणय काया वयन ग रपाउँ
भनी िनवेदकको पनु रावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन
िदएकोमा पनु रावेदन अदालतले सो िनवेदन तामेलीमा
रा ने गरी िमित २०६६/१२/१७ मा फै सला
गरेको पाइयो । उ फै सलाले िनवेदकको मौिलक
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हकािधकारको हनन् गरेको हँदा सो फै सला उ ेषणको
आदेशबाट बदर गरी उ म य थताको िनणय
काया वयन गनु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको
रट िनवेदनको बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदनको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो यो
आदेश ा त भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ स बि धत िमिसल साथ राखी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी रट िनवेदनको एक ित न कल साथै
राखी िवप ी नं. १ लाई सूचना पठाई यसको बोधाथ
महा यायािधव ाको कायालयलाई पठाइ िदनू ।
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु
नपन हो? यो आदेश ा त भएको िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िदई आफै ँ
वा आ नो ितिनिध ारा उपि थत हनु भनी रट
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी िवप ी नं.२
लाई स बि धत िज ला अदालतमाफत सूचना
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत बेहोराको यस
अदालतको िमित २०६७/०७/२३ को आदेश ।
िनवेदक िवदेशी क पनी भएको र िवदेशी
क पनीको मौिलक हक नेपालको अ त रम संिवधानले
सरु ि त नगरेको हँदा िवदेशी क पनीको करारीय
िवषयलाई िलएर िवदेशी क पनीलाई सव च
अदालतको अिधकार े हण गरी रट िनवेदन गन
हकदैया नै छै न । िनवेदकले कोनेको क पनी को रयाली
नाग रकको क पनी भनेपिन यो नेपाली र को रयाली
संयु लगानीमा थािपत क पनी हो । Sub contract
को Section 6 मा Sub-Contractor को दािय वको
बारेमा उ लेख छ । जसमा Guarantee रकमको
बारेमा उ लेख छै न । करारको दािय व नै नतोके को
िवषय िववादको िवषय हन नस नेमा का पिनक िववाद

खडा गरी गलत त य उ लेख गरी भएको ाइबनु लको
िनणय करारको े बािहर गई भएको म य थताको
िनणय म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ (२)(ग)
को िवपरीत भई काया वयन हन नस ने ट छ । य तै
Performance Bond को िवषय पिन करारिभ नपन
ट छ । य तै िववादको समाधान म य थता ारा
ग रने भनी यव था गरेको छै न र सोस ब धी अ य
स झौता भएको रट िनवेदकले दाबी गन सके को
छै न । य तै िनवेदकले म य थताबाट िनणय गराउँदा
यस क पनीका नाममा याद तामेल पिन गराएको
छै न । तसथ सनु वु ाइको अिधकारसमेतबाट वि चत
गरी भएको म य थको िनणय बदरभागी छ । यसैले
उ म य थताको िनणय काया वयन हन नस ने गरी
पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०६६/१२/१७ को
फै सला म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ स मत
भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको कोनेको क पनीको यस अदालतमा परेको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदक HANIL ENGINEERING
& CONSTRUCTION Co. LTD को तफबाट
अि तयार ा त ितिनिध धान ए ड एसोिसएट् सका
तफबाट व र ठ अिधव ा देवे
धानले यस
अदालतमा पेस गरेको बहसनोट िमिसल संल न रहेको
पाइयो ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट िव ान्
व र अिधव ा ी सरु े कुमार महतो र िनवेदक
क पनीको तफबाट अि तयार ा त ितिनिध धान
ए ड एसोिसएट् सको तफबाट िनवेदनकता िव ान्
व र अिधव ा ी देवे
धानले ततु िववाद
को रयाली कानूनबमोिजम थािपत िनवेदक क पनी
र नेपाल कानूनअनु प थािपत िवप ी क पनीको
बीचमा िसजना भएको हो । य तो बहराि य प ह
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समावेश भएको म य थस ब धी कारबाहीमा सारवान्
तथा कायिविध दवु ै कुन मल
ु क
ु को कानून लागू गन
भ ने िवषयमा प ह वत हने भई प ह ले मूल
स झौता गदा वा िववाद उ प न भइसके पिछ उ
िववाद कसरी समाधान गन भनी स झौता गदा आपसी
सहमितबाट म य थतास ब धी िववादमा कुन देशको
कानून लागू गन भनी िनधारण ग रने अ तराि य
चलन रहेको छ । यसमा दवु ै क पनीका बीचमा
अ टोबर १०, २००२ मा भएको स झौताको दफा १०
मा “The contract shall be governed by the
laws of the Republic of Korea” भ ने उ लेख
भएकोले को रयाली कानून नै स झौताका प ह लाई
लागू हने कानूनका पमा अंिगकार ग रएकोमा िववाद
छै न । यसैले को रयाली कानूनअ तगत म य थता
ाइबनु ल गठन भई को रयाली कानून योग गरी गरेको
िनणयलाई पनु रावेदन अदालत पाटनले बेवा ता गरी
म य थतास ब धी कारबाही नेपालको म य थता
ऐन, २०५५ को दफा ३४ अनु प नभएको ठहर
गरी सो िनणय नेपालमा काया वयन हन नस ने
भनी गरेको फै सला िु टपूण र अिधकार े को समेत
दु पयोग गरी भएको छ । िवदेशमा भएको म य थको
िनणय नेपालमा काया वयन गराउन चाहने प ले
म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ (१) को दािय व
पूरा गनपनमा
िनवेदकले सो दािय व पूरा गरेको नै
ु
देिख छ । िवदेशमा भएको म य थताको िनणयलाई
मा यता िदने स ब धमा संयु रा संघीय महासि ध,
१९५८ तथा ययु ोक क भे सनको नेपाल र को रया
प रा भएकोले ऐनको दफा ३४(२) अनस
ु ार
िवदेशमा भएको म य थताको िनणयलाई नेपालले
मा यता िदई काया वयन गराउनु पन ह छ । नेपालको
म य थता ऐनअनस
ु ार िवदेशमा भएको म य थता
नेपालले काया वयन गन पूरा हनपु न सबै सत यसमा
पूरा भएको नै छ । यसैले पनु रावेदन अदालत
पाटनलाई उ म य थताको िनणय काया वयन गन

इ कार गन पाउने अिधकार नै नभएकोले सो िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनणय काया वयनका
लािग परमादेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
िवप ी कोनेको ा.िल.का तफबाट िव ान्
अिधव ा ी िबमल साद ढकालले म य थताको
िनणय काया वयन गन सो काया वयन गन देश
र म य थताको िनणय िदने देशबीचमा पर पर
म य थताको िनणय काया वयन गन स ब धमा
स झौता भएको हनपु नमा नेपाल र को रयाका
बीचमा य तो पार प रक सि ध स झौता भएको
देिखन आउँदैन । िनवेदक र िवप ीका बीचमा भएको
स झौताको Article 7 मा Settlement of Disputes
and Arbitration बारेमा उ लेख छ । यसअनस
ु ार
यस स झौताका बारेमा प ह का बीचमा कुनै िववाद
उठेमा आपसी समझदारीमा िववाद समाधान गन र
यसरी समाधान हन नसके मा म य थता ारा गन वा
कसरी गन भ ने स ब धमा के ही उ लेख छै न । यसमा
िववाद आएपिछ आपसी समझदारीमा िववाद समाधान
गन पिन कुनै यास भएको देिखँदैन । िववाद िसजना
भएपिछ पिन दवु ै प ह बीचमा िववाद समाधान कुन
मा यमबाट कसरी गन भ ने स ब धमा कुनै समझदारी
भएको छै न । िनवेदक क पनीले कोनेको क पनीलाई
म य थतामा जानेबारेमा कुनै सूचना जानकारी िदएको
पिन देिखन आउँदैन । साथै म य थ िनयिु का
स ब धमा स झौतामा कुनै कुरा उ लेख नभएको
अव थामा येक प ले १/१ जना म य थ िनयु
गनु पनमा सो हन नसके अदालतले म य थ िनयिु
गनु पनमा यसो ग रएको पिन देिखँदनै । म य थबाट
िनणय हँदा यी िवप ीले सूचना पाई आ ना कुरा रा ने
सनु वु ाइको मौकासमेत पाएको पिु ट हन सके को छै न ।
यसरी एकलौटी म य थ िनयिु गरी गराएको िनणय
आफै ँ मा बदर हने हँदा सोको िनणय काया वयन हन
स दैन । तसथ रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
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बहस गनभयो
ु । य तै िवप ी हालको उ च अदालत
पाटनका तफबाट िव ान् अिधव ा ी ान साद
मस
ु ालले म य थता भएर मा हँदैन । सो िनणय
कानूनबमोिजमको ि या अपनाई भएको पिन हनु
पदछ । यसमा म य थता कानूनबमोिजमको ि या
अपनाई भएको नदेिखई एक प ीय आधारमा स प न
भएको देिखएकोले को रयामा भएको म य थताको
िनणय काया वयन नहने गरी पनु रावेदन अदालतले
फै सला गरेको हो । सोउपर पनु रावेदन गन वैकि पक
उपायको बाटो भई पनु रावेदनसमेत गरेको अव थामा
रट े आकिषत नै हने होइन । यसैले रट खारेज
हनपु दछ भनी बहस गनभयो
ु ।
यसरी दवु ै प को बहससमेत सनु ी िमिसल
अ ययन गरी हेदा, यसमा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गन िम छ वा िम दैन ? भ ने स ब धमा
िनणयमा पु नपु न हन आयो ।
यसमा को रयामा दता भएको HANIL
ENGINEERING & CONSTRUCTION
Co. LTD ले सन् २००२ अ टोबर १ (तदनस
ु ार
२०५९/६/१५) मा मेल ची खानेपानी िवकास
सिमित ारा तािवत Melamchi Adit Access
Roads स ब धी िनमाण काय २०६१/४/१
गतेस ममा .४५,६१,८२,१५३।- मा स प न गन
गरी स झौता गरी ठे का िलएकोमा सो क पनीले िमित
२०५९/६/२४ मा नेपालमा दता भएको कोनेको ा.
िल. सँग स झौता गरी सो काय िनधा रत समयमा पूरा
गन भनी .४३,३३,७३,०४५।- मा सहस झौता गरी
उ क पनीलाई िदएको पाइयो । सो सहस झौताबाट
काम पाउने कोनेको ा.िल. ले स झौताको सतअनु प
पटकपटक ताके ता गदासमेत कामको थालनी
नभएकोले मेल ची खानेपानी िवकास सिमितले आ नो
यारे टी व प राखेको परफरमे स ब ड एवं अि म
भु ानीबापतको ज मा अमे रक डलर १,७४३,२९६।तथा नेपाली .१३,३६,२३,६३८।४० बराबरको

बक यारे टी जफत ग यो । यसका अित र आफूले
पफमे स ब ड जारी गनका लािग बकलाई भु ानी
गरेको शु क अमे रक डलर २,६१३।- अथात् नेपाली
.२,००२८६।४५ तथा िवप ी सिमितबाट ा त
गरेको ५ ितशतको भु ानी रकम अमे रक डलर
१२,६६१।- अथात् नेपाली .९,७१,०७८।८५
गरी ज मा अमे रक डलर १,७५८,५७८ तदनस
ु ार
नेपाली .१३,४७,९५,००३।७० पैसा तथा
को रयन वोन २,०८२,८०७,०२५।- हािन नो सानी
सहनु प यो भनी िनज िनवेदकले को रया ि थत
Korean Commercial Arbitration Board
सम को रयाको कानूनअनु प म य थताबाट
िववाद समाधान ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको देिखन
आयो । Korean Commercial Arbitration Board
ले सन् २००९ जल
ु ाई २० (तदनु प २०६६/४/५) मा
िनवेदकले िवप ी कोनेका ा.िल. बाट ितपूितबापत
ज मा को रयन वोन २,०४७,०००,०००।- अमे रक
डलर १,७५८,५७८।- को साथै सन् २००७ अ टोबर
३ (२०६४/६/१६) देिख सो रकमको वािषक ६
ितशतले हन आउने याज रकमसिहत भराई पाउने
गरी िनणय गरेको देिखन आयो । सो िनणय काया वयन
ग रपाउँ भनी िनवेदकको पनु रावेदन अदालत पाटनमा
िनवेदन िदएकोमा पनु रावेदन अदालतले सो िनणय
काया वयन नहने भनी िनवेदन तामेलीमा रा ने गरी
िमित २०६६/१२/१७ मा फै सला गरेको पाइयो । उ
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा अिधकार े ा मक
िु ट भएकोले उ ेषणको आदेशले बदर गरी उ
म य थताको िनणय काया वयन गन गराउन भनी
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी िनवेदकले
यस अदालतमा िनवेदन िदएको देिखन आएको छ ।
िवप ी कोनेको क पनीको तफबाट िववादको समाधान
म य थता ारा ग रने भनी स झौतामा यव था
नगरेको र सोस ब धी अ य स झौता भएको पिन दाबी
गन सके को छै न । एकलौटी त रकाले म य थताबाट
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िनणय गराएको छ । िनणय गराउँदा यस क पनीका
नाममा याद तामेल गरी सनु वु ाइको मौका िदनु पनमा
सोसमेत निदइएको हँदा उ म य थताको िनणय
काया वयन हन नस ने गरी पनु रावेदन अदालतबाट
भएको िमित २०६६/१२/१७ को फै सला कानूनस मत
नै भएकोले रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी यस
अदालतमा िलिखत जवाफ परी आज इजलाससम
पेस हन आएको छ ।
यस स ब धमा िनणयमा पु नका लािग
िवदेशमा भएको म य थस ब धी िनणय काया वयन
गन स ब धमा नेपालको म य थतास ब धी कानून र
िवदेशमा भएको म य थको िनणयलाई मा यता दान
गन र लागू गराउने स ब धमा भएको अ तराि य
सि धको यव थाको िव ेषण र िववेचना गनपन
ु
ह छ । िवदेशमा भएको म य थको िनणयलाई मा यता
दान गन र लागू गराउने स ब धमा बनेको United
Nations Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards
(New York Convention, 1958) चलनमा
रहेको पाइ छ । यस Convention मा को रया र
नेपाल दवु ैले ह ता र गरी प बनेका छन् । यसरी
करारका दवु ै प का रा ह उ Convention को
प भएको अव थामा नेपालको अदालतले स पूण
कानूनी ि या पूरा गरी स झौताको ावधानबमोिजम
िनयु म य थले स झौताको ावधानअ तगत
सीिमत रही सावजिनक नीितको िव मा नहने गरी
गरेको िनणयलाई मा यता दान गनपन
ु ह छ । क तो
अव थामा िवदेशमा भएको म य थको िनणयलाई
मा यता दान गन सिक छ र क तो अव थामा इ कार
गन सिक छ भ ने स ब धमा नेपालको म य थता ऐन
र उ New York Convention को यव थालाई
समेत समिु चत या या गन आव यक ह छ ।
यसरी रट िनवेदनका स दभमा हेदा,
यसमा रट िनवेदक HANIL ENGINEERING

& CONSTRUCTION Co. LTD को रयाको
कानूनअनस
ु ार को रयामा नै दता भएको ठे केदार
क पनी रहेको देिखयो । उ क पनीले नेपालमा
मेल ची खानेपानी िवकास सिमित ारा तािवत
Melamchi Adit Access Roads स ब धी
िनमाण काय गन ठे का िलई स झौता गरेको
पाइ छ । आफूले ठे का िलएको काय गन यस क पनीले
नेपालमा नेपालको कानूनअनस
ु ार दता भएको नेपाली
र को रयाली नाग रकको संयु लगानीमा थािपत
कोनेको क पनीसँग स झौता गरेको देिखयो । सो
स झौताअनस
ु ार कोनेको क पनीले काम नगरेकोले
ज मा अमे रक डलर १,७५८,५७८/- हािन नो सानी
भएको भनी िनवेदक क पनीले को रयाि थत Korean
Commercial Arbitration Board सम को रयाको
कानूनअनु प म य थताबाट िववाद समाधान ग रपाउँ
भनी िनवेदन िदएको र सो Board ले म य थह
िनयिु गरी म य थह बाट दाबीअनस
ु ारको ितपूित
भराई पाउने गरी िनणय गरेको देिखयो । सो िनणय
काया वयनका लािग िनवेदक क पनीले उ च अदालत
पाटनमा िनवेदन िदएकोमा उ च अदालतबाट िनणय
काया वयन हन नस ने गरी फै सला भएको पाइयो ।
सो फै सला खारेज गरी उ म य थताको िनणय
काया वयन गन आदेश जारी ग रपाउँ भनी ततु
रट दता हन आएको र िवदेशमा भएका म य थका
िनणयह वतः काया वयन नहने तथा य ता िनणयको
काया वयन यसस ब धी अ तराि य कानून, िनणय
गन मल
ु क
ु को तथा काया वयन ग रने मल
ु क
ु को
कानून एवम् प ह ले गरेको म य थतास ब धी
स झौतासमेतको आधारमा काया वयन हने नहने
िनणय गनु पन भएको हँदा म य थताको सै ाि तक
मा यता तथा चिलत राि य र अ तराि य कानूनी
ावधानको स दभमा उ िनणयको समी ा गनु पन
देिखन आयो ।
िववादको िवषय स ब धमा नेपालको
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म य थता ऐन, २०५५ को त स ब धी ावधान
हेदा दफा ३४ मा देहाय बमोिजमको ावधान रहेको
पाइ छः "िवदेशमा भएको िनणय काया वयन हनेः (१)
िवदेशमा भएको िनणय नेपालमा काया वयन गराउन
चाहने प ले देहायका िलखतह संल न गरी उ च
अदालतसम िनवेदन िदनु पनछः
(क) म य थको िनणयको स कल वा
यसको मािणत ित ।
(ख) स झौताको स कल वा यसको
मािणत ित ।
(ग) म य थको िनणय नेपाली भाषामा भएको
रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा भएको औपचा रक
अनवु ाद ।
(२) िवदेशमा भएको म य थको िनणयलाई
मा यता िदने तथा काया वयन गराउने
स ब धमा यव था भएको कुनै सि धको
नेपाल प भएको रहेछ भने सो सि धको प
भएको िवदेशी मल
ु क
ु को इलाकामा यो ऐन
ार भ भएपिछ भएको म य थको िनणय
य तो सि धको यव था तथा यसको प
ब दा उ लेख ग रएका सतह को अधीनमा
रही देहायको अव थामा मा यता िदई
नेपालमा काया वयन हनेछः
(क) स झौतामा उ लेख भएको कानून तथा
कायिविधबमोिजम म य थ िनयु भई
िनणय भएको भएमा,
(ख) प ह लाई म य थताको कारबाहीको
समयमै जानकारी गराइएको भएमा,
(ग) स झौताका सतह वा म य थलाई
सिु पएको िवषयह मा मा सीिमत रही
िनणय भएको भएमा,
(घ) जनु मल
ु क
ु मा िनणय भएको हो सो
मल
ु क
ु को कानूनबमोिजम सो िनणय
प ह लाई अि तम र ब धनकारी

भइसके को भएमा,
(ङ) जनु
यि ले म य थको िनणय
काया वयन गराउन िनवेदन िदएको
हो सो यि को मल
ु क
ु को कानूनमा वा
म य थता भएको थानको मल
ु क
ु को
कानूनमा नेपालमा भएको म य थको
िनणय काया वयन हन नस ने कानूनी
यव था नभएमा,
(च) िनणय भएको िमितले न बे िदनिभ
िनणय काया वयनका लािग िनवेदन
परेको भएमा ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम परेको कुनै िनवेदनमा
उपदफा (२) मा उि लिखत सतह पूरा
भएको छ भ ने कुरामा उ च अदालत
स तु भएमा सो अदालतले सो िनणयलाई
काया वयन गन िज ला अदालतमा पठाउनु
पनछ ।
(४) यस दफामा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन देहायका अव थामा िवदेशमा
भएको म य थको िनणय काया वयन हने
छै नः
(क) जनु िववाद िन पण भई िनणय ग रएको
हो सो िववाद नेपाल कानूनबमोिजम
म य थ ारा समाधान हन नस ने
कृितको भएमा ।
(ख) य तो िनणयको काया वयन गदा
सावजिनक नीित िव हने भएमा ।
िवदेशमा भएको म य थको िनणय
काया वयनस ब धी United Nations Convention
on the recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards (New York
Convention), 1958 को Article V मा प रा ह ले
िवदेशमा भएको म य थको िनणय काया वयन गन
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
इ कार गन स ने अव थाह उ लेख छन् । जसको
Article V.1.b मा “The party against whom
the award is invoked was not given proper
notice of the appointment of the arbitrator
or of the arbitration proceedings or was
otherwise unable to present his case”
भ ने उ लेख छ । य तै, Article V.1.d मा “The
composition of the arbitral authority or the
arbitral procedure was not in accordance
with the agreement of the parties, or, failing
such agreement, was not in accordance with
the law of the country where the arbitration
took place” भ ने ावधान रहेको पाइ छ ।
ततु मु ामा रट िनवेदकले २०५९।६।२४
मा िनवेदक र िवप ीबीचमा भएको स झौताबमोिजम
दि ण को रयामा भएको म य थको िनणय
काया वयन िज ला अदालतलाई आदेश ग रपाउँ
भनी त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनमा िदएको
िनवेदनअनस
ु ार आदेश गन निम ने गरी फै सला
भएपिछ यस अदालतमा रट िनवेदनमाफत उपचार
माग गरेको अव था छ । यथ ले म य थ िनयिु
र म य थताको कारबाहीको स ब धमा आफूले
सनु वु ाइको अवसर नपाएको र रट िनवेदकले एकतफ
पमा म य थताको कारबाही गरेको हँदा य तो
कारबाहीबाट भएको म य थको िनणय नेपालमा
काया वयन हन नस ने भनी िजिकर िलएको
देिखयो । यसरी यथ ले को रयामा भएको म य थको
िनयिु , म य थताको ि यालगायतका िवषयमा
िववाद उठाएको हँदा ततु िववादस ब धी त य,
मािथ उि लिखत कानूनी ावधान र स झौतासमेतका
आधारमा िन न िवषयमा िववेचना गरी िनणयमा पु नु
पन अव था देिखएको छः
१. को रयामा भएको म य थको िनणय नेपालमा
काया वयनको लािग कारबाही गन िम ने हो

होइन ?
२. को रयामा रट िनवेदकको िनवेदनका
आधारमा भएको म य थको िनयिु
प ह को स झौताबमोिजम भएको छ छै न ?
३. म य थताको लािग अवल बन ग रएको
ि या प ह बीच भएको स झौताअनक
ु ूल
छ छै न ?
४. म य थको िनयिु
र म य थताको
ि याको स दभमा िवप ीलाई उिचत
सनु वु ाइको अवसर िदइएको छ छै न ?
२. को रयामा भएको म य थको िनणय
नेपालमा काया वयनको लािग कारबाही गन िम ने
हो होइन भ ने पिहलो को स ब धमा िवचार गदा
म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२) मा िवदेशमा
भएको म य थको िनणयलाई मा यता िदने तथा
काया वयन गराउने स ब धमा यव था भएको कुनै
सि धको नेपाल प भएको रहेछ भने सो सि धको
प भएको िवदेशी मल
ु क
ु को इलाकामा यो ऐन ार भ
भएपिछ भएको म य थको िनणय य तो सि धको
यव था तथा यसको प ब दा उ लेख ग रएका
सतह को अधीनमा रही मा यता िदई नेपालमा
काया वयन हन स ने यव था रहेको पाइयो । नेपाल
र को रया दवु ै रा िवदेशमा भएको म य थको
िनणयलाई मा यता िदने र काया वयन गनस ब धी
मािथ उि लिखत New York Convention का
प रा भएको त यमा िववाद देिखएन । यस रट
िनवेदनमा िववादमा रहेको म य थताको िनणय िमित
२०६६।४।५ मा भएकोले म य थता ऐन, २०५५
लागू भएप ात् सो िनणय भएको भ ने त यमा समेत
िववाद रहेन । यसरी काया वयनको माग ग रएको
म य थको िनणय को रयामा भएको र नेपाल तथा
को रया दवु ै New York Convention, 1958 का
प रा भएकोले म य थता ऐन, २०५५ को दफा
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३४(२) बमोिजम िवदेशमा भएको म य थको िनणय
काया वयन हनको लािग िनवेदकले नेपालमा कारबाही
गन िम ने नै देिखँदा सो स ब धमा थप िववेचना गनु
परेन ।
३. अब को रयामा रट िनवेदकको िनवेदनका
आधारमा भएको म य थको िनयिु प ह को
स झौताबमोिजम भएको छ छै न भ ने दो ो को
स ब धमा िवचार गदा म य थता ऐन, २०५५ को
दफा ३४(२)(क) मा िवदेशमा भएका म य थका
िनणय नेपालमा काया वयन हनको लािग प ह बीच
भएका स झौतामा उ लेख भएको कानून तथा
कायिविधबमोिजम म य थ िनयु भई िनणय भएको
हनपु न सत रहेको पाइ छ । य तै, म य थता मूलतः
प ह बीचमा आपसी सहमितमा भएको स झौतामा
आधा रत ि या हो । म य थता ारा िववाद
समाधान गन स झौताका आधारमा नै म य थले
आ नो अिधकार योग गन हो । म य थको िनणय
सो स झौताले िनधारण गरेको प रिधभ दा बािहर जान
स भव हँदैन । यसैले New York Convention
को Article V.1.d मा िवदेशमा भएका म य थका
िनणय काया वयन हन नस ने आधारको पमा “The
composition of the arbitral authority or the
arbitral procedure was not in accordance
with the agreement of the parties, or, failing
such agreement, was not in accordance
with the law of the country where the
arbitration took place" भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । प को सहमितमा वा सहमितअनस
ु ारको
कानूनबमोिजम म य थको िनयिु भएको ख डमा
मा य ता म य थले गरेको िनणय काया वयन
हन स ने िनयमलाई राि य तथा अ तराि य
कानूनले अवल बन गरेको पाइ छ । Arbitration
Act of Korea को Article 8 मा पिन Arbitration
Agreement हनको लािग दवु ै प को आपसी सहमित

हनपु न र य तो स झौता िलिखत पमा भएको
हनपु न सत तोिकएको देिख छ । यसैले म य थ
िनयिु को लािग स बि धत करारीय स झौतामा वा
छु ै स झौतामा प ह बीच आपसी सहमित भएको
हनपु दछ र सोही स झौतामा उ लेख भएको कानून
तथा कायिविधबमोिजम म य थ िनयु भएर िनणय
भएको हनपु दछ । यो नै िवदेशी म य थताको िनणयले
मा यता पाउने वा नपाउने भ नेबारेको मु य सत हो ।
४.
ततु िववादमा जनु त रकाबाट
म य थको िनयिु भएको छ यो प ह बीच भएको
स झौताअनस
ु ार भएको छ छै न भनी िवचार गदा
प ह बीच भएको मूल स झौताको दफा ७ र १०
का आधारमा रट िनवेदकले म य थको िनयिु को
वैधता कायम गन खोजेको देिख छ । उ दफा १०
मा The contract shall be governed by the
laws of the Republic of Korea भ ने उ लेख
छ । सो ावधानका आधारमा को रया ि थत Korean
Commercial Arbitration Board सम को रयाली
कानूनअनस
ु ार म य थताबाट िववाद समाधान
ग रपाउन माग दाबी पेस गरेकोले उ Board ले
तीनजना म य थ रहेको ाइबनु ल गठन गरी िवप ी
कोनेको ा.िल. लाई ितवादको अवसर दान गरी
िनणय भएको हो भ ने बेहोरा िनवेदनमा उ लेख भएको
पाइ छ । यस स ब धमा हेदा, स झौताको दफा ७ मा
िववाद उ प न भएमा आपसी समझदारीबाट समाधान
गन र म य थताबाट समाधान नभएस म काम चालु
रा ने कुरा उ लेख भएकोमा सो म य थता कसरी,
कहाँ, कुन कानूनअनस
ु ार र कसबाट हने भ ने ज ता
dispute settlement clause मा सामा यतया
उ लेख हनपु न सतह यस स झौतामा उ लेख
छै नन् । स झौताको दफा १० को उि लिखत
यव थाको आधारमा म य थले अिधकार े हण
गरेको भ ने िनवेदन दाबी छ । मूल करारको भागकै
पमा रहेको भएपिन Dispute resolution clause
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लाई एक अल गै करार मािन छ, जसलाई Doctrine
of Separability भिन छ । यस िस ा तअनस
ु ार
मु य करारबाट म य थतास ब धी यव थालाई
अलग मानेको कारणबाट दईु वटा प रणाम आउने
देिख छ । पिहलो, मूल करारको status ले
म य थस ब धी िवषयलाई भािवत नगन । दो ो,
म य थस ब धी governing law मूल करारको
governing law भ दा अलग हन स ने । यो िस ा त
international commercial arbitration मा समेत
वीकार ग रएको मा य िस ा त हो ।
५. प ह ले प उ लेख नगरेको अव थामा
करारको governing law नै म य थको िनयिु तथा
ि याको लािग पिन governing law ह छ भ ने
मा न िम दैन । यस िवषयमा Dr. Reinmer Wolff
को Commentary on New York Convention
नामक पु तकमा उि लिखत भनाइ सा दिभक
देिख छः “ There has been some controversy
about whether a general choice of law
clause is an underlying contract also applies
to the arbitration clause, if no specific body
of law is specified to govern such clause.
In practice, if the Parties made a choice
of law for the main contract containing the
arbitration agreement, that choice of law is
usually understood to apply to the arbitration
agreement as well. … however, this is not
an inevitable interpretation due to the fact
that according to the doctrine of separability,
the main contract and the arbitration
agreement are two separate agreements
that could be governed by different laws.”
(Wolff (ed,), New York Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards, Commentary- C.H. Beck.

Hart Nomos P 275-276).
६. उि लिखत Principle of Separability
लाई नेपालको कानूनी यव थाले पिन वीकार
गरेको छ । नेपालको म य थता ऐन, २०५५ को दफा
१६(३) मा यस कार उ लेख ग रएको छ " ...करारको
वैधता वा भावका रताको स ब धमा िनणय गन
योजनका लािग कुनै करारमा म य थता ारा
िववादको समाधान गन ावधान रहेछ र सो ावधान
सोही करारको अिभ न अंगको पमा रहेको रहेछ भने
सो करारको म य थतास ब धी ावधानलाई छु ै
स झौताको पमा िलइनेछ । म य थले य तो करार
बदर वा अमा य हने गरी वा भावहीन भएको िनणय
गरे तापिन सोही कारणले य तो ावधान कानूनतः
बदर वा अमा य वा भावहीन भएको मािनने छै न ।"
य तै Korean Arbitration Act of Korea, 1999
को दफा १७(१) मा रहेको ावधान यस कार छः
“The arbitral tribunal may rule on its own
jurisdiction, including any objections with
respect to the existence or validity of the
arbitration agreement. For that purpose,
an arbitration clause which forms part of a
contract shall be treated as an agreement
independent of the other terms of the
contract.”
७. यसैले, मूल करारको अंशकै पमा रहेको
भएपिन Arbitration clause एक अलग स झौता
मािनने र म य थको योजनको लािग यसमा योग
हने सारवान् कानून र कायिविध कानून कुन देशको
हने भ ने कुरा प को इ छामा िनिहत हने िवषय भएको
स दभमा प ह ले करारको सारवान् िवषयमा कुनै
देशको कानून योग हने गरी छनौट गरेको कारणबाट
मा यसको कायिविध कानून र िनयिु ि यासमेत
सोही देशको नै छानेका हन् भनी अथ गनपन
ु
देिखँदैन । यस आधारमा प ह बीच भएको करारको
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दफा १० मा Contract shall be governed by
Korean Law भनी उ लेख भएकै कारणबाट म य थ
िनयिु लगायत कायिविधह को स ब धमा को रयन
कानून लागू ह छ भनी मा न िम ने देिखएन ।
८. करार हँदाका बखत वा त प ात् प ह ले
म य थ िनयिु गरेको वा म य थको सं या वा
िनयिु को लािग िनि त ि यामा सहमित कायम
गरेका छै नन् । प ह ले म य थ िनयु गनको लािग
कुनै सं था वा यि लाई appointing authority को
िज मेवारी िदने गरी सहमित गरेका भ ने पिन देिखएको
छै न । य तो अव थाका म य थको िनयिु कसरी हने
भ ने स ब धमा प ह ले म य थको ि याको लािग
छानेको कायिविध कानून आकिषत हनु वाभािवक
ह छ । तर यस करारमा प ह ले म य थको िनयिु
र कायिविधस ब धी कानून छानेको नदेिखएको भ ने
िवषयमा मािथ िववेचना ग रएको छ । यस िववादमा
म य थताको िनयिु स ब धी को रयन कानून
आकिषत हने भ ने रट िनवेदकको िजिकरको स दभमा
म य थताको िनयिु को रयन कानूनअनस
ु ार भएको
पिन देिखँदनै । Arbitration Act of Korea को
दफा १२(२) मा Parties are free to agree
on a procedure of appointing the arbitrator
or arbitrators भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
यस ि थितमा िनवेदक क पनी कसरी Korean
Commercial Arbitration Board मा दाबी िलएर
म य थको लािग गएको हो भ ने िनवेदन कथन तथा
Arbitration Award समेतबाट प हन सके को
छै न । Korean Arbitration Act को दफा १२(२)
ले वा अ य कुनै पिन ावधानले उ बोडलाई सोझै
अिधकार े दान गरेको पिन देिखँदैन । उ ऐनको
दफा १२ मा Arbitrator स ब धी यव था गरेको
छ । जसअनस
ु ार दफा १२ (३) को यव था यस कार
छ । Failing such agreement referred to in
paragraph (2),

1. In an arbitration with a sole arbitrator,
if the parties are unable to agree
on the arbitrator within thirty days
after a party has received a request
for initiating the procedure for his
appointment from the other party,
he shall be appointed, upon request
of a party, by the court; or
2. In an arbitration with three
arbitrators, each party shall
appoint one arbitrator, and the two
arbitrators thus appointed shall
appoint the third arbitrator. If a party
fails to appoint the arbitrator within
thirty days of receipt of a request to
do so from the other party, or if the
two arbitrators fail to agree on the
third arbitrator within thirty days of
their appointment, the appointment
shall be made, upon request of a
party, by the court.
९. प ह बीचमा म य थ िनयिु गन
स ब धमा कुनै सहमित नभएको अव थामा वा सहमित
भएको भएपिन सोअनस
ु ार िनयु हन नसके को
अव थामा के गन भ ने स ब धमा उि लिखत को रयन
कानून ज तै नेपालमा पिन म य थता ऐन, २०५५
को दफा ६ र ७ ले यव था गरेको पाइ छ । उ दफा
६ अनस
ु ार स झौतामा अ यथा यव था भएकोमा
बाहेक म य थता ारा िववादको समाधान गराउनु पन
कारण उ प न भएको िमितले तीन मिहनािभ म य थ
िनयिु गन ि या सु गनु पनछ । सो दफाका मु य
यव था यस कार छन्:
(१) स झौतामा म य थ हने यि को नाम
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उ लेख भएकोमा स झौतामा उि लिखत
यि नै म य थ िनयिु भएको मािननेछ ।
(२) स झौतामा म य थ िनयिु गन स ब धमा
कुनै छु ै यव था भएको रहेछ भने
सोहीबमोिजम म य थ िनयिु ग रनेछ ।
(३) स झौतामा अ यथा यव था भएकोमा
बाहेक येक प ले एक / एकजना म य थ
िनयु गनछन् र यसरी िनयु भएका
म य थह ारा िनयु ते ो म य थले
मु य म य थ भई काम गनछ ।
य तै उ दफा ७ मा देहायको अव थामा
कुनै प ले म य थको िनयिु को लािग उ च
अदालतमा िनवेदन िदन स ने यव था रहेको छः
१. स झौतामा उ लेख भएको ि या
अपनाउँदा म य थ िनयिु हन नसके मा ।
२. स झौतामा म य थ िनयिु गन स ब धमा
कुनै कुरा उ लेख नभएमा ।
१०. यसरी हेदा को रयन कानूनमा पिन
नेपालको म य थता ऐनले म य थता िनयिु स ब धी
गरेको यव थासँग िम दोजु दो यव था रहेको
देिख छ । दवु ै प ह को बीचमा म य थ िनयिु को
ि या स ब धमा सहमित नभएमा वा एक प ले
म य थ िनयिु को लािग अक प लाई अनरु ोध
गरेकोमा अक प ले म य थ िनयिु नगरेमा वा
दवु ै प ह बाट िनयिु गरेका म य थह ले Third
Arbitrator िनयिु गन नसके मा िनयिु का लािग
अदालतमा िनवेदन गनपन
ु देिख छ । Arbitration
Act of Korea को दफा १२ हेदा म य थ िनयिु को
पूवसहमित नभएको र त काल हन पिन अस भव भएको
अव थामा कुनै प ले म य थको िनयिु गन चाहेमा
अक प लाई तोिकएको मा यमबाट सूचना िदनु पन
र अक प ले सो सूचना पाएको वा पाउने भरपद
अव था पगु ेको तीस िदनिभ सोमा सहमित नजनाएमा

मा स बि धत प को अनरु ोधमा अदालतले म य थ
िनयु गरी यसको कायिविध िनधारण गन स ने
देिख छ । नेपाललगायत अ य देशको कानून हेदा
पिन प ह बीच आपसी सहमित हन नसक प ले
िनवेदन िदएको अव थामा मा स बि धत देशको
कानूनअनस
ु ार अदालतबाट म य थको िनयिु
हने तथा चिलत कानूनअनस
ु ारको म य थताको
कायिविध िनधारण हने ह छ । यसैले म य थताको
िनयिु मा कुनै कारले पिन सहमित हन नसके को
अव थामा अदालतबाट म य थह को िनयिु हनपु न
ह छ । तर ततु स दभमा सो िवषयमा सहमितको
यास गदागद पिन सहमित नभएको भ ने आधारह
देिखएका छै नन् र िनवेदक क पनीले पिन सो कुरा
देखाउन सके को पाइँदैन ।
११. ततु िववादको स दभमा िनवेदक
क पनीले िववाद समाधानका लािग अक प सँग
िलिखत सहमित गरी म य थ िनयु गन खोजेको वा
य तो सहमित हन अस भव भएको अव थामा आफै ँ ले
म य थ िनयु गरी सोको सूचना िवप ी क पनीलाई
पठाएको भ ने देिखँदैन । को रयाको म य थतास ब धी
कानूनअनस
ु ार य तो सूचना पठाएको भए सोमा तीस
िदनिभ अक प ले सहमित नजनाएको अव थामा
मा अदालतबाट म य थ िनयिु गन ि या सु
हने देिख छ । यसमा िनवेदक क पनीको एक प ीय
िनवेदनका आधारमा मा Korean Commercial
Arbitration Board ले म य थ िनयिु गरेको
देिखएको छ । यसैगरी Korean Arbitration Act को
Article 8 र म य थता ऐन, २०५५ को दफा २(क)
को प टीकरण (२) मा म य थह लाई िववाद सु पने
गरी प ह बीच आदान दान भएको प , टेले स,
टेिल ाफ, टेली या स वा िलिखत अिभलेख रहन
स ने य तै कृितको दरु स चार मा यमह लाई पिन
म य थलाई िववाद सु पने िलिखत सहमित भएको
मािनने यव था भएकोमा यसमा िवप ी क पनीसँग
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उपयु स चार मा यमबाट पिन म य थह लाई
िववाद सु पने गरी कुनै कुरा आदान दान भएको
देिखँदनै । यसरी प ह को सहमितिवना भएको
म य थको िनयिु र सोले िदएको िनणय को रयाको
कानूनी यव था र नेपालको कानूनी यव थाको समेत
ितकूल रहेको देिख छ ।
१२. प ह बीचमा म य थताको िनयिु
र कायिविध स ब धमा कुनै सहमित नै नभएको
अव थामा एक प ले िदएको िनवेदनका आधारमा
Korean Commercial Arbitration Board ले
म य थ िनयिु गरेको र म य थले आ नै िकिसमको
कायिविध अपनाएको अव थालाई मािथ उ लेख
भएअनस
ु ार आपसी सहमित हनपु न म य थताको
सै ाि तक आधार र कानूनी यव थाको प र े यमा
समेत िमलेको मा न सिकने देिखएन । मािथ िववेचना
भएका आधारमा यस िववादमा करार भएको र यवसाय
स चालन भएको देश नेपालको कानूनको ावधान
तथा म य थता भएको भिनएको देश को रयाको
म य थतास ब धी कानूनले तोके को ि या पूरा
गरी म य थ (Arbitration Tribunal) को िनयिु
भएको नदेिखँदा रट िनवेदकले काया वयनको माग
गरेको म य थको िनणय म य थता ऐन, २०५५ को
दफा ३४(२)(क) बमोिजम स झौतामा उ लेख भएको
कानून तथा कायिविधबमोिजम म य थ िनयु भई
िनणय भएको मा न िमलेन ।
१३. अब म य थताको लािग अवल बन
ग रएको कायिविध प ह बीच भएको स झौताअनक
ु ूल
छ छै न भ ने को स ब धमा िवचार गदा म य थता
ऐन, २०५५ को दफा ३४(२)(क) अनस
ु ार म य थले
िनणयमा पु नको लािग अवल बन ग रएको कायिविध
प ह ले गरेको स झौताअनक
ु ू ल नभएमा य तो
म य थको िनणय काया वयन हन स दैन । New
York Convention को Article V.1.d मा पिन उ
ावधानलाई वीकार ग रएको छ । ततु िनवेदनमा

िववादको त य हेदा िनवेदक क पनी र िवप ी
क पनीका बीचमा िववाद समाधानका स ब धमा
मूल स झौताको दफा ७ बाहेक छु ै स झौता भएको
देिखँदनै । यी प ह बीचमा भएको मूल स झौताको
Article 7 मा Settlement of Disputes and
Arbitration शीषकमा If any dispute or
ambiguity arises between the Parties, it shall
be settled amicably and in good faith by the
Parties. Unless otherwise directed by the
contractor, the subcontractor must continue
to perform the works while awaiting the
settlement of dispute through arbitration.
भिनएको छ । यस ावधानअनस
ु ार यस स झौताका
बारेमा प ह का बीचमा कुनै िववाद उ प न भएमा
सद्िनयतसाथ आपसी समझदारीमा िववाद समाधान
गन र यिद यसरी समाधान हन नसके मा स झौताका
प ह ले म य थताबाट िववादको समाधान
नभएस म र Contractor ले अ यथा िनदशन िदएमा
बाहेक Subcontractor ले कामलाई िनर तरता
िदनपु न गरी सहमित भएको पाइ छ । ततु िववाद
करारीय दािय वको िवषयलाई िलएर सज
ृ ना भएको र
सो करीय स झौतामा ‘म य थताबाट िववाद समाधान
नभएस म’ भ ने वा यांश उ लेख भएकोले उ
करारीय दािय वको िवषयलाई म य थताबाट समाधान
गन प ह बीचमा करार हँदा नै सहमित भएको मा नु
पन ह छ । यसरी प ह ले करारका स ब धमा िववाद
उठेमा यसको समाधान म य थताबाट गन भ नेस म
उ लेख भए पिन यसमा म य थताको िनयिु को
ि या, सं या, लागू हने कानून म य थताको
कायिविध वा अ य सा दिभक कुनै कुरा पिन उ लेख
भएको पाइँदैन । तर सो स झौताले िववाद उ प न
भएमा यसको समाधान गन आपसी सहमित कायम
गन इमानदार यास गनपन
ु कायलाई भने अिनवाय
सत मानेको कुरामा कुनै ि िवधा छै न ।
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१४. उि लिखत स झौताअनस
ु ार िववादको
समाधान आपसी सहमितबाट हन नस ने प रि थित
उ प न भएको भए पिन िववादको समाधान गराउने
बारेमा प ह बीच म य थ ारा िववाद समाधान
गराउन सोको ि या, कानून आिद िवषयमा दवु ै
प ह बीचमा सहमित गन अवसर प ह लाई
उपल ध भएपिन यसतफ कुनै यास भएको
देिखँदनै । आपसी समझदारीमा सद्िनयतपूवक
िववाद समाधान गनपन
ु यव था करारमा उ लेख
गनको
ु अथ सोअनस
ु ारको काय हनु पदछ वा सोको
लािग यास भएको िथयो भ ने प देिखनु अिनवाय
ह छ । अ यथा सो ावधान रा नक
ु ो औिच य हँदनै ।
उ दफा ७ मा िववाद उ प न भएमा यसको समाधान
आपसी सहमितबाट गनपन
ु अिनवाय सत रहेको
अव थामा िनवेदकले म य थताको ि याको खोजी
गनपु ूव उ सतको इमानदारीपूवक पालन गनु पन
ह छ । सो यास सफल नभएमा मा म य थताको
ि या सु गन िम ने भएको हँदा वैध पमा िनयु
भएका म य थले समेत अिधकार े हण गनभु दा
अगािड करारमा उि लिखत उ यव थाको पालना
भएको छ छै न भ ने कुरा सिु नि त गरेर मा आफूसम
आएको िववाद हेनको लािग प रप व (mature)
भएको पाइएमा मा म य थको ि या अगािड
बढाउनु पन ह छ । म य थको अिधकारको मूल
ोत नै प ह बीचमा भएको सहमित हो । प ह को
बीचमा भएको करारले आपसी समझदारीमा िववाद
समाधान गन यव था गरेकोमा यसतफ यास नै
नगरी म य थताको ि या अवल बन गनु र सोतफ
यान नपु याई िनणय गनबाट
प पमा प ह को
ु
मनसाय र Amicable settlement clause िवपरीत
अप रप व (premature) अव थामा िनणय भएको
देिखन आएको छ । तसथ, स झौतामा आपसी
सहमितबाट िववाद समाधान गन ावधानको अवल बन
नगरी म य थको ि यामा आएको त यतफ यान

निदई अवल बन ग रएको म य थताको ि या
प ह को सहमितअनक
ु ू लको मा न िम ने देिखएन ।
१५. रट िनवेदकको मागबमोिजम भएको
म य थको िनयिु र म य थताको ि याको
स दभमा िवप ीलाई उिचत सनु वु ाइको अवसर िदए
निदएकोस ब धी अक को स ब धमा िवचार गदा
म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२)(ग) अनस
ु ार
प ह लाई म य थताको कारबाहीको समयमै
जानकारी गराइएको भएमा मा िवदेशमा भएको य तो
िनणय नेपालमा काया वयन हन स दछ । य तै New
York Convention को Article V.1.d मा िवदेशमा
भएका म य थको िनणय काया वयन गन इ कार गन
सिकने आधारमा “The party against whom the
award is invoked was not given proper notice
of the appointment of the arbitrator or of the
arbitration proceedings or was otherwise
unable to present his case” भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यी ावधानह बाट म य थको ि यामा
प ह लाई सनु वु ाइको यथे अवसर िदएको हनपु न र
उनीह ले आ नो बचाउमा माण पेस गन नपाएको
देिखएमा य ता िनणय अमा य हने गरी व छ
सनु वु ाइको िस ा तलाई मह वका साथ आ मसात्
गरेको देिख छ ।
१६. िनवेदकले िवप ी कोनेको क पनीलाई
म य थताको िनयिु स ब धमा सूचना िदएको भनी
दाबी गरेतफ हेदा, िनवेदकले सन् २००९ फे अ
ु री
६ मा Korean Commercial Arbitration Board
मा आ नो दाबी ततु गरेको र ऐ.२७ मा सो बोडले
म य थकता िनयु गनको लािग सूचना पठाएको,
उ सूचना नेपालको ठेगानामा पु न नसक पनु ः
सूचना पठाउँदा पिन नपगु ेकोले कोनेकोको ब ध
िनदशक Mr. Hyunil Chung लाई ऐ. अि ल २९ मा
को रयामा नै याद सूचना पठाएकोमा सो सूचना िनजले
ा त गरी १७ जल
ु ाई २००९ मा आ नोतफबाट
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धान िव. पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत

ितवादसमेत गरेको भनी िनवेदनमा उ लेख गरी
ितवादको ितिलिपसमेत रट िनवेदनका साथ
संल न गरेको पाइ छ । तर सूचना पाउने यि िनज
ब ध िनदशक Mr. Hyunil Chung उपर समेत दाबी
रहेको र िनजउपरको दाबी िनवेदकले िवनाआधार
कारण िफता िलएको देिखएबाट िनजले ा त गरेको
सूचनालाई क पनीले नै सूचना पाएको र िनजले नै
क पनीको तफबाट म य थताको ि यामा सहभागी
भएको भनी मा न िम ने देिखएन । िनजले क पनीको
तफबाट म य थताको ि यामा सहभागी हने,
क पनीको तफबाट सनु वु ाइमा भाग िलने वा ितर ा
गन गरी कुनै अिधकारप पाएको भ ने िजिकर पिन
िनवेदकले िलन सके को पाइँदैन । नेपालमा कायालय
रहेको कोनेको क पनीले नै म य थताको कारबाहीको
सूचना ा त गरेको भ ने वयं िनवेदकको भनाइबाट
र अ य कुनै िमिसल संल न कागजबाट खु न आएको
छै न ।
१७. यसमा िनज ब ध िनदशकले बझ
ु े को
भिनएको सूचना के वल म य थकता िनयिु का लािग
मा िदएको वयं िनवेदकको भनाइबाट देिख छ ।
सोबाहेक म य थताको ि यामा ितवाद गन वा
सनु वु ाइ ि यामा सहभागी हने स ब धमा अक
सूचना पठाएको भनी िनवेदक क पनीले भ न सके को
पाइँदनै । म य थको िनणय (Arbitration Award) मा
पिन सो क पनीलाई म य थताको कारबाहीको सूचना
यो िमितमा जारी भएको हो वा यो िमितमा सोस ब धी
सूचना ा त गरेको हो भ ने स ब धमा के ही उ लेख
गरेको पाइँदैन । साथै यी िवप ीले ितर ा वा ितवाद
गरेको भ ने पिन देिखन आउँदनै । यसैगरी एकपटक
िदएको र पाएको सूचना सबै कायको लािग पया त
हँदैन । कानूनले तोके को अलग कायको लािग अलग
अलग नै सूचना िदनपु न ह छ । एउटा कायका लािग
पिन सूचना िदन छुट गरी गरेको िनणयले कानूनी
मा यता पाउँदैन । सनु वु ाइको पया त मौका नपाई

भएको िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हने
हँदा काया वयनयो य मा न सिकँ दैन । यसैले ततु
म य थतामा पिन िनज कोनेको क पनीका ब ध
िनदशक Mr. Hyunil Chung ले म य थ िनयिु
गन सूचना बझ
ु ेकोमा सूचनाअनस
ु ारको कुनै काम
तथा यास नगरी क पनीको आिधका रक प िवना
नै के बल ितवाद मा गरेकोलाई म य थतास ब धी
कानूनअनस
ु ार म य थ िनयिु को मौका पिन िदएको र
सनु वु ाइको पिन मौका िदएको भनी मा नु यायसङ् गत
हँदैन । यसरी भएको िनणयले कानूनी मा यता नपाउने
हँदा य तो िनणय काया वयनयो य पिन हन स दैन ।
१८. िववाद समाधानको लािग अपनाइने
ज तोसक
ु ै उपायमा पिन अक प लाई सनु वु ाइको
लािग पया त मौका निदई सो प लाई असर पन िनणय
गनु हँदैन भ ने िव व यापी मा यता हो । यो कागजी
औपचा रकताको मा िवषय होइन । य तो सूचना
स बि धत प ले पाएको हन स ने र सो पाएअनस
ु ार
वा तिवक ितवाद गन स ने पया त आधार रहेको
हनपु दछ । यसै कारण य तो सूचना तामेल गन प ट
रीत ि या कानूनमा नै उ लेख ह छ । साथै ितवाद
गन काय ाकृितक यि को हकमा आफै ँ वा आ नो
कानूनबमोिजम रीत पु याई िनयु गरेको ितिनिध र
कानूनी यि को हकमा कानूनबमोिजम रीत पु याई
िनयु गरेको ितिनिधले मा गन पाउने ह छ । यसैले
ितवाद गन क पनीबाट ितर ाको लािग अिधकार
ा त यि हनपु न देिख छ । अ यथा क पनीको सही
ितिनिध व हन नसक क पनीको अिहतसमेत हने
स भावना रह छ । तसथ, यस म य थतामा िवप लाई
म य थ िनयिु र कारबाहीको ममा िवप ीको
व छ सनु वु ाइको हक सिु नि त हने गरी आिधका रक
पमा सूचना िदएको नदेिखँदा म य थता ऐन, २०५५
को दफा ३४(२)(ख) तथा New York Convention
को Article V.1.d बमोिजमको सत पूरा गरेको मा न
िमलेन ।
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१९. अतः मािथ िववेचना भएबमोिजम
नणय नं . १०१३९
को रयामा रट िनवेदकको िनवेदनका आधारमा
भएको म य थको िनयिु र म य थको कायिविध
सव च अदालत, संयु इजलास
प ह बीचमा स झौता वा िनजह बाट तोिकएको
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
कानूनबमोिजम नभएको, प ह ले गरेको
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
स झौताबमोिजम िवप ीलाई आपसी सहमितबाट
फै सला िमित : २०७५।१।१३
िववाद समाधान गन पाउने हकबाट वि चत ग रएको,
०७४-CR-०४०५
व छ सनु वु ाइको मा य िस ा तअनस
ु ार म य थ
िनयिु नभएको र कारबाहीको ममा िवप ीलाई
मु ा: कत य यान
समयमा आिधका रक सूचना निदई ितिनिध वको
अवसरिवना िनणय ग रएको देिखन आयो । उ
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला भोजपरु बोया गाउँ
अव थाबाट म य थता ऐन, २०५५ को दफा ३४(२)
िवकास सिमित वडा नं. ७ ब ने िनमते बा शेपा
को ख ड (क) र (ख) तथा Convention on the
िव
Recognition and Enforcement of Foreign
यथ / वादी : पेमलमु शेपाको जाहेरीले नेपाल
Arbitral Awards को Article V.1.b तथा V.1.d
सरकार
मा उि लिखत िवदेशमा भएको म य थको िनणय
काया वयनको लािग हनपु न आधारभूत सत पूरा
§ यानस ब धी मु ाह मा आवेशको
भएको देिखएन । तसथ, िनवेदकको मागबमोिजम
अव थालाई अपराधको गा भीय घटाउने
सो म य थको िनणय काया वयनका लािग िज ला
प रि थितको पमा िलइने हदँ ा य तो
अदालतमा लेखी पठाउन निम ने ठह याई पनु रावेदन
ह यालाई मनसाय े रत ह याको वगमा
अदालत पाटनबाट िमित २०६६/१२/१७ मा भएको
राखेर हे रएको पाइँदैन । य तो ह यामा
फै सला बदर गन उ ेषणको आदेश र सो िनणय
ितवादीमा पीिडतउपर आ मण गन
काया वयन गन परमादेशको आदेश जारी गन िम ने
उ ेजना भने त काल जागतृ भएको
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
ह छ । आवेशको उ ज
े नामा ग रने कायमा
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
कताले यसबाट उ प न हने प रणामको
ु ार गरी
बझ
याल नगन र यस स ब धमा कुनै
ु ाई िदनू ।
सोच िवचारसमेत नगन हदँ ा आवेशको
उ रायमा सहमत छु ।
अव थालाई त कालीन भावावेश र
या. टंकबहादरु मो ान
उ ेजनाको पमा िलनुपन ह छ । य तो
आवेश वा य तो उ ेजना मतृ कको
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
ि याकलापबाट वा िनजसँग अ यो याि त
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज १ शभु म् ।
ि याकलापबाट
ितवादीको
मानिसकतामा त काल िसिजत गराउने ।
( करण नं.६)
—— & ––
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पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी िकरण कुमारी गु ता
यथ / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी अ बरराज पौडेल
भोजपरु िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी रामच यादव
माननीय यायाधीश ी के दार पौडेल
पनु रावेदन अदालत धनकुटा
फै सला
या.िव भर साद े : पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१) बमोिजम ितवादीको तफबाट यस अदालतमा
दायर हन आएको ततु मु ाको संि त त य एवं
ठहर यस कार छः
िमित २०६८।१२।१८ गते बेलक
ु ा १९:००
बजेको समयमा मतृ क, ितवादी, जाहेरवालालगायतका
स-प रवार बसी खाना खाइरहेको अव थामा
ितवादीले एक टु ा मा मासु खाएर अ य
फािलिदए । मतृ कले िकन फालेको भनी अगेनाबाट
अगु टो िझक ितवादीको खु ामा िहकायो ।
ितवादीले मादक पदाथ सेवन गरेको सरु मा िचरपट
दाउराले मतृ कको बायाँप को गालामा हाने मतृ क
भइु मँ ा ढले के ही समयपिछ मतृ क ला पानु शेपाको
घरमा गएछ । सोही समयमा नै िनजको मख
ु बाट
रगत िन कन थालेपिछ िमित २०६८।१२।१९ गते
उपचारको लािग िज ला अ पताल भोजपरु मा लगी

उपचारको ममा िमित २०६८।१२।२१ गते िबहान २
बजेको समयमा मृ यु भएको हँदा कानूनबमोिजम गरी
कारबाही गरी पाउँ भनी िमित २०६८।१२।२१ गते
पेमालमु शेपाले िदएको जाहेरी दरखा त ।
भोजपरु िज ला अ पतालमा मतृ क पेमािछरी
शेपा मतृ अव थामा रहेको भ ने बेहोराको घटना थल
लास जाँच मचु ु का ।
भोजपरु िज ला बोया गा.िव.स. वडा नं. ७
ि थत घटना थलमा रगतज तो रातो देिखने टाटाह
देिखएको ठीक साँचो हो भ नेसमेत बेहोराको बरामदी
मचु ु का ।
िमित २०६८।१२।१८ गते दाजु ला पानु
शेपाले खाना खान मलाई बोलाएकोले खाना खाई
सामा य जाँड खाई बेलक
ु १७:०० बजेको समयमा
िछमेक को घरबाट आ नो घरमा फिकएँ । १९:००
बजेको समयमा खाना खाने ममा एक टु ा मासु मा
खाएँ र अ य सबै कुकुरलाई िदएँ । मतृ क छोराले िकन
फालेको भनी मलाई कराई दाउराले दािहने खु ामा
िहकायो । मैले रस था न नसक रसको आवेगमा आएर
िचरपट दाउराले अनहु ारलगायतका भागमा िहकाएँ,
रगता मे भई भइु मँ ा लड् यो िमित २०६८।१२।१९
गते उपचार गन भोजपरु िज ला अ पतालमा
ल यौ ँ । उपचारको ममा िमित २०६८।१२।२१ गते
िबहान २ बजेको समयमा मतृ कको मृ यु भएको भनी
ितवादी िनमते बा शेपाले िमित २०६९।०१।०३ गते
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
ितवादीले मादक पदाथ सेवन गरी िनजको
छोरालाई कुटिपट गरी घाइते बनाएको कुरा घटना
भएको भोिलप ट िबहान भोजपरु अ पतालबाट
ए बल
ु े स बोलाएपिछ थाहा पाएको हँ । उपचारको ममा
िमित २०६८।१२।२१ गते िबहान २ बजेको समयमा
मृ यु भएको हो । िनज अिभयु लाई कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भनी बिु झएका मािनसह दाला पा
शेपा र कृ णधन तामाङले ायः एकै िमलान हने गरी
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
ग रिदएको कागज ।
िमित २०६८।११।१८ मेरो घर पचो काय म
भएकोले ितवादीलगायतका स-प रवारलाई बोलाई
खाना ना तासमेत खाई बेलक
ु अ दाजी १७:००
बजेको समयमा घर फक घरमा ितवादीले खाना
खाने ममा खाना कुकुरले जठु ो लगाएको कारण
ितवादीले खाना फालेको सरु मा िनहँ खोजी खाना
फालेपिछ मतृ कले िकन खाना फालेको भनी बबु ा
ितवादी िनमते बा शेपालाई िहकाएपिछ ितवादी
रसको आवेगमा आई दाउराले अनहु ारलगायतका
भागमा िहकाई घाइते बनाएपिछ मतृ क मेरो घरमा
आयो । िनजको आमाले, बाबल
ु े छोरालाई िहकाएको भनी
बताएकोले मैले थाहा पाएको हँ । िमित २०६८।१२।१९
गते िज ला अ पताल भोजपरु मा उपचार गन लगी
उपचारको ममा िमित २०६८।१२।२१ गते मृ यु
भएको हो भनी बिु झएका मािनस ला पानु शेपाले
ग रिदएको कागज ।
बबु ा ितवादीले खाना खाने ममा एक
टु ा मासु खाई अ य खाना मासु फाली कुकुरले
खान थालेपिछ मतृ क दाजल
ु े ितवादी बबु ालाई
कराउँदै ल ीले बबु ाको खु ामा हार गरेपिछ बबु ाले
पिन दाउराले मतृ क दाजल
ु ाई िहकाउनु भयो । दाजक
ु ो
मख
ु बाट रगत बगी रहेको िथयो । दाजु र आमा बडाबाको
घर गएकोले र राित यही ँ सतु ी भोिलप ट उपचारको
लािग भोजपरु िज ला अ पताल लगी उपचारको
ममा िमित २०६८।१२।२१ गते दाजक
ु ो मृ यु भएछ
भनी बिु झएका मािनस िनमलमु शेपाले ग रिदएको
कागज ।
मतृ कको मृ यु Subdural Hemorrhage
को कारण भएको भ नेसमेत बेहोराको शव परी ण
ितवेदन ।
ितवादीले आ नो छोरा पेमािछरी शेपालाई
िमित २०६८।१२।१८ गते बेलक
ु ा खाना खाने
ममा खाना कुकुरले जठु ो लगाएकोले ितवादीले

खाना फािलिदएको हँदा सो देखेर मतृ कले कराउँदा
ितवादीले मातेको सरु मा ल ीले कुटिपट गरेको कारण
मतृ क घाइते भई उपचार गन िमित २०६८।१२।१९
गते भोजपरु िज ला अ पतालमा लगेको र उपचारको
ममा िमित २०६८।१२।२१ गते मृ यु भएको भ ने
सनु ेको हँ, भनी ितथबहादरु तामाङसमेतले ायः एकै
िमलान हने गरी लेखाई िदएको व तिु थित मचु ु का ।
पेमिछरी शेपाको मृ यु ितवादीले छोडेको
चोटकै कारण भएको त य मािणत भएको, मतृ कलाई
मानु पनस मको इवी ितवादीसँग नरही ितवादीलाई
त काल उठेको रस था न नसक िनजले आ नै
छोरालाई दाउराले हार गरी घाइते बनाएको र
उ चोटकै कारण िनजको मृ यु भएको भ ने सबदु
माणबाट देिखएको र ितवादीले गरेको उ काय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
१४ नं. ारा प रभािषत कसरु ज य अपराध भएकोले
िनज ितवादी िनमते बा शेपालाई ऐ.महलको १४ नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
प ।
िमित २०६८।१२।१८ गते बेलक
ु ा मेरो दाजु
ला पानु शेपाको घरबाट जाँड खाई घर आएको बेला
मतृ क छोराले जाँड खाई िकन मातेको भनी मेरो खु ामा
ल ीले िहकाएपिछ मैले पिन मतृ क छोरालाई ल ीले
िहकाएपिछ छोरा दाजक
ु ो घरमा गएर सतु ेछ । भोिलप ट
मतृ क छोरा िबरामी भएको थाहा पाई गई हेदा मतृ क
छोराको गाला सिु नएको िथयो उपचार गराउन भोजपरु
िज ला अ पतालमा लगी उपचारको ममा िमित
२०६८।१२।२१ गते मृ यु भएको हो मैले मान िनयतले
कुटिपट नगरेकोले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ
भनी ितवादी िनमते बा शेपाले सु अदालतमा गरेको
बयान ।
मतृ कको शव परी ण ितवेदनको External
तथा Internal परी णको महलमा हेदा उ लेखनीय
घा चोट नभई गालामा ५×२ से.मी. खिु लएको र २×२

2104

१०१३९ - िनमते बा शेपा िव. नेपाल सरकार
से.मी. को लामो सिु नएको भ नेस म उि लिखत भएको
ततु मु ामा मतृ कलाई चोट छाडेप ात् भोिलप ट
ितवादीसमेत भई उपचारको लािग याएको मतृ कको
मृ यु Hamorrhage बाट भएको मतृ कको शरीरका
भागह मा घा चोट नरहेको भ ने कुरा उ लेख हनक
ु ो
साथै जाहेरवाला व तिु थित मचु ु काका मािनसह
एवं मौकामा कागज गन मािनसह ले गरेको बकप ,
ितवादीको बयानसमेत िमिसल संल न सबतु
माणसमेतका आधारमा हेदा वादी दाबीबमोिजमको
कसरु देिखन आएन । ततु वारदात यानस ब धी
६ नं. िवपरीतको देिखन जाँदा ितवादी िनमते ब
शेपालाई ऐ. ६ नं. को देहाय २ नं. बमोिजम . ५००।(पाँच सय मा ) ज रवाना र कै द वष २ हनेमा कै द
वष १ (एक) र ज रवाना . ५००।- (पाँच सय मा )
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको सु भोजपरु िज ला
अदालतको िमित २०६९/७/२२ को फै सला ।
भोजपरु िज ला अदालतले ितवादीउपर
कसरु ठहर गरेको कानून यानस ब धीको महलको
६(२) नं. ततु मु ामा आकिषत हन स दैन । िकनिक
यानस ब धीको महलको ६(२) ले “आवेशको
अव था” लाई समेट्दैन । उ नं. मा उि लिखत
“के ही कुरा गदा” भ ने श दावलीले आवेशमा आएको
अव थामा ठूलो िचरपट िलएर टाउकोको भागमा
हार गरेको अव था अथात् कुटिपटको अव थालाई
जनाउन स दैन । सव च अदालतबाट ितपािदत
निजरह बाट समेत ततु मु ामा यानस ब धीको
महलको १४ नं. अनस
ु ारकै सजाय गनु पनमा ६(२)
बमोिजम सजाय गरेको भोजपरु िज ला अदालतको
फै सला िु टपूण एवं बदरयो य रहेको छ । अतः उपयु
आधार माणह बाट यथ ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबी यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम
सजाय गनु पनमा अिभयोग मागदाबीभ दा कम
यानस ब धीको महलको ६(२) नं. बमोिजम मा
सजाय गरेको भोजपरु िज ला अदालतको फै सला

िु टपूण एवं बदरभागी रहेकोले उ फै सला उ टी गरी
यथ ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल
सरकारको तफबाट पनु रावेदन अदालत धनकुटामा
परेको पनु रावेदन प ।
यसमा ितवादीले अिधकार ा अिधकारी
तथा अदालतसम समेत बयान गदा आफूले रसको
कारण दाउराले छोराको अनहु ारमा हानेको र सोही
चोटका कारण छोराको मृ यु भएको भ ने त यमा
सािबत भई बयान ग ररहेको अव थामा ततु
वारदातलाई भिवत यको वारदात मानी ितवादीलाई
यानस ब धी महलको ६(२) बमोिजम सजाय गन
गरी सु अदालतबाट भएको फै सला मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १४ न बरको कानूनी यव था
तथा सो स ब धमा स मािनत सव च अदालतबाट
भएको या यासमेतको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं. २०२ न बर तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम िवप ी
िझकाई िनयमानस
ु ार गरी मु ा पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत धनकुटाको िमित २०७०/२/५ गतेको
आदेश ।
यसमा िज ला भोजपरु , बोया गा.िव.स.
वडा नं. ७ ब ने मतृ क ेमिछरी शेपाको िमित
२०६८/१२/२१ मा भोजपरु िज ला अ पतालमा
भएको शव-परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
ु ो
कारणमा Subdural hemorrhage भनी उ लेख
गरेकोमा Subdural hemorrhage के कारणले
भएको हो सो स ब धमा ट उ लेख भएको नदेिखँदा
उ शव-परी ण गन भोजपरु िज ला अ पतालका
िचिक सकलाई पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय
धनकुटामाफत बकप को लािग िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित
२०७०/४/१७ गतेको आदेश ।
मतृ क ेमिछरी शेपाको पो माटम रपोट मैले
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नै तयार गरेको हँ । मतृ कको दे े गालामा िपि सएको
घाउ ५ से.मी.×२ से.मी. िथयो । मख
ु को बायाँप
ओठको छे उमा िनलडाम २ से.मी.×१ से.मी. को
िथयो । िभ ी चोटमा Left far ictal bone मािथितर २
से.मी.×२ से.मी. देिखएको Left temporal region
मा क रब २०० ml Subdural Hematoma तथा
(रगत जमेको) तथा Cerebral Contusion पाइएको
िथयो । Subdural hemorrhage टाउकोमा चोट
लागेको कारणले भएको हो भ नेसमेत बेहोराको
मतृ कको शव परी ण गन िचिक सक डा. जोशनलाल
ब ाचायले अदालतमा िमित २०७०/४/१० मा गरेको
बकप ।
िमिसल संल न माण कागजबाट सु
भोजपरु िज ला अदालतबाट ितवादी िनमते बा
शेपालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ६(२)
नं. अनस
ु ार कै द र ज रवाना हने ठह याएको िमित
२०६९/७/२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई िनज ितवादीलाई दाबीबमोिजमको कसरु मा
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सलामा
िच बझ
ु ेन । मतृ क मेरो छोरो हो । आ नो थालको मासु
फालेको भनी मलाई खु ामा हानेकोले मैले दाउराको
िचरपटले छोरालाई हानेको कारण छोराको मृ यु
भएको भनी अनस
ु धान अिधकारी एवं अदालतमा
समेत सािबत भई बयान गरेको छु । य तो अव था
िव मान हँदा यानस ब धी महलको ६(२) नं.
अनस
ु ार मलाई सजाय गदासमेत यायको म सद पूरा
हने हँदा मेरो पनु रावेदन िजिकरबमोिजम याय इ साफ
पाउँ भ नेसमेत बेहोराको ितवादीको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ आज यस इजलाससम पेस भएको ततु

मु ामा पनु रावेदक / ितवादीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी िकरणकुमारी गु ताले मतृ कलाई
मानपन
ु कुनै कारण नरहेको, िनजसँग पवू रसइवी
नरहेको साथै रसको आवेगमा हार गरेको िचरपटबाट
मृ यु भएको भनी मेरो प ले अदालतमा समेत सािबत
भई बयान गरेको हँदा पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
फै सला उ टी गरी पनु रावेदन िजिकरबमोिजम याय
इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
िव ान् अिधव ाको बहस बदुँ ालाई समेत
म यनजर राखी िमिसल संल न माण कागजको
अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको िमित २०७०/८/९ को फै सला िमलेको
छ, छै न ? पनु रावेदन िजिकरबमोिजम हनपु न हो वा
होइन ? सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पेमािछरी शेपाको
मृ यु ितवादीले छाडेको चोटकै कारण भएको
त य मािणत भएको, मतृ कलाई मानस
ु मको इवी
ितवादीसँग नरही त काल उठेको रस था न नसक
िनजले आ नै छोरालाई दाउराले हार गरी घाइते
बनाई सोही चोटका कारण िनजको मृ यु भएको हँदा
िनज ितवादीलाई यानस ब धी महलको १४ नं.
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अिभयोग
दाबी भएको ततु मु ामा ितवादी िनमते बा शेपालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ६(२) नं. बमोिजम
१ वष कै द र पाँच सय ज रवाना ठह याएको सु को
फै सलालाई उ टी गरी ितवादीलाई दाबीबमोिजमको
कसरु मा १० वष कै द सजाय गरी पनु रावेदन अदालत
धनकुटाबाट भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादी
िनमते बा शेपाको ततु पनु रावेदन परी िनणयाथ पेस
भएको पाइयो ।
३. िमित २०६८/१२/१८ गते बेलक
ु ा
अ दाजी ७:०० बजेको समयमा जाहेरवाली, मतृ क
छोरा र ितवादी िनमते बा शेपासिहतका प रवारह
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१०१३९ - िनमते बा शेपा िव. नेपाल सरकार
बसी खाना खान ला दा ितवादी िनमते बाले एक चौटा
मासु मा खाई अ खाना फालेबाट छोरा पेमिछरीले
खाना फालेको िवषयमा िकन फालेको भनी अगेनाको
अगु टो िझक िहकाउँदा ितवादीले आवेशमा आई
िचरपट दाउराले छोराको मख
ु मा िहकाउँदा िनज
ढले र पिछ िनजकै काका ला पा नु शेपाको घरमा
गएकोमा रगत छादी बेहोस भएकोमा सोको भोिलप ट
िबहान ए बल
ु े समा राखी िज ला अ पताल भोजपरु मा
ितवादीसिहत भई उपचारको लािग लगेकोमा िमित
२०६८/१२/२१ गते छोराको मृ यु भएको भ ने जाहेरी
देिखयो । त काल बिु झएका मािनस दाला पा शेपा,
कृ णधन तामाङ, ता पानु शेपा, िनलम शेपासमेतका
मािनसह ले जाहेरीमा उि लिखत घटना िववरणलाई
समथन हने गरी लेखाइिदएका छन् । मतृ कको मृ यु
Subdural hemorrhage का कारणबाट भएको
भ ने लास जाँच ितवेदनबाट देिख छ । ितवादीले
अिधकार ा त अिधकारी एवं अदालतमा बयान गदा
बरामद भएको लाठीले बायाँ गालामा हार गरेको सोही
चोटको कारण मतृ क छोराको मृ यु भएको हो भनी
सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
४. यानस ब धी महलको ६ नं. को कानूनी
यव था हेदा संयोगवश के ही काम कुरा गदा ला न
गएको अथात् कुनै पूव ान जानकारी नभई प रणामको
अनिभ ता रहेको अव थामा परी मृ यु भएकोलाई
आकिषत हने हो । ततु मु ामा काठको िचरपटले
टाउकोमा हार गरी िभ ी भागह द खल हने
गरी हार गरेको िमिसल संल न माणबाट देिखँदा
संयोगवश भएको मा न िम ने देिखएन ।
५. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४ नं. हेदा,
यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान िलनुपनस मको
इवी पिन रहेनछ, लुक चोरीकन हानेको पिन रहेनछ,
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खुवाएमा बाहेक
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले हा दा

सोही चोट िपरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश
वष कै द गनुपछ भ ने प ट कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । यस नं. बमोिजम सजाय हने कसरु वारदात
कायम हन िन न सात अव था र त व िव मान रहेको
हनपु छः
१) यान मान मनसाय नभएको, २) यान
िलनपु नस मको इवी पिन नरहेको, ३) लक
ु
चोरीकन पिन नहानेको, ४) साधारण लाठा,
ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले हानेको, ५)
िवष न वाएको, ६) जोिखमी हितयारले
नहानेको र ७) उसै मौकामा उठेको कुनै कुरा
रस था न नसक हानेको ।
६. यानस ब धी मु ाह मा आवेशको
अव थालाई अपराधको गा भीय घटाउने
प रि थितको पमा िलइने हँदा य तो ह यालाई
मनसाय े रत ह याको वगमा राखेर हे रएको
पाइँदैन । य तो ह यामा ितवादीमा पीिडतउपर
आ मण गन उ ेजना भने त काल जागतृ भएको
ह छ । आवेशको उ ेजनामा ग रने कायमा कताले
यसबाट उ प न हने प रणामको याल नगन र यस
स ब धमा कुनै सोच िवचारसमेत नगन हँदा आवेशको
अव थालाई त कालीन भावावेश र उ ेजनाको पमा
िलनपु न ह छ । य तो आवेश वा य तो उ ेजना
मतृ कको ि याकलापबाट वा िनजसँग अ यो याि त
ि याकलापबाट ितवादीको मानिसकतामा त काल
िसिजत गराएको ह छ ।
७. ततु मु ामा यान मानको मनसाय,
यान िलनपु नस मको इवी र लक
ु चोरीकन हानेको
पिन िमिसल संल न माणबाट देिखँदैन । ततु
वारदात पूविनयोिजत ह याको वारदात होइन । ततु
वारदात ितवादीले मासु फालेको िनहँमा मतृ कले
ितवादीलाई अगु टोले िहकाएकोले ितकार व प
उसै मौकामा उठेको रस था न नसक आवेशमा

2107

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
आइ िचरपटले हार गरेको र सो कारणबाट मतृ कको
नणय नं . १०१४०
मृ यु भएको िमिसल संल न माणबाट देिखँदा ततु
वारदात यानस ब धी महलको १४ नं. अ तगतको
कसरु देिखन आयो । ततु वारदात न त पूविनयोिजत
सव च अदालत, संयु इजलास
न त भिवत य नै परेको अव था छ । पूव रसइवीले
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
मानपन
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
ु िनयत नभए पिन त काल उठेको रसबाट
आवेशमा आई हार गरेको देिखँदा ततु वारदात
फै सला िमित : २०७५।३।१०
आवेश े रत ह या (Provocation Homicide) को
मु ा : अंश चलन
ेणीिभ पन नै देिखयो ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
०७२-CI-०७३३
ितवादी िनमते बा शेपालाई यानस ब धी महलको पनु रावेदक / ितवादी : धमलालक बहु ारी,
१४ नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय हने ठह याएको
वैकु ठलालक ीमती, काठमाड िज ला,
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०/८/९
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २०
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
कोिहटी टोल ब ने पदम जोशीसमेत
/ ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
िव
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
यथ / वादी : धमलाल जोशीको छोरा काठमाड
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
ु ाई िदनू ।
नं.२० कोिहटी टोल ब ने माधवलाल जोशी
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
०७२-CI-०७३५
पनु रावेदक / वादी : धमलाल जोशीको छोरा काठमाड
इजलास अिधकृत:- िव ाराज पौडेल
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.२० कोिहटी टोल ब ने माधवलाल जोशी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् ।
िव
यथ / ितवादी : धमलाल जोशीक बहु ारी,
वैकु ठलाल जोशीक
ीमती काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.२० कोिहटी टोल ब ने पदम जोशीसमेत
—— & ––
§ ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका अ य
अंिशयारसमेतले उ ऋणको भार बेहोरेको
कुनै माणबाट नदेिखई रहेको अव थामा
सो घर सगोलको आजनको स पि भनी
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१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
ब डा ला ने भनी अथ गन यायको रोहबाट ह । िवप ीम येक पदम जोशी वैकु ठलालको ीमती
उपयु नदेिखने ।
भाउजू र ा रकालाल जोशी भाई नाताका हन् । बबु ा
( करण नं.१०) आमा तथा दाजु वैकु ठलाल जोशीको मृ यु भइसके
पिन बबु ा र हामी दाजु भाइबीच हालस म अंशब डा
वादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी भएको छै न । हामी सबै काठमाड िज ला, काठमाड
सिवता बराल एवं िव ान् व र अिधव ा ी महानगरपािलका वडा नं.२० कोिहटी टोलि थत
बालमक
िक.नं. ५३० को घर ज गामा नै बसी आएका छौ ँ ।
ुु द े
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी िमित २०४२/४/९ गते थानीय भ भलादमीको
बालकृ ण यौपाने एवं िव ान् अिधव ा ी रोहबरमा मानो छु ई २०४६ सालमा खानेपानीको
हेमकुमार े
धारा र २०५४ सालमा टेिलफोनको लाइन छु ाछु ै
अवलि बत निजर :
िलई िभ दै ब दै आएका िथय । अंश छुट्याई िदनहु ोस्
§ ने.का.प.२०६९, अंक ३, िन.नं.८७८८
भनी िवप ीलाई पटकपटक भ दा नमानेको हँदा
स ब कानून :
बा य भई िफराद गन आएको छु । िमित २०४२/४/९
लाई मानो छु एको िमित कायम गरी स पूण स पि
सु तहमा फै सला गन :
िवप ी भितजा वीरे लाल जोशीसमेतको िज मामा
माननीय यायाधीश ी खडान द ितवारी
हँदा स पूण स पि को फाँटवारी िलई सो स पि लाई
काठमाड िज ला अदालत
३ भाग लगाई िफरादीको १ भाग छुट्याई चलनसमेत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
चलाई पाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी माधवलाल
माननीय यायाधीश ी बाबरु ाम रे मी
जोशीको िमित २०६७/११/१२ को िफराद प ।
माननीय यायाधीश ी िशवराज अिधकारी
नाता पु तेवारीमा िववाद नभए पिन
पनु रावेदन अदालत पाटन
ितवादीम येका
ा रकालाल जोशीसमेतको
िमलोमतोमा ततु िफराद परेको हो । हालस म पिन
फै सला
सँगै बसी एकै चल
ु ोमा खाना खाने िवप ीले सगोलमा
या. िव भर साद े : सािबक याय बसी बढे बढाएको स पि दबाउन िछपाउन तथा
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) आफूलाई फाइदा तथा मलाई हािन नो सानी पु याउन
बमोिजम दता भई हाल याय शान ऐन, २०७३ को िमित २०४२/४/९ लाई मानो छु एको िमित कायम
दफा १२(१) को ख ड (क) बमोिजम यसै अदालतको गन िनकै कसरत गरेको देिख छ । दाबीबमोिजम
े ािधकारिभ रही िनणयाथ यस इजलाससम २०४२ सालमा मानो छु एको भ ने कुरा झु ा
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर हो । साथै अंशभाग लेउ भनी िवप ीले उ चारणसमेत
यस कार छः
गनु भएको छै न र अंश ब डा गनपनस
मको घटना
ु
मूल पु ष व.धमलाल जोशीका ४ वा प रि थित हालस म परेकोसमेत छै न । िवप ीका
स तानमा जेठो व.वैकु ठलाल जोशी, मािहलो दाजु मेरा पित वैकु ठलालको िमित २०६७/६/९
ा रकालाल जोशी, िववािहता छोरी पावती जोशी मा परलोक भएको ६ मिहना नपु दै बदिनयतपूवक
म ल र का छा छोरा म िफरादी माधवलाल जोशी िवप ीले ततु अंश मु ा दायर गरेको हँदा सो कुरा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
मलाई मा य छै न भ नेसमेत बेहोराको ितवादी पदम
जोशीको ितउ रप ।
नाता पु तेवारीमा िववाद नभएको र
भ भलादमीको रोहबरमा नै िमित २०४२/४/९ मा
मानो छु एको हँदा सो िमितलाई मानो छु एको िमित
कायम गरी अंशब डा भएमा मेरो म जरु ी छ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी ा रकालाल जोशीको ितउ र
प ।
वादी ितवादीह िमित २०४२ सालदेिख
मानोस म छु ई बसेकोस म जानकारी छ ।
िनजह िबच अंशब डा भएको छै न । परु ानो एउटा घर
छ । वादीले यही घरबाट अंश पाउनु पछ भ नेसमेत
बेहोराको वादीको सा ी िचिनयामान शा यले
अदालतमा उपि थत भई गरी िदएको बकप ।
वादी र ितवादी २५/२६ वष अिघदेिख
मानो छु एर बसेका छन् अंशब डा भएको छै न
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी ा रकालाल जोशीको
सा ी शंकरबहादरु कमाचायले अदालतमा उपि थत
भई ग रिदएको बकप ।
वादी / ितवादी सगोलमा छन् भ नेस म
थाहा छ, अ य कुरा थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी पदम जोशीको सा ी िशसरु ाज ब ाचायले
अदालतमा उपि थत भई गरी िदएको बकप ।
वादी र ितवादीह बीच अंशब डा भएको
छै न । स पूण स पि लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १
भाग मेरो िपता बैक ठलाल जोशीको हने हँदा िपताको
भागलाई २ भाग लगाई १ भाग मैले पिन अंश पाउनु पछ
भ नेसमेत बेहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिु झएका
वीरे लाल जोशीको बयान ।
िमित २०४२/४/९ मा मानो छु एको िमित
कायम गरी तायदाती फाँटवारी मा नु पनमा िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी फाँटवारी माग गन गरी भएको आदेश बेरीतको हँदा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम बदर ग रपाउँ भनी

ितवादी ा रकालाल े ले गरेको िनवेदनको कै िफयत
ितवेदनमा उ आदेश िमलेकै देिखँदा प रवतन गरी
रहन परेन । कानूनबमोिजम गनु भ नेसमेत पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०६९/३/२४ को
आदेश िमिसल संल न रहेको ।
तायदातीमा उि लिखत ज गाह म ये
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
वडा नं.२० िक.नं. ५३० को घर ज गा मा वादी
ितवादीबीच ब डा ला ने देिखन आएकोले सो
घरज गालाई नरमगरम िमलाई ३ भाग गरी ३ भागको
१ भाग अंश वादीले छुट्याई चलनसमेत चलाई िलन
पाउने ठहछ भ ने काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६९।१०।२८ को फै सला ।
िक.नं. ५३० को घर ज गाबाट मसमेतका
अंिशयारले अंश पाउने र पनु रावेदक वीरे लाल
जोशीको िनजी आजनको िक.नं. ८४० को घर ज गा
भएको हदस म सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सलामा िच बु यो । सोबाहेक िक.नं. ६४०, िक.नं.
८१६, िक.नं. ९४९ र िक.नं. ५० को घर ज गा ब डा
नला ने गरी िमित २०६९।१०।२८ मा भएको फै सला
त य, माण कानून र कानूनी िस ा तसमेतको
ितकूल भई चार िक ा घर ज गाको हकमा बदर भागी
हँदा उ फै सला बदर गरी उ चार िक ा घर ज गामा
हामी पनु रावेदक पदम जोशी र वीरे लाल जोशीको
अंश हक कायम हने ठहर गरी सपु थ इ साफ पाउँ भनी
पनु रावेदक पदम जोशी र वीरे लाल जोशीको तफबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
वीरे लाल जोशीको नाम दतामा रहेको
लिलतपरु िज ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. २(ञ) को िक.नं. ८४० को े.फ. ०-५-०-०
ज गामा बनेको घर ज गा ब डा नला ने गरी भएको सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सला सो हदस म
उ टी गरी उ ज गामा बनेको घर ज गाबाट समेत
अंश भाग पाउँ भनी पनु रावेदक / ितवादी ा रकालाल
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१०१४० - पदम जोशीसमेत िव. माधवलाल जोशी
जोशीले पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको
पनु रावेदनप ।
ितवादी वीरे लाल जोशीको नाम दतामा
रहेको लिलतपरु िज ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका
वडा नं. २(ञ) को िक.नं. ८४० को ज गास म िनजले
बकसप बाट ा त गरेकोमा िनजले उ ज गामा
िमित २०६२/५/२२ मा लिलतपरु िज ला लिलतपरु
उपमहानगरपािलकाबाट न सा पास गरी सगोलको
स पि बाट घर िनमाण गरेको हँदा सो स पि समेत
ब डा ग रपाउँ भनी पनु रावेदक / वादी माधवलाल
जोशीले पनु रावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको
पनु रावेदनप ।
वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन परेको
देिखएकोले सो पनु रावेदनह अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ पर पर सनु ाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०/१०/९ मा
भएको आदेश ।
ततु मु ामा नाता स ब धमा कुनै िववाद
देिखएन । िविधवत् पमा अंशब डा नभएको त यमा
वादी ितवादीह का बीचमा मख
ु िमलेकै देिखन
आयो । अब कुन कुन घर ज गाह ब डा हने र कुन
कुन घर ज गाह ब डा नहने भ ने स ब धमा िवचार
गदा, वादी ितवादीह को सगोलको ब डा ला ने
पैतक
ृ स पि सािबकमा धमलाल जोशी र िनजको
शेषपिछ हाल ितवादीम येक पदम जोशीको नाउँमा
नामसारी भई आएको िक.नं. ५३० र यसमा बनेको
परु ानो घर मा ै हो भ ने देिखएको अव थामा वादी /
ितवादीह का नाउँमा भएका अ य घर ज गाह लाई
अंशब डा ला ने सगोलको स पि हो भ न पिन
िमलेन । २०४९ सालदेिख २०६० सालस म िविभ न
िमितमा वादी / ितवादीह का प रवारका नाममा
िविभ न िलखतह को मा यमबाट िविभ न िक ा
ज गाह ा गरेको देिखन आउँछ । सो ा गरेका
िलखतह अ यथा नभएस म सो िलखतबाट ा

गरेका ज गाह लाई अंशब डाको महलको १८ नं. ले
बकस पाएको र िनजी आजन गरेको मा नु पन देिखन
आएकोले सु काठमाड िज ला अदालतले िमित
२०६९/१०/२८ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७०/११/१ मा भएको फै सला ।
ितवादी वीरे लाल जोशीले लिलतपरु
िज लाको लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा
नं. २(ञ) को िक.नं. ८४० को ज गा बकसप बाट
ा गरेको भए तापिन िनजले उ ज गामा िमित
२०६२।५।२२ मा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट
न सा पास गरी घर बनाएको हो । सो घर िनजले पैतक
ृ
िक.नं. ५३० को घरज गालाई िमित २०६२।३।१९ मा
नेपाल दरु स चार क पनी िलिमटेडमा ि ब धक राखी
सापटी िलई बनाएको अव था छ । सो घर ज गा ब डा
नला ने गरी गरेको फै सला अ.बं. १८४क., १८५ नं.
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ एवं दफा ५४
को ितकूल भई बदर भागी छ । उ िक.नं. ८४०
को े फल ०-५-०-० मा बनेको घर ज गा ब डा
नला ने गरी भएको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६९।१०।२८ को फै सलालाई नै सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७०।११।०१ को फै सला सो हदस म िु टपूण
भएकोले याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२
को उपदफा (१) को ख ड (क) को अव था िव मान
हँदा ततु मु ा दोहो याई पाउँ भ ने बेहोरासमेतको
वादी माधवलाल जोशीले िमित २०७२।७।२३ मा यस
अदालतमा दायर गरेको िनवेदन-प ।
बि माया जोशीले िव ददु वे ी सापकोटाबाट
िमित २०५८/४/१८ मा राजीनामा गरी िलएको
सािबक काठमाड टंके री वडा नं. ९(क) िक.नं.२७८
िक ाकाट गरी कायम हन आएको िक.नं.३२९,
े फल ०-५-०-० ज गा नै हालको काठमाड
िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
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१३, िक.नं. ५० को ज गा हो । सो िक.नं. ५० मा
घरसमेत छ । िमित २०५८/४/१८ को र.नं. ३५०
को राजीनामाको िलखतमा सो ज गा मा रहेको
छ । साथै कमलदेवी जोशीको नाममा रहेको काठमाड
िज ला, मनमैजु गा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ६४०
को ज गा कमलदेवीले बु ल मीबाट ख रद गरी िलँदा
ज ताको छानो भएको टहरा भएको र.नं.९०९७ िमित
२०४९/११/२७ को िलखतबाट देिखनेमा हाल उ
ज गामा ढलान गरेको प क घर रहेको छ । यसरी
उ ज गाह मा सगोलको अंिशयारह को आय
ोतबाट घर िनमाण ग रएको हो । साथै उि लिखत
िक.नं. ५० र सोमा बनेको घरसमेत बि माया जोशीले
आ ना छोराह धीरे लाल र रघबु रलाललाई िमित
२०६४/५/९ मा हालैदिे खको बकसप बाट हक
ह ता तरण गरेको हो । काठमाड िज ला, मनमैजु
गा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ८१६ कमलदेवी जोशीले
ह र साद ितवारीबाट सगोलमा रहँदाका अव थामा
ख रद गरी िलएको हो । काठमाड िज ला अदालत
एवं पनु रावेदन अदालत पाटनले िफरादको अिघ लो
िदन अथवा िमित २०६७/११/११ लाई मानो
छु एको िमित कायम गरेको छ । यसरी मानो छु एको
िमितअगावै ा त स पि र िनमाण भएको घर ब डा
ला ने ठहर गनपन
ु हो । उि लिखत ज गा र घर ब डा
नला ने गरी भएको फै सला सो हदस म निमलेकोले
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट सु फै सला सदर हने
ठहर गरी भएको फै सलामा याय शासन ऐन, २०४८
को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख) को
अव था िव मान हँदा ततु मु ा दोहो याई हेरी हा ो
सु ितउ र िजिकरबमोिजम हने गरी इ साफ पाउँ
भ ने बेहोरासमेतको ितवादी पदम जोशीसमेतको
यस अदालतमा िमित २०७२।७।२३ मा दायर भएको
िनवेदनप ।
काठमाड
िज ला,
काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. १३ िक.नं. ५० को ज गा

धीरे लाल जोशी एवं रघबु रलाल जोशीले आमा
बि मायाबाट बकसप पाएको भनी ब डा नला ने
भने पिन सो ज गा वादीसमेतको सगोलको अंिशयार
बि मायाले २०५८ सालमा िब ददु वे ीबाट राजीनामा
गराई िलएक हन् । वीरे लाल जोशीको नाउँमा दता
रहेको िक.नं. ८४० को ज गामा सगोलको ज गा िधतोमा
राखी ऋण िलई घर बनाएको अव था छ । िक.नं. ५३०
को ज गामा मा ब डा हने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७०।११।०१ को फै सलामा
मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको महलको १८ नं. र ३० नं.
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को िु ट
रहेको देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(१) को ख ड (क) अनस
ु ार मु ा दोहो याई हेन
िन सा दान ग रएको छ । िवप ी िझकाई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ ने बेहोरासमेतको िमित २०७२।०६।२१ मा
यस अदालतबाट भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
यस इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ाको मु ा दोहो याई हे रपाउँ िनवेदनसिहतको
िमिसल अ ययन गरी हे रयो । पनु रावेदक ितवादीह
पदम जोशी एवं वीरे लाल जोशीका तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी बालकृ ण यौपाने एवं
िव ान् अिधव ा ी हेमकुमार े ले रीतपूवकको
माणको अभावमा िफराद परेको अिघ लो िदन िमित
२०६७।११।११ लाई मानो छु एको िमित कायम
ग रएको छ । सो िमितभ दा अिघ एकासगोलको
अंिशयारह का नाममा ख रद ग रएको स पि र
सगोलमै रहँदा सगोलकै आजनबाट िनमाण गरेको घर
िनजी मािणत नभएस म ब डा ला ने नै हो । सगोलको
अंिशयारह को आय ोतबाट घर िनमाण ग रएकोमा
य तो घर िनजी आजनबाट िनमाण ग रएको हो भ न
सिकने िव ासलायक माण पेस नभएको अव थामा
सगोलका अंिशयारह बीच भाग ला ने नै हँदा पनु रावेदन
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अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।०१ मा भएको
फै सला िक.नं.५० को घर ज गा, िक.नं. ६४० को
घरज गा, िक.नं. ८१६ को ज गा एवं िक.नं. ९४९ को
ज गा ब डा नहने ठहर भएको हदस म िु टपूण हँदा सो
हदस म बदर ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
यसैगरी पनु रावेदक वादी माधवलाल जोशीका
तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सिवता
बराल एवं िव ान् व र अिधव ा ी बालमक
ुु द
े ले िवप ी वीरे लाल जोशीले लिलतपरु िज ला
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २(ञ) िक.नं.
८४० को ज गा बकसप बाट ा गरेको भए तापिन
िनजले उ ज गामा िमित २०६२।५।२२ मा न सा
पास गरी घर बनाएको हन् । सो घर सगोलको पैयाँ
लगानी भई िनमाण ग रएको हो । िनजले िक.नं.५३०
को पैतक
ृ घर ज गालाई नेपाल दरु स चार क पनी
िलिमटेडमा ि ब धक राखी घर बनाउन सापटी
िलएका हन् । िक.नं.८४० मा भएको घरसमेत ब डा
ला नु पनमा सोमा बनेको घर ज गा ब डा नला ने गरी
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा सो हदस म बदर
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
अंश छुट्याई िदनहु ोस् भनी िवप ीलाई
पटकपटक भ दा नमानेको हँदा स पूण स पि को
फाँटवारी िलई सो स पि लाई ३ भाग लगाई िफरादीको
१ भाग अंश छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने
वादीदाबी रहेछ । वादी दाबीबमोिजम २०४२ सालमा
मानो छु एको भ ने कुरा झु ा भएको र बदिनयतपूवक
मु ा दायर ग रएको हँदा मलाई मा य छै न भ ने
ितवादी पदम जोशीको ितउ र िजिकर रहेछ । नाता
पु तेवारीमा िववाद नभएको र भ भलादमीह को
रोहबरमा नै िमित २०४२।४।९ मा मानो छु एको हँदा
सो िमितलाई मानो छु एको िमित कायम गरी अंश
ब डा भएमा मेरो म जरु ी छ भ ने ितवादी ा रकालाल

