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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

स�पादन तथा �काशनस�पादन तथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी च��मिण चापागाइँच��मिण चापागाइँ  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानानायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युत दाहालअ�युत दाहाल  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

नायब स�ुबा नायब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा का�छा �े��े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�निसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�न  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�रसना ब�ाचाय�   
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नेपाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानुसार गनु� पन�छ :  

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, वैशाख, िन.नं.१०६२३, प�ृ १ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७८, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७८, वशैाख – १ वा २, प�ृ १ 
 

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला । 
 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने �थानमा 
कुनै श�द नेपाली युिनकोड फ�टमा टाइप गरी खो�न स�नहु��छ । वभेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् 
खोजमा गई िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा 
समेत हेन� स�नहु�नेछ । 

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सगँालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले 
आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 
�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०६२३ 
 

पूण� 
 

कत��य �यान 

िदलीप ब�याल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जसरी मु�य कसुरदारको हकमा मनसाय 
(Mens rea) प�ालगाउने स�दभ�मा 
उसको काय� (Actus reus) ह�ेर�छ, 
मितयारको हकमा पिन सोही मा�यम 
�योग ग�र�छ र ग�रनुपछ� । अथा�त् उसले 
गरकेो काय�को अ�ययनबाट नै उसमा 
रहकेो मनसाय त�व सबैभ�दा भरपद� 
�पमा प�ा लगाउन सिक�छ । आरोिपत 
�यि�ले आपरािधक काय� गन� जे मा�यम 
�योग गरकेो भए पिन �य�तो काय�ले नै 
उसमा रहकेो मनसाय त�वलाई �प� र 
�कट �पमा देखाएको ह��छ भ�ने 
कुरालाई �यायको रोहमा �यानपूव�क 
िवचार ग�रनुपन� ।   

१ 

2=  

१०६२४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

युवराज काक�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 राजदूतको पदमा िनवा�ह गनु�पन� काय�को 
�कृित हदेा� उसले त�काल कायम रहकेो 
सरकारको �ितिनिधको �पमा काय� गन� 
हो । यही काय�को �कृितले गदा� आ�नो 
िवचारको राजदूतले सही �ितिनिध�व 
गरकेो छैन भ� ने लागेमा सरकारले 
उसलाई िफता� पिन गन� स�छ । राजदूत 
पदमा ग�रएको िसफा�रस र िसफा�रस 
िफता� िलने िनण�य पिन �यही �कृितको 
काय� हो भनी बु�नुपन� । 

२१ 

3=  

१०६२५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध 

राजेशबाबु �े� 
िव�� 

अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 साव�जिनक ज�गा अित�मण ग�रएको 
�मािणत भएमा कसैबाट ख�रद गरकेो 
भ� ने कारणले मा� �यि�को नह�ने । तर, 
सो िवषयमा कानूनी अि�तयार�ा� 
िनकायबाट कानूनको उिचत �ि�या पूरा 
गरी िनण�य ग�रनुपन� ।   

२७ 



 

ii

4=  

१०६२६ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा जग�नाथ 
िम�समेत 

िव�� 
स�माननीय 
�धानम��ी, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 मिदरा सेवन �यसमा पिन िवषालु र 
गुण�तरहीन मिदराको सेवनले �वा��यमा 
नकारा�मक असर पान� मा� होइन 
�यानसमेत जानस�छ भ�ने िवषय 
समावेश गरी मिदरा सेवनलाई 
िन��सािहत गन� सचेतनामूलक काय��म 
�थानीय तहका वडा�तरस�म �भावकारी 
�पमा स�चालन गन� �यव�था िमलाउन ु
पन� ।  

४५ 

5=  

१०६२७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िवनीतकुमार वमा� 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 मेिडकल कलेजले आफूलाई तोिकएको 
िवदेशी िव�ाथ� भना� िलन पाउने 
अिधकारभ�दा बढी सं�यामा भना� िलने 
काय�लाई भिव�यमा वैधािनकता िदन 
निम�ने । 

६७ 

6=  

१०६२८ 
 

संयु� 
 

िकत� जालसाजी 

सिमत राज िगरी 
िव�� 

जय�तीकुमारी 
िगरीसमेत 

 कुनै िनवेदन वा िलखतबाट कारबाही सु� 
भई �यस िलखतका आधारमा कसैले कुनै 
स�पि�मा हकअिधकार (Right) �ा� 
गरकेो त�यलाई वैध मानी �वीकार गरी 
ब�दछ भने सोही आधारमा भएको अ� 
काय�लाई पिन िनजले �वीकार गरकेो 
मा�नुपन� ।  

८२ 

7=  

१०६२९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

मनोजकुमार खड्गी 
िव�� 

स�माननीय 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 कुनै समुदायले पर�परादेिख �योग गद� 
आइरहकेो ‘थर’ को नेपाली श�दकोशमा 
�योग ग�रएको श�दाथ�को कारण सम� 
जाित तथा समुदायले नै मनौवै�ािनक 
�पमा �लािन, अपहिेलत महसुस गनु�पन� 
अव�था आउनु स�मानपूव�क बाँ�न पाउने 
संिवधान �द� मौिलक हकको िवपरीत 
ह�ने । 

८९ 



 

iii

8=  

१०६३० 

 

संयु� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

अिवरल शमा� 

िव�� 

िज�ला �हरी 

काया�लय, 

िचतवनसमेत 

 कुनै पिन �यि�ले रा�य िव��को 

जुनसुकै अपराध गर े पिन िनजलाई 

कानूनको �ि�या पूरा गररे नै प�ाउ गरी 

अदालत एवम ्मु�ा हने� िनकायबाट �याद 

थप गरी अदालत एवम ् सािधकार 

िनकायमा मु�ा दायर नगरी सु�मा जुन 

कसुरमा प�ाउ गरी �याद थप गर े पिन 

पिछ सोही अविधमा पुनः फे�र अक� 

कसुरमा पिन अनुस�धान गरी मु�ा 

चलाउन पर ेसु�मा प�ाउ गरी �याद थप 

गरदेेिख नै गणना ह�ने गरी पिछ थप वा 

प�रवत�न ग�रएको कसुरको �कृितअनुसार 

�याद थप गन� पाउने अविधभर 

कानूनबमोिजम र कानूनको �ि�या पूरा 

गरी कारण र आधार खोली �याद थप गरी 

थुनामा रा� नुपन�मा कसुर र थुनाको 

�कृित र अव�था प�रवत�न गद� 

अदालतबाट पिन थुनामा रा� ने �याद 

थपको अनुमित निलई थुनामा नै 

रािखरहने गरकेो काय�लाई ��य��पमा 

नै �वृ� धारणा राखी गरकेो काय� मािनन 

जाने । 

९९ 

9=  

१०६३१ 

 

संयु� 

 

हाडनाता तथा 

जबरज�ती 

करणी 

प�रवित�त नाम 

चाकुपाट (ग) 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणी मु�ामा पीिडतले �य� 

गरकेा कुराह� कृि�म र बनावटी ज�तो 

देिखएको, अ�य ��य� �माणह�सँग 

बािझएको तथा पीिडतको भनाइमा िनकै 

िवरोधाभाष भई शंका�पद देिखएको 

अव�थामा बाहके पीिडतको बयानमा 

स�यता छ भ� ने अदालतले अनुमान 

गनु�पन� । 

१०६ 



 

iv

10=  

१०६३२ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

रामकुमार ह�रजन 
िव�� 

उ�च अदालत 
तुलसीपुर, बुटवल 

इजलाससमेत 

 ब�दी��य�ीकरणको आदेश ब�दीलाई 
गैरकानूनी थुनाबाट मु� ग�रपाउँ भ� ने 
मागको आधारमा च�ने हो । यसमा 
थुनाको कानूनी वैधता मा� परी�ण ग�रने 
ह�दँा �रट िनवेदकलाई थुनामा रािखएको 
काय� गैरकानूनी हो वा िनजलाई 
कानूनबमोिजम भएको सजाय भु�ानीको 
िनिम� कानूनी �पमा थुनामा रािखएको 
हो भ� ने िवषयमा मा� सीिमत रही आदेश 
गनु�पन� ।  

१२१ 

11=  

१०६३३ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

मौले�ार कुमार 
िसंह राजपुत 

िव�� 
काठमाड� िज�ला 

अदालत, 
बबरमहलसमेत 

 त�लो िनकायले आ�नो �े�ािधकारिभ� 
रहरे गरकेो कानूनबमोिजमको आदेश कुनै 
महामारी वा �कोपको कारण देखाई 
गैरकानूनी भनी बदर गराउन मािथ�लो 
िनकायमा जाने हो भने य�तो �वृि�ले 
समाजमा �याय�ितको �ि�कोणमा नरा�ो 
�भाव पान�समेत देिख�छ । साधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त सािधकार िनकायले 
राखेको �यि�लाई कोरोनाको कहरलाई 
कारण देखाई छािडिदँदा जनमानसको 
�याय�ितको आ�थासमेत गु�न जाने  
ह��छ ।  

१२८ 

12=  

१०६३४ 
 

संयु� 
 

हक कायम 
ज�गा िनखनाई 

दता�समेत 

िमथलेश िसंह 
िव�� 

�ेम�साद 
उपा�यायसमेत 

 अका�को ज�गामा अनिधकृत तवरबाट 
िक�ला खु�ा गाडी घर टहरो बनाउँदैमा 
हक �थािपत ह�ने अव�था रहदैँन । मुलुक� 
ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को 
हद�यादस�ब�धी �ािविधक कारण देखाई 
घर टहराले चच�को ज�गास�ममा िखचोला 
नठहन� भनी भएको फैसलाको आडमा 
दाबीको ज�गामा वादीको �वािम�व नै 
�थािपत भएको मा� न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।  

१३४ 



 

v

13=  

१०६३५ 
 

संयु� 
 

��ाचार 

नमराज भ�डारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �िविधको �योगबाट सङ्कलन ग�रने 
�माण �हण गदा� भने �याियक िववेकको 
�योग अपे�ाकृत धेरै नै रह�छ । िस.िड. 
�माणमा ला�दछ भ�नुको अथ� जुनसुकै, 
जो कोहीले, जिहलेसुकै तयार गरकेो 
िस.िड. �माण-�ा� ह��छ भ�ने होइन । 
िनि�त मापद�डमा आधा�रत रहरे िनमा�ण 
ग�रएका; बनावटी, कृि�म, वा संशययु� 
नभएका र कानूनस�मत तवरबाट तयार 
ग�रएका िस.िड. पेस ह�न आएमा �माणमा 
�हण गनु�पन� । 

 केही रकम कुनै कम�चारीको साथबाट 
बरामद भयो भ�दैमा �यसलाई घुस 
�रसवतको रकम हो भनी अदालतले 
अनुमान गन� ह�दैँन । बरामद भएको रकम 
घुस �रसवतकै रकम हो भनी अिभयोजन 
प�ले �मािणत गनु�पन� ।  

१४० 

14=  

१०६३६ 
 

संयु� 
 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

एके��, योगे�� 
भ�ने स�देश 
गबु�जासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 बल �योग गरी डर, �ास देखाई वा 
हितयार देखाई कुनै यातायातको 
साधनमा वा कुनै ठाउँमा िनय��णमा िलई 
राखेको वा थुनेको त�य �मािणत 
नभएस�म शरीर ब�धकको कसुरको 
वारदात �थािपत भएको मा� न निम�ने ।  

१५९ 

15=  

१०६३७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुवास बोगटी 
िव�� 

माथा� पुकु� टीसमेत 

 असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर 
ह�ने �रट िनवेदनले साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त पेस ह�ने 
पुनरावेदनको �थान �हण गन� िम�ने 
नदेिखने । �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी 
िवषय वा तजिबजी अिधकारको �योग 
गदा� िविवध मानवीय �ि�कोणमा रहने 
�वाभािवक िविवधताको कारणबाट देखा 

१७९ 



 

vi

पन� अ�तरिभ�नता ज�ता कुरालाई हरेरे 
मातहतका अदालतले साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त मु�ाको िनयिमत 
�ि�याका स�दभ�मा गरकेो िनण�य वा 
आदेशमा �माणको मू�याङ्कनमा कमी 
कमजोरी भई �ुिट भयो भ� ने ज�ता 
िवषयलाई िलएर �रट �े�ािधकारअ�तग�त 
�वेश गन� निम�ने । 

16=  

१०६३८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

ओज�वी 
गौतमसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 संवैधािनक िनकायह�ले संिवधानबाट 
िनिद�� आ�नो सीमा आफँै पिहचान गरी 
आफँैलाई सीिमत तु�याउनु सीिमत 
सरकारको अवधारणािभ�को कुरा हो । 
यसो नगरमेा कुनै पिन सं�थामा 
�वे�छाचारी �वृि�को िवकास ह�ने खतरा 
रहन जा�छ । राय स�लाहको �कृित 
आफँैमा स�लाहकारीय (Advisory) भए 
तापिन कितपय संवैधािनक र कानूनी 
�यव�थामा बा�या�मक (Mandatory) 
बनाइएको ह�न स�दछ । तर �यसरी 
बा�या�मक �यव�थाअ�तग�तका राय 
स�लाहह�को �कृित, सीमा र कानूनी 
तथा संवैधािनक प�रिध यस अदालतले 
परी�ण गन� नपाउने भ�न निम�ने । 

१८६ 

 



1

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लतसव��च अदालत, पूण( इजलास
माननीय 0यायाधीश 3ी ह5रकृ9ण काक:

माननीय 0यायाधीश डा. 3ी आन0दमोहन भ@राई
माननीय 0यायाधीश 3ी बमकुमार 3ेE

फैसला िमितः २०७६।९।१०
०७४-NF-००१०

मUुा : कत(Wय Xयान

िनवेदक / Zितवादी : िज[ला सखु]त िवर0े^नगर.न.पा. 
वडा नं. १० बaने िदलीप बaयाल

िवbc
Zdयथ: / वादी : 3वणकुमार 3े9ठको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ मतलबमा प(न ुभनकेो यसको सोझो अथ2 
3यान मान4 साझा योजना (Common 
plan) मा सलं9न रहकेो भ<न े नै हो । 
साझा योजना बनकेो छैन, योजना बनकेो 
भए पिन आरोिपत EयिF Gय(तो योजना 
बनाउनमा सलं9न छैन वा जानकार छैन 
भन े िनजको हकमा १७ न.ं आकिष2त 
हMदैँन । 3यानसOब<धीको १७ न.ं को 
उपयु2F Eयव(थालाई परOपरागत 
फौजदारी कानूनको भाषामा EयाWया गदा2 
मतलबमा प(न े Gय(तो EयिFले वारदात 
(थलमा उपि(थत भई वारदात घटाउन 
ZGय[ सहयोग गरकेो अव(थामा िनज 
मWुयतः दो]ो तहको मWुय कसरुदार 
(Principal in the second degree, 
or accessory at the fact) र सो न.ं 

को अ<Gयमा "लेिखएदेिख बाहके अb 
िकिसमका मतलबीलाई" भ<ने शkदावली 
Zयोग भएबाट Gय(तो अव(थामा आरोिपत 
EयिF मितयार (aider, abettor, 
accessory before/after fact) 
समते हMन सvन े देिख<छ । अक� शkदमा 
3यानसOब<धीको १७ न.ं मा उिwलिखत 
"मतलबी" शkदले दो]ो तहको मWुय 
कसरुदार र मितयार दुवैलाई समट्ेन े
देिख<छ । यो "मतलबी" वारदात घटाउने 
मतलबमा प(छ, Gयसबार ेZGय[ जानकारी 
राWछ वा सहमित जनाउँछ, घटना घटोस ्
भनी चाहना राखी िनज साझा योजनामा 
कुनै न कुनै bपमा सहभागी भएको हMन े। 

(Zकरण नं.५)
§ जसरी मWुय कसरुदारको हकमा मनसाय 

(Mens rea) प{ालगाउन े स<दभ2मा 
उसको काय2 (Actus reus) ह~ेर<छ, 
मितयारको हकमा पिन सोही मा�यम 
Zयोग ग~र<छ र ग~रनुपछ2 । अथा2त ्उसले 
गरकेो काय2को अ�ययनबाट नै उसमा 
रहकेो मनसाय त�व सबैभ<दा भरपद� 
bपमा प{ा लगाउन सिक<छ । आरोिपत 
EयिFले आपरािधक काय2 गन2 जे मा�यम 
Zयोग गरकेो भए पिन Gय(तो काय2ले नै 
उसमा रहकेो मनसाय त�वलाई (प� र 
Zकट bपमा देखाएको हM<छ भ<न ेकुरालाई 
<यायको रोहमा �यानपूव2क िवचार 
ग~रनपुन4 ।  

(Zकरण नं.६)

िनवेदक / Zितवादीका तफ( बाट : िवkान्  व5रE अिधवmा 
3ी लवकुमार मैनाली र िवkान्  अिधवmा 3ी 
िललामणी पौडेल

िनण�य नं. १०६२३



नेपाल कानून पि#का, २०७८, वैशाख

2

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

-.यथ1 / वादीका तफ7 बाट : िव;ान्  उप>यायािधव@ा 
Aी खेमराज भF

अवलिHबत निजर : 
सHबJ कानून :
§ मलुकुL फौजदारी सिंहता, २०७४

सQु तहमा फैसला गनS :
माननीय >यायाधीश Aी कृUणबहादरु थापा
सखुSत िजWला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनS :
माननीय >यायाधीश गोिव>दकुमार AेY
माननीय >यायाधीश -काशराम िमA
पनुरावेदन अदालत सखुSत

यसमा अदालतमा फैसला गनSः
माननीय >यायाधीश Aी सशुीला काक1
मा. >यायाधीश Aी गोिव>दकुमार उपा\याय

फैसला
%या.डा.आन%दमोहन भ/राई : यस 

अदालतको सयं@ु इजलासबाट िमित २०७२।१।२ 
मा भएको फैसलाउपर >याय -शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ११(२)(ख) बमोिजम यस अदालतमा दायर 
भएको मeुा पनुरावलोकन गरी हेfरपाउ ँभ>ने िनवेदनमा 
िमित २०७४।१०।१२ मा मeुा पनुरावलोकन हhने 
अनमुित -दान भई पूण7 इजलाससमj पेस हhन आएको 
-lततु मeुाको सिंjmत तnय एव ं ठहर यस -कार 
रहेको छः-

तnय खrड
िमित २०६४।७।२३ गते अ.ं २१:३० बजेको 

समयमा मेरो भाइ वष7 २० को िवकास AेUठ आvनो 
घरमा बिसरहेको अवlथामा -ितवादी पदमबहादरु 
रानाले मोबाइल नं. ९८४१८६००७८ नं. बाट फोन 
गरी बािहर बोलाई घनyयाम परुीसमेतका -ितवादीहQले 
धाfरलो हितयार (च{कु) -हार गरी स|त घाइते बनाई 

औषधी उपचारको लािग दउेती निस7ङहोममा िलई 
उपचार गदा7 गद� म.ृय ु भएको हhदँा कानूनबमोिजम 
गfरपाउ ँ भ>नेसमेत बेहोराको 2वणकुमार 27ेठको 
जाहरेी दरखा=त ।

िजWला सखुSत वीर>े�नगर नगरपािलका 
(यसपिछ वी.न.पा. भिनने छ) वडा नं. ६ िlथत पूव7मा 
टेकबहादरु AेUठको प{कL घर, पिyचम वीर>े�चोक 
जाने म|ुय सडक, उ�रमा भपेु>�नाथ योगीको 
घर, दिjणमा Q�बहादरु ख#ीको घर गरी यित चार 
िकWलािभ# रहेको टेकबहादरु AेUठको घरबाट अ.ं 
१० िमटर पिyचममा िवकास AेYलाई स|त घाइते 
बनाएको, उ@ lथानमा रगतजlतो रातो पदाथ7को 
थोपा थोपा भई सकेुको अवlथामा रहेको भ>ने 
घटना=थल मचुुAका । 

वी.न.पा. वडा नं. ६ दउेती निस7ङ होमको 
आकिlमक कjमा उ�र टाउको र दिjण खFुा भई 
फलामको lटेचरमािथ उ�ानो अवlथामा रहेको 
िवकास AेUठको लासको टाउकोपछािड बाया ँ छाती 
तथा बाया ँकोखामा धाfरलो हितयार (छुरा) ले -हार 
गरकेो गिहरो घाउ भई रगताHय अवlथामा रहेको भ>ने 
बेहोराको मतृक िवकास AेUठको घटना=थल लास 
जाचँ Cकृित मचुुAका । 

वी.न.पा. वडा नं. ८ िlथत पूव7मा घरले ु
तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको भवन, पिyचममा 
खWुला खेलकुद मैदान, उ�रमा �ाबेल बाटो, दिjणमा 
खWुला खेलकुद मैदान गरी यित चार िकWलािभ# 
रहेको घरले ु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको 
भवनको पिyचममा -ितवादी घनyयाम परुीले लकुाई 
राखेको च{कुमा रगत जlतो लागेको -हरीले बरामद 
गरी िलएको भ>नेसमेत बेहोराको बरामदी मचुुAका ।

The cause of death is shock and 
haemorrhage as a result of stab injury to left 
lung, left atrium of the heart and spleen भ>ने 
लास जाचँ Cितवेदन । 
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१०६२३ - िदलीप ब&याल िव. नेपाल सरकार

शभु िदपावलीको समय ह7दँा म साथीह:सगँ 
िमलेर भैली खेिलरहेको िथए ँ । भैलो खे@दाखे@द ै
Aितवादी घनDयाम परुीले मलाई हाFो साथी बसGत 
रोकायालाई िवकास HेIठले धाLरलो हितयार 
(छुरा) Aहार गरी घाइते बनाएको छ । िनज घाइतेको 
दउेती निसSङ होममा औषधी उपचार भइरहेको छ 
भनेकोले मसमेत भई सो निसSङ होममा जादँा बसGत 
रोकायालाई िवकास HेIठले धाLरलो हितयार Aहार 
गरकेोले िनज िवकास HेIठलाई पिन कुटिपट गनY 
योजना बनाई Aितवादीह: घनDयाम परुी, जगत 
[याकुरले, पदम शाही, िदलीप ब&याल पनुः दउेती 
निसSङ होमतफS  आएका ह7न् । पदम शाहीले िवकास 
HेIठलाई मोबाइलमा फोन गरी बािहर बोलाई िनज 
िवकास HेIठलाई पदम शाही, म र घनDयाम परुी िमली 
मु̀ का र लाaीले Aहार गरी हामी तीनजना भाbन लाbदा 
अिGतम अव&थामा जगत [याकुरले आएर आdनो 
साथमा रहेको च`कुले ढिलरहेको िवकास HेIठलाई 
३/४ पटक Aहार गरकेो हो । सhत घाइते भइसकेपिछ 
िनज िवकास HेIठलाई Hवणकुमार HेIठले उपचारको 
लािग दउेती निसSङ होममा पjुयाएका ह7न् । औषधी 
उपचार गदाSगदk अ.ं २३:०० बजेितर िवकास HेIठको 
मoृय ुभएको हो भGनेसमेत बेहोराको %ितवादी िवजय 
नपेालीले अनसु.धान अिधकारीसम3 गरकेो 
बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते साझँ म आdनै 
घरमा सिुतरहेको िथए ँ। सोही राित अ.ं २:०० बजेको 
समयमा जगत [याकुरले, घनDयाम परुी र िवजय 
नेपाली मेरो घरमा आएका ह7न् । िनजह:ले िवकास 
HेIठलाई धाLरलो हितयार (छुरा) Aहार गरी सhत 
घाइते बनाएका ह7दँा िनजको औषधी उपचार दउेती 
निसSङ होममा ह7दँ ैछ, हामी तीन जना उr &थानबाट 
भागी आएका हs भनेका र िवकास HेIठको मoृय ुभएको 
कुरा िमित २०६४।७।२४ गते िबहान माt थाहा पाएको 
ह7 ँ। Aितवादीह: िवजय नेपाली, घनDयाम परुी, जगत 

[याकुरले र पदम शाहीसमेतले िवकास HेIठको बारमेा 
समय समयमा जानकारी िदएर भाbने भगाउनेसuमको 
कसरु अपराध गरकेा ह7न् भGनेसमेत बेहोराको %ितवादी 
िदपक ढकालले अनसु.धान अिधकारीसम3 गरकेो 
बयान । 

शभु िदपावलीको समय भएको ह7नाले म 
साथीह:सगँ िमलेर भैली खे@द ै िथए ँ । िबच बाटोमा 
नै िवकास HेIठसगँ भेट भएको हो । उr समयमा 
वसGत रोकाया आएर िवकास HेIठको हात समातेर 
मािथितर िलएर गएको हो । िनज दवैुजनािबच िववाद 
झै-झगडा ह7दँा िवकास HेIठले वसGत रोकायालाई 
छुराले पेट र छातीमा Aहार गरी िवकास HेIठ 
भाbयो । सोपwात् मैले वसGत रोकायालाई औषधी 
उपचारको लािग दउेती निसSङ होममा िलएर गएको 
ह7 ँ। घाइतेलाई भनाS गLरसकेपिछ म र जगत [याकुरले 
िवकास HेIठको घरतफS  गयs र िदलीप ब&याल, िवजय 
नेपाली, घनDयाम परुी ३ जना मोटरसाइकलमा िवकास 
HेIठको घरतफS  गएका ह7न् । िवकास HेIठलाई बािहर 
बोलाउ भनेर मैले आफूसगँ भएको मोबाइलबाट िवकास 
HेIठलाई फोन गरी बािहर बोलाएको हो । िवकास HेIठ 
बािहर िन&कने िबिaकै िवजय नेपाली, घनDयाम परुी र 
म िमली मु̀ का, लाaी तथा ढुङ्गाले िवकास HेIठको 
शरीरको िविभGन भागमा Aहार गरी बेहोस भई भइुमँा 
ढिलरहेको िवकास HेIठलाई जगत [याकुरलेले ३/४ 
पटक छुरा Aहार गरकेा ह7न् । घाइते िवकास HेIठको 
उपचार गदाSगदk दउेती निसSङ होममा मoृय ु भएको 
हो । उr वारदात म, िवजय नेपाली, घनDयाम परुी, 
जगत [याकुरलेसमेत िमली घटाएका हs । Aितवादी 
पदम रानाको उr वारदातमा कुनै पिन सलंbनता छैन 
भGनेसमेत बेहोराको %ितवादी पदमबहादुर शाहीले 
अनसु.धान अिधकारीसम3 गरकेो बयान ।

शभु िदपावलीको समय भएकोले साथीह: 
भैलो खे@द ैिथए । यिaकैमा िदनेश वलीले मलाई फोन 
गरी बसGत रोकायालाई च`कु (छुरा) हानी घाइते 
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बनाएकोले दउेती निस5ङ होममा उपचार भइरहेको छ म 
पिन निस5ङ होममा नै छु भनेकोले उ? निस5ङ होममा म 
प@ुदा िवकास AेBले बसCत रोकायालाई छुरी हानी घाइते 
बनाएको कुरा पदम शाहीले मसगँ भCयो । Jयसपिछ 
Kितवादी िवजय नेपालीले सबै साथीहNलाई नामद5 
हो । िवकास AेBले हाOो साथी बसCत रोकायालाई छुरी 
Kहार गरी सPत घाइते बनायो, हामीहN भने चपुचाप 
लागेर बQने ? िवकास AेBको घरमै गएर कुटिपट गनु5पछ5  
भनेको हTदँा Kितवादी िदलीप बQयालले चलाएको 
मोटरसाइकलमा म र िवजय नेपाली चढेर िवकास 
AेBको घरतफ5  गयW । पदम शाही र जगत Xयाकुरले पैदल 
गए । िवकास AेBको घरनिजक पगेुर िवजय नेपालीले 
पदम शाहीलाई िवकास AेBको मोबाइलमा फोन गन5 
लगायो । Jयसपिछ िवकास AेB घरबाट बािहर आयो । 
बािहर आउने िबिZकै िवजय नेपालीले िवकास AेBको 
मखुमा बि[सङले हाCयो । Jयसपिछ मैले पिन टाउको 
मखु तथा शरीरको िविभCन भागमा Kहार गरपेिछ पनुः 
पदम शाहीले पिन बि[सङ, हात र लाZीले अनहुार, 
टाउको र शरीरको िविभCन भागमा हानेपिछ िवकास 
AेB भइुमँा ढ^यो, सोही समयमा जगत Xयाकुरलेले 
आ_नो साथमा भएको च[कु (छुरी) ले छातीको बाया ँ
साइड, बाया ँकोखा र टाउकोमा हानेर र?ाcय बनाएको 
र निस5ङ होममा उपचार गदा5गदd िवकास AेBको मJृय ु
भएको हो भCनेसमेत बेहोराको Kितवादी घनfयाम 
परुीले अनसुCधान अिधकारीसमh गरकेो बयान । 

भैलो खेलेर घर जान ला@दा मनकामना गेiट 
हाउस अगािड बसCत रोकायाको अवQथा नाजकु छ 
भनी टेकबहादरु थापाले भनेपिछ म पिन दउेती निस5ङ 
होममा गएको हT ँ। बसCत रोकायाको आकिQमक कhमा 
औषधी उपचार हTदँ ै िथयो । सो घटनाको सcबCधमा 
बlुदा िवकास Aेiठले बसCत रोकायालाई च[कु Kहार 
गnरसकेपिछ िवजय नेपाली, जगत Xयाकुरले, घनfयाम 
परुी र पदम शाही गरी ४ जनाले योजना बनाएर म[ुका, 
लाZी र च[कुसमेतले Kहार गर े भनी थाहा पाएको 

हT ँ । घाइते िवकास Aेiठको पिन दउेती निस5ङ होममा 
औषधी उपचार हTदँ ै िथयो । िविभCन Qथानबाट पैसा 
सङ्कलन गरी घाइते बसCत रोकायाको औषधी 
उपचार गन5 िदलीप बQयाल र म मोटरसाइकलमा 
चढेर नेपालगCजतफ5  जान ला@दा KितवादीहN 
िवजय नेपाली, घनfयाम परुी र जगत Xयाकुरलेसगँ 
िqकेटचोकमा भेट भएको हो । िदलीप बQयालले N. 
५००।– िझकu घनfयाम परुीलाई िदएर ितमीहN 
भाग िवकास Aेiठको मJृय ु भइस[यो भनेको र मैले 
पिन िनजहN ३ जनालाई भाग भनी हौसला िदएको 
हT ँ। उ? वारदातमा पदम रानाको कुनै सलं@नता रहेको 
छैन भCनेसमेत बेहोराको %ितवादी तेजे*+ वलीले 
अनसु*धान अिधकारीसम2 गरकेो बयान ।

शभु िदपावलीको समय हTदँा िमित 
२०६४।७।२३ गते साझँ भैलो खे^द ै िथए ँ । िवजय 
नेपाली, घनfयाम परुी र म वीरCेzचोक निजक पगेुका 
िथयौ ँ। िदनेश वलीले हाOो साथी बसCत रोकायालाई 
िवकास Aेiठले छुरा Kहार गरी घाइते बनाएको 
हTदँा दउेती निस5ङ होममा भना5 गnरएको छ भनी 
फोनबाट जानकारी गरायो । सोप{ात् मसमेत उ? 
निस5ङ होमको आकिQमक कhमा गएका हW । सोही 
समयमा िदलीप बQयालले मोटरसाइकल ^याएर िनज 
िदलीप बQयाल, घनfयाम परुी, िवजय नेपालीसमेत 
मोटरसाइकलमा चढी कता गए मलाई थाहा 
भएन । जगत Xयाकुरले र पदम शाही पैदल िहडेँर 
िवकास Aेiठको घरतफ5  गएका हTन् । िनजहN गएको 
आधा घ|टापिछ जाहेरवाला Aवणकुमार Aेiठले घाइते 
िवकास AेBलाई मोटरसाइकलमा राखेर निस5ङ होममा 
^याएका हTन् । मैले पिन िवकास Aेiठको ख~ुा समातेर 
िभ# ^याउनको लािग सहयोग गरकेो हो । सोप{ात् 
म आ_नो घर गए ँ । िमित २०६४।७।२४ गते िबहान 
८:०० बजे िवकास Aेiठको औषधी उपचार गदा5गदd 
मJृय ु भएको सनेुर थाहा पाएको हT ँ । उ? वारदातमा 
म गइन । म दउेती निस5ङ होममा नै िथए ँ। वारदातमा 
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मेरो कुनै सलं6नता छैन भ:नेसमेत बेहोराको %ितवादी 
पदमबहादुर रानाले अनसु0धान अिधकारीसम3 
गरकेो बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गतेको साझँ म 
साथीहCसगँ भैलो खेEदाखेEद ै सFझना होटलमा 
पगेुको िथए ँ। मतृक िवकास JेKठ राम मि:दरबाट उN 
&थानमा आएका हPन् । िवकास JेKठले सोही समयमा 
बस:त रोकायालाई राम मि:दरतफT  िलएर गयो । 
िनजहCका िबचमा वादिववाद र झगडा भएको हो । 
Xयसपिछ िवकास JेKठले बस:त रोकायालाई धाZरलो 
हितयार छुरा [हार गरी घाइते बनाएको हो । घाइते 
बस:त रोकायालाई पदम शाही र िदनेश वलीले औषधी 
उपचारको लािग निसTङ होममा पbुयाएका हPन् । म निसTङ 
होममा प6ुदा िवजय नेपाली, घनdयाम परुी र पदम शाही 
पिन निसTङ होममा पिुगसकेका िथए । िवजय नेपालीले 
िवकास JेKठको घरमा गएर कुटिपट गररे सeत घाइते 
बनाउनपुछT  भनी योजना बनाई म र पदम शाही २ जना 
पैदल तथा िदलीप ब&याल, घनdयाम परुी, िवजय 
नेपाली गरी ३ जना मोटरसाइकलमा चढेर िवकास 
JेKठको घरपछािड गएर बसे । िवकास JेKठ घरबािहर 
आउने िबिgकै ३ जनाले मhुका, लाgी र ढुङ्गाले 
[हार गरी िवकास JेKठलाई भइुमँा ढालेका िथए । 
सोपiात् अि:तम अव&थामा आkनो कFमरबाट चhकु 
िनकालेर ढिलरहेको िवकास JेKठलाई चार पटकसFम 
[हार गरकेो हP ँ । िवकास JेKठको अव&था नाजकु 
भई रगताFय भएपिछ हामी ४ जना उN &थानबाट 
भा6यl । भा6द ै जाने mममा कािलnचोकनिजक 
िmकेटचौरमा पिुगसकेपिछ िदलीप ब&याल र तेजे:p 
वली २ जना आएर दउेती निसTङ होममा उपचार 
गदाTगदq िवकास JेKठको मXृय ुभइसhयो ितमीहC भाग 
भनेर िदलीप ब&यालले हामीलाई C. ५००।- िदएका 
हPन् र तेजे:p वलीले हामीलाई भा6न [ोXसाहन िदएका 
हPन् । वारदातमा पदम रानाको सलं6नता छैन भ:नेसमेत 
बेहोराको %ितवादी जगत 9याकुरलेले अनसु0धान 

अिधकारीसम3 गरकेो बयान ।
िदपावलीको समयमा भैलो खेEद ैजाने mममा 

िवकास JेKठले बस:त रोकायालाई धाZरलो हितयार 
[हार गररे सeत घाइते बनाएपिछ घाइते बस:त 
रोकायालाई औषधी उपचारको लािग पदम शाही र 
िदनेश वलीले दउेती निसTङ होममा लगेपिछ म पिन 
निसTङ होममा गएको हP ँ। निसTङ होममा िवजय नेपाली, 
घनdयाम परुी, पदम शाही, जगत sयाकुरलेसमेत 
बसेका िथए । घाइते बस:त रोकायाको इमरजे:सीमा 
उपचार हPदँ ैिथयो । िवजय नेपालीले िवकास JेKठलाई 
कुटिपट गनT जाउ ँभ:ने कुरा गरपेिछ म, घनdयाम परुी 
र िवजय नेपाली मोटरसाइकलमा पदम शाही र जगत 
sयाकुरले पैदल िहडँी िवकास JेKठको घरमा गएका 
हl । िनजहC िवकास JेKठको घरनिजक अगािड 
सडकमा पिुगसकेपिछ म मोटरसाइकल Eयाएर पनुः 
निसTङ होममा आएको हP ँ । अ.ं १०/१५ िमनेटपिछ 
Jवणकुमार JेKठले घाइते िवकास JेKठलाई Eयाएर 
निसTङ होममा आएका हPन् । िनज िवकास JेKठलाई 
िवजय नेपाली, घनdयाम परुी, जगत sयाकुरले र पदम 
शाही  िमलेर हात मhुका र धाZरलो हितयारले [हार 
गरी घाइते बनाएकाले दउेती निसTङ होममा औषधी 
उपचार गदाTगदq िवकास JेKठको मXृय ु भएको हो । 
कुटिपट गदाTको बखत म घटना&थलमा िथइन ँ। घाइते 
िवकास JेKठको अव&थाको बारमेा खबर आदान [दान 
गररे [ितवादीहCलाई भा6नको लािग C. ५००।- िदएर 
सहयोग गरकेो हP ँभ:नेसमेत बेहोराको %ितवादी िदलीप 
ब:यालले अनसु0धान अिधकारीसम3 गरकेो 
बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित हामी आkनै 
घरमा िथयl । अ.ं २१:३० बजेको समयमा घरबािहरबाट 
एhकासी गुहार गुहार मार े मार े भनेको आवाज सनुी 
मसमेत घरबािहर गएका हl । मेरोअगािड Jवणकुमार 
JेKठ दौडेर गए । हामी घटना&थलमा प6ुदा रगताFय 
अव&थामा रहेको िवकास JेKठलाई Jवणकुमार JेKठले 
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आ.नो काखमा रािखसकेका िथए । घटनाको बारमेा 
घाइते िवकास ;े<ठलाई सो?दा पदम शाहीले मलाई 
फोन गररे बोलाएको हो । EितवादीहF िवजय नेपाली, 
जगत Iयाकुरले र पदम शाहीसमेतले धाLरलो हितयार 
छुरा Eहार गरी सNत घाइते बनाएको कुरा िनज िवकास 
;े<ठबाटै सनुी थाहा पाएको हO ँ । तQकालै ;वणकुमार 
;ेSले मोटरसाइकलमा राखी औषधी उपचारको लािग 
दउेती निसXङ होममा पZुयाएका हOन् । िवकास ;े<ठको 
औषधी उपचार गदाXगद\ २३:०० बजेको समयमा 
मQृय ु भएको हो । उa वारदातमा िदलीप बbयाल, 
तेजेcd वली र िदनेश वलीसमेत ३ जनाले िवकास 
;े<ठको अवbथाको बारमेा खबर आदान Eदान गररे 
EितवादीहFलाई भाfने भगाउनेसgमको कसरु गरकेो 
र Eितवादी िदपक ढकालले उa घटनाको बारमेा 
जानकारी पाउदँा पाउदँ ैपिन आ.नो घरमा EितवादीहF 
िवजय नेपालीसमेतलाई लकुाई िछपाई राNनेसgमको 
कसरु अपराध गरकेो र उa वारदातमा पदम रानाको 
कुनै सलंfनता छैन भcने बेहोराको टेकबहादुर ,-ेठ, 
पवन ,-ेठ र मकुु3दनाथ योगीले अनसु3धान 
अिधकृतसम< ग=रिदएको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६४।७।२३ गते हामी आ.नै 
घरमा िथयl । अ.ं २१:३० बजेको समयमा बािहरबाट 
गहुारगहुार भनेको आवाज सनेुपिछ बािहर िनिbकएर 
जादँा िवकास ;े<ठको घरअगािड फुटपाथमा िवकास 
;े<ठ रगताgय अवbथामा भएको हOदँा जाहेरवाला 
;वणकुमार ;े<ठले काखमा राखेका िथए । िवकास 
;े<ठलाई घटनाको बारमेा सो?दा पदम शाहीले मलाई 
फोन गररे बोलाएको हो र म घरबाट बािहर आएपिछ 
िवजय नेपाली, घनpयाम परुी, जगत Iयाकुरले र 
पदम शाही ४ जनाले मरणासcन हOने गरी कुटिपट 
एव ंधाLरलो हितयार Eहार गर ेभcने कुरा घाइते िनज 
िवकास ;े<ठबाट सनुी थाहा पाएका हl । िवकास 
;े<ठको टाउकोको पछािड बाया ँछाती र बाया ँकोखामा 
धाLरलो हितयारले Eहार गरकेो गिहरो घाउ िथयो । 

जाहेरवाला ;वणकुमार ;े<ठले िनज िवकास ;े<ठलाई 
मोटरसाइकलमा राखेर औषधी उपचार गनXका लािग 
दउेती निसXङ होममा िलई गएका हOन् । उपचार गदाXगद\ 
अ.ं २३:०० बजेको समयमा िवकास ;े<ठको मQृय ु
भएको हो । घटनाको बारमेा बqुदा EितवादीहF 
िदलीप बbयाल, तेजेcd वली र िदनेश वलीले िवकास 
;े<ठको अवbथाको बारमेा खबर आदान Eदान 
गरी EितवादीहF िवजय नेपालीसमेतलाई भाfने 
भगाउनेसgमको कसरु गरकेो र Eितवादी िदपक 
ढकालले भागेका EितवादीहFलाई आ.नो घरमा 
लकुाएर राNनेसgमको अपराध गरकेा रहेछन् । उa 
वारदातमा Eितवादी पदम रानाको कुनै सलंfनता 
छैन भcनेसमेत बेहोराको गणशेबहादुर Cयाकुरले, 
गणशेDसाद थानी, सवुणE भGराई र िदलीपकुमार 
गभुाजुले मौकामा अनसु3धान अिधकृतसम< गरकेो 
एकै िमलानको कागज । 

िमित २०६४।७।२३ गते साझँ म 
साथीहFसगँ भैलो खेsद ैगदाX वी.न.न.पा. वडा नं. ६ 
राम मिcदरनिजक िवकास ;े<ठसगँ भेट भएको हो । 
िवकास ;े<ठसगँ मेरो िचनजान िथयो । मलाई दNेने 
िबिtकै िवकास ;े<ठले बोलाएर Lरसाएजbतो गररे 
ितuो साथी घनpयाम परुी कहा ँछ ? भनी सोधेको र 
मैले आज भेट भएको छैन भcने जवाफ िदए ँ। यिtकैमा 
िवकास ;े<ठले ;िृ<टना सापकोटा मेरो गलXwेcड 
हो, घनpयाम परुीसमेतले मेरो गलXwेcडसगँ िववाद 
गनx ? भनी Lरसाउदँ ैिनज िवकास ;ेSले मेरो छातीमा 
मyुकाले Eहार गLरसकेपिछ बzनको लािग अिल टाढा 
गएर बbन खो{दा िवकास ;े<ठले आफूसगँ भएको 
धाLरलो हितयारले मलाई शरीरको िविभcन भागमा 
Eहार गरी घाइते भएको हOदँा पदम शाही र िदनेश 
वलीले औषधी उपचारको लािग दउेती निसXङ होममा 
sयाएका हOन् । तQकालै को कसले धाLरलो हितयार 
Eहार गर ेमलाई थाहा भएन । पिछ बqुद ैजादँा मलाई 
िवकास ;े<ठले धाLरलो हितयार Eहार गरकेो कुरालाई 
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िलएर िवजय नेपाली, घन5याम परुी, जगत :याकुरले 
र पदम शाही िमलेर िनज िवकास =े>ठलाई धाBरलो 
हितयार Dहार गरकेो भFने सनुी थाहा पाएको हH ँ । 
मलाई िवकास =े>ठले धाBरलो हितयार छुरा Dहार गरी 
घाइते बनाएका हHन् भFनेसमेत बेहोराको घाइते बस&त 
रोकायाले अनसु&धान अिधकृतसम2 गरकेो घटना 
िववरण कागज । 

वारदात िमितमा म आOनै घरमा िथए ँ। मतृक 
िवकास =ेR र म उषा बालबािटका उVच मा.िव. मा 
८ कYादिेख १० कYास[म सगैँ पढेका ह] । िवगत २ 
वष̂दिेख मेरो िवकास =े>ठसगँ माया Dेम िथयो । िमित 
२०६४।७।२४ गते िबहान आOनै घरमा बिसरहेको 
बेलामा जाहेरवाला =वणकुमार =े>ठ आई गएको 
राित िवजय नेपाली, घन5याम परुी, जगत :याकुरले र 
पदम शाहीसमेतले िवकास =ेRलाई धाBरलो हितयार 
छुरा Dहार गरी सbत घाइते बनाई दउेती निस̂ङ 
होममा िलई  औषधी उपचार गदा̂गदe मfृय ुभएको भनी 
भनेकोले थाहा पाएको हH ँ । िमित २०६४।७।२२ गते 
मेरो Dितवादी घन5याम परुीसगँ केटीको िवषयलाई 
िलएर िववाद भएको िथयो । सोही िवषयलाई िलएर 
वारदातको िमितको िदन सव̂Dथम िवकास =े>ठले 
बसFत रोकायालाई धाBरलो हितयार Dहार गरी घाइते 
बनाई औषधी उपचारको लािग दउेती निस̂ङ होममा 
gयाइसकेपिछ Dितवादीहh िवजय नेपाली, घन5याम 
परुी, जगत :याकुरले र पदम शाहीसमेतले योजना 
बनाई धाBरलो हितयार Dहार गरी िवकास =े>ठको 
शरीरको िविभFन भागमा Dहार गरकेा रहेछन् । घाइते 
िवकास =ेRको  औषधी उपचार गदा̂गदe मfृय ुभएको हो । 
Dितवादीहhलाई मैले िचनेको छैन भFनेसमेत बेहोराको 
8िृ9ना सापकोटाले अनसु&धान अिधकृतसम2 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

वारदात िमितको समयमा म आOनै घरमा 
िथए ँ। अ.ं २:३० बजेको समयमा मेरो घरबािहर गहुार 
गहुारको आवाज सनेुपिछ म घरबािहर िन&केर हेदा̂ मेरो 

भाइ िवकास =े>ठ रगता[य अव&थामा भइुमँा पgटेको 
दखेी िवकास =े>ठलाई आOनो काखमा राखी के भयो 
भनी सोlदा मलाई पदम भFने आवाज िनकालेको हHदँा 
मेरो भाइ र पदम राना साथी भएको हHदँा सो पदम राना र 
िवकास =े>ठको िबचमा िववाद भएर िनज पदम रानाले 
मेरो भाइ िवकास =े>ठलाई धाBरलो हितयार Dहार 
गरकेो त हैन भFने शकंा लागी पदम रानालाई Dितवादी 
बनाई िमित २०६४।७।२४ गते कत̂mय nयान मoुामा 
पदम रानासमेतलाई Dितवादी बनाई जाहेरी िदएको 
हH ँ । पिछ बpुद ै जादँा पदम राना नभई पदम शाहीले 
मेरो भाइलाई फोन गररे बोलाई धाBरलो हितयार छुरा 
Dहार गरकेा रहेछन् । उr घटनामा पदम रानाको 
कुनै सलंsनता छैन भFनेसमेत बेहोराको जाहरेवाला 
8वणकुमार 8<ेठले अनसु&धान अिधकृतसम2 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िकटानी जाहेरी दरखा&त, घटना&थल 
लास जाचँ मचुgुका, खानतलासी बरामदी मचुgुका, 
Dितवादीहhको सािबती बयान, लास परीYण Dितवेदन, 
बिुझएका मािनसहhले गरकेो कागज बेहोरासमेतका 
आधारमा Dितवादीहh जगत :याकुरले, पदम शाही, 
घन5याम परुी, िवजय नेपाली र िदलीप ब&यालले 
मलुकुu ऐन, nयानस[बFधी महलको १ नं. को कसरु 
गरकेो हHदँा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
हHन र Dितवादीमlयेका िदपक ढकाल र िदनेश वलीले 
मलुकुu ऐन, nयानस[बFधी महलको २५ नं. को कसरु 
गरकेो हHदँा सोही २५ नं. बमोिजम सजाय गBरपाउ ँ
भFनेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।

िमित २०६४।७।२३ गते लzमी पूजाको िदन 
िदलीप ब&यालले बसFतलाई छुरी लागेको छ र ेनिस̂ङ 
होममा िहड्ँ भनी िदलीप दौडेकाले म पिन दौडदँ ैनिस̂ङ 
होममा गए ँ। fयहा ँबसFतको उपचार भइरहेको र िवजय 
नेपाली, पदम शाही, िदनेश वली fयही ँिथए ँ। घन5याम 
परुी र िदलीप ब&याल बसFतको दाइलाई िलन भनी गए 
र gयाई आए । यहा ँिनको हHFन बािहर लsनपुछ̂ भनेकाले 
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म आ/नो घरमा आई 4पैया ँ िलएर घर स9लाहले 
नेपालग<ज िददीसगँ टीका पिन लगाउने बस<तलाई 
उपचार पिन गराउने भनी निसFङ होममा पनुः जादँा 
Jयहा ँ बस<त रोकाया नभएकोले म फेरी घरमा गए ँ । 
पदम शाहीले फोन गरी कािल<चोकनिजक आउ भनी 
बोलाएकोले म Jयहा ँगए ँ। Jयहा ँपदम शाही, घनMयाम 
परुी, िवजय नेपालीसमेत िथए । एकिछनपिछ िदलीप 
बPयाल र तेजे<Q वली आए । घनMयामले िदलीपसगँ 
फोसF गररे पैसा माRयो । िदलीपले 4. ५००।– 
िदयो । िदलीप र तेजे<Q वली भिव<Q रोकायाको घरतफF  
गए । पदम शाही आ/नो घरतफF  गए । घनMयाम परुी, 
िवजय नेपाली र म िदपक ढकालको घरमा गएर सJुयौ ँ। 
भोिलप9ट २०६४।७।२४ गते िबहान उठी नेपालग<ज 
जान लाRदा धिुलयािबटमा घनMयाम परुीलाई पवन 
[े\ठले प]ाउ गर े । िवजय भाRयो । म सोही गाडीमा 
नेपालग<ज गए ँ। ऐ. २५ गते िददीसगँ टीका लगाए ँ। मेरो 
नाम पिन जाहेरीमा छ भ<ने सनुी िमित २०६४।७।२९ 
गते कोहलपरुमा आई प]ाउ परकेो हa ँ । मैले िवकास 
[े\ठलाई छुरी bहार गरकेो होइन । को कसले छुरी bहार 
गर े मलाई थाहा छैन भ<नेसमेत बेहोराको %ितवादी 
जगत *याकुरलेले स0ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित िवकास 
[े\ठलाई मसमेत भई छुरी bहार गरकेो होइन । सोही 
िदन मसमेत भिव<Q रोकाया, जगत eयाकुरले, िदनेश 
वली, तेजे<Q वली, Mयाम थापा, सिुनता थापालगायत 
३० जना जित वीर<ेQचोकनिजक भैलो खेिलरहेको 
अवPथामा िवकास र बस<तिबचमा झगडा भई िवकास 
[े\ठले बस<त रोकायालाई छुरी bहार गरी िवकास 
भागेर िपपल चौतारातफF  गएका हaन् । जगत eयाकुरले, 
घनMयाम परुी, िवजय नेपाली, िदलीप बPयाल र तेजे<Q 
वली निसFङ होममा आइसकेका िथए । िवकास [ेiलाई 
जगत eयाकुरलेले छुरी हा<यो र ेभ<ने सनेुको हa ँ। बस<त 
रोकायालाई िदलीप बPयाल, भिव<Q रोकाया, केशव 
थापा, तेजे<Q वली र िदनेश वलीले िलएर नेपालग<ज 

गए । िवजय नेपाली, घनMयाम परुी र म आ-आ/नो 
घर गई सतेुका हk । मैले िवकासलाई छुरी bहार गनl 
कायF गरकेो होइन भ<नेसमेत बेहोराको %ितवादी पदम 
शाहीले स0ु अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित कmरब 
८:०० बजेितर म, पदम राना, िवजय नेपालीसमेत 
बस<त रोकायालाई चoकु लागेको छ भ<ने थाहा पाई 
निसFङ होममा गयk । बस<तको उपचार हaदँ ै िथयो । 
जगत eयाकुरले हाpो साथीलाई छुरी हा<ने Jयसलाई 
िठक गनुFपछF  भ<द ै बािहर िनिPकयो । िनPकेको केही 
समयपिछ बस<त रोकायालाई यहा ँ िनको हa<न बािहर 
लानपुछF  भनेपिछ बस<त रोकायालाई एqबलेु<समा राखी 
िदलीप बPयाल, भिव<Q रोकाया, केशव थापा, तेजे<Q 
वली र िदनेश वली नेपालग<जतफF  गए । म र पदम शाही 
आ-आ/नो घरतफF  गयk । बस<त रोकायाको उपचार 
गराएको इवीले मसमेतलाई जाहेरीमा उ9लेख गरकेो 
हaनपुछF  । जाहेरी झrुा हो भ<नेसमेत बेहोराको %ितवादी 
घन9याम पुरीले स0ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मसमेत भई िवकास [े\ठलाई छुरी bहार गरकेो 
भ<ने बेहोरा झrुा हो । वारदातमा मेरो सलंRनता छैन । 
िमित २०६४।७।२३ गते म, भिव<Q रोकायालगायतका 
साथीह4 भैली खे9द ै गरकेो अवPथामा बस<त 
रोकायालाई चoकु लागेर निसFङ होममा लगे भ<ने 
िदनेश वलीले फोन गरी िछtै आउन भनेकाले 
निसFङ होममा आउदँा बस<तलाई चोट लागेको दखेे,ँ 
घनMयाम परुीले मलाई पैसा खोज भनेकाले म घर गई 
4.२०००।- र मोटरसाइकल िलई निसFङ होममा गए ँ। 
म र घनMयाम परुी बस<तको आमालाई 9याउन लाRदा 
िवजय नेपालीसगँ भेट भयो । िवजय नेपाली पिन मेरो 
मोटरसाइकलमा बसी मतृक िवकास [े\ठको घरनिजक 
६/७ िमटर तल घनMयाम परुी र िवजय नेपालीले मलाई 
त ँनिसFङ होममा जा हामी बस<तको घरमा जा<छk भनी 
गएका हk । म निसFङ होममा आए ँ । घनMयाम परुी र 
िवजय नेपाली नआएको कारण म र िदनेश वली गई 
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१०६२३ - िदलीप ब&याल िव. नेपाल सरकार

भिव23लाई बोलाय6 । 8यसपिछ भिव23 र म 8यही 
मोटरसाइकलमा गई बस2तको ममीलाई िलएर आएका 
ह6 । हामी निसBङ होममा बिसरहेको अव&थामा िवकास 
FेGठलाई िलएर आएका िथए । कसैले छुरी हा2यो 
भनेको सनेुको हK ँ। बस2तलाई यहा ँिनको हK2न भनेपिछ 
एMबलेु2समा हालेर गए ँ । मलाई पैसा खोजेर आउन ु
भनेकाले पैसा खोजी गनB जादँा धमलाचोक निजक 
घनTयाम परुीले बोलाएर जादँा 8यहा ँ िवजय नेपाली, 
घनTयाम परुी र जगत Vयाकुरले िथए । घनTयामले W. 
५००।– माYयो । मैले िदए ँ। 8यसपिछ भिव23को घरमा 
गई नेपालग2जसMम गई उपचारको लािग सहयोग गरकेो 
कारणले झ\ुा बेहोरा लेखाएका होलान् भ2ने %ितवादी 
िदलीप ब*यालले स.ु अदालतमा गरकेो बयान ।

रातको समय हKदँा म आ^नै घरको कोठामा 
सिुतरहेको समयमा जगत Vयाकुरलेले बोलाएर उठाएका 
कारण ढोका खोले ँ।  भैली खेलेर आएको हो भने, स8ुछौ 
भने सतु भनी म पिन िनदाएछु । जगतसगँ घनTयाम 
परुी, िवजय नेपालीसमेत सतेुका हKन् । िबहान ६:०० 
बजेितर िबउिँझदँा ितनीहW कता गए मलाई थाहा 
भएन । िवकास FेGठलाई िनज जगत Vयाकुरलेले छुरी 
bहार गर ेवा गरनेन् मलाई थाहा भएन । उनीहWले छुरी 
bहार गर ेभ2ने कुरा थाहा पाउदँा पाउदँ ैमैले भगाएको 
भ2ने कुरा झ\ुा हो भ2नेसमेत बेहोराको %ितवादी 
िदपक ढकालले स.ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गते रातको समयमा 
म, घनTयाम परुीलगायतका साथीहW भैली खेeदकैो 
अव&थामा हाfो साथीलाई दउेती निसBङ होममा भनाB 
गरकेो छ र ेभ2ने सनेुपिछ घनTयाम परुी, म, पदम राना 
निसBङ होममा गयौ ँ । 8यहा ँ गएपिछ िवकास FेGठले 
बस2त रोकायालाई छुरी हानेको भ2ने कुरा थाहा पाए ँ। 
िदलीप ब&याल र घनTयाम परुी बस2तको दाइ भिव23 
रोकायालाई िलन गए । जगत Vयाकुरले िन&केर बािहर 
गएको हो कहा ँगयो थाहा भएन । बस2तलाई यहा ँिनको 
हKदँनै बािहर लैजाउ भनेको कारण बािहर लैजाने तयारी 

गदाBगदg िवकास FेGठलाई Fवण Fेhले निसBङ होममा 
eयाउनभुयो । बस2तलाई बािहर लैजाने भनी भैली 
खेलेको W. ५०००।- भिव23लाई िदई म, घनTयाम 
परुी, पदम शाही घरतफB  आय6 । मैले िवकास FेGठलाई 
छुरी bहार गरकेो होइन । निसBङ होममा पवन FेGठले 
भनेको सनेुको हK ँ । जगत Vयाकुरलेले छुरी bहार गरी 
िवकास FेGठ घाइते भएको हो । बस2त रोकायाको म 
साथी भएको कारणले मलाई पिन उk घटनामा संलYन 
हKनपुछB  भ2ने शकंाले भनेको हKनपुछB  भ2ने %ितवादी 
िवजय नपेालीले स.ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित म, भिव23 
रोकाया, बस2त रोकायासमेत २०/२५ जना साथीहW 
भैलो खेिलरहेका िथय6 । िवकास Fेh र बस2त 
रोकायािबच हानाहान भयो, िवकास भाYयो । म बस2त 
निजक पYुदा बस2तको आ23ा बािहर िन&केकोले मैले 
बस2तलाई बोकेर दउेती निसBङ होममा eयाए ँ। 8यसपिछ 
िदलीपलाई फोन गररे बोलाए ँ। िदलीप ब&याल, तेजे23 
वली, केशव थापा, भिव23 रोकाया निसBङ होममा 
आए । म बस2तकै उपचारका लािग नेपालग2ज गए ँ । 
िदलीप र तेजे23लाई पैसा िलएर आउन ुभनी छोडेका 
ह6 । निसBङ होममा जगत Vयाकुरले, घनTयाम परुी, 
िवजय नेपाली र पदम शाही आए नआएको मलाई 
थाहा भएन । मैले  िवकास FेGठको अव&था बझेुर जगत 
Vयाकुरलेसमेतलाई खबर गरकेो र निसBङ होमबाट 
बािहर आएर जगत Vयाकुरलेलगायतका केटाहWलाई 
जानकारी गराई भगाउन सहयोग गरकेो भ2ने कुरा गलत 
हो भ2ने %ितवादी िदनेश वलीले स.ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित मसमेत भैली 
खेिलरहेको अव&थामा िदलीप ब&याल र िदनेश वलीले 
ितfो भाइ घाइते भई दउेती निसBङ होममा छ भनेकाले 
म रातको ९/९:३० बजेितर दउेती निसBङ होममा गएको 
हो । 8यहा ँजादँा जगत Vयाकुरले, घनTयाम परुी, िवजय 
नेपाली र पदम शाहीले मेरो भाइ बस2त रोकायालाई 
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कुररे बसेका िथए । ियनीह7ले िवकास 8े9ठलाई कत=>य 
गरी मारकेा होइनन् भEनेसमेत बेहोराको %ितवादी 
जगत *याकुरले र िदलीप ब2यालका सा3ी भिव56 
रोकायाले गरकेो बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राितमा म आमाको 
औषधी िकEन दउेती निस=ङ होममा जादँा घाइते बसEत 
रोकायाको साथमा पदम शाही पिन िथए । एकिछनपिछ 
िवकास 8े9ठलाई दउेती निस=ङ होममा Tयाएका हUन् । 
िमित २०६४।७।२३ गते राित बचाउ बचाउ गहुारगहुार 
भनेको आवाज सनुी म घरबाट िनXकY घटनाXथलमा 
जादँा जाहेरवालाले आZनो काखमा राखेका िवकास 
8े9ठलाई िनजका बवुा टेकबहादरु 8े9ठले बाब ु
ितमीलाई कसले यसो ग[यो भनी सो\दा र िनज 
िस]रयस भएकाले दउेती निस=ङ होममा Tयाएकोमा 
उपचार गदा=गद̂ िनजको मृ̀ य ु भएको हो भEनेसमेत 
बेहोराको बिुझएका िदलीपकुमार गभुाजुले स:ु 
अदालतमा गरकेो बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित होहTला 
भएको सनुी घटनाXथलमा जादँा िवकास 8े9ठलाई 
8वण 8े9ठले काखमा राखेका र आफEतह7ले सो\दा 
७/८ जना केटाह7 आई छुरा eहार गरी गए भनेका र 
उपचार गन= दउेती निस=ङ होममा Tयाएकोमा िनजको 
उपचारको fममा मृ̀ य ुभएको हो भEनेसमेत बेहोराको 
मौकामा बुिझएका सवुण> भ?राईको बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते माEछे घाइते भएको 
हTला सनेुपिछ म रातको ९:०० बजे दउेती निस=ङ 
होममा गए ँ। `यहा ँघनjयाम परुीले मैले निचनेको घाइते 
केटालाई कुररे बसेका र िनजले साथीलाई उपचार 
गन= Tयाएको दखेेको हU ँ । िवकास 8े9ठलाई कत=>य 
गरी मान=मा घनjयाम परुीको सलंlनता छैन भEनेसमेत 
बेहोराको %ितवादी घनCयाम पुरीका सा3ीह: 
:पबहादुर भEडारीले गरकेो बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते िवकास 8े9ठलाई 
केही केटाह7ले छुरी eहार गरी गए भEने सनेुको हU ँ । 

िजTला eहरी काया=लयमा मैले गरकेो कागज बेहोरा 
मेरो नै हो भEने बुिझएका मािनस मकुु5दनाथ योगीले 
गरकेो बकप8 । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित भैली खेTन 
गएका मेरा बmचाह7 खोजी Tयाउदँा दउेती निस=ङ 
होममा िभड दखेी के रहेछ भनी पसेकोमा १ जना 
केटालाई छुरी eहार भएको, अकq घाइते केटालाई 
Tयाएको दखेेको हU ँ। िवकास 8े9ठलाई िवजय नेपालीले 
कत=>य गरी मारकेो होइन भEनेसमेत बेहोराको %ितवादी 
िवजय नपेालीको सा3ी टोपे56जगं शाहीको 
बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित eकाश 
खड्काको आमालाई औषधी िकEन eकाश खड्काको 
साथमा दउेती निस=ङ होममा जादँा घाइते बसEत 
रोकायालाई कुररे पदम शाही बसेको र केही rणपिछ 
घाइते िवकास 8े9ठलाई पिन `यही Tयाएका हUन् । 
िवकास 8े9ठको मृ̀ य ुपदम शाहीको कत=>यबाट भएको 
होइन भEनेसमेत बेहोराको %ितवादी पदम शाहीका 
सा3ी स5ुदर Kयागीले गरकेो बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते घनjयाम परुी र 
मेरोिबचमा तारा भsडारी र घनjयाम परुीको जोडी 
िमTदनै भनी मैले भनेको भEने िवषयमा िववाद भई 
सोको भोिलपTट िदउसँो `यही िवषयमा घनjयाम 
परुी र िवकास 8े9ठिबच िववाद भएको हो । सो रातको 
घटनाको सtबEधमा मलाई केही थाहा छैन भEनेसमेत 
बेहोराको बिुझएकY LिृNटना सापकोटाले गरकेो 
बकप8 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित दउेती निस=ङ 
होममा छुरी eहार भएको घाइते केटा Tयाएका छन् भनी 
सनेुर म दउेती निस=ङ होममा जादँा घनjयाम परुी पिन 
`यही घाइतेको Xयाहारमा लागेका िथए । केही समयपिछ 
8वण 8े9ठले अकq घाइतेलाई Tयाएको दखेेको हU ँ । 
िवकास 8े9ठको मृ̀ य ु घनjयाम परुीको कत=>यबाट 
भएको होइन भEनेसमेत बेहोराको %ितवादी घनCयाम 
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१०६२३ - िदलीप ब&याल िव. नेपाल सरकार

पुरीका सा*ी देिवराम िसजापतीको बकप1 ।
2ितवादी िदलीप ब&याल दउेती निस5ङ 

होममा मेरो &याहार र उपचारमा ;य&त िथए । िनजले 
िवकास ?े@ठलाई छुरा 2हार गरकेा होइनन् भIनेसमेत 
बेहोराको िदलीप ब2यालका सा*ी बस4त रोकायाले 
गरकेो बकप1 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित िवकास ?ेLले 
गहुार भनी कराएको सनुी मसमेत घटना&थल जादँा 
दाज ु?वण ?े@ठले िवकास ?े@ठलाई काखमा राखेका 
र बाब ु टेकबहादरु ?े@ठले के भयो भनी सोRदा िनज 
िवकास ?े@ठले मलाई पदम शाहीले फोन गरी बािहर 
बोलाएर जगत Uयाकुरले, घनWयाम परुी, िवजय नेपाली 
र पदम शाहीले छुरी 2हार गरी गए भनेकोले मतृक 
िवकास ?े@ठलाई िनजहYले नै छुरी 2हार गरी कत5;य 
गरी मारकेो भIनेसमेत बेहोराको बुिझएका पवन 
9:ेठको बकप1 ।

िमित २०६४।७।२३ गते राित ९:३० 
बजे छोरा िवकासको मोबाइलमा फोन आयो । छोरा 
िवकास त^काल बािहर गए, कसको फोन हो भIने 
त^काल मलाई थाहा भएन । एकिछनपिछ मार ेबचाउ 
भनेको सनेुर मसमेत दौडदँ ैजादँा रगताaय अव&थामा 
दखेे ँ। दाजकुो छोरा ?वण ?े@ठले िवकासलाई काखमा 
राखे मैले के भयो भनी सोRदा पदम शाहीले फोन गरी 
बोलाएर जगत Uयाकुरले, घनWयाम परुी, िवजय नेपाली 
र पदम शाहीले छुरी 2हार गरी गए भनेको िथयो । दउेती 
निस5ङ होममा लगी उपचार गदा5गदc छोरा िवकास 
?े@ठको मृ̂ य ुभएको हो । मेरो छोरा िवकास ?े@ठको 
मृ̂ य ुजगत Uयाकुरले, घनWयाम परुी, िवजय नेपाली र 
पदम शाहीसमेतको कत5;यबाट भएको हो भIनेसमेत 
बेहोराको बुिझएका टेकबहादुर 9:ेठको बकप1 ।

2ितवादी िवजय नेपाली िबरामी भई उपचार 
गदा5गदc िमित २०६४।११।१६ गते मृ̂ य ुभएको भIने 
बेहोराको कारागार काया5लय सखुdतको च.नं. ३६५ 
िमित २०६४।११।१६ को पg िमिसल सलंhन रहेको ।

घटना&थलबाट बरामद चiकुसमेत परीjण 
गन5 पठाएकोमा Central Police Forensic 
Laboratory को िमित २०६५।४।२० को जाचँ 
2ितवेदन िमिसल सलंhन रहेको ।

यसमा 2ितवादीहYमRयेका िवजय 
नेपालीको मृ̂ य ु िमित २०६४।११।६ गते भइसकेको 
भIने कारागार काया5लय सखुdतको च.नं. ३६५ िमित 
२०६४।११।६ गतेको पgबाट दिेखदँा िनजले आरोिपत 
कसरु गरकेो ह{न होइनन् ? सजाय गनु5पनd हो होइन भनी 
िवचार ग}ररहन ुपरने । 2ितवादीहY िदलीप ब&याल, 
िदनेश वली र िदपक ढकालले आरोिपत कसरु गरकेो 
भIने पिु@ट ह{न नआएकोले िनज 2ितवादीहY िदलीप 
ब&याल, िदनेश वली र िदपक ढकालले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ5  । 2ितवादीहY पदम 
शाही र घनWयाम परुीले िवकास ?े@ठलाई मान5को 
लािग लात मiुकासमेतले हानेको र अका5 2ितवादी 
जगत Uयाकुरलेले चiकुले हाIदा िवकास ?े@ठको मृ̂ य ु
भएको िमिसल सलंhन 2माणबाट पिु@ट भएकोले िनज 
2ितवादीहYले मलुकु� ऐन, �यानसaबIधी महलको 
१ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेोले चiकु 
हाIने म�ुय ;यि� 2ितवादी जगत Uयाकुरलेलाई 
ऐ. �यानसaबIधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव5&वसिहत जIम कैद ह{ने र िवकास ?े@ठलाई मान5को 
लािग लात मiुकासमेत हाIने 2ितवादीहY पदमबहादरु 
शाही र घनWयाम परुीलाई ऐ. �यानसaबIधी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जIम कैद ह{ने ठहछ5  भIनेसमेत 
स>ु सखु@त िजAला अदालतको फैसला ।

िवजय नेपालीसमेतको बयानलाई 
2ितवादीमRयेको जगत Uयाकुरलेसमेतका हकमा 
2माणमा िलने र 2ितवादी िदलीप ब&यालको हकमा 
2माणमा निलने भIने Iयायको मम5िवपरीत ह{Iछ । अतः 
2ितवादीहY िदलीप ब&याल, िदनेश वली र िदपक 
ढकालउपरको कसरु उि�लिखत आधार 2माणबाट 
पिु@ट भएको अव&थामा 2ितवादीहYलाई सफाइ िदने 
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ठह/याई भएको स7ु फैसला #िुटपूण; ह<दँा ?ितवादीह7 
िदलीप बCयाल, िदनेश वली र िदपक ढकाललाई सफाइ 
िदएको हदसGम बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय गLरपाउ ँ भNनेसमेत बेहोराको वादी नपेाल 
सरकारको तफ- बाट पुनरावेदन अदालतमा परकेो 
पुनरावेदन प2 ।

लास जाचँ मचुPुका र शव परीQण 
?ितवेदनबाट ?ितवादीमRयेका जगत Sयाकुरलेले 
अनसुNधान अिधकारीसमQ गरकेो बयानअनसुार 
िनजकै ?हारबाट लागेको चोटका कारण मतृकको 
मVृय ु भएको दिेखएको अवCथामा िनदXष हामीलाई 
समेत सजाय गनZ गरी भएको स7ु फैसला #िुटपूण; ह<दँा 
उPटी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभNनेसमेत 
बेहोराको ?ितवादी[य घन5याम पुरी र पदम शाहीको 
पुनरावेदन अदालतमा परकेो सयुं: पुनरावेदन प2 ।

मतृक िवकास ]े^ठको मVृय ुमैले ?हार गरकेो 
धाLरलो हितयारको ?हारबाट भएको भNने त_यलाई 
मैले कहीकँतै Cवीकारसमेत गरकेो छैन । केबल जाहेरी 
बेहोरा, बिुझएका bयिcको भनाइ, घटनाCथल मचुPुका, 
लासजाचँ मचुPुका बरामदी मचुPुका र अनसुNधान 
अिधकारीसमQ भएको बयानलाई आधार बनाई 
म िनदXष bयिcलाई स7ु अदालतले सव;Cवसिहत 
जNमकैदको सजाय गरकेो #िुटपूण; रहेको छ । अतः 
स7ुको फैसला उPटी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभNनेसमेत बेहोराको ;ितवादी जगत ?याकुरलेको 
पुनरावेदन अदालत सखुAतमा परकेो पुनरावेदन प2 ।

यसमा ?ितवादीमRयेका िदलीप बCयालको 
हकमा जाहेरी िकटानी भई मोटरसाइकल 
वारदातCथलसGम प/ुयाएको दिेखदँा र जाहेरीको बेहोरा 
र जाहेरवालाले अनसुNधान अिधकारीसमQ गरकेो 
कागजसमेतका ?माणको मूPयाङ्कनबाट स7ु इNसाफ 
फरक पन; सiने दिेखदँा, पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया;लय सखुZतलाई ?ितवादीह7बाट पन; आएको 
पनुरावेदनको जानकारी िदई ?Vयथj ?ितवादी िदलीप 

बCयालसमेतलाई अ.ब.ं २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
िझकाई उपिCथत भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुर 
पेस गनु;  भNने पुनरावेदन अदालत सखुAतको आदेश ।

यसमा स7ु सखुZत िजPला अदालतले 
?ितवादीमRयेका जगत Sयाकुरलेलाई सव;Cवसिहत 
जNमकैद ह<ने र ?ितवादीह7 पदम शाही र घनnयाम 
परुीलाई जNमकैद ह<ने ठह/याई अNय ?ितवादीह7 
िदलीप बCयाल, िदपक ढकाल र िदनेश वलीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह/याई गरकेो 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह<ने ठहछ;  । पनुरावेदक 
?ितवादी र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पoुन सiदनै भNनेसमेत पुनरावेदन अदालत सखुAतको 
फैसला ।

?ितवादी िदलीप बCयालले अिधकार?ाp 
अिधकारीसमQ मतृकलाई कुटिपट गनZ योजना बनाई 
मसमेत मोटरसाइकलमा अNय ?ितवादीह7लाई िलई 
मतृकको घरमा बोलाउन गएको ह< ँभनी सािबती बयान 
िदएको र अNय सहअिभयcुसमेतले िनजको ?Cततु 
वारदातमा सलंoनता छ भनी पोल गरी गरकेो बयान 
?माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) अन7ुप अNयथा हो 
भNने पिुw नभएको र सोही ?माणको आधारमा कसरु 
ठहर भएका ?ितवादीह7लाई कसरुदार ठहर गLरएकोमा 
सोही ?माण यी ?ितवादीह7को िव7xमा निलई 
भएको ?Cततु फैसला ?माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ समेतको िवपरीत भई बदरभागी छ । ?ितवादीह7 
िदनेश वली र दीपक ढकालले ?ितवादीह7ले मतृक 
िवकास ]ेyलाई कुटिपट र हितयारसमेत ?हार गरी 
मतृकको मVृय ु भएपzात् सो कुराको जानकारी गराई 
भगाउने उ{ेnयले नगद 7. ५००।- समेत िदएको भNने 
कुरा िमिसल सलंoन ?माणह7बाट पिुw भइरहेकोमा 
िनजह7लाई समेत सफाइ िदने गरी भएको ?Cततु 
फैसला मलुकु~ ऐन �यानसGबNधी महलको २५ नं. 
िवपरीत ह<दँा उc फैसला बदर गरी ?ितवादीह7लाई 
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स2ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग9रपाउ ँ
भ<नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ@ बाट 
यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन पC ।

मतृक िवकास FेGले नै धा9रलो हितयारले 
Jहार गरी गKभीर घाइते भएको वस<त रोकायालाई 
म पनुरावेदक र िदनेश वली दउेती भई वस<तलाई 
कुररे बसेको बखत क9रब ४५ िमनेटपिछ िवकासलाई 
घाइते बनाई सोही निस@ङ होममा Uयाएको तVय घाइते 
बस<तको दाज ुभिव<W रोकाया र Jकाश खड्कासमेतले 
गरकेो कागजबाट J&ट दिेख<छ । दउेती निस@ङ होममै 
भएको म पनुरावेदक मतृकको घरमा गई मतृकलाई 
Jहार गरकेो तVय कहीकँतैबाट पिुZ ह[न सकेको छैन । 
केवल अनमुान र शकंाकै आधारमा दोषी ठहर ग9रएको 
फैसला Jितपािदत िस`ा<त (ने.का.प. २०४५, अङ्क 
१० िन.नं. ३६०६, पGृ १०२१, ने.का.प. २०४३, 
अङ्क २ िन.नं. २६३६ पGृ १६३) समेतको Jितकूल 
रहेकोले पनुरावेदन अदालत सखुeतको उf फैसला 
बदर गरी झhुा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभ<नेसमेत बेहोराको Jितवादी पदम शाहीले यस 
अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन पC ।

जाहेरवाला Fवणकुमार FेG, टेकबहादरु FेG, 
पवनकुमार FेG, िदलीप गभुाजलुगायतका jयिfह2ले 
मसमेतका Jितवादीह2ले मतृकलाई हितयारले हानी 
मारकेा ह[न् भनेकोमा जाहेरवाला Fवणकुमार FेGले 
जाहेरी दरखा&तमा आफूले िकटानीसाथ उUलेख 
गरकेा पदम रानाले हानेको, बोलाएका होइनन् 
भनी अनसु<धानको lममा कागज ग9रिदए र अ<य 
jयिfह2लाई सफाइसमेत िदइएको यस अव&थाले 
िनजह2को जाहेरी दरखा&त कागज एव ंबकपC बेहोरा 
सmय साचँो नभई झhुा हो भ<ने कुरातफ@  िवचार नै नगरी 
भएको पनुरावेदन अदालत सखुeतको फैसला Cिुटपूण@ 
ह[दँा सो फैसला बदर गरी मलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ<ने Jितवादी घनoयाम परुीको तफ@ बाट 
यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन पC ।

pयानसKब<धी अपराधमा आपरािधक 
काय@ गन@ कुनै कारण र &वाथ@को लािग घटना भएको 
ह[नपुद@छ । J&ततु मqुामा मैले मतृक िवकास FेGलाई 
मानु@पनe मेरो कुनै &वाथ@ रहेको दिेखदँनै । मतृकसगँ 
मेरो 9रसइवी रहेको पिन छैन । मतृकलाई मानु@पनe कुनै 
पूव@योजना, तयारी र मनसाय रहेकोसमेत खलेुको 
छैन । मानु@पनeसKमको कारण नभएको अव&थामा 
अपराध &थािपत ह[न नसrनेमा स2ु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट यी Jsह2को िववेचना नगरी भएको 
फैसलाले मलाई अ<याय परकेो ह[दँा पनुरावेदन अदालत 
सखुeतको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट मलाई 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ<नेसमेत बेहोराको Jितवादी 
जगत tयाकुरलेको तफ@ बाट यस अदालतमा दायर ह[न 
आएको पनुरावेदन पC ।

यसमा वादी नेपाल सरकारको तफ@ बाट एव ं
सजाय पाएका Jितवादीह2 तफ@ बाट पनुरावेदन परकेो 
दिेखएकोले वारदातको अव&था एव ं मोबाइलसिहत 
बिुझएका Jमाणह2 को कसको हो सो बझुीसमेत 
िनuकष@मा पvुनपुनeमा सोतफ@  नबझुी एव ं अ<य 
Jमाणह2समेतको समूिचत मूUयाङ्कन नगरी भएको 
फैसला फरक पन@ सrने ह[नाले अ.ब.ं २०२ नं. को 
Jयोजनको िनिमw वादी नेपाल सरकारको तफ@ बाट 
परकेो पनुरावेदन सKब<धमा Jितवादीह2 िदलीप 
ब&याल, िदपक ढकाल र िदनेश वलीलाई िझकाई 
अ<य Jितवादीह2को तफ@ बाट परकेो पनुरावेदनको 
जानकारी नेपाल सरकारलाई महा<यायािधवfाको 
काया@लयमाफ@ त गराई िनयमानसुार पेस गनु@  भ<ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७०।८।१० मा 
भएको आदशे । 

Jितवादी जगत tयाकुरलेलाई सव@&वसिहत 
ज<मकैद सजाय, Jितवादीह2 पदमबहादरु शाही र 
घनoयाम परुीलाई ज<मकैद सजाय र Jितवादीह2 
िदनेश वली र िदपक ढकालले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने हदसKम पनुरावेदन अदालत सखुeतको 
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िमित २०६८।२।११ को फैसला िमलेको दिेखन 
आयो । 8ितवादी िदलीप ब;याललाई =यानस>ब?धी 
महलको १७ नं. को दहेाय (३) बमोिजम दईु (२) वषJ 
कैद सजाय हKनपुनLमा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको हदस>म पनुरावेदन अदालत सखुLतको 
िमित २०६८।२।११ को फैसला िमलेको दिेखन 
आएन । पनुरावेदन अदालत सखुLतको िमित 
२०६८।२।११ को फैसला सो हदस>म िमलेको 
नदिेखदँा केही उVटी भई 8ितवादी जगत Wयाकुरलेलाई 
सवJ;वसिहत ज?मकैद सजाय हKने, 8ितवादीहX 
पदमबहादरु शाही र घनZयाम परुीलाई मलुकु[ ऐन, 
अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वषJ कैद सजाय 
हKने, 8ितवादी िदलीप ब;याललाई =यानस>ब?धी 
महलको १७ नं. को दहेाय (३) बमोिजम दईु (२) वषJ 
कैद हKने र 8ितवादीहX िदनेश वली र िदपक ढकालले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछJ  भ?ने बेहोराको 
यस अदालतको सयंु̀  इजलासको िमित २०७२।१।२ 
को फैसला । 

सवabच अदालतको सयंु̀  इजलासले 
मलाई दोषी ठहर गनL गरी फैसला गदाJ सहअिभयु̀ को 
पोललाई समेत आधार िलएको दिेख?छ । जनु 
िवVकुल िमलेको छैन । सह8ितवादीको पोल आफँैले 
;वत?# 8माणको ;वXप eहण गनJ सfदनै । gय;तो 
पोल अ?य ;वत?# ठोस, 8माणबाट समिथJत हKनपुनL 
हK?छ । फौजदारी मjुामा समeतामा मVुयाङ्कन 
गररे कसरुदार कायम गनLभ?दा पिन तmययु̀  
ठोस 8माणका आधारमा कसरुदार कायम गनुJपनL 
हK?छ । सहअिभयु̀ को पोललाई आधारभतु एव ंसारभूत 
8माणको Xपमा eहण गनJ िमVदनै र पोलकै आधारमा 
कसरुसमेत 8मािणत गनJ िमVदनै, अ?य आधारभूत 
;वत?# 8माणबाट वारदात वा कसरु कायम हKन सfने 
ि;थितमा मा#ै सहअिभयु̀ को पोललाई थप िनnयका 
लािग मा# 8माणमा िलन िमVदछ । सहअिभयु̀ को 
पोललाई थप िनnयका लािग मा# 8माणमा eहण 

गनुJपनLमा म िनवेदकले अ?य सह8ितवादीहXलाई भाoन 
8ोgसाहन गरी सहयोग गरकेो भनी सह8ितवादीहXले 
मौकामा एव ं अदालतमा आएर गरकेो बयानलाई थप 
पिुp गनL ;वत?# 8माणको अभावमा िनजहXले गरकेो 
पोल बयानलाई मा# 8माणमा िलई गqरएको फैसला 
ने.का.प. २०६३ अङ्क ८, िन.नं. ७७४९, ने.का.प. 
२०५५ अङ्क ९, िन.नं. ६६०१ पvृ ५३२, ने.का.प 
२०६४ अङ्क १०, िन.नं. ७८९३ पvृ १३६८ मा 
स>मािनत सवabच अदालतबाट 8ितपािदत निजर 
िसwा?तसमतेको िवपरीत हKने गरी भएको फैसला बदर 
गरी म िनवेदकले सफाइ पाउने गरी ?याय इ?साफ 
पाउ ँभ?ने बेहोराको 8ितवादी िदलीप ब;यालले मjुा 
पनुरावलोकन गरी हेqरपाउ ँभनी यस अदालतमा दायर 
गरकेो िनवेदन ।  

यसमा यी 8ितवादी िदलीप ब;यालउपर 
लगाइएको अिभयोग र िनजको बयान हेदाJ  =यान मानL 
कायJमा सलंoन रहेको, वारदात;थलमा उपि;थत 
रहेको तmय ;वत?#, व;तिुनv र ठोस 8माणबाट 
समिथJत नभएको अव;थामा =यानस>ब?धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गनL आधार नदिेखएकोमा 
मलुकु[ ऐन =यानस>ब?धी महलको १७ नं. को दहेाय 
३ बमोिजम सजाय गनL गरी यस अदालतको सयंु̀  
इजलासबाट िमित २०७२।१।२ मा भएको फैसलामा 
यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६३, अङ्क ८, िन.नं. 
७७४९ मा 8ितपािदत कानूनी िसwा?तसमेतको 
8ितकूल भई =यानस>ब?धी महलको १७ नं. 
को दहेाय ३ को xयाyयाgमक 8zसमेत समावेश 
भएको दिेखएकोले ?याय 8शासन ऐन, २०७३ को 
दफा ११(२)(ख) को अव;था िव{मान रहेकोले 
पनुरावलोकनको अनमुित 8दान गqरिदएको छ । 
िवप|ीलाई सोको सूचना िदई िनयमबमोिजम गनुJ  भ?ने 
यस अदालतको िमित २०७४।१०।१२ को आदशे ।

ठहर ख}ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
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इजलाससम4 पेस ह6न आएको :&ततु म=ुामा 
िनवेदक :ितवादीको तफ? बाट उपि&थत िवCान्  वEरF 
अिधवIा Jी लबकुमार मैनाली र िवCान्  अिधवIा 
Jी िललामणी पौडेलले िनवेदक :ितवादी िदलीप 
ब&यालको वारदातमा सलंPनता भनेको िवकास JेFले 
छुरा :हार गरकेा वसTत रोकायाको उपचार गन? निस?ङ 
होम लैजाने काय?मा सWम हो । िवकास JेFलाई मानZ 
भTने मत स[लाहमा िनवेदकको कुनै सलंPनता छैन, 
िनवेदकले :हरीमा गरकेो बयान थनुछेक :योजनको 
लािगसWम हो, अदालतमा आएपिछ नया ँ:ि^या स_ु 
ह6ने ह6दँा थप &वतT` व&तिुनF र िवaवसनीय :माणबाट 
पिुb भएपिछ मा` अिधकार:ाc अिधकारीसम4 गरकेो 
बयानलाई अदालतले :माणमा िलन िम[छ । :&ततु 
म=ुामा सहअिभयIुको पोलमा पिन गडाउ नरहेको र 
व&तिुनF :माणको अभावमा िनवेदक :ितवादीलाई 
मलुकुd ऐन अ.ब.ं को १७(३) नं. बमोिजम २ वष? कैद 
ह6ने ठहर गरकेो सयंIु इजलासको फैसला िव[कुल 
िमलेको नह6दँा सो फैसला उ[टी गरी िनवेदकले 
अिभयोग दाबीबाट पूण? सफाइ पाउन ुपद?छ भनी बहस 
गनु?भयो । 

िवप4ी नेपाल सरकारको तफ? बाट उपि&थत 
िवCान्  उपTयायािधवIा Jी खेमराज भmले िनवेदक 
:ितवादी िदलीप ब&यालले मतृक िवकास JेFलाई 
कुटिपट गनZसमेत योजनामा सहमत भएको र निस?ङ 
होममा गई मतृकको &वा&oय अव&थाको सWबTधमा 
बझुी सोको जानकारी अ_ :ितवादीह_लाई गराई 
िनजह_लाई भाPन :ोqसाहन एव ंसहयोग गरकेो तoय 
पिुb भइरहेको ह6दँा िनवेदक :ितवादीलाई सफाइ िदन 
निम[ने भनी सयंIु इजलासबाट भएको फैसला सदर 
कायम ह6न ुपद?छ भनी बहस गनु?भयो । 

उपयु?Iबमोिजमको अिभयोग दाबी, फैसला, 
िनवेदन र िवCान्  कानून rयवसायीह_ र िवCान्  
उपTयायािधवIाको बहससमेत सनुी यस अदालतको 
सयंIु इजलासको फैसला िमलेको छ वा छैन, सो 

सWबTधमा िनण?य िदनपुनZ दिेखयो ।
यसमा यस अदालतको सयंIु इजलासको 

िमित २०७४।१०।१२ को फैसलाउपर िदिलप 
ब&यालको पनुरावलोकनको िनवेदन परी िनजको 
हकमा सWम संयIु इजलासको िनण?य पनुरावलोकन 
गनZ आदशे भएको :&ततु म=ुाको अनसुTधानको 
स_ुवात Jवणकुमार JेFको जाहेरीबाट भएको 
रहेछ । अिभयोग प` हेदा?  िमित २०६४।७। २३ गते 
:ितवादीह_ जगत uयाकुरले, पदम शाही, घनwयाम 
परुी, िवजय नेपाली र िदलीप ब&यालसमेतले धाEरलो 
हितयार छुरा :हार गरी िवकास JेFलाई सxत घाइते 
बनाएकोमा उपचार गदा? गदy िनज िवकासको मqृय ु
भएकोले यी :ितवादीह_ले मलुकुd ऐन, zयानसWबTधी 
महलको १ नं. को कसरु गरकेो ह6दँा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम िनजह_लाई सजाय ह6न र 
:ितवादीम{येका िदपक ढकाल र िदपेस वलीले मलुकुd 
ऐन zयानसWबTधी महलको २५ नं. को कसरु गरकेो 
ह6दँा सोही २५ नं. बमोिजम सजाय ह6न भTने माग दाबी 
रहेको र सो अिभयोग प`मा :ितवादी िदलीप ब&यालको 
हकमा िनजले आफूले चलाएको मोटरसाइकलको 
पछािड 6ितवादीह9 घन;याम पुरी र िवजय 
नपेालीलाई राखी वारदात@थलसBम पुगकेो र मतृक 
िवकास EFेलाई 6हार गनG पूवHयोजनामा मौजुद रही 
मलुुकJ ऐन LयानसBबNधी महलको १ न.ं को कसरु 
गरकेोमा ऐ. महलको १३(३) न.ं बमोिजम सजाय 
गVरपाउँ भTने मागदाबी िलइएको रहेछ । स_ु सखुZत 
िज[ला अदालतबाट फैसला ह6दँा :ितवादीह_ िदलीप 
ब&याल, िदनेश वली र िदपक ढकालले आरोिपत कसरु 
गरकेो भTने पिुb ह6न नआएकोले िनज :ितवादीह_ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने, :ितवादी िवजय 
नेपालीको िमित २०६४।११।६ मा मqृय ु भइसकेको 
भTने कारागार काया?लय, सखुZतको च.नं ३६५ िमित 
२०६४।११।६ गतेको प`बाट दिेखदँा िनजको हकमा 
सजाय गनु?पनZ हो वा होइन भनी िवचार गनु?  नपनZ, 
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-ितवादीह2 पदम शाही र घन6याम परुीले िवकास 
:े;ठलाई मान>को लािग लात मAुकासमेतले हानेको 
र अका> -ितवादी जगत Dयाकुरलेले छुरा (चAकु) ले 
हाIदा िवकास :े;ठको मKृय ु भएको िमिसल सलंOन 
-माणबाट पिुS भएकोले िनज -ितवादीह2ले मलुकुT 
ऐन VयानसWबIधी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोले चAकु हाIने म\ुय ]यि^ -ितवादी जगत 
Dयाकुरलेलाई ऐ. VयानसWबIधी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव>_वसिहत जIमकैद ह̀ने र अIय 
-ितवादीह2 पदमबहादरु शाही र घन6याम परुीलाई 
ऐ. VयानसWबIधी महलको १३(३) नं. बमोिजम जIम 
कैद ह̀ने ठहछ>  भIने िमित २०६६।८।३० मा फैसला 
भएको रहेछ । सोउपर पनुरावेदक वादी र -ितवादी 
दवैु पeको पनुरावेदन पदा> पनुरावेदन अदालत 
सखुfतबाट स2ु िजgला अदालतको फैसला सदर 
ह̀ने ठहरी िमित २०६८।२।११ मा फैसला भएको 
रहेछ । उ^ फैसलाउपर पनुः वादी र -ितवादीह2को 
यस अदालतमा पनुरावेदन पदा> दवैु फैसला केही 
उgटी भई -ितवादी जगत Dयाकुरलेलाई सव>_वसिहत 
जIमकैद सजाय ह̀ने, -ितवादीह2 पदमबहादरु शाही र 
घन6याम परुीलाई मलुकुT ऐन अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
दश (१०) वष> कैद सजाय ह̀ने, -ितवादी िदलीप 
ब_याललाई VयानसWबIधी महलको १७ नं. को दहेाय 
(३) बमोिजम दईु (२) वष> कैद ह̀ने र -ितवादीह2 िदनेश 
वली र िदपक ढकालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ>  भनी यस अदालतको सयंु̂  इजलासबाट 
िमित २०७२।१।२ मा फैसला भएको दिेखयो । 

अब -ितवादीमlयेको िदिलप ब_यालको 
हकमा यस अदालतको सयंु̂  इजलासको फैसला 
िमलेको छ वा छैन भIने बारमेा हेदा>  -_ततु मmुाको 
वारदात २०६४।७।२३ को साझँमा घटेको 
दिेखIछ । सो साझँ यी -ितवादीसिहत सखुfतका 
_थानीय यवुाह2 िदपावलीको उपलeमा भैली खेgद ै
रहेको, सोही rममा िवकास :ेsले वसIत रोकायालाई 

छुरा -हार गरी घाइते बनाएको र Kयसैको -ितिrया 
_व2प िववािदत वारदात घटी िवकास :ेsउपर छुरा 
-हार भएको दिेखIछ । पsृभूिममा कसको केटी साथी 
को र कसको tरसइवी कोसगँ भIने कुराह2 पिन 
छन्, तर िवकास :ेsको मKृय ुकत>]यबाट भएको ठहर 
भइसकेको र अIय -ितवादीह2को हकमा मmुासमेत 
अिIतम भइसकेकोले िववािदत वारदातको िवषयमा 
थप िववेचना गtररहन यहा ँअव6यक दिेखएन । Kयसैले 
-_ततु मmुामा यस इजलासको सामIुने उ^ वारदातमा 
-ितवादी िदलीप ब_यालउपर लागेको अिभयोगको 
सIदभ>मा सो अिभयोग पिुS ह̀ने अव_था छ वा छैन 
भIने नै हेनु>पनf ह̀न आएको छ । 

२. सो सIदभ>मा हेदा>  यी िदिलप ब_यालउपर 
सािबक मलुकुT ऐन, VयानसWबIधीको १३(३) नं. 
को कसरु गरकेो आरोप लागेकोमा स2ु र पनुरावेदन 
अदालतले िनजलाई िनदwष करार गदx सफाइ िदएको र 
यस अदालतको सयंु̂  इजलासबाट VयानसWबIधीको 
१७(३) नं. आकिष>त ह̀ने ठहर गरकेो दिेखIछ । सािबक 
मलुकुT ऐन VयानसWबIधीको १७ नं.को ]यव_था 
दहेायबमोिजम दिेखIछः

 १७ न.ं मा *यान माना,लाई मतलबमा भन े
पसकेो तर म7ुय भई वचन पिन निदन,े हातहितयार 
पिन नछोड्न,े िजउमा पिन नछुन े देहायका 
अव@थाका अB मतलबीहBलाई *यान मरकेो 
रहछे भन ेदेहायबमोिजम र *यान मरकेो रहनेछ भन े
देहायमा लेिखएको सजायको आधा सजाय गनु,पछ,, 

*यान मान,लाई भनी हितयार िवष मागेमा 
जानी जानी हितयार गोली बाBद िवष 
िदन े वा *यान मान, िनिमJ वारदात गरी 
रहकेा ठाउँमा हितयार साथमा िलई महजुद 
रहनलेाई दश वष, कैद गनु,पछ, ..............१
मािथ १ दफामा लेिखएबाहके घेरा िदन,े बाटो 
गRडा छेSन ेवा भाTन उUकन नपाउनसेमते 
गैV काम गरी मानW सयंोग पाXरिदनलेाई 
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१०६२३ - िदलीप ब&याल िव. नेपाल सरकार

पाचँ वष( कैद गनु(पछ(...........................२
अ1 िकिसमसगँ मत स4लाहमा पसकेोमा 
मान8 ठाउँमा गई अ1 कुरा केही नगरी 
हरेी रहनलेाई र लेिखएदेिख बाहके अ1 
िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख 
तीन वष(सBम कैद गनु(पछ( ....................३

३. सािबक मलुकु3 ऐन 5यानस6ब7धीको 
१७ नं.को उ= कानूनी ?यव&थाको सोझो अथC 
गदाC यो "5यान मानCमा मFुय भई वचन  िदने" वा 
"हातहितयार छोड्ने" वा "िजउमा" छुने ?यि=को 
बारमेा गPरएको ?यव&था होइन । Tय&ता ?यि=को 
हकमा 5यानस6ब7धीको १३ नं.को ?यव&था आकिषCत 
हWन सXछ । उ= न6बरमा "Eयान मान8लाई र मGुय 
भई वचन िदनलेाई र वारदात भइरहकेो ठाउँमा 
गई अका(को िजउमा हात हाली माना(लाई सयंोग 
पाLरिदन े िनयतले पMN समाती राGन"े ?यि=लाई 
सजाय गनY ?यव&था गPरएकोबाट १७ नं. को ?यव&था 
सो बाहेकको ?यव&था हो भ7ने दिेख7छ ।

४. 5यानस6ब7धीको १७ नं. को ?यव&थाको 
स6ब7ध 5यानस6ब7धीको १६ नं. सगँ पिन रहेको 
दिेख7छ । सो नं. मा "Eयान मान8 काममा Eयान मन( 
सOन ेकुनै कुरामा मGुय भई षड्यRS गन8 वा TयUतो 
काम लगाउन"े ?यि=का बार े ?यव&था गPरएको छ । 
१७ नं. को ?यव&था उ= १६ नं. बाहेकको ?यव&था 
हो । १७ नं. आकिषCत हWन आरोिपत ?यि= "Eयान 
मान8 मतलबमा पसकेो" हWनपुछC , तर Tयसो हWदँाहWदँ ै
पिन िनजले मFुय भई वचन िदने, हात हातहितयार 
छोड्ने, िजउमा छुने कायC वा मFुय भई षड्य7` गनY 
वा Tय&तो काम लगाउने आिद कायC गरकेो हWनहुWदँनै । 
घटनाको bकृितअनसुार ऊ वारदात&थलमा उपि&थत 
हWन वा नहWन पिन सXछ, तर उ मतलबमा भने पसेको 
हWनैपछC  । १७ नं. को दहेाय (३) मा मतलब जनाउनैको 
लािग "मत स4लाहमा पसकेो" भ7ने र "अ1 

िकिसमका मतलबी" भ7ने शhदावली bयोग भएको 
छ । यी श?दावलीहiको स7दभC पिन मतलबमा प&न ु
वा मितयार हWनसुगँ नै रह7छ ।

५. अब bk उठ्छ, के हो त मतलबमा प&न ु
भनेको ? यसको सोझो अथ( Eयान मान8 साझा 
योजना (Common plan) मा सलं[न रहकेो भRन े
नै हो । साझा योजना बनेको छैन, योजना बनकेो 
भए पिन आरोिपत _यि` TयUतो योजना बनाउनमा 
सलं[न छैन वा जानकार छैन भन े िनजको हकमा 
१७ न.ं आकिष(त हdदैँन । EयानसBबRधीको १७ न.ं 
को उपयु(` _यवUथालाई परBपरागत फौजदारी 
कानूनको भाषामा _याGया गदा( मतलबमा पUन े
TयUतो _यि`ले वारदात Uथलमा उपिUथत भई 
वारदात घटाउन kTयq सहयोग गरकेो अवUथामा 
िनज मGुयतः दोsो तहको मGुय कसरुदार 
(Principal in the second degree, or 
accessory at the fact)  र सो न.ं को अRTयमा 
"लेिखएदेिख बाहके अ1 िकिसमका मतलबीलाई" 
भRन े श�दावली kयोग भएबाट TयUतो अवUथामा 
आरोिपत _यि` मितयार (aider, abettor, 
accessory before/after fact) समते हdन 
सOन े देिखRछ1 । अक� श�दमा EयानसBबRधीको 
1 Blackstone Commentary (Ch ३ ३४-३९) मा 

कसरुदारलाई वग~करण गद� भिनएको छः
 A man may be principal in an offence in two 

degrees. A principal, in the first degree, is he that 
is the actor, or absolute perpetrator of the crime; 

and in the second degree, he is who is present, 
aiding, and abetting the fact to be done.

 An accessory is he who is not the chief actor in 
the offence, nor present at its performance, but 
is some way concerned therein, either before 
or after the fact committed. [one before the fact] 
who without being present at the time when the 
crime is committed, “doth yet procure, counsel, 
or command another to commit a crime. … an 
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१७ न.ं मा उि,लिखत "मतलबी" श3दले दो6ो 
तहको म:ुय कसरुदार र मितयार दुवैलाई समटेन े
देिख@छ । यो "मतलबी" वारदात घटाउने मतलबमा 
पEछ, Gयसबार ेHGयI जानकारी रा:छ वा सहमित 
जनाउँछ, घटना घटोस ् भनी चाहना राखी िनज 
साझा योजनामा कुनै न कुनै Oपमा सहभागी हQ@छ2 ।
अथा/त् य3तो "मितयार" आपरािधक काय/मा सयंोगवश 
सलं=न ह?दँनै, िनजले िनयतवश वा मनसायपूव/क वा 
साझा योजनामा सहभागी भई वा जानकारी राखेर 
सहयोगीको भूिमका िनवा/ह गछ/  ।

६. कुनै पिन अपराधमा मितयार ठहन/ 
आरोिपत MयिN आपरािधक मतलबमा पसेको ह?नपुछ/ ; 
अथा/त् िनजले कसरु गनQ गराउने िनयत राखेको ह?नपुछ/  
भिनसकेपिछ फेTर मतलबको कुरा कसरी दिेखUछ त 
भUने अकV साUदिभ/क WX पिन उठ्छ । यस िनिYत
आरोिपत TयिU म:ुय Oपमा वारदात घटाउने मलू 
स,लाह वा सयुंU उपWम (Joint enterprise) 
मा उपिEथत छ वा छैन, के हQन लागकेो छ भ@नबेार े
पिहले नै जानकार छ वा छैन, योजनामा सहमित 
जनाएको छ वा छैन, उसले सो वारदात घटोस ्भनरे 
केही कुरा TयU गरकेो वा सघाएको छ वा छैन, उसको 
कुनै काय]बाट अपराध घटोस ्भ@न ेिनजको चाहना 

accessory after the fact may be, where a person, 
knowing a felony to have been committed, 
receives, relieves, comforts or assists the felon...”

2 मलुकु[ ऐनलाई Wित3थािपत गरी जारी भएको मलुकु[ फौजदारी 
सिंहता, २०७४ मा "आपरािधक षड्य@a, उbोग, दुOGसान 
र मितयार" लाई अल=गै पTर`छेदमा रािखएको छ । सिंहताको 
दफा ३६ मा मितयारबार े चचा/ गदu यसले घटना घट्दा, 
घटनाअिघ र पिछका मितयारलाई समेत समेटी सजायको 
हकमा सलं=नता हेरी म{ुय कसरुदारलाई ह?ने दखेी म{ुय 
कसरुदारलाई ह?ने सजायको आधा सजाय गनQ Mयव3थासमेत 
गरी तलुना|मक िविधशा}मा पTरमािज/त फौजदारी कानूनले 
गरसेरहको Mयव3था सिंहताले गरकेो कुरा 3मरणीय छ । तर 
W3ततु वारदात सािबक मलुकु[ ऐन बहाल रहदँाको समयको 
ह?दँा सोही कानूनी Mयव3थाको रोहमा हेनु/पनQ ह?न आयो ।

रही सो अपराध घटाउनमा िनज HGयIOपमा 
मितयार बनकेो देिख@छ वा देिखँदैन, भ@न े आिद 
कुराहO हरेी ऊ मितयार कायम हQन सdछ वा 
सdदैन भ@न ेकुरा िनधा]रण गgरन ेहो जो@सन िवOh 
यो@देन (Johnson v Younden) को मjुामा िdव@स 
वे@चले Before a person can be convicted 
of aiding and abetting the commission 
of an offence, he must at least know the 
essential matters which constitute the 
offence.3 भ@न ेउ,लेख गgरएको छ । यसबाट कुनै 
TयिUलाई मितयार भनी सजाय गन]को लािग उसले 
कसरुका अिनवाय] त�वबार ेजानकारी रहनपुन� कुरा 
एउटा पूव]सत] हो भन ेकसरुबार ेजानकारी र साझा 
योजनामा सहभािगताको अितgरU उसले गरकेो 
काय]बाट मलू कसरुदारहOमा उGसाह थिपएको 
Eप�तः देिख@छ वा देिखँदैन भ@न े आिद कुराहO 
पिन मितयारको आपरािधक दाियGव यिकन गन� 
Wममा हgेरनपुछ]; अथा]त ् यी कुराहO आपरािधक 
दाियGव प�ा लगाउन मह�वपूण] हQ@छन ् । साथै, 
जसरी म:ुय कसरुदारको हकमा मनसाय (Mens 
rea) प�ा लगाउन ेस@दभ]मा उसको काय] (Actus 
reus) हgेर@छ, मितयारको हकमा पिन सोही मा�यम 
Hयोग गgर@छ र गgरनुपछ] । अथा]त ् उसले गरकेो 
काय]को अ�ययनबाट नै उसमा रहकेो मनसाय त�व 
सबैभ@दा भरपद� Oपमा प�ा लगाउन सिक@छ । 
आरोिपत TयिUले आपरािधक काय] गन] जे मा�यम 
Hयोग गरकेो भए पिन काय]ले नै उसमा रहकेो 
मनसाय त�वलाई Eप� र Hकट Oपमा देखाएको 
हQ@छ भ@न े कुरालाई @यायको रोहमा �यानपूव]क 
िवचार गgरनपुछ] । 

७. मितयारबार े सािबक मलुकु[ ऐन 

3 Per Lord Goddard C.J, in Johnson v Younden 
[1950]1 KB. 544 cited in Ferguson v Weaving 
[1951] 1 All E.R. 412 at 414.
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१०६२३ - िदलीप ब&याल िव. नेपाल सरकार

1यानस2ब3धीको १७ नं. मा ग:रएको उपयु>? 
@यव&थाको सैCाि3तक िवEेषणपHात् अब K&ततु 
मLुामा Kितवादी िदिलप ब&यालको हकमा उ? १७ 
नं. आकिष>त हOन सPछ वा सPदैन भनी हेदा>  यहा ँ
िमित २०६४।७।२३ गते िदपावलीको उपलVयमा 
सखुXत बजारमा यवुाहZ िमली दउेसी भैलो खेिलरहेको 
अव&थामा दईुवटा घटना घटेको दिेख3छ । सोम^ये 
पिहलो िवकास _े` (मतृक) ले वस3त रोकायालाई 
छुरा Kहार गरी घाइते बनाएको घटना हो भने र दोeो 
घटना िवकास _े`लाई जगत fयाकुरलेसमेतले छुरी 
हानेको घटना हो । पिहलो घटना घटेपिछ सो घटनाका 
पीिडत पदम रोकायालाई उनका साथीहZ िमली 
दउेती निस>ङ होममा उपचार गन> jयाएको, घटनाबार े
पदम रोकायाका साथीहZलाई जानकारी भई दउेती 
निस>ङ होममा एक पिछ अकl गदm भेला भएको र 
nयहाबँाट िवकास _े`लाई खो1द ैपदम शाहीसमेतका 
KितवादीहZ उसको घरमा गएको दिेख3छ । िमिसलमा 
िवpमान तqयहZको िवEेषण गदा> पिहलो घटनाको 
राप ताप र nयसले िसज>ना गरकेो आवेशपूण> ि&थितमा, 
nयसैको Kितिsया &वZप दोeो घटना घटेको 
दिेख3छ । घटनाबार े Kितवादी िदिलप ब&यालले 
िदपावलीको समयमा भैलो खे0दै जान े3ममा राम 
मि5दरनिजक िवकास 67ेठसगँ मरेो भेट भएको 
हो । िनज िवकास 6?ेले बस5त रोकायालाई राम 
मि5दरतफC  िलएर गयो । टाढैबाट िनजहEिबच झगडा 
भएको जHतो देिखयो । सोको लगIै िवकास 67ेठले 
बस5त रोकायालाई धाKरलो हितयार Lहार गररे सMत 
घाइते बनाए । Pयसपिछ घाइते बस5त रोकायालाई 
औषधी उपचारको लािग पदम शाही र िदनेश वलीले 
देउती निसCङ होममा लग,े म पिन निसCङ होममा 
गएको हX ँ। निसCङ होममा िवजय नपेाली, घनYयाम 
पुरी, पदम शाही, जगत [याकुरलेसमते बसकेा 
िथए । घाइते बस5त रोकायाको इमरजे5सीमा उपचार 
हXदैँ िथयो । िवजय नपेालीले िवकास 67ेठलाई 

कुटिपट गनC जाउँ भ5न े कुरा गरपेिछ म, घनYयाम 
पुरी र िवजय नपेाली मोटरसाइकलमा पदम शाही र 
जगत [याकुरले पैदल िहडँी िवकास 67ेठको घरमा 
गएका ह] । िनजहE िवकास 67ेठको घरनिजक 
अगािड सडकमा पुिगसकेपिछ म मोटरसाइकल 
0याएर पुनः निसCङ होममा आएको हX ँ। अ.ं १०।१५ 
िमनटेपिछ 6वणकुमार 67ेठले घाइते िवकास 
67ेठलाई 0याएर निसCङ होममा आएका हXन ्। िनज 
िवकास 67ेठलाई िवजय नपेाली, घनYयाम पुरी, 
जगत [याकुरले र पदम शाही  िमलेर हात, मgुका 
र धाKरलो हितयारले Lहार गरी घाइते बनाएकाले 
देउती निसCङ होममा औषधी उपचार गदाCगदh 
िवकास 67ेठको मPृयु भएको हो । कुटिपट गदाCको 
बखत म घटनाHथलमा िथइन भनी अनसु3धान 
अिधकारीसमt बयान गरकेो पाइ3छ । nयसैगरी 
अदालतमा बयान गदा> पिन यी िदिलप ब&यालले 
मोटामोटीZपमा अनसु3धानमा गरकैे ज&तै बयान गदm 
आफू वस3त रोकायालाई भेट्न दउेती निस>ङ होम 
गएको, nयहा ँवस3त रोकायाका दाज ुआमालगायतका 
@यि?हZलाई आvनो मोटरसाइकलमा jयाउन संलwन 
रहेको र सोही sममा म र घनYयाम पुरी बस5तको 
आमालाई 0याउन लाjदा िवजय नेपालीसगँ भेट 
भयो । िवजय नपेाली पिन मरेो मोटरसाइकलमा बसी 
मतृक िवकास 67ेठको घरनिजक ६/७ िमटर तल 
घनYयाम पुरी र िवजय नपेालीले मलाई त ँनिसCङ 
होममा जा हामी बस5तको घरमा जा5छ] भनी गएका 
हXन ्। म निसCङ होममा आए ँभनी िनजले बयान गरकेो 
पाइ3छ । यसबाट िवकास _े`उपर आsमण हOदँा सो 
ठाउमँा नरहेको भ3ने िनजको िजिकर दिेख3छ । िवकास 
_े`लाई कुटिपट वा छुरा Kहार गनX काय>  यी िदिलप 
ब&यालले गरकेा होइनन् भ3ने कुरा अ3य KितवादीहZ 
िवजय नेपाली, घनyयाम परुी, पदम शाही, जगत 
fयाकुरलेको अनसु3धानको बयानबाट समेत दिेख3छ । 
Kितवादीम^येका पदमबहादरु शाहीले उn वारदात म, 
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िवजय नपेाली, घन.याम पुरी, जगत 3याकुरलेसमते 
िमली घटाएका ह8 भनी अनसु2धानमा 5प6सगँ बयान 
गरकेो पाइ2छ । घटना ियनै चारजना DयिEहGले 
घटाएका हIन् भ2ने मतृकका बाब ु टेकबहादरु NेOको 
पिन भनाइ दिेख2छ । िनजले गरकेो बकप#मा यी 
िदिलप ब5यालको नाम उQलेख भएको छैन । 

८. अब जहासँSम यी िदिलप ब5यालले 
मोटरसाइकलमा घनTयाम परुी र िवजय नेपालीलाई 
वारदात 5थल वा निजक पWुयाइिदएको भ2ने XY छ, 
मZुय घटना घटाउने XितवादीहGिबच दउेती निस[ङ 
होममा िवकास NेOलाई मान] नै भ2ने कुराकानी, 
योजना वा सQलाह भएको भ2ने दिेखदँनै । यहा ँिदिलप 
ब5यालले िवकास NेOलाई मानु[पछ[  भनी भनेको िथयो 
भनी कसैले भनेको अव5था छैन । िवजय नेपालीले 
िवकासलाई कुटिपट गन[ जाउ ँ भनेको िथयो भ2ने 
िनजको अनसु2धानको बयानमा परकेो कुराको हकमा, 
िदिलपले ^यसमा सहमित जनाएको िथए भनेको 
छैन । न त अ2य XितवादीहGले नै िदिलपले घटना 
घटाउन उ_साएको िथयो, वा सहमित जनाएको िथयो 
भनी बयान गरकेो अव5था छ । वस2त रोकायालाई 
िवकासले छुरा हानी घइते बनाएको भ2ने तातो 
वातावरणमा िनजलाई भेट्ने, सोधपछु गन], कुटिपट 
गन] भ2नेसSम कुरा भएको दिेख2छ । तर सो समयमा 
िवकास NेOलाई यसो गरी पिहलो घटनाको बदला 
िलनपुछ[  भनी यी िदिलप ब5यालले कसैलाई भनेको 
दिेखदँनै । यी िदिलप ब5यालले घनTयाम परुी र िवजय 
नेपालीलाई मोटरसाइकलमा वारदात 5थलनिजक 
छाडेको भ2नेसSम कुरालाई िनजले 5वीकार गरकेो 
छ, तर िवकास NेOलाई िनजको घरबाट पदम 
शाहीले बोलाउदँा, छलफल गदा[ र कुटिपट गरी 
जगत cयाकुरलेले छुरा हा2दा यी िदिलप ब5याल 
घटना5थलमा मौजदु रहेको भ2ने दिेखदँनै । अकeतफ[  
दउेती निस[ङ होममा मान] साझा योजना बनेको िथयो, 
य5तो साझा योजनामा यी िदिलप ब5यालको सलंhनता 

िथयो वा िवकास NेOउपर कुटिपट भएको 5थलमा 
यी िदिलप ब5याल उपि5थत िथए भ2ने शकंारिहत 
तवरबाट 5थािपत हIन सकेको दिेखएन । यस ि5थितमा 
सािबक मलुकुi ऐन kयानसSब2धीको १७ नं. मा 
उQलेख भएबमोिजम यी िदिलप ब5याल मतृकलाई 
"मान] मतलबमा पसेको" भ2न िमQने दिेखन आएन । 
िवकास NेOलाई मान] भ2ने 5प6 योजना दउेती निस[ङ 
होममा बनेको िथयो भ2ने नदिेखएको र मतृक िवकास 
NेOसगँ यी Xितवादी िदिलप ब5यालको कुनै पूव[oरसइवी 
िथयो भ2ने पिन नदिेखएको अव5थामा X5ततु मpुामा 
यी िदिलप ब5यालको हकमा अिभयोगप#मा िलइएको 
kयानसSब2धीको १३ (३) नं. को दाबी वा सयंEु 
इजलासबाट िनजलाई लगाइएको kयानसSब2धीको 
१७ (३) नं. को आरोप शकंारिहत तवरबाट Xमािणत 
हIन स_ने अव5था दिेखएन । 

९. अतः X5ततु मpुामा आरोिपत कसरुमा 
Xितवादी िदिलप ब5याल इ2कार रहेको, मतृक िवकास 
NेOलाई मान] काय[मा Xितवादी िदलीप ब5यालको 
पिन सलंhनता िथयो भनी अG सहअिभयEुहGले 
5प6 Gपमा पोल गरकेो अव5था नदिेखएको, कुनै 
पoरि5थितज2य XमाणहGबाट पिन वारदातमा 
िनज िदलीप ब5यालको सलंhनता रहेको पिु6 हIन 
सकेको अव5था नरहेको, केवल अनमुान र शकंाको 
आधारमा मा# िनज Xितवादीलाई कसरुदार कायम 
गनु[  फौजदारी 2यायको िसvा2तिवपरीत हIने 
दिेखएकोले यस अदालतको सयंEु इजलासबाट 
Xितवादी िदलीप ब5याललाई सािबक मलुकुi ऐन, 
२०२० को kयानसSब2धी महलको १७(३) नं. को 
कसरु कायम गरी २ (दईु) वष[ कैद सजाय गन] गरी 
िमित २०७२।१।२ मा भएको फैसलासगँ सहमत हIन 
सिकएन । उE फैसला उQटी भई Xितवादी िदलीप 
ब5याललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो सGु 
सखु]त िजQला अदालतको िमित २०६६।८।३० को 
फैसला र सोलाई नं. सदर गरकेो त^कालीन पनुरावेदन 
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अदालत सखुDतको िमित २०६८।२।११ को फैसला 
सदर हIने ठहछ>  ।

तपिसल
मािथ इ5साफ खMडमा लेिखएबमोिजम 3ितवादी िदलीप 
बPयालले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले सवSTच 
अदालतको सयंVु इजलासबाट िमित २०७२।१।२ 
मा भएको फैसलाको तपिसल खMडको दहेाय ४ मा 
3ितवादी िदलीप बPयालबाट २ वष> कैदको सजाय 
असलुउपर गन> लेखी पठाउन ु भनी लेिखएको लगत 
अब राZन ुनपनD हIदँा उV लगत क\ा गनु>  भनी स]ु 
सखुDत िज^ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू  ...........१ 
फैसलाको जानकारी महा5यायािधवVाको 
काया>लयलाई िदई 3Pततु मaुाको दायरी लगत 
क\ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू..................................................... २ 

उV रायमा हामी सहमत छd ।
5या.ह9रकृfण काक'
5या.बमकुमार hेi

इजलास अिधकृतः kाने5l इटेनी
इित सवंत् २०७६ साल पसु १० गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��

सवSTच अदालत, सयंVु इजलास
माननीय 5यायाधीश डा.hी आन5दमोहन भ\राई

माननीय 5यायाधीश hी टंकबहादरु मोVान
आदशे िमित : २०७४।७।२७

०७३-WO-०१११

िवषयः- उs3ेषण / परमादशे

िनवेदक : झापा िज^ला तोपगाछी गा.िव.स. वडा नं.४ 
बPने यवुराज काक'समेत

िव]u
िवपvी / 3sयथ' : नेपाल सरकार, 3धानम56ी तथा 

मि56प9रषद ्को काया>लय, िसहंदरबार 
काठमाडdसमेत

§ राजदूतको पदमा िनवा.ह गनु.पन2 काय.को 
4कृित हदेा. उसले त8काल कायम रहकेो 
सरकारको 4ितिनिधको :पमा काय. गन2 
हो । यही काय.को 4कृितले गदा. आ>नो 
िवचारको राजदूतले सही 4ितिनिध8व 
गरकेो छैन भBन ेलागमेा सरकारले उसलाई 
िफता. पिन गन. सEछ । राजदूत पदमा 
गFरएको िसफाFरस र िसफाFरस िफता. िलन े
िनण.य पिन 8यही 4कृितको काय. हो भनी 
बुJनपुन2 ।

(3करण नं.३)

िनवेदकका तफ> बाट : िवyान् व9रfठ अिधवVा hी शzभ ु
थापा र िवyान् अिधवVा hी केदार3साद 
दाहाल

िनण�य नं. १०६२४
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िवप-ी / 01यथ4का तफ7 बाट : िव;ान् सह?यायािधवAा 
Bी सि?जव रEेमी

अवलिHबत निजर : 
सHबI कानून :
§ नेपालको सिंवधान

आदशे
%या.डा.आन%दमोहन भ/राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दता7 हTन आएको 0Vततु Xरट िनवेदनको 
सिं-Y तZय एव ंआदशे यस 0कार छ :- 

िनवेदकम]येको म यवुराज काक4ले 
Vनातक तहको शैि-क उपािध हािसल गरी, पिहलो 
सिंवधान सभामा सभासद ् भई काम गरकेो, सामा?य 
0शासन म?#ीको समेत िजHमेवारी सHहाली 
सकेको छु । िनवेदकम]येको म खडगबहादरु के.सी. 
अ?तरा7िefय सHब?ध िवषयमा जापानको नागासाकh 
िवiविवjालयबाट पी.एच.डी. तहको शैि-क उपािध 
हािसल गरी ि#.िव. अ?तग7तको मानिवकh तथा 
सामािजक शाl अ]ययनअ?तग7तको अ?तरा7िefय 
सHब?ध तथा कूटनीित िवभागको 0मखु एव ं ि#.
िव.को सह0ा]यापक तहमा काय7रत रही आएको छु । 
िनवेदकम]येको म अिल अmतर िमकारानीले िसिभल 
इि?जिनयXरङ िवषयमा Vनातक तहको शैि-क उपािध 
हािसल गरी िविभ?न इि?जिनयXरङ परामश7सHब?धी 
काम गरी आएको छु । िनवेदकम]येको म नारदनाथ 
भार;ज (वाEले) ले पी.एच.डी. तहको शैि-क उपािध 
हािसल गरी िवगत २२ वष7दिेख ि#. िव. अ?त7गत 
अ]यापन गरी हाल सह0ा]यापक तहमा काय7रत 
रहेको छु । िनवेदकम]येकh म िशवमाया तHुवाहाHफे 
राजनीितक शाlमा िपएचडी तहको शैि-क उपािध 
हािसल गरी ि#.िव. अ?तग7त िवराटनगर िडpी कलेजमा 
0ा]यापन पेसा एव ं कानून qयवसायीको हैिसयतले 
समेत काम गरी आएकh छु । यसरी िनवेदकहrले 

0ाY गरकेो शैि-क योEयता, अनभुव, िभ?न िभ?न 
-े#मा काय7 गरकेो अनभुवसमेतलाई िवचार गरी 
नेपाल सरकार मि?#पXरषद ्को िमित २०७३।१।६ 
को िनण7यअनसुार िनवेदक यवुराज काक4लाई 
गणत?# कोXरया, िनवेदीका िशवमाया तHुवाहाHफेलाई 
इजरायल, िनवेदक खडगबहादरु के.सी. लाई जापान, 
िनवेदक अिल अmतर िमकरानीलाई साउदी अरिेवया, 
िनवेदक नारदनाथ भार;ज (वाEले) लाई Bीलंकाको 
लािग नेपाली राजदूतको लािग छनौट गरी िनयिुAका 
लािग िसफाXरस गरकेो िथयो । राजदूत वा िवशेष 
0ितिनिधको rपमा काम गन7को लािग िनवेदकसिहतका 
२२ जनालाई िसफाXरस गXरएको िथयो । उA 
िसफाXरसउपर सिंवधानको qयवVथाअनसुार ससंदीय 
सनुवुाइबाट िसफाXरसबमोिजमको पदहrमा िनयिुA 
हTनको लािग ती qयिAहrको नाम अनमुोदन हTनपुनu 
0ावधानको कारण त1काल उA ससंदीय सनुवुाइ 
िवशेष सिमित गठनको लािग िनयमावली तयार भई 
सनुवुाइ सिमित बनेपिछ हामी िनवेदकसमेतको नाम 
अनमुोदन 0िwयामा रहेको िथयो । गत २०७३ 
असारमा qयवVथािपका-ससंद ् िनयमावली, २०७३ 
को 0ारHभ भयो । िनयमावली 0ारHभ हTनासाथ 
िमित २०७३।३।१० को गोरखाप#मा 01यथ4 नं.२ 
qयवVथािपका ससंद ्अ?त7गतको 01यथ4 नं. ३ ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमितले हामी िनवेदकहr उAबमोिजम 
राजदूत िनयAु हTन उपयAु नभएको भ?ने कसैलाई 
लागेमा Vपx आधार एव ं सबदु 0माणसिहत िमित 
२०७३ असार २० िभ# उजरुी गन7 सिकने साव7जिनक 
सूचना 0कािशत गन7 काम गरकेो िथयो । उAबमोिजम 
साव7जिनक सूचनाबमोिजम परकेा उजरुीहrउपर 
छानिबन गरी िमित २०७३।४।१९ बाट राजदूतहrमा 
िसफाXरस भएका qयिAहrको सनुवुाइ सrु गXरएको 
िथयो । सोहीबमोिजम हामी िनवेदकहrलाई उA 
सनुवुाइको लािग िमित २०७३।४।२१ मा सनुवुाइको 
लािग बोलावट गXरएको िथयो । हामीलाई बोलावट 
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गनु> पूव> ८ जना राजदूतहEको सनुवुाइ समाG गरकेो 
िथयो । यसरी हामीलाई बोलावट गरी हामी 3Kयथ' नं. 
३ ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितमा िनधा>9रत िमित 
२०७३।४।२१ मा उपिPथत भई सनुवुाइको लािग 
3ितRारत रहेको अवPथामा 3Kयथ' नं. १ ले प6 पठाई 
हामीहEको नाम राजदूत िसफा9रसबाट िफता> िलएको 
र सनुवुाइ नगन> 3Kयथ' नं. ३ लाई भनेको रहेछ । 
यसपिछ हामी 3Kयथ' नं. ३ मा 3ितRालयमा बPदा 
बPद ै 3Kयाथ' नं. ३ ले हामीहEको सनुवुाइ गनY वा 
नगनY भ5ने सZब5धमा िववाद भई 3Kयथ' नं. १ ले उ[ 
पूव>वत् हामीलाई िसफा9रस गनY िनण>य िफता> भएको 
भनी प6ाचार गरकेो आधारमा 3Kयथ' नं. ३ मा रहेका 
माननीय सदPयहEको बह_मतले हा`ो सनुवुाइ गनु>  नपनY 
भ5ने िनण>य गरकेो भ5ने मौिखक जानकारी गराए पिन 
सोबारकेो िनण>य 3Kयथ' िनकायमा सZपक>  गरी माcदा 
िदन निमdने भिनएको भएपिन उ[बमोिजम िनण>य 
गन> सeने सिंवधान तथा कानूनले नै िवपRीहEलाई 
अिfतयार नभएको र उ[ िनण>यले िनवेदकलाई 
नेपालको सिंवधान, २०७३ को घारा १७... च), धारा 
१८ धाराले 3Kयाभूत गरकेो हकमा आघात परकेोले 
िनवेदन गन> आएका छi । 

मि56प9रषद ्बाट छनौट भई िनयिु[का 
लािग िसफा9रस भई सनुवुाइको 3िjया सEु भएका 
kयि[हEलाई नेपालको सिंवधान, २०७२ को धारा 
२८२ बमोिजम िनयिु[ पाउनपुनYमा सो कुरा िबचमै 
अवEl गन> िमdने हो वा होइन ? नेपाल सरकारले 
आफँैले गरकेो िनण>य केहीको हकमा यथावत् र केहीको 
हकमा रo वा िफता> गन> िमdने हो वा होइन ? िसफा9रस 
भएका kयि[हEको हकमा िनयिु[पूव> सिंवधानको 
धारा २९२ बमोिजम ससंदीय सनुवाई गनु>पनYमा 
केहीलाई गनY र केहीको हकमा रोeन िमdने हो वा 
होइन ? kयवPथािपका-ससंद ् िनयमावली, २०७३ 
को िनयम १८४ र १८५ 3िjया आरZभ भएपिछ 
िबचमै सनुवुाइ रोeन िमdने हो वा होइन, 3Kयथ' नं. 

