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समयसमयमा अवलम्बन गनेर् नीितमा
भरपनेर् िवषय भएको हुँ दा िनवेदकले माग
गरेको प्रस्तुत िवषय नीितगत िवषय होइन
भनी मान्न निमल्ने ।

िनणर्य नं .९१५४
सव"#च अदालत, +वशेष इजलास

(ूकरण नं.६)

माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे ?

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकD
आदे श FमFत : २०७०।१०।९।५
०६९-WS-०००८

मुQाः उTूेषण/परमादे श ।
Fनवेदक/पW

: काठमाडY

महानगरपाFलका

वडा

िज=ला, काठमाडY
नं.

३३

िःथत

रा+`य ःवत5ऽ कमbचारc Fमलन के5िको
अिfतयार ूाg ऐ. का ूथम उपाiयW

दे वीूसाद दाहाल

+वjk

§ िनवेदनमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग
गरी करारमा कायर्रत् कमर्चारीहरूको
सं िवधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने
सम्भावना तथा अनुमानको भरमा िनतान्त
िनजी धारणा बनाई सं िवधानको धारा
१०७(१) को अलावा धारा १०७(२)
समेतको माग दावी िलएको िनवेदन
दावीको आधारमा अदालत स्वयम्ले
िनवेदकको दावी खोजिबन गरी औिचत्यको
आधारमा सं िवधानको धारा १०७(१)
को असाधारण अिधकारक्षेत्रअन्तगर्त
न्याियक पुनरावलोकन गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं.७)

§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
२४घ१ को कानूनी व्यवस्था राजपत्र
अनिङ्कत कमर्चारीको बढुवासम्बन्धी िवशेष
व्यवस्था भएकोले सो दफा श्रेणीिवहीन
कमर्चारीको हकमा आकिर्षत हुने अवस्था
नहुने ।

§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
७ को उपदफा (५) बमोिजम सेवा
करारमा िलने कायर् कु नै धमर्, िलङ्ग, वणर्,
जातजाितको आधारमा छनौट गनेर् वा
नगनेर् कु राको आधारमा वगीर्करण गरेको
नभै सवर्सामान्य व्यवस्था भएको देिखएको
र करारबाट सेवा आपूिर्त गनेर् नीितगत प्रश्न
भएकोले टड्कारोरूपमा कसैसँग लिक्षत
नभएको तटस्थ व्यवस्थालाई भेदभावपूणर्
मान्न निमल्ने ।

§ िनजामती सेवाका पदहरूको िनयुिक्त,
बढुवा, सरूवा के कसरी गनेर् भन्ने समग्र
व्यवस्था राज्यले िनजामती सेवाको
सञ्चालन र व्यवस्थापन गनेर् िसलिसलामा

§ सामािजक न्यायको अिभन्न अङ्गको
रूपमा रहेको सामािजक सुरक्षाले लोक
कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई
साथर्क तुल्याउँ दछ । समाजका हरेक

ूTयथl/+वपWी

: नेपाल

सरकार, मि5ऽपmरषn,

ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलय,

Fसं हदरबार, काठमाडYसमेत

(ूकरण नं.५)

591

(ूकरण नं.८)

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

पक्षमा न्याय प्रदान गनेर् उद्देश्यका साथ
िवकिसत यो मान्यताबाट नै समाजमा
पूणर् एवम् वास्तिवक समानता कायम हुन
सक्तछ । वतर्मान रािष्ट्रय एवम् अन्तरार्िष्ट्रय
पिरिस्थित पिन मानव अिधकार एवम्
सामािजक न्यायप्रित सं वेदनशील बन्दै
गएको अवस्थामा िनजामती सेवाअन्तगर्त
करारमा कायर्रत् कमर्चारीको सामािजक
सुरक्षाको िवषयलाई प्रभावकारी तुल्याउनु
लोकतािन्त्रक शासन व्यवस्थाअनुकूल नै
हुने ।

+वहcन कमbचारcको हक+हतको लाFग +बयाशील

रहे को यस रा+`य ःवत5ऽ कमbचारc Fमलन

के5िले +वपWीहjसमW Fनxन माग ूःतुत गरे को
Fथयो ।
•

(१०० ूFतशत) नै खुला ूFतयोFगताuारा

पूFतb गन कानूनी {यवःथा कायाb5वयन
b न,
गनुप

•

Fनवेदक/पWका तफbबाट : वmर? +वuान्् अFधवwा

तफbबाट

:

सह5यायाFधवwा +करण पौडेल

•

+वuान््
•

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा Fनजामती

{यवःथालाई Fनर5तरता दई सबै तहका

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३

मानवअFधकारको +वz{यापी घोषणापऽ,
१९४८

ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४)
को

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

पुjष

कमbचारcहjको

उपरोw मागहj राfदा +वपWीहjले

सxबोधन नगरे कोले बाiय भई ऐनमा भएको
{यवःथाहj

फैसला

{यवःथा

हकमा समेत लागू हुनपु न ।

सेवा Fनयमावलc, २०५०
§

ऐ. ऐनको दफा २४घ१ को कानूनी

b न,
(१२) खारे ज गनुप

सxबk कानून :

§

(५) को {यवःथा सोहc ऐनको उपदफा
(१) को खड (क) सँग बािझएको हुँदा

कमbचारcहjलाई लागू हुने गरc उपदफा

अवलिxबत निजर :
§

ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) र

b न,
उw कानूनी {यवःथा खारे ज गनुप

हmरूसाद उूेती तथा +वuान्् अFधवwा

ूTयथl/+वपWीका

७ को उपदफा (१) को खड (क)
मा रहे को ौे णी+वहcन पद शतूFतशत

(ूकरण नं.१३)

नरे 5िूसाद पाठक

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

कायाb5वयन

गराउन

अ5य

कुनै

ूभावकारc एवम् वैकि=पक उपचारको बाटो

नेपालको

अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२)
बमोिजम दायर हुन आएको ूःतुत mरट Fनवेदनको

सिWg तय र ठहर यस ूकार छ :

िज=ला ूशासन कायाbलय, काठमाडYमा

सं ःथा दताb ऐन, २०३४ अ5तगbत दताb भई ौे णी

समेत नभएकोले नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

२०६३ को धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोिजम
सावbजFनक हक र सरोकारको +ववादको jपमा
यो Fनवेदन Fलई आएका छY ।

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

७ को उपदफा (१) को अ5य खडहjमा

उि=लिखत कानूनी {यवःथालाई Fनःशतbjपमा
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कायाb5वयन गन तर खड (क) को {यवःथालाई

ँ ा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७
दे िखद

कानूनी आधार +वपWीहjले दे खाउन सकेका

म+हला उxमेnवार भे वायांश र दफा २४घ१

माऽ

कायाb5वयन

गनb

इ5कार

b न
गनुप

कुनै

छै नन् । कानून कायाb5वयन गन +वपWी सरकारc

Fनकायहjले नै कानूनको पालना गनb इ5कार गनb

को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा (१४) को

को उपदफा (१२) को {यवःथाहj र Fनवेदकको
मागूFतकूल असर पन कुनै Fनणbय, काम कारवाहc

Fम=ने होइन । ौे णी+वहcन पदहj पFन अ5य

सूचना पऽाचार आद भए गरे को पाइएमा Tयःतो

Tयसको

उदासीनता
दे खाई
वषसxम करार सेवामा काम लगाउँदा Tयःता

बदर गरc Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

सामािजक सुरWा पाउने हकबाट वित हुनपु न

अवःथा उTप भएको छ । साथै, एउटै पदमiये

नाममा परमादे शलगायत अ5य आदे श जारc गरc
पाउँ भेसमेत {यहोराको mरट Fनवेदन ।

गmरएको ऐ. उपदफा ४ र ५ को {यवःथा तथा

मागबमोिजमको आदे श +कन जारc हुन ु नपन हो,

पदसरह खुला ूFतयोFगताबाट पूFतb गनुप
b नमा
कायाb5वयनमा

कमbचारcहjको जीवनको उराkb असुरिWत भई

केहc करारबाट र केहc ःथायीjपमा पूFतb गन गरc
वगlकरणको {यवःथासमेत उपदफा १को खड

सxपूणb Fनणbय पऽाचारसमेत उTूेषणको आदे शले

७ को उपदफा (१) को खड (क) को {यवःथा
यथाशीय कायाb5वयन गनुb भनी +वपWीहjको

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको

आधार र कारणस+हत १५ दनFभऽ Fलिखत जवाफ

ु ा साथै 5यायोिचत
क को ूावधान+वपरcत हुनक
र पारदशl नभएको हुँदा Tयःतो {यवःथासमेत

पेस गनुb साथै ूःतुत mरट Fनवेदनमा ौे णी+वहcन
पदमा Fनयुिw ू+बया तथा वृि +वकाससँग

राजपऽ अन+त पदबाट राजपऽा+त

ूदान गmरएको छ भेसमेत {यहोराको यस

खारे जभागी छ ।

पदमा बढु वा हुन सक्ने गरc सेवाको +वभेदलाई

अ5Tय गmरएको अवःथामा ऐनको दफा २४

घ१ को उपदफा १२ ले ःतरवृ+k हुने पदमा

सxबि5धत +वषय समावेश भएकोले अमाFधकार

अदालतको FमFत २०६९।४।३१ को आदे श ।
रायलाई

के

कःतो

कानूनको

आवँयकता पदbछ, कुन कानून बनाउने, कुन लागू

पदमा

गन, के कःतो कानून खारे ज वा सं शोधन गन भे

{यवःथाले गरे को +वभेद हनुपन र पदोFतको

सं सदले बनाएको कानून सबैले पालना गनुप
b न
हुँदा mरट Fनवेदकले Fलएको िज+करको कुनै
औिचTयता छै न । तसथb mरट खारे ज गmरपाउँ

राजपऽ

अन+त

पद

र

ौे णी+वहcन

+वभेदको अवःथालाई यथावतै राखेको छ । सो
अवसर ूTयेक कमbचारcले समानjपमा पाउनुपन
हुँदा उw {यवःथासमेत खारे ज हुनपु छb । साथै

ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को {यवःथा

गदाb
म+हला कमbचारcको हक +हतमा असर नपन हुँदा

पुjष

कमbचारcको

हकमा समेत

लागू

कायb {यवःथा+पका सं सदको हो । {यवःथा+पका

भेसमेत {यहोराको अथb म5ऽालयको Fलिखत
जवाफ ।

सरकारc सेवाअ5तगbत कुन ूकृFतको कायb

म+हला कमbचारcलाई माऽ भनी लागू गनुb जjरc

कुन ू+बयाuारा गन भे +वषयमा कानूनuारा

हकमा समेत +वभेद नगरc लागू गनुb गराउनुपन

ऐन, २०४९ दफा ७ को उपदफा (४) मा नेपाल

छै न । यसथb सो {यवःथा पुjष कमbचारcको

{यवःथा गनb स+कने नै हु5छ । Fनजामती सेवा
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

मुfय कायb गन र सहायक कायb गन ौे णी+वहcन

पुjष कमbचारcलाई पFन लागू हुनपु न भे मागको
कुनै सं वैधाFनक र सै kाि5तक आधार नहुँदा mरट

मा सहायक कायb गन पदहj खारे ज गरc सेवा

सिचवालयको Fलिखत जवाफ ।

छ । मुfय कायb गन भनी तो+कएका पदमा

बमशः खारे ज गद लाने र Tयःता पदहjबाट

सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरc
पद तोने {यवःथा गरे को छ भने उपदफा (५)

करारबाट सxपादन गराउन सक्ने {यवःथा रहे को

सxबि5धत Fनकायबाट माग भई आएको आधारमा
यस आयोगबाट पदपूFतbको कायb भइरहे कै हुँदा mरट

Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भे {यवःथा+पका सं सद
Fनजामती

सेवाको

ौे णी+वहcन

पदहj

सxपादन गmरने कायbहj सेवा करारबाट गद

जाने सरकारको नीFतअनुjप ऐनको दफा ७

Fनवेदन खारे जयोय छ । ौे णी+वहcन कमbचारcको

को उपदफा (५) Fनमाbण भएको पाइ5छ ।

२ मा {यवःथा रहे को र ःतरवृ+k पFन ऐनuारा

हो भने उपदफा (५) +वशेष {यवःथा हो । जुन

बढु वासxब5धी {यवःथाका लाFग ऐ. दफा २४घ
{यविःथत बढु वाकै एक ू+बया हो । साथै

सकाराTमक +वभेदको नीFतअनुसार म+हलाहjको

FनFम कानूनuारा थप सु+वधा दने गरc गmरएको

उपदफा १ को खड (क) सामा5य {यवःथा

ौे णी+वहcन पदहj सबै खारे ज भएपFछ ःवतः
Fनिंबय हुन जा5छ र दफा २४घ१ को {यवःथा
ौे णी+वहcन कमbचारcको लाFग नभई २४घ२
को {यवःथा आक+षbत हुने हुँदा सामानताको

+वशेष {यवःथालाई असमान {यवहार भयो भनी
मा नFम=ने हुँदा mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ

हकअनुकूल नै रहे को छ । साथै दफा ७ को

Fनवेदकले बदर माग गरे को Fनजामती

सं +वधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३)

भे लोक सेवा आयोगको Fलिखत जवाफ ।

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा

(४), (५), (१४) र दफा २४घ१ को उपदफा

(१२) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम सं +वधान,
२०६३ को कुनै पFन {यवःथासँग बािझएको भनी

उपदफा (१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम

को ूFतब5धाTमक वायांशबमोिजम म+हलाका
लाFग गmरएको +वशेष {यवःथा हुँदा पुjषको

हकमा समानjपमा लागू हुनपु न भनी दावी गनb
नFम=ने हुँदा mरट Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भे

Fनवेदनपऽमा खुलाउन सकेको छै न । Fनजामती

नेपाल सरकार मि5ऽपmरषoको र सोहc {यहोराको

{यवःथालाई

जवाफ ।

सेवाको शतbसxब5धी नीFतगत कुरामा आधाmरत
नेपालको

अ5तmरम

सं +वधान,

२०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम अमा5य

सामा5य ूशासन म5ऽालयको छु ाछु ै Fलिखत
दफा (४)(५) र उपदफा (१)क सममतामा

b न कारणस+हत मागदावी Fलन सकेको
घो+षत गनुप
ँ ै न । ऐ. दफा ७ को उपदफा (४) र (५)
दे िखद

हे रc {याfया गनुप
b न हु5छ । साथै दफा ७ को

च ुःत र Fमत{ययी बनाउन गmरएको नीFतगत

को ूFतब5धाTमक वायांशबमोिजम म+हलाका
लाFग गmरएको +वशेष {यवःथा हुँदा पुjषको

को {यवःथाहj Fनजामती सेवाको सं रचनालाई

{यवःथा भएको र उपदफा (१४) को {यवःथा
सकाराTमक +वभेदको Fसkा5तमा आधाmरत भई
+वधा+यकाले गरे को +वशेष {यवःथा भएकोले

उपदफा (१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३)

हकमा समानjपमा लागू हुनपु न भनी दावी गनb
नFम=ने र २४घ२ ले ौे णी+वहcन कमbचारcहjको
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हकमा ःतरवृ+kसxब5धी {यवःथा गरे को हुँदा
२४घ१ आक+षbत हुने नहुँदा mरट खारे ज गmरपाउँ

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१)

माFमला म5ऽालयको Fलिखत जवाफ ।

आउन सकेको छै न । ऐ. उपदफा (४) अनुसार

को {यवःथा Fनर5तर कायाb5वयनमा रहे को तर

भेसमेत कानून, 5याय, सं +वधानसभा तथा सं सदcय

कायाbलय सहयोगीको हकमा माऽ कायाb5वयनमा

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७

मुfय र सहायक काम गन पद भनी आजसxम

पदमा खुला ूFतयोFगताबाट पूFतb गन {यवःथा

छै न न त कुनै सरकारc Fनकायले उपदफा (५)

भएको छ, छै न उपदफा (४) मा मुfय कायb गन र

गmरएकोमा सोअनुjप पद तोने सxब5धमा कुनै

ःथायीjपमा पूFतb गन पद भनी छु याइएको
पद
्
र सरकारc कायाbलयको अFभ अ को jपमा
दै Fनकjपमा गनुप
b न कामसँग सxबि5धत पदमा

उपदफा (५) मा ौे णी+वहcन पद खारे ज गरc सो

कमbचारcको जीवनको उराkb असुरिWत भई

कानूनी {यवःथा भएकोमा Fनजामती सेवाका के

समेत वित हुनपु न अवःथा छ ।

b न कायb हाल के कFत जनशिwलाई सेवा
गनुप

तTकाल पूFतb गनुप
b छb भे समेत {यहोराको बहस

को उपदफा (१) को दे हाय (क) मा ौे णी+वहcन
भएकोमा सोअनुjप पदपूFतb गनतफb कुनै कारवाहc

सहायक कायb गन ौे णी+वहcन पद तोने {यवःथा

कारवाहc भएको छ, छै न सो को जवाफ र सोहc

b न कायb सेवा करारबाट गराउने गरc
पदले गनुप

कFत ौे णी+वहcन पदहj खारे ज भई उw पदले

करारमा Fलई सxपादन गराइएको अवःथा छ सो

समेतको यथाथb +ववरण Fनजामती +कताबखानाबाट

िझकाई पेस गनुb भे यस अदालतको FमFत
२०६९।८।२८ को आदे श ।

पmरभा+षत गmरएको पFन छै न र गनb पFन सxभव
बमोिजमका पदहj खारे ज गरे का छन् । कानूनमा

वषसxम

करारमा

काम

लगाउँदा

Tयःता

रायबाट ूाg गन सामािजक सुरWाको हकबाट
Tयसकारण

Tयःतो पदहj खुला ूFतयोFगताबाट ःथायीjपमा
b यो ।
ूःतुत गनुभ

ूTयथlहjको

महा5यायाFधवwाको

तफbबाट

कायाbलयका

उपिःथत

+वuान््

सह5यायाFधवwा ौी +करण पौडेलले Fनजामती

उw आदे शानुसार पद खारे ज गmरदनु

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१)

के कFत कमbचारc Fनयुिw गmरएका छन् भे

हो भने ऐ. उपदफा (४) र उपदफा (५) को

भे पऽ हालसxम ूाg भएको छै न । करारमा

को दे हाय (क) को {यवःथा सामा5य {यवःथा

जानकारcसमेत +वभागमा ूाg भएको छै न ।

{यवःथा +वशेष {यवःथा हो । सरकारको

अवकाश

भएकाले सो अनुjप Tयःता पदहj करारबाट पूFतb

हालसxम २२९१ जना कायाbलय सहयोगीले
पाएको

रे कडbबाट

दे िखएको

भे

नीFतअनुjप

Fनजामती

ूशासन

सालन

हुने

Fनयमबमोिजम पेस हुन आएको ूःतुत

गन गरc +वशेष {यवःथा गmरएको हो । Tयःतो
{यवःथा सं +वधानको कुन धारासँग बािझएको हो

अiययन गरc Fनवेदकतफbबाट उपिःथत वmर?

ऐ. उपदफा (१४) सकाराTमक +वभेदसxब5धी

Fनजामती +कताबखानाको पऽ

।

mरट Fनवेदनको FमFसल सं लन कागजातहjको

+वuान्् अFधवwा ौी हmरूसाद उूेती तथा +वuान््
अFधवwा ौी नरे 5िूसाद पाठकले Fनजामती

भनी Fनवेदकले खुलाउन सकेको छै नन् । साथै

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को {यवःथा
+बयाशील गराउन आएको र दफा २४घ१
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ौे णी+वहcन कमbचारcको लाFग आक+षbत हुने दफा
नभएको हुँदा mरट Fनवेदन खारे ज हुनपु छb भनी गनुb

को उपदफा (४),(५) र (१४) तथा

यसमा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को

(ख) Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७

(१४) को म+हला उxमेnवार भे वायांश र

अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा

ऐ. दफा २४घ१ को {यवःथा नीFतगत
{यवःथा हो होइन ?

भएको बहस समेत सुFनयो ।

को उपदफा (४) र (५) को {यवःथा

दफा ७ को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा

१२ र धारा १८ तथा Fनजामती सेवा

दफा २४घ१ को उपदफा (१२)को {यवःथाहj
र Tयससँग सxबि5धत सxपूणb Fनणbय पऽाचारसमेत

ऐन, २०४९ को दफा ७ (१) क
समेतसँग बािझएको छ छै न ?

उTूेषणको आदे शले बदर गरc Fनजामती सेवा

ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को

(ग)

b न हो होइन ?
गनुप

खड (क) को {यवःथा यथाशीय कायाb5वयन

गनुb भनी +वपWीहjको नाममा परमादे शलगायत
अ5य आदे श जारc गरcपाउँ भे Fनवेदन दावी
र सरकारको नीFतअनुjप Fनजामती ूशासन
सालन

हुने

भएकाले

सो

अनुjप

Tयःता

Fनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारc

2.

प+हलो

ू¡तफb

+वचार

गदाb

Fनवेदकले Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

७(१) बमोिजम ौे णी+वहcन कमbचारcहjको खुला

पदहj करारबाट पूFतb गन गरc Fनजामती सेवा

ूFतयोFगताuारा पदपूFतb हुनपु न भनी उw आधार

उपदफा (५) को {यवःथा गmरएका हुन ् । Tयःतो
{यवःथा सं +वधानको कुन धारासँग बािझएको भनी

दफा ७ (क) एवम् सं +वधानको धारा १२, १८

समेतका +वFभ {यवःथा+वपरcत भएको भनी

(१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

उw मागूFत +वपWीहjले असहमFत ूकट गरc

ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र

Fनवेदकले खुलाउन सकेका छै नन् । ऐ. उपदफा

२०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को

Fलई दफा ७(४) र ७(५) को {यवःथा उw

बदरको माग गरे को दे िख5छ । Fनवेदकको
Fलिखत जवाफ लगाएको अवःथा छ । Fनजामती

ूFतब5धाTमक वायांशबमोिजम म+हलाका लाFग

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) को {यवःथा

आएको र दफा २४घ१ ौे णी+वहcन कमbचारcको
लाFग आक+षbत हुने दफा नै नभएको अवःथा हुँदा

गन भे सxब5धमा गmरएको समम {यवःथा भे

रहे को पाइयो ।

+वषय तथा समम Fनजामती सेवाको पदमा पदपूFतb

+वशेष

गmरएको

{यवःथा

+बयाशील

गराउन

mरट Fनवेदन खारे ज हुनपु छb भे Fलिखत जवाफ

उपरोw Fनवेदन {यहोरा, Fलिखत जवाफ

तथा दुबैतफbको बहससमेत सुनी Fनणbयतफb +वचार
गदाb Fनxन ू¡हjको सxब5धमा Fनणbय दनुपन

दे िखयो :

(क) Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७

Fनजामती सेवाका पदपूFतb के कFत र कुन आधारमा

दे िखएको छ । Fनजामती सेवाका कुन कुन
पदहj के कसरc कुन ू+बयाuारा पूFतb गन भे

गन आधार सोहc ऐनमा Fनधाbरण भएबमोिजम

हुने कुरामा +ववाद छै न । ऐनमा {यविःथत
गmरएका

ूावधानहjलाई

कायb+वFधगतjपमा

कायाb5वयन गनbको लाFग +वधा+यकाले अFधकार

ूTयायोजन गरे बमोिजम नेपाल सरकारले समय
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समयमा गन Fनजामती सेवा Fनयमावलc, २०५०

को सं शोधनबाट समम Fनजामती ूशासन सालन
हुँदै आएको पाइ5छ ।
3. यहाँ Fनवेदकले सं +वधानसँग बािझएको

दुबै

+कFसमका

ौे णी+वहcन

पदहj

खारे ज

हुने अवःथामा रहे को दे िख5छ । ौे णी+वहcन
पदहjको वगlकरण भैसकेको अवःथामा माऽ
सxबि5धत कायाbलयले

Tयःतो पद छु ¨ाई

भनी उठाएको Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को

सहायक कायb गन पदहjको हकमा माऽ पद

कानूनी {यवःथा रहे छ भनी हे दाb, ....“उपदफा

पठाउन सक्ने अवःथा दे िखयो । Tयसरc खारे ज

दफा ७ को उपदफा (४) र (५) मा कःतो

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना

ूकाशन गरc मुfय कायb गन र सहायक कायb

गन ौे णी+वहcन पद तोनेछ । उपदफा (५) यो
दफा ूारxभ हुँदाका बखत mरw रहे का र यो दफा

ूारxभ भएपFछ mरw हुने उपदफा (४) बमोिजम

तो+कएको सहायक कायb गन ौे णी+वहcन पदहj

खारे ज भएको जानकारc Fनजामती +कताबखानामा

भएका पदहjबाट सxपादन गmरने कायb 5यूनतम््
पाmरौFमक तोक¥ {यिw वा सं ःथासँग करार
गरc सेवा करारबाट सxपादन गराउन सक्ने

गरc उपदफा (५) मा ःप© {यवःथा रहे को
पाइ5छ । सोहc {यवःथाको आधारमा हाल

+वFभ सरकारc कायाbलयहjमा सेवा करारमा

ःवतः खारे ज हुनेछन् । सxबि5धत कायाbलयले

ठू लो सfयामा कमbचारcहj कायbरत्् रहे को

+कताबखानामा पठाउनुपनछ । Tयःता पदहjबाट

क मा ौे णी+वहcन पदहj शतूFतशत खुलाबाट

यःता पदहj खारे ज भएको जानकारc Fनजामती

सxपादन गmरने कायb 5यूनतम्् पाmरौFमक तोक¥
{यिw वा सं ःथासँग करार गरc सेवा करारबाट

सxपादन गराउनुपनछ ।” भे {यवःथा रहे को
पाइयो । उपरोw कानूनी {यवःथा रहे को

स5दभbमा ौे णी+वहcन कमbचारcहjमiये मुfय कायb

गन र सहायक कायb गन कमbचारcहj नेपाल
राजपऽमा सूचना ूकािशत गरc नेपाल सरकारले

तोन सक्ने भे {यवःथा रहे को दे िख5छ ।
सोबमोिजमको सूचना सवbसामा5यjपमा हालसxम

नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरc तो+कएको
ँ ैन ।
भने दे िखद

4. उपदफा (४) बमोिजम तो+कएको

दे िख5छ । ऐ. दफा ७ उपदफा (१) को खड
पूFतb

गmरनेछ

भे

सामा5य

{यवःथा

भ5दा

पFछबाट सरकारले Fलएको नीFत कायाb5वयन गनb
Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोॐो सं शोधन

(२०६४) बाट उपदफा (४) र (५) लगायतका
+वFभ

{यवःथाहj

थप

भएको

अवःथा

दे िख5छ । उपदफा (४) र (५) को यो
+वशेष {यवःथा सं +वधानका +वFभ धाराहjसँग
बािझएकोले

बदर

गmरपाउँ

भनी

Fनवेदकले

घुमाउरो अथbमा मागदावी Fलएको दे िखए तापFन
के कुन आधारमा र कसरc कुन धारासँग
बािझएको हो ःप© माग दावी नभएको र Tयःतो

कानूनी {यवःथा अमा5य र बदर हुनपु न युिwयुw

खारे ज हुने भे कानूनी {यवःथा भएकोमा मुfय

आधार र कारणसमेत उ=लेख गरc Fनवेदकले
ँ ा ऐनको उw
ःप© दावी Fलन सकेको नदे िखद

ौे णी+वहcन

Fम=ने दे िखएन ।

सहायक कायb गन ौे णी+वहcन पदहjसxम ःवतः
कायb गन र सहायक कायb गन कमbचारcहjको
सxब5धमा वगlकरण नहुँदा मुfय कायb गन
पदहjमा

समेत

+व§ापन

नभई

दफाहj नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को
धारा १२ र १८ समेतसँग बािझएको भनी मा
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5. Fनवेदकले दावी Fलएको ऐ. ऐनको

सरकारले

समयसमयमा
ऐन

तथा

गन

नीFत

दफा ७ को उपदफा (१४) को सxब5धमा

तथा

लेिखएको भए तापFन कुनै पदको लाFग आवँयक

ःप© गनb सक्ने नै हु5छ । Tयःतो {यवःथाले

हे दाb ..“(१४) यस दफामा अ5यऽ जुनसुकै कुरा

सोबमोिजम

Fनधाbरण

Fनयमावलcहjमा

समयसमयमा गन सं शोधनबाटै Tयस सxब5धमा

5यूनतम्् योयता पूरा गरc यो दफा ूारxभ
हुँदाका बखत सरकारc Fनकायबाट साFलत

सं +वधानूद मौFलक हकउपर अनुिचत ब5दे ज
लगाएको वा अ5य कुनै कारणले सं +वधानसँग ःप©

कxतीमा पाँच वषb अःथायी सेवा गरे का म+हला
उxमेnवारलाई माऽ यो दफा ूारxभ भएपFछ

mरटमाफbत् अमा5य र बदर घो+षत गनb Fम=ने
हुँदैन । Fनजामती सेवाका पदहjको Fनयुिw,

आयोगबाट Fनधाbmरत ूFतःपधाbTमक परcWा Fलई

रायले Fनजामती सेवाको सालन र {यवःथापन

म+हला +वकास कायbबमको ःथायी पदमा कायbरत््

एकपटकका लाFग तो+कएको पदमा लोकसेवा

ःथायी Fनयुिw गनb स+कनेछ ।” भे {यवःथा

रहे को

पाइ5छ

।

उw

{यवःथा

सरकारc

Fनकायबाट साFलत म+हला +वकास कायbबमको

बािझएको अवःथामा बाहे क अ5यथा अदालतले

बढु वा सjवा के कसरc गन भे समम {यवःथा

गन FसलFसलामा समयसमयमा अवलxबन गन
नीFतमा भरपन +वषय भएको हुँदा Fनवेदकले माग

गरे को ूःतुत +वषय नीFतगत +वषय होइन भनी

सेवा गmरसकेका म+हला उxमेnवारलाई माऽ

मा Fमलेन र Tयःतो नीFतगत +वषयमा अदालतले
mरट जारc गनb सक्ने अवःथा पFन रहँदैन ।

ूFतःपधाbTमक परcWा Fलई ःथायी Fनयुिw गनb

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र

को धारा १३(३) ले ःवीकार गरे को समावेिशताको

भै Tयःतो पदबाट गन कायbहj सेवा करारबाट

ःथायी पदमा कायbरत्् कxतीमा पाँच वषb अःथायी

एकपटकका लागी लोकसेवा आयोगबाट Fनधाbmरत

स+कने गरc नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३

7. दोॐो ू¡तफb +वचार गदाb Fनजामती

(५) को {यवःथाबाट mरw भएका पदहj खारे ज

{यवःथा रायले Fलएको सकाराTमक +वभेदको

पूFतb गन गरc उw {यवःथा गmरएको दे िख5छ ।
अ+हले {यिwसँग करार गरc जुन ढ बाट Fनजामती

+ववाद रहे न । Fनवेदकले उठाएको दफा २४घ१

ौे णी+वहcन पदमा कायb गन कमbचारcहjले आ®नो

Fसkा5तमा आधाmरत {यवःथा भएकाले उw

नीFत अ5तगbत गmरएको +वशेष {यवःथा हो भेमा
को कानूनी {यवःथा राजपऽ अन+त कमbचारcको

बढु वासxब5धी

+वशेष

{यवःथा

भएकोले

सो

दफा ौे णी+वहcन कमbचारcको हकमा आक+षbत
हुने अवःथा नहुँदा सो सxब5धमा Fनवेदक दावी

सेवामा काम Fलइरहे को अवःथा छ । Tयसबाट
ऊजाbशील समय रा`का लाFग लगानी गन तर

क+हले पFन ःथायी हुन नसक¥ वषसxम करारमै
कायbरत्् रहँदा जीवनको उराkbमा सामािजक

सुरWाको लाभबाट वित रहनुपन िःथFत रहे काले

तथा Fनजको तफbबाट उपिःथत +वuान् कानून
{यवसायीको बहस िज+करसँग सहमत हुन सक्ने

Tयःतो {यवःथा सं +वधानको धारा १२ र १८
समेतसँग बािझएकोले बदर गmरपाउँ भे माग

6. Fनजामती सेवालाई के कसरc सालन

र बदर हुनपु न युिwयुw आधार उ=लेख गरc

अवःथा रहे न ।

गन पदपूFतb, पदःथापन, सjवा वढु वाजःता कुरामा

दावी भए पFन Tयःतो कानूनी {यवःथा अमा5य

Fनवेदकले ःप© दावी Fलन सकेको पाइएन ।
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Fनवेदनमा घुमाउरो भाषाको ूयोग गरc करारमा

आवँयकतासँग सxब5ध र सरोकार राखेको

हकमा

ु
दे िख5छ । यस सxब5धमा सं यw
रा`स³को

Fनता5त Fनजी धारणा बनाई धारा १०७(१)

घोषणापऽ, १९४८ ले मानवका नागmरक तथा

कायbरत् कमbचारcहjको

सं +वधानूद

आघात पुने सxभावना तथा अनुमानको भरमा

को

अलावा

धारा

१०७(२)

को

समेतको

माग दावी Fलएको Fनवेदन दावीको आधारमा

अदालत ःवयम्ले Fनवेदकको दावी खोजFबन गरc

औिचTयको आधारमा सं +वधानको धारा १०७(१)

को

असाधारण

अFधकारWेऽअ5तगbत
पुनरावलोकन गनb Fम=ने हुँदैन ।

5या+यक

8. Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

७ को उपदफा (५) बमोिजम सेवा करारमा Fलने

ःथापनाप´ात् जारc मानव अFधकारको +वz{यापी

राजनीFतक

अFधकारलाई

ूाथFमकता

दएको

दे िखए तापFन Tयसले कमजोर एवम् सीमा5तकृत

वगbका {यिwहjको आFथbक, सामािजक ूकृFतका

5यूनतम््

सxबोधन

आवँयकतालाई
गनb

ूभावकारcjपबाट

नसकेका

कारण

स³

सन्

ूFत§ापऽ

जारc

१९६६ मा आFथbक, सामािजक एवम् साँःकृFतक

अFधकारसxब5धी

अ5तराb+`य

गनb पुगेको अवःथातफb पFन iयान जानु जjरc

कायb कुनै धमb, Fल , वणb, जातजाFतको आधारमा

दे िख5छ । जुन ूFत§ापऽले गरcब एवम् कमजोर

गरे को नभै सवbसामा5य {यवःथा भएको दे िखएको

अवःथा (Adequate Standard of Living) ूTयाभूत

छनौट गन वा नगन कुराको आधारमा वगlकरण

b बाँ#न पाउने
वगbका {यिwलाई समेत सxमानपूवक

र करारबाट सेवा आपूFतb गन नीFतगत ू¡
भएकोले ट±कारोjपमा कसै सँग लिWत नभएको

गरे का कारण वतbमानमा पFन यो दःतावेज आFथbक,

कसै लाई पFन भेदभाव नगरc समानjपले लागू

दे िख5छ

पुनरावलोकन

ूाथFमक दा+यTव पFन रहन पुगेको छ ।

तटःथ {यवःथालाई भेदभावपूणb मा Fमलेन ।

हुने

गरc

बनेको

बािझएको भ

हुन

तटःथ

कानूनको 5या+यक
नसक्ने हुँदा सं +वधानसँग

Fमलेन । तसथb ूःतुत Fनवेदन

सामािजक तथा साँःकृFतक अFधकारको +वz{यापी

आधारःतxभको
।

jपमा

यहc

ःथा+पत

तयलाई

हुनपुगेको

आTमसात्

गरc

ूFत§ापऽअनुjप {यवहार गनुb पW रा`हjको

10. आFथbक, सामािजक एवम् साँःकृFतक

अFधकारसxब5धी अ5तराb+`य ूFत§ापऽ, १९६६

माग दावीमा नीFतगत +वषयसमेत समावेश हुन
आएको अवःथा हुँदा नीFतगत +वषयमा mरट
Wेऽवाट हे न b नFम=ने हुँदा Fनवेदन मागबमोिजम

को पW रा`को है Fसयतले नेपालले पFन उपल{ध

mरट Fनवेदन खारे ज हुने ठहछb ।

एवम् साँःकृFतक हक, अFधकार र सुरWा ूTयाभूत

उw दफाहj असं वैधाFनक घो+षत गनb Fमलेन ।
9. mरट Fनवेदन खारे ज भए तापFन

Fनवेदकले उठाएको Fनजामती सेवाका करारमा

कायbरत््

कमbचारcहjको

सामािजक

सुरWाको

स5दभbमा भने यो अदालत सं वेदनशील हुनपु न

दे िखएको छ । Fनवेदकले उठाएको +वषयले

आधारभूत मानव अFधकार र 5यूनतम्् मानवीय

ॐोत एवम् साधनको 5यायोिचत एवम् +ववेकसxमत

पmरचालन गरc जनतालाई आFथbक, सामािजक

गन अ5तराb+`य दा+यTवतफb Fनर5तर उ5मुख रहनु
अपmरहायb छ । साथै राय आफूमा Fन+हत यो
दा+यTव ूभावकारcjपबाट Fनवाbह गनb उदासीन

भयो भे ू¡का साथ नागmरक अदालतमा
उपिःथत भएमा रायको यो दा+यTवलाई ूभावकारc

ढ बाट ूचलन गराउने कतb{य रायको अFभ
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

अ को

है Fसयतमा

अदालतमा

समेत

Fन+हत

+वमुख

दा+यTवबाट

हुनाको

साथै

करारमा

हुनपुदछ । यस ूकृFतका सं वेदनशील +वषयमा

कायbरत्् कमbचारcको सामािजक सुरWाको अवःथा

b
बाँ#न पाउने
सीमा5तकृत वगbको सxमानपूवक

12. शू5य सामािजक सुरWाको अवःथामा

अदालत गxभीर हुन नसकेमा कमजोर एवम्

अFधकारसमेत Fनःतेज हुनजा5छ ।
कायbरत््
एवम्

11. Fनजामती सेवाअ5तगbत करारमा
ौे णी+व+हन

सामािजक

mरट Fनवेदनले

कमbचारcको

सुरWामा

केि5ित

सुFनि´त

गनुप
b न

आFथbक

ूःतुत

सेवाFभऽका असुरिWत वगbको

असुरिWतसमेत रहे को दे िख5छ ।

रहे का करारमा कायbरत्् कमbचारcहjलाई कायbरत््
रहँदाको अवःथामा कम सु+वधा ूदान गनुb तथा
अवकाशप´ात् खालc हात घर पठाउनुको ठोस

एवम् पयाbg कारण +वपWीहjले ःप© पानb सकेको
ँ ै न । साथै, यो +वषय ॐोत साधनको
अवःथा दे िखद

मुखmरत गरे को स5दभbबाट हे दाb ःथायी र करारमा

अभाव वा साधनको अपयाbgताअ5तगbतको +वषय
ँ ैन ।
हो भे िज+कर पFन Fलन सकेको दे िखद

समम

जःतोसुकै सु+वधाको {यवःथा गनb उ·त रहने

सामािजक

सुरWा

आवाज

कायbरत्् कमbचारcहjको सहकायbबाट वतbमानमा
Fनजामती

ूशासन

सालन

भएको

पाइ5छ । सेवा ूवाहको स5दभbमा यी दुई

यसथb

ःथायी

Fनजामती

कमbचारcका

लाFग

सरकार करारमा कायbरत्् कमbचारcको हकमा

ूकृFतका कमbचारcको भूFमकामा खासै Fभता

पूणj
b पमा दा+यTव+वहcन हुन खोनु +वचारणीय

करारका कमbचारcको आFथbक एवम् सामािजक

ौे णी+वहcन कमbचारcको आFथbक एवम् सामािजक

रहे को नपाइए तापFन ःथायी कमbचारcको तुलनामा
सुरWाको सवालमा भने Fनजामती सेवासxब5धी

ूचFलत कानूनी {यवःथाहj मौनरहे को अवःथा

दे िख5छ । तर यस स5दभbमा नेपालको अ5तmरम
सं +वधान, २०६३ ले नागmरकलाई समानताको
आधारमा

b
सxमानपूवक

बाँ#न

पाउने

हक,

रोजगारcको हक, सामािजक 5याय र सामािजक

सुरWाको हक तथा शोषण +वjkको हकलाई
मौFलक

हकको

jपमा

ूTयाभूत

गरे को

+वषयतफb भने रायको iयानाकषbण हुन सकेको
ँ ै न । जसका कारण हालसxम पFन Fनजामती
दे िखद
सेवाअ5तगbत करारमा कायbरत्् कमbचारcहjको

यक¥न +ववरण नराखी, उनीहj सेवामा कायbरत््
रहँदा वा सेवा Fनवृत हुँदाको अवःथालाई समेत

दे िख5छ । तसथb mरट Fनवेदकले करारमा कायbरत््
असुरWा एवम् जोिखमपूणb अवःथातफb गराएको

iयानाकषbणलाई अ5यथा भ Fम=ने अवःथा पFन
दे िखन आउँदैन ।
13.

सामािजक

5यायको

अ को jपमा रहे को सामािजक सुरWाले लोक

क=याणकारc रायको अवधारणालाई साथbक
तु=याउँदछ । समाजका हरे क पWमा 5याय ूदान
गन उQेँयका साथ +वकFसत यो मा5यताबाट नै

समाजमा पूणb एवम् वाःत+वक समानता कायम हुन

सwछ । वतbमान रा+`य एवम् अ5तराb+`य

पmरिःथFत पFन मानव अFधकार एवम् सामािजक

5यायूFत सं वेदनशील ब5दै गएको अवःथामा
Fनजामती

सेवा

अ5तगbत

सुरWाको

कमbचारcको

भै रहे को दे िख5छ । पmरणामतः राय सं वैधाFनक

{यवःथाअनुकूल नै हुने दे िख5छ ।

ूभावकारc
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सामािजक

करारमा

¶+©गत नगरc केवल याि5ऽक तवरबाट Fनि´त

अवFधका लाFग करार नवीकरण गद जाने कायb

अFभ

तु=याउनु

लोकताि5ऽक

कायbरत्

+वषयलाई

शासन
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14.

ु को
मुलक

सालन, सेवाको

Fनजामती

ूशासन

ू+बया, कायbरत््

पदपूFतbको

सुरWा (Non-Contributory Social Protection)
सxब5धी

मा5यताहjसमेत

दे िख5छन्

नीFतअ5तगbतका +वषय भए तापFन सेवा सालनमा

आxदानीको Fनि´त ूFतशत योगदान गरc सोबाट

मह¸वपूणb

भूFमका

Fनवाbह

गन

जनशिwको

{यवःथापन भने सदै व उ#च ूाथFमकतामा रहनु

पदbछ । कायbरत्् जनशिwले उ#च मनोबलका

योगदानमूलक

रहे का

कमbचारcको सेवा अवFध, सेवामा रहने पदहjको

ूकृFत Fनधाbरणलगायतका +वषयहj सावbजFनक

।

ूचलनमा

सामािजक

सुरWाअ5तगbत कायbरत्् वा अवकाशूाg जनशिwले

जxमा भएको रकमले औषधोपचार, स5तती िशWा,
आवास कजाb जःता जीवनका आधारभूत +वषयमा

सहजता ूदान गरे को पाइ5छ । नेपालमा पFन

साथ ूवाह गरे को सेवाको ूFतफलको आधारमा

कमbचारc सयकोष, नागmरक लगानी कोष, Fबमा,

यसका लाFग सेवामा कायbरत्् सबै कमbचारcमा

योगदानमूलक

नै सा ठFनक सफलता Fनभbर रहने गदbछ ।
समानjपमा उTूेरणा अFभवृ+k हुन ु आवँयक

पे5सन

योजना, सामािजक
सामािजक

सुरWा

सुरWा

कोषजःता

कायbबमहj

सालनमा रहे को दे िख5छ । अयोगदानमूलक

छ । पmरणामःवjप भावी पुःताका लाFग च ुःत

सामािजक सुरWासxब5धी {यवःथाअ5तगbत रायले

पुदछ।

FनFम सं वैधाFनक एवम् कानूनी {यवःथा गरc

एवम् ूभावकारc ूशासन हःता5तरणसमेत हुन

तो+कएका लिWत वगb एवम् समूहका {यिwहjका

15. ूचFलत Fनजामती सेवा ऐन, २०४९

रायका तफbबाट बजेट +वFनयोजन गन गरे को

Fनजामती सेवामा कायbरत्् जनशिw ःथायी र
करारका jपमा पूFतb गmरँदै आएको अवःथा

एकल म+हला भा, सुTकेरc भा, कणाbलc रोजगार

तथा Fनजामती सेवा Fनयमावलc, २०५० अनुसार

दे िख5छ । तर ःथायी कमbचारcको तुलनामा
करारमा कायbरत्् कमbचारcको सामािजक सुरWाको

+व·मान नाजुक अवःथा र सो अवःथाूFत

अवःथा छ । नेपालमा जे? नागmरक भा,
जःता अयोगदानमूलक सामािजक सुरWासxब5धी

कायbबमहj पFन सालनमा रहे को पाइ5छ ।
यहc पृ?भूFमका आधारमा Fनजामती सेवाअ5तगbत
करारमा

कायbरत््

कमbचारcहjको

सामािजक

रायको Fनर5तर उदासीनताको कारण करार

सुरWा {यवःथालाई सxबोधन गmरएमा Tयसबाट

+व·मान रहc सेवाको गुणःतरcयतामा समेत गxभीर

17. Fनजामती सेवाअ5तगbत करारमा

सेवामा कायbरत्् कमbचारcमा 5यूनमाऽाको उTूेरणा
असर पनbसक्ने अवःथाका कारण यो +वषयमा

तTकाल सxबोधन हुन ु जjरc छ ।
16.

सरकारc

एवम्

ूTयाभूFतका

लाFग

कायbरत्् कमbचारcहjले सेवा ूदान गरे वापत Fनि´त

रकम पाmरौFमकको jपमा पाउने गरे को कुरामा

Wेऽमा

दुईमत छै न । तर सो रकम कमbचारcको आधारभूत

+वz{यापीjपमा

गनb यादै 5यून रहे को भे आम गुनासो पFन

Fनजी

कायbरत्् जनशिwको आFथbक एवम् सामािजक

सुरWाको

फलदायी पmरणाम उTप हुने दे िख5छ ।

आवँयकता र सामािजक सुरWालाई सxबोधन

Fनर5तर ूयासहj भैरहे को पाइ5छ । जसमiये

रहे को पाइ5छ । सहकमl ःथायी कमbचारcहjले

Social Protection) र अयोगदानमूलक सामािजक

Fबमा जःता सु+वधा पाउनुका साथै अवकाशप´ात्

योगदानमूलक सामािजक सुरWा (Contributory

सेवाको दौरान तलब, भा, Fबदा, औषधोपचार,
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उपदान, Fनवृिभरण जःता सामािजक सुरWाका

अ5य

तापFन करारमा कायbरत्् कमbचारcहj पाmरौFमक

जानकारc

उपायहjसमेत उपभोग गनb सक्ने अवःथा रहे

बाहे क अ5य सबै सु+वधाहjबाट वित रहनुपरे को

अवःथा दे िख5छ ।

18. +व·मान कानूनी {यवःथा अनुसार

+वपWीहjका

नाममा

Fनद शनाTमक

महा5यायाFधवwाको

कायाbलयमाफbत

आदे श जारc हुने ठहछb । ूःतुत आदे शको
+वपWीहjलाई दई दायरcको लगत का गरc
FमFसल Fनयमानुसार गरc बुझाई दनू ।

Fनजामती सेवामा mरw ौे णी+वहcन पद खारे ज गरc

उw रायमा सहमत छY ।

नीFत कायम रहे सxम करारमा कायbरत्् कमbचारc

5या. भरतबहादुर काकD

सो पदमा सेवा करारमाफbत कायb सxपादन गन

ःथायी

कमbचारcको

jपमा

पmरणत

हुनेसक्ने

अवःथा नरहे को दे िख5छ । यस अवःथामा लामो

समयसxम सेवामा रहc ूभावकारc सेवा ूवाह

गरे

तापFन अवकाशप´ात् कुनैपFन ूकारको

5या.रामकुमार ूसाद शाह

इFत सं वत् २०७० साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : ईzर पराजुलc

सामािजक सुरWाको ूTयाभूत नगmरनु 5यायसxमत
ँ ै न । यो {यवःथाको
एवम् +ववेकसxमत हुने दे िखद

&

यथािःथFतलाई Fनर5तरता ूदान गनुb सामािजक
5यायको स5दभbमा उिचत पFन हुँदैन ।

19. तसथb, माFथ +ववेिचत आधार एवम्

कारणहjबाट

Fनजामती

सेवाअ5तगbत

िनणर्य नं .९१५५

खास

अवFध करारमा कायbरत्् रहc उTकृ© सेवा ूदान

गरे का कमbचारcहjका लाFग पFन योगदानमूलक
सामािजक

सुरWा

(Fबमा, अवकाशकोष)

सव"#च अदालत, +वशेष इजलास

वा

माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे ?

अयोगदानमूलक सामािजक सुरWा (उपदान, उपचार

खचb वा यःतै ूकारका अ5य उपयुw +वषय)

माननीय 5यायाधीश ौी सुशीला काकD

यःता कमbचारcहjको यक¥न +ववरण सकलन

आदे श FमFत : २०७०।११।२२।५

माननीय 5यायाधीश ौी तकbराज भ

को ूब5ध Fमलाउन अTयावँयक दे िखएकाले

०६९–WS–००७८

गरc यःता कमbचारcहjलाई सामािजक सुरWाको

ूTयाभूFत दलाउन Fनजहjले गरे को सेवाको

अवFध र Tयसबखत गुxन गएको अवसरहjसमेत

+वषय : उTूेषण/परमादे श

पFन केहc ूाg गनbसक्ने गरc यथाशीय उिचत

Fनवेदक : िज=ला कृ+ष +वकास कायाbलय, झापामा

हे दाb उपदान वा WFतपूFतbजःतो कुनै jपमा भए
र आवँयक {यवःथा गनुb गराउनु भनी +वपWी
ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलयलगायत
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ूा+वFधक सहायक रा.प.अ.(ूथम) पदमा
कायbरत्् शाFलकराम भराईसमेत

९1५५ - शाFलकराम भराईसमेत +व. रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवाससमेत

+वjk

+वपWी : रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवास,
काठमाडYसमेत

§ पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागिरकलाई

राज्यको िवरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो
भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना
नागिरकलाई प्रदान गनेर् वा उपलब्ध
गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग
र व्यापार गनर् पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव
िनरपेक्ष अिधकारको रूपमा हेनर् र दावी
गनर् पिन िमल्दैन । यसलाई सापेिक्षत
अिधकारको रूपमा हेिरनुपनेर् ।
(ूकरण नं. ४)

§ िनवेदकहरू िनजामती सेवामा बहाल

रही सं िवधान र कानूनद्वारा प्रदान
गिरएबमोिजम पेसा तथा रोजगारीको
हकको उपयोग गिररहेको पाइन्छ । पेसा
तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी
कानून सं शोधन भएको नभई िनजामती
सेवा ऐनमा बढुवा (वृित्त िवकास)सम्बन्धी
व्यवस्थामा के ही सं शोधनमात्र भएको
कायर्लाई रोजगारीको हक नै कु िण्ठत
भएको अथर् गनर् निमल्ने ।
(ूकरण नं. ५)

§ कु नै पिन व्यिक्त वा समूहलाई कानूनको

प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन
गनुर् नै समानताको ध्येय भएकोले फरक
िस्थित भएको अवस्थामा एउटै िस्थितमा
पुर्याउनु वा पिरणाममा समानता खोज्नु
पिन समानताको अकोर् पक्ष मािनन्छ ।
कानूनको दृिष्टमा समान व्यवहार गनुर्
प्रिक्रयागत समानता हो भने पिरणाममा
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समानता प्राप्त गनुर् सारवान् समानता
हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गनुर्
र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार
गनुर् नै समानताको सार हुने ।
(ूकरण नं. ६)

§ समानताको िसद्धान्तले पिरणामलाई गौण

र प्रिक्रयालाई जोड िदँदै सबैलाई कानूनको
अगािड समान मान्ने भएकोले सं वैधािनक
िविधशास्त्रमा यसलाई औपचािरक
समानता (Formality equality) को
िसद्धान्त पिन भिनने ।
(ूकरण नं. ७)

§ िनवेदकहरूलाई िवशेष बढुवाको िवषयमा

िवभेद गिरएको भन्ने िनवेदन दावी भए
पिन िनजामती सेवा ऐनको िववािदत
व्यवस्था खारेज गदार् यी िनवेदकहरूप्रित
पूवार्ग्रह रािखएको वा िनवेदकहरूलाई
असमान व्यवहार गिरएको भन्ने किहँ
कतैबाट नदेिखने ।
§ िवधाियकी अिधकार प्रयोग गरी िनजामती
सेवा ऐनमा (तेस्रो सं शोधन) अध्यादेशले
सािवकको दफा २४घ१ खारेज गरेको
व्यवस्था आफू अनुकूल नदेिखएकै
आधारमा समानताको हकसँ ग बािझएको
वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी
िलनु मात्र पयार्प्त नहुने ।
(ूकरण नं. ८)

§ राज्यले

आफ्नो नीितगत बुिद्धमता
(policy wisdom) प्रयोग गरी कु नै
कानून िनमार्ण वा सं शोधन वा खारेज
गरेको कायर्बाट कु नै व्यिक्त िवशेषलाई
असर परेको छ वा छै न भन्ने प्रश्न न्याियक
िनरूपणको िवषय हुँ दैन । कानून िनमार्ण

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

गनेर्, खारेज गनेर्, पिरवतर्न गनेर्लगायतका
कायर् राज्यको अिधकारक्षेत्रको िवषय
हो । मुलुकको िनजामती सेवाको प्रकृ ित र
आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक
कायम रहेको बढुवा प्रणाली वा बढुवाका
आधार सदैव कायम हुनुपदर्छ भन्ने दावी
न्यायोिचत, तकर् सङ्गत र औिचत्यपूणर् हुन
नसक् ने ।
(ूकरण नं. १६)

Fनवेदकका

तफbबाट

+वuान््

:

+वजयका5त मैनालc

अFधवwा

+वपWीका तफbबाट : सह5यायाFधवwा कृंणजीवी
िघFमरे

नेकाप २०६७, अ १, Fन.नं. ८२९१

सxबk कानून :
§

अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) र धारा १३(१((२), धारा
८८

§

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

२४घ१

नेपालको अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१)
बमोिजम यस अदालतमा दायर भइ इजलाससमW

पेस हुन आएको ूःतुत mरट Fनवेदनको सिWg
तय एवम् आदे श यस ूकार छ :
Fनवेदकहj

+वFभ

FमFतमा

Fनजामती सेवामा सुj Fनयुिw पाई म शाFलकराम
२०५६

राजपऽअन+त

२०५६

सालमा

खुला

ूFतःपधाbबाट राजपऽअन+त ूथम ौे णी (ूा.)
पदमा, म छ+वलाल सुवेदc २०५८ सालमा खुला

ूFतयोFगताबाट राजपऽअन+त ूथम ौे णी (ूा.स.)

पदमा र म Fनवेदक शेषराज पौडेल २०५६
सालमा राजपऽअन+त ूथम ौे णी (ूा.) पदमा

बढु वा Fनयुिw पाई हाल तत्तत् पदमा कायbरत्
रहे का Fनजामती कमbचारc ह¹ । हामीहjको

बढु वा हालको पदमा कायbरत् रहे को १५ वषb
अवFध पूरा भएपFछ Fनजामती सेवा ऐन, २०४९

मा भएको (दोॐो सं शोधन) ऐन, २०६४ बाट थप

भएको दफा २४घ१ बमोिजम एक ौे णीमाFथको

पदमा +वशेष बढु वा हुने हो । Fनजामती सेवाका

बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोिजम बढु वा

गmरं दै आएको र अब हामी Fनवेदकहj पFन
सोहc

दफा

आगामी

२४घ१

को

आधारमा

बमशः

२०७१।६।१५, २०७१।६।२०,

२०७३।१।०९

र

२०७१।४।२९

मा

राजपऽ अन+त ूथम ौे णीबाट राजपऽा+त

तृतीय ौे णी (शाखा अFधकृत वा सो सरह) पदमा

§ान, शीप र दWताले ºयाएसxम कतb{यFन? भई

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

भराई

ौे ?

+वशेष बढु वा हुने कुरामा Fनि´त भएर आ®नो

आदे श

हामी

ूदपकुमार

कमbचारcहjको (दोॐो सं शोधन) ऐन, २०६४

अवलिxबत निजर :
§

म

सालमा

ूथम

खुला

ौे णी

ूFतःपधाbबाट

(ूा.स.)

पदमा,

कायbरत् र+हरहे का छ¹ ।
Fनजामती

सेवा

ऐन, २०४९

को

सा+वकको दफा २४घ१ मा ःवतः +वशेष बढु वा

हुने {यवःथा भएकोमा हाल +वपWीहjबाट भएको

(तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९ ले सो दफा
खारे ज गरc हामी Fनवेदकहjको सेवाकाFलन

जीवनको उराkbमा शैिWक एवम् अ5य कारणले

बढु वा नभए पFन एक/एक तह ःवतः +वशेष

बढु वा हुन पाउने कानूनी हक अपहरण गmरएको

छ । सा+वकको दफा २४घ१ (तेॐो सं शोधन)
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अiयादे श, २०६९ जारc भएको FमFतले १ वषb माऽ
कायम रहने हुँदा सो भ5दा अगाFड बढु वा भएका

र सो भ5दा पFछका सxभा+वत बढु वा हुने हामी

Fनवेदक कमbचारcहjको बीचमा असमान {यवहार
हुने हुँदा सो कायb नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

भएको Fनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ लाई

खारे ज गन (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

+वभेदपूणb भई गैरसं वैधाFनक (Unconstitutional)

र

ूTयथlहjको

ःवे#छाचारc

+बयाकलाप

(Arbitrary action) हो । सं +वधानबाट ूाg

मौFलक

हक

र

कानूनबाट

Fसिजbत

सेवाका

२०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२)
सँग बािझएको छ । ूTयथlहjले सा+वकको

शतbहj ःवे#छाचारc तवरले कानून Fनमाbण गरे को

र आधार (Rationality) दन सकेको अवःथा

रायले Fनजामती कमbचारcलाई लामो समयसxम

b नाbको मनाFसब कारण
दफा २४घ१ खारे ज गनुप

कारणबाट माऽ कटौती भई कुिठत हुन सwैन ।

छै न । एकपटक कानूनuारा Fसिजbत अFधकार

सेवा गरे बापत +वशेष बढु वामाफbत उ#च मनोबल

गरc वा 5यायोिचत आधारFबना कुनै पFन अFधकार

सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ हठात् खारे ज

ऐनको दफा ५८ ले Fनजामती कमbचारcहjको

हो । नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को

Fबनाकारण समाg हुन सwैन । साथै असमान हुने
कटौती हुने क=पना गनb पFन स+कंदै न । उw
हकमा लागू रहे को तलब, भा, Fनवृिभरण र

कायम राख्ने उQेँयले Fनमाbण भएको Fनजामती

b ो पछाFडको कारण सरकारको ःवे#छाचाmरता
गनुक

धारा ३७(१) मा कायbकाmरणी अFधकार सं +वधान

अ5य सु+वधासxब5धी सेवाका शतbहjमा Fनजको

र अ5य कानूनबमोिजम मि5ऽपmरषnमा Fन+हत रहने

पmरवतbन गmरने छै न । ःवीकृFतबेगर ूFतकूल
असर पन भएमा म»ुरFबना Fनज कमbचारcको

काम कारवाहc
ु ँद
हुनह
ु ैन ।

हामी Fनवेदक कमbचारcहjको हक अFधकार

आदे शमाफbत

ःवीकृFतबेगर Fनजलाई ूFतकूल असर पन गरc

हकमा लागू हुने छै न भे {यवःथा भै रहे बाट

छ भे {यवःथा भएबाट समेत ूTयथlहjको
भेदभावपूणb

र

ःवे#छाचारc

हालको सरकार बाधा अ±काउ फुकाउ
सं +वधानसभाको

अक"

Fनवाbचन

Fबनाकारण कुिठत हुन सwैन । साथै समान

सxप गनbसxम गठन भएको हो । Fनवाbचन

असमान हुने गरc कुनै पFन कानून Fनमाbण गनुb

कुरा

Fसkा5त+वपरcत हु5छ ।

Fनवाbचन ूयोजनको लाFग भे श¼द उ=लेख

है Fसयत र अवःथा भएका कमbचारcहjको हकमा

वा सं शोधनमाफbत् खारे ज गनुb 5यायको मा5य

सxप गनb माऽ गठन भएको सरकार हो भे
सो

बाधा

अ±काउ

फुकाउ

आदे शको
ूःतावना, धारा १,२ र ३ लगायत +वFभ ठाउँमा

ूाg

भएबाट समFथbत भएको छ । Tयःतो सरकार वा

गरc गरे को कायb यथोिचत र 5यायोिचत हुन

आदे शको सीमाFभऽ रहc काम गनुb हो । हालै

हामी

Fनवेदकहjले

कानूनबाट

गरे को अFधकार +वभेदकारc तmरकाले हटाउने

सwैन । कुनै पFन कानूनको कुनै पFन दफा

मि5ऽपmरषoको दा+यTव बाधा अ±काउ फुकाउ
गठत सरकारलाई कानून बनाउने, सं शोधन गन

सं शोधन गनुप
b दाb ूवृ भावनाबाट नभै समानता

र खारे ज गन अFधकार बाधा अ±काउ फुकाउ

गmरनुपदछb । तर, ूTयथlहjबाट हालै लागू

अFधकार कटौती गन होइन, अFधकार Fसजbना

र

सदाशयता

(Good faith)

को

आधारमा

आदे शले दएको छै न । सं +वधानतः अiयादे शले
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

गन हो । एकाFतर तTकाल Fनजामती सेवामा भै

हुनपु न दे िखएको र ूःतुत Fनवेदनको +वषय

कमbचारc बढु वा तथा वृि +वकाससxब5धी रहे को

b न कानूनी एवम्
रहे को +वशेष बढु वा खारे ज गनुप
ँ ै न भने अक"Fतर
सं वैधाFनक आवँयकता दे िखद

दे िखनाले सव"#च अदालत Fनयमावलc, २०४९

+वशेष बढु वाको मुखमा रहे का हामी Fनवेदक

दई पेस गनुb भे ¼यहोराको यस अदालतबाट

+ववादत दफा २४घ१ माऽ खारे ज गरे बाट पFन

कमbचारcूFत अनुिचत ब5दे ज लागेको छ ।

अतः Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को

को Fनयम ६३(३)(च५) बमोिजम अमाFधकार
FमFत २०७०।३।१६ मा भएको आदे श ।

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को

दफा २४घ१ मा भएको राजपऽअन+त ूथम

धारा ८८ ले Fनद श गरे बमोिजम नेपाल सरकार

पूरा

२०४९ को (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

ौे णीको पदमा कxतीमा प5ी वषb सेवा अवFध
गरे का

Fनजामती

कमbचारcको

एक

तह

मि5ऽपmरषoको Fसफाmरसमा Fनजामती सेवा ऐन,

माFथ +वशेष बढु वा हुने {यवःथा ूTयथlहjबाट

जारc भई सो ऐनको दफा २४घ१ मा भएको

गन गरे को कायb नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

हो । ःवतः +वशेष बढु वा हुने {यवःथा खारे ज भए

(तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९ uारा खारे ज

२०६३ को धारा १२(३)(च) ूद रोजगार

गनb पाउने हक र धारा १३ ूद समानताको
हकसँग ःप© बािझएको हुँदा दफा २४घ१ खारे ज

गरे को

हदसxम

सं +वधानको

धारा

१०७(१)

बमोिजम ूारxभदे िख नै अमा5य र बदर घो+षत
गरc पाउँ । साथै, हामी Fनवेदकहj बमशः
आगामी

२०७१।६।१५, २०७१।६।२०,

२०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा नै

सxभा+वत राजपऽा+त (तृतीय) ौे णीमा +वशेष
बढु वा हुनपु न हुँदा सो समयसxम mरट Fनवेदनको
टु ो नलागेमा Fनंूयोिजत हुने हुँदा ूःतुत mरट
ु ाइ गरc पाउँ
Fनवेदनलाई अमाFधकार दई सुनव

भेसमेत ¼यहोराको Fनवेदकहjको Fनवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको

+वशेष बढु वासxब5धी {यवःथा खारे ज भएको

तापFन खुला ूFतयोFगता, कायbWमताको मू=यान,
आ5तmरक ूFतयोFगताTमक परcWा तथा जे?ता

र कायbसxपादन मू=यानसमेतबाट बढु वा हुन
सक्ने ूावधानहj Fनजामती सेवा ऐनमा भइरहे को
अवःथामा

Fनवेदकहjको

पेसा, रोजगार

गनb

पाउने हक, समानताको हक र कानूनको ूयोगमा

भेदभाव नगmरने हकहjमा ूFतकूल ूभाव नपन र

सं वैधाFनक {यवःथाबमोिजम नै यस कायाbलयबाट

सो अiयादे श जारc भएको कायbले Fनवेदकहjको

सं +वधानूद मौFलक हकमा अनुिचत ब5दे ज
नलागेको र सो दफा २४घ१ खारे ज गन
कायb सं +वधानसँग नबािझएको हुँदा ूःतुत mरट
Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भेसमेत ¼यहोराको

रा`पFत कायाbलयको तफbबाट पेस भएको Fलिखत

मागबमोिजमको आदे श जारc हुन ु नपन कुनै

जवाफ ।

भनी +वपWीहjलाई सूचना दई Fलिखत जवाफ

एउटै पदमा काम गरc सेवा Fनवृ हुनपु दाb

कारण भए १५ दनFभऽ Fलिखत जवाफ पठाउनु

Fनजामती कमbचारcहj लामो समयसxम

परे पFछ वा अवFध नाघेपFछ Fनयमबमोिजम पेस

कमbचारcहjमा उTूेरणाको कमी भई Fनजामती

कानूनी ू¡हjको Fनjपण +वशेष इजलासबाट

नसकेकोले Tयःता लामो समय सेवामा काम गरc

गनू b । साथै यसमा उठाइएका सं वैधाFनक र

ूशासन
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बढु वा हुन नसकेका कमbचारcहj कमसेकम एक

बढु वा गन हो Tयो सरकारले नीFतगत आधार

सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोॐो सं शोधन) ऐन,

कसै को हक वा अFधकारमाFथ आघात पुगेको

तथा अनुभवको मू=यानuारा गmरने बढु वासxब5धी

पkFत वा आधार सदै व कायम हुनपु दछb भे

तह बढु वा हुन सकुन् भे प+वऽ उQेँयले Fनजामती

२०६४ बाट दफा २४घ१ थप भई कायbसxपादन

तय गरc कानूनमा jपा5तरण गरे को कारणले

मा Fम=दै न । एकपटक कायम रहे को बढु वा

दावी 5यायोिचत, तकbस त र औिचTयपूणb हुन

+वशेष {यवःथा भई Tयसको आधारमा ूTयेक
६/६ मा+हनामा +वशेष बढु वा हुँदै आएको

सwैन

कमbचारcहjको {यवःथापन र कायb िजxमेवारc

आयामलाई हे रc आ®नो नीFतगत बु+kमता (policy

Tयसलाई Fनराकरण गद जे? कमbचारcहjको

शतbमा सं शोधन वा पmरवतbन वा खारे ज गन

Fनजामती सेवा ऐनको (तेॐो सं शोधन) अiयादे श,

बु+kमता (policy wisdom) ूयोग गरc गरे को

कायbलाई अ5यथा भ Fम=दै न । सो खारे जले

योय कमbचारcहjको बढु वालगायतका अ5य वृि

परे को छ वा छै न भे ू¡ 5या+यक Fनjपणको ू¡
हुँदैन । Fनजामती सेवामा ूवेश गन {यिwले

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई सं शोधन गनb

शतb ःवीकारे को हु5छ र Tयसरc ःवीकार गदाb

Fथयो । हाल सो दफाबमोिजम Tयसरc बढु वा भएका
Fनधाbरणमा {यवहाmरक कठनाइहj आएकोले

बढु वालाई {यविःथत र मयाbदत गन ूयोजनले
२०६९

ले

+ववादत

दफा

खारे ज

गरे को

+वकासमा कुनै अवरोध Fसजbना गरे को छै न ।

जारc भएको (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा

।

ु को
मुलक

कायbकाmरणी

अFधकार

ूयोग गन सरकारले Fनजामती ूशासनका सबै

wisdom) ूयोग गरc ऐनमा {यविःथत बढु वाको

अFधकार ूयोग गनb सछ । सरकारले नीFतगत

पmरवतbनबाट

कसै लाई

{यिwगतjपमा

असर

ूवेश गनाbसाथ Fनजामती सेवासxब5धी कानूनको
भईरहे को शतbमा पmरवतbन वा थप भएमा Tयो पFन

b दछb । अतः Fनजामती सेवा ऐनमा
ःवीकार गनुप

८८ को पmरFध (Ambit) मा रहc नेपाल सरकारको

भई रहे को दफा २४घ१ को {यवःथा खारे ज गरे को

हालै जारc भएको Fनजामती सेवा ऐनको (तेॐो

ब5दे ज पFन नलागेको र Fनजहjको रोजगारc गनb
पाउने हकमा ूFतकूल असर नपरे को हुँदा ूःतुत

Fसफाmरसमा जारc भएको हो । Tयसमा पFन

ु को Fनजामती
सं शोधन) अiयादे श, २०६९ मुलक
सेवाको ूकृFत र आवँयकतासमेतका आधारमा

कायbले Fनवेदकहjको मौFलक हकमा अनुिचत

mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भेसमेत ¼यहोराको
ूधानम5ऽी

तथा

मि5ऽपmरषoको

कायाbलयको

कायbकारcबाट अवलxबन गmरएको नीFतगत +वषय
पFन भएको हुँदा सोसxब5धमा ू¡ गनb Fम=दै न ।

तफbबाट पेस भएको Fलिखत जवाफ ।

अपmरवतbनीय र खारे जयोय नहुने होइन । Tयसलाई

कःतो

कमbचारcहjको सेवा शतbसxब5धी +वषय

रायले {यविःथत गनb आवँयक कानून Fनमाbण

गनb सछ । Fनजामती सेवा भनेको कानून एवम्

सरकारका नीFत तथा Fनणbयहj कायाb5वयन गन
सं य5ऽ हुँदा सो सेवाको पदमा के कुन आधारले

mरट Fनवेदकले यस म5ऽालयको के

काम

कारवाहcले

Fनजहjको

मौFलक

हकमा आघात पुगेको हो, सो खुलाउन नसनु
भएको हुँदा यस म5ऽालयलाईसमेत +वपWी बनाई
दायर गmरएको mरट Fनवेदन Fनरथbक छ । साथै

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (तेॐो
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सं शोधन) अiयादे श, २०६९ ले दफा २४घ१ को

समानjपमा लागू भएको र हाल थप भएको

समयानुकूल सं शोधन गनb खारे ज भएको हो ।

समानjपमा लागू हुने हुँदा Fनजामती सेवा ऐनमा

ूावधान पद पूFतb तथा बढु वासxब5धी {यवःथामा

{यवःथा

पFन

सबै

Fनजामती

कमbचारcलाई

+ववादत दफा २४घ१ (दोॐो सं शोधन) ऐन,

सं शोधन गन (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

हो । ऐन कानूनमा सं शोधनसमेत गन कायb कानून

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) र १३(१)(२) सँग नबािझएको हुँदा

२०६४ बाट थप भई हाल पुनः सं शोधन भएको

Fनमाbणको ःवभा+वक र FनयFमत ू+बयाFभऽकै
कायb हुँदा ूःतुत mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ
भेसमेत ¼यहोराको कानून, 5याय, सं +वधानसभा

तथा सं सदcय माFमला म5ऽालयको तफbबाट पेस
भएको Fलिखत जवाफ ।

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको

(दोॐो सं शोधन, २०६४) ले दफा २४घ१ थप

ले सा+वकको दफा २४घ१ खारे ज गरे को कायb

ूःतुत mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भेसमेत

¼यहोराको सामा5य ूशासन म5ऽालयको तफbबाट

पेस भएको Fलिखत जवाफ ।

Fनयमबमोिजम आज दै Fनक पेसीसूचीमा

चढc पेस हुन आएको ूःतुत mरट Fनवेदनको
FमFसल सं लन कागजातहjको अiययन गरc

गरc कायbसxपादन तथा अनुभवको मू=यानuारा

हे mरयो ।

Tयसै को आधारमा Fनजामती कमbचारcहj +वशेष
बढु वा हुँदै आएका छन् । यसरc बढु वा भएका

अFधवwा ौी +वजयका5त मैनालcले मेरा पW

गmरने

बढु वासxब5धी

+वशेष

{यवःथा

गरc

कमbचारcहjले बढु वा भएको पदको तलब भा

पाउने, जे?ता गणना हुने भए तापFन समायोजन

नभएसxम त=लो पदको नै काम गनुप
b न, सjवा

Fनवेदकहjको तफbबाट उपिःथत +वuान््

Fनवेदकहj Fनजामती कमbचारc भई राजपऽअन+त

ूथम ौे णीको पदमा कायbरत् रहे को कुरामा +ववाद

छै न । यी Fनवेदकहjको बढु वा Fनजामती सेवा

ऐन, २०४९ बमोिजम हुने हो । सो Fनजामती

b न जःता कारणले
पFन सोहc पदमा माऽ गनुप

सेवा ऐनमा भएको (दोॐो सं शोधन) ऐन, २०६४

सjवा {यवःथापन गनb कठनाइ भएको Fथयो ।
सो दफा खारे ज नगरc यथावत् राखी रहँदा ूTयेक

ौे णीमा लामो समय काम गरc बढु वा हुन

ु ो साथै
कमbचारcमा बढु वा भएको अनुभFू त नहुनक

६/६ म+हनामा +वशेष बढु वा हुँदै जाँदा Fनजामती

ूशासनमा दcघbकालcन समःया हुने भएकोले सो

तयलाई ¾दय म गरc सो दफा खारे ज गरc सो

ले दफा २४घ१ थप गरc राजपऽअन+त ूथम
नसकेको कमbचारcहj सो पदमा काम गरे को १५

वषbपFछ ःवतः माFथ=लो पदमा +वशेष बढु वा हुने

{यवःथा गरे को र सो {यवःथाबमोिजम २०६४
सालदे िख नै कमbचारcहj बढु वा हुँदै आएका

को सामा दफा २४घ१क थप गरc ये?ता र

छन् । Tयसरc बढु वा हुने {यवःथालाई ूTयथlहjले

गरे को हो । हाल थप गmरएको दफा २४घ१क

जारc गरc खारे ज गरे बाट Fनवेदकहjमiयेका

असर पारे को छै न । खारे ज भएको दफा २४घ१
पFन खारे ज नहुँदासxम सबै Fनजामती कमbचारcलाई

ूदcपकुमार

कायbसxपादन मू=यानuारा बढु वा हुने {यवःथा

ले Fनज Fनवेदकहjको बढु वा हुने अFधकारलाई

सो ऐनमा (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

शाFलकराम भराई आगामी २०७१।६।१५,
ौे ?

२०७१।६।२०, छ+वलाल

सुवेदc २०७३।१।०९ मा र शेषराज पौडेललाई
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(तृतीय)

हुँदैन । अतः Fनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१

हकमा अनुिचत ब5दे ज लगाइएको छ । Tयसरc

र Fनवेदकहjको मौFलक हकउपर अनुिचत ब5दे ज

कायb सं +वधानको धारा १२ ूद रोजगारc गनb
पाउने हक र धारा १३ ूद समानताको हकसँग

हुन नसक्ने भएकोले ूःतुत mरट Fनवेदन खारे ज

सं शोधन) अiयादे श, २०६९ ले दफा २४घ१

b एको उपरोw बहससमेत
{यवसायीहjले गनुभ

२४घ१ यथावत् राख्नु भनी +वपWीहjको नाममा

सेवा ऐन, २०४९ समेतका समम पWमा iयान

b यो ।
बहस ूःतुत गनुभ

b न दे िखयो ।
Fनjपण गनुप

२०७१।४।२९

मा

राजपऽा+त

ौे णीमा ःवतः +वशेष बढु वा हुन पाउने मौFलक

+वशेष बढु वा हुने सा+वकको दफा २४घ१ हटाउने

ःप© बािझएको हुँदा Fनजामती सेवा ऐन, (तेॐो

खारे ज गरे को हदसxम अमा5य र बदर गरc दफा

उपयुw आदे श जारc हुन ु पदछb भे ¼यहोराको
ूTयथlहjको

महा5यायाFधवwाको

कायाbलयबाट

तफbबाट

खारे ज गन कायb समानताको हक+वपरcत नभएको

पFन नलगाएको अवःथामा सं वैधाFनक परcWण

b यो ।
होस् भे ¼यहोराको बहस ूःतुत गनुभ

पW +वपWको तफbबाट उपिःथत कानून

मनन् गरc mरट Fनवेदन, Fलिखत जवाफ र Fनजामती

दई ूःतुत mरट Fनवेदनमा दे हायका ू¡हjको
१) Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेॐो
सं शोधन)

उपिःथत

सह5यायाFधवwा कृंणजीवी िघFमरे ले Fनजामती

सेवा

ऐनमा

हालै

भएको

(तेॐो

ले

सा+वकको दफा २४घ१ मा भएको
ःवतः

सं शोधन)

+वशेष

बढु वाको

{यवःथा

खारे ज गरे को कायb नेपालको अ5तmरम

अiयादे श, २०६९ ले सा+वकको दफा २४घ१

सं +वधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च) र १३(१)(२) सँग बािझएको

मा भएको ःवतः +वशेष बढु वाको ूावधान खारे ज

गरc सोको सामा दफा २४घ१क थप गरc

छ छै न ?

जे?ता र कायbसxपादनको मू=यानको आधारमा

२) Fनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारc

बढु वा हुने {यवःथा गरे को छ । Tयसै गरc

हुनपु न हो होइन ?

Tयसका अFतmरw Fनजामती सेवा ऐनमा खुला

ूFतयोFगता, कायbWमताको मू=यान र आ5तmरक

ूFतयोFगताTमक परcWाको माiयमबाट पFन बढु वा

अiयादे श, २०६९

२. माFथ उि=लिखत Fनjपण गmरनुपन

हुने {यवःथा भै रहे को अवःथामा +वशेष बढु वाको

प+हलो ू¡तफb +वचार गदाb यी mरट Fनवेदकहjले

मौFलक हकमा अनुिचत ब5दे ज लगाएको भ

ःवतः +वशेष बढु वा गन {यवःथा भएकोमा हाल

थप गरc कायb सxपादनको मू=यानको आधारमा

२०६९ जारc गरc दफा २४घ१ खारे ज गरc

{यवःथा खारे ज गरे को कायbले Fनवेदकहjको

Fम=दै न । दफा २४घ१ खारे ज गदाb दफा २४घ१क

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा
सो ऐनमा ूTयथlहjले (तेॐो सं शोधन) अiयादे श,

बढु वा हुने गरc भएको {यवःथा Fनवेदकहjको

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा

कमbचारcलाई समानjपमा समान तmरकाले लागू
हुने हुँदा सं +वधानूद समानताको हक+वपरcत

धारा १३ ूद समानताको हकमा अनुिचत ब5दे ज

हकमा माऽ लागू हुने होइन । सबै Fनजामती

१२(३)(च) ूद रोजगारc गनb पाउने हक र

लगाएकोले उw दफा २४घ१ खारे ज गन गरे को
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काम कारवाहcलाई सं +वधानको धारा १०७(१)

को आधारमा अमा5य र बदर घो+षत गरc दफा
२४घ१ यथावत् कायम राखी पाउँ भे मुfय
दावी Fलएको पाइयो । ूTयथlहjको

उपधाराको ूFतब5धाTमक वायांशको (५) नं मा

Fनxनबमोिजम उ=लेख भएको
(५) खड

(च)

सवbसाधारण

Fलिखत

को

पाइ5छ :
कुनै

जनताको

कुराले

सावbजFनक

ःवाःय वा नैFतकताको ूFतकूल हुने

जवाफ हे दाb +ववादत दफा २४घ१ Fनजामती

कायbमा रोक लगाउने वा कुनै खास

सेवा ऐन, २०४९ (दोॐो सं शोधन) ऐन, २०६४
बाट थप भएको, सो दफाबमोिजम ूTयेक ६/६

उ·ोग, {यापार वा सेवा रायले माऽ

र सjवा {यवःथापन गनb कठनाइ भएकोले

पेसा वा रोजगार गनbको लाFग कुनै

सालन गन वा कुनै उ·ोग, {यापार,

म+हनामा धेरै कमbचारcको +वशेष बढु वा भई बढु वा

समायोजन गरc सjवा, बढु वा {यवःथापन गनb

शतb वा योयता तोने गरc कानून

गरc सो +ववादत दफा खारे ज गरे को हो, सो

छै न ।

बनाउन

तेॐो सं शोधन गरc दफा २४घ१क समेत थप
थप गरे को दफाले पFन जे?ता र कायbसxपादन

मू=यानको आधारमा बढु वा हुने {यवःथा गनुक
b ो

रोक

लगाएको

माFनने

४. वःतुतः सं +वधानको उw धारा १२

अ5य

को उपधारा (३) को खड (च) मा ूTयाभूत

खारे ज गदाb Fनवेदकहjको रोजगारc गनb पाउने

ःवत5ऽताको +विश? सै kाि5तक मह¸व रहे को

साथै

Fनजामती

सेवा

ऐनमा

बढु वाका

ू+बयाहj पFन रहc रहे कोले सो दफा २४घ१

हक र समानताको हकमा ूFतकूल असर परc
सं +वधानसँग नबािझने हुँदा mरट Fनवेदन खारे ज
गरc पाउँ भेसमेत ¼यहोराको िज+कर ूःतुत
गरे को दे िख5छ ।

३. Fनवेदकले Fनजामती सेवा ऐन, २०४९

को दफा २४घ१

खारे ज गरे को कायb नेपालको

अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)
र धारा १३(१)(२) सँग बािझएको भनी िज+कर

गmरएको कुनै पेसा, रोजगार, उ·ोग वा {यापार गन

छ । यस ूकारको ःवत5ऽता ूाकृFतकjपमा नै

माFनसलाई ूाg हुने नैसFगbक ःवत5ऽता हो ।

तर, Tयःतो नैसFगbक ःवत5ऽताको हकलाई पFन
उपरोw ूFतब5धाTमक वायांशको अiययनबाट
सावbजFनक

+हतका

+वषयमा

रायले

ब5दे ज

लगाउन सक्ने, Fनयमन गनb सक्ने र Fनि´त

सेवामा एकाFधकार कायम गनb सक्ने एवम् पेसा
वा रोजगारका सxब5धमा शतb वा योयता तोन

Fलएकोले सो सxब5धमा हे दाb पेसा {यवसाय गनb

सक्ने मा5यतास+हत रायले 5यायपूण,b ःव#छ र

२०६३ को भाग तीनअ5तगbत मौFलक हककै

ब5दे जसमेत लगाउने गरc कानून बनाउन सक्ने

पाउने ःवत5ऽतालाई नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

उिचत ऐनमाफbत यस ःवत5ऽताउपर मनाFसब

jपमा समावेश गmरएको पाइ5छ । सं +वधानको

अिfतयारc दइएको दे िख5छ । साथै रा+`य

ःवत5ऽता हुनेछ भ5दै दे हाय खड (च) मा कुनै

सदाचार कायम राख्नको लाFग पFन केहc पेसा

धारा १२(३) मा ूTयेक नागmरकलाई दे हायका

पेसा, रोजगार, उ·ोग वा {यापार गन ःवत5ऽता

हुनेछ भे ूावधान रहे को दे िख5छ । तर, सोहc

सटको अवःथामा वा सावbजFनक नैFतकता र

वा {यवसायका +वषयलाई {यविःथत गनb स+कने

हु5छ । यस ःवत5ऽताको हकको उपभोगलाई
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सरल, सं यFमत र समि5वत गन गरc आवँयक

Tयसरc लामो समयसxम Fनजामती सेवामा सेवारत्

ःवत5ऽता नागmरकलाई रायको +वjk ूाg हुने

को दफा २४घ१ मा भएको +वशेष बढु वाको

नागmरकलाई ूदान गन वा उपल¼ध गराउने हक

कुिठत भएको मा Fमलेन ।

ःवत5ऽतालाई सदै व FनरपेW अFधकारको jपमा

पFन कानूनको समान सं रWणबाट वित नगmरने

{यवःथा रायले गन हो । पेसा {यवसायको

ःवत5ऽता हो भने रोजगारcको हक रायले आ®ना
हो । पेसा, रोजगार, उ·ोग र {यापार गनb पाउने

हे न b र दावी गनb पFन Fम=दै न । यसलाई सापेिWत
अFधकारको jपमा हे mरनुपदछb ।

५. नागmरकलाई कुनै उ·ोग, {यापार,
पेसा वा रोजगार गन अनुमFत दँदा सो कायbको
Fनयमन

र

{यवःथापनका

लाFग

अपmरहायb

हुने केहc Fनि´त शतb वा योयता तोनुपन

हु5छ । सं +वधानuारा ूTयाभूत गmरएको उि=लिखत

ःवत5ऽता ूTयेक नागmरकलाई सुरिWत रहे को

रहc रहे को अवःथामा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९

{यवःथा खारे ज गरे कै कारण रोजगारcको हक
६.

सं +वधानको धारा १३ ले कसै लाई

ूFतबkता {यw गरे को छ । सबै नागmरक
कानूनको ¶+©मा समान हुने अवधारणासँग उw
धारा सxबि5धत रहे को दे िख5छ । सामा5य

अथbमा {यिw{यिwहjका बीच धमb, वणb, Fल ,
जात, जाFत जःता कुनै पFन आधारमा भेदभाव

नगनुb नै समानता हो । मौFलक अFधकारको

स5दभbमा समानताको Fसkा5त रायका काम
कारवाहcहj (State actions) सँग जोFडएको

छ । Fनवेदकहj Fनजामती सेवामा बहाल रहc

हु5छ । सरकारका कुनै पFन Fनकायका कायbबाट

तथा रोजगारcको हकको उपयोग गरc रहे को

अFधकारमा आघात पुदछ । कुनै पFन {यिw

सं +वधान र कानूनuारा ूदान गmरएबमोिजम पेसा
पाइ5छ । Fनवेदकहjको पेसा तथा रोजगारcको

हकलाई ब5दे ज हुने गरc कानून सं शोधन भएको

नभई Fनजामती सेवा ऐनमा बढु वा (वृि +वकास)

समान {यिwहjबीच भेदभाव भएको खडमा यो
वा समूहलाई कानूनको ूयोग वा {यवहारमा

समानता अवलxबन गनुb नै समानताको iयेय
भएकोले फरक िःथFत भएको अवःथामा एउटै

सxब5धी {यवःथामा केहc सं शोधन माऽ भएको

्
िःथFतमा पुरयाउनु
वा पmरणाममा समानता खोनु

अथb गनb नFम=ने हु5छ । यी Fनवेदकहjमiये

¶+©मा समान {यवहार गनुb ू+बयागत समानता

कायbलाई रोजगारcको हक नै कुिठत भएको

ूदcपकुमार ौे ? तथा छ+वलाल सुवेदc २०३९
सालदे िख र शाFलकराम भराई तथा शेषराज

पौडेल २०४० सालदे िख Fनर5तरjपमा Fनजामती

सेवामा बहाल रहc सxबि5धत कानूनी {यवःथाका
आधारमा राजपऽअन+त ूथम ौे णीमा पदोFत

भई तत्तत् ौे णीका पदमा कायbरत्् रहे को कुरा
Fनवेदन लेखबाट दे िखइरहे को हुँदा Fनजहjको

सं +वधानको

धारा

१२(३)(च)

uाराूद

रोजगारcको हकमा आघात भएको िःथFत छै न ।

पFन समानताको अक" पW माFन5छ । कानूनको

हो भने पmरणाममा समानता ूाg गनुb सारवान्
समानता हो । समानहjका बीच समान {यवहार

गनुb र असमानहjका बीच असमान {यवहार गनुb
नै समानताको सार हो ।
७.

समानताको

यस

Fसkा5तले
पmरणामलाई गौण र ू+बयालाई जोड दँदै

सबैलाई कानूनको अगाFड समान माे भएकोले

सं वैधाFनक
समानता
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+वFधशा¿मा

यसलाई

(Formality equality)

औपचाmरक

को

Fसkा5त

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

पFन भFन5छ । सामा5य कानूनको ूयोगमा वा

अ5य {यवहारमा रायले आ®ना नागmरकबीच

जात, जाFत, Wेऽ, भाषा, धमb, वणb, Fल , यौFनक वा

छै न । Fनवेदक तथा Fनवेदकहjको तफbबाट

उपिःथत कानून{यवसायीले पFन Tयसको वःतुFन?
ँ ै न । Fनजामती
आधार खुलाउन सकेको दे िखद

लै + क प+हचान, सामािजक उTपि जःता कुनै
वा सबै आधारमा भेदभाव गनुb पFन हुँदैन ।

सेवा

कसै लाई पFन +वशेषाFधकार वा छु टको {यवःथा

+वधा+यक¥ अFधकार ूयोग गरc Fनजामती सेवा

ऐनका

ूावधानहj

आवँयकताअनुसार

यस Fसkा5तले कानूनको अगाFड सबै समान हुने,

समयसमयमा सं शोधन गनb पाउने +वधा+यक¥
अFधकार रायसँग Fन+हत रहे को नै हु5छ ।

नहुने र सामा5य कानूनको ूयोगमा सबै बराबर

ऐनमा (तेॐो सं शोधन) अiयादे शले सा+वकको

हुने मा5यता राfदछ । कानूनको ूयोगमा
सरकारले तज+वज लगाउन पाउने अFधकारलाई

दफा २४घ१ खारे ज गरे को {यवःथा आफूअनुकूल
नदे िखएकै आधारमा समानताको हकसँग बािझएको

रायको सकाराTमक दा+यTव (Positive duty)

वा अस त भएको भनी सतहcjपमा दावी Fलनु
माऽ पयाbg हुँदैन, सो {यवःथाले सं +वधानuारा

धारणा पFन भFन5छ । समानका लाFग समान

्
पुरयाएको
वा अनुिचत ब5दे ज लगाएको कुरा

यस Fसkा5तको मुfय आधार हो । समानjपमा

९. Fनजामती सेवा ऐनको सा+वकको +वशेष

यसले Fनय5ऽण गदbछ । यस ूकारको समानतामा

हुने भएकोले यसलाई समानताको सकाराTमक

{यवहार र असमानहjका बीच फरक {यवहार

असमान {यवहारको अपेWा सxभव र वाÀछनीय

माFनदÁ न ।

ूद समानताको हकमा ूTयWjपमा असर
b न हु5छ ।
तयपरक ढ बाट पु+© पFन गनुप

बढु वाको {यवःथा खारे ज गन (तेॐो सं शोधन)
अiयादे श, २०६९ लाई पFन हे न bु सा5दFभbक हुने

jपमा

दे िखयो । सो सxब5धमा नेपाल सरकारबाट नेपाल

b
सबैले सहभागी हुन
र पदमा FनंपWतापूवक

२०६९।१२।२९ मा ूकािशत Fनजामती सेवा

८.

5यायको

ूमुख

त¸वको

रहे को समानताको Fसkा5तले सावbजFनक सेवा

राजपऽ, खड, ६२, अFतmरwा २८, भाग २, FमFत

पाउने औपचाmरक समानताको Fसkा5तलाई पFन

ऐन, २०४९ (तेॐो सं शोधन) अiयादे श, २०६९

¶+©कोणबाट समानताको यःतो {यवःथा रायको

तTकाल सं शोधन गनb आवँयक भएको र हाल

बढc उरदायी बनाउनका FनFम रािखएको

सं +वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १

{यवःथालाई +वÂेषण गदाb यी Fनवेदकहjलाई

यो अiयादे श जारc भएको छ भे ¼यहोरा उ=लेख

जोड दएको पाइ5छ । सं वैधाFनक +वFधशा¿ीय

लोकक=याणकारc

दा+यTवअ5तगbत

रायलाई

हु5छ । ूःतुत +ववादका स5दभbमा उw सं वैधाFनक

+वशेष बढु वाको +वषयमा +वभेद गmरएको भे

को ूःतावनामा “Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई

{यवःथा+पका सं सद नभएकोले नेपालको अ5तmरम
बमोिजम मि5ऽपmरषoको Fसफाmरसमा रा`पFतबाट

भएको दे िख5छ । सोहc अiयादे शमा Fनजामती

Fनवेदन दावी भए पFन Fनजामती सेवा ऐनको

सेवा ऐनको दफा ७(१), १०, १८, १८क, २४घ

पूवाbमह रािखएको वा Fनवेदकहjलाई असमान
{यवहार गmरएको भे क+हँ कतै बाट दे िखएको

२४घ१ख थप गद दफा २४घ१ खारे ज गmरएको

+ववादत {यवःथा खारे ज गदाb यी FनवेदकहjूFत

तथा ३७क मा सं शोधन, दफा २४घ१क र दफा

छ भेसमेत ¼यहोरा उ=लेख भएको दे िखन
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आयो । यसबाट दफा २४घ१ खारे ज भएको
तयमा अब +ववाद रहे न ।

शैिWक योयता र कायb सxपादन मू=यान भएका

सxपूणb कमbचारcहj ःवतः माFथ=लो पदमा बढु वा

को

हुन सक्ने दे िख5छ । Tयसरc हुने बढु वाका लाFग

दफा २४घ१ को उपदफा (१) मा Fनजामती

असार म+हनामा गरc एक वषbमा दुई पटक बढु वा

१०.