जोशीको ितउ र िजिकर रहेछ । ितवादीबाट पेस
भएको तायदातीमा उि लिखत ज गाह म ये िववािदत
िक.नं. ५३० को घर ज गा मा वादी ितवादीबीच
ब डा ला ने देिखन आएकोले सो घरज गालाई नरमगरम
िमलाई ३ भाग गरी सो ३ भागको १ भाग अंश वादीले
ितवादीबाट छुट्याई चलनसमेत चलाई िलन पाउने
ठहर गरी काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला भएको
रहेछ । सु काठमाड िज ला अदालतको सो
फै सलाउपर वादी माधवलाल जोशी, ितवादीह
पदम जोशी तथा वीरे लाल जोशी र ा रकालाल
जोशीको तफबाट पनु रावेदन अदालत पाटनमा छु ाछु ै
तीन पनु रावेदन परेको रहेछ । पनु रावेदन अदालत
पाटनले सु फै सला सदर हने ठहर गरी फै सला गरेको
रहेछ । पनु रावेदन अदालत पाटनको सो फै सलाउपर
वादी माधवलाल जोशी र ितवादीह पदम
जोशीसमेतको तफबाट यस अदालतमा मु ा दोहो याई
हे रपाउँ भ ने िनवेदन परी मु ा दोहो याउने िन सा
दान भई पनु रावेदनको लगतमा दता भई पेस हन
आएको पाइयो ।
अब, पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेको छ वा छै न, पनु रावेदकह को पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो वा होइन भ ने िवषयमा िनणय
िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, हामी वादी
ितवादीबीच िमित २०४२।०४।०९ मा थानीय भ
भलादमीको रोहबरमा मानो छु एको तर अंश ब डा
हन बाँक नै रहेको हँदा सो िमितलाई मानो छु एको
िमित कायम गरी िवप ीह बाट तायदाती फाँटवारी
िलई स पूण स पि लाई ३ भाग लगाई ३ भागम ये
म िफरादीको १ भाग अंश छुट्याई चलनसमेत चलाई
पाउँ भ ने िफराद दाबी रहेको देिख छ । मानो छु एको
िमित २०४२।४।९ भ ने वादी दाबी रहे पिन सु
काठमाड िज ला अदालतबाट िफराद परेको अिघ लो
िदन िमित २०६७।११।११ लाई मानो छु एको िमित
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तोक आदेश भएउपर ितवादी ा रकालाल जोशीको
तफबाट पनु रावेदन अदालत पाटनमा १७ नं.को
िनवेदन परेकोमा सो आदेश सदर हने आदेश भएको
देिखएबाट मानो छु एको िमित २०६७।११।११
कायम भएको देिखयो ।
३. कानूनतः वादी ितवादीबीच मानो
छु एको िमित िफराद परेको अिघ लो िदन िमित
२०६७।११।११ कायम भएको देिखए पिन धमलाल
जोशीका तीन छोराह व.वैकु ठलाल, ा रकालाल
र माधवलाल एकै घरको अलग अलग कोठामा
बसी जीिवका चलाइआएको पाइ छ । “काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.२० कोिहटी टोल ि थत
िक.नं.५३० को घर ज गामा हामी ३ जना दाजभु ाइ
वैकु ठलाल जोशी, ा रकालाल जोशी र माधवलाल
जोशीका साथै आ-आ नो प रवार स तानह चु हो
छु दँ ै घरका कोठाह हकभोग गद बसी जीिवका
चलाई आइरहेको छौ ँ । हाल िव तु ् उपभोग गन
िवषयमा एउटै मीटर बबु ा व.धमलाल जोशीका नाममा
रहेकोबाट सविमटर राखी बा दा पिन िव तु शु क
ितन िवषयमा िववाद भई सम या उ प न भएको छ ।
तसथ, हामी ३ जना घरका अंिशयारको नाममा छु ा ै
िव तु ् ािधकरणबाट िव तु ् लाइन मीटर जडान गन
यस २० वडा कायालयबाट िसफा रस पाउँ” भनी यी
तीनै मूल अंिशयारह वैकु ठलाल जोशी, ा रकालाल
जोशी र माधवलाल जोशीले िमित २०६३।११।२७
मा काठमाड महानगरपािलका वडा नं.२० को वडा
सिचवसम िदएको िनवेदन सु िमिसल संल न माण
कागजबाट देिख छ । यस िनवेदन बेहोराबाट वादी
ितवादीह िक.नं.५३० को घर ज गामा अलग अलग
कोठामा बसी आआ नो यवहार चलाउँदै आएको
देिखयो ।
४. वादी ितवादीबीच पु तेवारीमा िववाद
देिखँदनै । सु िमिसल संल न ितवादीम येका
ा रकालाल जोशीको ितउ र प , मल
ु क
ु ऐन,

अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिु झएका वीरे लाल
जोशीको इजलाससम भएको बयान र अंश ब डा
भएको देिखने कुनै माण कागजको अभावसमेतबाट
अंिशयारह बीच अंश ब डा भएको देिखन आएन ।
वादी ितवादीह बीच रीतपूवकको अंश ब डा नभएको
देिखएकोले िनज अंिशयारह बीच अंश ब डा गनपु ूव
िववािदत ज गाह ब डा ला ने नला ने कुन कृितको
हो सोको यिकन गनु पन देिखन आयो ।
५. सु िमिसल संल न माण कागज हेदा
मूल पु ष धमलाल जोशीको २०३१ सालमा मृ यु
भएको र िनजक प नी नारायणदेवी जोशीको िमित
२०५७।१२।०१ मा मृ यु भएको पाइ छ । व. धमलाल
र नारायण देवीका ३ छोराह जेठा वैकु ठलाल जोशी,
मािहला ा रकालाल जोशी र का छा माधवलाल जोशी
ततु मु ाका ३ मूल अंिशयारह रहेको पाइ छ ।
जेठा छोरा वैकु ठलाल जोशीको िमित २०६७।६।९
मा मृ यु भएको पाइ छ । िववािदत ज गाह म ये व.
वैकु ठलाल जोशीक प नी पदम जोशीका नाममा
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. २० िक.नं.५३० को घर ज गा र िनजह का
छोरा वीरे लाल जोशीको नाममा लिलतपरु िज ला,
लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. २(ञ)
को िक.नं.८४० को घर ज गा रहेको पाइ छ । य तै
दो ा मूल अंिशयार ा रकालाल जोशीक प नी
बि माया जोशीको नाममा काठमाड िज ला, वय भू
ड लु ९(ख) को िक.नं.९४९ को ज गा र िनजह का
छोराह रघबु रलाल जोशी र धीरे लाल जोशीको
नाममा संयु दताको हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १३ को िक.नं. ५०
को घर ज गा रहेको पाइ छ । य तै ते ा मूल अंिशयार
माधवलाल जोशीक प नी कमलदेवी जोशीका नाममा
काठमाड िज ला, मनमैजु गा.िव.स. वडा नं.१(क) को
िक.नं. ६४० को घर ज गा र ऐ. िक.नं. ८१६ को ज गा
रहेको पाइ छ ।
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६. िववािदत िक.नं.५३० को घर ज गातफ
िववेचना गदा, काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.२० िक.नं.५३० को घर ज गा
ितवादी पदम जोशीसमेत ववासी भई िनजका पित
अंिशयारम येका वैकु ठलाल जोशीबाट नामसारी भई
िमित २०६७।०७।१२ मा ितवादी पदम जोशीको
नाममा आएको देिख छ । सो िक.नं.५३० को घरज गा
पैतक
ृ स पि को पमा कायम रहेको कुरा ितवादी
िनज पदम जोशीले सु िमिसल संल न तायदाती
फाँटवारीमा उ लेख गरेको पाइ छ । िनज ितवादी
पदम जोशीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा नै सो
िक.नं.५३० को घर ज गा पैतक
ृ भई ब डा हनपु न
स पि भएको भ ने बेहोरा उ लेख भएबाट उ
िक.नं.५३० को घर ज गा सगोलको अब डा रहेको
पैतक
ृ स पि देिखन आयो ।
७. िनज पदम जोशीका छोरा वीरे लाल
जोशीको नाममा लिलतपरु िज ला, लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. २(ञ) को िक.नं.
८४० को ज गा रहेको देिख छ । सो ज गा िनज
वीरे लालले िमित २०५९।२।२३ मा च बहादरु
कं साकार र िहकमतबहादरु कं साकारबाट हालैदेिखको
बकसप बाट आधाहक िह सा र बाँक आधा हक
िह सा िमित २०६०।५।१८ मा जय ती जोशीबाट
हालैदिे खको बकसप को िलखतबाट ा गरेको
देिख छ । अब उि लिखत िक ा नं. ८४० को ज गा
िनजमा हालैदेिखको बकसप भई आएकोमा सोसमेत
ब डा ला ने हो वा होइन भ नेतफ िवचार गदा, मल
ु क
ु
ऐन अंशब डाको महलको १८ नं. मा मानो नछु ई
सँगै बसेका अंिशयार छन् भने जुनसुकै अंिशयारले
सगोलको स पि बाट वा सगोलको खेती, उ ोग,
यापार यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आजन
र लेनदेन यवहारको महलको ८ न बरबमोिजम
लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला छ । सोबाहेक
कुनै अंिशयारले आ नो ान वा सीप वा यासबाट

िनजी आजन गरेको वा कसैबाट िनजी तवरले दान
वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा ी
अंश धनको महलको ५ न बरबमोिजम पाएकोमा
य तो आजन वा पाएको स पि सो आजन गन
वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखुसी गन
पाउँछ । ब डा गन कर ला दैन । अंश नभए पिन मानो छु ई
िभ न बसेका वा रिज ेसन नगरी खती उपित आ नो
आ नो गरी आ नो िह सासँग मा राखी खानु िपउनु
गरेकोमा एकै ठाउँमा भएपिन मानो छु ई िभ न भएको
ठहछ । य तो कमाएको धन लाएको ऋण आ नो
आ नो ह छ भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
यस कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै अंिशयारले आ नो
ान, सीप वा यासबाट िनजी आजन गरेको, कसैबाट
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपतु ाली
परेको वा ी अंश धनको महलको ५ न बरबमोिजम
पाएकोमा य तो आजन वा पाएको स पि सो आजन
गन वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखस
ु ी गन
पाउने देिखन आयो ।
८. यसै स ब धमा ने.का.प.२०६९ साल,
अंक ३, भाग ५४, िन.नं. ८७८८, वादी विु लाल
महजन र ितवादी सानमु ाया महजनसमेत भएको अंश
चलन मु ामा बकसप को िलखत गदा राजीनामासरह
रकम लेनदेन भएको, अ य अंिशयारलाई अंश हकबाट
वि चत गन मा बकसप श द लेिखएको र दाताले
ा कतालाई बकस िदनुपन कुनै कारण तथा औिच य
नरहेको कुरा सो िलखतमा उि लिखत स पि ब डा
लागोस् भ ने प ले माण िदई सो मािणत भएमा
बकसप लेिखएको स पि पिन ब डा हन स ने भ ने
याियक िस ा त ितपादन भएको देिख छ । उ
िस ा तका आधारमा बकसप िलखतबाट हक ा
गन यि का नामको स पि अ य अंिशयारले पिन
हा ो अंशहक ला ने हो भ ने दाबी गदा सो दाबी कताले
नै माण पु याउनु पन देिखन आउँछ । ततु मु ामा
पनु रावेदकह बाट िक.नं.८४० को ज गामा य तो
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
माण पु याएको अव था देिखन आएन ।
९. अब िववािदत िक.नं.८४० मा बनेको घर
ब डा ला ने वा नला नेतफ िववेचना गदा, वीरे लाल
जोशीले २०६२ सालमा घरको न सा पास गरेको र
िमित २०६२।३।१९ मा िक.नं.५३० लाई ि ब धकमा
राखी ऋण िलएको देिख छ । िमित २०६२।०३।१९
को ि ब धक को िलखत हेदा वीरे लाल जोशीले
नेपाल टेिलकमबाट ७ वषको तलब सापटीबापत ने. .
४,९९,५२०।– (चार लाख उना सय हजार पाँच सय
बीस पैयाँ) ऋण सापटी िलएको र सो ऋणको िक ता
येक मिहना क पनीबाट िनजले पाउने मािसक
तलबको रकमबाट क ा गरी चु ा गन बेहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । सो ऋणको साँवा र याज ितन दािय व
अ अंिशयारह ले बेहोरेको वा ितरे बझ
ु ाएको देिखन
आउने कुनै माण कागज िमिसल संल न रहेको देिखन
आएन ।
१०. य तै िनज वीरे लाल जोशीले िमित
२०६२।०५।०२ मा कमचारी स चयकोषलाई गरी
िदएको िधतो ब धकको कागजबमोिजम िनजको नाममा
रहेको िक.नं.८४० लाई कमचारी स चयकोषको
नाममा जेथा जमानी िदई ने. .९,००,०००।–
(नौ लाख
पैयाँ) ऋण िलएको देिखन
आउँछ । जसअ तगत िनजले कमचारी स चयकता
घर सापटी काय मअ तगत पिहलो िक तामा
ने. .३,७९,०००।- (तीन लाख उनासी हजार
पैयाँ) र दो ो िक तामा ने. . ५,२१,०००।(पाँच लाख ए काइस हजार पैयाँ) िलएको देिखन
आउँछ । यसरी ऋण िलई घर बनाएकोमा सगोलका
अ य अंिशयारसमेतले उ ऋणको भार बेहोरेको कुनै
माणबाट नदेिखई रहेको अव थामा सो घर सगोलको
आजनको स पि भनी ब डा ला ने भनी अथ गन
यायको रोहबाट उपयु देिखएन ।
११. िववािदत िक.नं. ५० को घर ज गातफ
िवचार गदा, सािबक काठमाड टंके री वडा नं.

९(क) िक.नं.२७८ को ०-५-२-२ को ज गाम ये पूव
उ रतफबाट ०-५-०-० ज गा िव ददु ेवी सापकोटाबाट
मूल अंिशयारम येका ा रकालाल जोशीक प नी
बि माया जोशीले र.नं.३५० िमित २०५८।०४।१८
मा राजीनामा पा रत गरी िलएको पाइ छ । उ
सािबक िक.नं.२७८ को ज गा िक ा काट भई सािबक
िक.नं.३२९ कायम रहेकोमा हाल काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१३ िक.नं.५०
को ज गा रहेको पाइ छ । ततु मु ाको सु िमिसल
संल न Hotel Malla को January 25, 1991 को
प हेदा िनज बि मायाका छोराम येका धीरे लाल
जोशी उ होटलमा September 1, 1989 देिख
January 25, 1991 स म Dining Hall Cashier
को पमा काम गरेको पाइ छ । य तै सु िमिसल
संल न Embassy of Japan को December
25, 2012 को प ानस
ु ार िनज धीरे लाल जोशी
October 11, 1990 देिख Embassy of Japan
मा Assistant Administrative Officer भई थायी
कमचारीको पमा काम गरी आएको देिख छ । य तै
Embassy of Japan कै December 25, 2012
को प अनस
ु ार यी धीरे लाल जोशीले August 1,
2001 (िमित २०५८।०४।१७) अथवा बि माया
जोशीले िक.नं.५० राजीनामा गरी िलँदाको अिघ लो
िदनमा ने. .३,६४,०००।- (तीन लाख चौस ी हजार
पैयाँ) बराबरको Provident fund िनकालेको बेहोरा
उ लेख भएको देिखन आउँछ ।
१२. यी अंिशयारह छु ी िभ न भएको
नदेिखए पिन अलग अलग कोठामा बसेको देिखएको
र यसरी अलग अलग बसेकै अव थामा आआ नो
िमिहनेत प र मबाट आआ ना नाममा स पि ह
आजन गरी आआ नो यवहार आआ नो ढंगबाट गरी
आइरहेको देिखयो । यसरी अलग बसी आ नो िनजी
ान, सीप र कामबाट कमाएको स पि लगानी गरी
बि माया जोशीले राजीनामाबाट हक ा गरी िलएको
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काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
नं.१३ को िक.नं.५० को ज गा अ य अंिशयारको म,
पिसनाबाट आजन गरेको स पि हो भनी अदालतले
अनमु ान गन िम ने अव था भएन ।
१३. अब िववािदत िक.नं.५० मा बनेको घर
ब डा ला ने वा नला ने स ब धमा हेदा, सु िमिसल
संल न Embassy of Japan को December 25,
2012 को प र Council for Technical Education
& Vocational Training, Balaju School of
Engineering and Technology को 24 June
2011 को प , रघबु रलाल जोशीको नाममा िनजले
Federal Republic of Germany मा advanced
training scholarship पाएकोसमेतका प ह
सु िमिसल संल न रहेको देिखएबाट रोजगारीको
लािग धीरे लाल जोशी जापानी राजदतु ावासमा र
रघबु रलाल जोशी इले ीकल ेनरको पमा नोकरी
ग रआएको देिखन आउँछ । य तै सु िमिसल संल न
कागज माण हेदा धीरे लाल जोशी र रघबु र लाल
जोशीले िक.नं. ५० लाई िन पण बचत तथा ऋण
सहकारी सं था िलिमटेडमा िमित २०६७।८।२७
मा िधतोब धक राखी िधतोब धक को कागज गरी
ने. .५०,००,०००।- (पचास लाख पैयाँ) ऋण
/ कजा िलएको देिख छ । मािथ उ लेख भएका
माणह को िववेचना गदा, दवु ज
ै नाको िनजी ान,
सीप, यासबाट िनजी आजन गरी घर जोडेको देिखन
आउँछ । य तो आजन गरेको स पि सो आजन
गनह को िनजी नै देिखन आउँछ, यस प र े यमा
उ िक.नं. ५० मा बनेको घर ब डा गन िम ने देिखन
आएन ।
१४. उि लिखत िक.नं.५० को घर ज गामा
य तो पैतक
ृ स पि र सबै अंिशयारको लगानी
परेको भ ने पिु गन माण आउन सके को अव था
पिन छै न । उ िक.नं. ५० िनज बि माया जोशीले
आ ना छोराह धीरे लाल र रघबु रलाललाई िमित

२०६४।५।९ मा हालैदेिखको बकसप बाट हक
ह ता तरण ग रिदएको देिख छ । यस प र े यमा उ
िक.नं.५० बि माया जोशीको िनजी आजनको स पि
देिखन आएकोले िनजले उ घर ज गा िनजका
छोराह धीरे लाल जोशी एवं रघबु रलाल जोशीलाई
हालैदेिखको बकसप बाट हक ह ता तरण गरेको
कायलाई अ यथा भ न िम ने देिखएन ।
१५. अब िववािदत काठमाड िज ला,
वय भू ड लु ९(ख) िक.नं. ९४९ तफ िवचार गदा,
सु िमिसल संल न माण कागजबाट सो िक ा
ितवादीम येका मूल अंिशयार ा रकालाल जोशीक
प नी बि माया जोशीले ह रनारायण महजनबाट
२०५२ सालमा हालैदेिखको बकसप बाट ा
गरेको र सो िक ा ज गा हाल चमित ज गा एक करण
आयोजनाको नाममा रहेको देिख छ । अब सो िक ा
बकसप को िलखतबाट हकह ता तरण भई आएकोमा
सो िलखतमा उि लिखत स पि ब डा लागोस्
भ ने प ले माण िदई सो मािणत भएमा बकसप
लेिखएको स पि पिन ब डा हन स ने देिखन
आउँछ । ततु मु ामा िक.नं. ९४९ समेत ब डा
लागोस् भ ने िजिकर िलने पनु रावेदक प ले उ िक.नं.
९४९ पिन ब डा ला ने हो भनी पिु हनेस मको कुनै
माण ततु गन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा
उि लिखत िक.नं. ९४९ मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको १८ नं. बमोिजम सो बकस पाउने यि को
िनजी नै देिखन आउँछ ।
१६. अब, ते ो अंिशयार वादी माधवलाल
जोशीक प नी कमलदेवी जोशीका नाममा रहेका
िक.नं.६४० को घरज गा र िक.नं.८१६ को ज गातफ
िवचार गदा, िनजका नाममा रहेको काठमाड िज ला,
मनमैजु गा.िव.स. वडा नं. १क, िक.नं. ६४० को
घरज गा िनजलाई बु ल मी े (राना) बाट िमित
२०४९।११।२७ मा र ऐ. िक.नं. ८१६ को ज गा
ह र साद ितवारीबाट िमित २०५६।७।२९ मा
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हालैदेिखको बकसप को िलखतबाट हक ा भई
िनजको नाममा दता रहेको देिख छ ।
१७. िववािदत िक.नं.६४० र िक.नं.८१६
को ज गातफ िवचार गदा, यी दवु ै िक ा ज गा
कमलदेवी जोशीमा हकह ता तरण भई आएको
िलखतमा हालैदेिखको बकसप भनी उ लेख भएको
देिख छ । ततु मु ामा यी िक ा ज गाह
िक.नं.६४० र िक.नं.८१६ समेत ब डा लागोस् भ ने
िजिकर िलने पनु रावेदक प ले यी िक ा पिन ब डा
ला ने हन् भनी पिु हनेस मको कुनै माण ततु गन
सके को देिखँदनै । य तो अव थामा यी उि लिखत
िक.नं.६४० र िक.नं.८१६ मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
महलको १८ नं. बमोिजम बकसप ारा हक ा गन
यि को िनजी नै हने देिखन आउँछ ।
१८. अब िक.नं.६४० मा बनेको घर ब डा
ला ने वा नला नेतफ िवचार गदा, सबै अंिशयारह
पैतक
ृ ज गा िक.नं.५३० मा बनेको घरको अलग अलग
कोठामा बसी आआ नो जीिवका आआ नै िकिसमले
चलाई आएको देिखयो । यसरी अंिशयारह ले अलग
अलग कोठामा बसी आआ नो िमिहनेत प र मबाट
पिछ स पि ह आजन गरेको देिखई रहेको र
सगोलको ब डा ला ने पैतक
ृ स पि उि लिखत
िक.नं.५३० को घर ज गा मा ै हो भ ने देिखएको
अव थामा उि लिखत िक.नं.६४० मा बनेको घरको
िनमाणमा कुनै पैतक
ृ स पि वा सबै अंिशयारह को
लगानी परेको छ भ ने सहज अनमु ान अदालतले गन
स ने अव था रहेन । िक.नं.६४० मा बनाएको घरलाई
पिन िनजी आजनबाटै जोडेको स पि मा नपु न
देिखयो ।
१९. अत: मािथ िववेिचत त य, कानूनी
यव था, आधार माण र कानूनी िस ा तसमेतबाट
िक.नं. ५३० को घरज गा मा वादी र ितवादीह बीच
ब डा ला ने ठहर गरेको सु काठमाड िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन

अदालत पाटनको िमित २०७०।११।१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । तसथ, वादी र
ितवादीह दवु ै प ले िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृतः कृित थापा
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १० गते रोज १ शभु म् ।

—— &

––

नणय नं . १०१४१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
फै सला िमित : २०७५।६।१०
मु ा : अंशचलन
०७०-CI-०००३
पनु रावेदक / ितवादी : वु मान िसंह ब यातको छोरा
काठमाड िज ला, शेष नारायण गा.िव.स. वडा
नं. ४ ब ने हादमान िसंह ब यात
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१०१४१ - हादमान िसंह ब यातसमेत िव. अिनता ब यात
िव
हकमा स म िलखत बदर गन कानूनी बाधा
यथ / वादी : काठमाड िज ला, शेष नारायण
नदेिखने ।
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल क ितपरु
( करण नं.६)
नगरपािलका वडा नं. ८ ब ने आइ था भ ने
योिगना ब यातको हकमा संर क भई तेज वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी सिु नल रंजन
बहादरु बढु ाथोक को छोरी हादमान िसंह
िसंह
ब यातको प नी अिनता ब यात
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
श भु थापा र िव ान् अिधव ा ी जगिदश
०६९-CI-१२८२
च पा डे
पनु रावेदक / ितवादी : इ मान िसंह ब यातको अवलि बत निजर :
बहु ारी वु मान िसंह ब यातको प नी का.िज. स ब कानून :
शेषनारायण गा.िव.स. वडा नं. ४ ब ने मैया
§ बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
ब यातसमेत
िव
सु तहमा फै सला गन:
यथ / वादी : काठमाड िज ला, शेष नारायण
माननीय यायाधीश ी लेखनाथ िघिमरे
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल क ितपरु
काठमाड िज ला अदालत
नगरपािलका वडा नं. ८ ब ने आइ था भ ने पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
योिगना ब यातको हकमा संर क भई तेज
माननीय यायाधीश ी एकराज आचाय
बहादरु बढु ाथोक को छोरी हादमान िसंह
माननीय यायाधीश ी रामच यादव
ब यातको प नी अिनता ब यात
पनु रावेदन अदालत पाटन
§ कुनै िलखतलाई अिवभा य हो वा पृथक य
हो भनी छुट् याउनु परेको अव थामा सो
िलखतको व प, यसबाट असर पन
प ह को सं या र वीकायता ज ता
सम प मा िवचार ग रनु पदछ । यो के वल
ािविधक वा याि क िवषय मा ै होइन ।
खासगरी अंश भरपाई गरेको स दभमा हेदा
एउटा अंिशयारले िनजका समान तहका
अंिशयारह सँग िमलेमतो गरी अ य
अंिशयारको हक िहतमा असर पु याउने
गरी यवहार गरेको देिख छ भने यसबाट
असर परेका र दाबी गन आएका प ह को

फै सला
या. ई र साद खितवडा : त कालीन
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग)
बमोिजम पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार रहेको छःिवप ीह
वु मानिसंह ब यात र मैयाँ
ब यात हामी िफरादीको हजरु बबु ा, हजरु आमा तथा
सासू । ससरु ा र हादमानिसंह ब यात पित तथा
बबु ा हन् भने यशोदा ब यात र राधा ब यात न द
तथा फुपू िददीह हन् । भाकर ब यात हामीह को
देवर तथा काका नाताको हनहु छ । यशोदा ब यात,
राधा ब यात र भाकर ब यात अिववािहत
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हनहु छ । हालस म हामीह र िवप ीह बीच
अंशब डा नभएको र हामीह लाई िवप ीह िमली
खान लाउन निदई घरबाट िनकाला गरेबाट िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी ब डा गनपन
ु स पि को फाँटवारी िवप ीह सँग
माग गरी िववाह खच परसारी ६ भाग लगाई सोम ये
एक भाग छुट्याई सो एक भागलाई पनु ः ३ भाग
लगाई सोबाट २ भाग छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।
िवप ीह को पित िपता हादमानिसंह
ब यातले आ नो स पूण अंश हकबापत नगद बझ
ु ी
िलई िमित २०६१/६/६ गते िभ न भइसके को हँदा िनजै
हादमान िसंह ब यातबाट िवप ी वादीह ले अंश
पाउने हो । हामीबाट िवप ी वादीले अंश िलन पाउने
होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी मैयाँ ब यात,
यशोदा ब यात, रािधका ब यात, भाकर भिनएको
भातमानिसंह ब यात र वु मानिसंह ब यातको
संयु ितउ र िजिकर ।
म िमित २०६१/६/६ देिख आ नो अंश िलई
छु ी िभ न भई बसेको हँदा मेरा नाउँमा दता भएको
स पि बाट िवप ी वादीलाई अंश छुट्याई िदन मेरो
म जरु ी नै छ भ नेसमेत ितवादी हादमानिसंह
ब यातको ितउ र िजिकर ।
वादी र ितवादीह का सा ीह ले
आ-आ ना प को िमलान हने गरी गरेको बकप
िमिसल सामेल रहेको ।
वादी अिनता तथा ितवादीम येका
हादमानिसंह ब यात पित प नी नाताको यि
रहेकोमा िववाद छै न । वादीले छोरीको समेत अंश दाबी
गरी िफराद दायर गरेको अव था भए तापिन नाबािलका
छोरीको तफबाट मु ा गन अनमु ित वादीले िलएको
नपाइँदा िफरादप मा नाबािलका छोरीको नाम उ लेख
गदमा यसतफ अदालतबाट अिहले नै बो न िम ने
अव था भएन । वादी वयंको हकमा िलएको दाबीको

स दभमा वादी हादमान िसंह तथा ितवादी अिनता
ब यात भएको फौ.नं.२३७८ को स ब ध िव छे द
मु ामा वादी दाबीबमोिजम वादी ितवादीबीचको
लो ने वा नीको स ब ध िव छे द भई ितवादीले
कानूनबमोिजम पाउने अंशसमेत छु याई िलन पाउने
ठहर भई आजै यसै इजलासबाट फै सला भएको
देिखँदा तुत मु ाबाट पनु ः दोहोरो पन गरी अंशतफ
बो न िम ने अव था भएन । नाबािलका छोरीको हकमा
कानूनबमोिजमको ि या पु याई िफराद दायर भएको
नपाइँदा यसतफको वादी दाबी पु न स दैन भ नेसमेत
बेहोराको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६८।३।२ को फै सला ।
सु िज ला अदालतले मेरी सानी छोरीको
हकमा संर क भनी िफराद दायर भएपिछ िनजको
हकमा के क तो कानूनी ि या पु याउनपु न हो
सो स ब धमा अदालतबाट के ही नबोली एकै पटक
फै सला हँदा नाबािलका छोरीको हकमा ि या पूरा
नगरी िफराद दायर भएको देिखँदा यसतफ बो न
िमलेन भनी गरेको फै सलाले नाबािलक छोरीको हकमा
अ यायपूण फै सला भएको छ । यसैगरी मेरा ीमान्ले
आफूले पाउनपु न अंश भागभ दा धेरै कम मोल िबगो
वीकार गरी हामी आमा छोरीलाई सबै अंिशयार
बराबर अंश पाउने हकबाट वि चत गन प चबाट अंश
बझ
े ो भरपाई भएको हँदा सबै अंिशयारले सामािजक
ु क
यायअनस
ु ार अंश िदलाई पाउँ भ ने वादीको पनु रावेदन
अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदनप ।
पनु रावेदकले
यथ
ितवादीह उपर
ततु अंश मु ा िदएकोमा लगाउको स ब ध
िव छे द मु ाबाट सो मु ामा ितवादी कायमै नभएका
अंिशयारबाट समेत अंश पाउने ठहरी फै सला भएको
र बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
५१ ले आ नो नाबालक छोरीको हकमा आमा यी
पनु रावेदकले संर क भई अंशमा दाबी गन पाउनेमा
मु ा गन अनमु ित निलएको भ ने आधारमा छोरीले अंश
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नपाउने ठहराएको सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६८।३।२ को फै सला फरक पन देिखँदा
छलफलका लािग अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम
यथ ह लाई िझकाई पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६९।१।१४ को आदेश ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
२३(२) र ५१ को यव थाबाट नाबालकको हकमा
अनमु ित िलन नपन भ ने कानूनी यव था नरहेकोमा
िवप ीले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३ नं. बमोिजम छोरीको
हकमा अनमु ितको िनवेदन निदई अंशमा दाबी गन
िम दैन । िवप ी वादीको पित हादमानिसंह
ब यातले म िलिखत जवाफ ततु कता वु मानिसंह
ब यातसँग िमित २०६१।६।६ मा अंश भरपाईको
िलखत गरी छु सके को अव थामा िनजबाट अंश
पाउनपु न अव था िव मान रहेकोमा मलाई समेत
िवप ी बनाई ततु मु ा दायर भएको हँदा िवप ीको
पनु रावेदन िजिकर खारेज ग रपाउँ भ ने यथ
/ ितवादी वु मानिसंह ब यातले पनु रावेदन
अदालतमा पेस गरेको िलिखत ितवाद ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
२३(२) र ५१ को यव थाबाट नाबालकको हकमा
अनमु ित िलन नपन भ ने होइन । िवप ीले मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ८३ नं. बमोिजम छोरीको हकमा अनमु ितको
िनवेदन निदई अंशमा दाबी गन िम दैन । िवप ी
वादीका पित हादमानिसंह ब यातले वु मानिसंह
ब यातसँग िमित २०६१।६।६ मा अंश भरपाईको
िलखत गरी छु ी सके को अव थामा िनजबाट अंश
पाउनपु न अव था िव मान रहेकोमा हामीलाई समेत
िवप ी बनाई ततु मु ा दायर भएको हँदा िवप ीको
पनु रावेदन िजिकर खारेज ग रपाउँ भ ने ितवादी
मैयाँ ब यात, यसोदा ब यात, रािधका ब यात
र भातमानिसंह ब यातले पनु रावेदन अदालत
पाटनमा पेस गरेको िलिखत ितवाद ।

वादी नाबािलका आइ था भ ने योिगना
ब यातको हकमा वादी दाबी पु न नस ने ठहराई सु
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२
गते भएको फै सला के ही उ टी भई स पूण स पि लाई
६ भाग लगाई सोको १ भागलाई पनु ः ३ भाग गरी
सोको १ भाग पनु रावेदक वादी आइ था भ ने योिगना
ब यातले अंश पाई चलनसमेत पाउने ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ को
फै सला ।
ततु अंश चलन मु ामा सु काठमाड
िज ला अदालतले वादी दाबी नपु ने गरी फै सला
गरेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनसम िवप ीको
पनु रावेदन परेकोमा सु िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी छोरी आइ था भ ने योिगना ब यातको
हकमा अंश िदलाउनु पन भएमा म पनु रावेदक एवम्
िवप ीह सँग मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको २०,
२१, २२, २३ नं. बमोिजम तायदाती फाँटवारी माग
गरी सोको ि या पूरा गरी मा फै सला गनु पनमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट तायदाती फाँटवारी माग
नगरी अंश िदलाई िदने गरी भएको फै सला उि लिखत
कानूनको िवपरीत हँदा उ फै सला उ टी हने ट
छ । यसैगरी वादी म पनु रावेदक हादमान िसंह
ब यात, ितवादी िवप ी अिनता बढु ाथोक
ब यात भएको स ब ध िव छे द मु ामा िवप ी
अिनता बढु ाथोक लाई छु ी िभ न भइसके का मेरा
िपतासमेतबाट अंश िदलाई िदने गरी फै सला भएकोमा
सो फै सला गनभु दा अगािड िनजह लाई उ मु ामा
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझ
ु ी तायदाती फाँटवारी
माग गरी अंश ला ने नला ने के हो सोबमोिजम फै सला
गनु पनमा सो मु ामा समेत िनज िपतासमेतलाई
ितवादीसरह कायम नभएबाट समेत छु ी िभ न
भइसके का यि ह को स पि ब डा गन िम दैन ।
अतः म पनु रावेदक िपता वु मान िसंह
ब यातसँग छु ी िभ न भइसके को हँदा िवप ीह ले
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
आ नो अंश भाग मबाट मा ा हने हँदा छु ी िभ न
भइसके का अ य अंिशयारसँग अंश पाउने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६
को फै सला अ.बं. १८४क, माण ऐन, २०३१ को
दफा ३, ५४, नं., अंश ब डाको १, ३० नं. समेतको
िवपरीत हँदा पनु रावेदन अदालत पाटनको उ फै सला
बदर ग रपाउँ भ ने हादमान िसंह ब यातको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
ततु अंश चलन मु ामा सु काठमाड
िज ला अदालतले वादी दाबी नपु ने गरी फै सला
गरेकोमा नाबालक छोरी आइ था भ ने योिगना
ब यातको हकमा अंश िदलाउनु पन भएमा हामीबाट
अंशब डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम
तायदाती फाँटवारी माग गरी ि या पूरा गरेर मा
अंश िदलाउने फै सला गनु पनमा सो नगरी एकै चोटी
अंश िदलाउने ठहर गरेको फै सला कानूनिवपरीत
छ । लगाउको स ब ध िव छे द मु ामा समेत हामीलाई
ितवादीसरह कायम गरेको छै न । अतः नाबालक
छोरीको अंशभाग छुट्याउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला बदर गरी सु काठमाड िज ला
अदालतको फै सला कायम ग रपाउँ भ ने ितवादीह
मैया ब यात, यशोदा ब यात, रािधका ब यात,
भातमान िसंह ब यात र वु मान िसंह ब यातको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादी हादमान िसंहसँग वादी अिनता
ब यातको स ब ध िव छे द भइसके को अव था छ ।
अंशब डाको १० नं. ले नाबालकले अंश िलई िभ न
ब न पाउने यव था गरेको देिखँदनै । पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सलाले वादी दाबीबमोिजम
नाबालकको अंश छुट्याउँदा िनजको अंश िनजको
संर कले चलाउन नपाउने गरी स पि संर कतफ
कुनै कुरा बोलेको पिन देिखँदैन । िमित २०६१।६।६
को ब डाप ितवादीह को हकमा कायम रहेको
तर वादीको हकमा बदर भएको देिख छ तर ततु

ब डाप िलखत यस कारले पथृ क य (separable)
हने िकिसमको िलखत नभई अिवभा य (Nondivisible) िलखत देिख छ । यी सब कारणबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६
को फै सला फरक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको २०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई आए
वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०७२।१२।३ को आदेश ।
वादी ितवादीह बीच अंिशयार र नातामा
िववाद देिखएन । अत: वादी ितवादीबीच िफराद
परेको िमितको अिघ लो िदनलाई मानो छुिटएको िमित
कायम गरी सो िमितस म ब डा गनु पन चल अचल
स पि को फाँटवारी अंशब डाको २०, २१, २२,
२३ नं. बमोिजम वादी ितवादीबाट तायदाती पेस
गन लगाई पेस भएको फाँटवारी एक अकालाई सनु ाई
दता े ता बझ
ु ी नपगु कोट फ वादीबाट दािखला गन
लगाई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७५।२।९ को आदेश ।
वादी ितवादीले पेस गरेको तायदाती
फाँटवारी र िति या िमिसल सामेल रहेको ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादीह का तफबाट उपि थत िव ान्
व र ठ अिधव ा ी श भु थापा र िव ान् अिधव ा
ी जगिदश च पा डेले ितवादी हादमान िसंह
ब यातसँग वादी अिनता ब यातको स ब ध िव छे द
भइसके को छ । नाबालक ब चालाई खान लाउन िदने
कत य बाबक
ु ो ह छ । खान लाउन निदए मा अंश
िदनपु न अव था आउँछ । नाबालकले अंशको इ छा
य गन स दैन । उमेर पगु ेपिछ अंशमा बाबस
ु गँ दाबी
गन स ने र नाबालकको अंश हक बाबस
ु गँ सरु ि त
रहनेमा स ब ध िव छे द भइसके क वादी संर क
भई नाबालकको हकमा अंश दाबी गन कानूनी र
यावहा रक दवु ै िहसाबले यायोिचत नहँदा पनु रावेदन
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अदालतले नाबालकको अंश हक छु ाउने गरी गरेको
फै सला िु टपूण हँदा बदर हनपु छ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
यथ वादीका तफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी सिु नल रंजन िसंहले नाबालकको
लािग आमा वतः ाकृितक संर क हि छन् । उमेर
नपगु ेकाको हकमा आमा संर क भई मु ा गन पाउने
कुरामा िववाद गनपन
ु देिखँदैन । आमाको वैवािहक
ि थितले नाबालक छोरीको संर क ब नमा ाकृितक
आमालाई कुनै कानूनले रोके को छै न । ितवादीह को
आपसी िमलाउबाट वादी र नाबालकको अंश हक मान
िनयतले अंश छोडप गरेको िमिसलको त यबाट
ट ह छ । सो िलखतलाई हादमानले वीकार
गरेको हँदा िनजको हकमा िलखत बदर हनु नपन
अव थासमेत हँदा नाबािलका वादीले अंश पाउने ठहर
गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला यायपूण
हँदा सदर हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
अब ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६९।७।१६ को फै सला िमलेको छ,
छै न र ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु ने हो वा
होइन ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ीह सास,ु
ससरु ा, पित तथा न दह िमली खान लाउन निदई
घरबाट िनकाला गरेकाले सगोलको स पूण स पि लाई
६ भाग लगाई हादमान िसंह ब यातको १
भागलाई ३ भाग गरी सोबाट २ भाग अंश छु याई
चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने आइ था भ ने योिगना
ब यातको हकमा संर क भई आ नो हकमा समेत
अिनता ब यातको िफराद दाबी परेको देिखयो । म
२०६१।६।६ देिख अंश िलई छु ी िभ न भएकोले
मेरो भागबाट अंश िदन म जरु छु भ ने . हादमान
िसंहको ितउ र तथा वादीका पित िपताले अंशबापत
नगदै बिु झिलई छु ी िभ न भइसके कोले हामीले अंश
िदनपु न होइन भ ने अ य ितवादीह को ितउ र

िजिकर रहेको पाइयो । वादी अिनता ब यातले
स ब ध िव छे द मु ाबाट अंश पाउने ठहर भइसके को
र नाबालक छोरीको हकमा कानूनी ि या परू ा नगरी
िफराद दायर गरेकोले वादी दाबी पु न नस ने गरी
भएको सु फै सला के ही उ टी गरी स पूण स पि बाट
६ भागको १ भागबाट ३ भाग गरी सोको १ भाग अंश
नाबालक वादी आइ था भ ने योिगना ब यातले
पाउने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।७।१६ को फै सलाउपर ितवादीह को
यस अदालतमा पनु रावेदन परी ततु मु ा पेस हन
आएको पाइयो ।
३. यस अदालतबाट यथ िझकाउने
आदेश हँदा अंशब डाको १० नं. ले नाबालकले अंश
िलई िभ न ब न पाउने यव था नगरेको, पनु रावेदनको
फै सलामा संर कले नाबालकको स पि चलाउन
नपाउने गरी स पि को संर कतफ कुनै कुरा नबोलेको
र िमित २०६१।६।६ को ब डाप ितवादीको हकमा
कायम रहेको तर वादीको हकमा बदर भएकोमा य तो
िलखत पथृ क य (Separable) हने िकिसमको
नभई अिवभा य (Non-divisible) रहेको स दभमा
पनु रावेदन अदालतको फै सला फरक पन स ने भ ने
आधार िलएको देिखयो ।
४. िमिसल अ ययन गरी हेदा, वादी अिनता
बढु ाथोक (ब यात) को ितवादीम येका हादमान
िसंह ब यातसँग िमित २०५९।३।९ मा िववाह
भएकोमा िमित २०६०।११।१५ मा िनजह बाट
छोरी आइ था भ ने योिगना ब यातको ज म भएको
देिख छ । वादी अिनता बढु ाथोक ब यातले िमित
२०६६।१०।२१ मा अंश मु ाको िफराद िदँदा नाबालक
छोरी आइ था ब यातको संर क भई आ नो हकमा
समेत भ ने उ लेख गरेको देिख छ । छोरीको ज म
भएपिछ घर प रवारसँग स ब ध िब ेको भनी वादीले
िफरादमा उ लेख गरेको देिख छ । यसपिछ िमित
२०६१।६।६ मा वादीका पित हादमान िसंह
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ब यातले २ लाख नगद बझ
ु ी अंश भरपाई िलखत
गरेउपर वादीको अंशब डा िलखत बदर, माना चामल र
जालसाजीसमेतका मु ा परेको र नाबालक छोरी आमा
अिनता बढु ाथोक ब यातको संर क वमा रहेको
भ ने िमिसलबाट देिख छ ।
५. ितवादी हादमान िसंह ब यातले
स ब ध िव छे द ग रपाउँ भनी गाउँ िवकास सिमितमा
िमित २०६५।२।३० मा िनवेदन िदँदा िमित
२०५९।१२।२० देिख नै अिनता बढु ाथोक ब यातले
घरमा झगडा गरी माइती प घरमा याई पटक
पटक ध क िदने गरेको र िमित २०६०।१।८ देिख
मिहला समूहका मािनससमेत ज मा भई घर घेराउ
गरेकोमा िमित २०६१।९।१७ देिख िनज अिनताले
घर नै छोडी माइती गई बसेको भनी उ लेख गरेको
देिख छ । िमित २०६१।६।६ मा भएको अंश भरपाई
िलखत हनभु दा अगािडबाट नै वादी अिनता र
ितवादी प बीच मनमटु ाव र िववाद परेको त य
थािपत भएको देिख छ । कागज माणबाट नाबािलका
छोरी आमाकै संर क वमा रहेको कुरामा स देह गनपन
ु
अव था देिखँदैन । नाबालक छोरीको अंश बाबस
ु गँ
रहने हो, आमा संर क भई अंश दाबी गन िम दैन भ ने
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर र ब डाप िलखत
अिवभा य (Non-divisible) भएकोले ितवादीको
हकमा कायम रहने र वादीको हकमा मा बदर हन
नस ने भ ने यथ िझकाउँदा िलएको आधारको
स दभमा हेदा वादी र ितवादीह बीच िववाद परेपिछ
नै नगद बझ
ु ी अ य स पि मा हक छाडेको भ ने सो
ब डाप समेतका िलखतबाट देिखएको छ । ब डाप
िलखतमा २ लाख नगद बझ
ु ी अ य स पि मा दाबी
नगन भ ने उ लेख भएको अव थाबाट पिन िमित
२०६१।६।६ को अंश बझ
ु ेको भरपाई िलखत वादी
अिनतासमेतलाई अंश ा त गन हकबाट वि चत गन
अिभ ायबाट भएको देिख छ । नाबािलका छोरीको
अंश भागसमेत बाबस
ु गँ ै रह छ भ ने कुरा कुनै