१ बाट िमित २०७३।४।२१ मा िनवेदकहEको नाम 
राजदूत िसफा9रसबाट िफता> िलने गरी भएको िनण>य, 
प6ाचार तथा उ[ िनण>यको आधारमा 3Kयथ' नं. ३ 
बाट सरकारको प6ाचारअनसुार िवचाराधीन रहेका 
3Pतािवत राजदूतको सनुवुाइ गनु>  नपनY भनी बह_मतले 
ग9रएको िमित २०७३४।२१ को िनण>य प6ाचार 
नेपालको सिंवधान, २०७२ को घारा १३३(२)(३) 
बमोिजम उK3ेषणको आदशेले बदर गरी 3करणमा 
उdलेख भएबमोिजम िनयिु[का लािग िसफा9रस भएका 
िनवेदकहEको नामावलीमा कानूनबमोिजम सनुवुाइको 
काम सZप5न गनु>  गराउन ु तथा तोिकएबमािजमको 
सनुवुाइ गनु>पनY समयाविध पिुगसकेको अवPथा भएमा 
िनवेदकहEको िनयिु[को लािग बाधा नपनY जानकारी 
सZबि5धत िनकायमा जो गनु>पनY हो गनु>  भनी 3Kयथ' 
नं. २ र ३ का नाममा र यPतो जानकरी 3ाG भएमा 
िनवेदकहEलाई िनयिु[को िसफा9रस काया>5वयन 
गनु>  गराउन ुभनी 3Kयथ' नं. १ का नाममा परमादशेको 
आदशे ग9रपाऊँ । साथै अ5त9रम आदशे जारी गरी 
मoुालाई अtािधकारसमेत िदलाई पाउ ँ भ5नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतमा पन> आएको िनवेदकहEको 
िनवेदनप6 ।

हामी 9रट िनवेदकहE िविभ5न पेसामा सलंcन 
रही आएकोमा नेपाल सरकारको िमित २०७३/१/६ 
को िनण>यले िविभ5न दशेको राजदूतमा िनयिु[का 
लािग िसफा9रस भएको र नेपालको सिंवधान र 
kयवPथािपका-िनयमावली, २०७३ बमोिजम ससंदीय 
सनुवुाइ गरी ससंदीय सनुवुाइबाट उ[ िसफा9रस 
दईु ितहाईबाट अPवीकृत भएमा िसफा9रस खारजे 
ह_ने kयवPथा भएकोमा हामी िनवेदकहEको हकमा 
ससंदीय सनुवुाइ गन>का लािग िमित २०७३/३/१० 
मा गोरखाप6 दिैनकमा िमित २०७३/४/२० सZमको 
अविध राखी उजरुी गन> साव>जिनक सूचना जारी गरकेो 
र िमित २०७३/४/१९ दिेख ससंदीय सनुवुाइसमेत 
सEु ग9रएकोमा केही िसफा9रस भएका kयि[का हकमा 
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सनुवुाइ भएको र केहीको हकमा सनुवुाइ बाकँ9 रहेकै 
अव;थामा िमित २०७३/४/२१ मा िवपBी नेपाल 
सरकारले राजदूत िसफाFरस गरकेो पूवHिनणHय िफताH 
िलएकोले सनुवुाइ नगनH भनी ससंदीय सिमितलाई 
प#ाचार गरकेो भनी िवपBी सिमितले हामीहNको 
सिंवधानबमोिजम भइरहेको सनुवुाइ PिQया ;थिगत 
गरकेो र हामी िनवेदकहNको सिंवधान PदR मौिलक 
हकमा आघात परकेो हVदँा उिXलिखत िवपBीहNको 
िनणHय उYPेषणका आदशेबाट बदर गरी पूवHवत् राजदूत 
िनयिु]का लािग िसफाFरस भएको िनणHय कायाH^वयन 
गनुH  गराउन ु भनी िवपBी PYयथ_ नं. १ का नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी गFरपाउ ँभ^नेसमेत बेहोराको 
मaुय Fरट िनवेदन िजिकर ।

िनवेदकहNको उ] िनवेदन िजिकरको 
सcब^धमा यस dयव;थािपका-संसद ् सिचवालयलाई 
PYयथ_ बनाउनपुनf ;पg आधार र कारण िनवेदकले 
खलुाउन सhन ुभएको छैन । िनयिमत dयव;थािपक9य 
िजcमेवारी पूरा गनf स^दभHमा dयव;थािपका-ससंद ्लाई 
Pशासिनक सहयोग गनH ;थािपत सिचवालयलाई 
िवशjु नेपाल सरकारको अिधकार Bे#िभ# रहेको 
िवषयव;तकुा स^दभHमा िविभ^न आदशे जारीको माग 
दाबी गरी दायर गFरने य;ता िनवेदनहNमा PYयथ_ 
बनाउन ु औिचYयपूणH हVदँनै । dयव;थािपका-ससंद ्
सिचवालयलाई अनावlयक Nपमा PYयथ_ बनाइएको 
P;ततु Fरट िनवेदन Pथमmिgमै खारजेभागी छ, खारजे 
गFरपाऊँ । 

उिXलिखत िजिकरलाई Pितकूल असर 
नपनf गरी िनवेदकको िनवेदन दाबीतफH  mिg िदने 
हो भने पिन नेपालको सिंवधानको धारा २९२ मा 
ससंदीय सनुवुाइसcब^धी dयव;था रहेको छ, Yय;तै 
dयव;थािपका-ससंद ् िनयमावली, २०७३ को िनयम 
१८४ मा ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमित र िनयम १८५ 
मा सनुवुाइसcब^धी कायHिविधको dयव;था रहेको छ । 
यसैगरी ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितमा सनुवुाइका 

लािग उcमेदवारको नाम P;ताव गरी सcबि^धत 
िनकायले पठाएमा मा# सनुवुाइ गनH सhने अव;था 
रहेको छ र Yय;तो P;ताव पठाउने िनकायले आफूले 
गरकेो िसफाFरस िफताH िलएको अव;थामा ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमितले सनुवुाइ गनH सhने अव;था 
रहदँनै र Yय;तो कानूनी dयव;थासमेत सिंवधान 
एव ं अ^य कुनै कानूनले गरकेो छैन । िवपBीहNलाई 
राजदूतमा िसफाFरस गरकेो नेपाल सरकारको पूवHिनणHय 
िफताH िलने र सोसcब^धी सूचना dयव;थािपका-ससंद ्
ससदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितलाई िदने भनी नेपाल 
सरकार मि^#पFरषद ्बाट िमित २०७३/४/२१ मा िनणHय 
भएको भनी परराrs म^#ालयबाट सोही िमितमा लेखी 
आएकोले सोहीबमोिजम dयव;थािपका-ससंद ्ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमितले यी िवपBीहNको हकमा 
सनुवुाइको PिQया अगािड नबढाउने भनी िनणHय गरकेो 
अव;था भएको र यसरी सिमितबाट भएको िनणHयमा 
Pशासिनक सहयोगबाहेक सिचवालयको अ^य कुनै 
पिन Nपमा संलvनता नरहने हVदँा यस dयव;थािपका-
ससंद ्सिचवालयलाई िवपBी बनाई दायर गनुH  भएको 
Fरट िनवेदन dयव;थािपका-ससंद ्सिचवालयको हकमा 
खारजे भागी छ, खारजे गFरपाउ ँभ^नेसमेत बेहोराको 
dयव;थािपका-ससंद ् सिचवालयको तफH बाट यस 
अदालतमा पनH आएको िलिखत जवाफ ।

 िवपBीको Fरट िनवेदनको िजिकर अwययन 
गरी हेदाH  dयव;थािपका-ससंद ् सनुवुाइ िवशेष 
सिमितको िमित २०७३/४/२१ को िनणHय बदर 
गरी पाउन मागदाबी गरी dयव;थािपका-ससंद ्को 
ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितसमेतलाई िवपBी 
बनाई Fरट िनवेदन दायर गरकेो अव;था िवxमान 
रहेको छ । नेपालको सिंवधानको धारा २९२ मा 
ससंदीय सनुवुाइसcब^धी dयव;था रहेको छ, Yय;तै 
dयव;थािपका-ससंद ् िनयमावली, २०७३ को िनयम 
१८४ मा ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमित र िनयम 
१८५ मा सनुवुाइसcब^धी कायHिविधको dयव;था 
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१०६२४ - यवुराज काक'समेत िव. नेपाल सरकार, 3धानम56ी तथा मि56प9रषद ्को काया>लय, िसहंदरबारसमेत

रहेको छ । यसै गरी ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितमा 
सनुवुाइका लािग उIमेदवारको नाम 3Jताव गरी 
सIबि5धत िनकायले पठाएमा मा6 सनुवुाइ गन> सMने 
अवJथा रहेको छ र OयJतो 3Jताव पठाउने िनकायले 
आफूले गरकेो िसफा9रस गरकेो नेपाल सरकारको 
पूव>िनण>य िफता> िलने र सोसIब5धी सूचना सिमितले 
सनुवुाइ गन> सMने अवJथा रहदँनै र OयJतो कानूनी 
VयवJथासमेत सिंवधान एव ंअ5य कुनै कानूनले गरकेो 
छैन । िवपWीहXलाई राजदूतमा िसफा9रस गरकेो 
नेपाल सरकारको पूव>िनण>य िफता> िलने र सोसIब5धी 
सूचना VयवJथािपका-ससंद ् ससदीय सनुवुाइ िवशेष 
सिमितलाई िदने भनी नेपाल सरकार मि56प9रषद ्बाट 
िमित २०७३/४/२१ मा िनण>य भएको भनी पररा_` 
म56ालयबाट सोही िमितमा लेिखई आएकोले 
सोहीबमोिजम यस सिमितले यी िवपWीहXको हकमा 
सनुवुाइको 3िbया अगािड नबढाउने भनी िनण>य गरकेो 
हो । िनवेदकहXको िसफा9रस िफता> िलने िनण>यमा 
ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितको कुनै पिन Xपमा 
सलंeनता छैन । अतः यसरी नेपाल सरकारको पूण> 
अिधकार रहेको िवषयमा सरकारले गरकेो िनण>यको 
सIब5धमा यस सिमितलाई िवपWी बनाई दायर 
ग9रएको 3Jततु 9रटको कुनै औिचOय नभएको हhदँा 
यस सिमितको हकमा कुनै आदशे जारी हhनपुनi होइन, 
3Jततु 9रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग9रपाउ ँ
भ5नेसमेत बेहोराको VयवJथािपका-ससंद ् ससंदीय 
सनुवुाइ िवशेष सिमितको तफ> बाट यस अदालतमा पन> 
आएको िलिखत जवाफ ।

तOकालीन नेपाल सरकार, मि56प9रषदले् 
िमित २०७३।१।७, २०७३।१।२४ र २०७३।२।२८ 
मा राजदूत / Jथायी 3ितिनिधहX िसफा9रस गनi गरी 
गरकेो िनण>यका सIब5धमा नेपाल पररा_` सेवाबाट 
3Jतािवतबाहेक अ5यको िसफा9रस िफता> िलने र 
सोको जानकारी ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितमा 
िदने िवषयको पररा_` म56ालयको नं. ११/३१-

०७३।४।२१ को 3Jताव मं.प.बै.स.ं २४।०७३ िमित 
२०७३।४।२१ को मि56प9रषदक्ो बैठकमा पेस 
हhदँा िविभ5न मलुकु/Jथानका लािग राजदूत/Jथायी 
3ितिनिध पदमा िसफा9रस भएका VयिkहXमlये 
राजनीितक िनयिुkको Xपमा राजदूत पदको लािग 
िसफा9रस भएका मािथ 3करण १ खmड (ख) मा 
उिpलिखत चीन, जापान, qीलंका, इजराइल, 
साउदी अरिेबया, गणत56 को9रया, डेनमाक> , कतार, 
बहराइन, अ_`ेिलया, बगंलादशे र सयंkु अरब 
इिमरट्ेसका लािग िसफा9रस ग9रएका १४ (चौध) जना 
VयिkहXको िसफा9रस िफता> िलने र यससIब5धी 
सूचना VयवJथािपका-ससंद,् ससंदीय सनुवुाइ िवशेष 
सिमितलाई िदने िनण>य भएको हो । साथै राजदूत/Jथायी 
3ितिनिध सIबि5धत मलुकुमा सरकारको 3ितिनिधको 
Xपमा रहने कूटनीितक मया>दाको पद भएकोले सो 
पदमा सरकारले िवsवास गरकेो Vयिk हhनपुनi कुरामा 
दिुवधा छैन । यसरी िनयिुk पाएको Vयिkले सरकारको 
3ितिनिधOव गन> सMनपुनi र नसकेको अवJथामा 
सरकारले जनुसकैु समयमा िफता> गनi 3चलनसमेत 
रही आएको छ । राजदूत िनयिुkको लािग िसफा9रस 
गनi िवषय काय>पािलकाको अ5य Wे6ािधकारिभ6 पनi 
भएकोले मलुकुको काय>का9रणी 3ाt नेपाल सरकारले 
राजनीितक िनयिुkको Xपमा राजदूत पदमा िसफा9रस 
भएका VयिkहXको हकमा गरकेो उिpलिखत िनण>य 
राजनीितक 3कृितको (Political nature) भई 
सIमािनत अदालतबाट 5यायोिचत Xपले िनXपण 
हhने (Justiciable) िवषय नभएको र यसबाट 9रट 
िनवेदकको सिंवधान वा कानून 3द� हक अिधकारमा 
आघात परकेो मा5न पिन िमpने नभएबाट 9रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग9रपाउ ँ भ5नेसमेत बेहोराको 
3धानम56ी तथा मि56प9रषद ्को काया>लयको तफ> बाट 
यस अदालतमा पन> आएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हhन आएको 3Jततु 9रट िनवेदनमा िनवेदकहXको 
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तफ/ बाट उपि3थत ह6नभुएका िव:ान् व<र>ठ अिधवBा 
Cी शEभ ु थापा र िव:ान् अिधवBा Cी केदारGसाद 
दाहालले िवपIी नेपाल सरकार, GधानमK#ी तथा 
मिK#प<रषद ्को काया/लयबाट िनवेदकहOको नाम 
राजदूत िसफा<रसबाट िफता/ िलने गरी भएको िनण/य 
प#ाचार तथा उB िनण/यको आधारमा िवपIी नं. ३ बाट 
सनुवुाइ गनु/  नपनY भनी ग<रएको िमित २०७३/०४/२१ 
को िनण/य प#ाचार उ]Gेषणको आदशेले बदर गरी 
िनवेदकहOको नामावलीमा कानूनबमोिजम सनुवुाइको 
काम सEपKन गरी कानूनबमोिजम सोसEबKधी िनण/य 
गनु/  गराउन ु भनी िवपIीहOका नाममा परमादशेको 
आदशे जारी ग<रपाउ ँ भनी र िवपIीहOको तफ/ बाट 
उपि3थत ह6न ु भएका िव:ान् सहKयायािधवBा Cी 
सिKजव र_ेमीले राजदूत 3थायी Gितिनिधको Oपमा 
सEबिKधत मलुकुमा सरकारको Gितिनिधको Oपमा 
रहने कुटनीितक मया/दाको पद भएकोले सो पदमा 
सरकारले िव`वास गरकेो aयिB ह6नपुनY aयिB भएको 
ह6दँा यसबाट <रट िनवेदकको सिंवधान वा कानून 
Gदb हक अिधकारमा कुनै आघात परकेो नदिेखएको 
ह6दँा <रट खारजे ग<रपाउ ँभनी गनु/  भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

िमिसल कागज अeययन गरी उपयु/B 
बहस िजिकरसमेत सनुी G3ततु <रट िनवेदनमा 
िनवेदकहOको मागबमोिजमको आदशे जारी ह6ने हो वा 
होइन भKने सEबKधमा िनण/य िदनपुनY दिेखन आयो ।

२. िनण/यतफ/  िवचार गदा/, सवैंधािनक 
aयव3थाबमोिजम हामी िनवेदकहOलाई मिK#प<रषद ्को 
िनण/यबाट राजदूत र िवशेष Gितिनिधको लािग 
िसफा<रस गरकेो छ । िसफा<रस भएका aयिBहOको 
हकमा िनयिुBपूव/ सिंवधानको धारा २९२ नं. 
बमोिजम ससंदीय सनुवुाइ गनु/पनY सवैंधािनक aयव3था 
रहेको छ । सोहीबमोिजम हामीहOको नाममा उजरुी 
गनYलगायतको कुराहOको लािग साव/जिनक सूचना 
भइसकेको छ । तर हामी िनवेदकहOको ससंदीय 

सनुवुाइको लािग पिख/रहेको अव3थामा हाiो सनुवुाइ 
नगनY भनी मिK#प<रषद ्को िमित २०७३/०४/२१ को 
िनण/यबमोिजम ससंदीय सनुवुाइ सिमितले सनुवुाइ 
नगरकेो काय/ सिंवधानको धारा १८ समेत िवपरीत 
भएकोले िवपIी मिK#प<रषद ्को िमित २०७३/०४/२१ 
को िनण/यबमोिजम ससंदीय सनुवुाइ सिमितबाट 
सनुवुाइ गनु/  नपनY भनी िमित २०७३/०४/२१ मा 
भएको िनण/य एव ंप#ाचार नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३(२)(३) बमोिजम उ]Gेषणको आदशेले बदर गरी 
िनवेदकहOको नामावलीमा कानूनबमोिजम सनुवुाइको 
काम सEपKन गरी कानूनबमोिजम सोसEबKधी िनण/य 
गनु/  गराउन ु भनी िवपIीहOको नाममा परमादशेको 
आदशे जारी ग<रपाउ ँभKने <रट िनवेदकहOको मlुय 
दाबी रहेको पाइKछ ।

३. िनवेदकहOले चनुौती िदएको िवपIी 
नेपाल सरकारको िमित २०७३।४।२१ को िनण/य हेदा/  
पररा>n मK#ालयको नं. ११/३१-०७३।४।२१ को 
G3ताव मं.प.बै.स.ं २४।०७३ िमित २०७३।४।२१ 
को मिK#प<रषदक्ो बैठकमा पेस ह6दँा िविभKन मलुकु/
3थानका लािग राजदूत/3थायी Gितिनिध पदमा 
िसफा<रस भएका aयिBहOमeये राजनीितक िनयिुBको 
Oपमा राजदूत पदको लािग िसफा<रस भएका चीन, 
जापान, Cीलंका, इजराइल, साउदी अरिेबया, गणतK# 
को<रया, डेनमाक/ , कतार, बहराइन, अ>nेिलया, 
बगंलादशे र सयंBु अरब इिमरट्ेसका लािग िसफा<रस 
ग<रएका १४ (चौध) जना aयिBहOको िसफा<रस िफता/ 
िलने र यससEबKधी सूचना aयव3थािपका-ससंद ्, 
ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितलाई िदने िनण/य भएको 
हो भKने उqलेख भएको पाइKछ । राजदूत रा>nको 
Gितिनिध भए पिन उनीहOले राजदूतको पदमा िनवा/ह 
गनु/पनY काय/को Gकृित हेदा/  उसले त]काल कायम 
रहेको सरकारको Gितिनिधको Oपमा काय/ गनY हो । 
यही काय/को Gकृितले गदा/ आsनो िवचारको राजदूतले 
सही Gितिनिध]व गरकेो छैन भKने लागेमा सरकारले 
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उसलाई िफताG पिन गनG सHछ । राजदूत पदमा गLरएको 
िसफाLरस र िसफाLरस िफताG िलने िनणGय पिन 
Oयही Rकृितको कायG हTन भनी बVुनपुनW हT8छ । यहा ँ
िसफाLरसपYचात् सरकार बदिलएको र पिछ बनेको 
सरकारले िसफाLरस िफताG िलएको अव\था दिेखएको 
अव\था पिन दिेखयो ।  

४. िनवेदकह2को हकमा यस स`ब8धमा 
R\ततु Lरट िनवेदनको िमिसल सलंaन कागजातह2 
अवलोकन गदाG, िनवेदकह2लाई िविभ8न दशेको लािग 
राजदूतमा िसफाLरस गनW िमित २०७३/०१/०७ को 
मि8eपLरषद ्मा पेस भएको परराgh म8eालयको R\ताव 
हेदाG  नेपाल सरकार, मि8eपLरषद ्को R\ताव हेदाG , िनज 
िनवेदकह2लाई स`भाiय उ`मेदवारमा िसफाLरस गनW 
भ8ने बेहोरा उjलेख भएको दिेखयो । यसरी िसफाLरस 
भएका iयिkह2 ससंदीय सनुवुाइपYचात् स`बि8धत 
दशेह2बाट सहमित Rाmत भएपिछ माe नेपालको 
सिंवधानको धारा २८२ बमोिजम राghपितबाट उk 
राजदूत पदमा िनयिुk हTन सHने दिेख8छ । यसरी 
यी Lरट िनवेदकह2लाई राजदूत पदमा स`भाiय 
उ`मेदवारको 2पमा माeै िसफाLरस गLरएको हTदँा 
िनजह2को राजदूत पदमा हक िसजGना भइसकेको 
भ8ने दिेखदँनै । य\तो हक नै िसजGना नभएको िवषयमा 
अदालतबाट हक Rाmत भएको मानी Rचलन गराउन 
िमjने दिेखएन ।

५. अतः उपयुGk कारणह2बाट उk 
िसफाLरस भएको पदको Rकृित हेदाG  अ8य कुनै 
सवैंधािनक िनकायको िनि`त िसफाLरस गरकेो पद नभई 
कायGपािलकqय िनकायबाट राghको RितिनिधOव गनG 
पठाउने राrयको कायGपािलकाको िनय8eण र िनदWशनमा 
रही काम गनुGपनW Rकृितको पद रहेको दिेखएकोले र 
सो िसफाLरस िफताG भइसकेको स8दभGमा अब Lरट 
िनवेदकह2को मागदाबीको स`ब8धमा अब आदेश 
जारी गनG िनरथGक हTने हTदँा िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
आदशे जारी गLररहन ुपरने । R\ततु Lरट िनवेदन खारजे 

हTने ठहछG  । R\ततु Lरट िनवेदनको दायरीको लगत कsा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उk रायमा सहमत छु ।
8या.टंकबहादरु मोkान

इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल 
इित सवंत् २०७४ साल काितGक २७ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

 सवvwच अदालत, सयंkु इजलास
माननीय 8यायाधीश  डा. 'ी आन8दमोहन भsराई

माननीय 8यायाधीश 'ी ड`बरबहादरु शाही
आदशे िमित : २०७६।९।२८

०७०-WO-०६३७

िवषयः उORेषण / परमादशे / Rितषेध

िनवेदक : काठमाडC िजjला काठमाडC महानगरपािलका 
वडा नं.१ नHसाल मनकामना मागGमा 
रिजgटडG कायाGलय रहेको िचतवन को-ई 
नेपाल Rा.िल. को तफG बाट अि,तयारRाmत 
ऐ. का स|चालक राजेशबाब ु'ेgठ

िव2}
िवप~ी : अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग 

टंगाल, काठमाडCसमेत

§ सरकारी, साव(जिनक ज-गा साव(जिनक 
नै रहन िदनपुछ( भ5नमेा दुई मत ह9न 

िनण�य नं. १०६२५
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स%दैन । बढ्दो सहरीकरण, सो कारण 
िसिज5त वातावरणीय चापबाट पिन नदी 
9;े, बहाव 9े; ५-१० वष5िबच आउन े
उ�च बाढी हCदँा नदी बEन े9;ेसमते नदीको 
आGनो 9;े नै कायम रहनपुनI, सो 9;ेमा 
कसैको जEगा परमेा पिन नदीको बहाव, 
िकनारा र Kभाव 9े; भनी सीमाङ्कन 
भएको 9;ेमा समते कुनै Oथायी सरंचना 
िनमा5ण नगरी सािबक Rामीण 9े; 
रहदँाको भू-उपयोगलाई नै यथावत ्कायम 
रािखनपुनI ।

(.करण नं.६)
§ साव5जिनक जEगा साव5जिनक नै रहनपुछ5 र 

कुनै िकिसमले पिन नदी िकनारका र अWय 
जEगा अितXमण गYरने कुरा OवीकारयोEय 
हCन नस%न े।

(.करण नं.८)
§ साव5जिनक जEगा अितXमण गYरएको 

Kमािणत भएमा कसैबाट खYरद गरकेो 
भWन े कारणले मा; Zयि[को नहCन े । 
तर, सो िवषयमा कानूनी अि\तयारKा] 
िनकायबाट कानूनको उिचत KिXया पूरा 
गरी िनण5य गYरनपुनI ।  

(.करण नं.९)                                                                                                                                            

िनवेदकका तफ9 बाट : िव=ान्  व?र@ अिधवCा Dी शFभ ु
थापा र िव=ान्  अिधवCा Dी कृKण थापा

िवपLीका तफ9 बाट : िव=ान्  सहOयायािधवCा Dी उRव 
पडुासैनी

अवलिFबत निजर :
सFबR कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४
§ जZगा (नापजाचँ) ऐन, २०१९

आदशे
Wया.डा.आनWदमोहन भ`राई : यसै 

अदालतको असाधारण अिधकारLे#अOतग9त दायर 
ह̀न् आएको .bततु ?रट िनवेदनको सिंLcत तdय एवम् 
आदशे यस.कार छ:-

िनवेदक कFपनी लिलतपरु िजgला सhब ु
गा.िव.स. वडा नं. ६ (ग) अOतग9त िक नं. २३, २४, 
२५, २६, १२,  १३,  १४, १७,  ४८,  ४४,  
२०,  ४२ तथा उC जZगासगैँ रहेका लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४(च) िक.नं. १२८, 
१३०, ४६ समेतका जZगाहjको हक bवािमkव एव ं
भोगचलनमा रहेकोमा िनवेदक कFपनीसमेतले सरकारी 
जZगा अितlमण गरकेो भनी .kयथm सhब ुगाउ ँिवकास 
सिमितको काया9लयबाट िमित २०७०।११।११ 
मा ".धानमO#ी तथा मिO#प?रषद ्को काया9लयबाट 
िनदqशन भएबमोिजम लिलतपरु िजgला सhब ु गाउ ँ
िवकास सिमितअOतग9त नrख ु खोलाको सािबक 
२०२१ सालको सभq नापी भएबमोिजमको सरकारी 
जZगा िचतवन कोई, बgुस िजम tलब, आदश9 िनमा9ण 
कFपनी एव ंहाल िनमा9णाधीन हिbपटललगायत अOय 
uयिCहjबाट अितlमण भएको भOने रािKvय सतक9 ता 
केOwको .ितवेदनबाट दिेखएकोले उC अितlमण 
भएको जZगाको सीमाङ्कन भइसकेको र सीमाङ्कन 
Lे#िभ# रहेका भौितक सरंचना सूचना जारी 
भएको िमितले ७ िदनिभ# खाली ग?रिदन ु अOयथा 
भौितक सरंचना हटाई लागेको खच9समेत सFबिOधत 
uयिCहjबाट असलुउपर ग?रने भOने सूचना .कािशत 
गरकेो अवbथा छ । िनवेदकले सरकारी जZगा निमचेको 
ह̀दँा िनवेदनको हकमा उC सूचनाबमोिजमको काय9 
गन9 िमgदनै भनी गाउ ँ िवकास सिमितको काया9लय 
सhबमुा िनवेदन िदए पिन सोउपर कुनै जानकारी 
भएको छैन । सो सFबOधमा ब{ुदा .kयथm अिrतयार 
दjुपयोग अनसुOधान आयोगबाट .ेिषत प# र .kयथm 
रािKvय सतक9 ता केOwबाट तयार ग?रएको .ितवेदनको 



29

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

कायाD 8वयन सEब8धमा म,ुय सिचवको अGयHतामा 
िमित २०७०।१०।६ मा बैठक बसी न,ख ु खोला 
सरंHण सEब8धमा िनणDय गरी कायाD8वयनको 
लािग िमित २०७०।१०।१२ मा पO Pेिषत गरकेो 
दिेखयो । साथै उT पOको आधारमा PUयथV िजWला 
िवकास सिमितको कायाDलयमा PUयथV कायाDलयका 
Pितिनिधह2 बसी सङ्घीय मािमला तथा \थानीय 
िवकास म8Oालयको पOसाथ Pा] Pधानम8Oी तथा 
मि8Oप^रषद ्को कायाDलयको पO, म,ुय सिचवको 
अGयHतामा बसेको बैठकबाट भएको िनणDय र रािabय 
सतकD ता के8cको Pितवेदनको सEब8धमा छलफल 
गरकेो भनी िनणDय नं. (ख) मा "न,ख ुखोलामा भैसेँपाटी 
जानका लािग हाल बनाएको नयापँलुदिेख पूवDतफD को 
आदशD िनमाDण कEपनी, बलु िजम kलब र पिlमतफD को 
िचतवन को-ई िनमाDण कEपनी तथा हाल िनमाDणाधीन 
हि\पटलले २०२१ सालको नापीबमोिजम कायम 
भएको खोलाको पतV जnगा अितoमण गरी भोगचलन 
गरकेो HेOलाई तUकालै खाली गराई सरकारी जnगा 
\पp दिेखने गरी सीमाङ्कन गनq भ8ने िनणDय भई 
PUयथV गाउ ँिवकास सिमितले सूचनालगायत Pकािशत 
गरकेो भ8ने जानकारी हrन आयो ।

िनजी भोगचलनको िनजी जnगाको सEब8धमा 
यसो गनुD  वा नगनुD  भनी जनुसकैु Pकारको आदशे 
िनदqशन िदन सkने HेOािधकार नेपालको अ8त^रम 
सिंवधान, २०६३  अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान 
आयोग ऐन, २०४८ wpाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
लगायत कुनै Pचिलत कानूनले अि,तयार द2ुपयोग 
अनसु8धान आयोगलाई िदएको छैन । िनदqशन 
िदए पिन Uय\तो िनदqशन Pभाव शू8य र Pामािणक 
मूWयिवहीन हrने हrदँा उT पO र िनणDयह2 उिWलिखत 
सवैंधािनक र कानूनी yयव\था तथा अ.ब.ं ३५ नं. 
समेतको सवDथािवपरीत रहेकोले शू8य छन् । PUयथV 
म,ुय सिचवको अGयHतामा बसेको बैठकबाट न,ख ु
खोला सरंHण सEब8धमा िविभ8न कायDह2 गनq भनी 

िनणDय भएको दिेख8छ । उT िनणDय गनq अिधकार के 
कुन कानूनले िदएको हो भ8ने सEब8धमा िनणDयमा 
केही उWलेख भएको छैन । िनजी जnगामा रहेको 
भौितक सरंचना हटाउने र सरकारी कायम गनq भनी 
भएको िनणDय अिधकारHेOको अभावमा अ.ब.ं ३५ 
नं. समेतको िवपरीत हrदँा Pथम{िpमा नै बदरभागी 
छ । िमित २०७०।१०।२८ मा PUयथV Pमखु िजWला 
अिधकारीको अGयHतामा बसेको बैठकबाट ग^रएको 
िनणDय पदको द2ुपयोगको हrनकुो साथै गैरकानूनी 
भएकोले बदरभागी छ ।

PUयथV िजWला िवकास सिमित र गाउ ँिवकास 
सिमितलाई \थानीय \वाय| शासन ऐन, २०५५ 
ले िनजी जnगालाई सरकारी कायम गनq र भइरहेको 
िनमाDण सरंचना हटाउने भ8ने अिधकार र कतDyय 
तोिकएको छैन । अिधकार HेO नै नभएको िवषयमा 
िनणDय गरी िनणDय कायाD8वयन गराउन लेिखएको 
पO र PUयथV गाउ ँ िवकास सिमितबाट Pकािशत 
सूचनाह2 कानूनिवपरीत हrदँा कायम रहन सkदनैन् । 
हक Pभािवत हrने yयिTलाई सनुवुाइको मौका Pदान 
गनुDपनq Pाकृितक 8यायको सवDमा8य िस�ा8त रहेको 
हrदँा Uय\तो सफाइ र सनुवुाइको मौका नै निदई गरकेो 
िनणDय शू8य र बदर हrनपुछD  ।

२०११ सालमा न,ख ु खोला २०२१ 
सालको सभq नkसामा रहेको \थानबाट बnने गरकेोमा 
२०३८ सालमा उT खोलाले बहाव र धार प^रवतDन 
गरी हालको \थानबाट बnन गएकोले िनवेदकह2ले 
भोगचलन गरी आएका जnगाह2 नदी उकास भएका 
जnगाह2 हrन् । य\ता जnगाह2 सरकारी हrने भनी भए 
ग^रएका काम कारबाही, पO र िनणDयह2 बदरयोnय 
छन् । जnगा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) मा 
दताD ितरो केही नभई परापूवDदिेख बेिन\सा हक भोग भई 
आवाद गरी आएको जnगावालाले पिन सो जnगा दताD 
गराउनपुनq र जnगा नाप जाचँ गदाD दताD ितरो नभएको 
घरजnगाको \वािमUव घरायसी िलखतको आधारबाट 
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पाई क.तीमा प23 वष5स.म आ8नो हक जानी अटुट 
भोग गरकेो र सो अविधस.म सो िलखतलाई िलएर 
कुनै अदालतमा नािलस उजरु नपरकेो भए सो िलखत 
रिजFGेसन नभएको भए तापिन सो िलखतलाई सदर 
मानी HयFतो घर जKगा सोही भोगवाला LयिMको नाउमँा 
दता5 गनु5पनO िवPमानता रहेकोमा कानूनबमोिजमको 
िलखतबाट खRरद गरी दाताहSले भोगचलन गरी 
आएको नदी उकास जKगाबाट िनवेदकहS विUचत 
हVनपुनO गरी भएको िनण5य, काम कारबाहीहS उM 
कानूनी LयवFथाको िवपरीत छन् । 

\Hयथ]हSको उपयु5M काम कारबाही िनण5य, 
प# र सूचनाहSले िनवेदकहSको क.पनी ऐन, २०६३ 
को दफा ७, जKगा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा 
५, ६(५), ६(५क), जKगा पजनीको २ समेतgारा 
\दh हक तथा नेपालको अ2तRरम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १३, १९ समेतgारा \दh हकमा आघात 
भएकोले उM काम कारबाहीहS बदर गरी माKन 
आएका छj । \Hयथ] अिkतयार दSुपयोग अनसु2धान 
आयोगबाट लेिखएको प.स.ं१ भूिम/०६९/७० 
च.नं. ५२६ िमित २०६९।६।२२ को प# , रािnGय 
सतक5 ता के2oको िमित २०७०।९।१७ मा पेस गरकेो 
\ितवेदन, \Hयथ] मkुय सिचवको अpयqतामा िमित 
२०७०।१०।६ मा बसेको बैठकबाट भएको िनण5य 
तथा िनण5य काया52वयनको स.ब2धमा लेिखएको िमित 
२०७०।१०।१२ को प#, सङ्घीय मािमला तथा 
Fथानीय िवकास म2#ालयको िमित २०७०।१०।१४

को प#, \Hयथ] \मखु िजtला अिधकारीको 
अpयqतामा िमित २०७०।१०।२८ मा \Hयथ] 
िजtला िवकास सिमितको िनण5य, िनण5यको आधारमा 
लेखेको िमित २०७०।१०।२९ को प#, \Hयथ] 
गाउ ँ िवकास सिमितबाट िमित २०७०।११।११ मा 
\कािशत सूचनालगायत सो स.ब2धमा \Hयथ]हSबाट 
भए गRरएका िटuपणी, आदशे, िनण5य, सूचना प#, 
प#ाचारलगायतका स.पूण5 काम कारबाहीहS नेपालको 

अ2तRरम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम उH\ेषणको आदशेgारा बदर गरी उM 
जKगाहSमा भएका भौितक सरंचनाहS हटाई जKगा 
सरकारी कायम गनO स.ब2धमा गRरएका िववािदत 
िनण5य र \कािशत सूचनाहS काया52वयन नगनु5  
नगराउन,ु िनण5य र सूचनाहS काया52वयन गरी जKगामा 
रहेका भौितक सरंचनाहS नहटाउन ु नउठाउन,ु 
जKगाहS खाली नगनु5  नगराउन ुयथावत् भोगचलन गन5 
िदन ुिदलाउन,ु भोगचलनमा कुनै बाधा अवरोध उHप2न 
नगनु5 , नगराउन ुभनी \ितषेध परमादशेलगायत अ2य 
जो चािहने उपयMु आwा आदशे वा पजु] जारी गRरपाउ ँ
भ2नेसमेत िनवेदन िजिकर । 

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हVन ु नपनO हो ?  
यो आदशे \ाy भएको िमितले बाटाको .यादबाहेक 
१५ िदनिभ# स.बि2धत िमिसल साथ राखी 
महा2यायािधवMाको काया5लयमाफ5 त िलिखत 
जवाफ पेस गनु5  भनी िवपqी सरकारी पदािधकारी 
तथा िनकायहSलाई Rरट िनवेदनको एक\ित 
नzकल साथै राखी .याद सूचना पठाई Hयसको 
बोधाथ5 महा2यायािधवMाको काया5लयमा पठाइिदन ु
र अ2य िवपqीहSलाई आफँै वा कानूनबमोिजमको 
\ितिनिधमाफ5 त १५ िदनिभ# िलिखत जवाफ पेस 
गनु5  भनी Rरट िनवेदनको एक\ित नzकल साथै राखी 
.याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू5 । िनवेदकले अ2तRरम 
आदशेसमेत माग गरकेो स.ब2धमा िवचार गदा5 सो 
स.ब2धमा दवैु पqलाई राखी छलफल गरी िनnकष5मा 
पKुन ुउपयMु हVने दिेखएकोले तHस.ब2धमा छलफलको 
लािग पेसी तारखे तोक| सोको सूचना िवपqीहSलाई 
िदनू । साथै िमित २०७०।११।११ को गाउ ँ िवकास 
सिमितको सूचनामा के \योजनका लािग भौितक 
सरंचना तHकाल नै भHकाउनपुनO हो भ2ने स.ब2धमा 
उtलेख भएको नदिेखदँा \Fततु िनवेदनमा छलफल 
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१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

भई िनFकषHमा नपगेुसIमका लािग उK भौितक सरंचना 
हाल जे जनु अवOथामा रहेका छन् सोही अवOथामा 
रा,न,ु नभTकाउन ुभनी िवपUीह2को नाउमँा सवWXच 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
(१) बमोिजम ताTकािलक अ8त]रम आदशे जारी गरी 
िदइएको छ । यो आदशेको सूचना िवपUीह2लाई 
िदन ु भ8नेसमेत बेहोराको २०७०।११।२८ मा यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

रािFdय सतकH ता के8eबाट 
fािविधकसिहतको टोलीबाट न,ख ु खोलाको 
सािबक २०२१ सालको सभh नापीबमोिजम खोला 
Uेiिभiको सरकारी जjगामा यिकन गरी पेस 
भएको अkययन fितवेदनले औmंयाएको सरकारी 
जjगामा अितnमण गरी िनमाHण ग]रएको भौितक 
सरंचना हटाउन fधानम8iी तथा मि8iप]रषद ्को 
कायाHलयबाट आदशे भएबमोिजम िजmला िवकास 
सिमित लिलतपरुलगायत सरोकारवाला कायाHलयबाट 
उK आदशेबमोिजम सरकारी जjगािभiको भौितक 
सरंचना हटाउने कायाHरIभ गनh गरी fमखु िजmला 
अिधकारी लिलतपरुको सयंोजकTवमा बसेको िमित 
२०७०।१०।२८ को बैठकबाट २०२१ सालको सभh 
नापीबमोिजम न,ख ुखोला िकनाराको सरकारी जjगा 
अितnमण गनh पUलाई खाली गनH सqब ु गाउ ँ िवकास 
सिमितको कायाHलयबाट िमित २०७०।१०।२९ 
गतेबाट fचार fसार fारIभ गनh भ8ने िनणHय भई 
सोहीबमोिजमको िजmला िवकास सिमित, लिलतपरुबाट 
िनदhशन भएबमोिजम गाउ ँिवकास सिमितको कायाHलय 
सqबrुारा सIबि8धत Uेiलगायत िजmला िवकास 
सिमितको कायाHलय लिलतपरु एव ं िजmला fशासन 
कायाHलय लिलतपरुको सूचना पाटीमा टासँ ग]रएको र 
अनलाइन रािFdय दिैनक पिiकामा समेत सावHजिनक 
सूचना fकािशत गरी सIबि8धत sयिKलाई जानकारी 
गराइएकोमा िनवेदकले अटेर गरी झuुा तvय राखी 
]रट िदएको अवOथा छ । अनिधकृत गैरकानूनी 2पमा 

सरकारी जjगा अितnमण गरी िनर8तर भोगचलन गरकैे 
आधारमा हक Oथािपत हxने होइन । नेपाल सरकारबाट 
२०६४ साल जे( १ गतेदिेख लाग ुहxनेगरी काठमाडC 
उपTयकािभiका नगरपािलका र नगरो8मखु गाउ ँ
िवकास सिमितह2मा ग]रने िनमाHणसIब8धी मापदyड 
२०६४ जारी भइसकेको र उK मापदyडको प]रXछेद 
२ fकरण नं. ११ र सोही प]रXछेदको fकरण नं. ६.२ 
को १ र २ मा िमित २०६५।८।१ को मि8iप]रषद ्बाट 
सशंोधन भई न,ख ु खोलाको हकमा सािबक सभh 
नापीको आधारमा खोलाको छेउबाट दाया ँ बाया ँ
१२/१२ िमटर Uेiिभi कुनै पिन िनमाHण कायH गनH 
fितब8ध लगाएकोमा िवपUीबाट १२ िमटर Uेiिभiै 
sयावसाियक fयोजनको लािग भौितक सरंचना िनमाHण 
कायH गरी सरकारको िनणHय अव{ा गरकेो हxदँा िवपUी 
सजायको भागीदार रहेको fOट छ । 

ऐलानी, सरकारी जjगाको सरंUण गनुH  
रा}यको दाियTव र अिधकारको िवषय हो । Oथानीय 
Oवाय~ शासन ऐन, २०५५ एव ंिनयमावली, २०५६ 
ले ऐलानी तथा सरकारी जjगाह2को सरंUण सIब�Hन 
गनh कायH गाउ ँ िवकास सिमितसमेतको दाियTव 
तोिकएको छ । न,ख ु खोलाको सरकारी जjगािभi 
िनमाHण भएको भौितक सरंचना हटाउनका लािग सूचना 
जारी गनh गरी िजmला िवकास सिमितको पहलमा िमित 
२०७०।१०।२८ को बैठकबाट िनणHय भई गाउ ँिवकास 
सिमित सqबबुाट पटक-पटक सावHजिनक Oथानमा 
सूचना टासँ भइसकेको र अनलाइन रािFdय दिैनक 
पिiकामा समेत सूचना fकािशत भएपिछ सनुवुाइको 
मौका नै निदई fाकृितक 8यायको िस�ा8तिवपरीतको 
कायH भएको भ8ने िवपUीको कथन आफँैमा झठुा रहेको 
fOट छ ।

िवपUीबाट जjगा नापजाचँ ऐन, २०१९ को 
दफा ५, ६(५), ६(५)(क), जjगा पजनीको २ नं. यस 
िवषयमा आकिषHत हxन स�दनै । जjगा नापजाचँ ऐनको 
दफा ५ को sयवOथाले ऐलानी सावHजिनक र िनधाH]रत 
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वन सीमा छुट्याई मा# ज7गा नापजाचँ गनु;पन< =यव>था 
छ । Aय>तै सािबक २०२१ सालको सभ< नापीबाट नGख ु
खोला Hे#िभ#को सरकारी ज7गामा अितKमण गरी 
िनमा;ण भएको भौितक सरंचना हटाउने गरी RधानमT#ी 
तथा मिT#पUरषदक्ो काया;लयको च.नं.१९६७ िमित 
२०७०।१०।१२ एव ंसङ्घीय मािमला तथा >थानीय 
िवकास मT#ालय च.नं.६४ िमित २०७०।१०।२४ को 
प#साथ Rा^ िनद<शन र सो िनद<शनका आधारमा ̀ ीमान् 
Rमखु िजaला अिधकारीको सयंोजकAवमा बसेको 
िमित २०७०।१०।२५ एव ंिमित २०७०।११।२२ को 
काया;Tवयन गन< िनण;य एव ंसो िनण;यबमोिजम भएको 
प#ाचार गाउ ँ िवकास सिमितबाट भएको साव;जिनक 
सूचना एव ंसcपूण; काम कारबाही कानून िनयमसङ्गत 
भएको र िवपHी Uरट िनवेदकको कुनै मौिलक 
अिधकारमा विdचत गन< गरी कुनै काय; नभएकोले 
िवपHीको झfुा िनवेदन खारजे गUरपाउ ँ भTनेसमेत 
बेहोराको सgब ुगा.िव.स को िलिखत जवाफ ।

रािijय सतक; ता केTkबाट 
Rािविधकसिहतको टोलीबाट नGख ुखोलाको सािबक 
२०२१ सालको सभ< नापीबमोिजम खोला Hे#िभ#को 
सरकारी ज7गामा यिकन गरी पेस भएको अlययन 
Rितवेदनले औaंयाएको सरकारी ज7गामा अितKमण 
गरी िनमा;ण गUरएको भौितक सरंचना हटाउन 
RधानमT#ी तथा मिT#पUरषद ्को काया;लयबाट आदशे 
भएबमोिजम िजaला िवकास सिमित लिलतपरुलगायत 
सरोकारवाला काया;लयबाट उn आदशेबमोिजम 
सरकारी ज7गािभ#को भौितक सरंचना हटाउने 
काया;रcभ गन< गरी Rमखु िजaला अिधकारी लिलपरुको 
सयंोजकAवमा बसेको िमित २०७०।१०।२८ को 
बैठकबाट २०२१ सालको सभ< नापीबमोिजम 
नGख ु खोला िकनाराको सरकारी ज7गा अितKमण 
गन< पHलाई खाली गन; गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया;लयबाट िमित २०७०।१०।२९ गतेबाट Rचार 
Rसार Rारcभ गन< भTने िनण;य भई सोहीबमोिजमको 

िजaला िवकास सिमित, लिलतपरुबाट िनद<शन 
भएबमोिजम गाउ ँ िवकास सिमितको काया;लय 
सgबpुारा सcबिTधत Hे#लगायत िजaला िवकास 
सिमितको काया;लय लिलतपरु एव ं िजaला Rशासन 
काया;लय लिलतपरुको सूचना पाटीमा टासँ गUरएको र 
अनलाइन रािijय दिैनक पि#कामा समेत साव;जिनक 
सूचना Rकािशत गरी सcबिTधत =यिnलाई जानकारी 
गराइएकोमा िनवेदकले अटेर गरी झfुा तrय राखी 
Uरट िदएको अव>था छ । अनिधकृत गैरकानूनी tपमा 
सरकारी ज7गा अितKमण गरी िनरTतर भोगचलन गरकैे 
आधारमा हक >थािपत हuने होइन । नेपाल सरकारबाट 
२०६४ साल जेv १ गतेदिेख लाग ुहuने गरी काठमाडx 
उपAयकािभ#का नगरपािलका र नगरोTमखु गाउ ँ
िवकास सिमितहtमा गUरने िनमा;णसcबTधी मापदyड 
२०६४ जारी भइसकेको र उn मापदyडको पUरzछेद 
२ Rकरण नं. ११ र सोही पUरzछेदको Rकरण नं. ६.२ 
को १ र २ मा िमित २०६५।८।१ को मिT#पUरषद ्बाट 
सशंोधन भई खोलाको हकमा सािबक सभ< नापीको 
आधारमा खोलाको छेउबाट दाया ँबाया ँ१२/१२ िमटर 
Hे#िभ# कुनै पिन िनमा;ण काय; गन; RितबTध लगाएकोमा 
िवपHीबाट १२ िमटर Hे#िभ#ै =यावसाियक Rयोजनको 
लािग भौितक सरंचना िनमा;ण काय; गरी सरकारको 
िनण;य अव|ा गरकेो हuदँा िवपHी सजायको भागीदार 
रहेको R>ट छ । 

सरकारी ज7गाको सरंHण गनु;  रा}यको 
दाियAव र अिधकारको िवषय हो । >थानीय >वाय~ 
शासन ऐन, २०५५ एव ंिनयमावली, २०५६ ले ऐलानी 
तथा सरकारी ज7गाहtको सरंHण सcब�;न गन< काय; 
गाउ ँ िवकास सिमितसमेतको दाियAव तोिकएको छ । 
नGख ु खोलाको सरकारी ज7गािभ# िनमा;ण भएको 
भौितक सरंचना हटाउनका लािग सूचना जारी गन< 
गरी िजaला िवकास सिमितको िमित २०७०।१०।२८ 
को बैठकबाट िनण;य भई गाउ ँ िवकास सिमित 
सgबबुाट पटकपटक साव;जिनक >थानमा सूचना टासँ 
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१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

भइसकेको र अनलाइन रािFGय दिैनक पिIकामा 
समेत सूचना Lकािशत भएपिछ सनुवुाइको मौका नै 
निदई Lाकृितक 8याय िसRा8तिवपरीतको कायT भएको 
भ8ने िवपUीको कथन आफँैमा झठुा रहेको L[ट छ । 
सािबक २०२१ सालको सभ] नापीबाट न,ख ुखोला 
UेIिभIको सरकारी ज_गामा अित`मण गरी िनमाTण 
भएको भौितक सरंचना हटाउने गरी Lधानम8Iी 
तथा मि8Iपcरषदक्ो कायाTलयको च.नं.१९६७ िमित 
२०७०।१०।१२ एव ंसङ्घीय मािमला तथा [थानीय 
िवकास म8Iालय च.नं.६४ िमित २०७०।१०।२४ 
को पIसाथ Lाk िनद]शन र सो िनद]शनका आधारमा 
Lमखु िजlला अिधकारीको सयंोजकmवमा बसेको 
िमित २०७०।१०।२५ एव ं िमित २०७०।११।२२ 
को कायाT8वयन गन] िनणTय एव ं सो िनणTयबमोिजम 
भएको पIाचार गाउ ँ िवकास सिमितबाट भएको 
सावTजिनक सूचना एव ं सnपूणT काम कारबाही कानून 
िनयमसङ्गत भएको र िवपUी cरट िनवेदकको कुनै 
मौिलक अिधकारमा विoचत गन] गरी कुनै कायT 
नभएकोले िवपUीको झpुा िनवेदन खारजे गcरपाउ ँ
भ8नेसमेत बेहोराको िजlला िवकास सिमित लिलतपरु 
र ऐ. [थानीय िवकास अिधकारी तथा योजना अनगुमन 
तथा Lशासकrय अिधकृत रोमबहादरु महतसमेतको 
िलिखत जवाफ ।

cरट िनवेदकले उlलेख गरबेमोिजम sयिt 
वा स[ंथाका नाममा रहेका ज_गामा बनेका घर टहराह2 
भmकाउने हटाउने कायT भएको नभई सावTजिनक 
सरकारी ज_गाह2 अित`मण गरी िनमाTण गcरएका घर 
टहराह2 माI भmकाउने, हटाउने कायT भएको बेहोरा 
अनरुोध छ । २०२१ सालको नापीबाट दिेखएको 
न,ख ुि[थत खोला हाल बहाव पcरवतTन गरकेो कारण 
पिहला खोला बगेको ज_गा हाल नदी उकास भई sयिt 
िवशेषले अित`मण गरी बसोबास गनT पाउने अव[था 
रहदँनै । साथै अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान 
आयोगको िमित २०६९।६।२२ च नं. ५२६ को 

पIानसुार अित`मण गरी िनमाTण गcरएका घर टहराह2 
भmकाउने हटाउने सnब8धमा Lमखु िजlला अिधकारी, 
लिलतपरुको सयंोजकmवमा सरोकारवाला िनकायिबच 
छलफल भई नापी कायाTलय, लिलतपरुको अगवुाइमा 
पनुः िनजी, सरकारी ज_गाको यिकन गरी सीमाङ्कन 
भएको र सीमाङ्कन गदाT िवपUी cरट िनवेदकसमेतबाट 
उिlलिखत सरकारी ज_गािभI भौितक सरंचना 
िनमाTण गरी आvनो sयापार sयवसाय सoचालन गरकेो 
दिेखएकोले उt िनमाTण भएको भौितक सरंचना हटाउने 
सरोकारवालाह2को सयंtु टोलीको उपि[थितमा 
Lारnभ भएको कायT कानूनसnमत भएकोले िवपUीको 
cरट िनवेदन खारजे गcरपाउ ँ भ8नेसमेत बेहोराको 
काठमाडC उपmयका िवकास Lािधकरण िजlला 
आयtुको कायाTलय लिलतपरु तथा ऐ. को िजlला 
आयtुसमेतको िलिखत जवाफ । 

न,ख ु खोला िकनारका ज_गा sयिt 
िवशेषले अित`मण गरकेो भ8नेसमेत बेहोराको 
उजरुीउपर अनसु8धान हwदँा आयोगको िमित 
२०६९।६।३ को बैठकको िनणTयअनसुार ‘’२०२१ को 
नापीबाट दिेखएको न,ख ुि[थत खोला र हाल बहाव 
पcरवतTन गरकेो कारण पिहला खोला बगेको ज_गा र 
सो िकनाराका ज_गा सरकारी सावTजिनक ज_गा भएको 
कुरामा कुनै िववाद छैन । सािबकमा खोला बगेको नदी 
उकास र सो िकनाराका ज_गा हाल sयिt िवशेषले 
घर टहरासमेत िनमाTण गरी अित`मण गरी बसेको वा 
अित`मण गरकेो अव[था ि[थित दिेखदँा २०२१ 
सालको नापीबाट दिेखने खोला र सो िकनाराका 
ज_गाको नापी कायाTलयबाट रखेाङ्कन गराई mय[तो 
अित`िमत सरकारी सावTजिनक ज_गाको सरंUण गनT 
सरोकारवाला िनकायमा लेखी  पठाउने" भ8ने िनणTय 
भएको र सोही िनणTयका आधारमा पIाचार भएको 
दिेख8छ । अित`िमत सरकारी ज_गाको सरंUण 
गनT अनसु8धानबाट आवzयक दिेखएको ि[थितमा 
सnबि8धत सरोकारवाला िनकायलाई आयोगले 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, वैशाख

34

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

अि.तयार द4ुपयोग अनसु8धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २८ बमोिजम लेखी पठाएको हEदँा Gरट 
िनवेदन खारजे गGरपाऊँ । Gरट िनवेदकलाई आयोगको 
िनणMयमा िचO नबझेुमा ऐ. ऐनको दफा ३५ग बमोिजम 
िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गनM सUने अवVथा 
हEदँाहEदँ ैGरटमा Xवेश गरकेो हेदाM  Vवतः खारजेभागी छ 
भ8नेसमेत बेहोराको अि.तयार द4ुपयोग अनसु8धान 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

उप]यकािभ#का नगरपािलका र नगरउ8मखु 
गाउ ँ िवकास सिमितह4मा गGरने िनमाMणस^ब8धी 
मापद_ड, २०६४ (सशंोधनसिहत २०६५) बमोिजम 
न.ख ु खोलाको हकमा िव.स.ं २०२१ सालको सवf 
नापीको आधारमा खोलाको दाया ँ बाया ँ १२-१२ 
िमटर hे#िभ# िनमाMण कायM गनM नपाउने iयवVथा 
भएको, रािjkय सतकM ता के8lबाट Xािविधकसिहतका 
टोलीबाट पेस न.ख ुखोलाको सािबक २०२१ सालको 
सवf नापीबमोिजम खोला hे#िभ#को सरकारी जmगा 
भएको अnययन Xितवेदनका आधारमा सरोकारवाला 
कायाMलयह4बाट उo संरचना स^ब8धमा िनणMय 
भएका Xधानम8#ी तथा मि8#पGरषद ् कायाMलयको 
च.नं. ५९६७ िमित २०७०।१०।१२ गतेको प# एव ंrी 
सङ्घीय मािमला तथा Vथानीय िवकास म8#ालयको 
प#बाट भएको आदशेबमोिजम Xमखु िजuला 
अिधकारी लिलतपरुको सयंोजक]वमा सरोकारवाला 
िनकायह4िबच छलफल भई उo आदेशबमोिजम 
सरकारी जmगािभ#को भौितक सरंचना हटाउने िनणMय 
भई स^बि8धत सwब ु गाउ ँ िवकास सिमितका सबैको 
जानकारी लािग सूचना Xचार Xसार गराइएकोमा उo 
सूचना Xचार Xसार गराउदँा हEन सUने घटना दघुMटना 
हEन निदन ुXहरीको कतMiय तथा दािय]वसमेत भएकाले 
स^बि8धत Xहरी Xभागलाई शाि8त सरुhाको iयवVथा 
िमलाउनेतफM  सजग रहन िनदfशनस^म िदइएको हो । 
अदालतबाट अ8तरकालीन आदशे जारी भएपyात् 
िवपhीबाट िनमाMण भएको भौितक सरंचना हटाउने 

कायM नगGरएकाले उo आधारहीन Gरट िनवेदन 
खारजे गGरपाउ ँभ8नेसमेत बेहोराको महानगरीय Xहरी 
पGरसरका Xमखु तथा ऐ. पGरसरको िलखत जवाफ ।

के8lको वािषMक Vवीकृत कायM{मअ8तगMत 
के8lमा Xा| जानकारी/सूचनाको आधारमा के8lको 
२०७०/८/२८ को िनणMयानसुार न.ख ु खोला 
कGरडोरको सरकारी जmगा अित{मण भएको िवषयमा 
अnययन गरी Xितवेदन पेस गनM उपसिचव परशरुाम 
पोखरलेको सयंोजक]वमा पाचँ सदVयीय टोली गठन 
भई Xितवेदन एव ं स^ब~ कागजातह4 Xधानम8#ी 
तथा मि8#पGरषद ्को कायाMलयमा पठाइएको हो । उo 
कायM ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ सतकM ता के8l 
(कायM स�चालन) िनयमावली, २०६५ को कानूनी 
iयवVथाको पGरिधिभ# रही भएकोबाट सो कायMले Gरट 
िनवेदकको कुनै हक अिधकार हनन नगरकेोले Gरट 
खारजेभागी छ भ8नेसमेत बेहोराको रािjkय सतकM ता 
के8l र ऐ. के8lको Xमखु तथा सहसिचव कृjणXसाद 
पौडेलको िलिखत जवाफ ।

Gरट िनवेदकले Gरट िनवेदनमा उuलेख गरकेो 
िवषयका स^ब8धमा उप]यकािभ#का नगरपािलका 
र नगरउ8मखु गाउ ँ िवकास सिमितह4मा गGरने 
िनमाMणस^ब8धी मापद_ड, २०६४ (सशंोधनसिहत 
२०६५) बमोिजम न.ख ु खोलाको हकमा िव.स.ं 
२०२१ सालको सवf नापीको आधारमा खोलाको 
दाया ँ बाया ँ१२-१२ िमटर hे#िभ# िनमाMण कायM गनM 
नपाउने iयवVथा भएको, ऐलानी जmगाको सरंhण 
गनf अिधकार Vथानीय शासन ऐन, २०५५ बमोिजम 
िजuला िवकास सिमितमा िनिहत रहेको, रािjkय 
सतकM ता के8l िसहंदरबार काठमाड�को टोलीबाट 
न.ख ु खोलाको िनमाMण कायM स^ब8धमा पेस भएको 
Xितवेदनका आधारमा सरोकारवाला कायाMलयह4बाट 
उo सरंचना स^ब8धमा िनणMय भएको, Xधानम8#ी तथा 
मि8#पGरषद ्कायाMलयको च.नं. १९६७ िमित २०७०-
१०-१२ को प# र सङ्घीय मािमला तथा Vथानीय 
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१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

िवकास म8Dालयको आदशेबमोिजम सरोकारवाला 
कायाEलयिबच छलफल भई सरकारी जLगा यिकन 
गरी सीमाङ्कन गरी सरंचना हटाउनको लािग िमित 
२०७०-१०-२८ मा बैठकबाट िनणEय भई सUब ु गाउ ँ
िवकास सिमितलाई सबैको जानकारीको लािग सूचना 
Xचार Xसार गराउन जानकारी गराइएको बाहेक िवप[ी 
िनवेदकले \रट िनवेदनमा उ]लेख गरअेनसुारको कायE 
यस कायाEलयबाट भए गरकेो छैन भ8नेसमेत बेहोराको 
िज]ला Xशासन कायाEलय लिलतपरु र ऐ. Xमखु 
िज]ला अिधकारीको िलिखत जवाफ । 

िनवेदकको सिंवधान एव ं कानून Xदa 
अिधकारमा आघात परकेो हो भ8ने कुरा खलुाउन 
सcनभुएको छैन । यdतो असeबि8धत िनकायलाई 
िवप[ी कायम गरकेो िनवेदन खारजे ग\रपाऊँ । साथै 
मालपोत ऐन, २०३४ ले जLगा Xशासन गनj सeब8धमा 
िनिkचत Xिlयाका साथै अिधकार, कतEmय र 
दाियnवसमेत तnसeब8धी िनकाय एव ंपदािधकारीलाई 
तोकेको छ । िनवेदक दाबीको जLगा २०२१ सालको 
सभjसमेत दिेख नै सरकारी जLगा भएको कुरा िनवेदक 
dवयम् ले नै उ]लेख गनुEभएको छ । नेपाल सरकारको 
नाममा रहेको सरकारी जLगा िवप[ीको नाममा दताE हoन 
वा कसैले अितlमण गरी भोगचलनसमेत केही गनE 
पाउने होइन । ऐ. ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) 
अनसुार सरकारी जLगा mयिr िवशेषको नाममा दताE 
हoन नसcने भएकाले िवप[ीको िजिकर कानूनसeमत 
छैन । अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग र 
रािtuय सतकE ता के8vसमेतको Xितवेदनमा उ]लेख 
भएअनसुार न,ख ु खोला सरं[ण कायEयोजना 
कायाE8वयन गनj सeब8धमा Xचिलत कानूनबमोिजम 
अिधकारXाwत िनकायबाट भए गरकेो काम कारबाही 
कानूनबमोिजम नै भएकोले \रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग\रपाउ ँभ8नेसमेत बेहोराको गहृ म8Dालय 
र आyनो हकमा ऐ. सिचव जनादEन नेपालको िलिखत 
जवाफ ।

\रट िनवेदनमा उ]लेख गरकेो िवषयका 
सeब8धमा उपnयकािभDका नगरपािलका र नगरउ8मखु 
गाउ ँ िवकास सिमितह2मा ग\रने िनमाEण सeबि8धत 
मापदzड, २०६४ (सशंोधनसिहत २०६५) बमोिजम 
न,ख ु खोलाको हकमा िव.स.ं २०२१ सालको सवj 
नापीको आधारमा  खोलाको दायाबँाया ँ १२-१२ 
िमटर [ेDिभD िनमाEण कायE गनE नपाउने mयवdथा 
भएको । ऐलानी जLगाको सरं[ण गनj अिधकार dथानीय 
dवायa शासन ऐन, २०५५ बमोिजम िज]ला िवकास 
सिमितमा िनिहत रहेको । रािtuय सतकE ता के8v 
िसहंदरबार काठमाडCको टोलीबाट न,ख ु खोलाको 
िनमाEण कायE सeब8धमा पेस भएको Xितवेदनको 
आधारमा यस िज]ला सरोकारवाला कायाEलयह2बाट 
उr सरंचना सeब8धमा िनणEय भएको, Xधानम8Dी 
तथा मि8Dप\रषद ् कायाEलयको च.नं. १९६७ िमित 
२०७०।१०।१२ को पD र सङ्घीय मािमला तथा 
dथानीय िवकास म8Dालयको आदशेबमोिजम यस 
कायाEलय र सरोकारवाला कायाEलयिबच छलफल भई 
सरकारी जLगा यिकन गरी सीमाङ्कन गरी सरंचना 
हटाउनको लािग िमित २०७०।१०।२८ मा बैठकबाट 
िनणEय भई सUब ुगाउ ँिवकास सिमितले सबै जानकारीको 
लािग सूचना XचारXसार गराउन जानकारी गराइएको 
बाहेक िवप[ी िनवेदकले \रट िनवेदनमा उ]लेख 
गरअेनसुारको कायE यस कायाEलयबाट भए गरकेो 
छैन, \रट िनवेदन खारजे ग\रपाउ ँभ8नेसमेत बेहोराको 
िज]ला वन कायाEलय लिलतपरुको िलिखत जवाफ । 

रािtuय सतकE ता के8vको आिथEक वषE 
२०७०।७१ मा १२ वटा िवषयमा िवdततृ अ|ययन 
अ8वेषण dवीकृत कायElमअ8तगEत के8vमा Xाwत 
जानकारी/सूचनाको आधारमा िमित २०७०।८।२८ 
को िनणEयअनसुार न,ख ुखोला क\रडोरको सरकारी 
जLगा अितlमण भएको िवषयमा अ|ययन गरी कायE 
सeप8न गरी Xितवेदन पेस गनE पाचँ सदdयीय टोली 
गठन भई खटाइएको, उr टोलीले िदएको Xितवेदन एव ं
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स.ब0 कागजातह5 6धानम9#ी तथा मि9#प<रषद ्को 
कायाCलयमा के9Dको प.स.ं२०७०।७१, च.नं. 
२४०१००१४६७, िमित २०७०।९।१९ को प#साथ 
पठाइएको िथयो । 6चिलत कानूनबमोिजम उिQलिखत 
कानूनी RयवSथाको प<रिधिभ# रही भएको कायCमा 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम आदशे जारी हVनपुनX 
होइन । <रट िनवेदन खारजेभागी छ भ9नेसमेत बेहोराको 
राि[\य सतकC ता के9Dको त]कालीन का.म ु 6मखु 
अिधकृत हाल सामा9य 6शासन म9#ालयको अित<र` 
सिचव मध6ुसाद रaेमीको िलिखत जवाफ ।

<रट िनवेदकले के कSतो काम, कारबाही र 
िनणCयबाट िनजको के कSतो कानूनी र सवैंधािनक हक 
अिधकारह5 हनन भएको हो, सो स.ब9धमा कहीकँतै 
Sपe5पमा उQलेख नै गनC नसकेको हVदँा 6Sततु 
<रट िनवेदन खारजेभागी छ भ9नेसमेत बेहोराको वन 
तथा भू-सरंgण म9#ालय र ऐ. वातावरण महाशाखा 
6मखु सहसिचव (6ा.) बkिकशोर यादवसमेतको एकै 
िमलानको छुlाछुlै िलिखत जवाफ ।

सरकारी जaगा र सावCजिनक जaगाको 
स.ब9धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को 
(ख२) र (ख३) मा 6Sट5पमा प<रभाषा ग<रएको र 
]यSतो जaगा Rयि` िवशेषका नाममा दताC वा आवाद 
गनC गराउन हVदँनै, दताC गरी आवाद गर ेदताC Sवतः बदर 
हVने छ र दताC लगतसमेत मालपोत कायाCलय वा नेपाल 
सरकारले तोकेको अिधकारीले कlा गनX छ भनी ऐ. 
ऐनमा RयवSथा गरकेो छ । सावCजिनक जaगा िमची घर 
टहरा बनाउने कायC तीp बढ्न थालेकोले यSता जaगाको 
सरंgण गनC राि[\य सतकC ता के9D, अिrतयार द5ुपयोग 
अनसु9धान आयोगबाट लेखी आएबमोिजम िमित 
२०७०/१०/६ मा मrुय सिचवtयूको अuयgतामा 
बैठक बसी यSतो अितvमण हटाउने िनणCय ग<रएको 
हो । २०२१ सालको नापीमा कायम भएको नrख ु
खोलाको बहाव gे#मा भएको सरकारी सावCजिनक 
जaगा अितvमण हटाउने कायCबाट िनवेदकको हकमा 

आघात पaुने होइन । नेपाल सरकारका िज.मेवार 
िविभ9न िनकायले कानूनबमोिजमको कायC गनC पाउने 
नै भएको हVदँा अनावwयक दाबी िलई दायर ग<रएको 
<रट िनवेदन खारजे ग<रपाउ ँ भ9नेसमेत बेहोराको 
भूिमसधुार तथा RयवSथा म9#ालय र आyनो तफC बाट 
ऐ िन. सिचव कृ[णराज िव.सी., ऐ. सहसिचव किपल 
डंगोल र ऐ. उपसिचव प{मिनिध सोतीको एकै 
िमलानको छुlाछुlै िलिखत जवाफ ।

RयवSथािपका-ससंद ्को 6ाकृितक |ोत 
र साधन सिमितअ9तगCतको िनदXशन कायाC9वयन 
अनगुमन उपसिमितबाट गिठत सभासद ्ह5 र 
िव}ह5समेत रहेको टोलीले २०६८ सालमा िदएको 
6ितवेदनमा नrख ु खोलाको Rयापक अितvमण 
भएको, नrख ु पलुको पूवCप<l खोला र सावCजिनक 
जaगा िमचेर दाया ँ बाया ँ \स र हाउिजङ बनाएको 
िवषयमा छानिबन गनC नेपाल सरकारलाई िनदXशन 
िदई सोको कायाC9वयन गनX िज.मा 6धानम9#ी तथा 
मि9#प<रषदक्ो कायाCलयलाई िदइएको िथयो । साथै 
नrख ु खोलाको जaगा Rयि` िवशेषले अितvमण 
गरकेो स.ब9धमा अिrतयार द5ुपयोग अनसु9धान 
आयोगमा उजरुी परी आयोगबाट "२०२१ सालको 
नापीबाट दिेखएको नrखिुSथत खोला हाल बहाव 
प<रवतCन गरकेो कारण पिहले खोला बगेको जaगा र सो 
िकनाराका जaगा सरकारी सावCजिनक जaगा भएको र 
सािबकमा खोला बगेको नदी उकास र सो िकनाराका 
जaगा हाल Rयि` िवशेषले घर टहरासमेत िनमाCण 
गरी अितvमण गरी बसेको दिेखदँा २०२१ सालको 
नापीबाट दिेखने खोला र सो िकनाराका जaगाको 
नापी कायाCलयबाट रखेाङ्कन गराई अितvिमत 
सावCजिनक जaगाको सरंgण गनC िजQला 6शासन 
कायाCलय लिलतपरु,  बाaमती ढल सधुार आयोजना, 
काठमाड� उप]यका नगर िवकास 6ािधकरण र 
लिलतपरु उपमहानगरपािलकालाई लेखी पठाउने" 
भनी िनणCय भएको दिेख9छ । उिQलिखत प<र6े�यमा 
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न,ख ु खोला कEरडोरको सरकारी जGगा अितHमण 
भएको िवषयमा अMययन अ8वेषण गरी Nितवेदन पेस 
गनO रािPQय सतकO ता के8Rले िमित २०७०।८।२८ 
मा गठन गरकेो टोलीले Nितवेदनमा िचतवन को-ई 
िलिमटेडले न,ख ु खोला उYरतफO  बहाव पEरवतOन 
गरी दि\णतफO मा भएको सािबकको खोला तथा २ 
वटा सावOजिनक कुलोमा तारबार लगाई हकभोग 
गरकेो कEरब ६-०-०-० जित \े^फलमा टहरा बनाई 
अितHमण भएको भनी उ_लेख गरकेो पाइ8छ । साथै 
सो सिमितले िचतवन को-ई िनमाOण कcपनीसमेतले 
२०२१ सालको नापीअनसुार कायम भएको खोलाको 
पतd जGगा अितHमण गरी भोगचलन गरकेो पाइएकोले 
सcबि8धत िनकायबाट सो \े^ तeकालै खाली गराई 
सरकारी पतd जGगा fपg िचिनने सीमा fतcभ लगाउन 
िनदhशन िदने भनी सझुाव िदएको छ । सो Nितवेदन 
Nधानम8^ी तथा मि8^पEरषदक्ो कायाOलयमा Nाk 
भएपिछ िमित २०७०।१०।६ गते िविभ8न िनकायका 
पदािधकारीह2को उपिfथितमा म,ुय सिचवको 
अMय\तामा बैठक बसी सो Nितवेदन कायाO8वयन गनh 
सcब8धमा िनणOय भएको हो ।

न,ख ु खोलाको सीमा अितHमण भएको 
सcब8धमा अMययन गनO गिठत मािथ उि_लिखत 
सिमितह2ले गरकेो अMययनअनसुार २०२१ सालको 
नाप नlसा गदाOको सािबक न,ख ुखोला हाल उYरतफO  
बहाव पEरवतOन गरी घमेुर पनुः पिoमतफO  खोला बगेको 
र यसरी खोलाले धार पEरवतOन गदाO सािबक नlसा 
खोलाले छोडेको ठाउ ँर पतd जGगामा िविभ8न qयिrले 
अितHमण गरकेो पाइएकोले eयfतो अितHमण हटाउने 
सcब8धमा भएको िनणOयले कुनै qयिrको कानून NtY 
हक अिधकार हनन गदuन । जGगा (नापजाचँ) ऐन, 
२०१९ को दफा ६ (ग) मा सािबकमा सरकारी वा 
सावOजिनक जGगा जनाई नाप जाचँ भएको कुनै जGगा 
कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी अितHमण गरी 
भोग गरकेो भए पिन नापजाचँ गदाO eयfतो जGगा सरकारी 

वा सावOजिनक जGगाको 2पमा दताO गनुOपनh qयवfथा 
छ । साथै काठमाडC उपeयकािभ^का नगरपािलका 
र नगरो8मखु गाउ ँ िवकास सिमितह2मा गEरने 
िनमाOणसcब8धी मापदzड, २०६४ िमित २०६५।८।१ 
मा मि8^पEरषद ्बाट भएको सशंोधनले खोला िकनारमा 
िनमाOण गनh सcब8धमा न,ख ु खोलाको नापीको 
नlसाबाट कायम रहेको छेउबाट दायाबँाया ँ१२/१२ 
िमटर दरुी छोडी िनमाOण गनुOपनh भ8ने उ_लेख भएको 
छ । उि_लिखत कानूनी qयवfथा र मापदzडिवपरीत 
न,ख ु खोला अितHमण गरी सरंचना बनाएको 
अवfथामा eयfतो सरंचना हटाउने र सावOजिनक 
जGगा सरं\ण गनh सcब8धमा भएको काम कारबाहीलाई 
कानूनिवपरीत मा8न निम_ने ह}दँा Eरट खारजे गEरपाउ ँ
भ8नेसमेत बेहोराको Nधानम8^ी तथा मि8^पEरषद ्को 
कायाOलय तथा आ~नो हकमा म,ुय सिचव लीलामिण 
पौड्याल, ऐ. सिचव कृPणहरी बाfँकोटा, उपसिचव�य 
गणेशबहादरु अिधकारी र किव8R नेपाल तथा शाखा 
अिधकृत सजृना शमाOको साथै सङ्घीय मािमला तथा 
fथानीय िवकास म8^ाल र आ~नो हकमा समेत ऐ. 
का सिचव र सामा8य Nशासन म8^ालयका अितEरr 
समूहका सिचव भोलाNसाद िशवाकोटीको एकै 
िमलानको छु�ाछु�ै पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

काठमाडC उपeयकािभ^का न,ख ु
खोलालगायतका िविभ8न नदीनालाह2 िविभ8न 
qयिrह2बाट अितHिमत भएको स8दभO तथा 
सङ्घीय मािमला तथा fथानीय िवकास म8^ालयबाट 
यस उपमहानगरपािलकालाई Nाk प^बमोिजम 
म,ुय सिचवको अMय\तामा बसेको बैठकले 
गरकेो िनणOय र सोअनसुारको ७ बुदँ े कायOयोजना 
(काठमाडC उपeयकािभ^का न,ख ु खोलालगायतका 
नदीको \े^, बहाव र नदी िकनारसcब8धी) त2ु8त 
कायाO8वयन गनO िनदhशन िदएको, यसैगरी िज_ला 
िवकास सिमितको कायाOलय लिलतपरुबाट यस 
उपमहानगरपािलकालाई िमित २०७०।१०।२९ मा 
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-ा. प#बमोिजम िमित २०७०।१०।२८ गते -मखु 
िज8ला अिधकारी लिलतपरुको अ=य?तामा बसेको 
नAख ु खोला कBरडोरको सरकारी जDगा अितEमण 
भएको िवषयको कायाJKवयन गनL सMबKधमा भएको 
िनणJय र कायJ योजनामा उ8लेख भएको कायJ गनJ 
भनी उ8लेख भई आएकोमा उि8लिखत िनणJयहR 
कायाJKवयन गनL िसलिसलामा नAख ु खोलालगायत 
काठमाडT उपUयकािभ#का नदीको बहाविभ#को 
जDगा खBरद िबEWको िसफाBरस रोYका गनJ यस 
उपमहानगरपािलकाअKतगJतका वडा कायाJलयहRलाई 
िनदLशन िदने कायJ भएको हो । साथै पत[ जDगा 
अितEमण गरी भोगचलन गरकेो ?े#लाई खाली 
गराई नापी कायाJलयबाट सीमाङ्कन गनLसमेत िनणJय 
भएको हो । `थानीय `वायa शासन ऐन, २०५५ सो 
?े#िभ#को ऐलानी तथा सरकारी पत[ जDगाहRको 
सरं?ण गनL कतJeय नगरपािलकालाई तोकेको 
छ । िवप?ीलाई िनवेदन गनL हकदयैा छैन । नेपालको 
अKतBरम सिंवधानको धारा १३, १९ को अिधकार 
नागBरक अथाJत् -ाकृितक eयिjले मा# उपभोग गनJ 
पाउछँ । िवप?ी कृि#म eयिj भएको कुरामा िववाद 
छैन । जDगा नापजाचँ ऐन, २०१९ जDगा पजनीको 
महलको कानूनी आधार िलने हो भने वैकि8पक 
उपचारको बाटो हlदँाहlदँ ै सवmnच अदालतको 
असाधारण अिधकार?े# गहुानJ िम8दनै । उि8लिखत 
तoय र कानूनको आधारमा िवप?ीको िनवेदन र 
अKतBरम आदशे खारजे गBरपाउ ँभKनेसमेत बेहोराको 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका, ऐ. कायJकारी -मखु, 
वBरq कानून अिधकृत खगेKr-साद व`ती, वBरq 
अिधकृत अशोक sेqको सयंjु िलिखत जवाफ ।

िवप?ीले Bरट िनवेदनमा नै नAख ु खोला 
उकास जDगा भोगचलन गरकेो कुरा `वीकार गनुJभएको 
छ, यसबाट पिन िवप?ीको सावJजिनक जDगा खाने पाउने 
िनयत दिेखKछ । Uयस सMबKधमा रािtuय सतकJ ता 
केKrको -ितवेदनका आधारमा मAुय सिचवvयूको 

अ=य?तामा बसेको बैठकले सावJजिनक जDगामा 
िवप?ीसमेतबाट भएको अितEमण रोYन जनु सूचना 
जारी भएको छ, उj सूचना सMबिKधत िनकायबाट 
कानूनबमोिजम नै सावJजिनक सMपिaको सरं?णका 
लािग भए गरकेो तथा िवप?ीको माग गैरकानूनी र 
सावJजिनक सMपिa खाने र पाउने िनयतको दिेखदँा 
Bरट िनवेदन खारजे गBरपाउ ँभKनेसमेत बेहोराको सहरी 
िवकास मK#ालय र ऐ. को सिचवको िलिखत जवाफ ।

अिAतयार दRुपयोग अनसुKधान आयोगबाट 
-ेिषत प# र सतकJ ता केKrले िमित २०७०/९/१७ मा 
पेस गरकेो -ितवेदन कायाJKवयन गनL Eममा िव.स.ं 
२०२१ सालको नापीबमोिजम कायम भएको नAख ु
खोलाको पत[ जDगा अितEमण गरी भोगचलन गरकेोले 
सो ?े#लाई तUकालै खाली गराई सािबकबमोिजमको 
जDगा `पx दिेखने गरी नापी कायाJलयको सहयोगमा 
सीमाङ्कन गनL िनणJय भएकोले सोहीबमोिजम सyब ु
गाउ ँिवकास सिमितको कायाJलय लिलतपरुबाट नAख ु
खोलाको पत[ जDगा छुट्याउने सMबKधमा -काशन 
भएको सूचनालाई मAुय आधार बनाई Bरट िनवेदन 
िदएको दिेखदँा `थानीय `वायa शासन ऐन, २०५५ र 
`थानीय ̀ वायa शासन िनयमावली, २०५६ बमोिजम 
गिठत िनकायले गरकेो काम कारबाहीका सMबKधमा 
यस मK#ालयलाई िवप?ी बनाउनपुनL कुनै तoयसMमत 
आधार र कारणसमेत नहlदँा -`ततु Bरट िनवेदन 
तoयपूणJ नहlदँा खारजेभागी छ, खारजे गBरपाऊँ । 
नAख ु खोला सरं?णका सMबKधमा अिधकार-ा. 
िनकायले िदएको आदशे वा िनदLशनबमोिजम `थानीय 
िनकायले सावJजिनक सरकारी जDगा जिमन एव ं
पत[ जDगाहRको सरु?ा, सरं?ण तथा सMब|Jन 
गरी गै}कानूनी ढङ्गले भएको अितEमणलाई 
रोYन ु `थानीय िनकायको दाियUव हो भने अकmितर 
काठमाडT उपUयका िवकास -ािधकरण ऐन, २०४५ 
बमोिजम गिठत िनकायले कायाJKवयनमा 8याएको 
भौितक िनमाJणसMबKधी मापद�डलाई सबैले पूणJRपमा 
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पालन गन ुDपनEमा Fयसो नभई अितIमण भएका 
सरकारी तथा सावDजिनक पतN जOगालाई पूवDवतः 
अवRथामा नै Tयाउने उVेWयअन2ुप अिघ बढाइएको 
काम कारबाहीले \रट िनवेदकको सवैंधािनक एव ं
कानूनी हकमा ]ितकूल असर पOुने दिेखदँनै । नेपालको 
अ8त\रम सिंवधान, २०६३, Rथानीय Rवायb शासन 
ऐन, २०५५ Rथानीय Rवायb शासन िनयमावली, 
२०५६, जOगा नापजाचँ ऐन, २०१९, अि,तयार 
द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, २०४८ र सावDजिनक 
सडक ऐन, २०३१ बमोिजम ]Vb सवैंधािनक तथा 
कानूनी हकको ]ितकूल हhने गरी यस म8iालयबाट के 
कRतो काम कारबाही भयो, सो कुरा \रट िनवेदकले 
आjनो \रट िनवेदन कुनै ]करणमा Rपkसाथ उTलेख 
गनD नसकेकोले \रट िनवेदन खारजेभागी छ भ8नेसमेत 
बेहोराको भौितक पूवाDधार तथा यातायात म8iालय ऐ. 
का सिचवको िलिखत जवाफ ।

यस कायाDलय तथा यस कायाDलयका 
इि8जिनयरह2बाट नदी उकास सoब8धमा कुनै िटpपणी, 
आदशे, िनणDय, सूचना, पi, पiाचारलगायतका कुनै 
पिन कायD भए गरकेो छैन र गनE अिधकार पिन छैन । 
यRतो झrुा मVुा रची यस कायाDलयसमेतलाई िकटान 
गरी दायर भएको \रट िनवेदन हकदयैािवहीन हhदँा बदर 
ग\रपाउ ँ भ8ने बेहोराको िडिभजन सडक कायाDलय 
लिलतपरु तथा ऐ.का कायाDलयका िडिभजन ]मखु 
ऐ. इि8जिनयरsय ह\रभt पोखरले र िवर8ेu कुमार 
मvडलको सयंtु िलखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकले गरअेनसुारको न,ख ु
खोला सरंwण सoब8धमा भएको काम कारबाही तथा 
िनणDयसoब8धी फायल मि8iप\रषद ् सिचवालय, 
भूिमसधुार तथा zयवRथा म8iालय, सङ्घीय मािमला 
तथा Rथानीय िवकास म8iालय र राि|}य सतकD ता 
के8uबाट १५ िदनिभi िझकाई आएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनुD  भ8नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।६।५ मा 
यस अदालतबाट भएको आदशे ।

यसमा न,ख ुखोलाको बहाव एव ंक\रडोर 
wेiको जOगा अितIमण हटाउने िवषयमा ]धानम8iी 
तथा मि8iप\रषद ्को कायाDलयको २०७१।१०।६ 
को िनणDय र सो िनणDय कायाD8वयन गराउने िवषयमा 
लिलतपरु िजTलाका ]मखु िजTला अिधकारीबाट 
िमित २०७०।१०।२८ को िनणDयसमेतको िव2� 
]Rततु िनवेदनबाहेक अ8य \रट िनवेदन परकेा छन् 
वा छैनन् हेरी परकेो भए सो िनवेदनह2 र ]Rततु 
िनवेदनसमेत साथै राखी िनयमानसुार पेस गनुDहोला 
भ8नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१०।२४ मा यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

यसमा सािबक स�ब ुगा.िव.स. वडा नं. ६ ग 
िक.नं. २३, २४, २५, २६, १२, १३, १४, १७, ४८, 
४४, २०, ४२ ऐ. वडा नं. ४ च िक.नं. १२८, ३०, 
४६ का जOगाह2को नापीको समयमा यी िक.नं. का 
जOगाह2 के कसको नाउमँा दताD भएका िथए र यी िक. 
नं. का जOगाह2 नदी उकासिभi पनE हhन्, होइनन् ? 
नदी उकास भएपिछ माi दताD भएको हो वा अिघ नै 
दताD भएको हो ? Rप|ट जवाफ सoबि8धत मालपोत 
कायाDलयबाट िलई सोसगँ सoबि8धत िमिसलसमेत 
मगाई िनयमानसुार पेस गनुD  भ8नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७४।१।६ मा यस अदालतबाट भएको आदशे । 

यसमा िमित २०७४।२।८ मा ियनै \रट 
िनवेदकले नया ँ जOगा दताD ग\रपाउ ँ भनी नापी 
टोलीसमw िनवेदन िदएको दिेखदँा सो िनवेदनको 
स8दभDमा के-कRतो कारबाही भएको छ कुनै िनणDय 
भएको छ वा छैन सो सoब8धमा िनवेदकबाट आवWयक 
कुरा खलुाउन लगाई सoपूणD कागजातसिहत खडा 
भएको फाइल सoबि8धत कायाDलयबाट यथाशी� 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनुD  भ8नेसमेत 
बेहोराको २०७४।१२।२६ मा यस अदालतबाट भएको 
आदशे ।

यस अदालतको ठहर
 िनयमबमोिजम आजको दिैनक पेसी सूचीमा 
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चढी िनण1याथ1 इजलाससम8 पेस ह:न आएको >?ततु 
Bरट िनवेदनमा िनवेदक िचतवनको को-ई नपेाल ,ा.

िल. को तफ0 बाट उपि?थत िवGान्  वBरI अिधवLा Mी 
शNभ ुथापा र िवGान्  अिधवLा Mी कृQण थापाले िनवेदक 
कNपनीले िनवेदनमा उिRलिखत लिलतपरु िजRला सSब ु
गा.िव.स. वडा नं. ६ (ग) िक.नं २३, २४,२५,२६, 
१२, १३, १४, १७, ४८, ४४, २० र ४२ ऐ. िजRला 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४(च) को 
िक.नं १२८,१३० र ४६ जaगाहb २०५८ सालमा 
िनवेदक कNपनीको नाउमँा ?वािमdव तथा भोगचलनमा 
आएका जaगा ह:न् । िमित २०७०।११।११ मा सSब ुगाउ ँ
िवकास सिमितबाट >धानमf#ी तथा मिf#पBरषद ्को 
काया1लयको िनदhशनमा नiख ु खोलाको सािबक 
२०२१ सालको सभh नापी भएबमोिजमको सरकारी 
जaगा अितjमण भएको भfने अkययन >ितवेदनबाट 
दिेखएको र उL अितjमण जaगाको सीमाङ्कन 
भइसकेको तथा सीमाङ्कन 8े#िभ#का भौितक सरंचना 
सूचना जारी भएको िमितले ७ िदनिभ# खाली गBरिदन ु
भनी सूचना जारी गरकेो अव?था छ । सो सNबfधमा 
बoुदा उL जaगामा रहेको िनमा1ण सरंचनाहb हटाई 
जaगा सरकारी कायम गनh सNबfधमा >dयथq अिiतयार 
दbुपयोग अनसुfधान आयोगको प#, रािQrय सतक1 ता 
केfsको >ितवेदन, मiुय सिचवको अkय8तामा िमित 
२०७०।१०।६ को िनण1यलगायतका >dयथqबाट 
भएका काम कारबाही िनण1य प#ाचारको आधारमा सSब ु
गाउ ँ िवकास सिमितले सूचना जारी गरकेो दिेखयो । 
सरकारी जaगा निमचेको ह:दँा िनवेदकको हकमा उL 
सूचनाबमोिजमको काय1 गन1 िमRदनै भनी गाउ ँिवकास 
सिमितमा िनवेदन िदए पिन सोउपर कुनै िनण1य 
भएको अव?था छैन । उL जaगामा हाल सीमाङ्कन 
भइसकेको अव?था छ । नiख ुखोला २०२१ सालको 
सभh नtसामा रहेको ?थानबाट बaने गरकेोमा २०३८ 
सालमा उL खोलाले धार पBरवत1न गनh गरी हालको 
?थानबाट बaन गएकोले िनवेदकहbले भोगचलन गरी 

आएका जaगाहb नदी उकास भएका जaगाहb ह:न् । 
य?ता जaगा सरकारी ह:ने भनी गBरएका काम कारबाही 
र िनण1य गैरकानूनी छन् । uयिLको िनजी हक भोग 
?वािमdवमा रहेको जaगालाई अिiतयार दbुपयोग 
अनसुfधान आयोग र रािQrय सतक1 ता केfsलगायतका 
>dयथq काया1लयहbलाई सरकारी, साव1जिनक कायम 
गनh तथा उL जaगामा सीमा ?तNभ लगाउने र भएका 
भौितक िनमा1ण सरंचना हटाउने अिधकार सिंवधान 
तथा कानूनले >दान गरकेो छैन । साथै िनजी जaगालाई 
साव1जिनक गदा1 िनवेदकहbलाई बझेुर, िनजहbको 
कुरा सनेुर मा# िनण1य गनु1पनhमा सनुवुाइको अवसर नै 
निदई >dयथqहbबाट भएका सNपूण1 काम, कारबाही, 
िनण1य आदशे बदर गरी उपयLु आwा आदशे वा पिुज1 
जारी ह:नपुछ1  भनी बहस गनु1भयो ।

िवप8ी नेपाल सरकारको तफ1 बाट उपि?थत 
िवGान्  सहfयायािधवLा Mी उyव पडुासैनीले 
ससंद ्को >ाकृितक zोत र साधन सिमितGारा गिठत 
िवwहbसमेतको टोलीले २०६८ सालमा िदएको 
>ितवेदनमा नiख ु खोलाको uयापक अितjमण गरी 
साव1जिनक जaगा िमचेर rस र हाउिजङ बनाएको 
िवषयमा छानिबन गन1 नेपाल सरकारलाई िनदhशन 
िदएको र सोबमोिजमको रािQrय सतक1 ता केfsको 
>ितवेदनमा िचतवन को-ई िलिमटेडले कBरब ६-०-०-
० रोपनी 8े#फलमा टहरा बनाई अितjमण गरकेो र 
िचतवन को-ई िनमा1ण कNपनीसमेतले २०२१ सालको 
नापीअनसुार कायम खोलाको पतq जaगा अितjमण 
गरी भोगचलन गरकेोले खाली गराई सरकारी पतq 
?प} िचिनने सीमा ?तNभ राiन िनदhशन िदएको 
िथयो । सोउपर मiुय सिचवको अkय8तामा बैठक 
गरी  िनण1य काया1fवयन गन1 ७ बुदँ ेकाय1योजनासिहत 
िनदhशन िदएको हो । सािबक नदीको छेउबाट दायाबँाया ँ
१२/१२ िमटरको दरुी नदीको 8े# ह:ने ह:दँा नदीलाई 
नदी नै रहन िदनपुछ1  । साथै जaगा नाप जाचँ ऐन, 
२०१९ को दफा ६(ग) मा सरकारी जaगा अितjमण 
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१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

गरी भोग गरकेो भए पिन GयHतो जIगा सावJजिनक नै 
कायम हMने कानूनी OयवHथा रहेको छ । Sोत नै दूिषत 
हMदँा यHतो दताJ जIगा सावJजिनक हMन्, दताJ भए पिन 
बदर हMने हMदँा नेपाल सरकारबाट भए गरकेा काम 
कारबाही कानूनसWमत दिेखदँा Yरट िनवेदन खारजे 
हMनपुछJ  भनी बहस गनुJभयो । 

उपयुJ[ दवैुतफJ का िव]ान्  वYर( अिधव[ा 
तथा अिधव[ा र सह8यायािधव[ाको बहस सनुी 
िमिसल ^माणसिहतका सWपूणJ कागजातह2को 
अ`ययन गरी हेदाJ , िनवेदन मागबमोिजम Yरट जारी 
हMनपुनa हो वा होइन सोही िवषयमा िनणJय िदनपुनa 
दिेखन आयो ।

^Hततु Yरट  िनवेदनमा, िनवेदक कWपनीको 
नाउमँा लिलतपरु िजcला सdब ु गा.िब.स. वडा नं. 
६(ग) अ8तगJतका िकनं. २३, २४, २५, २६,१२, 
१३, १४, १७, ४८, ४४, २०, ४२ र उ[ जIगासगैँ 
रहेका लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४(च) 
का िक.नं.१२८, १३०, ४६ समेतका जIगाह2को 
हक HवािमGव एव ंभोगचलन रहेकोमा न,ख ुखोलाको 
सािबक २०२१ सालको सभa नापी भएबमोिजमको 
सरकारी जIगा िनवेदक कWपनीसमेतले अितlमण गरकेो 
भनी अ`ययन ^ितवेदनबाट दिेखएकोले अितlिमत 
जIगाको सीमाङ्कनसमेत भएको र िसमािभnका 
भौितक सरंचनालगायतका िनमाJणसWब8धी कायJ ७ 
िदनिभn खाली गYरिदन ुभनी िमित २०७०।११।११ 
मा सdब ु गा.िव.स बाट सूचना ^कािशत गरकेो र सो 
बारमेा बpुदा ^Gयथq अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान 
आयोगको पn र रािrsय सतकJ ता के8tको ^ितवेदनको 
कायाJ8वयन सWब8धमा म,ुय सिचवको अ`यuतामा 
िमित २०७०।१०।६ मा बैठक बसी न,ख ु खोला 
सरंuण सWब8धमा िनणJय गरी कायाJ8वयनको लािग 
^ेिषत गरकेो दिेखयो । उ[ पnह2को आधारमा 
^Gयथq िजcला िवकास सिमितको कायाJलयमा 
^Gयथq कायाJलयका ^ितिनिधह2 बसी म,ुय 

सिचवको अ`यuतामा बसेको बैठकबाट भएको िनणJय 
र रािrsय सतकJ ता के8tको ^ितवेदनको सWब8धमा 
छलफल गरी न,ख ुखोलामा भैसेँपाटी जानका लािग 
हाल बनाएको नयापँलुदिेख पूवJतफJ को आदशJ िनमाJण 
कWपनी, बलु िजम vलब र पिwमतफJ को िचतवन को-ई 
िनमाJण कWपनी तथा हाल िनमाJणाधीन हिHपटलले 
२०२१ सालको नापीबमोिजम कायम खोलाको 
पतq जIगा अितlमण गरी भोगचलन गरकेो uेnलाई 
तGकालै खाली गराई सरकारी जIगा Hपy दिेखने गरी 
सीमाङ्कन गनa भ8ने िनणJय भई ^Gयथq गाउ ँिवकास 
सिमितले सूचना ^कािशत गरकेो भ8ने जानकारी हMन 
आयो । ^Gयथqह2को उिcलिखत काम कारबाही, 
िनणJय, पn र सूचनाह2ले िनवेदकह2को कWपनी ऐन, 
२०६३ को दफा ७, जIगा नापजाचँ ऐन, २०१९ को 
दफा ५, ६(५), ६(५क), जIगा पजनीको २ समेत]ारा 
^द| हक तथा नेपालको अ8तYरम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १३, १९ समेत]ारा ^द| सवैंधािनक हक 
आघाितत भएकोले असाधारण अिधकारuेnअ8तगJत 
आएका छC । उ[ जIगामा रहेको िनमाJण सरंचनाह2 
हटाई जIगा सरकारी कायम गनa सWब8धमा ^Gयथq 
आयोगबाट लेिखएको प.स.ं१ भूिम/०६९/७० च.नं. 
५२६ िमित २०६९।६।२२ को पn, ^Gयथq रािrsय 
सतकJ ता के8tबाट िमित २०७०।९।१७ मा पेस गरकेो 
^ितवेदन, ^Gयथq म,ुय सिचवको अ`यuतामा िमित 
२०७०।१०।६ को िनणJय, िनणJय कायाJ8वयनको 
सWब8धमा लेिखएको िमित २०७०।१०।१२ को पn, 
सङ्घीय मािमला तथा Hथानीय िवकास म8nालयको 
िमित २०७०।१०।१४ को पn, ^Gयथq ^मखु िजcला 
अिधकारीको अ`यuतामा िमित २०७०।१०।२८ मा 
^Gयथq िजcला िवकास सिमितमा बसेको बैठकबाट 
भएको िनणJय, िनणJयको आधारमा लेखेको िमित 
२०७०।१०।२९ को पn, ^Gयथq सdब ु गाउ ँ िवकास 
सिमितबाट िमित २०७०।११।११ मा ^कािशत 
सूचनालगायत िट�पणी, आदशे, िनणJय, पn 
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प#ाचारसिहतका स2पूण4 काम कारबाहीह8 उ:;ेषणको 
आदशे@ारा बदर गरी िववािदत िनण4य र ;कािशत 
सूचनाह8 काया4Cवयन नगनु4  नगराउन,ु भौितक 
सरंचनाह8 नहटाउन ु नउठाउन,ु जKगाह8 खाली 
नगनु4  नगराउन,ु यथावत् भोगचलन गन4 िदन ुिदलाउन,ु 
बाधा अवरोध उ:पCन नगनु4  नगराउन ु  भनी ;ितषेध, 
परमादशेको आदशेलगायत जो चािहने उपयPु आQा 
आदशे वा पजुR जारी गSरपाउ ँभCने Sरट िनवेदन िजिकर 
दिेखयो ।

रािVWय सतक4 ता केCXको ;ितवेदन 
र ;धानमC#ी तथा मिC#पSरषद ्को काया4लयको 
आदशेबमोिजम ;मखु िजYला अिधकारीको 
सयंोजक:वमा सरोकारवाला काया4लयको िमित 
२०७०।१०।२८ को बैठकबाट २०२१ सालको 
सभ[ नापीबमोिजम न\ख ु खोला िकनाराको सरकारी 
जKगा अित]मण गन[ प^लाई खाली गन[ भCने िनण4य 
भई स2बिCधत गा.िव.स. ^े#मा सूचना टासँ गरकेो र 
अनलाइन रािVWय दिैनक पि#कामा समेत साव4जिनक 
सूचना ;कािशत गरकेो अवbथामा सनुवुाइको मौका 
निदएको भCने िवप^ीको भनाइ झeुा हो । :यbतै, 
नेपाल सरकारबाट २०६४ साल जेh १ गतेदिेख 
लाग ुहiने गरी काठमाडk उप:यकािभ#का नगरपािलका 
र नगरोCमखु गाउ ँ िवकास सिमितह8मा गSरने 
िनमा4णस2बCधी मापदlड, २०६४ िमित २०६५।८।१ 
मा मिC#पSरषद ्बाट सशंोधन भई सािबक सभ[ नापीको 
आधारमा न\ख ुखोलाको छेउबाट दाया ँबाया ँ१२/१२ 
िमटर ^े#िभ# िनमा4ण काय4 गन4 ;ितबCध लगाएकोमा 
िवप^ीबाट १२ िमटर ̂ े#िभ#ै pयावसाियक ;योजनको 
लािग भौितक सरंचना िनमा4ण काय4 गरी सरकारको 
िनण4यको अवQा गरकेोले ;bततु Sरट खारजे 
गSरपाऊँ । िवप^ीबाट उठाएको जKगा नाप जाचँ ऐन, 
२०१९ को दफा ५, ६(५), ६(५) (क), जKगा पजनीको 
२ नं. आकिष4त हiन सwदनै साथै भोगािधकारको 

आधारमा सरकारी जKगा ;ाx हiने कानूनसङ्गत छैन 
भCने सzब ु गा.िव.स. र िजYला िवकास सिमितको 
काया4लयसमेतको छुeाछुeै िलिखत जवाफ दिेखयो ।

:यbतै, सािबकमा खोला बगेको नदी 
उकास र सो िकनाराका जKगा हाल pयिP िवशेषले 
घर टहरा िनमा4ण गरी अित]मण गरी बसेको अवbथा 
दिेखदँा २०२१ सालको नापीबाट दिेखने खोला र सो 
िकनाराका जKगाको नापी काया4लयबाट रखेाङ्कन 
गराई :यbतो अित]िमत सरकारी साव4जिनक जKगाको 
सरं^ण गन4 सरोकारवाला िनकायमा लेखी पठाउने 
भCने िनण4य भएको हो भCने अि\तयार द8ुपयोग 
अनसुCधान आयोगको िलिखत जवाफ दिेखयो । 
:यसैगरी उप:यकािभ#का नगरपािलका र नगरउCमखु 
गाउ ँ िवकास सिमितह8मा गSरने िनमा4णस2बCधी 
मापदlड २०६४ (सशंोधनसिहत २०६५) बमोिजम 
न\ख ु खोलाको हकमा िव.स.ं २०२१ सालको सव[ 
नापीको आधारमा खोलाको दायाबँाया ँ१२/१२ िमटर 
^े#िभ# िनमा4ण काय4 गन4 नपाउने pयवbथा भएको 
साथै रािVWय सतक4 ता केCXको ;ितवेदनको आधारमा 
सरोकारवाला काया4लयह8बाट छलफल भई 
आदशेबमोिजम सरकारी जKगािभ#को भौितक सरंचना 
हटाउने िनण4य भई सzब ु गाउ ँ िवकास सिमितबाट 
सूचना ;चार ;सार गरकेो हो भCने वन तथा भू-सरं^ण 
मC#ालयसमेतका अCय िवप^ीह8को छुeाछुeै िलिखत 
जवाफ दिेखयो ।

न\ख ु खोलाको अित]मणको िवषयमा 
ससंद ्को ;ाकृितक ~ोत साधन सिमितबाट भएको 
िनद[शन, रािVWय सतक4 ता केCXबाट पेस भएको 
;तवेदन, न\ख ु खोलाको सीमा छेउबाट दाया ँ बाया ँ
१२।१२ िमटर कायम गन[बार ेमिC#पSरषद ्बाट पाSरत 
"काठमाडk उप:यका िभ#का नगरपािलका र नगरोCमखु 
गा.िव.स.ह8मा गSरने िनमा4णस2बCधी मापदlड, 
२०६४ (सशंोधन २०६५) समेतका pयवbथा र 
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१०५६२५ - राजेशबाब ु'े( िव. अि,तयार द2ुपयोग अनसु8धान आयोग, टंगाल, काठमाडCसमेत

िवDमान जEगा नापजाचँ ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, 
२०३४ समेतका रोहमा उN मापदOडिवपरीत न,ख ु
खोला अितRमण गरी सरंचना बनाएको अवUथामा 
भएको काम कारबाही कानूनिवपरीत मा8न िमYदनै 
भ8ने [धानम8\ी काया]लयका म,ुय सिचव िललामिण 
पौडेलसमेतका अ8य िवप_ीह2बाट छुaाछुaै पेस 
भएको िलिखत जवाफ दिेखयो ।

२. सो स8दभ]मा िवचार गदा], लिलतपरु 
सdब ुगा.िव.स. वडा नं. ६ (ग) िक नं. २३, २४, २५, 
२६,१२, १३, १४, १७, ४८, ४४, २०, ४२ तथा 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४(च) का 
िक.नं. १२८, १३०, ४६ समेतका जEगाह2 िनवेदक 
कiपनीको नाउमँा दता] रहेको भ8ने िनवेदन िजिकर 
दिेख8छ । उिYलिखत िनवेदक कiपनीको नाउमँा 
दता] रहेका जEगाह2को  दता] बदर भएको अवUथा 
दिेखदँनै ।

३. िनवेदकको म,ुय िनवेदन िजिकर, 
लिलतपरु िजYलाअ8तग]त न,ख ुखोला िUथत रहेका 
कानूनबमोिजमको िलखतबाट िनवेदक कiपनीको 
नाउमँा हक Uवािमjव तथा भोगचलनमा रहेका िनजी 
जEगाह2मा भइरहेका भौितक िनमा]ण सरंचना हटाई 
सरकारी जEगा कायम गनm सiब8धमा िनवेदकबाट 
आnनो भनाइसमेत नसनुी गरकेा िनण]यह2 तथा 
िनण]य काया]8यवनको स8दभ]मा भएका िटoपणी, 
आदशे, िनण]य, प\ाचार, सूचनालगायतका सiपूण] 
काम कारबाहीह2 बदर गpरपाउ ँभ8ने दिेख8छ ।

४. रािqrय सतक] ता के8sको िमित 
२०७०।९।१७ को [ितवेदन हेदा] , ‘’न&खु खोलामा 
भ,सपेाटी जानका लािग हाल बनाइएका नया ँ
पुलदेिख पूव<को आदश< िनमा<ण क@पनी,  BULLS 
GYM Club र पिEमतफ< को िचतवन को.ई. िनमा<ण 
क@पनी तथा हाल िनमा<णाधीन हिNपटलले २०२१ 
सालको नापीअनसुार कायम भएको खोलाको पतR 
जTगा अितVमण गरी भोगचलन गरकेो पाइएकोले 

स@बिWधत िनकायबाट सो XेZ त[कालै खाली 
गराई सरकारी पतR जTगा Nप] िचिनने सीमा Nत@भ 
लगाउन िनद_शन िदन’े’ भ8ने उYलेख गरकेो दिेख8छ ।

५. jयUतैगरी नेपाल सरकारका म,ुय 
सिचवको अtय_तामा बसेको िमित २०७०।१०।०६ 
को बैठकको िनण]य हेदा] ,  अि&तयार दु`पयोग 
अनसुWधान आयोगको प.स. १ भूिम ०६९/०७० 
च.ंन ं५२६ िमित २०६९।६।२२ को पZ र रािijय 
सतक< ता केWkले २०७०।९।१७ मा पेस गरकेो 
mितवेदनमा उnलेख भएबमोिजम न&खुखोला 
सरंXण स@बWधमा िन@नानुसार काय<योजना 
काया<Wवयन गन_ िनण<य गoरयो भ8द ै७ बुदँ े काया]8वयन 
काय]योजनासिहतको िनण]य गरकेो दिेख8छ । जसमा 
"१) २०२१ सालको नापीमा कायम रहकेो न&खु 
खोला XZेमा भएको जTगा अितVमण त[काल 
हटाई सीमा Nत@भ कायम गरी खोलाXेZको 
जTगाको सरंXण गन_, २) न&खु खोलालगायत 
काठमाडs उप[यकािभZका नदीको बहाव XेZको 
जTगा खoरद िबVt रोvका गन_, ३) जTगा खoरद 
िबVtको िसफाoरस रोvका गन_, ४) २०२१ सालको 
नापीपिछ खोलाले बहाव पoरवत<न गरकेो कारणले 
घर जTगािवहीन भएकाह`को लगत र Xितको 
िववरण तयार गन_, ५) काठमाडs उप[यकामा लाग ु
भएको भवन िनमा<णस@बWधी मापद{ड, २०६४ मा 
उnलेख भएका नदी खोलाह`को दुवै िकनारको 
दुरी १२/१२ िमटर ह|न ेगरी अितVमण हटाउन,े ६) 
सरकारी / नदी िकनारको जTगा अितVमण रोvन 
सूचना जारी गन_ तथा mचार mसार गन_, ७) यस 
काय<योजना काया<Wवयनको िनयिमत अनगुमन गन_ 
भWन’े’ उYलेख भएको पाइ8छ ।

६. सरकारी, साव]जिनक जEगा साव]जिनक 
नै रहन िदनपुछ]  भ8नेमा दईुमत हvन सwदनै । बढ्दो 
सहरीकरण, सो कारण िसिज]त वातावरणीय चापबाट 
पिन नदी _े\, बहाव _े\ ५-१० वष]िबच आउने उ{च 
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बाढी ह1दँा नदी ब4ने 5े#समेत नदीको आ;नो 5े# नै 
कायम रहनपुन?, सो 5े#मा कसैको ज4गामा परमेा पिन 
नदीको बहाव, िकनारा र Bभाव 5े# भनी सीमाङ्कन 
भएको 5े#मा समेत कुनै Gथायी सरंचना िनमाKण नगरी 
सािबक Mामीण 5े# रहदँाको भू-उपयोगलाई नै यथावत् 
कायम रािखनपुछK  । Sयसो गरमेा मा# िहउदँमा जनताले 
नदी िमTने र वषाKतमा नदीले बGती बढान? िसलिसला 
अWSय ह1Wछ ।

७. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) 
मा रहेको _यवGथा हेदाK ,... नदी, खोला, नाला, 
ताल, पोखरी तथा -यसको िडल, नहर, कुलो वा 
ऐलानी, पत5 ज7गा...लाई सावKजिनक ज4गा भिनएको 
पाइWछ । य;तो ज7गा कसैले दता> गन> गराउन नह@न े
र दता> गर े आवाद गर े पिन -य;तो दता> ;वतः 
बदर ह@न ेDयव;था सोही ऐनको दफा २४ मा रहकेो 
पाइJछ । Sयसैगरी ज4गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ 
को दफा ६(ग) को कानूनी _यवGथा हेदाK , सािबकमा 
सरकारी वा साव>जिनक ज7गा कसैले आवाद, कमोद 
गरी अितLमण गर ेपिन -य;तो ज7गा सरकारी वा 
साव>जिनक Nपमा दता> गनु>पनO Dयव;था रहकेो
दिेखWछ । यसबाट सावKजिनक ज4गा कसैले दताK गर े
पिन SयGतो ज4गा हेरी जाचँी बझुी वदर गनK पाउने 
अिधकार नेपाल सरकारलाई रहे भएकै दिेखWछ । नgख ु
खोलाको ज4गा अितhमण भएको छ वा छैन, २०२१ 
सालको नiसा,  २०३८ को बाढीको कारण, बहाव 
पjरवतKन भएको कारणसमेत अितhमण भएका 5े#बार े
छानिबन गनK पाउने अिधकार नेपाल सरकारलाई 
रहने नै ह1Wछ । यसै सWदभKमा उपSयकािभ#का 
नगरपािलका र नगरोWमखु गाउ ँिवकास सिमितहkमा 
गjरने िनमाKणसlबWधी मापदmड, २०६४ (सशंोधन 
२०६५) २०६५।८।१ मा मिW#पjरषद ्बाट पाjरत 
भएको र सो मापदmडले नgख ु खोलाको हकमा 
२०२१ सालको नापीलाई आधार गदp खोला छेउबाट 
दाया ँ बाया ँ१२।१२ िमटर दरुी छाडी Sयसपिछ मा# 

िनमाKण कायK गनK सिकने भनी नीित कायम गरकेो समेत 
सWदभKमा रािqrय सतकK ता केWsको Bितवेदन र सोलाई 
मtयेनजर गदp मgुय सिचवबाट नदी, नदीको बहाव र 
तटीय 5े#को सरं5णको सWदभKमा नीितगत िनणKय 
भएको र सuब ुगाउ ँिवकास सिमितबाट पिन सावKजिनक 
Bकृितको सूचना Bकािशत भएको दिेखदँा सो िनणKय र 
सूचनाहk बदर गनुKपन? आवwयकता दिेखएन ।

८. काठमाडy उपSयकािभ# बहने बा4मती, 
िवqणमुती, हनमुWते, मनहरा जGता नदी, खोलालगायत 
ितनका सहायक खोलाहkको बहाव र तटीय 5े# 
कित रहनपुन? भWने िनताWत Bािविधक िवषय हो । 
साधारणतया नदीको लlबाई, जलाधार 5े#, नदीमा 
िहउदँ र वषाKतमा ह1ने जलBवाह ५/१० र ५० वष{य 
चhमा ह1ने बाढीको चाप, धार पjरवतKन र कटान गन? 
नदीको _यवहार र नदी 5े#को जनसgंया, बGती र 
वातावरणीय प5 एव ं सिंवधानले पjरलि5त गरकेो 
‘’िदगो वातावरणीय िवकास’’ को अवधारणालाई 
समेत मtयनजर गदp नदीको सीमा कायम गjरनपुन? 
ह1Wछ । Sयसैले कायKकाjरणीको अिधकार उिचत 
र सिंवधानसlमत तjरकाले Bयोग भएको छ भWने 
अवGथा रहेसlम अदालतले Sयसमा हGत5ेप गनुK  
वा|छनीय ह1दँनै । तर सावKजिनक ज4गा सावKजिनक नै 
रहनपुछK  र कुनै िकिसमले पिन नदी िकनारका र अWय 
ज4गा अितhमण गjरने कुरा Gवीकारयो4य ह1न सiदनै ।

९. उपयुK} सWदभKमा अब BGततु िववादमा 
हेदाK  िनवेदकले सuब ुगा.िव.स. वडा नं. ६(ग) को िक.नं २३ 
लगायतका १२ िक~ा र लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं. ४(च) िक.नं १२८ लगायतका ३ िक~ा ज4गा 
िनवेदकले खjरद गरकेो दताK भोगिभ#को ज4गा हो 
भWने िजिकर िलएको दिेखWछ भने िवप5ी रािqrय 
सतकK ता केWsको Bितवेदनमा िनवेदकसमेतले कjरब 
६ रोपनी सावKजिनक ज4गा अितhमण गरकेो भWने 
उ�लेख भई अितhिमत ज4गामा सीमासlम कायम गनK 
िनद?शन िदएको भWने िलिखत जवाफको अtययनबाट 
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दिेख'छ । साव=जिनक जFगा अितGमण ग5रएको 
1मािणत भएमा कसैबाट ख5रद गरकेो भ'ने मा2 
कारणले Mयि#को हNदँनै । तर सो िवषषमा कानूनी 
अिQतयार1ाR िनकायबाट कानूनको उिचत 1िGया 
पूरा गरी िनण=य ग5रनपुछ=  । 

१०. िनवेदकको भनाइ हेदा= , साव=जिनक 
जFगा पाउ ँ भ'ने नभई आफूहZसमेतलाई राखी 
आ[नो भनाइसमेत सनुी िनण=य ग5रयोस ् भ'ने 
रहेको दिेखयो । िनवेदकतफ= का िव\ान्  व5र] 
अिधव#ा तथा अिधव#ाले पिन यही कुराको िजिकर 
गनु=भयो । 1^यथ_बाट िववािदत जFगा सरकारी कायम 
गरी सो `थानका भौितक सरंचना हटाउने भनी जारी 
भएका सूचनाका स'दभ=मा िनवेदकले आ[नो हकमा 
लाग ु नहNने भनी सािबक सbब ु गाउ ँ िवकास सिमितमा 
िनवेदन िदएकोमा सोउपर कुनै कारबाही भएको 
जानकारी 1ाR भएको छैन भ'ने कुरा िनवेदकको 
िनवेदनबाट पिन खcुन आएको दिेखयो । उिcलिखत 
जFगाहZको जFगाधनी दता= 1माणपजुा= आफूसगँ रहेको 
भनाइ िनवेदकको हNदँा िनवेदकलाई आ[नो कुरा राQने 
अवसर 1दान गनु=पनd नै दिेखयो ।

११. अतः िनवेदकसमेतलाई राखी कुरा सनुी 
नQख ुखोलाको बहाव, वषा=तमा बFने पानी, 1ाकृितक 
Zपमा बFन चािहने र वातावरण सरंgणको hिiबाट 
आवjयक जFगासमेत छुkाई नदी gे2, िकनारा gे2, 
साव=जिनक जFगासमेत साव=जिनक कायम गनु= , सो 
गदा= िनवेदकबाट साव=जिनक जFगा अितGमण भएको 
दिेखए कानूनबमोिजम दता= बदर गनू= । सो नभई नदीले 
बहाव प5रवत=न गरकेो कारण वा ि`थर एव ं िनबा=ध 
Zपमा बहाव कायम गनd Mयि#गत जFगा 1ाR गनु=पनd 
भए कानूनबमोिजम 1ाRसमेत गरी 1`ततु िववादको 
टुङ्गो लगाउन ुभनी िवपgीहZका नाउमँा परमादशेको 
आदशे जारी हNने ठहछ=  । आदशेको जानकारी 
महा'यायािधव#ाको काया=लयमाफ= त िवपgीहZलाई 

िदई िमिसल िनयमबमोिजम अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ# रायमा सहमत छु ।
'या.डqबरबहादरु शाही

इजलास अिधकृत: शारदादवेी पौडेल
इित सवंत् २०७६ साल पसु २८ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

सवuvच अदालत, सयं#ु इजलास
माननीय 'यायाधीश +ी ह5रकृwण काक_
माननीय 'यायाधीश +ी बमकुमार +े]

आदशे िमित : २०७६।१०।५
०७५-WO-१०७५

िवषयः- परमादशे

िनवेदक / पg : काठमाड| िजcला, काठमाड| 
महानगरपािलका सािबक वडा नं. ३२ हाल 
प5रवित=त वडा नं. २९ अनामनगर ि`थत 
कानून 'याय तथा सामािजक कcयाण म�च, 
नेपालको तफ= बाट अिQतयार1ा�त भई 
आ[नो हकमा समेत ऐजन ब`ने वष= ४९ को 
यस म�चका अ�यg अिधव#ा जग'नाथ 
िम+समेत

िवZ�
िवपgी / 1ितवादी : सqमाननीय 1धानम'2ी, 

1धानम'2ी तथा मि'2प5रषदक्ो काया=लय, 
िसहंदरबार, काठमाड|समेत

िनण�य नं. १०६२६
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§ िवधाियक) कानूनको काया-.वयन सही 
वा 1भावकारी ढङ्गले भए नभएको भनी 
.याियक परी;ण गन= काय- (Adjudicating 
the law) .यायपािलकाको @वाभािवक 
काय-;BेिभB पन= ।

(.करण नं.१३)
§ मिदरा सवेन Eयसमा पिन िवषालु र 

गणु@तरहीन मिदराको सवेनले @वा@Hयमा 
नकाराEमक असर पान= माB होइन 
Jयानसमते जानसLछ भ.न ेिवषय समावेश 
गरी मिदरा सवेनलाई िनPEसािहत गन- 
सचेतनामलूक काय-Qम @थानीय तहका 
वडा@तरसTम 1भावकारी Pपमा सUचालन 
गन= Vयव@था िमलाउन ुपन= । 

(.करण नं.२२(५)) 

िनवेदक / प9का तफ< बाट : िव@ान्  अिधवDाहF Gी 
जगKनाथ िमG, Gी Nयोित सापकोटा र Gी 
नवीन काकR 

िवप9ी / .ितवादीका तफ< बाट : िव@ान्  सहKयायािधवDा 
Gी शकंर ख#ी

अवलिSबत निजर :
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क ९, िन.नं.९६८६
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क २, िन.नं.१०१८६

सSबW कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ मिदरा ऐन, २०३१

आदशे
.या.हYरकृ[ण काक\ : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण 9े#ािधकारअKतग<त दायर 
ह\नआएको .^ततु `रट िनवेदनको सिं9a तbय एव ं
आदशे बेहोरा यस.कार रहेको छ :

नेपालको सिंवधानले .dयेक नेपाली 
नाग`रकलाई सSमानपूव<क बाgँन पाउने हक (धारा 
१६), समानताको हक (धारा १८), सSपिhको हक 
(धारा २५), ^वgछ वातावरणको हक (धारा ३०), 
^वा^bयसSबKधी हक (धारा ३५), खाiसSबKधी हक 
(धारा ३६), मिहला हक (धारा ३८), उपभोDाको हक 
(धारा ४४) लाई मौिलक हकको Fपमा .dयाभूत गरकेो 
छ । साथै सिंवधान.दh मौिलक हकको .चलनको 
लािग सवैंधािनक उपचार पाउने हकलाई समेत मौिलक 
हककै Fपमा .dयाभूत ग`रएको छ । सिंवधानको 
उnेoय र मौिलक हकको काया<Kवयनको लािग िविभKन 
कानूनहF िवधाियकाबाट पा`रत भई लाग ु भएका 
छन् । यसै िसलिसलामा मिदरा ऐन, २०३१ र 
अKतःशqुक ऐन, २०५८ िवधाियकाले पा`रत गरी 
हालसSम लाग ु रहेका कानूनहF ह\न् । मिदरा ऐन, 
२०३१ को मrुय उnेoय नै "सव-साधारण जनताको 
सदाचार, @वा@Hय, सिुवधा तथा आिथ-क िहत कायम 
राbनका िनिTत मिदराको उEपादन, िबQ) िवतरण र 
िनकासी पैठारीमा समते िनय.Bण गन=" भKने रहेको 
छ । साथै सिंवधानको धारा ४४ को उपधारा (१) मा 
"1Eयेक उपभोoालाई गणु@तरीय व@तु तथा सवेा 
1ाp गन= हक हqन ेछ" भनी र धारा ४४ को उपधारा 
(२) मा "गणु@तरहीन व@तु वा सवेाबाट ;ित पुगकेो 
Vयिoलाई कानूनबमोिजम ;ितपूित- पाउन े हक 
हqन ेछ" भनी ^पs Fपले मौिलक हकमा नै tयव^था 
ग`रिदएको छ, भने गणु^तरीय व^त ु तथा सेवा .ाa 
गनu उपभोDाको सवैंधािनक अिधकारको सरं9ण तथा 
सSबW<न गन< उपभोDालाई .ाa हकको .चलनका 
लािग Kयाियक उपचार .दान गन< र उपभोDालाई 
ह\न सvने हािन, नोvसानीबापत 9ितपूित< उपलwध 
गराउनेसमेत उnेoयले उपभोDा सरं9ण ऐन, २०७५ 
जारी भई लाग ुभएको छ ।

dय^तै मलुकुको आिथ<क िवकासको 
लािग आवoयक राज^व सङ्कलन गनu .िxयालाई 
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1भावकारी बनाई राजEव प5रचालन बढाउनेसमेतका 
उIेJय राखी अ'तःशOुक ऐन, २०५८ िवधाियकाले 
तजु=मा गरी नेपाल राSयिभ2 लाग ुगरकेा छन् । साथै सो 
ऐनहW काया='वयन गरी ऐनको उIेJय प5रपूित= गन=का 
लािग नेपाल सरकारले मिदरा िनयमहW, २०३३ 
र अ'तःशOुक िनयमावली, २०५९ तजु=मा गरकेा 
छन् । यी ऐन तथा िनयमहWको मूल उIेJय नै आम 
सव=साधारण नाग5रकको सदाचार, EवाE]य, सिुवधा 
तथा आिथ=क िहत कायम गनु=  हो भ'ने कुरामा कोही 
कसैको िवमित छैन । 

मिदरा ऐन, २०३१ को दफा २ (क) मा 
"मिदरा" शbदलाई प5रभाषा गरकेो छ । सोही ऐनको 
दफा ३ मा अनमुितप2बेगर र अनमुितप2 पाएकोले पिन 
अनमुितप2मा तोिकएका सत=बमोिजम बाहेक मिदराको 
उdपादन गन= नपाउने eयवEथा गरकेो छ । दफा ४ 
बमोिजम अनमुितप2बेगर र अनमुितप2 पाएकोले पिन 
तोिकएको सत=बमोिजम बाहेक मिदरा िबgh िवतरण 
गन= वा मिदरा िपउने बार, रiेj र'ेट वा पसल थाlन 
नपाउने eयवEथा गरकेो र खलुा Wपमा १८ वष=भ'दा 
कम उमेरका eयि#लाई मिदरा िबgh िवतरण गन= रोक 
लगाएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा अनमुितप2मा 
तोिकएको सत=बमोिजम बाहेक मिदराको िनकासी वा 
पैठारी गन= नपाउने गरी मिदराको िनकासी पैठारी गन= 
िनय'2ण गरकेो छ । 

उ# ऐनको दफा १२ मा कसैले मिदरा 
ऐनिवपरीत काय= गरमेा ६ मिहनासnम कैद वा एक लाख 
Wपैयासँnम ज5रवाना वा दवैु सजाय गनp र मितयारलाई 
तीन मिहनासnम कैद वा पचास हचार Wपैयासँnम 
ज5रवाना वा दवैु सजाय गन= सqने eयवEथा गरकेो 
छ । कुनै eयि#ले मिदरा ऐन, २०३१ िवपरीत मिदराको 
उdपादन, िबgh िवतरण िनकासी वा पैठारी गरमेा सो 
काय=सगँ सnबि'धत मिदरा अ'तःशOुक अिधकारीले 
जफत गनp, जफत ग5रएकोमrये गणुEतरय#ु मिदरा 
अ'तःशOुक अिधकारीले तोिकएबमोिजम िललाम िबgh 

गनp गरी मिदरा उdपादन, आयात िनया=त, ओसारपसार, 
सtचय तथा िबgh िवतरण गन=मा 1dयu िनय'2ण 
गनु=पनp Eपi eयवEथा गरकेो छ । dयEतै अ'तःशOुक 
ऐन, २०५८ ले मिदरालाई समेत अ'तःशOुक लाvने 
वEतमुा प5रभािषत गरकेो, यसलाई िनय'2ण र िनयमन 
गनp मwुय िजnमेवार eयि# अ'तःशOुक अिधकारीलाई 
तोकेको, इजाजत निलई कसैले पिन मिदराको 
उdपादन, िबgh िवतरण, ओसारपसार, सtचय, 
भyडारण (Store) गन= नपाउने, कसैले पिन ऐनिवपरीत 
काय= गरमेा िबगो जफत गन=, िबगोबमोिजम ज5रवाना 
गन= र १ वष=सnम कैद हjने गरी दyड सजाय गनु=पनp 
eयवEथा गरकेो छ । समाजलाई आिथ=क िहत तथा 
सव=साधारण जनताको सदाचार, EवाE]य, सिुवधा 
कायम राwनेसमेतको मह�वपूण= िजnमेवारी कानूनले 
उिOलिखत िवपuीहWलाई सिुnपएको छ । 

dयसैगरी मिदरा िनयमहW, २०३३ को 
िनयम (७) मा कुनै eयि#ले िनजी 1योजनको लािग 
एकपटकमा ५ िलटरसnम रqसी र १० िलटरसnम 
जाडँ बनाउन अनमुित िलन ुनपनp, dयEतो जाडँ रqसी 
वष=को ६ पटकभ'दा बढी बनाउन नपाइने, dयसरी 
िनजी 1योजनको लािग रqसी वा जाडँ बनाउने eयि#ले 
सो जाडँ वा रqसी बनाएको सूचना अ'तःशOुक 
अिधकारीलाई िदनपुनp eयवEथा गरकेो छ । 

उ# मिदरा िनयमबमोिजम िबहान १० 
बजेदिेख बेलकुh १० बजेसnम मा2 िबgh िवतरण 
गन= पाउनेमा अ'तःशOुक अिधकारीले िनि�त 
EथानहWमा मिदरा िबgh िवतरण गन= रोक लगाउन 
सqने िनयमावलीको eयवEथा रहनकुा साथै उपभो#ा 
सरंuण ऐन, २०७५ को दफा ४ मा नेपाल सरकारले 
कुनै पिन वEत ु वा सेवाको िनयमन गनु=पनp, दफा ५ 
वEत ु वा सेवाको गणुEतर  िनधा=रण गनु=पनp, दफा ६ 
मा उdपादकले आफूले उdपादन गरकेो वEतमुा लेवल 
लगाउनपुनp, दफा ७ मा वEत ु वा सेवा उdपादकले 
कानूनी दाियdव पूरा गनु=पनp, दफा ११ मा िबgेताले 
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समेत दािय2व पूरा गनु6पन7, दफा १५ मा िबल िबजक 
रा=नपुन7, दफा १६ मा अनिुचत AयापाBरक तथा 
AयवसायजDय िEयाकलाप गन6 नहGने भDनेसमेतका 
कानूनी AयवJथाले वJत ु वा सेवा Kदायकका काम, 
कत6Aय, अिधकार तोिकिदएको र 2यसरी तोिकएको 
काम, कत6Aय, अिधकार पालन नगरमेा ५ वष6सPम कैद, 
िबगोबमोिजम जBरवाना हGनेसमेतका कानूनी AयवJथा 
गरकेो छ । 

उिTलिखत कानूनहUले िवपVीहUलाई 
िजPमेवारी तोिकएको हGदँाहGदँ ैमिदरा िनयD#ण र िनयमन 
नगरी िवपVीहUले आ[ना कानूनी तथा सवैंधािनक 
कत6Aय पालनामा िवमखु भएको KJट छ । यसै दौरान 
िनवेदक म_चबाट घरले ुमिदरा वैध, अवैधको अवJथा 
के छ ?  यसको उ2पादन ओसारपसार िबEc िवतरण 
तथा सेवनको अवJथा कJतो छ ? र यसले समाजमा 
के कJतो सकारा2मक वा नकारा2मक Kभाव पारकेो 
छ भनी समd िवषयमा अeययन गरी हेदा6  मलुकुको 
वत6मान पBरिJथित र िनयामक िनकायहUबाट कानून 
काया6Dवयनको सDदभ6मा मिदरा तथा मिदराजDय 
पदाथ6बाट खाली राजJव सङ्कलनतफ6  मा# eयेय 
रहेको तर मिदरा तथा मिदराजDय पदाथ6बाट आम 
नागBरक र राhiिहतमा पन6 गएको नकारा2मक असरको 
बारमेा कुनै चासो राखेको र सोतफ6  चनाखो भएको 
पाइएन। िनवेदक म_चले अeययन गरी हेदा6  घरले ुमिदरा 
तथा मिदराजDय पदाथ6ले समाज तथा रािhiय िहतमा 
िनPनानसुार नकारा2मक Kभाव पारकेो Jपk दिेखयोः- 