सा+वकको

दफा

२४घ१

कानूनी {यवःथाको अवलोकन गदाb +ववादत

सेवा ऐनमा अ5यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापFन राजपऽअन+त uतीयदे िख राजपऽा+त

uतीय ौे णीसxम बमशः दश, बा॑, प5ी र अठार

बढु वा सFमFतले ूTयेक आFथbक वषbको पुस र
Fसफाmरस गन {यवःथा गरे को दे िख5छ ।
१२.

+वशेष

बढु वाको

{यवःथा

गन

उw दफा खारे ज भएपFछ यी Fनवेदकहj सो

वषb सेवा अवFध पूरा गरे को हुनपु न र सेवा ूवेश
गदाb वा समूहcकृत हुँदा Fनधाbmरत आवँयक

{यवःथा अमा5य गरc आफूअनुकूल होस् भे

ु िघ वा
योयता सेवा ूवेश वा समूहcकृत हुनअ

गरे को तयमा +ववाद छै न । सो ऐनको (तेॐो

5यूनतम्् शैिWक योयताभ5दा माFथ=लो शैिWक

अFभूायले

सं +वधानको

धारा

१०७(१)

को

आधारमा यस अदालतमा mरट Fनवेदन Fलई ूवेश

पFछबाट ूाg गरे को हुनपु न दे िख5छ । Tयसै

सं शोधन) अiयादे श, २०६९ ले दफा २४घ१क

राजपऽअन+त ूथम र uतीय ौे णीको एउटै

आयो । उw थप भएको दफा २४घ१क

वषb वा सो भ5दा बढc सेवा अवFध पूरा गरc

जे?ता र कायbसxपादन मू=यानको आधारमा

गरc सोहc उपदफा (२) मा राजपऽा+त तृतीय,

ौे णीको ःथायी पदमा बमशः अठार, प5ी र ते॑

सxबि5धत सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा
ूवेश वा समूहcकृत हुँदाका बखत Fनधाbmरत +वषयमा
5यूनतम्् शैिWक योयता ूाg गरे को Fनजामती

कमbचारcलाई पFन एक तहमाFथको पदमा बढु वा
गmरने कानूनी {यवःथा रहे को पाइ5छ । उपदफा

(३) ले उपदफा (१) र (२)बमोिजम बढु वा

थप गरc बढु वाको कानूनी {यवःथा गरे को दे िखन

अ5तगbत

उपदफा

(१)

मा...बढु वा

सFमFतले

बढु वाको लाFग Fसफाmरस गदाb बढु वा हुने पदभ5दा
एक ौे णीमुFनको पदमा सबैभ5दा बढc सेवा अवFध

भएका बढु वाको लाFग सxभा{य उxमेnवार हुन
जFत वषbको अवFध आवँयक पन हो पFछ=लो

TयFत वषbको कायbसxपादन मू=यानको औसतमा

पान¼बे ूFतशत वा सोभ5दा बढc अ ूाg

हुन दफा २२ अनुसारको कारवाहc नभएको र

गरे को, राजपऽअन+त ूथम ौे णीको पदको लाFग

औसतमा न¼बे ूFतशत वा सो भ5दा बढc अ

वा सोसरह भ5दा माFथको पदको लाFग सxबि5धत
सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा

पFछ=लो तीन वषbको कायbसxपादन मू=यानमा

पाएको हुनपु न भे दुई ूमुख शतb Fनधाbरण गरे को

कxतीमा एस.एल.सी., राजपऽा+त uतीय ौे णी

{यवःथाले

कxतीमा ःनातक तह, राजपऽा+त तृतीय ौे णीको
पदको लाFग सxबि5धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग

गदाb थप दरब5दcको आवँयकता नपन र ऐनको

सोसरहको शैिWक योयता भएको, बढु वा हुने

दे िखन आयो ।
११.

b
उपयुw

कानूनी

Fनजामती कमbचारcलाई एक तहमाFथ +वशेष बढु वा
दफा २४घ१ को उपदफा (१),(२) र (३)

को दायराFभऽ पनb आउने 5यूनतम्् सेवा अवFध,

सxबि5धत +वषयमा कxतीमा ूमाणपऽ तह वा

पदभ5दा एक ौे णीमुFनको पदमा सxबि5धत सेवा,
समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा एक
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म+हना वा सोभ5दा बढcको सेवाकालcन ताFलम

सो दफाको आधारमा +वशेष बढु वा हुँदै आएको

Wेऽमा काम गरे बापतको पूरा अ ूाg गरे को

Tयसरc बढु वा भएका कमbचारcको बढु वा समायोजन

Fलएको, हाल बहाल रहे को ौे णीमा भौगोFलक

तयमा पFन +ववाद दे िखएन । ूःतुत अiयादे श

उxमेnवारलाई बढु वा Fसफाmरस गन {यवःथा

र {यवःथापन गन उQेँयले जारc भएको भे

१३. सा+वकको दफा २४घ१ ले +वशेष

Fनवेदकहjले अब पFन सो {यवःथा यथावत्

गरे को दे िख5छ ।

बढु वा हुनका लाFग 5यूनतम्् सेवा अवFध, शैिWक

कुरा Fलिखत जवाफबाट समFथbत हुन आयो ।

कायम राखी Tयसै बमोिजम आफूहj पFन बढु वा

भएका

हुन पाउनुपदbछ भे दावी Fलएको अवःथा छ ।

गन {यवःथा गरे कोमा हाल थप भएको उि=लिखत

भनी िज+कर Fल5छ भने सो िज+कर ूमािणत गन भार

योयता

र

कायb सxपादन

मू=यान

कमbचारcलाई ःवतः माFथ=लो ौे णीको पदमा बढु वा
{यवःथाले अ5य कुराका अFतmरw बढु वा हुने

पदभ5दा एक ौे णीमुFनको पदमा सxबि5धत सेवा,
समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा एक

कसै ले कुनै कानून +वभेदकारc र असं वैधाFनक छ

उसै मा रह5छ । ूःतुत +ववादमा Fनवेदकहjले

सो +वशेष बढु वाको {यवःथाको खारे जी के कसरc
+वभेदकारc र सं +वधान अस त छ भनेर दे खाउन

म+हना वा सोभ5दा बढcको सेवाकालcन ताFलम

सकेको अवःथा छै न । Fनवेदकहjले आफूहjको

Wेऽमा काम गरे बापतको पूरा अ ूाg गरे को

माग

Fलएको, हाल बहाल रहे को ौे णीमा भौगोFलक

बढु वा +वशेष {यवःथाअ5तगbत नै हुनपु दछb भनी
गनb

सक्ने

कुनै

कानूनी

आधारसमेत

कमbचारcको

समायोजन

b न {यवःथा
उxमेnवारलाई बढु वा Fसफाmरस गनुप

ँ ै न । Tयसै गरc दफा २४घ१ख ले प+हले
दे िखद

आधारमा माऽ प+हले कायम रहे को बढु वाको
{यवःथा मौFलक हकसँग बािझएको भ

गन {यवःथा गरे को दे िख5छ । यसरc प+हले

बढु वा भएका कमbचारcसमेतको बढु वा समायोजन,

१४. ूTयथlहjको Fलिखत जवाफ हे दाb

Fबनाआधार र कारण +वभेदकारc र सं +वधानअस त

गरे को दे िख5छ । Tयसरc केहc थप शतb तोकेको

Fम=दै न ।

लामो समयसxम एउटै ौे णीमा कायbरत् Fनजामती

कमbचारcहjको एक तह बढु वा हुन सकून् भे

उQेँयले +ववादत दफा २४घ१, २०६४ सालमा

+वशेष

बढु वा

{यवःथापन

भएका

गरे को

Fनता5त

भयो भ Fम=दै न ।
१५.

Fनजामती

+वधा+यक¥

सेवा

ऐनमा

कायb

भै

रहे को कुनै बढु वाको ूावधान सं शोधन हुन

आधारमा हालसxम भएका बढु वा {यवःथापन गनb

नसक्ने गरc सं +वधानले रोक लगाएको पFन
ँ ै न । {यवःथा+पका सं सदको अFधवेशन
दे िखद

{यवःथा खारे ज गmरएको हो, Tयसले बढु वालगायत

अवःथामा

थप गरc लागू गmरदÁ आएकोमा सो दफाका

कानूनी कठनाइ भएका कारण +वशेष बढु वाको

्
वृि +वकासमा कुनै अवरोध नपुरयाएको
भे

¼यहोरा उ=लेख भएको पाइ5छ । सा+वकमा
दफा २४घ१ बमोिजम +वशेष बढु वा हुँदै आएको

तयलाई दुबै पWले ःवीकार गरे बाट सा+वकमा

वा बैठक चFलरहे को अवःथामा बाहे क अ5य
तTकाल

केहc

गनb

आवँयक

परे को छ भे कुरामा रा`पFत स5तु© भएमा

सं +वधानमा लेिखएका कुराहjको ूFतकूल नहुने
गरc

मि5ऽपmरषoको

Fसफाmरसमा

आवँयक

अiयादे श जारc गनb सक्ने सं वैधाFनक {यवःथा
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भएको दे िख5छ भने सं +वधानको धारा १५३

मापदड Fनधाbरण गन भे जःता कुरा सेवा

{यवःथा

सालन गन Fनकायको आवँयकताको आधारमा

ु को ूशासन सालन गनb Fनजामती सेवा र
मुलक

+ववादत सा+वकको +वशेष बढु वाको {यवःथा यी

मा

सरकारc

सेवाको

गठनसxब5धी

गmरएको दे िख5छ । जसमा नेपाल सरकारले

आवँयक अ5य सरकारc सेवाहjको गठन गनb

सक्नेछ । Tयःता सेवाहjको गठन, सालन र

कानूनको Fसमामा रहc Fनधाbरण हुने कुरा हो ।

Fनवेदक कमbचारcहjको हकमा माऽ लागू हुने र

अj कमbचारcको हकमा लागू नहुने गरc खारे ज

सेवाका शतbहj ऐनuारा Fनधाbरण गmरएबमोिजम

गरे को नदे िखई Fनजामती सेवाका सबै कमbचारcलाई

सं वैधाFनक

आएको छ । रायले ूभावकारc बढु वा ूणालcको

हुनेछन् भे ूावधान रहे को दे िख5छ । उw
{यवःथाले

Fनजामती

सेवा

ऐनमा

समानjपमा लागू हुने गरc खारे ज गरे को दे िखन

सं शोधन गनb +वधा+यक¥ अFधकार ूदान गरे को

Fसkा5त

दफा २४घ१ को {यवःथाले Fनवेदकहjलाई

हो । Tयःतो ू¡ मूलतः रायको +वधा+यक¥
नीFतसँग सxबि5धत +वषय हो । रायले आ®नो

नै दे िखयो । ूःतुत अiयादे शले खारे ज गरे को

सं +वधानूद

मौFलक

हकमा

सुचन

वा

ँ ै न । सो अiयादे शमा
ब5दे ज लगाएको दे िखद

Fनजामती

कमbचारcलाई

सेवाभावूFत

जवाफदे हc र उरदायी बनाउन अवलxबन गन

नीFतगत बु+kमता (policy wisdom) ूयोग गरc

Fनवेदकहjको बढु वा ू+बयामा सहभागी हुन

कुनै कानून Fनमाbण वा सं शोधन वा खारे ज गरे को

गरc कुनै Tयःतो अनुिचत ूावधान रािखएको
अवःथा पFन दे िखएन । Fनजामती कमbचारcको

छ वा छै न भे ू¡ 5या+यक Fनjपणको +वषय
हुँदैन । कानून Fनमाbण गन, खारे ज गन, पmरवतbन

रायले समयसमयमा हे रफेर र पmरवतbन गनb

ु को Fनजामती सेवाको ूकृFत र
+वषय हो । मुलक

नपाउने र बढु वा भई लाभाि5वत हुन नपाउने

सेवा शतbसxब5धी +वषयलाई आवँयकता अनुसार
सछ । सं +वधानूद मौFलक हकमा सुचन

वा ब5दे ज नलगाएको अवःथामा यस अदालतले

हःतWेप गनb Fम=दै न ।

१६. एउटै ौे णीमा लामो समयसxम

कायbरत्् कमbचारcको मनोबल वृQ गन +वशेष

कायbबाट कुनै {यिw +वशेषलाई असर परे को

गनलगायतका

कायb रायको

अFधकारWेऽको

आवँयकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम

रहे को बढु वा ूणालc वा बढु वाका आधार सदै व
कायम हुनपु दbछ भे दावी 5यायोिचत, तकbस त र

औिचTयपूणb हुन सwैन ।

१७. शिwपृथक¥करणको Fसkा5तअनुसार

बढु वाको उQेँय रहे को भए तापFन Fनजामती

कानून

नFबFमने गरc अ5य ू+बयाuारा बढु वा गरc पदपूFतb

पन कानून बनाउने कायb +वधा+यकाको हो ।

बढु वासxब5धी

रायका अ5य अ हjले पFन कानून Fनमाbण

सेवाको स ठनाTमक ःवjप र पदसोपान सं रचना

गन गरc सो दफा खारे ज भएको {यवःथा र
दफा

२४घ१क

थप

भएको

Fनमाbण

गन

कायb

+वधा+यकाको

कायbWेऽअ5तगbत पदbछ । Tयःतो आवँयक

+वधा+यकाuारा

ूTयायोिजत

अFधकारअ5तगbत

{यवःथाको Fनकटतम साथbक सxब5ध रहे को

गनb सक्ने अFधकार ूाg गरे को हु5छ भने

बढु वाको कःतो Fसkा5त अवलxबन गन र कःतो

अFधकार ूयोग गरc कानून Fनमाbण गनb सक्ने

दे िख5छ । बढु वा ू+बया कसरc Fनधाbरण गन,

कFतपय

615

अवःथामा

कायbपाFलकाले

+वधा+यक¥

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

अFधकार

सं +वधानuारा

नै

ूदान

गmरएको

हु5छ । यसरc कFतपय +वशेष अवःथा र पmरिःथFतमा
कायbपाFलकाले +वधा+यक¥ अFधकार ूयोग गरc
कानून Fनमाbण गनb सछ । यहc मा5यतालाई

ःवीकार गद नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३

को धारा ८८ मा कायbपाFलकाuारा अiयादे शको
jपमा कानून Fनमाbण हुनसक्ने अFधकार ूदान
गmरएबमोिजम

नेपाल

सरकार, मि5ऽपmरषoको

Fसफाmरसमा उw सं शोधन अiयादे श जारc भएको

भे कुरामा +ववाद छै न ।

१८. Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेॐो

पूFतb गनुप
b न {यवःथा गmरएको दे िख5छ ।
+वFभ

१९. यसरc सबै Fनजामती कमbचारcहjको
ौे णीमा

+वFभ

ूकारबाट

माFथ=लो

ौे णीका पदमा बढु वा हुने गरc कानूनी {यवःथा
गरc आएको दे िख5छ । बढु वा तथा पद पूFतbसँग

सxबि5धत

यी

कानूनी{यवःथाका

सxब5धमा

Fनवेदकहjले Fनवेदनमा केहc उ=लेख गरे को
ँ ै न । FनरपेWjपमा सा+वकको दफा
दे िखद
२४घ१ खारे ज गरे को कायb यथावत् कायम राखी

पाउन माग गन Fनवेदकहjले उि=लिखत कानूनी

b नमा Tयसतफb बदरको
{यवःथा बदरको माग गनुप

सं शोधन) अiयादे श, २०६९ बाट थप भएको दफा

माग गरे को नदे िखएबाट Fनवेदकहjले सा+वकको

हुने बढु वाको {यवःथा र दफा ७(१) मा +विश?

नरहे मा हाल थप भएको जे?ता र कायbसxपादन

२४घ१क मा जे?ता र कायbसxपादन मू=यानuारा

+वशेष बढु वा यथावत् रहे सोबाट र सो यथावत्

ौे णीका पदबाहे क राजपऽअन+त ौे णी+वहcन,

मू=यानuारा हुने बढु वाको {यवःथासमेतमiये

शतूFतशत, राजपऽअन+त uतीय ौे णीको mरw

दोहोरो लाभ ूाg गरc लाभाि5वत हुन खोजेको

पाँचौको mरw पद पूFतb गदाb खुला ूFतयोFगताuारा

कुनै पFन {यवःथाबाट आफूहj बढु वा भई

पद पूFतb गदाb खुला ूFतयोFगताuारा ७० ूFतशत,

दे िखयो । यःतो अवःथामा Fसkा5ततः दोहोरो

ूFतशत, जे?ता र कायbसxपादन मू=यानuारा हुने

अiयादे शले दफा २४घ१क मा गरे को बढु वा

ौे णीको mरw पद पूFतb गदाb खुला ूFतयोFगताuारा

पूFतb गनbको FनFम उि=लिखत ूFतशत Fनधाbरण

आ5तmरक

ूFतयोFगताTमक

परcWाuारा

२०

बढु वाको लाFग १० ूFतशत, राजपऽअन+त ूथम

लाभ

कानूनबमोिजम

माÄ

हुन

सwैन

भने

{यवःथा र दफा ७(१) ले बढु वाबाट mरw पद

४० ूFतशत, कायbWमताको मू=यानuारा २०

b न भनी गरे का कानूनी {यवःथा बदरको माग
गनुप

४०

ौे णीको

कायbलाई माऽ भेदभावपूणb भनी दावीबमोिजम

ूFतशत र जे?ता र कायbसxपादन मू=यानuारा

२०. यस अदालतको +वशेष इजलासबाट

ूFतशत, जे?ता र कायbसxपादन मू=यानuारा
ूFतशत, राजपऽा+कत

तृतीय

mरw पद पूFतb गदाb खुला ूFतयोFगताuारा ७०
हुने बढु वाको

लाFग ३० ूFतशत, राजपऽा+त

uतीय र ूथम ौे णीको mरw पद पूFतb गदाb

खुला ूFतयोFगताuारा १० ूFतशत, आ5तmरक
ूFतयोFगताTमक परcWाuारा २० ूFतशत, जे?ता

र कायbसxपादन मू=यानuारा तथा कायbWमताको

मू=यानuारा ३५/३५ ूFतशत छु ¨ाई पद

नगरे को अवःथामा दफा २४घ१ खारे ज गरे को
बदर गनb Fमलेन ।

Fनवेदक भरतकुमार ूसाई

+व. ूधानम5ऽी तथा

मि5ऽपmरषoको कायाbलयसमेत भएको (नेकाप

२०६७, वैशाख, Fनणbय नं. ८२९१, पृ? १०)

उTूेषणसमेत मुQामा “समान तहमा कायbरत््

सबैलाई समानjपमा लागू हुने कानूनी {यवःथाले

कोहc {यिw +वशेषलाई ूभा+वत तु=याएको भे
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माऽ आधारमा असमान {यवहार भएको भे
दावी गनb स+कने हुँदैन । कुनै {यिw +वशेषलाई

लिWत नगmरएको कानूनी {यवःथालाई Fबनाआधार
शाको घेरामा राखी समानताको हकसँग जो±नु

{याfयाTमक ¶+©ले उिचत नहुने, शतb वा योयता

Fनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारc गनb Fमलेन ।
ूःतुत mरट Fनवेदन खारे ज हुने ठहछb । आदे शको
जानकारc

महा5यायाFधवwाको

ूTयथlहjलाई दई दायरcको लगत का गरc

FमFसल Fनयमानुसार गरc अFभलेख शाखामा बुझाई

तोदा कुनै {यिw +वशेषलाई माऽ वित गन

दनू ।

तो+कएको

उw रायमा सहमत छY ।

Fनयत रािखएको अवःथामा Tयःतो शतb र योयता
+बयामाFथ

ू¡

उठाउन

स+कने

हु5छ । तर समान अवःथाका सबैलाई समानjपमा
आक+षbत हुने गरc तो+कएको शतbलाई अ5यथा भ

नस+कने । शतb तोदा कुनै {यिw +वशेषलाई

मकाb पन गरc तो+क5छ वा कुनै {यिw +वशेषलाई

लाभ हुने गरc तो+क5छ र Tयसको औिचTय पु+©
गनb स+कँदै न भने 5यायपाFलकाले हःतWेप गनb

कायाbलयमाफbत्

5या. सुशीला काकD
5या. तकbराज भ

इFत सवंत ् २०७० साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : भीमबहादुर Fनरौला

&

सछ । तर सबैलाई समानjपमा लागू हुने

गरc तो+कएको शतbले तTकाल कसै लाई असर

पय" भे माऽ आधारमा 5यायपाFलकाले हःतWेप

गन हो भने Tयसबाट अj ज+टलताहj उTप

हुने” भेसमेत

Fसkा5त

ूFतपादन

िनणर्य नं .९१५६

भईसकेको

छ । यःतो अवःथामा Fनवेदकहjले सं +वधानूद

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

समानताको हकूFतकूल असमान {यवहार गmरयो

माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

भे दावी उि=लिखत Fसkा5तसमेतबाट समFथbत

हुन सक्ने दे िखएन ।

माननीय 5यायाधीश ौी Fगरcश च5ि लाल
आदे श FमFत : २०७१।१।२१।१

२१. अब Fनवेदन मागबमोिजमको आदे श

०६६–WO–११४६

b न हो होइन भे Fनणbय दनुपन हुन
जारc गनुप

आएको दोॐो तथा अि5तम ू¡को सxब5धमा
+वचार

गदाb

माFथ

ूकरणूकरणमा

+वÂेषणसमेतका आधारमा Fनजामती सेवा ऐन,

२०४९ मा भएको (तेॐो सं शोधन) अiयादे श,
२०६९ ले उw ऐनको सा+वकको दफा २४घ१

खारे ज

गरे को

{यवःथा

नेपालको

+वषयः उTूेषण/परमादे श ।

गmरएको

Fनवेदक

अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा
ँ ा
१३(१)(२) समेतसँग बािझएको अवःथा नदे िखद
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महानगरपाFलका वडा नं. १ िःथत लुिxबनी

बै FलFमटे डको तफbबाट अिfतयारूाg ऐ.

का ूमुख कायbकारc अFधकृत शोभनदे व

प5त

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

+वपWी

+वjk

:

मालपोत

काठमाडYसमेत

कायाbलय,

चाव+हल,

२०३४, बैङ्क तथा िवत्तीय सं स्थासम्बन्धी
ऐन, २०६३ र यस अदालतबाट प्रितपािदत
िसद्धान्तसमेतको प्रितकू ल देिखने ।
(ूकरण नं. १२)

§ बैङ्क तथा िवत्तीय सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा ८ख(३) समेतमा रहेको
कानूनी व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा िवत्तीय
सं स्थाले कु नै व्यिक्त सं स्था वा िनकायबाट
िधतो िलई ऋण प्रवाह गरेमा त्यस्तो िधतो
कु नै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण
हुन नसक् ने गरी रोक्का राख्न सम्बिन्धत
कायार्लयमा लेखी पठाउन सक् ने र बैङ्क
वा िवत्तीय सं स्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका
लािग लेखी पठाएपिछ रिजस्ट्रेशन, दािखल
खारेज गनेर् िनकायले रोक्का राखी िदनुपनेर्
बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको ।
(ूकरण नं. ९)

§ एउटा प्रयोजनका लािग रोक्का रािखएको
सम्पित्त सो प्रयोजन समाप्त नभई अकोर्
प्रयोजनका लािग पुनः रोक्का राख्दा पिहले
रोक्का रािखएको प्रयोजन नै िनरथर्क वा
प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न
नहुने ।
(ूकरण नं. १०)

§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख
बमोिजम रोक्कासमेत राखेकोमा बैङ्कको ऋण
चुक्ता नगरेको कारणले बैङ्क तथा िवत्तीय
सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोिजम
िललाम िबक्री गनुर्पूवर् मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय
िशक्षा िनदेर्शनालयको पत्रबाट सोही घर
जग्गा पुनः रोक्का रािखएको देिखदँ ा त्यसरी
दोहोरो रोक्का राख्ने कायर् मालपोत ऐन,
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§ िनवेदक बैङ्कले बैङ्क तथा िवत्तीय
सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा
५७(४)बमोिजम िललाम सकार गनेर्
व्यिक्तका नाउँ मा दािखल खारेज गरी
िदन लेखी पठाइ सके पिछ दािखल खारेज
गनेर् अिधकारप्राप्त िनकाय मालपोत
कायार्लयले दफा ५७(५) बमोिजम दािखल
खारेज गनुर्पनेर् हुन्छ । तर सोबमोिजम नगरी
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयको
पत्रानुसार रोक्का रहेको भनी िललाम सकार
गनेर् व्यिक्तका नाउँ मा दािखल खारेज गनर्
इन्कार गनेर् िवपक्षी मालपोत कायार्लयको
कायर् मालपोत ऐन, २०३४ तथा बैङ्क तथा
िवत्तीय सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुकूल
नदेिखने ।
(ूकरण नं. १३)

§ िनवेदकले ऋण प्रवाह गदार् िवद्यालयबाट
िलएको िधतो िललाम गरी दबु ै बैङ्कको
ऋण चुक्ता गनर्मा िनवेदक बैङ्क, िवपक्षी
िवद्यालय र िशक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल
राष्ट्र बैङ्कसमेत सहमत नै रहेको िस्थितमा
उक्त िधतो राखेको घर जग्गा फु कु वा गरी
िनवेदक बैङ्कले िललाम गरेअनुसार िललाम
सकार गनेर् व्यिक्तका नाउँ मा दािखल
खारेज गदार् िनवेदक र िवपक्षी कसैलाई
पिन मकार् पनेर् वा क्षित हुने वा कानूनी
अिधकार हनन् हुनेसमेत नदेिखने ।
(ूकरण नं. १५)

§ िनवेदक बैङ्कबाट िवपक्षी िवद्यालयले
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िलएको कजार् भाखािभत्र नितरेकोले बैङ्क
तथा िवत्तीय सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
को दफा ५७ बमोिजम िललाम िबक्री गदार्
सबै भन्दा बढी रकम कबुल गनेर्का नाउँ मा
दािखल खारेज गनर् मालपोत कायार्लयमा
पठाएकोमा िवपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय
िशक्षा िनदेर्शनालयको पत्रबाट रोक्का रहेको
भनी दािखल खारेज गनर् इन्कार गरेको
मालपोत कायार्लयको काम कारवाही
कानूनअनुकूल नहुनुका साथै उक्त
िललामसम्बन्धी कायर्बाट िवपक्षी ऋणी
िवद्यालयको हक िहतमा पिन कु नै प्रितकू ल
असर पनेर् नदेिखएको समेतका आधार
कारणहरूबाट दोहोरो रोक्का राख्न पठाउने
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयको
पत्र र सोसँ ग सम्बिन्धत काम कारवाहीसमेत
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(ूकरण नं. १६)

Fनवेदकका तफbबाट : +वuान्् वmर? अFधवwा
पूणम
b ान

शाय

उमराज पाठक

र

+वuान््

अFधवwा

+वपWीका तफbबाट : +वuान्् अFधवwा +हरा रे मी
अवलिxबत निजर :
§
§

२०५७ सालको mरट नं. ४३९

§

२०५९ सालको mरट नं. २५०२

अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा

१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर हुन

आएको ूःतुत mरट Fनवेदनको सिWg तय
एवम् ठहर यस ूकार छ :

ःकुलले

+हमालयन +व·ा मि5दर हाइयर सेके5डरc
Fनवदे क

लुिxबनी

बै

FलFमटे डबाट

+व·ालयको भवन Fनमाbण, भौFतक सुधार तथा

शैिWक

साममी

खmरद

लाFग

िज=ला

िशWा

दताb

रहे को

काठमाडY

आद

कायb

गनbका

कायाbलय, काठमाडYको
Fसफाmरससमेत सं लन गरc +व·ालयको नाउँमा
िज=ला, काठमाडY

महानगरपाFलका वडा नं. ७(भ) +क.नं. ११८

को १–१४–२–० तथा ऐ.ऐ. +क.नं. ३५ को

०–१२–२–२ को घर जगा Fधतो राखी मालपोत

कायाbलय, काठमाडYबाट FमFत २०५८।१।५ मा
र.नं. ६२४५ बाट रिजःशे शन पाmरत गराई कजाb
Fलएकोमा शतbअनुjप कजाb भ ुwानी नगरे कोले

बैबाट

पटकपटक

पुनताbFलक¥करण

ताकेता

गmरएकोमा

गरे प´ात्

कजाb

पुनताbFलक¥करण

गदाbसमेत कजाb नFतरे कोले बैले कानूनबमोिजम

+वपWी Wेऽीय िशWा Fनद शनालयले +व·ालयको

बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन,

उw जगाहj सावbजFनक भएको कारण बेचFबखन

गनb रोÆा भईसकेको, +व·ालयको जगा बेचFबखन
गनb िशWा ऐन तथा Fनयमावलcमा {यवःथा

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख

िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(२ख)

र िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम
१६०(२)

नेपालको

उw Fललामी सूचना ूकािशत भएप´ात्

२०६३ को दफा ५७

§

न्या. रामकु मार प्रसाद शाह :

Fललामीको सूचना ूकािशत गरे को Fथयो ।

सxबk कानून :
§

आदे श

भएबमोिजम

िशWा

म5ऽालयको

पूवःb वीकृFत

Fलनुपन भएको र +हमालयन +व·ा मि5दरले केहc

्
बैबाट
समयप´ात् आवँयक ू+बया पुरयाई
Fलएको ऋण च ुwा गन भनी अनुरोधसमेत गरे को
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हुँदा केहc समयका लाFग Fललाम Fबब¥ ू+बया

ःथगन गनb अनुरोध गरc FमFत २०६६।१०।१५

मा Fनवेदक बैलाई पऽाचार गरे को Fथयो ।
तर

बैuारा

ूकािशत

सूचनाको

अवFधFभऽ +वपWी +व·ालयले बैको कजाb च ुwा

नगरे कोले कानूनबमोिजम Fललाम गदाb उw Fधतो

जगा दािखल खारे ज गरc जगाधनी दताb ूमाण

पुजाb उपल¼ध गराई दनु भनी +वपWी मालपोत

कायाbलय, चाव+हललाई FमFत २०६७।१।१७

मा पऽाचार गmरएकोमा उw जगाहj Wेऽीय

िशWा Fनद शनालयको पऽबमोिजम पुनः रोÆा
रािखएको हुँदा सो फुकुवा ूाg भएपFछ माऽ

रहे को घर जगाहjको लाFग +वंणुबहादुर राईले

+व·ालयको उपरोw जगा दािखल खारे ज गनb

b एको र +वपWी
३,५०,००,०००।– कबोल गनुभ

खारे ज गनb इ5कार गरc FमFत २०६७।१।२६

j. ३,८१,००,०००।– र सुFनलभw ौे ?ले j.

+व·ालयले

बैलाई सो Fललाम FमFतसxममा

साँवा ¼याज पेनल र ¼याजको ¼याजसमेत गरc

जxमा j. १,४८,८५,५५९।९५ बुझाउन बाँक¥

रहे कोले बैको लेना रकम च ुwा हुने दे िखएको
हुँदा FमFत २०६६।११।९ मा बसेको सालक

सFमFतको बÈठकले सबैभ5दा बढc बोलपऽ पेस

गन +वंणुबहादुर राईको बोलपऽ ःवीकृत गरc
Fनजलाई रकम जxमा गनb अनुरोध गmरएकोमा

Fनजले कबोल गरे बमोिजमको रकम नबुझाएको
हुँदा Fनजको धरौटc जफत गरc दोॐो बोलपऽदाता

सुFनलभw
कबोल

ौे ?ले

गरे को

पFन

रकम

ूथम

बोलपऽदाताले

बराबरको

मू=यमा

सकार गरc Fलनका लाFग Fनवेदन गरे को तथा

+हमालयन +व·ा मि5दरका सं ःथापक +ूि5सपल

साFबऽी Fसं हले पFन j. ३,८१,०००००।– मा

स+कने भनी मालपोत कायाbलय, चाव+हलले दािखल
मा यस बैलाई पऽ पठाइएको छ ।
बैसँग कजाb Fलँदा दएको Fधतो सुरWण

Fललाम Fबब¥ गरc कजाb असुल गनb पाउने हक

बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को
दफा ५७ ले बैलाई दएकोले बैमा Fधतो

रहे को सxपि Fललाम गरc दािखल खारे ज गनb
पठाउँदा Tयसलाई रोने अFधकार +वपWीहjलाई

छै न । िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(५) ले

+व·ालयलाई दान दात{यका jपमा ूाg सxपि

बेचFबखन

गनbका

लाFग

सरकारको

ःवीकृFत

आवँयक पन {यवःथा गरे को भए पFन बैको

कजाb नFतरे को अवःथामा कजाb Fलनुअिघ दएको

Fधतो Fललाम गरc कजाb असुल गनb रोकेको छै न

भने िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६०

ले बैको ऋण Fतनbका लाFग +व·ालयको सxपि

कजाbसमेत राफसाफ गरc दन अनुरोध गरे को

Fधतो राख्न र Fबब¥ गनbसमेत सक्ने {यवःथा
रहे को हुँदा Fधतो राखेको सxपि Fललाम गरc
ँ ैन ।
कजाb असुलउपर गनb बाधा पुने दे िखद

तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा

भई रोÆासमेत रहे को सxपि Fललाम गरc सकार
गन {यिwको नाउँमा दािखल खारे ज गनbका लाFग

उw Fधतो राखेको घर जगा Fललाम Fबब¥

गरc Fनवेदक बैको र Fड.Fस.Fब.एल. बैको
र नेपाल रा` बैबाटसमेत सोहc {यहोरा दशाbई
अनुरोध गmरएको हुँदा सुरWणमा रहे को Fधतो बै
५७ बमोिजम बोलकबोलकताb सुFनलभw ौे ?को
नाउँमा नामसारcका लाFग सxबि5धत Fनकायमा

लेखी पठाउने Fनणbय भई Fललाम गmरएका घर

+वपWी मालपोत कायाbलयबाट रिजःशे शन पाmरत

बैले लेखी पठाएपFछ दािखल खारे ज गन कतb{य
+वपWी मालपोत कायाbलय, ताहाचलको हो । एक
पटक रिजःशे शन पाmरत भई एकाको नाउँमा रोÆा
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रहे को सxपिलाई अिघ=लो पWको ःवीकृFतबेगर
दोॐो पWको हकमा रोÆा गन अFधकार +वपWी
मालपोत कायाbलयलाई छै न ।
अतः

उि=लिखत

आधार

कारणबाट

मiयमाल (+व·ालय ूशासन शाखा), सानोठमी,

भwपुरको च.नं. ६८९ FमFत २०६६।९।१४
को पऽबाट िशWा म5ऽालयको पऽको {यहोरा

उ=लेख गरc उw +व·ालय सावbजFनक शैिWक

+वपWीहjको कायb नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

गुठÉअ5तगbत रहने +व·ालय भएकोले +व·ालयको

र +वपWीहjको काम कारवाहcले बैको कजाb
असुल गनb पाउने हक हन5भएको हुँदा दोहोरो रोÆा

नामबाट रिजःशे शन हुन आउने अ5य सxपिहj

२०६३ एवम् अ5य ूचFलत कानून+वपरcत रहे को

राख्न लेखी पठाउने +वपWी िशWा म5ऽालय र

मiयमाल Wेऽीय िशWा Fनद शनालयको पऽ एवम्

सोहc पऽका आधारमा दोहोरो रोÆा राख्ने +वपWी

मालपोत कायाbलय, काठमाडYको कायb उTूेषणको

आदे शuारा बदर गरc Tयःतो अनFधकृत रोÆा

फुकुवा गरc बैको पऽबमोिजम दािखल खारे ज
नामसारc गरc दनु भनी +वपWीहjका नाउँमा

नाममा रहे को घर जगालगायत +व·ालयको

रिजःशे शन नगरc रोÆा रािखदन लेखी आएको
हुँदा रोÆा रािखएको हो । रोÆा राख्ने Fनकाय
Wेऽीय

िशWा

Fनद शनालयको

फुकुवा

ूाg

भएपFछ mरट Fनवेदकको दािखल खारे जसxब5धी
Fनवेदनमा कानूनबमोिजम कारवाहc हुने नै हुँदा

यस कायाbलयलाई +वपWी बनाई दायर गmरएको
mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भे {यहोराको

मालपोत कायाbलय, चाव+हल, काठमाडYको Fलिखत

परमादे शलगायत जो चा+हने आ§ा आदे शसमेत
जारc गरc पाउँ भे {यहोराको Fनवेदनपऽ ।

जवाफ ।

मागबमोिजमको आदे श +कन जारc हुन नपन हो,

कायाbलयबाट अनुमFत Fलएर सालनमा रहे का

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको

सरकारc

+व·ालय,

अनुदान

कxपनीअ5तगbत

ूाg

सामुदा+यक

िज=ला

िशWा

यो आदे श ूाg भएका FमFतले बाटाको xयाद

सं ःथागत +व·ालय, Fनजी शैिWक गुठÉअ5तगbत

+वपWी नं. १, २, ३ र ४ लाई महा5यायाFधवwाको

र

वा आ®नो ूFतFनFधमाफbत Fलिखत जवाफ पेस गनुb

जxमा ४ ूकृFतका +व·ालयहjको सxपिको

बाहे क १५ दनFभऽ सxबि5धत FमFसल साथ राखी

कायाbलयमाफbत र +वपWी नं. ५ को हकमा आफÁ

िज=ला िशWा कायाbलयबाट अनुमFत ूाg +व·ालय
सावbजFनक

शैिWक

गुठÉअ5तगbत

िज=ला

िशWा कायाbलयबाट अनुमFत ूाg +व·ालय गरc

भनी सूचना पठाई Fलिखत जवाफ आएपFछ वा

सं रWणसxब5धी

अदालतको FमFत २०६७।२।१८ को आदे श ।

हुने गदbछ । +हमालयन +व·ा मि5दर उ#च

अवFध नाघेपFछ Fनयमबमोिजम पेस गनुb भे यस
Fनवेदनमा उि=लिखत जगा +हमालयन

र

िशWा

{यवःथा

िशWा

Fनयमावलc, २०५९

ऐन, २०२८

को

अधीनमा

माiयाFमक +व·ालय नयाँ िशWा लागू भएको FमFत

२०३०।७।१ गते भ5दा प+हले २०२४ सालमा

+व·ा मि5दर पूव b ूाथFमक +व·ालय, Fसफलको
नाउँमा मोठ कायम रहc लुिxबनी बै Fल. को

नै ःथापना भई Fनर5तर चFलरहे को +व·ालय

र.नं. ६२४५।०५८।१।५ को ¶+© ब5धकले

२०३७।५।२६) हुनपु ूवस
b xम कुनै पFन Fनजी

च.नं. ५८।०३६।०५८।१।१४ को पऽ तथा

रोÆा

रहे कोमा

Wेऽीय

िशWा

Fनद शनालय,

हो । िशWा ऐन, २०२८ तेॐो सं शोधन (FमFत

+व·ालय सालनसxब5धी {यवःथा नभएकोले
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उw +व·ालय कxपनीको jपमा सालन हुन

गरc +व·ालयको अिःतTव जोगाई दने मागसमेत

सwैन । यस कायाbलयले कुनै बै +वशेषलाई यो

गरे कोले म5ऽालयबाट उw सxपि रोÆाका

ऋण दन Fसफाmरस गरे को अवःथा छै न । िशWा

आवँयक कारवाहcका लाFग पऽाचार भएको हो ।

यो +का नं. को यFत जगा वा भवन Fधतो राखी

Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६० को (१)

लाFग मiयमाल Wेऽीय िशWा Fनद शनालयलाई
यस म5ऽालयबाट भएको उपरोw काम कारवाहc

ले +व·ालयको नाममा रहे को जगा Fबब¥ गनb

बैलाई असहयोग गनbका लाFग नभै बैको ऋण

+व·ालयको नाममा रहे को घर जगा जFमन आद
Fधतो Fलँदाका बखत बैले यस कायाbलयबाट कुनै

रहोस् भे अFभूायबाट भएको हो । लुिxबनी बै

२०५६।११।१६ मा जो जसलाई सxब5ध छ

िशWा Fनद शनालयमा लेखी पठाएअनुसार र नेपाल

गनb Fम=दै न । तसथb यस कायाbलयलाई +वपWी
बनाई दएको mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भे

एउटै Fधतोबाट दुबै बैको ऋण च ुwा हुने भए

Fलिखत जवाफ ।

गरे अनुसारसमेत

वा Fधतो राख्न नपाउने {यवःथा गरे को छ ।

ःवीकृFत Fलएको छै न । यस कायाbलयले FमFत

भनी दएको पऽलाई Fसफाmरस दएको भे अथb

{यहोराको िज=ला िशWा कायाbलय, काठमाडYको
+हमालयन

+व·ा

मि5दर

माiयFमक

+व·ालय Fसफल सावbजFनक शैिWक गुठÉअ5तगbत

पFन च ुwा होस् र िशWण सं ःथा पFन कायम

FलFमटे डले FमFत २०६६।१२।२३ को पऽबाट
उw रोÆा फुकुवाको लाFग मiयमाल Wेऽीय

रा` बैको FमFत २०६६।११।५ को पऽानुसार

Fड.Fस.Fब.एल. बै FलFमटे डलाई समेत जानकारc
दनु भनी लुिxबनी बै FलFमटे डलाई पऽाचार
बैहjको

ऋण असुलcतफb
फुकुवाको कारवाहc भै रहे को हुँदा mरट Fनवेदन
खारे ज गmरपाउँ भे {यहोराको िशWा म5ऽालय

रहने +व·ालय हो । िशWा ऐन, २०२८ को दफा

केशरमहल, काठमाडYको Fलिखत जवाफ ।

गुठÉको सxपि सावbजFनक हुने र Tयःतो सxपि

नेपाल सरकारले ूयोगमा =याउन सक्ने दे िखएकोले

शैिWक गुठÉमा दताb हुनपु न +व·ालय भएको र
+व·ालयको सxपि सावbजFनक ूकृFतको हुँदा

िशWा म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन हु5छ

Fबब¥ गनb रोÆा गmरएको र िशWा Fनयमावलc,

१६ को उपदफा (२ख) बमोिजम सावbजFनक

Tयःतो +व·ालयको घर जगा Fबब¥ +वतरण गनb

भने िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६०

को उपFनयम (२) को (ख) र उपFनयम (३) को

{यवःथा अनुसार ५० ूFतशतसxम जगा शैिWक

+हमालयन

िशWा

+व·ा

म5ऽालयको

मि5दर

Fनद शन

सावbजFनक

अनुसार

Fललाम

२०५९ को Fनयम १६० को उपFनयम (३)

मा तो+कएको हद भ5दा बढc जगा Fबब¥ गनb
म5ऽालयको ःवीकृFत Fलनुपन ूावधान रहे कोले

म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन भएबाट र

म5ऽालयको ःवीकृFतFबना जगा Fललाम Fबब¥
गनb सक्ने अवःथा नरहे को हुँदा Fनवेदन खारे ज
गmरपाउँ भे {यहोराको Wेऽीय िशWा Fनद शनालय

पऽबाट लुिxबनी बै FलFमटे ड र डेभलपमे5ट

जवाफ ।

गुठÉले बढाबढuारा Fबब¥ गनb सक्ने भए पFन
b न भएमा
५० ूFतशतभ5दा बढc जगा Fबब¥ गनुप

उw +व·ालयको FमFत २०६६।९।१३ को

बेFडट बै FलFमटे डसमेत दुबै बैको ऋण च ुwा

मiयमाल, सानोठमी

भwपुरको

+वपWी

बै
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+व·ालयको भवन Fनमाbण तथा शैिWक साममी
खmरद गनbसमेतको लाFग +व·ालयको सxपि

सुरWण

राखी

+व·ालयले

कजाb

Fलएकोमा

+व·ालयले +वFभ बैकबाट Fलएको ऋण Fतनुप
b न
भएको हुँदा +व·ालयको ऋण Fतरc {यविःथतjपमा

भाग Fबब¥ गदाb +व·ालयको ऋण राफसाफ भई
+व·ालय सालन हुने हुँदा सोहcअनुसार गनb

आदे श हुन +वनॆ अनुरोध गदbछु भे {यहोराको
+वपWी साFबऽी Fसं हको Fलिखत जवाफ ।

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc पेस

+व·ालय सालन गनb FमFत २०६१।१२।३

हुन आएको ूःतुत मुQामा Fनवेदकतफbका +वuान््

साझेदारc कायम गरc +व·ालय सालन गनb

उमराज

मा Fनलकृंण ताॆाकार, सागर मान5धरसमेतलाई

वmर? अFधवwा पूणम
b ान शाय र +वuान्् अFधवwा
पाठकले

+वपWी

+हमालयन

+व·ा

दा+यTव पूरा नगरc करार अनुसार दनुपन रकम

मि5दर सं ःथागत +व·ालय भएकोले +व·ालयको
नाउँको जगा Fधतो राखी ऋण Fलनुपूव b िज=ला

{यिwगत जमानी दनेतफb iयान नदई मलाई

Fलई लुिxबनी बै FलFमटे डबाट कजाb Fलएको र

करार गरे कोमा Fनजहjले

करार अनुसारको

नदएको र लुिxबनी बै FलFमटे डले पFन ती

b छb भनेका कारणले पmरिःथFतवश
माऽ ऋण Fतनुप
समयमा ऋण Fतनb नसकेको हो । तथा+प बैको

साँवा ¼याज Fतरc ऋण राफसाफ पानb अ+हले

पFन भरमदूर ूयासरत छु । +वपWी बैले

Fललामीको बोलपऽ FमFत २०६६।१०।१९
मा खो=दा +वंणुबहादुर राईले सबैभ5दा बढc

रकम कबुल गरे कोले Fनजको बोलपऽ ःवीकृत

िशWा

कायाbलय, काठमाडYको

ःवीकृFतसमेत

समयमा कजाb नFतरे कोले उw Fधतो Fललाम गदाb

सुFनल भw ौे ?ले सकार गरे को कुरामा +ववाद

छै न । बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३
को दफा ५७ ले बैले ऋण दँदा Fधतो राखेको
जगा Fललाम गरc उw ऋण असुल गनb पाउने
अFधकार बैलाई रहे को हुँदा +वपWी +व·ालयले

गmरएकोमा साझेदारहjको िखचातानी र झगडाको

Fलएको ऋणबापतको जेथा Fललाम सकार गन
{यिwका नाउँमा दािखल खारे ज गनbबाट रोने

जxमा हुन सकेको Fथएन । यसै बीचमा बढc

२०६६।९।१४ को पऽबाट बैले दएको

कारणबाट टे डर पानको तफbबाट बैमा रकम

रकम कबोल गन बोलपऽदातालाई हटाई ू+बया

Fमची दोॐो बोलपऽदाता सुFनलभw ौे ?लाई

दने भFनएछ । +व·ालय पFन बचोस् बैहjको
ऋणहj पFन राफसाफ होस् भनी दुबै बैलाई

सहयोग गन अFभूायले िशWा म5ऽालयमा Fनवेदन
दएक¥ हुँ । +व·ालयको सxपि Fललामी दािखल

+वपWी मiयमाल िशWा Fनद शनालयको FमFत

कजाb असुल गन कायbमा अवरोध Fसजbना भएकोले

Fनवेदकले Fललाम गरे को घर जगा Fललाम
सकार गन सुFनलभw ौे ?का नाउँमा दािखल
खारे ज गरc दनु भे परमादे शसमेत जारc हुनपु छb

b यो ।
भनी बहस गनुभ

यःतै +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दरका

खारे जको कुराको हकमा नेपाल सरकारको नीFत,

+ूि5सपल साFबऽी Fसं हकातफbबाट +वuान्् अFधवwा

{यवःथाको कारणले रो+कएको हुनसछ । मेरो

जगा Fधतो राखी Fनवेदक बै र Fड.Fस.Fब.एल.

िशWा ऐन तथा Fनयमावलcमा भएको कानूनी

कारणले रो+कएको होइन । तसथb +व·ालयको

सxपिमiये एउटा बैमा राखेको Fधतोको एक

+हरा रे मीले +व·ालयले Fनवेदनमा उि=लिखत

बैसमेतबाट कजाb Fलएकोमा ती दुबै बैको कजाb
समयमा Fतनb बुझाउन नसके पFन Fनवेदकले Fललाम
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गरc सुFनलभw ौे ?ले सकार गरे को मू=यले

+व·ालयले Fलएको दुबै बैको कजाb च ुwा गनb
पुदछ । +व·ालयका नाउँमा Fललाम गरे देिख
बाहे कका अj पFन भवन र जगा बाँक¥ छन् ।

उw Fललामीबाट +व·ालय पFन सालन हुने र

२०६६।९।१४ को पऽबाट रोÆा रहे को भनी
दािखल खारे ज गनb मालपोत कायाbलय, चाव+हलले

इ5कार

गरे कोले

मiयमाल

Wेऽीय

िशWा

Fनद शनालयको उw FमFत २०६६।९।१४ को

पऽ बदर गरc Fनवेदक बैले Fललाम गरे को घर
जगा सुFनलभw ौे ?का नाउँमा दािखल खारे ज

+व·ालयले Fलएको दुबै बैको कजाb पFन च ुwा
हुने हुँदा सोबमोिजम Fललाम भएमा +व·ालयलाई

गरc दनु भे परमादे श जारc गरc पाउँ भे Fनवेदन

+वuान्् उप5यायाFधवwा भरतलाल शमाbले ऋणी

सावbजFनक

आपि छै न भनी तथा अ5य +वपWीहjका तफbबाट

+व·ालय शैिWक गुठÉअ5तगbत साFलत +व·ालय

हो । शैिWक गुठÉअ5तगbत साFलत +व·ालयले
+व·ालयका नाउँको जगा Fबब¥ गनb नपाउने

भे िशWा ऐन, २०२८ को १६(२ख) र िशWा

Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६०(२)(ख)
र (३)समेतले {यवःथा गरे को हुँदा +व·ालयले

माग रहे कोमा Fनवेदकले ऋण दएको +व·ालय
गुठÉअ5तगbत

साFलत

+व·ालय

भएको भई िशWा Fनयमावलc, २०५९बमोिजम
Tयःतो सावbजFनक गुठÉको जगा Fबब¥ गनbका

लाFग िशWा म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन

{यवःथा रहे को तथा +व·ालयले Fनवेदक र Fड.Fस.

Fब.एल. दुबै बैबाट Fलएको ऋण च ुwा हुने गरc

+व·ालय सालन गनbका लाFग अनुरोध गरे को

Fधतो राखेको जगा अ5य {यिwका नाउँमा

समेतका कारणले उw घर जगा रोÆा रािखएको

नFम=ने भएकोले mरट खारे ज हुनपु छb भनी बहस

रहे को छ भने दुबै बैको कजाb च ुwा हुने गरc

+हमालयन +व·ा मि5दर हाइयर सेके5डरc

+व·ा मि5दरक¥ +ूि5सपल साFबऽी Fसं हको Fलिखत

हक हःता5तरण हुने गरc दािखल खारे ज गनb
b यो ।
गनुभ

भे +वपWी िशWा म5ऽालयको Fलिखत जवाफ

Fललाम गरे मा आपि छै न भे +वपWी +हमालयन

ःकुलले +व·ालयको भवन Fनमाbण तथा भौFतक

जवाफबाट दे िखएको छ ।

Fनवेदक लुिxबनी बै FलFमटे डबाट +व·ालयकै
नाउँमा रहे को काठमाडY िज=ला, काठमाडY

+हमालयन +व·ा मि5दरले +व·ालयको लाFग थप

सुधार, शैिWक

साममी

खmरदसमेतको

लाFग

महानगरपाFलका वडा नं. ७(भ) +क.नं. ११८

२.

Fनणbयतफb

+वचार

गदाb

ूTयथl

भवन बनाउन र शैिWक साममीको {यवःथापन
गनसमेत ूयोजनका लाFग आ®नो नाउँमा दताb

को १–१४–२–० तथा +क.नं. ३५ को ०–१२–

रहे को

भाखाFभऽ उw कजाb नFतरे कोले कजाb असुल

ूचFलत कानूनबमोिजम रोÆा राखी ऋण ूवाह

२–२ को घर जगा Fधतो राखी कजाb Fलएकोमा

गनb सो Fधतो राखेको घर जगा Fललाम गदाb

सबै भ5दा बढc रकममा Fललाम सकार गन
सुFनलभw ौे ?का नाउँमा Fललाम सकार गरे को
भवन तथा जगा दािखल खारे ज गनb पठाउँदा
मiयमाल Wेऽीय िशWा Fनद शनालयको FमFत

जगाहj

सुरWणबापत

Fधतो

राखी

Fनवेदक बैबाट ऋण Fलएको र उw सुरWण

गरे कोसमेत तयमा पW +वपWहjबीच कुनै +ववाद

छै न । सुरWणबापत Fधतो दएको जगा ऋणी

+व·ालयको नाममा दताb रहे को र ऋणको साँवा

¼याज नFतरे को कारण बैले सो जगा Fललाम
गरc सकार गनको नाउँमा दािखल खारे ज गन
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पऽाचार गदाb उw रोÆा रहे को जगा मiयमाल

कानूनuारा

FमFत २०६६।९।१४ मा पुनः रोÆा रहे को
कारण सकार गनको नाउँमा नामसारc हुन नसक्ने

२०२८ र िशWा Fनयमावलc, २०५९ लगायतका

Wेऽीय िशWा Fनद शनालय सानोठमी, भwपुरबाट

साFलत शैिWक गुठÉअ5तगbतको
+व·ालय भएको हुँदा उw +व·ालयले िशWा ऐन,

कानूनी {यवःथाका अधीनमा रहे र माऽ सं +वधानको

भनी मालपोत कायाbलय, चाव+हल काठमाडYबाट
लेखी आएको हुँदा सो Fनद शनालयको FमFत

धारा १९(१) बमोिजम सxपिसxब5धी हकलाई

पऽ बदर गराउन ूःतुत mरट परे को छ ।

ले

११८ र ३५ को जगा +व·ालयको नाममा

रहने {यवःथा गरे को छ भने उपदफा (२क) ले

२०६६।९।१४ को पुनः रोÆा राख्ने {यहोराको

+व·ालयले सुरWणबापत Fधतो राखेको +क.नं.

उपभोग गनb पाउने हु5छ ।

३. िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(२)

शैिWक

गुठÉअ5तगbत

साFलत

सं ःथागत

+व·ालयको सxपि सोहc +व·ालयको नाममा

दताb रहे को र +व·ालयको हक भोगमा रहे को

शैिWक गुठÉको वा Tयःतो गुठÉका सालकले

नैसFगbक हक (Inherent Right) भएकोले कुनै पFन

उराFधकारcलाई हःता5तरण गनb सक्ने {यवःथा

दे िखएको छ । सxपिसxब5धी हक {यिwको

गरे को

लगानीको

पूरै

वा

आंिशक

+हःसा

{यिwलाई सxपि आजbन गन, भोग गन, Fबब¥

गरे को छ । यःतै उपदफा (२ख) ले Tयःतो

छ । आ®नो ःवाFमTव दताb र हक भोगमा रहे को

गुठÉअ5तगbत साFलत +व·ालय ब5द भएमा Tयःतो

गन हक सं +वधान र कानूनuारा ूTयाभूत गmरएको
सxपिलाई Fधतो राख्नेलगायत अ5य ूकारले

सो सxपिको उपभोग गनb पाउनेसxब5धी हक

शैिWक गुठÉअ5तगbतको +व·ालयमiये सावbजFनक
सावbजFनक गुठÉको सxपि सावbजFनक हुने र
Fनजी गुठÉअ5तगbत साFलत +व·ालय ब5द भएमा

जगा धनीमा रहे को ःवतः सxझनुपन हु5छ । यो

र Fनजी गुठÉको सxपि कसै लाई हःता5तरण

ूाg गनb सक्ने +वFधशा¿ीय मा5यता रहc आएको

वा शैिWक सं ःथालाई दन सक्ने {यवःथा गरे को

हक ूाकृFतक वा कृFऽम दुबै +कFसमका {यिwले

नगरे मा गुठÉ सालकले तोकेबमोिजम +व·ालय

छ । नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को

छ । यःतै दफा १६(३) ले कxपनीको jपमा

कानूनको अधीनमा रहc सxपि आजbन गन,

नाममा रहने {यवःथा गरे को छ । दफा १६(४)

धारा १९(१)ले “ूTयेक नागmरकलाई ूचFलत

साFलत सं ःथागत +व·ालयको सxपि कxपनीको

भोग गन, बेचFबखन गन र सxपिको अ5य

ले +व·ालयले दान दात{यबाट सxपि ूाg गनb

छ । +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दर नेपालका

ले यसरc दान दात{यबाट ूाg गरे को सxपि

कारोबार गन हक हुनेछ” भे {यवःथा गरे को

सक्ने {यवःथा गरे को छ भने दफा १६(५)

भएकोले

नेपाल सरकारको ःवीकृFतबेगर बेचFबखन गनbमा

+व·ालयले कानूनबमोिजम आजbन गनb, भोग गनb,

b
{यवःथाबमोिजम सं ःथागत
मा भएको उपयुw

नागmरकहjuारा

ःथा+पत

सं ःथा

सं +वधानतः उw +व·ालयका नामको सxपि

बेचFबखन गनb र अ5य कारोबार गनbसमेत पाउने

नै हु5छ । तर +वपWी +व·ालय िशWा ऐन,
२०२८, िशWा Fनयमावलc, २०५९ लगायतका

ूFतब5ध लगाएको छ । यसरc िशWा ऐन, २०२८

+व·ालयले दान दात{यको jपमा ूाg गरे को

सxपिको हकमा माऽ Tयःतो सxपि बेचFबखन

गदाb नेपाल सरकारको ःवीकृFत Fलनुपन {यवःथा
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गरे को छ । तर +व·ालयका नाउँमा रहे को

बढाबढuारा Fबब¥ गनb ।

(३) +व·ालयको

उि=लिखत जगा दान दात{यबाट ूाg गरे को

भौFतक

+वकासको

लाFग

दे िखएको छै न ।

b रे मा
गनुप

सं ःथागत

Fनयम १६० मा Fनxनबमोिजमको {यवःथा रहे को

सालक

वा

जगा भएकोले Fबब¥ +वतरण गनbका लाFग रोÆा

{यवःथापन

४. यःतै िशWा Fनयमावलc, २०५९ को

Fधतो राख्न नहुनेः–

लेिखएको

अवःथामा

भए

तापFन

+व·ालयको

दे हायका
नाममा

सFमFत

र

शैिWक

+व·ालयले

कxपनी

गुठÉका

ःवीकृFत Fलनुपनछ ।

१६०. +व·ालयको नामको जगा Fबब¥ गनb वा

(२) उपFनयम (१) मा जुनसुकै कुरा

(२)

गुठयारको Fसफाmरसमा म5ऽालयको

छः–

Fधतो राख्न पाइने छै न ।

उपदफा

मा लेिखएदे िख बढc जगा Fबब¥

रािखएको भे +वपWीको Fलिखत जवाफबाट

(१) +व·ालयको नामको जगा Fबब¥ वा

पूवाbधार

५.

यसरc

उw

Fनयम

१६०

ले

सामुदा+यक +व·ालयको जगाको हकमा बै वा

+वीय सं ःथामा Fधतो राख्नका लाFग म5ऽालयको

ःवीकृFत Fलनैपन बाiयाTमक {यवःथा गरे को छ
भने सं ःथागत +व·ालयले आ®नो नाउँको जगा

रहे को जगा Fबब¥ वा Fधतो राख्न

बै तथा +वीय सं ःथामा Fधतो राfदा म5ऽालयको

(क१) सामुदा+यक +व·ालयको भौFतक

तथा+प सं ःथागत +व·ालयको पचास ूFतशत भ5दा

स+कनेछः–

पूवाbधार

+वकाससxब5धी

+वशेष

ःवीकृFत आवँयक पन {यवःथा गरे को छै न ।
बढc जगा Fबब¥ गदाb भने म5ऽालयको ःवीकृFत

सरकार

आवँयक पन {यवःथा गरे को छ । य·+प Fनयम

हुने भएमा सो ूयोजनको लाFग

Fधतो राख्नु पदाb कxपनीको सालक वा शैिWक

योजनाको

लाFग

नेपाल

वा +वीय सं ःथाबाट ऋण ूवाह

१६०(२)(ख) ले सं ःथागत +व·ालयको सxपि

{यवःथापन सFमFत र Fनयम १५८

गुठयारको ःवीकृFत Fलनुपन {यवःथा गरे पFन

ःवीकृत

राखी बैबाट ऋण Fलएको कारणले +व·ालयको

बमोिजमको सFमFतको Fसफाmरसमा
म5ऽालयले

गरे बमोिजम

+व·ालयको सxपि Fधतो राख्न,

(ख) सं ःथागत
पूवाbधार

+व·ालयको
+वकासका

भौFतक
लाFग

{यवःथापन सFमFतको Fसफाmरसमा

उw Fनयम+वपरcत +व·ालयको घर जगा Fधतो
जगा रोÆा रािखएको भे +वपWीको Fलिखत
जवाफबाट दे िखएको छै न ।

6. यसरc सं ःथागत +व·ालले बै वा

+वीय सं ःथामा +व·ालयको जगा Fधतो राfदा

गुठÉका गुठयारको ःवीकृFत Fलई

म5ऽालयको ःवीकृFत Fलनुपन कानूनी {यवःथा
नहुँदानहुँदै पFन +व·ालयले Fधतो राखेको जगालाई

राख्न वा पचास ूFतशतसxम जगा

बमोिजम म5ऽालयको ःवीकृFतFबना Fबब¥ +वतरण

कxपनीको

सालन

वा

शैिWक

कुनै बै वा +वीय सं ःथामा Fधतो

Fबब¥ +वतरण गरे सरह मानी Fनयम १६०(२)(ख)
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गरे को भनी +व·ालयको जगा रोÆा राख्ने +वपWी

गरc Tयःतो ऋण असुलउपर गनb सक्ने नै दे िखन

२०६६।९।१४ को पऽ िशWा ऐन, २०२८ को

9. अब Fनवेदकले Fललाम Fबब¥ गरc
सुFनलभw ौे ?का नाउँमा दािखल खारे ज गनb

मiयमाल Wेऽीय िशWा Fनद शनालयको FमFत

दफा १६(२ख) र िशWा Fनयमावलc, २०५९ को
Fनयम १६०(२)(ख) अनुकूल दे िखन आएन ।
7.

Fनवेदकले

+वपWी

+व·ालयबाट

Fलएको Fधतो Fललाम गनb पाउने हो होइन भे

आयो ।

मालपोत कायाbलय, चाव+हलमा लेखी पठाएपFछ

उw कायाbलयले दािखल खारे ज गनb इ5कार

गनb Fम=छ Fम=दै न भे सxब5धमा +वचार गदाb

सxब5धमा हे दाb बै वा +वीय सं ःथाले Fधतो

बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को

b ो उQेँय ऋणी र ऋण ूवाह गन
ूवाह गनुक

सं ःथाले यस दफाबमोिजम कजाbको सुरWणबापत

Fलई कुनै {यिw, सं ःथा वा Fनकायलाई ऋण

दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत ूाg

नFतरे मा उw Fधतो Fललाम गरc आफूले ूवाह

Fलएको सxपि कुनै पFन {यहोराबाट कसै का
नाउँमा रिजःशे शन वा दािखल खारे ज गनb रोÆा

तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा

पठाउनुपनछ” भे {यवःथा रहे को छ भने उपदफा

Fनकायबीच भएको शतbअनुसारको भाखाFभऽ ऋण

गरे को ऋण उठाउने भेसमेत हु5छ । बै

गरc दनका लाFग सxबि5धत कायाbलयमा लेखी

३७(१) ले पFन Fलखतको भाखाFभऽ कजाb च ुwा

४

Fधतो Fललाम Fबब¥ गरc वा अ5य कुनै {यवःथा

इजाजत ूाg सं ःथाबाट लेखी आएमा सxबि5धत

नगन {यिw, फमb, कxपनी वा सं ःथाले राखेको

गरc बै वा +वीय सं ःथाले आ®नो साँवा ¼याज

असुल गनb सक्ने {यवःथा गरे को छ भने दफा
५७(३) ले Fललाम Fबब¥ वा अ5य {यवःथा

गरc असुलउपर भएको रकमलाई सxपि Fललाम

मा

“उपदफा

(३)

बमोिजम

रिजःशे शन

वा दािखल खारे ज रोÆा गरc दनको लाFग

कायाbलयले रिजःशे शन वा दािखल खारे ज रोÆा

गरc दनुपनछ” भे {यवःथा रहे को छ । यःतै

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को उपदफा

(३) मा “ूचFलत कानूनबमोिजम ःथा+पत कुनÈ

Fबब¥ वा अ5य {यवःथा गदाb भएको खचbको

बै, +वीय सं ःथा वा ःथानीय Fनकायले आ®नो

रकम का गरc बाँक¥ रकम सxबि5धत ऋणीलाई

रोÆा रोन वा Tयसरc रोÆा रािखएको घर जगा

रकम र बै वा +वीय सं ःथाको साँवा ¼याजको

आFथbक कारोबारको FसलFसलामा कुनै घर जगा

+फताb दने {यवःथा गरे को छ ।

फुकुवा गनb लेखी पठाएमा मालपोत कायाbलयले

ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले बै वा +वीय

वा

8. यसरc बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी

तो+कएबमोिजम Tयःतो घर जगा रोÆा राख्नु
फुकुवा

गनुप
b नछ” भे

{यवःथा

रहे को

सं ःथाले ूवाह गरे को ऋण असुलउपर गनbका

छ । यसरc बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन,

असुलउपर गनb सक्ने कानूनी {यवःथा गरे को

ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहे को

बैबाट Fलएको ऋण भाखाFभऽ नFतरे को िःथFतमा

कुनै {यिw सं ःथा वा Fनकायबाट Fधतो Fलई ऋण

लाFग ऋणीले राखेको Fधतो Fललाम Fबब¥ गरc

पmरूेआयमा +वपWी +व·ालयले Fधतो राखी Fनवेदक

+वपWी +व·ालयले राखेको Fधतो Fललाम Fबब¥

२०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत

कानूनी {यवःथा अनुसार बै तथा +वीय सं ःथाले

ूवाह गरे मा Tयःतो Fधतो कुनै {यहोराले अ5यऽ

627

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

हक हःता5तरण हुन नसक्ने गरc रोÆा राख्न

कानूनको नजरमा ःवतः Fनिंबय र ूभावहcन

बै वा +वीय सं ःथाले Tयसरc रोÆा राख्नका

अदालतबाट ूFतपादत वािणय कानूनसxब5धी

सxबि5धत कायाbलयमा लेखी पठाउन सक्ने र

भएको पऽ बदर गरc रहन नपन” (सव"#च

लाFग लेखी पठाएपFछ रिजःशे शन, दािखल खारे ज

केहc

कानूनी {यवःथा रहे को छ ।

इजलासबाट भएको {याfया ूःतुत मुQामा पFन
आक+षbत र सा5दFभbक दे िखन आउँछ ।

गन Fनकायले रोÆा राखी दनुपन बाiयाTमक

{यवःथाबमोिजम
Fनवेदक बैले +वपWी +व·ालयका नाउँको जगा
10.

कानूनी

उw

b ूव b उw Fधतो Fलएको
Fधतो Fलई ऋण ूवाह गनुप

मह¸वपूणb

निजरहj, २०१५–२०६२,

ु
भाग–४, पृ? ४८१) भनी यस अदालतको सं यw

१२. +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दरले
आ®ना नाउँको घर जगा Fधतो राखी Fनवेदक

जगा रोÆा राख्नका लाFग मालपोत कायाbलय,

बैबाट ऋण Fलएको र ऋण Fलनुपूव b उw Fधतो

कायाbलय, चाव+हलले रोÆा राखेपFछ ऋण ूवाह

ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोिजम रोÆासमेत

रोÆा रािखएको सxपि सो ूयोजन समाg नभई

बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३

रोÆा रािखएको ूयोजन नै Fनरथbक वा ूयोजनहcन
हुने गरc दोहोरो रोÆा राख्न हुँदैन । ूचFलत

Wेऽीय िशWा Fनद शनालयको पऽबाट सोहc घर
ँ ा Tयसरc दोहोरो
जगा पुनः रोÆा रािखएको दे िखद

चाव+हलमा लेखी पठाई सोहcबमोिजम मालपोत

गरे को दे िखएको छ । एउटा ूयोजनका लाFग
अकाb ूयोजनका लाFग पुनः रोÆा राfदा प+हले

कानूनले दोहोरो रोÆा राख्ने अFधकार मालपोत
कायाbलयलाई दएको पFन छै न ।

११. यसै स5दभbमा पृवीबहादुर पाडे

राखेको घर जगा बैको पऽानुसार मालपोत

राखेकोमा बैको ऋण च ुwा नगरे को कारणले

बमोिजम

Fललाम

Fबब¥

b ूव b
गनुप

मiयमाल

रोÆा राख्ने कायb मालपोत ऐन, २०३४, बै

तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ र माFथ

उि=लिखत मुQामा यस अदालतबाट ूFतपादत

+वjk पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको

Fसkा5तसमेतको ूFतकूल दे िखन आयो ।

Fमिौत परमादे शको mरट Fनवेदनमा “एक पटक

सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को

नसक्ने” (सव"#च

ूाg सं ःथाले Fललाम Fबब¥ गदाb Fललाम सकार

२०५७ सालको mरट नं. ४३९१ को उTूेषण
बैले

रोÆा

पऽानुसार

गरc

पFछ

सकेको

रोÆा

हुन

जगा

पWहjको

१३.

यःतै

बै

तथा

+वीय

उपदफा (४) मा “यस दफाबमोिजम इजाजत

अदालतबाट ूFतपादत वािणय कानूनसxब5धी

गन {यिwको नाममा सो जायजेथा ूचFलत

भाग–४, पृ? ४२५) भनी र +वनय रे मी +वjk

दनका लाFग इजाजत ूाg सं ःथाले सxबि5धत

केहc

मह¸वपूणb

निजरहj, २०१५–२०६२,

मालपोत कायाbलय, लFलतपुरसमेत भएको २०५९

कानूनबमोिजम रिजःशे शन वा दािखल खारे ज गरc
कायाbलयमा लेखी पठाउनुपनछ” भे {यवःथा

को mरट नं. २५०२ को उTूेषणसमेत mरट

रहे को छ भने उपदफा (५) मा “उपदफा (४)

+वपWी लFलतपुर िज=ला अदालतको पऽबाट
ँ ा
कानून+वपरcत दोहोरो रोÆा रािखएको भे दे िखद

लेखी आएमा ूचFलत कानूनमा जुनसुकै कुरा

Fनवेदनमा “बैले सुरWणबापत राखेको सxपि

बमोिजम रिजःशे शन वा दािखल खारे जको लाFग

लेिखएको

628

भए

तापFन

सxबि5धत

कायाbलयले

९1५६ - शोभनदे व प5त +व. मालपोत कायाbलय, चाब+हल, काठमाडYसमेत

रिजःशे शन वा दािखल खारे ज गरc दनुपनछ”

१५. यसरc Fनवेदकले ऋण ूवाह गदाb

भे {यवःथा रहे को छ । Fनवेदक बैले बै

+व·ालयबाट Fलएको Fधतो Fललाम गरc दुबै बैको

५७(४)बमोिजम Fललाम सकार गन सुFनलभw
ौे ?का नाउँमा दािखल खारे ज गरc दन लेखी

िशWा म5ऽालय तथा नेपाल रा` बैसमेत सहमत

तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा

पठाई सकेपFछ दािखल खारे ज गन अFधकार

ूाg Fनकाय मालपोत कायाbलय, चाव+हलले दफा

b न हु5छ ।
५७(५)बमोिजम दािखल खारे ज गनुप
तर सोबमोिजम नगरc मiयमाल Wेऽीय िशWा
Fनद शनालयको

FमFत

२०६६।९।१४

को

पऽानुसार रोÆा रहे को भनी Fललाम सकार गन
{यिw सुFनलभw ौे ?का नाउँमा दािखल खारे ज

गनb इ5कार गन +वपWी मालपोत कायाbलय,

ऋण च ुwा गनbमा Fनवेदक बै, +वपWी +व·ालय र

नै रहे को िःथFतमा उw Fधतो राखेको घर जगा

फुकुवा गरc Fनवेदक बैले Fललाम गरे अनुसार
Fललाम सकार गन {यिwका नाउँमा दािखल
खारे ज गदाb Fनवेदक र +वपWी कसै लाई पFन

मकाb पन वा WFत हुने वा कानूनी अFधकार हनन्
हुनेसमेत दे िखन आउँदैन । Fललाम सकार गन

सुFनलभw ौे ?ले Fललाम सकार गरे पFछ आफूले

सकार गरे को रकम Fनवेदक बैमा दािखल गरे को

र Fललाम गरे को FमFतसxममा +वपWी +व·ालयले

चाव+हलको कायb मालपोत ऐन, २०३४ तथा बै

दुबै बैबाट Fलएको कजाb सोहc सकार गरे को

दे िखन आएन ।

सुFनलभw ौे ?ले Fललाम सकार गरे पFछ Fनवेदक
बैमा जxमा गरे को रकमको ¼याज ूाg हुने हुँदा

तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३ अनुकूल
१४. यसका अFतmरw +वपWी +व·ालयले

Fनवेदक बै र Fड.Fस.Fब.एल. बैसमेतबाट ऋण

रकमले खाxने तयलाई र Fललाम सकार गन

+वपWी +व·ालयले दुबै बैबाट Fलएको कजाb

Fलएको तयमा +ववाद छै न । +व·ालयले Fनवेदक
बैबाट ऋण Fलँदा दएको जेथा बैले Fललाम

र हालसxमको ¼याजसमेत उw Fललाम सकार

Fड.Fस.Fब.एल. बैसमेतको ऋण राफसाफ भएमा

b एको छ ।
बहसको बममा ःवीकार गनुभ

गरc बैमा जxमा गरे को रकमले खाxने तयलाई

Fबब¥ गरc आएको रकमबाट Fनवेदक बै र

Fनवेदक र ऋणी दुबैतफbका कानून {यवसायीहjले

उw Fललामसxब5धी ू+बयामा आ®नो सहमFत

१६. अतः Fनवेदक बैबाट +वपWी

रहे को भे {यहोरा +व·ालयका +ूि5सपलको

+व·ालयले Fलएको कजाb भाखाFभऽ नFतरे कोले

Fलिखत जवाफबाट दे िखएको छ भने दुबै बैको

बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३

गmरयोस् भनी केहc समयका लाFग रोÆा रािखएको

हो दुबै बैको ऋण च ुwा हुने गरc Fधतो Fललाम

भ5दा बढc रकम कबुल गन सुFनलभw ौे ?का
नाउँमा दािखल खारे ज गनb मालपोत कायाbलय,

को पऽबाट अनुरोध भई आएअनुसार बैको ऋण

िशWा Fनद शनालयको FमFत २०६६।९।१४ को

ऋण च ुwा गनb खाxनेसxमको Fधतो Fललाम

गनb नेपाल रा` बैको FमFत २०६६।११।५
असुलcका लाFग उw Fधतो फुकुवालाई कारवाहc
भई रहे को भे {यहोरा +वपWी िशWा म5ऽालयको
Fलिखत जवाफबाट दे िखएको छ ।

को दफा ५७ बमोिजम Fललाम Fबब¥ गदाb सबै

चाव+हलमा पठाएकोमा +वपWी मiयमाल Wेऽीय

पऽबाट रोÆा रहे को भनी दािखल खारे ज गनb

इ5कार गरे को मालपोत कायाbलय, चाव+हलको

काम
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कारवाहc

कानूनअनुकूल

ु ा
नहुनक

साथै

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

उw Fललामसxब5धी कायbबाट +वपWी ऋणी

िनणर्य नं .९१५७

+व·ालयको हक +हतमा पFन कुनै ूFतकूल असर

पन नदे िखएको समेतका आधार कारणहjबाट

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

दोहोरो रोÆा राख्न पठाउने मiयमाल Wेऽीय

माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

िशWा Fनद शनालयको FमFत २०६६।९।१४
को पऽ र सोसँग सxबि5धत काम कारवाहcसमेत

माननीय 5यायाधीश ौी Fगरcश च5ि लाल
फैसला FमFत : २०७१।१।३।४

उTूेषणको आदे शuारा बदर गरc दएको छ ।

२०६७–CI–१५९१

+वपWी +व·ालयले Fनवेदक बैबाट तथा Fड.Fस.

Fब.एल. बाट Fलएको कजाbको साँवा ¼याजसमेत
Fतनb पुने अवःथा हुँदा मiयमाल Wेऽीय िशWा
Fनद शनालयको

पऽबमोिजम

रोÆा

रािखएको

जगा फुकुवा गरc Fनवेदक बैको पऽानुसार

मुQाः उपयुw आदे श जारc गरc पाऊँ ।
पुनरावेदक/Fनवेदक

ठहछb । यो आदे शको जानकारc महा5यायाFधवwाको

काठमाडY

िज=ला,

बूढानीलकठिःथत +वराट लेदर इ5डिःशज

रोÆा रहे को जगा Fनवेदकले दािखल खारे ज गनb
पठाएबमोिजम सुFनलभw ौे ?का नाउँमा दािखल
खारे ज गरc दनु भनी +वपWी मालपोत कायाbलय,
चाव+हलसमेतका नाउँमा परमादे श जारc हुने

:

ूा.Fल. को तफbबाट अFधकारूाg ऐ. को
ूब5ध सालक +वराट थापा
+वjk

ूTयथl/+वपWी : नेपाल ब गलादे श बै Fल. ूधान

कायाbलयमाफbत +वपWीहjलाई दई दायरcको

लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार बुझाई

दनू ।

उw रायमा सहमत छु ।

5या. Fगरcश च5ि लाल

इFत सं वत् २०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : +कशोर िघFमरे

&
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कायाbलय, Fबजुलcबजार, काठमाडYसमेत

§ पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन,
२०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तगर्तको
आदेश अन्तरकालीन आदेश भएको र
सोबमोिजम आदेश जारी गनर् अदालतले
इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर
पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था करार ऐन,
२०५६ मा भएको पाइँ दैन । अन्तरकालीन
आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने िसद्धान्त र
प्रचलन पिन छै न । त्यस्तो अन्तरकालीन
आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा
मुलुकी ऐन, अ.बं . १७ नं . को िनवेदनसम्म
िदन पाउनेमा पुनरावेदन अदालतले
पुनरावेदन गनुर् भनी सुनाएको आधारमा
मात्र पुनरावेदनको अिधकार िसजर्ना

९1५७ - +वराट थापा +व. नेपाल ब लादे श बै Fल. ूधान कायाbलय, Fबजुलcबजारसमेत

हुँ दैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने
सम्बिन्धत कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपदर्छ ।
पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन िदन जानु
भनी सुनाए पिन ऐनले नलाग्ने पुनरावेदन
िलन र सुन्न पिन िमल्ने हुँ दैन ।
(ूकरण नं.४)

पुनरावेदक/Fनवेदकका

तफbबाट

+वuान््

:

अFधवwा +वzराज भराई

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२)

ु ¥ ऐन, अ.बं .१७ नं.
मुलक

and other defaulting charges Fमनाहा गरc दन

स+कने सहमFत भै २०५८ सालदे िख २०६४

च ुwा गनb लगाउने, दा+यTव बहन गनb लगाउने,
कालो सूचीमा राख्ने, कxपनीको जायजेथा क¼जा

आदे श FमFत २०६७।६।७

गरc Fललाम गराउने कारवाहc थालनी गरc

२०६४।३।१२ मा बैले आ®नो सुरWा गाडb

आदे श

न्या.िगरीश चन्द्र लाल :

5याय ूशासन

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पुनरावेदन
FमFत

२०६७।६।७

को

आदे शउपर Fनवेदकको तफbबाट पुनरावेदन दायर

हुन आएको ूःतुत मुQाको सिWg तय र ठहर

सयकोषसमेतसँग

२०६२ असार मसा5तसxमको ¼याज नलाने,

भएको सहमFत र सxझौता पालन नगरc कजाb

पुनरावेदन अदालत, पाटन

ूःताव

उ·ोग भएको कारणले ९ ूFतशत ¼याज लाने,

बुझाई आएकोमा नवY क5सो+टbयम बैठकबाट

मा.5या.डा.ौी आन5दमोहन भराई

Fलने

ूFतशत ¼याज Fतद आएको भए पFन jण

सु कxपनीका तफbबाट j.२,१८,५८,०००।–

मा.5या.ौी मोहनूसाद िघFमरे

Fनवेदकले

क5सो+टbयम बैठकबाट ऋणी कxपनीले १३

सालसxम ¼याज j.५,८४,००,०००।– र +वराट

सुj आदे श गनः

यस ूकार छः

(ई.सं . २००५ Fडसेxबर, २९) मा बसेको नवY

b न, सxपूणb साँवा ¼याज च ुwा भएपFछ Penal
Fतनुप

सxबk कानून :

अदालत, पाटनको

सालन भएको र TयसपFछ २०६२।९।१४

TयसपFछ बाँक¥ ९ वषb अवFधमा साँवा ¼याज

अवलिxबत निजर :

§

j. १३,४७,७९,०००।– कजाb Fलई उ·ोग

कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fतरे पुने

ूTयथl/+वपWीका तफbबाट :

§

अचल Fधतो तथा {यिwगत जमानी कायb गरc

बैसँग

कजाb

सह+वीय

कजाb

ब लादे श

गरे कोमा
Fमलc

बैले

कमbचारc

Consortium loan उपल¼ध गराउने सहमFत भै FमFत
२०५८।२।९ को FऽपWीय सxझौताबमोिजम

पठाई उ·ोग आ®नो Fनय5ऽणमा Fलएकोले ब5द

छ । FमFत २०६४।१२।१५ को Fललामी
सूचनाउपर Fनषेधा§ा Fनवेदन परc +वचाराधीन

रहे को र TयसपFछ FमFत २०६५।१।२९ को

सूचनाउपर कमलूसाद जोशीको Fनवेदन परc FमFत

२०६५।२।९ मा अ5तmरम आदे श भै रहे को

अवःथामा पुनः २०६५।३।९ मा काि5तपुर

दै Fनकमा Fललामी सूचना ूकािशत गरे कोले बाiय

भै Fनवेदन गनb आएको छु । FमFत २०५८।२।९

को सxझौताको दफा ३५ बमोिजम भएको

क5सो+टbयम माइ5यूट अनुसार वा+षbक ९ ूFतशत
¼याज Fलनु, २०६२ असार मसा5तसxमको ¼याज
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नFलनु, कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fलनु,

बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा माऽ साँवा ¼याज बुÌनु

बुझाउनु र सxपूणb कजाb नवीकरण गरc दनु

१०,०३,६८,७२४।१२ र क5सो+टbयम बाहे क

साँवा ¼याज j. ९७,२६,१२९।८७ लेना बाँक¥
हुँदा बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी ऐन, २०६३

बमोिजम उपयुw आ§ा आदे शको साथै Fनवेदनको

ले दएको अFधकारमा रोक लगाई पाउँ भनी
दायर गरे को Fनवेदन ूचFलत कानून+वपरcत हुँदा

सूचनाबमोिजमको सxपिको Fललामी कायb नगनुb

ूधान कायाbलयसमेतको Fलिखत जवाफ ।

भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२)

अि5तम टु ो नलागेसxम FमFत ०६५।३।९ को

नगराउनु भनी अ5तरकालcन अ5तmरमलगायत जो
चा+हने उपयुw आदे श जारc गmरपाउँ भे Fनवेदन

दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदन

मागबमोिजमको उपयुw आदे श +कन जारc हुन ु
नपन हो, कारणस+हत सबै कुराको Fलिखत ूFतवाद

गनुb भनी Fनवेदन र आदे शको ूFतFल+पस+हत
ूTयथlहjको नाउँमा १५ दने कानूनबमोिजमको

xयाद जारc गनू b । साथै FमFत २०६२।९।१३
को सxझौताले ९ वषbFभऽ मूलधन च ुwा गन

खारे ज गरc पाउँ भे नेपाल ब लादे श बै Fल.
२९

Fडसेxबर, २००५

मा

बसेको

क5सो+टbयम वैठकबाट पाmरत Fनणbयलाई करार

ऐनबमोिजम दुई पWबीच भएको करार सxझौता
मा स+कँदै न । Tयसलाई केवल सहुFलयत वा

सु+वधाको jपमा Fलन स+क5छ । तसथb करार

ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम आदे श जारc
गरc पाउँ भनी दायर भएको ूःतुत Fनवेदन खारे ज
गरc पाउँ भे कमbचारc सयकोष, पु=चोकको
Fलिखत जवाफ ।

Fनवेदकले

+वपWी

FमFत

भनी नवY क5सो+टbयम बैठकले सxझौता गरे बाट

२०५८।२।९

हुने हो होइन, Tयसबारे Fलिखत जवाफबाट माऽ
ःप© हुने हुँदा Fलिखत जवाफ ूःतुत भएपFछ

Fनवेदकले ःवीकार गरे कै दे िखयो । सो ऋण

च ुwा भै सकेको वा सह+वीयकरण सxझौतामा

सूचनाबमोिजम FमFत २०६५।३।१६ मा गmरने

छ भे पFन Fनजको िज+कर छै न । Fनवेदकले

दे िखएको र उw सxझौता ूTयथlलाई लागू

पुन+वbचार गन गरc FमFत २०६५।३।९ को

Fललामी कायb नगरc यथािःथFतमा राख्नु भनी
ूTयथlहjको नाउँमा अ5तरकालcन आदे श जारc

सxझौताबमोिजम

को

बैसँग

ऋण

Fलएको

सह+वीयकरण
कुरामा

यी

उ=लेिखत शतbहj आफूले पूणj
b पमा पालन गरे को
सह+वीयकरण

सxझौताको

दफा

३५

मा

{यवःथा भएबमोिजम ई.स. २००५ Fडसेxबर २९

गरc दएको छ । सोको सूचना ूTयथlहjलाई

को नवY क5सो+टbयम वैठकबाट पाmरत Fनणbयले

२०६५।३।१५ मा भएको आदे श ।

बाँक¥ रहे को ¼याज नलाने भनेको, ऋण Fतन

दनु भे पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट FमFत

¼याजदर घटाएको र २०६२ साल आषाढसxम

माऽ धनी बैबाट पाउने सु+वधा ऋणीले पाउने

समयावFध बढाएकोबाट करारको अवFध बाँक¥
छँदै Fधतो Fनय5ऽणमा Fलई कालोसूचीमा राख्ने

आधारसमेत नभएको, FमFत २०६५।४।२० सxम

नवY क5सो+टbयमको Fनणbयबमोिजम गनुb गराउनु

b न दा+यTव पूरा गरे पFछ
ऋणीले पूरा गनुप

हो । दा+यTव पूरा नगन ऋणीले अFधकार माने
साँवा ¼याज +हसाब गदाb क5सो+टbयम कजाbमा j.

