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�)(�'� ?)�� )A �� �A V ��C �)(�'� ?)�� )A �� �A V ��C �)(�'� ?)�� )A �� �A V ��C �)(�'� ?)�� )A �� �A V ��C 
�A��,� ू�� Rr $}�ँ ��� ��� R���� �A��,� ू�� Rr $}�ँ ��� ��� R���� �A��,� ू�� Rr $}�ँ ��� ��� R���� �A��,� ू�� Rr $}�ँ ��� ��� R���� 
Cl� CD��'� ��� R4 F�ँ��V  Cl� CD��'� ��� R4 F�ँ��V  Cl� CD��'� ��� R4 F�ँ��V  Cl� CD��'� ��� R4 F�ँ��V  
CD�� �� 4̀8Q�� ` a�> ?�L ��� CD�� �� 4̀8Q�� ` a�> ?�L ��� CD�� �� 4̀8Q�� ` a�> ?�L ��� CD�� �� 4̀8Q�� ` a�> ?�L ��� 
Rr ���4�k��O �)(��B?-,	 Rr ���4�k��O �)(��B?-,	 Rr ���4�k��O �)(��B?-,	 Rr ���4�k��O �)(��B?-,	 
�BC���/ ��C ू�� Rr F����,� �BC���/ ��C ू�� Rr F����,� �BC���/ ��C ू�� Rr F����,� �BC���/ ��C ू�� Rr F����,� 
<�Cू�� �� $}�ँ � �)��� <�Cू�� �� $}�ँ � �)��� <�Cू�� �� $}�ँ � �)��� <�Cू�� �� $}�ँ � �)��� ः�� (�1U ः�� (�1U ः�� (�1U ः�� (�1U 
F$W(� a�> ू'���ऽ ��� Rr F$W(� a�> ू'���ऽ ��� Rr F$W(� a�> ू'���ऽ ��� Rr F$W(� a�> ू'���ऽ ��� Rr 
���4'� F����,� ���4 � F����,� ���4'� F����,� ���4 � F����,� ���4'� F����,� ���4 � F����,� ���4'� F����,� ���4 � F����,� 
'�'�/�� (A?V /�� �'���# CD�� '�'�/�� (A?V /�� �'���# CD�� '�'�/�� (A?V /�� �'���# CD�� '�'�/�� (A?V /�� �'���# CD�� 
(�1U� G(�1U� G(�1U� G(�1U� G    
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')�# �z,�>')�# �z,�>')�# �z,�>')�# �z,�>    

� F8� �� ��`�	��0 ���> CD�� C	 F8� �� ��`�	��0 ���> CD�� C	 F8� �� ��`�	��0 ���> CD�� C	 F8� �� ��`�	��0 ���> CD�� C	 
��)��> m(� /� F8� �� C���# #=� ��)��> m(� /� F8� �� C���# #=� ��)��> m(� /� F8� �� C���# #=� ��)��> m(� /� F8� �� C���# #=� 
'�	 ��)��> m(D�� C	 ?��ऽ Rr � '�	 ��)��> m(D�� C	 ?��ऽ Rr � '�	 ��)��> m(D�� C	 ?��ऽ Rr � '�	 ��)��> m(D�� C	 ?��ऽ Rr � 
'z��'� ��R� Rr :�1_�'�/��L 'z��'� ��R� Rr :�1_�'�/��L 'z��'� ��R� Rr :�1_�'�/��L 'z��'� ��R� Rr :�1_�'�/��L 
'z��'� ���> CD�� C	 Cl� /� ��k 'z��'� ���> CD�� C	 Cl� /� ��k 'z��'� ���> CD�� C	 Cl� /� ��k 'z��'� ���> CD�� C	 Cl� /� ��k 
C���# C��� Cl��'�/ (�1UD�� C���# C��� Cl��'�/ (�1UD�� C���# C��� Cl��'�/ (�1UD�� C���# C��� Cl��'�/ (�1UD�� 
1ः0�/'� ��)�������� XA�� 1ः0�/'� ��)�������� XA�� 1ः0�/'� ��)�������� XA�� 1ः0�/'� ��)�������� XA�� (?��`>?��`>?��`>?��`>)    
��)��> m(D�� '�lA���)��> m(D�� '�lA���)��> m(D�� '�lA���)��> m(D�� '�lA�r <�ः0� (�1U r <�ः0� (�1U r <�ः0� (�1U r <�ः0� (�1U 
F$W(� ���> �ः/� RBC	� ��A�'� F$W(� ���> �ः/� RBC	� ��A�'� F$W(� ���> �ः/� RBC	� ��A�'� F$W(� ���> �ः/� RBC	� ��A�'� 
#=� � )/��'� ��`�	 ��)��> m(� #=� � )/��'� ��`�	 ��)��> m(� #=� � )/��'� ��`�	 ��)��> m(� #=� � )/��'� ��`�	 ��)��> m(� 
��)������ ः��'v ��)������ ः��'v ��)������ ः��'v ��)������ ः��'v         ������ C�R	(�� ������ C�R	(�� ������ C�R	(�� ������ C�R	(�� 
)A A�r G)A A�r G)A A�r G)A A�r G    
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� ��V�� <�# C�R �R�� �2�����CऽV ��V�� <�# C�R �R�� �2�����CऽV ��V�� <�# C�R �R�� �2�����CऽV ��V�� <�# C�R �R�� �2�����CऽV 
��V��L m(W(� ��V��L m(W(� ��V��L m(W(� ��V��L m(W(� (�/��� <�# C�R (�/��� <�# C�R (�/��� <�# C�R (�/��� <�# C�R 
kA �K��� �� <�ः0� �� F�� C�R kA �K��� �� <�ः0� �� F�� C�R kA �K��� �� <�ः0� �� F�� C�R kA �K��� �� <�ः0� �� F�� C�R 
<�# kA� ��<�# kA� ��<�# kA� ��<�# kA� ��$ (�/��� ���� R���� $ (�/��� ���� R���� $ (�/��� ���� R���� $ (�/��� ���� R���� 
<�ः0� �� %�ः/� ू�Z /<�ः0� �� %�ः/� ू�Z /<�ः0� �� %�ः/� ू�Z /<�ः0� �� %�ः/� ू�Z / Rr�� V  Rr�� V  Rr�� V  Rr�� V 
kA�� ��kA�� ��kA�� ��kA�� ��L ��L ��� �� <�ः0�'� L ��L ��� �� <�ः0�'� L ��L ��� �� <�ः0�'� L ��L ��� �� <�ः0�'� 
(�/��� /84 ?�` ' A}� ���� R���� (�/��� /84 ?�` ' A}� ���� R���� (�/��� /84 ?�` ' A}� ���� R���� (�/��� /84 ?�` ' A}� ���� R���� 
<�ः0� )AA�k4 <-�0� <�1#���?	� <�ः0� )AA�k4 <-�0� <�1#���?	� <�ः0� )AA�k4 <-�0� <�1#���?	� <�ः0� )AA�k4 <-�0� <�1#���?	� 
CD�� ?���ऽ�� ����?��?�` �B�1b CD�� ?���ऽ�� ����?��?�` �B�1b CD�� ?���ऽ�� ����?��?�` �B�1b CD�� ?���ऽ�� ����?��?�` �B�1b 
�R�����R�����R�����R����    �B�1b?�` ?��)� RD�� �B�1b?�` ?��)� RD�� �B�1b?�` ?��)� RD�� �B�1b?�` ?��)� RD�� 
'��� <�ः0� )A� G'��� <�ः0� )A� G'��� <�ः0� )A� G'��� <�ः0� )A� G    
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� U/��� )W��L?�` '��� '��'� U/��� )W��L?�` '��� '��'� U/��� )W��L?�` '��� '��'� U/��� )W��L?�` '��� '��'� 
������������������������L <�,�/'vL <�,�/'vL <�,�/'vL <�,�/'v         "  "  "  " ��4�B' �V ( ��4�B' �V ( ��4�B' �V ( ��4�B' �V ( 
� �� �� �� �2�2�2�2�����'�/ )A �pk C� '��� ����'�/ )A �pk C� '��� ����'�/ )A �pk C� '��� ����'�/ )A �pk C� '��� 
'��'� <�,�/'v '��'� <�,�/'v '��'� <�,�/'v '��'� <�,�/'v         6 6 6 6 ��4 �V ( �� ��4 �V ( �� ��4 �V ( �� ��4 �V ( �� 
�2���� ���2���� ���2���� ���2���� ��    (A?V /0� �B/	'� (A?V /0� �B/	'� (A?V /0� �B/	'� (A?V /0� �B/	'�         
��4�� ���R ����> ���$ ��$� ��4�� ���R ����> ���$ ��$� ��4�� ���R ����> ���$ ��$� ��4�� ���R ����> ���$ ��$� 
���� )A� (�1U-k G ������)>���4 ���� )A� (�1U-k G ������)>���4 ���� )A� (�1U-k G ������)>���4 ���� )A� (�1U-k G ������)>���4 
)W��L?�` '��� '��'� ������L )W��L?�` '��� '��'� ������L )W��L?�` '��� '��'� ������L )W��L?�` '��� '��'� ������L 
?@>'� ?@>'� ?@>'� ?@>'� ! ! ! ! ��4�B' �V ( �� �2���� �� ��4�B' �V ( �� �2���� �� ��4�B' �V ( �� �2���� �� ��4�B' �V ( �� �2���� �� 
(A?V � '��� '��'� (A?V � '��� '��'� (A?V � '��� '��'� (A?V � '��� '��'� ! ! ! ! ः/��B'�� ः/��B'�� ः/��B'�� ः/��B'�� 
�2���� � ����> <A'�/�ऽ'� ���n`> �2���� � ����> <A'�/�ऽ'� ���n`> �2���� � ����> <A'�/�ऽ'� ���n`> �2���� � ����> <A'�/�ऽ'� ���n`> 
Z���-` ��$� �� �1�/ <��,�� Z���-` ��$� �� �1�/ <��,�� Z���-` ��$� �� �1�/ <��,�� Z���-` ��$� �� �1�/ <��,�� 
���������R ����> ���$ ��$� ���� �R ����> ���$ ��$� ���� �R ����> ���$ ��$� ���� �R ����> ���$ ��$� ���� 
)A �p� G)A �p� G)A �p� G)A �p� G    
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')�# �z,�>')�# �z,�>')�# �z,�>')�# �z,�>    

� 8z�(��> <���, ���4 )A <�C�A_�� 8z�(��> <���, ���4 )A <�C�A_�� 8z�(��> <���, ���4 )A <�C�A_�� 8z�(��> <���, ���4 )A <�C�A_�� 
F����,� '��� F����,� '��� F����,� '��� F����,� '��� (Mens Rea) � � � � 
F����,� ���4 F����,� ���4 F����,� ���4 F����,� ���4 (Actus Reus)    (���A_ (���A_ (���A_ (���A_ 
)A A�r )A-k G <0�4/v )A A�r )A-k G <0�4/v )A A�r )A-k G <0�4/v )A A�r )A-k G <0�4/v         �A V �� �A V �� �A V �� �A V �� 
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)A��r G)A��r G)A��r G)A��r G    
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��'�-ि �)	��'�-ि �)	��'�-ि �)	��'�-ि �)	    

� �A* <(��/�� 8V ��� �(� )A-k � �A* <(��/�� 8V ��� �(� )A-k � �A* <(��/�� 8V ��� �(� )A-k � �A* <(��/�� 8V ��� �(� )A-k � 
ू�/��(>��L �2����ू�/��(>��L �2����ू�/��(>��L �2����ू�/��(>��L �2����, �V (�V (�V (�V (    R�> N)� R�> N)� R�> N)� R�> N)� 
R2�W(V %�ः/� <�ः0�'� -��� ू#�� R2�W(V %�ः/� <�ः0�'� -��� ू#�� R2�W(V %�ः/� <�ः0�'� -��� ू#�� R2�W(V %�ः/� <�ः0�'� -��� ू#�� 
5555, 67"i 67"i 67"i 67"i �� (8� �� (8� �� (8� �� (8� ����(    )(RRRR)    
F���4/ )A� 1ः0�/ �)W(V G F���4/ )A� 1ः0�/ �)W(V G F���4/ )A� 1ः0�/ �)W(V G F���4/ )A� 1ः0�/ �)W(V G 
�A����( <(��/�� 8V ���'� �A����( <(��/�� 8V ���'� �A����( <(��/�� 8V ���'� �A����( <(��/�� 8V ���'� 
ू�/��(>��L �A����(�� B��( m(� ू�/��(>��L �A����(�� B��( m(� ू�/��(>��L �A����(�� B��( m(� ू�/��(>��L �A����(�� B��( m(� 
C	 $n��U R2�D/84  ����� R(�4 C	 $n��U R2�D/84  ����� R(�4 C	 $n��U R2�D/84  ����� R(�4 C	 $n��U R2�D/84  ����� R(�4 
���'� ः�� :��ः0� CD�� �A ����L ���'� ः�� :��ः0� CD�� �A ����L ���'� ः�� :��ः0� CD�� �A ����L ���'� ः�� :��ः0� CD�� �A ����L 
?�)�� R�> �A����(�� B��?�)�� R�> �A����(�� B��?�)�� R�> �A����(�� B��?�)�� R�> �A����(�� B��( m(� R�> ( m(� R�> ( m(� R�> ( m(� R�> 
8V ���'� $n��U R2�D�V  F,��'� 8V ���'� $n��U R2�D�V  F,��'� 8V ���'� $n��U R2�D�V  F,��'� 8V ���'� $n��U R2�D�V  F,��'� 
-��� ू#�� 5-��� ू#�� 5-��� ू#�� 5-��� ू#�� 5, 67"i 67"i 67"i 67"i �� (8� �� (8� �� (8� �� (8� 
����(    )(RRRR)    �� <�ः0��Cऽ ����� Cl �� <�ः0��Cऽ ����� Cl �� <�ः0��Cऽ ����� Cl �� <�ः0��Cऽ ����� Cl 
�'n(V C� %��'n(V C� %��'n(V C� %��'n(V C� %�ः/�'� � A����(�� ः/�'� � A����(�� ः/�'� � A����(�� ः/�'� � A����(�� 
B��( m(D��B��( m(D��B��( m(D��B��( m(D�������� '�ऽ � A����('� ������ '�ऽ � A����('� ������ '�ऽ � A����('� ������ '�ऽ � A����('� 
(/�4 )A �p� �� )�� G(/�4 )A �p� �� )�� G(/�4 )A �p� �� )�� G(/�4 )A �p� �� )�� G    
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C A� A Cl� C A� A Cl� C A� A Cl� C A� A Cl� 
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���	 :��ः0� <A��� <(��/�'� ���	 :��ः0� <A��� <(��/�'� ���	 :��ः0� <A��� <(��/�'� ���	 :��ः0� <A��� <(��/�'� 
��>�� CD�� ���	 ू'����L ��>�� CD�� ���	 ू'����L ��>�� CD�� ���	 ू'����L ��>�� CD�� ���	 ू'����L 
ू'���� *�'� म)� R�> %�ः/�ू'���� *�'� म)� R�> %�ः/�ू'���� *�'� म)� R�> %�ः/�ू'���� *�'� म)� R�> %�ः/�    
ू'����L F,�� ?�L 8z�(��> ू'����L F,�� ?�L 8z�(��> ू'����L F,�� ?�L 8z�(��> ू'����L F,�� ?�L 8z�(��> 
<���,'� ��A� N)� ��<���,'� ��A� N)� ��<���,'� ��A� N)� ��<���,'� ��A� N)� ��$ �'n� G$ �'n� G$ �'n� G$ �'n� G    
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NR?)�(A� ����NR?)�(A� ����NR?)�(A� ����NR?)�(A� ����    

� ू�/��(>�� '��� '4 �pk Cl� ��	 ू�/��(>�� '��� '4 �pk Cl� ��	 ू�/��(>�� '��� '4 �pk Cl� ��	 ू�/��(>�� '��� '4 �pk Cl� ��	 
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िनण#य नं.९१५४

सव"#च अदालत, +वशेष इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे?
माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकD

आदेश FमFत : २०७०।१०।९।५
०६९-WS-०००८

मQुाः उTूषेण/परमादेश ।

Fनवेदक/पW : काठमाडY िज=ला, काठमाडY 
महानगरपाFलका वडा नं. ३३ िःथत 
रा+`य ःवत5ऽ कमbचारc Fमलन के5िको 
अिfतयार ूाg ऐ. का ूथम उपाiयW 
देवीूसाद दाहाल

+वjk
ूTयथl/+वपWी : नेपाल सरकार, मि5ऽपmरषn, 

ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलय, 

Fसंहदरबार, काठमाडYसमेत

 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१ को काननूी =व>ा राजपA 
अनिDत कम#चारीको बढवुासIJी िवशेष 
=व>ा भएकोले सो दफा Pेणीिवहीन 
कम#चारीको हकमा आकSषत Tने अव>ा 
नTने । 

(ूकरण नं.५)

 § िनजामती सेवाका पदहVको िनयिुX, 
बढवुा, सVवा के कसरी गनZ भ[े सम\ 
=व>ा रा]ले िनजामती सेवाको 
स^ालन र =व>ापन गनZ िसलिसलामा 

समयसमयमा अवलIन गनZ नीितमा 
भरपनZ िवषय भएको Tँदा िनवेदकले माग 
गरेको abतु िवषय नीितगत िवषय होइन 
भनी मा[ निमeने ।

(ूकरण नं.६)

 § िनवेदनमा घुमाउरो भाषाको aयोग 
गरी करारमा काय#रत ् कम#चारीहVको 
संिवधानaदi हकमा आघात पुjे 
सkावना तथा अनमुानको भरमा िनताm 
िनजी धारणा बनाई संिवधानको धारा 
१०७(१) को अलावा धारा १०७(२) 
समेतको माग दावी िलएको िनवेदन 
दावीको आधारमा अदालत sयम ्ले 
िनवेदकको दावी खोजिबन गरी औिचvको 
आधारमा संिवधानको धारा १०७(१) 
को असाधारण अिधकारwेAअmग#त 
xाियक पुनरावलोकन गन# निमeने । 

(ूकरण नं.७)

 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ को उपदफा (५) बमोिजम सेवा 
करारमा िलने काय# कुनै धम#, िल|, वण#, 
जातजाितको आधारमा छनौट गनZ वा 
नगनZ कुराको आधारमा वग�करण गरेको 
नभै सव#सामाx =व>ा भएको देिखएको 
र करारबाट सेवा आपूSत गनZ नीितगत a� 
भएकोले टडक्ारोVपमा कसैसँग लिwत 
नभएको तट> =व>ालाई भेदभावपूण# 
मा[ निमeने । 

(ूकरण नं.८)

 § सामािजक xायको अिभ[ अ|को 
Vपमा रहेको सामािजक सुरwाले लोक 
क�ाणकारी रा]को अवधारणालाई 
साथ#क तु�ाउँदछ । समाजका हरेक 
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पwमा xाय aदान गनZ उ�े�का साथ 
िवकिसत यो माxताबाट नै समाजमा 
पूण# एवम ् वाbिवक समानता कायम Tन 
सXछ । वत#मान राि��य एवम ् अmरा#ि��य 
पिरि>ित पिन मानव अिधकार एवम ् 
सामािजक xायaित संवेदनशील ब�ै 
गएको अव>ामा िनजामती सेवाअmग#त 
करारमा काय#रत ् कम#चारीको सामािजक 
सुरwाको िवषयलाई aभावकारी तु�ाउन ु
लोकताि�क शासन =व>ाअनकूुल नै 
Tने ।

(ूकरण नं.१३)

Fनवेदक/पWका तफb बाट : वmर? +वuान ््  अFधवwा 
हmरूसाद उूतेी तथा +वuान ््  अFधवwा 
नरे5िूसाद पाठक 

ूTयथl/+वपWीका तफb बाट : +वuान ््  
सह5यायाFधवwा +करण पौडेल

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा Fनजामती 
सेवा Fनयमावलc, २०५०

 § नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३
 § मानवअFधकारको +वz{यापी घोषणापऽ, 

१९४८

फैसला 
xा.क�ाण Pे� : नेपालको अ5तmरम 

सं+वधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) 
बमोिजम दायर हनु आएको ू ःततु mरट Fनवेदनको 
स� िWg त�य र ठहर यस ूकार छ :

िज=ला ूशासन कायाbलय, काठमाडYमा 
संःथा दताb ऐन, २०३४ अ5तगbत दताb भई ौेणी 

+वहcन कमbचारcको हक+हतको लाFग +बयाशील 
रहेको यस रा+`य ःवत5ऽ कमbचारc Fमलन 
के5िले +वपWीहjसमW Fनxन माग ूःततु गरेको 
Fथयो । 

• Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
मा रहेको ौेणी+वहcन पद शतूFतशत 
(१०० ू Fतशत) नै खलुा ू FतयोFगताuारा 
पूFतb गन� कानूनी {यवःथा कायाb5वयन 
गनुbपन�,

• ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) र 
(५) को {यवःथा सोहc ऐनको उपदफा 
(१) को ख�ड (क) सँग बािझएको हुँदा 
उw कानूनी {यवःथा खारेज गनुbपन�, 

• ऐ. ऐनको दफा २४घ१ को कानूनी 
{यवःथालाई Fनर5तरता �दई सबै तहका 
कमbचारcहjलाई लागू हनेु गरc उपदफा 
(१२) खारेज गनुbपन�,

• ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) 
को {यवःथा पjुष कमbचारcहjको 
हकमा समेत लागू हनुपुन� । 

उपरोw मागहj राfदा +वपWीहjले 
सxबोधन नगरेकोले बाiय भई ऐनमा भएको 
{यवःथाहj कायाb5वयन गराउन अ5य कुनै 
ूभावकारc एवम ् वैकि=पक उपचारको बाटो 
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 ख�डहjमा 
उि=लिखत कानूनी {यवःथालाई Fनःशतbjपमा 
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कायाb5वयन गन� तर ख�ड (क) को {यवःथालाई 
माऽ कायाb5वयन गनb इ5कार गनुbपन� कुनै 
कानूनी आधार +वपWीहjले देखाउन सकेका         
छैनन ्। कानून कायाb5वयन गन� +वपWी सरकारc 
Fनकायहjले नै कानूनको पालना गनb इ5कार गनb 
Fम=ने होइन । ौेणी+वहcन पदहj पFन अ5य 
पदसरह खलुा ूFतयोFगताबाट पूFतb गनुbपन�मा 
Tयसको कायाb5वयनमा उदासीनता देखाई 
वष�सxम करार सेवामा काम लगाउँदा Tयःता 
कमbचारcहjको जीवनको उ�राkb असरुिWत भई 
सामािजक सरुWा पाउने हकबाट वि�त हनुपुन� 
अवःथा उTप� भएको छ । साथै, एउटै पदमiये 
केहc करारबाट र केहc ःथायीjपमा पूFतb गन� गरc 
गmरएको ऐ. उपदफा ४ र ५ को {यवःथा तथा 
वगlकरणको {यवःथासमेत उपदफा १को ख�ड 
क को ूावधान+वपरcत हनुकुा साथै 5यायोिचत 
र पारदशl नभएको हुँदा Tयःतो {यवःथासमेत 
खारेजभागी छ । 

राजपऽ अन+�त पदबाट राजपऽा+�त 
पदमा बढुवा हनु सक् ने गरc सेवाको +वभेदलाई 
अ5Tय गmरएको अवःथामा ऐनको दफा २४ 
घ१ को उपदफा १२ ले ःतरव+ृk हनेु पदमा 
राजपऽ अन+�त पद र ौेणी+वहcन पदमा 
+वभेदको अवःथालाई यथावतै राखेको छ । सो 
{यवःथाले गरेको +वभेद ह�नपुन� र पदो�Fतको 
अवसर ूTयेक कमbचारcले समानjपमा पाउनपुन� 
हुँदा उw {यवःथासमेत खारेज हनुपुछb । साथै 
ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को {यवःथा 
पjुष कमbचारcको हकमा समेत लागू गदाb 
म+हला कमbचारcको हक +हतमा असर नपन� हुँदा 
म+हला कमbचारcलाई माऽ भनी लागू गनुb जjरc           
छैन । यसथb सो {यवःथा पjुष कमbचारcको 
हकमा समेत +वभेद नगरc लागू गनुb गराउनपुन� 

देिखदँा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा (१४) को 
म+हला उxमेn वार भ�े वा�यांश र दफा २४घ१ 
को उपदफा (१२) को {यवःथाहj र Fनवेदकको 
मागूFतकूल असर पन� कुनै Fनणbय, काम कारवाहc 
सूचना पऽाचार आ�द भए गरेको पाइएमा Tयःतो 
सxपूणb Fनणbय पऽाचारसमेत उTूषेणको आदेशले 
बदर गरc Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ को उपदफा (१) को ख�ड (क) को {यवःथा 
यथाशीय कायाb5वयन गनुb भनी +वपWीहjको 
नाममा परमादेशलगायत अ5य आदेश जारc गरc 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको mरट Fनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश +कन जारc हनु ुनपन� हो, 
आधार र कारणस+हत १५ �दनFभऽ Fलिखत जवाफ 
पेस गनुb साथै ूःततु mरट Fनवेदनमा ौेणी+वहcन 
पदमा Fनयिुw ू+बया तथा विृ� +वकाससँग 
सxबि5धत +वषय समावेश भएकोले अमाFधकार 
ूदान गmरएको छ भ�ेसमेत {यहोराको यस 
अदालतको FमFत २०६९।४।३१ को आदेश ।

रा�यलाई के कःतो कानूनको 
आवँयकता पदbछ, कुन कानून बनाउने, कुन लागू 
गन�, के कःतो कानून खारेज वा संशोधन गन� भ�े 
कायb {यवःथा+पका संसदको हो । {यवःथा+पका 
संसदले बनाएको कानून सबैले पालना गनुbपन� 
हुँदा mरट Fनवेदकले Fलएको िज+करको कुनै 
औिचTयता छैन । तसथb mरट खारेज गmरपाउँ 
भ�ेसमेत {यहोराको अथb म5ऽालयको Fलिखत 
जवाफ । 

सरकारc सेवाअ5तगbत कुन ू कृFतको कायb 
कुन ू+बयाuारा गन� भ�े +वषयमा कानूनuारा 
{यवःथा गनb स+कने नै ह5ुछ । Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ दफा ७ को उपदफा (४) मा नेपाल 

९1५४ - देवीूसाद दाहाल +व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलय, Fसंहदरबारसमेत
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सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरc 
मfुय कायb गन� र सहायक कायb गन� ौेणी+वहcन 
पद तो�ने {यवःथा गरेको छ भने उपदफा (५) 
मा सहायक कायb गन� पदहj खारेज गरc सेवा 
करारबाट सxपादन गराउन सक् ने {यवःथा रहेको 
छ । मfुय कायb गन� भनी तो+कएका पदमा 
सxबि5धत Fनकायबाट माग भई आएको आधारमा 
यस आयोगबाट पदपूFतbको कायb भइरहेकै हुँदा mरट 
Fनवेदन खारेजयो�य छ । ौेणी+वहcन कमbचारcको 
बढुवासxब5धी {यवःथाका लाFग ऐ. दफा २४घ 
२ मा {यवःथा रहेको र ःतरव+ृk पFन ऐनuारा 
{यविःथत बढुवाकै एक ू+बया हो । साथै 
सकाराTमक +वभेदको नीFतअनसुार म+हलाहjको 
FनFम� कानूनuारा थप स+ुवधा �दने गरc गmरएको 
+वशेष {यवःथालाई असमान {यवहार भयो भनी 
मा� नFम=ने हुँदा mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ 
भ�े लोक सेवा आयोगको Fलिखत जवाफ ।

Fनवेदकले बदर माग गरेको Fनजामती 
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 
Fनवेदनपऽमा खलुाउन सकेको छैन । Fनजामती 
सेवाको शतbसxब5धी नीFतगत कुरामा आधाmरत 
{यवःथालाई नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम अमा5य 
घो+षत गनुbपन� कारणस+हत मागदावी Fलन सकेको 
देिखदैँन । ऐ. दफा ७ को उपदफा (४) र (५) 
को {यवःथाहj Fनजामती सेवाको संरचनालाई 
चःुत र Fमत{ययी बनाउन गmरएको नीFतगत 
{यवःथा भएको र उपदफा (१४) को {यवःथा 
सकाराTमक +वभेदको Fसkा5तमा आधाmरत भई 
+वधा+यकाले गरेको +वशेष {यवःथा भएकोले 

पjुष कमbचारcलाई पFन लागू हनुपुन� भ�े मागको 
कुनै संवैधाFनक र सैkाि5तक आधार नहुँदा mरट 
Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�े {यवःथा+पका संसद 
सिचवालयको Fलिखत जवाफ । 

Fनजामती सेवाको ौेणी+वहcन पदहj 
बमशः खारेज गद� लाने र Tयःता पदहjबाट 
सxपादन गmरने कायbहj सेवा करारबाट गद� 
जाने सरकारको नीFतअनjुप ऐनको दफा ७ 
को उपदफा (५) Fनमाbण भएको पाइ5छ । 
उपदफा १ को ख�ड (क) सामा5य {यवःथा 
हो भने उपदफा (५) +वशेष {यवःथा हो । जनु 
ौेणी+वहcन पदहj सबै खारेज भएपFछ ःवतः 
Fनिंबय हनु जा5छ र दफा २४घ१ को {यवःथा 
ौेणी+वहcन कमbचारcको लाFग नभई २४घ२ 
को {यवःथा आक+षbत हनेु हुँदा सामानताको 
हकअनकूुल नै रहेको छ । साथै दफा ७ को 
उपदफा (१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) 
को ूFतब5धाTमक वा�यांशबमोिजम म+हलाका 
लाFग गmरएको +वशेष {यवःथा हुँदा पjुषको 
हकमा समानjपमा लागू हनुपुन� भनी दावी गनb 
नFम=ने हुँदा mरट Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�े 
नेपाल सरकार मि5ऽपmरषoको र सोहc {यहोराको 
सामा5य ूशासन म5ऽालयको छु�ाछु�ै Fलिखत 
जवाफ । 

दफा (४)(५) र उपदफा (१)क सममतामा 
हेरc {याfया गनुbपन� ह5ुछ । साथै दफा ७ को 
उपदफा (१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) 
को ूFतब5धाTमक वा�यांशबमोिजम म+हलाका 
लाFग गmरएको +वशेष {यवःथा हुँदा पjुषको 
हकमा समानjपमा लागू हनुपुन� भनी दावी गनb 
नFम=ने र २४घ२ ले ौेणी+वहcन कमbचारcहjको 
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हकमा ःतरव+ृkसxब5धी {यवःथा गरेको हुँदा 
२४घ१ आक+षbत हनेु नहुँदा mरट खारेज गmरपाउँ 
भ�ेसमेत कानून, 5याय, सं+वधानसभा तथा संसदcय 
माFमला म5ऽालयको Fलिखत जवाफ । 

Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
को उपदफा (१) को देहाय (क) मा ौेणी+वहcन 
पदमा खलुा ूFतयोFगताबाट पूFतb गन� {यवःथा 
भएकोमा सोअनjुप पदपूFतb गन�तफb  कुनै कारवाहc 
भएको छ, छैन उपदफा (४) मा मfुय कायb गन� र 
सहायक कायb गन� ौेणी+वहcन पद तो�ने {यवःथा 
गmरएकोमा सोअनjुप पद तो�ने सxब5धमा कुनै 
कारवाहc भएको छ, छैन सो को जवाफ र सोहc 
उपदफा (५) मा ौेणी+वहcन पद खारेज गरc सो 
पदले गनुbपन� कायb सेवा करारबाट गराउने गरc 
कानूनी {यवःथा भएकोमा Fनजामती सेवाका के 
कFत ौेणी+वहcन पदहj खारेज भई उw पदले 
गनुbपन� कायb हाल के कFत जनशिwलाई सेवा 
करारमा Fलई सxपादन गराइएको अवःथा छ सो 
समेतको यथाथb +ववरण Fनजामती +कताबखानाबाट 
िझकाई पेस गनुb भ�े यस अदालतको FमFत 
२०६९।८।२८ को आदेश । 

उw आदेशानसुार पद खारेज गmर�दन ु
भ�े पऽ हालसxम ूाg भएको छैन । करारमा 
के कFत कमbचारc Fनयिुw गmरएका छन ् भ�े 
जानकारcसमेत +वभागमा ूाg भएको छैन ।  
हालसxम २२९१ जना कायाbलय सहयोगीले 
अवकाश पाएको रेकडbबाट देिखएको भ�े 
Fनजामती +कताबखानाको पऽ  । 

Fनयमबमोिजम पेस हनु आएको ूःततु 
mरट Fनवेदनको FमFसल संल�न कागजातहjको 
अiययन गरc Fनवेदकतफb बाट उपिःथत वmर? 
+वuान ््  अFधवwा ौी हmरूसाद उूतेी तथा +वuान ््  
अFधवwा ौी नरे5िूसाद पाठकले Fनजामती 

सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) 
को {यवःथा Fनर5तर कायाb5वयनमा रहेको तर 
कायाbलय सहयोगीको हकमा माऽ कायाb5वयनमा 
आउन सकेको छैन । ऐ. उपदफा (४) अनसुार 
मfुय र सहायक काम गन� पद भनी आजसxम 
पmरभा+षत गmरएको पFन छैन र गनb पFन सxभव 
छैन न त कुनै सरकारc Fनकायले उपदफा (५) 
बमोिजमका पदहj खारेज गरेका छन ्। कानूनमा 
ःथायीjपमा पूFतb गन� पद भनी छु� ्याइएको पद 
र सरकारc कायाbलयको अFभ� अ को jपमा 
दैFनकjपमा गनुbपन� कामसँग सxबि5धत पदमा 
वष�सxम करारमा काम लगाउँदा Tयःता 
कमbचारcको जीवनको उ�राkb असरुिWत भई 
रा�यबाट ूाg गन� सामािजक सरुWाको हकबाट 
समेत वि�त हनुपुन� अवःथा छ ।  Tयसकारण 
Tयःतो पदहj खलुा ूFतयोFगताबाट ःथायीjपमा 
तTकाल पूFतb गनुbपछb भ�े समेत {यहोराको बहस 
ूःततु गनुbभयो । 

ूTयथlहjको तफb बाट उपिःथत 
महा5यायाFधवwाको कायाbलयका +वuान ््  
सह5यायाFधवwा ौी +करण पौडेलले Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) 
को देहाय (क) को {यवःथा सामा5य {यवःथा 
हो भने ऐ. उपदफा (४) र उपदफा (५) को 
{यवःथा +वशेष {यवःथा हो । सरकारको 
नीFतअनjुप Fनजामती ूशासन स�ालन हनेु 
भएकाले सो अनjुप Tयःता पदहj करारबाट पूFतb 
गन� गरc +वशेष {यवःथा गmरएको हो । Tयःतो 
{यवःथा सं+वधानको कुन धारासँग बािझएको हो 
भनी Fनवेदकले खलुाउन सकेको छैनन ्। साथै 
ऐ. उपदफा (१४) सकाराTमक +वभेदसxब5धी 
नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को {यवःथा 
+बयाशील गराउन आएको र दफा २४घ१ 

९1५४ - देवीूसाद दाहाल +व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलय, Fसंहदरबारसमेत
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ौेणी+वहcन कमbचारcको लाFग आक+षbत हनेु दफा 
नभएको हुँदा mरट Fनवेदन खारेज हनुपुछb भनी गनुb 
भएको बहस समेत सFुनयो ।

यसमा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा 
(१४) को म+हला उxमेn वार भ�े वा�यांश र 
दफा २४घ१ को उपदफा (१२)को {यवःथाहj 
र Tयससँग सxबि5धत सxपूणb Fनणbय पऽाचारसमेत 
उTूषेणको आदेशले बदर गरc Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को 
ख�ड (क) को {यवःथा यथाशीय कायाb5वयन 
गनुb भनी +वपWीहjको नाममा परमादेशलगायत 
अ5य आदेश जारc गरcपाउँ भ�े Fनवेदन दावी 
र सरकारको नीFतअनjुप Fनजामती ूशासन 
स�ालन हनेु भएकाले सो अनjुप Tयःता 
पदहj करारबाट पूFतb गन� गरc Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र 
उपदफा (५) को {यवःथा गmरएका हनु ्। Tयःतो 
{यवःथा सं+वधानको कुन धारासँग बािझएको भनी 
Fनवेदकले खलुाउन सकेका छैनन ्। ऐ. उपदफा 
(१४) को {यवःथा नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को 
ूFतब5धाTमक वा�यांशबमोिजम म+हलाका लाFग 
गmरएको +वशेष {यवःथा +बयाशील गराउन 
आएको र दफा २४घ१ ौेणी+वहcन कमbचारcको 
लाFग आक+षbत हनेु दफा नै नभएको अवःथा हुँदा 
mरट Fनवेदन खारेज हनुपुछb भ�े Fलिखत जवाफ 
रहेको पाइयो । 

उपरोw Fनवेदन {यहोरा, Fलिखत जवाफ 
तथा दबैुतफb को बहससमेत सनुी Fनणbयतफb  +वचार 
गदाb Fनxन ू¡हjको सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� 
देिखयो : 

(क) Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७ 

को उपदफा (४),(५) र (१४) तथा 
ऐ. दफा २४घ१ को {यवःथा नीFतगत 
{यवःथा हो होइन ? 

(ख)  Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
को उपदफा (४) र (५) को {यवःथा 
अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा 
१२ र धारा १८ तथा Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ७ (१) क 
समेतसँग बािझएको छ छैन ?

(ग)  Fनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारc 
गनुbपन� हो होइन ? 

 

2. प+हलो ू¡तफb  +वचार गदाb 
Fनवेदकले Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७(१) बमोिजम ौेणी+वहcन कमbचारcहjको खलुा 
ूFतयोFगताuारा पदपूFतb हनुपुन� भनी उw आधार 
Fलई दफा ७(४) र ७(५) को {यवःथा उw 
दफा ७ (क) एवम ् सं+वधानको धारा १२, १८ 
समेतका +वFभ� {यवःथा+वपरcत भएको भनी 
बदरको माग गरेको देिख5छ । Fनवेदकको 
उw मागूFत +वपWीहjले असहमFत ूकट गरc 
Fलिखत जवाफ लगाएको अवःथा छ । Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) को {यवःथा 
Fनजामती सेवाका पदपूFतb के कFत र कुन आधारमा 
गन� भ�े सxब5धमा गmरएको समम {यवःथा भ�े 
देिखएको छ । Fनजामती सेवाका कुन कुन 
पदहj के कसरc कुन ू+बयाuारा पूFतb गन� भ�े 
+वषय तथा समम Fनजामती सेवाको पदमा पदपूFतb 
गन� आधार सोहc ऐनमा Fनधाbरण भएबमोिजम 
हनेु कुरामा +ववाद छैन । ऐनमा {यविःथत 
गmरएका ूावधानहjलाई कायb+वFधगतjपमा 
कायाb5वयन गनbको लाFग +वधा+यकाले अFधकार 
ूTयायोजन गरेबमोिजम नेपाल सरकारले समय 
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समयमा गन� Fनजामती सेवा Fनयमावलc, २०५० 
को संशोधनबाट समम Fनजामती ू शासन स�ालन 
हुँदै आएको पाइ5छ । 

3. यहाँ Fनवेदकले सं+वधानसँग बािझएको 
भनी उठाएको Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ को उपदफा (४) र (५) मा कःतो 
कानूनी {यवःथा रहेछ भनी हेदाb, ....“उपदफा 
(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना 
ूकाशन गरc मfुय कायb गन� र सहायक कायb 
गन� ौेणी+वहcन पद तो�नेछ । उपदफा (५) यो 
दफा ू ारxभ हुँदाका बखत mरw रहेका र यो दफा 
ूारxभ भएपFछ mरw हनेु उपदफा (४) बमोिजम 
तो+कएको सहायक कायb गन� ौेणी+वहcन पदहj 
ःवतः खारेज हनेुछन ्। सxबि5धत कायाbलयले 
यःता पदहj खारेज भएको जानकारc Fनजामती 
+कताबखानामा पठाउनपुन�छ । Tयःता पदहjबाट 
सxपादन गmरने कायb 5यूनतम ्् पाmरौFमक तोक¥ 
{यिw वा संःथासँग करार गरc सेवा करारबाट 
सxपादन गराउनपुन�छ ।” भ�े {यवःथा रहेको 
पाइयो । उपरोw कानूनी {यवःथा रहेको 
स5दभbमा ौेणी+वहcन कमbचारcहjमiये मfुय कायb 
गन� र सहायक कायb गन� कमbचारcहj नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकािशत गरc नेपाल सरकारले 
तो�न सक् ने भ�े {यवःथा रहेको देिख5छ । 
सोबमोिजमको सूचना सवbसामा5यjपमा हालसxम 
नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरc तो+कएको 
भने देिखदैँन । 

4. उपदफा (४) बमोिजम तो+कएको 
सहायक कायb गन� ौेणी+वहcन पदहjसxम ःवतः 
खारेज हनेु भ�े कानूनी {यवःथा भएकोमा मfुय 
कायb गन� र सहायक कायb गन� कमbचारcहjको 
सxब5धमा वगlकरण नहुँदा मfुय कायb गन� 
ौेणी+वहcन पदहjमा समेत +व§ापन नभई 

दबैु +कFसमका ौेणी+वहcन पदहj खारेज 
हनेु अवःथामा रहेको देिख5छ । ौेणी+वहcन 
पदहjको वगlकरण भैसकेको अवःथामा माऽ 
सxबि5धत कायाbलयले Tयःतो पद छु�¨ाई 
सहायक कायb गन� पदहjको हकमा माऽ पद 
खारेज भएको जानकारc Fनजामती +कताबखानामा 
पठाउन सक् ने अवःथा देिखयो । Tयसरc खारेज 
भएका पदहjबाट सxपादन गmरने कायb 5यूनतम ्् 
पाmरौFमक तोक¥ {यिw वा संःथासँग करार 
गरc सेवा करारबाट सxपादन गराउन सक् ने 
गरc उपदफा (५) मा ःप© {यवःथा रहेको       
पाइ5छ । सोहc {यवःथाको आधारमा हाल 
+वFभ� सरकारc कायाbलयहjमा सेवा करारमा 
ठूलो स� fयामा कमbचारcहj कायbरत ्् रहेको 
देिख5छ । ऐ. दफा ७ उपदफा (१) को ख�ड 
क मा ौेणी+वहcन पदहj शतूFतशत खलुाबाट 
पूFतb गmरनेछ भ�े सामा5य {यवःथा भ5दा 
पFछबाट सरकारले Fलएको नीFत कायाb5वयन गनb 
Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोॐो संशोधन 
(२०६४) बाट उपदफा (४) र (५) लगायतका 
+वFभ� {यवःथाहj थप भएको अवःथा                                                                        
देिख5छ । उपदफा (४) र (५) को यो 
+वशेष {यवःथा सं+वधानका +वFभ� धाराहjसँग 
बािझएकोले बदर गmरपाउँ भनी Fनवेदकले 
घमुाउरो अथbमा मागदावी Fलएको देिखए तापFन 
के कुन आधारमा र कसरc कुन धारासँग 
बािझएको हो ःप© माग दावी नभएको र Tयःतो 
कानूनी {यवःथा अमा5य र बदर हनुपुन� यिुwयwु 
आधार र कारणसमेत उ=लेख गरc Fनवेदकले 
ःप© दावी Fलन सकेको नदेिखदँा ऐनको उw 
दफाहj नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा १२ र १८ समेतसँग बािझएको भनी मा� 
Fम=ने देिखएन ।  
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5. Fनवेदकले दावी Fलएको ऐ. ऐनको 
दफा ७ को उपदफा (१४) को सxब5धमा 
हेदाb ..“(१४) यस दफामा अ5यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापFन कुनै पदको लाFग आवँयक 
5यूनतम ्् यो�यता पूरा गरc यो दफा ूारxभ 
हुँदाका बखत सरकारc Fनकायबाट स�ाFलत 
म+हला +वकास कायbबमको ःथायी पदमा कायbरत ्् 
कxतीमा पाँच वषb अःथायी सेवा गरेका म+हला 
उxमेn वारलाई माऽ यो दफा ूारxभ भएपFछ 
एकपटकका लाFग तो+कएको पदमा लोकसेवा 
आयोगबाट Fनधाbmरत ूFतःपधाbTमक परcWा Fलई 
ःथायी Fनयिुw गनb स+कनेछ ।” भ�े {यवःथा 
रहेको पाइ5छ । उw {यवःथा सरकारc 
Fनकायबाट स�ाFलत म+हला +वकास कायbबमको 
ःथायी पदमा कायbरत ्् कxतीमा पाँच वषb अःथायी 
सेवा गmरसकेका म+हला उxमेn वारलाई माऽ 
एकपटकका लागी लोकसेवा आयोगबाट Fनधाbmरत 
ूFतःपधाbTमक परcWा Fलई ःथायी Fनयिुw गनb 
स+कने गरc नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ 
को धारा १३(३) ले ःवीकार गरेको समावेिशताको 
Fसkा5तमा आधाmरत {यवःथा भएकाले उw 
{यवःथा रा�यले Fलएको सकाराTमक +वभेदको 
नीFत अ5तगbत गmरएको +वशेष {यवःथा हो भ�ेमा 
+ववाद रहेन । Fनवेदकले उठाएको दफा २४घ१ 
को कानूनी {यवःथा राजपऽ अन+�त कमbचारcको 
बढुवासxब5धी +वशेष {यवःथा भएकोले सो 
दफा ौेणी+वहcन कमbचारcको हकमा आक+षbत 
हनेु अवःथा नहुँदा सो सxब5धमा Fनवेदक दावी 
तथा Fनजको तफb बाट उपिःथत +वuान ् कानून 
{यवसायीको बहस िज+करसँग सहमत हनु सक् ने 
अवःथा रहेन ।

6. Fनजामती सेवालाई के कसरc स�ालन 
गन� पदपूFतb, पदःथापन, सjवा वढुवाजःता कुरामा 

सरकारले समयसमयमा Fनधाbरण गन� नीFत 
तथा सोबमोिजम ऐन तथा Fनयमावलcहjमा 
समयसमयमा गन� संशोधनबाटै Tयस सxब5धमा 
ःप© गनb सक् ने नै ह5ुछ । Tयःतो {यवःथाले 
सं+वधानूद� मौFलक हकउपर अनिुचत ब5देज 
लगाएको वा अ5य कुनै कारणले सं+वधानसँग ःप© 
बािझएको अवःथामा बाहेक अ5यथा अदालतले 
mरटमाफb त ् अमा5य र बदर घो+षत गनb Fम=ने 
हुँदैन । Fनजामती सेवाका पदहjको Fनयिुw, 

बढुवा सjवा के कसरc गन� भ�े समम {यवःथा 
रा�यले Fनजामती सेवाको स�ालन र {यवःथापन 
गन� FसलFसलामा समयसमयमा अवलxबन गन� 
नीFतमा भरपन� +वषय भएको हुँदा Fनवेदकले माग 
गरेको ूःततु +वषय नीFतगत +वषय होइन भनी 
मा� Fमलेन र Tयःतो नीFतगत +वषयमा अदालतले 
mरट जारc गनb सक् ने अवःथा पFन रहँदैन ।

7. दोॐो ू¡तफb  +वचार गदाb Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र 
(५) को {यवःथाबाट mरw भएका पदहj खारेज 
भै Tयःतो पदबाट गन� कायbहj सेवा करारबाट 
पूFतb गन� गरc उw {यवःथा गmरएको देिख5छ । 
अ+हले {यिwसँग करार गरc जनु ढ बाट Fनजामती 
सेवामा काम Fलइरहेको अवःथा छ । Tयसबाट 
ौेणी+वहcन पदमा कायb गन� कमbचारcहjले आ®नो 
ऊजाbशील समय रा`का लाFग लगानी गन� तर 
क+हले पFन ःथायी हनु नसक¥ वष�सxम करारमै 
कायbरत ्् रहँदा जीवनको उ�राkbमा सामािजक 
सरुWाको लाभबाट वि�त रहनपुन� िःथFत रहेकाले 
Tयःतो {यवःथा सं+वधानको धारा १२ र १८ 
समेतसँग बािझएकोले बदर गmरपाउँ भ�े माग 
दावी भए पFन Tयःतो कानूनी {यवःथा अमा5य 
र बदर हनुपुन� यिुwयwु आधार उ=लेख गरc 
Fनवेदकले ःप© दावी Fलन सकेको पाइएन । 
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Fनवेदनमा घमुाउरो भाषाको ूयोग गरc करारमा 
कायbरत ् कमbचारcहjको सं+वधानूद� हकमा 
आघात प�ुने सxभावना तथा अनमुानको भरमा 
Fनता5त Fनजी धारणा बनाई धारा १०७(१) 
को अलावा धारा १०७(२) को समेतको 
माग दावी Fलएको Fनवेदन दावीको आधारमा 
अदालत ःवयम ्ले Fनवेदकको दावी खोजFबन गरc 
औिचTयको आधारमा सं+वधानको धारा १०७(१) 
को असाधारण अFधकारWेऽअ5तगbत 5या+यक 
पनुरावलोकन गनb Fम=ने हुँदैन । 

8. Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७ को उपदफा (५) बमोिजम सेवा करारमा Fलने 
कायb कुनै धमb, Fल , वणb, जातजाFतको आधारमा 
छनौट गन� वा नगन� कुराको आधारमा वगlकरण 
गरेको नभै सवbसामा5य {यवःथा भएको देिखएको 
र करारबाट सेवा आपूFतb गन� नीFतगत ू¡ 
भएकोले ट±कारोjपमा कसैसँग लिWत नभएको 
तटःथ {यवःथालाई भेदभावपूणb मा� Fमलेन । 
कसैलाई पFन भेदभाव नगरc समानjपले लागू 
हनेु गरc बनेको तटःथ कानूनको 5या+यक 
पनुरावलोकन हनु नसक् ने हुँदा सं+वधानसँग 
बािझएको भ�  Fमलेन । तसथb ूःततु Fनवेदन 
माग दावीमा नीFतगत +वषयसमेत समावेश हनु 
आएको अवःथा हुँदा नीFतगत +वषयमा mरट 
Wेऽवाट हेनb नFम=ने हुँदा Fनवेदन मागबमोिजम 
उw दफाहj असंवैधाFनक घो+षत गनb Fमलेन । 
mरट Fनवेदन खारेज हनेु ठहछb ।

9. mरट Fनवेदन खारेज भए तापFन 
Fनवेदकले उठाएको Fनजामती सेवाका करारमा 
कायbरत ्् कमbचारcहjको सामािजक सरुWाको 
स5दभbमा भने यो अदालत संवेदनशील हनुपुन� 
देिखएको छ । Fनवेदकले उठाएको +वषयले 
आधारभतू मानव अFधकार र 5यूनतम ्् मानवीय 

आवँयकतासँग सxब5ध र सरोकार राखेको 
देिख5छ । यस सxब5धमा संयwु रा`स³को 
ःथापनाप´ात ्जारc मानव अFधकारको +वz{यापी 
घोषणापऽ, १९४८ ले मानवका नागmरक तथा 
राजनीFतक अFधकारलाई ूाथFमकता �दएको 
देिखए तापFन Tयसले कमजोर एवम ् सीमा5तकृत 
वगbका {यिwहjको आFथbक, सामािजक ूकृFतका 
5यूनतम ्् आवँयकतालाई ूभावकारcjपबाट 
सxबोधन गनb नसकेका कारण स³ सन ्
१९६६ मा आFथbक, सामािजक एवम ् साँःकृFतक 
अFधकारसxब5धी अ5तराb+`य ूFत§ापऽ जारc 
गनb पगेुको अवःथातफb  पFन iयान जान ुजjरc  
देिख5छ । जनु ूFत§ापऽले गरcब एवम ् कमजोर 
वगbका {यिwलाई समेत सxमानपूवbक बाँ#न पाउने 
अवःथा (Adequate Standard of Living) ू Tयाभतू 
गरेका कारण वतbमानमा पFन यो दःतावेज आFथbक, 

सामािजक तथा साँःकृFतक अFधकारको +वz{यापी 
आधारःतxभको jपमा ःथा+पत हनुपगेुको                                          
देिख5छ । यहc त�यलाई आTमसात ् गरc 
ूFत§ापऽअनjुप {यवहार गनुb पW रा`हjको 
ूाथFमक दा+यTव पFन रहन पगेुको छ ।

10. आFथbक, सामािजक एवम ् साँःकृFतक 
अFधकारसxब5धी अ5तराb+`य ूFत§ापऽ, १९६६ 
को पW रा`को हैFसयतले नेपालले पFन उपल{ध 
ॐोत एवम ् साधनको 5यायोिचत एवम ् +ववेकसxमत 
पmरचालन गरc जनतालाई आFथbक, सामािजक 
एवम ् साँःकृFतक हक, अFधकार र सरुWा ू Tयाभतू 
गन� अ5तराb+`य दा+यTवतफb  Fनर5तर उ5मखु रहन ु
अपmरहायb छ । साथै रा�य आफूमा Fन+हत यो 
दा+यTव ूभावकारcjपबाट Fनवाbह गनb उदासीन 
भयो भ�े ू¡का साथ नागmरक अदालतमा 
उपिःथत भएमा रा�यको यो दा+यTवलाई ू भावकारc 
ढ बाट ूचलन गराउने कतb{य रा�यको अFभ� 
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अ को हैFसयतमा अदालतमा समेत Fन+हत                              
हनुप�ुदछ । यस ूकृFतका संवेदनशील +वषयमा 
अदालत गxभीर हनु नसकेमा कमजोर एवम ् 
सीमा5तकृत वगbको सxमानपूवbक बाँ#न पाउने 
अFधकारसमेत Fनःतेज हनुजा5छ ।  

11. Fनजामती सेवाअ5तगbत करारमा 
कायbरत ्् ौेणी+व+हन कमbचारcको आFथbक 
एवम ् सामािजक सरुWामा केि5ित ूःततु 
mरट Fनवेदनले सेवाFभऽका असरुिWत वगbको 
सामािजक सरुWा सFुनि´त गनुbपन� आवाज 
मखुmरत गरेको स5दभbबाट हेदाb ःथायी र करारमा 
कायbरत ्् कमbचारcहjको सहकायbबाट वतbमानमा 
समम Fनजामती ूशासन स�ालन भएको                                        
पाइ5छ । सेवा ूवाहको स5दभbमा यी दईु 
ूकृFतका कमbचारcको भFूमकामा खासै Fभ�ता 
रहेको नपाइए तापFन ःथायी कमbचारcको तलुनामा 
करारका कमbचारcको आFथbक एवम ् सामािजक 
सरुWाको सवालमा भने Fनजामती सेवासxब5धी 
ूचFलत कानूनी {यवःथाहj मौनरहेको अवःथा    
देिख5छ । तर यस स5दभbमा नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ ले नागmरकलाई समानताको 
आधारमा सxमानपूवbक बाँ#न पाउने हक, 

रोजगारcको हक, सामािजक 5याय र सामािजक 
सरुWाको हक तथा शोषण +वjkको हकलाई 
मौFलक हकको jपमा ूTयाभतू गरेको 
+वषयतफb  भने रा�यको iयानाकषbण हनु सकेको                  
देिखदैँन । जसका कारण हालसxम पFन Fनजामती 
सेवाअ5तगbत करारमा कायbरत ्् कमbचारcहjको 
यक¥न +ववरण नराखी, उनीहj सेवामा कायbरत ्् 
रहँदा वा सेवा Fनवतृ हुँदाको अवःथालाई समेत 
¶+©गत नगरc केवल याि5ऽक तवरबाट Fनि´त 
अवFधका लाFग करार नवीकरण गद� जाने कायb 
भै रहेको देिख5छ । पmरणामतः रा�य संवैधाFनक 

दा+यTवबाट +वमखु हनुाको साथै करारमा 
कायbरत ्् कमbचारcको सामािजक सरुWाको अवःथा 
असरुिWतसमेत रहेको देिख5छ । 

12. शू5य सामािजक सरुWाको अवःथामा 
रहेका करारमा कायbरत ्् कमbचारcहjलाई कायbरत ्् 
रहँदाको अवःथामा कम स+ुवधा ूदान गनुb तथा 
अवकाशप´ात ्खालc हात घर पठाउनकुो ठोस 
एवम ् पयाbg कारण +वपWीहjले ःप© पानb सकेको 
अवःथा देिखदैँन । साथै, यो +वषय ॐोत साधनको 
अभाव वा साधनको अपयाbgताअ5तगbतको +वषय 
हो भ�े िज+कर पFन Fलन सकेको देिखदैँन । 
यसथb ःथायी Fनजामती कमbचारcका लाFग 
जःतोसकैु स+ुवधाको {यवःथा गनb उ·त रहने 
सरकार करारमा कायbरत ्् कमbचारcको हकमा 
पूणbjपमा दा+यTव+वहcन हनु खो�न ु +वचारणीय 
देिख5छ । तसथb mरट Fनवेदकले करारमा कायbरत ्् 
ौेणी+वहcन कमbचारcको आFथbक एवम ् सामािजक 
असरुWा एवम ् जोिखमपूणb अवःथातफb  गराएको 
iयानाकषbणलाई अ5यथा भ� Fम=ने अवःथा पFन 
देिखन आउँदैन । 

13. सामािजक 5यायको अFभ� 
अ को jपमा रहेको सामािजक सरुWाले लोक 
क=याणकारc रा�यको अवधारणालाई साथbक 
त=ुयाउँदछ । समाजका हरेक पWमा 5याय ू दान 
गन� उQेँयका साथ +वकFसत यो मा5यताबाट नै 
समाजमा पूणb एवम ् वाःत+वक समानता कायम हनु                                             
सwछ । वतbमान रा+`य एवम ् अ5तराb+`य 
पmरिःथFत पFन मानव अFधकार एवम ् सामािजक 
5यायूFत संवेदनशील ब5दै गएको अवःथामा 
Fनजामती सेवा अ5तगbत करारमा कायbरत ् 
कमbचारcको सामािजक सरुWाको +वषयलाई 
ूभावकारc त=ुयाउन ु लोकताि5ऽक शासन 
{यवःथाअनकूुल नै हनेु देिख5छ । 
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14. मलुकुको Fनजामती ूशासन 
स�ालन, सेवाको पदपूFतbको ू+बया, कायbरत ्् 
कमbचारcको सेवा अवFध, सेवामा रहने पदहjको 
ूकृFत Fनधाbरणलगायतका +वषयहj सावbजFनक 
नीFतअ5तगbतका +वषय भए तापFन सेवा स�ालनमा 
मह¸वपूणb भFूमका Fनवाbह गन� जनशिwको 
{यवःथापन भने सदैव उ#च ूाथFमकतामा रहन ु
पदbछ । कायbरत ्् जनशिwले उ#च मनोबलका 
साथ ूवाह गरेको सेवाको ूFतफलको आधारमा 
नै सा ठFनक सफलता Fनभbर रहने गदbछ । 
यसका लाFग सेवामा कायbरत ्् सबै कमbचारcमा 
समानjपमा उTूरेणा अFभव+ृk हनु ु आवँयक   
छ । पmरणामःवjप भावी पःुताका लाFग चःुत 
एवम ् ूभावकारc ूशासन हःता5तरणसमेत हनु 
प�ुदछ। 

15. ू चFलत Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
तथा Fनजामती सेवा Fनयमावलc, २०५० अनसुार 
Fनजामती सेवामा कायbरत ्् जनशिw ःथायी र 
करारका jपमा पूFतb गmरँदै आएको अवःथा 
देिख5छ । तर ःथायी कमbचारcको तलुनामा 
करारमा कायbरत ्् कमbचारcको सामािजक सरुWाको 
+व·मान नाजकु अवःथा र सो अवःथाूFत 
रा�यको Fनर5तर उदासीनताको कारण करार 
सेवामा कायbरत ्् कमbचारcमा 5यूनमाऽाको उTूरेणा 
+व·मान रहc सेवाको गणुःतरcयतामा समेत गxभीर 
असर पनbसक् ने अवःथाका कारण यो +वषयमा 
तTकाल सxबोधन हनु ुजjरc छ । 

16. सरकारc एवम ् Fनजी Wेऽमा 
कायbरत ्् जनशिwको आFथbक एवम ् सामािजक 
सरुWाको ूTयाभFूतका लाFग +वz{यापीjपमा 
Fनर5तर ूयासहj भैरहेको पाइ5छ । जसमiये 
योगदानमूलक सामािजक सरुWा (Contributory 

Social Protection) र अयोगदानमूलक सामािजक 

सरुWा (Non-Contributory Social Protection) 
सxब5धी मा5यताहjसमेत ूचलनमा रहेका 
देिख5छन ् । योगदानमूलक सामािजक 
सरुWाअ5तगbत कायbरत ्् वा अवकाशूाg जनशिwले 
आxदानीको Fनि´त ूFतशत योगदान गरc सोबाट 
जxमा भएको रकमले औषधोपचार, स5तती िशWा, 
आवास कजाb जःता जीवनका आधारभतू +वषयमा 
सहजता ूदान गरेको पाइ5छ । नेपालमा पFन 
कमbचारc स�यकोष, नागmरक लगानी कोष, Fबमा, 
पे5सन योजना, सामािजक सरुWा कोषजःता 
योगदानमूलक सामािजक सरुWा कायbबमहj 
स�ालनमा रहेको देिख5छ । अयोगदानमूलक 
सामािजक सरुWासxब5धी {यवःथाअ5तगbत रा�यले 
तो+कएका लिWत वगb एवम ् समूहका {यिwहjका 
FनFम� संवैधाFनक एवम ् कानूनी {यवःथा गरc 
रा�यका तफb बाट बजेट +वFनयोजन गन� गरेको 
अवःथा छ । नेपालमा जे? नागmरक भ�ा, 
एकल म+हला भ�ा, सTुकेरc भ�ा, कणाbलc रोजगार 
जःता अयोगदानमूलक सामािजक सरुWासxब5धी 
कायbबमहj पFन स�ालनमा रहेको पाइ5छ ।  
यहc प?ृभFूमका आधारमा Fनजामती सेवाअ5तगbत 
करारमा कायbरत ्् कमbचारcहjको सामािजक 
सरुWा {यवःथालाई सxबोधन गmरएमा Tयसबाट 
फलदायी पmरणाम उTप� हनेु देिख5छ । 

17. Fनजामती सेवाअ5तगbत करारमा 
कायbरत ्् कमbचारcहjले सेवा ू दान गरेवापत Fनि´त 
रकम पाmरौFमकको jपमा पाउने गरेको कुरामा 
दईुमत छैन । तर सो रकम कमbचारcको आधारभतू 
आवँयकता र सामािजक सरुWालाई सxबोधन 
गनb �यादै 5यून रहेको भ�े आम गनुासो पFन 
रहेको पाइ5छ । सहकमl ःथायी कमbचारcहjले 
सेवाको दौरान तलब, भ�ा, Fबदा, औषधोपचार, 

Fबमा जःता स+ुवधा पाउनकुा साथै अवकाशप´ात ्

९1५४ - देवीूसाद दाहाल +व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलय, Fसंहदरबारसमेत
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उपदान, Fनविृ�भरण जःता सामािजक सरुWाका 
उपायहjसमेत उपभोग गनb सक् ने अवःथा रहे 
तापFन करारमा कायbरत ्् कमbचारcहj पाmरौFमक 
बाहेक अ5य सबै स+ुवधाहjबाट वि�त रहनपुरेको 
अवःथा देिख5छ । 

18. +व·मान कानूनी {यवःथा अनसुार 
Fनजामती सेवामा mरw ौेणी+वहcन पद खारेज गरc 
सो पदमा सेवा करारमाफb त कायb सxपादन गन� 
नीFत कायम रहेसxम करारमा कायbरत ्् कमbचारc 
ःथायी कमbचारcको jपमा पmरणत हनेुसक् ने 
अवःथा नरहेको देिख5छ । यस अवःथामा लामो 
समयसxम सेवामा रहc ूभावकारc सेवा ूवाह 
गरे तापFन अवकाशप´ात ् कुनैपFन ूकारको 
सामािजक सरुWाको ूTयाभतू नगmरन ु5यायसxमत 
एवम ् +ववेकसxमत हनेु देिखदैँन । यो {यवःथाको 
यथािःथFतलाई Fनर5तरता ूदान गनुb सामािजक 
5यायको स5दभbमा उिचत पFन हुँदैन ।  

19. तसथb, माFथ +ववेिचत आधार एवम ् 
कारणहjबाट Fनजामती सेवाअ5तगbत खास 
अवFध करारमा कायbरत ्् रहc उTकृ© सेवा ूदान 
गरेका कमbचारcहjका लाFग पFन योगदानमूलक 
सामािजक सरुWा (Fबमा, अवकाशकोष) वा 
अयोगदानमूलक सामािजक सरुWा (उपदान, उपचार 
खचb वा यःतै ूकारका अ5य उपयwु +वषय) 
को ूब5ध Fमलाउन अTयावँयक देिखएकाले 
यःता कमbचारcहjको यक¥न +ववरण स� कलन 
गरc यःता कमbचारcहjलाई सामािजक सरुWाको 
ूTयाभFूत �दलाउन Fनजहjले गरेको सेवाको 
अवFध र Tयसबखत गxुन गएको अवसरहjसमेत 
हेदाb उपदान वा WFतपूFतbजःतो कुनै jपमा भए 
पFन केहc ूाg गनbसक् ने गरc यथाशीय उिचत 
र आवँयक {यवःथा गनुb गराउन ुभनी +वपWी 
ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलयलगायत 

अ5य +वपWीहjका नाममा Fनद�शनाTमक 
आदेश जारc हनेु ठहछb । ूःततु आदेशको 
जानकारc महा5यायाFधवwाको कायाbलयमाफb त 
+वपWीहjलाई �दई दायरcको लगत क�ा गरc 
FमFसल Fनयमानसुार गरc बझुाई �दनू । 

उw रायमा सहमत छY । 
5या.रामकुमार ूसाद शाह
5या. भरतबहादरु काकD 

इFत संवत ्२०७० साल माघ ९ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : ईzर पराजलुc  

सव"#च अदालत, +वशेष इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे?
माननीय 5यायाधीश ौी सशुीला काकD
माननीय 5यायाधीश ौी तकb राज भ�
आदेश FमFत : २०७०।११।२२।५

०६९–WS–००७८

+वषय : उTूषेण/परमादेश
  
Fनवेदक : िज=ला कृ+ष +वकास कायाbलय, झापामा 

ूा+वFधक सहायक रा.प.अ.(ूथम) पदमा 
कायbरत ््  शाFलकराम भ�राईसमेत

िनण#य नं.९१५५

 &  
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+वjk
+वपWी : रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवास, 

काठमाडYसमेत

 § पेसा =वसायको sत�ता नागिरकलाई 
रा]को िवV� aा� Tने sत�ता हो 
भने रोजगारीको हक रा]ले आ�ना 
नागिरकलाई aदान गनZ वा उपल� 
गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उ�ोग 
र =ापार गन# पाउने sत�तालाई सदैव 
िनरपेw अिधकारको Vपमा हेन# र दावी 
गन# पिन िम�ैन । यसलाई सापेिwत 
अिधकारको Vपमा हेिरनपुनZ ।

(ूकरण नं. ४)
 § िनवेदकहV िनजामती सेवामा बहाल 

रही संिवधान र काननू�ारा aदान 
गिरएबमोिजम पेसा तथा रोजगारीको 
हकको उपयोग गिररहेको पाइ�छ । पेसा 
तथा रोजगारीको हकलाई ब�ेज Tने गरी 
काननू संशोधन भएको नभई िनजामती 
सेवा ऐनमा बढवुा (वृिi िवकास)सIJी 
=व>ामा केही संशोधनमाA भएको 
काय#लाई रोजगारीको हक नै कुि�त 
भएको अथ# गन# निमeने । 

(ूकरण नं. ५)
 § कुनै पिन =िX वा समहूलाई काननूको 

aयोग वा =वहारमा समानता अवलIन 
गनु# नै समानताको �ेय भएकोले फरक 
ि>ित भएको अव>ामा एउटै ि>ितमा 
पुर् याउन ु वा पिरणाममा समानता खो�ु 
पिन समानताको अक  पw मािन¡छ । 
काननूको ¢ि�मा समान =वहार गनु# 
aि¤यागत समानता हो भने पिरणाममा 

समानता aा� गनु# सारवान ् समानता        
हो । समानहVका बीच समान =वहार गनु# 
र असमानहVका बीच असमान =वहार 
गनु# नै समानताको सार Tने ।

(ूकरण नं. ६)
 § समानताको िस�ाmले पिरणामलाई गौण 

र aि¤यालाई जोड िदँदै सबैलाई काननूको 
अगािड समान मा[े भएकोले संवैधािनक 
िविधशा¦मा यसलाई औपचािरक 
समानता (Formality equality) को 
िस�ाm पिन भिनने ।

(ूकरण नं. ७) 
 § िनवेदकहVलाई िवशेष बढवुाको िवषयमा 

िवभेद गिरएको भ[े िनवेदन दावी भए 
पिन िनजामती सेवा ऐनको िववािदत 
=व>ा खारेज गदा# यी िनवेदकहVaित 
पूवा#\ह रािखएको वा िनवेदकहVलाई 
असमान =वहार गिरएको भ[े किह ँ
कतैबाट नदेिखने ।
 § िवधाियकी अिधकार aयोग गरी िनजामती 

सेवा ऐनमा (ते´ो संशोधन) अ�ादेशले 
सािवकको दफा २४घ१ खारेज गरेको 
=व>ा आफूअनकूुल नदेिखएकै 
आधारमा समानताको हकसँग बािझएको 
वा अस|त भएको भनी सतहीVपमा दावी 
िलन ुमाA पया#� नTने ।

(ूकरण नं. ८)
 § रा]ले आ�नो नीितगत बुि�मता 

(policy wisdom) aयोग गरी कुनै 
काननू िनमा#ण वा संशोधन वा खारेज 
गरेको काय#बाट कुनै =िX िवशेषलाई 
असर परेको छ वा छैन भ[े a� xाियक 
िनVपणको िवषय Tँदैन । काननू िनमा#ण 
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गनZ, खारेज गनZ, पिरवत#न गनZलगायतका 
काय# रा]को अिधकारwेAको िवषय     
हो । मलुुकको िनजामती सेवाको aकृित र 
आव�कतासमेतका आधारमा एकपटक 
कायम रहेको बढवुा aणाली वा बढवुाका 
आधार सदैव कायम Tनपुद#छ भ[े दावी 
xायोिचत, तक# स|त र औिचvपूण# Tन 
नसक् ने ।

(ूकरण नं. १६)

Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ्् अFधवwा 
+वजयका5त मैनालc

+वपWीका तफb बाट : सह5यायाFधवwा कृंणजीवी 
िघFमरे

अवलिxबत निजर : 
 § 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

आदेश
xा. क�ाण Pे� : नेपालको अ5तmरम 

सं+वधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर भइ इजलाससमW 
पेस हनु आएको ूःततु mरट Fनवेदनको स� िWg 
त�य एवम ् आदेश यस ूकार छ :
 हामी Fनवेदकहj +वFभ� FमFतमा 
Fनजामती सेवामा सjु Fनयिुw पाई म शाFलकराम 
भ�राई २०५६ सालमा खलुा ूFतःपधाbबाट 
राजपऽअन+�त ूथम ौेणी (ूा.स.) पदमा, 

म ू�दपकुमार ौे? २०५६ सालमा खलुा 
ूFतःपधाbबाट राजपऽअन+�त ूथम ौेणी (ूा.) 
पदमा, म छ+वलाल सवेुदc २०५८ सालमा खलुा 
ूFतयोFगताबाट राजपऽअन+�त ू थम ौेणी (ूा.स.) 
पदमा र म Fनवेदक शेषराज पौडेल २०५६ 
सालमा राजपऽअन+�त ूथम ौेणी (ूा.) पदमा 
बढुवा Fनयिुw पाई हाल तत ्तत ् पदमा कायbरत ् 
रहेका Fनजामती कमbचारc ह¹ । हामीहjको 
बढुवा हालको पदमा कायbरत ् रहेको १५ वषb 
अवFध पूरा भएपFछ Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
मा भएको (दोॐो संशोधन) ऐन,  २०६४ बाट थप 
भएको दफा २४घ१ बमोिजम एक ौेणीमाFथको 
पदमा +वशेष बढुवा हनेु हो । Fनजामती सेवाका 
कमbचारcहjको (दोॐो संशोधन) ऐन, २०६४ 
बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोिजम बढुवा 
गmरंदै आएको र अब हामी Fनवेदकहj पFन 
सोहc दफा २४घ१ को आधारमा बमशः 
आगामी २०७१।६।१५, २०७१।६।२०, 

२०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा 
राजपऽ अन+�त ूथम ौेणीबाट राजपऽा+�त 
ततृीय ौेणी (शाखा अFधकृत वा सो सरह) पदमा 
+वशेष बढुवा हनेु कुरामा Fनि´त भएर आ®नो 
§ान, शीप र दWताले ºयाएसxम कतb{यFन? भई 
कायbरत ् र+हरहेका छ¹ । 
 Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
सा+वकको दफा २४घ१ मा ःवतः +वशेष बढुवा 
हनेु {यवःथा भएकोमा हाल +वपWीहjबाट भएको 
(तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ ले सो दफा 
खारेज गरc हामी Fनवेदकहjको सेवाकाFलन 
जीवनको उ�राkbमा शैिWक एवम ् अ5य कारणले 
बढुवा नभए पFन एक/एक तह ःवतः +वशेष 
बढुवा हनु पाउने कानूनी हक अपहरण गmरएको 
छ । सा+वकको दफा २४घ१ (तेॐो संशोधन) 
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अiयादेश, २०६९ जारc भएको FमFतले १ वषb माऽ 
कायम रहने हुँदा सो भ5दा अगाFड बढुवा भएका 
र सो भ5दा पFछका सxभा+वत बढुवा हनेु हामी 
Fनवेदक कमbचारcहjको बीचमा असमान {यवहार 
हनेु हुँदा सो कायb नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२) 
सँग बािझएको छ । ूTयथlहjले सा+वकको 
दफा २४घ१ खारेज गनुbपनाbको मनाFसब कारण 
र आधार (Rationality) �दन सकेको अवःथा 
छैन । एकपटक कानूनuारा Fसिजbत अFधकार 
Fबनाकारण समाg हनु सwैन । साथै असमान हनेु 
गरc वा 5यायोिचत आधारFबना कुनै पFन अFधकार 
कटौती हनेु क=पना गनb पFन स+कंदैन । उw 
ऐनको दफा ५८ ले Fनजामती कमbचारcहjको 
हकमा लागू रहेको तलब, भ�ा, Fनविृ�भरण र 
अ5य स+ुवधासxब5धी सेवाका शतbहjमा Fनजको 
ःवीकृFतबेगर Fनजलाई ूFतकूल असर पन� गरc 
पmरवतbन गmरने छैन । ःवीकृFतबेगर ूFतकूल 
असर पन� भएमा म»ुरFबना Fनज कमbचारcको 
हकमा लागू हनेु छैन भ�े {यवःथा भै रहेबाट 
हामी Fनवेदक कमbचारcहjको हक अFधकार 
Fबनाकारण कुि�ठत हनु सwैन । साथै समान 
हैFसयत र अवःथा भएका कमbचारcहjको हकमा 
असमान हनेु गरc कुनै पFन कानून Fनमाbण गनुb 
वा संशोधनमाफb त ् खारेज गनुb 5यायको मा5य 
Fसkा5त+वपरcत ह5ुछ । 

हामी Fनवेदकहjले कानूनबाट ूाg 
गरेको अFधकार +वभेदकारc तmरकाले हटाउने 
गरc गरेको कायb यथोिचत र 5यायोिचत हनु 
सwैन । कुनै पFन कानूनको कुनै पFन दफा 
संशोधन गनुbपदाb ूव�ृ भावनाबाट नभै समानता 
र सदाशयता (Good faith) को आधारमा                     
गmरनपुदछb । तर, ूTयथlहjबाट हालै लागू 

भएको Fनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ लाई 
खारेज गन� (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
+वभेदपूणb भई गैरसंवैधाFनक (Unconstitutional) 
र ूTयथlहjको ःवे#छाचारc +बयाकलाप 
(Arbitrary action) हो । सं+वधानबाट ूाg 
मौFलक हक र कानूनबाट Fसिजbत सेवाका 
शतbहj ःवे#छाचारc तवरले कानून Fनमाbण गरेको 
कारणबाट माऽ कटौती भई कुि�ठत हनु सwैन । 
रा�यले Fनजामती कमbचारcलाई लामो समयसxम 
सेवा गरेबापत +वशेष बढुवामाफb त उ#च मनोबल 
कायम राख् ने उQेँयले Fनमाbण भएको Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ हठात ्खारेज 
गनुbको पछाFडको कारण सरकारको ःवे#छाचाmरता 
हो । नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा ३७(१) मा कायbकाmरणी अFधकार सं+वधान 
र अ5य कानूनबमोिजम मि5ऽपmरषn मा Fन+हत रहने 
छ भ�े {यवःथा भएबाट समेत ूTयथlहjको 
काम कारवाहc भेदभावपूणb र ःवे#छाचारc          
हनुहुुँदैन । 

हालको सरकार बाधा अ±काउ फुकाउ 
आदेशमाफb त सं+वधानसभाको अक" Fनवाbचन 
सxप� गनbसxम गठन भएको हो । Fनवाbचन 
सxप� गनb माऽ गठन भएको सरकार हो भ�े 
कुरा सो बाधा अ±काउ फुकाउ आदेशको 
ूःतावना, धारा १,२ र ३ लगायत +वFभ� ठाउँमा 
Fनवाbचन ूयोजनको लाFग भ�े श¼द उ=लेख 
भएबाट समFथbत भएको छ । Tयःतो सरकार वा 
मि5ऽपmरषoको दा+यTव बाधा अ±काउ फुकाउ 
आदेशको सीमाFभऽ रहc काम गनुb हो । हालै 
ग�ठत सरकारलाई कानून बनाउने, संशोधन गन� 
र खारेज गन� अFधकार बाधा अ±काउ फुकाउ 
आदेशले �दएको छैन । सं+वधानतः अiयादेशले 
अFधकार कटौती गन� होइन, अFधकार Fसजbना 
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गन� हो । एकाFतर तTकाल Fनजामती सेवामा भै 
रहेको +वशेष बढुवा खारेज गनुbपन� कानूनी एवम ् 
संवैधाFनक आवँयकता देिखदैँन भने अक"Fतर 
+ववा�दत दफा २४घ१ माऽ खारेज गरेबाट पFन 
+वशेष बढुवाको मखुमा रहेका हामी Fनवेदक 
कमbचारcूFत अनिुचत ब5देज लागेको छ । 

अतः Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४घ१ मा भएको राजपऽअन+�त ूथम 
ौेणीको पदमा कxतीमा प5ी वषb सेवा अवFध 
पूरा गरेका Fनजामती कमbचारcको एक तह 
माFथ +वशेष बढुवा हनेु {यवःथा ूTयथlहjबाट 
(तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ uारा खारेज 
गन� गरेको कायb नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को धारा १२(३)(च) ूद� रोजगार 
गनb पाउने हक र धारा १३ ूद� समानताको 
हकसँग ःप© बािझएको हुँदा दफा २४घ१ खारेज 
गरेको हदसxम सं+वधानको धारा १०७(१) 
बमोिजम ूारxभदेिख 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 (ततृीय) ौेणीमा +वशेष 
बढुवा हनुपुन� हुँदा सो समयसxम mरट Fनवेदनको 
टु ो नलागेमा Fनंूयोिजत हनेु हुँदा ूःततु mरट 
Fनवेदनलाई अमाFधकार �दई सनुवुाइ गरc पाउँ 
भ�ेसमेत ¼यहोराको Fनवेदकहjको Fनवेदनपऽ ।  
 यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारc हनु ु नपन� कुनै 
कारण भए १५ �दनFभऽ Fलिखत जवाफ पठाउन ु
भनी +वपWीहjलाई सूचना �दई Fलिखत जवाफ 
परेपFछ वा अवFध नाघेपFछ Fनयमबमोिजम पेस 
गनूb । साथै यसमा उठाइएका संवैधाFनक र 
कानूनी ू¡हjको Fनjपण +वशेष इजलासबाट 

हनुपुन� देिखएको र ूःततु Fनवेदनको +वषय 
कमbचारc बढुवा तथा विृ� +वकाससxब5धी रहेको 
देिखनाले सव"#च अदालत Fनयमावलc, २०४९ 
को Fनयम ६३(३)(च५) बमोिजम अमाFधकार 
�दई पेस गनुb भ�े ¼यहोराको यस अदालतबाट 
FमFत २०७०।३।१६ मा भएको आदेश । 
 नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा ८८ ले Fनद�श गरेबमोिजम नेपाल सरकार 
मि5ऽपmरषoको Fसफाmरसमा Fनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
जारc भई सो ऐनको दफा २४घ१ मा भएको 
+वशेष बढुवासxब5धी {यवःथा खारेज भएको              
हो । ःवतः +वशेष बढुवा हनेु {यवःथा खारेज भए 
तापFन खलुा ूFतयोFगता, कायbWमताको मू=या�न, 

आ5तmरक ूFतयोFगताTमक परcWा तथा जे?ता 
र कायbसxपादन मू=या�नसमेतबाट बढुवा हनु 
सक् ने ू ावधानहj Fनजामती सेवा ऐनमा भइरहेको 
अवःथामा Fनवेदकहjको पेसा, रोजगार गनb 
पाउने हक, समानताको हक र कानूनको ूयोगमा 
भेदभाव नगmरने हकहjमा ू Fतकूल ू भाव नपन� र 
संवैधाFनक {यवःथाबमोिजम नै यस कायाbलयबाट 
सो अiयादेश जारc भएको कायbले Fनवेदकहjको 
सं+वधानूद� मौFलक हकमा अनिुचत ब5देज 
नलागेको र सो दफा २४घ१ खारेज गन� 
कायb सं+वधानसँग नबािझएको हुँदा ूःततु mरट 
Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�ेसमेत ¼यहोराको 
रा`पFत कायाbलयको तफb बाट पेस भएको Fलिखत                            
जवाफ ।
 Fनजामती कमbचारcहj लामो समयसxम 
एउटै पदमा काम गरc सेवा Fनव�ृ हनुपुदाb 
कमbचारcहjमा उTूरेणाको कमी भई Fनजामती 
ूशासन आशातीतjपमा पmरणाममखुी ब� 
नसकेकोले Tयःता लामो समय सेवामा काम गरc 
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बढुवा हनु नसकेका कमbचारcहj कमसेकम एक 
तह बढुवा हनु सकुन ्भ�े प+वऽ उQेँयले Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोॐो संशोधन) ऐन, 

२०६४ बाट दफा २४घ१ थप भई कायbसxपादन 
तथा अनभुवको मू=या�नuारा गmरने बढुवासxब5धी 
+वशेष {यवःथा भई Tयसको आधारमा ूTयेक 
६/६ मा+हनामा +वशेष बढुवा हुँदै आएको                                                       
Fथयो । हाल सो दफाबमोिजम Tयसरc बढुवा भएका 
कमbचारcहjको {यवःथापन र कायb िजxमेवारc 
Fनधाbरणमा {यवहाmरक क�ठनाइहj आएकोले 
Tयसलाई Fनराकरण गद� जे? कमbचारcहjको 
बढुवालाई {यविःथत र मयाb�दत गन� ूयोजनले 
Fनजामती सेवा ऐनको (तेॐो संशोधन) अiयादेश, 

२०६९ ले +ववा�दत दफा खारेज गरेको 
कायbलाई अ5यथा भ� Fम=दैन । सो खारेजले 
यो�य कमbचारcहjको बढुवालगायतका अ5य विृ� 
+वकासमा कुनै अवरोध Fसजbना गरेको छैन । 
Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गनb 
जारc भएको (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा 
८८ को पmरFध (Ambit) मा रहc नेपाल सरकारको 
Fसफाmरसमा जारc भएको हो । Tयसमा पFन 
हालै जारc भएको Fनजामती सेवा ऐनको (तेॐो 
संशोधन) अiयादेश, २०६९ मलुकुको Fनजामती 
सेवाको ूकृFत र आवँयकतासमेतका आधारमा 
कायbकारcबाट अवलxबन गmरएको नीFतगत +वषय 
पFन भएको हुँदा सोसxब5धमा ू¡ गनb Fम=दैन । 
 कमbचारcहjको सेवा शतbसxब5धी +वषय 
अपmरवतbनीय र खारेजयो�य नहनेु होइन । Tयसलाई 
रा�यले {यविःथत गनb आवँयक कानून Fनमाbण 
गनb स�छ । Fनजामती सेवा भनेको कानून एवम ् 
सरकारका नीFत तथा Fनणbयहj कायाb5वयन गन� 
संय5ऽ हुँदा सो सेवाको पदमा के कुन आधारले 

बढुवा गन� हो Tयो सरकारले नीFतगत आधार 
तय गरc कानूनमा jपा5तरण गरेको कारणले 
कसैको हक वा अFधकारमाFथ आघात पगेुको 
मा� Fम=दैन । एकपटक कायम रहेको बढुवा 
पkFत वा आधार सदैव कायम हनुपुदछb भ�े 
दावी 5यायोिचत, तकb स त र औिचTयपूणb हनु                                                                     
सwैन । मलुकुको कायbकाmरणी अFधकार 
ूयोग गन� सरकारले Fनजामती ूशासनका सबै 
आयामलाई हेरc आ®नो नीFतगत ब+ुkमता (policy 

wisdom) ूयोग गरc ऐनमा {यविःथत बढुवाको 
शतbमा संशोधन वा पmरवतbन वा खारेज गन� 
अFधकार ूयोग गनb स�छ । सरकारले नीFतगत 
ब+ुkमता (policy wisdom) ूयोग गरc गरेको 
पmरवतbनबाट कसैलाई {यिwगतjपमा असर 
परेको छ वा छैन भ�े ू ¡ 5या+यक Fनjपणको ू ¡                                             
हुँदैन । Fनजामती सेवामा ूवेश गन� {यिwले 
ूवेश गनाbसाथ Fनजामती सेवासxब5धी कानूनको 
शतb ःवीकारेको ह5ुछ र Tयसरc ःवीकार गदाb 
भईरहेको शतbमा पmरवतbन वा थप भएमा Tयो पFन 
ःवीकार गनुbपदछb । अतः Fनजामती सेवा ऐनमा 
भई रहेको दफा २४घ१ को {यवःथा खारेज गरेको 
कायbले Fनवेदकहjको मौFलक हकमा अनिुचत 
ब5देज पFन नलागेको र Fनजहjको रोजगारc गनb 
पाउने हकमा ूFतकूल असर नपरेको हुँदा ूःततु 
mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�ेसमेत ¼यहोराको 
ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको कायाbलयको 
तफb बाट पेस भएको Fलिखत जवाफ । 
 mरट Fनवेदकले यस म5ऽालयको के 
कःतो काम कारवाहcले Fनजहjको मौFलक 
हकमा आघात पगेुको हो, सो खलुाउन नस�न ु
भएको हुँदा यस म5ऽालयलाईसमेत +वपWी बनाई 
दायर गmरएको mरट Fनवेदन Fनरथbक छ । साथै 
Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (तेॐो 

९1५५ - शाFलकराम भ�राईसमेत +व. रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवाससमेत
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संशोधन) अiयादेश, २०६९ ले दफा २४घ१ को 
ूावधान पद पूFतb तथा बढुवासxब5धी {यवःथामा 
समयानकूुल संशोधन गनb खारेज भएको हो । 
+ववा�दत दफा २४घ१ (दोॐो संशोधन) ऐन, 

२०६४ बाट थप भई हाल पनुः संशोधन भएको 
हो । ऐन कानूनमा संशोधनसमेत गन� कायb कानून 
Fनमाbणको ःवभा+वक र FनयFमत ू+बयाFभऽकै 
कायb हुँदा ूःततु mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ 
भ�ेसमेत ¼यहोराको कानून, 5याय, सं+वधानसभा 
तथा संसदcय माFमला म5ऽालयको तफb बाट पेस 
भएको Fलिखत जवाफ । 
 Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको 
(दोॐो संशोधन, २०६४) ले दफा २४घ१ थप 
गरc कायbसxपादन तथा अनभुवको मू=या�नuारा 
गmरने बढुवासxब5धी +वशेष {यवःथा गरc 
Tयसैको आधारमा Fनजामती कमbचारcहj +वशेष 
बढुवा हुँदै आएका छन ्। यसरc बढुवा भएका 
कमbचारcहjले बढुवा भएको पदको तलब भ�ा 
पाउने, जे?ता गणना हनेु भए तापFन समायोजन 
नभएसxम त=लो पदको नै काम गनुbपन�, सjवा 
पFन सोहc पदमा माऽ गनुbपन� जःता कारणले 
कमbचारcमा बढुवा भएको अनभुFूत नहनुकुो साथै 
सjवा {यवःथापन गनb क�ठनाइ भएको Fथयो । 
सो दफा खारेज नगरc यथावत ्राखी रहँदा ूTयेक 
६/६ म+हनामा +वशेष बढुवा हुँदै जाँदा Fनजामती 
ूशासनमा दcघbकालcन समःया हनेु भएकोले सो 
त�यलाई ¾दय म गरc सो दफा खारेज गरc सो 
को स�ामा दफा २४घ१क थप गरc �ये?ता र 
कायbसxपादन मू=या�नuारा बढुवा हनेु {यवःथा 
गरेको हो । हाल थप गmरएको दफा २४घ१क 
ले Fनज Fनवेदकहjको बढुवा हनेु अFधकारलाई 
असर पारेको छैन । खारेज भएको दफा २४घ१ 
पFन खारेज नहुँदासxम सबै Fनजामती कमbचारcलाई 

समानjपमा लागू भएको र हाल थप भएको 
{यवःथा पFन सबै Fनजामती कमbचारcलाई 
समानjपमा लागू हनेु हुँदा Fनजामती सेवा ऐनमा 
संशोधन गन� (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
ले सा+वकको दफा २४घ१ खारेज गरेको कायb 
नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) र १३(१)(२) सँग नबािझएको हुँदा 
ूःततु mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�ेसमेत 
¼यहोराको सामा5य ूशासन म5ऽालयको तफb बाट 
पेस भएको Fलिखत जवाफ ।

Fनयमबमोिजम आज दैFनक पेसीसूचीमा 
चढc पेस हनु आएको ूःततु mरट Fनवेदनको 
FमFसल संल�न कागजातहjको अiययन गरc 
हेmरयो । 

Fनवेदकहjको तफb बाट उपिःथत +वuान ्् 
अFधवwा ौी +वजयका5त मैनालcले मेरा पW 
Fनवेदकहj Fनजामती कमbचारc भई राजपऽअन+�त 
ूथम ौेणीको पदमा कायbरत ् रहेको कुरामा +ववाद 
छैन । यी Fनवेदकहjको बढुवा Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ बमोिजम हनेु हो । सो Fनजामती 
सेवा ऐनमा भएको (दोॐो संशोधन) ऐन, २०६४ 
ले दफा २४घ१ थप गरc राजपऽअन+�त ूथम 
ौेणीमा लामो समय काम गरc बढुवा हनु 
नसकेको कमbचारcहj सो पदमा काम गरेको १५ 
वषbपFछ ःवतः माFथ=लो पदमा +वशेष बढुवा हनेु 
{यवःथा गरेको र सो {यवःथाबमोिजम २०६४ 
सालदेिख नै कमbचारcहj बढुवा हुँदै आएका                                                               
छन ्। Tयसरc बढुवा हनेु {यवःथालाई ू Tयथlहjले 
सो ऐनमा (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
जारc गरc खारेज गरेबाट Fनवेदकहjमiयेका 
शाFलकराम भ�राई आगामी २०७१।६।१५, 

ूदcपकुमार ौे? २०७१।६।२०, छ+वलाल 
सवेुदc २०७३।१।०९ मा र शेषराज पौडेललाई 
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२०७१।४।२९ मा राजपऽा+�त (ततृीय) 
ौेणीमा ःवतः +वशेष बढुवा हनु पाउने मौFलक 
हकमा अनिुचत ब5देज लगाइएको छ । Tयसरc 
+वशेष बढुवा हनेु सा+वकको दफा २४घ१ हटाउने 
कायb सं+वधानको धारा १२ ूद� रोजगारc गनb 
पाउने हक र धारा १३ ू द� समानताको हकसँग 
ःप© बािझएको हुँदा Fनजामती सेवा ऐन, (तेॐो 
संशोधन) अiयादेश, २०६९ ले दफा २४घ१ 
खारेज गरेको हदसxम अमा5य र बदर गरc दफा 
२४घ१ यथावत ् राख् न ुभनी +वपWीहjको नाममा 
उपयwु आदेश जारc हनु ुपदछb भ�े ¼यहोराको 
बहस ूःततु गनुbभयो । 

ूTयथlहjको तफb बाट 
महा5यायाFधवwाको कायाbलयबाट उपिःथत 
सह5यायाFधवwा कृंणजीवी िघFमरेले Fनजामती 
सेवा ऐनमा हालै भएको (तेॐो संशोधन) 
अiयादेश, २०६९ ले सा+वकको दफा २४घ१ 
मा भएको ःवतः +वशेष बढुवाको ूावधान खारेज 
गरc सोको स�ामा दफा २४घ१क थप गरc 
जे?ता र कायbसxपादनको मू=या�नको आधारमा 
बढुवा हनेु {यवःथा गरेको छ । Tयसै गरc 
Tयसका अFतmरw Fनजामती सेवा ऐनमा खलुा 
ूFतयोFगता, कायbWमताको मू=या�न र आ5तmरक 
ूFतयोFगताTमक परcWाको माiयमबाट पFन बढुवा 
हनेु {यवःथा भै रहेको अवःथामा +वशेष बढुवाको 
{यवःथा खारेज गरेको कायbले Fनवेदकहjको 
मौFलक हकमा अनिुचत ब5देज लगाएको भ� 
Fम=दैन । दफा २४घ१ खारेज गदाb दफा २४घ१क 
थप गरc कायb सxपादनको मू=या�नको आधारमा 
बढुवा हनेु गरc भएको {यवःथा Fनवेदकहjको 
हकमा माऽ लागू हनेु होइन । सबै Fनजामती 
कमbचारcलाई समानjपमा समान तmरकाले लागू 
हनेु हुँदा सं+वधानूद� समानताको हक+वपरcत 

हुँदैन । अतः Fनजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ 
खारेज गन� कायb समानताको हक+वपरcत नभएको 
र Fनवेदकहjको मौFलक हकउपर अनिुचत ब5देज 
पFन नलगाएको अवःथामा संवैधाFनक परcWण 
हनु नसक् ने भएकोले ूःततु mरट Fनवेदन खारेज 
होस ्भ�े ¼यहोराको बहस ूःततु गनुbभयो । 

पW +वपWको तफb बाट उपिःथत कानून 
{यवसायीहjले गनुbभएको उपरोw बहससमेत 
मनन ्गरc mरट Fनवेदन, Fलिखत जवाफ र Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ समेतका समम पWमा iयान 
�दई ूःततु mरट Fनवेदनमा देहायका ू¡हjको 
Fनjपण गनुbपन� देिखयो । 

१) Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेॐो 
संशोधन) अiयादेश, २०६९ ले 
सा+वकको दफा २४घ१ मा भएको 
ःवतः +वशेष बढुवाको {यवःथा 
खारेज गरेको कायb नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च) र १३(१)(२) सँग बािझएको 
छ  छैन ?

२) Fनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारc 
हनुपुन� हो होइन ?

२. माFथ उि=लिखत Fनjपण गmरनपुन� 
प+हलो ू¡तफb  +वचार गदाb यी mरट Fनवेदकहjले 
Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा 
ःवतः +वशेष बढुवा गन� {यवःथा भएकोमा हाल 
सो ऐनमा ू Tयथlहjले (तेॐो संशोधन) अiयादेश, 

२०६९ जारc गरc दफा २४घ१ खारेज गरc 
नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) ूद� रोजगारc गनb पाउने हक र 
धारा १३ ू द� समानताको हकमा अनिुचत ब5देज 
लगाएकोले उw दफा २४घ१ खारेज गन� गरेको 
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काम कारवाहcलाई सं+वधानको धारा १०७(१) 
को आधारमा अमा5य र बदर घो+षत गरc दफा 
२४घ१ यथावत ् कायम राखी पाउँ भ�े मfुय 
दावी Fलएको पाइयो । ूTयथlहjको  Fलिखत 
जवाफ हेदाb +ववा�दत दफा २४घ१ Fनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ (दोॐो संशोधन) ऐन, २०६४ 
बाट थप भएको, सो दफाबमोिजम ूTयेक ६/६ 
म+हनामा धेरै कमbचारcको +वशेष बढुवा भई बढुवा 
र सjवा {यवःथापन गनb क�ठनाइ भएकोले 
समायोजन गरc सjवा, बढुवा {यवःथापन गनb 
तेॐो संशोधन गरc दफा २४घ१क समेत थप 
गरc सो +ववा�दत दफा खारेज गरेको हो, सो 
थप गरेको दफाले पFन जे?ता र कायbसxपादन 
मू=या�नको आधारमा बढुवा हनेु {यवःथा गनुbको 
साथै Fनजामती सेवा ऐनमा बढुवाका अ5य 
ू+बयाहj पFन रहc रहेकोले सो दफा २४घ१ 
खारेज गदाb Fनवेदकहjको रोजगारc गनb पाउने 
हक र समानताको हकमा ूFतकूल असर परc 
सं+वधानसँग नबािझने हुँदा mरट Fनवेदन खारेज 
गरc पाउँ भ�ेसमेत ¼यहोराको िज+कर ूःततु 
गरेको देिख5छ । 

३. Fनवेदकले Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४घ१  खारेज गरेको कायb नेपालको 
अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) 
र धारा १३(१)(२) सँग बािझएको भनी िज+कर 
Fलएकोले सो सxब5धमा हेदाb पेसा {यवसाय गनb 
पाउने ःवत5ऽतालाई नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को भाग तीनअ5तगbत मौFलक हककै 
jपमा समावेश गmरएको पाइ5छ । सं+वधानको 
धारा १२(३) मा ूTयेक नागmरकलाई देहायका 
ःवत5ऽता हनेुछ भ5दै देहाय ख�ड (च) मा कुनै 
पेसा, रोजगार, उ·ोग वा {यापार गन� ःवत5ऽता 
हनेुछ भ�े ूावधान रहेको देिख5छ । तर, सोहc 

उपधाराको ूFतब5धाTमक वा�यांशको (५) नं मा 
Fनxनबमोिजम उ=लेख भएको  पाइ5छ :

(५)  ख�ड (च) को कुनै कुराले 
सवbसाधारण जनताको सावbजFनक 
ःवाः�य वा नैFतकताको ूFतकूल हनेु 
कायbमा रोक लगाउने वा कुनै खास 
उ·ोग, {यापार वा सेवा रा�यले माऽ 
स�ालन गन� वा कुनै उ·ोग, {यापार, 

पेसा वा रोजगार गनbको लाFग कुनै 
शतb वा यो�यता तो�ने गरc कानून 
बनाउन रोक लगाएको माFनने            
छैन ।

४. वःततुः सं+वधानको उw धारा १२ 
को उपधारा (३) को ख�ड (च) मा ूTयाभतू 
गmरएको कुनै पेसा, रोजगार, उ·ोग वा {यापार गन� 
ःवत5ऽताको +विश? सैkाि5तक मह¸व रहेको  
छ । यस ूकारको ःवत5ऽता ूाकृFतकjपमा नै 
माFनसलाई ूाg हनेु नैसFगbक ःवत5ऽता हो । 
तर, Tयःतो नैसFगbक ःवत5ऽताको हकलाई पFन 
उपरोw ूFतब5धाTमक वा�यांशको अiययनबाट 
सावbजFनक +हतका +वषयमा रा�यले ब5देज 
लगाउन सक् ने, Fनयमन गनb सक् ने र Fनि´त 
सेवामा एकाFधकार कायम गनb सक् ने एवम ् पेसा 
वा रोजगारका सxब5धमा शतb वा यो�यता तो�न 
सक् ने मा5यतास+हत रा�यले 5यायपूणb, ःव#छ र 
उिचत ऐनमाफb त यस ःवत5ऽताउपर मनाFसब 
ब5देजसमेत लगाउने गरc कानून बनाउन सक् ने 
अिfतयारc �दइएको देिख5छ । साथै रा+`य 
स�टको अवःथामा वा सावbजFनक नैFतकता र 
सदाचार कायम राख् नको लाFग पFन केहc पेसा 
वा {यवसायका +वषयलाई {यविःथत गनb स+कने 
ह5ुछ । यस ःवत5ऽताको हकको उपभोगलाई 
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सरल, संयFमत र समि5वत गन� गरc आवँयक 
{यवःथा रा�यले गन� हो । पेसा {यवसायको 
ःवत5ऽता नागmरकलाई रा�यको +वjk ूाg हनेु 
ःवत5ऽता हो भने रोजगारcको हक रा�यले आ®ना 
नागmरकलाई ूदान गन� वा उपल¼ध गराउने हक 
हो । पेसा, रोजगार, उ·ोग र {यापार गनb पाउने 
ःवत5ऽतालाई सदैव FनरपेW अFधकारको jपमा 
हेनb र दावी गनb पFन Fम=दैन । यसलाई सापेिWत 
अFधकारको jपमा हेmरनपुदछb ।  

५. नागmरकलाई कुनै उ·ोग, {यापार, 

पेसा वा रोजगार गन� अनमुFत �दँदा सो कायbको 
Fनयमन र {यवःथापनका लाFग अपmरहायb 
हनेु केहc Fनि´त शतb वा यो�यता तो�नपुन�                        
ह5ुछ । सं+वधानuारा ू Tयाभतू गmरएको उि=लिखत 
ःवत5ऽता ूTयेक नागmरकलाई सरुिWत रहेको 
छ । Fनवेदकहj Fनजामती सेवामा बहाल रहc 
सं+वधान र कानूनuारा ूदान गmरएबमोिजम पेसा 
तथा रोजगारcको हकको उपयोग गरc रहेको 
पाइ5छ । Fनवेदकहjको पेसा तथा रोजगारcको 
हकलाई ब5देज हनेु गरc कानून संशोधन भएको 
नभई Fनजामती सेवा ऐनमा बढुवा (विृ� +वकास)
सxब5धी {यवःथामा केहc संशोधन माऽ भएको 
कायbलाई रोजगारcको हक नै कुि�ठत भएको 
अथb गनb नFम=ने ह5ुछ । यी Fनवेदकहjमiये 
ूदcपकुमार ौे? तथा छ+वलाल सवेुदc २०३९ 
सालदेिख र शाFलकराम भ�राई तथा शेषराज 
पौडेल २०४० सालदेिख Fनर5तरjपमा Fनजामती 
सेवामा बहाल रहc सxबि5धत कानूनी {यवःथाका 
आधारमा राजपऽअन+�त ूथम ौेणीमा पदो�Fत 
भई तत ्तत ् ौेणीका पदमा कायbरत ्् रहेको कुरा 
Fनवेदन लेखबाट देिखइरहेको हुँदा Fनजहjको 
सं+वधानको धारा १२(३)(च) uाराूद� 
रोजगारcको हकमा आघात भएको िःथFत छैन । 

Tयसरc लामो समयसxम Fनजामती सेवामा सेवारत ्
रहc रहेको अवःथामा Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४घ१ मा भएको +वशेष बढुवाको 
{यवःथा खारेज गरेकै कारण रोजगारcको हक 
कुि�ठत भएको मा� Fमलेन । 

६.  सं+वधानको धारा १३ ले कसैलाई 
पFन कानूनको समान संरWणबाट वि�त नगmरने 
ूFतबkता {यw गरेको छ । सबै नागmरक 
कानूनको ¶+©मा समान हनेु अवधारणासँग उw 
धारा सxबि5धत रहेको देिख5छ । सामा5य 
अथbमा {यिw{यिwहjका बीच धमb, वणb, Fल , 

जात, जाFत जःता कुनै पFन आधारमा भेदभाव 
नगनुb नै समानता हो । मौFलक अFधकारको 
स5दभbमा समानताको Fसkा5त रा�यका काम 
कारवाहcहj (State actions) सँग जोFडएको   
ह5ुछ । सरकारका कुनै पFन Fनकायका कायbबाट 
समान {यिwहjबीच भेदभाव भएको ख�डमा यो 
अFधकारमा आघात प�ुदछ । कुनै पFन {यिw 
वा समूहलाई कानूनको ूयोग वा {यवहारमा 
समानता अवलxबन गनुb नै समानताको iयेय 
भएकोले फरक िःथFत भएको अवःथामा एउटै 
िःथFतमा परु ्याउन ुवा पmरणाममा समानता खो�न ु
पFन समानताको अक" पW माFन5छ । कानूनको 
¶+©मा समान {यवहार गनुb ू+बयागत समानता 
हो भने पmरणाममा समानता ूाg गनुb सारवान ्
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 मा�े भएकोले 
संवैधाFनक +वFधशा¿मा यसलाई औपचाmरक 
समानता (Formality equality) को Fसkा5त 
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पFन भFन5छ । सामा5य कानूनको ूयोगमा वा 
अ5य {यवहारमा रा�यले आ®ना नागmरकबीच 
जात, जाFत, Wेऽ, भाषा, धमb, वणb, Fल , यौFनक वा 
लै+ क प+हचान, सामािजक उTपि� जःता कुनै 
वा सबै आधारमा भेदभाव गनुb पFन हुँदैन । 
यस Fसkा5तले कानूनको अगाFड सबै समान हनेु, 

कसैलाई पFन +वशेषाFधकार वा छुटको {यवःथा 
नहनेु र सामा5य कानूनको ूयोगमा सबै बराबर 
हनेु मा5यता राfदछ । कानूनको ूयोगमा 
सरकारले तज+वज लगाउन पाउने अFधकारलाई 
यसले Fनय5ऽण गदbछ । यस ू कारको समानतामा 
रा�यको सकाराTमक दा+यTव (Positive duty) 
हनेु भएकोले यसलाई समानताको सकाराTमक 
धारणा पFन भFन5छ । समानका लाFग समान 
{यवहार र असमानहjका बीच फरक {यवहार 
यस Fसkा5तको मfुय आधार हो । समानjपमा 
असमान {यवहारको अपेWा सxभव र वाÀछनीय 
माFनदÁन ।

८. 5यायको ूमखु त¸वको jपमा 
रहेको समानताको Fसkा5तले सावbजFनक सेवा 
र पदमा FनंपWतापूवbक सबैले सहभागी हनु 
पाउने औपचाmरक समानताको Fसkा5तलाई पFन 
जोड �दएको पाइ5छ । संवैधाFनक +वFधशा¿ीय 
¶+©कोणबाट समानताको यःतो {यवःथा रा�यको 
लोकक=याणकारc दा+यTवअ5तगbत रा�यलाई 
बढc उ�रदायी बनाउनका FनFम� रािखएको            
ह5ुछ । ू ःततु +ववादका स5दभbमा उw संवैधाFनक 
{यवःथालाई +वÂषेण गदाb यी Fनवेदकहjलाई 
+वशेष बढुवाको +वषयमा +वभेद गmरएको भ�े 
Fनवेदन दावी भए पFन Fनजामती सेवा ऐनको 
+ववा�दत {यवःथा खारेज गदाb यी FनवेदकहjूFत 
पूवाbमह रािखएको वा Fनवेदकहjलाई असमान 
{यवहार गmरएको भ�े क+हँ कतैबाट देिखएको                                               

छैन । Fनवेदक तथा Fनवेदकहjको तफb बाट 
उपिःथत कानून{यवसायीले पFन Tयसको वःतFुन? 
आधार खलुाउन सकेको देिखदैँन । Fनजामती 
सेवा ऐनका ूावधानहj आवँयकताअनसुार 
समयसमयमा संशोधन गनb पाउने +वधा+यक¥ 
अFधकार रा�यसँग Fन+हत रहेको नै ह5ुछ । 
+वधा+यक¥ अFधकार ूयोग गरc Fनजामती सेवा 
ऐनमा (तेॐो संशोधन) अiयादेशले सा+वकको 
दफा २४घ१ खारेज गरेको {यवःथा आफूअनकूुल 
नदेिखएकै आधारमा समानताको हकसँग बािझएको 
वा अस त भएको भनी सतहcjपमा दावी Fलन ु
माऽ पयाbg हुँदैन, सो {यवःथाले सं+वधानuारा 
ूद� समानताको हकमा ूTयWjपमा असर 
परु ्याएको वा अनिुचत ब5देज लगाएको कुरा 
त�यपरक ढ बाट प+ु© पFन गनुbपन� ह5ुछ । 

९. Fनजामती सेवा ऐनको सा+वकको +वशेष 
बढुवाको {यवःथा खारेज गन� (तेॐो संशोधन) 
अiयादेश, २०६९ लाई पFन हेनुb सा5दFभbक हनेु 
देिखयो । सो सxब5धमा नेपाल सरकारबाट नेपाल 
राजपऽ, ख�ड, ६२, अFतmरwा� २८, भाग २, FमFत 
२०६९।१२।२९ मा ूकािशत Fनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ (तेॐो संशोधन) अiयादेश, २०६९ 
को ू ःतावनामा “Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई 
तTकाल संशोधन गनb आवँयक भएको र हाल 
{यवःथा+पका संसद नभएकोले नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ 
बमोिजम मि5ऽपmरषoको Fसफाmरसमा रा`पFतबाट 
यो अiयादेश जारc भएको छ भ�े ¼यहोरा उ=लेख 
भएको देिख5छ । सोहc अiयादेशमा Fनजामती 
सेवा ऐनको दफा ७(१), १०, १८, १८क, २४घ 
तथा ३७क मा संशोधन, दफा २४घ१क र दफा 
२४घ१ख थप गद� दफा २४घ१ खारेज गmरएको 
छ भ�ेसमेत ¼यहोरा उ=लेख भएको देिखन    
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आयो । यसबाट दफा २४घ१ खारेज भएको 
त�यमा अब +ववाद रहेन । 

१०. सा+वकको दफा २४घ१ को 
कानूनी {यवःथाको अवलोकन गदाb +ववा�दत 
दफा २४घ१ को उपदफा (१) मा Fनजामती 
सेवा ऐनमा अ5यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापFन राजपऽअन+�त �uतीयदेिख राजपऽा+�त 
�uतीय ौेणीसxम बमशः दश, बा॑, प5ी र अठार 
वषb सेवा अवFध पूरा गरेको हनुपुन� र सेवा ूवेश 
गदाb वा समूहcकृत हुँदा Fनधाbmरत आवँयक 
5यूनतम ्् शैिWक यो�यताभ5दा माFथ=लो शैिWक 
यो�यता सेवा ूवेश वा समूहcकृत हनुअुिघ वा 
पFछबाट ूाg गरेको हनुपुन� देिख5छ । Tयसै 
गरc सोहc उपदफा (२) मा राजपऽा+�त ततृीय, 

राजपऽअन+�त ूथम र �uतीय ौेणीको एउटै 
ौेणीको ःथायी पदमा बमशः अठार, प5ी र ते॑ 
वषb वा सो भ5दा बढc सेवा अवFध पूरा गरc 
सxबि5धत सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा 
ूवेश वा समूहcकृत हुँदाका बखत Fनधाbmरत +वषयमा 
5यूनतम ्् शैिWक यो�यता ूाg गरेको Fनजामती 
कमbचारcलाई पFन एक तहमाFथको पदमा बढुवा 
गmरने कानूनी {यवःथा रहेको पाइ5छ । उपदफा 
(३) ले उपदफा (१) र (२)बमोिजम बढुवा 
हनु दफा २२ अनसुारको कारवाहc नभएको र 
पFछ=लो तीन वषbको कायbसxपादन मू=या�नमा 
औसतमा न¼बे ूFतशत वा सो भ5दा बढc अ� 
पाएको हनुपुन� भ�े दईु ू मखु शतb Fनधाbरण गरेको 
देिखन आयो ।

११. उपयुbw कानूनी {यवःथाले 
Fनजामती कमbचारcलाई एक तहमाFथ +वशेष बढुवा 
गदाb थप दरब5दcको आवँयकता नपन� र ऐनको 
दफा २४घ१ को उपदफा (१),(२) र (३) 
को दायराFभऽ पनb आउने 5यूनतम ्् सेवा अवFध, 

शैिWक यो�यता र कायb सxपादन मू=या�न भएका 
सxपूणb कमbचारcहj ःवतः माFथ=लो पदमा बढुवा 
हनु सक् ने देिख5छ । Tयसरc हनेु बढुवाका लाFग 
बढुवा सFमFतले ूTयेक आFथbक वषbको पसु र 
असार म+हनामा गरc एक वषbमा दईु पटक बढुवा 
Fसफाmरस गन� {यवःथा गरेको देिख5छ ।

१२. +वशेष बढुवाको {यवःथा गन� 
उw दफा खारेज भएपFछ यी Fनवेदकहj सो 
{यवःथा अमा5य गरc आफूअनकूुल होस ् भ�े 
अFभूायले सं+वधानको धारा १०७(१) को 
आधारमा यस अदालतमा mरट Fनवेदन Fलई ूवेश 
गरेको त�यमा +ववाद छैन । सो ऐनको (तेॐो 
संशोधन) अiयादेश, २०६९ ले दफा २४घ१क 
थप गरc बढुवाको कानूनी {यवःथा गरेको देिखन                  
आयो । उw थप भएको दफा २४घ१क 
अ5तगbत उपदफा (१) मा...बढुवा सFमFतले 
जे?ता र कायbसxपादन मू=या�नको आधारमा 
बढुवाको लाFग Fसफाmरस गदाb बढुवा हनेु पदभ5दा 
एक ौेणीमFुनको पदमा सबैभ5दा बढc सेवा अवFध 
भएका बढुवाको लाFग सxभा{य उxमेn वार हनु 
जFत वषbको अवFध आवँयक पन� हो पFछ=लो 
TयFत वषbको कायbसxपादन मू=या�नको औसतमा 
प�ान¼बे ूFतशत वा सोभ5दा बढc अ� ूाg 
गरेको, राजपऽअन+�त ूथम ौेणीको पदको लाFग 
कxतीमा एस.एल.सी., राजपऽा+�त �uतीय ौेणी 
वा सोसरह भ5दा माFथको पदको लाFग सxबि5धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा 
कxतीमा ःनातक तह, राजपऽा+�त ततृीय ौेणीको 
पदको लाFग सxबि5धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सxबि5धत +वषयमा कxतीमा ूमाणपऽ तह वा 
सोसरहको शैिWक यो�यता भएको, बढुवा हनेु 
पदभ5दा एक ौेणीमFुनको पदमा सxबि5धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा एक 

९1५५ - शाFलकराम भ�राईसमेत +व. रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवाससमेत
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म+हना वा सोभ5दा बढcको सेवाकालcन ताFलम 
Fलएको, हाल बहाल रहेको ौेणीमा भौगोFलक 
Wेऽमा काम गरेबापतको पूरा अ� ूाg गरेको 
उxमेn वारलाई बढुवा Fसफाmरस गन� {यवःथा 
गरेको देिख5छ । 

१३. सा+वकको दफा २४घ१ ले +वशेष 
बढुवा हनुका लाFग 5यूनतम ्् सेवा अवFध, शैिWक 
यो�यता र कायb सxपादन मू=या�न भएका 
कमbचारcलाई ःवतः माFथ=लो ौेणीको पदमा बढुवा 
गन� {यवःथा गरेकोमा हाल थप भएको उि=लिखत 
{यवःथाले अ5य कुराका अFतmरw बढुवा हनेु 
पदभ5दा एक ौेणीमFुनको पदमा सxबि5धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहसँग सxबि5धत +वषयमा एक 
म+हना वा सोभ5दा बढcको सेवाकालcन ताFलम 
Fलएको, हाल बहाल रहेको ौेणीमा भौगोFलक 
Wेऽमा काम गरेबापतको पूरा अ� ूाg गरेको 
उxमेn वारलाई बढुवा Fसफाmरस गनुbपन� {यवःथा 
गरेको देिख5छ । Tयसरc केहc थप शतb तोकेको 
आधारमा माऽ प+हले कायम रहेको बढुवाको 
{यवःथा मौFलक हकसँग बािझएको भ�                         
Fम=दैन । 

१४. ूTयथlहjको Fलिखत जवाफ हेदाb 
लामो समयसxम एउटै ौेणीमा कायbरत ् Fनजामती 
कमbचारcहjको एक तह बढुवा हनु सकून ् भ�े 
उQेँयले +ववा�दत दफा २४घ१, २०६४ सालमा 
थप गरc लागू गmरदÁ आएकोमा सो दफाका 
आधारमा हालसxम भएका बढुवा {यवःथापन गनb 
कानूनी क�ठनाइ भएका कारण +वशेष बढुवाको 
{यवःथा खारेज गmरएको हो, Tयसले बढुवालगायत 
विृ� +वकासमा कुनै अवरोध नपरु ्याएको भ�े 
¼यहोरा उ=लेख भएको पाइ5छ । सा+वकमा 
दफा २४घ१ बमोिजम +वशेष बढुवा हुँदै आएको 
त�यलाई दबैु पWले ःवीकार गरेबाट सा+वकमा 

सो दफाको आधारमा +वशेष बढुवा हुँदै आएको 
त�यमा पFन +ववाद देिखएन । ूःततु अiयादेश 
Tयसरc बढुवा भएका कमbचारcको बढुवा समायोजन 
र {यवःथापन गन� उQेँयले जारc भएको भ�े 
कुरा Fलिखत जवाफबाट समFथbत हनु आयो ।  
Fनवेदकहjले अब पFन सो {यवःथा यथावत ् 
कायम राखी Tयसैबमोिजम आफूहj पFन बढुवा 
हनु पाउनपुदbछ भ�े दावी Fलएको अवःथा छ । 
कसैले कुनै कानून +वभेदकारc र असंवैधाFनक छ 
भनी िज+कर Fल5छ भने सो िज+कर ू मािणत गन� भार 
उसैमा रह5छ । ूःततु +ववादमा Fनवेदकहjले 
सो +वशेष बढुवाको {यवःथाको खारेजी के कसरc 
+वभेदकारc र सं+वधान अस त छ भनेर देखाउन 
सकेको अवःथा छैन । Fनवेदकहjले आफूहjको 
बढुवा +वशेष {यवःथाअ5तगbत नै हनुपुदछb भनी 
माग गनb सक् ने कुनै कानूनी आधारसमेत                                      
देिखदैँन । Tयसै गरc दफा २४घ१ख ले प+हले 
+वशेष बढुवा भएका कमbचारcको समायोजन 
गन� {यवःथा गरेको देिख5छ । यसरc प+हले 
बढुवा भएका कमbचारcसमेतको बढुवा समायोजन, 

{यवःथापन गरेको Fनता5त +वधा+यक¥ कायb 
Fबनाआधार र कारण +वभेदकारc र सं+वधानअस त 
भयो भ� Fम=दैन । 

१५. Fनजामती सेवा ऐनमा भै 
रहेको कुनै बढुवाको ूावधान संशोधन हनु 
नसक् ने गरc सं+वधानले रोक लगाएको पFन                    
देिखदैँन । {यवःथा+पका संसदको अFधवेशन 
वा बैठक चFलरहेको अवःथामा बाहेक अ5य 
अवःथामा तTकाल केहc गनb आवँयक 
परेको छ भ�े कुरामा रा`पFत स5त©ु भएमा 
सं+वधानमा लेिखएका कुराहjको ूFतकूल नहनेु 
गरc मि5ऽपmरषoको Fसफाmरसमा आवँयक 
अiयादेश जारc गनb सक् ने संवैधाFनक {यवःथा 
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भएको देिख5छ भने सं+वधानको धारा १५३ 
मा सरकारc सेवाको गठनसxब5धी {यवःथा 
गmरएको देिख5छ । जसमा नेपाल सरकारले 
मलुकुको ूशासन स�ालन गनb Fनजामती सेवा र 
आवँयक अ5य सरकारc सेवाहjको गठन गनb                                                       
सक् नेछ । Tयःता सेवाहjको गठन, स�ालन र 
सेवाका शतbहj ऐनuारा Fनधाbरण गmरएबमोिजम 
हनेुछन ् भ�े ूावधान रहेको देिख5छ । उw  
संवैधाFनक {यवःथाले Fनजामती सेवा ऐनमा 
संशोधन गनb +वधा+यक¥ अFधकार ूदान गरेको 
नै देिखयो । ूःततु अiयादेशले खारेज गरेको 
दफा २४घ१ को {यवःथाले Fनवेदकहjलाई 
सं+वधानूद� मौFलक हकमा स�ुचन वा 
ब5देज लगाएको देिखदैँन । सो अiयादेशमा 
Fनवेदकहjको बढुवा ू+बयामा सहभागी हनु 
नपाउने र बढुवा भई लाभाि5वत हनु नपाउने 
गरc कुनै Tयःतो अनिुचत ूावधान रािखएको 
अवःथा पFन देिखएन । Fनजामती कमbचारcको 
सेवा शतbसxब5धी +वषयलाई आवँयकता अनसुार 
रा�यले समयसमयमा हेरफेर र पmरवतbन गनb 
स�छ । सं+वधानूद� मौFलक हकमा स�ुचन 
वा ब5देज नलगाएको अवःथामा यस अदालतले 
हःतWेप गनb Fम=दैन । 
 १६. एउटै ौेणीमा लामो समयसxम 
कायbरत ्् कमbचारcको मनोबल व�ृQ गन� +वशेष 
बढुवाको उQेँय रहेको भए तापFन Fनजामती 
सेवाको स ठनाTमक ःवjप र पदसोपान संरचना 
नFबFमने गरc अ5य ू +बयाuारा बढुवा गरc पदपूFतb 
गन� गरc सो दफा खारेज भएको {यवःथा र 
बढुवासxब5धी दफा २४घ१क थप भएको 
{यवःथाको Fनकटतम साथbक सxब5ध रहेको 
देिख5छ । बढुवा ू+बया कसरc Fनधाbरण गन�, 
बढुवाको कःतो Fसkा5त अवलxबन गन� र कःतो 

मापद�ड Fनधाbरण गन� भ�े जःता कुरा सेवा 
स�ालन गन� Fनकायको आवँयकताको आधारमा 
कानूनको Fसमामा रहc Fनधाbरण हनेु कुरा हो । 
+ववा�दत सा+वकको +वशेष बढुवाको {यवःथा यी 
Fनवेदक कमbचारcहjको हकमा माऽ लागू हनेु र 
अj कमbचारcको हकमा लागू नहनेु गरc खारेज 
गरेको नदेिखई Fनजामती सेवाका सबै कमbचारcलाई 
समानjपमा लागू हनेु गरc खारेज गरेको देिखन 
आएको छ । रा�यले ू भावकारc बढुवा ू णालcको 
Fसkा5त Fनजामती कमbचारcलाई सेवाभावूFत 
जवाफदेहc र उ�रदायी बनाउन अवलxबन गन� 
हो । Tयःतो ू¡ मूलतः रा�यको +वधा+यक¥ 
नीFतसँग सxबि5धत +वषय हो । रा�यले आ®नो 
नीFतगत ब+ुkमता (policy wisdom) ूयोग गरc 
कुनै कानून Fनमाbण वा संशोधन वा खारेज गरेको 
कायbबाट कुनै {यिw +वशेषलाई असर परेको 
छ वा छैन भ�े ू¡ 5या+यक Fनjपणको +वषय 
हुँदैन । कानून Fनमाbण गन�, खारेज गन�, पmरवतbन 
गन�लगायतका कायb रा�यको अFधकारWेऽको 
+वषय हो । मलुकुको Fनजामती सेवाको ूकृFत र 
आवँयकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम 
रहेको बढुवा ूणालc वा बढुवाका आधार सदैव 
कायम हनुपुदbछ भ�े दावी 5यायोिचत, तकb स त र 
औिचTयपूणb हनु सwैन । 

१७. शिwपथृक¥करणको Fसkा5तअनसुार 
कानून Fनमाbण गन� कायb +वधा+यकाको 
कायbWेऽअ5तगbत पदbछ । Tयःतो आवँयक 
पन� कानून बनाउने कायb +वधा+यकाको हो । 
+वधा+यकाuारा ूTयायोिजत अFधकारअ5तगbत 
रा�यका अ5य अ हjले पFन कानून Fनमाbण 
गनb सक् ने अFधकार ूाg गरेको ह5ुछ भने 
कFतपय अवःथामा कायbपाFलकाले +वधा+यक¥ 
अFधकार ूयोग गरc कानून Fनमाbण गनb सक् ने 

९1५५ - शाFलकराम भ�राईसमेत +व. रा`पFतको कायाbलय, शीतल Fनवाससमेत
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अFधकार सं+वधानuारा नै ूदान गmरएको                                              
ह5ुछ । यसरc कFतपय +वशेष अवःथा र पmरिःथFतमा 
कायbपाFलकाले +वधा+यक¥ अFधकार ूयोग गरc 
कानून Fनमाbण गनb स�छ । यहc मा5यतालाई 
ःवीकार गद� नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ 
को धारा ८८ मा कायbपाFलकाuारा अiयादेशको 
jपमा कानून Fनमाbण हनुसक् ने अFधकार ूदान 
गmरएबमोिजम नेपाल सरकार, मि5ऽपmरषoको 
Fसफाmरसमा उw संशोधन अiयादेश जारc भएको 
भ�े कुरामा +ववाद छैन ।  

१८. Fनजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेॐो 
संशोधन) अiयादेश, २०६९ बाट थप भएको दफा 
२४घ१क मा जे?ता र कायbसxपादन मू=या�नuारा 
हनेु बढुवाको {यवःथा र दफा ७(१) मा +विश? 
ौेणीका पदबाहेक राजपऽअन+�त ौेणी+वहcन, 

पाँचौको mरw पद पूFतb गदाb खलुा ूFतयोFगताuारा 
शतूFतशत, राजपऽअन+�त �uतीय ौेणीको mरw 
पद पूFतb गदाb खलुा ूFतयोFगताuारा ७० ूFतशत, 

आ5तmरक ूFतयोFगताTमक परcWाuारा २० 
ूFतशत, जे?ता र कायbसxपादन मू=या�नuारा हनेु 
बढुवाको लाFग १० ू Fतशत, राजपऽअन+�त ू थम 
ौेणीको mरw पद पूFतb गदाb खलुा ूFतयोFगताuारा 
४० ूFतशत, कायbWमताको मू=या�नuारा २० 
ूFतशत, जे?ता र कायbसxपादन मू=या�नuारा 
४० ूFतशत, राजपऽा+�कत ततृीय ौेणीको 
mरw पद पूFतb गदाb खलुा ूFतयोFगताuारा ७० 
ूFतशत र जे?ता र कायbसxपादन मू=या�नuारा 
हनेु बढुवाको  लाFग ३० ूFतशत, राजपऽा+�त 
�uतीय र ूथम ौेणीको mरw पद पूFतb गदाb 
खलुा ूFतयोFगताuारा १० ूFतशत, आ5तmरक 
ूFतयोFगताTमक परcWाuारा २० ूFतशत, जे?ता 
र कायbसxपादन मू=या�नuारा तथा कायbWमताको 
मू=या�नuारा ३५/३५ ूFतशत छु�¨ाई पद 

पूFतb गनुbपन� {यवःथा गmरएको देिख5छ । 
१९. यसरc सबै Fनजामती कमbचारcहjको 

+वFभ� ौेणीमा +वFभ� ूकारबाट माFथ=लो 
ौेणीका पदमा बढुवा हनेु गरc कानूनी {यवःथा 
गरc आएको देिख5छ । बढुवा तथा पद पूFतbसँग 
सxबि5धत यी कानूनी{यवःथाका सxब5धमा 
Fनवेदकहjले Fनवेदनमा केहc उ=लेख गरेको 
देिखदैँन । FनरपेWjपमा सा+वकको दफा 
२४घ१ खारेज गरेको कायb यथावत ् कायम राखी 
पाउन माग गन� Fनवेदकहjले उि=लिखत कानूनी 
{यवःथा बदरको माग गनुbपन�मा Tयसतफb  बदरको 
माग गरेको नदेिखएबाट Fनवेदकहjले सा+वकको 
+वशेष बढुवा यथावत ् रहे सोबाट र सो यथावत ् 
नरहेमा हाल थप भएको जे?ता र कायbसxपादन 
मू=या�नuारा हनेु बढुवाको {यवःथासमेतमiये 
कुनै पFन {यवःथाबाट आफूहj बढुवा भई 
दोहोरो लाभ ूाg गरc लाभाि5वत हनु खोजेको           
देिखयो । यःतो अवःथामा Fसkा5ततः दोहोरो 
लाभ कानूनबमोिजम माÄ हनु सwैन भने 
अiयादेशले दफा २४घ१क मा गरेको बढुवा 
{यवःथा र दफा ७(१) ले बढुवाबाट mरw पद 
पूFतb गनbको FनFम� उि=लिखत ूFतशत Fनधाbरण 
गनुbपन� भनी गरेका कानूनी {यवःथा बदरको माग 
नगरेको अवःथामा दफा २४घ१ खारेज गरेको 
कायbलाई माऽ भेदभावपूणb भनी दावीबमोिजम 
बदर गनb Fमलेन । 

२०. यस अदालतको +वशेष इजलासबाट 
Fनवेदक भरतकुमार ूसाई  +व. ूधानम5ऽी तथा 
मि5ऽपmरषoको कायाbलयसमेत भएको (नेकाप 
२०६७, वैशाख, Fनणbय नं. ८२९१, प?ृ १०) 
उTूषेणसमेत मQुामा “समान तहमा कायbरत ्् 
सबैलाई समानjपमा लागू हनेु कानूनी {यवःथाले 
कोहc {यिw +वशेषलाई ूभा+वत त=ुयाएको भ�े 
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माऽ आधारमा असमान {यवहार भएको भ�े 
दावी गनb स+कने हुँदैन । कुनै {यिw +वशेषलाई 
लिWत नगmरएको कानूनी {यवःथालाई Fबनाआधार 
श�ाको घेरामा राखी समानताको हकसँग जो±न ु
{याfयाTमक ¶+©ले उिचत नहनेु, शतb वा यो�यता 
तो�दा कुनै {यिw +वशेषलाई माऽ वि�त गन� 
Fनयत रािखएको अवःथामा Tयःतो शतb र यो�यता 
तो+कएको +बयामाFथ ू¡ उठाउन स+कने                                                        
ह5ुछ । तर समान अवःथाका सबैलाई समानjपमा 
आक+षbत हनेु गरc तो+कएको शतbलाई अ5यथा भ� 
नस+कने । शतb तो�दा कुनै {यिw +वशेषलाई 
मकाb पन� गरc तो+क5छ वा कुनै {यिw +वशेषलाई 
लाभ हनेु गरc तो+क5छ र Tयसको औिचTय प+ु© 
गनb स+कँदैन भने 5यायपाFलकाले हःतWेप गनb 
स�छ । तर सबैलाई समानjपमा लागू हनेु 
गरc तो+कएको शतbले तTकाल कसैलाई असर 
पय" भ�े माऽ आधारमा 5यायपाFलकाले हःतWेप 
गन� हो भने Tयसबाट अj ज+टलताहj उTप� 
हनेु” भ�ेसमेत Fसkा5त ूFतपादन भईसकेको                      
छ । यःतो अवःथामा Fनवेदकहjले सं+वधानूद� 
समानताको हकूFतकूल असमान {यवहार गmरयो 
भ�े दावी उि=लिखत Fसkा5तसमेतबाट समFथbत 
हनु सक् ने देिखएन । 

२१. अब Fनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारc गनुbपन� हो होइन भ�े Fनणbय �दनपुन� हनु 
आएको दोॐो तथा अि5तम ू¡को सxब5धमा 
+वचार गदाb माFथ ूकरणूकरणमा गmरएको 
+वÂषेणसमेतका आधारमा Fनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ मा भएको (तेॐो संशोधन) अiयादेश, 

२०६९ ले उw ऐनको सा+वकको दफा २४घ१ 
खारेज गरेको {यवःथा नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा 
१३(१)(२) समेतसँग बािझएको अवःथा नदेिखदँा 

Fनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारc गनb Fमलेन । 
ूःततु mरट Fनवेदन खारेज हनेु ठहछb । आदेशको 
जानकारc महा5यायाFधवwाको कायाbलयमाफb त ्
ूTयथlहjलाई �दई दायरcको लगत क�ा गरc 
FमFसल Fनयमानसुार गरc अFभलेख शाखामा बझुाई 
�दनू । 

उw रायमा सहमत छY ।
5या. सशुीला काकD
5या. तकb राज भ�
इFत सवंत ्२०७० साल फागनु २२ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : भीमबहादरु Fनरौला 

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 5यायाधीश ौी Fगरcश च5ि लाल

आदेश FमFत : २०७१।१।२१।१
०६६–WO–११४६

+वषयः उTूषेण/परमादेश ।

Fनवेदक : काठमाडY िज=ला, काठमाडY 
महानगरपाFलका वडा नं. १ िःथत लिुxबनी 
बै� FलFमटेडको तफb बाट अिfतयारूाg ऐ. 
का ूमखु कायbकारc अFधकृत शोभनदेव 
प5त 

िनण#य नं.९१५६

 &  

९1५६ - शोभनदेव प5त +व. मालपोत कायाbलय, चाब+हल, काठमाडYसमेत
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+वjk
+वपWी : मालपोत कायाbलय, चाव+हल, 

काठमाडYसमेत

 § बैD तथा िवiीय सं>ासIJी ऐन, २०६३ 
को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ८ख(३) समेतमा रहेको 
काननूी =व>ा अनसुार बैD तथा िवiीय 
सं>ाले कुनै =िX सं>ा वा िनकायबाट 
िधतो िलई ऋण aवाह गरेमा vbो िधतो 
कुनै =होराले अxA हक हbाmरण 
Tन नसक् ने गरी रोÀा राख ्न सIिJत 
काया#लयमा लेखी पठाउन सक् ने र बैD 
वा िवiीय सं>ाले vसरी रोÀा राख ्नका 
लािग लेखी पठाएपिछ रिजÃ�ेशन, दािखल 
खारेज गनZ िनकायले रोÀा राखी िदनपुनZ 
बा�ाÄक काननूी =व>ा रहेको ।

(ूकरण नं. ९)
 § एउटा aयोजनका लािग रोÀा रािखएको 

सÅिi सो aयोजन समा� नभई अक  
aयोजनका लािग पुनः रोÀा राÇदा पिहले 
रोÀा रािखएको aयोजन नै िनरथ#क वा 
aयोजनहीन Tने गरी दोहोरो रोÀा राख ्न 
नTने ।  

(ूकरण नं. १०)
 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख 

बमोिजम रोÀासमेत राखेकोमा बैDको ऋण 
चुXा नगरेको कारणले बैD तथा िवiीय 
सं>ासIJी ऐन, २०६३ बमोिजम 
िललाम िब¤ी गनु#पूव# म�मा^ल wेAीय 
िशwा िनदZशनालयको पAबाट सोही घर 
जÈा पुनः रोÀा रािखएको देिखदँा vसरी 
दोहोरो रोÀा राख ्ने काय# मालपोत ऐन, 

२०३४, बैD तथा िवiीय सं>ासIJी 
ऐन, २०६३ र यस अदालतबाट aितपािदत 
िस�ाmसमेतको aितकूल देिखने ।

(ूकरण नं. १२)
 § िनवेदक बैDले बैD तथा िवiीय 

सं>ासIJी ऐन, २०६३ को दफा 
५७(४)बमोिजम िललाम सकार गनZ 
=िXका नाउँमा दािखल खारेज गरी 
िदन लेखी पठाइ सकेपिछ दािखल खारेज 
गनZ अिधकारaा� िनकाय मालपोत 
काया#लयले दफा ५७(५) बमोिजम दािखल 
खारेज गनु#पनZ T¡छ । तर सोबमोिजम नगरी 
म�मा^ल wेAीय िशwा िनदZशनालयको 
पAानसुार रोÀा रहेको भनी िललाम सकार 
गनZ =िXका नाउँमा दािखल खारेज गन# 
इÉार गनZ िवपwी मालपोत काया#लयको 
काय# मालपोत ऐन, २०३४ तथा बैD तथा 
िवiीय सं>ासIJी ऐन, २०६३ अनकूुल 
नदेिखने । 

(ूकरण नं. १३)
 § िनवेदकले ऋण aवाह गदा# िव�ालयबाट 

िलएको िधतो िललाम गरी दबैु बैDको 
ऋण चुXा गन#मा िनवेदक बैD, िवपwी 
िव�ालय र िशwा म�ालय तथा नेपाल 
रा�� बैDसमेत सहमत नै रहेको ि>ितमा 
उX िधतो राखेको घर जÈा फुकुवा गरी 
िनवेदक बैDले िललाम गरेअनसुार िललाम 
सकार गनZ =िXका नाउँमा दािखल 
खारेज गदा# िनवेदक र िवपwी कसैलाई 
पिन मका# पनZ वा wित Tने वा काननूी 
अिधकार हनन ् Tनेसमेत नदेिखने । 

(ूकरण नं. १५)
 § िनवेदक बैDबाट िवपwी िव�ालयले 
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िलएको कजा# भाखािभA नितरेकोले बैD 
तथा िवiीय सं>ासIJी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ बमोिजम िललाम िब¤ी गदा# 
सबै भ�ा बढी रकम कबुल गनZका नाउँमा 
दािखल खारेज गन# मालपोत काया#लयमा 
पठाएकोमा िवपwी म�मा^ल wेAीय 
िशwा िनदZशनालयको पAबाट रोÀा रहेको 
भनी दािखल खारेज गन# इÉार गरेको 
मालपोत काया#लयको काम कारवाही 
काननूअनकूुल नTनकुा साथै उX 
िललामसIJी काय#बाट िवपwी ऋणी 
िव�ालयको हक िहतमा पिन कुनै aितकूल 
असर पनZ नदेिखएको समेतका आधार 
कारणहVबाट दोहोरो रोÀा राख ्न पठाउने 
म�मा^ल wेAीय िशwा िनदZशनालयको 
पA र सोसँग सIिJत काम कारवाहीसमेत 
उËेषणको आदेश�ारा बदर Tने ।

(ूकरण नं. १६)
Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ्् वmर? अFधवwा 

पूणbमान शा�य र +वuान ्् अFधवwा 
उ�मराज पाठक

+वपWीका तफb बाट : +वuान ्् अFधवwा +हरा रे�मी
अवलिxबत निजर : 

 § २०५७ सालको mरट नं. ४३९
 § २०५९ सालको mरट नं. २५०२

सxबk कानून :

 § बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, 

२०६३ को दफा ५७
 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख
 § िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(२ख) 

र िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम 
१६०(२)

आदेश
xा. रामकुमार aसाद शाह : नेपालको 

अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर हनु 
आएको ूःततु mरट Fनवेदनको स� िWg त�य 
एवम ् ठहर यस ूकार छ :

+हमालयन +व·ा मि5दर हाइयर सेके5डरc 
ःकुलले Fनवदेक लिुxबनी बै� FलFमटेडबाट 
+व·ालयको भवन Fनमाbण, भौFतक सधुार तथा 
शैिWक साममी खmरद आ�द कायb गनbका 
लाFग िज=ला िशWा कायाbलय, काठमाडYको 
Fसफाmरससमेत संल�न गरc +व·ालयको नाउँमा 
दताb रहेको काठमाडY ि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 ज�गा Fधतो राखी मालपोत 
कायाbलय, काठमाडYबाट FमFत २०५८।१।५ मा 
र.नं. ६२४५ बाट रिजःशेशन पाmरत गराई कजाb 
Fलएकोमा शतbअनjुप कजाb भwुानी नगरेकोले 
बै�बाट पटकपटक ताकेता गरेप´ात ् कजाb 
पनुताbFलक¥करण गmरएकोमा पनुताbFलक¥करण 
गदाbसमेत कजाb नFतरेकोले बै�ले कानूनबमोिजम 
Fललामीको सूचना ूकािशत गरेको Fथयो ।

उw Fललामी सूचना ूकािशत भएप´ात ् 
+वपWी Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयले +व·ालयको 
उw ज�गाहj सावbजFनक भएको कारण बेचFबखन 
गनb रोÆा भईसकेको, +व·ालयको ज�गा बेचFबखन 
गनb िशWा ऐन तथा Fनयमावलcमा {यवःथा 
भएबमोिजम िशWा म5ऽालयको पूवbःवीकृFत 
Fलनपुन� भएको र +हमालयन +व·ा मि5दरले केहc 
समयप´ात ् आवँयक ू+बया परु ्याई बै�बाट 
Fलएको ऋण चwुा गन� भनी अनरुोधसमेत गरेको 

९1५६ - शोभनदेव प5त +व. मालपोत कायाbलय, चाब+हल, काठमाडYसमेत
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हुँदा केहc समयका लाFग Fललाम Fबब¥ ू+बया 
ःथगन गनb अनरुोध गरc FमFत २०६६।१०।१५ 
मा Fनवेदक बै�लाई पऽाचार गरेको Fथयो ।

तर बै�uारा ूकािशत सूचनाको 
अवFधFभऽ +वपWी +व·ालयले बै�को कजाb चwुा 
नगरेकोले कानूनबमोिजम Fललाम गदाb उw Fधतो 
रहेको घर ज�गाहjको लाFग +वंणबुहादरु राईले 
j. ३,८१,००,०००।– र सFुनलभw ौे?ले j. 
३,५०,००,०००।– कबोल गनुbभएको र +वपWी 
+व·ालयले बै�लाई सो Fललाम FमFतसxममा 
साँवा ¼याज पेनल र ¼याजको ¼याजसमेत गरc 
जxमा j. १,४८,८५,५५९।९५ बझुाउन बाँक¥ 
रहेकोले बै�को लेना रकम चwुा हनेु देिखएको 
हुँदा FमFत २०६६।११।९ मा बसेको स�ालक 
सFमFतको बÈठकले सबैभ5दा बढc बोलपऽ पेस 
गन� +वंणबुहादरु राईको बोलपऽ ःवीकृत गरc 
Fनजलाई रकम जxमा गनb अनरुोध गmरएकोमा 
Fनजले कबोल गरेबमोिजमको रकम नबझुाएको 
हुँदा Fनजको धरौटc जफत गरc दोॐो बोलपऽदाता 
सFुनलभw ौे?ले पFन ूथम बोलपऽदाताले 
कबोल गरेको रकम बराबरको मू=यमा 
सकार गरc Fलनका लाFग Fनवेदन गरेको तथा 
+हमालयन +व·ा मि5दरका संःथापक +ूि5सपल 
साFबऽी Fसंहले पFन j. ३,८१,०००००।– मा 
उw Fधतो राखेको घर ज�गा Fललाम Fबब¥ 
गरc Fनवेदक बै�को र Fड.Fस.Fब.एल. बै�को 
कजाbसमेत राफसाफ गरc �दन अनरुोध गरेको 
र नेपाल रा` बै�बाटसमेत सोहc {यहोरा दशाbई 
अनरुोध गmरएको हुँदा सरुWणमा रहेको Fधतो बै� 
तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा 
५७ बमोिजम बोलकबोलकताb सFुनलभw ौे?को 
नाउँमा नामसारcका लाFग सxबि5धत Fनकायमा 
लेखी पठाउने Fनणbय भई Fललाम गmरएका घर 

ज�गा दािखल खारेज गरc ज�गाधनी दताb ूमाण 
पजुाb उपल¼ध गराई �दन ुभनी +वपWी मालपोत 
कायाbलय, चाव+हललाई FमFत २०६७।१।१७ 
मा पऽाचार गmरएकोमा उw ज�गाहj Wेऽीय 
िशWा Fनद�शनालयको पऽबमोिजम पनुः रोÆा 
रािखएको हुँदा सो फुकुवा ूाg भएपFछ माऽ 
+व·ालयको उपरोw ज�गा दािखल खारेज गनb 
स+कने भनी मालपोत कायाbलय, चाव+हलले दािखल 
खारेज गनb इ5कार गरc FमFत २०६७।१।२६ 
मा यस बै�लाई पऽ पठाइएको छ ।

बै�सँग कजाb Fलँदा �दएको Fधतो सरुWण 
Fललाम Fबब¥ गरc कजाb असलु गनb पाउने हक 
बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को 
दफा ५७ ले बै�लाई �दएकोले बै�मा Fधतो 
रहेको सxपि� Fललाम गरc दािखल खारेज गनb 
पठाउँदा Tयसलाई रो�ने अFधकार +वपWीहjलाई 
छैन । िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(५) ले 
+व·ालयलाई दान दात{यका jपमा ूाg सxपि� 
बेचFबखन गनbका लाFग सरकारको ःवीकृFत 
आवँयक पन� {यवःथा गरेको भए पFन बै�को 
कजाb नFतरेको अवःथामा कजाb Fलनअुिघ �दएको 
Fधतो Fललाम गरc कजाb असलु गनb रोकेको छैन 
भने िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६० 
ले बै�को ऋण Fतनbका लाFग +व·ालयको सxपि� 
Fधतो राख् न र Fबब¥ गनbसमेत सक् ने {यवःथा 
रहेको हुँदा Fधतो राखेको सxपि� Fललाम गरc 
कजाb असलुउपर गनb बाधा प�ुने देिखदैँन । 
+वपWी मालपोत कायाbलयबाट रिजःशेशन पाmरत 
भई रोÆासमेत रहेको सxपि� Fललाम गरc सकार 
गन� {यिwको नाउँमा दािखल खारेज गनbका लाFग 
बै�ले लेखी पठाएपFछ दािखल खारेज गन� कतb{य 
+वपWी मालपोत कायाbलय, ताहाचलको हो । एक 
पटक रिजःशेशन पाmरत भई एकाको नाउँमा रोÆा 
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रहेको सxपि�लाई अिघ=लो पWको ःवीकृFतबेगर 
दोॐो पWको हकमा रोÆा गन� अFधकार +वपWी 
मालपोत कायाbलयलाई छैन । 

अतः उि=लिखत आधार कारणबाट 
+वपWीहjको कायb नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ एवम ् अ5य ूचFलत कानून+वपरcत रहेको 
र +वपWीहjको काम कारवाहcले बै�को कजाb 
असलु गनb पाउने हक हन5भएको हुँदा दोहोरो रोÆा 
राख् न लेखी पठाउने +वपWी िशWा म5ऽालय र 
मiयमा�ल Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयको पऽ एवम ् 
सोहc पऽका आधारमा दोहोरो रोÆा राख् ने +वपWी 
मालपोत कायाbलय, काठमाडYको कायb उTूषेणको 
आदेशuारा बदर गरc Tयःतो अनFधकृत रोÆा 
फुकुवा गरc बै�को पऽबमोिजम दािखल खारेज 
नामसारc गरc �दन ु भनी +वपWीहjका नाउँमा 
परमादेशलगायत जो चा+हने आ§ा आदेशसमेत 
जारc गरc पाउँ भ�े {यहोराको Fनवेदनपऽ ।

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश +कन जारc हनु नपन� हो, 
यो आदेश ूाg भएका FमFतले बाटाको xयाद 
बाहेक १५ �दनFभऽ सxबि5धत FमFसल साथ राखी 
+वपWी नं. १, २, ३ र ४ लाई महा5यायाFधवwाको 
कायाbलयमाफb त र +वपWी नं. ५ को हकमा आफÁ  
वा आ®नो ू FतFनFधमाफb त Fलिखत जवाफ पेस गनुb 
भनी सूचना पठाई Fलिखत जवाफ आएपFछ वा 
अवFध नाघेपFछ Fनयमबमोिजम पेस गनुb भ�े यस 
अदालतको FमFत २०६७।२।१८ को आदेश । 

Fनवेदनमा उि=लिखत ज�गा +हमालयन 
+व·ा मि5दर पूवb ूाथFमक +व·ालय, Fसफलको 
नाउँमा मोठ कायम रहc लिुxबनी बै� Fल. को 
च.नं. ५८।०३६।०५८।१।१४ को पऽ तथा 
र.नं. ६२४५।०५८।१।५ को ¶+© ब5धकले 
रोÆा रहेकोमा Wेऽीय िशWा Fनद�शनालय, 

मiयमा�ल (+व·ालय ूशासन शाखा), सानो�ठमी, 
भwपरुको च.नं. ६८९ FमFत २०६६।९।१४ 
को पऽबाट िशWा म5ऽालयको पऽको {यहोरा 
उ=लेख गरc उw +व·ालय सावbजFनक शैिWक 
गठुÉअ5तगbत रहने +व·ालय भएकोले +व·ालयको 
नाममा रहेको घर ज�गालगायत +व·ालयको 
नामबाट रिजःशेशन हनु आउने अ5य सxपि�हj 
रिजःशेशन नगरc रोÆा रािख�दन लेखी आएको 
हुँदा रोÆा रािखएको हो । रोÆा राख् ने Fनकाय 
Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयको फुकुवा ूाg 
भएपFछ mरट Fनवेदकको दािखल खारेजसxब5धी 
Fनवेदनमा कानूनबमोिजम कारवाहc हनेु नै हुँदा 
यस कायाbलयलाई +वपWी बनाई दायर गmरएको 
mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�े {यहोराको 
मालपोत कायाbलय, चाव+हल, काठमाडYको Fलिखत 
जवाफ ।

सरकारc अनदुान ूाg सामदुा+यक 
+व·ालय, कxपनीअ5तगbत िज=ला िशWा 
कायाbलयबाट अनमुFत Fलएर स�ालनमा रहेका 
संःथागत +व·ालय, Fनजी शैिWक गठुÉअ5तगbत 
िज=ला िशWा कायाbलयबाट अनमुFत ू ाg +व·ालय 
र सावbजFनक शैिWक गठुÉअ5तगbत िज=ला 
िशWा कायाbलयबाट अनमुFत ूाg +व·ालय गरc 
जxमा ४ ूकृFतका +व·ालयहjको सxपि�को 
संरWणसxब5धी {यवःथा िशWा ऐन, २०२८ 
र िशWा Fनयमावलc, २०५९ को अधीनमा 
हनेु गदbछ । +हमालयन +व·ा मि5दर उ#च 
माiयाFमक +व·ालय नयाँ िशWा लागू भएको FमFत 
२०३०।७।१ गते भ5दा प+हले २०२४ सालमा 
नै ःथापना भई Fनर5तर चFलरहेको +व·ालय    
हो । िशWा ऐन, २०२८ तेॐो संशोधन (FमFत 
२०३७।५।२६) हनुपूुवbसxम कुनै पFन Fनजी 
+व·ालय स�ालनसxब5धी {यवःथा नभएकोले 
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उw +व·ालय कxपनीको jपमा स�ालन हनु 
सwैन । यस कायाbलयले कुनै बै� +वशेषलाई यो 
यो +क�ा नं. को यFत ज�गा वा भवन Fधतो राखी 
ऋण �दन Fसफाmरस गरेको अवःथा छैन । िशWा 
Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६० को (१) 
ले +व·ालयको नाममा रहेको ज�गा Fबब¥ गनb 
वा Fधतो राख् न नपाउने {यवःथा गरेको छ । 
+व·ालयको नाममा रहेको घर ज�गा जFमन आ�द 
Fधतो Fलँदाका बखत बै�ले यस कायाbलयबाट कुनै 
ःवीकृFत Fलएको छैन । यस कायाbलयले FमFत 
२०५६।११।१६ मा जो जसलाई सxब5ध छ 
भनी �दएको पऽलाई Fसफाmरस �दएको भ�े अथb 
गनb Fम=दैन । तसथb यस कायाbलयलाई +वपWी 
बनाई �दएको mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�े 
{यहोराको िज=ला िशWा कायाbलय, काठमाडYको 
Fलिखत जवाफ । 

+हमालयन +व·ा मि5दर माiयFमक 
+व·ालय Fसफल सावbजFनक शैिWक गठुÉअ5तगbत 
रहने +व·ालय हो । िशWा ऐन, २०२८ को दफा 
१६ को उपदफा (२ख) बमोिजम सावbजFनक 
गठुÉको सxपि� सावbजFनक हनेु र Tयःतो सxपि� 
नेपाल सरकारले ू योगमा =याउन सक् ने देिखएकोले 
Tयःतो +व·ालयको घर ज�गा Fबब¥ +वतरण गनb 
िशWा म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन� ह5ुछ 
भने िशWा Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६० 
को उपFनयम (२) को (ख) र उपFनयम (३) को 
{यवःथा अनसुार ५० ूFतशतसxम ज�गा शैिWक 
गठुÉले बढाबढuारा Fबब¥ गनb सक् ने भए पFन 
५० ू Fतशतभ5दा बढc ज�गा Fबब¥ गनुbपन� भएमा 
म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन� भएबाट र 
उw +व·ालयको FमFत २०६६।९।१३ को 
पऽबाट लिुxबनी बै� FलFमटेड र डेभलपमे5ट 
बेFडट बै� FलFमटेडसमेत दबैु बै�को ऋण चwुा 

गरc +व·ालयको अिःतTव जोगाई �दने मागसमेत 
गरेकोले म5ऽालयबाट उw सxपि� रोÆाका 
लाFग मiयमा�ल Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयलाई 
आवँयक कारवाहcका लाFग पऽाचार भएको हो । 
यस म5ऽालयबाट भएको उपरोw काम कारवाहc 
बै�लाई असहयोग गनbका लाFग नभै बै�को ऋण 
पFन चwुा होस ् र िशWण संःथा पFन कायम 
रहोस ्भ�े अFभूायबाट भएको हो । लिुxबनी बै� 
FलFमटेडले FमFत २०६६।१२।२३ को पऽबाट 
उw रोÆा फुकुवाको लाFग मiयमा�ल Wेऽीय 
िशWा Fनद�शनालयमा लेखी पठाएअनसुार र नेपाल 
रा` बै�को FमFत २०६६।११।५ को पऽानसुार 
एउटै Fधतोबाट दबैु बै�को ऋण चwुा हनेु भए 
Fड.Fस.Fब.एल. बै� FलFमटेडलाई समेत जानकारc 
�दन ु भनी लिुxबनी बै� FलFमटेडलाई पऽाचार 
गरेअनसुारसमेत बै�हjको ऋण असलुcतफb  
फुकुवाको कारवाहc भै रहेको हुँदा mरट Fनवेदन 
खारेज गmरपाउँ भ�े {यहोराको िशWा म5ऽालय 
केशरमहल, काठमाडYको Fलिखत जवाफ ।

+हमालयन +व·ा मि5दर सावbजFनक 
शैिWक गठुÉमा दताb हनुपुन� +व·ालय भएको र 
+व·ालयको सxपि� सावbजFनक ूकृFतको हुँदा 
िशWा म5ऽालयको Fनद�शन अनसुार Fललाम 
Fबब¥ गनb रोÆा गmरएको र िशWा Fनयमावलc, 
२०५९ को Fनयम १६० को उपFनयम (३) 
मा तो+कएको हद भ5दा बढc ज�गा Fबब¥ गनb 
म5ऽालयको ःवीकृFत Fलनपुन� ूावधान रहेकोले 
म5ऽालयको ःवीकृFतFबना ज�गा Fललाम Fबब¥ 
गनb सक् ने अवःथा नरहेको हुँदा Fनवेदन खारेज 
गmरपाउँ भ�े {यहोराको Wेऽीय िशWा Fनद�शनालय 
मiयमा�ल, सानो�ठमी भwपरुको Fलिखत                 
जवाफ । 

+वपWी लिुxबनी बै� FलFमटेडसँग 
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+व·ालयको भवन Fनमाbण तथा शैिWक साममी 
खmरद गनbसमेतको लाFग +व·ालयको सxपि� 
सरुWण राखी +व·ालयले कजाb Fलएकोमा 
+व·ालयले +वFभ� बै�कबाट Fलएको ऋण Fतनुbपन� 
भएको हुँदा +व·ालयको ऋण Fतरc {यविःथतjपमा 
+व·ालय स�ालन गनb FमFत २०६१।१२।३ 
मा Fनलकृंण ताॆाकार, सागर मान5धरसमेतलाई 
साझेदारc कायम गरc +व·ालय स�ालन गनb 
करार गरेकोमा Fनजहjले करार अनसुारको 
दा+यTव पूरा नगरc करार अनसुार �दनपुन� रकम 
न�दएको र लिुxबनी बै� FलFमटेडले पFन ती 
{यिwगत जमानी �दनेतफb  iयान न�दई मलाई 
माऽ ऋण Fतनुbपछb भनेका कारणले पmरिःथFतवश 
समयमा ऋण Fतनb नसकेको हो । तथा+प बै�को 
साँवा ¼याज Fतरc ऋण राफसाफ पानb अ+हले 
पFन भरम�दूर ूयासरत छु । +वपWी बै�ले 
Fललामीको बोलपऽ FमFत २०६६।१०।१९ 
मा खो=दा +वंणबुहादरु राईले सबैभ5दा बढc 
रकम कबलु गरेकोले Fनजको बोलपऽ ःवीकृत 
गmरएकोमा साझेदारहjको िखचातानी र झगडाको 
कारणबाट टे�डर पान�को तफb बाट बै�मा रकम 
जxमा हनु सकेको Fथएन । यसैबीचमा बढc 
रकम कबोल गन� बोलपऽदातालाई हटाई ू+बया 
Fमची दोॐो बोलपऽदाता सFुनलभw ौे?लाई 
�दने भFनएछ । +व·ालय पFन बचोस ्बै�हjको 
ऋणहj पFन राफसाफ होस ्भनी दबैु बै�लाई 
सहयोग गन� अFभूायले िशWा म5ऽालयमा Fनवेदन 
�दएक¥ हुँ । +व·ालयको सxपि� Fललामी दािखल 
खारेजको कुराको हकमा नेपाल सरकारको नीFत, 

िशWा ऐन तथा Fनयमावलcमा भएको कानूनी 
{यवःथाको कारणले रो+कएको हनुस�छ । मेरो 
कारणले रो+कएको होइन । तसथb +व·ालयको 
सxपि�मiये एउटा बै�मा राखेको Fधतोको एक 

भाग Fबब¥ गदाb +व·ालयको ऋण राफसाफ भई 
+व·ालय स�ालन हनेु हुँदा सोहcअनसुार गनb 
आदेश हनु +वनॆ अनरुोध गदbछु भ�े {यहोराको 
+वपWी साFबऽी Fसंहको Fलिखत जवाफ । 

Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc पेस 
हनु आएको ूःततु मQुामा Fनवेदकतफb का +वuान ्् 
वmर? अFधवwा पूणbमान शा�य र +वuान ्् अFधवwा 
उ�मराज पाठकले +वपWी +हमालयन +व·ा 
मि5दर संःथागत +व·ालय भएकोले +व·ालयको 
नाउँको ज�गा Fधतो राखी ऋण Fलनपूुवb िज=ला 
िशWा कायाbलय, काठमाडYको ःवीकृFतसमेत 
Fलई लिुxबनी बै� FलFमटेडबाट कजाb Fलएको र 
समयमा कजाb नFतरेकोले उw Fधतो Fललाम गदाb 
सFुनल भw ौे?ले सकार गरेको कुरामा +ववाद                                           
छैन । बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ ले बै�ले ऋण �दँदा Fधतो राखेको 
ज�गा Fललाम गरc उw ऋण असलु गनb पाउने 
अFधकार बै�लाई रहेको हुँदा +वपWी +व·ालयले 
Fलएको ऋणबापतको जेथा Fललाम सकार गन� 
{यिwका नाउँमा दािखल खारेज गनbबाट रो�ने 
+वपWी मiयमा�ल िशWा Fनद�शनालयको FमFत 
२०६६।९।१४ को पऽबाट बै�ले �दएको 
कजाb असलु गन� कायbमा अवरोध Fसजbना भएकोले 
Fनवेदकले Fललाम गरेको घर ज�गा Fललाम 
सकार गन� सFुनलभw ौे?का नाउँमा दािखल 
खारेज गरc �दन ुभ�े परमादेशसमेत जारc हनुपुछb 
भनी बहस गनुbभयो । 

यःतै +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दरका 
+ूि5सपल साFबऽी Fसंहकातफb बाट +वuान ्् अFधवwा 
+हरा रे�मीले +व·ालयले Fनवेदनमा उि=लिखत 
ज�गा Fधतो राखी Fनवेदक बै� र Fड.Fस.Fब.एल. 
बै�समेतबाट कजाb Fलएकोमा ती दबैु बै�को कजाb 
समयमा Fतनb बझुाउन नसके पFन Fनवेदकले Fललाम 
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गरc सFुनलभw ौे?ले सकार गरेको मू=यले 
+व·ालयले Fलएको दबैु बै�को कजाb चwुा गनb 
प�ुदछ । +व·ालयका नाउँमा Fललाम गरेदेिख 
बाहेकका अj पFन भवन र ज�गा बाँक¥ छन ्। 
उw Fललामीबाट +व·ालय पFन स�ालन हनेु र 
+व·ालयले Fलएको दबैु बै�को कजाb पFन चwुा 
हनेु हुँदा सोबमोिजम Fललाम भएमा +व·ालयलाई 
आपि� छैन भनी तथा अ5य +वपWीहjका तफb बाट 
+वuान ्् उप5यायाFधवwा भरतलाल शमाbले ऋणी 
+व·ालय शैिWक गठुÉअ5तगbत स�ाFलत +व·ालय 
हो । शैिWक गठुÉअ5तगbत स�ाFलत +व·ालयले 
+व·ालयका नाउँको ज�गा Fबब¥ गनb नपाउने 
भ�े िशWा ऐन, २०२८ को १६(२ख) र िशWा 
Fनयमावलc, २०५९ को Fनयम १६०(२)(ख) 
र (३)समेतले {यवःथा गरेको हुँदा +व·ालयले 
Fधतो राखेको ज�गा अ5य {यिwका नाउँमा 
हक हःता5तरण हनेु गरc दािखल खारेज गनb 
नFम=ने भएकोले mरट खारेज हनुपुछb भनी बहस                 
गनुbभयो ।

+हमालयन +व·ा मि5दर हाइयर सेके5डरc 
ःकुलले +व·ालयको भवन Fनमाbण तथा भौFतक 
सधुार, शैिWक साममी खmरदसमेतको लाFग 
Fनवेदक लिुxबनी बै� FलFमटेडबाट +व·ालयकै 
नाउँमा रहेको काठमाडY िज=ला, काठमाडY 
महानगरपाFलका वडा नं. ७(भ) +क.नं. ११८ 
को १–१४–२–० तथा +क.नं. ३५ को ०–१२–

२–२ को घर ज�गा Fधतो राखी कजाb Fलएकोमा 
भाखाFभऽ उw कजाb नFतरेकोले कजाb असलु 
गनb सो Fधतो राखेको घर ज�गा Fललाम गदाb 
सबै भ5दा बढc रकममा Fललाम सकार गन� 
सFुनलभw ौे?का नाउँमा Fललाम सकार गरेको 
भवन तथा ज�गा दािखल खारेज गनb पठाउँदा 
मiयमा�ल Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयको FमFत 

२०६६।९।१४ को पऽबाट रोÆा रहेको भनी 
दािखल खारेज गनb मालपोत कायाbलय, चाव+हलले 
इ5कार गरेकोले मiयमा�ल Wेऽीय िशWा 
Fनद�शनालयको उw FमFत २०६६।९।१४ को 
पऽ बदर गरc Fनवेदक बै�ले Fललाम गरेको घर 
ज�गा सFुनलभw ौे?का नाउँमा दािखल खारेज 
गरc �दन ुभ�े परमादेश जारc गरc पाउँ भ�े Fनवेदन 
माग रहेकोमा Fनवेदकले ऋण �दएको +व·ालय 
सावbजFनक गठुÉअ5तगbत स�ाFलत +व·ालय 
भएको भई िशWा Fनयमावलc, २०५९बमोिजम 
Tयःतो सावbजFनक गठुÉको ज�गा Fबब¥ गनbका 
लाFग िशWा म5ऽालयको ःवीकृFत आवँयक पन� 
{यवःथा रहेको तथा +व·ालयले Fनवेदक र Fड.Fस.
Fब.एल. दबैु बै�बाट Fलएको ऋण चwुा हनेु गरc 
+व·ालय स�ालन गनbका लाFग अनरुोध गरेको 
समेतका कारणले उw घर ज�गा रोÆा रािखएको 
भ�े +वपWी िशWा म5ऽालयको Fलिखत जवाफ 
रहेको छ भने दबैु बै�को कजाb चwुा हनेु गरc 
Fललाम गरेमा आपि� छैन भ�े +वपWी +हमालयन 
+व·ा मि5दरक¥ +ूि5सपल साFबऽी Fसंहको Fलिखत 
जवाफबाट देिखएको छ । 

२. Fनणbयतफb  +वचार गदाb ूTयथl 
+हमालयन +व·ा मि5दरले +व·ालयको लाFग थप 
भवन बनाउन र शैिWक साममीको {यवःथापन 
गन�समेत ूयोजनका लाFग आ®नो नाउँमा दताb 
रहेको ज�गाहj सरुWणबापत Fधतो राखी 
Fनवेदक बै�बाट ऋण Fलएको र उw सरुWण 
ूचFलत कानूनबमोिजम रोÆा राखी ऋण ूवाह 
गरेकोसमेत त�यमा पW +वपWहjबीच कुनै +ववाद 
छैन । सरुWणबापत Fधतो �दएको ज�गा ऋणी 
+व·ालयको नाममा दताb रहेको र ऋणको साँवा 
¼याज नFतरेको कारण बै�ले सो ज�गा Fललाम 
गरc सकार गन�को नाउँमा दािखल खारेज गन� 
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पऽाचार गदाb उw रोÆा रहेको ज�गा मiयमा�ल 
Wेऽीय िशWा Fनद�शनालय सानो�ठमी, भwपरुबाट 
FमFत २०६६।९।१४ मा पनुः रोÆा रहेको 
कारण सकार गन�को नाउँमा नामसारc हनु नसक् ने 
भनी मालपोत कायाbलय, चाव+हल काठमाडYबाट 
लेखी आएको हुँदा सो Fनद�शनालयको FमFत 
२०६६।९।१४ को पनुः रोÆा राख् ने {यहोराको 
पऽ बदर गराउन ूःततु mरट परेको छ । 
+व·ालयले सरुWणबापत Fधतो राखेको +क.नं. 
११८ र ३५ को ज�गा +व·ालयको नाममा 
दताb रहेको र +व·ालयको हक भोगमा रहेको 
देिखएको छ । सxपि�सxब5धी हक {यिwको 
नैसFगbक हक (Inherent Right) भएकोले कुनै पFन 
{यिwलाई सxपि� आजbन गन�, भोग गन�, Fबब¥ 
गन� हक सं+वधान र कानूनuारा ूTयाभतू गmरएको 
छ । आ®नो ःवाFमTव दताb र हक भोगमा रहेको 
सxपि�लाई Fधतो राख् नेलगायत अ5य ूकारले 
सो सxपि�को उपभोग गनb पाउनेसxब5धी हक 
ज�गा धनीमा रहेको ःवतः सxझनपुन� ह5ुछ । यो 
हक ूाकृFतक वा कृFऽम दबैु +कFसमका {यिwले 
ूाg गनb सक् ने +वFधशा¿ीय मा5यता रहc आएको 
छ । नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा १९(१)ले “ूTयेक नागmरकलाई ूचFलत 
कानूनको अधीनमा रहc सxपि� आजbन गन�, 
भोग गन�, बेचFबखन गन� र सxपि�को अ5य 
कारोबार गन� हक हनेुछ” भ�े {यवःथा गरेको 
छ । +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दर नेपालका 
नागmरकहjuारा ःथा+पत संःथा भएकोले 
सं+वधानतः उw +व·ालयका नामको सxपि� 
+व·ालयले कानूनबमोिजम आजbन गनb, भोग गनb, 
बेचFबखन गनb र अ5य कारोबार गनbसमेत पाउने 
नै ह5ुछ । तर +वपWी +व·ालय िशWा ऐन, 

२०२८, िशWा Fनयमावलc, २०५९ लगायतका 

कानूनuारा स�ाFलत शैिWक गठुÉअ5तगbतको 
+व·ालय भएको हुँदा उw +व·ालयले िशWा ऐन, 

२०२८ र िशWा Fनयमावलc, २०५९ लगायतका 
कानूनी {यवःथाका अधीनमा रहेर माऽ सं+वधानको 
धारा १९(१) बमोिजम सxपि�सxब5धी हकलाई 
उपभोग गनb पाउने ह5ुछ ।

३. िशWा ऐन, २०२८ को दफा १६(२) 
ले शैिWक गठुÉअ5तगbत स�ाFलत संःथागत 
+व·ालयको सxपि� सोहc +व·ालयको नाममा 
रहने {यवःथा गरेको छ भने उपदफा (२क) ले 
शैिWक गठुÉको वा Tयःतो गठुÉका स�ालकले 
गरेको लगानीको पूरै वा आिंशक +हःसा 
उ�राFधकारcलाई हःता5तरण गनb सक् ने {यवःथा 
गरेको छ । यःतै उपदफा (२ख) ले Tयःतो 
शैिWक गठुÉअ5तगbतको +व·ालयमiये सावbजFनक 
गठुÉअ5तगbत स�ाFलत +व·ालय ब5द भएमा Tयःतो 
सावbजFनक गठुÉको सxपि� सावbजFनक हनेु र 
Fनजी गठुÉअ5तगbत स�ाFलत +व·ालय ब5द भएमा 
र Fनजी गठुÉको सxपि� कसैलाई हःता5तरण 
नगरेमा गठुÉ स�ालकले तोकेबमोिजम +व·ालय 
वा शैिWक संःथालाई �दन सक् ने {यवःथा गरेको 
छ । यःतै दफा १६(३) ले कxपनीको jपमा 
स�ाFलत संःथागत +व·ालयको सxपि� कxपनीको 
नाममा रहने {यवःथा गरेको छ । दफा १६(४) 
ले +व·ालयले दान दात{यबाट सxपि� ूाg गनb 
सक् ने {यवःथा गरेको छ भने दफा १६(५) 
ले यसरc दान दात{यबाट ूाg गरेको सxपि� 
नेपाल सरकारको ःवीकृFतबेगर बेचFबखन गनbमा 
ूFतब5ध लगाएको छ । यसरc िशWा ऐन, २०२८ 
मा भएको उपयुbw {यवःथाबमोिजम संःथागत 
+व·ालयले दान दात{यको jपमा ूाg गरेको 
सxपि�को हकमा माऽ Tयःतो सxपि� बेचFबखन 
गदाb नेपाल सरकारको ःवीकृFत Fलनपुन� {यवःथा 

९1५६ - शोभनदेव प5त +व. मालपोत कायाbलय, चाब+हल, काठमाडYसमेत
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गरेको छ । तर +व·ालयका नाउँमा रहेको 
उि=लिखत ज�गा दान दात{यबाट ूाg गरेको 
ज�गा भएकोले Fबब¥ +वतरण गनbका लाFग रोÆा 
रािखएको भ�े +वपWीको Fलिखत जवाफबाट 
देिखएको छैन । 

४. यःतै िशWा Fनयमावलc, २०५९ को 
Fनयम १६० मा Fनxनबमोिजमको {यवःथा रहेको 
छः–
१६०. +व·ालयको नामको ज�गा Fबब¥ गनb वा 
Fधतो राख् न नहनेुः– 

(१) +व·ालयको नामको ज�गा Fबब¥ वा 
Fधतो राख् न पाइने छैन । 

(२) उपFनयम (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापFन देहायका 
अवःथामा +व·ालयको नाममा 
रहेको ज�गा Fबब¥ वा Fधतो राख् न 
स+कनेछः–

(क१) सामदुा+यक +व·ालयको भौFतक 
पूवाbधार +वकाससxब5धी +वशेष 
योजनाको लाFग नेपाल सरकार 
वा +व�ीय संःथाबाट ऋण ूवाह 
हनेु भएमा सो ूयोजनको लाFग 
{यवःथापन सFमFत र Fनयम १५८ 
बमोिजमको सFमFतको Fसफाmरसमा 
म5ऽालयले ःवीकृत गरेबमोिजम 
+व·ालयको सxपि� Fधतो राख् न, 

(ख) संःथागत +व·ालयको भौFतक 
पूवाbधार +वकासका लाFग 
{यवःथापन सFमFतको Fसफाmरसमा 
कxपनीको स�ालन वा शैिWक 
गठुÉका ग�ुठयारको ःवीकृFत Fलई 
कुनै बै� वा +व�ीय संःथामा Fधतो 
राख् न वा पचास ू Fतशतसxम ज�गा 

बढाबढuारा Fबब¥ गनb । 
(३) +व·ालयको भौFतक पूवाbधार 

+वकासको लाFग उपदफा (२) 
मा लेिखएदेिख बढc ज�गा Fबब¥ 
गनुbपरेमा संःथागत +व·ालयले 
{यवःथापन सFमFत र कxपनी 
स�ालक वा शैिWक गठुÉका 
ग�ुठयारको Fसफाmरसमा म5ऽालयको 
ःवीकृFत Fलनपुन�छ ।

५. यसरc उw Fनयम १६० ले 
सामदुा+यक +व·ालयको ज�गाको हकमा बै� वा 
+व�ीय संःथामा Fधतो राख् नका लाFग म5ऽालयको 
ःवीकृFत Fलनैपन� बाiयाTमक {यवःथा गरेको छ 
भने संःथागत +व·ालयले आ®नो नाउँको ज�गा 
बै� तथा +व�ीय संःथामा Fधतो राfदा म5ऽालयको 
ःवीकृFत आवँयक पन� {यवःथा गरेको छैन । 
तथा+प संःथागत +व·ालयको पचास ू Fतशत भ5दा 
बढc ज�गा Fबब¥ गदाb भने म5ऽालयको ःवीकृFत 
आवँयक पन� {यवःथा गरेको छ । य·+प Fनयम 
१६०(२)(ख) ले संःथागत +व·ालयको सxपि� 
Fधतो राख् न ुपदाb कxपनीको स�ालक वा शैिWक 
ग�ुठयारको ःवीकृFत Fलनपुन� {यवःथा गरे पFन 
उw Fनयम+वपरcत +व·ालयको घर ज�गा Fधतो 
राखी बै�बाट ऋण Fलएको कारणले +व·ालयको 
ज�गा रोÆा रािखएको भ�े +वपWीको Fलिखत 
जवाफबाट देिखएको छैन । 
 6. यसरc संःथागत +व·ालले बै� वा 
+व�ीय संःथामा +व·ालयको ज�गा Fधतो राfदा 
म5ऽालयको ःवीकृFत Fलनपुन� कानूनी {यवःथा 
नहुँदानहुँदै पFन +व·ालयले Fधतो राखेको ज�गालाई 
Fबब¥ +वतरण गरेसरह मानी Fनयम १६०(२)(ख)
बमोिजम म5ऽालयको ःवीकृFतFबना Fबब¥ +वतरण 
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गरेको भनी +व·ालयको ज�गा रोÆा राख् ने +वपWी 
मiयमा�ल Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयको FमFत 
२०६६।९।१४ को पऽ िशWा ऐन, २०२८ को 
दफा १६(२ख) र िशWा Fनयमावलc, २०५९ को 
Fनयम १६०(२)(ख) अनकूुल देिखन आएन ।

7. Fनवेदकले +वपWी +व·ालयबाट 
Fलएको Fधतो Fललाम गनb पाउने हो होइन भ�े 
सxब5धमा हेदाb बै� वा +व�ीय संःथाले Fधतो 
Fलई कुनै {यिw, संःथा वा Fनकायलाई ऋण 
ूवाह गनुbको उQेँय ऋणी र ऋण ूवाह गन� 
Fनकायबीच भएको शतbअनसुारको भाखाFभऽ ऋण 
नFतरेमा उw Fधतो Fललाम गरc आफूले ूवाह 
गरेको ऋण उठाउने भ�ेसमेत ह5ुछ । बै� 
तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा 
३७(१) ले पFन Fलखतको भाखाFभऽ कजाb चwुा 
नगन� {यिw, फमb, कxपनी वा संःथाले राखेको 
Fधतो Fललाम Fबब¥ गरc वा अ5य कुनै {यवःथा 
गरc बै� वा +व�ीय संःथाले आ®नो साँवा ¼याज 
असलु गनb सक् ने {यवःथा गरेको छ भने दफा 
५७(३) ले Fललाम Fबब¥ वा अ5य {यवःथा 
गरc असलुउपर भएको रकमलाई सxपि� Fललाम 
Fबब¥ वा अ5य {यवःथा गदाb भएको खचbको 
रकम र बै� वा +व�ीय संःथाको साँवा ¼याजको 
रकम क�ा गरc बाँक¥ रकम सxबि5धत ऋणीलाई 
+फताb �दने {यवःथा गरेको छ । 

8. यसरc बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले बै� वा +व�ीय 
संःथाले ूवाह गरेको ऋण असलुउपर गनbका 
लाFग ऋणीले राखेको Fधतो Fललाम Fबब¥ गरc 
असलुउपर गनb सक् ने कानूनी {यवःथा गरेको 
पmरूआेयमा +वपWी +व·ालयले Fधतो राखी Fनवेदक 
बै�बाट Fलएको ऋण भाखाFभऽ नFतरेको िःथFतमा 
+वपWी +व·ालयले राखेको Fधतो Fललाम Fबब¥ 

गरc Tयःतो ऋण असलुउपर गनb सक् ने नै देिखन 
आयो ।

9. अब Fनवेदकले Fललाम Fबब¥ गरc 
सFुनलभw ौे?का नाउँमा दािखल खारेज गनb 
मालपोत कायाbलय, चाव+हलमा लेखी पठाएपFछ 
उw कायाbलयले दािखल खारेज गनb इ5कार 
गनb Fम=छ Fम=दैन भ�े सxब5धमा +वचार गदाb 
बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को 
दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत ूाg 
संःथाले यस दफाबमोिजम कजाbको सरुWणबापत 
Fलएको सxपि� कुनै पFन {यहोराबाट कसैका 
नाउँमा रिजःशेशन वा दािखल खारेज गनb रोÆा 
गरc �दनका लाFग सxबि5धत कायाbलयमा लेखी 
पठाउनपुन�छ” भ�े {यवःथा रहेको छ भने उपदफा 
४ मा “उपदफा (३) बमोिजम रिजःशेशन 
वा दािखल खारेज रोÆा गरc �दनको लाFग 
इजाजत ूाg संःथाबाट लेखी आएमा सxबि5धत 
कायाbलयले रिजःशेशन वा दािखल खारेज रोÆा 
गरc �दनपुन�छ” भ�े {यवःथा रहेको छ । यःतै 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को उपदफा 
(३) मा “ूचFलत कानूनबमोिजम ःथा+पत कुनÈ 
बै�, +व�ीय संःथा वा ःथानीय Fनकायले आ®नो 
आFथbक कारोबारको FसलFसलामा कुनै घर ज�गा 
रोÆा रो�न वा Tयसरc रोÆा रािखएको घर ज�गा 
फुकुवा गनb लेखी पठाएमा मालपोत कायाbलयले 
तो+कएबमोिजम Tयःतो घर ज�गा रोÆा राख् न ु
वा फुकुवा गनुbपन�छ” भ�े {यवःथा रहेको                    
छ । यसरc बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, 

२०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहेको 
कानूनी {यवःथा अनसुार बै� तथा +व�ीय संःथाले 
कुनै {यिw संःथा वा Fनकायबाट Fधतो Fलई ऋण 
ूवाह गरेमा Tयःतो Fधतो कुनै {यहोराले अ5यऽ 
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हक हःता5तरण हनु नसक् ने गरc रोÆा राख् न 
सxबि5धत कायाbलयमा लेखी पठाउन सक् ने र 
बै� वा +व�ीय संःथाले Tयसरc रोÆा राख् नका 
लाFग लेखी पठाएपFछ रिजःशेशन, दािखल खारेज 
गन� Fनकायले रोÆा राखी �दनपुन� बाiयाTमक 
कानूनी {यवःथा रहेको छ ।

10. उw कानूनी {यवःथाबमोिजम 
Fनवेदक बै�ले +वपWी +व·ालयका नाउँको ज�गा 
Fधतो Fलई ऋण ूवाह गनुbपूवb उw Fधतो Fलएको 
ज�गा रोÆा राख् नका लाFग मालपोत कायाbलय, 

चाव+हलमा लेखी पठाई सोहcबमोिजम मालपोत 
कायाbलय, चाव+हलले रोÆा राखेपFछ ऋण ूवाह 
गरेको देिखएको छ । एउटा ूयोजनका लाFग 
रोÆा रािखएको सxपि� सो ूयोजन समाg नभई 
अकाb ूयोजनका लाFग पनुः रोÆा राfदा प+हले 
रोÆा रािखएको ू योजन नै Fनरथbक वा ू योजनहcन 
हनेु गरc दोहोरो रोÆा राख् न हुँदैन । ूचFलत 
कानूनले दोहोरो रोÆा राख् ने अFधकार मालपोत 
कायाbलयलाई �दएको पFन छैन । 

११. यसै स5दभbमा प�ृवीबहादरु पा�डे 
+वjk पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको 
२०५७ सालको mरट नं. ४३९१ को उTूषेण 
Fमिौत परमादेशको mरट Fनवेदनमा “एक पटक 
बै�ले रोÆा गरc सकेको ज�गा पWहjको 
पऽानसुार पFछ रोÆा हनु नसक् ने” (सव"#च 
अदालतबाट ूFतपा�दत वािण�य कानूनसxब5धी 
केहc मह¸वपूणb निजरहj, २०१५–२०६२, 

भाग–४, प?ृ ४२५) भनी र +वनय रे�मी +वjk 
मालपोत कायाbलय, लFलतपरुसमेत भएको २०५९ 
को mरट नं. २५०२ को उTूषेणसमेत mरट 
Fनवेदनमा “बै�ले सरुWणबापत राखेको सxपि� 
+वपWी लFलतपरु िज=ला अदालतको पऽबाट 
कानून+वपरcत दोहोरो रोÆा रािखएको भ�े देिखदँा 

कानूनको नजरमा ःवतः Fनिंबय र ूभावहcन 
भएको पऽ बदर गरc रहन नपन�” (सव"#च 
अदालतबाट ूFतपा�दत वािण�य कानूनसxब5धी 
केहc मह¸वपूणb निजरहj, २०१५–२०६२, 

भाग–४, प?ृ ४८१) भनी यस अदालतको संयwु 
इजलासबाट भएको {याfया ूःततु मQुामा पFन 
आक+षbत र सा5दFभbक देिखन आउँछ । 

१२. +वपWी +हमालयन +व·ा मि5दरले 
आ®ना नाउँको घर ज�गा Fधतो राखी Fनवेदक 
बै�बाट ऋण Fलएको र ऋण Fलनपूुवb उw Fधतो 
राखेको घर ज�गा बै�को पऽानसुार मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोिजम रोÆासमेत 
राखेकोमा बै�को ऋण चwुा नगरेको कारणले 
बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ 
बमोिजम Fललाम Fबब¥ गनुbपूवb मiयमा�ल 
Wेऽीय िशWा Fनद�शनालयको पऽबाट सोहc घर 
ज�गा पनुः रोÆा रािखएको देिखदँा Tयसरc दोहोरो 
रोÆा राख् ने कायb मालपोत ऐन, २०३४, बै� 
तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ र माFथ 
उि=लिखत मQुामा यस अदालतबाट ूFतपा�दत 
Fसkा5तसमेतको ूFतकूल देिखन आयो ।

१३. यःतै बै� तथा +व�ीय 
संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को 
उपदफा (४) मा “यस दफाबमोिजम इजाजत 
ूाg संःथाले Fललाम Fबब¥ गदाb Fललाम सकार 
गन� {यिwको नाममा सो जायजेथा ूचFलत 
कानूनबमोिजम रिजःशेशन वा दािखल खारेज गरc 
�दनका लाFग इजाजत ूाg संःथाले सxबि5धत 
कायाbलयमा लेखी पठाउनपुन�छ” भ�े {यवःथा 
रहेको छ भने उपदफा (५) मा “उपदफा (४) 
बमोिजम रिजःशेशन वा दािखल खारेजको लाFग 
लेखी आएमा ूचFलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापFन सxबि5धत कायाbलयले 
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रिजःशेशन वा दािखल खारेज गरc �दनपुन�छ” 

भ�े {यवःथा रहेको छ । Fनवेदक बै�ले बै� 
तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ को दफा 
५७(४)बमोिजम Fललाम सकार गन� सFुनलभw 
ौे?का नाउँमा दािखल खारेज गरc �दन लेखी 
पठाई सकेपFछ दािखल खारेज गन� अFधकार 
ूाg Fनकाय मालपोत कायाbलय, चाव+हलले दफा 
५७(५)बमोिजम दािखल खारेज गनुbपन� ह5ुछ । 
तर सोबमोिजम नगरc मiयमा�ल Wेऽीय िशWा 
Fनद�शनालयको FमFत २०६६।९।१४ को 
पऽानसुार रोÆा रहेको भनी Fललाम सकार गन� 
{यिw सFुनलभw ौे?का नाउँमा दािखल खारेज 
गनb इ5कार गन� +वपWी मालपोत कायाbलय, 

चाव+हलको कायb मालपोत ऐन, २०३४ तथा बै� 
तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ अनकूुल 
देिखन आएन ।

१४. यसका अFतmरw +वपWी +व·ालयले 
Fनवेदक बै� र Fड.Fस.Fब.एल. बै�समेतबाट ऋण 
Fलएको त�यमा +ववाद छैन । +व·ालयले Fनवेदक 
बै�बाट ऋण Fलँदा �दएको जेथा बै�ले Fललाम 
Fबब¥ गरc आएको रकमबाट Fनवेदक बै� र 
Fड.Fस.Fब.एल. बै�समेतको ऋण राफसाफ भएमा 
उw Fललामसxब5धी ू+बयामा आ®नो सहमFत 
रहेको भ�े {यहोरा +व·ालयका +ूि5सपलको 
Fलिखत जवाफबाट देिखएको छ भने दबैु बै�को 
ऋण चwुा गनb खाxनेसxमको Fधतो Fललाम 
गmरयोस ्भनी केहc समयका लाFग रोÆा रािखएको 
हो दबैु बै�को ऋण चwुा हनेु गरc Fधतो Fललाम 
गनb नेपाल रा` बै�को FमFत २०६६।११।५ 
को पऽबाट अनरुोध भई आएअनसुार बै�को ऋण 
असलुcका लाFग उw Fधतो फुकुवालाई कारवाहc 
भई रहेको भ�े {यहोरा +वपWी िशWा म5ऽालयको 
Fलिखत जवाफबाट देिखएको छ ।

१५. यसरc Fनवेदकले ऋण ूवाह गदाb 
+व·ालयबाट Fलएको Fधतो Fललाम गरc दबैु बै�को 
ऋण चwुा गनbमा Fनवेदक बै�, +वपWी +व·ालय र 
िशWा म5ऽालय तथा नेपाल रा` बै�समेत सहमत 
नै रहेको िःथFतमा उw Fधतो राखेको घर ज�गा 
फुकुवा गरc Fनवेदक बै�ले Fललाम गरेअनसुार 
Fललाम सकार गन� {यिwका नाउँमा दािखल 
खारेज गदाb Fनवेदक र +वपWी कसैलाई पFन 
मकाb पन� वा WFत हनेु वा कानूनी अFधकार हनन ् 
हनेुसमेत देिखन आउँदैन । Fललाम सकार गन� 
सFुनलभw ौे?ले Fललाम सकार गरेपFछ आफूले 
सकार गरेको रकम Fनवेदक बै�मा दािखल गरेको 
र Fललाम गरेको FमFतसxममा +वपWी +व·ालयले 
दबैु बै�बाट Fलएको कजाb सोहc सकार गरेको 
रकमले खाxने त�यलाई र Fललाम सकार गन� 
सFुनलभw ौे?ले Fललाम सकार गरेपFछ Fनवेदक 
बै�मा जxमा गरेको रकमको ¼याज ूाg हनेु हुँदा 
+वपWी +व·ालयले दबैु बै�बाट Fलएको कजाb 
र हालसxमको ¼याजसमेत उw Fललाम सकार 
गरc बै�मा जxमा गरेको रकमले खाxने त�यलाई 
Fनवेदक र ऋणी दबैुतफb का कानून {यवसायीहjले 
बहसको बममा ःवीकार गनुbभएको छ ।

१६. अतः Fनवेदक बै�बाट +वपWी 
+व·ालयले Fलएको कजाb भाखाFभऽ नFतरेकोले 
बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ बमोिजम Fललाम Fबब¥ गदाb सबै 
भ5दा बढc रकम कबलु गन� सFुनलभw ौे?का 
नाउँमा दािखल खारेज गनb मालपोत कायाbलय, 

चाव+हलमा पठाएकोमा +वपWी मiयमा�ल Wेऽीय 
िशWा Fनद�शनालयको FमFत २०६६।९।१४ को 
पऽबाट रोÆा रहेको भनी दािखल खारेज गनb 
इ5कार गरेको मालपोत कायाbलय, चाव+हलको 
काम कारवाहc कानूनअनकूुल नहनुकुा साथै 

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



नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ 

630

उw Fललामसxब5धी कायbबाट +वपWी ऋणी 
+व·ालयको हक +हतमा पFन कुनै ूFतकूल असर 
पन� नदेिखएको समेतका आधार कारणहjबाट 
दोहोरो रोÆा राख् न पठाउने मiयमा�ल Wेऽीय 
िशWा Fनद�शनालयको FमFत २०६६।९।१४ 
को पऽ र सोसँग सxबि5धत काम कारवाहcसमेत 
उTूषेणको आदेशuारा बदर गरc �दएको छ । 
+वपWी +व·ालयले Fनवेदक बै�बाट तथा Fड.Fस.
Fब.एल. बाट Fलएको कजाbको साँवा ¼याजसमेत 
Fतनb प�ुने अवःथा हुँदा मiयमा�ल Wेऽीय िशWा 
Fनद�शनालयको पऽबमोिजम रोÆा रािखएको 
ज�गा फुकुवा गरc Fनवेदक बै�को पऽानसुार 
रोÆा रहेको ज�गा Fनवेदकले दािखल खारेज गनb 
पठाएबमोिजम सFुनलभw ौे?का नाउँमा दािखल 
खारेज गरc �दन ुभनी +वपWी मालपोत कायाbलय, 

चाव+हलसमेतका नाउँमा परमादेश जारc हनेु                                                            
ठहछb । यो आदेशको जानकारc महा5यायाFधवwाको 
कायाbलयमाफb त +वपWीहjलाई �दई दायरcको 
लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार बझुाई   
�दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या. Fगरcश च5ि लाल
 
इFत संवत ्२०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : +कशोर िघFमरे 

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 5यायाधीश ौी Fगरcश च5ि लाल

फैसला FमFत : २०७१।१।३।४
२०६७–CI–१५९१

मQुाः  उपयwु आदेश जारc गरc पाऊँ ।

पनुरावेदक/Fनवेदक : काठमाडY िज=ला, 
बूढानीलक�ठिःथत +वराट लेदर इ5डिःशज 
ूा.Fल. को तफb बाट अFधकारूाg ऐ. को 
ूब5ध स�ालक +वराट थापा

+वjk
ूTयथl/+वपWी : नेपाल ब गलादेश बै� Fल. ू धान 

कायाbलय, Fबजलुcबजार, काठमाडYसमेत

 § पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८७(१)(२) अmग#तको 
आदेश अmरकालीन आदेश भएको र 
सोबमोिजम आदेश जारी गन# अदालतले 
इÉार गरेको अव>ामा सो आदेशउपर 
पुनरावेदन लाjे =व>ा करार ऐन, 
२०५६ मा भएको पाइँदैन । अmरकालीन 
आदेशउपर पुनरावेदन लाjे िस�ाm र 
aचलन पिन छैन । vbो अmरकालीन 
आदेशउपर पुनरावेदन सु[े अदालतमा 
मलुुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को िनवेदनसÌ 
िदन पाउनेमा पुनरावेदन अदालतले 
पुनरावेदन गनु# भनी सुनाएको आधारमा 
माA पुनरावेदनको अिधकार िसज#ना 

िनण#य नं.९१५७

 &  
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Tँदैन । पुनरावेदन लाjे वा नलाjे भ[े 
सIिJत काननूमा नै =व>ा Tनपुद#छ । 
पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन िदन जान ु
भनी सुनाए पिन ऐनले नलाjे पुनरावेदन 
िलन र सु[ पिन िमeने Tँदैन । 

(ूकरण नं.४)

पनुरावेदक/Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ््  
अFधवwा +वzराज भ�राई

ूTयथl/+वपWीका तफb बाट :

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२)

 § मलुकु¥ ऐन, अ.बं.१७ नं.
 