क)  कर असलुी तथा राजJव सङ्कलनमा 
नकारा2मक असर गरी राhiिहतमा असर 
पoुयाएको,

ख)  गणुJतरसPबDधी कुनै Kयोगशाला परीVणको 
AयवJथा नभएकोले िवpसनीय गणुJतर 
नभएको, 

ग)  नागBरकको िजउ qयान, JवाJrय र 
सPपिsमा हािन नोtसानी पगेुको,

घ)  घरले ु मिदराको कuचा पदाथ6मा कट, थो#ा 
लगुा, मोजा, टायर, Kयोग भइसकेका कvडम, 
Kयोग भइसकेका सेनेटरी xयाड, बuचाको 
सालनाल, िसनोजJता वJतहुUलाई Kयोग 
गन7 गरकेो आम जनगनुासो भएकोले 2यJता 
कuचापदाथ6को Kयोगबाट उ2पािदत मिदराले 
आम नागBरकको JवाJrयमा मDदिवष (Slow 
Poison) को काम गरकेो, 

ङ) Kया� कानून हGदँा पिन िनयमनको अभावमा 
घरले ु मिदराको सेवनले समाजमा घरले ु
िहसंा, कुटिपट, चोरी, �kाचार, बला2कार, 
गvुडागद�, ह2या, qयान मान7 उ�ोग, सङ्गिठत 
अपराधजJता जघDय र नैितकपतन दिेखने 
फौजदारी कसरु अपराधको वारदात घट्ने 
गरकेो, 

च) मिदरा सेवनकै कारणले समाजमा बहGिववाह, 
सPबDध िवuछेद, गाली बेइqजती, 
वे�याविृsजJता सामािजक िवखvडन 
िनP2याउने, �ङ्ृखलाब� घटना घट्नेजJता 
िवषवVृको Uपमा बेिथित िनP2याउने गरकेो, 

छ) मिदरा सेवनले मािनसको �जृनशीलता, 
रचना2मकता, सवेंदनशीलतामा �ास आउने, 
पUुषहUमा नपङ्ुसकता र मिहलाहUमा 
बाझँोपना दिेखई समाजमा नकारा2मक 
असर गनु6को साथै बालबािलकाको िनयिमत 
अeययनमा समेत नकारा2मक असर गरी 
समाजलाई पVघात गरकेो, 

ज)  मिदरा सेवनले राhiिहत तथा नागBरक 
र समाजमा कुनै लाभ नभएको, सीिमत 
उ2पादक र Aयापारीले मा# लाभ िलएको, 

झ) अखा�य�ु घरले ु मिदरा सेवन गदा6 
Heart Problems (chronic heart 
Disease, hypertension, heart 
attack), Liver Disease (alcoholic 
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१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

hepatitis, liver cancer), Digestive 
Disorders (pancreatitis or gastritis), 
Neurological Disorders (stroke, 
dementias, memory loss), Cancer 
(especially of the digestive tract, 
stomach, liver and breast), Diabetes, 
Obesity, High Blood Pressure, 
Lungs Stoke, Osteoporosis जIता 
1ाणघातक रोग लाMने गरकेो, 

ञ)  गैरकानूनी दिेखएको घरले ुमिदरा अXयिधक 
उXपादन, ओसारपसार, िब[\ िवतरण तथा 
सेवन भएको पाइयो, 

च)  मिदरा सेवन गररे सवारी चलाउन िनषेध 
गरकेो काय=ले सवारी दघु=टनामा केही कमी 
आए तापिन पूण=qपले दघु=टना 'यूनीकरण र 
शू'य 1ायः हzन सकेको छैन । 

उपयु=# अवIथा भएकाले घरले ु मिदराको 
उXपादन, ओसारपसार, िब[\ िवतरण र सेवनसमेत 
कानून}ारा द~डनीय कसरु भएको तर बजारमा, 
टोलटोलमा, चोकचोकमा य2त2 सव=2 खलेुआम qपमा 
XयIतो घरले ुमिदराको उXपादन ओसारपसार र िब[\ 
िवतरण तथा सेवन भइरहेको छ । यसले आमनाग5रक र 
समाजलाई नै प�घात गराइरहेको उि�लिखत त�यले 
छल=ङ्ग पाद=छ । किहलेकाही ँ नेपाल 1हरीबाट घरले ु
मिदरा उXपादन Iथलमा छापा मारी मिदरा न� गरकेो 
भ'ने ग5रए तापिन XयIतो कसरु अपराध िनय'2ण हzन 
सकेको छैन । यस म�चले िमित २०७५।०२।१० मा 
िवप�ी नं. १, २, ४, ९, १० लाई "घरलुे मिदरा (जाडँ, 
र1सी, 3याङ्, िनगार, तोङ्गवा आिद) िनय<=ण 
गरी आम नाग?रकको िजउBयान, CवाCDय सEपGी 
रHा गरी आम समाजमा सशुासन र अमनचयन 
कायम गनJ बारकेो" िवषयमा �यानाकष=ण गराएकोमा 
सोअनसुार िवप�ीहqले कुनै पहल कदमी नचालेको 

हzदँा पनुः िमित २०७५।०४।२९ मा सोही िवषयको 
यस म�चले ताकेताको प2 पेस गरकेो िथयो । घरले ु
मिदरा िनय'2ण र िनयमन गन= सवैंधािनक र कानूनी 
�यवIथा 1Iट हzदँाहzदँ ै र आम नाग5रक सवैंधािनक 
तथा कानूनी हकबाट वि�चत भई कानूनी पहzचँमा पMुन 
नसक\ अ'यौलको जीवन िजउन बा�य छन् । Xयसैले 
हामी िनवेदकहq बा�य भई घरले ु मिदरा िनय'2ण 
र िनयमनको �यापक साव=जिनक सरोका5रक िवषय 
भएको हzदँा यस स�मािनत सव��च अदालतको ढोका 
ढकढ�याउन उपिIथत भएका छ� । नेपालमा िव�मान 
कानूनी �यवIथा हेदा=  िवप�ीहqले नाग5रकको िजउ, 
�यान, IवाI�य र स�पि�को र�ाथ= अहोरा2 खिटनपुन� 
गरी िज�मेवारी तोकेको तर नेपाली समाजमा, घरघरमा, 
1Xयेक टोलटोलमा, �यापा5रक 1योजनका लािग घरले ु
मिदरा (जाडँ, र�सी, छयाङ्, तोङ्गवा, िनगार आिद) 
खलेुआम उXपादन, ओसारपसार िब[\ िवतरण र 
सेवन (उपभोग) भइरहेको, यसले आम नाग5रक, 
सव=साधारण तथा समाजमा समेत नकाराXमक 1भाव 
एव ं असर प5ररहेको साथै दशेको राजIव उठ्तीमा 
समेत 'यूनीकरण भई मलुकुको अथ=त'2मा समेत 
1भाव प5रहेकोले मिदरा ऐन, २०३१ को दफा २ 
को (क), ३, ४, ५, १२, मिदरा िनयम, २०३३ को 
िनयम ७ उपभो#ा सरं�ण ऐन, २०७५ को दफा ४, 
५, ६, ७, ११, १५, १६, अ'तःश�ुक ऐन, २०५८, 
अ'तःश�ुक िनयमावली, २०५९, नेपालको सिंवधान, 
२०७२ को धारा १६, १८, २५, ३०, ३५, ३६, ४४ 
को उपधारा (१) र (२) समेतको सवैंधािनक तथा 
कानूनी �यवIथाबाट िवप�ीहqलाई आम नाग5रकको 
सरु�ाथ= कानूनी दाियXव, िज�मेवारी 1दान गरकेोले 
नाग5रकको सदाचार, IवाI�य, सिुवधा तथा आिथ=क 
िहतको र�ा गन� 1योजनको लािग कानूनमा भएको 
�यवIथालाई यथावत् प5रपालना गरी घरले ुमिदराको 
उXपादन ओसारपसार िब[\, िवतरण र सेवनलाई 
कानूनबमोिजम द~ड ज5रवाना गरी समाजमा सशुासन, 
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सामािजक सरु2ा, अमन चयन कायम गन7 गराउन 
अ9य वैकि:पक उपचारको बाटोसमेत नभएकोले हामी 
िनवेदकहD यो िनवेदन िलई यस सFमािनत सवGHच 
अदालतमा उपिIथत भएका छL । 

मिदरा ऐन, २०३१ को दफा २ को (क), ३, 
४, ५, अ9तःश:ुक ऐन, २०५८, मिदरा िनयम, २०३३ 
को िनयम ७ को खWड (घ) िवपरीत काय7 हZदँासमेत 
िवप2ीहDले मिदरा ऐन, २०३१ को \Iतावनाको 
मम7 एव ंभावनाबमोिजम तथा दफा १२ र अ9तःश:ुक 
ऐन, २०५८ अनसुार नेपाली बजारबाट घरले ु
मिदराको ^यवसाियक \योजनले भइरहेको उ`पादन, 
ओसारपसार एव ंिबbc िवतरणमा िनय9#ण एव ंिनयमन 
नगरकेोले मिदरा ऐन, २०३१ को दफा २ को (क), ३, 
४, ५, १२ अ9तःश:ुक ऐन, २०५८, मिदरा िनयम, 
२०३३ अ2रश: पालना गरी गराई कसरुदारलाई 
मिदरा ऐन, २०३१ को दफा १२ तथा अ9तःश:ुक ऐन, 
२०५८ को दफा १६ अनसुार कारबाही गनु7  गराउन ुर 
`यIतो मिदरा ̂ यावसाियक \योजनको लािग उ`पादन, 
ओसारपसार, िबbc िवतरण तथा सेवनमा समेत रोक 
लगाउन ुभनी िवप2ीहDका नाममा नेपालको सिंवधान 
(२०७२) को धारा ४६ र १३३ (२) बमोिजम \ितषेध, 
परमादशेलगायत जो चािहने उपयiु आदशे वा पजुk 
जारी गlरपाउ ँ भ9ने बेहोराको कानून 9याय तथा 
सामािजक क:याण मmचको तफ7 बाट अnय2 अिधवiा 
जग9नाथ िमoसमेतको िमित २०७६।१।१० मा दायर 
भएको सयंiु िनवेदनप# ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हZन ु नपनq हो ? 
आदशे जारी हZन ु नपनq आधार, कारण भए सोसमेत 
साथै राखी यो आदशे \ाr भएका िमितले बाटोका 
Fयादबाहेक १५ (प9s) िदनिभ# महा9यायािधवiाको 
काया7लयमाफ7 त िलिखत जवाफ पेस गनु7  भनी यो आदशे 
र lरट िनवेदनको एक\ित नtकलसमेत साथै राखी 
िवप2ीहDका नाममा सूचना Fयाद जारी गरी िलिखत 

जवाफ पर ेवा अविध ^यतीत भएपिछ पेसीको सूचना 
महा9यायािधवiाको काया7लयलाई िदई अuािधकारमा 
राखी िनयमानसुार पेस गनु7  भ9ने बेहोराको िमित 
२०७६।१।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदशे ।

यसमा lरट िनवेदकले िवशेष गरी मिदराको 
आ9तlरक उ`पादन, िबbc िवतरण तथा उपभोगको 
िवषयलाई उठान गरकेो दिेख9छ । यस भ9सार 
िवभाग मातहतका भ9सार काया7लयहDबाट \चिलत 
कानूनबमोिजम अ9तःश:ुक इजाजतप#\ाxत 
^यवसायीहDलाई मा# सFबि9धत िनकायबाट 
गणुIतर \दान गlरएका मिदरा यिकन गरी पैठारी 
तथा िनकासीको लािग \चिलत कानूनबमोिजम लाyने 
राजIव िलई अनमुित िदने मा# हो । यस भ9सार 
िवभागको कुन काम कारबाहीले lरट िनवेदकले उठान 
गरकेो िवषयमा असर परकेो हो भनी खलुाउन सकेको 
अवIथा पिन दिेखदँनै । तसथ7 \Iततु lरट िनवेदन 
यस िवभागको हकमा खारजेभागी छ, खारजे गlरपाउ ँ
भ9ने बेहोराको भ9सार िवभाग, ि#परुzेवर, काठमाडLको 
तफ7 बाट िमित २०७६।२।७ मा पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

िव{मान ऐन, िनयम र िनदqिशकाको मम7 र 
भावनाअनDुपको काय7 गन7 यस िवभाग तथा यसका 
मातहतका काया7लयहD िनर9तर \यासरत रहेका 
छन् । साथै आगामी िदनमा समेत आ}ना दािय`व\ित 
सचेत रहनेछ । जसअनDुप अवैध मिदरा िनय9#ण र 
िनयमन गन7 धेर ैहदसFम सफल रहेकोसमेत िनFनिलिखत 
त~याङ्कबाट \Iट दिेख9छ । आ.व.०७४/७५ दिेख
आ.व. ०७५/७६ को वैशाख मिहनासFम ४३ पटक
अवैध मिदरा िनय9#ण सिमितको बैठक बसेको ।
१,०७,६५० िलटर अवैध मिदरा िनय9#णमा िलइएको, 
२०९ काटु7न २३८७ बोतल िविभ9न �ा9डका मिदरा 
जफत गरकेो, मिदरा बनाउन \योग गनq ६८,९४५ 
िलटर कHचा पदाथ7 जफत गरकेो, २ काटु7न ६५ बोतल 
िबयर जफत गरकेो, अ9तःश:ुकसFब9धी म�ुा स�ंया 
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१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

१६८ रहेको, D.११,४०,६२०।- ज5रवाना गरकेो, 
D.१८,४६०.०० धरौटीबापत जIमा गरकेो र १ 
थान अटोमोबाइल, १ थान मोटरसाइकल र ७ थान 
साइकल जफत गरकेो दिेख'छ ।

अवैध मिदराको उQपादन, सRचय र िबTU 
िवतरणबाट समाजमा िवकृित र िवसङ्गित फैलन 
जाने, इजाजत प2 1ाY गरी उQपादन तथा िबTU 
हZने मिदराको खपतमा समेत 1ितकूल असर पन= गई 
असलु हZनपुन̂ राज_वसमेत गIुन जाने सIभावनालाई 
मaयनजर गदb अवैध मिदरा िनय'2ण र वैध मिदराको 
कारोबारको िनयमनका लािग िवभाग_तरमा आ'त5रक 
राज_व िवभागको उपमहािनदश̂कको सयंोजकQवमा 
१६ सद_यीय सिमित तथा अवैध मिदरा िनय'2णको 
1भावकारी काया='वयन गन= िजeला_तरमा आ'त5रक 
राज_व काया=लय / करदाता सेवा काया=लय / कोष तथा 
लेखा िनय'2ण काया=लयको 1मखुको सयंोजकQवमा ६ 
सद_यीय सिमितको gयव_था गरकेो छ । उ# सिमितले 
अवैध मिदरा उQपादन _थलमा गई खानतलासी गरी 
अवैध मिदरा बनाउन 1योग भएका िविभ'न व_तहुD 
कiजामा िलने, सलंjन gयि#लाई पTाउ गन̂ र 
कारबाही चलाउन सIबि'धत काया=लयमा बझुाउने 
gयव_था अ'तःशeुक िनदि̂शका, २०६८ (प5रमािज=त 
स_ंकरण, २०७५) मा रहेको र सोबमोिजम काय= हZदँ ै
आएको छ ।

Qयसैगरी 1हरीको सहयोगमा समयसमयमा 
कर अिधकृतसिहतको टोली प5रचालन गररे अवैध 
मिदरा उQपादन तथा िबTUलाई िनDQसािहत गन̂ 
ग5रएको, अवैध मिदरा उQपादन तथा िबTUलाई 
िनDQसािहत र िनयमन गन= िनयिमत बजार अनगुमन 
गन̂ गरकेो, _थानीय उqोग वािणrय सङ्घलगायत 
सIबि'धत सरोकारवालासगँ अवैध मिदरा िनय'2ण 
सIब'धमा िनयिमत अ'तरिTया काय=Tम सRचालन 
गन̂ गरकेो, सीमावतt uे2मा हZने अवैध मिदरा 
ओसारपसार िनय'2ण काय=लाई तीwता िदनकुा साथै 

अवैध मिदरा कारोबारसगँ सIबि'धत सूचना सङ्कलन 
गरी अनगुमन, छानिबन गरी कारबाहीसमेत गन̂ गरकेो 
हZदँा उिeलिखत ऐन िनयमको मम= र भावनाअनDुप 
काय= नगरकेो भ'ने िनवेदनको िजिकर खारजेभागी छ 
खारजे ग5रपाउ ँ भ'ने बेहोराको िमित २०७६।२।६ 
गतेको आ'त5रक राज_व िवभागको तफ= बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

मिदरा ऐन, २०३१ मा अ'तःशeुक 
अिधकारीले मिदराको िबTU िवतरणमा िनय'2ण (दफा 
४), उQपादन तथा िबTU िवतरणमा ब'दजे (दफा ४क), 
मिदरा तथा अ'य सामानको जफत र िबTU (दफा 
१३), दफा ११ अ'तग=तको मzुामा सDु कारबाही 
र िकनारा गन̂ अिधकार नेपाल सरकार वा नेपाल 
सरकारले तोिकिदएको अिधकारीलाई र सोबाहेक यस 
ऐनअ'तग=तको अD मzुाको सDु कारबाही र िकनारा 
गन̂ अिधकार अ'तःशeुक अिधकारीलाई हZने छ । सDु 
कारबाही र िकनारा गन̂ अिधकारीलाई 1चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम िजeला अदालतलाई भएसरहको 
अिधकार 1ाY हZने छ (दफा १४) भ'ने gयव_था 
रहेको छ । मिदरा िनयमावली, २०३३ मा मिदराको 
उQपादन, िबTU िवतरण वा िनकासी पैठारी गन= चाहने 
gयि#ले अनसूुची १ बमोिजमको ढाचँामा अ'तःशeुक 
अिधकारीसमu दरखा_त िदनपुन̂ छ र अ'तःशeुक 
अिधकारीले आव}यक जाचँबझु गरी मनािसब दखेेमा 
अनसूुची २ बमोिजमको इजाजतप2 िदन स~ने छ 
(िनयम ३) । 1हरी ऐन, २०१२ को 1_तावनामा नै 
1हरीलाई अपराध रो~ने र प�ा लगाउने सयुोjय साधन 
बनाई शाि'त र gयव_था कायम रा�न 1हरी फोस=को 
गठन भएको कुरा उeलेख छ भने ऐजन ऐनको दफा 
१५ मा उिeलिखत 1हरी कम=चारीको कत=gयमा शाि'त 
र gयव_थालाई असर पान̂ खालको खबर सङ्कलन 
गनु= , अपराधको रोकथाम गनु=  र अपराधी प�ा लगाउन ु
र जनतालाई अनाव}यक झ'झट पन=बाट बचाउन ुभ'ने 
gयव_था रहेको छ ।
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 -हरी ऐन, २०१२ बमोिजम गिठत तथा 
प;रचािलत नेपाल -हरीको -मखु उ?े@य समाजमा शािCत 
सरुDा, अमनचयन कायम गनुF , अपराध अनसुCधान, 
अपराध रोकथाम तथा िनयC#ण गनुF  भएकाले िविभCन 
आपरािधक िLयाकलापलाई मNयनजर गरी सोको 
रोकथाम गनF सिंवधान, -हरी ऐन, -हरी िनयमावली 
तथा -चिलत अCय ऐन, िनयम र कानूनको अधीन र 
-िLयामा रही आमजनताको शािCत सरुDामा अहोरा# 
खिटई कतFQय पालना गदS आई नेपाल -हरीले िवगतदिेख 
नै अवैध मिदराको िबLT िवतरण, ओसारपसारमा 
कानूनबमोिजम रोक लगाउदँ ै आएको र िवगत तीन 
आिथFक वषFदिेख हालसXम तयारी मिदरा ४,०३,७७० 
िलटर र क[चा पदाथF (१,६६,५८० के.जी. र
१०,५०,३४७ िलटर) र मािनस (पaुष १००, मिहला
५५) लाई पLाउ गरी मिदरा ऐन, २०३१ को दफा १५
को (क) बमोिजम अCत:शdुक कायाFलयमा कारबाहीको
लािग बझुाएको भCने -हरी -धान कायाFलय कायF एव ं
अपराध अनसुCधान िवभाग, अिभलेख तथा िवfेषण
शाखाको अिभलेखबाट दिेखCछ ।

-हरी ऐन, २०१२ को दफा १३ मा समेत 
"-हरी कमFचारीले यो ऐन वा अa कुनै -चिलत ऐनबाट 
पाएको अिjतयारभCदा बढी अिधकार वा अिjतयार 
-योग गनF पाउदँनै" भCने lपm Qयवlथा रहेको र -हरीले 
आnनो Dे#ािधकारिभ# पनo म?ुाहaको मा# अनसुCधान 
तहिककात, पLाउ, खानतलासीलगायतका कायFहa 
गनF सpने छ भनी कानून तथा िवqमान Qयवlथाहaले 
िनिदFm गर े तापिन नेपाल -हरीले अपराध िनयC#ण, 
अनसुCधान र शािCत सरुDा कायम गनo rिmकोणबाट 
िनरCतर अवैध मिदराजCय पदाथFको िनयC#णको कायF 
गदS आएको हsदँा -हरीले अवैध मिदरा िनयC#णका 
सCदभFमा िवqमान कानूनी तथा सवैंधािनक कतFQय 
पालनामा िवमखु रहेको भनी -हरी -धान कायाFलय, 
नpसालसमेतलाई िवपDी बनाई दायर भएको -lततु 
;रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग;रपाउ ँ भCने 

बेहोराको िमित २०७६।२।९ मा -हरी -धान कायाFलय 
नpसालको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, अथF मC#ालय सिंवधान तथा 
िवqमान नेपाल कानूनको प;रपालना गरी, गराई कानूनी 
राuयको अवधारणालाई साकार पानo र नाग;रकका 
सिंवधान तथा कानून -दv हक, अिधकारको सXमान, 
सरंDण र सXबwFन गरी -चलनको सिुनिxतता -दान 
गनo कुरामा -ितबw र किटबw रहेको छ । 

जहासँXम मिदरा ऐन, २०३१ को -lतावनाको 
ममF एव ंभावनाबमोिजम तथा सोही ऐनको दफा १२ र 
अCतःशdुक ऐन, २०५८ अनसुार नेपाली बजारबाट 
घरले ु मिदराको Qयावसाियक -योजनले भइरहेको 
उ|पादन, ओसारपसार एव ंिबLT िवतरणमा -ितबCध 
नगरकेो, कानूनहaले िजXमेवारी तोिकएको हsदँा पिन 
सXबिCधत िनकायहa मिदरा िनयC#ण र िनयमन नगरी 
कानूनी तथा सवैंधािनक कतFQय पालनामा िवमखु भएको 
भCने िवपDीको दाबी छ, त|सXबCधमा उपभो}ाको 
हकिहत र अिधकारको सरंDण गरी उपभो}ाको 
lवाl~य -ितकूल हsने कामकारबाही िनयC#ण 
गनF बनेका उपभो}ा सरंDण ऐन, २०७५, खाq 
अिधकार तथा खाq सX-भतुासXबCधी ऐन, २०७५ 
र मिदरा उ|पादन, ओसारपसार, िबLT िवतरणलाई 
Qयविlथत, िनयC#ण र िनयमन गनF बनेका मिदरा 
ऐन, २०३१, मिदरा िनयम, २०३३, अCतःशdुक 
ऐन, २०५८, अCतःशdुक िनयमावली, २०५९ 
लगायतका कानूनहaको -भावकारी कायाFCवयन गनF 
नेपाल सरकार, अथF मC#ालय र मातहत िवभागlतरमा 
आCत;रक राजlव िवभाग, िजdलाlतरमा आCत;रक 
राजlव कायाFलयहa, करदाता सेवा कायाFलयहa 
र कोष तथा लेखा िनयC#ण कायाFलयको -मखुको 
सयंोजनमा गिठत सिमितहa -ितबw र िLयाशील 
रिहआएका छन् ।

िवपDी िनवेदकले घरले ु मिदरा िनयC#ण 
गरी आमनाग;रकको िजउ uयान, lवाl~य सXपिv 
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१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

रCा गरी आमसमाजमा सशुासन र अमनचयन कायम 
गनH सIब'धमा यस म'2ालयसमेतलाई Kयानाकष=ण 
गराई दता= नं. २०१९ िमित २०७५।५।२७ मा 
िदएको िनवेदनउपर आवSयक कारबाही गन= िनयमन 
िनकाय आ'त5रक राजTव िवभागमा यस म'2ालयको 
च.नं. २५८ िमित २०७५।५।२९ को प2बाट लेखी 
पठाइसिकएको छ । यस सIब'धमा आ'त5रक राजTव 
िवभाग र मातहतका काया=लयह\बाट 1चिलत 
कानूनबमोिजम भए गरकेा काय=1गितसिहत पेस 
ह̂ने िलिखत जवाफ माफ= त जानकारी ह̂ने नै ह̂दँा 
िजIमेवारीबमोिजम नेपाल सरकारले मिदरा िनय'2ण र 
िनयमन नगरकेो भ'ने िनवेदकको तbय र 1माणिवहीन 
िनवेदन िजिकर पिुc ह̂ने अवTथा दिेखएन । 

5रट िनवेदकले आdनो िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो अKययन 1ितवेदन हेदा=  अKययनकता=ह\ले 
कुनै घटना िवशेष वा Tथान िवशेषमा गई अKययन 
गरकेो नदिेखएको र अKययन गदा= मिदराको 
उfपादन, ओसारपसार र िबhi िवतरणको िनयमन 
िनकाय आ'त5रक राजTव िवभाग र मातहतका 
काया=लयह\सगँ सIपक=  र सम'वयमा अKययन गरकेो 
पिन दिेखदँनै । अवैध मिदराको रोकथाम गनH दाियfव 
सव=साधारण नाग5रक, सङ्घसTंथालगायत सबैको 
हो । यो दाियfव िनवा=हका लािग िवपCी 5रट िनवेदकले 
कतै कही ँकामकारबाही गरकेो 5रट िनवेदनमा उkलेख 
छैन । साथै यस िवषयमा उ# संTथाबाट हालसIम 
यस म'2ालय, मातहत िवभाग र काया=लयह\सगँ 
सIपक=  र सम'वय राखेको दिेखदँनै । साथै िनवेदकह\ 
र िनजह\को सTंथाले मिदरा ऐन, २०३१ को दफा 
१५क. को 1ावधानबमोिजम कोही कसैले मिदरा 
ऐनिवपरीत मिदरा उfपादन, सnचय, िबhi िवतरण, 
ओसारपसार, िनकासी वा पैठारी गन=लागेको वा गरकेो 
भ'ने िवषयमा कुनै सूचना वा सरुाकiसमेत निदई 
यस म'2ालयसमेतले कुनै कामकारबाही नगरकेो 
भनी पन= आएको 5रट िनवेदन खारजेभागी छ । यस 

म'2ालय मातहतका िवभाग तथा काया=लयह\बाट 
सव=साधारण oयि#, नाग5रक समाज र Tथानीय 1हरी 
1शासनसमेतको सम'वय र सहयोगमा घरले ुमिदराको 
अवैध उfपादन, ओसारपसार एव ं िबhi िवतरणलाई 
िनय'2ण गन= पूण= 1ितबpताका साथ काय= भइरहेको र 
fयसबाट अवैध मिदरा उfपादन, ओसारपसार, िबhi 
िवतरणलाई oयविTथत, िनय'2ण र िनयमन गन= धेर ै
हदसIम सफल भइरहेको अवTथामा 5रट िनवेदकको 
मागबमोिजम कुनै आदशे जारी ह̂नपुनH होइन, छैन । 
उपयु=# आधार र कारणबाट तbय 1माणिबना दायर 
भएको 1Tततु 5रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग5रपाउ ँभ'ने बेहोराको अथ= म'2ी र अथ= म'2ालयको 
छुqाछुqै िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले मिदरा ऐन, २०३१ को मrुय 
उsेSय नै "सव=साधारण जनताको सदाचार, TवाTbय, 
सिुवधा तथा आिथ=क िहत कायम राrनका िनिIत 
मिदराको उfपादन िबhi िवतरण र िनकासी पैठारीमा 
समेत िनय'2ण गनH भ'ने माग राखी यस मिहला, 
बालबािलका तथा uयेv नाग5रक म'2ालयलाई समेत 
िवपCी बनाई िदनभुएको 5रट िनवेदनमा मिदरा िनय'2ण 
गनH काय=मा यस म'2ालयको के कुन भूिमका रहेको र सो 
भूिमका पूरा नगरकेो भ'ने िनवेदनमा कहीकँतै उkलेख 
भएको नदिेखएकोले उ# िनवेदन िजिकरअनसुारका 
काय=ह\ यस म'2ालयको काय= Cे2ािधकारभ'दा 
बािहरको िवषय भएको, तथा िनवेदनमा उkलेख भएका 
कुराह\ यस म'2ालयसगँ सIबि'धत नभएकोले यस 
म'2ालयको हकमा 1Tततु 5रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग5रपाउ ँ भ'ने बेहोराको िमित २०७६।२।१३ 
गते मिहला, बालबािलका तथा uयेwठ नाग5रक 
म'2ालयको िलिखत जवाफ ।

मिदरा तथा मिदराज'य वTत ु र सतुxज'य 
पदाथ= मानव TवाTbयको लािग घातक ह̂नकुा साथै 
Tवyछ र TवTथ समाज िनमा=णका लािग बाधकसमेत 
भएको ह̂दँा नेपाल सरकारले सोको िनय'2णका लािग 
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सोसगँ स1बि3धत ऐन, िनयम जारी गनु=का साथसाथै 
सतु?ज3य पदाथ= िनय3#ण र िनयमन ऐन, २०६८ र 
सोको िनयमावली, २०६८ र जनCवाCDय ऐन, २०७५ 
जारी गरकेो छ । उI ऐनको पूण=पालना र काया=3वयन 
गन= गराउन र कानूनिवपरीतका कुनै पिन काय= गन= 
निदन यस म3#ालय किटबK रहेको छ । जहासँ1म 
नेपाली बजारबाट घरले ु मिदराको Nयावसाियक 
Oयोगले भइरहेको उRपादन, ओसारपसार एव ं िबVW 
िवतरणमा Oितब3ध नगरकेोले मिदरा ऐन, २०३१ 
को दफा २ को (क), ३, ४, ५,१२ अ3तःशु̀ क ऐन, 
२०५८, मिदरा िनयम, २०३३ अaरश: पालना गरी 
गराई कसरुदारलाई मिदरा ऐन, २०३१ को दफा १२ 
तथा अ3त:शु̀ क ऐन, २०५८ को दफा १६ अनसुार 
कारबाही गनु=  गराउन ु र RयCतो मिदरा Nयावसाियक 
Oयोजनको लािग उRपादन, ओसारपसार, िबVW 
िवतरण तथा सेवनमा समेत रोक लगाउने िवषय यस 
म3#ालयको काय=aे#िभ# नपनe हfदँा सो स1ब3धमा 
स1बि3धत िनकायबाट Oाg हfने िलिखत जवाफबाट 
Cपh हfने नै हfदँा यस म3#ालयको हकमा iरट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे गरी फुस=द िदलाई पाउ ँभ3ने 
बेहोराको िमित २०७६।२।१६ मा CवाCDय तथा 
जनसjंया म3#ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार सिंवधान तथा Oचिलत नेपाल 
कानूनको पiरपालना गरी गराई कानूनी राlयको 
अवधारणालाई साकार पानe र नागiरकका सिंवधान 
तथा कानूनOदm हक अिधकारहnको स1मान, 
सरंaण र स1बK=न गदo उपभोगको सिुनिpतता Oदान 
गनe एव ं स1मािनत अदालतबाट भएका आदशेहnको 
काया=3वयन गनe गराउने कुरामा किटबK रहेको छ । 
िवपaी iरट िनवेदकले Oधानम3#ीको के कCतो काम, 
कारबाही वा िनण=यबाट िनजको के कCतो सिंवधान 
तथा कानूनी हक अिधकार हनन भएको हो ? भ3ने 
स1ब3धमा आsनो िनवेदनमा कुनै कुरा उ`लेखस1म 
गन= नसकेको अवCथामा Oधानम3#ीलाई ORयथ? बनाई 

iरट िनवेदन दायर गन= िम`ने होइन । कानूनिवपरीत काय= 
गनe NयिIले स1बि3धत कानूनबमोिजम सजाय पाउने 
नै हf3छ । मिदरा ऐन, २०३१, अ3तःशु̀ क ऐन, २०५८ 
तथा उपभोIा सरंaण ऐन, २०७५ को उ`लङ्घन 
गरी कुनै काम कारबाही कुनै NयिI वा सCंथाबाट भएमा 
सोही ऐनबमोिजमको OिVया पूरा गरी कारबाहीको 
माग भएमा स1बि3धत कानूनबमोिजम कारबाही हfने नै 
हf3छ । Rयसरी कारबाहीको माग गनe वैकि`पक 
उपचारको पया=gता रहदँारहदँ ै iरट aे#बाट िवषय 
उठान गरी 3याय िनnपण हfने अवCथा होइन । िवशेष 
कानूनले NयवCथा गरकेो सारवान् तथा काय=िविधगत 
NयवCथालाई नजरअ3दाज गरी iरट aे#मा Oवेश गन= 
िम`ने पिन होइन । iरट िनवेदकले घरले ु मिदराको 
उRपादन, ओसारपसार, िबVW िवतरण र सेवन गनe 
काय=लाई िनय3#ण गन= नसकेको भ3ने िजिकर िलए 
तापिन कुन कुन NयिI वा NयिI समूहले कुन Cथानमा 
उि`लिखत ऐनिवपरीतका काय= गरकेो हो र सजाय हfन 
नसकेको हो सो स1ब3धमा कहीकँतै खलुाउन सकेको 
दिेखदँनै । Rयसरी खलुाई आएमा कानूनबमोिजम हfने 
NयवCथा रहे भएकै छ । अनमुानका आधारमा मिदरा 
उRपादन, ओसारपसार, िबVW िवतरण, िनय3#ण 
र सेवन गनe काय= रोकथाम गन= नसकेको भनी 
गोwारा nपमा िलएको दाबी तDयहीन, आधारहीन र 
औिचRयहीन रहेको छ । नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ ले वैकि`पक कानूनी उपचारको NयवCथा 
नभएको वा RयCतो NयवCथा Oभावकारी नरहेको 
अवCथामा मा# स1मािनत अदालतको iरट aे#ािधकार 
आकिष=त हfने NयवCथा गरकेो छ । िनवेदकले उठाएका 
िवषयमा उि`लिखत कानूनी Oावधानबमोिजम 
कानूनबमोिजम तोिकएका िनकायहnबाट उपचार 
खोlन सिकने NयवCथा हfदँाहfदँ ै iरट िनवेदन िलई 
स1मािनत अदालतमा Oवेश गरकेाले सो iरट िनवेदन 
Oथमyिhमा नै खारजेभागी छ । iरट िनवेदकले उठान 
गरकेो िवषयको हकमा यस काया=लयबाट कोही कसैलाई 
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कुनै आघात पGुयाएको अवIथासमेत छैन । िनवेदकले 
समेत Lयसरी आघात पGुयाएको सबदुसिहत दाबी िलन 
सकेको अवIथा छैन । कानूनबमोिजम उपचारको 
वैकिPपक माग= 1शIत रहेको अवIथामा औिचLयहीन 
5रट िनवेदन Pयाई अदालतको समय नै कटौती भएको 
अवIथा छ । तसथ= 1Iततु 5रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग5रपाउ ँ भ'ने बेहोराको िमित २०७६।२।२० 
मा 1धानम'2ी केपी शमा= ओली र 1धानम'2ी तथा 
मि'2प5रषदक्ो काया=लयको िलिखत जवाफ ।

सव=साधारण जनताको सदाचार, IवाI]य, 
सिुवधा तथा आिथ=क िहत कायम रा^नको लािग 
मिदराको उLपादन, िब_` िवतरण र िनकासी 
पैठारीसमेतमा िनय'2ण गन= मिदरा ऐन, २०३१ 
लगायतका कानूनहd लाग ु भएकोले उ# ऐनहdमा 
भएका eयवIथाहdको 1भावकारी काया='वयन गन= 
गहृ म'2ालय सदा 1ितबg छ । मिदराको अeयविIथत 
उLपादन र िब_` िवतरण तथा सेवनका कारण समाजमा 
परकेो र पन=सhने नकाराLमक असर 'यूनीकरण गन= 
तथा IवाI]य, सiय, सदाचारी र अपराधम#ु समाज 
िनमा=ण गन=को लािग गहृ म'2ालय सदा किटबg छ । 
मिदराको अeयविIथत उLपादन र िब_` िवतरण तथा 
हािनकारक सेवनका कारण मलुकुको शाि'त सeुयवIथा 
र अपराध िनय'2णका jे2मा परकेो बहkआयािमक 
नकाराLमक असर 'यूनीकरण गन= जdरी भएकोले 5रट 
िनवेदकले उPलेख गरकेो िवषयलाई सlबोधन गन=को 
लािग मिदरा उLपादन र िब_` िवतरणको िनय'2ण 
तथा हािनकारक सेवन िनय'2णसlब'धी काय=कारी 
आदशे तजु=माको लािग आवmयक काम हkदँ ैआइरहेको 
र िनवेदकले उठाएको िवषयवIतमुा गहृ म'2ालय 
सवेंदनशील रहेको हkदँा यस म'2ालयसमेतलाई िवपjी 
बनाई दायर भएको 5रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग5रपाउसँमेत भ'ने बेहोराको िमित २०७६।२।१९ मा 
नेपाल सरकार, गहृम'2ी र गहृ म'2ालयको छुpाछुpै 
िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार उqोग वािणrय तथा आपूित= 
म'2ालय सिंवधान तथा 1चिलत नेपाल कानूनको 
प5रपालना गरी गराई कानूनी राrयको अवधारणालाई 
साकार पानs र नाग5रकका सिंवधान तथा कानून1दt 
हक अिधकारहdको सlमान, संरjण र सlबg=न 
गदu उपभोगको सिुनिvतता 1दान गनs एव ं सlमािनत 
अदालतबाट भएका आदशेहdको काया='वयन गनs 
गराउने कुरामा किटबg रहेको छ । मिदरा ऐन, २०३१, 
अ'तःशPुक ऐन, २०५८ तथा उपभो#ा सरंjण ऐन, 
२०७५ को उPलङ्घन गरी कुनै कामकारबाही कुनै 
eयि# वा सIंथाबाट भएमा सोही ऐनबमोिजमको 
1ि_या पूरा गरी कारबाहीको माग भएमा सlबि'धत 
कानूनबमोिजम कारबाही हkने नै हk'छ । Lयसरी 
कारबाहीको माग गनs वैकिPपक उपचारको पया={ता 
रहदँारहदँ ै5रट jे2बाट िवषय उठान गरी 'याय िनdपण 
हkने अवIथा होइन । िवशेष कानूनले eयवIथा गरकेो 
सारवान् तथा काय=िविधगत eयवIथालाई नजरअ'दाज 
गरी 5रट jे2मा 1वेश गन= िमPने पिन होइन । 5रट 
िनवेदकले घरले ु मिदराको उLपादन, ओसारपसार, 
िब_` िवतरण र सेवन गनs काय=लाई िनय'2ण गन= 
नसकेको भ'ने िजिकर िलए तापिन कुन कुन eयि# वा 
eयि# समूहले कुन Iथानमा उिPलिखत ऐनिवपरीतका 
काय= गरकेो हो र सजाय हkन नसकेको हो भ'ने सlब'धमा 
केही खलुाउन सकेको दिेखदँनै । Lयसरी खलुाई 
आएमा कानूनबमोिजम हkने eयवIथा रहे भएकै हkदँा 
अनमुानका आधारमा मिदरा उLपादन, ओसारपसार, 
िब_` िवतरण, िनय'2ण र सेवन गनs काय= रोकथाम 
गन= नसकेको भनी िलएको दाबी त]यहीन, आधारहीन 
र औिचLयहीन रहेको छ । नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ ले वैकिPपक उपचारको eयवIथा नभएको वा 
LयIतो eयवIथा 1भावकारी नरहेको अवIथामा मा2 
सlमािनत अदालतको 5रट jे2ािधकार आकिष=त हkने 
eयवIथा गरकेो छ । िनवेदकले उठाएका िवषयमा 
उिPलिखत कानूनी 1ावधानबमोिजम कानूनबमोिजम 
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तोिकएका िनकायह2बाट उपचार खो8न सिकने 
:यव;था िव=मान ह?दँाह?दँ ैBरट िनवेदन िलई सDमािनत 
अदालतमा Fवेश गरकेाले र Bरट िनवेदकले उठाएको 
िवषयको हकमा यस मJ#ालयबाट कोही कसैलाई कुनै 
आघात पOुयाएको अव;थासमेत नभएकोले F;ततु Bरट 
िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे गBरपाउ ँभJने बेहोराको 
िमित २०७६।२।२१ गते नेपाल सरकार, उ=ोग 
वािण8य तथा आपूितW मJ#ालयको तफW बाट पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।

F;ततु Bरट िनवेदनमा िनवेदकतफW बाट 
उपि;थत ह?नभुएका िवYान्  अिधव\ाह2 ]ी जगJनाथ 
िम], ]ी 8योित सापकोटा र ]ी नवीन काक^ 
तथा िवप_ी नेपाल सरकारको तफW बाट उपि;थत 
ह?नभुएका िवYान्  सहJयायािधव\ा ]ी शंकर ख#ीले 
F;ततु गनुWभएको बहससमेत सिुनयो । यसमा िमित 
२०७६।१०।५ गतेको िन.स.ुको िमित तोकc िमित 
२०७६।९।२९ गतेसDममा दवैु प_बाट बहसनोट 
पेस गनW लगाई िनयमानसुार गनुW  भJने बेहोराको िमित 
२०७६।८।८ मा यस अदालतबाट भएको आदशे ।

उिeलिखत परमादशेको आदशे जारी गBरपाउ ँ
भJने िनवेदन दाबी तथा Bरट िनवेदन खारजे गBरपाउ ँ
भJने िलिखत जवाफको बेहोरा रहेको F;ततु Bरट 
िनवेदनमा यस सDमािनत अदालतबाट िन2पण ह?नपुनf 
Fमखु Fgनह2 िनDनबमोिजम रहेको पाइयो :-

१. Bरट िनवेदनमा उeलेख भएकोज;तो नेपाली 
बजारमा अवैध घरले ु मिदराको उkपादन 
ओसारपसार, सmचय, िबnc िवतरण तथा 
सेवन भएको, भइरहेको हो, होइन ? 

२. यसरी घरले ुमिदराको उkपादन, ओसारपसार, 
सmचय, िबnc िवतरण र सेवन भइरहेको भए 
उ\ कायW िनयमन, िनयJ#ण गनWका लािग 
िव=मान नेपाल कानून पयाWp छ, छैन ?

३. घरले ुमिदराको सेवनले समाजमा के क;तो 
असर परकेो छ ? 

४. F;ततु मsुामा िनवेदकको मागबमोिजम घरले ु
मिदरा िनयJ#ण र िनयमनको लािग आदशे 
जारी ह?नपुनf हो, होइन ? 

मािथ उिeलिखत अनसुार उठाइएका Fgनह2को 
जवाफ िनDन Fकरणह2मा खोिजएको छ ।

१. पिहलो Ftको िववेचना गदाW कानून 
Jयाय तथा सामािजक कeयाण मmच 
नेपालको िमित २०७४।१०।१९ को 
कायWसिमितको िनणWयबमोिजम गठन गBरएको 
अuययन सिमितले पेस गरकेो अuययन 
Fितवेदनबमोिजम कूल मिदरा सेवनकताWमuये 
६९ Fितशत सेवनकताWले अनमुितप# 
निलई उkपािदत घरले ु मिदरा सेवन गनf 
गरकेो र सो घरले ु मिदराको कारणबाट 
कर असलुी, नागBरकको िजउ 8यान 
;वा;vय र सDपिwमा नकाराkमक असर 
परी िविभJन Fकारका फौजदारी कसरुको 
अपराध घटेको, वेgयाविृw ज;ता सामािजक 
िवखzडन िनDkयाउने िवकृित िवसङ्गितमा 
विृ} भएको, मािनसको ]जृनशीलता, 
रचनाkमकता, सवेंदनशीलतामा ~ास 
आउनेलगायतका रा��िहत तथा नागBरक 
समाजको िहतिवपरीत भएको र उkपादकले 
मा# लाभ िलएको तvय Bरट िनवेदकले 
F;ततु गरकेोमा िवप_ी Fkयथ^ह2ले सो 
तvयह2लाई िलिखत जवाफको कुनै पिन 
अन�ुछेदमा खzडन नगरी ;वीकार गरकेोले 
िनवेदकले उeलेख गरबेमोिजम नेपाली 
बजारमा अवैध (कानूनYारा िनषेिधत) घरले ु
मिदराको उkपादन, ओसारपसार, िबnc 
िवतरण, सmचय तथा सेवन खलेुआम 2पमा 
रहे भएको F;ट ह?न आउछँ । 

२. दो�ो Fgनको िववेचना गदाW मौजदुा 
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१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

जनिहतकारी सवैंधािनक तथा कानूनी 
1ावधानको िवEमानता पया=F रहेको भनी 
5रट िनवेदनमा उJलेख गरकेो तLयलाई 
िवपNीले िलिखत जवाफमा खPडन नगरी 
Rवीकार गरकेो दिेखएकोले नेपालमा घरले ु
मिदरा िनय'2ण र िनयमनको लािग कानूनी 
1ावधानको अपूण=ता छ भनेर भ'न िमJने 
होइन । 

३. ते[ो 1\न अथा=त् घरले ु मिदराको सेवनले 
समाजमा के कRतो असर परकेो छ भ'ने 
1\नका स]ब'धमा नेपालमा के कित मा2ामा 
घरले ु मिदराको उ^पादन, ओसारपसार, 
स`चय, िबbc िवतरण र सेवन भइरहेको छ 
भ'नेतफ=  कोही कसैको dयान गएको पाइएन । 
यसले गदा= घरले ुमिदराले समाजमा के कRतो 
असर परकेो छ भ'ने अdययन अनसु'धान 
भएको पाइएन । हामी 5रट िनवेदकहeले 
आधारभूत अdययन (Primary Research) 
गरी सो अdययन 1ितवेदन 5रट िनवेदनसाथ 
सलंqन गरकेो हtदँा यहा ँ पनुराविृw ग5रएको 
छैन । 

४. चौथो 1\न अथा=त् 1Rततु म{ुामा िनवेदकको 
मागबमोिजम घरले ु मिदरा िनय'2ण र 
िनयमनको लािग आदशे जारी हtनपुन} हो, 
होइन ? भ'ने 1\नका स]ब'धमा घरले ु
मिदरा कहीकँतै दता= भई इजाजत 1ाF मिदरा 
नभएको, यसको गणुRतर परीNणको मापदPड 
पूरा नगरकेो, सरकारको जानकारी, िनय'2ण 
(Control), िनयमन (Regulation) भ'दा 
बािहर रहेकोले सव=साधारण जनताको 
सदाचार, RवाRLय, सिुवधा तथा आिथ=क 
िहत कायम रा�नको लािग सिंवधानको 
धारा ४६ र १३३ बमोिजम िवपNीहeको 
नाममा दहेायबमोिजमको परमादशेलगायत 

अ'य उपय#ु आदशे जारी गरी पाउन 
इजलाससमN सादर िनवेदन छ ।
नेपालमा घरले ु मिदराको उ^पादन, 

ओसारपसार र िबbc िवतरण के कित मा2ामा के 
कसरी कुन कुन क�चा पदाथ=को 1योगबाट उ^पादन 
भइरहेको छ अdययन गनु=  र गराउनू । 

घरले ुमिदराको सेवनले समाजमा के कRतो 
1भाव परकेो छ । राि��य अथ=त'2मा के कRतो 
नो�सानी छ, आम नाग5रक र राि��य िहतमा के कRतो 
नकारा^मक असर परकेो छ अdययन गनू= ।

घरले ुमिदराको सेवनले �यापक नकारा^मक 
असर परकेो दिेखदँा मिदरा िनयमहe, २०३३ को 
िनयम ७ भ'दा बढी, �यावसाियक 1योजनको लािग 
मिदराको उ^पादन, ओसारपसार, िबbc िवतरण तथा 
सेवनमा रोक लगाउन ुर ऐन िनयमको िवपरीत मिदराको 
उ^पादन, ओसारपसार, िबbc िवतरण, स`चय तथा 
सेवनसमेत भएको पाइएमा मिदरा ऐन, २०३१ को 
दफा १२, अ'त शJुक ऐन, २०५८ को दफा १६ तथा 
उपभो#ा सरंNण ऐन, २०७५ को दफा ४० अनसुार 
दPड सजाय गनु=  गराउनू । 

मिदरा ऐन, २०३१, अ'तशJुक ऐन, २०५८ 
र उपभो#ा सरंNण ऐन, २०७५ लाई अNरश: 
काया='वयन गनु= , गराउन ु भ'ने आदशे जारी ग5रपाउ ँ
भ'नेसमेत बेहोराको 5रट िनवेदकका तफ= बाट िव�ान्  
अिधव#ाहe +ी जग'नाथ िम+, +ी �योित सापकोटा 
र +ी निवन काक�ले िमित २०७६।०९।२९ गते पेस 
गरकेो िलिखत-बहसनोट ।

नेपाली बजारबाट घरले ुमिदराको �यावसाियक 
1योजनले भइरहेको उ^पादन, ओसारपसार एव ंिबbc 
िवतरणमा 1ितब'ध नगरकेोले मिदरा ऐन, २०३१ को 
दफा २ को (क), दफा ३, ४, ५, १२ अ'तःशJुक 
ऐन, २०५८, मिदरा िनयम, २०३३ अNरश: पालना 
गरी गराई कसरुदारलाई मिदरा ऐन, २०३१ को 
दफा १२ तथा अ'तःशJुक ऐन, २०५८ को दफा 
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१६ अनसुार कारबाही गनु7  गराउन ु र 9य;तो मिदरा 
@यावसाियक Aयोजनको लािग उ9पादन, ओसारपसार, 
िबDE िवतरण तथा सेवनमा समेत रोक लगाउन ुभनी 
िवपIीहJका नाममा नेपालको सिंवधानको धारा ४६ 
र १३३(२) बमोिजम Aितषेध, परमादशेलगायत जो 
चािहने उपयSु आदशे वा पजुU जारी गVरपाउ ँभXने Vरट 
िनवेदनको मZुय मागदाबी रहेको दिेखएको छ ।

िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषय र सोसगँ 
स_बिXधत कानूनको काया7Xवयनको Dममा नेपाल 
सरकार सवेंदनशील रही कामकारबाही भइरहेको 
छ । सरकार कानून काया7Xवयन गरी शािXत तथा 
अमनचयन कायम गन7 Aितबa एव ं किटबa रहेको 
छ । मिदरा उ9पादन र िबDE िवतरणको िनयX#ण र 
हािनकारक सेवन िनयX#णस_बXधी काय7कारी आदशे 
तजु7माको लािग आवbयक काम हcदँ ैआइरहेको छ । Vरट 
िनवेदकले आdनो िनवेदनसाथ पेस गरकेो अeययन 
Aितवेदन हेदा7  अeययनकता7हJले कुनै घटना िवशेष वा 
;थान िवशेषमा गई मिदराको उ9पादन, ओसारपसार 
र िबDE िवतरणको स_बXधमा भएको काय7Aगित र 
यसबाट समाजमा परकेो असरको स_बXधमा िनयामक 
िनकाय आXतVरक राज;व िवभाग र मातहतका 
काया7लयहJसमेतसगँ स_पक7  र समXवयमा अeययन 
गरकेो नदिेखएकोले Aितवेदन िवhासयोiय छैन । 
मिदरा ऐन, २०३१, अXतःशlुक ऐन, २०५८ तथा 
उपभोSा सरंIण ऐन, २०७५ को उlलङ्घन गरी 
कुनै काम कारबाही कुनै @यिS वा स;ंथाबाट भएमा 
सोही ऐनबमोिजमको AिDया पूरा गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही हcने हcदँा िनवेदकले घरले ुमिदराको उ9पादन, 
ओसारपसार, िबDE िवतरण र सेवन गनp काय7लाई 
िनयX#ण गन7 नसकेको भXने िजिकर िलए तापिन कुन 
कुन @यिS वा @यिS समूहले कुन ;थानमा उिlलिखत 
ऐनिवपरीतका काय7 गरकेो हो र सजाय हcन नसकेको हो 
सो िनqय गरी कहीकँतै खलुाउन सकेको नदिेखएकोले 
वैकिlपक कानूनी उपचारको िवrमानतामा अनमुानको 

भरमा दता7 गराएको िनवेदन दाबी तsयहीन, आधारहीन 
र औिच9यहीन रहेकोले खारजे गVरपाउ ँ भXनेसमेत 
िलिखत जवाफ रहेको दिेखएको छ । 

मूलतः घरले ुमिदरा (िनजी उपयोगका लािग 
बनाइने जाडँ र रwसीसमेत) को @यावसाियक Aयोजनले 
भइरहेको उ9पादन, ओसारपसार, िबDE िवतरण एव ं
सेवनका कारण समाजमा बढेको आपरािधक घटना र 
सामािजक िवकृित तथा िवसङ्गितमा सरोकारवाला 
िनयामक िनकाय एव ंकानून काया7Xवयन गनp सरकारी 
िनकायले Aभावकारी भूिमका िनभाउन नसकेकोले 
आपरािधक घटना, सामािजक िवकृित र िवसङ्गित 
बढ्नकुा साथै आम नागVरकको ;वा;sय, राज;व 
सङ्कलन, नागVरक तथा राz{को स_पि| र िहतमा 
Aितकूल असर परी @यिSको @यिS9व, Iमता, 
रचना9मकता, िसज7नशीलता र सामािजक सद ्भावमा 
}ास lयाउने र सम~मा रािz{य अिहत गनp भएकोले 
A;ततु Vरट िनवेदन पन7 आएको दिेखएको छ ।

उिlलिखत तsय, दवैु पIबाट A;ततु भएको 
बहस िजिकर तथा िनवेदकतफ7 बाट पेस भएको िलिखत 
बहसनोटसमेत भएको A;ततु Vरट िनवेदनमा िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे वा पजुU जारी गनु7पनp वा नपनp 
भXने स_बXधमा हेदा7  दहेायका A�हJमा िववेचना 
गनु7पनp दिेखयो ।

(क) A;ततु िवषयमा िनवेदकले Vरट िनवेदन गन7 
पाउने हो, होइन ? 

(ख) A;ततु िवषय Xयाय िनJपणको िवषय हो, 
होइन ? 

(ग) िनवेदन दाबीबमोिजम घरले ु मिदरा (िनजी 
उपयोगका लािग बनाइने जाडँ र रwसीसमेत) 
को @यावसाियक Aयोजनले भइरहेको 
उ9पादन, ओसारपसार, िबDE िवतरण 
एवम् सेवनलाई Aचिलत कानूनबमोिजम 
सरोकारवाला कानून काया7Xवयन गनp 
िनकायबाट रोक लगाउने, िनयमन गनp, 
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१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

िनय'2ण गनD वा कानूनबमोिजम कारबाही 
गनDलगायतका काय=हF भएको छ, छैन ?

(घ) िनवेदन मागबमोिजम 1ितषेध, 
परमादशेलगायतको आदशे वा पजुR जारी 
गनु=पनD हो वा होइन ? 

२. 1Tततु िवषयमा िनवेदकले 5रट िनवेदन गन= 
पाउने हो, होइन ? भ'ने 1Wतफ=  हेदा=  आम नाग5रकको 
सदाचार, TवाTZय, सिुवधा तथा आिथ=क िहत कायम 
गन=, समाजमा ह[ने आपरािधक घटनालाई कम गराउन, 
सामािजक िवकृित र िवसङ्गितलाई िनय'2ण गन=, 
_यि#को _यि#`व िवकासमा aास आउन निदई 
रचना`मकता र िसज=नशीलतामा जोड िदई रािcdय 
िहत र सामािजक उ`थानको लािग टेवा पeुयाउने पिव2 
उfेgय राखी साव=जिनक सरोकारको िवषयमा 1Tततु 
5रट िनवेदन पन= आएको दिेखएको छ । िवपjी िलिखत 
जवाफकता=हFबाट िनवेदकको िनवेदन िदने हकदयैा 
नरहेको भनी िजिकर िलएको दिेखएको छैन । _यि#, 
घटना वा Tथान िकटान गरी िनवेदन िदएको अवTथामा 
कानूनबमोिजम कारबाही ह[ने ह[दँा वैकिlपक कानूनी 
उपचारको उपलmधतामा अनमुानको आधारमा िलएको 
िनवेदन दाबी तZयहीन, आधारहीन र औिच`यहीन 
रहेकोले खारजे ग5रपाउ ँ भ'ने िवपjीहFको तफ= बाट 
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएकोसoम दिेखएको छ ।

३. नेपालको सिंवधानको धारा ४६ तथा 
धारा १३३ को उपधारा (२) बमोिजम साव=जिनक 
हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको 
कुनै सवैंधािनक वा कानूनी 1Wको िनFपणका लािग 
आवgयक र उपय#ु आदशे जारी गरी पाउन, `यTतो 
हकको 1चलन गराउन वा िववादको टुङ्गो लगाउन 
यस अदालतको असाधारण jे2ािधकारअ'तग=त 
िनवेदकहF 1Tततु 5रट िनवेदनमाफ= त 1वेश गरकेो 
दिेखएको छ । 5रट िनवेदनको बेहोराबाट कुनै _यि# 
िवशेषको आघात भएको सिंवधान वा कानून1दr 

िनजी हक वा अिधकारको पनुTथा=पना वा 1चलन गराई 
पाउन 1Tततु िनवेदन पन= आएको नभई साव=जिनक 
हक वा सरोकारको िवषयको िववादमा बहृrर िहतको 
'याय िनFपणका लािग आवgयक र उपय#ु आदशे 
जारी गरी पाउन, ̀ यTतो हकको पनुTथा=पना वा 1चलन 
गराउन वा िववादको टुङ्गो लगाउन िनवेदकहF 
अदालत 1वेश गरकेो दिेखएको छ ।

४. साव=जिनक हक वा सरोकारको िवषयमा 
िनवेदक अिधव#ा अजु=नकुमार अया=लसमेत िवFs 
िवपjी नेपाल सरकार, 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषदक्ो 
काया=लय िसहंदरबार, काठमाडuसमेत भएको 5रट नं. 
०७१-WO-०३७१ को परमादशेको 5रट िनवेदमा 
"....िवधाियकाले १७ वष=भ'दा पिहले जारी गरकेो 
ऐन काया='वयनमा नlयाइएको िवषयलाई केवल कुनै 
_यि#गत िहत, चासो वा सरोकारको िवषय ठा'न 
सिकँदनै । उिlलिखत िवषयहF सिंवधान{ारा 1दr 
सoमानपूव=क बा|ँन पाउने हक, धािम=क Tवत'2ताको 
हक, Tव|छ वातावरणको हक, TवाTZयसoब'धी हक, 
खा}सoब'धी हक, उपभो#ाको हकसगँ सoबि'धत 
दिेखनकुा साथै कानूनको यथोिचत काया='वयनको 
िवषय पिन दिेख'छन । यो स'दभ= लोक कlयाणकारी 
रा~य _यवTथा कायम गनD अिभ1ायले हाल 1चिलत 
सिंवधान र पूव=वतR नेपालको अ'त5रम सिंवधान, 
२०६३ मा _यविTथत रा~यका िनदDशक िसsा'त 
र नीितहFसगँ पिन जोिडएको िवषय दिेख'छ । 5रट 
िनवेदकहF कोही सांसद ् भइसकेको _यि#, कोही 
कानून _यवसायी अिधव#ा र कोही पश ु कlयाणको 
jे2मा काय=रत सामािजक अिभय'ता भएको कुरामा 
िववाद छैन । िनजहFलाई जनसाधारणको चासो 
र सरोकारको 1ितिनिध`व गन= सjम नभएको 
भनी मा'नपुनD कुनै कारण दिेखदँनै । तसथ=, 5रट 
िनवेदकहFले साव=जिनक िहत र सरोकारसoब'धी 
1Tततु िवषयमा 5रट िनवेदन िलई अदालतमा 1वेश 
गन= पाउने नै दिेखन आउने । (1करण नं.६)" भ'ने 
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-याियक िस0ा-त 2थािपत भएकोसमेत दिेखएको 
छ । (ने.का.प.२०७३, अङ्क ९, भाग ५८, िन.
नं.९६८६, फैसला िमित २०७३/४/२०) ।

५. मिदराको उLपादन, खMरद िबOP 
अिनयि-#त Qपमा भइरहेको र सोको सूचना, 
िवUापन सामािजक मूWय मा-यता र मयाXदािवपरीत 
भएकोले िनय-#ण ह[नपुन] भनी िदएको िनवेदक 
अिधव_ा `काशमणी शमाX िवQ0 मि-#पMरषद ्
सिचवालयसमेत भएको सवंत् २०५३ सालको 
Mरट नं.१९२४ को उL`ेषणय_ु परमादशेको Mरट 
िनवेदनलाई सावXजिनक सरोकारको िववादको Qपमा 
eहण गरी यस अदालतबाट सरकारको fयानाकषXण 
गराएको समेत दिेखएको छ । यसैगरी जरुी नेपालको 
तफX बाट तथा आhनो हकमा समेत अिधव_ा 
िवiणु̀ साद पोखरलेसमेत िवQ0 `धानम-#ी तथा 
मि-#पMरषद ्को कायाXलय, िसहंदरबार काठमाडlसमेत 
भएको ०७४-WO-०३६४ को मिदराको अनमुित 
निलई उLपादन तथा िबOP िवतरणसमेत भइरहेकोले 
परमादशेको आदशे जारी गMरपाउ ँ भनी य2तै 
`कृितको िवषय भएको Mरट िनवेदनमा िनवेदकहQको 
िनवेदन दाबीलाई सावXजिनक सरोकारको िववादको 
Qपमा eहण गरी िमित २०७५।०५।१८ गते यस 
अदालतबाट परमादशेको Mरट जारी गरकेो दिेखएको 
छ । `2ततु Mरट िनवेदनको िवषयमा िनवेदकहQको 
िनजी 2वाथX, लाभ वा मतलब िनिहत रहेको भ-ने 
नदिेखनकुा साथै मिदराको कारणबाट नागMरक, 
समाज र राirलाई पगेुको हािनलाई रोsने अिभ`ायले 
जनसाधारणको चासो र सरोकारको िवषयमा सवtपMर 
िहत वा भलाइको लािग िनवेदकहQले िनवेदन िदएको 
दिेखदँा िनवेदन गन] िवषयमा िनवेदकहQको साथXक 
सuब-ध (Meaningful Relation) र तािLवक 
सरोकार (Substantial Interest) रहेकै दिेखयो । 
�यि_, घटना वा 2थान िकटान गरी िनवेदन िदएको 
अव2थामा कानूनबमोिजम कारबाही ह[ने वैकिWपक 

कानूनी उपचारको उपल�धता रहेको भ-ने िलिखत 
जवाफकताXको िजिकर रहे पिन Lय2तो कानूनी उपचार 
जनसाधारणको चासो र सरोकार रहेको `2ततु बहृ�र 
िहतको िवषयमा `भावकारी होइन । Lय2तो कानूनी 
उपचार स�ंयाLमक होला तर समचुा सम2याको 
समाधान होइन र यस आधारमा सरोकाMरक िनकाय वा 
पदािधकारीले आhनो िजuमेवारी र उ�रदाियLवबाट 
पि-छन िमWने पिन होइन । तसथX िनवेदकहQले `2ततु 
जनिहत र सावXजिनक िहतको िवषयमा Mरट िनवेदन गनX 
पाउने नै दिेखयो ।

६. `2ततु िवषय -याय िनQपणको िवषय हो, 
होइन ? भ-ने `�तफX  हेदाX  मिदराको सेवन र Lयसले 
समाजमा पान] असरबार े मानवीय स�यतासगँसगैँ 
सनातनदिेख चचाXमा रहेको पाइ-छ । ऋ�वेदमा 'सोम' 
लाई उजाXदायी गणु भएको व2तकुो Qपमा विणXत गरकेो 
पाइ-छ । "अपाम सोमममतृा अभूमाग-म �योितरिवदाम 
दवेान् । िकं नूनम2मा-कृणवदराितः िकम ु धूितXरमतृ 
मLयX2य ॥" भ-नेसमेत उWलेख भएको दिेख-छ । 
(ऋ�वेद ८।४८।३॥) यस पिं� (ऋचा?) लाई म-#को 
Qपमा 2वामी दयान-द सर2वतीले यसरी अ�याXएका 
छन् "सोम स-ुदर फल हो जो उपभो�य छ िक-त ुमादक 
होइन, हामी तपाइकँो सेवन गछ�, तपाइ ँजीवनको अमतृ 
हो, जसबाट भगवान् को `काश (बिु0) या शारीMरक 
शि_ पाउछँl, आhनो इ-�ीयलाई वशमा रा�न सsछl, 
यस अव2थामा, हा�ो आ-तMरक श#लेु मेरो के िबगानX 
सsछ ? भगवान्, िह¡ंक मािनसले पिन मेरो के िबगानX 
सsछ? ('सोम-िविकपीिडया, एक म_ु Uानकोश' 
hi.wikipedia.org/wiki/सोम) । यसलाई 2वग§य 
लताका रस, (िवQवाबाट `ा¨ औषधी) र आकाशीय 
च-�मा गरी २ अथXमा हेन] गMरएकोसमेत दिेखएको 
छ । (bharatdiscovery.org/india/सोम_रस) । 
'रsसी िपउनेहQ म2तसगँ न�न भएर एक-आपसमा 
झगडा गछX न् तथा �यथXका कुरा गछX न् । '-ऋ�वेद 
८।२।१२, 'सरुा र जवुाले �यि_ अधमXितर `व�ृ  
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हC'छ । '-ऋHवेद ७।८६।६, 'मांस, रKसी र जवुा यी 
तीन िन'दनीय र विज=त छन् । '-अथव=वेद ६।७०।१ । 
MयNतै शतपथ ५।१।२ का अनसुार सोम अमतृ हो त 
सरुा िवष हो, यस िवषयमा िवचार गनु=पछ=  ।" (https://
truthofvedas.blogspot.com/2018/02/blog-
post_7.html) । 

७. य^िप वेदमा उiलेख भएको शqद 
'सोमरस' सूरा (सराव) वा अमतृ के हो ? भ'ने तyयमा 
िववाद रहेको पिन दिेख'छ । "ऋHवेदको पिहलो 
मzडलको ८९७ औ ँ ऋचामा सोमरसलाई शीतलता 
1दान गन�, आन'द िदने र बल िदने भिनएको छ भने 
९०४ औ ँ ऋचामा ‘ऋिMवKह�ले इ'�को 1सादका 
�पमा सोमरस खादँा सा�ँचै नै त�ृ भएर आ-आ�नो 
शरीर हiलाए’ भिनएको छ । यहा ँ‘खाएर शरीर हiलाए’ 
भिनएबाट सोमरस मादक पदाथ= हCन सKने अनमुान 
ग5रएको हCन सKछ । MयNतै Mयही मzडलको ९०७ 
र ९०८ औ ँऋचामा इ'�लाई सोमरसले मनHगे खसुी 
पारकेो हCदँा ‘गएर आ�नी पMनीसगँ पा5रवा5रक सखु 
1ा� गर’ भिनएबाट सोमरस पिु�व�=क अित पौि�क 
पेय (औषधी) हो भ'ने अथ=बोध हC'छ । यसैगरी अ'य 
ऋचाह�मा पिन सोमरसलाई बल िदने, मीठो, Nवािदलो 
आिद िवशेषण िदइएको छ ।" (सोमरस भनेको मिदरा नै 
हो त ? । Interdisciplinary Thoughts)(https://
kufit.wordpress.com/) । यस1कार सोमरस 
मिदरा (म^) अमतृ वा औषधी भ'नेमा िववाद रहे पिन 
सूरा (सराव) को स�ब'धमा धम=�'थह�मा उiलेख 
भएका तyयह�बाट यसले तMकालीन समाजमा समेत 
नकाराMमक असर पारकेो र यसलाई खराब वNतकुो 
�पमा हेन� ग5रएकोमा िववाद दिेखदँनै ।

८. राजा जयिNथित मiल ारा िव.स.ं१४३६ 
मा बनाउन लगाएको मानव 'याय शा¢मा "रKसी 
खादँा लागेको ऋण बाबकुो भए छोराले र छोराको 
भए बाबलेु ितनु=  पद£न । (¤माङ्क १०), मादक पदाथ= 
िपएर माि¦एकोलगायतका अवNथामा गराइएको 

िलखत 1ामािणक मािनदँनै । (¤माङ्क ७०), मादक 
पदाथ=को सेवनले मातेको, मिदरा िब¤ेतासमेतका 
§यि# सा¨ी हCन नसKने । (¤माङ्क ९७), रKसी 
आिदको मात लागेको §यि#ले िदएको दान अद¦ (दान 
िदएको नमािनने) हCने, दान िदने र िलने दवैु दzडनीय 
हCने । (¤माङ्क १४५, १४६), िविभ'न 1कारका 
मिदराह�को चोरी गरमेा चो5रएको पदाथ=को मूiयभ'दा 
पाचँगनुा बढी Mयसका चोरलाई दzड गनू= । (¤माङ्क 
५३३), ªा«णले मिदरा िपएमा उनका शरीरमा 
खोपेर नमेिटने गरी दाग लगाइिदनू, यो मनकुो आदशे 
हो । (¤माङ्क ५४९) "'यायिवकािसनी (मानव 'याय 
शा¢) कानून सह1काशन, कानून §यवसायी Kलब, 
काठमाड¬ ।" www.lawcommission.gov.np । 

९. यसैगरी भीमस�शेरको पालामा सवंत् 
१९८८ साल +ावण ४ गते रोज १ मा जारी भएको 
सनदमा यावलKयNमिृतको "ग�ुतiपे भगः 
काय=ः सरुापाने सरुा¯वजः ।.... इतर े कृयव'तNत ु
पापा'येता'यकामतः।। सव=Nवहारमह=ि'त कामतNत ु
1वासनम् ।।" भ'ने वचन उiलेख गरकेो दिेख'छ, 
जसको अथ= हC'छ 1ायि°त नगरकेो प¨मा 
मातगृामीह�लाई भगिच±, सूरापान गन�ह�लाई 
सरुा¯वज िच±ले डामी सव=धम=बाट बिह²कृत गरी 
दशे िनकाला ग5रिदन,ु 1ायि°त गर े नडामी दशे 
िनकाला ग5रिदन ुभ'ने सजायको §यवNथा िथयो भ'ने 
दिेख'छ । (१९८८/१९९३/१९९९ सालको "यसरी 
िन�Mसािहत ग5रयो मMृयदुzड काया='वयनलाई", 
कानून सह1काशन, कानून §यवसायी Kलब, 
काठमाड¬ । "www.lawcommission.gov.np), 
एवम् 1कारले १८७९ सालको उजीरिसहं थापाको 
जगंी तथा िनजामती िNथित ब'दजेको पिहलो 
ब'दजेको ¤मशः२१, २६ र ३३ औ ंदफामा "गाफ´ल 
भई नशामा नरहन,ु ड्यटुीमा तैनाथ रहदँा कुनै पिन 
जवानले नशा खाई लµ भइरहन ुहCदँनै । पहरा चौक´मा 
हितयार िलई खिटएको बखतमा नशा खाई लµ भइरहन ु
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ह.दँनै ।" भ4ने उ6लेख गरकेोसमेत दिेख4छ । (www.
lawcommission.gov.np) ।

१०. मिदराको सेवनले BयिDको Eितभा र 
Fमतालाई कसरी हािन पJुयाउछँ भ4ने िसलिसलामा 
बेलायतका ट्यडुर पादरी तथा EिसP लेखक Thomas 
Bacon (1511/2?-1567) को भनाइ यस स4दभ\मा 
Eासङ्िगक र मननीय दिेख4छ, जसलाई भारतीय 
सव_`च अदालतका 4यायाधीश fी KRISHNA IYER, 
V.R. समेतको इजलासले मिदरास|ब4धी एक म~ुाको 
िनण\य गन� �ममा यसरी उ6लेख गरकेो दिेख4छः- 
"But the wisdom of the ages oozes through 
Thomas Bacon who wrote: ‘For when the 
wine is in, the wit is out." (P.N.KAUSHAL 
Etc. vs. RESPONDENT UNION OF INDIA, 
DATE OF JUDGEMENT:16|08|1978, 1978 
AIR 1457, 1979 SCR (1)122) । 

११. यसEकार सनातनदिेखको धािम\क 
आ¢था, नेपालको एक£करण ह.नभु4दा अिघदिेखको 
कानूनी अिभलेख तथा िवदशेी रा¥¦ह§को कानून तथा 
¢थािपत निजरसमेतबाट म¨पानलाई खराब व¢तकुो 
§पमा िलने गरकेो ©ªा4त Eश¢त पाउन सिक4छ ।

१२. यही आलोकमा हेदा\  मिदराको 
गैरकानूनी उ«पादन, िनकासी पैठारी, ओसारपसार, 
िब�£ िवतरण तथा सेवनले आम नाग®रकको सदाचार, 
¢वा¢¯य, सिुवधा तथा आिथ\क िहतमा नकारा«मक 
Eभाव पानु\का साथै घरले ु िहसंा, कुटिपट, चोरी, 
±ªाचार, बला«कार, ग²ुडागद³, ह«या, ´यान मान� 
उ¨ोगज¢ता जघ4य र नैितकपतन दिेखने फौजदारी 
कसरु अपराधको वारदात घटाउन, सामािजक िवकृित 
तथा िवसङ्गितलगायतका नकारा«मक गितिविधको 
विृP गराउन, सामािजक सद ्भावमा खलल पJुयाउन, 
BयिDको BयिD«व, Eितभा तथा Fमता, िसज\नशीलता 
र रचना«मकतासमेतमा E«यF तथा परोF §पमा 
नकारा«मक असर पJुयाएकाले यसले समाजमा पारकेो 

«य¢ता नकारा«मक Eभावलाई रो¸न, कम गन\ वा 
िनय4#ण गन\ मिदरा ऐन, २०३१ जारी भएको भ4ने ऐन 
र ऐनको E¢तावनाको अ»ययनबाट दिेख4छ ।

१३. िवधाियका¼ारा आम नाग®रकको 
सव_प®र िहत र भलाइको लािग जारी ग®रएको 
िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको खास गरी मिदरा ऐन, 
अ4तश6ुक ऐन, उपभोDा सरंFण ऐन र यस िवषयसगँ 
स|बि4धत अ4य ऐनह§ र सोअ4तग\त बनेका िनयमको 
अFरश: पालना गरी गराई मिदराको गैरकानूनी 
उ«पादन, िनकासी पैठारी, ओसारपसार, िब�£ िवतरण 
तथा सेवनमा रोक लगाई, िनयमन तथा िनय4#ण गरी 
कानूनको Eभावकारी काया\4वयन गराई पाउ ँ भनी 
िनवेदन दाबी िलएको दिेखदँा िवधाियक£ कानूनको 
काया\4वयन सही वा Eभावकारी ढङ्गले भए नभएको 
भनी 4याियक परीFण गन� काय\ (Adjudicating the 
law) 4यायपािलकाको ¢वाभािवक काय\Fे#िभ# पन� 
दिेख4छ । मािथ Eकरण १७ मा उ6लेख 
ग®रएबमोिजमको जरुी नेपालको तफ\ बाट तथा आÀनो 
हकमा समेत अिधवDा िव¥णEुसाद पोखरलेसमेत 
िव§P Eधानम4#ी तथा मि4#प®रषद ्को काया\लय, 
िसहंदरबार काठमाडÁसमेत भएको ०७४-WO-
०३६४ को मिदराको अनमुित निलई उ«पादन तथा 
िब�£ िवतरणसमेत भइरहेकोले परमादशेको आदशे 
जारी ग®रपाउ ँ भनी य¢तै Eकृितको िवषय भएको 
®रट िनवेदनलगायतका य¢ता Eकृितका िविभ4न 
िववादह§को रोहमा यस अदालतबाट 4याय िन§पण 
भइसकेकोसमेत दिेखएकोले E¢ततु िनवेदनमा 
उठाएको घरले ुमिदरा (िनजी उपयोगका लािग बनाएको 
मिदरासमेत) को रोक लगाउने, िनयमन तथा िनय4#ण 
गरी कानूनको Eभावकारी काया\4वयन गन� गराउने 
िवषय 4याय िन§पको िवषय होइन भनी मा4न िम6ने 
दिेखन आएन ।

१४. िनवेदन दाबीबमोिजम घरले ु मिदरा 
(िनजी उपयोगका लािग बनाइने जाडँ र र¸सीसमेत) 
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को Cयावसाियक 1योजनले भइरहेको उGपादन, 
ओसारपसार, िबIJ िवतरण एवम् सेवनलाई 1चिलत 
कानूनबमोिजम सरोकारवाला कानून काया='वयन गनP 
िनकायबाट रोक लगाउने, िनयमन गनP, िनय'2ण गनP 
वा कानूनबमोिजम कारबाही गनPलगायतका काय=हR 
भएको छ, छैन ? भ'ने 1Vतफ=  हेदा=  कानूनको 
सापेXतामा भएको सामािजक Cयवहार, साZँकृितक 
रीित5रवाज, सामािजक मू\य र मा'यता तथा 
सामािजक सद ्भावलाई कानूनले मा'यता िदएको 
हदस]म अ'यथा भ'नपुनP अवZथा रहदँनै । मिदरा ऐन, 
२०३१ को दफा ७ मा "यस ऐनका अ'य दफाहRमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजी उपयोगको 
िनिमe तोिकएको प5रमाणमा रfसी वा जाडँ बनाउन 
यस ऐनअ'तग=त अनमुितप2 िलनपुनP छैन'' भनी र 
मिदरा िनयमहR, २०३३ को िनयम ७ को दहेाय (घ) 
मा "कुनै Cयि#ले िनजी उपयोगका लािग एकपटकमा 
पाचँ िलटरस]म रfसी र दश िलटरस]म जाडँ बनाउन" 
अनमुित िलन ु नपनP "तर (१) यसरी रfसी र जाडँ 
वष=को ६ पटकभ'दा बढी बनाउन पाइने  छैन  । (२) 
यसरी रfसी र जाडँ बनाउने Cयि#ले Gयसको सूचना 
अ'तश\ुक अिधकृतलाई िदनपुनP छ ।" भ'ने र सोही 
िनयममा भएको "कुटनीितक सिुवधा वा महसलु सिुवधा 
1ाn Cयि#ले िवदशेी मिदरा पैठारी गन=, कुनै िवदशेी 
वा Zवदशेी या2लेु िवदशे pमणबाट आrनो साथमा 
तीन बोतलस]म रfसी र बाs बोतलस]म िवयर िलई 
आउन र नमूना परीXण तथा अtययन अनसु'धानका 
लािग िवभागले तोकेको प5रमाणस]म पैठारी गन= 
पाउने" भ'ने भएको कानूनी CयवZथाको स]ब'धमा 
िनवेदनमै उ\लेख गरकेो दिेखएकोले िनजी 1योजनका 
लािग बनाइने रfसी वा जाडँ सो बनाएको कुराको 
जानकारीको अ'तश\ुक अिधकृतलाई सूचना िदनपुनP 
भ'ने कानूनी CयवZथाको पालना नभएको भ'नेबाहेक 
यसतफ=  5रट िनवेदकले कुनै पV उठाएको नदिेखएकोले 
यस स]ब'धमा थप अR िववेचना ग5ररहनपुनP 

दिेखदँनै ।
१५. िनजी 1योजनबाहेक गैरकानूनी Rपमा 

कट, थो2ा लगुा, मोजा, टायर, 1योग भइसकेका 
कvडम, 1योग भइसकेका सेनेटरी wयाड, बxचाको 
सालनाल, िसनोजZता वZतहुRलाई 1योग गरी घरले ु
मिदरा बनाउने र GयZता िवषा# घरले ु मिदराको 
Cयापा5रक 1योजनले उGपादन, ओसारपसार, सyचय, 
िबIJ िवतरण र सेवन भइरहेकोमा कानूनबमोिजम 
सोको 1भावकारी Rपमा रोक लगाउने, िनयमन गनP, 
िनय'2ण गनP काय= नभएको भ'ने िनवेदन िजिकर रहेको 
स]ब'धमा िवभागZतरमा आ'त5रक राजZव िवभागको 
उपमहािनदPशकको सयंोजकGवमा १६ सदZयीय सिमित 
तथा अवैध मिदरा िनय'2णको 1भावकारी काया='वयन 
गन= िज\लाZतरमा आ'त5रक राजZव काया=लय/
करदाता सेवा काया=लय/कोष तथा लेखा िनय'2ण 
काया=लयको 1मखुको सयंोजकGवमा ६ सदZयीय 
सिमितको CयवZथा गरकेो छ, आ.व.०७४/७५ दिेख 
आ.व. ०७५/७६ को वैशाख मिहनास]म ४३ पटक 
अवैध मिदरा िनय'2ण सिमितको बैठक बसेको । 
१,०७,६५० िलटर अवैध मिदरा िनय'2णमा िलइएको, 
२०९ काटु=न २३८७ बोतल िविभ'न ~ा'डका मिदरा 
जफत गरकेो, मिदरा बनाउन 1योग गनP ६८,९४५ 
िलटर कxचा पदाथ= जफत गरकेो, २ काटु=न ६५ 
बोतल िबयर जफत गरकेो, अ'तःश\ुकस]ब'धी म�ुा 
स�ंया १६८ रहेको, R.११,४०,६२०।- ज5रवाना 
गरकेो, R.१८,४६०.०० धरौटीबापत ज]मा गरकेो 
र १ थान अटोमोबाइल, १ थान मोटरसाइकल र ७ 
थान साइकल जफत गरकेो भ'ने राजZव िवभागको 
िलिखत जवाफ रहेको दिेख'छ । िवपXी िनवेदकले 
घरले ु मिदरा िनय'2ण गरी आमनाग5रकको िजउ 
�यान, ZवाZ�य स]पिe रXा गरी आमसमाजमा 
सशुासन र अमनचयन कायम गनP स]ब'धमा यस 
म'2ालयसमेतलाई tयानाकष=ण गराई दता= नं. 
२०१९ िमित २०७५।५।२७ मा िदएको िनवेदनउपर 
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आव.यक कारबाही गन5 िनयमन िनकाय आ7त9रक 
राज;व िवभागमा यस म7#ालयको च.नं. २५८ िमित 
२०७५।५।२९ को प#बाट लेखी पठाई सिकएको छ 
भ7ने अथ5 म7#ी र अथ5 म7#ालयको तफ5 बाट पेस गरकेो 
िलिखत जवाफबाट दिेखएको छ ।

१६. िवगत तीन आिथ5क वष5दिेख हालसQम 
तयारी मिदरा ४,०३,७७० िलटर र कTचा पदाथ5 
(१,६६,५८० के.जी. र १०,५०,३४७ िलटर) र 
मािनस (पXुष १००, मिहला ५५) लाई पYाउ गरी 
मिदरा ऐन, २०३१ को दफा १५ को (क) बमोिजम 
अ7त:श]ुक काया5लयमा कारबाहीको लािग बझुाएको 
भ7ने _हरी _धान काया5लय काय5 एव ं अपराध 
अनसु7धान िवभाग, अिभलेख तथा िवaेषण शाखाको 
अिभलेखबाट दिेख7छ भ7ने _हरी _धान काया5लय 
नcसालको िलिखत जवाफ रहेको दिेखएको छ । 9रट 
िनवेदकले उ]लेख गरकेो िवषयलाई सQबोधन गन5को 
लािग मिदरा उdपादन र िबYe िवतरणको िनय7#ण 
तथा हािनकारक सेवन िनय7#णसQब7धी काय5कारी 
आदशे तजु5माको लािग आव.यक काम हfदँ ैआइरहेको 
र िनवेदकले उठाएको िवषयव;तमुा गहृ म7#ालय 
सवेंदनशील रहेको भ7ने गहृम7#ी र गहृ म7#ालयको 
िलिखत जवाफ रहेको दिेखएको छ । 
 १७. जहासँQम dय;तो कसरु अपराध िनय7#ण 
हfन सकेको छैन भ7ने िनवेदन िजिकर सQब7धमा कसरु 
अपराधरिहत समाज आम मानवजाितको अपेjा 
हो । िवषाk घरले ुमिदराको सेवनबाट नेपाली समाजमा 
मािनसहXको mयान गएको, िविभ7न अपराधका 
घटनाहX घट्ने गरकेो, िवकृित िवसङ्गित बढेको 
भ7ने िविवध सqचार माrयमबाट थाहा जानकारीमा 
आउने गद5छ । बारQबार dय;ता खबर आइरहने 
हfदँा यस िवषयमा कुनै ठोस अनसु7धान वा सोको 
_ितवेदन नरहे पिन घरले ुमिदरासगँ सQबि7धत कानून 
काया57वयन गनs सरोका9रक िनकायबाट रोक लगाउने, 
िनयमन गनs, िनय7#ण गनs तथा कानूनबमोिजम 

कारबाही गरी कानूनको _भावकारी काया57वयन गनs 
काय5मा स7तोष गनs अव;था रहेको भने दिेखदँनै । यस 
िवषयमा कानून काया57वयन गनs सरोका9रक िनकायको 
अहम् िजQमेवारी त रहने नै भयो यसका साथसाथै 
राजनीितक नेतdृव, दबाब समूहहX, नाग9रक समाज, 
सामािजक सङ्घ सङ्गठनहXलगायतका समाजका 
हरके तह र तtकाबाट यसका लािग सकाराdमक र 
uजृनाdमक भूिमका अपेिjत छ । घरले ु मिदरा तथा 
िवषाk मिदराको नकाराdमक _भावबाट समाजलाई 
मkु राvन सामािजक अिभयानकै Xपमा हाwा 
काय5पxितहX सqचालन गनु5पनs जXरी दिेखएको 
छ । कानून काया57वयन गनs राmयका सरंचनाहX मािथ 
िलिखत जवाफमा उ]लेख ग9रएबमोिजम िज]लाको 
सदरमकुामसQम रहेको भ7ने दिेख7छ । य;ता 
राmयको कानूनी सरंचना कQतीमा ;थानीय तहको 
वडा;तरसQम िव;तार गरी dय;ता सरंचनाबाट भएका 
कामकारबाहीको िजQमेवार िनकायमा आविधक Xपमा 
_ितवेदन िदने तथा dय;ता _ितवेदन _काशन गनु5पनs 
_भावकारी कानूनी zयव;था िनमा5ण गनु5पनsसमेत 
दिेखएको छ । 

१८. तथािप उि]लिखत िलिखत जवाफ 
तथा ;वयम् िनवेदकको किहलेकाही ँ नेपाल _हरीबाट 
घरले ु मिदरा उdपादन ;थलमा छापा मारी मिदरा 
न{ गरकेो भ7ने ग9रए तापिन dय;तो कसरु अपराध 
िनय7#ण हfन सकेको छैन भ7ने 9रट िनवेदनको _करण 
५ को अि7तम हरफमा 9रट िनवेदकले उ]लेख गरकेो 
दिेखएकोसमेत हfदँा घरले ु मिदराको zयावसाियक 
_योजनले भइरहेको उdपादन, ओसारपसार, िबYe 
िवतरण एवम् सेवनलाई _चिलत कानूनबमोिजम 
सरोकारवाला कानून काया57वयन गनs िनकायबाट रोक 
लगाउने, िनयमन गनs, िनय7#ण गनs वा कानूनबमोिजम 
कारबाही गनsलगायतका काय5हX भइरहेकै दिेखन 
आयो । 

१९. िनवेदन मागबमोिजम _ितषेध, 



65

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६२६ - अिधव#ा जग'नाथ िम+समेत िव. 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को काया=लय, िसहंदरबारसमेत

परमादशेलगायतको आदशे वा पजुF जारी गनु=पनG हो 
वा होइन ? भ'ने 1Kतफ=  हेदा=  जरुी नेपालको तफ= बाट 
तथा आNनो हकमा समेत अिधव#ा िवOण1ुसाद 
पोखरलेसमेत िवRS 1धानम'2ी तथा मि'2प5रषद ्को 
काया=लय, िसहंदरबार काठमाडVसमेत भएको ०७४-
WO-०३६४ को परमादशेको आदशे जारी ग5रपाउ ँ
भनी य_तै 1कृितको िवषय भएको 5रट िनवेदनमा यस 
अदालतको सयं#ु इजलासबाट िमित २०७५।०५।१८ 
गते दहेायबमोिजम गन= परमादशेको आदशे जारी भएको 
दिेखएको छः- 

"१.  कुनै पिन 1कारको मिदराको अनमुित 
निलई उiपादन, िबjk िवतरण िनकासी 
पैठारी गन= नपाइने, 'यूनतम उमेरको हद 
पूरा नगरकेोलाई िबjk गन= नपाइनेसमेतको 
िवmमान ऐन िनयम िनदGिशकाहRको 
कानूनी oयव_थाको 1भावका5रता बढाउन 
सरंचनागत सधुार गरी जवाफदहेी बनाउने ।

२.  मिदरा र सोको कारण हrने गरकेो लैङ्िगक 
िहसंाको विृS तथा 1ोiसाहनलाई 
'यूनीकरण गन= आवtयक दिेखएकोले 
iयस1कारको मूल कारक तuव र सोको 
1भाव _वRप हrने लैङ्िगक िहसंाको 
अ'तरसvब'धमा जनचेतना जगाउन 
जनचेतनामूलक सूचनाको 1चार 1सार गनG, 
बोड=हRमा लेwन लगाउने । मिदराको असर 
र _वा_xयमा पनG असरबार े िवmालयमा 
पठन पाठन हrने oयव_था िमलाउने ।

३.  धािम=क तथा िवशेष महuवका yे2 तोकk 
मिदरा उiपादन िबjk िवतरण िनषेध गनG 
र उ# yे2 एव ं िवशेष महuवका िदनहR र 
समयमा मिदराको िबjk िवतरण गन= नपाउने 
गरी आवtयक ब'दोब_त र oयव_थापन गनG, 
सो सvब'धमा मौजदुा कानूनी oयव_थाको 
1भावकारी काया='वयन गनू= ।

४.  अवैध, हािनकारक वा म'द िवषय#ु वा 
िवषाल ु मिदराको उiपादनलाइ= िनय'2ण 
गनG, अ{कोहलको मा2ा वा मापद|डको 
आधारमा मिदराज'य व_त ु उiपादन वा 
आयातलाइ= िनयमन िनय'2ण गनG गनू=  ।

५.  कुनै oयि#ले अनमुित प2बेगर र अनमुित 
प2 पाएकोले पिन अनमुित प2मा तोिकएको 
सत=बमोिजम बाहेक मिदरा िबjk िवतरण गन= 
वा मिदरा खवुाउने बार वा र}ेr र'ेट वा पसल 
था~न नपाउने oयव_थालाइ= 1भावकारी 
काया='वयन गनू= ।

६.  साव=जिनक सडक, बाटो, अका=को िनजी 
आवास र साव=जिनक yे2 नै दगु=ि'धत हrने 
गरी जाडँ र�सी उiपादन तथा रातको 
समयमा होह{ला हrने गरी िबjk िवतरण 
गनG एव ं उपयोग गरी वातावरण अमै2ी 
वा दगु=ि'धत पानG, शाि'त सoुयव_था वा 
अमनचयनमा खलल पानG वा साव=जिनक 
िहत वा _वा_xय वा असल िछमेकkपन 
िवपरीतको काय=लाइ= िनयमन िनय'2ण गनू= ।

७. उमेर नपगेुका oयि#, िनि�त अविधको 
गभ=वती मिहलाले मिदरा िबjk िवतरण तथा 
सेवन गनG वा मा2ा तो�नेसमेतका काय=लाइ= 
िनय'2ण िनयमन गनू= ।

८. मिदरा सेवन गरी साव=जिनक _थानसमेतमा 
मिहलामािथ यौन दoुय=वहार तथा 
साव=जिनक _थलमा अ�ीलता 1दश=न गनG, 
कसैको इ�जत 1ित�ा वा सvपि�मा yित 
प�ुने काय=लाइ= कानूनबमोिजम िनय'2ण वा 
िनयमन गनू= ।

९.  िवषाल ु वा गणु_तरहीन मिदरा िनय'2ण 
गनG र iयस 1कारका गैरकानूनी उiपादन 
िबjk िवतरण ओसारपसारसमेतको कारण 
उपभो#ाको िहत, सव=साधारणको _वा_xय 
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र साव/जिनक िहत 3ितकूलको काम काय/ 
भइ/ 9ित पगेुमा 9ितपूित/ पाउनेसमेतको थप 
3भावकारी कानूनी ?यव@था गनू/ ।

१०. खास समय तोकD Eयसपिछ मिदरा िबID 
िवतरण गन/ नपाइने गरी मिदराको सेवनलाइ/ 
िनयK#ण ?यव@थापन िमलाई मौजदुा 
कानूनी ?यव@थाको 3भावकारी काया/Kवयन 
गनू/ ।

११. मिदरा तथा मिदराजKय व@तकुो िबID 
िवतरणलाई 3वN/न गन/को लािग अवािPछत 
तवरले नैितकता 3ितकूल हQने गरी 
मिहलालाई भोRय व@तकुो Sपमा िचि#त गनU 
वा अVीलता दिेखने कुनै पिन िवWापनको 
उEपादन 3चार 3सार रोXने सYबKधमा 
3भावका[रता \याउनू ।

१२. अनमुित निलई उEपादन तथा िबID िवतरण 
गन/ नपाइने, Kयूनतम उमेरको हद पूरा 
नगरकेालाई िबID गन/ नपाइनेलगायतका 
िव]मान मिदरासYबKधी ऐन, िनयमहS र 
िनदUिशकाअKतग/त रहेका िनयK#णाEमक 
?यव@थाहSको 3भावकारी पालना भए 
नभएको सYबKधमा िनयिमत Sपमा 
अनगुमन, िनरी9ण, सपु[रवे9ण गनु/  
गराउनू ।" (ने.का.प.२०७६, भाग ६१, 
अङ्क २, िन.नं.१०१८६) ।

२०. यस3कार िनवेदकले िनवेदनमा घरले ु
मिदराको ?यावसाियक 3योजनको लािग भइरहेको 
उEपादन, ओसारपसार, िबID िवतरण, सPचय तथा 
सेवनमा समेत रोक लगाई उi मिदराको िनयमन, 
िनयK#ण गरी कानूनको 3भावकारी काया/Kवयन ग[रपाउ ँ
भKने उ\लेख गरी िदएको िनवेदनको 3कृितसगँ मेल 
खाने िवषयको [रट िनवेदनमा यस अदालतबाट उ\लेख 
ग[रएबमोिजम परमादशेको आदशे जारी भइसकेको र 

मािथ 3करण १९ मा उ\लेख ग[रएअनसुार 3चिलत 
कानूनबमोिजम सरोकारवाला कानून काया/Kवयन गनU 
िनकायबाट रोक लगाउने, िनयमन गनU, िनयK#ण गनU 
वा कानूनबमोिजम कारबाही गनUलगायतका काय/हS 
भइरहेकै दिेखदँा सोही 3कृितको िवषयमा पनुः 3ितषेध, 
परमादशेलगायतको आदशे वा पजुq जारी ग[ररहनपुनU 
अव@था दिेखन आएन । 

२१. तसथ/, मािथ िववेचना ग[रएका आधार 
र कारणहSबाट [रट िनवेदन मागबमोिजमका िवषयमा 
परमादशेको आदशे जारी भइसकेको दिेखएको र 
िवषाi घरले ुमिदराको ?यावसाियक 3योजनको लािग 
हQने गरकेो उEपादन, ओसारपसार, िबID िवतरण तथा 
सेवनमा समेत रोकथाम, िनयमन तथा िनयK#णको 
लािग सरोका[रक िनकायबाट कानूनबमोिजम 
कारबाही गनUलगायतका काय/हS भइरहेको दिेखएको 
हQदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे वा पजुq जारी 
ग[ररहनपुनU अव@था नदिेखएकोले [रट िनवेदन खारजे 
हQने ठहछ/  । 

२२. तथािप [रट िनवेदकले िनवेदनमा दाबी 
गरबेमोिजम घरले ुमिदराको गैरकानूनी उEपादन, िबID 
िवतरण, ओसारपसार, सPचय तथा सेवन यथावत् रही 
िनयमन तथा िनयK#ण सYबKधमा कानूनको 3भावकारी 
काया/Kवयन हQन नसकेको भKने तsय हालसYम 
पिन िव]मान रहेको प[र3ेtयमा दहेायबमोिजम गन/ 
िनदUशाEमक आदशे जारी ग[रएको छः-
१. उि\लिखत ०७४-WO-०३६४ को परमादशेको 

आदशे जारी ग[रपाउ ँ भKने [रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट जारी भएको परमादशेको आदशेको 
काया/Kवयनको अव@था के क@तो रहेको 
छ ? तथा 3@ततु आदशेसमेतको 3भावकारी 
काया/Kवयनको लािग आदशेको 3ितिलिपसिहत 
महाKयायािधवiाको काया/लयमाफ/ त सरोका[रक 
िनकायमा पठाउन ु र सोको आव|यक पहल 
तथा समKवयको लािग फैसला काया/Kवयन 
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िनद@शनालय, बबरमहल काठमाडDलाई लेखी 
पठाई यस अदालतको अनसु4धान तथा योजना 
महाशाखालाई समेत जानकारी िदनू ।

२. मिदरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा िनजी उपयोगको 
िनिमP तोिकएको प7रमाणमा अनमुितप5 निलई 
रSसी वा जाडँ बनाउन पाउने UयवVथा गरकेोमा 
मिदरा िनयमहW, २०३३ को िनयम ७ मा एक 
पटकमा ५ िलटरसZम रSसी र १० िलटरसZम 
जाडँ वष*को ६ पटकसZम बनाउन पाउने UयवVथा 
गरी यसरी रSसी वा जाडँ बनाउदँा सोको सूचना 
अ4त:श]ुक अिधकारीलाई िदनपुन@ UयवVथा 
गरकेो छ । यो कानूनी UयवVथाको प7रपालनाका 
लािग 2भावकारी अनगुमनको UयवVथा गरी सूचना 
निदई रSसी वा जाडँ उ`पादन गन@ काय*लाई 
िनW`सािहत गनू* ।

३. एक पटकमा पाचँ िलटरसZम रSसी र दश 
िलटरसZम जाडँ बनाउन वष*मा ६ पटकसZम 
पाउने भनी कानूनले गरकेो UयवVथाअनWुप नै 
सूचनादाताहWले उ`पादन गर ेनगरकेो 2भावकारी 
अनगुमन गन@ UयवVथा िमलाउनू ।

४. इजाजतप5वालाले 2`येक बोतलमा अ4त:श]ुक 
िटकट टासेँको मिदरा मा5 िबde गरकेो छ वा 
छैन भ4ने 2भावकारी अनगुमन गरी कानूनको 
काया*4वयनलाई 2भावकारी बनाउनू । 

५. मिदरा सेवन `यसमा पिन िवषाल ुर गणुVतरहीन 
मिदराको सेवनले VवाVfयमा नकारा`मक असर 
पान@ मा5 होइन gयानसमेत जान सSछ भ4ने 
िवषय समावेश गरी मिदरा सेवनलाई िनW`सािहत 
गन* सचेतनामूलक काय*dम Vथानीय तहका 
वडाVतरसZम 2भावकारी Wपमा सhचालन गन@ 
UयवVथा िमलाउनू ।  

२३. 2Vततु आदशेको िवjतुीय 2ितिलिप 
अिभलेख गरी िनवेदनको दायरीको लगत कkा गरी 

िनयमानसुार गन* िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उm रायमा सहमत छु ।
4या.बमकुमार nेo

इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर 
इित सवंत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सवstच अदालत, सयंmु इजलास
माननीय 4यायाधीश nी अिनलकुमार िस4हा
माननीय 4यायाधीश nी तेजबहादरु के.सी.

आदशे िमित : २०७६।१०।१९
०७३-WO-०२४५

िवषय : उ`2ेषण

िनवेदक : िज]ला सोनभx चोपान नगरपािलका वडा 
नं.८ भारत Vथायी घर भई िज]ला मोरङ 
िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं.५ 
िVथत नोबेल मेिडकल कलेज िटिचङ 
हिVपटल 2ा.िल.एम.िब.िब.एस.तहको पिहलो 
स5मा अ{ययनरत िवनीतकुमार वमा*

िवW|
िवप}ी : नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा 

मि45प7रषदक्ो काया*लय, िसहंदरबार, 
काठमाडDसमेत

§ मिेडकल कलेजले आफूलाई तोिकएको 
िवदेशी िव3ाथ5 भना8 िलन पाउन े
अिधकारभ=दा बढी सAंयामा भना8 िलन े

िनण�य नं. १०६२७
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काय'लाई भिव+यमा वैधािनकता िदन 
निम0न े।

(.करण नं.१०)

िनवेदकका तफ8 बाट : िव<ान्  व>र?ठ अिधवCा Dी 
महेशकुमार नेपाल र िव<ान्  अिधवCा Dी 
रमेशकुमार बIनेत

िवपJीका तफ8 बाट : िव<ान्  नायब महाLयायािधवCा Dी 
पदम.साद पाNडे, िव<ान्  व>र?ठ अिधवCा 
Dी िनरPजन आचाय8, िव<ान्  अिधवCा Dी 
योगेLV भXराई

अवलिZबत निजर :
§ ने.का.प.२०७०, अङ्क ३, िन.नं.८९७८

सZब^ कानून :
§ नेपाल मेिडकल काउिLसल ऐन, २०२०
§ काठमाडa िवbिवcालय ऐन, २०४८

आदशे
3या.अिनलकुमार िस3हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) एव ं (३) बमोिजम 
यसै अदालतको Jे#ािधकारिभ#को भई पेस हgन 
आएको .Iततु >रट िनवेदनको सिंJh तiय एव ंआदशे 
यस.कार छः

तiय खNड
म िनवेदक भारतीय नाग>रक हg ँ। िनवेदकले सन् 

२००६ मा माnयिमक िशJा प>रषद,् उpर .दशेबाट 
कJा १२ मा .थम Dेणीमा उpीण8 भएपrात् िचिकsसा 
शाtको अnययन गरी मानव सेवामा आजीवन 
समिप8त हgने उuेvयले िचिकsसा शाtको अnययनको 
लािग िवपJी काठमाडa िवvविवcालय<ारा सZबLधन 
.दान ग>रएका कलेजमा भना8को लािग तयारी गरी २६ 
सेwटेZबर २०१५ मा िवपJी काठमाडa िवvविवcालयले 
िलएको .वेश परीJा (कुमेट) मा उpीण8 भएको 
िथए ँ । उC .वेश परीJा उpीण8 ग>रसकेपिछ िवपJी 

नोबेल मेिडकल कलेज िटिचङ हिIपटल .ा.िल.मा 
भना8को लािग सन् २०१५।९।२७ मा आवेदन िदई 
सन् २०१५।११।१५ गते िवपJी कलेजसगँ िवcाथy 
भना8सZबLधी करार गरी कलेजको िनयमानसुारको भना8 
शzुक बझुाई भना8 भएको िथए ँ । म िनवेदकले िवपJी 
िवvविवcालयको परीJा उpीण8 गरी िवvविवcालय र 
कलेजको िनयमानसुार सZपूण8 .ि|या पूरा गरी भना8 
भई िवपJी कलेजमा िनरLतर िनयिमत }पमा एम.िब.
िब.एस. तहको पिहलो वष8मा अnययनरत रही कलेजले 
िलने आLत>रक परीJाअLतग8तको पिहलो सेमे~रको 
परीJामा सहभागी भई सो परीJामा उpीण8समेत 
भई िनयिमत }पमा अnययन गरी आएकोमा िवपJी 
कलेजले िवपJी िवvविवcालयको ४ सेwटेZबर 
२०१६ (२०७३।५।१९) को प#को हवाला िददँ ै
हाल यस कलेजमा सPचािलत एम.िब.िब.एस.तहको 
अग~ २०१५ समूहको मसमेतका िवcाथyह}को 
नाम रिजI�ेसन गन8 काठमाडa िवvविवcालयले 
इLकार गरकेो हgदँा आजकै िमितबाट तपाइहँ}लाई 
यस कलेजमा अnययन अnयापनको लािग सहभागी 
नगराइने भLने बेहोरा सूचनामा म िनवेदकसिहतको नाम 
समावेश गरी ६ सेwटेZबर २०१६ (२०७३।५।२१) मा 
.कािशत गरकेोले िवपJीह}को उिzलिखत काय8ले 
म िनवेदकको नेपालको सिंवधानको धारा १७(१), 
धारा १८(१), २७ समेत<ारा .दp सवैंधािनक हक 
तथा काठमाडa िवvविवcालय ऐन, २०४८ को दफा 
५, ७, ९ र २० <ारा .दp कानूनी हकमा कुNठा 
उsपLन भएकोले उC सूचना एव ंउC सूचना जारी गन8  
भएका िनण8यह} बदर गन8 अLय .भावकारी वैकिzपक 
उपचारको अभावमा नेपालको सिंवधानको धारा ४६ 
ले िनिद8~ गरअेन}ुप धारा १३३(२), (३) अLतग8त यो 
िनवेदन िलई Lयायको याचनाको लािग उपिIथत भएको 
छु । एक वष8दिेख अnययन अnयापन गरी आएकोमा 
पिहलो स#को परीJा आउन लागेको समयमा म 
िनवेदकको नाम िवपJी िवvविवcालयले रिजI�ेसन 
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दता*  गन* इ4कार गरकेो भनी ६ सेCटेEबर २०१६ दिेख 
नै लाग ुहHने गरी िवपIी कलेजले सूचना 2कािशत गरी 
सोही िमितदिेख मलाई अPययन अPयापन गन* विQचत 
ग7रएको काय* गैरसवैंधािनक तथा गैरकानूनी रहेको 
2Sट छ । िवपIी िवVविवWालयले मलाई सनुवुाइको 
उिचत र पया*Y अवसर 2दान गनु*पनZमा नगरी एकतफ\ 
गरकेो िनण*य सव*मा4य 2ाकृितक 4यायको िस_ा4तको 
पूण*त: 2ितकूल रहन गएको छ । यसरी म िनवेदक सEपूण* 
2िaया पूरा गरी भना* भई िनयिमत bपमा अPययनरत 
रहेको, िवपIीले िलएको आ4त7रक परीIामा सामेल 
भएको, िवपIीहbले 2चिलत कानून र 4यायका मा4य 
िस_ा4तिवपरीत ग7रएको उd िनण*य एव ंप5ाचारहb 
5िुटपूण* रहेको छ । सEमािनत सवefच अदालतबाट 
ने.का.प.२०७०, िन.नं.८९७९, पiृ ३८१, कृkण बराल 
िवb_ काठमाडn िवVविवWालयसमेत भएको मoुामा 
2ितपािदत िस_ा4तको 2ितकूल रहन गएको Sपp 
छ । िवपIी नोबेल मेिडकल कलेजले ६ सेCटेEबर २०१६ 
मा 2कािशत गरकेो सूचनाअनसुार िवपIी काठमाडn 
िवVविवWालयले मेरो नाम रिजSqेसन नगनZ गरी 
गरकेो िनण*य, िनदZशन एव ंप5लगायत सोसEब4धी भए 
गरकेा सEपूण* काम कारबाही र िवपIी नोबेल मेिडकल 
कलेजले 2कािशत गरकेो सूचनालगायत िवपIीहbले 
गरकेा तrसEब4धी सEपूण* काम कारबाहीहb 
उr2ेषणको आदशेsारा बदर गरी, िनवेदकको नाम 
िवपIी काठमाडn िवVविवWालयमा अ4य िवWाथ\सरह 
रिजSqेसन गनु* , गराउन,ु िनवेदकलाई MBBS 
Program मा अ4य िवWाथ\सरह िनयिमत अPययन 
अPयापन गनु* , गराउन ु र िनयिमत परीIा िदनबाट 
िनवेदकलाई कुनै 2कारको अवरोध नगनु* , नगराउन,ु 
िनवेदकलाई पूरा अPययन गन* िदन,ु िदलाउन ु भनी 
िवपIीहbको नाममा परमादशेको आदशे जारी ग7रपाउ ँ
भ4ने बेहोराको िवनीतकुमार वमा*को िमित २०७३।६।६ 
गतेको िनवेदन प5 ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हHन ु नपनZ 
हो ? आदशे जारी हHन नपनZ भए यो आदशे 2ाY 
भएका िमितले बाटाका Eयादबाहेक १५ िदनिभ5 
िवपIी नं.१ र २ को हकमा महा4यायािधवdाको 
काया*लयमाफ* त र िवपIी नं.३, ४, ५, ६ र ७ को 
हकमा आफँै वा आ�नो 2ितिनिधमाफ* त िलिखत 
जवाफ पेस गनु*  भनी िवपIीहbका नाममा यो आदशे 
र 7रट िनवेदनको 2ितिलिप साथै राखी Eयाद पठाई 
Eयादिभ5 िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गनू* । अ4त7रम आदशेको छलफलका 
लािग २०७३।६।१३।५ को पेसी तोक� सोको जनाउ 
िवपIीहbलाई िदई rयसमा ठहरबेमोिजम हHने गरी 
िनवेदकको अPययन नरो�न ुयथावत् जारी रा�न ुभनी 
िवपIीहbका नाममा अ�पकालीन अ4त7रम आदशे 
जारी ग7रिदएको छ भ4ने बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७३।६।७ गते भएको आदशे ।

यस म45ालयको कुनै िनण*यबाट िनवेदकको 
हक अिधकार हनन भएको भनी Sपp bपमा 
उ�लेख भएको पाइएन । यस म45ालयलाई िवपIी 
बनाउनपुना*को कारणसमेत दिेखएन । िनवेदन िजिकर 
सEब4धमा 2rयथ\मPयेका काठमाडn िवVविवWालय र 
नोबेल मेिडकल कलेजबाट पेस हHने िलिखत जवाफबाट 
सEमािनत अदालतलाई Sपp हHने नै हHदँा 7रट िनवेदन 
खारजे ग7रपाउ ँ भ4नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
िशIा म45ालय, िसहंदरबारको िमित २०७३।६।१४ 
गतेको िलिखत जवाफ ।

िवपIी 7रट िनवेदकहbले नेपाल सरकार, 
2धानम45ी तथा मि45प7रषदक्ो काया*लयको के-
कSतो काम, कारबाही वा िनण*यबाट िनवेदकको के-
कSतो सवैंधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन 
भएको हो ? सो सEब4धमा Sपp bपमा उ�लेखसEम गन* 
नसकेको हHदँा िबनाआधार र कारण यस काया*लयलाई 
िवपIी कायम गरी दायर गरकेो 7रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । जहासँEम िनवेदकको नाम रिजSqेसन 
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गन. इ0कार गरी काठमाड6 िव7विव8ालयले ४ से<टे>बर 
२०१६ मा गरकेो प#ाचार एव ं कलेजले ६ से<टे>बर 
२०१६ मा Gकाशन गरकेो सूचना तथा सोस>ब0धी 
कामकारबाहीमा यस काया.लयको कुनै सलंMनता 
नरहेको हNदँा स>बि0धत िनकायको िलिखत जवाफबाट 
GRट नै हNदँा यस काया.लयको GRततु िलिखत जवाफ 
थप उTलेख गUररहन ुपरने । अत: GRततु Uरट िनवेदन 
खारजे गUरपाउ ँ भ0नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
Gधानम0#ी तथा मि0#पUरषदक्ो काया.लयको िमित 
२०७३।७।५ गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा अ0तUरम आदशे छलफलको टुङ्गो 
नलागेस>म िनवेदकलाई अbययन र िनयिमत परीcामा 
सामेल हNनबाट विdचत नगनु.  भनी िमित २०७३।६।७ 
मा जारी अ0तUरम आदशेलाई हाल िनर0तरता 
Gदान गUरिदएको छ । GRततु िनवेदनमा उिTलिखत 
िवषयवRतसुगँ स>बि0धत रहेका ०७३-WO-०३०३ 
को Uरट िनवेदनमा अ0तUरम आदशे छलफलको लािग 
िमित २०७३।७।२३ गतेको तारखे तोकेको दिेखदँा सो 
िनवेदनसगँ स>बि0धत GRततु मhुामा पिन अ0तUरम 
आदशे कायम रहने वा नरहने िवषयमा छलफलको 
लािग उपयु.i िनवेदन साथै राखी पेस गनु.होला भ0ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।७।७ गते 
भएको आदशे ।

यस कलेजले MBBS शैिcक काय.mममा 
२०६७/०६८ बाट नेपाल सरकारको छा#विृp 
िसट सqंयासमेत गरी १५० जना िव8ाथr भना. गन. 
अनमुित पाई सोहीअनसुारको पूवा.धार र मापदsड 
पूरा गरी अbययन अbयापन गरी आएकोमा शैिcक वष. 
२०७२/०७३ मा उिTलिखत काय.mममा १२५ जना 
मा# र अ0य २ वटा काय.mममा समेत िव8ाथr िसट 
सqंया घटाई िव8ाथr भना. गन. अनमुित Gदान गनu भनी 
नेपाल मेिडकल काउि0सलले िमित २०७२।६।२२ 
मा िनण.य गरकेो कुरा िमित २०७२।६।२९ मा यस 
कलेजलाई जानकारी गराएकोमा उi िनण.य बदर 

गरी सािबकबमोिजम िदएको िसट सqंयामा भना. गन. 
गराउन उxGेषण परमादशेलगायतको आदशे जारी 
गरी पाउन तxकालीन पनुरावेदन अदालत पाटन 
हालको उyच अदालत पाटनमा Uरट िनवेदन दायर 
गरकेोमा उi अदालतबाट िमित २०७२।७।२३ गते 
िनवेदकलाई फरक िसट सqंया िदई िसट सqंयामा 
एकzपता नदिेखएकोले िमित २०७२।६।२२ को 
नेपाल मेिडकल काउि0सलको िनण.य एव ं xयसका 
आधारमा गUरएका प#ाचारहzसमेत यस िनवेदनको 
अि0तम टुङ्गो नलागेस>म काया.0वयन नगराउन ुभनी 
अ0तUरम आदशे जारी भई उi आदशे जारी भएप{ात् 
कलेजले िव8ाथrहzको शैिcक |याले0डरसमेतलाई 
मbयनजर राखी MBBS शैिcक काय.mममा सन् 
२०१५ को लािग िनवेदकलगायत अ0य Rवदशेी तथा 
िवदशेी िव8ाथrहz गरी १४८ जना (नेपाल सरकारको 
छा#विृp कोटाका १३ जनासिहत) र ३ जना �प 
आउट िव8ाथrहz गरी ज>मा १५१ जना िव8ाथrहz 
भना. गरी अbययन अbयापन सzु गरी Gxयथrमbयेको 
काठमाड6 िव7विव8ालयमा यस कलेजले भना. गन. 
पाउने ज>मा १५३ जना िव8ाथrहzको दता. शTुक यस 
कलेजले िनवेदकलगायत १५१ जना िव8ाथrहzको 
अनलाइनमाफ. त रिजR�ेसन फम. भररे पठाइएको 
िथयो । कलेजले िव8ाथrहz भना. गरी िव8ाथrहzको 
दता. र स>ब0धन शTुकसमेत काठमाड6 िव7विव8ालयमा 
बझुाई िनयिमत zपमा िव8ाथrहzको अbययन 
अbयापन गराई आएको र िव8ाथr रिजR�ेसनको लािग 
अनलाइनमाफ. त िनवेदकलगायत अ0य िव8ाथrहzको 
नाम काठमाड6 िव7विव8ालयमा पठाई िनजहzलाई 
िनयिमत zपमा कलेजमा अbययन अbयापन गराई उi 
शैिcक काय.mमको िव7विव8ालयअ0तग.तको कलेजले 
िलने आ0तUरक परीcामा सामेलसमेत भई िनवेदक 
अbययन गUररहेकोमा ए|कासी पिहलो सेमे�रको परीcा 
आउन लागेको समयमा काठमाड6 िव7विव8ालयले ४ 
से<टे>बर २०१६ (िमित २०७३।५।१९) को प#बाट 



71

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६२७ - िवनीतकुमार वमा* िव. नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को काया*लय, िसहंदरबारसमेत

िनवेदकलगायत अ4य २४ जना िवDाथEहFको नाम 
रिजGHेसन नगरी १२७ जना मा5को रिजGHेसन गरकेो 
प5 यस कलेजलाई 2ेिषत गरकेो हJदँा सोही प5को 
आधारमा ६ सेMटेOबर २०१६ मा िनवेदकसमेतलाई 
जानकारी गराइएको हो । यस कलेजको कुनै पिन िनण*य 
एव ंप5ले िनवेदकको उV शैिXक काय*Yममा अZययन 
अZयापन, िनयिमत परीXामा बाधा अवरोध नग7रएको 
र काठमाड] िव^विवDालयले िनजको नाम रिजGHेसन 
नग7रिदएको कारणले मा5 िनजको अZययन अZयापन 
र िनयिमत परीXामा बाधा पन* नगएको हJदँा 2Gततु 7रट 
िनवेदन खारजे ग7रपाउ ँ भ4नेसमेत बेहोराको नोबेल 
मेिडकल कलेज िटिचङ हिGपटल 2ा.िल.को िमित 
२०७३।७।१० गतेको िलिखत जवाफ ।

मेिडकल कलेजले कुन शैिXक स5को लािग 
कित िसट सeंयामा िवDाथE भना* िलन सfने हो भ4ने 
कुराको िनधा*रण नेपाल मेिडकल काउि4सल ऐन, 
२०२० र ऐ.को िनयमावली, २०२४ को िनयममा 
hयवGथा भएअनसुार नेपाल मेिडकल काउि4सलले 
तोfने गरी आएको छ । काउि4सलले एम.िब.िब.एस. 
शैिXक स5, २०१५ (आ.व.२०७२/०७३) को लािग 
िसट सeंयाको िनण*य २०७२ साल आिnन २२ गते 
गरकेो छ, जसअनसुार नोबेल मेिडकल कलेजको 
जOमा िसट सeंया १२५ तोिकएको छ । काउि4सलको 
िनण*यसमेतको आधारमा िमित २०७२।७।१ मा 
काठमाड] िव^विवDालय, GवाGoय िवpान काय*कारी 
प7रषदक्ो १०६ औ ंबैठकले नोबेल मेिडकल कलेजको 
िवDाथE भना* सeंया िसट १२५ Gवीकृत गरकेो 
हो । नोबेल मेिडकल कलेजले तोकेको िवDाथE िसट 
सeंयाभ4दा बढी शैिXक स5 २०१५ को लािग tयस 
कलेजले िवDाथEको भना* गन* सfदनै । नोबेल मेिडकल 
कलेजले तोकेको सeंयाभ4दा बढी िवDाथE भना* 
ग7रसकेको र अZयापन गराइआएको भ4ने कारणले 
तोकेको सeंयाभ4दा बढी िवDाथEको रिजGHेसन गन* 
िव^विवDालयलाई बाZय गन* सिकँदनै । सOमािनत 

सवuvच अदालतबाट िनवेदक राज ु जैसवाल 2tयथE 
नोबेल मेिडकलसमेत भएको ०७२-WO-०३१३ को 
उt2ेषण मyुामा िमित २०७२/८/१५ मा जारी भएको 
अ4त7रम आदशेको 2करण (घ) मा "... िसट स(ंयाको 
हकमा काठमाड0 िव1विव2ालय ऐन, २०४८ को दफा 
७(ख) र नपेाल मिेडकल काउिCसल ऐन, २०२० को 
दफा ७(क)(१)(ख) र ऐ.को िनयमावली, २०२४ को 
िनयम २०ग को HयवIथाको अधीनमा रही कायL 
गरकेो तथा नपेाल सरकार, मिCMपNरषदक्ो िमित 
२०७२/६/१ को िनणLयको पालन गरकेोमा बाहके 
तोिकएको स(ंयाभCदा बढी िसट तथा तोिकएको 
तNरकाबाट बाहके गैरकानूनी भनाL निलन,ु भनाL 
[ि\या अगािड नबढाउन,ु भनाL िलन निदन,ु रो]न ु
र माCयता निदनु" भ4ने उ}लेख छ । नोबेल मेिडकल 
कलेज Gवय ं उV मyुामा 2tयथE रहेकोले सOमािनत 
अदालतको उV अ4त7रम आदशे पालना गन* नोबेल 
मेिडकल कलेज बाZय छ । सOमािनत अदालतबाट 
जारी उV अ4त7रम आदशेसमेतको कुरा उ}लेख 
गररे नोबेल मेिडकल कलेजलाई िव^विवDालयले 
२०७२।८।२२ मा प5ाचारसमेत गरकेो छ । सो 
प5मा िवदशेी िवDाथE भना* सeंया िव^विवDालयबाट 
Gवीकृत भएबमोिजम 2वेश परीXाको नितजाअनसुार 
गन*को लािग भिनएको छ । tयसका बाबजदु Gवीकृत 
िसट सeंयाभ4दा बढी िवDाथEको रिजGHेसन हJनपुन~ 
भ4ने 7रट िनवेदकको माग Gवीकाय* हJन सfदनै । 
िव^विवDालयले कानूनबमोिजम नै रिजGHेसन गन* 
इ4कार गरकेो कुरामा िनवेदकको कानूनी हक हनन 
भएको भ4नेलगायतको 7रट िनवेदन खारजे ग7रपाउ ँ
भ4नेसमेत बेहोराको काठमाड] िव^विवDालयसमेतको 
िमित २०७३।८।३ गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा यसै लगाउको अ4य मyुा र दिैनक 
पेसी सूचीमा उि}लिखत (झ) ०७३-WO-०३३८ 
को 7रट र यसै अदालतमा दायर रहेको ०७२-WO-
०३१३ को िनवेदन र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
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फैसला भएको ०७२-WO-०२९० को िमिसलसमेत 
अवलोकनाथ8 साथै राखी अ;त<रम आदशे छलफलको 
लािग पेस गनु8होला भ;ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७३/८/७ गतेको आदशे ।

यसमा िलिखत जवाफ IाJ भइसकेकोले पूण8 
सनुवुाइको लािग पेस गनू8 । सो अविधसNमलाई िमित 
२०७३/६/७ मा जारी अ;त<रम आदशेलाई िनर;तरता 
Iदान ग<रिदएको छ । लगाउका ०७३-WO-०३०३, 
०७३-WO-०३०४, ०७३-WO-०३३७ का मTुाहU 
साथै राखी िनयमानसुार पेस गनू8 । साथै <रट िनवेदनमा 
उठाइएको िवषयको गाNभीय8लाई Zयानमा राखी I[ततु 
<रट िनवेदनलाई अ\ािधकार िदन ुभ;ने बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७३/८/२१ गते भएको आदशे ।

यसमा <रट िनवेदकहUको नाम रिज[^ेसन 
भइसकेको छ भनी इजलाससम_ िव`ान्  
अिधवbाहUले िजिकर गनु8भएको हcदँा िनजहUको नाम 
िविधवत् Uपमा रिज[^ेसन भएको हो वा होइन ? भएको 
हो भने किहले, कुन िमितमा रिज[^ेसन भएको हो ? 
सबै बेहोरा खलुाई १५ िदनिभ# रिज[^ेसनसNब;धी 
कागजातका Iमािणत IितहUसमेत साथै राखी 
पठाउन ुभनी काठमाडh िवiविवjालय तथा सNबि;धत 
नोबेल मेिडकल कलेजसमेतलाई लेखी पठाई जानकारी 
िववरण IाJ गरी िनयमानसुार पेस गनु8  भ;ने बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७६/१/१२ गते भएको 
आदशे ।

सNमािनत अदालतको अ;त<रम 
आदशेअनसुार अZययनलाई िनर;तरता िदएको छ र 
साथै <रट िनवेदकहUलाई परी_ामा सामेल गराउने 
Iयोजनको लािगसNम िनजहUको रकेड8 आवiयक 
पनk भएकोले रकेड8मा राlन अ;य िवjाथmहUभ;दा 
पथृक P अथा8त् Provisional सङ्केत अङ्िकत 
गररे िवjाथmको रकेड8 नं. कायम ग<रएकोसNम 
हो । अत: सNमािनत अदालतको प#मा उि|लिखत 
मTुाहUसगँ सNबि;धत <रट िनवेदक िवjाथmहU 

िविधवत् Uपमा रिज[^ेसन भएका िवjाथmहU 
होइनन् भ;ने कुरा जानकारी गराउन चाह;छh । परी_ा 
Iयोजनको लािग Iोिभजनल रकेड8 नं. राखी रकेड8 
ग<रएका िवjाथmहUको नामावलीसNब;धी कागजात 
Iमािणत फोटोकपीहU यसैसाथ छ भ;ने बेहोराको 
काठमाडh िव~िवjालय, रिज[^ेसनको काया8लयको 
प.स.३०/१३२७/२०७५/२०७६ को प# िमिसल 
सामेल रहेको ।

उपयु8b सNब;धमा तहा ँ अदालतको िमित 
२०७६।०१।१९ गतेको च.नं.७६३०३-२९४९९१ 
को प# IाJ भई बेहोरा अवगत भयो । तहा ँ दता8 
भएको ०७३-WO-०२४५, ०७३-WO-०३०३, 
०७३-WO-०३३८ का <रट िनवेदनमा समावेश 
भएका  िनवेदकहU २४ जनालाई हाल काठमाडh 
िव~िवjालयले  Iोिभजनल रिज[^ेसन नं. िदई 
परी_ामा सामेल गराइरहेको बेहोरा अनरुोध छ । उb 
रिज[^ेसन नं. भएको  काठमाडh िव~िवjालयले 
जारी गरकेो माक8 िसटहU यसै प#साथ संल�न राखी 
पेस ग<रएको छ भ;ने बेहोराको नोबेल मेिडकल कलेज 
िवराटनगरको च.नं. ३६३५/०७५/०७६ को प# 
िमिसल सामेल रहेको ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम साJािहक तथा दिैनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण8याथ8 यस इजलाससम_ पेस हcन 
आएको I[ततु मTुाको िमिसल अZययन गरी <रट 
िनवेदकको तफ8 बाट उपि[थत िव`ान्  व<र�ठ अिधवbा 
�ी महेशकुमार नेपालर िव`ान्  अिधवbा �ी रमेशकुमार 
ब[नेतले यसमा िवप_ी िवiविवjालयले िलएको 
MBBS सन् २०१५ को इ;^ा;स परी_ामा सहभागी 
भई उ�ीण8 भएप�ात् िवप_ी नोबेल मेिडकल कलेजमा 
िवदशेी कोटाअ;तग8तको िसटमा मागबमोिजमको रकम 
बझुाई भना8 भई अZययन गरी रहेकोमा िवप_ीहUले 
MBBS को िनयिमत क_ामा सहभागी नगराउने, 
रिज[^ेसन नं. हालसNम पिन उपल�ध नगराउने 
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१०६२७ - िवनीतकुमार वमा* िव. नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को काया*लय, िसहंदरबारसमेत

काय* ले िनवेदकह@को भिवBय अ4यौल भएको अवFथा 
छ । यी िनवेदकह@लाई सनुवुाइको मौकासमेत िदएको 
छैन । िवपLीह@को गैरकानूनी काम कारबाही र िनण*य 
भएमा सो िनण*यसमेत उQ2ेषणको आदशेले बदर गरी 
िनयिमत @पमा पठनपाठन गन* र रिजFVेसन नं. िदई 
अWययनमा कुनै बाधा Xयवधान नगनु*  नगराउन ु भनी 
िवपLीह@को नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
होस भनी बहस गनु*भयो ।

नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा 
मि45प7रषद ्को काया*लय तथा िशLा म45ालयको 
तफ* बाट उपिFथत ह\नभुएका महा4यायािधव]ाको 
काया*लयका िव^ान्  नायब महा4यायािधव]ा _ी 
पदम2साद पा`डेले 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को 
काया*लय र िशLा म45ालयसमेतले िवbाथcह@को 
हकिहतको सरंLणको लािग काय*रत रहेको र यी 
िनकायह@को कुन िनण*य तथा काम कारबाहीबाट 
िनवेदकसमेतको हक अिधकारमा आघात परकेो Fपe 
खलुाउन नसकेकोले 7रट िनवेदन खारजे होस ् भनी 
गनु*भएको बहस सिुनयो ।

िवपLी काठमाडg िवhविवbालयसमेतको 
तफ* बाट उपिFथत िव^ान्  व7रBठ अिधव]ा _ी 
िनरiजन आचाय*ले सkबि4धत ऐन िनयमका आधारमा 
मेिडकल काउि4सलले सन् २०१५ को शैिLक स5को 
लािग नोबेल मेिडकल कलेजको लािग जkमा िसट 
सnंया १२५ Fवीकृत भई सोबमोिजम गनु*  गराउन ु
भनी िलिखत @पमा प5ाचार ग7रएको तथा काि4तपरु 
पि5कामा सूचनासमेत 2कािशत ग7रएको अवFथामा 
नोबेल मेिडकल कलेजले 7रट िनवेदक िवbाथcसमेत 
थप गरी १५३ जना िवbाथc भना* गरी शqुकसमेत 
ित7रसकेको भ4ने आधारमा सो भना*ले वैधािनकता 2ाr 
गन* सsदनै । पाटन पनुरावेदन अदालतको अ4त7रम 
आदशेसमेत खारजे भएको अवFथा छ । कलेजले 
आफूखसुी मेिडकल काउि4सलले तोकेकोभ4दा बढी 
िवbाथc भना* गन* र िवbाथcको रिजFVेसन दता* गन* 

यस िवhविवbालय बाWय नभएकोले 7रट िनवेदन 
खारजे ह\नपुछ*  भनी गनु*भएको बहस सिुनयो ।

 िवपLी नोबेल मेिडकल कलेज िटिचङ 
हिFपटल 2ा.िल.को तफ* बाट उपिFथत िव^ान्  
अिधव]ा _ी योगे4v भwराईले नोबेल मेिडकल कलेजले 
MBBS शैिLक काय*{म ०६७/०६८ को लािग नेपाल 
सरकारको छा5विृ~ िसट सnंयासमेत १५० जना 
िवbाथc अनमुित भएकोमा आ.व.२०७२/०७३ को 
लािग १२५ जना मा5 र अ4य २ वटा काय*{ममा समेत 
िवbाथc सnंया घटाई िमित २०७२/६/२२ मा िनण*य 
गरकेोले पाटन पनुरावेदन अदालतमा 7रट िनवेदन 
िदएकोमा उ] अदालतबाट िमित २०७२/७/२३ 
मा अ4त7रम आदशे भएकोले सन् २०१५ को लािग 
िनवेदकलगायत Fवदशेी तथा िवदशेी िवbाथc गरी 
१४८ जना (नेपाल सरकारको छा5विृ~सिहत) र 
३ जना �प आउट िवbाथc गरी जkमा १५१ जना 
िवbाथc भना* गरी अWयापन गराई रहेकोमा काठमाडg 
िव�िवbालयले िमित २०७३।५।१९ गतेको प5ाट 
यी िनवेदकलगायत २४ जना िवbाथcको रिजFVेसन 
नगरी १२७ जनाको मा5 रिजFVेसन गरकेोले सोही 
बेहोरा िवbाथcह@लाई जानकारी गराएको हो । 
कलेजले िनजह@को हकिहतमा कुनै असर नपारकेोले 
7रट खारजे होस ्भनी गनु*भएको बहससमेत सिुनयो ।

िनण*यतफ*  िवचार गदा*, िमिसल सलं�न 
कागजातह@को अWययन तथा दवैु पLह@का कानून 
Xयवसायीह@को बहस िजिकरसमेत सनुी िनkन 
िवषयह@मा िनण*य गनु*पन� दिेखयो ।

१. नेपाल मेिडकल काउि4सलले सो शैिLक स5 
२०७२/०७३ मा घटी िसट सnंया कायम 
गरकेो र नोबेल मेिडकल कलेजले  िनधा*7रत 
िसट सnंयाभ4दा बढी िवbाथc भना* गरकेो 
काय* कानूनसkमत छ, छैन ?