कायbसमेत गरे कोले सो Fडसेxबर २९, २००५ को

र Fधतो Fललाम नगनु,b कजाb नवीकरण गनुb भनी
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करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोिजम
उपयुw आ§ा आदे श वा पुजl जारc गरc पाउँ

वा सह+वीयकरण सxझौताको अFभ अ

नवY क5सो+टbयम Fम+टङको माइ5यूटलाई करार

मा +वपWीहjले इ5कार गरे कोले सवbूथम सो

स+कएन । Fनवेदकले +वपWी बै र कमbचारc
सयकोषसँग सह+वीयकरण सxझौता गरc ऋण

हो वा होइन भनी हे नप
bु न +वषय भएकोले Fनवेदक

भएमा वा भाखाFभऽ साँवा ¼याज नबुझाएमा

भे माग गरे को दे िखयो । सो २९ Fडसेxबरको

क5सो+टbयमको माइ5यूटलाई सxझौता मा Fम=ने

मानी

FमFत २०५८।२।९ को सxझौताका शतbहj

सो हदसxम सं शोFधत भएका छन् भनी मा

Fलएको, Tयःतो ऋण सxझौताको शतb उ=ल³न

र +वपWीहjबीच भएको FमFत २०५८।२।९

बैले आ®नो लेनामा Fधतो पबनेलगायत Fधतो

“सxझौतामा उ=लेख नभएका +वषयमा Fनणbय

+वीय सं ःथा ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा

को सह+वीयकरण सxझौताको दफा ३५ मा

b न भएमा धनी सहभागीहj र ऋणीको समेत
गनुप
उपिःथFतमा

क5सो+टbयम

बैठकuारा

गmरएको

Fनणbय सबै पWलाई मा5य हुनेछ” भे उ=लेख

भएको पाइयो । यसबाट क5सो+टbयम बैठकको

Fललाम Fबब¥समेत गनb पाउने अFधकार बै तथा

{यवःथा रहे कोसमेत दे िखयो । करार ऐनको दफा

८७ बमोिजम आदे शको माग गmरएको स5दभbमा

उw दफा ८७ को {यवःथा हे दाb Tयःतो आदे श

माग गन पWले करारको पालना गरे को हुनपु नमा

Fनणbय सामा5यतः सबै पWलाई मा5य हुनेछ भे

सोबमोिजम FमFत २०५८।२।९ को करारuारा

माइ5यूट हे दाb कxपनी अथाbत् Fनवेदकले कxपनीको
कारोबारको िःथFतबारे बैठकलाई अवगत गराउँदै

Fनवेदकले भ सकेको पाइएन । Fनवेदकले

बैसमेतबाट Fलएको कजाbको साँवा ¼याज पFन

घटाउनसमेत ूःताव गदाb कमbचारc सय कोषको

ूाg कानूनी अFधकारअ5तगbत Fधतो Fललामको

दे िखयो । तर सो नवY क5सो+टbयमको बैठकको

ऋण पुनः समायोजन (Restructure) गनb र ¼याज

Fसिजbत दा+यTव आफूले पालन गरे को छु भनी

सxझौता अनुसार नFतरे को कारण बैले आफूलाई

कुरा

सूचना ूकािशत गरे को दे िखयो । यसरc Fनवेदकले

गनb स+कने उ=लेख गरे को र Fनणbय गदाb पFन

पबेकोलाई “गनb नहुने काम गनb लागेको” भ

ूFतFनFधले

यसबारे

सकाराTमक

रहे को

उ=लेख गद बोडbबाट सहमFत जनाएमा माऽ Tयसो

ःप©तः "Subject to approval of the respective
authorities

wherever

applicable"

भFनएको

पाइयो । उw माइ5यूटमा उ=लेख भएबमोिजम

नै सxझौताको शतb पालन नगरे को िःथFतमा Fधतो

Fमलेन । यस िःथFतमा करार ऐनको दफा ८७
बमोिजम आदे श जारc गरc पाउँ भे Fनवेदकको

Fनवेदन िज+कर ःवीकारयोय दे िखएन । आजै

Fनणbय गन आFधकाmरक Fनकायबाट सो माइ5यूट

Fनणbय भएको Fन.नं. ५/६१४ को Fनषेधा§ाको
Fनवेदनमा Fनवेदन खारे ज हुने ठहरे कोसमेत हुँदा

गनb सकेको अवःथा छै न । न त क5सो+टbयम

b न दे िखएन । तसथb, ूःतुत Fनवेदन खारे ज
गनुप

अिfतयारc Fथयो भनी दे खाउन सकेको अवःथा नै

FमFत २०६५।३।१५ को अ5तरकालcन आदे श

कमbचारc सयकोषको बोडb वा अ5य बैठकको
अनुमोदन भएको छ भनी Fनवेदकले ूमािणत

बैठकमा बःने {यिwहjलाई Fनणbय गनb सक्ने
छ । यस िःथFतमा सो माइ5यूटलाई करार मा

Fनवेदन

मागबमोिजम

उपयुw

आदे श

जारc

ठहछb । साथै Fनवेदन खारे ज हुने ठहरे कोले

Fनिंबय हु5छ भे {यहोराको पुनरावेदन अदालत,
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पाटनको FमFत २०६७।६।७ को आदे श ।
पुनरावेदन

२०६७।६।७

बुझेन

।

ूःतुत

को

अदालत, पाटनको
आदे शमा

FमFत

मेरो

िच

मुQामा +वपWी बै तथा
कमbचारc सयकोषसँग FमFत २०५८।२।९
मा सह+वीयकरण सxझौता भएको भे कुरामा

कुनै +ववाद छै न । यसरc भएको सह+वीयकरण

यसै को ूFतफल ःवjप आ.व.२०६२/०६३
मा माऽै पुनरावेदक कxपनी +वराट लेदरले
j.८४,५७,८२८।– ¼याज

माऽ

+वपWीलाई

भ ुwानी गरे को Fथयो । तर, उw Fनणbय सxझौता

b न कायb केहc नगरc
अनुसार +वपWी आफूले गनुप

पुनरावेदक कxपनीलाई १३ ूFतशत
¼याज लगाउँदै रकम भ ुwानी Fलँदै आईरहे को
उ=टै

ऋण

र उ=लेिखत Fनणbय सxझौता अनुसार कजाbको

आइरहे को कुरामा समेत कुनै +ववाद छै न ।

सxमलाई कायम गmरएको अवःथामा गैरकानूनी

सxझौतानुसार

पुनरावेदक

कxपनीलाई

ूवाह भई सोहcअनुसार {यापार {यवसाय गद

पुनरावेदक कxपनीले सोहcअनुसार {यवसाय गद

b न रकम Fतद
+वपWीलाई समयसमयमा Fतनुप
आउँदा पुनरावेदक कxपनीलाई लगाएको चक"

भाखा अवFध नै आउने FमFत २०७५।९।१३
तवरबाट सो भ5दा अगावै Fललामीको सूचना
ूकािशत गmरएको छ । यसरc करारको अवFध

¼याज दर, u5uकालमा {यवसायमा पनb गएको

अथाbत् FमFत २०७५।९।१३ सxमलाई बाँक¥
रहँदाकै अवःथामा एÆासी पुनरावेदक कxपनीको

लेदर कxपनीबीच FमFत सन् २००५ Fडसेxबर

असुल गन भनी +वपWीले FमFत २०६५।३।९
मा सूचना ूकािशत गरc +वपWीसँग भएको

क5सो+टbयम बैठक (9 Consortium meeting)

सxझौताको अFभ अ को jपमा भएको माFथ

असरलगायत अ5य +वFभ कारणबाट समःया पनb
गएको हुँदा +वपWी र यस पुनरावेदक +वराट

२९

(२०६२।९।१४)

मा

भएको

नवY

th

बाट +वFभ Fनणbय सxझौताहj भएको छ ।

जस अनुसार ¼याजदर घटाएर ९ ूFतशत गन,

२०६२ आषाढ मसा5तसxमको ¼याज छु ट दने,

कजाb Fलएको चार वषbसxमको ¼याज माऽ Fलने र
TयसपFछको बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा माऽ साँवा

¼याज बुझाउने तथा सxपूणb कजाb नवीकरण गरc

सxपि सxपूणb Fललाम गरc कजाbको साँवा ¼याज

FमFत २०५८।२।९ को सह+वीयकरण ऋण

उ=लेिखत नवY क5सो+टbयम बैठकको Fनणbय
करारलाई +वपWीले पालना नगरे को हुँदा सोलाई

रोक¥ पाउनको लाFग करार ऐन, २०५६ को दफा
८७(१)(२) समेतअनुसार पुनरावेदक कxपनीले
उपयुw आदे श जारc गरc पाउँ भे माग गद

कानूनी उपचारमा अदालत ूवेश गरे को अवःथा

दने भेलगायतको Fनणbय सxझौता भएको छ ।

हो । यस िःथFतमा क5सो+टbयम ऋण सxझौताकै

कxपनीको सxपूणb {यापार {यवसायको रकम
दै Fनकjपमा +वपWी बैलाई बुझाउँदै आईरहे को

क5सो+टbयम ऋण सxझौताकै आधारमा भएको

उw क5सो+टbयम बैठकको Fनणbय सxझौतालाई

गरc Fलिखतjपमा +वपWीलाई बुझाई स+कएको

पाटनले Fनवेदन खारे ज गन गरc गरे को फैसला

+यनै Fनणbय सxझौतासमेतका आधारमा पुनरावेदक

र पुनताbजक¥करणको सxपूणb कायbयोजना ूःताव

र सोमा तTकाFलन बैको {यवःथापन पWले
ःवीकार

गरc

सकेको

अवःथासमेत

छ

।

अFभ अ को jपमा दुबै पWलाई मा5य हुने गरc

करार मा Fमलेन भनी पुनरावेदन अदालत,

कानूनी ऽु+टपूणb छ ।
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b न
सxझौता अनुसार यस उ·ोगले आफूले गनुप

Fनकायबाट ःवीकृती गराउनुपन हो सो ःवीकृती

¼याज

माऽ

FमFत

२०६५।३।९

सो आवँयक भए मौकैमा नै गनुb गराउनुपन
दा+यTव ःवयम् +वपWीकै हुन आउँछ । यःतो

कायb गद एकै आ.व. मा माऽै पFन करोडY jपैयाँँ
+वपWीलाई

बुझाएको

अवःथामा

FबनासहमFत उ·ोगलाई हतोTसाहc बनाउने गरc
मा

Fललामको

सूचना

ूकािशत गदाbसxम पFन उ·ोगले +वपWीलाई

लाखY jपैयाँँ ¼याज भ ुwानी गद

आईरहे को

Fलने कायb पुनरावेदक कxपनीको हुनै सwैन ।

ःप© भै रहे को +वषयलाई पुनरावेदक कxपनीले

b न उ=टो
सोको अनुमोदन भएको ूमािणत गनुप

अथb गरc पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसला

छ । २०६२ मा भएको उ=लेिखत नवY

गरे को कानून तथा 5यायको ¶+©कोणमा ऽु+टपूणb

पुनरावेदक कxपनीबाट पूणj
b पमा पालना गद

+वपWीले एÆासी Fललाम गन गरc सूचना

बैठकको

Fनणयb

सxझौता

अनुसारको

कायb

b पमा
आईरहे को र सोलाई +वपWीले समेत पूणj

छ ।

ूकािशत गन, उ·ोगमा ताला लगाउने, उTपादन

ःवीकार गद आईरहे को छ भे कुरा सो बैठकको

पूणj
b पमा ब5द गराउने कायb गरे बाट उ·ोग

b न होइन भनी पुनरावेदक
यो यस कारणले गनुप

नै

जानकारcपऽमाफbत सूिचत गनb नसकेबाटै छलb

हु5छ । {यवहारतः +वपWीले उ=लेिखत बैठकको

पद न । करोडY jपैयाँँको सxपि जगा जFमन
मेिशन उपकरण कxपनीसँग रहे को छ, +वपWीको

b न कायbबाट पूणत
b ः पि5छई
छ । आफूले गनुप

हामी +वपWीको ऋण Fतनb सWम छY, तर Tयसको

Fनणbय सxझौता लागू हुन सwैन, सोलाई पालना
कxपनीलाई

Fनणbय

+वपWीले

सxझौतालाई

हालसxम

ःवीकार

पFन

गरे को

कुनै

अवःथा

आफÁ सं लन भई गरे को उि=लिखत बैठकको

धराशायी बनाउने मुfय कारक ःवयम् +वपWी
हो । सो उ·ोग jण उ·ोगFभऽ पदbछ ।

Fनयतवश कजाb नFतन ऋणीअ5तगbत यो उ·ोग

कजाb कxपनीले कहcं पFन दुjपयोग गरे को छै न ।

लाFग +वपWीले Fनणयको पालना तथा कायाb5वयन

Fनणbय करारबाट +वमुख भई +वपWीले पुनरावदे क

b न हु5छ । {यवःथा+पका सं सदको अथb र
गनुप

दे िखएको छ । जहाँसxम उि=लिखत Fनणbय

Fलएर {यापक छलफल भई पुनरावेदक कxपनीको

b
पे=न खोजेको छलb
कxपनीलाई अ5यायपूवक
करारलाई

+वपWीको

सxबि5धत

Authorities

b न वा नपन कुरा छ, सो +वषय
बाट पाmरत गनुप

पुनरावेदक कxपनीको अFधकारWेऽFभऽको नभई

ौमसxब5धी सFमFतमा यस उ·ोगको +वषयलाई
हकमा ऋणको साँवाको ¼याज Fमनाहा तथा jण

उ·ोगको कर छु टलगायत अ5य सु+वधा उपल¼ध

गराउने, उ·ोगको प+हचान, घोषणा र पुनःथाbपना

ःवयम् +वपWीको आ®नै आ5तmरक +वषय हो ।

गराउन Tयःता उ·ोगहjमा परे का समःयाहjको

बैठकमा सहभागी भई आFधकाmरक हःताWर गरc

गनb र दcघbकालcनjपमा jण उ·ोगसxब5धी

अवःथामा

सxझौता

b ा साथै jण उ·ोगको समःया सxबोधनको
गनुक

हुनै सwैन । +वपWीको कुन कुन आFधकाmरक

उ#चःतरcय सFमFत गठनको आवँयक ूब5ध गनb

+वपWीले सं ःथागत आFधकाmरक ूFतFनFधमाफbत

सं ःथाको छाप लगाई Fनणbय सxझौता गरc सकेको
Tयसलाई

माि5दन, Fनणbय

गरे कै होइन भनी पि5छन हरहालतमा Fम=ने

अiययन गरc अ=पकाFलनjपमा समःया समाधान

नीFत, ऐन Fनयम र +वFनयमको पुनरावलोकन
लाFग अथb म5ऽालयको नेतTृ वमा ःथायी ूकृFतको
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सरकारको iयानाकषbण गराउने भनी {यवःथा+पका

दुjपयोग तथा अनुिचत कायb भएको हो भनी

२०६७।१२।२१ मा Fनणbय भई सरकारलाई

अ5यथा सोहc Fनणbय सxझौता +वपWीले {यवहारतः

सं सदको अथb र ौमसxब5ध सFमFतबाट FमFत

लेखी पठाएको अवःथा छ । तसथb, पुनरावेदक

ूमािणत गरे र +वपWीले दे खाउन सनुपदbछ ।

b पमा पालना गरे को ःप©
(by conduct) पूणj

उ·ोग Fनयतवश ऋण नFतन पW होइन । यसलाई

दे िख5छ । तसथb यसतफb पुनरावेदन अदालत,

Fसजbना गराई उ·ोग सालन गनb दनमा +वपWी

यादै नै बाधक बनी रहे को अवःथा छ ।

खारे ज गन फैसला गरे को छ, सो यादै नै गलत
हच ुवा र अ5यापूणb हुँदा बदरभागी छ ।

+वपWीको कजाb Fतनb कुनै समःया छै न । तर

ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) अनुसार +वपWीले

उ·ोगको सxपि कौडीको मू=यमा Fललाम गराई

हु5छ भनी Fलएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको

+वपWीको Tयःतो कायb रोनको लाFग सxमाFनत

कजाbसxब5धी सxझौताको कुनै पFन शतb उ=ल³न

माFथ

उ=लेख

गmरएअनुसारको

वातावरणको

उ·ोग सालन गनb पाएको अवःथामा हामीलाई

यहc कुरालाई मुfय दावी गरc जसरc भए पFन

समम उ·ोगलाई धराशायी बनाउन उ·त रहे को
पुनरावेदन अदालतसमW ूवेश गरे कोमा Fनवेदन

खारे ज गन गरc गरे को FमFत २०६७।६।७

पाटनले कुनै iयानै नदई हे द नहे रc जुन Fनवेदन

Tयसै गरc बै तथा +वीय सं ःथासxब5धी

आ®नो लेना जसरc पFन असुल गनb सक्ने नै

आधारसमेत गैरकानूनी छ । पुनरावेदक कxपनीले

नगरे को, कजाbको दुjपयोग वा +हनाFमना नगरे को,

करोडY ¼याज +वपWीलाई भ ुwान गद आईरहे को

अवःथामा एकाएक Fललामको सूचना ूकािशत

को फैसला कती पFन Fमलेको छै न । Tयसै गरc
पुनरावेदक कxपनीसँग भएको उw क5सो+टbयम

गन, उ·ोगमा

कxपनीसँग करोडY jपैयाँँ ¼याज असुलेको माऽ

ःवयम्ले गरे को अवःथामा अनायसै उ=टै Fललाम

बैठकको

Fनणbय

सxझौताअनुसार

+वपWीले

नभई +वपWीले कxपनीलाई झडै तीन करोड +ट

ताला

लगाई

सxपूणb

{यापार

{यवसायलाई धराशायी बनाउने कायb +वपWी

गन गराउने कायb गनb +वपWीलाई उw कानूनले

आर लोनवापत उपल¼ध गराएको अवःथासमेत

छु ट दएको कुनै पFन अवःथामा मा Fम=ने हुनै

+वषयमा "Subject to approval of the respective

कानूनको ूयोग पुनरावेदक तथा +वपWी दुबैको

+व·मान छ । यद उw Fनणbय सxझौता लागू गन

सwैन । उw कानून रायले लागू गरे को हो र

authorities wherever applicable" को अवःथा

हकमा समानjपमा लागू हु5छ ।

+वपWीबाट उपल¼ध गराउने कायb भयो ? यहाँ

अथाbत्

Fथयो भने के कFत आधारमा उw +ट आर लोन
+कन Subject to board approval को कुरा लागू

भएन ? अथवा Subject to board approval को

ूःतुत +ववादमा +वपWीले पटकपटक
FमFत

२०६५।३।९

र

२०६४।१२।१५,
FमFत

FमFत

२०६७।३।१३

समेतमा पुनरावेदक कxपनीको सxपि Fललाम

+वपरcत सोको पालना नगरc उw लोन उपल¼ध

b सूचना ूकािशत गmरएको
गन भनी जवरजःतीपूवक

+वपWीका को को अFधकारc +वjk हालसxम

को सूचनाउपर कानूनी उपचारको माग गद

गराउने कायb भएको हो भने यसमा सxबk
के कःतो कारवाहc भयो ? सो कुरालाई पदcय

अवःथामा उ=लेिखत FमFत मiये २०६५।३।९

पुनरावेदक कxपनीले उपयुw आदे श जारc गरc
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पाउँ भे माग गरc ूःतुत मुQा दायर गरे को

तफbबाट दायर हुन आएको पुनरावेदनपऽ ।

र २०६७।३।१३ को सूचनाउपर अलगै

पेसीसूचीमा चढc इजलाससमW पेस हुन आएको

Fनषेधा§ायुw परमादे शको आदे श तथा ०६७

तफbबाट +वuान्् अFधवwा +वzराज भराईले

अFधकार ऐन तथा करार ऐन, २०५६ को दफा

+वपWी कमbचारc सयकोषसँग Fमलc सह+वीय

अवःथा +व·मान छ । उ=लेिखत सबै मुQाहj

FमFत २०५८।२।९ मा FऽपWीय सxझौता

भईरहे को अवःथामा एकै FमFत २०६७।६।७

Fलने दने कायb गरc j. १३,४७,७९,०००।–

हो भने उ=लेिखत FमFत २०६४।१२।१५
बमशः २०६४ सालको mरट नं. ५/६१४ को

सालको

+व+वध

नं.

FJ–००४०(११३) को
उपयुw आदे श जारc गरc पाउँ भनी नागmरक

८७(१)(२) समेतका आधारमा मुQा दायर गरे को

एकै साथ लगाउमा अ5तmरम आदे शसमेत जारc
मा पुनरावेदन अदालतले सबै Fनवेदन खारे ज गन

गरc फैसला गरे को छ । यसरc फैसला गदाb mरट

Fनयमबमोिजम साgा+हक तथा दै Fनक मुQा

ूःतुत मुQाको FमFसल अiययन गरc पुनरावेदकका

Fनवेदक +वराट लेदर इ5डिःशजले +वपWी नेपाल
ब लादे श बैसँग कजाb Fलने ूःताव गरे कोमा
कजाb (Consortium Loan) उपल¼ध गराउन

भएबमोिजम अचल Fधतो तथा {यिwगत जमानी

कजाb Fलई उ·ोग सालन भै रहे कोमा FमFत

२०६२।९।१४ मा बसेको नवY क5सो+टbयम

नं. ५/६१४ को मुQामा मुfयतः सह+वीयकरण

बैठकबाट ऋणी उ·ोगले १३ ूFतशत ¼याज

+वषयमा नागmरक अFधकार ऐनअ5तगbत Fनषेधा§ा

ूFतशत ¼याज लाने, २०६२ असारसxम ¼याज

भनी 5याय दनबाट पि5छई Fनवेदन खारे ज गन

Fतरे पुने, बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा साँवा ¼याज

सxझौताuारा

Fसिजbत

अFधकार

र

कतb{यको

र परमादे शको आदे शबाट हःतWेप गनb Fमलेन

Fतद आएकामा jण उ·ोग भएको कारणले ९

नलाने, कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याज माऽ

गरे को छ भने ूःतुत मुQा तथा माFथ उ=लेिखत
११३ नं. को उपयुw आदे श जारc गरc पाउँ

बुझाउने गरc सहमFत भई कजाb च ुwा गन अवFध

दायर भएका मुQाहjमा सोहc दफा ८७(१)(२)

Penal and other defaulting charges Fमनाहा गरc

१३ वषb अथाbत् FमFत २०७५।९।१३ सxम

भे करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अ5तगbत

कायम हुने र सxपूणb साँवा ¼याज च ुwा भएपFछ

अनुसारको आदे श जारc गनbबाट पि5छई पुनः Tयहc

दने सहमFत भै २०५८ दे िख २०६४ सxम

उ=लेिखत ५/६१४ नं. को मुQाको फैसलालाई

¼याज j. ५,८४,००,०००।– र +वराट सु

आधार मानी Fनवेदन खारे ज गन गरे को छ ।

कxपनीका तफbबाट j. २,१८,५८,०००।– Fतरc

आTमFन? भई 5याय दनबाट पि5छनु आफÁमा

{यवःथापनले Fनवेदकलाई कानूनी कारवाहc गरc

जुन ःवयम्आफÁमा +वरोधाभाषपूणb छ । यसरc

b रह हो । तसथb, 5यायको
5याय दन इ5कार गनुस

{यवसाय सालन गद आएकोमा बैको नयाँ

कxपनीको जायजेथा Fललाम गन र कालो सूचीमा

ग+हराईसxम पुन नसक¥ हच ुवा र सतहc पारामा

समेत राख्ने गरc FमFत २०६४।१२।१५ मा

अदालत, पाटनले गरे को फैसला बदरभागी छ,
बदर गरc पाउँ भे {यहोराको Fनवेदकका

Fनषेधा§ायुw परमादे शको Fनवेदनसमेत परे कोमा

उw कानूनी Fसkा5तसमेतको +वपरcत पुनरावेदन

Fललामी सूचना ूकाशन गरे को, सो सूचनाउपर

पुनः
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२०६५।१।२९

को

ूकािशत

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

सूचनाउपर कमलूसाद जोशीको छु ै Fनवेदनसमेत

कालो सूचीमा राख्ने कायbसमेत गरे कोले उw

रहे को अवःथामा पुनः FमFत २०६५।३।९ मा

गराउनु र Fधतो Fललाम नगनु,b नगराउनु, कजाb

यी Fनवेदकबाट सxझौता अनुसार गनुb गराउनु

८७ (१)(२) बमोिजम उपयुw आ§ा आदे श
वा पुजl जारc गरc पाउँ भनी परे को Fनवेदनमा

परc FमFत २०६५।२।९ मा अ5तmरम आदे श भै
सxझौता+वपरcत Fललामी सूचना ूकािशत गरे कोले

भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)

(२) बमोिजम उपयुw आ§ा वा पुजl जारc गरc
पाउँ भनी माग भएकोमा सो Fनवेदन खारे ज हुने

्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदे श
ठहरयाएको
कानूनी ऽु+टपूणb हुँदा उw आदे श उ=टc हुनपु न

अवःथाको भएकोले हाललाई ूTयथl िझकाउने

नवY क5सो+टbयम बैठकको Fनणbयबमोिजम गनुb

नवीकरण गनुb भनी करार ऐन, २०५६ को दफा

पुनरावेदन अदालत, पाटनले Fनवेदन खारे ज हुने
ठहर गरे को आदे शउपर ूःतुत पुनरावेदन दताb
भएको दे िख5छ ।
3.

करार

ऐन, २०५६

को

दफा

८७(१) मा “करारको कुनै पWले सो करारको

b एको बहससमेत सुFनयो ।
आदे श होस् भनी गनुभ

ूकृFतअनुसार गनb नहुने कुनै काम कारवाहc

२०६७।६।७ को आदे श Fमलेको छ छै न र

पmरपालना सxभव नहुने भएमा Tयःतो काम

यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको FमFत

वा {यवहार गनb लागेको कारणबाट करारको

पुनरावेदकको पुनरावेदन िज+कर पुन सक्ने

कारवाहc वा {यवहारबाट मकाb पन पWले Tयःतो

आयो ।

अदालतमा उजुरc दन सक्नेछ” भे र दफा

हो होइन भे सxब5धमा नै Fनणbय दनुपन हुन
2. Fनणbयतफb +वचार गदाb यी पुनरावेदकले
ूTयथl बैसमेतसँग FमFत २०५८।२।९ मा

काम कारवाहc वा {यवहार रोक¥ पाउन पुनरावेदन
८७(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम उजुरc परे मा

ूचFलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

Fलएको

तापFन सो करारबाट उTप +ववादको समाधान

Fतरे को भे पुनरावेदन िज+कर भए पFन उw

कुनै पWलाई Fनजको कुनै खास काम कारवाहc

च ुwा गरc सकेको वा सxझौतामा उ=लेिखत

जारc गनb सक्नेछ” भे कानूनी {यवःथा भएको

सह+वीयकरण

सxझौता

गरc

ऋण

कुरामा +ववाद छै न । समयसमयमा ¼याज रकम

सह+वीयकरण सxझौताअनुjप Fलएको ऋण

शतbहjको पूणb पालना आफूले गरे को भे िज+कर
Fलन सकेको समेत पाइँदैन । सह+वीयकरण
सxझौतामा

भएको

{यवःथाअनुjप

FमFत

२०६२।९।१४ को नवY क5सो+टbयम बैठकबाट

पाmरत Fनणbयले ¼याजदर घटाएको, २०६२ साल

असारसxमको बाँक¥ ¼याज नलाने र TयसपFछ

४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fतरे पुने भFनएको, ऋण
Fतन अवFध १३ वषbसxमका लाFग बढाएकोमा
करारको अवFध बाँक¥ हुँदै Fधतो Fनय5ऽणमा Fलई

सो करार वा ूचFलत कानूनबमोिजम हुने गरc
वा {यवहार तTकाल रोने गरc उपयुw आदे श
पाइ5छ ।
करार

4. पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको

ऐन, २०५६

को

दफा

८७(१)(२)

अ5तगbतको उw आदे श अ5तरकालcन आदे श
भएको र सोबमोिजम आदे श जारc गनb अदालतले

इ5कार गरे को अवःथामा सो आदे शउपर पुनरावेदन

लाने {यवःथा उw करार ऐन, २०५६ मा
भएको पाइँदैन । अ5तरकालcन आदे शउपर

पुनरावेदन
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छै न । Tयःतो अ5तरकालcन आदे शउपर पुनरावेदन

िनणर्य नं .९१५८

ु ¥ ऐन, अ.बं . १७ नं. को
सुे अदालतमा मुलक

Fनवेदनसxम दन पाउनेमा पुनरावेदन अदालत,

पाटनले पुनरावेदन गनुb भनी सुनाएको आधारमा
माऽ पुनरावेदनको अFधकार Fसजbना हुँदैन ।

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

पुनरावेदन लाने वा नलाने भे सxबि5धत

माननीय 5यायाधीश ौी §ाने5िबहादुर काकD

कानूनमा नै {यवःथा हुनपु दbछ । पुनरावेदन

फैसला FमFत : २०७०।१०।१५।४

अदालतले पुनरावेदन दन जानु भनी सुनाए पFन

०६७–CR–१३१५

ऐनले नलाने पुनरावेदन Fलन र सु पFन Fम=ने
हुँदैन । तसथb, ूःतुत पुनरावेदन खारे ज हुने

मुQा : कतb{य यान ।

ठहछb । दायरcको लगत का गरc FमFसल
Fनयमानुसार गरc बुझाई दनू ।

पुनरावेदक/ूFतवादc : िज=ला ते॑थुम, ओयाजुङ
गा.+व.स. वडा नं. ४ घर भई हाल

उw रायमा सहमत छु ।

कारागार

5या.रामकुमार ूसाद शाह

इFत सं वत् २०७१ साल वैशाख ३ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अFधकृतः- दडपािण लाFमछाने

कायाbलय,

रहे का खोमनाथ दाहाल

ते॑थुममा

थुनामा

+वjk

ूTयथl/वादc : गणेशूसाद दाहालको जाहे रcले
नेपाल सरकार

§ अपराध गनुर्भन्दा धरै पिहले अथवा
अपराध गरी सके पिछ मानिसक रोग
लागेको कारणले कसुरदारले कसुरबाट
उन्मुिक्त वा छु ट पाउन नसक् ने ।

&

(ूकरण नं. ४)

§ स्वयम् प्रितवादीले, मौकामा बुिझएका
व्यिक्तहरूले तथा सहप्रितवादी एवम्
िनजकै श्रीमतीसमेतले िनज प्रितवादीको
मानिसक िस्थित ठीक नभएको भनी
किहँ कतै भन्न नसके को िस्थितमा के वल
पुनरावेदन िजिकर िलएकै भरमा मात्र
आफू ले गरेको आपरािधक िक्रयाको प्रकृ ित
र पिरणाम थाहा नपाउने गरी प्रितवादीको
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िवश्वसनीय हुन्छ र प्रमाणको रूपमा ग्रहण
गनर् सिकने हुन्छ । वैज्ञािनक परीक्षण गरी
िदएको भन्ने कु रा खुल्न आएको नदेिखएको
रायलाई िवश्वसनीय प्रमाणको रूपमा
ग्रहण गनर् निमल्ने ।

मानिसक िस्थित ठीक नभएको भन्न
निमल्ने ।
(ूकरण नं. ५)

§ दण्ड सजायको १ नं . को कानूनी
व्यवस्थाबमोिजम घटना घटेको समयमा
आफू ले गरेको कामको प्रकृ ित र पिरणाम
थाहा नपाउने गरी प्रितवादीको मानिसक
िस्थित ठीक नभएको भन्ने कु राको प्रमाण
पुर्याउने दाियत्व िनज प्रितवादीमा नै रहने
हुन्छ । तर िनजले सो कु राको तथ्ययुक्त
र िवश्वसनीय प्रमाण पेस गनर् सके को
नदेिखदँ ा दण्ड सजायको महलको १ नं .
बमोिजम सजायबाट छु ट पाउने िस्थित र
अवस्था नदेिखने ।

(ूकरण नं. ८

पुनरावेदक/ूFतवादcका तफbबाट : +वuान्् वैतFनक

कानून {यवसायी अFधवwा हmरशंकर कणb

ूTयथl/वादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :
§

सxबk कानून :
§

(ूकरण नं. ६)

§ गाउँ िवकास सिमितको कायार्लयको
िसफािरसपत्र र नेपाल कम्युिनस्ट पाटीर्
(एमाले) को िसफािरसपत्रमा प्रितवादी
मानिसक असन्तुलन भएको भन्ने व्यहोरा
उल्लेख गिरएको भए पिन गाउँ िवकास
सिमितको कायार्लय र नेपाल कम्युिनस्ट
पाटीर् (एमाले) व्यिक्तको शारीिरक/
मानिसक स्वास्थ्य जाँच गनेर् आिधकािरक
िनकाय नभएकोले त्यस्ता अिधकारिवहीन
िनकायहरूले िदएका िसफािरसको
प्रामािणक महत्त्व नरहने हुँ दा त्यस्ता
िसफािरसका आधारमा यी पुनरावेदक
मुद्दाको वारदात हुँ दाका बखतमा मानिसक
सन्तुलन गुमाएका व्यिक्त भन्न निमल्ने ।
(ूकरण नं. ७)

§ िवशेषज्ञले मानिसक अवस्थाको सम्बन्धमा
वैज्ञािनक परीक्षण गरी कारणसिहत
राय िदएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो राय

नेकाप २०६५, Fन.नं. ८०२९, ८०३९

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको
मुलक
१३(३), अ.बं . १८८ नं.

§

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१),

१०(१)(क)

§

ु ¥ ऐन, दड सजायको महलको १
मुलक

नं.

सुj तहमा फैसला गन :–

मा.िज.5या.ौी गुणराज ढु ेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गन :–

मा.5या.ौी गो+व5दकुमार उपाiयाय
मा.5या.ौी टे कराज नेपाल
फैसला

न्या. ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर् : 5याय

ूशासन

ऐन, २०४८ को ९(१) बमोिजम पनb आएको
ूःतुत मुQाको सिWg तय र ठहर यस ूकार
छ :–

FमFत

२०६५।६।१७

गते

दनको

१२:०० बजेको समयमा मेरc ौीमती दे वमाया
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दाहाल आ®नै घरमा बसेको अवःथामा Fनजकै

आइमाईहj jवाबासी गरे को ह=ला सुनी गई

का5छÉ दे उरानीबीच घरायसी कुरामा सामा5य

हे दाb मेरc ौीमतीलाई भाउजू दे वमाया र भFतजी

दाहालले सxझाएर पठाई सबै {यिw काममा
छोरcमाऽ

दे खी यसो नगनुह
b ोस् भनी छु Ðयाउन खोदा मलाई
पFन +वFभ +कFसमले गालc बेइजती गरे का हुँदा

ौीमान्लाई अनेक पोल सुनाई मेरc ौीमती

बोकेको फलामको कुटो खोसी भाउजू दे वमायालाई

भनाभन भएकोमा मेरc का5छÉ छोरc इि5दरा
गएकोमा

मेरc

ौीमती

र

का5छÉ

घरमा भएको मौकामा बीना दाहालले आ®नो

दे वमाया दाहाललाई घरायसी काम गनb लादा

खोमनाथ दाहाल र बीना दाहाल आई टाउको,
अनुहारसमेतमा

हFतयार

ूहार

गरc

गxभीर

चोटपटक पारे का र सोहc चोटबाट Fनज दे वमाया
दाहालको मृTयु भएको हुँदा खोमनाथ दाहाल र

बीना दाहाललाई कानूनबमोिजम कारवाहc गरc
पाउँ भेसमेत {यहोराको जाहे रc दरखाःत ।

इि5दराले कपालमा समाती लडाई िघसाद गरे को

तTकाल आवेशमा आई भFतजी इि5दराले हातमा

लखेटc

घरपछाFड

धानबारcमा

्
पुरयाई

सोहc

कुटोले भाउजू दे वमायाको अनुहारमा पटकपटक
ूहार गरc यान मारे को हुँ । मैले भाउजू

दे वमायालाई हFतयार ूहार गदाb मेरc ौीमती

बीना दाहाल घटनाःथलमा Fथइनन्, Fनजले सो
अवःथामा दे वमायालाई कुनै +कFसमले हFतयारले

ूहार गरे क¥ छै नन् । मैले माऽ जाहे रवालाक¥

वडा नं. ४ शेमाbिःथत पूवम
b ा नरबहादुर ौे ?को

ौीमती दे वमायालाई धाmरलो हFतयार ूहार गरc
यान मारे को हुँ भेसमेत {यहोराको ूFतवादc

उरमा नरबहादुर ौे ?को धानखेत, दिWणमा

गरे को बयान ।

+क=लाFभऽ मृतकको घर रहे को सो घरको पछाFड

११/१२ बजेको समयमा ज+कbन Fलई घर

२०६५।६।१७ गते दनको १२ बजेको समयमा

ज+कbन मृतकक¥ का5छÉ छोरc इि5दरा दाहालले

िज=ला ते॑थुम, ओयाजुङ गा.+व.स.

धानखेती, पि´ममा तुलसीूसाद दाहालको घर,

गणेशूसाद

दाहालको

धानखेती

यFत

४

उरतफb धान माFडएको, सोहc धानखेतीमा FमFत
खोमनाथ दाहालले दे वमाया दाहाललाई धाmरलो

हFतयार जःतोले अनुहार र मुखमा पटकपटक

ूहार गरc रगताxमे बनाई पूव b टाउको, पि´म

गोडा रहc अनुहार केहc को=टे अवःथामा उर
फ+कbएको

अवःथामा

लास

रहे को

भेसमेत

{यहोराको घटनाःथल तथा लासजाँच मुच ु=का ।

मृतक मेरc भाउजू दे वमाया दाहाल र
मेरc ौीमती बीना दाहाल पानी थाÏने Fनहुँमा

बेलाबेलामा झै झगडा वाद+ववाद गदbथे । यःतै मा

FमFत २०६५।६।१७ गते दनको १२ बजेको
ँ नमा
समयमा म आ®नो घरमा रहे को बेला आग

खोमनाथ दाहालले अFधकारूाg अFधकारcसमW
FमFत

२०६५।६।१७

गते

दनको

निजकैको धारामा पानी Fलन जाँदा पानी थापेको
आ®नो घरFतर लगेक¥ले मैले ज+कbन कहाँ लगेको

भ5दा Fनज इि5दरा दाहालले तेरो ज+कbन भ5दै

मृतक दे वमाया र Fनजक¥ छोरc इि5दरा भएर

मलाई एÆासी केश, शरcरसमेतमा समाती लछार

पछार गरc गालc गलौज गद कुटपीट गmररहे को

अवःथामा मेरो ौीमान्ले थाहा पाई इि5दरा

दाहालले हातमा बोकेको कुटो खोसी मृतक

दे वमाया दाहाललाई धानखेतमा लडाई अनुहारमा

कुटोले ूहार गनb थाले । ौीमान्ले मलाई पFन
कुछन् भे डरले म सो ठाउँबाट भागी गएक¥
हुँ । मृतक दे वमायाले मलाई Fबनाकारण बारxबार
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गालc गलौज गन, कुटपीट गन हुँदा सोहc कारणले

मेरो ौीमान्ले दे वमायालाई मारे को हुनपु छb ।
मैले मृतकलाई समाउने, छे कथुन गन कायb गरे को

छै न भेसमेत {यहोराको ूFतवादc बीना दाहालले
अFधकारूाg अFधकारcसमW गरे को बयान ।

FमFत २०६५।६।१७ गते म खेतमा

घाँस काटc रहे को अवःथामा इि5दरा दाहालले
् भनी कराएक¥ हुँदा के भएछ भनी
यान मारयो

घटनाःथलमा गई हे दाb दे वमाया दाहालको लासको

अनुहारमा घाउचोट रहc रगतपWे अवःथामा

ओयाजुङ, गा.+व.स.

धानबारcमा उानो परc लडेको अवःथामा दे खेका

ग+हरो भीर र इमेक वन उिससमेतको jख,

दाहालले दे वमायालाई धाmरलो हFतयारले अनुहारमा

+क=लाFभऽ रहे को इमेक वनको भीरमा ूFतवादc
खोमनाथले कुटो फालेको भनी दे खाएको ठाउँमा

भेसमेत {यहोराको भोलानाथ दुलालसमेतले एकै

िज=ला

ते॑थुम,

वडा नं. ४ िःथत पूवम
b ा अलो डाँडा, पि´ममा

उर र दिWण जलजले जाने गोरे टो बाटो यFत ४

गई खोजतलास गदाb अFत नै +वकट भीर भएकोले

तTकालको साधन ॐोतसमेतबाट उw भीर तल
झरc खोजी गन सxभावना नरहे को हुँदा उw

हFतयार बरामद गन अवःथा नदे िखएकोले बरामद

हुन

नसकेको

भेसमेत

नभएको मुच ु=का ।

{यहोराको

बरामदc

FमFत २०६५।६।१७ गते दनको १२

बजेको समयमा काक¥ बीना दाहालले धारामा

पानी थाÏन भनी ज+कbन राख्नुभएको कुरामा आमा

दे वमाया र काक¥ बीनाका बीच +ववाद भई हात
हालाहाल भएकोले मैले छु ¨ाई दए ँ । सोपFछ
एÆासी काका खोमनाथ दाहाल आई मैले हातमा
बोकेको कुटो खोसी मेरc आमा दे वमायालाई

्
घरपछाFड धानबारcमा पुरयाई
धाmरलो हFतयार

ूहार गरc यान मारc भागे । TयसपFछ मैले ह=ला
ख=ला गरc गाउँलेहjलाई भेला जxमा गराएक¥
हुँ । मेरc आमा दे वमायालाई काक¥ बीना दाहालको
Fमलेमतोमा काका खोमनाथ दाहालले धाmरलो

हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारे का हुन ् ।

हY । बीना दाहालको सं लनतामा खोमनाथ

पटकपटक ूहार गरc कतb{य गरc मारे को हुन ्

Fमलानमा लेखाई दएको वःतुिःथFत मुच ु=का ।

मृतकको मृTयुको कारण “Subdural/

extradural hemorrhage in brain” भे {यहोराको

मृतक

दे वमाया

ूFतवेदन ।

FमFत

दाहालको

शव

२०६५।६।१७

परcWण

गते

दनको

अपरा5ह १२ बजेको समयमा धारामा पानी
थापेको ज+कbनको Fनहुँमा मृतक दे वमाया र

बीना

दाहालबीच

कुटपीट

भएको

अवःथामा

खोमनाथ दाहाल आई कुटोले दे वमाया दाहालको

शरcरमा यऽतऽ ूहार गरc कतb{य गरc मारे को

भे FमFसल सं लन रहे का ूमाण कागजबाट
ँ ा ूFतवादc खोमनाथ दाहाल
पु+© भएको दे िखद
ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
र बीना दाहालले मुलक

महलको १ र १३ (३) नं. को कसुर अपराध
ँ ा ूFतवादcमiये खोमनाथ दाहाललाई
गरे को दे िखद

सवbःवस+हत ज5मकैद र अकाb ूFतवादc बीना
दाहाललाई ज5मकैदको सजाय गरc पाउँ भे
{यहोराको अFभयोगपऽ ।
FमFत

बजेको

गते

दनको

अ5य {यिwहjको यस वारदातमा सं लनता छै न

अपरा5ह

अFधकारcसमW गरे को कागज ।

घरदे िख मुFनको कुवामा गई पानी Fलएर आएक¥

भेसमेत {यहोराको इि5दरा दाहालले अनुस5धान

१२

२०६५।६।१७

समयमा

खाना

खाई

भाँडा माÌनको लाFग पानी Fलन ज+कbन Fलई
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Fथए ँ । घरमा भएको पानीको ज+कbन नदे खेक¥ले

हुन आएकोले Fनजलाई अFभयोग मागदावीअनुjप

दाहालले मलाई गालcगलौज गरc कुट+पट गनb

सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हुने ठहछb ।

सानो कुटो Fलएर आई मलाईसमेत सो कुटोले
हा खोजेको हुँदा म भागÑ । TयसपFछ मृतक
र इि5दरा दाहाललाई कुटो हातमा Fलई दे खाउँदै

अFभयोग

खोजी गदाb मृतक दे वमाया दाहाल र इि5दरा
लागेपFछ मेरो ौीमान् खोमनाथ दाहाल हातमा

ु 5ु यो । १२:३० बजेFतर घर आउँदा खेतमा
हुनह
दे वमाया लडेक¥ छन् भनी गाउँलेले भ5दा थाहा

यानसxब5धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम

ूFतवादc बीना दाहालउपरको अFभयोग दावी पु+©
ँ ा Fनज ूFतवादc बीना दाहालले
हुन सकेको नदे िखद
दावीबाट

सफाइ

पाउने

ठहछb

।

ूFतवादcले मृतकलाई मनसायपूवक
b , पूवत
b यारcका

साथ मारे को नभई आ®नी ौीमतीलाई दुःख
है रानी दएको Fनहुँमा तTकाल आवेशमा आई

पाएक¥ हुँ । अगाFडदे िख नै मेरा ौीमान् र Fनज

कुटो खोसी ूहार गरे का कारणले मृतकको मृTयु

पद आएको Fथयो । सोहc mरसइFबको कारणले

रोगी भएको भे खुलाएको दे िखनुका साथै ूTयW

मृतकका पmरवारबीच खेतीबालcसxब5धी झै झगडा

कुटोले हानी दे वमायालाई मारे को हुन सछ ।
मैले मारे को होइन भेसमेत {यहोराको ूFतवादc
बीना दाहालले अदालतमा गरे को बयान ।
FमFत

२०६५।६।१७

गतेका

दन

मेरc ौीमती बीना दाहाल र मेरc भाउजू दे वमाया

भएको र िच+कTसकले यी ूFतवादc मानFसक

अवलोकनबाटसमेत यी ूFतवादc सामा5य मा5छे
ँ ा वारदात
जःतो नभई मानFसक रोगी जःतै दे िखद

हुँदाको अवःथा र ूFतवादcको मानFसक िःथFतलाई

+वचार गरc हे दाb ऐनबमोिजमको सजाय चक" पन
हुँदा ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई १०(दश) वषb

दाहालबीच पानी थाÏने, घाँस पानी आद +वषयमा

कैद हुन अ.बं . १८८ नं. बमोिजम राय {यw

कहाFलएको आवाज आई के भएछ भनी हे दाb

२०६६।९।२२ को

वाद+ववाद

झगडा

भएछ

।

एÆासी

मा5छे

भाउजू दे वमाया र भFतजी इि5दराले मेरc ौीमतीलाई

कपालमा समाई िघसारे को दे खेपFछ मलाई mरस

गmरएको छ भे ते॑थुम िज=ला अदालतको FमFत
फैसला ।

ूFतवादc बीना दाहाल र मृतक दे वमाया

दाहालबीच

पानी

थाÏने

कुरामा

झगडा

भै

उठÉ मृतकक¥ छोरc इि5दराले बोकेको कुटो खोसी

कुटाकुटसमेत भएको, बीना दाहाल र खोमनाथ

गरÑ । TयसपFछ उनी भादै धानबारcFतर पुगी

ूहार गरc मारे को भनी इि5दरा दाहालले बकपऽमा

सोहc कुटोले मृतक दे वमायालाई पटकपटक ूहार
उानो परc लFडन् । TयसपFछ पFन सोहc कुटोले

् भनी FनजमाFथ अ5धाधु5ध ूहार गरc
मानुb परयो
मारे को हुँ भेसमेत {यहोराको ूत+वादc खोमनाथ
दाहालले अदालतमा गरे को बयान ।

ूFतवादc खोमनाथ दाहालले मृतकलाई

मारे को कुरा ःवीकार गरc अनुस5धान अFधकारc
र अदालतमासमेत बयान गरे को हुँदा Fनजले

मृतकलाई कुटोले ूहार गरc मारे को भे पु+©

दाहाल आई सानो कोदालcले मृतक आमालाई

लेखाएको, बकपऽ गन हmरूसाद सापकोटासमेतले

दे वमायालाई मानbमा खोमनाथ र बीनाको सं लनता

रहे को भनी लेखाएको, ूFतवादc बीना दाहाल पFन

वारदात ःथलमा गएक¥ भनी ूTयWदशl इि5दरा
दाहालले

लेखाई दएको अवःथामा ूFतवादc

इि5दरा दाहालको इ5कारc बयानलाई आधार

Fलई Fनजलाई सफाइ दएको ते॑थुम िज=ला
अदालतको फैसला ऽु+टपूणb हुँदा उw फैसला
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सो हदसxम बदर गरc ूFतवादc बीना दाहाललाई
अFभयोग दावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भेसमेत

दाहालको सं लनता रहे को कुरालाई वादc नेपाल
सरकारले ूमािणत गनb नसकेको हुँदा ूFतवादc

अदालत, धनकुटामा परे को पुनरावेदनपऽ ।

Fमलेकै दे िखन आयो । अकाb ूFतवादc खोमनाथ

{यहोराको नेपाल सरकारको तफbबाट पुनरावेदन

म २०५६ सालदे िख मानFसक स5तुलन
गुमाएको मानFसक रोगी हुँ । मैले आरो+पत

बीना दाहाललाई सफाइ दएको सुj फैसला

दाहालको हकमा +वचार गदाb Fनजले गरे को

थाहा छै न । मलाई पmरवारले बीपी कोइराला

कसुर दड सजायको महलको १ नं. Fभऽ परे को
नपाइँदा Fनजलाई सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय
ँ ा
्
हुने ठहरयाएको
सुjको फैसला Fमलेको दे िखद

हgा भनाbसमेत भई उपचार गराएका Fथए । उw

मृतकसमेतले अकारण ौीमती बीनालाई

कसुरमा साFबत भई बयान गरे को कुरा मलाई
ःवाःय +व§ान ूFत?ान, धरानमा परcWण गरc १

कुराको धेरैजसो ूमाण दाजुले घटनाप´ात् न©

सदर हुने ठहछb ।

लछार पछार गरे को र प+हले पFन Tयसो गन

गरे का भए पFन भएका केहc ूमाणहj पेस गरे को
Fथए ँ । अदालतको आदे शानुसार िच+कTसकबाट

गरे बाट यी ूFतवादc Wोभको अवःथामा पुगेको

मेFनया टाइपको मानFसक अस5तुलन भएको

ु
्
हcनभाव आदको सं यw
अवःथामा पुरयाएको

परcWण

गदाb

गxभीरखालको

FसजोृेFनया

र

दे िख5छ । यी ूFतवादc भावुक र सं वेदनशील भई

मृतकले यी ूFतवादcलाई एÆासी आवेश, पीडा,

{यहोराको ूFतवेदन पेस भएको छ । तर उw

कुरालाई +वचार गदाb ते॑थुम िज=ला अदालतले

कानूनबमोिजम अपराध ठहmरने कुनै काम गन

भनी रायसमेत {यw गरc FमFत २०६६।९।२२
ँ ा सदर हुने
मा गरे को फैसला Fमलेकै दे िखद

ूमाणको मू=यान नगरc फैसला भएको छ ।
{यिw सो काम गदाb आफूले गरे को कामको

ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई कैद वषb १० हुने

ूकृFत र पmरणाम थाहा नपाउने गरc मगज

ठहछb । वादc नेपाल सरकार र ूFतवादc

वा सजाय हुन सwैन भे दड सजायको १

पुन सwैन भे पुनरावेदन अदालत, धनकुटाको

Fबमेको रहे छ भने Fनजलाई खतबात लादै न

नं. मा {यवःथा भएको र सोसxब5धी ूमाणहj
पेस

गदाbसमेत

ु ाइ
सुनव

नभई

मलाई

हराई

सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हुने ठहराएको

ते॑थुम िज=ला अदालतको फैसला उ=टc गरc
अFभयोग मागदावीबाट दड सजायको महलको
१ नं. बमोिजम सफाइ पाउँ भेसमेत {यहोराको

खोमनाथ दाहाल दुबै पWको पुनरावेदन िज+कर
FमFत २०६७।९।१३ को फैसला ।

२०५६ सालदे िख नै
मानFसक रोगी भएको कुरा गाउँ +वकास सFमFत
म

पुनरावेदक

र नेपाल कxयुFनःट पाटÓ (एमाले) ले Fसफाmरस

गरc दएका छन् । मानFसक रोग लागेप´ात्
डाटरको

Fसफाmरसमा

Tab risdone, Tab

अदालत, धनकुटामा परे को पुनरावेदनपऽ ।

pacitane, Tab intalith CR जःता औषFध सेवन
गरे को Fथए ँ । मृतक भाउजू दे वमाया दाहाललाई

गरे को बयानमा मृतकलाई आफू एलै ले मारे को

Fथएन । मानFसक रोगीलाई कसुरबाट उ5मुिw

ूFतवादc खोमनाथ दाहालको तफbबाट पुनरावेदन
ूFतवादc खोमनाथले मौकामा र अदालतमा

भे {यहोरा उ=लेख गरे को र ूFतवादc बीना

b नसxमको
मानुप

कुनै

mरसइFब

र

मनसाय

ु ¥ ऐन, दड
दने भे कानूनी {यवःथा मुलक
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सजायको महलको १ नं. मा रहे को छ । तर

मागदावी रहे कोमा ूFतवादcमiयेका बीना दाहालले

र यस अदालतबाट ूFतपादत Fसkा5तसमेतको

खोमनाथ दाहाललाई अFभयोग मागदावीबमोिजम

पुनरावेदन अदालतको फैसला उw कानूनी {यवःथा

आरो+पत कसुरबाट सफाइ पाउने र अकाb ूFतवादc

+वपरcत भएकोले सो फैसला बदर गरc आरो+पत
कसुरबाट अलग फुसbद पाउँ भे {यहोराको

्
सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हुने ठहरयाई

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

FमFत २०६५।७।८ मा राय {यw भएकोमा

पुनरावेदनपऽ ।

पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा पुनरावेदकतफbबाट
+वuान््

वैतFनक

कानून

{यवसायी

अFधवwा

अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १० वषb कैद हुन
उपयुw हुने भनी ते॑थुम िज=ला अदालतबाट

सो फैसलास+हतको राय सदर हुने गरc पुनरावेदन

अदालत, धनकुटाबाट FमFत २०६७।९।१३ मा

मृतकलाई

फैसला भई सो फैसलाउपर ूःतुत पुनरावेदन पनb

छै न । मानFसक रोगका कारणले आफूले गरे को

+वuान्् वैतFनक कानून {यवसायीको बहस

हmरशंकर

मानसxमको

कणbले

ूFतवादcको

पूवmb रसइFब

र

मनसाय

रहे को

आएको छ ।

कामको मतलब र पmरणाम थाहा पाउन नसक्ने

सुनी FमFसल अiययन गरc ूःतुत मुQामा Fनxन

कुटपीट गरे का कारणले तTकाल आवेगमा आई

क) ूFतवादcको कतb{यबाट मृतकको मृTयु

यी ूFतवादcले आ®नी ौीमतीलाई मृतकसमेतले

ू¡को Fनjपण हुनपु न दे िखन आयो :–
भएको हो होइन ?

मारे को भे FमFसलबाट दे िख5छ । यी ूFतवादc

२०५६ सालदे िख नै मानFसक रोगी भएको भे
गाउँ +वकास सFमFतसमेतले दएको Fसफाmरसबाट

ु ¥ ऐन, दड सजायको
ख) ूFतवादcले मुलक

र मेFनया टाइपको मानFसक अस5तुलन भएको

(ग) पुनरावेदन अदालतको फैसला Fमलेको

२०६६।२।४ को पऽबाट दे िख5छ । यसरc

(घ) ूFतवादcलाई १० वषb कैद हुने भनी

महलको १ नं.बमोिजम सजायमा छु ट
पाउन सछ सwैन ?

दे िख5छ भने Fनजलाई गxभीर खालको FसजोृेFनया

छ छै न ?

भनी िज=ला ःवाःय कायाbलयले दएको FमFत

पुनरावेदन

यी ूFतवादc मानFसक रोगबाट पीFडत रहे का

ु ¥ ऐन,
भे तय पु+© भएकोले Fनजलाई मुलक

कायम हुन सछ सwैन ?

दड सजायको महलको १ नं. बमोिजम आरो+पत

b एको
कसुरबाट उ5मुिw दनुपदbछ भनी गनुभ
बहससमेत सुFनयो ।
अब

पुनरावेदन

अदालतको

फैसला

अदालतबाट

{यw

राय

२. सवbूथम प+हलो ू¡तफb +वचार गदाb

ूFतवादc कसुरज5य कुरामा अनुस5धान अFधकारc

तथा अदालतमा समेत साFबत रहे का छन् ।

Fमलेको छ छै न र पुनरावेदकको पुनरावेदन

Fनजको उw बयान ूमाण ऐन, २०३१ को दफा

ूFतवादcहj खोमनाथ दाहाल र बीना दाहाललाई

यःतै Fनजको सो साFबती बयानलाई सहूFतवादc

िज+कर पुन सछ सwैन भे सxब5धमा हे दाb

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको १३(३)
मुलक
नं. बमोिजम सजाय गरc पाउँ भे अFभयोग

९(१) बमोिजम ूमाणमा Fलन Fम=ने हु5छ ।
तथा Fनजक¥ ौीमती बीना दाहालले अनुस5धान
अFधकारc एवम् अदालतसमेतमा गरे को बयानले
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समथbन गरे को छ । मौकामा बुिझएक¥ ूTयWदशl

रहे छ भने Fनजलाई खतबात लादै न वा कुनै

अFधकारcसमW कागज गदाb ूFतवादc खोमनाथ

छ । उw कानूनी {यवःथाबमोिजम मानFसक

कुटोले ूहार गरc मारे को भे {यहोरा लेखाई

आफूले गरे को अपराधको ूकृFत र पmरणाम

बकपऽसमेत गरc दएको दे िख5छ । Fनजले

b 5दा धरै
उ5मुिw पाउने हु5छ । अपराध गनुभ

मृतकक¥

छोरc

इि5दरा

दाहालले

मृतकको

दाहालले

शरcरका

अनुस5धान

+वFभ

भागमा

सो {यहोरालाई समथbन हुने गरc अदालतमा

गरे को उw बकपऽ पFन ूमाण ऐन, २०३१ को
दफा १०(१)(क) बमोिजम ूमाणयोय रहे को
ँ ा, मुखसमेतमा का+टएका
छ । मृतकको नाक, आख

घाउ चोट रहे को भे FमFत २०६५।६।१७ मा

ूकारको सजाय हुन सwैन” भे {यवःथा रहे को

रोग लागेका कारणले अपराधगदाbको अवःथामा

थाहा पाउन नसक्ने {यिwले माऽ कसुरबाट
प+हले अथवा अपराध गरc सकेपFछ मानFसक रोग

लागेको कारणले कसुरदारले कसुरबाट उ5मुिw
वा छु ट पाउन सक्ने हुँदैन ।
५.

यी

ूFतवादcले

आफूले

गरे को

भएको घटनाःथल लास जाँच मुच ु=का र FमFत

आपराFधक +बयाका सxब5धमा सबै तय खुलाई

दे िखएको छ भने शव परcWण ूFतवेदनमा मृTयुको

ःवीकार गरc बयान गरे का छन् । Fनजले

extradural hemorrhage in brain) भे उ=लेख

अFधकारc र अदालतमा बयान गदाbसमेत खुलाउन

३. यसरc ूFतवादcको साFबती बयान,

र मृतककै छोरc इि5दरा दाहालसमेतले कुटपीट

२०६५।६।१८ को शव परcWण ूFतवेदनबाट

कारण “टाउकामा ग+हरो घाउ चोट” (Subdural/

भएको छ ।

अनुस5धान अFधकारc र अदालतमा समेत कसुर
आफूलाई मानFसक रोग लागेको कुरा अनुस5धान

नसक¥ आ®नी ौीमतीलाई मृतक दे वमाया दाहाल

अनुस5धान

गरे का कारणले mरस उठÉ इि5दरा दाहालको

बकपऽ, घटनाःथल तथा लास जाँच मुच ु=का, शव

ूहार गरc मारे को भनी अदालतमासमेत कसुर

ूTयWदशl

इि5दरा

दाहालको

अFधकारcसमWको कागज र अदालतमा भएको

परcWण ूFतवेदन, सहूFतवादc बीना दाहालको

बयानसमेतका ूमाणहjबाट यी ूFतवादcले कुटो
ूहार गरc मृतकलाई मारे को पु+© हुन आउँछ ।

हातमा रहे को कुटो खोसी मृतकलाई पटकपटक

ःवीकार गरे का छन् । Fनजको सो साFबती

बयानलाई ूTयWदशl इि5दरा दाहालले गरे को

बकपऽ तथा Fनजकै ौीमती बीना दाहालले गरे को

४. अब, दोौो ू¡तफb +वचार गदाb आफूले

बयानले पु+© गरे को छ । ःवयम् ूFतवादcले,

ु ¥ ऐन, दड सजायको
भएका कारणले मुलक

एवम् Fनजकै ौीमतीसमेतले Fनज ूFतवादcको

उ5मुिw पाउनुपछb भे पुनरावेदकको पुनरावेदन

भ नसकेको िःथFतमा केवल पुनरावेदन िज+कर

मृतकलाई मारे को भए पFन आफू मानFसक रोगी

महलको १ नं. बमोिजम आरो+पत कसुरबाट

मौकामा बुिझएका {यिwहjले तथा सहूFतवादc

मानFसक िःथFत ठÉक नभएको भनी क+हं कतै

िज+कर रहे को छ । उw नं.मा “कानूनबमोिजम

Fलएकै भरमा माऽ आफूले गरे को आपराFधक

गदाb आफूले गरे को कामको ूकृFत र पmरणाम

ूFतवादcको मानFसक िःथFत ठÉक नभएको भ

अपराध ठहmरने कुनै काम गन {यिw सो काम
थाहा नपाउने गरc मगज Fबमेको वा बौलाएको

+बयाको ूकृFत र पmरणाम थाहा नपाउने गरc

Fमलेन ।
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६. ूमाण ऐन, २०३३ को दफा २७(१)

मा “ूचFलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी

वा छु ट हुने वा सजायबाट mरहाई पाउने कुनै

कुराको िज+कर ूFतवादcले Fलएमा सो कुराको

“गxभीर खालको FसजोृेFनया र मेFनया टाइपको

मानFसक अस5तुलन भएको” भे {यहोरा उ=लेख

भएको छ । तर पFन Fनजलाई सो रोग क+हलेदेिख

लागेको हो वारदात FमFतमा Fनजलाई रोग लागेको

रोग लागेकोले दड सजायको महलको १ नं.

Fथयो Fथएन भे कुरा उw पऽमा उ=लेख भएको
ँ ै न । सो पऽमा दःतखत गन डा.एकराज
दे िखद
ँ ैन
गौतम मानFसक रोग +वशेष§ हुन ् भे दे िखद

छ । उw कानूनी {यवःथाबमोिजम घटना

र ू+बयाबाट गmरएको भे कुरा पFन सो पऽमा

पmरणाम थाहा नपाउने गरc ूFतवादcको मानFसक

सxब5धमा वै§ाFनक परcWण गरc कारणस+हत राय

्
ूमाण पुरयाउने
भार Fनजको हुनेछ” भे {यवःथा

रहे को छ । ूFतवादcले आफूलाई मानFसक

बमोिजम सजाय हुन ु नपन भनी िज+कर Fलएको

घटे को समयमा आफूले गरे को कामको ूकृFत र
्
िःथFत ठÉक नभएको भे कुराको ूमाण पुरयाउने

दा+यTव Fनज ूFतवादcमा नै रहने हु5छ । तर

Fनजले सो कुराको तययुw र +वzसनीय ूमाण
ँ ा दड सजायको महलको
पेस गनb सकेको नदे िखद

भने ूFतवादcको ःवाःय परcWण के कुन +वFध

खुलेको छै न । +वशेष§ले मानFसक अवःथाको
दएको अवःथामा माऽ Tयःतो राय +वzसनीय

हु5छ र ूमाणको jपमा महण गनb स+कने

हु5छ । तर सो पऽमा उि=लिखत राय वै§ाFनक
परcWण गरc दएको भे कुरा खु=न आएको

१ नं. बमोिजम सजायबाट छु ट पाउने िःथFत र
अवःथा दे िखन आउँदैन ।

नदे िखएकोले उw पऽमा उि=लिखत रायलाई

ओयाजुङ ते॑थुमको FमFत २०६५।५।२९ को

९. यसै स5दभbमा “सजायबाट उ5मुिw

७. गाउँ +वकास सFमFतको कायाbलय,

+वzसनीय ूमाणको jपमा महण गनb Fम=ने

दे िखएन ।
पाउनको

Fसफाmरसपऽमा यी ूFतवादc मानFसक अस5तुलन

{यवहार, असामा5य +बयाकलाप, रोगबारे Fनदान

िज=ला कFमटc, ते॑थुमको २०५६।५।३२ को

लाFग

घटना

ु 5दा
हुनभ

Fसफाmरसपऽ र नेपाल कxयुFनःट पाटÓ (एमाले)

अिघको

अFभयुwको मानFसक अवःथा, पूव b आचरण र

भएको भे {यहोरा उ=लेख गmरएको भए पFन
गाउँ +वकास सFमFतको कायाbलय र नेपाल

र उपचार गराएको भए सोको तयपूणb आधार

मानFसक ःवाःय जाँच गन आFधकाmरक Fनकाय

Fनजको मानFसक अवःथाबारे पयाbg जाँच र

कxयुFनःट पाटÓ (एमाले) {यिwको शारcmरक/

नभएकोले Tयःता अFधकार+वहcन Fनकायहjले

दएका Fसफाmरसको ूामािणक मह¸व नरहने
हुँदा Tयःता Fसफाmरसका आधारमा यी पुनरावेदक
ूःतुत मुQाको वारदात हुँदाका बखतमा मानFसक
स5तुलन गुमाएका {यिw हुन ् भ Fम=दै न ।

८. िज=ला ःवाःय कायाbलय, ते॑थुमको

FमFत २०६६।२।४ को पऽमा यी ूFतवादcलाई

र ूमाण तथा घटनाप´ात् Fनजको {यवहार र
आचरण, तत् सxब5धमा मानFसक रोग +वशेष§ले

अनुस5धान गरc दएका तयपूणb एवम् वै§ाFनक

कारणस+हतको ूFतवेदनसमेतलाई +वचार गनुप
b न”
भनी सुदशbन अयाbल +वjk नेपाल सरकार भएको

कतb{य यान मुQा (नेकाप २०६५, माघ, Fन.नं.
ु
८०२९, पृ.१२७९) मा यस अदालतको सं यw

इजलासबाट Fसkा5त ूFतपादन भएको छ ।
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१०. ूःतुत मुQाको घटना घनुअिघ यी
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ूFतवादc खोमनाथ दाहालको मानFसक अवःथा,
आचरण र {यवहार सामा5य रहे को दे िखएको

छ

।

घटना

घनुअिघ

Fनजको

मानFसक

अवःथाको जाँच गराएको भे कुरा जाहे रवाला,

ूTयWदशl इि5दरा दाहाल तथा मौकामा बुिझएका

्
सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय हुने ठहरयाएको

ते॑थुम िज=ला अदालतको FमFत २०६६।९।२४
को फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,

धनकुटाको FमFत २०६७।९।१३ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछb । ूFतवादcको
Fमलको दे िखद

{यिwहjले अनुस5धान अFधकारc र अदालतमा

पुनरावेदन िज+कर पुन सwैन ।

त ूFतवादc ःवयम्ले नै अनुस5धान अFधकारc

नं. बमोिजम १० वषb कैद हुने भनी िज=ला

छन् ।

पुनरावेदन अदालतको राय मनाFसब छ छै न भे

बकपऽ गदाbसमेत खुलाउन सकेका छै नन् न

र अदालतमा बयान गदाb सो कुरा भ सकेका
११. यसरc घटना घनुअिघ र घटना

घटc सकेपFछको ूFतवादcको आचरण, {यवहार र

+बयाकलाप सामा5य दे िखनुका साथै घटनाअिघ र

पFछ Fनजको मानFसक रोगको उपचार गराएको

भे पFन नदे िखएको िःथFतमा िज=ला ःवाःय

कायाbलय, ते॑थुमले दएको पऽका आधारमा Fनज
ूFतवादc घटना हुँदाका अवःथामा आफूले गरे को
कामको ूकृFत र पmरणाम थाहा पाउन नसक्ने

१३.

ूFतवादcलाई

अ.बं .

१८८

अदालतले {यw गरे को राय सदर हुने भनी

अि5तम ू¡तफb सxब5धमा हे दाb “भ+वत{य हो

+क भ हुनेसxमको शाले” वा “अपराध गरे को

अवःथा +वचार गदाb कसुरदारलाई ऐनबमोिजम
सजाय दँदा चक" हुने भई घटc सजाय हुनपु न
िचले दे खेमा” 5यायकताbले अदालती ब5दोवःतको

१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउन सदछ ।
ूःतुत मुQामा भ+वत{य हो भे शाको िःथFत

रहे को

छै न

।

ूFतवादcलाई

ऐनबमोिजमको

भ Fमलेन ।

सजाय बढc हुने हो होइन भे सxब5धमा हे दाb
घटना हुँदाका बखतमा यी ूFतवादc मानFसक

आफूले गरे को कामको ूकृFत र पmरणाम थाहा

पु+© भई सकेको छ । ूFतवादcले मृतकलाई

+कFसमको मानFसक रोग लागेका {यिw रहे छन्
१२. अब तेॐो ू¡तफb +वचार गदाb

पाउन

ूFतवादc

सक्ने

दाहाललाई

कुटोले

ःवाःय

खोमनाथ

मृतकको

मानFसक

दाहालले

मृतक

अवःथाका

दे वमाया

टाउको, कनपासमेतमा

रोगी नरहे को भे कुरा माFथका ूकरणबाट

पानी भन धाराबाट धानबारcतफb लखेटc मृतकको
टाउको, कनपासमेतका

सं वेदनशील

अ मा

कुटो जःतो जोिखमी हFतयारले पटकपटक ूहार

ूFतवादcले अदालतमा समेत ःवीकार गरc बयान

बूरतापूवक
b
मृतकलाई मारे को अवःथा
छ । अदालतले अ.बं . १८८ नं. बमोिजम सजाय

बुिझएका

ूयोग गरे को हFतयारको ूकृFत र मृतकका

पटकपटक

ूहार

गरc

मारे को

भे

गरे को र Fनजको सो बयानलाई जाहे रवाला, मौकामा
बकपऽ

र

ूTयWदशlलगायतका
सहूFतवादc

एवम्

{यिwहjको

ूFतवादcक¥

ौीमतीको बयानसमेतले समथbन गरे को दे िखन
आएकोले Fनज ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई

यानसxब5धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम

गरc

घटाउने राय {यw गदाb ूFतवादcले मृतकउपर
शरcरमा

b छb
गनुप

परे को

।

चोटपटकलाई

जोिखमी

हFतयारले

पFन

+वचार

सं वेदनशील

अ हjमा बूरतापूवक
b
पटकपटक ूहार गरc
यान मारे मा Tयःतो कायb गनले अ.बं . १८८ नं.
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को सु+वधा पाउन सwैन । ूFतवादcले कुटोजःतो

जोिखमी हFतयारले मृतकको टाउको, कनपा

जःता

सं वेदनशील

अ मा

पटकपटक

ूहार

गरc बूर तmरकाले मृतकलाई मारे को अवःथा र
िःथFत +व·मान रहे को हुँदा Fनजको कसुर अ.बं .
१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने अवःथा र
ँ ैन ।
पmरिःथFतको रहे को दे िखद

१४. यसै स5दभbमा अ.बं . १८८ नं. को
ूयोग गरc सजाय घटाउँदा अदालतले यान मनb

गएको कारण, अवःथा र पmरिःथFत, अपराधको

तयारc

बीच

योजना

तथा

अFभयुw

र

पूवmb रसइFब, सxब5ध, अपराधमा

पीFडतका

सं लन

अFभयुwहjको सÔfया, ूयोग गmरएको हFतयार,

मनको शरcरमा दे िखएको घाउचोट, यान माmरएको
ठाउँ, अवःथा, घटनाःथल र समय, अFभयुwको

खोमनाथ दाहाललाई सवbःवस+हत ज5मकैदको

सजाय हुने ठहछb । अjमा तपFसलबमोिजम

गनू b ।

ूFतवादc
खडमा
ऐन,

खोमनाथ

तपFसल

दाहालको

लेिखएबमोिजम

यानसxब5धीको

माFथ

ूFतवादcलाई

महलको

इ5साफ

ु ¥
मुलक

१३(३)

नं.

बमोिजम सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय हुने

्
ते॑थुम िज=ला अदालत र पुनरावेदन
ठहरयाएको

अदालत, धनकुटाको फैसला सदर भई १० वषb

कैदको सजाय गन गरc अ.बं . १८८ नं. बमोिजम
{यw राय कायम रहन नसक्ने भएकोले Fनज

ूFतवादcलाई

सवbःवस+हत

ज5मकैदको

लगत

कसी सो सजाय असुल गनुb भनी ते॑थुम िज=ला
अदालतमा लेखी पठाउनू --------------------१

चmरऽ तथा आपराFधक रे कडbसमेतका कुरा र

फैसलाको जानकारc ूFतवादcलाई दई दायरcको

काकD +वjk नेपाल सरकार भएको कतb{य यान

दनू----------------------------------------१

अवःथाहjलाई iयान दनुपन भनी गोFब5दबहादुर

मुQा (नेकाप २०६५, फागुन, Fन.नं. ८०३९, पृ.

लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार बुझाई

उw रायमा सहमत छु ।

१३६९) मा यस अदालतबाट भएको {याfया
ूःतुत मुQामा पFन सा5दFभbक दे िखन आउँछ ।

5या. रामकुमार ूसाद शाह

मृतकलाई

इFत सवंत ् २०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम् ।

१५. तसथb, ूFतवादc खोमनाथ दाहालले
पानी

भन

धाराबाट

धानबारcतफb

लखेटc कुटो जःतो जोिखमी वःतुले मृतकको
टाउकोलगायतका सं वेदनशील अ मा पटकपटक

इजलास अFधकृत : +कशोर िघFमरे

ूहार गरc बूरतापूवक
b मारे को दे िखन आएकोले
अ.बं . १८८ नं. बमोिजम भएको कानूनी {यवःथा

र यस अदालतबाट ूFतपादत Fसkा5तसमेतका

आधारमा Fनजलाई अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १०

वषb कैद सजाय हुन {यw गmरएको ते॑थुम िज=ला

अदालतको राय र सो रायलाई समथbन गरे को
ँ ा
पुनरावेदन अदालतको रायसमेत Fमलेको नदे िखद
उw रायसँग सहमत हुन स+कएन । ूFतवादc
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प्रमाणपत्रको कानूनी अिस्तत्व नै नहुने
भन्न निमल्ने ।

िनणर्य नं .९१५९

(ूकरण नं. ३)

§ पुनरावेदक प्रितवादीले धेरैअगािड नै

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

वादीका पित िपतालाई मोहीमा स्वीकार
गरी सके को र िनज मोहीको मृत्यपु श्चात्
िनजको श्रीमती र छोराहरूबाट साल
सालको कु तबाली बुझी भरपाई गरी
िदएको, सो बाली बुझेको भरपाईलाई
कीतेर् जालसाज भनेकोमा िवशेषज्ञको
परीक्षण प्रितवेदनसमेतका आधारमा
कीतेर् प्रमािणत नभई सद्दे ठहरी अिन्तम
भईरहेको अवस्थामा वादीहरू दावीको
जग्गाको मोिहयानी हकका सम्बन्धमा
अन्यथा िवचार गरी रहनु नपनेर् ।

माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकD
फैसला FमFत : २०७०।९।२६।६
०६८–CI–०५७८

मुQा : मोहc नामसारc ।
पुनरावेदक/ूFतवादc : िज=ला बारा, सा+वक

नगवा गा.पं. वडा नं. ६ हाल िज=ला पसाb,

वीरग5ज उपमहानगरपाFलका वडा नं. १९

बःने महारानी दे वी बरै नीसमेत

(ूकरण नं. ६)

+वjk

§ वादीका िपतालाई र िनजको मृत्यपु िछ

ूTयथl/वादc : िज=ला बारा, सा+वक नगवा गा.पं.

िनजको पत्नी र छोराहरूलाई मोहीको
रूपमा आफ्नो आचरण र काम
व्यवहारबाट स्वीकार गरी बालीसमेत बुझी
आएको देिखएकोमा हाल यी वादीहरू र
िनजका पित िपता िविधवत् मोही होइनन्
भनी प्रितवादीहरूले भन्न निमल्ने ।

वडा नं. ६ हाल िज=ला पसाb वीरग5ज
उपमहानगरपाFलका वडा नं. १९ बःने
तारादे वी बरै नीको मु.स. गन ऐे.ऐ. बःने

अमरदे व राउत बरै

§ भूिमसम्बन्धी िनयमहरू, २०२१ बमोिजम

मोिहयानी हकको प्रमाणपत्र िवतरण
गनर् टोली खटाउन सिकने व्यवस्था
रहेको र त्यसरी टोली खटाई िवतरण
गरेको प्रमाणपत्रको एक प्रित अिभलेख
सम्बिन्धत गाँउ पञ्चायतमा रहने र एक
प्रित भूिमसुधार कायार्लयमा पठाउनुपनेर्
व्यवस्थासमेत उक्त िनयमावलीमा
रहेको देिखदँ ा गाँउ पञ्चायतबाट मोहीको
प्रमाणपत्र उपलब्ध हुन नसक् ने वा त्यस्तो

(ूकरण नं. ७)

पुनरावेदक/ूFतवादcका

अFधवwा भ ुवन भडारc

तफbबाट

:

ूTयथl/वादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :
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सुj तहमा फैसला गनः

भूFमसुधार अFधकारc ौी वीरे 5ि नारायण

मि=लक

पुनरावेदन तहमा फैसला गनः

ूसाद चौरFसया हुन ् । Fनज छोराहjसमेतले मलाई

म»ुरc दएकोले उw जगाहjको मो+हयानी हक
मेरो नाउँमा नामसारc गरc मो+हयानी हकको
ूमाणपऽसमेत पाउँ भेसमेत {यहोराको वादc

तारादे वी बरै नीको FमFत २०५४।१२।१० को

मा.5या.ौी मोहनरमण भराई

Fनवेदन मागदावी ।

मा.5या.ौी सुंमालता माथेमा

+वपWीले

फैसला

+वपWीको

पFत

दावी

मोहc

Fलनुभएको

होइनन्

।

जगामा
मोहcको

न्या.रामकु मार प्रसाद शाह : 5याय ूशासन

है Fसयतबाट सो जगा क+हले पFन आवाद गनुभ
b एको

अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको ूःतुत

मुQाको सिWg तय र ठहर यसूकार छ :

धुपनारायण राउत बरै तीनपुःतेFभऽको {यिw
भएकोले सो जगामा सभ हुँदा Fनजको नाम मोहc

आ®नो कालगFतबाट २०४१ सालमा परलोक

ःव. पFत धुपनारायण राउत बरै मोहc नभएको

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस

+वपWीको पFत +पता रामiयान राउत बरै

भई सनुभएको छ । Fनज ःव. रामiयान राउत

छै न । वादc दावीको जगामा +वपWीको ःव. पFत

महलमा उ=लेख हुन गएको हो । +वपWीको

कारणबाट मोहcको १, २ र ३ नं. लगत भरc

बरै र +वपWी महारानी दे वी बरै नीको दाxपTय

पेस गनुभ
b एको छै न । Fनज धुपनारायणको नाम

जेठो रामजीूसाद चौरFसया, मा+हला ँयामूसाद

राउत बरै को मृTयुपFछ +वपWीले सो जगा आवाद

जीवनबाट ३ छोराहjको जायज5म भएकोमा

चौरFसया र का5छा बFलरामूसाद चौरFसया हुन ् ।

Fनिंबय अवःथामा रहन गएको छ । धुपनारायण

गरे को भनी सालसालै को भरपाई पेस गनुभ
b एको

Fनज +वपWीहjको पFत +पता ःव. रामiयान राउत
बरै का नाउँमा दताb रहे को िज=ला पसाb, नगवा (बी)

छै न । २०५४ सालको भरपाई पेस गनुभ
b एको

+क.नं. ४५ को ज.+व. ०–१–१५, ऐ.ऐ. +क.नं.

बखत सQे क¥त तफb बयान गनछु । वादc दावीको

को ज.+व. ०–१०–० जगाहjको +वFधवत् मोहc

होइन भेसमेत {यहोराको ूFतवादcहj महारानी

वडा नं. ७ +क.नं. ४१ को ज.+व. ०–९–०, ऐ.ऐ.
५१ को ज.+व. ०–१५–१५ र ऐ.ऐ. +क.नं. ५२

ु ¥ ऐन, अ.बं . ७८ नं.
छ । सो भरपाई मुलक
बमोिजम +वपWीबाट दािखल गराई सुनाएका
जगा Fनज वादcको नाममा मोहc नामसारc हुनपु न

मेरो पFत धुपनारायण राउत बरै भई जोतकोड गरc

दे वी बरै नी, रामजीूसाद बरै , ूशुरामूसाद बरै र

भयो । TयसपFछ मैले जगा आवाद गरc

ु Fलिखत जवाफ ।
को सं यw

आउनुभएकोमा पFतको २०२७ सालमा परलोक

सालसालै को बालc बुझाई भरपाईसमेत ूाg गरे क¥

छु । ःवः पFत धुपनारायण राउत बरै र म
तारादे वीको दाxपTय जीवनबाट ३ छोराहjको

जायज5म भएकोमा जेठो अमरदे व राउत बरै ,

मा+हला +वरबहादुर राउत बरै र का5छा जगबहादुर

ँयाम बाबुूसाद बरै को FमFत २०५५।२।१५
आमा तारादे वीको FमFत २०५६।१२।८
ु ¥
मा आ®नो कालगFतबाट मृTयु भएको हुँदा मुलक

ऐन, अ.बं . ६२ को दे हाय ३ बमोिजम मुQा सकार
गराई पाउँ भे अमरदे व राउत बरै को FमFत

२०५७।१।२ को Fनवेदन र सकार गराई दनु
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

भे भूFमसुधार कायाbलय, पसाbबाट सोहc FमFतमा
भएको आदे श ।

भूFमसxब5धी

ऐन, २०२१

को

दफा

ु ¥
२६(१) को +वपरcत आएको उजुरcबाट मुलक

ऐन, अ.बं . ६२(३) को पmरभाषाFभऽ नै नपरे को
नामसारc मुQालाई हकवालाको ूमाण नै नFलई

पाउँ भनी वादcको मु.स. गन अमरदे व राउत
बरै को Fनवेदन परे को हुँदा ूःतुत मुQा मुलतवीबाट
जगाई दएको छ भनी सुj भूFमसुधार कायाbलय,

पसाbबाट

आदे श ।

FमFत

२०५९।५।१०

मा

भएको

मोहcको १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची र ३

FमFत २०५७।१।२ मा सकार गराएको काम
कारवाहc ऽु+टपूणb हुँदा सो मुQा सकार बदर गरc
पाउँ भनी ूFतवादcहj ँयामबाबुूसाद बरै समेतले

नं. ूमाणपऽसमेत कायाbलयको रे कडbमा नरहे को
हुँदा सोको अभावको कारण भूFमसxब5धी ऐन,

हे टYडामा दएको Fनवेदन ।

भनी सुj भूFमसुधार कायाbलय, पसाbबाट FमFत

FमFत २०५७।२।१६ मा पुनरावेदन अदालत,
मुQा सकार गन ू+बयाले इ5साफमा
ताि¸वक असर नपन भई मुQा +कनारा हुँदा
ठहरे बमोिजम हुने नै हुँदा मुQा सकारसxम गराएको
कायbलाई अ5यथा भ नFम=ने हुँदा कानूनबमोिजम

गनुb भनी पुनरावेदन अदालत, हे टYडाबाट FमFत
२०५७।७।२५ मा भएको आदे श ।

यसै Fनवेदन दावीको जगामा मोहc लगत
का गरc पाउँ भनी मुQा चलc रहे को र सो मुQामा

ूFतवादcले पेस गरे को कागजातहjमा सQे क¥त मा
अदालतमा जानु भनी सुनाई मुलतवी रहे को हुँदा

२०२१ को कानूनी {यवःथासमेत पूरा नगरे को
आधार ूमाणबाट वादc दावी पुन नसक्ने ठहछb
२०६६।११।१० मा भएको फैसला ।

+वपWीहjको ःव. पFत +पता रामiयान
राउत बरै को नाउँमा दताb रहे को िज=ला पसाb

नगवा (बी) वडा नं. ७ +क.नं. ४१ को ज.+व.

०–९–०, ऐ.ऐ. +क.नं. ४५ को ज.+व. ०–१–

१५, ऐ.ऐ. +क.नं. ५१ को ज.+व. ०–१५–१५,

ऐ.ऐ.+क.नं.

५२

को

ज.+व.

०–१०–०समेत

जगाको दताbवाला जोताहा मोहc मेरो +पता
धुपनारायण राउत बरै भई मोहcको है Fसयतले

यो मुQा पFन लगाउको भएकोले मोहc लगत का

सो जगा जोतकोड आवाद गरc जगाधनीलाई
सालसालै को कुतबालc बुझाउँदै आउनुभएको

गरc हाल ूःतुत मोहc नामसारc मुQा मुलतवीमा

राउत बरै मोहc जFनएको छ । मो+हयानी हकको

मुQामा ठहरे बमोिजम पFछ जगाई कारवाहc गन

रािखदनु भनी भूFमसुधार कायाbलय, पसाbबाट FमFत

२०५८।४।२२ मा भएको आदे श ।

ूःतुत मुQा FमFत २०५८।४।२२ मा

भूFमसुधार कायाbलय, पसाbले मुलतवीमा राख्ने गरc

Fथयो । सो जगाको सभ +फ=डबुकमा धुपनारायण

ूमाणपऽसमेत ूाg भईसकेको र मो+हयानी हकको

ूमाणपऽमा तTकाFलन गा.पं. नगवाको ूधानप

+वzनाथूसादले हःताWर सहc गरc ूमािणत गरc

दनुभएको छ । मोहcयानी हकको सÆल ूमाणपऽ

गरे को आदे शउपर पुनरावेदन अदालत, हे टYडामा

र सÆल भरपाईहjका सxब5धमा +वपWीहjले

FमFत २०५८।११।२९ मा दावी नपुने ठहरc

२०५९।६।१४ को फौ.नं. ५१५ को क¥त

परे को पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, हे टYडाबाट

फैसला भएको र क¥त जालसाजतफb दावीसमेत
नFलएको हुँदा मुलतवीबाट जगाई कारवाहc गरc

मसमेतउपर पसाb िज=ला अदालतमा दायर गरे को
जालसाजी मुQा पेस भई सो क¥त जालसाजी

मुQामा FमFत २०६१।१।१७ मा वादc दावी
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पुन नसक्ने ठहरc +वपWीहjलाई जmरवानासमेत

ूमाणपऽ कायाbलयको रे कडbमा नै नहुँदा ूमाण ऐन,

+वपWीहjको दु.फौ.पु.नं. २०८ मा पुनरावेदन

छै न । मोहc हुनलाई १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची

हुने गरc फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर

२०३१ ले ूमाणको jपमा Fलन सक्ने अवःथा

अदालत, हे टYडामा पुनरावेदन परे कोमा सुjको

हुनपु न भनी सxमाFनत सव"#च अदालतबाट नेकाप

मा फैसला भएको छ । सो क¥त जालसाजी

४७८, ऐ. अ ९, पृ? ६२४ मा निजर ूFतपादन

फैसला सदर हुने गरc FमFत २०६५।३।१६
मुQामा पेस भएको ूमाण कागजसमेतबाट मेरो
ःव.

+पता

धुपनारायण

बरै

सो

जगाहjको

+वFधवत् मोहc भई सो जगाहj मोहcमा जोती

कमाई आएको कुरा ू©jपमा ूमािणत भएको र

+पता धुपनारायण बरै को मृTयुप´ात् सो जगाहj

हकदार छोरा मैले मोहcमा जोती कमाई कुतबालc

भूFमसुधार कायाbलय, पसाbमा धरौट राखेको रFसद
तथा भरपाईसमेतका ूमाण कागजबाट ूमािणत

भईरहे को अवःथामा सो ूमाण कागजहjको कुनै

मू=यान नै नगरc 5या+यक मनको अभावमा भएको
सुjको फैसला गैरकानूनी तथा अ5यायपूणb हुँदा
सो फैसला बदर गरc सुj Fनवेदन दावीबमोिजम
दावीका जगाहjको मो+हयानी हक मेरो नाउँमा

२०४७, अ २, पृ? ११६, ऐ. अ ६, पृ?
भएकोसमेतबाट मोहc बेलगती पु+© हुन आएको

दे िखएको तथा ३ नं. मोहcको ूमाणपऽसमेत

कायाbलयको रे कडbबाट नदे िखएको र +वपWीले सो
्
ूमाण पुरयाउन
नसकेको हुँदा वादc दावी पुन

्
भएको भूFमसुधार कायाbलय,
नसक्ने ठहरयाई
पसाbको फैसला कानूनसxमत हुँदा सुjको फैसला

सदर गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको ूTयथl

ूFतवादcहjले पुनरावेदन अदालत, हे टYडामा पेस

ु Fलिखत ूFतवाद ।
गरे को सं यw
वादc

महारानी

दे वीसमेत

ूFतवादc

अमरदे व राउत बरै समेत भएको २०५९।६।१४

को फौ.नं. ५१५ क¥त
२०४१।५।२२

को

जालसाजी मुQा र

दे .नं.१४९९, २०४३

सालको दे .नं.१९३३ को कुतमोहc र मोहc

नामसारc हुने गरc मो+हयानी हकको ूमाणपऽसमेत
पाउँ भेसमेत {यहोराको वादc अमरदे व राउत

Fनंकासन मुQाको सुj FमFसल पसाb िज=ला

पुनरावेदनपऽ ।

साथै राखी पेस गनुb भे पुनरावेदन अदालत,

बरै ले पुनरावेदन अदालत, हे टYडामा पेस गरे को

को

हे टYडाबाट FमFत २०६७।१२।२७ मा भएको

िझकाउने आदे श भएको र ूःतुत मुQासमेत सोहc
मुQासँग अ5तरूभावी हुँदा ूःतुत मुQामा पFन

यसमा अFधकारूाg Fनकायबाट जारc

बेलगती

यसै

मोहc

लगाउको
लगत

दे .पु.नं.१६१८

अदालतबाट िझकाई आएपFछ लगाउको मुQा

का

मुQामा

ूTयथl

आदे श ।

ु ¥ ऐन, अ.बं . २०२ नं.
छलफल FनFम मुलक

भएको मो+हयानी ूमाणपऽ +फ=डबुक, जगा धनी
ॐे ःताले समेत समथbन गरc क+हँ कतै बाट अ5यथा

Fनयम ४७ बमोिजम ूTयथl िझकाई Fनयमानुसार

दएको मोहc Fनंकासन मुQामा मोहc Fनंकासन

तथा पुनरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८ को

ूमािणत नभई सकेको, जगाधनीले नै मोहc मानी

पेस गनुb भनी पुनरावेदन अदालत, हे टYडाबाट

नहुने गरc अदालतबाट अि5तम फैसला भईरहे को

ूFतवादcले पेस गरे को ३ नं. मोहc

+वशेष§को परcWण ूFतवेदनसमेतका आधारबाट

२०६७।३।९ मा भएको आदे श ।

तथा जगाधनीले कुत बुझी गरc दएको भरपाई
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क¥त ूमािणत नभई सQे ठहरc अि5तम फैसला

सwैन भनी नेकाप २०४४, Fन.नं. ३१३७,

भईरहे को अवःथामा सा+वक मोहc धुपनारायण

पृ? २०७ मा सव"#च अदालतबाट कायम

नाममा मोहc नामसारc हुने नै दे िखयो । मोहc
नामसारc गmरपाउँ भे वादc दावी पुन नसक्ने

फैसला गरे को छ । भूलवस नापीको समयमा

२०६६।११।१०।२ को फैसला Fमलेको
ँ ा उ=टc भई +ववादत +क.नं. ४१, ४५,
नदे िखद

उपर २०४१ सालमा दएको मुQालाई आधार

राउत

बरै का

नामबाट

पुनरावेदक

वादcका

ठहराएको सुj भूFमसुधार कायाbलय, पसाbको FमFत

५१ र ५२ को मो+हयानी हक धुपनारायण

राउत बरै का नामबाट पुनरावेदक वादcका नाममा

भएको

Fसkा5तूFतकूल

पुनरावेदन

अदालतले

एकाघरका {यिwको नाम मोहc महलमा लेिखन
गएको

स#चाई

पाउन

हामीले

+वपWीहjका

बनाई मोहc ःवीकारc सकेको भनी +वव5धनको

Fसkा5तसमेतका आधारमा भूFमसुधार कायाbलय,
पसाbको Fनणbय उ=टc गरc मोहc नामसारc हुने

नामसारc हुने ठहछb भे {यहोराको पुनरावेदन

गरc ऐन, कानून र सxमाFनत सव"#च अदालतबाट

फैसला ।

अदालत, हे टYडाबाट FमFत २०६८।१।२८ मा
भएको ऽु+टपूणb फैसला बदर गरc पाउँ भेसमेत

अदालत, हे टYडाको FमFत २०६८।१।२८ को
यसमा +ववादत जगाहjमा +वपWीका

+पताले खनजोत गरे को र कानूनबमोिजमको ू+बया

ूFतपादत Fसkा5तसमेतको +वपरcत पुनरावेदन

{यहोराको ूFतवादcहjको यस अदालतमा परे को

पूरा गरc +वFधवत् मोहc कायम भएको अवःथा

पुनरावेदनपऽ ।

१ नं. लगत भरc २ नं. अनुसूची ूकािशत भई

पेसीसूचीमा चढc इजलाससमW पेस हुन आएको

सो सxब5धमा भूFमसुधार कायाbलयमा कुनै अFभलेख

+वuान्् अFधवwा ौी भ ुवन भडारcले वादcहj

छै न । +ववादत जगाहjमा वादcका +पताले

सोहcबमोिजम मोहc ूमाणपऽ ूाg गरे का छै नन् ।
नभएको कुरा भूFमसुधार कायाbलयको Fनणbयमा

उ=लेख भएको छ । मोहcले आफूले कमाएको

Fनयमबमोिजम साgा+हक तथा दै Fनक

ूःतुत मुQामा पुनरावेदक ूFतवादcहjको तफbबाट

दावीका जगाको +वFधवत् मोहc होइनन् । उw

जगाको अनुसूची १ नं.बमोिजमको लगत भरc २

जगा र जगाधनीको नामसमेत खु=ने गरc १ नं.

नं. अनुसूची ूकािशत नभएको तय भूFमसुधार

भनी नेकाप २०४७, अ २, Fन.नं. ४०६४,

पु+© भएको छ । २०४१ सालमा दएको

छ । भूFमसxब5धी ऐन, २०२१ लागू भईसकेपFछ

Fम=दै न । कानूनी ू¡मा +वव5धनको Fसkा5त
लागू नहुने हुँदा सोतफb +वचार नगरc भएको

लगत र २ नं. अनुसूची ूकािशत भएको हुनपु न

पृ? ११६ मा निजर Fसkा5त कायम भएको

तो+कएको समयमा १ नं. लगत भरे को, २ नं.
अनुसूची ूकािशत भएको तथा +वपWीहjसँग

कायाbलयमा

सोसxब5धी

अFभलेख

नभे+टएबाट

मुQालाई मेरो पWको +वjkमा ूमाणमा लगाउन

मोहc कबुFलयत भएको अवःथासमेत छै न ।

पुनरावेदन अदालत, हे टYडाको फैसला ऽु+टपूणb
हुँदा हाललाई अ.बं . २०२ नं. बमोिजम +वपWी

ह¹ । एकै बाजेका स5तान एक पmरवारको एउटा

b यो ।
गनुभ

हामी वादc ूFतवादc दाजु र भाइका स5तान

{यिw जगा धनी र अक" {यिw मोहc हुन

िझकाउने आदे श हुनपु दbछ भनी बहस ूःतुत
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वादcले ूFतवादcहjको नाम दताb रहे को

९1५९ - महारानी दे वी बरै नीसमेत +व. अमरदे व राउत बरै

िज=ला पसाb, नगवा (बी) वडा नं. ७ +क.नं.