सjु आदेश गन�ः 
 मा.5या.ौी मोहनूसाद िघFमरे
 मा.5या.डा.ौी आन5दमोहन भ�राई
 पनुरावेदन अदालत, पाटन
 आदेश FमFत २०६७।६।७

आदेश
xा.िगरीश चÍ लाल : 5याय ूशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको FमFत २०६७।६।७ को 
आदेशउपर Fनवेदकको तफb बाट पनुरावेदन दायर 
हनु आएको ूःततु मQुाको स� िWg त�य र ठहर 
यस ूकार छः

Fनवेदकले ब लादेश बै�सँग कजाb 
Fलने ूःताव गरेकोमा बै�ले कमbचारc 
स�यकोषसमेतसँग Fमलc सह+व�ीय कजाb 
Consortium loan उपल¼ध गराउने सहमFत भै FमFत 
२०५८।२।९ को FऽपWीय सxझौताबमोिजम 

अचल Fधतो तथा {यिwगत जमानी कायb गरc 
j. १३,४७,७९,०००।– कजाb Fलई उ·ोग 
स�ालन भएको र TयसपFछ २०६२।९।१४ 
(ई.सं. २००५ Fडसेxबर, २९) मा बसेको नवY 
क5सो+टbयम बैठकबाट ऋणी कxपनीले १३ 
ूFतशत ¼याज Fतद� आएको भए पFन j�ण 
उ·ोग भएको कारणले ९ ूFतशत ¼याज ला�ने, 

२०६२ असार मसा5तसxमको ¼याज नला�ने, 
कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fतरे प�ुने 
TयसपFछ बाँक¥ ९ वषb अवFधमा साँवा ¼याज 
Fतनुbपन�, सxपूणb साँवा ¼याज चwुा भएपFछ Penal 

and other defaulting charges Fमनाहा गरc �दन 
स+कने सहमFत भै २०५८ सालदेिख २०६४ 
सालसxम ¼याज j.५,८४,००,०००।– र +वराट 
स ु कxपनीका तफb बाट j.२,१८,५८,०००।– 

बझुाई आएकोमा नवY क5सो+टbयम बैठकबाट 
भएको सहमFत र सxझौता पालन नगरc कजाb 
चwुा गनb लगाउने, दा+यTव बहन गनb लगाउने, 
कालो सूचीमा राख् ने, कxपनीको जायजेथा क¼जा 
गरc Fललाम गराउने कारवाहc थालनी गरc 
२०६४।३।१२ मा बै�ले आ®नो सरुWा गाडb 
पठाई उ·ोग आ®नो Fनय5ऽणमा Fलएकोले ब5द 
छ । FमFत २०६४।१२।१५ को Fललामी 
सूचनाउपर Fनषधेा§ा Fनवेदन परc +वचाराधीन 
रहेको र TयसपFछ FमFत २०६५।१।२९ को 
सूचनाउपर कमलूसाद जोशीको Fनवेदन परc FमFत 
२०६५।२।९ मा अ5तmरम आदेश भै रहेको 
अवःथामा पनुः २०६५।३।९ मा काि5तपरु 
दैFनकमा Fललामी सूचना ूकािशत गरेकोले बाiय 
भै Fनवेदन गनb आएको छु । FमFत २०५८।२।९ 
को सxझौताको दफा ३५ बमोिजम भएको 
क5सो+टbयम माइ5यूट अनसुार वा+षbक ९ ूFतशत 
¼याज Fलन,ु २०६२ असार मसा5तसxमको ¼याज 

९1५७ - +वराट थापा +व. नेपाल ब लादेश बै� Fल. ूधान कायाbलय, Fबजलुcबजारसमेत
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नFलन,ु कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fलन,ु 

बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा माऽ साँवा ¼याज बÌुन ु
बझुाउन ु र सxपूणb कजाb नवीकरण गरc �दन ु
भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) 
बमोिजम उपयwु आ§ा आदेशको साथै Fनवेदनको 
अि5तम टु ो नलागेसxम FमFत ०६५।३।९ को 
सूचनाबमोिजमको सxपि�को Fललामी कायb नगनुb 
नगराउन ुभनी अ5तरकालcन अ5तmरमलगायत जो 
चा+हने उपयwु आदेश जारc गmरपाउँ भ�े Fनवेदन 
दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदन 
मागबमोिजमको उपयwु आदेश +कन जारc हनु ु
नपन� हो, कारणस+हत सबै कुराको Fलिखत ू Fतवाद 
गनुb भनी Fनवेदन र आदेशको ूFतFल+पस+हत 
ूTयथlहjको नाउँमा १५ �दने कानूनबमोिजमको 
xयाद जारc गनूb । साथै FमFत २०६२।९।१३ 
को सxझौताले ९ वषbFभऽ मूलधन चwुा गन� 
भनी नवY क5सो+टbयम बैठकले सxझौता गरेबाट 
देिखएको र उw सxझौता ूTयथlलाई लागू 
हनेु हो होइन, Tयसबारे Fलिखत जवाफबाट माऽ 
ःप© हनेु हुँदा Fलिखत जवाफ ूःततु भएपFछ 
पनु+वbचार गन� गरc FमFत २०६५।३।९ को 
सूचनाबमोिजम FमFत २०६५।३।१६ मा गmरने 
Fललामी कायb नगरc यथािःथFतमा राख् न ु भनी 
ूTयथlहjको नाउँमा अ5तरकालcन आदेश जारc 
गरc �दएको छ । सोको सूचना ूTयथlहjलाई 
�दन ु भ�े पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट FमFत 
२०६५।३।१५ मा भएको आदेश ।

ऋणीले पूरा गनुbपन� दा+यTव पूरा गरेपFछ 
माऽ धनी बै�बाट पाउने स+ुवधा ऋणीले पाउने 
हो । दा+यTव पूरा नगन� ऋणीले अFधकार मा�ने 
आधारसमेत नभएको, FमFत २०६५।४।२० सxम 
साँवा ¼याज +हसाब गदाb क5सो+टbयम कजाbमा j. 

१०,०३,६८,७२४।१२ र क5सो+टbयम बाहेक 
साँवा ¼याज j. ९७,२६,१२९।८७ लेना बाँक¥ 
हुँदा बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी ऐन, २०६३ 
ले �दएको अFधकारमा रोक लगाई पाउँ भनी 
दायर गरेको Fनवेदन ूचFलत कानून+वपरcत हुँदा 
खारेज गरc पाउँ भ�े नेपाल ब लादेश बै� Fल. 
ूधान कायाbलयसमेतको Fलिखत जवाफ ।

२९ Fडसेxबर, २००५ मा बसेको 
क5सो+टbयम वैठकबाट पाmरत Fनणbयलाई करार 
ऐनबमोिजम दईु पWबीच भएको करार सxझौता 
मा� स+कँदैन । Tयसलाई केवल सहFुलयत वा 
स+ुवधाको jपमा Fलन स+क5छ । तसथb करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम आदेश जारc 
गरc पाउँ भनी दायर भएको ूःततु Fनवेदन खारेज 
गरc पाउँ भ�े कमbचारc स�यकोष, प=ुचोकको 
Fलिखत जवाफ ।

Fनवेदकले +वपWी बै�सँग FमFत 
२०५८।२।९ को सह+व�ीयकरण 
सxझौताबमोिजम ऋण Fलएको कुरामा यी 
Fनवेदकले ःवीकार गरेकै देिखयो । सो ऋण 
चwुा भै सकेको वा सह+व�ीयकरण सxझौतामा 
उ=लेिखत शतbहj आफूले पूणbjपमा पालन गरेको 
छ भ�े पFन Fनजको िज+कर छैन । Fनवेदकले 
सह+व�ीयकरण सxझौताको दफा ३५ मा 
{यवःथा भएबमोिजम ई.स. २००५ Fडसेxबर २९ 
को नवY क5सो+टbयम वैठकबाट पाmरत Fनणbयले 
¼याजदर घटाएको र २०६२ साल आषाढसxम 
बाँक¥ रहेको ¼याज नला�ने भनेको, ऋण Fतन� 
समयावFध बढाएकोबाट करारको अवFध बाँक¥ 
छँदै Fधतो Fनय5ऽणमा Fलई कालोसूचीमा राख् ने 
कायbसमेत गरेकोले सो Fडसेxबर २९, २००५ को 
नवY क5सो+टbयमको Fनणbयबमोिजम गनुb गराउन ु
र Fधतो Fललाम नगनुb, कजाb नवीकरण गनुb भनी 
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करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोिजम 
उपयwु आ§ा आदेश वा पजुl जारc गरc पाउँ 
भ�े माग गरेको देिखयो । सो २९ Fडसेxबरको 
नवY क5सो+टbयम Fम+टङको माइ5यूटलाई करार 
मा� +वपWीहjले इ5कार गरेकोले सवbू थम सो 
क5सो+टbयमको माइ5यूटलाई सxझौता मा� Fम=ने 
हो वा होइन भनी हेनुbपन� +वषय भएकोले Fनवेदक 
र +वपWीहjबीच भएको FमFत २०५८।२।९ 
को सह+व�ीयकरण सxझौताको दफा ३५ मा 
“सxझौतामा उ=लेख नभएका +वषयमा Fनणbय 
गनुbपन� भएमा धनी सहभागीहj र ऋणीको समेत 
उपिःथFतमा क5सो+टbयम बैठकuारा गmरएको 
Fनणbय सबै पWलाई मा5य हनेुछ” भ�े उ=लेख 
भएको पाइयो । यसबाट क5सो+टbयम बैठकको 
Fनणbय सामा5यतः सबै पWलाई मा5य हनेुछ भ�े 
देिखयो । तर सो नवY क5सो+टbयमको बैठकको 
माइ5यूट हेदाb कxपनी अथाbत ्् Fनवेदकले कxपनीको 
कारोबारको िःथFतबारे बैठकलाई अवगत गराउँदै 
ऋण पनुः समायोजन (Restructure) गनb र ¼याज 
घटाउनसमेत ू ःताव गदाb कमbचारc स�य कोषको 
ूFतFनFधले यसबारे सकाराTमक रहेको कुरा 
उ=लेख गद� बोडbबाट सहमFत जनाएमा माऽ Tयसो 
गनb स+कने उ=लेख गरेको र Fनणbय गदाb पFन 
ःप©तः "Subject to approval of the respective 

authorities wherever applicable" भFनएको 
पाइयो । उw माइ5यूटमा उ=लेख भएबमोिजम 
कमbचारc स�यकोषको बोडb वा अ5य बैठकको 
Fनणbय गन� आFधकाmरक Fनकायबाट सो माइ5यूट 
अनमुोदन भएको छ भनी Fनवेदकले ूमािणत 
गनb सकेको अवःथा छैन । न त क5सो+टbयम 
बैठकमा बःने {यिwहjलाई Fनणbय गनb सक् ने 
अिfतयारc Fथयो भनी देखाउन सकेको अवःथा नै 
छ । यस िःथFतमा सो माइ5यूटलाई करार मा� 

वा सह+व�ीयकरण सxझौताको अFभ� अ  मानी 
FमFत २०५८।२।९ को सxझौताका शतbहj 
सो हदसxम संशोFधत भएका छन ् भनी मा� 
स+कएन । Fनवेदकले +वपWी बै� र कमbचारc 
स�यकोषसँग सह+व�ीयकरण सxझौता गरc ऋण 
Fलएको, Tयःतो ऋण सxझौताको शतb उ=ल³न 
भएमा वा भाखाFभऽ साँवा ¼याज नबझुाएमा 
बै�ले आ®नो लेनामा Fधतो पबनेलगायत Fधतो 
Fललाम Fबब¥समेत गनb पाउने अFधकार बै� तथा 
+व�ीय संःथा ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा 
{यवःथा रहेकोसमेत देिखयो । करार ऐनको दफा 
८७ बमोिजम आदेशको माग गmरएको स5दभbमा 
उw दफा ८७ को {यवःथा हेदाb Tयःतो आदेश 
माग गन� पWले करारको पालना गरेको हनुपुन�मा 
सोबमोिजम FमFत २०५८।२।९ को करारuारा 
Fसिजbत दा+यTव आफूले पालन गरेको छु भनी 
Fनवेदकले भ� सकेको पाइएन । Fनवेदकले 
बै�समेतबाट Fलएको कजाbको साँवा ¼याज पFन 
सxझौता अनसुार नFतरेको कारण बै�ले आफूलाई 
ूाg कानूनी अFधकारअ5तगbत Fधतो Fललामको 
सूचना ू कािशत गरेको देिखयो । यसरc Fनवेदकले 
नै सxझौताको शतb पालन नगरेको िःथFतमा Fधतो 
पबेकोलाई “गनb नहनेु काम गनb लागेको” भ� 
Fमलेन । यस िःथFतमा करार ऐनको दफा ८७ 
बमोिजम आदेश जारc गरc पाउँ भ�े Fनवेदकको 
Fनवेदन िज+कर ःवीकारयो�य देिखएन । आजै 
Fनणbय भएको Fन.नं. ५/६१४ को Fनषधेा§ाको 
Fनवेदनमा Fनवेदन खारेज हनेु ठहरेकोसमेत हुँदा 
Fनवेदन मागबमोिजम उपयwु आदेश जारc 
गनुbपन� देिखएन । तसथb, ूःततु Fनवेदन खारेज 
ठहछb । साथै Fनवेदन खारेज हनेु ठहरेकोले 
FमFत २०६५।३।१५ को अ5तरकालcन आदेश 
Fनिंबय ह5ुछ भ�े {यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनको FमFत २०६७।६।७ को आदेश ।
पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 

२०६७।६।७ को आदेशमा मेरो िच�         
बझेुन । ूःततु मQुामा +वपWी बै� तथा 
कमbचारc स�यकोषसँग FमFत २०५८।२।९ 
मा सह+व�ीयकरण सxझौता भएको भ�े कुरामा 
कुनै +ववाद छैन । यसरc भएको सह+व�ीयकरण 
सxझौतानसुार पनुरावेदक कxपनीलाई ऋण 
ूवाह भई सोहcअनसुार {यापार {यवसाय गद� 
आइरहेको कुरामा समेत कुनै +ववाद छैन । 
पनुरावेदक कxपनीले सोहcअनसुार {यवसाय गद� 
+वपWीलाई समयसमयमा Fतनुbपन� रकम Fतद� 
आउँदा पनुरावेदक कxपनीलाई लगाएको चक" 
¼याज दर, u5uकालमा {यवसायमा पनb गएको 
असरलगायत अ5य +वFभ� कारणबाट समःया पनb 
गएको हुँदा +वपWी र यस पनुरावेदक +वराट 
लेदर कxपनीबीच FमFत सन ् २००५ Fडसेxबर 
२९ (२०६२।९।१४) मा भएको नवY 
क5सो+टbयम बैठक (9th Consortium meeting) 
बाट +वFभ� Fनणbय सxझौताहj भएको छ । 
जस अनसुार ¼याजदर घटाएर ९ ूFतशत गन�, 
२०६२ आषाढ मसा5तसxमको ¼याज छुट �दने, 

कजाb Fलएको चार वषbसxमको ¼याज माऽ Fलने र 
TयसपFछको बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा माऽ साँवा 
¼याज बझुाउने तथा सxपूणb कजाb नवीकरण गरc 
�दने भ�ेलगायतको Fनणbय सxझौता भएको छ । 
+यनै Fनणbय सxझौतासमेतका आधारमा पनुरावेदक 
कxपनीको सxपूणb {यापार {यवसायको रकम 
दैFनकjपमा +वपWी बै�लाई बझुाउँदै आईरहेको 
र पनुताbजक¥करणको सxपूणb कायbयोजना ूःताव 
गरc Fलिखतjपमा +वपWीलाई बझुाई स+कएको 
र सोमा तTकाFलन बै�को {यवःथापन पWले 
ःवीकार गरc सकेको अवःथासमेत छ । 

यसैको ूFतफल ःवjप आ.व.२०६२/०६३ 
मा माऽै पनुरावेदक कxपनी +वराट लेदरले 
j.८४,५७,८२८।– ¼याज माऽ +वपWीलाई 
भwुानी गरेको Fथयो । तर, उw Fनणbय सxझौता 
अनसुार +वपWी आफूले गनुbपन� कायb केहc नगरc 
उ=टै पनुरावेदक कxपनीलाई १३ ूFतशत 
¼याज लगाउँदै रकम भwुानी Fलँदै आईरहेको 
र उ=लेिखत Fनणbय सxझौता अनसुार कजाbको 
भाखा अवFध नै आउने FमFत २०७५।९।१३ 
सxमलाई कायम गmरएको अवःथामा गैरकानूनी 
तवरबाट सो भ5दा अगावै Fललामीको सूचना 
ूकािशत गmरएको छ । यसरc करारको अवFध 
अथाbत ्् FमFत २०७५।९।१३ सxमलाई बाँक¥ 
रहँदाकै अवःथामा एÆासी पनुरावेदक कxपनीको 
सxपि� सxपूणb Fललाम गरc कजाbको साँवा ¼याज 
असलु गन� भनी +वपWीले FमFत २०६५।३।९ 
मा सूचना ूकािशत गरc +वपWीसँग भएको 
FमFत २०५८।२।९ को सह+व�ीयकरण ऋण 
सxझौताको अFभ� अ को jपमा भएको माFथ 
उ=लेिखत नवY क5सो+टbयम बैठकको Fनणbय 
करारलाई +वपWीले पालना नगरेको हुँदा सोलाई 
रोक¥ पाउनको लाFग करार ऐन, २०५६ को दफा 
८७(१)(२) समेतअनसुार पनुरावेदक कxपनीले 
उपयwु आदेश जारc गरc पाउँ भ�े माग गद� 
कानूनी उपचारमा अदालत ूवेश गरेको अवःथा 
हो । यस िःथFतमा क5सो+टbयम ऋण सxझौताकै 
अFभ� अ को jपमा दबैु पWलाई मा5य हनेु गरc 
क5सो+टbयम ऋण सxझौताकै आधारमा भएको 
उw क5सो+टbयम बैठकको Fनणbय सxझौतालाई 
करार मा� Fमलेन भनी पनुरावेदन अदालत, 

पाटनले Fनवेदन खारेज गन� गरc गरेको फैसला 
कानूनी ऽ+ुटपूणb छ । 

उ=लेिखत बैठकबाट भएका Fनणbय 
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सxझौता अनसुार यस उ·ोगले आफूले गनुbपन� 
कायb गद� एकै आ.व. मा माऽै पFन करोडY jपैयाँँ 
¼याज माऽ +वपWीलाई बझुाएको अवःथामा 
FबनासहमFत उ·ोगलाई हतोTसाहc बनाउने गरc 
FमFत २०६५।३।९ मा Fललामको सूचना 
ूकािशत गदाbसxम पFन उ·ोगले +वपWीलाई 
लाखY jपैयाँँ ¼याज भwुानी गद� आईरहेको             
छ । २०६२ मा भएको उ=लेिखत नवY 
बैठकको Fनणयb सxझौता अनसुारको कायb 
पनुरावेदक कxपनीबाट पूणbjपमा पालना गद� 
आईरहेको र सोलाई +वपWीले समेत पूणbjपमा 
ःवीकार गद� आईरहेको छ भ�े कुरा सो बैठकको 
Fनणbय सxझौता लागू हनु सwैन, सोलाई पालना 
यो यस कारणले गनुbपन� होइन भनी पनुरावेदक 
कxपनीलाई +वपWीले हालसxम पFन कुनै 
जानकारcपऽमाफb त सूिचत गनb नसकेबाटै छलb  
ह5ुछ । {यवहारतः +वपWीले उ=लेिखत बैठकको 
Fनणbय सxझौतालाई ःवीकार गरेको अवःथा 
छ । आफूले गनुbपन� कायbबाट पूणbतः पि5छई 
आफÁ  संल�न भई गरेको उि=लिखत बैठकको 
Fनणbय करारबाट +वमखु भई +वपWीले पनुरावदेक 
कxपनीलाई अ5यायपूवbक पे=न खोजेको छलb  
देिखएको छ । जहाँसxम उि=लिखत Fनणbय 
करारलाई +वपWीको सxबि5धत Authorities 
बाट पाmरत गनुbपन� वा नपन� कुरा छ, सो +वषय 
पनुरावेदक कxपनीको अFधकारWेऽFभऽको नभई 
ःवयम ्+वपWीको आ®नै आ5तmरक +वषय हो । 
+वपWीले संःथागत आFधकाmरक ूFतFनFधमाफb त 
बैठकमा सहभागी भई आFधकाmरक हःताWर गरc 
संःथाको छाप लगाई Fनणbय सxझौता गरc सकेको 
अवःथामा Tयसलाई माि5दन, Fनणbय सxझौता 
गरेकै होइन भनी पि5छन हरहालतमा Fम=ने 
हनैु सwैन । +वपWीको कुन कुन आFधकाmरक 

Fनकायबाट ःवीकृती गराउनपुन� हो सो ःवीकृती 
Fलने कायb पनुरावेदक कxपनीको हनैु सwैन । 
सो आवँयक भए मौकैमा नै गनुb गराउनपुन� 
दा+यTव ःवयम ् +वपWीकै हनु आउँछ । यःतो 
ःप© भै रहेको +वषयलाई पनुरावेदक कxपनीले 
सोको अनमुोदन भएको ूमािणत गनुbपन� उ=टो 
अथb गरc पनुरावेदन अदालत, पाटनले फैसला 
गरेको कानून तथा 5यायको ¶+©कोणमा ऽ+ुटपूणb 
छ ।

+वपWीले एÆासी Fललाम गन� गरc सूचना 
ूकािशत गन�, उ·ोगमा ताला लगाउने, उTपादन 
पूणbjपमा ब5द गराउने कायb गरेबाट उ·ोग 
धराशायी बनाउने मfुय कारक ःवयम ् +वपWी 
नै  हो । सो उ·ोग j�ण उ·ोगFभऽ पदbछ । 
Fनयतवश कजाb नFतन� ऋणीअ5तगbत यो उ·ोग 
पद�न । करोडY jपैयाँँको सxपि� ज�गा जFमन 
मेिशन उपकरण कxपनीसँग रहेको छ, +वपWीको 
कजाb कxपनीले कहc ंपFन दjुपयोग गरेको छैन । 
हामी +वपWीको ऋण Fतनb सWम छY, तर Tयसको 
लाFग +वपWीले Fनणयको पालना तथा कायाb5वयन 
गनुbपन� ह5ुछ । {यवःथा+पका संसदको अथb र 
ौमसxब5धी सFमFतमा यस उ·ोगको +वषयलाई 
Fलएर {यापक छलफल भई पनुरावेदक कxपनीको 
हकमा ऋणको साँवाको ¼याज Fमनाहा तथा j�ण 
उ·ोगको कर छुटलगायत अ5य स+ुवधा उपल¼ध 
गराउने, उ·ोगको प+हचान, घोषणा र पनुःथाbपना 
गराउन Tयःता उ·ोगहjमा परेका समःयाहjको 
अiययन गरc अ=पकाFलनjपमा समःया समाधान 
गनb र दcघbकालcनjपमा j�ण उ·ोगसxब5धी 
नीFत, ऐन Fनयम र +वFनयमको पनुरावलोकन 
गनुbका साथै j�ण उ·ोगको समःया सxबोधनको 
लाFग अथb म5ऽालयको नेतTृवमा ःथायी ूकृFतको 
उ#चःतरcय सFमFत गठनको आवँयक ू ब5ध गनb 
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सरकारको iयानाकषbण गराउने भनी {यवःथा+पका 
संसदको अथb र ौमसxब5ध सFमFतबाट FमFत 
२०६७।१२।२१ मा Fनणbय भई सरकारलाई 
लेखी पठाएको अवःथा छ । तसथb, पनुरावेदक 
उ·ोग Fनयतवश ऋण नFतन� पW होइन । यसलाई 
माFथ उ=लेख गmरएअनसुारको वातावरणको 
Fसजbना गराई उ·ोग स�ालन गनb �दनमा +वपWी 
�यादै नै बाधक बनी रहेको अवःथा छ । 
उ·ोग स�ालन गनb पाएको अवःथामा हामीलाई 
+वपWीको कजाb Fतनb कुनै समःया छैन । तर 
यहc कुरालाई मfुय दावी गरc जसरc भए पFन 
उ·ोगको सxपि� कौडीको मू=यमा Fललाम गराई 
समम उ·ोगलाई धराशायी बनाउन उ·त रहेको 
+वपWीको Tयःतो कायb रो�नको लाFग सxमाFनत 
पनुरावेदन अदालतसमW ूवेश गरेकोमा Fनवेदन 
खारेज गन� गरc गरेको FमFत २०६७।६।७ 
को फैसला कती पFन Fमलेको छैन । Tयसैगरc 
पनुरावेदक कxपनीसँग भएको उw क5सो+टbयम 
बैठकको Fनणbय सxझौताअनसुार +वपWीले 
कxपनीसँग करोडY jपैयाँँ ¼याज असलेुको माऽ 
नभई +वपWीले कxपनीलाई झ�डै तीन करोड +ट 
आर लोनवापत उपल¼ध गराएको अवःथासमेत 
+व·मान छ । य�द उw Fनणbय सxझौता लागू गन� 
+वषयमा "Subject to approval of the respective 

authorities wherever applicable" को अवःथा 
Fथयो भने के कFत आधारमा उw +ट आर लोन 
+वपWीबाट उपल¼ध गराउने कायb भयो ? यहाँ 
+कन Subject to board approval को कुरा लागू 
भएन ? अथवा Subject to board approval को 
+वपरcत सोको पालना नगरc उw लोन उपल¼ध 
गराउने कायb भएको हो भने यसमा सxबk 
+वपWीका को को अFधकारc +वjk हालसxम 
के कःतो कारवाहc भयो ? सो कुरालाई पदcय 

दjुपयोग तथा अनिुचत कायb भएको हो भनी 
ूमािणत गरेर +वपWीले देखाउन स�नपुदbछ । 
अ5यथा सोहc Fनणbय सxझौता +वपWीले {यवहारतः 
(by conduct) पूणbjपमा पालना गरेको ःप© 
देिख5छ । तसथb यसतफb  पनुरावेदन अदालत, 

पाटनले कुनै iयानै न�दई हेद� नहेरc जनु Fनवेदन 
खारेज गन� फैसला गरेको छ, सो �यादै नै गलत 
हचवुा र अ5यापूणb हुँदा बदरभागी छ । 

Tयसैगरc बै� तथा +व�ीय संःथासxब5धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) अनसुार +वपWीले 
आ®नो लेना जसरc पFन असलु गनb सक् ने नै 
ह5ुछ भनी Fलएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
आधारसमेत गैरकानूनी छ । पनुरावेदक कxपनीले 
कजाbसxब5धी सxझौताको कुनै पFन शतb उ=ल³न 
नगरेको, कजाbको दjुपयोग वा +हनाFमना नगरेको, 
करोडY ¼याज +वपWीलाई भwुान गद� आईरहेको 
अवःथामा एकाएक Fललामको सूचना ूकािशत 
गन�, उ·ोगमा ताला लगाई सxपूणb {यापार 
{यवसायलाई धराशायी बनाउने कायb +वपWी 
ःवयम ्ले गरेको अवःथामा अनायसै उ=टै Fललाम 
गन� गराउने कायb गनb +वपWीलाई उw कानूनले 
छुट �दएको कुनै पFन अवःथामा मा� Fम=ने हनैु 
सwैन । उw कानून रा�यले लागू गरेको हो र 
कानूनको ूयोग पनुरावेदक तथा +वपWी दबैुको 
हकमा समानjपमा लागू ह5ुछ ।

ूःततु +ववादमा +वपWीले पटकपटक 
अथाbत ्् FमFत २०६४।१२।१५, FमFत 
२०६५।३।९ र FमFत २०६७।३।१३ 
समेतमा पनुरावेदक कxपनीको सxपि� Fललाम 
गन� भनी जवरजःतीपूवbक सूचना ू कािशत गmरएको 
अवःथामा उ=लेिखत FमFत मiये २०६५।३।९ 
को सूचनाउपर कानूनी उपचारको माग गद� 
पनुरावेदक कxपनीले उपयwु आदेश जारc गरc 
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पाउँ भ�े माग गरc ूःततु मQुा दायर गरेको 
हो भने उ=लेिखत FमFत २०६४।१२।१५ 
र २०६७।३।१३ को सूचनाउपर अल�गै 
बमशः २०६४ सालको mरट नं. ५/६१४ को 
Fनषधेा§ायwु परमादेशको आदेश तथा ०६७ 
सालको +व+वध नं. FJ–००४०(११३) को 
उपयwु आदेश जारc गरc पाउँ भनी नागmरक 
अFधकार ऐन तथा करार ऐन, २०५६ को दफा 
८७(१)(२) समेतका आधारमा मQुा दायर गरेको 
अवःथा +व·मान छ । उ=लेिखत सबै मQुाहj 
एकै साथ लगाउमा अ5तmरम आदेशसमेत जारc 
भईरहेको अवःथामा एकै FमFत २०६७।६।७ 
मा पनुरावेदन अदालतले सबै Fनवेदन खारेज गन� 
गरc फैसला गरेको छ । यसरc फैसला गदाb mरट 
नं. ५/६१४ को मQुामा मfुयतः सह+व�ीयकरण 
सxझौताuारा Fसिजbत अFधकार र कतb{यको 
+वषयमा नागmरक अFधकार ऐनअ5तगbत Fनषधेा§ा 
र परमादेशको आदेशबाट हःतWेप गनb Fमलेन 
भनी 5याय �दनबाट पि5छई Fनवेदन खारेज गन� 
गरेको छ भने ूःततु मQुा तथा माFथ उ=लेिखत 
११३ नं. को उपयwु आदेश जारc गरc पाउँ 
भ�े करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अ5तगbत 
दायर भएका मQुाहjमा सोहc दफा ८७(१)(२) 
अनसुारको आदेश जारc गनbबाट पि5छई पनुः Tयहc 
उ=लेिखत ५/६१४ नं. को मQुाको फैसलालाई 
आधार मानी Fनवेदन खारेज गन� गरेको छ । 
जनु ःवयमआ्फÁ मा +वरोधाभाषपूणb छ । यसरc 
आTमFन? भई 5याय �दनबाट पि5छन ु आफÁ मा 
5याय �दन इ5कार गनुbसरह हो । तसथb, 5यायको 
ग+हराईसxम प�ुन नसक¥ हचवुा र सतहc पारामा 
उw कानूनी Fसkा5तसमेतको +वपरcत पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरेको फैसला बदरभागी छ, 

बदर गरc पाउँ भ�े {यहोराको Fनवेदकका 

तफb बाट दायर हनु आएको पनुरावेदनपऽ ।
Fनयमबमोिजम साgा+हक तथा दैFनक मQुा 

पेसीसूचीमा चढc इजलाससमW पेस हनु आएको 
ूःततु मQुाको FमFसल अiययन गरc पनुरावेदकका 
तफb बाट +वuान ््  अFधवwा +वzराज भ�राईले 
Fनवेदक +वराट लेदर इ5डिःशजले +वपWी नेपाल 
ब लादेश बै�सँग कजाb Fलने ूःताव गरेकोमा 
+वपWी कमbचारc स�यकोषसँग Fमलc सह+व�ीय 
कजाb (Consortium Loan) उपल¼ध गराउन 
FमFत २०५८।२।९ मा FऽपWीय सxझौता 
भएबमोिजम अचल Fधतो तथा {यिwगत जमानी 
Fलने �दने कायb गरc j. १३,४७,७९,०००।– 

कजाb Fलई उ·ोग स�ालन भै रहेकोमा FमFत 
२०६२।९।१४ मा बसेको नवY क5सो+टbयम 
बैठकबाट ऋणी उ·ोगले १३ ूFतशत ¼याज 
Fतद� आएकामा j�ण उ·ोग भएको कारणले ९ 
ूFतशत ¼याज ला�ने, २०६२ असारसxम ¼याज 
नला�ने, कजाb Fलएको ४ वषbसxम ¼याज माऽ 
Fतरे प�ुने, बाँक¥ ९ वषbको अवFधमा साँवा ¼याज 
बझुाउने गरc सहमFत भई कजाb चwुा गन� अवFध 
१३ वषb अथाbत ्् FमFत २०७५।९।१३ सxम 
कायम हनेु र सxपूणb साँवा ¼याज चwुा भएपFछ 
Penal and other defaulting charges Fमनाहा गरc 
�दने सहमFत भै २०५८ देिख २०६४ सxम 
¼याज j. ५,८४,००,०००।– र +वराट स ु
कxपनीका तफb बाट j. २,१८,५८,०००।– Fतरc 
{यवसाय स�ालन गद� आएकोमा बै�को नयाँ 
{यवःथापनले Fनवेदकलाई कानूनी कारवाहc गरc 
कxपनीको जायजेथा Fललाम गन� र कालो सूचीमा 
समेत राख् ने गरc FमFत २०६४।१२।१५ मा 
Fललामी सूचना ूकाशन गरेको, सो सूचनाउपर 
Fनषधेा§ायwु परमादेशको Fनवेदनसमेत परेकोमा 
पनुः FमFत २०६५।१।२९ को ूकािशत 

९1५७ - +वराट थापा +व. नेपाल ब लादेश बै� Fल. ूधान कायाbलय, Fबजलुcबजारसमेत
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सूचनाउपर कमलूसाद जोशीको छु�ै Fनवेदनसमेत 
परc FमFत २०६५।२।९ मा अ5तmरम आदेश भै 
रहेको अवःथामा पनुः FमFत २०६५।३।९ मा 
सxझौता+वपरcत Fललामी सूचना ू कािशत गरेकोले 
यी Fनवेदकबाट सxझौता अनसुार गनुb गराउन ु
भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)
(२) बमोिजम उपयwु आ§ा वा पजुl जारc गरc 
पाउँ भनी माग भएकोमा सो Fनवेदन खारेज हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश 
कानूनी ऽ+ुटपूणb हुँदा उw आदेश उ=टc हनुपुन� 
अवःथाको भएकोले हाललाई ूTयथl िझकाउने 
आदेश होस ्भनी गनुbभएको बहससमेत सFुनयो ।

यसमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 
२०६७।६।७ को आदेश Fमलेको छ छैन र 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िज+कर प�ुन सक् ने 
हो होइन भ�े सxब5धमा नै Fनणbय �दनपुन� हनु   
आयो ।

2. Fनणbयतफb  +वचार गदाb यी पनुरावेदकले 
ूTयथl बै�समेतसँग FमFत २०५८।२।९ मा 
सह+व�ीयकरण सxझौता गरc ऋण Fलएको 
कुरामा +ववाद छैन । समयसमयमा ¼याज रकम 
Fतरेको भ�े पनुरावेदन िज+कर भए पFन उw 
सह+व�ीयकरण सxझौताअनjुप Fलएको ऋण 
चwुा गरc सकेको वा सxझौतामा उ=लेिखत 
शतbहjको पूणb पालना आफूले गरेको भ�े िज+कर 
Fलन सकेको समेत पाइँदैन । सह+व�ीयकरण 
सxझौतामा भएको {यवःथाअनjुप FमFत 
२०६२।९।१४ को नवY क5सो+टbयम बैठकबाट 
पाmरत Fनणbयले ¼याजदर घटाएको, २०६२ साल 
असारसxमको बाँक¥ ¼याज नला�ने र TयसपFछ 
४ वषbसxम ¼याजमाऽ Fतरे प�ुने भFनएको, ऋण 
Fतन� अवFध १३ वषbसxमका लाFग बढाएकोमा 
करारको अवFध बाँक¥ हुँदै Fधतो Fनय5ऽणमा Fलई 

कालो सूचीमा राख् ने कायbसमेत गरेकोले उw 
नवY क5सो+टbयम बैठकको Fनणbयबमोिजम गनुb 
गराउन ु र Fधतो Fललाम नगनुb, नगराउन,ु कजाb 
नवीकरण गनुb भनी करार ऐन, २०५६ को दफा 
८७ (१)(२) बमोिजम उपयwु आ§ा आदेश 
वा पजुl जारc गरc पाउँ भनी परेको Fनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले Fनवेदन खारेज हनेु 
ठहर गरेको आदेशउपर ूःततु पनुरावेदन दताb 
भएको देिख5छ ।  

3. करार ऐन, २०५६ को दफा 
८७(१) मा “करारको कुनै पWले सो करारको 
ूकृFतअनसुार गनb नहनेु कुनै काम कारवाहc 
वा {यवहार गनb लागेको कारणबाट करारको 
पmरपालना सxभव नहनेु भएमा Tयःतो काम 
कारवाहc वा {यवहारबाट मकाb पन� पWले Tयःतो 
काम कारवाहc वा {यवहार रोक¥ पाउन पनुरावेदन 
अदालतमा उजरुc �दन सक् नेछ” भ�े र दफा 
८७(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम उजरुc परेमा 
ूचFलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापFन सो करारबाट उTप� +ववादको समाधान 
सो करार वा ूचFलत कानूनबमोिजम हनेु गरc 
कुनै पWलाई Fनजको कुनै खास काम कारवाहc 
वा {यवहार तTकाल रो�ने गरc उपयwु आदेश 
जारc गनb सक् नेछ” भ�े कानूनी {यवःथा भएको 
पाइ5छ ।

4. पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) 
अ5तगbतको उw आदेश अ5तरकालcन आदेश 
भएको र सोबमोिजम आदेश जारc गनb अदालतले 
इ5कार गरेको अवःथामा सो आदेशउपर पनुरावेदन 
ला�ने {यवःथा उw करार ऐन, २०५६ मा 
भएको पाइँदैन । अ5तरकालcन आदेशउपर 
पनुरावेदन ला�ने Fसkा5त र ूचलन पFन                                              
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छैन । Tयःतो अ5तरकालcन आदेशउपर पनुरावेदन 
स�ुे अदालतमा मलुकु¥ ऐन, अ.बं. १७ नं. को 
Fनवेदनसxम �दन पाउनेमा पनुरावेदन अदालत, 

पाटनले पनुरावेदन गनुb भनी सनुाएको आधारमा 
माऽ पनुरावेदनको अFधकार Fसजbना हुँदैन । 
पनुरावेदन ला�ने वा नला�ने भ�े सxबि5धत 
कानूनमा नै {यवःथा हनुपुदbछ । पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदन �दन जान ुभनी सनुाए पFन 
ऐनले नला�ने पनुरावेदन Fलन र स�ु पFन Fम=ने 
हुँदैन । तसथb, ूःततु पनुरावेदन खारेज हनेु                                      
ठहछb । दायरcको लगत क�ा गरc FमFसल 
Fनयमानसुार गरc बझुाई �दनू । 
                                                                                     
उw रायमा सहमत छु ।
5या.रामकुमार ूसाद शाह 

इFत संवत ्२०७१ साल वैशाख ३ गते रोज ४ शभुम ्। 
इजलास अFधकृतः- द�डपािण लाFमछाने 

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 5यायाधीश ौी §ाने5िबहादरु काकD

फैसला FमFत : २०७०।१०।१५।४
०६७–CR–१३१५

मQुा : कतb{य �यान ।

पनुरावेदक/ूFतवादc : िज=ला ते॑थमु, ओया�जङु 
गा.+व.स. वडा नं. ४ घर भई हाल 
कारागार कायाbलय, ते॑थमुमा थनुामा 
रहेका खोमनाथ दाहाल

+वjk
ूTयथl/वादc : गणेशूसाद दाहालको जाहेरcले 

नेपाल सरकार

 § अपराध गनु#भ�ा धरै पिहले अथवा 
अपराध गरी सकेपिछ मानिसक रोग 
लागेको कारणले कसुरदारले कसुरबाट 
उÎिुX वा छुट पाउन नसक् ने ।

(ूकरण नं. ४)
 § sयम ् aितवादीले, मौकामा बुिझएका 

=िXहVले तथा सहaितवादी एवम ् 
िनजकै Pीमतीसमेतले िनज aितवादीको 
मानिसक ि>ित ठीक नभएको भनी 
किह ँ कतै भ[ नसकेको ि>ितमा केवल 
पुनरावेदन िजिकर िलएकै भरमा माA 
आफूले गरेको आपरािधक ि¤याको aकृित 
र पिरणाम थाहा नपाउने गरी aितवादीको 

िनण#य नं.९१५८

 &  

९1५८ - खोमनाथ दाहाल +व. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ 

640

मानिसक ि>ित ठीक नभएको भ[ 
निमeने ।

(ूकरण नं. ५)
 § दÏ सजायको १ नं. को काननूी 

=व>ाबमोिजम घटना घटेको समयमा 
आफूले गरेको कामको aकृित र पिरणाम 
थाहा नपाउने गरी aितवादीको मानिसक 
ि>ित ठीक नभएको भ[े कुराको aमाण 
पुर् याउने दाियÐ िनज aितवादीमा नै रहने 
T¡छ । तर िनजले सो कुराको तÑयXु 
र िवÒसनीय aमाण पेस गन# सकेको 
नदेिखदँा दÏ सजायको महलको १ नं. 
बमोिजम सजायबाट छुट पाउने ि>ित र 
अव>ा नदेिखने ।

(ूकरण नं. ६)
 § गाउँ िवकास सिमितको काया#लयको 

िसफािरसपA र नेपाल कÓिुनÃ पाट� 
(एमाले) को िसफािरसपAमा aितवादी 
मानिसक असmलुन भएको भ[े =होरा 
उÔेख गिरएको भए पिन गाउँ िवकास 
सिमितको काया#लय र नेपाल कÓिुनÃ 
पाट� (एमाले) =िXको शारीिरक/
मानिसक sाÖ जाचँ गनZ आिधकािरक 
िनकाय नभएकोले vbा अिधकारिवहीन 
िनकायहVले िदएका िसफािरसको 
aामािणक मह× नरहने Tँदा vbा 
िसफािरसका आधारमा यी पुनरावेदक 
म�ुाको वारदात Tँदाका बखतमा मानिसक 
सmलुन गुमाएका =िX भ[ निमeने । 

(ूकरण नं. ७)
 § िवशेषØले मानिसक अव>ाको सIJमा 

वैØािनक परीwण गरी कारणसिहत 
राय िदएको अव>ामा माA vbो राय 

िवÒसनीय T¡छ र aमाणको Vपमा \हण 
गन# सिकने T¡छ । वैØािनक परीwण गरी 
िदएको भ[े कुरा खeुन आएको नदेिखएको 
रायलाई िवÒसनीय aमाणको Vपमा 
\हण गन# निमeने ।

(ूकरण नं. ८

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ्् वैतFनक 
कानून {यवसायी अFधवwा हmरशंकर कणb

ूTयथl/वादcका तफb बाट : 

अवलिxबत निजर : 
 § नेकाप २०६५, Fन.नं. ८०२९, ८०३९

सxबk कानून : 
 § मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको 

१३(३), अ.बं. १८८ नं. 
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१), 

१०(१)(क)
 § मलुकु¥ ऐन, द�ड सजायको महलको १ 

नं.

सjु तहमा फैसला गन� :– 

 मा.िज.5या.ौी गणुराज ढु ेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :– 

 मा.5या.ौी गो+व5दकुमार उपाiयाय
 मा.5या.ौी टेकराज नेपाल

फैसला
xा. ØानेÍबहादरु काकÙ : 5याय ूशासन 

ऐन, २०४८ को ९(१) बमोिजम पनb आएको 
ूःततु मQुाको स� िWg त�य र ठहर यस ूकार 
छ :–
 FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको 
१२:०० बजेको समयमा मेरc ौीमती देवमाया 
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दाहाल आ®नै घरमा बसेको अवःथामा Fनजकै 
का5छÉ देउरानीबीच घरायसी कुरामा सामा5य 
भनाभन भएकोमा मेरc का5छÉ छोरc इि5दरा 
दाहालले सxझाएर पठाई सबै {यिw काममा 
गएकोमा मेरc ौीमती र का5छÉ छोरcमाऽ 
घरमा भएको मौकामा बीना दाहालले आ®नो 
ौीमान ्लाई अनेक पोल सनुाई मेरc ौीमती 
देवमाया दाहाललाई घरायसी काम गनb ला�दा 
खोमनाथ दाहाल र बीना दाहाल आई टाउको, 
अनहुारसमेतमा हFतयार ूहार गरc गxभीर 
चोटपटक पारेका र सोहc चोटबाट Fनज देवमाया 
दाहालको मTृय ुभएको हुँदा खोमनाथ दाहाल र 
बीना दाहाललाई कानूनबमोिजम कारवाहc गरc 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको जाहेरc दरखाःत । 
 िज=ला ते॑थमु, ओया�जङु गा.+व.स. 
वडा नं. ४ शेमाbिःथत पूवbमा नरबहादरु ौे?को 
धानखेती, पि´ममा तलुसीूसाद दाहालको घर, 

उ�रमा नरबहादरु ौे?को धानखेत, दिWणमा 
गणेशूसाद दाहालको धानखेती यFत ४ 
+क=लाFभऽ मतृकको घर रहेको सो घरको पछाFड 
उ�रतफb  धान माFडएको, सोहc धानखेतीमा FमFत 
२०६५।६।१७ गते �दनको १२ बजेको समयमा 
खोमनाथ दाहालले देवमाया दाहाललाई धाmरलो 
हFतयार जःतोले अनहुार र मखुमा पटकपटक 
ूहार गरc रगताxमे बनाई पूवb टाउको, पि´म 
गोडा रहc अनहुार केहc को=टे अवःथामा उ�र 
फ+कb एको अवःथामा लास रहेको भ�ेसमेत 
{यहोराको घटनाःथल तथा लासजाँच मचु=ुका । 
 मतृक मेरc भाउजू देवमाया दाहाल र 
मेरc ौीमती बीना दाहाल पानी थाÏने Fनहुँमा 
बेलाबेलामा झै झगडा वाद+ववाद गदbथे । यःतैमा 
FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको १२ बजेको 
समयमा म आ®नो घरमा रहेको बेला आगँनमा 

आइमाईहj jवाबासी गरेको ह=ला सनुी गई 
हेदाb मेरc ौीमतीलाई भाउजू देवमाया र भFतजी 
इि5दराले कपालमा समाती लडाई िघसाद� गरेको 
देखी यसो नगनुbहोस ्भनी छुÐ याउन खो�दा मलाई 
पFन +वFभ� +कFसमले गालc बेइ�जती गरेका हुँदा 
तTकाल आवेशमा आई भFतजी इि5दराले हातमा 
बोकेको फलामको कुटो खोसी भाउजू देवमायालाई 
लखेटc घरपछाFड धानबारcमा परु ्याई सोहc 
कुटोले भाउजू देवमायाको अनहुारमा पटकपटक 
ूहार गरc �यान मारेको हुँ । मैले भाउजू 
देवमायालाई हFतयार ूहार गदाb मेरc ौीमती 
बीना दाहाल घटनाःथलमा Fथइनन,् Fनजले सो 
अवःथामा देवमायालाई कुनै +कFसमले हFतयारले 
ूहार गरेक¥ छैनन ्। मैले माऽ जाहेरवालाक¥ 
ौीमती देवमायालाई धाmरलो हFतयार ूहार गरc 
�यान मारेको हुँ भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
खोमनाथ दाहालले अFधकारूाg अFधकारcसमW 
गरेको बयान । 
 FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको 
११/१२ बजेको समयमा ज+कb न Fलई घर 
निजकैको धारामा पानी Fलन जाँदा पानी थापेको 
ज+कb न मतृकक¥ का5छÉ छोरc इि5दरा दाहालले 
आ®नो घरFतर लगेक¥ले मैले ज+कb न कहाँ लगेको 
भ5दा Fनज इि5दरा दाहालले तेरो ज+कb न भ5दै 
मतृक देवमाया र Fनजक¥ छोरc इि5दरा भएर 
मलाई एÆासी केश, शरcरसमेतमा समाती लछार 
पछार गरc गालc गलौज गद� कुटपीट गmररहेको 
अवःथामा मेरो ौीमान ्ले थाहा पाई इि5दरा 
दाहालले हातमा बोकेको कुटो खोसी मतृक 
देवमाया दाहाललाई धानखेतमा लडाई अनहुारमा 
कुटोले ूहार गनb थाले । ौीमान ्ले मलाई पFन 
कु�छन ्भ�े डरले म सो ठाउँबाट भागी गएक¥   
हुँ । मतृक देवमायाले मलाई Fबनाकारण बारxबार 

९1५८ - खोमनाथ दाहाल +व. नेपाल सरकार
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गालc गलौज गन�, कुटपीट गन� हुँदा सोहc कारणले 
मेरो ौीमान ्ले देवमायालाई मारेको हनुपुछb । 
मैले मतृकलाई समाउने, छेकथनु गन� कायb गरेको 
छैन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc बीना दाहालले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको बयान । 
 िज=ला ते॑थमु, ओया�जङु, गा.+व.स. 
वडा नं. ४ िःथत पूवbमा अ�लो डाँडा, पि´ममा 
ग+हरो भीर र इमेक वन उि�ससमेतको jख, 

उ�र र दिWण जलजले जाने गोरेटो बाटो यFत ४ 
+क=लाFभऽ रहेको इमेक वनको भीरमा ूFतवादc 
खोमनाथले कुटो फालेको भनी देखाएको ठाउँमा 
गई खोजतलास गदाb अFत नै +वकट भीर भएकोले 
तTकालको साधन ॐोतसमेतबाट उw भीर तल 
झरc खोजी गन� सxभावना नरहेको हुँदा उw 
हFतयार बरामद गन� अवःथा नदेिखएकोले बरामद 
हनु नसकेको भ�ेसमेत {यहोराको बरामदc 
नभएको मचु=ुका । 
 FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको १२ 
बजेको समयमा काक¥ बीना दाहालले धारामा 
पानी थाÏन भनी ज+कb न राख् नभुएको कुरामा आमा 
देवमाया 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 देवमायालाई 
घरपछाFड धानबारcमा परु ्याई धाmरलो हFतयार 
ूहार गरc �यान मारc भागे । TयसपFछ मैले ह=ला 
ख=ला गरc गाउँलेहjलाई भेला जxमा गराएक¥                                              
हुँ । मेरc आमा देवमायालाई काक¥ बीना दाहालको 
Fमलेमतोमा काका खोमनाथ दाहालले धाmरलो 
हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारेका हनु ्। 
अ5य {यिwहjको यस वारदातमा संल�नता छैन 
भ�ेसमेत {यहोराको इि5दरा दाहालले अनसु5धान 
अFधकारcसमW गरेको कागज । 

 FमFत २०६५।६।१७ गते म खेतमा 
घाँस काटc रहेको अवःथामा इि5दरा दाहालले 
�यान मार ्यो भनी कराएक¥ हुँदा के भएछ भनी 
घटनाःथलमा गई हेदाb देवमाया दाहालको लासको 
अनहुारमा घाउचोट रहc रगतपWे अवःथामा 
धानबारcमा उ�ानो परc लडेको अवःथामा देखेका 
हY । बीना दाहालको संल�नतामा खोमनाथ 
दाहालले देवमायालाई धाmरलो हFतयारले अनहुारमा 
पटकपटक ूहार गरc कतb{य गरc मारेको हनु ्
भ�ेसमेत {यहोराको भोलानाथ दलुालसमेतले एकै 
Fमलानमा लेखाई �दएको वःतिुःथFत मचु=ुका । 
 मतृकको मTृयकुो कारण “Subdural/

extradural hemorrhage in brain” भ�े {यहोराको 
मतृक देवमाया दाहालको शव परcWण        
ूFतवेदन । 
 FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको 
अपरा5ह १२ बजेको समयमा धारामा पानी 
थापेको ज+कb नको Fनहुँमा मतृक देवमाया र 
बीना दाहालबीच कुटपीट भएको अवःथामा 
खोमनाथ दाहाल आई कुटोले देवमाया दाहालको 
शरcरमा यऽतऽ ूहार गरc कतb{य गरc मारेको 
भ�े FमFसल संल�न रहेका ूमाण कागजबाट 
प+ु© भएको देिखदँा ूFतवादc खोमनाथ दाहाल 
र बीना दाहालले मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको १ र १३ (३) नं. को कसरु अपराध 
गरेको देिखदँा ूFतवादcमiये खोमनाथ दाहाललाई 
सवbःवस+हत ज5मकैद र अकाb ूFतवादc बीना 
दाहाललाई ज5मकैदको सजाय गरc पाउँ भ�े 
{यहोराको अFभयोगपऽ । 
 FमFत २०६५।६।१७ गते �दनको 
अपरा5ह १२ बजेको समयमा खाना खाई 
भाँडा माÌनको लाFग पानी Fलन ज+कb न Fलई 
घरदेिख मFुनको कुवामा गई पानी Fलएर आएक¥       
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Fथए ँ। घरमा भएको पानीको ज+कb न नदेखेक¥ले 
खोजी गदाb मतृक देवमाया दाहाल र इि5दरा 
दाहालले मलाई गालcगलौज गरc कुट+पट गनb 
लागेपFछ मेरो ौीमान ् खोमनाथ दाहाल हातमा 
सानो कुटो Fलएर आई मलाईसमेत सो कुटोले 
हा� खोजेको हुँदा म भागÑ । TयसपFछ मतृक 
र इि5दरा दाहाललाई कुटो हातमा Fलई देखाउँदै 
हनुहु5ु�यो । १२:३० बजेFतर घर आउँदा खेतमा 
देवमाया लडेक¥ छन ्भनी गाउँलेले भ5दा थाहा 
पाएक¥ हुँ । अगाFडदेिख नै मेरा ौीमान ्र Fनज 
मतृकका पmरवारबीच खेतीबालcसxब5धी झै झगडा 
पद� आएको Fथयो । सोहc mरसइFबको कारणले 
कुटोले हानी देवमायालाई मारेको हनु स�छ । 
मैले मारेको होइन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
बीना दाहालले अदालतमा गरेको बयान । 
 FमFत २०६५।६।१७ गतेका �दन 
मेरc ौीमती बीना दाहाल र मेरc भाउजू देवमाया 
दाहालबीच पानी थाÏने, घाँस पानी आ�द +वषयमा 
वाद+ववाद झगडा भएछ । एÆासी मा5छे 
कहाFलएको आवाज आई के भएछ भनी हेदाb 
भाउजू देवमाया र भFतजी इि5दराले मेरc ौीमतीलाई 
कपालमा समाई िघसारेको देखेपFछ मलाई mरस 
उठÉ मतृकक¥ छोरc इि5दराले बोकेको कुटो खोसी 
सोहc कुटोले मतृक देवमायालाई पटकपटक ू हार 
गरÑ । TयसपFछ उनी भा�दै धानबारcFतर पगुी 
उ�ानो परc लFडन ्। TयसपFछ पFन सोहc कुटोले 
मानुb पर ्यो भनी FनजमाFथ अ5धाध5ुध ूहार गरc 
मारेको हुँ भ�ेसमेत {यहोराको ूत+वादc खोमनाथ 
दाहालले अदालतमा गरेको बयान । 
 ूFतवादc खोमनाथ दाहालले मतृकलाई 
मारेको कुरा ःवीकार गरc अनसु5धान अFधकारc 
र अदालतमासमेत बयान गरेको हुँदा Fनजले 
मतृकलाई कुटोले ूहार गरc मारेको भ�े प+ु© 

हनु आएकोले Fनजलाई अFभयोग मागदावीअनjुप 
�यानसxब5धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हनेु ठहछb । 
ूFतवादc बीना दाहालउपरको अFभयोग दावी प+ु© 
हनु सकेको नदेिखदँा Fनज ू Fतवादc बीना दाहालले 
अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहछb । 
ूFतवादcले मतृकलाई मनसायपूवbक, पूवbतयारcका 
साथ मारेको नभई आ®नी ौीमतीलाई दःुख 
हैरानी �दएको Fनहुँमा तTकाल आवेशमा आई 
कुटो खोसी ूहार गरेका कारणले मतृकको मTृय ु
भएको र िच+कTसकले यी ूFतवादc मानFसक 
रोगी भएको भ�े खलुाएको देिखनकुा साथै ूTयW 
अवलोकनबाटसमेत यी ूFतवादc सामा5य मा5छे 
जःतो नभई मानFसक रोगी जःतै देिखदँा वारदात 
हुँदाको अवःथा र ू Fतवादcको मानFसक िःथFतलाई 
+वचार गरc हेदाb ऐनबमोिजमको सजाय चक" पन� 
हुँदा ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई १०(दश) वषb 
कैद हनु अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय {यw 
गmरएको छ भ�े ते॑थमु िज=ला अदालतको FमFत 
२०६६।९।२२ को  फैसला । 
 ूFतवादc बीना दाहाल र मतृक देवमाया 
दाहालबीच पानी थाÏने कुरामा झगडा भै 
कुटाकुटसमेत भएको, बीना दाहाल र खोमनाथ 
दाहाल आई सानो कोदालcले मतृक आमालाई 
ूहार गरc मारेको भनी इि5दरा दाहालले बकपऽमा 
लेखाएको, बकपऽ गन� हmरूसाद सापकोटासमेतले 
देवमायालाई मानbमा खोमनाथ र बीनाको संल�नता 
रहेको 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 ते॑थमु िज=ला 
अदालतको फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा उw फैसला 
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सो हदसxम बदर गरc ूFतवादc बीना दाहाललाई 
अFभयोग दावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको नेपाल सरकारको तफb बाट पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 म २०५६ सालदेिख मानFसक स5तलुन 
गमुाएको मानFसक रोगी हुँ । मैले आरो+पत 
कसरुमा साFबत भई बयान गरेको कुरा मलाई 
थाहा छैन । मलाई पmरवारले बीपी कोइराला 
ःवाः�य +व§ान ू Fत?ान, धरानमा परcWण गरc १ 
हgा भनाbसमेत भई उपचार गराएका   Fथए । उw 
कुराको धेरैजसो ूमाण दाजलेु घटनाप´ात ्न© 
गरेका भए पFन भएका केहc ू माणहj पेस गरेको 
Fथए ँ। अदालतको आदेशानसुार िच+कTसकबाट 
परcWण गदाb गxभीरखालको FसजोृेFनया र 
मेFनया टाइपको मानFसक अस5तलुन भएको 
{यहोराको ूFतवेदन पेस भएको छ । तर उw 
ूमाणको मू=या�न नगरc फैसला भएको छ । 
कानूनबमोिजम अपराध ठहmरने कुनै काम गन� 
{यिw सो काम गदाb आफूले गरेको कामको 
ूकृFत र पmरणाम थाहा नपाउने गरc मगज 
Fबमकेो रहेछ भने Fनजलाई खतबात ला�दैन 
वा सजाय हनु सwैन भ�े द�ड सजायको १ 
नं. मा {यवःथा भएको र सोसxब5धी ूमाणहj 
पेस गदाbसमेत सनुवुाइ नभई मलाई हराई 
सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हनेु ठहराएको 
ते॑थमु िज=ला अदालतको फैसला उ=टc गरc 
अFभयोग मागदावीबाट द�ड सजायको महलको 
१ नं. बमोिजम सफाइ पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc खोमनाथ दाहालको तफb बाट पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 ूFतवादc खोमनाथले मौकामा र अदालतमा 
गरेको बयानमा मतृकलाई आफू ए�लैले मारेको 
भ�े {यहोरा उ=लेख गरेको र ूFतवादc बीना 

दाहालको संल�नता रहेको कुरालाई वादc नेपाल 
सरकारले ूमािणत गनb नसकेको हुँदा ूFतवादc 
बीना दाहाललाई सफाइ �दएको सjु फैसला 
Fमलेकै देिखन आयो । अकाb ूFतवादc खोमनाथ 
दाहालको हकमा +वचार गदाb Fनजले गरेको 
कसरु द�ड सजायको महलको १ नं. Fभऽ परेको 
नपाइँदा Fनजलाई सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय 
हनेु ठहर ्याएको सjुको फैसला Fमलेको देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb ।
 मतृकसमेतले अकारण ौीमती बीनालाई 
लछार पछार गरेको र प+हले पFन Tयसो गन� 
गरेबाट यी ूFतवादc Wोभको अवःथामा पगेुको 
देिख5छ । यी ू Fतवादc भावकु र संवेदनशील भई 
मतृकले यी ूFतवादcलाई एÆासी आवेश, पीडा, 
हcनभाव आ�दको संयwु अवःथामा परु ्याएको 
कुरालाई +वचार गदाb ते॑थमु िज=ला अदालतले 
ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई कैद वषb १० हनेु 
भनी रायसमेत {यw गरc FमFत २०६६।९।२२ 
मा गरेको फैसला Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु   
ठहछb । वादc नेपाल सरकार र ूFतवादc 
खोमनाथ दाहाल दबैु पWको पनुरावेदन िज+कर 
प�ुन सwैन भ�े पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
FमFत २०६७।९।१३ को फैसला । 
 म पनुरावेदक २०५६ सालदेिख नै 
मानFसक रोगी भएको कुरा गाउँ +वकास सFमFत 
र नेपाल कxयFुनःट पाटÓ (एमाले) ले Fसफाmरस 
गरc �दएका छन ् । मानFसक रोग लागेप´ात ्
डा�टरको Fसफाmरसमा Tab risdone, Tab 

pacitane, Tab intalith CR जःता औषFध सेवन 
गरेको Fथए ँ। मतृक भाउजू देवमाया दाहाललाई 
मानुbपन�सxमको कुनै mरसइFब र मनसाय                                            
Fथएन । मानFसक रोगीलाई कसरुबाट उ5मिुw 
�दने भ�े कानूनी {यवःथा मलुकु¥ ऐन, द�ड 
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सजायको महलको १ नं. मा रहेको छ । तर 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उw कानूनी {यवःथा 
र यस अदालतबाट ूFतपा�दत Fसkा5तसमेतको 
+वपरcत भएकोले सो फैसला बदर गरc आरो+पत 
कसरुबाट अलग फुसbद पाउँ भ�े {यहोराको                            
पनुरावेदनपऽ । 
 Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
पेस हनु आएको ू ःततु मQुामा पनुरावेदकतफb बाट 
+वuान ्् वैतFनक कानून {यवसायी अFधवwा 
हmरशंकर कणbले ूFतवादcको मतृकलाई 
मान�सxमको पूवbmरसइFब र मनसाय रहेको     
छैन । मानFसक रोगका कारणले आफूले गरेको 
कामको मतलब र पmरणाम थाहा पाउन नसक् ने 
यी ूFतवादcले आ®नी ौीमतीलाई मतृकसमेतले 
कुटपीट गरेका कारणले तTकाल आवेगमा आई 
मारेको भ�े FमFसलबाट देिख5छ । यी ूFतवादc 
२०५६ सालदेिख नै मानFसक रोगी भएको भ�े 
गाउँ +वकास सFमFतसमेतले �दएको Fसफाmरसबाट 
देिख5छ भने Fनजलाई गxभीर खालको FसजोृेFनया 
र मेFनया टाइपको मानFसक अस5तलुन भएको 
भनी िज=ला ःवाः�य कायाbलयले �दएको FमFत 
२०६६।२।४ को पऽबाट देिख5छ । यसरc 
यी ूFतवादc मानFसक रोगबाट पीFडत रहेका 
भ�े त�य प+ु© भएकोले Fनजलाई मलुकु¥ ऐन, 

द�ड सजायको महलको १ नं. बमोिजम आरो+पत 
कसरुबाट उ5मिुw �दनपुदbछ भनी गनुbभएको 
बहससमेत सFुनयो । 
 अब पनुरावेदन अदालतको फैसला 
Fमलेको छ छैन र पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन स�छ सwैन भ�े सxब5धमा हेदाb 
ूFतवादcहj खोमनाथ दाहाल र बीना दाहाललाई 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�े अFभयोग 

मागदावी रहेकोमा ू Fतवादcमiयेका बीना दाहालले 
आरो+पत कसरुबाट सफाइ पाउने र अकाb ू Fतवादc 
खोमनाथ दाहाललाई अFभयोग मागदावीबमोिजम 
सवbःवस+हत ज5मकैदको सजाय हनेु ठहर ्याई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वषb कैद हनु 
उपयwु हनेु भनी ते॑थमु िज=ला अदालतबाट 
FमFत २०६५।७।८ मा राय {यw भएकोमा 
सो फैसलास+हतको राय सदर हनेु गरc पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट FमFत २०६७।९।१३ मा 
फैसला भई सो फैसलाउपर ूःततु पनुरावेदन पनb 
आएको छ । 
 +वuान ्् वैतFनक कानून {यवसायीको बहस 
सनुी FमFसल अiययन गरc ूःततु मQुामा Fनxन 
ू¡को Fनjपण हनुपुन� देिखन आयो :–

क) ूFतवादcको कतb{यबाट मतृकको मTृय ु
भएको हो होइन ?

ख) ूFतवादcले मलुकु¥ ऐन, द�ड सजायको 
महलको १ नं.बमोिजम सजायमा छुट 
पाउन स�छ सwैन ? 

(ग) पनुरावेदन अदालतको फैसला Fमलेको 
छ छैन ? 

(घ) ूFतवादcलाई १० वषb कैद हनेु भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट {यw राय 
कायम हनु स�छ सwैन ? 

 २. सवbू थम प+हलो ू¡तफb  +वचार गदाb 
ूFतवादc कसरुज5य कुरामा अनसु5धान अFधकारc 
तथा अदालतमा समेत साFबत रहेका छन ् । 
Fनजको उw बयान ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
९(१) बमोिजम ूमाणमा Fलन Fम=ने ह5ुछ । 
यःतै Fनजको सो साFबती बयानलाई सहूFतवादc 
तथा Fनजक¥ ौीमती बीना दाहालले अनसु5धान 
अFधकारc एवम ् अदालतसमेतमा गरेको बयानले 
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समथbन गरेको छ । मौकामा बिुझएक¥ ू TयWदशl 
मतृकक¥ छोरc इि5दरा दाहालले अनसु5धान 
अFधकारcसमW कागज गदाb ूFतवादc खोमनाथ 
दाहालले मतृकको शरcरका +वFभ� भागमा 
कुटोले ूहार गरc मारेको भ�े {यहोरा लेखाई 
सो {यहोरालाई समथbन हनेु गरc अदालतमा 
बकपऽसमेत गरc �दएको देिख5छ । Fनजले 
गरेको उw बकपऽ पFन ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा १०(१)(क) बमोिजम ूमाणयो�य रहेको        
छ । मतृकको नाक, आखँा, मखुसमेतमा का+टएका 
घाउ चोट रहेको भ�े FमFत २०६५।६।१७ मा 
भएको घटनाःथल लास जाँच मचु=ुका र FमFत 
२०६५।६।१८ को शव परcWण ूFतवेदनबाट 
देिखएको छ भने शव परcWण ू Fतवेदनमा मTृयकुो 
कारण “टाउकामा ग+हरो घाउ चोट” (Subdural/

extradural hemorrhage in brain) भ�े उ=लेख 
भएको छ । 
 ३. यसरc ूFतवादcको साFबती बयान, 

ूTयWदशl इि5दरा दाहालको अनसु5धान 
अFधकारcसमWको कागज र अदालतमा भएको 
बकपऽ, घटनाःथल तथा लास जाँच मचु=ुका, शव 
परcWण ूFतवेदन, सहूFतवादc बीना दाहालको 
बयानसमेतका ूमाणहjबाट यी ूFतवादcले कुटो 
ूहार गरc मतृकलाई मारेको प+ु© हनु आउँछ । 
 ४. अब, दोौो ू ¡तफb  +वचार गदाb आफूले 
मतृकलाई मारेको भए पFन आफू मानFसक रोगी 
भएका कारणले मलुकु¥ ऐन, द�ड सजायको 
महलको १ नं. बमोिजम आरो+पत कसरुबाट 
उ5मिुw पाउनपुछb भ�े पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िज+कर रहेको छ । उw नं.मा “कानूनबमोिजम 
अपराध ठहmरने कुनै काम गन� {यिw सो काम 
गदाb आफूले गरेको कामको ूकृFत र पmरणाम 
थाहा नपाउने गरc मगज Fबमकेो वा बौलाएको 

रहेछ भने Fनजलाई खतबात ला�दैन वा कुनै 
ूकारको सजाय हनु सwैन” भ�े {यवःथा रहेको 
छ । उw कानूनी {यवःथाबमोिजम मानFसक 
रोग लागेका कारणले अपराधगदाbको अवःथामा 
आफूले गरेको अपराधको ूकृFत र पmरणाम 
थाहा पाउन नसक् ने {यिwले माऽ कसरुबाट 
उ5मिुw पाउने ह5ुछ । अपराध गनुbभ5दा धरै 
प+हले अथवा अपराध गरc सकेपFछ मानFसक रोग 
लागेको कारणले कसरुदारले कसरुबाट उ5मिुw 
वा छुट पाउन सक् ने हुँदैन । 
 ५. यी ूFतवादcले आफूले गरेको 
आपराFधक +बयाका सxब5धमा सबै त�य खलुाई 
अनसु5धान अFधकारc र अदालतमा समेत कसरु 
ःवीकार गरc बयान गरेका छन ् । Fनजले 
आफूलाई मानFसक रोग लागेको कुरा अनसु5धान 
अFधकारc र अदालतमा बयान गदाbसमेत खलुाउन 
नसक¥ आ®नी ौीमतीलाई मतृक देवमाया दाहाल 
र मतृककै छोरc इि5दरा दाहालसमेतले कुटपीट 
गरेका कारणले mरस उठÉ इि5दरा दाहालको 
हातमा रहेको कुटो खोसी मतृकलाई पटकपटक 
ूहार गरc मारेको भनी अदालतमासमेत कसरु 
ःवीकार गरेका छन ् । Fनजको सो साFबती 
बयानलाई ूTयWदशl इि5दरा दाहालले गरेको 
बकपऽ तथा Fनजकै ौीमती बीना दाहालले गरेको 
बयानले प+ु© गरेको छ । ःवयम ् ूFतवादcले, 

मौकामा बिुझएका {यिwहjले तथा सहूFतवादc 
एवम ् Fनजकै ौीमतीसमेतले Fनज ूFतवादcको 
मानFसक िःथFत ठÉक नभएको भनी क+हं कतै 
भ� नसकेको िःथFतमा केवल पनुरावेदन िज+कर 
Fलएकै भरमा माऽ आफूले गरेको आपराFधक 
+बयाको ूकृFत र पmरणाम थाहा नपाउने गरc 
ूFतवादcको मानFसक िःथFत ठÉक नभएको भ� 
Fमलेन । 
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 ६. ू माण ऐन, २०३३ को दफा २७(१) 
मा “ूचFलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी 
वा छुट हनेु वा सजायबाट mरहाई पाउने कुनै 
कुराको िज+कर ूFतवादcले Fलएमा सो कुराको 
ूमाण परु ्याउने भार Fनजको हनेुछ” भ�े {यवःथा 
रहेको छ । ूFतवादcले आफूलाई मानFसक 
रोग लागेकोले द�ड सजायको महलको १ नं. 
बमोिजम सजाय हनु ुनपन� भनी िज+कर Fलएको            
छ । उw कानूनी {यवःथाबमोिजम घटना 
घटेको समयमा आफूले गरेको कामको ूकृFत र 
पmरणाम थाहा नपाउने गरc ूFतवादcको मानFसक 
िःथFत ठÉक नभएको भ�े कुराको ू माण परु ्याउने 
दा+यTव Fनज ूFतवादcमा नै रहने ह5ुछ । तर 
Fनजले सो कुराको त�ययwु र +वzसनीय ूमाण 
पेस गनb सकेको नदेिखदँा द�ड सजायको महलको 
१ नं. बमोिजम सजायबाट छुट पाउने िःथFत र 
अवःथा देिखन आउँदैन । 
 ७. गाउँ +वकास सFमFतको कायाbलय, 

ओया�जङु ते॑थमुको FमFत २०६५।५।२९ को 
Fसफाmरसपऽ र नेपाल कxयFुनःट पाटÓ  (एमाले) 
िज=ला कFमटc, ते॑थमुको २०५६।५।३२ को 
Fसफाmरसपऽमा यी ूFतवादc मानFसक अस5तलुन 
भएको भ�े {यहोरा उ=लेख गmरएको भए पFन 
गाउँ +वकास सFमFतको कायाbलय र नेपाल 
कxयFुनःट पाटÓ (एमाले) {यिwको शारcmरक/

मानFसक ःवाः�य जाँच गन� आFधकाmरक Fनकाय 
नभएकोले Tयःता अFधकार+वहcन Fनकायहjले 
�दएका Fसफाmरसको ूामािणक मह¸व नरहने 
हुँदा Tयःता Fसफाmरसका आधारमा यी पनुरावेदक 
ूःततु मQुाको वारदात हुँदाका बखतमा मानFसक 
स5तलुन गमुाएका {यिw हनु ्भ� Fम=दैन । 
 ८. िज=ला ःवाः�य कायाbलय, ते॑थमुको 
FमFत २०६६।२।४ को पऽमा यी ूFतवादcलाई 

“गxभीर खालको FसजोृेFनया र मेFनया टाइपको 
मानFसक अस5तलुन भएको” भ�े {यहोरा उ=लेख 
भएको छ । तर पFन Fनजलाई सो रोग क+हलेदेिख 
लागेको हो वारदात FमFतमा Fनजलाई रोग लागेको 
Fथयो Fथएन भ�े कुरा उw पऽमा उ=लेख भएको 
देिखदैँन । सो पऽमा दःतखत गन� डा.एकराज 
गौतम मानFसक रोग +वशेष§ हनु ्भ�े देिखदैँन 
भने ूFतवादcको ःवाः�य परcWण के कुन +वFध 
र ू+बयाबाट गmरएको भ�े कुरा पFन सो पऽमा 
खलेुको छैन । +वशेष§ले मानFसक अवःथाको 
सxब5धमा वै§ाFनक परcWण गरc कारणस+हत राय 
�दएको अवःथामा माऽ Tयःतो राय +वzसनीय 
ह5ुछ र ूमाणको jपमा महण गनb स+कने                                
ह5ुछ । तर सो पऽमा उि=लिखत राय वै§ाFनक 
परcWण गरc �दएको भ�े कुरा ख=ुन आएको 
नदेिखएकोले उw पऽमा उि=लिखत रायलाई 
+वzसनीय ूमाणको jपमा महण गनb Fम=ने 
देिखएन । 
 ९. यसै स5दभbमा “सजायबाट उ5मिुw 
पाउनको लाFग घटना हनुभु5दा अिघको 
अFभयwुको मानFसक अवःथा, पूवb आचरण र 
{यवहार, असामा5य +बयाकलाप, रोगबारे Fनदान 
र उपचार गराएको भए सोको त�यपूणb आधार 
र ूमाण तथा घटनाप´ात ् Fनजको {यवहार र 
आचरण, तत ्सxब5धमा मानFसक रोग +वशेष§ले 
Fनजको मानFसक अवःथाबारे पयाbg जाँच र 
अनसु5धान गरc �दएका त�यपूणb एवम ् वै§ाFनक 
कारणस+हतको ूFतवेदनसमेतलाई +वचार गनुbपन�” 

भनी सदुशbन अयाbल +वjk नेपाल सरकार भएको 
कतb{य �यान मQुा (नेकाप २०६५, माघ, Fन.नं. 
८०२९, प.ृ१२७९) मा यस अदालतको संयwु 
इजलासबाट Fसkा5त ूFतपादन भएको छ । 
 १०. ूःततु मQुाको घटना घ�नअुिघ यी 

९1५८ - खोमनाथ दाहाल +व. नेपाल सरकार
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ूFतवादc खोमनाथ दाहालको मानFसक अवःथा, 
आचरण र {यवहार सामा5य रहेको देिखएको 
छ । घटना घ�नअुिघ Fनजको मानFसक 
अवःथाको जाँच गराएको भ�े कुरा जाहेरवाला, 
ूTयWदशl इि5दरा दाहाल तथा मौकामा बिुझएका 
{यिwहjले अनसु5धान अFधकारc र अदालतमा 
बकपऽ गदाbसमेत खलुाउन सकेका छैनन ् न 
त ूFतवादc ःवयम ्ले नै अनसु5धान अFधकारc 
र अदालतमा बयान गदाb सो कुरा भ� सकेका            
छन ्। 
 ११. यसरc घटना घ�नअुिघ र घटना 
घटc सकेपFछको ूFतवादcको आचरण, {यवहार र 
+बयाकलाप सामा5य देिखनकुा साथै घटनाअिघ र 
पFछ Fनजको मानFसक रोगको उपचार गराएको 
भ�े पFन नदेिखएको िःथFतमा िज=ला ःवाः�य 
कायाbलय, ते॑थमुले �दएको पऽका आधारमा Fनज 
ूFतवादc घटना हुँदाका अवःथामा आफूले गरेको 
कामको ूकृFत र पmरणाम थाहा पाउन नसक् ने 
+कFसमको मानFसक रोग लागेका {यिw रहेछन ्
भ� Fमलेन । 
 १२. अब तेॐो ू¡तफb  +वचार गदाb 
आफूले गरेको कामको ूकृFत र पmरणाम थाहा 
पाउन सक् ने ःवाः�य मानFसक अवःथाका 
ूFतवादc खोमनाथ दाहालले मतृक देवमाया 
दाहाललाई मतृकको टाउको, कनप�ासमेतमा 
कुटोले पटकपटक ूहार गरc मारेको भ�े 
ूFतवादcले अदालतमा समेत ःवीकार गरc बयान 
गरेको र Fनजको सो बयानलाई जाहेरवाला, मौकामा 
बिुझएका ूTयWदशlलगायतका {यिwहjको 
बकपऽ र सहूFतवादc एवम ् ूFतवादcक¥ 
ौीमतीको बयानसमेतले समथbन गरेको देिखन 
आएकोले Fनज ूFतवादc खोमनाथ दाहाललाई 
�यानसxब5धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 

सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय हनेु ठहर ्याएको 
ते॑थमु िज=ला अदालतको FमFत २०६६।९।२४ 
को फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको FमFत २०६७।९।१३ को फैसला 
Fमलको देिखदँा सदर हनेु ठहछb । ूFतवादcको 
पनुरावेदन िज+कर प�ुन सwैन । 
 १३. ूFतवादcलाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १० वषb कैद हनेु भनी िज=ला 
अदालतले {यw गरेको राय सदर हनेु भनी 
पनुरावेदन अदालतको राय मनाFसब छ छैन भ�े 
अि5तम ू¡तफb  सxब5धमा हेदाb “भ+वत{य हो 
+क भ� हनेुसxमको श�ाले” वा “अपराध गरेको 
अवःथा +वचार गदाb कसरुदारलाई ऐनबमोिजम 
सजाय �दँदा चक" हनेु भई घटc सजाय हनुपुन� 
िच�ले देखेमा” 5यायकताbले अदालती ब5दोवःतको 
१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउन स�दछ । 
ूःततु मQुामा भ+वत{य हो भ�े श�ाको िःथFत 
रहेको छैन । ूFतवादcलाई ऐनबमोिजमको 
सजाय बढc हनेु हो होइन भ�े सxब5धमा हेदाb 
घटना हुँदाका बखतमा यी ूFतवादc मानFसक 
रोगी नरहेको भ�े कुरा माFथका ूकरणबाट 
प+ु© भई सकेको छ । ूFतवादcले मतृकलाई 
पानी भन� धाराबाट धानबारcतफb  लखेटc मतृकको 
टाउको, कनप�ासमेतका संवेदनशील अ मा 
कुटो जःतो जोिखमी हFतयारले पटकपटक ूहार 
गरc बूरतापूवbक मतृकलाई मारेको अवःथा                
छ । अदालतले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय 
घटाउने राय {यw गदाb ूFतवादcले मतृकउपर 
ूयोग गरेको हFतयारको ूकृFत र मतृकका 
शरcरमा परेको चोटपटकलाई पFन +वचार                  
गनुbपछb । जोिखमी हFतयारले संवेदनशील 
अ हjमा बूरतापूवbक पटकपटक ूहार गरc 
�यान मारेमा Tयःतो कायb गन�ले अ.बं. १८८ नं. 
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को स+ुवधा पाउन सwैन । ू Fतवादcले कुटोजःतो 
जोिखमी हFतयारले मतृकको टाउको, कनप�ा 
जःता संवेदनशील अ मा पटकपटक ूहार 
गरc बूर तmरकाले मतृकलाई मारेको अवःथा र 
िःथFत +व·मान रहेको हुँदा Fनजको कसरु अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने अवःथा र 
पmरिःथFतको रहेको देिखदैँन । 
 १४. यसै स5दभbमा अ.बं. १८८ नं. को 
ूयोग गरc सजाय घटाउँदा अदालतले �यान मनb 
गएको कारण, अवःथा र पmरिःथFत, अपराधको 
तयारc योजना तथा अFभयwु र पीFडतका 
बीच पूवbmरसइFब, सxब5ध, अपराधमा संल�न 
अFभयwुहjको सÔfया, ूयोग गmरएको हFतयार, 

मन�को शरcरमा देिखएको घाउचोट, �यान माmरएको 
ठाउँ, अवःथा, घटनाःथल र समय, अFभयwुको 
चmरऽ तथा आपराFधक रेकडbसमेतका कुरा र 
अवःथाहjलाई iयान �दनपुन� भनी गोFब5दबहादरु 
काकD +वjk नेपाल सरकार भएको कतb{य �यान 
मQुा (नेकाप २०६५, फागनु, Fन.नं. ८०३९, प.ृ 
१३६९) मा यस अदालतबाट भएको {याfया 
ूःततु मQुामा पFन सा5दFभbक देिखन आउँछ ।
 १५. तसथb, ूFतवादc खोमनाथ दाहालले 
मतृकलाई पानी भन� धाराबाट धानबारcतफb  
लखेटc कुटो जःतो जोिखमी वःतलेु मतृकको 
टाउकोलगायतका संवेदनशील अ मा पटकपटक 
ूहार गरc बूरतापूवbक मारेको देिखन आएकोले 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम भएको कानूनी {यवःथा 
र यस अदालतबाट ूFतपा�दत Fसkा5तसमेतका 
आधारमा Fनजलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० 
वषb कैद सजाय हनु {यw गmरएको ते॑थमु िज=ला 
अदालतको राय र सो रायलाई समथbन गरेको 
पनुरावेदन अदालतको रायसमेत Fमलेको नदेिखदँा 
उw रायसँग सहमत हनु स+कएन । ूFतवादc 

खोमनाथ दाहाललाई सवbःवस+हत ज5मकैदको 
सजाय हनेु ठहछb । अjमा तपFसलबमोिजम   
गनूb । 

तपFसल
ूFतवादc खोमनाथ दाहालको माFथ इ5साफ 
ख�डमा लेिखएबमोिजम ूFतवादcलाई मलुकु¥ 
ऐन, �यानसxब5धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय हनेु 
ठहर ्याएको ते॑थमु िज=ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला सदर भई १० वषb 
कैदको सजाय गन� गरc अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
{यw राय कायम रहन नसक् ने भएकोले Fनज 
ूFतवादcलाई सवbःवस+हत ज5मकैदको लगत 
कसी सो सजाय असलु गनुb भनी ते॑थमु िज=ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू --------------------१
फैसलाको जानकारc ूFतवादcलाई �दई दायरcको 
लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार बझुाई  
�दनू----------------------------------------१

उw रायमा सहमत छु ।
5या. रामकुमार ूसाद शाह 

इFत सवंत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : +कशोर िघFमरे

 &  

९1५८ - खोमनाथ दाहाल +व. नेपाल सरकार
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकD

फैसला FमFत : २०७०।९।२६।६
०६८–CI–०५७८

मQुा :  मोहc नामसारc ।

पनुरावेदक/ूFतवादc : िज=ला बारा, सा+वक 
नगवा गा.पं. वडा नं. ६ हाल िज=ला पसाb, 
वीरग5ज उपमहानगरपाFलका वडा नं. १९ 
बःने महारानी देवी बरैनीसमेत

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

वडा नं. ६ हाल िज=ला पसाb वीरग5ज 
उपमहानगरपाFलका वडा नं. १९ बःने 
तारादेवी बरैनीको म.ुस. गन� ऐे.ऐ. बःने 
अमरदेव राउत बरै

 § भिूमसIJी िनयमहV, २०२१ बमोिजम 
मोिहयानी हकको aमाणपA िवतरण 
गन# टोली खटाउन सिकने =व>ा 
रहेको र vसरी टोली खटाई िवतरण 
गरेको aमाणपAको एक aित अिभलेख 
सIिJत गाउँ प^ायतमा रहने र एक 
aित भिूमसुधार काया#लयमा पठाउनपुनZ 
=व>ासमेत उX िनयमावलीमा 
रहेको देिखदँा गाउँ प^ायतबाट मोहीको 
aमाणपA उपल� Tन नसक् ने वा vbो 

aमाणपAको काननूी अिbÐ नै नTने 
भ[ निमeने ।

(ूकरण नं. ३) 
 § पुनरावेदक aितवादीले धेरैअगािड नै 

वादीका पित िपतालाई मोहीमा sीकार 
गरी सकेको र िनज मोहीको मvृपुÚात ्
िनजको Pीमती र छोराहVबाट साल 
सालको कुतबाली बुझी भरपाई गरी 
िदएको, सो बाली बुझेको भरपाईलाई 
कीतZ जालसाज भनेकोमा िवशेषØको 
परीwण aितवेदनसमेतका आधारमा 
कीतZ aमािणत नभई स�े ठहरी अिmम 
भईरहेको अव>ामा वादीहV दावीको 
जÈाको मोिहयानी हकका सIJमा 
अxथा िवचार गरी रहन ुनपनZ ।

(ूकरण नं. ६)
 § वादीका िपतालाई र िनजको मvृपुिछ 

िनजको पÜी र छोराहVलाई मोहीको 
Vपमा आ�नो आचरण र काम 
=वहारबाट sीकार गरी बालीसमेत बुझी 
आएको देिखएकोमा हाल यी वादीहV र 
िनजका पित िपता िविधवत ् मोही होइनन ्
भनी aितवादीहVले भ[ निमeने ।

(ूकरण नं. ७)

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ्् 
अFधवwा भवुन भ�डारc
ूTयथl/वादcका तफb बाट :

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून : 
 § भFूमसxब5धी Fनयमहj, २०२१
 § भFूमसxब5धी ऐन, २०२१

िनण#य नं.९१५९
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सjु तहमा फैसला गन�ः
 भFूमसधुार अFधकारc ौी वीरे5ि नारायण  
 मि=लक
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.5या.ौी मोहनरमण भ�राई
 मा.5या.ौी सुं मालता माथेमा

फैसला
xा.रामकुमार aसाद शाह : 5याय ू शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन दायर हनु आएको ूःततु 
मQुाको स� िWg त�य र ठहर यसूकार छ :

+वपWीको पFत +पता रामiयान राउत बरै 
आ®नो कालगFतबाट २०४१ सालमा परलोक 
भई स�नभुएको छ । Fनज ःव. रामiयान राउत 
बरै र +वपWी महारानी देवी बरैनीको दाxपTय 
जीवनबाट ३ छोराहjको जायज5म भएकोमा 
जेठो रामजीूसाद चौरFसया, मा+हला ँयामूसाद 
चौरFसया र का5छा बFलरामूसाद चौरFसया हनु ्। 
Fनज +वपWीहjको पFत +पता ःव. रामiयान राउत 
बरैका नाउँमा दताb रहेको ि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 र ऐ.ऐ. +क.नं. ५२ 
को ज.+व. ०–१०–० ज�गाहjको +वFधवत ् मोहc 
मेरो पFत धपुनारायण राउत बरै भई जोतकोड गरc 
आउनभुएकोमा पFतको २०२७ सालमा परलोक                                               
भयो । TयसपFछ मैले ज�गा आवाद गरc 
सालसालैको बालc बझुाई भरपाईसमेत ू ाg गरेक¥ 
छु । ःवः पFत धपुनारायण राउत बरै र म 
तारादेवीको दाxपTय जीवनबाट ३ छोराहjको 
जायज5म भएकोमा जेठो अमरदेव राउत बरै, 

मा+हला +वरबहादरु राउत बरै र का5छा जगबहादरु 

ूसाद चौरFसया हनु ्। Fनज छोराहjसमेतले मलाई 
म»ुरc �दएकोले उw ज�गाहjको मो+हयानी हक 
मेरो नाउँमा नामसारc गरc मो+हयानी हकको 
ूमाणपऽसमेत पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वादc 
तारादेवी बरैनीको FमFत २०५४।१२।१० को 
Fनवेदन मागदावी ।

+वपWीले दावी Fलनभुएको ज�गामा 
+वपWीको पFत मोहc होइनन ् । मोहcको 
हैFसयतबाट सो ज�गा क+हले पFन आवाद गनुbभएको                                           
छैन । वादc दावीको ज�गामा +वपWीको ःव. पFत 
धपुनारायण राउत बरै तीनपःुतेFभऽको {यिw 
भएकोले सो ज�गामा सभ� हुँदा Fनजको नाम मोहc 
महलमा उ=लेख हनु गएको हो । +वपWीको 
ःव. पFत धपुनारायण राउत बरै मोहc नभएको 
कारणबाट मोहcको १, २ र ३ नं. लगत भरc 
पेस गनुbभएको छैन । Fनज धपुनारायणको नाम 
Fनिंबय अवःथामा रहन गएको छ । धपुनारायण 
राउत बरैको मTृयपुFछ +वपWीले सो ज�गा आवाद 
गरेको भनी सालसालैको भरपाई पेस गनुbभएको 
छैन । २०५४ सालको भरपाई पेस गनुbभएको 
छ । सो भरपाई मलुकु¥ ऐन, अ.बं. ७८ नं. 
बमोिजम +वपWीबाट दािखल गराई सनुाएका 
बखत सQे क¥त�तफb  बयान गन�छु । वादc दावीको 
ज�गा Fनज वादcको नाममा मोहc नामसारc हनुपुन� 
होइन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादcहj महारानी 
देवी बरैनी, रामजीूसाद बरै, ूशरुामूसाद बरै र 
ँयाम बाबुू साद बरैको FमFत २०५५।२।१५ 
को संयwु Fलिखत जवाफ । 

आमा तारादेवीको FमFत २०५६।१२।८ 
मा आ®नो कालगFतबाट मTृय ुभएको हुँदा मलुकु¥ 
ऐन, अ.बं. ६२ को देहाय ३ बमोिजम मQुा सकार 
गराई पाउँ भ�े अमरदेव राउत बरैको FमFत 
२०५७।१।२ को Fनवेदन र सकार गराई �दन ु

९1५९ - महारानी देवी बरैनीसमेत +व. अमरदेव राउत बरै
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भ�े भFूमसधुार कायाbलय, पसाbबाट सोहc FमFतमा 
भएको आदेश ।

भFूमसxब5धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) को +वपरcत आएको उजरुcबाट मलुकु¥ 
ऐन, अ.बं. ६२(३) को पmरभाषाFभऽ नै नपरेको 
नामसारc मQुालाई हकवालाको ूमाण नै नFलई 
FमFत २०५७।१।२ मा सकार गराएको काम 
कारवाहc ऽ+ुटपूणb हुँदा सो मQुा सकार बदर गरc 
पाउँ भनी ूFतवादcहj ँयामबाबुू साद बरैसमेतले 
FमFत २०५७।२।१६ मा पनुरावेदन अदालत, 

हेटYडामा �दएको Fनवेदन ।
मQुा सकार गन� ू+बयाले इ5साफमा 

ताि¸वक असर नपन� भई मQुा +कनारा हुँदा 
ठहरेबमोिजम हनेु नै हुँदा मQुा सकारसxम गराएको 
कायbलाई अ5यथा भ� नFम=ने हुँदा कानूनबमोिजम 
गनुb भनी पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट FमFत 
२०५७।७।२५ मा भएको आदेश ।

यसै Fनवेदन दावीको ज�गामा मोहc लगत 
क�ा गरc पाउँ भनी मQुा चलc रहेको र सो मQुामा 
ूFतवादcले पेस गरेको कागजातहjमा सQे क¥त�मा 
अदालतमा जान ुभनी सनुाई मलुतवी रहेको हुँदा 
यो मQुा पFन लगाउको भएकोले मोहc लगत क�ा 
मQुामा ठहरेबमोिजम पFछ जगाई कारवाहc गन� 
गरc हाल ूःततु मोहc नामसारc मQुा मलुतवीमा 
रािख�दन ुभनी भFूमसधुार कायाbलय, पसाbबाट FमFत 
२०५८।४।२२ मा भएको आदेश ।

ूःततु मQुा FमFत २०५८।४।२२ मा 
भFूमसधुार कायाbलय, पसाbले मलुतवीमा राख् ने गरc 
गरेको आदेशउपर पनुरावेदन अदालत, हेटYडामा 
परेको पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट 
FमFत २०५८।११।२९ मा दावी नप�ुने ठहरc 
फैसला भएको र क¥त� जालसाजतफb  दावीसमेत 
नFलएको हुँदा मलुतवीबाट जगाई कारवाहc गरc 

पाउँ भनी वादcको म.ुस. गन� अमरदेव राउत 
बरैको Fनवेदन परेको हुँदा ू ःततु मQुा मलुतवीबाट 
जगाई �दएको छ भनी सjु भFूमसधुार कायाbलय, 
पसाbबाट FमFत २०५९।५।१० मा भएको 
आदेश । 