२. नेपाल मेिडकल काउि4सलले शैिLक स5मा 
तोकेको िनधा*7रत िसट सnंयाभ4दा बढी 
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िव-ाथ/ नोबेल मेिडकल कलेजले भना6 
गरकेोमा यी िनवेदकसमेतका िव-ाथ/ह?को 
भना6 तथा अAययनले िनरBतरता CाD गन6 
सEने हो, होइन ?

३. Jरट िनवेदकह?को मागबमोिजमको आदशे 
तथा अBय उपयOु आदशे जारी गनु6पनP हो, 
होइन ?

२. सव6Cथम नेपाल मेिडकल काउिBसलले 
घटी िसट सSंया कायम गरकेो र नोबेल मेिडकल 
कलेजले  िनधा6Jरत िसट सSंयाभBदा बढी िव-ाथ/ भना6 
गरकेो काय6 कानूनसVमत छ, छैन ? भBने पिहलो CXका 
सVबBधमा िवचार गदा6, नेपाल सरकार, मिB#पJरषद ्, 
सामािजक सिमितले शैि\क स# २०७२/०७३ को 
लािग एम.िब.िब.एस.तफ6  बढीमा मेिडकल कलेजले 
अिधकतम िव-ाथ/ १३५ जना मा# भना6 गन6 पाउने 
भनी िमित २०७२/५/३१ मा िनण6य गरकेो आधारमा 
cवाcdय िवeान काय6कारी पJरषद ्को १०६ औ ं
बैठकले िमित २०७२/७/१ मा पाJरत गरी नोबेल 
मेिडकल कलेजको लािग जVमा िसट सSंया १२५ 
कायम भएको र सो िसटमा MOE -13, Foreign-63, 
Mgmt-12 र Merit-37 गरी भना6 सSंया िवभाजन 
गरी पाJरत गरकेो िमिसल सलं{न cवाcdय िवeान 
काय6कारी पJरषद ्को १०६ औ ं बैठकको िनण6यको 
Cितिलिपबाट दिेखBछ । साथै नेपाल मेिडकल 
काउिBसलले िनवेदक नोबेल मेिडकल कलेज र िवप\ी 
नेपाल सरकार, मिB#पJरषदक्ो काया6लयसमेत भई 
पाटन पनुरावेदन अदालतमा चलेको ०७२-WO-
०२९० को उ�Cेषणसमेत िवषयमा सो अदालतबाट 
भएको िमित २०७२/७/२३ को अBतJरम  आदशे र� 
गJरपाउ ँभनी िमित २०७२/८/३ मा िदएको िनवेदनको 
Cकरण नं. ४ मा "नपेाल सरकार मि,-प.रषद,् 
सामािजक सिमितको िमित २०७२/५/३१ को 
िनण<य काया<,वयन गन< र सो िनण<यमा शैिAक स- 

२०७२/०७३ को लािग MBBS तफ<  अिधकतम 
१३५ को िसट सGंया कायम गनH गरी नपेाल 
सरकार िशAा म,-ालयले िमित २०७२/०६/०७ 
मा काि,तपुर दैिनक र गोरखाप-मा साव<जिनक 
Nपमा सूचना Pकािशत गरकेो र उR सामािजक 
सिमितको २०७२/५/३१ को िनण<यलाई आधार 
मा,न े भनी नपेाल मिेडकल काउि,सलको िमित 
२०७२/६/२२ को िनण<यमा उXलेख भएको" भBने 
बेहोरा रहेको दिेखBछ । यसरी सोही आधारमा C�येक 
मेिडकल कलेजह?ले सVपूण6 मापद�ड पूरा गरकेो 
अवcथामा सो नीितगत िनण6यबमोिजम १३५ भBदा 
बढी िसट सSंया Cा�त गनP अवcथा दिेखदँनै । उO 
नीितगत िनण6यलाई नेपाल मेिडकल काउिBसलले 
िसट सSंया िनधा6रणका लािग Bयूनतम आधार बनाउन 
सEने नै दिेखBछ । नेपाल मेिडकल काउिBसलबाट 
िनरी\णको लािग खटाइएको िनरी\ण टोलीले १५० 
जना िव-ाथ/का लािग आव�यक पनP Department 
of Anatomy, Physiology, Biochemistry, 
Pharmacology, Microbiology, Biochemistry, 
Pharmacology, Microbiology, Pathology, 
Internal Medicine, Surgery, Obstetrics 
and Gynecology, Ophthalmology, 
Otorhinolaryngology लगायतका िवभागह?मा 
चािहने CाAयापक, सहCाAयापक, उपCाAयापकको 
सSंया Accreditation Standards 2013 मा 
तोिकएको सSंयामा नभएको भनी िनरी\ण Cितवेदनमा 
उ¡लेख गरकेो भBने तdय ख¡ुन आएको छ । यहा ँ
नेपाल मेिडकल काउिBसलले पिन उपयु6O नीितगत 
िनण6यबमोिजम अिधकतम १३५ भBदा बढी िसट 
सSंया िनधा6रण गन6 िम¡ने दिेखदँनै । यसरी तोिकएको 
मापद�ड पूरा नगरकेा मेिडकल कलेजको िनरी\ण 
तथा अBय िवषयको सVपरी\णसमेतका आधारमा 
अिधकतम तोिकएको िसट सSंया १३५ भBदा कम 
िनधा6रण ह¢नलुाई अBयथा भBन िम¡ने दिेखदँनै । 



75

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६२७ - िवनीतकुमार वमा* िव. नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को काया*लय, िसहंदरबारसमेत

िनयमनकारी िनकायह@ले सशुासनको 2Bयाभूित हEने 
गरी समयसमयमा तोकेको सत*, मापदGड र िदएका 
िनदJशनसमेत आिदको पालना गनु*  2Bयेक मेिडकल 
कलेजको कत*Mय र दाियBवको िवषय हो । नेपाल 
मेिडकल काउि4सलले उपयु*P नीितगत िनण*यको 
प7रिधिभ5 रही नोबेल मेिडकल कलेजको िनरीRण 
2ितवेदनसमेतका आधारमा सो कलेजलाई एम.िब.
िब.एस. काय*Tमतफ*  शैिRक स5 २०७२/०७३ का 
लािग नेपाल सरकारको छा5विृ[ िसटसमेत गरी ज]मा 
१२५ जना मा5 िव_ाथ` भना* गन* पाउने भनी िमित 
२०७२/६/२२ मा िनण*य गरकेो दिेख4छ ।

४. नेपाल मेिडकल काउि4सलले नोबेल 
मेिडकल कलेजको िसट सcंया घटाएकोस]ब4धी 
उP िमित २०७२/६/२२ को िनण*य उB2ेषणको 
आदशेeारा बदर गरी सािबकबमोिजमकै िसट सcंया 
अथा*त् १५० कायम गन* परमादशेसमेतको माग गरी 
र तBकाल अ4त7रम आदशे जारी ग7रपाउ ँभनी नोबेल 
मेिडकल कलेजले पनुरावेदन अदालत पाटनमा 7रट नं. 
०७२-WO-०२९० को  िनवेदन दता* गराएकोमा सो 
अदालतबाट 7रट िनवेदनको अि4तम टुङ्गो नलागेस]म 
नेपाल मेिडकल काउि4सलको िमित २०७२/६/२२ 
को िनण*य एवम् Bयसका आधारमा ग7रएका प5ाचारह@ 
काया*4वयन नगनु*  नगराउन ुभनी िमित २०७२/७/२३ 
मा अ4त7रम आदशे जारी भएको दिेख4छ । उP 
अ4त7रम आदशेबाट नेपाल मेिडकल काउि4सलले 
तोकेको िसट सcंयाभ4दा बढी भना* िलन पाउने िन:सत* 
अिधकार िदएको नभई उP मेिडकल कलेजको मागलाई 
अदालतले िवचाराधीन राखेको अथ*मा बoुनपुनJ 
हो । सो आदशेले यथािpथितमा अि4तमता नपाउने 
वा 7रट खारजे हEन सqने स]भावनालाई िवचार नगरी 
उP अ4त7रम आदशे जारी भएपrचात् नोबेल मेिडकल 
कलेजले आsनै िज]मेवारीमा यी िनवेदकह@समेत 
थप िव_ाथ`ह@को भना* िलएको अवpथा छ । सो 
कलेजले एम.िब.िब.एस. तफ*  tप आउटबाट ३ 

जनासमेत गरी ज]मा १५३ जना िव_ाथ` भना* गरी 
िनजह@को दता* शuुक @.११,९७,०००।- काठमाडw 
िवrव िव_ालयको नेपाल इ4भेyमे4ट बzकको खाता नं. 
००५०१०३०२५०००९ मा िमित २०७२/८/३ मा 
ज]मा गरकेो िमिसल सलं|न भौचरको 2ितिलिपबाट 
दिेखएको छ । उP एकल इजलासको अ4त7रम आदशे 
र~ ग7रपाउ ँभनी नेपाल मेिडकल काउि4सलले सोही 
अदालतमा सोही िमित २०७२/८/३ मा िनवेदन 
गरकेोमा सो अदालतबाट िमित २०७२/८/१६ मा 
उP िमित २०७२/७/२३ को अ4त7रम आदशे र~ 
भएको र िव_ाथ` एवम् अिभभावकबाट िलइएको 
शuुक िमित २०७२/९/७ गतेिभ5 भPुानी िदन नोबेल 
मेिडकल कलेजका नाममा आदशेसमेत जारी गरकेो 
दिेख4छ । यी िलिखत जवाफ 2pततुकता*ले आफूले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा दता* गरकेो िनवेदन 7रट 
नं. ०७२-WO-०२९० मा िमित २०७२/७/२३ मा 
एकल इजलासबाट अ4त7रम आदशे भएको िवषयलाई 
मह�वका साथ उuलेख गरकेो दिेख4छ । तर सो अ4त7रम 
आदशे िमित २०७२/८/१६ मा सयंPु इजलासबाट 
र~ गनJ आदशे हEदँा "तोिकएभ*दा बढी िव.ाथ0 भना2 
िलन ेकाय2 अनिधकृत ठहरकेोले अनिधकृत :पमा  
िव.ाथ0 भना2 गन> गराउन ेकाय2का लािग स@बि*धत 
कलेजको  BयवCथापन पD नै जवाफदेही हGनपुन> 
हGदँा यही २०७२ माग2 मसा*तिभM तोिकएभ*दा 
बढी हGन ेगरी भना2 भएका िव.ाथ0ह:को अNययन 
/ अNयापनको लािग अ*य कलेजह:मा यथास@भव 
Cथाना*तरण एव ंसमायोजन गन> र सो हGन नसके 
िव.ाथ0 एव ं स@बि*धत अिभभावकबाट िलएको 
शुTक (समV आिथ2क भारसमतेका सबै रकम) एकमYु 
:पमा २०७२ साल पौष ७ गतेिभM स@बि*धत 
अिभभावक वा िव.ाथ0ह:लाई भु]ानी िदनसमते 
पुनरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
३३क (१) (३) बमोिजम िवपDी नोबेल मिेडकल 
कलेज िटिचङ हिCपटलको eा.िल. का नाउँमा 
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आदेश जारी ग,रिदएको छ" भनी िकटानी 1पमा नै 
उ4लेख गरकेो दिेख9छ । उ< िमित २०७२।८।१६ को 
आदशे बदर गराउनेतफC  िवपDी मेिडकल कलेजले कुनै 
कारबाही चलाएको भ9ने िमिसल सलंMन कागजातबाट 
दिेखदँनै । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सो Pरट 
िनवेदनको मागबमोिजम एम.िब.िब.एस. तफC  १५० 
जनाको सSंयामा िवUाथW नघटाई भनाC गनZ आदशे 
गनC 9यायोिचत नह[ने भनी िमित २०७३/५/१५ मा 
उ< Pरट िनवेदन खारजे भएको दिेख9छ । ^_ततु 
िनवेदनका स9दभCमा आ`नो िलिखत जवाफमा तथा 
कानून aयवसायीह1ले पेस गरकेो बहस नोटमा 
समेत उ< िमित २०७२/८/१६ को आदशेानसुार 
कुनै कायC गरकेो तbय खलुाएको तथा पूणC आदशेको 
पालना गनZतफC  अdसर रहेको बेहोरासमेत खलुाएको 
दिेखदँनै । यस अदालत यस ^कृितबाट तbय लकुाउने 
र अदालतको आदशे अटेर गरी ब_ने ^विृfलाई 
_वीकार गनC सgदनै । अदालतमा उपि_थत भएका 
^hयेक पDबाट सhय तbय ^_ततु गPरने अपेDा 
गPर9छ । यसबाट अदालतलाई 9याय सiपादनमा 
सहयोग पMुने ह[9छ । तbय लकुाई वा बङ्Mयाई आ`नो 
_वाथCअन1ुप अदालतबाट कुनै आदशे गराउने ^यhन 
गPर9छ र आ`नो ^ितकूल कुनै आदशे ह[दँा hयसलाई 
पालन गनC अdसरता िलदँनै भने hयसलाई अदालतले 
गiभीरतापूवCक िल9छ भ9ने सiब9धमा सबै पD सचेत 
रहन ुआवmयक ह[9छ ।

५. अ9तPरम आदशे रn भई िमित २०७२/९/७ 
िभ# श4ुक िफताC गनुC  भ9ने उ< िमित २०७२/८/१६ 
को आदशे ह[दँाका बखत नोबेल मेिडकल कलेजका 
तफC बाट िनजका कानून aयवसायीह1ले बहस गरकेो 
र सो कलेजका वारसेले तhपpात् पिन िनर9तर 
तारखेसमेत िलएको दिेखएबाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको उ< िमित २०७२/८/१६ को 
आदशेको जानकारी नोबेल मेिडकल कलेजलाई थाहा 
िथएन भ9न िम4ने अव_था छैन । उ< आदशेको पालना 

गनुC  नोबेल मेिडकल कलेजको कतCaय िथयो । उ< 
आदशे जारी भएपmचात् सो आदशेको पालना नगरी 
नोबेल मेिडकल कलेजले िवUाथWह1लाई िनयिमत 
1पमा अqययन अqयापन गराइरहेको र मेिडकल 
कलेजका िनयामक िनकाय काठमाडt िवmविवUालय 
र नेपाल मेिडकल काउि9सलले समेत आ`नो 
पDमा भएको उ< िमित २०७२/८/१६ को आदशे 
कायाC9वयनतफC  कुनै पहल नगरी मौन बसेको दिेख9छ । 
नोबेल मेिडकल कलेजले पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७२/७/२३ को अ9तPरम आदशेबाट आ`नो 
_वाथC पूितC ह[ने दखेेर शीvाितशीv पालन गरकेो तर 
सोही अदालतको सोही Pरट िनवेदनमा भएको िमित 
२०७२/८/१६ को पूवC जारी भएको अ9तPरम आदशे 
रn भएको आदशे सiब9धमा अनिभwता ̂ कट गनुCलाई 
_वाभािवक मा9न सिकएन । पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट आ`नो िव1xमा भएको अ9तPरम आदशे 
रnको लािग िनवेदन िदने नेपाल मेिडकल काउि9सलले 
पिन सोही अदालतबाट उ< अ9तPरम आदशे रn 
भई आ`नो पDमा भएको आदशेको कायाC9वयनमा 
समेत तदा1कता नदखेाउन ु पिन अ_वाभािवक 
दिेखएको छ । नेपाल मेिडकल काउि9सल र काठमाडt 
िवmविवUालयले सो आदशे कायाC9वयन भए नभएको 
सiब9धमा िनरीDण एव ं अनगुमन गरकेो तथा कुनै 
िनदZशन िदएकोसमेत िमिसल सलंMन कागजातबाट 
दिेखदँनै । उ< आदशे कायाC9वयन नभएको भनी 
अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाएको अव_था 
पिन छैन । नोबेल मेिडकल कलेजले अ9तPरम आदशे 
जारी भएपmचात् र िवपDीबाट अ9तPरम आदशे रn 
गPरपाउ ँ भनी िनवेदन िदएअिघको छोटो अविधमा 
थप िवUाथW भनाC ^िyया पूरा गरकेो अव_था छ । 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२/७/२७ 
मा भएको अ9तPरम आदशे रnको लािग जनु िमितमा 
नेपाल मेिडकल काउि9सलले पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा िनवेदन दताC गराएको छ सोही िमितमा नोबेल 
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मेिडकल कलेजले १५३ जना िवDाथEहFको दता* 
शHुक काठमाडJ िवKविवDालयको खातामा जMमा 
ग7रिदएको अवQथालाई पिन सामा4य Fपमा हेन* 
सिकने दिेखदँनै । जसका पVमा आदशे भएको छ सो 
पVले आदशे काया*4वयन गराउनेतफ*  पहल नगन\ र 
जसका िवF]मा आदशे भएको छ उसले ^यो आदशे 
भएको थाहा नपाएको जQतो गन\ गना*ले अदालतको 
आदशे तथा सशुासनको 2ितब]ताको उपहास ह_न 
पगेुको पिन दिेखएको छ ।

६. कानूनी राaय एव ं िविधको शासनमा 
कानूनभ4दा मािथ कोही पिन ह_न सbदनै । कानूनको 
सवcdचता नै िविधको शासनको मूल मा4यता 
हो । िचिक^सकहFको योfयतालाई gयविQथत गन* 
र आधिुनक औषधीको वैiािनक ढङ्गले 2योग 
गन*को िनिमl आधिुनक औषधीमा योfयता पगेुका 
िचिक^सकहFको रिजQmेसन गन\ उnेKयले लाग ुभएको 
नेपाल मेिडकल काउि4सल ऐन, २०२० ले नेपाल 
मेिडकल काउि4सलको gयवQथा गरकेो छ । सो ऐनको 
दफा ७क. को उपदफा १ (ख) मा "िचिक'साशा) 
अ*ययन अ*यापन गराउने, तािलम िदन ेिदलाउन,े 
मिेडकल कलेजको पाठ्य9म भना;का सत;ह= 
तथा परी@ा AणालीसCबEधी तोिकएबमोिजमको 
नीित तथा अEय आवIयक पूवा;धारह= तथा 
मापदKडसCबEधी कुराह=को मMूयाङ्कन र 
पुनरावलोकन गदा; सोबमोिजम नभएको ठहर भएमा 
दता; तथा Oवीकृित खारजेीको लािग िसफाSरस 
गनT" भ4ने उHलेख भएको दिेख4छ । नेपाल मेिडकल 
काउि4सल िनयमावली, २०२४ को िनयम २०ख. को 
उपिनयम (१) मा "काउिEसलले  मिेडकल  कलेजको  
पूवा;धार  िवकास, गणुOतरीय  िचिक'सा  िश@ाको  
अनगुमन, मMूयाङ्कन र परी@ा िनरी@णको 
लािग िवशेषW िनरी@कह=को छुYाछुYै िनरी@ण 
टोलीह= गठन गनT छ" भ4ने, उपिनयम (३) मा 
"िनरी@ण  टोलीलाई  सहयोग  गनु;  र  टोलीले  माग  

गरकेो सCपूण;  िववरण  उपल]ध  गराउनु सCबिEधत 
मिेडकल कलेजको दािय'व ह̂न ेछ" र उपिनयम (४) 
मा "िनरी@ण टोलीले सCबिEधत मिेडकल कलेज 
िनरी@ण गरकेो १५ िदनिभa अनसूुची ७ बमोिजमको 
ढाचँामा िनरी@ण, अनगुमन तथा मMूयाङ्कन 
Aितवेदन तयार गरी काउिEसलसम@ पेस गनु; पनT 
छ" भ4ने उHलेख छ । ऐ. िनयम २०ग. को उपिनयम 
(१) मा "िनयम २०ख. को उपिनयम (४) बमोिजम 
िनरी@ण टोलीले पेस गरकेो िनरी@ण Aितवेदनको 
आधारमा सCबिEधत मेिडकल कलेजले भना; िलन 
सkन ेअिधकतम िवlाथm सoंयासमते िनधा;रण गरी 
एक शैि@क वष;को अविधको लािग काउिEसलले 
परी@ण माEयता Aदान गन; सkन ेछ", उपिनयम (२) 
मा "परी@ण माEयता Aाp मेिडकल कलेजले A'येक 
वष; िवlाथm भना; िलनपूुव; काउिEसलqारा 'यOतो 
कलेजको िनरी@ण गराई परी@ण माEयता र िवlाथm 
भना; सoंया नवीकरण गनु;पनT छ" र उपिनयम (४) मा 
"िनयम २०ख. को उपिनयम (४)  बमोिजम िनरी@ण 
टोलीले काउिEसलसम@ पेस गरकेो िनरी@ण 
Aितवेदन र सो Aितवेदनको आधारमा काउिEसलले 
गरकेो िनण;यह= काउिEसलले आविधक =पमा 
नपेाल सरकार, सCबिEधत मेिडकल कलेज र 
'यOतो मिेडकल कलेजले सCबEधन Aाp गरकेो 
िवrिवlालयलाई उपल]ध गराउनु पनT छ" भ4ने 
gयवQथा रहेको छ । यQतै काठमाडJ िवtिवDालय ऐन, 
२०४८ को दफा ७(ख) मा "नपेाल सरकारले िनधा;रण 
गरकेो नीित, िनदTशनको पालना गनT" भनी उHलेख 
भएको दिेख4छ । ऐ. ऐनको दफा ५ को दहेाय (क) मा 
"सCबिEधत िवषयका काय;9मह=को सsचालन र 
AबEध गनT" ऐ. को दहेाय (च) मा "िवrिवlालयका 
Oकुलह= र सCबEधन Aाp कलेजलाई िनदTशन िदन े
र माग; दश;न गनT" समेतका काम, कत*gय र अिधकार 
िवtिवDालयलाई रहे भएको दिेख4छ । यसबाट नेपाल 
मेिडकल काउि4सल र सMबि4धत िवtिवDालय 
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मेिडकल कलेज स1चालन तथा 5यव7थापनको 
सपु:रवे<ण र िनयमनमा नेत?ृवदायी भूिमकामा रहेको 
दिेखDछ । अDयथा िनणHय नभएसJम यी िनकायले 
िनमाHण गरकेो नीित, गरकेो िनणHय तथा िदएको 
िनदLशन कानूनसरह पालना गनुH  सJबिDधत कलेजको 
कतH5य तथा िजJमेवारीसमेतको िवषय हो । कानूनको 
पालना सबैले गनुHपदHछ । आQनो अनकूुल आ?मिनR 
5याSया गरी आQनो 7वाथHपूितHका लािग कानूनका 
7पT Uावधानलाई छWने UविृXलाई Uो?साहन गनH 
िमWदनै । ?यसमािथ पिन भिवYयमा जनताको 
7वा7Zयसगँ U?य< सरोकार राSने िचिक?सा सेवाको 
आधारको \पमा रहने िचिक?सा िश<ाका सJबDधमा 
बनेका कानूनह\को कठोर \पमा पालन ह̂नपुनL ह̂दँा 
यस सJबDधमा पारदश_, उXरदायी तथा िजJमेवारीपूणH 
तवरबाट कानून तथा कानूनbारा िसिजHत िनयमनकारी 
िनकायको िनयम तथा िनदLशनसमेतको पालना ह̂ने 
गरी सJबिDधत िनकायह\को िcयाशीलता र समDवय 
अपेि<त ह̂Dछ । उपयुHd कानूनी 5यव7थाह\बाट 
िवeाथ_ भनाH िसट सSंया िनधाHरण गनL िनणHयलाई 
अDयथा भDन िमWने दिेखदँनै । तथािप पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।८।१६ मा भएको 
आदशेको पालना गराउन ु काठमाडi िवjिवeालयको 
समेत दािय?व भएकोमा लामो समयसJम कायाHDवयन 
नगराई उदासीनता रहेकोसमेत दिेखयो । पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको आदशेिवपरीत नोबेल 
मेिडकल कलेजले थप भनाH िलएका िवeाथ_ह\लाई 
सो आदशेको पालना नगरी िवप<ी कलेजले िनयिमत 
\पमा अkययन अkयापन गराउन ुपिन कानूनसङ्गतको 
कायH दिेखन आएन ।  

७. अब, नेपाल मेिडकल काउिDसलले 
शैि<क स#मा तोकेको िनधाH:रत िसट सSंयाभDदा बढी 
िवeाथ_ नोबेल मेिडकल कलेजले भनाH गरकेोमा यी 
िनवेदकसमेतका िवeाथ_ह\को भनाH तथा अkययनले 
िनरDतरता Uाp गनH सqने हो, होइन ? भDने दोtो 

Uuका सJबDधमा िबचार गदाH, यी िनवेदकसमेतका 
िवeाथ_ह\ नोबेल मेिडकल कलेजमा एम.िब.
िब.एस. तहमा भनाH भई क:रब वषH िदनजित िनयिमत 
\पमा अkययन ग:ररहेको अव7थामा काठमाडi 
िवjिवeालयले ४ सेwटेJबर २०१६ (२०७३/५/१९) 
मा िनधाH:रत िसट सSंयाभDदा बढी भनाH ग:रएका यी 
िनवेदकसमेतका िवeाथ_ह\को रिज7~ेसन दताH गनH 
निमWने भनी नोबेल मेिडकल कलेजलाई प#ाचार 
गरकेो र सोही प#लाई आधार बनाएर नोबेल मेिडकल 
कलेजले यी िनवेदकसमेतका िवeाथ_ह\को अkययन 
अkयापनको लािग सहभागी नगराइने भनी ६ सेwटेJबर 
२०१६ (२०७३/५/२१) मा सूचना Uकािशत गरकेो 
दिेखएको छ । पिहलो स#को परी<ा स1चालन ह̂न 
लागेको समयमा गरकेा िवप<ीह\का िनणHय एवम् 
प# तथा सूचनाले अkययनमा अवरोध िसजHना भई 
अkययनका लािग ग:रएको मेहनत, आिथHक लगानी 
तथा सोमा 5यतीत ग:रएको समय ज7ता कुराह\मा 
अपूरणीय <ित ह̂न गएकोले िवप<ीह\का उd 
िनणHय, प# तथा सूचना कायाHDवयन नगनुH , नगराउन,ु 
िनवेदकह\को नाम रिज7~ेसन गनुH  गराउन,ु िनयिमत 
\पमा अkययन गनH िदन,ु िदलाउन,ु िनयिमत \पमा 
परी<ामा सामेल गनुH , गराउनसुमेत भनी िवप<ीह\का 
नाममा त?काल अDत:रम आदशे जारी गरी उd 
िनणHय तथा प#ह\ उ?Uेषणको आदशेbारा बदर गरी 
परमादशेसमेत जारी ग:रपाउ ँभनी यी िनवेदकसमेतका 
िवeाथ_ह\ले U7ततु :रट िनवेदन यस अदालतमा दताH 
गराएको दिेखDछ । उd िनवेदनमा िमित २०७३/७/४ मा 
अDत:रम आदशेबार ेटुङ्गो नलागेसJम िवeाथ_ह\को 
पठनपाठन, परी<ा र आवाससमेतमा कुनै बाधा 
5यवधान नगनुH  भनी अWपकालीन अDत:रम आदशे 
जारी भएको र िमित २०७३/८/२१ मा उd अDत:रम 
आदशेलाई िनरDतरता Uदान गरकेो अव7था छ । क:रब 
एक वषH अkययन ग:रसकेका िवeाथ_ह\को िहतमा 
Uितकूल Uभाव नपानL गरी यस अदालतबाट भएको उd 
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१०६२७ - िवनीतकुमार वमा* िव. नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को काया*लय, िसहंदरबारसमेत

अ4त7रम आदशेपCचात् यी िवEाथFहGको अHययन 
अHयापन एवम् परीJालगायतका कामकारबाहीहG 
िनयिमत Gपमा हालसLम सMचालन भइरहेको अवPथा 
छ ।

८. िनधा*7रत िसट सUंयाभ4दा बढी भना* 
भएका यी िनवेदकसमेतका िवदशेी िवEाथFहG अ4य 
रीतपूव*क भना* भएका िवEाथFसरह िनयिमत Gपमा 
वािष*क परीJामा सामेल भई हाल 2Pततु िनवेदन 
सनुवुाइ हYदँासLम अथा*त् क7रब चार वष*भ4दा बढी 
समयदिेख अHययन ग7ररहेका छन् । यी िवEाथFहG 
िवपJी नोबेल मेिडकल कलेजले आफूखसुी गरकेो 
भना*को 2ितफल भो_द ै तनावको अवPथामा पिन 
अHययनलाई िनर4तरता िददँ ै भिवaयमा यो िववाद 
समाधान हYने आशा र िवbासमा परीJाहGमा 
सहभागी हYदँ ै आएका छन् । यस अदालतको 
अ4त7रम आदशेबमोिजम नै यी 7रट िनवेदकसमेतको 
Provisional Registration कायम भइरहेको 
दिेख4छ । यPतै स4दभ*मा िनवेदक कृaण बराल र िवपJी 
काठमाडm िवbिवEालयसमेत भएको उq2ेषणसमेतको 
िनवेदन (ने.का.प.२०७०, भाग ५५, अङ्क ३, 
िन.नं.८९७८) मा "शैि(क यो,यताका स-ब/धमा 
िवप(ी िव4िव5ालयका तफ7 बाट 9वेश परी(ा 
तथा भना7कै बखत त@काल िनण7य हCन नसकेको 
यथाथ7 र िनवेदकले पिन वैध अपे(ा (Legitimate 
Expectation) का साथ िवप(ी कलेजमा भना7 भई 
गरकेो अHययन र महेनत तथा आिथ7क लगानी एवम ्
Lयतीत भएको समय तMवसमेतलाई िवचार गदा7 
अHययन गन7बाट विNचत गनु7 /यायसङ्गत नहCन"े 
भनी यस अदालतबाट �याUया भएको दिेख4छ । सो 
हYदँा यी िनवेदकसमेतका िवEाथFहG नोबेल मेिडकल 
कलेजमा भना* भएपिछ आ�नो अHययन पूरा हY4छ 
भ4ने वैध अपेJा (Legitimate Expectation) का 
साथ कलेजमा ला_ने श�ुक बझुाई भना* भएको अवPथा 
दिेख4छ । कानूनसङ्गत तवरबाट िवEाथF भना*को 

आ�ान गनु*  सLबि4धत कलेजको दाियqव हY4छ । 
कलेजले िवEाथF भना*का लािग आ�ान ग7रसकेपिछ 
सो आ�ान कानूनसङ्गत रहेको छ भनी अपेJा गन� 
ग7र4छ । कलेजले भना*को लािग आ�ान गदा* 
कानूनसLमत त7रकाले भना*को आ�ान ग7रएको हो 
भ4ने िवbासमा परी यी िनवेदक िवEाथFहG भना* 
भएको अनमुान गनु*पन� यथे� कारण छन् । अक�तफ* , 
िवEाथFको हकिहतको आवरणमा कलेजले गरकेो 
बे7रत वा गैरकानूनी भना*लाई सदवै वैधािनकताको 
आवरण िदन ु उिचत हYदँनै, यPतो अिनयिमत वा 
गैरकानूनी काय* गन* िशJण सPंथा अ�सर हY4छ 
भने qयसको प7रणाम qयPता सLबि4धत संPथाले 
तथा जानीजानी qयPतो काय*मा सलं_न हY4छन् भने 
सLबि4धत िवEाथFहGले समेत भो_नै पन� हY4छ । तर, 
शैिJक सPंथाले कुनै अिनयिमतता गरकेो छ भने 
qयसतफ*  अनिभ� भई आफूले पूरा गनु*पन� कत*�य 
र वहन गनु*पन� दाियqव पूरा गरी भना* भइसकेका र 
अHययन ग7ररहेका िवEाथFले अHययनबाट बिMचत 
भई अGले गरकेो ग�तीको सजाय भो_न ु वाMछनीय 
दिेखदँनै । 7रट िनवेदकसमेतका िवEाथFहG हालसLम 
सMचािलत सLपूण* परीJामा सामेल भएको अवPथा 
िमिसल सलं_न कागजात तथा कानून �यवसायीहGको 
बहसबाट दिेख4छ । िवEाथFहGले पिन जानाजान वा 
लापरवाहीपूण* तवरबाट वा त�य लकुाई अ4जान बनी 
आिथ*क लोभ, लालच वा अ4य 2भावको 2योग गरी 
भना* भएको कतैबाट पिन ख�ुन आउछँ भने qयPतो 
अवPथामा qयPता िवEाथFलाई कुनै सहYिलयत िदन 
हYदँनै । 2Pततु िनवेदकहGका हकमा तqकाल qयPतो 
दिेखएको छैन । यी िनवेदकसमेतका िवEाथFहGले 
अHययनका लािग हालसLम गरकेो लगानी, मेहनत, 
समय एवम् भिवaयसमेतलाई िवचार गदा* िनजहGको 
भना* तथा अHययनलाई िनर4तरता िदन ु 4याय र 
सम4यायको �ि�कोणले उपय�ु र 4यायोिचत हYने नै 
दिेखन आउछँ । 
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९. अब, िनवेदकह3को मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु<पन= हो, होइन ? भAने तेCो तथा 
अिAतम EFका सHबAधमा िवचार गदा<, िवगत ४ 
वष<दिेख नोबेल मेिडकल कलेजमा एम.िब.िब.एस. 
तहमा िनयिमत 3पमा अPययन गरी परीQामा समेत 
सहभागी हRदँ ै आइरहेका यी िवTाथUह3को लगानी, 
मेहनत, समय एवम् भिवWयलाई Eितकूल Eभाव 
पन= गरी आदशे जारी गनु<  Aयायको रोहबाट उिचत 
हRदँनै । सHबिAधत िनकायको नीितगत िनण<य र नेपाल 
मेिडकल काउिAसलले नोबेल मेिडकल कलेजमा 
गरकेो िनरीQण Eितवेदन इ]यािदसमेतका आधारमा 
कलेजको िवTमान पूवा<धार, EाPयापनमा सलं_न 
िव`ह3को उपलaधता एव ं अAय bयवcथापकdय 
पQह3को समेत िवeेषण गरी ]यcतो मूfयाङ्कनबाट 
दिेखएका कमीकमजोरीका आधारमा एम.िब.िब.एस. 
तहको गत शैिQक स#को भAदा घटी िसट सiंया 
िनधा<रण गरकेो काय<लाई अAयथा भAन िमfने 
दिेखदँनै । मेिडकल कलेज िनयमनको िजHमेवारी 
पाएका िनयामक िनकायले कुनै पिन िनण<य गदा< 
राजनीितक, Eशासकdय वा अAय जनुसकैु Eकारको 
दबाब, Eभाव, लोभ लालचबाट अQjुण रही िनण<य 
एव ंकाम कारबाही गनु<पन= हRAछ, ]यcतो िनण<य तथा 
िनद=शन पालना गनु<  मेिडकल कलेजको कत<bय एवम् 
दािय]व नै हो । अकlतफ< , गत वष< जित िसट सiंया 
तोिकएको िथयो सो सiंया रीतपूव<क बढ्न वा घट्न 
नसoने भAने पिन हRदँनै । िवगतमा िदएका रीतपूव<कका 
िनद=शनह3 तथा तोिकएका सत<अन3ुपका काय<ह3 
गpरएको छैन वा आवqयक पूवा<धारको िवTमानता वा 
िनरAतरता रहेको छैन वा मानव ससंाधनको अपया<rता 
दिेखAछ वा अAय कुनै वैधािनक वा bयावहाpरक कारण 
िसज<ना हRAछ भने िवगतका िसट सiंया घट्न सoने नै 
हRAछ । तोिकएबमोिजम थप पूवा<धार तयार भई अAय 
मापदjड र सHपूण< सत< पूरा हRAछ भने नीितगत 3पमा 
िनधा<pरत अिधकतम िसट सiंयामा नबढ्ने गरी िसट 

सiंया थप गन< ]यcता कलेजह3ले माग गन< निमfने 
भAने पिन हRदँनै । नेपाल मेिडकल काउिAसलले एम.िब.
िब.एस. काय<sमतफ<  शैिQक स# २०७२/०७३ मा 
नोबेल मेिडकल कलेजका लािग िवTाथU भना< गन< 
पाउने िसट सiंया गत सालको १५० िसट सiंयाबाट 
घटाई १२५ कायम गरी सो मPये ६३ िसट िवदशेी 
िवTाथU भना<को लािग िनधा<pरत गpरएको िमित 
२०७२।६।२२ को नेपाल मेिडकल काउिAसलको 
िनण<यले यही अवcथा दिेखएको छ । तथािप, हालको 
अवcथामा यी िनवेदकसमेतले माग गरकेो िवषय यस 
अदालतको िमित २०७३।७।४ को अfपकालीन 
आदशे र सो अfपकालीन आदशेलाई िनरAतरता िदने 
िमित २०७३।८।२१ को अAतpरम आदशेबाट सHबोधन 
भइसकेको, थप भना< गpरएका यी िनवेदकसमेतका 
िवTाथUह3 िनयिमत 3पमा अPययन गरी परीQामा 
समेत सहभागी हRदँ ै आएको, िनजह3को भना< तथा 
अPययनले िनरAतरता पाउन ुनै िवTमान पpरिcथितमा 
Aयायोिचत हRने भनी मािथ नै िववेचनासमेत भइसकेको 
र िनवेदकको माग हालको लािग सHबोधन भइसकेकोले 
िनवेदन मागबमोिजम उ]Eेषण वा परमादशेसमेत जारी 
गpररहनपुन= अवcथाको अपpरहाय<ता दिेखएन । 

१०. तसथ<, मािथ उिfलिखत िववेिचत आधार 
र कारणह3बाट यी िनवेदकसमेतका िवTाथUह3 सन् 
२०१५ दिेख िनयिमत 3पमा कpरब ४ वष<सHम अAय 
रीतपूव<क भना< भएका िवTाथUह3सरह अPययन गदy 
आएको दिेखएको, यस  अदालतको िमित २०७३।७।४ 
को अfपकालीन आदशे र सो अfपकालीन आदशेलाई 
िनरAतरता िदने िमित २०७३।८।२१ गतेको अAतpरम 
आदशेबाट िनवेदकसमेतका िवTाथUह3को माग 
सHबोधन भइसकेको, अAतpरम आदशेका आधारमा 
Provisional Registration नHबर पाइसकेको र 
रीतपूव<क भना< भएका अAय िनयिमत िवTाथUसरह 
िनयिमत 3पमा परीQामा सामेल भएको अवcथाको 
िवTमानता दिेखएको र रीतपूव<क परीQाह3मा 
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१०६२७ - िवनीतकुमार वमा* िव. नेपाल सरकार, 2धानम45ी तथा मि45प7रषद ्को काया*लय, िसहंदरबारसमेत

उAीण* भएका बखत अ4य िवGाथHहIसरह नै दता*को 
कारबाही हKने नै हKदँा यी िनवेदकसमेतका िवGाथHहIको 
अMययनको िनर4तरता एव ंNयावसाियक दता*सOब4धी 
2िPयामा 2ितकूल 2भाव नपनR गरी िनवेदकसमेतका 
िवGाथHहIको माग सOबोधन भइसकेकोले 7रट 
िनवेदकसमेतका िवGाथHहIको मागबमोिजम हाल 7रट 
जारी गनु*पनR अवWथा नहKदँा 2Wततु 7रट िनवेदन खारजे 
हKने ठहछ*  । 2Wततु 7रट िनवेदन खारजे भए तापिन 
िवप[ी नोबेल मेिडकल कलेजले आफूलाई तोिकएको 
िवदशेी िवGाथH भना* िलन पाउने अिधकारभ4दा बढी 
सbंयामा भना* िलने काय*लाई भिवcयमा वैधािनकता 
िदन निमdने तथा आफूले गरकेो गलत काय*को प7रणाम 
WवIप लामो समयसOम यी िनवेदक िवGाथHहIले 
िविभ4न 2कारको तनावको अवWथाबाट गeुन 
परकेो र िवGाथHहIको तफ* बाट दायर भएको 7रट 
िनवेदनमा उपयु*f 2कृितबाट जारी भएको अ4त7रम 
आदशेको माMयमबाट मेिडकल कलेजहIले आhनो 
Wवाथ*पूित* गनR 2विृAलाई 2ोiसाहन िदन नसिकने 
हKदँा िवप[ीहIका नाममा िनOनानसुार िनदRशनाiमक 
आदशे जारी ग7रएको छ ।

िनदRशनाiमक आदशे
१. अब उ2ा4त नेपालमा सjचािलत मेिडकल 

कलेजहIले नेपाल मेिडकल काउि4सलबाट 
तोिकएको िसट सbंयाभ4दा बढी Wवदशेी वा 
िवदशेी िवGाथH भना* नगनू*, नगराउनू । कुनै 
कारणवश बढी िवGाथH भना* गराएको दिेखएमा 
तiकाल अकl वष*मा तोिकएको िसट सbंयामा 
नबढ्ने गरी सो अिघdलो वष*मा बढी भना* िलएको 
िसट सbंया बराबरका िसट नेपाल सरकारले 
2दान गनR अ4य छा5विृAसरह नै थप नेपाली 
िवGाथHहIलाई छा5विृAको Iपमा उपलnध 
गराउने NयवWथा िमलाउनू ।

२. उपयु*fबमोिजम सjचािलत मेिडकल कलेजहIले 

2चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकारको 
सरोकारवाला िनकाय, नेपाल मेिडकल 
काउि4सल र सOबि4धत िवoिवGालयले तोकेको 
मापदpड एवम् भना* िसट सbंयाको पालना भए 
नभएको सOब4धमा िनयामक िनकायको िनण*य, 
प5, िनदRशन तथा मापदpड र अदालतबाट  कुनै 
आदशे भएको भए सो आदशे काया*4वयन भए 
नभएको िनयिमत Iपमा िनरी[ण एव ं अनगुमन 
गरी आवqयक कारबाही गनू*, गराउनू ।

३. मेिडकल कलेजहIको िनरी[ण गन* खिटएका 
अिधकार2ाsत अिधकारीहIबाट आhनो 
सेवा सत*अनIुप तथा िनcप[ताका साथ 
काय*सOपादन गर े नगरकेोबार े अनगुमन गरी 
िनजहIको काय*सOपादनको अिभलेख सOबि4धत 
िनकायहIको िजOमेवार अिधकृतमाफ* त राbन 
लगाई िनजहIमMये कसैको काय* सOपादनमा 
Nयिfगत Wवाथ* वा कुनै पिन 2कारको अ4य 
कैिफयत दिेखएमा िनजलाई भिवcयमा यस 
2कृितको िनरी[ण काय*मा सलंtन नगनू*, 
नगराउनू ।

४. नोबेल मेिडकल कलेजले शैि[क स5 
२०७२/०७३ को लािग एम.िब.िब.एस. शैि[क 
काय*Pममा नेपाल मेिडकल काउि4सलबाट 
तोिकएको िसट सbंयाभ4दा बढी भना* िलएको र 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२/८/१६ 
को आदशेबमोिजम गरकेो नदिेखएकोले आगामी 
वष*हIमा सOबि4धत वष*को लािग िनधा*7रत 
कुल िसट सbंयामा नबढ्ने गरी शैि[क स5 
२०७२/०७३ मा बढी भना* िलएका िवGाथH 
सbंयाको ५ भागको १ भाग िसट सbंयाको दरले 
आगामी ५ वष*सOम 2iयेक वष* नेपाल सरकारले 
उपलnध गराउने नेपाली िवGाथHको छा5विृA 
सbंयामा थप गनR NयवWथा िमलाउनू । साथै,आगामी 
वष*हIमा नेपाल मेिडकल काउि4सलले Wवीकृत 
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गरकेो िसट स3ंयाभ6दा बढी िव;ाथ= भना> 
गन? अ6य मेिडकल कलेजहEको हकमा पिन 
उपयु>H िनद?शनहE अिनवाय>तः अि3तयार गरी 
िनर6तर काया>6वयन गKररहन ुभनी िवपLीहEलाई 
जानकारी िदई सोबमोिजम भए गKरएका काय>को 
Oितवेदन तPकाल यस अदालतमा पठाउन ुभनी 
नेपाल मेिडकल काउि6सललाई लेखी पठाउनू 
र सो Oितवेदन OाR भएमा यस अदालतको 
अिभलेख शाखामा रहने रकेड> िमिसलमा सलंSन 
गनू> ।

११. OWततु आदशे िव;तुीय Oणालीमा 
अपलोड गरी आदशेको Oमािणत Oितिलिपसिहतको 
जानकारी महा6यायािधवHाको काया>लय, नेपाल 
मेिडकल काउि6सल र िवपLीहEसमेतलाई 
िदनू । OWततु Kरट िनवेदनको दायरीको लगत क[ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

उH रायमा म सहमत छु ।
6या.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृतः लालिसहं थापा
इित सवंत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सवdeच अदालत, सयंHु इजलास
माननीय 6यायाधीश gी िवhवiभरOसाद gेj
माननीय 6यायाधीश gी Oकाशकुमार ढुङ्गाना

फैसला िमित : २०७६।१०।२१
०७०-CR-०५०१

मrुाः िकत? जालसाजी

पनुरावेदक / वादी : काठमाडt िजuला, रामकोट 
डाडँापौवा गा.िव.स. वडा नं.५ बWने हेमलाल 
िगरीको म.ुस. गन? ऐ. रामकोट वडा नं. ५ हाल 
नागजु>न नगरपािलका वडा नं. ६ बWने सिमत 
राज िगरी

िवEy
OPयथ= / Oितवादी : काठमाडt िजuला, रामकोट 

डाडँापौवा गा.िव.स. वडा नं. ५ बWने 
जय6तीकुमारी िगरीसमेत

§ कुनै िनवेदन वा िलखतबाट कारबाही सु1 
भई 4यस िलखतका आधारमा कसैले कुनै 
स9पि;मा हकअिधकार (Right) >ा? 
गरकेो तBयलाई वैध मानी Cवीकार गरी 
बCदछ भन े सोही आधारमा भएको अ1 
कायFलाई पिन िनजले Cवीकार गरकेो 
माHनपुनI । 

(Oकरण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ> बाट : िव|ान्  वKरj अिधवHा 
gी बालकृ}ण 6यौपाने

OPयथ= / Oितवादीका तफ> बाट : िव|ान्  वKरj 
अिधवHा|य gी ितथ> बसौला र gी रमण 

िनण�य नं. १०६२८
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कुमार 1े2 तथा िव4ान्  अिधव9ा 1ी िवधा 
पौडेल

अवलि>बत निजर :
§ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, िन.नं. ८६२४

स>बF कानून :

सHु तहमा फैसला गनLः-
मा. िजNला +या. 1ी ऋिषQसाद अिधकारी
काठमाडT िजNला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनLः-
मा. मUुय +यायाधीश 1ी केशरी राज पिWडत
माननीय +यायाधीश 1ी Qकाश च+Y गजरुले
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
%या.िव()भर,साद -0े : सािबक +याय 

Qशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) 
बमोिजम मु̀ ा दोहोaयाई हेcरपाउ ँभ+ने िनवेदन परकेोमा 
यस अदालतबाट मु̀ ा दोहोaयाई हेनL अनमुित Qदान 
भई पनुरावेदनको रोहमा दताg भएको Qiततु मु̀ ाको 
सिंjk तlय र ठहर िन>नअनसुार छ:-

तlय खWड
iव.िपता पदमबहादरु िगरीका २ छोरामा 

जेठा िवपjीका पित कोमल िगरी र का+छो म िफरादी 
हेमलाल िगरी हT । पैतकृ स>पिp नरम करम िमलाई 
भाग शाि+त भोग गरी आएका िथयT र केही स>पिp 
साझा दताg रही आ-आsनो भाग, भोग गरी आएका 
छT । रtकर स>पिpबाहेक हाuा िपता पदमबहादरु 
िगरीले मोहीयानीमा कमाएका जvगाहH पिन िथए । 
जvगाधनीसगँको wयवहार दाज ुकोमल िगरीले िमलाई 
आउन ु भए तापिन जvगा खनजोत गनL कुरामा दाज ु
कोमल र म िफरादीको समान सहभािगता रहने गरकेो 
िथयो, दाज ुकोमल िगरीको मxृयपुिछ पिन सोहीबमोिजम 
जvगा कमाई आएको र मेरो िहiसाको आयiता मलाई 

िदई जvगाधनीको माग िहiसा मैले िमलाई आएकy छु 
िमलाउछुँ भनी िवपjी भाउजू जय+तीकुमारी िगरीले 
भनी आउन ु भएकोले सोहीबमोिजम भोग wयवहार 
गरी आएका छT । िमित २०६०।७।२४ मा मबाट 
गराई िलएको िलफामा वारसेनामाको बेहोरा नलेखाई 
िक.नं. १०९, ११०, ११३ र १०६ को जvगासमेत 
दाज ुकोमल िगरीका नाउमँा एकलौटी नामसारी भएमा 
मेरो म+जरुी छ भ+ने बेहोरा पारी म+जरुनामा लेUने 
लेखाउने काम भएछ । सो म+जरुनामा तयार भएकै 
िमित २०६०।७।२५ मा िनवेदनसाथ दाखेल गरकेा 
अिंशयारबाट िमित २०६०।८।१८ मा भूिमसधुार 
कायाgलय काठमाडTबाट दाज ु कोमल िगरीका नाउमँा 
मोही नामसारी ह}ने िनणgय गराई मोही िहiसा छु�याई 
िलने कायg भएछ । साथै शेषपिछ िवपjी भाउजूका 
नाममा नामसारीसमेत भइसकेको भ+ने कुरा Qितिलिप 
उतार िमित २०६४।११।५ ऐ. १० र १४ गते Qाk 
गरी हेदाg  थाहा जानकारी ह}न आएकोले एक कामको 
लािग गरी िदएको िलफामा अक�  बेहोरा लेखी मेरो पिन 
सयं9ु हक रहने जvगामा मेरो हक मेिटने ि�या गरी 
तयार पारकेो िमित २०६०।७।२५ को म+जरुनामा 
िलखत र पेस गरकेो िनवेदन िकतL जालसाज घोिषत 
गरी िवपjीहHलाई हदसै>मको सजाय गcरपाउ ँभ+ने 
िफराद दाबी ।

मेरो पित कोमल िगरीले िकतL जालसाजीको 
कायg गरकेो होइन । िफरादमा उिNलिखत िक.नं. 
१०६, १०९, ११० र ११३ समेतको िकpा जvगाहH 
ससरुा पदमबहादरुको मोही कायम रहेकोले मेरो पितले 
िमित २०६०।८।१८ मा मोही नामसारी गराएको 
हो । पित कोमल िगरीको िमित २०६३।२।१६ मा 
आsनो कालगितले परलोक भइसकेको र िक नं. 
१०९ र ११३ को जvगाधनीसगँ जvगा बाडँफाटँ भई 
जvगाधनी Qमाण पजुाgसमेत िलइसकेको छ । सो जvगा 
बाडँफाटँको िवHF कुनै मु̀ ा नगरकेो, पितको नाउबँाट 
मोही नामसारी गरकेो कुरासमेत िवपjीले iवीकार 
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गरी बसेसमेतबाट मेरो पित 6व.कोमल िगरीलगायत 
मसमेतले िकत9 कागजको १ र ३ नं. बमोिजम कुनै 
काम नगरकेो ?6ट हAदँा ऐ.७ र १० नं. बमोिजम सजाय 
हAने होइन, िवपFीको िफराद खारजे गHरपाउ ँभKनेसमेत 
बेहोराको ?ितवादी जयKतीकुमारी िगरीको ?ितउLर 
िजिकर । 

काठमाडP िजQला अदालतबाट ?ितवादी 
कुमार खड्का भKने रामकुमार खड्काको नाममा जारी 
भएको Uयाद िमित २०६५।२।१४ मा तामेल भएकोमा 
िनज ?ितवादीले ?ितउLर निफराई बसेको ।

िपताको नाममा भएको जZगामा २ भाइको 
बराबर हक लाZदछ । वादी ?ितवादीले आ-आफूले 
भोग चलन गद_ आएको हक भोगको जZगा भूिम सधुार 
कायाaलयमा गई आbनो हकमा मा#ै एकलौटी गररे 
Qयाउन ु जालसािजपूणa कायa हो भKनेसमेत बेहोराको 
वादीका साFी हHरकृfण gयोितले सhु अदालतमा 
गरकेो बकप# ।

दाजभुाइको सहमितले मKजरुनामा खडा 
गरी सोही आधारमा मोही नामसारी भएको हो । उi 
कायa जालसािजपूणa कायa होइन भKनेसमेत बेहोराको 
?ितवादीका साFी नानीराम िगरीले सhु अदालतमा 
गरकेो बकप# ।

रािfjय िविध-िवkान ?योगशालाबाट िलखत 
परीFण भई िमिसल सामेल रहेको ।

द.ेदा.नं. ४७७३ को ियनै पFिबचको 
नामसारी दताa बदर हक कायम मlुामा भएको 
फैसलामा उिQलिखत आधार ?माणबाट समेत िमित 
२०६०।७।२५ को मKजरुनामा िलखत र पेस गरकेो 
िनवेदन जालसाज घोिषत गHरपाउ ँभKने िफराद दाबी 
पZुन नसoने ठहछa  भKनेसमेत सhु काठमाडP िजQला 
अदालतबाट िमित २०६७।३।२७ मा भएको फैसला ।

मKजरुनामा िकत9 हो होइन भKने तpयमा 
?वेश नगरी, िवशेषkको रायलाई ?माणमा निलई 
अ?ासङ्िगक तpय र कानूनका आधारमा भएको 

काठमाडP िजQला अदालतको फैसला #िुटपूणa हAदँा 
बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम गHरपाउ ँ भKनेसमेत 
बेहोराको वादी हेमलाल िगरीको तफa बाट पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प# । 

यसमा िववािदत िमित २०६०।७।२५ को 
मKजरुीनामाको िलखत िलफामा खडा गHरएको सङ्केत 
पाइKछ भनी िवशेषkको राय भएकोमा सो ?माणको 
बारमेा िववेचना र मूQयाङ्कन नै नगरी वादी दाबी 
नपZुने ठहर गरकेो सhु िजQला अदालतको फैसला 
?माण मूQयाङ्कनको रोहमा फरक पनa सoने दिेखदँा 
अदालती बKदोब6तको २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
?sयथt िझकाई उपि6थत भए वा अविध vयतीत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनुa  भKने िमित २०६८।३।२१ मा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदशे । 

िमित २०६०।७।२५ को मKजरुीनामाको 
िलखत र िनवेदन िनजले दाबी गरकेो वारसेनामाको 
लािग सहीछाप गHरिदएको खाली िलफामा भरी लेखेको 
नभई कोही कसैको सहीछाप नभएको िलफामा मैले 
मKजरुीनामाको बेहोरा लेिखिदएकोसUम हो, सहीछाप 
िनज कोमल िगरीले नै गराएको हAदँा मैले िकत9 जालसाजी 
नगरकेोले िवपFी हेमलाल िगरीको पनुरावेदन िजिकर 
खारजे गरी अलग फुसaद पाउ ँ भKनेसमेत बेहोराको 
?sयथt ?ितवादी रामकुमार खड्काको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा दताa भएको िनवेदन ।

मोही नामसारीसUबKधी िनणaयमा कुनै 
?ामािणक महwव नराxने िववािदत मKजरुनामाबाट 
वादीको हकमा ?ितकूलता िसजaना भएको भKने 
अव6था नहAदँा य6तो मKजरुनामा िकत9 जालसाज 
गरकेोले सजाय गHरपाउ ँभKने वादी दाबी पZुन नसoने 
ठहyयाएको सhु काठमाडP िजQला अदालतको िमित 
२०६७।३।२७ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर हAने 
ठहछa  भKनेसमेत पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।८।१५ मा भएको फैसला ।
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िपता पदमबहादरु िगरी मोही रहेको ज6गा िनज 
परलोक भएप;चात् दाज ु कोमल िगरी र म िनवेदक 
हेमलाल िगरीले मोही नामसारी गराउन सयं@ु Aपमा 
िनवेदन िदई कारबाही चलेकोमा मैले वारसेनामाको 
लािग िदएको िलफामा म+जरुनामाको बेहोरा तयार 
पारी िमित २०६०।७।२५ गते भू.स.ुका. काठमाडKमा 
दािखला गनुM  भएको रहेछ । यसरी मैले वारसेनामाका 
लािग िदएको िलफामा जालसाजपूवMक म+जरुनामा 
तयार भएको OPट रहेकोमा वादी दाबी प6ुन नसRने 
भनी काठमाडK िजSला अदालतले गरकेो फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा +याय 
Oशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) र (ख) 
अ+तगMतको कानूनी [िुटसमेत िव\मान रहेको ह]दँा म_ुा 
दोहो`याई हेनa िनPसा Oदान गरी िफराद दाबीबमोिजम 
इ+साफ पाउ ँ भ+नेसमेत बेहोराको वादी हेमलाल 
िगरीको तफM बाट यस अदालतमा दायर ह]न आएको 
म_ुा दोहो`याई हेdरपाउ ँभ+ने िनवेदन ।

यसमा ियनै िनवेदक वादी र ियनै िवपeी 
जय+तीकुमारी िगरीसमेत भएको िनवेदन नं. ०६८-
RI-१७०६ को नामसारी बदर हक कायमसमेतको 
म_ुामा आज यसै इजलासबाट म_ुा दोहो`याई हेनa 
िनPसा Oदान गdरएको ह]दँा यो म_ुासमेत उ@ म_ुासगँ 
अ+तरOभावी दिेखएकाले सोहीबमोिजम यो म_ुामा 
पिन +याय Oशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) 
खhड (क) र (ख) बमोिजम म_ुा दोहो`याई हेनa िनPसा 
Oदान गdरएको छ भ+नेसमेत यस अदालतबाट िमित 
२०७०।५।७ मा भएको आदशे ।

मैले भूिम सधुार कायाMलयमा आउने 
सेवाjाहीहAको लेखापढी गdरिदने lममा 
म+जरुनामाको कागज बनाई िदनहुोस ्भनेकाले कागज 
लेिखिदएकोसmम हो । कोमल िगरीको िकतa गनa उ_े;य 
िथयो वा िथएन भ+ने कुरा मलाई थाहा ह]ने कुरा 
भएन । वादी तथा कोमल िगरीको oयावहाdरक कुरालाई 
िलई कागज लेpने लेखाउनेमा O;न गनुMको कुनै अथM 

छैन । मेरो बदिनयतपूणM सलं6नता नरहेको र मैले कुनै 
िकतa जालसाज नगरकेो ह]दँा िवपeीको दाबी खारजे 
गरी मेरो पेसा oयवसाय गनa हकको सरंeण गdरपाउ ँ
भ+नेसमेत बेहोराको रामकुमार खड्काको यस 
अदालतमा दताM भएको िलिखत जवाफ । 

पदमबहादरु िगरीका दईु छोरा कोमल र 
हेमलाल भ+नेमा िववाद छैन । बाबकुो नामको मोही 
हक छोराहAलाई पैि[क सmपिrसरह ब+डा ह]ने भनी 
सवstच अदालतबाट िसuा+त कायम भएको अवPथा 
छ । तसथM मोिहयानी हक कोमल िगरीको नाममा 
आएको र िनजबाट जय+ती िगरीका नाममा आएको 
भ+ने आधारले मा[ िवपeीको एकलौटी ह]न नसRने ह]दँा 
वादी दाबी नप6ुने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला बदर गरी सAु िफराद दाबीबमोिजम 
ह]न अनरुोध छ भ+नेसमेत बेहोराको पनुरावेदकतफM का 
कानून oयवसायी िवwान्  वdरx अिधव@ा yी बालकृ{ण 
+यौपानेले पेस गनुMभएको िलिखत बहसनोट दताM भई 
िमिसल सामेल रहेको ।

ठहर खhड
िनयमबमोिजम आजको दिैनक म_ुा पेसी 

सूचीमा चढी इजलाससमe पेस ह]न आएको OPततु 
म_ुामा िमिसल सलं6न कागजातहAको अ|ययन 
गdरयो । 

पनुरावेदकतफM बाट उपिPथत िवwान्  
वdरx अिधव@ा yी बालकृ{ण +यौपानेले िववािदत 
म+जरुनामाको िलखत सmब+धमा िलखत जाचँ गनa 
िवशेष~ले िलफामा तयार गरकेो दिेखएको भ+ने राय 
िदएको छ । म+जरुनामाको िलखत िकतa भएपिछ सो 
आधारमा गdरएको िनणMयमा फरक पनM जाने ह]+छ र 
िकतa म+जरुनामाबाट कसैको हक जाने ह]दँनै ।  िपता 
पदमबहादरुको नाउमँा रहेको सmपिrमा वादीको समेत 
बराबर हक ला6ने भई सो म+जरुनामाको िलखतबाट 
वादीको हक अिधकारमा असर प6ुन गएको अवPथा 
ह]दँा वादी दाबी प6ुन नसRने भनी पनुरावेदन अदालत 
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पाटनबाट भएको फैसला #िुटपूण6 ह8दँा सो फैसला बदर 
गरी िफराद दाबीबमोिजम िकतA जालसाजी घोिषत 
गDरपाउ ँभFनेसमेतको बहस GHततु गनु6भयो । 

GKयथM Gितवादी जयFतीकुमारी िगरीको 
तफ6 बाट उपिHथत िवNान्  वDरP अिधवSाNय Tी ितथ6 
बसौला र Tी रमणकुमार TेP तथा िवNान्  अिधवSा 
Tी िवधा पौडेलले Gितवादीका पित कोमल िगरी र 
यी पनुरावेदकिबचमा पिहले नै बFडा भएको भनी 
वादीले Hवीकार गरकेो छ, वादीले जYगाधनीसगँ जYगा 
बाडँफाटँ भई आ\नो भागको जYगाको जYगाधनी Gमाण 
पजुा6समेत िलइसकेको छ, सो जYगा बाडँफाटँको 
िवषयमा वादीले कुनै मु̂ ा गरकेो िHथितसमेत छैन, 
दाबीको िलखत िनताFत मोिहयानी हकको जYगाको 
िवषयसमेत रहकाले Gितवादी जयFतीकुमारीका पित 
Hव.कोमल िगरीसमेतले िकतA कागजको १ र ३ नं. 
बमोिजम कुनै काम नगरकेो अवHथा ह8दँा वादी दाबी 
पYुन नसcने ठहeयाएको फैसला सदर ह8न ु पद6छ 
भFनेसमेतको बहस िजिकर GHततु गनु6भयो ।

उपयु6S बहससमेत सनुी GHततु मु̂ ामा 
तKकालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।८।१५ मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 
र वादीको पनुरावेदन िजिकर पYुन सcने हो, होइन ? 
भFने िवषयमा िनण6य िदनपुनA दिेखन आयो । 

२. िनण6यतफ6  िवचार गदा6, एक कामको 
लािग गरी िदएको िलफामा अकi  बेहोरा लेखी सयंSु 
हक रहने जYगामा वादीको हक मेिटने िjया गरी तयार 
पारकेो िमित २०६०।७।२५ को मFजरुनामा िलखत 
िकतA जालसाज घोिषत गरी िवपkीहlलाई हदसैmमको 
सजाय गDरपाउ ँभFनेसमेत िफराद दाबी तथा Hव.कोमल 
िगरीसमेतले िकतA कागजको १ र ३ नं. बमोिजम कुनै 
काम नगरकेो ह8दँा दाबीबमोिजम जालसाजीमा सजाय 
ह8ने होइन भFने Gितउnर िजिकर रहेको GHततु मु̂ ामा 
वादी दाबी पYुन नसcने ठहर गरी सlु काठमाडo िजpला 

अदालतबाट फैसला भएको दिेखFछ । सो फैसलाउपर 
वादीको पनुरावेदन परकेोमा उS सlु फैसला सदर 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर 
वादी हेमलाल िगरीको तफ6 बाट मु̂ ा दोहोeयाई हेDरपाउ ँ
भFने िनवेदन परकेो र यस अदालतबाट मु̂ ा दोहोeयाई 
हेनA अनमुित Gदान भई पनुरावेदनको रोहमा दता6 भई 
GHततु मु̂ ा पेस ह8न आएको पाइयो ।

३. पनुरावेदन िजिकरतफ6  हेदा6 , िववािदत 
मFजरुनामा जालसािजपूव6क िलखत तयार गरी पेस 
गरकेो र भूिमसधुार काया6लय काठमाडoबाट एकलौटी 
मोही नामसारी गराई वादीको हक मेट्ने काय6 गरकेो 
ह8दँा सो िलखत जालसाज घोिषत गरी Gितवादीलाई 
सजायसमेत गDरपाउ ँ भFने पनुरावेदक वादीको 
मqुय पनुरावेदन िजिकर रहेको दिेखFछ । उS िमित 
२०६०।७।२५ को िववािदत िलखतलाई हेदा6  हेमलाल 
िगरीले कोमल िगरीलाई िक.नं. १०९, ११३, १०६ र 
११० को जYगा मतृक िपता पदमबहादरुको नाउबँाट 
कोमल िगरीको नाउमँा मोही ना.सा. गन6 मFजरुी िदएको 
भFनेसमेत बेहोरा उpलेख गDरएको दिेखFछ । 

४. पनुरावेदक वादी हेमलाल िगरीले 
२०६०।७।२४ मा हHताkर एवम् pयाuचे सहीछाप 
गरी खाली िलफा कोमल िगरीलाई िदएको भनी 
िफरादमा उpलेख गरकेो पाइFछ । "िलखत िलफामा 
खडा गDरएको सङ्केत पाइFछ" भFने रािxyय िविध 
िवzान Gयोगशालाको परीkण Gितवेदनबाट दिेखए 
पिन के-कुन Gयोजनको लािग िदएको िलफामा सो 
िलखत तयार भएको हो भFने Hप| ह8न सकेको अवHथा 
छैन । सो िलफा वारसेनामाको लािग िदएको भनी 
िफराद दाबी िलएकोमा सो िलफाको िकनारा वा पPृ 
भागमा िलिखत lपमा नै सो Gयोजन खलुाएको िथयो 
भनी वादीले उpलेख गन6 र सोको पिु| ह8ने Gमाण 
पेस गन6 सकेको दिेखदँनै । यHतो िHथितमा िववािदत 
िलखत वादीले मFजरुनामाका लािग िदएको िलफामा 
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१०६२८ - सिमत राज िगरी िव. जय+तीकुमारी िगरीसमेत

नभई वारसेनामा 4योजनको लािग िदएको िलफामा 
तयार भएको हो भनी ;प= ह>ने अव;था पिन भएन ।

५. सो म+जरुनामाका आधारमा मोही 
नामसारी गराएको भ+नेतफE  हेदाE , दताEवाला मोहीको 
दहेा+तपGात् िनजका नाउकँो मोही हक िनजका 
हकवालामKये जLगावालाले पMयाएको NयिOमा सनP 
भूिमसRब+धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को 4ावधान 
रहेको दिेख+छ र सो कानूनी Nयव;थाअनसुार नै मोही 
हक नामसारी ह>ने ह>+छ । यस मXुाका स+दभEमा पिन 
भूिम सधुार कायाEलय काठमाड[बाट िववािदतमKये 
िक.नं. १०९ र ११३ को जLगा सRब+धमा जLगाधनीले 
कोमल िगरीलाई मोही पMयाउने िनवेदन िदएको र 
सोसमेतको आधारमा मोही नामसारी ह>ने गरी िमित 
२०६१।१।३ मा िनणEय भएको भ+ने दिेख+छ । 

६. िववािदत म+जरुनामा िलखतमा उaलेख 
भएमKयेका िक.नं. १०६ तथा िक.नं. ११० जLगाबाट 
पनुरावेदक वादीले आbनो नाउमँा जLगा 4ाc गरकेो 
अव;था दिेखएकाले उO िलखतबमोिजमको कारबाही 
िनजले ;वीकारकेो ि;थित दिेख+छ । यसरी एउटै 
िलखतको केही कुरा ;वीकार गनP र केही कुरा इ+कार 
गरी आफू अनकूुल ह>ने गरी गरकेो Nयाeयाले +याियक 
मा+यता पाउन सfदनै । यस सRब+धमा ियनै पg र 
िवपg भएको यसै लगाउको ०७०-CI-०३७८ को 
नामसारी बदर हक कायमसमेत मXुामा वादी दाबी 
पLुन नसfने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला सदर ह>ने ठहरी आज यसै इजलासबाट 
फैसला भएको छ । उO मXुामा वादीले दाबी िलएको 
जLगामा मोही नामसारी बदर नह>ने भई वादीको हक 
कायमसमेत ह>न नसकेको अव;था ह>दँा िववािदत 
िलखतका आधारमा मोही नामसारी गराएको कायEबाट 
यी पनुरावेदक वादीको हकमा असर पनE गएको ि;थित 
दिेखदँनै । 

७. कुनै िनवेदन वा िलखतबाट कारबाही सkु 

भई Mयस िलखतका आधारमा कसैले कुनै सRपिlमा 
हकअिधकार (Right) 4ाc गरकेो तsयलाई वैध 
मानी ;वीकार गरी ब;दछ भने सोही आधारमा भएको 
अk कायEलाई पिन िनजले ;वीकार गरकेो मा+नपुनP 
ह>+छ । Mय;तो िनवेदन वा िलखतका आधारमा 
अकu NयिOलाई 4ाc ह>न गएको हक अिधकार 
(Right) लाई माvै अवैध हो भनी अ;वीकार गनE 
िमaदनै । एउटै सयंOु िनवेदनबाट 4ारRभ भई कारबाही 
भएको िवषयमा आफूलाई हक 4ाc भएको जLगाको 
हदसRम माv सXे ह>ने र बाकँx कायE दूिषत ह>ने भ+ने 
तकE  सम+याय (equity) को िस}ा+तसमेतको िवपरीत 
ह>+छ । कुनै िलखतका आधारमा कसैलाई सम+याियक 
(equitable) िहसाबले 4ाc भएको सRपिlमािथको 
अिधकारलाई पgहkले आ-आbनो ;वाथE (Interest) 
अनकूुल आिंशक मा+यता िदन िमaने भ+ने ह>दँनै । 
सवu�च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, 
िन.नं. ८६२४ मा "एउटै िलखतमा उि-लिखत 
भएको केही कुरा 6वीकार र केही कुरा इ8कार गरी 
आफूअनकूुल >या@या गनA िम-दैन । यसो गCर8छ 
भन ेEयसले 8याियक मा8यता पाउन नसGने" भनी 
कायम भएको िस}ा+त यस सRब+धमा 4ासाङ्िगक 
दिेख+छ । एउटै सयंOु िनवेदनबाट 4ारRभ भएको काम 
कारबाही एवम् सोबाट 4ाc भएको सRपिlउपरको 
अिधकारलाई पgहkले आफूअनकूुल Nयाeया गनP हो 
भने Mय;तो कायE +यायको ममE र भावनािवपरीत ह>न 
जा+छ ।

८. 4;ततु पनुरावेदकसमेतको सयंOु 
िनवेदनसमेतमा उaलेख भएमKयेका उिaलिखत मोही 
हकसमेतको जLगा वादीको नाउमँा आइसकेकाले अब 
सोबाहेक बाकँx रहेका अ+य िकlामा जालसािजपूवEक 
दूिषत तवरबाट िवपgीको नाउमँा िक.नं. १०९ र 
११३ को जLगा मोही नामसारी भएको भनी मा+न 
िमaने अव;था दिेखदँनै । सो िनवेदनबमोिजम वादीले 
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आ.नो हकमा ज3गा 5ा6 गरकेो काय9लाई ;वीकार 
गरी बसेको तर सोही िनवेदनकै आधारमा 5ितवादीका 
पित कोमल िगरीको नाउमँा मोही नामसारी भएकोलाई 
अ;वीकार गरी वादीले िलएको दाबी समGयायको 
िसHाGतिवपरीत रहेको छ । सLुमा सयंNु िनवेदन िदई 
कारबाही चलाइएकोमा वादीले आ.नो नाउमँा मोही 
कायमसमेत गराई 5ा6 गरकेो ज3गा रीतपूव9कको हQने 
तर 5ितवादीको नाउमँा मोही नामसारी गनR गरकेो काय9 
दूिषत हQने भGने अव;था हQदँनै । अGयथा वादीले आफूले 
5ा6 गरकेो िपता पदमबहादरुको मोही हकबापतको 
िक.नं. १०६ र ११० को ज3गामा पिन ;वत: Zहण 
ला3न गई वि\चत हQनपुनR अव;था िसज9ना हQने भई 
लामो समयस]म भएको ^यवहारमा अGयौल उ`पGन 
हQन जाGछ र अिनिaततासमेत पैदा हQGछ ।

९. पनुरावेदकले सहमित िदएको कारण नै 
िनजका नाउमँा बाबकुो नाउकँो मोिहयानी ज3गा दता9 
हQन जाने हQGछ । पनुरावेदकले िववािदत िलखतअनसुार 
कुनै पिन ज3गा 5ा6 नगरकेो भए सो िलखतको 
औिच`यबारमेा 5dन उठ्ने हो । सयंNु िनवेदन िदई 
कारबाही चलाई आफूले ज3गा 5ा6 गरी दता9 गरी हक 
अिधकार 5ा6 गgरसकेको ि;थितमा अब पनु: सो िकhा 
ज3गासमेत िकतR जालसाज हो भनी तक9  गनR हो भने 
पनुरावेदकले दता9 गरकेो ज3गासमेत सोही ^यवहारमा 
समािहत हQन जाने पgरि;थित िसज9ना हQन जाGछ । 
लामो समयस]म िनिdचत भई भोग ^यवहार गरकेो 
स]पिhको हक अिधकारमा अGयौलता रहन जाGछ, 
जनु पनुरावेदककै लािग िहतकर पिन हQदँनै ।

१०. व;ततु: पनुरावेदक वादीका बाब ु
पदमबहादरुको दहेाGतपdचात् िनजका हकवाला 
छोराहLमiये ज3गावालाले प`याएको हकवाला 
छोराको नाउमँा मोही हक सनR हQGछ । िपता 
पदमबहादरु िगरीका दईुजना छोराहLमiये वादीको 
दाज ु कोमल िगरीलाई ज3गावालाले प`याएको भGने 

िनवेदन िदएको र सो आधारमा िनजको नाउमँा मोही 
नामसारी भएको भGने िमिसल सलं3न भूिमसधुार 
काया9लय काठमाडkको िनण9यबाट दिेखन आएको 
छ । ज3गावालाले नप`याएको अव;थामा िदवगंत 
मोहीका हकवालाहLले एक आपसमा मGजरुनामा 
िलन ुिदन ुगरकैे आधारमा ज3गाधनीको मGजरुीिवना वा 
ज3गावालाले नप`याएस]म मोही हक सन9 सmने अव;था 
हQदँनै । `यसैले वादीको हकमा िववािदत मGजरुनामा 
िलखतले मोही नामसारीस]बGधी उिnलिखत िनण9यमा 
मूलभूत Lपमा नै असर िसज9ना गरकेो भGने अव;था 
दिेखदँनै । तसथ9, मोही नामसारीस]बGधी िवषयमा 
िववािदत मGजरुनामा िलखतबाट यी पनुरावेदक 
वादीको हकमा 5ितकूल असर िसज9ना भएको भGने 
ि;थित नहQदँा य;तो मGजरुनामा िलखतलाई िकतR 
जालसाज घोिषत गरी 5ितवादीलाई सजाय गgररहनपुनR 
औिच`य रहेन । तसथ9, िकतR जालसाज गरकेोले 
सजाय गgरपाउ ँ भGने वादी दाबी प3ुन सmने ि;थित 
िवpमान रहेको नदिेखएकाले वादी दाबी प3ुन नसmने 
ठहर गरी त`कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला अGयथा दिेखन नआएको हQदँा िववािदत 
िलखत जालसाज घोिषत गgरपाउ ँभGनेसमेत वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हQन सmने अव;था 
दिेखएन ।

११. अत: मािथ उिnलिखत आधार कारण 
तथा Gयाियक िसHाGत एवम् लगाउको ०७०-CI-
०३७८ को नामसारी बदर हक कायमसमेत मuुामा 
िववेिचत आधार 5माणसमेतबाट िववािदत मGजरुनामा 
िलखत िकतR जालसाज गरकेोले सजाय गgरपाउ ँभGने 
वादी दाबी प3ुन नसmने ठहvयाएको सLु काठमाडk 
िजnला अदालतको फैसला सदर गरी त`कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।१५ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हQने ठहछ9  । 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प3ुन सmदनै । 
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4Eततु मFुाको दायरीको लगत कGा गरी यस फैसलाको 
िवJतुीय 4ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उS रायमा सहमत छु ।
6या.4काशकुमार ढुङ्गाना

इजलास अिधकृतः िदपे6Z थापा मगर
इित सवंत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��

सव^_च अदालत, सयंSु इजलास
माननीय 6यायाधीश aी ह;रकृbण काकd

माननीय 6यायाधीश डा.aी मनोजकुमार शमा>
आदशे िमित : २०७६।१२।२

०७३-WO-०१४०

िवषयः- उj4ेषण

िनवेदक : काठमाडl िजmला काठमाडl महानगरपािलका 
वडा नं. १९ बEने nZबहादरु खड्गीको छोरा 
वष> ४५ को नेपाल खड्गी सेवा सिमितको 
तफ> बाट अिqतयार4ाr िनवत>मान अsयt 
मनोजकुमार खड्गी

िवnu
4jयथd / िवपtी : स2माननीय 4धानम67ी तथा 

मि67प;रषदक्ो काया>लय, िसहंदरबार, 
काठमाडlसमेत

§ कुनै समदुायले पर.परादेिख 1योग गद4 
आइरहकेो ‘थर’ को नपेाली श;दकोशमा 
1योग ग<रएको श;दाथ>को कारण सम@ 
जाित तथा समदुायले नै मनौवैCािनक 
Dपमा Eलािन, अपहिेलत महससु गनु>पनG 
अवHथा आउन ुस�मानपूव"क बा'ँन पाउन े
सिंवधान 1दL मौिलक हकको िवपरीत 
हMन े।

(4करण नं.३)
§ खड्गी समदुायका QयिRहDलाई राTयबाट 

1दान ग<रएको नाग<रकता, पासपोट>, शैिWक 
1माणपX, सवारी चालक अनमुितपX, 
जEगाधनी 1माणपXलगायतको सरकारी 
कागजातहDमा सािबकमा 1युR थरहD 
कसाई, कसाही, साही, साईको सYामा 
आZमस.मानको बोध हMन े थरहD नाय:, 
िसहं, शाही, खड्गी कायम गराउन 
यथाशी\ आव]यक कानूनी तथा अ_य 
QयवHथापक`य 1ब_ध गरी काया>_वयन 
गनु>पनG । 

(4करण नं.७)

िनवेदकका तफ> बाट : िवyान्  अिधवSा aी अzजीता 
खड्गी

4jयथd / िवपtीका तफ> बाट : िवyान्  शाखा अिधकृत 
aी aीराम खनाल, िवyान्  अिधवSा aी 
नर6ेZ पाठक

अवलि2बत निजर : 
स2बu कानून :
§ नेपालको सिंवधान

आदशे
_या.ह<रकृcण काकd : नेपालको सिंवधानको 

धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम यस 

िनण�य नं. १०६२९
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अदालतमा दता1 ह3न आएको 78ततु :रट िनवेदनको 
सिं?@ तAय एव ंआदशे यस7कार छ:- 

तAय खFड
नेपाल खड्गी सेवा सिमित (खड्गी समाज) 

आिदवासी जनजाित उOथान 7ितQान ऐन, २०५८ 
को दफा २(क) बमोिजम आिदवासी जनजाित भWनाले 
आXनो मातभृाषा र पर[परागत रीित:रवाज, छु\ै 
सामािजक सरंचना र िलिखत वा अिलिखत इितहास 
भएको जाित वा समदुाय स[झनपुछ1  भनी प:रभािषत 
ग:रएको छ । सोही ऐनको अनसूुची २ बमोिजम 
सूचीकृत ५९ आिदवासी जनजाितमbयेको नेवार 
जाितिभ#को एक समदुाय, खड्गी जाित हो । नेपाल 
खड्गी सेवा सिमित नेवार आिदवासीिभ#को खड्गी 
समदुायको 7ितिनिधमूलक स8ंथा हो । दशेका िविभWन 
भू-भागमा बसोबास गरकेा नायः, िसहं, शाही तथा 
खड्गी समदुायलाई गोलबf गरी उनीहgको उOथान 
गनh उiेjयले िव.स. २०२६ सालदिेख सङ्गिठत भई 
सङ्घ स8ंथा दता1 ऐन, २०३४ बमोिजम काठमाडr 
िजsला 7शासन काया1लयमा िमित २०५६।१२।११ 
गते दता1 भई काय1 गरी आएको छ । नेपाल 7uा 
7ितQानको नेपाली बहृत् शvदकोशमा कसाई शvदको 
अथ1 मास ुwयवसाय गनh, िनद1यी, िनQ3 र, विधक, घाती 
(पQृ नं. २०४) उsलेख ग:रएको छ । Oय8तै विधकको 
अथ1 वध गनh, मानh (पQृ नं. ११२९), घातीको अथ1 
घात वा 7हार गनh, हाWने, हOया गनh, हOयारो, नाश गनh, 
िबगानh (पQृ नं. ३५४), िनद1यीको अथ1 दया नभएको 
(पQृ नं. ६९६) र िनQ3 रको अथ1 कठोर xदय भएको, 
उyजWड, zूरता (पQृ नं. ७०१) भनी उsलेख ग:रएको 
छ । Oय8तै कसाई शvद नेपाली आगWतकु अरबी शvद 
(पQृ नं. २०४) भनी उsलेख ग:रएको छ । यस शvदले 
सम{ खड्गी जाित7ित मनोवैuािनक gपमा |लािन, 
अपहेिलत अनभूुित गनh खालको शvदहgको कारण 
क:रब ३०,००० भWदा बढी खड्गी समदुायलाई 
िनरWतरgपमा नकाराOमक मानिसक, सामािजक 

तथा आिथ1क एव ं वैयि�क िवकासमा समेत 7भाव 
प:ररहेको अव8था रहेको छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा १६ ले मौिलक हकको gपमा 7Oयेक wयि�लाई 
स[मानपूव1क बा�ँन पाउने हक ह3ने छ । Oय8तै धारा 
१८ ले सबै नाग:रक कानूनको �ि�टमा समान ह3ने 
छन् । कसैलाई पिन कानूनको समान सरं?णबाट 
वि�चत ग:रने छैन भWने wयव8था भए पिन खड्गी 
समदुायका मािनसहgलाई अपमान, अपहेिलत, 
सङ्क�ण1ता, हीनताबोध एव ं सधै ँ हेिपएर बा�ँनपुनh 
अव8था छ । उमेर, नाम र जात स�याउने िनयमहg, 
२०१७ को िनयम ६(१) बमोिजम उमेर, नाम, जात 
स��याई मा|नेले आXनो नाम, जात र उमेर उsलेख 
भएको 7माणप# पाएका िमितले ६ मिहनािभ# उ� 
कुरा स��याई पाउनको लािग दरखा8त िदनपुछ1  
भनी ६ मिहनाको दरखा8त िदने [यादको wयव8था 
रहेको ह3दँा उ� समयसीमाभWदा पिछ नाग:रकता 
वा अWय कागजप#मा फरक पन1 गएमा स��याउन 
नसिकने अव8था छ । अपमानजनक शvदाथ1 रहेको 
जाित समदुाय जनाउने गरी राyयबाट 7दान ग:रएको 
नाग:रकतालगायत नाग:रकतालाई आधार मानेर 
बनाइने पासपोट1 , सवारी चालक अनमुितप#, ज|गाधनी 
7माणप#लगायतको सरकारी कागजातहgमा 
तीनप8ुते वशंजको थर स�याउन पाउने गरी छाता ऐन 
िनमा1ण गरी गराई कानूनबमोिजम wयव8था िमलाउने 
गरी 7Oयथ�हgको नाममा परमादशेय�ु जो चािहने 
आuा आदशे जारी ग:रपाउ ँभWनेसमेत बेहोराको नेपाल 
खड्गी सेवा सिमितले यस अदालतमा दायर गरकेो :रट 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह3न नपनh हो ? 
आदशे जारी ह3न नपनh कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यी आदशे7ा@ भएको िमितले 
बाटाको [यादबाहेक १५ िदनिभ# िवप?ी नं. १, २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८ र ९ का हकमा महाWयायािधव�ाको 
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काया>लयमाफ> त तथा अ6य िवपGीका हकमा आफँै 
वा आKनो 4ितिनिधमाफ> त िलिखत जवाफ पेस गनु>  
भनी यो आदशे र ;रट िनवेदनको 4ितिलिप साथ राखी 
िवपGीहOका नाममा सूचना 2याद जारी गरी िलिखत 
जवाफ 4ाR भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु>  भ6ने बेहोराको िमित २०७३।०५।१२ मा यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

;रट िनवेदकले माग गरकेो िवषयका स2ब6धमा 
यस म67ालयअ6तग>त मालपोत काया>लयबाट 4दान 
ग;रने जZगाधनी 4माणपजुा>मा रहने "थर" लाई 
इङ्िगत गरी ;रट Gे7मा 4वेश गरको दिेख6छ । यस 
म67ालयको कुनै ̀ यaतो िनण>य, आदशेबाट िनवेदकको 
आशय मतुािबकको "थर" bेaतामा जिनन गएको 
होइन । अपहेिलत शcदाथ> "थर" को Oपमा रहेका 
शcद हटाउनपुनe भ6ने िवषय उिचत भएको तर यस 
म67ालयलाई िवपGी बनाई ;रट Gे7मा 4वेश गदfमा 
सो िवषय टुङ्गो लाZन सgने होइन । िनवेदकले उठान 
गरकेो िवषयमा iयवaथािपका ससंद ्बाट कानूनको 
प;रमाज>न गररे उिjलिखत िवषयको टंुगो लाZन सgने 
हkदँा अनावlयक Oपमा यस म67ालयलाई िवपGी 
बनाई दायर भएको 4aततु ;रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग;रपाउ ँभ6नेसमेत बेहोराको िवपGी भूिमसधुार 
तथा iयवaथा म67ालयको तफ> बाट यस अदालतमा 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

उमेर नाम र जात सmयाउने िनयमहO, 
२०१७ को िनयम ३ मा उमेर, नाम र जात सmयाउन 
दरखाaत िदनपुनe iयवaथा रहेको छ भने ऐ. को िनयम 
६ मा उमेर, नाम र जात सmयाई माZनेले आKनो 
नाम, जात र उमेर उjलेख भएको 4माणप7 पाएका 
िमितले ६ मिहनािभ7 उo कुरा सmयाई पाउनका 
लािग दरखाaत िदनपुनe iयवaथा रहेको दिेख6छ । 
िनवेदकको मागबमोिजम सरकारी कागजातमा रहेको 
आKनो पaुताको थर सmयाउनेस2ब6धी िवषयमा 
स2बि6धत िनकायबाट नीितगत Oपमा aपp भई यस 

म67ालयमा आएका बखत यस म67ालयबाट आवlयक 
4िqया अगािड बढाइने नै छ । यस म67ालयको के 
कुन काम कारबाहीबाट िनवेदकको मौिलक हक हनन 
हkन गएको हो वा िनजउपर के कसरी अपमानजनक 
iयवहार भएको हो भ6ने िवषयमा ;रट िनवेदनमा 
कहीकँतै उjलेख भएको नदिेखदँा 4aततु ;रट िनवेदन 
औिच`यहीन दिेखदँा खारजे ग;रपाउ ँ भ6नेसमेत 
बेहोराको िवपGी कानून, 6याय तथा संसदीय मािमला 
म67ालय, िसहंदरबारको तफ> बाट यस अदालतमा पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा ३ मा बहkजातीय, 
बहkभािषक, बहkधािम>क, बहkसांaकृितक िवशेषतायoु, 
भौगोिलक िविवधतामा रहेका समान आकाङ्Gा र 
नेपालको रािvwय aवत67ता, भौगोिलक अखxडता, 
रािvwय िहत तथा समिृy4ित आaथावान् रही 
एकताको सू7मा आबy सबै नेपाली जनता समिpमा 
राvw हो भिनएको छ । सिंवधानको धारा १६(१) ले 
4`येक iयिoलाई स2मानपूव>क बाmँन पाउने र धारा 
२४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव िवOyको हक मौिलक 
हक र कत>iयको Oपमा सबैलाई 4ाR छ । नेपालमा 
परापूव>कालदिेख नै बहkजातीय, बहkभािषक, बहkधािम>क 
र बहkसांaकृितक समाजको Oपमा रहदँ ैआएको छ । 
सबैले यसैअनOुप आ-आKनो पर2परा रीित;रवाज, 
धािम>क मा6यताअनसुार आ-आKनो जीवनयापन गदf 
आएको हkदँा िव}मान कानूनको प;रिधमा रही स2बy 
िनकायबाट भए गरकेो काम कारबाहीको स2ब6धमा 
;रट िनवेदकले िवनाकारण, 4माण र आधार यस 
म67ालयलाई िवपGी बनाई दायर ग;रएको 4aततु 
;रट िनवेदन औिच`यपूण> (Reasonableness) 
नदिेखएको हkदँा खारजेभागी छ, खारजे ग;रपाउ ँ
भ6नेसमेत बेहोराको िवपGी भौितक पूवा>धार तथा 
यातायात म67ालयको तफ> बाट यस अदालतमा पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

सिंवधान एव ं कानून 4द� नाग;रकका 
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मौिलक हक एव ंअिधकारको सरं7ण 9यि;का मानव 
अिधकारको स<मान, सर7ंण र प=रपालना गन? 
स<बAधमा र रािBCय कानूनका अलावा अAतराEिBCय 
सिAध स<झौता वा िसिजEत दाियIवको प=रपालना गनE 
गहृ मA#ालय सदा KितबL एव ंिMयाशील छ । नेपालको 
सिंवधान, २०७२ को धारा १६ ले मौिलक हकको 
Sपमा KIयेक 9यि;लाई स<मानपूवEक बाVँन पाउने 
हक हXने छ IयYतै धारा १८ ले सबै नाग=रक कानूनको 
Zि[मा समान हXने छन् । कसैलाई पिन कानूनको 
समान सरं7णबाट वि^चत ग=रने छैन भAने 9यवYथा 
र आिदवासी जनजाितको मानव अिधकारस<बAधी 
सयं;ु राBC सङ्घीय घोषणाप#, २००७ र सबै 
Kकारका िवभेद उAमूलन गन? महासिAध (ICERD, 
1965) Iयसैगरी उमेर, नाम र जात सVयाउने 
िनयमहS, २०१७ को िनयम ६(१) बमोिजम उमेर, 
नाम र जात सVयाई माrनेले आsनो नाम, जात र उमेर 
उtलेख भएको Kमाणप# पाएका िमितले ६ मिहनािभ# 
उ; कुरा सVयाई पाउनको लािग दरखाYत िदनपुदEछ 
भनी मा# ६ मिहनाको दरखाYत िदने <यादको 9यवYथा 
गरकेो हXदँा उ; समय सीमाभAदा पिछ नाग=रकता वा 
अAय कागजप#मा फरक पनE गएमा सVयाउन नसिकने 
अवYथा रहेको हXदँा नाग=रकको मौिलक अिधकारको 
र7ा, सरं7ण एव ंप=रपालना गनE Kचिलत ऐन कानून 
िनमाEण भएको छ । नाग=रकका मानव अिधकार 
हनन भएमा कानूनबमोिजम कारबाही हXने नै छ । यस 
मA#ालय मातहतका िनकायहSलाई नाग=रकका 
सिंवधान Kदw एव ं कानूनी हक अिधकार हनन हXने 
गरी कुनै कायE गनE कुनै िकिसमको छुट िदइएको छैन । 
आsनो अिधकार7े#िभ# रही गहृ मA#ालयले नेपालको 
सिंवधान एव ं ऐन कानूनyारा Kदw मौिलक हक एव ं
अिधकारको सरं7ण, सवंLEन र प=रपालना गनE सदा 
किटबL छ । मA#ालयको के कYतो काम कारबाहीबाट 
िवप7ीको हक हनन हXन गएको हो र मA#ालयले के 
कYतो काम गनुEपन? हो भAने स<बAधमा िवप7ीले =रट 

िनवेदनमा वYतगुत आधार र कारणसमेत उtलेख गनE 
सकेको दिेखदँनै । यस मA#ालयलाई िवप7ी बनाई 
दायर गरकेो िवप7ीको =रट िनवेदन बदरभागी छ 
यस मA#ालयको हकमा =रट िनवेदन खारजे ग=रपाउ ँ
भAनेसमेत बेहोराको िवप7ी गहृ मA#ालयको तफE बाट 
यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

=रट िनवेदकले यस मA#ालयलाई के कुन 
कारण र आधारमा िवप7ी बनाउन ु भएको हो र यस 
मA#ालयको के कYतो काम कारबाहीबाट िनजको 
हक अिधकारमा असर पनE गएको हो भAने स<बAधमा 
िनवेदनमा कहीकँतै खलुाउन ुभएको छैन । िनवेदनमा 
दाबी िलएको िवषय यस मA#ालयको काम, कतE9य र 
अिधकार 7े#अAतगEतको िवषय पिन होइन । यसथE, 
असाAदिभEक र औिचIयहीन =रट िनवेदन खारजे 
ग=रपाउ ँभAनेसमेत बेहोराको िवप7ी अथE मA#ालयको 
तफE बाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधान, नेपाल सरकारले 
अि{तयार गरकेा नीित िनणEय, नेपाल सरकारको 
कायE िवभाजनअनसुार तोिकएका िवषय एव ं 7े# र 
Kचिलत कानूनी 9यवYथाका सवEमाAय िसLाAत र 
माAयताका आधारमा रही यस मA#ालयसगँ स<बिAधत 
नेपाल सरकारले |हण गरकेा नीित तथा िवषयहS 
कायाEAवयन गन? सAदभEमा परराBC मA#ालयले आsनो 
दाियIव एव ंिज<मेरवारी पूरा गद} आइरहेको छ । IयYता 
नीित र Kचिलत कानूनी 9यवYथाका अधीनमा रहेर 
नै यस मA#ालयले नेपाली नाग=रकलाई िवनाभेदभाव 
राहदानी जारी गद} आइरहेको सAदभEमा िनवेदकले 
िलएको िजिकरसगँ स<बिAधत िवषयहS यस 
मA#ालयको कायE7े#िभ# पन?समेत नदिेखएकाले के 
कुन आधार र 9यवYथाका कारणबाट यस मA#ालयको 
काम कारबाहीले िनजको हक तथा अिधकारको 
कायाEAवयन हXन नसकेको हो सोको Yप[ साथै 
कानूनी आधारसमेत नदिेखदँा =रट िनवेदन खारभेागी 
छ खारजे ग=रपाऊँ । परराBC मA#ालयले नेपालको 
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१०६२९ - मनोजकुमार खड्गी िव. स2माननीय 4धानम67ी तथा मि67प;रषद ्को काया>लय, िसहंदरबारसमेत

सिंवधान, 4चिलत नेपाल कानून, नेपाल सरकारका 
नीित एव ंिनण>य अ6तरा>िJKय कानून तथा अ6तरा>िJKय 
कुटनीितक कानूनका मा6यताका आधारमा आNनो 
िज2मेवारी र दाियOव पूरा गदP आइरहेको छ साथै यस 
म67ालयको िवषय र Tे7ािधकारिभ7 पनV गरी नेपाल 
सरकारले गरकेा र भिवJयमा गनV िनण>य काया>6वयन 
गन> परराJK म67ालय किटबW रहने भएकाले नेपाल 
सरकारले नीितगत िनण>य गरी लाग ुग;रएका 4चिलत 
नेपाल कानूनअनसुार नै राहदानी जारी गनु>पनV भएकाले 
यस म67ालयसमेतलाई िवपTी बनाई दायर ग;रएको 
िनवेदकको िनवेदन दाबी अप;रपYव र असा6दिभ>क 
हZदँा \वतः खारजेभागी छ, खारजे ग;रपाउ ँभ6नेसमेत 
बेहोराको िवपTी परराJK म67ालयको तफ> बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

सव>4थम िशTा म67ालयबाट ;रट िनवेदकको 
सिंवधान 4दb हक अिधकारबाट िनजलाई विcचत गनV 
कुनै िनण>य भएको भ6ने िनवेदनमा िजिकर िलइएको 
दिेखदँनै । ;रट िनवेदकको मागदाबीका स2ब6धमा 
गहृ म67ालयलगायत अ6य 4Oयथeहfबाट पेस हZने 
िलिखत जवाफबाट स2मािनत अदालतलाई \पg 
हZनेछ । िनवेदकको सिंवधान 4दb हक अिधकार हनन 
गनV यस म67ालयको कुनै मनसाय नभएको भ6नेसमेत 
बेहोराको िवपTी िशTा म67ालयको तफ> बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

सबैले समान fपमा स2मानजनक hयवहार, 
पेसा, hयवसाय, िशTा, \वा\iय औषधोपचार आिद 
4ाk गन> पाउनपुनV कुरामा दईुमत हZन सlैन । जहासँ2म 
आNनो थरका कारण अपमान महससु गनु>  परकेो भ6ने 
िवषय छ, पेशा, hयवसायका आधारमा धेर ै जातको 
अथ> शmदकोशमा ग;रएको पाइ6छ । यसमा अथ> गनु>मा 
कसैलाई अपमान र कसैलाई मान ग;रएको महससु हZने 
गनV कुर ै होइन । नेपाली भाषाको अथ> तथा hयाnया 
गनV िनकाय यस म67ालय हZदँा पिन होइन । यस 
म67ालयको के कुन िनण>य र काम कारबाहीका कारण 

िवपTी बनाउन ुपरकेो हो, िवपTी बनाउन ुपनु>को कारण 
नखलुाई ;रट दायर ग;रएको हZदँा 4थमoिgमा नै ;रट 
िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग;रपाउ ँभ6ने बेहोराको 
िवपTी \वा\iय तथा जनसnंया म67ालयको तफ> बाट 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

सव>4थम नेपाल एउटा बहZजातीय, बहZभािषक 
र बहZसां\कृितक मलुकु भएकाले सबै भाषा सािहOय 
र स\ंकृितलाई सरंTण, सवंW>न र िवकास गनV 
उpेqयसाथ नेपाल 4rा 4ितsान कानूनबमोिजम 
\थािपत \वायb िनकाय हो । यसले भाषा सािहOय, 
स\ंकृित दश>न र सामािजक शाtको अनसु6धान एव ं
खोजसमेत गनV गद>छ । 4rा4ितsान िवशWु 4ािrक 
िनकाय भएकोले नेपालिभ7का कुनै जातजाित, 
भाषाभाषी सबै4ित उिbकै स2मान कायम राnद ैभाषा 
र सािहOयमा समयानसुार सधुार एव ंप;रवत>न गदP जाने 
लuय िलई आNनो काय> स2पादन गदP आएको कुरामा 
कुनै िववाद छैन । नेपाल 4rा 4ितsान ऐन, २०६४ 
को दफा ५ को (ठ) ले नेपालका सबै भाषा…… 
तथा नेपालका बहZभाषालाई ... र वैभवशाली बनाउन 
िविभ6न शmद तथा शmदावलीको िसज>ना गरी 4चलनमा 
|याउने कानूनी अिnतयारी यसै 4ितsानलाई 4ाk 
रहे भएको छ । िनवेदकले आNनो ;रट िनवेदनमा 
उ|लेख गरबेमोिजम कुनै शmदको प;रभाषाबाट 
कुनै पिन जातजाितमा 4OयT वा अ4OयT असर 
नपरोस ्। भाषा सािहOयको सबै जातजाित भाषाभाषीले 
सहज fपमा उपयोग गन> सकुन् भ6ने कुरामा 4rा 
4ितsान सदासव>दा सवेंदनशील रही आएको छ । 
िवपTी ;रट िनवेदकले आNनो ;रट िनवेदनमा िलएको 
िविभ6न िजिकरहfम}ये कसाई शmदसगँस2म िवमित 
रहेको दिेख6छ । 4rा4ितsानले कुनै पिन जातजाितको 
स2मानमा आचँ प~ुयाउने कुनै पिन काय> गनV िनयतबाट 
उl शmदको प;रभाषा ग;रएको होइन छैन । Oयसो 
ग;रन ुयस 4ितsानको उpेqय र काय>समेत होइन छैन । 
भाषा सािहOय समाजमा भएको िवकाससगैँ समयसापेT 
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-पमा प/रवत2न र प/र3कृत ह6दँ ैजाने िवषय हो । यिद 
बहृत् नेपाली शAदकोशमा उिCलिखत /रट िनवेदकले 
उCलेख गरकेो शAदबाट /रट िनवेदकलगायत सGपूण2 
समदुायमा असर पनK भएमा तत् िवषयको सGबिNधत 
PाQह-बाट समेत छलफल गरी गराई समयसापेU 
-पमा सधुार गनK PितVानको काय2Uे#िभ#कै िवषय 
हो । िनवेदकले आXनो /रट िनवेदनमा उCलेख 
गरबेमोिजम PितVानबाट Pकािशत बहृत् शAदकोशबाट 
कसैको मान PितVा तथा सामािजक एव ं आिथ2क 
िवकासमा असर प[ुने गरी शAदकोश िनमा2ण गरी 
Pकाशन नग/रएको नह6दँा /रट िनवेदन जारी ह6नस\ने 
अव3था होइन, छैन । /रट िनवेदनमा उिCलिखत 
सिंवधानको धारा १६ र १८ बमोिजमको मौिलक हकमा 
आघात प[ुने कुनै काय2 यस PितVानबाट भए गरकेो 
नभई शAदकोषको माbयमबाट परGपरागत समयदेिख 
गदc आएको कामको पिहचान गराउने Pयोजनका 
लािगसGम उe शfदावली Pयोग भएको ह6दँा िनवेदकको 
कुनै मौिलक हकमा आघात परकेो भNन निमCदा /रट 
िनवेदन खारजे ग/रपाउ ँ भNनेसमेत बेहोराको िवपUी 
नेपाल PQा PितVानबाट यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार सिंवधान तथा कानूनको 
प/रपालना गरी, गराई कानूनी राgयको अवधारणालाई 
साकार पानK र नाग/रकका सिंवधान तथा कानून Pदh 
हक, अिधकारको सGमान, संरUण एव ं सवंi2न गनK 
कुरामा Pितबi रहेको छ । नेपालको सिंवधानको धारा 
१६ को उपधारा (१) मा Plयेक fयिeलाई सGमानपूव2क 
बाmँन पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, 
धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव िव-iको 
हकलगायतका मौिलक हकह-को fयव3था गरी कुनै 
िकिसमको भेदभावजNय िoयाकलापलाई सिंवधानले 
िनषेध गरकेो छ । जहासँGम नेपाल सरकारका 
िविभNन िनकायबाट जारी ह6ने कानूनी Pमाणप# एव ं
िलखतह- ज3तै नाग/रकता, राहदानी, ज[गाधनी 

दता2 Pमाणपजुा2, सवारी चालक अनमुितप#लगायतमा 
रहेका अपमानजनक थर सmयाउनेसGबNधी िनवेदन 
िजिकर छ, उमेर, नाम र जात सmयाउने िनयमावली, 
२०१७, नेपाल नाग/रकता ऐन, २०६३ आिदले 
िनिrचत समयाविधिभ# lयसरी जारी भएका 
Pमाणप#ह-मा उिCलिखत िववरण सmयाउन सिकने 
कानूनी fयव3थासमेत गरकेो छ । साथै समाजमा रहेको 
जाितगत सङ्कtण2ताको कारणले ह6न स\ने िवभेद 
एव ंहीनताबोधलाई सGबोधन गरी Plयेक नाग/रकको 
सGमानपूव2क बाmँन पाउने हकको सिुनिrचतता गनK 
सGबNधमा नेपाल सरकार सवेंदनशील छ । जहासँGम 
सरकारी कागजातमा रहेका तीनप3ुते वशंजको थर 
सmयाउनेसGबNधी िवषय छ, कानूनबमोिजम जारी 
भइसकेकका िलिखत तथा कागजातमा जिनई 
िविभNन Pयोजनका लािग Pयोगमा आइसकेका थर 
र जातलाई सmयाउने काय2 गदा2 आइपनK fयावहा/रक 
किठनाइह-लाई समेत vिwटगत गरी यस सGबNधमा 
आवrयक अbययन गरी आवrयकताअनसुार 
नेपाल सरकारले कानूनी सधुार र PबNध गनK नै 
भएकोले सGमािनत सवxmच अदालतबाट िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे जारी ह6नपुनK अव3था र आधार 
नह6दँा /रट िनवेदन खारजे ग/रपाउ ँभNनेसमेत बेहोराको 
िवपUी PधानमN#ी तथा मिN#प/रषदक्ो काया2लयको 
तफ2 बाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

/रट िनवेदकले परीUा िनयN#ण काया2लयबाट 
जारी भएको शैिUक Pमाणप#ह-मा समेत कसाई, 
कुसाही, साई, साही भनी अपहेिलत, अपमानजनक, 
बाbयतापूव2क जाित एव ंथरको -पमा yहण गनु2परकेो 
अव3था रहेको छ भNने /रट िनवेदन गनु2  भएकोमा 
परीUा िनयN#ण काया2लयबाट भराउने कUा ९ को 
रिज3{ेसन फाराम र कUा १० को परीUा आवेदन 
फाराम िव|ाथ} आफँैले भरी आXनै ह3ताUरबाट 
Pमािणत गरी िव|ालयका Pधानाbयापकबाट समेत 
Pमािणत गरी पठाउने fयव3था भएअनसुार Pा~ भएका 
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१०६२९ - मनोजकुमार खड्गी िव. स2माननीय 4धानम67ी तथा मि67प;रषद ्को काया>लय, िसहंदरबारसमेत

रिजEFेसन फाराम र आवेदन फारामको िववरणका 
आधारमा िवJाथKको नाम, थरको अिभलेख कायम 
हNने र सोहीअनसुार शैिQक 4माणप7हRमा उTलेख 
हNने गरकेो हNदँा ;रट िनवेदकले िजिकर गरझैे ँहोXयाउने, 
अपहेिलत महससु हNने, सङ्कZण>ता, हीनताबोध हNने 
थरहR परीQा िनय67ण काया>लयले आफँैले गरकेो 
नभई िवJाथKले भरकेो िववरणबमोिजम नै अिभलेख 
कायम भएकाले यस परीQा िनय67ण काया>लयबाट 
होXयाउने, अपहेिलत महससु हNने, सङ्कZण>ता, 
हीनताबोध हNने कुनै पिन काय> नभएको र िनजको 
कानूनी तथा सवैंधािनक हक अिधकारमा कुनै आघात 
परकेो नदिेखएको हNदँा 4Eततु ;रट िनवेदन खारजेभागी 
छ खारजे ग;रपाउ ँभ6नेसमेत बेहोराको िवपQी परीQा 
िनय67ण काया>लय, सानोिठमीको तफ> बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िवपQीले आbनो ;रट िनवेदनमा उठाउन ु
भएको माग यस बोड>सगँ स2बि6धत नरहेको 
अवEथामा िवपQीको ;रट िनवेदन बोड>को हकमा 
4Eटतः खारजेभागी छ । जहासँ2म सािबक उXच 
माeयिमक िशQा प;रषदले् जारी गनf 4माणप7हRमा 
खड्गी जाितका िवJाथKहRको लािग कसाई शgद 
4योग भएको भनी उTलेख गनु>  भएको छ 4थमतः 
hयस 4कारको थर सािबकको उXच माeयिमक िशQा 
प;रषद ् आफँैले िसज>ना गनf नभई िनजका यसअिघ 
4ाi 4माणप7हRमा उTलेख भएअनसुारको थर 
जिननेस2म भए पिन हाल उXच माeयिमक िशQा 
प;रषद ् िवघटनसमेत भइसकेको अवEथामा 4Eततु 
;रट िनवेदन सािबक उXच माeयिमक िशQा प;रषद ्र 
हाल कQा १० र १२ को परीQा मा7 सkचालन गनf 
अिधकार 4ाi रािlFय परीQा बोड>को हकमा खारजेभागी 
भएकोले खारजे ग;रपाउ ँभ6नेसमेत बेहोराको िवपQी 
सािबक उXच माeयिमक िशQा प;रषदक्ो हाल िशQा 
ऐनnारा Rपा6त;रत रािlFय परीQा बोड>को तफ> बाट 
यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदक तथा िवपQी दवैुतफ> बाट 
बहस 4Eततु गनf कानून oयवसायी तथा सरकारी 
विकलसमेतका तफ> बाट २०७६।११।०४ गतेिभ7 
बहसनोट पेस गन> लगाई २०७६।११।११ गते िन.स.ु 
को लािग पेसी तोकZ िनयमानसुार गनु>  भ6ने बेहोराको 
िमित २०७६।१०।०६ मा यस अदालतबाट भएको 
आदशे ।

ठहर खrड
िनयमबमोिजम आजको दिैनक पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससमQ िनण>याथ> पेस हNन आएको 4Eततु 
;रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ> बाट उपिEथत िवnान्  
अिधवtा uी अkजीता खड्गीले हाvो समदुायका 
oयिtहRलाई राwयबाट 4दान ग;रने नाग;रकताको 
4माणप7, राहदानी, जxगाधनी 4माणपजुा>, सवारी 
चालक अनमुित प7, िनवा>चन प;रचय प7, िवJालय 
तथा yया2पसका शैिQक 4माणप7लगायतका सरकारी 
कागजातहRमा हामीहRको थर कसाई, साई, साही 
जEता अपमानजनक, अपहेिलत शgदाथ> रहेको 
शgदहR उTलेख गदz आएकोमा सो थरले उgजाएका 
हीनताबोधको कारण 4hयेक oयिtलाई स2मानपूव>क 
बाXँन पाउने हक सिुनि{त गरकेो सिंवधान4द| 
मौिलक हकको िवपरीत भएकोले हामीहRले 4ाi 
ग;रसकेका उिTलिखत सरकारी कागजातहRमा रहेको 
तीन पEुते थर सXयाई पाउन आव~यक आदेश जारी 
ग;रपाउ ँभनी आbनो बहस 4Eततु गनु>भयो । िवपQी 
नेपाल 4�ा4ित�ानका तफ> बाट उपिEथत िवnान्  
अिधवtा uी नर6े� पाठकले िनवेदन मागबमोिजम नै 
उिTलिखत शgदहRलाई नेपाली बहृत् शgदकोशमा 
नेपाल 4�ा4ित�ानले हालै गरकेो दश� सशंोधनबाट 
िनवेदकको माग स2बोधन भइसकेकोले कुनै आदशे 
जारी नगरी ;रट खारजे ग;रपाउ ँ भनी शgदकोशको 
उt पानाको 4ितिलिप इजलाससमQ 4Eततु 
गनु>भयो । यसैगरी नेपाल सरकारको तफ> बाट उपिEथत 
िवnान्  शाखा अिधकृत uी uीराम खनालले सािबकमा 
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जारी ग1रसिकएका सरकारी कागजातह6मा कायम 
रहेको तीन प;ुते थरह6 स=याउदँा पनA सBने िविभDन 
Eभावका िवषयमा सरकारले अHययन ग1ररहेको र 
सोको आधारमा सरकारले आवKयक कानूनी सशंोधन 
तथा EबDध गनN नै हOदँा E;ततु 1रट िनवेदन खारजेभागी 
छ भनी इजलाससमS आTनो बहस E;ततु गनुAभयो ।

उपयुAVानसुार दवैु पSका िवWान्  कानून 
Yयवसायीह6को बहस िजिकर सनुी 1रट िनवेदन, 
िवपSीह6को िलिखत जवाफ तथा िमिसल सामेल 
दवैु पSबाट E;ततु भएका बहसनोटलगायतका कागज 
Eमाणह6 अHययन गरी िनवेदकको माग दाबीबमोिजम 
आदशे जारी हOनपुनN हो, होइन ? भDने स]बDधमा िनणAय 
िदनपुनN दिेखन आयो ।

नेवार आिदवासीिभ#को खड्गी समदुायको 
Eितिनिधमूलक स;ंथा नेपाल खड्गी सेवा सिमितको 
तफA बाट दायर भएको E;ततु 1रट िनवेदनमा खड् गी 
समदुायलाई Eयोग ग1रदँ ै आएका थरह6 कसाई,
साई, साही ज;ता श`दको नेपाली बहृत् श`दकोशमा 
अपमानजनक श`दाथA रहेको कारण उिbलिखत थर 
जिनई राcयबाट जारी भएका नाग1रकतालगायत 
नाग1रकतालाई आधार मानेर बनाइने पासपोटA , सवारी 
चालक अनमुितप#, जeगाधनी Eमाणप#लगायतको 
सरकारी कागजातह6मा तीन प;ुते वशंजको थर 
स=याउन पाउने गरी छाता ऐन िनमाAण गरी आवKयक 
Yयव;था गनA आदशे जारी ग1रपाउ ँभDने मgुय िनवेदन 
िजिकर रहेको दिेखDछ ।

सिंवधान Eदh मौिलक हक एव ं कानूनी 
Yयव;था हेदाA  समाजमा रहेको जाितगत सङ्ंकkणAताको 
कारणले हOन सBने िवभेद एव ं हीनताबोधलाई 
स]बोधन गरी Elयेक नाग1रकको स]मानपूवAक 
बा=ँन पाउने हकको सिुनिKचतता गनN स]बDधमा 
सवेंदनशील रहेको उbलेख भएको दिेखDछ । जहासँ]म 
सरकारी कागजातमा रहेका तीनप;ुते वशंजको 
थर स=याउनेस]बDधी िवषय छ, कानूनबमोिजम 

जारी भइसकेका िलखत तथा कागजातमा जिनई 
िविभDन Eयोजनका लािग Eयोगमा आइसकेका थर 
र जातलाई स=याउने कायA गदाA आइपनN Yयावहा1रक 
किठनाइह6लाई समेत nिoटगत गरी यस स]बDधमा 
आवKयक अHययन गरी आवKयकताअनसुार नेपाल 
सरकारले कानूनी सधुार र EबDध गनN भDने िवपSी 
EधानमD#ी तथा मिD#प1रषदक्ो कायाAलयसमेतको 
िलिखत जवाफ िमिसल सामेल रहेको छ ।

२. िनणAयतफA  िवचार गदाA, िवगत कैयq 
प;ुतादिेख खड्गी समदुायले Eयोग गरी आएको थरको 
अपमानबोधक श`दाथAको कारण समाजमा अपहेिलत 
भएर जीवनयापन गनुA  प1ररहेको साथै यस समदुायका 
नया ँप;ुताले समेत थरकै कारण ;कुल, Bया]पसलगायत 
अDय सामािजक, सां;कृितक जीवनमा हीनताबोध, 
अपमािनत तथा अपहेिलत भएर रहन ुपरकेोले समr 
समदुायको िवकास तथा उDनयनमा नकाराlमक 
असर परकेो हOदँा सरकारी िनकायबाट हालस]म जारी 
भएका स]पूणA Eमाणप#ह6मा Eयोगमा भई आएका 
तीनप;ुते वशंजको थरह6 कसाई, कसाही, साही, 

साईको सsामा आlमस]मानको बोध हOने थरह6 
नाय:, िसहं, शाही, खड्गी कायम गनA आदशे जारी 
गराई पाउने माग रहेकोमा उमेर, नाम र जात स=याउने 
िनयमावली, २०१७ मा नाम, थर स=याउने Eावधान 
रहेको भDने िवपSी EधानमD#ी तथा मिD#प1रषदक्ो 
कायाAलयको िलिखत जवाफमा उbलेख भएको 
पाइDछ । उिbलिखत िनयमावलीको Yयव;था हेदाA  
िनयम ६(१) मा "यस िनयमअ!तग$त उमरे, नाम 
वा जात स+याई मा.नेले आ1नो नाम, जात र 
उमरे उ3लेख भएको 8माणप; पाएका िमितले 
६ मिहनािभ; उ> कुरा स+याई पाउनको लािग 
दरखाAत िदनुपछ$" भDने Yयव;थाले थर स=याउन 
सिकने भए पिन Eमाणप# जारी भएको ६ मिहनािभ# 
दरखा;त िदई सBनपुनN भएकोले िनयमावलीको सो 
Yयव;थाले िनवेदन माग स]बोधन हOन सBने दिेखदँनै ।
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१०६२९ - मनोजकुमार खड्गी िव. स2माननीय 4धानम67ी तथा मि67प;रषद ्को काया>लय, िसहंदरबारसमेत

३. नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) 
मा "��येक �यि#लाई स(मानपूव.क बा1ँन पाउन े
हक ह4न े छ" भ6ने मौिलक हकको KयवLथा भएको 
पाइ6छ । मािनसको लािग Dignified Life अथा>त् 
स2मानपूव>क बाVँन पाउने हक भनेको मानवीय 
मूXय, मा6यता र मया>दामा आधा;रत जीवन हो । 
नाग;रकको स2मानपूव>क बाVँन पाउने हकलाई लोक 
कXयाणकारी रा\यले आ]ना नाग;रकलाई सबै 
िहसाबले मया>िदत र स2मािनत मानवीय जीवनयापनका 
लािग अप;रहाय> 6यूनतम वातावरण िनमा>ण गनु>पद>छ । 
कुनै पिन Kयि_को सामािजक, सांLकृितक, आिथ>क, 
जातीय, पेसागतलगायत जीवनका सबै आयामहaमा 
आbमस2मानपूव>क समाजमा 4Lततु गरी आ]नो 
वैयि_क िवकास तथा उ6नयन गन> सcने वातावरण 
4ािhको सिुनिjतता हkन ुलोकताि67क 4णालीिभ7को 
4ारि2भक सत> हो । यसरी कुनै समदुायले पर2परादिेख 
4योग गदl आइरहेको ‘थर’ को नेपाली शoदकोशमा 
4योग ग;रएको शoदाथ>को कारण समp जाित तथा 
समदुायले नै मनौवैqािनक aपमा rलािन, अपहेिलत 
महससु गनु>पनs अवLथा आउन ु स(मानपूव.क बा1ँन 
पाउन े सिंवधान 4दt मौिलक हकको िवपरीत हkने 
दिेख6छ । 

४. खड्गी समदुायले 4योग गदl आएको थर 
कसाईको नेपाली बहृत् शoदकोशमा 4य_ु शoदाथ> 
अपमानबोधक भएकोले सो शoद नै बहृत् शoदकोशबाट 
हटाई पाउ ँभ6ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा नेपाल 4qा 
4ितwानका तफ> बाट उपिLथत िवyान्  अिधव_ाले 
बहसको zममा इजलासमा पेस गनु>  भएको िव.स.ं 
२०७५ सालमा सशंोिधत र प;रवित>त नेपाली बहृत् 
शoदकोशको दश} सLंकरणमा कसाई शoदको अथ> 
�ाय: मास ु र फलफूलको �यापार गन< नवेारको 
एक जाित भ6ने उXलेख भएको दिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम नै अपमानबोधक शoदाथ> प;रमाज>न / 
सधुार भइसकेकोले सोउपर कुनै आदशे जारी ग;ररहन ु

परने ।
५. परापूव>कालदिेख नै अ�यासमा रहेको र 

Kयि_ Lवयकंो िलिखत म6जरुी तथा अनरुोधसमेतको 
आधारमा रा\यबाट जारी ग;रएको नाग;रकता, पासपोट> , 
शैि�क 4माणप7, सवारी चालक अनमुितप7, जrगाधनी 
4माणप7लगायतका सरकारी िलखत तथा कागजातहa 
दशेिभ7 तथा बािहरसमेत िविभ6न 4योजनका लािग 
4योगमा आइरहेको अवLथामा उिXलिखत िलखत 
तथा 4माणप7हaमा 4य_ु थरहa कसाई, कसाही, 

साही, साईको स�ामा नाय:, िसहं, शाही, खड्गी

कायम गरी प;रमाज>न / सधुार गदा> यसबाट पन> 
सcने आिथ>क, सामािजक, राजनीितक, सांLकृितक 
एव ं KयवLथापक�य तथा पिहचानस2ब6धी 4भावको 
गहन अ�ययन िव�ेषण गनु>  आव�यक हkन आउछँ । 
सिंवधान4दt समावेशीकरणको िस�ा6तअनaुप 
िश�ा, रोजगारीलगायतका अवसरहaमा रा\यले हाल 
4दान गदl आएको जातीय आर�ण तथा सकाराbमक 
िवभेदका KयवLथाहaसमेतमा पनs वा पन>सcने असर 
4भावलाई समेत अ�ययन, िव�ेषण र मूXयाङ्कन 
गररे मा7ै यसस2ब6धी आव�यक KयवLथा गनु>पनs 
दिेख6छ ।

६. िवप�ी 4धानम67ी तथा मि67प;रषदक्ो 
काया>लयको तफ> बाट पेस भएको िमिसल सामेल 
िलिखत जवाफमा समेत समाजमा रहेको जाितगत 
सङ्क�ण>ताको कारणले हkन सcने िवभेद एव ं
हीनताबोधलाई स2बोधन गरी 4bयेक नाग;रकको 
स2मानपूव>क बाVँन पाउने हकको सिुनि�चतता गनs 
स2ब6धमा नेपाल सरकार सवेंदनशील छ । जहासँ2म 
सरकारी कागजातमा रहेका तीनपLुते वशंजको 
थर सVयाउनेस2ब6धी िवषय छ, कानूनबमोिजम 
जारी भइसकेका िलखत तथा कागजातमा जिनई 
िविभ6न 4योजनका लािग 4योगमा आइसकेका थर 
र जातलाई सVयाउने काय> गदा> आइपनs Kयावहा;रक 
किठनाईहaलाई समेत �ि�टगत गरी यस स2ब6धमा 
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आव.यक अ1ययन गरी आव.यकताअनसुार नेपाल 
सरकारले कानूनी सशंोधन र ;ब=ध गन> भ=ने 
उAलेख भएको पाइ=छ । सरकारबाट जारी िलखत 
तथा ;माणप#हLमा रहेका तीन पMुते वशंजको थर 
सNयाउन पाउने गरी छाता ऐन िनमाPण गQरपाउ ँभ=ने यी 
Qरट िनवेदकको मTुय माग रहेको र कानूनको अभावमा 
सरकारबाट जारी िलखत ;माणप#हLमा मागबमोिजम 
थर सNयाउन ुभनी आदशे गनPसUने अवMथा दिेखएन । 
िनवेदन मागको सVब=धमा नेपाल सरकार सवेंदनशील 
रहेको र यसबाट पनP सUने असर ;भावका सVब=धमा 
अ1ययन गरी आव.यकतानसुार कानूनी ;ब=ध गनP 
;ितबW रहेको दिेखएकोले िनवेदक नेपाल खड्गी सेवा 
सिमितको माग उिचत समयमा सVबोधन ह[ने नै ह[दँा 
मागबमोिजम कुनै आदशे जारी गQररहनपुन> दिेखन 
आएन । ;Mततु Qरट िनवेदन खारजे ह[ने ठहछP  । 

७. तथािप Qरट िनवेदनमा उठाइएका 
िवषय ;_येक `यिaको सVमानपूवPक बाNँन पाउने 
सिंवधान ;दb मौिलक हकसगँ ;_यd सVबि=धत 
रहेको दिेख=छ । एUकाइसौ ँशताeदीको लोकताि=#क 
समाजमा कुनै `यिa वा समदुायले थरको Lपमा 
;योग गदf आएका शeदको अपमानबोधक अथPका 
कारण हीनताभावले बाNँनपुन>, आgनो सामािजक 
जीवनयापनमा नै अवरोध महससु गन> अवMथा 
आउन ु कुनै सhय र ससुMंकृत समाजको लािग 
MवीकायP ह[न सUने िवषय होइन । यMतो अवMथामा 
राjयले सिंवधान ;दb मौिलक हक कायाP=वयनमा 
थप अkसरता िलन आव.यक ह[=छ । अत: खड्गी 
समदुायका `यिaहLलाई राjयबाट ;दान गQरएको 
नागQरकता, पासपोटP , शैिdक ;माणप#, सवारी चालक 
अनमुितप#, जnगाधनी ;माणप#लगायतको सरकारी 
कागजातहLमा सािबकमा ;यaु थरहL कसाई, 

कसाही, साही, साईको सoामा आ_मसVमानको बोध 
ह[ने थरहL नाय:, िसहं, शाही, खड्गी कायम गराउन 
यथाशीp आव.यक कानूनी तथा अ=य `यवMथापकqय 

;ब=ध गरी कायाP=वयन गनुP  भनी िवपdीहLको नाउमँा 
िनद>शना_मक आदशे जारी ह[ने ठहछP  । यो आदशे 
कायाP=वयनको लािग िवपdी नं.१, २, ३, ४, ५, 
६, ७, ८, ९ र १३ को हकमा महा=यायािधवaाको 
कायाPलयमाफP त र अ=य िवपdीहLलाई समेत ;Mततु 
आदशेको ;ितिलिपसिहत जानकारी गराउन ु । साथै,  
यस आदशेको ;ितिलिपसिहत फैसला कायाP=वयन 
िनद>शनालयलाई समेत जानकारी िदन ु । ;Mततु 
Qरट िनवेदनको दायरीको लगत कoा गरी यो आदशे 
िवyतुीय ;णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
यस अदालतको अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उa रायमा सहमत छु ।
=या.डा.मनोजकुमार शमाP

इजलास अिधकृत : िवकास बMनेत 
इित सवंत् २०७६ साल चै# २ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��
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१०६३० - अिवरल शमा' िव. िज)ला *हरी काया'लय, िचतवनसमेत

सव78च अदालत, सयं<ु इजलास
माननीय >यायाधीश @ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय >यायाधीश @ी कुमार रBेमी
आदशे िमित : २०७७।२।१९

०७६-WH-०३५१

मKुा: ब>दी*LयMीकरण

Oरट िनवेदक : िचतवन िज)ला, भरतपरु नगरपािलका 
वडा नं. ११ घर भई हाल िज)ला *हरी 
काया'लय, िचतवनमा गैरकानूनीZपमा 
थनुामा रहेका दगुा'*साद सवेुदीको हकमा 
अिवरल शमा'

िवZ]
िवपMी : िज)ला *हरी काया'लय, िचतवनसमेत

§ कुनै पिन +यि-लाई प/ाउ गरी िनजउपर 
स5ुमा एउटा कसरुमा अनसु9धान गन; 
थनुामा राखी >याद थ?दै जान े र सो 
कसरुमा सािधकार अदालत, िनकायमा 
मCुा पिन नचलाउन े र अिभयु-लाई पिन 
नछाड्न े र सोही अविध र अवIथामा नै 
पुनः अक� वारदातको कसरुमा भनी थनुामा 
नै राKन,े पLरवत;न गLरएको कसरुमा पिन 
थनुामा राKन भनी अदालतबाट >याद 
थप पिन निलन,े थनुाबाट छाडेको भ9न े
कुनै जानकारी पिन नहNन,े नगराउन े र 
अदालत एवम ्सािधकार िनकायबाट >याद 
थप गनOलगायतका सबै कानूनबमोिजमका 
Qि/याह5 पूरा गरी मCुा पिन दायर नगनO 
र +यि- थनुामा छ वा  छािडएको छ ? 