ःव. रामiयान राउत बरै को नाम दताbको दावीका

०–१–१५, +क.नं. ५१ को ज.+व. ०–१५–१५, र

राउत बरै उw जगा कमाई साल सालको कुत
बालc बुझाउँदै आएकोमा हाॆा पFत +पता ःव. धुप

४१ को ज.+व. ०–९–०, +क.नं. ४५ को ज.+व.
+क.नं. ५२ को ज.+व. ०–१०–० जगाको मोहc

हाॆा पFत +पता धुपनारायण राउत बरै भएको र

मोहcको है Fसयतले जोतभोग गरc साल सालको कुत
बालcसमेत बुझाउँदै आउनुभएकाले मोहc नामसारc

गरc पाउँ भे दावी गरे कोमा वादc दावीबमोिजम
मोहc नामसारc हुनपु न होइन । +वपWीका पFत

+पताले मोहcको १ नं. लगत र २ नं. अनुसूची

जगाहjको मोहc हाॆा पFत +पता धुपनारायण

नारायण बरै २०२७ सालमा परलोक भई उw

जगाको जोतकोड हामी वादcहjले गरc साल
सालको बालc जगाधनीलाई बुझाई आएकोले
उw

जगाहjको

मोहcयानी ूमाणपऽ दई
मोहc नामसारc गरc पाउँ भे मुfय वादc दावी

रहे को दे िख5छ । ूFतवादcहjले ःव. धुपनारायण

ूकािशत गरc मोहc ूमाणपऽ Fलएको अवःथा
छै न । बेलगती मोहc हुँदा खारे ज हुनपु दbछ भे

बरै दावी जगाको +वFधवत् मोहc नभएको भे

र २ नं. अनुसूची र ३ नं. मोहcको ूमाणपऽको
अFभलेख भूFमसुधार कायाbलयमा नरहे को हुँदा

राउत बरै ले पेस गरे को मो+हयानी हकको ूमाणपऽ

नसक्ने

२ नं. अनुसूची ूकािशत नभएको र उw ूमाण

ूFतउर िज+कर भएकोमा मोहcको १ नं. लगत

सोसमेतका आधार ूमाणबाट वादc दावी पुन
ठहरc

भूFमसुधार

कायाbलय, पसाbबाट

दावीलाई खडन गरc िज+कर Fलएको पाइ5छ ।

३. पुनरावेदक ूFतवादcहjले धुपनारायण

Fनजले +वFधवत्jपमा ूाg नगरे को, मोहc ूमाणपऽ

b न मोहcको १ नं. लगत नभरे को र
ूाg गनb भनुप

कागजको अFभलेख भूFमसुधार कायाbलय, पसाbमा

भएको फैसलाउपर वादcको पुनरावेदन परे कोमा
मोहc नामसारc गरc पाउँ भे वादc दावी पुन

नभे+टएको भेसमेतका कारणहj उ=लेख गरc

FमFत २०६६।११।१० को Fनणbय उ=टc भई

दे िख5छ । तर वादcले सा+वक मोहc धुपनारायण

हुने ठहरc भएको फैसलाउपर ूFतवादcहjको यस

ूFतFल+प Fनजले पेस गरc FमFसल सामेल रहे को

नसक्ने ठहराएको भूFमसुधार कायाbलय, पसाbको

दावीका जगा वादcका नाममा मोहc नामसारc
अदालतमा पुनरावेदन पनb आएको छ ।
ूःतुत

मुQामा

पुनरावेदन

अदालत,

हे टYडाको फैसला Fमले नFमलेको के रहे छ र

मोहc ूमाणपऽको अिःतTवमाFथ नै ू¡ उठाएको
राउत

बरै को

नामको

छ

वादcले

पेस

।

मोहc

गरे को

ूमाणपऽको

उw

मो+हयानी

हकको ूमाणपऽमा िज=ला बारा, नगवाको
गाउँ पायतको तफbबाट भे उ=लेख भएको

पुनरावेदक ूFतवादcको पुनरावेदन िज+कर पुन

दे िख5छ । भूFमसxब5धी Fनयमहj, २०२१ को

दनुपन दे िखयो ।

भूFमसुधार टोलcले ूTयेक वडामा अनुसूची १

सक्ने नसक्ने के रहे छ
२.

Fनणbयतफb

सोहc +वषयमा Fनणbय

+वचार

गदाb, दावीका

जगाहjको जगाधनी ूFतवादcहjका पFत +पता

ःव. रामiयान राउत बरै भएको र आ®ना +पता

धुपनारायण राउत ती जगाहjको मोहc रहे को Fनज

Fनयम ३ को उप Fनयम (२) बमोिजम ख+टएको

बमोिजमको ढाँचा तयार गरc Fनयम ४, ५, ६ र

७ समेतको ू+बया पूरा गरc १ नं. लगत र २

नं. अनुसूचीका आधारमा भूFमसxब5धी Fनयमहj,
२०२१ को Fनयम ९(१) बमोिजम +वतरण
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गरे को मो+हयानी हकको ूमाणपऽ ूाg गरे को
हो भनी वादcले दावी Fलएको दे िख5छ । वादcको

उw दावीका सxब5धमा ूFतवादcले अ5यथा भ
ँ ै न । भूFमसxब5धी Fनयमहj, २०२१
सकेको दे िखद
बमोिजम टोलc खटाउन स+कने {यवःथा रहे को र

मा सुj फैसला सदर भई अि5तम बसेको

दे िख5छ ।

५. कुत बुझाएका भरपाईहj जालसाजी

भनी दावी Fलएको जालसाज मुQामा भएको

फैसलाप´ात् भूFमसुधार कायाbलय, पसाbमा मुलतवीमा

Tयसरc टोलc खटाई +वतरण गरे को ूमाणपऽको

रहे को ूःतुत मुQा FमFत २०५९।५।१० मा

र एक ूFत भूFमसुधार कायाbलयमा पठाउनुपन
ँ ा
{यवःथासमेत उw Fनयमावलcमा रहे को दे िखद

पुनरावेदक ूFतवादcले FमFत २०५९।६।१४

एक ूFत अFभलेख सxबि5धत गाँउ पायतमा रहने

गाँउ पायतबाट मोहcको ूमाणपऽ उपल¼ध हुन

नसक्ने वा Tयःतो ूमाणपऽको कानूनी अिःतTव

नै नहुने भ Fम=दै न ।

मुलतवीबाट जागी कारवाहc अगाFड बढे पFछ
मा सरकारc छापक¥त मुQाको जाहे रc हुलाकबाट
दइ सो कारवाहcको बममा रहे को भनी िज+कर

Fलएको पाइ5छ । तर भूFमसुधार कायाbलय,
पसाbबाट

FमFत

२०५९।५।१०

मा

ूःतुत

धुपनारायण

मुQा मुलतवीबाट जाने बममा यी पुनरावेदक

जगाधनी ूFतवादcहjले Fनज धुपनारायण राउत

कुनै िज+कर Fलएको दे िखदै न । ूFतवादcहjले

साल सालको कुतबालc बुझी भरपाई गरc दइ

मा हुलाकमाफbत् जाहे रc दएको भने पFन लामो

४.

वादcका

पFत

+पता

राउत बरै ले मो+हयानी ूमाणपऽ ूाg गरc यी
बरै को मृTयुप´ात् Fनजका ौीमती र छोराहjबाट
मोहcको

jपमा

ःवीकार

गरc

सकेको

पFन

ूFतवादcले सरकारc छाप क¥त मुQाका सxब5धमा

सरकारc छाप क¥त सxब5धमा २०५९।६।१४

समयसxम सोतफb सोधी खोजी केहc नगरc बसेको

दे िख5छ । तर यी वादcले मोहc नामसारcको

दे िख5छ । सो सxब5धमा पुनरावेदन अदालतबाट

माऽ ूTयथl ूFतवादcले मुQाको कारवाहcको

भएपFछ पFन सो सxब5धमा हालसxम के कःतो

लाFग २०५४।१२।१० मा मुQा दताb गरे पFछ

बममा वादcले पेस गरे को कुत बालc बुझाएको

२०६६।१।२३ मा परमादे श आदे श जारc

भरपाई र मोहc ूमाणपऽलाई क¥त भएको भनी

कारवाहc भएको छ सो ूFतवादcले भ सकेको
ँ ैन ।
दे िखद

कुतबालc बुझाएको भरपाई सQे क¥त मा छु ाई

नै यी वादcका पFत +पतालाई मोहcमा ःवीकार

नामसारc मुQा भूFमसुधार कायाbलय, पसाbमा FमFत

ौीमती र छोराहjबाट साल सालको कुतबालc

अ.बं . ७८ नं. बमोिजम बयान गरे को दे िख5छ ।
आएका वखत कारवाहc हुने गरc ूःतुत मोहc

६. यी पुनरावेदक ूFतवादcले धेरैअगाFड

गरc सकेको र Fनज मोहcको मृTयुप´ात् Fनजको

२०५८।४।२२ मा मुQा मुलतवीमा रहे कोमा

बुझी भरपाई गरc दएको, सो बालc बुझेको

ूFतवादcहjबाट पसाb िज=ला अदालतमा परे को

परcWण ूFतवेदनसमेतका आधारमा क¥त ूमािणत

कुतबालc

बुझाएका

भरपाईका

सxब5धमा

भरपाईलाई क¥त जालसाज भनेकोमा +वशेष§को

क¥त जालसाजी मुQा FमFत २०६१।१।१७ मा

नभई सQे ठहरc अि5तम भईरहे को अवःथामा

अदालत, हे टYडाबाट समेत FमFत २०६५।३।१६

हकका सxब5धमा अ5यथा +वचार गरc रहनुपन

वादcको दावी नपुने ठहरc फैसला भई पुनरावेदन

यी
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वादcहj

दावीको

जगाको

मो+हयानी

९1५९ - महारानी दे वी बरै नीसमेत +व. अमरदे व राउत बरै

ँ ैन ।
दे िखद

यी

२०४३।१।८ मा दावीका +यनै जगाहjको
२०४२ सालको हुने कुतबालc दलाई भराई पाउँ

अमरदे वूसाद बरै लाई ूFतवादc बनाई दावीका

मुQाको +फरादपऽमा “दावी जगाहjको मोहc

र Fनजको मृTयुप´ात् आ®ना +पताले Fनज मोहc

भएको र +वपWीहjका पFत +पता आज भ5दा

७.

सोको

अलावा

जगाधनी

ूFतवादcहjले धुपनारायण राउत बरै को छोरा

जगाहjको मोहc धुपनारायण राउत बरै भएको
धुपनारायण राउत बरै का ौीमती छोराहjलाई
मोहcमा

पTयाई

Fनजहjले

कमाई

आएको

तयलाई ःवीकार गद दावीको जगामा Fनजहjले
ठाउँ ठाउँमा खा=डो खनी जगाको ःवjप

भनी मुQा दायर गरे कोसमेत दे िख5छ । उw

+वपWीहjको पFत +पता धुपनारायण राउत बरै

१२/१३ वषbपूव b नै परलोक भएपFछ यी +वपWीहj

दावीका जगामा मोहc भई जगा कमाई आएका

Fथए” भनी {यहोरा उ=लेख गरे को पाइ5छ । यी

ूFतवादcहjले FमFत २०४४।४।३१ गतेदेिख

ूकृFत आद Fबगारc दएकोले मोहc Fनंकासन
गरcपाउँ भनी २०४१ सालमा मोहc Fनंकासन

ताmरख गुजारc बसेकोले

२०४२ मा भएको सजbFमन मुच ु=कासमेतबाट

साथ पेस भएको सं वत् २०४३ सालको दे .नं.

मुQा दायर गरे को

दे िख5छ । उw मुQामा

दावीको जगाहjमा खा=डो खनी जगा Fबगारc

दएको नदे िखएको भे आधारमा वादc दावी

उw मुQामा FमFत

२०४४।८।२ मा पसाb िज=ला अदालतबाट

FडसFमस फैसला भई अि5तम भई बसेको FमFसल

१९३३ को कुत मोहc मुQाबाट दे िख5छ ।
९.

अत:एव

माFथ

+ववेिचत

आधार

नपुने गरc फैसला भएको दे िख5छ । यसरc यी

ूमाणसमेतबाट वादcका पFत +पताले मो+हयानी

Fनजको पÕी र छोराहjलाई मोहcको jपमा

सा+वकदे िख मोहcमा दावीका जगा जोतकोड गनb

वादcका +पता धुपनारायणलाई र Fनजको मृTयुपFछ

ूमाणपऽ ूाg गरे को दे िखएको र Fनजलाई

आ®नो आचरण र काम {यवहारबाट ःवीकार

दई Fनजको मृTयुप´ात् Fनज मोहcका ौीमती र

यी वादcहj र Fनजका पFत +पता +वFधवत् मोहc

सालको कुतबालcसमेत बुझी आएको र मोहc

गरc बालcसमेत बुझी आएको दे िखएकोमा हाल

छोराहj यी वादcहjलाई मोहcमा पTयाई साल

र जगाधनीहjबीच +वFभ मुQा दायर भई

होइनन् भनी यी ूFतवादcहjले भ Fम=ने
हुँदैन । +यनै वादcहjका +वjkमा दावीको जगा

फैसलासमेत भइरहे को दे िखन आएको अवःथामा

+फरादपऽमा ःप© उ=लेख गरc यी वादcहj र

ूTयथl वादcहjका नाममा भूFमसxब5धी ऐन,

सxब5धमा मोहc Fनंकासन मुQा दई उw मुQाको

Fनजका पFत +पता मोहc भएको तय ःवीकारे को
ँ ा वादcहj दावीको जगाको +वFधवत् मोहc
दे िखद
भएको तय ू© हुन आउँदछ ।

सा+वक मोहc धुपनारायण राउत बरै का नामबाट
२०२१

को

दफा

२६(१)

बमोिजम

मोहc

नामसारc हुने ठहर गनुप
b नमा मोहc नामसारcको

दावी

नपुने

ठहराएको

भूFमसुधार

कायाbलय,

८. साथै यी ूFतवादcहjले +यनै वादc

पसाbको FमFत २०६६।११।१० को Fनणbय

बरै नी, Fनजका एकासगोलका छोरा अमरे दव राउत

५२ को जगामा मो+हयानी धुपनारायण राउत

ःव. धुपनारायण राउत बरै को ौीमती तारादे वी

बरै समेतका ४ जनालाई +वपWी बनाई FमFत

उ=टc गरc दावीका +क.नं. ४१, ४५, ५१ र
बरै का नामबाट पुनरावेदक वादcका नाममा मोहc
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

्
नामसारc हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,

हे टYडाको FमFत २०६८।१।२८ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछb । ूःतुत मुQाको
Fमलेकै दे िखद
दायरcको लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार

गरc बुझाईदनू ।

उw रायमा सहमत छु ।

5या. भरतबहादुर काकD

इFत सं वत् २०७० साल पुस २६ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : भिकालc पोखरे ल

&

िनणर्य नं .९१६०

§ सट्टाभनार् वा क्षितपूिर्तबापत िदने भनेको

जग्गा काल्पिनक नभई वास्तिवक हुनुपनेर्
र त्यस्तो जग्गा सम्बिन्धत व्यिक्तको भोग
वा िनयन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र
वास्तिवक हकवाला मान्न सिकने ।
§ जग्गा रहेको ठाउँ अितक्रमणकारी
िक्रयाकलापको कारणले जग्गाधनी
िनवेदकहरूको पहुँ च अवरूद्ध भएको
भन्ने मुख्य िजिकर रहेको हुँ दा त्यस्तो
अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको
अन्तिर्निहत एवम् कानूनी कतर्व्यसमेत
हुन आउँ दछ । साथै, अितक्रमणकारीको
कारणले भोग गनर् नपाएको भन्ने मुख्य
समस्या िनवेदकहरूले देखाएको हुनाले
यो िवषय हक बेहकको समस्या नभई
शािन्त सुरक्षाको समस्या देिखन आउने
हुनाले समेत राज्य यस िवषयमा उत्पन्न
दाियत्वबाट पिन्छन निमल्ने ।
(ूकरण नं. ४)

§ राज्य

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे ?

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
आदे श FमFत : २०७०।११।२७।३
०६९-WO-०१२४

+वषय : उTूेषण/परमादे श ।
mरट/Fनवेदक : िज=ला मोरङ, शFन´रे गाउँ +वकास
सFमFत वडा नं. १ बःने Fड=लcूसाद ूसाई

+वपWी

+वjk

:

ूधानम5ऽी

तथा

मि5ऽपmरषoको

कायाbलय, Fसं हदरबार, काठमाडYसमेत
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सं यन्त्रअन्तगर्त पनेर् िविभन्न
मन्त्रालयहरू र स्थानीय िनकायको पहलले
समेत टुङ्गो लाग्न नसक् ने यस िवषयलाई
एक्लो व्यिक्तले कसरी आफ्नो हकको
पुनस्थार्पना गराउन सक्तछ भन्ने िवषयमा
िवचार गरी िनणर्य गनुर्पनेर् दाियत्व राज्यको
हुने कु रालाई िबसर्न नहुने ।
§ राज्यले सट्टाभनार्मा िदएको जग्गा जुन
प्रयोजनका लािग िदएको हो सोबमोिजम
हस्तान्तरण भएको सुिनिश्चत गनेर् कतर्व्य
राज्यको हुने ।
(ूकरण नं. ५)

§ िनवेदकको नाममा दतार् भएको िमितदेिख

सट्टाभनार्मा पाएको जग्गाको आयस्ता

९1६० - Fड=लcूसाद ूसाई +व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषnको कायाbलयसमेत

अनुसारको क्षितपूिर्त के कु न कानूनको
आधारमा पाउनुपनेर् हो, िनवेदनमा उल्लेख
गरेको देिखदं ैन । सट्टाभनार्मा उपलब्ध
भएको जग्गा स्वािमत्वकतार्ले पाउन
नसके मा त्यसबापत के कित क्षितपूिर्त
पाउनुपनेर् हो भन्ने कु राको पिरकल्पना
जग्गा प्रािप्त ऐन, २०३४ ले गरेको पिन
पाइँ दैन । यसरी एकाितर स्पष्ट कानूनको
अभाव छ भने अकोर्तफर् जग्गाको
आयस्ता र स्थलगत मूल्याङ्कन गरी यित
रूपैयाँँ नै क्षितपूिर्त िदनु भनी िरट क्षेत्रबाट
भन्न निमल्ने ।

mरट/Fनवेदकका तफbबाट : +वuान्् वmर? अFधवwा

बिcबहादुर काकD र +वuान्् अFधवwा
कमलमिण Fनरौला

+वपWी/ूTयथlका

अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :

§

नेपालको अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को
धारा १९(३)

§
§

जगा ूाFg ऐन, २०३४ को दफा ३

वन ऐन, २०४९ को दफा ६८
आदे श

§ िनवेदकको नाममा सट्टाभनार्मा िदइएका

(ूकरण नं. ८)

+वuान््

:

उप5यायाFधवwा गंगाूसाद पौडेल

(ूकरण नं. ७)

जग्गाहरूको यथाथर् अवस्था बुझी
कानूनबमोिजम कसैको हक स्थािपत
भएको देिखएमा बाहेक सट्टाभनार्बापत
जग्गाको हकको िलखत िनवेदकहरूले
प्राप्त गनुर्अगावै वा प्राप्त हुँ दादेिख नै
अनिधकृ त अितक्रमणको कारणले प्राप्त
जग्गाधनी पुजार्बमोिजम हकभोग गनर्
नपाएको भए जो चािहने सुरक्षा व्यवस्था
िमलाई िनवेदकहरूलाई स्रेस्ताबमोिजम
हक पुगेको जग्गामा भोग गनर् सक् ने र
भोग गनर् िदने सुिनिश्चत गनेर् प्रयोजनको
लािग गृह मन्त्रालय र भूिमसुधार
मन्त्रालयलगायत सम्बिन्धत िवपक्षीहरूको
समन्वयमा सं यन्त्र खडा गरी िववाद रहेको
थलोमा त्यसको कायार्न्वयन गनुर् गराउनु,
िनवेदकलाई भोग चलन गनर् िदनु िदलाउनु
भनी िवपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी
हुने ।

तफbबाट

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

नेपालको

अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अFधकारWेऽ

अ5तगbत दायर हुन आएको ूःतुत mरट Fनवेदनको
सिWg तय एवम् ठहर यस ूकार छ :

म Fनवेदकको नाममा दताb भएको मोरङ

िज=ला, बयरवन गा. +व. स. वडा नं. ९(क)

३ को +क.नं. ८८९ को ज.+व. १–५–०, ऐ.

+क.नं ९५१ को ज.+व. ०–०–८, ऐ. +क.नं

६२८ को ज.+व. ०–१–०, ऐ. वडा नं. ९(क)४

को +क.नं ४५५ को ज.+व. ०–९–६ ऐ., +क.नं

५०१ को ज.+व. ०–४–६, ऐ. +क.नं २६३ को

ज.+व. १–१–१५ जगा कोशीटÏपु व5यज5तु
आरW ःथापना गmरदा +वःथा+पत भएकोले नेपाल

सरकारबाट २०४१ सालमा दइएको साभनाbको
जगा हो ।

सो जगा दताbप´ात् तTकालदे िख भोग

चलन गनb गराउन नेपाल सरकारले सो ःथान

सरकारc झोडा Wेऽ भएकाले सो ःथानका jख

फडान गरc लगेप´ात् भोग गराउने भे आzासन
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दएको Fथयो । झोडा Wेऽको जगा हुँदा सरकारc

लकडी कटान गरc नलगेसxम हामीले बसोबास

भोग चलन गनb Fमलेन । तसथb सरकारले (वन

उपचारमा जानुपन भे Fनणbय गरे को भ5दै च.नं..

५९७ FमFत २०६९।३।६ को गृह म5ऽालयबाट

िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङलाई लेखेको पऽ

Wेऽ सु¶ढcकरण उ#चःतरcय आयोग) ले शिw
लगाएर भए पFन भोगचलन गराउँछौ भनी दएको

ूाg भयो । तीस¹ वषbदेिख नेपाल सरकारले

बोक¥ बसेका Fथय¹ । पटकपटक गठन भएका

jपमा Fलएको र Tयस समःया समाधानका

आzासनबमोिजम हामी उw जगाको धनी पुजाb
आयोगहjले

Tयसरc

जगा

अFतबमण

गरc

बसेका जगाहjको +ववरण दन भनी पटकपटक
सूचना ूकािशत गरc आÖान गरे कोले मसमेतले
सोबमोिजम Fनवेदन पFन गरे को FथयY ।
मोरङ

सुनसरc

िज=ला

सालमा

गठन

भई

सो

चलनसxब5धी
लाFग

समःयालाई

पटकपटक

रा+`य

समःयाकै

रा+`यःतरका

अFधकार

सxप उ#चःतरका आयोगसमेत गठन भएको,
जगाधनीहjबाट +वFभ +ववरण माग गmरएको,
जगा भोगाउने ू+बयामा लाने र हाल आएर

Wेऽ

नेपाल सरकारकै गृह म5ऽालयले सरकारc आयोग,

सFमFतले

नजरअ5दाज गद सबै पूव b सरकारc ू+बया र

वन

सु¶ढcकरण अFधकार सxप सFमFत +वराटनगर,
२०३८

उw Wेऽका साभनाbतफbका जगाहjको भोग

समFत आदको TयFत धेरै काम कारवाहcलाई

वनज ल अFतबमण गरc माFनसहj बसेकोले

ूमाण नै Fनिंबय हुने गरc गmरएको उw Fनणbय
ऽु+टपूणb हुँदा बदरभागी छ ।

उQेँयले +वFभ FमFतमा सूचना जारc गरे को

अ5तगbतका xयाद हदxयादसमेतका कुराबाट हाल

तTकाल हामीलाई साभनाb दएको Wेऽसमेतमा
सो अFतबमणकारcहjलाई सो Wेऽबाट हटाउने

Fथयो ।

यसै

FसलFसलामा

पFछ=लो

समयमा

२०५९ सालमा कोशीटÏपु व5यज5तु आरWको
ूयोजनका लाFग उठाइएका र अ5य ठाउँबाटसमेत
उठाइएका जगाधनीहjलाई मोरङ िज=ला, केचना

ु ¥ ऐन, जगा Fम#नेको महलसमेत
मुलक

आएर हामीले सो कानूनबमोिजम मुQा माFमला

गनb सxबि5धत अदालत जान सxभव भएन ।
नेपाल

सरकार

गृह

म5ऽालयको

FमFत २०६९।३।४ को Fनणbयसमेतबाट म

Fनवेदकसमेतलाई नेपालको अ5तmरम सं +वधान,

+ववाद सxब5धमा गठत सFमFत भनी ९ नं. नापी

२०६३ को धारा १८ uारा ूद सxपिसxब5धी
हकसमेतमा
आघात
परे को
हुँदा
FमFत

Wेऽ साभनाb भोगचलन +ववाद समाधान सFमFत

म5ऽालय (सिचवःतर) को Fनणbय, सो Fनणbयका

Wेऽमा साभनाb दइएको जगा भोग चलनसxब5धी

गोzाराका ूमुखका सं योजकTवमा एक केचना

गठन भएको Fथयो ।
यसै

बममा

गृह

म5ऽालयले

FमFत

२०६९।३।४ गतेका दन जगाधनी ूमाण

पुजाb भएका तर जगा भोग चलन गनb नपाएको

अवःथामा भोग चलन गन दा+यTव सxबि5धत

{यिwकै हुने र भोग चलन गनb नस+कए कानूनी

२०६९।३।४ को +वपWी नेपाल सरकार गृह
आधारमा िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङलाई

लेखेको

च.नं.५९७,

FमFत

२०६९।३।६

को पऽ र सोसxब5धी गmरएका अ5य काम

कारवाहcसमेत उTूेषणको आदे शuारा बदर गरc

कोशीटÏपु व5यज5तु आरWसमेतबाट वष प+हले

साभनाb दई जगाधनी ूमाण पुजाb ूाg गरे का
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र हालसxम भोग चलन गनb नपाएका सो केचना

जवाफ ।

तTकाल उिचत ूब5ध गरc समःया समाधान

कायाbलयबाट सxपादन नभई गृह म5ऽालयको

Wेऽसमेतको ूःतुत समःया समाधानका लाFग

गरc म Fनवेदकको नाममा दताb भएको माFथ

उि=लिखत जगा Fनवेदकलाई यथासय चाँडो

भोगचलन

गराउनु, हालसxम

सरकारले

भोग

चलन गराउन नसकेकोले Fनवेदकका जगा दताb

भएका FमFतबाट हालसxमको उw जगाहjको

उिचत आxदानीको ःथलगत +हसाब गरc एकमु©
Fनवेदकलाई दनु दलाउनु र आदे शबमोिजम भोग

चलन नगराए वा गराउन नसके हाल तTकालcन
ूचFलत

मू=यअनुसारको

Fनवेदकको

जगाको

WFतपूFतb मुआ¼जाको jपमा Fनवेदकलाई दनु

दलाउनु भेसमेत परमादे शलगायत जो चा+हने
आ§ा आदे श वा पुजl +वपWीहjका नाममा जारc
गmरपाउँ भेसमेत {यहोराको mरट Fनवेदन ।

Fनवेदकले दावी Fलनुभएको +वषय यस

Fनणbयबाट भएको भनी Fनवेदनमा नै उ=लेख भएको
स5दभbमा सो कायbका +वjk यस कायाbलयलाई
िजxमेवार

दन Fम=ने
होइन । Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भेसमेत

{यहोराको

मानी

mरट

ूधानम5ऽी

Fनवेदन
तथा

मि5ऽपmरषoको

Fनवेदकसमेतका

{यिwहjलाई

कायाbलयको Fलिखत जवाफ ।
mरट

कोशीटÏपु व5यज5तु आरW, पे=टcमारc, च ुलाच ुलc,

हुxसेदxु सेसमेतबाट

अ5यऽ

सान

बममा

सरकारबाट +व.सं . २०३८ मा गठत मोरङ
िज=ला वन Wेऽ सु¶ढcकरण अFधकार सxप

सFमFत, +वराटनगरबाट FमFत २०३९।६।१०,

FमFत २०३९।६।१२, FमFत २०३९।७।२७

Fनवेदकको मागबमोिजम आदे श +कन

र FमFत २०४१।१०।२९ मा जगा साभनाb

भएका

FमFतले

बाटाको

१५

सो सूचनाबमोिजम साभनाbबापत ूाg भएको

Fलिखत

जवाफ

पठाउनु भनी

+वपWीहjलाई

{यिwको नै हुने र भोग चलन गनb नगराएको

जारc हुन नपन हो, ूमाणस+हत आदे श ूाg
दनFभऽ

xयाद

महा5यायाFधवwाको

बाहे क

कायाbलयमाफbत्

ूदान गरे को सxब5धी सूचना ूकाशन भएकोमा

b न दा+यTव सxबि5धत
जगाको भोग चलन गनुप

सूचना दई यसै ूकृFतको +ववाद समावेश भएका

एवम् नसकेको अवःथामा कानूनी उपचारको लाFग

गनुb भेसमेत {यहोराको यस अदालतको FमFत

सरकार सिचवःतरबाट Fनणbय भई च.नं ५९७,

mरट Fनवेदकले पुजाb ूाg भै सकेको

उ=लेख गरc िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङमा

अ5य Fनवेदनहjसमेत साथै राखी Fनयमानुसार पेस
२०६९।५।३ को आदे श ।

भोग चलन गराउने +वषय ःथानीय
ूशासनसँग सम5वय गरc गन +वषय भएकोले सो
जगा

जान सक्ने भनी FमFत २०६९।३।४ मा नेपाल

FमFत २०६९।३।६ को पऽबाट सोहc {यहोरा

सxबि5धत फायल +फताb पठाएको हो । अतः

+वषयमा यस म5ऽालयलाई +वपWी बनाइरहनुपन

नेपाल सरकारबाट सिचवःतरबाट भएको उw
Fनणbय कानूनसxमत नै रहे को हुँदा Fनवेदकको

भे {यहोराको भूFमसुधार तथा {यवःथा म5ऽालय

{यहोराको गृह म5ऽालयको Fलिखत जवाफ ।

होइन । Fबनाआधार र कारण यस म5ऽालयलाई
+वपWी बनाइएको mरट Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ

एवम् सुकुxबासी समाधान आयोगको Fलिखत

मौFलक हक हनन् गन कायb यस म5ऽालयबाट
नभएकोले mरट Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भेसमेत
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नेपाल सरकारको ःवीकृFत ूाg नगरc, कसै ले पFन
रा+`य वनको कुनै भाग ूयोग गनb पाउँदैन ।
वन Wेऽको अFतबमण हटाउने कायb म5ऽालयको

दा+यTवFभऽ रहे को तर {यिw +वशेषको नाममा

दताb भएका जगाको भोग चलन गराउने कायb
म5ऽालयको WेऽाFधकारFभऽ नपन हुँदा mरट
Fनवेदकको माग दावी आधारहcन भएकोले
गmरपाउँ भेसमेत {यहोराको वन तथा भूसंरWण

म5ऽालयको Fलिखत जवाफ ।
नेपाल

सरकारबाट

२०४१

सालमा

Fनवेदकलाई दएको साभनाbको जगालाई भोग

ु ¥ ऐन, जगा Fम#नेको महलको
चलन गनb मुलक
१८

नं.

ले

तोकेको

हदxयादFभऽ

कानूनी

+वराटनगरमा पठाइस+कएको हुँदा सो सxब5धमा
कुनै पFन अFभलेख नरहे को हुँदा Fनवेदन खारे ज
गmरपाउँ भे {यहोराको भूFमसुधार कायाbलय,
मोरङको Fलिखत जवाफ ।

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

Fनणbयाथb पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा mरट
Fनवेदकका

अFधवwा

अFधवwा

तफbबाट

ौी

ौी

उपिःथत

बिcबहादुर

कमलमिण

+वuान््

काकD

र

Fनरौलाले

वmर?

+वuान््
FमFत

२०६९।३।६ को गृह म5ऽालयको पऽमा

जगाधनी ूमाण पुजाbबमोिजम भोग चलन गनb

नपाएको भए कानूनबमोिजम उपचार खोनुपन भे

उ=लेख भएको छ । सोअनुसार जगा िखचोला

उपचारको अवलxबन नगरc अनुिचत +वलxब

मुQा दनुपन भनेको आभास Fम=दछ । तर

दायर गरे को र यस +वषयमा यस म5ऽालयबाट

गदाb +वःथा+पत भएको पmरवारको लाFग केचना

गरc हाल आएर २०६९ साल साउनमा Fनवेदन

+वपWीको अFधकारमा आघात पान काम नभएको

भेसमेत {यहोराको कानून, 5याय, सं +वधानसभा

Fनवेदकहj कोशीटÏपु व5य ज5तु आरW ःथापना
Wेऽको जगा Fनवेदकलाई उपल¼ध गराएको

भए तापFन भोग चलन गराउने दा+यTव राय

Fलिखत

कै हु5छ । रायले बसोबास गराएको जगाको

+वषयउपर

रायको हुने भएबाट भोग गराउन नसकेमा Tयो

सxपादन हुने ूकृFतको माग
दावी नरहे को हुँदा Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भे

रायले भोगाFधकार ःथा+पत गराउन नसक्ने भए

तथा

सं सदcय

जवाफ ।

माFमला

Fनवेदनमा

दावी

म5ऽालयको
Fलएको

यस कायाbलयको अFधकारWेऽ नभएको र यस
कायाbलयबाट

{यहोराको नापी कायाbलय, मोरङ एवम् मालपोत

यथाथb

भोगाFधकार

कायम

गmरदने

दा+यTव

रायकै +वफलता माुपन हु5छ । यसै गरc
+वक=प खोनुपन कतb{य पFन रायकै हु5छ ।

+ववादत जगामा कसलाई पुजाb दइएको हो,

मालपोत

पुजाbबमोिजमको Fसमान गन, कसै को बसोबास

mरट Fनवेदनअनुसार जगाधनीको नाममा

के हो भनी बुÌने दा+यTव सरकारको नै हुने

िज.का. सFमFत, मोरङको FमFत २०६७।३।२०

नसक्ने अवःथामा जगाधनी ूमाण पुजाb Fलएका

कायाbलय,

+वराटनगर, मोरङ

तथा

कायाbलय, वेलबारc, मोरङको Fलिखत जवाफ ।

दताb रहे को जगाहj सुकुxबासी समःया समाधान

को पऽबाट माग भएअनुसार यस कायाbलयमा

रहे को

सxपूणb

आयोगका

२०६७।५।२०

मा

कागजातहj

मालपोत

FमFत

कायाbलय,

भए कसरc बसोबास गरे को हो, Tयसको वैध ॐोत

हु5छ । तसथb आ®नो दा+यTवबाट उ5मुिw पाउन

{यिwले आ®नै ूयासबाट भोग चलन गनुb भे
आसयको पऽ दनु गैरिजxमेवारपूणb र कानूनसxमत

छै न । रायकै तफbबाट उw बसोबासको Wेऽ

662

(ख) +वःथा+पत पmरवारले ूाg गरे को जगाको

Fनवेदकलाई उपल¼ध गराउन आवँयक आदे श
जारc गmरपाउँ भेसमेत {यहोराको बहस ूःतुत

b यो ।
गनुभ

नेपाल

सरकारका

तफbबाट

हालसxम भोगचलन गनb नपाएबापतको

मुआ¼जा पाउनुपनलगायत अ5य आदे श
Fनवेदकको मागबमोिजम जारc हुनपु न

उपिःथत

हो, होइन ?

+वuान्् उप5यायाFधवwा ौी गंगाूसाद पौडेलले

उपल¼ध गराएको जगामा अjको
क¼जा नहुँदै आफू उw ःथानमा भोग चलन
रायले

गनb जानु ूथम दा+यTव Fनवेदकहjकै हुनपु न

हो । तर Fनवेदकहjले Tयसतफb पहल गरे को
पाइँदैन । लामो समयपFछ दएको mरट Fनवेदनमा

को को {यिwले जगा हडपेका हुन,् Fनजहjको

२.

यसमा

Fनणbयतफb

+वचार

गदाb

जगाको पुजाb Fनवेदकहjलाई उपल¼ध गराएको

भए तापFन सो जगामा अFतबमण भएकोले
भोग गनb नपाएको हुँदा सो हटाई ॐे ःताबमोिजम
भोगाFधकार कायम गराई पाउँ भे Fनवेदकको

माग दे िख5छ । कोशीटÏपु व5यज5तु आरWको

नाम, थर, वतन खोलc +वपWी बनाउन सकेको
ँ ै न । जगा क¼जा गन {यिwलाई
पFन
दे िखद

ूयोजनको लाFग +ववादत केचना Wेऽको जगा

खारे जभागी छ । िखचोला मुQा Fनवेदकले चलाएका

भएन । Fनवेदकहjले जगा साभनाbमा पाएको

नै

+वपWी नबनाएको ूःतुत mरट Fनवेदन ःवतः

छै नन् । Fनवेदकले

िखचोलासxब5धी कानून

साभनाbमा उपल¼ध गराएको +वषयमा +ववाद

कुरामा +ववाद नभएपFछ सोबमोिजम ूाg गरे को

अपयाbg भने तापFन कसरc अपयाbg र ूभावहcन

पुजाbबमोिजम भोग गनb पाउने हकमा +वरोध

ू+बयाको अवलxबन नगरc mरट Wेऽमा ूवेश
गmरआएको Fनवेदन खारे ज गmरपाउँ भेसमेत

छै न । यसथb ूःतुत मुQामा Fनjपण हुने

ु एका
दुबै पWका तफbबाट उपिःथत हुनभ

दे िख5छ । वाःत+वक जगाधनीलाई साभनाbमा

बहस िज+कर सुनी तथा mरट Fनवेदनसमेतका

b न हो वा जगाधनीले दुFनयावादc
स+बयतामा गनुप

भएको हो खुलाउन सकेका छै नन् । कानूनी

b यो ।
{यहोराको बहस ूःतुत गनुभ

कानून {यवसायीहj तथा सरकारc व+कलको

भएको भे Fलिखत जवाफमा समेत उ=लेख
+वषय जगा साभनाbको नभई साभनाbबापत

पाएको जगाको भोग चलन गन गराउने रहे को

दइएको जगाको भोग चलन रायले आ®नै

FमFसल सं लन सxपूणb कागजातहj अiययन गरc

मुQामा अपनाइने कायb+वFध अनुशरण गरc आफÁ

दनुपन दे िखन आयो :

दे िखन आएको छ ।

हे दाb ूःतुत मुQामा दे हायका ू¡हjउपर Fनणbय

(क) रायले +वःथा+पत गराएका Fनवेदकलाई
उपल¼ध गराएको जगाको भोगचलन

b न हो सो सxब5धमा Fनणbय दनुपन
पहल गनुप
३.

तसथb,

सवbूथम

सो

ू¡तफb

+वचारगदाb गृह म5ऽालयले च.नं ५९७ FमFत

सामा5य

२०६९।३।६ को पऽuारा िज=ला ूशासन

b न हो वा रायले नै भोगचलन
गनुप

सxबि5धत {यिwको नै हुने र भोग चलन गनb

b दाb
गनुप

Fनवेदक

आफÁले

कानूनी कायb+वFध अपनाई भोगचलन

गराइदन पन हो ?

b न दा+यTव
कायाbलय, मोरङलाई भोग चलन गनुप

नसकेको अवःथामा कानूनी उपचारको लाFग
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जान सक्ने नै हुँदा उw म5ऽालयबाट केहc

b न नदे िखएको भे {यहोरा उ=लेख गरc सो
गनुप
+वषयमा जानकारc गराएको पाइ5छ । अक"तफb

नेपाल राजपऽमा उ=लेख भएअनुसार वन तथा

भूसंरWण म5ऽालयको FमFत २०३८।१०।२१

को सूचनाबमोिजम २०३८ सालमा नै मोरङ

सुनसरc िज=ला वन Wेऽ सु¶ढcकरण अFधकार
सxप सFमFत गठन भई Tयसलाई साभनाb दँदा
जगा पाउने जगाधनीलाई जगाधनी ूमाण पुजाb
दई जगा खालc गराई दने काम, कतb{य र
अFधकार तो+कदएको पाइ5छ । उw सFमFतले

२०३९ सालमा +वFभ FमFतमा सूचना ूकािशत

गरc साभनाb दएको जगामा बसोबास गन

श¼दावलcअनुसार रायले जगाधनी पुजाb दई

जगामा आफÁले भोगाFधकार ःथा+पत नगराई

{यिwले नै नाFलस गनb सक्ने भ Fम=दै न ।

अ5यथा Fनवेदकको जगा ूाg गनb सक्ने तर

सोको साभनाbको लाFग हकको कागज माऽै

दएको हुन जा5छ । साभनाb वा WFतपूFतbबापत

दने भनेको जगा का=पFनक नभई वाःत+वक

हुनपु न र Tयःतो जगा सxबि5धत {यिwको भोग

वा Fनय5ऽणमा आएको अवःथामा माऽ वाःत+वक

हकवाला मा स+कने हु5छ । ूःतुत मुQामा
जगा रहे को ठाउँ अFतबमणकारc +बयाकलापको
कारणले जगाधनी Fनवेदकहjको पहुँच अवjk

भएको भे मुfय िज+कर रहे को हुँदा Tयःतो

गराएको पFन दे िख5छ । यसरc २०३८/०३९

अवरोध रहे को भए सो हटाउने रायको अ5तFन+हbत
एवम् कानूनी कतb{यसमेत हुन आउँदछ । साथै

पहल गद आएको र अ5Tयमा २०६९ सालमा

भे मुfय समःया Fनवेदकहjले दे खाएको हुनाले

कारवाहc गरc ूाg गनb सक्ने नै दे िखएको भनी

सुरWाको समःया दे िखन आउने हुनाले समेत

{यिwहjलाई जगा खालc गराउन जानकारc

सालदे िख नै राय सं य5ऽले नै जगा खालc गराउन

उw जगा ूाg गनb जगाधनी आफÁले कानूनी

अFतबमणकारcको कारणले भोग गनb नपाएको
यो +वषय हक बेहकको समःया नभई शाि5त

ू+बयालाई +वराम दएको पाइयो ।

राय यस +वषयमा उTप दा+यTवबाट पि5छन
ँ ैन ।
Fम=ने दे िखद

३ ले नेपाल सरकारले कुनै सावbजFनक कामको

जगा खालc गराई दन नपन र {यिw आफÁले

सिचव ःतरcय Fनणbयबाट जगा खालc गराउने

४. जगा ूाFg ऐन, २०३४ को दफा

FनFम कुनै जगा ूाg गनb आवँयक ठहराएमा

यस ऐनबमोिजमको मुआ¼जा दने गरc नेपाल
सरकारले जुनसुकै ठाउँको जFतसुकै जगा ूाg

गनb सक्नेछ भनी {यवःथा गरे को छ । यस

{यवःथा अनुसार जगा अFधमहण गmरसकेपFछ

५. सरकारका तफbबाट जगाधनीलाई

b न
नाFलस गरc चलन चलाउनेसमेतका कायb गनुप

भे आशयको Fनणbय गदाb {यिw आफÁले नाFलस

गरc मुQा िजतेमा पFन फैसला कायाb5वयन गन कायb
अ5ततः रायको नै हुने कुरालाई मनन गmरएको

दे िखन

आएन

।

ःवयॆाय

सं य5ऽअ5तगbत

साभनाbमा

पन +वFभ म5ऽालयहj र ःथानीय Fनकायको

Fनधो गmरसकेपFछ जगाधनीलाई सो जगामा

एलो {यिwले कसरc आ®नो हकको पुनःथाbपना

जगाधनीलाई

मुआ¼जाःवjप

जगा नै उपल¼ध गराउने भनी एक पटक
भोगाFधकार पFन ःथा+पत गराउनु रायको कतb{य

हु5छ । उw दफामा “मुआ¼जा दने गरc” भे

पहलले समेत टु ो लान नसक्ने यस +वषयलाई

गराउन सदछ भे +वषयमा +वचार गरc Fनणbय

b न दा+यTव रायको हुने कुरालाई Fबसbन
गनुप
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हुँदैन । रायका तफbबाट ३० वषbभ5दा बढc

सरकारले ूचFलत कानूनबमोिजम Fबब¥ +वतरण

समय {यतीत गदाb पFन अFतबमण गmरएको जगा

गन {यवःथा भएको कुनै जगा उपल¼ध भएमा

पूणj
b पले पि5छन खोदा जगाको भोगाFधकार

सक्नेछ भे {यवःथा जगा ूाFg ऐन, २०३४
को दफा १४ ले उ=लेख गरे को हुँदा ूःतुत

खालc हुन नसकेको अवःथामा आ®नो दा+यTवबाट

b न {यिwलाई अ5याय परे को अनुभFू त
ूाg गनुप

नेपाल सरकारले Tयःतो जगा नै सामा दन

हु5छ । रायले आफूले साभनाbमा दएको जगा

मुQामा मुआ¼जाबापत कानूनतः दइएको जगालाई

हःता5तरण भएको सुFनि´त गन कतb{य रायको

जगाहjमा िच नबुझेको िज+कर पFन Fनवेदकको
रहे भएको पाइँदैन । जहाँसxम Fनवेदकको नाममा

जुन ूयोजनका लाFग दएको हो सोबमोिजम

हु5छ ।

६. दोॐो ू¡तफb +वचार गदाb, साभनाbमा

उपल¼ध गराइएका जगाको सरकारले भोगचलन
गराउन नसकेकोले Fनवेदकका नाममा जगा दताb

भएका FमFतबाट हालसxमको उw जगाहjको

उिचत आxदानी ःथलगत +हसाब गरc एकमु©
दलाई पाउनसमेत mरट Fनवेदकले माग गरे को

दे िख5छ । यस स5दभbमा नेपालको अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा १९(३) ले यसूकार
{यवःथा गरे को पाइ5छ :

“वै§ाFनक भूFमसुधार कायbबम लागू गदाb
वा सावbजFनक +हतको लाFग रायले कुनै

अ5यथा भ Fमलेन । साभनाbमा दइएको

दताb भएको FमFतदे िख साभनाbमा पाएको जगाको
आयःता

अनुसारको

WFतपूFतb

पाउनुपन

भे

Fनवेदन िज+कर छ, Tयसतफb हे दाb Fनवेदकले उw

WFतपूFतb के कुन कानूनको आधारमा पाउनुपन हो,
ँ ै न । साभनाbमा
Fनवेदनमा उ=लेख गरे को दे िखद

उपल¼ध भएको जगा ःवाFमTवकताbले पाउन

नसकेमा Tयसबापत के कFत WFतपूFतb पाउनुपन

हो भे कुराको पmरक=पना जगा ूाFg ऐन,
२०३४ ले गरे को पFन पाइँदैन । यसरc एकाFतर
ःप© कानूनको अभाव छ भने अक"तफb जगाको
आयःता र ःथलगत मू=यान

गरc यFत jपैयाँँ

वा Tयःतो सxपिउपर कुनै अFधकारको

नै WFतपूFतb दनु भनी mरट Wेऽबाट भ Fम=ने
पFन हुँदैन ।

दइनेछ । WFतपूFतb र सोको आधार

हालसxम आयःता अनुसार Fनवेदकले WFतपूFतb

गmरएबमोिजम हुनेछ ।”

जगाको यथाथb र वाःत+वक भोगाFधकार यी

{यिwको सxपि अFधमहण वा ूाg गदाb

Fसजbना गदाb कानूनबमोिजमको WFतपूFतb
र

७.

कायb ूणालc
ूःतुत

कानूनuारा

मुQामा

Fनधाbरण

WFतपूFतb

वा

मुआ¼जाबापत नेपाल सरकारले यी Fनवेदकलाई
मोरङ िज=लाको बयरवन गाउँ
+वकास

सFमFतअ5तगbत +वFभ +का नं. का जगा

८. अतः साभनाbमा पाएको जगाको

पाउने अवःथा रहे को नदे िखए तापFन उw

Fनवेदकमा रहने हुनाले गृह म5ऽालय (सिचवःतर)
को FमFत २०६९/३/४ को Fनणbय र सो Fनणbयका

आधारमा िज.ू.का., मोरङलाई लेखेको च.नं.

५९७ FमFत २०६९/३/६ को पऽ उTूेषणको

उपल¼ध गराएको दे िख5छ । +वःथा+पत {यिwले

आदे शuारा बदर गmरदएको छ । Fनवेदकको

वा नेपाल सरकारको ःवाFमTव भएको वा नेपाल

अवःथा बुझी कानूनबमोिजम कसै को हक ःथा+पत

मुआ¼जाबापत जगा नै Fलन चाहे कोमा ऐलानी

नाममा साभनाbमा दइएका जगाहjको यथाथb
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भएको दे िखएमा बाहे क साभनाbबापत जगाको

िनणर्य नं .९१६१

b गावै
हकको Fलखत Fनवेदकहjले ूाg गनुअ
वा ूाg हुँदादे िख नै अनFधकृत अFतबमणको

कारणले ूाg जगाधनी पुजाbबमोिजम हकभोग

गनb नपाएको भए जो चा+हने सुरWा {यवःथा
Fमलाई

Fनवेदकहjलाई

ॐे ःताबमोिजम

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

हक

माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे ?

पुगेको जगामा भोग गनb सक्ने र भोग गनb

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

दने सुFनि´त गन ूयोजनको लाFग गृह म5ऽालय

र

भूFमसुधार

म5ऽालयलगायत

फैसला FमFत : २०७०।४।२८।२

सxबि5धत

०६५-CR-०५६७

+वपWीहjको सम5वयमा सं य5ऽ खडा गरc +ववाद

रहे को थलोमा Tयसको कायाb5वयन गनुb गराउनु,

मुQा : आयकर (आ.व. ०६०/०६१)

Fनवेदकलाई भोग चलन गनb दनु दलाउनु भनी

+वपWीहjको नाममा परमादे श जारc हुने ठहछb ।
ूःतुत आदे शको जानकारc महा5यायाFधवwाको
कायाbलय

माफbत

गृह

म5ऽालयसमेत

पुनरावेदक/वादc

आ5तmरक

कायाbलय, +वराटनगरका

सबै

तफbबाट

कर अFधकृत ढु िडराज पोखरे ल

+वपWीहjलाई उपल¼ध गराई मुQाको लगत का

गरc FमFसल Fनयमानुसार बुझाइदनू ।

ौी

:

राजःव

ूमुख

+वjk

ूTयथl/ूFतवादc : ौी गो=डेन लोव Fलकसb ूा.
Fल., +वराटनगर

उw रायमा सहमत छु ।

5या. बै·नाथ उपाiयाय

§ िवगतका आ.व.मा भएका खचर्हरू

इFत सं वत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : अFनलकुमार शमाb

&

तत्तत् वषर्हरूमा नै खचर्कट्टी गनुर्पनेर्
हुन्छ । िवगतका आ.व.मा भएको खचर्
आ.व. २०६०।०६१ मा खचर्कट्टीको
माग गरेको र सोलाई उिचत मानी राजस्व
न्यायािधकरणबाट खचर्कट्टी गनेर् गरी
भएको िनणर्यबाट आयकर ऐन, २०५८
को दफा १३ को प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी
त्रुटी हुन गएको देिखने ।
(ूकरण नं. ४)

§ कु नै कागज प्रमाणमा िलनलाई सो कागज

िमिसल सं लग्न हुनुपनेर् हुन्छ । िमिसल
सं लग्न नै नरहेको िबल भरपाइलाई िबल
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भरपाइ छ भनी सोअनुरूपको रकम आय
िनधार्रण गदार् कट्टी गनर् निमल्ने ।

पुनरावेदन तहमा फैसला गन :

मा.5या.ौी +वनोदूसाद ढु ेल

(ूकरण नं. ५)

लेखा सदःय ौी गणेशकुमार काकD

§ इजलाससमक्ष प्रत्यक्षीकरण भएको भए

के कित कु न प्रमाण प्रत्यक्षीकरण भए र
कु नकु न िबल भरपाइहरूबाट के कित
रकम कट्टी हुनुपनेर् हो सो आफ्नो िनणर्यमा
िनणर्यकतार्बाट उल्लेख हुनुपनेर् ।
§ न्याियक िनणर्य आत्मिनष्ठ तवरबाट
गिरनुहुन्न अिपतु वस्तुिनष्ठ आधारबाट
गिरनुपदर्छ । िमिसल सं लग्न नरहेको िबल
भरपाइलाई िनणर्यकतार्ले प्रत्यक्षीकरण
भयो भन्नु नै पयार्प्त हुँ दैन । प्रत्यक्षीकरण
के कसरी र कित भयो भन्ने कु रा उक्त
िनणर्यमा प्रष्ट देिखनु पिन पदर्छ । फगत
प्रत्यक्षीकरण भयो भनी त्यसको अिस्तत्व
र त्यसबाट सन्तुष्टी हुनुपनेर् कारण नदेखाई
खचर् िमन्हा िदने गरी बुझ्नुपनेर् प्रमाण
नबुझी नबुझने् प्रमाण बुझी प्रत्यक्ष त्रुटी
भएको िनणर्य कानूनबमोिजम भएको भन्न
निमल्ने ।
(ूकरण नं. ५)

पुनरावेदक/वादcकातफbबाट

:

सह5यायाFधवwा कृंणजीवी िघFमरे

ूTयथl/ूFतवादcकातफbबाट :
रमेश कोइराला

+वuान््

+वuान्् अFधवwा

अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :
§

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३

सुj तहमा Fनणbय गन अFधकारc :
ौी िशवकुमार कटु वाल

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : राजःव 5यायाFधकरण,

+वराटनगरबाट FमFत २०६५।४।१३ मा भएको

फैसलाउपर परे को Fनवेदनमा यस अदालतबाट

राजःव 5यायाFधकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(२)

को खड (ख) तथा (घ) अनुसार पुनरावेदनको

अनुमFत ूदान भै दायर हुन आएको ूःतुत मुQाको

सिWg तय एवम् ठहर Fनxनबमोिजम रहे को छ

:

गो=डेन

लोव

Fलकसb

ूा.Fल.को

आ.व. ०६०।०६१ को कारोबार नोसानी
j.१३,७६,९४३।७४

दे खाई

FमFत

२०६२।३।३१ मा आय +ववरण पेस गरे को

रहे छ ।

नाफा नोसान +हसाबमा खचb दावी गरे को

ूारिxभक खचb j.१०,०७,९५१।७२, परcWण

समयमा ूमाण दे खाउन नसकेका खचbहjमiये

बोतल

खmरदबापतको

ूTयWतफbको

j.३,०५,१००।,

j.१४४३५।,

ूशासFनक

खचbतफbको j.३,५०,१००। र ूTयW खचbतफbको
यालाबापतको j.१,०९,९००। समेतको रकम

b नमा
करयोय आयको गणना गदाb समावेश गनुप

गरे को नदे िखएकोले आयकर ऐन, २०५८ को

दफा १०१(६) बमोिजम ूमाण पेस गनb १५
दनको मौका दएको छ भे +वपWी गो=डेन
लोव Fलकसb ूा.Fल.लाई जारc भएको आ5तmरक

राजःव कायाbलय, +वराटनगरको च.नं. ८३३८

FमFत २०६२।१२।२७ को सूचना ।

आ.व. ०५७।५८ मा +व§ापन तथा ूारिxभक
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खचb भएको रकम j.१३,६४,९६९।२८ मiये

आदे श ।

j.१,४७,५००। र आ.व. ०५९।०६० को
बाँक¥ रहे को खचb j.१०,०७,९५१।७२ यस

रकम एकै पटक खचbकी मादा यादै धेरै हुने
हुँदा +वFभ आ.व. हjमा खचb दे खाएको मौजुदा
ँ ा
ॐे ःता Fबल Fबजकबाटसमेत ूमािणत नै दे िखद

हो । बोतल खmरदमा दे खाइएको रकमले Fबब¥

हुने, बोतल खmरदबापतको j.३,०५,१००।–,

आद तथा मु.अ. करसमेत Fतmरएको हो । ढु वानी

Fबल

आ.व. ०५८।५९ मा नाफा नोसान +हसाब

+हसाब j.२,०९,५१२।५६ खचb दे खाई सकेकोले

वषbको नाफा नोसान +हसाबमा खचb दे खाइएको

+वतरण गदाb लाने अ.थु., िःटकर खचb रकम

खचb ःवाभा+वक हो । Fबब¥ ूवbkनतफbको
नाफा

नोसानीका

दे खाइएको

रकम

डे+वट

उ·ोगले लि5चङ र +व§ापन गरे बापतको

उw रकम खुद आयमा समावेश हुन नसक¥ Fम5हा

ढु वानी खचbबापतको j.१४,४३५।– रकमको
भपाbइ

इजलाससमW

ूTयWीकरण

हुन

आएकोले सो रकमहj खुद आयमा समावेश

हुन नसक¥ Fम5हा हु5छ । Tयःतै Fबब¥ ूवkbन

बेFडट नोटuारा खचb जxमा गmरएको हो ूTयW

खचbबापतको

गmरनु ठÉक होइन भेसमेतको +वपWी ूा.Fल.ले

पेस गरे को FमFत २०६३।२।२ को जवाफ ।

भरपाइ ूTयथl कायाbलयमा पेस गरे को ॐे ःता
सुj FमFसल सं लनबाटसमेत दे िखने हुँदा सो

०६०।०६१ मा करयोय आयमा समावेश हुन

के

खचbअ5तगbतको याला खचb आयमा समावेश

गो=डेन लोव Fलकसb ूा.Fल. को आ.व.

छु ट भएको j.१७,८७,४८६।७२ मा करदाताले

दे खाएको नोसानी j.१३,७६,९४३।७४ का

j.३,५०,१००।–

उ·ोगले

बेFडट नोटबाट खचb गरे को भनी सोको Fबल

j.६,०५,४३५।५४ मiये j.३,५०,१००।–
कुन

शीषbकअ5तगbत

गmरएको

खचb भनी

सोसxम ूTयथlले आदे शमा उ=लेख गनb नसक¥
ँ ा सो रकम
अमा5य गmरएको कानूनसxमत् नदे िखद

करयोय

खुद आयमा समावेश हुन नसक¥ Fम5हा हु5छ ।

आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरको FमFत

भरपाइसमेतबाट यालाबापतको रकम मजदुरले
ँ ा ौFमकलाई पाmरौFमक भ ुwानी
बुझेको दे िखद

गरc

बाँक¥

j.४,१०,५४२।९८

आय कायम हुने ठहछb भेसमेत {यहोराको
२०६३।२।७ को Fनणbय पचाb ।

आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरले
गरे को Fनणbय पचाb ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc
इ5साफ पाउँ भेसमेत {यहोराको गो=डेल लोव

Fलकसb ूा.Fल. कातफbबाट राजःव 5यायाFधकरण,

करदाताले इजलाससमW ूTयWीकरण गराएको

गmरएको उw रकममiये ूTयथl कायाbलयले

भरपाइ नभएको भनी j.१,०९,९००।– खुद
ँ ा सो
आयमा समावेश गरे को Fमलेको नदे िखद
रकम खुद आयमा समावेश हुन नसक¥ Fम5हा

+वराटनगरमा परे को FमFत २०६३।९।१४ को

हु5छ । Fम5हा हुने ठहरे को हदसxम ूTयथl

यसमा छलफलका लाFग अ.बं . २०२ नं.

गरे को FमFत २०६३।२।७ को Fनणbय र FमFत

पुनरावेदन िज+कर ।

बमोिजम ूTयथl कायाbलयलाई पेसीको सूचना दई

Fनयमानुसार पेस गनुb भे राजःव 5यायाFधकरण,

+वराटनगरको

FमFत

२०६५।१।२२

को

आ5तmरक

राजःव

२०६३।२।१६

कायाbलय, +वराटनगरले

को

अि5तम कर Fनधाbरण
ँ ा उ=टc हुने ठहछb
आदे शसमेत Fमलेको नदे िखद

भेसमेतको राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट
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FमFत २०६५।४।१३ मा भएको फैसला ।

Fनजले मौकाको xयादFभऽ पेस गरे को जवाफमा

j.१०,०७,९५१।७२

समावेश हुन नसक¥ Fम5हा हु5छ भनी राजःव

फाँटवारc सं लन राखी पेस गनुप
b नमा पेस गनb
ँ ै न । कायाbलयबाट दएको अि5तम
सकेको दे िखद

+व§ापनबापतको खचb +वगत आ.व. २०५८/०५९

Fनधाbरण गदाb उw खचbहjले मा5यता नपाउनेमा

आयकर ऐन, २०५८ मा +वगत आ.व. मा भएको

आ5तmरक

ूारिxभक

खचbबापत

पैसा

दावी
खुद

भएको

आयमा

5यायाFधकरणबाट फैसला भएको Fमलेको छै न ।

भ5दा अगावै खचb भएको कुरामा +ववाद छै न ।

खचbलाई यस आ.व. मा आएर ले×े ूावधान
ँ ै न । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३
दे िखद
अ5तगbत करदाताले खचbकी Fलन पाउने ूावधान

हे दाb +वगत आ.व. को खचb सोहc आ.ब मा

सो खचbहjको Fबल भरपाइस+हतको ूमाण एवम्

मौका Fभऽसमेत पेस नगmरएको अवःथामा कर
सोलाई मा5यता दई कानूनसxमत ढ बाट भएको
राजःव

कायाbलयको

सुj

Fनणbय

उ=टc गन गरc भएको राजःव 5यायाFधकरण,
+वराटनगरको फैसला ऽु+टपूणb हुँदा पुनरावेदन गन
अनुमFत पाउँ भे आ5तmरक राजःव कायाbलय,

+वराटनगरका तफbबाट यस अदालतसमW पेस

माऽ दावी गनb पाइ5छ । ूःतुत +व§ापन खचb

भएको Fनवेदनपऽ ।

कै खचb भएकोले Fनजले आयकर ऐन, २०३१

खचbलाई

+व§ापनबापतको खचb दावी गनb पाउने र उw

खचb तथा

अमा5य गरc सोहc आ.व. मा आयतफb समावेश

राजःव कायाbलय, +वराटनगरले खचb अमा5य गरc

करदाताको आ.व. २०५८/०५९ भ5दा अगावै

सं शोधनस+हतको दफा १२(१)(ञ)१ अ5तगbत

दफामा तो+कएको Fसमा भ5दा बढc भएको खचb

यसमा +वगत वषbमा भएको +व§ापन
चालु

वषbमा

खचb

Fमनाहा

दएको

दे िखएको, बोतल, ढु वानी खचb तथा Fबब¥ ूवbkन
याला

खचbहjलाई

समथbन

गन

Fबल भौचर पेस नभएको आधारमा आ5तmरक

b नमा सो नगरc आयकर ऐन, २०५८ को
गनुप

आयकर Fनधाbरण गरे कोमा राजःव 5यायाFधकरण,

रकम दावी गरे कोलाई अमा5य गरc आय कायम
भएको Fनणbय कानूनसxमत हुँदाहुँदै सोतफb बेवाःता

भौचर इजलाससमW ूTयWीकरण गरे को भे

ूावधान+वपरcत +वगत आ.व. मा खचb भएको

+वराटनगरले केवल बहसको FसलFसलामा Fबल

आधारमा

खचbलाई

मा5यता

दएको

फैसला

छ । बोतल खmरदबापतको j.३,५०,१००।–

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ +वपरcत
हुने हुँदा राजःव 5यायाFधकरण ऐन, २०३१ को

ूवbkन

पुनरावेदनको अनुमFत दइएको छ Fनयमानुसार

गरc राजःव 5यायाFधकरणबाट फैसला भएको

ढु वानीबापतको

खचb

खचbबापतको

j.१४,४३५।– Fबब¥
j.३,५०,१००।– र

दफा ८(२) को खड (ख) तथा (घ) अनुसार

समेत

पेस गनुb भेसमेतको यस अदालतबाट FमFत

कर परcWणको बममा पेस नभएको हुँदा खचb

Fनयमबमोिजम इजलाससमW पेस हुन आएको

याला
जxमा

खचbबापतको

j.१,०९,९००।

j.७,७९,५३५।– को

Fबल

भरपाइ

२०६६।१।७ मा भएको आदे श ।

Fम5हा दन नFम=ने भनी करदातालाई आयकर

ूःतुत मुQाको FमFसल अiययन गदाb +वराटनगर

ूयोजनको लाFग १५ दनको xयाद दएकोमा

०६०/०६१ को कर Fनधाbरण गदाb ूा.Fलको

ऐन, २०५८ कोदफा १०१ को उपदफा ६ को

िःथत गो=डेन लोव
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तफbबाट पेस भएको आय +ववरणमा सं शोधन गरc

खचbमाऽ की गनb पाउने हो । +वगतमा भएको

सं शोFधत करयोय आय j.४१०५४२।९८

खचbलाई चालु आFथbक वषbमा समावेश गनb पाउने

आदे शउपर

+वगत आFथbक वषbमा भएको खचbसमेत Fमनाहा

कायम गmरएको दे िख5छ । सो सं शोFधत कर
+वपWीको

राजःव

5यायाFधकरण,

+वराटनगरमा पुनरावेदन परc सो 5यायाFधकरणबाट

ूारिxभक खचb, बोतल खmरद खचb, ढु वानी खचb,

Fबब¥

ूवbkन

खचb

र

यालाबापत

भएको

भ ुwानी खचb Fमनाहा हुने गरc फैसला भएको

दे िख5छ । सो राजःव 5यायाFधकरणको फैसलाउपर

होइन । राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट
सो

गmरएकोले

फैसला

आयकर

ऐन+वपरcत

भएकोले उ=टc गरc सुj आ5तmरक राजःव

कायाbलयबाट

भएको

सं शोFधत

कर

Fनधाbरण

b यो ।
आदे श सदर हुनपु दbछ भनी बहस गनुभ

ूTयथlको तफbबाट +वuान्् अFधवwा ौी रमेश
कोइरालाले आय +ववरण पेस गदाb उ=लेख भएका

आयकर ऐन, २०५८ अनुjप नभएको भनी नेपाल
सरकारको तफbबाट पुनरावेदन गनb अनुमFत पाउँ

खचbहj पु©ी हुनेगरc राजःव 5यायाFधकरणको

अदालतको FमFत २०६६।१।७ को आदे शले

गmरएको हो । सो ूमाणहjको आधारमा सो

भे Fनवेदन यस अदालतमा दायर भएकोमा यस

पुनरावेदनको अनुमFत ूदान गmरएको दे िख5छ ।
नेपाल

सरकारको

तफbबाट

उपिःथत

+वuान्् सह5यायाFधवwा ौी कृंणजीवी िघFमरे ले

+वपWी ूा.Fल.ले आय +ववरण पेस गदाb खचbको
पुं¨ाइँ हुने गरc Fबल भरपाइहjसमेत पेस
ँ ै न । पेस भएको
b नमा सो गरे को दे िखद
गनुप

आय +ववरणलाई पु+© गन गरc सबुद ूमाण पेस

गनb आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरबाट

२०६२।१२।२७ को
पऽबाट जानकारc गराउँदा +वपWीको तफbबाट
ँ ै न । राजःव
सबुद ूमाण पेस भएको दे िखद
प.नं

८३३७

FमFत

5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट

फैसला

इजलासको अनुमFतले ूमाणहj ूTयWीकरण

5यायाFधकरणबाट खचb Fमनाहा भएकोले राजःव
5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट

b यो ।
बहस ूःतुत गनुभ

माFथ उ=लेख भएबमोिजम ूःतुत मुQाको

FमFसल अiययन गरc पुनरावेदक तथा ूTयाथlको

तफbबाट उपिःथत +वuान्् कानून {यवसायीहjले

b एको बहससमेत सुनी इ5साफतफb +वचार
गनुभ
गदाb

दे हायका

दे िखयो ।
1)

हुँदा

गmरएको छ । ूथमतः सबुद ूमाणहj सुj
हुनपु दbछ,

पुनरावेदनको

तहमा

होइन । फेmर ूTयWीकरण भएको भए पFन के कFत

कुन ूमाणहj ूTयWीकरण भए FमFसल सं लन रहे को
ँ ै न । Tयसै गरc आयकर ऐन, २०५८ को
दे िखद
दफा १३ अनुसार चालु आFथbक वषbमा भएको
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ू¡हjको

Fनjपण

हुनपु न

+वगतका आFथbक वषbमा भएको खचbलाई

अक आFथbक वषbमा खचbकीको माग

गरे कोमा खचbकी गनb पाउने हो,

ूTयWीकरण भएको भे आधारमा कर Fम5हा
पेस

फैसला

कानून+वपरcत नभएकोले सदर हुनपु दbछ भनी

करदाताको तफbबाट इजलाससमW Fबल भरपाइ

तहमा

भएको

होइन ?

2)

खचbकी माग गनले खचb पु©ी हुने

ूमाणहj पेस गनुप
b न हो, होइन ?
र,

पुनरावेदन

तहको

Fनकायमा

ूTयWीकरण गरे को भने पFन खचbकी

ददा ूTयWीकरण भएको दे िखनुपन

हो, होइन ?

९1६१ - ढु िडराज पोखरे ल +व. ौी गो=डेन लोव Fलकसb ूा.Fल., +वराटनगर
3)

सुj आ5तmरक राजःव कायाbलयको

वषbको आय घोषणा गन हो सोहc आFथbक वषbमा

गन

{यवःथा दफा १३ (क) मा उ=लेख गmरएको

सं शोFधत कर Fनधाbरण आदे श उ=टc
गरc

राजःव

5यायाFधकरण,

भएको

खचbलाई

माऽ

खचbकी

गनb

पाउने

+वराटनगरबाट भएको फैसला Fमले

दे िख5छ । तर ूःतुत मुQामा +वपWी ूा.Fल.ले

२. प+हलो ू¡को हकमा +वचार गदाb सो खचb

आFथbक वषb २०६०।०६१ को हो भ सकेको
ँ ै न अ+पतु एकै पटक माग गदाb यादै
दे िखद
बढc हुने हुँदा +वFभ आ.व. मा खचbकी माग

नFमलेको के हो ?

उ·ोगको लि5चङ र +व§ापनबापतको खचb भएको

हो र उw खचb एउटै आFथbक वषbमा मादा
अTयFधक हुने हुँदा +वFभ आ.व. मा माFगएको

दे खाएको लि5चङ तथा +व§ापनका खचbहj चालु

गmरएको हो भनी िज+कर Fलएको दे िख5छ ।

यसरc +वगतका आ.व.मा भएका खचbहj तत्तत्

हो भनी िज+कर Fलएको दे िख5छ । यसरc गत

b न हु5छ । +वगतका
वषbहjमा नै खचbकी गनुप

पाउने हो होइन भनी +वचार गनुप
b न दे िखयो ।

मा खचbकीको माग गरे को र सोलाई उिचत मानी

वषbका खचbहj यस वषbमा कीको माग गनb र

अगाFडको आFथbक वषbमा भएका खचbहj भ ुwानी

आ.व.मा भएको खचb यस आ.व. २०६०।०६१

राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट खचbकी

गmरएकोले कर छु ट हुनपु न भनी आय +ववरणमा

गन गरc भएको Fनणbयबाट आयकर ऐन, २०५८

{यिwले आय गणना गन ूयोजनको लाFग के

हुन गएको दे िखयो ।

सxब5धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३

FमFसल अiययन गदाb, +वपWी गो=डेन लोव Fलकसb

उ=लेख भएको अवःथा दे िखन आएको छ ।

कःता रकमहj खचbकी गनb पाउने रहे छ भे

को दफा १३ को ूTयW गxभीर कानूनी ऽुटc
४. दोॐो ू¡को Fनjपण गन स5दभbमा

मा Fनxन कानूनी {यवःथा भएको दे िख5छ ।

ूा.Fल. +वराटनगरले आFथbक वषb २०६०।२०६१

{यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना

बोतल खmरद खचb, ूTयW खचb, ूशासFनक खचb र

“कुनै {यिwले कुनै आय वषbमा कुनै

गन ूयोजनको लाFग यस ऐनको अधीनमा रहc
कारोबारसँग सxबि5धत दे हायका खचbहj की
गनb पाउनेछ :

को आय +ववरण पेस गदाb दे खाएको रकममiये
यालाबापत भएको भ ुwानी खचb पु+© नभएकोले

खचb पु+© हुने सबुद ूमाणपऽ पाएको FमFतले १५
दन Fभऽ कायाbलयमा पेस गनुह
b न
ु भनी आ5तmरक

राजःव कायाbलय, +वराटनगरबाट च.नं ८३३७०

(क) सो आय वषbमा भएका,
(ख) सो {यिwबाट भएका,

(ग) {यवसाय वा लगानीबाट आय आजbन

हुने कायbमा भएका ।”

b
दफा १३ को कानूनी
३. उपयुw

{यवःथा हे दाb कुनै {यिwले कुनै {यवसाय वा

लगानीबाट ूाg आय गणना गदाb जुन आFथbक

बाट FमFत २०६२।१२।२७ मा पऽाचार भएको

दे िख5छ । सो पऽ {यहोराबमोिजम खचb रकम

पु+© हुने गरc सबुद ूमाण पेस गनुप
b नमा सो नगरc

+वपWीले FमFत २०६३।२।२ मा आ®नो लेटर

Ïयाडमा आय +ववरणअनुसार कर Fनधाbरण हुन
भनी Fनवेदन लेखी कर कायाbलयमा पेस गरे को

दे िख5छ । आफूले माग गरे को खचb पु+© हुने

671

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

ूमाण +वपWीबाट ूाg नभएपFछ सुj आ5तmरक

भु नै पयाbg हुँदैन । ूTयWीकरण के कसरc

राजःव कायाbलयले सं शोFधत कर Fनधाbरण आदे श

र कFत भयो भे कुरा उw Fनणbयमा ू© दे िखनु

५. आफूले गरे को खचb वाःत+वक र

Tयसको अिःतTव र Tयसबाट स5तु©ी हुनपु न

जारc गरे को दे िखन आएको छ ।

यथाथb हो भु ूथमतः ूा.Fल.ले खचb भ ुwान गरc

ूाg गरे को Fबल भरपाइस+हतका सबुद ूमाणहj
ूमाणको मू=यान गन सुj Fनकाय आ5तmरक

पFन पदbछ । फगत ूTयWीकरण भयो भनी
कारण नदे खाई खचb Fम5हा दने गरc बुÌनुपन

् ूमाण बुझी ूTयW ऽुटc
ूमाण नबुझी नबुझने

भएको Fनणbय कानूनबमोिजम भएको भ Fम=ने

b न हु5छ । सुj
राजःव कायाbलयमै पेस गनुप

दे िखएन ।

गरc सोहc आधारमा Fनणbय Fलने हो । आ5तmरक

सुj तहको कायाbलयमा सबुद ूमाणuारा +वपWीले

Fबल भरपाइ पेस हुन सकेको दे िखन आएन ।

र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम

पेस गनb स+क5छ । तर राजःव 5यायाFधकरणको

वषbको भएको अवःथामा र पुनरावेदन तहमा

पWले बहसको बममा सबुद ूमाण ूTयWीकरण

भे आधारमा सुj आ5तmरक राजःव कायाbलयको

Fनकायले पेस हुन आएको ूमाणको मू=यान
राजःव कायाbलयमा Tयःतो माग भए अनुसारको

तथा+प, पुनरावेदन गदाb पFन Tयःतो छु ट ूमाणहj

फैसला हे दाb पुनरावेदन तहमा आई इजलाससमW
गरे को भनी माग गरे बमोिजमको खचb Fमनाहा

दइएको दे िख5छ । पुनरावेदन तहमा के के

कुन +कFसमका ूमाणहj ूTयWीकरण भए सो

७. तसथb, माFथ +वÂेषण भएबमोिजम

आय +ववरणमा दे खाएको खचb पु©ी गनb नसकेको
आय +ववरणमा उ=लेिखत खचb +वगतका आFथbक

बहसको बममा ूमाण ूTयWीकरण गmरएको

कर Fनधाbरण आदे श बदर गरc खचb Fमनाहा दने

गरc राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट FमFत

ूमाणहjको छायाूFतसमेत FमFसलमा रहे को पFन

२०६५।४।१३ मा भएको फैसला Fमलेको
ँ ा उ=टc हुने ठहछb । फैसलाको जानकारc
नदे िखद

कागज FमFसल सं लन हुनपु न हु5छ । FमFसल

दायरcको लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार

दे िखएन । कुनै कागज ूमाणमा Fलनलाई सो

महा5यायाFधवwाको कायाbलयलाई पठाइदनू ।

सं लन नै नरहे को Fबल भरपाइलाई Fबल भरपाइ

बुझाई दनू ।

की गनb Fम=दै न ।

उw रायमा सहमत छु ।

छ भनी सोअनुjपको रकम आय Fनधाbरण गदाb
६. इजलाससमW ूTयWीकरण भएको भए

पFन के कFत कुन ूमाण ूTयWीकरण भए र कुन

कुन Fबल भरपाइहjबाट के कFत रकम की
हुनपु न हो सो आ®नो Fनणbयमा Fनणbयकताbबाट
उ=लेख

हुनपु न

हु5छ

।

5या+यक

5या. क=याण ौे ?

इFत सं वत् २०७० साल साउन २८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : चाणकमिण अयाbल

Fनणbय

अ+पतु वःतुFन?
आTमFन? तवरबाट गmरनुह
ु

आधारबाट गmरनुपदbछ । FमFसल सं लन नरहे को

Fबल भरपाइलाई Fनणbयकताbले ूTयWीकरण भयो
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िनकायले िनवेदकको हकमा कानूनी कतर्व्य
पूरा गनर् नसके को देिखएको अवस्थामा
िरट िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको
आदेश जारी गनेर् गरी भएको पुनरावेदन
अदालतको इन्साफलाई अन्यथा भन्न
निमल्ने ।

िनणर्य नं .९१६२
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे ?

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

(ूकरण नं. ६)

फैसला FमFत : २०७१।२।१८।१
०६८-CI-१४१७

मुQा : परमादे श

पुनरावेदक/+वपWीका

+वभागको

तफbबाट

महाFनद शक पूणच
b 5ि भराई
ूTयथl/Fनवेदक

+वjk

:

धनुषा

िज=ला,

:

उप5यायाFधवwा पुःकर सापकोटा

।

+वuान््

ूTयथl/Fनवेदकका तफbबाट : +वuान्् अFधवwा

पुनरावेदक/+वपWी : नेपाल सरकार, वैदेिशक
रोजगार

तफbबाट

ऐ.का

ूसकृंण दास

अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :
§

नागmरक अFधकार ऐन, २०१२ को दफा

६(३), ६(६), ६(७), ९

औरहc

§

गा.+व.स.वडा नं. ८ घरभई का.म.न.पा.

§

वडा नं. १४ बःने हcरालाल शाह

कxपनी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
११(२)

§ सरकारको नीित तथा िनणर्यहरूलाई
बाधाको रूपमा देखाई प्रत्यथीर् िरट
िनवेदकबाट पुनरावेदक िवभागको
पत्रानुसार इजाजतपत्र दस्तुर, धरौटी
रकम एवम् बैङ्क ग्यारेन्टीबापतको
रकमसमेत दािखल गनेर्लगायतका
आवश्यक प्रिक्रयाहरूसमेत सम्पन्न
भैसके को अवस्थामा वैदेिशक रोजगार
व्यवसाय सञ्चालन गनर् इजाजतपत्र िदन
इन्कार गनुर् भनेको वैदेिशक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा ११(२) को प्रितकू लको
कायर् हुन जाने ।
§ कानूनबमोिजम काम गनुर्पनेर् सावर्जिनक

सुj तहमा फैसला गन :

मा.िज.5या.ौी सुरे5िवीर Fसं ह बःनेत

मा.िज.5या.ौी टं कबहादुर मोwान
फैसला

पाटनको

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन
FमFत

अदालत,

२०६९।०२।१०।४

को

फैसलाउपर 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को

दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पुनरावेदन पनb

आएको ूःतुत मुQाको सिWg {यहोरा एवम्

ठहर दे हायबमोिजम छ :–

FमFत २०६८।१२।१७ मा पुनरावेदन

अदालत, पाटनमा दायर भएको mरट Fनवेदनको
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

सिWg {यहोरा :
Fनवेदक

कxपनी

नेपाल

सरकारबाट

ु हjबाट वैदेिशक
अनुमFत वा इजाजत ूाg मुलक

रोजगारका लाFग माग भै आएकोमा कामदार तथा

कमbचारcहjलाई +वदे शमा पठाउन वा वैदेिशक

भे परमादे श जारc गmरपाऊँ ।
पुनरावेदन

२०६८।१२।२०
आदे श :

अदालत, पाटनबाट
मा

भएको

FमFत

ूारिxभक

Fनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारc

ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोिजम कxपनी

हुन ु नपन कुनै आधार कारण भए सबुद ूमाणस+हत
Fलिखत जवाफ पेस गनुb भनी +वपWीहjका नाउँमा

कxपनीको jपमा सं ःथा+पत भै आ5तmरक राजःव

ओदश ।

रोजगार

ूदान

रिजःशारको

गराउने

कायाbलयमा

उQेँयबाट

b
+वFधपूवक

कxपनी

दताb

भै

कायाbलयबाट पान नं. को ूमाणपऽसमेत ूाg

xयाद सूचना जारc गनुb भेसमेत {यहोराको

+वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागसमेतको

गरे को छ । Fनवेदक कxपनीको उQेँयबमोिजम

तफbबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेस भएको

वैदेिशक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा १०

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा

वैदेिशक रोजगार {यवसाय सालन गनbका लाFग

बमोिजम वैदेिशक रोजगार +वभागबाट इजाजत Fलई

Fलिखत जवाफ

११ बमोिजम यस +वभागबाट वैदेिशक रोजगार

माऽ सालन गनb पाउने {यवःथा गरे को, ऐनले

{यवसाय गनbको लाFग इजाजत दनेसxब5धी

j.२३,००,०००।–

समयसमयमा हुने नीFतगत Fनणbयहj कायाb5वयन

तो+कएबमोिजमको

(तीसलाख)

रकम

j+पयाँमiये

j.३०,००,०००।–

(तेईस लाख) j+पयाँ बराबरको बै यारे 5टc र

बाँक¥ j.७,००,०००।- (सात लाख) j+पयाँ धरौटc

कानूनी {यवःथा गरे को छ । नेपाल सरकारको

गन

हु5छ

दा+यTव
।

पFन

ूधानम5ऽी

यस

+वभागको

तथा

रहे को

मि5ऽपmरषoको

j+पयाँ बैकमा जxमा गरc इजाजतपऽ दःतुर

कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३ को १०
ँ े Fनद शनको दफा ४ मा उ=लेख भएबमोिजम
बुद

सÆलै बै भौचरसमेत पेस गरc +वपWी +वभागले

भै ौम तथा यातायात {यवःथा म5ऽालयमाफbत

वापतसमेत जxमा j. ३०,००,०००(तीसलाख)

वापतको j.२०,०००।– (बीस हजार) j+पयाँको

दएको

Fनद शन

दःतुर, धरौटc

अनुसार

बुझाइ

बुझाउनुपन

इजाजतपऽको

सxपूणb
लाFग

Fनवेदन दएकोमा सxपूणb ू+बया पूरा गरे पFछ
पFन इजाजतपऽ नदई मेरो उ·ोग {यापार तथा

हाललाई नयाँ अनुमFत दने कायb रोने भे उ=लेख
यस +वभागमा ूाg भएकोले सो Fनद शन अनुसार

नयाँ इजाजत दने कायb रो+कएको हो । FमFत

२०६८।६।२६ गते पऽ ूाg भएकोले सो

भ5दा

अगाFडसxम

ूाg

भएका

Fनवेदनउपर

गरे को

ू+बया पूरा गरc केहc सं ःथाहjलाई इजाजतपऽ

अFधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(३), ६(६),

ूा.Fल.ले यस +वभागमा इजाजत Fलनका लाFग

सxपिसxब5धी

अFधकारबाट

वित

+वपWीको कायb गैरकानूनी हुनाको साथै नागmरक

६(७), ९ बमोिजम ूद अFधकारमा आघात

्
पुरयाएकोले
ऐ.ऐनको दफा १७/८(१) बमोिजम

परमादे शको आदे श जारc गरc इजाजतपऽ दनु

ूदान गmरएको हो । Fनवेदक रोभ ई5टरनेशनल
Fनवेदन दताb गरc कानूनबमोिजम भएको ू+बयामा

उw सं ःथाको बै यारे 5टc माFथ उि=लिखत
म5ऽालयको तो+कएको अवFध भ5दापFछको FमFत
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२०६८।९।२४

को

FमFतको

दािखला

हुन

आएको तर नगद j.७,००,०००।–(सात लाख)

अदालतमा पनb आएको पुनरावेदनपऽ :
वैदेिशक

रोजगार

ऐन, २०६४

को

सं लन हुन नआएको तथा नेपाल सरकारको

दफा ६६ अनुसार +वभागले गरे को Fनणbयउपर
म5ऽालयमा पुनरावेदन लाने {यवःथा हुँदाहुँदै

कारणबाट mरट Fनवेदकलाई इजाजत नदएको

गन

काम कारवाहc र Fनणbयuारा Fनजको मौFलक

गन गरे को Fनणbय mरटको Fसkा5तसमेतको ऽु+टपूणb
हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको FमFत

j+पयाँ दािखला गरे को Fनःसा Fनजको फाइल

नीFतगत Fनणbयबमोिजमको ू+बया पूरा नभएको

हो । mरट Fनवेदकले यस +वभागको के कःतो
हक अFधकारमा आघात पुगेको हो, आधार र

कारणसमेत नखुलाई दएको Fनवेदन खारे जभागी
हुँदा खारे ज गmरपाऊँ ।
पुनरावेदन

अदालत, पाटनबाट

२०६९।०२।१०।४ मा भएको फैसला :

FमFत

सरकारको नीFत तथा Fनणbयहj भनी

Fनवेदकबाट

+वभागको

पऽानुसार

इजाजतपऽ

दःतुर, धरौटc रकम एवम् बै यारे 5टcलगायतका
आवँयक

अवःथामा

वैदेिशक

ू+बयाहjसमेत

Fनवेदकलाई

रोजगार

सxप

Fनजको

{यवसाय

भैसकेको

मागबमोिजम

सालन

गनb

इजाजतपऽ दन इ5कार गनुb वैदेिशक रोजगार ऐन,

२०६४ को दफा ११(२) को ूFतकूल दे िखन
आयो । कानूनuारा अिfतयारूाg सावbजFनक

Fनकायले कानूनले तोकेको काम गनु,b Tयःतो

Fनकायको कानूनी दा+यTव हो । माFथ उ=लेख

भएबमोिजम
Fनवेदकको

ूःतुत

हकमा

मुQामा

कानूनले

+वपWी

Fनधाbरण

+वभागले

गरे को

दा+यTव पूरा गरे को दे िखन आएन । अतः

Tयस +वभागमा परे को Fनवेदकको Fनवेदन माग

सxब5धमा कानूनबमोिजम ू+बया पूरा गरc Fनवेदन

मागबमोिजम गनुb गराउनु भनी +वपWी वैदेिशक

रोजगार +वभाग, तीनकुने, काठमाडYसमेतका नाममा
परमादे शको आदे श जारc हुने ठहछb ।

वैदेिशक रोजगार +वभागको तफbबाट यस

Tयसतफbको बाटो अवलxबन नगरे को र Fनणbय
पदाFधकारcलाई

+वपWी

नै

नबनाइएको

अवःथामा mरट खारे ज गनुप
b नमा परमादे श जारc

२०६९।०२।१० को Fनणbय उ=टc गरc mरट
Fनवेदन खारे ज गन गरc इ5साफ पाऊँ ।
यस अदालतबाट +वपWी िझकाउने गरc

FमFत २०७०।४।३१।५ मा भएको आदे श :

यसमा ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषnबाट

कायाbलयबाट

वैदेिशक

रोजगारको

{यवसाय

सालन गनb नयाँ अनुमFतपऽ दने कायb रोने

भनी FमFत २०६८।६।१३ मा Fनद शन भएप´ात

ूTयथlले FमFत २०६८।७।२५ मा बै यारे 5टc

तथा FमFत २०६८।११।१६ मा इजाजतपऽ
दःतुर दािखला गरे को दे िखएको अवःथामा केवल

रकम दािखला गनb FमFत २०६८।५।१८ मा

पऽ दइएको मानी, रकम दािखल गनb पऽ दनु
र रकम दािखल गन पृथक कायb हुँदा रकम
दािखल नगद हकाFधकार Fसजbना हुन नसक्नेमा

Fनवेदकको माग दावीबमोिजम परमादे शको आदे श

्
जारc हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ँ ा अ.बं २०२ नं.बमोिजम
फैसला फरक पन दे िखद

+वपWी िझकाई आएपFछ Fनयमानुसार पेस गनू b ।
Fनयमबमोिजम

मुQा

पेसीसूचीमा

चढc

Fनणbयाथb इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत

मुQामा

पुनरावेदकतफbबाट

उप5यायाFधवwा

ौी

पुःकर

उपिःथत

सापकोटा

+वuान््
तथा

ूTथथl Fनवेदकको तफbबाट उपिःथत +वuान््
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अFधवwा

ौी

ूस

बहससमेत सुFनयो ।

कृंणदासले

गनुभ
b एको

Fल. कानूनबमोिजम दताb भएको कxपनी रहे कोमा
ँ ै न । ूTयथl mरट Fनवेदकले
+ववाद दे िखद

मनन

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(१)

ूमाण कागजातहjको अiययन गरc पुनरावेदन

इजाजतपऽका लाFग पुनरावेदकसमW इजाजतपऽ

उि=लिखत

बहस

िज+करलाई

b ा साथै पुनरावेदनस+हतको सxपूणb FमFसल
गनुक

बमोिजम वैदेिशक रोजगार {यवसाय सालन गनb

अदालत, पाटनबाट भएको फैसला Fमलेको छ छै न

दने कायb रोनेसxब5धी Fनद शन ूाg भएको

सwैन भे सxब5धमा Fनणbय दनुपन दे िखयो ।

दे िख5छ । ूTयथlको Fनवेदन परे प´ात ऐ.ऐनको

वैदेिशक रोजगार +वभागबाट इजाजत Fलने सxपूणb

धरौटc रकम एवम् बै यारे 5टc दािखल गनb

र पुनरावेदकको पुनरावेदन िज+कर पुन सछ
२. ूTयथl mरट Fनवेदकको दावीमा

ू+बया पूरा गरे कोमा पFन +वपWी +वभागले मेरो
कxपनीलाई

वैदेिशक

रोजगार

सालन

गन

FमFत

भ5दा

अगावै

दफा

११(२)

Fनवेदन

बमोिजम

दएको

अवःथा

इजाजतपऽ

दःतुर,

ूTयथl mरट Fनवेदकलाई पुनरावेदक +वभागबाट
FमFत

२०६८।५।१८

मा

सूचना

गरे को

इजाजतपऽ नदएकोले +वपWी Fनकायको नाममा
इजाजतपऽ दनु भे परमादे श जारc गmरपाउँ भे

दे िख5छ । सो अनुसार ूTयथl mरट Fनवेदकले

कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३ को १०
ँ े Fनद शनको दफा ४ मा उ=लेख भएबमोिजम
बुद

दािखला गरc सोहc FमFतमा +वभागसमW सÆल

दे िख5छ भने ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको

हाललाई नयाँ अनुमFत दने कायb रो+कएको र

तो+कएको अवFधFभऽ इजाजतपऽसxब5धी सxपूणb

ू+बया पूरा नभएको कारणबाट mरट Fनवेदकलाई

बै यारे 5टcका साथै FमFत २०६८।११।१६
मा इजाजतपऽ दःतुर र धरौटcबापतको रकमसमेत
भौचरसमेत पेस गरे को भे कुरा FमFसल सं लन

पुनरावेदक वैदेिशक रोजगार +वभागको

FमFत

२०६९।१।३१ को पऽबाट दे िखएको छ ।

४. +वपWी +वभागको Fलिखत जवाफमा

इजाजत नदइएको हो भेसमेतको पुनरावेदक

वैदेिशक रोजगार +वभागबाट वैदेिशक रोजगार

३. उि=लिखत mरट Fनवेदन दावीका साथै

सं ःथाको सfया र Fतनका शाखा कायाbलयको

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट Fनवेदकको mरट

हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमFत दने कयb

ू+बया पूरा गरc Fनवेदन मागबमोिजम गनुb गराउनु

म5ऽालयले

+वभागको Fलिखत जवाफ ¼यहोरा दे िख5छ ।

Fलिखत जवाफ {यहोरा रहे को ूःतुत मुQामा

Fनवेदन माग दावीका सxब5धमा कानूनबमोिजमको
भनी +वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागका नाममा

परमादे शको

आदे श

जारc

हुने

्
ठहरयाएउपर

+वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागको तफbबाट यस

अदालतमा पुनरावेदन पनb आएको दे िख5छ ।
सो सxब5धमा Fनणbयाथb +वचार गदाb, Fनवेदकसँग

सxबि5धत रहे को सं ःथा रोभ इ5टरनेशनल ूा.