मोहcको १ नं. लगत, २ नं. अनसूुची र ३ 
नं. ूमाणपऽसमेत कायाbलयको रेकडbमा नरहेको 
हुँदा सोको अभावको कारण भFूमसxब5धी ऐन, 

२०२१ को कानूनी {यवःथासमेत पूरा नगरेको 
आधार ूमाणबाट वादc दावी प�ुन नसक् ने ठहछb 
भनी सjु भFूमसधुार कायाbलय, पसाbबाट FमFत 
२०६६।११।१० मा भएको फैसला ।

+वपWीहjको ःव. पFत +पता रामiयान 
राउत बरैको नाउँमा दताb रहेको ि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 
ज�गाको दताbवाला जोताहा मोहc मेरो +पता 
धपुनारायण राउत बरै भई मोहcको हैFसयतले 
सो ज�गा जोतकोड आवाद गरc ज�गाधनीलाई 
सालसालैको कुतबालc बझुाउँदै आउनभुएको                                                 
Fथयो । सो ज�गाको सभ� +फ=डबकुमा धपुनारायण 
राउत बरै मोहc जFनएको छ । मो+हयानी हकको 
ूमाणपऽसमेत ू ाg भईसकेको र मो+हयानी हकको 
ूमाणपऽमा तTकाFलन गा.पं. नगवाको ूधानप� 
+वzनाथूसादले हःताWर सहc गरc ूमािणत गरc 
�दनभुएको छ । मोहcयानी हकको सÆल ू माणपऽ 
र सÆल भरपाईहjका सxब5धमा +वपWीहjले 
मसमेतउपर पसाb िज=ला अदालतमा दायर गरेको 
२०५९।६।१४ को फौ.नं. ५१५ को क¥त� 
जालसाजी मQुा पेस भई सो क¥त� जालसाजी 
मQुामा FमFत २०६१।१।१७ मा वादc दावी 
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प�ुन नसक् ने ठहरc +वपWीहjलाई जmरवानासमेत 
हनेु गरc फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर 
+वपWीहjको द.ुफौ.प.ुनं. २०८ मा पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडामा पनुरावेदन परेकोमा सjुको 
फैसला सदर हनेु गरc FमFत २०६५।३।१६ 
मा फैसला भएको छ । सो क¥त� जालसाजी 
मQुामा पेस भएको ूमाण कागजसमेतबाट मेरो 
ःव. +पता धपुनारायण बरै सो ज�गाहjको 
+वFधवत ् मोहc भई सो ज�गाहj मोहcमा जोती 
कमाई आएको कुरा ू©jपमा ूमािणत भएको र 
+पता धपुनारायण बरैको मTृयपु´ात ्सो ज�गाहj 
हकदार छोरा मैले मोहcमा जोती कमाई कुतबालc 
भFूमसधुार कायाbलय, पसाbमा धरौट राखेको रFसद 
तथा भरपाईसमेतका ूमाण कागजबाट ूमािणत 
भईरहेको अवःथामा सो ूमाण कागजहjको कुनै 
मू=या�न नै नगरc 5या+यक मनको अभावमा भएको 
सjुको फैसला गैरकानूनी तथा अ5यायपूणb हुँदा 
सो फैसला बदर गरc सjु Fनवेदन दावीबमोिजम 
दावीका ज�गाहjको मो+हयानी हक मेरो नाउँमा 
नामसारc हनेु गरc मो+हयानी हकको ू माणपऽसमेत 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वादc अमरदेव राउत 
बरैले पनुरावेदन अदालत, हेटYडामा पेस गरेको 
पनुरावेदनपऽ ।

यसै लगाउको दे.प.ुनं.१६१८ को 
बेलगती मोहc लगत क�ा मQुामा ूTयथl 
िझकाउने आदेश भएको र ूःततु मQुासमेत सोहc 
मQुासँग अ5तरूभावी हुँदा ूःततु मQुामा पFन 
छलफल FनFम� मलुकु¥ ऐन, अ.बं. २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८ को 
Fनयम ४७ बमोिजम ूTयथl िझकाई Fनयमानसुार 
पेस गनुb भनी पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट 
२०६७।३।९ मा भएको आदेश । 

ूFतवादcले पेस गरेको ३ नं. मोहc 

ूमाणपऽ कायाbलयको रेकडbमा नै नहुँदा ू माण ऐन, 

२०३१ ले ूमाणको jपमा Fलन सक् ने अवःथा 
छैन । मोहc हनुलाई १ नं. लगत, २ नं. अनसूुची 
हनुपुन� भनी सxमाFनत सव"#च अदालतबाट नेकाप 
२०४७, अ� २, प?ृ ११६, ऐ. अ� ६, प?ृ 
४७८, ऐ. अ� ९, प?ृ ६२४ मा निजर ूFतपादन 
भएकोसमेतबाट मोहc बेलगती प+ु© हनु आएको 
देिखएको तथा ३ नं. मोहcको ूमाणपऽसमेत 
कायाbलयको रेकडbबाट नदेिखएको र +वपWीले सो 
ूमाण परु ्याउन नसकेको हुँदा वादc दावी प�ुन 
नसक् ने ठहर ्याई भएको भFूमसधुार कायाbलय, 

पसाbको फैसला कानूनसxमत हुँदा सjुको फैसला 
सदर गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको ूTयथl 
ूFतवादcहjले पनुरावेदन अदालत, हेटYडामा पेस 
गरेको संयwु Fलिखत ूFतवाद । 
 वादc महारानी देवीसमेत ूFतवादc 
अमरदेव राउत बरैसमेत भएको २०५९।६।१४ 
को फौ.नं. ५१५ क¥त� जालसाजी मQुा र 
२०४१।५।२२ को दे.नं.१४९९, २०४३ 
सालको दे.नं.१९३३ को कुतमोहc र मोहc 
Fनंकासन मQुाको सjु FमFसल पसाb िज=ला 
अदालतबाट िझकाई आएपFछ लगाउको मQुा 
साथै राखी पेस गनुb भ�े पनुरावेदन अदालत, 

हेटYडाबाट FमFत २०६७।१२।२७ मा भएको 
आदेश । 

यसमा अFधकारूाg Fनकायबाट जारc 
भएको मो+हयानी ूमाणपऽ +फ=डबकु, ज�गा धनी 
ॐेःताले समेत समथbन गरc क+हँ कतैबाट अ5यथा 
ूमािणत नभई सकेको, ज�गाधनीले नै मोहc मानी 
�दएको मोहc Fनंकासन मQुामा मोहc Fनंकासन 
नहनेु गरc अदालतबाट अि5तम फैसला भईरहेको 
तथा ज�गाधनीले कुत बझुी गरc �दएको भरपाई 
+वशेष§को परcWण ूFतवेदनसमेतका आधारबाट 

९1५९ - महारानी देवी बरैनीसमेत +व. अमरदेव राउत बरै
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क¥त� ूमािणत नभई सQे ठहरc अि5तम फैसला 
भईरहेको अवःथामा सा+वक मोहc धपुनारायण 
राउत बरैका नामबाट पनुरावेदक वादcका 
नाममा मोहc नामसारc हनेु नै देिखयो । मोहc 
नामसारc गmरपाउँ भ�े वादc दावी प�ुन नसक् ने 
ठहराएको सjु भFूमसधुार कायाbलय, पसाbको FमFत 
२०६६।११।१०।२ को फैसला Fमलेको 
नदेिखदँा उ=टc भई +ववा�दत +क.नं. ४१, ४५, 

५१ र ५२ को मो+हयानी हक धपुनारायण 
राउत बरैका नामबाट पनुरावेदक वादcका नाममा 
नामसारc हनेु ठहछb भ�े {यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडाको FमFत २०६८।१।२८ को 
फैसला ।

यसमा +ववा�दत ज�गाहjमा +वपWीका 
+पताले खनजोत गरेको र कानूनबमोिजमको ू +बया 
पूरा गरc +वFधवत ् मोहc कायम भएको अवःथा 
छैन । +ववा�दत ज�गाहjमा वादcका +पताले 
१ नं. लगत भरc २ नं. अनसूुची ूकािशत भई 
सोहcबमोिजम मोहc ू माणपऽ ू ाg गरेका छैनन ्। 
सो सxब5धमा भFूमसधुार कायाbलयमा कुनै अFभलेख 
नभएको कुरा भFूमसधुार कायाbलयको Fनणbयमा 
उ=लेख भएको छ । मोहcले आफूले कमाएको 
ज�गा र ज�गाधनीको नामसमेत ख=ुने गरc १ नं. 
लगत र २ नं. अनसूुची ूकािशत भएको हनुपुन� 
भनी नेकाप २०४७, अ� २, Fन.नं. ४०६४, 
प?ृ ११६ मा निजर Fसkा5त कायम भएको                                                      
छ । भFूमसxब5धी ऐन, २०२१ लागू भईसकेपFछ 
तो+कएको समयमा १ नं. लगत भरेको, २ नं. 
अनसूुची ूकािशत भएको तथा +वपWीहjसँग 
मोहc कबFुलयत भएको अवःथासमेत छैन । 
हामी वादc ूFतवादc दाज ु र भाइका स5तान                   
ह¹ । एकै बाजेका स5तान एक पmरवारको एउटा 
{यिw ज�गा धनी र अक" {यिw मोहc हनु 

सwैन भनी नेकाप २०४४, Fन.नं. ३१३७, 
प?ृ २०७ मा सव"#च अदालतबाट कायम 
भएको Fसkा5तूFतकूल पनुरावेदन अदालतले 
फैसला गरेको छ । भलूवस नापीको समयमा 
एकाघरका {यिwको नाम मोहc महलमा लेिखन 
गएको स#चाई पाउन हामीले +वपWीहjका 
उपर २०४१ सालमा �दएको मQुालाई आधार 
बनाई मोहc ःवीकारc सकेको भनी +वव5धनको 
Fसkा5तसमेतका आधारमा भFूमसधुार कायाbलय, 

पसाbको Fनणbय उ=टc गरc मोहc नामसारc हनेु 
गरc ऐन, कानून र सxमाFनत सव"#च अदालतबाट 
ूFतपा�दत Fसkा5तसमेतको +वपरcत पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडाबाट FमFत २०६८।१।२८ मा 
भएको ऽ+ुटपूणb फैसला बदर गरc पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको ूFतवादcहjको यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदनपऽ ।

Fनयमबमोिजम साgा+हक तथा दैFनक 
पेसीसूचीमा चढc इजलाससमW पेस हनु आएको 
ूःततु मQुामा पनुरावेदक ू Fतवादcहjको तफb बाट 
+वuान ्् अFधवwा ौी भवुन भ�डारcले वादcहj 
दावीका ज�गाको +वFधवत ् मोहc होइनन ्। उw 
ज�गाको अनसूुची १ नं.बमोिजमको लगत भरc २ 
नं. अनसूुची ूकािशत नभएको त�य भFूमसधुार 
कायाbलयमा सोसxब5धी अFभलेख नभे+टएबाट 
प+ु© भएको छ । २०४१ सालमा �दएको 
मQुालाई मेरो पWको +वjkमा ूमाणमा लगाउन                 
Fम=दैन । कानूनी ू¡मा +वव5धनको Fसkा5त 
लागू नहनेु हुँदा सोतफb  +वचार नगरc भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेटYडाको फैसला ऽ+ुटपूणb 
हुँदा हाललाई अ.बं. २०२ नं. बमोिजम +वपWी 
िझकाउने आदेश हनुपुदbछ भनी बहस ूःततु 
गनुbभयो ।

वादcले ूFतवादcहjको नाम दताb रहेको 
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िज=ला पसाb, नगवा (बी) वडा नं. ७ +क.नं. 
४१ को ज.+व. ०–९–०, +क.नं. ४५ को ज.+व. 
०–१–१५, +क.नं. ५१ को ज.+व. ०–१५–१५, र 
+क.नं. ५२ को ज.+व. ०–१०–० ज�गाको मोहc 
हाॆा पFत +पता धपुनारायण राउत बरै भएको र 
मोहcको हैFसयतले जोतभोग गरc साल सालको कुत 
बालcसमेत बझुाउँदै आउनभुएकाले मोहc नामसारc 
गरc पाउँ भ�े दावी गरेकोमा वादc दावीबमोिजम 
मोहc नामसारc हनुपुन� होइन । +वपWीका पFत 
+पताले मोहcको १ नं. लगत र २ नं. अनसूुची 
ूकािशत गरc मोहc ूमाणपऽ Fलएको अवःथा 
छैन । बेलगती मोहc हुँदा खारेज हनुपुदbछ भ�े 
ूFतउ�र िज+कर भएकोमा मोहcको १ नं. लगत 
र २ नं. अनसूुची र ३ नं. मोहcको ूमाणपऽको 
अFभलेख भFूमसधुार कायाbलयमा नरहेको हुँदा 
सोसमेतका आधार ूमाणबाट वादc दावी प�ुन 
नसक् ने ठहरc भFूमसधुार कायाbलय, पसाbबाट 
भएको फैसलाउपर वादcको पनुरावेदन परेकोमा 
मोहc नामसारc गरc पाउँ भ�े वादc दावी प�ुन 
नसक् ने ठहराएको भFूमसधुार कायाbलय, पसाbको 
FमFत २०६६।११।१० को Fनणbय उ=टc भई 
दावीका ज�गा वादcका नाममा मोहc नामसारc 
हनेु ठहरc भएको फैसलाउपर ूFतवादcहjको यस 
अदालतमा पनुरावेदन पनb आएको छ ।

ूःततु मQुामा पनुरावेदन अदालत, 

हेटYडाको फैसला Fमले नFमलेको के रहेछ र 
पनुरावेदक ूFतवादcको पनुरावेदन िज+कर प�ुन 
सक् ने नसक् ने के रहेछ  सोहc +वषयमा Fनणbय 
�दनपुन� देिखयो ।

२. Fनणbयतफb  +वचार गदाb, दावीका 
ज�गाहjको ज�गाधनी ूFतवादcहjका पFत +पता 
ःव. रामiयान राउत बरै भएको र आ®ना +पता 
धपुनारायण राउत ती ज�गाहjको मोहc रहेको Fनज 

ःव. रामiयान राउत बरैको नाम दताbको दावीका 
ज�गाहjको मोहc हाॆा पFत +पता धपुनारायण 
राउत बरै उw ज�गा कमाई साल सालको कुत 
बालc बझुाउँदै आएकोमा हाॆा पFत +पता ःव. धपु 
नारायण बरै २०२७ सालमा परलोक भई उw 
ज�गाको जोतकोड हामी वादcहjले गरc साल 
सालको बालc ज�गाधनीलाई बझुाई आएकोले 
उw ज�गाहjको मोहcयानी ूमाणपऽ �दई 
मोहc नामसारc गरc पाउँ भ�े मfुय वादc दावी 
रहेको देिख5छ । ूFतवादcहjले ःव. धपुनारायण 
बरै दावी ज�गाको +वFधवत ् मोहc नभएको भ�े 
दावीलाई ख�डन गरc िज+कर Fलएको पाइ5छ । 

३. पनुरावेदक ू Fतवादcहjले धपुनारायण 
राउत बरैले पेस गरेको मो+हयानी हकको ू माणपऽ 
Fनजले +वFधवत ्jपमा ू ाg नगरेको, मोहc ू माणपऽ 
ूाg गनb भनुbपन� मोहcको १ नं. लगत नभरेको र 
२ नं. अनसूुची ूकािशत नभएको र उw ूमाण 
कागजको अFभलेख भFूमसधुार कायाbलय, पसाbमा 
नभे+टएको भ�ेसमेतका कारणहj उ=लेख गरc 
मोहc ूमाणपऽको अिःतTवमाFथ नै ू¡ उठाएको 
देिख5छ । तर वादcले सा+वक मोहc धपुनारायण 
राउत बरैको नामको मोहc ूमाणपऽको 
ूFतFल+प Fनजले पेस गरc FमFसल सामेल रहेको 
छ । वादcले पेस गरेको उw मो+हयानी 
हकको ूमाणपऽमा िज=ला बारा, नगवाको 
गाउँ प�ायतको तफb बाट भ�े उ=लेख भएको                                       
देिख5छ । भFूमसxब5धी Fनयमहj, २०२१ को 
Fनयम ३ को उप Fनयम (२) बमोिजम ख+टएको 
भFूमसधुार टोलcले ूTयेक वडामा अनसूुची १ 
बमोिजमको ढाँचा तयार गरc Fनयम ४, ५, ६ र 
७ समेतको ू+बया पूरा गरc १ नं. लगत र २ 
नं. अनसूुचीका आधारमा भFूमसxब5धी Fनयमहj, 

२०२१ को Fनयम ९(१) बमोिजम +वतरण 
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गरेको मो+हयानी हकको ूमाणपऽ ूाg गरेको 
हो भनी वादcले दावी Fलएको देिख5छ । वादcको 
उw दावीका सxब5धमा ूFतवादcले अ5यथा भ� 
सकेको देिखदैँन । भFूमसxब5धी Fनयमहj, २०२१ 
बमोिजम टोलc खटाउन स+कने {यवःथा रहेको र 
Tयसरc टोलc खटाई +वतरण गरेको ूमाणपऽको 
एक ू Fत अFभलेख सxबि5धत गाँउ प�ायतमा रहने 
र एक ूFत भFूमसधुार कायाbलयमा पठाउनपुन� 
{यवःथासमेत उw Fनयमावलcमा रहेको देिखदँा 
गाँउ प�ायतबाट मोहcको ूमाणपऽ उपल¼ध हनु 
नसक् ने वा Tयःतो ूमाणपऽको कानूनी अिःतTव 
नै नहनेु भ� Fम=दैन । 

४. वादcका पFत +पता धपुनारायण 
राउत बरैले मो+हयानी ूमाणपऽ ूाg गरc यी 
ज�गाधनी ूFतवादcहjले Fनज धपुनारायण राउत 
बरैको मTृयपु´ात ्Fनजका ौीमती र छोराहjबाट 
साल सालको कुतबालc बझुी भरपाई गरc �दइ 
मोहcको jपमा ःवीकार गरc सकेको पFन 
देिख5छ । तर यी वादcले मोहc नामसारcको 
लाFग २०५४।१२।१० मा मQुा दताb गरेपFछ 
माऽ ूTयथl ूFतवादcले मQुाको कारवाहcको 
बममा वादcले पेस गरेको कुत बालc बझुाएको 
भरपाई र मोहc ूमाणपऽलाई क¥त� भएको भनी 
अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गरेको देिख5छ । 
कुतबालc बझुाएको भरपाई सQे क¥त�मा छु�ाई 
आएका वखत कारवाहc हनेु गरc ूःततु मोहc 
नामसारc मQुा भFूमसधुार कायाbलय, पसाbमा FमFत 
२०५८।४।२२ मा मQुा मलुतवीमा रहेकोमा 
कुतबालc बझुाएका भरपाईका सxब5धमा 
ूFतवादcहjबाट पसाb िज=ला अदालतमा परेको 
क¥त� जालसाजी मQुा FमFत २०६१।१।१७ मा 
वादcको दावी नप�ुने ठहरc फैसला भई पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडाबाट समेत FमFत २०६५।३।१६ 

मा सjु फैसला सदर भई अि5तम बसेको   
देिख5छ । 

५. कुत बझुाएका भरपाईहj जालसाजी 
भनी दावी Fलएको जालसाज मQुामा भएको 
फैसलाप´ात ्भFूमसधुार कायाbलय, पसाbमा मलुतवीमा 
रहेको ूःततु मQुा FमFत २०५९।५।१० मा 
मलुतवीबाट जागी कारवाहc अगाFड बढेपFछ 
पनुरावेदक ूFतवादcले FमFत २०५९।६।१४ 
मा सरकारc छापक¥त� मQुाको जाहेरc हलुाकबाट 
�दइ सो कारवाहcको बममा रहेको भनी िज+कर 
Fलएको पाइ5छ । तर भFूमसधुार कायाbलय, 

पसाbबाट FमFत २०५९।५।१० मा ूःततु 
मQुा मलुतवीबाट जा�ने बममा यी पनुरावेदक 
ूFतवादcले सरकारc छाप क¥त� मQुाका सxब5धमा 
कुनै िज+कर Fलएको देिखदैन । ूFतवादcहjले 
सरकारc छाप क¥त� सxब5धमा २०५९।६।१४ 
मा हलुाकमाफb त ्जाहेरc �दएको भने पFन लामो 
समयसxम सोतफb  सोधी खोजी केहc नगरc बसेको 
देिख5छ । सो सxब5धमा पनुरावेदन अदालतबाट 
२०६६।१।२३ मा परमादेश आदेश जारc 
भएपFछ पFन सो सxब5धमा हालसxम के कःतो 
कारवाहc भएको छ सो ूFतवादcले भ� सकेको 
देिखदैँन । 

६. यी पनुरावेदक ूFतवादcले धेरैअगाFड 
नै यी वादcका पFत +पतालाई मोहcमा ःवीकार 
गरc सकेको र Fनज मोहcको मTृयपु´ात ्Fनजको 
ौीमती र छोराहjबाट साल सालको कुतबालc 
बझुी भरपाई गरc �दएको, सो बालc बझेुको 
भरपाईलाई क¥त� जालसाज भनेकोमा +वशेष§को 
परcWण ू Fतवेदनसमेतका आधारमा क¥त� ू मािणत 
नभई सQे ठहरc अि5तम भईरहेको अवःथामा 
यी वादcहj दावीको ज�गाको मो+हयानी 
हकका सxब5धमा अ5यथा +वचार गरc रहनपुन�      
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देिखदैँन ।
७. सोको अलावा ज�गाधनी यी 

ूFतवादcहjले धपुनारायण राउत बरैको छोरा 
अमरदेवूसाद बरैलाई ूFतवादc बनाई दावीका 
ज�गाहjको मोहc धपुनारायण राउत बरै भएको 
र Fनजको मTृयपु´ात ्आ®ना +पताले Fनज मोहc 
धपुनारायण राउत बरैका ौीमती छोराहjलाई 
मोहcमा पTयाई Fनजहjले कमाई आएको 
त�यलाई ःवीकार गद� दावीको ज�गामा Fनजहjले 
ठाउँ ठाउँमा खा=डो खनी ज�गाको ःवjप 
ूकृFत आ�द Fबगारc �दएकोले मोहc Fनंकासन 
गरcपाउँ भनी २०४१ सालमा मोहc Fनंकासन 
मQुा दायर गरेको  देिख5छ । उw मQुामा 
२०४२ मा भएको सजbFमन मचु=ुकासमेतबाट 
दावीको ज�गाहjमा खा=डो खनी ज�गा Fबगारc 
�दएको नदेिखएको भ�े आधारमा वादc दावी 
नप�ुने गरc फैसला भएको देिख5छ । यसरc यी 
वादcका +पता धपुनारायणलाई र Fनजको मTृयपुFछ 
Fनजको पÕी र छोराहjलाई मोहcको jपमा 
आ®नो आचरण र काम {यवहारबाट ःवीकार 
गरc बालcसमेत बझुी आएको देिखएकोमा हाल 
यी वादcहj र Fनजका पFत +पता +वFधवत ् मोहc 
होइनन ् भनी यी ूFतवादcहjले भ� Fम=ने                               
हुँदैन । +यनै वादcहjका +वjkमा दावीको ज�गा 
सxब5धमा मोहc Fनंकासन मQुा �दई उw मQुाको 
+फरादपऽमा ःप© उ=लेख गरc यी वादcहj र 
Fनजका पFत +पता मोहc भएको त�य ःवीकारेको 
देिखदँा वादcहj दावीको ज�गाको +वFधवत ् मोहc 
भएको त�य ू© हनु  आउँदछ । 

८. साथै यी ूFतवादcहjले +यनै वादc 
ःव. धपुनारायण राउत बरैको ौीमती तारादेवी 
बरैनी, Fनजका एकासगोलका छोरा अमरेदव राउत 
बरैसमेतका ४ जनालाई +वपWी बनाई FमFत 

२०४३।१।८ मा दावीका +यनै ज�गाहjको 
२०४२ सालको हनेु कुतबालc �दलाई भराई पाउँ 
भनी मQुा दायर गरेकोसमेत देिख5छ । उw 
मQुाको +फरादपऽमा “दावी ज�गाहjको मोहc 
+वपWीहjको पFत +पता धपुनारायण राउत बरै 
भएको र +वपWीहjका पFत +पता आज भ5दा 
१२/१३ वषbपूवb नै परलोक भएपFछ यी +वपWीहj 
दावीका ज�गामा मोहc भई ज�गा कमाई आएका 
Fथए” भनी {यहोरा उ=लेख गरेको पाइ5छ । यी 
ूFतवादcहjले FमFत २०४४।४।३१ गतेदेिख 
ताmरख गजुारc बसेकोले उw मQुामा FमFत 
२०४४।८।२ मा पसाb िज=ला अदालतबाट 
FडसFमस फैसला भई अि5तम भई बसेको FमFसल 
साथ पेस भएको संवत ् २०४३ सालको दे.नं. 
१९३३ को कुत मोहc मQुाबाट देिख5छ । 

९. अत:एव माFथ +ववेिचत आधार 
ूमाणसमेतबाट वादcका पFत +पताले मो+हयानी 
ूमाणपऽ ूाg गरेको देिखएको र Fनजलाई 
सा+वकदेिख मोहcमा दावीका ज�गा जोतकोड गनb 
�दई Fनजको मTृयपु´ात ्Fनज मोहcका ौीमती र 
छोराहj यी वादcहjलाई मोहcमा पTयाई साल 
सालको कुतबालcसमेत बझुी आएको र मोहc 
र ज�गाधनीहjबीच +वFभ� मQुा दायर भई 
फैसलासमेत भइरहेको देिखन आएको अवःथामा 
सा+वक मोहc धपुनारायण राउत बरैका नामबाट 
ूTयथl वादcहjका नाममा भFूमसxब5धी ऐन, 

२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोहc 
नामसारc हनेु ठहर गनुbपन�मा मोहc नामसारcको 
दावी नप�ुने ठहराएको भFूमसधुार कायाbलय, 

पसाbको FमFत २०६६।११।१० को Fनणbय 
उ=टc गरc दावीका +क.नं. ४१, ४५, ५१ र 
५२ को ज�गामा मो+हयानी धपुनारायण राउत 
बरैका नामबाट पनुरावेदक वादcका नाममा मोहc 
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नामसारc हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

हेटYडाको FमFत २०६८।१।२८ को फैसला 
Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb । ूःततु मQुाको 
दायरcको लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार 
गरc बझुाई�दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या. भरतबहादरु काकD 

इFत संवत ् २०७० साल पसु २६ गते रोज ६ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : भिकालc पोखरेल

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे?

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
आदेश FमFत : २०७०।११।२७।३

०६९-WO-०१२४

+वषय : उTूषेण/परमादेश ।

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

+वjk
+वपWी : ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको 

कायाbलय, Fसंहदरबार, काठमाडYसमेत 

 § सÝाभना# वा wितपूSतबापत िदने भनेको 
जÈा काÞिनक नभई वाbिवक TनपुनZ 
र vbो जÈा सIिJत =िXको भोग 
वा िनय�णमा आएको अव>ामा माA 
वाbिवक हकवाला मा[ सिकने । 
 § जÈा रहेको ठाउँ अित¤मणकारी 

ि¤याकलापको कारणले जÈाधनी 
िनवेदकहVको पTँच अवV� भएको 
भ[े मßु िजिकर रहेको Tँदा vbो 
अवरोध रहेको भए सो हटाउने रा]को 
अmSनिहत एवम ् काननूी कत#=समेत 
Tन आउँदछ । साथै, अित¤मणकारीको 
कारणले भोग गन# नपाएको भ[े मßु 
समàा िनवेदकहVले देखाएको Tनाले 
यो िवषय हक बेहकको समàा नभई 
शािm सुरwाको समàा देिखन आउने 
Tनाले समेत रा] यस िवषयमा उá[ 
दाियÐबाट पि�छन निमeने ।

(ूकरण नं. ४)
 § रा] संय�अmग#त पनZ िविभ[ 

म�ालयहV र >ानीय िनकायको पहलले 
समेत टु|ो लाj नसक् ने यस िवषयलाई 
एâो =िXले कसरी आ�नो हकको 
पुन>ा#पना गराउन सXछ भ[े िवषयमा 
िवचार गरी िनण#य गनु#पनZ दाियÐ रा]को 
Tने कुरालाई िबस#न नTने ।
 § रा]ले सÝाभना#मा िदएको जÈा जनु 

aयोजनका लािग िदएको हो सोबमोिजम 
हbाmरण भएको सुिनिÚत गनZ कत#= 
रा]को Tने ।

(ूकरण नं. ५) 
 § िनवेदकको नाममा दता# भएको िमितदेिख 

सÝाभना#मा पाएको जÈाको आयbा 

िनण#य नं.९१६०

 &  
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अनसुारको wितपूSत के कुन काननूको 
आधारमा पाउनपुनZ हो, िनवेदनमा उÔेख 
गरेको देिखदैंन । सÝाभना#मा उपल� 
भएको जÈा sािमÐकता#ले पाउन 
नसकेमा vसबापत के कित wितपूSत 
पाउनपुनZ हो भ[े कुराको पिरकÞना 
जÈा aाि� ऐन, २०३४ ले गरेको पिन 
पाइँदैन । यसरी एकाितर å� काननूको 
अभाव छ भने अक तफ#  जÈाको 
आयbा र >लगत म�ूाDन गरी यित 
Vपैयाँ ँनै wितपूSत िदन ुभनी िरट wेAबाट 
भ[ निमeने ।

(ूकरण नं. ७)
 § िनवेदकको नाममा सÝाभना#मा िदइएका 

जÈाहVको यथाथ# अव>ा बुझी 
काननूबमोिजम कसैको हक >ािपत 
भएको देिखएमा बाहेक सÝाभना#बापत 
जÈाको हकको िलखत िनवेदकहVले 
aा� गनु#अगावै वा aा� Tँदादेिख नै 
अनिधकृत अित¤मणको कारणले aा� 
जÈाधनी पुजा#बमोिजम हकभोग गन# 
नपाएको भए जो चािहने सुरwा =व>ा 
िमलाई िनवेदकहVलाई ´ेbाबमोिजम 
हक पुगेको जÈामा भोग गन# सक् ने र 
भोग गन# िदने सुिनिÚत गनZ aयोजनको 
लािग गृह म�ालय र भिूमसुधार 
म�ालयलगायत सIिJत िवपwीहVको 
समæयमा संय� खडा गरी िववाद रहेको 
थलोमा vसको काया#æयन गनु# गराउन,ु 
िनवेदकलाई भोग चलन गन# िदन ुिदलाउन ु
भनी िवपwीहVको नाममा परमादेश जारी 
Tने ।

(ूकरण नं. ८)

mरट/Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ्् वmर? अFधवwा 
बिcबहादरु काकD र +वuान ्् अFधवwा 
कमलमिण Fनरौला

+वपWी/ूTयथlका तफb बाट : +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा गंगाूसाद पौडेल

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § नेपालको अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को 
धारा १९(३)
 § ज�गा ूाFg ऐन, २०३४ को दफा ३
 § वन ऐन, २०४९ को दफा ६८

 
आदेश

 xा.क�ाण Pे� : नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अFधकारWेऽ 
अ5तगbत दायर हनु आएको ूःततु mरट Fनवेदनको 
स� िWg त�य एवम ्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 ज�गा कोशीटÏप ु व5यज5त ु
आरW ःथापना गmरदा +वःथा+पत भएकोले नेपाल 
सरकारबाट २०४१ सालमा �दइएको स�ाभनाbको 
ज�गा हो । 
 सो ज�गा दताbप´ात ् तTकालदेिख भोग 
चलन गनb गराउन नेपाल सरकारले सो ःथान 
सरकारc झोडा Wेऽ भएकाले सो ःथानका jख 
फडान गरc लगेप´ात ्भोग गराउने भ�े आzासन 
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�दएको Fथयो । झोडा Wेऽको ज�गा हुँदा सरकारc 
लकडी कटान गरc नलगेसxम हामीले बसोबास 
भोग चलन गनb Fमलेन । तसथb सरकारले (वन 
Wेऽ स¶ुढcकरण उ#चःतरcय आयोग) ले शिw 
लगाएर भए पFन भोगचलन गराउँछौ भनी �दएको 
आzासनबमोिजम हामी उw ज�गाको धनी पजुाb 
बोक¥ बसेका Fथय¹ । पटकपटक गठन भएका 
आयोगहjले Tयसरc ज�गा अFतबमण गरc 
बसेका ज�गाहjको +ववरण �दन भनी पटकपटक 
सूचना ूकािशत गरc आÖान गरेकोले मसमेतले 
सोबमोिजम Fनवेदन पFन गरेको FथयY ।
 मोरङ सनुसरc िज=ला वन Wेऽ 
स¶ुढcकरण अFधकार सxप� सFमFत +वराटनगर, 
२०३८ सालमा गठन भई सो सFमFतले 
तTकाल हामीलाई स�ाभनाb �दएको Wेऽसमेतमा 
वनज ल अFतबमण गरc माFनसहj बसेकोले 
सो अFतबमणकारcहjलाई सो Wेऽबाट हटाउने 
उQेँयले +वFभ� FमFतमा सूचना जारc गरेको  
Fथयो । 
 यसै FसलFसलामा पFछ=लो समयमा 
२०५९ सालमा कोशीटÏप ु व5यज5त ुआरWको 
ूयोजनका लाFग उठाइएका र अ5य ठाउँबाटसमेत 
उठाइएका ज�गाधनीहjलाई मोरङ िज=ला, केचना 
Wेऽमा स�ाभनाb �दइएको ज�गा भोग चलनसxब5धी 
+ववाद सxब5धमा ग�ठत सFमFत भनी ९ नं. नापी 
गोzाराका ूमखुका संयोजकTवमा एक केचना 
Wेऽ स�ाभनाb भोगचलन +ववाद समाधान सFमFत 
गठन भएको Fथयो ।
 यसै बममा गहृ म5ऽालयले FमFत 
२०६९।३।४ गतेका �दन ज�गाधनी ूमाण 
पजुाb भएका तर ज�गा भोग चलन गनb नपाएको 
अवःथामा भोग चलन गन� दा+यTव सxबि5धत 
{यिwकै हनेु र भोग चलन गनb नस+कए कानूनी 

उपचारमा जानपुन� भ�े Fनणbय गरेको भ5दै च.नं.. 
५९७ FमFत २०६९।३।६ को गहृ म5ऽालयबाट 
िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङलाई लेखेको पऽ 
ूाg भयो । तीस¹ वषbदेिख नेपाल सरकारले 
उw Wेऽका स�ाभनाbतफb का ज�गाहjको भोग 
चलनसxब5धी समःयालाई रा+`य समःयाकै 
jपमा Fलएको र Tयस समःया समाधानका 
लाFग पटकपटक रा+`यःतरका अFधकार 
सxप� उ#चःतरका आयोगसमेत गठन भएको, 
ज�गाधनीहjबाट +वFभ� +ववरण माग गmरएको, 
ज�गा भोगाउने ू+बयामा ला�ने र हाल आएर 
नेपाल सरकारकै गहृ म5ऽालयले सरकारc आयोग, 

समFत आ�दको TयFत धेरै काम कारवाहcलाई 
नजरअ5दाज गद� सबै पूवb सरकारc ू+बया र 
ूमाण नै Fनिंबय हनेु गरc गmरएको उw Fनणbय 
ऽ+ुटपूणb हुँदा बदरभागी छ । 
 मलुकु¥ ऐन, ज�गा Fम#नेको महलसमेत 
अ5तगbतका xयाद हदxयादसमेतका कुराबाट हाल 
आएर हामीले सो कानूनबमोिजम मQुा माFमला 
गनb सxबि5धत अदालत जान सxभव भएन । 
 नेपाल सरकार गहृ म5ऽालयको 
FमFत २०६९।३।४ को Fनणbयसमेतबाट म 
Fनवेदकसमेतलाई नेपालको अ5तmरम सं+वधान, 

२०६३ को धारा १८ uारा ू द� सxपि�सxब5धी 
हकसमेतमा आघात परेको हुँदा FमFत 
२०६९।३।४ को +वपWी नेपाल सरकार गहृ 
म5ऽालय (सिचवःतर) को Fनणbय, सो Fनणbयका 
आधारमा िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङलाई 
लेखेको च.नं.५९७, FमFत २०६९।३।६ 
को पऽ र सोसxब5धी गmरएका अ5य काम 
कारवाहcसमेत उTूषेणको आदेशuारा बदर गरc 
कोशीटÏप ुव5यज5त ुआरWसमेतबाट वष� प+हले 
स�ाभनाb �दई ज�गाधनी ूमाण पजुाb ूाg गरेका 
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र हालसxम भोग चलन गनb नपाएका सो केचना 
Wेऽसमेतको ूःततु समःया समाधानका लाFग 
तTकाल उिचत ूब5ध गरc समःया समाधान 
गरc म Fनवेदकको नाममा दताb भएको माFथ 
उि=लिखत ज�गा Fनवेदकलाई यथास�य चाँडो 
भोगचलन गराउन,ु हालसxम सरकारले भोग 
चलन गराउन नसकेकोले Fनवेदकका ज�गा दताb 
भएका FमFतबाट हालसxमको उw ज�गाहjको 
उिचत आxदानीको ःथलगत +हसाब गरc एकम©ु 
Fनवेदकलाई �दन ु�दलाउन ुर आदेशबमोिजम भोग 
चलन नगराए वा गराउन नसके हाल तTकालcन 
ूचFलत मू=यअनसुारको Fनवेदकको ज�गाको 
WFतपूFतb मआु¼जाको jपमा Fनवेदकलाई �दन ु
�दलाउन ु भ�ेसमेत परमादेशलगायत जो चा+हने 
आ§ा आदेश वा पजुl +वपWीहjका नाममा जारc 
गmरपाउँ भ�ेसमेत {यहोराको mरट Fनवेदन ।
 Fनवेदकको मागबमोिजम आदेश +कन 
जारc हनु नपन� हो, ूमाणस+हत आदेश ूाg 
भएका FमFतले बाटाको xयाद बाहेक १५ 
�दनFभऽ महा5यायाFधवwाको कायाbलयमाफb त ्
Fलिखत जवाफ पठाउन ु भनी +वपWीहjलाई 
सूचना �दई यसै ूकृFतको +ववाद समावेश भएका 
अ5य Fनवेदनहjसमेत साथै राखी Fनयमानसुार पेस 
गनुb भ�ेसमेत {यहोराको यस अदालतको FमFत 
२०६९।५।३ को आदेश ।
 mरट Fनवेदकले पजुाb ूाg भै सकेको 
ज�गा भोग चलन गराउने +वषय ःथानीय 
ूशासनसँग सम5वय गरc गन� +वषय भएकोले सो 
+वषयमा यस म5ऽालयलाई +वपWी बनाइरहनपुन� 
होइन । Fबनाआधार र कारण यस म5ऽालयलाई 
+वपWी बनाइएको mरट Fनवेदन खारेज गmरपाउँ 
भ�े {यहोराको भFूमसधुार तथा {यवःथा म5ऽालय 
एवम ् सकुुxबासी समाधान आयोगको Fलिखत 

जवाफ । 
 Fनवेदकले दावी Fलनभुएको +वषय यस 
कायाbलयबाट सxपादन नभई गहृ म5ऽालयको 
Fनणbयबाट भएको भनी Fनवेदनमा नै उ=लेख भएको 
स5दभbमा सो कायbका +वjk यस कायाbलयलाई 
िजxमेवार मानी mरट Fनवेदन �दन Fम=ने                                         
होइन । Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको 
कायाbलयको Fलिखत जवाफ ।

mरट Fनवेदकसमेतका {यिwहjलाई 
कोशीटÏप ुव5यज5त ुआरW, पे=टcमारc, चलुाचलुc, 
हxुसेदxुसेसमेतबाट अ5यऽ सान� बममा 
सरकारबाट +व.सं. २०३८ मा ग�ठत मोरङ 
िज=ला वन Wेऽ स¶ुढcकरण अFधकार सxप� 
सFमFत, +वराटनगरबाट FमFत २०३९।६।१०, 

FमFत २०३९।६।१२, FमFत २०३९।७।२७ 
र FमFत २०४१।१०।२९ मा ज�गा स�ाभनाb 
ूदान गरेको सxब5धी सूचना ूकाशन भएकोमा 
सो सूचनाबमोिजम स�ाभनाbबापत ूाg भएको 
ज�गाको भोग चलन गनुbपन� दा+यTव सxबि5धत 
{यिwको नै हनेु र भोग चलन गनb नगराएको 
एवम ्नसकेको अवःथामा कानूनी उपचारको लाFग 
जान सक् ने भनी FमFत २०६९।३।४ मा नेपाल 
सरकार सिचवःतरबाट Fनणbय भई च.नं ५९७, 
FमFत २०६९।३।६ को पऽबाट सोहc {यहोरा 
उ=लेख गरc िज=ला ूशासन कायाbलय, मोरङमा 
सxबि5धत फायल +फताb पठाएको हो । अतः 
नेपाल सरकारबाट सिचवःतरबाट भएको उw 
Fनणbय कानूनसxमत नै रहेको हुँदा Fनवेदकको 
मौFलक हक हनन ्गन� कायb यस म5ऽालयबाट 
नभएकोले mरट Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको गहृ म5ऽालयको Fलिखत जवाफ ।
 वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोिजम 
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नेपाल सरकारको ःवीकृFत ूाg नगरc, कसैले पFन 
रा+`य वनको कुनै भाग ूयोग गनb पाउँदैन । 
वन Wेऽको अFतबमण हटाउने कायb म5ऽालयको 
दा+यTवFभऽ रहेको तर {यिw +वशेषको नाममा 
दताb भएका ज�गाको भोग चलन गराउने कायb 
म5ऽालयको WेऽाFधकारFभऽ नपन� हुँदा mरट 
Fनवेदकको माग दावी आधारहcन भएकोले 
गmरपाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वन तथा भसंूरWण 
म5ऽालयको Fलिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकारबाट २०४१ सालमा 
Fनवेदकलाई �दएको स�ाभनाbको ज�गालाई भोग 
चलन गनb मलुकु¥ ऐन, ज�गा Fम#नेको महलको 
१८ नं. ले तोकेको हदxयादFभऽ कानूनी 
उपचारको अवलxबन नगरc अनिुचत +वलxब 
गरc हाल आएर २०६९ साल साउनमा Fनवेदन 
दायर गरेको र यस +वषयमा यस म5ऽालयबाट 
+वपWीको अFधकारमा आघात पान� काम नभएको 
भ�ेसमेत {यहोराको कानून, 5याय, सं+वधानसभा 
तथा संसदcय माFमला म5ऽालयको Fलिखत                      
जवाफ ।
 Fनवेदनमा दावी Fलएको +वषयउपर 
यस कायाbलयको अFधकारWेऽ नभएको र यस 
कायाbलयबाट सxपादन हनेु ूकृFतको माग 
दावी नरहेको हुँदा Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�े 
{यहोराको नापी कायाbलय, मोरङ एवम ्मालपोत 
कायाbलय, +वराटनगर, मोरङ तथा मालपोत 
कायाbलय, वेलबारc, मोरङको Fलिखत जवाफ । 

mरट Fनवेदनअनसुार ज�गाधनीको नाममा 
दताb रहेको ज�गाहj सकुुxबासी समःया समाधान 
िज.का. सFमFत, मोरङको FमFत २०६७।३।२० 
को पऽबाट माग भएअनसुार यस कायाbलयमा 
रहेको सxपूणb आयोगका कागजातहj FमFत 
२०६७।५।२० मा मालपोत कायाbलय, 

+वराटनगरमा पठाइस+कएको हुँदा सो सxब5धमा 
कुनै पFन अFभलेख नरहेको हुँदा Fनवेदन खारेज 
गmरपाउँ भ�े {यहोराको भFूमसधुार कायाbलय, 
मोरङको Fलिखत जवाफ ।
 Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
Fनणbयाथb पेस हनु आएको ूःततु मQुामा mरट 
Fनवेदकका तफb बाट उपिःथत +वuान ्् वmर? 
अFधवwा ौी बिcबहादरु काकD र +वuान ्् 
अFधवwा ौी कमलमिण Fनरौलाले FमFत 
२०६९।३।६ को गहृ म5ऽालयको पऽमा 
ज�गाधनी ूमाण पजुाbबमोिजम भोग चलन गनb 
नपाएको भए कानूनबमोिजम उपचार खो�नपुन� भ�े 
उ=लेख भएको छ । सोअनसुार ज�गा िखचोला 
मQुा �दनपुन� भनेको आभास Fम=दछ । तर 
Fनवेदकहj कोशीटÏप ुव5य ज5त ुआरW ःथापना 
गदाb +वःथा+पत भएको पmरवारको लाFग केचना 
Wेऽको ज�गा Fनवेदकलाई उपल¼ध गराएको 
भए तापFन भोग चलन गराउने दा+यTव रा�य 
कै ह5ुछ । रा�यले बसोबास गराएको ज�गाको 
यथाथb भोगाFधकार कायम गmर�दने दा+यTव 
रा�यको हनेु भएबाट भोग गराउन नसकेमा Tयो 
रा�यकै +वफलता मा�ुपन� ह5ुछ । यसै गरc 
रा�यले भोगाFधकार ःथा+पत गराउन नसक् ने भए 
+वक=प खो�नपुन� कतb{य पFन रा�यकै ह5ुछ । 
+ववा�दत ज�गामा कसलाई पजुाb �दइएको हो, 
पजुाbबमोिजमको Fसमा�न गन�, कसैको बसोबास 
भए कसरc बसोबास गरेको हो, Tयसको वैध ॐोत 
के हो भनी बÌुने दा+यTव सरकारको नै हनेु                                            
ह5ुछ । तसथb आ®नो दा+यTवबाट उ5मिुw पाउन 
नसक् ने अवःथामा ज�गाधनी ूमाण पजुाb Fलएका 
{यिwले आ®नै ूयासबाट भोग चलन गनुb भ�े 
आसयको पऽ �दन ुगैरिजxमेवारपूणb र कानूनसxमत 
छैन । रा�यकै तफb बाट उw बसोबासको Wेऽ 
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Fनवेदकलाई उपल¼ध गराउन आवँयक आदेश 
जारc गmरपाउँ भ�ेसमेत {यहोराको बहस ूःततु 
गनुbभयो ।
 नेपाल सरकारका तफb बाट उपिःथत 
+वuान ्् उप5यायाFधवwा ौी गंगाूसाद पौडेलले 
रा�यले उपल¼ध गराएको ज�गामा अjको 
क¼जा नहुँदै आफू उw ःथानमा भोग चलन 
गनb जान ु ूथम दा+यTव Fनवेदकहjकै हनुपुन� 
हो । तर Fनवेदकहjले Tयसतफb  पहल गरेको 
पाइँदैन । लामो समयपFछ �दएको mरट Fनवेदनमा 
को को {यिwले ज�गा हडपेका हनु,् Fनजहjको 
नाम, थर, वतन खोलc +वपWी बनाउन सकेको 
पFन     देिखदैँन । ज�गा क¼जा गन� {यिwलाई 
नै  +वपWी नबनाएको ूःततु mरट Fनवेदन ःवतः 
खारेजभागी छ । िखचोला मQुा Fनवेदकले चलाएका                                           
छैनन ् । Fनवेदकले िखचोलासxब5धी कानून 
अपयाbg भने तापFन कसरc अपयाbg र ूभावहcन 
भएको हो खलुाउन सकेका छैनन ् । कानूनी 
ू+बयाको अवलxबन नगरc mरट Wेऽमा ूवेश 
गmरआएको Fनवेदन खारेज गmरपाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको बहस ूःततु गनुbभयो ।
 दबैु पWका तफb बाट उपिःथत हनुभुएका 
कानून {यवसायीहj तथा सरकारc व+कलको 
बहस िज+कर सनुी तथा mरट Fनवेदनसमेतका 
FमFसल संल�न सxपूणb कागजातहj अiययन गरc 
हेदाb ूःततु मQुामा देहायका ू¡हjउपर Fनणbय 
�दनपुन� देिखन आयो : 

(क) रा�यले +वःथा+पत गराएका Fनवेदकलाई 
उपल¼ध गराएको ज�गाको भोगचलन 
गनुbपदाb Fनवेदक आफÁ ले सामा5य 
कानूनी कायb+वFध अपनाई भोगचलन 
गनुbपन� हो वा रा�यले नै भोगचलन 
गराइ�दन पन� हो ? 

(ख) +वःथा+पत पmरवारले ू ाg गरेको ज�गाको 
हालसxम भोगचलन गनb नपाएबापतको 
मआु¼जा पाउनपुन�लगायत अ5य आदेश 
Fनवेदकको मागबमोिजम जारc हनुपुन� 
हो,  होइन ? 

 २. यसमा Fनणbयतफb  +वचार गदाb 
ज�गाको पजुाb Fनवेदकहjलाई उपल¼ध गराएको 
भए तापFन सो ज�गामा अFतबमण भएकोले 
भोग गनb नपाएको हुँदा सो हटाई ॐेःताबमोिजम 
भोगाFधकार कायम गराई पाउँ भ�े Fनवेदकको 
माग देिख5छ । कोशीटÏप ुव5यज5त ुआरWको 
ूयोजनको लाFग +ववा�दत केचना Wेऽको ज�गा 
स�ाभनाbमा उपल¼ध गराएको +वषयमा +ववाद 
भएन । Fनवेदकहjले ज�गा स�ाभनाbमा पाएको 
कुरामा +ववाद नभएपFछ सोबमोिजम ूाg गरेको 
पजुाbबमोिजम भोग गनb पाउने हकमा +वरोध 
भएको भ�े Fलिखत जवाफमा समेत उ=लेख 
छैन । यसथb ूःततु मQुामा Fनjपण हनेु 
+वषय ज�गा स�ाभनाbको नभई स�ाभनाbबापत 
पाएको ज�गाको भोग चलन गन� गराउने रहेको                           
देिख5छ । वाःत+वक ज�गाधनीलाई स�ाभनाbमा 
�दइएको ज�गाको भोग चलन रा�यले आ®नै 
स+बयतामा गनुbपन� हो वा ज�गाधनीले दFुनयावादc 
मQुामा अपनाइने कायb+वFध अनशुरण गरc आफÁ  
पहल गनुbपन� हो सो सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� 
देिखन आएको छ ।
 ३. तसथb, सवbू थम सो ू¡तफb  
+वचारगदाb गहृ म5ऽालयले च.नं ५९७ FमFत 
२०६९।३।६ को पऽuारा िज=ला ूशासन 
कायाbलय, मोरङलाई भोग चलन गनुbपन� दा+यTव 
सxबि5धत {यिwको नै हनेु र भोग चलन गनb 
नसकेको अवःथामा कानूनी उपचारको लाFग 
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जान सक् ने नै हुँदा उw म5ऽालयबाट केहc 
गनुbपन� नदेिखएको भ�े {यहोरा उ=लेख गरc सो 
+वषयमा जानकारc गराएको पाइ5छ । अक"तफb  
नेपाल राजपऽमा उ=लेख भएअनसुार वन तथा 
भसंूरWण म5ऽालयको FमFत २०३८।१०।२१ 
को सूचनाबमोिजम २०३८ सालमा नै मोरङ 
सनुसरc िज=ला वन Wेऽ स¶ुढcकरण अFधकार 
सxप� सFमFत गठन भई Tयसलाई स�ाभनाb �दँदा 
ज�गा पाउने ज�गाधनीलाई ज�गाधनी ूमाण पजुाb 
�दई ज�गा खालc गराई �दने काम, कतb{य र 
अFधकार तो+क�दएको पाइ5छ । उw सFमFतले 
२०३९ सालमा +वFभ� FमFतमा सूचना ूकािशत 
गरc स�ाभनाb �दएको ज�गामा बसोबास गन� 
{यिwहjलाई ज�गा खालc गराउन जानकारc 
गराएको पFन देिख5छ । यसरc २०३८/०३९ 
सालदेिख नै रा�य संय5ऽले नै ज�गा खालc गराउन 
पहल गद� आएको र अ5Tयमा २०६९ सालमा 
उw ज�गा ूाg गनb ज�गाधनी आफÁ ले कानूनी 
कारवाहc गरc ूाg गनb सक् ने नै देिखएको भनी 
सिचव ःतरcय Fनणbयबाट ज�गा खालc गराउने 
ू+बयालाई +वराम �दएको पाइयो ।
 ४. ज�गा ूाFg ऐन, २०३४ को दफा 
३ ले नेपाल सरकारले कुनै सावbजFनक कामको 
FनFम� कुनै ज�गा ूाg गनb आवँयक ठहराएमा 
यस ऐनबमोिजमको मआु¼जा �दने गरc नेपाल 
सरकारले जनुसकैु ठाउँको जFतसकैु ज�गा ूाg 
गनb सक् नेछ भनी {यवःथा गरेको छ । यस 
{यवःथा अनसुार ज�गा अFधमहण गmरसकेपFछ 
ज�गाधनीलाई मआु¼जाःवjप स�ाभनाbमा 
ज�गा नै उपल¼ध गराउने भनी एक पटक 
Fनधो गmरसकेपFछ ज�गाधनीलाई सो ज�गामा 
भोगाFधकार पFन ःथा+पत गराउन ुरा�यको कतb{य 
ह5ुछ । उw दफामा “मआु¼जा �दने गरc” भ�े 

श¼दावलcअनसुार रा�यले ज�गाधनी पजुाb �दई 
ज�गामा आफÁ ले भोगाFधकार ःथा+पत नगराई 
{यिwले नै नाFलस गनb सक् ने भ� Fम=दैन । 
अ5यथा Fनवेदकको ज�गा ूाg गनb सक् ने तर 
सोको स�ाभनाbको लाFग हकको कागज माऽै 
�दएको हनु जा5छ । स�ाभनाb वा WFतपूFतbबापत 
�दने भनेको ज�गा का=पFनक नभई वाःत+वक 
हनुपुन� र Tयःतो ज�गा सxबि5धत {यिwको भोग 
वा Fनय5ऽणमा आएको अवःथामा माऽ वाःत+वक 
हकवाला मा� स+कने ह5ुछ । ूःततु मQुामा 
ज�गा रहेको ठाउँ अFतबमणकारc +बयाकलापको 
कारणले ज�गाधनी Fनवेदकहjको पहुँच अवjk 
भएको भ�े मfुय िज+कर रहेको हुँदा Tयःतो 
अवरोध रहेको भए सो हटाउने रा�यको अ5तFन+हbत 
एवम ्कानूनी कतb{यसमेत हनु आउँदछ । साथै 
अFतबमणकारcको कारणले भोग गनb नपाएको 
भ�े मfुय समःया Fनवेदकहjले देखाएको हनुाले 
यो +वषय हक बेहकको समःया नभई शाि5त 
सरुWाको समःया देिखन आउने हनुाले समेत 
रा�य यस +वषयमा उTप� दा+यTवबाट पि5छन 
Fम=ने देिखदैँन ।
 ५. सरकारका तफb बाट ज�गाधनीलाई 
ज�गा खालc गराई �दन नपन� र {यिw आफÁ ले 
नाFलस गरc चलन चलाउनेसमेतका कायb गनुbपन� 
भ�े आशयको Fनणbय गदाb {यिw आफÁ ले नाFलस 
गरc मQुा िजतेमा पFन फैसला कायाb5वयन गन� कायb 
अ5ततः रा�यको नै हनेु कुरालाई मनन गmरएको 
देिखन आएन । ःवयॆा�य संय5ऽअ5तगbत 
पन� +वFभ� म5ऽालयहj र ःथानीय Fनकायको 
पहलले समेत टु ो ला�न नसक् ने यस +वषयलाई 
ए�लो {यिwले कसरc आ®नो हकको पनुःथाbपना 
गराउन स�दछ भ�े +वषयमा +वचार गरc Fनणbय 
गनुbपन� दा+यTव रा�यको हनेु कुरालाई Fबसbन 
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हुँदैन । रा�यका तफb बाट ३० वषbभ5दा बढc 
समय {यतीत गदाb पFन अFतबमण गmरएको ज�गा 
खालc हनु नसकेको अवःथामा आ®नो दा+यTवबाट 
पूणbjपले पि5छन खो�दा ज�गाको भोगाFधकार 
ूाg गनुbपन� {यिwलाई अ5याय परेको अनभुFूत 
ह5ुछ । रा�यले आफूले स�ाभनाbमा �दएको ज�गा 
जनु ूयोजनका लाFग �दएको हो सोबमोिजम 
हःता5तरण भएको सFुनि´त गन� कतb{य रा�यको 
ह5ुछ ।
 ६. दोॐो ू¡तफb  +वचार गदाb, स�ाभनाbमा 
उपल¼ध गराइएका ज�गाको सरकारले भोगचलन 
गराउन नसकेकोले Fनवेदकका नाममा ज�गा दताb 
भएका FमFतबाट हालसxमको उw ज�गाहjको 
उिचत आxदानी ःथलगत +हसाब गरc एकम©ु 
�दलाई पाउनसमेत mरट Fनवेदकले माग गरेको 
देिख5छ । यस स5दभbमा नेपालको अ5तmरम 
सं+वधान, २०६३ को धारा १९(३) ले यसूकार 
{यवःथा गरेको पाइ5छ :

“वै§ाFनक भFूमसधुार कायbबम लागू गदाb 
वा सावbजFनक +हतको लाFग रा�यले कुनै 
{यिwको सxपि� अFधमहण वा ूाg गदाb 
वा Tयःतो सxपि�उपर कुनै अFधकारको 
Fसजbना गदाb कानूनबमोिजमको WFतपूFतb 
�दइनेछ । WFतपूFतb र सोको आधार 
र कायb ूणालc कानूनuारा Fनधाbरण 
गmरएबमोिजम हनेुछ ।”

 ७. ूःततु मQुामा WFतपूFतb वा 
मआु¼जाबापत नेपाल सरकारले यी Fनवेदकलाई 
मोरङ िज=लाको बयरवन गाउँ +वकास 
सFमFतअ5तगbत +वFभ� +क�ा नं. का ज�गा 
उपल¼ध गराएको देिख5छ । +वःथा+पत {यिwले 
मआु¼जाबापत ज�गा नै Fलन चाहेकोमा ऐलानी 
वा नेपाल सरकारको ःवाFमTव भएको वा नेपाल 

सरकारले ूचFलत कानूनबमोिजम Fबब¥ +वतरण 
गन� {यवःथा भएको कुनै ज�गा उपल¼ध भएमा 
नेपाल सरकारले Tयःतो ज�गा नै स�ामा �दन 
सक् नेछ भ�े {यवःथा ज�गा ूाFg ऐन, २०३४ 
को दफा १४ ले उ=लेख गरेको हुँदा ूःततु 
मQुामा मआु¼जाबापत कानूनतः �दइएको ज�गालाई 
अ5यथा भ� Fमलेन । स�ाभनाbमा �दइएको 
ज�गाहjमा िच� नबझेुको िज+कर पFन Fनवेदकको 
रहे भएको पाइँदैन । जहाँसxम Fनवेदकको नाममा 
दताb भएको FमFतदेिख स�ाभनाbमा पाएको ज�गाको 
आयःता अनसुारको WFतपूFतb पाउनपुन� भ�े 
Fनवेदन िज+कर छ, Tयसतफb  हेदाb Fनवेदकले उw 
WFतपूFतb के कुन कानूनको आधारमा पाउनपुन� हो, 
Fनवेदनमा उ=लेख गरेको देिखदैँन । स�ाभनाbमा 
उपल¼ध भएको ज�गा ःवाFमTवकताbले पाउन 
नसकेमा Tयसबापत के कFत WFतपूFतb पाउनपुन� 
हो भ�े कुराको पmरक=पना ज�गा ूाFg ऐन, 

२०३४ ले गरेको पFन पाइँदैन । यसरc एकाFतर 
ःप© कानूनको अभाव छ भने अक"तफb  ज�गाको 
आयःता र ःथलगत मू=या�न  गरc यFत jपैयाँँ 
नै WFतपूFतb �दन ुभनी mरट Wेऽबाट भ� Fम=ने 
पFन हुँदैन । 
 ८. अतः स�ाभनाbमा पाएको ज�गाको 
हालसxम आयःता अनसुार Fनवेदकले WFतपूFतb 
पाउने अवःथा रहेको नदेिखए तापFन उw 
ज�गाको यथाथb र वाःत+वक भोगाFधकार यी 
Fनवेदकमा रहने हनुाले गहृ 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 उTूषेणको 
आदेशuारा बदर गmर�दएको छ । Fनवेदकको 
नाममा स�ाभनाbमा �दइएका ज�गाहjको यथाथb 
अवःथा बझुी कानूनबमोिजम कसैको हक ःथा+पत 

९1६० - Fड=लcूसाद ूसाई +व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषn को कायाbलयसमेत
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भएको देिखएमा बाहेक स�ाभनाbबापत ज�गाको 
हकको Fलखत Fनवेदकहjले ूाg गनुbअगावै 
वा ूाg हुँदादेिख नै अनFधकृत अFतबमणको 
कारणले ूाg ज�गाधनी पजुाbबमोिजम हकभोग 
गनb नपाएको भए जो चा+हने सरुWा {यवःथा 
Fमलाई Fनवेदकहjलाई ॐेःताबमोिजम हक 
पगेुको ज�गामा भोग गनb सक् ने र भोग गनb 
�दने सFुनि´त गन� ूयोजनको लाFग गहृ म5ऽालय 
र भFूमसधुार म5ऽालयलगायत सxबि5धत 
+वपWीहjको सम5वयमा संय5ऽ खडा गरc +ववाद 
रहेको थलोमा Tयसको कायाb5वयन गनुb गराउन,ु 

Fनवेदकलाई भोग चलन गनb �दन ु�दलाउन ुभनी 
+वपWीहjको नाममा परमादेश जारc हनेु ठहछb । 
ूःततु आदेशको जानकारc महा5यायाFधवwाको 
कायाbलय माफb त गहृ म5ऽालयसमेत सबै 
+वपWीहjलाई उपल¼ध गराई मQुाको लगत क�ा 
गरc FमFसल Fनयमानसुार बझुाइ�दनू ।

उw रायमा सहमत छु ।
5या. बै·नाथ उपाiयाय

इFत संवत ्२०७० साल फागनु २७ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : अFनलकुमार शमाb

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे?

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
फैसला FमFत : २०७०।४।२८।२

०६५-CR-०५६७

मQुा : आयकर (आ.व. ०६०/०६१)

पनुरावेदक/वादc : ौी आ5तmरक राजःव 
कायाbलय, +वराटनगरका तफb बाट ूमखु 
कर अFधकृत ढुि�डराज पोखरेल 

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : ौी गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.

Fल., +वराटनगर

 § िवगतका आ.व.मा भएका खच#हV 
तत ्तत ् वष#हVमा नै खच#कÝी गनु#पनZ 
T¡छ । िवगतका आ.व.मा भएको खच# 
आ.व. २०६०।०६१ मा खच#कÝीको 
माग गरेको र सोलाई उिचत मानी राजs 
xायािधकरणबाट खच#कÝी गनZ गरी 
भएको िनण#यबाट आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १३ को avw गkीर काननूी 
Aटुी Tन गएको देिखने ।

(ूकरण नं. ४)
 § कुनै कागज aमाणमा िलनलाई सो कागज 

िमिसल संलj TनपुनZ T¡छ । िमिसल 
संलj नै नरहेको िबल भरपाइलाई िबल 

िनण#य नं.९१६१

 &  
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भरपाइ छ भनी सोअनVुपको रकम आय 
िनधा#रण गदा# कÝी गन# निमeने ।

(ूकरण नं. ५)
 § इजलाससमw avwीकरण भएको भए 

के कित कुन aमाण avwीकरण भए र 
कुनकुन िबल भरपाइहVबाट के कित 
रकम कÝी TनपुनZ हो सो आ�नो िनण#यमा 
िनण#यकता#बाट उÔेख TनपुनZ ।
 § xाियक िनण#य आÄिन� तवरबाट 

गिरनTु[ अिपतु वbिुन� आधारबाट 
गिरनपुद#छ । िमिसल संलj नरहेको िबल 
भरपाइलाई िनण#यकता#ले avwीकरण 
भयो भ[ु नै पया#� Tँदैन । avwीकरण 
के कसरी र कित भयो भ[े कुरा उX 
िनण#यमा a� देिखन ुपिन पद#छ । फगत 
avwीकरण भयो भनी vसको अिbÐ 
र vसबाट सm�ुी TनपुनZ कारण नदेखाई 
खच# िमçा िदने गरी बुèुपनZ aमाण 
नबुझी नबुझ ्ने aमाण बुझी avw Aटुी 
भएको िनण#य काननूबमोिजम भएको भ[ 
निमeने ।

(ूकरण नं. ५)

पनुरावेदक/वादcकातफb बाट : +वuान ्् 
सह5यायाFधवwा कृंणजीवी िघFमरे

ूTयथl/ूFतवादcकातफb बाट :  +वuान ्् अFधवwा  
रमेश कोइराला

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३

सjु तहमा Fनणbय गन� अFधकारc :

 ौी िशवकुमार कटुवाल 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.5या.ौी +वनोदूसाद ढु ेल
 लेखा सदःय ौी गणेशकुमार काकD

फैसला
 xा.बै�नाथ उपा�ाय : राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरबाट FमFत २०६५।४।१३ मा भएको 
फैसलाउपर परेको Fनवेदनमा यस अदालतबाट 
राजःव 5यायाFधकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(२) 
को ख�ड (ख) तथा (घ) अनसुार पनुरावेदनको 
अनमुFत ू दान भै दायर हनु आएको ू ःततु मQुाको 
स� िWg त�य एवम ्ठहर Fनxनबमोिजम रहेको छ 
: 
 गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.Fल.को 
आ.व. ०६०।०६१ को कारोबार नो�सानी 
j.१३,७६,९४३।७४ देखाई FमFत 
२०६२।३।३१ मा आय +ववरण पेस गरेको 
रहेछ । 
 नाफा नो�सान +हसाबमा खचb दावी गरेको 
ूारिxभक खचb j.१०,०७,९५१।७२, परcWण 
समयमा ूमाण देखाउन नसकेका खचbहjमiये 
बोतल खmरदबापतको j.३,०५,१००।, 

ूTयWतफb को j.१४४३५।, ूशासFनक 
खचbतफb को j.३,५०,१००। र ू TयW खचbतफb को 
�यालाबापतको j.१,०९,९००। समेतको रकम 
करयो�य आयको गणना गदाb समावेश गनुbपन�मा 
गरेको नदेिखएकोले आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १०१(६) बमोिजम ूमाण पेस गनb १५ 
�दनको मौका �दएको छ भ�े +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 

९1६१ - ढुि�डराज पोखरेल +व. ौी गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.Fल., +वराटनगर
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खचb भएको रकम j.१३,६४,९६९।२८ मiये 
आ.व. ०५८।५९ मा नाफा नो�सान +हसाब 
j.१,४७,५००। र आ.व. ०५९।०६० को 
+हसाब j.२,०९,५१२।५६ खचb देखाई सकेकोले 
बाँक¥ रहेको खचb j.१०,०७,९५१।७२ यस 
वषbको नाफा नो�सान +हसाबमा खचb देखाइएको 
हो । बोतल खmरदमा देखाइएको रकमले Fबब¥ 
+वतरण गदाb ला�ने अ.थ.ु, िःटकर खचb रकम 
आ�द तथा म.ुअ. करसमेत Fतmरएको हो । ढुवानी 
खचb ःवाभा+वक हो । Fबब¥ ूवbkनतफb को 
नाफा नो�सानीका देखाइएको रकम डे+वट 
बेFडट नोटuारा खचb जxमा गmरएको हो ूTयW 
खचbअ5तगbतको �याला खचb आयमा समावेश 
गmरन ुठÉक होइन भ�ेसमेतको +वपWी ूा.Fल.ले 
पेस गरेको FमFत २०६३।२।२ को जवाफ । 
 गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.Fल. को आ.व. 
०६०।०६१ मा करयो�य आयमा समावेश हनु 
छुट भएको j.१७,८७,४८६।७२ मा करदाताले 
देखाएको नो�सानी j.१३,७६,९४३।७४ क�ा 
गरc बाँक¥ j.४,१०,५४२।९८ करयो�य 
आय कायम हनेु ठहछb भ�ेसमेत {यहोराको 
आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरको FमFत 
२०६३।२।७ को Fनणbय पचाb । 
 आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरले 
गरेको Fनणbय पचाb ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc  
इ5साफ पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको गो=डेल �लोव 
Fलकसb ूा.Fल. कातफb बाट राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरमा परेको FमFत २०६३।९।१४ को 
पनुरावेदन िज+कर । 
 यसमा छलफलका लाFग अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम ू Tयथl कायाbलयलाई पेसीको सूचना �दई 
Fनयमानसुार पेस गनुb भ�े राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरको FमFत २०६५।१।२२ को   

आदेश । 
 उ·ोगले लि5चङ र +व§ापन गरेबापतको 
रकम एकै पटक खचbक�ी मा�दा �यादै धेरै हनेु 
हुँदा +वFभ� आ.व. हjमा खचb देखाएको मौजदुा 
ॐेःता Fबल Fबजकबाटसमेत ूमािणत नै देिखदँा 
उw रकम खदु आयमा समावेश हनु नसक¥ Fम5हा 
हनेु, बोतल खmरदबापतको j.३,०५,१००।–, 

ढुवानी खचbबापतको j.१४,४३५।– रकमको 
Fबल भपाbइ इजलाससमW ूTयWीकरण हनु 
आएकोले सो रकमहj खदु आयमा समावेश 
हनु नसक¥ Fम5हा ह5ुछ । Tयःतै Fबब¥ ूवkbन 
खचbबापतको j.३,५०,१००।– उ·ोगले 
बेFडट नोटबाट खचb गरेको भनी सोको Fबल 
भरपाइ ूTयथl कायाbलयमा पेस गरेको ॐेःता 
सjु FमFसल संल�नबाटसमेत देिखने हुँदा सो 
j.६,०५,४३५।५४ मiये j.३,५०,१००।– 

के कुन शीषbकअ5तगbत गmरएको खचb भनी 
सोसxम ूTयथlले आदेशमा उ=लेख गनb नसक¥ 
अमा5य गmरएको कानूनसxमत ्नदेिखदँा सो रकम 
खदु आयमा समावेश हनु नसक¥ Fम5हा ह5ुछ । 
करदाताले इजलाससमW ूTयWीकरण गराएको 
भरपाइसमेतबाट �यालाबापतको रकम मजदरुले 
बझेुको देिखदँा ौFमकलाई पाmरौFमक भwुानी 
गmरएको उw रकममiये ूTयथl कायाbलयले 
भरपाइ नभएको भनी j.१,०९,९००।– खदु 
आयमा समावेश गरेको Fमलेको नदेिखदँा सो 
रकम खदु आयमा समावेश हनु नसक¥ Fम5हा 
ह5ुछ । Fम5हा हनेु ठहरेको हदसxम ूTयथl 
आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरले 
गरेको FमFत २०६३।२।७ को Fनणbय र FमFत 
२०६३।२।१६ को अि5तम कर Fनधाbरण 
आदेशसमेत Fमलेको नदेिखदँा उ=टc हनेु ठहछb 
भ�ेसमेतको राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट 
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FमFत २०६५।४।१३ मा भएको फैसला । 
 ूारिxभक खचbबापत दावी भएको 
j.१०,०७,९५१।७२ पैसा खदु आयमा 
समावेश हनु नसक¥ Fम5हा ह5ुछ भनी राजःव 
5यायाFधकरणबाट फैसला भएको Fमलेको छैन । 
+व§ापनबापतको खचb +वगत आ.व. २०५८/०५९ 
भ5दा अगावै खचb भएको कुरामा +ववाद छैन । 
आयकर ऐन, २०५८ मा +वगत आ.व. मा भएको 
खचbलाई यस आ.व. मा आएर ले× े ूावधान 
देिखदैँन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ 
अ5तगbत करदाताले खचbक�ी Fलन पाउने ूावधान 
हेदाb +वगत आ.व. को खचb सोहc आ.ब मा 
माऽ दावी गनb पाइ5छ । ूःततु +व§ापन खचb 
करदाताको आ.व. २०५८/०५९ भ5दा अगावै 
कै खचb भएकोले Fनजले आयकर ऐन, २०३१ 
संशोधनस+हतको दफा १२(१)(ञ)१ अ5तगbत 
+व§ापनबापतको खचb दावी गनb पाउने र उw 
दफामा तो+कएको Fसमा भ5दा बढc भएको खचb 
अमा5य गरc सोहc आ.व. मा आयतफb  समावेश 
गनुbपन�मा सो नगरc आयकर ऐन, २०५८ को 
ूावधान+वपरcत +वगत आ.व. मा खचb भएको 
रकम दावी गरेकोलाई अमा5य गरc आय कायम 
भएको Fनणbय कानूनसxमत हुँदाहुँदै सोतफb  बेवाःता 
गरc राजःव 5यायाFधकरणबाट फैसला भएको   
छ । बोतल खmरदबापतको j.३,५०,१००।– 

ढुवानीबापतको खचb j.१४,४३५।– Fबब¥ 
ूवbkन खचbबापतको j.३,५०,१००।– र 
�याला खचbबापतको j.१,०९,९००। समेत 
जxमा j.७,७९,५३५।– को Fबल भरपाइ 
कर परcWणको बममा पेस नभएको हुँदा खचb 
Fम5हा �दन नFम=ने भनी करदातालाई आयकर 
ऐन, २०५८ कोदफा १०१ को उपदफा ६ को 
ूयोजनको लाFग १५ �दनको xयाद �दएकोमा 

Fनजले मौकाको xयादFभऽ पेस गरेको जवाफमा 
सो खचbहjको Fबल भरपाइस+हतको ूमाण एवम ्
फाँटवारc संल�न राखी पेस गनुbपन�मा पेस गनb 
सकेको देिखदैँन । कायाbलयबाट �दएको अि5तम 
मौका Fभऽसमेत पेस नगmरएको अवःथामा कर 
Fनधाbरण गदाb उw खचbहjले मा5यता नपाउनेमा 
सोलाई मा5यता �दई कानूनसxमत ढ बाट भएको 
आ5तmरक राजःव कायाbलयको सjु Fनणbय 
उ=टc गन� गरc भएको राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरको फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा पनुरावेदन गन� 
अनमुFत पाउँ भ�े आ5तmरक राजःव कायाbलय, 

+वराटनगरका तफb बाट यस अदालतसमW पेस 
भएको Fनवेदनपऽ । 
 यसमा +वगत वषbमा भएको +व§ापन 
खचbलाई चाल ु वषbमा खचb Fमनाहा �दएको 
देिखएको, बोतल, ढुवानी खचb तथा Fबब¥ ूवbkन 
खचb तथा �याला खचbहjलाई समथbन गन� 
Fबल भौचर पेस नभएको आधारमा आ5तmरक 
राजःव कायाbलय, +वराटनगरले खचb अमा5य गरc 
आयकर Fनधाbरण गरेकोमा राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरले केवल बहसको FसलFसलामा Fबल 
भौचर इजलाससमW ूTयWीकरण गरेको भ�े 
आधारमा खचbलाई मा5यता �दएको फैसला 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ +वपरcत 
हनेु हुँदा राजःव 5यायाFधकरण ऐन, २०३१ को 
दफा ८(२) को ख�ड (ख) तथा (घ) अनसुार 
पनुरावेदनको अनमुFत �दइएको छ Fनयमानसुार 
पेस गनुb भ�ेसमेतको यस अदालतबाट FमFत 
२०६६।१।७ मा भएको आदेश । 
      Fनयमबमोिजम इजलाससमW पेस हनु आएको 
ूःततु मQुाको FमFसल अiययन गदाb +वराटनगर 
िःथत गो=डेन �लोव  Fलकसb ूा.Fल.को आ.व. 
०६०/०६१ को कर Fनधाbरण गदाb ूा.Fलको 

९1६१ - ढुि�डराज पोखरेल +व. ौी गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.Fल., +वराटनगर
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तफb बाट पेस भएको आय +ववरणमा संशोधन गरc 
संशोFधत करयो�य आय j.४१०५४२।९८ 
कायम गmरएको देिख5छ । सो संशोFधत कर 
आदेशउपर +वपWीको राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरमा पनुरावेदन परc सो 5यायाFधकरणबाट 
ूारिxभक खचb, बोतल खmरद खचb, ढुवानी खचb, 
Fबब¥ ूवbkन खचb र �यालाबापत भएको 
भwुानी खचb Fमनाहा हनेु गरc फैसला भएको                                          
देिख5छ । सो राजःव 5यायाFधकरणको फैसलाउपर 
आयकर ऐन, २०५८ अनjुप नभएको भनी नेपाल 
सरकारको तफb बाट पनुरावेदन गनb अनमुFत पाउँ 
भ�े Fनवेदन यस अदालतमा दायर भएकोमा यस 
अदालतको FमFत २०६६।१।७ को आदेशले 
पनुरावेदनको अनमुFत ूदान गmरएको देिख5छ । 
 नेपाल सरकारको तफb बाट उपिःथत 
+वuान ्् सह5यायाFधवwा ौी कृंणजीवी िघFमरेले 
+वपWी ूा.Fल.ले आय +ववरण पेस गदाb खचbको 
पुं ¨ाइँ हनेु गरc Fबल भरपाइहjसमेत पेस 
गनुbपन�मा सो गरेको देिखदैँन । पेस भएको 
आय +ववरणलाई प+ु© गन� गरc सबदु ूमाण पेस 
गनb आ5तmरक राजःव कायाbलय, +वराटनगरबाट 
प.नं ८३३७ FमFत २०६२।१२।२७ को 
पऽबाट जानकारc गराउँदा +वपWीको तफb बाट 
सबदु ूमाण पेस भएको देिखदैँन । राजःव 
5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट फैसला हुँदा 
करदाताको तफb बाट इजलाससमW Fबल भरपाइ 
ूTयWीकरण भएको भ�े आधारमा कर Fम5हा 
गmरएको छ । ूथमतः सबदु ूमाणहj सjु 
तहमा पेस हनुपुदbछ,  पनुरावेदनको तहमा                                                                   
होइन । फेmर ू TयWीकरण भएको भए पFन के कFत 
कुन ू माणहj ू TयWीकरण भए FमFसल संल�न रहेको                                                      
देिखदैँन । Tयसैगरc आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १३ अनसुार चाल ुआFथbक वषbमा भएको 

खचbमाऽ क�ी गनb पाउने हो । +वगतमा भएको 
खचbलाई चाल ुआFथbक वषbमा समावेश गनb पाउने      
होइन । राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट 
+वगत आFथbक वषbमा भएको खचbसमेत Fमनाहा 
गmरएकोले सो फैसला आयकर ऐन+वपरcत 
भएकोले उ=टc गरc सjु आ5तmरक राजःव 
कायाbलयबाट भएको संशोFधत कर Fनधाbरण 
आदेश सदर हनुपुदbछ भनी बहस गनुbभयो । 
ूTयथlको तफb बाट +वuान ्् अFधवwा ौी रमेश 
कोइरालाले आय +ववरण पेस गदाb उ=लेख भएका 
खचbहj प©ुी हनेुगरc राजःव 5यायाFधकरणको 
इजलासको अनमुFतले ूमाणहj ूTयWीकरण 
गmरएको हो । सो ूमाणहjको आधारमा सो 
5यायाFधकरणबाट खचb Fमनाहा भएकोले राजःव 
5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट भएको फैसला 
कानून+वपरcत नभएकोले सदर हनुपुदbछ भनी 
बहस ूःततु गनुbभयो । 
 माFथ उ=लेख भएबमोिजम ू ःततु मQुाको 
FमFसल अiययन गरc पनुरावेदक तथा ूTयाथlको 
तफb बाट उपिःथत +वuान ्् कानून {यवसायीहjले 
गनुbभएको बहससमेत सनुी इ5साफतफb  +वचार 
गदाb देहायका ू¡हjको Fनjपण हनुपुन�          
देिखयो । 

1) +वगतका आFथbक वषbमा भएको खचbलाई 
अक�  आFथbक वषbमा खचbक�ीको माग 
गरेकोमा खचbक�ी गनb पाउने हो, 
होइन ?  

2) खचbक�ी माग गन�ले खचb प©ुी हनेु 
ूमाणहj पेस गनुbपन� हो, होइन ? 

र, पनुरावेदन तहको Fनकायमा 
ूTयWीकरण गरेको भने पFन खचbक�ी 
�ददा ूTयWीकरण भएको देिखनपुन� 
हो, होइन ? 
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3) सjु आ5तmरक राजःव कायाbलयको 
संशोFधत कर Fनधाbरण आदेश उ=टc 
गन� गरc राजःव 5यायाFधकरण, 

+वराटनगरबाट भएको फैसला Fमले 
नFमलेको के हो ?  

२. प+हलो ू ¡को हकमा +वचार गदाb सो खचb 
उ·ोगको लि5चङ र +व§ापनबापतको खचb भएको 
हो र उw खचb एउटै आFथbक वषbमा मा�दा 
अTयFधक हनेु हुँदा +वFभ� आ.व. मा माFगएको 
हो भनी िज+कर Fलएको देिख5छ । यसरc गत 
वषbका खचbहj यस वषbमा क�ीको माग गनb र 
पाउने हो होइन भनी +वचार गनुbपन� देिखयो । 
अगाFडको आFथbक वषbमा भएका खचbहj भwुानी 
गmरएकोले कर छुट हनुपुन� भनी आय +ववरणमा 
उ=लेख भएको अवःथा देिखन आएको छ । 
{यिwले आय गणना गन� ूयोजनको लाFग के 
कःता रकमहj खचbक�ी गनb पाउने रहेछ भ�े 
सxब5धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ 
मा Fनxन कानूनी {यवःथा भएको देिख5छ । 
 “कुनै {यिwले कुनै आय वषbमा कुनै 
{यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना 
गन� ूयोजनको लाFग यस ऐनको अधीनमा रहc 
कारोबारसँग सxबि5धत देहायका खचbहj क�ी 
गनb पाउनेछ : 
 (क) सो आय वषbमा भएका,
 (ख) सो {यिwबाट भएका,
 (ग) {यवसाय वा लगानीबाट आय आजbन 
हनेु कायbमा भएका ।” 

 ३. उपयुbw दफा १३ को कानूनी 
{यवःथा हेदाb कुनै {यिwले कुनै {यवसाय वा 
लगानीबाट ूाg आय गणना गदाb जनु आFथbक 

वषbको आय घोषणा गन� हो सोहc आFथbक वषbमा 
भएको खचbलाई माऽ खचbक�ी गनb पाउने 
{यवःथा दफा १३ (क) मा उ=लेख गmरएको 
देिख5छ । तर ूःततु मQुामा +वपWी ूा.Fल.ले 
देखाएको लि5चङ तथा +व§ापनका खचbहj चाल ु
आFथbक वषb २०६०।०६१ को हो भ� सकेको 
देिखदैँन अ+पत ु एकै पटक माग गदाb �यादै 
बढc हनेु हुँदा +वFभ� आ.व. मा खचbक�ी माग 
गmरएको हो भनी िज+कर Fलएको देिख5छ । 
यसरc +वगतका आ.व.मा भएका खचbहj तत ्तत ् 
वषbहjमा नै खचbक�ी गनुbपन� ह5ुछ । +वगतका 
आ.व.मा भएको खचb यस आ.व. २०६०।०६१ 
मा खचbक�ीको माग गरेको र सोलाई उिचत मानी 
राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट खचbक�ी 
गन� गरc भएको Fनणbयबाट आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १३ को ूTयW गxभीर कानूनी ऽटुc 
हनु गएको देिखयो ।
 ४. दोॐो ू¡को Fनjपण गन� स5दभbमा 
FमFसल अiययन गदाb, +वपWी गो=डेन �लोव Fलकसb 
ूा.Fल. +वराटनगरले आFथbक वषb २०६०।२०६१ 
को आय +ववरण पेस गदाb देखाएको रकममiये 
बोतल खmरद खचb, ूTयW खचb, ूशासFनक खचb र 
�यालाबापत भएको भwुानी खचb प+ु© नभएकोले 
खचb प+ु© हनेु सबदु ू माणपऽ पाएको FमFतले १५ 
�दन Fभऽ कायाbलयमा पेस गनुbहनु भनी आ5तmरक 
राजःव कायाbलय, +वराटनगरबाट च.नं ८३३७० 
बाट FमFत २०६२।१२।२७ मा पऽाचार भएको 
देिख5छ । सो पऽ {यहोराबमोिजम खचb रकम 
प+ु© हनेु गरc सबदु ू माण पेस गनुbपन�मा सो नगरc 
+वपWीले FमFत २०६३।२।२ मा आ®नो लेटर 
Ïयाडमा आय +ववरणअनसुार कर Fनधाbरण हनु 
भनी Fनवेदन लेखी कर कायाbलयमा पेस गरेको 
देिख5छ । आफूले माग गरेको खचb प+ु© हनेु 

९1६१ - ढुि�डराज पोखरेल +व. ौी गो=डेन �लोव Fलकसb ूा.Fल., +वराटनगर
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ूमाण +वपWीबाट ूाg नभएपFछ सjु आ5तmरक 
राजःव कायाbलयले संशोFधत कर Fनधाbरण आदेश 
जारc गरेको देिखन आएको छ ।  
 ५. आफूले गरेको खचb वाःत+वक र 
यथाथb हो भ�ु ूथमतः ूा.Fल.ले खचb भwुान गरc 
ूाg गरेको Fबल भरपाइस+हतका सबदु ूमाणहj 
ूमाणको मू=या�न गन� सjु Fनकाय आ5तmरक 
राजःव कायाbलयमै पेस गनुbपन� ह5ुछ । सjु 
Fनकायले पेस हनु आएको ूमाणको मू=या�न 
गरc सोहc आधारमा Fनणbय Fलने हो । आ5तmरक 
राजःव कायाbलयमा Tयःतो माग भए अनसुारको 
Fबल भरपाइ पेस हनु सकेको देिखन आएन । 
तथा+प, पनुरावेदन गदाb पFन Tयःतो छुट ू माणहj 
पेस गनb स+क5छ । तर राजःव 5यायाFधकरणको 
फैसला हेदाb पनुरावेदन तहमा आई इजलाससमW 
पWले बहसको बममा सबदु ूमाण ूTयWीकरण 
गरेको भनी माग गरेबमोिजमको खचb Fमनाहा 
�दइएको देिख5छ । पनुरावेदन तहमा के के 
कुन +कFसमका ूमाणहj ूTयWीकरण भए सो 
ूमाणहjको छायाूFतसमेत FमFसलमा रहेको पFन 
देिखएन । कुनै कागज ूमाणमा Fलनलाई सो 
कागज FमFसल संल�न हनुपुन� ह5ुछ । FमFसल 
संल�न नै नरहेको Fबल भरपाइलाई Fबल भरपाइ 
छ भनी सोअनjुपको रकम आय Fनधाbरण गदाb 
क�ी गनb Fम=दैन ।
       ६. इजलाससमW ू TयWीकरण भएको भए 
पFन के कFत कुन ू माण ू TयWीकरण भए र कुन 
कुन Fबल भरपाइहjबाट के कFत रकम क�ी 
हनुपुन� हो सो आ®नो Fनणbयमा Fनणbयकताbबाट 
उ=लेख हनुपुन� ह5ुछ । 5या+यक Fनणbय 
आTमFन? तवरबाट गmरनहु�ु अ+पत ु वःतFुन? 
आधारबाट गmरनपुदbछ । FमFसल संल�न नरहेको 
Fबल भरपाइलाई Fनणbयकताbले ूTयWीकरण भयो 

भ�ु नै पयाbg हुँदैन । ूTयWीकरण के कसरc 
र कFत भयो भ�े कुरा उw Fनणbयमा ू© देिखन ु
पFन पदbछ । फगत ूTयWीकरण भयो भनी 
Tयसको अिःतTव र Tयसबाट स5त©ुी हनुपुन� 
कारण नदेखाई खचb Fम5हा �दने गरc बÌुनपुन� 
ूमाण नबझुी नबझु ्ने ूमाण बझुी ूTयW ऽटुc 
भएको Fनणbय कानूनबमोिजम भएको भ� Fम=ने 
देिखएन ।
 ७. तसथb, माFथ +वÂषेण भएबमोिजम 
सjु तहको कायाbलयमा सबदु ू माणuारा +वपWीले 
आय +ववरणमा देखाएको खचb प©ुी गनb नसकेको 
र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम 
आय +ववरणमा उ=लेिखत खचb +वगतका आFथbक 
वषbको भएको अवःथामा र पनुरावेदन तहमा 
बहसको बममा ूमाण ूTयWीकरण गmरएको 
भ�े आधारमा सjु आ5तmरक राजःव कायाbलयको 
कर Fनधाbरण आदेश बदर गरc खचb Fमनाहा �दने 
गरc राजःव 5यायाFधकरण, +वराटनगरबाट FमFत 
२०६५।४।१३ मा भएको फैसला Fमलेको 
नदेिखदँा उ=टc हनेु ठहछb । फैसलाको जानकारc 
महा5यायाFधवwाको कायाbलयलाई पठाइ�दनू । 
दायरcको लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार 
बझुाई �दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या. क=याण ौे? 
इFत संवत ्२०७० साल साउन २८ गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : चाणकमिण अयाbल

 &  
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी क=याण ौे?

माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
फैसला FमFत : २०७१।२।१८।१ 

०६८-CI-१४१७

मQुा : परमादेश  ।

पनुरावेदक/+वपWी : नेपाल सरकार, वैदेिशक 
रोजगार +वभागको तफb बाट ऐ.का 
महाFनद�शक पूणbच5ि भ�राई

+वjk
ूTयथl/Fनवेदक : धनषुा िज=ला, औरहc 

गा.+व.स.वडा नं. ८ घरभई का.म.न.पा.
वडा नं. १४ बःने हcरालाल शाह

 § सरकारको नीित तथा िनण#यहVलाई 
बाधाको Vपमा देखाई avथ� िरट 
िनवेदकबाट पुनरावेदक िवभागको 
पAानसुार इजाजतपA दbरु, धरौटी 
रकम एवम ् बैD éारेêीबापतको 
रकमसमेत दािखल गनZलगायतका 
आव�क aि¤याहVसमेत सÅ[ 
भैसकेको अव>ामा वैदेिशक रोजगार 
=वसाय स^ालन गन# इजाजतपA िदन 
इÉार गनु# भनेको वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ११(२) को aितकूलको 
काय# Tन जाने ।
 § काननूबमोिजम काम गनु#पनZ साव#जिनक 

िनकायले िनवेदकको हकमा काननूी कत#= 
पूरा गन# नसकेको देिखएको अव>ामा 
िरट िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
आदेश जारी गनZ गरी भएको पुनरावेदन 
अदालतको इëाफलाई अxथा भ[ 
निमeने ।

(ूकरण नं. ६)

पनुरावेदक/+वपWीका तफb बाट : +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा पःुकर सापकोटा 

ूTयथl/Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ्् अFधवwा 
ूस�कृंण दास

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून : 
 § नागmरक अFधकार ऐन, २०१२ को दफा 

६(३), ६(६), ६(७), ९ 

 § कxपनी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)
 § वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 

११(२)

सjु तहमा फैसला गन� : 
 मा.िज.5या.ौी सरेु5िवीर Fसंह बःनेत 
 मा.िज.5या.ौी टंकबहादरु मोwान

फैसला
  xा. क�ाण Pे� : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको FमFत २०६९।०२।१०।४ को 
फैसलाउपर 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन पनb 
आएको ूःततु मQुाको स� िWg {यहोरा एवम ् 
ठहर देहायबमोिजम छ :–
 FमFत २०६८।१२।१७ मा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा दायर भएको mरट Fनवेदनको 

िनण#य नं.९१६२

९1६२ - पूणbच5ि भ�राई +व. हcरालाल शाह



नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ 

674

स� िWg {यहोरा : 
 Fनवेदक कxपनी नेपाल सरकारबाट 
अनमुFत वा इजाजत ूाg मलुकुहjबाट वैदेिशक 
रोजगारका लाFग माग भै आएकोमा कामदार तथा 
कमbचारcहjलाई +वदेशमा पठाउन वा वैदेिशक 
रोजगार ूदान गराउने उQेँयबाट कxपनी 
ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोिजम कxपनी 
रिजःशारको कायाbलयमा +वFधपूवbक दताb भै 
कxपनीको jपमा संःथा+पत भै आ5तmरक राजःव 
कायाbलयबाट पान नं. को ूमाणपऽसमेत ूाg 
गरेको छ । Fनवेदक कxपनीको उQेँयबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार {यवसाय स�ालन गनbका लाFग 
वैदेिशक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा १० 
बमोिजम वैदेिशक रोजगार +वभागबाट इजाजत Fलई 
माऽ स�ालन गनb पाउने {यवःथा गरेको, ऐनले 
तो+कएबमोिजमको रकम j.३०,००,०००।–

(तीसलाख) j+पयाँमiये j.२३,००,०००।– 
(तेईस लाख) j+पयाँ बराबरको बै� �यारे5टc र 
बाँक¥ j.७,००,०००।-  (सात लाख) j+पयाँ धरौटc 
वापतसमेत जxमा j. ३०,००,०००(तीसलाख) 
j+पयाँ बैकमा जxमा गरc इजाजतपऽ दःतरु 
वापतको j.२०,०००।– (बीस हजार) j+पयाँको 
सÆलै बै� भौचरसमेत पेस गरc +वपWी +वभागले 
�दएको Fनद�शन अनसुार बझुाउनपुन� सxपूणb 
दःतरु, धरौटc बझुाइ इजाजतपऽको लाFग 
Fनवेदन �दएकोमा सxपूणb ू+बया पूरा गरेपFछ 
पFन इजाजतपऽ न�दई मेरो उ·ोग {यापार तथा 
सxपि�सxब5धी अFधकारबाट वि�त गरेको 
+वपWीको कायb गैरकानूनी हनुाको साथै नागmरक 
अFधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(३), ६(६), 
६(७), ९ बमोिजम ूद� अFधकारमा आघात 
परु ्याएकोले ऐ.ऐनको दफा १७/८(१) बमोिजम 
परमादेशको आदेश जारc गरc इजाजतपऽ �दन ु

भ�े परमादेश जारc गmरपाऊँ । 
 पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट FमFत 
२०६८।१२।२० मा भएको ूारिxभक    
आदेश :
 Fनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारc 
हनु ुनपन� कुनै आधार कारण भए सबदु ू माणस+हत 
Fलिखत जवाफ पेस गनुb भनी +वपWीहjका नाउँमा 
xयाद सूचना जारc गनुb भ�ेसमेत {यहोराको                     
ओदश ।
 +वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागसमेतको 
तफb बाट पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पेस भएको 
Fलिखत जवाफ
 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
११ बमोिजम यस +वभागबाट वैदेिशक रोजगार 
{यवसाय गनbको लाFग इजाजत �दनेसxब5धी 
कानूनी {यवःथा गरेको छ । नेपाल सरकारको 
समयसमयमा हनेु नीFतगत Fनणbयहj कायाb5वयन 
गन� दा+यTव पFन यस +वभागको रहेको                                           
ह5ुछ । ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको 
कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३ को १० 
बुदेँ Fनद�शनको दफा ४ मा उ=लेख भएबमोिजम 
हाललाई नयाँ अनमुFत �दने कायb रो�ने भ�े उ=लेख 
भै ौम तथा यातायात {यवःथा म5ऽालयमाफb त 
यस +वभागमा ूाg भएकोले सो Fनद�शन अनसुार 
नयाँ इजाजत �दने कायb रो+कएको हो । FमFत 
२०६८।६।२६ गते पऽ ूाg भएकोले सो 
भ5दा अगाFडसxम ूाg भएका Fनवेदनउपर 
ू+बया पूरा गरc केहc संःथाहjलाई इजाजतपऽ 
ूदान गmरएको हो । Fनवेदक रोभ ई5टरनेशनल 
ूा.Fल.ले यस +वभागमा इजाजत Fलनका लाFग 
Fनवेदन दताb गरc कानूनबमोिजम भएको ू +बयामा 
उw संःथाको बै� �यारे5टc माFथ उि=लिखत 
म5ऽालयको तो+कएको अवFध भ5दापFछको FमFत 
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२०६८।९।२४ को FमFतको दािखला हनु 
आएको तर नगद j.७,००,०००।–(सात लाख) 
j+पयाँ दािखला गरेको Fनःसा Fनजको फाइल 
संल�न हनु नआएको तथा नेपाल सरकारको 
नीFतगत Fनणbयबमोिजमको ू+बया पूरा नभएको 
कारणबाट mरट Fनवेदकलाई इजाजत न�दएको 
हो । mरट Fनवेदकले यस +वभागको के कःतो 
काम कारवाहc र Fनणbयuारा Fनजको मौFलक 
हक अFधकारमा आघात पगेुको हो, आधार र 
कारणसमेत नखलुाई �दएको Fनवेदन खारेजभागी 
हुँदा खारेज गmरपाऊँ । 
 पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट FमFत 
२०६९।०२।१०।४ मा भएको फैसला :
 सरकारको नीFत तथा Fनणbयहj भनी 
Fनवेदकबाट +वभागको पऽानसुार इजाजतपऽ 
दःतरु, धरौटc रकम एवम ् बै� �यारे5टcलगायतका 
आवँयक ू+बयाहjसमेत सxप� भैसकेको 
अवःथामा Fनवेदकलाई Fनजको मागबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार {यवसाय स�ालन गनb 
इजाजतपऽ �दन इ5कार गनुb वैदेिशक रोजगार ऐन, 

२०६४ को दफा ११(२) को ूFतकूल देिखन                                              
आयो । कानूनuारा अिfतयारूाg सावbजFनक 
Fनकायले कानूनले तोकेको काम गनुb, Tयःतो 
Fनकायको कानूनी दा+यTव हो । माFथ उ=लेख 
भएबमोिजम ूःततु मQुामा +वपWी +वभागले 
Fनवेदकको हकमा कानूनले Fनधाbरण गरेको 
दा+यTव पूरा गरेको देिखन आएन । अतः 
Tयस +वभागमा परेको Fनवेदकको Fनवेदन माग 
सxब5धमा कानूनबमोिजम ू +बया पूरा गरc Fनवेदन 
मागबमोिजम गनुb गराउन ुभनी +वपWी वैदेिशक 
रोजगार +वभाग, तीनकुने, काठमाडYसमेतका नाममा 
परमादेशको आदेश जारc हनेु ठहछb ।
 वैदेिशक रोजगार +वभागको तफb बाट यस 

अदालतमा पनb आएको पनुरावेदनपऽ :
 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ६६ अनसुार +वभागले गरेको Fनणbयउपर 
म5ऽालयमा पनुरावेदन ला�ने {यवःथा हुँदाहुँदै 
Tयसतफb को बाटो अवलxबन नगरेको र Fनणbय 
गन� पदाFधकारcलाई +वपWी नै नबनाइएको 
अवःथामा mरट खारेज गनुbपन�मा परमादेश जारc 
गन� गरेको Fनणbय mरटको Fसkा5तसमेतको ऽ+ुटपूणb 
हुँदा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको FमFत 
२०६९।०२।१० को Fनणbय उ=टc गरc mरट 
Fनवेदन खारेज गन� गरc इ5साफ पाऊँ ।
 यस अदालतबाट +वपWी िझकाउने गरc 
FमFत २०७०।४।३१।५ मा भएको आदेश :
 यसमा ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषn बाट 
कायाbलयबाट वैदेिशक रोजगारको {यवसाय 
स�ालन गनb नयाँ अनमुFतपऽ �दने कायb रो�ने 
भनी FमFत २०६८।६।१३ मा Fनद�शन भएप´ात 
ूTयथlले FमFत २०६८।७।२५ मा बै� �यारे5टc 
तथा FमFत २०६८।११।१६ मा इजाजतपऽ 
दःतरु दािखला गरेको देिखएको अवःथामा केवल 
रकम दािखला गनb FमFत २०६८।५।१८ मा 
पऽ �दइएको मानी, रकम दािखल गनb पऽ �दन ु
र रकम दािखल गन� पथृक कायb हुँदा रकम 
दािखल नगद� हकाFधकार Fसजbना हनु नसक् नेमा 
Fनवेदकको माग दावीबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारc हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला फरक पन� देिखदँा अ.बं २०२ नं.बमोिजम 
+वपWी िझकाई आएपFछ Fनयमानसुार पेस गनूb । 
 Fनयमबमोिजम मQुा पेसीसूचीमा चढc 
Fनणbयाथb इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु 
मQुामा पनुरावेदकतफb बाट उपिःथत +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा ौी पःुकर सापकोटा तथा 
ूTथथl Fनवेदकको तफb बाट उपिःथत +वuान ्् 
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अFधवwा ौी ूस� कृंणदासले गनुbभएको 
बहससमेत सFुनयो ।
 उि=लिखत बहस िज+करलाई मनन 
गनुbका साथै पनुरावेदनस+हतको सxपूणb FमFसल 
ूमाण कागजातहjको अiययन गरc पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला Fमलेको छ छैन 
र पनुरावेदकको पनुरावेदन िज+कर प�ुन स�छ 
सwैन भ�े सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� देिखयो । 
 २. ूTयथl mरट Fनवेदकको दावीमा 
वैदेिशक रोजगार +वभागबाट इजाजत Fलने सxपूणb 
ू+बया पूरा गरेकोमा पFन +वपWी +वभागले मेरो 
कxपनीलाई वैदेिशक रोजगार स�ालन गन� 
इजाजतपऽ न�दएकोले +वपWी Fनकायको नाममा 
इजाजतपऽ �दन ुभ�े परमादेश जारc गmरपाउँ भ�े  
देिख5छ भने ूधानम5ऽी तथा मि5ऽपmरषoको 
कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३ को १० 
बुदेँ Fनद�शनको दफा ४ मा उ=लेख भएबमोिजम 
हाललाई नयाँ अनमुFत �दने कायb रो+कएको र 
तो+कएको अवFधFभऽ इजाजतपऽसxब5धी सxपूणb 
ू+बया पूरा नभएको कारणबाट mरट Fनवेदकलाई 
इजाजत न�दइएको हो भ�ेसमेतको पनुरावेदक 
+वभागको Fलिखत जवाफ ¼यहोरा देिख5छ । 
  ३. उि=लिखत mरट Fनवेदन दावीका साथै 
Fलिखत जवाफ {यहोरा रहेको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट Fनवेदकको mरट 
Fनवेदन माग दावीका सxब5धमा कानूनबमोिजमको 
ू+बया पूरा गरc Fनवेदन मागबमोिजम गनुb गराउन ु
भनी +वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागका नाममा 
परमादेशको आदेश जारc हनेु ठहर ्याएउपर 
+वपWी वैदेिशक रोजगार +वभागको तफb बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन पनb आएको देिख5छ । 
सो सxब5धमा Fनणbयाथb +वचार गदाb, Fनवेदकसँग 
सxबि5धत रहेको संःथा रोभ इ5टरनेशनल ूा.

Fल. कानूनबमोिजम दताb भएको कxपनी रहेकोमा 
+ववाद देिखदैँन । ूTयथl mरट Fनवेदकले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(१) 
बमोिजम वैदेिशक रोजगार {यवसाय स�ालन गनb 
इजाजतपऽका लाFग पनुरावेदकसमW इजाजतपऽ 
�दने कायb रो�नेसxब5धी Fनद�शन ूाg भएको 
FमFत भ5दा अगावै Fनवेदन �दएको अवःथा 
देिख5छ । ूTयथlको Fनवेदन परेप´ात ऐ.ऐनको 
दफा ११(२) बमोिजम इजाजतपऽ दःतरु, 

धरौटc रकम एवम ् बै� �यारे5टc दािखल गनb 
ूTयथl mरट Fनवेदकलाई पनुरावेदक +वभागबाट 
FमFत २०६८।५।१८ मा सूचना गरेको                             
देिख5छ । सो अनसुार ूTयथl mरट Fनवेदकले 
बै� �यारे5टcका साथै FमFत २०६८।११।१६ 
मा इजाजतपऽ दःतरु र धरौटcबापतको रकमसमेत  
दािखला गरc सोहc FमFतमा +वभागसमW सÆल 
भौचरसमेत पेस गरेको भ�े कुरा FमFसल संल�न 
पनुरावेदक वैदेिशक रोजगार +वभागको  FमFत 
२०६९।१।३१ को पऽबाट देिखएको छ । 
 ४. +वपWी +वभागको Fलिखत जवाफमा 
वैदेिशक रोजगार +वभागबाट वैदेिशक रोजगार 
{यवसाय  स�ालनका लाFग अनमुFत Fलने 
संःथाको स� fया र Fतनका शाखा कायाbलयको 
अनगुमन गनb हाल पयाbg जनशिwको {यवःथा 
हनु नसकेकोले हाललाई नयाँ अनमुFत �दने कयb 
रो�ने {यवःथा ौम तथा यातायात {यवःथा 
म5ऽालयले Fमलाउने भ�े ूधानम5ऽी तथा 
मि5ऽपmरषn कायाbलयको FमFत २०६८।६।१३ 
को Fनद�शन +वभागमा FमFत २०६८।६।२६ 
मा ूाg भई सोहc FमFतबाट नयाँ संःथाहjलाई 
इजाजत �दने काम ःथFगत गmरएको र इजाजत 
दताb ू+बया ःथFगत हनुपूुवb सबै ू+बया पूरा 
भै धरौटcसमेत दाFलखा गरेकाहjको माऽ 
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ू+बया अगाFड बढाउन +वभागलाई Fनद�शन 
�दने भ�े FमFत २०६८।९।५ को मि5ऽःतरcय 
Fनणbयानसुार ूTयथl mरट Fनवेदकको हकमा 
Fनजको बै� �यारे5टc तो+कएको अवFध भ5दा 
पFछको FमFतको दािखला हनु आएको र नगद j. 
७००,०००।– (सात लाख) दािखल गरेको Fनःसा 
फाइल संल�न भएको नदेिखएको भनी +वभागको 
FमFत २०६८।११।२३ को Fनणbयानसुार काम 
कारवाहc ःथFगत गरc खारेजीको ू+बयामा रहेको 
भ�े देिख5छ ।
 ५. उि=लिखत त�यका आधारमा 
वैदेिशक रोजगारसxब5धी नेपाल सरकारको 
FमFत २०६८।६।१३ को १० बुदेँ Fनद�शन, 

मि5ऽःतरको FमFत २०६८।९।५ को 
Fनणbयबमोिजमको अवFधपूवb नै Fनवेदकको वैदेिशक 
रोजगार {यवसाय स�ालन गनb इजाजतपऽका 
लाFग पनुरावेदकसमW Fनवेदन परेको र FमFत 
२०६८।५।१८ मा पनुरावेदक +वभागबाट 
सोसxब5धी कारवाहc सjु गरc ला�ने इजाजतपऽ 
दःतरु, धरौटc रकम, बै� �यारे5टcलगायत दािखला 
गनb ूTयथl mरट Fनवेदकलाई पऽ लेखेको देिखई 
इजाजतपऽ �दने सxब5धमा Fनद� िशत समयFभऽै 
कारवाहc सjु भएको देिखइरहेको अवःथामा FमFत 
२०६८।९।५ को Fनणbय अनसुार इजाजतपऽ 
�दनेसxब5धी सxपूणb ू+बया पूरा नभएको भ�े 
आधारमा ूTयथl mरट Fनवेदकलाई इजाजतपऽ 
�दनबाट वि�त गरेको पनुरावेदक +वभागको काम 
कारवाहcलाई कानूनस तको भ� Fम=दैन । 
 ६. वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
११(२) मा वैदेिशक रोजगार {यवसाय स�ालन 
गनb इजाजतपऽका लाFग पेस भएका Fनवेदनउपर 
आवँयक जाँचबझु गदाb Tयःतो संःथालाई 
वैदेिशक रोजगार स�ालन गनb इजाजतपऽ �दन 

उपयwु देखेमा तो+कएबमोिजमको इजाजतपऽ 
दःतरु र धरौटcबापत तीस लाख j+पयाँ नगदै 
वा सात लाख j+पयाँ नगदै र बाँक¥ तेईस लाख 
j+पयाँको बै� �यारे5टc Fलई इजाजतपऽ �दन ु
पन�छ भ�े उ=लेख भएको देिख5छ । यस कानूनी 
{यवःथा अनसुार तो+कएबमोिजमको ू+बया पूरा 
गरेका ूTयथl mरट Fनवेदकलाई वैदेिशक रोजगार 
{यवसाय स�ालन गनb इजाजतपऽ �दन नFम=ने 
कुनै बाधा रहेको अवःथा देिखदैन ।  सरकारको 
नीFत तथा Fनणbयहjलाई बाधाको jपमा देखाई 
ूTयथl mरट Fनवेदकबाट पनुरावेदक +वभागको 
पऽानसुार इजाजतपऽ दःतरु, धरौटc रकम 
एवम ् बै� �यारे5टcवापतको रकमसमेत दािखल 
गन�लगायतका आवँयक ू+बयाहjसमेत सxप� 
भैसकेको अवःथामा वैदेिशक रोजगार {यवसाय 
स�ालन गनb इजाजतपऽ �दन इ5कार गनुb 
भनेको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
११(२) को ूFतकूलको कायb हनु जा5छ । 
कानूनबमोिजम काम गनुbपन� सावbजFनक Fनकायले 
ूTयथl mरट Fनवेदकको हकमा कानूनी कतb{य पूरा 
गनb नसकेको देिखएको अवःथामा mरट Fनवेदन 
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारc गन� गरc 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको इ5साफलाई 
अ5यथा भ� Fमलेन ।
 ७. अतः पनुरावेदक वैदेिशक रोजगार 
+वभागमा परेको ूTयथl mरट Fनवेदकको 
Fनवेदन सxब5धमा कानूनबमोिजमको ू+बया 
पूरा गरc Fनवेदन मागबमोिजम गनुb गराउन ु
भनी +वपWी वैदेिशक रोजगार +वभाग, तीनकुने, 

काठमाडYसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारc 
हनेु ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
FमFत २०६९।०२।१०।४ को इ5साफ Fमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछb । +वपWीको पनुरावेदन 
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िज+कर प�ुन सwैन । दायरcको लगत क�ा गरc 
FमFसल Fनयमानसुार बझुाई �दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या. बै·नाथ उपाiयाय

इFत संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : बाबरुाम सवेुदc

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी सशुीला काकD
माननीय 5यायाधीश ौी तकb राज भ�
आदेश FमFत : २०७०।१०।१५।४

२०६९–WO–०४११

मQुा : उTूषेण ।

mरट/Fनवेदक : अxबरबहादरु प5थको नाFत, 

पथृबहादरु प5थको छोरा गोरखा िज=ला, 
देउरालc गा.+व.स. वडा नं. ९ बःने 
सरुजबाब ुप5थसमेत

+वjk
+वपWी/ूTयथl : पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत

 § कुनै पिन म�ुा च�ाच�ैको अव>ामा 
तìाल गिरने अmरकालीन aकृितका 
आदेश फैसलासरहका नभई vस बेलाको 
औिचvको आधारमा गिरने तìालका 
लािग िदइने अmरकालीन आदेश 
Tन ् । जसले सबुद aमाण सङ् कलन 
र परीwणपिछ ितनको म�ूाDनका 
आधारमा Tने फैसलालाई aभाव पान# 
नसक् ने ।
 § अmरकालीन आदेश�ारा गिरने रोÀाको 

आदेश िववादमा आएको चल अचल 
सÅिi आव�कता अनसुार aितउiर 
नपरेसÌका लािग वा म�ुा िकनारा 
नभएसÌका लािग यथाि>ितमा राख ्ने 
काननूी संय� माA हो । यbो aकारको 
आदेशले अिmम फैसलाले बोलेसरह 
सवारी साधन िललाम गन# भनी बोeन 
िमeने नदेिखने । 
 § जफत गिरएको भिनएको सवारी साधनको 

Vपमा रहेको ट�याîर म�ुा च�ाच�ैको 
¤ममा रहेको िजëी सामान भएको र 
vbो सवारी साधनलाई म�ुाको अिmम 
िकनारा भए जbो म�ुा िवचाराधीन 
भएको अव>ामा िललाम गनZ वा नगनZ 
भ[े कुराको िनïðल अmिरम आदेशले 
गन# काननूत: िमeने Tँदैन । फैसला 
Tनअुगावै उX सवारी साधन िललाम 
गिरएमा पिछ म�ुाको अिmम फैसला Tँदा 
जफत नTने ठहर् याएमा सवारी धनीलाई 
अपूरणीय wित पुj सक् ने । 

(ूकरण नं.६)

िनण#य नं.९१६३

 &  
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mरट/Fनवेदकका तफb बाट : +वuान ् अFधवwा 
मोहनमूFतb प5त

+वपWी/ूTयथlका तफb बाट : +वuान ् 
उप5यायाFधवwा शंकरूसाद राई

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § वन ऐन, २०४९ को दफा ६६
 § मलुकु¥ ऐन, अ.बं. १७ नं.

आदेश
xा.सुशीला काकÙ : नेपालको अ5तmरम 

सं+वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) 
अ5तगbत दायर हनु आएको ू ःततु मQुाको स� िWg 
त�य एवम ् ठहर यस ूकार छ :– 

 म Fनवेदक सरुजबाब ु प5थले सेती 
इ5भे©मे5ट कxपनी ूा.Fल. शाखा कायाbलय 
शया�टर कृ+ष कायाbलय, पोखराबाट ग १ त 
२३२९ नं. को शया�टर +कःताब5दcमा खmरद 
गरc Fलई उw शया�टर कृ+ष कायbमा उपयोग 
गद� +कःता रकम FनयFमतjपमा भwुान गद� 
आएकोमा FमFत २०६८।६।१ देिख सxझौता 
गरc Fनवेदक ँयामकाजी के.सी.ले शया�टर 
स�ालन गद� आएका Fथय¹ । 

यसैबीच FमFत २०६८।८।६ गतेका 
�दन कृंण अFधकारcको धान पराल बो�न चालक 
रामबहादरु रोÆालाई पठाएकोमा Fनज चालकलाई 
गोरखा शेरा बजारदेिख कmरब २ +क.Fम. टाढा 
रहेको लामाटारc भ�े ःथानबाट ५/६ जना 
अपmरिचत माFनसहjले साँझ क¼जामा Fलई अवैध 
वन पैदावार (काठ) शया�टरमा लोड गराई शेरा 
बजारतफb  फकb ने बममा गःतीका ूहरcलाई देखी 
शया�टर छोडी साइभर तथा अपmरिचत माFनसहj 
भागेकाले उw शया�टर काठ क¼जामा Fलई 

वादc नेपाल सरकारबाट उw शया�टर धनी 
हामी Fनवेदकसमेतका +वjkमा गोरखा िज=ला 
अदालतमा वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) 
तथा शया�टरको हकमा दफा ६६ अनसुार 
जफत गरc पाउन माग दावी Fलई वन पैदावार 
काठ चोरc Fनकासीको अFभयोगपऽ दताb गmरएको 
अवःथा Fथयो ।

मQुा पपुbWको लाFग हामी Fनवेदकमiयेका 
ँयामकाजी के.सी.लाई साधारण ताmरखमा राख् ने 
गरc Fनवेदक सरुजबाब ुप5थलाई १,४०,०००।– 

नगदै धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत Fलने 
गरc तथा सवारc साधान शया�टरको हकमा 
सवारc धनीका सहमFत Fथयो Fथएन भ�े ू¡ 
Fनjपण हनु बाँक¥ नै रहेको देिखदँा सो कुरा पFछ 
य+कन भएका बखत ठहर हनेु र सवारc साधन 
Tयसै रािखएमा इि5जनलगायतका सामानहj Fबमी 
काम नला�ने अवःथामा प�ुन सक् ने भएकोले 
अदालतuारा खोजी भएका बखत दािखल गराउने 
गरc सवारc धनीलाई िजxमा लगाउने गरc गोरखा 
िज=ला अदालतबाट आदेश भएको Fथयो । 
उw आदेशअनसुार म Fनवेदक सरुजबाब ुप5थले 
शया�टर िजxमा Fलएको Fथए ँ। 

पनुरावेदन अदालत, पोखरामा 
मा.5या. Fड=लcराज आचायb�यूले FनरcWण 
गन� FसलFसलामा गोरखा िज=ला अदालतबाट 
FमFत २०६८।१०।१२ मा भएको आदेश 
बदर गरc �दई सवारc धनी सरुजबाब ु प5थबाट 
शया�टर +फताb गराई सो साधनको मू=या�न 
याि5ऽक कायाbलयबाट Fनधाbरण गरc अ+वलxब 
Fललामसxब5धी कारवाहc अिघ बढाउन ु भनी 
FमFत २०६९।१।३ मा Fनद�शन आदेश भए 
अनसुार गोरखा िज=ला अदालतबाट हामी 
Fनवेदक सरुजबाब ु प5थबाट शया�टर +फताb 

९1६३ - सरुजबाब ुप5थसमेत +व. पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत
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गराई मू=या�न मचु=ुका गरc मू=या�नस+हतको 
कागजात सरकारc व+कलको कायाbलयमाफb त 
िज=ला अदालतमा पठाउनको लाFग िज=ला वन 
कायाbलय, गोरखालाई लेखी पठाउन,ु सो कायb 
सxप� भई आएपFछ Fललामसxब5धी कारवाहc 
अिघ बढाउन ु भनी FमFत २०६९।३।२६ मा 
गोरखा िज=ला अदालतबाट आदेश भयो । 
 उw आदेशउपर पनुरावेदन अदालत, 
पोखरासमW मलुकु¥ ऐन, अ.बं. १७ नं. का 
आधारमा Fनवेदन गदाb 5याय ू शासन ऐन, २०४८ 
को दफा २० बमोिजम मातहतका अदालतको 
FनरcWण गन� 5यायाधीशले पनुरावेदन अदालतको 
संयwु इजलासको अFधकारWेऽ ूयोग गरc 
कानून+वपरcतको कारवाहcका सxब5धका �दएको 
भFनएको उw आदेशको स5दभbमा यस अदालतको 
संयwु इजलासबाट पनुः अFधकारWेऽ महण गरc 
हेनb नFम=ने हुँदा िज=ला अदालतको आदेश 
अ5यथा भ� Fमलेन भ�े {यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट FमFत २०६९।५।२८ मा 
भएको आदेश । 

िज=ला अदालत Fनयमावलc, २०५२ को 
Fनयम ९० ले गरेको {यवःथाबमोिजम अFभयोगमा 
ूयोग भएको मालवःत ुपेस गनb नस+कने भएमा 
बाहेक मQुा हेन� अFधकारcसमW पेस गनुbपन� भ�े 
{यवःथा वन ऐनकै दफा ५९(क) ले {यवःथा 
गरेको छ । यसरc अFभयोगपऽसाथ दािखल 
भएका मालवःत ु अदालतको हाताFभऽ उपयwु 
ःथान अभावले सरुिWत राख् न नस+कने भएमा 
Tयःतो मालवःत ुअदालतले खोजेका बखत दािखल 
गन� गरc सरुWापूवbक राख् न सxबि5धत Fनकायमा 
िजxमा �दन स+कनेछ भ�े उw कानूनी {यवःथाको 
अथb मQुा अि5तम टु ो ला�नपूुवb अFभयोगसाथ पेस 
भएका िज5सी सामान यथािःथFतमा रािखरहन ुभ�े 

नै हो । 
मातहत अदालतको FनरcWण गन� बममा 

पनुरावेदन अदालतको एक जना 5यायाधीशले माऽ 
आदेश गनुb भएको हुँदा र १७ नं. अनसुारको 
कै+फयत ूFतवेदन संयwु इजलासबाट सनुवुाइ 
भएको हुँदा समान इजलासको आदेशउपर सनुवुाइ 
गनb नFम=ने भनी Fलइएको आधार पFन Fमलेको 
छैन । हामी Fनवेदकको सं+वधानूद� मौFलक 
हक हनन ्गन� गरc तथा ूचFलत कानूनको गलत 
ूयोग गरc गोरखा िज=ला अदालतमा +वचाराधीन 
संवत ् २०६८ सालको फौ नं. ३६ को वन  
पैदावार काठ चोरc Fनकासी मQुामा थनुछेकको 
FसलFसलामा गोरखा िज=ला अदालतबाट FमFत 
२०६८।१०।१२ मा भएको कानूनसxमत र 
5यायसxमत Fनणbय आदेशलाई बदर गरc अFभयोग 
साथ पेस भएको सवारc साधन यथाशीय याि5ऽक 
कायाbलयबाट मू=या�न गराई Fललाम Fबब¥ गनुb 
भनी FमFत २०६९।१।३ मा ूTयथl पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट FनरcWणको FसलFसलामा 
मा.5या.ौी Fड=लcराज आचायbबाट भएको Fनद�शन 
आदेश । सो Fनद�शन आदेशअनसुार सवारc 
तथा यातायात {यवःथा कायाbलय पोखराका 
+वशेष§बाट मू=या�न गराई आएपFछ Fललाम 
Fबब¥ गनुb भनी गोरखा िज=ला अदालतबाट 
FमFत २०६९।३।२६ मा भएको आदेश र 
सो आदेश अ5यथा भ� Fमलेन कानूनबमोिजम 
गनुb भनी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट FमFत 
२०६९।५।२८ मा भएको आदेशलगायतका 
सxपूणb काम कारवाहcहj उTूषेणको आदेशuारा 
बदर गरc पाउँ भ�े Fनवेदकहjको FमFत 
२०६९।६।२५ मा यस अदालतमा परेको 
Fनवेदनपऽ । 
 यसमा के कसो भएको हो, Fनवेदनको 
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मागबमोिजमको आदेश जारc हनु ु नपन� आधार 
कारणस+हत Fलिखत जवाफसाथ पेस गनुb भनी 
+वपWीहjलाई सूचना पठाई xयादFभऽ Fलिखत 
जवाफ परे वा अवFध नाघेपFछ Fनयमानसुार पेस 
गनुb ।  

Fनवेदकले अ5तmरम आदेश जारc गरc 
पाउँ भनी माग गरेको सxब5धमा +वपWीलाई 
समेत राखी छलफल गरc अ5तmरम आदेश जारc 
हनेु नहनेु सxब5धमा Fनंकषbमा प�ुन उिचत 
हनेु देिखदँा अ5तmरम आदेश छलफलको लाFग 
FमFत तोक¥ Fनयमानसुार गरc पेस गनुb भ�े FमFत 
२०६९।६।२३ को यस अदालतको एकल 
इजलासको आदेश । 

यसमा वन ऐन, २०४९ बमोिजम दायर 
भएको स.फौ. नं. ३६ को वादc नेपाल सरकार 
ूFतवादc ँयामकाजी के.सी. समेत भएको वन 
पैदावार काठ चोरc Fनकासी मQुामा ग १ त 
२३२९ नं. को  शया�टर जफत गरc पाउँ भनी 
दफा ६६ बमोिजम दावी Fलएको अFभयोगपऽबाट 
देिखएकोमा सो शया�टर सxब5धमा गोरखा िज=ला 
अदालतबाट FमFत २०६८।१०।१२ मा आदेश 
भएकोमा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट अदालत 
FनरcWणको FसलFसलामा सो आदेशलाई बदर गरc 
उw शया�टर Fललाम गरc ूाg रकम धरौटcमा 
आxदानी बाँiन ु भनी FनरcWण +कताबमा लेखी 
Fनद�शन �दइएको र सोहc Fनद�शनको आधारमा 
िज=ला 5यायाधीशबाट उw शया�टर िजxमा 
Fलने माल धनीबाट +फताb Fलई ू+बया अगाFड 
बढाउन ुभनी २०६९।३।२६ मा आदेश भएको   
देिखयो । 
 िज=ला अदालतमा दायर रहेको उw वन 
पैदावार काठचोरc Fनकासी मQुामा दसीःवjप पेस 
भएको र जफत गन� दावी भएको उw शया�टरका 

सxब5धमा िज=ला अदालत Fनयमावलc, २०५२ 
को Fनयम ९०(क) र ९०(ख) मा कानूनी 
{यवःथा रहेको र सोबमोिजम जफत गरc पाउँ 
भनी दावी भएको मQुामा अदालतबाट अि5तम 
फैसला भएपFछ माऽ सो दसी Fललाम गदाb उw 
कानूनी {यवःथाूFतकूल हनु जानकुा साथै फैसला 
हुँदा जफत नहनेु ठहरेको अवःथामा Fललाम भई 
जाँदा मालधनीलाई अपूरणीय WFत हनु सक् ने 
ूबल सxभावना रहेको देिखएकोले ूःततु mरटको 
टु ो नलागेसxम वा उw वन मQुा फैसला 
नहुँदासxम सो शया�टर पनुरावेदन अदालतको 
FनरcWण पिुःतकमा लेिखएको आधारमा र FमFत 
२०६९।३।२६ मा भएको आदेशबमोिजम 
Fललाम नगनुb नराउन ु भनी गोरखा िज=ला 
अदातलको नाउँमा सव"#च अदालत Fनयमावलc, 
२०४९ को Fनयम ४१ (१) बमोिजम अ5तmरम 
आदेश जारc गmर�दएको छ । सो आदेशबमोिजम 
गनुb भनी गोरखा िज=ला अदालतलाई लेखी अjमा 
Fनयमानसुार गनुb भ�े FमFत २०६९।७।२० मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश । 
 ूचFलत ऐन कानून एवम ् सxमाFनत 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको FनरcWण Fनद�शन 
अनसुार नै उw ग १ त २३२९ नं. को 
शया�टर मू=या�न गरc Fललाम Fबब¥ गन� 
कायb अगाFड बढाउने ूयोजनको Fनिxत आदेश 
भै सो अनjुप पऽाचार गन� काम भएको हुँदा 
Fनवेदन मागअनसुारको आदेश जारc हनेु अवःथा      
छैन । तसथb mरट Fनवेदन खारेज हनु सxमाFनत 
अदालतसमW यो Fलिखत जवाफ पेस गmरएको 
छ भ�े +वपWी गोरखा िज=ला अदालतको FमFत 
२०६९।७।२४ मा यस अदालतमा पेस भएको 
Fलिखत जवाफ । 
 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
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२० बमोिजम मातहतका अदालतको FनरcWण 
गन� 5यायाधीशले पनुरावेदन अदालतको संयwु 
इजलासको अFधकार ूयोग गरc कानून+वपरcतको 
कारवाहcको सxब5धमा �दएको आदेश यथािःथFतमा 
रहc रहेको र यस अदालतको संयwु इजलासको 
समेत अFधकार Wेऽ ूयोग गरc भएको सो 
आदेशको स5दभbमा यस इजलासको संयwु 
इजलासबाट पनुः अFधकार Wेऽ महण गरc हेनb 
नFम=ने हुँदा यस अदालतबाट कानूनबमोिजम भए 
गरेको काम कारवाहcबाट कुनै संवैधाFनक तथा 
कानूनी हक अFधकारको हनन ्नभएकोले ूःततु 
mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ । Fनवेदकको 
कुनै पFन संवैधाFनक वा कानूनी अFधकार हनन ्
नगरेको हुँदा ूःततु Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�े 
+वपWी पनुरावेदन अदालत, पोखराको तफb बाट 
FमFत २०६९।७।२७ मा यस अदालतमा परेको 
Fलिखत जवाफ । 
 Fनयमबमोिजम दैFनक मQुा पेसीसूचीमा 
चढc Fनणbयाथb पेस हनु आएको ूःततु मQुामा mरट 
Fनवेदकको तफb बाट उपिःथत +वuान ्् अFधवwा ौी 
मोहनमूFतb प5तले मेरो पWको मQुा कारवाहcयwु 
अवःथामा रहँदारहँदै िज5सीको jपमा ूाg भएको 
सवारc साधनको jपमा रहेको शया�टरलाई 
अि5तम फैसलाले नबोलेसxम यथािःथFतमा राखी 
रहनपुन�मा Tयसको +वपरcत हनेु गरc मातहत 
अदालतको FनरcWणको FसलFसलामा रहनभुएका 
माननीय 5यायाधीश ौी Fडि=लराज आचायbबाट 
Fललाम Fबब¥ गनुb भनी भएको Fनद�शन आदेश 
अनसुार गोरखा िज=ला अदालतबाट उw सवारc 
साधन +वशेष§बाट मू=या�न भई आएपFछ Fललाम 
Fबब¥ गनुb भनी आदेश भएको र उw आदेशलाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पोखराको आदेश 
ऽ+ुटपूणb हुँदा उTूषेणको आदेशले बदर हनुपुछb 

भ�े बहस ूःततु गनुbभयो । 
 Tयसैगरc +वपWी नेपाल सरकारको 
तफb बाट उपिःथत +वuान ् उप5यायाFधवwा ौी 
शंकरूसाद राईले अFभयोगपऽसाथ पेस भएको ग 
१ त २३२९ नं. को शया�टर ू चFलत ऐन कानून 
एवम ् सxमाFनत पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
FनरcWण Fनद�शन अनसुार नै उw ग१ त. २३२९ 
नं. को शया�टर मू=या�न गरc Fललाम Fबब¥ गन� 
कायb अगाFड बढाउने ूयोजनको Fनिxत आदेश 
भै सो अनjुप पऽाचार गन� काम भएको हुँदा 
Fनवेदन औिचTय+वहcन अवःथामा दायर भएको 
mरट Fनवेदन खारेज हनुपुछb भ�े बहस ूःततु 
गनुbभयो । 
 2. यसमा पW/+वपWीका तफb बाट 
उपिःथत +वuान ् {यवसायीहjको बहस िज+कर 
सनुी FमFसल संल�न त�य र ूमाणको अiययन 
गरc mरट Fनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारc 
हनुपुन� हो वा होइन भनी इ5साफतफb  +वचार 
गदाb वन ऐन, २०४९ बमोिजम दायर भएको 
स.फौ.नं. ३६ को वादc नेपाल सरकार ूFतवादc 
ँयामकाजी के.सी. समेत भएको वन पैदावार 
काठ चोरc Fनकासी मQुामा ग.१ त २३२९ नं. 
को शया�टर जफत गरc पाउँ भनी ऐ. ऐनको 
दफा ६६ बमोिजम दावी Fलएको अFभयोगपऽबाट 
देिखएकोमा सो शया�टर सxब5धमा गोरखा 
िज=ला अदालतबाट यथािःथFतमा सरुिWत राख् ने 
FमFत २०६८।१०।१२ मा आदेश भएकोमा 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट FनरcWणको 
FसलFसलामा सो आदेशलाई बदर गरc उw 
शया�टर Fललाम गरc धरौटcमा आxदानी बाँiन ु
भनी FनरcWण +कताबमा लेखीएको Fनद�शनको 
आधारमा िज=ला अदालतबाट उw शया�टर िजxमा 
Fलने मालधनीबाट +फताb Fलई Fललाम ू+बया 
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अगाFड बढाउन ु भनी FमFत २०६९।३।२६ 
मा आदेश र सो आदेश अ5यथा भ� Fमलेन 
कानूनबमोिजम गनुb भनी पनुरावेदन अदालतबाट 
FमFत २०६९।५।२८ मा भएको सदर आदेश 
ऽ+ुटपूणb हुँदा उTूषेणको mरटuारा बदर गरc पाउँ 
भ�े mरट Fनवेदन िज+कर तथा मातहत अदालतको 
FनरcWण गन� 5यायाधीशले पनुरावेदन अदालतको 
संयwु इजलासको अFधकारWेऽ ूयोग गरc 
कानून+वपरcतको कारवाहcको सxब5धमा �दएको 
आदेश यथािःथFतमा र+हरहेको अवःथामा पनुः 
पनुरावेदन अदालतको अFधकारWेऽ महण गरc 
हेनb नFम=ने हुँदा गोरखा िज=ला अदालतबाट FमFत 
२०६९।३।२६ मा भएको आदेश कानूनबमोिजम 
नै भएको हुँदा यसमा mरट Fनवेदकको कुनै पFन 
संवैधाFनक वा कानूनी हकको हनन ् नभएकाले 
mरट Fनवेदन खारेज गरc पाउँ भ�े Fलिखत ू Fतवाद 
रहेको पाइयो । 

3. यसमा गोरखा िज=ला अदालतमा 
दायर भएको स.फौ.नं. ३६ को मQुामा पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट गोरखा िज=ला अदालतको 
FनरcWण गन� बममा अदालतबाट खोजी भएका 
बखत दािखला गराउने गरc सवारc साधन +फताb �दने 
गरc Tयस अदालतबाट FमFत २०६८।१०।१२ 
मा भएको आदेश सो हदसxमको {यहोरा बदर 
गरc �दएको छ । उw सवारc साधन अ+वलxब 
+फताb गराई याि5ऽक कायाbलयबाट मू=या�न गरc 
Fललाम गराई ूाg हनेु नगद धरौटcमा आxदानी 
बाँiन ुभ�े {यहोराको Fनद�शन भएअनसुार गोरखा 
िज=ला अदालतबाट ूFतवादc सरुजबाब ुप5तबाट 
उw सवारc साधन +फताb गराई Tयसको सxबि5धत 
+वशेष§स+हतको टोलcबाट मू=या�न गराई सो 
मू=या�नको कागजात यस अदालतमा पठाउन ु
भ�े आदेश भएउपर पनुरावेदन अदालत, पोखरामा 

१७ नं. उपरको Fनवेदन परc पनुरावेदन अदालत, 

पोखराले िज=ला अदालतकै आदेश सदर गरेको 
कुरासमेत FमFसल सलं�न ूमाण कागजातबाट 
देिखयो । 
 4. ूःततु +ववाद गोरखा िज=ला 
अदालतमा परेको मूल मQुा स.फौ.नं. ३६ वन 
पैदावार, काठ चोरc Fनकासी मQुा कारवाहcको 
बममा भएको अ5तरकालcन आदेश तथा 
सोउपरको पनुरावेदन अदालतबाट भएको १७ नं. 
को आदेश र उw पनुरावेदन अदालतको १७ 
नं. आदेशउपर यस अदालतमा mरट Fनवेदन परेको 
देिखदँा मQुा च=दाच=दैको बममा मQुाको अि5तम 
Fनणbय नभएसxम अि5तम फैसलाले ठहर ्याउने 
कुरा अ5तmरम आदेशको बममा नै ठहर ्याउन 
कानूनत: Fम=ने देिखदैँन । 
 5. mरट Fनवेदकले दावी Fलएको वन 
ऐन, २०४९ को दफा ६६ को कानूनी {यवःथा 
हेदाb “यो ऐनबमोिजम सजाय हनेु कसरु गरेको 
ठहmरएमा कसरुमा बरामद भएको सबै बोझबाहक, 

औजार, चौपाया र अ5य साधनहj जफत हनेु                                         
छन ् ।” भ�े कानूनी {यवःथा रहेको            
पाइ5छ । उw कानूनी {यवःथा अनसुार जफत 
हनेु मालवःत ुअि5तम Fनणbयले ठहर ्याएपFछ माऽ 
जफत वा Fललामी ू+बयामा जाने हो । 
 6. ू ःततु +ववाद मQुा च=दाच=दैको बममा 
Fललामीको लाFग आदेश भएको देिख5छ । कुनै 
पFन मQुा च=दाच=दैको अवःथामा तTकाल गmरने 
अ5तरकालcन ूकृFतका आदेश फैसलासरहका 
नभई Tयस बेलाको औिचTयको आधारमा गmरने 
तTकालका लाFग �दइने अ5तरकालcन आदेश                                                      
हनु ् । जसले सबदु ूमाण स� कलन र 
परcWणपFछ Fतनको मू=या�नका आधारमा हनेु 
फैसलालाई ूभाव पानb सwैनन ्। अ5तरकालcन 
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आदेशuारा गmरने रोÆाको आदेश +ववादमा आएको 
चल अचल सxपि� आवँयकता अनसुार ू Fतउ�र 
नपरेसxमका लाFग वा मQुा +कनारा नभएसxमका 
लाFग यथािःथFतमा राख् ने कानूनी संय5ऽ माऽ 
हो । यःतो ूकारको आदेशले अि5तम फैसलाले 
बोलेसरह सवारc साधन Fललाम गनb भनी बो=न 
Fम=ने देिखदैँन । ूःततु मQुामा समेत जफत 
गmरएको भFनएको सवारc साधनको jपमा रहेको 
शया�टर मQुा च=दाच=दैको बममा रहेको िज5सी 
सामान भएको र Tयःतो सवारc साधनलाई मQुाको 
अि5तम +कनारा भए जःतो मQुा +वचाराधीन भएको 
अवःथामा Fललाम गन� वा नगन� भ�े कुराको 
Fन�यÚल अ5तmरम आदेशले गनb कानूनत: Fम=ने 
हुँदैन । फैसला हनुअुगावै उw सवारc साधन 
Fललाम गmरएमा पFछ मQुाको अि5तम फैसला हुँदा 
जफत नहनेु ठहर ्याएमा सवारc धनीलाई अपूरणीय 
WFत प�ुन सक् ने देिख5छ । 

7. अतः माFथ उ=लेिखत त�य, कानून 
र +ववेचनाका आधारमा +यनै Fनवेदक ूFतवादc 
र +वपWी नेपाल सरकार वादc भएको वन 
पैदावार काठ चोरc Fनकासी मQुाको अि5तम 
+कनारा नभएसxम उw दसीको jपमा रहेको 
+ववादःपद सवारc साधन शया�टर जफत हनेु 
नहनेु सxब5धमा अि5तम ठहर नभएसxम +वशेष§ 
टोलcबाट मू=या�न गराई Fललाम गरc धरौटc 
आxदानीमा बाँiन ु भ�े पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको FमFत २०६९।१।३ को FनरcWणको 
बममा भएको Fनद�शन आदेश । उw Fनद�शन 
अनसुार गोरखा िज=ला अदालतबाट FमFत 
२०६९।३।३६ समेतमा भएको आदेश अ5यथा 
भ� Fमलेन कानूनबमोिजम गनुb भनी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट FमFत २०६९।५।२८ मा 
भएको सxपूणb आदेशहj कानून+वपरcत हुँदा 

उTूषेणको आदेशले बदर भई mरट Fनवेदकको 
मागबमोिजमको mरट Fनवेदन जारc हनेु        
ठहछb । ूःततु मQुाको लगत क�ा गरc FमFसल 
Fनयमानसुार अFभलेख शाखामा बझुाई �दनू ।                                                                                                                                                

उw रायमा सहमत छु ।
5या.तकb राज भ�

इFत संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।   
इजलास अFधकृत : शकु5तला काकD

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी सशुीला काकD

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकD
फैसला FमFत : २०७०।११।२१।४

०६८-CR-०५४० 
०६८-CR-०५४०

मQुा :– लाग ुऔषध खैरो +हरोइन ।

पनुरावेदक/वादc : ूहरc ूFतवेदनले नेपाल 
सरकार

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : काॅपेला�ोक, स=ले भxुल ु

गा.+व.स. घर भै हाल का.िज. का.म.न.पा. 
वडा नं. २३ बःने राज ुलामा

िनण#य नं.९१६४

 &  
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पनुरावेदक/ूFतवादc : काॅपेला�ोक, स=ले भxुल ु
गा.+व.स. घर भै का.िज. का.म.न.पा. 
वडा नं. २३ बःने हाल के5िcय कारागार 
कायाbलयमा थनुामा रहेका राज ुलामा

+वjk
ूTयथl/वादc : ूहरc ूFतवेदनले नेपाल सरकार

 § लागु औषध अपराधको aकृित 
साङ् गठिनक अपराध भएकोले यस 
िकिसमको अपराधमा मßु कता# र 
मितयार नभई सबै मßु कता# Tने 
अव>ा T¡छ भ[े वादी नेपाल सरकारको 
पुनरावेदन िजिकरलाई मा[े हो भने 
लागु औषध (िनय�ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ मा भएको काननूी =व>ा 
िनñयोजन माA नभई षड ्य� गनZ, 
उ�ोग गनZ, दVुòाहन गनZ र मितयार 
Tनेलाई सजाय गनZ िवधाियकाको मनसाय 
नै लु� Tन जाने देिख¡छ । िवधाियकी 
मनसाय नै िनñयोजन Tने गरी अदालतले 
=ाßासमेत गन# निमeने ।

(ूकरण नं.५)

वादcका तफb बाट : +वuान ््  सह5यायाFधवwा 
रेवतीराज FऽपाठÉ

ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ््  अFधवwा सोनी 
रघवंुश

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

फैसला
xा.सुशीला काकÙ : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसलाउपर वादc ूFतवादc दबैुको 

तफb बाट पनुरावेदन परc 5याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
WेऽाFधकारFभऽको ूःततु मQुाको स� िWg त�य 
एवम ् ठहर फैसला यसूकार छ :–

काठमाडY िज=ला, काठमाडY 
महानगरपाFलका वडा नं. १३ िःथत कालcमाटc 
चोकबाट कल�ीतफb  जाँदा मालc आयल पxपको 
ठÉकअगाFड सडक +कनारामा श�ाःपद अवःथामा 
िजतेशकुमार ौीवाःतव र राज ु लामाको शरcर 
खानतलासी गदाb िजतेशकुमार ौीवाःतवको 
साथबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन ७० माम, 

कालो सेतो कलरको सामसङु लेिखएको मेरो 
मोबाइलको Fसमकाडbस+हतको मोबाइल १ थान 
तथा हजार दरको नेपालc j. ३०,०००।– फेला 
परेको, Fनजसँगै रहेको राज ु लामाको सँगसाथमा 
कुनै अवैध चीजवःत ुकेहc फेला नपरेको, Fनजले 
बायाँ हातमा लगाएको U.S.B. मोबाइल घडी १ 
थान फेला परेकोले फेला परेको लाग ुऔषध तथा 
Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतव र राज ु लामालाई 
पबाउ गरc लगेको ठÉक साँचो हो भ�ेसमेत 
{यहोराको FमFत २०६६।०७।१७ गतेको 
खानतलासी एवम ् बरामदc मचु=ुका । 

िजतेशकुमार ौीवाःतवले भारततफb बाट 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन स� कलन गरc 
=याई काठमाडYFतर बःने राज ु लामा भ�ेलाई 
Fबब¥समेतको कारोबार गनb लागेका छन ्
भ�े +वशेष सरुाकuारा जानकारc ूाg हनु 
आएकोले Fनजहjलाई खोजतलास गद� जाँदा 
२०६६।०७।१७ गते साँझको समयमा 
काठमाडY महानगरपाFलका वडा नं. १३ िःथत 
कालcमाटc चोकबाट कल�ीतफb  जाँदा मालc आयल 
पxपको ठÉकअगाFड सडक +कनारामा दईुजना 
{यिw श�ाःपद अवःथामा उFभई कुरा गmररहेको 

९1६४ - नेपाल सरकार +व. राज ुलामा
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अवःथामा फेला परेकोले Fनजहjसँग सोधपछु 
गदाb पसाb िज=ला, वीरग5ज उपमहानगरपाFलका 
वडा नं. १९ नगवा घर भएको उमेर ३५ वषbको 
आफू िजतेशकुमार ौीवाःतव नाम बताउने {यिw 
र काठमाडY िज=ला, काठमाडY महानगरपाFलका 
वडा नं. २३ ओमबहाल बःने उमेर ३१ को आफू 
राज ुलामा नाम बताउने {यिwलाई Fनय5ऽणमा 
Fलई Fनजहjको शरcर खानतलासी गदाb बरामदc 
मचु=ुकामा उ=लेख भएअनसुार िजतेशकुमार 
ौीवाःतवबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ७० माम, 

एक थान मोबाइल र नगद j. ३०,०००।– राज ु
लामाले बाँधेको U.S.B. मोबाइल घडी १ थान 
फेला परेकोले फेला परेको लाग ु औषध खैरो 
हेरोइनस+हतको दसीको सामानलाई बरामद गरc 
Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतव र राज ु लामालाई 
पबाउ गरc आवँयक कानूनी कारवाहcको लाFग 
यसै ूFतवेदन साथ दािखला गराएका छY । सो 
सxब5धमा थप अनसु5धान एवम ् कारवाहc गरc 
पाउँ भ�े {यहोरासमेतको FमFत २०६६।७।१७ 
गतेको ू.ना.Fन. भरतबहादरु शाहसमेतको 
ूFतवेदन । 

म काठमाडYमा बसी काम गन� बममा 
राज ु लामासँग मेरो िचनजान भई भेटघाट हनेु 
बममा राज ुलामाले एक �दन मसँग काठमाडYमा 
धेरै लाग ु औषध ूयोग गन� केटाहj छन ् । 
Fनजहjलाई लाग ु औषध Fबब¥ गनb पाए धेरै 
पैसा फाइदा ह5ुछ । तपाÜ लाग ुऔषध सःतोमा 
=याई मलाई Fबब¥ गन"स ्। म तपाईसँग लाग ु
औषध खmरद गरc मैले अjलाई आफूलाई 
नाफा Fलई महँगोमा Fबब¥ गछुb भनी स=लाह 
गरेकोले मैले वीरग5ज, र�सौल आवत जावत 
गदाb िचनेका महेश राउत भ�ेसँग सxपकb  गरc 
Fनजसँग पटकपटक लाग ुऔषध खmरद गरc =याई 

मसँगै पबाउमा परेको राज ुलामालाई Fबब¥ गद� 
आएको र मेरो साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन पFन मैले ूFत मामको j. 
४००।– मा महेश राउतसँग खmरद गरc Fनज 
राज ु लामाले माग गरेअनसुार ूFत मामको j. 
५००।– का दरले राज ुलामालाई Fबब¥ गनb भनी 
FमFत २०६६।७।१७ गते साँझ लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन साथमा Fलई कालcमाटc चोकमा 
राज ु लामाको ूतीWा गरc बसेको अवःथामा 
Fनज आइपगुी मलाई लाग ुऔषधको पैसा भनी 
j.३०,०००।– �दई बाँक¥ j.५०००।– पFछ 
�द5छु भनी मेरो सँगसाथमा रहेको लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन राज ुलामालाई �दन नपाउँदै ूहरcले 
हामीलाई पबाउ गरc बरामदc मचु=ुकामा 
उ=लेख भएअनसुार मेरो साथमा रहेको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ७० माम स+हतको नगद j. 
३०,०००।– मोबाइल र राज ुलामाबाट मोबाइल 
घडी बरामद गरेको हो भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवले अFधकारूाg 
अFधकारcसमW गरेको बयान । 

काठमाडYमा घमु+फर गन� बममा लाग ु
औषध सेवन गन� केटाहj भएको र Fनजहjले 
लाग ु औषध हेरोइनको माग गmररहेकोले लाग ु
औषध हेरोइन सःतोमा खmरद गरc महँगोमा Fबब¥ 
गनb पाए फाइदा हनेु देखी काठमाडYमा नै िचनेको 
िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग भेट गरc लाग ुऔषध 
हेरोइन खmरद Fबब¥ गन� कुरा भएपFछ हाॆो 
स=लाहअनसुार Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतवले 
मलाई ूFत माम लाग ुऔषध j. ५००।– का 
दरले लाग ुऔषध खैरो हेरोइन Fबब¥ गन� गरेकोले 
मैले Fनजसँग पटकपटक लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
खmरद गरc काठमाडYमा लाग ुऔषध सेवन गन� 
अFनस, राज, जीवन, समुन, दवा, राज,ु काले, क+पल, 



687

सरोजसमेतका केटाहjलाई आवँयकता अनसुार 
ूFत मामको j. ८००/९०० मासमेत Fबब¥ गन� 
गद� आएकोमा हाल बरामद लाग ुऔषध पFन खmरद 
गरc लाग ुऔषध सेवन गन� अFनस, राज, जीवन, 

समुन, दवा, राज,ु काले, क+पल, सरोजसमेतका 
केटाहjलाई काठमाडYमा Fबब¥ गन� उQेँयले 
िजतेशकुमार ौीवाःतव र मबीच भएको पूवb 
स=लाहअनसुार FमFत २०६६।७।१७ गते 
बेलकु¥ कालcमाटc गई िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई 
भेट गरc लाग ुऔषध खैरो हेरोइन खmरद गनb भनी 
j. ३०,०००।– �दए र बाँक¥ j.५०००।– 

पFछ �द5छु भनी लाग ुऔषध हेरोइनको बारेमा 
कुराकानी गmररहेको अवःथामा मैले िजतेशकुमार 
ौीवाःतवसँग लाग ुऔषध हेरोइन Fलन नपाउँदै 
ूहरcले हामीलाई पबाउ गरc शरcर तलासी 
Fलँदा बरामदc मचु=ुकामा उ=लेख भएअनसुार 
िजतेशकुमार ौीवाःतवको सँगसाथबाट मोबाइल 
१ थान नगद j.३०,०००।– लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन ७० माम र मेरो मोबाइल घडी १ 
थानसमेत बरामद गरेको हो भ�ेसमेत {यहोराको 
FमFत २०६६।७।२२ गते ू Fतवादc राज ुलामाले 
गरेको बयान कागज । 

बरामद भएको लाग ु औषध हेरोइनको 
नमूना परcWण गदाb उw नमूनामा “लाग ु
औषध हेरोइन (डाइएFसटाईट म+फb न) पाइयो” 

भ�े {यहोराको रा+`य +वFध +व§ान ूयोगशाला, 
लFलतपरुको FमFत २०६६।७।२५ गतेको 
परcWण ूFतवेदन । 

FमFसल संल�न ू.ना.Fन. भरतबहादरु 
शाहसमेतको ूFतवेदन, खानतलासी तथा बरामदc 
मचु=ुका, ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतव र राज ु
लामाको बयान कागज, के5िcय ू हरc +वFध +व§ान 
ूयोगशालाको परcWण ूFतवेदनसमेतका कागज 

ूमाणहjबाट उw कायb लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) 
ऐन, २०३३ को संशोधनस+हतको दफा ४ को 
ख�ड (घ), (ङ) र (च) को कसरु अपराध हुँदा 
Fनज ूFतवादcहj िजतेशकुमार ौीवाःतव र राज ु
लामाउपर सोहc ऐनको दफा १४ को उपदफा 
(१) (छ) (२) बमोिजम सजाय हनु तथा ू Fतवादc 
िजतेशकुमार ौीवाःतवको साथबाट बरामद 
भएको नगद j. ३०,०००।– (तीस हजार) लाग ु
औषधको कारोबारबाट आिजbत सxपि� भएकोले 
उw नगद j. ३०,०००।– समेत सोहc ऐनको 
दफा १८ (क) बमोिजम जफत हनुका साथै 
सूचना तथा अनसु5धानमा ख+टएका कमbचारcलाई 
ऐ. ऐनको दफा १८ (ख) एवम१्८ (घ) अनसुार 
परुःकारको {यवःथा हनु ुसाथै वारदातमा संल�न 
महेश राउत +वदेशी भारतीय नागmरक भएकोले 
Fनज नेपाल सरहदFभऽ फेला परc पबाउमा परेको 
अवःथामा राज ुलामासँग लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
खmरद गन� भFनएका अFनस, राज, जीवन, समुन, दवा, 
राज,ु काले, क+पल, सरोज भ�े {यिwहjको हकमा 
वाःत+वक नाम, थर वतन ख=ुन नआएकोले खलुc 
आएका वा पबाउमा परेको बखत कानूनबमोिजम 
हनेु {यहोरा मागदावीस+हतको अFभयोगपऽ । 

FमFत २०६६।७।१७ को बरामदc 
मचु=ुकामा उ=लेिखत लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
७० माम मबाट बरामद भएको हो, महेश 
राउतसँग खानको लाFग र राख् नको लाFग Fलएको 
अवःथामा मलाई ू हरcले ए�लै पबाउ गरेको हो, 
मैले राज ुलामालाई िचनेको छैन, लाग ुऔषधको 
{यापार पFन गरेको छैन, मसँग बरामद भएको 
रकम मेरो कपडाको {यापारबाट आिजbत रकम 
हो भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc िजतेशकुमार 
ौीवाःतवले अदालतमा गरेको बयान । 

म पे5टरको काम गरc जीवन गजुारा गछुb 
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नयाँ बानेzरबाट +ट.Fब.को औषFध Fलई ब+हनीको 
कोठामा जाने बममा बाटैमा ूहरcले मलाई 
पबाउ गरेको हो, िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई 
िचनेको छैन, अFभयोग {यहोरा झÝुा हो, म लाग ु
औषध सेवन गन�, खmरद Fबब¥ गन� माFनस होइन 
भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc राज ु लामाले 
अदालतसमW गरेको बयान । 

ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवको 
साथबाट ७० माम लाग ुऔषध हेरोइन बरामद 
भएको हो भ�ेसमेत {यहोराको वादcका साWी 
ूFतवेदक केशव मगरको बकपऽ । 

राज ुलामासँगै भएको अवःथामा ूFतवादc 
िजतेशकुमार ौीवाःतवबाट लाग ुऔषध बरामद 
भएको हो भ�ेसमेत {यहोराको वादcका साWी 
लोके5िबहादरु रावतको बकपऽ । 

ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवले 
लाग ु औषधको कारोबार गरेको छैन भ�ेसमेत 
{यहोराको ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवको 
साWी �दपककुमार ौीवाःतवको अदालतमा 
भएको बकपऽ । 

ूFतवादc राज ुलामा लाग ुऔषध Fबब¥ 
+ववरण गन� कुरामा Fनद"ष छन ्। Fनजले सजाय 
पाउनपुन� होइन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
राज ुलामाको साWी संगीता लामाले अदालतसमW 
गरेको बयान । 

ूFतवादc लाग ु औषध ओसार पसार 
एवम ् Fबब¥ +वतरण गरेको ःवjप, ूकृFत 
एवम ् पmरिःथFत बरामद भएको लाग ुऔषधको 
पmरमाणबाट िजतेशकुमार ौीवाःतवले गरेको 
कसरु माऽाको आधारमा लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (५)(२) 
अनसुार १२ वषb कैद र j. १,४२,०००।– 

जmरवाना हनेु र ूFतवादc राज ु लामालाई लाग ु

औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १७ 
अनसुार अपराध गरेबापत हनेु सजायको आधा ६ 
वषb कैद र j. ७१,०००।– जmरवाना हनेु ठहछb 
भ�ेसमेत {यहोराको काठमाडY िज=ला अदालतको 
फैसला । 

बÌुनपुन� ूमाण नबझुी त�यको पयाbg 
+वÂषेण नगरc ूहरcमा भएको बयानको 
आधारमा अदालतमा भएको बयानलाई बेवाःता 
गरc मेरो ूमाणहj ूमाणमा नFलई सव"#च 
अदालतबाट ूFतपा�दत Fसkा5त एवम ् फौजदारc 
5यायको सवbमा5य Fसkा5त र ूमाण कानूनको 
Fसkा5त+वपरcत लाग ु औषधमा कसरुदार ठहर 
गरc ६ वषb कैद र j. ७१,०००।– जmरवाना 
गन� गरेको फैसला बदर गरc फुसbद �दलाई पाउँ 
भ�े ूFतवादc राज ुलामाको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनb आएको पनुरावेदनपऽ । 

लाग ु औषध सेवन गन� बानीले गदाb 
मबाट ूहरcले बरामद गरेको कुरा मैले 
अदालतमै ःवीकार गरेको भए तापFन सो को 
ओसार पसार Fबब¥ +वतरण गन� {यिw नभएको 
सTय बोलेको कारणबाट मलाई १२ वषb कैद 
र j.१,४२,०००।– jपैयाँँ जmरवानासमेत हनेु 
गरc उw फैसला लाग ु औषध Fनय5ऽण ऐन, 

२०३३ को दफा १४(ज) तथा सxमाFनत 
सव"#च अदालतको निजर Fसkा5त तथा फौजदारc 
5याय Fसkा5त+वपरcत गmरएको फैसला उ=टc 
गरc 5यायोिचत फैसला गरc पाउँ भ�े ूFतवादc 
िजतेशकुमार ौीवाःतवको यस अदालतमा पनb 
आएको पनुरावेदनपऽ । 

ूFतवादc राज ुलामाले अदालतमा बयान 
गदाb इ5कार रहc बयान गरे पFन घटनाःथलमा दबैु 
ूFतवादcसँग रहेबसेको अवःथामा िजतेशकुमारको 
साथबाट लाग ुऔषध ७० माम र ३० हजार jपैयाँँ 
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बरामद भएको भनी बयान गदाb दबैु जनाले लाग ु
औषध कारोबार गन� गरेको सोहc स5दभbमा j. 
३०,०००।– jपैयाँ Fलई राज ुलामा लाग ुऔषध 
+क� गएको सो रकम िजतेशकुमारलाई �दई लाग ु
औषध Fलन नपाउँदै पबाउ परेको ःवीकार गद� 
लाग ुऔषध लगेपFछ खmरद गन� {यिwको नाम 
समेत खलुाई बयान गरेको देिखएबाट बरामदc 
मचु=ुकासमेतबाट राज ु लामालाई मFतयार ठहर 
गरc आधा सजाय गन� गरc भएको फैसला Fमलेको 
छैन । लाग ु औषध Fलन ु �दनसुxमको कायb 
सxप� नभए पFन राज ुलामाले खmरद गनb Fलई 
गएको रकम िजतेशकुमारलाई �दएको सो रकम 
बरामद भै अदालतबाट जफत हनेुसमेत ठहर 
भएको िःथFतमा ूFतवादc राज ु लामालाई माग 
दावी भ5दा कम सजाय गन� गरc भएको फैसला 
सो हदसxम ऽ+ुटपूणb भएको हुँदा बदर गरc सjु 
अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�े 
नेपाल सरकारको पनुरावेदनपऽ । 

ू.िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई लाग ुऔषध 
(Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (घ)
(२) अनसुार १२ वषb कैद र j.१,४२,०००।– 

जmरवाना हनेु र ू. राज ुलामालाई ऐ.को दफा 
१७ अनसुार अपराध गरेबापत हनेु आधा ६ वषb 
कैद j. ७१,०००।– जmरवाना हनेु ठहर ्याएको 
सjु िज=ला अदालतको फैसला FमलेकÈ  देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb भ�ेसमेत {यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको FमFत २०६८।१।६ को 
फैसला । 

ूFतवादc राज ुलामा अदालतसमW इ5कार 
रहे पFन घटनाःथलमा दबैु ू Fतवादcसँगै रहे बसेको 
अवःथामा िजतेशकुमारको साथबाट लाग ुऔषध र 
रकमसमेत बरामद भएको देिखएको अFधकारूाg 
अFधकारcसमWको बयानमा दबैु ूFतवादcहjले 

लाग ु औषधको कारोबार गन� गरेको त�यलाई 
ःवीकार गरेको, एवम ् हैFसयतमा ूFतवादc राज ु
लामालाई कम सजाय गन� गरc भएको फैसला 
ऽ+ुटपूणb छ । लाग ुऔषध मQुामा लाग ुऔषध 
बरामद हनुनैु अपराFधक कायb ःथा+पत हनु हो । 
लाग ुऔषध अपराधको ू कृFत सा� गठFनक अपराध 
भएकोले यस +कFसमको अपराधमा मfुय कताb र 
मFतयार नभई सबै मfुय कताb हनेु अवःथा हुँदा 
ूFतवादc राज ुलामालाई िजतेशकुमारको मFतयार 
भनी कम सजाय गन� गरc भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc 
Fनज ूFतवादcसमेतलाई अFभयोग दावीबमोिजम 
सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वादc नेपाल 
सरकारको तफb बाट यस अदालतमा पनb आएको 
पनुरावेदनपऽ । 

मैले अदालतसमW गरेको बयानलाई 
ूमाणमा ऋण नगरc सो को +वपरcत अFधकारूाg 
अFधकारcसमW गराइएको बयानलाई माऽ आधार 
Fलने फैसला गनb Fम=ने हैन, म पनुरावेदकलाई 
अकाb ूFतवादcले िचि5दन भनी ःप©jपमा बयान 
गरेको र मैले अFभयोग दावीबमोिजम कसरु गरेको 
भनी मा� Fम=ने ःप© आधार ूमाण नभएको 
अवःथामा देिखदँादेिखदैँ लाग ुऔषध जःतो गxभीर 
अपराधमा मFतयार ठहर ्याई सजाय गन� गरेको 
सjु फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc अFभयोग 
दावीबाट सफाइ पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc राज ुलामाको तफb बाट यस अदालतमा 
पनb आएको पनुरावेदनपऽ । 

Fनयमबमोिजम आजको दैFनक मQुा 
पेसीसूचीमा चढc Fनणbयाथb इजलाससमW पेस 
हनु आएको ूःततु मQुाको सjु एवम ् पनुरावेदन 
अदालततको रेकडb FमFसलसमेतको अiययन 
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गरc पनुरावेदक वादcको तफb बाट +वuान ््  
सह5यायाFधवwा ौी रेवतीराज FऽपाठÉले लाग ु
औषध जःतो स� ग�ठत अपराधमा मfुय कताb 
र मFतयार नभई सबै मfुय कताb हनेु अवःथामा 
ूFतवादc राज ु लामालाई समेत अFभयोग 
दावीबमोिजम सजाय हनुपुन�मा मFतयार ठहर ्याई 
कम सजाय गरेको सjु फैसला नै सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽ+ुटपूणb भएको 
बदर गरc ूFतवादc राज ुलामासमेतलाई अFभयोग 
दावीबमोिजम सजाय हनुपुछb भनी तथा पनुरावेदक 
ूFतवादc राज ुलामाको तफb बाट +वuान ््  अFधवwा 
ौी सोनी रघवंुशले अदालतसमWको बयानलाई 
ूमाणमा नFलई ूहरcसमWको बयानलाई माऽ 
आधारFलई सजाय गन� गरेको सjु फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc ूFतवादc राज ु लामाले 
अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउनपुन� भनी ूःततु 
गनुb भएको बहस िज+कर सFुनयो । 

यसमा ूFतवादcहj िजतेशकुमार 
ौीवाःतव र राज ुलामाले लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) 
ऐन, २०३३ को संशोधनस+हतको दफा ४ को 
ख�ड (घ), (ङ) र (च) को कसरु अपराध गरेको 
हुँदा Fनज ूFतवादcहjलाई सोहc ऐनको दफा १४ 
को उपदफा (१) (छ) (२) बमोिजम सजाय हनु 
तथा ूFतवादc िजतेशकुमार ौीवाःतवको साथबाट 
बरामद भएको नगद j.३०,०००।– (तीस 
हजार) सोहc ऐनको दफा १८ (क) बमोिजम 
जफत गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको अFभयोग 
माग दावी भएको ूःततु मQुामा ूFतवादcमiयेका 
िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई अFभयोग माग 
दावीबमोिजम लाग ु औषध (Fनय5ऽण) ऐन, 

२०३३ को दफा १४(१) को (६) (२) अनसुार 
१२ वषb कैद र j.१,४२,०००।– जmरवाना र 

ूFतवादc राज ुलामालाई लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) 
ऐन, २०३३ को दफा १७ अनसुार अपराध 
गरेबापत हनेु सजायको आधा ६ वषb कैद र 
j.७१,०००।– जmरवाना हनेु ठहर ्याई सjु 
काठमाडY िज=ला अदालतबाट भएको फैसला नै 
सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
फैसला गरेउपर ूFतवादc राज ु लामासमेतलाई 
अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय हनुपुन� 
भनी वादc नेपाल सरकारको तफb बाट र सफाइ 
पाउनपुन� भनी ूFतवादc राज ु लामाको तफb बाट 
दोहोरो पनुरावेदन पनb आएको अवःथा रहेछ ।

उि=लिखत त�य एवम ् +वuान ््  
सह5यायाFधवwा एवम ् +वuान ््  अFधवwाले ूःततु 
गनुb भएको बहस िज+करसमेतको स5दभbमा सjु 
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला Fमलेको छ छैन तथा वादc ूFतवादc को 
कसको पनुरावेदन िज+कर प�ुने नप�ुने के रहेछ 
सो सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� देिखयो । 

2. Fनणbयतफb  +वचार गदाb यसमा 
ूFतवादcमiयेका िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई 
अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय गरेको सjु 
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर Fनज ू Fतवादcको तफb बाट पनुरावेदनको 
तामेलc xयादFभऽ पनुरावेदन परेको अवःथा नहुँदा 
Fनजको हकमा केहc बोFलरहनपुरेन । 

3. ूFतवादc राज ु लामालाई अFभयोग 
दावीबमोिजम सजाय नगरc लाग ु औषध 
(Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनसुार 
अपराध गरेबापत हनेु सजायको आधा ६ वषb कैद 
र j. ७१,०००।– जmरवाना हनेु ठहर ्याई सjु 
काठमाडY िज=ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
नै सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
गरेको फैसला नFमलेको भ�े वादc नेपाल सरकारको 
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र सो अनसुार सजाय गरेको फैसला नFमलेको भनी 
ूFतवादc राज ुलामाको तफb बाट यस अदालतमा 
पनb आएको ूःततु पनुरावेदन िज+करतफb  
हेदाb आफूसँगै रहेका ूFतवादc िजतेशकुमार 
ौीवाःतवको साथबाट ७० माम लाग ुऔषध खैरो 
+हरोइन बरामद भएको त�यमा कुनै +ववाद रहेको                                    
देिखदैँन । सो बरामद भएको त�यलाई यी 
पनुरावेदक ूFतवादcले अ5यथा भ� सकेको समेत 
दिखदैँन । यी पनुरावेदक ूFतवादcको साथबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको अवःथा नदेिखए 
पFन लाग ु औषध सेवन गन� केटाहj आ®नो 
सxपकb मा रहेकोले लाग ुऔषध हेरोइन सःतोमा 
खmरद गरc महँगोमा Fबब¥ गनb पाए फाइदा 
हनेु देखी काठमाडYमा नै िचनेको िजतेशकुमार 
ौीवाःतवसँग भेट गरc लाग ु औषध हेरोइन 
खmरद Fबब¥ गन� कुरा भएपFछ स=लाहअनसुार 
Fनज िजतेशकुमार ौीवाःतवले मलाई ूFत माम 
j. ५००।– का दरले लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
Fबब¥ गन� गरेकोले मैले Fनजसँग पटकपटक 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन खmरद गरc काठमाडYमा 
लाग ु औषध सेवन गन� अFनस, राज, जीवन, 

समुन, दवा, राज,ु काले, क+पल, सरोज समेतका 
केटाहjलाई आवँयकता अनसुार ूFत मामको 
j. ८००/९०० मासमेत Fबब¥ गन� गद� आएको, 
हाल बरामद लाग ुऔषध पFन Fनजै केटाहjलाई 
Fबब¥ गन� उQेँयले िजतेशकुमार ौीवाःतवलाई 
भेट गरc बरामद लाग ुऔषध खmरद गनbको लाFग 
j. ३०,०००।– समेत �दई कुराकानी गmररहेको 
अवःथामा िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग लाग ुऔषध 
Fलन नपाउँदै ूहरcले हामीलाई पबाउ गरेको 
हो भनी घ�नालाई FसलFसलाबkjपमा Fबब¥ 
गन� गरेको केटाहjको नाउँसमेत उ=लेख गरc 
अFधकारूाg अFधकारcसमW बयान गरेको अवःथा                  

देिख5छ । पटकपटक लाग ुऔषध खmरद गरc 
राज ु लामालाई Fबब¥ गद� आएको हो मसँग 
बरामद भएको लाग ुऔषध पFन राज ुलामालाई 
Fबब¥ गनb भनी लाग ुऔषध खैरो हेरोइन साथमा 
Fलई राज ुलामाको ूतीWा गmररहेको अवःथामा 
Fनज आइपगुी मलाई लाग ुऔषधको पैसा भनी 
j.३०,०००।– �दई बाँक¥ j.५०००।– पFछ 
�द5छु भनी मेरो सँगसाथमा रहेको लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन राज ुलामालाई �दन नपाउँदै ूहरcले 
हामीलाई पबाउ गरेको हो भनी ूFतवादc राज ु
लामाले अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको 
बयान {यहोरालाई प+ु© हनेु गरc बयान गरेको 
पाइ5छ । Fनजको सो बयान {यहोरा अ5यथा हो 
भनी मा� Fम=नेसxमको कुनै ठोस एवम ् वःतFुन? 
आधार ूमाणसमेत FमFसल संल�न रहेको अवःथा                                                
देिखदैँन । FमFसल संल�न रहेको २०६६।७।१७ 
गतेको खानतलासी एवम ् बरामदc मचु=ुका, ू.
ना.Fन. भरतबहादरु शाहसमेतको ूFतवेदनसमेतले 
यी पनुरावेदक ूFतवादc उw लाग ुऔषध खmरद 
Fबब¥ गन� कायbमा ूTयW संल�न रहेको +ववाद 
र+हत तवरबाट संप+ु© भएको देिख5छ ।

4. जहाँसxम एकै हैFसयतका यी 
पनुरावेदक ूFतवादc राज ुलामालाई कम सजाय 
गरेको नFमलेको, लाग ु औषध जःतो अपराधमा 
मfुय कताb र मFतयार नभई सबै मfुय कताb हनेु 
अवःथा हुँदा ूFतवादc िजतेशकुमारको मFतयार 
भनी ूFतवादc राज ु लामालाई सजाय गरेको 
नFमलेको भ�े वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िज+कर रहेतफb  हेदाb यी ूFतवादc राज ुलामाको 
साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको अवःथा 
देिखदैँन । तर पFन लाग ु औषध खmरद गछुb 
भनी ूFतवादc िजतेशकुमारलाई उ�साई +वzास 
�दलाई दjुTसाहन गरेको र लाग ुऔषध खmरद 

९1६४ - नेपाल सरकार +व. राज ुलामा
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Fबब¥मा मFतयार रहेको, लाग ु औषध +क� 
खोजेको तर खmरद कायb पूरा नहुँदैको अवःथामा 
पबाउ परेको देिख5छ । ूFतवादc राज ुलामाकै 
उ�साहटमा लागी केहc नाफा ह5ुछ भनी आफूले 
बरामद भएको लाग ुऔषध खmरद गरc =याएको 
भनी ूFतवादc िजतेशकुमारले अFधकारूाg 
अFधकारcसमW यी ूFतवादc राज ुलामालाई पोल 
गरc बयान गरेको देिख5छ । यी पनुरावेदक 
ूFतवादc राज ुलामाको साथबाट कुनै लाग ुऔषध 
बरामद भएको नदेिखनकुा अFतmरw ूTयWत 
लाग ुऔषधको कारोबार गरेको त�य ठोस आधार 
ूमाणबाट संप+ु© हनु सकेको देिखदैँन । यी 
ूFतवादcले बरामद भएको लाग ुऔषधको कारोबार 
गनb सहअFभयwु िजतेशकुमारलाई दjुTसाहनसxम 
गरेको देिख5छ । 

5. लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ मा अपराध गनb षÞ य5ऽ गन�, उ·ोग 
गन�, दjुTसाहन गन� र मFतयार हनेुलाई सजाय भनी 
यस ऐनअ5तगbत सजाय हनेु अपराध गन�, षÞ य5ऽ 
गन�, Tयःतो अपराध गनb अjलाई दjुTसाहन गन� 
वा Tयःतो अपराध गनbमा मFतयार हनेु {यिwलाई 
सोहc अपराध गरेबापत हनेु सजायको आधी सजाय 
हनेुछ भ�े कानूनी {यवःथा रहेको देिख5छ । 
लाग ुऔषध मQुामा लाग ुऔषध बरामद हनु ु नै 
अपराFधक कायb ःथा+पत हनु ुहो । लाग ुऔषध 
अपराधको ूकृFत सा� गठFनक अपराध भएकोले 
यस +कFसमको अपराधमा मfुय कताb र मFतयार 
नभई सबै मfुय कताb हनेु अवःथा ह5ुछ भ�े वादc 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज+करलाई मा�े हो 
भने लाग ु औषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ मा भएको उपरोw कानूनी {यवःथा 
Fनंूयोजन माऽ नभई षÞ य5ऽ गन�, उ·ोग 
गन�, दjुTसाहन गन� र मFतयार हनेुलाई सजाय 

गन� +वधा+यकाको मनसाय नै लgु हनु जाने     
देिख5छ । +वधा+यक¥ मनसाय नै Fनंूयोजन हनेु 
गरc अदालतले {याfयासमेत गनb Fम=ने हुँदैन । 

6. अतः पनुरावेदक ूFतवादc राज ु
लामाको साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको 
अवःथा नदेिखए पFन लाग ु औषध सेवन गन� 
केटाहj आ®नो सxपकb मा रहेकोले सहअFभयwु 
िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन खmरद गनbको लाFग कुराकानी 
गmररहेको अवःथामा पबाउ गरेको, सो त�यलाई  
बरामद भएको लाग ुऔषध राज ुलामालाई Fबब¥ 
गनb भनी लाग ुऔषध खैरो हेरोइन साथमा Fलई 
राज ुलामाको ूतीWा गरc रहेको अवःथामा मेरो 
सँगसाथमा रहेको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन राज ु
लामालाई �दन नपाउँदै ूहरcले हामीलाई पबाउ 
गरेको हो भनी ूFतवादc राज ुलामाले गरेको उw 
बयान {यहोरालाई प+ु© हनेु गरc बयान गरेको 
Fनजको सो बयान {यहोरा अ5यथा हो भनी मा� 
Fम=नेसxमको कुनै ठोस एवम ् वःतFुन? आधार 
ूमाणसमेत FमFसल संल�न रहेको नदेिखनकुो 
अFतmरw FमFसल संल�न रहेको २०६६।०७।१७ 
गतेको खानतलासी एवम ् बरामदc मचु=ुका, ू.
ना.Fन.भरतबहादरु शाहसमेतको ूFतवेदनसमेतले 
यी पनुरावेदक ूFतवादc उw लाग ु औषध 
खmरद Fबब¥ गन� कायbमा मFतयार रहेको +ववाद 
र+हत तवरबाट संप+ु© भएको देिखदँा सोसमेतको 
आधार ूमाणबाट ूFतवादc राज ु लामालाई 
लाग ुऔषध (Fनय5ऽण) ऐन, २०३३ को दफा 
१७ बमोिजम ६ वषb कैद र j.७१,०००।– 

जmरवाना हनेु ठहर ्याई भएको सjु काठमाडY 
िज=ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरेको फैसला Fमलेकै देिखदँा 
कुनै पmरवतbन गmररहनपुरेन । सो फैसला सदर 
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कायम हनेु ठहछb । अFभयोग माग दावीबाट 
सफाइ पाउनपुन� भ�े ूFतवादc राज ुलामाको तथा 
अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय हनुपुन� भनी 
वादc नेपाल सरकार दबैुको पनुरावेदन िज+कर प�ुन                                                  
सwैन । दायरcको लगत क�ा गरc FमFसल 
Fनयमानसुार अFभलेख शाखामा बझुाई �दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या.भरतबहादरु काकD 

इFत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अFधकृत :– हmरकृंण ौे?

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 5यायाधीश ौी तकb राज भ�
फैसला FमFत : २०७०।८।१०।२

२०६७– CI–०१६०

मQुा :  करारबमोिजम WFतपूFतb रकम �दलाई 
पाऊँ ।

पनुरावेदक/वादc : काठमाडY िज=ला, काठमाडY 
महानगरपाFलका वडा नं. ३ लािजxपाट 

इ.+व.एन. हाउसमा ूधान कायाbलय रहेको 
एभरेःट बै� FलFमटेडका सिचव ूमोदराज 
शमाb

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : Fस5धलुc िज=ला, Fसkेzर 

गा.+व.स. ठेगाना भै हाल काठमाडY िज=ला, 
काठमाडY महानगरपाFलका वडा नं. ३१ 
कमलादcिःथत Fस+टज5स बै� FलFमटेडमा 
कायbरत ्् राजीव गजरेुल

 § पुनरावेदक वादी बैDसँग avथ� 
aितवादीले सेवामा aवेश गदा# ४ वष#सÌ 
सेवा गनZ शत#नामा गरी सो अविध पूरा 
नगदó बैDको सेवा छाडी अx बैDमा 
गएको देिखई सोही ऐनको दफा ७४ मा 
करार गनZ पw करारबमोिजम दाियÐ 
पूरा गनु#पनZछ भ[े उÔेख भएबमोिजम 
avथ� aितवादीले शत#नामाअनसुार सेवा 
पूरा नगरी बीचमा नै सेवा छोडी गएको 
देिखदँा शत#अनसुार सेवा गरेको नदेिखने ।

(ूकरण नं. ४) 
 § aितवादी बैDमा सेवा aवेश गदा# नै 

शत#नामा गरी aवेश गरेकोमा बीचमा सेवा 
गन# छाडेमा सो शत#नामामा उÔेख भएको 
aावधानअनसुार wितपूSत ितनु#पनZ ।

(ूकरण नं. ५)

पनुरावेदक/वादcका तफb बाट :
ूTयथl/ूFतवादcका तफb बाट :

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून : 
 § करार ऐन, २०५६ को दफा १३(४)
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१)

िनण#य नं.९१६५

 &  

९1६५ - ूमोदराज शमाb +व. राजीव गजरेुल
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सjु तहमा फैसला गन� : 

 मा.िज.5या.ौी +वनोदमोहन आचायb 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :

 मा.5या.ौी बै·नाथ उपाiयाय
 मा.5या.ौी ठाकुरूसाद शमाb 
 

फैसला
xा. aकाश वbी : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको FमFत २०६६।७।१८ गतेको 
फैसलाउपर दोहोर ्याउने Fनःसा ूदान भै 
पनुरावेदनमा दताb हनु आएको ूःततु मQुाको 
स� िWg त�य एवम ् ठहर यस ूकार छ :

 +वपWीले यस एभरेःट बै�मा सेवा गन� 
इ#छा जाहेर गनुbभएकोले २४ जलुाई २००३ 
मा ४ वषbसxम बै�मा सेवा गन� नगरेमा WFतपूFतb 
हजाbनाबापत j.२,००,०००।– (दईुलाख 
j+पयाँ) बै�लाई Fतन�छु भनी सेवा करारनामा 
(Service bond) गनुbभएको छ । बै�मा काम 
गन� कमbचारcलाई बै�सxब5धी +वFभ� ताFलम 
ूिशWणमा बै� लगानी गरc ूिशिWत गनुbपन� 
ह5ुछ । +वपWीलाई बै�ले बै�सxब5धी +वFभ� 
ताFलम �दई ूिशिWत गराई Fनयिुw FमFत २५ 
जलुाई २००३ देिख २४ जलुाई २००७ सxम 
४ वषbको लाFग सेवा गनुbपन�मा २७ फेॄअुरc 
२००७ देिख राजीनामा ःवीकृत हनेु गरc १३ 
फेॄअुरc २००७ मा राजीनामा �दनभुएकोले यस 
बै� +वपWी करारनामाबमोिजम सेवा नगरेकोले 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोिजम j. 
२,००,०००।– (दईु लाख j+पयाँ) WFतपूFतb 
�दलाई भराई पाउँ भ�े एभरेःट बै� FलFमटेड 
ूधान कायाbलयको +फराददावी ।
 म ूFतवादcको Fनयिुwपऽ २५ जलुाई 
२००३ मा Fनयिुw भै बै�को कमbचारc भएको 

Fथए ँ । उw FमFतभ5दा अगाFड मलाई बै�को 
कमbचारc भ� Fम=दैन । म िशिWत बेरोजगार 
यवुा भएको र +वपWी बै�ले प+हलेदेिख तयार 
रहेको Service bond मा सहc गद�मा करार 
सxझौता हनु सwैन । म ूFतवादc +वपWी बै�मा 
३ वषb ७ म+हनासxम ःथायी कमbचारc भै काम 
गरेकोले एभरेःट बै� FलFमटेडको, “कमbचारc 
सेवासxब5धी Fनयमहj २०५४” ले Fनद� िशत                 
गछb । उw Fनयमहjको Fनयम २(ग) र Fनयम 
३ एवम ् ौम ऐन, २०४८ को दफा ३,४ र ७ 
अनसुार म ःथायी कमbचारc भएकोले मेरो हकमा 
करार वा सxझौता लागू हनु सwैन । दू+षत 
+फराद दावीबाट मwु गरc इ5साफ गरc पाउँ 
भ�े ूFतवादc राजीव गजरेुलको काठमाडY िज=ला 
अदालतमा परेको ूFतउ�रपऽ ।
 ूFतवादc राजीव गजरेुलले एभरेःट बै�मा 
४ वषb सेवा गछुb भ�े Service bond गरेकोले 
वादc दावीअनसुार j. २,००,०००।– WFतपूFतb 
Fतनपुछb भ�े वादcको साWी राम थापा गरेको 
बकपऽ ।
 ूFतवादcले ३ वषb ७ म+हना एभरेःट 
बै�मा ःथायी कमbचारc भै सेवा गरेको हुँदा 
WFतपूFतb Fतनुbपन� होइन भ�े ूFतवादcको साWी 
स5तोषच5ि गौतमले गरेको बकपऽ । 
 करारज5य सxझौता हेदाb २४ जलुाई 
२००३ मा करारको Fलखत भएको देिख5छ 
जब+क ूFतवादcलाई बै�ले १ �दनपFछ Fनयिुw 
�दएकोले पदभार महण नगद� करारको Fलखत 
गराएको देिखन आएको छ । Staff service 

rules of Everest bank limited, 2054 B.C. हेदाb 
सxझौतामा राख् न नFम=ने देिखदँा सxझौताअनसुार 
वादcले ूFतवादcबाट j. २,००,०००।– 

भराई पाउँ भ�े वादc एभरेःट बै� FलFमटेडको 
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+फराददावी नप�ुने ठहछb भ�े काठमाडY िज=ला 
अदालतको २०६५।५।२३ गतेको फैसला ।
 +वपWी ूFतवादcले बै�को शतb आTमसात ्् 
गरc Fनयिुw Fलई यस बै�मा सेवा गनb तयार 
भै करार सxझौता गनुbभएको छ । तो+कएको 
शतbबमोिजम सेवा नगरc अक" बै�मा सेवा ूवेश 
गरेकोले Fनयिुwका शतbहj उ=ल³न गरेकोमा 
आ®नो दा+यTवबमोिजम WFतपूFतb Fतनुbपन�               
ह5ुछ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ 
बमोिजम करार दाताले +वFभ� शतbहj राख् न 
सक् ने हुँदा service rules of Everest bank 

limited 2054 B.C. मा बै�ले WFतपूFतbबापत 
दावी गनbसक् ने {यवःथा नभएकोले वादc दावी 
नप�ुने भ�े काठमाडY िज=ला अदालतको FमFत  
२०६५।५।२३ गतेको फैसला ।
 +वपWी ूFतवादcले यस एभरेःट बै� 
FलFमटेडमा Fनयिुw हुँदा सेवा करार भएबमोिजम 
४ वषb सेवा गन� भनी सxझौता गनुbभएको         
छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोिजम 
रोजगार दाताले शतbहj राख् न सक् ने उ5मिुw 
ूदान गरेको अवःथामा Service bond अनसुार 
WFतपूFतb भराई �दनपुन�मा वादc दावी नप�ुनेमा 
ठहराएको काठमाडY िज=ला अदालतको फैसला 
ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc WFतपूFतb �दलाई पाउँ 
भ�े वादc एभरेःट बै� FलFमटेडको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 पनुरावेदक वादc बै�ले ूFतवादcलाई 
क+हले कहाँ के {यहोराको कFत अवFधको के 
ताFलम �दएको हो र सोबापत बै�लाई कFत 
आFथbक दा+यTव पनb गएको हो भ�े खलुाउन 
सकेको पाइएन । ूFतवादcले अवFध नप�ुदै 
राजीनामा �दएको कारणले बै�ले थप आFथbक WFत 
पाउन पन� देिखदैँन । वादc दावी प�ुन नसक् ने 

ठहराएको सjु काठमाडY िज=ला अदालतको 
फैसला Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb भ�ेसमेत 
{यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 
२०६९।७।१८ गतेको फैसला । 
 Fनवेदक बै�ले ूFतवादcलाई Fनयिुw 
गरेको लगतै बै�मा हनेु दैFनक कामकाज 
सxबि5धत ताFलम �दने गदbछ । Training 

programme of UCP 500 ताFलममा सहभागी 
गराई ताFलम �दएको छ । ूTयथl ूFतवादcले 
यस बै�को +वFभ� शाखामा बसी काम तथा 
अनभुव हाFसल गनुbभएको छ । ूFतवादcलाई 
२५ जलुाई २००३ मा Fनयिुw �दँदा ४ वषb 
सेवा गन� शतb राखेको र सो शतb पूरा नगरेमा २ 
लाख j+पयाँ बै�लाई WFतपूFतb Fतन� गरc शतbनामा 
गनुbभएकोले अ.बं. १८४ (क) १८५ र करार 
ऐन, २०५६ को दफा २(क) र दफा १३ तथा 
नेकाप २०५६, अ� ६, प?ृ ६७४४  समेतको 
ऽ+ुटपूणb हुँदा वादc दावी नप�ुने ठहराएको सjु 
काठमाडY िज=ला अदालको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर 5याय 
ूशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) (क) र 
(ख) अनसुार ू ःततु मQुा दोहोर ्याई हेरc पाउँ भ�े 
वादc एभरेःट बै� FलFमटेडको यस अदालतमा पनb 
आएको Fनवेदन ।
 यसमा ूTयथl ूFतवादcको सेवा 
सxझौता Service bond मा ४ वषb काम नगरेमा 
WFतपूFतbबापत j. दईु लाख Fतन� भनी ःप© शतb 
उ=लेख भई Tयसमा यी ू Fतवादcले सहमFत जनाई 
दःतखत गरेको देिख5छ । यःतो अवःथामा यी 
दईु पWबीच भएका करारका शतbहj दबैु पWले 
मा�ुपन�मा Tयसको +वपरcत एक पWले कुनै काम 
गरेमा सोहc करारको शतbअनसुार हनेुमा कमbचारc 
सेवा Fनयमावलcमा WFतपूFतbको {यवःथा नभएको 
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भ�े आधारमा वादc दावीबमोिजम WFतपूFतb 
न�दलाएको िज=ला अदालतको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा करार 
ऐन, २०५६ को दफा ७४ र दफा ८३ (२) 
तथा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को ऽटुc 
रहेको देिखएकोले 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) (क) अनसुार दोहोर ्याई हेनb Fनःसा 
ूदान गmरएको छ । सxबि5धत FमFसल र +वपWी 
िझकाई Fनयमानसुार पेस गनुb भ�े यस अदालतको 
FमFत २०६७।४।१९ गतेको आदेश । 
 Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा 
चढc Fनणbयाथb पेस हनु आएको ूःततु मQुाको 
पनुरावेदनस+हतको FमFसल अiययन गरc पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला Fमले नFमलेको के हो  
सो सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� देिखयो ।
 २. Fनणbयतफb  +वचार गदाb पनुरावेदक/
वादc एभरेःट बै�ले ूTयथl/ूFतवादc राजीव 
गजरेुललाई बै�मा कमbचारc Fनयwु गदाb सेवा गन� 
शतb गरc सेवा ूवेश गरेकोमा ३ वषb ७ म+हना 
सेवा गरc राजीनामा �दएकोले शतb पूरा नगन� 
ूTयथl ूFतवादcबाट २ लाख j+पयाँ WFतपूFतb 
�दलाई पाउँ भ�े वादc दावी र मैले एभरेःट 
बै�को कमbचारc Fनयमावलc, २०५६ अनसुार 
ःथायी कमbचारcमा Fनयिुw पाएको हुँदा WFतपूFतb 
Fतनुbपन� होइन भ�े ूFतउ�र रहेको ूःततु मQुा 
सjु काठमाडY िज=ला अदालतले वादc दावी 
नप�ुने ठहराएकोले फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलाउपर दोहोर ्याउने Fनःसा 
ूदान भै पनुरावेदनको रोहबाट पेस हनु आएको 
देिख5छ । 
 ३. पनुरावेदक वादc एभरेःट बै� 
FलFमटेडले ूTयथl ूFतवादc राजीव गजरेुललाई 
कमbचारcमा Fनयिुw �दँदा २४ जलुाई २००३ मा 