वा िनज िव5S मCुा दायर गLरएको छ ? 
Tयसबार ेअदालतलाई कुनै पिन जानकारी 
नहNन ेर नगराउन े+यवहारको अवIथालाई 
स>बि9धत अनसु9धान गनO िनकाय र 
पदािधकारीले सिंवधान र कानूनQित धोखा 
र जालसाजपूण; +यवहार गरकेो मािनन े।

(*करण नं.५)
§ कुनै पिन +यि-ले राXय िव5Sको जुनसकैु 

अपराध गर ेपिन िनजलाई कानूनको Qि/या 
पूरा गररे नै प/ाउ गरी अदालत एवम ्मCुा 
हनेO िनकायबाट >याद थप गरी अदालत 
एवम ्सािधकार िनकायमा मCुा दायर नगरी 
स5ुमा जुन कसरुमा प/ाउ गरी >याद थप 
गर ेपिन पिछ सोही अविधमा पुनः फेLर अक� 
कसरुमा पिन अनसु9धान गरी मCुा चलाउन 
पर ेस5ुमा प/ाउ गरी >याद थप गरदेेिख 
नै गणना हNन े गरी पिछ थप वा पLरवत;न 
गLरएको कसरुको Qकृितअनसुार >याद 
थप गन; पाउन ेअविधभर कानूनबमोिजम र 
कानूनको Qि/या पूरा गरी कारण र आधार 
खोली >याद थप गरी थुनामा राKनपुनOमा 
कसरु र थनुाको Qकृित र अवIथा पLरवत;न 
गद\ अदालतबाट पिन थुनामा राKन े>याद 
थपको अनमुित निलई थनुामा नै रािखरहन े
गरकेो काय;लाई QTय]5पमा नै Qवृ^ 
धारणा राखी गरकेो काय; मािनन जान े।

(*करण नं.६)

Oरट िनवेदकका तफ' बाट : िवaान् वOरcठ अिधव<ा 
एकराज भfडारी तथा अिधव<ाहZ @ी 
िचर>जीवी ढकाल, @ी स>तोष भfडारी, @ी 
लiमी नानी थापा

िवपMीका तफ' बाट : िवaान् सह>यायािधव<ा @ी 
हOर*साद जोशी

िनण�य नं. १०६३०
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अवलि.बत निजर : 
स.ब4 कानून :
§ नेपालको सिंवधान

आदशे
%या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यसै अदालतको 
Aे#ािधकारिभ#को भई दायर हEन आएको GHततु Jरट 
िनवेदनको सिंALत तMय एवम् ठहर यसGकार छः- 

तMय खSड
िनवेदकलाई िमित २०७७।०१।२३ को साझँ 

अXदाजी ७:०० बजेको समयमा घरमा बिसरहेको 
बखत िबना पजु[ िवपAी िज\ला Gहरी काया]लय 
िचतवनका Gहरी_ारा बलपूव]क िनयX#णमा िलई 
गैरकानूनी िहरासतमा रािखएको छ । िवपAीले Gहरी 
Gधान काया]लयको ठाडो आदशे भXद ै िनवेदकलाई 
िवपAी िज\ला Gहरी काया]लय िचतवनले .याद 
थपका लािग भनी िचतवन िज\ला अदालतमा पेस 
गरकेो कुरा आफXतहdमाफ] त जानकारी पाएको 
छु । िनवेदकका िवd4 आजका िमितस.म कुनै पिन 
अड्डा अदालतमा मeुा दायर गरकेो भXने जानकारी 
पाएको छैन । िनवेदकलाई पJरवार र आफXतहdसगँ 
सहजdपमा भेटघाट गन] िदइएको छैन । िनवेदकलाई 
िहरासतमा राखी शारीJरक तथा मानिसक यातना 
िदइएको आशकंा छ । 

यितबेला िवghयापीdपमा कोिभड-१९ को 
महामारीले स.पूण] मानव जाितलाई नै #िसत बनाएको 
छ । नेपालमा पिन कोरोना भाइरस सङ्kिमतहdको 
सlंया िदनहE ँ बढ्द ै गएको अवHथामा सरकारले 
लकडाउन घोषणा गरकेो छ । Gpयेक नागJरकलाई 
भौितक दूरी कायम गन], घरिभ#ै सरुिAत बHन 
भनी सरकारका तफ] बाट उद[ जारी गJरएको छ 
तर िनवेदकलाई भने फरक िवचार र आHथा 
राखेकै कारण िवपAीको िहरासतमा रािखएको छ । 

िहरासतमा कोिभड-१९को सङ्kमण हEनसrने भएका 
कारण िनवेदकको जीवन पलपलमा असरुिAत छ । 
सङ्kामक महामारीको यHतो भयिभत अवHथामा 
सरकारले आsनै आदशेको उपहास गरकेो छ । 
नेपालको सिंवधानले Gpयाभूत गरकेो समानताको 
हक, HवतX#ताको हक, स.मानपूव]क बाtँन पाउने 
िनवेदकको हक िवपAीहd_ारा हनन गJरएको छ । 
अतः फरक िवचार र आHथा राखी िवLलव नेतpृवको 
क.यिुनv पाट[लाई समथ]न गरकेो भXद ैिवपAीहd_ारा 
िबनाकारण िबना पजु[ पkाउ गJरन ु भएका िनवेदक 
दगुा]Gसाद सवेुदीलाई Gवwृ भावना िलई सिंवधान एव ं
Gचिलत कानूनिवपरीत हाल भरतपरु अHपतालमा 
बXदी बनाई राखेको काय]बाट िनवेदकको हकमा 
नेपालको सिंवधानको धारा १६, १७, १८, २०, २२, 
३५ समेत_ारा Gदw मौिलक हक अिधकार कुिSठत 
भएकाले िनवेदक दगुा]Gसाद शमा] सवेुदीलाई तdुXत 
स.मािनत अदालतसमA उपिHथत गराई उि\लिखत 
िवपAीहdका नाममा नेपालको सिंवधानको धारा 
४६, १३३(२) (३) र सव{tच अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३३, िनयम ३७(क), (ख) बमोिजम 
बXदीGpयAीकरणको आदशे जारी गरी िवपAीहdको 
गैरकानूनी थनुाबाट म|ु गJरपाउ ँभXनेसमेत बेहोराको 
िनवेदक दगुा]Gसाद शमा] सवेुदीको हकमा अिवरल 
शमा]को िनवेदनप# । 

"यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हEन नपन� 
हो ? आदशे जारी हEन ु नपन� आधार र कारण भए 
सोसमेत साथै राखी िमित २०७७।०२।०५ गते िदनको 
१०:०० बजेिभ# महाXयायािधव|ाको काया]लयमाफ] त 
िलिखत जवाफ पेस गनु]  भनी यो आदशे र िनवेदनको 
Gितिलिपसमेत साथै राखी िवपAीहdका नाममा .याद 
सूचना पठाई िमित २०७७।०२।०५ को पेसी तोक� 
िनयमानसुार पेस गनु]होला" भXने यस अदालतको 
िमित २०७७।२।२ को आदशे ।
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१०६३० - अिवरल शमा' िव. िज)ला *हरी काया'लय, िचतवनसमेत

7रट िनवेदकलाई गै= कानूनी?पमा पAाउ 
गनC, थनुामा राFनेलगायतको काय' यस *हरी 
*धान काया'लयबाट ग7रएको छैन । उि)लिखत 7रट 
िनवेदनको सNबOधमा के कसो भएको हो भनी िज)ला 
*हरी काया'लय िचतवनसगँ जानकारी माग गदा' "नेपाल 
सरकारSारा *ितबिOधत नेपाल कNयिुनT पाटU (िवWलव 
समिथ'त) का नेता तथा काय'कता'ह? सङ्गिठत?पमा 
योजना बनाई नेपालको साव'भौमस]ा, भौगोिलक 
*ादिेशक अख^डता, राि`aयता वा राि`aय एकता, 
नेपालको bवाधीनता, bवािभमान वा सङ्घीय 
इकाईिबचको ससुNबOधमा खलल पान'सeने गरी 
वगUय, जाितय, धािम'क, fेgीय साN*दाियक र यbतै 
कुनै आधारमा घणृा, Sेष वा अपहेलना हlने गरी 
काम कारबाही भइरहेको भOने सूचनाको आधारमा 
खोजतलास गरी नेपाल सरकारSारा *ितबिOधत 
नेपाल कNयिुनT पाटU (िवWलव समिथ'त) का िचतवन 
िज)ला सेAेटरी भनी ख)ुन आएका दगुा'  सवेुदी 
भिनने दगुा'*साद शमा'लाई िमित २०७७।०१।२३ 
गते साझँ अOदाजी १८:०० बजेको समयमा भरतपरु 
महानगरपािलका वडा नं. ११ िbथत िनजको घरमा 
खानतलासी गदा' िनजले राsय िव?tको कसरुसगँ 
सNबिOधत चOदा सङ्कलनका रिसद Wयाडह?, भात ृ
सङ्गठनका कागजातह?, िलिखत दbताबेजह? 
फेला परकेाले बरामद गरी पAाउ गरी िनजउपर मलुकुv 
अपराध सिंहता, २०७४ को भाग २ मा उि)लिखत 
फौजदारी कसरुह?अOतग'त प7रxछेद १ को राsय 
िव?tका कसरुअOतग'त साव'भौमस]ा, अख^डता वा 
राि`aय एकताउपर खलल पyुयाएकोसNबOधी कसरुमा 
मzुा दता' गरी अदालतबाट िमित २०७७।०१।२३ 
गतेबाट लाग ु हlने गरी पटकपटक Nयाद थपका लािग 
अनमुित िलई अनसुOधान काय' जारी रहेको" भOने 
जानकारी *ाWत हlन आएको अवbथा छ । 

िवपfी 7रट िनवेदक दगुा'*साद शमा' 
सवेुदीउपर िज)ला *हरी काया'लय िचतवनमा राsय 

िव?tका कसरुअOतग'त साव'भौमस]ा, अख^डता वा 
राि`aय एकताउपर खलल पyुयाएकोसNबOधी कसरु 
शीष'कमा मzुा दता' गरी मलुकुv फौजदारी काय'िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम Nयाद थप 
गरी अनसुOधान भइरहेको र 7रट िनवेदकलाई झ{ुा मzुा 
लगाई कानूनिवपरीत थनुामा राखेको भOने आरोपमा 
कुनै स|यता नरहेको हlदँा *हरी *धान काया'लय, 
नeसालसमेतलाई िवपfी बनाई दायर भएको *bततु 
7रट िनवेदन खारजे ग7रपाउ ँ भOनेसमेत बेहोराको 
*हरी *धान काया'लय, नeसाल र ऐ.का काया'लय 
*मखुसमेतको तफ' बाट यस अदालतमा सयं~ु?पमा 
दायर हlन आएको िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकारSारा *ितबिOधत नेपाल 
कNयिुनT पाटU (िवWलव समिथ'त) का नेता तथा 
काय'कता'ह? सङ्गिठत ?पमा योजना बनाई 
नेपालको साव'भौमस]ा, भौगोिलक *ादिेशक 
अख^डता, राि`aयता वा राि`aय एकता, नेपालको 
bवाधीनता, bवािभमान वा सङ्घीय इकाईिबचको 
स-ुसNबOधमा खलल पान' सeने गरी वगUय, जातीय, 
धािम'क, fेgीय साN*दाियक र यbतै कुनै आधारमा 
घणृा Sेष वा अपहेलना हlने गरी नेपाल सरकारSारा 
*ितबिOधत नेपाल कNयिुनT पाटU (िवWलव समिथ'त) 
का िचतवन िज)ला सेAेटरी भनी ख)ुन आएका दगुा'  
सवेुदी भिनने दगुा'*साद शमा'ले राsय िव?tको कसरु 
अपराध ग7ररहेको भOने बिुझन आएकाले खोजतलास 
गनC Aममा िमित २०७७।०१।२३ गते साझँ अOदाजी 
१८:०० बजेको समयमा नया ँ िकरण टोलिbथत 
िनजैको घरमा फेला परकेो र खानतलासी गदा' राsय 
िव?tको कसरुसगँ सNबिOधत चOदा सङ्कलनका 
रिसद Wयाडह?, भात ृ सङ्गठनका कागजातह?, 
िलिखत दbताबेजह? फेला परकेाले बरामद गरी पAाउ 
गरी िनजउपर मलुकुv अपराध सिंहता, २०७४ भाग 
२ फौजदारी कसरुह?अOतग'त प7रxछेद १ को राsय 
िव?tका कसरुअOतग'त साव'भौमस]ा, अख^डता 
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वा राि./य एकताउपर खलल प5ुयाएकोस8ब:धी 
कसरुअ:तग?त कारबाही गAरपाउ ँभ:ने Dहरी िनरीEक 
Dकाश शाहको Dितवेदन जाहेरीसाथ उI पाटKमा नाम 
िवजय शमा? भएको िनज दगुा?Dसाद शमा? सवेुदीलाई 
दािखला गरकेो हNदँा िमित २०७७।०१।२४ गतेका िदन 
मRुा हेनS स8बि:धत िनकाय स8मािनत िचतवन िजUला 
अदालतमा उपिVथत गराई स8मािनत अदालतबाट 
जWरी पXाउ पजुK Vवीकृत गराई उI मRुा सोही िदन 
यस काया?लयको अपराध दता? िकताबमा दता? नं. ७३७ 
मा मलुकु] अपराध सिंहता, २०७४ भाग २ फौजदारी 
कसरुहWअ:तग?त पAर`छेद १ को राbय िवWcका कसरु 
शीष?कमा दता? गरी िनजलाई Dहरी िहरासतमा राeनका 
लािग िचतवन िजUला अदालतबाट जWरी पXाउ 
पजुKको अनमुित िलई िमित २०७७।०१।२३ गतेबाटै 
लाग ुहNने गरी िहरासतमा राखी थप अनसु:धानको काय? 
भइरहेको छ । िनज िवजय शमा? भिनने दगुा?Dसाद शमा? 
सवेुदीलाई गैरकानूनीWपमा थनुामा रािखएको होइन, 
छैन ।

यसरी नेपाल सरकारgारा Dितबि:धत नेपाल 
क8यिुनh पाटK (िवjलव समिथ?त) का िचतवन िजUला 
सेXेटरी िवजय शमा? भिनने दगुा?Dसाद शमा? सवेुदीले 
राbय िवWcको कसरुअ:तग?त साव?भौमसlा, 
अखmडता वा राि./य एकताउपर खलल 
प5ुयाएकोस8ब:धी कसरु अपराध गरकेो र िनजको घर 
कोठाबाट सोसगँ स8बि:धत सबदु Dमाण दVताबेजसमेत 
बरामद भएकाले कानूनबमोिजम पXाउ गरी मRुा दता? 
गरी Dहरी िहरासतमा राeने अनमुितसमेत िलई Dहरी 
िहरासतमा राखी अनसु:धान भइरहेको िवषयलाई 
बङ्tयाई कपोलकिUपत ढङ्गबाट दोषारोपण गरी 
यस काया?लयसमेतलाई िवपEी बनाई लेखी िदएको 
िवपEीको Aरट िनवेदन खारजे गAरपाउ ँ भ:ने िजUला 
Dहरी काया?लय िचतवन र ऐ. काया?लयका काया?लय 
Dमखुको तफ? बाट यस अदालतमा सयंIुWपमा दायर 
हNन आएको िलिखत जवाफ । 

Dहरी िनरीEक सवुास भxको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र Dितवादी दगुा?Dसाद शमा? सवेुदी भएको 
राbय िवWcको कसरुमा िजUला Dहरी काया?लय 
िचतवनले िनज दगुा?Dसाद शमा?लाई पXाउ गरी 8याद 
थप गरी पाउन िजUला सरकारी विकल काया?लय 
िचतवनको च.नं.५०५९ िमित २०७७।०१।२३ को 
प#अनसुार िनज Dितवादीलाई अनसु:धान तहिककात 
काय? अगािड बढाउन मलुकु] फौजदारी काय?िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ३ बमोिजम 
िमित २०७७।०१।२३ गतेबाट पिहलो पटक ५(पाचँ) 
िदनको 8याद थप, िमित २०७७।०१।२८ गतेबाट 
दो{ो पटक पनु: ५(पाचँ) िदनको 8याद थप भएको र 
िमित २०७७।०२।०८ गतेबाट ते{ो पटक १५ (प:}) 
िदनको 8याद थप गरी अनसु:धान गन? अनमुित िदएको 
बेहोरा अवगत गराउन चाह:छु ।

यसरी एउटा सािधकार िनकाय िजUला 
Dहरी काया?लय िचतवनले अनसु:धानको लािग राbय 
िवWcको कसरु अपराधमा अक~ सािधकार िनकाय 
िजUला सरकारी विकल काया?लय िचतवनले कानूनी 
अिeतयारको Dयोग गरी मलुकु] फौजदारी काय?िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४ बमोिजम अनसु:धानको 
लािग Dहरी िहरासतमा राeन 8याद थपका लािग माग 
गरकेो हNदँा मागबमोिजम Dहरी िहरासतमा राeन यस 
अदालतबाट अनमुित Dदान गAरिदएको र िनजको 
िवWc हाल अिभयोगसमेत लगाइसकेको अवVथा 
नभई मRुा हेनS अिधकारीले अनसु:धान गAररहेको 
हNदँा DVततु Aरट िनवेदन खारजे गAरपाउ ँ भ:नेसमेत 
बेहोराको िचतवन िजUला अदालतको तफ? बाट यस 
अदालतमा दायर हNन आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकलाई राbय िवWcको कसरुमा 
अनसु:धानको लािग िमित २०७७।०१।२३ गते 
पXाउ गरी िचतवन िजUला अदालतबाट पटकपटक 
8याद थप गरकेो दिेखयो । तर िलिखत जवाफहW हेदा?  
खानतलासी मचुUुका, बयान र केही प#ाचारबाहेक 
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अनसु8धानको *गित <प>सगँ ख)ुने कागजहA 
िमिसल सलंCन रहेको दिेखएन । तसथ' हालसHम 
भएको अनसु8धानको *गित िववरण ३ (तीन) िदनिभM 
पठाउन ु भनी िज)ला *हरी काया'लय िचतवनलाई 
लेखी जवाफ *ाRत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु'  भ8ने 
यस अदालतको िमित २०७७।२।७ मा भएको आदशे । 

ठहर खWड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण'याथ' 

इजलाससम] पेस ह̂न आएको *<ततु _रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ' बाट उपि<थत िवaान् व_रcठ 
अिधवdा एकराज भWडारी तथा अिधवdाहA eी 
िचर8जीिव ढकाल, eी स8तोष भWडारी, eी लgमी 
नानी थापाले _रट िनवेदक अिवरल शमा'ले ब8दी 
दगुा'*साद शमा' सवेुदीलाई िमित २०७७।०१।२३ 
मा *वiृ भावनाबाट पjाउ गरी िबनाआधार र कारण 
िहरासतमा राkने काय'बाट िनवेदकको सिंवधान *दi 
मौिलक हकसमेतमा आघात पन' गएकाले िवप]ीहAको 
गैरकानूनी थनुाबाट मdु गन' ब8दी*oय]ीकरणको 
आदशे जारी ग_रपाउ ँभनी बहस *<ततु गनु'भयो ।

िवप]ी नेपाल सरकारको तफ' बाट 
उपि<थत िवaान् सह8यायािधवdा eी ह_र*साद 
जोशीले िनवेदकले नेपाल सरकार*ित घणृा, aेष वा 
अपहेलना गनp काय' नेपाल सरकारaारा *ितबि8धत 
नेपाल कHयिुन> पाटq (िवRलव समिथ'त) का नेता 
तथा काय'कता'हAसगँ सङ्गिठत भई नेपालको 
साव'भौमसiा, भौगोिलक *ादिेशक अखWडता, 
रािcsयता, नेपालको <वाधीनतामा आचँ आउने 
िकिसमले खलल पानp काय' िनवेदक दगुा'*साद सवेुदीले 
गरकेो ह̂दँा िनजलाई पjाउ गरी कानूनबमोिजमको 
पjाउ पजुq िदई मtुा हेनp अिधकारीबाट कानूनबमोिजम 
Hयाद थप भई अनसु8धान भइरहेको ह̂दँा िनजका 
हकमा ब8दी*oय]ीकरणको _रट जारी ह̂नसuने 
अव<था नभएकाले _रट िनवेदन खारजे ह̂नपुछ'  भनी 
बहस *<ततु गनु'भयो ।

_रट िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात 
अvययन गरी िवaान् व_रw अिधवdा, अिधवdाहA र 
िवaान् सह8यायािधवdाहAको बहस सनुी *<ततु _रट 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह̂ने 
हो ? वा होइन ? सोही िवषयमा िनण'य िदनपुनp दिेखन 
आयो ।

िनण'यतफ'  िवचार गदा', िनवेदक दगुा'  सवेुदी 
भ8ने दगुा'*साद सवेुदी शमा'लाई िमित २०७७।०१।२३ 
गते पjाउ गरी *वiृ भावनाबाट िबनाआधार र कारण 
िहरासतमा राkने काय'बाट िनवेदकको सिंवधान *दi 
मौिलक हकसमेतमा आघात पन' गएकाले िवप]ीहAको 
गैरकानूनी थनुाबाट मdु गन' ब8दी*oय]ीकरणको 
आदशे जारी ग_रपाउ ँभ8ने _रट िनवेदन माग भएकोमा 
िवप]ी  िनवेदकले नेपाल सरकार*ित घणृा, aेष वा 
अपहेलना गनp काय' ग_ररहेको ह̂दँा िज)ला *हरी 
काया'लय, िचतवनबाट खिटएको *हरी टोलीले 
िनजलाई जAरी पjाउ पजुq िदई पjाउ गरी िनजउपर 
राyय िवAzको कसरु अपराध शीष'कमा मtुा दता' 
भई िमित २०७७।०१।२३ बाट लाग ुह̂ने गरी िचतवन 
िज)ला अदालतबाट Hयाद थप गरी कानूनबमोिजम 
िहरासतमा राखी अनसु8धान काय' भइरहेको छ । 
यसरी राyय िवAzको कसरु अपराध गनp {यिdलाई 
कानून *दi अिधकारबमोिजम मtुाको अनसु8धान 
काय' भइरहेकाले मtुाको अनसु8धानको िसलिसलामा 
िहरासतमा िलइएको काय'लाई गैरकानूनी थनुा मा8न 
निम)ने भएकाले _रट िनवेदन खारजे ग_रपाउ ँ भ8ने 
िवप]ीहAको एकै िमलानको अलगअलग िलिखत 
जवाफ बेहोरा भई पेस भएको पाइयो ।

२. सो स8दभ'मा हेदा' , यी िनवेदक दगुा'*साद 
सवेुदीलाई िमित २०७७।०१।२३ गते िवप]ी िज)ला 
*हरी काया'लय, िचतवनबाट खिटएको *हरी टोलीले 
पjाउ गरकेो भ8ने कुरामा िववाद दिेखन आएन । यी 
िनवेदकले नेपाल सरकार*ित घणृा, aेष वा अपहेलना 
गनp काय' ग_ररहेको ह̂दँा िज)ला *हरी काया'लयबाट 
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खिटएको 0हरी टोलीले िनजलाई ज6री प7ाउ पजु: 
िदई प7ाउ गरी िनजउपर  रा=य िव6?को कसरु 
अपराध शीषDकमा मFुा दताD भई मलुकुI फौजदारी 
कायDिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा 
(३) बमोिजम ज6री प7ाउ पजु: िदई िचतवन िजTला 
अदालतबाट Uयाद थप गरी 0हरी िहरासतमा राखी 
अनसुWधानको कायD गXररहेको भWने िवपYीह6को 
िलिखत जवाफबाट दिेखWछ ।

३. िनवेदक बWदी दगुाD0साद शमाD सवेुदी 
िमित २०७७।०१।२३ मा प7ाउ परी िनजलाई 
रा=य िव6?को कसरुमा थनुवुा पजु: िदएको र सोही 
िमितबाट लाग ुह]ने गरी पिहलो पटक ५ िदनको Uयाद 
थप भई िमित २०७७।०१।२८ बाट लाग ु ह]ने गरी 
दो_ो पटक पनु: ५ िदनको Uयाद थप भएको पाइWछ 
। bयसैगरी िमित २०७७।०२।०२ बाट लाग ुह]ने गरी 
पनुः ते_ो पटक १५ िदनको Uयाद थप भएको तdय 
िमिसल सलंeन िजTला 0हरी कायाDलय िचतवनबाट 
0ाfत ह]न आएका कागजातह6बाट दिेखWछ । 

४. यसरी 0hततु Xरट िनवेदनका िनवेदक / 
बWदी दगुाD0साद शमाD सवेुदीलाई िजTला 0हरी कायाDलय 
िचतवनले िमित २०७७।०१।२३ मा रा=य िव6?को 
अपराधको कसरुमा प7ाउ गरी सोही िमितबाट लाग ु
ह]ने गरी पिहलो पटक ५ िदनको Uयाद थप भई 7मशः 
दो_ो पटक ५ िदन र ते_ो पटक िमित २०७७।०२।०२ 
मा १५ िदनको Uयाद थप भई अनसुWधान गरकेोमा 
िनजलाई सो कसरुमा अिभयोग नलगाई पनुः सङ्गिठत 
अपराधको कसरुमा थनुवुा पजु: िदएको भए पिन यी 
िनवेदकउपर सो कसरुमा कानूनका Uयादिभ# अिभयोग 
दायर भएको र Xरट िनवेदक थनुाबाट छुटेको अवhथा 
पिन दिेखदँनै । स6ुमा िनवेदकलाई रा=य िव6?को 
अपराधको कसरुमा अनसुWधान गनD प7ाउ गXरएकोमा 
सो कसरुमा अनसुWधानको कायD नसिकँद ैउn कसरुमा 
मFुा नचलाई पनुः सङ्गिठत अपराधको कसरुमा 

थनुवुा पजु: िदई िनवेदकलाई अनसुWधानमा राखेको 
भWने दिेखयो । यस सUबWधमा िवपYीमoयेको िजTला 
0हरी कायाDलय, िचतवनबाट समेत यी िनवेदक बWदी 
दगुाD0साद शमाD सवेुदीलाई सङ्गिठत अपराधको 
कसरु कायम गनp िकिसमको कुनै तdयगत 0माण र 
सोलाई समिथDत ह]ने कुनै बिलयो 0माणलगायतका 
कागजातह6 पेस ह]न आएको िhथित दिेखदँनै । 
तथािप Xरट िनवेदकउपर रा=य िव6?को अपराधमा 
अनसुWधान गनD प7ाउ गरी Uयाद थप ह]दँ ै आएपिछ 
सो कसरुमा िनज िव6? मFुा नचलाई पनुः सङ्गिठत 
अपराधको कसरुमा थनुवुा पजु: िदई अनसुWधान गरकेो 
भने तापिन यी िनवेदकलाई सङ्गिठत अपराधको 
कसरुमा थनुवुा पजु: िदएको िमिसलबाट दिेखन 
आउदँनै । यसरी एक िकिसमको कसरु अपराधमा 
प7ाउ पजु: िदई अनसुWधानको लािग पटकपटक 
Uयाद थप गरी अनसुWधान गनD पाउने समयाविध 
सिकँदासमेत उn कसरुमा अिभयोग दायर नगरी पनुः 
अकr सङ्गिठत अपराध कसरुमा िहरासतमा राsने 
कायDले tयिnको सवैंधािनक र कानूनी हक अिधकार 
र वैयिnक hवतW#तामा अङ्कुश लगाउने कायD भएको 
दिेखWछ ।

५. िनवेदकलाई रा=य िव6?को अपराधमा 
िमित २०७७।०१।२३ गतेदिेख िमित २०७७।०२।१६ 
गतेसUम Uयाद थप गरी जUमा िदन २५ (पिvचस) 
अनसुWधानको लािग 0हरी िहरासतमा राखेपिछ िनज 
िव6? न मFुा दायर गXरएको छ, न त िहरासतबाट मnु 
गXरएको छ । रा=य िव6?को अपराधमा अनसुWधान ह]दँ ै
गदाD bयसपिछ िनवेदकलाई पनुः सङ्गिठत अपराधमा 
0हरी िहरासतअWतगDत थनुामा रािखएको छ भWने 
िनवेदकतफD का िवwान् कानून tयवसायीह6को बहस 
िजिकर रहेको छ । bयस सUबWधमा िनवेदकलाई थनुामा 
राsने िजTला 0हरी कायाDलय, िचतवनको िलिखत 
जवाफमा केही पिन उTलेख गXरएको छैन । यसरी कुनै 
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१०६३० - अिवरल शमा' िव. िज)ला *हरी काया'लय, िचतवनसमेत

पिन (यि*लाई प,ाउ गरी िनजउपर स3ुमा एउटा 
कसरुमा अनसु8धान गन: थनुामा राखी =याद थ>दै 
जान ेर सो कसरुमा सािधकार अदालत, िनकायमा 
मCुा पिन नचलाउन ेर अिभयु*लाई पिन नछाड्न ेर 
सोही अविध र अवIथामा नै पुनः अक� वारदातको 
कसरुमा भनी थनुामा नै राKन,े पLरवत:न गLरएको 
कसरुमा पिन थनुामा राKन भनी अदालतबाट 
=याद थप पिन निलने, थनुाबाट छाडेको भ8न ेकुनै 
जानकारी पिन नहNन,े नगराउन े र अदालत एवम ्
सािधकार िनकायबाट =याद थप गनOलगायतका सबै 
कानूनबमोिजमका Qि,याह3 पूरा गरी मCुा पिन 
दायर नगनO र (यि* थनुामा छ वा  छािडएको छ ? 
वा िनज िव3S मCुा दायर गLरएको छ ? Tयसबार े
अदालतलाई कुनै पिन जानकारी नहNन ेर नगराउन े
(यवहारको अवIथालाई स=बि8धत अनुस8धान 
गनO िनकाय र पदािधकारीले सिंवधान र कानूनQित 
धोखा र जालसाजपूण: (यवहार गरकेो मािनन 
जा8छ ।

६. कुनै पिन (यि*ले राZय िव3Sको 
जुनसकैु अपराध गर ेपिन िनजलाई कानूनको Qि,या 
पूरा गररे नै प,ाउ गरी अदालत एवम ् मCुा हनेO 
िनकायबाट =याद थप गरी अदालत एवम ्सािधकार 
िनकायमा मCुा दायर नगरी स3ुमा जुन कसरुमा 
प,ाउ गरी =याद थप गर ेपिन पिछ सोही अविधमा 
पुनः फेLर अक� कसरुमा पिन अनसु8धान गरी मCुा 
चलाउन पर ेस3ुमा प,ाउ गरी =याद थप गरदेेिख 
नै गणना हNन े गरी पिछ थप वा पLरवत:न गLरएको 
कसरुको Qकृितअनसुार =याद थप गन: पाउन े
अविधभर कानूनबमोिजम र कानूनको Qि,या पूरा 
गरी कारण र आधार खोली =याद थप गरी थुनामा 
राKनपुनOमा कसरु र थनुाको Qकृित र अवIथा 
पLरवत:न गद̂ अदालतबाट पिन थुनामा राKन े=याद 
थपको अनमुित निलई थनुामा नै रािखरहन ेगरकेो 

काय:लाई QTय_3पमा नै Qवृ` धारणा राखी गरकेो 
काय' मािनन जा8छ ।

७. नाग9रकको मौिलक हकको हनन ह<न 
गएमा नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम सवEFच अदालतले असाधारण IेJािधकार 
Kहण गरी उपयNु आदशे जारी गरी नाग9रकको मौिलक 
हकको *चलन गराउन ुपद'छ । कानूनबमोिजम बाहेक 
वा कानूनको उिचत *िSया पूरा नगरी कसैको पिन 
वैयिNक UवतVJतामा अङ्कुश लगाउन वा िनयVJण 
गन' पाइदँनै । नाग9रकलाई वैयिNक UवतVJताको 
अिधकारबाट वि]चत गदा' कानूनले तोकेको उिचत 
*िSयाको अिनवाय' ^पमा अनशुरण गनु'पन_ ह<Vछ । 
कानूनको उिचत *िSयाको अनशुरण नगरी वैयिNक 
UवतVJतामािथ लगाइएको अङ्कुशले Vयाियक वैधता 
*ाaत गन' सbदनै । कानूनबमोिजम वा कानूनको उिचत 
*िSयाअVतग'त "(यि*लाई कुनै पिन वारदात र 
कसरुमा प,ाउ गररे =याद थप गदा:देिख अनसु8धान 
तहिककात पूरा गरी मCुा दायर गदा:स=मको हरके 
चरणमा काय:िविध कानूनलाई अ_रश: पालना गनु: 
हो भनी स=झनपुछ:" कुनै cयिNलाई गैरकानूनी ^पमा 
वा यस*कारको कानूनको उिचत *िSया पूरा नगरी 
केवल फरक िवचार र आUथाकै आधारमा *वfृ धारणा 
राखेर बVदी बनाइएको अवUथामा बVदी*hयIीकरणको 
आदशे जारी गरी थनुामNु गनु'  अदालतको कत'cय 
ह<Vछ । 

८. फौजदारी कानूनको *ितकूल अथा'त् 
फौजदारी कसरुजVय काय' भएको अवUथामा 
आवkयक अनसुVधान तथा छानिबन गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा )याउन ु सmबn िनकायह^को 
कानूनी कत'cय ह<Vछ भVने कुरामा िववाद छैन । यसका 
लािग कानूनी एवम् Vयाियक *िSया अपनाएर माJ 
अिभयNुलाई िनयVJणमा राखी अनसुVधान तथा 
छानिबन *िSया अगािड बढाउन ु आवkयक पिन 
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ह./छ । कानूनी एवम् /याियक 7ि8या स:चालन 
गदा> कानूनबमोिजमको उिचत 7ि8याको समिुचत 
अनशुरण गनु>पनHमा िनवेदकलाई राJय िवKLको 
कसरु अपराधमा अनसु/धानका लािग प8ाउ गरी सो 
कसरुमा अनसु/धानको काय> पूरा नह.दँ ैसोही अविधमा 
अकO सङ्गिठत अपराधको कसरुमा िवपRीहKबाट 
Tयाद थप गर ेनगरकेो अवVथा नै यिकन नह.ने गरी पनुः 
िहरासतमा राXने गरकेो काय> गैरकानूनी ह.न जा/छ ।

९. कानून[ारा िनषेिधत कसरु गरकेो दिेखने 
भरपदO र िव^वसनीय आधारका 7माणिबना ̀ यिaलाई 
Vवत/#ताको हक उपभोग गन>बाट वि:चत गनु>  कानूनी 
राJयको अवधारणािवपरीत ह.न जा/छ । यसरी उिचत 
र पया>bत आधारिबना गैरकानूनी थनुामा रहेका 
नागcरकको सिंवधान 7दe मौिलक हकको सरंRण गनु>  
यस अदालतको कत>`य र दाियgवसमेत ह.न आएबाट 
यी िनवेदक ब/दी दगुा>7साद शमा> सवेुदीका हकमा 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह.ने अवVथा दिेखन 
आयो । 

 १०. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणहKबाट िनवेदक दगुा>7साद सवेुदीलाई राJय 
िवKLको अपराधमा अनसु/धान गन> प8ाउ गरी Tयाद 
थप ह.दँ ैआएपिछ सो कसरुमा िनज िवKL मiुा नचलाई 
सोही अविधमा िनजलाई पनुः सङ्गिठत अपराधको 
कसरुमा थनुवुा पजुj िदई अनसु/धान गनH 7योजनका 
लािग थनुामा नै राXने गरकेो िवपRीको उa काय> 
गैरकानूनी  दिेखन आएकाले उa गैरकानूनी थनुाबाट 
िनवेदकलाई सवOkच अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७(क) र (ख) बमोिजम थनुामaु गcरिदन ु
भनी यो ब/दी7gयRीकरणको आदशे जारी गcरिदएको 
छ । यस अदालतको यसै इजलासबाट भएको िमित 
२०७७।०२।१९ को सिंRbत आदशेानसुार िनज 
िनवेदक / ब/दी दगुा>7साद सवेुदी थनुाबाट मaु 
भइसकेको दिेखदँा केही गcररहन ु परने । 7Vततु 

cरट िनवेदनको दायरीको लगत कrा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उa रायमा सहमत छु ।
/या.कुमार रtेमी

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित सवंत् २०७७ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

सवOkच अदालत, सयंaु इजलास
माननीय /यायाधीश wी िव^वTभर7साद wेx
माननीय /यायाधीश wी सyुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७७।३।२६
०७३-CR-००६९

मiुा : हाडनाता तथा जबरजVती करणी

पनुरावेदक / 7ितवादी : िस/धपुा�चोक िज�ला, 
नवलपरु गा.िव.स. वडा नं.३ Vथायी 
घरबास भई लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.२२ चाकुपाट 
बVने हाल िज�ला कारागार शाखा नXखमुा 
थनुामा रहेका पcरवित>त नाम चाकुपाट (ग)

िवKL
7gयथj / वादी : चाकुपाट (क) को जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ जबरज(ती करणी म.ुामा पीिडतले 3य5 
गरकेा कुराह8 कृि:म र बनावटी ज(तो 

िनण�य नं. १०६३१
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१०६३१ - प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) िव. नेपाल सरकार

देिखएको, अ+य ./य0 .माणह4सगँ 
बािझएको तथा पीिडतको भनाइमा िनकै 
िवरोधाभाष भई शकंाGपद देिखएको 
अवGथामा बाहके पीिडतको बयानमा 
स/यता छ भ+न े अदालतले अनमुान 
गनुJपनK ।

(5करण नं.५)

पनुरावेदक / 5ितवादीका तफ% बाट : िव?ान्  व�रA 
अिधवDा Eी लव5साद मैनाली र अिधवDा 
Eी Gानबहादरु EेA

5IयथL / वादीका तफ% बाट : िव?ान्  उपNयायािधवDा 
Eी OP5साद आचाय% 

जाहेरवालाको तफ% बाट : िव?ान्  अिधवDाहO Eी 
शोभा पोVेल र Eी सNतोष महज%न

अवलिXबत निजर :
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क ९, िन.नं.८४६९
§ ने.का.प.२०७४, अङ्क १२, िन.नं.९९१०
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, िन.नं.१०००७

सXब` कानून :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
सOु तहमा फैसला गनb :

माननीय Nयायाधीश Eी टेकनारायण कँुवर
लिलतपरु िजdला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गनbः
माननीय Nयायाधीश Eी दगुा%दf भg
माननीय Nयायाधीश Eी िनIयानNद पाhडेय
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
+या.िवNOभर.साद PQे : सािबक Nयाय 

5शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन दायर भएको 5lततु मmुाको 
सिंno तpय एव ंठहर यस5कार रहेको छ ।

तpय खhड
मेरो छोरी वष% १५ कu हाल प�रवित%त नाम 

जावलाखेल (छ) कnा ९ मा अvययन गदw आइरहेकu 
छन् । छोरीको जfुा सानो भएको कारणले िमित 
२०७१।०१।२४ गतेका िदन lकुल नगई कोठामा नै 
बसेकu िथइन् । मेरो Eीमान् प�रवित%त नाम चाकुपाट 
(ग) नाइटमा सवारी चालकको काम गनb र िदनभर 
कोठामा नै सIुने गनु%हzNpयो । सो िदनमा पिन Eीमान् 
कोठामा नै सिुतरहन ु भएको िथयो । म जाहेरवाला 
कामको िसलिसलामा कोठाबाट बािहर गएको बखत 
उD िदन िदउसँो अ.ं१४:०० बजेको समयमा आ{नै 
कोठा चाकुपाटमा आ{नै छोरी वष% १५ कu जावलाखेल 
(छ) लाई कोठामा चकुुल लगाई‚ धाक धXकu िदई‚ 
डर |ासमा पारी जबरजlती करणी गरकेो र सो कुरा 
कसैलाई नभNन‚ु भनेमा तेरो आमा र तलँाईसमेत 
जे पिन गन% गराउन स}छु भनी धाकधXकu िदएको 
रहेछ । छोरीले सो कुरा फोनबाट मेरी बिहनीलाई 
बताएकu हzदँा मैलेसमेत थाहा पाएकोले यो जाहेरी 
िदन आएकu छु । िनज 5ितवादीलाई प~ाउ गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभNनेसमेत बेहोराको 
प�रवित%त नाम चाकुपाट (क) को िमित २०७१।०१।२९ 
जाहेरी दरखाlत ।

लिलतपरु िजdला‚ लिलतपरु उ.म.न.पा.‚ 
वडा नं. २२‚ चाकुपाट स�ठु गणेश िlथत पूव%मा �याप ु
कdयाण भवन तथा खाली पाक%  रहेको, पि�ममा खाली 
ज�गा, उfरमा शिम%ला महज%नको साढे दईु तले प}कu 
घर, दिnणमा खाली ज�गा यित चार िकdलािभ| 
िवNद े कुमालको साढे पाचँ तले प}कu घरको मूल 
ढोकाबाट 5वेश गरी हेदा%  सो घरको पिहलो तdलामा 
२ वटा कोठाहO रहेको‚ सो कोठामvये पि�मतफ% को 
कोठाको ढोकाबाट 5वेश गरी हेदा%  भइुमँा खैरो रगंको 
कापbट िबछाइएको‚ सो कोठाको उfरप�g िlटलको 
दराज रहेको‚ सोही छेउमा कागजको काटु%नहO 
रहेको‚ सोही छेउमा काठको दराज रहेको‚ सोही 
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छेउमा िव0तरासिहतको काठको लो बेड रहेको‚ सो 
कोठाको पि9मतफ;  २ वटा =याल रहेको‚ सोही कोठामा 
टाटमािथ िनलो रगंमा सेतो बDुा ओFयाइएको गलैचँा‚ 
सोही निजकै पूव;तफ;  अथा;त् कोठाको बायातँफ;  काठको 
घरा;सिहतको टेबलुमािथ कOPयटुर सेट रहेको । सोही 
0थानदिेख दिSणतफ;  रहेको िव0तरासिहतको पलङमा 
पVरवित;त नाम चाकुपाट (ग) ले आZनै छोरी पVरवित;त 
नाम जावलाखेल (छ) लाई िमित २०७१।०१।२४ गते 
जबरज0ती करणी गVरएको भिनएको 0थानको चार 
िक_ला िववरणसिहतको घटना0थल मचु_ुका । 

चाकुपाट (क) को जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार `ितवादी पVरवित;त नाम चाकुपाट (ग) भएको 
जबरज0ती करणी मaुामा `ितवादीलाई खोज तलास 
गदb जादँा िमित २०७१।०१।२९ गते लिलतपरु िज_ला‚ 
ल.प.ुउ.म.न.पा.‚ वडा नं. २२‚ चाकुपाट सeठु गणेश 
भfने 0थानमा 0थानीय मािनसहgले घेरी कुटिपट 
गरी घाइते बनाएको अव0थामा फेला पारी तhकाल 
िनयf#णमा िलई औषधी उपचारसमेत गराई आवlयक 
कारबाहीको लािग यसै `ितवेदनसाथ दािखला गरकेो 
भfनेसमेत बेहोराको `हरी `ितवेदन ।

जाहेरवाला पVरवित;त नाम चाकुपाट (क) मेरो 
आमा हmन् । `ितवादी पVरवित;त नाम चाकुपाट (ग) मेरो 
बबुा हmन् । आमा `ायः जसो िदउसँो सधै ँकोठाबािहर 
काममा जाने गनु;हmfछ । बबुाले नाइट सवारी साधन 
चलाउने (oाइिभङ) गनु;हmfछ । बबुा िदउसँो घरमा नै 
ब0न ु हmfछ । hयसै pममा आजभfदा ४ वष;अगािड 
बबुाले मलाई पिहलो प_ट आZनै डेरा कोठामा आमा 
तथा भाइ घरमा नभएको अव0थामा जबरज0ती‚ डर‚ 
#ास दखेाई कोठाको चकुुल लगाई करणी गरकेा िथए । 
hयसप9ात् बबुाले लगातार पटकपटक गरी चार वष;दिेख 
करणी गदb आई अिfतम पटक िमित २०७१।०१।२४ 
गतेका िदनसOम मलाई डर‚ #ासमा पारी करणी गदb 
आइरहन ु भएको िथयो । िनज बबुाको डरले उq 
कुरा कोही कसैलाई नभनी डराई बसेकr िथए ँ। िमित 

२०७१।०१।२४ गतेका िदन मेरो 0कुल जाने जsुा 
सानो भएकाले आमाले जsुा साटेर _याइिदfछु‚ आज 
घरमा नै बस भनी आफू बािहर जान ुभएको िथयो । उq 
िदन बबुा पिन घरमा नै ब0न ु भएको िथयो । िदउसँो 
अ.ं १४:०० बजेको समयमा आमा बािहर गएको 
मौका छोपी‚ िनज बबुाले कोठा बfद गरी‚ चकुुल लगाई 
मलाई बबुा आमा सhुने िव0तरामा लडाई‚ मेरो कपडा 
खोली‚ िनजको िलङ्गमा कvडमसमेत लगाई मलाई 
जबरज0ती करणी गरकेा हmन् । सो िदन मलाई करणी 
गरकेो कुरा मैले आमाको बिहनी मेरो सानी आमालाई 
बताएप9ात् िनजले आमा तथा घरका पVरवारलाई 
बताएकोले मेरो आमाले जाहेरी िदएको हो भfनेसमेत 
बेहोराको पीिडत पVरवित;त नाम जावलाखेल (छ) ले 
घटनाबार ेखलुाई लेखाई िदएको कागज ।

पीिडत पVरवित;त नाम जावलाखेल (छ) को 
योिन िझ_ली xयाितएको‚ 0तनमा दधाVरएको िचyहg 
भएको भfनेसमेत बेहोराको पीिडत नाम पVरवित;त 
जावलाखेल (छ) को पाटन अ0पतालको च.नं. ३२० 
िमित २०७१।१।२९ गतेको प#साथ `ा{ 0वा0|य 
परीSण `ितवेदन ।

लिलतपरु िज_ला‚ ल.प.ुउ.म.न.पा.‚ वडा नं. 
२२‚ चाकुपाट सeठु गणेश ि0थत जाहेरवालाको छोरी 
वष; १५ को पVरवित;त नाम जावलाखेल (छ) लाई 
िनजको बबुा पVरवित;त नाम चाकुपाट (ग) ले िवगत ४ 
वष;अगािडदिेख िविभfन डर‚ #ास, धाक‚ धOकr िदई 
घरमा कोही नभएको अव0थामा जबरज0ती करणी गदb 
आएका रहेछन् । िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदन 
िदउसँो १४:०० बजेको समयमा घरमा कोही नभएको 
अव0थामा िनज ̀ ितवादीले आZनै छोरी पVरवित;त नाम 
जावलाखेल (छ) लाई जबरज0ती करणी गरकेो भfने 
थाहा पाएको हm ँ । िनज `ितवादीलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही हmनपुछ;  भfनेसमेत अनसुfधानको pममा 
बिुझएका पgुषोsम राजभvडारी, अमतृ राजभvडारी 
र सूय;मान राजभvडारीसमेतका मािनसहgको एकै 
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१०६३१ - प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) िव. नेपाल सरकार

िमलान बेहोराको घटना िववरण कागज ।
जाहेरवाला हाल प�रवित%त नाम चाकुपाट 

(क) मेरो िददी ह>न् । हाल प�रवित%त नाम पीिडत 
जावलाखेल (छ) मेरो िददीको छोरी ह>न् । िनज 
Cितवादी प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) मेरो िभनाज ु
तथा जाहेरवालाको Fीमान् ह>न् । िनज प�रवित%त 
नाम जावलाखेल (छ) मेरो िददीको छोरी भए तापिन 
िनजलाई केही समIया, अMठ्यारो परकेो कुरा मलाई 
भOने गद%िथन् । िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदन मेरो 
काठमाडS िIथत घरमा िनज जावलाखेल (छ) ले फोन 
गरी बबुाले मलाई िविभOन अUील िVयाकलाप गनु%  
ह>Oछ भनी Wँद ै बताएकZ ह>दँा िमित २०७१।०१।२९ 
गतेका िदन म िनजहWको कोठामा आई घरका सबै 
मािनसहWलाई राखी कुराकानी गदा% िनज प�रवित%त 
नाम जावलाखेल (छ) ले Wँद ैमलाई बबुाले िवगत ४ 
वष%अगािडदिेख जबरजIती करणी गद̂ आएको र सो 
कुरा कोही कसैलाई भनेमा त,ँ तेरो आमा तथा मामा 
घरका माOछेहWसमेतलाई मारी िदOछु भनी ध`कZ िदने 
गरकेा िथए । िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदनसमेत 
कोठामा आमा नभएको मौका पारी मलाई बबुा आमा 
सbुने िवIतरामा सतुाई जबरजIती करणी गरकेो हो । 
बबुाले डरले मैले सो कुरा उd िदन फोनमा नभनेकZ 
ह> ँ भनी बताएकZ ह>न् भOनेसमेत बेहोराको मिOदता 
राजभeडारीले गरकेो कागज । 

िमित २०७१।०१।२९ गतेका िदन मैले 
प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) को िवWfमा राजीखसुीले 
नै जाहेरी िदएकZ ह> ँ । उd जाहेरी दरखाIतमा 
उिgलिखत बेहोरा मेरो नै हो । मेरो Fीमान् प�रवित%त 
नाम चाकुपाट (ग) ले बताएअनसुार अ.ं ४ वष%अगािड 
राित सगैँ िनजसगँ सतेुकZ छोरीको कपडा सWुवाल 
खोली िनजको योिनमा िजiोले चिुसरहेको अवIथामा 
मैले राित उठ्दा दखेी गाली गरकेो र िनज Fीमान् ले 
माफZ मागेको ह>दँा १ पटक सिुjने मौका दउे‚ अब 
आइOदा यIतो lयवहार गिद%न भनेकाले मैले हMकाई 

छािडिदएकZ िथए ँ । bयसपmात् िनजले छोरीलाई 
दlुय%वहार गरकेो मैले थाहा पाएकZ िथइन ँ । छोरीले 
समेत मलाई बताएकZ िथइनन् । एnकासी िमित 
२०७१।०१।२८ गतेका िदन मेरो बिहनी मिOदता 
राजभeडारीले बोलाई Fीमान् ले छोरीलाई दlुय%वहार 
गरकेो कुरा बताएकोले ऐ. २९ गते िनज छोरीलाई 
म, बिहनी तथा अOय प�रवारका lयिdसमेत भई 
सोधपछु गदा% िनजले िवगत ४ वष%अगािडदिेख नै डर‚ 
qास दखेाई घरमा कोही नभएको मौका पारी छोरीलाई 
जबरजIती करणी गनr गरकेा रहेछन् । अिOतम पटक 
िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदन म बािहर गएको 
मौकामा िनज छोरीलाई करणी गरकेो कुरा मेरो बिहनीले 
बताएकZ ह>दँा मैले Fीमान् को िवWfमा िकटानी जाहेरी 
िदएकZ ह> ँ भOनेसमेत बेहोराको जाहेरवाला प�रवित%त 
नाम चाकुपाट (क) ले खलुाई लेखाई िदएको कागज ।

जाहेरवाला प�रवित%त नाम चाकुपाट (क) 
तथा िनज Cितवादी प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) मेरो 
घर कोठामा स–प�रवार बIद ैआएका छन् । िनजहW 
घरको भईु ंतलामा बIने र म मािथgलो तलामा बIने 
भएकाले काम पदा% माq बोलचाल ह>ने गद%छ । bयसै 
Vममा िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदन म काम 
िवशेषले बािहर गएको िथए ँ। ऐ. २९ गतेका िदनमा पिन 
काम भएकोले िबहान बािहर गएको िथए ँ। bयसैVममा 
सोही िदन अ.ं १२:३० बजेको समयमा मेरो िछमेकZले 
मेरो घरमा झगडा भएको छ भनी खबर गरकेाले म 
घरमा आई बvुदा मेर ै घरमा भाडामा बIने Cितवादी 
हाल प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) ले आwनै नाबािलका 
छोरी वष% १५ कZ प�रवित%त नाम जावलाखेल (छ) 
लाई जबरजIती करणी गरकेो भनी िनज Cितवादीका 
आफOत तथा छरिछमेकZसमेतले घेरी कुटिपट गरकेा 
रहेछन् भOनेसमेत बेहोराको घरधनी िवOद े कुमालले 
गरकेो कागज ।

जाहेरवाला प�रवित%त नाम चाकुपाट (क), म, 
छोरा तथा छोरी हाल प�रवित%त नाम जावलाखेल (छ) 
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समेतको प1रवार लिलतपरु िज5ला‚ ल.प.ुउ.म.न.पा. 
वडा नं. २२‚ चाकुपाट स<ठु गणेश ि@थत डेरा कोठा 
गरी ब@द ै आएका िथयH । म नाइटमा गाडी चलाउने 
काम गरी प1रवारको पालनपोषण गदL आइरहेको छु । 
OयसैPममा अ.ं २ वषRअगािड मैले छोरी हाल प1रवितRत 
नाम जावलाखेल (छ) लाई राित सगैँ आफू सOुने 
िव@तरामा सतुाई Xीमती तथा छोरालाई सोही कोठामा 
रहेको अकY िव@तरामा सOुन पठाई राित सतुी राखेकZ 
छोरीको कपडा स[ुवालसमेत खोली िनजको योिनमा 
मैले िज\ोले चसुी िज\ो छोरीको योिनमा पसाली यौन 
िPडा गरी यौन आन^द िलइरहेको अव@थामा Xीमती 
ट्वाइलेट जान उठेको अव@थामा दखेी Xीमती 1रसाई 
मलाई गाली गरकेोले मैले अब आइ^दा छोरीलाई य@तो 
`यवहार गिदRन भनी माफZ मागेपbात् Xीमतीले अब 
आइ^दा य@तो `यवहार नगर भनी सcझाएकZ िथइन् । 
Oयसपbात् डेढ वषRपिहला Xीमतीको बिहनी सालीलाई 
पिन घcुन जाउ ँ भनी काठमाडH ि@थत लजमा हाल 
नाम थाहा भएन‚ उg @थानमा लगी करणी गनR 
खोhदा िनज साली उg लजबाट भाiन सफल भएकZ 
िथइन् । छोरीलाई एjलै भएको मौका पारी डर‚ #ास, 
धाक‚ धcकZ िदई िनजको सवेंदनशील अङ्गमा छुने, 
समाउने, @तनह[ मखुले च@ुनेसमेतको कायR गनm 
गरकेो िथए ँ । िमित २०७१।०१।२४ गते पिन मैले 
Xीमती बािहर गएको मौका पारी िनज छोरी कोठामा 
भएको मौका पारी कोठाको चjुकुल लगाई िनजको 
गालालगायत सवेंदनशील अङ्गह[मा च@ुने‚ चाट्ने 
तथा मसुानmसमेतका कायR गरकेो हp ँ भने योिनमा मैले 
िलङ्ग घसुाउने करणी गनm कायR गरकेो छैन भ^नेसमेत 
बेहोराको qितवादी प1रवितRत नाम चाकुपाट (ग) को 
अनसु^धानको Pममा भएको बयान ।

qितवादी चाकुपाट (ग) उपर मलुकुZ ऐन, 
जबरज@ती करणीको महलको १ नं., २ नं. र ३(३) 
नं. बमोिजमको तथा हाडनाता करणीको महलको १ 
नं. समेतको कसरु अपराधमा जबरज@ती करणीको 

महलको ३(३) नं. बमोिजम र qितवादी चाकुपाट 
(ग) ले आtनै छोरी वषR १५ कZ हाल नाम प1रवितRत 
जावलाखेल (छ) लाई जबरज@ती करणी गरकेो हpदँा 
िनज qितवादीलाई ऐ. महलको २ नं. ले िनदmिशत 
गरबेमोिजम हाडनाता करणीको महलको १ नं. 
बमोिजमको सजाय थप हpनसमेत तथा जबरज@ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
qितवादीबाटै मनािसब vितपूितR िदलाई भराई पाउ ँ
भ^ने बेहोराको अिभयोग दाबी ।

मेरो Xीमती‚ १ छोरी र १ छोरा छन् । मेरो बबुा 
र आमालाई मसगँ राखेको िवषयमा मेरी Xीमतीसगँ 
िवगत ७-८ वषRदिेख मनमटुाव भएकोले मेरी Xीमतीले 
मउपर िकटानी जाहेरी िदएको हpनपुछR  । घटना@थल 
मचु5ुकाको बारमेा मलाई थाहा छैन । छोरीको केटा 
साथीले बेला-बेलामा फोन गनm गरकेोले फोन नगर 
भनी गाली तथा कुटिपट गनm गरकेो कारण छोरीले 
िवगत ४ वषR र िमित २०७१।०१।२४ गतेका िदन पिन 
जबरज@ती करणी गरकेो हो भनी कागज ग1रिदएको 
हpनपुछR  । अिधकारqाx अिधकारीसमv गरकेो बयान 
मेरो होइन । qहरीले कुटिपट गरी बयान गराएको 
हो । मलाई बेहोरा नसनुाई सहीछाप गर भनेकोले मैले 
सहीछाप गरकेो हो । सहीछाप मेरो हो । मैले छोरीसगँ 
हाडनाता तथा जबरज@ती करणी नगरकेो हpदँा मलाई 
सजाय हpनपुनm होइन भ^नेसमेत बेहोराको qितवादी 
चाकुपाट (ग) ले स[ु अदालतमा गरकेो बयान ।

म कvा ५ मा पढ्दादिेख बाबाले मलाई 
यौनज^य दु̀ यRवहार गदL आउन ु भएको हो । मलाई 
उहालेँ ४-५ िदनको अ^तरमा जबरज@ती करणी 
गनुRहp^yयो । मलाई चलाउने, कzडम लगाई दखेाउने, 
सटR पाइ^ट लगाएमा य@तो नलगाउ, {क लगाउ भ^न ु
हp^yयो । म िनदाउने बेलामा मेरो पाइ^टको चेन खो5ने, 
आtनो स ुगनm कुरा चलाउने र Oयहाबँाट िन@केको कुरा 
पिन मेरो मखुमा खवुाउने गनुRहp^yयो । अ[लाई भनेमा 
तेरो सब प1रवार मा1रिद^छु । तेरो मामाघरको सबैलाई 
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मा�रिद6छु र तलँाई पिन मा�रिद6छु भनी डर‚ =ासमा 
पारी मलाई जबरज@ती करणी गनु%हC6Dयो भ6नेसमेत 
बेहोराको पीिडत प�रवित%त नाम जावलाखेल (छ) ले 
अदालतमा गरकेो बकप= ।

दईु वष%अगािड बाबलेु छोरीलाई आफूसगँ 
सतुाई छोरीको सNुवाल खोली योिनमा चिुसरहेको 
म आफँैले दखेेको िथए ँ । मेरो Rीमान् ले मलाई अब 
म सिुT6छु कसैलाई नभन र एक पटकलाई सिुTने 
मौका दउे भनेकाले मैले कसैलाई नभनेको हC ँ । िमित 
२०७१।०१।२४ गते छोरीउपर जबरज@ती करणी 
भएको कुरा मेरो छोरीले िददी बिहनीहNलाई भनेछ र 
मलाई िददी बिहनीहNले भनेपिछ थाहा पाएकZ हC ँ। मैले 
छोरीलाई सो[दा हो भनेकZले छोरीउपर जबरज@ती 
करणी भएकै हो भ6नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
प�रवित%त नाम चाकुपाट (क) ले अदालतमा गरकेो 
बकप= ।

जाहेरवाली मेरी िददी र \ितवादी मेरी िभनाज ु
नाताका ]यि^ हCन् । िभनाजलेु नानलुाई लगुा फुकालेर 
आउ भ6ने, sex गन̀‚ उहाकँो िलङ्ग नानकुो योिनमा 
िछराएर आन6द िलने‚ िभनाजलेु िलङ्ग िनकालेर 
नानकुो मखुमा मैथनु गराएर sperm नानकुो मखुमै 
झान̀, दधुमा टोdने, योिनमा च@ुने, िलङ्ग मखुिभ= 
िछराउने र नाई ं नाई ं भ6दा पिन गन̀ र नमानेमा 
िसरानीले मखु छोपी िदने, डर‚ =ासमा पान̀ गनु%  
भएका कुराहN नानलेु मलाई िमित २०७१।०१।२४ 
मा फोन गरी बताएकZ हCन् । घरमा छलफल हCदँा 
नानलुाई बोलायौ ँ र सोधेपिछ थप कुरा थाहा पाई 
हामीले िभनाजलुाई सो[यौ ँ । पिहला उहालेँ होइन 
भ6नभुयो । पिछ नानलुाई समेत सगैँ राखी सो[दा हो 
भनेकोले एक पटकलाई माफ पाउ ँआइ6दा य@तो काम 
गिद%न भ6नभुयो भ6नेसमेत बेहोराको बिुझएका ]यि^ 
मि6दता राजभiडारीले अदालतमा गरकेो बकप= ।

जाहेरवाला मेरी िददी, \ितवादी मेरो िभनाज ुर 
पीिडत भा6जी नाताका ]यि^ हCन् । भा6जीलाई भएको 

पीडा मेरो बिहनी मि6दतालाई भनेपिछ स-प�रवार बसी 
छलफल गदा% उसको बबुाले िविभ6न धाक‚ धjकZ 
दखेाई डर‚ =ासमा पारी अनैितक काम गरकेो थाहा 
पायौ ँ। िददी (जाहेरवालालाई) बोलाई सो[दा िवगतमा 
पिन छोरीलाई लगुा फुकाली चjुबन गरकेो, @तन 
चलाउने र गkुाङ्गमा छुने गरकेो िददीले Red hand 
दखेेको भनी बताउन ुभएको िथयो भ6नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका ]यि^ अमतृ राजभiडारी‚ िबमला कुमाल र 
मध ुलामासमेत जना ३ ले अदालतमा गरकेो बकप= ।

मैले \ितवादी चाकुपाट (ग) लाई िचनेको १० 
वष%जित भयो । उहालेँ य@तो अनैितक काय% गला% ज@तो 
मलाई लाvदनै । उ^ घरका िददी बिहनीहN ६/७ जना 
छन् । आउने जाने yम भइरह6छ । साथै आमा बबुा पिन 
सगैँ ब@नहुC6छ । य@तो हCन सdदनै भ6नेसमेत बेहोराको 
\ितवादीको साzी मदनकृ{ण Rे|ले अदालतमा गरकेो 
बकप= ।

मैले जाने बझेुसjम \ितवादी चाकुपाट 
(ग) रा}ो मा6छे हो । पिहला िदन रात नभनी पाउकँो 
]यवसाय गDय~ । हामीले दःुख पाए पिन छोरा छोरीको 
भिव{य उ��वल बनाउनपुछ%  भनेर िबहानदिेख 
बेलकुासjम काममा खिटरहन ुहC6Dयो । उहालेँ पाउकँो 
]यवसाय सगँसगैँ िक@तामा ट्याdसी िकनी िक@तामा र 
नाइट गाडी चलाउनहुC6Dयो । उहामँािथ लागेको आरोप 
सबै झठुो हो । फसाउनको लािग जाल रचेको मा= हो । 
�यसैले िबना कसरुमा कसैलाई पिन सजाय हCन ुहCदँनै 
भ6नेसमेत बेहोराको \ितवादीको साzी राज ु Rे|ले 
अदालतमा गरकेो बकप= ।

\ितवादी चाकुपाट (ग) मेरो भाइ नाताका 
]यि^ हCन् । मेरो भाइले पिहला पाउकँो काम गदा% 
२/३ जना मािनस राखेको िथयो । पिछ गाडी िकनेर 
आफँै चलाउDँयो । िनज काम गदा%को अव@थामा बबुा‚ 
आमा र अN काम गन̀ मािनस भएकोले �य@तो काम 
गन̀ समय पाउने कुर ैभएन । उसको चालचलन रा}ो 
भएकोले य@तो काम गछ%  भ6ने कुरा सो�नै सिdदन । 
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मेरो भाइ एकदमै िनद4ष छ । िनजले सफाइ पाउनपुछ=  
भ>नेसमेत बेहोराको Bितवादीको साDी सशुीला EेFले 
अदालतमा गरकेो बकप# ।

पIरवित=त नाम जावलाखेल (छ) को Lतनमा 
अ>दाजी १ मिहनाजित परुानो दधाIरएको जLतो 
िचP िथयो । उसको योिनको िझTली Uयाितएको 
िथयो । िझTली Uयाितनमुा maximum sexual 
intercourse बाट हW>छ तर कुनै-कुनै बेला लड्दा, 
चोटपटक ला[दा, regular cycling गदा= पिन हWन 
स\छ । Lतनमा दधाIरएको िचP नङले कोताIरदँा हWन 
स\छ । पीिडतले perspeculum र pervaginal 
examination गन= मा>न ुभएन । पीिडत डराई रा`न ु
भएको िथयो । Hymen ruptured जबरजLती 
करणीबाटै भएको हो वा होइन भनी हामी भ>न 
स\दनैौ ँ । सबै Hymen ruptured सगँसगैँ vaginal 
bleeding हWदँनै । ४ वष=दिेख यौन शोषण हW>छ भने 
शारीIरक िवकासमा केही असर पदqन । तर मानिसक 
रोगको सङ्wमण चाही ँहWन स\छ भ>नेसमेत बेहोराको 
पीिडत जावलाखेल (छ) को LवाLzय परीDण गन{ डा. 
रोिजना मान>धरले अदालतमा गरकेो बकप# ।

Bितवादीलाई अिभयोग मागदाबीअनसुार 
मलुकु} ऐन, जबरजLती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष= कैद 
र हाडनाता करणीतफ=  १० वष= कैद गरी ज�मा २० वष= 
कैद सजाय हWने ठहछ=  । पीिडतको शारीIरक मानिसक 
र मनोवै�ािनक िवकासको लािग पीिडतलाई आव�यक 
पन{ LवाLzय तथा मनोवै�ािनक परामश= रा�यको 
तफ= बाट िनःशTुक उपल�ध गराउने, पीिडतको शैिDक 
अिधकार सरंDणको लािग रा�यको तफ= बाट पीिडतको 
BितLपधा=�मक शैिDक यो[यताको आधारमा िनजले 
चाहेको िवषयमा उUच िशDास�म िनःशTुक उपल�ध 
गराउने, Bितवादीबाट पिछ रा�यले असलुउपर गन{ 
गरी हाल दिेखएको पीिडतको शारीIरक मानिसक र 
मनोवै�ािनक Dितको ग�भीरताको आधारमा त�काल 

एकमFु �. ५,००,०००।– (पाचँ लाख) रा�यको 
कोषबाट पीिडतलाई Dितपूित= उपल�ध गराइिदने ठहछ=  
भ>नेसमेत स�ु लिलतपरु िजTला अदालतबाट िमित 
२०७१।०६।२९ मा भएको फैसला ।

Bितवादीबाट पीिडतलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम Dितपूित= भराई िदनपुन{ Lप� हWदँाहWदँ ै
Bितवादीबाट Dितपूित= नभराई कानूनमा नै नभएको 
�यवLथाबमोिजम रा�यको तफ= बाट पीिडतलाई �. 
पाचँ लाख Dितपूित= भराइिदने गरी भएको फैसला 
#िुटपूण= हWदँा बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
Bितवादीबाट पीिडतलाई Dितपूित= भराउने �यवLथा 
गIरपाउ ँ भ>ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ= बाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो 
पनुरावेदन प# ।

अदालतले आफूलाई बढी अिधकार भएसरह 
फैसलामा बढी बेहोरा उTलेख गर ेपिन जाहेरवालाको 
जाहेरी दरखाLत, बयान र बकप#मा एक�पता नहWन ु
पीिडत भिनएक} जावलाखेल (छ) ले भनेपिछ थाहा 
पाएको भनी िववरणका मािनसले भने पिन पीिडत 
भिनएक}ले गरकेो बयान र बकप#लाई प�्ुयाइ ँ गन{ 
कुनै Bमाण नहWन,ु B�यDदश� कोही नहWन,ु जावलाखेल 
(छ) ले समेत िवगतको अवLथा भनी Lप�सगँ 
उTलेख गन= नसक} िवगतमा आफूउपर भए गरकेो 
काय=को िववरणलाई सबैितर एक �पताको साथ 
उTलेख गन= नस\न,ु मेरो अनसु>धान अिधकृतसमD 
गरकेो बयानमा समेत आरोिपत कसरुमा इ>कारी 
भई अदालतमा समेत अनसु>धान अिधकृतसमD 
गरकेो बयान पूर ै इ>कारी गरकेो अवLथामा मबाट नै 
नाबालक छोरीउपर जबरजLती करणी गरकेो कुरा पिु� 
हWने Bमाण Lवय ंवादी पDबाट दािखल गन= नसकेको 
अवLथामा म Eीमतीका साथमा बLने �यि�ले Eीमती 
साथमा रहदँारहदँ ै नाबालक छोरीलाई �यो पिन 
पIरवारका अ>य सदLयसमेत बLने गरकेो डेरा कोठामा 
करणी गरकेो भ>ने कुरा असामा>य र अप�याIरलो 
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दिेखएको अव:थामा मैले आरोिपत कसरु नै नगरकेो 
अव:थामा कसरुदार ठह@याई बDुनपुनE Fमाणसमेत 
नबझुी आदशेअनसुारका काम नै बाकँL भएको 
अव:थामा आफू वादी भई चPने मQुाभRदा बािहर गई 
मैले कसरु गदS नगरकेो कुरामा हाडनाता करणीतफ%  थप 
१० वष% भनी मलाई जबरज:ती करणी र हाडनाता 
करणीतफ%  कसरुदार ठह@याई दवैु कसरुमा जWमा २० 
वष% कैद सजाय हYने र पिछ रा[यले मबाट असPुने 
गरी \ितपूित%समेत िदने भनी लिलतपरु िजPला 
अदालतले गरकेो िमित २०७१।०६।२९ को फैसला 
पूर ै उPटी गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट 
सफाइ पाउ ँ भRनेसमेत बेहोराको Fितवादी चाकुपाट 
(ग) को तफ% बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो 
पनुरावेदन ।

वादी नेपाल सरकारको र Fितवादीको दोहोरो 
पनुरावेदन परकेो दिेखदँा मलुकुL ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. 
को Fयोजनाथ% नेपाल सरकारको पनुरावेदन पeको 
जानकारी Fितवादी चाकुपाट (ग) लाई र Fितवादीको 
पनुरावेदन पeको Fितिलिपसिहतको सूचना पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया%लय पाटनलाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनु%  भRने पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।५।२९ मा भएको आदशे ।

Fितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गनE गरी भएको फैसला िमलेको दिेखएको र 
पीिडतलाई \ितपूित% भराइिदने सWबRधमा Fितवादीको 
कुनै सWपिh नदिेखएको अव:थामा Fितवादीबाट 
पिछ रा[यले असलु गनE गरी तiकाल \ितपूित%बापत 
रा[यकोषबाट j. ५ लाख रकम पीिडतलाई उपलkध 
गराइिदने गरी भएको सjु फैसला सो हदसWम िमलेको 
नदिेखदँा केही उPटी भई पीिडतलाई तiकाल \ितपूित% 
:वjप j. १ लाख रा[यकोषबाट उपलkध गराइिदने 
ठहछ%  भRनेसमेत पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।७।१७ मा भएको फैसला ।

पीिडतको बयानलाई पl्ुयाइ ँ गनE थप कुनै 

अकn Fमाण नरहेको, घटनाका सWबRधमा खलुाइिदने 
पjुषोhम राजभpडारी, अमतृ राजभpडारी, सूय%मान 
राजभpडारी र मिRदता राजभpडारी मेरा rमश: साला 
र साली नाताका tयिu भई िनजहjले मउपर बनावटी 
बेहोरा खडा गरकेो र जाहेरवालाले मउपर िकटानी 
जाहेरी िदन तथा करणी नै भएको भनी कुनै Fमाण 
पेस गन% नसकेको, िवशेषvको भनाइबमोिजम योिनको 
िझPली wयाितने कुनै कुनै बेला लड्दा, चोटपटक 
लाxदा, साइकल चलाउदँा पिन हYनसyछ भिनएको र 
मैले अिधकारFाz अिधकारी र अदालतसम\ बयान 
गदा%समेत कसरुमा इRकारी रही बयान गरबेाट म 
Fितवादीबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको िrयाकलाप 
नभएको भRने दिेखRछ । यातना िदई ग�रएको बयानलाई 
आधार माRदा पिन आशय करणीतफ%  हे�रनपुनEमा 
हाडनाता करणीसमेतलाई समावेश गरी दवैु कसरुको 
अिभयोग दाबीअनसुार थप सजाय गनE गरी लिलतपरु 
िजPला अदालतले गरकेो फैसला म Fितवादीलाई 
सजाय गरकेो हदमा सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।०७।१७ मा भएको फैसला 
निमलेको हYदँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भRनेसमेत बेहोराको 
Fितवादी चाकुपाट (ग) को यस अदालतमा पन% आएको 
पनुरावेदन ।

यसमा Hymen Ruptured जबरज:ती 
करणीबाटै भएको हो वा होइन iयो भRन नसिकने भनी 
पीिडत जावलाखेल (छ) को :वा:�य परी\ण गनE 
िवशेषvले अदालतमा बकपe गरकेो, यी Fितवादीले 
अनसुRधान अिधकारी तथा अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा इRकारी भई बयान गरकेो दिेखएको 
हYदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
Fमाण मूPयाङ्कनका �िlले िवचारणीय दिेखएकोले 
तiकालीन मलुकुL ऐन, अदालती बRदोब:तको 
महलको २०२ नं. तथा मलुकुL फौजदारी काय%िविध 
(सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा १४० को Fयोजनाथ% 
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महा/यायािधव2ाको काया4लयलाई सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु4  भ/ने यस अदालतबाट िमित 
२०७५।१२।५ मा भएको आदशे ।

ठहर खGड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससमM पेस हNन आएको OPततु मQुामा 
िमिसल सलंSन कागजातहTको अUययन गVरयो । 
पनुरावेदक Oितवादीको तफ4 बाट उपिPथत िवZान्  
वVर\ अिधव2ा ]ी लवOसाद मैनाली र अिधव2ा ]ी 
^ानबहादरु ]े\ले Oितवादीउपर लगाइएको आरोपहT 
कुनै वPतिुन\ OमाणहTबाट पिु` हNन सकेको छैन । 
पीिडतको योिनको िझcली dयाितएको भनी उcलेख 
भए तापिन कुनै कुनै बेला लड्दा, चोटपटक लाSदा 
वा Regular Cycling को कारणले पिन mयPतो 
भएको हNन सoछ र जबरजPती करणीबाटै Hymen 
Ruptured भएको भनी भ/न सिकने अवPथा छैन 
भनी PवाPwय परीMण गनx िचिकmसकले अदालतमा 
बकप# गरकेो अवPथा छ । यातना िदई अनसु/धान 
अिधकारीसमM गन4 लगाइएको बयानलाई आधार 
मा/दा पिन आशय करणीतफ4  मQुा चलाउनपुनxमा सो 
नगरी जबरजPती करणीतफ4  मQुा चलाउने र हाडनाता 
करणीसमेत समावेश गरी सजाय गरकेो हदसzम सTु 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला निमलेको हNदँा उcटी भई Oितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउन ु पदछ4  भ/नेसमेत बहस 
गनु4भयो ।

mयसैगरी, वादी नेपाल सरकारको तफ4 बाट 
उपिPथत िवZान्  उप/यायािधव2ा ]ी T|Oसाद 
आचाय4 तथा जाहेरवालाको तफ4 बाट उपिPथत िवZान्  
अिधव2ाहT ]ी शोभा पो}ेल र ]ी स/तोष महज4नले 
Oितवादी र पीिडत बाब ुछोरी नाताको भएकोमा कुनै 
िववाद छैन । Oितवादीले पीिडतलाई जबरजPती करणी 
गरकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो, Oितवादीले आफूलाई 
जबरजPती करणी गरकेो भनी पीिडतले मौकामा 

कागज गरी अदालतमा बकप#समेत गरकेो, पीिडतको 
शारीVरक जाचँ Oितवेदनबाट समेत जबरजPती करणी 
भएको पिु` भएको र अनसु/धानको �ममा मौकामा 
बिुझएका �यि2हTले जाहेरी तथा अिभयोग दाबी पिु` 
हNने गरी बकप#समेत गरकेो अवPथा हNदँा Oितवादीले 
पीिडतलाई जबरजPती करणी गरकेो तwय शकंारिहत 
तवरबाट पिु` भएको छ । यस अवPथामा Oितवादीलाई 
सजाय गनx गरी भएको सTु िजcला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेकै हNदँा सदर हNनपुद4छ भ/नेसमेत बहस 
OPततु गनु4भयो ।

उपयु42 बहस िजिकरसमेत सनुी OPततु 
मQुामा दहेायका O�नहTको सzब/धमा िनण4य गनु4पनx 
दिेखयो ।

क. Oितवादी पVरवित4त नाम चाकुपाट (ग) 
ले छोरी नाताक� पीिडत पVरवित4त नाम 
जावलाखेल (छ) लाई जबरजPती करणी 
गरकेो हो वा होइन ?

ख. Oितवादी पVरवित4त नाम चाकुपाट (ग) ले 
पीिडतलाई जबरजPती करणी गरकेो भए के 
कित सजाय हNनपुनx हो ? 

ग. सTु लिलतपरु िजcला अदालतको 
फैसलालाई केही उcटी गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेको छ वा   
छैन ? 

२. िनण4यतफ4  िवचार गदा4 मेरो छोरी वष4 १५ 
क� पVरवित4त नाम जावलाखेल (छ) लाई मेरो ]ीमान् 
पVरवित4त नाम चाकुपाट (ग) ले िमित २०७१।१।२४ 
गते िदउसँो १४:०० बजेको समयमा आ�नै कोठामा 
चकुुल लगाई डर, धाक, धzक� िदई जबरजPती करणी 
गरकेो हNदँा प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही गVरपाउ ँ
भ/ने बेहोराको जाहेरी दरखाPतबाट अनसु/धान 
Oारzभ भएको OPततु मQुामा Oितवादी चाकुपाट (ग) 
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१०६३१ - प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) िव. नेपाल सरकार

लाई मलुकु6 ऐन, जबरज;ती करणीको महलको १ नं., 
२ नं. र ३(३) नं. बमोिजम तथा हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. समेतको कसरु अपराधमा जबरज;ती 
करणीको ३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी हाडनाता 
करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप सजाय गरी 
जबरज;ती करणीको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
Gितवादीबाटै मनािसब Jितपूित%समेत िदलाई भराइपाउ ँ
भPने अिभयोग पQ दायर भएको दिेखPछ । उपयु%V 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा सWु लिलतपरु िजXला 
अदालतले अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु6 ऐन, 
जबरज;ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष% कैद र हाडनाता 
करणीतफ%  १० वष% कैद गरी ज[मा २० वष% कैद सजाय 
गरी रा\यको कोषबाट पीिडतलाई W.५,००,०००।- 
Jितपूित% भराउने फैसला गरकेो दिेखPछ । उV सWु 
फैसलामा िच^ नबझुाई Gितवादीको तफ% बाट तथा 
रा\यकोषबाट पीिडतलाई Jितपूित% भराउने गरी भएको 
हदस[म िच^ नबझुाई वादी नेपाल सरकारको तफ% बाट 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनले 
Gितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन̀ गरी 
भएको हदस[म सWु फैसला सदर गरी पीिडतलाई 
तaकाल एकमbु W. ५,००,०००।- रा\यको कोषबाट 
Jितपूित% उपलcध गराइिदने गरकेो हदस[म केही 
उXटी गरी िनज पीिडतलाई तaकाल Jितपूित% ;वWप 
W.१,००,०००।- (एक लाख) रा\यकोषबाट उपलcध 
गराइिदने ठहर गरी फैसला गरकेोमा सो फैसलाउपर 
Gितवादीको तफ% बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो 
र यस अदालतबाट Gaयथe िझकाउने आदशे भई पेस 
हhन आएको दिेखयो । 

३. G;ततु मiुाको तjयलाई kिbगत गदl 
पीिडतउपर परकेो ग[भीर सामािजक, मनोवैmािनक 
Gभाव र पीिडतले Gाn गनु%पन̀ Jितपूित% तथा भिवoयको 
लािग रा\यबाट ग�रनपुन̀ िज[मेवारीतफ%  तaकालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर 

वादी नेपाल सरकारको तफ% बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो अव;था दिेखएन । अत: Gितवादीको 
तफ% बाट परकेो पनुरावेदनको हकमा स[म िवचार गनु%पन̀ 
दिेखयो । 

४. अब, Gितवादी प�रवित%त नाम चाकुपाट 
(ग)ले छोरी नाताक6 पीिडत प�रवित%त नाम जावलाखेल 
(छ) लाई जबरज;ती करणी गरकेो हो वा होइन ? भPने 
पिहलो Gsको स[बPधमा िवचार गदा% G;ततु मiुामा 
पनुरावेदक Gितवादी प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) र 
पीिडत प�रवित%त नाम जावलाखेल (छ) बाब ुछोरी भएको 
भPने स[बPधमा कुनै िववाद छैन । aयसैगरी, जाहेरवाला 
प�रवित%त नाम चाकुपाट (क) यी Gितवादीको tीमती 
तथा पीिडतको आमा भएको तjयमा पिन कुनै िववाद 
दिेखदँनै । यसरी यी Gितवादीको िवWuमा आvनै 
tीमतीले िकटानी जाहेरी दरखा;त िदएको अव;था छ 
र aयो पिन आvनै छोरीलाई जबरज;ती करणी गरकेो 
अिभयोगमा । जाहेरी दरखा;तको बेहोरा अwययन गरी 
हेदा%  िमित २०७१।१।२४ गतेका िदन आफू बािहर 
गएको समयमा आvनो पित अथा%त् यी Gितवादीले 
छोरीलाई डर, धाक, ध[क6 दखेाई कसैलाई नभPन ु
भनी जबरज;ती करणी गरकेो भनी िकटानी Wपमा 
उXलेख गरकेो दिेखPछ भने पीिडतले अनसुPधान 
अिधकारीसमJ गरकेो कागजमा Gितवादीले आफूलाई 
४ वष%अगािडबाट जबरज;ती करणी गदl आएको र 
अिPतम पटक िमित २०७१।१।२४ गते जबरज;ती 
करणी गरकेो भनी उXलेख गरकेो दिेखPछ । aयसैगरी, 
पीिडतले अदालतमा गरकेो बकपQमा आफू कJा ५ मा 
पढ्दादिेख नै यौनजPय द|ुय%वहार गदl आएको र हरके 
४-५ िदनको अPतरालमा जबरज;ती करणी गन̀ गरकेो, 
आफू िनदाउने बेलामा आvनो पाइPटको चेन खोXने, 
आvनो स ु गन̀ कुरा चलाउने, aयहाबँाट िन;केको 
कुरा खवुाउनेलगायतका काय%हW गदl आएको भनी 
उXलेख गरकेो दिेखPछ । यसरी जाहेरवालाले जाहेरी 
दरखा;तमा उXलेख गरकेो कुरालाई पीिडतले मौकामा 
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गरकेो कागज तथा अदालतमा गरकेो बकप#मा समथ8न 
गरकेो दिेख9छ । बिुझएका मािनसह@मAये मि9दता 
राजभDडारीले अदालतमा गरकेो बकप#मा Gितवादीले 
पीिडतलाई यौन शोषण गदL आएको कुरा पीिडतले 
िमित २०७१।१।२४ मा आफूलाई फोनमा बताएकोमा 
घरमा छलफल गरी सोधपछु गदा8 Gितवादीले पिहला 
होइन भनेको, तर पीिडतलाई समेत राखी सोधपछु 
गरकेोमा एकपटकलाई माफU पाउ,ँ अब यXतो गिद8न 
भनी Xवीकार गरकेो भनी बकप# गरकेो दिेख9छ भने 
बिुझएका अ9य मािनसह@ अमतृ राजभDडारी, िबमला 
कुमार र मध ु लामाले पिन सोही बेहोरा उZलेख गरी 
बकप# गरकेो दिेख9छ । िमित २०७१।१।२४ गते 
Gितवादीले पीिडतलाई जबरजXती करणी गरकेो भनी 
उजरुी परपे[ात् पीिडतको XवाX]य परी^ण भएकोमा 
उ_ XवाX]य परी^ण Gितवेदनमा "योिन िझZली 
aयाितएको र Xतनमा दधाbरएको िचdह@ छन्" भ9ने 
बेहोरा उZलेख भएको दिेख9छ भने पीिडतको XवाX]य 
परी^ण गनe िचिकfसक रोिजना मान9धरले अदालतमा 
उपिXथत भई गरकेो बकप#मा समेत "योिनको िझZली 
aयाितनेचािह ँ Maximum Sexual Intercourse" 
बाट हv9छ । Xतनमा दधाbरएको िचd नङले कोतbरएको 
हvन सyछ" भ9ने उZलेख गरकेो दिेख9छ । पीिडतको 
XवाX]य परी^ण Gितवेदनबाट समेत उ_ िदन 
पीिडतमािथ जबरजXती करणी भएको भ9ने दिेख9छ ।

५. जबरजXती करणीको अपराध |यि_को 
शरीर िव@} हvने ग~भीर Gकृितको अपराध हो । यस 
Gकारको कसरुमा कसरुको वारदात Xथल भनेको 
पीिडतको शरीर हो । सामा9यतः लकुUिछपी गbरने 
अपराध भएकोले वारदातको पिहलो र Gfय^ सा^ी 
भनेको पिन पीिडत नै हv9छ । पीिडतको शरीरमािथ 
अपराध गbरने र फेरी fयो पिन अ9य |यि_को 
अनपुिXथितमा लकुUिछपी गbरने अपराध भएकाले 
पीिडत नै वारदातको दखेी जा9ने र भोगी जा9ने 
दवैु Gकारको सा^ी हvने िXथित रह9छ । fयसकारण 

जबरजXती करणीको म�ुामा पीिडतको भनाइलाई 
मह�वपूण8 Gमाणको @पमा िलनपुनe हv9छ र यसको 
Gामािणक मूZय धेर ैहv9छ । जबरजXती करणी जXतो 
जघ9य अपराध जहा ँ केबल शारीbरक र मानिसक 
पीडा मा# नभई सामािजक पीडाको पिन िशकार 
हvनपुछ8  fयस Gकारको अपराधमा आफूलाई कसैले 
जबरजXती करणी ग�यो भनी िबनाकारण उजरुी 
गद8छ भनी सामा9यतः अनमुान गनe अवXथा रहदँनै । 
पीिडतले |य_ गरकेा कुराह@ कृि#म र बनावटी जXतो 
दिेखएको, अ9य Gfय^ Gमाणह@सगँ बािझएको तथा 
पीिडतको भनाइमा िनकै िवरोधाभाष भई शकंाXपद 
दिेखएको अवXथामा बाहेक पीिडतको बयानमा 
सfयता छ भ9ने अदालतले अनमुान गनु8पनe हv9छ । 
हा�ो 9याियक अ�यास हेदा8 पिन जबरजXती करणीको 
म�ुामा पीिडतको बयानलाई मह�वपूण8 Gमाणको 
@पमा िलने गरकेो दिेख9छ र यस स~ब9धमा िविभ9न 
म�ुाह@मा यस अदालतबाट |या�यासमेत भएका 
छन् । वादी नेपाल सरकार िव. सरोज िहङमाङसमेत 
(ने.का.प.२०६७, अङ्क ९, िन.नं. ८४६९) 
भएको म�ुामा यस अदालतको सयं_ु इजलासबाट 
"जबरज(ती करणीको वारदातको -माणको पिहलो 
कडी भनकैे (वय ंपीिडत हो भने अक� कडी पीिडतको 
शारी:रक परी;णलाई मा=नुपन?" भनी |या�या 
भएको दिेख9छ । िदपक रावल िव. नेपाल सरकार (ने.
का.प. २०७५, अङ्क ५, िन.नं. १०००७) भएको 
म�ुामा "जबरज(ती करणीको कायA लुकBिछपी ग:रन े
आपरािधक कायA भएकाले Hयसमा -Hय;दशI सा;ी 
हJन सKदैन । य(तो अपराधमा पीिडत मिहलाको 
भनाइलाई अ=यथा नभएसOम सवAमा=य -माणको 
Pपमा िलनपुदAछ" भनी |या�या भएको पाइ9छ । 
fयसैगरी, ल�मण गौतम िव. नेपाल सरकार (ने.का.प. 
२०७४, अङ्क १२, िन.नं. ९९१०) भएको म�ुामा 
पिन "वारदातको देखी जा=न ेमाR होइन भोगी जा=ने 
सा;ी पीिडत (वयलें अदालतमा उपि(थत भई 
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१०६३१ - प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) िव. नेपाल सरकार

बकप( गरकेो र सो बकप(ले जाहरेी दरखा1तमा 
उि5लिखत बेहोरालाई समथ8न गरकेोले :यसले 
<ामािणक म5ूय पाउन े कुरालाई नकान8 निम5न"े
भनी 7या9या भएको दिेख>छ । 

६. जबरजCती करणीको मEुामा पीिडतको 
बयानलाई के कित आिधका�रक मा>नपुछ%  भ>ने 
सJब>धमा भारतमा Nirbhaya Rape Case पLचात् 
अपराध कानूनको सशंोधन गन% बनेको Justice 
Verma Committee, 2013 को Reports of the 
Committee on Amendments to Criminal 
Law को पृ̂  ७८ मा 7यg भएको कुरालाई स>दभ% 
सामjीको kपमा िलन सिक>छ । उg vितवेदनमा 
"It is well settled that the evidence of the 
Victim of rape is on the same footing as 
the evidence of an injured complainants or 
witness. Her testimony alone is sufficient 
for conviction. In prosecutions of rape, the 
law does not require corroboration. It is only 
by way of abundant caution that the court 
may look for some corroboration so as to 
satisfy its conscience and rule out any false 
accusation."4 भ>ने उzलेख भएको पाइ>छ । साथै 
भारतको सव~�च अदालतबाट िविभ>न मEुाहkमा 
पीिडतको बयानलाई मह�वपूण% vमाणको kपमा 
िलनपुन� भनी 7य9या भएको पाइ>छ । उदाहरणको 
लािग State of Chattisgarh Vs. Derha (AIR 
2004 SC 4404) भएको मEुामा भारतको सव~�च 
अदालतले "The testimony of victim in cases 
of sexual offences is vital and unless there 
are compelling reasons, which necessitate 
looking for corroboration for her statement, 

4 Report of the Committee on Amendments to 
Criminal Law, Justice Verma Committee, 2013, 
p.78

the court should find no difficulty to act on 
the testimony of a victim of sexual assault 
alone. The evidence of a girl or woman, who 
complains of rape or sexual molestation, 
should not be viewed with doubt, disbelief 
or suspicion. Her evidence is entitled to 
great weight even without corroboration."
भनी 7या9या गरकेो छ भने Rajesh Patel vs. 
State of Jharkhand (AIR 2013 SC 1497) 
भएको मEुामा "…court can rely upon the 
evidence of the prosecutrix even without 
seeking corroboration, if it seems natural 
and inspires confidence…" भनी 7या9या गरकेो 
छ । उिzलिखत स>दभ%समेतबाट पीिडतको भनाइ 
vाकृितक दिेख>छ भने जबरजCती करणीको मEुामा 
पीिडतको भनाइलाई vमाणको kपमा िलन िमzने 
दिेख>छ र िनजको भनाइलाई अ>यथा सो�नपुन� कारण 
रहदँनै ।

७. vCततु मEुामा पीिडतले आफूलाई 
vितवादीले िवगत ४ वष%दिेख िनर>तर kपमा यौन 
शोषण गद� आएको र उg िदन पिन कोठामा कोही 
नभएको मौका पारी जबरजCती करणी गरकेो भनी 
अनसु>धान अिधकारी तथा अदालतमा उपिCथत भई 
गरकेो बकप�मा समेत उzलेख गरकेो छ । नाबालक 
उमेरक� पीिडतले आ�नै बाबमुािथ जबरजCती करणी 
जCतो जघ>य अपराध गरकेो आरोप �यितकै �रसइवी 
सा�ँन वा कसैको उ�साहटमा परी गरकेो भनी सामा>य 
7यिgले कzपनासJम पिन गन% स�दनै । यौिनक ि�या 
के हो भ>नेसJम रा�ोसगँ नब�ुने अवCथाको एक अवोध 
बािलकाले िबनाकारण आफूउपर आ�नै बाबबुाट लामो 
समयदिेख यौिनक आ�मण भएको त�यलाई मािम%क 
ढङ्गबाट vCततु गद� आरोिपत गनु%पना%को अk कुनै 
कारण ह¡न स�दनै । Cवयम् पनुरावेदक vितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले अिभयोग 
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दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो कुरालाई इ9कार गरकेो 
भए तापिन अनसु9धान अिधकारीसम? गरकेो बयानमा 
२ वषBअिघ पिन "छोरीको सFुवाल खोली िनजको 
योिनमा िजGोले चसुी यौन आन9द िलएको अवKथामा 
Mीमतीले दखेी अब-आइ9दा OयKतो नगनP भनी 
िमलाएको र िमित २०७१।१।२४ गते पिन छोरीको 
छाती तथा शरीरका सवेंदनशील अङ्गमा चाट्ने तथा 
चKुने कायB गरकेो हY"ँ भनी उ\लेख गरकेो दिेख9छ । 
िनजै ]ितवादीको Mीमतीले अदालतमा समेत आई 
Oयस ]कारको यौनकायB गरकेो ]Oय? दखेेको छु 
भनी बकप#समेत गरके^ िछन् । पीिडतले समेत यौन 
शोषण गनP गदa आएको भनी अदालतमा आई बकप# 
गरके^ िछन् । िनजको शारीbरक परी?णबाट Hymen 
rupture भएको भ9ने दिेखन आएको छ । िवशेषd 
डाfटर अदालतमा आई िनज पीिडतलाई जाचँ गदाB 
डराएक^ िथइन् भनी बकप# गरकेो पाइ9छ । अत: िनज 
]ितवादीले िदएको उh बयानको बेहोराबाट नै िनज 
]ितवादी आiनै छोरीलाई समेत कुjिk राखी यौन 
शोषण गनB तयार हYने यौन िपपास ु ]विृoको रहेको 
Kपk हYन जा9छ । िनजको उh बयानबाट पिन िनज 
]ितवादीले पीिडतलाई जबरजKती करणी गरकेो हो 
भ9ने िनजउपरको अिभयोग समिथBत हYन पगेुको छ ।

८. एउटा कोठामा ]ितवादी, िनजको Mीमती, 
छोरा र पीिडत छोरी सOुने गरकेो भ9ने दिेख9छ । सो 
कोठामा दईुवटा िवKतरासिहतको बेड पलङ रहेको 
भ9ने घटनाKथल िववरणबाट दिेख9छ । पीिडत 
छोरीलाई पलङमा आफूसगँ सतुाउने गरकेो भ9ने पिन 
ख\ुन आएको छ । राित ट्याfसी चलाउने, ]ायजसो 
िदनभर कोठामा नै हYने, िदनको समयमा कोठामा कोही 
नभएको अवKथामा ]ितवादीले जबरजKती करणी 
गरकेो भनी नाबािलका पीिडतले मौकामा गरकेो कागज 
र अदालतमा आई गरकेो बकप# तथा िनजको शारीbरक 
परी?ण ]ितवेदनसमेतबाट ]ितवादी चाकुपाट (ग) ले 
आiनै छोरी पbरवितBत नाम जावलाखेल (छ) लाई 

जबरजKती करणीको कसरु अपराध गरकेो पिुk हYन 
आएको छ । आiनै िपता जसले हरके िकिसमबाट 
आiना स9तान]ित अिभभावकOव िलनपुनP हो िनजै 
िपताबाट नै Oयस]कारको घिृणत कसरु गदa आएको 
दिेखदँा यKतो वातावरणमा नाबािलका पीिडतले कुनै 
]ितकार गनB सfने अवKथा नै रहन सhैन । अत: यो 
घटना वाKतिवक होइन उजरु जाहेरी झ{ुा हो भ9ने 
पनुरावेदक ]ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
दिेखन आएन । 

९. पनुरावेदक ]ितवादीले आiनो 
ससरुालीतफB  रा}ो स~ब9ध नभएकोले ससरुालीहFको 
उfसाहटमा परी आफू िवF� यस ]कारको जाहेरी 
िदएको भ9ने पनुरावेदन िजिकर िलएको भए तापिन 
उh िजिकर आफँैमा अपOयाbरलो दिेख9छ । माइतीको 
उfसाहटमा परकैे कारणले कुनै मिहलाले आiनै पित 
िवF� आiनो छोरीलाई जबरजKती करणी गरकेो 
भनी जाहेरी िद9छ, अिन छोरीले पिन आiनै बाबलेु 
जबरजKती करणी गरकेो भनी भ9छ भनेर सो�न 
सिकँदनै । अतः ]ितवादी पbरवितBत नाम चाकुपाट 
(ग) को पनुरावेदन िजिकर त�यपरक र िव�वासयो�य 
दिेखन नआएको हYदँा उपयुBh िववेचना गbरएका त�य 
]माणहFको आधारमा यी ]ितवादीले आiनै छोरी 
नाबािलका पbरवितBत नाम जावलाखेल (छ) लाई 
जबरजKती करणी गरकेो पिुk हYन आएको छ ।

१०. ]ितवादीले पीिडतलाई जबरजKती 
करणी गरकेो भ9ने त�य ]मािणत हYन आएकोले यी 
]ितवादीलाई के कित सजाय हYनपुनP हो भ9ने दो�ो 
]�को स~ब9धमा िवचार गदाB यी ]ितवादीलाई 
सFु लिलतपरु िज\ला अदालतले मलुकु^ ऐन, 
जबरजKती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम १० वषB कैद र 
हाडनाता करणीतफB  १० वषB कैद गरी ज~मा २० 
वषB कैद सजाय ठह�याएकोमा पनुरावेदन अदालत 
पाटनले पिन सोही सजायलाई सदर गरकेो छ । 
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१०६३१ - प�रवित%त नाम चाकुपाट (ग) िव. नेपाल सरकार

मलुकु5 ऐन, जबरज:ती करणीको महलको १ नं. मा 
जबरज:ती करणीको प�रभाषा गरी सोही महलको 
३ नं. मा जबरज:ती करणी गनBलाई हDने सजायको 
सFबGधमा Iयव:था ग�रएको छ । जसअनसुार उP 
दफाको दहेाय ३ मा चौध वष% वा सोभGदा बढी सोU 
वष%भGदा कम उमेरक5 भए छ वष%दिेख दश वष%सFम कैद 
हDने Iयव:था गरकेो पाइGछ । Z:ततु म[ुाको पीिडत 
१५ वष%को नाबालक भएकोमा कुनै िववाद रहेको 
दिेखदँनै । यसथ% Zितवादीलाई उP दफाबमोिजम 
छ वष%दिेख दश वष%सFम कैद सजाय हDने अव:था 
दिेखयो । उP दफाले सजायको मािथ_लो र त_लो हद 
तोक5 जबरज:ती करणीको कसरु Zमािणत भएप`ात् 
सजाय िनधा%रण गदा% Gयायकता%लाई :विववेक5य 
अिधकार Zदान गरकेो दिेखGछ । Gयायकता%लाई 
िदइने यस Zकारको :विववेक5य अिधकारको Zयोग 
:वेbछाचारी cपमा नगरी मनािसब cपमा गनु%पनB 
हDGछ । यस Zकारको :विववेक5य अिधकारको 
Zयोग गदा% अपराध गनB IयिPलाई िदइने दdड 
िनजले गरकेो कसरुको गFभीरतासगँ समानपुाितक 
हDनपुनB भGने िसeाGतलाई आgमसात् ग�रएको 
हDनपुद%छ । कसरुदारको अव:था, सामािजक प�रवेश, 
पीिडतको उमेर र अव:था, पीिडतलाई पन% गएको 
सामािजक, शारी�रक, मानिसक तथा मनोवैhािनक 
असरलगायतका आधारहcलाई गFभीर cपमा िववेचना 
गरी सजायको मािथ_लो हद तोiने वा त_लो हद 
तोiने हो भGने सFबGधमा Gयायकता% िनjकष%मा पkुनपुनB 
हDGछ । Z:ततु म[ुाको सGदभ%मा हेदा%  सcु िज_ला 
अदालत र पनुरावेदन अदालतले सजायको मािथ_लो 
हद तोकेको दिेखGछ । Z:ततु म[ुामा Zितवादीले आlनै 
नाबालक छोरीलाई डर, mास र धFक5 िदई जबरज:ती 
करणी गरकेो अव:था छ । एउटा सnय समाज र 
सामाGय मगजले प�रक_पना नै गन% नसiने यस 
Zकारको काय% िसङ्गो मानव समाजकै कलङ्क हो । 
यसZकारको घिृणत अपराध गनB IयिPZित अदालतले 

सहानभूुित दखेाउनपुनB कुनै आधार र कारण नरहेको 
हDदँा Zितवादीलाई जबरज:ती करणीको महलको १ नं. 
को कसरुमा सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष% 
कैद सजाय गरकेो उपयPु नै दिेखGछ ।

११. Zितवादीलाई जबरज:ती करणीको 
२ नं. बमोिजमसमेत थप सजाय हDनपुछ%  भGनेसमेत 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा उP २ नं. मा "हाडनाताक) 
*वा*नी मािनसको जबरज*ती करणी गरमेा यस 
महलबमोिजमको सजायमा हाडनातामा करणी 
गन6को महलमा लेिखएको सजायसमते थपी सजाय 
ह;<छ । ज<मकैदको सजाय पाउनमेा भन ेजबरज*ती 
करणीबापतको सजाय थप ह;दैँन" भGने Iयव:था 
रहेको दिेखGछ । Z:ततु म[ुामा Zितवादी र पीिडत 
सहोदर बाब ुछोरी नाताको भएको भGने दिेखन आएको 
छ । यस अव:थामा हाडनाता करणी गनBको महलमा 
लेिखएको सजायसमेत थपी सजाय गनु%पनB दिेखGछ । 
मलुकु5 ऐन, हाडनातामा करणी गनBको महलको १ नं. 
मा "...आफूले ज<माएका छोरीको करणी गन6लाई 
दश वषK कैद ह;<छ" भGने कानूनी Iयव:था उ_लेख 
भएकोले Zितवादीलाई उP दफाबमोिजम दश वष% 
कैदसमेत थप गरी सजाय गनु%पनB नै अव:था दिेखन 
आएकाले Zितवादीलाई हाडनाता करणीतफ%  थप १० 
वष% कैद सजाय गरकेोसमेत िमलेकै दिेखयो ।

१२. मलुकु5 ऐन, जबरज:ती करणीको 
महलको १० नं. तथा १०ग. नं. ले कुनै मिहलालाई 
जबरज:ती करणी गरकेो अव:थामा gय:ती मिहलालाई 
पीडक Zितवादीबाट मनािसब uितपूित% भराई िदनपुनB 
Zावधान भए तापिन Z:ततु म[ुामा यी Zितवादीसगँ 
uितपूित% भराउनको लािग कुनै अचल सFपिv वा 
जायजेथा भएको दिेखदँनै । आlनै बाबबुाट जबरज:ती 
करणी ज:तो जघGय अपराधको पीिडत बनी 
गFभीर Zकारको शारी�रक, मानिसक, मनोवैhािनक 
तथा सामािजक असर खेwनपुरकेो िवडFबनापूण% 
अव:थामा Zितवादीको कुनै सFपिv नभएको भGने 
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आधारमा पीिडतलाई 5ितपूित6बाट वि9चत ग<रएमा 
>यो Aयायसङ्गत हFन सGदनै र 5ितपूित6 भराउने 
िजLमेवारी Mवाभािवक Nपमा राOयमा आउछँ । 
नाग<रकहNको अिAतम अिभभावक भनेको राOय 
हो । TMततु मVुामा प<रवारको अिभभावक>व िलनपुनW 
XयिY बाबबुाट नै छोरीलाई जबरजMती करणी गरकेो 
ठहर भएको छ र यMतो अवMथामा िनज Tितवादीबाट 
पीिडतले त>काल 5ितपूित6 भराई पाउन सGने िMथित 
रहेको पिन दिेखदँनै । अत: यस प<रवेशमा अपराधबाट 
पीिडतले Xयावहा<रक Nपमा 5ितपूित6 Tा^ गन6 नसGने 
भई पीिडतलाई 5ितपूित6 भराई िदनपुनW उY कानूनी 
XयवMथाको प<रपालनामा अवरोध िसज6ना हFनजाने 
िMथित रहन जाAछ । यMतो प<रिMथितमा पीिडतलाई 
कानूनबमोिजम 5ितपूित6 भराई िदनपुनW दािय>व राOयकै 
काधँमा आइपु̀ दछ । पीिडतलाई त>काल राOयकोषबाट 
१ लाख उपलcध गराउन ुभAने पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर नेपाल सरकारले िचe बझुाई पनुरावेदन 
गरकेो पिन नदिेखदँा पीिडतलाई राOयकोषबाट १ 
लाख उपलcध गराउन ु भAने त>कालीन पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अिAतम भइरहेको हFदँा यसतफ6  
थप िववेचना ग<ररहनपनW अवMथा दिेखन आएन ।

१३. अब, सNु लिलतपरु िजiला अदालतको 
फैसलाले पीिडतलाई 5ितपूित6 भराई िदनपुनW रकमको 
सLबAधमा सLम केही उiटी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको छ वा छैन भAने अिAतम 
Tjको सLबAधमा िवचार गदा6, मािथiला TकरणहNमा 
िववेचना भएबमोिजम यी Tितवादीले आkनो सहोदर 
नाबालक छोरीलाई जबरजMती करणी गरी मलुकुl ऐन, 
जबरजMती करणीको महलको १ नं., २ नं. र ३(३) 
नं. बमोिजमको तथा हाडनाता करणीको महलको १ 
नं. समेतको कसरु गरकेो तqय शकंारिहत तवरबाट 
पिुr भएकोले उY कसरुमा िनज Tितवादीलाई मलुकुl 
ऐन, जबरजMती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
१० वष6 कैद र हाडनाता करणीतफ6  १० वष6 कैद गरी 

जLमा २० वष6 कैद सजाय गरकेो सNु लिलतपरु 
िजiला अदालतको फैसला सदर हFने ठहsयाई 
पीिडतलाई त>काल 5ितपूित6 MवNप पाचँ लाख Nपैया ँ
राOयकोषबाट उपलcध गराउने गरकेो हदसLम मा# 
उY सNु फैसला केही उiटी गरी िनज पीिडतलाई 
त>काल 5ितपूित6 MवNप N.१,००,०००।- (एक 
लाख) राOयकोषबाट उपलcध गराउने गरी त>कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।७।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हFने 
ठहछ6  । पनुरावेदक Tितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
पु̀ न सGदनै । TMततु मVुाको दायरीको लगत कuा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उY रायमा सहमत छु ।
Aया.सvुमालता माथेमा

इजलास अिधकृतः- िदपेAy थापा मगर र कiयाण 
खड्का
इित सवंत् २०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शभुम् ।

�� & ��
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१०६३२ - रामकुमार ह&रजन िव. उ,च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेत

सव<,च अदालत, सयं?ु इजलास
माननीय @यायाधीश Cी बमकुमार CेDठ

माननीय @यायाधीश डा. Cी मनोजकुमार शमाH
आदशे िमित : २०७७।६।१६

०७७-WH-००६० 

िवषयः- ब@दीPQयRीकरण

िनवेदक : किपलवTत ु िजUला, गजेहडा गा.िव.स. 
वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कायाHलय 
पसाH वीरग@जमा थनुामा रहेको वषH ५६ का 
रामकुमार ह&रजन

िव]^
िवपRी : तQकालीन पनुरावेदन अदालतको हाल उ,च 

अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेत

§ डाकँा चोरी म-ुामा िमित २०६६।१०।१८ 
मा फैसला भई लागकेो कैद सजाय 
भो=नभु?दा अगावै िमित २०६६।११।२६ 
मा लाग ुऔषधको कसरु गरकेो र सो लाग ु
औषध म-ुामा िमित २०६८।३।१३ मा 
फैसला भई कैद र जDरवाना भएको अवFथा 
हIदँा पिहलो म-ुामा कैद नबFदै दोLो 
कसरु अपराध गरकेो हIदँा थप कैद ठेकेको 
देिखँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
िनजको थनुा कानूनिवपरीतको भ?न िमPने 
नदेिखन े। 

(Pकरण नं.६)
§ ब?दीQRयSीकरणको आदेश ब?दीलाई 

गैरकानूनी थनुाबाट मXु गDरपाउँ भ?न े
मागको आधारमा चPन ेहो । यसमा थनुाको 

कानूनी वैधता माZ परीSण गDरने हIदँा 
Dरट िनवेदकलाई थनुामा रािखएको काय[ 
गैरकानूनी हो वा िनजलाई कानूनबमोिजम 
भएको सजाय भुXानीको िनिम\ कानूनी 
]पमा थनुामा रािखएको हो भ?ने िवषयमा  
माZ सीिमत रही आदेश गनु[पन̂ । 

(Pकरण नं.७)

िनवेदकका तफH बाट : िवbान्  अिधव?ा Cी रामPसाद 
ढंुगेल

िवपRीका तफH बाट : िवbान्  सह@यायािधव?ा Cी 
eयामकुमार भfराई

अवलिgबत निजर :
§ ने.का.प.२०७४, अङ्क ७, िन.नं.९८४६

सgब^ कानून :

आदशे
?या.बमकुमार `aे : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार Rेmिभm पनn PTततु &रट 
िनवेदनको सिंRoत तpय एव ंआदशे यस Pकार छः-

तpय खtड
म िनवेदक Pितवादी रामकुमार ह&रजन 

P.स.िन. एकबहादरु कुमालको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार Pितवादी म िनवेदकसमेत भएको लाग ुऔषध 
मvुा (०६७ को स.फौ.नं. १४८) र P.स.िन. सवHिजत 
थापाको Pितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
Pितवादी म िनवेदकसमेत भएको लाग ुऔषध मvुा (०६७ 
को स.फौ.नं. १४९) किपलवTत ुिजUला अदालतबाट 
िमित २०६८।०३।१३ मा फैसला हyदँा दवैु मvुामा म 
िनवेदकलाई ५ (पाचँ) वषH कैद र ]. ५,०००।- (पाचँ 
हजार ]पैया)ँ ज&रवाना हyने फैसला भई म िनवेदक 
िमित २०६६।११।२९ बाट आजका िमितसgम कैदमा 
नै रही क&रब १० (दश) वषH कैद बसेको दवैु लाग ु

िनण�य नं. १०६३२
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औषध म2ुामा ठहरकेो ज8रवाना 9.१०,०००।- (दश 
हजार 9पैया)ँ र.नं. ४२१ िमित २०७४।०२।२८ मा 
ितरी सकेको अवIथा छ । Lयसैगरी म िनवेदकसमेत 
Nितवादी भएको डाकँा चोरी म2ुा किपलवIत ुिजSला 
अदालतबाट िमित २०६६।१०।१८ मा फैसला हXदँा ६ 
वषY कैद र 9. २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी हजार 
नौ सय उनासी 9पैया)ँ ज8रवाना हXने ठहरी फैसला 
भएकोमा मािथ उिSलिखत २ थान लाग ुऔषध र डाकँा 
चोरी म2ुामा ठहरकेो कैद तथा ज8रवानाको रकमसमेत 
हद गरी पाउन  स9ु किपलवIत ु िजSला अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा उ^ अदालतबाट दवैु म2ुामा ठहरकेो 
कैदह9 जोडी कैद ११ (एघार) वषY र ज8रवानासमेत 
जोडी उ^ ज8रवाना नितरमेा थप ४ (चार) वषY कैद 
बIनपुन̀ भनी तहिसल शाखाबाट च.नं. ६०७१ िमित 
२०६९।०३।१० गते  कैदी पजुb िदएकोमा म िनवेदकले 
स9ु अदालतमा ३ वटै म2ुामा ठहर भएको कैद सािबक 
मलुकुc ऐन, दeड सजाय महलको ४१ नं. बमोिजम 
कैद हद गरी म िनवेदक िमित २०६६।११।२९ बाट 
आजका िमितसgम क8रब ९ (नौ) वषYभhदा बढी कैदमा 
नै बिससकेको हXदँा उ^ म2ुाह9मा ठहर भएका कैद 
तथा ज8रवाना रकमसमेत बापत कैदमा नै बसी मेरो 
कैद र ज8रवानासमेत कjा भइसकेको हXदँा सgमािनत 
सवlmच अदालतबाट मेरा हकमा बhदीNLयnीकरणको 
8रट जारी गरी पाउन सgमािनत अदालतसमn यो 8रट 
िनवेदन िलई उपिIथत भएको छु । अतः म िनवेदकले 
कैद हद गरी पाउन िदएको िनवेदनमा कैद तथा ज8रवाना 
हद गनY निमSने भनी किपलवIत ुिजSला अदालतबाट 
िमित २०६९।०५।०१ मा आदशे भएकोमा उ^ 
बे8रतको आदशे बदर गरी पाउन तLकालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलमा िनवेदन िदएकोमा सgमािनत 
तLकालीन पनुरावेदन अदालत हालको उmच अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित २०७१।०९।०३ 
मा आदशे हXदँा "कैद तथा ज8रवाना हद गनुYपन̀ आधार 
Nमाण नभएको भनी स9ु अदालतबाट भएको िमित 

२०६९।०५।०१ को आदशे बे8रतको नदिेखदँा 
अhयथा प8रवतYन गनुY  परने" भनी आदशे भएकोले म 
िनवेदक हालसgम पिन गैरकानूनी थनुामै रहेको हXदँा 
पनुरावेदन अदालतको उ^ कैद हद गनY निमSने भनी 
भएको आदशे बदर गरी नेपालको सिंवधानको धारा 
४६, १३३(२)(३) बमोिजम बhदीNLयnीकरणलगायत 
जो चािहने उपयु̂  आदशे जारी गरी थनुामु̂  ग8रपाउ ँ
भhने बेहोराको 8रट िनवेदक रामकुमार ह8रजनले यस 
अदालतमा िदएको 8रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे िकन जारी गनुY  नपन̀ हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी हXन ुनपन̀ कुनै आधार कारण 
भए सबदु Nमाणसिहत gयाद सूचना पाएका िमितले 
बाटाका gयादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ# िवपnीह9ले 
महाhयायािधव^ाको कायाYलयमाफY त िलिखत जवाफ 
पेस गनुY  भनी आदशे र िनवेदनको Nितिलिप साथै राखी 
सोको बोधाथY महाhयायािधव^ाको कायाYलयलाई िदई 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
गरी पेस गनुY  भhनेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७७।०५।२९ मा भएको आदशे ।

कारागार कायाYलयह9ले सgमािनत 
अदालतको आदशेबमोिजम फैसला र कैदी पजुbका 
आधारमा कैदी बhदीह9लाई कारागारमा राtने र छाड्ने 
vयवIथा रहेको छ । 8रट िनवेदक रामकुमार ह8रजनलाई 
सgमािनत िजSला अदालत किपलवIतबुाट डाकँा 
चोरी र लाग ु औषध म2ुामा िमित २०६८।०३।१३ 
गतेको फैसलाबमोिजम ज8रवाना 9.२,८१,९७९ (दईु 
लाख एकासी हजार नौ सय उनासी 9पैया)ँ सिहत ११ 
(एघार) वषY कैद सजाय भई िमित २०६६।११।२९ 
दिेख कारागारमा कैदमा रहेको दिेखhछ । अदालती 
hयाियक Nिwया, फैसला, सजाय िनधाYरण तथा दईु 
वा सोभhदा बढी म2ुाको कैद हद गनY िमSने / निमSने 
िवषय सgमािनत अदालतको nे#ािधकार रहेकोले 
LयसतफY  कारागार Nशासनले केही बोिलरहनपुन̀ 
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१०६३२ - रामकुमार ह&रजन िव. उ,च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेत

दिेखदँनै । &रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम तोिकएको 
कैदमा कारागारले राEने र कैदमFु हGने िमितमा 
कारागारबाट छाड्ने नै हGदँा िनजलाई गैरकानूनी 
Kपमा थनुामा राखेको नदिेखएको हGदँा यस कारागार 
NयवOथापन िवभागलाई िवपQी बनाई िदएको &रट 
िनवेदन खारजेभागी भएकोले खारजे ग&रपाउ ँभRनेसमेत 
बेहोराको कारागार NयवOथापन िवभागका महािनदSशक 
Uोण पोखरलेको िलिखत जवाफ ।

&रट िनवेदक रामकुमार ह&रजन डाकँा तथा 
चोरी र लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) म]ुाको सRदभ̂मा 
कारागार काया̂लय KपRदहेीको च.नं. ८५० िमित 
२०७०।०८।१९ को पdानसुार OथानाRतरण भई 
सोही िमितबाट हालसeम यस कारागारमा कैदमा रहेको 
र िनजलाई किपलवOत ु िजfला अदालतको च.नं. 
२९९ िमित २०७४।०४।१८ गतेको सशंोिधत कैदी 
पजुhबमोिजम कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४(१) 
बमोिजमको नै हालसeम कैदमा रािखएको छ, अRयथा 
रािखएको होइन । अतः िनवेदकको िनवेदन खारजे 
ग&रपाउ ँभRनेसमेत बेहोराको कारागार काया̂लय पसा̂, 
वीरगRजको तफ̂बाट काया̂लयका काया̂लय kमखु 
(जेलर) lी मातकृाkसाद दाहालको िलिखत जवाफ ।

यसमा k.स.िन. एकबहादरु कुमालको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार kितवादी यी िनवेदक रामकुमार 
ह&रजन भएको लाग ुऔषध म]ुामा किपलवOत ुिजfला 
अदालतबाट िमित २०६८।०३।१३ मा फैसला हGदँा 
यी िनवेदक kितवादी रामकुमार ह&रजनलाई कैद 
५ (पाचँ) वष̂ र K. ५,०००।- (पाचँ हजार Kपैया)ँ 
ज&रवाना भएको, nयसैगरी k.स.िन. सव̂िजत थापाको 
kितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार kितवादी 
ियनै िनवेदक रामकुमार ह&रजन भएको लाग ु औषध 
म]ुामा किपलवOत ु िजfला अदालतबाट िमित 
२०६८।०३।१३ मा फैसला हGदँा कैद वष̂ ५ (पाचँ) र K. 
५,०००।- (पाचँ हजार Kपैया)ँ ज&रवाना ठहरी फैसला 
भएकोसमेत २ थान लाग ुऔषध म]ुामा सोही िमितमा 

ठहरकेो कैद वष̂ ५ (पाचँ) कायम भएको र ज&रवाना 
दवैु गरी K.१०,०००।- (दस हजार Kपैया)ँ कायम 
भएको दिेखRछ । nयOतै िनवेदक kितवादी रामकुमार 
ह&रजन भएको डाकँा चोरी म]ुामा किपलवOत ुिजfला 
अदालतबाट २०६६।१०।१८ मा फैसला हGदँा कैद 
वष̂ ६ (छ) र ज&रवाना K. २,८१,९७९।- (दईु लाख 
एकासी हजार नौ सय उनासी Kपैया)ँ ठहरी फैसला 
भएकोमा िनवेदक kितवादी रामकुमार ह&रजनलाई दवैु 
म]ुामा ठहरकेो कैदहK जोडी कैद ११ (एघार) वष̂ 
हGने र ज&रवानासमेत जोडी ज&रवाना नितरमेा थप ४ 
(चार) वष̂ कैद बOनपुनS भनी तहिसल शाखाबाट च.नं. 
६०७१ िमित २०६९।०३।१० को कैदी पजुhसमेत 
िदएको अवOथामा उिfलिखत २ थान लाग ु औषध 
म]ुाहK र kOततु डाकँा चोरी म]ुामा ठहरकेो कैद 
तथा ज&रवानाको रकमसमेत हद गरी पाउनका लािग 
िनवेदक kितवादी रामकुमार ह&रजनले सKु िजfला 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा किपलवOत ु िजfला 
अदालतबाट कैद तथा ज&रवाना हद गन̂ निमfने भनी 
िमित २०६९।०५।०१ मा आदशे भएको अवOथा 
छ । उF किपलवOत ु िजfला अदालतबाट िमित 
२०६९।०५।०१ मा भएको आदशे बदर ग&रपाउ ँ
भनी िनवेदक kितवादी रामकुमार ह&रजनले यस 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा उF िनवेदनसिहतको 
कैिफयत kितवेदन इजलाससमQ पेस हGदँा यसमा 
िनवेदकलाई यमबहादरु थापासमेतको जाहेरीले परकेो 
डाकँा चोरी म]ुामा भएको फैसलाअनसुार कैद वष̂ ६ 
(छ) र ज&रवाना K. २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी 
हजार नौ सय उनासी Kपैया)ँ र लाग ुऔषध म]ुामा 
भएको फैसलाले लागेको कैद वष̂ ५(पाचँ) र ज&रवाना 
K. ५,०००।- (पाचँ हजार Kपैया)ँ समेत जeमा कैद 
वष̂ ११ (एघार) र ज&रवाना K.२,८६,९७९।- (दईु 
लाख छयासी हजार नौ सय उनासी Kपैया)ँ बापत 
दsड सजायको ३८ नं. बमोिजम ज&रवानाबापत हGने 
कैदसमेत ठेकt िमित २०६९।०३।१० मा कैदी पजुh 
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िदएको दिेखदँा 1यस अदालतको उ7 कैदी पजु; र 
कैद तथा ज>रवाना हद गनुAपनB आधार Eमाण नभएको 
भनी किपलवIत ु िजJला अदालतबाट भएको िमित 
२०६९।०५।०१ को आदशे बे>रतको नदिेखदँा 
अRयथा प>रवतAन गनुAपरने कानूनबमोिजम गनुAहोला 
भनी िमित २०७१।०९।०३ मा यस अदालतबाट 
आदशे भएको बेहोरा सादर अनरुोध छु । अतः यस 
अदालतबाट भएको उ7 आदशे कानूनबमोिजम भएको 
र सिंवधान एव ंकानून EदW िवपXीको हक अिधकार 
हनन हYने कायA यस अदालतबाट भए गरकेो नहYदँा 
िवपXीको >रट िनवेदन बदरभागी छ, खारजे ग>रपाउ ँ
भRनेसमेत बेहोराको उZच अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िलिखत जवाफ ।

आदशे ख^ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससमX पेस हYन आएको EIततु >रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल सलंaन कागजात अbययन 
गरी िनवेदकतफA बाट उपिIथत िवcान्  अिधव7ा 
eी रामEसाद ढंुगेलले >रट िनवेदकलाई किपलवIत ु
िजJला अदालतबाट लाग ु औषध मiुामा ५(पाचँ) 
वषA कैद र ५०००।– (पाचँ हजार) का दरले 
ज>रवाना र डाकँा चोरी मiुामा ६(छ) वषA कैद तथा 
l. २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी हजार नn सय
उनासी lपैया)ँ ज>रवाना हYने ठहरी फैसला भएकोमा 
िनज िमित २०६६।११।२९ दिेख िनरRतर कैदमा 
बसेको हYदँा कैद हद तोकp पाउन िदएको िनवेदनमा 
कैद हद गनA निमJने भRने आदशे भएकोले मेरो पX 
९(नौ) वषAभRदा बढी कैदमा बिससकेको हYदँा सािबक 
मलुकुp ऐन, द^ड सजायको ४१ नं. समेत बमोिजम
कैद हद गरी बढी बसेको कैद गैरकानूनी हYदँा थनुाम7ु 
गरी पाउन बRदीE1यXीकरणको आदशे जारी ग>रपाउ ँ
भनी गनुAभएको बहससमेत सिुनयो ।

1यसैगरी िवपXी नेपाल सरकारको तफA बाट 
उपिIथत िवcान्  सहRयायािधव7ा eी tयामकुमार 

भuराईले अदालतको फैसलाबमोिजम कैद vयाद 
ठेकp कैदी पजु;का आधारमा कारागारमा थनुामा 
रहेको wयि7लाई गैरकानूनी थनुा भRन िमJदनै । 
तxयले गैरकानूनी भRनपुदAछ । डाकँा चोरी मiुामा 
िमित २०६६।१०।१८ गते सजाय तोिकएपिछ लाग ु
औषध मiुाको वारदात कायम भएकोले िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम कैद हद गनA िमJदनै । तसथA सlु 
अदालतले कैद हद गनA निमJने भनी गरकेो आदशेलाई 
सदर गनB गरी गरकेो आदशे िमलेकै दिेखदँा र िनवेदक 
गैरकानूनी थनुामा रहेको नदिेखदँा बRदीE1यXीकरणको 
आदशे जारी हYने होइन भनी गनुAभएको बहससमेत 
सिुनयो ।

दवैु पXको तफA बाट EIततु उिJलिखत बहस 
िजिकरसमेत सनुी EIततु >रट िनवेदनको िमिसल 
सलंaन कागजातहlको अbययन गरी हेदाA , िनवेदकको 
मागबमोिजम  बRदीE1यXीकरणको आदशे जारी हYने हो 
वा होइन ? भRने िवषयमा िनणAय िदनपुनB दिेखन आयो ।

२. िनणAयतफA  िवचार गदाA, म िनवेदकलाई 
किपलवIत ु िजJला अदालतबाट ०६७ को स.फौ.
नं. १४८ र १४९ को लागु औषध मiुा िमित
२०६८।०३।१३ मा फैसला हYदँा ५ (पाचँ) वषA 
कैद र दवैुबाट l.१०,०००।- (दश हजार lपैया)ँ 
ज>रवाना हYने ठहरी फैसला भएको र म िमित
२०६६।११।२९ दिेख हालसvम पिन िनरRतर कैदमा 
बसी आएको र लागेको ज>रवानासमेत र.नं. ४२१
िमित २०७४।०२।२८ मा ितरी बझुाइसकेको हYदँा 
मउपर परकेो डाकँा चोरी मiुामा किपलवIतु िजJला
अदालतबाट िमित २०६६।१०।१८ मा फैसला हYदँा ६ 
वषA कैद र l. २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी हजार
नौ सय उनासी lपैया)ँ  ज>रवानासमेत हYने ठहरकेोले 
मािथ उिJलिखत लाग ुऔषध  मiुा र EIततु डाकँा चोरी
मiुाको कैद हद ग>रपाउ ँभनी सlु किपलवIतु िजJला
अदालतमा िदएको िनवेदनमा कैद हद गनA निमJने भनी 
िमित २०६९।५।१ मा आदशे भएउपर उ7 आदशे 
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१०६३२ - रामकुमार ह&रजन िव. उ,च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेत

बदर गरी पाउन त=कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवल 
हालको उ,च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा 
िनवेदन िदएकोमा तहाबँाट उA आदशे सदर गनD गरी 
भएको िमित २०७१।०९।०३ को आदशेको कारणले 
म िनवेदक हालसJम पिन गैरकानूनी थनुामै रहेको हNदँा
पनुरावेदन अदालतको उA कैद हद गनO निमPने भनी 
भएको आदशे बदर गरी बQदीR=यTीकरणलगायत जो
चािहने उपयAु आदशे जारी गरी थनुामAु ग&रपाउ ँभQने 
&रट िनवेदकको मUुय िनवेदन दाबी रहेको दिेखQछ ।

३. अदालतको आदशे र कैदी पजुXसमेतका 
आधारमा कैदी बQदीहZलाई कारागारमा राUने र 
छाड्ने ̂ यव_था रहेको छ । यी िनवेदकलाई समेत डाकँा 
चोरी र लाग ुऔषध मbुामा लागेको ११ (एघार) वषO 
कैद र २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी हजार नौ सय
उनासी Zपैया)ँ ज&रवानाबापत िमित २०६६।११।२९ 
दिेख कारागारमा थनुामा रािखएको हो । अदालती 
Qयाियक Rिhया, फैसला, सजाय िनधाOरण तथा दईु 
वा सोभQदा बढी मbुाको कैद हद गनO िमPने / निमPने 
ज_ता िवषय सJमािनत अदालतको Tेlािधकार रहेको 
र यस कारागार Rशासनले =यसमा बोिलरहन ु नपनD 
हNदँा र िनजलाई छाड्नपुनD भए अदालतको आदशे 
र पजुXबमोिजम छािडने नै हNदँा िनजलाई राखेको 
थनुा गैरकानूनी नदिेखएकोले खारजे ग&रपाउ ँ भQने 
कारागार ^यव_थापन िवभाग र किपलव_त ु िजPला 
अदालतको िलिखत जवाफ तथा च.नं. २९९ िमित 
२०७४।४।१८ को सशंोिधत कैदी पजुXबमोिजम 
िनवेदकलाई कैदमा रािखएको हो, िनजलाई कैदमा 
राUनपुनD हो होइन ? भनी बpुने कायO यस कारागारको 
कायOTेlिभl नपनD हNदँा &रट िनवेदन खारजे ग&रपाउ ँ
भQने कारागार कायाOलय पसाOको िलिखत जवाफ 
रहेको पाइयो । किपलव_त ुिजPला अदालतबाट िमित 
२०६९।०५।०१ मा भएको आदशे बदर ग&रपाउ ँभनी 
िनवेदक Rितवादी रामकुमार ह&रजनले यस अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा उA िनवेदनसिहतको कैिफयत 

Rितवेदन इजलाससमT पेस हNदँा डाकँा चोरी मbुामा 
भएको फैसलाअनसुार कैद वषO ६(छ) र ज&रवाना 
Z. २,८१,९७९।- (दईु लाख एकासी हजार नौ सय 
उनासी Zपैया)ँ र लाग ुऔषध मbुामा भएको फैसलाले 
लागेको कैद वषO ५ (पाचँ) र ज&रवाना Z.५,०००।- 
(पाचँ हजार Zपैया)ँ समेत जJमा कैद वषO ११ (एघार) 
र ज&रवाना Z.२,८६,९७९।- (दईु लाख छयासी 
हजार नौ सय उनासी Zपैया)ँ बापत दrड सजायको 
३८ नं. बमोिजम ज&रवानाबापत हNने कैदसमेत ठेकt 
िमित २०६९।०३।१० मा कैदी पजुX िदएको दिेखदँा 
=यस अदालतको उA कैदी पजुX र कैद तथा ज&रवाना 
हद गनुOपनD आधार Rमाण नभएको भनी किपलव_त ु
िजPला अदालतबाट भएको िमित २०६९।०५।०१ को 
आदशे बे&रतको नदिेखदँा अQयथा प&रवतOन गनुO  परने 
कानूनबमोिजम गनुOहोला भनी िमित २०७१।०९।०३ 
मा यस अदालतबाट कानूनबमोिजम आदशे भएको 
हNदँा िवपTीको हक अिधकार हनन हNने कायO यस 
अदालतबाट भए गरकेो नहNदँा िवपTीको &रट िनवेदन 
खारजे ग&रपाउ ँ भQनेसमेत बेहोराको उ,च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िलिखत जवाफ रहेको 
दिेखQछ ।

४. यी िनवेदक रामकुमार ह&रजनउपर डाकँा 
चोरी मbुा परी िमित २०६६।१०।१८ गते फैसला 
हNदँा ६ (छ) वषO कैद र Z. २,८१,९७९।- ज&रवाना 
हNने ठहरी फैसला भएकोमा यी िनवेदक किपलव_त ु
िजPला अदालतको िमित २०६५।८।११ को आदशेले 
साधारण तारखेमा बसेकोमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६६।१।३ को आदशेले थनुामा 
राखी कारबाही गनुO  भनेपuात् िनजले तारखे गजुारी 
बसेको भQने िमिसलबाट दिेखन आयो ।

५. यी िनवेदक रामकुमार ह&रजनले 
िनज उपरको डाकँा चोरी मbुामा भएको िमित 
२०६६।१०।१८ को फैसलाबमोिजम लागेको कैद 
र ज&रवाना भोvनभुQदा अगावै िनज लाग ु औषधको 
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अक. कसरुमा िमित २०६६।११।२९ गते प9ाउ परी 
िनर<तर थनुामा रहेको भ<ने दिेखन आयो ।

६. अब Fरट िनवेदकको मलुकH ऐन, 
दJडसजायको ४१ नं. को माग दाबीको स<दभOमा 
हेदाO , मलुकH ऐन, दJड सजायको ४१ नं. मा "एकै 
मािनसलाई एकै वा धेरै म0ुाको धेरै कलमको कैद 
ठे3न ुपरमेा जुन कलममा कैदको सबभ8दा ठुलो हद 
छ सो हद नना;न गरी एकै वा धेरै म0ुामा एकै वा धेरै 
कलममा गरी कैद ठे3नपुछ> । @यसरी कैद ठेिकएकोमा 
कैद भुBान हCन नपाउँदै अक� कलममा कैद ठे3नपुनF 
भयो र अिघ ठेिकएको जHमा कैदभ8दा पिछ ठे3नपुनF 
कलमको हद बढी छ भन ेअिघ कैद ठे3दा थनुामा 
परकेो िमितदेिख पिछ ठेिकएको कलमको हद नना;न े
गरी कैद ठे3नपुछ> । अिघ ठेिकएको कैदभ8दा पिछ 
ठे3न े कलमको हद घटी रहछे भन े थप कैद ठे3न ु
पदMन । फैसला, कैदी पुजP, कैद ठे3न ेिकताबमा सHम 
खुलाई िदनपुछ> र पिछ ठेिकन े  कलमको हद घटी 
भए पिन अिघ कैद गदा> ठुलो कलमको हद नपुगकेो 
रहछे भन े सो नपुग िदनसHम पिछQलो कलममा 
कैद गनु>पछ> । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हCन 
आयो भन े सोमSये एक कलमको कैद ठे3नपुछ> । 
अT कलमको हकमा फैसला, कैदी पुजP, कैद ठे3न े
िकताबमा सHम खुलाउनपुछ>" भ<ने QयवRथा रहेकोले 
सो सिुवधा आफूले पाउनपुनU भनी दाबी िलएको 
पाइ<छ । तर सोही दJड सजायको ४१ नं. को 
Yितब<धाZमक वा[यांशमा "तर फैसला भइसकेपिछ 
कैद नबVदै वा थनुा कैद बसकेो अवVथामा वा थनुा 
कैदबाट छुटेको वा भागकेो अवVथा अक� कसरु 
गरकेोमा सो कसरुबापत कानूनबमोिजम थप कैद 
ठे3नपुछ>" भ<ने Rप\ कानूनी QयवRथा रहेको दिेखदँा 
डाकँा चोरी म_ुामा िमित २०६६।१०।१८ मा फैसला 
भई लागेको कैद सजाय भोaनभु<दा अगावै िमित 
२०६६।११।२६ मा लाग ुऔषधको कसरु गरकेो र सो 
लाग ु औषध म_ुामा िमित २०६८।३।१३ मा फैसला 

भई कैद र जFरवाना भएको अवRथा हeदँा पिहलो 
म_ुामा कैद नबRद ैदोfो कसरु अपराध गरकेो हeदँा थप 
कैद ठेकेको दिेखदँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
िनजको थनुा कानूनिवपरीतको भ<न िमhने दिेखएन ।

७. ब<दीYZयiीकरणको आदशे ब<दीलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट मkु गFरपाउ ँभ<ने मागको आधारमा 
चhने  हो । यसमा थनुाको कानूनी वैधता मा# परीiण 
गFरने हeदँा Fरट िनवेदकलाई थनुामा रािखएको कायO 
गैरकानूनी हो वा िनजलाई कानूनबमोिजम भएको सजाय 
भkुानीको िनिमl कानूनी mपमा थनुामा रािखएको 
हो भ<ने िवषयमा मा# सीिमत रही आदशे गनुOपनU 
हe<छ । यी Fरट िनवेदक डाकँा चोरी म_ुामा किपलवRत ु
िजhला अदालतको िमित २०६५।८।११ को आदशेले 
साधारण तारखेमा बसेकोमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६६।१।३ को आदशेले थनुामा 
राखी कारबाही गनुO  भनेपoात् िनजले तारखे गजुारी 
बसेको दिेख<छ । Fरट िनवेदक रामकुमार हFरजन लाग ु
औषध (खैरो हेरोइन) म_ुामा िमित २०६६।११।२९ 
गते प9ाउ परी िनर<तर थनुामा रहेको दिेखदँा 
डाकँा चोरी म_ुा िमित २०६६।१०।१८ गते फैसला 
भई लागेको कैद सजाय भोaनभु<दा अगावै िमित 
२०६६।११।२६ मा लाग ुऔषधको कसरु गरकेो र सो 
लाग ु औषध म_ुामा िमित २०६८।३।१३ गते कैद र 
जFरवाना भएको अवRथा हeदँा िनजलाई लागेको ११ 
वषO कैद र जFरवाना हालसsम पिन भkुान भइसकेको 
िमिसलबाट नदिेखदँा िनजको थनुा गैरकानूनी नदिेखई 
कानूनसङ्गत भएको कुरा िमिसलबाट दिेखन आयो ।

८. मलुकुH ऐन, दJड सजायको ४१ नं. को 
सsब<धमा िनवेदक कृvणबहादरु गोले िवmw उxच 
अदालत पाटनसमेत भएको ब<दीYZयiीकरणको 
िनवेदनमा यस अदालतबाट "कुनै Qयिkको िवmw 
अदालतमा म_ुा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी 
sयादमा उपिRथत नभई फरार रह<छ भने ऊ कानूनको 
नजरमा फरार अिभयkु हो । यRता अिभयkुले कुनै 
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१०६३२ - रामकुमार ह&रजन िव. उ,च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेत

अक< कसरु गछ?  भने दAड सजायको ४१ नं. बमोिजम 
कैद गािभने होइन िक थप कैद गनI नै कानूनको 
मनसाय हो । अLयथा फरार अिभयNुले पटकपटक 
अपराध गदा? पिन यथाथ?मा एउटा माQ कसरुमा सजाय 
हRन गई पटके अपराधीले उLमिुN पाउने र मलुकुमा 
दAडहीनता मौलाउने हRLछ । दAडहीनतालाई रोUन ु
अदालतको कत?Vय हRने ।" (ने.का.प.२०७४, अङ्क 
७, िन.नं.९८४६) भनी िस_ाLत कायम भएको 
अव`थासमेत िवaमान छ ।

९. यी िनवदके डाकँा चोरी मcुामा पdाउ परी 
किपलव`त ुिजeला अदालतको िमित २०६५।८।११ 
को आदशेले छुटी साधारण तारखेमा बसेकोमा 
२०६६।१०।१८ गते फैसला हRदँा ६ (छ) वष? कैद र l. 
२,८१,९७९।- ज&रवाना हRने ठहरी फैसला भएकोमा 
यी &रट िनवेदक रामकुमार ह&रजन लाग ुऔषध (खैरो 
हेरोइन) मcुामा पनुः िमित २०६६।११।२९ गते पdाउ 
परी िनरLतर थनुामा रहेको दिेखदँा डाकँा चोरी मcुा 
िमित २०६६।१०।१८ गते फैसला भई लागेको कैद 
सजाय भोpनभुLदा अगावै िमित २०६६।११।२६ 
मा लाग ु औषधको कसरु गरकेो र सो लाग ु औषध 
मcुामा िमित २०६८।३।१३ गते ५(पाचँ) वष? कैद र 
१०,०००।– (दश हजार) ज&रवाना भएको अव`था 
दिेखदँा यी िनवेदक डाकँा चोरी मcुामा पdाउ परी 
साधारण तारखेमा थनुाबाट छुटेको र किपलव`त ु
िजeला अदालतबाट फैसला भई कैद र ज&रवाना 
तोिकसकेको अव`थामा कानूनबमोिजम कैद नब`द ै
अक< लाग ुऔषध कसरु अपराध गरकेो दिेखएकोले र 
सो मcुामा पिन फैसला भई कैद ज&रवाना तोिकएको 
अव`था भएकोले मलुकुq ऐन, दAड सजायको ४१ नं. 
को sितबLधाtमक वाUयांशबमोिजम एक कसरुपuचात् 
अक< कसरु गरबेापत थप कैद ठेUनपुनI नै दिेखदँा कैद 
थप गरकेो िमलेकै हRदँा हालसvम िनज कानूनबमोिजम 
कैद भNुानकै dममा थनुामा रहेकोले आफूलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट मNु ग&रपाउ ँभLने &रट िनवेदकको 

दाबी कानूनसvमत दिेखएन ।
१०. अतः मािथ उिeलिखत आधार, कारण 

तथा sमाणसमेतबाट बLदीstयwीकरणको आदशे 
जारी गरी मागबमोिजम गैरकानूनी थनुाबाट मNु 
ग&रपाउ ँभLने &रट िनवेदक रामकुमार ह&रजनको माग 
कानूनसङ्गत नदिेखदँा बLदीstयwीकरणको आदशे 
जारी ग&ररहन परने । िनवेदकको s`ततु &रट िनवेदन 
खारजे हRने ठहछ?  । s`ततु आदशे िवaतुीय sणालीमा 
अपलोड गरी दायरीको लगत कxा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उN आदशेमा सहमत छु ।
Lया.डा.मनोजकुमार शमा?