कानूनमा आधा रत देिखँदैन । अ यथा मािणत भएको
अव थामा बाहेक सामा यतयाः नाबालकको ाकृितक
संर क िनजको आमा नै हने र िनजको सव म
िहतको र ा आमाबाट नै हने ह छ । के वल पितसँग
स ब ध िव छे द गरेको कारणबाट आ ना नाबालक
छोराछोरीको संर क हन पाउने अिधकार र दािय व
समा त भएको स झन िम दैन । ततु मु ाको
स दभमा हेदा नाबािलका छोरी ज मेदेिख नै आमाको
पालन पोषण र संर क वमा रहेको देिखएको छ । यस
अव थामा िनता त ािविधक कुराको तक गरी अंश
पाउने नैसिगक हकबाट नाबािलका वादीलाई वि चत
गनु सवथा अनिु चत ह छ । बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ को दफा २३, दफा ५१ मा रहेका ावधानतफ
ि गत गदा नाबालकको स पि स ब धी हकको
संर ण र चलनका लािग िनजको ाकृितक
संर कको पमा रहेक आमाले आव यक कानूनी
उपाय अपनाउन स ने नै देिख छ । यसका लािग
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३ नं. बमोिजम अनमु ित ा त
गनपन
ु अिनवायता देिखँदनै ।
६. अंश भरपाई िलखत अिवभा य हो वा
पथृ क य हो भ ने स दभमा पिन के ही कुरा उ लेख
गनु पन हन आएको छ । कुनै िलखतलाई अिवभा य
हो वा पथृ क य हो भनी छुट्याउनु परेको अव थामा
सो िलखतको व प, यसबाट असर पन प ह को
सं या र वीकायता ज ता सम प मा िवचार
ग रनु पदछ । यो के वल ािविधक वा याि क िवषय
मा ै होइन । खासगरी अंश भरपाई गरेको स दभमा
हेदा एउटा अंिशयारले िनजका समान तहका
अंिशयारह सँग िमलेमतो गरी अ य अंिशयारको हक
िहतमा असर पु याउने गरी यवहार गरेको देिख छ भने
यसबाट असर परेका र दाबी गन आएका प ह को
हकमा स म िलखत बदर गन कानूनी बाधा देिखँदैन ।
अदालतले इ साफ गदा वादीको दाबीमा सीिमत रहनु
पन, वादीले गरेको दाबीभ दा बढी पाउने गरी फै सला
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गन नहने याियक मा यताअनस
ु ार पिन अंश भरपाई
नणय नं . १०१४२
िलखतलाई अिवभा य नभएर पथृ क य िलखत मानेर
बदर गनु वभािवक देिख छ । तसथ यथ िझकाउने
आदेश गदा उ लेख ग रएका आधारह सँग सहमत
सव च अदालत, संयु इजलास
हन सिकएन ।
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
७. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला के ही
फै सला िमित : २०७५।९।२५
उ टी गरी तायदातीमा उि लिखत स पूण स पि लाई
६ भाग लगाई सोको १ भागलाई पनु ः ३ भाग गरी
मु ाः- परी ाको प रणाम फे रबदल गरी टाचार
सोको १ भाग आइ था भ ने योिगना ब यातले
गरेको
अंश छु याई चलनसमेत चलाई पाउने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।७।१६ को
०७१-CR-१६३२
फै सला मनािसब हँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदक / ितवादी : मिण साद ढकालको छोरा,
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा
पा पा िज ला, पोखराथोक गा.िव.स., वडा
गरी िमिसल िनयमानस
नं. ४ ब ने िव णु उ च मा.िव. पोखराथोकका
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
िश क मथुरा ढकालसमेत
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या.डा.आन दमोहन भ राई
यथ / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको तफबाट अनस
ु धान अिधकृत
इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल
सरीताकुमारी खितवडाको ितवेदनले नेपाल
इित संवत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभु म् ।
सरकार

—— &

––

०७२-CR-०२४०
पनु रावेदक / वादी : अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको तफबाट अनस
ु धान अिधकृत
सरीताकुमारी खितवडाको ितवेदनले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : वीरबहादरु कुँवरको नाित,
गणेशबहादरु कुँवरको छोरा, गु मी िज ला
हि तचौर गा.िव.स. वडा नं.३ थायी ठे गाना
भई हाल िज ला िश ा कायालय, प देहीमा
कायरत िव ालय िनरी क च बहादरु
कुँवरसमेत
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§

टाचारज य काय हनका लािग आिथक
लाभ वा हािन मा पया आधार
होइन । अवाि छत िकिसमको दोषपूण
गितिविध पिन टाचारज य कसुरको
अक मह वपूण आधार हो । ितवादीको
गैरकाननू ी र अवाि छत िकिसमको
दोषपूण गितिविधबाट कसैको हािन हने
र कसैले लाभ पाउने अव था ह छ भने
सो काय पिन टाचारज य कसुरको
दायरािभ पन नै ह छ । साथै ितवादीले
यस िकिसमको गैरकानूनी र अवाि छत
िकिसमको गितिविध के वल आिथक लाभ
हािन पु याउने मनसायका साथ गरेको
िथएन भ ने आधारमा मा उ दोषपूण
कायबाट िनजले उ मिु पाउने अव था
नरहने ।
( करण नं.१०)

वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
गोपाल साद रजाल
ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा य
ी शेरबहादरु के .सी. र ी ोणराज रे मी र
अिधव ाह ी धमराज रे मी, ी रामच
पौडेल र ी पशु ा के .सी.
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§
टाचार िनवारण ऐन, २०५९
§
माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गन:
सद य मा. यायाधीश ी पवनकुमार शमा
सद य मा. या. ी नरे कुमार िशवाकोटी
सद य मा. या. ी महेश साद पडु ासैनी
िवशेष अदालत

फै सला
या.डा.आन दमोहन भ राई : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम
पनु रावेदनको रोहबाट पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छः
पा पा िज ला, ी जनजागिृ त िन.मा.
िव., भवु नपोखरी ६ मा ा.िव. तरको करार
िश कको आव यकता भएको िव ापनअनस
ु ार िमित
२०७०।२।१६ गते िज ला िश ा कायालयले िलिखत
परी ा िलई नितजा काशनलाई १ मिहना थिगत
गरी हाल आएर नितजा काशन गदा िव ालयका
.अ. को िमलेमतोमा िवषय िवशेष ले िदएको न बरमा
िटपे स लगाई िव ालय िनरी क वयंले पनु ः कापी
चेक गरी रज ट काशन गरेको भ ने िवषयको िमित
२०७०/३/१७ को उजरु ी / िनवेदन िज ला शासन
कायालय, पा पामा परेको ।
िज ला िश ा कायालय, पा पाको च.नं.
२६११ िमित २०७०/०३/२० को प ारा िज ला
शासन कायालय, पा पालाई लेिखएको प को
बेहोरामा िमित २०७०/०१/२४ गते िश क िनयिु को
लािग िव ापन गरी करार िश क छनौट सिमितले
िमित २०७०/०२/१६ गते परी ा स चालन गरेको र
सोही िदन उ रपिु तका परी ण काय गनपनमा
सो
ु
काय स प न हन नसक िमित २०७०/०३/१३ गते
उ सिमितको बैठक बसी उ र पिु तकाको स पूण
सङ् के त हटाई पनु ः कोिडङ गरी परी ण गन िनणय
गरेको । उ रपिु तकाको सङ् के त हटाउने, गत
पमा अङ् क मापन िविध योग गरी परी ण गदा
िटपे सको योग ग रएको पाइयो भनी उ लेख भई
आएको ।
अ.द.ु अ.आ, पि मा चल े ीय कायालय
पोखराको च.नं.१०४१ िमित २०७०/१२/१० को
प बाट ी के ीय हरी िविधिव ान योगशाला,
महाराजग जलाई िटपे स लगाइएको थानह मा के
कित लेखोट रहेका छन् ािविधक पमा प ा लगाई
खल
ु ाई पठाई िदन अनरु ोध ग रएको ।
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के ीय हरी िविधिव ान योगशालाको
च.नं. ४४६८ िमित २०७१/२/२३ को प ारा
परी ण ितवेदनमा A1 देिख A14, B1 देिख B14,
C1 देिख C16, D1 देिख D14, E1 देिख E16, F1
देिख F23, G1 देिख G15 र H1 देिख H14 को
कोड राखी िविभ न थानह मा िटपे स योग भएको
थानमा लेिखएको लेखोट भनी खल
ु ाई आएको ।
म िव णु उ च मा.िव. पोखराथोक, पा पामा
मा यिमक तहको िश कको पमा २०५८ सालदेिख
कायरत छु । जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु नपोखरीको
लािग िश क करारमा रा नको िनि त िश क छनौट
सिमितमा म र डोलराज अयाल िवषय िव को पमा
रहेका िथयौ ।ँ जनजागिृ त िन.मा.िव. को ाथिमक तहको
िश क छनौटमा ज मा ७ जना परी ाथ सहभागी
िथए । परी ा भएको िदनमा तीनवटा िव ालयको परी ा
भएको िथयो । तीनवटै िव ालयका लािग एउटै प
र उ रपिु तका िनधारण ग रएको िथयो । अ य दईु वटा
िव ालयको परी ण स प न भएपिछ मा जनजागिृ त
िन.मा.िव.को उ र पिु तका परी ण ग रएको िथयो ।
उ रपिु तकाको परी णको ममा िव ाथ को थप
ग रएको उ.प.ु मा सङ् के तह देिखएपिछ उ रपिु तका
परी ण गन िक नगन भनी िनणय गन सिकएन र उ
कापी िव ालय िनरी कलाई िज मा िदई अक िदन
पनु ः उ रपिु तका परी ण गन सहमित ग रएको
भए तापिन िश क छनौट सिमितका सबै सद यको
काय य तताको कारण काय स प न गन सिकएन
र लामो अविधस म परी ण काय थिगत र ो ।
लामो समयपिछको बैठकप ात सबैको सहमितमा
पनु ः कोिडङ गरी िदइएका अङ् क मेटाई परी ण गन
िनणयअनस
ु ार सवस मत ढङ् गले अङ् कमािथ िटपे स
लगाई पनु ः सबैको रोहबरमा उ रकुि जकालाई
आधार मानी उ र पिु तका परी ण गन काय ग रयो
भ ने ितवादी मथरु ा साद ढकालको अिधकार ा
अिधकारीसम भएको बयान ।
म िमित ०४८/६/१० गतेदेिख सोही
िव ालयमा .अ. भई काम गरेको छु । िमित

०७०/१/२४ मा िश ा कायालयमा िश क िनयिु को
लािग अनमु ित माग ग रएअनस
ु ार िश ा कायालय
पा पाबाट िव ापन गन वीकृित पाएबमोिजम िव.नं.
१/०६९/७० अनस
ु ार जनचेतना पि कामा र गा.िव.स.
भवनलगायत िज ला िश ा कायालयसमेतमा
िव ापनको सूचना कािशत गरेअनस
ु ार िमित
०७०/२/१६ मा ९ जना परी ाथ म ये ८ जनाले
परी ा िदएकोमा िव ालय यव थापन सिमितको
िनणयानस
ु ार िज ला िश ा कायालय पा पाले
तोके को थान र समयमा परी ा िलइएको हो र पिछ
उ र पिु तका जाँ ने ममा मसमेतका ५ जनाको
सिमितको रोहबरमा िवषय िवशेष ह को बीचमा कापी
जाँ ने काम भएकोले ३ वटा िव ालयको परी ाम ये
२ वटाको परी ा सोही िदन भएको र हा ो िव ालयको
परी ाफल राितको समय भएकोले भोिल गन भनी
परी ाथ को उ रपिु तका िव.िन. च कुँवरको
िज मा लगाई िश ा कायालयमा रा ने भनी हामीह
घरमा गयौ ँ । अक िदन िश ा कायालयमा गई सोधनी
गदा िवषय िवशेष ह आ नो यि गत काम िवशेषले
जटु ् न नसके को हँदा नितजा कािशत गन िवल ब
भएको हो । पिछ िमित २०७०/३/१५ गतेका िदन
िश ा कायालयमा सिमितको बैठकको िनणयानस
ु ार
नितजा कािशत गन ममा छलफल हँदा कापीमा
सङ् के तह भेिटएकोले सोही बैठकमा स लाह गरी
िनकास िनका ने ममा हामीह को रायबमोिजम
माइनटु मा िनणय गरी पिहले कापीमा भएका उ मे ारको
कोड सङ् के तसमेत सबै िटपे स लगाई मेटी हामी
सिमितको रोहबरमा िवषय िवशेष ह ले तुलना मक
पमा कापी हेरी न बर िदने काम ग रएको र ८ जना
परी ाथ म ये ३ जना परी ाथ मानवी सोमै, मेघराज
भ डारी, मीना भ डारीको िलिखत परी ा अङ् क
तािलकाबमोिजम कािशत गरी उ चतम अङ् क
याउने ३ जना परी ाथ को अ तवाता िलइएको र
पनु ःवैठक बसी उ चतम अङ् क याउने मानवी सोमैको
िनयिु को लािग िसफा रस गरी पिछ छनौट सिमितको
िसफा रसबमोिजम िव ालय यव थापन सिमितको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
िमित २०७०/३/१७ मा बसेको बैठकको बदुँ ा नं.१
बमोिजम िनयिु िदइएको र हािजर गराई िश ण
कायमा संल न गराइएको र िनयिु समथनको लािग
िश ा कायालय पा पामा पठाइएको हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी एक साद े को अनस
ु धानको
ममा भएको कागज ।
िज ला िश ा कायालय पा पाबाट अनमु ित
ा गरी िव ापन कािशत गरेअनस
ु ार िमित
२०७०।२।१६ गतेका िदन ९ जना परी ाथ म ये
८ जना सि मिलत भई परी ा िदएका िथए, परी ा
िलएपिछ ३ वटा िव ालयम ये पिहला जोगमणी
मा.िव. र दो ो जनि य मा.िव.को नितजा काशन
भएको र पिछ जनजागिृ त िन.मा.िव.को कापी िवषय
िश कबाट जाँ ने काम भएको र कापी चेक गन िवषय
िवशेष को बीचमा िववाद परी न बर जोड् ने काम हन
सके न । क रब राितको १०:१५ बजेको िथयो ।
कापीह िसल गरी िव ालय िनरी क च दबहादरु
कुँवरले आ नो िज मामा राखी भोिलप ट िश ा
कायालयमा मसमेतलाई बोलाइएको यसपिछ िवषय
िश कह ले आ ना यि गत कारण देखाई घरमा
जानभु एको र पिछ असार १४ गतेका िदन म िश ा
कायालयमा आई स लाह गरी .अ. लगायत िवषय
िश कह लाई खबर गरी असार १६ गतेका िदन बैठक
बोलाई मलगायतका ५ जनाको सिमित बसी बैठक
बसी मैले पिहले िदएको अङ् कबमोिजम नै नितजा
कािशत गनपछ
ु भने ँ र परी ाथ म येका ६ जनाको
परी ा थिगत गन माग राखेबमोिजम .अ. समेतले
परी ा र गनपछ
ु भ नभु एको र पिछ हा ोबीचमा
िववाद भएपिछ िनकास िनका ने ममा िव.िन.
च कुँवरको भनाइअनस
ु ार पिहले िदएको अङ् क
तािलकामा िटपे स लगाई पनु ः कापी चेक गरी न बर
िदने काम गर भनेको हँदा िवषय िश कले नमानेपिछ
पनु ः मलगायत िव.िन. च , कुवर र .अ. समेत भई
न बर िदने काम ग रयो । यसमा परी ाथ म येका
६३ अङ् क याई मानवी सोमै उ ीण हनभु एको हो
र िव ालय यव थापन सिमितको िनणयअनस
ु ार

िनयिु िदइएको हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
िमनबहादरु दलामीको अनस
ु धानको ममा भएको
कागज ।
िमित २०७०।२।१६ गते जनजागिृ त िन.मा.
िव. र अ य दईु िव ालयको समेत परी ा िलई नितजा
काशन ग रएको बेहोरा साँचो हो । िव ालयगत पमा
आ-आ नो िव ालयको करार िश क छनौट सिमित
स बि धत िव ालयको अ य को अ य तामा गठन
हनेस ब धी काम सिकएपिछ जनजागिृ त िन.मा.िव.
भवु नपोखरीको उ रपिु तको परी णस ब धी काय
गन सिमितको िनणयानस
ु ार िवषय िवशेष मथुरा
ढकाल र डोलराज अयाललाई िज मा िदइएकोमा
साँझ िढलो हन गई परी ण काय स प न हन
नसके कोले पनु ः सिमितको बैठक बसी बाँक काय गन
िनणयबमोिजम उ रपिु तका िसल गरी काय थिगत
भयो । बीचमा अ य तथा सद य सिचवबाट बैठक
के ही समय िढला भएको हो । .अ.को सूचनाअनस
ु ार
२०७०।२।१३ गते म सिमितको बैठकमा उपि थत
भएँ । उ रपिु तका परी णको पूरा काम नसिकएको,
के ही समय िढला हँदा परी ाथ मा के ही शङ् का उ जन
स ने अव था भएकोले उ रपिु तका परी णलाई
शत ितशत िव सनीय र पारदश बनाउन के गन
सिक छ भनी छलफल गदा के ही परी ाथ ह ले
उ रपिु तकाको िभ प नाम, रोल नं. लेखेका हनाले
यसलाई िटपे स लगाउने, पिहले उ रपिु तकागत
पमा परी ण सु ग रएकोमा सोभ दा गत पमा
सबै उ रपिु तकाको उ र तल
ु ना गरी न बर िदँदा
बढी िव सनीय हने ठानी सिमितको िनणयानस
ु ार
उ रपिु तकाको स पूण सङ् के त हटाई पनु ः परी ण
गन स दभमा िटपे सको योग भएको हो । यो कुनै
गलत मनसायले ‘नभई व छ र िव सनीय परी णको
लािग सिमितबाट ग रएको िनणय हो भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी च बहादरु कुँवरको अनस
ु धानको
ममा भएको कागज ।
पिहलो िदन रज ट कािशत हन नस नक
ु ो
कारण अ य २ वटा िव ालयको परी ाथ को कापी मैले
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नै चेक गरी सबै िश क तथा सिमितको िनणयानस
ु ार
रज ट कािशत ग रएको हो र सो िव ालयको कापी
जाँ ने ममा रात परेकाले सिमितको िनणयानस
ु ार
५ जना सिमितका यि ह ले सही गरी िशलब दी
गरी उ रपिु तका िव ालय िनरी क च कुँवरलाई
बझ
ु ाइएको हो । यसपिछ िवषय िवशेष को समय
निमलेकोले पिछ ५ जनाको बैठक बसी कापी जाँ ने
िनणय गरी पनु ः कापी जाँच गन ममा परी ा
सिमितको बैठक बसी कापी जाँ ने िनणय भएअनस
ु ार
कापी जाँ दै जाँदा उ र पिु तकामा परी ाथ ह को
नाम, रोल न बर र सङ् के त फे ला परेकोले पारदश
गन ममा सबै जनाको सहमितका आधारमा सङ् के त
हटाउनका िनि त िटपे स योग गरी मेटाई सिमितको
रायबमोिजम पनु ः कापी जाँच गरी उ चतम अङ् क
याउने यि ह को परी ाफल कािशत गरी
कािशतम येका ३ जना यि ह को अ तरवाता
िलई सफल उ मेदवारको िसफा रस ग रएको हो
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी डोलराज अयालको
अनस
ु धानको ममा भएको कागज ।
जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु नपोखरी-६,
पा पामा ा.िव. तरको करार िश क िनयिु स ब धी
स पूण कागजात, उ रपिु तका तथा के ीय हरी
िविधिव ान योगशालाको परी ण ितवेदन साथै
स बि धत यि ह सँगको बयानको कागजातसमेत
िव ेषण गरी हेदा, जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु नपोखरी-६,
पा पाले ा.िव. तरको एक पद करार ारा पदपूित
गन गरी सूचना कािशत गरी िमित २०७०।२।१६
गते परी ा स चालन गरेको देिख छ । उ परी ामा
उजरु ीकता मीनाकुमारी उचैलगायत अ य ७ जना गरी
ज मा ८ जना परी ाथ सि मिलत भएको देिखयो ।
अनस
ु धानको ममा उ परी ामा सि मिलत सबै
उ मेदवारको उ रपिु तकामा परी कबाट एक पटक
िदइएको न बरमा िटपे स योग गरी पनु ः न बर
िदने काम भएको देिख छ । परी ा स चालन भएकै
िदनमा नितजा काशन गन भ ने सहमित भएको भए
तापिन परी ाफल काशन गन नस नमु ा फरक-

फरक बेहोरा दशाई िवरोधाभासपूण बयान गरेको
देिख छ । अनस
ु धानको ममा िटपे स लगाउनपु ूवको
ा ाङ् क गणना गदा मीनाकुमारी उचैले ६२.५०,
मीना भ डारीले ५८.० र मानवी सोमैले ५५.५०
ा गरी िलिखत परी ामा मशः पिहलो, दो ो र
ते ो भएको देिख छ । िटपे स योगपिछको िलिखत
परी ाको ा ाङ् कअनस
ु ार मानवी सोमैले ६२.५,
मीना भ डारीले ५२.०, मेघराज भ डारीले ५८.० ा
गरेको देखाई नितजा काशन गरेको देिख छ । यसबाट
िसफा रस ग रएक मानवी सोमैलाई अगािड याउने
उ े यले पिहला परी ण गरी िदएको अङ् कमा िटपे स
योग गरी पनु ः अक अङ् क दान ग रएको देिख छ ।
यसरी उ रपिु तका परी णमा पिहले िदइएको अङ् क
(िटपे स योग ग रएको) र पिछ िदएको अङ् कमा भएको
फरकपनले एकाितर अ तरवाताको लािग कािशत
हने नितजा भािवत भएको देिख छ भने अक तफ
अ तरवातापिछ कािशत भएको अि तम नितजा
पिन भािवत भई परी ाको प रणाममा फे रबदल भई
सफल हनपु न उ मेदवार असफल र असफल हनपु न
उ मेदवार सफल हन गएको देिख छ । अतः ततु
परी ाको प रणाम फे रबदल गन कायमा को कसको
संल नता रहेको र िनजले के क तो अपराध गरेकोमा
के क तो सजायको मागदाबी िलने भ ने स ब धमा
अ ययन गरी हेदा िवषय िवशेष डोलराज अयाल
र मथरु ा ढकालले एक पटक उ रपिु तका परी ण
गरी अङ् क दान गरी सके पिछ िव ालय यव थापन
सिमितका अ य िमनबहादरु दलामी, .अ. एक साद
े र िव.िन. च बहादरु कुँवरसमेतले एकआपसमा
छलफल गरी मतऐ य हन नस दा उ िदन परी ाको
प रणाम नै काशन गरेको देिखएन । पिछ क रब १
मिहनापिछ एकआपसको िमलोमतोमा ा ाङ् कमा
िटपे स योग गरी पनु ः अङ् क दान गरी परी ाको
प रणाममा फे रबदल गरेको देिखँदा िनजह ले
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ ारा
प रभािषत कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनजह लाई
सोही दफा १३ ारा यवि थत हदैस मको सजाय
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ग रपाउँ भ ने आरोप प ।
पा पा िज लाको ी जनजागिृ त िन.मा.िव. को
ा.िव. तरको करार िश कको िमित २०७०।२।१६
मा भएको िलिखत परी ाको उ रपिु तका परी ण गन
िवषय िवशेष डोलराज अयाल र मलाई िज मेवारी
िदएको िथयो । हामीले उ रपिु तका पढी आपसी
स लाह गरी अङ् क िदने काय गरेका िथय । ३
जना परी ाथ ह को उ र पिु तकामा सङ् के तह
भे ायौ ँ । सङ् के त भेिटएका उ रपिु तकामा पाएका
अङ् क नजोडी उ रपिु तका परी ा छनौट सिमितलाई
बझ
ु ाएका िथयौ ँ । उ रपिु तका परी ण स ब धमा
िज ला िश ा कायालय पा पाको िनदशनअनस
ु ार
िज ला िश ा कायालयमै अङ् क र सङ् के त मेटाई
नगत अङ् क िविध अपनाई िव ालय यव थापन
सिमितका अ य , िव ालय िनरी कको रोहबरमा
हामीले पनु ः परी ण गरी अङ् क िदएको हो । अङ् क
मेटाई सके पिछ पिहले कित अङ् क पाएको िथयो
भ ने कुरा हामीलाई जानकारी िथएन । मैले परी ाको
प रणाममा कुनै फे रबदल गरेको छै न र कसैलाई
गैरकानूनी फाइदा हने र कसैलाई हािन पु याउने काय
गरेको पिन छै न । आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादी मथुरा ढकालले िवशेष अदालतसम गरेको
बयान ।
उ िव ालयको ा.िव. तहको करार िश क
िनयिु को लािग छनौट सिमितको बैठकमा म िज ला
िश ा कायालयको ितिनिधको पमा उपि थत
िथएँ । बैठकले उ रपिु तका परी णको िज मेवारी
िवषय िवशेष मथुरा ढकाल र डोलराज अयाललाई
िदइएको हो । परी ाको प रणाम पारदश बनाउन
िज.िश.का. को िनदशनबमोिजम उ रपिु तकामा
भएका स पूण सङ् के त हटाई पनु ः परी ण गन िनणय
भई पिहलेकै उ रपिु तका परी ण गन िज मेवारी
पाएका िवषय िवशेष बाट दो ो पटक पिन परी ण
भएको हो । ा अङ् कमा िटपे स लगाएको स ब धमा
मलाई थाहा छै न । उ रपिु तका चेक गरी न बर िदने
काम मबाट भएको छै न । मैले कुनै गलत काय नगरेकाले

मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न होइन
सफाइ पाउँ भ ने ितवादी च बहादरु कुँवरले िवशेष
अदालतसम गरेको बयान ।
उ िव ालयबाट ६ मिहने करार िश क
िनयिु का लािग िलइएको परी ामा म र मथुरा
ढकाललाई िज.िश.का. ले िवषय िवशेष का पमा
उ रपिु तका परी ण गन िज मेवारी िदएको हो ।
हामीले आपसी स लाह गरी उ रपिु तका परी ण
गरेको हो । उ रपिु तकाह मा िविभ न सङ् के त
भेिटएका कारणले सोको जानकारी गराई सङ् के त
पाएका उ रपिु तकामा पाएको अङ् क जोडी परी ा
छनौट सिमितमा बझ
ु ायौ ँ । गत िविध ारा अङ् क
िदने र परी ा मयािदत बनाउने िज ला िश ा
कायालयको िनदशनबमोिजम उ रपिु तकामा भएका
स पूण सङ् के त तथा ा ाङ् क हटाई पनु ः परी ण
गन हामीलाई नै तोिकएकाले हामी २ जनाले नै पनु ः
परी ण गरेको हो । पिहले भएको परी णमा ा
भएको अङ् कसमेत हटाइसके काले पिहले कित अङ् क
पाएका िथए हामीलाई थाहा िथएन । पिछ लो पटक
भएको परी णमा गत अङ् क िविध ारा अङ् क
िदने भ ने िनदशानस
ु ार पनु ः परी णमा सोहीबमोिजम
अङ् क िदइएको हो । हामीले कसैलाई हािन वा लाभ
पु याउने उ े यले परी ाको प रणाम फे रबदल गरेका
छै नौ ँ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
डोलराज अयालको िवशेष अदालतसम को बयान ।
म उ िव ालयको िव ालय यव थापन
सिमितको अ य हँ । उ िश क छनौट सिमितमा
म अ य िथएँ । उ रपिु तका परी ण हँदा के ही
उ र पिु तकामा सङ् के त भेिटएकाले िज.िश.का.को
परामशबमोिजम पिहले भएको परी णलाई शू यमा
याई पनु ः परी ण ग रएको हो । िवशेष बाट परी ण
भई िदएको नितजामा मैले कुनै फे रबदल गरेको
छै न । पिहलेको परी णलाई शू यमा याउन मैले नै
अङ् कतािलकासमेतका सङ् के तमा िटपे स लगाउने
भनेको हो । कसले कित अङ् क याएको हो हामीलाई
थाहा िथएन । मैले सङ् के त हटाउने िनदशनस म िदएको
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हो । प रणाम फे रबदल गन काय नगरेको हँदा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी िमनबहादरु
दलामीले िवशेष अदालतसम गरेको बयान ।
म उ िव ालयको .अ.हँ । िश क दरब दी
खाली भएकोले िज.िश.का. बाट करारमा िश क
िनयिु गन अनमु ित पाई िव ापन गराई िलिखत
परी ासमेत िलएको हो । उ रपिु तका जाँच गदा
के ही उ रपिु तकामा सङ् के त रहेको कुरा िवशेष बाट
जानकारी भएकाले िज.िश.का. को परामशबमोिजम
पिहले ा गरेको अङ् कसमेतका स पूण सङ् के त हटाई
पिहले परी ण गन िवशेष बाटै पनु ः उ रपिु तका जाँच
गराई नितजा काशन ग रएको हो । ा त अङ् कमा
िटपे स लगाई फरक यि छनौट भएको भ नेबारेमा
मलाई के ही थाहा छै न । अङ् क िदने कामको अि तयारी
िवशेष लाई नै िदएको िथयो । मैले बदिनयतपूवक काम
गरेको छै न र मबाट नितजा फे रबदल गन काम पिन
नभएकोले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
एक साद े ले िवशेष अदालतसम गरेको बयान ।
करार िश क िनयिु को िनिम िलइएको
परी ाको प रणाम फे रबदल गन काय ितवादी
एक साद े बाट भएको छै न । उ च अङ् क ा
गन परी ाथ नै उ ीण भएको हो भ ने ितवादी
एक साद े का सा ी जीवलाल भ डारीले िवशेष
अदालतसम गरेको बकप ।
ितवादी िमनबहादरु दलामीबाट परी ाको
प रणाम फे रबदल गन काय नभएकोले िनजले सफाइ
पाउनपु छ भ ने ितवादी िमनबहादरु दलामीका सा ी
िदप पौडेलले िवशेष अदालतसम गरेको बकप ।
परी ा प रणाम फे रबदल गरेको भ ने आरोप
गलत हो । पिहले परी ण गदा सङ् के त भेिटएकाले
उ रपिु तका पनु ः परी ण गन काय असल िनयतबाट
भएको हो भ ने ितवादी मथुरा ढकालसमेतका सा ी
नारायण साद कोइरालाले िवशेष अदालतसम गरेको
बकप ।
िश क करारमा िनयिु स ब धीको िनणय
पिु तका, परी ण भएका उ रपिु तकाह को फाइल

तथा िज ला िश ा कायालय पा पा तथा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको छानिबन
तथा िनणयसमेतका फाइल िमिसल साथै रहेको ।
यी ितवादीह उपर टाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसरु मा सोही १३ नं.
अनस
ु ार कारबाही भई सजाय हन मागदाबी रहेकोमा
िमिसल संल न कागज माणबाट ितवादीम येका
िवषय िश क (िव ) मथरु ा ढकाल र डोलराज अयालले
आफूले गरेको पूवप रणाम प रणत हने गरी दो ो पटक
उ रपिु तका परी ण गरी पूवप रणाम फे रबदल
हने काय गरेको देिखन आएकोले ितवादी मथुरा
ढकाल र डोलराज अयालले आरोप प बमोिजमको
कसरु गरेको देिखँदा िनजह लाई जनही ३ मिहना
कै द र .५०००/- ज रवानासमेत हने ठहछ । अ य
ितवादीह च बहादरु कुँवर, एक साद े र
मीनबहादरु दलामीको हकमा िनजह को परी ा
प रणाम फे रबदल गन वा उ रपिु तका परी ण गन
भूिमका रहे भएको भ ने खु न नसके काले िनजह ले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित
२०७१/११/२७ मा भएको फै सला ।
िवशेष अदालतको फै सलामा िच बझ
ु ेन ।
हामी पनु रावेदकह मथुरा ढकाल र डोलराज अयाल
जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु न पोखरी पा पाको ा.िव.
तहको १ करार अ थायी िश क पदपूितका लािग
िमित २०७०।२।१६ मा परी ा छनौट सिमितमा
िवषयिव को पमा काम गन िज ला िश ा कायालय
पा पाको िनदशनबमोिजम गई उ सिमितमा रही काम
गरेका यि हौ ँ । उ िश क छनौट सिमितमा हामी
पनु रावेदकसिहत जनजागिृ त िन.मा.िव.को यव थापन
सिमितका अ य मीनबहादरु दलामी, िव.िन.
च बहादरु कुँवर र िव ालयका .अ. एक साद े
गरी ५ जना िथयौ ँ । उ सिमितबाट हरेक िनणय गदा
िलिखत पमा गरेका िथयौ ँ । एकजना करार अ थायी
िश क छनौटका लािग िमित २०७०।२।१६ मा
िलइएको परी ामा िवषय िव को िज मेवारीबमोिजम
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उ र पिु तकाको परी ण गन ममा के ही उ र
पिु तकामा सङ् के त देिखएपिछ हामीले उ उ र
पिु तका परी ण गरी रज ट काशन गन नस ने
भनी २०७०।२।१६ गते बेलक
ु १०:१५ बजे उ र
पिु तका िव.िन. च बहादरु कुँवरलाई बझ
ु ाई गएकोमा
१ मिहनापिछ िश ा कायालयमा पनु ः हामीसमेतलाई
बोलाई छलफल भएको िथयो । ६ मिहना समयअविध
भएको करार ा.िव. िश क िनयिु नगरेमा िव ालयमा
बालबािलकाको पढाइमा बाधा पन भनी िज ला िश ा
अिधकारी, िव ालय शासन मख
ु र िव.िन. समेतले
भनेकोमा सबैले परी ा प रणाम िन प बनाउन
उ र पिु तकामा रहेका सङ् के त र पिहले िदएको
अङ् क हटाउन िनदशन भई सङ् के तसमेत हटाई
पनु ः कोिडङ गरी परी ण गन िनणय भएबमोिजम
सोही उ रपिु तकाको परी ण गरेको र उ चतम
अङ् क याउने उ मेदवारह को नितजा नेपाली
वणानु मअनस
ु ार कािशत भई िमित २०७०।३।१५
मा अ तवाता िलई मानवी सोमैलाई िसफा रसस म
गरेको हो ।
टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१३ आकृ हनलाई आफू वा अ कुनै यि लाई
गैरकानूनी लाभ पु याउने बदिनयतले कुनै पिन
कारले परी ाको प रणाममा फे रबदल गनपन
ु हछ।
हामीह ले बदिनयत िचताई य तो कुनै काय गरेका
छै न । उ रपिु तकामा सङ् के त न बर उ लेख भएको
कारणबाट सङ् के त हटाई पनु ः कोिडङ गरी परी ण
गन िज मेवारी िदइएबमोिजम कत य पालनास म
गरेका हौ ँ । लाभ हािन गराउने बदिनयत िचताएर
आफूखस
ु ी गन काय ग रएको होइन । टाचार ज तो
फौजदारी अपराधमा के वल शङ् का र अनमु ानका
भरमा कसैलाई कसरु दार ठह याउन िम दैन ।
टाचार हनलाई बदिनयतसाथ काय गरेको हनपु दछ
र सो कायबाट आफू वा कसैलाई फाइदा वा नो सान
भएको देिखनु पदछ । अिभयोग प मा बदिनयतसाथ
कसैलाई फाइदा वा नो सान पु याएको माण प
पमा ततु हन सके को छै न । तसथ सफाइ पाउने

अ य ितवादीह सरह माणको समान मू याङ् कन
गरी सफाइ िदनपु नमा माणको उिचत मू याङ् कन
नगरी हामी पनु रावेदकह लाई मा सजाय हने गरी
भएको िवशेष अदालतको िमित २०७१।११।२७ को
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी हामीह उपर लागेको
सजायसमेतबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत बेहोराको
मथरु ा ढकाल र डोलराज अयालको यस अदालतमा
पेस हन आएको संयु पनु रावेदन प ।
िवशेष अदालतको फै सलामा िच बझ
ु ेन ।
जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु नपोखरी-६, पा पामा ा.
िव. तहमा करामा िश क िनयिु गनको लािग िमित
२०७०।२।१६ मा िलइएको परी ामा उ रपिु तका
परी ण गन िवषय िव का पमा रहेका ितवादीह
मथरु ा ढकाल र डोलराज अयाललाई आरोपप
मागदाबीबमोिजम सजाय हने ठहर गरी सु िवशेष
अदालतबाट फै सला भएको हँदा, उ परी ामा
ितवादीह ले परी ाको प रणाम फे रबदल गरेको
त य पिु भएको छ । उ िव ालयमा िज ला िश ा
कायालय पा पाबाट ा.िव. तहमा करार िश क
िनयिु गनको लािग वीकृित ा भएप ात् िमित
२०७०।१।२४ मा िव ालयले िश क िनयिु को लािग
िव ापन गरी िमित २०७०।२।१६ मा परी ा िलएकोमा
उ परी ाको प रणाम १ मिहनापछािड मा काशन
ग रएको छ । सो परी ाको प रणाम िश क छनोट
सिमितको िनणयअनस
ु ार काशन ग रएको छ । साथै
उ परी ाको प रणाम काशन गदा परी ाथ ह ले
ा गरेको ा ाङ् कलाई िटपे स लगाई अङ् क
फे रबदल गरी काशन ग रएको त य के ीय हरी
िविधिव ान योगशालाको परी ण ितवेदनबाट समेत
पिु भइरहेको छ । उ परी ाको प रणाम काशन गन
काय िश क छनौट सिमितका पदािधकारीह समेत
रहेका ितवादीह िव ालय यव थापन सिमितका
अ य िमनबहादरु दलामी, .अ. एक साद े र
िव.िन. च बहादरु कुँवरसमेतको िनणयबाट भएकोले
यी ितवादीह लाई आरोपप मागदाबीबमोिजम
सजाय गनपनमा
सफाइ िदने गरी भएको फै सला
ु
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१०१४२ - मथरु ा ढकालसमेत िव. नेपाल सरकार
िु टपूण छ ।
ितवादीह िमनबहादरु दलामी, .अ.
एक साद े र िव.िन. च बहादरु कुँवर जनजागिृ त
िन.मा.िव. भवु नपोखरी-६, पा पाको िश क छनौट
सिमितका संयोजक तथा सद य रहेको त यमा िववाद
छै न । यी ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा कागज
गदा िमित २०७०।१।२४ मा जनजागिृ त िन.मा.िव.
भवु नपोखरी-६ पा पामा ा.िव. तहको करार िश क
छनौट गनको लािग परी ा स चालन भएकोमा १
मिहनापछािड परी ाको प रणाम काशन गरेको,
परी ाथ ह को उ रपिु तकामा िटपे स लगाएको
त यलाई वीकार गरेका छन् । उ रपिु तकामा
िटपे स लगाएको त यलाई ितवादीम ये एक साद
े र च बहादरु कुँवरले अदालतमा बयान गदासमेत
वीकार गरेका छन् । साथै उ रपिु तकामा भएका
सङ् के तह हटाउने िनणय सिमितको सवस मत
िनणयबाट भएको हो भनी उ लेख गरेका हँदा, उ र
पिु तकामा िटपे स लगाउने काय िवषयिव लगायत
िश क छनौट सिमितका स पूण पदािधकारीको
सवस मत िनणय भएको र सो िटपे स लगाउने
काय परी ाको प रणाम फे रबदल गनको लािग
ग रएको भ ने ट भएको हँदा उ कायमा संल न
सबै ितवादीह लाई आरोपप मागदाबीबमोिजम
सजाय गनपनमा
ितवादीह िमनबहादरु दलामी,
ु
.अ. एक साद े र िव.िन. च बहादरु कुँवरलाई
आरोपप मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िवशेष
अदालतको िमित २०७१।११।२७ को फै सला सो
हदस म िु टपूण हँदा बदर गरी यी ितवादीह लाई
समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय तथा ज रवाना
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पेस हन आएको पनु रावेदनप ।
यसमा िज ला िश ा कायालय पा पाको
िमित २०७०।३।२० को िमिसल संल न प हेदा
सम मा प रणाममा भाव पान काय भए गरेको
नदेिखएको भनी िज ला शासन कायालयलाई
जवाफ िदएको देिखएको र उ रपिु तका परी ण

गदा िश क छनौट सिमितमा रहेका धाना यापक
एक साद े , िव ालय यव थापन सिमितको
अ य िमनबहादरु दलामी र िव ालय िनरी क
च बहादरु समेतको रोहबरमा परी ण भएकोमा
पनु रावेदकलाई मा सजाय गन गरी भएको िवशेष
अदालत काठमाड को िमित २०७१।११।२७ को
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ
पेसीको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई
िदई अ य िवप ी च बहादरु कुँवर, एक साद े र
िमनबहादरु दलामीलाई िझकाई उपि थत भएपिछ वा
याद नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने बेहोराको
िमित २०७३/१०/१० को यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा ितवादीह को तफबाट उपि थत िव ान्
व र अिधव ा य ी शेरबहादरु के .सी. र ी
ोणराज रे मी र अिधव ाह ी धमराज रे मी, ी
रामच पौडेल र ी पशु ा के .सी.ले यी ितवादीह
मथरु ा ढकाल र डोलराज अयाल थायी िश क
हन् । जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु न पोखरी पा पाको ा.
िव. तहको १ करार अ थायी िश क पदपूितका लािग
िश ा कायालय पा पाको िनदशनबमोिजम नप
िनमाण र उ रपिु तका परी ण ियनै ितवादीह बाट
भएको हो । परी ा स चालनका लािग गिठत
सिमितमा यी ितवादीह सिहतका जनजागिृ त िन.मा.
िव.को यव थापन सिमितका अ य मीनबहादरु
दलामी, िव.िन. च बहादरु कुँवर र िव ालयका
.अ. एक साद े गरी ५ जना रहेका िथए । िमित
२०७०।२।१६ मा िलइएको ७ जनाको उ रपिु तका
परी णका ममा के ही उ र पिु तकामा सङ् के त
देिखएपिछ नितजामा भाव पन स ने देिखएकाले उ
उ रपिु तका परी णको कायलाई त काल थिगत
गरी उ र पिु तका िव.िन. च बहादरु कुँवरलाई
बझ
ु ाई गएकोमा १ मिहनापिछ िज ला िश ा कायालय
पा पामा भएको छलफल र सहमितबमोिजम परी ाको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
प रणामलाई िन प बनाउन उ र पिु तकामा रहेका
सङ् के त र पिहले िदएको अङ् क हटाई पनु ः कोिडङ
गरी परी ण गन काय यी ितवादीह बाट भएको
हो । िवषयगत उ रपिु तकामा Mathematical ज तो
पटकपटक परी ण गदा पिन एउटै नितजा आउँदैन ।
िवषयगत नह रहेको र १ मिहनाको अ तरालमा
दईु पटक परी ण गदा नितजामा के ही फरक पनु
वभािवक हो । यी ितवादीह को यि गत वाथका
कारण उ रपिु तका दईु पटक परी ण ग रएको
होइन । िज ला िश ा कायालयको िनदशनबमोिजम
पूव गिठत ५ जनाको परी ा छनौट सिमितको
रोहबरमा उ र पिु तका परी ण ग रएकाले नितजामा
फरकपन याउन यी ितवादीह को कुनै भूिमका
रहेको छै न । टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १३ आकृ हने आधार भनेको आफू वा अ
कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ पु याउने बदिनयतले
कुनै पिन कारले परी ाको प रणाममा फे रबदल
गनपन
ु ह छ तर यी ितवादीह बाट य तो कुनै
काय भएको छै न । के वल शङ् का र अनमु ानका भरमा
कसैलाई टाचारज तो कसरु मा कसरु दार ठह याउन
िम दैन । अतः एउटै उ े यका लािग गिठत सिमितबाट
भएको संयु कायबाट कसैलाई सफाइ तथा कसैलाई
सजाय गन गरी भएको िवशेष अदालतको िमित
२०७१।११।२७ को फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
अ य ितवादीह सरह यी ितवादीह लाई पिन
िनजह उपर लागेको सजायसमेतबाट सफाइ िदलाई
पाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट
बहसमा उपि थत िव ान् सह यायािधव ा ी
गोपाल साद रजालले जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु न
पोखरी, पा पाको ा.िव. तहको १ जना करार
अ थायी िश क पदपूितका लािग परी ा स चालन गन
गिठत सिमितका ५ सद यह कै आपसी िमलेमतोमा
टाचारज य काय भएको छ । िमित २०७०।२।१६
मा जनजागिृ त िन.मा.िव.का साथै अ य २ वटा
िव ालयको पिन परी ा स चालन भई नितजासमेत

काशन भएको छ । अ य २ वटा िव ालयको नितजा
काशनका स ब धमा कुनै िववाद आएको िथएन ।
यसै जनजागिृ त िन.मा.िव.को नितजा काशन गदा
सिमितका ५ जना सद यह बीचको आपसी Conflict
of Interest का कारण अि तम नितजा काशनमा
िढलाई भएको हो । उ रपिु तकामा पिहले िदएको
अङ् कमा िटपे स लगाई, हटाई पनु ः अक अङ् क िदँदा
पिहलो पटकको परी णको नितजा र पिछ लो पटकको
नितजामा तल
ु ना मक पमा प रवतन भएको छ । उ र
पिु तका परी ण गन कायमा यी दईु जना ितवादीह
मथरु ा ढकाल र डोलराज अयाल िवषयिव का
पमा रहे पिन यस कायमा सिमितका अ य ३ जना
सद यह िमनबहादरु दलामी, िव.िन. च बहादरु
कुँवर र िव ालयका .अ. एक साद े समेतको
पिन बराबर भूिमका रहेको हँदा उ कायमा संल न
सबै ितवादीह लाई आरोपप मागदाबीबमोिजम
सजाय गनपनमा
ितवादीह िमनबहादरु दलामी,
ु
.अ. एक साद े र िव.िन. च बहादरु कुँवरलाई
आरोपप मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िवशेष
अदालतको िमित २०७१।११।२७ को फै सला सो
हदस म िु टपूण हँदा बदर गरी सबै ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय तथा ज रवाना
ग रपाउँ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य, पनु रावेदन
िजिकर तथा बहस िजिकर रहेको ततु मु ामा
िवशेष अदालतबाट भएको फै सला िमलेको छ छै न,
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ वा
स दैन, सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ हेदा, जनजागिृ त िन.मा.
िव. भवु नपोखरी-६, पा पामा ा.िव. तरको १ जना
करार िश क िनयिु का लािग िमित २०७०।२।१६
मा स चालन गरेको परी ाको उ रपिु तका परी णमा
पिहले िदइएको अङ् कमा िटपे स लगाई पनु ः अक
अङ् क दान गरी परी ाको प रणाममा फे रबदल गन
िवषय िवशेष डोलराज अयाल र मथुरा ढकालका साथै
िव ालय यव थापन सिमितका अ य िमनबहादरु
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दलामी, .अ. एक साद े र िव.िन. च बहादरु
कुँवरसमेतले आपसमा िमलेमतो गरी टाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १३ ारा प रभािषत कसरु
अपराध गरेकोले िनजह लाई सोही दफा १३ ारा
यवि थत हदैस मको सजायँ ग रपाउँ भ ने आरोप प
रहेकोमा ितवादीम येका िवषय िश क (िव ) मथरु ा
ढकाल र डोलराज अयालले आफूले गरेको पूवप रणाम
फरक पन गरी दो ो पटक उ रपिु तक परी ण गरी
पूवप रणाम फे रबदल हने काय गरेको देिखन आएकोले
ितवादी मथुरा ढकाल र डोलराज अयाललाई जनही
३ मिहना कै द र .५०००/- ज रवानासमेत हने साथै
अ य ितवादीह च बहादरु कुँवर, एक साद े
र मीनबहादरु दलामीको परी ा प रणाम फे रबदल
गन वा उ रपिु तका परी ण गन भूिमका रहे
भएको भ ने खु न नसके काले िनजह ले अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको िवशेष
अदालत काठमाड बाट िमित २०७१/११/२७ मा
भएको फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवावादीह म येका
मथरु ा ढकाल र डोलराज अयालले आफूह उपर
लागेको सजायबाट सफाइ पाउँ भनी र वादी नेपाल
सरकारको तफबाट िवशेष अदालतबाट सफाइ पाएका
अ य ितवादीह च बहादरु कुँवर, एक साद े
र मीनबहादरु दलामीसमेतलाई सजाय ग रपाउँ भनी
छु ाछु ै पमा यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको
देिखयो ।
३. सव थम ितवादीह मथुरा ढकाल
र डोलराज अयालले आफूह ले सजाय पाउनु पन
होइन भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा
हेदा जनजागिृ त िन.मा.िव. भवु न पोखरी पा पाको ा.
िव. तहको १ करार अ थायी िश क पदपूितका लािग
िमित २०७०।२।१६ मा स चािलत परी ाका लािग
गिठत परी ा छनौट सिमितमा िवषयिव को पमा
यी ितवादीह मथरु ा ढकाल र डोलराज अयालका
साथै सोही िन.मा.िव.को यव थापन सिमितका
अ य मीनबहादरु दलामी, िव.िन. च बहादरु
कुँवर र िव ालयका .अ. एक साद े गरी ५