सxझौता गरc बै�मा ४ वषbसxम सेवा गनुbपन�मा 
र सेवा भ  भएमा २ लाख WFतपूFतb �दने गरc 
शतbनामा भएको देिख5छ । ूTयथl ूFतवादcले 
२५ जलुाई २००३ देिख २७ फेॄअुरc २००७ 
मा सेवामा रहc उw बै�मा राजीनामा �दएको 
देिख5छ । ूTयथl राजीव गजरेुलले ३ वषb ७ 
म+हना माऽ सेवा गरेको पाइ5छ ।
 ४. एभरेःट बै� FलFमटेडमा ूTयथl 
राजीव गजरेुलले सतbनामाको (e) मा शतb भ  
गरेमा २ लाख WFतपूFतb Fतनुbपन� भ�े उ=लेख 
भएको        देिख5छ । करार ऐन, २०५६ को 
दफा १३(४) मा कुनै {यिwले कुनै {यिw फमb, 
कxपनी वा Fनकायसँग गरेको करारअनसुार Tयःतो 
{यिw, फमb कxपनी वा Fनकायको सेवामा छँदै वा 
सेवाबाट अवकाश ूाg गरेको Fनि´त समयसxम 
Tयःतो {यिw फमb, कxपनी वा Fनकायको 
ूFतःपधl अ5य {यिw, फमb, कxपनी वा Fनकायको 
सेवा ःवीकार गनb नपाउने गरc भएको करार भ�े 
कानूनी {यवःथा रहेको पाइ5छ । पनुरावेदक 
वादc बै�सँग ूTयथl ूFतवादcले सेवामा ूवेश 
गदाb ४ वषbसxम सेवा गन� शतbनामा गरc सो 
अवFध पूरा नगद� बै�को सेवा गनb छाडी अ5य 
बै�मा सेवा गनb गएको देिखई सोहc ऐनको दफा 
७४ मा करार गन� पW करारबमोिजम दा+यTव 
पूरा गनुbपन�छ भ�े उ=लेख भएबमोिजम ूTयथl 
ूFतवादcले शतbनामाअनसुार सेवा पूरा नगरc बीचमा 
नै सेवा छोडी गएको देिखदँा शतbअनसुार सेवा 
गरेको देिखएन । सोहc ऐनको दफा ८२ अनसुार 
करारको कुनै पWले करारबमोिजमको दा+यTव 
पूरा नगरेमा दफा ८३ अनसुार नो�सान हनेु पWले 
करार उ=ल³न गन� पWबाट करारबमोिजमको 
WFतपूFतb भराई Fलन पाउँछ भ�े उ=लेख भएको                                         
पाइ5छ । यी ूTयथlले वादc बै�सँग ४ वषbको 
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सेवा गन� गरc शतb गरc बीचमा नै सेवा छाडी 
गएको अवःथामा आफूले शतbनामा गरेको रकम 
Fतनुbपन� दा+यTव ह5ुछ । जहाँसxम यी ूTयथl 
ूFतवादcले आ®नो ूFतउ�रमा एभरेःट बै� 
FलFमटेड, २०५६ कमbचारc +वFनयमअनसुारको 
कमbचारc भएकोले शतbअनसुार रकम �दनपुद�न भ�े 
िज+कर Fलए पFन २४ जलुाई २००३ मा उw 
बै�मा सेवा ूवेश गदाb नै शतbनामा गरेको हुँदा 
सो शतbनामाको (e) अनसुार j. २,००,०००।–  
Fतनपुन� देिख5छ ।
 ५. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
३४ (१) मा कुनै {यिwले लेखेर वचनले वा 
आचरणuारा कुनै {यिwलाई कुनै कुरा यःतो हो 
भ�े +वzासमा पारc वा Tयःतो +वzासमा पनb �दई 
सो {यिwबाट कुनै काम गराएमा वा हनु �दएमा 
Fनज सो कुरा Tयःतो होइन वा Fथएन भनी Fनजले 
ख�डन गनb पाउने छैन भ�े कानूनी {यवःथा 
रहेको र पनुरावेदक एभरेःट बै� FलFमटेडको 
ूTयथl ूFतवादc राजीव गजरेुललाई सेवा �दँदाको 
अवःथामा नै शतbनामा गराएको देिखदँा सो शतbनामा 
भएकै छैन भ�े ूTयथl ूFतवादc िज+करसxम पFन 
Fलएको देिखएन । ूTयथl/ूFतवादcले आफूले 
उw बै�मा सेवा ू वेश गदाb नै शतbनामा गरc ू वेश 
गरेकोमा बीचमा सेवा गनb छाडेमा सो शतbनामामा 
उ=लेख भएको ूावधानअनसुार WFतपूFतb Fतनुbपन� 
नै देिख5छ । पनुरावेदक/वादc एभरेःट बै�ले 
ूTयथl ूFतवादc राजीव गजरेुलबाट उपरोw २४ 
जलुाई २००३ मा भएको शतbनामाको (e) अनसुार 
वादc दावी अनसुार j. २ लाख WFतपूFतb �दलाई 
भराई �दनपुन�मा वादc दावी नप�ुने ठहराएको 
सjु काठमाडY िज=ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
Fमलेको नदेिखदँा उ=टc हनेु ठहछb । सो ठहनाbले 

अj तपFसलबमोिजम गनूb । 
तपFसल

माFथ इ5साफ ख�डमा ठहरेबमोिजम वादc 
दावीअनसुार ूFतवादc रािजव गजरेुलबाट j. 
२,००,०००।– भराई पाउने हुँदा ूFतवादcको 
यसै सरहदको जायजात रो�न,ु कानून xयादFभऽ 
वादcले दरखाःत �दए कानूनबमोिजम अàाको 
ूFतशत दःतूर Fलई ूFतवादcबाट वादcलाई �दन ु
भ�े सjु काठमाडYमा लेखी पठाई �दनू ------१
माFथ इ5साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम वादc दावी 
ठहर भएकोले वादcले सjुमा +फराद दायर गदाb 
राखेको कोटbफ¥ ५२७०।– पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनुरावेदन गदाb रािखएको कोटbफ¥ j. 
७९०।– र यस अदालतमा पनुरावेदन गदाb 
राखेको कोटbफ¥ j. ७९०।– समेत जxमा 
कोटbफ¥ j. ६८५०।– वादc ूFतवादcबाट भराई 
Fलन पाउने हुँदा ूFतवादcको यसै सरहदको जेथा 
देखाई कानूनका xयादFभऽ वादcले दरखाःत �दए 
केहc दःतरु नFलई ूFतवादcबाट वादcलाई भराई 
�दन ु भनी काठमाडY िज=ला अदालतमा लेखी    
पठाउनू -----------------------------------२
ूःततु मQुाको दायरc लगत क�ा गरc FमFसल 
अFभलेख शाखामा बझुाई�दनू -----------------३

उw रायमा सहमत छु ।
5या.तकb राज भ�

इFत संवत ्२०७० साल म� Fसर १० गते रोज २ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : देवीकुमारc चौधरc
 

 &  

९1६५ - ूमोदराज शमाb +व. राजीव गजरेुल
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय 5यायाधीश ौी तकb राज भ�

फैसला FमFत : २०७०।११।२०।३
०६९–CR–०८९४

मQुा : सेवा ूवेशको लाFग नÆलc ःथायी 
अiयापन अनमुFतपऽ पेस गरc ॅ©ाचार गरेको ।

पनुरावेदक/ूFतवादc : िज=ला ताÏलेजङु, मेहेले 
गा.+व.स. वडा नं. ८ ःथायी ठेगाना भई 
िचतवन िज=ला, रÕनगरनगरपाFलका वडा 
नं.८ ूसौनीमा बसोबास भई हाल नेपाल 
+व·तु ूाFधकरणअ5तगbत फोरमेन पदमा 
कायbरत ्् केशवराज कडmरया

+वjk
ूTयथl/वादc : अिfतयार दjुपयोग अनसु5धान 

आयोगका तफb बाट अनसु5धान अFधकृत 
गंगाूसाद 5यौपानेको ूFतवेदनले नेपाल 
सरकार

 § पेस भएको सôटिफकेट ओहदा पाउन, 
ओहदामा बहाल Tन वा कुनै लाभ सुिवधा 
aा� गनZ उ�े�ले पेस नगरेको भ[े 
भएकोमा पेस गन# आव�कै नभएको 
सôटिफकेट नÀली बनाई पेस गनZ 
काय#पछािड ओहदासIJी सkािवत 
लाभ aा� गनZ आपरािधक अिभaाय वा 
उ�े� रहेको å� देिखन आउँदा नÀली 

aमाणपA पेस गनZ काय#मा आपरािधक 
काय# र आपरािधक मनसमेतका दबैु त× 
समावेश भएको देिखने । 

(ूकरण नं.६)

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : 
ूTयथl/वादcका तफb बाट : 

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § तTकाल ूचFलत ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, 

२०१७ को दफा १२

+वशेष अदालत, काठमाडY :–

 अiयW मा.5या.ौी गौरcबहादरु काकD
 सदःय मा.5या.ौी ओमूकाश Fमौ
 सदःय मा.5या.ौी केदारूसाद चाFलसे

फैसला
 xा.aकाश वbी : +वशेष अदालत, 
काठमाडYको फैसलाउपर +वशेष अदालत 
ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम यस 
अदालतसमW पनुरावेदन परc पेस हनु आएको 
ूःततु मQुाको स� िWg त�य एवम ् ठहर यस 
ूकार छ :– 

 नेपाल +व·तु ूाFधकरणको शैिWक 
यो�यताको 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 दjुपयोग अनसु5धान आयोगमा ूाg 
भई FमFसल संल�न रहेको । 
 नेपाल +व·तु ूाFधकरणको इलेि�शFसयन 
तह ३ पदमा कायbरत ्् केशवराज कडmरयाले 

िनण#य नं.९१६६
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बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन मनीपरु, भारतबाट 
सन ्१९८५ मा बमा� ६०७२ बाट "HSLC 

Examination" उ�ीणb गरेको भFनएका शैिWक 
ूमाणपऽहj नेपाल +व·तु ूाFधकरणबाट 
छानFबन भई थप छानFबनको लाFग अिfतयार 
दjुपयोग अनसु5धान आयोगमा ूाg भै उw 
ूमाणपऽहj उ#च माiयFमक िशWा पmरषn 
सानो�ठमी, भwपरुमाफb त ् बोडb अफ सेके5डरc 
एजकेुसन, मनीपरु भारतमा ूमाणीकरणको 
लाFग पठाउँदा सो बोडbको "NO. EX/118/78/

Vol-vii/4165 Imphal, The 16th June, 2007" 
को Fनज केशवराज कडmरयासमेत दईु जनाको 
बारेमा 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 सानो�ठमी, 
भwपरुको FमFत २०६४।४।२० को पऽसाथ 
आयोगमा ूाg भै FमFसल सामेल रहेको । 
 अिfतयार दjुपयोग अनसु5धान 
आयोगबाट FमFत २०६४।९।१० मा Fनणbय भई 
पनुः ूमाणीकरणको लाFग पठाएको र सxबि5धत 
बोडbबाट ूमाणीकरण भै आएका पऽहj FमFसल 
संल�न रहेको । 
 म नेपाल +व·तु ू ाFधकरण रÕनगर टाँडी 
+वतरण के5िको ू.शाखा ने.+व.ूा. भ�डारामा 
कायbरत ्् छु । हाल म इलेि�शकल समूहको 
फोरमेन चौथो तहमा कायbरत ्् छु । मैले २०४६ 
साल पौष म+हनादेिख माFसक �यालादारcको तेॐो 
तह मेकाFनकल जFुनयर Fम¿ीको पदमा रहc 

जाFगर खाई २०५० साल भाि म+हनादेिख ःथायी 
भएको हुँ । नेपाल +व·तु ूाFधकरणको FमFत 
२०६१।१०।२० को Fनणbयानसुार ूा+वFधक 
इलेि�शFसयनबाट तह चार फोरमेन पदमा बढुवा 
गरc पदःथापन भएको हो । मैले सेवा ूवेश 
गरेको पदको लाFग आवँयक पन� शैिWक यो�यता 
आठY कWा उ�ीणbदेिख टेःट पाससxम हो । मैले 
२०३६ सालमा एस.एल.सी ौी Fसनाम माiयFमक 
+व·ालय Fसनाम, ताÏलेजङुबाट �दएकोमा अÔमजेी 
+वषयमा अन�ुीणb भएको र पFछ २०३९ 
सालदेिख भारतको मनीपरु इxफालको "Adimjati 

Govt. High School, Imphal Manipur" बाट 
"High School" तह पास गरेको हुँ । मैले उw 
तह ूाइभेट फमb भरc पास गरेको हुँ । मैले 
परcWा �दएको बेलामा म नोकरcमा ूवेश गरेको                                                                  
Fथइन । मनीपरु इxफालको थवल Fडःटcकको 
सेराउ गाउँमा मेरो मामाहj तथा अ5य दाजभुाइ 
पFन धेरै बसेकोले मैले २०३९ सालदेिख 
मनीपरुमा गई बसोबास गदाb ःकुलबाट ूाइभेट 
परcWा �दन पाइ5छ भ�े भएकोले म आफÁ ले फमb 
भरेको हो र Tयो फमb भदाb के कFत रकम लागेको 
हो म आफूसँग +वल भरपाईहj हाल छैन । मैले 
परcWा "Adimjati Govt. High School, Imphal, 

Manipur" बाट �दएको हुँ । एउटा कोठामा 
२४ जना बसी  परcWा �दएका Fथय¹ । परcWा 
पसु म+हनामा स�ालन भएको Fथयो । पाँच 
म+हनापFछ परcWाफल ू कािशत भयो । माकb Fसट 
Fलन म आफÁ  गएको Fथए ँ । FमFसल संल�न 
ूमाणपऽहj मैले आ®नो कायाbलयमा पेस गरेको 
हो । ती ूमाणपऽहj मेरै हनु ् भनी सनाखत 
गmर�दए ँ। कम यो�यताको ूमाणपऽ भए पFन 
प�ुनेमा मसँग भएका अ5य ूमाणपऽसमेत सjु 
Fनयिुw हुँदाका बखत नै पेस गरेको हुँ । मैले 

९1६६ - केशवराज कडmरया +व. नेपाल सरकार
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पेस गरेका ूमाणपऽहjलाई +कन "Fake and 

forged ones" भनी लेिखई आयो थाहा भएन । 
मेरा ूमाणपऽ झáुा होइनन ्भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc केशवराज कडmरयाले अFधकारूाg 
अFधकारcसमW गरेको बयान ।
 नेपाल +व·तु ूाFधकरणको ईलेि�शFसयन 
तह चौथो फोरमेन पदमा कायbरत ्् केशवराज 
कडmरयाले बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन मनीपरु, 

भारतबाट सन ्१९८५ मा बमा� ६०७२ बाट 
"HSLC Examination" उ�ीणb गरेको भFनएका 
शैिWक ूमाणपऽहj नेपाल +व·तु ूाFधकरणबाट 
छानFबन भई थप छानFबनको लाFग अिfतयार 
दjुपयोग अनसु5धान आयोगमा ूाg भएकोमा 
उw ूमाणपऽहj उ#च माiयFमक िशWा पmरषn 
सानो�ठमी, भwपरुमाफb त बोडb अफ सेके5डरc 
एजकेुसन, मनीपरु भारतमा ूमाणीकरणको 
लाFग पठाउँदा सो बोडbको No. Ex/118/78/

Vol-vii/4165 Imphal, The 16th June, 2007 

को Fनज केशवराज कडmरयासमेत दईु जनाको 
बारेमा 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 
सानो�ठमी, भwपरुको FमFत २०६४।४।२० 
को पऽसाथ ूाg भै FमFसल सामेल रहेको । 
आयोगले Fनणbयअनसुार ूFतवादcको ूमाणपऽ 
पनुः ूमाणीकरण गराउँदा Fनजले पेस गरेको 
उw बोडbको नxबर "Ex/118/78/Vol-IX/4722 

Imphal, the 8th January, 2008" को पऽ उ#च 

माiयFमक िशWा पmरषn, सनो�ठमीको FमFत 
२०६४।१०।२० को पऽबाट समेत "Fake 

and forged" भनी जवाफ ूाg हनु आएको र 
"HSLC" को शैिWक यो�यताको ू माणपऽ आफूले 
सjु Fनयिुw Fलँदा पेस गरेको हो भनी ूFतवादc 
ःवयम ्ले बयानमा ःवीकारसमेत गरेकोबाट Fनज 
ूFतवादcले रा`सेवकको पदमा Fनयिुw Fलने 
उQेँयले झáुा र नÆलc शैिWक यो�यताको 
ूमाणपऽ पेस गरc Fनयिुwसमेत Fलएको देिखदँा 
सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२ र ू चFलत ॅ ©ाचार Fनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) अनसुारको कसरुमा Fनज ूFतवादc 
केशवराज कडmरयालाई सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा ूचFलत 
ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) 
बमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
अिfतयार दjुपयोग अनसु5धानबाट +वशेष 
अदालत, काठमाडYमा दायर गरेको आरोपपऽ । 
 मैले "HSLC" परcWा बोडb अफ सेके5डरc 
एजकेुसन, मनीपरु भारतबाट ूाइभेट परcWाथlको 
jपमा सन ्१९८५ मा "Adimjati High School, 

Imphal, Manipur" बाट फमb भरc परcWा �दई 
उ�ीणb भएको र सो ूमाणपऽ ूाg गरेको          
हुँ । ू माणपऽ सहc सTय हो । के कFत कारणले 
बोडbले झáुा भनी लेखी पठायो मलाई थाहा                                            
भएन । बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन मनीपरुले 
मलाई पFछ=लो पटक उपल¼ध गराएको मेरो 
ूमाणपऽ सहc भएको {यहोराको पऽ बयानका 
साथ पेस गरेको छु । ूमाणमा लगाई पाउँ 
भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc केशवराज 
कडmरयाले +वशेष अदालत, काठमाडYमा गरेको 
बयान । 
 सxबि5धत बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन 
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मनीपरुबाट प+हले "…… The document 

produced by them are fake and forged ones" 

लेखी आएकोमा ूFतवादcले बयानसाथ पेस गरेको 
सोहc बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन मनीपरुको 
"2nd May 2008" को माiयFमक िशWा पmरषn, 
सानो�ठमीलाई लेखेको पऽमा "Kesav Raj 

Kadariya Roll no. 6072 had passed the High 

School Leaving Certificate Examination, 1985 

in the third division" भनी उ=लेख गरेको पऽको 
ूFतFल+प पेस गरेको देिखदँा उw पऽमiये कुन 
आFधकाmरक हो, सो सxब5धमा उ#च माiयFमक 
िशWा पmरषn, सानो�ठमीलाई दबैु पऽको ूFतFल+प 
साथै राखी सxबि5धत Fनकाय बझुी य+कन 
जवाफ �दन ुभनी पऽ लेखी जवाफ ूाg भएपFछ 
Fनयमानसुार पेस गनुb भनी +वशेष अदालत, 
काठमाड¹बाट FमFत २०६५।७।२९ मा भएको 
आदेश । 
 +वशेष अदालत, काठमाडYको 
आदेशानसुार बोडb अफ सेके5डरc एजकेुसन, 

मनीपरुले ूमाणीकरण गरc पठाएको पऽ FमFसल 
संल�न रहेको । 
 ूFतवादc केशवराज कडmरयाले "HSLC" 
तहको परcWा उ�ीणb गरेको भनेको ूमाणपऽ 
झáुा देिखन आएकोले तTकाल ूचFलत ॅ©ाचार 
Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
गरेको ठहछb भ�ेसमेत {यहोराको +वशेष अदालत, 
काठमाडYबाट FमFत २०६९।५।२७ मा भएको 
फैसला । 

म पनुरावेदक नेपाल +व·तु ूाFधकरणमा 
ूा+वFधकतफb को तेॐो तहमा सेवा ूवेश गरेको हुँ, 
जसको लाFग 5यूनतम ्् यो�यता दश कWा उ�ीणb 
र छ म+हनाको ताFलम वा छ म+हनाको कायाbनभुव 
तोकेकोमा मैले नेपालबाट नै दश कWा उ�ीणb 

गरेको र सेवा ू वेश गदाb पFन सो दश कWा उ�ीणb 
गरेको नेपालको ू माणपऽ पेस गरc सोहc आधारमा 
सेवा ूवेश गरेको तथा म सा+वकको पदबाट 
हालको चौथो तहमा कायbWमताको मू=या�नको 
आधारमा बढुवा भएको र कायbWमताको आधारमा 
बढुवा हुँदाको अवःथामा पFन आवँयक 5यूनतम ्् 
शैिWक यो�यता आठ¹ कWा उ�ीणb नै हो जनु 
यो�यता मैले नेपालबाट नै ूाg गरेको छु । मैले 
नेपाल +व·तु ूाFधकरणमा सेवा ूवेश गदाb तथा 
बढुवा हुँदासमेत +ववा�दत ूमाणपऽका आधारमा 
कुनै पद ूाg गरेको वा स+ुवधासमेत Fलएको  
छैन ।
 जहाँसxम मैले पेस गरेको "Board of 

Secondary Education, Manipur" बाट मैले ूाg 
गरेको शैिWक यो�यताको ूमाणपऽको कुरा 
छ, सो ूमाणपऽ मैले उि=लिखत बोडb अ5तगbत 
भारतको मनीपरु इxफालको, "Adimjati Govt. 

High School, Imphal Manipur" बाट ूाइभेट 
पmरWाथlको jपमा परcWामा सामेल भई सन ्
१९८५ मा सो तह उ�ीणb गरc ूमाणपऽ ूाg 
गरेको हुँ । मैले पेस गरेको ूमाणपऽ सहc सTय 
हो र सोहc {यहोराको "Board of Secondary 

Education, Manipur" ले "November 2, 2007" 

ले पFन ू© गरेको छ । +वशेष अदालत, 
काठमाडYबाट सjु फैसला गदाb उ#च माiयFमक 
िशWा पmरषn माफb त ् "Board of Secondary 

Education, Manipur" मा पऽाचार गरc Tयहाँबाट 
ूाg जवाफको आधारमा मैले पेस गरेका 
ूमाणपऽहjलाई नÆलc ठहर गरेको छ । जनु 
सरासर ऽ+ुटपूणb र गलत छ । नेपालको एस.एल.
सी. वा सो सरहको परcWाको ू माणपऽको सTयता 
जाँच गनb अनसु5धान गन� Fनकाय उ#चमाiयFमक 
िशWा पmरषn होइन । यस पmरषoको कुनै पFन 

९1६६ - केशवराज कडmरया +व. नेपाल सरकार
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कमbचारcलाई अनसु5धान अFधकारc तो+कएको                                                           
छैन । Tयःता कमbचारcले कसरc कहाँबाट के 
आधारमा ूमाणीकरण गरेर =याएका हनु ्सो कुरा 
प+ु© गनb अदालतसमW उपिःथत गराई बकपऽसमेत 
गराइएको अवःथा पFन छैन । यसरc कानूनी 
ू+बया पूरा नगरc हचवुाको भरमा स� कFलत 
ूमाणलाई आधार मानी सहc सTय ूमाणपऽलाई 
नÆलc ठहर गरc ॅ ©ाचार जःतो गxभीर ू कृFतको 
अपराधमा दोषी ठहर गरc मलाई सजाय गन� 
गरc भएको फैसला ऽ+ुटपूणb र बदरभागी भएको 
हुँदा सो फैसलालाई बदर गरc वादc दावीबाट 
छु�कारा �दलाई सफाइ पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc केशवराज कडmरयाले यस अदालतमा 
दायर गरेको पनुरावेदनपऽ । 
 Fनयमबमोिजम दैFनक मQुा पेसीसूचीमा 
चढc इजलाससमW पेस भएको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदक ूFतवादc केशवराज कडmरयाले 
"HSLC" तहको परcWा उ�ीणb गरेको भनेको 
ूमाणपऽ झáुा देिखन आएकोले तTकाल ॅ©ाचार 
Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
गरेको ठहर ्याएको +वशेष अदालत, काठमाडYको 
फैसला Fमलेको छ छैन, पनुरावेदक ूFतवादcले 
आरो+पत कसरुबाट सफाइ पाउँ भ�े पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन स�छ सwैन भ�े कुरामा FमFसल 
संल�न कागजात हेरc Fनणbय �दनपुन� देिखन   
आयो । 
 2. Fनणbयतफb  हेदाb मैले सेवा ूवेश 
गदाb आवँयक पन� 5यूनतम ्् यो�यता नेपालबाटै 
उ�ीणb गरेको, बढुवा कायbWमताका आधारमा 
भएको, मैले ूाg गरेका सबै शैिWक यो�यताका 
ूमाणपऽहj सहc र सTय हनु,् उ#च िशWा 
पmरषoका कमbचारcलाई ूःततु मQुा अनसु5धान 
गन� अFधकार छैन भनी सjु फैसला उ=टc गरc 

पाउँ भनी +वFभ� आधार Fलएको पाइ5छ ।
 3. पनुरावेदक ूFतवादcले +वशेष 
अदालतमा बयानका बममा मैले "HSLC" 

परcWा ूाइभेट परcWाथlको jपमा सन ्१९८५ 
मा "Adimjati Govt. High School, Imphal 

Manipur" बाट फमb भरc परcWा �दई उ�ीणb 
गरेका हो । मैले पेस गरेका ूमाणपऽहj सहc 
सTय हनु ्के कFत कारणले बोडbले झáुा भनी लेखी 
पठायो मलाई थाहा भएन । बोडb अफ सेके5डरc 
एजकेुसन मनीपरुले मलाई पFछ=लो पटक उपल¼ध 
गराएको मेरो ू माणपऽ सहc भएको {यहोराको पऽ 
मैले मेरो बयानका साथ पेस गरेको छु । उw 
ूमाणपऽलाई ूमाणमा लगाई पाउँ भनी आफूले 
गरेको बयान गरेका साथ "Board of Secondary 

Education, Manipur" को "No. Ex/118/78/01-

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. 

86405" भनी उ=लेख भएको पऽ पेस गरेको                                                                                
देिख5छ । Tयसैको आधारमा +वशेष अदालतबाट 
FमFत २०६५।७।२९ मा यी पनुरावेदक 
ूFतवादcले आ®नो बयानका साथ पेस गरेका 
ूमाण पऽहj पनुः ूमाणीकरणका लाFग +वशेष 
अदालतले उ#च माiयFमक िशWा पmरषoलाई 
�दएको आदेशानसुार सो पmरषoले टोलc खटाई 
खटाइएको टोलcले "Board of Secondary 

Education, Manipur" बाट ूमाणीकरण गरc 
=याएको "No. Ex/118/78 (Vol-XII-II)/5048 

Imphal, the 30th May, 2012  को पऽमा "With 

reference to your letter No.3384 dated 18th 



703

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 सानो�ठमी, भwपरुबाट ूाg भई FमFसल 
संल�न रहेको अवःथामा यी पनुरावेदकले सेवा 
ूवेश गदाb पेस गरेका ूमाणपऽहj शkु देिखन 
आएनन ्। 

4. +वशेष अदालत, काठमाडYको FमFत 
२०६५।०७ गतेको आदेशानसुार आरोपपऽका 
साथ पेस भएका यी पनुरावेदकले पेस गरेको 
शैिWक यो�यताका ूमाणपऽ र Fनजले बयानका 
साथ पेस गरेका ूमाणपऽका ूFतFल+पमiये कुन 
आFधकाmरक हो, सो सxब5धमा बझुी य+कन जवाफ 
पठाइ�दन ुहनु भनी उ#चिशWा पmरषn सानो�ठमी, 
भwपरुलाई लेखी पठाइएको र अदालतको 
यस ूकारको आदेशानसुार कायb भई आएको 
अवःथामा उ#चिशWा पmरषoका कमbचारcलाई 
Tयसरc ूमाणीकरण गरc =याउने अFधकार छैन 
भ�े पनुरावेदकको िज+कर कानूनसxमत देिखन 
आएन । 

5. पनुरावेदक ूFतवादc केशवराज 
कडmरयाले "Adimjati High School, Imphal 

1985" मा बमा� ६०७२ बाट "High School 

Leaving Certificate Examination" पास गरेको 
स+टb+फकेट पेस गरेको त�यमा कुनै +ववाद   
देिखदैँन । ूFतवादc पनुरावेदकले स+टb+फकेटबाट 
Fनयिुw पाएको र स+टb+फकेटका आधारमा बढुवा 
पाएको अवःथा नभै स+टb+फकेटका आधारमा ओहदा 
पाउने, ओहदामा बहाल रहनेसमेतका कुनै लाभ 
स+ुवधा ूाg नभएको हुँदा Tयःतो स+टb+फकेटका 
आधारमा सजाय गनb नFम=ने भ�ेसxमको िज+कर 
Fलएको देिखयो । सा+वक ॅ©ाचार Fनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै {यिwले 
रा`सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल 
रहने उQेँयले िशWासxब5धी कुनै यो�यता, नाम, 

तीनपःुते, उमेर, जात, थर, वतन, नागmरकता वा 
अयो�यता ढाँटेमा Fनजलाई कसरुको माऽा अनसुार 
२ वषbदेिख ६ वषbसxम कैद वा जmरवाना वा दबैु 
सजाय हनेुछ” भ�े {यवःथा गरेबाट रा`सेवकले 
कुनै ओहदा पाउने, ओहदामा बहाल रहने वा कुनै 
लाभ वा स+ुवधा पाउने उQेँयले िशWासxब5धी 
कुनै यो�यता, नाम, तीनपःुते, उमेर, जात, थर, वतन, 

नागmरकता वा अयो�यता ढाँ�न नहनेु गरc यःता 
कायbलाई अपराधज5य गरc ःप© {यवःथा गरेको 
देिखन आउँदछ । अपराध हनुका लाFग Fन´य नै 
आपराFधक कायb र अपराधी मन दबैु आवँयक 
ह5ुछ । आपराFधक कायb भ�ाले अपराधसँग 
सxबि5धत  शारcmरक  वा भौFतक कायb बÌुनपुन� 
ह5ुछ भने अपराFधक मनले आपराFधक अFभूाय 
वा उQेँयलाई बोध गराउँदछ । आपराFधक 
अFभूाय वा उQेँय+वहcनको कायbबाट माऽ 
अपराध कायम हनु सwैन (Actus Non facit 

reum, nisi mens sit rea) भ�े फौजदारc 5यायको 
सवbमा5य Fसkा5त रहेको छ । 

6. पनुरावेदक ूFतवादcबाट नÆलc 

९1६६ - केशवराज कडmरया +व. नेपाल सरकार
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स+टb+फकेट पेस गन� कायb अथाbत ्् आपराFधक 
कायb भएको त�यमा कुनै +ववाद छैन । पेस 
भएको स+टb+फकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल 
हनु वा कुनै लाभ स+ुवधा ूाg गन� उQेँयले 
पेस नगरेको भ�े भएकोमा पेस गनb आवँयकै 
नभएको स+टb+फकेट नÆलc बनाई पेस गन� कायb 
पछाFड ओहदासxब5धी सxभा+वत लाभ ूाg गन� 
आपराFधक अFभूाय वा उQेँय रहेको ःप© 
देिखन आउँदा नÆलc ूमाणपऽ पेस गन� कायbमा 
आपराFधक कायb र अपराFधक मनसमेतका दबैु 
त¸व समावेश भएको देिख5छ । 
 7. अत:एव ू Fतवादc केशवराज कडmरयाले 
"HSLC" तहको परcWा उ�ीणb गरेको भनेको 
ूमाणपऽ झáुा देिखन आएकोले तTकाल ूचFलत 
ॅ©ाचार Fनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को 
कसरु गरेकोले Fनजलाई सोहc ऐनको दफा १२ 
र दफा २९(२) ले j.५००। जmरवाना हनेु 
ठहर ्याएको +वशेष अदालत, काठमाडYको FमFत 
२०६९।५।२७ को फैसला Fमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन सwैन । दायरcको लगत क�ा गरc 
FमFसल Fनयमानसुार गरc बझुाई �दनू ।  

उw रायमा सहमत छु ।
5या.तकb राज भ� 

इFत संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : लोकनाथ पराजलुc

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी ूकाश वःती

माननीय 5यायाधीश ौी §ाने5िबहादरु काकD
फैसला FमFत : २०७०।९।१८।५

०६६–CR–०६६५

मQुा : चोरc

पनुरावेदक/वादc : सनुील चौधरcको जाहेरcले 
नेपाल सरकार

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : क�नपरु िज=ला, Fभमद� 

न.पा. वडा नं. ४ बःने महेश चौधरc 

 § आफँैले िकटानीसाथ चोरी भएको भनी 
जाहेरी िदने तर आफँैले भलूवस शDा 
मानी जाहेरी िदएको भनी बकपA गनZ 
र मौकामा कागज गनZ =िXसमेतलाई 
मौकामा चोरी भएको भनी भ[े तर पिछ 
भलूवस भनेको भ[ेसमेत देिखएको 
ि>ितमा जाहेरवालाले झुöा (बनावटी) 
जाहेरी िदएको मा[ुपनZ अव>ा देिखन 
आउँदा चोरी जbो गkीर कसुरमा शDा 
र हतारमा िकटानी जाहेरी िदने जाहेरवाला 
sयम ्सजायका भागीदार TनपुनZ ।

(ूकरण नं. ५)

पनुरावेदक/वादcका तफb बाट : +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा उkव पडुासैनी

िनण#य नं.९१६७

 &  
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ूTयथl/ूFतवादcका तफb बाट : 

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून : 
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९, १८ 
 § सरकारc मQुासxब5धी ऐन, २०४९ को 

दफा २८(२)

सjु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज.5या.ौी पदमराज भ�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� ׃

 मा.5या.ौी Fड=लcराज आचायb
 मा.5या.ौी बाबरुाम रे�मी
  

फैसला
 xा. aकाश वbी : 5याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पनb आएको ूःततु मQुाको स� िWg 
त�य र ठहर Fनxनूकार छ : 
 FमFत २०६५।३।२२ गतेको राFत 
Fछमेक¥ महेश चौधरc र राज ु डगौरा मेरो 
घरमा आई सतेु । यसअिघ पFन क+हलेकाहc â 
आई सÕु े गदbथे । महेश चौधरcलाई मेरो घर 
कोठाका बारेमा सबै जानकारc Fथयो । राFत 
कFतबेला उठेर मेरो बाकस फोडी Tयसमा रहेको 
j.४१०७५ (एकचालcस हजार पचह�र) 
लगी ल�ा कपडाहj खेतबारcमा फाFल�दएका                      
रहेछन ् । Fबहान उãदा माऽ थाहा भयो । 
Fनजलाई पबाउ गरc चोरcमा कारवाहc गरc 
सजाय गरc पाउँ भ�े सनुील चौधरcले वडा ूहरc 
कायाbलयमा �दएको FमFत २०६५।३।२३ को 
Fनवेदनपऽ ।
 पूवb टcकाराम डगौराको खेतबारc, पि´म 

टcकाराम डगौराको पÆी घर, उ�र ूकाश 
चौधरcको खालc जFमन, दिWण मानFसँह खऽीको 
घर यFत चार+क=लाFभऽको सनुील चौधरcको 
घरमा जाहेरcमा उ=लेख भएबमोिजम चोरc भएको 
घटनाःथल भ�े FमFत २०६५।३।२३ को 
घटनाःथल वःतिुःथFत मचु=ुका ।
 जाहेरवालाको खालc जFमनमा रहेको 
+टनको बाकसको अगाFडतफb को कु5डी (लक) टुटc 
बाकस खालc र खलुा अवःथामा रहेको बाकसको 
निजक तरकारc का�ने छुरा (चÆु) रहेको, पाइ5ट 
एकवटा र यऽतऽ छmरएर रहेका �यासेटका 
चÆाहj रहेका भ�े FमFत २०६५।३।२३ को 
खानतलासी बरामदc मचु=ुका ।
 ूFतवादc महेश चौधरc बःने घरको 
कोठामा रहेको िःटल दराजको सबै भ5दा 
माFथ=लो ख�डमा रहेको हmरयो कभर भएको 
+कताबको बीचमा एक/एक हजारको दईुवटा नोट 
बरामद भएको भ�े FमFत २०६५।३।२५ को 
बरामदc मचु=ुका १ र अ5तरुाम चौधरcको घरको 
देवाल निजक काठको बासा (चलूc) मा डोराले 
बाँधी राखेको माटोको कjवाFभऽ j.१००० 
का नेपालc नोट ३५ वटा, पाँचसय भाjको नोट 
एक, १०० नेपालcका दईु, २० नेपालcको एक 
र ५ नेपालcको एक, गरc जxमा j.३६०२५। 
(छ�ीस हजार प#चीस) नेपालc j+पयाँ बरामद 
भएको भ�े सोहc FमFतको अक" बरामदc                                 
मचु=ुका ।
 FमFत २०६५।३।२२ गते आ®नै घरमा 
खाना खाई सनुील चौधरcको घरमा सÕु गएको 
हुँ । सनुील चौधरc खाना खान गएको मौकामा 
Tयहc कोठाको दायाँ साइडमा सानो बाकस 
देखÑ । पFछ Fछमेक¥ साथी राज ु डगौरा पFन 

९1६७ - नेपाल सरकार +व. महेश चौधरc
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आयो । तीनैजना दईुवटा ख+टया Fमलाएर सँगै 
सTुयY । उनीहj FनदाएपFछ +टनको बाकसलाई 
बा+हर =याई बर�डामा रहेको चÆुले चाबी टुटाई 
बाकसFभऽ रहेका पैसा मैले खि=तमा हालä । 
बाकसलाई Fनजकै खेतमा राखी �दए ँ। फेmर सÕु 
गए ँ। भोFलप=ट Fबहान उठÉ घर गए ँ। चोरcको 
रकम दईु हजार िःटलको दराजमा राखेको र अj 
रकम घरको देवाल निजक काठको बासामFुन 
भाडोमा लकुाई राखेको Fथए ँ। चोरc म ए�लैले 
गरेको हुँ भ�ेसमेत {यहोराको महेश चौधरcले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको बयान                          
कागज ।
 वडा ूहरc कायाbलयमा Fनवेदन 
�दएअनसुारको चोरcको नगदमiये बरामद भएको 
नगद मेरो हो । म जाहेरवाला र राज ुडगौरा 
सतेुको अवःथामा Fनजले चोरc गरेका हनु ् । 
बाकस र चÆुसमेतका सामानहj मेरै घरको 
खेतमा भे+टएका बरामद भएका सामानहj            
हनु ् । महेश चौधरcले j.४१०७५।– चोरc 
गरेका हनु ्। यस चोरcमा अj कसैको संल�नता 
छैन । कानूनबमोिजम कावाbहc गरc पाउँ भ�े 
सनुील चौधरcको FमFत २०६५।३।३० को 
जाहेरc ।
 देखाइएको बाकस र चÆुस+हतका 
सामानहj देखä । बरामद भएको नगद 
j.३८०२५ मेरो भएको हुँदा हेरc, िचनी यो 
सनाखत कागज गरä भ�े सनुील चौधरcको FमFत 
२०६५।४।१ को सनाखत कागज ।
 म जानभु5दा प+हले नै महेश चौधरc 
सनुीलको घरमा गएर बसेका Fथए । राFत सँगै 
सतेुका हY । राFत महेशले सनुीलको पैसा चोरेको 
र चोरcको रकम ूहरcले बरामद गरेको भ�े 

भोFलप=ट महेशले भनेर थाहा पाएको हुँ । महेश 
चौधरcबाहेक अj कसैको संल�नता छैन भ�ेसमेत 
राज ुडगौराको कागज ।
 सनुील चौधरcको घरमा सÕु गएको 
अवःथामा महेश चौधरcले सनुील चौधरcको पैसा 
चोरेको र चोmरएको रकम ूहरcले बरामद गरेको 
भ�े सनुी थाहा पाएका हY भ�े रामबहादरु चौधरc, 
प=टुराम चौधरc र बलराम चौधरcले मौकामा 
गmर�दएको कागज ।
 चोरc भएको भनी +कटानी जाहेरc परेको, 
मौकामा कागज गmर�दनेहjले पFन चोरc भएको 
भनेका र ःवयम ् ूFतवादcले नै जाहेरवालाको 
रकम चोरc गरेको भनी ःवीकार गरc बयान 
गरेको र j.३८०२५।– बरामद तथा अ5य 
सामानहjसमेत बरामद भएको हुँदा ूFतवादc 
महेश चौधरcलाई चोरcको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ.को १२ नं.बमोिजम सजाय गरc                                         
पाउँ । बरामद भएको नगद र सामान 
जाहेरवालालाई +फताb �दलाई नपगु j. ३०५०।– 

चोरcका १० नं. बमोिजम ू Fतवादcबाट जाहेरवाला 
सनुील चौधरcलाई भराई पाउँ भ�े अFभयोगपऽ । 
 सनुील चौधरc, राज ु डगौरा र म 
सँगै सतेुका ह¹ । एकाप+� राज ु र मबीचमा 
भई सतेुका ह¹ । भोFलप=ट आ®नो पाइ5ट 
खो�दा    भेÐ याएन । तीनैजानको पाइ5ट बा+हर 
®याँ+कएको देखä । पाइ5टमा +हलो लागेकोले 
धनुलाई राखी म खेतमा Fमड हा=न गई Fमड 
हालc Fबहानको खाना खाई पाइ5ट धनुका लाFग 
गोजीमा हेदाb j.३८,०००।– भे�ाए ँ । डरले 
कसैलाई केहc नभनी घरको माटोको घÁटामा 
लकुाई राखेको हुँ । जाहेरवालाको घरबाट मैले 
चोरc गरेको हैन । जाहेरवाला सनुील चौधरcलाई 
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मसँगको स त छुटाउन प+हलेदेिख नै Fनजको 
पmरवारले Fनजलाई गालc गmररह5थे । चोरcमा 
फसाएपFछ त स त छु�ला भ�े पmरप�बाटै 
झáुा पmरप� गरc जाहेरवालाबाटै जाहेर गनb 
लगाइएको हो । अनसु5धानको बममा मैले 
चोरc गरेको हुँ भनी भनेको हैन, ले×लेे आफÁ  
लेखी लौ सहc गर भने । मैले पढेर सनुाउन 
भ5दा बढc भएको “थjवा ” भ5दै कुटपीट 
गनb थालेकोले सहन नसक¥ बाiय भएर सहc 
गरेको हुँ । हातका नङहjमा आल+पन ठोकेका                                                
Fथए । ह=का डामसxम देिखन स�छ । जाँच भने                                                   
गराइन । देखाइएको पाइ5ट जाहेरवालाको      
हो । यो पाइ5टबाट बरामद भएको हैन । मेरो 
पाइ5टको ख=तीमा भे�ाएको हुँ । दावीअनसुारको 
कसरु मैले नगरेको हुँदा सफाइ पाउनपुदbछ 
भ�ेसमेत ूFतवादc महेश चौधरcले अदालतमा 
गरेको बयान ।
 j.४१,०७५।– मैले काम गन� पसलबाट 
लगेर घरमा गएको Fथए ँ । महेश, राज ु र म 
एउटै कोठामा सतेुका FथयY । पाइ5ट सबैको 
कालो र को Fथयो । सÕुअुिघ महेशको पाइ5ट 
हो भ�े थाहा नपाई मेरै पाइ5ट सxझी Tयसैमा 
पैसा राखä । पसलमा गई ख=तीमा हेदाb रकम 
नदेखी राजलुाई सोधä । राजलेु मैले Fलएको छैन     
भ5यो । TयसपFछ महेशको घरमा गए ँ। महेश 
घरमा नरहेकोले पैसा Fलएर भा�यो भ�े श�ा लागी 
तjु5तै जाहेरc �दए ँ। ूFतवादc महेश चौधरcले 
चोरc गरेको छैन । मेरै ग=तीबाट आ®नो पाइ5ट 
सxझी महेशको ख=तीमा राखेको हुँ । मेरो पैसा 
Fम=दैन +क भ�े श�ाले माऽ जाहेरc �दएको                                      
हुँ । ूFतवादc महेश चौधरcले चोरc नगरेको 
हनुाले सजाय पाउन ु पन� हैन भ�े जाहेरवाला 

सनुील चौधरcको बकपऽ ।
 सनुील, राज ु र महेश सँगै बःने, खाने 
उãने {यिwहj हनु ्। तीनैजना सँगै सतेुका र 
सनुीलले आ®नो पाइ5ट सxझेर महेशको पाइ5टमा 
पैसा राखेको रहेछ । तीनै जनाको पाइ5टको र  
कालो Fथयो । भलूवस सनुीलले महेश चौधरcको 
पाइ5टमा पैसा रािख�दएको  हो । महेश चोरc गन� 
खालको {यिw हैनन ्र श�ाले जाहेरc  �दएको 
हो । ूहरcले Fमलापऽ गmर�द5छु भनी मबाट 
कागज बनाएको हो । {यहोरा पढाएनन,् सहc 
माऽ गराएका हनु ् भ�े वःतिुःथFत मचु=ुकाका 
प=टुराम चौधरcको बकपऽ । 
 जाहेरवाला र महेशसँगै बःने सÕु ेसाथी 
हनु ्। जाहेरवालाको पाइ5टको कलर र महेशको 
पाइ5टको कलर एउटै भएकोले जाहेरवालाले 
झ�ुÆएर पैसा राखेको रहेछ । Fबहान महेश 
खेतमा काम गनb गएको हुँदा पाइ5टमा पैसा 
नपाएपFछ महेशले मेरो पैसा लगेर भा�यो +क 
भनेर जाहेरc �दएको रहेछ । यो कुरा सनुील 
आफÁ ले भनेपFछ थाहा पाएको हुँ । महेश सीधा 
चालचलनको मा5छे हो । चोरc नगरेको हुँदा 
महेशले सफाइ पाउनपुदbछ । अनसु5धानको 
FसलFसलामा भएको कागजको {यहोरा मेरो हैन, 

सहc मेरो हो भ�े ूFतवादc महेश चौधरcको साWी 
तथा अनसु5धानको FसलFसलामा कागज गन� 
{यिw बलराम चौधरcको बकपऽ । 
 ूFतवादcले अFधकारूाg अFधकारcसमW 
गरेको बयान कागज, अनसु5धानको बममा 
भे+टएका सामान र बरामदc मचु=ुकासमेतबाट 
प+ु© भएको छ । जाहेरवालाले अदालतमा 
गरेको बकपऽ अनसु5धानको FसलFसलामा तयार 
भएका कागज ूमाणहjमा आधाmरत नहुँदा महेश 
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चौधरcले अFभयोग दावीअनसुार चोरc गरेको 
ठहछb । चोरcको Fबगो j.४१०७५।–बमोिजम 
जmरवाना र एक म+हना कैद ह5ुछ र j.३८००।– 

ूFतवादc महेश चौधरcबाट जाहेरवालाले भmरपाउने 
ठहछb भ�े क�नपरु िज=ला अदालतको FमFत 
२०६५।१०।१ को फैसला ।
 जाहेरवाला र वःतिुःथFत मचु=ुकाका 
साWीहjले समेत चोरc गरेको हैन, भलूबाट 
जाहेरवाला आफÁ ले मेरो पाइ5टको ख=तीमा 
रािख�दएको हो भनी बकपऽ गरेको अवःथामा 
अनसु5धानको FसलFसलामा भएका कागज र 
बयानलाई माऽ आधार मानी कसरुदार कायम 
गmरएको छ । j.३८०२५।– माऽ बरामद 
भएको भFनएको छ, जब+क दावी j.४१०७५।– 

को रहेको छ । अनसु5धानको FसलFसलामा 
तयार भएको कागजलाई अदालतबाट बिुझएको 
अवःथामा मौकामा कागज गन�हjको अदालतमा 
भएको बकपऽबाट प+ु© भएमा माऽ ूमाणमा 
Fलन Fम=ने ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ को ूFतकूल मू=या�न गरc चोरc गरेको 
ठहर ्याएको क�नपरु िज=ला अदालतको FमFत 
२०६५।१०।०१ को फैसला अ5यायपूणb र 
ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc सफाइ पाउँ भ�े ूFतवादc 
महेश चौधरcले पनुरावेदन अदालत, महे5िनगरमा 
Fलएको पनुरावेदन िज+कर । 
 जाहेरवालाले अदालतमा गरेको 
बकपऽको मू=या�न नगरc भएको सjुको फैसला 
ूमाणको मू=या�नको पmरूआेयमा फरक पन� 
देिखदँा अ.बं.२०२ नं. को ूयोजनाथb पनुरावेदन 
सरकारc व+कलको कायाbलयलाई पेसीको सूचना 
�दई Fनयमानसुार गरc पेस गनुb भ�े पनुरावेदन 
अदालत, महे5िनगरको FमFत २०६६।६।२८ 

को आदेश ।
 जाहेरवाला तथा बरामदc मचु=ुकामा रहेका 
साWीहj प=टुराम चौधरcसमेतको अदालतमा 
भएको बकपऽबाट ूFतवादcले चोरc गरेको भ�े 
देिखन नआएकोले आरो+पत कसरुबाट ूFतवादc 
महेश चौधरcले सफाइ पाउने ठहरc सjु क�नपरु 
िज=ला अदालतको FमFत २०६५।१०।१ को 
फैसला उ=टc हनेु ठहछb । झáुा बनावटc जाहेरc 
�दने जाहेरवालालाई सरकारc मQुासxब5धी ऐन, 

२०४९ को दफा २८(२)(क) अनसुार तजवीजी 
j. १०००।– एकहजार जmरवाना हनेुसमेत ठहछb 
भ�े पनुरावेदन अदालत, महे5िनगरको फैसला ।
 जाहेरवाला र ूFतवादc साथी भएका 
र जाहेरवालाले आ®नो चोरc भएको रकमको 
मह¸वपूणb +हःसा ूाg गरc सकेपFछ ूFतवादcसँग 
Fमलोमतो गरc Fनजलाई सफाइ �दलाउने मनसायले 
अदालतसमW ूFतकूल (Hostile) बकपऽ गरेको 
देिख5छ भने अ5य वादc पWका साWीहjसमेतले 
सोहc Fमलानको बकपऽ गरc 5याय Fनjपणको 
+वषयलाई ज+टल बनाउने दुं ूयास गरेको त�यतफb  
कुनै +ववेचना नगरc साथै बरामद हनु आएको 
दसी अपराध सxब5ध दसी ूमाणलाई उपेWा 
गरc भएको फैसला ऽ+ुटपूणb भई बदरभागी हुँदा 
सjु क�नपरु िज=ला अदालतको फैसला उ=टc 
गरेको पनुरावेदन अदालत, महे5िनगरको फैसला 
ूमाण र कानूनको ऽ+ुटपूणb भई बदरभागी हुँदा सो 
फैसला बदर गरc ूFतवादc महेश चौधरcलाई सjु 
अFभयोग मागदावीबमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�े 
वादc नेपाल सरकारले यस अदालतमा Fलएको 
पनुरावेदन िज+कर ।
 यसमा घटनाःथल ूकृFत मचु=ुका 
मौकामा भए गरेको कागज तथा बरामद दसी 
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ूमाणबाट ूFतवादcले चोरc गरेको देिखएको साथै 
जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकपऽलाई 
बरामदc मचु=ुका र दसी ूमाणले ख�डन गरेको 
अवःथामा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
को कानूनी {यवःथाको समेत ऽटुc रहे भएकोले 
ूFतवादcलाई सफाइ �दने गरc भएको पनुरावेदन 
अदालत, महे5िनगरको FमFत २०६६।९।२८ 
को फैसला फरक पनb सक् ने देिखदँा मलुकु¥ ऐन, 
अदालती ब5दोवःतको २०२ नं. बमोिजम ूःततु 
मQुामा ूTयथl िझकाई Fनयमानसुार पेस गनुb भ�े 
यस अदालतको FमFत २०६८।१२।१६ को 
आदेश । 
 Fनयमानसुार दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
पेस हनु आएको ूःततु मQुामा पनुरावेदक वादc 
नेपाल सरकारको तफb बाट रहनभुएका +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा ौी उkव पडुासैनी ूFतवादc 
अFधकारूाg अFधकारcसमW चोरc गरेकोमा 
साFबत माऽ छैनन,् चोरcको रकमसमेत बरामद 
भएको छ । अदालतमा इ5कारc बयान गदाb 
मेरो पाइ5टमा रािख�दएछन ् डरले भFनन, 

रकम लगेर लकुाएर राखä भनेको पाइ5छ । 
तर, इमा5दारcपूवbक तTकाल रकम भने �दएको 
अवःथा छैन । बj फरकफरक ःथानमा लकुाई 
राfदछन ् । यसबाट पFन महेश चौधरcको 
असल Fनयत देिखदैँन । चोरc अपराध Fस ो 
समाजको +वjkको नैFतक पतन हनेु अपराध                                 
हो । यःतो अपराधमा जाहेरवालाले जाहेरc 
�दएको {यहोरा+वपरcत बकपऽ गरेको आधारमा 
Fनद"ष भ�े हो भने Fस ो समाजमा नै नकाराTमक 
असर पदbछ र चोरc गन�ले हौसला पाउने अवःथा 
आउने हुँदा पनुरावेदन अदालत, महे5िनगरको 
फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर उ=टc गरc ूFतवादcले 

चोरc गरेको ठहराएको सjु क�नपरु िज=ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर हनुपुदbछ भनी 
गनुbभएको बहस िज+करसमेत सFुनयो ।
 २. Fनणbयतफb  +वचार गदाb जाहेरवाला 
सनुील चौधरcले आफूसँगै आ®नो कोठामा सतेुका 
ूFतवादc महेश चौधरcले कोठामा रहेको +टनको 
बाकस फोडी नगद j.४१०७५।– चोरc गरेकोमा 
कारवाहc गmरपाउँ भनी इलाका ूहरc कायाbलयमा 
Fनवेदन �दएका र पFछ जाहेरc �ददाँसमेत 
सोहc {यहोरा नै उ=लेख गरc लेखाई �दएको                                        
पाइ5छ । जाहेरcअनसुारको पूरै रकम बरामद हनु 
नसके पFन केहc कम रकम अथाbत ् j.३८०२५।– 

बरामद भएको छ । ता=चा फोFडएको +टनको 
बाकसस+हतका चÆु पाइ5टलगायतका सामानहj 
बरामदसमेत भएका छन ्। मौकामा कागज गन� 
प=टुराम चौधरc, बलराम चौधरc, रामबहादरु चौधरc 
र सँगै सतेुका राज ु डगौराले सनुील चौधरcले 
भनेअनसुार महेश चौधरcले चोरc गरेको भनी 
कागज गरेका छन ्। 
 ३. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
ले तह+ककात वा जाँचबझुको FसलFसलामा तयार 
भएका Fलखतमा उ=लेख भएको कुनै कुरा 
सो कुरा {यw गन� {यिw साWीका jपमा 
अदालतमा उपिःथत भै बयान गरेमा ूमाणमा 
Fलन ह5ुछ भ�े {यवःथा गरेको छ । ूःततु 
मQुामा +कटानी जाहेरc �दने जाहेरवाला सनुील 
चौधरcले तीनैजनाको पाइ5टको र  कालो भएकोले 
भलूवस पैसा मैले नै महेश चौधरcको पाइ5टमा                                                     
रािख�दएछु । तTकाल महेशलाई खो�दा भेट 
नभएकोले चोरc गरc भागेको सxझेर जाहेरc �दन 
पगेु । महेशले चोरेको हैन, म आफÁ ले भलूवस 
राखेको हुँ । चोरc गरेको अFभयोगमा महेशलाई 
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सजाय गनुbपद�न भनी अनसु5धानको FसलFसलामा 
भएको कागजको ठÉक+वपरcत हनेु गरc बकपऽ 
गरेका छन ् । तह+ककात वा जाँचबझुको 
FसलFसलामा वःतिुःथFत मचु=ुकामा रहेका प=टुराम 
चौधरc र बरामदc मचु=ुकामा रहेको बलराम 
चौधरcले समेत जाहेरवालाकै बकपऽसँग Fम=ने 
गरc बकपऽ गरेका छन ्। बरामदc मचु=ुकामा 
रहेको +यनै बलराम चौधरcले नै ूFतवादc महेश 
चौधरcको साWीको jपमा अदालतमा उपिःथत 
भई बकपऽ गदाb जाहेरवाला र महेश चौधरc 
सँगै बःने, खाने, उãने गन� साथी साथी भएको 
भ5दै Fनजको चालचलन राॆो भएको Fसधा {यिw 
रहेको र Fनजले चोरc गरेको नभै जाहेरवाला 
सनुील चौधरcले नै भलूवस महेशको पाइ5टमा 
पैसा रािख�दएकोले चोरcमा सजाय हनुपुन� हैन, 

सफाइ पाउनपुदbछ भनी बकपऽ गरेका छन ्। 
ूहरcमा भएको साFबतीलाई अ5य ूमाणहjबाट 
प+ु© हनुपुन� ह5ुछ । जाहेरc दरखाःत र ूहरcमा 
भएको साFबती बयानको आधारमा माऽ कसरुदार 
ठहर गनुb कानून एवम ् 5यायस त हुँदैन । 
जाहेरवाला र मौकामा कागज गन�हjबाट आरोप 
ूमािणत हनुकुो बदला ूःततु मQुामा आरोप नै 
खि�डत हनु गएको अवःथा देिखन आएको छ ।
 ४. ूFतवादc र जाहेरवाला पाइ5ट 
खोलcसँगै सतेुकोमा दबैुको पाइ5टको र  कालो 
रहेको भ�े Fनजहjको कथनबाटसमेत खलेुको 
अवःथामा राFतको समयमा भलूवस एकामा 
राखेको भनी अक"मा भलूवस राख् न सक् ने कुरा 
ःवाभा+वक पFन हनु स�छ । ूFतवादc भोFलप=ट 
उठÉ आ®नो घरतफb  गएको र जाहेरवालासँग जाहेर 
�दनअुगावै भेट भएको भ�े त�य पFन FमFसलबाट 
खलेुको देिखदैँन । यसबाट पFन घटनाबमबारे 

जाहेरवाला र ूFतवादcबीच कुनै संवाद छलफल 
नै नभई भलूवस एवम ् श�ाको आधारमा जाहेरc 
परेको भ�े त�यलाई थप पःु¨ाइँ गरेको छ । 
Tयःतै वादc पWको सबै साWीहj वादc दावी नै 
खि�डत हनेु गरc ूFतवादc पWका लाFग आरो+पत 
कसरुबाट सफाइ पाउन आधार ूमाणका jपमा 
एकमतका साथ ूःततु भएका छन ्। ूFतवादcले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको साFबतीलाई 
र बरामदc मचु=ुकालाई आधार मा�े हो +क 
भ�लाई पFन ूFतवादcले अदालतमा बयान गदाb 
अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको बयान कागज 
आफूले भनेबमोिजम लेिखएको नभै तयार गरेको 
कागजमा सहc गनb भनेका र पढेर सनुाउन “भ5दा 
थjवा साले......” लगायतका अपश¼दहj ूयोग 
गरc औâलामा आि=पनले घोची यातना �दएकाले 
बाiय भै सहc गरेको हुँ भनी बयान  (स.ज. ११) 
गरेका छन ्। 
 ५. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले 
मQुामा कुनै पWले {यw गरेको कुरा Fनजका 
+वjk ूमाणमा Fलन ह5ुछ भ�े {यवःथा गरेको 
छ तर Tयसरc {यw गरेको कुरा Fनजलाई बाiय 
पारc वा Fनज वा अj कसैलाई यातना �दई 
वा यातना �दने धxक¥ �दई वा Fनजलाई आ®नो 
इ#छा+वjk सो कुरा {यw गरेको होइन भ�े 
देिखनपुन� (दफा ९.२(क) को देहाय २ मा) 
{यवःथा गरेको छ । इ#छा+वjk बयान कागज 
गनb बाiय पान� +बयाकलापका jपमा गालc 
गलौज गरेको र नङमा आि=पनले घोचेका भनी 
बमबkjपमा आ®नो बकपऽमा भनेका छन ्। 
यसबाट ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) 
को आधारमा आरोप खxबीर भएको अवःथा छ 
भ�े पFन देिखन आएन । ूFतवादcको ूहरcमा 
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भएको साFबती बयान कागज डर धxक¥ र 
मानFसक तथा शारcmरक यातनाबाट गराएको 
भ�े कुरा मौकामा कागज गन� बरामदc मचु=ुका 
र वःतिुःथFत मचु=ुकाका साWीहjको बकपऽ 
र ःवयम ् जाहेरवालाको बकपऽबाटसमेत चोरc 
गरेको हैन भ�े त�य नै प+ु© भएको पाइ5छ । 
आफÁ ले +कटानीसाथ चोरc भएको भनी जाहेरc 
�दने तर आफÁ ले भलूवस श�ा मानी जाहेरc 
�दएको भनी बकपऽ गन� र मौकामा कागज 
गन� प=टुराम चौधरc र बलराम चौधरcसमेतलाई 
मौकामा चोरc भएको भनी भ�े तर पFछ भलूवस 
भनेको भ�ेसमेत देिखएको िःथFतमा जाहेरवालाले 
झáुा (बनावटc) जाहेरc �दएको मा�ुपन� अवःथा 
देिखन आयो । चोरc जःतो गxभीर कसरुमा 
श�ा र हतारमा +कटानी जाहेरc �दने जाहेरवाला 
ःवयम ् सजायका भागीदार हनुपुन� देिखन                                                             
आयो । जाहेरवाला वषb १८ का कFललो उमेरको 
भ�े देिखएकोले झáुा (बनावटc) जाहेरc �दएको 
कसरुमा Fनजलाई सरकारc मQुासxब5धी ऐन, 

२०४९ को दफा २८(२)(क) अनसुार तजवीजी 
j.१०००।– जmरवाना हनेु ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, महे5िनगरको फैसला Fमलेकै देिखन 
आयो ।
 ६. अतः माFथ उि=लिखत ूमाण र 
कानूनको +ववेिचत आधार एवम ् जाहेरवाला तथा 
बरामदc मचु=ुकामा रहेका साWीहj प=टुराम 
चौधरcसमेतको अदालतमा भएको बकपऽबाट 
ूFतवादcले चोरc गरेको भ�े देिखन नआएकोले 
आरो+पत कसरुबाट ूFतवादc महेश चौधरcले 
सफाइ पाउने देिखन आएकोले अFभयोग 
दावीबमोिजम ूFतवादc महेश चौधरcलाई चोरcमा 
सजायसमेत हनेु ठहर ्याएको सjु क�नपरु िज=ला 

अदालतको FमFत २०६५।१०।१ को फैसला 
उ=टc हनेु ठहराई झूáो एवम ् बनावटc जाहेरc �दने 
जाहेरवालालाई सरकारc मQुासxब5धी ऐन, २०४९ 
को दफा २८(२) अनसुार तजवीजी j.१०००।– 

जmरवाना हनेुसमेत ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

महे5िनगरको FमFत २०६६।९।२८ को फैसला 
Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb । पनुरावेदक 
वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज+कर प�ुन 
सwैन । यो FमFसलको दायरc लगत क�ा गरc 
FमFसल Fनयमानसुार बझुाई �दनू ।
 

उw रायमा सहमत छु ।
5या. §ाने5िबहादरु काकD
 
इFत संवत ्२०७० साल पसु १८ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : हकb बहादरु Wेऽी
 

 &  

९1६७ - नेपाल सरकार +व. महेश चौधरc
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

माननीय 5यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकD
फैसला FमFत : २०७०।११।२८।४

०७०–CR–०२०७

मQुा : सxब5ध +व#छेद, अंश 

पनुरावेदक/ूFतवादc : का.िज.का.म.न.पा.वडा 
नं.३१ बःने गोवधbनलाल नकमlसमेत

+वjk
+वपWी/वादc : का.िज.का.का.म.न.पा.वडा नं.१८ 

भjुङखेल बःने कमला नकमl

 § कसैको अशं भाग सगोल पिरवारिभAै 
कसैलाई िदँदा दाताको अशं भाग 
छुिÝसकेको अव>ा वा आ�नो भाग अशं 
छुट ्याउन दाताले नािलस गरेको अव>ा 
वा vbो aा� गनZले नै छुøाई िलई 
नसकेको अव>ामा दाताको तफ# बाट म�ुा 
सकार गरेको अव>ा Tनपुछ#  अxथा 
अिंशयारबीच भएको बकसपAको 
कारोबारबाट सÅिi सगोलको 
सÅिiबाट बािहर गएको मािनने अव>ा 
नTने । 
 § एकासगोलका अिंशयाराबीच एकले 

अक बाट सगोलको सÅिi बकसपA 
पाएकै अव>ामा पिन सो सÅिiमा सबै 
अिंशयारको भाग लाjे ।

(ूकरण नं. ६)

 § अV aितवादीलाई अशं aयोजनाथ# बुùदा 
िनजको मvृ ुभइसकेको देिखएको र पw 
कायम भई कसैले सकार गरेको पिन 
नदेिखएको Tँदा पw कायम नभई सकार 
नभएकोमा पिहले नै मvृ ु भइसकेको 
=िXलाई अिंशयार कायम गन#     
नसिकने ।

(ूकरण नं. ७) 

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ्् 
अFधवwा लआमीूसाद छुकां
ूTयथl/वादcका तफb बाट : +वuान ्् अFधवwा 
खेमराज भ�
अवलिxबत निजर :

सxबk कानून : 
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क)
 § मलुकु¥ ऐन, अंश ब5डाको महलको १, 

२, ५ नं
 § मलुकु¥ ऐन, लो�ने ःवाःनीको महलको 

१(२), ४क नं. 

सjु तहमा फैसला गन� : 
 मा.5या.ौी माधवूसाद पोखरेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
 मा.5या.ौी टcकाबहादरु हमाल
 मा.5या.ौी +वंणदेुव पौडेल
          

फैसला
xा. बै�नाथ उपा�ाय : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको FमFत २०६८।७।२४ को 
फैसलाउपर 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन पनb 
आएको ूःततु मQुाको स� िWg त�य एवम ् ठहर 

िनण#य नं.९१६८
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यस ूकार रहेको छ :–
गोवधbनलाल नकमlसँग २०४४ सालमा 

सामािजक परxपराअनसुार मेरो +ववाह भएको                   
हो । Fनज +वपWी पFतसँगको वैवा+हक 
सxब5धबाट FमFत २०४७।९।२ गते छोरा 
अFभलाष नकमl र FमFत २०५५।३।३ 
गते छोरc स+ृ©ना नकमlको जायज5म भएको                                 
छ । पFछ Fनज पFतसमेत भई कुटपीट गन� तथा 
हेर+वचार गनbसमेत छा±नभुयो र घरमा बःने नै 
िःथFत नभएपFछ बाiय भई हाल म नाबाFलका 
छोरcसाथ माइFतमा बःदै आएको छु । उहाँको 
{यवहारले मलाई �दन�दनै मानFसक तनावलगायत 
दैFनक काममा नै अनावँयक बोझ थ+पदै 
गइहरेको छ । यी सबै कुराहjलाई मiयनजर 
राखी +वपWी पFतसँग अलग हनेु नै ौेयःकर 
हनेु हनुाले मलुकु¥ ऐन, लो�ने ःवाःनीको महलको 
१(२) नं. बमोिजम सxब5ध +व#छेद गरc पाउन 
र +वपWी ूFतवादcबाट पाउनपुन� अंश सxब5धमा 
लो�ने ःवाःनीको महलको ४ नं. र अंश ब5डाको 
महलको १० नं. बमोिजम पाउनपुन� अंश �दलाई 
भराई चलनसमेत चलाई पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
वादcको +फराददावी । 

+वपWीको अंश माग दावी खारेज गरc 
पाउँ । +वपWीले आ®नो माइती +पताप+�को कुरा 
सनुी यो मQुा दायर गरेको हो । +वपWीसँग 
सxब5ध +व#छेद हनुपुन� पFन होइन । अंश 
सxपि� ूाg गन� कुFनयतले यो मQुा �दएको      
हो । +वपWीको सxपूणb +फरादपऽ खारेज गरc 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादcको ूFतउ�र 
िज+कर ।   

वादcको पFतसमेत मूल अंिशयार ६ जना 
छन ् । वादcले  गोवधbनलाल नकमlको अंश 
भागबाट एक भाग अंश पाउनपुन� हो भ�ेसमेत 

{यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका 
भैरवलाल नकमlसमेतको तफb बाट वाmरस 
+करणूसाद Fमौले अदालतसमW गरेको बयान 
कागज FमFसल संल�न रहेको ।वादc कमला 
नकमl र ूFतवादc गोवधbनलाल नकमlबीच 
ौीमान ् ौीमतीको नाता छ । उहाँहjबीच 
सxब5ध +व#छेद हनुपुदbछ र वादcले ूFतवादcबाट 
अंशसमेत पाउनपुदbछ भ�ेसमेत {यहोराको वादcको 
साWीले अदालतसमW गरेको बकपऽ । 

वादc ूFतवादc Fमलेर बसेमा 
राॆो ह5ुछ । ूFतवादc पFन Fमलेर बःन                   
चाहनहु5ुछ । उहाँहjबीच सxब5ध +व#छेद हनु ु
नपन� हो भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादcको साWीले 
अदालतसमW गरेको बकपऽ । 

वादc ूFतवादcबाट ब5डा गनुbपन� सxपूणb 
ौीसxपि�को तायदाती फाँटवारc पेस गनb लगाउन ु
भ�ेसमेत {यहोराको FमFत २०६६।९।२ मा 
इजलासबाट भएको आदेश तथा वादc ूFतवादcले 
तायदाती फाँटवारc पेस गरेको Fनवेदन FमFसल 
संल�न रहेको । 

यी वादc ूFतवादcको लो�ने ःवाःनीको 
सxब5धलाई कायम रािखरहन ु भ5दा सxब5ध 
+व#छेद गरc �दन ु नै ौेयःकर देिखएकाले वादc 
दावीबमोिजम मलुकु¥ ऐन, लो�ने ःवाःनीको 
महलको १(२) नं. बमोिजम वादc ूFतवादcबीच 
रहc आएको लो�ने ःवाःनीको सxब5ध +व#छेद 
हनेु र वादcको पFतसमेत ५ मूल अंिशयार रहेकोले 
पेस भएको तायदाती फाँटवारcमा उि=लिखत 
ॐेःतामा Fमले Fभडेको ौीसxपि� मiयेबाट ५ 
भागको १ भाग वादcको पFतले पाउने छु�¨ाई 
वादcको पFतको भागबाट ४ ख�डको १ ख�ड 
अंश वादcले छु�¨ाई Fलन र सो अंशमा पाएको 
सxपि� चलन चलाई Fलन पाउने ठहछb भ�ेसमेत 
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{यहोराको काठमाडY िज=ला अदालतको FमFत 
२०६६।१२।२२ को फैसला । 

मूल अंिशयार ६ जना भएको अवःथामा 
५ जना कायम गरेको, तपFसल ख�डमा कोटb फ¥ 
कायम गदाb हचवुाको भरमा कायम गmरएको सjु 
फैसला ऽ+ुटपूणb भएकोले बदर गरc 5याय पाउँ 
भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादcहj गोवधbनलाल 
नकमl, भैरवलाल नकमl, मकुु5दलाल नकमl र 
राधा नकमlसमेतको तफb बाट पनुरावेदन अदालत, 

पाटनमा परेको पनुरावेदनपऽ । 
वादc र ूFतवादc गोवधbनलाल नकमlको 

बीचमा लो�ने ःवाःनीको सxब5ध +व#छेद हनेु 
ठहmरएपFछ वादcले आ®नो अंश भाग Fलन पाउने 
नै देिखयो । के कFत पाउने भ�ेतफb  मूल अंिशयार 
वादcको पFतसमेत जxमा ५ जनामाऽ रहे भएको 
देिखएको अवःथामा सjु िज=ला अदालतले माFथ 
उ=लेख गरेबमोिजम ५ जना मूल अंिशयार कायम 
गरc सोहcबमोिजम वादcले आ®नो अंश भाग Fलन 
पाउने गरc भएको फैसलालाई अ5यथा भ� 
Fम=ने देिखन आएन । अतः काठमाडY िज=ला 
अदालतबाट भएको फैसला Fमलेको देिखदँा सदर 
हनेु ठहछb भ�े पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 
२०६८।७।२४ को फैसला । 

हाॆो आमा Fमौी नकमl जी+वत रहेको 
अवःथामा हामीलाई शेषपFछको बकसपऽ गरc 
�दएको हुँदा ज+हलेसकैु नामसारc गन� कानूनी 
अFधकार हामीलाई भए पFन ५ अंिशयार कायम 
गरc �दनाले सोलाई Fनिंबय बनाएको हुँदा ६ 
जना मूल अंिशयार कायम हनुपुन� हो । +वपWी 
ौीमतीलाई अंश �दन म बाiय छैन तथा हाॆो 
सxब5ध +व#छेदसमेत हनुपुन� होइन । +वपWीले 
+फरादपऽमा आफूले कFत भागको के कFत ख�ड 
अंश पाउने हो, सोसमेत उ=लेख नगरेको हुँदा 

वादc दावीभ5दा बा+हर गई गरेको Fनणbय ऽ+ुटपूणb 
छ भ�ेसमेत {यहोराको मQुा दोहोर ्याई पाउँ भ�े 
Fनवेदनपऽ । 

यसै लगाउको म.ुनं. २०६८–RI–

१५६६ को अंश चलन मQुामा आजै Fनःसा ू दान 
भएको र उw मQुासँग अ5तरूभावी रहेकोले 
ूःततु मQुामा समेत 5याय ूशासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोिजम 
Fनःसा ूदान गmर�दएको छ भ�े मQुा दोहोर ्याई 
हेनb Fनःसा ूदान गन� यस अदालतको FमFत 
२०७०।३।२४ को आदेश । 

Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदकका तफb बाट उपिःथत +वuान ्् अFधवwा 
ौी लआमीूसाद छुकांले िज=ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा मूल अंिशयार 
६ जना कायम गनुbपन�मा ५ अंिशयार कायम 
गmरएको ऽ+ुटपूणb छ । लो�ने जी+वत छउ5जेल 
राॆो खान लाउन �दएसxम ौीमतीलाई अंश �दन 
बाiय पानb नस+कने हुँदा अंश छु�¨ाई सxब5ध 
+व#छेदसमेत हनुपुन� होइन । कोटb फ¥समेत 
बढc कायम गmरएको हुँदा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ=टc गरc पाउँ भनी तथा +वपWी कमला 
नकमlका तफb बाट उपिःथत +वuान ्् अFधवwा ौी 
खेमराज भ�ले वादc कमलाले लो�नेसँग सँगै बःने 
अवःथा नरहेको कारणले सxब5ध +व#छेद माग 
गरेको तथा लो�नेले पाउने १ भाग अंशबाट ४ 
भाग लगाई सोको १ भाग अंश माग गरेको हुँदा 
सोबमोिजम गन� गरc भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सदर गरc पाउँ भनी गनुb भएको बहससमेत 
सनुी Fनणbयतफb  +वचार गदाb पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसला Fमलेको छ छैन भनी Fनणbय 
�दनपुन� देिखन आयो । 
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२. ूFतवादc गोवधbनलाल नकमlले 
कुटपीट गन� गरेको र घरबाट Fनकाला गरेकोले 
सxब5ध +व#छेद गरc अंशसमेत �दलाई पाउँ भनी 
वादc कमला नकमlको +फराद परेकोमा जी+वत 
रहेका मूल अंिशयार ५ जना भएकोमा ५ अंशमiये 
ूFतवादcको १ भागबाट पनुः ४ भाग लगाई 
सोको १ भाग वादc कमला नकमlले अंश पाउने 
गरc िज=ला अदालतबाट फैसला भएको र सोलाई 
सदर गन� गरc पनुरावेदन अदालतबाट फैसला 
भएको पाइयो । पनुरावेदक ूFतवादcले ६ जना 
अंिशयार कायम हनुपुन� हो, कोटb फ¥समेत घटc 
हनुपुन� हो भ�ेसमेतको पनुरावेदन िज+कर गरेको 
अवःथा देिखयो । वादc कमला नकमl तथा 
Fनजक¥ छोरcसमेत घरमा नरहc माइती मावलc 
बःनपुरेको अवःथा देिखएको छ । 

३. लो�नेले ःवाःनीको हेर +वचार नगन�, 
कुटपीट गरc घरबाट Fनकाला गन�, खान लाउन 
न�दनेलगायतको कायbहjबाट मलुकु¥ ऐन, लो�ने 
ःवाःनीको महलको १(२) नं. अनjुप ःवाःनीले 
सxब5ध +व#छेद गनb पाउने नै      ह5ुछ । लगाउको 
छोरcको माना चामलको मQुा, अंश चलन मQुा, 
उTूषेणको माग गरc परेको Fनवेदनको +ववाद र 
गोवधbनलाल नकमlबाहेक गरc सxपि� बकसपऽ 
गmर�दने मQुाहjको रोहबाट ¶+©गत भएका 
त�यहjबाट Fनवे�दका वादc कमला नकमlको 
अवःथा ूFतवादcहjको साथमा घरमासमेत सहज 
रहेको देिखदैँन । वादc आ®नो छोरc Fलई माइती 
बःनपुन� अवःथा पFन देिखएको छ । यसरc खान 
लाउन न�दई Fनकाला गरेको, हेर+वचार नगरेको 
प+ु© भइरहेको अवःथामा सjु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट वादc कमला नकमlको गोवधbनलाल 
नकमlसँगको लो�ने ःवाःनीको सxब5ध +व#छेद 
हनेु गरc भएको फैसला Fमलेकै देिखन आयो । 

४. सxब5ध +व#छेद भएपFछ वादcले 
ूFतवादcबाट अंश भराई Fलन पाउने हो, होइन 
भ�े स5दभbमा +वचार गदाb मलुकु¥ ऐन, लो�ने 
ःवाःनीको महलको ४क नं. हेदाb ऐ.महलको 
१ नं.बमोिजम सxब5ध +व#छेद हनेु भएमा अंश 
ब5डा लगाएर माऽ सxब5ध +व#छेद गनुbपछb भनी 
बाiयाTमकjपमा कानूनी {यवःथा गरेको देिखदँा 
तायदाती माग गरc गmरएको अंश ब5डा अ5यथा 
भनी मा� Fम=ने देिखन आएन । 

५. अंिशयार के कFत कायम हनुपुन� 
हो भ�े स5दभbमा +वचार गदाb मलुकु¥ ऐन, अंश 
ब5डाको महलको १ नं ले जीयजीयैको अंश 
गनुbपन� र २ नं. ले अंश पाउने सबैको बराबर 
अंश गनुbपन� कानूनी {यवःथा गरेको पाइ5छ । 
तसथb बाँचेका अंिशयारहjबीच बराबर अंश भाग 
ला�ने अवःथा रह5छ । कुनै अंिशयार अंश 
व5डानै नहुँदै परलोक भईसकेको अवःथामा भने 
उसको भाग अंश उसका ःवाःनी छोरा छोरcले 
पाउने {यवःथा अंश ब5डाको ५ नं ले गरेको                  
देिख5छ । यी कानूनी आधारबाट ूःततु मQुामा 
+वचार गदाb Fमौी नकमlका चार छोरा भएको 
र एक छोरc अ+ववा+हत भएको र Fमौी नकमl 
परलोक भइसकेकोबाट िजयजीयै जxमा ५ जना 
रहेको देिखन आयो । Fमौी नकमlको छोरा 
छोरcबीच नै अंश भाग छु�¨ाउने कुरा हुँदा Fमौी 
नकमl परलोक भइसकेकोबाट Fनजको हनु सक् ने 
भाग सगोल सxपि�मै FमFसई छोरा छोरcहjले 
बरोबर बाँडी Fलने अवःथा ह5ुछ । Fमौी नकमlले 
बकसपऽ गmर�दएको कारणबाट Fमौी नकमlको 
एक भाग अंश रहने र बकसपऽ ूाg गन�को 
हक हनेु भनी ूFतवादcहjले िज+कर Fलएको                                            
पाइयो । कमला नकमlले सxब5ध +व#छेदमा 
नाFलस FमFत २०६५।१।१७ मा �दएपFछ कमला 
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नकमlको पFत गोवधbनलाल नकमlबाहेक अj 
अंिशयार छोराछोरcको नाममा अ©लोह बकसपऽ 
FमFत २०६५।८।१७ मा पाmरत गरc �दएको                                                    
देिख5छ । यता सxब5ध +व#छेद अंश मQुा पनुb उता 
वादcका पFत बाहेक गरc आमाले Fलखत पाmरत गरc 
हक छोडी �दने कायbहj आफÁ मा सरल {यवहार                                               
देिखदैँन । तथा+प पFत पÕीबीच सxब5ध +व#छेद 
मQुा चलेकोमा आमा Fमौी नकमl वादc ूFतवादc 
केहc Fथइनन ्। सxब5ध +व#छेद मQुाको ू कृFतले 
अंश ब5डा हनु पगेुको हो । अंश ब5डा गदाb अंश 
ब5डाको १ नं. अनjुप जीयजीयैको अंश गनुbपन� 
ह5ुछ । कुनै अंिशयार मरेकोमा उसको हाँगातफb  
उसको अंश भाग जाने बाहेक मरc सकेकाको 
अंश भाग ला�दैन । यहाँ मरेको भनेको आमा 
Fमौी नकमl भएकोले उसको हाँगातफb  जाने कुरै 
नभई उसका छोराछोरcबीच अंश जाने भएकोले 
मरc सकेक¥ आमा Fमौी नकमlको अंश भाग 
ला�ने िःथFत रहेन । 

६. Fमौी नकमlले छोरा भैरवलाल 
नकमl, मकुु5दलाल नकमl र राधा नकमlमा 
बकसपऽ गरc �दएकोले Fमौी नकमlको भाग 
अंश छु�¨ाई यी तीनजनाले ूाg गन� हो +क 
भनी +वचार गदाb एकासगोल पmरवारबीच दताb 
रहेको सxपि� जनुसकैु अंिशयारको नाउँमा 
रहे पFन अ5यथा ूमािणत नभएसxम सगोलको 
सxपि� हो भनी अदालतले अनमुान गनुbपन� 
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) बाट                                                       
देिख5छ । Tयो सxपि� चाहे Fमौी देवीको नाममा 
दताb होस ्वा बकसपऽबाट ू Fतवादcहjको नाममा 
दताb होस ्Tयसमा कुनै फरक उw ऐनबाट पनb 
सक् ने देिखदैँन । यस +ववादमा त बकसपऽसxम 
भएको देिख5छ । बकसपऽबाट सगोल पmरवारबीच 
नै रहेको अ5यऽ गइसकेको अवःथा पFन                                      

देिखदैँन । Fमौी नकमlको अंश भाग छु+�सकेको 
अवःथा पFन यहाँ देिखदैँन । Fमौी नकमlले 
आ®नो भाग अंश छुÐ याउन नाFलस पारc अFन 
माऽ बकसपऽ �दएको वा सोहc बकसपऽबाट 
मQुा सकार गरेको अवःथा पFन देिखदैँन । 
बकसपऽबमोिजम Fमौी नकमlको भाग छु�¨ाई 
पाउँ भ�े नाFलस पFन परेको देिखदैँन । कसैको 
अंश भाग सगोल पmरवारFभऽै कसैलाई �दँदा 
दाताको अंश भाग छु+�सकेको अवःथा वा आ®नो 
भाग अंश छुÐ याउन दाताले नाFलस गरेको अवःथा 
वा Tयःतो ूाg गन�ले नै छु�¨ाई Fलई नसकेको 
अवःथामा दाताको तफb बाट मQुा सकार गरेको 
अवःथा हनुपुदbछ । अ5यथा अंिशयारबीच भएको 
बकसपऽको कारोबारबाट सxपि� सगोलको 
सxपि�बाट बा+हर गएको माFनने अवःथा            
हुँदैन । एकासगोलका अंिशयाराबीच एकले 
अक"बाट सगोलको सxपि� बकसपऽ पाएकै 
अवःथामा पFन सो सxपि�मा सबै अंिशयारको 
भाग ला�ने ह5ुछ । वादc कमला नकमlको 
मQुाबाट ूFतवादcको बकसपऽबाट पाएको भनी 
ूFतवादcको भाग भनी एका सगोलFभऽको सxपि� 
सगोल पmरवारबाट भएको सगोल पmरवारFभऽैको 
बकसपऽबाट ूFतवादcको कुनै नाFलस नै नपरc 
ूFतवादcलाई सो सxपि� �दलाई �दने भराई �दने 
कायb हनु सक् ने अवःथा देिखन आएन ।   

७. तसथb वादcलाई अंश �दई सxब5ध 
+व#छेद हनुपुन� होइन भ�े पनुरावेदकको 
िज+करसँग सहमत हनु स+कने अवःथा                      
रहेन । Fमौी नकमl मQुामा वादc ूFतवादc 
केहc पFन रहेको नदेिखएको तथा ूःततु सxब5ध 
+व#छेद मQुा दायर हुँदा Fमौी नकमl बाँचेको 
भए तापFन अj ूFतवादcलाई अंश ूयोजनाथb 
बÌुदा Fनजको मTृय ुभइसकेको देिखएको र पW 
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कायम भई कसैले सकार गरेको पFन नदेिखएको 
हुँदा पW कायम नभई सकार नभएकोमा प+हले 
नै मTृय ुभइसकेको {यिwलाई अंिशयार कायम 
गनb नस+कने अवःथा भएकोले यस अदालतबाट 
+वपWी िझकाउँदा भएको FमFत २०६६।३।११ 
को आदेश तथा पनुरावेदन िज+करसँग सहमत हनु 
स+कएन । अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
FमFत २०६८।७।२४ को फैसला Fमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb । ू ःततु मQुाको दायरcको लगत 
क�ा गरc अFभलेख शाखामा बझुाई �दनू ।    

उw रायमा सहमत छु । 
5या. भरतबहादरु काकD 

इFत संवत ्२०७० साल फा=गनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : समुनकुमार 5यौपाने

सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय

माननीय 5यायाधीश ौी गो+व5दकुमार उपाiयाय
फैसला FमFत : २०७१।२।२७।३

०७०–CR–०९३४

मQुा : सवारc �यान ।

पनुरावेदक/ूFतवादc : िज=ला पा=पा, पालङु मैनादc 
गा.+व.स. वडा नं. ६ बःने टेकबहादरुको 

छोरा कृंणबहादरु कँुवरसमेत
+वjk

ूTयथl/वादc : कृंणबहादरु थापाको जाहेरcले 
नेपाल सरकार

 § =िX िवशेषबाट मतृकको हvा 
भएको भए वा मतृक बाटोमा दैवी परी 
लडी मरेको भए एउटै चोटबाट vस 
िकिसमले टाउको wतिवwत Tने कुरा 
सामाxतया सkव Tँदैन । मतृकउपर 
कसैबाट हितयार aहार भएको िथयो भ[े 
कुरा शव परीwण aितवेदनलगायतका 
िलखतबाट खeुन सकेको छैन । तमाम 
िमिसल र sयम ्aितवादीहVको बयानमा 
मतृकको मvृ ु अV कसैबाट भएको वा 
मतृक आफú  लडी मरेको कुरा उÔेख Tन 
नसûु र उX िदनसमयमा वारदात>ल 
Tँदै ना. ३ ख ६९० नं. को ट�क चलाएको 
कुरालाई sीकार गनु# जbा पिरि>ितहV 
(circumstances) र sत� 
aमाणहVको रोहमा र aमाण ऐन, २०३१ 
को दफा ९(२)(क) को देहाय (१) अनसुार 
मौकामा बयान गदा# aितवादीहV होसमा 
नरहेका वा देहाय (२) वा (३) अनसुारको 
aलोभन, यातना, आिद िदएको वा कुटपीट 
आिद भएको कुरा aमािणत Tन नसकेबाट 
aितवादीहVको aहरी सािबतीलाई अमाx 
गन# िमeने नदेिखने ।
 § aितवादीले गरेको कुकृvबाट आ¤ोिशत 

भै तìाल समाज वा aहरीले aितवादीलाई 
कुटपीट आिद गरी वा अýीवाल 

िनण#य नं.९१६९

 &  
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aितवादीलाई फकाई फु�ाई सािबत 
गराएको भए पिन aितवादीले कसुर गरेको 
कुरा अx aमाणले पुि� गरेको अव>ामा 
उX दफा ९(२)(क) को देहाय (२) वा 
(३) को अव>ा रहेको भनी aितवादीलाई 
सफाइ िदन ुxायसÌत नTने । 

(ूकरण नं.६)

 § अनसुJानको हरेक कमीकमजोरीको 
aितवादीले फाइदा पाउन थालेमा 
समाजमा दÏहीनताले aPय पाउने, 
पीिडत र समाजले xायको अनभुिूत गन# 
नसक् ने र xाय परािजत Tने अव>ा 
आउँछ । यस स�भ#मा aमाण ऐन, २०३१ 
को दफा ५४ ले कुनै aमाण बुिझएको वा 
नबुिझएको कारणबाट माA कुनै फैसला 
वा आदेश बदर Tने छैन । तर vसबाट 
िनण#यमा असर पन# गएको रहेछ भने 
vbो फैसला वा आदेश बदर Tनेछ भनी 
गरेको =व>ालाई xायमSूतले िवचार 
गनóपनZ । 

(ूकरण नं.७)

 § चालकले मतृकलाई हेन#समेत असमथ# 
भएको, घþ ्याÀ आवाज आएपिछ पिन 
ट�क नरोकी चरम अwमता र गैरिजÌेवारी 
देखाएको, िनजको हँकाईको bरसwम 
र सतक#  चालकको हँकाईको bर भ�ा 
िनÀै तÔो रहेको भ[े िनÿष#मा यो 
इजलास पुगेकोले यसरी दायाबँाया ँनहेरी 
बाटोको िवचार नगरी सवारी चलाउँदा 
यbा =िX र केटाकेटी आिदको ]ान 
मन# सक् ने ठूलो सkावना नरहेको भनी 
मा[ निमeने । 

 § उिÔिखत दघु#टना जानीजानी भएको 
होस ्वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको 
कारणबाट भएको होस ्उX दईुम�े कुनै 
एक कारणबाट सवारी दघु#टना Tन गई 
vसैको कारणबाट कुनै मािनसको मvृ ुTन 
गएको रहेछ भने vसरी सवारी चलाउने 
=िXलाई कसुरको माAा अनसुार दईु 
वष#देिख दश वष#सÌ कैद Tनेछ भ[े 
सवारी तथा यातायात =व>ा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१ दफाको उपदफा (२) 
आकSषत नTने कुनै कारण छैन । 

(ूकरण नं.२२)

पनुरावेदक/ूFतवदcका तफb बाट : +वuान ् वmर? 
अFधवwा च�डेzर ौे? तथा +वuान ््  
अFधवwा रा�यलआमी बळाचायb

ूTयथl/वादcका तफb बाट :

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § नेकाप २०६६ को प?ृ ४७८, ऐ.२०४६ 
को प.ृ११५५ समेत

 § सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२)

 § मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ 
नं.