इजलास अिधकृत : |वुबहादरु कँुवर
इित सवंत् २०७७ साल असोज १६ गते रोज ६ शभुम् ।

�� & ��
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लतसव./च अदालत, सयं7ु इजलास
माननीय <यायाधीश >ी दीपककुमार काक@
माननीय <यायाधीश >ी तेजबहादरु के.सी.

आदशे िमित : २०७७।६।३०
०७७-WH-००७९

िवषयः ब<दीNOयPीकरण

िनवेदक : िदनेशच<R िसहंको छोरा सUरी िजVला, 
सािबक बभनगामाकZी गा.िव.स. वडा नं. ६ 
हाल प\रवित]त ितलाठी कोइलाडी गा.पा. 
वडा नं. ७ _थायी वतन भई हाल कारागार 
काया]लय जग<नाथदवेलमा थनुामा रहेको वष] 
४१ को मौलेeार कुमार िसहं राजपतु

िवfg
िवपPी : काठमाडh िजVला अदालत, बबरमहलसमेत

§ त%लो िनकायले आ-नो .े/ािधकारिभ/ 
रहरे गरकेो कानूनबमोिजमको आदेश 
कुनै महामारी वा =कोपको कारण देखाई 
गैरकानूनी भनी बदर गराउन मािथ%लो 
िनकायमा जान े हो भन े यDतो =वृिFले 
समाजमा Gयाय=ितको HिIकोणमा नराJो 
=भाव पानKसमते देिखGछ । साधारण 
./ेािधकारअGतगNत सािधकार िनकायले 
राखेको OयिPलाई कोरोनाको कहरलाई 
कारण देखाई छािडिददँा जनमानसको 
Gयाय=ितको आDथासमेत गSुन जान े
हTGछ । 

(Nकरण नं.११)
§ मातहतका अदालतले साधारण 

अिधकार./ेअGतगNत मUुाको िनयिमत 
=िVयाका सGदभNमा गरकेा िनणNय वा 
आदेशअनसुार थनुा वा कैदमा परकेा 
िवषयलाई िलएर बGदी=Yय.ीकरणको 
आदेश जारी गनुN Gयाियक माGयता वा 
पZरपाटीअनुकूल नहTन े। 

(Nकरण नं.१२)

िनवेदकका तफ] बाट : िवmान्  अिधव7ाmय >ी 
सूय]बहादरु पाoडे र >ी कुमार राज जोशी

िवपPीका तफ] बाट : िवmान्  उप<यायािधव7ा >ी 
रािधका सवुाल

अवलिqबत निजर :
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, िन.नं.८२०२
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, िन.नं.८६६५
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, िन.नं.१०१०८

सqबg कानून :
§ मलुकुt फौजदारी काय]िविध सिंहता, २०७४
§ िवuतुीय (इलेvwोिनक) कारोबार ऐन, 

२०६३

आदशे
Gया.दीपककुमार काक] : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३ बमोिजम यसै अदालतको 
Pे#ािधकारिभ# रही दायर हyन आएको N_ततु 
िनवेदनको सिंP{त त|य र आदशे यसNकार रहेको छ :

त|य खoड
म िनवेदक र जाहेरवालीिबच लामो 

समयदिेख िचनजान भई मैले िनजलाई प\रआएको 
सरसहयोग गनु]को साथै पटकपटक नगद fपैया ँतथा 
िज<सी सामानसमेत िदई सहयोग गरी आएको हो । म 
िनवेदक र जाहेरवालीिबच माया-Nेम भई सहमित तथा 
राजीखसुीले घoटhसqम आपसमा दोहोरो qयासेज गरी 
सवंाद गन� गरकेोमा हाल म िनवेदकले जाहेरवालीलाई 

िनण�य नं. १०६३३
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१०६३३ - मौले#ार कुमार िसहं राजपतु िव. काठमाड4 िज5ला अदालत, बबरमहलसमेत

िदएको नगद तथा िज?सी सामानको लेनदनेको िवषयमा 
िववाद हCदँा सो पचाउने कुिनयतले झठुा जाहेरी गरकेो 
हो । म िनवेदक र जाहेरवालीिबच भएका JयासेजहK 
िनता?त Kपमा दईुजनािबच माM सीिमत रहने र म 
िनवेदकले फेसबकु, इ?PटाRाम, य-ुटुब, ट्वीटरलगायत 
कुनै पिन पिUलक साइटमा पोV वा Wकाशन वा WदशYन 
गरकेो अवPथा नहCदँा सो Jयासेजमा कुनै तेZो 
[यि\को पहCचँ हCदँनै । यसथY िव]तुीय (इले_`ोिनक) 
कारोबार ऐन, २०६३ को WPतावना एवम् सोही ऐनको 
दफा ४७ र ४७ (१) िवपरीत अिभयोग लगाइएको 
छ । साथै, आरोिपत कसरुमा हCनस_ने सजाय 
जमानतयोhय छ । यस मiुामा थनुाको िवक5प हCदँाहCदँ ै
थनुामा राखी मiुा पपुYk गनlगरी िवपkी नं.१ र २ बाट 
भए गmरएको उ\ आदशे Wमाण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ र मलुकुp फौजदारी कायYिविध सिंहता, २०७४ को 
दफा ६७ एवम् मलुकुp फौजदारी कायYिविध सिंहता, 
२०७४ को दफा ६७(३) र ने.का.प. २०७४, अङ्क 
७, िन.नं. ९८३४ मा Wितपािदत िसuा?तसमेतको 
Wितकूल रहेको छ । अतः नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ तथा सवxyच अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७ बमोिजम ब?दीWzयkीकरणलगायत उपय\ु 
आदशे जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट म\ु गmरपाउ ँ
भ?नेसमेत बेहोराको mरट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजम ब?दीWzयkीकरणको आदशे िकन जारी 
हCन नपनl हो ? आदशे जारी हCन नपनl भए सोको 
आधार र कारणसिहत यो आदशे Wा| भएका िमितले 
बाटाका Jयादबाहेक ३ िदनिभM महा?यायािधव\ाको 
कायाYलयमाफY त िलिखत जवाफ पेस गनुY  भनी यो 
आदशे र mरट िनवेदनको Wितिलिप साथै राखी 
िवपkीहKका नाउमँा Jयाद सूचना पठाई JयादिभM 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनुY  भ?नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७७।६।१९ मा भएको आदशे ।

िवपkी mरट िनवेदक मौले#रकुमार िसहं 
राजपतु काठमाड4 िज5ला अदालतको च.नं. ६४५४ 
िमित २०७७।३।२५ को पMानसुार जबरजPती करणी 
उ]ोग र िव]तुीय कारोबार २ थान मiुामा िमित 
२०७७।३।२५ दखेी यस कारागारमा थनुामा रही 
आएका छन् । अिधकारWा| िनकाय काठमाड4 िज5ला 
अदालतको आदशेले कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको 
हCदँा mरट िनवेदन खारजे गmरपाउ ँभ?नेसमेत बेहोराको 
िवपkी कारगार कायाYलय जग?नाथदवेल काठमाड4को 
िलिखत जवाफ ।

Wितवादीलाई िव]तुीय कारोबारसJब?धी 
कसरुमा तzकाल Wा| कागजातको आधारमा पिछ थप 
Wमाण ब~ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हCने गरी थनुामा राखी 
मiुा पपुYk गनl गरी िज5ला अदालत काठमाड4बाट 
िमित २०७७।०३।२५ मा भएको आदशे बेmरतको 
नदिेखदँा पmरवतYन गmररहन परने भनी यस अदालतको 
सयं\ु इजलासबाट िमित २०७७।०६।१५ गते 
(िनवेदन नं.०७७-RE-००६८) मा भएको आदशे 
हो । यसरी िनवेदन सलंhन कागज Wमाणको मू5याङ्कन 
र िव�ेषण गरी त�य Wमाण र कानूनको आधारमा 
सयं\ु इजलासबाट आदशे भएको अवPथामा यस 
अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे 
जारी हCनपुनl होइन, mरट िनवेदन खारजे गmरपाउ ँ
भ?नेसमेत बेहोराको उyच अदालत पाटनको िलिखत 
जवाफ ।

Wितवादीले मौकामा तथा अदालतमा 
बयान गदाY अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
इ?कार रही बयान गर ेतापिन िमिसल सलंhन जाहेरी 
दरखाPत, Wितवादी तथा जाहेरवालीका िबचमा 
आदानWदान भएका JयासेजहK तथा Jयासेज आफूले 
नै जाहेरवालीलाई पठाएको हो भनी Wितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानलगायतका तzकाल Wा| 
Wमाणका आधारमा Wितवादीलाई मलुकुp फौजदारी 
कायYिविध सिंहता, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम 
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थनुामा रा1न 2थानीय कारागार काया6लयमा पठाइिदन ु
भनी िमित २०७७/०३/२५ गते भएको थनुछेक 
आदशेलाई उEच अदालत पाटनबाट सदर भएको हो । 
यसरी अिधकारNाO िनकायले तPकाल NाO Nमाणको 
मूRयाङ्कन गरी Nितवादीलाई थनुामा रा1ने गरी 
गरकेो आदशेलाई मािथRलो िनकायबाट समेत सदर 
भएको अव2थामा असाधारण अिधकार Uे#को Nयोग 
गरी दायर गरकेो बVदीNPयUीकरणको िनवेदन खारजे 
गXरपाउ ँभVनेसमेत बेहोराको िवपUी काठमाड[ िजRला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण6याथ6 

इजलाससमU पेस ह̂न आएको N2ततु Xरट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ6 बाट उपि2थत िव_ान्  अिधव`ा_य aी 
सूय6बहादरु पाbडे र aी कुमारराज जोशीले िनवेदक 
र जाहेरवालीिबच लामो समयदिेख िचनजान रही 
आवcयक परकेो बेला सहयोग गदd आएको हो । िनवेदक 
र जाहेरवालीिबच आदानNदान भएका eयासेजहf 
िनताVत fपमा दईु जनािबच मा# सीिमत ह̂ने र तेgो 
पUको पह̂चँ नभएकाले मhुासगँ सeबi Nमाणहfले 
कसरु 2थािपत गदdन । फौजदारी अपराधमा मhुा सनुवुाइ 
गदा6 धरौट तथा जमानतको अनमुितलाई सामाVय 
िनयम (General Rule) र थनुामा रा1ने अव2थालाई 
अपवाद (Exception) माVनपुद6छ भVने अवधारणा 
आधिुनक फौजदारी िविधशा|ले मूलभूत माVयताको 
fपमा अङ्गीकार गरकेो छ । अतः नेपालको सिंवधान 
र Nचिलत कानूनबमोिजम िनवेदकको मागबमोिजम 
बVदीNPयUीकरणको आदशे जारी गरी िनवेदकलाई 
थनुामु̀  गXरपाउ ँभनी गनु6भएको बहस सिुनयो । 

िवपUीहfको तफ6 बाट उपि2थत िव_ान्  
उपVयायािधव`ा aी रािधका सवुालले Nमाणको 
मूRयाङ् कन बVदीNPयUीकरणको Xरट िनवेदनबाट 
ह̂न स�दनै । Nितवादीले इVटरनेट Nयोग गरी भाइबर, 

फेसबकु, eयासेजसमेतबाट बारeबर आफूलाई 
िज2काउने, हैरानी गन�, धeक� िदने गरकेो भनी 
िदएको िकटानी जाहेरी, घटना िववरण कागजात र 
तPकाल NाO कागजातको आधारमा िनज िनवेदकलाई 
पपु6Uको लािग थनुामा रािखएको हो । यसरी  काठमाड[ 
िजRला अदालतमा िव�तुीय कारोबारसeबVधी 
कसरु मhुा िवचाराधीन रहेको अव2थामा गैरकानूनी 
fपमा थनुामा राखेको भVन िमRदनै । अतः N2ततु 
बVदीNPयUीकरणको Xरट िनवेदन खारजेभागी भएकाले 
खारजे गXरपाउ ँभनी बहस N2ततु गनु6भयो । 

उपयु6`ानसुारको त�य, िनवेदन िजिकर 
रहेको N2ततु िनवेदनमा दवैु पUका कानून 
�यवसायीहfको बहस सनुी एव ंिमिसल सलं�न सeपूण6 
कागजातहf अ�ययन गरी हेदा6  िवपUीहfको नाममा 
बVदीNPयUीकरणको आदशे जारी ह̂नपुन� हो, होइन ? 
भVने सeबVधमा िनण6य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण6यतफ6  िवचार गदा6, पXरवित6त नाम 
काठमाड[ २६ पXरसर ६७ (०७६/७७) को जाहेरीले 
िव�तुीय कारोबारसeबVधी कसरुको मhुामा काठमाड[ 
िजRला अदालतबाट िमित २०७७।०३।२५ मा िनवेदक 
Nितवादीलाई थनुामा रा1ने भएको आदशेलाई उEच 
अदालत पाटनबाट सदर गरी िनवेदक थनुामा रहेकाले 
मhुासगँ असeबi Nमाणलाई आधार बनाइएको, िनवेदक 
र जाहेरवालीिबच आदानNदान भएका eयासेजहf 
िनताVत fपमा �यि`गत भएको अव2थासमेतका 
आधारमा बVदीNPयUीकरणलगायतको उपयु̀  आदशे 
जारी गरी गैरकानूनी थनुामा मु̀  गXरपाउ ँभनी N2ततु 
िनवेदन दायर भएको दिेखयो । 

३. िवपUीम�येका काठमाड[को िलिखत 
जवाफमा िनवेदक Nितवादीले मौकामा तथा अदालतमा 
बयान गदा6 अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा इVकार 
रही बयान गर ेतापिन िमिसल सलं�न जाहेरी दरखा2त, 
Nितवादी तथा जाहेरवालीिबच आदानNदान भएका 
eयासेजहf तथा eयासेज आफूले नै जाहेरवालीलाई 
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१०६३३ - मौले#ार कुमार िसहं राजपतु िव. काठमाड4 िज5ला अदालत, बबरमहलसमेत

पठाएको हो भनी ?ितवादीले अदालतमा गरकेो 
बयानलगायतका तBकाल ?ाC ?माणका आधारमा 
?ितवादीलाई मलुकुH फौजदारी कायJिविध सिंहता, 
२०७४ को दफा ६७ बमोिजम थनुामा राOन Pथानीय 
कारागार कायाJलयमा पठाउने गरी भएको थनुछेक 
आदशेलाई उTच अदालत पाटनबाट सदर भएको 
दिेखXछ । 

४. जाहेरवालीको िकटानी जाहेरी, 
?ितवादीले अदालतसमZ जाहेरवालासगँ िव\तुीय 
मा]यमबाट ^यासेजमाफJ त कुराकानी भएको 
भनी गरकेो बयानलगायत िमिसल सलं_न कागज 
?माणको मू5याङ्कन र िवcेषण गरी तeय ?माण 
र कानूनको आधारमा ?ितवादीलाई थनुामा राOने 
गरी तहतह अदालतबाट आदशे भएको अवPथामा 
बXदी?BयZीकरणको िनवेदन खारजे गfरपाउ ँ भनी 
िवपZीको िलिखत जवाफ परकेो दिेखयो । 

५. िनवेदकउपर लगाइएको अिभयोग िव\तुीय 
(इलेjkोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) 
को nयवPथा हेदाJ  "क��युटर, इ$टरनेटलगायतका 
िव.ुतीय स1चार मा4यमह6मा 7चिलत कानूनले 
7काशन तथा 7दश<न गन< नह=न ेभनी रोक लगाएका 
सामAीह6 वा साव<जिनक नैितकता, िशDाचार 
िव6Eका सामAी वा कसै7ित घृणा वा Iेष फैलाउन े
वा िविभ$न जातजाित र स�7दायिबचको सुमधुर 
स�ब$धलाई खलल पानR िकिसमका सामAीह6 
7काशन वा 7दश<न गनR, मिहलालाई िजSTयाउन,े 
हैरानी गनR, अपमान गनR वा यSतै िकिसमको 
अमया<िदत काय< गनR वा गन< लगाउन े VयिWलाई 
एक लाख 6पैयासँ�म जYरवाना वा पाचँ वष<स�म 
कैद वा दुवै सजाय ह=न ेछ ।" भXने उ5लेख छ । fरट 
िनवेदकको हकमा यस कानून आकिषJत हoने हो, होइन 
भनी हेदाJ  ऐनको उि5लिखत nयवPथाले कुनै nयिqले 
िव\तुीय सrचार मा]यमबाट मिहलालाई िजPjयाउने, 
हैरानी गनs, अपमान गनsलगायतका अमयाJिदत कायJ 

गनJ वा गनJ लगाउने कायJसमेतमा बXदजे लगाएको 
दिेखXछ । fरट िनवेदकउपर अिभयोग दायर भई त5लो 
तहमा मtुा िवचाराधीन रहेको अवPथामा fरट िनवेदक 
र जाहेरवालीिबच िव\तुीय मा]यमबाट भएको गरकेो 
^यासेज कानूनतः िनषेिधत िथयो वा िथएन भXने िवषय 
?Pततु fरट िनवेदनमाफJ त जाचँ गनJ सिकँदनै । 

६. यसैगरी, मलुुक( फौजदारी काय/िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ६७ ले त<काल =ा> 
=माणबाट कसरुदार देिखन े भएमा वा कसरुदार 
हो भFन े िवGास गनI कुनै मनािसब आधार भएमा
अिभयqुलाई थनुामा राOन सjने nयवPथा गरकेो 
छ । िनवेदक मौले#रकुमार िसहं राजपतुउपर िव\तुीय 
कारोबारस^बXधी कसरुको अिभयोग लागी काठमाड4 
िज5ला अदालतसमZ अिभयोगपv दायर गरकेो 
दिेखXछ । िनयिमत Xयाियक ?िwयाबाट अिभयोग 
पv दायर भएको र थनुछेकका सXदभJमा कानूनxारा 
nयवPथा गfरएको ?िwयाबमोिजम िनवेदकलाई थनुामा 
राखी मtुाको पपुJZ गनुJ  भनी तहतह अदालतबाट 
आदशे भएको दिेखXछ । 

७. िनवेदकले उ5लेख गरकेो थनुछेकस^बXधी 
कानूनी ?ावधानहy PवेTछाचारी yपमा ?योग हoने 
नभई PवतXv एव ं सZम Xयाियक िनकायबाट सबदु 
?माणको मू5याङ्कन गरी ?योग हoने nयवPथा हो । 
यसको गलत ?योग भए गरकेो अवPथामा िनवेदकले 
Xयाय ?शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा Xयाियक 
सपुfरवेZणको ?बXधसमेत भएको दिेखXछ । कसरुको 
?कृित र तBकाल ?ाC ?माणको ?ाचयुJता जPता 
आधारबाट धरौट वा जमानत िलने, तारखे राOने वा 
अिXतम िवक5पको yपमा थनुामा राOन सिकने गरी 
भएको कानूनी nयवPथाहy र Xयाियक अ{यासलाई 
अXयथा भXनपुनs अवPथा हoदँनै । साथै, Xयायाधीश 
वा मtुा हेनs अिOतयार पाएको अिधकारीले कुनै पिन 
आरोिपत nयिqलाई िवना कुनै ?माण पपुJZको लािग 
थनुामा राOछ भXन ुXयाियक ?िwयामािथको अिव#ास 
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हो, जसलाई कुनै पिन 3ि4कोणले मा7य ह9न स:दनै । 
त>काल ?ा@ ?माणका आधारमा पपुDEको लािग थनुामा 
राHदा कसैलाई पिन कसरुदार ठहJयाएको ह9दँनै । 
मMुाको रोहमा कसरुदार नभएको अवPथामा 7याियक 
?िQयाको Qममा सRबि7धत अदालतले छाड्न स:ने 
नै दिेख7छ ।  

८. अ7तराDिXYय कानूनी [यवPथा हेदाD  
पपुDEका लािग अवPथाअनसुार तारखेमा राHने, 
धरौट वा जमानतमा छाड्ने वा थनुामा राHने कुरालाई 
अPवीकार गरकेो पिन दिेखदँनै । नागा^रक तथा 
राजनीितक अिधकारसRब7धी अ7तराDिXYय ?ित_ाप#, 
१९६६ को धारा ९ को उपधारा (३) को पिहलो 
वा:यमा "Anyone arrested or detained on a 
criminal charge shall be brought promptly 
before a judge or other officer authorized by 
law to exercise judicial power and shall be 
entitled to trial within a reasonable time or 
to release. It shall not be the general rule 
that persons awaiting trial shall be detained 
custody, but release may be subject to 
appear for trial, at any other stage of the 
judicial proceedings, and should occasion 
arise, for execution of the judgement." 
उ�लेख भएको दिेख7छ । यस [यवPथाले अिभयोग 
लागेको [यि�लाई मनुािसब समयसRम थनुामा राHन 
सिकने िवषयलाई नकानD सकेको छैन साथै 7याियक 
कारबाहीको कुनै चरणमा उपिPथत ह9ने र फैसलाको 
कायाD7वयनको सिुनि�तताको लािग धरौट वा 
जमानतमा राHन सिकने [यवPथा भएको दिेख7छ ।  

९. सामा7यतः कानून ?ितकूल ब7दी 
बनाइएको अवPथामा सिंवधान�ारा ?द� वैयि�क 
Pवत7#ताको हक ?चलनका लािग ब7दी?>यEीकरणको 
आदशे जारी ह9ने अवPथा रह7छ । यसैगरी कुनै 
[यि�लाई कानूनिवपरीत थनुामा रािखएको वा 

अिHतयारवालाबाहेक अ�बाट भएको काम 
कारबाही तथा आदशेले अनिधकृत तवरबाट थनुामा 
रािखएको भएमा वा Pव�छ सनुवुाइबेगर वा अिभयोग 
नलगाई थनुामा रािखएकोलगायतको अवPथामा 
ब7दी?>यEीकरणको आदशे जारी ह9ने अवPथा 
रह7छ । यी अवPथाह� िव�मान नभई वा िविधगत 
�पमा साधारण अिधकारEे#अ7तगDत कानूनबमोिजम 
सEम अदालतबाट त>काल ?ा@ ?माणको मू�याङ्कन 
भई पपुDEका लािग थनुामा रािखएको िवषयलाई िलएर 
ब7दी?>यEीकरणको आदशे जारी गनुD  मनािसब ह9दँनै । 

१०. यसै सRब7धमा "पुप��को लािग थनुामा 
रा*न ेिवषयले कसैलाई पिन पूण� वा अि5तम 7पमा 
कसरुदारको 7पमा िच:ण गरकेो ह<दैँन । ?यो एउटा 
पूवा�वCथासDम हो । ... ?यसरी नै शिंकत आरोिपत 
समाजमा खुLला 7पमा िहड्ँन सOन ेभई समाजले 
नै असरुि�त महससु गनु�पनQ तथा Rमाण नS गन� 
सOन ेउTच सDभावना रहन जानकुा साथै कितपय 
अवCथामा ?यCता अिभयुUह7को िजउVयान नै 
खतरामा पन� सOन े ।" भनी राजीव बाPतोला िव. 
िज�ला वन अिधकृतसमेत भएको उ>?ेषण मMुा (ने.
का.प. २०६६, अङ्क ८, िन.नं. ८२०२) र िनवेदक 
रामदवे यादव िव. ?धानम7#ी तथा मि7#प^रषदक्ो 
कायाDलयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, 
िन.नं. ८६६५) ब7दी?>यEीकरणको ^रट िनवेदनमा 
यस अदालतको पूणD इजलासबाट "साधारण 
�:ेािधकार र असाधारण �े:ािधकार समाना5तर 
�:ेािधकार होइनन ् र असाधारण �े:ािधकारले 
साधारण �:ेािधकारलाई अनादर गनQ, सीिमत 
तुLयाउन,े िनय5:ण गनQ, RितCथापन गनQ वा कुनै 
िकिसमबाट िनCतेज तुLयाउन मOसद ह<न सOदैन" 
भनी यस अदालतबाट िस�ा7त ?ितपादन भएको 
दिेख7छ । यसैगरी िवजयराज तलुाधर िव�� काठमाड� 
िज�ला अदालत (ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, िन.नं. 
१०१०८) भएको ब7दी?>यEीकरणको ^रट िनवेदनमा 
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१०६३३ - मौले#ार कुमार िसहं राजपतु िव. काठमाड4 िज5ला अदालत, बबरमहलसमेत

"ब�दी��य!ीकरणको (रट िनवेदनका स�दभ1मा 
थनुाको कानूनी वैधता (Legality) स;म परी!ण 
ग(रन े हो । मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहकेा 
मCुाको तDय र �माणको मEूयाङ्कन गरी इ�साफ 
गरकेो प(रणाम आउन े गरी ब�दी��य!ीकरणको 
आदेश जारी गनु1 हामीले अिOतयार गरी आएको 
मा�यता, �णाली वा अवधारणा �ितकूल हRन 
जान े । िवचाराधीन मCुामा स!म अदालतले 
�याियक �िSयाअनसुार मCुाको सनुवुाइ हRदँाको 
अवUथामा आरोिपत कसरुको स;ब�धमा �माणको 
मEूयाङ्कन गरी �याय िनVपण गनW भएकोले 
कानूनबमोिजम पुप1!को लािग थनुामा राखेको 
कुरामा ब�दी��य!ीकरणको आदेश जारी गनु1 
मनािसब नहRन"े भनी यस अदालतबाट िस?ा@त 
Aितपादन भएको दिेख@छ । AGततु िस?ा@तहHले 
कानूनबमोिजम थनुामा राKन सिकने, Aमाणको 
मू5याङ्कन Oरट िनवेदनबाट हPन नसQने र असाधारण 
SेTािधकारको Aयोग गदाV साधारण SेTािधकारलाई 
सीिमत गनX नसिकने िवषय यस Oरट िनवेदनका 
स@दभVमा समेत सा@दिभVक छन् । 

११. त5लो िनकायले आ[नो 
SेTािधकारिभT रहेर गरकेो कानूनबमोिजमको आदशे 
कुनै महामारी वा Aकोपको कारण दखेाई गैरकानूनी 
भनी बदर गराउन मािथ5लो िनकायमा जाने हो भने 
यGतो Aविृ`ले समाजमा @यायAितको aिbकोणमा 
नराcो Aभाव पानXसमेत दिेख@छ । एकातफV  साधारण 
SेTािधकारअ@तगVत सािधकार िनकायले राखेको 
eयिfलाई कोरोनाको कहरलाई कारण दखेाई 
छािडिददँा जनमानसको @यायAितको आGथासमेत 
गhुन जाने हP@छ । कोरोनाको सङ्iमणबाट कारागारमा 
रहेकालाई बचाउन ु सरकारको Aाथिमक कतVeय हPने 
नै हPदँा राkयका सािधकार िनकायले कानूनबमोिजम 
गरकेो कायV महामारी तथा कुनै Aकोपको कारण दखेाई 
कानूनिवपरीत भयो भ@द ै अदालतको असाधारण 

अिधकारSेT Aयोग हPन सQने दिेखदँनै ।
१२. जहासँhम िमिसल सलंmन AमाणहH 

मnुासगँ असhब? भएको भ@ने िनवेदकको िजिकर 
भए पिन तत् िवषयहHबार े अदालतको िनयिमत 
@याियक कायV जसरी परीSण गनV िम5दनै । Aमाणको 
मू5याङ्कन ब@दीAoयSीकरणको Oरटबाट हPन 
सQदनै । Oरट िनवेदकले असाधारण उपचारको 
छनौट गरी ब@दीAoयSीकरणको Oरट दायर गरकेो 
स@दभVमा अदालतले पनुः साधारण अिधकारSेTको 
Aयोग गदाV हामीले अवलhबन गरकेो असाधारण 
SेTािधकारको उपादयेता सिक@छ । साथq मातहतका 
अदालतले साधारण अिधकारSेTअ@तगVत मnुाको 
िनयिमत Aिiयाका स@दभVमा गरकेा िनणVय वा 
आदशेअनसुार थनुा वा कैदमा परकेा िवषयलाई िलएर 
ब@दीAoयSीकरणको आदशे जारी गनुV  @याियक मा@यता 
वा पOरपाटीअनकूुल हPदँनै । ब@दीAoयSीकरणको Oरट 
िनवेदनबाट िववादको तrय र Aमाणमा Aवेश गरी 
थनुाको औिचoय परीSण गनV िम5ने नदिेखदँा Oरट 
िनवेदकमािथ असhब? Aमाण राखी मnुा चलाइएको 
भ@ने िनवेदन िजिकर पmुन सQने दिेखएन ।

१३. उि5लिखत कानूनी eयवGथा र 
सवuvच अदालतबाट Aितपािदत िस?ा@तसमेतका 
रोहबाट हेदाV , िनवेदकलाई गैरकानूनी Hपमा थनुामा 
राखेको दिेखदँनै । सारभूत र कायVिविधगत कानूनी 
Aिiया (Substantive and Procedural due 
Process) को अवलhबन गरी सhप@न कायVलाई 
कानूनबमोिजम गरकेो भनी मा@न सिक@छ । यो 
अवधारणा िविधशा�ीय मापद�डको आधारमा नभई 
िविभ@न समय, पOरिGथित र अवGथालाई म�यनजर 
गरी @याियक परीSणबाट िवकिसत बहृत् िवषय 
हो । तoकाल Aा� Aमाणका आधारमा रीतपूवVक नै 
काठमाड4 िज5ला अदालतबाट िमित २०७७।०३।२५ 
मा पपुVSको लािग थनुामा पठाउने गरी भएको आदशेले 
िनवेदकलाई कानूनबमोिजम नै थनुामा रािखएको 
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दिेखयो । काठमाड4 िज6ला अदालतको आदशेउपर 
िनवेदकले उ<च अदालत पाटनमा बे@रतको आदशे 
बदर िनवेदन परकेोमा सCु अदालतको आदशे यथावत् 
कायम राFने गरी आदशे भई िनवेदक थनुामा रहेको 
पाइयो । यसरी तहतह अदालतले Mयाियक परीNण 
गरी थनुामा राखेकोलाई गैरकानूनी थनुा माMन िम6ने 
अवPथा नदिेखदँा िनवेदकको तफS बाट उपिPथत 
िवTान् अिधवVाहCको बहस िजिकरसगँ सहमत हWन 
सिकएन ।

१४. अतः म]ुाको रोहमा पपुSNको 
िसलिसलामा काठमाड4 िज6ला अदालतबाट 
भएको आदशेमाफS त थनुामा रािखएको अवPथामा 
^Pततु िनवेदनका िवपNीहCको काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको कानूनी हकमा आघात परकेो अवPथा 
िव`मान नदिेखदँा िवपNीहCको नाममा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गनुSपनa अवPथा 
दिेखएन । @रट िनवेदन खारजे हWने ठहछS  । ^Pततु 
म]ुाको दायरीको लगत कcा गरी िनयमानसुार िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उV रायमा सहमत छु ।
Mया.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : िशवबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल असोज ३० गते रोज ६ शभुम् ।

�� & ��

सवj<च अदालत, सयंVु इजलास
माननीय Mयायाधीश kी ईlवर^साद खितवडा

माननीय Mयायाधीश kी सmुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।८।१४

०७४-CI-१०९०

म]ुाः- हक कायम जrगा िनखनाई दताSसमेत ।

पनुरावेदक / वादी : िसराहा िज6ला, रामनगर िमचtया 
गा.िव.स. वडा नं. ४ बPने िमथलेश िसहं

िवCu
^vयथw / ^ितवादी : िसराहा िज6ला, रामनगर 

िमचtया गा.िव.स. वडा नं.४ बPने ^ेम^साद 
उपाxयायसमेत

§ अका&को ज)गामा अनिधकृत तवरबाट 
िक3ला खु6ा गाडी घर टहरो बनाउँदैमा 
हक >थािपत हAन ेअव>था रहदैँन । मलुुकD 
ऐन, घर बनाउनकेो महलको ११ न.ं को 
हदJयादसJबLधी Mािविधक कारण देखाई 
घर टहराले चचPको ज)गासJममा िखचोला 
नठहनP भनी भएको फैसलाको आडमा 
दाबीको ज)गामा वादीको >वािमVव नै 
>थािपत भएको माLन िम3ने अव>था 
नदेिखन े। 

(^करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफS बाट : िवTान् व@रmठ 
अिधवVाTय kी महादवे^साद यादव र kी 
ह@रहर दाहाल

िनण�य नं. १०६३४
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१०६३४ - िमथलेश िसहं िव. *ेम*साद उपा1यायसमेत

*4यथ5 / *ितवादीका तफ: बाट : िव>ान् वAरC 
अिधवFा>य Gी हAर*साद उ*ेती र Gी 
सनद दवेकोटा तथा िव>ान्  अिधवFाहI 
Gी समुनकुमार पौडेल, Gी नारायण*साद 
पराजलुी

अवलिPबत निजर : 
सPबQ कानून :

सIु फैसला गनU :
मा.िज.Vया.Gी िवWमंगल आYेय
िसराहा िजZला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनU :
माननीय Vयायाधीश Gी पवनकुमार शमा:
माननीय Vयायाधीश Gी तेजबहादरु राई
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
%या.ई(र*साद खितवडा : Vयाय *शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खbड (क)  बमोिजम 
मcुा दोहोdयाई हेनU अनमुित *दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा पेस हfन आएको *hततु मcुाको सिंij तkय र 
ठहर यस*कार छः

तkयगत बेहोरा
२०३४ साल वैशाखदिेख म स-पAरवार 

सािबक जoगाधनी छYकुमारी ढुङ्गेल नाम दता:को 
िजZला िसराहा, गा.िव.स. रामनगर िमचsया वडा नं. 
४ (क) िक.नं. ३६६ को जoगामा िनजै जoगाधनीको 
सहमित मVजरुीमा बhद ै आएको छु । िमित 
२०३४।११।०८ मा सो जoगाको मोल I.८,०००।- 
समेत ितरी hथायी Iपमा बसोबास गरी आएको 
छु । सो जoगामा राजमाग:तफ:  oयारजे घर-१, सो घरको 
पूव:-उvर कुनामा पिwम मखुको इटँाको िदवाल, छाना 
खपडाको हाली दईु कोठाको घर र उvरतफ:  दिiण 
मखुको गोठका लािग घर थान-१, सो घर गोठको 

िनकास तथा आगँनको Iपमा भोग गरी आएकोमा 
सो जoगा पास गन: गराउन नसकz अिवि{छVन Iपमा 
घर, बास-गासँ |यापारसमेतका लािग िनिव:वाद भोगी 
चच5 आएको िथए ँ । यसै }ममा छYकुमारीको म4ृय ु
भई िनजका छोराहI *ितवादीम1येका *ेम*साद र 
ल�मण*सादले सो जoगा नामसारी गराई िलए पिन उF 
जoगा िनजहIले मेरो नाउमँा पास गAरिदन ुभएन । िक.नं. 
३६६ को जoगामा म वादीको ठहर भएका घरहIको 
िनकास ०-०-१४.५६ जoगामा नै रहेकोले उF जoगा 
हामीलाई नभई नहfने भएकोले पनU मोल िलई हामीलाई 
िदनहुोस ्भVदा *ितवादी राजदवे कापैरले उF जoगाको 
*ितवादी *ेम*साद र ल�मण*सादबाट अिधकृत 
वारसेनामा िलई र.नं. ६७५५ िमित २०६७।०९।२६ 
मा राजीनामाको िलखत गरी आ�नी Gीमती शोभादवेी 
कापैरको नाममा पास गरी िदएकोले मेरो पायक पनU, 
सिVधसप:न पनU भएकोले दाबीबमोिजमको जoगामा म 
वादीको हक कायम गरी जoगा िनखनाई मेरो नाममा दता: 
गरी हक इVसाफ पाउ ँभVनेसमेत बेहोराको िफरादपY ।

वादी िमिथलेश िसहं जoगा दाता *ेम*साद 
उपा1यायको सात पhुतासPमको कुनै अिंशयार नै होइन 
र िनजको नातागोताको |यिF पिन होइन । िमिथलेश 
िसहं िक.नं. ३६६ को जoगाको िनिव:वाद दता:वाला पिन 
नदिेखएको अवhथामा सो जoगामा बनेको घरको नाताले 
उF जoगा सिVधसप:न पनU भई िनखVन पाउने अवhथा 
हfदँनै । वादी सिVधसप:न पनU हकवाला नभएकोले 
िफराद दाबीबमोिजम िनखVन पाउने |यिF होइन । 
वादीको झठुा िफराद दाबीबाट फुस:द पाउ ँभVनेसमेत 
बेहोराको शोभादवेी कापैरसमेतको *ितउvरपY ।

वादी दाबीको जoगा दखेेको छु । वादीले 
उF जoगा छYकुमारीबाट िमित २०३४।१२।२१ मा  
I.८,०००।– मा िकनेको जoगा हो । उF जoगामा घर 
टहरा बनाई बhद ैआएका छन् । उF जoगाको माझमा 
बाकँz रहेको जoगा वादीको सिVधसप:न पनU भएकोले 
िनखनाई िदनपुनU हो भVनेसमेत बेहोराको वादीका 
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सा.ी िनम1लादवेी साह र महावीर साहको एकै िमलान 
बेहोराको  स9ु अदालतमा गरकेो अलग अलग बकप# ।

उ? जAगा Bितवादी शोभादवेी कापैरको 
हकको जAगा हो । वादी िमिथलेश िसहं Bितवादी 
BेमBसाद उपाFयायसमेतका सात पHुतािभ# वा 
बािहरका कुनै हकवाला होइनन् । वादी दाबीबमोिजमको 
जAगा िनजले िनखKन पाउने होइन भKनेसमेत बेहोराको 
Bितवादीका सा.ी रामिवलास यादव र दवेनारायण 
यादवले एकै िमलान स9ु अदालतमा गरकेो अलग 
अलग बकप# ।

िववािदत िक.नं. ३६६ को जAगा छ#कुमारी 
ढंुगेलबाट वादीले २०३४।११।०८ गते 9. ८,०००।- 
(आठ हजार) मा खZरद गरकेो भKने कुराको कुनै 
Bमाण पेस गन1 सकेको दिेखदँनै । िववािदत जAगामा 
Aयारजे, घर बनाई भोगी चच_ आएको भKन सिकने 
अवHथा रहेन । छ#कुमारी ढंुगेल, Bितवादी BेमBसाद 
उपाFयाय, ल`मणBसाद उपाFयायसमेतको यी वादी 
सात पHुतािभ#को हकवाला मािनस रहे भएको पिन 
िमिसल कागजबाट दिेखएन । हकवाला नै नभएको 
मािनसले आफूलाई सिKधसप1न पcयो भKदमैा अका1को 
हकभोगको जAगा कानूनी 9पमा हक कायम गरी 
िनखनाई िलन पाउने अवHथा नभएको हdनाले िक.नं. 
३६६ को जAगामा वादीको िफराद दाबी पAुन नसeने 
ठहछ1  भKने स9ु िसराहा िजfला अदालतको िमित 
२०७०।२।२७ मा भएको फैसला ।

एउटै घरको िभKनिभKन िहHसाका धनी भएको 
अवHथामा कुनै िहHसाको धनीले आgनो िहHसाजित 
िबhi गरी िदएकोमा सो घरको अकj िहHसाका धनीले 
िनखKन खोजेमा िनजले िनखKन पाउछँ भKने कानूनी 
kयवHथालाई नजरअKदाज गरी छ#कुमारी ढंुगेल, 
BेमBसाद उपाFयाय, ल`मणBसाद उपाFयायको सात 
पHुतािभ#को हकवाला मािनस रहे भएको दिेखएन भनी 
स9ु अदालतबाट भएको फैसला #िुटपूण1 रहेकोले बदर 
गरी िफराद माग दाबीबमोिजम गराई पाउ ँ भKनेसमेत 

बेहोराको िमिथलेश िसहंको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो पनुरावेदनप# ।

िक.नं. ३६६ को जAगामा कुनै पिन तफ1  वा 
.े#फलमा कानूनतः आgनो हक Hथािपत भएको 
पिुm गन1 नसeने पनुरावेदक वादीले र.नं. ६७५५ 
को kयवहारबाट आgनो घरको िनकास बKद भई 
सिKधसप1न पन1 गएको भKने दाबी िलन कानूनतः िमfने 
दिेखन आएन । छ#कुमारी ढुङ्गेल र िनजका छोराह9 
BेमBसाद उपाFयायसमेत पनुरावेदक वादीको हकवाला 
भKनेसमेत दिेखन खfुन नआएको अवHथामा वादी 
दाबी पAुन नसeने ठहर गरकेो स9ु िसराहा िजfला 
अदालतको िमित २०७०।०२।२७ को फैसला सदर 
हdने ठहछ1  भKने पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७०।१२।१२ को फैसला ।

पिछ जAगा पाZरत गरी िदने िलने गरी 
छ#कुमारीको नाममा दता1 रहेको िक.न. ३६६ को 
जAगा खZरद गरी २०३४ सालमै घर बनाई Hथायी 
बसोबास गदp आएकोमा छ#कुमारीको मrृयपुsात् छोरा 
BेमBसाद र ल`मणBसाद उपाFयायले आमाले बेचेको 
जAगा मलाई पास गZरिदनकुो सtा मेरोउपर िसराहा 
िजfला अदालतमा िदएको सवंत् २०५७ सालको 
सा.द.ेनं.१५७०/७३ को घर उठाई जAगा िखचोला 
चलन मvुामा अदालतबाट २०६०।०५।१७ मा भएको 
नeसाको न.नं.१ िक नं.३६६ को जAगामा ३०’६"x१५’ 
को दि.ण मखुको Aयारजे घर-१, २४ िफट x ११ 
िफटको पिsम मखुको पखा1लमािथ छाना भएको दईु 
कोठाको घर-१ र २६ िफट x १४ िफटको दि.ण 
मखुको कyची फुसको घरसमेत ०-०५.९५ जAगामा 
Bितवादीले धेर ैअगािड नै बनाई बसोबास भोगचलन 
गरी आएका घरमा Bितवादीको िनिव1वाद हक Hथािपत 
भइसकेको दिेखदँा घर उठाई जAगा खाली गराई 
पाउ ँ भKने Bितवादीउपरको वादी दाबी पAुन नसeने, 
घरह9 रहेका जAगाबाहेकका जAगामा Bितवादीले हक 
टुटाई िलएको नदिेखदँा ती घरह9बाहेकको ०-०-
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१०६३४ - िमथलेश िसहं िव. *ेम*साद उपा1यायसमेत

१४.५६ ज6गामा *ितवादीले िखचोला गरकेो दिेखदँा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई िदने ठहछD  भनी िसराहा 
िजFला अदालतबाट २०६२।०३।१२ गते भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६४।०१।२३ गते सदर भई िनणDय अिPतम रहेको 
छ । िखचोला ठहर भएको ज6गा मेरो सिPधसपDन पनR 
ज6गा रहेको र उS ज6गा *ेम*साद र लTमण*साद 
उपा1यायले शोभादवेीलाई २०६७।०९।२६ गते 
पाWरत गWरिदएको हXनाले सो ज6गा मैले िनखPन र हक 
कायम गरी पाउने कुरामा िववाद हXन सYदनै । सZु 
िसराहा िजFला अदालतको इPसाफ सदर गनR गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलामा 
कानूनको ]या^या_मक `िुट हXनकुा साथै *ितपािदत 
िसaाPतहZसमेतको िवपरीत हXन गएबाट Pयाय 
*शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) 
को दहेाय (क), (ख) बमोिजम *gततु मhुा दोहोiयाई 
हेWरपाउ ँ भPनेसमेत बेहोराको वादी िमिथलेश िसहंको 
िनवेदनप` ।

िसराहा िजFला अदालतमा रहेको वादी 
*ेम*साद उपा1यायसमेत िवZa िमिथलेश िसहं भएको 
सवंत् २०५७ सालको सा.द.ेनं. १५७०/७३ िन.नं. 
३४६ को ज6गा िखचोला मhुामा िमित २०६२।३।१२ 
मा भएको फैसलासिहतको िमिसल थान-१, पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा रहेको िनवेदक लTमण*साद 
उपा1याय िवZa िमिथलेश िसहं भएको सवंत् ०६५ 
सालको Wरट िनवेदन नं.२५४ को िनषेधाmा िनवेदनमा 
िमित २०६६।२।३ मा भएको आदशेसिहतको िमिसल 
थान-१ को साथै यससगँ सoबिPधत सZु, रकेडD एव ंभए 
*माण िमिसलसमेत िझकाई आएपिछ िनयमानसुार गरी 
पेस गनुD  भPने यस अदालतको िमित २०७२।०४।०६ 
को आदशे ।

*ितवादी *ेम*साद उपा1यायसमेत वादी 
र िमिथलेस िसहं नै *ितवादी भई चलेको घर उठाई 
ज6गा िखचोला चलन मhुामा भएको नYसा हेदाD  न.नं. 

१ को िक.नं. ३६६ मा अविgथत रहेका घरहZतफD  
वादी दाबी नप6ुने गरी र ज6गातफD  िखचोला गरकेो 
ठहiयाई िमित २०६४।१।२३ मा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला अिPतम भइरहेको 
दिेखPछ । उS िकsाको घरहZ रहेको ज6गाबाहेक 
िखचोला ठहर गरकेो न.नं.१ को उS िक.नं. ३६६ को 
ज6गा *gततु मhुाका *ितवादी *ेम*साद उपा1यायले 
िमित २०६७।९।२६ मा शोभादवेी कापरलाई राजीनामा 
पाWरत गरी िबtu गरकेो ज6गा िमित २०६४।१।२३ 
को पनुरावेदन अदालतको फैसलाबाट घरहZसoममा 
भोगािधकार दिेखई उही िकsाको ज6गा भई यी वादी 
िमिथलेस िसहंको सिPधसपDन पनR दिेखएकोमा ज6गा 
िनखनाई दताD गWरपाउ ँ भPने वादी दाबी नप6ुने गरी 
भएको सZु फैसला सदर गनR गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।१२ मा भएको 
फैसलामा मलुकुu ऐन, लेनदने ]यवहारको १२ नं. तथा 
रिजgvेसनको ३५ नं. को ]या^या_मक `िुट दिेखदँा 
Pयाय *शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) तथा 
Pयाय *शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को खwड (क) बमोिजम *gततु मhुा दोहोiयाई हेनR 
अनमुित *दान गWरिदएको छ भPने यस अदालतको 
आदशे ।

मेरा दाता *ेम*साद र लTमण*साद 
उपा1यायसगँ िसराहा िजFला, रामनगर िमचxया 
४(क) िक.नं. ३६६ को ०-०-१५१/

२
 ज6गा खWरद 

गरकेो कुरामा िववाद छैन । उS ज6गाको सoबPधमा 
दातासगँ नै िवपyीको मhुा पWररहेको र मैले सो 
ज6गा खWरद गरपेिछ मhुा सकार गरकेो कुरामा पिन 
िववाद छैन । मैले खWरद गरकेो _यही ज6गा िनखनाई 
पाउ ँ भनी िमिथलेशले मhुा दायर गरकेो अवgथा 
हो । कसैको ज6गा िमचेर घर बनाउने र _यही आधारमा 
बाकँu ज6गा पिन पाउनपुछD  भनेर मhुा गनR कायD कानूनी 
हXन सYदनै । पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०।१२।१२ को फैसला सदर गWरपाउ ँभPनेसमेत 
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बेहोराको शोभादवेी कापैरसमेतको िलिखत 7ितवाद ।
आ:नो हक ;वािम<वको ज>गा हक टुटाई 

िदएको अव;थामा नेपाल कानूनले दईुवटा आधारमा 
हक िनखGन िदने Hयव;था गरकेो छ । सिGधसपKन 
पनL नातेदार सिँधयार भएको वा भूिमसNबGधी ऐन र 
िनयमावलीबमोिजमको 7माणप#धारी मोहीले मा# 
िनखGन पाउने हRGछ । यी दवैु अव;था, यो>यता र 
हैिसयत  िमिथलेशमा छैन । लेनदने Hयवहारको ११ 
र १२ नं. िमिथलेशको हकमा आकिषKत हRदँनै । हक 
िनखGनेसNबGधी हाWो िविधशाXीय माGयताले 
िमिथलेशलाई िचGदनै । पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७०।१२।१२ को फैसला 
सदर ग[रपाउ ँ भGनेसमेत बेहोराको 7ेम7साद 
उपा\यायसमेतको िलिखत 7ितवाद । 

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणKयाथK इजलाससम` पेस हRन आएको 7;ततु 
मaुमा पनुरावेदकको तफK बाट उपि;थत िवbान् व[रdठ 
अिधवeाbय fी महादवे7साद यादव र fी ह[रहर 
दाहालले सािबक ज>गाधनी छ#कुमारी ढंुगेलको 
नाममा रहेको िक.नं. ३६६ को ज>गामा िनजको 
मGजरुीले २०३४ साल वैशाखदिेख ब;द ै आइरहेको 
र २०३४।११।८ मा ज>गाको मूjय k. ८,०००।- 
समेत ितरी उe ज>गामा घर गोठ बनाई हालसNम बसी 
आइरहेको अव;था छ । छ#कुमारीको छोरा 7ेम7साद 
उपा\यायसमेतले िमिथलेश िसहंउपर िदएको सा.द.ेनं. 
१५७०/७३ को घर उठाई ज>गा िखचोला चलन मaुामा 
घर र घरले चचLको ज>गामा वादी दाबी प>ुन नसकp उe 
ज>गामा िमिथलेश िसहंको हक कायम हRन आएको 
छ । िक.नं. ३६६ को ज>गा 7ेम7साद उपा\यायसमेतले 
शोभादवेी कापैरलाई िबqp गरकेोले सो ज>गामा वादीको 
सिGधसपKन पनL हRनाले िनखनाई पाउन ुपदKछ भनी गनुK  
भएको बहस सिुनयो । 7ितवादी शोभादवेी कापैरको 
तफK बाट उपि;थत िवbान् अिधवeा fी नारायण7साद 

पराजलुीले िक.नं. ३६६ को ज>गा शोभादवेी 
कापैरले 7ेम7साद उपा\यायसमेतबाट राजीनामाको 
िलखतbारा ख[रद गरकेो ज>गा हो । िमिथलेश िसहं 
सािबक ज>गाधनीको हकवालासमेत नभएकोले िनखनी 
िलन पाउने होइन । पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िमलेकै हRदँा सदर हRन ु पदKछ भनी बहस 
गनुKभयो । 7ितवादी लrमण7साद उपा\यायसमेतको 
तफK बाट उपि;थत िवbान् व[रs अिधवeाbय fी 
ह[र7साद उ7ेती र fी सनद दवेकोटा तथा िवbान्  
अिधवeा fी समुनकुमार पौडेलले लrमण7साद 
उपा\यायसमेतले आ:नो नाउकँो िक.नं. ३६६ को 
ज>गा शोभादवेी कापैरलाई राजीनामाको िलखतbारा 
िबqp गरकेा हRन् । पनुरावेदक िमिथलेश िसहं 
सिGधसपKन पनL हकवाला तथा मोहीसमेत नभएकोले 
ज>गा िनखनाई िलन पाउने होइन । पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसला सदर हRनपुदKछ भनी गनुKभएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा वादी दाबी नप>ुने ठहर गरकेो 
सkु िसराहा िजjला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०/१२/१२ को फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प>ुन सwने हो वा होइन ? 
भGने सNबGधमा िनणKय िदनपुनL दिेखयो ।

२. िनणKयतफK  िवचार गदाK िजjला िसराहा, 
गा.िव.स. रामनगर िमचxया वडा नं. ४(क) िक.नं. ३६६ 
`े#फल ०-०-१५१/

२
 ज>गा मूjय k. ६,५९,०००।- मा 

शोभादवेी कापैरले 7ेम7साद उपा\याय र लrमण7साद 
उपा\यायबाट मालपोत कायाKलय, िसराहाको र.नं. 
६७५५ िमित २०६७/९/२६ को राजीनामाको 
िलखतbारा ख[रद गरकेो कुरामा िववाद दिेखदँनै । 
वादी िमिथलेश िसहंको िफराद दाबी हेदाK  सािबक 
ज>गाधनी छ#कुमारी ढंुगेलको मGजरुीले २०३४ साल 
वैशाखदिेख िक.नं. ३६६ को ज>गामा घर टहरा बनाई 
बसी आएको र िमित २०३४/११/८ मा सो ज>गाको 
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१०६३४ - िमथलेश िसहं िव. *ेम*साद उपा1यायसमेत

मू5य 6. ८,०००।- ितरी घर, गोठ, @यारजेसमेत बनाई 
भोगचलन गरी आएको अवKथामा छMकुमारी ढंुगेलका 
छोरा *ेम*साद उपा1यायसमेतले िमिथलेश िसहंउपर 
िदएको सा.द.ेनं. १५७०/७३ को घर उठाई ज@गा 
िखचोला चलन मTुाको फैसलाबमोिजम सो िक.नं. 
३६६ को ज@गामा बनेको घर र घरले चचWको ज@गामा 
आXनो हक Kथािपत भएको र पिछ सोही िक.नं. 
३६६ को ज@गा *ेम*साद उपा1यायसमेतले शोभादवेी 
कापैरलाई िमित २०६७/९/२६ मा राजीनामाको 
िलखत[ारा िब\] गरकेोले सो ज@गा आXनो सि^धसप̀न 
पनW भएकोले िनखनाई पाउ ँ भ^ने मbुय दाबी रहेको 
दिेखयो । 

३. *ेम*साद उपा1यायसमेतले िमिथलेश 
िसहंउपर िदएको सा.द.ेनं. १५७०/७३ को घर 
उठाई ज@गा िखचोला चलन मTुामा िक.नं. ३६६ 
को ज@गा म1ये ०-०-५.९५ ज@गामा *ितवादीले 
धेर ै अगािडदिेख नै घर बनाई बसोबास गरी आएको 
दिेखएको र वादीले घर बनाउनेको महलको ११ नं. 
को हदdयादिभM उजरु गन̀ नसकेकाले वादी दाबी प@ुन 
नसeने तथा ती घरह6बाहेकको ०-०१४.५६ ज@गामा 
*ितवादीले िखचोला गरकेो ठहfयाई स6ु िसराहा 
िज5ला अदालतबाट िमित २०६२/३/१२ मा भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट समेत सदर 
भएको पाइयो । वादी िमिथलेश िसहंले िक.नं. ३६६ 
को ज@गामा िमित २०३४ वैशाखदिेख बKद ैआई िमित 
२०३४/११/८ मा सो ज@गाको मू5य 6. ८,०००।- 
ितरी ज@गा िकनेको भ^ने दाबी गर ेपिन सो ज@गाउपरको 
िनिव̀वाद हक Kवािमiव Kथािपत गन̀ सकेको 
दिेखएन । अका̀को ज@गामा अनिधकृत तवरबाट िक5ला 
खkुा गाडी घर टहरो बनाउदँमैा हक Kथािपत हlने 
अवKथा रहदँनै । मलुकु] ऐन, घर बनाउनेको महलको 
११ नं. को हदdयादसdब^धी *ािविधक कारण दखेाई 
घर टहराले चचWको ज@गासdममा िखचोला नठहनW भनी 
भएको फैसलाको आडमा दाबीको ज@गामा िमिथलेश 

िसहंको Kवािमiव नै Kथािपत भएको मा^न िम5ने 
अवKथा दिेखदँनै ।

४. मलुकु] ऐन, लेनदने oयवहारको ११ नं. 
मा "कसैले आXनो हक प@ुने अचल िब\] गरकेोमा यसै 
महलको १० नं. बमोिजम साqी बKने, म^जरुी िदनेबाहेक 
सो िब\] भएको सdपिr सि^धसप̀न परकेो िनजको 
ऐनबमोिजमको कुनै हकवालाले िनखनी िलन चाहेमा 
सो िकने बेचेको िलखत रिजKsेसन भएको िमितले ६ 
मिहनासdममा थाहा पाएको पtितस िदनिभM िनखनी 
िलन पाउछँ...." भ^ने उ5लेख भएको भएको पाइ^छ । 
सोही ऐनको १२ नं. मा सि^धसप̀न पनW हकवाला नभए 
वा भए पिन िनजले निनखनेमा यसै महलको ११ नं. 
को हदdयादिभM ज@गा भए सो ज@गाको मोहीले िनख^न 
पाउछँ, तर घरबारीको लािग ज@गा िकनेकोमा दईु रोपनी 
वा तीन कuासdम ज@गा सि^धसप̀न पनW हकवाला 
बाहेक अ6ले िनख^न पाउदँनै भ^ने कानूनी oयवKथा 
रहेको दिेख^छ । पनुरावेदक िमिथलेश िसहं सािबक 
ज@गाधनी *ेम*साद उपा1यायसमेतको "हकवाला" 
हlन् भ^ने दिेखदँनै । िनज वादी िमिथलेश िसहं िक.नं. 
३६६ को ज@गाको मोही रहेको भ^ने पिन दिेखदँनै । 
शोभादवेी कापैरले घरबारीको लािग खwरद गरकेो उx 
ज@गा तीन कuाभ^दा घटी ज@गा दिेखएको छ । यस 
अवKथामा िनखनाई िदन िम5ने हlदँनै । वादीले सा.द.े
नं. १५७०/७३ को मTुामा भएको फैसलाबमोिजम घर 
र घरले चचWको ज@गा आXनो भएको दाबी गर ेपिन सो 
िक.नं. ३६६ को घर ज@गामा यी वादीको हक Kथािपत 
भएको दिेखदँनै । हदdयादको कारणबाट घर भiकाउन 
नपनW भ^नेसdम ठहर गरी फैसला भएको दिेख^छ, हक 
कायम गwरएको दिेखदँनै । केवल यही कारणले ज@गा 
िनख^न दाबी प@ुने अवKथा हlदँनै । 

५. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वादी दाबी प@ुन नसeने ठहfयाई स6ु िसराहा िज5ला 
अदालतबाट िमित २०७०/२/२७ मा भएको फैसला 
सदर गनW गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
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िमित २०७०/१२/१२ को फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह9ने ठहछ<  । वादी िमिथलेश िसहंको पनुरावेदन 
िजिकर पCुन सDदनै । EFततु मGुाको दायरीको लगत 
कJा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उN रायमा सहमत छु ।
Oया.सQुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत:- डYलरुाम चौधरी 
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सव`aच अदालत, सयंNु इजलास
माननीय Oयायाधीश bी ईcवरEसाद खितवडा

माननीय Oयायाधीश bी कुमार रCेमी
फैसला िमित : २०७७।१०।२०

मGुाः efाचार

०६९-CR-०२७१
पनुरावेदक / Eितवादी : हेमबहादरु भkडारीको नाित 

अमतृबहादरु भkडारीको छोरा नवुाकोट 
िजYला, िवदरु नगरपािलका वडा नं. ९ बFने 
शैलङु कOकाई जे.भी. लिलतपरुका Eितिनिध 
नमराज भkडारी  

िवmn
Eoयथp / वादी : अिqतयार दmुपयोग अनसुOधान 

आयोगको तफ< बाट अनसुOधान अिधकृत 
लालमिण आचाय<को Eितवेदनले नेपाल 
सरकार 

०६९-CR-०३३५
पनुरावेदक / Eितवादी : Fव. मोFसरी लाल कण<को 

नाित, बvीनारायण कण<को छोरा सला<ही 
िजYला, मलंगवा नगरपािलका वडा नं. ९ 
बFने िडिभजन सडक काया<लय, दमौली 
तनह9कँो इिOजिनयर पदबाट िनलिwबत 
अमरOेvकुमार कण<

िवmn
Eoयथp / वादी : अिqतयार दmुपयोग अनसुOधान 

आयोगको तफ< बाट अनसुOधान अिधकृत 
लालमिण आचाय<को Eितवेदनले नेपाल 
सरकार

०६९-CR-०३६३
पनुरावेदक / वादी : अिqतयार दmुपयोग अनसुOधान 

आयोगको तफ< बाट अनसुOधान अिधकृत 
लालमिण आचाय<को Eितवेदनले नेपाल 
सरकार

िवmn
Eoयथp / Eितवादी : सवणु< दास मYुमीको नाित, 

शािलxामदास मYुमीको छोरा लिलतपरु 
िजYला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं. १३ बFने तoकाल िडिभजन सडक 
काया<लय, दमौली तनह9मँा इिOजिनयर पदमा 
काय<रत अिवमनदास मYुमीसमेत

§ इि'जिनयरलगायतका .शासिनक 
कम1चारीले गरकेो 56ाचारको िवषयमा 
अनसु9धान गन1 सिंवधान तथा 56ाचार 
िनवारणस>ब9धी .चिलत कानूनले 
अिAतयार दुBपयोग अनसु9धान 
आयोगलाई अिधकार .दान गरकेो छ । 
आयोगको अिAतयार.ाH कम1चारीका 

िनण�य नं. १०६३५
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१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

हैिसयतले बाहके अ,य तबरले .हरीले 
यो अिधकार .योग गन4 पाउन े कानूनी 
8यव9था रहकेो नदेिखन े। 

§ कानूनी अि=तयारी नपाएको समहू 
भेला भएर बाटो गBडा कुनE र साव4जिनक 
जवाफदेहीको पदमा रहकेा 8यिHको 
हIम4त िलन ेकाय4 न शोभनीय मािन,छन ्– 
न त ,याियक MिNले 9वीकाय4 नै । य9तो 
काय4लाई ,याियक मा,यता िदन नसिकने ।

(3करण नं.६) 
§ .िविधको .योगबाट सङ्कलन गQरन े

.माण Sहण गदा4 भन े ,याियक िववेकको 

.योग अपेTाकृत धेरै नै रह,छ । िस.िड. 

.माणमा लाWदछ भ,नकुो अथ4 जुनसकैु, 
जो कोहीले, जिहलेसकैु तयार गरकेो 
िस.िड. .माण-SाZ हI,छ भ,न े होइन । 
िनि\त मापद]डमा आधाQरत रहरे िनमा4ण 
गQरएका; बनावटी, कृि`म, वा सशंययुH 
नभएका र कानूनसbमत तवरबाट तयार 
गQरएका िस.िड. पेस हIन आएमा .माणमा 
Sहण गनु4पनE ।

(3करण नं.७)
§ केही रकम कुनै कम4चारीको साथबाट 

बरामद भयो भ,दैमा cयसलाई घुस 
Qरसवतको रकम हो भनी अदालतले 
अनमुान गन4 हIदैँन । बरामद भएको रकम 
घुस Qरसवतकै रकम हो भनी अिभयोजन 
पTले .मािणत गनु4पनE । 

(3करण नं.८)

वादीका तफ< बाट : िव@ान्  सहCयायािधवFा Gी 
Hवुकुमार चौहान

3ितवादीका तफ< बाट : िव@ान् वLरM अिधवFाहO Gी 
रमनकुमार GेPठ, Gी शितसकृPण खरले, 

Gी िवजयकाCत मैनाली र Gी कृPण3साद 
सापकोटा, िव@ान् अिधवFाहO Gी 
उYम3साद सापकोटा, Gी सभुाष आचाय<, 
Gी सितस कुमार झा, Gी कमलेश ि@वेदी, Gी 
लेखनाथ भ^राई र Gी मधकुुमार चौलागाई

अवलिaबत निजर :
सaबb कानून : 
§ deाचार िनवारण ऐन, २०५९

सOु तहमा फैसला गनi :
अjयk मा. Cयायाधीश Gी गौरीबहादरु काकl
सदmय मा. Cयायाधीश Gी ओम3काश िमG
सदmय मा. Cया. Gी केदार3साद चािलसे
िवशेष अदालत काठमाडo

फैसला
,या.ईfर.साद खितवडा : िवशेष अदालत 

ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन दायर भएको 3mततु मqुाको सिंkr तsय 
एव ंठहर यस3कार छः

तsयगत बेहोरा
िडिभजन सडक काया<लय, दमौलीका 

इिCजिनयर अिवमनदास मwुमीसमेतले दमौलीबाट 
बा.२.च ६८७८ नaबरको िमxसिुवसी िजपमा घसु 
Lरसवतबापतको zोत नखलेुको अवैध रकम िलएर 
आउदँ ै गरकेो भनी िमित २०६८।९।२९ गते 3wहाद 
गरुागाईले महानगरीय 3हरी 3भाग, थानकोटमा उजरुी 
िनवेदन िदएप}ात् उF काया<लयबाट अि~तयार 
दOुपयोग अनसुCधान आयोगमा िदएको सोसaबCधी 
सूचना ।

अि~तयार दOुपयोग अनसुCधान आयोगले 
सवारी साधन र सवारी साधनमा सवार �यिFहOको 
चेक जाचँसमेतका लािग 3.ना.िन. Gी दगुा<  खनालको 
कमाCडमा िमित २०६८।९।२९ मा ३ जनाको टोली 
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खटाएको । 
िडिभजन सडक काया6लय, दमौली तनह=कँा 

इि@जिनयर अिवमनदास मDुमी, अमर@ेEकुमार 
कण6, यादवGसाद ढुङ्गेल, गौरीबहादरु थापा र 
पासाङ मोNान लामासमेतको िजDला काठमाडP, 
वाणभQRयाङ गा.िव.स. वडा नं. ६, नागढुङ्गामा 
खानतलासी गरी िनजहVको साथबाट तथा उN 
िजपमा रहेका इि@जिनयर अमर@ेEकुमार कण6को 
झोलाबाट बरामद भई आएको नगद Vपैयाकँो बरामदी 
मचुDुका गरी उN मचुDुकासिहत बरामद भएको रकम 
V. २,६०,०००।-, िनजहVले Gयोग गरकेो बा.२ च. 
६८७८ न]बरको िम^सिुवसी िजप तथा सो िजपमा 
सवार इि@जिनयर अिवमनदास मDुमी, अमर@ेEकुमार 
कण6, यादवGसाद ढुङ्गेल, गौरीबहादरु थापा र पासाङ 
मोNान लामासमेतलाई Gितवेदनसाथ पेस गरकेा छP 
भनी G.ना.िन. दगुा6  खनालसमेतको Gहरी टोलीले िमित 
२०६८।९।२९ गते अिaतयार दVुपयोग अनसु@धान 
आयोगमा पेस गरकेो Gितवेदन ।

िहमालयनन टेिलभजन नेटवक6  Gा.िल.ले 
उपलcध गराएको िडिभजन सडक काया6लय, तनह=कँा 
इि@जिनयर अमर@ेEकुमार कण6समेतले dरसवतबापतको 
रकम िलई आएको िवषयसगँ स]बि@धत काय6fममा 
Gशारण भएको िभजअुलसिहत िड.िभ.िड. तथा प# । 

िमित २०६८ पौष २९ गते िबहान १२ 
बजेितर बा.२च. ६८७८ न]बरको िम^सिुवसी िजपमा 
दमौलीबाट काठमाडP आएका हP । काठमाडPको 
नागढुङ्गामा आउदँा टेिलिभजन प#कार र GहरीहV 
िमलेर खानतलासी गदा6 पैसा भेटेकोले Gहरी 
िनय@#णमा परकेा हP । नागढुङ्गामा चेकजाचँ गदा6 
मेरो झोलामा रहेको V.१,५०,०००।- भेिटएको 
हो । झोला गाडीको पछािडको िडiकjमा राखेको िथए ँ। 
मसगँ भएको रकम घसु dरसवतबापतको होइन । कसैले 
dरसइवी राखी dरपोट6  गरजेlतो लाmछ, िहमालयन 
टेिलिभजन नेटवक6  Gा.िल.ले आnनो प#साथ कोबाट 

बरामद गरकेा कागजात पठाएको हो मलाई थाहा 
भएन । उN कागज मबाट बरामद भएको होइन । 
हlताoर मेरो होइन । हरिहसाब कlतो हो मलाई थाहा 
भएन । िहमालयन टेिलिभजनमा दिेखएको सवंादमा 
मलाई चारिैतरबाट Gहरीले घेरी िमिडयाले डराई 
ध]काई जेजे भ@न गन6 लगायो ^यही बाpयतावश गरकेो 
भनेको ह=,ँ उN सवंादमा कुनै स^यता छैन । हतास 
मनिlथितमा के के बोले,ँ गरे ँथाहा छैन । यस आयोगमा 
िदएको बयान नै स^य हो । उN रकमको बारमेा पिहला 
नै खलुाइसकेको छु । उN रकमको qोतको हकमा मेरो 
नाममा कुमारी बrक, दमौलीमा रहेको तलबी खाताबाट 
२०६८ पौष १९ गते V.१ लाख िझकेको रकम हो 
र बाकँj ५० हजार मिुmलनको साथी िवजय गVुङबाट 
सापटी िलएको हो । उN रकमको qोतको स]ब@धमा 
जे जो बsुनपुनt हो बिुझपाउ ँ भ@नेसमेत बेहोराको 
इ.अमर@ेEकुमार कण6ले आयोगका अिधकारीसमo 
गरकेो बयान ।

म िडिभजन सडक काया6लय दमौलीमा 
२०६६ असोजदिेख हालस]म काय6रत छु । िमित 
२०६८ पौष २९ गते िबहान १२ बजेितर बा.२ च. 
६८७८ न]बरको िम^सिुवसी िजपमा दमौलीबाट 
काठमाडP आएका हP । उN गाडीमा इि@जिनयर 
अमर@ेEकुमार कण6, ई. यादव ढंुगेल, आ.वा. अGेटर 
गौरीबहादरु थापा, uाइभर पासाङ मोNान लामा र म 
िथयP । काठमाडPको नागढुङ्गामा आउदँा Gहरीबाट 
खानतलासी गदा6 मेरो साथबाट V. ८१,०००।– बरामद 
भएको हो । सोही बखत मलगायत साथीहVसमेत 
Gहरी िनय@#णमा परकेा हP । उN गाडी ठेiका नं. ५, 
०६७।६८ को ठेiकाअ@तग6त लामा /wयाङ्गिमला/
स@ुदरी जे.िभ.ले उपलcध गराएको हो । अ@य साथी 
पिन सोही गाडीमा चढी काठमाडP आएका ह=न् । मेरो 
साथबाट बरामद भएको V. ८१,०००।– मेरो तलब 
भxाबापतको सिQचत रकम हो । उN रकम मैले 
िविभ@न काम yयवहार िमलाउन काठमाडP Dयाएको 
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ह3 ँ । उ7 रकम मेरो साथमा रहेकोबार ेअ< कसैलाई 
थाहा िथएन । उ7 रकम सोभ@दा अगािड िविभ@न 
िमितह<मा कुमारी बEक िलिमटेड दमौलीबाट िझकेको 
रकम हो । उ7 रकम पोखरामा घरायसी सामान 
िक@न Lयाएको तर कायM NयOतताले गदाM पोखरा जान 
नपाएकोले िझकेको रकम आफूसगँ रहेको हो । उजरुी 
िबLकुल गलत हो । बरामदी मचुLुकामा मेरो दOतखत 
छ । िहमालयन टेिलिभजन नेटवकM  Uा.िल.ले आVनो 
पWसाथ कोबाट बरामद गरकेा कागजात पठाएको हो, 
मलाई थाहा भएन । कZ[यटुर िU@टेड िOलप कOले 
तयार गरकेो हो मलाई थाहा भएन । हOतिलिखत 
िOलपमा भएको हOता\र मेरो होइन । उ7 िOलपमा 
भएको हरिहसाब केसगँ सZबि@धत हो थाहा छैन । 
उ7 िदन मेरो सटMको गोजीमा <.६५ हजार िथयो । 
बाकँ_ १६ हजार पाइ@टको खLतीमा राखेको िथए,ँ 
पिछ सो पिन सटMको खLतीमा राखे ँ । सोही कारणले 
सटMको खLतीमा भएको रकम माW <.६५ हजार भनी 
पिछ पाइ@टको समेत सटMमा राखेकोले ८१ हजार 
भएको हो । मैले कुमारी बEक िलिमटेड शाखा कायाMलय 
दमौलीमा रहेको खातामा एक पटक <. ५३,०००।- र 
पनुः <. ६५,०००।- रकम जZमा गरकेो ह3 ँभ@नेसमेत 
बेहोराको इि@जिनयर अिवमनदास मLुमीले आयोगका 
अिधकारीसम\ गरकेो बयान ।

म हाल िडिभजन सडक कायाMलय दमौलीमा 
कायMरत छु । िमित २०६८ पौष २९ गते इि@जिनयर 
अिवमनदास मLुमीको िजZमामा भएको बा.२ च. 
६८७८ नZबरको िमhसिुवसी िजपमा दमौलीबाट 
काठमाडi आएका हi । उ7 गाडी काठमाडi जाने 
थाहा पाई आफूले पिन कायMjम बनाई माघे सङ्jाि@त 
मनाउने Uयोजनको लािग काठमाडi आएको 
हो । उ7 गाडीमा काठमाडiको नागढुङ्गामा आउदँा 
पWकारसिहतको जनसमदुायले घेररे ितमीह<ले ५ 
लाखभ@दा बढी रकम बोकेर िहडेँका छi, गाडी रोक 
भनी रोnन लगाएर Uहरीबाट खानतलासी गदाM मेरो 

साथमा पसMिभW पकेट मनी २/४ हजार माW भएको 
बताए,ँ खानतलासी गदाM केही भेिटएन । उ7 िदन मेरो 
साथबाट कुनै रकम बरामद भएको छैन । साथीह<को 
साथमा रहेको रकमको बारमेा मलाई कुनै जानकारी 
िथएन । मबाहेक अ@य साथीह<बाट जZमा <.२ 
लाख ६० हजार बरामद भएको जानकारी पाएको ह3 ँ। 
के कुन कारण उजरुीमा मेरोसमेत नाम लेिखन गएको 
हो, मलाई थाहा भएन भ@नेसमेत बेहोराको इि@जिनयर 
यादवUसाद ढंुगेलले आयोगका अिधकारीसम\ गरकेो 
बयान । 

म िडिभजन सडक कायाMलय, दमौलीमा 
अ.ं १० वषMअगािडदिेख हालसZम आ.वा. अUेटर 
(खsरदारसरह) को पदमा कायMरत छु । िमित 
२०६८ पौष २९ गते डुuे सडक nयाZपबाट माघे 
सङ्jाि@त मनाउन इि@जिनयर सरह<सगँ अिफसको 
गाडीमा काठमाडi आउदँा नागढुङ्गामा Uहरीको 
खानतलासीमा परकेो हो । उ7 िदन मेरो साथबाट <. 
२९ हजार बरामद भएको हो । सो रकम मेरो काितMक, 
मङ्िसर र पौष मिहनाको तलबको रकम हो । मािसक 
<. १३,६००।- कुमारी बEक दमौलीमा अिफसबाट 
जZमा ह3@छ । Uhयेक मिहना १३ हजारका दरले चेक 
काटी िझnने गरकेो ह3 ँ। केही रकम खाना खाजामा खचM 
गरी बचेको नगद रकम आVनै कोठामा राvने गरकेो छु । 
सो रकम घर खचM गनMको लािग काठमाडi िलई आएको 
ह3 ँ। बनेपामा कुमारी बEकको शाखा नभएकाले कुनै पिन 
बेला पैसाको आवwयकता पनx भएकाले दमौलीमा 
िझक_ आVनै साथ राखेको ह3 ँ । उ7 िमितमा भएको 
मचुLुकामा मेरो दOतखत छ, के कुन कारणले मलाई 
समेत उजरुी िदएका ह3न् मलाई थाहा भएन । उ7 उजरुी 
िवLकुलै असhय हो । सो रकम मेरो तलबबापतकै हो, 
बEकमा हेर े थाहा ह3@छ भ@नेसमेत बेहोराको िडिभजन 
सडक कायाMलय, दमौलीका आ.वा.अUेटर गौरीबहादरु 
थापाले आयोगका अिधकारीसम\ भएको बयान ।

िमित २०६८ काितMक १ गतेदिेख लामा/
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-याङ्गिमला/स6ुदरी जे.िभ.मा सवारी चालकको 
?पमा काय@रत छु । िमित २०६८ पौष २९ गते अ.ं९ 
बजेितर डुLे शाखा काया@लयबाट बा.२ च. ६८७८ 
नNबरको िमOसिुवसी िजप आफँैले चलाई अ.ं ११ 
बजेितर इ.अमर6ेV कुमार कण@, इ.अिवमनदास मXुमी, 
इ.यादवYसाद ढंुगेल, आ.वा. अYेटर गौरीबहादरु 
थापासमेत ४ जनालाई उ_ गाडीमा राखी काठमाडaतफ@  
आएको हc ँ । अिफिसयल कामको िसलिसलामा र 
गाडी मम@तसमेत गनु@पनd भनी इि6जिनयर मXुमी सरले 
काठमाडa जान ुछ भनी भ6नभुएकाले काठमाडa आएको 
हc ँ । अ6य सरह? के कुन कामले काठमाडa आउन ु
भएको हो मलाई थाहा भएन । अ.ं ४ बजे नागढुङ्गामा 
आइपगेुका िथयa । Yहरीeारा चेकजाचँमा पfयो । हाLो 
र गाडीको खानतलासी गदा@ गाडीमा रहेको झोलाबाट 
?. १ लाख ५० हजार बरामद भएको िथयो । अ6य 
सरह?को साथबाट समेत रकम बरामद भएको िथयो । 
उ_ कुरा बरामदी मचुXुकामा पिन उXलेख भएको छ । 
िनजह?ले के Yयोजनको लािग कiतो Yकारको रकम 
िलएर िहडेँका हcन् मलाई थाहा भएन । मलाई आदशे 
िदएबमोिजम गाडी चलाई भनेको ठाउमँा पfुयाइिदने 
मा# मेरो िडउटी हो भ6नेसमेत बेहोराको चालक 
पासाङ मो_ान लामाले आयोगका अिधकारीसमk 
गरकेो बयान ।

कुमारी बlक िलिमटेड, के6Vीय काया@लयबाट 
उ_ बlकको दमौली िiथत शाखा काया@लयमा 
रहेको इि6जिनयर अिवमनदास मXुमीसमेतको बlक 
iटेटमे6टह? िमिसल सलंmन रहेको ।

म उ_ सयं_ु कNपनीमा िमित २०६८ 
साल आषाढदिेख आिधकाnरक Yितिनिधको ?पमा 
काय@रत रहेको छु । उ_ िडिभजन सडक काया@लयबाट 
डुLे-बेशीसहर सडक पनुःिनमा@ण काय@को िमित 
२०६७।१२।१७ गते सNझौता गरकेो हो । उ_ 
ठेqकाको रकम ?.३ करोड २२ लाख हो । िवiततृ 
?पको लािग ठेqका सNझौता पेस गरकेो छु । उ_ 

ठेqकाको BOQ को िस.नं. २ को २.१ र २.२ मा 
सwलाई अफ भेिहकलअ6तग@त गाडी सwलाई गनd 
सत@बमोिजम बा.२ च. ६८७८ नNबरको गाडी उ_ 
िडिभजनलाई उपलxध गराइएको हो । िमित २०६८ 
पौष २९ गते सोही िडिभजनका इि6जिनयरह?लाई 
िलएर दमौलीबाट काठमाडa आउने yममा नागढुङ्गामा 
Yहरीको चेकजाचँमा परी अिzतयार द?ुपयोग 
अनसु6धान आयोगबाट उ_ गाडीसमेत िनय6#णमा 
िलएको भ6ने पिछ जानकारी पाएको हc ँ । िनजह?बाट 
बरामद भएको रकम के कiतो Yकारको हो, के कुन 
Yयोजनले िलएर िहडेँका िथए मलाई थाहा भएन । 
उ_ रकमसगँ मेरो {यि_गत र कNपनीको तफ@ बाट 
समेत कुनै सNब6ध छैन । कNपनीबाट उ_ ठेqका पदा@ 
रिनङ िबलह?को भ_ुानी िलदँा वा गाडी उपलxध 
गराउदँा तथा अ6य काय@ह? गदा@ कुनै िकिसमको 
किमसन तथा दiतरुी िदइएको छैन । हाLो गाडी ठेqका 
सNझौताअनसुार दमौली िडिभजनलाई िदइएको हcनाले 
हाLो कुनै गXती नभएको हcदँा यथाशqय िछटो गाडी 
िफता@ पाउ ँ भ6नेसमेत बेहोराको लामा/-याङ्गिमला/
स6ुदरी जे.िभ.का Yितिनिध आि|नकुमार राउतले 
आयोगका अिधकारीसमk गरकेो बयान ।

म उ_ िडिभजनमा २०६० सालदिेख 
सपुरभाइजर पदमा काय@रत रहेको छु । इि6जिनयर 
अमर6ेVकुमार कण@लाई िवगत ३ वष@दिेख िच6दछु । 
िनज मेरो साइटको इि6जिनयर हो । मेरो र िनजिबच 
कुनै नाता सNब6ध छैन । मेरो होटल {यवसाय पिन छ, 
मलाई आव}यक पदा@ किहलेकाही ँिनजबाट सरसापटी 
मागी काम चलाउने गरकेो छु । अ.ं २ वष@अगािड मेरी 
बिहनीको िववाहमा ?.१५/२० हजार सापटी मागी 
चलाएको िथए,ँ पिछ उ_ रकम ितरे ँ। गत पौष २०-२२ 
गतेितर िनजले मलाई पैसाको खाचँो पfयो, ितमीसगँ 
भए काम चलाउन भनी मागेकोले मैले िनजलाई ?. 
५० हजार सापटी िदएको हc ँ । के कुन कामको लािग 
मसगँ सापटी मागेका हcन् थाहा भएन, एक ह~ापिछ 
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१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

काठमाड3बाट आएपिछ िफता; गछु;  भनी लगेका 
ह?न् । रकम हालसBम िफता; पाएको छैन । उF रकम 
होटेलको कारोबारबाट G. ३० हजार र मेरो काित;क 
र मङ्िसरको तलबबाट समेत गरी जBमा G.५० हजार 
नगद ै िदएको ह? ँ । योबाहेक िनजसगँ मेरो अMय कुनै 
आिथ;क कारोबार छैन भMनेसमेत बेहोराको िडिभजन 
सडक काया;लय दमौलीका सपुरभाइजर िवजय 
गGुङले आयोगका अिधकारीसमR गरकेो बयान ।

म पिSमाTचल िडिभजन सडक काया;लय 
तनह?मँा िवगत २ वष;दिेख िडिभजन Yमखुको Gपमा 
काय;रत छु । बा.२ च. ६८७८ नBबरको िम\सिुवसी 
पजेरो मेरो िडिभजनमा Yयोग भएको छ । ठे]का 
^याकेज बनाउदँा गाडी भाडामा िलने Yयोजन 
भएअनसुार गाडी िलएको हो । BOQ को आइटम नं.२ 
मा उF कुरा उcलेख छ । उF गाडी लामा/ eयामिमला/
सMुदरी जे.िभ.ले ठे]का नं. ५/०६७/६८ को ठे]का 
सBझौताअनसुार उपलgध गराएको हो । २०६८ पौष 
२९ गते इिMजिनयर अिवमनदास मcुमीले काया;लयको 
काम (पलुको इिjटमेट) को लािग काठमाड3 िलएर 
जान ुभएको िथयो । उF गाडीमा अMय इिMजिनयरहG 
यादवYसाद ढंुगेल, अमरMेnकुमार कण;, आ.वा. अYेटर 
गौरीबहादरु थापासमेत साइटको काम हेदp काठमाड3 
जाने भनी मौिखक जानकारी गराएका िथए । सोही 
बेलकुा काठमाड3को नागढुङ्गामा Yहरी चेिकङमा परी 
अ.द.ुअ.आ.को िनयMqणमा परकेो कुरा पिछ थाहा 
पाएको ह? ँ। उF िदन उF गाडीमा को कjले के कjतो 
Yकारको के कित रकम िलई याqा गरकेा ह?न् मलाई 
थाहा भएन । काया;लयsारा लगाइने ठे]कापtा िबल 
भFुानी गरबेापत कुनै पिन िकिसमको किमसन रकम 
Yाu ह?ने गरकेो छैन र यjता Yकारका रकमहG vाw 
ह?ने छैनन् भMने बेहोराको िडिभजन सडक काया;लय 
तनह?कँा िडिभजन Yमखु शािलvाम रyेमीले आयोगका 
अिधकारीसमR गरकेो बयान ।

िमित २०६८।९।२९ गते नागढुङ्गाबाट 

पzाउ परी यस आयोगको िहरासत कRमा रहेका 
{यिFहGम|ये िडिभजन सडक काया;लय दमौलीका 
इिMजिनयर यादवYसाद ढंुगेल र बा.२ च. ६८७८ 
नBबरको सवारीका चालक पासाङ मोFान लामालाई 
हालसBम सङ्किलत सबदु Yमाण र कागजातको 
आधारमा थनुामFु गरी तारखेमा राखी अनसुMधान 
गन} भMने आयोगका अनसुMधान अिधकृतको िमित 
२०६८।१०।९ को आदशे ।

म उF कBपनीमा २०६६ साल वैशाखदिेख 
आिधका�रक Yितिनिधको Gपमा काम गदp आएको छु । 
शैलङु कBपनीका सTचालक शारदाYसाद अिधकारी र 
रमेश सवेुदी र कMकाई कBपनीको झापाको मैनाली सर 
ह?नहु?Mछ । उF कBपनीले िडिभजन सडक काया;लय 
दमौलीअMतग;त Bयाyद े खोला-िभमाद जाने बाटोको 
प]क� पलुको ठे]का नं. ३१/०६५।६६ को ठे]का 
सकार गरकेो हो, अMदाजी ३ करोडको ठे]का हो । उF 
ठे]काको हाल ९० Yितशत काम पूरा भएको छ । ९ 
रिनङ िबलसBमको भFुानी �याटसिहत G.२ करोड 
८८ लाख ४० हजार ८७७ Gपैया ँ िलएको छु । उF 
ठे]काको काय; हेन; कBपनीको तफ; बाट इिMजिनयर 
राजेश थापा र िडिभजन सडक काया;लयका तफ; बाट 
इिMजिनयर नारायण भ&डारी, अिवमनदास मcुमी र 
अमरMेnकुमार कण; ह?न् । किमसन कसैलाई िदएको 
छैन । टेिलिभजनबाट Yाu िभजअुल हेरे,ँ िनज 
इ.अमरMेnकुमार कण;लाई मबाट कुनै चेक तथा नगद 
िजMसी रकम िदएको छैन साथै उF रकम मैले नै 
िदएको हो भनी िकन मलाई इङ्िगत गरकेा ह?न् मलाई 
थाहा भएन भMनेसमेत बेहोराको कMकाई-शैलङु 
जे.िभ.का Yितिनिध नमराज भ&डारीले आयोगका 
अिधकारीसमR गरकेो बयान ।

There are few similarities of writings 
with blue enclosed specimen writings 
stamped and marked S1 such as the word 
"Contract" figure "5" and "7" भनी इिMजिनयर 
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अमर0े1कुमार कण4को ह7ता9रसगँ आयोगबाट 
सङ्किलत सबदु Dमाणमा उिFलिखत ह7ता9र मेल 
खाने भनी के01ीय Dहरी िविध िवJान Dयोगशाला, 
महाराजग0जबाट आयोगमा DाL परी9ण Dितवेदन ।

DितवादीहN अमर0े1कुमार कण4, 
अिवमनदास मFुमी र नमराज भOडारीलाई िवशेष 
अदालतमा मSुा चलाउने गरी अिUतयार दNुपयोग 
अनसु0धान आयोगबाट िमित २०६८।१०।१९ मा 
भएको बैठक िनण4य ।

बा.२ च. ६८७८ न\बरको िम]सिुवसी िजपमा 
घसु (`रसवत) िलएको रकमसिहत काठमाडb आउदँ ै
गरकेो अव7थामा उd िजपमा सवार िडिभजन सडक 
काया4लय, दमौली तनहfकँा इ.अिवमनदास मFुमी, 
इ.अमर0े1 कुमार कण4, इ.यादवDसाद ढुङ्गेल, आ.वा. 
अDेटर गौरीबहादरु थापा र iाइभर पासाङ मोdान 
लामाको शरीर तथा िनजहNको झोला खानतलासी 
गदा4 अिवमनदास मFुमीको साथबाट N.८१,०००।-, 
अमर0े1कुमार कण4को झोलाबाट N.१,५०,०००।- 
बरामद गरकेो भ0ने िमित २०६८।९।२९ गतेको 
बरामदी मचुFुकाबाट दिेखन आयो । Dितवादी 
अमर0े1कुमार कण4ले अिUतयार दNुपयोग अनसु0धान 
आयोगसम9 आmनो झोलाबाट बरामद भएको भनी 
7वीकार गरकेो, िहमालयन टेिलिभजनको िभजयुलमा 
समेत आफूले रकम िलएको कुरा 7वीकार गरकेो, 
यस आयोगमा िहमालयन टेिलिभजनबाट DाL 
ि7लप परी9णको लािग के01ीय Dहरी िविध िवJान 
Dयोगशाला, महाराजग0जमा पठाउदँा िनज Dितवादीको 
ह7ता9रसगँ िमFने भनी उd Dयोगशालाको परी9ण 
Dितवेदनमा उFलेख भएको दिेखदँा िनज Dितवादी 
अमर0े1कुमार कण4ले घसु `रसवत िलएको पिुo हfन 
आएको हfदँा िनजले घसु `रसवतबापत िलएको रकम 
N.१,५०,०००।- लाई कुल िबगो कायम गरी Dितवादी 
अमर0े1कुमार कण4उपर poाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ३ को उपदफा (१) को खOड (घ) को कसरुमा 

सोही दफामा उFलेख भएबमोिजम ज`रवाना गरी 
िबगो जफत ग`रपाऊँ । अका4 Dितवादी अिवमनदास 
मFुमीले आयोगसम9 आmनो साथबाट रकम बरामद 
भएको भनी 7वीकार गरकेो, कुमारी बtक िलिमटेड 
के01ीय काया4लयबाट DाL बtक 7टेटमे0टमा िनजको 
नाममा कुमारी बtक िलिमटेड दमौली शाखामा रहेको 
खातामा सन् २०१२।१।१२ (िमित २०६८।९।२८) 
मा N. ५३,०००।- तथा सन् २०१२।१।१३ िमित 
२०६८।९।२९) मा N. ६५,०००।- रकम ज\मा गरकेो 
दिेखएको र सो कुरा िनजले तित\बा बयानमा समेत 
खलुाई िदएको तथा िडिभजन सडक काया4लयबाट 
आयोगमा DाL िववरणमा उd काया4लयले क0काई-
शैलङु जे.िभ.का Dितिनिध नमराज भOडारीलाई 
उd िडिभजनअ0तग4तको \याuद े खोला पलु िनमा4ण 
ठेvकाको िबल भdुानी 7वNप N. ४२,६२,४३०।०६ 
(xयाटसमेत) अि0तम पटक िमित २०६८।९।२६ 
गते भdुानी िदएको दिेखदँा िनजले ठेकेदारबाट घसु 
(`रसवत) रकम N.१,९९,०००।- (िनजको शरीरबाट 
बरामद भएको रकम तथा िनजले कुमारी बtकमा 
ज\मा गरकेो रकमसमेत) घसु (`रसवत) िलएको पिुo 
हfन आएको हfदँा िनजले घसु `रसवतबापत िलएको 
रकम N. १,९९,०००।- लाई कुल िबगो कायम गरी 
Dितवादी अिवमनदास मFुमीउपर poाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खOड 
(घ) को कसरुमा सोही दफामा उFलेख भएबमोिजम 
ज`रवाना गरी िबगो जफत ग`रपाऊँ । Dितवादी नमराज 
भOडारीको हकमा, Dितवादी अमर0े1कुमार कण4ले 
आफूले घसु ̀ रसवतबापत िलएको रकम शैलङु-क0काई 
जे.िभ., लिलतपरुका Dितिनिध नमराज भOडारीबाट 
िलएको भनी 7वीकार गरकेो कुरा िहमालयन 
टेिलिभजनको िभजयुलमा दिेखएको हfदँा िनजले 
Dितवादी अमर0े1कुमार कण4लाई घसु `रसवतबापत 
िदएको रकम N.१,५०,०००।- तथा Dितवादी 
अिवमनदास मFुमीलाई घसु `रसवतबापत िदएको N. 
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१,९९,०००।-  समेत ज6मा 7. ३,४९,०००।- घसु 
;रसवत िदएको पिु? हAन आएको हAदँा िनज Dितवादी 
नमराज भ&डारीलाई F?ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ३(२) अOतगQतको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा ३(१)(घ) बमोिजम सजाय ग;रपाउ ँ भOनेसमेत 
बेहोराको िमित २०६८।१०।२० को आरोपपV ।

म २०६३ जेW १७ दिेख सडक िवभागमा 
इिOजिनयर पदमा िनयिु[ भई िविभOन ठाउमँा कायQ 
गरी २०६६ भदौ मिहनादिेख हालस6म िडिभजन 
सडक कायाQलय, दमौली तनहAमँा कायQरत रहेको छु । 
ठेकेदार नमराज भ&डारीले मलाई 7. १,९९,०००।- 
घसु िदएको भOने आरोप झु̀ ा हो । मेरो साथबाट 
बरामद भएको 7. ८१,०००।- मेरो जािगर अविधको 
तलबको सिdचत रकम हो । सो रकम मैले मेरो 
र मेरो दाइको िववाहको कुरा चिलरहेको हAदँा सो 
िववाहको लािग सरसामान िकOन िलएर आएको रकम 
हो । 7.५३,०००।- कुमारी बfक िलिमटेड, दमौली 
शाखामा ज6मा गरकेो रकम हो । 7. ५०,०००।- चाही ँ
मैले M.Sc. Construction management को 
Thesis तयार ग;रसकेपिछ सडक िवभागले िदएको 
हो । yयसमा ३,०००।- आzनो ख{तीको रकम थपेर 
ज6मा गरकेो हA ँ। िमित २०६८।९।२९ मा कुमारी बfक 
िलिमटेड दमौलीमा ज6मा गरकेो 7. ६५,०००।- मेरो 
साथी िवजय पौडेललाई सापटी िदएको रकम िफताQ 
{याइिदएको ज6मा गरकेो हA ँ । मबाट कुनै Dकारको 
किमसन िलने, लेनदने गन|, रकम क}ा गन| काम 
हAदनै र yयस बखत मबाट भएको पिन छैन । अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलाई सजाय हAनपुन| होइन, सफाइ पाउ ँ
भOनेसमेत बेहोराको Dितवादी अिवमनदास म{ुमीको 
िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

म िडिभजन सडक कायाQलय दमौलीमा िवगत 
दईु वषQदिेख कायQरत छु । उ[ िडिभजन सडक कायाQलय, 
दमौलीले कOकाई शैलङु िडिभजनअOतगQतको 
6या�द े खोला पलु िनमाQणस6बOधी कायQ दईु तीन 

वषQअगािडदिेख कायQ सdचालन भई आएको योजना 
हो । िमित २०६८।८।१६ मा मलाई र अिवमनदास 
म{ुमीलाई सो योजनामा काम गनQ खटाइएको 
िथयो । मैले उ[ पलु िनमाQण कायQको लािग कुनै पिन 
घसु ;रसवत िलएको छैन । मेरो झोलाबाट बरामद भएको 
रकम मेरो आzनो हो । उ[ रकम १,००,०००।- मेरो 
आzनै तलबबाट र बाकँ� ५०,०००।- मिु�लनमा ब�ने 
साथी िवजय ग7ुङबाट िलएको हA ँ । उ[ रकम मैले 
अमे;रकामा रहेका बिहनी, उनको �ीमान् र छोराछोरी 
उही भएकोले मेरो बिहनीको सासू ससरुालाई अमे;रका 
ल�नका लािग िभसा र अOय �यि[गत सरसामान 
ख;रद गनQका लािग {याएको हो । िमित २०६८।९।२९ 
को बरामदी मचु{ुकाको बेहोरा नसनुाई मेरो सहीछाप 
गराएको हो । नागढुङ्गा चेकपो?मा Dहरीसिहत 
हामीलाई घेरा हाली छानिबन गरकेो र कुटिपट गनQ 
खोजेको अव�थामा मैले कसरी �यान जोगाउने 
भOने लागेर होस गमुाएको अव�थामा कOकाई शैलङु 
कO���सनको ठेकेदार नमराज भ&डारीको नाम 
िलएको हA ँ। खासमा उनीसगँ कुनै घसु ;रसवत िलएको 
छैन । Oयूज डे�सका D{हादले कारबाही ग;रपाउ ँ
भनी िनवेदन िदन ुपन| कारण के हो मलाई थाहा भएन 
भOनेसमेत बेहोराको Dितवादी अमरOे�कुमार कणQको 
िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

मैले कOकाई-शैलङु तथा जे.िभ.का 
Dितिनिधको 7पमा २०६५।६६ बाट काम गनQ स7ु 
गरकेो हA,ँ 6या�द े खोला पलु िनमाQणको काम क;रब 
९०% सिकइसकेको छ । मैले काम गरकेो ठे�काप}ामा 
कुनै रकम छुट्याउने गरकेो छैन, मेरो आzनै Dािविधक 
(इिOजिनयर, ओभरिसयर) छन्, मैले अमरOे�कुमार 
कणQसमेतका Dितवादीलाई कुनै रकम िदएको छैन, 
ममािथ लागेको आरोप झठुा हो भOनेसमेत बेहोराको 
Dितवादी नमराज भ&डारीको िमित २०६८।१०।२२ 
को िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

उ[ ते�ो धकाQ भएको कपीको टु�ामा 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, वैशाख

148

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

लेिखएको ह0ता2र मेरो होइन र 6यो कागज के 
:योजनको लािग के लेिखएको हो 6यो पिन थाहा 
भएन । साथै उ@ कागज मबाट बरामद भएको पिन 
होइन । परी2ण :ितवेदनले पिन S2 सगँ मेल खाएको 
बताएको छैन । S1 सगँ केही िमJने भनेको छ । उ@ 
S1 को ह0ता2र अमरLेMको हो । तसथN S1 सगँ िकन 
िमJछ भLने :ितवेदन आयो, मलाई थाहा भएन भLने 
:ितवादी अिवमनदास मJुमीले िवशेष अदालतमा 
गरकेो तितTबा बयान ।

केLMीय िविधिवVान :योगशाला महाराजगLज 
र अिWतयार दXुपयोग अनसुLधान आयोगबाट 
सङ्किलत सबदु :माणमा उिJलिखत ह0ता2र मेरो 
ह0ता2रसगँ मेल खादँनै । िविध िवVान :योगशाला 
महाराजगLजले मेरो ह0ता2र कसरी िमJछ भLयो 
मलाई थाहा भएन । उ@ िचटमा मेरो ह0ता2र होइन र 
मैले लेखेको अ2र पिन होइन । यो िचटको सTबLधमा 
मलाई थाहा भएन भLने :ितवादी अमरLेMकुमार कणNले 
िवशेष अदालतमा गरकेो तितTबा बयान । 

:ितवादी अमरLेMकुमार कणN र अिवमनदास 
मJुमीउपर \]ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ 
को उपदफा (१) को खfड (घ) अLतगNतको कसरुमा 
र :ितवादी नवराज भfडारीउपर सोही ऐनको दफा 
३(२) अLतगNतको कसरुमा दफा ३(१) को खfड 
(घ) बमोिजमको सजायको माग दाबी िलएकोमा 
:ितवादीहX तीनै जनाले उ@ दाबीको कसरु गरकेोमा 
इLकार रही बयान गर े तापिन :ितवादी अिवमनदास 
मJुमीको साथबाट X.८१,०००।- र :ितवादी 
अमरLेMकुमार कणNको साथबाट X.१,५०,०००।- 
नगद बरामद भएको र सो रकमको भरपदk lोत यी 
:ितवादीहXले खलुाउन सकेको नदिेखएको साथै 
दािखल भएको रकम :ितवादी नमराज भfडारीले 
उपलmध गराएको होइन भLने अव0था त6काल दिेखन 
नआएकोले :माण बnुद ै जादँा पिछ ठहरबेमोिजम 
हpने गरी हाल :ितवादी अिवमनदास मJुमीले X. 