जना सि मिलत रहेको देिख छ । उ िदन िलइएको
परी ाको उ र पिु तका परी णको स पूण िज मेवारी
यी दईु जना िवषयिव ह लाई िदइएकोमा उ र
पिु तका परी णको ममा के ही उ र पिु तकामा
सङ् के तह देिखएपिछ परी ण कायलाई त काल
थिगत ग रएको हो भनी यी पनु रावेदकह ले आ नो
बयान बेहोरामा उ लेख गरे तापिन िमिसलसाथ
ा उ त िमित २०७०।२।१६ को माइ यटु हेदा
समय अभावका कारण उ र पिु तका परी ण गन
काय स प न हन नसके कोले समय िमलाई आपसी
सम वयमा बैठक बसी काय स प न गन भ ने उ लेख
भएको देिख छ ।
४. परी ा स चालन भएको क रब १
मिहनापिछ िमित २०७०।३।१३ मा िश क छनौट
सिमितको बैठक बसी िमित २०७०।२।१६ मा
िलइएको िलिखत परी ाको उ र पिु तका परी ण
काय स प न हन नसके कोले सबै उ र पिु तकाह को
स पूण सङ् के त हटाई पनु ः कोिडङ गरी परी ण
गन िनणय भएको कायबाट िमित २०७०।२।१६ मा
उ लेख ग रएको समय अभावका कारण उ र पिु तका
परी ण गन काय स प न हन नस नक
ु ो कारण पिहले
एक िकिसमको अङ् क दान ग रएको र सो अङ् कका
स ब धमा आपसमा िववाद भई पनु ः अक पटक अक
अङ् क िदएको कुरालाई पिु गछ ।
५. दईु पटक उ र पिु तका परी ण गन काय
आफूह को यि गत वाथका कारण नभई उ र
पिु तकामा देिखएको सङ् के तका कारण नितजामा
शु ता याउनका लािग सिमितको सवस मत िनणयका
कारण भएको हो भनी यी ितवादीह ले अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतसम को बयानमा समेत
उ लेख गरेको भए तापिन एक पटक िवषयिव का
पमा आफूह ले उ र पिु तका परी ण ग रसके पिछ
अक पटक पिन सोही उ र पिु तका परी ण गन
िनजह लाई अनरु ोध ग रएकोमा यी ितवादीह ले
त काल सो काय गन इ कार गन स ने अव था रहे
पिन सो स ब धमा यी ितवादीह ले कुनै इ कारी
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गरेका िथए भ ने कुराको माण कही ँकतै ततु गन सके को पाइँदनै ।
६. उ उ र पिु तकाह मा पनु ः परी ण गदा पिहले दान ग रएको ा ाङ् क र पिछ दान ग रएको
ा ाङ् कमा फरक परे नपरेको स ब धमा के ीय हरी योगशालाबाट भएको परी णमा देहायबमोिजमको
देिखएको भनी परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको पाइ छ ।
उ चतम
िटपे स योग गरेको ठाउँमा िदएको न बरको
पिछ िदएको न बरको आधारमा ा हने नितजाको
अंक
आधारमा ा हने नितजाको िववरण
िववरण
िस.
याउने
तीन
िल.प.
िल.प.
नं.
व तगु त ज मा
ज मा
व तगु त ज मा
ज मा
िवषयगत
सहभागीको िवषयगत
नाम
१
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७
८
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भ डारी
बिबता
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इ दु
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२६.०० १०.०० ३६.००
२५.०० ७.०० ३२.००

३६.००
३२.००

२५.०० १०.०० ३५.००
१९.५० ७.०० २६.५०

३५.००
२६.५०

७. उ परी ण ितवेदनलाई हेदा पिहले भएको परी णमा िवषयगततफ उ च अङ् क याउने
िमनाकुमारी उचैले ४४.५० अङ् क ा त गरेकोमा पनु ः परी ण गदा िनजले ३१.०० अङ् क पाएको
देिखयो । यसैगरी पिहलो पटकको परी णमा ३९.५० अङ् क ा त गन मानवी सोमैको पनु ः परी ण गदा
४६.५० अङ् क भई सबैभ दा बढी ा ताङ् क याउने उ मेदवार भएको देिखयो । साथै पिहलो परी णमा सबै
परी ाको अङ् क जोड् दा िमना भ डारी थम, मानवी सोमै दो ो र मेघराज भ डारी ते ो भएकोमा पनु ः परी ण
गरी दान ग रएको सबै परी ाको अङ् क जोड् दा मानवी सोमै थम, मेघराज भ डारी दो ो र मीना भ डारी ते ो
भएको देिखयो । यसरी सम नितजामा नै फरकपन आई पिहलो परी णमा दो ो थान हािसल गन मानवी सोमै
पिछ लो परी णमा पिहलो थान हािसल गरेको र पिहलो परी णमा थम थान हािसल गन मीना भ डारी
दो ो परी णमा ते ो थान हािसल गरेको ि थित भई सम परी ाको नितजामा नै यापक प रवतन भएको
देिखयो । साथै िमिसलसाथ ा त उ र पिु तकाह हेदा पिहले िदएको येक नको उ रमा िटपे स लगाई
मेटी नदेिखने बनाई अक ठाउँमा नयाँ अङ् क िदइएको प ट देिखयो । यस अव थामा िज ला िश ा कायालय
पा पाको च.नं.२६११ िमित २०७०।३।२० को प मा उ लेख भएबमोिजम िटपे स लगाई पनु ः परी ण गन
कायबाट सम परी ाफलमा भाव पान काम भए गरेको नदेिखएको भ ने बेहोरासँग सहमत हन स ने अव था
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देिखँदनै ।
८. यसरी उ जनजागिृ त िन.मा.िव.
भवु न पोखरीमा करार अ थायी िश क छनौटका
लािग नप िनमाण, सोको परी ण गरी अि तम
नितजा काशन गन िवषयिव का पमा रहेका यी
ितवादीह मथुरा ढकाल र डोलराज अयालले दान
गरेको फरक फरक अङ् कका कारण पिहलो परी ण र
दो ो परी णबाट फरक फरक नितजा ा त भएको
देिखएको छ । िवषयगत उ र पिु तका परी ण गरी
अङ् क िदँदा व तगु त उ रमा ज तो एउटै नितजा
आउन स दैन भ ने कुरा के ही हदस म उिचत नै भए
पिन एउटै परी कले आफै ँले नप का साथै कुन
नमा कित उ र लेखेमा कित अङ् क िदने भ ने
मह वपूण आधारका पमा रहने उ रकुि जकासमेत
बनाई सोही उ र कुि जकाका आधारमा एउटै
परी ाथ को उ र पिु तका परी ण गदा एकपटक
अङ् क िदँदा ४४.५० अङ् क िदने र सोही परी ाथ को
१ मिहनाको अ तरालमा उनै परी कबाट आफै ँ ले
िनमाण गरेको उ र कुि जकालाई आधार मानी अङ् क
िदँदा ३१ अङ् क दान गरी ित पधा मक परी ामा
१३.५० अङ् कको फरक हनु कुनै तकबाट समथन हन
स ने देिखँदनै ।
९. टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१३ मा भएको परी ाको प रणाम फे रबदल गनलाई
हने सजायस ब धी कानूनी यव थालाई हेदा “....कुनै
रा सेवकले आफू वा अ कुनै यि लाई गैरकानूनी
लाभ पु याउने बदिनयतले कुनै पिन कारले य तो
परी ाको प रणाममा फे रबदल गरेमा वा गन
लगाएमा य तो रा सेवकलाई तीन मिहनादेिख
एक वषस म कै द र पाँच हजार पैयाँदेिख दश
हजार पैयाँस म ज रवाना हनेछ” भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । यहाँ उ र पिु तकामा फरक अङ् क
िदइएको प देिखएको छ र सो कायबाट परी ाको
प रणाम फरक परेको अव था हँदा कायको कृितबाटै
य तो काय बदिनयतपूण रहेछ भ ने मा नपु न हन
आयो । यी ितवादीह मथरु ा ढकाल र डोलराज

अयाल िवषयिव का पमा परी ा स चालनदेिख
नितजा काशनका हरेक चरणह मा मु य भूिमकामा
रही काय गरेको साथै िनजह ले गरेको पनु ः परी णको
कारण परी ाको प रणाममा समेत फे रबदल भएको
अव थाबाट िनजह ले टाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा १३ अ तगतको कसरु गरेको देिखन आयो ।
१०.
टाचारज य काय हनका
लािग आिथक लाभ वा हािन मा पया आधार
होइन । अवाि छत िकिसमको दोषपूण गितिविध
पिन
टाचारज य कसरु को अक मह वपूण
आधार हो । ितवादीको गैरकानूनी र अवाि छत
िकिसमको दोषपूण गितिविधबाट कसैको हािन हने
र कसैले लाभ पाउने अव था ह छ भने सो काय
पिन टाचारज य कसरु को दायरािभ पन नै
ह छ । साथै ितवादीले यस िकिसमको गैरकानूनी र
अवाि छत िकिसमको गितिविध के वल आिथक लाभ
हािन पु याउने मनसायका साथ गरेको िथएन भ ने
आधारमा मा उ दोषपूण कायबाट िनजले उ मिु
पाउने अव था रहँदैन ।
११. यस अव थामा यी ितवादीह मथुरा
ढकाल र डोलराज अयालको फरक फरक अङ् क दान
गन दोषपूण कायबाट शु नितजा निनि कई अशु
र फरक कृितको नितजा िनि कइरहेको देिखएकोले
िनजह लाई टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१३ को कसरु मा सोही ऐनको दफा १३ बमोिजम तीन
मिहना कै द र पाँच हजार पैयाँ ज रवाना गन गरी
भएको िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने देिखएन ।
१२. अब ितवादीह च बहादरु कुँवर,
एक साद े र मीनबहादरु दलामीलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदएउपर परेको वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन परेतफ िवचार गदा जनजागिृ त
िन.मा.िव. भवु न पोखरी, पा पाको ा.िव. तहको
१ करार अ थायी िश क पदपूितका लािग िमित
२०७०।२।१६ मा परी ा स चालनका लािग गिठत ५
सद यीय परी ा छनौट सिमितमा िवषयिव ह मथरु ा
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ढकाल र डोलराज अयालका अलावा सोही िन.मा.
िव. को यव थापन सिमितका अ य मीनबहादरु
दलामी, िव.िन. च बहादरु कुँवर र िव ालयका .अ.
एक साद े समेत संल न रहेको देिख छ । परी ा
स चालनका हरेक चरणमा हने िनणयह सिमितका
पाँचै जना सद यह को िलिखत िनणयबाट हने गरेको
भ ने कुरा िमिसलसाथ पेस भएको िनणय पिु तकाबाट
देिखए पिन परी ाका लािग आव यक नप िनमाण,
उ र कुि जका िनमाण र दवु ै पटकको उ र पिु तका
परी णमा िवषयिव ह मथुरा ढकाल र डोलराज
अयालको मख
ु भूिमका रहेको देिख छ । पिहलो पटक
िमित २०७०।२।१६ मा नितजा काशन गन नसिकएको
कारण पनु ः २०७०।३।१३ मा उ र पिु तका परी ण
गन भएको सहमितबमोिजम पनु ः परी ण गन कुरामा
यी ितवादीह मीनबहादरु दलामी, च बहादरु कुँवर
र एक साद े समेत भई िनणय गरेको भए पिन सो
िनणयबमोिजम भएको उ र पिु तका परी ण गन
स पूण काय िवषयिव ह बाट नै भएको पाइयो । साथै
पनु ः परी ण गदा पिन यो उ मेदवारलाई पास र यो
उ मेदवारलाई फे ल गराउन वा यो यसलाई यित अङ् क
िदनपु छ भनी यी ितवादीह ले िवषयिव ह लाई
दबाब र भावमा पारेका िथए भ ने कुरा उ र पिु तका
परी ण गन िवषयिव ह ले अनस
ु धान अिधकारी वा
अदालतसम गरेको बयानसमेतमा पोल गन सके को
देिखँदनै र सोबमोिजमको व तिु न माण अिभयोजन
गन वादी नेपाल सरकारको तफबाट पिन पेस हन
आएको देिखँदनै ।
१३. फौजदारी मु ामा कसरु मािणत गन
भार वादी प को हने यव था माण ऐन, २०३१
को दफा २५ ले गरेको पाइ छ । ितवादीउपर
आरोिपत कसरु िव सनीय तवरले मािणत गन
भार अिभयोजन प को ह छ । ततु मु ामा यी
ितवादीह िमनबहादरु दलामी, च बहादरु कुँवर र
एक साद े ले यी िवषयिव ह लाई उ रपिु तका
परी ण गरी परी ाफल नै प रवतन गनका लािग य
तथा अ य पमा दबाब र भावमा पारेको भ ने

कुरा अिभयोजन प ले पिु गन नसके को अव थामा
शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउँछ भ ने फौजदारी
यायको सवमा य िस ा तअनस
ु ार शङ् काकै
आधारमा यी ितवादीह कसरु दार हन् भनी भ न
सिकने अव था नहँदा अिभयोग मागदाबीबाट यी
ितवादीह िमनबहादरु दलामी, च बहादरु कुँवर
र एक साद े लाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष
अदालत काठमाड को फै सला कानूनसङ् गतको नै
देिखन आयो ।
१४. तसथः ितवादीम येका िवषय िश क
(िव ) मथरु ा ढकाल र डोलराज अयाललाई टाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसरु मा
सोही ऐनको दफा १३ बमोिजम जनही ३ मिहना कै द
र .५०००/- ज रवाना हने र अ य ितवादीह
च बहादरु कुँवर, एक साद े र िमनबहादरु
दलामीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको
िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७१/११/२७
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी
तथा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. टंकबहादरु मो ान
इजलास अिधकृत: िव णु साद पौडेल
इित संवत् २०७५ साल पौष २५ गते रोज ४ शभु म् ।
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१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ यौपानेसमेत
ी रेवतीराज ि पाठी र िव ान् उप यायािधव ा
ी सोमका त भ डारी
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
सव च अदालत, संयु इजलास
अिधव ाह ी कृ ण साद सापकोटा, ी
माननीय यायाधीश अिनलकुमार िस हा
लभ मैनाली र ी रिजतभ धानाङ् ग तथा
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
िव ान् अिधव ा ी शेरबहादरु काक र ी
फै सला िमित : २०७४।९।१७
भीम ढकाल
०७०-CR-००३५
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६७, अंक २, िन.नं.८३११,
मु ा : कत य यान
प.ृ २००
स ब कानून :
पनु रावेदक / वादी : राजेश कोइरालासमेतको जाहेरीले
§ माण ऐन, २०३१
नेपाल सरकार
िव
सु फै सला गन :
यथ / ितवादी : िज ला िस धल
माननीय यायाधीश ी िव णु साद कोइराला
ु ी ठोकपा गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. २ घर भई काठमाड
िज ला अदालत काठमाड
िज ला काठमाड महानगरपािलका ७ िसफल पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
ब ने गोपी कृ ण यौपानेको छोरा तारानाथ
माननीय यायाधीश ी काशराम िम
यौपानेसमेत
माननीय यायाधीश ी स यराज गु ङ
पनु रावेदन अदालत, पाटन
§ मतृ कको पो माटम रपोट हेदा, एउटा मा
चोट भई Sharp margins and tailing
फै सला
भनी घाउको कृितमा उ लेख गरेको
या. अिनलकुमार िस हा : याय शासन
छ । यस कृितको घटनामा Dead body ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पन
tells the tale अथात् मतृ शरीर आफैँले
ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार छ:कथा भ छ भ नेसमेत अवधारणा रहेको
का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.७ कुटुबहाल
छ । सबै कृितको Cut injury ह याको िसफल ि थत पूवमा दगु ा िम को प क घर,
अकाट् य माण होइन । आ मह या गदाको पि चममा चाबिहल िसफलतफ आउने जाने प क
मानिसक अव था फरक फरक हने हदँ ा सडक, उ रमा नाम खु न नसके को यि को प क
यसमा एक पता खो न यायोिचत घर, दि णमा यारजंग थापाको प क घर यित
हदँ ैन । ह यामा Foresightedness चारिक लािभ रमेशकुमार भ राईको ३ त ले प क
of consequence तथा Desire of घर रहेको, सो घरको भइु ँ त लामा दि णतफबाट
consequence हनु पिन आव यक हने । िभ वेश गन मूलढोका खु लै रहेको, भइु ँ त लामा
( करण नं.९) ४ वटा कोठाह रहेको, सोम ये उ रतफको दि ण
मोहडाको शौचालय रहेको पूव मोहडाको कोठामा
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रमेश भ ने एकदेव यौपानेसमेतका मािनसह ब ने

नणय नं . १०१४३
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गरेको अ य कोठाह खाली रहेको, उ कोठािभ
वेश गन मूलढोकानिजक यासेजमा वष ४० को हरी
भ ने कुल साद यौपाने दि ण टाउको उ र खु ा
भई उ ानो मतृ अव थामा रहेको उ यासेजको
पूरा चौडाइ ३ िफट १० इ च रहेको, मूलढोकादेिख
मतृ कस मको दरु ी १ िफट ७ इ च रहेको, पि चमतफको
िभ ादेिख मतृ कको बायाँ हातस मको दरु ी १० इ च
रहेको, पूवतफको िभ ादेिख मतृ क रहेको थानस मको
दरु ी १ िफट ३ इ च रहेको, दािहने हातले िभ ामा
छोएको िभ ामा, भइु मँ ा रगत ल पितएको मतृ कको
टाउको रगतको आहालमा रहेको, मतृ कको शरीरमा
लगाएको िटसट िभजेको बायाँ हातनिजक भइु मँ ा
लाि कको िबँड भएको १० इ च ल बाइ २ इ च
चौडाइको ि टलको च कु थान १ रहेको, मतृ कको
घाँटीमा २ इ च चौडाइ ३ इ च ल बाइको काटेको
घाउ चोटपटक रहेको मतृ कको टाउकोनिजक रहेको
रगतको आहालबाट काटेको चोटबाट िन के को रगत
र उ च कु थान १ र मतृ कले लगाएको पाइ टको
दाँिहने गोजीमा मृ यु बोध लेखेको पाना–१ को कागज
हरीले उठाई लगेको मतृ कको छाती पेटसमेतमा रगत
ल पितएको देिखएको भ नेसमेत बेहोराको घटना थल
लासजाँच कृित मचु ु का ।
मतृ क हरी भ ने कुल साद यौपानेले लगाएको
पाइ टको दाँिहनेतफको गोजीबाट फे ला परेको मृ यु
बोध लेखेको पाना–१ को कागज िमिसल संल न रहेको ।
िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा का.िज.
का.म.न.पा.वडा न. ७ िसफल ि थत रमेशकुमार
भ राईको घरको भइु ँ त लामा रहेको रमेश भ ने एकदेव
यौपाने र राजे भ ने तारानाथ यौपानेको कोठामा
मेरो छोरा वष ४० को हरी भ ने कुल साद यौपाने
ब न गई खाना खाएर सतु ेकोमा िमित २०६८।१।२४
गतेका िबहानका राित अं.२.०० बजेको समयमा
कोठाभ दा बािहरप मूलढोका निजक यासेजमा
घाँटीमा चोट भई मतृ अव थामा फे ला परेकाले मेरो
छोरालाई को कसले कत य गरी मारेको हो या कसरी
घाउचोटिसत मेरो छोरा मरेको छ, अनस
ु धान गरी

कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको खोपनाथ
यौपानेको जाहेरी दरखा त ।
घटना थलबाट उठाइएको रगतज तो पदाथ
लागेको च कु थान १, रगतको आहालबाट उठाइएको
रगत मतृ कको घाँटीको चोटबाट िन के को रगत तथा
मतृ कको शरीरबाट िनकािलएको रगत परी णको लािग
के ीय हरी िविध िव ान योगशालामा पठाइएको
भ नेसमेत बेहोराको प ।
िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलक
ु ा रमेश
भ ने एकदेव यौपाने, राजे भ ने तारानाथ यौपाने
ब ने गरेको कोठामा मतृ कसमेत गई खाना खाएर
सतु ेकोमा राित अ धकार सनु सान भएको अव थामा
ितवादीह रमेश भ ने एकदेव यौपाने, राजे
भ ने तारानाथ यौपानेले मतृ क हरी भ ने कुल साद
यौपानेलाई मानको लािग कोठाबािहर यासेजमा लगी
धा रलो हितयार च कुले घाँटीको िकलिकलेमा हानी
घोची कत य गरी मारेको खु न आएकाले शंकामा
परेका शंकर सापकोटासमेत ितवादीह रमेश भ ने
एकदेव यौपाने, राजे भ ने तारानाथ यौपानेलाई
खोजतलास प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको िथरनारायण यौपाने र राजेश कोइरालाको
जाहेरी दरखा त ।
मतृ क दाजु कुल साद यौपानेको घाँटीमा
काटेको चोट िथयो । भइु मँ ा तरकारी काट् ने च कु
िथयो । उ चोट कसरी लागेको हो थाहा भएन ।
मसमेतले िनजलाई कत य गरी मारे मराएको होइन
छै न । िकन मसमेतले कत य गरी मारेको भनी
िकटानी जाहेरी िदएका हन् थाहा भएन भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी राजे भ ने तारानाथ यौपानेको
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
मसमेतले मतृ क हरी भ ने कुल साद
यौपानेलाई कत य गरी मारे मराएको होइन,
छै न । िकन मसमेतले कत य गरी मारेको भनी िकटानी
जाहेरी िदएका हन् थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी रमेश भ ने एकदेव यौपानेको अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
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ितवादीह ले नै कत य गरी मारेको भनी
यिकनका साथ भ न सि दन भ नेसमेत बेहोराको
घरधनी रमेशकुमार भ राईको कागज ।
ितवादीह रमेश भ ने एकदेव यौपाने
र राजे भ ने तारानाथ यौपानेसमेतले नै मेरो
ीमान्को घाँटीमा काटी हार गरी कत य गरी मारेका
हन् । िनजह उपर कडा कारबाही होस् भ नेसमेत
बेहोराको मतृ कको ीमती उिमला भ ने मेनक
ु ा
कोइराला यौपानेले गरेको कागज ।
ितवादीह
शंकर सापकोटासमेतको
िमलेमतोमा रमेश भ ने एकदेव यौपाने र राजे भ ने
तारानाथ यौपानेले हरी भ ने कुल साद यौपानेलाई
धा रलो हितयारले घाँटीमा हार गरी कत य गरी
मारेको हनपु छ । िनज ितवादीह उपर नै कारबाही
होस् भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका िचरि जवी
यौपानेले गरेको कागज ।
ितवादीह
शंकर सापकोटासमेतको
योजनामा तथा िमलेमतोमा रमेश भ ने एकदेव
यौपाने र राजे भ ने तारानाथ यौपानेले हरी भ ने
कुल साद यौपानेलाई धा रलो हितयारले घाँटीमा
हार गरी कत य गरी मारेकोमा िव वास ला छ । िनज
ितवादीह उपर कडा कारबाही होस् भ नेसमेत
बेहोराको बिु झएका भरत भ ने य राज यौपाने,
नारायण भ ने नील साद यौपानेको कागज ।
“penetrating injury to the neck”
भ नेसमेत बेहोराको मतृ क हरी भ ने कुल साद
यौपानेको पो माटम रपोट ।
ितवादीह एकदेव यौपाने र तारानाथ
यौपानेले नै कुल साद यौपानेलाई कत य गरी
मारे मारेनन् भ ने स ब धमा यिकन भ न सि दन ।
ितवादी शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृ कलाई यान
माछु भनेको भनेपिछ थाहा पाएको हो, िनजह को
संल नतामा र िमलेमतो गरी मारेको भ न सि दन
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका रामकुमार यौपानेले
गरेको कागज ।
मैले िनज रमेश भ ने एकदेव यौपानेको कोठा

देखेकोस म छै न । मतृ कलाई यान माछु भनी ध क
िदने गरेको होइन । मसमेतको संल नतामा िमलेमतोमा
िनजलाई कत य गरी मारेको होइन, छै न भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी शंकर भ ने गृ म साद सापकोटाले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयान ।
ितवादीह रमेश भ ने एकदेव यौपाने,
राजे भ ने तारानाथ यौपाने र मतृ क मा कोठामा
बसेकोमा १ जना मा घाँटी कािटएर मतृ अव थामा
फे ला परेकाले िनजलाई को कसले कत य गरी मारे वा
आ मह या गरेका हन् थाहा भएन । शंकर सापकोटा
भ ने यि ले मतृ कलाई ध क िदएको स ब धमा
थाहा छै न । अिघ लो िदन बेलक
ु ा हो-ह ला भएको
स ब धमा थाहा भएन । िनज शंकर सापकोटा रमेश भ ने
एकदेव यौपाने, राजे भ ने तारानाथ यौपानेउपर
अनस
ु धान गरी कारबाही होस् भ नेसमेत बेहोराको
ाय एकै िमलानको बिु झएका िकशोरराज चािलसे र
ल मणराज बरालले दफा दफामा गरेको कागज ।
शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृ कलाई
यान मान ध क िदएको थाहा भएको िथयो । िनज
शंकर सापकोटा, रमेश भ ने एकदेव यौपाने, राजे
भ ने तारानाथ यौपानेसमेतको िमलेमतोमा रसइवी
राखी हरी भ ने कुल साद यौपानेलाई कत य गरी
मारेकोमा िव वास ला छ । िनजह उपर कारबाही होस्
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका िबमलराज पराजल
ु ीले
गरेको कागज ।
शंकर सापकोटाले िवगतमा मतृ कलाई यान
माछु भनी ध क िदएको भ ने थाहा भएन । रमेश भ ने
एकदेव यौपाने र राजे भ ने तारानाथ यौपानेलाई
िचि दन । िनजह ब ने कोठाअगािड नै मतृ क
अव थामा फे ला परेको हँदा िनजह ले नै कत य गरी
मारे वा आफै ँ मरे भ ने मलाई थाहा भएन । अनस
ु धान
गरी कारबाही होस् भ नेसमेत बेहोराको पवनकुमार
अ वालले गरेको कागज ।
शंकर सापकोटा, रमेश भ ने एकदेव यौपाने,
राजे भ ने तारानाथ यौपानेसमेतको िमलेमतोमा
हरी भ ने कुल साद यौपानेलाई कत य गरी
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मारेकोमा िव वास ला छ । िनजह उपर कारबाही होस्
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका दीपकराज पराजल
ु ीले
गरेको कागज ।
यी ितवादीह ले नै कत य गरी मारे भनी
यिकनका साथ भ न सि दन । गाउँका शंकर भ ने
गृ म साद सापकोटाले मतृ कलाई यान माछु भनेको
घटनाप चात् सनु ेको हो । घटना स ब धमा अनस
ु धान
गरी दोषीउपर कडा कारबाही होस् भ नेसमेत बेहोराको
बिु झएका ह रकृ ण पौडेलले गरेको कागज ।
ितवादीह को उ कसरु ज य काय मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको
कसरु अपराध हँदा िनज ितवादीह रमेश भ ने
एकदेव यौपाने, राजे भ ने तारानाथ यौपाने, शंकर
भ ने गृ म साद सापकोटाउपर सोही ऐनको १३(१)
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको
अिभयोग मागदाबी ।
मैले कत य गरी मृ यु गराएको होइन । मेरो
१३ िदनिभ का दाजभु ाइ र म वयंलाई जािगर लगाई
िदने शभु िच तकको ह या मसमेतबाट हने भ ने कुरै
आउँदैन । अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको हँदा
सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
राजे भ ने तारानाथ यौपानेले सु अदालतमा
गरेको बयान ।
मतृ कलाई कसैले मारेज तो ला दैन, वहाँले
आफै ँ छुरी रोपी आ मह या गरेज तो ला छ । मैले
मतृ कलाई मारेको नहँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रमेश भ ने
एकदेव यौपानेले सु अदालतमा गरेको बयान ।
मतृ क हरी भ ने कुल साद यौपाने कसरी
मरे मलाई थाहा छै न । मैले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
कसरु अपराध नगरेको हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार
सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी
शंकर भ ने गृ म साद सापकोटाले सु अदालतमा
बयान ।
ितवादीह लाई थुनामा राखी मु ाको
कारबाही गनु भ नेसमेत बेहोराको सु अदालतको

िमित २०६८।२।२३ को आदेश पचा ।
काठमाड िज ला अदालतको आदेश
बदर ग रपाउँ भनी ितवादीह ले पनु रावेदन
अदालत पाटनमा िदएको िनवेदनमा “ ितवादीह
राजे भ ने तारानाथ यौपाने र रमेश भ ने एकदेव
यौपानेलाई थुनामा रा ने गरी यस अदालतबाट
िमित २०६८।२।२३ मा भएको आदेश बेरीतको
नदेिखँदा प रवतन गरी रहनु परेन, कानूनबमोिजम
गनू । ितवादी शंकर भ ने गृ म साद सापकोटालाई
पिछ ठहरेबमोिजम गन गरी हाल अ.बं. ४७ नं.बमोिजम
साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गन”ु भ ने .
नं.०८४०, ०८४१ र िन.नं.८६० को िनवेदनमा
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।४।२० को
आदेश ।
कत य यान मु ामा ितवादी भ ने
गृ म साद सापकोटाको संल नता छै न भ ने ितवादी
गृ म साद सापकोटाको सा ी सोमनाथ याकुरेल,
माधव साद यौपानेले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।२।१५ को कागजमा भएको
सिहछाप बेहोरा मेरो नै हो । के कसरी मरे भ नेबारेमा
मलाई थाहा छै न भ ने बिु झएका िकशोरराज चािलसे,
ल मणराज स यालले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।२।६ मा भएको घटना िववरण
कागजमा भएको सिहछाप बेहोरा मेरो हो । मतृ कको
हातमा च कु िथयो, के कसरी को को िमली ह या
गरेको हो मलाई थाहा छै न भ ने बिु झएका रमेशकुमार
भ राईले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।२।१० गरेको कागजमा
भएको सिहछाप बेहोरा मेरो हो । मैले घटना देखेको
होइन भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका नारायण भ ने
नील साद यौपानेले सु अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०६८।१।२४ मा िदएको जाहेरी
दरखा तमा भएको सिहछाप र बेहोरासमेत मेरो नै
हो । गृ म भ ने शंकर सापकोटा, रमेश भ ने एकदेव
यौपाने, तारानाथ यौपाने िमली कत य गरी मारेका
हन् भ नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला वादीको सा ी
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खोपनाथ यौपानेले सु अदालतमा गरेको बकप ।
कसले के गरी मतृ कलाई मा यो थाहा भएन,
कुल साद यौपाने घटना हेदा आ मह या हो ज तो
ला छ । अिभयोग दाबी झु ा हो, तारानाथसमेतले ह या
गरेको होइन भ नेसमेत बेहोराको ितवादी राजे
भ ने तारानाथ यौपानेको सा ी चडु ामणी भ डारीले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी एकदेव यौपाने िनद ष हन्, अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउनु पछ भ नेसमेत बेहोराको
ितवादी एकदेव यौपानेको सा ी िव णु साद पा डे,
वु पौडेलले सु अदालतमा गरेको बकप ।
एकदेव यौपाने, तारानाथ यौपानेसमेतले
कत य गरी यान मारेकोमा शंका ला छ भ नेसमेत
बेहोराको बिु झएका दीपकराज पराजल
ु ीले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
मेरो ीमान् कुल साद यौपानेलाई रमेश
भ ने एकदेव यौपाने, राजे भ ने तारानाथ यौपाने
र शंकर भ ने गृ म सापकोटा भएर िमलोमतो गरी
ह या गरेका हन् भ नेसमेत घटना िववरण कागजको
मािनस मेनक
ु ा यौपाने, जाहेरवाला राजेश कोइराला,
िथरनारायण यौपानेसमेतको सु अदालतमा बकप
भई िमिसल संल न रहेको ।
म ृ यक
ु ो कारण कुनै िचजले (धा रलोले)
घाँटीमा घोिचएको कारणले हो भ ने मतृ कको पो माटम
गन डा. गोपालकुमार चौधरीले सु अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादीह तारानाथ यौपाने र एकदेव
यौपानेले कसरु अपराधमा इ कार रहेको भएपिन मतृ क
हरी भ ने कुल साद यौपाने र ितवादीह सँगै खाना
खाई एउटै कोठामा सँगसाथ सतु ेको भ ने बयान गरेको
देिख छ । जाहेरवालाह र मतृ कक प नीसमेतले
िकटानीसाथ ियनै ितवादीह ले कत य गरी मतृ कको
ह या गरेको भनी उ लेख गरेको देिखयो । मतृ कलाई
लागेको घाउ चोटको कृितअनस
ु ार दािहने हात
चलाएको भए दे े हात नेर च कु रहनु पन कुनै कारण
नरहेको घाँटीमा देिखएको चोट एउटै देिखए तापिन यी

मतृ क आफै ँ ले चोट लगाएको हन् भ न सिकने अव था
नरहेको मौकाको घटना थल कृित मचु ु कामा उ
कुरा पिु हन नसके को, ितवादीह सँगै एउटै कोठामा
मतृ कसमेत सतु ेको अ य यि ह उपि थत नभएको
मतृ कले आ मह या गनस मको अव था र कारण
नदेिखएको मतृ कको मृ यु आ मह या नभई सँगै सतु ेका
ितवादीह को कत यबाट भएको भनी प पिु हन
आयो । बरामद भएको च कु यी ितवादीह को घर
कोठामा पिहलेदेिख रहेको देिखँदैन । यी ितवादीह ले
नै बरामद भएको च कु याई राखेको देिख छ ।
ितवादी एकदेव र तारानाथ मा उ कोठामा रातमा
रहेको भ ने प रि थित ज य माणले नै जाहेरवालाले
मौकाको जाहेरी बेहोरा पिु हने गरी र मौकामा
बिु झएका िकशोर चािलसेसमेतले यी ितवादीह ले
यान मारेकोमा शंका ला छ भनी मौकाको कागज
बेहोरालाई पिु हने गरी गरेको बकप समेतबाट यी
ितवादीह राजे भ ने तारानाथ यौपाने र रमेश
भ ने एकदेव यौपानेले मतृ क हरी भ ने कुल साद
यौपानेलाई कत य गरी मारेको भ ने पिु भएको,
ितवादीह म ये कसले हार गरेको चोटले मतृ कको
मृ यु भएको भ ने प नभई दवु ै ितवादीह ले
िमलेमतो गरी घाँटीमा च कु हार गरी ह या गरेको
भ ने पिु भएकोले यानस ब धी महलको १३(३)
नं.अनस
ु ार यी ितवादीह राजे भ ने तारानाथ
यौपाने र रमेश भ ने एकदेव यौपानेलाई ऐ.१३(३)
नं.अनस
ु ार ज म कै द हने ठहछ । अका ितवादी शंकर
भ ने गृ म साद सापकोटाको हकमा यी ितवादी
आरोिपत कसरु मा इ कार रहँदै आफूले ितवादीह
रहेको घरकोठा नदेखेको भनी उ लेख गरेको इ कारी
बयानलाई िनजका सा ीह ले समथन हने गरी बक
लेखाई िदएको । अ य ितवादी सह-अिभयु ह को
डेराकोठास म पिन नदेखेको भनी यी ितवादीले
िलएको िजिकर िमिसल संल न त य, माणबाट
खि डत नभएकोसमेतबाट यी ितवादी शंकर भ ने
गृ म साद सापकोटाले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु
गरेको नदेिखएकोले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने

2143

नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
ठहछ भ ने काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६८।८।१ को फै सला ।
मतृ कको िपता जाहेरवाला खोपनाथ
यौपानेले िमित २०६८।१।२४ गते िदएको जाहेरीमा
कुनै शंकास म गरेको अव था छै न । मतृ कक ीमती
उिमला भ ने मेनक
ु ा यौपानेसमेत ितवादीसँग कुनै
झगडा भएको छै न भनी अदालतमा बकप गनभएको
ु
छ । वयम् मेनक
ु ाले िदएको जाहेरीमा पिन िनजले
शंकाको कारण गृ म साद सापकोटाको रसइवीलाई
िलएक िछन् । जबिक काठमाड िज ला अदालतले
गृ म साद सापकोटालाई सफाइ िदएको अव था
छ । अतः मानु पन कारण, इवी, अदावत नदेिखएको
अव थामा र मतृ कको आ नोबाहेक कसैको
कत यबाट मरेको हो भ ने कुरासमेत कतैबाट नदेिखँदा
नदेिखँदै पिन हामीलाई कसरु दार ठहर गन काठमाड
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण रहेको प छ ।
मतृ कको शरीरमा घाँटीमा कािटएको एउटा चोटबाहेक
अ य कुनै चोट छै न संघषको कुनै िच छै न । लास
फे ला परेको थानमा िनजको मृ यु भएको कुरा रगत
जमेकोबाट पिु भएको पो माटम रपोट र घटना थल
कृित मचु ु काबाट मािणत छ । प रप व उमेरको
मािनसलाई कोठाबाट िनकाली यासेजमा लगी मारेको
भए यहाँ संघषको िच नहने भ ने अव था हँदैन ।
घटना भएको थाहा पाउने िबि कै हामीले घरधनी
रमेशकुमार भ राईलाई खबर गरेका छ । हरीलाई
खबर गरी हरी राित २.०० बजे नै आई घटना थल
मचु ु का तयार भएको छ । उ अपराधमा संल न
भएको भए भा ने यास गद य होला । यानज तो
अपराधमा मृ यक
ु ो कारक हितयारमा कसको हातको
छापह रहेको छ, परी णस म ग रएको देिखँदैन ।
मतृ कको पाइ टको दािहने गोजीमा मृ यबु ोध लेखेको
पचा बरामद भएको छ । सो पचाले आ मह याको लािग
उ साएको कुरा सहज अनमु ान गन सिकने िवषय
हो । सो प बाट िनज आफै ँ ले आ मह या गरेको भ ने
ट हँदाहँदै िनद ष मािनसलाई सजाय गन यहाँभ दा
अ याय के हन स छ । एउटा चोट दवु ैको हारबाट हन

स भव हँदैन । हचवु ाको भरमा फौजदारी अिभयोगमा
सजाय गन िम ने होइन । य दे ने कोही छै न ।
घटनाको त कालै दे ने घरधनी रमेश भ राईले
समेत आ मह याको शंका य गरेका छन् । मौकामा
बिु झएका मािनसह घटनाको त कालपिछ दे ने
यि होइन, छै नन् । िनजह ले ितवादीउपर िकटानी
भ न सके का छै नन् । शंकाको भरमा हामीह लाई दोषी
घोिषत गरी अ यायपूण फै सला भएकोले उ फै सला
उ टी गरी सफाइ पाउँ भ नेसमेत ितवादी एकदेव
यौपाने र तारानाथ यौपानेको संयु पनु रावेदन
अदालत पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादी राजे भ ने तारानाथ यौपानेसमेत
भई मतृ क हरी भ ने कुल साद यौपानेलाई धा रलो
हितयार च कु हारगरी कत य गरी मारेको भ ने
जाहेरी दरखा त, घटना थल तथा लासजाँच
मचु ु कासमेतबाट ट भएको छ भने सो बेहोरालाई पिु
गरी जाहेरवाला खोपनाथ यौपानेसमेतले गरेको बकप
एवम् बिु झएका मािनसह ले गरेको बकप समेतबाट यी
ितवादीह ले धार भएको जोिखम हितयारले हािन
घोची मतृ कको कत य गरी मारेको पिु भएको र यी
ितवादीह ले कसरु गरेको कुरालाई वयम् अदालतले
वीकार गरी सके को अव थामा ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव वसिहत ज म कै दको
सजाय हनु पनमा ितवादी राजे भ ने तारानाथ
यौपाने र रमेश भ ने एकदेव यौपानेलाई ज म
कै द र ितवादी शंकर भ ने गृ म साद सापकोटाले
हरी भ ने कुल साद यौपानेलाई मान ध क िदई
रहेको िनजसमेतको िमलोमतोमा बिु झएका मेनक
ु ा
यौपानेसमेतले अदालतमा उपि थत भई बकप
गरेको अव थामा ितवादीले कसरु मा इ कारी बयान
गदमा कसरु दार होइन भ न सिकँ दैन । ितवादीले
गरेको इ कारी बयान नै सफाइको आधार ब न नस ने
हँदा ितवादी शंकर भ ने गृ म साद सापकोटासमेत
भई योजना बनाई मतृ कलाई धा रलो हितयार च कुले
घोची कत य गरी मारेको ट भएको देिखँदादेिखँदै
ितवादीले गरेको इ कारी बयानलाई मा आधार िलई

2144

१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ यौपानेसमेत
ितवादी गृ म साद सापकोटालाई सफाइ िदने गरी
भएको फै सला माणको रोहमा िु टपूण हँदा बदर गरी
सो हदस म बदर गरी ितवादीह लाई सु अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको
पनु रावेदन प ।
िमिसल संल न शव परी ण ितवेदन, लास
कृित मचु ु कासमेतबाट मतृ कको मृ यु धा रलो
हितयार योग भई भएको भ ने देिखन आएको
ि थितमा ितवादीह लाई यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु को फै सला
कानूनको या याको नमा फरक पन स ने देिखएको
र ततु मु ामा दवु ै प को पनु रावेदन परेकोसमेत
देिखँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ को योजनाथ
एक प को पनु रावेदन अक प लाई उपल ध गराई
अनपु ि थत प लाई छलफलमा िझकाई िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६९।६।१६ को आदेश ।
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको र उ कत य
गनमा ियनै िव ख डमा लेिखएका ितवादीह नै
रहेको भ ने उि लिखत घटना म तथा प रि थितज य
माणबाट देिखएको छ । य माण नहँदा नै
प रि थितज य माण हे रनु पन ह छ । य तै कृितको
मु ामा “य तै य माणको अभाव छ भने यसको
लाभ अिभयु लाई मा िदने हो भने प रि थितज य
माणको धारण मतृ ाय: हने ि थित सज
ृ ना हन जाने”
(ने.का.प ०४५ अंक ११ प.ृ ११९६ नेपाल सरकार िव.
ठूली का छी माया तामाङ मु ा कत य यान) भनी
य तै “प रि जितज य माणको शङ
ृ ् खलाह बाट
अिभयोग दाबीलाई समथन भएको ि थितमा य
माणकै िव मानता हनपु न भ ने िम दैन । फौजदारी
मु ामा प रि थितज य माणह बाट अिभयोग
दाबीलाई समथन गरेको अव थामा य माणको
अभाव रहेको भ ने तक ा नहने” । (स.अ.बु ०६७,
वष १९, पूणाङ् क ४४५, मु ा कत य यान, बधु न

िल बु िव
नेपाल सरकार) य तै अक “कुनै
अिभयोग लागेको अिभयु ले कसरु स ब धी कुरामा
सािबती भएको वा इ कार गरेको िनजको कथनले
मा िनजको प वा िवप मा वतः माणको थान
हण गदन ब सो सािबती वा इ कारी बयानलाई
कुनै आधारभूत त य परक एवं िन या मक माणबाट
समिथत गराउनु पन” (ने.क.प ०६७, अंक ५ प.ृ ८१४
िन.नं. ८३७४ चा स शोभराज अंक ५ प.ृ ८१४ िन.नं.
८३७४ चा स शोभराज गु मख
ु िव. नेपाल सरकार
मु ा यान) भनी यसै गरी अक “घटनाको अव था
तथा त काल िव मान प रि थितलाई पनु मू याङ् कन
गरी प रि थितज य माणको अि त वलाई नकान
उिचत हन आउँदैन । तसथ प रि थितज य माणको
भूिमका तथा अि त वलाई िव लेषण र िववेचना
गनपन
ु यितकै सा दिभक देिखने” (ने.का.प. ०६८
अंक २ प.ृ २०५ िन.नं. ८५५३, फूलबे च मु ा कत य
यान) भनी स मािनत सव च अदालतबाट नयाँ
िविधशा ीय अवधारणा ितपािदत भएको देिख छ
भने उ मु ाह को त यसँग ततु मु ाको त यपूण
पले समीपता हण गरी रहेको अव थामा उ
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको अव ा गरी भएको
उ फै सला िु टपूण हँदा बदरभागी रहेको छ ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
िव ख डमा लेिखएका ितवादीह लाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम कत यमा कसरु कायम गरी सजाय
गनु पनमा सु को फै सला के ही उ टी गरी कसरु
ठहर भएका ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदई भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको उ
फै सलामा स ब कानूनको योग या या, पालनामा
र ितपािदत िस ा तको पालनामा ग भीर िु टपूण
हँदा उ फै सला बदर गरी अिभयोग मागबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
तफबाट यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
मतृ क आफै ँ ले आ मह या गरेको कुरा
वै ािनक परी णबाट मािणत हन नसके को अव थामा
ितवादीह लाई सफाइ िदएको पनु रावेदन अदालत
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पाटनको फै सलामा प रि थितज य माणको उिचत
मू याङ् कन हन नसके को कारणबाट उ फै सला फरक
पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोिजम यथ
िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७२।५।२ को यस
अदालतको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
ी रेवतीराज ि पाठी र िव ान् उप यायािधव ा
ी सोमका त भ डारीले मतृ कको मृ यु धा रलो
हितयार च कुले घाँटीमा कािटएको कारणबाट
भएको, ितवादीह र मतृ क एकै कोठामा बसेको
र घटना थलमा ितवादीह बाहेक अ य नभएको
ि थित िव मान भएको ितवादीह लाई फसाउनु
पन कुनै कारण नभएको र मतृ कक ीमती जाहेरवाला
मेनक
ु ा यौपाने जाहेरी दरखा तमा र अदालतमा
बकप गदासमेत शंकर भ ने गृ म साद सापकोटाले
पिहले पिन कुटिपट गरेको र गु डा लगाएर माछु भनी
ध क िदएको भनी बकप गरेसमेतबाट ितवादीह ले
मतृ कलाई धा रलो हितयार च कुले घोची कत य गरी
मारेको ट भएको हँदा अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार
ितवादीह लाई सजाय हनपनमा ितवादीम ये
तारानाथ यौपाने एकदेव यौपाने, गृ म साद
सापकोटालाई सफाइ िदने गरी भएको सु पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला िु टपूण हँदा उ टी गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेतको
बहस तुत गनभयो
ु ।
पनु रावेदक
ितवादीह को तारानाथ
यौपाने र एकदेवको तफबाट रहनभु एका िव ान्
व र अिधव ाह ी कृ ण साद सापकोटा र ी
लभ मैनाली तथा िव ान् अिधव ा ी शेरबहादरु
काक ले मतृ क र ितवादीह िछमेक भएको यादै
िम ने यि ह हन् । मतृ कको िपताले जाहेरीमा
मतृ क र ितवादीह
यादै ेमपूवकसँग बसेको