सjु तहमा फैसला गन� 5यायाधीश : 
 मा.िज.5या.ौी हmरूसाद बगाले
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� 5यायाधीश :

 मा.5या.ौी बलराम +व©
 मा.5या.ौी शार ा सवेुदc
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फैसला
xा.गोिव�कुमार उपा�ाय : 5याय 

ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै 
अदालतको WेऽाFधकारFभऽ पन� ूःततु मQुाको 
स� िWg त�य एवम ् ठहर यस ूकार रहेको छ :

 FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान 
िज=ला पा=पा, कुसमखोला गा.+व.स.वडा नं. 
८ बःने वषb ४० को रामबहादरु थापाको ऐ. 
कुसमुखोला गा.+व.स. वडा नं. ३ िःथत, बाटोमFुन 
मतृ अवःथामा लास फेला परेकाले कानूनबमोिजम 
गmरपाउँ भ�े {यहोराको FमFत २०६५।१२।१५ 
को कृंणबहादरु थापाको जाहेरc दरखाःत ।
 िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. 
वडा नं. ३ िःथत पा=पाबाट अघाbखाँची जाने 
क#ची मोटर बाटोको मोडमा पि´मतफb को 
कुनामा चारवटा ढु ा रहेको, सो ढु ामiये 
एकवटा ढु ामा रगत जःतो पदाथb लागेको, 
जFमनमा केहc रगत जःतो पदाथb भई सोमाFथ 
माटो तथा बालवुा छरेको अवःथामा भएको, उw 
बाटोभ5दा पूवbतफb  मोटरबाटो भ5दा तल माटोको 
भागमा पि´म टाउको, पूवb ख�ुा गरc घोÏटो 
अवःथामा मतृक रामबहादरु थापाको लास रहc 
उw लासको टाउकाको भाग फुटc Wत +वWत 
भएको भ�े {यहोराको FमFत २०६५।१२।१५ 
गतेको घटनाःथल तथा लास ूकृFत मचु=ुका ।
 FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान 
िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. वडा नं. 
३ िःथतमा ऐ. वडा नं. ८ बःने वषb ४० को 
रामबहादरु थापाको मतृ अवःथामा लास फेला 
परेको सxब5धमा घटनाःथल तथा वरपर 
उw वारदात सxब5धमा गोÏयjपमा बÌुदा 
FमFत २०६५।१२।१५ गते राFत पालङु 

मैनादcतफb बाट ना. ३ ख ६९० नं. को शक 
हाथ"क बजारतफb  आएको भ�े बझुी उw नं. 
को शकलाई गोÏयjपमा खानतलासी गद� जाँदा 
िज=ला पा=पा, पालङु मैनादc गा.+व.स. अ5तगbत 
बतासे बजारमा उw शक चालकलाई फेला पारc 
सोधपछु गदाb FमFत २०६५।१२।१४ गते राFत 
हाथ"कतफb  जाने बममा कुसमुखोला बजारमा 
शकले Fनज रामबहादरुलाई ठÆर �दई गएको 
र फकb ने बममा टाउको समेतमा चोट लागी 
बाटोमा रामबहादरुको मतृक लास देखी मैले र 
गणेश बःयालले कसैले थाहा पाउँछन +क भनी 
उw लास उठाई बाटोबाट तल फाFल�दएको 
हो भनी बताएकाले Fनजसमेतलाई पबाउ गरc 
आवँयक कारवाहcको लाFग पेस गरेको छु 
भ�ेसमेत {यहोराको FमFत २०६५।१२।१६ 
गतेको ू.Fन.�दपककुमार शाहको ूFतवेदन ।
 मैले केहc वषb प+हलादेिख ना. ३ ख 
६९० नं. को शक चलाउँदै आएकोमा FमFत 
२०६५।१२।१४ गते िज=ला पा=पाको 
अघाbखाँची Fसमानामा पन� FतनFगरेबाट भÁसी लोड 
गरc पा=पा भैरवःथानसxम =याउन भनी आउँदै गदाb 
बाटोमा पन� िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. 
वडा नं. ३ िःथतको घिुxतबाटोमा राFत २२.३० 
बजे आइप�ुदा हे=परले सडकमा माFनस छ 
गjुजी भ5दा हो भ5दै गाडी अगाFड बढाउँदा गाडी 
बाटोको खा=टोमा परc घिाÆ गरेजःतो गरेको, 
मैले उw शक चलाई भैरवःथान पगुी सोहc राFत 
भÁसी झारc सो शकलाई पालङु मैनादcमा राख् ने 
भनी जाँदै गदाb कुसमुखोला गा.+व.स. वडा नं. ३ 
मा आइप�ुदा Fनज रामबहादरुको टाउको समेत 
+कची मतृक अवःथामा लास देखी हामी जाँदा 
शकले +कचेको देखी रातको समयमा कसैलाई 
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थाहा छैन, यो लास बाटोबाट फालc �दनपुछb 
भनी हे=पर तथा मैले उw लास उठाई बाटोबाट 
तल फालेको र घटनाःथलमा भएको रगतमा 
माटो तथा ढु ासमेतले परुc हामी उw ःथानबाट 
भएको हो भ�ेसमेत {यहोराको अFधकारूाg 
अFधकारcसमW ूFतवादc कृंणबहादरु कँुवरले 
FमFत २०६५।१२।१९ गते गरेको बयान 
कागज । 
 मैले केहc समयअिघदेिख ना. ३ ख 
६९० नं. को शकमा हे=पर काम गद� आएकोमा 
उw शकमा सामान ओसार पसार गन� बममा 
FमFत २०६५।१२।२४ गते साँझ FतनFगरेबाट 
उw शकमा भÁसी लोड गरc पा=पा भैरवःथानतफb  
चालक कृंणबहादरु कँुवरले चलाई =याउँदै गदाb 
बाटोमा पन� िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. 
वडा नं. ३ मा आइप�ुदा बाटोको बाँया साइडमा 
माFनस देखी मैले तथा उw शकमा बसी आएका 
भÁसीवालासमेतले गjुजी माFनस छ बाटोमा भनी 
भ5दाभ5दै चालकले गाडी अगाFड बढाउँदा गाडी 
बाटोमा खा=टोमा परc घिाÆ गरेको जःतो भई 
चालकले कतै माFनसलाई त लागेन भनी भ5दा 
मैले माFनस त Fथयो तर लागेन होला गjुजी भनी 
भनेकाले चालकले उw शक Fलई भैरवःथान 
पगुी सोहc राFत भÁसी झारc सो शक Fलई पालङु 
मैनादcमा बःन भनी हामी दबैुजनामाऽ भई फकb दै 
गदाb कुसमुखोला गा.+व.स. ३ िःथतमा प�ुदा Fनज 
रामबहादरुको टाउको समेत +कची मतृ अवःथामा 
बाटोमा लास देखी हामी जाँदा शकले +कचेको 
हो । रातको समय कसैलाई थाहा छैन यो लास 
बाटोबाट फाFल�दनपुछb भनी चालकले मलाई 
भनेकाले मैले तथा चालकले उw लास उठाई 
बाटोबाट तल फालेको हो र घटनाःथलमा भएको 

रगतमा माटो तथा ढु ा समेतले परुc हामी उw 
ःथानबाट गएको हो । पालङु मैनादc बतासेमा 
पगुी शक रोक¥ शकको बायाँतफb  पFछ=लो 
टायरमा रगत लागेको होला भनी पानीले उw 
टायर पखालेको हो भ�े {यहोराको अFधकारूाg 
अFधकारcसमW ूFतवादc गणेश बःयालले FमFत 
२०६५।१२।१९ गते गरेको बयान कागज । 
 FमFत २०६५।१२।१ गते बेलकुा 
पा=पाको Fसमानामा पन� FतनFगरेबाट भÁसी लोड 
गरc मसमतेले पा=पा भैरवःथान =याउने बममा 
ना. ३ ख ६९० नं. को शकमा आउँदै गदाb राFत 
िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स.वडा नं. ३ 
िःथतमा आइप�ुदा बाटोमा बायाँ साइडमा माFनस 
देखी मैले तथा हे=परले चालकलाई जानकारc 
गराएको र चालकले गाडी अगाFड बढाउँदा 
घिाÆ आवाज आएको र चालकले हे=परलाई 
माFनस त होइन भ5दा हे=पर होइन होला भनेको 
र हामी उw राFत भैरवःथान पगुी भÁसी झारc 
चालक तथा हे=पर बतासेमा बःन भनी गएका  
हनु ् । FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान 
िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. वडा नं. 
३ मा माFनस मतृ अवःथामा फेला परेको भ�े 
थाहा पाएको हो पFछ बÌुदा उw �दन राFत ना. 
३ ख ६९० नं. को शकले Fनज रामबहादरु 
थापालाई +कचेको र फकb ने बममा चालक तथा 
हे=परले देखी उw लास उठाई बाटोबाट तलFतर 
फालेको थाहा पाएको हो भ�ेसमेत {यहोरा सिुजत 
नेपालcको कागज तथा हामी उw �दन सो शकमा 
भÁसी लोड गरc आउने बममा बाटोमा गाडीमा 
Fनदाएकोले सो घटना सxब5धमा केहc जानकारc 
भएन भ�ेसमेत {यहोराको बिुझएको अमर नेपालc, 
सिचन ौे?समेतले FमFत २०६५।१२।२० गते 
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गरेको कागज ।
 ना. ३ ख ६९० नं. को शकको 
मेकाFनकाल चेक जाँच गदाb सहc हालतमा रहेको 
भ�ेसमेत {यहोराको ू. ज. रामदास उपाiयायको 
FमFत २०६५।१२।२० गतेको मेकाFनकल 
जाँच ूFतवेदन ।
 टाउको चोटको कारण मTृय ुभएको हो 
भ�ेसमेत {यहोराको िज=ला अःपताल, पा=पाबाट 
ूाg मतृकको पो©माटbम mरपोटb ।
 मेरो पFत वषb ४० को रामबहादरु 
थापाको FमFत २०६५।१२।१५ गते Fबहान 
िज=ला पा=पा, कुसमुखोला गा.+व.स. वडा नं. 
३ िःथत सडकमा मतृ लास फेला परेको र 
Fनज ौीमान ्को मTृय ु सxब5धमा बÌुदा FमFत 
२०६५।१२।१४ गते राFत पा=पाको Fसमाना 
FतनFगरेबाट पा=पा भैरवःथान गा.+व.स. अ5तगbतमा 
चालक कृंणबहादरु कँुवरले ना. ३ ख ६९० नं. 
को शकमा भÁसी लोड गरc Fलई आउँदै गदाb 
मेरो ौीमान ्लाई +कची भैरवःथानबाट पालङु 
मैनादcतफb  फकb दै गदाb बाटोमा ौीमान ्को लास 
देखी चालक तथा हे=पर गणेश बःयालसमेतले 
उw लास उठाई बाटोबाट फालेको भनी ख=ुन 
प�ा ला�न आएकोले कानूनबमोिजम गरc मतृकको 
+कmरयाखचb तथा WFतपूFतbबापतको रकम �दलाई 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको FमFत २०६६।१।३ 
गतेको धनकुमारc कँुवर थापाको दरखाःत ।
 +कmरयाखचb तथा WFतपूFतbबापतको रकम 
j.३,२५,०००।– मतृकको ौीमतीले यातायात 
मजदूर भलाई कोषको ूFतFनFधसमेतबाट बझुी 
Fलएको भरपाई कागज ।
 Fनज ू Fतवादc प+हला पFन गाडी चलाउँदा 
लापरवाहc तmरकाले चलाउने गथ� । Fनज 

ूFतवादcले के कारणले उw कायb गरे सो कुरा 
थाहा भएन भ�ेसमेत {यहोराको एकै Fमलानमा 
वःतिुःथFतमा बिुझएका वेिणमाधव आचायbसमेतले 
FमFत २०६६।१।८ गते गरेको वःतिुःथFत 
कागज ।
 FमFत २०६५।१२।१४ गते बेलकु¥ 
ूFतवादcमiयेका चालक कृंणबहादरु कँुवरले  
हाँकेको ना. ३ ख ६९० नं. को शकमा पा=पा 
तीनFगरे भ�े ःथानबाट भÁसी लोड गरc पा=पा 
भैरवःथानतफb  आउँदै गदाb कुसमुखोला गा.+व.स. 
वडा नं. ३ िःथत सडकमा राFत ११.३० बजेको 
समयमा मतृक रामबहादरुलाई सो शकले +कची 
मTृय ु भएको र भैरवःथानमा भÁसी झारc पनुः 
सोहc बाटो फकb दा यी ूFतवादcहjले आपसमा 
स=लाह गरc मतृकको लास सडकबाट उठाई 
बाटो तल फालेका र वारदात ःथलको रगतको 
दाग छोÏन माटो बालवुासमेत राखी वारदातको 
जानकारc नगराई वारदात तथा लास दबाउने 
Fछपाउने ू यास गरेको हुँदा Fनज ू Fतवादcहjमiये 
चालक कृंणबहादरु कँुवरले सवारc तथा यातायात 
{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) र  
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ नं. को 
कसरु गरेकाले Fनजलाई सवारc तथा यातायात 
{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) 
नं. र �यानसxब5धीको महलको ४ नं. अनसुार 
सजाय हनु र अकाb ूFतवादc शकका हे=पर गणेश 
बःयालले मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको 
४ नं. को कसरु गरेकाले Fनजलाई सोहc महलको 
४ नं. अनसुार सजाय गरcपाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
अFभयोग माग दावी ।
 जाहेरcमा उ=लेख भएबमोिजम मैले 
कोहc कसैलाई +कची लाससमेत उठाई फालेको    

९1६९ - कृंणबहादरु कँुवरसमेत +व. नेपाल सरकार
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होइन । मैले चलाएको गाडीले कसैलाई 
ठÆरसमेत �दएको जःतो ला�दैन । राFत मैले 
सोहc बाटो शक चलाई भÁसी लोड गरc भैरवःथान 
आई भैरवःथानमा भÁसी छाडी बतासेतफb  आएको 
हुँदा ममाFथ श�ाको भरमा जाहेरc �दएका          
होलान ् । मैले गाडी सरासर भैरवःथान Fलई 
आएको हो । मतृक भनेका रामबहादरु थापाको 
मTृय ु के कसरc भयो मलाई थाहा छैन । 
मैले गाडीबाट कोहc कसैलाई बाटोमा देखेको                               
होइन । मैले कोहc कसैको �यान मानbसमेत कुनै 
काम नगरेको र मैले माFनसलाई +कची मारc 
फालेको नहुँदा अFभयोग माग दावीबमोिजम सजाय 
पाउनपुन� होइन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
कृंणबहादरु कँुवरले सjु अदालतमा गरेको 
बयान ।
 हामीले गाडी Fलई आउँदा जाँदा 
कसैलाई +कचेको होइन, जाहेरcमा उ=लेख 
भएबमोिजम हामीले कुनै काम गरेको                                 
होइन । मतृक रामबहादरु थापालाई को को 
Fमलc मारc फालेको हो मलाई केहc थाहा 
छैन । मैले मतृक रामबहादरु भ�े {यिwलाई 
िचनेकोसमेत छैन । हाॆो शकले कोहc कसैलाई 
+कचेको होइन । हामीले आउँदा जाँदा कसैको 
लास देिखएन हामीले बाटोमा माटो हालc रगत 
परेुको भ�ेसमेत केहc होइन । लास देखेको 
होइन र फा=ने काम पFन नपरेकोले अFभयोग 
माग दावीबमोिजम मलाई सजाय हनुपुन� होइन 
भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc गणेश बःयालले 
सjु अदालतमा गरेको बयान ।
 जाहेरवाला धनकुमारc कँुवर, कृंणबहादरु 
थापा, ूहरcमा कागज गन� सिचन ौे?, वःतिुःथFत 
मचु=ुकाका वेिणमाधव आचायb, कृंणबहादरु थापा 

र ूFतवादcका साWी कमल थापा र कृंण कँुवरले 
गरेको बकपऽ FमFसल सामेल रहेको ।
 मतृक रामबहादरु गाडीको अगाडी 
साइडमा आएको तथा चालकले वारदात घ�नपूुवb 
Fनजलाई देखेको िःथFत पFन प+ु© भएको      
पाइँदैन । यःतो अवःथामा राFतको समयमा 
अचानक घxुती सडकको मोडमा गाडी मो±दा 
वारदात घ�न गएको अवःथामा ूFतवादcले 
सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) अनसुार सवारc चलाउँदा 
कसैको �यान मनb सक् ने सxभावना छ भ�े कुरा 
जानीजानी वा लापरवाहc गरc सवारc चलाएको 
कारणबाट सवारc दघुbटना भै माFनस मरेको 
भ�े त�य प+ु© हनु आएको भ� Fम=ने िःथFत                                             
देिखएन । तसथb उपरोw विणbत आधार 
ूमाणहjबाट कसैको �यान मनb सwछ भ�े 
जःतो नदेिखएको अवःथामा अचानक दघुbटना हनु 
गई सवारc बा+हर सडकमा रहेका रामबहादरु 
थापाको मTृय ु हनु गएको अवःथा +व·मान                    
देिख5छ । यी ूFतवादc चालकले सवारc तथा 
यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ का दफा १६१(३) 
नं. को कसरु अपराध गरेको प+ु© हनु आयो । 
उw कसरु गरेमा Fनज ूFतवादc कृंणबहादरु 
कँुवरलाई सोहc ऐनको दफा १६१(३) नं. 
बमोिजम j.२,०००।– जmरवाना र १ म+हना २५ 
�दन कैदसमेत हनेु ठहछb । Fनज ूFतवादcलाई 
सोहc ऐनको दफा १६१(२) नं. बमोिजम सजाय 
गmरपाउँ भ�े वादc नेपाल सरकारको अFभयोग 
माग दावी प�ुन सwैन । यी ूFतवादcहjले लास 
घटनाःथलबाट उठाई सडक +कनाराको +ढकमFुन 
फा=नेसxमको +बया गरc आFधकाmरक Fनकायमा 
वारदात घटेको जाहेर नगरc ऐ. �यानसxब5धीको 
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महलको २५ नं. अनसुारको कसरु गरेकाले Fनज 
ूFतवादcहj चालक कृंणबहादरु कँुवर र खलासी 
गणेश बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. बमोिजम जनहc १०।– जmरवाना 
र ऐ. महलको २५ नं. बमोिजम जनहc j.२०।– 

समेत थप जmरवाना हनेु ठहछb भ�ेसमेत पा=पा 
िज=ला अदालतबाट FमFत २०६६।१०।२४ मा 
भएको फैसला ।
 ूFतवादcहjले मौकामा गरेको बयानलाई 
घटनाःथल तथा लास ूकृFत मचु=ुका र शव 
परcWण ूFतवेदनले समथbन गरेको भ�े आधार 
उ=लेख गरc रामबहादरु थापाको मTृय ुूFतवादc 
कृंणबहादरु कँुवरले चलाएको शकको ठÆरबाटै भई 
सो लासलाई उw शकका चालक खलासीसमेतले 
सडकको +ढकमFुन फालc घटनाःथलको ूमाण 
लोप गराउनको लाFग ूFतवादcहjले बालवुा र 
माटोuारा घटनाःथलमा रहेको रगत छोपछाप 
गरेको त�यमा सjु फैसलाले समेत सहमत 
गरेको अवःथा सो वारदातमा Fनज ू Fतवादcहjको 
लापरवाहc भएको Fथएन भनी गरेको सो फैसला 
कानूनसxमत छैन । ूFतवादc चालकले 
सो दघुbटना आफूबाट भए पFन आफूले गाडी 
लापरवाहcपूणb तmरकाले नचलाएको अवःथामा सो 
वारदात भएको हो भनी ःप©jपले अदालतमा 
भएको बयानमा उ=लेख गनb सकेको देिखदैँन । 
यःतो अवःथामा ूFतवादc चालकले शक अTय5तै 
लापरवाहcपूणb तmरकाले चलाएको अवःथामा 
सडकमा +हँFडरहेका रामबहादरु थापालाई ठÆर 
�दई घाइते त=ुयाई सकेपFछ तTकाल Fनजको 
उपचार गराउनेतफb  ला�न पन�मा सो नगरc गाडी 
सरासरjपले ग5त{य ःथान पगुी पनुः फकD 
घटनाःथलमा आइप�ुदा आफूले चलाएको शकको 

ठÆरबाट मTृय ुभएका Fनज रामबहादरु थापाको 
लासलाई Fनज ूFतवादc चालक र खलासी Fमलc 
सडकको +ढकमFुन फालc घटनाःथलमा रहेको 
रगतसमेतका ूमाण न© गरेको अवःथामा सो 
वारदातमा ूFतवादc चालकको गxभीर लापरवाहc 
Fथएन भनी गmरएको फैसलामा 5या+यक मनको 
अभाव रहेको र ूFतवादc चालकलाई सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) नं. को कसरु कायम गरc कम सजाय 
गन� गरc अFभयोग दावीलाई पmरवतbन गरc भएको 
फैसला गxभीरjपले ऽ+ुटपूणb छ । उw शकका 
चालक Fनज ू Fतवादc कृंणबहादरु कँुवर र खलासी 
गणेश बःयालले मतृक लासलाई सडकबाट उठाई 
सडकको +ढकमFुन फालेको त�य FमFसल संल�न 
कागजबाट खलेुका अवःथामा लासलाई जलाएको 
वा गाडेको नदेिखएको भ�े असा5दFभbक आधार 
खडा गरc ूFतवादcहjलाई j.१०।२० जmरवाना 
गन� गरc भएको फैसला ऽ+ुटपूणb रहेको छ । 
यसरc ूFतवादcहjलाई अFभयोग दावीबमोिजम 
सजाय हनेु आधार हुँदाहुँदै अFभयोग दावीलाई 
पmरवतbन गद� अTय5तै 5यून सजाय गन� गरc भएको 
सjु फैसला गxभीर कानूनी ऽटुcसमेत हुँदा बदर 
गरc ूFतवादcहjलाई अFभयोग दावीबमोिजम नै 
सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत वादc नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनपऽ ।
 अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको 
बयान कागज ःवत5ऽ ूमाणबाट प+ु© हनुपुछb 
भ�े कानूनी मा5यता भएको र उw बयान 
मेरो इ#छा+वjkको भएबाट सो अFधकारूाg 
अFधकारcसमW भएको बयानलाई ूमाणमा Fलन 
Fम=दैन । जाहेरवाला र वःतिुःथFत मचु=ुकाका 
{यिw ूTयWदशl नभएकोले Fनजहjको 
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बकपऽलाई आधार Fलन Fम=दैन । उw घटना 
गाडीबाट घटेको हो भ� Fम=ने िःथFत छैन । 
घटनाःथलमा १ मोबाइल फेला परेको र अक" 
मोबाइल मतृकसँग भएको अवःथामा कसको 
मोबाइल हो भ�े सxब5धमा अनसु5धान भएको 
छैन । शकमा बसेका अ5य {यिwहjले सो 
वारदात घटेको हो भ�े ू© पुं ¨ाइँ नगरेको 
अवःथा मलाई सजायको भागी गराएको फैसला 
ऽ+ुटपूणb हुँदा उ=टc गराई सफाइ पाउँ भ�ेसमेत 
ूFतवादc कृंणबहादरु कँुवरको पनुरावेदनपऽ ।
 यसमा ू Fतवादcमiयेका कृंणबहादरु कँुवर 
तथा वादc नेपाल सरकारका तफb बाट समेत दोहोरो 
पनुरावेदन पनb आएकोले ूःततु मQुामा पा=पा 
िज=ला अदालतबाट FमFत २०६६।१०।२४ 
मा भएको फैसला ूमाण मू=या�नका आधारमा 
फरक पनb सक् ने देिखदँा मलुकु¥ ऐन, अ.बं. २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८ 
को Fनयम ४७ बमोिजम ूFतवादc कृंणबहादरु 
र वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन {यहोरा 
परःपरमा सनुाई अकाb ूTयथl ूFतवादc गणेश 
बःयाललाई समेत छलफलको लाFग िझकाई Fनज 
उपिःथत भए वा अवFध नाघेपFछ Fनयमानसुार पेस 
गनुb भ�े FमFत २०६८।१।१३ मा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट भएको आदेश । 
 ूFतवादc सवारc चालकले बाटोमा माFनस 
+हडेको देखी लापरवाहcपूवbक गाडी चलाएकोमा 
घिाÆ आवाज सनेुपFछ र माFनसलाई शकले 
लागेको हो भ�े आश�ा भएपFछ पFन गाडी नरोक¥ 
अगाFड बढाई गएको पFछ फकD आउँदा आ®नो 
शकले +कची मारेको {यिwको लासलाई देखेपFछ 
पFन कानूनबमोिजम जाहेर नगरc आफूबाट 
भएको अपराध दबाउन ूयास गरेको देिखन 

आएकोले पा=पा िज=ला अदालतबाट ूFतवादc 
कृंणबहादरु कँुवरलाई सवारc तथा {यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(३) नं. बमोिजम एक 
म+हना २५ �दन कैद j.२०००।– जmरवाना 
र �यानसxब5धीको महलको २५ नं. बमोिजम 
j.२०।– थप जmरवाना हनेु र ूFतवादc गणेश 
बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको २५ नं. बमोिजम j.२०।– जmरवाना 
हनेु ठहराई FमFत २०६६।१०।२४ मा भएको 
फैसला Fमलेको नदेिखदँा उ=टc भै अFभयोग 
दावीबमोिजम ूFतवादc कृंणबहादरु कँुवरलाई 
सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) नं. बमोिजम दईु वषb कैद र 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ नं. 
बमोिजम थप ६ म+हना कैदसमेत हनेु र ूFतवादc 
गणेश बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. बमोिजम ६ म+हना कैद हनेु 
ठहर ्याएको FमFत २०६८।३।२८ को पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला । 
 अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको 
ूFतवादcको बयान अ5य ःवत5ऽjपमा ूमाणबाट 
प+ु© हनुपुछb भ�े कानूनी {यवःथा भएको र उw 
बयान हाॆो इ#छा+वjkको भ�े {यहोरा उ=लेख 
गरc सTय {यहोरा पा=पा िज=ला अदालतमा 
गरेको र सवारc �यान जःतो मQुामा अFधकारूाg 
अFधकारcसमW भएको बयानलाई इ5कार गनb पन� 
कुनै अवःथा नहुँदा इ#छा+वjkको बयानलाई 
ूमाणमा Fलई भएको फैसला ऽ+ुटपूणb छ । 
साथै घटनाःथल ूकृFत मचु=ुका हेदाb उw 
घटना गाडीबाट घटेकै हो भ�े िःथFत छैन सो 
ःथानमा एक मोबाइल फेला परेको र अक" 
मोबाइल मतृकसँग भएको अवःथामा उw 
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ःथलमा फेला परेको चाल ु हालतको मोबाइल 
कसको हो भ�े सxब5धमा अनसु5धान नै गmरएको 
छैन । ूवीण काकD र मतृक ९:३० Fतर सँगै 
Fनःकेको भ�े जाहेरc दरखाःतमा उ=लेख भएबाट 
अनसु5धानको बममा ूवीण काकDलाई बÌुनपन� 
सोसमेत बिुझएको छैन । Tयसैगरc हामीले लास 
फालेका होइनY दघुbटनासमेत गराएका होइनY भ�े 
अदालतसमW गरेको बयान र सो बयानलाई माFथ 
उ=लेख भएका कारणबाट प+ु© भएको अवःथामा 
पFन हामीलाई सजाय गन� गरc गmरएको फैसला 
ऽ+ुटपूणb भएको ू© छ । �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु हामीले नगरे 
तापFन सो नं. को {याfया गन� बममा सxमाFनत 
सव"#च अदालतको संयwु इजलासबाट FमFत 
२०४५।२।४, Fन.नं. ३४३८, नेकाप. २०४५, 
प©ृ ३६९ मा �यानसxब5धीको महलको ४ नं. 
को {याfया+वपरcत हामीलाई थप ६ म+हना कैद 
गन� गरेको फैसलामा सव"#च अदालतबाट भएको 
निजरको गलत {याfया भएकोले पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले गरेको फैसला उ=टc गरc 
अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउँ भ�े ू Fतवादcहjको 
तफb बाट परेको FमFत २०६८।११।१ को मQुा 
दोहोर ्याई हेरc पाउँ भ�े Fनवेदनपऽ । 
 FमFसल संल�न घटनाःथल, लास 
जाँच मचु=ुका हेदाb घटनाःथल भ5दा पूवbतफb  
मोटरबाटोको छेउमा एक थान नो+कया मोबाइल 
रहेको र मतृक रामबहादरु थापाको शरcरमा 
लगाइएको पाइ5टको दा+हने ख=तीमा समेत 
नो+कया मोबाइल एक थान रहेको भ�े उ=लेख 
भएको देिख5छ । उw दईु थान मोबाइलमiये 
मोटरबाटोको छेउमा रहेको मोबाइल कसको हो 
भ�े सxब5धमा अनसु5धान नै भएको देिखदैँन । 

पा=पाबाट अघाbखाँची जाने मोटरबाटोमा घटना 
घटेको राFत ना. २ ख. ४६६३ नं. को FमFन 
शक र ल.ु१ज. १७२१ नं. को जीपसमेत चलेको 
भ�े जाहेरc दरखाःतमा उ=लेख भएकोमा उw 
सवारc साधनहjको सxब5धमा समेत अनसु5धान 
भएको पाइएन । कुसमुखोला बजारमा रहेको 
होटलमा नाःता खाई राFत ९:३० बजेFतर मतृक 
रामबहादरु थापा र ूवीण काकD भ�े {यिw 
सँगसँगै Fनःकेको भ�े जाहेरc दरखाःतमा उ=लेख 
भएकोमा ूवीण काकDलाई समेत बिुझएको 
देिखदैँन । लास जाँच मचु=ुका हेदाb मतृकको 
टाउको र अनहुारमा माऽ चोट देिखएको र 
शरcरको अ5य भागमा कुनै पFन चोट नदेिखएको 
अवःथा हुँदा सवारc दघुbटनाबाट नै मTृय ुभएको 
हो भ�ेसमेत श�ाःपद अवःथा रहेको छ । 
जाहेरc दरखाःतसमेत अनसुार अनसु5धान गरc 
ूमाण स�लन गन� कायb नै नगmरएको अवःथामा 
अदालतमा इ5कारc बयान गरc अFधकारूाg 
अFधकारcसमW आफूहjले लास उठाई बाटोबाट 
तल फालेको र घटनाःथलमा भएको रगत माटो 
तथा ढु ाले परेुको भनी भनेको तर अदालतमा यो 
कथनलाई पFन इ#छा+वjk भनेकोतफb  +वचार 
नगरc यस कथनलाई अ5य ःवत5ऽ ूमाणले 
प+ु©समेत नगरेको अवःथातफb  पFन iयान केि5ित 
नगरc ूहरc साFबतीसxमका आधारमा ूFतवादc 
कृंणबहादरु कँुवरलाई सवारc तथा यातायात 
{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
दईु वषb कैद र �यानसxब5धीको महलको ४ नं. 
बमोिजम ६ म+हना कैद गन� गरेको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको FमFत २०६८।३।२८ को 
फैसलामा सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) तथा ूमाण ऐन, 
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२०३१ को दफा ३ र ५४ को ऽटुc देिखदँा 
5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम ूःततु मQुा दोहोर ्याई हेन� Fनःसा 
ूदान गmर�दएको छ भ�े FमFत २०७०।९।५ 
को यस अदालतको आदेश ।
 Fनयमबमोिजम दैFनक मQुा पेसीसूचीमा 
चढc इजलाससमW पेस भएको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदक ूFतवादcहjका तफb बाट उपिःथत 
हनुभुएका +वuान ् वmर? अFधवwा ौी च�डेzर 
ौे? तथा +वuान ््  अFधवwा रा�यलआमी बळाचायbले 
ूFतवादcले चलाएकै गाडीको ठÆरबाट मतृकको 
मTृय ुभएको भनी य+कनसाथ भ� स+कने अवःथा 
छैन ूFतवादcहjले अFधकारूाg अFधकारcसमW 
गरेको बयान ःवे#छा+वपरcत भएको हो भनी 
अदालतसमW इ5कारc बयान गरेको अवःथा 
छ । घटनाःथलको रेखािचऽण नगmरन,ु 

घटनाःथलमा भे+टएको मोबाइल कसको हो 
भ�ेसxब5धमा अनसु5धानसमेत नगmरन,ु Tयसैगरc 
हामीले लास फालेका होइनY भ�े अदालतसमW 
गरेको बयानबाट ःप© भइसकेको अवःथामा 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ नं. 
बमोिजम थप ६ म+हना कैद गन� गरेको फैसलामा 
सव"#च अदालतको संयwु इजलासबाट FमFत 
२०४५।२।४, Fन.नं. ३४३८, नेकाप. २०४५, 
प?ृ ३६९ मा ूFतपा�दत Fसkा5तसमेतको 
ूFतकूल {याfया गmरएकोले सjु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला उ=टc गरc अFभयोग 
मागदावीबाट सफाइ पाउनपुछb भनी गनुbभएको 
बहससमेत सनुी ूFतवादc कृंणबहादरु कँुवर तथा 
गणेश बःयालको आरो+पत कसरुमा संल�नता छ 
छैन र Fनजहjलाई आरो+पत कसरुमा सजाय 
गन� गरेको सjु र पनुरावेदन अदालतको फैसला 

Fमलेको छ छैन भ�े सxब5धमा Fनणbय �दनपुन� 
देिखयो ।

हे=पर गणेश बःयाल र याऽी संिजत 
नेपालcले सडकमा मा5छे छ भनी चालकलाई 
जानकारc गराउँदागराउँदै पFन चालकले शक 
नरोक¥ र मा5छे जोगाउने ूयाससमेत नगरc 
लापरवाहcपूणb तmरकाले शक चलाई रामबहादरु 
थापालाई ठÆर �दई +कची घæ याÆ आवाज आएको 
थाहा पाउँदापाउँदै पFन उपचारको लाFग मानवीय 
{यवहारसमेत नदेखाई भैरवःथान गै भÁसी झारc 
घटनाःथलमा फकD आई लास दबाउने Fछपाउने 
हेतलेु चालक र हे=परले लासलाई तल फालc 
रगतसमेतको ू माण न© गनbका लाFग ढु ा, बालवुा 
र माटोसमेतले परुc चालक कृंणबहादरुले सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) र मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको 
४ नं. को कसरु गरेकोले सोहc कानूनबमोिजम 
सजाय र थप सजायसमेत गmरपाउन र ूFतवादc 
गणेश बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. को कसरुमा सजाय गmरपाउनका 
लाFग ूFतवादcहj +वjk अFभयोगपऽ दायर 
भएको देिखयो । 

ूFतवादc कृंणबहादरुले सवारc तथा 
यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) को कसरु गरेको ठहराई Fनजलाई सोहc 
दफाबमोिजम j २ हजार जmरवाना र १ म+हना 
२५ �दन कैद र मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. अनसुार जनहc j १०|- र २५ नं. 
अनसुार जनहc j २०|- जmरवाना तथा ूFतवादc 
गणेश बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. अनसुार जनहc j १०|- र २५ 
नं अनसुार जनहc j २०|- जmरवाना हनेु ठहराई 
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सjु अदालतबाट फैसला भएको पाइयो । 
सjु फैसला उ=टc गरc ूFतवादc 

कृंणबहादरुले अFभयोग दावीबमोिजम सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) को कसरु गरेको ठहराई Fनजलाई 
सोहc दफाबमोिजम २ वषb कैद र मलुकु¥ ऐन, 
�यानसxब5धीको महलको ४ नं. अनसुार थप ६ 
म+हना कैदसमेत तथा ू Fतवादc गणेश बःयाललाई 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ नं. 
अनसुार ६ म+हना कैद हनेु ठहराई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट फैसला भएको देिखयो । 

Tयसमा िच� नबझुाई सफाइ पाउँ भनी 
दबैु ूFतवादcहjले मQुा दोहोर ्याई पाउँ भनी 
�दएको Fनवेदनमा Fनःसा ूदान भएको पाइयो ।  

2. अब ूFतवादcहjको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुने नप�ुने र पनुरावेदन अदालतको 
फैसला Fमले नFमलेको के हो भनी Fनणbयतफb  
+वचार गदाb कुसमुखोलाको घिुxतमा हे=पर र 
शकमा रहेका माFनससमेतले गjुजी बाटोको 
छेउमा मा5छे जःतो छ भनी भनेको, बाटोको 
खा=टोमा गाडीको पछाFडको टायरले ओत 
लागे जःतो भै घæ याÆ भएकोले माFनसलाई त 
लागेन भनी हे=परलाई भ5दा लागेको छैन होला 
माFनस त Fथयो भनेकाले मैले केहc वाःता नगरc 
भैरवःथान बजारमा गाडी लगेको, पनुः फकD 
कुसमुखोला प�ुदा रामबहादरुको टाउकोको भाग 
Fथि#चएको मतृ अवःथामा बाटोको दा+हने ख�डमा 
लास देखेकोले शक रोक¥ झरc हेदाb +किचएको 
{यिw हो रातको समयमा कसैले थाहा पाउँदैन 
कसले कसले हो भ�े गराउनपुछb भनी मैले तथा 
हे=परले समेत स=लाह गरc लास उठाई तलFतर 
फालc घटनाःथलमा भएको रगतमा हामीले 

माटो, बालवुा र ३।४ वटा ढु ासमेत राखेको 
हो टायरसमेतमा रगत लागेको सोची टायरलाई 
पानीले पखालेको हो भनी र हे=पर ू. गणेश 
बःयालले पFन कmरबकmरब सोहc Fमलान मौकामा 
बयान गरेको भए पFन ूFतवादc कृंणबहादरुले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW मलाई गालc गन�, 
थकाbउनेसमेत गरेकाले सहcछाप गरेको हो भनी र 
ू. गणेशले गाउँलेहjको दबाबमा परc सहcछाप 
गरेको हो । ूहरcले गालc गन�, थकाbउने 
गरेकाले सहcछापसxम गरेको हो {यहोरा मैले 
भनेबमोिजमको होइन झáुा हो भनी कसरु गरेमा 
इ5कार भै अदालतमा बयान गरेको देिख5छ । 

3. यस िःथFतमा ूFतवादcहjको 
ूहरc साFबती कि�को भरपद" छ भनी हेनुbपन�         
देिखयो । सवbू थम यससxब5धी निजर र 
कानूनबारे +वचार गदाb नेकाप २०३३ भदौको 
प?ृ ६० मा ूकािशत कतb{य �यान मQुामा 
सव"#च अदालत फुलबे�ले ूFतवादcहj कसरु 
गरेमा मौका र अदालतमा इ5कार भए पFन सजाय 
गरेको देिख5छ । ऐ.२०३८ फागनु को प?ृ ८ मा 
ूकािशत �यान मQुामा सव"#च अदालत फुलबे�ले 
ूहरc साFबतीलाई मा5यता �दएको देिख5छ । 
२०६३ जेठको प?ृ १८३ मा ूकािशत लाग ु
औषध मQुामा सव"#च अदालतको पूणb इजलासले 
सरकारc मQुासxब5धी ऐन, २०४९ दफा १५(३) 
को {यवःथाले ूहरcबाट हनु सक् ने गैरकानूनी 
बलूयोगबाट अFभयwुलाई सरुWाको ूTयाभFूत 
ूदान हनुकुा साथै ूमाण ऐनको दफा ९(२)(क) 
सँग साथbकसxब5ध रहेको हुँदा सो दफा १५(३) 
बमोिजम ूFतवादcले शारcmरक वा मानFसक 
यातनाको िज+कर वा शारcmरक जाँचको Fनवेदन 
�दन नसकेको र ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 

९1६९ - कृंणबहादरु कँुवरसमेत +व. नेपाल सरकार
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२७ (१) बमोिजमको िज+करसमेत Fलन नसकेको 
अवःथामा ूहरcले सरकारc व+कलसमW गराउने 
बयानलाई इ#छा+वjk बयान भनी अदालतले 
ःवतः अनमुान गनb नसक् ने भनी, ऐ.२०६६ को 
प?ृ १८५ मा ूकािशत �यान मQुामा सव"#च 
अदालतको पूणb इजलासले ू.आिzनले मौकामा 
बयान गदाb यी ू .सचेत अवःथामा रहेको, सो बयान 
ःवे#छा+वjk �दन बाiय बनाइएको तफb  कुटपीट 
आ�द ूमाण पेस गनb नसकेको र िच+कTसकको 
जाँचबाट पFन सो प+ु© नभएको र दताb ू+बयामा 
यी ू.संल�न रहेको कुरा मालपोतको FमFसलबाट 
देिखएको अवःथामा सो बयान ःवे#छाको होइन 
भनी अदालतमा इ5कार गद�मा सो बयानको 
ूामािणक मू=यमा ूमाण ऐनको दफा ९(२)
(क) बमोिजम ू¡ उठाउन नFम=ने । Fनजको 
सो साFबती घटनाःथलको ूकृFत, लासको ूकृFत, 

घटनामा ूयोग भएका भFनएका वःत ुर बरामदc 
मचु=ुका तथा +वशेष§को राय र बकपऽसमेतका 
ूमाणहjबाट समFथbत हनुकुा साथै ज�गा दताbमा 
Fनजको ूTयW संल�नता रहेको पmरिःथFतज5य 
ूमाणबाट प+ु© ह5ुछ भनी, ऐ.२०६७ को प?ृ ८१४ 
मा ूकािशत �यान मQुामा सव"#च अदालतको 
संयwु इजलासले राFतको समयमा Fनजbन ःथानमा 
हTया भएकोले ूTयW ूमाणको +व·मानता नहनु ु
ःवाभा+वक भएकोले यःता फौजदारc मQुामा 5याय 
सxपादन गदाb अपराधीको उQेँय (mo!ve), 

अपराधको पkFत वा शैलc (modus operandi), 

घटनाःथलको ¶ँय, Tयहँा पाइएको चीज वा दसी, 
अFभयwुको पूवb आपराFधक इFतहास र Fनजले 
अ5यऽ गरेको आपराFधक कायbसँग तादाTxयता, 
घटना भएको ःथान वा सोको वmरपmर Fनजको 
उपिःथFत {यवहार आ�द अूTयW ूमाणलाई 

आधार मानी सTयको उn घाटन गरc अपराधीलाई 
सजाय र पीFडतलाई 5याय �दन ु ज+टल र 
क�ठन अवःथा र दोहरो दा+यTव अदालतउपर           
ह5ुछ । साFबती वा इ5कारcले माऽ ूFतवादcको 
पW वा +वपWमा ःवतः ूमाणको ःथान महण 
नगन� बj Tयसलाई आधारभतू,  त�यपरक 
एवम ्Fन´याTमक ूमाणबाट समFथbत गराउनपुन�                                             
ह5ुछ । ूमाणFबनाको इ5कारc अथbहcन र 
ूयोजनहcन हनेु भनी, ऐ.२०६८ को प?ृ ४०४ 
मा ूकािशत कतb{य �यान मQुामा सव"#च 
अदालतको पूणb इजलासले ूहरcले कुटपीट गरc 
बयान गराएको भनी ूFतवादc अदालतमा इ5कार 
भए पFन ू हरcले सो गनुbपन� कुनै कारण र ू योजन  
नरहेको । कुटपीट भएको भए xयाद थप हुँदा 
Fनवेदन �दनपुन� वा अदालतमा बयान गदाb घाचोट 
देखाउन स�नपुन� । ती Fलखतहjलाई शव 
परcWण ूFतवेदनमा उ=लेख भएका घाखतहj र 
मTृयकुो कारण भनी {यw रायस+हतका वःतFुन? 
ूमाणले समथbन गरेको देिख5छ भनी र ऐ.२०७० 
को प?ृ ७७७ मा ूकािशत �यान मQुामा ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को पmरपालनकै 
स5दभbमा xयाद थपका लाFग अदालतमा पेस 
गmरँदा अFभयwुलाई सशरcर 5यायाधीशसमW 
उपिःथत गराउनपुन� र अFभयwुसँग सोधपछु 
गदाb आवँयकता महससु गmरएमा तTकालै घा 
जाँच वा ःवाः�य परcWण गराउन अःपताल 
पठाइने कायb+वFध सFुनि´त ्अदालतबाहेक अ5यऽ 
अFभयwुले {यw गरेका कुरा ूमाणमा महण 
गदाb सतकb ता अपनाउन ु अवँय पदbछ । तर 

अ5य ःवत5ऽ ूमाणले प+ु© गरेको अवःथा र 
ूFतवादcले अFधकारूाg अFधकारcसमWको 
आ®नो कथन इ#छा+वjkको हो भनी Fलएको 
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िज+करलाई +वzास गनb स+कने आधार नदेखाएको 
अवःथामा सो कथन ूमाणशू5य ह5ुछ भ�                                                
स+क� । अFधकारूाg अFधकारcसमWको 
कथनलाई इ5कार गmरएको अवःथामा Tयसका 
आधार र कारण पFन {यw गनुb पद�न भ�े ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ को मनसाय होइन 
भ�े मह¸वपूणb Fसkा5तहj ूFतपादन गरेको 
देिख5छ ।

4. उि=लिखत निजरहjबाट ःवत5ऽ 
ूमाणहjबाट समFथbत ूFतवादcको ूहरc साFबती 
Fनजलाई कसरुदार ठहराउनका लाFग पयाbg           
ह5ुछ । ःवत5ऽ ूमाणहjको माऽा ूTयेक 
मQुामा भर पन� कुरा ह5ुछ । कFतपय अवःथामा 
ूFतवादc मौका र अदालत दबैु ठाउँमा इ5कार 
भए पFन अथवा ूमाण ऐन २०३१ को दफा 
९(२) को अवःथा +व·मान रहे पFन अ5य 
ूमाणको आधारमा Fनजलाई कसरुदार ठहर गनb 
स+क5छ । साFबती वा इ5कारcलाई माऽ आधार 
बनाउँदा Tयसले अ5य ूमाणहjको स� कलन 
र अनसु5धानलाई ूभा+वत गन� सxभावनालाई 
बल ूदान गन� र वाःत+वक अपराधी उिxकने 
र Fनद"षले दि�डत हनेु अवःथा पFन आउन                              
स�छ । जे होस ् यस मQुामा Tयस ूकारको 
ज+टलता रहेको देिखदैँन । 

5. उw पmरूआेयमा हेदाb पा=पाबाट 
अघाbखाँची जाने मोटरबाटोको कुसमुखोला भ�े 
ःथानको चार+क=लाFभऽको मोडमा पि´म 
कुनामा सबै भ5दा ठूलो ढु ामा केहc रगत 
जःतो पदाथb लागेको र जFमनमा केहc रगत 
जःतो पदाथb रहेको सोमाFथ बालवुा छरेको सो 
भ5दा पूवbतफb  मोटरबाटोको छेउमा नो+कया 
मोबाइल रहेको जसको दूरc २४ +फटमा रहेको 

र Tयसदेिख ७ +फट ५ इ5ची उ�रतफb  रातो 
सेतो Fगदc जःतो पदाथb रहेको सोदेिख पूवbतफb  
बाटो भ5दा तल माटो रहेको ःथानमा मतृक 
रामबहादरुको लास घोÏटो अवःथामा रहेको 
टाउकोको भागमा चोटहj रहेको लागेको भनी 
तयार भएको लासजाँच मचु=ुका, शकमा रहेका 
सिजत नेपालcले वारदातःथलमा हे=पर तथा मैले 
माFनस देखी चालकलाई जानकारcसमेत गराएको 
हो भनी गरेको मौकाको कागज र whole skull 

fractured…brain ma"er protruding out of the 

wound लगायतका +वशाल भारc वःतकुो ठÆर 
भनी उ=लेख भएको शव परcWण ूFतवेदन, 
सवारcधनी पोसलबहादरु रायमाझी र यातायात 
मजदूर तथा भलाइ कोषका ूFतFनFध ठानेzर 
बःयालले मतृकक¥ पÕीलाई २०६६।१।४ 
मा घाखचb, +कmरयाखचb र WFतपूFतb राहतःवjप 
j.३ लाख २५ हजार बझुाउँदा यस मQुाको 
उ=लेख गद� ना. ३ ख ६९० नं. को शकले 
२०६५।१२।१४ गते राFत +कची रामबहादरु 
थापाको मTृय ु भएको भनी उ=लेख भएको 
FमFसल संल�न कागज, वःतिुःथFत मचु=ुकाका 
{यिwहjले ूFतवादc कृंणबहादरुले लापरवाहc 
तmरकाले गाडी हाँ�ने गरेको, याऽीलाई ठÆर 
�दने जःता धxक¥ �दने गरेको Fनजले नै मारेको 
Fनजबाहेक अjउपर श�ा नरहेको भनी लेखाएको 
र तीमiये बिुझएका {यिwहjले सो कागजलाई 
समथbन गरc अदालतमा बकपऽ गmर�दएको 
देिख5छ । 

6. {यिw +वशेषबाट मतृकको हTया 
भएको भए वा मतृक बाटोमा दैवी परc लडी 
मरेको भए एउटै चोटबाट Tयस+कFसमले 
टाउको Wत+वWत हनेु कुरा सामा5यतया सxभव         
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हुँदैन । मतृकउपर कसैबाट हFतयार ू हार भएको 
Fथयो भ�े कुरा शव परcWण ूFतवेदनलगायतका 
Fलखतबाट ख=ुन सकेको छैन । तमाम FमFसल 
र ःवयम ् ूFतवादcहjको बयानमा मतृकको 
मTृय ुअj कसैबाट भएको वा मतृक आफÈ  लडी 
मरेको कुरा उ=लेख हनु नस�न ु र उw �दन 
समयमा वारदातःथल हुँदै ना. ३ ख ६९० 
नं. को शक चलाएको कुरालाई ःवीकार गनुb 
जःता पmरिःथFतहj (circumstances) र ःवत5ऽ 
ूमाणहjको रोहमा र ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा ९(२)(क) को देहाय (१) अनसुार मौकामा 
बयान गदाb ूFतवादcहj होसमा नरहेका वा देहाय 
(२) वा (३) अनसुारको ूलोभन, यातना, आ�द 
�दएको वा कुटपीट आ�द भएको कुरा ूमािणत 
हनु नसकेबाट ूFतवादcहjको ूहरc साFबतीलाई 
अमा5य गनb Fम=ने देिखदैँन । ूFतवादcले गरेको 
कुकृTयबाट आबोिशत भै तTकाल समाज वा 
ूहरcले ूFतवादcलाई कुटपीट आ�द गरc वा 
अàीवाल ूFतवादcलाई फकाई फु=याई साFबत 
गराएको भए पFन ूFतवादcले कसरु गरेको कुरा 
अ5य ूमाणले प+ु© गरेको अवःथामा उw दफा 
९(२)(क) को देहाय (२) वा (३) को अवःथा 
रहेको भनी ूFतवादcलाई सफाइ �दन ु5यायसxमत 
हुँदैन । तथा+प सो अवःथा +व·मान नरहेको यस 
मQुामा ूFतवादcहjको मौकाको साFबती Fनजहj 
+वjk ूमाण ला�ने नै देिखयो ।   

7. जहाँसxम मतृकको टाउको र 
अनहुारमा माऽ चोट देिखएबाट सवारc दघुbटनाबाट 
मTृय ुभएको नै श�ाःपद रहेको, ूFतवादcहjको 
मौकाको बयानलाई ःवत5ऽ ूमाणहjले प+ु© 
गनb नसकेकोले सो बयान इ#छा+वjk भएको 
भ�े ूFतवादcहjको अदालतको इ5कारcमा iयान 

न�दएको भनी यस अदालतले Fनःसा ूदान गदाb 
Fलएका आधारहjबारे माFथ ूशःत +ववेचना 
भैसकेकै छ । मोटरबाटोको छेउमा रहेको 
मोबाइलका सxब5धमा अनसु5धान नभएको, सो 
बाटोमा वारदातको रात ल.ु १ ज १७२१ नं. को 
जीपसमेत चलेकोमा Tयसतफb  अनसु5धान नभएको, 
मतृकसँगै Fनःकेका ूवीण काकDलाई नबिुझएको 
भ�े Fनःसाका अ5य आधारहjले अनसु5धानको 
कमीकमजोरc देखाएको ःवागतयो�य भए पFन 
वादcको Tयसूकारको लापरवाहcको फाइदा 
ूFतवादcले पाउने गरc वादcले ूFतवादcको 
कसरुलाई श�ार+हत तवरबाट ूमािणत गनb 
नसकेको भ�लाई FमFसलका ूमाणहjले 
अनमुFत �दएको देिखदैँन । अनसु5धानको हरेक 
कमीकमजोरcको ूFतवादcले फाइदा पाउन 
थालेमा समाजमा द�डहcनताले ूौय पाउने, 
पीFडत र समाजले 5यायको अनभुFूत गनb नसक् ने 
र 5याय परािजत हनेु अवःथा आउँछ । यस 
स5दभbमा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले 
कुनै ूमाण बिुझएको वा नबिुझएको कारणबाट 
माऽ कुनै फैसला वा आदेश बदर हनेु छैन । 
तर Tयसबाट Fनणbयमा असर पनb गएको रहेछ भने 
Tयःतो फैसला वा आदेश बदर हनेुछ भनी गरेको 
{यवःथालाई 5यायमूFतbले +वचार गन�पछb । 

8. उि=लिखत ूमाणहjले ूFतवादc 
कृंणबहादरुले चलाएको शकले मतृकलाई ठÆर 
�दएको र Tयसको चोटबाट Fनजको मTृय ुभएकोमा 
+ववाद हनु सwैन ।   

9. सवारc तथा यातायातसxब5धी 
बेलायती कानूनको स5दभbमा +वuान ् िःमथ र 
होगानको +बFमनल ल, ते॑Y संःकरण २०११ 
को प?ृ ११३८ मा There are at least six ways 
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that a person might be held liable for causing 

a death by driving. At the most extreme it 

is possible for D to be liable for murder, as 

where he drives at V with intent to kill or do 

grievous bodily harm. Secondly, there is the 

possibility of manslaughter. There are then 

four statutory offences involving death by 

driving: causing death by dangerous driving, 

causing death by careless driving, causing 

death by careless driving while intoxicated, 

causing death while driving unlawfully – 

being disqualified, or having no licence or 

insurance भनी उ=लेख भएको पाइ5छ । 
10. सवारc दघुbटनालगायतका मQुा 

दायर गन� अFधकार पाएको बेलायतको Crown 

Prosecu!on Service (CPS) ले ूकािशत गरेको 
मQुा दायरसxब5धी नीFतगत ूFतवेदन Policy for 

Prosecu!ng Cases of Bad Driving मा यसलाई 
अझ सशwjपमा -

1.2 Bad driving resul!ng in death 

or injury has devasta!ng consequences for 

vic!ms and their families and friends, and it 

is important that jus!ce is seen to be done in 

cases where this has happened.

1.3 The CPS is commi"ed to ensuring 

that in such cases our prosecutors reach the 

correct charging decisions, so that the right 

person is prosecuted for the right offence in 

the right court.

1.4 For this to be achieved these 

decisions must be in line with current law, 

but also, where it is just and lawful to do so, 

they should reflect changing public a&tudes 

to bad driving and the desire of vic!ms, or 

their families, friends and the public, to see 

that jus!ce is done in these cases. 

5.21 . . . Sec!on 1, Sec!on 2B or 

Sec!on 3A of the Road Traffic Act 1988. . . 

5.22 . . . are objec!ve in the sense that 

the defendant’s state of mind is not normally 

a relevant considera!on in determining 

whether the defendant drove dangerously or 

carelessly. The fact that a defendant genuinely 

believed that in the circumstances his or her 

driving was not dangerous is irrelevant.

5.23 

• To be dangerous, the driving must 

fall ‘far below’ the required standard;

• To be careless, the driving need only 

fall ‘below’ the required standard.

5.41 Driving that may simply fall 

below the standard to be expected of a 

competent and careful driver in certain 

condi!ons may fall far below the required 

standard in other condi!ons and become 

dangerous. For example, there may be 

evidence of poor visibility, adverse weather 

condi!ons or difficult geography, such as a 

blind corner.

5.44 The responses to our 2007 

public consulta!on have shown how 

seriously society views the poten!al 

dangers of the use of mobile phones and 

other hand-held devices, while driving. In 
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cases where the driver was avoidably and 

dangerously distracted by that use, a charge 

of dangerous driving will be the star!ng point 

for our charging decisions भनी उ=लेख भएको                         
पाइ5छ ।

11. सन ्२०१३ को Driving Serious 

Offences को ूFतवेदनमा The Guidelines state 

that reading or composing text messages 

over a period of !me whilst at the wheel 

will be likely to result in an offence being in 

the higher level of seriousness and offenders 

should serve up to seven years in prison. 

The Sentencing Guidelines Council 

recommends that prolonged, persistent and 

deliberate bad driving and consump!on of 

substan!al amounts of drugs or alcohol should 

put offenders into the most serious category 

of causing death by dangerous driving and 

be given jail terms of at least seven years. A 

combina!on of these features of dangerous 

driving – par!cularly if accompanied by 

aggrava!ng factors, failing to stop or a very 

bad driving record - should a"ract sentences 

towards the maximum of 14 years. 

The Council recommends that where 

death follows careless driving, a custodial 

sentence of up to 3 years is likely, with higher 

sentences where there is a combina!on of 

aggrava!ng factors. However, where the 

driving involved “momentary ina"en!on” 

and there were no aggrava!ng factors, 

an offender should be given a community 

sentence, which could include a curfew 

requirement. 

Where death results from an offence 

involving driving unlicensed, disqualified or 

uninsured, the maximum sentence possible 

is two years. The level of seriousness will 

be based on why the offender should 

not have been on the road, with driving 

while disqualified being the most serious 

when the star!ng point is set at 12 months 

imprisonment.  

In all cases fines are not likely to 

be appropriate and where non-custodial 

sentences are considered appropriate, a 

community order should be used. Introducing 

the new offence in Commi"ee, the then 

Jus!ce Minister, Crispin Blunt, said: The 

Government believe that it is vital to ensure 

that the criminal law is fully effec!ve in 

addressing dangerous driving and its all too 

o*en appalling consequences. 

For the vast majority of other 

dangerous driving cases, the maximum 

penalty of two years imprisonment provides 

the court with sufficient and propor!onate 

powers to punish offenders. The Government 

do not agree with those who consider that 

the maximum penalty for dangerous driving 

should be raised at large. However, we are 

aware of the strong feelings about sentencing 

for dangerous driving cases that cause very 

severe injuries.  
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12. उि=लिखत बेलायती कानून अनसुार 
सवारc कसरु भए नभएको कुराको Fनधाbरण 
चालकले असल Fनयतका साथ उसको Wमता बल 
ब+ुkले ºयाएसxम इमानदारcपूवbक सवारc चलाए 
नचलाएको आ�द उसको शkु मनसाय जःतो 
आTमFन? मापद�डबाट होइन +क सवारc, सडक 
र मौसमको अवःथा आ�द प?ृभFूमको आधारमा 
एउटा competent and careful चालकले चलाउने 
भ5दा धेरै त=लो ःतरमा चलाए नचलाएको कुरामा 
भर पन� देिख5छ । धेरै त=लो ःतरमा चलाएको 
हँकाई खतरनाक हँकाई र त=लो ःतरमा चलाएको 
हँकाई लापरवाहcपूणb हँकाईको कसरु हनेु                                     
देिख5छ । 

13. धनजनमा कुनै WFत नभए पFन 
खतरनाक हँकाई तथा लापरवाहcपूणb हँकाई 
आफÈ मा कसरु हनेु देिख5छ । खतरनाक 
हँकाईबाट माFनस मरेमा चालकलाई अFधकतम ्
१४ वषbसxम कैद र जmरवानासमेत हनु स�छ 
भने माFनस नमरेमा अFधकतम ्२ वषb कैद वा 
जmरवाना वा दबैु तथा कxतीमा १ वषbका लाFग 
सवारc चलाउन नपाउने सजाय हनेु देिख5छ । 
लापरवाहcपूणb हँकाईबाट माFनस मरेमा चालकलाई 
बढcमा ५ वषbसxम कैद वा जmरवाना वा दबैु र 
माFनस नमरेमा ५ ःतरसxमको जmरवाना र सवारc 
अनमुFतपऽमा पेना=टc Ïवाइ5ट जनाउने वा Fनि´त 
अवFधको लाFग सवारc चलाउन नपाउने सजाय 
हनु सक् ने देिख5छ । Tयस अFतmरw कठोर 
दा+यTवको कसरु भ� नFमले पFन ू Fतवादcउपरको 
ूमाण आ�दको भारले गदाb कठोर दा+यTवकै 
समकWीसरहको causing death by careless 

or inconsiderate driving when under the 

influence of drink or drugs कसरुमा अFधकतम ्

१४ वषbसxम कैद हनेु देिख5छ ।
14. नेपालमा +व·मान सवारc तथा 

यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १३३ 
मा सवारc दघुbटना भै कुनै माFनसको जीउ�यानमा 
कुनै +कFसमको खतरा वा चोटपटक पनb गएमा 
सवारcको चालक आ�दले Tयःतो माFनसको 
उपचारको लाFग तjु5त {यवःथा गनुbपन� {यवःथा 
छ भने दफा १६१ को उपदफा (१) �यान मान� 
मनसायका साथ कुनै माFनसलाई +कची, ठÆर 
�दई वा दघुbटना गराई माFनस मान� वारदातसँग 
सxबि5धत देिख5छ । उw १६१ दफाको 
उपदफा (२) कसैले कुनै सवारc चलाएबाट कुनै 
माFनसलाई +कची, ठÆर लागी वा कुनै +कFसमले 
सवारc दघुbटना भै सवारcमा रहेको वा सवारcबा+हर 
जनुसकैु ठाउँमा रहे बसेको माFनस Tयःतो 
दघुbटनाको कारणबाट तTकालै वा मलुकु¥ ऐन, 
�यानसxब5धीको महलमा उ=लेिखत xयादFभऽ 

मरेमा Tयःतो कायb �यान मान� मनसाय Fलई 
गरेको नभए तापFन  Tयसरc सवारc चलाउँदा 
कसैको �यान मनb सक् ने ठूलो सxभावना छ 
भ�े कुरा जानीजानी वा लापरवाहc गरc सवारc 
चलाएको कारणबाट सवारc दघुbटना हनु गई 
Tयसैको कारणबाट कुनै माFनसको मTृय ुहनु गएको 
रहेछ भने Tयसरc सवारc चलाउने {यिwलाई 
कसरुको माऽा अनसुार दईु वषbदेिख दश वषbसxम 
कैद हनेुछ भनी तथा ऐ. को उपदफा (३) मा 
कसैको �यान मनb स�छ भ�े जःतो नदेिखएको 
अवःथामा कसैले कुनै सवारc चलाउँदा सवारc 
दघुbटना हनु गई सवारcमा रहेको वा सवारcबा+हर 
जनुसकैु ठाउँमा रहे बसेको कुनै माFनसको मTृय ु
हनु गएको रहेछ भने Tयसरc सवारc चलाउने 
{यिwलाई एक वषbसxम कैद वा दईुहजार 
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jपैयाँँसxम जmरवाना वा दबैु सजाय हनेुछ भनी 
उ=लेख भएको पाइ5छ । उw ऐनको दफा १६७ 
मा दफा १६१ र १६२ मा लेिखएको अवःथामा 
बाहेक अ5य अवःथामा चालकको काबबुा+हरको 
पmरिःथFतबाट दघुbटना भई कुनै हाFन नो�सानी 
प�ुन गएको रहेछ भने Tयःतो सवारc चलाउने 
चालकलाई कुनै सजाय हनेुछैन भनी उ=लेख 
भएको पाइ5छ । बेलायतको कानूनले सवारc 
हँकाईको पmरणामःवjप हनेु मTृयकुो वारदातमा 
कायम हनु सक् ने murder; manslaughter; 

causing death by dangerous driving; causing 

death by careless or inconsiderate driving; 

causing death by careless and inconsiderate 

driving when under the influence of drink or 

drugs लगायतका कसरुलाई नेपालको कानूनमा 
उपरोw दफा १६१ खासगरc सो को उपदफा 
(१) र उपदफा (२) ले समेटेको देिख5छ । 
दफा १६१ को उपदफा (३) मा कसैको �यान 
मनb स�छ भ�े जःतो नदेिखएको अवःथामा 
भ�े वा�यांशले चालकको कसरुलाई इ+ त गनb 
नसकेकोले चालकको हँकाईमा लापरवाहc वा 
हेलचèयाइँलगायतको दोष वा कमी देिखएमा 
दफा १६१ को उपदफा (३) आक+षbत हनु सक् ने 
देिखदैँन । समान त�यमा समेत अनसु5धानकताb र 
5यायकताbको {यिwगत बझुाई र सोचाईमा �यान 
मान�को महल, दफा १६१ को उपदफा (१), 
उपदफा (२)  र उपदफा (३)  को अFभयोगदावी 
पन� र अदालतहjबाट पFन फैसलाहj भैरहेको 
देिख5छ । दफा १६१ को उपदफा (३) ले के 
भ� खोजेको हो यसलाई कानूनले ःप© नगदाb 
यो उपदफा कःतो अवःथामा लागू हनेु, यसको 
समकWी अ5तराb+`य कानून कहाँ खो�ने बडो 

अ5योल छ । यो उपदफा (३)  लाई कठोर 
दा+यTव कसरु मा�े हो भने दफा १६७ सँग 
कसरc तालमेल गन� समःया छ । सxभवतः 
competent and careful चालकले थाहा नपाउने 
latent defect को कारणबाट अथाbत ् ॄ ेक िःटयmरंग 
आ�द याि5ऽक उपकरणले काम गनb नसक¥ 
अचानकबाट भएको दघुbटनामा यसको ूयोग गनb 
स+कने वा Tयःतै Tयःतै पmरिःथFतमा चालकको 
हँकाईबाट कसैको �यान मनb गएको causa!on 

को कुरालाई उw दफा १६१ को उपदफा 
(३) ले समेटेको मा�ुपन� एउटा सxभावना हनु 
स�ला । यसलाई कानूनले ू© गनb नस�न ु
कानूनको कमजोरc देिख5छ । अक"Fतर सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ मा दफा 
१६७ राख् नपुन� कुनै तकु देिखदैँन । कसरु 
भनेको कानूनले तो�ने हो । सवारc चालकको 
सवारc हँकाईलाई उw ऐनले कसरुFभऽ पानb 
नसकेको अवःथामा चालकले ःवतः उ5मिुw 
पाउने अवःथा रहँदारहँदै दफा १६७ को Fनमाbणले 
ऐनको कायाb5वयनमा ज+टलता थÏन ुबाहेक अj 
कुनै गाँठो फुकाएको पाइँदैन । 

15. यस सxब5धमा सव"#च अदालतबाट 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ६(२) नं.,  
ऐ. को १३ नं र सवारc तथा यातायात {यवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (१), 
उपदफा (२)  र उपदफा (३)  लगाई भएका 
फैसलाहjले पFन एउटा Fनि´त मागbदशbन गरेर 
कानूनको ूयोगलाई सहज बनाउन सकेको 
देिखदैँन । 

16. मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ६(२) नं. ूयोग भएका फैसलाहjमा 
नेकाप २०४२, को प?ृ ३३६ मा  चालकको 
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लापरवाहcले बस दघुbटना भै २९ जना याऽ ु
मरेकाले १३(३) नं बमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�े 
दावी प�ुनका लाFग ू. को आपराFधक मनसाय 
र �यान Fलने Fनयत ूमािणत हनुपुछb । तर 
५० गज परबाटै सडकमा शक अडाएको देखेपFछ 
गFत कम गरc साइड Fलनपुन� । होFसयारcसाथ 
नहाँकेमा दघुbटना हनेु कुरा चालकलाइ थाहा 
हुँदाहुँदै ःप©तः लापरवाहc एवम ् हेलचèयाइँ 
गरc बस चलाएको देिखएकोले आपराFधक 
दा+यTवबाट पि5छन नपाउने । �यानसxब5धीको 
महलको ६(२) बमोिजम १ वषb ६ म+हना कैद 
र सवारc ऐनको दफा ४५(१) अनसुार २९ 
जवानको जनहc j. ५००० का दरले +कmरया 
खचb भराएको Wेअ मनाFसब भनी, ऐ. २०४२ 
को प?ृ ६२८ साइड नै नपाइ ६०–६५ +कमी 
ूFतघ5टाको र®तारमा सवारc ऐन, २०२० 
को दफा ५१ +वपरcत बस हाँक¥ दघुbटना गरc 
माFनस मारेमा �यानसxब5धीको महलको ६ नं. 
अनसुार १० म+हना कैद ह5ुछ भनी, ऐ. २०४६ 
को प?ृ ५८७ मा अनमुFत नपाएको खलासीले 
चलाएको शया�टरको ॄेकफेल भै मरेको । 
मान� Fनयत नभएको । हेलचèयाइँबाट मरेकोले 
�यानसxब5धीको महलको ६(२) अनसुार २ वषb 
कैद हनेु । सवारc ऐन, २०२० को दफा ५१ 
अनसुार Fनयतको अभावमा पFन �यानसxब5धीको 
महलको १३ नं. को सजाय गनुbपन� भ� नहनेु भनी, 
ऐ. २०५७ को प?ृ २५८ मा सडकको छेउमा 
रहेको शया�टरलाई ूFतवादcले चलाएको बसले 
ठÆर �दई माFनस मारेको कायb लापरवाहcयwु । 
बसलाई Fनय5ऽणमा राख् न ु र आवँयक परेको 
बखत रो�न ुचालकको दा+यTव हनु आउँछ । 
याि5ऽक गडबडी वा अ5य काबबुा+हरको पmरिःथFत 

परc दघुbटना भएको भ� नसकेको भ�ेसमेतका 
फैसलाहj उ=लेखनीय छन ्। 

17. मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको १३ नं. ूयोग भएका फैसलाहjमा 
नेकाप २०४३, को प?ृ ७१८ मा सडकको 
उ�रप+� घासमा १० +फटसxम ॄेकको डाम 
देिखएबाट Fनय5ऽणFभऽको र®तारमा गाडी 
चलाएको भ� नस+कने । भारc बोकेको माFनस 
आएको देfदादेfदै Fनय5ऽणमा नरहने र®तारमा 
दायाँ साइडबाट गाडी चलाएको सवारc ऐन, 
२०२० को दफा ५१ +वपरcत । �यानसxब5धीको 
महलको १३(३) को सजाय गरेको मनाFसब । 
mरसइFब नदेिखई बचाउने उQेँयसमेत राखेकाले 
रायबाट ६ वषb भनी, ऐ. २०४३ को प?ृ 
९४३ मा चालक अनमुFतपऽ नभएको खलासीले 
रातको समयमा ट� र�सी खाई Wमता भ5दा 
बा+हरको गFतमा गाडी चलाई +पलरमा ठोकाई 
गाडी घरFभऽ पसी �यान मारेकाले १३(३) 
सदर । तजवीजी ५ वषb कैद ह5ुछ । २ वषb 
लगाएको Fमलेन भनी, ऐ. २०४६ को प?ृ ७७१ 
मा अनमुFत नपाएको ू. ले हेडलाइट ठÉक 
नभएको ॄेक ठÉक अवःथामा नरहेको सवारc 
चलाई �यान मारेमा १३(३) को सजाय गरेको                                            
सदर । mरसइFबबाट मारेको नदेिखदँा रायबाट 
१० वषb भनी, ऐ. २०५६ को प?ृ ३७८ मा 
ू. Fसकाj चालक । बेसाइडबाट शक चलाइ 
मारेकोले १३(३) बमोिजम सजाय गरc ५ वषbको 
राय लगाएको सदर भनी, ऐ.को २०६३ को प?ृ 
९५८ मा माइबोबसको ठÆरबाट मोटर साइकल 
चालकको मTृय ुभएकोमा दफा १६१(१) बमोिजम 
चालकलाई ४ वषb कैद भनी तथा ऐ. २०६३ 
को प?ृ ११५० मा ¼याक गरc मारेको भनी 
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जाहेरवाला र ूTयWदशlहjको +कटानी बकपऽ 
र यू टनb गदाb पFन शकको गFत २५–४० +कमी 
रहेको कुरा ू.ले ःवीकार गरेको र ¼याक गरc 
मारेकोमा इ5कार भए पFन माFनस प=टेपFछ शक 
अगाFड बढाउँदा चÆाले +कचेकोलाई ःवीकार 
गरेकैले सवbःवस+हत ज5मकैद गरेको प.ुवे.अ. 
मनाFसब भ�ेसमेतका फैसलाहj उ=लेखनीय  
छन ्। 

18. सवारc तथा यातायात {यवःथा 
ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) आक+षbत 
भएका फैसलाहjमा नेकाप २०५५ को प?ृ 
३९५ मा प+हलो मोटर साइकलले +कचेकोलाई 
लग�ै पछाFडबाट आइरहेको मोटर साइकलले 
समेत +कची मारेको देिखदँा दबैुलाई सवारc ऐन 
को दफा १६१(२) बमोिजम २ वषb कैद गरेको 
पवेुअ सदर भनी तथा नेकाप २०६८ को प?ृ 
१२३५ मा सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐनको 
दफा १६१ को उपदफा (१) को कसरुलाई 
�यान मान� मनसायका साथ गmरने हTयाको कसरु 
कायम गmरएको छ । यसमा कसरुदारलाई 
सामा5य समझको {यिwले अनमुान गनb सक् ने वा 
इि#छत पmरणाम predictable result को पूवb§ान 
भै Fनजले Tयःतो पmरणामको अपेWा willingness 

of the expected result गरेको ह5ुछ । यसलाई 
आपराFधक मनसायको उ#चतम ् तहको jपमा 
Fलइ5छ । मनसाय त¸वको दोॐो त¸वको jपमा 
लापरवाहc recklessness लाई उपदफा (२) मा 
{यवःथा गmरएको देिख5छ । यसमा ू Fतवादcलाई 
Fनषधे गmरएको पmरणाम अथाbत ्् माFनस मनb स�छ 
भ�े कुराको जानकारc भएको हनुपुछb । यसमा सो 
पmरणाम नआओस ्भनी ूFतवादcले इ#छा राखेको 
पFन ह5ुछ तथा+प आ®नो कायbलाई Fनर5तरता �दन 

अनिुचत जोिखम Fल5छ । यसलाई मनसायको 
दोॐो तहमा रािखएको छ । यसको त=लो तहको 
jपमा हेलचèयाइँ negligence लाई उपदफा (३) 
ले समेटेको छ । यसमा ू Fतवादcलाई पmरणामको 
पूवb§ान र पmरणामको इ#छा दबैु हुँदैन । तर ू. 
बाट हनु गएको कायb सामा5य समझको माFनसले 
Tयःतै अवःथामा गन� वा गनुbपन� कायbको सामा5य 
ःतर भ5दा Fनxनःतरको ह5ुछ । यो भनेको 
समाजले अपेWा गरेको ःतरभ5दा त=लो ःतरबाट 
गmरएको कायb हो । कFतपय अवःथामा पूणb 
सचेत रहc होFसयारcका साथ कुनै काम गदाb 
पFन FनषFेधत पmरणाम आउन स�छ । यःतो 
अवःथालाई रो�न नस+कने दघुbटना unavoidable 

accident को jपमा Fलई Tयःतो {यिwलाई दोषी 
माFनंदैन । सापेिWत अपराध rela!ve crime मा 
आपराFधकताको blameworthiness Fनधाbरण 
अपराधका स5दभbमा ूFतवादcमा रहेको मनसाय 
त¸वले गन�गछb । ू . ले चलाएको जीपले +वपरcत 
�दशाबाट आएको ःकुटरलाई ठÆर �दएबाट सवारc 
�यानको कसरु भएको देिख5छ । उw घटना 
बटुवल नपाको नाÔ�लो रेःटुरे5टदेिख दिWण 
सडकमा भएको र सो समयमा केटाकेटcहj 
भैलो खेFलरहेको भ�ेसमेत देिखएबाट बाटोमा धेरै 
माFनसहjको उपिःथFत र साँझको समयसमेत 
भएकोले ू.ले नै ःवीकार गरेको ३५ +क.Fम. 
को गFत सामा5य नभै अTयFधक नै देिखयो । 
यी ू. ले र�सी सेवन गरc सवारc चलाएको 
कुरा शारcmरक परcWणबाट समेत ूमािणत भएको                                          
छ । यःतो गFतबाट सो समय र Wेऽमा र�सी खाई 
सवारc चलाएमा माFनसलाई ठÆर ला�न सक् ने 
र Fनज मनb सक् ने कुरा सामा5य समझ भएको 
माFनसले जा�े र बÌुने कुरा हो । Fनवेदक सवारc 
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चलाउने अनमुFत पाएका शा+फक Fनयम, स�ेतहj 
जःता यावत कुराको जानकारc ूाg {यिwसमेत 
भएकाले पूणb होFसयारcका साथ Fनयि5ऽत गFतमा 
सावधानीपूवbक सवारc चलाउन ु Fनजको दा+यTव                                        
हो । Fनजले सोबमोिजम सवारc नचलाई 
सवारcउपर Fनय5ऽण कायम गनb नसक¥ जीपलाई 
गलत साइडमा लगी ःकुटरलाई ठÆर �दएको 
कायb दफा १६१(२) Fभऽ पन� देिखदँा सjुले 
दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरेको उ=टc 
गरc सो (२) बमोिजम २ वषb कैद गरेको 
प.ुवे.अ. सदर भ�ेसमेतका फैसलाहj उ=लेखनीय              
छन ्।

यो निजरले negligence लाई mens rea 

Fभऽ पारेको Fसkा5तसxमत देिखदैँन ।  
19. Tयःतै सवारc तथा यातायात {यवःथा 

ऐनको दफा १६१ को उपदफा (३) लगायतका 
सामा5य सजाय आक+षbत भएका फैसलाहjमा 
नेकाप २०४३ को प?ृ ४२५ शया�टरको 
शFलपछाFड घटेको घटना सxब5धमा साइभरले 
जानी जानी दघुbटना गरc ब#चालाइ +कचेको भ� 
नस+कने भनी, ऐ.२०४६ को प?ृ ११५५ मा 
वारदातःथल ःपीड FलFमट Wेऽ नदेिखएको । 
अÞ याएको शFलबसपछाFडबाट मतृक दगदु� सडक 
काटेको अकःमात ्भएको र सो अवःथामा मतृक 
गाडीको �यादै नगीच हुँदा ॄ ेक हा5दा पFन नºयाई 
ठÆर लागी मTृय ुभएको यसमा ू. को मतृकसँग 
mरसइFब नभएको र Fनयत पFन नदेिखएको । यःतो 
घटना घटc माFनस मनb स�छ भ�े कुरा सो#न 
पFन नस+कने हुँदा सवारc ऐन, २०२० बमोिजम 
जmरवाना र WFतपूFतb भराएको मनाFसब । केवल 
घाइतेको उपचारमा iयान न�दएको लापरवाहc 
भएको । १३(३) को सजाय गरc पाउँ भ�े 

िज+कर नप�ुने भनी, ऐ. २०६४ को प?ृ ९७५, 

पू.इ. मा मन�ले बाटो काटेको र पनुः फक� को, 
३०–३५ +कमी गFत रहेको, ॄ ेक लगाउँदालगाउँदै 
ठÆर लागेकोले आ®नो लापरवाहc नरहेको भनी 
चालकले मौका र अदालतमा इ5कारc बयान 
गरेको सोको समथbन Fनजका साWी खलासी र 
याऽहुjको बकपऽबाट भएको । जाहेरवालाको 
बकपऽ नभएको एवम ् सवारcको अवःथा दjुःत 
रहेको । चालकको लापरवाहcलाइ वःतगुत 
त�यबाट ूमािणत गन� भारलाइ वादcले ूमािणत 
गनb नसकेकोले दफा १६१(२) को दावी प�ुन 
सwैन दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरेको 
पूवb फैसलाहj Fमलेकै भनी स.इ. Fनि´त 
Fनंकषbमा पगेुकोले तTसxब5धमा थप +वचार गनुb 
नपन� भनी तथा ऐ. २०६६ को प?ृ ४७८ मा 
मतृक मोटर साइकल चालकले ू. ले चलाएको 
टÈकर ओभरटेक गदाb ू. ले सो थाहा नपाई टÈकर 
दाँयातफb  मो±दा मतृक टÈकरको चÆामFुन पनb 
गै तTकाल ॄेक लगाएबाट सडकमा टायरको 
६ +फटसxमको डाम बसेको वारदातमा �यान 
मनb सक् ने ठूलो सxभावना छ भ�े जानीजानी ू. 
ले लापरवाहcसाथ टÈकर चलाएको भ� नFम=ने 
हुँदा दावीबमोिजम दफा १६१(२) को सजाय 
नगरc दफा १६१(३) बमोिजम २४ �दन कैद र 
j.२००० जmरवाना गरेको मनाFसब भनी भएका 
फैसलाहj उ=लेखनीय छन ्। 

20. उw देशी +वदेशी कानूनको 
प?ृभFूमबाट माFनस मनाbसाथ कानूनको 
¶+©कोणमा पmरवतbन हनेु देिख5छ जनु कुरा This 

is a par!cularly conspicuous example of the 

importance a"ached to harm done. . . When 

no fatality is involved, the sentence for these 
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offences are rela!vely low, but a death will 

have a drama!c effect on the gravity of the 

offence भनी +वuान ् िःमथ र होगानको उw 
पःुतकको उw अiयायमा उ=लेख भएको उw 
उkरणबाट ःप© ह5ुछ । 

21. ूFतवादc कृंणबहादरुले चलाएको 
सवारc साइकल वा बयलगाडा न भै शक जःतो भारc 
गाडी हो जसको सामा5य ठÆर माऽ ूाणघातक 
हनु स�छ । हलकुा सवारcको चालक अनमुFतपऽ 
भ5दा यसको चालक अनमुFतपऽ पाउनका लाFग 
कानूनले थप यो�यता Fनधाbरण गरेको ह5ुछ । 
रातको समयमा घमुाउरो क#ची बाटोमा शक 
जःतो ठूलो र जोिखमपूणb सवारc चलाउने 
चालकसँग सोहc अनपुातमा होFसयारc, सावधानी 
र दWताको अपेWा गmर5छ । गाडीको अवःथा 
ठÉक नरहेको वा अचानक हावा हरुc आएको जःता 
मौसम गडबड रहेको समेतको कुनै कुरा रहेको 
देिखदैँन । Tयःतो रहेको अवःथामा competent 

and careful चालकसँग झन बढc ःतरको आशा 
गmर5छ । Tयसैगरc कFमला, अmर ाल, माउरc 
आ�दले चालकलाई िचलेको वा कसैले हTुयाएको, 
ढु ा आ�द हानेको वा चालक अचानक बेहोस 
भएको वा काि5तपरु दैFनकको २०७१।३।११ 
को अ�मा बेलायतको अदालतले हाि#छउँबाट 
भएको दघुbटनालाई चालकको ग=ती नमाने जःतो 
शारcmरक वा मानFसक समःयासमेतका दैवी वा 
काब ुभ5दा बा+हरको अवःथा छैन । ूFतवादcको 
शकलाई कतैबाट कसैले छेकेको अवःथा पFन 
छैन न त Tयहाँ सवारcहjको चाप नै छ । 
यस अवःथामा बाटोमा यो यःतो छ, बाटोको 
छेउछाउमा अचानकबाट कोहc दौडेर आउन 
स�छन ् वा बाटोमा +हँ±न स�छन ् यसथb यो 

गाडीको यि�को गFतलाई यFत मीटरको दूरcमा 
Fनयि5ऽत गनb स+क5छ र मैले यFत दूरcसxमको 
सडकलाई सिजलै हेरेर सवारcलाई Fनय5ऽणमा 
Fलन स�छु भनी कानूनले competent and 

careful सWम र सतकb  चालकसँग अपेWा राखेको 
ह5ुछ । यी सबको पूवाbनमुान गनb नसक् ने, बाटो 
र Tयस छेउछाउको पmर¶ँय हेनb नसक् ने र 
सवारcलाई Tयसअनjुप आ®नो Fनय5ऽणमा राख् न 
नसक् ने चालकलाई competent and careful 

चालक मा� स+कँदैन । कसरुको रोकथाम गनुb 
र कसरुदारलाई कडा सजाय गरc थप कसरु 
गन� कसरुदार सतकb  रहोस ् भ�े सजायको 
FनरोधाTमक Fसkा5तको ूयोग गनुb फौजदारc 
5यायको एउटा मह¸वपूणb उQेँय ह5ुछ । यसमा 
सजायको सधुाराTमक Fसkा5तको कुनै ग5ुजाइस 
छैन । सवारc दघुbटनाको दुं पmरणाम जनधनको 
ठूलो WFत भएको र जीवनको रWा रा�य तथा 
फौजदारc 5यायको मूल दा+यTव भएकोले यसमा 
माFथ उि=लिखत काब ुभ5दा बा+हरको पmरिःथFत 
नदेिखएसxम दयामाया गनुb भनेको जीवनरWाको 
दा+यTवबाट पि5छन ुहो । जFत �यान Fलए पFन 
फरक पद�न, न सवारc अनमुFतपऽ रQ ह5ुछ न 
खासै आFथbक भार पछb, सजाय पFन सा�ेFतक वा 
आल�ाmरक माऽ ह5ुछ भ�े स5देश ूवा+हत हनु ु
भनेको अराजकता र द�डहcनताको सूऽपात हनु ु
हो । नेपालमा हवाई दघुbटना र सडक दघुbटनाको 
कहालcला�दो अवःथाले नेपालको अ5तराb+`य 
छ+व पूरै धFुमFलएको छ । कानून र फौजदारc 
5यायको सहc ूयोग गरेर यसलाई दjुTसाहन गनुb 
अदालतको दा+यTव हो । 

22. चालकले मतृकलाई हेनbसमेत 
असमथb भएको, घæ याÆ आवाज आएपFछ पFन 
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शक नरोक¥ चरम अWमता र गैरिजxमेवारc 
देखाएको, Fनजको हँकाईको ःतरसWम र सतकb  
चालकको हँकाईको ःतर भ5दा FनÆै त=लो 
रहेको भ�े Fनंकषbमा यो इजलास पगेुकोले यसरc 
दायाँबायाँ नहेरc बाटोको +वचार नगरc सवारc 
चलाउँदा यःता {यिw र केटाकेटc आ�दको 
�यान मनb सक् ने ठूलो सxभावना नरहेको भनी 
मा� Fम=दैन । उि=लिखत दघुbटना जानीजानी 
भएको होस ्वा लापरवाहc गरc सवारc चलाएको 
कारणबाट भएको होस ्उw दईुमiये कुनै एक 
कारणबाट सवारc दघुbटना हनु गई Tयसैको 
कारणबाट कुनै माFनसको मTृय ुहनु गएको रहेछ 
भने Tयसरc सवारc चलाउने {यिwलाई कसरुको 
माऽा अनसुार दईु वषbदेिख दश वषbसxम कैद 
हनेुछ भ�े सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 
२०४९ को दफा १६१ दफाको उपदफा (२) 
आक+षbत नहनेु कुनै कारण छैन । पनुरावेदक 
ूFतवादc कृंणबहादरुलाई उw दफा १६१ को 
उपदफा (३) ला�ने वा Fनजले सफाइ पाउने 
कानूनसxमत आधार रहेको पाइएन ।  

23. मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. को Fनमाbण ूFतवादcले Fनज 
+वjkको ूमाण लोप गनb नसकोस ् र Tयसमा 
tamper नहोस ् भ�े उQेँयका साथ अनसु5धान 
ूयोजनका लाFग भएको देिख5छ । मतृकको मTृय ु
सवारc दघुbटनाबाट भएको होइन भनी देखाउनका 
लाFग ू Fतवादcहjले मतृकको लासलाई सडकबाट 
तल फालेको र माFथ सडकमा समेत रगतमाFथ 
बालवुा छरेको कुरा FमFसलबाट प+ु© भएको 
ूFतवादcहjको यो कायb उw ४ नं. +वपरcतको 
हुँदा ूFतवादcहjलाई उw ४ नं. बमोिजम थप 
सजाय र ू.गणेशूसाद बःयाललाई सजाय गरेको 

पनुरावेदन अदालतको फैसलासँग असहमत हनुपुन� 
अवःथा देिखएन ।  

24. तसथb ूFतवादc कृंणबहादरु 
कँुवरलाई सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) नं. बमोिजम दईु वषb 
कैद र मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको ४ 
नं. बमोिजम थप ६ म+हना कैदसमेत र ूFतवादc 
गणेश बःयाललाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको ४ नं. बमोिजम ६ म+हना कैद हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको FमFत 
२०६८।३।२८ को फैसला Fमलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ठहछb । ू ःततु मQुाको दायरcको लगत क�ा 
करc FमFसल Fनयमानसुार गरc बझुाई �दनू ।

उw रायमा सहमत छु ।
5या.बै·नाथ उपाiयाय

इFत संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : रामूसाद बःयाल 
 

 &  
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी बै·नाथ उपाiयाय
माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ
फैसला FमFत : २०७१।३।११।४

२०६७–CR–०६९१

मQुा : कतb{य �यान

पनुरावेदक/ूFतवादc : िज=ला बैतडी, दशरथच5द 
नगरपाFलका वडा नं. ९ घर भई हाल 
के5िcय कारागार, जग�ाथ देवल, 
काठमाडYमा थनुामा रहेका नरे5िFसंह धामी

+वjk
ूTयथl/वादc : सदुशbनFसंह धामीको जाहेरcले 

नेपाल सरकार

 § अ.बं. १८८ नं. अनVुप सजाय घटाउन 
पाउने xायाधीशको sिववेकीय 
अिधकार हो, पwको अिधकारको 
कुरा होइन । अ.बं. १८८ नं. अनVुप 
सजाय घटाउनपुनZ माग पwको काननूी 
अिधकारिभAको कुरा नभए पिन म�ुाको 
फैसला गदा# िनण#यकता#को िचiमा सजाय 
चक  भएको लागेमा कारण खोली सजाय 
घटाउन सक् ने नै Tँदा vसतफ#  पिन िवचार 
गनु#पनZ देिखन आउने ।
 § उिÔिखत काननूी =व>ा अनसुार 

अिभयXुलाई काननूले तोकेको भ�ा कम 

सजाय गन#लाई घिटत वारदातमा इëाफ 
गनZ हािकमको िचiमा भिवत=को 
आशDा वा अपराध गरेको अव>ा यी 
दईु त×म�े कुनै एकको िव�मानता 
अिनवाय#Vपमा देिखएको TनपुनZ । 

(ूकरण नं.५)

 § फौजदारी अपराध पूण# Tन अिभयXुको 
आपरािधक मनसाय (Mens Rea) 
र आपरािधक काय# (Actus Reus) 
दोषयXु TनपुनZ  T¡छ । अथा#त ् कुनै पिन 
वारदातका लािग अिभयXुले मनसाय 
aेिरत भई वारदात घटाउने योजना, 
षड ्य�, तयारीका चरणहV पारगरी 
आपरािधक काय#को चरणमा पुगेको 
TनपुनZ । 
 § बासुलो जbो धािरलो जोिखमी हितयारले 

aहार गदा# मािनस मन# स छ भ[े 
पूवा#नमुान (fore see) गन# सिकने नै कुरा 
हो । सोिवपरीत aितवादीबाट भए गरेको 
काय#लाई दभुा#वनायXु (Malicious) 
काय# नै मा[ुपनZ ।
 § aितवादीले मनसाय aेिरत भई पूव# 

योजना बनाई हvा गरेको Tन ् भ[े 
जाहेरवालालगायतका बुिझएका 
मािनसहVसमेतबाट कही ँ कतै 
खिुलआएको अव>ा देिखएको                
छैन । abतु वारदातका अx avwदश� 
साwीहVसमेत नTँदा aितवादीले आ�नो 
बयानमा लेखाएको घटना¤म अनसुारको 
काय#लाई िवÒास मा[ुपनZ ।
 § घटना¤मबाट aितवादीले मतृकलाई 

बासुलोले aहार गरेको काय#मा आÄरwा 

िनण#य नं.९१७०
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(Self defense) को पिरवेश पिन Tन 
स छ िक भनी िवचार गदा# आÄरwाका 
लािग मतृकउपर हितयार aहार गरेको 
Tँ भनी aितवादी sयमले भ[ सकेको 
अव>ा देिखदैँन । आ�नो बचाउका लािग 
भाउजलूाई घचेटी ढोका खोली भाj सक् ने 
ि>ित िथएन भनी भ[ सक् ने अव>ा 
पिन छैन । अ.बं. १८८ नं. अनVुप सजाय 
घटाउँदा आÄरwाको हदबाट सो! िमeने 
अव>ा नरहने ।

(ूकरण नं.६)

 § मह×पूण# पw aितवादीमा आफूले 
गरेको काय#का सIJमा उá[ भएको 
पÚातापको भाव हो । मतृकउपर चोट 
aहार गरी िनज लडेपिछ Tने बेइ"ित 
सोची आफू बा!ुँको सार नरहने ठानी 
आफँैले आÄहvा गनZ िनण#यमा पुगी 
बासुलोले आ�नो टाउकामा हानेको र 
बेहोस भएको भ[े िनजको भनाई रहेको र 
अपराधबाट ब! भाjे उ#कने aयÜ नगरी 
sयम ्आÄहvा गन# aयÜ गनZ =िXले 
िनयोिजतVपमा भाउजकूो हvागनZ काय# 
गरेको होला भनी अनमुान गन# सहज  
नTने । 

(ूकरण नं.७)

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ् 
अFधवwा व+वता उूतेी र +वuान ् वैतFनक 
अFधवwा हmरशंकर कणb

ूTयथl/वादcका तफb बाट : 

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

सjु फैसला गन� :
 मा.िज.5या.ौी रामेzरनाथ अमाTय
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :

 मा.5या.ौी हmरराम कोइराला
 मा.5या.ौी रÕबहादरु वागचन
 पनुरावेदन अदालत, नेपालग5ज

फैसला
xा.बै�नाथ उपा�ाय : पनुरावेदन 

अदालत, नेपालग5जबाट भएको फैसलाउपर 5याय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर 
हनु आएको ूःततु मQुाको स� िWg त�य एवम ्
ठहर यस ूकार छ :

 बाँके िज=ला, नेपालग5ज नगरपाFलका 
वडा नं. १२ बाँके गाउँिःथत पूवb हेम5त रावलको 
घर, पि´म बाटो, उ�र नारायण गौतमको ज�गा, 
दिWण शमशेरबहादरु रावलको घर यFत चार 
+क=लाFभऽ पि´म मोहडा भएको दईु तले 
कृंणूसाद भ�राईको घरको माFथ=लो तलामा 
४ कोठा भएको पि´म उ�र साइडको १३ 
+फट चौडाइ १४ +फट ६ इ� लxबाइ भएको 
कोठा सोहc कोठामा सदुशbनFसंह धामीले भाडामा 
Fलई बसेको । सो कोठामा रगत लतपत भएको 
पूवb ख�ुा पि´म िशर भई Fनमbला धामीको घाँटc 
का+टएको अवःथाको लास । मतृक लासको 
घाँटcमा ६ इ� लामो २ इ� चौडाई भएको 
धाmरलो हFतयारले का+टएको घाउ सो घाउबाट 
रगत बगेको भ�ेसमेत {यहोराको घटनाःथल 
लास ूकृFत मचु=ुका ।
 म जाहेरवाला २ नं. नापी गोzारामा 
कायbरत ्् कमbचारc भएकाले नेपालग5ज नगरपाFलका 
वडा नं. १२ िःथत कोठा भाडामा Fलई ौीमती 

९1७० - नरे5िFसंह धामी +व. नेपाल सरकार
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Fनमbला, भाइ नरे5ि, साला टेकराज खऽीसमेत 
बःदै आएकोमा FमFत २०६५।४।८ गते म 
कायाbलय गएको समयमा भाइ नरे5िFसंह धामीले 
मेरc ौीमती Fनमbला धामीलाई धाmरलो हFतयार 
ूहार गरc कोठाFभऽ कतb{य गरc मारेकोले 
कानूनबमोिजम गरc पाउँ भ�े जाहेरc दरखाःत ।
 मतृक भाउजू Fनमbला धामीलाई मैले 
कतb{य गरc मारेको नभई भाउजू आफÁ ले मलाई 
+वFभ� आरोप लगाई कोठामा बोलाई Fभऽ 
पःनासाथ मेरो घाँटcमा छुरा ू हार गरc घाँटc रे�न 
थालेपFछ आ®नो जीउको रWा गनb ूFतकार गदाb 
Fनजको मTृय ुभएको हो भ�े {यहोराको नरे5िFसंह 
धामीको बयान कागज ।
 मतृकको मTृय ुटाउकोको चोट र काटेको 
चोटबाट भएको हो भ�े शव परcWण mरपोटb ।
 ढोका फोडी Fभऽ पसी हेदाb जाहेरवालाको 
ौीमती घाँटc का+टएको मतृ अवःथामा र भाइ 
घाँटc रेटc घाइते अवःथामा Fथए । घाइते पFन 
सोहc कोठामा घाइतेअवःथामा  Fभऽबाट ढोका 
ब5द गरc बसेबाट Fनज नरे5िFसंह धामीले नै 
धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारेका 
हनु ् भ�ेसमेत {यहोराको घरधनी कृंणूसाद 
भ�राईको कागज ।
 वारदात FमFतमा जाहेरवालाको भाइ 
नरे5िFसंह धामीले आ®नो भाउजूलाई कोठा 
ब5द गरc धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य 
गरc मारेका हनु ्भ�े नारायणूसाद ौे?को घटना 
+ववरण कागज ।
 नरे5िFसंह धामीले आ®नो भाउजूलाई 
धाmरलो हFतयार ूहार गरc कतb{य गरc मारेका 
हनु ्भ�े थाहा पाएको हुँ भ�े शमशेरबहादरु रावल, 

हकb बहादरु कँुवर, ौीमती कमला आचायbसमेतको 

घटना +ववरण कागज ।
 Fनमbला धामी घाँटcमा धाmरलो हFतयारले 
का+टएको मतृ अवःथामा भएको र नरे5िFसंह धामी 
कोठाFभऽ घाँटc काटc घाइते अवःथामा भएका 
कारण यी नरे5िFसंह धामीले धाmरलो हFतयार 
ूहार गरc कतb{य गरc Fनमbलालाई मारेका हनु ्
भ�ेसमेत मतृकको सहोदर भाइ टेकराज खऽी 
तथा मतृकका बाब ुकमलबहादरु खऽीको घटना 
+ववरण कागज ।
 पूवb बयान गदाb मैले इ5कारc बयान �दए 
तापFन भाउजू Fनमbला धामीको मैले नै धाmरलो 
हFतयार बसलुो ूहार गरc भइँुमा लडाई सकेपFछ 
उ�ानो भई बेहोस भएका अवःथामा बसलुाको 
धारले काटc कतb{य गरc मारेको हुँ भ�े नरे5िFसंह 
धामीको तFतxबा बयान ।
 ूFतवादc नरे5िFसंह धामीले वारदात 
FमFत २०६५।४।८ गते १ बजेको समयमा 
डेरा कोठामा कोहc नभएको मौका पारc भाउजू 
Fनमbलालाई चÆु तथा काठ का�ने बसलुो ूहार 
गरc घाँटc रेटc मारेको तथा आ®नो घाँटc आफÁ ले 
रेटc घाइते भएको त�य स–ूमाण प+ु© हनु 
आएको हुँदा Fनज ूFतवादc नरे5िFसंह धामीलाई 
मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको १ नं. 
बिखbलाप कसरु अपराधमा ऐ. महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सजाय गरc पाउँ भ�े अFभयोग माग 
दावी ।
 मतृक भाउजू Fनमbलालाई मैले कतb{य 
गरc मारेको भए पFन उw कसरु अपराध गन� 
उQेँय मेरो Fथएन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
नरे5िFसंह धामीले सjु अदालतमा गरेको      
बयान ।
 मेरो पÕी Fनमbला धामीलाई ूFतवादc 
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नरे5ि धामीले नै बसलुा र चÆुले घाँटc काटc 
कतb{य गरc हTया गरेका हनु ्भ�ेसमेत {यहोराको 
जाहेरवाला सदुशbन धामीले गरेको बकपऽ ।
 घटना +ववरणका माFनस तथा 
जाहेरवालासमेत यस अदालतमा उपिःथत भै यी 
अFभयwुले नै मतृकलाई कतb{य गरc मारेको भनी 
बकपऽ गरc �दएको पाइ5छ । Fनज ूFतवादcले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW तथा यस अदालतमा 
समेत कसरुमा साFबत रहc बयान गरेको    
देिख5छ । Fनजको बयानलाई FमFसल संल�न 
लास जाँच मचु=ुका, घटनाःथल ूकृFत मचु=ुका 
तथा मौकामा बिुझएका माFनसहjले गरc �दएको 
बकपऽसमेतबाट प+ु© भएको देिख5छ । यसरc 
अFभयwुले कसरु ःवीकार गरc बयान गरेको र 
लास ू कृFत मचु=ुका तथा लास जाँच ू Fतवेदनबाट 
सोको प+ु© हनु आएकोले Fनजले कसरु गरेको   
ठहछb । सो ठहनाbले Fनजलाई �यानसxब5धीको 
महलको १३(१) नं. अनसुार सवbःवस+हत ज5म 
कैद हनेु ठहछb भ�ेसमेत {यहोराको सjु बाँके 
िज=ला अदालतको फैसला ।
 मलुकु¥ ऐन, अ.बं. १८८ नं., नेपालको 
अ5तmरम सं+वधान, २०६३ को धारा १३(१)(२)
(३) र धारा ११६(२) तथा सxमाFनत सव"#च 
अदालतबाट ूFतपा�दत निजर Fसkा5तको +वपरcत 
गई तथा कानूनको समानता अवलxबनलाई उपेWा 
गरc, पmरिःथFतवश अपराFधक मनसायFबना घ�न 
गएको उw घटनामा मलाई कम सजायका लाFग 
राय अFभ{यw गनुbपन�मा नगरc सवbःवस+हत ज5म 
कैदको सजाय हनेु भनी ठहर ्याएको सxमाFनत बाँके 
िज=ला अदालतको सजाय चक" र भेदभावयwु 
फैसला बदर गरc 5याय इ5साफ �दलाई पाउँ 
भ�ेसमेत {यहोराको पनुरावेदक नरे5िFसंह धामीले 