८१,०००।-, :ितवादी अमरLेMकुमार कणNले नगद 
धरौट X. १,५०,०००।- Xपैया ँ र :ितवादी नमराज 
भfडारीले X. २,३१,०००।- िदए वा सो बराबरको 
जेथा जमानत वा बrक जमानत िदए िलई तारखेमा राखी 
मsुा पपुN2 गनN िदन ुर नगद धरौट, जेथा जमानत वा बrक 
जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने 
गरी थनुवुा पजुt िदई थनुामा राखी मsुामा पपुN2 गनुN  
भLनेसमेत िवशेष अदालतको थनुछेक आदशे ।

:ितवादीहXले िवशेष अदालतको िमित 
२०६८।१०।२२ को आदशेानसुार सोही िदन नगद 
रकम धरौट राखी तारखेमा रहेको ।

आरोपप#मा उिJलिखत, सवारी चालक, 
शरीर तलासी एव ंबरामदी मचुJुकाका wयि@हX तथा 
िवशेषVसमेतका सा2ीहXलाई िझकाई बnुने भLने 
िवशेष अदालतको आदशे ।

अिवमनदास मJुमी मेरा साथी हpन् । िनजले 
२०६८ असोजमा मलाई X. ६५,०००।- सापटी 
िदएका िथए । िनज र िनजको दाजकुो िववाहको कुरा 
चलेको र िनजले रकम िफताN मागेकोले उ@ रकम 
मैले २०६८।९।२८ मा िफताN गरकेो िथए ँ। भोिलपJट 
उ@ रकम कुमारी बrक, दमौलीमा जTमा गरकेो हy, सो 
रकम lोत नखलेुको रकम होइन । मैले थाहा पाएसTम 
िनजको बानी-बेहोरा असल छ, घसु िलने मािनस 
होइनन् भLनेसमेत बेहोराको अिवमनदास मJुमीको 
सा2ी िवजय पौडेलको  िवशेष अदालतमा भएको 
बकप# ।

म अमरLेMकुमार कणNलाई २/३ 
वषNअगािडदिेख िचLदछु । िनजको 0वभाव तथा wयवहार 
अ6यLत रा{ो िथयो । िनजसगँ मैले िडिभजन सडक 
कायाNलय तनहpमँा काम गरकेो छु । मैले सापटी िदएको 
रकम स6य साचँो हो । िनजलाई सो रकमसमेत उपर 
मsुा नला|नपुन} हो भLनेसमेत बेहोराको अमरLेMकुमार 
कणNका सा2ी िवजय गXुङको िवशेष अदालतमा 
भएको बकप# ।
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मेरो अिवमनदास म6ुमीसगँको प9रचय 
२०५८ सालदिेखको हो । उहा ँ मेरो अBययनको 
िसिनयर हCनहुCDछ । गत २०६८ साल पौष २९ गते 
नागढुङ्गामा घसु 9रसवतबापतको रकम बरामद 
ग9रएको भिनएको झठुा हो । सो िनजको तलब भRाको 
सिSचत रकम हो । उT कुरा उहाकँो बUक VटेटमेDटबाट 
पिुX हCDछ भDनेसमेत बेहोराको अिवमनदास म6ुमीको 
साYी Zिदप भ&डारीको िवशेष अदालतमा भएको 
बकप\ ।

अिवमनदास म6ुमीलाई मैले २०५५ 
सालदिेख रा_ोसगँ िचDदछु । हामी २०५५ 
दिेख २०५९ सालस`म प6ुचोक इिDजिनय9रङ 
bया`पसबाट B.E. िसिभल इिDजिनय9रङ पास गरकेा 
हe । िनजले ४ वषg Zाइभेट फमgमा काम गरी २०६३ 
सालमा िनजामती सेवामा Zवेश गरी नेपाल सरकारको 
कतgiयिनj, इमाDदार कमgचारी भई काम गरकेा हCन् । 
िमित २०६८।९।२९ गते िनजबाट l. ८१,०००।- 
lपैया ँ घसु 9रसवत भनी बरामद ग9रएको रकम घसु 
9रसवत होइन । उT रकम तलब भRाबापतको सिSचत 
रकम हो । िनमाgण कायg र अDय अिफिसयल कायgहlको 
कहीकँतैबाट गणुVतर र प9रमाणमा \िुट भएको दिेखदँनै 
भDनेसमेत बेहोराको अिवमनदास म6ुमीको साYी सरुशे 
Dयौपानेको िवशेष अदालतमा भएको बकप\ ।

नमराज भ&डारीलाई मैले िवगत १०।१२ 
वषgअगािडदिेख िचDदछु । उनी असल र इमाDदार 
iयिT हCन् । उनी कDकाई शैलङु जे.िभ. का Zितिनिध 
मा\ हCन् । िनजको काम साइडमा रखेदखे गनo मा\ 
हCDछ । Zितिनिधलाई कसैलाई रकम पैसा िदने 
अिpतयारी हCदँनै । Zहरीले खानतलासी गरकेो गाडीमा 
िनज िथएनन् । िनजले घसु 9रसवत िदएको होइन, यो 
अrयDत झठुा कुरा हो भDनेसमेत बेहोराको नवराज 
भ&डारीका साYी केशरबहादरु खड्काको िवशेष 
अदालतमा भएको बकप\ ।

मैले अिpतयार दlुपयोग अनसुDधान 

आयोगमा िमित २०६८।१०।४ मा गरकेो बयान िठक 
साचँो हो । बरामद रकमको स`बDधमा ठोस जानकारी 
छैन । अिवमनदास म6ुमीलाई ६ वषg पिहलादिेख 
िचनजान भएअनसुार असल Vवभाव, कतgiयिनj, 
इमाDदार इिDजिनयर भएकोले उहाकँो रकम उहाकैँ 
tोत साधनको हो भDनेसमेत बेहोराको वादी पYका 
साYी यादवZसाद ढुङ्गेलको  िवशेष अदालतमा भएको 
बकप\ ।

अिpतयार दlुपयोग अनसुDधान आयोगबाट 
परीYणको लािग Zाu हCन आएको कागजातहl िमित 
२०६८।१०।१८ को परीYण Zितवेदन म आफँैसमेत 
भई तयार गरकेो ठीक साचँो हो । उT Zितवेदनमा केही 
अYरहl अमरDेvकुमार कणgसगँ िमलेको भDने उ6लेख 
गरकेो छ । Zाu हCन आएको िववािदत कागजातहlमा 
अYरहl थोर ै मा\ भएको र नमनुासगँ तलुना गदाg 
केही अYरहl िमलेको पाइएको भए तापिन Zितवादी 
अमरDेvकुमार कणgको iयिTगत लेखन गणुहl ZशVत 
मा\ामा नपाइएकोले ठोस राय िदन नसिकएको हो 
भDनेसमेत बेहोराको Z.व.उ. (िवशेषx) जनकबहादरु 
िसहंको र सोही िमलानको िवशेषx Z.िन. Zकाश 
र{ेमीको िवशेष अदालतमा भएको बकप\ ।

मैले अिpतयार दlुपयोग अनसुDधान 
आयोगमा िमित २०६८।१०।४ मा गरकेो बयान 
िठक साचँो हो । Zितवादी अिवमनदास म6ुमीबाट 
बरामद भएको भिनएको रकम l. ८१,०००।- तलब 
भRाबापतको सिंचत रकम हो, घसु 9रसवत िलएको 
रकम होइन भDने बेहोराको वादी पYका साYी 
गौरीबहादरु थापाको िवशेष अदालतमा भएको बकप\ ।

बरामदी मचु6ुका मसमेतले तयार गरकेो 
िठक हो । खानतलासी गदाg के कुन Zितवादीबाट 
के कित रकम बरामद भयो यिकनसाथ भDन 
सिbदन । बरामदीमा घसु 9रसवतबापतको रकम 
शकंाको आधारमा भनेको हC ँभDनेसमेत बेहोराको वादी 
पYको साYी नवराज जोशीको िवशेष अदालतमा 
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भएको बकप# ।
2ितवादी अमर9े:कुमार कण=ले िनजको 

झोलाबाट बरामद रकम A. १,५०,०००।- घसुबापत 
नमराज भHडारीबाट िलई KLाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१) र नमराज भHडारीले उU 
रकम 2ितवादी अमर9े:कुमार कण=लाई Vरसवत िदई 
सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरु गरकेो ठहछ=  । 
िनजहAलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम 
जनही A. १,५०,०००।- जVरवाना र कैद मिहना 
६(छ) ह\ने ठहछ=  । Vरसवत िलन ु िदन ु गरकेो बरामद 
भएको रकम जफत ह\9छ । 2ितवादी अिवमनदास म]ुमी 
अिधकार2ा_ अिधकारीसम` र यस अदालमा बयान 
गदा= कसरुमा इ9कार रहेको दिेख9छ । िनजको साथबाट 
बरामद भएको रकम तलबबापतको सिdचत रकम हो 
भनी अिधकार2ा_ अिधकारीसम` र यस अदालतमा 
पिन बयानमा उ]लेख भएको पाइ9छ । िनजउपरको 
आरोपको पL्ुयाई ं ठोस र शकंारिहत Aपबाट भएको 
नपाइएकोले अनमुानको भरमा सजाय गन= 9यायसhमत 
नभएबाट िनज 2ितवादी अिवमनदास म]ुमीले सफाइ 
पाउने ठहछ=  भ9नेसमेत बेहोराको िवशेष अदालतको 
िमित २०६९।३।१७ मा भएको फैसला ।

िहमालयन टेिलिभजनलाई KLाचार मjुाको 
अनसु9धान र तहिककात गनk अिधकार कानूनले 
2दान गरकेो छैन । अनिधकृत िनकायmारा तयार 
पारकेो किथत CD मा pयU भएका कुरालाई 2माणमा 
िलन िम]दनै । 2ितवादीमqयेका अमर9े:कुमार 
कण=ले िहमालयन टेिलिभजनमा कुन पVरिrथितमा के 
कुरा pयU गनु=भयो, मलाई थाहा जानकारी ह\ने कुरा 
भएन । मेरो अनपुिrथितमा अ9य pयिUले मेरा बारमेा pयU 
गरकेो कुरा 2माणमा िलन िम]ने होइन । मैले अदालत 
र अ.द.ुअ.आ.मा बयान गदा= 2ितवादीहA अिवमनदाश 
म]ुमी र अमर9े:कुमार कण=लाई Vरसवतबापत कुनै 
रकम िदएको छैन भनी सhपूण= बेहोरा उ]लेख गरी बयान 
गरकेो छु । 2ितवादी अमर9े:कुमार कण=ले िहमालयन 

टेिलिभजनसगँ pयU गरकेो तtय पूण=तः झvुा हो भनी 
अ.द.ुअ.आ. मा र अदालतमा बयान गनु=  भएको छ । 
अिवमनदास म]ुमी र अमर9े:कुमार कण=बाट बरामद 
भएको भिनएको रकम मैले िनजहAलाई िदएको रकम 
होइन । िमित ०६८।९।२९ मा खडा गVरएको किथत 
बरामदी मचु]ुकामा म रोहवरमा रहेको छैन । सो बरामदी 
मचु]ुकामा नमराज भHडारीले रकम िदएको भ9ने पिन 
छैन । मैले अमर9े:कुमार कण=समेतलाई Vरसवत िदनपुनk 
कुनै कारण छैन । मैले िनजहAलाई रकम िदएको हो 
भ9ने कुनै चwमिदत सा`ी 2माण वादी प`बाट पेस ह\न 
सकेको छैन । िवशेष अदालतले फैसला गदा= क9काई-
शैलङु जे.भी.का 2ितिनिध नमराज भHडारी भएको र 
hयाyद ेखोला पलु िनमा=ण ठेzकाको िबल भUुानी िमित 
२०६८।९।२६ मा भएको भ9ने आधार िलएको रहेछ । 
म नमराज भHडारी क9काइ-शैलङु जे.भी.को 2ितिनिध 
मा# ह\ ँ। उि]लिखत जे.भी.को िनदkशनभ9दा बािहर गई 
मैले कसैलाई रकम िदने 2{ नै रहदँनै । क9काइ-शैलङु 
जे.भी.का म|ुय pयिUलाई यस सhब9धमा बिुझएको 
अवrथा छैन । कानूनबमोिजम ठेzकाबमोिजमको काय= 
सhपादन गरकेा ह\दँा कसैलाई घसु िदनपुनk अवrथा 
नै छैन । अिभयोगमा यो यो 2योजनका लािग Vरसवत 
िदएको भ9ने दाबी छैन । अमर9े:कुमार कण=बाट बरामद 
भएको रकम मैले Vरसवतबापत िदएको भनी ठहर गरी 
मलाई एक लाख पचास हजार जVरवाना र ६ मिहना कैद 
गनk गरी भएको फैसला #िुटपूण= ह\दँा सो फैसला उ]टी 
गरी म पनुरावेदकलाई पूण=Aपमा सफाइ िदने गरी 9याय 
िदलाई पाउ ँ भ9नेसमेत बेहोराको 2ितवादी नमराज 
भHडारीको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप# ।

अनिधकृत Aपमा अ9य# एव ं असहज 
पVरिrथितमा तयार गVरएको CD लाई मूल 2माणको 
Aपमा }हण गन= िम]दनै । मबाट बरामद भएको रकमहA 
Vरसवतको नभई मेरो आ~नो हो भनी मेरो बयान कथन 
र सो बयान कथनलाई पिुL गनk 2माणसमेत िमिसल 
सलंyन छ । घसु िदएको आरोप लागेका अका= 2ितवादी 
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१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

नमराज भ&डारी 2वयलें अनसु7धान अिधकारीसम9 
र अदालतमा समेत स<पूण? @पमा इ7कार रही बयान 
गरकेा छन् । म पनुरावेदकले अ.द.ुअ.आ.को बयानको 
स.ज.६ र अदालतको बयानको स.ज.९ मा बयान गदा? 
आफूसगँबाट बरामद भएको रकमको Oोत उQलेख 
गरकेो छु । @. एक लाख २०६८।९।१९ मा कुमारी 
बUकबाट िझकेको र पचास हजार िवजय ग@ुङबाट 
सापटी िलएको हो । कुमारी बUकको 2टेटमे7टबाट पिन 
@.एक लाख म अमर7ेYकुमार कण?ले कुमारी बUकबाट 
िझकेको दिेख7छ । िमित २०६८।९।१९ मा मैले कुमारी 
बUकबाट िझकेको रकमसगँ िमित २०६८।९।२६ मा 
ठे\काको िबल भ]ुानीको रकमसगँ कुनै स<ब7ध 
रहेको छैन । मैले िहमालयन टेिलिभजनमा ^य] गरकेो 
कुरा गलत भ7ने त_य िवजय ग@ुङको बयान र कुमारी 
बUकको 2टेटमे7टबाट पिु` हa7छ । वादीको सा9ीले 
2वयम् अ.द.ुअ.आ.मा बयान गदा? नमराज भ&डारीले 
अमर7ेYकुमार कण? र अिवमनदास मQुमीलाई 
रकम िदएको भनी भ7न सकेका छैनन् । िहमालयन 
टेिलिभजनका cQहाद गरुागाई ं अदालतमा आई 
टेिलिभजनसगँ ^य] गरकेो कुरा सही हो भनी बकपd 
गन? सकेका छैनन् । हचवुाको भरमा अ.द.ुअ.आ.ले 
मसमेत उपर अिभयोगपd दता? गरकेो र अदालतले 
शकंा र अनमुानका आधारमा कसरुदार ठहर गरी गरकेो 
फैसला cमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १८, २५, ५४ 
को cितब7धाiमक वा\यांशको cितकूल भएकोले बदर 
गरी अिभयोग दाबीबाट फुस?द पाउ ँभ7नेसमेत बेहोराको 
cितवादी अमर7ेYकुमार कण?को यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदनपd ।

cितवादीह@ ई.अमेर7ेYकुमार कण? र 
अिवमनदास मQुमी दवैु जना िडिभजन सडक 
काया?लय, दमौलीमा काय?रत रहेको दिेख7छ । 
िमित २०६८।९।२९ गते तनहaकँो दमौलीबाट 
लामा क72k\सन cा.िल.को बा.२ च ६८७८ नं. 
को गाडीमा घसु nरसवतबापतको रकम िलई केही 

^यि]ह@ आइरहेको भ7ने सूचनाको आधारमा उ] 
सवारी साधन चेकजाचँ गदा? िनज cितवादीसमेतको 
साथबाट नगद बरामद भएको त_यमा िववाद 
दिेखदँनै । क7काई शैलङु जे.िभ.ले पिpम िडिभजन 
सडक काया?लयअ7तग?त <याद ेखोलामा बनेको प\कq 
पलुको ठे\का पाएको र सो पलु िनमा?णको रिनङ 
िबलको भ]ुानी गनr sममा सोही जे.िभ. क<पनीको 
cितिनिध नमराज भ&डारीले घसु nरसवतबापत िदएको 
रकम बरामद भएको हो । cितवादी अिवमनदास 
मQुमीको कुमारी बUक िल.दमौलीको बUक खाताको 
2टेटमे7ट हेदा?  २/३ मिहनाको अविधमा िनजको 
बUक खातामा अ2वाभािवक @पमा रकम ज<मा 
भएको दिेखएको छ । उिQलिखत रकमह@को बारमेा 
cितवादीलाई आयोगबाट िमित २०६८।१०।१९ 
मा तित<बा बयान गराउदँा उ] रकम तलब, भuा, 
थेिसस nरपोट?बापत cाv रकम र सरसापटीलगायतका 
रकमह@ हaन् भनी उQलेख गरकेो दिेख7छ । तलब 
भuाको रकम अिफसबाट बUकमा ज<मा हaनेमा उ] 
रकम अिफसबाट ज<मा भएको भ7ने नदिेखएको, 
थेिसस nरपोट?बापत cाv गरकेो भ7ने पिन व2तिुन` 
cमाण cितवादीले पेस गन? नसकेको र सरसापटी 
रकम cितवादीबाट किहले क2ले लगेको िथयो, किहले 
बझुायो ? भ7ने पिन मौकाको बयानमा 2प` उQलेख 
नगरी हचवुाको भरमा सरसापटी रकम भ7ने माd 
उQलेख गरकेो दिेखदँा उ] रकमलाई 2वाभािवक 
@पमा िनजको तलब भuाबापतको रकम भनी अनमुान 
गन? िमQने अव2था दिेखन आउदँनै । िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला dिुटपूण? छ । 
cितवादीमxयेका नमराज भ&डारीको हकमा िनजले 
क7काई शैलङु जे.िभ.को cितिनिध भई उ] जे.िभ.
ले िनमा?ण गरकेो <याद ेखोलाको पलु िनमा?णको रिनङ 
िबल भ]ुानी cाv गदा? उ] पलु िनमा?ण हेनr िज<मा 
पाएका दईुजना इि7जिनयरह@मxये एक जनालाई 
माd घसु nरसवत िदएको नभई दवैु जनालाई िदएको 
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र दवैु जनालाई िदएको रकम बराबर नै िबगो कायम 
गरी िनजलाई सजाय ग:रनपुन;मा सोबमोिजम सजाय 
नगरकेो हदस=म िनजको हकमा िवशेष अदालतको 
फैसला #िुटपूणD छ । तसथD िवशेष अदालतको िमित 
२०६९।३।१७ को फैसला सो हदस=म उMटी गरी 
सNु आरोपप#बमोिजम Pितवादी अिवमनदास मMुमी 
तथा नमराज भRडारीलाई सजाय ग:रपाउ ँभUनेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनप# ।

अिभमनदास मMुमीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी र नमराज भRडारीलाई दाबीबमोिजम 
सजाय नगरी घटी सजाय गन; गरी भएको िवशेष 
अदालतको फैसलाउपर िचY नबझुी दाबीबमोिजम 
सजाय ग:रपाउ ँभUने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
र सजाय गरकेो फैसला #िुटपूणD ह[दँा सफाइ पाउ ँभUने 
अमरUे\कुमार कणD र नमराज भRडारीको पनुरावेदन 
पनD आएको दिेखदँा पनD आएका पनुरावेदनप# 
अदालती बUदोब]तको २०२ नं. को Pयोजनको लािग 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेो जानकारी 
Pितवादी अमरUे\कुमार कणD र नमराज भRडारीलाई 
िदई वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनमा उिMलिखत 
सफाइ पाएका Pितवादी अिवमनदास मMुमीलाई 
िझकाई PितवादीहNको पनुरावेदन परकेो जानकारी 
वादी नेपाल सरकारलाई िदई पेस गनुD  भUने यस 
अदालतको िमित २०७३।९।३ को आदशे ।

िहमालयन टेिलिभजन नेटवकD  Pा.िल.ले 
उपल`ध गराएको भिनएको िभजअुलसिहत िड.िभ.िड. 
समेतलाई Pमाणमा bहण गरी सNु िवशेष अदालतबाट 
फैसला भएको दिेखयो । तर सो िड.िभ.िड. को 
अिभिलिखत (Transcript) Pित तयार गरी िमिसल 
सामेल रािखएको पाइएन । सो िड.िभ.िड. स=बUधमा 
]पh ह[न आवjयक दिेखदँा अब यसमा दहेायबमोिजम 
गरी पेस गन; : 
§ यस अदालतका मlुा महाशाखाका 

सहरिज]mारको िज=मेवारीमा िमिसल सलंoन 
िड.िभ.िड.को qjय स=बिUधत सरकारी 
विकल, Pितवादी अमरUे\कुमार कणDसिहतका 
उपि]थत रहेस=मका PितवादीहN र 
िनजहNतफD का क=तीमा एकजना Pितरuी 
कानून vयवसायीको रोहवरमा िड.िभ.िड.को 
बेहोरा ह[बह[ अिभलेखीकरण गरी िमिसल 
सामेल राwनू;

§ िमित २०६८।९।२९ गते महानगरीय Pहरी 
Pभाग थानकोटमा िनवेदन गन; भिनएका 
PMहाद गरुागाईलाई एक मिहनािभ# अिwतयार 
दNुपयोग अनसुUधान आयोगमाफD त िझकाई 
साuीसरह िनजको बकप# गराउनू;

§ यो मlुामा सनुवुाइ ह[ने (पेसी) का िदन 
मािथ उिMलिखत िड.िभ.िड. को yvयqjय 
अवलोकनका लािग आवjयक उपकरण / 
सामbीसमेतको vयव]था िमलाई सनुवुाइका 
लािग पेस गनुD  भUने यस अदालतको िमित 
२०७६।३।३१ को आदशे ।
हामीलाई हा{ो टेिलिभजनको टोल ि| 

नं. मा कोही कसैले सडक िडिभजन कायाDलय तनह[ ँ
दमौलीका केही कमDचारीले ~hाचार गरकेो जानकारी 
गराई ~hाचार गरकेो रकमसिहत काठमाड� आउदँ ै
गरकेो सूचना िदइयो । सोही �ममा हामीले qjय 
सङ्कलन गन; �ममा इिUजिनयर अमरUे\कुमार 
कणDले आफूले घसुबापतको रकम िलएको ]वीकार 
गनुD  भएको छ साथै उहालेँ सो रकम ठेकेदार नमराज 
भRडारीले िदएको भनी बताउन ुभएको िथयो । गाडीमा 
सवार अUय कमDचारीहNले आफूहNसगँ भएको रकम 
तलबबापतको भनी बताएका िथए । जनु कुरा हामीले 
Pसारण गरकेो समाचारमा उMलेख छ भUनेसमेत 
बेहोराको साuी PMहाद गरुागाईले यस अदालतमा 
गरकेो बकप# ।

िड.भी.िड. मा रहेको बेहोराको अिभलेखीकरण 
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१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

गरी िमिसल सामेल रहेको ।
यस अदालतको ठहर

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनणAयाथA इजलाससमD पेस हEन आएको HIततु मKुामा 
पनुरावेदक Hितवादी नमराज भ&डारीको तफA बाट 
उपिIथत िवOान् वQरR अिधवTाOय Uी रमनकुमार 
UेVठ र Uी कृVणHसाद सापकोटाले िहमालयन 
टेिलिभजन नेटवकA  Hा.िल.को डेIक कोिडAनेटर HXहाद 
गरुागाईले िदएको सूचनाको आधारमा थानकोट Hहरी 
कायाAलयको सहयोगमा नागढुङ्गामा HIततु मKुाका 
अ[य Hितवादीह\लाई प]ाउ गरी रकम बरामद गरकेो 
अवIथा छ; िहमालयन टेिलिभजनले आ`नो िट.भी.मा 
Hशारण गरकेो कायA]म िस.िड. सbपादन गरी Hसारण 
गरकेो दिेख[छ; सbपादन गरकेो िस.िड. Hमाणमा िलन 
िमXदनै; Hितवादी नमराज भ&डारी शैलङु क[काई 
जे.भी.का Hितिनिध माd हEन्; उT िस.िड.मा नमराज 
भ&डारीको नाम कहीकँतै उXलेख भएको छैन; 
Hितवादी अमर[ेfकुमार कणAले पोल गरकेो आधारमा 
माd नमराज भ&डारीलाई मKुा चलाइएको दिेख[छ; 
अमर[ेfकुमार कणAले िहमालयन िट.भी.लाई भनेको 
बाहेक अ\ कुनै Hमाण छैन; वादी पDले शकंारिहत 
तवरले Hमाण गजुानA सकेको छैन; Hितवादी नमराज 
भ&डारीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदइन ु पदAछ 
भनी बहस गनुAभयो । 

Hितवादी अिवमनदास मXुमीको तफA बाट 
उपिIथत िवOान् अिधवTाOय Uी उhमHसाद 
सापकोटा र Uी सभुाष आचायAले Hितवादी अिवमनदास 
मXुमी िडिभजन सडक कायाAलय दमौली तनहEमँा 
इि[जिनयर पदमा कायAरत कमAचारी हEन्; िनजबाट 
बरामद भएको भिनएको रकम िनजको तलब भhाको 
रकम हो; उT रकम दाइको िववाहको कुरा चलेकोले 
िझकेका हEन्; कुमारी बlक िलिमटेड दमौली शाखामा 
िविभ[न िमितमा जbमा गरकेो रकमको बारमेा िनज 
Hितवादीले mोत खलुाएका छन्; नमराज भ&डारीले 

कुनै कमAचारीलाई घसुको रकम निदएको भनी बयान 
गरकेो अवIथा छ; िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको 
स\ुको फैसला सदर हEनपुदAछ भनी बहस गनुAभयो । 

Hितवादीमoयेका अमर[ेfकुमार कणAको 
तफA बाट उपिIथत िवOान् वQरVठ अिधवTाOय 
Uी शितसकृVण खरले र Uी िवजयका[त मैनाली 
तथा िवOान् अिधवTाह\ Uी सितसकुमार झा, Uी 
कमलेश िOवेदी, Uी लेखनाथ भqराई र Uी मधकुुमार 
चौलागाईले Hितवादी अमर[ेfकुमार कणAबाट बरामद 
रकम Qरसवतको रकम होइन; बरामदी रकममoयेको 
\. एक लाख \पैया ँिनजले कुमारी बlकबाट िझकेको 
िनजको आ`नै तलबको रकम हो; \. पचास हजार 
मिुrलङमा बIने िवजय ग\ुङबाट सापटी िलएको 
हो; िवजय ग\ुङले \. ५०,०००।- अमर[ेfकुमार 
कणAलाई सापटी िदएको भनी बयान गरकेो अवIथा 
छ; घसु रकम हो भनी Hमािणत गनs भार वादी नेपाल 
सरकारको हो; सो कुरा शकंारिहत तवरबाट Hमािणत 
नभएकोले िनज Hितवादी अमर[ेfकुमार कणAले 
अिभयोग दाबीबाट पूणA\पले सफाइ पाउनपुछA  भनी 
बहस िजिकर गनुAभयो । 

वादी नेपाल सरकारको तफA बाट उपिIथत 
िवOान्  सह[यायािधवTा Uी tवुकुमार चौहानले 
िहमालयन टेिलिभजनको सि]यतामा थानकोट Hहरी 
तथा अिuतयार द\ुपयोग अनसु[धान आयोगको 
टोलीले Hितवादीह\लाई नागढुङ्गामा िनय[dणमा 
िलई Hितवादीह\बाट रकम बरामद भएको अवIथा छ; 
Hितवादीह\ले बरामद भएको रकम ठेकेदार नमराज 
भ&डारीबाट िलएको भनी Iवीकार गरकेो दिेख[छ; 
Hितवादीह\ले केही रकम बlकबाट िनकालेको तथा 
साथीबाट सापटीसमेत िलएको भने पिन सो कुराको 
पिुv गनA सकेको दिेखदँनै; Hितवादी नमराज भ&डारीले 
Hितवादी अमर[ेfकुमार कणA र अिवमनदास मXुमी 
दवैुजनालाई घसु Qरसवतको रकम िदएको कुरा बरामदी 
कागजबाट पिुv भएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
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-ितवादीह2लाई सजाय ह7न ु पद9छ भनी गनु9भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा -ितवादीह2ले आरोिपत Eरसवत 
िलई FGाचारको कसरु गरकेा ह7न् वा होइनन् ? िवशेष 
अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल 
सरकार तथा -ितवादीह2को पनुरावेदन िजिकर पOुन 
सPछ वा सPदैन ? भQने -Rनमा िनण9य िदनपुनT दिेखन 
आयो ।

२. िनण9यतफ9  िवचार गदा9, िडिभजन सडक 
काया9लय तनह7 ँ दमौलीका इिQजिनयर अिवमनदास 
मYुमीसमेतले दमौलीबाट बा.२.च. ६८७८ न\बरको 
िम]सिुवसी िजपमा घसु Eरसवतबापतको _ोत 
नखलेुको अवैध रकम िलएर आउदँ ै गरकेो भनी 
िहमालयन िट.भी. -ा.िल.का Qयूज डेPस कोअिड9नेटर 
-Yहाद गरुागाईले महानगरीय -हरी -भाग, थानकोटमा 
िमित २०६८/९/२९ मा उजरुी िनवेदन िदएको 
दिेखQछ । महानगरीय -हरी -भाग थानकोटले सो 
कुराको जानकारी अिdतयार द2ुपयोग अनसुQधान 
आयोगमा िदएको र सो सूचनाको आधारमा अिdतयार 
द2ुपयोग अनसुQधान आयोगले सवारी साधन र सोमा 
सवार eयिfह2को चेक जाचँ, खानतलासीसमेतका 
लािग -.ना.िन. दगुा9  खनालको कमाQडमा िमित 
२०६८।९।२९ मा ३ जनाको टोली खटाएको भQने 
तhय -iततु ह7न आएको छ । सो टोलीका -हरीले 
अिवमनदास मYुमी, अमरQेjकुमार कण9, यादव-साद 
ढंुगेल, गौरीबहादरु थापा र पासाङ लामासमेतका 
eयिfह2लाई काठमाडo िजYला, वाणढुङ्गा गा.िव.स. 
वडा नं. ६ नागढुङ्गाबाट िनयQ#णमा िलई -ितवादी 
अमरQेjकुमार कण9बाट 2.१,५०,०००।- -ितवादी 
अिवमनदास मYुमीबाट 2. ८१,०००।- र गौरीबहादरु 
थापाबाट 2. २९,०००।- समेत गरी ज\मा 2. 
२,६०,०००।- बरामद गरी आरोपप# पेस गरकेो 
भQने दिेखQछ । िनयQ#णमा िलइएका eयिfह2मsये 
गौरीबहादरु थापाबाट बरामद 2. २९,०००।- िनजको 

काित9क, मङ्िसर र पौष मिहनाको तलबबापत कुमारी 
बtक िल. दमौली शाखामा ज\मा भएको रकम िझकेको 
कुरा उf बtकको iटेटमेQटसमेतबाट पिुG भएको र अQय 
eयिf इिQजिनयर यादव-साद ढंुगेल तथा सवारी चालक 
पासाङ लामा माघे सङ्vािQत पव9 मनाउने उwेRयले 
सवारी साधनमा सवार रहेका तथा िनजह2को साथबाट 
घसु Eरसवतस\बQधी सबदु -माण केही फेला नपरकेाले 
िनजह2को स\बQधमा केही गEररहन परने भनी मwुा 
नचलाइएको र -ितवादीह2मsयेका अमरQेjकुमार 
कण9को झोलाबाट 2. १,५०,०००।-, अिवमनदास 
मYुमीको साथबाट 2. ८१,०००।- बरामद भएकोले 
िनजह2लाई FGाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१)(घ) को कसरुमा सोही दफाबमोिजम सजाय ह7न 
तथा -ितवादीह2बाट बरामद रकम -ितवादी नमराज 
भ{डारीले घसुiव2प िदएको भQने दिेखएकोले िनज 
नमराज भ{डारीलाई FGाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ३(२) को कसरुमा ऐ. दफा ३(१)(घ) बमोिजम 
सजाय गEरपाउ ँभQने आरोपप# दाबी रहेको पाइयो । 
-ितवादीमsयेका अमरQेjकुमार कण9को झोलाबाट 
बरामद रकम 2. १,५०,०००।- घसुबापत नमराज 
भ{डारीबाट िलनिुदन ुगरकेो दिेखएकोले -ितवादीह2 
अमरQेjकुमार कण9 र नमराज भ{डारीलाई FGाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(घ) बमोिजम 
जनही 2. १,५०,०००।- जEरवाना र ६ मिहना कैद 
ह7ने तथा बरामद रकम जफत ह7ने; -ितवादीमsयेका 
अिवमनदास मYुमीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी िवशेष अदालत काठमाडoबाट िमित २०६९/३/१७ 
गते फैसला भएको पाइयो । यसरी भएको फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकार, -ितवादीह2 नमराज भ{डारी र 
अमरQेjकुमार कण9को यस अदालतमा पनुरावेदन पन9 
आएको दिेखयो ।  

३. -ितवादीह2 अमरQेjकुमार कण9को 
झोलाबाट 2. १,५०,०००।– तथा अिवमनदास 
मYुमीको साथबाट 2. ८१,०००।– रकम बरामद 
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१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

ग3रएको त7यमा िववाद दिेखदँनै । िनज >ितवादीह@ 
िडिभजन सडक कायाAलय तनहB ँ दमौलीमा कायAरत 
इिEजिनयर रहेको र नमराज भ&डारी ठेकेदार 
कGपनीसगँ सGबI >ितिनिध भएको कुरामा पिन 
िववाद छैन । तनहB ँ दमौलीबाट बा.२च. ६८७८ नं. 
को िमSसिुवसी िजपबाट काठमाडT आउदँ ै गदाA िमित 
२०६८/९/२९ गते नागढुङ्गामा िहमालयन िट.िभ.
का मािनस (प]कार) र _थानीय कायAरत >हरीबाट 
गाडीसिहत मािनसको खानतलासी ग3रएको र रकम 
बरामद ग3रएको दिेखEछ । सबै >ितवादीह@ले 
अिbतयार द@ुपयोग अनसुEधान आयोगका 
अनसुEधान अिधकारीसमc तथा िवशेष अदालतमा 
बयान गदाAसमेत आरोिपत कसरुमा पूणAतः इEकार रही 
िनदiिषताको िजिकर गरकेो पाइयो । िनजह@ले बयान 
गदाA बरामद ग3रएको रकमको jोत खलुाई सो रकम 
आlनो तलब, भnा र सरसापटी िलएको रकम हो 
भनी िजिकर गरकेो र >माणको @पमा आ-आlनो बoक 
खाता िववरणसमेत उpलेख गरकेो दिेखयो । िहमालयन 
िट.िभ.ले तयार गरकेो िस.डी. र रकम बरामद भएको 
भEने कुरालाई >माणको @पमा >_ततु गदq आरोपप] 
पेस भएको दिेखEछ । Sयसैले मूलतः ियनै कुराह@का 
सEदभAमा >माणको मूpयाङ्कन गनुAपनr हBन आएको छ ।

४. रकम बरामद भएको सEदभAतफA  िवचार 
गदाA इिEजिनयरको हैिसयतमा कायAरत uयिvको 
साथबाट एकासी हजार तथा डेढ लाख @पैया ँ फेला 
पनुA  _वयम् मा कुनै अ_वाभािवक र पSयार गनA नसिकने 
िवषय दिेखदँनै । बरामद भएको रकमको वैध jोत 
>ितवादीह@ले उpलेख गरकेो र सो कुराको पw्ुयाईकंो 
लािग >माणसमेत पेस गरकेो दिेखEछ । बैङ्क खाताको 
िववरण, >ितवादीका साcीह@को बकप]लगायत 
>ितवादीह@को पदीय हैिसयतको अव_थासमेतबाट 
बरामद भई आएको रकमकै आधारमा >ितवादीह@लाई 
दोषी भनी माEन सिकने Eयायोिचत कारण 
दिेखदँनै । इिEजिनयरह@लगायत कमAचारीले मािसक 

@पमा पा3रxिमक भvुानी िलएको हBन ु _वाभािवक 
छ । िमित २०६७/११/१५ को िवभागीय िनणAयअनसुार 
Assessment of Performance Based 
Contracting in Road Maintenance in Nepal 
िवषयको थेिससबापत इिEजिनयर अिभमनदास 
मpुमीलाई @.५०,०००।- भvुानी भएको भनी 
सडक िवभागबाट >मािणत ग3रएको प]समेत पेस 
भएको दिेखEछ । सामािजक uयवहारमा अव_था र 
आव�यकताअनसुार यदाकदा सरसापटी िलने िदने 
कुरा पिन सामाEय बEदछन् । यी पcह@लाई अEदखेा 
गररे बरामद भएको रकम 3रसवतबापत नै िलएको रकम 
हो भनी दिेखने वा Sयस >कारको सGबEध _थािपत 
हBने भरपदi >माणको अभावकै ि_थितमा केवल 
शकंाको भरमा कसरुदार ठहर गनुA  फौजदारी Eयायको 
िसIाEतअनकूुल हBने दिेखदँनै ।

५. >ितवादीह@बाट रकम बरामद गदाA तथा 
िनजह@लाई प�ाउ गदाAको सEदभA िवचारणीय र 
Eयाियक �िwले सवेंदनशील पिन दिेखEछ । िहमालयन 
टेिलिभजनको Eयूज डे�स कोअिडAनेटर >pहाद 
गरुागाईले महानगरीय >हरी >भाग थानकोटलाई 
िदएको िनवेदनको आधारमा >_ततु म�ुाको उठान 
भएको पाइयो । कुनै फौजदारी कसरुजEय कायA भएको 
कुराको जानकारी राbने प]कारलगायत कुनै पिन 
सचेत नाग3रकले सGबिEधत िनकायलाई सूचना िदन ु
कानूनतः अपेिcत कायA हो । तर एक जना जानकार 
प]कारले �wाचारको िवषयमा हेनr अिधकार>ा� 
िनकाय अिbतयार द@ुपयोग अनसुEधान आयोगलाई 
सूचना निदएर गTडामा बसेका र �wाचारको िवषयमा 
अनसुEधान गनr कानूनी अिbतयारी नपाएका >हरीको 
सहारा िलन पगेुको िवषय भने _वाभािवक दिेखदँनै । 
थानकोट >हरी पोwमा >ितवादीह@लाई प�ाउ गदाA, 
गाडी िनयE]णमा िलदँा र रकम बरामद गदाA अिbतयार 
द@ुपयोग अनसुEधान आयोगका कुनै पदािधकारीको 
उपि_थित िथएन भEने कुरा िनजै सूचना-दाता >pहाद 
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गरुागाईले यस अदालतमा गरकेो बकप#को सवाल 
जवाफ (स.ज.) २० मा उ?लेख गरकेो बेहोराबाट 
पिुB भएको छ । िनजको बकप#को स.ज. १६ तथा 
२० समेतमा खलुाइएको भनाइअनसुार िनजहKले 
टेिलिभजनबाट LMय िखNनभुOदा अगािड अिQतयार 
दKुपयोग अनसुOधान आयोगसगँ कुनै स?लाह 
नगरकेो; सो आयोगबाट कुनै िजVमेवारी निलएको; 
आXनै आOतYरक तयारी (योजना ?) का आधारमा 
"\टीङ अपरसेन गरकेो"; रकम बरामद गदा̂ आयोगको 
टोली उपि\थत नरहेको; बेलकु_ कYरब ७ बजे मा# 
आयोगलाई जानकारी गराएको; `यसपिछ गएका 
आयोगका aहरी टोलीसगँ थानकोट aहरी काया̂लयमा 
भेट भएको भOने दिेखOछ । िनजले गरकेो बकप#को 
स.ज.२७ मा "अिQतयार दKुपयोग अनसुOधान 
आयोगको टोली कितखेर आईपगेु मलाई यिकन भएन; 
aितवादीहKसिहत हामी aहरी aभाग थानकोट पbुयc; 
`यही ँ अिQतयार दKुपयोग अनसुOधान आयोगको 
टोलीसगँ हाdो भेट भएको हो" भनी उ?लेख गरकेो 
पाइयो । िहमालयन टेिलिभजनले तयार गरकेो 
भिनएको िमिसल सलंbन सी.िड.को aमािणत अिभलेख 
aितसमेतका िमिसल सलंbन समg कागज aमाणबाट 
बरामदी काय̂ िदउसँो कYरब ४ बजे नागढुङ्गामा नै 
\थानीय aहरी, प#कार तथा "सशुासन-aेमी" \थानीय 
मािनसहKको सिlयतामा गYरएको भOने दिेखएको छ । 
यसरी हेदा̂ aितवादीहKलाई पlाउ गनm, रकम बरामद 
गनm, मचु?ुका खडा गनm आिद काय̂ अिQतयार दKुपयोग 
अनसुOधान आयोगको टोलीबाट भएको होइन भOने 
a\ट हoOछ । िमिसल सलंbन कागजले थप अOय केही 
सशंय पिन पैदा गरकेो छ । aितवादीहK तनहoबँाट 
नागढुङ्गा २०६८/९/२९ गते बेलकु_ कYरब ४ बजे 
आइपगेुको, िनजहKलाई थानकोट aहरी काया̂लयमा 
बेलकु_ कYरब ७ बजे लिगएको र `यसपिछ आयोगको 
टोलीसगँ भेट भएको भOने घटनाlम रहेको छ । सोही 
िदन a.ना.िन. दगुा̂ खनालसमेतले यी aितवादीहKलाई 

आयोगमा दािखल गरकेो भनी िलिखत aितवेदन पेस 
गरकेो, सोही िदन aितवेदन दता̂ गYरएको, सोही िदन "a.
ना.उ. sी लालमणी आचाय̂लाई अनसुOधान अिधकृत 
तोक_ छानिबन गनm" भनी रातो मसीले तोक लगाइएको 
र सोही २९ गतेकै िदन प# लेखी अनसुOधान टोली 
खटाइएको भOने दिेखOछ । काया̂लय समयपछािड 
भएका उि?लिखत काय̂ \वाभािवक दिेखदँनै । यसबाट 
पिन कागजी बेहोरा िमलाउने बनावटी काय̂ भएको र 
अनसुOधानमा \वNछता र कानूनको उिचत aिlया 
नअपनाइएको आभास हoOछ । 

६. कुनै पिन िनकाय वा पदािधकारीले 
कुनै फौजदारी कसरुको िवषयमा अनसुOधान गदा̂ 
कानूनको उिचत aिlया पूरा गरकेो हoन ु पद̂छ । 
कानूनको उिचत aिlया पूरा नगYरएको अनसुOधानले 
वैधता aाw गन̂ वा `यसरी सङ्किलत aमाण gाx 
हoन सyैन । इिOजिनयरलगायतका aशासिनक 
कम̂चारीले गरकेो zBाचारको िवषयमा अनसुOधान 
गन̂ सिंवधान तथा zBाचार िनवारणसVबOधी aचिलत 
कानूनले अिQतयार दKुपयोग अनसुOधान आयोगलाई 
अिधकार aदान गरकेो छ । आयोगको अिQतयारaाw 
कम̂चारीका हैिसयतले बाहेक अOय तबरले aहरीले 
यो अिधकार aयोग गन̂ पाउने कानूनी {यव\था रहेको 
दिेखदँनै । तर a\ततु म|ुाको सOदभ̂ हेदा̂ गcडामा 
बसेका aहरी, प#कार र \थानीय मािनसहKको हoल-
म|तबाट aितवादीहKउपर कारबाही aारVभ गYरएको 
भOने दिेखOछ । यसलाई "कानून हातमा िलएको" भOने 
अथ̂मा पिन ब}ुन सिकOछ । यसरी हेदा̂ कारबाहीको 
aारVभमा नै अिधकार~े#ा`मक #िुट रहेको दिेखयो । 
यसका अितYरy \वNछ सनुवुाइका LिBले हेदा̂ पिन 
a\ततु िवषयको अनसुOधानमा वाि�छत \वNछता 
अपनाइएको िथयो भनी माOन सिकने अव\था 
दिेखदँनै । aितवादी अमरOे�कुमार कण̂ले बयान गदा̂ 
नागढुङ्गा चेक पोBमा aहरीसिहत हामीलाई घेरा हाली 
छानिबन गरकेो र कुटिपट गन̂ खोजेको अव\थामा 



157

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६३५ - नमराज भ&डारी िव. नेपाल सरकार

कसरी 2यान जोगाउने भ7ने लागेर होस गमुाएको 
अव<थामा बोलेको कुरा िहमालयन िट.िभ.ले िखचेर 
िस.डी. बनाएको भनी उBलेख गरकेो दिेख7छ । कानूनी 
अिGतयारी नपाएको समूह भेला भएर बाटो गIडा कुनJ 
र सावKजिनक जवाफदहेीको पदमा रहेका MयिNको 
हOमKत िलने कायK न शोभनीय मािन7छन् – न त 7याियक 
RिSले <वीकायK नै । यस Uकारका Mयवहारलाई 7याियक 
मा7यता िदन सिकँदनै ।  

७. U<ततु मYुामा िहमालयन टेिलिभजनले 
तयार गरकेो िस.िड.लाई मGुय Uमाणको [पमा 
अिभयोजन प\ले अगािड सारकेो पाइयो । अव^य 
नै _Sाचार ज<ता ग`भीर Uकृितको अनसु7धान गदाK 
िस.िड. ज<ता Uिविधह[को Uयोग गनुK  वाcछनीय हO7छ 
र dयसलाई Uमाणमा िलन पिन सिक7छ । तर यसरी 
Uिविधको Uयोगबाट सङ्कलन गfरने Uमाण gहण 
गदाK भने 7याियक िववेकको Uयोग अपे\ाकृत धेर ै नै 
रह7छ । िस.िड. Uमाणमा लाhदछ भ7नकुो अथK जनुसकैु, 
जो कोहीले, जिहलेसकैु तयार गरकेो िस.िड. Uमाण-gाj 
हO7छ भ7ने होइन । िनिkत मापद&डमा आधाfरत रहेर 
िनमाKण गfरएका; बनावटी, कृिnम वा सशंययNु नभएका 
र कानूनस`मत तवरबाट तयार गfरएका िस.िड. पेस 
हOन आएमा Uमाणमा gहण गनुKपनJ हO7छ । यस कुरामा 
पिन िविधको उिचत Uिpयाको अनशुरण वाcछनीय 
ब7दछ । U<ततु िववादको स7दभKमा हेदाK  Uमाणमा 
पेस भएको िस.िड. अनसु7धानका लािग अिGतयार 
Uाq िनकायको <वीकृित, म7जरुी वा जानकारीबाट 
तयार गfरएको िथयो भ7ने दिेखदँनै; िस.िड. तयार 
गदाK <वrछताको Udयाभूित िदइएको िथयो भ7ने पिन 
दिेखदँनै; िस.िड.मा बेहोरा अिभलेखीकृत (छायाङ्ँकन) 
गदाK स`बि7धत MयिNलाई कुनै डर, धाक, ध`कu, दबाब 
आिदमा पाfरएको िथएन भ7ने पिन दिेखदँनै; Uमाणमा 
पेस भएको िस.िड.मा कुनै Uकारबाट बेहोरा फरक 
पाfरएको (Tempering गfरएको) िथएन / छैन भनी 
ढु�क हOने अव<था पिन दिेखदँनै । यस Uकारको िस.िड.

लाई Uमाणमा gहण गनJ हो भने मािनसको Uित�ापूवKक 
बाrँन पाउने अिधकारमा ग`भीर आघात पनK सNछ 
र िभडले कानून हातमा िलने अव<था आइपनJ खतरा 
रह7छ । तसथK, िविधसङ्गत तवरबाट िस.िड. तयार 
भएको नदिेखएको हOदँा Uमाणमा पेस गfरएको िववािदत 
िस.िड.लाई Uमाणको [पमा gहण गनK िमलेन ।

८. _Sाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) अनसुार "रा��सेवक वा रा��सेवक हOन लागेको 
कुनै MयिNले आ�नो ओहदा वा सोस`ब7धी कुनै काम 
गनK वा गfरिदएबापत वा नगनK वा नगfरिदएबापत वा 
आ�नो ओहदा वा सोस`ब7धी कुनै काम गदाK कुनै 
MयिNलाई मोलािहजा वा अिनS गनK वा गराइिदएबापत 
वा नगनK वा नगराइिदएबापत आ�नो वा अ[ कसैको 
िनिम� fरसवत िलएमा वा िलन म7जरु गरमेा" सजाय 
हOने हो । उN कानूनी Mयव<थाअनसुार घसु fरसवत 
िलने-िदने कुराको कुनै िनयोिजत Uयोजन हO7छ । 
U<ततु िववादमा Uितवादीह[ले घसु fरसवत िलएको 
/ िदएको कुराको Uयोजन वा स7दभK खलुाइएको 
पाइएन । कुनै पfरयोजना सcचािलत छ, dयसमा 
इि7जिनयर खिटएका छन्, रकम भNुानी हOने गदKछ, 
एक-आधा लाख [पैया ँपिन भेिटयो, dयसैले fरसवत 
नै हो भनी केवल सूnब� [पमा (गिणतीय शैलीमा) 
भिनयो भने "अधेंर नगरी चौप& राजा, टके सरे भाजी 

टके सरे खाजा" भ7ने उखान चfरताथK हOन पhुदछ । केही 
रकम कुनै कमKचारीको साथबाट बरामद भयो भ7दमैा 
dयसलाई घसु fरसवतको रकम हो भनी अदालतले 
अनमुान गनK हOदँनै । बरामद भएको रकम घसु fरसवतकै 
रकम हो भनी अिभयोजन प\ले Uमािणत गनुKपछK  । 
यस मYुामा सोबमोिजम अिभयोग दाबी समिथKत हOने 
कानूनबमोिजमको Uमाण सङ्कलन / U<ततु गfरएको 
दिेखन आएन ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
Uमाणबाट Uितवादीह[का िबच घसु fरसवत िलने 
िदने कायK भएको त�य शकंारिहत Uमाणबाट पिुS हOन 
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आएको नदिेखएको ह2दँा 4ितवादीह7 अमर;े<कुमार 
कण? र नमराज भBडारीलाई EFाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ बमोिजम कसरुदार ठहर गरकेो िवशेष अदालत 
काठमाडPको िमित २०६९/३/१७ को फैसला सो 
हदमा उWटी भई िनजह7 अमर;े<कुमार कण? र 
नमराज भBडारीले 4Yततु मZुाको आरोपप# दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ?  । 4ितवादी अिवमनदास मWुमीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको हदस_म 
िवशेष अदालत काठमाडPको उ` फैसला सदर 
ह2;छ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पaुन 
सbदनै । अ7 तपिसलबमोिजम गनू?ः 

तपिसल
१. मािथ ठहर खBडमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदक 

4ितवादी अमर;े<कुमार कण?ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले िवशेष 
अदालत काठमाडPको िमित २०६९/३/१७ गतेको 
फैसलाले िनज 4ितवादी अमर;े<कुमार कण?लाई 
ठहfयाएको कैद र जgरवानाको लगत कायम रहन 
नसbने ह2दँा सोको लगत कhा गनु?  भनी िवशेष 
अदालत र स_बि;धत िजWला अदालतमा लेखी 
पठाउनू । 

२. पनुरावेदक 4ितवादी अमर;े<कुमार कण?ले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा? र.नं. ९६१४ िमित 
२०६९/२/२० मा 7. २७,०००।- (सnाइस 
हजार) धरौटी राखेको दिेखदँा िनज 4ितवादीले 
उ` धरौटी रकम िफता? माग गरमेा कानूनको 
रीत पfुयाई िफता? िदन ुभनी लेखा शाखामा लेखी 
पठाउनू ।

३. 4ितवादी अमर;े<कुमार कण?ले िवशेष अदालतमा 
राखेको धरौट 7.१,५०,०००।- िनजलाई भएको 
जgरवाना 7. १,५०,०००।- बापत राजYवमा 
आ_दानी बाधँी सकेको दिेखदँा िनजले उ` 
धरौटी रकम िफता? माग गरमेा कानूनको रीत 
पfुयाई िनजलाई िफता? िदन ुभनी िवशेष अदालत 

काठमाडPमा लेखी पठाउनू । 
४. 4ितवादी अमर;े<कुमार कण?बाट बरामद रकम 

7.१,५०,०००।- िनजले िफता? पाउने ह2दँा सो 
रकम िनजलाई कानूनको रीत पfुयाई िफता? िदन ु
भनी िवशेष अदालत काठमाडPमा लेखी पठाउनू ।

५. मािथ ठहर खBडमा लेिखएबमोिजम 4ितवादी 
नमराज भBडारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहरी फैसला भएकाले िवशेष अदालत 
काठमाडPको िमित २०६९/३/१७ गतेको 
फैसलाले िनजलाई ह2ने ठहfयाएको कैद र 
जgरवानाको लगत कायम रहन नसbने ह2दँा 
सोको लगत कhा गनु?  भनी िवशेष अदालत 
र स_बि;धत िजWला अदालतमा लेखी 
पठाउनू ।

६. 4ितवादी नमराज भBडारीले िवशेष अदालत 
काठमाडPमा 7. २,३१,०००।– धरौटी राखेको 
र सो रकममqये िनजलाई भएको जgरवानाबापत 
भनी 7.१,५०,०००।- राजYवमा आ_दानी बाधँी 
सकेको दिेखदँा कानूनको रीत पfुयाई िनजलाई 
िफता? िदन ु भनी िवशेष अदालत काठमाडPमा 
लेखी पठाउनू ।

७. मािथ ठहर खBडमा लेिखएबमोिजम 
4ितवादीमqयेका अिवमनदास मWुमीका हकमा 
िवशेष अदालतबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको 
फैसला यस अदालतबाट सदर ह2ने ठहरकेाले िनज 
4ितवादीले िवशेष अदालतमा राखेको धरौट 7. 
८१,०००।- तथा िनजबाट बरामद भएको रकम 
7. ८१,०००।- समेत ज_मा 7. १,६२,०००।- 
(एक लाख बैसrी हजार) िफता? माग गरमेा िनज 
4ितवादीलाई कानूनको रीत पfुयाई िफता? िदन ु
भनी िवशेष अदालत काठमाडPमा लेखी पठाउनू । 

८. 4Yततु फैसलाको 4ितिलिप साथै राखी 
महा;यायािधव`ाको काया?लयलाई फैसलाको 
जानकारी िदनू ।
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९. न<कल मा=ने सरोकारवालालाई िनयमानसुार 
न<कल िदनू । 

१०. ABततु मCुाको दायरीको लगत कEा गरी 
फैसला िवHतुीय Aणालीमा AिवJ गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उO रायमा सहमत छु ।
"या.कुमार र=ेमी

इजलास अिधकृत:- डWलरुाम चौधरी
इित सवंत् २०७७ साल माघ २० गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��

सव_`च अदालत, सयंOु इजलास
माननीय "यायाधीश aी मीरा खडका 

माननीय "यायाधीश aी बमकुमार aेbठ
फैसला िमित : २०७७।१०।२२

०७४-CR-०८८८

मCुा: अपहरण तथा शरीर ब"धक

पनुरावेदक / Aितवादी : jया=दी िजWला, सािबक 
िहBतान गा.िव.स. वडा नं. ९ पkरवित0त ऐ. 
अ"नपूण0 गाउपँािलका वडा नं. ७ घर भई हाल 
कारागार काया0लय, jया=दीमा थनुामा रहेको 
एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जासमेत

िवno
Apयथq / वादी : िनलAसाद पनुको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ बल &योग गरी डर, .ास देखाई वा हितयार 
देखाई कुनै यातायातको साधनमा वा कुनै 
ठाउँमा िनय=.णमा िलई राखेको वा थनुकेो 
त@य &मािणत नभएसCम शरीर ब=धकको 
कसरुको वारदात Eथािपत भएको मा=न 
निमGन े। 

(Aकरण नं.२१)

पनुरावेदक / Aितवादीका तफ0 बाट : िवuान्  अिधवOा 
aी गोपालAसाद शमा0

Apयथq / वादीका तफ0 बाट : िवuान्  उप"यायािधवOा 
aी Aकाश गौतम

अवलिjबत निजर : 
§ ने.का.प.२०३६, अङ्क १, िन.नं.१३१२

सjबo कानून :

सnु तहमा फैसला गनw :
माननीय "यायाधीश aी रामAसाद शमा0
jया=दी िजWला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनw :
माननीय "यायाधीश aी रpनकुमार बागच"द
माननीय "यायाधीश aी अजयराज उपाxयाय
उ`च अदालत पोखरा, बागलङु इजलास

फैसला
=या.मीरा खडका : "याय Aशासन ऐन, 

२०७३ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम मCुा 
दोहोyयाई हेनw िनBसा Aदान गरी पनुरावेदन दता0 भई 
पेस हzन आएको ABततु मCुाको सिं|}त त~य एव ंठहर 
यसAकार छः-

त~य ख�ड
िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अ"दाजी 

१९:३० बजेको समयमा िजWला jया=दी, बेगखोला 

िनण�य नं. १०६३६
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गा.िव.स. वडा नं. ९ ित45याङि8थत िसता पजुा<को 
होटल ह@दँ ै कालीगDडकE नदीसFमको 8थानमा 
मलेिसयाबाट पठाएको पास<ल-नासो बझुाउने उNेOय 
िलएर सगँसगैँ िन8केका माइला छोरा रिवन पनु र काSछा 
छोरा मनकुमार पनुले ित45याङ बजारमा केही समय 
साथीहTसगँ भिलबल पिन खेलेका रहेछन् । भिलबल 
समाX भएपिछ िसता पजुा<को होटलमा खाजा खाने 
Yममा घर घेरा हाली जोगेS[ भSने जयन गबु<जाले मेरो 
छोराका साथीहT िदनेश गबु<जासमेतलाई बािहरितर 
बोलाएर बािहर िनि8कन पाउदँा नपाउदँ ै धम̂S[ 
िसजंालीले आफँैले लकुाई 5याएको खकुुरीले मनकुमार 
पनुलाई टाउकोमा aहार गन̂, सजुन गबु<जाले िचTवा 
दाउराले माइला छोरा रिवन पनु, मनकुमार पनुलाई 
िहका<उदँ ैगदा< होटलको पछािडको ढोकाबाट मनकुमार 
पनु र रिवन पनु भाdद ैगदा< पछािड लकेुर बसेका अSय 
fयिgहTले आYमण गरी अपहरण गरी साथमा रहेको 
धनमाल, सनुसमेत लटुी डाकँा, चोरी (खनु डाकँा), 
कत<fय गरी मारी लास कालीगDडकEमा फाली िनज 
रिवन पनुलाई बेपkा पारकेा र िटका पजुा<समेतले िमित 
२०७२।०२।१० गते बेलकुा १८:३० बजेको समयमा 
कालीगDडकE निदको बाढीमा बगाएको लास दखेेका 
ह@दँा आवOयक कारबाही गoरपाउ ँभSनेसमेत बेहोराको 
िनलaसाद पनुको जाहेरी दरखा8त ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अSदाजी 
१९:३० बजेको समयमा धम̂S[ िसजंालीले िसता 
पजुा<को होटलमा ना8ता खवुाउछुँ भनेकाले जादँ ैगदा< 
िसता पजुा<को होटलमा रिवन पनु र मनकुमार पनु 
रpसी खादँ ैिथए । मनकुमार पनुले धम̂S[लाई त ँयहा ँ
आइज भनी बोलाएपिछ िववाद ह@दँा म, यामबहादरु 
के.सी., सजुन गबु<जा र टेकबहादरु पजुा<  िभ# गयq । 
िभ# जादँा दवैु पrिबच हानाहान भएको िथयो । मैले 
बोkलले रिवन पनुको टाउकोमा aहार गन< खोsदा 
िनजले छलेकोले धम̂S[को बाया ँहातमा लाdन गएको 
हो । िभ# अtँयारो भएकोले को कसले के-के ले हाने 

दिेखन । दवैु पrिबच हानाहान ह@दँा पछािडबाट रिवन 
पनु र मनकुमार पनु भागेका ह@न्, पिछ ियनीहTलाई 
छोड्न ह@Sन भनी हामीहT खोsन जादँा भेटेका 
होइनq । घाइते मनकुमार पनुको हकमा sयान मान̂ 
उuोग मNुामा जनही T.५४,०००।- धरौटी माग 
भएको हो । बेपkा भएको भिनएका रिवन पनुलाई 
अपहरण, डाकँा चोरी (खनु डाकँा) कत<fय गरी मारी 
मोबाइल, सनुका गरगहना र नगद मसमेतले िलएका 
होइनq र बरामद खकुुरी थान-१, दाब थान-१ धम̂S[ 
िसजंालीको हो, सेतो िबडँ भएको खकुुरी मनकुमार 
पनुको हो, सेतो िटसट< र दाया ँ जkुा रिवन पनुको 
हो भSनेसमेत बेहोराको जोगेS[ भSने जयन गबु<जाको 
बयान कागज ।

वारदातपOचात् हराई बेपkा भएका रिवन 
पनुको खोजतलासको लािग ह@िलया पoरप# गरकेो 
सyचार ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अSदाजी 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुा<को होटलबाट 
मनकुमार पनुले हामीहTलाई दखेी ओ धम̂S[ त ँयता 
आइजा भनी बोलाएकोले धम̂S[ िसजंाली {यहा ँजादँा 
दवैुतफ<  िववाद ह@दँाह@दँ ै हानाहान भएको र हानाहान 
ह@दँा मनकुमार सोही ठाउमँा ढलेका, ढलेपिछ मेरो 
साथी सजुन गबु<जाले दाउराले िनधारमा aहार गरकेो 
अव8थामा दखेेको ह@,ँ {यसपिछ होटेल साह@नी िसता 
पजुा<ले धम̂S[ िसजंाली र सजुनलाई समातेकE िथइन्, 
समा{नभुSदा पिहला रिवन पनु नालीको बाटो ह@दँ ै
दौिडदँ ै होटलको पछािडतफ<  गएको, केही समयपिछ 
मनकुमार पनु पिन सोही बाटो ह@दँ ैभागी गएको दखेेको 
ह@,ँ {यसपिछ िनजहT गएतफ<  धम̂S[, जयन म खोsद ै
गएका िथयौ,ँ कहीकँतै फेला नपरपेिछ म आ|नो 
घरतफ<  गएको ह@ ँ । घाइते मनकुमार पनुको हकमा 
sयान मान̂ उuोग मNुामा जनही T.५४,०००।- 
धरौटी माग भएको हो । बेपkा भएका रिवन पनुलाई 
अपहरण, डाकँा, चोरी (खनु डाकँा) कत<fय गरी मारी 
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१०६३६ - एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जासमेत िव. नेपाल सरकार

मोबाइल, सनुका गरगहना र नगद मसमेतले िलएका 
होइनौ र बरामद खकुुरी थान-१, दाब थान-१ धमB"# 
िसजंालीको हो, सेतो िबडँ भएको खकुुरी मनकुमार 
पनुको हो, सेतो िटसट0 र दाया ँजGुा रिवन पनुको हो 
भ"नेसमेत बेहोराको स"दशे गबु0जाको बयान कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अ"दाजी 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुा0को होटलबाट 
मनकुमार पनुले हामीहNलाई दखेी ओ धमB"# त ँयता 
आइजा भनी बोलाएकोले धमB"# िसजंाली Rयहा ँजादँा 
दवैुतफ0  िववाद हUदँाहUदँ ैहानाहान भएको, हानाहान हUने 
Vममा िसता पजुा0ले धमB"# र सजुनलाई समातेकाले 
सोही समयमा रिवन पनु अगािड मनकुमार पनु पछािड 
िसता पनुको होटलको पछािडतफ0 बाट भागेका हUन् । 
केही समयपिछ धमB"#, स"दशे र सजुन भागेको ठाउतँफ0  
खो[न गएकोमा फेला नपरकेाले फक\ आएपिछ 
सबैजना आ-आ]नो घरतफ0  गएका हौ ँ । वारदातमा 
मनकुमार पनु घाइते भएकाले [यान मानB उ_ोग मु̀ ामा 
जनही N.५४,०००।- धरौटी माग भएको हो । बेपGा 
भएका रिवन पनुलाई अपहरण, डाकँा, चोरी (खनु 
डाकँा) कत0gय गरी मारी मोबाइल, सनुका गरगहना र 
नगद मसमेतले िलएका होइनौ ँर बरामद खकुुरी थान-
१, दाब थान-१ धमB"# िसजंालीको हो, सेतो िबडँ 
भएको खकुुरी मनकुमार पनुको हो, सेतो िटसट0 र दाया ँ
जGुा रिवन पनुको हो भ"नेसमेत बेहोराको यामबहादरु 
के.सी. को बयान कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अ"दाजी 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुा0को होटलबाट 
मनकुमार पनुले हामीहNलाई दखेी ओ धमB"# त ँयता 
आइजा भनी बोलाएकोले धमB"# िसजंाली Rयहा ँजादँा 
दवैुतफ0  िववाद हUदँाहUदँ ैहानाहान भएको हानाहान हUदँा 
मनकुमार सोही ठाउमँा ढलेको, ढलेको अवiथामा 
मैले दाउराले िनधारमा jहार गरकेो हU,ँ Rयसपिछ 
होटेल साहUनी िसता पजुा0ले धमB"# िसजंाली र मलाई 
समातेकk िथइन् । Rयसपिछ िनजहN भागेका हUन् । 

Rयसपिछ िनजहN भागेको iथानितर धमB"#, जयन, 
स"दशे खो[न गएका हUन्, कहीकँतै फेला नपरपेिछ 
म आ]नो घरतफ0  गएको हU ँ । घाइते मनकुमार पनुको 
हकमा [यान मानB उ_ोग मु̀ ामा जनही N.५४,०००।- 
धरौटी माग भएको हो । बेपGा भएका रिवन पनुलाई 
अपहरण, डाकँा, चोरी (खनु डाकँा) कत0gय गरी मारी 
मोबाइल, सनुका गरगहना र नगद मसमेतले िलएका 
होइनl र बरामद खकुुरी थान-१, दाब थान-१ धमB"# 
िसजंालीको हो, सेतो िबडँ भएको खकुुरी मनकुमार 
पनुको हो, सेतो िटसट0 र दाया ँजGुा रिवन पनुको हो 
भ"नेसमेत बेहोराको सजुन भ"ने घनmयाम गबु0जाको 
बयान कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन ितnoयाङ 
िiथत qाउ"डमा भिलबल खेल खेली समाr भएपिछ 
म घरतफ0  लागे,ँ अ"य साथीहN जयन, एके"#, याम 
के.सी., सजुन, टेक, रमेश िव.क. मेरो पछािड पछािड 
आएका िथए । हातखsुा धोई बािहर िनiकेर दोसoलेका 
केटा रिवन पनु, मनकुमार पनु, कुमार पनु, सि"दप, 
िदनेशसिहतका gयिtहN र मसमेतका ७ जना 
jितवादीहNसमेत अगािड पछािड हUदँ ैचौतारोमा गएर 
बiयौ ँ । जयनको घरमा रuसी खान जाने भनी जादँ ै
गदा0 म आ]नो घरमा गई खकुुरी लकुाई िलई िसता 
पजुा0को होटल अगािड हUदँ ैजादँा मनकुमार पनुले यहा ँ
आइज भनेकाले म गए,ँ Rयहा ँ रिवन पनु र मनकुमार 
पनुसमेतका केटाहN बसेका िथए । मलाई मनकुमार 
पनुले खकुुरी दखेायो, मैले िनजको हात समाती 
खकुुरी ता"न खो[दा मैले काखीमा लकुाएको खकुुरी 
भइुमँा खiयो । मनकुमार पनुलाई सजुनले डोलेठो, 
दाउराले िनधारमा हा"यो, मैले मनकुमार पनुको हात 
समाती खकुुरी ता"न खो[दा पoटेका िनज मनकुमार 
पनुलाई मैले लाGा, मuुकासमेतले िहका0उदँ,ै हा"द ै
गदा0 मनकुमार पनु ट्वाइलेटको बाटो हUदँ ैकालीगvडकk 
नदीको खेततफ0  भागी गए, निजकै रहेको रिवन पनुले 
मलाई बोGलले हानेपिछ मैले घाटँी समाते,ँ जयनले 
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रिवनलाई बो1लले हा3दा मेरो बाया ँहातको कुइनामा 
बो1ल परी ला<न पाएन, >यसपिछ िसताको ट्वाइलेटको 
पछािड रिवन भा<यो, म पिछ छोEन खोFन जादँा होटल 
साहHनी िसता पजुाIले मलाई समाितन् र केहीिछनपिछ 
मेरो आमा र Kीमती आई समातेपिछ िसताले छाडी 
सजुनलाई समाितन्, केहीिछनपिछ मसमेतका ७ जना 
LितवादीहM खोFन पलु वरसNम खोFद ै गयP, ७ 
जनामQये चारजना बाटोमा नै बसे, मसमेतले खोFदा 
नभेिटएपिछ सबैजना फकT आयP र बाटोमा बसेका 
सबैजना भेट भई मनकुमारबाट खोसी िलएको खकुुरीले 
िसता पजुाIको छाLोको िटनमा हानेको हH ँ। खकुुरी खोVने 
Wममा मनकुमारको टाउकोमा लागेको हHन सYछ, रिवन 
पनुलाई कतIZय गरी मारी कालीग[डक\ नदीमा फाली 
बेप1ा पारकेो तथा िनजको सामान लटेुको होइन, 
बरामद भएको कालो िबडँमा िप1लको काजँो भएको 
खकुुरी थान-१ मेर ैवारदातमा लगेको खकुुरी हो, सेतो 
िबडँ भएको खकुुरी मनकुमार पनुको हो, दाया ँ ज1ुा 
र सेतो िटसटI रिवन पनुको हेरी दखेी िचने ँभ3नेसमेत 
बेहोराको धमa3b िसजंालीको बयान कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अ3दाजी 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुाIको होटलबाट 
मनकुमार पनुले हामीहMलाई दखेी ओ धमa3b त ँयता 
आइजा भनी बोलाएकोले धमa3b िसजंाली >यहा ँजादँा 
दवैुतफI  िववाद हHदँाहHदँ ै हानाहान भएको, हानाहान 
हHदँा होटेल साहHनी िसता पजुाIले धमa3b िसजंाली 
र सजुन गबुIजालाई समातेक\ िथइन् । सोही बखत 
रिवन पनु होटलपछािडतफI  भागे, मनकुमार पनु 
पिन सोही बाटो हHदँ ै होटल पछािडतफI  भागेका हHन्, 
केही समयपिछ भागेको Vथानितर धमa3b, योगे3b र 
एके3b खोFन गएकोमा फेला नपारी फकT आएकोले 
सबैजना आ-आiनो घरतफI  स>ुन गएका हP, घाइते 
मनकुमार पनुको हकमा Fयान मानa उkोग मlुामा 
जनही M.५४,०००।- धरौटी माग भएको हो । बेप1ा 
भएका रिवन पनुलाई अपहरण, डाकँा, चोरी (खनु 

डाकँा) कतIZय गरी मारी मोबाइल, सनुका गरगहना र 
नगद मसमेतले िलएका होइनP र बरामद खकुुरी थान-
१, दाब थान-१ धमa3b िसजंालीको हो, सेतो िबडँ 
भएको खकुुरी मनकुमार पनुको हो, सेतो िटसटI र दाया ँ
ज1ुा रिवन पनुको हो भ3नेसमेत बेहोराको टेकबहादरु 
पजुाIको बयान कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा अ3दाजी 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुाIको होटलबाट 
मनकुमार पनुले हामीहMलाई दखेी ओ धमa3b त ँ
यता आइजा भनी बोलाएकोले धमa3b िसजंाली >यहा ँ
जादँा दवैुतफI  िववाद हHदँा खकुुरी हानाहान भएको 
िथयो । सजुन गबुIजाले हातमा डोलेढो दाउरा िलएका 
िथए । हानाहान हHदँा होटेल साहHनी िसता पजुाIले धमa3b 
िसजंाली र सजुन गबुIजालाई समातेक\ िथइन् । सोही 
बखत रिवन पनु होटलपछािडतफI  भागे, मनकुमार पनु 
पिन सोही बाटो हHदँ ै होटल पछािडतफI  भागेका हHन्, 
केही समयपिछ भागेको Vथानितर धमa3b, योगे3b र 
एके3b खोFन गएकोमा फेला नपारी फकT आएकोले 
सबैजना आ-आiनो घरतफI  स>ुन गएका हP, घाइते 
मनकुमार पनुको हकमा Fयान मानa उkोग मlुामा 
जनही M.५४,०००।- धरौटी माग भएको हो । बेप1ा 
भएका रिवन पनुलाई अपहरण, डाकँा, चोरी (खनु 
डाकँा) कतIZय गरी मारी मोबाइल, सनुका गरगहना र 
नगद मसमेतले िलएका होइनौ र बरामद खकुुरी थान-
१, दाब थान-१ धमa3b िसजंालीको हो, सेतो िबडँ 
भएको खकुुरी मनकुमार पनुको हो, सेतो िटसटI र 
दाया ँज1ुा रिवन पनुको हो भ3नेसमेत बेहोराको रमेश 
िवuवकमाIको बयान कागज ।

िजvला Nया<दी, बेगखोला गा.िव.स. वडा नं.९ 
ितEvयाङ िVथत िसता पजुाIको होटल उx होटलअगािड 
हावा महलमा टेबलु, कुसT राखी खाजा खाने, बVने 
ठाउ ँ रहेको, होटल दिzणप{| ढोकादिेख ५ िफटको 
दरुीमा नाली रहेको, उx होटल तथा हावा महलदिेख 
कालीग[डक\ नदी िकनारसNम क{रब ६० िमटर दरुी 
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रहेको, उ= होटल घर तथा कालीगBडकD नदीसEम 
Fितवादी धमH"# िसजंालीसमेतले जाहेरवालाको छोरा 
रिवन पनुलाई धाLरलो हितयार खकुुरीसमेत Fहार 
गरी अपहरण तथा कPजामा िलई ब"धक बनाई नदी 
िकनारतफ0  बगरमा पRुयाई डाकँा, चोरी कत0Uयसमेत 
गरी मारकेो भिनएको Vथानको घटनाVथल मचुWुका ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेको साझँ कLरब 
१९:३० बजेको समयमा मास ुिलन भनी िसता पजुा0को 
होटल पसलमा आई आधा िकलो मास ुिकनी िभ_पL` 
जोaद ैगदा0 बािहर हावा महलमा बसेका Uयि=हc झै-
झगडा गदा0 मैले पछािड फकd हेदा0  हानाहान भएको 
िथयो, को को हानाहान गरकेो, कसले कसलाई िहका0ए, 
अeयारो भएकोले यिकन छु`ाउन सिकन,ँ भोिलपWट 
उ= घटनापfचात् रिवन पनु हराएको भ"ने थाहा 
पाएकD हh ँभ"नेसमेत बेहोराको राममाया बढुाथोकDको 
कागज, jयVतै िसता पजुा0को होटलमा चकk चकk 
Vवरमा िचlचाएको आवाज सनेुको र भोिलपWट रिवन 
पनु हराएको भ"ने थाहा पाएको हh,ँ अ"य केही थाहा 
भएन भ"नेसमेत बेहोराको चmलाल थकाली भ`चन र 
जगबहादरु पजुा0समेतको वVतिुVथित मचुWुका ।

िसता पजुा0को घरको पवु0पL` ट्वाइलेटभ"दा 
तल रहेको गरा (बारी) मा एउटा खाली खु̀ ा भएको 
पाइला र अc पछािडबाट लखेटे जVतो दिेखने ३/४ 
जनाको जsुाचtपल लगाएको खु̀ ाको पाइला भएको 
र बारीको सबैभ"दा तलको गरा (बारी) मा जsुाचtपल 
लगाएको खु̀ ाको पाइला दािहनेतफ0  गएको र खाली 
खु̀ ा भएको पाइला बारीबाट तल िभरालो जuगा 
घासँबारी हhदँ ै बायातँफ0  गएको, गBडकD खोलाभ"दा 
अ"दाजी २० िमटर वर ै बालवुामा खाली खु̀ ाको 
कुकु0 lचा भागको पाइला दिेखएको भ"ने बेहोराको 
िस.नं. १९ को िस.F.चौ., भcुङ, तातोपानीको Fहरी 
सxचार ।

िमित २०७२।०३।१० गते थिुनएको 
कालीगBडकD बuने mममा हेदा0  ५/६ सय िमटर टाढा 

कालीगBडकD नदीको पाLरपL` साइडमा रातो मा"छे 
जVतो बगाएको दखेी मा"छे बगायो भनी म भcुङ, 
तातोपानीका गा.िव.स. सिचव र सिुनताले हेरकेो 
हो । पानी धिमलो िथयो, मा"छे हो होइन यिकन भएन 
भ"नेसमेत बेहोराको भपेु"# पनुको कागज ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेको साझँ कLरब 
१९:३० बजेको समयमा िसता पजुा0को होटलमा 
हो-हWला सनुी जादँा िसता पजुा0  मा_ िथइन् । अ"य 
कोही िथएनन् । िनजलाई के भएको भनी सोeदा झगडा 
भएको हो भनेकD िथइन् । सोको भोिलपWट रिवन पनु 
हराएको भ"ने थाहा पाएको हh ँ भ"नेसमेत बेहोराको 
हमाया पजुा0को कागज, jयVतै झगडा हhदँा रिवन पनु 
हराएको भ"ने सनुी थाहा पाएको हh ँभ"नेसमेत बेहोराको 
टकमाया गबु0जाको कागज ।

िमित २०७२।०३।१० गते थिुनएको 
कालीगBडकD बuने mममा हेदा0  १/२ सय िमटर टाढा 
नाङ्गो सेतो मा"छेको लास जVतो दखेेको हh ँ । रिवन 
पनुको फोटो हेरी िचने,ँ पानी धिमलो भएकोले छु`ाउन 
सिकन, रिवन पनुको लास हो होइन यिकन भएन 
भ"नेसमेत बेहोराको िदपक लालपालको कागज ।

िमित २०७२।०३।१० गते घटनाVथलमा 
घासँ काटेका भिनएका बौिzक अपाङ्ग मनबहादरु 
पजुा0लाई यस काया0लयमा बोलाई अपाङ्ग सङ्घ, 
Eयाuदीका कम0चारी तथा दोभाषेको रोहवरमा सोधपछु 
गदा0 दोभाषेले सोधेको कुरा मनबहादरुले नबझेुको र 
मनबहादरु पजुा0ले भ"न खोजेको कुरा दोभाषेले ब|ुन 
नसकेको भ"ने मनबहादरु पजुा0को कागज ।

Fितवादी जना ७ कै पोिल}ाफ परी~ण गरकेो 
परी~ण Fितवेदन ।

िमिसल सलंuन अनसु"धानको mममा 
सङ्किलत कागज Fमाणबाट िमित २०७२।०२।०९ 
गते बेलकुा अ"दाजी १९:३० बजेको समयमा िजWला 
Eयाuदी, बेगखोला गा.िव.स. वडा नं. ९ ितtWयाङ 
िVथत िसता पजुा0को होटलमा बिसरहेका रिवन पनुलाई 
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िव-. ख/डमा उि3लिखत 5ितवादीह-ले बल 5योग 
गरी डर, #ास दखेाई हातहितयारसमेतको 5योग गरी 
वारदात @थललाई घेरा हाली Cयानै िलने उDेEयले 
कुटिपट गदाH िनज रिवन पनु होटलको पछािडतफH को 
ढोका हMदँ ैभाPने Qममा 5ितवादीह-ले पछ् याउदँ ै गई 
अपहरण गरी कUजामा िलई हालसVम बेपWा बनाएको 
तYय पिुZ हMन आएको दिेखदँा िनज 5ितवादीह- 
धम]^_ िसजंाली, घनEयाम गबुHजा, यामबहादरु ख#ी, 
रमेश िवEवकमाH, जयन गबुHजा, टेकबहादरु गबुHजा र 
स^दशे गबुHजाको उa कायH मलुकुb ऐन, अपहरण गन] 
तथा शरीर ब^धक िलनेको महलको १ नं. र ऐ.२ नं. 
िवपरीतको कसरु अपराध भएको हMदँा ऐ.३ नं. बमोिजम 
सजाय गरी 5ितवादीह- २ जनाभ^दा बढीको समूह भई 
सङ्गिठत -पमा उि3लिखत आपरािधक कायH गरकेो 
हMदँा ऐ.७ नं. बमोिजम थप सजाय गरी पाउन र ऐ.१२ 
नं. बमोिजम iितपूितH िदलाई भराई पाउनसमेतको 
अिभयोग मागदाबी िलई सjकल िमिसल र पQाउ 
5ितवादीह- धम]^_ िसजंाली, घनEयाम गबुHजा, 
यामबहादरु ख#ी, रमेश िवEवकमाH, जयन गबुHजा, 
टेकबहादरु गबुHजा र स^दशे गबुHजालाई यसै अिभयोग 
प#साथ पेस गkरएको छ भ^ने वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग मागदाबी ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन हामी 
5ितवादीह- र रिवन पनुसमेत ितn3याङमा भिलबल 
खेलेका हo । मनकुमार पनुले खेलेका होइनन् । िनज 
qाउ^डको छेउमा बसेर होह3ला गkररहेका िथए । खेल 
सिकएपिछ हामीह- हातमखु धोई चौतारीमा बसेकोमा 
िनज मनकुमार पनुले भिलबल मा# के खे3ने अ- पिन 
खेलौ ँ भनी भनेका िथए । धम]^_ले कपडा फेनH भनी 
घरतफH  गएकोमा रिवन र मनकुमारले धम]^_लाई िपछा 
गरपेिछ हामी पिन धम]^_को घरतफH  गयौ ँ । tयसपिछ 
हामी खेल मैदानतफH  आयौ ँ । tयसपिछ रिवन र 
मनकुमार िसता पजुाHको घरमा गएका रहेछन् । हामीह- 
खाजा खान जयनको घरतफH  जान भनी िसता पजुाHको 

पसलनिजक पPुदा िनजह- भागेका हMन् । िकन भागे 
थाहा भएन । जाहेरीमा भने ज@तो कुटिपट, लटुपाट 
गरकेो होइन । झगडा पिन भएको होइन । हामीह-ले 
अपहरण गन] Cयान िलने केही गरकेा होइनौ ँ। हामीह- 
िनदvष भएकोले सजाय हMनपुन] होइन भ^नेसमेत 
बेहोराको 5ितवादी सजुन भ^ने घनEयाम गबुHजाले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन हामी 
5ितवादीह- भिलबल खेिलरहेका िथयौ ँ । खेल 
नसिकँद ैमनकुमार, रिवन, िदनेशसिहतका मािनसह- 
आई हामीह-लाई पिन खे3न दउे भनी भनेकामा 
उa खेल सिकएपिछ रिवन, सि^दप, िदनेशसमेत भई 
खेल खेिलसकेपिछ उनीह- िसता पजुाHको पसलमा 
गएका रहेछन् । हामीह- चौतारीमा बिसरहेकोमा 
पीिडत भिनएका xयिaह- पिन सोही ठाउमँा आई 
हामीह-लाई नराyो शUद बोिलरहेका िथए । पिछ 
धम]^_को घरमा गएरसमेत िनजह-ले नराyो शUद 
बोिलरहेका िथए । हामी खाजा खान भनी मेरो घरतफH  
िहडेँकोमा िसता पजुाHको घरमा पPुदा पीिडत भिनएका 
xयिaह- भाPद ै िथए । कोसगँ झगडा भयो थाहा 
भएन । नाम थाहा नभएकb िददीको घरमा रjसी खाई 
साथी रमेश िवEवकमाHको घरमा गई सतेुको हो । हामीले 
िनजह-लाई छोएकोसमेत होइन । मैले कुनै अपराध 
नगरकेो हMदँा सजाय हMनपुन] होइन भ^नेसमेत बेहोराको 
5ितवादी जयन गबुHजाले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन हामी 
5ितवादीह- र रिवन पनुसमेत ितn3याङमा भिलबल 
खेलेको हो । मनकुमार पनुले बािहर बसी खेल हेरकेा 
हMन् । िनज मनकुमार पनुले धागोले बनेुको झोला 
बोिकरहेको र झोलामा सेतो िबडँ भएको खकुुरी दिेखएको 
िथयो । बल खेिलरहदँा मनकुमार पनुले अपशUद 
बोिलरहेका िथए र हामीह-सगँ िनहM ँ खोिजरहेका 
िथए । तर रिवन पनुले tय@तो केही गरकेा होइनन् । म 
कपडा फेनH भनी मेरो घरमा आउन लाPदा मेरो पिछपिछ 
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मनकुमार पिन आएका िथए । सोदिेख मेरा साथीहA 
पिन मेरो घरतफ0  आएका िथए । मेरो घरनिजकै आएर 
पिन िनज कराइरहेका िथए । हामीहA पनुः चौतारोमा 
बIयौ ँ। हामीहA पाटL खान भनी जयनको घरमा जान 
लागेकोमा बाटोमा पनM िसता पजुा0को पसलमा पNुदा 
िनज पीिडत भिनएका PयिQहA भागाभाग गरकेा हRन् । 
िनजहA हामीलाई दखेी भागेका हRन् वा आफू आफूमा 
झगडा भई भागेका हRन् थाहा भएन । हामीहA जयनको 
घरमा जान भनी िहडेँकोमा Wयहा ँभएका मािनसहAले 
केटाहA िकन भागे, आज िठक छैन, घर जाओ भनी 
भनेकाले फकL आएको हो । हामीहAले रिवन पनुबाट 
सामानहA लट्ुने, िनजलाई अपहरण गनMलगायतको 
काम गरकेा होइनौ ँ । हामीहAलाई सजाय हRनपुनM 
होइन भ"नेसमेत बेहोराको ]ितवादी धमM"# िसजंालीले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन कcरब 
४:३० बजेको समयमा हामीहA भिलबल खेिलरहेकोमा 
रिवन र मनकुमारसमेत आई हामीहAलाई पिन 
भिलबल खेलाओ भनी भनेकोमा खेिलरहेको fयाच 
सिकएपिछ रिवनले समेत भिलबल खेलेका हRन् । खेgने 
hममा मनकुमार पनुले बािहर बसी अनावiयक शjद 
बोिलरहेको िथयो । हामीहA चौतारोमा बिसरहेकोमा 
रिवन र मनकुमार आई बल खेलौ ँ भनेपिछ भिलबल 
खेलेको र अब रात पkयो नखेलौ ँभनेपिछ हाlो साथी 
धमM"# घरमा जान लाNदा रिवनहA पिन िनजको 
पिछ लागेपिछ हामीहA पिन िनजहAको पिछ 
लाNयौ ँ । हामीहA खाजा खान जयनको घरमा जान 
भनी िहडेँकोमा बाटोमा पनM िसता पजुा0को घरमा पNुन 
लाNदा रिवन र मनकुमार भागाभाग गन0 लागे । पिछ 
हामीहA Wयहीकँो एउटी िददीको घरमा बसी हgका 
खाएपिछ मलगायत साथी आ-आnनो घरमा गएका 
हौ ँ । रिवन र मनकुमारसगँ हामीहAको झगडासमेत 
भएको होइन । उनीहAलाई हा"ने, लट्ुने, अपहरण गनM 
भ"ने त कुर ै भएन । मैले कुनै कसरु नै नगरकेो हRदँा 

सजाय हRनपुनM होइन भ"नेसमेत बेहोराको ]ितवादी 
रमेश िवiवकमा0ले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन हामी 
]ितवादीहA र रिवन पनुसमेत भिलबल खेलेका 
हo । मनकुमार पनु भिलबल नखेली हेनM िचpयाउने 
गरकेा हRन् । रिवन पनुसमेत अ"य दोसgलेबाट 
आएका केटाहA भिलबल खेलेका हRन् । भिलबल 
खेिलसकेपिछ हामीहA Wयही ँ चौतारामा बिसरहदँा 
मनकुमार पनुले हामीहAसगँ िनहR ँखोिजरहेका िथए र 
हातमा खकुरीसमेत िलएका िथए । धमM"# घरमा जादँा 
मनकुमारसमेत पिछ लागेपिछ झगडा हRन सqछ भनी 
हामीहAसमेत धमM"#को घरमा गई पिछ पनु: चौतारामा 
आई बसेका हo । धमM"#ले म पाटL गछु0  भनी भनेकाले 
जयनको घरमा जान भनी िहडेँका हo । िसता पजुा0को 
होटेलितर आउदँा Wयही ँबिसरहेका मनकुमार पनुसमेत 
िचpयाउदँ ैभागेका हRन् । होटल साहRनीलाई िकन भागेको 
भनी सोrदा ितमीहAलाई दखेेर हो िक ? िदउसँो 
झगडा भएको हो र ? भनी हामीलाई सोधेकt हRन् । 
भोिलपgट िबहान दोसgलेबाट जाहेरवालालगायतका 
मािनसहA ितugयाङ आएका हRन् तर हामीहAलाई 
केही सोधखोज गरकेा होइनन् । धमM"# िसजंाली र 
मनकुमारको परुानो cरसइवीका कारण बदला िलन र 
हामीहAलाई फसाउन यIतो जाहेरी िदएका होलान् । 
हामीहAले गgती गरकेा छैनौ ँ । हामीहAलाई सजाय 
हRन ुहRदँनै भ"नेसमेत बेहोराको ]ितवादी एके"#, योगे"# 
भ"ने स"दशे गबु0जाले अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।०२।२ मा म मामाको घरमा 
गएको िथए ँ। िमित २०७२।०२।०९ गतेका िदन हामीहA 
र रिवन पनु तथा िनजसगँ आएका केटाहA ितugयाङमा 
भिलबल खेलेका हo । मनकुमारले भिलबल खेलेका 
होइनन् । उनी मैदानमा बसी होहgला गनM गcररहेका 
िथए । उनी रqसी खाई मातेका हRनाले हामीहAले 
उनले बोलेका कुरामा rयान िदएनौ ँ । हामीहAले 
धारामा हातमखु धोई चौतारामा बसेकोमा धमM"# घरमा 
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गएको र मनकुमारसमेत 5यतै गएकोले झगडा ह:न स;छ 
भनी हामीह? पिन धमABCको घरमा गएका हE । हामीह? 
पनुः चौरमा आई बसेको र मनकुमारह? आMनो बाटो 
लागेका ह:न् । केहीिछन थकाई मेटेपिछ जयनको घरमा 
जान आउदँ ै गदाU बाटोको छेउमा पनA िसता पजुाUको 
पसलनिजक पVुदा मनकुमार पजुाUसमेत आफँै भागेका 
ह:न् । हामीले िकन भागेका ह:न् भनी सोXदा र;सी खान 
लागेका िथए िकन भागेका ह:न् थाहा भएन भनी िसता 
पजुाUको लोVनेले भनेका िथए । हामीह?लाई जयनको 
घर जान मन नलागी फकY आ-आMनो घर गएका हौ ँ। 
झगडा भएको होइन । रिवन पनुबाट नगदसमेत लटेुको 
होइन । हामीह? सबै \ितवादीह? \हरी िहरासतमा 
नै छौ ँ । कसरी रिवनलाई अपहरण गरी बBधक रा_न 
स;छौ । हामीलाई सजाय ह:न ुह:दँनै भBनेसमेत बेहोराको 
\ितवादी यामबहादरु ख#ीले अदालतमा गरकेो बयान ।

यी \ितवादीह?उपरको िकटानी जाहेरी 
दरखा`त, घटना`थल मचुaुका, बरामदी मचुaुका, 
मौकामा कागज गनA िसता पजुाUलगायतका bयिcह?को 
भनाइ, \ितवादीह?ले अनसुBधान अिधकारीसमd 
गरकेो बयानसमेतका त5काल \ाe \माणह?बाट 
यी \ितवादीह? कसरुदार होइनन् भBन सिकने 
अव`थाको िवfमानता नदिेखदँा पिछ \माण बgुद ै
जादँा ठहरबेमोिजम ह:ने नै ह:दँा हाल यी \ितवादीह? 
टेकबहादरु पजुाU , रमेश िवiवकमाU, सजुन गबुUजा 
भBने घनiयाम गबुUजा, जोगेBC भBने जयन गबुUजा, 
यामबहादरु ख#ी, एकेBC भBने सBदशे गबुUजा र धमABC 
िसजंालीबाट मलुकुk ऐन, अ.ब.ं ११८ को दहेाय ५/१० 
नं. बमोिजम जनही ?.५५,०००।- (पचपBन हजार 
?पैया)ँ धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िदए 
िलई मsुा पपुUdको लािग तारखेमा रा_नू । िदन नसके 
िनयमानसुारको िसधा खान पाउने गरी थनुामा रा_न 
`थानीय कारागार कायाUलय, tयाVदीमा पठाइिदन ुभनी 
मलुकुk ऐन, अ.ब.ं १२४(ग) नं. बमोिजम यो आदशे पचाU 
गvरिदए । \`ततु आदशे पनुिवUचारको लागी माननीय 

िजaला Bयायाधीशwयूको उपि`थितमा यथाशीx पेस 
गनुU  भBनेसमेत बेहोराको स?ु िजaला अदालतबाट 
भएको आदशे ।

त5काल \ाe \माणह?बाट यी \ितवादीह? 
अिहले नै िनदyष रहेछन् भBन िमaने नदिेखदँा पिछ 
\माण बgुद ैजादँा ठहरबेमोिजम ह:ने नै ह:दँा हाल यी 
\ितवादीह? टेकबहादरु पजुाU , रमेश िवiवकमाU, सजुन 
गबुUजा भBने घनiयाम गबुUजा, जोगेBC भBने जयन 
गबुUजा, यामबहादरु ख#ी, एकेBC भBने सBदशे गबुUजा र 
धमABC िसजंालीलाई मलुकुk ऐन, अ.ब.ं ११८ को दहेाय 
२ नं. बमोिजम थनुामा राखी मsुाको पपुUd गनुUपनAमा 
\ितवादीह?बाट िमित २०७२।०४।११ मा धरौट माग 
गरी भएको आदशे िमलेको नदिेखदँा बदर गvरिदएको 
छ । \ितवादीह?लाई मलुकुk ऐन, अ.ब.ं ११८ को 
दहेाय २ नं. बमोिजम थनुामा राखी मsुा पपुUd गनA गरी 
िनजह?लाई अ.ब.ं १२१ नं. बमोिजमको थनुवुा पजुY 
िदई `थानीय कारागार कायाUलय, tयाVदीमा थनुामा 
रा_न पठाइिदनू । \ितवादी चcुा भइसकेकोले वादी 
तथा \ितवादीका साdी बझुी िनयमानसुार पेस गनुU  
भनी मलुकुk ऐन, अ.ब.ं १२४ नं. बमोिजम यो आदशे 
पचाU गvरिदएको छ भBनेसमेत बेहोराको स?ु िजaला 
अदालतबाट भएको आदशे ।

घटना िववरण कागजमा भएको बेहोरा र 
सहीछाप मेरो हो । िमित २०७२।०२।०९ गते म मेरो 
छोरी बल खेaन गएकोले छोरीलाई िलएर आउदँा 
िसता पजुाUको होटेलमा हaला िथयो । िसता पजुाUले 
िगलास फुटेको छ भनेर कराएको बाटोबाटै सनेुको 
ह: ँ । दोसaले र ित|aयाङका केटाह? झगडा गरकेो 
भBने सनेुको ह: ँ। म छोरीलाई िलएर घरमा आई सतेुको 
ह: ँ । भोिलपaट रिवन हरायो भनी खोwन आएका 
िथए । \ितवादीह?लाई गaतीअनसुार सजाय ह:न ु
पदUछ भBनेसमेत बेहोराको वादीका साdी हमाया पजुाUले 
अदालतमा गvरिदएको बकप# ।

घटना िववरण कागजमा भएको बेहोरा 
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र सहीछाप मेरो हो । िमित २०७२।०२।०९ गते के 
भयो मलाई थाहा भएन । िमित २०७२।०२।१० मा 
दोसDले र ितEDयाङका मािनसहG जHमा भई होहDला 
गदा0 मलाई थाहा भएको हो । मेरो घर ितEDयाङको 
मािथDलो झोलङ्ुगे पलुनिजक पनL हMनाले झगडा भएको 
मलाई थाहा भएन भ"नेसमेत बेहोराको वादीका साOी 
टकमाया गबु0जाले अदालतमा गरके बकपR ।

वSतिुSथित मचुDुकाको बेहोरा र सहीछाप 
मेरो हो । म उV िदन खेतबाट आएर घरमा बसेको 
िथए ँ । Zयितकैमा रिवन पनुसमेतका भदहैG आएर 
खानेकुरा मागे । म भा"सामा काम गद\ िथए ँ। ]ितवादीहG 
एकाएक घरिभR पसेर होहDला म^चाए । मेरो सानो 
छोरी भएक_ र अँ̀ यारो भएकोले छोरीलाई माछ0न िक 
भनी छोरी ^यापी पDलो घरिभR पसे ँ । पिछ शा"त 
भएपिछ म घरमा आएको हM ँ । भोिलपDट मेरो aीमती 
िसता पजुा0ले घरपछािडको बारीबाट रिवन पनुले 
लगाउने जbुा िलई आएको दखेेको हM ँ। हालसHम रिवन 
पनुको कुनै अbोपbो छैन । ]ितवादीहGले नै बेपbा 
बनाएका हMन् । ]ितवादीहG सबैलाई गDतीअनसुार 
सजाय हMनपुद0छ भ"नेसमेत बेहोराको वादीका साOी 
जगबहादरु पजुा0ले अदालतमा गरकेो बकपR ।

िमित २०७२।३।२० मा मैले गरकेो कागजको 
बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । यी ]ितवादीहGलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हMनपुद0छ भ"नेसमेत 
बेहोराको वादीका साOी चcलाल थकालीले 
अदालतमा गरकेो बकपR ।

िमित २०७२।२।१० गते कालीगdडक_ 
नदी थिुनई खDुने cममा मेरो पसलनिजकको मDल 
इलेfgोिनfसको छतमा बसी िभिडयो बनाई रहेको 
िथए । सो cममा मलगायत मेरो साथीहGले रातो 
कपडासिहतको मा"छे जSतो दिेखने वSत ुबhद ैआएको 
दखेी मा"छे, मा"छे बगायो भनी भनेका हi । िभिडयो 
बनाउन बसेको ठाउ ँर कालीगdडक_ नदी टाढा भएको 
र पानी धिमलो भएकोले उV वSत ुमािनस नै हो भनी 

यिकन गन0 सिकएन । ितEDयाङमा घटना घटेको, 
मािनस बेपbा भएको भ"ने मलाई केही थाहा िथएन 
भ"नेसमेत बेहोराको वादीका साOी भपेु"# पनुले 
अदालतमा गरकेो बकपR ।

िमित २०७२।०२।०९ गते बेलकुा िसता 
पजुा0को पसलमा खाजा खाइरहेको अवSथामा 
]ितवादीहG घरिभR पसी मनकुमार पनुलाई खकुुरी 
]हार गरी अGलाई बािहर िनकाली रिवन पनुलाई 
एfलै पारी कालीगdडक_ितर लगी मारी फालेका हMन् । 
होटलबाट लखेट्द ैगरकेो, बाटोमा घासँ मािडन,ु Zयही 
ठाउमँा खकुुरीको दाब भेिटन ुर होटलमा रिवनको िटसट0 
भेिटनसुमेतले रिवन पनुलाई ]ितवादीहGले मारी 
फालेको हMनपुछ0  । कत0nय oयानमा मpुा चलाउनहुोस ्
भ"दा सरकारी पOले लाश नभेिटएकोले अपहरणमा 
मpुा चलाउनपुछ0  भनेका हMन् । ]ितवादीहGलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम हदसैHमको सजाय 
हMनपुद0छ भ"नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िनल]साद 
पनुले अदालतमा गरकेो बकपR ।

]ितवादीहG धमL"# िसजंाली, स"दशे गबु0जा 
र जयन गबु0जालाई मलुकु_ ऐन, अपहरण तथा शरीर 
ब"धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष0 कैद तथा 
G.५०,०००।- (पचास हजार Gपैया)ँ जxरवाना हMने र 
िनज ]ितवादीहG दईु जनाभ"दा बढी भई कसरु गरकेो 
दिेखदँा िनजहGलाई ऐ. ऐनको ७ नं. बमोिजम जनही 
२/२ वष0 थप कैदसमेत हMने ठहछ0  । अ"य ]ितवादीहG 
टेकबहादरु पजुा0 , रमेश िवzवकमा0, सजुन गबु0जा भ"ने 
घनzयाम गबु0जा र यामबहादरु खRीउपरको अिभयोग 
दाबी वSतिुन{ ]माणबाट पिु| हMन नआएकोले 
िनजहGले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ0  । साथै बेपbा रहेका रिवन पनुलाई पhुन गएको 
शारीxरक तथा मानिसक Oितको मूDयाङ्कन गन0 
सिकने अवSथा नरहेकोले सोही महलको १२ 
नHबरबमोिजम Oितपूित0 िदलाई पाउ ँ भ"ने अिभयोग 
दाबी पhुन नसfने ठहछ0  भ"नेसमेत बेहोराको सGु 
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-या/दी िज3ला अदालतबाट िमित २०७३।०२।२३ 
मा भएको फैसला ।

मसमेत दोषी भएको कुरा पिुC गनE नेपाल 
सरकारले यी रिवन पनुलाई कुन ठाउबँाट मसमेतले 
अपहरण गLयौ,ँ कुन ठाउमँा लगेर बNधक बनाई 
राPयौ,ँ कित समय राPयQ र के कुन तRरकाले नेपाल 
सरकारले अपहरणबाट रिवन पनुलाई मSु गरायो भNने 
कुरा िमिसल सलं/न कागज Uमाणबाट पिुC हVनपुनW 
सो स-बNधमा िमिसलले केही कुरा बोलेको अवXथा 
छैन । कुनै पिन कुरा पिुC गरकेो अवXथा छैन । शरीर 
अपहरण तथा शरीर बNधक िलनपुनW कारण के हो ? 
सो कारण अिभयोगप#लगायत अNय कागज Uमाणमा 
कहीकँतै केही ख3ुदनै । केबल शकंाको भरमा मसमेत 
उपर अिभयोग लगाइएको हो । अिभयोग लगाउदँा 
Uमाणले पिुC गनुEपनW हVNछ सो अवXथा दिेखदँनै । 
कुनै एकाNत जङ्गलको घटना होइन । घटनाXथल 
भिनएको ठाउमँा दोस3लेबाट आएका िदनेश गबुEजा, 
Uेम पजुाE , सिNदप पाइजा, सNतोष गबुEजा, मनकुमार 
पनु र रिवन पनुसिहतका ७ जना भिलबल खे3ने 
भिलबल िटमका मािनसहa िसता पजुाE , हमाया पजुाE , 
डबलबहादरु पनुलगायतका दजEनQ मािनसको अगािड 
झगडा भएकोमा सो ठाउबँाट रिवन पनु र िनजको भाइ 
मनकुमार पनु भागी गएको अवXथा हो सो कुरा घटनाकd 
Ueयfदशg िसता पजुाEले पिन आफूले गरकेो बकप# 
कागजमा सो कुरा उ3लेख गरकेd िछन् । घटनाXथल 
भिनएको ठाउबँाट िनज रिवन पनु भागी गएका छन्, 
घटनाXथलबाट पिहले नै भागी गएका रिवन पनुलाई 
हामीहaले अपहरण गरकेा होइनQ, शरीर बNधक 
िलएका होइनQ, हामीलाई लगाइएको अिभयोग कतै कुनै 
Uमाणले पिुC गरकेो छैन । हामीले अपहरण गरी राखेको 
ठाउकँो घटनाXथल मचु3ुका एव ंअNय मचु3ुकासमेत 
हVनपुनWमा सोसमेत दिेखदँनै । जाहेरवालाको जाहेरीलाई 
अNय Uमाणले पिुC गनुEपनW गरकेो छैन । िसता पजुाEको 
होटलबाट रिवन पनु, मनकुमार पनु भागी गएपिछ 

िनजहa कहा ँगई, के-के गर ेहामीहaलाई केही थाहा 
जानकारी छैन, घटनाXथलबाट रिवन पनु र मनकुमार 
पनु भागी गएका धमWNj िसजंालीलाई पिहले िसता 
पजुाEले र पिछ धमWNjका आमा तथा पeनीले समय 
राखेको अवXथा िमिसलबाट दिेखदँा घटनाXथलबाट 
शरीर बNधक िलनेको अपहरण गरी बेपkा बनाएको 
भNने कुरा झlुो पिुC भएको छ । हामीहaको पोिलmाफ 
जाचँबाट पिन हामीहaले अपराध गरकेा छैनQ होइनौ 
भNने पिुC भएको अवXथा छ । जाहेरवालाले िमित 
२०७३।०३।०२ मा िदएको जाहेरी केवल अनमुानको 
भरमा िदएको जाहेरी हो । जाहेरीको कुरालाई कुनै पिन 
Uमाणले पिुC गनE सकेको छैन । मनकुमार पनुको बकप# 
र घटना िववरण भनाइ आपसमा मेल खान सकेको छैन, 
जाहेरवालाले पिहलो पटक िमित २०७२।०२।१४ मा 
हामीउपर pयान मानW उqोगमा जाहेरी िदई पिछ िमित 
२०७२।०४।०६ मा सोही वारदातको स-बNधमा 
पनुः अपहरण तथा शरीर बNधक मtुा चलाउन पाउने 
हैन । िमिसल सलं/न कुन पिन Uमाणले मसमेतका 
Uितवादीहaले पीिडत रिवन पनुलाई अपहरण तथा 
शरीर बNधक िलएको भNने कुरा पिुC हVन नआउने हVदँा 
म िनदuष भएको पिुC भएको अवXथामा मलाई अपहरण 
तथा शरीर बNधक िलनेको महलको १ र ३ नं. को 
कसरु ठहर गरी ७ वषE कैद तथा a.५०,०००।- (पचास 
हजार aपैया)ँ जRरवाना साथै ऐ. ऐन को ७ नं. बमोिजम 
जनही २ वषE थप कैद हVने ठहराई भएको सaु फैसला 
निमलेको हVदँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भNने Uितवादी ऐकेNj योगेNj भNने सNदशे गबुEजासमेत 
जना दईुको उ{च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासमा 
परकेो पनुरावेदनप# ।

िमिसल सलं/न िकटानी जाहेरी दरखाXत, 
Uितवादीहaको अनसुNधान समXया भएको बयान, 
पीिडत रिवन पनुको भाइ मनकुमार पनुले मौका 
र अदालतमा गरकेो बकप# बेहोरा, िसता पजुाEको 
मौकाको अदालतमा भएको बकप# बेहोरा, घटनाXथल 
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१०६३६ - एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जासमेत िव. नेपाल सरकार

;कृित मचु>ुका, च?लाल थकाली भBचन, गजबहादरु 
पजुा0समेतको वDतिुDथित मचु>ुका, टकमाया गबु0जाको 
कागजसमेतबाट ;ितवादीहFले पीिडत रिवन पनु र 
मनकुमार पनुलाई घेरा हाली ;ितवादीमJयेको धमL"# 
िसजंालीले मनकुमार पनुलाई खकुुरी ;हार गरी कुटिपट 
गन0 थालेपिछ पीिडत रिवन पनु होटलको पछािडतफ0 को 
ढोका हRदँ ैभाUने ?ममा ;ितवादीहFले पVयाउदँ ै गई 
अपहरण गरी कZजामा िलई हालस[म बेप\ा बनाएको 
त]य पिु^ भएको अवDथामा ;ितवादीमJयेका धमL"# 
िसजंाली, स"दशे गबु0जा र जयन गबु0जालाई अपहरण 
तथा शरीर ब"धकतफ0  सजाय गरी अ"य ;ितवादीहF 
टेकबहादरु पजुा0 , रमेश िव_वकमा0, सजुन गबु0जा भ"ने 
घन_याम गबु0जा र यामबहादरु ख`ीलाई अिभयोग 
दाबीको कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको सFु फैसला 
`िुटपूण0 हRदँा बदर गरी सफाइ िदएका ;ितवादीहFलाई 
समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गcरपाउ ँ भ"ने 
वादी नेपाल सरकारको उdच अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासमा परकेो पनुरावेदनप` ।

यसमा वादी नेपाल सरकारको ;ितवादी 
टेकबहादरु पजुा0समेत जना ४ को हकमा पनुरावेदन 
परकेो र ;ितवादीमJयेका स"दशे गबु0जा र जयन 
गबु0जाको पिन पनुरावेदन परकेो दिेखदँा दवैु पhको 
पनुरावेदन परकेो जानकारी एक अकi पhलाई गराई 
;ितवादी टेकबहादरु पजुा0 ‚ रमेश िव_वकमा0 ‚ घन_याम 
गबु0जा‚ यामबहादरु ख`ीलाई अ.ब.ं २०२ नं. तथा उdच 
अदालत िनयमावली‚ २०७३ को िनयम ६४ बमोिजम 
िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु0  भ"नेसमेत बेहोराको उdच अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको िमित २०७३।११।०४ को 
आदशे ।

;ितवादीहF धमL"# िसजंाली‚ स"दशे गबु0जा 
र जयन गबु0जालाई मलुकुn ऐन‚ अपहरण तथा शरीर 
ब"धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष0 कैद 
तथा F.५०‚०००।- जcरवाना हRने तथा ऐ. महलको 

७ नं. बमोिजम जनही २/२ वष0 थप कैद सजाय हRने 
तथा ;ितवादीहF टेकबहादरु पजुा0, रमेश िव_वकमा0, 
सजुन गबु0जा भ"ने घन_याम गबु0जा र यामबहादरु 
ख`ीलाई अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ िदने 
तथा ऐ. महलको १२ नं. तफ0  अिभयोग दाबी नपUुने 
ठहराई भएको सFु [याUदी िज>ला अदालतबाट िमित 
२०७३।०२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर हRने ठहछ0  । वादी नेपाल सरकार र ;ितवादी 
स"दशे गबु0जा र जयन गबु0जाको पनुरावेदन िजिकर पUुन 
सtदनै भ"नेसमेत बेहोराको उdच अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासबाट िमित २०७४।३।२८ मा भएको 
फैसला ।

यसमा हामी ;ितवादीहFले पीिडत भिनएका 
रिवन पनुसगँ भिलबल खेलेको कुरालाई Dवीकार 
गदvमा हामीले िनजलाई अपहरण गरी शरीर ब"धक 
िलएको भ"ने कसरुमा कसरुदार ठहर गन0 िम>ने होइन 
िकनिक वारदात भएको भिनएको Dथलमा उपिDथत 
;wयhदशx भिनएको सीता पजुा0लगायतका yयिzहFले 
अनसु"धानमा गcरएको कागज तथा अदालतसमh 
भएको बकप`मा हामीले नै अपहरण गरी शरीर ब"धकमा 
िलएको भनी लेखाउन सकेको नदिेखएको र यसै 
त]यउपर सFु [याUदी िज>ला अदालतमा हामीउपर 
{यान मानL उ|ोग म}ुा चलाइसकेपिछ पनु: हामीमािथ 
अपहरण तथा शरीर ब"धक म}ुा चलाउन िम>ने 
होइन । ;माणमा सङ्किलत कागज र हामीले 
अनसुधानमा गरकेो बयानमा समेत रिवन पनुलाई 
हामीले अपहरण गरी शरीर ब"धक गरकेो भ"ने पिन 
उ>लेख छैन । घाइते भिनएका मनकुमार पनुले समेत 
आ�नो बकप`मा हामीहFले मनकुमारलाई दाउराले 
हा"न थालेकोमा रिवन पनु र मनकुमार पनु भागी 
कालीग�डकnतफ0  गएको र आफू डबल पनुको घरमा 
लकुnिछपी बसेको भ"नेबाहेक अ"य कुरा खलुाउन 
सकेको पाइदँनै । हामीले नदी िकनारातफ0  जान बाJय 
पारकेो पिन होइन । कोही कुनै ठाउबँाट भागी गएको 
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कुरालाई अपहरण भ4न िम6ने होइन । अपहरण 
ग;रएका भिनएका =यि?लाई कुन ठाउबँाट अपहरण 
गरी कहा ँलिगएको, कहा ँरािखएको भ4ने कुरा फैसलामा 
नखलुाइएको अवHथामा अपहरण तथा शरीर ब4धकको 
कसरु ठह;रने होइन । अपहरण हLन के कHतो तMय 
िवNमान हLनपुनO हो भ4ने कानूनले =यवHथा गरकेोमा 
मलुकुP ऐन, अपहरण तथा शरीर ब4धक िलनेको 
महलको १ नं. बमोिजमको अवHथा यहा ँ िवNमान 
नदिेखएकोले अपहरण तथा शरीर ब4धक भएको भ4न 
िम6दनै । Wमाण ऐनको दफा २५ बमोिजम हामीउपर 
लगाइएको अिभयोग िनिवYवाद Zपले पिु[ट गनY सकेको 
पाइदँनै । कसैउपर अिभयोग लगाउन ु मा# पयाY\त 
हLदँनै । Wमाणबाट Wमािणत पिन हLन ुपदYछ । फौजदारी 
म_ुामा अिभय?ुमािथ लगाइएको आरोप वादी पaले 
पूणYZपले Wमािणत गनुYपदYछ । शकंाको भरमा मा# 
कसरु कायम गनY िम6दनै भ4ने िसbा4तिवपरीत गई 
सZु cयाdदी िज6ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गनO गरी िमित २०७४।३।२८ मा उgच अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासको फैसलामा सिंवधान 
तथा कानूनको गcभीर #िुट हLनकुा साथै सcमािनत 
सवjgच अदालतबाट Wितपािदत निजर िसbा4तको 
समेत पालना नग;रएको हLदँा उ? #िुटपूणY फैसलालाई 
4याय Wशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) 
बमोिजम म_ुा दोहोmयाई हेरी cयाdदी िज6ला अदालत 
र उgच अदालत पोखरा, बागलङु इजलासको फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँभ4ने 
पनुरावेदक WितवादीहZको म_ुा दोहोmयाई पाउकँो 
सयं?ु िनवेदन ।

यसमा टेकबहादरु पजुाY , रमेश िवnवकमाY, 
सजुन गबुYजा भ4ने घनnयाम गबुYजा, जोगे4p भ4ने 
जयन गबुYजा, यामबहादरु ख#ी, योगे4p भ4ने स4दशे 
गबुYजा र धमO4p िसजंालीलाई मलुकुP ऐन, अपहरण 
गनO तथा शरीर ब4धक िलनेको महलको १ र २ नं. 
िवपरीत कसरु गरकेोमा िनजहZलाई सोही महलको 

२ नं. बमोिजम सजाय गरी WितवादीहZ २ जनाभ4दा 
बढीको समूह भई सङ्गिठत Zपमा उि6लिखत कसरु 
गरकेाले सोही महलको ७ नं. बमोिजम थप सजाय 
गरी ऐ. १२ नं. बमोिजम aितपूितYसमेत िदलाई भराई 
पाउ ँभ4ने अिभयोग दाबी रहेको छ । बेपsा भिनएका 
रिवन पनुलाई कालीगtडकP नदीतफY  जान बाvय 
पा;रएको र हालसcम िनज बेपsा रहेको भ4ने दाबी 
रहेको छ । मलुकुP ऐन, अपहरण गनO तथा शरीर ब4धक 
िलनेको महलको ३ नं. मा भएको कानूनी =यवHथा 
र WHततु म_ुाको वारदातको िHथितलाई िवचार गदाY 
कसरुदार कायम गनO गरी उgच अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासबाट भएको िमित २०७४।०३।२८ 
को फैसलामा कानूनी =याwयाxमक Wnन उपिHथत 
भई Wमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा मलुकुP 
ऐन, अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. को समेत #िुटपूणY 
भई 4याय Wशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को 
खtड (क) र (ख) बमोिजम म_ुा दोहोmयाई हेनO िनHसा 
Wदान ग;रिदएको छ । िनयमानसुार पेस गनुY  भ4नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।१९ मा 
भएको आदशे ।

यसमा पनुरावेदक WितवादीहZका तफY बाट 
िवzान्  अिधव?ा {ी गोपालWसाद शमाY र नेपाल 
सरकारका तफY बाट उप4यायािधव?ा {ी Wकाश 
गौतमले पेस गनुYभएको बहसनोट िमिसल सामेल 
रहेको ।

ठहर खtड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणYयाथY पेस 

हLन आएको WHततु म_ुामा पनुरावेदक WितवादीहZका 
तफY बाट उपिHथत िवzान्  अिधव?ा {ी गोपालWसाद 
शमाYले अपहरण तथा शरीर ब4धकको कसरु हLनका 
लािग सािबक मलुकुP ऐन, अपहरण तथा शरीर ब4धक 
िलनेको महलको १ नं. को अवHथा र ३ नं. को उ_ेnयले 
ग;रएको हLन ु पदYछ । WितवादीहZले पीिडत भिनएका 
रिवन पनुसगँ भिलबल खेलेको कुरालाई Hवीकार 
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१०६३६ - एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जासमेत िव. नेपाल सरकार

गद;मा कसरु ठहर गन0 िम>दनै । ABयCदशD भिनएकE 
िसता पजुा0लगायतका FयिGहHले अनसु"धानमा 
कागज गदा0 र अदालतमा समेत बकपK गदा0 अपहरण 
गरी शरीर ब"धक िलएको भनी NपO लेखाउन सकेको 
दिेखदँनै । अपहरण तथा शरीर ब"धक जNतो गTभीर 
Aकृितको मVुामा शकंाको भरमा यी पनुरावेदक 
AितवादीहHलाई कसरु कायम गरकेो सHु TयाYदी 
िज>ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ[च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासको फैसला Kिुटपूण0 हaदँा उG 
फैसला उ>टी गरी मेरो पCलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँभनी गनु0भएको बहस सिुनयो ।

ABयथD नेपाल सरकारका तफ0 बाट 
उपिNथत िवbान्  उप"यायािधवGा dी Aकाश 
गौतमले Aितवादीमfयेका धमg"# िसजंालीसगँ भएको 
पूव0hरसइवीका कारण यी AितवादीहHसमेत भई 
मनकुमार पनुलाई iयान मानg उVेjयले सवेंदनशील 
अङ्ग टाउकोमा Aहार गरी घाइते बनाएको र रिवन 
पनुलाई लखेट्द ै कालीगlडकEतफ0  जान बाfय पारी 
लगी मारी बेपnा पारकेो भ"ने िकटानी जाहेरीलाई 
जाहेरवालाले अदालतमा आई बकपK गरी घटना 
पिुpट गरकेो अवNथा छ । सािबक मलुकुE ऐन, अपहरण 
तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको १ नं. बमोिजम 
यी AितवादीहHले रिवन पनुलाई कालीगlडकEतफ0  
जान बाfय गराई बेपnा बनाएको तsय िमिसल सलंYन 
कागज AमाणहHसमेतबाट ANततु वारदात अपहरण 
तथा शरीर ब"धकको वारदातिभK पनg दिेखएकोले 
उ[च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासले गरकेो 
फैसला िमलेकै दिेखदँा उG फैसला सदर गhरपाउ ँ
भनी गनु0भएको बहससमेत सिुनयो । साथै दवैु पCको 
तफ0 बाट पेस भएको बहसनोटसमेत अfययन गhरयो ।

उपयु0G तsय र बहस िजिकर भएको 
ANततु मVुामा सHु TयाYदी िज>ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई सदर गनg गरी उ[च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासले िमित २०७४।३।२८ मा गरकेो 

फैसला िमलेको छ, छैन ?  पनुरावेदक AितवादीहHको 
पनुरावेदन िजिकर पYुन सyछ, सyदैन ? भ"ने िवषयमा 
िनण0य िदनपुनg दिेखयो ।

२. यसमा िनण0यतफ0  िवचार गदा0, छोरा 
रिवन पनुलाई िवपCीहHले कत0Fय गरी मारी लास 
कालीगlडकEमा बगाएको भनी रिवन पनुका िपता 
िनलAसाद पनुको िकटानी जाहेरीबाट ANततु 
मVुाको अनसु"धान काय0 AारTभ भएको दिेखए 
तापिन जाहेरवालाको छोरा रिवन पनुलाई बल Aयोग 
गरी डर, Kास दखेाई हातहितयारसमेत Aयोग गरी 
AितवादीहHले अपहरण गरी क{जामा िलई हालसTम 
बेपnा बनाएकोले AितवादीहHलाई मलुकुE ऐन, 
अपहरण गनg तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको १ र 
२ नं. िवपरीतको अपराध कसरु गरकेाले ऐ. महलको ३ 
नं. बमोिजम सजाय गरी सोही महलको ७ नं. बमोिजम 
सजाय गhरपाउ ँभ"नेसमेतको दाबी िलई अिभयोगपK 
दायर भएको दिेख"छ ।

३. सHु TयाYदी िज>ला अदालतले 
AितवादीहH ऐके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जा, जोगे"# 
भ"ने जयन गबु0जा र धमg"# िसजंालीलाई मलुकुE ऐन, 
अपहरण गनg तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको ३ 
नं. बमोिजम ७ वष0 कैद तथा H.५०,०००।- जhरवाना 
हaने र ऐ. को ७ नं. अनसुार जनही २/२ वष0 थप कैद 
हaने र AितवादीहH टेकबहादरु पजुा0 , रमेश िवjवकमा0, 
सजुन गबु0जा भ"ने घनjयाम गबु0जा र यामबहादरु 
खKीउपरको अिभयोग दाबी वNतिुनpठ Aमाणबाट पिुpट 
हaन नआएकोले िनजहHले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह~याई फैसला गरकेो दिेख"छ । सHु िज>ला 
अदालतको फैसलाउपर वादीको र AितवादीहH 
स"दशे गबु0जा र जयन गबु0जाको पनुरावेदन परकेोमा 
सHु फैसला सदर हaने ठह~याई उ[च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासबाट फैसला भएकोमा सो फैसला 
दोहो~याई पाउ ँभनी AितवादीहH जोगे"# भ"ने जयन 
गबु0जा र एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जाको िनवेदन 
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परकेोमा यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।१९ मा 
म<ुा दोहो>याई हेन@ िनAसा Bदान गDरएको रहेछ ।

४. उIच अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासको फैसला हेदाO  िमित २०७२।२।९ गते 
िदउसँो ितQRयाङ िAथत TाउUडमा भिलबल खेल 
हXदँा आफूसमेत एउटा िटमबाट खेलेको र रिवन पनु 
अकZ िटममा रही भिलबल खेल समाQत भएपिछ 
४/५ बजेितर Bितवादी धम@U_ िसजंाली घरमा आई 
खकुुरी िलई वारदात Aथल आई पीिडत मनकुमारलाई 
Bहार गरी रिवन पनुलाई Bहार गनO खोbदा रिवन पनु 
भागेपिछ Bितवादीहcले रिवन पनुलाई पछ् याएको कुरा 
अनसुUधान अिधकारीसमeको बयानमा Aवीकार गरकेो 
दिेखUछ । साथै कालीगfडकg नदीको िकनारासhम 
Bितवादीहcले खकुुरीसमेत हातमा िलई डर, #ास 
दखेाई घेरा हाली रिवन पनुलाई कालीगfडकg नदीतफO  
जान बाiय पारकेो र िनज रिवन पनु सो Aथानबाट 
बेपjा भएको भUने पिुkट भएकोले BAततु म<ुाको 
वारदात अपहरण र शरीर बUधक िलने कसरु नै हो 
भUने दिेखUछ । Bितवादी धम@U_ िसजंालीले खकुुरीले 
पीिडत मनकुमारको टाउकोमा Bहार गरकेो, रिवन पनु 
सो Aथानबाट भाmद ै गदाO िनजलाई Bितवादी धम@U_ 
िसजंाली र अUय Bितवादी सUदशे गबुOजा र जयन गबुOजा 
भई घेरा हाली कालीगfडकgतफO  जान बाiय पारकेो र 
सो नदी िकनाराबाट रिवन पनु बेपjा हXन गएको पिुkट 
भइरहेकोले वारदातमा पनुरावेदक Bितवादी सUदशे 
गबुOजा र जयन गबुOजा सलंmन रहेको दिेखUछ भUद ैसcु 
hयाmदी िजRला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पाइUछ ।

५. उIच अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासले अपहरण र शरीर बUधक िलने वारदात 
भएको भUने ठहर गदाO Bितवादीहcको अिधकारBाQत 
अिधकारीसमeको बयानलाई नै िनणाOयक Bमाणको 
cपमा Tहण गरकेो दिेखUछ । यसैगरी वारदातमा 
Bितवादीहcको सलंmनताको सhबUधमा कुनै िकटानी 

कारण र आधार उRलेख नगरी केवल "पिुkट भइरहेको" 
भUने शpदको Bयोग भएको दिेखUछ । सcु hयाmदी 
िजRला अदालतमा यी Bितवादीहc आरोिपत कसरुमा 
पूणOतया इUकार रही अदालतमा बयान गर े तापिन 
अिधकारBाQत अिधकारीसमe बयान गदाO सीता 
पजुाOको होटलमा मनकुमार पनुसमेतलाई Bहार गरपेिछ 
िनज होटलपछािड गएकोमा िनज रिवन पनुलाई खोbद ै
पिछपिछ गएको तqयमा Bितवादीहc सािबत रहेको र 
अUय Bितवादीहc टेकबहादरु पजुाO , रमेश िवrवकमाO, 
सजुन गबुOजा भUने घनrयाम गबुOजा र यामबहादरु के.सी. 
ले पिन यी Bितवादीहc रिवन पनुको पिछपिछ गएका 
हXन् भनी अिधकारBाQत अिधकारीसमeको बयानमा 
लेखाई िदएको, कालीगfडकgतफO  फिकO एको अवAथामा 
रिवन पनुको जjुा फेला परकेो र तsपtात् पिन रिवन 
पनुको अवAथा अuात रहेको भUने आधारमा अपहरण 
तथा शरीर बUधकको कसरु Aथािपत भएको भनी 
पनुरावेदक Bितवादीहcलाई कसरुदार ठह>याएको 
दिेखUछ ।

६. जाहेरवाला िनलBसाद पनुले िदएको यही 
जाहेरी दरखाAतको आधारमा अनसुUधान भई सीता 
पजुाOको होटलमा भएको वारदातका सhबUधमा वादी 
िनलBसाद पनुको जाहेरीले नेपाल सरकार Bितवादी 
टेकबहादरु पजुाOसमेत भएको सवंत् २०७१ सालको 
स.फौ.नं. ०६०-०७१-००२४१/०७१-CR-००४४ 
को bयान मान@ उ{ोग म<ुामा सcु hयाmदी िजRला 
अदालतले BAततु अपहरण तथा शरीर बUधक म<ुाका 
पनुरावेदक Bितवादीहc वारदात Aथलमा रहेकोसhम 
दिेखएको तर मनकुमार पनुउपर Bहार गरकेो 
नदिेखएकोले यी Bितवादीहcले bयान मान@ उ{ोगको 
कसरु गरकेो ठहद|न भनी िमित २०७३।२।२३ मा 
भएको फैसला उIच अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासबाट सदर भई अिUतम भएर रहेको पाइUछ ।

७. जाहेरवालाले छोरा रिवन पनुलाई 
िवपeीहcले कतO~य गरी मारी लास कालीगfडकgमा 
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बगाएको भ"ने बेहोराको जाहेरी दरखा>त िदएको 
भए तापिन जाहेरवालाको छोरा रिवन पनुलाई बल 
Aयोग गरी डर, Cास दखेाई हितयारसमेत Aयोग गरी 
AितवादीहDले अपहरण गरी कGजामा िलई हालसHम 
बेपIा बनाएकोले यी AितवादीहDलाई मलुकुJ ऐन, 
अपहरण गनL तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको १ 
र २ नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरकेाले ऐ. महलको 
३ नं. बमोिजम सजाय गQरपाउ ँभ"नेसमेत दाबी िलई 
वादीले अिभयोगपC दायर गरकेो दिेख"छ । मलुकुJ ऐन 
अपहरण गनL तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको १ 
नं. हेदा0  "कसैले कुनै +यि.लाई बल 1योग गरी वा 
1योग गन6 ध8क9 िदई डर, <ास देखाई, जोरजुलुम 
गरी, हातहितयार देखाई, छलकपट गरी, झुEयानमा 
पारी वा नशालु वा मादक पदाथH सवेन गराई वा 
कुनै यातायातको साधन कुनै िकिसमले कIजा वा 
िनयJ<णमा िलई कुनै ठाउँमा जान बाOय गराउन वा 
कुनै +यि.लाई िनजको मJजुरीिबना वा नाबालक 
र मानिसक Pपमा अQवQथ +यि.लाई िनजको 
िहतको िनिमR िनजको बाबु, आमा वा सरंUकको 
मJजुरीबाहके कुनै ठाउँमा लैजान हVदैँन । सो गर े
अपहरण गरकेो मािनन े छ ।" भ"ने Uयव>था रहेको 
छ ।

८. यसैगरी ऐ. महलको २ नं. ले "मानिसक 
Pपमा अQवQथ +यि.लाई िनजको बाबु, आमा वा 
सरंUकको मJजुरी िलई असल िनयतले िनजको 
िहतको िनिमR थिुनएकोमा बाहके कसैले कुनै 
+यि.लाई बल 1योग गरी वा 1योग गन6 ध8क9 
िदई, डर, <ास देखाई, जोरजुलुम गरी, हातहितयार 
देखाई, छलकपट गरी, झुEयानमा पारी वा नशालु 
वा मादक पदाथH सवेन गराई वा कुनै यातायातको 
साधन वा ठाउँ कुनै िकिसमले कIजामा िलई वा 
Yयसउपर अनिधकृत तवरले िनयJ<णमा िलई थुJन 
हVदैँन । सो गर े शरीर बJधक िलएको मािनने छ"
भनी शरीर ब"धक िलनेको कसरुको पQरभाषा गरकेो 

पाइ"छ ।
९. Aमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 

अिभयोग दाबी Aमािणत गनL भार वादीउपर रहेकोले 
अिभयोजन प]ले दाबी िलएबमोिजम यी पनुरावेदक 
AितवादीहD एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जा र 
जोगे"# भ"ने जयन गबु0जाले जाहेरवालाको छोरा रिवन 
पनुलाई अपहरण गरी ब"धक बनाई राखेको हो भ"ने 
त^य िनिव0वािदत AमाणहDबाट Aमािणत गन0 स`न ु
पद0छ ।

१०. वादी प]बाट आbनो दाबी Aमािणत गनL 
Aयोजनका लािग अदालतसम] A>ततु गरकेो गवाह 
जाहेरवाला िनलAसाद पनुले अदालतसम] बकपC 
गदा0 िमित २०७२।२।९ गते बेलकुा सीता पजुा0को 
पसलमा खाजा खाइरहेको अव>थामा AितवादीहD 
घरिभC पसी मनकुमार पनुलाई खकुुरी Aहार गरी 
पeटाई अDलाई बािहर िनकाली रिवन पनुलाई ए`लै 
पारी कालीगfडकJितर मारी फालेका हgन् । कत0Uय 
iयान मjुा चलाउनहुोस ् भ"दा सरकारी विकलले 
लास नभेिटएकोले अपहरणमा मjुा चलाउनपुछ0  
भनेका हgन् भनी बकाई लेखाई िदएबाट A>ततु मjुामा 
जाहेरवालाको बकपCको बेहोरा सHबl Aमाणको Dपमा 
>वीकारयोmय रहेको दिेखदँनै । दोnो, जाहेरवालाको 
जाहेरीको बेहोराको सHब"धमा अिभयोजन प] >वयलें 
िवoवास गन0 नसकJ जाहेरवालाले आbनो छोरा 
रिवन पनुलाई आpमण गरी साथमा रहेको धनमाल, 
सनुसमेत लटुी डाकँा, चोरी गरी कत0Uय गरी मारी 
छोराको लास कालीगfडकJमा फालेको भ"ने बेहोराको 
जाहेरी दरखा>त िदए तापिन चोरी, डाकँा र कत0Uयतफ0  
अिभयोजन गन0 सकेको दिेखएन ।

११. सDु Hयाmदी िजeला अदालत र उqच 
अदालत पोखरा, बागलङु इजलासले AितवादीहDको 
अिधकारAाsत अिधकारीसम]को बयान र 
सहअिभयtुको पोललाई िनणा0यक Aमाणको Dपमा 
>वीकार गरी अपहरण तथा शरीर ब"धकको कसरुको 
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वारदात 0थािपत भएको भ5ने ठहरमा पगेुकोले उ< 
=माणह?को मू@याङ्कन गDरनपुनE दिेखन आयो । 

१२. =0ततु जाहेरी दरखा0तकै आधारमा 
MयाNदी िज@ला अदालतमा ियनै =ितवादीह?समेत 
उपर दायर भएको सवंत् २०७१ सालको स.फौ.
नं.०६०-०७१-००२४/०७१-CR-००४४ को Zयान 
मानE उ[ोग म\ुामा सीता पजुा]को होटलमा =ितवादी 
धमE5_ िसजंालीले पीिडत मनकुमार पनुलाई खकुुरीले 
=हार गरकेो र =ितवादी सजुन गबु]जाले पीिडतलाई 
दाउराले िनधारमा =हार गरकेोले यी =ितवादीह?लाई 
मलुकुc ऐन, ZयानसMब5धी महलको १ र १५ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो पिुfट हgन आयो । जोगे5_ 
भ5ने जयन गबु]जा, एके5_, योगे5_ भ5ने स5दशे 
गबु]जासमेतका अ5य =ितवादी वारदात िमितमा िदउसँो 
भिलबल खे@ने समयमा िनजह?समेत भिलबल 
iाउ5डमा पीिडत मनकुमार पनु र =ितवादी धमE5_ 
िसजंाली र घनkयाम गबु]जासगँ साथै रहेको भ5ने 
दिेखए तापिन पीिडत मनकुमार पनुलाई िनजह?ले 
के, क0ता िकिसमबाट =हार गरकेा वा पीिडतसगँ 
िनजह?को पूव]Dरसइवी रहेको भ5ने िमिसल सलंNन 
व0तिुनfठ =माण कागजातह?बाट दिेखन आउदँनै । 
केवल वारदात0थल वDरपDर मौजदु रहेको भ5ने मा# 
आधारमा आशकंाको आधारमा फौजदारी कसरुमा 
कसरुदार ठहmयाउन िववेकसMमत नहgने भएकोले 
िनजह?लाई =0ततु म\ुाको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
हgने ठहछ]  भनी फैसला भएको दिेख5छ ।

१३. Zयान मानE उ[ोग म\ुाको तpयमा नै 
आधाDरत भई =0ततु अपहरण तथा शरीर ब5धक 
म\ुामा पिन =ितवादीह?उपर अिभयोग दाबी गDरए 
पिन स?ु तथा पनुरावेदन स5ुने अदालतको Zयान मानE 
उ[ोग म\ुामा भएको फैसलाबाट िमित २०७२।२।९ 
गते सीता पजुा]को होटलमा मनकुमार पनुलाई 
धमE5_ िसजंालीले खकुुरीले =हार गरकेो र =ितवादी 
सजुन गबु]जाले दाउराले हानेको तथा =0ततु म\ुाका 

पनुरावेदक =ितवादीह? स5दशे गबु]जा र जयन गबु]जा 
वारदात0थलमा वDरपDर मौजदु रहेको भ5नेसMमको 
तpय 0थािपत भइरहेको दिेख5छ ।

१४. सोही वारदात 0थलमा मनकुमार 
पनुउपर =हार भएपिछ साथमा रहेका रिवन पनु 
होटलपछािडबाट भागी गएको अव0थामा =ितवादीह? 
धमE5_ िसजंाली, स5दशे गबु]जा र जयन गबु]जाले 
लखेटी कालीगrडकcतफ]  जान बाsय बनाएको र 
तtपkचात् रिवन पनुको अव0था अvात रहन गएको 
भ5ने आधारमा =0ततु अिभयोगप# दायर भएको 
दिेख5छ ।

१५. पनुरावेदक =ितवादी स5दशे गबु]जाले 
अिधकार=ाwत अिधकारीसमx बयान गदा] िमित 
२०७२।२।९ गते १९:३० बजेको समयमा सीता 
पजुा]को होटलबाट मनकुमार पनुले हामीह?लाई ओ 
धमE5_ यता आइज भनी बोलाएकोले धमE5_ िसजंाली 
tयहा ँ जादँा दवैुतफ]  िववाद हgदँाहgदँ ै हानाहान भएको, 
हानाहान हgदँा मनकुमार सोही ठाउमँा ढलेपिछ सजुन 
गबु]जाले दाउराले िनधारमा =हार गरकेो अव0थामा 
दखेेको हg,ँ tयसपिछ होटल साहgनी सीता पजुा]ले 
धमE5_ िसजंाली र सजुनलाई समातेको िथइन् । रिवन 
पनु नालीको बाटो हgदँ ैदौिडदँ ैहोटलपछािडतफ]  गएको 
दखेेको हg,ँ tयसपिछ िनजह? गएतफ]  धमE5_, जय5_ 
र म खोZद ैगएका िथयौ ँ। कहीकँतै फेला नपरपेिछ म 
आ|नो घरतफ]  गएको हg ँभनी लेखाई िदएको पाइ5छ ।

१६. tयसैगरी यी =ितवादी स5दशे गबु]जाले 
अदालतसमx बयान गदा] िमित २०७२।२।९ गते 
भिलबल खेिलसकेपिछ हामीह? चौतारामा बिसरहदँा 
मनकुमार पनुले हामीह?सगँ िनहg ँखोिजरहेका िथए । 
हातमा खकुुरीसमेत िलएका िथए । धमE5_ घर जादँा 
मनकुमार पिन पिछ लागेपिछ झगडा हgन स~छ भनी 
हामीह?समेत धमE5_को घरमा गई पिछ पनु: चौतारामा 
आई बसेका ह� । धमE5_ले पाट� गछु]  भनी भनेकोले 
जयनको घरमा जान भनी िहडेँका िथय� । सीता पजुा]को 
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होटलितर आउदँा @यही ँ बसेका मनकुमार पनुसमेत 
िचCयाउदँ ैभागेका हEन् । हामीहHले कुनै गIती गरकेा 
छैनK भनी लेखाई िदएको दिेख"छ ।

१७. अका0 पनुरावेदक Pितवादी जयन 
गबु0जाले अिधकारPाRत अिधकारीसमS बयान गदा0 
िमित २०७२।२।९ गते धमV"# िसजंालीले नाXता 
खवुाउछुँ भनी भनेकोले सीता पजुा0को होटलमा जादँ ै
गदा0 होटलमा रिवन पनु र मनकुमार पनु रYसी खादँ ै
िथए । मनकुमारले धमV"#लाई त ँ यहा ँ आइज भनी 
बोलाएपिछ िववाद हEदँा म, यमबहादरु के.सी., सजुन 
गबु0जा, टेकबहादरु पजुा0  सगैँ िभ\ गयK । िभ\ जादँा दवैु 
पSिबच हानाहान भएको िथयो । मैले बोतलले रिवन 
पनुको टाउकोमा Pहार गन0 खो]दा िनजले छलेकोले 
धमV"#को बाया ँहातमा ला^न गएको हो । दवैु पSिबच 
हानाहान हEदँा पछािडबाट रिवन पनु र मनकुमार पनु 
भागेका हEन् । ियनीहHलाई छोड्न हEदँनै भनी हामी 
खो]न जादँा भेटेको होइन । रिवन पनुलाई अपहरण 
गरकेो पिन होइन भनी लेखाएको पाइ"छ ।

१८. यी Pितवादी जयन गबु0जाले अदालतमा 
बयान गदा0 भिलबल खेल सिकएपिछ रिवन, 
सि"दप, िदनेशसमेत सीता पजुा0को होटलमा गएका 
रहेछन् । हामीहH चौतारीमा बिसरहेकोमा पीिडत भ"ने 
cयिdहH सोही ठाउमँा आई नराfो शgद बोिलरहेका 
िथए । हामी खाजा खान मेरो घरतफ0  जादँा सीता 
पजुा0को होटलनिजक पु̂ दा पीिडत भनेका cयिd भा^द ै
िथए । कोसगँ झगडा भयो थाहा भएन । मैले कुनै अपराध 
गरकेो छैन भनी लेखाई िदएको पाइ"छ ।

१९. यसरी पनुरावेदक Pितवादी स"दशे 
गबु0जा र जयन गबु0जाले अिधकारPाRत अिधकारीसमS 
बयान गदा0 मनकुमार पनु र रिवन पनुसगँ भिलबल 
खेलेको, बेलकुा सीता पजुा0को होटलमा खाना खाने 
kममा मनकुमार पनुसगँ धमV"# िसजंालीको कुटिपट, 
हानाहान भएको र कुटिपट वारदातXथल सीता पजुा0को 
होटलपछािडबाट मनकुमार पनु र रिवन पनु भागी 

गएको र िनजहHलाई खो]न पिछपिछ यी PितवादीहH 
पिन गएको, मनकुमार पनु र रिवन पनु फेला नपरपेिछ 
फकl आएको भ"ने तmय Xवीकार गरकेो दिेख"छ । तर 
यी PितवादीहHले अदालतसमS बयान गदा0 मनकुमार 
पनु र रिवन पनुलाई खो]न गएको भ"ने तmयमा समेत 
इ"कार रहेका छन् ।

२०. यी PितवादीहHले अिधकारPाRत 
अिधकारीसमS बयान गदा0 Xवीकार गरकेो तmयलाई 
Pमाणमा nहण गनु0भ"दा पिहले बयानमा उIलेख 
भएका कुराहH Xवत"\ एव ं तmययdु अ"य 
PमाणहHबाट समिथ0त भएको छ, छैन भ"ने हेनु0  
पद0छ । PितवादीहHको अिधकारPाRत 
अिधकारीसमSको बयानलाई नै आधार बनाई सHु 
अदालतले ]यान मानV उoोग मpुामा PितवादीहHलाई 
दोषी करार गरकेो र उCच अदालतसमेतबाट सदर 
भइरहेको छ । तर @यही ँबयानलाई आधार बनाई यी 
PितवादीहHउपर अपहरण तथा शरीर ब"धकको 
कसरुमा अिभयोग दायर गrरएको र सHु तथा उCच 
अदालत पोखरा, बागलङु इजलासले कसरु ठहर 
गरकेो दिेख"छ ।

२१. सीता पजुा0को होटल पछािडबाट गएका 
मनकुमार पनु र रिवन पनुलाई यी PितवादीहHले 
खो]न गएको र फेला नपरपेिछ फकl आएको भ"ने 
तmय शकंारिहत तवरले Pमािणत भएको भनी मा"ने 
हो भने पिन @यसैबाट रिवन पनुको अपहरण भएको र 
िनजलाई ब"धक बनाइएको कसरु पिुtट भएको भ"न 
िमIदनै । घटनाको कुनै तmय िXवकानु0  र आरोिपत 
कसरु Xवीकार गनु0  िबलकुल फरक फरक िवषय हो । 
PितवादीहHले रिवन पनुलाई बल Pयोग गरी डर, \ास 
दखेाई, जोरजलुमु गरी, हितयार दखेाई वा छलकपट 
गरी आuनो िनय"\णमा िलई यातायात वा अ"य कुनै 
माvयम Pयोग गरी अ"य\ जान बाvय गराएको भ"ने 
तmय शकंारिहत Pमाणबाट पिुtट नभएसwम अपहरणको 
कसरु वारदात Xथािपत भएको मा"न िमIदनै । @यसैगरी 
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रिवन पनुलाई 0ितवादीह5ले बल 0योग गरी डर, #ास 
दखेाई वा हितयार दखेाई कुनै यातायातको साधनमा 
वा कुनै ठाउमँा िनयA#णमा िलई राखेको वा थनेुको 
तDय 0मािणत नभएसGम शरीर बAधकको कसरुको 
वारदात Hथािपत भएको माAन िमIदनै ।