कुरा उ लेख गरेको र शंकास म गरेको अव था
छै न । घरधनी रमेशकुमार भ राई, बिु झएका िछमेक ह ,
काम गन ठाउँको साह पवनकुमार अ वालसमेतले
ितवादीह ले कत य गरी मारेको ज तो ला दैन
भनी कागज गरी िदएको छ । घटना भएको थाहा
पाएपिछ ितवादीह ले घरवाला र हरीमा समेत
खबर ग रिदएका छन् । अपराध ग रसके पिछ भा न
उ कन खो ने, सो यवहार ितवादीह बाट भएको
छै न । घटना थल कृित र लास कृित मचु ु काले
आ मह या गरेको देिख छ । घटना थलभ र रगत
छ । ितवादीह ले टेकेको छै न । िफङ् गर ि ट
छै न । संघषको िच छै न । दवु ै ितवादीको हरी र
अदालतमा भएको बयानमा कुनै िभ नता छै न, एउटै
छ । दिु वधाजनक छै न । घाउको कृितबाट आफै ँ ले
काटेको देिखन आउँछ । डा.गोपाल चौधरीले बकप मा
कत यबाट घाउचोट लागेको भ न सके को छै न ।
मानपन
ु कुनै कारण, इवी नभएको मतृ कलाई कत य
गरी मारेको भ ने कुरा कतैबाट नदेिखएको र शंकाको
सिु वधा अिभयु ले पाउनु पछ । य दश , व तिु न
माणको अभाव छ । पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनभु एको
फै सला कानून एवम यायसङ् गत हँदा उ फै सला
सदर ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
यथ ितवादी शंकर भ ने गृ म साद
सापकोटाको तफबाट रहनभु एका िव ान् व र
अिधव ा ी रिजतभ
धानाङ् ग र िव ान्
अिधव ा ी भीम ढकालले गृ म साद सापकोटालाई
जाहेरी दरखा तमा पिन शंकास म देखाएको छै न ।
घटना थलमा नै पगु ेको छै न । अ य ितवादीह ले पिन
गृ म साद सापकोटाले कोठा देखेको छै न भनी भनेका
छन् । मतृ कक ीमतीले पिहलेदेिख नै मान ध क
िदएको भनी जाहेरी िदएपिन सो स ब धमा मौकामा
उजरु ी िदएको छै न । मतृ कले आ नो जीवनकालमा
कतैपिन ितवादीह सँग इवी िथयो वा मान ध क
िदएको भने देिखएको छै न । मतृ क र ितवादीले काम
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गरेको साह पवनकुमार अ वालले यी दवु ैको स ब ध
रा ो िथयो भनेको छ । एउटै पसलमा काम गरेको भ दै
शंका ला छ भनी जाहेरवालाले बकप गरेको, ितवादी
गृ म साद सापकोटा घटना थल भएको घरकोठा
नदेखेको अ य ितवादीह सँगसाथमा रहेको भ ने
कतै नखल
माणको
ु ेको अ य व तिु न वत
अभावमा कसरु दार ठह याउन निम ने हँदा सोही
आधार कारणबाट सु काठमाड िज ला अदालत
एवम् पनु रावेदन अदालत पाटनबाट समेत ितवादी
गृ म साद सापकोटालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी भएको फै सला िमलेको हँदा सदर हनपु छ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
ततु मु ामा ितवादीह शंकर भ ने
गृ म साद सापकोटा, रमेश भ ने एकदेव यौपाने,
राजे भ ने तारानाथ यौपानेसमेतले नै यान मान
योजना बनाई िमलोमतोमा राित अं.२.०० बजेको
समयमा रमेशकुमार भ राईको घरको भइु तँ लामा
मूलढोका निजक यासेजमा लगी राखी कोठाबािहर
यासेजमा िनकाली ितवादीह को कोठािभ को
धा रलो हितयार च कुले हरी भ ने कुल साद
यौपानेको घाँटीमा हानी हार गरी कत य गरी
मारी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत अिभयोग
मागदाबी भएको
ततु मु ामा ितवादीह
राजे भ ने तारानाथ यौपाने र रमेश भ ने एकदेव
यौपानेले िमलोमतो गरी मतृ क हरी भ ने कुल साद
यौपानेलाई घाँटीमा च कु हार गरी ह या गरी कत य
गरी मारेको पिु भएकोले यानस ब धी महलको
१३(३) नं.अनस
ु ार ज म कै द हने ठह याई अका
ितवादी शंकर भ ने गृ म साद सापकोटाले रातको
समयमा साथमा रहेको नदेिखएको, अ य ितवादीको
डेराकोठास म पिन नदेखेको, यी ितवादीले िलएको
िजिकर माणबाट खि डत नभएकोसमेतबाट आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहराई सु काठमाड
िज ला अदालतको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकार
र ितवादी राजे भ ने तारानाथ यौपाने र रमेश

भ ने एकदेव यौपानेको पनु रावेदन अदालत पाटनमा
पनु रावेदन परी सु िज ला अदालतको फै सला उ टी
गरी तीनैजना ितवादीह लाई सफाइ िदएकोमा
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा ततु पनु रावेदन
पन आएको देिखयो ।
अब पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन ?
सो स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. जाहेरवालाको जाहेरी हेदा िमित
२०६८।१।२३ गते अं.२१.४५ बजेितर तीन दाजभु ाइ
खानाखाई एकदेव र कुल साद एउटा खाटमा सतु ेको
र तारानाथ छु ै खाटमा सतु ेको, िमित २०६८।१।२४
गते िबहानको राित अं.२.०० बजे एकदेवले आफूिसत
सतु ेका दाजल
ु ाई छा दा नभेटेपिछ उठेर दाजु
खोई भनी ब ी बालेर हेदा, कोठाको ढोका खु ला
रहेको कोठाबािहर यासेजमा रगतको आहालमािथ
िकलिकले घाँटीमा धा रलो हितयार च कु रोपेको चोट
र च कुसमेत भएको र छोरा कुल साद मतृ अव थामा
देखेको, वरपर हो-ह ला गरी मािनसह हरी भेला
भएको, छोरालाई को-क ले कत य गरी मारेको हो,
अनस
ु धान ग रपाउँ कसैले कत य गरी मारे मराएको
खु न आएमा पनु ः िकटानी जाहेरी िदनेछु भनी मतृ कको
िपता खोपनाथ यौपानेले िमित २०६८।१।२४ मा
जाहेरी िदएको देिख छ ।
३. त प ात, रमेश भ ने एकदेव यौपाने,
तारानाथ यौपानेले धा रलो च कु कुल सादको घाटी
िकलिकलेमा रोपी घोची कत य गरी मारेको भ ने यिकन
खु न आएको र शंकामा परेका शंकर भ ने गृ म साद
सापकोटासमेतलाई प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भनी
िमित २०६८।१।२६ मा थीरनारायण यौपाने र राजेश
कोइरालाको जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ ।
४. मतृ क दाइ हरी भ ने कुल साद
यौपानेलाई मैले काट् ने मान ज ता काय गरेको
छै न । के कसरी घटना घटेको हो, थाहा भएन भ नेसमेत
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अिधकार ा त अिधकारीसम र मतृ कलाई कसैले
मारे ज तो मलाई ला दैन, वहाँले आफै ँ छुरी रोपी
आ मह या गरे ज तो ला छ, मतृ कको मृ यु गराउनमा
हामीह को कुनै हात छै न । म िनद ष छु, सफाइ पाउँ
भनी अदालतसम ितवादी रमेश भ ने एकदेव
यौपानेले इ कारी बयान गरेको देिख छ ।
५. िवगतका िदनह मा पिन कुराकानी हँदा
पैसा कमाउन सिकएन भनी मनोबल िगराउने कुरा
गरेकोले िनजले अव य पिन आफै ँ ले आ मह या गरेको
हनपु छ । मैले कत य गरी मारेको छै न । के कसरी घटना
घटेको थाहा भएन भनी अिधकार ा त अिधकारीसम
र हामीह ले मतृ कको कत य गरी मारेका
होइन । साथै गृ म साद सापकोटा हामीह को
कोठामा नदेखेको हँदा सो कायमा संल न भए ज तो
ला दैन । िड ेसन भई आफै ँ ले आ मह या गनु भएको
ज तो ला दछ । मैले अिभयोग मागदाबीअनस
ु ारको
कसरु अपराध नगरेको हँदा सजाय हनपु न होइन ।
सफाइ पाउनु पछ भनी अदालतसम ितवादी राजे
भ ने तारानाथ यौपानेले बयान गरेको पाइ छ ।
६. मतृ कलाई मसमेतले कत य गरी मारेको
हैन, छै न । म घटना थलमा पगु ेको छै न । को-क ले
कत यगरी मारी मारेका हन् वा आफै ँ आ मह या
गरेका हन्, मलाई थाहा छै न भ नेसमेत अिधकार ा त
अिधकारीसम र मतृ कको मृ यु गराउने कायमा मेरो
कुनै संल नता छै न । मेरो र मतृ कका बीचमा कुनै रसइवी
के ही नभएको हँदा मैले मानपन
ु कुनै कारण छै न । मैले
कसरु नगरेको हँदा अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार सजाय
हने होइन सफाइ पाउँ भ ने शंकर भ ने गृ म साद
सापकोटाले अदालतमा बयान गरेको पाइ छ ।
७. शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको
म ृ यक
ु ो कारण (Penetrating injury to the
neck) भ ने उ लेख भएको र एकपटकमा घाँटीमा
कािटएको अव था छ । शरीरमा ितकारको कुनै
िनसान माण भएको भ ने उ ितवेदनमा उ लेख
छै न । िमिसल संल न माणह मा र मूलतः घटना
मचु ु कामा मतृ क फे ला परेको थानको व रप र वा

अ य कुनै कोठा वा े मा कुनै कारको दशी माण
देिखँदैन । घरको मािथ लो तलामा घरप ी आफै ँ बसेको
र िनजले पिन त लो तलामा कुनै आवाज सनु ेको वा
घटना कृितअनस
ु ारको ि या भएको खल
ु ाएको
छै न । यी ितवादीह सँग मतृ कको कुनै कारको झ
झगडा वा िववाद भएको भ ने कुनै माण देिखएको
छै न । घटनाको िदन मतृ कका िपताको जाहेरीमा कुनै
नाम िकटान नभएकोमा पनु ः२०६८।१।२४ मा िथर
नारायण यौपाने र राजेश कोइरालाको जाहेरी दखा त
पदा यी ितवादीह ले मारेको यिकन खु न आएको
भ ने उ लेख गरे पिन यी दईु जाहेरीबीच के क तो
त ययु िव ािसलो र अकाट् य माण फे ला परी
यिकन खु न आएको हो सो िमिसलबाट नदेिखएको
अव थामा जाहेरीकै भरमा मा कसरु दार ठहर गनु
यायोिचत हँदैन ।
८. ितवादीह ले मतृ कलाई मानु पन कुनै
कारण अनस
ु धानबाट देिखँदनै । मान कुनै योजना
बनाएको देिखँदनै वा मान मनसाय भएको भ नेसमेतको
माण पेस गन सके को पाइँदनै । य माणको अभाव
भएमा मालाकार किडयु त यबाट प रि थितज य
माण जटु ाउनु अिभयोजन प को कत य हो ।
अदालतले अिभयोजनप बाट
ततु
माणको
मू याङ् कन गन हो, आफै ँ ले माण सङ् कलन गन वा
शङ् कास म गरी ठहर गन अव था हँदैन । िव वािसलो
अकाट् य भरपद माणको अभावमा अनमु ान आशंका
र स भावना ज तो मनोगत माणलाई एकमा आधार
नभई कत यबाटै मतृ कको मृ यु भएको भनी िन कषमा
पु नु यायोिचत हँदैन भ ने सव च अदालतबाट (ने.
का.प.२०६७ अङ् क २ िन.नं.८३११ पृ २००)
िस ा त ितपािदत भएको देिख छ ।
९. मािथ उि लिखत िववेचना आधार कारण
माणसमेतबाट ितवादीह अदालत र अनस
ु धान
अिधकृतसम समेत आरोिपत कसरु मा पूण इ कारी
रहेको देिख छ । यसरी उ इ कारी बयानह मा
एक पतासमेत भएको देिख छ । त यमा मेल खाएको
देिख छ । घटना थल कृित मचु ु कामा घाँटीको
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१०१४३ - नेपाल सरकार िव. तारानाथ यौपानेसमेत
घ टी मनु ी २ इ च चौडाइ ३ इ च ल बाइ काटेको
एउटा मा चोट रहेको देिख छ । मतृ कको पो माटम
रपोट हेदा, एउटा मा चोट भई Sharp margins
and tailing भनी घाउको कृितमा उ लेख गरेको
छ । यस कृितको घटनामा Dead body tells
the tale अथात मतृ शरीर आफै ँ ले कथा भ छ
भ नेसमेत अवधारणा रहेकोछ । सबै कृितको Cut
injury ह याको अकाट् य माण होइन । आ मह या
गदाको मानिसक अव था फरक फरक हने हँदा
यसमा एक पता खो न यायोिचत हँदैन । ह यामा
Foresightedness of consequence तथा
Desire of consequence हनु पिन आव यक
ह छ । ततु घटनामा य तो अव था देिखँदैन ।
ततु घटनाको व तिु थित, लास तथा घाउको कृित
एवं घटना थलको अव था हेदा आ मह या होइन भनी
िकटानी पमा भ न स ने अव था देिखँदैन । सु
जाहेरीमा यी ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी नपरेको
र पिछ परेको जाहेरीमा मा िकटानी गरी जाहेरी परेको
भएपिन कुनै अकाट् य माण भए उ जाहेरी मै पिन
उ लेख हन स नेमा सो अव था देिखँदनै । वारदात
य दे ने अ कोही नभएको एकै कोठामा सतु ेकै
भरमा जाहेरवालाले उ लेख गरेअनस
ु ारको अव था
नदेिखएको र मानपन
ु उ े य कारण र क ले िकन
मारेको भ ने माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
मािणत गराउन सके को देिखँदैन ।
१०. माण ऐन, २०३१ को दफा २५
अनस
ार
कस
रु मािणित गन भार फौजदारी मु ामा
ु
आ नो अिभयु को कसुर मािणत गन भार वादीको
हनेछ भनी उ लेख भएअनस
ु ार त य माण ारा
अिभयोग दाबी पिु गन नसके को, प रि थितज य
माणमा त यह को एकआपसमा स ब ध रही रहेको
समेत नदेिखएको, ितवादीह ले मतृ कलाई च कुले
घाँटीमा काटी कत य गरी मारेको भ ने य च मिदद
सा ी माण, प रि थितज य माणको साथै व तिु न
माणको अभावमा तथा मािथ उि लिखत सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा त (ने.का.प.२०६७

अङ् क २ िन.नं.८३११ पृ २००) अनु प िव वािसलो
अकाट् य माणको अभावमा अनमु ान, आशंका र
स भावना ज तो मनोगत माणलाई एकमा आधार
बनाई कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको भनी भ न
यायोिचत नहने हँदा ितवादीह तारानाथ यौपाने,
एकदेव यौपाने र शंकर भ ने गृ म साद सापकोटालाई
सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
११. अतः पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।१०।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरी लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत: जयराम े
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १७ रोज २ शभु म् ।
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नणय नं . १०१४४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी काशमान िसंह राउत
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
फै सला िमित : २०७५।२।२२
०७०-CR-१२५८
मु ाः- कत य यान
पनु रावेदक / वादी : गीता सनु ारसमेतको जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला गोरखा, ना जङ
ु ्ग
गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई काठमाड िज ला
का.म.न.पा. वडा नं.१६ व ने िव णु का ीसमेत
§ जो जसको ि याबाट भएपिन यि को
यान गएको अव थामा अनुस धान
िफतलो र कमजोर भएकै कारण
कसुरदारले उ मिु पाउने, पीिडतले याय
नपाउने तथा िनद षले सजायको भागी
हनुपन कुनै पिन िवषय कानूनी रा यमा
वीकाय हन स दैन । यसतफ यायका
सरोकारवाला सबै सचेत भई अपराधको
सूचना, अनस
ु धान, अिभयोजन र सनु वु ाइ
तथा सनु वु ाइप ातका
् काया वयन प
सबै तहमा कानून र कानूनका मा य
िस ा तह को उिचत योग र यव थापन
गनु आव यक पन ।
§ िहरासतमा रहेका यि को आधारभूत
मानव अिधकारको संर ण हने गरी
यातना िदन, कुटिपट गन, अमानवीय
यवहार गन नहने र मानवोिचत यवहार
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गनपनलगायतका
फौजदारी कसुरको
ु
अनुस धानस ब धी कानूनी एवं सै ाि तक
मा यतालाई आ मसात गन नसके को,
यसअनु प हरी कमचारीलाई तािलम
िदन नसके को, िनदशन र िनय णस ब धी
यव थापक य प उ रदायी हन नसक
अझै पिन परु ातन िविध र ि याबाटै
कसरु को अनुस धान गन प ित रहेको
आभास हने ।
§ ठगीको आरोप लागेका सानु सुनारलाई
िनजको यि गत अिधकार, वा य
ि थित र अव थाको यालै नगरी
िहरासतमा ग रएका यवहारसमेतबाटै
िनज मृ युको मख
े ो यथाथ
ु स म पुगक
अव था देिखएकोले दोषीले सजाय,
िनद षले सफाइ तथा पीिडतले याय
पाउने सिु नि तता हने गरी अनस
ु धान,
माण सङ् कलन, अिभयोजन र
अिभयोजनलाई समथन गन माण
जुटाउनको लािग आधुिनक अनस
ु धान
प ितको योग कानून र त यको िव ेषण
एवं मानव अिधकारको संर ण गन स ने
अपराध अनुस धानस ब धी तािलम ा
द जनशि रहने छु ै हरी समूह गठन
गनतफ स बि धत अनुस धान िनकाय र
अिभयोजन प को यानाकषण गराउने ।
( करण नं.१५)
§ पीिडतको मृ यु भइसके को अव थामा
िनजको हकवालालाई पन गएको मानिसक
क र ितसमेतलाई यायको रोहमा एउटा
िविश अव थामा यायको मा य िस ा त
र अ तरिनिहत अिधकारअ तगत पिन
अदालतले पीिडतलाई उिचत ितपूित
भराई िदन उपयु आदेश गन स ने ।
§ िहरासतमा रहेका यि को मृ यु भएको

१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
र िफतलो तथा कमजोर अनुस धानको
कारण कसुरदारले उ मिु
पाएकै
आधारमा पीिडतले ितपूितसिहतको
पूण याय पाउने हकबाट वि चत हनु
यायोिचत मा न सिकँ दैन । पीिडतलाई
यायको अनुभूित गराउन रा यले के ही
िज मेवारी िलनै पन ह छ । ितवादीले
सजाय भो ने िवषय पीडकको अिनवाय
दािय व हो भने पीिडतले ितपूित पाउने
िवषय पीिडतलाई यायको अनुभूित
गराउने प रपूरणको एउटा मा यम हो ।
ितपूित पीडकबाट भराउन नसिकने
अव थामा यसको दािय व रा यले
िलनपु न कुरा लोक क याणकारी रा य
तथा नाग रक ित उ रदायी सरकारको
दािय व पिन हो । यसबाट नाग रकले
रा य हा ो अिभभावक हो भ ने महसस
ु
गन स ने ।
§ पीिडतको मृ यु भइसके को अव थामा
िनजमा आि त िनजका प रवारले रा यका
तफबाट के ही न के ही राहत अनुभूित
गन पाउनु पछ । तुत मु ामा कमजोर
अनुस धान भएको भ ने कुरा राि य
मानव अिधकार आयोग र वयं हरी
संगठनबाट गिठत सिमितका ितवेदनबाटै
ट देिख छ । यस अव था र प रवेशमा
िहरासतमै रहेका यि को मृ यु भएकोमा
पीिडतका आि त ित संर क वको
भूिमकाबाट रा य पि छन वा िवमख
ु
रहन िम ने देिखँदैन । तसथ मतृ कको
निजकको हकवालालाई बक खाता
खो न लगाई सो खातामाफत पीिडत
राहत कोष वा य तै कारको सरकारी
कोषबाट राहत व प स बि धत िज ला
शासन कायालयमाफत उिचत ितपूित
उपल ध गराउनु भनी नेपाल सरकार

गृह म ालयको नाममा िनदशा मक
आदेशसमेत जारी हने ।
( करण नं.१६)
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
ी खेमराज वाली
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ी श भु थापा र शेरबहादरु के .सी. तथा िव ान्
अिधव ा ी रामच पौडेल र ी नरे भ
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी बाले पाखेती
काठमाड िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. िज ला या. ी राजे साद राजभ डारी
माननीय यायाधीश ी काशच गजरु ल
े
पनु रावेदन अदालत पाटन
फै सला
या. काशमान िसंह राउत : त कालीन
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड
(क) बमोिजम मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भई
पनु रावेदनको रोहमा दायर हन आएको ततु मु ाको
संि त य एवं ठहर यस कार रहेको छःकृ णबहादरु िव.क., सानु सनु ार र राम
त डुकारसमेत भई अनाथालय खो न भनी
.२५,०००।- ठगी गरेको र ठगी गन यि ह को
खोजतलासका ममा काठमाड िज ला का.म.न.पा.
वडा नं.१४ कलंक खसीबजार ए रयामा फे ला पारी
थानीय मािनसह ले कुटिपट गरेकोले छुटाएर
बझ
ु ाउन याएको छु भनी िनवेदनसिहत बझ
ु ाएको
हँदा िनजह को वा य जाँचको लािग यसै प साथ
पठाइएको भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।९
गतेको वीर अ पताललाई लेखेको प ।
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िमित २०६७।२।९ गते िदनको अं. १३.३०
बजेको समयमा मेरो पित सानु सनु ारलाई ठगी गरेको
भनी के ही मािनसह ले कुटिपट गरी खसी बजारमा
हरीलाई बझ
ु ाएको भ ने फोनमाफत थाहापाई कलंक
आई बु दा एकजना मािनसले ठगी गरेको आरोप लगाई
अ य यि ह को सहयोगमा कुटिपट गरी हरीमा
बझ
ु ाएको भनेको हँदा खसी बजारि थत हरीलाई
बु दा कािलमाटी पठाएको भ ने जानकारी पाई यस
कायालयमा आई बु दा िव
ख डका ितवादी
िव णु का ीसमेत भई कुटिपट गरी ग भीर घाइते
भएकोले वीर अ पतालमा लगी उपचार भइरहेको भ ने
थाहा पाई गई हेदा ग भीर चोट लािग उपचार भइरहेको
देखेको हँ । िव ख डका ितवादीसमेतलाई ठगी
गरेको भ ने िनहँमा कुटिपट गरेको र ठगी गरेको भए
कानूनबमोिजम कारबाही हनु पनमा काठमाड िज ला
का.म.न.पा. वडा नं.१४ कलंक खसी बजारि थत
सडकमा बोलाई मरणास न हने गरी के कुन हितयार
योग गरी कुटिपट गरी यानमान उ ोग गरेका हन्
अनस
ु धान गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ ने जाहेरवाला िगता सनु ारको िमित २०६७।२।१०
गतेको जाहेरी दरखा त ।
ितवादी िव णु का ीको खोजतलासको
ममा काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा नं.१६
बालाजु माछा पोखरीि थत िहँिडरहेको अव थामा
फे ला पारी आव यक कारबाहीको लािग यसै ितवेदन
साथ दािखला ग रएको भ नेसमते बेहोराको िमित
२०६७।२।१० गतेको प ाउ ितवेदन ।
कुटिपट भई उ ार गरी यस कायालयमा
दािखला हन आएका सानु सनु ारसमेतको उपचार
भइरहेको, प ाउ परेको ितवादी िव णु का ीउपर
अनस
ु धान भइरहेको र जाहेरीमा अ य थानीय
मािनसह समेत भई कुटिपट गरेको भनी उ लेख
भएको हँदा तहाँ कायालयबाट हरी अिधकृतको टोली
खटी गई वा तिवक कुटिपट गन यि ह प ा लगाई
फे ला परेमा प ाउ गरी दािखला गराउन हन भ नेसमेत
बेहोराको महानगरीय हरी िबट कलंक लाई िमित

२०६७।२।११ गते लेखेको प ।
घाइते सानु सनु ारको वीर अ पतालमा
उपचारको ममा िमित २०६७।२।११ गते िदनको अं.
१५.०० बजेको समयमा मृ यु भएको भनी स बि धत
िचिक सक ारा जानकारी गराएको हँदा कानूनबमोिजम
ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।११
गतेको हरी ितवेदन ।
काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा नं.१४
ि थत कलंक ब खक
ु ो रङरोड प क सडकको उ र
छे उ सडक पेटीमा रहेको फलामको िबजल
ु ीको पोल
भएको थानमा बा.१.ज.५४४८ नं. को ट् या सीमा
या ा गरी आएको कृ णबहादरु िव.क., राम भ ने याम
त डुकार र सानु सनु ारलाई ितवादी िव णु का ीले ठगी
गन यि ह हन् भनी हो ह ला गरेपिछ भेला भएका
मािनसह को भीडले कुटिपटसमेत गरी घाइते बनाएको
भनी थानीय मािनसह समेतले देखाई िदएबमोिजम
लेिखएको घट् ना थल ४ िक लासिहतको िववरण
ठीक छ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।१४
गतेको घटना थल मचु का ।
िवप ी सानु सनु ारसमेत भई मलाई िविभ न
लोभनमा पारी अनाथालयको लािग भनी मसँग
.२५,०००।– िलएको र पनु ः िमित २०६७।२।९ गते
िनजह ले नै .२,००,०००।– माग गन आएकोमा
घरमा गई िदने कुराकानी भई बु दै जाँदा ठिगएको
यिकन भई िनजह को खोजतलास गन ममा घरमा
रकम िलन आउने कुरा या ड लाइनबाट फोन गरेको
हँदा उ २५,०००।– उठाउने सोची पैसा िलन आउनु
भनी खसी बजारमा बोलाई िनज बा.१ ज.५८४८ नं.
को ट् या सी चढी कलंक बजारमा आएकोले मैले
ठग ठग भनी बताएपिछ थानीय मािसनह ले िनज
कृ ण िव.क., सानु सनु ार र राम त डुकारलाई कुटिपट
गन थालेपिछ छुट्याई यस कायालयमा आव यक
कारबाहीको लािग बझ
ु ाउन याएको छु, िनजह ले
अनाथालयको लािग भनी रकम ठगी गरेको यिकन
भएको हँदा कानूनबमोिजम कारबाही चलाई उ
ठिगएको रकमसमेत िदलाई भराई पाउँ भ ने िव णु
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१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
का ीको िमित २०६७।२।९ गतेको िनवेदन ।
त काल नाम थाहा भएका िव णु का ीले
हार गहु ार गरी हो ह ला गरेपिछ भेला ज मा भएका
मािनसले खसी बजारबाट लखेट्दै एमाले पाट
कायालय सडक छे उमा उ ट् या सी रोक घेरा
हाली भेला ज मा भएका मािनसह ले ट् या सी चढी
आएका पिछ नाम थरसमेत खु न आएका सानु सनु ार,
कृ ण िव.क.र ट् या सी चालक राम त डुकार तीनै
जनालाई कुटिपट गरी रहेको अव थामा थानीय
िबट कलंक बाट त काल हरी पगु ी उ ार गरी िबटमा
लगी मािनसह को िभडभाड बढेको हँदा महानगरीय
हरी वृ कािलमाटीतफ लैजान लागेको देखेको
हँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।१४ गतेको
घट् ना मचु ु का िववरण कागज ।
िमित २०६७।२।९ गतेको घट् ना घट् नभु दा
क रब १ ह ा अगािड साथी सानु सनु ारले फोन गरी एक
जना मा छे खोज, अनाथालय खो ने रा ो कमाइ ह छ
भनेकोले लोभमा परी िनज िव णु का ीसँग कुरा गरी
अनाथालय खोली यापार गन, अ य कमाइसमेत ह छ
भ दा सहमित जनाएकोमा िमित २०६७।२।७ गते नै
साथी तयार भएको कुरा जानकारी गराई कलंक मा िव णु
का ीसँग सानु सनु ारलाई भेट गराई जावलाखेल ि थत
होटलमा गई सानु सनु ारले १ जना धैरै पैसावाला साह
छ िलई आउँछु भनी गई एक जना मधेसी मूलको यि
िलई आएकोले िचनजान भई भोिल भेट्ने भनी सबैजना
घर कोठातफ गय , िनज सानु सनु ारले भोिल तास खेली
िनज साहको पैसा िज नपु छ भनेको, भोिलप ट ऐ. ८
गते कलंक मा सबै जना भेटी सोही ठाउँमा गई तास
खे दा म र िव णु का ीले आफूसँग भएको रकम िनज
साहले िज यो, छुट्ने बेला आजको थोरै पैसा साहलाई
िजताइिदएको हँदा भोिल १० लाख िज ने कुरा भई
ऐ. ९ गते िदउँसो १२ बजेितर िव णु का ीले २ लाख
िलई आएको छु भनी भनेकोले त काल सानु सनु ार,
मसमेत ट् या सी चढी जाँदा ट् या सी रोक भनाभन
हन लागेकाले िनजले ठग ठग भनी कराउन थाली ७।८
जना यि ह को िभड आई मलाई र सानु सनु ार र

चालकसमेतलाई बािहर िनकाली भइु मँ ा लडाई कुटिपट
गन थाले, के ही समयपिछ हरी िबटमा बझ
ु ाई हरीले
सोधपछ
ु गरी िदनको अं.१६.०० बजेको समयमा
कािलमाटी हरीमा याई बझ
ु ाएको हो । त काल
सोधपछ
ु गरी िहरासतमा राखेको, के ही समयपिछ मु ा
फाँटमा समेत लगी सोधपछ
ु गन ममा िव णु का ी र
िनजको ीमतीसमेत भएकोले मोबाइल तथा हामीसँग
भएको र २२,५००।– रकम िद छ भ दा नमानेको
हँदा पनु ः िहरासतमा राखेको हो । सो समयम म कुनै
गा ो नभएको र राित क रब २२.०० बजेको समयमा
सानु सनु ार अचानक िसिक त िबरामी भई हरीले
राती नै अ पतालमा लगेका हन्, मसमेतलाई कलंक
तथा कािलमाटीसमेतमा हरी कोही कसैले कुटिपट
गरेको छै न, िनज िव णु का ीसमेतले बोलाई अ य
मािनससमेत लगाई कुटिपट गरेका हन्, योग गरेको
हितयारबारेमा थाहा भएन, कुटिपट गन यि ह समेत
म िचि दन भ नेसमेत बेहोराको य दश कृ णबहादरु
िव.क.को िमित २०६७।२।१४ गतेको कागज ।
मैले चलाउने गरेको बा.१ ज. ५४४८ नं. का
ट् या सी िमित २०६७।२।९ गते िदनको अं. १३.००
बजेको समयमा कलंक मा बिसरहेको अव थामा २
जना यि ले ब खस
ु म जाने भनी चढी खसी बजारमा
पु दा १ जना सडक पेटीमा उिभएर बसेका यि लाई
देखी ट् या सीमा चढ् ने यि ले रो न भनेपिछ दवु ै
प बीच िववाद भई चोर चोर, ठग ठग भनी ह ला गदा
अ य मािनसह ले दोडँदै आई लखेटेपिछ के ही पर
पगु ेपिछ प ाउ गरी कुटिपट गरेका हन्, सो ममा म
तथा ट् या सीमा आएका २ जनासमेत घाइते भएका
िथए, िनज सडकमा उिभएका यि समेत सोही ठाउँमा
िथए, िनज यि िव णु का ी रहेछन् र अ य यि
कृ ण िव.क.र सानु सनु ारसमेत रहेछन् भने कुटिपट
गन समूहबाट छुटाई मसमेतलाई उ ार गरी िबटमा
लगेपिछ थाहा भएको हो । यसपिछ कािलमाटी
हरीमा याई बझ
ु ाएको हो । त काल सोधपछ
ु गरी
िहरासतमा राखेको, के ही समयपिछ मु ा फाँटमा
समेत लगी सोधपछ
ु गन ममा िव णु का ी र िनजको
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
ीमतीसमेत भएकोले सानु सनु ारले मोबाइल र रकम
.२२,५००।– रकम िद छौ भ दा नमानेको हँदा पनु ः
हामीह लाई िहरासतमा राखेको हो । सो समयस म
कुनै गा ो नभएको र बेलक
ु ा खाना खाई बसेकोमा राित
क रब २२.०० बजेको समयमा सानु सनु ार अचानक
िसिक त िबरामी भई ढलेको हँदा अ य थनु वु ाह ले
जु ा र मोजासमेत सघु ाएको, के ही समयपिछ पिन ठीक
नभएकोले हरीले राित नै अ पतालमा लगेका हन्,
मैले पिछ मा िनजह लाई िचनेको हो । मसमेतलाई
कलंक तथा कािलमाटीसमेतमा हरी कोही कसैले
कुटिपट गरेको छै न, िनज िव णु का ीसमेतले ठग ठग
भनी कराएपिछ उपि थत िभडले हातपात एवं कुटिपट
गरेका हन् भ नेसमेत बेहोराको य दश राम भ ने
याम त डुकारको िमित २०६७।२।१४ गतेको
कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते क रब िदनको १६.००
बजेको समयमा िहरासतमा याएका सानु सनु ारसमेत
३ जनालाई ठगी गरेको स ब धमा सोधपछ
ु को लािग
याएको भ ने सनु ेको, राित खान खाई िहरासत
क मा नै बिसरहेको अव थामा क रब २२.०० बजेको
समयमा िनज ३ जनाम ये सानु सनु ारले मख
ु बाट
िफज िनकाली भइु मँ ा ढलेको हँदा हामीह ले जरु ाफ
सगु ाएकोमा के ही समय ठीक भई, ड् यटु ीवालाले समेत
हेदा ठीक भएकोले छाडी िदएको, पनु ः के ही समयपिछ
ढलेको हँदा ड् यटु ीवालाले बािहर िनकाली पानीसमेत
खान िदई झन् बेहोस होला ज तो देखी त काल
उपचारको लािग पठाएको, िनजलाई िहरासत तथा
वाटरगाडसमेतमा कुटिपट तथा गाली गलौज गरी
अमानवीय यवहार गरेको छै न भ नेसमेत बेहोराको
िहरासतमा रहेका थनु वु ाह संगम भ डारीसमेतले
िमित २०६७।२।१५ गते ग रिदएको कागज ।
म जाहेरवालाको बाबु वष ४६ का सानु
सनु ारलाई कलंक खसी बजार ि थत िबटबाट ितवादी
िव णु का ीले जाहेरी िदएकोले िमित २०६७।२।९
गते िदनको अं. १.४२ बजेको समयमा प ाउ गरी
कािलमाटीि थत हरी कायालयमा याएको भ ने

थाहा पाई आई भेट्न खो दा भेट्न निदई यही
कायालयको हरीह ले लाठी, मु का र ला ाले
िहकाई रहेकोले आमाले नकुट् न भ दा आमालाई समेत
कुट् न खोजेले बु दा नगद .२५,०००।– ठगी गरेको
भनी बताएकोले त काल .२२,५००।– िदई बाँक
याइिद छु भनी आमा जानभु एपिछ बबु ालाई िभ
लगी कुटिपट एवं यातना िदई मरणास न अव थामा
पु याई वीर अ पतालमा लगी बेहोस अव थामा
उपचार भइरहेको भ ने थाहा पाई गई बु दा कुटिपट
गरेको र उपचारको ममा ऐ. ११ गते मृ यु भएकोले
कािलमाटी हरी कायालयबाट कुटिपट गरी सोही
पीडाले बबु ाको मृ यु भएको हँदा िनज अिभयु
हरीसमेतलाई कारबाही गरी हदैस मको कारबाही
गरी लाससमेत सतगतगन िज मा पाउँ साथै कुटिपट
गन लगाउने िव णु का ीसमेतलाई कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको मनोज सनु ारको
जाहेरी दरखा त ।
काठमाड िज ला महाराजग ज ि थत
िश ण अ पताल शव गहृ मा रहेको मतृ क वष ४६
का सानु सनु ारको लासमा रहेको कपडा हटाई हेदा
टाउकोको बीच भागबाट बायाँतफ टाउकोको अगािड
भागबाट पछािडस म उपचारको ममा टाँका लगाएको
घाउ, नाकको दवु ै वालबाट रगत बगेको, छातीको
दायाँ बायाँतफ िनलो कालो देिखने िनल डाम रहेको,
िलङ् गबाट तरल पदाथ बगेको, दवु ै खटु ृ ामा िनलडाम,
बायाँ गोडाको गोली गाँठो निजक सानो घाउ भएको,
पछािड िपठ् यमु ा िनलो कालो, ज तो डाम रहेको,
अ य शारी रक अव था सामा य रहेको लासको अ य
शारी रक िववरण ठीक छ भ नेसमेत बेहोराको िमित
२०६७।२।१५ गतेको लास जाँच मचु का ।
मनोज सनु ारको जाहेरी दरखा त पाना २
यसै प साथ संल न राखी पठाइएको छ, वारदात थल
ताहाँ कायालयअ तगत पन भएको हँदा उि लिखत
घट् ना स ब धमा सू म पमा स य त य बेहोराको
अनस
ु धान काय अगािड बढाउनु हन भ नेसमेत
बेहोराको महानगरीय हरी प रसर काठमाड को िमित
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२०६७।२।१५ गतेको प ।
घाइते सानु सनु ारको उपचारको ममा िमित
२०६७।२।११ गते िदनको क रब १५.०० बजेको
समयमा वीर अ पताल काठमाड मा नै मृ यु भएको
र मतृ कका छोरा मनोज सनु ारले कुटिपटबाट बबु ा
सानु सनु ारको मृ यु भएको र मतृ क बबु ालाई कुटिपट
गन कायमा ी महानगरीय हरी वृ कािलमाटी
काठमाड का हरी कमचारीह समेत संल न
रहेकाले कुटिपट गन यि ह को नामसमेत खल
ु ाई
कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भनी मजकुर ी
महानगरीय हरी प रसर, हनमु ानढोका काठमाड मा
जाहेरी दरखा त िदएअनस
ु ार मजकुर कायालयबाट
सू म पमा स य त य बझ
ु ी अनस
ु धान काय अगािड
बढाउन हन भनी प साथ जाहेरी दरखा तलगायतका
िमिसल कागजातह यस कायालयमा पठाएको हँदा
यसतफ समेत अनस
ु धान काय गनपन
ु भएको हँदा
तपाइँलाई िन न .क. समेत यसै प साथ खटाइएको
छ । कमा डमा ग रएको बोड गठन टोलीसमेतसँग
सम वय गरी मतृ क सानु सनु ारलाई हरी कमचारीले
कुटिपट गरेको स ब धमा सू म एवं गहन पमा
बझ
ु ी कुटिपट गरेको पाइएमा के कुन कायालयका
के कुन दजाका हरी कमचारीले कुटिपट गरेको हो,
तीनपु ते िववरणसिहतको नामावली खल
ु ाई िमित
२०६७।२।१९ गतेिभ अिनवाय पमा पेस गनु हन
भ नेसमेत बेहोराको .ना.िन. ई री साद ितवारीलाई
िमित २०६७।२।१७ गते खटाएको प ।
मतृ क सानु सनु ारको टाउकोमा ग भीर चोट
लागी सोही चोटका कारण मृ यु भएको भ नेसमेत
बेहोराको फोरेि सक मेिडिसन िवभाग, िश ण
अ पताल, महाराजग ज, काठमाड को शव परी ण
ितवेदन ।
िमित २०६७।२।४ गते मेरो काठमाड
िज ला बालाजिु थत पसलमा एकजना याम िव.क.
भनी नाम बताउने यि आई अनाथालयको कुरा
गरी धेरै तरकारी तथा मसलासमेत चािहने हँदा िदन
स नहु छ भने कुरा गछु भनेकोले यापार हने सोची

सहमत भई िनजले फोन नं. समेत िलई गएको, पनु ः
ऐ. ५ गते िनज यि नै पसलमा आएको खबर पाई
पसलमा आई गफगाफ गदा कलंक मा भएकोले बालाजु
नस जेलस म िदन स नपु छ भनेकोले ह छ भनेको,
ऐ. ६ गते फोन गरी कलंक खसी बजारमा िनज याम
िव.क.ले बोलाएकोले गई भेटी अनाथालय जाऔ ं भनी
जाने ममा बाटामा मगर थरको यि सँग भेट भई
गफगाफ गदा साहले आ नो बिहनीलाई बला कार
गरेकोले आ मह या गरी मरेको हँदा िनजसँग बदला
िलन िनज यि तास खे ने हँदा धनी पिन भएकोले
तास खे दा िजताउँछु, मलाई सहयोग गनस्
ु भनेकोले
सहमितमा ट् या सीमा मानभवनतफ गई ऐ. लजमा
ब ने ममा िनज मगरले साहलाई िलई आई गफ गदा
आज खे न मडु नभएको, भोिल खे ने भनेकोले भोिल
बोलाउनको लािग र सीसमेत खवु ाउन भनी मसँग
.३,५००।– िलई िनज साहलाई िदई भोिल भेट्ने
स लाह गरी ऐ. ७ गते तीनै जनाले कलंक मा भेटी
जावलाखेल ि थत हङकङ गे हाउसमा बसी हामी
तीनजना एकाप हने स लाह गरी म र याम िव.क.को
रकम िमसाई तास खे दा हामीले .३०,००,०००।–
िजतेको रकम साहजीको मिु खयाले रकम िलई आउने
यो रकम िनज साहलाई िदउँ भ दा मैले इ कार
गरेपिन याम भ नेले टे सन िलनु पदन भनेको हँदा
िदई घरमा फक ीमतीसँग कुरा गदा ठिगएको यिकन
भई िनज यि ह सँग कुरा गदा उ रकम िलन
.२,००,०००।– देखाउनु पछ िलई आउनु भनेकोले
ठिगएको कुरा गदा कुनै वाह गनु पदन भनेका िथए, सो
ममा यामसमेतले पैसा ठीक भयो भएन भनी फोनमा
सो ने गरेका िथए यसपिछ िमित २०६७।२।९ गते
कलंक मा भेट भनी म र ीमती कलंक ि थत हरी
िबटमा खबर गरी २ जना हरी सादा पोशाकमा पठाई
िदएकोले भेट गन ठाउँमा िनजह ट् या सीमा चढी
आई पगु ेकोले ट् या सीबाट ओलनभ दा नमानेकोले
तानातान भई ट् या सी अगािड बढाउन लागेको हँदा
ठग ठग भनी कराउँदा के ही यि ह ले चालक तथा
अ य २ जनासमेतलाई हातपात गरी लछार पछारसमेत
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गरेको हन् सोही समयमा हरी आई उ ार गरी
िनय णमा िलई कलंक िबटमा लगी हरीले मलाई
र उ बा.१ज.५४४८ नं.को ट् या सीमा आएका
यि ह समेतलाई सामा य सोधपछ
ु गरी हरी
कायालय कािलमाटीमा याएको हो, सोही समयमा
कािलमाटीमा िनवेदन िदई सोही िवषयमा छलफल
भई भएको नगद .२२,५००।– र मोबाइलसमेत
िदने भनेकोले नमानी भोली कुरा गर ला भनी गए ।
िनजह को स कली नाम सानु सनु ार, कृ ण िव.क. र
चालक राम भ ने याम त डुकार भ ने कुरा हरीलाई
सोधपछ
ु का ममा बताएका र भोिलप ट िनजह म ये
सानु सनु ार िबरामी परी उपचारको ममा लगेको भ ने
थाहा भएको हो भ नेसमेत बेहोराको ितवादी िव णु
का ीको िमित २०६७।२।२१ गतेको बयान ।
मसमेतको टोली खिटई गई वा तिवकता
बु ने ममा ड् यटु ीमा रहँदाको अव थामा खिटएका
.स.िन. मधस
ु दु न िव , .ज. कृ ण साद खितवडा,
.ज. रोशन िव समेत भई प ाउ परेको सानु सनु ार,
कृ णबहादरु िव.क. र राम भ ने याम त डुकारसमेतलाई
सामा य हातपात गरेको, थानीय मािनसह समेतले
कुटिपट गरेको बिु झन आएको हँदा सोहीबमोिजमको
ितवेदन लेखी पेस गरेको छु कानूनबमोिजम ग रपाउँ
भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।२।२५ गतेको .
ना.िन. ई री साद ितवारीसमेतको ितवेदन ।
िगता सनु ारसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िव णु का ीसमेत भएको यानमान
उ ोगबाट कत य यान मु ामा प रणत भएको यान
मु ाको अनस
ु धानको ममा उपि थत गराउनु
भिनएका .स.िन. मधस
ु दु न िव , .ज. कृ ण साद
खितवडा, .ज. रोशन िव समेतलाई उपि थत
गराइएको भ ने महानगरीय हरी वृ शासन शाखा,
कािलमाटीको प ।
िमित २०६७।२।९ गते िवहान अं.१०.००
बजे देिखको ड् यटु ी भएकोमा ऐ. १४.०० बजेको समयमा
कलंक बाट .ना.िन. काश पराजल
ु ीले त काल नाम
थाहा भएका सानु सनु ारसमेत ३ जनालई ठगी गरी