{यवसाय

सालनका

लाFग

अनुमFत

Fलने

अनुगमन गनb हाल पयाbg जनशिwको {यवःथा

रोने {यवःथा ौम तथा यातायात {यवःथा
Fमलाउने

भे

ूधानम5ऽी

तथा

मि5ऽपmरषn कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३

को Fनद शन +वभागमा FमFत २०६८।६।२६
मा ूाg भई सोहc FमFतबाट नयाँ सं ःथाहjलाई

इजाजत दने काम ःथFगत गmरएको र इजाजत
दताb ू+बया ःथFगत हुनपु ूव b सबै ू+बया पूरा

भै
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दाFलखा

गरे काहjको

माऽ
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ू+बया

अगाFड

बढाउन

+वभागलाई

Fनद शन

उपयुw दे खेमा तो+कएबमोिजमको इजाजतपऽ

दने भे FमFत २०६८।९।५ को मि5ऽःतरcय

दःतुर र धरौटcबापत तीस लाख j+पयाँ नगदै

Fनजको बै यारे 5टc तो+कएको अवFध भ5दा

j+पयाँको बै यारे 5टc Fलई इजाजतपऽ दनु

Fनणbयानुसार

ूTयथl

mरट

Fनवेदकको

हकमा

वा सात लाख j+पयाँ नगदै र बाँक¥ तेईस लाख

पFछको FमFतको दािखला हुन आएको र नगद j.

पनछ भे उ=लेख भएको दे िख5छ । यस कानूनी

फाइल सं लन भएको नदे िखएको भनी +वभागको

गरे का ूTयथl mरट Fनवेदकलाई वैदेिशक रोजगार

कारवाहc ःथFगत गरc खारे जीको ू+बयामा रहे को

कुनै बाधा रहे को अवःथा दे िखदै न । सरकारको

७००,०००।– (सात लाख) दािखल गरे को Fनःसा
FमFत २०६८।११।२३ को Fनणbयानुसार काम

भे दे िख5छ ।

वैदेिशक

५.

उि=लिखत

रोजगारसxब5धी

तयका
नेपाल

आधारमा

सरकारको

ँ े Fनद शन,
FमFत २०६८।६।१३ को १० बुद

मि5ऽःतरको

FमFत

२०६८।९।५

को

Fनणbयबमोिजमको अवFधपूव b नै Fनवेदकको वैदेिशक
रोजगार {यवसाय सालन गनb इजाजतपऽका

लाFग पुनरावेदकसमW Fनवेदन परे को र FमFत
२०६८।५।१८

मा

पुनरावेदक

+वभागबाट

सोसxब5धी कारवाहc सुj गरc लाने इजाजतपऽ

दःतुर, धरौटc रकम, बै यारे 5टcलगायत दािखला

{यवःथा अनुसार तो+कएबमोिजमको ू+बया पूरा

{यवसाय सालन गनb इजाजतपऽ दन नFम=ने

नीFत तथा Fनणbयहjलाई बाधाको jपमा दे खाई

ूTयथl mरट Fनवेदकबाट पुनरावेदक +वभागको

पऽानुसार

इजाजतपऽ

दःतुर, धरौटc

रकम

एवम् बै यारे 5टcवापतको रकमसमेत दािखल

गनलगायतका आवँयक ू+बयाहjसमेत सxप
भैसकेको अवःथामा वैदेिशक रोजगार {यवसाय
सालन

गनb इजाजतपऽ

दन

इ5कार

गनुb

भनेको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा

११(२) को ूFतकूलको कायb हुन जा5छ ।

b न सावbजFनक Fनकायले
कानूनबमोिजम काम गनुप

ूTयथl mरट Fनवेदकको हकमा कानूनी कतb{य पूरा

गनb ूTयथl mरट Fनवेदकलाई पऽ लेखेको दे िखई

गनb नसकेको दे िखएको अवःथामा mरट Fनवेदन

कारवाहc सुj भएको दे िखइरहे को अवःथामा FमFत

भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको इ5साफलाई

इजाजतपऽ दने सxब5धमा Fनद िशत समयFभऽै

२०६८।९।५ को Fनणbय अनुसार इजाजतपऽ
दनेसxब5धी सxपूणb ू+बया पूरा नभएको भे

आधारमा ूTयथl mरट Fनवेदकलाई इजाजतपऽ

दनबाट वित गरे को पुनरावेदक +वभागको काम

मागबमोिजम परमादे शको आदे श जारc गन गरc
अ5यथा भ Fमलेन ।
+वभागमा

Fनवेदन

७. अतः पुनरावेदक वैदेिशक रोजगार
परे को

सxब5धमा

ूTयथl

mरट

Fनवेदकको

कानूनबमोिजमको

ू+बया

कारवाहcलाई कानूनस तको भ Fम=दै न ।

पूरा गरc Fनवेदन मागबमोिजम गनुb गराउनु

११(२) मा वैदेिशक रोजगार {यवसाय सालन

काठमाडYसमेतका नाममा परमादे शको आदे श जारc

६. वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा

गनb इजाजतपऽका लाFग पेस भएका Fनवेदनउपर
आवँयक

जाँचबुझ

गदाb

Tयःतो

सं ःथालाई

वैदेिशक रोजगार सालन गनb इजाजतपऽ दन

भनी +वपWी वैदेिशक रोजगार +वभाग, तीनकुने,

्
हुने ठहरयाई
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको

FमFत २०६९।०२।१०।४ को इ5साफ Fमलेकै
ँ ा सदर हुने ठहछb । +वपWीको पुनरावेदन
दे िखद
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िज+कर पुन सwैन । दायरcको लगत का गरc

FमFसल Fनयमानुसार बुझाई दनू ।
उw रायमा सहमत छु ।

5या. बै·नाथ उपाiयाय

इFत सं वत् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : बाबुराम सुवेदc

&

िनणर्य नं .९१६३
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी सुशीला काकD
माननीय 5यायाधीश ौी तकbराज भ

आदे श FमFत : २०७०।१०।१५।४
२०६९–WO–०४११
मुQा : उTूेषण ।
mरट/Fनवेदक

: अxबरबहादुर

प5थको

नाFत,

पृथबहादुर प5थको छोरा गोरखा िज=ला,
दे उरालc गा.+व.स. वडा नं. ९ बःने

सुरजबाबु प5थसमेत

+वjk

+वपWी/ूTयथl : पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत
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§ कु नै पिन मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा
तत्काल गिरने अन्तरकालीन प्रकृ ितका
आदेश फै सलासरहका नभई त्यस बेलाको
औिचत्यको आधारमा गिरने तत्कालका
लािग िदइने अन्तरकालीन आदेश
हुन् । जसले सबुद प्रमाण सङ् कलन
र परीक्षणपिछ ितनको मूल्याङ्कनका
आधारमा हुने फै सलालाई प्रभाव पानर्
नसक् ने ।
§ अन्तरकालीन आदेशद्वारा गिरने रोक्काको
आदेश िववादमा आएको चल अचल
सम्पित्त आवश्यकता अनुसार प्रितउत्तर
नपरेसम्मका लािग वा मुद्दा िकनारा
नभएसम्मका लािग यथािस्थितमा राख्ने
कानूनी सं यन्त्र मात्र हो । यस्तो प्रकारको
आदेशले अिन्तम फै सलाले बोलेसरह
सवारी साधन िललाम गनर् भनी बोल्न
िमल्ने नदेिखने ।
§ जफत गिरएको भिनएको सवारी साधनको
रूपमा रहेको ट्रयाक्टर मुद्दा चल्दाचल्दैको
क्रममा रहेको िजन्सी सामान भएको र
त्यस्तो सवारी साधनलाई मुद्दाको अिन्तम
िकनारा भए जस्तो मुद्दा िवचाराधीन
भएको अवस्थामा िललाम गनेर् वा नगनेर्
भन्ने कु राको िनक्यौर्ल अन्तिरम आदेशले
गनर् कानूनत: िमल्ने हुँ दैन । फै सला
हुनुअगावै उक्त सवारी साधन िललाम
गिरएमा पिछ मुद्दाको अिन्तम फै सला हुँ दा
जफत नहुने ठहर्याएमा सवारी धनीलाई
अपूरणीय क्षित पुग्न सक् ने ।
(ूकरण नं.६)
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mरट/Fनवेदकका

तफbबाट

मोहनमूFतb प5त

+वपWी/ूTयथlका

अFधवwा

: +वuान्

तफbबाट

+वuान्

:

उप5यायाFधवwा शंकरूसाद राई

ु ¥ ऐन, अ.बं . १७ नं.
मुलक

न्या.सुशीला काकीर् :

मुQा पुपW
b को लाFग हामी Fनवेदकमiयेका

ँयामकाजी के.सी.लाई साधारण ताmरखमा राख्ने

नेपालको अ5तmरम

सं +वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२)
अ5तगbत दायर हुन आएको ूःतुत मुQाको सिWg
तय एवम् ठहर यस ूकार छ :–

गरc तथा सवारc साधान शयाटरको हकमा

सवारc धनीका सहमFत Fथयो Fथएन भे ू¡
ँ ा सो कुरा पFछ
Fनjपण हुन बाँक¥ नै रहे को दे िखद

शयाटर कृ+ष कायाbलय, पोखराबाट ग १ त

काम नलाने अवःथामा पुन सक्ने भएकोले

कxपनी

ूा.Fल.

प5थले

नगदै धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत Fलने

य+कन भएका बखत ठहर हुने र सवारc साधन

इ5भे©मे5ट

सुरजबाबु

गरc Fनवेदक सुरजबाबु प5थलाई १,४०,०००।–

सेती

म

Fनवेदक

तथा शयाटरको हकमा दफा ६६ अनुसार

अवःथा Fथयो ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ६६

आदे श

अदालतमा वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१)

काठ चोरc Fनकासीको अFभयोगपऽ दताb गmरएको

सxबk कानून :
§

हामी Fनवेदकसमेतका +वjkमा गोरखा िज=ला

जफत गरc पाउन माग दावी Fलई वन पैदावार

अवलिxबत निजर :
§

वादc नेपाल सरकारबाट उw शयाटर धनी

शाखा

कायाbलय

२३२९ नं. को शयाटर +कःताब5दcमा खmरद

Tयसै रािखएमा इि5जनलगायतका सामानहj Fबमी

अदालतuारा खोजी भएका बखत दािखल गराउने

गरc Fलई उw शयाटर कृ+ष कायbमा उपयोग

गरc सवारc धनीलाई िजxमा लगाउने गरc गोरखा

आएकोमा FमFत २०६८।६।१ दे िख सxझौता

उw आदे शअनुसार म Fनवेदक सुरजबाबु प5थले
शयाटर िजxमा Fलएको Fथए ँ ।

गद +कःता रकम FनयFमतjपमा भ ुwान गद
गरc Fनवेदक ँयामकाजी के.सी.ले
सालन गद आएका Fथय¹ ।

शयाटर

यसै बीच FमFत २०६८।८।६ गतेका

िज=ला अदालतबाट आदे श भएको Fथयो ।

मा.5या.

पुनरावेदन

Fड=लcराज

अदालत,

आचायbयूले

पोखरामा

FनरcWण

दन कृंण अFधकारcको धान पराल बोन चालक

गन FसलFसलामा गोरखा िज=ला अदालतबाट

गोरखा शेरा बजारदे िख कmरब २ +क.Fम. टाढा

बदर गरc दई सवारc धनी सुरजबाबु प5थबाट

अपmरिचत माFनसहjले साँझ क¼जामा Fलई अवैध

याि5ऽक कायाbलयबाट Fनधाbरण गरc अ+वलxब

बजारतफb फकbने बममा गःतीका ूहरcलाई दे खी

FमFत २०६९।१।३ मा Fनद शन आदे श भए

भागेकाले उw शयाटर काठ क¼जामा Fलई

Fनवेदक

रामबहादुर रोÆालाई पठाएकोमा Fनज चालकलाई

रहे को लामाटारc भे ःथानबाट ५/६ जना

वन पैदावार (काठ) शयाटरमा लोड गराई शेरा
शयाटर छोडी साइभर तथा अपmरिचत माFनसहj

FमFत

२०६८।१०।१२

मा

भएको

आदे श

शयाटर +फताb गराई सो साधनको मू=यान

Fललामसxब5धी कारवाहc अिघ बढाउनु भनी
अनुसार
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गोरखा

िज=ला

अदालतबाट

सुरजबाबु प5थबाट

शयाटर

हामी

+फताb

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

गराई मू=यान मुच ु=का गरc मू=यानस+हतको

नै हो ।

िज=ला अदालतमा पठाउनको लाFग िज=ला वन

पुनरावेदन अदालतको एक जना 5यायाधीशले माऽ
आदे श गनुb भएको हुँदा र १७ नं. अनुसारको

कागजात

सरकारc

व+कलको

कायाbलयमाफbत

कायाbलय, गोरखालाई लेखी पठाउनु, सो कायb

सxप भई आएपFछ Fललामसxब5धी कारवाहc

अिघ बढाउनु भनी FमFत २०६९।३।२६ मा
गोरखा िज=ला अदालतबाट आदे श भयो ।

मातहत अदालतको FनरcWण गन बममा

ु
ु ाइ
कै+फयत ूFतवेदन सं यw
इजलासबाट सुनव
ु ाइ
भएको हुँदा समान इजलासको आदे शउपर सुनव

गनb नFम=ने भनी Fलइएको आधार पFन Fमलेको

उw आदे शउपर पुनरावेदन अदालत,

छै न । हामी Fनवेदकको सं +वधानूद मौFलक

आधारमा Fनवेदन गदाb 5याय ूशासन ऐन, २०४८

ूयोग गरc गोरखा िज=ला अदालतमा +वचाराधीन

ु ¥ ऐन, अ.बं . १७ नं. का
पोखरासमW मुलक
को दफा २० बमोिजम मातहतका अदालतको

हक हनन् गन गरc तथा ूचFलत कानूनको गलत

सं वत् २०६८ सालको फौ नं. ३६ को वन

FनरcWण गन 5यायाधीशले पुनरावेदन अदालतको

पैदावार काठ चोरc Fनकासी मुQामा थुनछे कको

कानून+वपरcतको कारवाहcका सxब5धका दएको

२०६८।१०।१२ मा भएको कानूनसxमत र

ु
सं यw

इजलासको

अFधकारWेऽ

ूयोग

गरc

भFनएको उw आदे शको स5दभbमा यस अदालतको

ु इजलासबाट पुनः अFधकारWेऽ महण गरc
सं यw
हे न b नFम=ने हुँदा िज=ला अदालतको आदे श

FसलFसलामा गोरखा िज=ला अदालतबाट FमFत

5यायसxमत Fनणbय आदे शलाई बदर गरc अFभयोग

साथ पेस भएको सवारc साधन यथाशीय याि5ऽक

कायाbलयबाट मू=यान गराई Fललाम Fबब¥ गनुb

अ5यथा भ Fमलेन भे {यहोराको पुनरावेदन

भनी FमFत २०६९।१।३ मा ूTयथl पुनरावेदन

भएको आदे श ।

मा.5या.ौी Fड=लcराज आचायbबाट भएको Fनद शन

Fनयम ९० ले गरे को {यवःथाबमोिजम अFभयोगमा

तथा

b न भे
बाहे क मुQा हे न अFधकारcसमW पेस गनुप

Fबब¥ गनुb भनी गोरखा िज=ला अदालतबाट

अदालत, पोखराबाट FमFत २०६९।५।२८ मा

िज=ला अदालत Fनयमावलc, २०५२ को

ूयोग भएको मालवःतु पेस गनb नस+कने भएमा

अदालत,

पोखराबाट

FनरcWणको

FसलFसलामा

आदे श । सो Fनद शन आदे शअनुसार सवारc
यातायात

{यवःथा

कायाbलय

पोखराका

+वशेष§बाट मू=यान गराई आएपFछ Fललाम

{यवःथा वन ऐनकै दफा ५९(क) ले {यवःथा

FमFत २०६९।३।२६ मा भएको आदे श र

भएका मालवःतु अदालतको हाताFभऽ उपयुw

गनुb भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट FमFत

Tयःतो मालवःतु अदालतले खोजेका बखत दािखल

b राख्न सxबि5धत Fनकायमा
गन गरc सुरWापूवक

सxपूणb काम कारवाहcहj उTूेषणको आदे शuारा
बदर गरc पाउँ भे Fनवेदकहjको FमFत

अथb मुQा अि5तम टु ो लानुपूव b अFभयोगसाथ पेस

Fनवेदनपऽ ।

गरे को छ । यसरc अFभयोगपऽसाथ दािखल

ःथान अभावले सुरिWत राख्न नस+कने भएमा

िजxमा दन स+कनेछ भे उw कानूनी {यवःथाको

भएका िज5सी सामान यथािःथFतमा रािखरहनु भे

सो आदे श अ5यथा भ Fमलेन कानूनबमोिजम

२०६९।५।२८ मा भएको आदे शलगायतका

२०६९।६।२५ मा यस अदालतमा परे को
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मागबमोिजमको आदे श जारc हुन ु नपन आधार

सxब5धमा िज=ला अदालत Fनयमावलc, २०५२

+वपWीहjलाई सूचना पठाई xयादFभऽ Fलिखत

को Fनयम ९०(क) र ९०(ख) मा कानूनी
{यवःथा रहे को र सोबमोिजम जफत गरc पाउँ

गनुb ।

फैसला भएपFछ माऽ सो दसी Fललाम गदाb उw

कारणस+हत Fलिखत जवाफसाथ पेस गनुb भनी
जवाफ परे वा अवFध नाघेपFछ Fनयमानुसार पेस
Fनवेदकले अ5तmरम आदे श जारc गरc

पाउँ भनी माग गरे को सxब5धमा +वपWीलाई

समेत राखी छलफल गरc अ5तmरम आदे श जारc
हुने नहुने सxब5धमा Fनंकषbमा पुन उिचत
ँ ा अ5तmरम आदे श छलफलको लाFग
हुने दे िखद

भनी दावी भएको मुQामा अदालतबाट अि5तम

कानूनी {यवःथाूFतकूल हुन जानुका साथै फैसला
हुँदा जफत नहुने ठहरे को अवःथामा Fललाम भई
जाँदा मालधनीलाई अपूरणीय WFत हुन सक्ने

ूबल सxभावना रहे को दे िखएकोले ूःतुत mरटको

FमFत तोक¥ Fनयमानुसार गरc पेस गनुb भे FमFत

टु ो नलागेसxम वा उw वन मुQा फैसला
नहुँदासxम सो शयाटर पुनरावेदन अदालतको

इजलासको आदे श ।

२०६९।३।२६

२०६९।६।२३ को यस अदालतको एकल

यसमा वन ऐन, २०४९ बमोिजम दायर

भएको स.फौ. नं. ३६ को वादc नेपाल सरकार

ूFतवादc ँयामकाजी के.सी. समेत भएको वन

FनरcWण पुिःतकमा लेिखएको आधारमा र FमFत
मा

भएको

आदे शबमोिजम

नगनुb नराउनु भनी गोरखा िज=ला
अदातलको नाउँमा सव"#च अदालत Fनयमावलc,
Fललाम

२०४९ को Fनयम ४१ (१) बमोिजम अ5तmरम

आदे श जारc गmरदएको छ । सो आदे शबमोिजम

पैदावार काठ चोरc Fनकासी मुQामा ग १ त
२३२९ नं. को शयाटर जफत गरc पाउँ भनी

गनुb भनी गोरखा िज=ला अदालतलाई लेखी अjमा

दे िखएकोमा सो शयाटर सxब5धमा गोरखा िज=ला

यस अदालतबाट भएको आदे श ।

दफा ६६ बमोिजम दावी Fलएको अFभयोगपऽबाट

अदालतबाट FमFत २०६८।१०।१२ मा आदे श

Fनयमानुसार गनुb भे FमFत २०६९।७।२० मा
ूचFलत ऐन कानून एवम् सxमाFनत

भएकोमा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट अदालत

पुनरावेदन अदालत, पोखराको FनरcWण Fनद शन

उw शयाटर Fललाम गरc ूाg रकम धरौटcमा

शयाटर मू=यान गरc Fललाम Fबब¥ गन

FनरcWणको FसलFसलामा सो आदे शलाई बदर गरc

अनुसार नै उw ग १ त २३२९ नं. को

Fनद शन दइएको र सोहc Fनद शनको आधारमा

कायb अगाFड बढाउने ूयोजनको Fनिxत आदे श
भै सो अनुjप पऽाचार गन काम भएको हुँदा

Fलने माल धनीबाट +फताb Fलई ू+बया अगाFड

छै न । तसथb mरट Fनवेदन खारे ज हुन सxमाFनत

दे िखयो ।

छ भे +वपWी गोरखा िज=ला अदालतको FमFत

पैदावार काठचोरc Fनकासी मुQामा दसीःवjप पेस

Fलिखत जवाफ ।

आxदानी बाँiनु भनी FनरcWण +कताबमा लेखी
िज=ला 5यायाधीशबाट उw शयाटर िजxमा

बढाउनु भनी २०६९।३।२६ मा आदे श भएको
िज=ला अदालतमा दायर रहे को उw वन

भएको र जफत गन दावी भएको उw शयाटरका

Fनवेदन मागअनुसारको आदे श जारc हुने अवःथा
अदालतसमW यो Fलिखत जवाफ पेस गmरएको

२०६९।७।२४ मा यस अदालतमा पेस भएको
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5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

२० बमोिजम मातहतका अदालतको FनरcWण

b यो ।
भे बहस ूःतुत गनुभ

इजलासको अFधकार ूयोग गरc कानून+वपरcतको

तफbबाट उपिःथत +वuान् उप5यायाFधवwा ौी

ु इजलासको
रहc रहे को र यस अदालतको सं यw

१ त २३२९ नं. को शयाटर ूचFलत ऐन कानून

ु
गन 5यायाधीशले पुनरावेदन अदालतको सं यw
कारवाहcको सxब5धमा दएको आदे श यथािःथFतमा

समेत अFधकार Wेऽ ूयोग गरc भएको सो
आदे शको

स5दभbमा

यस

इजलासको

ु
सं यw

Tयसै गरc

+वपWी

नेपाल

सरकारको

शंकरूसाद राईले अFभयोगपऽसाथ पेस भएको ग
एवम् सxमाFनत पुनरावेदन अदालत, पोखराको

FनरcWण Fनद शन अनुसार नै उw ग१ त. २३२९

इजलासबाट पुनः अFधकार Wेऽ महण गरc हे न b
नFम=ने हुँदा यस अदालतबाट कानूनबमोिजम भए

नं. को शयाटर मू=यान गरc Fललाम Fबब¥ गन

कानूनी हक अFधकारको हनन् नभएकोले ूःतुत
mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ । Fनवेदकको

Fनवेदन औिचTय+वहcन अवःथामा दायर भएको

गरे को काम कारवाहcबाट कुनै सं वैधाFनक तथा

कायb अगाFड बढाउने ूयोजनको Fनिxत आदे श
भै सो अनुjप पऽाचार गन काम भएको हुँदा
mरट Fनवेदन खारे ज हुनपु छb भे बहस ूःतुत

कुनै पFन सं वैधाFनक वा कानूनी अFधकार हनन्
नगरे को हुँदा ूःतुत Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भे

b यो ।
गनुभ

FमFत २०६९।७।२७ मा यस अदालतमा परे को

सुनी FमFसल सं लन तय र ूमाणको अiययन

Fनयमबमोिजम दै Fनक मुQा पेसीसूचीमा

हुनपु न हो वा होइन भनी इ5साफतफb +वचार

Fनवेदकको तफbबाट उपिःथत +वuान्् अFधवwा ौी

स.फौ.नं. ३६ को वादc नेपाल सरकार ूFतवादc

+वपWी पुनरावेदन अदालत, पोखराको तफbबाट

Fलिखत जवाफ ।

चढc Fनणbयाथb पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा mरट

मोहनमूFतb प5तले मेरो पWको मुQा कारवाहcयुw
अवःथामा रहँदारहँदै िज5सीको jपमा ूाg भएको
सवारc साधनको jपमा रहे को शयाटरलाई
अि5तम फैसलाले नबोलेसxम यथािःथFतमा राखी

2.

यसमा

पW/+वपWीका

तफbबाट

उपिःथत +वuान् {यवसायीहjको बहस िज+कर
गरc mरट Fनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारc

गदाb वन ऐन, २०४९ बमोिजम दायर भएको
ँयामकाजी के.सी. समेत भएको वन पैदावार

काठ चोरc Fनकासी मुQामा ग.१ त २३२९ नं.
को शयाटर जफत गरc पाउँ भनी ऐ. ऐनको

दफा ६६ बमोिजम दावी Fलएको अFभयोगपऽबाट

रहनुपनमा Tयसको +वपरcत हुने गरc मातहत

दे िखएकोमा

माननीय 5यायाधीश ौी Fडि=लराज आचायbबाट

FमFत २०६८।१०।१२ मा आदे श भएकोमा

अदालतको FनरcWणको FसलFसलामा रहनुभएका

सो

शयाटर

सxब5धमा

गोरखा

िज=ला अदालतबाट यथािःथFतमा सुरिWत राख्ने

Fललाम Fबब¥ गनुb भनी भएको Fनद शन आदे श

पुनरावेदन

साधन +वशेष§बाट मू=यान भई आएपFछ Fललाम

शयाटर Fललाम गरc धरौटcमा आxदानी बाँiनु

सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदे श
ऽु+टपूणb हुँदा उTूेषणको आदे शले बदर हुनपु छb

आधारमा िज=ला अदालतबाट उw शयाटर िजxमा

अनुसार गोरखा िज=ला अदालतबाट उw सवारc

Fबब¥ गनुb भनी आदे श भएको र उw आदे शलाई

अदालत,

पोखराबाट

FनरcWणको

FसलFसलामा सो आदे शलाई बदर गरc उw
भनी FनरcWण +कताबमा लेखीएको Fनद शनको

Fलने मालधनीबाट +फताb Fलई Fललाम ू+बया
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अगाFड बढाउनु भनी FमFत २०६९।३।२६

१७ नं. उपरको Fनवेदन परc पुनरावेदन अदालत,

कानूनबमोिजम गनुb भनी पुनरावेदन अदालतबाट

कुरासमेत FमFसल सलं न ूमाण कागजातबाट

मा आदे श र सो आदे श अ5यथा भ Fमलेन

FमFत २०६९।५।२८ मा भएको सदर आदे श
ऽु+टपूणb हुँदा उTूेषणको mरटuारा बदर गरc पाउँ
भे mरट Fनवेदन िज+कर तथा मातहत अदालतको

पोखराले िज=ला अदालतकै आदे श सदर गरे को

दे िखयो ।

4.

ूःतुत

+ववाद

गोरखा

िज=ला

अदालतमा परे को मूल मुQा स.फौ.नं. ३६ वन

FनरcWण गन 5यायाधीशले पुनरावेदन अदालतको

पैदावार, काठ चोरc Fनकासी मुQा कारवाहcको

कानून+वपरcतको कारवाहcको सxब5धमा दएको

सोउपरको पुनरावेदन अदालतबाट भएको १७ नं.

ु
सं यw

इजलासको

अFधकारWेऽ

ूयोग

गरc

आदे श यथािःथFतमा र+हरहे को अवःथामा पुनः

पुनरावेदन अदालतको अFधकारWेऽ महण गरc
हे न b नFम=ने हुँदा गोरखा िज=ला अदालतबाट FमFत

२०६९।३।२६ मा भएको आदे श कानूनबमोिजम
नै भएको हुँदा यसमा mरट Fनवेदकको कुनै पFन
सं वैधाFनक वा कानूनी हकको हनन् नभएकाले
mरट Fनवेदन खारे ज गरc पाउँ भे Fलिखत ूFतवाद

रहे को पाइयो ।

बममा

भएको

अ5तरकालcन

आदे श तथा

को आदे श र उw पुनरावेदन अदालतको १७

नं. आदे शउपर यस अदालतमा mरट Fनवेदन परे को
ँ ा मुQा च=दाच=दै को बममा मुQाको अि5तम
दे िखद
्
Fनणbय नभएसxम अि5तम फैसलाले ठहरयाउने

्
कुरा अ5तmरम आदे शको बममा नै ठहरयाउन
ँ ैन ।
कानूनत: Fम=ने दे िखद
5. mरट Fनवेदकले दावी Fलएको वन

ऐन, २०४९ को दफा ६६ को कानूनी {यवःथा

3. यसमा गोरखा िज=ला अदालतमा

हे दाb “यो ऐनबमोिजम सजाय हुने कसुर गरे को

अदालत, पोखराबाट गोरखा िज=ला अदालतको

औजार, चौपाया र अ5य साधनहj जफत हुने

दायर भएको स.फौ.नं. ३६ को मुQामा पुनरावेदन

ठहmरएमा कसुरमा बरामद भएको सबै बोझबाहक,
।” भे

कानूनी

{यवःथा

रहे को

FनरcWण गन बममा अदालतबाट खोजी भएका

छन्

गरc Tयस अदालतबाट FमFत २०६८।१०।१२

्
हुने मालवःतु अि5तम Fनणbयले ठहरयाएपFछ
माऽ

गरc दएको छ । उw सवारc साधन अ+वलxब

6. ूःतुत +ववाद मुQा च=दाच=दै को बममा

बखत दािखला गराउने गरc सवारc साधन +फताb दने
मा भएको आदे श सो हदसxमको {यहोरा बदर

पाइ5छ । उw कानूनी {यवःथा अनुसार जफत
जफत वा Fललामी ू+बयामा जाने हो ।

+फताb गराई याि5ऽक कायाbलयबाट मू=यान गरc

Fललामीको लाFग आदे श भएको दे िख5छ । कुनै

बाँiनु भे {यहोराको Fनद शन भएअनुसार गोरखा

अ5तरकालcन ूकृFतका आदे श फैसलासरहका

उw सवारc साधन +फताb गराई Tयसको सxबि5धत

तTकालका लाFग दइने अ5तरकालcन आदे श

Fललाम गराई ूाg हुने नगद धरौटcमा आxदानी
िज=ला अदालतबाट ूFतवादc सुरजबाबु प5तबाट

पFन मुQा च=दाच=दै को अवःथामा तTकाल गmरने

नभई Tयस बेलाको औिचTयको आधारमा गmरने

+वशेष§स+हतको टोलcबाट मू=यान गराई सो

हुन ्

भे आदे श भएउपर पुनरावेदन अदालत, पोखरामा

फैसलालाई ूभाव पानb सwैनन् । अ5तरकालcन

मू=यानको कागजात यस अदालतमा पठाउनु

।

जसले

सबुद

ूमाण

सकलन

र

परcWणपFछ Fतनको मू=यानका आधारमा हुने

683

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

आदे शuारा गmरने रोÆाको आदे श +ववादमा आएको

उTूेषणको आदे शले बदर भई mरट Fनवेदकको

नपरे सxमका लाFग वा मुQा +कनारा नभएसxमका

ठहछb । ूःतुत मुQाको लगत का गरc FमFसल

चल अचल सxपि आवँयकता अनुसार ूFतउर

मागबमोिजमको

mरट

Fनवेदन

जारc

हुने

लाFग यथािःथFतमा राख्ने कानूनी सं य5ऽ माऽ

Fनयमानुसार अFभलेख शाखामा बुझाई दनू ।

बोलेसरह सवारc साधन Fललाम गनb भनी बो=न
ँ ै न । ूःतुत मुQामा समेत जफत
Fम=ने दे िखद

उw रायमा सहमत छु ।

5या.तकbराज भ

शयाटर मुQा च=दाच=दै को बममा रहे को िज5सी

इFत सं वत् २०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम् ।

हो । यःतो ूकारको आदे शले अि5तम फैसलाले

गmरएको भFनएको सवारc साधनको jपमा रहे को
सामान भएको र Tयःतो सवारc साधनलाई मुQाको
अि5तम +कनारा भए जःतो मुQा +वचाराधीन भएको

इजलास अFधकृत : शकु5तला काकD

अवःथामा Fललाम गन वा नगन भे कुराको

&

FनयÚल अ5तmरम आदे शले गनb कानूनत: Fम=ने
ु गावै उw सवारc साधन
हुँदैन । फैसला हुनअ
Fललाम गmरएमा पFछ मुQाको अि5तम फैसला हुँदा
्
सवारc धनीलाई अपूरणीय
जफत नहुने ठहरयाएमा

िनणर्य नं .९१६४

WFत पुन सक्ने दे िख5छ ।

7. अतः माFथ उ=लेिखत तय, कानून

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

र +ववेचनाका आधारमा +यनै Fनवेदक ूFतवादc

र +वपWी नेपाल सरकार वादc भएको वन

माननीय 5यायाधीश ौी सुशीला काकD

पैदावार काठ चोरc Fनकासी मुQाको अि5तम

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकD

+ववादःपद सवारc साधन शयाटर जफत हुने

०६८-CR-०५४०

+कनारा नभएसxम उw दसीको jपमा रहे को

फैसला FमFत : २०७०।११।२१।४
०६८-CR-०५४०

नहुने सxब5धमा अि5तम ठहर नभएसxम +वशेष§
टोलcबाट मू=यान गराई Fललाम गरc धरौटc

आxदानीमा

बाँiनु

भे

पुनरावेदन

पोखराको FमFत २०६९।१।३ को FनरcWणको

बममा भएको Fनद शन आदे श । उw Fनद शन

अनुसार

गोरखा

िज=ला

मुQा :– लागु औषध खैरो +हरोइन ।

अदालत,

अदालतबाट

FमFत

२०६९।३।३६ समेतमा भएको आदे श अ5यथा

भ Fमलेन कानूनबमोिजम गनुb भनी पुनरावेदन
अदालत, पोखराबाट FमFत २०६९।५।२८ मा
भएको सxपूणb आदे शहj कानून+वपरcत हुँदा

पुनरावेदक/वादc
सरकार

ूTयथl/ूFतवादc
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: ूहरc

ूFतवेदनले

+वjk

: काॅेपलाोक, स=ले

नेपाल

भ ुxलु

गा.+व.स. घर भै हाल का.िज. का.म.न.पा.

वडा नं. २३ बःने राजु लामा

९1६४ - नेपाल सरकार +व. राजु लामा

पुनरावेदक/ूFतवादc : काॅेपलाोक, स=ले भ ुxलु

तफbबाट पुनरावेदन परc 5याय ूशासन ऐन,

वडा नं. २३ बःने हाल के5िcय कारागार

WेऽाFधकारFभऽको ूःतुत मुQाको सिWg तय

गा.+व.स. घर भै

का.िज. का.म.न.पा.

कायाbलयमा थुनामा रहे का राजु लामा

(ूकरण नं.५)

रे वतीराज FऽपाठÉ

+वuान््

काठमाडY

चोकबाट कलीतफb जाँदा मालc आयल पxपको

§ लागु औषध अपराधको प्रकृ ित
साङ् गठिनक अपराध भएकोले यस
िकिसमको अपराधमा मुख्य कतार् र
मितयार नभई सबै मुख्य कतार् हुने
अवस्था हुन्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको
पुनरावेदन िजिकरलाई मान्ने हो भने
लागु औषध (िनयन्त्रण) ऐन, २०३३
को दफा १७ मा भएको कानूनी व्यवस्था
िनष्प्रयोजन मात्र नभई षड्यन्त्र गनेर्,
उद्योग गनेर्, दरूु त्साहन गनेर् र मितयार
हुनेलाई सजाय गनेर् िवधाियकाको मनसाय
नै लुप्त हुन जाने देिखन्छ । िवधाियकी
मनसाय नै िनष्प्रयोजन हुने गरी अदालतले
व्याख्यासमेत गनर् निमल्ने ।

:

िज=ला,

महानगरपाFलका वडा नं. १३ िःथत कालcमाटc

ूTयथl/वादc : ूहरc ूFतवेदनले नेपाल सरकार

तफbबाट

एवम् ठहर फैसला यसूकार छ :–
काठमाडY

+वjk

वादcका

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको

सह5यायाFधवwा

ठÉकअगाFड सडक +कनारामा शाःपद अवःथामा

िजतेशकुमार ौीवाःतव र राजु लामाको शरcर

खानतलासी

गदाb

िजतेशकुमार

ौीवाःतवको

साथबाट लागु औषध खैरो हे रोइन ७० माम,
कालो सेतो कलरको सामसुङ लेिखएको मेरो

मोबाइलको Fसमकाडbस+हतको मोबाइल १ थान

तथा हजार दरको नेपालc j. ३०,०००।– फेला
परे को, Fनजसँगै रहे को राजु लामाको सँगसाथमा
कुनै अवैध चीजवःतु केहc फेला नपरे को, Fनजले

बायाँ हातमा लगाएको U.S.B. मोबाइल घडी १

थान फेला परे कोले फेला परे को लागु औषध तथा

Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतव र राजु लामालाई

पबाउ गरc लगेको ठÉक साँचो हो भेसमेत
{यहोराको

FमFत

गतेको

२०६६।०७।१७

खानतलासी एवम् बरामदc मुच ु=का ।
लागु

िजतेशकुमार ौीवाःतवले भारततफbबाट

औषध

खैरो

हे रोइन

सकलन

गरc

=याई काठमाडYFतर बःने राजु लामा भेलाई

ूFतवादcका तफbबाट : +वuान्् अFधवwा सोनी

Fबब¥समेतको

लागेका

छन्

अवलिxबत निजर :

आएकोले Fनजहjलाई खोजतलास गद

जाँदा

रघुवंश

+वशेष

सुराकuारा

२०६६।०७।१७

सxबk कानून :

न्या.सुशीला काकीर् : पुनरावेदन
फैसलाउपर

वादc

गते

गनb

जानकारc

साँझको

ूाg

हुन

समयमा

काठमाडY महानगरपाFलका वडा नं. १३ िःथत

फैसला

पाटनको

भे

कारोबार

ूFतवादc

अदालत,
दुबैको

कालcमाटc चोकबाट कलीतफb जाँदा मालc आयल

पxपको ठÉकअगाFड सडक +कनारामा दुईजना
{यिw शाःपद अवःथामा उFभई कुरा गmररहे को
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अवःथामा फेला परे कोले Fनजहjसँग सोधपुछ

मसँगै पबाउमा परे को राजु लामालाई Fबब¥ गद

वडा नं. १९ नगवा घर भएको उमेर ३५ वषbको

औषध खैरो हे रोइन पFन मैले ूFत मामको j.
४००।– मा महे श राउतसँग खmरद गरc Fनज

गदाb पसाb िज=ला, वीरग5ज उपमहानगरपाFलका

आफू िजतेशकुमार ौीवाःतव नाम बताउने {यिw

आएको र मेरो साथबाट बरामद भएको लागु

र काठमाडY िज=ला, काठमाडY महानगरपाFलका

राजु लामाले माग गरे अनुसार ूFत मामको j.

राजु लामा नाम बताउने {यिwलाई Fनय5ऽणमा

FमFत २०६६।७।१७ गते साँझ लागु औषध

वडा नं. २३ ओमबहाल बःने उमेर ३१ को आफू

५००।– का दरले राजु लामालाई Fबब¥ गनb भनी

Fलई Fनजहjको शरcर खानतलासी गदाb बरामदc

खैरो हे रोइन साथमा Fलई कालcमाटc चोकमा

ौीवाःतवबाट लागु औषध खैरो हे रोइन ७० माम,

Fनज आइपुगी मलाई लागु औषधको पैसा भनी

मुच ु=कामा

उ=लेख

भएअनुसार

िजतेशकुमार

राजु लामाको ूतीWा गरc बसेको अवःथामा

फेला परे कोले फेला परे को लागु औषध खैरो

j.३०,०००।– दई बाँक¥ j.५०००।– पFछ
द5छु भनी मेरो सँगसाथमा रहे को लागु औषध
खैरो हे रोइन राजु लामालाई दन नपाउँदै ूहरcले

Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतव र राजु लामालाई

उ=लेख भएअनुसार मेरो साथमा रहे को लागु

एक थान मोबाइल र नगद j. ३०,०००।– राजु
लामाले बाँधेको U.S.B. मोबाइल घडी १ थान

हे रोइनस+हतको दसीको सामानलाई बरामद गरc

पबाउ गरc आवँयक कानूनी कारवाहcको लाFग

यसै ूFतवेदन साथ दािखला गराएका छY । सो

सxब5धमा थप अनुस5धान एवम् कारवाहc गरc
पाउँ भे {यहोरासमेतको FमFत २०६६।७।१७

गतेको

ू.ना.Fन.

ूFतवेदन ।

भरतबहादुर

शाहसमेतको

म काठमाडYमा बसी काम गन बममा
राजु लामासँग मेरो िचनजान भई भेटघाट हुने
बममा राजु लामाले एक दन मसँग काठमाडYमा

धेरै लागु औषध ूयोग गन केटाहj छन् ।

Fनजहjलाई लागु औषध Fबब¥ गनb पाए धेरै

हामीलाई

पबाउ

गरc

बरामदc

मुच ु=कामा

औषध खैरो हे रोइन ७० माम स+हतको नगद j.
३०,०००।– मोबाइल र राजु लामाबाट मोबाइल

घडी बरामद गरे को हो भेसमेत {यहोराको

ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवले अFधकारूाg

अFधकारcसमW गरे को बयान ।

काठमाडYमा घुम+फर गन बममा लागु

औषध सेवन गन केटाहj भएको र Fनजहjले

लागु औषध हे रोइनको माग गmररहे कोले लागु
औषध हे रोइन सःतोमा खmरद गरc महँगोमा Fबब¥

गनb पाए फाइदा हुने दे खी काठमाडYमा नै िचनेको
िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग भेट गरc लागु औषध

पैसा फाइदा हु5छ । तपाÜ लागु औषध सःतोमा
=याई मलाई Fबब¥ गन"स् । म तपाईसँग लागु

हे रोइन खmरद Fबब¥ गन कुरा भएपFछ हाॆो

नाफा Fलई महँगोमा Fबब¥ गछु b भनी स=लाह

दरले लागु औषध खैरो हे रोइन Fबब¥ गन गरे कोले
मैले Fनजसँग पटकपटक लागु औषध खैरो हे रोइन

औषध

खmरद

गरc

मैले

अjलाई

आफूलाई

गरे कोले मैले वीरग5ज, रसौल आवत जावत
गदाb िचनेका महे श राउत भेसँग सxपकb गरc
Fनजसँग पटकपटक लागु औषध खmरद गरc =याई

स=लाहअनुसार Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतवले

मलाई ूFत माम लागु औषध j. ५००।– का

खmरद गरc काठमाडYमा लागु औषध सेवन गन

अFनस, राज, जीवन, सुमन, दवा, राजु, काले, क+पल,
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सरोजसमेतका केटाहjलाई आवँयकता अनुसार

ूमाणहjबाट उw कायb लागु औषध (Fनय5ऽण)

गद आएकोमा हाल बरामद लागु औषध पFन खmरद

ऐन, २०३३ को सं शोधनस+हतको दफा ४ को
खड (घ), (ङ) र (च) को कसुर अपराध हुँदा

सुमन, दवा, राजु, काले, क+पल, सरोजसमेतका

लामाउपर सोहc ऐनको दफा १४ को उपदफा

ूFत मामको j. ८००/९०० मासमेत Fबब¥ गन

गरc लागु औषध सेवन गन अFनस, राज, जीवन,

केटाहjलाई काठमाडYमा Fबब¥ गन उQेँयले

िजतेशकुमार ौीवाःतव र मबीच भएको पूव b

Fनज ूFतवादcहj िजतेशकुमार ौीवाःतव र राजु
(१) (छ) (२) बमोिजम सजाय हुन तथा ूFतवादc

िजतेशकुमार

ौीवाःतवको

साथबाट

बरामद

गते

भएको नगद j. ३०,०००।– (तीस हजार) लागु

भेट गरc लागु औषध खैरो हे रोइन खmरद गनb भनी

उw नगद j. ३०,०००।– समेत सोहc ऐनको

स=लाहअनुसार

FमFत

२०६६।७।१७

ु ¥ कालcमाटc गई िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई
बेलक

j. ३०,०००।– दए र बाँक¥ j.५०००।–

पFछ द5छु भनी लागु औषध हे रोइनको बारे मा

कुराकानी गmररहे को अवःथामा मैले िजतेशकुमार
ौीवाःतवसँग लागु औषध हे रोइन Fलन नपाउँदै

औषधको कारोबारबाट आिजbत सxपि भएकोले

दफा १८ (क) बमोिजम जफत हुनका साथै

सूचना तथा अनुस5धानमा ख+टएका कमbचारcलाई

ऐ. ऐनको दफा १८ (ख) एवम्१८ (घ) अनुसार

पुरःकारको {यवःथा हुन ु साथै वारदातमा सं लन

ूहरcले हामीलाई पबाउ गरc शरcर तलासी
Fलँदा बरामदc मुच ु=कामा उ=लेख भएअनुसार
िजतेशकुमार ौीवाःतवको सँगसाथबाट मोबाइल

महे श राउत +वदे शी भारतीय नागmरक भएकोले

खैरो हे रोइन ७० माम र मेरो मोबाइल घडी १

राजु, काले, क+पल, सरोज भे {यिwहjको हकमा

१

थान

नगद

j.३०,०००।– लागु औषध

थानसमेत बरामद गरे को हो भेसमेत {यहोराको
FमFत २०६६।७।२२ गते ूFतवादc राजु लामाले

गरे को बयान कागज ।
नमूना

बरामद भएको लागु औषध हे रोइनको

परcWण

गदाb

उw

नमूनामा

“लागु

औषध हे रोइन (डाइएFसटाईट म+फbन) पाइयो”

भे {यहोराको रा+`य +वFध +व§ान ूयोगशाला,
लFलतपुरको

FमFत

२०६६।७।२५

गतेको

Fनज नेपाल सरहदFभऽ फेला परc पबाउमा परे को
अवःथामा राजु लामासँग लागु औषध खैरो हे रोइन

खmरद गन भFनएका अFनस, राज, जीवन, सुमन, दवा,
वाःत+वक नाम, थर वतन खु=न नआएकोले खुलc
आएका वा पबाउमा परे को बखत कानूनबमोिजम

हुने {यहोरा मागदावीस+हतको अFभयोगपऽ ।
FमFत

२०६६।७।१७

को

बरामदc

मुच ु=कामा उ=लेिखत लागु औषध खैरो हे रोइन
७०

माम मबाट बरामद भएको हो, महे श
राउतसँग खानको लाFग र राख्नको लाFग Fलएको

अवःथामा मलाई ूहरcले एलै पबाउ गरे को हो,

भरतबहादुर

मैले राजु लामालाई िचनेको छै न, लागु औषधको
{यापार पFन गरे को छै न, मसँग बरामद भएको

मुच ु=का, ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतव र राजु

हो भेसमेत {यहोराको ूFतवादc िजतेशकुमार

ूयोगशालाको परcWण ूFतवेदनसमेतका कागज

म पे5टरको काम गरc जीवन गुजारा गछु b

परcWण ूFतवेदन ।
FमFसल

सं लन

ू.ना.Fन.

शाहसमेतको ूFतवेदन, खानतलासी तथा बरामदc

लामाको बयान कागज, के5िcय ूहरc +वFध +व§ान

रकम मेरो कपडाको {यापारबाट आिजbत रकम
ौीवाःतवले अदालतमा गरे को बयान ।
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नयाँ बानेzरबाट +ट.Fब.को औषFध Fलई ब+हनीको

कोठामा जाने बममा बाटै मा ूहरcले मलाई

औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १७

अनुसार अपराध गरे बापत हुने सजायको आधा ६

पबाउ गरे को हो, िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई

वषb कैद र j. ७१,०००।– जmरवाना हुने ठहछb

औषध सेवन गन, खmरद Fबब¥ गन माFनस होइन

फैसला ।

अदालतसमW गरे को बयान ।

+वÂेषण

िचनेको छै न, अFभयोग {यहोरा झुÝा हो, म लागु
भेसमेत

{यहोराको

ूFतवादc

राजु

िजतेशकुमार

ूFतवादc

लामाले

ौीवाःतवको

साथबाट ७० माम लागु औषध हे रोइन बरामद
भएको हो भेसमेत {यहोराको वादcका साWी

ूFतवेदक केशव मगरको बकपऽ ।
राजु लामासँगै भएको अवःथामा ूFतवादc

िजतेशकुमार ौीवाःतवबाट लागु औषध बरामद

भएको हो भेसमेत {यहोराको वादcका साWी

लोके5िबहादुर रावतको बकपऽ ।
िजतेशकुमार

ूFतवादc

ौीवाःतवले

लागु औषधको कारोबार गरे को छै न भेसमेत
{यहोराको ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवको

साWी

दपककुमार

भेसमेत {यहोराको काठमाडY िज=ला अदालतको
बुÌनुपन ूमाण नबुझी तयको पयाbg
नगरc

ूहरcमा

भएको

बयानको

आधारमा अदालतमा भएको बयानलाई बेवाःता
गरc मेरो ूमाणहj ूमाणमा नFलई सव"#च

अदालतबाट ूFतपादत Fसkा5त एवम् फौजदारc

5यायको सवbमा5य Fसkा5त र ूमाण कानूनको
Fसkा5त+वपरcत लागु औषधमा कसुरदार ठहर

गरc ६ वषb कैद र j. ७१,०००।– जmरवाना
गन गरे को फैसला बदर गरc फुसbद दलाई पाउँ

भे ूFतवादc राजु लामाको पुनरावेदन अदालत,

पाटनमा पनb आएको पुनरावेदनपऽ ।
मबाट

लागु औषध सेवन गन बानीले गदाb
ूहरcले

बरामद

गरे को

कुरा

मैले

अदालतमा

अदालतमै ःवीकार गरे को भए तापFन सो को

ूFतवादc राजु लामा लागु औषध Fबब¥

सTय बोलेको कारणबाट मलाई १२ वषb कैद

भएको बकपऽ ।

ौीवाःतवको

ओसार पसार Fबब¥ +वतरण गन {यिw नभएको

+ववरण गन कुरामा Fनद"ष छन् । Fनजले सजाय

र j.१,४२,०००।– jपैयाँँ जmरवानासमेत हुने

राजु लामाको साWी सं गीता लामाले अदालतसमW

२०३३ को दफा १४(ज) तथा सxमाFनत

पाउनुपन होइन भेसमेत {यहोराको ूFतवादc
गरे को बयान ।

ूFतवादc

एवम् Fबब¥

लागु औषध

+वतरण

ओसार

पसार

ःवjप,

ूकृFत

ौीवाःतवले

गरे को

गरे को

एवम् पmरिःथFत बरामद भएको लागु औषधको

पmरमाणबाट

िजतेशकुमार

कसुर माऽाको आधारमा लागु औषध (Fनय5ऽण)

ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (५)(२)
अनुसार १२ वषb कैद र j. १,४२,०००।–

जmरवाना हुने र ूFतवादc राजु लामालाई लागु

गरc उw फैसला लागु औषध Fनय5ऽण ऐन,
सव"#च अदालतको निजर Fसkा5त तथा फौजदारc

5याय Fसkा5त+वपरcत गmरएको फैसला उ=टc
गरc 5यायोिचत फैसला गरc पाउँ भे ूFतवादc

िजतेशकुमार ौीवाःतवको यस अदालतमा पनb

आएको पुनरावेदनपऽ ।

ूFतवादc राजु लामाले अदालतमा बयान

गदाb इ5कार रहc बयान गरे पFन घटनाःथलमा दुबै
ूFतवादcसँग रहे बसेको अवःथामा िजतेशकुमारको
साथबाट लागु औषध ७० माम र ३० हजार jपैयाँँ
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बरामद भएको भनी बयान गदाb दुबै जनाले लागु

लागु औषधको कारोबार गन गरे को तयलाई

औषध कारोबार गन गरे को सोहc स5दभbमा j.

ःवीकार गरे को, एवम् है Fसयतमा ूFतवादc राजु

+क गएको सो रकम िजतेशकुमारलाई दई लागु
औषध Fलन नपाउँदै पबाउ परे को ःवीकार गद

ऽु+टपूणb छ । लागु औषध मुQामा लागु औषध

समेत खुलाई बयान गरे को दे िखएबाट बरामदc

भएकोले यस +कFसमको अपराधमा मुfय कताb र
मFतयार नभई सबै मुfय कताb हुने अवःथा हुँदा

३०,०००।– jपैयाँ Fलई राजु लामा लागु औषध

लागु औषध लगेपFछ खmरद गन {यिwको नाम

मुच ु=कासमेतबाट राजु लामालाई मFतयार ठहर

गरc आधा सजाय गन गरc भएको फैसला Fमलेको

छै न । लागु औषध Fलनु दनुसxमको कायb
सxप नभए पFन राजु लामाले खmरद गनb Fलई

गएको रकम िजतेशकुमारलाई दएको सो रकम

बरामद भै अदालतबाट जफत हुनेसमेत ठहर

भएको िःथFतमा ूFतवादc राजु लामालाई माग

दावी भ5दा कम सजाय गन गरc भएको फैसला
सो हदसxम ऽु+टपूणb भएको हुँदा बदर गरc सुj
अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भे

नेपाल सरकारको पुनरावेदनपऽ ।

ू.िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई लागु औषध

(Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (घ)

(२) अनुसार १२ वषb कैद र j.१,४२,०००।–

जmरवाना हुने र ू. राजु लामालाई ऐ.को दफा

१७ अनुसार अपराध गरे बापत हुने आधा ६ वषb

्
कैद j. ७१,०००।– जmरवाना हुने ठहरयाएको
ँ ा
सुj िज=ला अदालतको फैसला FमलेकÈ दे िखद

सदर हुने ठहछb भेसमेत {यहोराको पुनरावेदन

अदालत, पाटनको FमFत २०६८।१।६ को

फैसला ।

लामालाई कम सजाय गन गरc भएको फैसला

ु ै अपराFधक कायb ःथा+पत हुन हो ।
बरामद हुनन

लागु औषध अपराधको ूकृFत सागठFनक अपराध

ूFतवादc राजु लामालाई िजतेशकुमारको मFतयार

भनी कम सजाय गन गरc भएको पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc
Fनज ूFतवादcसमेतलाई अFभयोग दावीबमोिजम
सजाय गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको वादc नेपाल
सरकारको तफbबाट यस अदालतमा पनb आएको

पुनरावेदनपऽ ।
मैले

अदालतसमW

गरे को

बयानलाई

ूमाणमा ऋण नगरc सो को +वपरcत अFधकारूाg
अFधकारcसमW गराइएको बयानलाई माऽ आधार

Fलने फैसला गनb Fम=ने है न, म पुनरावेदकलाई

अकाb ूFतवादcले िचि5दन भनी ःप©jपमा बयान

गरे को र मैले अFभयोग दावीबमोिजम कसुर गरे को

भनी मा Fम=ने ःप© आधार ूमाण नभएको
ँ ादे िखद
ँ ै लागु औषध जःतो गxभीर
अवःथामा दे िखद
्
सजाय गन गरे को
अपराधमा मFतयार ठहरयाई

सुj फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc अFभयोग
दावीबाट सफाइ पाउँ भेसमेत {यहोराको
ूFतवादc राजु लामाको तफbबाट यस अदालतमा

ूFतवादc राजु लामा अदालतसमW इ5कार
रहे पFन घटनाःथलमा दुबै ूFतवादcसँगै रहे बसेको

पनb आएको पुनरावेदनपऽ ।

रकमसमेत बरामद भएको दे िखएको अFधकारूाg

हुन आएको ूःतुत मुQाको सुj एवम् पुनरावेदन

Fनयमबमोिजम

आजको

दै Fनक

मुQा

अवःथामा िजतेशकुमारको साथबाट लागु औषध र

पेसीसूचीमा चढc Fनणbयाथb इजलाससमW पेस

अFधकारcसमWको बयानमा दुबै ूFतवादcहjले

अदालततको
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रे कडb

FमFसलसमेतको

अiययन

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

गरc

पुनरावेदक

वादcको

तफbबाट

+वuान््

सह5यायाFधवwा ौी रे वतीराज FऽपाठÉले लागु

ूFतवादc राजु लामालाई लागु औषध (Fनय5ऽण)

ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार अपराध

औषध जःतो सगठत अपराधमा मुfय कताb

गरे बापत हुने सजायको आधा ६ वषb कैद र

लामालाई

काठमाडY िज=ला अदालतबाट भएको फैसला नै

र मFतयार नभई सबै मुfय कताb हुने अवःथामा
ूFतवादc

राजु

समेत

अFभयोग

्
दावीबमोिजम सजाय हुनपु नमा मFतयार ठहरयाई

j.७१,०००।– जmरवाना

हुने

्
ठहरयाई

सुj

्
सदर हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनले

कम सजाय गरे को सुj फैसला नै सदर गरे को

फैसला गरे उपर ूFतवादc राजु लामासमेतलाई

बदर गरc ूFतवादc राजु लामासमेतलाई अFभयोग

भनी वादc नेपाल सरकारको तफbबाट र सफाइ

पुनरावेदन अदालतको फैसला ऽु+टपूणb भएको

दावीबमोिजम सजाय हुनपु छb भनी तथा पुनरावेदक

अFभयोग

माग

दावीबमोिजम

सजाय

हुनपु न

पाउनुपन भनी ूFतवादc राजु लामाको तफbबाट

ूFतवादc राजु लामाको तफbबाट +वuान्् अFधवwा

दोहोरो पुनरावेदन पनb आएको अवःथा रहे छ ।

ूमाणमा नFलई ूहरcसमWको बयानलाई माऽ

सह5यायाFधवwा एवम् +वuान्् अFधवwाले ूःतुत

ौी सोनी रघुवंशले अदालतसमWको बयानलाई

आधारFलई सजाय गन गरे को सुj फैसला सदर

उि=लिखत

तय

+वuान््

एवम्

गनुb भएको बहस िज+करसमेतको स5दभbमा सुj

गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला
ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc ूFतवादc राजु लामाले

फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

गनुb भएको बहस िज+कर सुFनयो ।

सो सxब5धमा Fनणbय दनुपन दे िखयो ।

अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउनुपन भनी ूःतुत
यसमा

ूFतवादcहj

िजतेशकुमार

ौीवाःतव र राजु लामाले लागु औषध (Fनय5ऽण)

ऐन, २०३३ को सं शोधनस+हतको दफा ४ को

फैसला Fमलेको छ छै न तथा वादc ूFतवादc को

कसको पुनरावेदन िज+कर पुने नपुने के रहे छ
2.

Fनणbयतफb

ूFतवादcमiयेका

+वचार

गदाb

िजतेशकुमार

ौीवाःतवलाई

अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय गरे को सुj

खड (घ), (ङ) र (च) को कसुर अपराध गरे को
हुँदा Fनज ूFतवादcहjलाई सोहc ऐनको दफा १४

फैसला

तथा ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवको साथबाट

Fनजको हकमा केहc बोFलरहनुपरे न ।

को उपदफा (१) (छ) (२) बमोिजम सजाय हुन

बरामद

भएको

नगद

j.३०,०००।– (तीस

यसमा

सदर

गरे को

पुनरावेदन

अदालतको

फैसलाउपर Fनज ूFतवादcको तफbबाट पुनरावेदनको
तामेलc xयादFभऽ पुनरावेदन परे को अवःथा नहुँदा
3. ूFतवादc राजु लामालाई अFभयोग

दावीबमोिजम

सजाय

नगरc

लागु

औषध

हजार) सोहc ऐनको दफा १८ (क) बमोिजम
जफत गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको अFभयोग

(Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार

िजतेशकुमार

माग

्
र j. ७१,०००।– जmरवाना हुने ठहरयाई
सुj

२०३३ को दफा १४(१) को (६) (२) अनुसार

्
नै सदर हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनले

माग दावी भएको ूःतुत मुQामा ूFतवादcमiयेका
दावीबमोिजम

ौीवाःतवलाई

लागु

औषध

अFभयोग

(Fनय5ऽण)

ऐन,

१२ वषb कैद र j.१,४२,०००।– जmरवाना र

अपराध गरे बापत हुने सजायको आधा ६ वषb कैद

काठमाडY िज=ला अदालतबाट भएको फैसलालाई

गरे को फैसला नFमलेको भे वादc नेपाल सरकारको
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र सो अनुसार सजाय गरे को फैसला नFमलेको भनी
ूFतवादc राजु लामाको तफbबाट यस अदालतमा

आएको ूःतुत पुनरावेदन िज+करतफb
हे दाb आफूसँगै रहे का ूFतवादc िजतेशकुमार

पनb

ौीवाःतवको साथबाट ७० माम लागु औषध खैरो

+हरोइन बरामद भएको तयमा कुनै +ववाद रहे को
ँ ै न । सो बरामद भएको तयलाई यी
दे िखद

दे िख5छ । पटकपटक लागु औषध खmरद गरc
राजु लामालाई Fबब¥ गद आएको हो मसँग
बरामद भएको लागु औषध पFन राजु लामालाई

Fबब¥ गनb भनी लागु औषध खैरो हे रोइन साथमा

Fलई राजु लामाको ूतीWा गmररहे को अवःथामा

Fनज आइपुगी मलाई लागु औषधको पैसा भनी

पुनरावेदक ूFतवादcले अ5यथा भ सकेको समेत
ँ ै न । यी पुनरावेदक ूFतवादcको साथबाट
दिखद

j.३०,०००।– दई बाँक¥ j.५०००।– पFछ
द5छु भनी मेरो सँगसाथमा रहे को लागु औषध
खैरो हे रोइन राजु लामालाई दन नपाउँदै ूहरcले

पFन लागु औषध सेवन गन केटाहj आ®नो

लामाले

लागु औषध बरामद भएको अवःथा नदे िखए

हामीलाई पबाउ गरे को हो भनी ूFतवादc राजु
अFधकारूाg

अFधकारcसमW

गरे को

बयान {यहोरालाई पु+© हुने गरc बयान गरे को

सxपकbमा रहे कोले लागु औषध हे रोइन सःतोमा
खmरद गरc महँगोमा Fबब¥ गनb पाए फाइदा

पाइ5छ । Fनजको सो बयान {यहोरा अ5यथा हो

खmरद Fबब¥ गन कुरा भएपFछ स=लाहअनुसार

आधार ूमाणसमेत FमFसल सं लन रहे को अवःथा
ँ ै न । FमFसल सं लन रहे को २०६६।७।१७
दे िखद

हुने दे खी काठमाडYमा नै िचनेको िजतेशकुमार
ौीवाःतवसँग भेट गरc लागु औषध हे रोइन
Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतवले मलाई ूFत माम

j. ५००।– का दरले लागु औषध खैरो हे रोइन
Fबब¥ गन गरे कोले मैले Fनजसँग पटकपटक
लागु औषध खैरो हे रोइन खmरद गरc काठमाडYमा

लागु औषध

सेवन

गन

अFनस, राज, जीवन,

सुमन, दवा, राजु, काले, क+पल, सरोज समेतका

भनी मा Fम=नेसxमको कुनै ठोस एवम् वःतुFन?

गतेको खानतलासी एवम् बरामदc मुच ु=का, ू.
ना.Fन. भरतबहादुर शाहसमेतको ूFतवेदनसमेतले

यी पुनरावेदक ूFतवादc उw लागु औषध खmरद

Fबब¥ गन कायbमा ूTयW सं लन रहे को +ववाद
र+हत तवरबाट सं प+ु © भएको दे िख5छ ।
4.

जहाँसxम

एकै

है Fसयतका

यी

केटाहjलाई आवँयकता अनुसार ूFत मामको

पुनरावेदक ूFतवादc राजु लामालाई कम सजाय

हाल बरामद लागु औषध पFन Fनजै केटाहjलाई

मुfय कताb र मFतयार नभई सबै मुfय कताb हुने
अवःथा हुँदा ूFतवादc िजतेशकुमारको मFतयार

j. ८००/९०० मासमेत Fबब¥ गन गद आएको,

Fबब¥ गन उQेँयले िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई

भेट गरc बरामद लागु औषध खmरद गनbको लाFग

j. ३०,०००।– समेत दई कुराकानी गmररहे को
अवःथामा िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग लागु औषध
Fलन नपाउँदै ूहरcले हामीलाई पबाउ गरे को

हो भनी घनालाई FसलFसलाबkjपमा Fबब¥
गन गरे को केटाहjको नाउँसमेत उ=लेख गरc
अFधकारूाg अFधकारcसमW बयान गरे को अवःथा

गरे को नFमलेको, लागु औषध जःतो अपराधमा

भनी ूFतवादc राजु लामालाई सजाय गरे को

नFमलेको भे वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िज+कर रहे तफb हे दाb यी ूFतवादc राजु लामाको

साथबाट लागु औषध बरामद भएको अवःथा
ँ ै न । तर पFन लागु औषध खmरद गछु b
दे िखद
भनी ूFतवादc िजतेशकुमारलाई उसाई +वzास

दलाई दुjTसाहन गरे को र लागु औषध खmरद
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Fबब¥मा

मFतयार

रहे को, लागु

औषध

+क

खोजेको तर खmरद कायb पूरा नहुँदैको अवःथामा

गन +वधा+यकाको मनसाय नै लुg हुन जाने

पबाउ परे को दे िख5छ । ूFतवादc राजु लामाकै

दे िख5छ । +वधा+यक¥ मनसाय नै Fनंूयोजन हुने
गरc अदालतले {याfयासमेत गनb Fम=ने हुँदैन ।

बरामद भएको लागु औषध खmरद गरc =याएको

लामाको साथबाट लागु औषध बरामद भएको

अFधकारcसमW यी ूFतवादc राजु लामालाई पोल

गरc बयान गरे को दे िख5छ । यी पुनरावेदक

केटाहj आ®नो सxपकbमा रहे कोले सहअFभयुw
िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग बरामद भएको लागु

बरामद भएको नदे िखनुका अFतmरw ूTयWत

गmररहे को अवःथामा पबाउ गरे को, सो तयलाई

उसाहटमा लागी केहc नाफा हु5छ भनी आफूले
भनी

ूFतवादc

िजतेशकुमारले

अFधकारूाg

ूFतवादc राजु लामाको साथबाट कुनै लागु औषध
लागु औषधको कारोबार गरे को तय ठोस आधार
ँ ै न । यी
ूमाणबाट सं प+ु © हुन सकेको दे िखद

ूFतवादcले बरामद भएको लागु औषधको कारोबार

गनb सहअFभयुw िजतेशकुमारलाई दुjTसाहनसxम

गरे को दे िख5छ ।

6.

अतः

पुनरावेदक

ूFतवादc

राजु

अवःथा नदे िखए पFन लागु औषध सेवन गन

औषध खैरो हे रोइन खmरद गनbको लाFग कुराकानी
बरामद भएको लागु औषध राजु लामालाई Fबब¥

गनb भनी लागु औषध खैरो हे रोइन साथमा Fलई

राजु लामाको ूतीWा गरc रहे को अवःथामा मेरो
सँगसाथमा रहे को लागु औषध खैरो हे रोइन राजु
लामालाई दन नपाउँदै ूहरcले हामीलाई पबाउ

5. लागु औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३

गरे को हो भनी ूFतवादc राजु लामाले गरे को उw

गन, दुjTसाहन गन र मFतयार हुनेलाई सजाय भनी

Fनजको सो बयान {यहोरा अ5यथा हो भनी मा

गन, Tयःतो अपराध गनb अjलाई दुjTसाहन गन

ूमाणसमेत FमFसल सं लन रहे को नदे िखनुको

को दफा १७ मा अपराध गनb षÞय5ऽ गन, उ·ोग

यस ऐनअ5तगbत सजाय हुने अपराध गन, षÞय5ऽ
वा Tयःतो अपराध गनbमा मFतयार हुने {यिwलाई

बयान {यहोरालाई पु+© हुने गरc बयान गरे को

Fम=नेसxमको कुनै ठोस एवम् वःतुFन? आधार

अFतmरw FमFसल सं लन रहे को २०६६।०७।१७

सोहc अपराध गरे बापत हुने सजायको आधी सजाय

गतेको खानतलासी एवम् बरामदc मुच ु=का, ू.

लागु औषध मुQामा लागु औषध बरामद हुन ु नै

यी

हुनेछ भे कानूनी {यवःथा रहे को दे िख5छ ।
अपराFधक कायb ःथा+पत हुन ु हो । लागु औषध

ना.Fन.भरतबहादुर शाहसमेतको ूFतवेदनसमेतले
पुनरावेदक

ूFतवादc

उw

लागु औषध

अपराधको ूकृFत सागठFनक अपराध भएकोले

खmरद Fबब¥ गन कायbमा मFतयार रहे को +ववाद
ँ ा सोसमेतको
र+हत तवरबाट सं प+ु © भएको दे िखद

नभई सबै मुfय कताb हुने अवःथा हु5छ भे वादc

लागु औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा

यस +कFसमको अपराधमा मुfय कताb र मFतयार

आधार

ूमाणबाट

ूFतवादc

राजु

लामालाई

नेपाल सरकारको पुनरावेदन िज+करलाई माे हो

१७ बमोिजम ६ वषb कैद र j.७१,०००।–

दफा १७ मा भएको उपरोw कानूनी {यवःथा

िज=ला अदालतको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन
ँ ा
अदालत, पाटनले गरे को फैसला Fमलेकै दे िखद

भने लागु औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को

Fनंूयोजन

माऽ

नभई

षÞय5ऽ

गन, उ·ोग

गन, दुjTसाहन गन र मFतयार हुनेलाई सजाय

्
जmरवाना हुने ठहरयाई
भएको सुj काठमाडY

कुनै पmरवतbन गmररहनुपरे न । सो फैसला सदर
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कायम हुने ठहछb । अFभयोग माग दावीबाट

इ.+व.एन. हाउसमा ूधान कायाbलय रहे को

अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय हुनपु न भनी

शमाb

सwैन । दायरcको लगत का गरc FमFसल

ूTयथl/ूFतवादc :

एभरे ःट बै FलFमटे डका सिचव ूमोदराज

सफाइ पाउनुपन भे ूFतवादc राजु लामाको तथा

वादc नेपाल सरकार दुबैको पुनरावेदन िज+कर पुन

Fनयमानुसार अFभलेख शाखामा बुझाई दनू ।

+वjk

Fस5धुलc

िज=ला,

Fसkेzर

गा.+व.स. ठे गाना भै हाल काठमाडY िज=ला,

काठमाडY महानगरपाFलका वडा नं. ३१
कमलादcिःथत Fस+टज5स बै FलFमटे डमा

उw रायमा सहमत छु ।

कायbरत्् राजीव गजुरेल

5या.भरतबहादुर काकD

§ पुनरावेदक

वादी बैङ्कसँ ग प्रत्यथीर्
प्रितवादीले सेवामा प्रवेश गदार् ४ वषर्सम्म
सेवा गनेर् शतर्नामा गरी सो अविध पूरा
नगदैर् बैङ्कको सेवा छाडी अन्य बैङ्कमा
गएको देिखई सोही ऐनको दफा ७४ मा
करार गनेर् पक्ष करारबमोिजम दाियत्व
पूरा गनुर्पनेर्छ भन्ने उल्लेख भएबमोिजम
प्रत्यथीर् प्रितवादीले शतर्नामाअनुसार सेवा
पूरा नगरी बीचमा नै सेवा छोडी गएको
देिखदँ ा शतर्अनुसार सेवा गरेको नदेिखने ।

इFत सं वत् २०७० साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अFधकृत :– हmरकृंण ौे ?

&

िनणर्य नं .९१६५

(ूकरण नं. ४)

§ प्रितवादी बैङ्कमा सेवा प्रवेश गदार् नै

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

शतर्नामा गरी प्रवेश गरेकोमा बीचमा सेवा
गनर् छाडेमा सो शतर्नामामा उल्लेख भएको
प्रावधानअनुसार क्षितपूिर्त ितनुर्पनेर् ।

माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 5यायाधीश ौी तकbराज भ

(ूकरण नं. ५)

फैसला FमFत : २०७०।८।१०।२
२०६७– CI–०१६०

पुनरावेदक/वादcका तफbबाट :
ूTयथl/ूFतवादcका तफbबाट :

मुQा : करारबमोिजम WFतपूFतb रकम दलाई
पाऊँ ।

अवलिxबत निजर :

पुनरावेदक/वादc : काठमाडY िज=ला, काठमाडY

सxबk कानून :

महानगरपाFलका वडा नं. ३ लािजxपाट
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करार ऐन, २०५६ को दफा १३(४)

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१)

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

Fथए ँ । उw FमFतभ5दा अगाFड मलाई बैको

सुj तहमा फैसला गन :

कमbचारc भ Fम=दै न । म िशिWत बेरोजगार

मा.िज.5या.ौी +वनोदमोहन आचायb

युवा भएको र +वपWी बैले प+हलेदेिख तयार

पुनरावेदन तहमा फैसला गन :

रहे को Service bond मा सहc गद मा करार

मा.5या.ौी बै·नाथ उपाiयाय

मा.5या.ौी ठाकुरूसाद शमाb
फैसला

सxझौता हुन सwैन । म ूFतवादc +वपWी बैमा

३ वषb ७ म+हनासxम ःथायी कमbचारc भै काम

न्या. प्रकाश वस्ती : पुनरावेदन

अदालत,

गरे कोले

एभरे ःट

सेवासxब5धी

बै

Fनयमहj

FलFमटे डको, “कमbचारc

२०५४” ले

Fनद िशत

गतेको

गछb । उw Fनयमहjको Fनयम २(ग) र Fनयम

पुनरावेदनमा दताb हुन आएको ूःतुत मुQाको

अनुसार म ःथायी कमbचारc भएकोले मेरो हकमा

पाटनको

फैसलाउपर

FमFत

२०६६।७।१८

्
दोहोरयाउने

Fनःसा

ूदान

भै

सिWg तय एवम् ठहर यस ूकार छ :

+वपWीले यस एभरे ःट बैमा सेवा गन

b एकोले २४ जुलाई २००३
इ#छा जाहे र गनुभ

मा ४ वषbसxम बैमा सेवा गन नगरे मा WFतपूFतb
हजाbनाबापत

j.२,००,०००।–

(दुईलाख

३ एवम् ौम ऐन, २०४८ को दफा ३,४ र ७

करार वा सxझौता लागू हुन सwैन । दू+षत
+फराद दावीबाट मुw गरc इ5साफ गरc पाउँ

भे ूFतवादc राजीव गजुरेलको काठमाडY िज=ला
अदालतमा परे को ूFतउरपऽ ।

ूFतवादc राजीव गजुरेलले एभरे ःट बैमा

j+पयाँ) बैलाई Fतनछु भनी सेवा करारनामा

४ वषb सेवा गछु b भे Service bond गरे कोले

गन कमbचारcलाई बैसxब5धी +वFभ ताFलम

Fतनुपछb भे वादcको साWी राम थापा गरे को

b एको छ । बैमा काम
(Service bond) गनुभ

ूिशWणमा बै लगानी गरc ूिशिWत गनुप
b न

वादc दावीअनुसार j. २,००,०००।– WFतपूFतb
बकपऽ ।

ताFलम दई ूिशिWत गराई Fनयुिw FमFत २५

ूFतवादcले ३ वषb ७ म+हना एभरे ःट
बैमा ःथायी कमbचारc भै सेवा गरे को हुँदा

b नमा २७ फेॄअ
४ वषbको लाFग सेवा गनुप
ु रc

स5तोषच5ि गौतमले गरे को बकपऽ ।

फेॄअ
ु रc २००७ मा राजीनामा दनुभएकोले यस

२००३ मा करारको Fलखत भएको दे िख5छ

हु5छ । +वपWीलाई बैले बैसxब5धी +वFभ

जुलाई २००३ दे िख २४ जुलाई २००७ सxम

२००७ दे िख राजीनामा ःवीकृत हुने गरc १३

b न होइन भे ूFतवादcको साWी
WFतपूFतb Fतनुप

करारज5य सxझौता हे दाb २४ जुलाई

बै +वपWी करारनामाबमोिजम सेवा नगरे कोले

जब+क ूFतवादcलाई बैले १ दनपFछ Fनयुिw

२,००,०००।– (दुई लाख j+पयाँ) WFतपूFतb
दलाई भराई पाउँ भे एभरे ःट बै FलFमटे ड

गराएको दे िखन आएको छ । Staff service

करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोिजम j.

ूधान कायाbलयको +फराददावी ।

म ूFतवादcको Fनयुिwपऽ २५ जुलाई

२००३ मा Fनयुिw भै बैको कमbचारc भएको

दएकोले पदभार महण नगद करारको Fलखत

rules of Everest bank limited, 2054 B.C. हे दाb
ँ ा सxझौताअनुसार
सxझौतामा राख्न नFम=ने दे िखद

ूFतवादcबाट j. २,००,०००।–
भराई पाउँ भे वादc एभरे ःट बै FलFमटे डको

वादcले
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अदालतको २०६५।५।२३ गतेको फैसला ।

ठहराएको सुj काठमाडY िज=ला अदालतको
ँ ा सदर हुने ठहछb भेसमेत
फैसला Fमलेकै दे िखद

गरc Fनयुिw Fलई यस बैमा सेवा गनb तयार

२०६९।७।१८ गतेको फैसला ।

शतbबमोिजम सेवा नगरc अक" बैमा सेवा ूवेश

गरे को

+फराददावी नपुने ठहछb भे काठमाडY िज=ला
+वपWी ूFतवादcले बैको शतb आTमसात््

भै करार सxझौता गनुभ
b एको छ । तो+कएको

गरे कोले Fनयुिwका शतbहj उ=ल³न गरे कोमा
आ®नो

दा+यTवबमोिजम

WFतपूFतb

Fतनुप
b न

हु5छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३

बमोिजम करार दाताले +वFभ शतbहj राख्न
सक्ने हुँदा service rules of Everest bank
limited 2054 B.C.

मा

बैले

WFतपूFतbबापत

{यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको FमFत
Fनवेदक
लगतै

बैले

बैमा

ूFतवादcलाई

हुने

दै Fनक

Fनयुिw

कामकाज

सxबि5धत ताFलम दने गदbछ । Training

programme of UCP 500 ताFलममा सहभागी

गराई ताFलम दएको छ । ूTयथl ूFतवादcले

यस बैको +वFभ शाखामा बसी काम तथा

b एको छ । ूFतवादcलाई
अनुभव हाFसल गनुभ
२५ जुलाई २००३ मा Fनयुिw दँदा ४ वषb

दावी गनbसक्ने {यवःथा नभएकोले वादc दावी

सेवा गन शतb राखेको र सो शतb पूरा नगरे मा २

२०६५।५।२३ गतेको फैसला ।

b एकोले अ.बं . १८४ (क) १८५ र करार
गनुभ

नपुने भे काठमाडY िज=ला अदालतको FमFत

+वपWी ूFतवादcले यस एभरे ःट बै
FलFमटे डमा Fनयुिw हुँदा सेवा करार भएबमोिजम

लाख j+पयाँ बैलाई WFतपूFतb Fतन गरc शतbनामा

ऐन, २०५६ को दफा २(क) र दफा १३ तथा

नेकाप २०५६, अ ६, पृ? ६७४४ समेतको

गनुभ
b एको

ऽु+टपूणb हुँदा वादc दावी नपुने ठहराएको सुj

रोजगार दाताले शतbहj राख्न सक्ने उ5मुिw

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर 5याय

४

वषb सेवा

गन

भनी

सxझौता

छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोिजम
ूदान गरे को अवःथामा Service bond अनुसार

WFतपूFतb भराई दनुपनमा वादc दावी नपुनेमा

काठमाडY िज=ला अदालको फैसला सदर गरे को

ूशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) (क) र
्
हे रc पाउँ भे
(ख) अनुसार ूःतुत मुQा दोहोरयाई

ठहराएको काठमाडY िज=ला अदालतको फैसला
ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc WFतपूFतb दलाई पाउँ

वादc एभरे ःट बै FलFमटे डको यस अदालतमा पनb

अदालत, पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

सxझौता Service bond मा ४ वषb काम नगरे मा

भे वादc एभरे ःट बै FलFमटे डको पुनरावेदन
पुनरावेदक

वादc

बैले

आएको Fनवेदन ।
यसमा

ूTयथl

ूFतवादcको

सेवा

ूFतवादcलाई

WFतपूFतbबापत j. दुई लाख Fतन भनी ःप© शतb

ताFलम दएको हो र सोबापत बैलाई कFत

दःतखत गरे को दे िख5छ । यःतो अवःथामा यी

क+हले कहाँ के {यहोराको कFत अवFधको के

उ=लेख भई Tयसमा यी ूFतवादcले सहमFत जनाई

आFथbक दा+यTव पनb गएको हो भे खुलाउन

दुई पWबीच भएका करारका शतbहj दुबै पWले

राजीनामा दएको कारणले बैले थप आFथbक WFत
ँ ै न । वादc दावी पुन नसक्ने
पाउन पन दे िखद

गरे मा सोहc करारको शतbअनुसार हुनेमा कमbचारc

सकेको पाइएन । ूFतवादcले अवFध नपुदै

माुपनमा Tयसको +वपरcत एक पWले कुनै काम

सेवा Fनयमावलcमा WFतपूFतbको {यवःथा नभएको
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भे

आधारमा

वादc

WFतपूFतb

दावीबमोिजम

नदलाएको िज=ला अदालतको फैसला सदर

सxझौता गरc बैमा ४ वषbसxम सेवा गनुप
b नमा

र सेवा भ

भएमा २ लाख WFतपूFतb दने गरc

गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसलामा करार

शतbनामा भएको दे िख5छ । ूTयथl ूFतवादcले

तथा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को ऽुटc

मा सेवामा रहc उw बैमा राजीनामा दएको

ऐन, २०५६ को दफा ७४ र दफा ८३ (२)

२५ जुलाई २००३ दे िख २७ फेॄअ
ु रc २००७

रहे को दे िखएकोले 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को

दे िख5छ । ूTयथl राजीव गजुरेलले ३ वषb ७

ूदान गmरएको छ । सxबि5धत FमFसल र +वपWी

४. एभरे ःट बै FलFमटे डमा ूTयथl

्
हे न b Fनःसा
दफा १२(१) (क) अनुसार दोहोरयाई

िझकाई Fनयमानुसार पेस गनुb भे यस अदालतको

म+हना माऽ सेवा गरे को पाइ5छ ।

राजीव गजुरेलले सतbनामाको (e) मा शतb भ

FमFत २०६७।४।१९ गतेको आदे श ।

गरे मा २ लाख WFतपूFतb Fतनुप
b न भे उ=लेख

चढc Fनणbयाथb पेस हुन आएको ूःतुत मुQाको

दफा १३(४) मा कुनै {यिwले कुनै {यिw फमb,
कxपनी वा Fनकायसँग गरे को करारअनुसार Tयःतो

Fनयमबमोिजम

दै Fनक

पेसीसूचीमा

पुनरावेदनस+हतको FमFसल अiययन गरc पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला Fमले नFमलेको के हो

भएको

दे िख5छ । करार ऐन, २०५६ को

{यिw, फमb कxपनी वा Fनकायको सेवामा छँदै वा

सो सxब5धमा Fनणbय दनुपन दे िखयो ।

सेवाबाट अवकाश ूाg गरे को Fनि´त समयसxम

वादc एभरे ःट बैले ूTयथl/ूFतवादc राजीव

ूFतःपधl अ5य {यिw, फमb, कxपनी वा Fनकायको

२. Fनणbयतफb +वचार गदाb पुनरावेदक/

गजुरेललाई बैमा कमbचारc Fनयुw गदाb सेवा गन

शतb गरc सेवा ूवेश गरे कोमा ३ वषb ७ म+हना

सेवा गरc राजीनामा दएकोले शतb पूरा नगन

ूTयथl ूFतवादcबाट २ लाख j+पयाँ WFतपूFतb
दलाई पाउँ भे वादc दावी र मैले एभरे ःट

Tयःतो

{यिw

फमb, कxपनी

वा

Fनकायको

सेवा ःवीकार गनb नपाउने गरc भएको करार भे

कानूनी {यवःथा रहे को पाइ5छ । पुनरावेदक
वादc बैसँग ूTयथl ूFतवादcले सेवामा ूवेश
गदाb ४ वषbसxम सेवा गन शतbनामा गरc सो

अवFध पूरा नगद बैको सेवा गनb छाडी अ5य

बैको कमbचारc Fनयमावलc, २०५६ अनुसार
ःथायी कमbचारcमा Fनयुिw पाएको हुँदा WFतपूFतb

बैमा सेवा गनb गएको दे िखई सोहc ऐनको दफा

सुj काठमाडY िज=ला अदालतले वादc दावी

ूFतवादcले शतbनामाअनुसार सेवा पूरा नगरc बीचमा
ँ ा शतbअनुसार सेवा
नै सेवा छोडी गएको दे िखद

b न होइन भे ूFतउर रहे को ूःतुत मुQा
Fतनुप

नपुने ठहराएकोले फैसला सदर गरे को पुनरावेदन

७४ मा करार गन पW करारबमोिजम दा+यTव

पूरा गनुप
b नछ भे उ=लेख भएबमोिजम ूTयथl

्
अदालत, पाटनको फैसलाउपर दोहोरयाउने
Fनःसा

गरे को दे िखएन । सोहc ऐनको दफा ८२ अनुसार

दे िख5छ ।

पूरा नगरे मा दफा ८३ अनुसार नोसान हुने पWले

ूदान भै पुनरावेदनको रोहबाट पेस हुन आएको
३.

पुनरावेदक

वादc

एभरे ःट

बै

FलFमटे डले ूTयथl ूFतवादc राजीव गजुरेललाई
कमbचारcमा Fनयुिw दँदा २४ जुलाई २००३ मा

करारको कुनै पWले करारबमोिजमको दा+यTव

करार उ=ल³न गन पWबाट करारबमोिजमको
WFतपूFतb भराई Fलन पाउँछ भे उ=लेख भएको

पाइ5छ । यी ूTयथlले वादc बैसँग ४ वषbको
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सेवा गन गरc शतb गरc बीचमा नै सेवा छाडी

अj तपFसलबमोिजम गनू b ।

b न दा+यTव हु5छ । जहाँसxम यी ूTयथl
Fतनुप

माFथ

गएको अवःथामा आफूले शतbनामा गरे को रकम

ूFतवादcले

आ®नो

ूFतउरमा

एभरे ःट

बै

FलFमटे ड, २०५६ कमbचारc +वFनयमअनुसारको

कमbचारc भएकोले शतbअनुसार रकम दनुपद न भे
िज+कर Fलए पFन २४ जुलाई २००३ मा उw
बैमा सेवा ूवेश गदाb नै शतbनामा गरे को हुँदा

सो शतbनामाको (e) अनुसार j. २,००,०००।–

Fतनुपन दे िख5छ ।
५.

ूमाण

ऐन, २०३१

को

दफा

३४ (१) मा कुनै {यिwले लेखेर वचनले वा

आचरणuारा कुनै {यिwलाई कुनै कुरा यःतो हो

भे +वzासमा पारc वा Tयःतो +वzासमा पनb दई

सो {यिwबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दएमा
Fनज सो कुरा Tयःतो होइन वा Fथएन भनी Fनजले

खडन गनb पाउने छै न भे कानूनी {यवःथा

इ5साफ

तपFसल

खडमा

ठहरे बमोिजम

वादc

दावीअनुसार ूFतवादc रािजव गजुरेलबाट j.
२,००,०००।– भराई पाउने हुँदा ूFतवादcको

यसै सरहदको जायजात रोनु, कानून xयादFभऽ
वादcले दरखाःत दए कानूनबमोिजम अàाको

ूFतशत दःतूर Fलई ूFतवादcबाट वादcलाई दनु
भे सुj काठमाडYमा लेखी पठाई दनू ------१
माFथ इ5साफ खडमा लेिखएबमोिजम वादc दावी
ठहर भएकोले वादcले सुjमा +फराद दायर गदाb

राखेको कोटbफ¥ ५२७०।– पुनरावेदन अदालत,

पाटनमा पुनरावेदन गदाb रािखएको कोटbफ¥ j.