२२. 0Hततु मLुामा 0ितवादीह5ले 
अिधकार0ाNत अिधकारीसमO गरकेो बयानमा सीता 
पजुाQको होटलबाट रिवन पनु भागेपिछ खोTन गएको 
र रिवन पनु फेला नपरपेिछ फकV आएको भAनेसGम 
लेखाई िदएको तथा अपहरण तथा शरीर बAधकको 
कसरुबाट सफाइ पाएका टेकबहादरु पजुाQ , रमेश 
िवYवकमाQ, सजुन गबुQजा भAने घनYयाम गबुQजा र 
यामबहादरु ख#ीले अनसुAधान अिधकारीसमO गरकेो 
बयानमा होटलपछािड गएका रिवन पनुको पिछपिछ 
सAदशे गबुQजा र जयन गबुQजासमेत गएको भनी लेखाई 
िदएकैबाट रिवन पनुको अपहरण भएको भAने तDय 
Hथािपत ह[दँनै ।

२३. ]यसैगरी स5ु Gया^दी िजIला अदालतले 
आ_नो फैसलामा रिवन पनु सीता पजुाQको होटलबाट 
भागी गएपिछ 0ितवादीह5ले िनजलाई पिछपिछ खोTद ै
गएको र घटना Hथलबाट कालीग`डकaतफQ  िबचमा 
रिवन पनुको जcुा बरामद भएको तथा त]पYचात् 
रिवन पनुको अवHथा अeात रहन गएको भAने जHता 
पfरिHथितजAय 0माणबाट अपहरणको कसरु Hथािपत 
भएको छ भनी उIलेख गरकेो आधारका सGबAधमा 
हेदाQ  कसैबाट कुनै कसरुको वारदात भएको भAने तDय 
Hथािपत गनQ सो तDय शकंारिहत तवरबाट 0मािणत 
भएको दिेखन ु नै पदQछ । कुनै वारदात 0मािणत गनQ 
पfरिHथितजAय 0माणको आधार िलइदँा सGबh 
तDयह5को अAयोAयािiत सGबAध दिेखन ुपदQछ । एक 
तDय अकj तDयसगँ मालाकार 5पमा गािँसएर रहेको र 
]यसबाट िनिवQवाद िनkकषQमा पगेुको ह[न ुपदQछ ।

२४. पfरिHथितजAय 0माण जिहले पिन 
0]यO र िनिवQवािदत ह[न ु पदQछ । पfरिHथितजAय 

0माण अनमुान र अAदाजबाट समिथQत ह[ने िवषय 
पिन होइन । फैसलामा पfरिHथितजAय 0माण भनी 
उIलेख गदnमा पयाQNत ह[दँनै । ]यHतो पfरिHथितजAय 
0माणको उपिHथित िमिसलबाट दिेखन ु पिन 
पछQ  । 0Hततु मLुामा अदालतले रिवन पनुको अपहरण 
भएको तDय ठहर गनुQपनo भएकोले 0ितवादीह5ले 
रिवन पनुलाई लखेटेको, रिवन पनुलाई फेला पारकेो, 
रिवन पनुलाई डर, धाक दखेाई वा कुनै हितयार दखेाई 
वा अAय कुनै िकिसमबाट बल 0योग गरी िनयA#णमा 
िलई यातायातको साधन वा अAय कुनै तवरले अकj 
ठाउमँा लगेको र थनुामा राखेको भAनेसGमको तDय 
पfरिHथितजAय 0माणह5को कडीबाट 0मािणत ह[न 
पदQछ । तर 0Hततु मLुामा ]यHता सGबh तDयह5को 
सवQथा अभाव दिेखAछ । 0ितवादीह5ले रिवन 
पनुलाई खोTद ैिहडेँको र कालीग`डकaतफQ  फिकQ एको 
अवHथामा रिवन पनुको जcुा फेला परकेो भAने यी दईु 
तDयह5ले मा# रिवन पनुको अपहरणको वारदात पिुp 
गनQ सqने पfरिHथितजAय 0माणको Hथान rहण गनQ 
सqदनै ।

२५. वादी दाबी 0मािणत गनo दािय]व 
वादीउपर नै रहेको ह[Aछ । वादी तफQ बाट आ_नो 
अिभयोग दाबीअनसुारको वारदात भएको भAने तDय नै 
0थमtिkटमा Hथािपत गरकेो दिेखन ुपदQछ । फौजदारी 
मLुामा वादीले पिहले आपरािधक घटना भएको भAने 
तDय (Corpus delicti) नै 0मािणत र Hथािपत गनQ 
सqन ुपदQछ । आपरािधक घटनाको वारदात Hथािपत 
भइसकेपिछ मा# अिभयोग लगाइएको �यि�ले नै 
]यHतो अपराध गरकेो हो भनी 0मािणत गनुQ  पदQछ । 
कुनै पिन �यि�लाई ]यस बेलासGम दोषी करार गनQ 
सqदनै जबसGम वादी दाबीअनसुारको आपरािधक 
वारदात भएको तDय Hथािपत ह[दँनै ।

२६. आपरािधक वारदात भएको तDय 
Hथािपत ह[न ुपदQछ भAने कुरा 0माणसGबAधी िनयमका 
साथै फौजदारी कानूनको आधारभूत �यवHथा पिन 
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१०६३६ - एके"#, योगे"# भ"ने स"दशे गबु0जासमेत िव. नेपाल सरकार

हो । आपरािधक वारदात ?थािपत नभएसAम 
Bितवादीले अपराध गरकेो भनी सािबत भए पिन उF 
सािबतीलाई Bमाणको Iपमा ?वीकार गनु0  हJदँनै भ"ने 
नै Bमाणको िनयम हो । Mयसैगरी अिभयोजन पNले 
आपरािधक घटनाको वारदात (Corpus delicti) 
?थािपत नगरसेAम कसैलाई कसरुदार बनाइन ु हJदँनै 
भ"ने फौजदारी कानूनको आधारभूत िनयम हो ।

२७. तसथ0, कुनै पिन फौजदारी कसरुको 
अिभयोगमा कसैलाई दोषी ठहर गन0 सव0Bथम 
आपरािधक घटनाको वारदात ?थािपत भएको हJन ु
पद0छ । कुनै पिन ]यिF का^पिनक वारदात वा 
अनमुािनत वारदातको लािग दोषी ठहनु0  हJदँनै भ"ने 
फौजदारी "यायको ?थािपत मा"यतालाई हा_ो 
फौजदारी िविधशा`ले ?वीकार गदa आएको छ । 
B?ततु मbुामा वादी दाबीअनसुारको वारदात भएको 
तfय ?थािपत हJन नसकेको माg नभई मलुकुh ऐन, 
अपहरण गनk तथा शरीर ब"धक िलनेको महलको 
कानूनी ]यव?थातफ0  पिन अिभयोजन पNको mयान 
पnुन सकेको दिेखदँनै ।

२८. अनसु"धान तहिककातबाट सही 
तfयको ठोस र शकंारिहत BमाणहIको सङ्कलन गरी 
अिभयोजन गनु0पनk दाियMव बोकेको वादीको तफ0 बाट 
दायर गzरएको B?ततु मbुाको अिभयोगपg अपहरण 
गनk तथा शरीर ब"धक िलनेको महलले गरकेो कानूनी 
]यव?थाअनसुार िमलेको ि?थित दिेखदँनै । अपरुो, 
अधरुो र कमजोर अनसु"धान तहिककात, जाहेरी 
दरखा?त र जाहेरवालाको बकपgबाट िवरोधाभाष 
दिेखएको तfयहIको आधारमा गzरएको अिभयोजन 
र आफूले िलएको दाबी ?थािपत गराउन "यूनतम 
Bमाणसमेत B?ततु गन0 नसकेको अव?थामा शकंा, 
अनमुान र अ"दाजको आधारमा गzरएको अिभयोग 
दाबीको आधारमा कसैलाई कसरुदार ठह{याउन 
"यायोिचत हJदँनै ।

२९. अत: उि^लिखत एवम् िववेिचत 

आधार र कारणहIबाट B?ततु मbुामा पनुरावेदक 
BितवादीहIले जाहेरवालाको छोरा रिवन पनुलाई 
अपहरण गरकेो र ब"धक बनाएको वारदात नै 
अिभयोजन पNले ?थािपत गन0 नसकेको तथा 
आपरािधक घटनाको वारदात नै ?थािपत हJन नसकेको 
अव?थामा कुनै पिन ]यिFउपर फौजदारी कसरुमा 
अिभयोजन नै हJन नस�ने भ"ने फौजदारी कानूनको 
आधारभूत िस�ा"तसमेत भएकोले यी BितवादीहI 
जोगे"# भ"ने जयन गबु0जा र ऐके"#, योगे"# भ"ने 
स"दशे गबु0जालाई वादी दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु 
गरकेो ठह{याई मलुकुh ऐन, अपहरण गनk तथा शरीर 
ब"धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष0 कैद 
तथा I.५०,०००।- जzरवाना हJने र ऐ. महलको ७ नं. 
बमोिजम जनही २/२ वष0 थप कैदसमेत हJने ठह{याएको 
सIु Aयाnदी िज^ला अदालतको िमित २०७३।२।२३ 
को फैसलालाई सदर हJने ठह{याई उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासबाट िमित २०७४।३।२८ मा 
भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा उ^टी भई पनुरावेदक 
BितवादीहIले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ0  ।

३०. अिभयोग दाबीअनसुारको रिवन पनुको 
अपहरण गरी शरीर ब"धक बनाएको भ"ने कसरुको 
वारदात नै ?थािपत हJन नसकेको ि?थितमा पनुरावेदन 
नै नगरी ब?ने Bितवादी धमk"# िसजंालीको हकमा 
तMकालीन मलुकुh ऐन, अ.ब.ं २०५ नं. बमोिजम िवचार 
गनु0पनk हJन आई Mयसतफ0  िवचार गदा0 अ.ब.ं २०५ नं. मा 
"एकै म*ुामा हान- झगिडयाम3ये कसैको पुनरावेदन 
उजुर परकेोबाट जािँचदा इ>साफ वा सजाय उि@टने 
भई सो इ>साफ वा सजाय उ@टाई फैसला गदाC 
पुनरावेदन उजुर निदन े झगिडयाका हकमा समते 
इ>साफ सजाय उ@टीन जाने भयो भन े EयFतोमा 
पुनरावेदन उजुर परकेो छैन भनी सदर गHरिदनु हIदैँन 
। पुनरावेदन उजुर निदनकेा हकमा समते पुनरावेदन 
उजुर िदनसेरह उ@टाई िछिनिदनपुछC" भ"ने ]यव?था 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, वैशाख

178

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

भएको पाइ1छ । उ5 कानूनी 7यव9थाबाट कुनै 
फौजदारी कसरुको सDब1धमा चलेको मHुामा झगिडया 
भई कसैको पनुरावेदन परी पनुरावेदन स1ुने अदालतले 
इ1साफ जाचँ गदाP िनज पनुरावेदकको हकमा इ1साफ 
वा सजाय उRटी हS1छ भने पनुरावेदन नगनT झगिडयाको 
हकमा पिन कानून र 1यायको िसUा1तमा एकVपता 
कायम गनP Wय9तो 7यि5को हकमा पिन इ1साफ वा 
सजाय उRटाई िनणPय िनVपण गनुPपनT दिेख1छ । यस 
सDब1धमा िफिदम घर भई कमलपोखरी डेरा गरी ब9ने 
सभुाष नेवाङ िवVU \ी ५ को सरकार भएको राजकाज 
मHुामा पुनरावेदनबाट इ-साफ जाचँी िनण4य गदा4 
पुनरावेदन नपन7को हकमा समते इ-साफ उि=टन े
भयो भन े िनजको हकमा समते इ-साफ उ=टाई 
िनण4य गनु4पन7 भ-न ेकानूनमा AयवBथा भएको ^9ट 
दिेखने भनी यस अदालतबाट िसUा1तसमेत ̂ ितपादन 
भएको दिेख1छ । (ने.का.प. २०३६, भाग २१, अङ्क 
१, िन.नं.१३१२) ।

३१. तसथP, ^9ततु मHुामा पिन पनुरावेदन 
नगनT ^ितवदी धमT1g िसजंालीको हकमा िवचार गदाP 
पनुरावेदकहV एके1g योगे1g भ1ने स1दशे गबुPजा र 
जोगे1g भ1ने जयन गबुPजालाई जनु ^माण र कारणको 
आधारमा अिभयोग कायम गरी सजाय गiरएको 
िथयो सोही आधार र ^माणकै आधारमा ^ितवादी 
धमT1g िसजंालीलाई सजाय गरकेो दिेखदँा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको वारदात नै 9थािपत हSन नसकेकोले 
पनुरावेदन नगनT यी ^ितवादी धमT1g िसजंालीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ1न ु1यायको 
रोहमा िमRने नदिेखदँा िनज ̂ ितवादी धमT1g िसजंालीले 
पिन अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछP  । अVमा 
तपिसलबमोिजम गनूP ।

तपिसल खkड
१. मािथ ठहर खkडमा उRलेख भएबमोिजम उlच 

अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट िमित 
२०७४।०३।२८ मा भएको फैसला उRटी भई 

^ितवादीहV जोगे1g भ1ने जयन गबुPजा, एके1g, 
योगे1g भ1ने स1दशे गबुPजा र धमT1g िसजंालीले 
सफाइ पाउने ठहरकेाले िनज ^ितवादीहVमnये 
^ितवादी जोगे1g भ1ने जयन गबुPजा र एके1g, 
योगे1g भ1ने स1दशे गबुPजा यस अदालतको 
िमित २०७७।१०।१० को सिंopत आदशेqारा 
कैदम5ु भइसकेको दिेखदँा िनज ^ितवादीहVका 
नाउकँो लगत कrा गनुP  र ^ितवादी धमT1g 
िसजंालीको हकमा समेत ^9ततु मHुामा Dयाsदी 
िजRला अदालत तथा उlच अदालत पोखरा, 
बाsलङु इजलासको फैसलाअनसुार िनजका 
नाउमँा राखेको कैदको लगत कrा गनुP  भनी सVु 
Dयाsदी िजRला अदालत तहिसल शाखामा लेखी 
पठाउनू------------------------------------------१

२. ^9ततु मHुा िवuतुीय ^मािणत अपलोड गरी 
दायरीको लगत कrा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ------------------२

उ5 रायमा सहमत छु ।
1या.बमकुमार \ेv

इजलास अिधकृत : मyज ुशमाP 
इित सवंत् २०७७ साल माघ २२ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��
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१०६३७ - सवुास बोगटी िव. माथा, पकुु, टीसमेत

सव34च अदालत, सयं<ु इजलास
माननीय @यायाधीश Cी बमकुमार CेEठ

माननीय @यायाधीश Cी कुमार रGेमी
आदशे िमित : २०७७।११।६

०७६-WO-००३०

मLुाः उPQेषण / परमादशे

िनवेदक : काठमाडV िजXला, काठमाडV 
महानगरपािलका वडा नं. १४ बXख ुकुमारी 
\लब ब]ने सवुास बोगटी

िव^_
िवप`ी : सवुास बोगटीको Cीमती काठमाडV िजXला, 

सािबक गोठाटार गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं. ८ को हाल काठमाडV िजXला कागेcवरी 
मनहरा नगरपािलका वडा नं. ९ ब]ने माथा, 
पकुु, टीसमेत

§ असाधारण अिधकार*,ेअ-तग/त 
दायर ह2न े 4रट िनवेदनले साधारण 
अिधकार*,ेअ-तग/त पेस ह2न ेपुनरावेदनको 
9थान ;हण गन/ िम=न ेनदेिखन े। @माणको 
म=ूयाङ्कनसDब-धी िवषय वा तजिबजी 
अिधकारको @योग गदा/ िविवध मानवीय 
IिJकोणमा रहन े9वाभािवक िविवधताको 
कारणबाट देखा पनL अ-तरिभ-नता ज9ता 
कुरालाई हरेरे मातहतका अदालतले 
साधारण अिधकार*,ेअ-तग/त मNुाको 
िनयिमत @िOयाका स-दभ/मा गरकेो िनण/य 

वा आदेशमा @माणको म=ूयाङ्कनमा 
कमी कमजोरी भई ,िुट भयो भ-ने ज9ता 
िवषयलाई िलएर 4रट *े,ािधकारअ-तग/त 
@वेश गन/ निम=न े।

(Qकरण नं.५)

िनवेदकका तफ, बाट : िवiान्  अिधव<ा Cी नेk आचाय, 
र िवiान्  अिधव<ा Cी मदनबहादरु काकl

िवप`ीका तफ, बाट : िवiान्  सह@यायािधव<ा Cी 
गोपालQसाद mरजाल

अवलिnबत निजर :
सnब_ कानून :
§ मलुकुp दवेानी सिंहता, २०७४
§ मलुकुp दवेानी काय,िविध सिंहता, २०७४
§ बालबािलकासnब@धी ऐन, २०७५

आदशे
-या.बमकुमार TUे : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार`ेkअ@तग,त दायर हrन आएको 
Q]ततु mरट िनवेदनको सिं`tत तuय एव ं आदशे 
यसQकार रहेको छ :-

तuय खwड
म िनवेदक नेपाली नागmरक हr ँ । काठमाडV 

िजXला काठमाडV महानगरपािलका वडा नं. १४ 
मा बसोबास गदx आएको छु । िमित २०६९।११।७ 
गते  काठमाडV िजXलाको गोठाटार गा.िव.स. वडा 
नं. ८ ब]ने माथा, पकुु, टीसगँ मागी िववाह भएको 
हो । हाzो सnब@धबाट िमित २०७०।१२।२४ मा एक 
छोरा आरोGय बोगटीको ज@म भएको िथयो । कmरब 
३ वष,पिहला Cीमती माथा, पकुु, टी माइत जा@छु भनेर 
गएकोमा िबनासूचना ६ मिहना माइत बसी आइन् । 

िनण�य नं. १०६३७
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िनजको काठमाड2 िज3ला, काठमाड2 महानगरपािलका 
वडा नं. १४ कािलमाटी िभमम?ेु@वर बBने वषD ३५ को 
रिव शाही भGनेसगँ भएको Kेमको कारण बानी बेहोरामा 
पMरवतDन भइसकेको रहेछ । िनजसगँ Kेममा फसेको 
कारण फोन तथा Tयाटमा कुरा गनV एWलै बसी मोबाइल 
मा# खेलाउने अब तसँगँ बिBदन ँ मेरो अक[सगँ Kेम 
बBयो भनी िमित २०७५।५।२५ गते िबहानै िविभGन 
बहाना बनाई िनह] ँ खोजी िनजको मोबाइलमा समेत 
अ^ील हकD तको फोटोह_ र मेसेGजरमा पिन िविभGन 
अितरिGजत अ^ील Kेमका वाताDलापह_ दिेखएको 
छ । 

छोरा आरोaय बोगटी सािबकदिेख नै हाbो 
साथमा नै रही आएका छन् । िनजले भनेको समयमा 
सdबGध िवTछेदको िनवेदन दताD गनD आलटाल 
गरकेोले मैले नै िमित २०७५।५।३१ मा काठमाड2 
िज3ला अदालतमा सdबGध िवTछेदको िफराद दायर 
गरे,ँ िनजले Kितउfर िफराउदँा मबाट अशंसमेत िलने 
गरी सdबGध िवTछेदको Kgयfुर प# पेस गMरन् । उनाउ 
hयि?को Kेममा डुबेकi िवपjीले मसगँ अशं दाबी गनD 
कानूनतः िम3दनै । मलुकुi दवेानी सिंहता, २०७४ 
को दफा ९४, ९८ र ९९ को उपदफा (६) मा यस 
दफामा अGय# जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
दफा ९४ को खpड (ख), (ग), (घ) बमोिजम आधारमा 
सdबGध िवTछेदको लािग िनवेदन गरकेोमा पgनीलाई 
यस पMरTछेदबमोिजम अशं िदन वा खचD भराउन 
पित बाsय ह]ने छैन । िवपjी माथाD पकुुD टी र िनजको 
Kेमी रवी शाहीिबचको अgयGत घिृणत सवंादका साथै 
अनैितक शारीMरक सdबGध सdपकD  आिदको िलिखत 
वाताDलापको Kितिलिप र उTछृङ्खल hयवहारको 
फोटो पेस गरी उ? मvुा िवचाराधीन अवBथामा छ । 

िवपjीले  काठमाड2 िज3ला अदालतसमj 
िमित २०७५।९। ११ मा मलुकुi दवेानी कायDिविध 

सिंहता, २०७४ को दफा १५६ (१) र (२) बमोिजम 
नाबालक छोरालाई वादीबाट छुटाई मेरो िजdमा राखी 
पाउ ँ भGने िनवेदन पेस गMरन् । काठमाड2 िज3ला 
अदालतबाट उ? िनवेदनको सनुवुाइको wममा िनज 
माथाD पकुुD टीले गरकेो हकD त, परप_ुषसगँ गरकेो Kेम 
वाताDको कपी र िनज पटकपटक अGय hयि?सगँ 
रातिबरात सगैँ बBने भएको ह]दँा िनजको िजdमामा 
मेरो छोरा आरोaय बोगटीलाई िजdमा िददँा िनजले 
राxदा बTचाको सरुjा, रखेदखे, Bयाहार ससुार, पढाई 
लेखाई आिदमा बTचालाई गdभीर नकाराgमक असर 
पनV भएकोले िनज माथाD पकुुD टीले बTचाको लालन 
पालन, Bयाहार ससुार, रखेदखे गनD असjम िछन् । 
छोराको उमेर ५ वषD पूरा भइसकेकोले मलुकुi दवेानी 
सिंहता को दफा १५५ उपदफा ५ (ख) अनसुार मेरो 
बTचालाई म बाबलेु नै साथमा राxन पाउने  KBट 
कानूनी hयवBथा ह]दँाह]दँ ैमैले नै लालन पालन, िशjा, 
दीjा गMरआएकोले अब पिन मेरो सगँ साथमा राखेर 
मैले नै िशjा दीjा लालनपालन रखेदखे गनD पाउनपुछD  
भनी म वादीले समेत िनवेदन गरकेोमा सनुवुाइ 
भएन । बालबािलकासdबGधी ऐन, २०७५ दफा ३ ले 
बालबािलकाको अिधकारको hयवBथा,  दफा १६ले  
बालबािलकाको सव[fम िहतलाई Kाथिमकता िदनपुनV, 
दफा १७ ले पMरवार वा सरंjकको दाियgव ऐ.को 
दफा २० ले बाल Gयाय सdपादन गदाD िवचार गनुDपनV 
कुराह_समेतका कानूनी hयवBथासमेतलाई sयानमा 
राखी बालकको सव[fम िहतको लािग बालकको 
बाब,ु हजरुआमा, बबुासगँ राxदा सरुjा, BवाB{य 
िशjा आिदको उिचत hयवBथा ह]ने र सािबकदिेख 
बालक िनवेदकसगैँ बसेको अवBथासमेत भएको र 
हामीसगँ नै बTचा रमाई रहेको भनी िनवेदकका कानून 
hयवसायी तथा Bवय ंिनवेदकले समेत अनरुोध गरकेोमा 
नाबालकको रjाको लािग Gयाय मूितDबाट Gयाियक 
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मनको 4योग ग6रएन । ब:चाको िहत मसगँ रा>दा ह@ने 
िक पितको धम,मा नबसी उनाउ CयिDसगँ अनैितक 
सGबHध कायम गरी आफूखसुी िहड्ँने आमाको साथमा 
रा>दा ह@ने भHने गाGभीय,को यथाथ, मूPयाङ्कन, सSय 
तTय कुराको िववेचना र Hयाियक मनको 4योग नै नगरी 
मेरो छोराको जHमिमित २०७०।१२।२४ ले िमित 
२०७५।१२।१३ मा  छोराको उमेर ४ वष, ११ मिहना 
१९ िदन पगेुको अव]थामा अHयथा ^िुटपूण, Cया>या 
गरी ४ वष, ८ मिहना मा^ पगेुको भनी मलुकुa दवेानी 
सिंहताको दफा १५५ उपदफा ५ (ख) को अनदखेा 
गरी नाबालक आरोeय बोगटीको पालन पोषण, ]वा]Tय 
उपचार, िशgा दीgा, खेलकुद, मनोरhजनसमेतको 
लािग मािसक i.१०,०००।– (दस हजार) वादीबाट 
िनवेदकलाई िदने र आमा माथा, पकुु, टीलाई ब:चा 
िजGमा लगाउने भनी  भएको आदशेसमेत सव,था 
^िुटपूण, रहेको छ ।

मेरो अ]थायी 4कृितको १०।१५ हजारको 
सामाHय जािगर मा^ छ । अदालतको आदशेअनसुारको 
उD रकम ितन, सlने हैिसयत र अव]था 
छैन । मेरो  कमाइले नपगेुर छोराको लािग थप खच, िशgा 
दीgा खच,समेत मेरा बाबलेु गदn आउन ुभएको छ भने 
अकoतफ,  आमासगँ रा>दा मेरो छोरा असरुिgत ह@Hछ । 
िवपgीले पटक पटक नाबालक छोरालाई छाडेर िहड्ँने 
अHय परपiुषसगँ साथमा रमाउने काय, गदn आइरहेकa 
िछन् । िनवेदकले उ:च अदालतमा सiु आदशे बदर 
गरी पाउन िनवेदन पेस गरी उ:च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७६।३।१२ मा आदशे ह@दँा सiुको आदशेमा 
यी वादी तथा िवपgी माथा, पकुु, टीको नाबालक छोरा 
आरोeय पकुु, टी ५ वष,को भHने दिेखदँा नाबालकको 
उमेरलाई िवचार गरी िनजको ]याहार सहंार, हेरिवचार 
र िशgा, दीgासमेतको लािग आमासगँ सGबHध 
रा>नपुनp दिेखदँा प6रवत,न ग6ररहन  परने  भनी िजPला 

अदालतबाट िमित २०७५।१२।१३ मा भएको आदशे 
सदर भएको छ ।  

उD िमितको आदशे पूण,iपमा ^िुटपूण, 
ह@दँा बदर ह@नपुनpमा सो नभएकोले र यस िवषयमा 
अHय उपचारको माग,समेत नभएकोले यसै सGमािनत 
अदालतको असाधारण अिधकार gे^अHतग,त 
सिंवधानको धारा १७, १८, २०, २५, २७, ३३, 
३५, ३९, ४६, १३३(२)(३), सवo:च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३२,४० (२), ४९ तथा 
मलुकुa दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा ११५ (५) 
(ख) तथा सवo:च अदालतबाट 4ितपािदत िसqाHत 
तथा बालबािलकासGबHधी ऐन, २०७५ को उपयु,D 
दफाहiअनiुप म िनवेदकको सवैंधािनक तथा 
कानूनी हक तथा नाबालकको िहतको लािग काठमाडt 
िजPला अदालतको आदशे तथा उ:च अदालत 
पाटनको आदशेले आघात परकेोले सो िवषयमा उजरु 
गनp अHय वैकिPपक माग, नभएकोले यो 6रट िनवेदन 
िलएर अदालतसमg आएको छु । नाबालकको सवovम 
िहतका लािग काठमाडt िजPला अदालतबाट िमित 
२०७५।१२।१३ र उ:च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।३।१२ र २०७६।३।१८ मा भएको सशंोिधत 
आदशे उS4ेषणको आदशेले बदर गरी उD आदशे 
काया,Hवयन नगनु, , नगराउन ुभनी िवपgीहiका नाममा  
सवo:च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ 
बमोिजम अHत6रम आदशे जारी गरी बालबािलकाको 
सवoप6र िहतको लािग 4]ततु मwुालाई अxािधकार 
4दान गरी नाबालक छोरा आरोeय बोगटीलाई म 
िनवेदक बाबलेु नै सािबकदिेख लालन पालन, िशgा 
दीgा हेरचाह गरी आएकोमा सोहीअनसुार बाबकुो 
िजGमामा रा>न िदन ु भHने परमादशेको आदशे जारी 
गरी Hयाय पाउ ँ भHने बेहोराको 6रट िनवेदक सवुास 
बोगटीले यस अदालतमा िदएको िनवेदन ।



नेपाल कानून पि#का, २०७८, वैशाख

182

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह;ननपन< हो ? आदशे 
जारी ह;न ुनपन< कानूनबमोिजमको आधार कारण भए 
सोसमेत साथै राखी यो आदशे CाDत भएको िमितले 
बाटाको Fयादबाहेक १५ िदनिभ# िवपIी नं. २ र ३ का 
हकमा महाMयायािधवNाको कायाOलयमाफO त र िवपIी 
नं. १ का हकमा आफँै वा आRनो CितिनिधमाफO त 
िलिखत जवाफ पेस गनुO  भनी यो आदशे र Sरट िनवेदनको 
Cितिलिप साथै राखी िवपIीहTको नाममा सूचना 
Fयाद जारी गरी िलिखत जवाफ CाV भएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनूO । साथै िनवेदकले 
माग गरकेो अMतSरम आदशेको सFबMधमा िवचार गदाO 
त[काल अMतSरम आदशे जारी गनुOपन<सFमको आधार 
र कारण नदिेखएकोले मागबमोिजम अMतSरम आदशे 
जारी गSररहन ुपरने । C\ततु Sरट िनवेदनलाई सव^_च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ७३ बमोिजम 
अaािधकार Cदान गरी िनयमानसुार पेस गनूO भMने यस 
अदालतको आदशे ।

िनवेदक तथा िवपIीको छोरा आरोbय हाल 
पाचँ वषOभMदा कम उमेरको नाबालक रहेको दिेखएको 
र िनज िवपIी बाब ु सवुास बोगटीसगँ रहेको भMने 
दिेखन आएको छ । पाचँ वषOभMदा मिुनको नाबालक 
आमाको िजFमा िददँा िनजको उिचत हेरिवचार सरंIण 
ह;न सeने अव\था दिेखन आएकोले िनज नाबालक 
आरोbय बोगटीलाई िनवेदक आमा माथाO पकुुO टीको 
िजFमामा िदने र नाबालकको पालन पोषण \वा\fय 
उपचार, िशIा, दीIा, खेलकुद मनोरgजनसमेतको 
लािग मािसक T.१०,०००/- (दस हजार Tपैया)ँ 
िवपIी वादी सवुास बोगटीले िनवेदकलाई िदने र 
िवपIी बाबलुाई बालकको अिहत नह;ने गरी बढीमा 
हDताको १ पटक र कFतीमा १५ िदनको १ पटक 
भेटघाट गनO आवmयक CबMध िमलाई सो कायOमा कुनै 

अवरोध नगनुO , नगराउन ुभनी मलुकुn दवेानी कायOिविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५६ बमोिजम िनवेदक 
तथा िवपIीको नाममा यो आदशे जारी गSरिदएको छ, 
आदशेको जानकारी दवैु पIलाई िदई कानूनबमोिजम 
गन< भMनेसमेत बेहोराको िमित २०७५।१२।१३ मा 
भएको आदशे बेSरतको ह;दँा बदर गSरपाउ ँभनी िनवेदक 
वादी सवुास बोगटीले उ_च अदालत पाटनमा मलुकुn 
दवेानी कायOिविध सिंहता, २०७४ को दफा १५७(१) 
(२) (३) (४) एव ंMयाय Cशासन ऐन, २०७३ को दफा 
८ बमोिजम िदएको िनवेदनमा वादी तथा िवपIी माथाO 
पकुुO टीको नाबालक छोरा आरोbय बोगटी ५ वषOको भMने 
दिेखदँा नाबालकको उमेरलाई िवचार गरी िनजको 
उिचत \याहार सFहार हेरिवचार र िशIा, दीIासमेतका 
लािग आमासगँ सFबMध राqनपुन< दिेखदँा काठमाडt 
िजuला अदालतबाट िमित २०७५।१२।१३ मा भएको 
आदशे बेSरतको नदिेखदँा पSरवतOन गSररहन परने । 
कानूनबमोिजम गनुO  भनी उ_च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।३।१२ मा कानूनबमोिजम भएको आदशेबाट 
िनवेदकले माग गरबेमोिजम कुनै पिन हकमा आघात पन< 
काम कारबाही नभएको नगरकेो ह;दँा कानूनबमोिजम 
भए गरकेो कायOमा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे 
जारी ह;न ुनपन< ह;दँा C\ततु Sरट िनवेदन खारजे गSरपाउ ँ
भMनेसमेत बेहोराको काठमाडt िजuला अदालतबाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

मलुकुn दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा 
११५(१) र (५) को vयव\थाअनसुार सFबMध 
िव_छेद भएपmचात् आमाले अक^ िबहे गर े पिन नगर े
पिन आमाको िजFमा र आमा बबुा कानूनबमोिजम 
िभMन भए पिन आमाकै िजFमामा रहने vयव\था छ । 
अथाOत् उN कानूनले ५ वषOभMदा कमको नाबालक 
भए ज\तोसकैु अव\थामा पिन आमाकै साथमा रहदँा 
बालकको सव^xम िहत ह;ने पSरकuपना गरकेो भMने 
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दिेख5छ । ऐ. को दफा ११७(१) बमोिजम आमाको 
िज>मामा रहेको नाबालकलाई बाबसुगँ र बाबकुो िज>मा 
रहेको नाबालकलाई आमासगँ समय समयमा भेट गन, 
िदनपुनG HयवIथा गरकेो छ । िवपJी Kरट िनवेदकले म 
LMयथNलाई िमित २०७४।५।२५ मा घरबाट िनकाला 
गरपेSचात् किहVयै पिन छोरालाई मसगँ भेट्ने, फोनमा 
कुरा गन,स>म िदनभुएन । Iकुलमा समेत मलाई भेट्न 
निदन ुभनेकोले Iकुलको सर िमसलाई अननुय िवनय 
गरी २०७५ साल पौष मिहनामा बVलबVल पाचँ 
िमनेटको लािग दईु पटक भेट्न पाएक] िथए ँ। म LMयथN 
आमाले Iकुलमा गई भेटेको थाहा पाएपSचात् िवपJीले 
छोराको Iकुल नै बदिलिदनभुयो । िजVला अदालतबाट 
छोरालाई म LMयथNको िज>मा लगाउने आदशे भई सो 
आदशेलाई उ`च अदालतले सदर गरकेो अविध नै दईु 
मिहना िबितसbदा पिन अदालतको आदशे पालन गरी 
मलाई बालक िज>मा लगाउने होइन िक भेट्नस>म पिन 
निदई अदालतको अवहेलनाज5य काय,समेत िवपJी 
Kरट िनवेदकबाट भएको अवIथा छ । िवपJीको काय,ले 
नाबालकले आमालाई भेट्न पाउने अिधकारसमेतमा 
Lितकूल Lभाव परकेो, तMकाल Lाeत Lमाणबाट 
नाबालक आमाको िज>मामा लगाउदँा नै बालकको 
िहत हgनेदिेख सोहीबमोिजमको आदशे भएको हgदँा Kरट 
िनवेदन खारजे भागी छ भ5नेसमेत बेहोराको माथा, 
पकुु, टीले यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

यी िनवेदक वादी तथा िवपJी माथा, पकुु, टीको 
नाबालक छोरा आरोhय बोगटी ५ वष,को भ5ने दिेखदँा 
नाबालकको उमेरलाई िवचार गरी िनजको उिचत 
Iयाहार सहंार हेरिवचार र िशJा दीJासमेतको लािग 
आमासगँ स>ब5ध राjनपुनG दिेखदँा काठमाडm िजVला 
अदालतबाट िमित २०७५।१२।१३ मा भएको 
आदशे बेKरतको नदिेखदँा पKरवत,न गKररहन परने । 
कानूनबमोिजम गनू, । िनवेदन सलंhन कागज Lमाणको 

मूVयाङ्कन र िवSलेषण गरी तoय Lमाण र कानूनको 
आधारमा आदशे भएको अवIथामा यस अदालतको 
हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी हgनपुनG 
होइन Kरट िनवेदन खारजे गKरपाउ ँभ5ने बेहोराको उ`च 
अदालत पाटनबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

आदशे खpड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण,याथ, 

पेस हgन आएको LIततु Kरट िनवेदनमा िनवेदक 
तफ, बाट उपिIथत हgनभुएका िवrान्  अिधवsा tी 
नेu आचाय, र िवrान्  अिधवsा tी मदनबहादरु 
काकNले िनवेदकक] tीमती माथा, पकुु, टीले आvना 
पितलाई छोडी  रिव शाह भ5ने Hयिsसगँ माया Lेम गरी 
फेसबकुमाफ, त िविभ5न वाता,लापहw गरकेो कागज 
Lमाणसिहतका फोटासमेत िमिसलसाथ पेस भएको 
छ । िनवेदक र िवपJी माथा, पकुु, टीिबच काठमाडm 
िजVला अदालतमा स>ब5ध िव`छेद गKरपाउ ँभ5ने मxुा 
चली हाल िवचाराधीन रहेकोमा नाबालक ब`चा आरोhय 
बोगटीलाई बाबलेु पालन पोषण र िशJा दीJासमेतको 
काय, गरी आएकोमा िवपJी माथा, पकुु, टीले नाबालकको 
हेरचाह र सरंJण गKरपाउ ँ भनी काठमाडm िजVला 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा नाबालक आरोhय बोगटी 
आमा माथा, पकुु, टीको िज>मामा रहने र बाबलेु मािसक 
दस हजार wपैया ँ ब`चाको पालन पोषण र िशJा 
दीJाबापत उपलyध गराउने गरी भएको आदशे सदर 
हgने गरी उ`च अदालत पाटनबाट आदशे भएकोले उs 
आदशे बालबािलकास>ब5धी ऐन, २०७५ र मलुकु] 
दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा ११५ (५) (ख) तथा 
सवz`च अदालतबाट Lितपािदत िस{ा5तअनwुप 
नभई सो आदशेले िनवेदकको सवैंधािनक तथा कानूनी 
हक तथा नाबालकको िहतमा आघात पारकेोले सो 
िवषयमा उजरु गनG अ5य वैकिVपक माग, नहgदँा Kरट 
Jेuािधकारबाट उपचार माग गKरएको हो । नाबालकको 
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सव./म िहतिवपरीत काठमाड7 िज9ला अदालतबाट 
िमित २०७५।१२।१३ र उCच अदालत पाटनबाट 
िमित २०७६।३।१२ र २०७६।३।१८ मा भएको  
आदशे उJKेषणको आदशेले बदर गरी नाबालक छोरा 
आरोPय बोगटीलाई िनवेदक बाबलेु नै सािबकदिेख 
लालन पालन, िशTा दीTा हेरचाह गरी आएकोमा 
सोहीअनसुार बाबकुो िजUमामा नै राVन िदन ु भWने 
परमादशेको आदशे जारी गXरपाउ ँभWने बेहोरासमेतको 
बहस KZततु गनु[भयो ।

िवपTीम\येका उCच अदालत पाटनसमेतको 
तफ[ बाट उपिZथत ह_न ुभएका िव`ान्  सहWयायािधवcा 
dी गोपालKसाद Xरजालले Xरट िनवेदकले साधारण 
अिधकार Tे#को माग[ अवलUबन गरी काठमाड7 
िज9ला अदालतमा दायर गरकेो सUबWध िवCछेद मeुा 
िवचाराधीन अवZथामा रहेको र उc मeुामा भएको 
आदशेलाई चनुौती िदई यस अदालतमा असाधारण 
अिधकार Tे#को मा\यमबाट Xरट Tे#मा Kवेश गरकेो 
दिेखदँा उc Xरट िनवेदनबाट िनवेदनमा माग गXरएको 
िवषयमा उपचार Kदान गन[ िम9ने दिेखदँनै । Xरट 
िनवेदकको नाबालक छोरा आरोPय बोगटीलाई आमाको 
सरंTणमा रहने भनी भएको  अदालतको आदशेबाट 
कसरी मौिलक हक हनन ह_न गएको हो सोको वZतिुनh 
कारण दखेाउन नसकेको ह_दँा िवपTीको Xरट िनवेदन 
खारजे गXरपाउ ँ भWनेसमेत बेहोराको बहस KZततु 
गनु[भयो ।

दवैु पTबाट उपिZथत ह_न ुभएका िव`ान् हiले 
KZततु गनु[भएको उि9लिखत बहससमेत सनुी  िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह_न ुपनj हो, होइन ? सोही 
िवषयमा िनण[य िदनपुनj दिेखयो ।

२. िनण[यतफ[  िवचार गदा[, िनवेदकको पJनी 
माथा[ पकुु[ टी अWय nयिc रिव शाहसगँ माया Kेम बसी  
घरबाट अWय# बZने गरकेpले िनजसगँ सUबWध िवCछेद 

गXरपाउ ँ भनी काठमाड7 िज9ला अदालतमा चलेको 
सUबWध िवCछेद मeुा िवचाराधीन रहेकोमा िनवेदकको 
नाबालक बCचा आरोPय बोगटीलाई आमाको 
सरंTकJवमा रहने गरी काठमाड7 िज9ला अदालतबाट 
भएको आदशेलाई सदर गनj गरी उCच अदालत 
पाटनबाट भएको आदशे बालबािलकासUबWधी ऐन, 
२०७५ र मलुकुp  दवेानी काय[िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १५६ िवपरीत भएकोले उc आदशे बदर गरी 
नाबालक बCचालाई Xरट िनवेदक बाबकुो िजUमामा 
रहने गरी परमादशेसमेतको आदशे जारी गXरपाउ ँ
भWने िनवेदन दाबी रहेकोमा वादी तथा िवपTी माथा[ 
पकुु[ टीको नाबालक छोरा आरोPय बोगटी ५ वष[को 
भWने दिेखदँा नाबालकको उमेरलाई िवचार गरी िनजको 
उिचत Zयाहार सहंार हेरिवचार र िशTा, दीTासमेतको 
लािग आमासगँ सUबWध राVनपुनj दिेखदँा काठमाड7 
िज9ला अदालतबाट भएको आदशे  सदर गनj गरी 
उCच अदालत पाटनबाट आदशे भएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह_नपुनj होइन Xरट िनवेदन 
खारजे गXरपाउ ँभWने बेहोराको  िवपTीहiको िलिखत 
जवाफ रहेको पाइयो ।

३. Xरट िनवेदक सवुास बोगटी र िवपTी माथा[ 
पकुु[ टीिबचमा काठमाड7 िज9ला अदालतमा सUबWध 
िवCछेद मeुा चली हाल िवचाराधीन अवZथामा रहेको 
र िनजको नाबालक छोरा आरोPय बोगटी बाबकुो 
सगँसाथमा रहेको अवZथामा बCचाको सव./म 
िहतका लािग मलुकुp दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा 
११५(१) बमोिजम नाबालक बCचा आमाको िजUमा 
रािखपाउ ँभनी िवपTीम\येकp माथा[ पकुु[ टीले काठमाड7 
िज9ला अदालतसमT िनवेदन िदई नाबालक बCचा 
आमा माथा[ पकुु[ टीको िजUमामा िदने नाबालकको 
पालन पोषण, ZवाZuय उपचार, िशTा, दीTा, उिचत 
हेरिवचारसमेतका लािग मािसक दस हजार iपैया ँबाब ु
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१०६३७ - सवुास बोगटी िव. माथा, पकुु, टीसमेत

सवुास बोगटीबाट नाबालकको आमा माथा, पकुु, टीलाई 
िदने र ब9चाको अिहत नह=ने गरी बाबलेु बढीमा ह?ताको 
१ पटक र क@तीमा १५ िदनको १ पटक भेटघाट गन, 
आवDयक FबGध िमलाई सो काय,मा कुनै अवरोध 
नगनु, , नगराउन ुभनी मलुकुL दवेानी काय,िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५६ बमोिजम काठमाडT िजUला 
अदालतबाट िमित २०७५।१२।१३ मा भएको आदशे 
उ9च अदालत पाटनबाट समेत सदर भएको बेहोरा 
िमिसल सलंYन कागज Fमाणबाट दिेखGछ । बालकको 
सव]^म िहत र भलाई सवेंदनशील कुरा हो । सो 
कुरालाई बालबािलकास@बGधी ऐन, २०७५ र नेपाल 
प` राab भएको बाल अिधकारस@बGधी महासिGध, 
१९८९ ले समेत eवीकार गरकेो पाइGछ । gयसलाई 
नजर अGदाज गन, िमUने अवeथा दिेखदँनै ।

४. iरट िनवेदक र िवप`ीमjयेकL माथा, 
पकुु, टीिबच स@बGध िव9छेद मkुा साधारण अिधकार 
`ेlअGतग,त िनयिमत अदालतमा चली हाल िवचाराधीन 
अवeथामा रहेको भनी eवयम् iरट िनवेदकको िनवेदन 
बेहोराबाट नै दिेखGछ । iरट िनवेदकले  तUलो 
अदालतबाट भएका आदशेहnमा अिधकार`ेlाgमक 
तथा कानूनी lिुट ह=न गएको भनी दखेाउन सकेको 
दिेखदँनै । gयeतो अवeथा िवpमान नरहेकोबाट 
मkुाको औिचgयमा Fवेश गरी असाधारण अिधकार 
`ेlअGतग,त दायर भएको Feततु िनवेदनबाट Fमाणको 
मूUयाङ्कन र िववेचना गरी िनण,य गन, िमUने दिेखदँनै ।

५. असाधारण अिधकार `ेlअGतग,त दायर 
ह=ने iरट िनवेदनले साधारण अिधकार `ेlअGतग,त पेस 
ह=ने पनुरावेदनको eथान  sहण गन, िमUने दिेखदँनै । 
Fमाणको मूUयाङ्कनस@बGधी िवषय वा तजिबजी 
अिधकारको Fयोग गदा, िविवध मानवीय uिvकोणमा 
रहने eवाभािवक िविवधताको कारणबाट दखेा पनw 
अGतरिभGनता जeता कुरालाई हेररे मातहतका 

अदालतले साधारण अिधकार `ेlअGतग,त मkुाको 
िनयिमत Fिxयाका सGदभ,मा गरकेो िनण,य वा आदशेमा 
Fमाणको मूUयाङ्कनमा कमी कमजोरी भई lिुट भयो 
भGने जeता िवषयलाई िलएर iरट `ेlािधकारअGतग,त 
Fवेश गरकेो कुरा िमUने दिेखएन । तसथ,, िनयिमत 
अदालतले गरकेो काम कारबाहीबाट िनवेदकको 
मौिलक हक हनन भएको नदिेखदँा iरट िनवेदन खारजे 
ह=ने ठहछ,  । Feततु iरट िनवेदनको दायरीको लगत कzा 
गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू । 

उ| रायमा सहमत छु ।
Gया.कुमार रYेमी

इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
इित सवंत् २०७७ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��
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लतसव./च अदालत, सयं7ु इजलास
माननीय <यायाधीश >ी दीपककुमार काक@
माननीय <यायाधीश >ी हBरCसाद फुयाल

आदशे िमित : २०७७।११।१०

०७५-WO-०६४४ 

मMुा:- उPCेषण / परमादशे

िनवेदक : कमTचारी सUचय कोषमा तह ६ Xथायी शाखा 

अिधकृत (C) मा कायTरत खेमनाथ गौतमको 

नाित, दामोदर गौतमको छोरा धािदङ िजaला 

धनुीवेशी नगरपािलका वडा नं. ४ Xथायी 

वतन भई हाल काठमाडg िजaला काठमाडg 

म.न.पा. वडा नं. ९ बिjसपतुली बXने वषT 

५२ को ओजXवी गौतमसमेत

िवlm

CPयथ@ : नेपाल सरकार, Cधानम<#ी तथा 

मि<#पBरषदक्ो कायाTलय, िसहंदरबार, 

काठमाडgसमेत

§ %चिलत कानूनमा नपेाल सरकार 
(मि/0प1रषद)् बाट ह8न े गरी िवधाियकाले 
एकपटक अिधकार %>यायोजन गरकेो 
अवAथामा %>यायोिजत अिधकारीले पुनः 
%>यायोिजत गनE नसिकन े।

(Cकरण नं.६)

§ कुनै पिन कानूनमा AपHसगँ नपेाल 
सरकारबाट Aवीकृत ह8न ेगरी िवधाियकाले 
%>यायोिजत गरकेो अिधकारलाई कुनै 

िनकाय वा पदािधकारीले िनकायिप�छे 
फरक फरक कायEिविधगत %िNया 
अपनाउन कानूनी शासन (Rule of 
Law) को मा/यताबमोिजम निमSने । 
कमEचारी सTचय कोष ऐन, २०१९ बाट 
कोषको सिमितले कानून बनाई नपेाल 
सरकारबाट Aवीकृत ह8न ेगरी %>यायोिजत 
अिधकारबमोिजम कमEचारी सवेा सतE 
(एघारौ ँ सशंोधन) िनयमावली, २०७५ 
रीत नपु`याई म/0ीAतरबाट मा0 Aवीकृत 
गराइएको िनयमावलीले वैधता %ाc गनE 
नसdन े।

(Cकरण नं.८)

§ सवैंधािनक िनकायहgले सिंवधानबाट 
िनिदEH आiनो सीमा आफँै पिहचान 
गरी आफँैलाई सीिमत तुSयाउन ु सीिमत 
सरकारको अवधारणािभ0को कुरा हो । 
यसो नगरमेा कुनै पिन सAंथामा Aवे�छाचारी 
%वृिmको िवकास ह8न े खतरा रहन 
जा/छ । राय सSलाहको %कृित आफँैमा 
सSलाहकारीय (Advisory) भए तापिन 
कितपय सवैंधािनक र कानूनी xयवAथामा 
बाzया>मक (Mandatory) बनाइएको 
ह8न सdदछ । तर >यसरी बाzया>मक 
xयवAथाअ/तगEतका राय सSलाहहgको 
%कृित, सीमा र कानूनी तथा सवैंधािनक 
प1रिध यस अदालतले परी~ण गनE नपाउन े
भ/न निमSन े।

(Cकरण नं.१६)

§ कुनै पिन सAंथा वा िनकायको xयवAथापन 
प~बाट िवगतमा AपHत: नीितगत वा 
कानूनी gपमै कुनै आ�ासन िदएको वा 

िनण�य नं. १०६३८
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िवगत लामो समयदेिख िनि-त िकिसमको 
/यवहार (consistent practice) 
गरबेाट सामा6य समझ भएको /यि:ले 
;य<ता नीित, कानून, आAवासन तथा 
िनिAचत िकिसमको /यवहार िनजहDलाई 
परामशH नगरी पIरवतHन गIरदैँन होला 
भ6न े मा6यताको Dपमा ;यस स<ंथा वा 
िनकायमा कायHरत कमHचारीहDको वैध 
अपेNा (legitimate expectation) रहन े
नै हOदँा सोिवपरीतको कायH मा6य नहOन े। 

(5करण नं.१७)
§ कुनै पिन कमHचारीको वैध अपेNा कुन 

हदसRम उपयु: छ भ6न े िवषय Vचिलत 
अ6य कानून वा िवधाियकाले बनाएको 
कानूनको सापेNतामा हIेरनपुनW । कमHचारी 
सXचय कोष पिन नपेाल सरकारको 
<वािम;व रहकेो स<ंथा रहकेोले सरकारी 
कमHचारीको मागHिनदWश कानूनको Dपमा 
रहकेो िनजामती सवेा ऐनको रोहमा समते 
कोषका कमHचारीको वैध अपेNा परीNण 
गनुHपनW ।

(5करण नं.१९)

िनवेदकका तफ@ बाट : िवLान्  अिधवNा Oी शैलनाथ 
गौतम र Oी ओज"वी गौतम

5RयथSका तफ@ बाट : िवLान्  सह7यायािधवNाLय Oी 
खेमराज Uवाली र Oी ह:र5साद जोशी, 
िवLान्  अिधवNाLय Oी सोमनाथ सापकोटा 
र Oी िवनोद OेV

अवलिWबत निजर : 
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, िन.नं.१००००
§ ने.का.प.२०७४, अङ्क १, िन.नं.९७५३

§ ने.का.प.२०७४, अङ्क ५, िन.नं.९८०६
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, िन.नं.९६२६
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क १, िन.नं.९१०३
§ ने.का.प.२०७०, अङ्क ६, िन.नं.९०२०
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ५, िन.नं.८८२३
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६४४

सWब\ कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ केही नेपाल ऐनलाई सशंोधन गन@ बनेको ऐन, 

२०७५
§ लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
§ नेपाल कानून aयाbयासWब7धी ऐन, २०१०
§ कम@चारी सdचय कोष ऐन, २०१९

आदशे
6या.हIरVसाद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर हeन आएको 5"ततु 
िनवेदनको सिंhiत तjय एवम् आदशे यस 5कार रहेको 
छः

तjय खmड
हामी :रट िनवेदकहo कम@चारी सdचय 

कोषमा सेवारत "थायी कम@चारीहo हp । हामीहoले 
कम@चारी सdचय कोष, कम@चारी सेवा सत@ 
(दशp सशंोधनसिहत) िनयमावली, २०४८ को 
aयव"थानसुार बढुवा 5योजनको लािग िनिsत अङ्क 
5ाt ग:रसकेको र सो 5ाt अङ्क एकपटक अिभलेख 
भइसकेको अव"था छ । कोष aयव"थापनबाट िमित 
२०७५।६।२३ मा कम@चारी सेवा सत@ िनयमावली, 
२०४८ सशंोधनका सWब7धमा जारी गरकेो प:रप8 
नं. १०१६ बमोिजम कोषको सdचालक सिमितको 
िमित २०७४।१२।०१ को िनण@यानसुार नेपाल 
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सरकार, अथ1 म3#ालयसम5 पठाइएको र नेपाल 
सरकार, अथ1 म3#ालय (माननीय म3#ी<तर) को िमित 
२०७५/०६/२१ को िनण1यानसुार कम1चारी सFचय 
कोष, कम1चारी सेवा सत1 (एघारI सशंोधन) िनयमावली, 
२०७५ <वीकृत भएको दिेख3छ । उR सशंोधनमा 
कम1चारीको विृS िवकासमा Tितकूल असर पनU गरी 
लोक सेवा आयोगको परामश1मा मूल िनयमावलीको 
िनयम ३.४ को उपिनयम (२) मा उमेरको ब3दजे 
नला]ने ̂ यव<था हटाउनकुा साथै िनयम ४.९ मा रहेको 
बढुवाको आधार, ४.१० मा रहेको cयेdताबापतको 
अङ्क, ४.११ मा रहेको शैि5क यो]यताबापतको 
अङ्क, ४.११क मा रहेको भौगोिलक अङ्क र 
४.१२ मा गhरएको सशंोिधत Tावधानबाट हामी लामो 
समयदिेख कोषको सेवा गरकेा <थायी कम1चारीहiलाई 
खलुा Tित<पधा1बाट हkने परी5ा िदनबाट विFचत 
गरकेो र सो सशंोधनले सािबक िनयमावलीबमोिजम 
र बढुवा Tयोजनको लािग कम1चारीले Tाl गhरसकेको 
अङ्कलाई अमा3य गरी सशंोधन भएकै िमितबाट बढुवा 
Tिmया सiु गरी हामीलाई विृS िवकासको अवसरबाट 
विFचत गरकेो छ । सो काय1 कम1चारी सFचय कोष ऐन, 
२०१९ को दफा ३० को उपदफा (१) मा ऐ. दफा 
३० को उपदफा (२) को दहेाय (ग) बमोिजम कोषको 
सFचालक सिमितले बनाएको कम1चारी सेवा सत1 
िनयमावली नेपाल सरकारबाट <वीकृत नभई लाग ु
नहkने ̂ यव<था छ । pयसैगरी कोषको कम1चारी सेवा सत1 
िनयमावलीको िनयम ११.१० मा "यस िनयमावलीमा 
^यव<था भएका कुराहi सशंोधन गनु1परमेा नेपाल 
सरकारको <वीकृत िलई सFचालक सिमितले 
सशंोधन गन1 सrने छ ।" भ3ने ^यव<था गhरएको 
छ । सशंोिधत िनयमावलीबाट नेपालको सिंवधानको 
धारा १८ र ३३ sारा TदS मौिलक हकमा आघात 
परकेोले नेपालको सिंवधानको धारा १३३ (२) र 

(३) बमोिजम उपि<थत भएका छI । उR िनयमावली 
नेपाल सरकार, अथ1 म3#ालय (माननीय म3#ी<तर) 
को िनण1य भएकाले कम1चारी सFचय कोष ऐन, २०१९ 
को दफा ३०(१), नेपाल कानून ^याtयासuब3धी 
ऐन, २०१० को दफा २(झ) को (छ) Tितकूल भई 
िनयमावलीमा एघारौ ँसशंोधन गनU कोषको सFचालक 
सिमितको िमित २०७४।१२।१ को िनण1य, सशंोधन 
<वीकृत गनU नेपाल सरकार, अथ1 म3#ालय (माननीय 
म3#ी<तर) को िमित २०७५।०६।२१ को िनण1य, िमित 
२०७५।६।२३ को पhरप# नं. १०१६ लगायत सोसगँ 
सuबि3धत सuपूण1 िनण1य, पhरप# र सूचनाहiसमेत 
उpTेषणको आदशेsारा बदर गरी सशंोधनपूव1को 
^यव<थाबमोिजम पदपूित1को कारबाही अगािड 
बढाउन ु भनी परमादशेसमेत जारी गhरपाऊँ । साथz, 
T<ततु िववादको अि3तम टुङ्गो नलागेसuम सशंोिधत 
^यव<था लाग ु नगनु1 , नगराउन ु भनी िवप5ीहiको 
नाममा सव{|च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९ बमोिजम अ3तhरम आदशेसमेत जारी गरी 
पाउन र T<ततु िवषय कोषका कम1चारीहiको विृS 
िवकाससगँ सuबि3धत मह}वपूण1 िवषय भएकोले T<ततु 
िनवेदनलाई अ~ािधकार Tदान गhरपाउ ँभ3ने बेहोराको 
िनवेदक ओज<वी गौतमसमेतको यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन प) ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हkन ु नपनU हो ? 
आदशे जारी हkन नपनU कुनै कारण भए सोको आधार 
कारणसिहत यो आदशे Tाl भएको िमितले बाटाका 
uयादबाहेक १५ िदनिभ# िवप5ी नं. १, २ र ३ का 
हकमा महा3यायािधवRाको काया1लयमाफ1 त र िवप5ी 
नं. ४ का हकमा आफँै वा आ�नो Tितिनिधमाफ1 त 
िलिखत जवाफ पेस गनU भनी िवप5ीहiका नाममा 
यो आदशे र hरट िनवेदनको Tितिलिप साथै राखी 



189

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

१०६३८ - ओज"वी गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, 5धानम78ी तथा मि78प:रषद ्को काया@लय, िसहंदरबारसमेत

Dयाद सूचना पठाई Dयादिभ8 िलिखत जवाफ पर ेवा 
पनL अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनL । साथै, 
िनवेदकहSले अ7त:रम आदशेसमेतको माग गरकेो 
दिेखएकोमा सो सDब7धमा दवैु पW राखी छलफल 
गरी िनण@यमा पYुन उपय[ु ह\ने दिेखदँा सोसDब7धी 
छलफलका लािग िनवेदकलाई िमित २०७५।१०।१३ 
को तारखे तोकa सोको सूचना िवपWीहSलाई समेत 
िदई िनयमानसुार पेस गनु@  भ7नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७५।९।३० मा भएको आदेश ।

यसमा अ7त:रम आदशे जारी ह\ने वा नह\ने 
स7दभ@मा िवचार गदा@, िनवेदकले आdनो :रट िनवेदनमा 
उठाएको िवषय 5"ततु िनवेदन अि7तम सनुवुाइ ह\दँाका 
बखत fयाgया एवम् िवhेषण भई िनण@य ह\ने ह\दँा हाल 
मागबमोिजम आदशे जारी ग:ररहन परने भ7नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७५।१०।१३ मा 
भएको आदेश । 

कम@चारी सiचय कोष ऐन, २०१९ बमोिजम 
कम@चारी सiचय कोषको "थापना भएपिछ कोषमा 
काय@रत कम@चारीहSको सेवा, सत@लाई fयवि"थत गनL 
अिभ5ायले कम@चारी सेवा सत@सDब7धी िनयम बनाउने 
kममा कम@चारी सiचय कोष, कम@चारी सेवा सत@ 
िनयमावली, २०४८ जारी भएको हो । कम@चारी सiचय 
कोष ऐन, २०१९ को दफा ३० बमोिजम जारी भएको 
उ[ िनयमावलीमा हालसDम पटकपटक गरी एघार 
पटक सशंोधन भई सशंोिधत fयव"थाहSअनसुार 
नै कम@चारीको सेवा सत@ सDब7धमा fयव"थापन ह\दँ ै
आएको अव"था छ । नेपालको वत@मान सिंवधान 
लाग ुभएपिछ सो सिंवधान र कम@चारीसगँ सDबि7धत 
5चिलत अ7य कानूनी fयव"थाहSलाई एकSपता 
कायम गन@ कोष सiचालक सिमितले कम@चारी सiचय 
कोष, कम@चारी सेवा सत@ िनयमावली, २०४८ मा 
एघारm सशंोधन गनL गरी िमित २०७४।१२।१ मा 

िनण@य गरकेो हो । सो ऐनबमोिजम "वीकृितको लािग 
नेपाल सरकार अथ@ म78ालयसमW पठाइएकोमा 
सवैंधािनक 5ावधानबमोिजम लोक सेवा आयोगबाट 
परामश@ िलई नेपाल सरकार अथ@ म78ालय (म78ी"तर) 
को िमित २०७५।६।२१ को िनण@यानसुार "वीकृत 
भई लाग ु भइसकेको िनयमावलीमा उिqलिखत 
fयव"थाहSबाट िनवेदकहSलाई कुनै िवभेद वा 
नोrसानी नगरी कम@चारी सiचय कोषका ५०० भ7दा 
बढी कम@चारीहSको हकमा समान Sपमा लाग ुभएको 
अव"था छ । िनयमावलीको सशंोिधत fयव"थाबाट 
िनवेदकहSको हकिहतमा कुनै असर नपनL तर अ7य 
कम@चारीहSलाई सरह थप सिुवधा 5दान ग:रएको छ । 
यसरी िनयमावलीमा भएको समयसापेW सशंोधनलाई 
अवरोध िसज@ना गनL र कानूनबमोिजम भएको कम@चारी 
सiचय कोष कम@चारी सेवा सत@ िनयमावली, २०४८ 
को एघारm सशंोधनपिछको िनयमावलीको fयव"थालाई 
काया@7वयन ह\नबाट रोrने मनसायले मा8 दायर भएको 
िवपWीहSको :रट िनवेदन खारजे ग:रपाउ ँभ7नेसमेत 
बेहोराको िवप*ी कम.चारी स0चय कोषको िलिखत 

जवाफ ।
नेपालको सिंवधानको धारा २४३ को 

उपधारा (४) को सवैंधािनक 5ावधानअनसुार 
सङ्गिठत स"ंथामा काय@रत कम@चारीहSका लािग 
लाग ुभएको िनयम िविनयममा आयोगबाट जारी भएको 
सामा7य िसuा7तअनकूुल ह\ने गरी प:रमाज@न गन@ 
प8ाचार ग:रएकोमा कम@चारी सiचय कोष, कम@चारी 
सेवा सत@ िनयमावली, २०४८ मा एघारm सशंोधनका 
लािग उ[ िनकायबाट परामश@ माग भई आएकोले 
आयोगबाट कानूनसDमत त:रकाले परामश@ 5दान 
ग:रएको हो । बढुवाका आधारहSमvये wयेxताबापतको 
अङ्क गणना गदा@ बढुवा ह\ने पदभ7दा एक तहमिुनको 
पदको wयेxता हे:रने गणु 5णाली (Meritocracy) को 
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िस.ा/त हो । 4यसैले सङ्गिठत स;ंथाह=मा रहेका 
उA िस.ा/तको पालना गराउनपुनC र सबै सङ्गिठत 
स;ंथाह=मा एक=पता कायम गनC गरी यस आयोगले 
कमHचारी सJचय कोषको संशोिधत िनयमावलीको 
सMब/धमा परामशH िदएको हो । कानून बनाउने 
िनकाय, परामशH िदने िनकायले सिंवधान र Oचिलत 
कानूनसMमत हPने गरी कानून बनाउन सQने नै हPदँा 
आयोगको हकमा O;ततु Sरट िनवेदन खारजे गSरपाउ ँ
भ/ने बेहोराको िवपWी लोक सवेा आयोग, केि-.य 

काया/लयको िलिखत जवाफ । 
कमHचारी सJचय कोष सङ्गिठत स;ंथा 

भएकोले नेपालको सिंवधानको धारा २४३ तथा लोक 
सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६(१) को कानूनी 
`यव;थाबमोिजम कमHचारी सJचय कोषको कमHचारी 
सेवा सतH (एघारौ ँ सशंोधन) िनयमावली लोक सेवा 
आयोगको परामशH िलई ;वीकृित गSरएको अव;था 
छ । नेपालको सिंवधानको धारा ७५ को उपधारा 
(१) मा नेपालको कायHकाSरणी अिधकार सिंवधान र 
कानूनबमोिजम मि/#पSरषदम्ा िनिहत हPने र धारा ८२ 
मा नेपाल सरकारबाट ;वीकृत िनयमावलीबमोिजम 
नेपाल सरकारको कायH िवभाजन र कायH सMपादन 
हPने `यव;था रहेको छ । नेपाल सरकार (मि/#पSरषद)् 
ले ;वीकृत गरकेो नेपाल सरकार (कायH िवभाजन) 
िनयमावली, २०७४ मा कमHचारी सJचय कोषको सMपकH  
म/#ालय अथH म/#ालय रहेको छ । नेपाल सरकारबाट 
जारी हPने िनयमावलीह= ;वीकृत गनC अिधकार नेपाल 
सरकार, (मि/#पSरषद)् मा रहेको र नेपाल सरकार 
(कायH िवभाजन) िनयमावलीबमोिजमको कायH Wे#िभ# 
परकेा सङ्गिठत स;ंथाको िनयमावली सMबि/धत 
म/#ालयबाट ;वीकृत गनH सQने `यव;थाबमोिजम 
कमHचारी सJचयकोषको कमHचारी सेवा सतH (एघारi 
सशंोधन) िनयमावली, २०७५ लोक सेवा आयोगको 

परामशH िलई नेपाल सरकार (मा. अथH म/#ी;तर) को 
िमित २०७५।६।२१ को िनणHयानसुार ;वीकृत Oदान 
गSरएको कायH कानूनसMमत हPदँा Sरट िनवेदन खारजे 
गSरपाउ ँ भ/ने बेहोराको िवपWी नेपाल सरकार, अथ/ 

म-5ालयको िलिखत जवाफ ।
कमHचारी सJचय कोष ऐन, २०१९ को दफा 

२ को खlड (ग) ले सिमित भ/नाले दफा ४ अ/तगHत 
गठन गSरएको कमHचारी सJचय कोष सJचालक सिमित 
सMझनपुछH  भनी पSरभाषा गरकेो छ । ऐनको दफा ३० 
मा सिमितले कोषको उoेpय पूरा गनH िनयमह= बनाउन 
सQने ̀ यव;था छ, जसलाई िवपWीह=ले अ/यथा भ/न 
सQने अव;था छैन । ऐनमा गSरएको िवधाियकq Oब/ध 
एव ंसोही आधारमा कानूनबमोिजम गSरएको `यव;था 
तथा िनणHयलाई अ/यथा मा/न िमrने पिन हPदँनै । ऐनले 
सJचालक सिमितलाई अिधकार O4यायोजन गरकेो र 
O4यायोिजत िवधायनको सीमािभ# रही बनेको िवषयमा 
Sरट Wे# आकिषHत हPदँनै । िवपWी Sरट िनवेदकह=ले 
Oधानम/#ी तथा मि/#पSरषदक्ो कायाHलयको के कुन 
काम, कारबाही वा िनणHयबाट िनजह=को के क;तो 
हक अिधकार हनन भएको हो ? भ/ने सMब/धमा ;पt 
गनH नसकेको हPदँा O;ततु िनवेदन खारजे गSरपाउ ँभ/ने 
बेहोराको िवपWी नपेाल सरकार, 9धानम-5ी तथा 

मि-5प<रषदक्ो काया/लयको िलिखत जवाफ ।
आदशे खlड

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा 
चढी िनणHयाथH पेस हPन आएको O;ततु िववादमा 
िनवेदकह=को तफH बाट उपि;थत िवvान्  अिधवAा 
wी शैलनाथ गौतम र िनवेदकह=मxयेका िवvान्  
अिधवAा wी ओज;वी गौतमले िनवेदकह= कमHचारी 
सJचय कोषको िविभ/न तहमा कायHरत ;थायी 
कमHचारीह= हPन् । कमHचारी सJचय कोषले सेवारत 
;थायी कमHचारीह=को हकिहतमा असर पनC गरी 
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१०६३८ - ओज"वी गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, 5धानम78ी तथा मि78प:रषद ्को काया@लय, िसहंदरबारसमेत

लोक सेवा आयोगको परामश@मा नेपाल सरकार अथ@ 
म78ी"तरबाट "वीकृत ग:रएको कम@चारी सKचय 
कोष, कम@चारी सेवा सत@ िनयमावली, २०४८ मा 
एघारO सशंोधन भएको छ । यसबाट बहालवाला 
कम@चारीलाई समेत खलुा 5ित"पधा@मा उमेरको हद 
लाWने, उनीहXको YयेZताबापतको अङ्क, शैि]क 
योWयताबापतको अङ्क र भौगोिलक अङ्कको 
गणनामा सािबकको _यव"थामा भ7दा कम अङ्क िदने 
एव ंयसअिघ 5ा` गरी अिभलेखन भएको अङ्कसमेत 
घटी हaने गरी सशंोिधत _यव"था ग:रएको छ । कम@चारी 
सKचय कोष, कम@चारी सेवा सत@सbब7धी िनयमावली 
नेपाल सरकारबाट "वीकृत हaनपुनc बेहोरा कानून 
_याeयासbब7धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को 
(छ) को _यव"थािवपरीत अथ@म78ी"तरको िनण@यबाट 
"वीकृत भएको छ । यसबाट काय@रत कम@चारीको वैध 
अपे]ाको िसkा7तिवपरीतसमेत जारी भएको कम@चारी 
सKचय कोष, कम@चारी सेवा सत@ (एघारौ ँ सशंोधन) 
िनयमावली, २०७५ लाई उo5ेषणको आदशेबाट 
बदर गरी सािबकको िनयमावलीबमोिजम पदपूित@ गनु@  
भनी िवप]ीको नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
ग:रपाउ ँभनी बहस गनु@भयो । 

5oयथpमqयेका कम@चारी सKचय कोषको 
तफ@ बाट उपि"थत िवrान्  अिधवsाrय tी सोमनाथ 
सापकोटा र tी िवनोद tेZले कम@चारी सKचय कोष 
ऐन, २०१९ को दफा ३० बमोिजम सिमितलाई िनयम 
बनाउने अिधकार रहेको र नेपाल सरकारले "वीकृत गन@ 
सvने _यव"थाबमोिजम कोषको सbपक@  िनकाय अथ@ 
म78ालयमा पेस ग:रएको िथयो । नेपालको सिंवधान 
र लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोिजम परामश@ 
िलई िनयमावली "वीकृत ग:रएकाले कानूनबमोिजम 
सशंोधन भएको अव"था हो । यसैगरी कम@चारी सKचय 
कोषको सशंोिधत िनयमावली सबै कम@चारीलाई समान 

Xपमा लाग ु हaने हaदँा िनवेदकहXले :रट िनवेदनमा 
उwलेख गरबेमोिजम भेदभावपूण@ नभएकोले :रट खारजे 
ग:रपाउ ँभनी गनु@भएको बहससमेत सिुनयो ।

5oयथp नेपाल सरकारको तफ@ बाट उपि"थत 
िवrान्  सह7यायािधवsाrय tी खेमराज xवाली र tी 
ह:र5साद जोशीले नेपालको सिंवधानको धारा २४३ 
(४) ले कम@चारी सKचय कोषलगायतका सङ्गिठत 
स"ंथाहXमा सेवारत कम@चारीको सेवाका सत@सbब7धी 
कानून र oय"तो पदमा बढुवा र िवभागीय कारबाही 
गदा@ अपनाउनपुनc सामा7य िसkा7तको िवषयमा लोक 
सेवा आयोगको परामश@ िलनपुनc बाqयाoमक _यव"था 
रहेको छ । यसैगरी लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को 
दफा १७(३) बमोिजम आयोगबाट 5ा` परामश@का 
आधारमा सbबि7धत िनकाय वा साव@जिनक स"ंथाले 
आ{नो कम@चारीको सेवा सत@सbब7धी कानून बनाउन ु
पनc _यव"था गरकेो छ । सोही ऐनको दफा ४३(१)  
मा आयोगले िदएको परामश@ काया@7वयन गनc गराउने 
दाियoव परामश@ माग गनc अिधकारीको हaने _यव"था 
गरकेो छ । य"तै  दफा ४४ मा आयोगको परामश@ 
िलनपुनc िवषयमा परामश@ निलई कुनै काम कारबाही 
भए गरमेा आयोगले oय"तो काम कारबाही बदर गन@ 
सvछ । "वशािसत सङ्गिठत स"ंथाको कम@चारीको 
आव|यकताको आधारमा योWयता िनधा@रण गन@ सvने 
िवषय नीितगत िवषयसमेत भएको हaदँा 5"ततु :रट 
खारजे ग:रपाउ ँभनी गनु@भएको बहससमेत सिुनयो । 

यसमा :रट िनवेदकहXले कम@चारी सKचय 
कोषमा सेवारत "थायी कम@चारीहXको विृ} िवकासमा 
असर पनc गरी सशंोधन ग:रएको कम@चारी सKचय कोष, 
कम@चारी सेवा सत@ (एघारौ ँ सशंोधन) िनयमावली, 
२०७५ बमोिजम बढुवा मूwयाङ्कनसbब7धी 
सािबकको _यव"थामा प:रवत@न गरी YयेZताबापत 
समान अङ्क, सेवाकालीन तािलमबापत पाइसकेको 
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अङ्क घट्ने, शैि2क यो5यताबापतको अङ्क पिन 
घट्ने र बहालवाला कम;चारीलाई समेत खलुा 
AितBपधा;का लािग उमेरको हद ला5ने गरी गरकेो 
GयवBथा उIAेषणको आदशेMारा बदर गरी सािबकको 
िनयमावलीबमोिजम पदपूित; गनु;  भनी परमादशेको 
आदशेसमेत जारी गPरपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको 
पाइयो । AIयथUहVबाट कम;चारी सWचय कोष 
सङ्गिठत सBंथा भएको र नेपालको सिंवधानको 
धारा २४३ तथा लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को 
दफा १६ (१) को कानूनी GयवBथाबमोिजम कम;चारी 
सWचय कोषको कम;चारी सेवा सत; (एघारb सशंोधन) 
िनयमावली, २०७५ लाई लोक सेवा आयोगको परामश; 
िलई Bवीकृित गPरएको काय; कानूनबमोिजम रहेको हeदँा 
िनवेदन खारजे गPरपाउ ँ भनी िलिखत जवाफ रहेको 
दिेखयो ।

अब, िनवेदकको माग, िवप2ीहVको िलिखत 
जवाफ तथा िवMान्  अिधवfाहVको बहस सनुी 
दहेायबमोिजमको िवषयमा िनण;य गनु;पनg दिेखयोः- 

(क) कम;चारी सWचय कोष, कम;चारी सेवा 
सत; (एघारb सशंोधन) िनयमावली, 
२०७५ नेपालको सिंवधान तथा Aचिलत 
कानूनबमोिजम सशंोधन गPरएको छ, छैन,

(ख) सशंोिधत िनयमावलीमा सेवािभ# काय;रत 
कम;चारीहVलाई खलुा AितBपधा;मा भाग 
िलन नपाउने गरी उमेरको हद कायम गPरएको 
लगायतको िवषयमा लोक सेवा आयोगले 
िदएको परामश; सिंवधानसkमत छ, छैन,

(ग) िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी हeने, 
नहeने । 

२. िनण;यतफ;  िवचार गदा;, यी Pरट िनवेदकहV 
कम;चारी सWचय कोषको िविभmन तहमा काय;रत 

Bथायी कम;चारी रहेको कुरामा कुनै िववाद दिेखएन । 
कम;चारी सWचय कोष ऐन, २०१९ को दफा ३० मा 
"ऐनको उpेqय पूरा गन; सिमितले िनयमहV बनाउन 
सrने र नेपाल सरकारबाट Bवीकृत नभई ती िनयमहV 
लाग ुहeने छैनन्" भनी GयवBथा रहेको दिेखmछ । यसैगरी 
उf ऐनको सो दफाको उपदफा २ को दहेाय खsड (ग) 
मा "कोषका अिधकृत र अ& कम(चारीको िनयुि., 
0मोसन, स&वा, बखा(सी, तलब भ7ा, िनवृि7भरण, 
उपदान, िबदा, आचरण, अनुशासनसमते सवेाका 
सत(ह& र गठनबार ेिनयम बनाउन सिकन"े GयवBथा 
गरकेो दिेखmछ । उिuलिखत ऐनको दफा ३०(२) 
को दहेाय खsडमा उिuलिखत कम;चारीको सेवा 
सत;लगायतका िवषयहVमा कम;चारी सWचय कोषको 
सWचालक सिमितले कोषका िनयमहV बनाउन 
सrने र ती िनयमहV नेपाल सरकारबाट Bवीकृत 
भएपिछ लाग ु हeने अवBथा रहेको दिेखmछ । यसरी 
उिuलिखत कानूनी GयवBथाबाट कम;चारी सWचय 
कोषको सWचालक सिमितले िनयमहV बनाउन सrने 
गरी सBंथागत Bवायvता (Corporate Autonomy) 
िदएको दिेखmछ भने नेपाल सरकारको BवािमIव रहेको 
कोषले बनाएको IयBता िनयमहV नेपाल सरकारबाट 
Bवीकृत हeनपुनg गरी सBंथागत िनयm#ण (Institutional 
Control) समेतको GयवBथा गरकेो दिेखmछ । 
यसबाट कोषको GयवBथापन प2बाट कम;चारीको 
विृv िवकासमा बदिनयत राखी कामकारबाही गरमेा 
वा कानूनिवपरीत कम;चारीको सेवा सत; सkबmधमा 
सशंोधन भएमा अिभभावक�य िनकायको Vपमा रहेको 
नेपाल सरकारबाट सो काम कारबाही परी2ण गरी 
कानूनबमोिजम गनg, गराउने काय;समेत िनिहत रहेको 
दिेखmछ । ऐनको मम;बमोिजम कोषको सWचालक 
सिमितले कम;चारीको सेवा सत;सkबmधी सािबकको 
िनयमावलीमा कोषको आवqयकताअनVुप सशंोधन 
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गरी नेपाल सरकारको "वीकृितका लािग पेस गरकेो 
हदसEम कानूनबमोिजम रहेको मा7न सिकने अव"था 
रहेको दिेखयो । अब, उK सशंोिधत िनयमावली नेपाल 
सरकारका अथ@म78ीबाट "वीकृत भई लाग ु भएको 
अव"थामा अथ@ म78ीबाट "वीकृत भएको सशंोिधत 
िनयमावली सिंवधान तथा कानूनबमोिजम छ वा छैन 
भ7ने सEब7धमा िववेचना गनु@पनU दिेखयो ।

३. यस सEब7धमा संवैधािनक तथा कानूनी 
Vयव"था अWययन गदा@, नेपालको सिंवधानको धारा 
७५(१) मा "नपेालको काय$का%रणी अिधकार यो 
सिंवधान र कानूनबमोिजम मि34प%रषद ्मा िनिहत 
ह:न"े र सोही धाराको उपधारा (३) मा "नपेालको 
सङ्घीय काय$का%रणीस=ब3धी स=पूण$ काम नपेाल 
सरकारको नाममा ह:न"े भनी Vयव"था भएबमोिजम 
"नेपाल सरकार" श]दले काय@का:रणी अिधकार भएको 
मि78प:रषदल्ाई इङ्िगत गरकेो दिेख7छ । सिंवधानको 
धारा ७६(१) मा 5धानम78ीको अWयaतामा 
मि78प:रषद ्को गठन हcने, सोही धाराको उपधारा 
(९) मा 5धानम78ीसिहत बढीमा पिfचस जना म78ी 
रहेको मि78प:रषद ् गठन गन@ सgने Vयव"थाअनसुार 
5धानम78ीको अWयaतामा गिठत म78ीहhको 
सामूिहक अि"तiवलाई जनाउने दिेखयो । नेपाल 
कानून VयाjयासEब7धी ऐन, २०१० को दफा २ 
को खnड (झ) को दहेाय (छ) मा "नपेाल सरकार 
भ3नाले २०७२ साल असोज ३ गतेदेिख ग%रएको 
वा ग%रनपुनG कुनै कामका स=ब3धमा नपेालको 
सिंवधान र अ3य कानूनबमोिजम नपेालको 
काय$का%रणी अिधकार Iयोग गनG मि34प%रषदल्ाई 
स=झनपुनG" Vयव"था रहेको दिेख7छ । यसरी नेपालको 
सिंवधान तथा 5चिलत कानून VयाjयासEब7धी ऐन, 
२०१० को Vयव"थाबमोिजम नेपाल सरकार भ7नाले 
मि78प:रषद ्को सामूिहक नेतiृवलाई जनाएको 

भ7ने "पq छ । यस अव"थाबाट कम@चारी सrचय 
कोषको कम@चारीको सेवा सत@सEब7धी सशंोिधत 
िनयमावलीलाई अथ@ म78ीबाट ग:रएको "वीकृितलाई 
नेपाल सरकारबाट भएको मा7न सgने तक@  यिुKसङ्गत 
दिेखदँनै ।  

४. यस सEब7धमा िवगतमा यस अदालतको 
7याियक अuयास हेदा@, नेपाल सरकार िवhv 
म7साराम भजुwसमेतको नाग:रकता मxुा (ने.का.प. 
२०७३, अङ्क ७, िन.नं. ९६२६) मा "...कुनै एक 
जना म34ी नपेाल सरकारको अगं भएपिन Mयसले 
नपेाल सरकारको पूण$ अिNतMवलाई जनाउन सPन े
देिखएन । यस अवNथामा अिधकार IMयायोजन 
ग%रएकोमा बाहके कुनै एक म34ीको िनण$यलाई 
नपेाल सरकारको िनण$य मा3न निमSन"े भनी 
िसvा7त 5ितपािदत भएको दिेख7छ । यसभ7दा पूव@ यस 
अदालतको पूण@ इजलासबाट घने7zराज {े| िवhv 
म78ी, {म तथा यातायात Vयव"था म78ालयसमेत 
भएको :रट िनवेदन (ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, 
िन.नं. ८६४४) मा "नपेाल सरकारमा भएको कुनै 
अिधकार मि34प%रषद ् बाहकेको अ3य िनकाय वा 
पदािधकारीबाट Iयोग गन$ नपाइन"े भनी िसvा7त 
5ितपािदत भएको दिेख7छ । यसैगरी यस अदालतले 
अ7य मxुाहh5 समेतमा सोहीबमोिजमका िसvा7तलाई 

5 य"तै "अिधकार IMयायोजन ग%रएकोमा बाहके कुनै 
एकजना म34ीको िनण$यलाई नपेाल सरकारको िनण$य 
मा3न नसिकन"े भनी नेपाल सरकार िव%& जमुना राउत 

कुम, (ने.का.प २०७०, अङ्क ६, िन.नं. ९०२०) र शेष 

नैमुि0न िव%& नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७१, अङ्क १, 
िन.नं. ९१०३) मा यस अदालतले िसvा7त आiमसाथ गरकेो 
दिेख7छ । यसैगरी मधुसुधन बुढाथोक6 िव%& 7धानम89ी 

तथा मि89प;रषद्को काया?लयसमेत (ने.का.प. २०६९, 
अङ्क ५, िन.नं. ८८२३) को मxुामा "Iचिलत कुनै कानूनले 
नपेाल सरकारले नै गनु$पनG भनी NपW िकटान गरकेो कुनै 
कामकारबाही वा िनण$य MयNतो कानूनXारा नै अ3यथा 
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अवल.बन ग1रसकेको दिेख6छ । यसरी अदालतबाट 
िविभ6न म@ुाहBमा Cितपािदत िसDा6तको रोहमा समेत 
हेदाE , कमEचारी सGचय कोष कमEचारी सेवा सतEस.ब6धी 
सशंोिधत िनयमावली अथE म6#ीबाट Lवीकृत गनN कायE 
िवपOीहBले िजिकर िलएजLतो सिंवधान, कानून तथा 
यस अदालतबाट Cितपािदत िसDा6तबमोिजम भएको 
भनी मा6न िमRने आधार दिेखन आएन । 

५. केही नेपाल ऐनलाई सशंोधन गनE बनेको 
ऐन, २०७५ बाट नेपाल कानून XयाYयास.ब6धी ऐन, 
२०१० मा दफा १४क. थप गरकेो XयवLथा हेदाE , 
"�चिलत कानूनमा नपेाल सरकारबाट स,पादन ह/न े
भिनएका िवषयम5ये देहायका िवषय नपेाल सरकार, 
मि78प9रषदब्ाट र सोबाहकेका अ7य िवषय नपेाल 
सरकारको काय=स,पादन िनयमावली वा नेपाल 
सरकारबाट अिधकार �@यायोजन भएबमोिजम 
स,बि7धत म78ी वा म78ीले अिधकार �@यायोजन 
गरबेमोिजम नपेाल सरकारको राजप8ाङ्िकत 
िविशE Fणेीको अिधकृतबाट स,पादन भएकोमा 
@यIतो काय= नपेाल सरकारबाट स,पादन भएको 
मािनन ेछः- (क) �चिलत कानूनमा नपेाल सरकार, 
मि78प9रषदब्ाट स,पादन ह/न ेभनी उPलेख भएका 
िवषय, (ख) नपेाल सरकारको काय=स,पादन 
िनयमावलीबमोिजम नपेाल सरकार, मि78प9रषदम्ा 
पेस गनु=पनS िवषय, (ग) �चिलत कानूनमा नपेाल 
सरकारमा पुनरावेदन लाTन े भनी उPलेख भएका 
िवषय" भ6ने XयवLथा रहेको छ । CLततु िनवेदनमा 
C]यथ^म_येका अथE म6#ालयको िलिखत जवाफबाट 
कमEचारी सGचय कोषको कमEचारी सेवा सतE िनयमावली 
Lवीकृत गनN अिधकार नेपाल सरकार (मि6#प1रषद)् 

Uपमा IपE VयवIथा गरकेोमा बाहके अ7य िनकाय वा 
पदािधकारीबाट गन= निमPन"े भनी िसDा6त Cितपािदत 
भइसकेको दिेख6छ ।

बाट C]यायोिजत भएको नभई नेपाल सरकार कायE 
िवभाजन िनयमावलीबमोिजम अिधकारCाd गरी 
सशंोिधत िनयमावली Lवीकृत भएको भ6ने दिेख6छ । 
उिRलिखत नेपाल कानून XयाYयास.ब6धी ऐन, २०१० 
को दफा १४क को कानूनी XयवLथासमेतबाट कमEचारी 
सGचयकोषको कमEचारी सेवा सतE स.बि6धत सशंोिधत 
िनयमावली नेपाल सरकार (मि6#प1रषद)् बाट Lवीकृत 
हfनपुनN दिेखएको अवLथाबाट C]यायोिजत हfन सgने 
दिेखदँनै । यसबाट अथE म6#ालयबाट िजिकर िलए जसरी 
नेपाल सरकार (कायEिवभाजन) िनयमावलीबमोिजम 
सङ्गिठत सLंथाको स.पकE  िनकाय रहेको कारणबाट 
कोषको कमEचारी सेवा सतEस.ब6धी िनयमावली Lवतः 
अथE म6#ीले Lवीकृत गनEसgने अवLथा रहेको भ6न 
िमलेन । 

६. नेपाल सरकार (कायEस.पादन) 
िनयमावली, २०६४ को XयवLथातफE  हेदाE , यस 
िनयमावलीको िनयम २१क (३) मा "मि78प9रषदले् 
सिंवधान तथा �चिलत ऐनमा नेपाल सरकारबाट 
ह/न ेभनी उPलेख ग9रएका काय=बाहके ऐनअ7तग=त 
बनकेो िनयम, िवकास सिमित ऐन, २०१३ अ7तग=त 
जारी भएका गठन आदेश वा ऐन वा िनयमअ7तग=त 
बनकेो िनदSिशका वा काय=िविधमा नपेाल सरकारबाट 
ह/न ेभनी उPलेख भएका काय= स,बि7धत म78ालय 
वा िनकायले स,पादन गन= स`न े गरी अिधकार 
�@यायोजन गन= स`न े छ । तर �चिलत ऐनमा 
नपेाल सरकारले अिधकार �@यायोजन गन= स`न े
VयवIथा रहकेोमा @यIतो ऐनले िदएको अिधकार 
�योग गरी आफूलाई �ाd अिधकार �@यायोजन 
गन= बाधा पनS छैन" भ6ने XयवLथा उRलेख भएको 
दिेख6छ । नेपाल सरकार (कायEस.पादन) िनयमावली, 
२०६४ को यस XयवLथाबाट मि6#प1रषद ्ले 
अिधकार C]यायोजन गनN िवषयलाई सिंवधान र 
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5चिलत ऐनमा नेपाल सरकारबाट हGने भनी उJलेख 
ग:रएका िवषयबाहेक भ7ने उJलेख भएको दिेख7छ । 
य"तै 5ितब7धाPमक वाQयांशमा 5चिलत कानूनमा 
नै नेपाल सरकारले अिधकार 5Pयायोजन गनU गरी 
Vयव"था भएको खWडमा मि78प:रषद ्ले कुनै म78ी 
वा अ7य पदािधकारीलाई 5Pयायोजन गनU Vयव"था 
दिेख7छ । %चिलत कानूनमा नपेाल सरकार 
(मि/0प1रषद)् बाट ह8न ेगरी िवधाियकाले एकपटक 
अिधकार %>यायोजन गरकेो अवAथामा %>यायोिजत 
अिधकारीले पुनः %>यायोिजत गनE सिकँदैन 
(Delegated authority cannot be further 
delegated) । यसरी कम@चारी स[चय कोष ऐन, 
२०१९ बमोिजम कोषको कम@चारी सेवा सत@को 
िनयमावलीलाई "वीकृत गनU िवषय नेपाल सरकारलाई 
5Pयायोजन गरकेो हGदँा नेपाल सरकार (काय@िवभाजन) 
िनयमावली वा अ7य bोतबाट अथ@म78ीलाई "वीकृत 
गनU अिधकार पाएको भ7ने 5Pयथcहdको िजिकर 
सा7दिभ@क दिेखदँनै । यस सeब7धमा कानूनले जनु 
कुरा 5Pयf dपमा गन@ पाइदँनै, Pय"तो कुरा अ5Pयf 
dपमा पिन गन@ िमJदनै भ7ने कानूनी मा7यतासमेत 
सा7दिभ@क हGने दिेख7छ । तसथ@, कम@चारी स[चय 
कोष ऐन, २०१९ को 5Pयायोिजत Vयव"थापनमाफ@ त् 
िवधाियकाले कोषको सशंोिधत िनयमावली नेपाल 
सरकार (मि78प:रषद)् बाट "वीकृत गनU गरी िदइएको 
अिधकारको िवषय अथ@ म78ीले 5योग गन@सQने दिेखन 
आएन ।

७. 5Pयायोिजत Vयव"थापनको सeब7धमा 
िववेचना गदा@, कुनै पिन ऐनले 5Pयायोिजत अिधकार 
िदएको सeब7धमा िवधाियकाले Pयस ऐनको अनगुमन 
र िनय78ण गन@ सQने हैिसयत राखेको हG7छ6 । यसका 

6 कमन ल 5णाली (Common Law System) को 
जननी मािनने सयंxु अिधराzयको ससंद ्ले 5Pयायोिजत 

लािग राि{|य सभामा 5Pयायोिजत Vयव"थापन तथा 
सरकारी आ}ासन सिमित7 को Vयव"था ग:रएको 
छ भने 5ितिनिध सभामा रहेको िवषयगत सिमित8

ले समेत आ�नो काय@fे8अ7तग@तका िनकायको 
5Pयायोिजत Vयव"थापनका सeब7धमा अनगुमन गनU 
गद@छ । यी सिमितहdले 5Pयायोिजत Vयव"थापनको 
काय@ गदा@ अ7य कुराको अित:रx सिंवधान वा ऐन�ारा 
5द� अिधकारको सीमािभ8 िनयम, िनदUिशका, 
काय@िविध, िविनयम र आदशे आिद छ वा छैन भ7ने 
िवषयलाई समेत �यान िदनपुनU र Pय"ता िनयम, 
िनदUिशका, काय@िविध, िविनयम र आदशे आिद 
सङ्घीय ससंद ्सिचवालयसमf पेस गनु@पनU Vयव"था9

समेत गरकेो दिेख7छ । राि{|य सभाको 5Pयायोिजत 
Vयव"थापन तथा सरकारी आ}ासन सिमितको वािष@क 
5ितवेदन, २०७६ मा "...��यायोिजत िवधायनको 
िस(ा)तअन,ुप ऐनले ��यायोजन गरकेो हदस5म 
मा7 िनयमावली तजु9मा ह:नपुन;, ��यायोिजत 
अिधकार पुनः ��यायोजन गरी ��यायोिजत 
िवधायनह, िनमा9ण ह:न नह:न,े म)7ालयमा ह:न े
राजनीितक वा �शासिनक नेतृ�व पAरवत9नले 

िवधायनको परीfण गन@ अिधकार रहेको सयंxु सिमित 
(Joint Committee on Statutory Instruments) गठन 
गरकेो दिेख7छ (https://www.parliament. uk/about/

how/laws/secondary-legislation/) । उx सिमितले 
Statutory Instruments Act, 1946 को दफा ५ बमोिजम 
तयार भएका 5Pयायोिजत िवधायनहdलाई ससंदमा 5"ताव 
दता@ गरी खारजे गन@ सQछ । उx Statutory Instruments 
Act, 1946 बार े दहेायको िलंकबाट थप अ�ययन गन@ 
सिक7छ । <https://www.legislation.gov.uk/

ukpga/1946/36/pdfs/ukpga_19460036 _en.pdf>

7 राि{|य सभा िनयमावली,२०७५ को िनयम १४७ (१)
8 5ितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १७० (१)
9 राि{|य सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १५३ (१) र 

5ितिनिध सभा िनयमावली, २०७५ को िनयम १७६ (१)
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��यायोिजत िवधायनको अव(था, मापद.ड आिद 
प1रवत3न ह5न नह5न"े10 लगायतका सझुाव 67ततु 
गरकेो दिेख;छ । यसरी सिंवधान तथा ऐनबमोिजम 
6Fयायोिजत Gयव7थापनको सHब;धमा िवधाियकाले 
6FयI Jपमा अनगुमन गनLसMने अव7था रहेको हOदँा 
कमLचारी सRचय कोष, कमLचारी सेवा सतL (एघारौ ँ
सशंोधन) िनयमावली, २०७५ को 7वीकृित नेपाल 
सरकारको (मि;#प[रषद)् बाट हOनपुन̂ िवषय 7प_ 
रहेको मा;नपुन̂ दिेखन आयो । 

८. नेपाल सरकारका िविभ;न म;#ालयको 
सHपकL  िनकायको Jपमा रहेका केही सङ्गिठत 
स7ंथाको कमLचारी सेवा, सतL तथा सिुवधाका 
सHब;धमा ब;ने िनयमहJ मि;#प[रषदम्ा 7वीकृतका 
लािग पेस ग[रने अeयाससमेत रहेको दिेख;छ । 
उदाहरणका लािग पशपुित Iे# िवकास कोष, कमLचारी 
सेवा, सतL तथा सिुवधासHब;धी (सातh सशंोधन) 
िनयमावली, २०७६11 नेपाल सरकार (मि;#प[रषद)् 
समI पेस भएको दिेख;छ । कुनै पिन कानूनमा 
-प.सगँ नपेाल सरकारबाट -वीकृत ह8न े गरी 
िवधाियकाले ;<यायोिजत गरकेो अिधकारलाई 
कुनै िनकाय वा पदािधकारीले िनकायिप�छे फरक 
फरक कायBिविधगत ;िCया अपनाउन कानूनी 
शासन (Rule of Law) को माHयताबमोिजम िमIने 
देिखँदैन । कमLचारी सRचय कोष ऐन, २०१९ बाट 
कोषको सिमितले कानून बनाई नेपाल सरकारबाट 

10 रािmnय सभा, 6Fयायोिजत Gयव7थापन तथा सरकारी 
आoासन सिमितको 6ितवेदन, २०७६, प.ृ ३९-४०

11 67ततु िवषय नेपाल सरकारका 6वsाबाट िमित २०७६ 
असार १२ गते जारी 6ेस िवtािuमा उvलेख ग[रएको छ । साथै, 
पशपुित िवकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ मा कोषले 
कमLचारीको पा[रxिमक, सिुवधा र सेवाको सतLलगायतको 
िवषयमा िनयमहJ बनाउन सMने र यसरी बनाएको िनयम 
नेपाल सरकारबाट 7वीकृत भएको हOनपुन̂ Gयव7था रहेको छ ।

7वीकृत हOने गरी 6Fयायोिजत अिधकारबमोिजम 
कमLचारी सेवा सतL (एघारौ ँ सशंोधन) िनयमावली, 
२०७५ रीत नपyुयाई म;#ी7तरबाट मा# 7वीकृत 
गराइएको िनयमावलीले वैधता 6ाu गनL सMदनै । साथै, 
कानूनमा 7प_ भएको Gयव7थालाई नजरअ;दाज 
गन̂ र यस अदालतबाट िविभ;न म{ुाहJमा जारी 
[रट िनवेदनबाट समेत नेपाल सरकारबाट िनणLय 
हOने िवषयका सHब;धमा |यानाकषLण गराइएको 
प[र6े}यमा नेपाल सरकारका िविभ;न म;#ालय तथा 
पदािधकारीहJबाट यस िकिसमले दोहोyयाएर ग[रएको 
हेलचे~याईलंाई िवश�ु 6ािविधक #िुटसमेत मा;न 
िमलेन । 

९. यसै सHब;धमा अिनतबहादुर %े'समेत 

िव+, नेपाल ब/क िलिमटेडसमेत भएको उF6ेषण / 
परमादशे म{ुामा (ने.का.प. २०७५, अङ्क ४, िन.नं. 
१००००) "कुनै पिन िवधाियक: वा ��यायोिजत 
िवधाियक: अिधकारको �योग गरी बनेको ऐन, िनयम 
वा िविनयम इ�यािदमा भएको Bयव(थामा सोही 
�िDया अपनाई सशंोधन ह5नसHछ, तर भइरहकेो 
�य(ता �ावधानहJको प1रिधलाई कुनै �कारको 
(पLीकरण बनाई सङ्कुिचत गन3 निमQन े ।" भनी 
िस�ा;त 6ितपािदत भएको दिेख;छ । यस िस�ा;तको 
रोहमा समेत सशंोिधत िनयमावलीलाई कमLचारी 
सRचय कोष, २०१९ को कानूनी Gयव7थाबमोिजम 
नेपाल सरकारबाट 7वीकृत हOनपुन̂मा सोबमोिजम 
नगरी Fय7तो सशंोिधत िनयमावलीलाई कायL िवभाजन 
िनयमावली, २०७४ बमोिजम कमLचारी सRचय कोषको 
सHपकL  म;#ालय अथL म;#ालय रहेको हOदँा अथL 
म;#ीबाट 7वीकृत ग[रएको भ;ने िवपIीहJको िजिकर 
कानूनसङ्गत रहेको भनी मा;न िमvने दिेखएन ।

१०. अब दो�ो 6�तफL  िवचार गदाL, नेपालको 
सिंवधानको धारा २४३(४) मा "कुनै सङ्गिठत 
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१०६३८ - ओज"वी गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, 5धानम78ी तथा मि78प:रषद ्को काया@लय, िसहंदरबारसमेत

स�ंथाको सवेाका कम%चारीको सवेाका सत%स*ब,धी 
कानून र 0य�तो सवेाका पदमा बढुवा र िवभागीय 
कारबाही गदा% अपनाउनपुन< सामा,य िस=ा,तको 
िवषयमा लोक सवेा आयोगको परामश% िलनपुन< छ"
भ7ने Eयव"था रहेको छ । यस संवैधािनक Eयव"थाले 
कम@चारी सJचय कोषलगायतका सङ्गिठत स"ंथाको 
कम@चारीको सेवा सत@सMब7धी िवषयमा लोक सेवा 
आयोगको परामश@ िलनपुनQ अिनवाय@ता दिेख7छ । य"तै 
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६(१) मा 
साव@जिनक स"ंथाको सेवाको पदमा िनयिुYलगायतको 
स7दभ@मा अपनाउन ु पनQ सामा7य िस[ा7त आयोगले 
िनधा@रण गन@ स]ने र दफा १७(२) मा साव@जिनक 
स"ंथाले कम@चारीको सेवा सत@लगायतको िवषयमा 
अपनाउनपुनQ _य"तो सामा7य िस[ा7तको िवषयमा 
आयोगसगँ परामश@ िलनस]ने गरी Eयव"था गरकेो 
दिेख7छ । उिaलिखत ऐनको Eयव"थाबमोिजम लोक 
सेवा आयोगले तयार गरकेो सङ्गिठत स"ंथाका 
कम@चारीको सेवाको सत@सMब7धी कानून, बढुवा 
र िवभागीय कारबाहीसMब7धी िस[ा7त, २०७४ 
काया@7वयनमा रहेको दिेख7छ ।

११. लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 
४३ को उपदफा (१) मा "सिंवधान, यो ऐन र अ,य 
Fचिलत कानूनबमोिजम आयोगको परामश% िलनपुन< 
िवषयमा आयोगको परामश% िलएपिछ 0य�तो 
िवषयमा आयोगले िदएको परामश% काया%,वयन गन< 
गराउन ेदािय0व परामश% माग गन< अिधकारीको हIन"े
भ7ने Eयव"था रहेको र उपदफा (२) मा "कुनै िवशेष 
कारण वा पLरि�थित परी आयोगले कुनै िवषयमा 
Fदान गरकेो परामश% काया%,वयन गन% बाधा पन% 
आएमा 0यसको कारण खोली परामश% माग गन< 
अिधकारीले पुनिव%चारको लािग आयोगसमN लेखी 
पठाउन सPन ेछ र 0यसरी लेखी आएमा आयोगले 

0यसमा िवचार गदा% पूव%परामश%लाई सशंोधन गन% 
पया%R आधार र  औिच0य देिखएमा त0स*ब,धमा 
पुनः परामश% िदन सPन े छ" भ7ने Eयव"था रहेको 
दिेख7छ । उपयु@Y सवैंधािनक तथा लोक सेवा 
आयोग ऐनको कानूनी Eयव"थाबमोिजम लोक सेवा 
आयोगलाई साव@जिनक सङ्गिठत स"ंथाहgको 
कम@चारीहgको िनयिुY, सgवा, बढुवा र सेवाका सत@ 
सMब7धमा अपनाउनपुनQ सामा7य िस[ा7तहg बनाउन 
अिhतयारी 5दान गरकेो दिेख7छ । य"तै, _य"ता 
सङ्गिठत स"ंथाहgले _यही सामा7य िस[ा7तहgमा 
आधा:रत भएर नै कम@चारीको िनयिुY, सgवा, बढुवा 
र सेवाका सत@सMब7धी िनयम िविनयमहg बनाई 
लोक सेवा आयोगको परामश@ माग गरी लोक सेवा 
आयोगले _यसरी मागेको परामश@को िवषयमा _य"ता 
सङ्गिठत स"ंथाहgलाई परामश@ िदनपुनQ हj7छ । 
_य"तो परामश@, सMबि7धत सङ्गिठत स"ंथाका 
अिधकारीलाई काया@7वयन गनQ िजMमेवारीसमेत 5दान 
ग:रएको अव"थामा केवल सaलाह वा रायको gपमा 
मा8 अङ्गीकार गन@ िमaने दिेखएन ।

१२. नेपालको सिंवधानको धारा २४३(४) 
मा रहेको 5ावधानले सङ्गिठत स"ंथाहg िविध 
र प[ितबाट सJचालन गनQ, कम@चारीको सेवाका 
सत@सMब7धी कानून िनमा@ण गदा@ अपनाउनपुनQ सामा7य 
िस[ा7तको िवषयमा एकgपता कायम गनQ र सङ्गिठत 
स"ंथाहgको घोिषत उmेnय वा लoय हािसल गन@ 
सहयोग पpुयाउने हेतलेु िवq परामश@दाताको gपमा 
लोक सेवा आयोगलाई "वीकार गरकेो दिेख7छ । 
कम@चारी सJचय कोष ऐन, २०१९ को दफा ३० ले 
कोषको सJचालक सिमितलाई कम@चारीको सेवा 
सत@सMब7धी िनयमहg बनाउने गरी िवधाियकाले 
अिधकार 5_यायोजन गरकेो दिेख7छ । यसरी कोषको 
5कृितअनgुप "वशासन गरी स"ंथा चलाउने भएकाले 
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पिन स/ंथागत अवधारणा (Corporate Concept) 
लाई अवल:बन गन< सोचसिहत य/तो अिधकार िदएको 
दिेखDछ । तर य/ता सङ्गिठत स/ंथाले बनाएको 
कमKचारी सेवा सतKस:बDधी िनयमहMका सामाDय 
िसNाDतको स:बDधमा सिंवधान तथा कानूनबमोिजम 
लोकसेवा आयोगबाट परामशK िलनपुन< हSDछ । T/ततु 
िनवेदनमा ऐनबमोिजम सVचय कोषबाट तयार गXरएको 
सशंोिधत िनयमावलीउपर लोक सेवा आयोगको 
परामशK िलने िवषय र लोक सेवा आयोगको परामशKको 
अिधकारस:म अDयथा दिेखदँनै । 

१३. अब, लोक सेवा आयोगको य/तो 
परामशKको अिधकार^े# कुन हदस:म हSने भDने 
स:बDधमा िवचार गदाK, कमKचारी सVचय कोष ऐन, 
२०१९ को दफा ३ को उपदफा (३) मा कोष 
"अिवि�छ�न उ$रािधकारवाला एक +वशािसत 
र सङ्गिठत स+ंथा ह6न"े dयव/था रहेको छ । य/तै 
कोषले आfनो नामबाट नालेस उजरु गनK र िनजउपर 
सोही नामबाट नािलस उजरु गनK सिकने dयव/था 
गXरएको दिेखDछ । यसरी नेपालको सिंवधान लाग ु
भएपgात् सङ्गिठत स/ंथाका कमKचारीहMको िनयिुh 
सMवा बढुवा र सेवाका सतK स:बDधमा लोक सेवा 
आयोगको परामशK एव ं आयोगले िनधाKरण गरकेो 
सामाDय िसNाDत, २०७४ लाई अनशुरण गनुKपन< 
अव/था छ भने कमKचारी सVचय कोषको िवशेष 
ऐनमा भएको dयव/थाबमोिजम कमKचारी सेवा सतKका 
िनयमहM बनाउन सkने गरी अिlतयारीसमेत Tदान 
गXरएको छ । कमKचारी सVचय कोषको सVचालक 
सिमितलाई अिधकार Tmयायोजन भएको िवषयमा कुनै 
िqिवधा दिेखएन । 

१४. लोक सेवा आयोगको परामशKमा 
/वीकृत भएको कमKचारी सVचय कोष, कमKचारी 
सेवा सतK (एघारौ ँ सशंोधन) िनयमावली, २०७५ ले 

यसअिघको िनयमावलीमा भएको िनयम ३.४ को (२) 
मा उिxलिखत कोषमा कायKरत /थायी कमKचारीहMले 
कोषमा Xरh रहेको कुनै पदमा नया ँ िनयिुh गदाK 
उमेरको हद लाग ु नहSने भDने dयव/थासमेतलाई 
हटाएको दिेखDछ । Tmयथyमzयेका कमKचारी 
सVचय कोषको िलिखत जवाफमा "...सवैंधािनक 
िनकायको Mपमा रहेको लोक सेवा आयोगले कोषको 
कमKचारीस:बDधी dयव/थालाई समेत िनजामती तथा 
अDय स/ंथाका कमKचारीहMसरह हSने गरी एकMपता 
कायम गन< Tयोजनसमेतलाई |ि}गत गरी िदएको 
परामशKसमेतका आधारमा सशंोिधत dयव/थाबाट 
िनवेदकहMको हकिहतमा असर पन< अव/था नरहेको" 
भनी उxलेख रहेको दिेखDछ । यसरी कोषको िलिखत 
जवाफमा उxलेख गरबेमोिजमको िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा १०(१) दहेाय ख~ड (ग) को (३) 
मा "बहालवाला कम:चारीलाई उमरे हद नला?न"े
dयव/था रहेको दिेखDछ । लोक सेवा आयोगको 
परामशKमा कोषमा कायKरत कमKचारीको हकमा खलुा 
Tित/पधाKमा उमेर हद ला�ने गरी भएको dयव/था यस 
कानूनी Tावधानसगँ िवरोधाभाषपूणK रहेको दिेखयो । 

१५. लोक सेवा आयोगको िलिखत 
जवाफमा सङ्गिठत स/ंथाहMमा रहेको यो�यता 
Tणाली (Meritocracy) को िसNाDतिवपरीत तथा 
Dयायोिचत नरहेका Tावधानलाई सशंोधन गन< गरी 
यस आयोगले परामशK िदएको भिनएको अव/थामा 
खलुा Tित/पधाKको माzयमबाट बजारमा उपल�ध 
जनशिhलाई आकिषKत गन< िवषय सावKजिनक 
dयव/थापनको नीितमा समेिटनपुन< गरी बहस 
हSनसkछ । तर सं/थामा आfनो सजृनशीलता, उजाK 
र समय लगानी गरी स/ंथाTित समिपKत बहालवाला 
कमKचारीलाई Tोmसािहत गनुKपन<मा खलुा Tित/पधाKबाट 
उनीहMलाई उ:मेदवार हSन नसkने गरी उमेर हदको 
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१०६३८ - ओज"वी गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, 5धानम78ी तथा मि78प:रषद ्को काया@लय, िसहंदरबारसमेत

Dयव"था राEदा स"ंथागत उGेHयअनKुपको 5ितफल 
िदन सिकँदनै । यसैकारणले बहालवाला कम@चारीलाई 
उमेरको हद नलाSने गरी िवधाियकाले बनाएको 
िनजामती सेवा ऐनमा यस िवषयमा नीित "पV 
पारकेो भ7ने बXुनपुनY दिेख7छ । उ\ ऐनको उGेHय र 
राि]^य नीितअनKुप छ वा छैन भनी 5"ततु कोषको 
कम@चारी सेवा सत@स_ब7धी सशंोिधत िनयमावली हेन@ 
सिक7छ । बहालवाला कम@चारीका लािग उमेर 
हद लगाउने र बजारको उपलaध जनशि\लाई 
आकिष@त गनY Dयव"था एकैपटक लाग ु हdने नभई 
eिमक Kपा7तरणको अवधारणा (Transformative 
Approach) बाट लाग ुहdने िवषय हो । यस स_ब7धमा 
िवधाियकाले अिEतयार गरकेो िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ दफा १०(१) दहेाय ख{ड (ग) को (३) मा 
रहेको बहालवाला कम@चारीलाई खलुा 5ित"पधा@का 
लािग उमेरको हद नलाSने भ7ने Dयव"थाभ7दा िभ7न हdने 
गरी कम@चारी स}चय कोषको संशोिधत िनयमावलीमा 
बहालवाला कम@चारीको हकमा उमेर हद लगाउने गरी 
परामश@ िदन ु "थािपत कानूनी मा7यता र बहालवाला 
कम@चारीले 5ित"पधा@ गन@ पाउने िवषयमा उमेरको हद 
नलाSने राि]^य नीित तथा िवधाियक� मनसायिवपरीत 
समेत हdन जाने दिेख7छ ।

१६. सवैंधािनक िनकायह0ले 
सिंवधानबाट िनिद45 आ7नो सीमा आफँै पिहचान 
गरी आफँैलाई सीिमत तुBयाउन ुसीिमत सरकारको 
अवधारणािभFको कुरा हो । यसो नगरमेा कुनै पिन 
सHंथामा Hवे�छाचारी KवृिMको िवकास हNन ेखतरा 
रहन जाQछ । राय सBलाहको Kकृित आफँैमा 
सBलाहकारीय (Advisory) भए तापिन कितपय 
सवैंधािनक र कानूनी WयवHथामा बाXयाYमक 
(Mandatory) बनाइएको हNन स\दछ । तर Yयसरी 
बाXयाYमक WयवHथाअQतग4तका राय सBलाहह0को 

Kकृित, सीमा र कानूनी तथा सवैंधािनक 
प^रिध यस अदालतले परी_ण गन4 नपाउन े
हNदैँन ।12 सिंवधानबमोिजम आयोगलाई 5ा� परामश@को 
अिधकारबाट कोषलगायत कुनै पिन सङ्गिठत 
स"ंथाको िनयमावलीको Dयव"था प:रमाज@न गनY वा 
िवधाियकाले बनाएको 5चिलत कानूनी Dयव"थाभ7दा 
िभ7न गनY गरी अिधकार िसिज@त भएको मा7न 
सिकँदनै । आयोगको परामश@ सामा7य िस�ा7तको रोहमा 
र 5चिलत कानूनी Dयव"था तथा अ�यासबमोिजम 
हdनपुनY हd7छ । 5चिलत कानूनी Dयव"थाभ7दा 
िभ7न हdने गरी 5"ततु िववािदत िनयमावलीमा उमेर 
हदको िवषयमा लोक सेवा आयोगले िदएको परामश@ 
आ�नो अिधकार�े8िभ8 रहेको भनी पिुV हdन स�ने 
दिेखदँनै । यसथ@, बहालवाला कम@चारीलाई खलुा 
5ित"पधा@मा भाग िलन उमेरको हद तोक� रोक लगाउने 
गरी िदएको लोक सेवा आयोगको परामश@ सिंवधान 
तथा कानूनसङ्गत रहेको मा7न िमलेन । 

१७. यसैगरी िनवेदकहKले िनवेदनमा 
उठाएको काय@रत कम@चारीको �ये�ता, शैि�क 
योSयता, तािलमसमेत बापतको अङ्क घटी हdने 
गरी मूल िनयमावली सशंोधन गरकेो स_ब7धमा 
िवचार गदा@, सशंोिधत िनयमावली लाग ु हdनभु7दा 
पूव@को िनयमावलीका सत@ पूरा गरी आवHयक अङ्क 
अिभलेखन भई बढुवाको स_मखुमा रहेकोमा सशंोिधत 
Dयव"थाबाट यसरी 5ा� ग:रसकेको ती बढुवाका 
अङ्कसमेत अमा7य हdने गरी सशंोिधत िनयमावली 
"वीकृत भएको िमितबाट लाग ु गरकेो दिेख7छ । 

12 यस अदालतबाट पु�य�साद बरालसमेत िव+, लोक सेवा 

आयोगसमेत रहेको उ�5ेषण, परमादशेसमेतको िनवेदन 
(०७४-WO-४६१) र हेमराज सुवेदीसमेत िव+, लोक 

सेवा आयोगसमेत रहेको उ�5ेषण, परमादशेसमेतको िनवेदन 
(०७४-WO-४६१) मा लोक सेवा आयोगको परामश@को 
िवषयमा परी�ण भइसकेको दिेख7छ ।
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यसरी सशंोिधत िनयमावलीका 6यव7थाह: कुनै 
िनि<त समूहलाई मका> पान? अव7थामा कोषका सबै 
कम>चारीलाई समान :पमा लाग ु हEने र भेदभावरिहत 
भHने िवपIीह:को भनाइसगँ मेल खाएको दिेखदँनै । 
कुनै पिन स,ंथा वा िनकायको 0यव,थापन प1बाट 
िवगतमा ,प6त: नीितगत वा कानूनी 9पमै कुनै 
आ<ासन िदएको वा िवगत लामो समयदेिख िनि@त 
िकिसमको 0यवहार (consistent practice) 
गरबेाट सामाEय समझ भएको 0यिHले Iय,ता नीित, 
कानून, आKवासन तथा िनिKचत िकिसमको 0यवहार 
िनजह9लाई परामशO नगरी पPरवतOन गPरदैँन होला 
भEन ेमाEयताको 9पमा Iयस स,ंथा वा िनकायमा 
कायOरत कमOचारीह9को वैध अपे1ा (legitimate 
expectation)13 रहन े नै हUदँा सोिवपरीतको कायO 
माEय हUन े देिखँदैन । अकNतफ>  कम>चारी सPचय 
कोषलगायतका सङ्गिठत स7ंथाह:ले आफूलाई 
बजारमा Vित7पधW तXुयाउन र समयअनकूुल 
पZरवत>न गन>का लािग यसका कम>चारीको सत> तथा 
िनयमावलीको सशंोधन गनु>पन? हEHछ । ती सङ्गिठत 
स7ंथामा काय>रत कम>चारीको हकमा \य7ता सशंोिधत 
13 यस स_बHधमा Halsbury’s Law of England, Vol. I 

(1) 4th Edition Para 81 (Page 151-152) का अनसुार 
"A person may have a legitimate expectation of 
being treated in a certain way by an administrative 
authority even though he has no legal rights 
in private law to receive such treatment. The 
expectation may arise either from a representation 
or a promise made by the authority, including 
an implied representation or from consistent 
past practice." वैध अपेIाको िस�ाHतको स_बHधमा 
यस अदालतबाट कुमार पा�डे िव:� नेपाल सरकार भएको 
उ\Vेषण परमादशेको म�ुा (ने.का.प. २०७४, अङ्क १, िन.नं. 
९७५३), तलुसीVसाद Hयौपाने िव:� उजा> मH#ालयसमेत 
भएको उ\Vेषण / परमादशेको म�ुा (ने.का.प. २०७४, अङ्क 
५ र िन.नं. ९८०६) समेतमा 6या�या भएको पाइHछ ।

िनयमावलीका 6यव7थाह: लाग ु गन� नसिकने पिन 
होइन । यिद स7ंथाले Vशासिनक 6यव7थापनस_बHधी 
नीितमा गरकेो पZरवत>नको स_बHधमा \यस सं7थामा 
काय>रत कम>चारीह:बाट वैधािनक अपेIाको माHयता 
Vितकूल छ भनी दाबी गरकेो अव7थामा यसको 
वैधािनकता परीIण अदालत14 बाट गन> सिकने नै 
हEHछ ।

१८. कोषको कम>चारीको वैधािनक 
अपेIालाई सरंIण गन? गरी कोषको कम>चारी सेवा 
सत>स_बHधी िनयमावलीको िनयम १०.१५ मा 
"कोषका कुनै कम$चारीलाई िनजको िनयुि- ह/दँा 
त3काल लाग ुरहकेो तलब, उपदान िनवृि<भरण र 
अ@य सिुवधासCब@धी सवेाका सत$हDमा िनजको 
Eवीकृितबेगर िनजलाई Fितकूल असर पनH गरी 
पIरवत$न गIरन े छैन । पिछ ह/न ेसशंोधनले 3यEतो 
सशंोधन ह/नअुगावै वहाल रहकेो कुनै कम$चारीको 
उपयु$- सवेा सत$हDमा कुनै Fकारको Fितकूल 

14 वैधािनकताको परीIण स_बHधमा कमन ल अ�यास गन? 
दशेह:म�ये पिहलो पटक बेलायतको Court of Appeal ले 
Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs 

(1969) को म�ुामा 6या�या गरी िनवेदकलाई बेलायतमा 
रहने अनमुित िदएको अविधस_म ब7न पाउने गरी हEने 
वैधािनक अपेIालाई वैधािनक रहेको भनी उXलेख गरकेो 
दिेखHछ । यसैगरी A.G. of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu 

(1983) को म�ुामा Court of Appeal of Hong Kong ले 
वैधािनक अपेIा र अHय सामाHय अपेIाको िवषयमा 6या�या 
गद� वैधािनक अपेIालाई कानूनी Vावधानले समथ>न गनु>पन? 
उXलेख गरकेो दिेखHछ । साथै, िछमेक¢ दशे भारतको सवN£च 
अदालतले State of Kerala v. K.G. Madhavan Pillai 

(1983), Navjyoti Coop. Group Housing Society v. 

Union of India (1992), Food Corporation of India v. 

Kamdhenu Cattle Feed Industries (1993), Union 

of India v. Hindustan Development Corporation 

(1993) लगायतका म�ुामा वैधािनक अपेIाको िस�ाHतको 
स_बHधमा 6या�या गरकेो पाइHछ ।
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१०६३८ - ओज"वी गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, 5धानम78ी तथा मि78प:रषद ्को काया@लय, िसहंदरबारसमेत

असर पन� भएमा %य'तो सशंोिधत .यव'थाबमोिजम 
गन4 म5जुर गरकेो िलिखत 'वीकृित नभई %य'तो 
.यव'था लाग ु ह?न े छैन" भ7ने Eयव"था गरकेो 
दिेख7छ । यस Eयव"थाले कम@चारीको सिुवधाको 
सKब7धमा सेवा सत@हLमा प:रवत@न नगनM सिुनिNत 
(guarantee) गरकेो दिेख7छ । कुनै कानून खारजे 
भएको अव"थामा समेत कम@चारीको हक, सिुवधालाई 
सरंVण हXनसYने समेत नेपाल कानून EयाZयासKब7धी 
ऐन, २०१० को दफा ४ को दहेाय (ग) मा Eयव"था 
गरकेो दिेख7छ । सो Eयव"थाबमोिजम "कुनै नपेाल 
ऐनले अिहलेसDम बनकेो र पिछ ब5न ेकुनै ऐनलाई 
खारजे गEयो भन ेअकF  अिभGाय नदेिखएमा खारजे 
भएको ऐनले यसरी खारजे भएको कुनै ऐनबमोिजम 
पाएको, हािसल गरकेो वा भोगकेो कुनै हक, सिुवधा, 
कत4.य वा दािय%वमा असर पन� छैन" भ7ने Eयव"था 
भएको दिेख7छ । यस Eयव"थाबाट कम@चारीहLले 
सशंोधनपूव@को िनयमावलीबमोिजम bयेcता, भौगोिलक 
अङ्क, तािलमसमेत बापतको अङ्क पाइसकेको 
अव"थामा उi हक, सिुवधालाई सशंोिधत कानूनले 
समेत कायम रािखनपुनM िवषयमा समेत कम@चारीको 
वैधािनक अपेVा रहन सYने दिेख7छ । 

१९. कुनै पिन कम/चारीको वैध अपे5ा कुन 
हदस7म उपयु: छ भ=न ेिवषय ?चिलत अ=य कानून 
वा िवधाियकाले बनाएको कानूनको सापे5तामा 
हनेु/पनC हD=छ । यFतो अवFथामा कम/चारी सHचय 
कोष पिन नपेाल सरकारको FवािमIव रहकेो सFंथा 
रहकेोले सरकारी कम/चारीको माग/िनदCश कानूनको 
Mपमा रहकेो िनजामती सवेा ऐनको रोहमा समते 
कोषका कम/चारीको वैध अपे5ा परी5ण गनु/पनC 
हD=छ । उi ऐनका 5ावधानमा िवधाियकj मनसाय "पk 
दिेखने भएकाले सोअनकूुल कोषका कम@चारीको वैध 
अपेVा छ वा छैन भनी हे:रन ुपद@छ । िनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा २५ मा "बढुवाको सत4हKसDब5धी 
िनयमहKमा कुनै सशंोधन गदा4 %य'तो सशंोधन 
भएको एक वष4पिछको िमितदेिख माM लाग ुह?न ेगरी 
.यव'था गNरन"े उoलेख भएको दिेख7छ । यसरी 
काय@रत कम@चारीको वैध अपेVा र सङ्गिठत स"ंथाको 
नीितिबच सामqज"यता िमलाउने गरी िनिNत अविध 
(cooling period) राखी कुनै पिन कम@चारी सqचय 
कोष ज"ता सङ्गिठत स"ंथाले 5चिलत िनयमावली 
सशंोधन गन@ सYने दिेख7छ । 5"ततु म{ुामा कम@चारी 
सqचय कोषमा काय@रत िनवेदक कम@चारीहL बढुवाको 
सKमखुमा रहेको अव"थामा सqचय कोष, कम@चारी 
सेवा सत@ (एघार~ सशंोधन), २०७५ मा bयेcता, 
शैिVक यो�यता, तािलमबापत समेतको अङ्क 
घटाउने Eयव"था राखी काय@रत कम@चारीको हकमा 
िनिNत अविध (cooling period)  पिछ लाग ु हXने 
Eयव"थासमेतलाई नजरअ7दाज गरकेो दिेखयो ।

२०. बहालवाला कम@चारीको वैध अपेVालाई 
सरंVण गन@ र स"ंथामा गितशीलता oयाउन कम@चारी 
सqचय कोषको एघार~ सशंोिधत िनयमावली, 
२०७५ ले समेत िनजामती सेवा ऐनको Eयव"थालाई 
अन�ुहण गद� बहालवाला कम@चारीको हकमा सशंोिधत 
Eयव"थाहL िनि�चत समय (cooling period) पिछ 
लाग ु हXने गरी स7तिुलत नीित अवलKबन गन@ सिकने 
उपाय रहेको दिेखयो । य"तो अव"थामा िनवेदकहLको 
विृ� िवकासमा 5�यV असर पानM गरी त�कालै लाग ु
ग:रएको उi सशंोिधत िनयमावलीका Eयव"थाहL 
दोषमiु नरहेको दिेखदँा कानूनबमोिजमको काय@मा 
:रट जारी हXनपुनM होइन भ7ने 5�यथ�हLको िलिखत 
जवाफ तथा उपि"थत िव�ान् सह7यायािधवiाहL र 
िवपVीको तफ@ बाट उपि"थत िव�ान् अिधवiाहLको 
बहस िजिकरसगँ सहमत हXन सिकएन । 

२१. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
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कम.चारी स3चय कोष, कम.चारी सेवा सत. (एघार; 
सशंोधन) िनयमावली, २०७५ लाई नेपाल सरकारबाट 
Cवीकृत गनु.पनGमा नगरी अथ. मJ#ीCतरसKमबाट 
Cवीकृत भएकोले सो काय. सिंवधान तथा Mचिलत 
कानूनको Mितकूल रहेको दिेखदँा कम.चारी 
स3चय कोष, कम.चारी सेवा सत. (एघार; सशंोधन) 
िनयमावली, २०७५ र सो िनयमावलीबमोिजम 
कम.चारीको पदपूित. गनG सKबJधमा भए गRरएका 
सKपूण. कामकारबाहीहTसमेत उVMेषणको आदशेले 
अमाJय र बदर घोिषत गRरिदएको छ । अब, Mचिलत 
कानूनी ZयवCथाको अधीनमा रही िनयमावलीको 
सशंोधनका लािग केही समय ला[ने भई MVयथ\म]येको 
कम.चारी स3चय कोषको काय. स3चालनमा समेत 
किठनाई आउन स_ने अवCथा दिेखन आउने ह̀दँा 
कम.चारी स3चय कोष, कम.चारी सेवा सत. (एघारौ ँ
सशंोधन) िनयमावली, २०७५ जारी ह̀नपूुव. बहाल 

रहेको िनयमावलीसमेतका कानूनी ZयवCथाबमोिजम 
कम.चारीको पदपूित.सKबJधी काम कारबाही अगािड 
बढाउन ु भनी MVयथ\हTका नाममा परमादशेसमेत 
जारी ह̀ने ठहछ.  । MVयथ\म]येका कम.चारी स3चय 
कोषलाई सोझै र सोबाहेक अJय िनकायको हकमा 
महाJयायािधवeाको काया.लयमाफ. त यस आदशेको 
Mितिलिपसिहत जानकारी िदई दायरीको लगत कgा 
गनू. । यस आदशेको िवhतुीय Mित अिभलेख गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उe रायमा सहमत छु ।
Jया.दीपककुमार काक\

इजलास अिधकृत : िशवबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।
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