िहँड्ने हन् भनी ितवादी िव णु का ीसमेत आएका
िथए, िनजह को बारेमा िटपोट गरी गाड कमा डर .ह.
िशवहरी ब नेतलाई िहरासतमा रा न आदेश िदएको
ऐ. २२.०० बजेको समयमा िनजह म ये सानु सनु ार
िबरामी परेको भ ने जानकारी पाई उपचारको लािग
वीर अ पतालमा पठाई .िन. पु करबहादरु च दलाई
जानकारी गराएको हँ, सोप ात् िसटी यान गन
कायसमेत गराई टाउकोको अ ेसन गनपन
ु भएकोले
रकमसमेतको यव था गराई अ ेसनसमेत भएको
िथयो । सो कुरासमेत जानकारी गराएको िथएँ, प ाउ
परी आएका सानु सनु ार, कृ णबहादरु िव.क. र राम
भ ने याम त डुकारसमेतलाई हातपात एवं कुटिपट
गरेको छै न, थनु ामा समेत अ य कोही कसैले कुटिपट
गरेको छै न, उपचारको ममा ऐ. ११ गते मृ यु भएको
भ ने थाहा पाएको हो । िहरासतमा २ पटक लडेको
र सोही कारण टाउकोमा ठोिकएको र थनु वु ाह ले
छारे रोग भनी मोजासमेत सघुँ ाएका भ नेसमेत थाहा
छ, मतृ कको टाउको चोट िहरासतमा लड् दा भएको र
िनलडाम िभडले कुटिपट गदा भएको हनपु छ भ नेसमेत
बेहोराको ितवादी मधस
ु दु न िव को बयान कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते रा पितको सवारी
भएकोले कलंक चोकमा ड् यटु ी भएको र सवारी
सिकएपिछ िबटमा गई बिसरहेको अव थामा लटु ेरा
भा यो भ ने ह ला सनु ी कमा डर .ना.िन. काश
पराजल
ु ीले गाडी िनका न भनेकोले ब खतु फ बढ् ने
ममा जाम भएको िव तारै जाँदै गदा तीनजना
यि र ट् या सीसमेत हरीले िनय णमा िलएको
रहेछ, सोप ात् तीनै जनालाई गाडीमा राखी िबटमा
याएको हो । सो समयमा मािनसह को आ ोिशत
िभड भएकोले चोर, ठगलाई कुटिपट गनपछ
ु बािहर
िनकाल भनी ह ला ख ला गरेकोले सोही समयमा
सवारी आउन लागेकोले त काल ड् यटु ीमा गई सवारी
स भएपिछ कलंक िबटमा आई आ नो गाडीमा
प ाउमा परेका सानु सनु ार कृ ण िव.क. र राम भ ने
याम त डुकारसमेतलाई गाडीमा राखी कािलमाटी
कायालयमा याई .स.िन. मधस
ु दु न िव लाई
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बझ
ु ाएको िनजह लाई मैले कुटिपट गरेको छै न, अ य
हरी कमचारी तथा थानीय मािनसह समेतले
कुटिपट गरेको देिखन भ नेसमते बेहोराको ितवादी
कृ ण साद खितवडाको बयान ।
िमित २०६७।२।९ गते म िस.आर.िभ.
ड् यटु ी कलंक चोकमा चालक कृ ण खितवडा र
कमा डर .ना.िन. काश पराजल
ु ीसमेत िथए, उ
िदन रा पितको सवारी भएकोले ऐ. िदन िबहान अं.
११.३० बजेको सवारी सिकएपिछ कलंक िबटमा गई
पनु ः िफता सवारीको लािग सोही ठाउँमा ड् यटु ी गई
सवारी सिकएपिछ कलंक िबटमा नै आएकोमा ठगी गन
भनी ३ जना त काल नाम थाहा भएका सानु सनु ार,
कृ णबहादरु िव.क. र राम भ ने यामबहादरु त डुकार
र बा.१ ज. ५४४८ नं. को ट् या सीमा समेत प ाउ
गरी राखेका रहेछन्, िनजह लाई .ना.िन. काश
पराजल
ु ीको आदेशअनस
ु ार सोही िस.आर.िभ.गाडीमा
राखी कािलमाटी याउने समयस म म तथा अ य
कोही कसैले कुटेको छै न, .ना.िन. काश पराजल
ु ीले
ट् या सी चलाई याई कािलमाटी याई िड.अ. .स.िन.
मधस
ु दु न िव लाई गाडी तथा मािनससमेत बझ
ु ाएकोले
सबैजना फक गएको हो, बु दा ठिगएको भिनएका
िनज ितवादी िव णु का ीले ठग भनी ह ला गदा
भेला भएका मािनसह ले िनज सानु सनु ारसमेतलाई
कुटिपट गरेको रहेछ, िनजले समेत सामा य हातपात
गरेको हनपु छ, हरी िहरासतमा समेत िनज लडेकोले
सोसमेतका कारणले िनजको मृ यु भएको हनपु छ
भ नेसमेत बेहोराको ितवादी रोशन िव को बयान
कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते गाडमा नै बिसरहेको
अव थामा िदनको क रब १४.३० बजेको समयमा
त कालीन .स.िन. मधस
ु दु न िव ले ३ जना यि ठगी
के सको कलंक िस.आर.िभ.ले प ाउ गरी याएको
भनी िहरासतमा रा न िदएकोले िनज सानु सनु ार,
कृ णबहादरु िव.क. र राम भ ने याम त डुकारलाई
सामा य चेकजाँच गरी वाटरगाड िहरासतमा
राखेकोमा ऐ. २२.०० बजेको समयमा ड् यटु ीवाला

.ज. ितलक सोमैले उठाई सानु सनु ार िबरामी भएको
भनी बताएकोले उठी हेदा थनु वु ाह ले उठाई छारे रोग
ज तो देखी जरु ाफ सघुँ ाउदा उठे को पनु ः भइु मँ ा लड् न
गएकोले हेदा िफँ ज काढी थर थर कािमरहेको देखी
ड् यटु ी अिधकृतलाई जानकारी गराई मोबाइल गाडीमा
उपचारको लािग पठाई पिछ टाउकोको अ ेशनसमेत
गनु पन भएकोले खच आव यक पन गई वाटरगाडमा
नै भएको र १२,०००।– िड.अ.लाई िदएको, िनजलाई
मैले िज मा िलएपिछ मैले तथा अ य कोही कसैले
हातपात गरेको छै न, बािहरबाट हेदा कपडा खोली
नहेरक
े ो हँदा कुनै चोट पटक िथयो, िथएन थाहा
भएन तर िनज िहरासतिभ ै लडेको हँदा लड् दा
लागेको चोट, ठ करबाट र ठिगएका भिनएका िव णु
का ीसमेतले प ाउ गन ममा िभडभाडले कुटिपट
गदा िहरासतिभ आएपिछ सोही चोटह को कारणले
मृ यु भएको हनपु छ भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका
वाटरगाड कमा डर .ह. िशवहरी ब नेतको िमित
२०६७।२।२७ गतेको कागज ।
िमित २०६७।२।९ िबहान क रब १०.३०
बजेको समयमा कायालयमा आइपु दा ितवादी िव णु
का ी र िनजकै ीमतीसमेत आई ठगी गन यि आउँदै
छ, सहयोग चािहयो भनेकोले रा पितको सवारी
भएकोले हेद गनस्
ु भनी के ही समयपिछ हरी जवान
तोयानाथ सवु ेदीलाई पठाएकोमा त काल मािनसह
ठग, चोर भ दै कराएको र मािनसह को िभड
देिखएकोले त काल एउटा मोटरसाइकलमा िल ट
मागी अगािड गई बा.१ज.५४४८ नं. को ट् या सीलाई
रोक के ही यि ह ले ट् या सी चालक तथा सो
ट् या सीमा आएका २ जना यि ह समेतलाई
कुटिपट गरेको देखेको, यसपिछ कलंक को िस.आर.
िभ.समेत पगु ी उ ार गरी सोही िस.आर.िभ.गाडीमा
२ जनालाई र चालकसिहत उ ट् या सी .ना.िन.
काश पराजल
ु ीले कलंक िबटमा लगी राखेका हन्,
बु दा िनजह म ये कृ ण िव.क. र सानु सनु ारले िव णु
का ीसँग .२५,०००।– ठगी गरेको र िनज सानु
सनु ारसमेतले तासमा हारिजत भएको भनी बताएकोले
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
त काल िफता सवारी भएकोले कायालयमा नै राखी
िनज तीनैजना र ट् या सीसमेत कािलमाटी वृ मा
पठाइएकोमा, िनय णमा िलएप ात् कुटिपट गरेको
देिखन । पिछ थाहा पाउँदा सोही िदन राित िनजह म ये
सानु सनु ार िहरासतमा २ पटकस म ढली मख
ु बाट
िफँ ज काढेकोले वीर अ पतालमा उपचारको ममा
ऐ. ११ गते मृ यु भएको भ ने थाहा पाएको हो । मैले
कोही कसै हरी कमचारीह ले कुटिपट गरेको देिखन
भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका मािनस महानगरीय हरी
िबट, कलंक मा कायरत .स.िन. राजेश िगरीसमेतले
ग रिदएको कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते राित २२.००
बजेदेिख भोिलप ट िबहानको राित २०.०० बजेस म
वाटरगाडमा ड् यटु ी भएकोले ड् यटु ीमा बिसरहेको
अव थामा राित अं. २२.०० बजेको समयमा ड् यटु ी
बु दा अिघ लो ड् यटु ीका चेतराम सोमैले सबै ठीक
भएको तर १ जना सानु सनु ार छारे रोगको ल ण
देिखई ढलेकोले अ य थनु वु ाले जरु ाफ सघुँ ाई के ही
ठीक भएको भनी भनेका िथए, के ही समयपिछ पनु ः
सानु सनु ार मख
ु मा िफँ ज काढी थरथर का दै भइु मँ ा
लडेकोले त काल गाड कमा डर िशवहरी ब नेतलाई
जानकारी गराई बािहर िनकाली पानी खान िदई
त काल िड.अ.लाई जानकारी गराई के ही समयपिछ
नै उपचारको लािग वीर अ पतालमा लिगएको
हो । उपचारको ममा ऐ. ११ गते सानु सनु ारको मृ यु
भएको भ ने कुरा थाहा पाएको हो । सानु सनु ारलाई
िहरासतमा कुटिपट एवं हातपात गरेको छै न, आफै ँ
लडेका कारण टाउको िभ ा तथा भइु मँ ा ठोिकएको
िथयो भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका .ज. ितलक
बहादरु सोमैको कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते फिपङमा रा पितको
सवारी भएकोले सवारी गएको क रब १०।१५ िमनेटपिछ
ठग भा यो भ दै के ही मािनसह दौडँदै गएको र के ही
समयपिछ िस.आर.िभ. कलंक ले गाडीमा राखी याउने
ममा मसमेत सोही गाडीमा आएको िनजह लाई
.स.िन. राजेश िगरीसमेतले िबटमा लगी राखेका हन्,

ट् या सी भने .ना.िन. काश पराजल
ु ीले रातो रङको
बा.१ज. ५४४८ नं. को ट् या सी र ट् या सी चालक
राम भ ने याम त डुकारलाई याई राखेको हो । पिछ
थाहा पाउँदा ट् या सीका अ य २ जना कृ णबहादरु
िव.क. र सानु सनु ारले .२५,०००।– ठगी गरेको
भ नेसमेत सनु ेको हँ अ य कुनै चासो िदइन, के ही
समयपिछ मािनसह को िभड आएकोले सवारीसमेत
भएको हँदा िभड हटाई सवारी गएप ात् .ना.िन. काश
पराजल
ु ीलाई यचु ाटार अिफसमा पु याई िदन पिहला
िनज प ाउ परेका यि ह लाई कािलमाटी पु याई
यचु ाटारस म पु याउने कुरा भएपिछ सोही गाडीमा
बसी कािलमाटीमा िनजह लाई बझ
ु ाई यचु ाटारस म
पु याएको हो, िनज प ाउ परेको यि ह लाई मैले
कुटिपट एवं हातपातसमेत गरेको छै न, अ यले कुटिपट
गरेकोसमेत देखेको छै न, पिछ बु दा मा िव णु का ीले
ठग ठग भनेपिछ भेला ज मा भएका मािनसह ले
कुटिपट गरेको भ ने थाहा भयो । हरी िहरासतमा
समेत मतृ क सानु सनु ार छारे रोग लागेको ल ण देिखई
२ पटकसमेत लडेको भ ने थाहा पाएको हो भ नेसमेत
बेहोराको बिु झएका .स.िन. िवजय शाहीसमेतले िमित
२०६७।२।३० गते ग रिदएको कागज ।
िमित २०६७।२।९ गते फिपङमा रा पितको
सवारी भएकोले सवारी गएको के ही समयपिछ
मािनसह ठग भ दै गरेको आवाज सनु ी हेदा ठग
भ दै कराएको र ट् या सीसमेत ब खतु फ गएको देखी
मसमेत सोतफ जाँदा कुटिपट गरेकोसमेत देखेको,
सोप ात् चालक कृ ण खितवडाले चलाएको गाडीमा
कुटिपट ग रएका यि ह त काल नाम थाहा भएका
सानु सनु ार र कृ ण िव.क.लाई राखी .स.िन. राजेश
िगरीले िबटमा याई राखेको, अका टया सीवालालाई
ट् या सीसिहत मैले याएको, के ही समयपिछ
मािनसह को िभड भई स झाएको हो, पनु ः िफता
सवारी भएकोले सवारी सिकएपिछ कलंक िबटबाट
.स.िन. राजेश िगरीले िनज ३ जना यि ह लाई
कािलमाटी पु याई िदन भनेको हँदा सोही िस.आर.िभ.
गाडीमा राखी ट् या सी चालकलाई सोही मैले चलाएको
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१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
ट् या सीमा राखी कािलमाटी हरी कायालयमा याई
त कालका िड.अ. .स.िन. मधस
ु दु न िव लाई बझ
ु ाई
सोही गाडीमा यचु ाटारबाट सवारी ड् यटु ीमा आएका
.स.िन. िवजय शाहीसमेतलाई यचु ाटार पु याई
कलंक चोकमा आई बसेको हो, िनजह लाई हरीले
प ाउ गरेप ात् कुटिपट गरेको मैले देखी पिछ बु दा
मतृ क सानु सनु ार िहरासतमा लडेको भ नेसमेत सनु ेको
हँ भ नेसमेत बेहोराको बिु झएका .ना.िन. काश
पराजल
ु ीले ग रिदएको कागज ।
ितवादी िव णु का ीले आफनो ठगी
भएको रकम उठाउन गलत बाटो योग गरी अ य
मािनसह लाई समेत उ साई सु गरेको कुटिपटको
शङ
ृ ् खलाले हरी िहरासतस म िनर तरता पाएको
अव थामा ितवादीह बाट भएको कुटिपटको
कायले नै मतृ क सानु सनु ारको मृ यु भएको हन
आएको देिखएको हँदा ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १, १३ नं. अनस
ारको
कसरु
ु
गरेको देिखएको र यो यस ितवादीको चोटबाट
मतृ कको मृ यु भएको भ ने यिकन हन स ने अव था
नदेिखँदा प ाउ ितवादीह िव णु का ी, मधस
ु दु न
िव , रोशन िव र कृ ण साद खितवडालाई सोही
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सजाय गरी पाउन माग
दाबी िलइएको अिभयोग प ।
मैले मतृ क सानु सनु ारलाई कुटिपट गरेको
तथा हरीमा बझ
ु ाएको होइन । मतृ कले मलाई िविभ न
बहानामा ठगी गरेको रकम तथा पनु ठगी गन बहानाका
स ब धमा हरीलाई जानकारी गराई िनज मतृ कसमेत
आएको बखत सादा पोसाकका हरीलाई इसारा गदा
हरीले नै िनजलाई िलई हरी कायालयमा लगेकोमा
िनज सकुशल नै िथए । मैले ठग ठग भनी कराएको तथा
थानीय यि ह ले कुटिपट गरेका होइनन् । हरी
िहरासतमा यातना िदएका कारण मृ यु भएको भ ने
राि य मानव अिधकार आयोगको ितवेदन तथा
िविभ न प पि कामा समेत समाचार कािशत भएको
छ । म िनद ष छु भ नेसमेत बेहोराको .िव णु का ीले
अदालतमा गरेको बयान ।

मेरो कलंक मा सवारी िडयटु ी रहेकोले कलंक
िबटमा आउँदा ३ जनालाई समातेर याई राखेकोमा
कलंक देिख मसमेतले गाडीमा राखेर कालीमाटी
हरीमा सकुशल बझ
ु ाएको हो । अ य मलाई के ही
थाहा भएन मैले कसरु अपराध गरेको छै न भ नेसमेत
बेहोराको .रोशन िव ले अदालतमा गरेको बयान ।
म महानगरीय हरी वृ कालीमाटीको
ड् यटु ी अिधकृत भएकोले यहाँ बझ
ु ाउन याएका
सानु सनु ारसमेतका यि ह लाई बझ
ु ी िलई सकुशल
गाड कमा डर तथा िहरासत यव थापकको िज मा
लगाएकोमा सानु सनु ार िबरामी परेको खबर गरेपिछ
उपचारको लािग ल न र उपचार खचको यव था
गरेको हँ । िनजको उपचारको ममा मृ यु भएको भ ने
कुरा पिछ थाहा पाएको हँ । िनजलाई गाड कमा डर
तथा िहरासत यव थापकसम बझ
ु ाउँदा बािहरी कुनै
चोट पटक िथएन । कुटिपट भएको स ब धमा मलाई
के ही थाहा भएन भ नेसमेत बेहोराको .मधस
ु धु न
िव ले अदालतमा गरेको बयान ।
म कलंक ए रयामा यान चलाउने चालक
हँदा यानमा राखेर िनजसमेतलाई लगेको हो ।
कुटिपटका स ब धमा मलाई के ही थाहा भएन ।
म िनद ष छु भ नेसमेत बेहोराको .कृ ण साद
खितवडाले अदालतमा गरेको बयान ।
वादीतफका सा ी जाहेरवाली िगता
सनु ार, जाहेरवाला मनोज सनु ार, काश पराजल
ु ी,
िवजयकुमार साही, िशवहरी ब नेत, ितलकबहादरु
सोमै मगर, राजेश िगरी, भ बहादरु थापा, के शव
अयाल, िवशेष डा.ह रहर व ती र डा. मनोज े ,
ितवेदकह ई री साद ितवारी, गु बहादरु े ी,
मोद े र बिु झएका राम भ ने याम त डुकार तथा
ितवादीका सा ी िशवराम िसंखडा, लिलतबहादरु
े , जनक जोशी र सिु नल गु ङले गरेको बकप
िमिसल सामेल रहेछ ।
सानु सनु ारको मृ यु भएको स ब धमा गठन
भएको छानिबन सिमतको ितवेदन ितिलिप िमिसल
सामेल रहेछ ।
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ितवादी मधु स
ु दु न िव को संल नताको
कृित तथा त काल उपचारको ब ध गरेकोसमेतका
सम अव थालाई िवचार गदा यानस ब धी महलको
६ नं. को देहाय ४ को आधारमा ितवादी मधस
ु दु न
िव लाई .५००।– ज रवाना र एक वष कै द हने र
अ य ितवादीह ले सफाइ पाउने भ ने सु काठमाड
िज ला अदालतको िमित २०६८।३।१५ को फै सला ।
अनस
ु धान र तहिककातबाट जे जित
प रणाम आउँछ सो सीिमत िवषय व तमु ा आधा रत
याय इ साफ हनु पनमा भिव यमा हने नै छ भनी
परमादेश कृितबाट हन गएको फै सला िमलेको
छै न । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले कुनै आपरािधक
काय नगरेको त य िमिसल संल न व तिु न माण
एवं गवाहबाट पिु हँदाहँदै ला दै नला ने कानून योग
गरी म पनु रावेदकलाई कै द सजाय ज रवानासमेत
हने ठह याई भएको फै सला उ टी गरी सफाइ पाउँ
भ ने ितवादी मधस
ु दु न िव को पनु रावेदन अदालत
पाटनमा परेको पनु रावेदन िजिकर ।
मतृ क सानु सनु ारलाई कलंक िबटमा याई
राखी सके पिछ कालीमाटीमा िज मा लगाएको हँदा
ितवादीह को िमलेमतोमा कुटिपट भएको अव था
पिु भएको, प ाउ गदाको अव थामा मतृ कको
शरीरमा कुनै चोट नदेिखएको प ाउप ात् िनजको
वा य परी णसमेत मौकामा भएको देिखँदैन ।
टाउकोमा लागेको चोट लडेर ला न स ने अव था
छै न भनी Autopsy Report िदने डा.ले बकप मा
लेखाई िदएकोसमेतबाट िनज सानु सनु ारको कत य
गरी मारेको ट हँदाहँदै ितवादीह लाई सफाइ
िदने गरी भएको िु टपूण फै सला बदर गरी अिभयोग
मागदाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालतमा परेको पनु रावेदन िजिकर ।
यसमा सु को फै सलामा नबझ
ु ी वादी नेपाल
सरकार र ितवादी मधस
ु दु न िव ले पनु रावेदन
गरेको देिखँदा अ.बं. २०२ नं. को योजनको लािग
पनु रावेदन गन प लाई पर पर सनु ाई जानकारी गराई
यथ ितवादी िव णु का ी, रोशन िव र कृ ण साद

खितवडालाई सूचना याद जारी गरी पेस गनु भ ने
पनु रावेदन अदालतको िमित २०६८।११।१४ को
आदेश ।
मतृ क सानु सनु ारको कसको कुटाइबाट घाइते
भई टाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट िनजको
मृ यु भएको हो भ ने अनस
ु धानबाट पिु भएको
नपाइँदा सु काठमाड िज ला अदालतबाट ितवादी
मधस
ु दु न िव लाई यानस ब धीको ६ नं. देहाय ४
को आधारमा .५००।– ज रवाना र १(एक) वष कै द
हने ठह याई िमित २०६८।०३।१५ मा भएको फै सला
निमलेकोले सो हदस म उ फै सला के ही उ टी
भई िनज ितवादी मधस
ु दु न िव ले समेत आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६९।६।२ को फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । िमित २०६७।२।९ गते िदनको १३.४० बजे
मतृ क सानु सनु ार प ाउ परेको, सो ममा िनजलाई
कुटिपट भएको र वीर अ पतालमा उपचारको
ममा २०६७।०२।११ मा िनजको मृ यु भएको
त य थािपत भएको छ । लास कृित मचु ु काबाट
िनजको ढाड, िपठ् यूँ र पैतलामा समेत िनलडाम रहेको
देिख छ । मृ यक
ु ो कारणमा Blunt force head injury
भनी उ लेख छ । ितवादी िव णु का ीको मौकाको
बयानबाट मतृ कसँग हात तानातान र हात हालाहाल
भएको र प ाउ गरी हरी कायालयमा बझ
ु ाएको भ ने
देिख छ । ितवादी मधस
ु दु न िव ड् यटु ी अिफसर रहेको
र मतृ कलाई िज मा बझ
ु ेपिछ िनजलाई पैतालादेिख
टाउकोस म य त िजउमा कुटिपट गरेको कारण
िनजको उपचारको ममा मृ यु भएको त य िवभागीय
जाँचबझ
ु ितवेदनबाट समेत देिख छ । त यिवपरीत
मतृ क छारे रोगले लडेर टाउकोमा चोट लागी मृ यु
भएको भ ने भनाइ माणबाट पिु नभएको अव थामा
प ाउ गरी क जामा िलएको मा छे को कुटिपटबाट
मृ यु भएकोमा यसको िज मेवारी िलनपु नमा सोउपर
िवचार नगरी ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा ग भीर कानूनी िु ट
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१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
भएको हँदा सो फै सला उ टी गरी ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको मु ा दोहो याई
पाउँ भ ने िनवेदन प ।
मतृ क सानु सनु ारको हरी िहरासतमा रहेको
अव थामा नै मृ यु भएको पाइ छ । मतृ कको शरीरको
िविभ न भागमा चोट देिखएबाट िनजको मृ यु कत यबाट
भएको देिखएको अव थामा .स.िन. मधस
ु दु न िव लाई
यानस ब धी महलको ६(४) नं. बमोिजम .५००।–
ज रवाना र एक वष कै द हने गरी काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सो हदस म के ही उ टी
गरी िनजलाई सफाइ िदएको फै सलामा यानस ब धी
महलको १३(३) तथा माण ऐन, २०३१ को दफा
५४ को या यामा ग भीर िु ट भएको देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान ग रिदएको छ भ ने
यस अदालतको िमित २०७०।११।०९ को आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल
कागजात अ ययन गरी पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
ी खेमराज वालीले मतृ कको मृ यु कुटिपटकै कारण
भएको त यमा िववाद छै न । ितवादी िब णु का ीले
यी मतृ कलाई ठगी गरेको आरोप लगाएप ात् िव णु
का ीलगायतका यि बाट कुटिपट भई हरीमा
बझ
ु ाइसके पिछ अ य ितवादीह को संल नतामा पनु ः
िहरासतमै कुटिपट गरेका कारण अश भई उपचारको
ममा मतृ क सानु सनु ारको मृ यु भएको पिु भएको
हँदा पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय हनपु छ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादी मधस
ु दु न िव का तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी श भु थापा र
शेरबहादरु के .सी. तथा िव ान् अिधव ा ी रामच
पौडेलले िव णु का ीसमेतले ठग ठग भनेपिछ मतृ क
सानु सनु ारमािथ ग भीर कुटिपटप ात् हरी काश

पराजल
ु ीको समूहले उ ार गरेको अव थामा हरी
िहरासतमा कुटिपट भएको भ ने आधार देिखँदनै ।
िभडमा को कसले िपटेको भ ने पिहचान पिन हँदैन ।
िहरासत शाखामा यी ितवादी मधस
ु दु न िव कायरत
छै नन् । ड् यटु ी अिफसरले कुटिपट गन आदेश िदएको
अव था पिन छै न र कुटिपटमा सहभागी नै नभएको
यि लाई कसरु दार ठहर गरी सजाय गन िम दैन ।
मतृ कको कलेजोमा खराबी भएको कारण मृ यु भएको
भ ने शव परी ण ितवेदनमा उ लेख छ । तसथ
ितवादी मधस
ु दु न िव ले सफाइ पाउने गरी भएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब हँदा सदर
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी िव णु का ीका तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी नरे भ ले ततु वारदातमा
क-कसले मतृ कलाई कुटिपट गरेको भनी अनस
ु धानबाट
ट खल
ु ेको छै न । हचवु ाको भरमा मतृ कउपर ठगीमा
जाहेरी परेकै कारण िनजले नै कुटिपट गरेको र
हरीलाई समेत लगाई कुटिपट गराएको भ ने िनराधार
आरोप यी ितवादीलाई लगाइएको छ । ततु मु ामा
यी ितवादी आ नै पीिडत रहेको अव था छ । हरीले
रा ो हालतमा नै प ाउ गरी िहरासतमा िलएकोमा
ठगीका जाहेरवालालाई अिभयु बनाई मु ा चलाउनु
याियक मा यतािवपरीत समेत हँदा यी ितवादी िव णु
का ीसमेतलाई सफाइ िदएको फै सला मनािसब हँदा
सदर हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
उि लिखत बहस िजिकर र त य रहेको
ततु मु ामा ितवादी मधस
ु दु न िव समेतलाई
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६९।६।२ मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न र
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु ने हो वा
होइन ? सोही स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी िव णु
का ीले आ नो ठगी भएको रकम उठाउन गलत बाटो
योग गरी अ य मािनसह लाई उ साई सु गरेको
कुटिपटको शङ
ृ ् खलाले हरी िहरासतस म िनर तरता
पाएको अव थामा ितवादीह बाट भएको कुटिपटको
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कायले नै मतृ क सानु सनु ारको मृ यु भएको देिखँदा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३ नं. को
कसरु मा ितवादीह िव णु का ी, मधस
ु दु न िव ,
रोशन िव र कृ ण साद खितवडालाई सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको अिभयोग दाबी रहेकोमा ितवादीम येका
मधस
ु दु न िव लाई यानस ब धी महलको ६ नं. को
देहाय ४ बमोिजम .५००।– ज रवाना र १(एक) वष
कै द हने र अ य ितवादीह िव णु का ी, कृ ण साद
खितवडा र रोशन िव ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई भएको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६८।३।१५ को फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकार र ितवादी मधस
ु दु न िव को पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा सो अदालतबाट
सु फै सला के ही उ टी गरी सबै ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबमोिजम सफाइ पाउने ठहर गरी भएको
िमित २०६९।६।२ को फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकारको यस अदालतमा मु ा दोहो याई पाउँ भ ने
िनवेदन परी सो िनवेदनउपर यस अदालतबाट िमित
२०७०।११।९ मा िन सा दान भई ततु मु ा
पनु रावेदनको रोहमा यस इजलाससम िनणयाथ पेस
हन आएको पाइयो ।
३. यसमा यस अदालतबाट मु ा दोहो याई
हेन िन सा दान हँदा मतृ कको िविभ न भागमा चोट
देिखँदा मतृ कको मृ यु कत यबाटै भएको देिखएकोमा
ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा कानूनको ग भीर िु ट भएको
भ ने आधार िलएको देिख छ । ततु मु ाको िमिसल
अ ययन गरी हेदा, िमित २०६७।२।९ गते िदनको
अं.१३.३० बजेको समयमा सानु सनु ारलाई ठगी
गरेको भनी के ही मािनसह ले कुटिपट गरी कलंक
खसी बजारमा हरीलाई बझ
ु ाएको छ भ ने फोनमाफत
थाहा पाई कलंक आई बु दा एक जना यि ले मलाई
ठगी गरेको भनी अ य यि ह को सहयोगमा कुटिपट
गरी हरीमा बझ
ु ाएको भनेकोले खसी बजार ि थत
हरीलाई बु दा कािलमाटी पठाएको भ ने जानकारी

पाइ यस कायालय बु दा िनज िव ख डका
ितवादी िव णु का ीसमेत भई कुटिपट गरी ग भीर
घाइते भई वीर अ पतालमा लगी उपचार भइरहेको
छ भ ने थाहा पाई हेदा ग भीर चोट लागी उपचार
भइरहेको देखेकोले िव
ख डका ितवादीउपर
यान मान उ ोगमा कारबाही ग रपाउँ भ ने गीता
सनु ारको िमित २०६७।०२।१० गते जाहेरीले ततु
मु ाको उठान भई उपचारको ममा सानु सनु ारको
िमित २०६७।२।११ गते िदनको अं.१५.०० बजे
मृ यु भएको भ ने हरी ितवेदनप ात् ततु मु ाको
अनस
ु धान सु भएकोमा कािलमाटी हरीमा प ाउ
भएका सानु सनु ारलाई भेट्न खो दा भेट्न निदएको
र यही कायालयका हरीले लाठी, मु का, ला ाले
िहकाई रहेकोले आमाले नकुट् नु भ दा आमालाई
समेत कुट् न खोजेकोले हरीले िहरासतमा िलएपिछ
समेत मरणास न हनेगरी कुटिपट गरेको हँदा सोही
पीडाले मतृ कको मृ यु भएको भ ने मतृ कको छोरा
मनोज सनु ारको जाहेरी परेको िमिसलबाट देिख छ ।
लासजाँच मचु ु कामा छातीको दायाँ बायाँतफ िनलो
कालो देिखने िनलडाम रहेको, दवु ै खु ामा िनलडाम,
बायाँ गोडाको गोली गाँठो निजक सानो घाउ भएको,
पछािड िपठ् यमुँ ा िनलो कालो ज तो डाम रहेको भ ने
देिख छ भ ने मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट
टाउकोमा ग भीर चोट लागी सोही चोटका कारण मृ यु
भएको भ ने िमिसलबाट देिखन आउँछ ।
४. अिभयोग दायर भएका ितवादीम ये
िव णु का ीले आफूलाई सानु सनु ारले ठगी गरेको भ ने
ज रयाबाट िनजसमेतको समूहबाट कुटिपट भएको र
हरीले सानु सनु स
ु ारलाई िहरासतमा िलइसके पिछ
पिन लगातार कुटिपट भएको कारणबाटै मतृ कको मृ यु
भएको भ ने आधारमा अ य ितवादीह मधस
ु दु न
िव , रोशन िव र कृ ण साद खितवडासमेतका
हरी कमचारीउपर समेत अिभयोग दायर भएको
देिख छ । ितवादी िव णु का ीले मलाई िविभ न
आिथक लोभनमा पारी .२५,०००।- िलई ठगी
गरेको थाहा भएकोले िनजलाई हरीको सहयोगमा
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१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
प ाउ गन उ े यले सादा पोसाकका दईु जना
हरीसमेत िलई ठगी गन यि ह लाई कलंक मा
बोलाई प ाउ गन ममा मेरो र सानु सनु ारको हात
तानातान र भनाभन भएको हो । सोही समयमा मैले
ठग भनी िच याउन थालेपिछ के ही यि ह को
भीड आई हात हालाहाल एवं लछार पछार भएको
हो । ती यि ह लाई म िचि दन, वतनसमेत
थाहा छै न भनी अनस
ु धानको ममा बयान गरेको
देिख छ । अदालतसम बयान गदा आफूले कुटिपट
नगरेको हरीले चौक मा लगी कुटिपट गद िथए, पिछ
कुटिपट भयो भएन थाहा भएन भनी बयान गरेको
पाइ छ ।
५. ितवादी मधस
ु दु न िव ले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा िमित २०६७।०२।०९ गते िबहान
१० बजेदिे ख ड् यटु ी अिफसरको ड् यटु ी भएकोमा ऐ.
१४.०० बजे कलंक बाट .ना.िन. काश पराजल
ु ीले
त काल नाम थाहा भएका सानु सनु ारसमेत ३ जनालाई
ठगी गरी िहँड्ने हन् भनी याएको र सो बखत ितवादी
िव णु का ीसमेत आएका िथए, िनजह को बारेमा
िटपोट गरी गाड कमा डर .ह. िशवहरी ब नेतलाई
िहरासतमा रा न आदेश िदएको हो । ऐ. २२.०० बजे
िनजह म ये सानु सनु ार िबरामी परेकोले उपचारको
लािग वीर अ पताल पु याएको हो । िनज सानु सनु ार
िहरासतमा दईु पटकस म लडेको र सोही कारण
टाउको ठोिकएको र थनु वु ाले छारे रोग भनी मोजासमेत
सघुँ ाएको भ ने थाहा छ । मतृ कको चोट िहरासतमा
लड् दा भएको हो र िनलडाम भीडले कुटिपट गदा भएको
हनपु छ भनी लेखाएको पाइ छ । ितवादी कृ ण साद
खितवडा हरीको चालक भएको र सानु सनु ार, कृ ण
िव.क. र राम भ ने याम त डुकारलाई ट् या सीसिहत
हरीले िनय णमा िलएकोमा आ ोिशत भीडले
ठग भनी बािहर िनकाल भनी ह ला ख ला गरेकोले
गाडीमा हाली ड् यटु ी अिफसर मधस
ु दु न िव लाई
बझ
ु ाएको हो । आफूले कुटिपट गरेको छै न भनी बयान
गरेको देिख छ भने अका ितवादी रोशन िव ले समेत
सोही िमलानको बयान गरेको देिख छ ।

६. ततु वारदातमा हरी िहरासतमै
हरी ारा कुटिपट भएको घटना भनी राि य मानव
अिधकार आयोगबाट र हरी उपरी क यादवराज
खनालसमेतको सिमितबाट छानिबन भई ितवेदनसमेत
ततु भएको भ ने िमिसलबाट देिखएको छ । राि य
मानव अिधकार आयोग ारा िदइएको अनस
ु धान
ितवेदनमा ठगीको सूचना पाएपिछ िबना प ाउ
पज
ु सानु सनु ारसमेतलाई प ाउ गरेको, के ही समय
हरी िबटमा राखी महानगरीय हरी वृ कािलमाटी
लगी क रब १ बजे बझ
ु ाएको र िनज सानु सनु ारको
मृ यु हरी ारा ग रएको कुटिपटबाट भएको र सो
कुटिपटको घटनामा हरी िबट कलंक का मख
ु तथा
के ही जवानह , महानगरीय हरी वृ , कािलमाटी
लैजाँदा खिटएका हरी अिधकृत तथा जवानह र
सो वृ का के ही हरीसमेत संल न रहेको र िहरासतमा
रािखएको अव थामा िदइएको यातनाका कारण ग भीर
चोट लागेको पाइयो भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरेको
पाइयो । महानगरीय हरी आयु को कायालयको
च.नं.१०४८ िमित ०६७।१०।१२ को प साथ संल न
रहेको सो कायालयबाट गिठत छानिबन बोडको
ितवेदनमा सानु सनु ारलाई प ाउ गन अव थामा
भीडले कुटिपट गरेको, र िनजलाई िनय णमा िलएपिछ
पिन सामा य कुटिपट भएको, िहरासतमा अक मात
ढली मख
ु बाट याल िफँ ज िनकालेको भ ने उ लेख गद
हरीका कमी कमजोरीबारे पिन के ही कुरा औ ं याएको
पाइ छ । सानु सनु ारलगायतका यि ह लाई हरीले
प ाउ गरेप ात् आफूले िनभाउनपु न यावसाियक
िज मेवारी बहन गरेको नपाइएको, कुटिपटबाट
उ ार ग रसके पिछ त काल वा य परी ण गन
अ पताल लैजानपु नमा आ नो कायालयमा लगी
थनु ेको, िहरासतमा रा नपु ूव वा य परी ण
गनपनमा
सो नग रएको, कायालय मख
ु
ु को रपोिटङ
र कमा ड क ोलमा समेत िफतलोपन देिखएको भ ने
कुराह लाई समेत इंिकत गरेको पाइ छ ।
७. िमिसल संल न जाहेरी दरखा त,
घटना थल तथा मौकामा कागज गन यि ह ले
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
ग रिदएको कागज तथा बकप , ितवादीह ले मौका
र अदालतमा गरेको बयान, लास कृित मचु ु का,
शव परी ण ितवेदन, आयोग तथा अनस
ु धान गन
िनकायका ितवेदनसमेतको सम मू याङ् कन तथा
िव ेषण गदा, मतृ क सानु सनु ारको मृ यु टाउकोमा
परेको चोट (Blunt force head injury) बाट भएको
भ ने देिख छ । यस स ब धमा मृ यक
ु ो कारणबारे
डा.ह रहर व तीले एक पटक लड् दा शरीरको एकाप
वा लडेकोप चोट ह छन् तर िविभ न िवपरीत िदशामा
चोट रहेको देिख छ । ततु मतृ कको स ब धमा
ल बाकार स त िनलडाम छातीमा, ढाडमा, काखीमा,
पैतलामा समेत भएकोले छारे रोगबाट अचानक बेहोस
भई लडेर भएको भनी भ न नसिकने ह छ भनी
बकप गरेको देिखँदा सो चोट हरी िहरासत भ दा
अगािडको ठग ठग भनेर सडकमा ज मा हन पगु ेको
भीडको कुटिपटबाट भएको हो वा हरी िहरासतको
कुटिपटबाट भएको हो वा लडेर भएको हो भ ने
स ब धमा भावकारी अनस
ु धान गरी प ग रएको
देिखएन ।
८. वारदातको कृित हेदा, मतृ कलाई
िहरासतमा िलनु अगावै पिन कुटिपट भएको देिखनेमा
के क तो घाउ चोट लागेको र को-कसले चोट छाडेको
भ ने खल
ु ेको पाइँदैन । िहरासतमा समेत कुटिपट गरेको
भनी जाहेरवालाले िजिकर िलएकोमा सोलाई पिु हने
गरी को-कसले कुटिपट गरेको भनी अनस
ु धानको
ममा खल
ु ाउन सके कोसमेत देिखँदैन । िहरासतमा
मतृ क छारे रोगले दईु पटकस म लडेको र लडेका बखत
चोट लागी उपचारको लािग अ पताल लगेको हो भनी
हरी कमचारीसमेत रहेका ितवादीबाट दाबी गरेपिन
सो पिु हने गरी व तिु न माण िमिसल संल न रहेको
पाइँदैन । यस अव थामा मतृ कको मृ यु को कसको
कत यबाट भएको हो भ ने स ब धमा अनस
ु धानले
प त यगत आधार नदेखाएबाट अनस
ु धान िफतलो
रहेको देिखयो ।
९. वादी प ले आ नो पनु रावेदन िजिकरमा
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको

१३(३) नं. बमोिजम सजायको माग दाबी िलएको
देिख छ । यस अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
थािपत हनको लािग ह या मनसाय े रत हनपु छ ।
सो मनसाय पूरा गन योजना, रसइवी र सोबमोिजमको
काय माणबाट पिु हनपु छ । ततु वारदात घट् नक
ु ो
पछािड ठगीको आरोप, कुटिपट, प ाउसमेतका कारक
त व िव मान रहे पिन यान मानस मको मनसाय,
योजना, उ े य, सो प रणामको ान र प रणामको
चाहाना रहेको भ ने त य थािपत भएको पाइँदैन ।
यस अव थामा मतृ कको मृ यु भएको देिखए पिन
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
ियनै ितवादीह कै कत यबाट मतृ कको मृ यु हन
गएको भ ने िमिसल संल न माणबाट पिु हन सके को
देिखएन ।
१०. ितवादीम येका मधस
ु दु न िव लाई
भिवत यमा सजाय गरी अ य ितवादीह लाई
सफाइ िदएको सु को फै सला के ही उ टी गरी सबै
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमले निमलेको
स ब धमा िवचार गदा, ितवादी िव णु का ी आफू
ठिगएकोले सानु सनु ारसमेतलाई प ाउ गराउने
हेतल
ु े कलंक मा बोलाएको र सादा पोशाकका हरीकै
सहयोगमा प ाउ गराई ठगीमा जाहेरीसमेत िदएको
अव था र िनज प ाउ पनपु ूव नै ठग ठग भनेर सडकमा
ज मा हन पगु ेको भीडले कुटिपट गरी चोट लागेको भ ने
भनाइ भएपिन िहरासतमा िलइसके पिछ नै उपचारको
ममा मृ यु भएको देिखँदा िव णु का ी दोषी हन्
भ ने देिखन आएन । ितवादी कृ ण साद खितवडा
हरीको गाडी चालक रहेको र .रोशन िव हरी
जवानको पमा कलंक हरी िबटमा कायरत रहेको
देिख छ । .कृ ण साद खितवडाले मतृ कसमेतलाई
गाडीमा राखी कािलमाटी हरी कायालयस म लगेको
देिखनक
ु ा साथै िनजले कुटिपट गरेको भ ने खु दैन ।
.रोशन िव समेत मतृ क सानु सनु ारसमेतका यि
प ाउ पदा सँगै गाडीमा गएको र बाटोमा कुटिपट गरेको
भ ने देिखँदैन । िनजह मौका र अदालतमा समेत
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१०१४४ - नेपाल सरकार िव. िव णु का ीसमेत
कसरु मा इ कार रहेका छन् । यी ितवादी मतृ कलाई
िहरासतमा राखेको कािलमाटी हरी प रसरमा बेलक
ु ा
बसी के रकारमा संल न रहेको भ ने अव था पिन
छै न । यस अव थामा िनजह को कुटिपटबाट नै
मतृ कको मृ यु भएको भ ने वत माणको अभावमा
यी ितवादीह कृ ण साद खितवडा र रोशन िव
कसरु दार हन् भनी भ न सिकने अव था देिखँदैन ।
११. अब ितवादी मधस
ु दु न िव लाई सु ले
भिवत यतफ सजाय गरेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट
सफाइ िदएको देिख छ । यी ितवादी मधस
ु दु न
िव वारदातको समयमा ड् यटु ी अिफसर रहेको
देिख छ । यी मधस
ु दु न िव ले मतृ कलाई कुटिपट गरेको
हो भनी जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन यि ले
खल
ु ाएको पाइँदैन । मतृ क सानु सनु ार िहरासतमा
छारे रोगका कारण दईु पटकस म लडी सोही ममा
चोट लागेको र उपचारको लािग वीर अ पताल
लगेको भनी बिु झएका यि ह ले बकप ग रिदएको
देिख छ । यी ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गदा
नै भिवत य पन गएको भ ने िमिसलबाट देिखएको
छै न । िनजको कसरु मा संल नता ट देिखने गरी
अनस
ु धानबाट नदेिखएको अव थामा यी ितवादी
ड् यटु ी अिफसर भएकै कारण यान ज तो फौजदारी
कसरु मा कसरु दार ठहर गन यायोिचत देिखएन ।
१२. अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
मतृ कको मृ यु कुटिपटबाट भएको ज तो देिखए पिन
मतृ कको शरीरमा परेको कुटिपटको चोट घाउ हरी
िहरासतभ दा अगािडको ठग ठग भनेर सडकमा
ज मा भएको भीडको कुटिपटबाट भएको हो वा हरी
िहरासतमा रहँदाको कुटिपटबाट भएको हो वा छारे
रोगले लडेर टाउकोमा चोट लागेर हन पगु ेको हो वा
हरीको छानिबन सिमित बोडले ितवेदनमा उ लेख
गरे ज तै िहरासतमा रहँदा अक मात ढली मख
ु बाट
याल िफज िनकालेको भ ने ज ता ततु मु ामा
अ तरिनिहत रहेका मह वपूण सवल त यह मा
सू म, भावकारी, गिहरो अनस
ु धान नग रएको,
अनस
ु धान अ य त िफतलो र कमजोर देिखएको

तथा सोही आधारमा अिभयोजन भएपिन उि लिखत
ितवादीह कै कुटिपटको कारण मतृ कको मृ यु
भएको हो भ ने िव वसनीय र बिलयो माणको
अभावमा सु काठमाड िज ला अदालतले ितवादी
मधस
ु दु न िव लाई यानस ब धी महलको ६ नं. को
देहाय ४ बमोिजम .५००।– ज रवाना र १ वष कै द
गन र अ य ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी गरेको
िमित २०६८।०३।१५ को फै सला के ही उ टी गरी
ितवादी मधस
ु दु न िव समेतका ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।२ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन ।
१३. साथै मल
ु क
ु मा शाि त सरु ा अमनचयन
कायम गरी नाग रकका आधारभूत मानव अिधकारको
संर ण र स ब न गनु रा यको दािय विभ पन िवषय
हन् । रा यले जनु सक
ु ै बेहोराबाट होस् नाग रकलाई
आ नो िनय णमा िलएप ात् सो यि का आधारभूत
मानव अिधकारको संर ण गनपछ
ु भ नेमा कुनै िववाद
हन स दैन । कुनै पिन यि लाई जथाभावी प ाउ,
थनु छे क वा शारी रक यातना निदइने वा ू र र
अपमानजनक यवहार वा सजाय नग रने संयु रा
संघीय मानव अिधकारस ब धी िव यापी घोषणा
प मा नै उ लेख भएका िवषय हन् । यि को बाँ न
पाउने वैयि क वत ता र सरु ाको अिधकारलाई
मानव अिधकारस ब धी िविभ न अ तराि य
द ताबेजह ले सिु नि त गरेको अव था छ । नाग रक
तथा राजनीितक अिधकारस ब धी ित ाप १९६६,
रोम िवधान १९९८, यातना तथा अ य ू र अमानवीय
वा अपमानजनक यवहार वा सजाय िव को
महासि ध, १९४९ तथा सोसँग स बि धत जेनेभा
महासि ध र आलेखलगायत यस स ब धमा घोिषत
थनु वु ा ित ग रने यवहारका आधारभूत िस ा तह ,
१९९० समेतका अ तराि य द ताबेजलाई नेपालले
पिन अवल बन गरी आएको छ ।
१४. नेपालको संिवधानले नाग रकलाई
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
वत ताको हक, यायस ब धी हक र यातना
िव का हकको याभूित गरेको छ । यसअ तगत
प ाउ परेका वा थुनामा परेको यि लाई शारी रक
तथा मानिसक यातना निदने र िनजसँग िनमम
अपमानजनक र अमानवीय यवहार नग रने कुराको
यारे टी संिवधानले नै गरेको छ । हरी वा अनस
ु धान
िनकायबाट अपराध अनस
धानको
िसलिसलामा
ु
यि का आधारभूत मानव अिधकारको संर णतफ
उिचत यव थापन भएको छ, छै न ? सोको अनगु मन
गन िज मेवारी महा यायािधव ालाई दान गरेको
स दभमा येक सरकारी विकलको यसतफ
यान जानु आव यक पिन छ । अपराधको समिु चत
अनस
ु धान भएको नपाइए िनदशन िदन स ने
अिधकारसमेत सरकारी विकललाई कानूनले नै दान
गरेको छ । हरीले शाि त सरु ा अमनचयन कायम
गनको लािग अपराध हन निदन अपनाउनपु न पूव
सावधानी र अपराधको अनस
ु धान गदा पीिडत र
अिभयु दवु ैका आधारभूत अिधकारतफ सचेत हन
हरी संगठनलाई समेत कानूनले िनदिशत गरेकै ह छ ।
१५. ततु वारदातमा हरी कामचारीकै
संल नतामा प ाउ ग रएको र हरीकै िहरासतमा
गइसके पिछ मतृ कको मृ यु हन गएको त य थािपत
भएको छ । जो जसको ि याबाट भएपिन यि को
यान गएको अव थामा अनस
ु धान िफतलो र
कमजोर भएकै कारण कसरु दारले उ मिु पाउने,
पीिडतले याय नपाउने तथा िनद षले सजायको भागी
हनपु न कुनै पिन िवषय कानूनी रा यमा वीकाय हन
स दैन । यसतफ यायका सरोकारवाला सबै सचेत
भई अपराधको सूचना, अनस
ु धान, अिभयोजन र
सनु वु ाइ तथा सनु वु ाइप ातका काया वयन प सबै
तहमा कानून र कानूनका मा य िस ा तह को उिचत
योग र यव थापन गनु आव यक पछ । यस मु ामा
अनस
ु धानको ममा हरी कमचारीले यि को
वैयि क वत ता र मानव अिधकार ित सचेत
भई काय गरेको अनभु ूित हने गरी अनस
ु धान गरेको
देिखँदनै । िहरासतमा रहेका यि को आधारभूत