७९०।– र यस अदालतमा पुनरावेदन गदाb

राखेको कोटbफ¥ j. ७९०।– समेत जxमा

कोटbफ¥ j. ६८५०।– वादc ूFतवादcबाट भराई
Fलन पाउने हुँदा ूFतवादcको यसै सरहदको जेथा

दे खाई कानूनका xयादFभऽ वादcले दरखाःत दए

रहे को र पुनरावेदक एभरे ःट बै FलFमटे डको
ूTयथl ूFतवादc राजीव गजुरेललाई सेवा दँदाको

केहc दःतुर नFलई ूFतवादcबाट वादcलाई भराई

भएकै छै न भे ूTयथl ूFतवादc िज+करसxम पFन

पठाउनू -----------------------------------२

ँ ा सो शतbनामा
अवःथामा नै शतbनामा गराएको दे िखद
Fलएको दे िखएन । ूTयथl/ूFतवादcले आफूले

उw बैमा सेवा ूवेश गदाb नै शतbनामा गरc ूवेश

गरे कोमा बीचमा सेवा गनb छाडेमा सो शतbनामामा
उ=लेख भएको ूावधानअनुसार WFतपूFतb Fतनुप
b न

दनु भनी काठमाडY िज=ला अदालतमा लेखी

ूःतुत मुQाको दायरc लगत का गरc FमFसल

अFभलेख शाखामा बुझाईदनू -----------------३

उw रायमा सहमत छु ।

नै दे िख5छ । पुनरावेदक/वादc एभरे ःट बैले

5या.तकbराज भ

जुलाई २००३ मा भएको शतbनामाको (e) अनुसार

इFत सं वत् २०७० साल मFसर १० गते रोज २ शुभम् ।

ूTयथl ूFतवादc राजीव गजुरेलबाट उपरोw २४
वादc दावी अनुसार j. २ लाख WFतपूFतb दलाई
भराई दनुपनमा वादc दावी नपुने ठहराएको

इजलास अFधकृत : दे वीकुमारc चौधरc

सुj काठमाडY िज=ला अदालतको फैसलालाई

सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला
ँ ा उ=टc हुने ठहछb । सो ठहनाbले
Fमलेको नदे िखद
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प्रमाणपत्र पेस गनेर् कायर्मा आपरािधक
कायर् र आपरािधक मनसमेतका दबु ै तत्त्व
समावेश भएको देिखने ।

िनणर्य नं .९१६६

(ूकरण नं.६)

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती

पुनरावेदक/ूFतवादcका तफbबाट :

माननीय 5यायाधीश ौी तकbराज भ

ूTयथl/वादcका तफbबाट :

फैसला FमFत : २०७०।११।२०।३

अवलिxबत निजर :

०६९–CR–०८९४

सxबk कानून :
§

मुQा : सेवा ूवेशको लाFग नÆलc ःथायी

२०१७ को दफा १२

अiयापन अनुमFतपऽ पेस गरc ॅ©ाचार गरे को ।
ु , मेहेले
पुनरावेदक/ूFतवादc : िज=ला ताÏलेजङ

तTकाल ूचFलत ॅ©ाचार Fनवारण ऐन,

+वशेष अदालत, काठमाडY :–

अiयW मा.5या.ौी गौरcबहादुर काकD

गा.+व.स. वडा नं. ८ ःथायी ठे गाना भई

सदःय मा.5या.ौी ओमूकाश Fमौ

िचतवन िज=ला, रÕनगरनगरपाFलका वडा

सदःय मा.5या.ौी केदारूसाद चाFलसे

नं.८ ूसौनीमा बसोबास भई हाल नेपाल

+व·ुत ूाFधकरणअ5तगbत फोरमेन पदमा

फैसला

कायbरत्् केशवराज कडmरया

न्या.प्रकाश वस्ती :

+वjk

ूTयथl/वादc : अिfतयार दुjपयोग अनुस5धान

आयोगका तफbबाट अनुस5धान अFधकृत

गंगाूसाद 5यौपानेको ूFतवेदनले नेपाल
सरकार

काठमाडYको

ऐन, २०४९

को

दफा

+वशेष

१७

अदालत,
अदालत

बमोिजम

यस

अदालतसमW पुनरावेदन परc पेस हुन आएको
ूःतुत मुQाको सिWg तय एवम् ठहर यस
ूकार छ :–

§ पेस भएको सिर्टिफके ट ओहदा पाउन,
ओहदामा बहाल हुन वा कु नै लाभ सुिवधा
प्राप्त गनेर् उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने
भएकोमा पेस गनर् आवश्यकै नभएको
सिर्टिफके ट नक्कली बनाई पेस गनेर्
कायर्पछािड ओहदासम्बन्धी सम्भािवत
लाभ प्राप्त गनेर् आपरािधक अिभप्राय वा
उद्देश्य रहेको स्पष्ट देिखन आउँ दा नक्कली

फैसलाउपर

+वशेष

नेपाल

+व·ुत

ूाFधकरणको

शैिWक

योयताको नÆलc ूमाणपऽ छानFबन सFमFतको

FमFत २०६१।१०।१३ को पऽसाथ छानFबन
+ववरणको Fस.नं. १९ मा केशवराज कडmरयाको

नाम उ=लेख भई फारम नं. १ समेतको ूFतFल+प

अिfतयार दुjपयोग अनुस5धान आयोगमा ूाg

भई FमFसल सं लन रहे को ।

नेपाल +व·ुत ूाFधकरणको इलेिशFसयन

तह ३ पदमा कायbरत्् केशवराज कडmरयाले
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सन् १९८५ मा बमा ६०७२ बाट "HSLC

जाFगर खाई २०५० साल भाि म+हनादे िख ःथायी
भएको हुँ । नेपाल +व·ुत ूाFधकरणको FमFत

ूमाणपऽहj

ूाFधकरणबाट

इलेिशFसयनबाट तह चार फोरमेन पदमा बढु वा

दुjपयोग अनुस5धान आयोगमा ूाg भै उw

गरे को पदको लाFग आवँयक पन शैिWक योयता

सानोठमी, भwपुरमाफbत् बोडb अफ सेके5डरc

२०३६ सालमा एस.एल.सी ौी Fसनाम माiयFमक

बोडb अफ सेके5डरc एजुकेसन मनीपुर, भारतबाट

Examination" उीणb गरे को भFनएका शैिWक
नेपाल

+व·ुत

छानFबन भई थप छानFबनको लाFग अिfतयार

ूमाणपऽहj उ#च माiयFमक िशWा पmरषn

भारतमा
ूमाणीकरणको
एजुकेसन, मनीपुर
लाFग पठाउँदा सो बोडbको "NO. EX/118/78/
th

Vol-vii/4165 Imphal, The 16

June, 2007"

को Fनज केशवराज कडmरयासमेत दुई जनाको

बारे मा लेिखएको पऽको Fस.नं. २ मा "Keshav
Raj Kadariya bearing roll no. 6072 to HSLC
Examination, 1985 have been veriﬁed with
our ofﬁce records and found that they did not
appear the HSLC Examination under the given
roll number and years. The document produced
by them are fake and forged ones" भनी लेखी

आएको उ#च माiयFमक िशWा पmरषn सानोठमी,
भwपुरको FमFत २०६४।४।२० को पऽसाथ
आयोगमा ूाg भै FमFसल सामेल रहे को ।
अिfतयार

दुjपयोग

अनुस5धान

आयोगबाट FमFत २०६४।९।१० मा Fनणbय भई

पुनः ूमाणीकरणको लाFग पठाएको र सxबि5धत

बोडbबाट ूमाणीकरण भै आएका पऽहj FमFसल

सं लन रहे को ।

म नेपाल +व·ुत ूाFधकरण रÕनगर टाँडी

+वतरण के5िको ू.शाखा ने.+व.ूा. भडारामा

कायbरत्् छु । हाल म इलेिशकल समूहको

फोरमेन चौथो तहमा कायbरत्् छु । मैले २०४६

साल पौष म+हनादे िख माFसक यालादारcको तेॐो
तह मेकाFनकल जुFनयर Fम¿ीको पदमा रहc

२०६१।१०।२० को Fनणbयानुसार ूा+वFधक

गरc पदःथापन भएको हो । मैले सेवा ूवेश
आठY कWा उीणbदेिख टे ःट पाससxम हो । मैले
ु बाट दएकोमा अÔमेजी
+व·ालय Fसनाम, ताÏलेजङ
+वषयमा

अनुीणb

भएको

र

पFछ

२०३९

सालदे िख भारतको मनीपुर इxफालको "Adimjati
Govt. High School, Imphal Manipur" बाट
"High School" तह पास गरे को हुँ । मैले उw
तह ूाइभेट फमb भरc पास गरे को हुँ । मैले
परcWा दएको बेलामा म नोकरcमा ूवेश गरे को

Fथइन । मनीपुर इxफालको थवल Fडःटcकको
सेराउ गाउँमा मेरो मामाहj तथा अ5य दाजुभाइ
पFन

धेरै

बसेकोले

मैले

२०३९

सालदे िख

मनीपुरमा गई बसोबास गदाb ःकुलबाट ूाइभेट

परcWा दन पाइ5छ भे भएकोले म आफÁले फमb

भरे को हो र Tयो फमb भदाb के कFत रकम लागेको
हो म आफूसँग +वल भरपाईहj हाल छै न । मैले

परcWा "Adimjati Govt. High School, Imphal,
Manipur" बाट दएको हुँ । एउटा कोठामा

२४ जना बसी

परcWा दएका Fथय¹ । परcWा

पुस म+हनामा सालन भएको Fथयो । पाँच

म+हनापFछ परcWाफल ूकािशत भयो । माकbFसट
Fलन म आफÁ गएको Fथए ँ । FमFसल सं लन

ूमाणपऽहj मैले आ®नो कायाbलयमा पेस गरे को

हो । ती ूमाणपऽहj मेरै हुन ् भनी सनाखत
गmरदए ँ । कम योयताको ूमाणपऽ भए पFन
पुनेमा मसँग भएका अ5य ूमाणपऽसमेत सुj
Fनयुिw हुँदाका बखत नै पेस गरे को हुँ । मैले
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पेस गरे का ूमाणपऽहjलाई +कन "Fake and

माiयFमक

मेरा ूमाणपऽ झुáा होइनन् भेसमेत {यहोराको

and forged" भनी जवाफ ूाg हुन आएको र

forged ones" भनी लेिखई आयो थाहा भएन ।
ूFतवादc

केशवराज

कडmरयाले

अFधकारcसमW गरे को बयान ।

अFधकारूाg

नेपाल +व·ुत ूाFधकरणको ईलेिशFसयन

तह चौथो फोरमेन पदमा कायbरत्् केशवराज

िशWा

पmरषn,

सनोठमीको

FमFत

२०६४।१०।२० को पऽबाट समेत "Fake
"HSLC" को शैिWक योयताको ूमाणपऽ आफूले
सुj Fनयुिw Fलँदा पेस गरे को हो भनी ूFतवादc

ःवयम्ले बयानमा ःवीकारसमेत गरे कोबाट Fनज
ूFतवादcले

रा`सेवकको पदमा Fनयुिw Fलने

भारतबाट सन् १९८५ मा बमा ६०७२ बाट

उQेँयले झुáा र नÆलc शैिWक योयताको
ँ ा
ूमाणपऽ पेस गरc Fनयुिwसमेत Fलएको दे िखद

शैिWक ूमाणपऽहj नेपाल +व·ुत ूाFधकरणबाट

१२ र ूचFलत ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०५९ को

दुjपयोग अनुस5धान आयोगमा ूाg भएकोमा

केशवराज कडmरयालाई सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण

सानोठमी, भwपुरमाफbत बोडb अफ सेके5डरc

ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)
बमोिजम सजाय गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको

कडmरयाले बोडb अफ सेके5डरc एजुकेसन मनीपुर,

"HSLC Examination" उीणb गरे को भFनएका
छानFबन भई थप छानFबनको लाFग अिfतयार

उw ूमाणपऽहj उ#च माiयFमक िशWा पmरषn

भारतमा
ूमाणीकरणको
एजुकेसन, मनीपुर
लाFग पठाउँदा सो बोडbको No. Ex/118/78/
Vol-vii/4165 Imphal, The 16th June, 2007
को Fनज केशवराज कडmरयासमेत दुई जनाको

बारे मा लेिखएको पऽको Fस.नं. २ मा "Keshav
Raj Kadariya bearing roll no. 6072 to HSLC
Examination, 1985 have been veriﬁed with
our ofﬁce records and found that they did
not appear the HSLC Examination under the
given roll number and years. The document
produced by them are fake and gorged ones"
भनी लेखी आएको उ#च माiयFमक िशWा पmरषn

सानोठमी, भwपुरको FमFत २०६४।४।२०
को पऽसाथ ूाg भै FमFसल सामेल रहे को ।

Fनणbयअनुसार ूFतवादcको ूमाणपऽ
पुनः ूमाणीकरण गराउँदा Fनजले पेस गरे को
आयोगले

उw बोडbको नxबर "Ex/118/78/Vol-IX/4722
Imphal, the 8th January, 2008" को पऽ उ#च

सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा
दफा १६(१) अनुसारको कसुरमा Fनज ूFतवादc

ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा ूचFलत

अिfतयार

दुjपयोग

अनुस5धानबाट

+वशेष

अदालत, काठमाडYमा दायर गरे को आरोपपऽ ।

मैले "HSLC" परcWा बोडb अफ सेके5डरc

एजुकेसन, मनीपुर भारतबाट ूाइभेट परcWाथlको

jपमा सन् १९८५ मा "Adimjati High School,
Imphal, Manipur" बाट फमb भरc परcWा दई

उीणb भएको र सो ूमाणपऽ ूाg गरे को
हुँ । ूमाणपऽ सहc सTय हो । के कFत कारणले
बोडbले झुáा भनी लेखी पठायो मलाई थाहा
भएन । बोडb अफ सेके5डरc एजुकेसन मनीपुरले

मलाई पFछ=लो पटक उपल¼ध गराएको मेरो
ूमाणपऽ सहc भएको {यहोराको पऽ बयानका
साथ पेस गरे को छु । ूमाणमा लगाई पाउँ
भेसमेत

{यहोराको

ूFतवादc

केशवराज

कडmरयाले +वशेष अदालत, काठमाडYमा गरे को

बयान ।
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मनीपुरबाट

प+हले

"…… The document

produced by them are fake and forged ones"

गरे को र सेवा ूवेश गदाb पFन सो दश कWा उीणb

गरे को नेपालको ूमाणपऽ पेस गरc सोहc आधारमा

लेखी आएकोमा ूFतवादcले बयानसाथ पेस गरे को

सेवा ूवेश गरे को तथा म सा+वकको पदबाट

"2nd May 2008" को माiयFमक िशWा पmरषn,

आधारमा बढु वा भएको र कायbWमताको आधारमा
बढु वा हुँदाको अवःथामा पFन आवँयक 5यूनतम््

सोहc बोडb अफ सेके5डरc एजुकेसन मनीपुरको

सानोठमीलाई

लेखेको

पऽमा

"Kesav Raj

Kadariya Roll no. 6072 had passed the High
School Leaving Certiﬁcate Examination, 1985
in the third division" भनी उ=लेख गरे को पऽको
ँ ा उw पऽमiये कुन
ूFतFल+प पेस गरे को दे िखद
आFधकाmरक हो, सो सxब5धमा उ#च माiयFमक

हालको चौथो तहमा कायbWमताको मू=यानको

शैिWक योयता आठ¹ कWा उीणb नै हो जुन

योयता मैले नेपालबाट नै ूाg गरे को छु । मैले

नेपाल +व·ुत ूाFधकरणमा सेवा ूवेश गदाb तथा
बढु वा हुँदासमेत +ववादत ूमाणपऽका आधारमा

कुनै पद ूाg गरे को वा सु+वधासमेत Fलएको

िशWा पmरषn, सानोठमीलाई दुबै पऽको ूFतFल+प

छै न ।

जवाफ दनु भनी पऽ लेखी जवाफ ूाg भएपFछ

Secondary Education, Manipur" बाट मैले ूाg

साथै

राखी

Fनयमानुसार

सxबि5धत

पेस

Fनकाय

गनुb भनी

बुझी

+वशेष

य+कन

अदालत,

काठमाड¹बाट FमFत २०६५।७।२९ मा भएको
आदे श ।

जहाँसxम मैले पेस गरे को "Board of

गरे को शैिWक योयताको ूमाणपऽको कुरा
छ, सो ूमाणपऽ मैले उि=लिखत बोडb अ5तगbत

भारतको मनीपुर इxफालको, "Adimjati Govt.

काठमाडYको

High School, Imphal Manipur" बाट ूाइभेट

मनीपुरले ूमाणीकरण गरc पठाएको पऽ FमFसल

सं लन रहे को ।

१९८५ मा सो तह उीणb गरc ूमाणपऽ ूाg
गरे को हुँ । मैले पेस गरे को ूमाणपऽ सहc सTय

तहको परcWा उीणb गरे को भनेको ूमाणपऽ

Education, Manipur" ले "November 2, 2007"

+वशेष

आदे शानुसार

अदालत,

बोडb अफ

सेके5डरc

एजुकेसन,

ूFतवादc केशवराज कडmरयाले "HSLC"

पmरWाथlको jपमा परcWामा सामेल भई सन्

हो र सोहc {यहोराको "Board of Secondary

झुáा दे िखन आएकोले तTकाल ूचFलत ॅ©ाचार

ले पFन ू© गरे को छ । +वशेष अदालत,

गरे को ठहछb भेसमेत {यहोराको +वशेष अदालत,

िशWा

फैसला ।

ूाg

Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर

काठमाडYबाट FमFत २०६९।५।२७ मा भएको

काठमाडYबाट सुj फैसला गदाb उ#च माiयFमक
पmरषnमाफbत्

"Board of Secondary

Education, Manipur" मा पऽाचार गरc Tयहाँबाट
जवाफको

आधारमा

मैले

पेस

गरे का

ूमाणपऽहjलाई नÆलc ठहर गरे को छ । जुन

म पुनरावेदक नेपाल +व·ुत ूाFधकरणमा
ूा+वFधकतफbको तेॐो तहमा सेवा ूवेश गरे को हुँ,

सरासर ऽु+टपूणb र गलत छ । नेपालको एस.एल.

ु व
र छ म+हनाको ताFलम वा छ म+हनाको कायाbनभ

जाँच गनb अनुस5धान गन Fनकाय उ#चमाiयFमक

जसको लाFग 5यूनतम्् योयता दश कWा उीणb
तोकेकोमा मैले नेपालबाट नै दश कWा उीणb

सी. वा सो सरहको परcWाको ूमाणपऽको सTयता

िशWा पmरषn होइन । यस पmरषoको कुनै पFन

701

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

कमbचारcलाई अनुस5धान अFधकारc तो+कएको

पाउँ भनी +वFभ आधार Fलएको पाइ5छ ।

आधारमा ूमाणीकरण गरे र =याएका हुन ् सो कुरा

अदालतमा

छै न । Tयःता कमbचारcले कसरc कहाँबाट के

पु+© गनb अदालतसमW उपिःथत गराई बकपऽसमेत
गराइएको अवःथा पFन छै न । यसरc कानूनी
ू+बया पूरा नगरc हच ुवाको भरमा सकFलत

3.

पुनरावेदक

बयानका

ूFतवादcले

बममा

मैले

+वशेष

"HSLC"

परcWा ूाइभेट परcWाथlको jपमा सन् १९८५
मा

"Adimjati Govt. High School, Imphal

Manipur" बाट फमb भरc परcWा दई उीणb

ूमाणलाई आधार मानी सहc सTय ूमाणपऽलाई

गरे का हो । मैले पेस गरे का ूमाणपऽहj सहc

अपराधमा दोषी ठहर गरc मलाई सजाय गन

पठायो मलाई थाहा भएन । बोडb अफ सेके5डरc

नÆलc ठहर गरc ॅ©ाचार जःतो गxभीर ूकृFतको

गरc भएको फैसला ऽु+टपूणb र बदरभागी भएको
हुँदा सो फैसलालाई बदर गरc वादc दावीबाट
छु कारा दलाई सफाइ पाउँ भेसमेत {यहोराको

सTय हुन ् के कFत कारणले बोडbले झुáा भनी लेखी

एजुकेसन मनीपुरले मलाई पFछ=लो पटक उपल¼ध
गराएको मेरो ूमाणपऽ सहc भएको {यहोराको पऽ

ूFतवादc केशवराज कडmरयाले यस अदालतमा

मैले मेरो बयानका साथ पेस गरे को छु । उw
ूमाणपऽलाई ूमाणमा लगाई पाउँ भनी आफूले

Fनयमबमोिजम दै Fनक मुQा पेसीसूचीमा

Education, Manipur" को "No. Ex/118/78/01-

दायर गरे को पुनरावेदनपऽ ।

चढc इजलाससमW पेस भएको ूःतुत मुQामा

पुनरावेदक

ूFतवादc

केशवराज

कडmरयाले

"HSLC" तहको परcWा उीणb गरे को भनेको

ूमाणपऽ झुáा दे िखन आएकोले तTकाल ॅ©ाचार

Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर

्
+वशेष अदालत, काठमाडYको
गरे को ठहरयाएको

गरे को बयान गरे का साथ "Board of Secondary
IX/4851, Imphal, the 2nd May, 2008" को "…..

Shri Keshab Raj Kadariya, Roll No. 6072, has
passed the High School Leaving Certiﬁcate
Examination, 1985 in the Third Division from
Adimjati High School, Imphal his date of birth
is 1st April, 1961 and certiﬁcate issued No.

फैसला Fमलेको छ छै न, पुनरावेदक ूFतवादcले
आरो+पत कसुरबाट सफाइ पाउँ भे पुनरावेदन

दे िख5छ । Tयसै को आधारमा +वशेष अदालतबाट

सं लन कागजात हे रc Fनणbय दनुपन दे िखन

ूFतवादcले आ®नो बयानका साथ पेस गरे का

िज+कर पुन सछ सwैन भे कुरामा FमFसल

आयो ।

2. Fनणbयतफb हे दाb मैले सेवा ूवेश

गदाb आवँयक पन 5यूनतम्् योयता नेपालबाटै

86405" भनी उ=लेख भएको पऽ पेस गरे को

FमFत

२०६५।७।२९

दएको आदे शानुसार सो पmरषoले टोलc खटाई

ूमाणपऽहj सहc र सTय हुन,् उ#च िशWा

=याएको

गन अFधकार छै न भनी सुj फैसला उ=टc गरc

पुनरावेदक

अदालतले उ#च माiयFमक िशWा पmरषoलाई
खटाइएको

पmरषoका कमbचारcलाई ूःतुत मुQा अनुस5धान

यी

ूमाण पऽहj पुनः ूमाणीकरणका लाFग +वशेष

उीणb गरे को, बढु वा कायbWमताका आधारमा

भएको, मैले ूाg गरे का सबै शैिWक योयताका

मा

टोलcले

"Board of Secondary

Education, Manipur" बाट

ूमाणीकरण

गरc

"No. Ex/118/78 (Vol-XII-II)/5048

Imphal, the 30th May, 2012 को पऽमा "With
reference to your letter No.3384 dated 18th
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May, 2012 on the subject cited above I am to
say that the Photostat copies of Mark Sheet
and Admit Card in respect of Mr. Keshav
Raj Kafariya bearing Roll No. 6072 of High
School Leaving Certiﬁcate Examination, 1985
have been checked with our ofﬁce relevant
record and found that he did not appear under
the given Roll No. and Year. It is found as
Md. Taslimuddin Choudhary of Rahmania
High School appearing the said examination
against the Roll No and Year. The documents
produced by him are fake and forged ones." भनी
ूमाणीकरण गरc पठाएको पऽको ूFतFल+पलाई

दःतखत र छाप लगाई उ#चमाiयFमक िशWा

पmरषn सानोठमी, भwपुरबाट ूाg भई FमFसल

सं लन रहे को अवःथामा यी पुनरावेदकले सेवा

ूवेश गदाb पेस गरे का ूमाणपऽहj शुk दे िखन

1985" मा बमा ६०७२ बाट "High School

Leaving Certiﬁcate Examination" पास गरे को

स+टb+फकेट पेस गरे को तयमा कुनै +ववाद
ँ ै न । ूFतवादc पुनरावेदकले स+टb+फकेटबाट
दे िखद
Fनयुिw पाएको र स+टb+फकेटका आधारमा बढु वा
पाएको अवःथा नभै स+टb+फकेटका आधारमा ओहदा

पाउने, ओहदामा बहाल रहनेसमेतका कुनै लाभ
सु+वधा ूाg नभएको हुँदा Tयःतो स+टb+फकेटका
आधारमा सजाय गनb नFम=ने भेसxमको िज+कर
Fलएको दे िखयो । सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण

ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै {यिwले

रा`सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल

रहने उQेँयले िशWासxब5धी कुनै योयता, नाम,
तीनपुःते, उमेर, जात, थर, वतन, नागmरकता वा

अयोयता ढाँटेमा Fनजलाई कसुरको माऽा अनुसार

२ वषbदेिख ६ वषbसxम कैद वा जmरवाना वा दुबै

सजाय हुनेछ” भे {यवःथा गरे बाट रा`सेवकले

आएनन् ।

कुनै ओहदा पाउने, ओहदामा बहाल रहने वा कुनै

२०६५।०७ गतेको आदे शानुसार आरोपपऽका

कुनै योयता, नाम, तीनपुःते, उमेर, जात, थर, वतन,

शैिWक योयताका ूमाणपऽ र Fनजले बयानका

कायbलाई अपराधज5य गरc ःप© {यवःथा गरे को
दे िखन आउँदछ । अपराध हुनका लाFग Fन´य नै

4. +वशेष अदालत, काठमाडYको FमFत

साथ पेस भएका यी पुनरावेदकले पेस गरे को
साथ पेस गरे का ूमाणपऽका ूFतFल+पमiये कुन
आFधकाmरक हो, सो सxब5धमा बुझी य+कन जवाफ

पठाइदनु हुन भनी उ#चिशWा पmरषn सानोठमी,

भwपुरलाई

लेखी

पठाइएको

र

अदालतको

यस ूकारको आदे शानुसार कायb भई आएको

लाभ वा सु+वधा पाउने उQेँयले िशWासxब5धी

नागmरकता वा अयोयता ढाँन नहुने गरc यःता

आपराFधक कायb र अपराधी मन दुबै आवँयक
हु5छ । आपराFधक कायb भाले अपराधसँग
सxबि5धत

शारcmरक

वा भौFतक कायb बुÌनुपन

अवःथामा उ#चिशWा पmरषoका कमbचारcलाई

हु5छ भने अपराFधक मनले आपराFधक अFभूाय
वा उQेँयलाई बोध गराउँदछ । आपराFधक

भे पुनरावेदकको िज+कर कानूनसxमत दे िखन

अपराध कायम हुन सwैन (Actus Non facit

Tयसरc ूमाणीकरण गरc =याउने अFधकार छै न
आएन ।

5.

कडmरयाले

पुनरावेदक

ूFतवादc

केशवराज

अFभूाय

वा

उQेँय+वहcनको

कायbबाट

माऽ

reum, nisi mens sit rea) भे फौजदारc 5यायको

सवbमा5य Fसkा5त रहे को छ ।

"Adimjati High School, Imphal
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6.

पुनरावेदक

ूFतवादcबाट

नÆलc

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

स+टb+फकेट पेस गन कायb अथाbत् आपराFधक

िनणर्य नं .९१६७

कायb भएको तयमा कुनै +ववाद छै न । पेस

भएको स+टb+फकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल

हुन वा कुनै लाभ सु+वधा ूाg गन उQेँयले

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

पेस नगरे को भे भएकोमा पेस गनb आवँयकै

माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती

नभएको स+टb+फकेट नÆलc बनाई पेस गन कायb

माननीय 5यायाधीश ौी §ाने5िबहादुर काकD

पछाFड ओहदासxब5धी सxभा+वत लाभ ूाg गन

फैसला FमFत : २०७०।९।१८।५

आपराFधक अFभूाय वा उQेँय रहे को ःप©
दे िखन आउँदा नÆलc ूमाणपऽ पेस गन कायbमा

०६६–CR–०६६५

आपराFधक कायb र अपराFधक मनसमेतका दुबै

मुQा : चोरc

त¸व समावेश भएको दे िख5छ ।

7. अत:एव ूFतवादc केशवराज कडmरयाले

"HSLC" तहको परcWा उीणb गरे को भनेको

पुनरावेदक/वादc : सुनील चौधरcको जाहे रcले
नेपाल सरकार

ूमाणपऽ झुáा दे िखन आएकोले तTकाल ूचFलत

ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को

कसुर गरे कोले Fनजलाई सोहc ऐनको दफा १२

+वjk

ूTयथl/ूFतवादc : कनपुर िज=ला, Fभमद
न.पा. वडा नं. ४ बःने महे श चौधरc

र दफा २९(२) ले j.५००। जmरवाना हुने

्
+वशेष अदालत, काठमाडYको FमFत
ठहरयाएको
ँ ा
२०६९।५।२७ को फैसला Fमलेकै दे िखद

§ आफै ँ ले िकटानीसाथ चोरी भएको भनी
जाहेरी िदने तर आफै ँ ले भूलवस शङ्का
मानी जाहेरी िदएको भनी बकपत्र गनेर्
र मौकामा कागज गनेर् व्यिक्तसमेतलाई
मौकामा चोरी भएको भनी भन्ने तर पिछ
भूलवस भनेको भन्नेसमेत देिखएको
िस्थितमा जाहेरवालाले झुट्ठा (बनावटी)
जाहेरी िदएको मान्नुपनेर् अवस्था देिखन
आउँ दा चोरी जस्तो गम्भीर कसुरमा शङ्का
र हतारमा िकटानी जाहेरी िदने जाहेरवाला
स्वयम् सजायका भागीदार हुनुपनेर् ।

सदर हुने ठहछb । पुनरावेदकको पुनरावेदन
िज+कर पुन सwैन । दायरcको लगत का गरc

FमFसल Fनयमानुसार गरc बुझाई दनू ।
उw रायमा सहमत छु ।

5या.तकbराज भ

इFत सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : लोकनाथ पराजुलc

(ूकरण नं. ५)

&

पुनरावेदक/वादcका

तफbबाट

उप5यायाFधवwा उkव पुडासै नी
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ूTयथl/ूFतवादcका तफbबाट :

टcकाराम

घर, उर ूकाश
चौधरcको खालc जFमन, दिWण मानFसँह खऽीको

सxबk कानून :

घर यFत चार+क=लाFभऽको सुनील चौधरcको

अवलिxबत निजर :
§
§

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९, १८

सरकारc मुQासxब5धी ऐन, २०४९ को

दफा २८(२)

डगौराको

पÆी

घरमा जाहे रcमा उ=लेख भएबमोिजम चोरc भएको

घटनाःथल भे FमFत २०६५।३।२३ को
घटनाःथल वःतुिःथFत मुच ु=का ।
जाहे रवालाको

रहे को

बाकस खालc र खुला अवःथामा रहे को बाकसको

मा.िज.5या.ौी पदमराज भ

निजक तरकारc काने छु रा (चÆु) रहे को, पाइ5ट

पुनरावेदन तहमा फैसला गन ׃

एकवटा र यऽतऽ छmरएर रहे का यासेटका

मा.5या.ौी Fड=लcराज आचायb

चÆाहj रहे का भे FमFत २०६५।३।२३ को

मा.5या.ौी बाबुराम रे मी

न्या. प्रकाश वस्ती : 5याय

जFमनमा

+टनको बाकसको अगाFडतफbको कु5डी (लक) टु टc

सुj तहमा फैसला गन :

फैसला

खालc

खानतलासी बरामदc मुच ु=का ।

ूशासन ऐन,

कोठामा

ूFतवादc
रहे को

महे श

िःटल

चौधरc

दराजको

बःने

सबै

घरको

भ5दा

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा

माFथ=लो खडमा रहे को हmरयो कभर भएको

तय र ठहर Fनxनूकार छ :

बरामद भएको भे FमFत २०६५।३।२५ को

पुनरावेदन पनb आएको ूःतुत मुQाको सिWg
FमFत

२०६५।३।२२

गतेको

राFत

+कताबको बीचमा एक/एक हजारको दुईवटा नोट
बरामदc मुच ु=का १ र अ5तुराम चौधरcको घरको

मेरो

दे वाल निजक काठको बासा (चूलc) मा डोराले

आई सुÕे गदbथे । महे श चौधरcलाई मेरो घर

का नेपालc नोट ३५ वटा, पाँचसय भाjको नोट

Fछमेक¥

महे श

चौधरc

र

राजु डगौरा

घरमा आई सुते । यसअिघ पFन क+हलेकाहc â
कोठाका बारे मा सबै जानकारc Fथयो । राFत

बाँधी राखेको माटोको कjवाFभऽ j.१०००

एक, १०० नेपालcका दुई, २० नेपालcको एक

कFतबेला उठे र मेरो बाकस फोडी Tयसमा रहे को

र ५ नेपालcको एक, गरc जxमा j.३६०२५।

लगी ला कपडाहj खेतबारcमा फाFलदएका

भएको

j.४१०७५

(एकचालcस

हजार

पचहर)

(छीस हजार प#चीस) नेपालc j+पयाँ बरामद
भे

सोहc

FमFतको

अक"

बरामदc

रहे छन् । Fबहान उãदा माऽ थाहा भयो ।

मुच ु=का ।

कायाbलयमा दएको FमFत २०६५।३।२३ को

खाना खाई सुनील चौधरcको घरमा सुÕ गएको
हुँ । सुनील चौधरc खाना खान गएको मौकामा

पूव b टcकाराम डगौराको खेतबारc, पि´म

दे खÑ । पFछ Fछमेक¥ साथी राजु डगौरा पFन

Fनजलाई पबाउ गरc चोरcमा कारवाहc गरc
सजाय गरc पाउँ भे सुनील चौधरcले वडा ूहरc
Fनवेदनपऽ ।

FमFत २०६५।३।२२ गते आ®नै घरमा

Tयहc कोठाको दायाँ साइडमा सानो बाकस
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आयो । तीनैजना दुईवटा ख+टया Fमलाएर सँगै

भोFलप=ट महे शले भनेर थाहा पाएको हुँ । महे श

बा+हर =याई बरडामा रहे को चÆुले चाबी टु टाई

राजु डगौराको कागज ।

सुTयY । उनीहj FनदाएपFछ +टनको बाकसलाई

बाकसFभऽ रहे का पैसा मैले खि=तमा हालä ।
बाकसलाई Fनजकै खेतमा राखी दए ँ । फेmर सुÕ
गए ँ । भोFलप=ट Fबहान उठÉ घर गए ँ । चोरcको
रकम दुई हजार िःटलको दराजमा राखेको र अj

रकम घरको दे वाल निजक काठको बासामुFन
भाडोमा लुकाई राखेको Fथए ँ । चोरc म एलै ले

गरे को हुँ भेसमेत {यहोराको महे श चौधरcले
अFधकारूाg
कागज ।

गरे को

अFधकारcसमW

वडा

ूहरc

कायाbलयमा

बयान

Fनवेदन

दएअनुसारको चोरcको नगदमiये बरामद भएको

नगद मेरो हो । म जाहे रवाला र राजु डगौरा

सुतेको अवःथामा Fनजले चोरc गरे का हुन ् ।

चौधरcबाहे क अj कसै को सं लनता छै न भेसमेत
सुनील

चौधरcको

घरमा

सुÕ

गएको

अवःथामा महे श चौधरcले सुनील चौधरcको पैसा

चोरे को र चोmरएको रकम ूहरcले बरामद गरे को

भे सुनी थाहा पाएका हY भे रामबहादुर चौधरc,

प=टु राम चौधरc र बलराम चौधरcले मौकामा

गmरदएको कागज ।

चोरc भएको भनी +कटानी जाहे रc परे को,

मौकामा कागज गmरदनेहjले पFन चोरc भएको

भनेका र ःवयम् ूFतवादcले नै जाहे रवालाको

रकम चोरc गरे को भनी ःवीकार गरc बयान

गरे को र j.३८०२५।– बरामद तथा अ5य
सामानहjसमेत बरामद भएको हुँदा ूFतवादc

महे श चौधरcलाई चोरcको १ नं. बमोिजमको

सामानहj

कसुरमा ऐ.को १२ नं.बमोिजम सजाय गरc
पाउँ । बरामद भएको नगद र सामान

गरे का हुन ् । यस चोरcमा अj कसै को सं लनता
छै न । कानूनबमोिजम कावाbहc गरc पाउँ भे

चोरcका १० नं. बमोिजम ूFतवादcबाट जाहे रवाला
सुनील चौधरcलाई भराई पाउँ भे अFभयोगपऽ ।

जाहे रc ।

सँगै सुतेका ह¹ । एकाप+ राजु र मबीचमा

बाकस र चÆुसमेतका सामानहj मेरै घरको

खेतमा

भे+टएका

बरामद

भएका

हुन ् । महे श चौधरcले j.४१०७५।– चोरc

सुनील चौधरcको FमFत २०६५।३।३० को
दे खाइएको

सामानहj

दे खä

।

बाकस

र

चÆुस+हतका

बरामद भएको नगद
j.३८०२५ मेरो भएको हुँदा हे रc, िचनी यो

सनाखत कागज गरä भे सुनील चौधरcको FमFत

२०६५।४।१ को सनाखत कागज ।

म जानुभ5दा प+हले नै महे श चौधरc
सुनीलको घरमा गएर बसेका Fथए । राFत सँगै
सुतेका हY । राFत महे शले सुनीलको पैसा चोरे को
र चोरcको रकम ूहरcले बरामद गरे को भे

जाहे रवालालाई +फताb दलाई नपुग j. ३०५०।–

सुनील

चौधरc, राजु

डगौरा

र

म

भई सुतेका ह¹ । भोFलप=ट आ®नो पाइ5ट
खोदा

भेÐयाएन । तीनैजानको पाइ5ट बा+हर

®याँ+कएको दे खä । पाइ5टमा +हलो लागेकोले

धुनलाई राखी म खेतमा Fमड हा=न गई Fमड

हालc Fबहानको खाना खाई पाइ5ट धुनका लाFग
गोजीमा हे दाb j.३८,०००।– भेाए ँ । डरले

कसै लाई केहc नभनी घरको माटोको घÁटामा
लुकाई राखेको हुँ । जाहे रवालाको घरबाट मैले
चोरc गरे को है न । जाहे रवाला सुनील चौधरcलाई
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मसँगको स त छु टाउन प+हलेदेिख नै Fनजको
पmरवारले Fनजलाई गालc गmररह5थे । चोरcमा
फसाएपFछ त स त छु ला भे पmरपबाटै

झुáा पmरप गरc जाहे रवालाबाटै जाहे र गनb
लगाइएको हो । अनुस5धानको बममा मैले
चोरc गरे को हुँ भनी भनेको है न, ले×ल
े े आफÁ

सुनील चौधरcको बकपऽ ।

सुनील, राजु र महे श सँगै बःने, खाने
उãने {यिwहj हुन ् । तीनैजना सँगै सुतेका र

सुनीलले आ®नो पाइ5ट सxझेर महे शको पाइ5टमा
पैसा राखेको रहे छ । तीनै जनाको पाइ5टको र

कालो Fथयो । भूलवस सुनीलले महे श चौधरcको

लेखी लौ सहc गर भने । मैले पढे र सुनाउन

पाइ5टमा पैसा रािखदएको हो । महे श चोरc गन

गनb थालेकोले सहन नसक¥ बाiय भएर सहc
गरे को हुँ । हातका नङहjमा आल+पन ठोकेका

हो । ूहरcले Fमलापऽ गmरद5छु भनी मबाट

भ5दा बढc भएको “थjवा ” भ5दै

कुटपीट

Fथए । ह=का डामसxम दे िखन सछ । जाँच भने
गराइन

।

दे खाइएको

पाइ5ट

जाहे रवालाको

हो । यो पाइ5टबाट बरामद भएको है न । मेरो
पाइ5टको ख=तीमा भेाएको हुँ । दावीअनुसारको

कसुर मैले नगरे को हुँदा सफाइ पाउनुपदbछ
भेसमेत ूFतवादc महे श चौधरcले अदालतमा

गरे को बयान ।

j.४१,०७५।– मैले काम गन पसलबाट
लगेर घरमा गएको Fथए ँ । महे श, राजु र म
एउटै कोठामा सुतेका FथयY । पाइ5ट सबैको

ु िघ महे शको पाइ5ट
कालो र को Fथयो । सुÕअ

खालको {यिw है नन् र शाले जाहे रc

दएको

कागज बनाएको हो । {यहोरा पढाएनन्, सहc
माऽ गराएका हुन ् भे वःतुिःथFत मुच ु=काका

प=टु राम चौधरcको बकपऽ ।
जाहे रवाला र महे शसँगै बःने सुÕे साथी

हुन ् । जाहे रवालाको पाइ5टको कलर र महे शको
पाइ5टको कलर एउटै भएकोले जाहे रवालाले

झुÆएर पैसा राखेको रहे छ । Fबहान महे श
खेतमा काम गनb गएको हुँदा पाइ5टमा पैसा
नपाएपFछ महे शले मेरो पैसा लगेर भायो +क

भनेर जाहे रc दएको रहे छ । यो कुरा सुनील
आफÁले भनेपFछ थाहा पाएको हुँ । महे श सीधा
चालचलनको मा5छे हो । चोरc नगरे को हुँदा

हो भे थाहा नपाई मेरै पाइ5ट सxझी Tयसै मा

महे शले सफाइ पाउनुपदbछ । अनुस5धानको

नदे खी राजुलाई सोधä । राजुले मैले Fलएको छै न
भ5यो । TयसपFछ महे शको घरमा गए ँ । महे श

सहc मेरो हो भे ूFतवादc महे श चौधरcको साWी

पैसा राखä । पसलमा गई ख=तीमा हे दाb रकम

घरमा नरहे कोले पैसा Fलएर भायो भे शा लागी
तुj5तै जाहे रc दए ँ । ूFतवादc महे श चौधरcले

चोरc गरे को छै न । मेरै ग=तीबाट आ®नो पाइ5ट
सxझी महे शको ख=तीमा राखेको हुँ । मेरो पैसा

Fम=दै न +क भे शाले माऽ जाहे रc दएको
हुँ । ूFतवादc महे श चौधरcले चोरc नगरे को
हुनाले सजाय पाउनु पन है न भे जाहे रवाला

FसलFसलामा भएको कागजको {यहोरा मेरो है न,
तथा अनुस5धानको FसलFसलामा कागज गन

{यिw बलराम चौधरcको बकपऽ ।
गरे को

ूFतवादcले अFधकारूाg अFधकारcसमW
बयान

कागज, अनुस5धानको

बममा

भे+टएका सामान र बरामदc मुच ु=कासमेतबाट

पु+© भएको छ । जाहे रवालाले

अदालतमा

गरे को बकपऽ अनुस5धानको FसलFसलामा तयार
भएका कागज ूमाणहjमा आधाmरत नहुँदा महे श
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चौधरcले

अFभयोग

दावीअनुसार

चोरc

गरे को

ठहछb । चोरcको Fबगो j.४१०७५।–बमोिजम

को आदे श ।

जाहे रवाला तथा बरामदc मुच ु=कामा रहे का
प=टु राम

चौधरcसमेतको

अदालतमा

जmरवाना र एक म+हना कैद हु5छ र j.३८००।–

साWीहj

ठहछb भे कनपुर िज=ला अदालतको FमFत

दे िखन नआएकोले आरो+पत कसुरबाट ूFतवादc

ूFतवादc महे श चौधरcबाट जाहे रवालाले भmरपाउने
२०६५।१०।१ को फैसला ।
जाहे रवाला

र

वःतुिःथFत

मुच ु=काका

भएको बकपऽबाट ूFतवादcले चोरc गरे को भे

महे श चौधरcले सफाइ पाउने ठहरc सुj कनपुर

िज=ला अदालतको FमFत २०६५।१०।१ को

है न, भूलबाट

फैसला उ=टc हुने ठहछb । झुáा बनावटc जाहे रc

रािखदएको हो भनी बकपऽ गरे को अवःथामा

२०४९ को दफा २८(२)(क) अनुसार तजवीजी

साWीहjले

जाहे रवाला

समेत

आफÁले

चोरc

मेरो

गरे को

पाइ5टको

ख=तीमा

अनुस5धानको FसलFसलामा भएका कागज र

बयानलाई माऽ आधार मानी कसुरदार कायम

गmरएको छ । j.३८०२५।– माऽ बरामद

दने जाहे रवालालाई सरकारc मुQासxब5धी ऐन,
j. १०००।– एकहजार जmरवाना हुनेसमेत ठहछb

भे पुनरावेदन अदालत, महे 5िनगरको फैसला ।
जाहे रवाला र ूFतवादc साथी भएका

को रहे को छ । अनुस5धानको FसलFसलामा

र जाहे रवालाले आ®नो चोरc भएको रकमको
मह¸वपूणb +हःसा ूाg गरc सकेपFछ ूFतवादcसँग

अवःथामा मौकामा कागज गनहjको अदालतमा

अदालतसमW ूFतकूल (Hostile) बकपऽ गरे को

भएको भFनएको छ, जब+क दावी j.४१०७५।–

तयार भएको कागजलाई अदालतबाट बुिझएको

Fमलोमतो गरc Fनजलाई सफाइ दलाउने मनसायले

भएको बकपऽबाट पु+© भएमा माऽ ूमाणमा

दे िख5छ भने अ5य वादc पWका साWीहjसमेतले

१८ को ूFतकूल मू=यान गरc चोरc गरे को

+वषयलाई ज+टल बनाउने दुंूयास गरे को तयतफb

Fलन Fम=ने ूमाण ऐन, २०३१ को दफा

सोहc Fमलानको बकपऽ गरc 5याय Fनjपणको

्
कनपुर िज=ला अदालतको FमFत
ठहरयाएको

कुनै +ववेचना नगरc साथै बरामद हुन आएको

महे श चौधरcले पुनरावेदन अदालत, महे 5िनगरमा

सुj कनपुर िज=ला अदालतको फैसला उ=टc

२०६५।१०।०१ को फैसला अ5यायपूणb र
ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc सफाइ पाउँ भे ूFतवादc
Fलएको पुनरावेदन िज+कर ।
जाहे रवालाले

अदालतमा

गरे को

बकपऽको मू=यान नगरc भएको सुjको फैसला

ूमाणको मू=यानको पmरूेआयमा फरक पन
ँ ा अ.बं .२०२ नं. को ूयोजनाथb पुनरावेदन
दे िखद

दसी अपराध सxब5ध दसी ूमाणलाई उपेWा
गरc भएको फैसला ऽु+टपूणb भई बदरभागी हुँदा

गरे को पुनरावेदन अदालत, महे 5िनगरको फैसला
ूमाण र कानूनको ऽु+टपूणb भई बदरभागी हुँदा सो

फैसला बदर गरc ूFतवादc महे श चौधरcलाई सुj
अFभयोग मागदावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भे
वादc नेपाल सरकारले यस अदालतमा Fलएको

सरकारc व+कलको कायाbलयलाई पेसीको सूचना

पुनरावेदन िज+कर ।

अदालत, महे 5िनगरको FमFत २०६६।६।२८

मौकामा भए गरे को कागज तथा बरामद दसी

दई Fनयमानुसार गरc पेस गनुb भे पुनरावेदन
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यसमा

घटनाःथल

ूकृFत

मुच ु=का

९1६७ - नेपाल सरकार +व. महे श चौधरc

ूमाणबाट ूFतवादcले चोरc गरे को दे िखएको साथै

चोरc गरे को ठहराएको सुj कनपुर िज=ला

बरामदc मुच ु=का र दसी ूमाणले खडन गरे को

b एको बहस िज+करसमेत सुFनयो ।
गनुभ

जाहे रवालाको

अदालतमा

भएको

बकपऽलाई

अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनपु दbछ भनी

को कानूनी {यवःथाको समेत ऽुटc रहे भएकोले

२. Fनणbयतफb +वचार गदाb जाहे रवाला
सुनील चौधरcले आफूसँगै आ®नो कोठामा सुतेका

अदालत, महे 5िनगरको FमFत २०६६।९।२८
ँ ा मुलक
ु ¥ ऐन,
को फैसला फरक पनb सक्ने दे िखद

बाकस फोडी नगद j.४१०७५।– चोरc गरे कोमा
कारवाहc गmरपाउँ भनी इलाका ूहरc कायाbलयमा

मुQामा ूTयथl िझकाई Fनयमानुसार पेस गनुb भे

सोहc {यहोरा नै उ=लेख गरc लेखाई दएको

आदे श ।

नसके पFन केहc कम रकम अथाbत ् j.३८०२५।–

अवःथामा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८

ूFतवादcलाई सफाइ दने गरc भएको पुनरावेदन

अदालती ब5दोवःतको २०२ नं. बमोिजम ूःतुत

यस अदालतको FमFत २०६८।१२।१६ को
Fनयमानुसार

दै Fनक

पेसीसूचीमा

चढc

पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा पुनरावेदक वादc

नेपाल सरकारको तफbबाट रहनुभएका +वuान््
उप5यायाFधवwा ौी उkव पुडासै नी ूFतवादc
अFधकारूाg

अFधकारcसमW

चोरc

गरे कोमा

साFबत माऽ छै नन्, चोरcको रकमसमेत बरामद

ूFतवादc महे श चौधरcले कोठामा रहे को +टनको

Fनवेदन

दएका

र

पFछ

जाहे रc

ददाँसमेत

पाइ5छ । जाहे रcअनुसारको पूरै रकम बरामद हुन
बरामद भएको छ । ता=चा फोFडएको +टनको
बाकसस+हतका चÆु पाइ5टलगायतका सामानहj
बरामदसमेत भएका छन् । मौकामा कागज गन

प=टु राम चौधरc, बलराम चौधरc, रामबहादुर चौधरc
र सँगै सुतेका राजु डगौराले सुनील चौधरcले
भनेअनुसार महे श चौधरcले चोरc गरे को भनी

भएको छ । अदालतमा इ5कारc बयान गदाb

कागज गरे का छन् ।

रकम लगेर लुकाएर राखä भनेको पाइ5छ ।

ले तह+ककात वा जाँचबुझको FसलFसलामा तयार

अवःथा छै न । बj फरकफरक ःथानमा लुकाई

सो कुरा {यw गन {यिw साWीका jपमा

मेरो

पाइ5टमा

रािखदएछन्

डरले

भFनन,

b
तTकाल रकम भने दएको
तर, इमा5दारcपूवक

३. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८

भएका

Fलखतमा

उ=लेख

भएको

कुनै

कुरा

राfदछन् ।

अदालतमा उपिःथत भै बयान गरे मा ूमाणमा

समाजको +वjkको नैFतक पतन हुने अपराध

मुQामा +कटानी जाहे रc दने जाहे रवाला सुनील

दएको {यहोरा+वपरcत बकपऽ गरे को आधारमा

भूलवस पैसा मैले नै महे श चौधरcको पाइ5टमा

यसबाट पFन महे श चौधरcको
ँ ै न । चोरc अपराध Fस ो
असल Fनयत दे िखद
हो । यःतो अपराधमा जाहे रवालाले जाहे रc

Fलन हु5छ भे {यवःथा गरे को छ । ूःतुत
चौधरcले तीनैजनाको पाइ5टको र कालो भएकोले

Fनद"ष भे हो भने Fस ो समाजमा नै नकाराTमक

रािखदएछु । तTकाल महे शलाई खोदा भेट

फैसला ऽु+टपूणb हुँदा बदर उ=टc गरc ूFतवादcले

पुगे । महे शले चोरे को है न, म आफÁले भूलवस
राखेको हुँ । चोरc गरे को अFभयोगमा महे शलाई

असर पदbछ र चोरc गनले हौसला पाउने अवःथा
आउने हुँदा पुनरावेदन अदालत, महे 5िनगरको

नभएकोले चोरc गरc भागेको सxझेर जाहे रc दन
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b द न भनी अनुस5धानको FसलFसलामा
सजाय गनुप

भएको कागजको ठÉक+वपरcत हुने गरc बकपऽ

गरे का

छन्

।

तह+ककात

वा

जाँचबुझको

FसलFसलामा वःतुिःथFत मुच ु=कामा रहे का प=टु राम

जाहे रवाला र ूFतवादcबीच कुनै सं वाद छलफल

नै नभई भूलवस एवम् शाको आधारमा जाहे रc
परे को भे तयलाई थप पुः¨ाइँ गरे को छ ।
Tयःतै वादc पWको सबै साWीहj वादc दावी नै

चौधरc र बरामदc मुच ु=कामा रहे को बलराम
चौधरcले समेत जाहे रवालाकै बकपऽसँग Fम=ने

कसुरबाट सफाइ पाउन आधार ूमाणका jपमा

रहे को +यनै बलराम चौधरcले नै ूFतवादc महे श

अFधकारूाg अFधकारcसमW गरे को साFबतीलाई

गरc बकपऽ गरे का छन् । बरामदc मुच ु=कामा
चौधरcको साWीको jपमा अदालतमा उपिःथत

भई बकपऽ गदाb जाहे रवाला र महे श चौधरc
सँगै बःने, खाने, उãने गन साथी साथी भएको
भ5दै Fनजको चालचलन राॆो भएको Fसधा {यिw

रहे को र Fनजले चोरc गरे को नभै जाहे रवाला

सुनील चौधरcले नै भूलवस महे शको पाइ5टमा

पैसा रािखदएकोले चोरcमा सजाय हुनपु न है न,
सफाइ पाउनुपदbछ भनी बकपऽ गरे का छन् ।

खिडत हुने गरc ूFतवादc पWका लाFग आरो+पत
एकमतका साथ ूःतुत भएका छन् । ूFतवादcले

र बरामदc मुच ु=कालाई आधार माे हो +क

भलाई पFन ूFतवादcले अदालतमा बयान गदाb
अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको बयान कागज

आफूले भनेबमोिजम लेिखएको नभै तयार गरे को

कागजमा सहc गनb भनेका र पढे र सुनाउन “भ5दा

थjवा साले......” लगायतका अपश¼दहj ूयोग
â
गरc औलामा
आि=पनले घोची यातना दएकाले
बाiय भै सहc गरे को हुँ भनी बयान (स.ज. ११)

ूहरcमा भएको साFबतीलाई अ5य ूमाणहjबाट

गरे का छन् ।

भएको साFबती बयानको आधारमा माऽ कसुरदार
ठहर गनुb कानून एवम् 5यायस त हुँदैन ।

मुQामा कुनै पWले {यw गरे को कुरा Fनजका

पु+© हुनपु न हु5छ । जाहे रc दरखाःत र ूहरcमा

५. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले

+वjk ूमाणमा Fलन हु5छ भे {यवःथा गरे को

जाहे रवाला र मौकामा कागज गनहjबाट आरोप

छ तर Tयसरc {यw गरे को कुरा Fनजलाई बाiय

खिडत हुन गएको अवःथा दे िखन आएको छ ।

वा यातना दने धxक¥ दई वा Fनजलाई आ®नो

ु ो बदला ूःतुत मुQामा आरोप नै
ूमािणत हुनक
४.

ूFतवादc

र

जाहे रवाला

खोलcसँगै सुतेकोमा दुबैको पाइ5टको र

पाइ5ट

पारc वा Fनज वा अj कसै लाई यातना दई

इ#छा+वjk सो कुरा {यw गरे को होइन भे

कालो

दे िखनुपन (दफा ९.२(क) को दे हाय २ मा)

एकामा

गनb बाiय पान +बयाकलापका jपमा गालc

ःवाभा+वक पFन हुन सछ । ूFतवादc भोFलप=ट
उठÉ आ®नो घरतफb गएको र जाहे रवालासँग जाहे र

बमबkjपमा आ®नो बकपऽमा भनेका छन् ।

रहे को भे Fनजहjको कथनबाटसमेत खुलेको
अवःथामा

राFतको

समयमा

भूलवस

राखेको भनी अक"मा भूलवस राख्न सक्ने कुरा

दनुअगावै भेट भएको भे तय पFन FमFसलबाट
ँ ै न । यसबाट पFन घटनाबमबारे
खुलेको दे िखद

{यवःथा गरे को छ । इ#छा+वjk बयान कागज

गलौज गरे को र नङमा आि=पनले घोचेका भनी

यसबाट ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)

को आधारमा आरोप खxबीर भएको अवःथा छ

भे पFन दे िखन आएन । ूFतवादcको ूहरcमा
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भएको साFबती बयान कागज डर धxक¥ र

अदालतको FमFत २०६५।१०।१ को फैसला

मानFसक तथा शारcmरक यातनाबाट गराएको

उ=टc हुने ठहराई झू áो एवम् बनावटc जाहे रc दने

र वःतुिःथFत मुच ु=काका साWीहjको बकपऽ

को दफा २८(२) अनुसार तजवीजी j.१०००।–

गरे को है न भे तय नै पु+© भएको पाइ5छ ।

आफÁले +कटानीसाथ चोरc भएको भनी जाहे रc

महे 5िनगरको FमFत २०६६।९।२८ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछb । पुनरावेदक
Fमलेकै दे िखद

दएको भनी बकपऽ गन र मौकामा कागज

सwैन । यो FमFसलको दायरc लगत का गरc

भे कुरा मौकामा कागज गन बरामदc मुच ु=का

र ःवयम् जाहे रवालाको बकपऽबाटसमेत चोरc

दने तर आफÁले भूलवस शा मानी जाहे रc

गन प=टु राम चौधरc र बलराम चौधरcसमेतलाई

मौकामा चोरc भएको भनी भे तर पFछ भूलवस
भनेको भेसमेत दे िखएको िःथFतमा जाहे रवालाले

जाहे रवालालाई सरकारc मुQासxब5धी ऐन, २०४९

्
जmरवाना हुनेसमेत ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,

वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन िज+कर पुन

FमFसल Fनयमानुसार बुझाई दनू ।
उw रायमा सहमत छु ।

झुáा (बनावटc) जाहे रc दएको माुपन अवःथा

5या. §ाने5िबहादुर काकD

शा र हतारमा +कटानी जाहे रc दने जाहे रवाला

इFत सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

दे िखन आयो । चोरc जःतो गxभीर कसुरमा
ःवयम्

सजायका

भागीदार

हुनपु न

दे िखन

आयो । जाहे रवाला वषb १८ का कFललो उमेरको

इजलास अFधकृत : हकbबहादुर Wेऽी

भे दे िखएकोले झुáा (बनावटc) जाहे रc दएको

कसुरमा Fनजलाई सरकारc मुQासxब5धी ऐन,
२०४९ को दफा २८(२)(क) अनुसार तजवीजी

j.१०००।– जmरवाना हुने ठहराएको पुनरावेदन
अदालत, महे 5िनगरको फैसला Fमलेकै दे िखन

आयो ।

६. अतः माFथ उि=लिखत ूमाण र

कानूनको +ववेिचत आधार एवम् जाहे रवाला तथा

बरामदc मुच ु=कामा रहे का साWीहj प=टु राम

चौधरcसमेतको

अदालतमा

भएको

बकपऽबाट

ूFतवादcले चोरc गरे को भे दे िखन नआएकोले
आरो+पत कसुरबाट ूFतवादc महे श चौधरcले

सफाइ

पाउने

दे िखन

आएकोले

अFभयोग

दावीबमोिजम ूFतवादc महे श चौधरcलाई चोरcमा

्
सुj कनपुर िज=ला
सजायसमेत हुने ठहरयाएको
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§ अरू प्रितवादीलाई अंश प्रयोजनाथर् बुझ्दा
िनजको मृत्यु भइसके को देिखएको र पक्ष
कायम भई कसैले सकार गरेको पिन
नदेिखएको हुँ दा पक्ष कायम नभई सकार
नभएकोमा पिहले नै मृत्यु भइसके को
व्यिक्तलाई अंिशयार कायम गनर्
नसिकने ।

िनणर्य नं .९१६८
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादुर काकD
फैसला FमFत : २०७०।११।२८।४

(ूकरण नं. ७)

०७०–CR–०२०७

पुनरावेदक/ूFतवादcका

मुQा : सxब5ध +व#छे द, अंश
पुनरावेदक/ूFतवादc

:

तफbबाट

अFधवwा लआमीूसाद छु कां

का.िज.का.म.न.पा.वडा

नं.३१ बःने गोवधbनलाल नकमlसमेत

:

+वuान््

ूTयथl/वादcका तफbबाट : +वuान्् अFधवwा

खेमराज भ

अवलिxबत निजर :

+वjk

+वपWी/वादc : का.िज.का.का.म.न.पा.वडा नं.१८

सxबk कानून :

भ ुjङखेल बःने कमला नकमl

§
§

§ कसैको अंश भाग सगोल पिरवारिभत्रै
कसैलाई िदँदा दाताको अंश भाग
छु िट्टसके को अवस्था वा आफ्नो भाग अंश
छु टयाउन
्
दाताले नािलस गरेको अवस्था
वा त्यस्तो प्राप्त गनेर्ले नै छु ट्ट्याई िलई
नसके को अवस्थामा दाताको तफर् बाट मुद्दा
सकार गरेको अवस्था हुनुपछर् अन्यथा
अंिशयारबीच भएको बकसपत्रको
कारोबारबाट
सम्पित्त
सगोलको
सम्पित्तबाट बािहर गएको मािनने अवस्था
नहुने ।
§ एकासगोलका अंिशयाराबीच एकले
अकोर्बाट सगोलको सम्पित्त बकसपत्र
पाएकै अवस्थामा पिन सो सम्पित्तमा सबै
अंिशयारको भाग लाग्ने ।
(ूकरण नं. ६)

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क)

ु ¥ ऐन, अंश ब5डाको महलको १,
मुलक
२, ५ नं

§

ु ¥ ऐन, लोने ःवाःनीको महलको
मुलक
१(२), ४क नं.

सुj तहमा फैसला गन :

मा.5या.ौी माधवूसाद पोखरे ल

पुनरावेदन तहमा फैसला गन :

मा.5या.ौी टcकाबहादुर हमाल

मा.5या.ौी +वंणुदेव पौडेल
फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय :

पुनरावेदन

अदालत, पाटनको FमFत २०६८।७।२४ को

फैसलाउपर 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को

दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पुनरावेदन पनb

आएको ूःतुत मुQाको सिWg तय एवम् ठहर
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यस ूकार रहे को छ :–

गोवधbनलाल नकमlसँग २०४४ सालमा

{यहोराको अ.बं . १३९ नं. बमोिजम बुिझएका

भैरवलाल

नकमlसमेतको

तफbबाट

वाmरस

सामािजक परxपराअनुसार मेरो +ववाह भएको
हो । Fनज +वपWी पFतसँगको वैवा+हक

+करणूसाद Fमौले अदालतसमW गरे को बयान

अFभलाष

ौीमान् ौीमतीको नाता छ । उहाँहjबीच

कागज FमFसल सं लन रहे को ।वादc कमला

सxब5धबाट FमFत २०४७।९।२ गते छोरा

नकमl

गते छोरc सृ+©ना नकमlको जायज5म भएको

सxब5ध +व#छे द हुनपु दbछ र वादcले ूFतवादcबाट

नकमl

र

FमFत

२०५५।३।३

छ । पFछ Fनज पFतसमेत भई कुटपीट गन तथा
हे र+वचार गनbसमेत छा±नुभयो र घरमा बःने नै

िःथFत नभएपFछ बाiय भई हाल म नाबाFलका

र

ूFतवादc

गोवधbनलाल

नकमlबीच

अंशसमेत पाउनुपदbछ भेसमेत {यहोराको वादcको
साWीले अदालतसमW गरे को बकपऽ ।
वादc

दै Fनक

नपन हो भेसमेत {यहोराको ूFतवादcको साWीले

नै

अनावँयक

बोझ

थ+पदै

गइहरे को छ । यी सबै कुराहjलाई मiयनजर
राखी +वपWी पFतसँग अलग हुने नै ौे यःकर

ु ¥ ऐन, लोने ःवाःनीको महलको
हुने हुनाले मुलक

ूFतवादc

पFन

Fमलेर

बसेमा

राॆो

काममा

।

Fमलेर

छोरcसाथ माइFतमा बःदै आएको छु । उहाँको
{यवहारले मलाई दनदनै मानFसक तनावलगायत

हु5छ

ूFतवादc

बःन

चाहनुह5ु छ । उहाँहjबीच सxब5ध +व#छे द हुन ु

अदालतसमW गरे को बकपऽ ।

b न सxपूणb
वादc ूFतवादcबाट ब5डा गनुप

ौीसxपिको तायदाती फाँटवारc पेस गनb लगाउनु

१(२) नं. बमोिजम सxब5ध +व#छे द गरc पाउन

भेसमेत {यहोराको FमFत २०६६।९।२ मा

लोने ःवाःनीको महलको ४ नं. र अंश ब5डाको

तायदाती फाँटवारc पेस गरे को Fनवेदन FमFसल

र +वपWी ूFतवादcबाट पाउनुपन अंश सxब5धमा

महलको १० नं. बमोिजम पाउनुपन अंश दलाई
भराई चलनसमेत चलाई पाउँ भेसमेत {यहोराको
वादcको +फराददावी ।

+वपWीको अंश माग दावी खारे ज गरc

इजलासबाट भएको आदे श तथा वादc ूFतवादcले

सं लन रहे को ।

यी वादc ूFतवादcको लोने ःवाःनीको

सxब5धलाई कायम रािखरहनु भ5दा सxब5ध

+व#छे द गरc दनु नै ौे यःकर दे िखएकाले वादc

पाउँ । +वपWीले आ®नो माइती +पताप+को कुरा
सुनी यो मुQा दायर गरे को हो । +वपWीसँग

महलको १(२) नं. बमोिजम वादc ूFतवादcबीच

सxपि ूाg गन कुFनयतले यो मुQा दएको

हुने र वादcको पFतसमेत ५ मूल अंिशयार रहे कोले

सxब5ध +व#छे द हुनपु न पFन होइन । अंश

हो । +वपWीको सxपूणb +फरादपऽ खारे ज गरc
पाउँ भेसमेत {यहोराको ूFतवादcको ूFतउर
िज+कर ।

वादcको पFतसमेत मूल अंिशयार ६ जना

छन् । वादcले

गोवधbनलाल नकमlको अंश

भागबाट एक भाग अंश पाउनुपन हो भेसमेत

दावीबमोिजम

ु ¥
मुलक

ऐन, लोने

ःवाःनीको

रहc आएको लोने ःवाःनीको सxब5ध +व#छे द

पेस भएको तायदाती फाँटवारcमा उि=लिखत

ॐे ःतामा Fमले Fभडेको ौीसxपि मiयेबाट ५
भागको १ भाग वादcको पFतले पाउने छु ¨ाई
वादcको पFतको भागबाट ४ खडको १ खड
अंश वादcले छु ¨ाई Fलन र सो अंशमा पाएको

सxपि चलन चलाई Fलन पाउने ठहछb भेसमेत
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{यहोराको काठमाडY िज=ला अदालतको FमFत
२०६६।१२।२२ को फैसला ।

मूल अंिशयार ६ जना भएको अवःथामा

५ जना कायम गरे को, तपFसल खडमा कोटb फ¥

वादc दावीभ5दा बा+हर गई गरे को Fनणbय ऽु+टपूणb
्
पाउँ भे
छ भेसमेत {यहोराको मुQा दोहोरयाई
Fनवेदनपऽ ।
यसै

लगाउको

मु.नं.

२०६८–RI–

कायम गदाb हच ुवाको भरमा कायम गmरएको सुj
फैसला ऽु+टपूणb भएकोले बदर गरc 5याय पाउँ

१५६६ को अंश चलन मुQामा आजै Fनःसा ूदान
भएको र उw मुQासँग अ5तरूभावी रहे कोले

नकमl, भैरवलाल नकमl, मुकु5दलाल नकमl र

को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोिजम

पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

हे न b Fनःसा ूदान गन यस अदालतको FमFत

भेसमेत {यहोराको ूFतवादcहj गोवधbनलाल

राधा नकमlसमेतको तफbबाट पुनरावेदन अदालत,
वादc र ूFतवादc गोवधbनलाल नकमlको

बीचमा लोने ःवाःनीको सxब5ध +व#छे द हुने
ठहmरएपFछ वादcले आ®नो अंश भाग Fलन पाउने

नै दे िखयो । के कFत पाउने भेतफb मूल अंिशयार

ूःतुत मुQामा समेत 5याय ूशासन ऐन, २०४८

्
Fनःसा ूदान गmरदएको छ भे मुQा दोहोरयाई

२०७०।३।२४ को आदे श ।

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा

पुनरावेदकका तफbबाट उपिःथत +वuान्् अFधवwा

दे िखएको अवःथामा सुj िज=ला अदालतले माFथ

ौी लआमीूसाद छु कांले िज=ला अदालत तथा
पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा मूल अंिशयार

गरc सोहcबमोिजम वादcले आ®नो अंश भाग Fलन

गmरएको ऽु+टपूणb छ । लोने जी+वत छउ5जेल

वादcको पFतसमेत जxमा ५ जनामाऽ रहे भएको

उ=लेख गरे बमोिजम ५ जना मूल अंिशयार कायम

पाउने गरc भएको फैसलालाई अ5यथा भ

Fम=ने दे िखन आएन । अतः काठमाडY िज=ला
ँ ा सदर
अदालतबाट भएको फैसला Fमलेको दे िखद

हुने ठहछb भे पुनरावेदन अदालत, पाटनको FमFत

b नमा ५ अंिशयार कायम
६ जना कायम गनुप

राॆो खान लाउन दएसxम ौीमतीलाई अंश दन
बाiय पानb नस+कने हुँदा अंश छु ¨ाई सxब5ध

+व#छे दसमेत हुनपु न होइन । कोटb फ¥समेत
बढc कायम गmरएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको

२०६८।७।२४ को फैसला ।

फैसला उ=टc गरc पाउँ भनी तथा +वपWी कमला

अवःथामा हामीलाई शेषपFछको बकसपऽ गरc
ु ै नामसारc गन कानूनी
दएको हुँदा ज+हलेसक

अवःथा नरहे को कारणले सxब5ध +व#छे द माग

हाॆो आमा Fमौी नकमl जी+वत रहे को

अFधकार हामीलाई भए पFन ५ अंिशयार कायम
गरc दनाले सोलाई Fनिंबय बनाएको हुँदा ६
जना मूल अंिशयार कायम हुनपु न हो । +वपWी

ौीमतीलाई अंश दन म बाiय छै न तथा हाॆो
सxब5ध +व#छे दसमेत हुनपु न होइन । +वपWीले

+फरादपऽमा आफूले कFत भागको के कFत खड
अंश पाउने हो, सोसमेत उ=लेख नगरे को हुँदा

नकमlका तफbबाट उपिःथत +वuान्् अFधवwा ौी
खेमराज भले वादc कमलाले लोनेसँग सँगै बःने

गरे को तथा लोनेले पाउने १ भाग अंशबाट ४
भाग लगाई सोको १ भाग अंश माग गरे को हुँदा

सोबमोिजम गन गरc भएको पुनरावेदन अदालतको
फैसला सदर गरc पाउँ भनी गनुb भएको बहससमेत

सुनी Fनणbयतफb +वचार गदाb पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला Fमलेको छ छै न भनी Fनणbय

दनुपन दे िखन आयो ।
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२.

ूFतवादc

गोवधbनलाल

नकमlले

४. सxब5ध +व#छे द भएपFछ वादcले

कुटपीट गन गरे को र घरबाट Fनकाला गरे कोले
सxब5ध +व#छे द गरc अंशसमेत दलाई पाउँ भनी

ूFतवादcबाट अंश भराई Fलन पाउने हो, होइन

रहे का मूल अंिशयार ५ जना भएकोमा ५ अंशमiये

१ नं.बमोिजम सxब5ध +व#छे द हुने भएमा अंश

ु ¥ ऐन, लोने
भे स5दभbमा +वचार गदाb मुलक

वादc कमला नकमlको +फराद परे कोमा जी+वत

ःवाःनीको महलको ४क नं. हे दाb ऐ.महलको

ूFतवादcको १ भागबाट पुनः ४ भाग लगाई
सोको १ भाग वादc कमला नकमlले अंश पाउने

b छb भनी
ब5डा लगाएर माऽ सxब5ध +व#छे द गनुप
ँ ा
बाiयाTमकjपमा कानूनी {यवःथा गरे को दे िखद

सदर गन गरc पुनरावेदन अदालतबाट फैसला

भनी मा Fम=ने दे िखन आएन ।

गरc िज=ला अदालतबाट फैसला भएको र सोलाई

भएको पाइयो । पुनरावेदक ूFतवादcले ६ जना

तायदाती माग गरc गmरएको अंश ब5डा अ5यथा
५. अंिशयार के कFत कायम हुनपु न

अंिशयार कायम हुनपु न हो, कोटb फ¥समेत घटc

ु ¥ ऐन, अंश
हो भे स5दभbमा +वचार गदाb मुलक

अवःथा दे िखयो । वादc कमला नकमl तथा

b न र २ नं. ले अंश पाउने सबैको बराबर
गनुप

बःनुपरे को अवःथा दे िखएको छ ।

तसथb बाँचेका अंिशयारहjबीच बराबर अंश भाग

हुनपु न हो भेसमेतको पुनरावेदन िज+कर गरे को
Fनजक¥ छोरcसमेत घरमा नरहc माइती मावलc

ब5डाको महलको १ नं ले जीयजीयैको अंश

b न कानूनी {यवःथा गरे को पाइ5छ ।
अंश गनुप

कुटपीट गरc घरबाट Fनकाला गन, खान लाउन

लाने अवःथा रह5छ । कुनै अंिशयार अंश
व5डानै नहुँदै परलोक भईसकेको अवःथामा भने

ःवाःनीको महलको १(२) नं. अनुjप ःवाःनीले

पाउने {यवःथा अंश ब5डाको ५ नं ले गरे को

३. लोनेले ःवाःनीको हे र +वचार नगन,

ु ¥ ऐन, लोने
नदनेलगायतको कायbहjबाट मुलक

उसको भाग अंश उसका ःवाःनी छोरा छोरcले

हु5छ । लगाउको

दे िख5छ । यी कानूनी आधारबाट ूःतुत मुQामा

उTूेषणको माग गरc परे को Fनवेदनको +ववाद र

र एक छोरc अ+ववा+हत भएको र Fमौी नकमl

सxब5ध +व#छे द गनb पाउने नै

छोरcको माना चामलको मुQा, अंश चलन मुQा,
गोवधbनलाल नकमlबाहे क गरc सxपि बकसपऽ
गmरदने

मुQाहjको

रोहबाट

¶+©गत

भएका

तयहjबाट Fनवेदका वादc कमला नकमlको

अवःथा ूFतवादcहjको साथमा घरमासमेत सहज
ँ ै न । वादc आ®नो छोरc Fलई माइती
रहे को दे िखद
बःनुपन अवःथा पFन दे िखएको छ । यसरc खान

लाउन नदई Fनकाला गरे को, हे र+वचार नगरे को

पु+© भइरहे को अवःथामा सुj तथा पुनरावेदन

अदालतबाट वादc कमला नकमlको गोवधbनलाल
नकमlसँगको लोने ःवाःनीको सxब5ध +व#छे द

हुने गरc भएको फैसला Fमलेकै दे िखन आयो ।

+वचार गदाb Fमौी नकमlका चार छोरा भएको

परलोक भइसकेकोबाट िजयजीयै जxमा ५ जना

रहे को दे िखन आयो । Fमौी नकमlको छोरा
छोरcबीच नै अंश भाग छु ¨ाउने कुरा हुँदा Fमौी
नकमl परलोक भइसकेकोबाट Fनजको हुन सक्ने
भाग सगोल सxपिमै FमFसई छोरा छोरcहjले

बरोबर बाँडी Fलने अवःथा हु5छ । Fमौी नकमlले

बकसपऽ गmरदएको कारणबाट Fमौी नकमlको

एक भाग अंश रहने र बकसपऽ ूाg गनको
हक हुने भनी ूFतवादcहjले िज+कर Fलएको

पाइयो । कमला नकमlले सxब5ध +व#छे दमा
नाFलस FमFत २०६५।१।१७ मा दएपFछ कमला
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नकमlको पFत गोवधbनलाल नकमlबाहे क अj
अंिशयार छोराछोरcको नाममा अ©लोह बकसपऽ

FमFत २०६५।८।१७ मा पाmरत गरc दएको

दे िख5छ । यता सxब5ध +व#छे द अंश मुQा पनुb उता
वादcका पFत बाहे क गरc आमाले Fलखत पाmरत गरc

हक छोडी दने कायbहj आफÁमा सरल {यवहार
ँ ै न । तथा+प पFत पÕीबीच सxब5ध +व#छे द
दे िखद

मुQा चलेकोमा आमा Fमौी नकमl वादc ूFतवादc

ँ ै न । Fमौी नकमlको अंश भाग छु +सकेको
दे िखद
ँ ै न । Fमौी नकमlले
अवःथा पFन यहाँ दे िखद
आ®नो भाग अंश छु Ðयाउन नाFलस पारc अFन

माऽ बकसपऽ दएको वा सोहc बकसपऽबाट
ँ ैन ।
मुQा सकार गरे को अवःथा पFन दे िखद
बकसपऽबमोिजम Fमौी नकमlको भाग छु ¨ाई
ँ ै न । कसै को
पाउँ भे नाFलस पFन परे को दे िखद
अंश भाग सगोल पmरवारFभऽै कसै लाई दँदा

केहc Fथइनन् । सxब5ध +व#छे द मुQाको ूकृFतले

दाताको अंश भाग छु +सकेको अवःथा वा आ®नो

b न
ब5डाको १ नं. अनुjप जीयजीयैको अंश गनुप

वा Tयःतो ूाg गनले नै छु ¨ाई Fलई नसकेको

अंश ब5डा हुन पुगेको हो । अंश ब5डा गदाb अंश

हु5छ । कुनै अंिशयार मरे कोमा उसको हाँगातफb

भाग अंश छु Ðयाउन दाताले नाFलस गरे को अवःथा
अवःथामा दाताको तफbबाट मुQा सकार गरे को

उसको अंश भाग जाने बाहे क मरc सकेकाको

अवःथा हुनपु दbछ । अ5यथा अंिशयारबीच भएको

Fमौी नकमl भएकोले उसको हाँगातफb जाने कुरै

नभई उसका छोराछोरcबीच अंश जाने भएकोले

सxपिबाट बा+हर गएको माFनने अवःथा
हुँदैन । एकासगोलका अंिशयाराबीच एकले

लाने िःथFत रहे न ।

अवःथामा पFन सो सxपिमा सबै अंिशयारको

अंश भाग लादै न । यहाँ मरे को भनेको आमा

मरc सकेक¥ आमा Fमौी नकमlको अंश भाग
६.

Fमौी

नकमlले

छोरा

भैरवलाल

बकसपऽको

कारोबारबाट

सxपि

सगोलको

अक"बाट सगोलको सxपि बकसपऽ पाएकै

भाग लाने हु5छ । वादc कमला नकमlको

नकमl, मुकु5दलाल नकमl र राधा नकमlमा

मुQाबाट ूFतवादcको बकसपऽबाट पाएको भनी

अंश छु ¨ाई यी तीनजनाले ूाg गन हो +क

सगोल पmरवारबाट भएको सगोल पmरवारFभऽैको

बकसपऽ गरc दएकोले Fमौी नकमlको भाग

ूFतवादcको भाग भनी एका सगोलFभऽको सxपि

बकसपऽबाट ूFतवादcको कुनै नाFलस नै नपरc

भनी +वचार गदाb एकासगोल पmरवारबीच दताb
रहे को सxपि जुनसुकै अंिशयारको नाउँमा

ूFतवादcलाई सो सxपि दलाई दने भराई दने

b न
सxपि हो भनी अदालतले अनुमान गनुप

७. तसथb वादcलाई अंश दई सxब5ध

रहे पFन अ5यथा ूमािणत नभएसxम सगोलको

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) बाट

दे िख5छ । Tयो सxपि चाहे Fमौी दे वीको नाममा
दताb होस् वा बकसपऽबाट ूFतवादcहjको नाममा

कायb हुन सक्ने अवःथा दे िखन आएन ।

+व#छे द

िज+करसँग

हुनपु न

होइन

सहमत

हुन

भे

पुनरावेदकको

स+कने

अवःथा

रहे न । Fमौी नकमl मुQामा वादc ूFतवादc

दताb होस् Tयसमा कुनै फरक उw ऐनबाट पनb
ँ ै न । यस +ववादमा त बकसपऽसxम
सक्ने दे िखद

केहc पFन रहे को नदे िखएको तथा ूःतुत सxब5ध
+व#छे द मुQा दायर हुँदा Fमौी नकमl बाँचेको

नै

बुÌदा Fनजको मृTयु भइसकेको दे िखएको र पW

भएको दे िख5छ । बकसपऽबाट सगोल पmरवारबीच
रहे को

अ5यऽ

गइसकेको

अवःथा

पFन

भए तापFन अj ूFतवादcलाई अंश ूयोजनाथb
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छोरा कृंणबहादुर कँ ु वरसमेत

कायम भई कसै ले सकार गरे को पFन नदे िखएको
हुँदा पW कायम नभई सकार नभएकोमा प+हले
नै मृTयु भइसकेको {यिwलाई अंिशयार कायम

गनb नस+कने अवःथा भएकोले यस अदालतबाट
+वपWी िझकाउँदा भएको FमFत २०६६।३।११
को आदे श तथा पुनरावेदन िज+करसँग सहमत हुन

+वjk

ूTयथl/वादc : कृंणबहादुर थापाको जाहे रcले

स+कएन । अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ँ ा
FमFत २०६८।७।२४ को फैसला Fमलेकै दे िखद
सदर हुने ठहछb । ूःतुत मुQाको दायरcको लगत
का गरc अFभलेख शाखामा बुझाई दनू ।

उw रायमा सहमत छु ।

5या. भरतबहादुर काकD

इFत सं वत् २०७० साल फा=गुन २८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : सुमनकुमार 5यौपाने

&
िनणर्य नं .९१६९
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw
माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
माननीय 5यायाधीश ौी गो+व5दकुमार उपाiयाय
फैसला FमFत : २०७१।२।२७।३
०७०–CR–०९३४
मुQा : सवारc यान ।
पुनरावेदक/ूFतवादc : िज=ला पा=पा, पालुङ मैनादc
गा.+व.स. वडा नं. ६ बःने टे कबहादुरको
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§ व्यिक्त िवशेषबाट मृतकको हत्या
भएको भए वा मृतक बाटोमा दैवी परी
लडी मरेको भए एउटै चोटबाट त्यस
िकिसमले टाउको क्षतिवक्षत हुने कु रा
सामान्यतया सम्भव हुँ दैन । मृतकउपर
कसैबाट हितयार प्रहार भएको िथयो भन्ने
कु रा शव परीक्षण प्रितवेदनलगायतका
िलखतबाट खुल्न सके को छै न । तमाम
िमिसल र स्वयम् प्रितवादीहरूको बयानमा
मृतकको मृत्यु अरू कसैबाट भएको वा
मृतक आफैं लडी मरेको कु रा उल्लेख हुन
नसक्नु र उक्त िदनसमयमा वारदातस्थल
हुँ दै ना. ३ ख ६९० नं . को ट्रक चलाएको
कु रालाई स्वीकार गनुर् जस्ता पिरिस्थितहरू
(circumstances) र स्वतन्त्र
प्रमाणहरूको रोहमा र प्रमाण ऐन, २०३१
को दफा ९(२)(क) को देहाय (१) अनुसार
मौकामा बयान गदार् प्रितवादीहरू होसमा
नरहेका वा देहाय (२) वा (३) अनुसारको
प्रलोभन, यातना, आिद िदएको वा कु टपीट
आिद भएको कु रा प्रमािणत हुन नसके बाट
प्रितवादीहरूको प्रहरी सािबतीलाई अमान्य
गनर् िमल्ने नदेिखने ।
§ प्रितवादीले गरेको कु कृ त्यबाट आक्रोिशत
भै तत्काल समाज वा प्रहरीले प्रितवादीलाई
कु टपीट आिद गरी वा अड्डीवाल

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

प्रितवादीलाई फकाई फु ल्याई सािबत
गराएको भए पिन प्रितवादीले कसुर गरेको
कु रा अन्य प्रमाणले पुिष्ट गरेको अवस्थामा
उक्त दफा ९(२)(क) को देहाय (२) वा
(३) को अवस्था रहेको भनी प्रितवादीलाई
सफाइ िदनु न्यायसम्मत नहुने ।

§ उिल्लिखत दघु र्टना जानीजानी भएको
होस् वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको
कारणबाट भएको होस् उक्त दईु मध्ये कु नै
एक कारणबाट सवारी दघु र्टना हुन गई
त्यसैको कारणबाट कु नै मािनसको मृत्यु हुन
गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने
व्यिक्तलाई कसुरको मात्रा अनुसार दईु
वषर्देिख दश वषर्सम्म कै द हुनेछ भन्ने
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
को दफा १६१ दफाको उपदफा (२)
आकिर्षत नहुने कु नै कारण छै न ।

(ूकरण नं.६)

§ अनुसन्धानको हरेक कमीकमजोरीको
प्रितवादीले फाइदा पाउन थालेमा
समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने,
पीिडत र समाजले न्यायको अनुभिू त गनर्
नसक् ने र न्याय परािजत हुने अवस्था
आउँ छ । यस सन्दभर्मा प्रमाण ऐन, २०३१
को दफा ५४ ले कु नै प्रमाण बुिझएको वा
नबुिझएको कारणबाट मात्र कु नै फै सला
वा आदेश बदर हुने छै न । तर त्यसबाट
िनणर्यमा असर पनर् गएको रहेछ भने
त्यस्तो फै सला वा आदेश बदर हुनेछ भनी
गरेको व्यवस्थालाई न्यायमूिर्तले िवचार
गनैर्पनेर् ।

(ूकरण नं.२२)

पुनरावेदक/ूFतवदcका तफbबाट : +वuान् वmर?
अFधवwा

ौे ?

तथा

+वuान््

अFधवwा रायलआमी बळाचायb
ूTयथl/वादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :
§

नेकाप २०६६ को पृ? ४७८, ऐ.२०४६
को पृ.११५५ समेत

(ूकरण नं.७)

§ चालकले मृतकलाई हेनर्समेत असमथर्
भएको, घद्रयाक्क
आवाज आएपिछ पिन
्
ट्रक नरोकी चरम अक्षमता र गैरिजम्मेवारी
देखाएको, िनजको हँ काईको स्तरसक्षम
र सतकर् चालकको हँ काईको स्तर भन्दा
िनक्कै तल्लो रहेको भन्ने िनष्कषर्मा यो
इजलास पुगेकोले यसरी दायाँबायाँ नहेरी
बाटोको िवचार नगरी सवारी चलाउँ दा
यस्ता व्यिक्त र के टाके टी आिदको ज्यान
मनर् सक् ने ठू लो सम्भावना नरहेको भनी
मान्न निमल्ने ।

चडेzर

§

सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२)

§

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४
मुलक
नं.

सुj तहमा फैसला गन 5यायाधीश :
मा.िज.5या.ौी हmरूसाद बगाले
पुनरावेदन तहमा फैसला गन 5यायाधीश :
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मैनादcतफbबाट ना. ३ ख ६९० नं. को शक

फैसला
5याय

हाथ"क बजारतफb आएको भे बुझी उw नं.

ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै

को शकलाई गोÏयjपमा खानतलासी गद जाँदा

अदालतको WेऽाFधकारFभऽ पन ूःतुत मुQाको

िज=ला पा=पा, पालुङ मैनादc गा.+व.स. अ5तगbत

सिWg तय एवम् ठहर यस ूकार रहे को छ :

बतासे बजारमा उw शक चालकलाई फेला पारc

FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान

सोधपुछ गदाb FमFत २०६५।१२।१४ गते राFत

८ बःने वषb ४० को रामबहादुर थापाको ऐ.

शकले Fनज रामबहादुरलाई ठÆर दई गएको

न्या.गोिवन्दकु मार उपाध्याय :

िज=ला पा=पा, कुसमखोला गा.+व.स.वडा नं.

हाथ"कतफb जाने बममा कुसुमखोला बजारमा

कुसुमखोला गा.+व.स. वडा नं. ३ िःथत, बाटोमुFन

र फकbने बममा टाउको समेतमा चोट लागी

मृत अवःथामा लास फेला परे काले कानूनबमोिजम

बाटोमा रामबहादुरको मृतक लास दे खी मैले र

गmरपाउँ भे {यहोराको FमFत २०६५।१२।१५

को कृंणबहादुर थापाको जाहे रc दरखाःत ।
कुसुमखोला

गणेश बःयालले कसै ले थाहा पाउँछन +क भनी
उw लास उठाई बाटोबाट तल फाFलदएको

गा.+व.स.

हो भनी बताएकाले Fनजसमेतलाई पबाउ गरc

वडा नं. ३ िःथत पा=पाबाट अघाbखाँची जाने

आवँयक कारवाहcको लाFग पेस गरे को छु

क#ची

भेसमेत {यहोराको FमFत २०६५।१२।१६

िज=ला

कुनामा

मोटर

पा=पा,
बाटोको

चारवटा

ढु ा

मोडमा

पि´मतफbको

रहे को, सो

ढु ामiये

एकवटा ढु ामा रगत जःतो पदाथb लागेको,

गतेको ू.Fन.दपककुमार शाहको ूFतवेदन ।

मैले केहc वषb प+हलादे िख ना. ३ ख

जFमनमा केहc रगत जःतो पदाथb भई सोमाFथ

६९० नं. को शक चलाउँदै आएकोमा FमFत

माटो तथा बालुवा छरे को अवःथामा भएको, उw

२०६५।१२।१४

बाटोभ5दा पूवत
b फb मोटरबाटो भ5दा तल माटोको

अघाbखाँची Fसमानामा पन FतनFगरे बाट भÁ सी लोड

भागमा पि´म टाउको, पूव b खुा गरc घोÏटो
अवःथामा मृतक रामबहादुर थापाको लास रहc

गते

िज=ला

पा=पाको

गरc पा=पा भैरवःथानसxम =याउन भनी आउँदै गदाb
बाटोमा पन िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स.

उw लासको टाउकाको भाग फुटc Wत +वWत

वडा नं. ३ िःथतको घुिxतबाटोमा राFत २२.३०

भएको भे {यहोराको FमFत २०६५।१२।१५

बजे आइपुदा हे =परले सडकमा माFनस छ

गतेको घटनाःथल तथा लास ूकृFत मुच ु=का ।

गुjजी भ5दा हो भ5दै गाडी अगाFड बढाउँदा गाडी

FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान

बाटोको खा=टोमा परc घिाÆ गरे जःतो गरे को,

िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स. वडा नं.

मैले उw शक चलाई भैरवःथान पुगी सोहc राFत

३ िःथतमा ऐ. वडा नं. ८ बःने वषb ४० को

भÁ सी झारc सो शकलाई पालुङ मैनादcमा राख्ने

रामबहादुर थापाको मृत अवःथामा लास फेला

भनी जाँदै गदाb कुसुमखोला गा.+व.स. वडा नं. ३

परे को

सxब5धमा

घटनाःथल

तथा

वरपर

मा आइपुदा Fनज रामबहादुरको टाउको समेत

उw

वारदात सxब5धमा

गोÏयjपमा

बुÌदा

+कची मृतक अवःथामा लास दे खी हामी जाँदा

FमFत

२०६५।१२।१५

गते

राFत

पालुङ

शकले +कचेको दे खी रातको समयमा कसै लाई
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थाहा छै न, यो लास बाटोबाट फालc दनुपछb

रगतमा माटो तथा ढु ा समेतले पुरc हामी उw

भनी हे =पर तथा मैले उw लास उठाई बाटोबाट

ःथानबाट गएको हो । पालुङ मैनादc बतासेमा

तल फालेको र घटनाःथलमा भएको रगतमा

पुगी

माटो तथा ढु ासमेतले पुरc हामी उw ःथानबाट

टायरमा रगत लागेको होला भनी पानीले उw

भएको हो भेसमेत {यहोराको अFधकारूाg

टायर पखालेको हो भे {यहोराको अFधकारूाg

शक

रोक¥

शकको

बायाँतफb

पFछ=लो

अFधकारcसमW ूFतवादc कृंणबहादुर कँ ु वरले

अFधकारcसमW ूFतवादc गणेश बःयालले FमFत

FमFत

२०६५।१२।१९ गते गरे को बयान कागज ।

२०६५।१२।१९

गते

गरे को

बयान

FमFत

कागज ।

२०६५।१२।१

गते

ु ा
बेलक

मैले केहc समयअिघदे िख ना. ३ ख

पा=पाको Fसमानामा पन FतनFगरे बाट भÁ सी लोड

६९० नं. को शकमा हे =पर काम गद आएकोमा

गरc मसमतेले पा=पा भैरवःथान =याउने बममा

उw शकमा सामान ओसार पसार गन बममा

ना. ३ ख ६९० नं. को शकमा आउँदै गदाb राFत

FमFत २०६५।१२।२४ गते साँझ FतनFगरे बाट

िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स.वडा नं. ३

उw शकमा भÁ सी लोड गरc पा=पा भैरवःथानतफb

िःथतमा आइपुदा बाटोमा बायाँ साइडमा माFनस

चालक कृंणबहादुर कँ ु वरले चलाई =याउँदै गदाb

दे खी मैले तथा हे =परले चालकलाई जानकारc

वडा नं. ३ मा आइपुदा बाटोको बाँया साइडमा

घिाÆ आवाज आएको र चालकले हे =परलाई

माFनस दे खी मैले तथा उw शकमा बसी आएका

माFनस त होइन भ5दा हे =पर होइन होला भनेको

भÁ सीवालासमेतले गुjजी माFनस छ बाटोमा भनी

र हामी उw राFत भैरवःथान पुगी भÁ सी झारc

बाटोमा पन िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स.

भ5दाभ5दै चालकले गाडी अगाFड बढाउँदा गाडी
बाटोमा खा=टोमा परc घिाÆ गरे को जःतो भई

गराएको र चालकले गाडी अगाFड बढाउँदा

चालक तथा हे =पर बतासेमा बःन भनी गएका

हुन ् । FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान

चालकले कतै माFनसलाई त लागेन भनी भ5दा

िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स. वडा नं.

मैले माFनस त Fथयो तर लागेन होला गुjजी भनी

३ मा माFनस मृत अवःथामा फेला परे को भे

भनेकाले चालकले उw शक Fलई भैरवःथान

थाहा पाएको हो पFछ बुÌदा उw दन राFत ना.

पुगी सोहc राFत भÁ सी झारc सो शक Fलई पालुङ

३ ख ६९० नं. को शकले Fनज रामबहादुर

मैनादcमा बःन भनी हामी दुबैजनामाऽ भई फकbदै

थापालाई +कचेको र फकbने बममा चालक तथा

गदाb कुसुमखोला गा.+व.स. ३ िःथतमा पुदा Fनज

हे =परले दे खी उw लास उठाई बाटोबाट तलFतर

रामबहादुरको टाउको समेत +कची मृत अवःथामा

फालेको थाहा पाएको हो भेसमेत {यहोरा सुिजत

बाटोमा लास दे खी हामी जाँदा शकले +कचेको

नेपालcको कागज तथा हामी उw दन सो शकमा

हो । रातको समय कसै लाई थाहा छै न यो लास

भÁ सी लोड गरc आउने बममा बाटोमा गाडीमा

बाटोबाट फाFलदनुपछb भनी चालकले मलाई

Fनदाएकोले सो घटना सxब5धमा केहc जानकारc

भनेकाले मैले तथा चालकले उw लास उठाई

भएन भेसमेत {यहोराको बुिझएको अमर नेपालc,

बाटोबाट तल फालेको हो र घटनाःथलमा भएको

सिचन ौे ?समेतले FमFत २०६५।१२।२० गते
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ूFतवादcले के कारणले उw कायb गरे सो कुरा

गरे को कागज ।
ना. ३ ख ६९० नं. को शकको

थाहा भएन भेसमेत {यहोराको एकै Fमलानमा

मेकाFनकाल चेक जाँच गदाb सहc हालतमा रहे को

वःतुिःथFतमा बुिझएका वेिणमाधव आचायbसमेतले

भेसमेत {यहोराको ू. ज. रामदास उपाiयायको

FमFत २०६६।१।८ गते गरे को वःतुिःथFत

FमFत

२०६५।१२।२०

गतेको

मेकाFनकल

कागज ।

ु ¥
FमFत २०६५।१२।१४ गते बेलक

जाँच ूFतवेदन ।
टाउको चोटको कारण मृTयु भएको हो

ूFतवादcमiयेका

चालक

कृंणबहादुर

कँ ु वरले

भेसमेत {यहोराको िज=ला अःपताल, पा=पाबाट

हाँकेको ना. ३ ख ६९० नं. को शकमा पा=पा

ूाg मृतकको पो©माटbम mरपोटb ।

तीनFगरे भे ःथानबाट भÁ सी लोड गरc पा=पा
रामबहादुर

भैरवःथानतफb आउँदै गदाb कुसुमखोला गा.+व.स.

थापाको FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान

वडा नं. ३ िःथत सडकमा राFत ११.३० बजेको

मेरो

पFत

वषb ४०

को

िज=ला पा=पा, कुसुमखोला गा.+व.स. वडा नं.

समयमा मृतक रामबहादुरलाई सो शकले +कची

३ िःथत सडकमा मृत लास फेला परे को र

मृTयु भएको र भैरवःथानमा भÁ सी झारc पुनः

Fनज ौीमान्को मृTयु सxब5धमा बुÌदा FमFत

सोहc बाटो फकbदा यी ूFतवादcहjले आपसमा

२०६५।१२।१४ गते राFत पा=पाको Fसमाना

स=लाह गरc मृतकको लास सडकबाट उठाई

FतनFगरे बाट पा=पा भैरवःथान गा.+व.स. अ5तगbतमा

बाटो तल फालेका र वारदात ःथलको रगतको

चालक कृंणबहादुर कँ ु वरले ना. ३ ख ६९० नं.

को शकमा भÁ सी लोड गरc Fलई आउँदै गदाb
मेरो ौीमान्लाई +कची भैरवःथानबाट पालुङ

दाग छोÏन माटो बालुवासमेत राखी वारदातको
जानकारc नगराई वारदात तथा लास दबाउने

Fछपाउने ूयास गरे को हुँदा Fनज ूFतवादcहjमiये

मैनादcतफb फकbदै गदाb बाटोमा ौीमान्को लास

चालक कृंणबहादुर कँ ु वरले सवारc तथा यातायात

दे खी चालक तथा हे =पर गणेश बःयालसमेतले

{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) र

उw लास उठाई बाटोबाट फालेको भनी खु=न

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४ नं. को
मुलक

पा लान आएकोले कानूनबमोिजम गरc मृतकको

कसुर गरे काले Fनजलाई सवारc तथा यातायात

+कmरयाखचb तथा WFतपूFतbबापतको रकम दलाई

{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२)

पाउँ भेसमेत {यहोराको FमFत २०६६।१।३

गतेको धनकुमारc कँ ु वर थापाको दरखाःत ।

नं. र यानसxब5धीको महलको ४ नं. अनुसार
सजाय हुन र अकाb ूFतवादc शकका हे =पर गणेश

+कmरयाखचb तथा WFतपूFतbबापतको रकम

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको
बःयालले मुलक

j.३,२५,०००।– मृतकको ौीमतीले यातायात

४ नं. को कसुर गरे काले Fनजलाई सोहc महलको

मजदूर भलाई कोषको ूFतFनFधसमेतबाट बुझी

४ नं. अनुसार सजाय गरcपाउँ भेसमेत {यहोराको

Fलएको भरपाई कागज ।

अFभयोग माग दावी ।

Fनज ूFतवादc प+हला पFन गाडी चलाउँदा

लापरवाहc

तmरकाले

चलाउने

गथ

।

Fनज

जाहे रcमा

उ=लेख

भएबमोिजम

मैले

कोहc कसै लाई +कची लाससमेत उठाई फालेको
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होइन

मैले

।

चलाएको

गाडीले

कसै लाई

ठÆरसमेत दएको जःतो लादै न । राFत मैले
सोहc बाटो शक चलाई भÁ सी लोड गरc भैरवःथान
आई भैरवःथानमा भÁ सी छाडी बतासेतफb आएको

हुँदा

ममाFथ

शाको

भरमा

जाहे रc

दएका

र ूFतवादcका साWी कमल थापा र कृंण कँ ु वरले
गरे को बकपऽ FमFसल सामेल रहे को ।
मृतक

रामबहादुर

गाडीको

अगाडी

साइडमा आएको तथा चालकले वारदात घनुपूव b
Fनजलाई

दे खेको

िःथFत

पFन

पु+©

भएको

होलान् । मैले गाडी सरासर भैरवःथान Fलई

पाइँदैन । यःतो अवःथामा राFतको समयमा

आएको हो । मृतक भनेका रामबहादुर थापाको

अचानक घुxती सडकको मोडमा गाडी मो±दा

मृTयु के कसरc भयो मलाई थाहा छै न ।

वारदात

मैले गाडीबाट कोहc कसै लाई बाटोमा दे खेको

सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९

होइन । मैले कोहc कसै को यान मानbसमेत कुनै

काम नगरे को र मैले माFनसलाई +कची मारc

फालेको नहुँदा अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय
पाउनुपन होइन भेसमेत {यहोराको ूFतवादc

कृंणबहादुर

कँ ु वरले

सुj

अदालतमा

बयान ।

आउँदा

गरे को

घन

गएको

अवःथामा

ूFतवादcले

को दफा १६१(२) अनुसार सवारc चलाउँदा

कसै को यान मनb सक्ने सxभावना छ भे कुरा
जानीजानी वा लापरवाहc गरc सवारc चलाएको

कारणबाट सवारc दुघट
b ना भै माFनस मरे को
भे तय पु+© हुन आएको भ Fम=ने िःथFत
दे िखएन

।

तसथb

उपरोw

विणbत

आधार

जाँदा

ूमाणहjबाट कसै को यान मनb सwछ भे

होइन, जाहे रcमा

उ=लेख

b ना हुन
जःतो नदे िखएको अवःथामा अचानक दुघट

काम

गरे को

गई सवारc बा+हर सडकमा रहे का रामबहादुर

होइन । मृतक रामबहादुर थापालाई को को

थापाको मृTयु हुन गएको अवःथा +व·मान

Fमलc मारc फालेको हो मलाई केहc थाहा

दे िख5छ । यी ूFतवादc चालकले सवारc तथा

छै न । मैले मृतक रामबहादुर भे {यिwलाई

यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ का दफा १६१(३)

िचनेकोसमेत छै न । हाॆो शकले कोहc कसै लाई

नं. को कसुर अपराध गरे को पु+© हुन आयो ।

लास दे िखएन हामीले बाटोमा माटो हालc रगत

कँ ु वरलाई सोहc ऐनको दफा १६१(३) नं.

पुरेको भेसमेत केहc होइन । लास दे खेको

बमोिजम j.२,०००।– जmरवाना र १ म+हना २५

होइन र फा=ने काम पFन नपरे कोले अFभयोग

दन कैदसमेत हुने ठहछb । Fनज ूFतवादcलाई

हामीले
कसै लाई

गाडी

+कचेको

भएबमोिजम

हामीले

Fलई
कुनै

+कचेको होइन । हामीले आउँदा जाँदा कसै को

माग दावीबमोिजम मलाई सजाय हुनपु न होइन

उw कसुर गरे मा Fनज ूFतवादc कृंणबहादुर

सोहc ऐनको दफा १६१(२) नं. बमोिजम सजाय

भेसमेत {यहोराको ूFतवादc गणेश बःयालले

गmरपाउँ भे वादc नेपाल सरकारको अFभयोग

सुj अदालतमा गरे को बयान ।

माग दावी पुन सwैन । यी ूFतवादcहjले लास

जाहे रवाला धनकुमारc कँ ु वर, कृंणबहादुर

घटनाःथलबाट उठाई सडक +कनाराको +ढकमुFन

थापा, ूहरcमा कागज गन सिचन ौे ?, वःतुिःथFत

फा=नेसxमको +बया गरc आFधकाmरक Fनकायमा

मुच ु=काका वेिणमाधव आचायb, कृंणबहादुर थापा

वारदात घटे को जाहे र नगरc ऐ. यानसxब5धीको
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महलको २५ नं. अनुसारको कसुर गरे काले Fनज
ूFतवादcहj चालक कृंणबहादुर कँ ु वर र खलासी

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
गणेश बःयाललाई मुलक

ठÆरबाट मृTयु भएका Fनज रामबहादुर थापाको
लासलाई Fनज ूFतवादc चालक र खलासी Fमलc
सडकको +ढकमुFन फालc घटनाःथलमा रहे को

महलको ४ नं. बमोिजम जनहc १०।– जmरवाना

रगतसमेतका ूमाण न© गरे को अवःथामा सो

र ऐ. महलको २५ नं. बमोिजम जनहc j.२०।–

वारदातमा ूFतवादc चालकको गxभीर लापरवाहc

समेत थप जmरवाना हुने ठहछb भेसमेत पा=पा

Fथएन भनी गmरएको फैसलामा 5या+यक मनको

िज=ला अदालतबाट FमFत २०६६।१०।२४ मा

अभाव रहे को र ूFतवादc चालकलाई सवारc

भएको फैसला ।

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा

ूFतवादcहjले मौकामा गरे को बयानलाई

१६१(३) नं. को कसुर कायम गरc कम सजाय

घटनाःथल तथा लास ूकृFत मुच ु=का र शव

गन गरc अFभयोग दावीलाई पmरवतbन गरc भएको

परcWण ूFतवेदनले समथbन गरे को भे आधार

फैसला गxभीरjपले ऽु+टपूणb छ । उw शकका

उ=लेख गरc रामबहादुर थापाको मृTयु ूFतवादc

चालक Fनज ूFतवादc कृंणबहादुर कँ ु वर र खलासी

कृंणबहादुर कँ ु वरले चलाएको शकको ठÆरबाटै भई

गणेश बःयालले मृतक लासलाई सडकबाट उठाई

सो लासलाई उw शकका चालक खलासीसमेतले

सडकको +ढकमुFन फालेको तय FमFसल सं लन

सडकको +ढकमुFन फालc घटनाःथलको ूमाण

कागजबाट खुलेका अवःथामा लासलाई जलाएको

लोप गराउनको लाFग ूFतवादcहjले बालुवा र

वा गाडेको नदे िखएको भे असा5दFभbक आधार

माटोuारा घटनाःथलमा रहे को रगत छोपछाप

खडा गरc ूFतवादcहjलाई j.१०।२० जmरवाना

गरे को तयमा सुj फैसलाले समेत सहमत

गन गरc भएको फैसला ऽु+टपूणb रहे को छ ।

गरे को अवःथा सो वारदातमा Fनज ूFतवादcहjको

यसरc ूFतवादcहjलाई अFभयोग दावीबमोिजम

लापरवाहc भएको Fथएन भनी गरे को सो फैसला

सजाय हुने आधार हुँदाहुँदै अFभयोग दावीलाई

कानूनसxमत

पmरवतbन गद अTय5तै 5यून सजाय गन गरc भएको

छै न

।

ूFतवादc

चालकले

सो दुघट
b ना आफूबाट भए पFन आफूले गाडी

सुj फैसला गxभीर कानूनी ऽुटcसमेत हुँदा बदर

लापरवाहcपूणb तmरकाले नचलाएको अवःथामा सो

गरc ूFतवादcहjलाई अFभयोग दावीबमोिजम नै

वारदात भएको हो भनी ःप©jपले अदालतमा

ँ ैन ।
भएको बयानमा उ=लेख गनb सकेको दे िखद
यःतो अवःथामा ूFतवादc चालकले शक अTय5तै

लापरवाहcपूणb

तmरकाले

चलाएको

अवःथामा

सडकमा +हँFडरहे का रामबहादुर थापालाई ठÆर

सजाय गरc पाउँ भेसमेत वादc नेपाल सरकारको

पुनरावेदनपऽ ।
अFधकारूाg

अFधकारcसमW

भएको

बयान कागज ःवत5ऽ ूमाणबाट पु+© हुनपु छb

भे कानूनी मा5यता भएको र उw बयान

दई घाइते तु=याई सकेपFछ तTकाल Fनजको

मेरो इ#छा+वjkको भएबाट सो अFधकारूाg

उपचार गराउनेतफb लान पनमा सो नगरc गाडी

अFधकारcसमW भएको बयानलाई ूमाणमा Fलन

सरासरjपले ग5त{य ःथान पुगी पुनः फकD
घटनाःथलमा आइपुदा आफूले चलाएको शकको

Fम=दै न । जाहे रवाला र वःतुिःथFत मुच ु=काका
{यिw

723

ूTयWदशl

नभएकोले

Fनजहjको

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

बकपऽलाई आधार Fलन Fम=दै न । उw घटना

आएकोले पा=पा िज=ला अदालतबाट ूFतवादc

गाडीबाट घटे को हो भ Fम=ने िःथFत छै न ।

कृंणबहादुर कँ ु वरलाई सवारc तथा {यवःथा ऐन,

घटनाःथलमा १ मोबाइल फेला परे को र अक"

२०४९ को दफा १६१(३) नं. बमोिजम एक

मोबाइल मृतकसँग भएको अवःथामा कसको

म+हना २५ दन कैद j.२०००।– जmरवाना

मोबाइल हो भे सxब5धमा अनुस5धान भएको

र यानसxब5धीको महलको २५ नं. बमोिजम

छै न । शकमा बसेका अ5य {यिwहjले सो

j.२०।– थप जmरवाना हुने र ूFतवादc गणेश

वारदात घटे को हो भे ू© पुं¨ाइँ नगरे को
अवःथा मलाई सजायको भागी गराएको फैसला

बःयाललाई

ु ¥
मुलक

ऐन,

यानसxब5धीको

महलको २५ नं. बमोिजम j.२०।– जmरवाना

ऽु+टपूणb हुँदा उ=टc गराई सफाइ पाउँ भेसमेत

हुने ठहराई FमFत २०६६।१०।२४ मा भएको

यसमा ूFतवादcमiयेका कृंणबहादुर कँ ु वर

दावीबमोिजम ूFतवादc कृंणबहादुर कँ ु वरलाई

ूFतवादc कृंणबहादुर कँ ु वरको पुनरावेदनपऽ ।

ँ ा उ=टc भै अFभयोग
फैसला Fमलेको नदे िखद

तथा वादc नेपाल सरकारका तफbबाट समेत दोहोरो

सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को

पुनरावेदन पनb आएकोले ूःतुत मुQामा पा=पा

दफा १६१(२) नं. बमोिजम दुई वषb कैद र

िज=ला अदालतबाट FमFत २०६६।१०।२४

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४ नं.
मुलक

मा भएको फैसला ूमाण मू=यानका आधारमा

बमोिजम थप ६ म+हना कैदसमेत हुने र ूFतवादc

ँ ा मुलक
ु ¥ ऐन, अ.बं . २०२
फरक पनb सक्ने दे िखद

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
गणेश बःयाललाई मुलक

नं. तथा पुनरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८

महलको ४ नं. बमोिजम ६ म+हना कैद हुने

को Fनयम ४७ बमोिजम ूFतवादc कृंणबहादुर

्
FमFत २०६८।३।२८ को पुनरावेदन
ठहरयाएको

र वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन {यहोरा

अदालत, बुटवलको फैसला ।

परःपरमा सुनाई अकाb ूTयथl ूFतवादc गणेश

अFधकारूाg

बःयाललाई समेत छलफलको लाFग िझकाई Fनज

अFधकारcसमW

भएको

ूFतवादcको बयान अ5य ःवत5ऽjपमा ूमाणबाट

उपिःथत भए वा अवFध नाघेपFछ Fनयमानुसार पेस

पु+© हुनपु छb भे कानूनी {यवःथा भएको र उw

गनुb भे FमFत २०६८।१।१३ मा पुनरावेदन

बयान हाॆो इ#छा+वjkको भे {यहोरा उ=लेख

अदालत, बुटवलबाट भएको आदे श ।

गरc सTय {यहोरा पा=पा िज=ला अदालतमा

ूFतवादc सवारc चालकले बाटोमा माFनस

गरे को र सवारc यान जःतो मुQामा अFधकारूाg

b
गाडी चलाएकोमा
+हडेको दे खी लापरवाहcपूवक

अFधकारcसमW भएको बयानलाई इ5कार गनb पन

घिाÆ आवाज सुनेपFछ र माFनसलाई शकले

कुनै अवःथा नहुँदा इ#छा+वjkको बयानलाई

लागेको हो भे आशा भएपFछ पFन गाडी नरोक¥

ूमाणमा Fलई भएको फैसला ऽु+टपूणb छ ।

अगाFड बढाई गएको पFछ फकD आउँदा आ®नो

साथै घटनाःथल ूकृFत मुच ु=का हे दाb उw

शकले +कची मारे को {यिwको लासलाई दे खेपFछ

घटना गाडीबाट घटे कै हो भे िःथFत छै न सो

पFन

कानूनबमोिजम

जाहे र

नगरc

आफूबाट

भएको अपराध दबाउन ूयास गरे को दे िखन

ःथानमा एक मोबाइल फेला परे को र अक"
मोबाइल
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मृतकसँग

भएको

अवःथामा

उw

९1६९ - कृंणबहादुर कँ ु वरसमेत +व. नेपाल सरकार

ःथलमा फेला परे को चालु हालतको मोबाइल

पा=पाबाट अघाbखाँची जाने मोटरबाटोमा घटना

कसको हो भे सxब5धमा अनुस5धान नै गmरएको

घटे को राFत ना. २ ख. ४६६३ नं. को FमFन

छै न । ूवीण काकD र मृतक ९:३० Fतर सँगै

शक र लु.१ज. १७२१ नं. को जीपसमेत चलेको

Fनःकेको भे जाहे रc दरखाःतमा उ=लेख भएबाट

भे जाहे रc दरखाःतमा उ=लेख भएकोमा उw

अनुस5धानको बममा ूवीण काकDलाई बुÌनपन

सवारc साधनहjको सxब5धमा समेत अनुस5धान

सोसमेत बुिझएको छै न । Tयसै गरc हामीले लास

भएको पाइएन । कुसुमखोला बजारमा रहे को

फालेका होइनY दुघट
b नासमेत गराएका होइनY भे

होटलमा नाःता खाई राFत ९:३० बजेFतर मृतक

अदालतसमW गरे को बयान र सो बयानलाई माFथ

रामबहादुर थापा र ूवीण काकD भे {यिw

उ=लेख भएका कारणबाट पु+© भएको अवःथामा

सँगसँगै Fनःकेको भे जाहे रc दरखाःतमा उ=लेख

पFन हामीलाई सजाय गन गरc गmरएको फैसला

भएकोमा

ूवीण

काकDलाई

समेत

बुिझएको

ऽु+टपूणb भएको ू© छ । यानसxब5धीको

ँ ै न । लास जाँच मुच ु=का हे दाb मृतकको
दे िखद

महलको ४ नं. बमोिजमको कसुर हामीले नगरे

टाउको र अनुहारमा माऽ चोट दे िखएको र

तापFन सो नं. को {याfया गन बममा सxमाFनत

शरcरको अ5य भागमा कुनै पFन चोट नदे िखएको

२०४५।२।४, Fन.नं. ३४३८, नेकाप. २०४५,

हो भेसमेत शाःपद अवःथा रहे को छ ।

ु
सव"#च अदालतको सं यw
इजलासबाट FमFत

अवःथा हुँदा सवारc दुघट
b नाबाट नै मृTयु भएको

पृ© ३६९ मा यानसxब5धीको महलको ४ नं.

जाहे रc दरखाःतसमेत अनुसार अनुस5धान गरc

को {याfया+वपरcत हामीलाई थप ६ म+हना कैद

ूमाण सलन गन कायb नै नगmरएको अवःथामा

गन गरे को फैसलामा सव"#च अदालतबाट भएको

अदालतमा इ5कारc बयान गरc अFधकारूाg

पुनरावेदन

अFधकारcसमW आफूहjले लास उठाई बाटोबाट

अदालत, बुटवलले गरे को फैसला उ=टc गरc

तल फालेको र घटनाःथलमा भएको रगत माटो

निजरको

गलत

{याfया

भएकोले

अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउँ भे ूFतवादcहjको

तथा ढु ाले पुरेको भनी भनेको तर अदालतमा यो

तफbबाट परे को FमFत २०६८।११।१ को मुQा

कथनलाई पFन इ#छा+वjk भनेकोतफb +वचार

्
हे रc पाउँ भे Fनवेदनपऽ ।
दोहोरयाई
FमFसल

सं लन

नगरc यस कथनलाई अ5य ःवत5ऽ ूमाणले

घटनाःथल, लास

जाँच मुच ु=का हे दाb घटनाःथल भ5दा पूवत
b फb

पु+©समेत नगरे को अवःथातफb पFन iयान केि5ित
नगरc ूहरc साFबतीसxमका आधारमा ूFतवादc

मोटरबाटोको छे उमा एक थान नो+कया मोबाइल

कृंणबहादुर कँ ु वरलाई सवारc तथा यातायात

रहे को र मृतक रामबहादुर थापाको शरcरमा

{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम

लगाइएको पाइ5टको दा+हने ख=तीमा समेत

दुई वषb कैद र यानसxब5धीको महलको ४ नं.

नो+कया मोबाइल एक थान रहे को भे उ=लेख

बमोिजम ६ म+हना कैद गन गरे को पुनरावेदन

भएको दे िख5छ । उw दुई थान मोबाइलमiये

अदालत, बुटवलको FमFत २०६८।३।२८ को

मोटरबाटोको छे उमा रहे को मोबाइल कसको हो

फैसलामा सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,

ँ ैन ।
भे सxब5धमा अनुस5धान नै भएको दे िखद

२०४९ को दफा १६१(२) तथा ूमाण ऐन,
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

ँ ा
२०३१ को दफा ३ र ५४ को ऽुटc दे िखद

Fमलेको छ छै न भे सxब5धमा Fनणbय दनुपन

5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)

दे िखयो ।

्
हे न Fनःसा
(क) बमोिजम ूःतुत मुQा दोहोरयाई

ूदान गmरदएको छ भे FमFत २०७०।९।५
को यस अदालतको आदे श ।

हे =पर गणेश बःयाल र याऽी सं िजत
नेपालcले सडकमा मा5छे छ भनी चालकलाई

जानकारc गराउँदागराउँदै पFन चालकले शक

Fनयमबमोिजम दै Fनक मुQा पेसीसूचीमा

नरोक¥ र मा5छे जोगाउने ूयाससमेत नगरc

चढc इजलाससमW पेस भएको ूःतुत मुQामा

लापरवाहcपूणb तmरकाले शक चलाई रामबहादुर

पुनरावेदक

उपिःथत

थापालाई ठÆर दई +कची घæयाÆ आवाज आएको

ौे ? तथा +वuान्् अFधवwा रायलआमी बळाचायbले

{यवहारसमेत नदे खाई भैरवःथान गै भÁ सी झारc

ूFतवादcले चलाएकै गाडीको ठÆरबाट मृतकको

घटनाःथलमा फकD आई लास दबाउने Fछपाउने

ूFतवादcहjका

तफbबाट

ु एका +वuान् वmर? अFधवwा ौी चडेzर
हुनभ

थाहा पाउँदापाउँदै पFन उपचारको लाFग मानवीय

मृTयु भएको भनी य+कनसाथ भ स+कने अवःथा

ु े चालक र हे =परले लासलाई तल फालc
हे तल

छै न ूFतवादcहjले अFधकारूाg अFधकारcसमW

रगतसमेतको ूमाण न© गनbका लाFग ढु ा, बालुवा

गरे को बयान ःवे#छा+वपरcत भएको हो भनी

र माटोसमेतले पुरc चालक कृंणबहादुरले सवारc

अदालतसमW इ5कारc बयान गरे को अवःथा

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा

छ

।

घटनाःथलको

रे खािचऽण

नगmरनु,

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको
१६१(२) र मुलक

हो

४ नं. को कसुर गरे कोले सोहc कानूनबमोिजम

भेसxब5धमा अनुस5धानसमेत नगmरनु, Tयसै गरc

सजाय र थप सजायसमेत गmरपाउन र ूFतवादc

घटनाःथलमा

भे+टएको

मोबाइल

कसको

हामीले लास फालेका होइनY भे अदालतसमW

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
गणेश बःयाललाई मुलक

गरे को बयानबाट ःप© भइसकेको अवःथामा

महलको ४ नं. को कसुरमा सजाय गmरपाउनका

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४ नं.
मुलक

लाFग ूFतवादcहj +वjk अFभयोगपऽ दायर

बमोिजम थप ६ म+हना कैद गन गरे को फैसलामा

भएको दे िखयो ।

ु
सव"#च अदालतको सं यw
इजलासबाट FमFत

ूFतवादc

कृंणबहादुरले

सवारc

तथा

को

दफा

२०४५।२।४, Fन.नं. ३४३८, नेकाप. २०४५,

यातायात

ूFतकूल {याfया गmरएकोले सुj तथा पुनरावेदन

दफाबमोिजम j २ हजार जmरवाना र १ म+हना

पृ?

३६९

मा

ूFतपादत

Fसkा5तसमेतको

{यवःथा

ऐन,

२०४९

१६१(३) को कसुर गरे को ठहराई Fनजलाई सोहc

अदालतबाट भएको फैसला उ=टc गरc अFभयोग

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
२५ दन कैद र मुलक

b एको
मागदावीबाट सफाइ पाउनुपछb भनी गनुभ

महलको ४ नं. अनुसार जनहc j १०|- र २५ नं.

बहससमेत सुनी ूFतवादc कृंणबहादुर कँ ु वर तथा

अनुसार जनहc j २०|- जmरवाना तथा ूFतवादc

गणेश बःयालको आरो+पत कसुरमा सं लनता छ

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
गणेश बःयाललाई मुलक

छै न र Fनजहjलाई आरो+पत कसुरमा सजाय

महलको ४ नं. अनुसार जनहc j १०|- र २५

गन गरे को सुj र पुनरावेदन अदालतको फैसला

नं अनुसार जनहc j २०|- जmरवाना हुने ठहराई
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माटो, बालुवा र ३।४ वटा ढु ासमेत राखेको

सुj अदालतबाट फैसला भएको पाइयो ।
ूFतवादc

हो टायरसमेतमा रगत लागेको सोची टायरलाई

सवारc

पानीले पखालेको हो भनी र हे =पर ू. गणेश

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा

बःयालले पFन कmरबकmरब सोहc Fमलान मौकामा

सुj

कृंणबहादुरले

फैसला

उ=टc

अFभयोग

गरc

दावीबमोिजम

१६१(२) को कसुर गरे को ठहराई Fनजलाई

बयान गरे को भए पFन ूFतवादc कृंणबहादुरले

ु ¥ ऐन,
सोहc दफाबमोिजम २ वषb कैद र मुलक

अFधकारूाg अFधकारcसमW मलाई गालc गन,

यानसxब5धीको महलको ४ नं. अनुसार थप ६

थकाbउनेसमेत गरे काले सहcछाप गरे को हो भनी र

म+हना कैदसमेत तथा ूFतवादc गणेश बःयाललाई

ू. गणेशले गाउँलेहjको दबाबमा परc सहcछाप

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४ नं.
मुलक

गरे को हो । ूहरcले गालc गन, थकाbउने

अनुसार ६ म+हना कैद हुने ठहराई पुनरावेदन

गरे काले सहcछापसxम गरे को हो {यहोरा मैले

अदालत, बुटवलबाट फैसला भएको दे िखयो ।

भनेबमोिजमको होइन झुáा हो भनी कसुर गरे मा

Tयसमा िच नबुझाई सफाइ पाउँ भनी

्
दुबै ूFतवादcहjले मुQा दोहोरयाई
पाउँ भनी
दएको Fनवेदनमा Fनःसा ूदान भएको पाइयो ।
2.

अब

ूFतवादcहjको

पुनरावेदन

िज+कर पुने नपुने र पुनरावेदन अदालतको

इ5कार भै अदालतमा बयान गरे को दे िख5छ ।
3.

यस

िःथFतमा

ूFतवादcहjको

bु न
ूहरc साFबती किको भरपद" छ भनी हे नप
दे िखयो

।

सवbूथम

यससxब5धी

निजर

र

कानूनबारे +वचार गदाb नेकाप २०३३ भदौको

फैसला Fमले नFमलेको के हो भनी Fनणbयतफb

पृ? ६० मा ूकािशत कतb{य यान मुQामा

शकमा रहे का माFनससमेतले गुjजी बाटोको

गरे मा मौका र अदालतमा इ5कार भए पFन सजाय

छे उमा मा5छे जःतो छ भनी भनेको, बाटोको

गरे को दे िख5छ । ऐ.२०३८ फागुन को पृ? ८ मा

+वचार गदाb कुसुमखोलाको घुिxतमा हे =पर र

सव"#च अदालत फुलबेले ूFतवादcहj कसुर

ओत

ूकािशत यान मुQामा सव"#च अदालत फुलबेले

लागे जःतो भै घæयाÆ भएकोले माFनसलाई त

ूहरc साFबतीलाई मा5यता दएको दे िख5छ ।

लागेन भनी हे =परलाई भ5दा लागेको छै न होला

२०६३ जेठको पृ? १८३ मा ूकािशत लागु

माFनस त Fथयो भनेकाले मैले केहc वाःता नगरc

औषध मुQामा सव"#च अदालतको पूणb इजलासले

भैरवःथान बजारमा गाडी लगेको, पुनः फकD

सरकारc मुQासxब5धी ऐन, २०४९ दफा १५(३)

खा=टोमा

गाडीको

पछाFडको

टायरले

कुसुमखोला पुदा रामबहादुरको टाउकोको भाग

को {यवःथाले ूहरcबाट हुन सक्ने गैरकानूनी

Fथि#चएको मृत अवःथामा बाटोको दा+हने खडमा

बलूयोगबाट अFभयुwलाई सुरWाको ूTयाभूFत

लास दे खेकोले शक रोक¥ झरc हे दाb +किचएको

ु ा साथै ूमाण ऐनको दफा ९(२)(क)
ूदान हुनक

{यिw हो रातको समयमा कसै ले थाहा पाउँदैन

सँग साथbकसxब5ध रहे को हुँदा सो दफा १५(३)

कसले कसले हो भे गराउनुपछb भनी मैले तथा

बमोिजम

हे =परले समेत स=लाह गरc लास उठाई तलFतर

यातनाको िज+कर वा शारcmरक जाँचको Fनवेदन

फालc

दन नसकेको र ूमाण ऐन, २०३१ को दफा

घटनाःथलमा

भएको

रगतमा

हामीले
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ूFतवादcले

शारcmरक

वा

मानFसक

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

२७ (१) बमोिजमको िज+करसमेत Fलन नसकेको

आधार मानी सTयको उnघाटन गरc अपराधीलाई

अवःथामा ूहरcले सरकारc व+कलसमW गराउने

सजाय

बयानलाई इ#छा+वjk बयान भनी अदालतले

कठन अवःथा र दोहरो दा+यTव अदालतउपर

र

पीFडतलाई

5याय

दनु ज+टल

र

ःवतः अनुमान गनb नसक्ने भनी, ऐ.२०६६ को

हु5छ । साFबती वा इ5कारcले माऽ ूFतवादcको

पृ? १८५ मा ूकािशत यान मुQामा सव"#च

पW वा +वपWमा ःवतः ूमाणको ःथान महण

अदालतको पूणb इजलासले ू.आिzनले मौकामा

नगन

बयान गदाb यी ू.सचेत अवःथामा रहे को, सो बयान

एवम् Fन´याTमक ूमाणबाट समFथbत गराउनुपन

बj

Tयसलाई

आधारभूत,

तयपरक

ःवे#छा+वjk दन बाiय बनाइएको तफb कुटपीट

हु5छ

आद ूमाण पेस गनb नसकेको र िच+कTसकको

ूयोजनहcन हुने भनी, ऐ.२०६८ को पृ? ४०४

जाँचबाट पFन सो पु+© नभएको र दताb ू+बयामा

मा ूकािशत कतb{य यान मुQामा सव"#च

दे िखएको अवःथामा सो बयान ःवे#छाको होइन

बयान गराएको भनी ूFतवादc अदालतमा इ5कार

यी ू.सं लन रहे को कुरा मालपोतको FमFसलबाट
भनी अदालतमा इ5कार गद मा सो बयानको

। ूमाणFबनाको इ5कारc

अथbहcन र

अदालतको पूणb इजलासले ूहरcले कुटपीट गरc
भए पFन ूहरcले सो गनुप
b न कुनै कारण र ूयोजन

ूामािणक मू=यमा ूमाण ऐनको दफा ९(२)

नरहे को । कुटपीट भएको भए xयाद थप हुँदा

(क) बमोिजम ू¡ उठाउन नFम=ने । Fनजको

Fनवेदन दनुपन वा अदालतमा बयान गदाb घाचोट

सो साFबती घटनाःथलको ूकृFत, लासको ूकृFत,

दे खाउन सनुपन । ती Fलखतहjलाई शव

घटनामा ूयोग भएका भFनएका वःतु र बरामदc

परcWण ूFतवेदनमा उ=लेख भएका घाखतहj र

मुच ु=का तथा +वशेष§को राय र बकपऽसमेतका

ु ा साथै जगा दताbमा
ूमाणहjबाट समFथbत हुनक

मृTयुको कारण भनी {यw रायस+हतका वःतुFन?
ूमाणले समथbन गरे को दे िख5छ भनी र ऐ.२०७०

Fनजको ूTयW सं लनता रहे को पmरिःथFतज5य

को पृ? ७७७ मा ूकािशत यान मुQामा ूमाण

ूमाणबाट पु+© हु5छ भनी, ऐ.२०६७ को पृ? ८१४

ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को पmरपालनकै

मा ूकािशत यान मुQामा सव"#च अदालतको

स5दभbमा xयाद थपका लाFग अदालतमा पेस

ु इजलासले राFतको समयमा Fनजbन ःथानमा
सं यw

गmरँदा

ःवाभा+वक भएकोले यःता फौजदारc मुQामा 5याय

गदाb आवँयकता महसुस गmरएमा तTकालै घा

सxपादन गदाb अपराधीको उQेँय (mo!ve),

जाँच वा ःवाःय परcWण गराउन अःपताल

अपराधको पkFत वा शैलc (modus operandi),

पठाइने कायb+वFध सुFनि´त् अदालतबाहे क अ5यऽ

अFभयुwको पूव b आपराFधक इFतहास र Fनजले

गदाb सतकbता अपनाउनु अवँय पदbछ । तर

हTया भएकोले ूTयW ूमाणको +व·मानता नहुन ु

ँ ा पाइएको चीज वा दसी,
घटनाःथलको ¶ँय, Tयह

अFभयुwलाई

सशरcर

5यायाधीशसमW

उपिःथत गराउनुपन र अFभयुwसँग सोधपुछ

अFभयुwले {यw गरे का कुरा ूमाणमा महण

अ5यऽ गरे को आपराFधक कायbसँग तादाTxयता,

अ5य ःवत5ऽ ूमाणले पु+© गरे को अवःथा र

घटना भएको ःथान वा सोको वmरपmर Fनजको

ूFतवादcले

उपिःथFत {यवहार आद अूTयW ूमाणलाई

आ®नो कथन इ#छा+वjkको हो भनी Fलएको
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िज+करलाई +वzास गनb स+कने आधार नदे खाएको

र Tयसदे िख ७ +फट ५ इ5ची उरतफb रातो

अवःथामा सो कथन ूमाणशू5य हु5छ भ

सेतो Fगदc जःतो पदाथb रहे को सोदे िख पूवत
b फb

स+क

बाटो भ5दा तल माटो रहे को ःथानमा मृतक

।

अFधकारूाg

अFधकारcसमWको

कथनलाई इ5कार गmरएको अवःथामा Tयसका

रामबहादुरको

लास

घोÏटो

अवःथामा

रहे को

आधार र कारण पFन {यw गनुb पद न भे ूमाण

टाउकोको भागमा चोटहj रहे को लागेको भनी

ऐन, २०३१ को दफा २५ को मनसाय होइन

तयार भएको लासजाँच मुच ु=का, शकमा रहे का

भे मह¸वपूणb Fसkा5तहj ूFतपादन गरे को

सिजत नेपालcले वारदातःथलमा हे =पर तथा मैले

दे िख5छ ।

माFनस दे खी चालकलाई जानकारcसमेत गराएको

4. उि=लिखत निजरहjबाट ःवत5ऽ

हो भनी गरे को मौकाको कागज र whole skull

ूमाणहjबाट समFथbत ूFतवादcको ूहरc साFबती

fractured…brain ma"er protruding out of the

Fनजलाई कसुरदार ठहराउनका लाFग पयाbg

wound लगायतका +वशाल भारc वःतुको ठÆर

हु5छ । ःवत5ऽ ूमाणहjको माऽा ूTयेक

भनी उ=लेख भएको शव परcWण ूFतवेदन,

मुQामा भर पन कुरा हु5छ । कFतपय अवःथामा

सवारcधनी पोसलबहादुर रायमाझी र यातायात

ूFतवादc मौका र अदालत दुबै ठाउँमा इ5कार

मजदूर तथा भलाइ कोषका ूFतFनFध ठानेzर

भए पFन अथवा ूमाण ऐन २०३१ को दफा

बःयालले

९(२) को अवःथा +व·मान रहे पFन अ5य

मा घाखचb, +कmरयाखचb र WFतपूFतb राहतःवjप

मृतकक¥

पÕीलाई

२०६६।१।४

ूमाणको आधारमा Fनजलाई कसुरदार ठहर गनb

j.३ लाख २५ हजार बुझाउँदा यस मुQाको

स+क5छ । साFबती वा इ5कारcलाई माऽ आधार

उ=लेख गद ना. ३ ख ६९० नं. को शकले

बनाउँदा Tयसले अ5य ूमाणहjको सकलन
र अनुस5धानलाई ूभा+वत गन सxभावनालाई
बल ूदान गन र वाःत+वक अपराधी उिxकने

२०६५।१२।१४ गते राFत +कची रामबहादुर
थापाको

मृTयु

भएको

भनी

उ=लेख

भएको

FमFसल सं लन कागज, वःतुिःथFत मुच ु=काका

र Fनद"षले दिडत हुने अवःथा पFन आउन

{यिwहjले ूFतवादc कृंणबहादुरले लापरवाहc

सछ । जे होस् यस मुQामा Tयस ूकारको

तmरकाले गाडी हाँने गरे को, याऽीलाई ठÆर

ँ ैन ।
ज+टलता रहे को दे िखद

दने जःता धxक¥ दने गरे को Fनजले नै मारे को

5. उw पmरूेआयमा हे दाb पा=पाबाट

Fनजबाहे क अjउपर शा नरहे को भनी लेखाएको

अघाbखाँची जाने मोटरबाटोको कुसुमखोला भे

र तीमiये बुिझएका {यिwहjले सो कागजलाई

ःथानको

समथbन

चार+क=लाFभऽको

मोडमा

पि´म

कुनामा सबै भ5दा ठू लो ढु ामा केहc रगत

गरc

अदालतमा

बकपऽ

गmरदएको

दे िख5छ ।

जःतो पदाथb लागेको र जFमनमा केहc रगत

6. {यिw +वशेषबाट मृतकको हTया

जःतो पदाथb रहे को सोमाFथ बालुवा छरे को सो

भएको भए वा मृतक बाटोमा दै वी परc लडी

भ5दा

मरे को

पूवत
b फb

मोटरबाटोको

छे उमा

नो+कया

मोबाइल रहे को जसको दूरc २४ +फटमा रहे को

भए

एउटै

चोटबाट

Tयस+कFसमले

टाउको Wत+वWत हुने कुरा सामा5यतया सxभव
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हुँदैन । मृतकउपर कसै बाट हFतयार ूहार भएको

Fथयो भे कुरा शव परcWण ूFतवेदनलगायतका

Fलखतबाट खु=न सकेको छै न । तमाम FमFसल

नदएको भनी यस अदालतले Fनःसा ूदान गदाb
माFथ ूशःत +ववेचना

Fलएका आधारहjबारे

भैसकेकै छ । मोटरबाटोको छे उमा रहे को

मृतकको

मोबाइलका सxब5धमा अनुस5धान नभएको, सो

मृTयु अj कसै बाट भएको वा मृतक आफÈ लडी

बाटोमा वारदातको रात लु. १ ज १७२१ नं. को

र

ःवयम् ूFतवादcहjको

बयानमा

मरे को कुरा उ=लेख हुन नसनु र उw दन

समयमा वारदातःथल हुँदै ना. ३ ख ६९०

नं. को शक चलाएको कुरालाई ःवीकार गनुb

जीपसमेत चलेकोमा Tयसतफb अनुस5धान नभएको,

मृतकसँगै Fनःकेका ूवीण काकDलाई नबुिझएको
भे Fनःसाका अ5य आधारहjले अनुस5धानको

जःता पmरिःथFतहj (circumstances) र ःवत5ऽ

कमीकमजोरc दे खाएको ःवागतयोय भए पFन

ूमाणहjको रोहमा र ूमाण ऐन, २०३१ को

वादcको

दफा ९(२)(क) को दे हाय (१) अनुसार मौकामा

ूFतवादcले

बयान गदाb ूFतवादcहj होसमा नरहे का वा दे हाय

कसुरलाई

शार+हत

तवरबाट

(२) वा (३) अनुसारको ूलोभन, यातना, आद

नसकेको

भलाई

FमFसलका

हुन नसकेबाट ूFतवादcहjको ूहरc साFबतीलाई

कमीकमजोरcको

दएको वा कुटपीट आद भएको कुरा ूमािणत
ँ ै न । ूFतवादcले गरे को
अमा5य गनb Fम=ने दे िखद

कुकृTयबाट आबोिशत भै तTकाल समाज वा

ूहरcले ूFतवादcलाई कुटपीट आद गरc वा
अàीवाल ूFतवादcलाई फकाई फु=याई साFबत

गराएको भए पFन ूFतवादcले कसुर गरे को कुरा

Tयसूकारको
पाउने

लापरवाहcको

गरc

वादcले

फाइदा

ूFतवादcको
ूमािणत

गनb

ूमाणहjले

ँ ै न । अनुस5धानको हरे क
अनुमFत दएको दे िखद
फाइदा

ूFतवादcले

थालेमा समाजमा दडहcनताले

पाउन

ूौय पाउने,

पीFडत र समाजले 5यायको अनुभFू त गनb नसक्ने

र 5याय परािजत हुने अवःथा आउँछ । यस
स5दभbमा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले

कुनै ूमाण बुिझएको वा नबुिझएको कारणबाट

अ5य ूमाणले पु+© गरे को अवःथामा उw दफा

माऽ कुनै फैसला वा आदे श बदर हुने छै न ।

९(२)(क) को दे हाय (२) वा (३) को अवःथा

तर Tयसबाट Fनणbयमा असर पनb गएको रहे छ भने

रहे को भनी ूFतवादcलाई सफाइ दनु 5यायसxमत

Tयःतो फैसला वा आदे श बदर हुनेछ भनी गरे को

हुँदैन । तथा+प सो अवःथा +व·मान नरहे को यस
मुQामा ूFतवादcहjको मौकाको साFबती Fनजहj
+वjk ूमाण लाने नै दे िखयो ।
7.

जहाँसxम

मृतकको

टाउको

र

{यवःथालाई 5यायमूFतbले +वचार गनपछb ।
8.

उि=लिखत

ूमाणहjले

ूFतवादc

कृंणबहादुरले चलाएको शकले मृतकलाई ठÆर

दएको र Tयसको चोटबाट Fनजको मृTयु भएकोमा

b नाबाट
अनुहारमा माऽ चोट दे िखएबाट सवारc दुघट

+ववाद हुन सwैन ।

मृTयु भएको नै शाःपद रहे को, ूFतवादcहjको

9.

सवारc

तथा

यातायातसxब5धी

मौकाको बयानलाई ःवत5ऽ ूमाणहjले पु+©

बेलायती कानूनको स5दभbमा +वuान् िःमथ र

गनb नसकेकोले सो बयान इ#छा+वjk भएको

होगानको +बFमनल ल, ते॑Y सं ःकरण २०११

भे ूFतवादcहjको अदालतको इ5कारcमा iयान

को पृ? ११३८ मा There are at least six ways
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that a person might be held liable for causing

they should reﬂect changing public a&tudes

a death by driving. At the most extreme it

to bad driving and the desire of vic!ms, or

is possible for D to be liable for murder, as

their families, friends and the public, to see

where he drives at V with intent to kill or do

that jus!ce is done in these cases.
5.21 . . . Sec!on 1, Sec!on 2B or

grievous bodily harm. Secondly, there is the
possibility of manslaughter. There are then

Sec!on 3A of the Road Traﬃc Act 1988. . .

four statutory oﬀences involving death by

5.22 . . . are objec!ve in the sense that

driving: causing death by dangerous driving,

the defendant’s state of mind is not normally

causing death by careless driving, causing

a relevant considera!on in determining

death by careless driving while intoxicated,

whether the defendant drove dangerously or

causing death while driving unlawfully –

carelessly. The fact that a defendant genuinely

being disqualiﬁed, or having no licence or

believed that in the circumstances his or her

insurance भनी उ=लेख भएको पाइ5छ ।

driving was not dangerous is irrelevant.

10.

सवारc

दुघट
b नालगायतका

मुQा

5.23

दायर गन अFधकार पाएको बेलायतको Crown
Prosecu!on Service (CPS) ले ूकािशत गरे को

• To be dangerous, the driving must
fall ‘far below’ the required standard;

मुQा दायरसxब5धी नीFतगत ूFतवेदन Policy for
Prosecu!ng Cases of Bad Driving मा यसलाई

• To be careless, the driving need only
fall ‘below’ the required standard.

अझ सशwjपमा -

5.41 Driving that may simply fall

1.2 Bad driving resul!ng in death

below the standard to be expected of a

or injury has devasta!ng consequences for

competent and careful driver in certain

vic!ms and their families and friends, and it

condi!ons may fall far below the required

is important that jus!ce is seen to be done in

standard in other condi!ons and become

cases where this has happened.

dangerous. For example, there may be

1.3 The CPS is commi"ed to ensuring

evidence of poor visibility, adverse weather

that in such cases our prosecutors reach the

condi!ons or diﬃcult geography, such as a

correct charging decisions, so that the right

blind corner.
5.44 The responses to our 2007

person is prosecuted for the right oﬀence in
public

the right court.
1.4 For this to be achieved these

consulta!on

seriously

society

have
views

shown
the

how

poten!al

decisions must be in line with current law,

dangers of the use of mobile phones and

but also, where it is just and lawful to do so,

other hand-held devices, while driving. In
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cases where the driver was avoidably and

sentence, which could include a curfew

dangerously distracted by that use, a charge

requirement.

of dangerous driving will be the star!ng point

Where death results from an oﬀence

for our charging decisions भनी उ=लेख भएको

involving driving unlicensed, disqualiﬁed or

पाइ5छ ।

uninsured, the maximum sentence possible

11. सन् २०१३ को Driving Serious

is two years. The level of seriousness will

Oﬀences को ूFतवेदनमा The Guidelines state

be based on why the oﬀender should

that reading or composing text messages

not have been on the road, with driving

over a period of !me whilst at the wheel

while disqualiﬁed being the most serious

will be likely to result in an oﬀence being in

when the star!ng point is set at 12 months

the higher level of seriousness and oﬀenders

imprisonment.
In all cases ﬁnes are not likely to

should serve up to seven years in prison.
The Sentencing Guidelines Council

be appropriate and where non-custodial

recommends that prolonged, persistent and

sentences are considered appropriate, a

deliberate bad driving and consump!on of

community order should be used. Introducing

substan!al amounts of drugs or alcohol should

the new oﬀence in Commi"ee, the then

put oﬀenders into the most serious category

Jus!ce Minister, Crispin Blunt, said: The

of causing death by dangerous driving and

Government believe that it is vital to ensure

be given jail terms of at least seven years. A

that the criminal law is fully eﬀec!ve in

combina!on of these features of dangerous

addressing dangerous driving and its all too

driving – par!cularly if accompanied by

o*en appalling consequences.

aggrava!ng factors, failing to stop or a very

For the vast majority of other

bad driving record - should a"ract sentences

dangerous driving cases, the maximum

towards the maximum of 14 years.

penalty of two years imprisonment provides

The Council recommends that where

the court with suﬃcient and propor!onate

death follows careless driving, a custodial

powers to punish oﬀenders. The Government

sentence of up to 3 years is likely, with higher

do not agree with those who consider that

sentences where there is a combina!on of

the maximum penalty for dangerous driving

aggrava!ng factors. However, where the

should be raised at large. However, we are

driving involved “momentary ina"en!on”

aware of the strong feelings about sentencing

and there were no aggrava!ng factors,

for dangerous driving cases that cause very

an oﬀender should be given a community

severe injuries.
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12. उि=लिखत बेलायती कानून अनुसार

सवारc कसुर भए नभएको कुराको Fनधाbरण
चालकले असल Fनयतका साथ उसको Wमता बल

बु+kले ºयाएसxम इमानदारcपूवक
b सवारc चलाए

१४ वषbसxम कैद हुने दे िख5छ ।
14. नेपालमा +व·मान सवारc तथा
यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १३३
मा सवारc दुघट
b ना भै कुनै माFनसको जीउयानमा

नचलाएको आद उसको शुk मनसाय जःतो

कुनै +कFसमको खतरा वा चोटपटक पनb गएमा

आTमFन? मापदडबाट होइन +क सवारc, सडक

सवारcको

र मौसमको अवःथा आद पृ?भूFमको आधारमा

उपचारको लाFग तुj5त {यवःथा गनुप
b न {यवःथा

एउटा competent and careful चालकले चलाउने

छ भने दफा १६१ को उपदफा (१) यान मान

भर पन दे िख5छ । धेरै त=लो ःतरमा चलाएको

दई वा दुघट
b ना गराई माFनस मान वारदातसँग

भ5दा धेरै त=लो ःतरमा चलाए नचलाएको कुरामा
हँकाई खतरनाक हँकाई र त=लो ःतरमा चलाएको
हँकाई

हँकाईको

आदले

Tयःतो

माFनसको

मनसायका साथ कुनै माFनसलाई +कची, ठÆर
सxबि5धत दे िख5छ । उw १६१ दफाको

हुने

उपदफा (२) कसै ले कुनै सवारc चलाएबाट कुनै

13. धनजनमा कुनै WFत नभए पFन

सवारc दुघट
b ना भै सवारcमा रहे को वा सवारcबा+हर

लापरवाहcपूणb

कसुर

दे िख5छ ।
खतरनाक
आफÈमा

चालक

हँकाई

कसुर

तथा
हुने

लापरवाहcपूणb हँकाई

दे िख5छ

।

खतरनाक

हँकाईबाट माFनस मरे मा चालकलाई अFधकतम्

माFनसलाई +कची, ठÆर लागी वा कुनै +कFसमले

जुनसुकै

ठाउँमा

रहे

बसेको

माFनस

Tयःतो

ु ¥ ऐन,
दुघट
b नाको कारणबाट तTकालै वा मुलक
यानसxब5धीको महलमा उ=लेिखत xयादFभऽ

१४ वषbसxम कैद र जmरवानासमेत हुन सछ

मरे मा Tयःतो कायb यान मान मनसाय Fलई

भने माFनस नमरे मा अFधकतम् २ वषb कैद वा

गरे को नभए तापFन

जmरवाना वा दुबै तथा कxतीमा १ वषbका लाFग
सवारc चलाउन नपाउने सजाय हुने दे िख5छ ।
लापरवाहcपूणb हँकाईबाट माFनस मरे मा चालकलाई

Tयसरc सवारc चलाउँदा

कसै को यान मनb सक्ने ठू लो सxभावना छ
भे कुरा जानीजानी वा लापरवाहc गरc सवारc

चलाएको कारणबाट सवारc दुघट
b ना हुन गई

बढcमा ५ वषbसxम कैद वा जmरवाना वा दुबै र

Tयसै को कारणबाट कुनै माFनसको मृTयु हुन गएको

माFनस नमरे मा ५ ःतरसxमको जmरवाना र सवारc

रहे छ भने Tयसरc सवारc चलाउने {यिwलाई

अनुमFतपऽमा पेना=टc Ïवाइ5ट जनाउने वा Fनि´त

कसुरको माऽा अनुसार दुई वषbदेिख दश वषbसxम

अवFधको लाFग सवारc चलाउन नपाउने सजाय

कैद हुनेछ भनी तथा ऐ. को उपदफा (३) मा

हुन सक्ने दे िख5छ । Tयस अFतmरw कठोर

कसै को यान मनb सछ भे जःतो नदे िखएको

दा+यTवको कसुर भ नFमले पFन ूFतवादcउपरको

अवःथामा कसै ले कुनै सवारc चलाउँदा सवारc

ूमाण आदको भारले गदाb कठोर दा+यTवकै

दुघट
b ना हुन गई सवारcमा रहे को वा सवारcबा+हर

causing death by careless

जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै माFनसको मृTयु

or inconsiderate driving when under the

हुन गएको रहे छ भने Tयसरc सवारc चलाउने

inﬂuence of drink or drugs कसुरमा अFधकतम्

{यिwलाई एक वषbसxम कैद वा दुईहजार

समकWीसरहको
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jपैयाँँसxम जmरवाना वा दुबै सजाय हुनेछ भनी

अ5योल छ । यो उपदफा (३)

लाई कठोर

उ=लेख भएको पाइ5छ । उw ऐनको दफा १६७

दा+यTव कसुर माे हो भने दफा १६७ सँग

मा दफा १६१ र १६२ मा लेिखएको अवःथामा

कसरc तालमेल गन समःया छ । सxभवतः

बाहे क अ5य अवःथामा चालकको काबुबा+हरको

competent and careful चालकले थाहा नपाउने

पुन गएको रहे छ भने Tयःतो सवारc चलाउने

आद याि5ऽक उपकरणले काम गनb नसक¥

पmरिःथFतबाट दुघट
b ना भई कुनै हाFन नोसानी

latent defect को कारणबाट अथाbत ् ॄे क िःटयmरं ग

चालकलाई कुनै सजाय हुनेछैन भनी उ=लेख

अचानकबाट भएको दुघट
b नामा यसको ूयोग गनb

भएको पाइ5छ । बेलायतको कानूनले सवारc

स+कने वा Tयःतै Tयःतै पmरिःथFतमा चालकको

हँकाईको पmरणामःवjप हुने मृTयुको वारदातमा

हँकाईबाट कसै को यान मनb गएको causa!on

murder; manslaughter;

को कुरालाई उw दफा १६१ को उपदफा

causing death by dangerous driving; causing

(३) ले समेटेको माुपन एउटा सxभावना हुन

death by careless or inconsiderate driving;

सला । यसलाई कानूनले ू© गनb नसनु

causing death by careless and inconsiderate

कानूनको कमजोरc दे िख5छ । अक"Fतर सवारc

driving when under the inﬂuence of drink or

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ मा दफा

कायम

हुन

सक्ने

drugs लगायतका कसुरलाई नेपालको कानूनमा

ँ ै न । कसुर
१६७ राख्नुपन कुनै तुक दे िखद

उपरोw दफा १६१ खासगरc सो को उपदफा

भनेको कानूनले तोने हो । सवारc चालकको

(१) र उपदफा (२) ले समेटेको दे िख5छ ।

सवारc हँकाईलाई उw ऐनले कसुरFभऽ पानb

दफा १६१ को उपदफा (३) मा कसै को यान

नसकेको अवःथामा चालकले ःवतः उ5मुिw

मनb सछ भे जःतो नदे िखएको अवःथामा

पाउने अवःथा रहँदारहँदै दफा १६७ को Fनमाbणले

भे वायांशले चालकको कसुरलाई इ+ त गनb

ऐनको कायाb5वयनमा ज+टलता थÏनु बाहे क अj

नसकेकोले चालकको हँकाईमा लापरवाहc वा

हे लचèयाइँलगायतको दोष वा कमी दे िखएमा
दफा १६१ को उपदफा (३) आक+षbत हुन सक्ने

ँ ै न । समान तयमा समेत अनुस5धानकताb र
दे िखद

कुनै गाँठो फुकाएको पाइँदैन ।

15. यस सxब5धमा सव"#च अदालतबाट

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ६(२) नं.,
मुलक
ऐ. को १३ नं र सवारc तथा यातायात {यवःथा

5यायकताbको {यिwगत बुझाई र सोचाईमा यान

ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (१),

मानको महल, दफा १६१ को उपदफा (१),

उपदफा (२)

उपदफा (२) र उपदफा (३) को अFभयोगदावी

फैसलाहjले पFन एउटा Fनि´त मागbदशbन गरे र

पन र अदालतहjबाट पFन फैसलाहj भैरहे को

कानूनको

दे िख5छ । दफा १६१ को उपदफा (३) ले के

ँ ैन ।
दे िखद

यो उपदफा कःतो अवःथामा लागू हुने, यसको
समकWी अ5तराb+`य कानून कहाँ खोने बडो

ूयोगलाई

16.

भ खोजेको हो यसलाई कानूनले ःप© नगदाb

र उपदफा (३)

ु ¥
मुलक

सहज
ऐन,

लगाई भएका

बनाउन

सकेको

यानसxब5धीको

महलको ६(२) नं. ूयोग भएका फैसलाहjमा

नेकाप २०४२, को पृ? ३३६ मा चालकको
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लापरवाहcले बस दुघट
b ना भै २९ जना याऽु

मरे काले १३(३) नं बमोिजम सजाय गरc पाउँ भे

परc दुघट
b ना भएको भ नसकेको भेसमेतका
फैसलाहj उ=लेखनीय छन् ।
17.

दावी पुनका लाFग ू. को आपराFधक मनसाय

र यान Fलने Fनयत ूमािणत हुनपु छb । तर
५० गज परबाटै सडकमा शक अडाएको दे खेपFछ
गFत कम गरc साइड Fलनुपन । होFसयारcसाथ

नहाँकेमा दुघट
b ना हुने कुरा चालकलाइ थाहा

हुँदाहुँदै ःप©तः लापरवाहc एवम् हे लचèयाइँ

ु ¥
मुलक

ऐन,

यानसxब5धीको

महलको १३ नं. ूयोग भएका फैसलाहjमा

नेकाप २०४३, को पृ? ७१८ मा सडकको
उरप+ घासमा १० +फटसxम ॄे कको डाम

दे िखएबाट

Fनय5ऽणFभऽको

र®तारमा

गाडी

चलाएको भ नस+कने । भारc बोकेको माFनस

आपराFधक

आएको दे fदादे fदै Fनय5ऽणमा नरहने र®तारमा

दा+यTवबाट पि5छन नपाउने । यानसxब5धीको

दायाँ साइडबाट गाडी चलाएको सवारc ऐन,

महलको ६(२) बमोिजम १ वषb ६ म+हना कैद

२०२० को दफा ५१ +वपरcत । यानसxब5धीको

र सवारc ऐनको दफा ४५(१) अनुसार २९

महलको १३(३) को सजाय गरे को मनाFसब ।

जवानको जनहc j. ५००० का दरले +कmरया

mरसइFब नदे िखई बचाउने उQेँयसमेत राखेकाले

खचb भराएको Wेअ मनाFसब भनी, ऐ. २०४२

रायबाट ६ वषb भनी, ऐ. २०४३ को पृ?

को पृ? ६२८ साइड नै नपाइ ६०–६५ +कमी

९४३ मा चालक अनुमFतपऽ नभएको खलासीले

ूFतघ5टाको

२०२०

रातको समयमा ट रसी खाई Wमता भ5दा

को दफा ५१ +वपरcत बस हाँक¥ दुघट
b ना गरc

बा+हरको गFतमा गाडी चलाई +पलरमा ठोकाई

माFनस मारे मा यानसxब5धीको महलको ६ नं.

गाडी घरFभऽ पसी यान मारे काले १३(३)

अनुसार १० म+हना कैद हु5छ भनी, ऐ. २०४६

सदर । तजवीजी ५ वषb कैद हु5छ । २ वषb

को पृ? ५८७ मा अनुमFत नपाएको खलासीले

लगाएको Fमलेन भनी, ऐ. २०४६ को पृ? ७७१

चलाएको शयाटरको ॄे कफेल भै मरे को ।

मा अनुमFत नपाएको ू. ले हे डलाइट ठÉक

गरc

बस

चलाएको

र®तारमा

दे िखएकोले

सवारc

ऐन,

मान Fनयत नभएको । हे लचèयाइँबाट मरे कोले

नभएको ॄे क ठÉक अवःथामा नरहे को सवारc

यानसxब5धीको महलको ६(२) अनुसार २ वषb

चलाई यान मारे मा १३(३) को सजाय गरे को

कैद हुने । सवारc ऐन, २०२० को दफा ५१

ँ ा रायबाट
सदर । mरसइFबबाट मारे को नदे िखद

अनुसार Fनयतको अभावमा पFन यानसxब5धीको

१० वषb भनी, ऐ. २०५६ को पृ? ३७८ मा

महलको १३ नं. को सजाय गनुप
b न भ नहुने भनी,

ू. Fसकाj चालक । बेसाइडबाट शक चलाइ

ऐ. २०५७ को पृ? २५८ मा सडकको छे उमा

मारे कोले १३(३) बमोिजम सजाय गरc ५ वषbको

रहे को शयाटरलाई ूFतवादcले चलाएको बसले

राय लगाएको सदर भनी, ऐ.को २०६३ को पृ?

ठÆर दई माFनस मारे को कायb लापरवाहcयुw ।

९५८ मा माइबोबसको ठÆरबाट मोटर साइकल

बसलाई Fनय5ऽणमा राख्नु र आवँयक परे को

चालकको मृTयु भएकोमा दफा १६१(१) बमोिजम

बखत रोनु चालकको दा+यTव हुन आउँछ ।

चालकलाई ४ वषb कैद भनी तथा ऐ. २०६३

याि5ऽक गडबडी वा अ5य काबुबा+हरको पmरिःथFत

को पृ? ११५० मा ¼याक गरc मारे को भनी
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जाहे रवाला र ूTयWदशlहjको +कटानी बकपऽ

अनुिचत जोिखम Fल5छ । यसलाई मनसायको

र यू टनb गदाb पFन शकको गFत २५–४० +कमी

दोॐो तहमा रािखएको छ । यसको त=लो तहको

मारे कोमा इ5कार भए पFन माFनस प=टे पFछ शक

ले समेटेको छ । यसमा ूFतवादcलाई पmरणामको

रहे को कुरा ू.ले ःवीकार गरे को र ¼याक गरc

jपमा हे लचèयाइँ negligence लाई उपदफा (३)

अगाFड बढाउँदा चÆाले +कचेकोलाई ःवीकार

पूव§
b ान र पmरणामको इ#छा दुबै हुँदैन । तर ू.

गरे कैले सवbःवस+हत ज5मकैद गरे को पु.वे.अ.

बाट हुन गएको कायb सामा5य समझको माFनसले

मनाFसब

b न कायbको सामा5य
Tयःतै अवःथामा गन वा गनुप

भेसमेतका

फैसलाहj

उ=लेखनीय

छन् ।

ःतर भ5दा Fनxनःतरको हु5छ । यो भनेको
18. सवारc तथा यातायात {यवःथा

समाजले अपेWा गरे को ःतरभ5दा त=लो ःतरबाट

ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) आक+षbत

गmरएको कायb हो । कFतपय अवःथामा पूणb

भएका फैसलाहjमा नेकाप २०५५ को पृ?

सचेत रहc होFसयारcका साथ कुनै काम गदाb

३९५ मा प+हलो मोटर साइकलले +कचेकोलाई

पFन FनषेFधत पmरणाम आउन सछ । यःतो

लगै पछाFडबाट आइरहे को मोटर साइकलले

अवःथालाई रोन नस+कने दुघट
b ना unavoidable

ँ ा दुबैलाई सवारc ऐन
समेत +कची मारे को दे िखद
को दफा १६१(२) बमोिजम २ वषb कैद गरे को

पुवेअ सदर भनी तथा नेकाप २०६८ को पृ?

accident को jपमा Fलई Tयःतो {यिwलाई दोषी
माFनंदैन । सापेिWत अपराध rela!ve crime मा
आपराFधकताको

blameworthiness

Fनधाbरण

१२३५ मा सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐनको

अपराधका स5दभbमा ूFतवादcमा रहे को मनसाय

दफा १६१ को उपदफा (१) को कसुरलाई

त¸वले गनगछb । ू. ले चलाएको जीपले +वपरcत

यान मान मनसायका साथ गmरने हTयाको कसुर

दशाबाट आएको ःकुटरलाई ठÆर दएबाट सवारc

कायम गmरएको छ । यसमा कसुरदारलाई

यानको कसुर भएको दे िख5छ । उw घटना

सामा5य समझको {यिwले अनुमान गनb सक्ने वा

बुटवल नपाको नाÔलो रे ःटु रे5टदे िख दिWण

b ान
इि#छत पmरणाम predictable result को पूव§

सडकमा भएको र सो समयमा केटाकेटcहj

भै Fनजले Tयःतो पmरणामको अपेWा willingness

भैलो खेFलरहे को भेसमेत दे िखएबाट बाटोमा धेरै

of the expected result गरे को हु5छ । यसलाई

माFनसहjको उपिःथFत र साँझको समयसमेत

आपराFधक मनसायको उ#चतम् तहको jपमा

भएकोले ू.ले नै ःवीकार गरे को ३५ +क.Fम.

Fलइ5छ । मनसाय त¸वको दोॐो त¸वको jपमा

को गFत सामा5य नभै अTयFधक नै दे िखयो ।

लापरवाहc recklessness लाई उपदफा (२) मा

यी ू. ले रसी सेवन गरc सवारc चलाएको

{यवःथा गmरएको दे िख5छ । यसमा ूFतवादcलाई

कुरा शारcmरक परcWणबाट समेत ूमािणत भएको

Fनषेध गmरएको पmरणाम अथाbत् माFनस मनb सछ

छ । यःतो गFतबाट सो समय र Wेऽमा रसी खाई

पmरणाम नआओस् भनी ूFतवादcले इ#छा राखेको

र Fनज मनb सक्ने कुरा सामा5य समझ भएको

भे कुराको जानकारc भएको हुनपु छb । यसमा सो
पFन हु5छ तथा+प आ®नो कायbलाई Fनर5तरता दन

सवारc चलाएमा माFनसलाई ठÆर लान सक्ने

माFनसले जाे र बुÌने कुरा हो । Fनवेदक सवारc
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चलाउने अनुमFत पाएका शा+फक Fनयम, सेतहj

जःता यावत कुराको जानकारc ूाg {यिwसमेत

िज+कर नपुने भनी, ऐ. २०६४ को पृ? ९७५,
पू.इ. मा मनले बाटो काटे को र पुनः फकको,

भएकाले पूणb होFसयारcका साथ Fनयि5ऽत गFतमा

३०–३५ +कमी गFत रहे को, ॄे क लगाउँदालगाउँदै

b
सवारc चलाउनु Fनजको दा+यTव
सावधानीपूवक

ठÆर लागेकोले आ®नो लापरवाहc नरहे को भनी

सोबमोिजम

नचलाई

चालकले मौका र अदालतमा इ5कारc बयान

सवारcउपर Fनय5ऽण कायम गनb नसक¥ जीपलाई

गरे को सोको समथbन Fनजका साWी खलासी र

हो

।

Fनजले

सवारc

गलत साइडमा लगी ःकुटरलाई ठÆर दएको

ँ ा सुjले
कायb दफा १६१(२) Fभऽ पन दे िखद

याऽुहjको बकपऽबाट भएको । जाहे रवालाको
बकपऽ नभएको एवम् सवारcको अवःथा दुjःत

दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरे को उ=टc

रहे को । चालकको लापरवाहcलाइ वःतुगत

गरc सो (२) बमोिजम २ वषb कैद गरे को

तयबाट ूमािणत गन भारलाइ वादcले ूमािणत

पु.वे.अ. सदर भेसमेतका फैसलाहj उ=लेखनीय

गनb नसकेकोले दफा १६१(२) को दावी पुन

छन् ।

सwैन दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरे को
यो निजरले negligence लाई mens rea

ँ ैन ।
Fभऽ पारे को Fसkा5तसxमत दे िखद

पूव b

फैसलाहj

Fमलेकै

भनी

स.इ.

Fनि´त

Fनंकषbमा पुगेकोले तTसxब5धमा थप +वचार गनुb

19. Tयःतै सवारc तथा यातायात {यवःथा

नपन भनी तथा ऐ. २०६६ को पृ? ४७८ मा

ऐनको दफा १६१ को उपदफा (३) लगायतका

मृतक मोटर साइकल चालकले ू. ले चलाएको

सामा5य सजाय आक+षbत भएका फैसलाहjमा

टÈ कर ओभरटे क गदाb ू. ले सो थाहा नपाई टÈ कर

नेकाप २०४३ को पृ? ४२५ शयाटरको

दाँयातफb मो±दा मृतक टÈ करको चÆामुFन पनb

शFलपछाFड घटे को घटना सxब5धमा साइभरले

गै तTकाल ॄे क लगाएबाट सडकमा टायरको

जानी जानी दुघट
b ना गरc ब#चालाइ +कचेको भ

६ +फटसxमको डाम बसेको वारदातमा यान

नस+कने भनी, ऐ.२०४६ को पृ? ११५५ मा

मनb सक्ने ठू लो सxभावना छ भे जानीजानी ू.

वारदातःथल ःपीड FलFमट Wेऽ नदे िखएको ।

ले लापरवाहcसाथ टÈ कर चलाएको भ नFम=ने

अÞयाएको शFलबसपछाFडबाट मृतक दगुद सडक

हुँदा दावीबमोिजम दफा १६१(२) को सजाय

काटे को अकःमात् भएको र सो अवःथामा मृतक

नगरc दफा १६१(३) बमोिजम २४ दन कैद र

गाडीको यादै नगीच हुँदा ॄे क हा5दा पFन नºयाई

ठÆर लागी मृTयु भएको यसमा ू. को मृतकसँग

j.२००० जmरवाना गरे को मनाFसब भनी भएका
फैसलाहj उ=लेखनीय छन् ।
20.

mरसइFब नभएको र Fनयत पFन नदे िखएको । यःतो

उw

दे शी

+वदे शी

कानूनको

घटना घटc माFनस मनb सछ भे कुरा सो#न

पृ?भूFमबाट

जmरवाना र WFतपूFतb भराएको मनाFसब । केवल

is a par!cularly conspicuous example of the

घाइतेको उपचारमा iयान नदएको लापरवाहc

importance a"ached to harm done. . . When

पFन नस+कने हुँदा सवारc ऐन, २०२० बमोिजम

भएको । १३(३) को सजाय गरc पाउँ भे

माFनस

मनाbसाथ

कानूनको

¶+©कोणमा पmरवतbन हुने दे िख5छ जुन कुरा This

no fatality is involved, the sentence for these
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oﬀences are rela!vely low, but a death will

गाडीको यिको गFतलाई यFत मीटरको दूरcमा

have a drama!c eﬀect on the gravity of the

Fनयि5ऽत गनb स+क5छ र मैले यFत दूरcसxमको

oﬀence भनी +वuान् िःमथ र होगानको उw
पुःतकको उw अiयायमा उ=लेख भएको उw
उkरणबाट ःप© हु5छ ।

21. ूFतवादc कृंणबहादुरले चलाएको

सवारc साइकल वा बयलगाडा न भै शक जःतो भारc
गाडी हो जसको सामा5य ठÆर माऽ ूाणघातक
हुन सछ । हलुका सवारcको चालक अनुमFतपऽ
भ5दा यसको चालक अनुमFतपऽ पाउनका लाFग
कानूनले थप योयता Fनधाbरण गरे को हु5छ ।
रातको समयमा घुमाउरो क#ची बाटोमा शक
जःतो

ठू लो

र

जोिखमपूणb

सवारc

चलाउने

चालकसँग सोहc अनुपातमा होFसयारc, सावधानी

र दWताको अपेWा गmर5छ । गाडीको अवःथा
ठÉक नरहे को वा अचानक हावा हुरc आएको जःता

मौसम गडबड रहे को समेतको कुनै कुरा रहे को

ँ ै न । Tयःतो रहे को अवःथामा competent
दे िखद
and careful चालकसँग झन बढc ःतरको आशा

गmर5छ । Tयसै गरc कFमला, अmर ाल, माउरc
आदले चालकलाई िचलेको वा कसै ले हुTयाएको,
ढु ा आद हानेको वा चालक अचानक बेहोस
भएको वा काि5तपुर दै Fनकको २०७१।३।११
को अमा बेलायतको अदालतले हाि#छउँबाट

भएको दुघट
b नालाई चालकको ग=ती नमाने जःतो
शारcmरक वा मानFसक समःयासमेतका दै वी वा
काबु भ5दा बा+हरको अवःथा छै न । ूFतवादcको
शकलाई कतै बाट कसै ले छे केको अवःथा पFन
छै न न त Tयहाँ सवारcहjको चाप नै छ ।
यस अवःथामा बाटोमा यो यःतो छ, बाटोको
छे उछाउमा अचानकबाट कोहc दौडेर आउन

सछन् वा बाटोमा +हँ±न सछन् यसथb यो

सडकलाई सिजलै हे रेर सवारcलाई Fनय5ऽणमा
Fलन

सछु

भनी

कानूनले competent and

careful सWम र सतकb चालकसँग अपेWा राखेको

ु ान गनb नसक्ने, बाटो
हु5छ । यी सबको पूवाbनम

र Tयस छे उछाउको पmर¶ँय हे न b नसक्ने र
सवारcलाई Tयसअनुjप आ®नो Fनय5ऽणमा राख्न
नसक्ने

चालकलाई

competent and careful

चालक मा स+कँदै न । कसुरको रोकथाम गनुb
र कसुरदारलाई कडा सजाय गरc थप कसुर
गन

कसुरदार

सतकb

रहोस्

भे

सजायको

FनरोधाTमक Fसkा5तको ूयोग गनुb फौजदारc
5यायको एउटा मह¸वपूणb उQेँय हु5छ । यसमा

सजायको सुधाराTमक Fसkा5तको कुनै गु5जाइस
छै न । सवारc दुघट
b नाको दुंपmरणाम जनधनको
ठू लो WFत भएको र जीवनको रWा राय तथा
फौजदारc 5यायको मूल दा+यTव भएकोले यसमा
माFथ उि=लिखत काबु भ5दा बा+हरको पmरिःथFत
नदे िखएसxम दयामाया गनुb भनेको जीवनरWाको
दा+यTवबाट पि5छनु हो । जFत यान Fलए पFन
फरक पद न, न सवारc अनुमFतपऽ रQ हु5छ न
खासै आFथbक भार पछb, सजाय पFन साेFतक वा

आलाmरक माऽ हु5छ भे स5दे श ूवा+हत हुन ु

भनेको अराजकता र दडहcनताको सूऽपात हुन ु
b ना र सडक दुघट
b नाको
हो । नेपालमा हवाई दुघट
कहालcलादो

अवःथाले

नेपालको

अ5तराb+`य

छ+व पूरै धुFमFलएको छ । कानून र फौजदारc
5यायको सहc ूयोग गरे र यसलाई दुjTसाहन गनुb
अदालतको दा+यTव हो ।
22.

चालकले

मृतकलाई

हे नस
b मेत

असमथb भएको, घæयाÆ आवाज आएपFछ पFन
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शक नरोक¥ चरम अWमता र गैरिजxमेवारc

दे खाएको, Fनजको हँकाईको ःतरसWम र सतकb
चालकको हँकाईको ःतर भ5दा FनÆै

त=लो

पुनरावेदन अदालतको फैसलासँग असहमत हुनपु न
अवःथा दे िखएन ।
24.

तसथb

ूFतवादc

कृंणबहादुर

रहे को भे Fनंकषbमा यो इजलास पुगेकोले यसरc

कँ ु वरलाई सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,

दायाँबायाँ नहे रc बाटोको +वचार नगरc सवारc

२०४९ को दफा १६१(२) नं. बमोिजम दुई वषb

चलाउँदा यःता {यिw र केटाकेटc आदको

यान मनb सक्ने ठू लो सxभावना नरहे को भनी

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको ४
कैद र मुलक

नं. बमोिजम थप ६ म+हना कैदसमेत र ूFतवादc

b ना जानीजानी
मा Fम=दै न । उि=लिखत दुघट

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
गणेश बःयाललाई मुलक

भएको होस् वा लापरवाहc गरc सवारc चलाएको

महलको ४ नं. बमोिजम ६ म+हना कैद हुने

कारणबाट भएको होस् उw दुईमiये कुनै एक
कारणबाट सवारc दुघट
b ना हुन गई Tयसै को

्
पुनरावेदन अदालत, बुटवलको FमFत
ठहरयाएको

ँ ा सदर
२०६८।३।२८ को फैसला Fमलेकै दे िखद

कारणबाट कुनै माFनसको मृTयु हुन गएको रहे छ

हुने ठहछb । ूःतुत मुQाको दायरcको लगत का

भने Tयसरc सवारc चलाउने {यिwलाई कसुरको

करc FमFसल Fनयमानुसार गरc बुझाई दनू ।

माऽा अनुसार दुई वषbदेिख दश वषbसxम कैद
हुनेछ भे सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,

उw रायमा सहमत छु ।

२०४९ को दफा १६१ दफाको उपदफा (२)

5या.बै·नाथ उपाiयाय

ूFतवादc कृंणबहादुरलाई उw दफा १६१ को

इFत सं वत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।

आक+षbत नहुने कुनै कारण छै न । पुनरावेदक
उपदफा (३) लाने वा Fनजले सफाइ पाउने

इजलास अFधकृत : रामूसाद बःयाल

कानूनसxमत आधार रहे को पाइएन ।
23.

ु ¥
मुलक

ऐन,

यानसxब5धीको

महलको ४ नं. को Fनमाbण ूFतवादcले Fनज
+वjkको ूमाण लोप गनb नसकोस् र Tयसमा
tamper नहोस् भे उQेँयका साथ अनुस5धान
ूयोजनका लाFग भएको दे िख5छ । मृतकको मृTयु
सवारc दुघट
b नाबाट भएको होइन भनी दे खाउनका
लाFग ूFतवादcहjले मृतकको लासलाई सडकबाट
तल फालेको र माFथ सडकमा समेत रगतमाFथ

बालुवा छरे को कुरा FमFसलबाट पु+© भएको
ूFतवादcहjको यो कायb उw ४ नं. +वपरcतको

हुँदा ूFतवादcहjलाई उw ४ नं. बमोिजम थप
सजाय र ू.गणेशूसाद बःयाललाई सजाय गरे को
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सजाय गनर्लाई घिटत वारदातमा इन्साफ
गनेर् हािकमको िचत्तमा भिवतव्यको
आशङ्का वा अपराध गरेको अवस्था यी
दईु तत्त्वमध्ये कु नै एकको िवद्यमानता
अिनवायर्रूपमा देिखएको हुनुपनेर् ।

िनणर्य नं .९१७०
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw
माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

(ूकरण नं.५)

माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ
फैसला FमFत : २०७१।३।११।४
२०६७–CR–०६९१
मुQा : कतb{य यान
पुनरावेदक/ूFतवादc : िज=ला बैतडी, दशरथच5द
नगरपाFलका वडा नं. ९ घर भई हाल
के5िcय कारागार,

जगाथ

दे वल,

काठमाडYमा थुनामा रहे का नरे 5िFसं ह धामी
+वjk
ूTयथl/वादc

: सुदशbनFसं ह

धामीको

जाहे रcले

नेपाल सरकार

§ अ.बं . १८८ नं . अनुरूप सजाय घटाउन
पाउने न्यायाधीशको स्विववेकीय
अिधकार हो, पक्षको अिधकारको
कु रा होइन । अ.बं . १८८ नं . अनुरूप
सजाय घटाउनुपनेर् माग पक्षको कानूनी
अिधकारिभत्रको कु रा नभए पिन मुद्दाको
फै सला गदार् िनणर्यकतार्को िचत्तमा सजाय
चकोर् भएको लागेमा कारण खोली सजाय
घटाउन सक् ने नै हुँ दा त्यसतफर् पिन िवचार
गनुर्पनेर् देिखन आउने ।
§ उिल्लिखत कानूनी व्यवस्था अनुसार
अिभयुक्तलाई कानूनले तोके को भन्दा कम
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§ फौजदारी अपराध पूणर् हुन अिभयुक्तको
आपरािधक मनसाय (Mens Rea)
र आपरािधक कायर् (Actus Reus)
दोषयुक्त हुनुपनेर् हुन्छ । अथार्त् कु नै पिन
वारदातका लािग अिभयुक्तले मनसाय
प्रेिरत भई वारदात घटाउने योजना,
षड्यन्त्र, तयारीका चरणहरू पारगरी
आपरािधक कायर्को चरणमा पुगेको
हुनुपनेर् ।
§ बासुलो जस्तो धािरलो जोिखमी हितयारले
प्रहार गदार् मािनस मनर् सक्छ भन्ने
पूवार्नमु ान (fore see) गनर् सिकने नै कु रा
हो । सोिवपरीत प्रितवादीबाट भए गरेको
कायर्लाई दभ
ु ार्वनायुक्त (Malicious)
कायर् नै मान्नुपनेर् ।
§ प्रितवादीले मनसाय प्रेिरत भई पूवर्
योजना बनाई हत्या गरेको हुन् भन्ने
जाहेरवालालगायतका
बुिझएका
मािनसहरूसमेतबाट
कही ँ
कतै
खुिलआएको
अवस्था
देिखएको
छै न । प्रस्तुत वारदातका अन्य प्रत्यक्षदशीर्
साक्षीहरूसमेत नहुँ दा प्रितवादीले आफ्नो
बयानमा लेखाएको घटनाक्रम अनुसारको
कायर्लाई िवश्वास मान्नुपनेर् ।
§ घटनाक्रमबाट प्रितवादीले मृतकलाई
बासुलोले प्रहार गरेको कायर्मा आत्मरक्षा

९1७० - नरे 5िFसं ह धामी +व. नेपाल सरकार

(Self defense) को पिरवेश पिन हुन
सक्छ िक भनी िवचार गदार् आत्मरक्षाका
लािग मृतकउपर हितयार प्रहार गरेको
हुँ भनी प्रितवादी स्वयमले भन्न सके को
अवस्था देिखदँ ैन । आफ्नो बचाउका लािग
भाउजूलाई घचेटी ढोका खोली भाग्न सक् ने
िस्थित िथएन भनी भन्न सक् ने अवस्था
पिन छै न । अ.बं . १८८ नं . अनुरूप सजाय
घटाउँ दा आत्मरक्षाको हदबाट सोच्न िमल्ने
अवस्था नरहने ।
(ूकरण नं.६)

§ महत्त्वपूणर् पक्ष प्रितवादीमा आफू ले
गरेको कायर्का सम्बन्धमा उत्पन्न भएको
पश्चातापको भाव हो । मृतकउपर चोट
प्रहार गरी िनज लडेपिछ हुने बेइज्जित
सोची आफू बाँच्नुको सार नरहने ठानी
आफै ँ ले आत्महत्या गनेर् िनणर्यमा पुगी
बासुलोले आफ्नो टाउकामा हानेको र
बेहोस भएको भन्ने िनजको भनाई रहेको र
अपराधबाट बच्न भाग्ने उम्कने प्रयत्न नगरी
स्वयम् आत्महत्या गनर् प्रयत्न गनेर् व्यिक्तले
िनयोिजतरूपमा भाउजूको हत्यागनेर् कायर्
गरेको होला भनी अनुमान गनर् सहज
नहुने ।
(ूकरण नं.७)

पुनरावेदक/ूFतवादcका

तफbबाट :

+वuान्

अFधवwा व+वता उूेती र +वuान् वैतFनक
अFधवwा हmरशंकर कणb
ूTयथl/वादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :

सुj फैसला गन :
मा.िज.5या.ौी रामेzरनाथ अमाTय
पुनरावेदन तहमा फैसला गन :
मा.5या.ौी हmरराम कोइराला
मा.5या.ौी रÕबहादुर वागचन
पुनरावेदन अदालत, नेपालग5ज
फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय :

पुनरावेदन

अदालत, नेपालग5जबाट भएको फैसलाउपर 5याय
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर
हुन आएको ूःतुत मुQाको सिWg तय एवम्
ठहर यस ूकार छ :
बाँके िज=ला, नेपालग5ज नगरपाFलका

वडा नं. १२ बाँके गाउँिःथत पूव b हे म5त रावलको

घर, पि´म बाटो, उर नारायण गौतमको जगा,
दिWण शमशेरबहादुर रावलको घर यFत चार
+क=लाFभऽ

पि´म

मोहडा

भएको

दुई

तले

कृंणूसाद भराईको घरको माFथ=लो तलामा
४ कोठा भएको पि´म उर साइडको १३
+फट चौडाइ १४ +फट ६ इ लxबाइ भएको
कोठा सोहc कोठामा सुदशbनFसं ह धामीले भाडामा
Fलई बसेको । सो कोठामा रगत लतपत भएको
पूव b खुा पि´म िशर भई Fनमbला धामीको घाँटc
का+टएको अवःथाको लास । मृतक लासको
घाँटcमा ६ इ लामो २ इ चौडाई भएको
धाmरलो हFतयारले का+टएको घाउ सो घाउबाट
रगत बगेको भेसमेत {यहोराको घटनाःथल
लास ूकृFत मुच ु=का ।

म जाहे रवाला २ नं. नापी गोzारामा
कायbरत्् कमbचारc भएकाले नेपालग5ज नगरपाFलका
वडा नं. १२ िःथत कोठा भाडामा Fलई ौीमती
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नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

Fनमbला, भाइ नरे 5ि, साला टे कराज खऽीसमेत

घटना +ववरण कागज ।

बःदै आएकोमा FमFत २०६५।४।८ गते म

Fनमbला धामी घाँटcमा धाmरलो हFतयारले

कायाbलय गएको समयमा भाइ नरे 5िFसं ह धामीले

का+टएको मृत अवःथामा भएको र नरे 5िFसं ह धामी

मेरc ौीमती Fनमbला धामीलाई धाmरलो हFतयार

कोठाFभऽ घाँटc काटc घाइते अवःथामा भएका

ूहार गरc कोठाFभऽ कतb{य गरc मारे कोले

कारण यी नरे 5िFसं ह धामीले धाmरलो हFतयार

मृतक भाउजू Fनमbला धामीलाई मैले

भेसमेत मृतकको सहोदर भाइ टे कराज खऽी

कतb{य गरc मारे को नभई भाउजू आफÁले मलाई

तथा मृतकका बाबु कमलबहादुर खऽीको घटना

+वFभ आरोप लगाई कोठामा बोलाई Fभऽ

+ववरण कागज ।

कानूनबमोिजम गरc पाउँ भे जाहे रc दरखाःत ।

ूहार गरc कतb{य गरc Fनमbलालाई मारे का हुन ्

पःनासाथ मेरो घाँटcमा छु रा ूहार गरc घाँटc रे न

पूव b बयान गदाb मैले इ5कारc बयान दए

थालेपFछ आ®नो जीउको रWा गनb ूFतकार गदाb

तापFन भाउजू Fनमbला धामीको मैले नै धाmरलो

Fनजको मृTयु भएको हो भे {यहोराको नरे 5िFसं ह

हFतयार बसुलो ूहार गरc भ ुइँमा लडाई सकेपFछ

धामीको बयान कागज ।

उानो भई बेहोस भएका अवःथामा बसुलाको

मृतकको मृTयु टाउकोको चोट र काटे को

धारले काटc कतb{य गरc मारे को हुँ भे नरे 5िFसं ह
धामीको तFतxबा बयान ।

चोटबाट भएको हो भे शव परcWण mरपोटb ।

ूFतवादc

ढोका फोडी Fभऽ पसी हे दाb जाहे रवालाको

नरे 5िFसं ह

धामीले

वारदात

ौीमती घाँटc का+टएको मृत अवःथामा र भाइ

FमFत २०६५।४।८ गते १ बजेको समयमा

घाँटc रे टc घाइते अवःथामा Fथए । घाइते पFन

डेरा कोठामा कोहc नभएको मौका पारc भाउजू

सोहc कोठामा घाइतेअवःथामा Fभऽबाट ढोका

Fनमbलालाई चÆु तथा काठ काने बसुलो ूहार

ब5द गरc बसेबाट Fनज नरे 5िFसं ह धामीले नै

गरc घाँटc रे टc मारे को तथा आ®नो घाँटc आफÁले

धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारे का

रे टc घाइते भएको तय स–ूमाण पु+© हुन

भराईको कागज ।

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको १ नं.
मुलक

हुन ् भेसमेत {यहोराको घरधनी कृंणूसाद
वारदात
नरे 5िFसं ह

धामीले

FमFतमा
आ®नो

जाहे रवालाको

भाइ

भाउजूलाई

कोठा

ब5द गरc धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य

गरc मारे का हुन ् भे नारायणूसाद ौे ?को घटना

बिखbलाप कसुर अपराधमा ऐ. महलको १३(१)

नं. बमोिजम सजाय गरc पाउँ भे अFभयोग माग
दावी ।
मृतक भाउजू Fनमbलालाई मैले कतb{य
गरc मारे को भए पFन उw कसुर अपराध गन

+ववरण कागज ।
नरे 5िFसं ह धामीले

आएको हुँदा Fनज ूFतवादc नरे 5िFसं ह धामीलाई

आ®नो भाउजूलाई

धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारे का

हुन ् भे थाहा पाएको हुँ भे शमशेरबहादुर रावल,

हकbबहादुर कँ ु वर, ौीमती कमला आचायbसमेतको

उQेँय मेरो Fथएन भेसमेत {यहोराको ूFतवादc
नरे 5िFसं ह

धामीले

सुj

अदालतमा

गरे को

बयान ।
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मेरो पÕी Fनमbला धामीलाई ूFतवादc
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नरे 5ि धामीले नै बसुला र चÆुले घाँटc काटc

कतb{य गरc हTया गरे का हुन ् भेसमेत {यहोराको

पुनरावेदन अदालत, नेपालग5जमा दायर गरे को
पुनरावेदनपऽ ।
मृतक Fनमbला धामी यौन उेजनामा आई

जाहे रवाला सुदशbन धामीले गरे को बकपऽ ।
तथा

दे वर नरे 5िFसं ह धामीको कपाल घाँटc मुसान,

जाहे रवालासमेत यस अदालतमा उपिःथत भै यी

xवाइ खाने, Fनजको हात आ®नो ःतनमा लगाउने,

अFभयुwले नै मृतकलाई कतb{य गरc मारे को भनी

टाउको समातेर योनीमा लगाउने जःता यौन

बकपऽ गरc दएको पाइ5छ । Fनज ूFतवादcले

उेजना बढाउने +बयाकलाप गरे क¥ र Tयःतो

घटना

+ववरणका

माFनस

अFधकारूाg अFधकारcसमW तथा यस अदालतमा

कायb गनb आफूले नमानेपFछ पोल खु=ने डरले

समेत

गरे को

मेरो हTयाको ूयास गदाb ूFतरWा गन बममा

दे िख5छ । Fनजको बयानलाई FमFसल सं लन

Fनज मृतकको मृTयु हुन गएको हो भनी ूFतवादc

कसुरमा

साFबत

रहc

बयान

लास जाँच मुच ु=का, घटनाःथल ूकृFत मुच ु=का

नरे 5िFसं ह धामीले गरे को साFबती बयान FमFसल

तथा मौकामा बुिझएका माFनसहjले गरc दएको

सामेल रहे को दे िख5छ । यसबाट मृतक Fनमbला

बकपऽसमेतबाट पु+© भएको दे िख5छ । यसरc

धामीको

अFभयुwले कसुर ःवीकार गरc बयान गरे को र

कतb{यबाट नै भएकोमा +ववाद नरहे तापFन

लास ूकृFत मुच ु=का तथा लास जाँच ूFतवेदनबाट

मृTयु

ूFतवादc

नरे 5िFसं ह

धामीको

अपराध घदाको पmरिःथFत, अपराFधक मनसाय,

सोको पु+© हुन आएकोले Fनजले कसुर गरे को

पूवmb रसईFब पूवत
b यारc मृTयुको जmरया तथा Fनज

ठहछb । सो ठहनाbले Fनजलाई यानसxब5धीको

ूFतवादcको उमेरसमेतको अवःथा +वचार गदाb

महलको १३(१) नं. अनुसार सवbःवस+हत ज5म

ूFतवादcलाई सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय

कैद हुने ठहछb भेसमेत {यहोराको सुj बाँके

चक" पनb जाने दे िख5छ । उि=लिखत आधार,

िज=ला अदालतको फैसला ।

ु ¥ ऐन, अ.बं . १८८ नं., नेपालको
मुलक

ु ¥ ऐन,
ूमाण पmरब5दबाट ूFतवादcलाई मुलक
यानसxब5धीको महलको १३(१) नं. अनुसार

अ5तmरम सं +वधान, २०६३ को धारा १३(१)(२)

सवbःवस+हत ज5मकैद हुने ठहर गरc भएको सुj

(३) र धारा ११६(२) तथा सxमाFनत सव"#च

बाँके िज=ला अदालतको FमFत २०६६।१।३०

अदालतबाट ूFतपादत निजर Fसkा5तको +वपरcत

ँ ा सदर हुने ठहछb ।
को फैसला Fमलेकै दे िखद

गई तथा कानूनको समानता अवलxबनलाई उपेWा

अपराध गरे को अवःथा +वचार गदाb ूFतवादcलाई

गरc, पmरिःथFतवश अपराFधक मनसायFबना घन

अ.बं .१८८ नं. बमोिजम १२ वषb माऽ कैद गनुb

गएको उw घटनामा मलाई कम सजायका लाFग

ँ ा सोहcबमोिजम गनb जाहे रc फैसला
मनाFसब दे िखद

b नमा नगरc सवbःवस+हत ज5म
राय अFभ{यw गनुप

गmरदयY भेसमेत {यहोराको पुनरावेदन अदालत,

्
कैदको सजाय हुने भनी ठहरयाएको
सxमाFनत बाँके

नेपालग5जको

िज=ला अदालतको सजाय चक" र भेदभावयुw

फैसला ।

फैसला बदर गरc 5याय इ5साफ दलाई पाउँ
भेसमेत {यहोराको पुनरावेदक नरे 5िFसं ह धामीले

मैले

FमFत
सफाइ

२०६६।१२।२२
पाउनुपछb

भे

को

िज+कर

यस पूवस
b मेत नFलई बj मलाई 5यूनतम्् भ5दा
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5यूनतम् माऽ कैद सजाय गmरनुपन अवःथा

ँ ैन । न त
अवःथा FमFसलबाट कहc â कतै दे िखद

अ+वधमाऽ कैद सजाय गदाb नै ऐनको मनसाय

नै दे िख5छ । कतb{ययान जःतो गxभीर स ीन

FमFसलमा +व·मान हुँदा मलाई म थुनामा रहे को

पूरा हु5छ भे माऽ मेरो पुनरावेदन िज+कर हुँदा

b नसxमको कुनै अ¶ँय ःवाथb
भाउजूको हTया गनुप

अपराधमा अपराध गन {यिwको उQेँयलाईसमेत

b ा फैसलाहjलाई खडन गरे को छै न ।
यसपूवक

ूमुखjपमा +वचार गरc ठहरे को कैदलाई अ.बं .