मानव अिधकारको संर ण हने गरी यातना िदन,
कुटिपट गन, अमानवीय यवहार गन नहने र
मानवोिचत यवहार गनपनलगायतका
फौजदारी
ु
कसरु को अनस
ु धानस ब धी कानूनी एवं सै ाि तक
मा यतालाई आ मसात गन नसके को, यसअनु प
हरी कमचारीलाई तािलम िदन नसके को, िनदशन र
िनय णस ब धी यव थापक य प उ रदायी हन
नसक अझै पिन परु ातन िविध र ि याबाटै कसरु को
अनस
ु धान गन प ित रहेको आभास हन पगु ेको
छ । ठगीको आरोप लागेका सानु सनु ारलाई िनजको
यि गत अिधकार, वा य ि थित र अव थाको
यालै नगरी िहरासतमा ग रएका यवहारसमेतबाटै
िनज मृ यक
ु ो मख
ु स म पगु ेको यथाथ अव था
देिखएकोले दोषीले सजाय, िनद षले सफाइ तथा
पीिडतले याय पाउने सिु नि तता हने गरी अनस
ु धान,
माण सङ् कलन, अिभयोजन र अिभयोजनलाई
समथन गन माण जटु ाउनको लािग आधिु नक
अनस
ु धान प ितको योग कानून र त यको िव ेषण
एवं मानव अिधकारको संर ण गन स ने अपराध
अनस
ु धानस ब धी तािलम ा द जनशि रहने
छु ै हरी समूह गठन गनतफ स बि धत अनस
ु धान
िनकाय र अिभयोजन प को यानाकषण गराइएको
छ।
१६. साथै ततु मु ामा सानु सनु ार
िहरासतमा रहेको अव थामा मृ यु भएको कुरामा
िववाद छै न । रा यका तफबाट कसरु को यथोिचत
अनस
ु धान हन नसके को कारण कसरु दारले सजाय
पाउन नस नमु ा पीिडत प को कुनै दोष वा भूिमका
रहेको देिखँदनै । कसरु दारले सजाय नपाएबाट
पीिडतले याय पाएको महसस
ु गन नस नु र पीिडतले
रा यबाट कुनै सहानभु ूितसमेत ा गन नस नु उिचत
र यायोिचत हँदैन । नेपालको संिवधानको धारा २१ मा
अपराध पीिडतको हकलाई सिु नि त गद अपराधबाट
पीिडतलाई ितपूितसिहतको याय पाउने हकको
सिु नि तता गरेको पाइ छ । २०७५ भा १ बाट लागू हने
गरी िमित २०७४।६।३० मा नै जारी भएको फौजदारी
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१०१४५ - रमाशक
ं र ि पाठी िव. िज ला िश ा कायालय, प देहीसमेत
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा ४१ मा समेत कुनै कसरु को प रणाम व प
पीिडतको िजउ यान, स पि वा इ जतमा कुनै ित
पगु ेमा य तो ितबापत अदालतले कसरु दारबाट
मनािसब ितपूित भराइ िदनपु न यव थालाई समेत
आ मसात गरेको पाइ छ । पीिडतको मृ यु भइसके को
अव थामा िनजको हकवालालाई पन गएको मानिसक
क र ितसमेतलाई यायको रोहमा एउटा िविश
अव थामा यायको मा य िस ा त र अ तरिनिहत
अिधकारअ तगत पिन अदालतले पीिडतलाई उिचत
ितपूित भराई िदन उपयु आदेश गन स ने नै
ह छ । ततु मु ामा िहरासतमा रहेका यि को
मृ यु भएको र िफतलो तथा कमजोर अनस
ु धानको
कारण कसरु दारले उ मिु पाएकै आधारमा पीिडतले
ितपूितसिहतको पूण याय पाउने हकबाट वि चत
हनु यायोिचत मा न सिकँ दैन । पीिडतलाई यायको
अनभु ूित गराउन रा यले के ही िज मेवारी िलनै पन
ह छ । ितवादीले सजाय भो ने िवषय पीडकको
अिनवाय दािय व हो भने पीिडतले ितपूित पाउने
िवषय पीिडतलाई यायको अनभु ूित गराउने प रपूरणको
एउटा मा यम हो । ितपूित पीडकबाट भराउन
नसिकने अव थामा यसको दािय व रा यले िलनपु न
कुरा लोक क याणकारी रा य तथा नाग रक ित
उ रदायी सरकारको दािय व पिन हो । यसबाट
नाग रकले रा य हा ो अिभभावक हो भ ने महसस
ु
गन स दछन् । पीिडतको मृ यु भइसके को अव थामा
िनजमा आि त िनजका प रवारले रा यका तफबाट
के ही न के ही राहत अनभु ूित गन पाउनु पछ । ततु
मु ामा कमजोर अनस
ु धान भएको भ ने कुरा राि य
मानव अिधकार आयोग र वयं हरी संगठनबाट गिठत
सिमितका ितवेदनबाटै ट देिख छ । यस अव था
र प रवेशमा िहरासतमै रहेका यि को मृ यु भएकोमा
पीिडतका आि त ित संर क वको भूिमकाबाट
रा य पि छन वा िवमख
ु रहन िम ने देिखँदनै । तसथ
मतृ कको निजकको हकवालालाई बक खाता खो न
लगाई सो खातामाफत पीिडत राहत कोष वा य तै

कारको सरकारी कोषबाट राहत व प स बि धत
िज ला शासन कायालयमाफत उिचत ितपूित
उपल ध गराउनु भनी नेपाल सरकार गहृ म ालयको
नाममा िनदशा मक आदेशसमेत जारी ग रिदएको
छ । ततु फै सलाको जनाउ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत गहृ म ालय, हरी धान कायालय
र जाहेरवालासमेतलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
—— &

––

नणय नं . १०१४५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
माननीय यायाधीश ी ड बरबहादरु शाही
फै सला िमित : २०७५।६।७
०७१- CI-०७९६
मु ाः- उ ेषण / परमादेश
पनु रावेदक : िज ला प देही रायपरु गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.५ ब ने वष ५८ को रमाशंकर
ि पाठी
िव
िवप ी : िज ला िश ा कायालय, प देहीसमेत
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§ गैरकानूनी काय गनलाई कारबाही गदा पिन
कानूनबमोिजम नै गनपन
ु ह छ । गैरकानूनी
काय गरेको भनी कुनै पिन रा सेवकलाई
बहालमा रहेको पदबाट अवकाश िदँदा
वा हटाउँदा पिन पिहले िनल बन गरी
प ीकरण पेस गन उिचत मौका िदएर
मा हटाउनु पन ।
( करण नं.५)
§ िवल बको िस ा त कानूनी िस ा त
हो । ाकृितक कानूनको सही र भावकारी
पमा योग ग रएको छ भने मा िवल बको
िस ा तको मा यतािभ
वेश गन
िम छ । यिद सनु वु ाइको मौका नै निदई
सोको कानूनी ि या नै पूरा नगरी कसैउपर
िनजका िव कुनै िनणय ग रएको छ भने
औिच यहीन िवल बको आधारमा यायको
ममिभ वेश नगदा ाकृितक यायको
िस ा तलाई नै उ लङ् घन गरेको मािनन
जा छ । पया र उिचत पले सुनुवाइको
मौका नै नपाएको अव थामा िवल बको
िस ा त कुन िव दुबाट ार भ ह छ भ न
सिकने अव था नै नरहने ।
§ रट े मा यित समयपिछ नै िवल ब
सु हने भनेर हद याद र याद ज तो
संवेदनशील बदुँ ाको िवषयलाई अित कठोर
भएर सीमाङ् कन गन िवषय पिन होइन ।
रट िनवेदन िदनै पन याद र िवल ब हने
समय िदन ग तीको िहसाबले िनधारण गन
पिन सिकँ दैन । ते ो प को हक िसजना
भई नसके को अव थामा मु ाको त यको
पृ भूिमबाट नै रट े मा वेश गरेको
समय अित िवल ब भए नभएबारे सू म
पले अित संवेदनशील भएर िनधारण गनु
पन ह छ । जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट
अवकाश िदनुपूवको कारबाहीमा िनजलाई

आ नो भनाइ रा ने सनु ुवाइको पया
मौका र अवसर िदनु पन भ ने ाकृितक
यायको सवमा य िस ा तलाई युि यु
आधार र कारणसिहतको िवल बले
िन तेज गन स दैन । यसथ ाकृितक
यायको िस ा तअ तगतको सुनुवाइको
मौकाको अवसरलाई अिनवाय पमा
अवल बन नगरी भएका काम कारबाहीमा
िवल बको िस ा तलाई गौण पमा नै
थान िदनु पन ।
( करण नं.७)
पनु रावेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
ल मीबहादरु िनराला
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
नारायणबहादरु थापा
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७२, अंक ९, िन.नं.९४६४
§ ने.का.प.२०६८, अंक ८, िन.नं.८६६३
स ब कानून :
§ िश ा िनयमावली, २०४९
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी वीरे कुमार कण
माननीय यायाधीश ी मनोजकुमार शमा
पनु रावेदन अदालत बटु वल
आदेश
या. तेजबहादुर के .सी.: त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस
अदालतको े ािधकार भई दायर हन आएको ततु
पनु रावेदनको त य एवं ठहर यस कार छःत यख ड
िमित २०५५/१/४ गते राधेरमण ितवारीको
छोरा आिशषकुमार ि पाठीको ह या भएकोमा मसमेत
उपर अिभयोग लगाई प देही िज ला अदालतमा
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ं र ि पाठी िव. िज ला िश ा कायालय, प देहीसमेत
कत य यान मु ा दायर भयो । म मचवार आदश
मा यिमक िव ालयमा िन न मा यिमक िव ालय
िश क भएकाले उ िदन िव ालयमा उपि थत
भई अ ययन गराउँदै िथएँ । िमित २०५५/१/४ गते
उ ा तको लािग सि चत िबदा वीकृत गरी मु ामा पपु
गनका लािग िवप ी िव ालयसम िनवेदन िदएको र
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०६४/८/२४
गते उ मु ामा मलाई सफाइ िदने गरी फै सला
भयो । उ फै सलाउपर नेपाल सरकारको पनु रावेदन
परेकोमा सु अदालतको फै सला नै सदर भयो । दवु ै
अदालतले मलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ भएपिछ म
िव ालयमा जु हािजर हन जाँदा िवप ीह ले आज
भोिल भ दै आलटाल गद आउनु भएकोले त कालीन
िश ा रा य म ीसम पद बहाली गरी पाउन िनवेदन
गरेकोमा म ी यूबाट सिचवलाई कानूनबमोिजम
आव यक कारबाही अगािड बढाउने भनी आदेश
भयो । उ आदेश िज ला िश ा कायालय प देहीमा
पठाएकोमा कारबाहीको कुनै पहल नगरी आदेशको
बेवा ता ग रएको अव था छ । िज ला िश ा कायालय
प देहीले िमित २०५६/५/७ गतेको िनणयअनस
ु ार
िमित २०५५/१/६ गते लागू हने गरी त कालीन िश ा
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४ को उपिनयम ८
बमोिजमको कारबाहीको िसलिसलामा भ दै िश ा
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६४ को (च) बमोिजम
मलाई अवकाश िदने िनणय ग यो । कत य यान मु ा
फै सला नहँदै िव ालयमा हािजर हन जाँदा मु ा अि तम
भएपिछ आउनु भनी जवाफ िदइएकोमा उ मु ाबाट
सफाइ पाइसके पिछ पिन िव ालयमा उपि थत रहेको,
त कालीन अव थामै िमित २०५५/१/४ गते पिछ मेरो
सि चत िबदा वीकृत गरी पाउन िनवेदनसमेत पेस
गदा गद मलाई अवकाश िदने गरी िमित २०५६/५/७
मा भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
मलाई िव ालयमा हािजर गराउनु र मैले पाउने मु ा
चलेको अविधस मको तलब वेतनमानसमेत िदनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेतको रट िनवेदक रमाशंकर ि पाठीको रट

िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन आधार र कारण भए सोको
माणसमेत साथै राखी याद सूचना पाएको िमितले
बाटोको यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी िज ला िश ा
अिधकारी, िज ला िश ा कायालय प देहीलाई
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय बटु वलमाफत
र अ य िवप ीह लाई आफै ँ वा कानूनबमोिजम
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो
आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी
िवप ीह का नाउँमा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ ने पनु रावेदन अदालत बटु वलको आदेश ।
िवप ी रमाशंकर ि पाठीले सि चत िबदा
वीकृत गरी पाउनको लािग मचवार आदश मा यिमक
िव ालयमा िनवेदन गरेको भने पिन िव ालयको
रेकडबाट िनजको िनवेदन परेको देिखँदैन । िनवेदक
रमाशंकर ि पाठी िमित २०५५/१/६ गते देिख िनर तर
पमा िवना सूचना गैरहािजर भएकाले िव ालयले
िमित २०५५/१/२९ मा िज ला िश ा कायालयलाई
जानकारी गराएको छ । िज ला िश ा कायालयले पिन
के कित कारणले िव ालयमा अनपु ि थत भएको भनी
कारण खल
ु ाई प ीकरणसिहत प पाएको िमितले ७
िदनिभ यस कायालयमा उपि थत हनु होला अ यथा
िश ा िनयमावलीअनस
ु ार कारबाही ग रनेछ भनी
िनवेदकलाई जानकारी गराउँदागराउँदै पिन िनवेदक
िव ालय र िश ा कायालयमा उपि थत नभएकाले
िमित २०५६/५/७ गते िज ला िश ा कायालय
प देहीले िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो । िवप ीको
रट िनवेदनको कुनै औिच य नहँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेतको ी आदश मा यिमक िव ालय
मचवार र ी आदश मा यिमक िव ालय मचवारको
यव थापन सिमितसमेतको संयु िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक रमाशंकर ि पाठीलाई फौजदारी
अिभयोग लागेको र िनज प ाउमा परी अनस
ु धानमा
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रहेको भ ने स बि धत िनकायबाट कुनै जानकारी
नआएको कारण त कालीन िश ा िनयमावलीअनस
ु ार
िमित २०५६/५/७ को िनणयअनस
ु ार २०५५/१/६
देिख लागू हने गरी िनजलाई अवकाश िदएको
हो । िश ा म ालयबाट यस कायालयमा ा प मा
िनयमानस
ु ार आव यक कारबाहीको लािग भनी
उ लेख भएको भएपिन अवकाश भइसके का िनज
िनवेदकलाई पनु वहाली गन कुनै आधार नै नभएको
र िनजउपरको कत य यान मु ामा िनजले सफाइ
पाए पिन िनजको नोकरी पनु ः बहाली स ब धमा कुनै
आदेश भएको नदेिखएको हँदा िश ा म ालयमाफत
ा प उपर कुनै कारबाही नग रएको हो भ नेसमेत
बेहोराको िज ला िश ा कायालय प देहीसमेतको
िलिखत जवाफ ।
आ नो अिधकार ित सजग नरही
सािधकार याियक िनकायभ दा अ य िनवेदन
िदइ कारबाही चलाएको कारणले समेत िवल ब य
हन स दैन र य तो िढलाई मनु ािसब मा नसमेत
सिकँ दैन । िनवेदकले आफूले सफाइ पाएप ात्
सािधकार याियक िनकायभ दा अ य िनवेदन
िदई कारबाही चलाउँदासमेत िढलो गरी चलाएको
देिख छ । आ नो हक हनन भएको छ भने िनवेदक
आ नो हक ित सजग रहनपु दछ र उपचारको लािग
समयमा नै उिचत िनकायमा जानु पन ह छ । अतः
आ नो हक-िहतमा ितकूल असर परेपिछ िनवेदक
त काल उपचारको लािग आउनु पनमा िवल ब गरी
आएको र िवल ब भएको उिचत कारणसमेत रट
िनवेदनमा उ लेख गन सके को नदेिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने अव था
देिखन आएन । ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ
भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
िमित २०७१।३।३० को आदेश ।
िमित २०५५।१।४ गतेपिछको यव थाको
लािग मेरो सि चत िबदा वीकृत गरी पाउन मैले
िव ालयमा िनवेदन गरेको अव थामा िश ा
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४(९) बमोिजम

मलाई सेवाबाट हटाउन िम ने होइन । िकनभने िबदा
वीकृत गन िनवेदन िदएको अव थामा अवकाश िदने
काय वयम्मा कानूनिवपरीत ह छ । मलाई कत य
यान मु ा लागेपिछ पटकपटक िव ालयमा जाँदा
मु ामा सफाइ पाएपिछ हािजर हन आउनहु ोला भनेर
फकाउने र सोही अव थामा सेवाबाट अवकाश िदने
काय आफै ँ मा गैरकानूनी रहेको छ । कत य यान
मु ामा सफाइ पाएपिछ िव ालयमा हािजर गराई तलब
रकम भु ानी िदनपु नमा सो ग रएको अव था छै न ।
अतः िमित २०५६।५।७ को िनणय बदर गरी मु ा
चलेको अविधस मको तलब भ ा पाउने गरी परमादेश
जारी गनु पनमा खारेज गरी भएको फै सला िमलेको
छै न । िश ा कायालयबाट सेवाबाट हटाउँदाको
अव थापूव नै िव ालयसम सि चत िबदा वीकृत
गरी पाउन िनवेदन गरेको हो । िबदा वीकृतको लािग
िनवेदन ग रसके पिछ पदबाट अवकाश िदनेगरी भएको
िनणय आफै ँ मा कानूनअनक
ु ू ल छै न । मु ाबाट सफाइ
पाएपिछ िव ालयमा हािजर गराउनु पनमा नगराई
सेवाबाट हटाउनु िम ने होइन । कत य यान मु ा
लागेपिछ वाभािवक पमा िव ालयमा उपि थत
हन नसके को अव थालाई मख
ु आधार बनाई
मु ामा सफाइ पाएपिछ हािजर हन गएको बेहोरालाई
गौण बनाइएको छ । सामा य अव थामा िव ालयमा
हािजर नभएको पिन होइन । मु ा फै सला हन
िवल ब भएको कारण हािजर हन पिन िवल बस म
भएको हो । मेरो आ नो कारणले िवल ब गरेको पिन
होइन । िवप ीह ले पिन मेरो आ नो कारणले िवल ब
भएको हो भ न सके को अव था छै न । तसथ, मेरो
पनु रावेदन िजिकर, िमिसल संल न मौजदु माणको
मू याङ् कन गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
२०७१।३।३० मा भएको फै सला बदर गरी िज ला
िश ा कायालय प देहीको िमित २०५६।५।७ को
िनणय उ ेषणको आदेशानस
ु ार बदर गरी िव ालयमा
हािजर गराउनु र मैले पाउने मु ा चलेको अविधस मको
तलब भ ासमेत िदनु भनी िवप ीह को नाउँमा
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ नेसमेत
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ं र ि पाठी िव. िज ला िश ा कायालय, प देहीसमेत
बेहोराको रमाशंकर ि पाठीको पनु रावेदन प ।
यसमा रट िनवेदकले िबदा वीकृितको लािग
िदएको कुरा ी मचवार आदश मा यिमक िव ालय
यव थापन सिमितको िमित २०५५।१।४ को प बाट
देिखएकोमा यसतफ िववेचना नभएको साथै सेवाबाट
बखा त गन स दभमा िनवेदकलाई सनु वु ाइको पया र
भावकारी पबाट अवसर दान गरेको नदेिखएकोले
िवल बको िस ा त अवल बन गरी रट िनवेदन
खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ
िवप ी िझकाई आएपिछ वा अविध यितत भएपिछ
कानूनबमोिजम गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७४।३।२० को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र
अिधव ा ी ल मीबहादरु िनरालाले मेरो प उपर
प देही िज ला अदालतमा कत य यान मु ा
परेको कारण प ाउमा परी मु ाको अनस
ु धानको
िसलिसलामा थुनामा रहेकोले आ नो िव ालयमा
जु हािजर हन नसके को कारण िमित २०५५/१/४
गते उ ा तको लािग सि चत िबदा वीकृत गरी मु ामा
पपु गनका लािग िव ालयसम िनवेदन िदँदािदँदैको
अव थामा िवप ी िज ला िश ा कायालय प देहीले
िमित २०५६/५/७ गते िमित २०५५/१/६ गतेबाट
लागू हने गरी त कालीन िश ा िनयमावली, २०४९
को िनयम ६४ को (च) बमोिजम भनी अवकाश िदने
िनणय गनु गैरकानूनी छ । उ िमित २०५६/५/७ को
गैरकानूनी िनणय पनु रावेदन अदालतबाट उ ेषणको
आदेश ारा बदर गनपनमा
नगरी रट नै खारेज
ु
गन गरी भएको आदेश बदर भागी हँदा मेरो प लाई
िव ालयमा हािजर गराउनु र िनजले पाउने मु ा
चलेको अविधस मको तलब वेतनमानसमेत िदनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी

ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
य तै िवप ी िज ला िश ा कायालयसमेतको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
नारायणबहादरु थापाले िवप ीले आ नो िनवेदनमा
कुन ऐनको, कुन दफाअनस
ु ार पद बहाली गन पाउने
हो ? सो स ब धमा के ही उ लेख गन सके का
छै नन् । िनज पनु रावेदक िव ालयमा लामो समयस म
उपि थत नभएपिछ िनजका नाउँमा िज ला िश ा
कायालय प देहीबाट अनपु ि थत भएको कारण
खल
ु ाई प ीकरणसिहत उपि थत हन आउनु
भनी प ाचार भएकोमा सोप ात् पिन उप थित हन
नआएपिछ िनजलाई िश ा ऐन िनयमावलीअनस
ु ार
अवकाश िदएको हँदा पनु रावेदकको रट िनवेदन खारेज
गन ठहराएको सु आदेश मनािसब हँदा सदर ग रपाउँ
भनी बहस तुत गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजम बहस िजिकर सनु ी
िमिसल अ ययन गरी हेदा ततु मु ामा पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट रट खारेज गन गरी भएको िमित
२०७१।३।३० को िनणय िमलेको छ छै न ? परु ावेदन
मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु हो, होइन ? यसतफ
िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मउपर प देही
िज ला अदालतमा कत य यान मु ा परेको कारण
प ाउमा परी मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा
थनु ामा रहेकोले आ नो िव ालयमा जु हािजर हन
नसके को कारण िमित २०५५/१/४ गते उ ा तको
लािग मेरो सि चत िबदा वीकृत गरी मु ामा पपु
गनका लािग िवप ी िव ालयसम िनवेदन िदँदािदँदैको
अव थामा िज ला िश ा कायालय प देहीले िमित
२०५६/५/७ गते िमित २०५५/१/६ गतेदेिख लागू हने
गरी त कालीन िश ा िनयमावली, २०४९ को िनयम
६४ को (च) बमोिजम अवकाश िदने िनणय गरेकाले
उ िमित २०५६/५/७ गतेको िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई िव ालयमा हािजर
गराउनु र िनजले पाउने मु ा चलेको अविधस मको
तलब वेतनमानसमेत िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने दाबी रहेको
पाइयो । िज ला िश ा कायालयले के कित कारणले
िव ालयमा अनपु ि थत भएको हो ? कारण खल
ु ाई
प ीकरणसिहत प पाएको िमितले ७ िदनिभ
यस कायालयमा उपि थत हनु होला अ यथा
िश ा िनयमावलीअनस
ु ार कारबाही ग रने छ भनी
िनवेदकलाई जानकारी गराउँदागराउँदै पिन िनवेदक
िव ालय र िश ा कायालयमा उपि थत नभएकाले
िमित २०५६/५/७ गते िज ला िश ा कायालयले
िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो, िवप ीको रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ ने ी आदश मा यिमक िव ालय
मचवारसमेतको संयु िलिखत जवाफ रहेको, रट
िनवेदक रमाशंकर ि पाठीलाई फौजदारी अिभयोग
लागेको र िनज प ाउमा परी अनस
ु धानमा रहेको
भ ने स बि धत िनकायबाट कुनै जानकारी नआएको
कारण त कालीन िश ा िनयमावलीबमोिजम िमित
२०५६/५/७ को िनणयअनस
ु ार २०५५/१/६ देिख
लागू हने गरी िनजलाई अवकाश िदएको हो भ ने िज ला
िश ा कायालयको िलिखत जवाफ रहेको देिखयो ।
िमिसल सामेल रहेको च.नं. ३२५ िमित २०५६।५।७
को प ानस
ु ार िनवेदकलाई िश ा िनयमावली, २०४९
को िनयम ८ बमोिजमको कारबाहीको िसलिसलमा
यस कायालयको िमित २०५६।५।७ को िनणयानस
ु ार
मचवार आदश मा यिमक िव ालयको िन न मा यिमक
िव ालय ततृ ीय ेणीको िश क पदबाट िमित
२०५५।१।६ देिख लागू हने गरी िश ा िनयमावली,
२०४९ को िनयम ६४ (च) बमोिजम भिव यमा शैि क
सेवामा अयो य नठह रने गरी भनी अवकाश िदएको
पाइयो ।
३. त कालीन िश ा िनयमावली, २०४९ को
िनयम ५४ मा िश कले ी ५ को सरकार ारा वीकृत
सावजिनक िबदाको अित र िविभ न िबदाह पाउने
यव था देिख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ९
मा िलिखत सूचना िवना ३० िदनस म िव ालयबाट
अनुपि थत रहेमा य तो िश कलाई नोकरीबाट
हटाउन सिकने छ र एक वषस म िवना सूचना

अनुपि थत रहेमा िनजको पदािधकार रहेको पद वतः
समा हनेछ भ ने कानूनी यव था देिख छ । उ
िनयमावलीको िनयम ६४ मा उिचत र या कारण
भएमा िव ालयका िश कलाई िदन सिकने िविभ न
सजायको यव था ग रएको छ । िमित २०७०।१२।७
को ी मचवार आदश उ च मा यिमक िव ालयको
प मा समेत रमाशंकर ि पाठी यस िव ालयमा िमित
२०५५।१।४ स म हािजर रहनु भएको र यसपिछ
िनजले िबरामी िबदाका लािग िनवेदन पठाउनु भएको
भ ने बेहोरा उ लेख भएको अव थामै पनु रावेदकलाई
त कालीन िश ा िनयमावली, २०४९ को िनयम
५४(९) को आधारमा सोही िनयमावलीको िनयम
६४ बमोिजम िमित २०५५।१।६ बाट अवकाश िदँदा
िनजले पेस गरेको िबदा र सि चत िबदाको स ब धमा
कुनै िववेचना नै नगरी िज ला िश ा कायालय
प देहीबाट िमित २०५६।५।७ गतेका िदन िनज
िव कारबाही व प उठाइएको िट पणी आदेशका
आधारमा अवकाश िदएको देिखयो ।
४. िज ला िश ा कायालय प देहीबाट
िमित २०५५।१।६ देिख लागू हने गरी त कालीन
िश ा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६४(च) बमोिजम
भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य नठह रने
गरी अवकाश पाएका यी पनु रावेदकले आरोिपत कत य
यान मु ाबाट सफाइ पाएपिछ पनु बहाली भई सेवा
गन अवसर पाउँ भनी िश ा रा यम ीसम िदएको
िनवेदनमा िमित २०६७।९।२१ मा मागबमोिजम
आव यक कारबाही अगािड बढाउने भ ने तोक आदेश
भएको अव थामा उ आदेशको स दभमा कुनै
कारबाहीसमेत भएको अव था देिखन आएन । िश ा
रा यम ीबाट भएको तोक आदेशको स ब धमा के
कुन कारणबाट कारबाही अगािड बढाउन नसिकएको
हो ? सोबारे स बि धत िनकायले के ही पिन खल
ु ाउन
सके को अव थासमेत देिखन आएन । साथै सो
तोक आदेशबारे के ही कारबाही भए नभएको बारेको
जानकारी स बि धत प यी िनवेदकलाई िदएको
पिन देिखँदैन । िनवेदक िव ालयमा गैरहािजर भएको
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ं र ि पाठी िव. िज ला िश ा कायालय, प देहीसमेत
स ब धमा िनजलाई ारि भक पमा नै िनल बनमा
राखेको देिखँदैन । िनज िव ालयमा लामो समयस म
गैरहािजर रहेको स ब धमा पिन िनजउपर कारबाही भई
कुनै िनणय भएको भए िनजलाई आफू िव लागेको
अिभयोगमा प ीकरण पेस गन पया मौका िदनपु नमा
सोसमेत िदएको देिखँदैन । मािथ लो म ी तरबाट
भएको तोक आदेशको स ब धमा पिन कुनै कारबाही
नगरी अझ लामो समयस म िव ालयमा गैरहािजर
रहेको भ ने कारणले िनजलाई सेवाबाट अवकाश िदने
गरी िनणय भएको देिखयो ।
५. यसरी िनवेदकलाई एकै चोिट
सेवाबाट अवकाश िदनपु ूव उिचत समयसिहतको
प ीकरण पेस गन मौका िदनपु नमा सो िदएको पिन
देिखएन । गैरकानूनी काय गनलाई कारबाही गदा
पिन कानूनबमोिजम नै गनुपन ह छ । गैरकानूनी
काय गरेको भनी कुनै पिन रा सेवकलाई बहालमा
रहेको पदबाट अवकाश िदँदा वा हटाउँदा पिन पिहले
िनल बन गरी प ीकरण सोधी पेस गन उिचत
मौका िदएर मा हटाउनु पन ह छ । यसै स दभमा
िनवेदक नरेश डगौरा िव िवप ी सश हरी बल,
धान कायालय, हलचोक, काठमाड समेत भएको
(नेकाप २०७२, अंक ९, िन.नं. ९४६४) उ ेषण
मु ामा कुनै पिन कमचारी िव उसको आचरण
यवहार स ब धमा कारबाही गदा बढो सतकताका
साथ कानून र िनयमको पालना गरी गनुपन ह छ ।
िकनिक रोजगारीको अिधकार जीवनको अिधकारसँग
जोिडएको ह छ र स बि धत यि मा होइन
उससँग आि त प रवारमािथ पिन य ता कारबाहीले
ितकूल भाव पान स दछ । यसरी रोजगारीको
अिधकारबाट वि चत गन गरी िनणय गदा स बि धत
िनयमले प पले तोिकिदएको िविध र ि याह को
पूण पमा अवल बन गरी गनु पन । रा यको संय बाट
कुनै कमचारीलाई कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा त
गन गरी िनणय ग र छ भने य तो अव थामा रा यबाट
उ यि को रोजगारीको अिधकारको उ लङ् घन
भएको मा नु पन भ ने र साथै वीरबहादरु राउत अिहर

िव , गहृ म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
भएको (ने.का.प. २०६८, अङ् क ८, िनणय नं. ८६६३)
उ ेषण मु ामा कुनै िनणयबाट कसैको हक अिधकारमा
आघात पदछ भने िनणय गनुपूव सुनुवाइको मौका
िदनुपन कुरा अिनवाय र वाभािवक ह छ । सुनुवाइको
मौका निदई ग रएको िनणयले िनणयको थान नै िलन
नस ने हँदा याियक ि यामा वैधािनक मा यता ा
गन नस ने । ाकृितक यायको िस ा तले याियक
ि यालाई व छ र िव सनीय बनाउने हँदा यसको
उपे ा गरी भएको िनणयलाई पूवा ही िनणयको
सं ा िदनु उपयु हने । सेवाबाटै बखा त गन ज तो
अि तम र कठोर सजाय गदा चिलत सेवास ब धी
ऐन िनयममा उि लिखत कायिविधको अ रश: पालना
वा अवल बन ग रएको हनुपदछ । ाकृितक यायको
िस ा तको उ लङ् घन गरी वा कानूनबमोिजमको
उिचत ि या पालना नगरी िनणय हन पु दछ भने
य तो िनणयलाई कानूनको ि मा शू य मा नुपन
भ ने कानूनी िस ा तह ितपादन भएको पाइ छ ।
उपयु मु ाह मा ितपािदत िस ा तको रोहमा हेदा
यी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने काम कारबाही र िनणय
गनअिघ
िनजलाई िव ालयमा उपि थित हन आउन
ु
भनी पटकपटक घर ठे गानामा प ाचार गरी ताके ता
गरेको र अि तम मौकाको लािग िमित २०५६।४।३
गते काि तपरु दैिनक पि कामा सूचना कािशत भएको
भ ने बेहोरा िनजलाई अवकाश िदने योजनको लािग
उठाइएको िमित २०५६।५।७ को िट पणी र आदेशमा
उ लेख भएको देिखए पिन िनजलाई िनल बन गरी
िश क पदबाट हटाउनु पनस मको कानूनी आधार
र कारण उ लेख गरी प ीकरणस म सोिधएको
अव था देिखन आएन । िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु
पन कारण उ लेख गरी प ीकरण नै नसोिधएको
कारणले िनज िव को कारबाहीमा ाकृितक यायको
िस ा तबमोिजम आ नो भनाइसमेत पेस गनस मको
सनु वु ाइको मौकासमेत दान ग रएको भ न िम ने प
अव था देिखन आएन ।
६. कुनै पिन आरोिपत कमचारी एवं
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
रा सेवकलाई नोकरीबाट बखा त गनपु ूव िनजलाई
लगाएको आरोपको स ब धमा आ नो भनाइ रा ने वा
मौका दान गन अवसरअ तगत सनु वु ाइको िस ा त
(Principle of hearing) िवशेषतः ाकृितक यायको
िस ा तम येको एउटा खास िस ा तलाई बा या मक
पमा नै पालना गनपन
ु ह छ । िवप ीह ले िनवेदक
धेरै लामो समयपिछ मा रट े मा वेश गरेकाले
िवल बको िस ा तअनस
ु ार िनवेदन खारेज हनपु छ
भ ने िजिकर िलएका छन् । िनवेदक िव कत य
यान मु ाको अिभयोग लागेपिछ िनज िश कको
नोकरीको सेवामा लामो समयदेिख अनपु ि थत रहेका
र सोही कारणले िनजलाई िमित ०५६।५।७ को
िनणयले सेवाबाट अवकाश िदएको र सेवाबाट अवकाश
िदएउपर िनज िमित २०७०।१२।२ मा ततु रट
िनवेदन िलएर अदालत वेश गरेको अव थालाई
िवप ीह ले धेरै िवल ब गरी अदालत वेश गरेको
भनेका छन् । िनवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश
िदएको लामो समयपिछ मा िनज उ िनणय िव
अदालतमा वेश गरे पिन िनज अदालत वेश गनमा
िवल ब हनको कारण र िनजलाई नोकरीबाट हटाउँदा
अपनाएको ि या पिन कानूनस मत छ, छै न ? भ ने
अक पाटो पिन िनज यादै िवल ब गरी रट े मा
वेश गरेको भ ने िजिकरभ दा कानूनी पमा कम
मह वपूण रहेको देिखँदनै । कत य यान ज तो ग भीर
अिभयोग लागी सोको कारबाही ि या चिलरहेको
अव थामा य तो यि नोकरीसँगको समीपमा रही
रहन स ने अव था नै रहँदैन । यसै कारणले िनज
िश क नोकरीको समीपबाट लामो समयस म टाढै रही
िनजले यान मु ाबाट सफाइ पाएपिछ मा आ नो
नोकरीसँगको स पकमा आउँदास म बीचको लामो
अ तरालको समयलाई िवल ब भ न खोिजए पिन िनज
िव ालयमा गैर हािजर रहनु परेको र अदालतमा रट
े मा वेश गदा िवल ब हनक
ु ो कारणलाई अनिु चत
भ न िम ने आधार र अव था देिखन आउँदैन ।
िनजलाई यस अविधको बीचमा भएको कारबाहीको
पृ भूिममा िनजलाई िनल बन पिन नगरी प ीकरण

पिन नसोधी पदबाट हटाउँदा ाकृितक यायको
िस ा तअ तगत आ नो भनाइ रा ने सनु वु ाइको
मौका अिनवायत िदनपु नमा सो निदई य तो मह वपूण
कानूनी ि याको ग भीर िु ट भएको कारबाहीलाई
औिच यपूण पमा भएको िवल बलाई िवल बको
िस ा तको आधारले कानूनी हैिसयत दान गन िम ने
अव था देिखँदैन । य तो अव थाको औिच यपूण
िवल बलाई अनिु चत िवल ब मा नु हँदैन । िनवेदकलाई
कत य यान मु ाको अिभयोग लागेपिछ िनजले उ
अिभयोगबाट सफाइ नपाएस म िनज उ नोकरीमा
गैरहािजर रहनु परेको अव थाको अविधमा िनजलाई
नोकरीबाट हटाएको िव मा उपचार मा न िदएको
ततु रट िनवेदनलाई यादै िवल ब गरी िदएको
भ नु उिचत र तकसङ् गत मा न िम दैन ।
७. िवल बको िस ा त कानूनी िस ा त
हो । ाकृितक कानूनको सही र भावकारी पमा
योग ग रएको छ भने मा िवल बको िस ा तको
मा यतािभ वेश गन िम छ । यिद सुनुवाइको
मौका नै निदई सोको कानूनी ि या नै पूरा नगरी
कसैउपर िनजका िव कुनै िनणय ग रएको छ भने
औिच यहीन िवल बको आधारमा यायको ममिभ
वेश नगदा ाकृितक यायको िस ा तलाई नै
उ लङ् घन गरेको मािनन जा छ । पया र उिचत
पले सनु ुवाइको मौका नै नपाएको अव थामा
िवल बको िस ा त कुन िव दुबाट ार भ ह छ भ न
सिकने अव था नै रह न । मु ाको कृित, ते ो प को
हक िसजना भए नभएको र प को आचरण ज ता
कुरालाई समेत म यनजर गरी िवल बको िस ा तको
योग भई आएको हा ो याियक अ याससमेत रहेको
छ । रट े मा यित समयपिछ नै िवल ब सु हने
भनेर हद याद र याद ज तो संवेदनशील बदुँ ाको
िवषयलाई अित कठोर भएर सीमाङकन गन िवषय
पिन होइन । रट िनवेदन िदनै पन याद र िवल ब
हने समय िदन ग तीको िहसाबले िनधारण गन पिन
सिकँ दैन । ते ो प को हक िसजना भई नसके को
अव थामा मु ाको त यको पृ भूिमबाट नै रट
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े मा वेश गरेको समय अित िवल ब भए नभए
बारे सू म पले अित संवेदनशील भएर िनधारण
गनु पन ह छ । जो कोहीलाई पिन नोकरीबाट
अवकाश िदनुपूवको कारबाहीमा िनजलाई आ नो
भनाइ रा ने सुनुवाइको पया मौका र अवसर
िदनु पन भ ने ाकृितक यायको सवमा य
िस ा तलाई यिु यु आधार र कारणसिहतको
िवल बले िन तेज गन स दैन । यसथ ाकृितक
यायको िस ा तअ तगतको सनु वु ाइको मौकाको
अवसरलाई अिनवाय पमा अवल बन नगरी भएका
काम कारबाहीमा िवल बको िस ा तलाई गौण
पमा नै थान िदनु पन हँदा पया पमा सनु वु ाइको
मौका दान नगरी पनु रावेदकलाई सेवाबाट अवकाश
िदने गरी िमित २०५६।५।७ मा भएको िव ालयको
िनणयलाई सदर गन गरी िव ालयको उ िनणयउपर
यथोिचत समयमा नै कानूनी उपचारको लािग
अदालतमा वेश नगरेको भनी अनिु चत िवल बको
िस ा तको आधारमा रट खारेज गन गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०७१।३।३० को आदेश
कानून एवं ाकृितक यायको रोहमा औिच यपूण
देिखन आएन ।
८. यी पनु रावेदकलाई कत य यान मु ाको
अिभयोग लागेकोमा िमित २०६४।८।२४ मा सफाइ
पाउने गरी फै सला भएको देिख छ । कुनै पिन यि कुनै
मु ामा अिभयु हनु र दोषी सािबत हनु अलग िवषय
हो । कुनै अिभयोग लागेकै कारणबाट कानूनत: कसैको
सेवा सिु वधा समा हने गरी असर पन गरेको हँदनै ,
यिद यसो गन हो भने कसैको पिन पेसा यवसाय,
रोजगारी सरु ि त हन स दैन । आफूलाई लागेको
अिभयोगबाट सफाइ पाएपिछ ऊ आ नो सािबकको
पेसा, यवसाय र रोजगारमा पूववत् पमा फकन
पाउनु कुनै पिन यि को अिधकार हो । रोजगारीको
अिधकार भनेको यि को मौिलक तथा जीवनको
अिधकारसँग य पमा जोिडएको हक हो । यो
हकलाई हा ो संिवधानले र मानव अिधकारस ब धी
धेरै अ तराि य अनबु धका द ताबेजह ले संर ण

गरेका छन् । Universal Declaration of Human
Rights, 1948 को धारा २३ मा Everyone has the
right to work, to free choice of employment,
to just and favorable conditions of work and
to protection against unemployment भ ने
यव था गरी येक यि को काम गन अिधकार
तथा बेरोजगारी िव को अिधकारको याभूत
गरेको छ । यसैगरी International Covenant
on Economic, Social and Cultural Right,
1966 को धारा ६ मा The States Parties to the
present Covenant recognize the right to
work, which includes the right of everyone
to the opportunity to gain his living by work
which he freely chooses or accepts, and
will take appropriate steps to safeguard this
right. को यव था गरेर रोजगारीको अिधकारलाई
याभूत गरेको छ । प रा भएको नाताले उ
यव थाको पालना गनु र गराउनु नेपालको दािय व नै
हन आउँछ । यसैगरी त कालीन नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) को (च) मा येक
नाग रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ ोग र यापार
गन वत ता हनेछ भ ने र धारा १८ मा रोजगारी
तथा सामािजक सरु ास ब धी हकको उ लेख गरी
येक नाग रकलाई कानूनमा यव था भएबमोिजम
रोजगारीको हक हनेछ भ ने यव था गरी रोजगारीको
हकलाई मौिलक हकको पमा थािपतसमेत गरेको
छ । िनवेदक पिहलेदेिख नै थायी िश क पदको पेसामा
कायरत रहेका यि हन् भ ने त यमा कुनै िववाद
देिखँदैन । कानूनबमोिजमको उिचत तथा यायसङ् गत
ि याबाट बाहेक िनजलाई उ पदबाट पद यतु गन
निम ने हँदा य तो अव थामा बाहेक िनजलाई आ नो
पदमा िनवाध पले कायरत रहन कानून एवं संिवधानले
नै याभूत गरेको छ । अतएव: ततु िवषयमा रट
िनवेदकलाई आफू िव
कत य यान मु ाको
अिभयोग लागेको कारणले िबरामी िबदाको िनवेदन
छाडी बा यतावश िनज कायरत िव ालयमा गैरहािजर
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नेपाल कानून पि का, २०७५, फागनु
हनु परेको सिृ जत अव थाको आधारले िनजलाई िश ा
ऐन तथा िनयमावलीिवपरीत कानूनबमोिजमको ि या
एवं ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम सनु वु ाइको
मौका नै दान नगरी िनजलाई पेसा, यवसाय तथा
रोजगारीको अिधकारबाट वि चत गन गरी िश क
पदबाट मु ग रएको िनणयले िनवेदकको नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ (३) को
(च) र धारा १८ को मौिलक हक तथा International
Covenant on Economic, Social and Cultural
Right, 1966 को धारा ६ को अिधकारको उ लङ् घन
भएको देिखन आयो ।
९. य िप पनु रावेदकले यसै पिन ६०
वष उमेरको हदबाट िमित २०७०।३।२६ गते वत:
अवकाश पाउने देिख छ । िनज िव
अिभयोग
लागेको कत य यान मु ाको अि तम फै सला हन
समय ला नु वाभािवकै हन जा छ । यस अव थाको
लामो समयको लािग िनजले वीकृितको लािग माग गरी
पेस गरेको र अ य सि चत रहेको िबदासमेत अपया
हन स ने वाभािवकै हो । िनजले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाएको य तो अव थास ममा िनवेदकले
सेवाबाट उमेरको हदले अिनवाय अवकाशसमेत
पाइसके को अव था रहेको देिख छ । यसबीचको
अविधमा िनजले वीकृितको लािग माग गरी पेस गरेको
र िनजको सि चती अ य िबदाले खा ने अविधस मको
लािग वेतनमान िबदा मानवीय आधारमा समेत वीकृत
ग रिदनु पन ह छ । सि चती सबै िबदाबाट नपगु भएमा
गैर हािजरीको अविधको हकमा मा बेतलबीको अव था
रहने अथात् तलबमान िदइरहनु पन अव था हँदनै ।
उि लिखत स दभमा आ नो हक ित सजग नरही
िवल ब गरी ितकूल असर परेपिछ मा उपचारको
माग गरेको भ ने आधार देखाई रट खारेज गन गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला ाकृितक
यायको िस ा तअ तगतको सनु वु ाइको िस ा तलाई
पूण पले पालना नगरेको भ ने कानूनी एवं सै ाि तक
ि कोणबाट उिचत मा न सिकएन ।

१०. अतः उि लिखत मािथ िववेिचत आधार
माणबाट िनवेदकलाई बा यतावश सिृ जत हद यादको
लामो अव थालाई िवल बको िस ा त लगाई रट
िनवेदन खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०७१।३।३० को आदेश कानून एवं
ाकृितक यायको िस ा तअनु प िमलेको नहँदा सो
उ टी भई उिचत र पया सनु वु ाइको मौका नै निदई
मचवार आदश मा यिमक िव ालय मझगावको िन न
मा यिमक िव ालय ततृ ीय पदमा कायरत यी िनवेदक
रमाशंकर ि पाठीलाई िश क पदबाट अवकाश िदएको
िज ला िश ा कायालय प देहीको िमित २०५६।५।७
को िनणयलाई मनािसब ठहराएको पनु रावेदन अदालत
बटु वलको िमित २०७१।३।३० को आदेश उ ेषणको
आदेशले बदर हने ठहछ साथै िनवेदकले हाल उ
पदबाट उमेरको हदले अवकाशसमेत पाइसके को
हँदा िनज गैरहािजर रहेको िदनम येबाट िनजले माग
गरेको िबदा िनजको सि चती सबै कृितको िबदाबाट
खा ने जित वीकृत गरी र बाँक गैरहािजरी िदनह को
बेतलबी कायम गरी उमेरको हदको कारणले िनजको
िनविृ भरणको अविध पिु ग सके को भए िनजलाई
िनविृ भरणको सिु वधा दान गन र पाउने स ब धमा
समेत जे जो गनु पन हो अ य सबै बाँक कारबाहीह
िनवाध पले अगािड बढाइिदन परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ठहछ । ततु आदेशको
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत
स बि धत कायालयलाई िनयामानस
ु ार गरी िदई
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. ड बरबहादरु शाही
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभु म् ।
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