सुj बाँके िज=ला अदालतको फैसलाको तुलनामा

१८८ नं. बमोिजम घटाउने ूचलन रहc आएको

पुनरावेदन

फैसला

छ । यसका अलावा अFभयुwको चmरऽ, +वगतको

5यूनjपमा माऽ 5या+यक एवम् अ=प माऽामा

आपराFधक ूवृि, सामािजक पृ?भूFम, पाmरवाmरक

माऽ

अदालत,

सn+ववेक¥

नेपालग5जको

भई

पूणj
b पमा

सम5या+यक

िःथFत, अपराधबाट समाजमा हुन गएको हाFन

हुन नसकेको हुँदा यो पुनरावेदनपऽ पेस गरे को

नोसानी, कसुर गरे मा प´ातापको भाव आए

छु । ूःतुत वारदातका सxब5धमा मैले अनुस5धान

नआएको अवःथा, अFभयुwको उमेरलगायतका

अFधकारc र अदालतसमW बयान गदाb आफूले

तयहjको सूआम +वÂेषण गरc अ.बं . १८८ नं.

गरे का सxपूणb तयहjलाई ःवीकार गरc साFबती

b नमा ूःतुत वारदातका सxब5धमा
को ूयोग गनुप

बयान गरे को छु । यसरc आफूउपरको कसुरलाई

माFथ उ=लेख गरे का सxपूणb आधारहjको गxभीर

्
ःवीकार गरc 5या+यक ू+बयामा सहयोग पुरयाउने

+ववेचना नगरc मलाई १२ वषbको कैद गन

र अदालतको अमू=य समय बचाउन मQत गन

पुनरावेदन अदालतको राय बदर गरc मलाई 5यून

बमोिजम सजाय घटाइदने अºयास +वFभ मुQामा

ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीको पुनरावेदनपऽ ।

ु ¥ ऐन, अ.ब. १८८ नं.
अFभयुwउपर मुलक

भ5दा 5यून सजाय हुनपु न भेसमेत {यहोराको
Fनयमबमोिजम

सव"#च अदालतले ूFतपादन गरे का Fसkा5तहjमा

पेसीमा

चढc

Fनणbयाथb

समेत उ=लेख भएको पाइ5छ । मैले गरे को

इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा

साFबती बयानलाई सजाय घटाउने आधारको

पुनरावेदक ूFतवादcका तफbबाट उपिःथत +वuान्

jपमा

अदालत,

अFधवwा ौी व+वता उूेती र +वuान् वैतFनक

नेपालग5जबाट मलाई १२ वषb कैद सजाय

अFधवwा ौी हmरशंकर कणbले ूFतवादc नरे 5ि

गन गरc राय {यw गरे को फैसलामा सव"#च

Fसं ह धामीले आ®नै भाउजू Fनमbला धामीको

अदालतबाट ूFतपादत 5या+यक Fसkा5तहjको

b नसxमको पूवmb रसइFब
कतb{य गरc हTया गनुप

समुिचत मू=यान नगरc भएको दे िख5छ । मैलै

नरहे को,

महण

नै

नगरc

पुनरावेदन

b ो कारण र
भाउजू Fनमbलाको कतb{य गरc मानुक
उQेँयतफb अFभयोजन पW मौन रहे को छ, कुनै

मृतक

Fनमbलाले

नै

दे वर

नाताका

ूFतवादcलाई आफूसँग अनैFतक सxब5ध राख्न
यौन उेजक कायbहj गन गरे क¥ र ूFतवादcले

उQेँय र कारणबेगर ःवयम् भाउजूको यान

Fनजको इ#छाबमोिजमको कायb गनb इ5कार गरc

Fलने कायb ःवभा+वकjपमा हुनै सwैन, मैले

दाजुलाई भनी द5छु

भाउजूको हTया गरे बाट कुनै चीज वःतु ूाg गन

वा कुनै हक अFधकार र ूFत?ा ूाg हुने भे

भ5दा आ®नो ूFत?ामा

ँ आउन सक्ने र दाजुबाट अपहे Fलत हुनपु न
आच

आशाको कारण पुनरावेदक ूFतवादcको हTया
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गन मनसायले Fनजउपर जोिखमी हFतयार ूहार

गरc भ ुइँमा लडाई चÆुले घाँटc रे Ðन लागेको

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलको १ नं. को
मुलक
कसुरमा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय

अवःथामा ूFतवादcले निजकको बासुलो +टपी

हुन माग दावी Fलई अFभयोगपऽ दायर भएकोमा

मृतकउपर ूहार गरे को, सोहc बासुलोले आ®नै

ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीले आरो+पत कसुर

टाउकामा ूहार गरc आTमहTया गन ूयास

गरे कोमा

गरे को FमFसल सं लन तयहjबाट दे िखएको

र अदालतमा बयान गदाbसमेत ःवीकार गरे को

छ । अपराFधक मनसाय+वहcन कायbका सxब5धमा

दे िख5छ । ूFतवादcले धाmरलो हFतयार चÆु तथा

कसुरमा सं लन अFभयुwउपर कानूनले Fनधाbरण

बासुलो ूहार गरे को चोटबाटै मृतक Fनमbलाको

गरे कै बमोिजम सजाय गदाb फौजदारc 5यायको

मृTयु भएको भे मौकाको जाहे रc दरखाःत र सोहc

मनसाय र भावना+वपरcत हुन जा5छ । ूFतवादc

Fमलानको

नरे 5िFसं ह धामीको उमेर, Fनजको कसुरमा भएको

बकपऽ, ूFतवादcको साFबती बयान, मौकाको

सं लनता, पmरिःथFत र Fनजले गरे को प´ाापको
भावनासमेतका

+वपरcत

पुनरावेदन

अदालत,

मौकामा

अनुस5धान

जाहे रवालालगायतका

अFधकारcसमW

माFनसहjको

घटनाःथल तथा लास ूकृFत मुच ु=का, बरामदc

मुच ु=का, शव पmरWण ूFतवेदनसमेतबाट समFथbत

नेपालग5जबाट अ.बं . १८८ नं. बमोिजम Fनजलाई

ँ ा ूFतवादc नरे 5िFसं ह धामीउपर
भएको दे िखद

१२ वषb कैद गन रायस+हत गरे को फैसला मनाFसब

अFभयोग मागदावी बमोिजमको कसुर गरे को

नहुँदा

सं लनता

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
ूमािणत भई Fनजलाई मुलक

रहे को पmरिःथFत र अपराधको जmरयासमेतको

महलको १३(१) नं. बमोिजम सवbःवस+हत ज5म

गxभीर +वÂेषण गरc Fनजउपर 5यून भ5दा 5यून

कैद हुने ठहर गरc बाँके िज=ला अदालतबाट

सजाय होस् भेसमेत गनुb भएको बहस िज+कर

FमFत २०६६।१।३० मा भएको सुj फैसला

सुनी

पुनरावेदनपऽलगायतका

सदर गद अपराध घटनाको पmरिःथFत, आपराFधक

कागजातहj अiययन गरc हे दाb यसमा पुनरावेदन

b यारc, मृTयुको जmरया तथा
मनसाय, पूवmb रसईFब, पूवत

अदालत, नेपालग5जबाट भएको फैसला Fमलेको

ूFतवादcको उमेरसमेतका आधारमा ूFतवादcलाई

छ छै न र पुनरावेदक ूFतवादcको पुनरावेदन

सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय चक" पन भई

Fनज

ूFतवादcको

FमFसल

सं लन

अपराधमा

िज+कर पुन सक्ने हो होइन भे सxब5धमा नै

रायस+हत पुनरावेदन अदालत, नेपालग5जबाट

Fनणbय दनुपन दे िखन आयो ।
2.

Fनणbयतफb

२०६५।४।८

गते

+वचार

दनको

अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १२ वषb कैद गन

गदाb

१:००

FमFत

FमFत २०६६।१२।२२ मा भएको फैसलाउपर

बजेको

िच नबुझी ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीको ूःतुत

समयमा िज=ला बाँके, नेपालग5ज नगरपाFलका

वडा नं. १२ बाँके गाउँिःथत आ®नै डेरा कोठामा

पुनरावेदन पनb आएको दे िखयो ।
3.

वारदातःथलमा

भ ुइँमा

रगत

ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीले आ®नै भाउजू Fनमbला

लTपFतएको, मृतक Fनमbला धामीको घाँटcमा ६

धामीको धाmरलो हFतयार चÆु तथा बासुलो ूहार

इ5च लामो २ इ5च चौडाइको धारcलो हFतयारले

गरc कतb{यबाट हTया गरे को हुँदा ूFतवादcलाई

का+टएको घाउबाट रगत बFगरहे को भे मौकाको
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घटनाःथल तथा लास ूकृFत मुच ु=का, FमFत

धामीको घाँटcमा धारcलो हFतयारबाट लागेको ६

२०६५।४।८ गते अं . दनको १:०० बजेको

इ5च लxबाइ २ इ5च चौडाइको घाउ दे िखएको र

समयमा आ®नो सहोदर भाइ नरे 5ि Fसं ह धामीले

का+टएको घाउबाट अTयFधक रwौाव भई मृTयु

मेरो ौीमती Fनमbला धामीलाई धाmरलो हFतयार

भएको भे शव परcWण ूFतवेदन (Autopsy

ूहार गरc कतb{य गरc हTया गरे को भे +कटानी

Report) बाट दे िखएको छ । मौकाको जाहे रc

जाहे रc दरखाःत, मृतक Fनमbला धामीको का+टएको

दरखाःत, बुिझएका कृंणूसाद भराई, टे कराज

घाउबाट अTयFधक रwौाव भई मृTयु भएको

खऽी, नारायणूसाद ौे ?समेतका माFनसहjको

(Cause of death is shock due to excessive

कागज वारदातमा ूयोग भएका हFतयारको बरामदc

hemorrhage from cut injury.) भे शव पmरWण

र ूFतवादcबाट Fतनको सनाखत गmरएको अवःथा

ूFतवेदन, ूFतवादcको साFबती बयान, वारदातमा

तथा ःवयम् ूFतवादcको बयान {यहोराबाट मृतक

ूयोग भएका हFतयार बरामद भएको अवःथा,

Fनमbला धामीको कतb{य गरc हTया गन कायbमा

मौकामा कागज गन कृंणूसाद भराईलगायतका

यी ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामी बाहे क अ5य तेॐो

माFनसहjको भनाईसमेतका तय ूमाणहjबाट

पWको सं लनता रहे को भे दे िखएको छै न । सो

Fनमbला

गते

वारदतामा ूFतवादcको साFबती बयानलाई FमFसल

कतb{यबाट मृTयु भएको तय ःथा+पत भएको

सं लन माFथ ूकरणमा +ववेचना गरे का तय

धामीको

FमFत

२०६५।४।८

छ ।
4. उw वारदातमा ूFतवादc नरे 5ि
Fसं ह धामीको सं लनता सxब5धमा हे दाb वारदात
FमFत र समयमा म भाउजूको कोठामा जाँदा

ूमाणहjबाट Fन+वbवादjपमा समFथbत गरे को हुँदा
यी ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीले आरो+पत कसुर

गरे को पु+© हुन आएको छ ।
5. पुनरावेदन अदालत, नेपालग5जबाट

भाउजूले च ुकुल लगाएर Fतॆो दाइसँग के के

ु ¥ ऐन, अ.बं .
ूFतवादc नरे 5ि Fसह धामीउपर मुलक

भ5यौ भनेर Fसधै बासुलोले टाउकोमा हाुभयो

१८८ नं. बमोिजम १२ वषb कैद सजाय गन राय

र म लडÑ , भाउजूले चÆुले मेरो घाँटc रे न

{यw गरे को हकमा सxम ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह

था=नुभयो, मैले Tयो पीडा सहन नसक¥ छटपटाउँदै

धामीको पुनरावेदन परे को सxब5धमा हे दाb +यनै

यताउFत हे दाb बासुलो भेाएर ूFतकार गदाb

ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीले ूहार गरे को चोटकै

बासुलोले भाउजूको टाउकोमा लायो र भाउजू

कारण Fनमbला धामीको मृTयु भएको भे तयमा

ल±नुभयो । मैले घाँटcको पीडा सहन नसक¥

+ववाद नरहे तापFन सो कसुरमा Fनजलाई कानूनले

र बाँचेर पFन अब बेइजत हुने भयो भनेर

Fनधाbरण गरे बमोिजमको सजाय गदाb मकाb पनb जाने

Tयहc बासुलोले दुईचोटc आ®नो टाउँकोमा हानä

भई कम सजाय गनb पन हो होइन भेतफb +वचार

ूFतवादc नरे 5ि Fसं हले मौकामा बयान गरे का

१८८ नं. ले 5यायकताbलाई केहc ःव+ववेक¥य

र सो बयानलाई अदालतसमW गरे को बयानमा

अFधकार ूदान गरे को दे िख5छ । जसअनुसार

समेत ःवीकार रहे को दे िख5छ । मृतक Fनमbला

b न भएका
“सवbःवस+हत ज5मकैद वा ज5मकैद गनुप

र TयसपFछ म बेहोस भए ँ भेसमेत {यहोराले

ु ¥ ऐन, अ.बं .
गदाb सो सxबk कानूनी {यवःथा मुलक
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मुQामा साFबत ठहरे पFन इ5साफ गन हा+कमका

Rea) र आपराFधक कायb (Actus Reus) दोषयुw

िचले भ+वत{य हो +क भे हुनेसxमको शाले वा

हुनपु न हु5छ । अथाbत ् कुनै पFन वारदातका लाFग

अपराध गरे को अवःथा +वचार गदाb कसुरदारलाई

अFभयुwले मनसाय ूेmरत भई वारदात घटाउने

ऐनबमोिजमको सजाय दँदा चक" हुने भई घटc

योजना, षÞय5ऽ, तयारcका

चरणहj

पारगरc

सजाय हुनपु न िचले दे खेमा ऐनले गनुप
b न सजाय

आपराFधक कायbको चरणमा पुगेको हुनपु छb ।

ठहराई आ®नो िचले दे खेको कारणस+हतको

ूःतुत

खुलासा राय पFन साधक तोकमा लेखी जाहे र गनुb

b नसxमको
Fसं ह धामीले Fनमbला धामीलाई मानुप

हु5छ । अि5तम Fनणbय दनेले पFन Tयःतो दे खेमा

पूवmb रसईFब मनसाय वा कारण ःप©jपमा खु=न

ऐनले हुने सजायमा घटाई तोन हु5छ” भनी

सकेको दे िखएको छै न । तापFन बासुलो जःतो

उ=लेख भएको दे िख5छ । यस ूकार अ.बं . १८८

धाmरलो जोिखमी हFतयारले ूहार गदाb माFनस मनb

नं. अनुjप सजाय घटाउन इ5साफ गनको िचमा

वारदातका

स5दभbमा

ूFतवादc

नरे 5ि

ु ान (fore see) गनb स+कने नै
सछ भे पूवाbनम

सजाय चक" हुने लानुपन र Tयसको कारणसxम

कुरा हो । सो+वपरcत ूFतवादcबाट भए गरे को

बो=न पन हु5छ । तसथb अ.बं . १८८ नं. अनुjप

कायbलाई दुभाbवनायुw (Malicious) कायb नै माुपन

सजाय घटाउन पाउने 5यायाधीशको ःव+ववेक¥य

हु5छ । दुभाbवनायुw कायb भए पFन अ.बं . १८८

अFधकार हो, पWको अFधकारको कुरा होइन ।

अ.बं . १८८ नं. अनुjप सजाय घटाउनुपन माग

नं.को रोहबाट +वचार गदाb भाउजूले अचानक

बासुलोले मेरो टाउकामा +हकाbई म भ ुइँमा लडेपFछ

पWको कानूनी अFधकारFभऽको कुरा नभए पFन

चÆुले मेरो घाटc रे न थालेपFछ निजकै रहे को

मुQाको फैसला गदाb Fनणbयकताbको िचमा सजाय

बासुलोले ूFतकार गदाb भाउजूलाई चोट लागेको

चक" भएको लागेमा कारण खोलc सजाय घटाउन

हो भनी ूFतवादcको बयानमा उ=लेख भएको र

b न दे िखन
सक्ने नै हुँदा Tयसतफb पFन +वचार गनुप

भेरc अल अःपतालले गmरदएको ूFतवादcको

आयो । उि=लिखत कानूनी {यवःथा अनुसार

ःवाःय परcWण ूFतवेदनमा

अFभयुwलाई कानूनले तोकेको भ5दा कम सजाय

सी.एम.को चोट लागेको, घाँटcमा का+टएको घाउ

गनbलाई घ+टत वारदातमा इ5साफ गन हा+कमको
िचमा भ+वत{यको आशा वा अपराध गरे को
अवःथा यी दुई त¸वमiये कुनै एकको +व·मानता
अFनवायbjपमा दे िखएको हुनपु न हु5छ ।
6.

ूFतवादc

नरे 5ि

Fसं ह

धामीले

एकासगोलक¥ सहोदर भाउजूको के कुन अवःथा

टाउकामा ६x२

ँ ा Fनजको भनाइलाई अ5यथा
रहे को भे दे िखद

ँ ै न । ूFतवादcले मनसाय ूेmरत भई
भुपन दे िखद

पूव b योजना बनाई Fनमbलाको हTया गरे को हुन ् भे
जाहे रवालालगायतका बुिझएका माFनसहjसमेतबाट
कहc â कतै खुFलआएको अवःथा दे िखएको छै न ।
ूःतुत वारदातका अ5य ूTयWदशl साWीहjसमेत

पmरिःथFतमा हTया गरे का हुन ् भे FमFसल सं लन

नहुँदा ूFतवादcले

तयहjको सूआमjपमा +वÂेषण गरc Fनणbयमा

घटनाबम अनुसारको कायbलाई +वzास माुपन नै

पुनु 5यायोिचत हुने छ । फौजदारc अपराध

दे िखयो । घटनाबमबाट ूFतवादcले मृतकलाई

पूणb हुन अFभयुwको आपराFधक मनसाय (Mens

बासुलोले ूहार गरे को कायbमा आTमरWा (Self
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आ®नो बयानमा लेखाएको

नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ

defense) को पmरवेश पFन हुन सछ +क भनी
+वचार गदाb आTमरWाका लाFग मृतक Fनमbलाउपर

हFतयार ूहार गरे को हुँ भनी ूFतवादcले ःवयमले

ँ ै न । आ®नो बचाउका
भ सकेको अवःथा दे िखद
लाFग भाउजूलाई घचेटc ढोका खोलc भान

सक्ने िःथFत Fथएन भनी भ सक्ने अवःथा पFन

छै न । अ.बं . १८८ नं. अनुjप सजाय घटाउँदा
आTमरWाको

हदबाट

सो#न

Fम=ने

अवःथा

ँ ै न । अक" मह¸वपूणb पW यी
आएको दे िखद
ूFतवादcमा आफूले गरे को कायbका सxब5धमा

उTप भएको प´ातापको भाव हो । मृतक
Fनमbलाउपर चोट ूहार गरc Fनज लडेपFछ हुने

बेइजFत सोची आफू बाँ#नुको सार नरहने ठानी
आफÁले आTमहTया गन Fनणbयमा पुगी बासुलोले
आ®नो टाउकामा हानेको र बेहोस भएको भे
Fनजको भनाई रहे को र अपराधबाट ब#न भाने
उxकने ूयÕ नगरc ःवयम् आTमहTया गनb ूयÕ

रहे न ।
7. "अपराध गरे को अवःथा" िचFऽत

गन {यिwले Fनयोिजतjपमा भाउजूको हTयागन

गन आधार भनेको अFभयुwको उQेँय र Fनजको

कायb गरे को होला भनी अनुमान गनb सहज

सामािजक पृ?भूFमलाई पFन हे नप
bु न हु5छ ।
ूFतवादcले Fनमbला धामीको हTया गरे बाट कुनै

्
उQेँय
लाभ ूाg गन वा कुनै हाFन पुरयाउने
Fलएको

भे

तय FमFसल सं लन आधार
ँ ैन ।
ूमाणहjबाट कहc â कतै खुFलआएको दे िखद

हुँदैन । ूFतवादcले ूःतुत वारदातका सxब5धमा
भएका

सxपूणb

अFधकारc

र

घटनाबमहjलाई
अदालतसमW

अनुस5धान

गरे को

बयानमा

स+वःतार उ=लेख गद आरो+पत कसुर गरे कोमा

साFबत हुँदै 5या+यक ू+बयामा सहयोगसमेत

मृतक Fनमbला धामीले आ®नो यौFनक इ#छा पूFतb

्
पुरयाएको
दे िख5छ । यसरc अदालती काम

गनb ूFतवादcलाई +वFभ यौनज5य +बयाकलाप

कारवाहcका सxब5धमा सहयोग गन अFभयुwलाई

गरc उेिजत पान ूयÕ गन गरे क¥ र सो उQेँय

ऐनबमोिजमको

पूFतb गनb आफूले इ5कार गरे को, दाजुलाई Fनजको
{यवहारको जानकारc गराइद5छ भे भयऽासले
मेरो यानैसxम Fलने मनसायले आबमण गरे क¥

हुँदा Fनजैले ूयोग गरे को हFतयारले आफूले

मृतकलाई हानेको हो भे ूFतवादcको भनाई

कमी

b न
गनुप

यस

अदालतबाट भएका +वFभ फैसलामा {याfया

भएको समेत दे िख5छ (नेकाप. २०६१, अ ६,

पृ? ७६९, Fन.नं. ७३९९, नेकाप. २०५९, अ

५, ६, पृ? ३११, स.अ. बुलेटcन २०६३, वषb

१५, अ ४, पूणाb ३३४, पृ? १३)

रहे को र सो भनाइलाई अ5य ूमाणहjले खिडत
ँ ा ूःतुत वारदातको जmरया
गरे को अवःथा नदे िखद

सजायमा

8.

अतः

माFथ

ूकरणमा

+ववेचना

गmरएको आधार ूमाणहjबाट ूFतवादc नरे 5ि

ःवयम् मृतकलाई नै दे खाइएको अवःथा छ ।

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
Fसं ह धामीलाई मुलक

ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामी जाहे रवाला दाजु र मृतक

महलको १ नं. +वपरcतको कसुरमा ऐ महलको

भाउजूसँगै सगोलमा डेरा कोठामा बःने गरे का

१३(१) नं. बमोिजम सवbःवस+हत ज5मकैदको

र बी.एड. ूथम वषbमा अiययनरत १९ वषbका

सजाय

+व·ाथl हुन ् र Fनजको +वगतको चालचलनसमेत
आपराFधक ूवृिको Fथयो भनी कतै खु=न

गन

सुj

बाँके

िज=ला

अदालतको

FमFत २०६६।१।३० को फैसला सदर गन
गरc पुनरावेदन अदालत, नेपालग5जको FमFत
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ँ ा
२०६६।१२।२२ को फैसला Fमलेकै दे िखद

ठहर भई Fनज ूFतवादc FमFत २०६५।४।१९

सदर हुने ठहछb । अब ूFतवादcलाई अ.बं .

दे िख

१८८ नं. अनुjप के कFत सजाय गदाb 5यायोिचत

२०७३।४।१८

हु5छ भनी +वचार गदाb यहाँ अपझbट घटना

२०७३।४।१९ मा थुनाबाट मुw गरc दनु

घटc सोच +वचार नगरc Ìया बासुलोले हा5दा

भनी Fनज हाल थुनामा रहे को कारागार कायाbलय,

मृतकको मृTयु भएको दे िख5छ । यःतो तTकाल

जगाथदे वल, काठमाडYमा लेखी पठाई दनु भनी

घटना घटे कोमा mरसको झोकमा लाठा, ढु ाले

बाँके िज=ला अदालतमा लेखी पठाई दनू –---––१

हानेको

माFथ

अवःथामा

यानसxब5धीको

महलको

थुनामा

ठहर

रहे को

ँ ा
दे िखद

सxम

खडमा

Fनजलाई

थुनामा

राखी

लेिखएअनुसार

FमFत
FमFत

ूFतवादc

१४ नं. ले १० वषb कैद हुने {यवःथा गरे को

नरे 5ि Fसं ह धामीलाई कैद वषb ८ (आठ) हुने

दे िख5छ । तर यहाँ बासुलो जःतो जोिखमी

ठहर भएकोले सुj िज=ला अदालतको फैसलाको

हFतयारको ूयोग भएको कारणले यानसxब5धीको

तपFसल खड २ मा उ=लेख भएअनुसारको

महलको १४ नं. लाने िःथFत नरहे पFन सोहc १०

सवbःव गmररहनु नपरे कोले सवbःवको लगत का

वषb कैदको लगभगमा कैद सजाय हुन 5यायोिचत

गरc दनु भनी सुj बाँके िज=ला अदालतलाई

दे िख5छ । वारदातको रोहबाट ूFतवादcलाई

लेखी पठाउनू ––---------------------------------–२

तTकाल mरस उठे को िःथFत पFन नरहे को र ूFतवादc

ूःतुत पुनरावेदन दताbको लगत का गरc FमFसल

ःवयम्लाई समेत चोटपटक लागेको िःथFत रहे को

Fनयमानुसार बुझाई दनू ––----------------------–३

तथा अपराधगदाbको अवःथा, पmरिःथFत, मनसाय,
तयारc,

उQेँय, अपराधूFतको

प´ातापभाव,

उw रायमा सहमत छु ।

ूFतवादcको उमेर र Fनजले 5या+यक ू+बयामा

5या. ओमूकाश Fमौ

कारणहjसमेतलाई

इFत सं वत् २०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शुभम् ।

्
पुरयाएको
सहयोग जःता माFथ उि=लिखत आधार
मiयनजर

राखी

Fनजलाई

१० वषb भ5दा कम कैद वषb ८ (आठ) हुन ु

उपयुw दे िखन

इजलास अFधकृत : केशवूसाद िघFमरे

आयो । पुनरावेदन अदालत,

नेपालग5जबाट {यw भएको राय नFमलc Fनज
ूFतवादc नरे 5ि Fसं ह धामीलाई कैद वषb ८ (आठ)
हुने ठहछb । अjमा तपFसल बमोिजम गनू b ।
तपFसल
माFथ इ5साफ खडमा लेिखएअनुसार ूFतवादc

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको
नरे 5ि Fसं ह धामीलाई मुलक

महलको १ नं. +वपरcतको कसुरमा ऐ. महलको
१३(१) नं. अनुसार सजाय भई कैदको हकमा
अ.बं . १८८ नं. अनुसार ८ (आठ) वषb कैद हुने
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म्याद िदएको कारणले मात्र पुनरावेदनमा
दतार् हुन सक् ने पिन होइन ।
§ सुरू िजल्ला अदालतको फै सलालाई
आधारभूतरूपमा पुनरावेदन अदालतबाट
पिरवतर्न नगरेको अवस्थामा न्याय
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) बमोिजम पुनरावेदन लाग्ने िस्थित
नदेिखएको अवस्थामा पुनरावेदन
अदालतको फै सलामा पुनरावेदनको म्याद
िदने भनी उल्लेख भएकै आधारमा सवोर्च्च
अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक् ने अवस्था
नदेिखने ।

िनणर्य नं .९१७१
ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw
माननीय 5यायाधीश ौी गोपाल पराजुलc
माननीय 5यायाधीश ौी जगदcश शमाb पौडेल
फैसला FमFत : २०७१।२।२७।३
२०६७–CI–१४२३
मुQा : लेनदे न ।
पुनरावेदक/ूFतवादc

: पसाb

िज=ला, पोखरcया

(ूकरण नं.५)

गा.+व.स.वडा नं.३ बःने न5दलाल राउत

कुमl

पुनरावेदक/ूFतवादcका

+वjk
ूTयथl/वादc : पसाb िज=ला, पोखरcया गा.+व.स.वडा
नं.३ बःने रामच5ि सहनी

तफbबाट

:

+वuान््

अFधवwा जगदcशच5ि पाडे
ूTयथl/वादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :

§ सुरू अदालतको फै सला सदर हुन्छ र
प्रितवादीलाई जिरवाना, कै द गरी ठहर
गिरँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकिर्षत
हुने िस्थित रहँ दैन । पुनरावेदन अदालतको
फै सलामा प्रितवादीलाई पुनरावेदनको
म्याद िदने भनी उल्लेख गिरएतफर् िवचार
गदार् कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको
कु रालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद
िदने गरी फै सलामा उल्लेख गिरएकै
आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१)(ग) को अवस्थािभत्र परेको
भन्न िमल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको

सxबk कानून :
सुj फैसला गन :
मा.िज.5या.ौी +वंणुूसाद कोइराला
पुनरावेदन फैसला गन :
मा.5या.ौी एकराज आचायb
मा.5या.ौी सुंमालता माथेमा
पुनरावेदन अदालत, हे टYडा ।
फैसला

न्या.गोपाल पराजुली :

5याय

ूशासन

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पुनरावेदन
अदालत,

हे टYडाको

FमFत

२०६७।७।१५

को फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पनb
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आएको ूःतुत मुQाको सिWg तय एवम् ठहर

Fलखतको कारणीको सहcछापसँग Fभ±छ Fभ±दै न,

यस ूकार छ :

+वशेष§बाट जाँच गराउन रा+`य +वFध+व§ान

मसँग

+वपWीले

j.१,०८,०००।– कजाb

घर

खचb

Fलई

गनbबापत

सयकडा

१०

ूयोगशालामा पठाउने भेसमेत {यहोराको सुj
अदालतको आदे श ।

ूFतशतका दरले ¼याज लगाई साँवा ¼याजसमेत

FमFत २०५४।८।३० गतेको तमसुक

एकमु?

मैले लेखेको हो र Fनज ूFतवादcलाई सहcछाप

भनी FमFत२०५४।८।३० गते

गराई नगदसमेत दई कागज गराएको हो, तमसुक

२०५४

सालको

बुझाउने छु
कपालc

माघ

तमसुक

गरc

म+हनाFभऽ
सहcछाप

गरc

मलाई

दनुभएकोमा भाखा नाघेपFछ पटकपटक मादा

सQे हो, क¥त होइन । सोको थैलc पचाउने Fनयतले

यःतो बयान गरे का हुन ् भेसमेत {यहोराको

आज भोFल भनी आजसxम नदनु भएको हुँदा

लेखक साWी रामूसाद महतोले सुj अदालतमा

कपालc तमसुक भएको FमFत २०५४।८।३०

गरे को बयान ।

गतेदेिख आजसxमको साँवा ¼याज र मुQा फैसला
भई Fबगो भmरभराउ FमFतसxमको ¼याज तथा कोटb

फ¥समेत +वपWीबाट दलाई भराई पाउँ भेसमेत

सुj

२०५४।८।३०

मैले

कुनै

मा

उw

FमFत

लेनदे न

गरे को

आधारमा ूःतुत मुQा गरे का हुन ् सÆल तमसुक

दे खेका बखत अ.बं .७८ नं. अनुसार सQे क¥त तफb
भेसमेत {यहोराको

ूFतवेदन।
यी ूFतवादcले वादcबाट FमFत २०५४।८।३०
गतेको
कजाb

Fलखतबमोिजम
Fलएको

ँ ा
दे िखद

j.१,०८,०००।–
उw

Fलखतबमोिजको

साँवा रकम सोको Fबगो भmरभराउ FमFतसxमको
कानूनबमोिजमको

¼याज

र

कोटb

फ¥समेत

ूFतवादcबाट वादcले भरc पाउने ठहछb भे FमFत
२०६५।१०।७ गतेको पसाb िज=ला अदालतको

ूFतउरपऽ ।
वादcले

रे खा

FमFसल सं लन ूमाणहjको +ववेचनाबाट

छै न । वादcले नमालुम के कःतो कागजको

सनाखत बयान गन छु

आदे शानुसार

तथा लेखा +वशेष§बाट जाँच भई आएको जाँच

{यहोराको वादcको +फरादपऽ ।
+वपWीसँग

अदालतको

पेस

गरे को

सÆल

Fलखत

दे खाउँदा दे खä, सुनä । वादcसँग मैले क+ह=यै पFन
लेनदे न गरc पैसा Fलएको छै न र मैले तमसुक पFन
कुनै FमFतमा गरे को छै न । उw तमसुक क¥त

ँ ाई पाउँ भेसमेत {यहोराको
हो । +वशेष§बाट जच

फैसला ।
सुj फैसलामा मलाई िच बुझेन ।
वादc दावीअनुसारको साँवा ¼याज बुझाउनुपन

होइन । वादcसँग मैले कुनै +कFसमको कजाb
Fलएको छै न । वादc ूFतवादcको मुख नFमलेको

ूFतवादc न5दलाल राउतले FमFत २०६४।६।९

कुरामा सबुद ूमाण बुझी इ5साफ गनुप
b नमा कुनै

गते सुj अदालतमा गरे को बयान ।

सबुद ूमाण बुिझएको छै न । तमसुकमा उ=लेख

साWीहjलाई

भएको अ5तरसाWीलाई नबुझी Fलखत साWीको

ूFतवादcसरह बुÌने र ऋणी ूFतवादcको हःताWर

बयानको आधारमा भएको फैसला ऽु+टपूणb छ ।

र =याÏचेसमेतको नमूना Fलई +ववादत सÆल

Fलखत परcWणको लाFग +वFध+व§ान ूयोगशालामा

लेखक

तथा

अ5तर
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पठाएकोमा उw Fलखतको िशर पुछारको =याÏचे

छापसँग भएको दःतखतहjमा दोहोरो कलम
चलाएको

भे

+वशेष§को

राय

ूFतवेदनमा

ू©jपमा लेिखएको हुँदा सो ूFतवेदन आफÁमा

गरे को ब5द सवाल बकपऽ ।
दावीको Fलखतका उपर क¥त तफb ठहर
नगरc

सुj

पसाb

िज=ला

अदालतबाट

FमFत

२०६५।१०।७ गते भएको फैसला नFमलेकोले

ू© नभएको अवःथामा पुनः चेक जाँच गराउनुपन

सो हदसxम उ=टc भई FमFत २०५४।८।३०

आवँयक भएकोमा पुनः जाँच नगराई फैसला

गतेको Fलखत सQे साँचो ठहछb । साँवा र

गmरएको हुँदा उw फैसला ऽु+टपूणb छ । सुj

b न होइन भे पुनरावेदक ूFतवादcको
¼याज Fतनुप

फैसला उ=टc गरc 5याय पाउँ भेसमेत {यहोराको

पुनरावेदन

FमFत २०६६।२।६ गतेको पुनरावेदन अदालत,

{यहोराको पुनरावेदन अदालत, हे टYडाको FमFत

हे टYडामा परे को पुनरावेदनपऽ ।

२०६७।७।१५ को फैसला ।
पुनरावेदन

वादc दावीको Fलखत हे रc सुनी बयान गदाb
तथा लेखक साWीसमेत भई क¥त Fलखत खडा

गरे का हुन ् भे ूFतवादcको बयान िज+कर भएकोमा
क¥त तफb केहc नबोलc सुjबाट भएको फैसला

िज+कर

पुन

अदालत,

सwैन

भेसमेत

हे टYडाबाट

मैले

वादcलाई रकम दई भरपाई गराई =याएको
भरपाईलाई ूमाणमा महण नगरc फैसला भएको
तथा कपालc तमसुकमा भएका हःताWर र

ँ ा मुलक
ु ¥ ऐन, अ.बं .२०२
फरक पनb सक्ने दे िखद

=याÏचेहj ूFतवादcको नमूना =याÏचे हःताWरसँग

नं. तथा पुनरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८

ू©

को Fनयम ४७ बमोिजम ूTयथl िझकाई हािजर

नरहे को िःथFतसमेतलाई बेवाःता गरc भएको

Fभडेको

भे

+वशेष§को

ूFतवेदनसमेत

हुन आए वा अवFध {यतीत भएपFछ Fनयमानुसार

फैसला ऽु+टपूणb रहे कोले बदर गरc पाउँ भेसमेत

पेस गनुb भे पुनरावेदन अदालत, हे टYडाको

{यहोराको ूFतवादcले यस अदालतमा दएको

आदे श ।

पुनरावेदनपऽ ।

Fलखत परcWण गन +वशेष§लाई ूमाण

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोिजम बुÌनुपन

इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत मुQामा

दे िखएकोले

पुनरावेदक

लFलतपुर

िज=ला

अदालतमाफbत्

ूFतवादcतफbबाट

उपिःथत

+वuान््

बकपऽ गनb jजु रहे का पWहjलाई ताmरख तोक¥

अFधवwा जगदcशच5ि पाडेले ूFतवादcले पेस

पठाई बुझी आएपFछ Fनयमानुसार पेस गनुb भे

गरे को भरपाई मू=यान नगरc र +वशेष§को

पुनरावेदन अदालत, हे टYडाको आदे श ।

अःप© ूFतवेदनको आधारमा गmरएको पुनरावेदन

ूःतुत मुQामा मैले परcWण गरc ूFतवेदन

अदालत, हे टYडाको फैसला ऽु+टपूणb छ भनी

दएको ठÉक साँचो हो, मैले परcWण गरे का सxपूणb

b एको बहससमेत सुनी FमFसल कागजात
गनुभ

आधारहj परcWण ूFतवेदनमा नै खुलाई दएको

अiययन

छु

b न दे िखन आयो :
Fनjपण गनुप

भेसमेत

ूयोगशालाका

{यहोराको

रा+`य

सहायक

वै§ाFनक

+वFध+व§ान

अFधकृत

(१)

+पयुषमान शायले लFलतपुर िज=ला अदालतमा
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गरc

ूःतुत

हे दाb
मुQा

FनxनFलिखत
ूFतवादcको

ू¡हjको

तफbबाट

यस

अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दताb हुने
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दे हायका मुQाहjमा सव"#च अदालतमा पुनरावेदन

हो होइन ?
(२)

पुनरावेदन

हे टYडाको

अदालत,

फैसला

लाने छ भे उ=लेख भएको पाइ5छ ।
(क) पुनरावेदन अदालतले सुj कारवाहc र

Fमलेको छ छै न ?

+कनारा गरे को मुQा,
(ख) दश वषb वा सो भ5दा बढc कैदको सजाय

2. Fनणbयतफb +वचार गदाb सवbूथम
प+हलो

ू¡को

Fनjपण

b न
गनुप

भएको मुQा, र

दे िखन

आउँछ । ूःतुत मुQा लेनदे न मुQाको jपमा सुj

(ग) तीन वषb वा सो भ5दा बढc कैदको सजाय,

पसाb िज=ला अदालतमा दायर भएको दे िख5छ ।

प#चीस हजार jपैयाँँ वा सो भ5दा बढc

j.१,०८,०००।– को कपालc तमसुकबमोिजम

जmरवाना, पचास हजार jपैयाँँ वा सो भ5दा

साँवा ¼याज भराई पाउँ भे +फराद दावी भएको

बढc Fबगो भएको वा Fबगो नखुलेको मुQामा
सुj

ूःतुत मुQामा Fलखत भएको १० वषb पुFगसकेको

अदालत

Fनकाय

वा

अFधकारcले

हुँदा सुj फैसलाले Fबगो j.२,१६,०००।–

गरे को Fनणbयउपर पुनरावेदन अदालतले

कायम भएको दे िखयो । Tयःतै

पुनरावेदनको रोहमा Fनणbय गदाb केहc वा

िज=ला

अदालतबाट

वादcले

गरc सुj

पूरै उ=टc भएको मुQामा ।

Fलखतबमोिजम

Fबगो भरc पाउने गरc फैसला भएकोमा ूFतवादc
पW पुनरावेदन गनb गएको अवःथा दे िख5छ ।

4. Tयःतै गरc सव"#च अदालतमा साधक

पुनरावेदन अदालत, हे टYडाबाट फैसला हुँदा िज=ला

जाहे र भएको मुQामा पFन पुनरावेदन लान सक्ने

अदालतको फैसलाबमोिजम नै वादcले Fबगो भरc

{यवःथा भएको पाइयो । यसरc 5याय ूशासन

पाउने तर ूFतवादcले कपालc Fलखतलाई क¥त

ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १(ग) को

b नमा सो नगरc फैसला गरे को
भनेतफb ठहर गनुप

कानूनी {यवःथा हे दाb सुj अदालत वा Fनकाय

हुँदा सो हदसxम िज=ला अदालतको फैसला उ=टc

वा अFधकारcले गरे को Fनणbयउपर पुनरावेदन

गरc फैसला भएको पाइयो । उw फैसलाले

अदालतले पुनरावेदनको रोहमा Fनणbय गदाb केहc

ूFतवादcलाई कुनै दड जmरवाना भने गरे को

वा पूरै उ=टc भएको मुQामा पुनरावेदन लान

ँ ै न । यसरc पुनरावेदन अदालत, हे टYडाबाट
दे िखद

सक्ने {यवःथा गरे को पाइयो । वादcको तमसुक¥

भएको फैसलाउपर ूFतवादcको यस अदालतमा

jपैयाँँको साँवा ¼याज भराउने गरc भएको सुj

पुनरावेदन पनb आएको दे िख5छ ।

पसाb िज=ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन

3. ूःतुत स5दभbमा सव"#च अदालतमा
कःताकःता
भेतफb

मुQामा

भएको

पुनरावेदन

कानूनी

लान

{यवःथालाई

सछ

हे नप
bु न

अदालतबाट

आधारभूतjपमा

पmरवतbन

गरे को

पाइँदैन भने यी ूFतवादcलाई दड जmरवाना पFन

गरे को अवःथा छै न ।

हु5छ । जसअनुसार 5याय ूशासन ऐन, २०४८

5. यी ूFतवादcले पुनरावेदन गनb पाउने

को दफा ९ को {यवःथालाई हे दाb पुनरावेदन

अवःथा के हो भेतफb +वÂेषण गदाb ूFतवादcको

अदालतले गरे को फैसला वा अि5तम आदे शउपर

पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट ूFतवादcलाई
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क¥त तफb

नबोलेको

भे

आधारमा

सामा5य

सव"#च अदालतमा दताb गनb नFम=ने अवःथाको
तय, ूFतपादत

+व·मानता

सदर हु5छ र ूFतवादcलाई जmरवाना, कैद गरc

उw पुनरावेदनको आधारमा मुQाको तयमा

ँ ै न । जहाँसxम सुj अदालतको फैसला
दे िखद

माFथ

+ववेिचत

उ=टc भने पFन ूFतवादcलाई जmरवाना गरे को

Fसkा5त एवम् कानूनको रोहबाट दे िखएको हुँदा

ठहर गmरँदैन Tयःतो अवःथामा 5याय ूशासन ऐन,

ूवेश गरc पुनरावेदन अदालतको फैसला Fमलेको

२०४८ को दफा ९(१)(ग) आक+षbत हुने िःथFत

छ छै न भनी Fनराकरण गmररहनुपरे न ।

रहँदैन । अब पुनरावेदन अदालतको फैसलामा

7. अतः ूFतवादcले Fतनb बुझाउनुपन

ूFतवादcलाई पुनरावेदनको xयाद दने भनी उ=लेख

दा+यTवलाई पुनरावेदन तहबाट सदर भएपFछ दुबै

गmरएतफb +वचार गदाb कानूनमा ःप© {यवःथा

अदालतको फैसलाको नFतजा वा पmरणाम एउटै

भएको कुरालाई बाहे क गरc पुनरावेदनको xयाद

भएको माुपन दे िखन आयो । तसथb

दने गरc फैसलामा उ=लेख गmरएकै आधारमा

मुQामा सव"#च अदालतमा पुनरावेदनपऽ दताb

ूःतुत

5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग)

हुन नसक्नेमा दताb भए पFन 5याय ूशासन ऐन,

को अवःथाFभऽ परे को भ Fम=दै न भने Tयःतोमा

२०४८ को दफा ९(१)(ग) तथा अ.बं .१८०

पुनरावेदनको

नं. बमोिजम ूःतुत पुनरावेदनपऽ खारे ज हुने

xयाद

दएको

कारणले

माऽ

पुनरावेदनमा दताb हुन सक्ने पFन होइन । यस

ठहछb । ूःतुत मुQाको दायरcको लगत का

सxब5धमा सव"#च अदालतबाट नेपाल सरकार

गरc FमFसल Fनयमानुसार अFभलेख शाखामा बुझाई

+वjk यादव दवाडी भएको मुQामा ूFतपादत,

दनू ।

WेऽाFधकार तो+कदयो भ5दै मा यो कानूनसxमत

उw रायमा सहमत छु ।

कुनै अदालतले पुनरावेदनको xयाद दयो वा कुनै

छै न भने Tयसको कुनै अथb नहुने (नेकाप.२०६६,

5या.जगदcश शमाb पौडेल

ूःतुत मुQामा समेत सा5दFभbक हुने हुँदा सुj

इFत सं वत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।

Fन.नं.८१७८, अ ६, पृ? १०३३) भे Fसkा5त

िज=ला अदालतको फैसलालाई आधारभूतjपमा

इजलास अFधकृत : सुमनकुमार 5यौपाने

पुनरावेदन अदालतबाट पmरवतbन नगरे को ूःतुत
मुQामा 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१)(ग) बमोिजम पुनरावेदन लाने िःथFत
नदे िखएको

अवःथामा

पुनरावेदन

अदालतको

फैसलामा पुनरावेदनको xयाद दने भनी उ=लेख
भएकै आधारमा सव"#च अदालतमा पुनरावेदन

ँ ैन ।
लान सक्ने अवःथा दे िखद

6. अब दोॐो ू¡को Fनराकरणतफb
+वचार

गदाb

ूFतवादcको

पुनरावेदनपऽ

नै
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मानी आपरािधक दाियत्व बहन गराउनु
फौजदारी न्यायको िसद्धान्तसमेतको
प्रितकू ल हुन जाने ।

िनणर्य नं .९१७२

(ूकरण नं.४)

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

§ प्रितवादीहरूले
अिभयोग
माग
दावीबमोिजमको कसुर गरेको कु राको
पुष्ट्याइँ वादी पक्षले ठोसरूपमा गराउन
सके को नदेिखएकोले शङ्काको सुिवधा
प्रितवादीहरूले पाउने ।

माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ
माननीय 5यायाधीश ौी दे वे5िगोपाल ौे ?
फैसला FमFत : २०७१।३।१९।५
०६८–CR–०१३४

(ूकरण नं.५)

मुQा : नकबजनी चोरc ।
पुनरावेदक/वादc

:

ॄजमोहनूसाद

साहको

जाहे रcले नेपाल सरकार
: सgरc

िज=ला,

तफbबाट

+वuान्

:

उप5यायाFधवwा राम िघFमरे
ूTयथl/ूFतवादcका तफbबाट :

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc

पुनरावेदक/वादcका

राज+वराज

न.पा.वडा नं.१ घर भै धनुषा िज=ला,

अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :

जनकपुर न.पा.वडा नं.९ मा डेरा गरc बःने
सTयनारायण दास भे नरFसं ह दासको

छोरा भ ुनच ुन भे रोशनदास तTमासमेत

§

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५

§

चोरcको महलको १४(१)

सुj फैसला गन :–

§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को कानूनी
व्यवस्था अनुसार अदालतसमक्ष परीक्षण
नभएको साक्षी प्रमाणलाई प्रमाणको
रूपमा ग्रहण गरी त्यस्तो प्रमाणलाई
आधार बनाई फौजदारी अपराधमा कसुर
ठहर्याउँ न निमल्ने ।
§ अदालतसमक्ष उपिस्थत भै परीक्षण नै
नभएको साक्षी प्रमाणको अभावमा
अिधकारप्राप्त अिधकारीसमक्ष भएको
सािबती बयान र बरामदी मुचल्क
ु ाको
आधारमा मात्र प्रितवादीहरूलाई दोषी

मा.िज.5या.ौी ूेमबहादुर के.सी.
पुनरावेदनमा फैसला गन :–
मा.5या.ौी कोमलनाथ शमाb

मा.5या.ौी Fम+हरकुमार ठाकुर
पुनरावेदन अदातल, जनकपुर
फैसला

न्या.ओमप्रकाश िमश्र :

5याय

ूशासन

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पुनरावेदन
अदालत, जनकपुरको FमFत २०६७।३।१० को
फैसलाउपर वादc नेपाल सरकारको तफbबाट यस
अदालतमा पुनरावेदन परc Fनणbयाथb पेस भएको
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ूःतुत मुQाको सिWg तय एवम् ठहर यस

सनद Fबबम म=लको ूFतवेदन ।
मेरो घर कोठाFभऽबाट Fॄफकेशमा राखेको

ूकार छ :
िज=ला धनुषा, जनकपुर नगरपाFलका वडा

ु माFथ राखेको मू=य
नगद j.१,४२,०००।– टे बल

नं.४ िःथत ॄजमोहनूसाद साहको पूव b मोहडा

j.१,०००।– पन यू ए5ड यू सुपेmरयर घडी

भएको घर रहे को, सो घरमiये पूव b फ+कbएको

थान–१ समेत चोरc भागेको हुँदा मलगायतका

१ त=ले ३ कोठा रहे को उरतफbको कोठाको

माFनसहjले चोरलाई +पछा गरc लखेदै जाँदा

ढोकाको ताला का+टएको, ताला दुई टु बा भएको

निचनेका २ जना चोर भागी फरार भएको र

अवःथामा

रोशनदास

भ ुइँमा

रहे को, कोठाFभऽको

पलङ

ु माFथ
माFथको Fबःतारा छmरएको, उ=टाएको टे बल

्
रहे को अFडयो यासेटहj छmरएको, रयाकFभऽ
रहे को

कपडा

छmरएको, पलङमुFन

Fॄफकेश

थान–१ टु टफुट अवःथामा खुला भै Fभऽ कपडा

र

राकेशदास

शमाbलाई

मसमेतले

पबाउ गरc Fनय5ऽणमा Fलई ूहरc कायाbलयमा
जानकारc गराउन आएको छु भेसमेत {यहोराको
जाहे रc दरखाःत ।

ु मा रहे को घडी रोशनदासले चोरc
टे बल

र कागजहj छmरएको अवःथामा रहे को, दिWण

ु माFथ
गरc ख=तीमा राखेको हो । सो टे बल

पूवब
b ीचको कोठामा ढोकामा लगाएको ताला आधा

जाहे रवालाको नागmरकता फेला परे कोमा #याती

का+टएको अवःथामा रहे को, बर5डामा २१ से.Fम.

दएको हो । अक" कोठाको ताला का+टरहे को

लामो सानो फलामको आरc थान –१ फाFलएको

अवःथामा जाहे रवाला घरमा आइपुगी हामीलाई

अवःथामा रहे को भेसमेत {यहोराको घटनाःथल

दे खी चोर चोर भनी ह=ला गदाb हामी दुबैजना

ूकृFत मुच ु=का ।

घरबाट

Fनःक¥

भान

लादा

Fछमेकका

िज=ला धनुषा, जनकपुर नगरपाFलका वडा

माFनसहjले हामी दुबैजनालाई समाती कुटपीट

नं.४ िःथत कमलेश Fतवारcको खालc जगामा

गरc Fनय5ऽणमा Fलई राखेको, ूहरc कमbचारcहj

४०७८०४१ नं.को +हरो साइकल थान–१,

पुगी दुबैजनालाई पबाउ गरे को हो भेसमेत

रोशनदासको पाइ5टको ख=तीमा यू ए5ड यू

{यहोराको

लेिखएको घडी थान–१ बरामद भएको भेसमेत

अFधकारूाg अFधकारcसमW गरे को बयान ।

{यहोराको बरामदc मुच ु=का ।

ूFतवादc

राकेश

शमाb

ठाकुरले

ूFतवादc राकेश शमाbको उw बयानलाई

२०६३।४।३१ गते १२:३० बजेको

पूणb समथbन गरc सोहc Fमलान हुने गरc ूFतवादc

समयमा ॄजमोहनूसाद साहको घरमा रोशनदास

रोशनदासले अFधकारूाg अFधकारcसमW गरे को

र राकेश शमाbसमेतले नगद तथा िज5सी धनमाल

बयान ।

चोरc गरc भान लादा छर Fछमेक¥समेत भई

बरामद भएको घडी थान–१ मेरो हो

लखेदा निचनेका २ जना भान सफल भएको

भेसमेत {यहोराको जाहे रवाला ॄजमोहनूसाद

र रोशनदास र राकेश शमाb फेला परे कोमा

साहले गmरदएको सनाखत कागज ।

Fनजहjलाई Fनय5ऽणमा Fलई यसै साथ दािखल

Fनज चोरलाई लखेदै जाँदा २ जना

गरे को छु भेसमेत {यहोराको ूहरc FनरcWक

निचनेका चोरहj भान सफल भए र २ जना
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चोरहj

पबाउ

परे कोमा

Fनज

चोरहjलाई

Fनय5ऽणमा Fलई ूहरc कायाbलयमा जानकारc
गराउँदा

ूहरc

कमbचारcहj

आईपुदा

Fनज

चोरहjको नाम, थर, वतन सोiदा राकेश शमाb
र रोशनदास बताएको, Fनजहjको तलासी गदाb

हुनपु न होइन । म Fनद"ष छु । मउपरको

अFभयोग दावीबाट फुसbद दलाई पाउँ भेसमेत
{यहोराको

ूFतवादc

राकेश

ठाकुरले

शमाb

अदालतसमW गरे को बयान ।
ूहरcको

कुटाईबाट

ब#नका

लाFग

रोशनदासको पे5टको ख=तीबाट जाहे रवालाको

मैले सहc छापसxम गरे को Fथए ँ । ूहरcले

कोठाबाट चोरc गरे को घडी थान–१ बरामद

मनोमानीjपमा लेिखएको उw बयान {यहोरा

भएको हो । Fनजहjले जोहरवालाको घरको

झुáा हो । म +व·ाथlको भ+वंय अ5धकारमा

ता=चा काटc j.१,४२,०००। नगद र घडी

पानbका लाFग मेरो +वjk षÞय5ऽ गmरएको

थान–१ चोरc गरे को हो भेसमेत {यहोराको
घटना +ववरण कागज ।

सFलत सबुद ूमाणबाट ूFतवादc भ ुनच ुन

ु ¥ ऐन,
भे रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरले मुलक
चोरcको महलको १ नं.र ३ नं.को कसुर गरे को

दे िख5छ । अतः ूFतवादc भ ुनच ुन भे रोशनदास

र राकेश शमाb ठाकुरलाई j.१,४३,०००।–

हो । मैले अFभयोग दावीको कुनै कसुर अपराध
नगरे को हुँदा मउपरको झुÝा अFभयोग दावीबाट

फुसbद दलाई पाउँ भेसमेत {यहोराको ूFतवादc
रोशनदासले अदालतसमW गरे को बयान ।
तTकाल ूाg ूमाणबाट यी ूFतवादcहj

बेकसुर हुन ् भनी +वzास गन मनाFसब आधार रहे

भएको नदे िखएकोले पFछ बुÌदै जाँदा ठहरे बमोिजम

ु ¥ ऐन, चोरcको महलको
Fबगो कायम गरc मुलक

हुने गरc हाल अ.बं .११८ को दे हाय ५ र १०

१४(१) बमोिजम सजायको माग दावी गmर5छ ।

समेतअनुसार

ु ¥ ऐन, चोरcको महलको १०(३) नं. र २१
मुलक

ूFतवादc

रोशनदास

र

राकेश

शमाbबाट जनहc j.१,५००।– नगद वा सो

नं. बमोिजम जाहे रवालाको बरामद भएको घडी

बराबरको जेथा धरौटc

जाहे रवालालाई दलाई भराई दन हुन र बरामद

ताmरखमा राख्ने, दन नसके Fनयमानुसार Fसधा

हुन नसकेको Fबगो j.१,४२,०००।– ूFतवादc

खचb खान पाउने गरc अ.बं .१२१ नं. बमोिजम

जाहे रवालालाई दलाई भराई दन हुन माग दावी

भेसमेत {यहोराको FमFत ०६३।५।१३ मा

गmर5छ । अ5य २ जना ूFतवादcहjको नाम,

भएको थुनछे क आदे श ।

भ ुनच ुन भे रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरबाट

ँ ा पFछ नाम,
थर, वतन खु=न आएको नदे िखद

थर, वतन खु=न आई Fनणbयका लाFग पेस भएमा

कानूनबमोिजम हुने नै हुँदा पबाउ परे को ूFतवादc
भ ुनच ुन भे रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरलाई

यसै अFभयोगपऽ साथ पेस गmरएको छ भेसमेत
{यहोराको अFभयोगपऽ ।
अFभयोगदावी

अनुसार

मलाई

सजाय

दए Fलई पुपW
b FनFम

ु ा पुजl दई पुपW
थुनव
b को FनFम थुनामा राख्नु

राकेशले jपैयाँँ घडी चोरे को छै न ।
उसमाFथ लागेको आरोप झुÝा हो । Fबहान १०

बजे सँगसँगै FथयY । ११, १२ बजेFतर ४, ५
जना ूहरcले पबेर ºयानमा हालc लगेको हो,
उसकै घरबाट उसलाई समातेर लगेको हुनाले मैले
ूTयW दे खेको हुँ भेसमेत {यहोराको ूFतवादc

राकेश शमाbको साWी ूभात मडल र गणेशूसाद
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जाहे रवाला तथा बरामदc मुच ु=काका माFनसहjलाई

भराईको एकै Fमलान {यहोराको बकपऽ ।
FमFत ०६३।४।३१ गते म आ®नै घरमा

Fथए ँ । रोशनदास Fबहान १० बजेFतर मेरो घरमा

आएका Fथए, रोशनदासले चोरc गरे को छै न ।
चोरc गरे को आरोप झुÝा हो भेसमेत {यहोराको

ूFतवादc रोशनदासका साWी Fबजयकुमार साह,

वादcले

अदालतसमW

उपिःथत

नगराएको

अवःथामा ूFतवादcहjलाई कसुर ठहर गरे को
सुj धनुषा िज=ला अदालतको फैसला ूमाण

मू=यानको पmरूेआयमा फरक पनb सक्ने हुँदा
अ.बं .२०२ नं. समेतबमोिजम +वपWीलाई सूचना
दई Fनयमानुसार गनुb भे पुनरावेदन अदालत,

राम¾दय यादवको एकै Fमलानको बकपऽ ।
अFभयोगपऽको माग दावीमा उ=लेिखत
नगद j.१,४२,०००।– बाहे क FमFसल सं लन

बरामदc मुच ु=कामा उ=लेिखत बरामद भई मू=य

जनकपुरको FमFत ०६६।९।५ को आदे श ।
ूFतवादcहjले अदालतसमW बयान गदाb

कसुर गरे को कुरामा इ5कारc रहे को तथा जोहरवाला

j.१,०००।– पन यू ए5ड यू घडी थान–

तथा बरामदc मुच ु=काका माFनसहjलाई वादcले

१ सxम ूFतवादcहjले चोरc गरे को ठहछb ।

अदालतसमW उपिःथत गराई बकपऽ गराउन

ूFतवादcहjबाट बरामद हुन नसकेको अFभयोग

ँ ै न । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा
सकेको दे िखद

दावीमा उ=लेख गरे को Fबगो j.१,४२,०००।–

१८ बमोिजम साWी ूमाण अदालतसमW परcWण

बढc दावी गरे को ठहछb । ूFतवादcहjलाई

नभएको अवःथामा Tयःतो ूमाणलाई आधार

नं.

्
बनाई फौजदारc अपराधमा कसुर ठहरयाउन

बमोिजम जनहc ०।१।१५ एक म+हना १५

नहुने फौजदारc 5यायको Fसkा5त हो । फौजदारc

दन कैद र j.१,५००।– अWरे पी एक हजार

मुQामा कसुर ूमािणत गन भार वादc पWको

ु ¥
मुलक

ऐन,

चोरcको

महलको

१४(१)

ठहछb

हुने कुरा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा

भेसमेत {यहोराको धनुषा िज=ला अदालतको

ू© उ=लेख भईरहे को अवःथामा ूःतुत मुQामा

FमFत २०६३।१२।४ को फैसला ।

सोबमोिजम आरोप कसुर ूमािणत हुन नसकेको

पाँच

सय

jपैयाँँ

जmरवानासमेत

हुने

बरामदc मुच ु=का रcतपूवक
b को नभएको,

सोमा बसेको साWीहjको बकपऽ हुन सकेको

छै न, सो मुच ु=कालाई ूमाण ऐन, २०३१ को

ँ ा धनुषा िज=ला अदालतको फैसला कानून
दे िखद
ँ ा धनुषा िज=ला अदालतबाट
र 5यायस त नदे िखद

सजाय गन गरc FमFत २०६३।१२।४ मा

दफा १८ अनुसारको कागज हो भनी भे अवःथा

भएको फैसला उ=टc भई ूFतवादc रोशनदास

छै न । तसथb धनुषा िज=ला अदालतको फैसला

तTमाले

ऽु+टपूणb हुँदा बदर गरc अFभयोग दावीबाट सफाइ

आरो+पत

कसुरबाट

सफाइ

पाउने

ठहछb । अक" ूFतवादc राकेश शमाbले पुनरावदे न

पाउनुपछb भेसमेत {यहोराको ूFतवादc रोशनदास

ँ ा अ.बं .२०५ नं.बमोिजम Fनजले
नगरे को दे िखद

तTमाको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परे को

समेत आरो+पत कसुरबाट सफाइ पाउने ठहछb

पुनरावेदनपऽ ।

भेसमेत {यहोराको FमFत २०६७।३।१० को

ूFतवादcहjले

अदालतसमW

कसुर

पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला ।

b पमा इ5कारc बयान गरे को र
गरे कोमा पूणj
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ूःतुत

मुQामा

घटनाःथल

तोडफोड

भएको

दे िखएको र चोरc गmरएको ूमािणत हुने कुरा

घटनाःथल मुच ु=काबाट दे िखएको, ूFतवादcहjको

साथबाट साइकल र घडी बरामद भएको बरामदc

मुच ु=काबाट

सजाय

हुनपछb

भेसमेत

{यहोराको

बहस

b यो ।
गनुभ
उप5यायाFधवwाको

+वuान्
बहससमेत

सुनी

उपयुw
b

पुनरावेदनस+हतको

FमFसल

ूFतवादcहj

सं लन कागजात ूमाण अiययन गरc हे दाb ूःतुत

अनुस5धान अFधकारcसमW साFबत रहc बयान

मुQामा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको FमFत

गरे को अवःथासमेतका FमFसल सं लन आधार

०६७।३।१० को फैसला Fमलेको छ छै न

ूमाणबाट ूFतवादcहjले जाहे रवालाको घरको

वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन िज+कर पुन

दे िखएको, दुबैजना

ताला फोडी धनमाल चोरc गरे को पु+© हुँदाहुँदै

सछ सदै न भे सxब5धमा नै Fनणbय दनुपन

पFन FमFसल सं लन ूमाणहjको उिचत मू=यान

दे िखयो ।

ु ¥ ऐन,
2. Fनणbयतफb +वचार गदाb मुलक

नगरc ूFतवादcहjलाई सफाइ दने गरc भएको
ऽु+टपूणb

चोरcको महलको १ नं. र ३ नं.को कसुर गरे को

फैसला बदर गरc ूFतवादcहjलाई सुj िज=ला

भनी ूFतवादcहjलाई चोरcको महलको १४(१)

पुनरावेदन

अदालत,

जनकपुरको

अदालतबाट भएको फैसला कायम गरc पाउँ

नं.बमोिजम

भेसमेत {यहोराको वादc नेपाल सरकारको यस

दुबैजना ूFतवादcहjलाई जनहc डेढ म+हना कैद

अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

र j.१,५००।– जmरवानासमेत हुने गरc धनुषा

सजायको

माग

दावी

रहे कोमा

Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

िज=ला अदालतले गरे को फैसला उ=टc गरc

इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत मुQाको

ूFतवादcले आरो+पत कसुरबाट सफाइ पाउने

अiययन

्
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको
ठहरयाई

गmरयो । वादc नेपाल सरकारका तफbबाट उपिःथत

फैसलाउपर वादc नेपाल सरकारको तफbबाट

+वuान् उप5यायाFधवwा ौी राम िघFमरे ले ूःतुत

पुनरावेदन परc Fनणयाथb पेस भएको दे िखयो ।

सुj

र

पुनरावेदन

FमFसलसमेत

3.

मुQामा ूFतवादcहjउपर +कटानी जाहे रc परे को,
दुबैजना ूFतवादcहj अनुस5धान अFधकारcसमW

अFधकारcसमW

ूFतवादcहjले
आरो+पत

कसुरमा

अFधकारूाg
साFबत

भै

गरे का, ूFतवादcहjको

बयान गरे को भए तापFन अदालतमा आई बयान

साथबाट साइकल र घडी बरामद भएको बरामदc

गदाb अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको साFबती

साFबत

रहc

बयान

मुच ु=काबाट दे िखएको र घटनाःथल तोडफोड

बयान इ#छा+वपरcत गराइएको भनी आरो+पत

भएको दे िखएबाट ूFतवादcहjले जाहे रवालाको

कसुरमा इ5कार रहे को दे िख5छ । ूFतवादc

घरको ताला फोडी धनमाल चोरc गरे को पु+© भएको

रोशनदासले Hero Hawk साइकल आ®नै भएको

अवःथामा Fनजहjलाई सफाइ दने गरc भएको

र बरामदc मुच ु=कामा उ=लेख भएको सामानमiये

पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला ऽु+टपूणb

Q & Q घडी मेरो साथबाट बरामद भएको होइन

हुँदा उw फैसला उ=टc गरc ूFतवादcहjलाई

सुj िज=ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम

भनी अदालतसमW बयान गरे को दे िख5छ भने

ूFतवादc राकेश शमाbले बरामदc मुच ु=काको
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सxब5धमा मलाई केहc पFन थाहा छै न भनी

ूFतवादcहjले

बयान गरे को पाइ5छ । ूFतवादcहj रोशनदास

इ5कार रहc बयान गरे का छन् भने यःतो

अदालतमा

आरो+पत

कसुरमा

र राकेश शमाbका साWीहj +वजयकुमार साह,

अवःथामा अदालतसमW उपिःथत भै परcWण नै

राम ¾दय यादव, ूभात मडल र गणेशूसाद

नभएको साWी ूमाणको अभावमा अFधकारूाg

भराईले यी ूFतवादcहj आरो+पत कसुर गन

अFधकारcसमW भएको साFबती बयान र बरामदc

खालका {यिwहj होइनन् भनी अदालतसमW

मुच ु=काको आधारमा माऽ यी ूFतवादcहjलाई

बकपऽ गरे को दे िख5छ ।

दोषी मानी आपराFधक दा+यTव बहन गराउनु

4. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५
बमोिजम “फौजदारc मुQामा आ®नो अFभयुwको

फौजदारc 5यायको Fसkा5तसमेतको ूFतकूल हुन

जाने हु5छ ।
5. अतः माFथ +ववेिचत आधार ूमाणबाट

कसुर ूमािणत गन भार वादcको हुनेछ” भे
कुरा उ=लेख भएको पाइ5छ । ूःतुत मुQामा
अFभयोगपऽको

ूमाण

खडमा

उ=लेिखत

जाहे रवाला, ूFतवेदक, बरामदc मुच ु=कामा बःने
{यिwहj, घटनाःथल ूकृFत मुच ु=कामा बःने

ूFतवादcहjले
कसुर

गरे को

ठोसjपमा

अFभयोग माग दावीबमोिजमको
कुराको

गराउन

पुं¨ाइँ

वादc

सकेको

नदे िखएकाले

पWले

शाको सु+वधा ूFतवादcहjले पाउने नै हुँदा

{यिwहj तथा FमFत २०६३।५।८ गते खुलाई

ूFतवादcहjलाई आरो+पत कसुरमा सजाय गन

कागज गन {यिwहj समेत र ूFतवादcका

गरc

साWीसमेत बुÌनु भनी धनुषा िज=ला अदालतबाट

२०६३।१२।४ मा भएको फैसला उ=टc गरc

आदे श हुँदासमेत वादc पWले आदे शानुसारका
माFनसहjलाई

अदालतसमW

उपिःथत

गराई

ँ ै न । Tयसै
बकपऽसमेत गराउन सकेको दे िखद

सुj

धनुषा

िज=ला

अदालतबाट

FमFत

Fनजहjलाई आरो+पत कसुरबाट सफाइ दने गरc
FमFत २०६७।३।१० मा पुनरावेदन अदालत,

ँ ा सदर
जनकपुरबाट भएको फैसला Fमलेकै दे िखद

गरc ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै

हुने ठहछb । वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन

काम, घटना वा अवःथाका सxब5धमा भएको

िज+कर पुन सwैन । ूःतुत मुQाको दायरc

तह+ककात वा जाँचबुझको FसलFसलामा ूचFलत

लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार अFभलेख

नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै Fलखतमा

शाखामा बुझाई दनू ।

{यिw साWीको jपमा अदालतमा उपिःथत भै

उw रायमा सहमत छु ।

बयान गरे मा ूमाणमा Fलन हु5छ” भनी उ=लेख

5या.दे वे5िगोपाल ौे ?

उ=लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा {यw गन

भएको पाइ5छ । उ=लेिखत कानूनी {यवःथा
अनुसार अदालतसमW परcWण नभएको साWी
ूमाणलाई ूमाणको jपमा महण गरc Tयःतो

इFत सं वत् २०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : मनोज ौे ?

ूमाणलाई आधार बनाई फौजदारc अपराधमा

्
Fम=ने हुँदैन । ूःतुत मुQामा
कसुर ठहरयाउन
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पुनरावेदक/वादcका

िनणर्य नं .९१७३

तफbबाट

:

+वuान््

उप5यायाFधवwा राम िघFमरे
ूTयथl/ूFतवादcका तफbबाट :
अवलिxबत निजर :

ु इजलास
सव"#च अदालत, सं यw

सxबk कानून :

माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ

§

माननीय 5यायाधीश ौी दे वे5िगोपाल ौे ?

सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,
२०४९ को दफा १६१

फैसला FमFत : २०७१।३।१९।५
०६८–CR–०१६६

सुj फैसला गन :

मा.िज.5या.ौी कुमारूसाद पोखरे ल

मुQा : सवारc यान ।

पुनरावेदन तहमा फैसला गन :
मा.5या.ौी मोहनूसाद िघFमरे

पुनरावेदक/वादc : कृंणबहादुर ौे ?को जाहे रcले

मा.5या.ौी पुjषोम भडारc

नेपाल सरकार
+वjk

फैसला

ूTयथl/ूFतवादc : गु=मी िज=ला, गÈडाकोट वडा
नं ७ घर भई मiयपि´म पृतना मेFडकल
गण महाालःथान काठमाडYमा अ.म.पदमा
कायbरत् ठगबहादुर काकD

न्या.देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ :

पुनरावेदन

अदालत, पाटनको FमFत २०६६।७।२४ को
फैसला यस अदालतबाट 5याय ूशासन ऐन,

्
हे न
२०४८ को दफा १२ बमोिजम दोहोरयाई

§ प्रितवादीले मािनस मनर् सक्छ भन्ने जानी
जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको
कारणले दघु र्टना भई मृतकको मृत्यु
भएको पुिष्ट हुन नसके को अवस्थामा
दघु र्टना भएपिछ प्रितवादीले मृतकलाई
बचाउन आफ्नो कतर्व्य िनवार्ह नगरी
भागेको भन्ने आधारमा मात्र सवारी तथा
यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) को कसुर अपराध गरेको भनी
मान्न निमल्ने ।
(ूकरण नं. ४)

Fनःसा ूदान भई पुनरावेदनको jपमा दायर भई
Fनणbयाथb पेस भएको ूःतुत मुQाको सिWg तय
र ठहर यस ूकार छ :
FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान अ5दाजी

५ बजेको समयमा मFनbङवाक्मा जानुभएको मेरो
माइला बुबा वषb ६५ को Fभमबहादुर ौे ?लाई
लFलतपुर िज=ला, ल.पु.उप म.न.पा.वडा नं.१५
िःथत सातदोबाटो निजक बाटोमा पुदा तTकाल
नxबर थाहा नभएको गाडीले ठÆर दई टाउकोमा

समेत गxभीर चोट लागी घाइते भई मFनbङवाक्मा

सँगै +हँडेका रामबहादुर Fलxबुले ह=ला ख=ला

गरc ःथानीय माFनसहj र ूहरcसमेत जxमा भई
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उपचारको लाFग पाटन अःपतालमा =याउँदा मृTयु

हुँ । मैले चलाएको गाडीको ठÆरबाट लान

भइसकेको भे डाटरहjबाट जानकारc पाएकोले

गएको गxभीर चोटबाट मृतक Fभमबहादुर ौे ?को

मृतक माइला बुबाको लासलाई मुदाb घरमा राखी

मृTयु भएको हो भेसमेत {यहोराको ूFतवादc

जाहे रc दन आएको छु । ठÆर दई घाइते

ठगबहादुर काकDको अनुस5धान अFधकारcसमW

बनाई मृTयु गराउने गाडीको खोजतलास गरc

भएको बयान कागज ।

कानूनी कारवाहc गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको

कृंणबहादुर ौे ?को जाहे रc दरखाःत ।
टाउकोको

कपालमा

रगत

टाउकोमा

लागेको

गxभीर

चोटको

कारणबाट Fभमबहादुर ौे ?को मृTयु भएको हो
लागी

लTपFतएको छाxदा Fभऽी हàी खÏपर फुटे को

भेसमेत {यहोराको शव परcWण ूFतवेदन ।
जीपको

ठÆरबाट

मृतक

Fभमबहादुर

जःतो रहे को, Fनधारमा रगत लागेको, नाकबाट

ौे ?को मृTयु भएको भेसमेत {यहोराको बुिझएका

रगत बगी सुकेको, मुखबाट रगत Fनःकेको, बायाँ

रामबहादुर Fलxबुले गरे को कागज ।

कानको लोतीको भाग #याती रगत Fनिःकएको

जीपले Fभमबहादुर ौे ?लाई ठÆर लागी

भेसमेत {यहोराको मृतक Fभमबहादुर ौे ?को

घाइते भई सोहc जीपको ठÆरबाट Fनजको मृTयु

लास जाँच मुच ु=का ।

भएको हो भे एकै Fमलान {यहोराको लFलतबहादुर

FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान +वरामी

्
Fलई +वरे 5ि अःपताल छाउनी, काठमाडYमा पुरयाई

काकDसमेतको घटना +ववरण कागज ।
यसमा

ूFतवादc

जीपले

ठगबहादुर

Fभमबहादुर

काकDले

ौे ?लाई

ठÆर

छाउनी अःपतालबाट मiयपि´म पृतना मेFडकल

चलाएको

गण महाालःथान, काठमाडYमा आउने बममा

दई सोहc चोटबाट Fनजको मृTयु भएकोले Fनज

कली हुँदै चबपथ घुxदै कोटे zर हुँदै जान भनी

ूFतवादc ठगबहादुरलाई सवारc तथा यातायात

बा.१ झ ६९७७ नं. को गाडी जीप चलाई आउने

{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १३३, १४७

बममा Fबहान अ5दाजी ५ बजेको समयमा ल.पु.

र १६१(२) अनुसार सजाय गरc पाउँ भेसमेत

िज., ल.पु.उप म.न.पा.वडा नं.१५ सातदोबाटो

{यहोराको अFभयोग मागदावी ।

निजक सडकमा आइपुगेको Fथए ँ । Fबहानपख

FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान अ5दाजी

गाडीको आवत जावत कम भएको हुँदा दायाँ

५ बजेको समयमा मैले चलाएको बा.१ झ ६९७७

साइड खालc भएकोले दायाँ साइड #यापी जान

नं.को

महे 5ि

जीपको

ठÆरबाट

Fभमबहादुर

खोदा मैले चलाएको बा.१ झ ६९७७ नं.को

ौे ?को मृTयु भएको हो । मैले कुनै जानी जानी

गाडी +पच सडकबाट अ5दाजी ४ +फटबा+हर गई

ठÆर दएको होइन भेसमेत {यहोराको ूFतवादc

फुटपाथमा +हँFडरहे का मृतक Fभमबहादुर ौे ?लाई
जीपको ठÆर लागी उFछ+एर ल±न गएपFछ म
आ®नो उw गाडी Tयहc दायाँ मोडी कोटे zर

हुँदै पि´म पृतना मेFडकल गण महाालःथान,

काठमाडYमा गई उw गाडी सोहc गणमा राखेको

ठगबहादुर काकDले अदालतमा गरे को बयान ।

Fभमबहादुर ौे ? Fबहान मFनbङवाक् गनb

+हँFडरहे को अवःथामा यी ूFतवादcले चलाएको
जीप रङ साइडमा गई ठÆर दएका कारण Fनजको
मृTयु भएको हो भेसमेत {यहोराको जाहे रवाला
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कृंणबहादुर ौे ?समेतले गरे को बकपऽ ।
यी

ूFतवादcले

रङ

साइडमा

आई ठÆर दएर Fभमबहादुर ौे ?को मृTयु भएको
गई

सडकछे उमा +हँडेका माFनसलाई ठÆर दएर

माFनस मनb गएको कुरा ःथा+पत हुन आयो । अब

हो भनी बकपऽ गरे को अवःथा र बयानलाई

अदालतसमWको बयानमा सनाखत गराउँदा सो
{यहोरा र सहcछाप आ®नै हो भनी ःवीकार

अFभयोजन पWले कसै ले कसै को यान मनb सक्ने

गरे बाट Fनजले लापरवाहcबाट चलाएको भे

ठू लो सxभावना छ भे जानी जानी लापरवाहc

पु+© हु5छ । यसथb Fनजलाई माग दावीबमोिजम

गरc सवारc चलाई माFनस मनb गएको भनी सवारc

सजाय नगरे को सुjको फैसला सो हदसxम बदर

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा

गरc Fनजलाई अFभयोग दावीबमोिजम सजाय गरc

१६१ को उपदफा २ बमोिजम दावी Fलएतफb

पाउँ भेसमेत {यहोराको वादc नेपाल सरकारको

+वचार गदाb Fबहानको समयमा “मFनbङवाक” गदाb

तफbबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परे को

माFनसहjले बाटो कान लादा दा+हने मोFडन

पुनरावेदनपऽ ।

b ना घन गएको अवःथा
परे को र सो दुघट

ूFतवादc ठगबहादुरले चलाएको बा.१

दे िख5छ । यसरc घटना घदाको अवःथासमेतलाई

झ ६९७७ नं. को जीपले Fभमबहादुर ौे ?लाई

+वचार गदाb लापरवाहc गरc उपरोw अवःथा रहे को

ठÆर दई सो चोटबाट मृTयु भएको कुरामा

पmरिःथFतलाई +वचार गदाb यी ूFतवादcउपरको

ठÆर

उw दफा १६१(२) अनुसारको अपराध गरे को

सातदोबाटोबाट कोटे zरतफb जीप गु±दा दा+हनेतफb

नठहरc ऐ.दफा १६१ (३) बमोिजमको अवःथामा

रङ साइड हुनेमा Fबहान सडक खुला भै आ®नो

यी ूFतवादcलाई कैद म+हना ६ (छ) सजाय

मFनbङवाक्मा +हँ±ने माFनस बाटो कादा सो

भे नदे िखएको हुँदा वारदात हुँदाको अवःथा र

सो वारदात घन गएको हुँदा ऐ. दफाबमोिजम
हुने

ठहछb

भेसमेत

{यहोराको

लFलतपुर

ँ ै न । अब उw जीपले के कसरc
+ववाद दे िखद
दयो

त

भनी

FमFसल

अiययन

गदाb

साइड बायाँतफb ःपीडमा +हँडीरहे को अवःथामा

दुघट
b ना भएको कुरा पु+© हुन आयो । गाडी

िज=ला अदालतको FमFत २०६४।५।१३ को

चलाउँदा अगाFड पछाFड हे नप
bु न दा+यTव चालकको

फैसला ।

दायाँ बायाँ हे रc कानुपन दा+यTव याऽुको पFन

मौकामा तयार भएको सडक दुघट
b ना

हुनपु नमा सो अनुसार दुबै पWबाट पालन भएको

ूFतवेदनबाटसमेत यी ूFतवादcले रङ साइडमा

दे िखन आउँदैन । उw घटना बाटो कादा

गई दुघट
b ना गराएको भे दे िखएको अवःथालाई

भएको दे िखई सवारc तथा यातायात {यवःथा

ःवीकार गद Fनजले मौकामा र अदालतसमW

ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को वारदात

र मृतकलाई आफूले हाँकेको जीपले ठÆर दई

कैद गन गरc सुj लFलतपुर िज=ला अदालतबाट

माFनस मनb गएको भे उ=लेख गरे को तथा

भएको FमFत २०६४।५।१३ मा भएको फैसला

बयान गदाb आफूले बायाँ साइड #यापी गएको

ँ ा सोहc ऐनको सोहc दफाबमोिजम ६ म+हना
दे िखद

मृतकसँग साथै Fबहान घुxन गएका चँमदcद

ँ ा सदर हुने ठहछb भे पुनरावेदन
Fमलेकै दे िखद

रामबहादुर Fलxबुले समेत गाडीले रङ साइडमा

अदालत, पाटनको FमFत २०६६।७।२४ को
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ँ ा
अनुसार ूमाण मू=यानमा ऽुटc गरे को दे िखद

फैसला ।
ूFतवादcले मौकामा र अदालतमा बयान

5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को

गदाbसमेत बायाँ साइडबाट गाडी चलाउनुपनमा

्
उपदफा (१) को खड (क) बमोिजम दोहोरयाउने

गलत साइड दायाँ साइड #यापी गाडी चलाएको

Fनःसा ूदान गmरएको छ । Fनयमानुसार गरc पेस

कारण

गनुb भे FमFत २०६८।४।१३ मा भएको यस

दुघट
b ना

भई

मृतकको

मृTयु भएको

कुरा ःवीकार गरc बयान गरे को, उw दुघट
b ना

अदालतको आदे श ।
Fनयमबमोिजम दै Fनक पेसीसूचीमा चढc

मृतकले बाटो कादा भएको नभई दायाँ साइडमा
+हँFडरहे को

अवःथामा

ठÆर

सुj र पुनरावेदन FमFसलसमेत अiययन गmरयो ।

आई बकपऽ गदाb ूFतवादcले चलाएको गाडी

वादc नेपाल सरकारका तफbबाट उपिःथत +वuान््

+वपरcत दशाबाट आई ठÆर दई टाउकोमा चोट

उप5यायाFधवwा ौी राम िघFमरे ले ूFतवादcले

लान गएको हो भनी +कटानी गरc दएसमेतबाट

अनुस5धान अFधकारc र अदालतसमW बयान गदाb

ूFतवादcको लापरवाहcज5य कायb भएको र सोको

गलत साइडबाट गाडी चलाएको कारण दुघट
b ना

गन

Fलxबुले

इजलाससमW पेस हुन आएको ूःतुत मुQाको

अदालतमा

कागज

रामबहादुर

दएको, ूहरcमा

पmरणाम सवारc दुघट
b ना भई मृतकको मृTयु भएको

भई मृतकको मृTयु भएको कुरा ःवीकार गरc बयान

दे िखएको अवःथामा FमFसल सं लन ूमाणको

b नाप´ात्को कतb{य पूरा
गरे को, ूFतवादc गाडी दुघट

उिचत मू=यान र +ववेचना हुन नसक¥ पुनरावेदन

अदालत, पाटनबाट भएको फैसला ऽु+टपूणb हुँदा

नगरc भागेको अवःथामा उw कुराको मू=यान
नगरc

पुनरावेदन

अदालत,

पाटनबाट

भएको

्
Fनःसा ूदान गरc उw फैसला उ=टc
दोहोरयाउने

फैसला ऽु+टपूणb हुँदा उw फैसला उ=टc गरc यी

गरc

ूFतवादcलाई अFभयोग मागदावीबमोिजम सजाय

ूFतवादcलाई

अFभयोग

मागदावीबमोिजम

सजाय गरc पाउँ भेसमेत {यहोराको वादc

हुनपछb भेसमेत {यहोराको बहस
+वuान््

नेपाल सरकारको तफbबाट यस अदालतमा परे को
Fनवेदन ।

बहससमेत

गनुभ
b यो ।

उप5यायाFधवwाको

सुनी

पुनरावेदनस+हतको

उपयुw
b
FमFसल

यसमा घटनाःथल ूकृFत मुच ु=का र

सं लन कागजात ूमाण अiययन गरc हे दाb

ूFतवादcको बयानबाट गाडी गलत साइडमा गई

ूःतुत मुQामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको FमFत

दुघट
b ना भएको भे कुरा ःथा+पत भएको र गाडी

दुघट
b नाप´ात ूFतवादc भागेको कुरा घटनाःथल

ःकेचबाट

दे िखएको

अवःथामा

सवारc

तथा

यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२)

०६६।७।२४ को फैसला Fमलेको छ छै न ?
वादc नेपाल सरकारको पुनरावेदन िज+कर पुन
सछ सदै न भे सxब5धमा नै Fनणbय दनुपन
दे िखयो ।
२.

को अFभयोग दावी रहे कोमा दफा १६१(३)

Fनणbयतफb

+वचारगदाb, ूFतवादc

को ूयोग गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

ठगबहादुर काकDले चलाएको जीपले Fभमबहादुर

फैसलामा अ.बं . १८४क. नं. तथा ूमाण ऐन,

ौे ?लाई ठÆर दई सोहc चोटबाट Fनजको

२०३१ को दफा ५४ को ूFतब5धाTमक अवःथा

मृTयु भएकोले ूFतवादc ठगबहादुरलाई सवारc
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तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा

ौे ?को मृTयु भएको भे कुरामा +ववाद रहे को

१३३, १४७ र १६१ (२) अनुसार सजाय गरc

दे िखएन ।

पाउँ भे अFभयोग मागदावी भएकोमा सवारc

तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा
१६१(३) बमोिजम ६ म+हना कैद गन गरc
सुj लFलतपुर िज=ला अदालतबाट भएको फैसला

४. सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन,

२०४९ को दफा १६१(२) मा “कसै ले कुनै

सवारc चलाएबाट कुनै माFनसलाई +कची, ठÆर

लागी वा कुनै +कFसमले सवारc दुघट
b ना भई

सदर गन गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

सवारcमा रहे को वा सवारcबा+हर जुनसुकै ठाउँमा

फैसलामा मुfयतः गxभीर कानूनी ऽुटc भएको

b नाका कारणबाट
रहे बसेको माFनस Tयःतो दुघट

्
हे न Fनःसा पाउँ भनी वादc नेपाल
दोहोरयाई

उि=लिखत xयादFभऽ मरे मा Tयःतो कायb यान

सरकारको यस अदालतमा Fनवेदन परे कोमा यस

मान मनसाय Fलई गरे को नभए तापFन Tयसरc

र कानूनको गलत +कFसमले {याfया गरे को हुँदा

ु ¥ ऐन, यानसxब5धीको महलमा
तTकालै वा मुलक

अदालतबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला

सवारc चलाउँदा कसै को यान मनb सक्ने ठू लो

jपमा दताb हुन आएको दे िखयो ।

गरc सवारc चलाएको कारणबाट सवारc दुघट
b ना

्
हे न Fनःसा ूदान भई पुनरावेदनको
दोहोरयाई

सxभावना छ भे कुरा जानी जानी वा लापरवाहc

काकDले

हुन गई Tयसै को कारणबाट कुनै माFनसको मृTयु

कोटे zरतफb

हुनगएको रहे छ भने Tयसरc सवारc चलाउने

दा+हनेतफbको सडक पेटcमा +हFडरहे का मृतकलाई

{यिwलाई कसुरको माऽा अनुसार दुई वषbदेिख

ठÆर

दश वषbसxम कैद हुनेछ” भे {यवःथा रहे को

३.
चलाएको
दई

ूFतवादc
जीपले
मृतक

ठगबहादुर

सातदोबाटोबाट
Fभमबहादुर

ौे ?को

मृTयु

भएको कुरा जाहे रc दरखाःत, घटनाःथल ूकृFत

मुच ु=का, शव परcWण ूFतवेदन, मौकामा तयार

पाइ5छ । उि=लिखत कानूनी {यवःथाबमोिजम
अFभयोग माग दावी पु+© हुनको लाFग ूFतवादcले

भएको दुघट
b ना ूFतवेदनबाट दे िखएको, ूFतवादcले

मा5छे मनb सछ भे जानी जानी लापरवाहc

अFधकारूाg अFधकारcसमW र अदालतमा आई

तवरले सवारc चलाएको कारणले दुघट
b ना भई

बयान गदाbसमेत आफूले गाडी चलाउँदा दायाँ

कुनै पFन माFनसको मृTयु भएको हुनपु छb ।

साइड खालc भएकोले दायाँ साइड #यापी जान

तर ूःतुत वारदात हुँदाको अवःथामा ूFतवादc

खोदा सडक छे उमा +हFडरहे का माFनसलाई ठÆर

ठगबहादुर काकDले माFनस मनb सछ भे जानी

दई मृतक Fभमबहादुरको मृTयु भएको भनी बयान

जानी सवारc लापरवाहc गरc चलाएको कारणले

गरे को र सो बयानलाई समथbन हुने गरc मृतकसँग
साथै घुxन गएका चःमदcद रामबहादुर Fलxबुले

मृतक Fभमबहादुर ौे ?को मृTयु भएको भे

कुराको य+कन पु+© हुने ूमाण वादc पWबाट

बकपऽ गmरदएसमेतबाट FमFत २०६४।१।४

पेस भएको पाइँदैन । यसरc ूFतवादcले माFनस

गते यी ूFतवादcले चलाएको बा.१ झ ६९७७

मनb सछ भे जानी जानी लापरवाहc साथ जीप

नं.को जीपले ठÆर दई Fभमबहादुर ौे ? घाइते भई

चलाएको कारणले दुघट
b ना भई मृतकको मृTयु

चोट लागी सोहc चोटका कारण मृतक Fभमबहादुर

भएको पु+© हुन नसकेको अवःथामा दुघट
b ना
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६.

भएपFछ ूFतवादcले मृतकलाई बचाउन आ®नो

अतः

माFथ

+ववेिचत

आधार

कतb{य Fनवाbह नगरc भागेको भे आधारमा माऽ

ूमाणबाट यी ूFतवादc ठगबहादुर काकDलाई

१६१(२) को कसुर अपराध गरे को भनी मा

सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को

Fम=ने दे िखएन ।

दफा १६१(३) बमोिजम ६ म+हना कैद हुने

५. ूFतवादcले अदालतमा बयान गदाb

आफूले चलाएको गाडीले ठÆर दई मृतक
Fभमबहादुरको मृTयु भएको कुरा ःवीकार गरc

्
सुj लFलतपुर िज=ला अदालतको
ठहरयाएको
FमFत २०६४।५।१३ को फैसलालाई सदर

गरे को

पुनरावेदन

अदालत,

पाटनको

FमFत

स.ज.८ मा मेरो साइडमा जान लादा मेरो

ँ ा
२०६६।७।२४ को फैसला Fमलकै दे िखद

साइडमा माFनसहj एसरसाइज गद Fथए ।

सदर हुने ठहछb । पुनरावेदक वादcको पुनरावेदन

Tयसै ले मैले गाडी Fबहानको खुला बाटो हुँदा दायाँ

साइड #यापी गाडी चलाउँदा मृतक सोहc ठाउँमा
आएकोले ठÆर लान गएको हो भनी गरे को
बयानसमेतबाट

बायाँ

साइडमा

िज+कर पुन सwैन । ूःतुत मुQाको दायरc
लगत का गरc FमFसल Fनयमानुसार अFभलेख
शाखामा बुझाई दनू ।

एसरसाइज

गmररहे का मा5छे लाई बचाउन दायाँ साइड #यापी

गाडी चलाउँदा मृतकलाई ठÆर लागी चोट लान

उw रायमा सहमत छु ।
5या. ओमूकाश Fमौ

गई सोहc चोटको कारणले मृTयु भएको दे िखएको

्
हुँदा यस अदालतबाट ूःतुत मुQामा दोहोरयाई

हे न Fनःसा ूदान गदाb Fलइएको आधारसँग सहमत

इFत सं वत् २०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अFधकृत : मनोज ौे ?

हुन स+कएन ।

&
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