पनुरावेदन अदालत, नेपालग5जमा दायर गरेको 
पनुरावेदनपऽ ।
 मतृक Fनमbला धामी यौन उ�ेजनामा आई 
देवर नरे5िFसंह धामीको कपाल घाँटc मसुान�, 
xवाइ खाने, Fनजको हात आ®नो ःतनमा लगाउने, 
टाउको समातेर योनीमा लगाउने जःता यौन 
उ�ेजना बढाउने +बयाकलाप गरेक¥ र Tयःतो 
कायb गनb आफूले नमानेपFछ पोल ख=ुने डरले 
मेरो हTयाको ूयास गदाb ूFतरWा गन� बममा 
Fनज मतृकको मTृय ुहनु गएको हो भनी ूFतवादc 
नरे5िFसंह धामीले गरेको साFबती बयान FमFसल 
सामेल रहेको देिख5छ । यसबाट मतृक Fनमbला 
धामीको मTृय ु ूFतवादc नरे5िFसंह धामीको 
कतb{यबाट नै भएकोमा +ववाद नरहे तापFन 
अपराध घ�दाको पmरिःथFत, अपराFधक मनसाय, 

पूवbmरसईFब पूवbतयारc मTृयकुो जmरया तथा Fनज 
ूFतवादcको उमेरसमेतको अवःथा +वचार गदाb 
ूFतवादcलाई सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय 
चक" पनb जाने देिख5छ । उि=लिखत आधार, 

ूमाण पmरब5दबाट ूFतवादcलाई मलुकु¥ ऐन, 

�यानसxब5धीको महलको १३(१) नं. अनसुार 
सवbःवस+हत ज5मकैद हनेु ठहर गरc भएको सjु 
बाँके िज=ला अदालतको FमFत २०६६।१।३० 
को फैसला Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb । 
अपराध गरेको अवःथा +वचार गदाb ूFतवादcलाई 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ वषb माऽ कैद गनुb 
मनाFसब देिखदँा सोहcबमोिजम गनb जाहेरc फैसला 
गmर�दयY भ�ेसमेत {यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग5जको FमFत २०६६।१२।२२ को 
फैसला ।
 मैले सफाइ पाउनपुछb भ�े िज+कर 
यस पूवbसमेत नFलई बj मलाई 5यूनतम ््  भ5दा 
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5यूनतम ् माऽ कैद सजाय गmरनपुन� अवःथा 
FमFसलमा +व·मान हुँदा मलाई म थनुामा रहेको 
अ+वधमाऽ कैद सजाय गदाb नै ऐनको मनसाय 
पूरा ह5ुछ भ�े माऽ मेरो पनुरावेदन िज+कर हुँदा 
यसपूवbका फैसलाहjलाई ख�डन गरेको छैन । 
सjु बाँके िज=ला अदालतको फैसलाको तलुनामा 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग5जको फैसला 
5यूनjपमा माऽ 5या+यक एवम ् अ=प माऽामा 
माऽ सn +ववेक¥ भई पूणbjपमा सम5या+यक 
हनु नसकेको हुँदा यो पनुरावेदनपऽ पेस गरेको                                                  
छु । ू ःततु वारदातका सxब5धमा मैले अनसु5धान 
अFधकारc र अदालतसमW बयान गदाb आफूले 
गरेका सxपूणb त�यहjलाई ःवीकार गरc साFबती 
बयान गरेको छु । यसरc आफूउपरको कसरुलाई 
ःवीकार गरc 5या+यक ू +बयामा सहयोग परु ्याउने 
र अदालतको अमू=य समय बचाउन मQत गन� 
अFभयwुउपर मलुकु¥ ऐन, अ.ब. १८८ नं. 
बमोिजम सजाय घटाइ�दने अºयास +वFभ� मQुामा 
सव"#च अदालतले ू Fतपादन गरेका Fसkा5तहjमा 
समेत उ=लेख भएको पाइ5छ । मैले गरेको 
साFबती बयानलाई सजाय घटाउने आधारको 
jपमा महण नै नगरc पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग5जबाट मलाई १२ वषb कैद सजाय 
गन� गरc राय {यw गरेको फैसलामा सव"#च 
अदालतबाट ूFतपा�दत 5या+यक Fसkा5तहjको 
समिुचत मू=या�न नगरc भएको देिख5छ । मैलै 
भाउजू Fनमbलाको कतb{य गरc मानुbको कारण र 
उQेँयतफb  अFभयोजन पW मौन रहेको छ,  कुनै 
उQेँय र कारणबेगर ःवयम ् भाउजूको �यान 
Fलने कायb ःवभा+वकjपमा हनैु सwैन, मैले 
भाउजूको हTया गरेबाट कुनै चीज वःत ुूाg गन� 
वा कुनै हक अFधकार र ूFत?ा ूाg हनेु भ�े 

अवःथा FमFसलबाट कहcâ कतै देिखदैँन । न त 
भाउजूको हTया गनुbपन�सxमको कुनै अ¶ँय ःवाथb 
नै देिख5छ । कतb{य�यान जःतो गxभीर स ीन 
अपराधमा अपराध गन� {यिwको उQेँयलाईसमेत 
ूमखुjपमा +वचार गरc ठहरेको कैदलाई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम घटाउने ूचलन रहc आएको 
छ । यसका अलावा अFभयwुको चmरऽ, +वगतको 
आपराFधक ूविृ�, सामािजक प?ृभFूम, पाmरवाmरक 
िःथFत, अपराधबाट समाजमा हनु गएको हाFन 
नो�सानी, कसरु गरेमा प´ातापको भाव आए 
नआएको अवःथा, अFभयwुको उमेरलगायतका 
त�यहjको सूआम +वÂषेण गरc अ.बं. १८८ नं. 
को ूयोग गनुbपन�मा ूःततु वारदातका सxब5धमा 
माFथ उ=लेख गरेका सxपूणb आधारहjको गxभीर 
+ववेचना नगरc मलाई १२ वषbको कैद गन� 
पनुरावेदन अदालतको राय बदर गरc मलाई 5यून 
भ5दा 5यून सजाय हनुपुन� भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीको पनुरावेदनपऽ ।
 Fनयमबमोिजम पेसीमा चढc Fनणbयाथb 
इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदक ूFतवादcका तफb बाट उपिःथत +वuान ् 
अFधवwा ौी व+वता उूतेी र +वuान ् वैतFनक 
अFधवwा ौी हmरशंकर कणbले ूFतवादc नरे5ि 
Fसंह धामीले आ®नै भाउजू Fनमbला धामीको 
कतb{य गरc हTया गनुbपन�सxमको पूवbmरसइFब 
नरहेको, मतृक Fनमbलाले नै देवर नाताका 
ूFतवादcलाई आफूसँग अनैFतक सxब5ध राख् न 
यौन उ�ेजक कायbहj गन� गरेक¥ र ूFतवादcले 
Fनजको इ#छाबमोिजमको कायb गनb इ5कार गरc 
दाजलुाई भनी �द5छु भ5दा आ®नो ूFत?ामा 
आचँ आउन सक् ने र दाजबुाट अपहेFलत हनुपुन� 
आश�ाको कारण पनुरावेदक ूFतवादcको हTया 
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गन� मनसायले Fनजउपर जोिखमी हFतयार ूहार 
गरc भइँुमा लडाई चÆुले घाँटc रेÐ न लागेको 
अवःथामा ूFतवादcले निजकको बासलुो +टपी 
मतृकउपर ूहार गरेको, सोहc बासलुोले आ®नै 
टाउकामा ूहार गरc आTमहTया गन� ूयास 
गरेको FमFसल संल�न त�यहjबाट देिखएको                        
छ । अपराFधक मनसाय+वहcन कायbका सxब5धमा 
कसरुमा संल�न अFभयwुउपर कानूनले Fनधाbरण 
गरेकै बमोिजम सजाय गदाb फौजदारc 5यायको 
मनसाय र भावना+वपरcत हनु जा5छ । ूFतवादc 
नरे5िFसंह धामीको उमेर, Fनजको कसरुमा भएको 
संल�नता, पmरिःथFत र Fनजले गरेको प´ा�ापको 
भावनासमेतका +वपरcत पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग5जबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम Fनजलाई 
१२ वषb कैद गन� रायस+हत गरेको फैसला मनाFसब 
नहुँदा Fनज ूFतवादcको अपराधमा संल�नता 
रहेको पmरिःथFत र अपराधको जmरयासमेतको 
गxभीर +वÂषेण गरc Fनजउपर 5यून भ5दा 5यून 
सजाय होस ्भ�ेसमेत गनुb भएको बहस िज+कर 
सनुी FमFसल संल�न पनुरावेदनपऽलगायतका 
कागजातहj अiययन गरc हेदाb यसमा पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग5जबाट भएको फैसला Fमलेको 
छ छैन र पनुरावेदक ूFतवादcको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन सक् ने हो होइन भ�े सxब5धमा नै 
Fनणbय �दनपुन� देिखन आयो । 

2. Fनणbयतफb  +वचार गदाb FमFत 
२०६५।४।८ गते �दनको १:०० बजेको 
समयमा िज=ला बाँके, नेपालग5ज नगरपाFलका 
वडा नं. १२ बाँके गाउँिःथत आ®नै डेरा कोठामा 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीले आ®नै भाउजू Fनमbला 
धामीको धाmरलो हFतयार चÆु तथा बासलुो ूहार 
गरc कतb{यबाट हTया गरेको हुँदा ूFतवादcलाई 

मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलको १ नं. को 
कसरुमा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय 
हनु माग दावी Fलई अFभयोगपऽ दायर भएकोमा 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीले आरो+पत कसरु 
गरेकोमा मौकामा अनसु5धान अFधकारcसमW 
र अदालतमा बयान गदाbसमेत ःवीकार गरेको  
देिख5छ । ूFतवादcले धाmरलो हFतयार चÆु तथा 
बासलुो ूहार गरेको चोटबाटै मतृक Fनमbलाको 
मTृय ुभएको भ�े मौकाको जाहेरc दरखाःत र सोहc 
Fमलानको जाहेरवालालगायतका माFनसहjको 
बकपऽ, ूFतवादcको साFबती बयान, मौकाको 
घटनाःथल तथा लास ूकृFत मचु=ुका, बरामदc 
मचु=ुका, शव पmरWण ूFतवेदनसमेतबाट समFथbत 
भएको देिखदँा ूFतवादc नरे5िFसंह धामीउपर 
अFभयोग मागदावी बमोिजमको कसरु गरेको 
ूमािणत भई Fनजलाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सवbःवस+हत ज5म 
कैद हनेु ठहर गरc बाँके िज=ला अदालतबाट 
FमFत २०६६।१।३० मा भएको सjु फैसला 
सदर गद� अपराध घटनाको पmरिःथFत, आपराFधक 
मनसाय, पूवbmरसईFब, पूवbतयारc, मTृयकुो जmरया तथा 
ूFतवादcको उमेरसमेतका आधारमा ूFतवादcलाई 
सवbःवस+हत ज5म कैदको सजाय चक" पन� भई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वषb कैद गन� 
रायस+हत पनुरावेदन अदालत, नेपालग5जबाट 
FमFत २०६६।१२।२२ मा भएको फैसलाउपर 
िच� नबझुी ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीको ूःततु 
पनुरावेदन पनb आएको देिखयो । 
 3. वारदातःथलमा भइँुमा रगत 
लTपFतएको, मतृक Fनमbला धामीको घाँटcमा ६ 
इ5च लामो २ इ5च चौडाइको धारcलो हFतयारले 
का+टएको घाउबाट रगत बFगरहेको भ�े मौकाको 

९1७० - नरे5िFसंह धामी +व. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पFऽका, २०७१, भदौ 

746

घटनाःथल तथा लास ूकृFत मचु=ुका, FमFत 
२०६५।४।८ गते अं. �दनको १:०० बजेको 
समयमा आ®नो सहोदर भाइ नरे5ि Fसंह धामीले 
मेरो ौीमती Fनमbला धामीलाई धाmरलो हFतयार 
ूहार गरc कतb{य गरc हTया गरेको भ�े +कटानी 
जाहेरc दरखाःत, मतृक Fनमbला धामीको का+टएको 
घाउबाट अTयFधक रwौाव भई मTृय ु भएको 
(Cause of death is shock due to excessive 

hemorrhage from cut injury.) भ�े शव पmरWण 
ूFतवेदन, ूFतवादcको साFबती बयान, वारदातमा 
ूयोग भएका हFतयार बरामद भएको अवःथा, 
मौकामा कागज गन� कृंणूसाद भ�राईलगायतका 
माFनसहjको भनाईसमेतका त�य ूमाणहjबाट 
Fनमbला धामीको FमFत २०६५।४।८ गते 
कतb{यबाट मTृय ु भएको त�य ःथा+पत भएको   
छ ।
 4. उw वारदातमा ूFतवादc नरे5ि 
Fसंह धामीको संल�नता सxब5धमा हेदाb वारदात 
FमFत र समयमा म भाउजूको कोठामा जाँदा 
भाउजूले चकुुल लगाएर Fतॆो दाइसँग के के 
भ5यौ भनेर Fसधै बासलुोले टाउकोमा हा�ुभयो 
र म लडÑ, भाउजूले चÆुले मेरो घाँटc रे�न 
था=नभुयो, मैले Tयो पीडा सहन नसक¥ छटपटाउँदै 
यताउFत हेदाb बासलुो भे�ाएर ूFतकार गदाb 
बासलुोले भाउजूको टाउकोमा ला�यो र भाउजू                                                 
ल±नभुयो । मैले घाँटcको पीडा सहन नसक¥ 
र बाँचेर पFन अब बेइ�जत हनेु भयो भनेर 
Tयहc बासलुोले दईुचोटc आ®नो टाउँकोमा हानä 
र TयसपFछ म बेहोस भए ँ भ�ेसमेत {यहोराले 
ूFतवादc नरे5ि Fसंहले मौकामा बयान गरेका 
र सो बयानलाई अदालतसमW गरेको बयानमा 
समेत ःवीकार रहेको देिख5छ । मतृक Fनमbला 

धामीको घाँटcमा धारcलो हFतयारबाट लागेको ६ 
इ5च लxबाइ २ इ5च चौडाइको घाउ देिखएको र 
का+टएको घाउबाट अTयFधक रwौाव भई मTृय ु
भएको भ�े शव परcWण ूFतवेदन (Autopsy 

Report) बाट देिखएको छ । मौकाको जाहेरc 
दरखाःत, बिुझएका कृंणूसाद भ�राई, टेकराज 
खऽी, नारायणूसाद ौे?समेतका माFनसहjको 
कागज वारदातमा ू योग भएका हFतयारको बरामदc 
र ूFतवादcबाट Fतनको सनाखत गmरएको अवःथा 
तथा ःवयम ्ूFतवादcको बयान {यहोराबाट मतृक 
Fनमbला धामीको कतb{य गरc हTया गन� कायbमा 
यी ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामी बाहेक अ5य तेॐो 
पWको संल�नता रहेको भ�े देिखएको छैन । सो 
वारदतामा ूFतवादcको साFबती बयानलाई FमFसल 
संल�न माFथ ूकरणमा +ववेचना गरेका त�य 
ूमाणहjबाट Fन+वbवादjपमा समFथbत गरेको हुँदा 
यी ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीले आरो+पत कसरु 
गरेको प+ु© हनु आएको छ । 
 5. पनुरावेदन अदालत, नेपालग5जबाट 
ूFतवादc नरे5ि Fसह धामीउपर मलुकु¥ ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १२ वषb कैद सजाय गन� राय 
{यw गरेको हकमा सxम ूFतवादc नरे5ि Fसंह 
धामीको पनुरावेदन परेको सxब5धमा हेदाb +यनै 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीले ूहार गरेको चोटकै 
कारण Fनमbला धामीको मTृय ुभएको भ�े त�यमा 
+ववाद नरहे तापFन सो कसरुमा Fनजलाई कानूनले 
Fनधाbरण गरेबमोिजमको सजाय गदाb मकाb पनb जाने 
भई कम सजाय गनb पन� हो होइन भ�ेतफb  +वचार 
गदाb सो सxबk कानूनी {यवःथा मलुकु¥ ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. ले 5यायकताbलाई केहc ःव+ववेक¥य 
अFधकार ूदान गरेको देिख5छ । जसअनसुार 
“सवbःवस+हत ज5मकैद वा ज5मकैद गनुbपन� भएका 
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मQुामा साFबत ठहरे पFन इ5साफ गन� हा+कमका 
िच�ले भ+वत{य हो +क भ�े हनेुसxमको श�ाले वा 
अपराध गरेको अवःथा +वचार गदाb कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय �दँदा चक" हनेु भई घटc 
सजाय हनुपुन� िच�ले देखेमा ऐनले गनुbपन� सजाय 
ठहराई आ®नो िच�ले देखेको कारणस+हतको 
खलुासा राय पFन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनुb                                                  
ह5ुछ । अि5तम Fनणbय �दनेले पFन Tयःतो देखेमा 
ऐनले हनेु सजायमा घटाई तो�न ह5ुछ” भनी 
उ=लेख भएको देिख5छ । यस ू कार अ.बं. १८८ 
नं. अनjुप सजाय घटाउन इ5साफ गन�को िच�मा 
सजाय चक" हनेु ला�नपुन� र Tयसको कारणसxम 
बो=न पन� ह5ुछ । तसथb अ.बं. १८८ नं. अनjुप 
सजाय घटाउन पाउने 5यायाधीशको ःव+ववेक¥य 
अFधकार हो, पWको अFधकारको कुरा होइन । 
अ.बं. १८८ नं. अनjुप सजाय घटाउनपुन� माग 
पWको कानूनी अFधकारFभऽको कुरा नभए पFन 
मQुाको फैसला गदाb Fनणbयकताbको िच�मा सजाय 
चक" भएको लागेमा कारण खोलc सजाय घटाउन 
सक् ने नै हुँदा Tयसतफb  पFन +वचार गनुbपन� देिखन 
आयो । उि=लिखत कानूनी {यवःथा अनसुार 
अFभयwुलाई कानूनले तोकेको भ5दा कम सजाय 
गनbलाई घ+टत वारदातमा इ5साफ गन� हा+कमको 
िच�मा भ+वत{यको आश�ा वा अपराध गरेको 
अवःथा यी दईु त¸वमiये कुनै एकको +व·मानता 
अFनवायbjपमा देिखएको हनुपुन� ह5ुछ । 
 6. ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीले 
एकासगोलक¥ सहोदर भाउजूको के कुन अवःथा 
पmरिःथFतमा हTया गरेका हनु ्भ�े FमFसल संल�न 
त�यहjको सूआमjपमा +वÂषेण गरc Fनणbयमा 
प�ुन ु 5यायोिचत हनेु छ । फौजदारc अपराध 
पूणb हनु अFभयwुको आपराFधक मनसाय (Mens 

Rea) र आपराFधक कायb (Actus Reus) दोषयwु 
हनुपुन�  ह5ुछ । अथाbत ् कुनै पFन वारदातका लाFग 
अFभयwुले मनसाय ूmेरत भई वारदात घटाउने 
योजना, षÞ य5ऽ, तयारcका चरणहj पारगरc 
आपराFधक कायbको चरणमा पगेुको हनुपुछb । 
ूःततु वारदातका स5दभbमा ूFतवादc नरे5ि 
Fसंह धामीले Fनमbला धामीलाई मानुbपन�सxमको 
पूवbmरसईFब मनसाय वा कारण ःप©jपमा ख=ुन 
सकेको देिखएको छैन । तापFन बासलुो जःतो 
धाmरलो जोिखमी हFतयारले ूहार गदाb माFनस मनb 
स�छ भ�े पूवाbनमुान (fore see) गनb स+कने नै 
कुरा हो । सो+वपरcत ूFतवादcबाट भए गरेको 
कायbलाई दभुाbवनायwु (Malicious) कायb नै मा�ुपन�                                                                        
ह5ुछ । दभुाbवनायwु कायb भए पFन अ.बं. १८८ 
नं.को रोहबाट +वचार गदाb भाउजूले अचानक 
बासलुोले मेरो टाउकामा +हकाbई म भइँुमा लडेपFछ 
चÆुले मेरो घाटc रे�न थालेपFछ निजकै रहेको 
बासलुोले ूFतकार गदाb भाउजूलाई चोट लागेको 
हो भनी ूFतवादcको बयानमा उ=लेख भएको र 
भेरc अ�ल अःपतालले गmर�दएको ूFतवादcको 
ःवाः�य परcWण ूFतवेदनमा  टाउकामा ६x२ 
सी.एम.को चोट लागेको, घाँटcमा का+टएको घाउ 
रहेको भ�े देिखदँा Fनजको भनाइलाई अ5यथा 
भ�ुपन� देिखदैँन । ूFतवादcले मनसाय ूmेरत भई 
पूवb योजना बनाई Fनमbलाको हTया गरेको हनु ्भ�े 
जाहेरवालालगायतका बिुझएका माFनसहjसमेतबाट 
कहcâ कतै खFुलआएको अवःथा देिखएको छैन । 
ूःततु वारदातका अ5य ू TयWदशl साWीहjसमेत 
नहुँदा ूFतवादcले आ®नो बयानमा लेखाएको 
घटनाबम अनसुारको कायbलाई +वzास मा�ुपन� नै                                                     
देिखयो । घटनाबमबाट ूFतवादcले मतृकलाई 
बासलुोले ूहार गरेको कायbमा आTमरWा (Self 

९1७० - नरे5िFसंह धामी +व. नेपाल सरकार
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defense) को पmरवेश पFन हनु स�छ +क भनी 
+वचार गदाb आTमरWाका लाFग मतृक Fनमbलाउपर 
हFतयार ूहार गरेको हुँ भनी ूFतवादcले ःवयमले 
भ� सकेको अवःथा देिखदैँन । आ®नो बचाउका 
लाFग भाउजूलाई घचेटc ढोका खोलc भा�न 
सक् ने िःथFत Fथएन भनी भ� सक् ने अवःथा पFन                                      
छैन । अ.बं. १८८ नं. अनjुप सजाय घटाउँदा 
आTमरWाको हदबाट सो#न Fम=ने अवःथा      
रहेन ।
 7. "अपराध गरेको अवःथा" िचFऽत 
गन� आधार भनेको अFभयwुको उQेँय र Fनजको 
सामािजक प?ृभFूमलाई पFन हेनुbपन� ह5ुछ । 
ूFतवादcले Fनमbला धामीको हTया गरेबाट कुनै 
लाभ ूाg गन� वा कुनै हाFन परु ्याउने उQेँय 
Fलएको भ�े त�य FमFसल संल�न आधार 
ूमाणहjबाट कहcâ कतै खFुलआएको देिखदैँन । 
मतृक Fनमbला धामीले आ®नो यौFनक इ#छा पूFतb 
गनb ूFतवादcलाई +वFभ� यौनज5य +बयाकलाप 
गरc उ�ेिजत पान� ूयÕ गन� गरेक¥ र सो उQेँय 
पूFतb गनb आफूले इ5कार गरेको, दाजलुाई Fनजको 
{यवहारको जानकारc गराइ�द5छ भ�े भयऽासले 
मेरो �यानैसxम Fलने मनसायले आबमण गरेक¥ 
हुँदा Fनजैले ूयोग गरेको हFतयारले आफूले 
मतृकलाई हानेको हो भ�े ूFतवादcको भनाई 
रहेको र सो भनाइलाई अ5य ूमाणहjले खि�डत 
गरेको अवःथा नदेिखदँा ूःततु वारदातको जmरया 
ःवयम ्मतृकलाई नै देखाइएको अवःथा छ । 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामी जाहेरवाला दाज ुर मतृक 
भाउजूसँगै सगोलमा डेरा कोठामा बःने गरेका 
र बी.एड. ूथम वषbमा अiययनरत १९ वषbका 
+व·ाथl हनु ्र Fनजको +वगतको चालचलनसमेत 
आपराFधक ूविृ�को Fथयो भनी कतै ख=ुन 

आएको देिखदैँन । अक" मह¸वपूणb पW यी 
ूFतवादcमा आफूले गरेको कायbका सxब5धमा 
उTप� भएको प´ातापको भाव हो । मतृक 
Fनमbलाउपर चोट ूहार गरc Fनज लडेपFछ हनेु 
बेइ�जFत सोची आफू बाँ#नकुो सार नरहने ठानी 
आफÁ ले आTमहTया गन� Fनणbयमा पगुी बासलुोले 
आ®नो टाउकामा हानेको र बेहोस भएको भ�े 
Fनजको भनाई रहेको र अपराधबाट ब#न भा�ने 
उxकने ूयÕ नगरc ःवयम ्आTमहTया गनb ूयÕ 
गन� {यिwले Fनयोिजतjपमा भाउजूको हTयागन� 
कायb गरेको होला भनी अनमुान गनb सहज                                              
हुँदैन । ूFतवादcले ूःततु वारदातका सxब5धमा 
भएका सxपूणb घटनाबमहjलाई अनसु5धान 
अFधकारc र अदालतसमW गरेको बयानमा 
स+वःतार उ=लेख गद� आरो+पत कसरु गरेकोमा 
साFबत हुँदै 5या+यक ू+बयामा सहयोगसमेत 
परु ्याएको देिख5छ । यसरc अदालती काम 
कारवाहcका सxब5धमा सहयोग गन� अFभयwुलाई 
ऐनबमोिजमको सजायमा कमी गनुbपन� यस 
अदालतबाट भएका +वFभ� फैसलामा {याfया 
भएको समेत देिख5छ (नेकाप. २०६१, अ� ६, 
प?ृ ७६९, Fन.नं. ७३९९, नेकाप. २०५९, अ� 
५, ६, प?ृ ३११, स.अ. बलेुटcन २०६३, वषb 
१५, अ� ४, पूणाb� ३३४, प?ृ १३)

 8. अतः माFथ ूकरणमा +ववेचना 
गmरएको आधार ूमाणहjबाट ूFतवादc नरे5ि 
Fसंह धामीलाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको १ नं. +वपरcतको कसरुमा ऐ महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सवbःवस+हत ज5मकैदको 
सजाय गन� सjु बाँके िज=ला अदालतको 
FमFत २०६६।१।३० को फैसला सदर गन� 
गरc पनुरावेदन अदालत, नेपालग5जको FमFत 
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२०६६।१२।२२ को फैसला Fमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb । अब ूFतवादcलाई अ.बं. 
१८८ नं. अनjुप के कFत सजाय गदाb 5यायोिचत 
ह5ुछ भनी +वचार गदाb यहाँ अपझbट घटना 
घटc सोच +वचार नगरc Ìया� बासलुोले हा5दा 
मतृकको मTृय ुभएको देिख5छ । यःतो तTकाल 
घटना घटेकोमा mरसको झोकमा लाठा, ढु ाले 
हानेको अवःथामा �यानसxब5धीको महलको 
१४ नं. ले १० वषb कैद हनेु {यवःथा गरेको                                          
देिख5छ । तर यहाँ बासलुो जःतो जोिखमी 
हFतयारको ू योग भएको कारणले �यानसxब5धीको 
महलको १४ नं. ला�ने िःथFत नरहे पFन सोहc १० 
वषb कैदको लगभगमा कैद सजाय हनु 5यायोिचत                                               
देिख5छ । वारदातको रोहबाट ूFतवादcलाई 
तTकाल mरस उठेको िःथFत पFन नरहेको र ू Fतवादc 
ःवयम ्लाई समेत चोटपटक लागेको िःथFत रहेको 
तथा अपराधगदाbको अवःथा, पmरिःथFत, मनसाय, 
तयारc, उQेँय, अपराधूFतको प´ातापभाव, 

ूFतवादcको उमेर र Fनजले 5या+यक ू+बयामा 
परु ्याएको सहयोग जःता माFथ उि=लिखत आधार 
कारणहjसमेतलाई मiयनजर राखी Fनजलाई 
१० वषb भ5दा कम कैद वषb ८ (आठ) हनु ु
उपयwु देिखन  आयो । पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग5जबाट {यw भएको राय नFमलc Fनज 
ूFतवादc नरे5ि Fसंह धामीलाई कैद वषb ८ (आठ) 
हनेु ठहछb । अjमा तपFसल बमोिजम गनूb ।

तपFसल
माFथ इ5साफ ख�डमा लेिखएअनसुार ूFतवादc 
नरे5ि Fसंह धामीलाई मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको 
महलको १ नं. +वपरcतको कसरुमा ऐ. महलको 
१३(१) नं. अनसुार सजाय भई कैदको हकमा 
अ.बं. १८८ नं. अनसुार ८ (आठ) वषb कैद हनेु 

ठहर भई Fनज ूFतवादc FमFत २०६५।४।१९ 
देिख थनुामा रहेको देिखदँा Fनजलाई FमFत 
२०७३।४।१८ सxम थनुामा राखी FमFत 
२०७३।४।१९ मा थनुाबाट मwु गरc �दन ु
भनी Fनज हाल थनुामा रहेको कारागार कायाbलय, 
जग�ाथदेवल, काठमाडYमा लेखी पठाई �दन ुभनी 
बाँके िज=ला अदालतमा लेखी पठाई �दनू –---––१
माFथ ठहर ख�डमा लेिखएअनसुार ूFतवादc 
नरे5ि Fसंह धामीलाई कैद वषb ८ (आठ) हनेु 
ठहर भएकोले सjु िज=ला अदालतको फैसलाको 
तपFसल ख�ड २ मा उ=लेख भएअनसुारको 
सवbःव गmररहन ुनपरेकोले सवbःवको लगत क�ा 
गरc �दन ु भनी सjु बाँके िज=ला अदालतलाई 
लेखी पठाउनू ––---------------------------------–२
ूःततु पनुरावेदन दताbको लगत क�ा गरc FमFसल 
Fनयमानसुार बझुाई �दनू ––----------------------–३

उw रायमा सहमत छु ।
5या. ओमूकाश Fमौ

इFत संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : केशवूसाद िघFमरे

 &  

९1७० - नरे5िFसंह धामी +व. नेपाल सरकार
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी गोपाल पराजलुc

माननीय 5यायाधीश ौी जगदcश शमाb पौडेल
फैसला FमFत : २०७१।२।२७।३

२०६७–CI–१४२३

मQुा : लेनदेन ।

पनुरावेदक/ूFतवादc : पसाb िज=ला, पोखरcया 
गा.+व.स.वडा नं.३ बःने न5दलाल राउत 
कुमl

+वjk
ूTयथl/वादc : पसाb िज=ला, पोखरcया गा.+व.स.वडा 

नं.३ बःने रामच5ि सहनी

 § सुV अदालतको फैसला सदर T¡छ र 
aितवादीलाई जिरवाना, कैद गरी ठहर 
गिरँदैन vbो अव>ामा xाय aशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकSषत 
Tने ि>ित रहँदैन । पुनरावेदन अदालतको 
फैसलामा aितवादीलाई पुनरावेदनको 
Óाद िदने भनी उÔेख गिरएतफ#  िवचार 
गदा# काननूमा å� =व>ा भएको 
कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको Óाद 
िदने गरी फैसलामा उÔेख गिरएकै 
आधारमा xाय aशासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१)(ग) को अव>ािभA परेको 
भ[ िम�ैन भने vbोमा पुनरावेदनको 

Óाद िदएको कारणले माA पुनरावेदनमा 
दता# Tन सक् ने पिन होइन । 
 § सुV िजÔा अदालतको फैसलालाई 

आधारभतूVपमा पुनरावेदन अदालतबाट 
पिरवत#न नगरेको अव>ामा xाय 
aशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) बमोिजम पुनरावेदन लाjे ि>ित 
नदेिखएको अव>ामा पुनरावेदन 
अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको Óाद 
िदने भनी उÔेख भएकै आधारमा सव $ 
अदालतमा पुनरावेदन लाj सक् ने अव>ा 
नदेिखने । 

(ूकरण नं.५)

पनुरावेदक/ूFतवादcका तफb बाट : +वuान ्् 
अFधवwा जगदcशच5ि पा�डे

ूTयथl/वादcका तफb बाट :
अवलिxबत निजर :
सxबk कानून :

सjु फैसला गन� : 
 मा.िज.5या.ौी +वंणुू साद कोइराला
पनुरावेदन फैसला गन� : 
 मा.5या.ौी एकराज आचायb
 मा.5या.ौी सुं मालता माथेमा
 पनुरावेदन अदालत, हेटYडा ।

फैसला
xा.गोपाल पराजलुी : 5याय ूशासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडाको FमFत २०६७।७।१५ 
को फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन पनb 

िनण#य नं.९१७१
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आएको ूःततु मQुाको स� िWg त�य एवम ् ठहर 
यस ूकार छ :

+वपWीले मसँग घर खचb गनbबापत 
j.१,०८,०००।– कजाb Fलई सयकडा १० 
ूFतशतका दरले ¼याज लगाई साँवा ¼याजसमेत 
२०५४ सालको माघ म+हनाFभऽ एकम?ु 
बझुाउने छु भनी FमFत२०५४।८।३० गते 
कपालc तमसकु गरc सहcछाप गरc मलाई 
�दनभुएकोमा भाखा नाघेपFछ पटकपटक मा�दा 
आज भोFल भनी आजसxम न�दन ु भएको हुँदा 
कपालc तमसकु भएको FमFत २०५४।८।३० 
गतेदेिख आजसxमको साँवा ¼याज र मQुा फैसला 
भई Fबगो भmरभराउ FमFतसxमको ¼याज तथा कोटb 
फ¥समेत +वपWीबाट �दलाई भराई पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको वादcको +फरादपऽ ।

+वपWीसँग मैले उw FमFत 
२०५४।८।३० मा कुनै लेनदेन गरेको     
छैन । वादcले नमालमु के कःतो कागजको 
आधारमा ूःततु मQुा गरेका हनु ्सÆल तमसकु 
देखेका बखत अ.बं.७८ नं. अनसुार सQे क¥त�तफb  
सनाखत बयान गन� छु भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतउ�रपऽ । 

वादcले पेस गरेको सÆल Fलखत 
देखाउँदा देखä, सनुä । वादcसँग मैले क+ह=यै पFन 
लेनदेन गरc पैसा Fलएको छैन र मैले तमसकु पFन 
कुनै FमFतमा गरेको छैन । उw तमसकु क¥त�                 
हो । +वशेष§बाट जचँाई पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc न5दलाल राउतले FमFत २०६४।६।९ 
गते सjु अदालतमा गरेको बयान । 

लेखक तथा अ5तर साWीहjलाई 
ूFतवादcसरह बÌुने र ऋणी ूFतवादcको हःताWर 
र =याÏचेसमेतको नमूना Fलई +ववा�दत सÆल 

Fलखतको कारणीको सहcछापसँग Fभ±छ Fभ±दैन, 
+वशेष§बाट जाँच गराउन रा+`य +वFध+व§ान 
ूयोगशालामा पठाउने भ�ेसमेत {यहोराको सjु 
अदालतको आदेश ।

FमFत २०५४।८।३० गतेको तमसकु 
मैले लेखेको हो र Fनज ूFतवादcलाई सहcछाप 
गराई नगदसमेत �दई कागज गराएको हो, तमसकु 
सQे हो, क¥त� होइन । सोको थैलc पचाउने Fनयतले 
यःतो बयान गरेका हनु ् भ�ेसमेत {यहोराको 
लेखक साWी रामूसाद महतोले सjु अदालतमा 
गरेको बयान । 

सjु अदालतको आदेशानसुार रेखा 
तथा लेखा +वशेष§बाट जाँच भई आएको जाँच 
ूFतवेदन। 

FमFसल संल�न ूमाणहjको +ववेचनाबाट 
यी ूFतवादcले वादcबाट FमFत २०५४।८।३० 
गतेको Fलखतबमोिजम j.१,०८,०००।– 

कजाb Fलएको देिखदँा उw Fलखतबमोिजको 
साँवा रकम सोको Fबगो भmरभराउ FमFतसxमको 
कानूनबमोिजमको ¼याज र कोटb फ¥समेत 
ूFतवादcबाट वादcले भरc पाउने ठहछb भ�े FमFत 
२०६५।१०।७ गतेको पसाb िज=ला अदालतको 
फैसला । 

सjु फैसलामा मलाई िच� बझेुन । 
वादc दावीअनसुारको साँवा ¼याज बझुाउनपुन� 
होइन । वादcसँग मैले कुनै +कFसमको कजाb 
Fलएको छैन । वादc ूFतवादcको मखु नFमलेको 
कुरामा सबदु ूमाण बझुी इ5साफ गनुbपन�मा कुनै 
सबदु ूमाण बिुझएको छैन । तमसकुमा उ=लेख 
भएको अ5तरसाWीलाई नबझुी Fलखत साWीको 
बयानको आधारमा भएको फैसला ऽ+ुटपूणb छ । 
Fलखत परcWणको लाFग +वFध+व§ान ू योगशालामा 

९1७१ - न5दलाल राउत कुमl +व. रामच5ि सहनी
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पठाएकोमा उw Fलखतको िशर पछुारको =याÏचे 
छापसँग भएको दःतखतहjमा दोहोरो कलम 
चलाएको भ�े +वशेष§को राय ूFतवेदनमा 
ू©jपमा लेिखएको हुँदा सो ूFतवेदन आफÁ मा 
ू© नभएको अवःथामा पनुः चेक जाँच गराउनपुन� 
आवँयक भएकोमा पनुः जाँच नगराई फैसला 
गmरएको हुँदा उw फैसला ऽ+ुटपूणb छ । सjु 
फैसला उ=टc गरc 5याय पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
FमFत २०६६।२।६ गतेको पनुरावेदन अदालत, 
हेटYडामा परेको पनुरावेदनपऽ । 

वादc दावीको Fलखत हेरc सनुी बयान गदाb 
तथा लेखक साWीसमेत भई क¥त� Fलखत खडा 
गरेका हनु ्भ�े ू Fतवादcको बयान िज+कर भएकोमा 
क¥त�तफb  केहc नबोलc सjुबाट भएको फैसला 
फरक पनb सक् ने देिखदँा मलुकु¥ ऐन, अ.बं.२०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत Fनयमावलc, २०४८ 
को Fनयम ४७ बमोिजम ूTयथl िझकाई हािजर 
हनु आए वा अवFध {यतीत भएपFछ Fनयमानसुार 
पेस गनुb भ�े पनुरावेदन अदालत, हेटYडाको 
आदेश । 

Fलखत परcWण गन� +वशेष§लाई ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोिजम बÌुनपुन� 
देिखएकोले लFलतपरु िज=ला अदालतमाफb त ्
बकपऽ गनb jज ुरहेका पWहjलाई ताmरख तोक¥ 
पठाई बझुी आएपFछ Fनयमानसुार पेस गनुb भ�े 
पनुरावेदन अदालत, हेटYडाको आदेश । 

ूःततु मQुामा मैले परcWण गरc ू Fतवेदन 
�दएको ठÉक साँचो हो, मैले परcWण गरेका सxपूणb 
आधारहj परcWण ूFतवेदनमा नै खलुाई �दएको 
छु भ�ेसमेत {यहोराको रा+`य +वFध+व§ान 
ूयोगशालाका सहायक वै§ाFनक अFधकृत 
+पयषुमान शा�यले लFलतपरु िज=ला अदालतमा 

गरेको ब5द सवाल बकपऽ । 
दावीको Fलखतका उपर क¥त�तफb  ठहर 

नगरc सjु पसाb िज=ला अदालतबाट FमFत 
२०६५।१०।७ गते भएको फैसला नFमलेकोले 
सो हदसxम उ=टc भई FमFत २०५४।८।३० 
गतेको Fलखत सQे साँचो ठहछb । साँवा र 
¼याज Fतनुbपन� होइन भ�े पनुरावेदक ूFतवादcको 
पनुरावेदन िज+कर प�ुन सwैन भ�ेसमेत 
{यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेटYडाको FमFत 
२०६७।७।१५ को फैसला । 

पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट मैले 
वादcलाई रकम �दई भरपाई गराई =याएको 
भरपाईलाई ूमाणमा महण नगरc फैसला भएको 
तथा कपालc तमसकुमा भएका हःताWर र 
=याÏचेहj ूFतवादcको नमूना =याÏचे हःताWरसँग 
ू© Fभडेको भ�े +वशेष§को ूFतवेदनसमेत 
नरहेको िःथFतसमेतलाई बेवाःता गरc भएको 
फैसला ऽ+ुटपूणb रहेकोले बदर गरc पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको ूFतवादcले यस अदालतमा �दएको 
पनुरावेदनपऽ । 

Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु मQुामा 
पनुरावेदक ूFतवादcतफb बाट उपिःथत +वuान ्् 
अFधवwा जगदcशच5ि पा�डेले ूFतवादcले पेस 
गरेको भरपाई मू=या�न नगरc र +वशेष§को 
अःप© ूFतवेदनको आधारमा गmरएको पनुरावेदन 
अदालत, हेटYडाको फैसला ऽ+ुटपूणb छ भनी 
गनुbभएको बहससमेत सनुी FमFसल कागजात 
अiययन गरc हेदाb FनxनFलिखत ू¡हjको 
Fनjपण गनुbपन� देिखन आयो : 
(१) ूःततु मQुा ूFतवादcको तफb बाट यस 

अदालतमा पनुरावेदनको रोहमा दताb हनेु 



753

हो होइन ? 

(२) पनुरावेदन अदालत, हेटYडाको फैसला 
Fमलेको छ छैन ?

 

2. Fनणbयतफb  +वचार गदाb सवbू थम 
प+हलो ू¡को Fनjपण गनुbपन� देिखन                 
आउँछ । ू ःततु मQुा लेनदेन मQुाको jपमा सjु 
पसाb िज=ला अदालतमा दायर भएको देिख5छ । 
j.१,०८,०००।– को कपालc तमसकुबमोिजम 
साँवा ¼याज भराई पाउँ भ�े +फराद दावी भएको 
ूःततु मQुामा Fलखत भएको १० वषb पFुगसकेको 
हुँदा सjु फैसलाले Fबगो j.२,१६,०००।– 

कायम भएको देिखयो । Tयःतै गरc सjु 
िज=ला अदालतबाट वादcले Fलखतबमोिजम 
Fबगो भरc पाउने गरc फैसला भएकोमा ूFतवादc 
पW पनुरावेदन गनb गएको अवःथा देिख5छ । 
पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट फैसला हुँदा िज=ला 
अदालतको फैसलाबमोिजम नै वादcले Fबगो भरc 
पाउने तर ूFतवादcले कपालc Fलखतलाई क¥त� 
भनेतफb  ठहर गनुbपन�मा सो नगरc फैसला गरेको 
हुँदा सो हदसxम िज=ला अदालतको फैसला उ=टc 
गरc फैसला भएको पाइयो । उw फैसलाले 
ूFतवादcलाई कुनै द�ड जmरवाना भने गरेको 
देिखदैँन । यसरc पनुरावेदन अदालत, हेटYडाबाट 
भएको फैसलाउपर ूFतवादcको यस अदालतमा 
पनुरावेदन पनb आएको देिख5छ । 

3. ूःततु स5दभbमा सव"#च अदालतमा 
कःताकःता मQुामा पनुरावेदन ला�न स�छ 
भ�ेतफb  भएको कानूनी {यवःथालाई हेनुbपन� 
ह5ुछ । जसअनसुार 5याय ूशासन ऐन, २०४८ 
को दफा ९ को {यवःथालाई हेदाb पनुरावेदन 
अदालतले गरेको फैसला वा अि5तम आदेशउपर 

देहायका मQुाहjमा सव"#च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�ने छ भ�े उ=लेख भएको पाइ5छ । 

(क) पनुरावेदन अदालतले सjु कारवाहc र 
+कनारा गरेको मQुा, 

(ख) दश वषb वा सो भ5दा बढc कैदको सजाय 
भएको मQुा, र 

(ग) तीन वषb वा सो भ5दा बढc कैदको सजाय, 

प#चीस हजार jपैयाँँ वा सो भ5दा बढc 
जmरवाना, पचास हजार jपैयाँँ वा सो भ5दा 
बढc Fबगो भएको वा Fबगो नखलेुको मQुामा 
सjु अदालत Fनकाय वा अFधकारcले 
गरेको Fनणbयउपर पनुरावेदन अदालतले 
पनुरावेदनको रोहमा Fनणbय गदाb केहc वा 
पूरै उ=टc भएको मQुामा ।

4. Tयःतै गरc सव"#च अदालतमा साधक 
जाहेर भएको मQुामा पFन पनुरावेदन ला�न सक् ने 
{यवःथा भएको पाइयो । यसरc 5याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १(ग) को 
कानूनी {यवःथा हेदाb सjु अदालत वा Fनकाय 
वा अFधकारcले गरेको Fनणbयउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा Fनणbय गदाb केहc 
वा पूरै उ=टc भएको मQुामा पनुरावेदन ला�न 
सक् ने {यवःथा गरेको पाइयो । वादcको तमसकु¥ 
jपैयाँँको साँवा ¼याज भराउने गरc भएको सjु 
पसाb िज=ला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालतबाट आधारभतूjपमा पmरवतbन गरेको 
पाइँदैन भने यी ूFतवादcलाई द�ड जmरवाना पFन 
गरेको अवःथा छैन ।  

5. यी ूFतवादcले पनुरावेदन गनb पाउने 
अवःथा के हो भ�ेतफb  +वÂषेण  गदाb ूFतवादcको 
पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालतबाट ूFतवादcलाई 

९1७१ - न5दलाल राउत कुमl +व. रामच5ि सहनी
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क¥त�तफb  नबोलेको भ�े आधारमा सामा5य 
उ=टc भने पFन ूFतवादcलाई जmरवाना गरेको                                                    
देिखदैँन । जहाँसxम सjु अदालतको फैसला 
सदर ह5ुछ र ूFतवादcलाई जmरवाना, कैद गरc 
ठहर गmरँदैन Tयःतो अवःथामा 5याय ू शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ग) आक+षbत हनेु िःथFत 
रहँदैन । अब पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
ूFतवादcलाई पनुरावेदनको xयाद �दने भनी उ=लेख 
गmरएतफb  +वचार गदाb कानूनमा ःप© {यवःथा 
भएको कुरालाई बाहेक गरc पनुरावेदनको xयाद 
�दने गरc फैसलामा उ=लेख गmरएकै आधारमा 
5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) 
को अवःथाFभऽ परेको भ� Fम=दैन भने Tयःतोमा 
पनुरावेदनको xयाद �दएको कारणले माऽ 
पनुरावेदनमा दताb हनु सक् ने पFन होइन । यस 
सxब5धमा सव"#च अदालतबाट नेपाल सरकार 
+वjk यादव दवाडी भएको मQुामा ूFतपा�दत, 

कुनै अदालतले पनुरावेदनको xयाद �दयो वा कुनै 
WेऽाFधकार तो+क�दयो भ5दैमा यो कानूनसxमत 
छैन भने Tयसको कुनै अथb नहनेु (नेकाप.२०६६, 
Fन.नं.८१७८, अ� ६, प?ृ १०३३) भ�े Fसkा5त 
ूःततु मQुामा समेत सा5दFभbक हनेु हुँदा सjु 
िज=ला अदालतको फैसलालाई आधारभतूjपमा 
पनुरावेदन अदालतबाट पmरवतbन नगरेको ूःततु 
मQुामा 5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१)(ग) बमोिजम पनुरावेदन ला�ने िःथFत 
नदेिखएको अवःथामा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा पनुरावेदनको xयाद �दने भनी उ=लेख 
भएकै आधारमा सव"#च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न सक् ने अवःथा देिखदैँन । 

6. अब दोॐो ू¡को Fनराकरणतफb  
+वचार गदाb ूFतवादcको पनुरावेदनपऽ नै 

सव"#च अदालतमा दताb गनb नFम=ने अवःथाको 
+व·मानता माFथ +ववेिचत त�य, ूFतपा�दत 
Fसkा5त एवम ् कानूनको रोहबाट देिखएको हुँदा 
उw पनुरावेदनको आधारमा मQुाको त�यमा 
ूवेश गरc पनुरावेदन अदालतको फैसला Fमलेको 
छ छैन भनी Fनराकरण गmररहनपुरेन । 

7. अतः ूFतवादcले Fतनb बझुाउनपुन� 
दा+यTवलाई पनुरावेदन तहबाट सदर भएपFछ दबैु 
अदालतको फैसलाको नFतजा वा पmरणाम एउटै 
भएको मा�ुपन� देिखन आयो । तसथb  ूःततु 
मQुामा सव"#च अदालतमा पनुरावेदनपऽ दताb 
हनु नसक् नेमा दताb भए पFन 5याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ग) तथा अ.बं.१८० 
नं. बमोिजम ूःततु पनुरावेदनपऽ खारेज हनेु    
ठहछb । ूःततु मQुाको दायरcको लगत क�ा 
गरc FमFसल Fनयमानसुार अFभलेख शाखामा बझुाई 
�दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या.जगदcश शमाb पौडेल

इFत संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : समुनकुमार 5यौपाने

 &  
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ
माननीय 5यायाधीश ौी देवे5िगोपाल ौे?
फैसला FमFत : २०७१।३।१९।५

०६८–CR–०१३४

मQुा : नकबजनी चोरc ।

पनुरावेदक/वादc : ॄजमोहनूसाद साहको 
जाहेरcले नेपाल सरकार

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : सgरc िज=ला, राज+वराज 

न.पा.वडा नं.१ घर भै धनषुा िज=ला, 
जनकपरु न.पा.वडा नं.९ मा डेरा गरc बःने 
सTयनारायण दास भ�े नरFसंह दासको 
छोरा भनुचनु भ�े रोशनदास तTमासमेत

 § aमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को काननूी 
=व>ा अनसुार अदालतसमw परीwण 
नभएको साwी aमाणलाई aमाणको 
Vपमा \हण गरी vbो aमाणलाई 
आधार बनाई फौजदारी अपराधमा कसुर 
ठहर् याउँन निमeने ।
 § अदालतसमw उपि>त भै परीwण नै 

नभएको साwी aमाणको अभावमा 
अिधकारaा� अिधकारीसमw भएको 
सािबती बयान र बरामदी मचुु%ाको 
आधारमा माA aितवादीहVलाई दोषी 

मानी आपरािधक दाियÐ बहन गराउन ु
फौजदारी xायको िस�ाmसमेतको 
aितकूल Tन जाने ।

(ूकरण नं.४)

 § aितवादीहVले अिभयोग माग 
दावीबमोिजमको कसुर गरेको कुराको 
पु&ाइँ वादी पwले ठोसVपमा गराउन 
सकेको नदेिखएकोले शDाको सुिवधा 
aितवादीहVले पाउने ।

(ूकरण नं.५)

पनुरावेदक/वादcका तफb बाट : +वuान ् 
उप5यायाFधवwा राम िघFमरे

ूTयथl/ूFतवादcका तफb बाट :

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५
 § चोरcको महलको १४(१)

सjु फैसला गन� :– 
 मा.िज.5या.ौी ूमेबहादरु के.सी. 
पनुरावेदनमा फैसला गन� :–

 मा.5या.ौी कोमलनाथ शमाb 
 मा.5या.ौी Fम+हरकुमार ठाकुर
 पनुरावेदन अदातल, जनकपरु 

फैसला
 xा.ओमaकाश िमP : 5याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको FमFत २०६७।३।१० को 
फैसलाउपर वादc नेपाल सरकारको तफb बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन परc Fनणbयाथb पेस भएको 

िनण#य नं.९१७२

९1७२ - नेपाल सरकार +व. रोशनदास तTमासमेत
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ूःततु मQुाको स� िWg त�य एवम ् ठहर यस 
ूकार छ :

िज=ला धनषुा, जनकपरु नगरपाFलका वडा 
नं.४ िःथत ॄजमोहनूसाद साहको पूवb मोहडा 
भएको घर रहेको, सो घरमiये पूवb फ+कb एको 
१ त=ले ३ कोठा रहेको उ�रतफb को कोठाको 
ढोकाको ताला का+टएको, ताला दईु टुबा भएको 
अवःथामा भइँुमा रहेको, कोठाFभऽको पलङ 
माFथको Fबःतारा छmरएको, उ=टाएको टेबलुमाFथ 
रहेको अFडयो �यासेटहj छmरएको, र ्याकFभऽ 
रहेको कपडा छmरएको, पलङमFुन Fॄफकेश 
थान–१ टुटफुट अवःथामा खलुा भै Fभऽ कपडा 
र कागजहj छmरएको अवःथामा रहेको, दिWण 
पूवbबीचको कोठामा ढोकामा लगाएको ताला आधा 
का+टएको अवःथामा रहेको, बर5डामा २१ से.Fम.
लामो सानो फलामको आरc थान –१ फाFलएको 
अवःथामा रहेको भ�ेसमेत {यहोराको घटनाःथल 
ूकृFत मचु=ुका । 
 िज=ला धनषुा, जनकपरु नगरपाFलका वडा 
नं.४ िःथत कमलेश Fतवारcको खालc ज�गामा 
४०७८०४१ नं.को +हरो साइकल थान–१, 

रोशनदासको पाइ5टको ख=तीमा �यू ए5ड �यू 
लेिखएको घडी थान–१ बरामद भएको भ�ेसमेत 
{यहोराको बरामदc मचु=ुका । 
 २०६३।४।३१ गते १२:३० बजेको 
समयमा ॄजमोहनूसाद साहको घरमा रोशनदास 
र राकेश शमाbसमेतले नगद तथा िज5सी धनमाल 
चोरc गरc भा�न ला�दा छर Fछमेक¥समेत भई 
लखे�दा निचनेका २ जना भा�न सफल भएको 
र रोशनदास र राकेश शमाb फेला परेकोमा 
Fनजहjलाई Fनय5ऽणमा Fलई यसै साथ दािखल 
गरेको छु भ�ेसमेत {यहोराको ूहरc FनरcWक 

सनद Fबबम म=लको ूFतवेदन । 
 मेरो घर कोठाFभऽबाट Fॄफकेशमा राखेको 
नगद j.१,४२,०००।– टेबलुमाFथ राखेको मू=य 
j.१,०००।– पन� �यू ए5ड �यू सपेुmरयर घडी 
थान–१ समेत चोरc भागेको हुँदा मलगायतका 
माFनसहjले चोरलाई +पछा गरc लखे�दै जाँदा 
निचनेका २ जना चोर भागी फरार भएको र 
रोशनदास र राकेशदास शमाbलाई मसमेतले 
पबाउ गरc Fनय5ऽणमा Fलई ूहरc कायाbलयमा 
जानकारc गराउन आएको छु भ�ेसमेत {यहोराको 
जाहेरc दरखाःत । 
 टेबलुमा रहेको घडी रोशनदासले चोरc 
गरc ख=तीमा राखेको हो । सो टेबलुमाFथ 
जाहेरवालाको नागmरकता फेला परेकोमा #याती 
�दएको हो । अक" कोठाको ताला का+टरहेको 
अवःथामा जाहेरवाला घरमा आइपगुी हामीलाई 
देखी चोर चोर भनी ह=ला गदाb हामी दबैुजना 
घरबाट Fनःक¥ भा�न ला�दा Fछमेकका 
माFनसहjले हामी दबैुजनालाई समाती कुटपीट 
गरc Fनय5ऽणमा Fलई राखेको, ूहरc कमbचारcहj 
पगुी दबैुजनालाई पबाउ गरेको हो भ�ेसमेत 
{यहोराको ूFतवादc राकेश शमाb ठाकुरले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको बयान । 
 ूFतवादc राकेश शमाbको उw बयानलाई 
पूणb समथbन गरc सोहc Fमलान हनेु गरc ूFतवादc 
रोशनदासले अFधकारूाg अFधकारcसमW गरेको 
बयान । 
 बरामद भएको घडी थान–१ मेरो हो 
भ�ेसमेत {यहोराको जाहेरवाला ॄजमोहनूसाद 
साहले गmर�दएको सनाखत कागज ।
 Fनज चोरलाई लखे�दै जाँदा २ जना 
निचनेका चोरहj भा�न सफल भए र २ जना 
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चोरहj पबाउ परेकोमा Fनज चोरहjलाई 
Fनय5ऽणमा Fलई ूहरc कायाbलयमा जानकारc 
गराउँदा ूहरc कमbचारcहj आईप�ुदा Fनज 
चोरहjको नाम, थर, वतन सोiदा राकेश शमाb 
र रोशनदास बताएको, Fनजहjको तलासी गदाb 
रोशनदासको पे5टको ख=तीबाट जाहेरवालाको 
कोठाबाट चोरc गरेको घडी थान–१ बरामद 
भएको हो । Fनजहjले जोहरवालाको घरको 
ता=चा काटc j.१,४२,०००। नगद र घडी 
थान–१ चोरc गरेको हो भ�ेसमेत {यहोराको 
घटना +ववरण कागज । 
 स�Fलत सबदु ू माणबाट ू Fतवादc भनुचनु 
भ�े रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरले मलुकु¥ ऐन, 
चोरcको महलको १ नं.र ३ नं.को कसरु गरेको 
देिख5छ । अतः ूFतवादc भनुचनु भ�े रोशनदास 
र राकेश शमाb ठाकुरलाई j.१,४३,०००।– 

Fबगो कायम गरc मलुकु¥ ऐन, चोरcको महलको 
१४(१) बमोिजम सजायको माग दावी गmर5छ । 
मलुकु¥ ऐन, चोरcको महलको १०(३) नं. र २१ 
नं. बमोिजम जाहेरवालाको बरामद भएको घडी 
जाहेरवालालाई �दलाई भराई �दन हनु र बरामद 
हनु नसकेको Fबगो j.१,४२,०००।– ूFतवादc 
भनुचनु भ�े रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरबाट 
जाहेरवालालाई �दलाई भराई �दन हनु माग दावी 
गmर5छ । अ5य २ जना ूFतवादcहjको नाम, 
थर, वतन ख=ुन आएको नदेिखदँा पFछ नाम, 
थर, वतन ख=ुन आई Fनणbयका लाFग पेस भएमा 
कानूनबमोिजम हनेु नै हुँदा पबाउ परेको ू Fतवादc 
भनुचनु भ�े रोशनदास र राकेश शमाb ठाकुरलाई 
यसै अFभयोगपऽ साथ पेस गmरएको छ भ�ेसमेत 
{यहोराको अFभयोगपऽ । 
 अFभयोगदावी अनसुार मलाई सजाय 

हनुपुन� होइन । म Fनद"ष छु । मउपरको 
अFभयोग दावीबाट फुसbद �दलाई पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको ूFतवादc राकेश शमाb ठाकुरले 
अदालतसमW गरेको बयान । 
 ूहरcको कुटाईबाट ब#नका लाFग 
मैले सहc छापसxम गरेको Fथए ँ । ूहरcले 
मनोमानीjपमा लेिखएको उw बयान {यहोरा 
झáुा हो । म +व·ाथlको भ+वंय अ5धकारमा 
पानbका लाFग मेरो +वjk षÞ य5ऽ गmरएको     
हो । मैले अFभयोग दावीको कुनै कसरु अपराध 
नगरेको हुँदा मउपरको झÝुा अFभयोग दावीबाट 
फुसbद �दलाई पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
रोशनदासले अदालतसमW गरेको बयान ।  
 तTकाल ूाg ूमाणबाट यी ूFतवादcहj 
बेकसरु हनु ्भनी +वzास गन� मनाFसब आधार रहे 
भएको नदेिखएकोले पFछ बÌुदै जाँदा ठहरेबमोिजम 
हनेु गरc हाल अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० 
समेतअनसुार ूFतवादc रोशनदास र राकेश 
शमाbबाट जनहc j.१,५००।– नगद वा सो 
बराबरको जेथा धरौटc  �दए Fलई पपुbW FनFम� 
ताmरखमा राख् ने, �दन नसके Fनयमानसुार Fसधा 
खचb खान पाउने गरc अ.बं.१२१ नं. बमोिजम 
थनुवुा पजुl �दई पपुbWको FनFम� थनुामा राख् न ु
भ�ेसमेत {यहोराको FमFत ०६३।५।१३ मा 
भएको थनुछेक आदेश । 
 राकेशले jपैयाँँ घडी चोरेको छैन । 
उसमाFथ लागेको आरोप झÝुा हो । Fबहान १० 
बजे सँगसँगै FथयY । ११, १२ बजेFतर ४, ५ 
जना ूहरcले पबेर ºयानमा हालc लगेको हो, 
उसकै घरबाट उसलाई समातेर लगेको हनुाले मैले 
ूTयW देखेको हुँ भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
राकेश शमाbको साWी ू भात म�डल र गणेशूसाद 
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भ�राईको एकै Fमलान {यहोराको बकपऽ । 
 FमFत ०६३।४।३१ गते म आ®नै घरमा 
Fथए ँ। रोशनदास Fबहान १० बजेFतर मेरो घरमा 
आएका Fथए, रोशनदासले चोरc गरेको छैन । 
चोरc गरेको आरोप झÝुा हो भ�ेसमेत {यहोराको 
ूFतवादc रोशनदासका साWी Fबजयकुमार साह, 

राम¾दय यादवको एकै Fमलानको बकपऽ । 
 अFभयोगपऽको माग दावीमा उ=लेिखत 
नगद j.१,४२,०००।– बाहेक FमFसल संल�न 
बरामदc मचु=ुकामा उ=लेिखत बरामद भई मू=य 
j.१,०००।– पन� �यू ए5ड �यू घडी थान–

१ सxम ूFतवादcहjले चोरc गरेको ठहछb । 
ूFतवादcहjबाट बरामद हनु नसकेको अFभयोग 
दावीमा उ=लेख गरेको Fबगो j.१,४२,०००।– 

बढc दावी गरेको ठहछb । ूFतवादcहjलाई 
मलुकु¥ ऐन, चोरcको महलको १४(१) नं. 
बमोिजम जनहc ०।१।१५ एक म+हना १५ 
�दन कैद र j.१,५००।– अWरेपी एक हजार 
पाँच सय jपैयाँँ जmरवानासमेत हनेु ठहछb 
भ�ेसमेत {यहोराको धनषुा िज=ला अदालतको 
FमFत २०६३।१२।४ को फैसला । 
 बरामदc मचु=ुका रcतपूवbकको नभएको, 
सोमा बसेको साWीहjको बकपऽ हनु सकेको 
छैन, सो मचु=ुकालाई ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ अनसुारको कागज हो भनी भ�े अवःथा 
छैन । तसथb धनषुा िज=ला अदालतको फैसला 
ऽ+ुटपूणb हुँदा बदर गरc अFभयोग दावीबाट सफाइ 
पाउनपुछb भ�ेसमेत {यहोराको ू Fतवादc रोशनदास 
तTमाको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा परेको 
पनुरावेदनपऽ । 
 ूFतवादcहjले अदालतसमW कसरु 
गरेकोमा पूणbjपमा इ5कारc बयान गरेको र 

जाहेरवाला तथा बरामदc मचु=ुकाका माFनसहjलाई 
वादcले अदालतसमW उपिःथत नगराएको 
अवःथामा ूFतवादcहjलाई कसरु ठहर गरेको 
सjु धनषुा िज=ला अदालतको फैसला ूमाण 
मू=या�नको पmरूआेयमा फरक पनb सक् ने हुँदा 
अ.बं.२०२ नं. समेतबमोिजम +वपWीलाई सूचना 
�दई Fनयमानसुार गनुb भ�े पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको FमFत ०६६।९।५ को आदेश ।
 ूFतवादcहjले अदालतसमW बयान गदाb 
कसरु गरेको कुरामा इ5कारc रहेको तथा जोहरवाला 
तथा बरामदc मचु=ुकाका माFनसहjलाई वादcले 
अदालतसमW उपिःथत गराई बकपऽ गराउन 
सकेको देिखदैँन । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ बमोिजम साWी ूमाण अदालतसमW परcWण 
नभएको अवःथामा Tयःतो ूमाणलाई आधार 
बनाई फौजदारc अपराधमा कसरु ठहर ्याउन 
नहनेु फौजदारc 5यायको Fसkा5त हो । फौजदारc 
मQुामा कसरु ूमािणत गन� भार वादc पWको 
हनेु कुरा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
ू© उ=लेख भईरहेको अवःथामा ूःततु मQुामा 
सोबमोिजम आरोप कसरु ूमािणत हनु नसकेको 
देिखदँा धनषुा िज=ला अदालतको फैसला कानून 
र 5यायस त नदेिखदँा धनषुा िज=ला अदालतबाट 
सजाय गन� गरc FमFत २०६३।१२।४ मा 
भएको फैसला उ=टc भई ूFतवादc रोशनदास 
तTमाले आरो+पत कसरुबाट सफाइ पाउने                     
ठहछb । अक" ूFतवादc राकेश शमाbले पनुरावदेन 
नगरेको देिखदँा अ.बं.२०५ नं.बमोिजम Fनजले 
समेत आरो+पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछb 
भ�ेसमेत {यहोराको FमFत २०६७।३।१० को 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला ।
 ूFतवादcहjउपर +कटानी जाहेरc परेको 
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ूःततु मQुामा घटनाःथल तोडफोड भएको 
देिखएको र चोरc गmरएको ूमािणत हनेु कुरा 
घटनाःथल मचु=ुकाबाट देिखएको, ूFतवादcहjको 
साथबाट साइकल र घडी बरामद भएको बरामदc 
मचु=ुकाबाट देिखएको, दबैुजना ूFतवादcहj 
अनसु5धान अFधकारcसमW साFबत रहc बयान 
गरेको अवःथासमेतका FमFसल संल�न आधार 
ूमाणबाट ूFतवादcहjले जाहेरवालाको घरको 
ताला फोडी धनमाल चोरc गरेको प+ु© हुँदाहुँदै 
पFन FमFसल संल�न ूमाणहjको उिचत मू=या�न 
नगरc ूFतवादcहjलाई सफाइ �दने गरc भएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको ऽ+ुटपूणb 
फैसला बदर गरc ूFतवादcहjलाई सjु िज=ला 
अदालतबाट भएको फैसला कायम गरc पाउँ 
भ�ेसमेत {यहोराको वादc नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनपऽ ।
 Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु मQुाको 
सjु र पनुरावेदन FमFसलसमेत अiययन                
गmरयो । वादc नेपाल सरकारका तफb बाट उपिःथत 
+वuान ् उप5यायाFधवwा ौी राम िघFमरेले ूःततु 
मQुामा ूFतवादcहjउपर +कटानी जाहेरc परेको, 
दबैुजना ूFतवादcहj अनसु5धान अFधकारcसमW 
साFबत रहc बयान गरेका, ूFतवादcहjको 
साथबाट साइकल र घडी बरामद भएको बरामदc 
मचु=ुकाबाट देिखएको र घटनाःथल तोडफोड 
भएको देिखएबाट ूFतवादcहjले जाहेरवालाको 
घरको ताला फोडी धनमाल चोरc गरेको प+ु© भएको 
अवःथामा Fनजहjलाई सफाइ �दने गरc भएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला ऽ+ुटपूणb 
हुँदा उw फैसला उ=टc गरc ूFतवादcहjलाई 
सjु िज=ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम 

सजाय हनुपछb भ�ेसमेत {यहोराको बहस                                  
गनुbभयो ।

+वuान ् उप5यायाFधवwाको उपयुbw 
बहससमेत सनुी पनुरावेदनस+हतको FमFसल 
संल�न कागजात ूमाण अiययन गरc हेदाb ूःततु 
मQुामा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको FमFत 
०६७।३।१० को फैसला Fमलेको छ छैन 
वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज+कर प�ुन 
स�छ स�दैन भ�े सxब5धमा नै Fनणbय �दनपुन� 
देिखयो । 

2. Fनणbयतफb  +वचार गदाb मलुकु¥ ऐन, 
चोरcको महलको १ नं. र ३ नं.को कसरु गरेको 
भनी ूFतवादcहjलाई चोरcको महलको १४(१) 
नं.बमोिजम सजायको माग दावी रहेकोमा 
दबैुजना ूFतवादcहjलाई जनहc डेढ म+हना कैद 
र j.१,५००।– जmरवानासमेत हनेु गरc धनषुा 
िज=ला अदालतले गरेको फैसला उ=टc गरc 
ूFतवादcले आरो+पत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट भएको 
फैसलाउपर वादc नेपाल सरकारको तफb बाट 
पनुरावेदन परc Fनणयाथb पेस भएको देिखयो ।

3. ूFतवादcहjले अFधकारूाg 
अFधकारcसमW आरो+पत कसरुमा साFबत भै 
बयान गरेको भए तापFन अदालतमा आई बयान 
गदाb अFधकारूाg अFधकारcसमW भएको साFबती 
बयान इ#छा+वपरcत गराइएको भनी आरो+पत 
कसरुमा इ5कार रहेको देिख5छ । ूFतवादc 
रोशनदासले Hero Hawk साइकल आ®नै भएको 
र बरामदc मचु=ुकामा उ=लेख भएको सामानमiये 
Q & Q घडी मेरो साथबाट बरामद भएको होइन 
भनी अदालतसमW बयान गरेको देिख5छ भने 
ूFतवादc राकेश शमाbले बरामदc मचु=ुकाको 
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सxब5धमा मलाई केहc पFन थाहा छैन भनी 
बयान गरेको पाइ5छ । ूFतवादcहj रोशनदास 
र राकेश शमाbका साWीहj +वजयकुमार साह, 

राम ¾दय यादव, ूभात म�डल र गणेशूसाद 
भ�राईले यी ूFतवादcहj आरो+पत कसरु गन� 
खालका {यिwहj होइनन ् भनी अदालतसमW 
बकपऽ गरेको देिख5छ ।
 4. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम “फौजदारc मQुामा आ®नो अFभयwुको 
कसरु ूमािणत गन� भार वादcको हनेुछ” भ�े 
कुरा उ=लेख भएको पाइ5छ । ूःततु मQुामा 
अFभयोगपऽको ूमाण ख�डमा उ=लेिखत 
जाहेरवाला, ूFतवेदक, बरामदc मचु=ुकामा बःने 
{यिwहj, घटनाःथल ूकृFत मचु=ुकामा बःने 
{यिwहj तथा FमFत २०६३।५।८ गते खलुाई 
कागज गन� {यिwहj समेत र ूFतवादcका 
साWीसमेत बÌुन ुभनी धनषुा िज=ला अदालतबाट 
आदेश हुँदासमेत वादc पWले आदेशानसुारका 
माFनसहjलाई अदालतसमW उपिःथत गराई 
बकपऽसमेत गराउन सकेको देिखदैँन । Tयसै 
गरc ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै 
काम, घटना वा अवःथाका सxब5धमा भएको 
तह+ककात वा जाँचबझुको FसलFसलामा ूचFलत 
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै Fलखतमा 
उ=लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा {यw गन� 
{यिw साWीको jपमा अदालतमा उपिःथत भै 
बयान गरेमा ूमाणमा Fलन ह5ुछ” भनी उ=लेख 
भएको पाइ5छ । उ=लेिखत कानूनी {यवःथा 
अनसुार अदालतसमW परcWण नभएको साWी 
ूमाणलाई ूमाणको jपमा महण गरc Tयःतो 
ूमाणलाई आधार बनाई फौजदारc अपराधमा 
कसरु ठहर ्याउन Fम=ने हुँदैन । ूःततु मQुामा 

ूFतवादcहjले अदालतमा आरो+पत कसरुमा 
इ5कार रहc बयान गरेका छन ् भने यःतो 
अवःथामा अदालतसमW उपिःथत भै परcWण नै 
नभएको साWी ूमाणको अभावमा अFधकारूाg 
अFधकारcसमW भएको साFबती बयान र बरामदc 
मचु=ुकाको आधारमा माऽ यी ूFतवादcहjलाई 
दोषी मानी आपराFधक दा+यTव बहन गराउन ु
फौजदारc 5यायको Fसkा5तसमेतको ूFतकूल हनु 
जाने ह5ुछ । 

5. अतः माFथ +ववेिचत आधार ू माणबाट 
ूFतवादcहjले अFभयोग माग दावीबमोिजमको 
कसरु गरेको कुराको पुं ¨ाइँ वादc पWले 
ठोसjपमा गराउन सकेको नदेिखएकाले 
श�ाको स+ुवधा ूFतवादcहjले पाउने नै हुँदा 
ूFतवादcहjलाई आरो+पत कसरुमा सजाय गन� 
गरc सjु धनषुा िज=ला अदालतबाट FमFत 
२०६३।१२।४ मा भएको फैसला उ=टc गरc 
Fनजहjलाई आरो+पत कसरुबाट सफाइ �दने गरc 
FमFत २०६७।३।१० मा पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको फैसला Fमलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ठहछb । वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन सwैन । ूःततु मQुाको दायरc 
लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार अFभलेख 
शाखामा बझुाई �दनू । 

उw रायमा सहमत छु ।
5या.देवे5िगोपाल ौे?

इFत संवत ्२०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अFधकृत : मनोज ौे?

 &  
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सव"#च अदालत, संयwु इजलास
माननीय 5यायाधीश ौी ओमूकाश Fमौ
माननीय 5यायाधीश ौी देवे5िगोपाल ौे?
फैसला FमFत : २०७१।३।१९।५

०६८–CR–०१६६

मQुा  :  सवारc �यान ।

पनुरावेदक/वादc : कृंणबहादरु ौे?को जाहेरcले 
नेपाल सरकार

+वjk
ूTयथl/ूFतवादc : ग=ुमी िज=ला, गÈडाकोट वडा 

नं ७ घर भई मiयपि´म पतृना मेFडकल 
गण महा�ालःथान काठमाडYमा अ.म.पदमा 
कायbरत ् ठगबहादरु काकD

 § aितवादीले मािनस मन# स छ भ[े जानी 
जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको 
कारणले दघु#टना भई मतृकको मvृ ु
भएको पुि� Tन नसकेको अव>ामा 
दघु#टना भएपिछ aितवादीले मतृकलाई 
बचाउन आ�नो कत#= िनवा#ह नगरी 
भागेको भ[े आधारमा माA सवारी तथा 
यातायात =व>ा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) को कसुर अपराध गरेको भनी 
मा[ निमeने ।

(ूकरण नं. ४)

पनुरावेदक/वादcका तफb बाट : +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा राम िघFमरे

ूTयथl/ूFतवादcका तफb बाट : 

अवलिxबत निजर :

सxबk कानून :

 § सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१

सjु फैसला गन� :

 मा.िज.5या.ौी कुमारूसाद पोखरेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.5या.ौी मोहनूसाद िघFमरे  

 मा.5या.ौी पjुषो�म भ�डारc 

फैसला
xा.देवेÍगोपाल Pे� : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको FमFत २०६६।७।२४ को 
फैसला यस अदालतबाट 5याय ूशासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ बमोिजम दोहोर ्याई हेन� 
Fनःसा ूदान भई पनुरावेदनको jपमा दायर भई 
Fनणbयाथb पेस भएको ूःततु मQुाको स� िWg त�य 
र ठहर यस ूकार छ :

 FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान अ5दाजी 
५ बजेको समयमा मFनbङवाक् मा जानभुएको मेरो 
माइला बबुा वषb ६५ को Fभमबहादरु ौे?लाई 
लFलतपरु िज=ला, ल.प.ुउप म.न.पा.वडा नं.१५ 
िःथत सातदोबाटो निजक बाटोमा प�ुदा तTकाल 
नxबर थाहा नभएको गाडीले ठÆर �दई टाउकोमा 
समेत गxभीर चोट लागी घाइते भई मFनbङवाक् मा 
सँगै +हँडेका रामबहादरु Fलxबलेु ह=ला ख=ला 
गरc ःथानीय माFनसहj र ूहरcसमेत जxमा भई 

िनण#य नं.९१७३

९1७३ - नेपाल सरकार +व. ठगबहादरु काकD
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उपचारको लाFग पाटन अःपतालमा =याउँदा मTृय ु
भइसकेको भ�े डा�टरहjबाट जानकारc पाएकोले 
मतृक माइला बबुाको लासलाई मदुाb घरमा राखी 
जाहेरc �दन आएको छु । ठÆर �दई घाइते 
बनाई मTृय ु गराउने गाडीको खोजतलास गरc 
कानूनी कारवाहc गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको 
कृंणबहादरु ौे?को जाहेरc दरखाःत । 
 टाउकोको कपालमा रगत लागी 
लTपFतएको छाxदा Fभऽी हàी खÏपर फुटेको 
जःतो रहेको, Fनधारमा रगत लागेको, नाकबाट 
रगत बगी सकेुको, मखुबाट रगत Fनःकेको, बायाँ 
कानको लोतीको भाग #याती रगत Fनिःकएको 
भ�ेसमेत {यहोराको मतृक Fभमबहादरु ौे?को 
लास जाँच मचु=ुका । 
 FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान +वरामी 
Fलई +वरे5ि अःपताल छाउनी, काठमाडYमा परु ्याई 
छाउनी अःपतालबाट मiयपि´म पतृना मेFडकल 
गण महा�ालःथान, काठमाडYमा आउने बममा 
कल�ी हुँदै चबपथ घxुदै कोटेzर हुँदै जान भनी 
बा.१ झ ६९७७ नं. को गाडी जीप चलाई आउने 
बममा Fबहान अ5दाजी ५ बजेको समयमा ल.प.ु
िज., ल.प.ुउप म.न.पा.वडा नं.१५ सातदोबाटो 
निजक सडकमा आइपगेुको Fथए ँ । Fबहानपख 
गाडीको आवत जावत कम भएको हुँदा दायाँ 
साइड खालc भएकोले दायाँ साइड #यापी जान 
खो�दा मैले चलाएको बा.१ झ ६९७७ नं.को 
गाडी +पच सडकबाट अ5दाजी ४ +फटबा+हर गई 
फुटपाथमा +हँFडरहेका मतृक Fभमबहादरु ौे?लाई 
जीपको ठÆर लागी उFछ+�एर ल±न गएपFछ म 
आ®नो उw गाडी Tयहc दायाँ मोडी कोटेzर 
हुँदै पि´म पतृना मेFडकल गण महा�ालःथान, 
काठमाडYमा गई उw गाडी सोहc गणमा राखेको 

हुँ । मैले चलाएको गाडीको ठÆरबाट ला�न 
गएको गxभीर चोटबाट मतृक Fभमबहादरु ौे?को 
मTृय ु भएको हो भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
ठगबहादरु काकDको अनसु5धान अFधकारcसमW 
भएको बयान कागज । 
 टाउकोमा लागेको गxभीर चोटको 
कारणबाट Fभमबहादरु ौे?को मTृय ु भएको हो 
भ�ेसमेत {यहोराको शव परcWण ूFतवेदन ।
 जीपको ठÆरबाट मतृक Fभमबहादरु 
ौे?को मTृय ुभएको भ�ेसमेत {यहोराको बिुझएका 
रामबहादरु Fलxबलेु गरेको कागज । 
 जीपले Fभमबहादरु ौे?लाई ठÆर लागी 
घाइते भई सोहc जीपको ठÆरबाट Fनजको मTृय ु
भएको हो भ�े एकै Fमलान {यहोराको लFलतबहादरु 
काकDसमेतको घटना +ववरण कागज । 
 यसमा ूFतवादc ठगबहादरु काकDले 
चलाएको जीपले Fभमबहादरु ौे?लाई ठÆर 
�दई सोहc चोटबाट Fनजको मTृय ुभएकोले Fनज 
ूFतवादc ठगबहादरुलाई सवारc तथा यातायात 
{यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १३३, १४७ 
र १६१(२) अनसुार सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत 
{यहोराको अFभयोग मागदावी । 
 FमFत २०६४।१।४ गते Fबहान अ5दाजी 
५ बजेको समयमा मैले चलाएको बा.१ झ ६९७७ 
नं.को महे5ि जीपको ठÆरबाट Fभमबहादरु 
ौे?को मTृय ुभएको हो । मैले कुनै जानी जानी 
ठÆर �दएको होइन भ�ेसमेत {यहोराको ूFतवादc 
ठगबहादरु काकDले अदालतमा गरेको बयान । 
 Fभमबहादरु ौे? Fबहान मFनbङवाक्  गनb 
+हँFडरहेको अवःथामा यी ूFतवादcले चलाएको 
जीप रङ साइडमा गई ठÆर �दएका कारण Fनजको 
मTृय ुभएको हो भ�ेसमेत {यहोराको जाहेरवाला 
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कृंणबहादरु ौे?समेतले गरेको बकपऽ । 
 यी ूFतवादcले रङ साइडमा गई 
सडकछेउमा +हँडेका माFनसलाई ठÆर �दएर 
माFनस मनb गएको कुरा ःथा+पत हनु आयो । अब 
अFभयोजन पWले कसैले कसैको �यान मनb सक् ने 
ठूलो सxभावना छ भ�े जानी जानी लापरवाहc 
गरc सवारc चलाई माFनस मनb गएको भनी सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१ को उपदफा २ बमोिजम दावी Fलएतफb  
+वचार गदाb Fबहानको समयमा “मFनbङवाक” गदाb 
माFनसहjले बाटो का�न ला�दा दा+हने मोFडन 
परेको र सो दघुbटना घ�न गएको अवःथा                                         
देिख5छ । यसरc घटना घ�दाको अवःथासमेतलाई 
+वचार गदाb लापरवाहc गरc उपरोw अवःथा रहेको 
भ�े नदेिखएको हुँदा वारदात हुँदाको अवःथा र 
पmरिःथFतलाई +वचार गदाb यी ूFतवादcउपरको 
उw दफा १६१(२) अनसुारको अपराध गरेको 
नठहरc ऐ.दफा १६१ (३) बमोिजमको अवःथामा 
सो वारदात घ�न गएको हुँदा ऐ. दफाबमोिजम 
यी ूFतवादcलाई कैद म+हना ६ (छ) सजाय 
हनेु ठहछb भ�ेसमेत {यहोराको लFलतपरु 
िज=ला अदालतको FमFत २०६४।५।१३ को                  
फैसला । 
 मौकामा तयार भएको सडक दघुbटना 
ूFतवेदनबाटसमेत यी ूFतवादcले रङ साइडमा 
गई दघुbटना गराएको भ�े देिखएको अवःथालाई 
ःवीकार गद� Fनजले मौकामा र अदालतसमW 
बयान गदाb आफूले बायाँ साइड #यापी गएको 
र मतृकलाई आफूले हाँकेको जीपले ठÆर �दई 
माFनस मनb गएको भ�े उ=लेख गरेको तथा 
मतृकसँग साथै Fबहान घxुन गएका चँमदcद 
रामबहादरु Fलxबलेु समेत गाडीले रङ साइडमा 

आई ठÆर �दएर Fभमबहादरु ौे?को मTृय ुभएको 
हो भनी बकपऽ गरेको अवःथा र बयानलाई 
अदालतसमWको बयानमा सनाखत गराउँदा सो 
{यहोरा र सहcछाप आ®नै हो भनी ःवीकार 
गरेबाट Fनजले लापरवाहcबाट चलाएको भ�े 
प+ु© ह5ुछ । यसथb Fनजलाई माग दावीबमोिजम 
सजाय नगरेको सjुको फैसला सो हदसxम बदर 
गरc Fनजलाई अFभयोग दावीबमोिजम सजाय गरc 
पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वादc नेपाल सरकारको 
तफb बाट पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको 
पनुरावेदनपऽ । 
 ूFतवादc ठगबहादरुले चलाएको बा.१ 
झ ६९७७ नं. को जीपले Fभमबहादरु ौे?लाई 
ठÆर �दई सो चोटबाट मTृय ु भएको कुरामा 
+ववाद देिखदैँन । अब उw जीपले के कसरc 
ठÆर �दयो त भनी FमFसल अiययन गदाb 
सातदोबाटोबाट कोटेzरतफb  जीप ग±ुदा दा+हनेतफb  
रङ साइड हनेुमा Fबहान सडक खलुा भै आ®नो 
साइड बायाँतफb  ःपीडमा +हँडीरहेको अवःथामा 
मFनbङवाक् मा +हँ±ने माFनस बाटो का�दा सो 
दघुbटना भएको कुरा प+ु© हनु आयो । गाडी 
चलाउँदा अगाFड पछाFड हेनुbपन� दा+यTव चालकको 
दायाँ बायाँ हेरc का�नपुन� दा+यTव याऽकुो पFन 
हनुपुन�मा सो अनसुार दबैु पWबाट पालन भएको 
देिखन आउँदैन । उw घटना बाटो का�दा 
भएको देिखई सवारc तथा यातायात {यवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को वारदात 
देिखदँा सोहc ऐनको सोहc दफाबमोिजम ६ म+हना 
कैद गन� गरc सjु लFलतपरु िज=ला अदालतबाट 
भएको FमFत २०६४।५।१३ मा भएको फैसला 
Fमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb भ�े पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको FमFत २०६६।७।२४ को 
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फैसला ।
 ूFतवादcले मौकामा र अदालतमा बयान 
गदाbसमेत बायाँ साइडबाट गाडी चलाउनपुन�मा 
गलत साइड दायाँ साइड #यापी गाडी चलाएको 
कारण दघुbटना भई मतृकको मTृय ु भएको 
कुरा ःवीकार गरc बयान गरेको, उw दघुbटना 
मतृकले बाटो का�दा भएको नभई दायाँ साइडमा 
+हँFडरहेको अवःथामा ठÆर �दएको, ूहरcमा 
कागज गन� रामबहादरु Fलxबलेु अदालतमा 
आई बकपऽ गदाb ूFतवादcले चलाएको गाडी 
+वपरcत �दशाबाट आई ठÆर �दई टाउकोमा चोट 
ला�न गएको हो भनी +कटानी गरc �दएसमेतबाट 
ूFतवादcको लापरवाहcज5य कायb भएको र सोको 
पmरणाम सवारc दघुbटना भई मतृकको मTृय ुभएको 
देिखएको अवःथामा FमFसल संल�न ूमाणको 
उिचत मू=या�न र +ववेचना हनु नसक¥ पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा 
दोहोर ्याउने Fनःसा ू दान गरc उw फैसला उ=टc 
गरc ूFतवादcलाई अFभयोग मागदावीबमोिजम 
सजाय गरc पाउँ भ�ेसमेत {यहोराको वादc 
नेपाल सरकारको तफb बाट यस अदालतमा परेको  
Fनवेदन ।
 यसमा घटनाःथल ूकृFत मचु=ुका र 
ूFतवादcको बयानबाट गाडी गलत साइडमा गई 
दघुbटना भएको भ�े कुरा ःथा+पत भएको र गाडी 
दघुbटनाप´ात ूFतवादc भागेको कुरा घटनाःथल 
ःकेचबाट देिखएको अवःथामा सवारc तथा 
यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
को अFभयोग दावी रहेकोमा दफा १६१(३) 
को ूयोग गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा अ.बं. १८४क. नं. तथा ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा ५४ को ू Fतब5धाTमक अवःथा 

अनसुार ूमाण मू=या�नमा ऽटुc गरेको देिखदँा 
5याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को 
उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम दोहोर ्याउने 
Fनःसा ू दान गmरएको छ । Fनयमानसुार गरc पेस 
गनुb भ�े FमFत २०६८।४।१३ मा भएको यस 
अदालतको आदेश ।
 Fनयमबमोिजम दैFनक पेसीसूचीमा चढc 
इजलाससमW पेस हनु आएको ूःततु मQुाको 
सjु र पनुरावेदन FमFसलसमेत अiययन गmरयो । 
वादc नेपाल सरकारका तफb बाट उपिःथत +वuान ्् 
उप5यायाFधवwा ौी राम िघFमरेले ूFतवादcले 
अनसु5धान अFधकारc र अदालतसमW बयान गदाb 
गलत साइडबाट गाडी चलाएको कारण दघुbटना 
भई मतृकको मTृय ुभएको कुरा ःवीकार गरc बयान 
गरेको, ू Fतवादc गाडी दघुbटनाप´ात ्को कतb{य पूरा 
नगरc भागेको अवःथामा उw कुराको मू=या�न 
नगरc पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला ऽ+ुटपूणb हुँदा उw फैसला उ=टc गरc यी 
ूFतवादcलाई अFभयोग मागदावीबमोिजम सजाय 
हनुपछb भ�ेसमेत {यहोराको बहस    गनुbभयो ।

+वuान ्् उप5यायाFधवwाको उपयुbw 
बहससमेत सनुी पनुरावेदनस+हतको FमFसल 
संल�न कागजात ूमाण अiययन गरc हेदाb 
ूःततु मQुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 
०६६।७।२४ को फैसला Fमलेको छ छैन ? 

वादc नेपाल सरकारको पनुरावेदन िज+कर प�ुन 
स�छ स�दैन भ�े सxब5धमा नै Fनणbय �दनपुन� 
देिखयो । 
 २. Fनणbयतफb  +वचारगदाb, ूFतवादc 
ठगबहादरु काकDले चलाएको जीपले Fभमबहादरु 
ौे?लाई ठÆर �दई सोहc चोटबाट Fनजको 
मTृय ु भएकोले ूFतवादc ठगबहादरुलाई सवारc 
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तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१३३, १४७ र १६१ (२) अनसुार सजाय गरc 
पाउँ भ�े अFभयोग मागदावी भएकोमा सवारc 
तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) बमोिजम ६ म+हना कैद गन� गरc 
सjु लFलतपरु िज=ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा मfुयतः गxभीर कानूनी ऽटुc भएको 
र कानूनको गलत +कFसमले {याfया गरेको हुँदा 
दोहोर ्याई हेन� Fनःसा पाउँ भनी वादc नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा Fनवेदन परेकोमा यस 
अदालतबाट पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
दोहोर ्याई हेन� Fनःसा ूदान भई पनुरावेदनको 
jपमा दताb हनु आएको देिखयो ।
 ३. ूFतवादc ठगबहादरु काकDले 
चलाएको जीपले सातदोबाटोबाट कोटेzरतफb  
दा+हनेतफb को सडक पेटcमा +हFडरहेका मतृकलाई 
ठÆर �दई मतृक Fभमबहादरु ौे?को मTृय ु
भएको कुरा जाहेरc दरखाःत, घटनाःथल ूकृFत 
मचु=ुका, शव परcWण ूFतवेदन, मौकामा तयार 
भएको दघुbटना ूFतवेदनबाट देिखएको, ूFतवादcले 
अFधकारूाg अFधकारcसमW र अदालतमा आई 
बयान गदाbसमेत आफूले गाडी चलाउँदा दायाँ 
साइड खालc भएकोले दायाँ साइड #यापी जान 
खो�दा सडक छेउमा +हFडरहेका माFनसलाई ठÆर 
�दई मतृक Fभमबहादरुको मTृय ुभएको भनी बयान 
गरेको र सो बयानलाई समथbन हनेु गरc मतृकसँग 
साथै घxुन गएका चःमदcद रामबहादरु Fलxबलेु 
बकपऽ गmर�दएसमेतबाट FमFत २०६४।१।४ 
गते यी ूFतवादcले चलाएको बा.१ झ ६९७७ 
नं.को जीपले ठÆर �दई Fभमबहादरु ौे? घाइते भई 
चोट लागी सोहc चोटका कारण मतृक Fभमबहादरु 

ौे?को मTृय ु भएको भ�े कुरामा +ववाद रहेको 
देिखएन ।
 ४. सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) मा “कसैले कुनै 
सवारc चलाएबाट कुनै माFनसलाई +कची, ठÆर 
लागी वा कुनै +कFसमले सवारc दघुbटना भई 
सवारcमा रहेको वा सवारcबा+हर जनुसकैु ठाउँमा 
रहे बसेको माFनस Tयःतो दघुbटनाका कारणबाट 
तTकालै वा मलुकु¥ ऐन, �यानसxब5धीको महलमा 
उि=लिखत xयादFभऽ मरेमा Tयःतो कायb �यान 
मान� मनसाय Fलई गरेको नभए तापFन Tयसरc 
सवारc चलाउँदा कसैको �यान मनb सक् ने ठूलो 
सxभावना छ भ�े कुरा जानी जानी वा लापरवाहc 
गरc सवारc चलाएको कारणबाट सवारc दघुbटना 
हनु गई Tयसैको कारणबाट कुनै माFनसको मTृय ु
हनुगएको रहेछ भने Tयसरc सवारc चलाउने 
{यिwलाई कसरुको माऽा अनसुार दईु वषbदेिख 
दश वषbसxम कैद हनेुछ” भ�े {यवःथा रहेको 
पाइ5छ । उि=लिखत कानूनी {यवःथाबमोिजम 
अFभयोग माग दावी प+ु© हनुको लाFग ूFतवादcले 
मा5छे मनb स�छ भ�े जानी जानी लापरवाहc 
तवरले सवारc चलाएको कारणले दघुbटना भई 
कुनै पFन माFनसको मTृय ु भएको हनुपुछb । 
तर ूःततु वारदात हुँदाको अवःथामा ूFतवादc 
ठगबहादरु काकDले माFनस मनb स�छ भ�े जानी 
जानी सवारc लापरवाहc गरc चलाएको कारणले 
मतृक Fभमबहादरु ौे?को मTृय ु भएको भ�े 
कुराको य+कन प+ु© हनेु ूमाण वादc पWबाट 
पेस भएको पाइँदैन । यसरc ूFतवादcले माFनस 
मनb स�छ भ�े जानी जानी लापरवाहc साथ जीप 
चलाएको कारणले दघुbटना भई मतृकको मTृय ु
भएको प+ु© हनु नसकेको अवःथामा दघुbटना 
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भएपFछ ूFतवादcले मतृकलाई बचाउन आ®नो 
कतb{य Fनवाbह नगरc भागेको भ�े आधारमा माऽ 
१६१(२) को कसरु अपराध गरेको भनी मा� 
Fम=ने देिखएन ।
 ५. ूFतवादcले अदालतमा बयान गदाb 
आफूले चलाएको गाडीले ठÆर �दई मतृक 
Fभमबहादरुको मTृय ु भएको कुरा ःवीकार गरc 
स.ज.८ मा मेरो साइडमा जान ला�दा मेरो 
साइडमा माFनसहj ए�सरसाइज गद� Fथए । 
Tयसैले मैले गाडी Fबहानको खलुा बाटो हुँदा दायाँ 
साइड #यापी गाडी चलाउँदा मतृक सोहc ठाउँमा 
आएकोले ठÆर ला�न गएको हो भनी गरेको 
बयानसमेतबाट बायाँ साइडमा ए�सरसाइज 
गmररहेका मा5छेलाई बचाउन दायाँ साइड #यापी 
गाडी चलाउँदा मतृकलाई ठÆर लागी चोट ला�न 
गई सोहc चोटको कारणले मTृय ुभएको देिखएको 
हुँदा यस अदालतबाट ूःततु मQुामा दोहोर ्याई 
हेन� Fनःसा ू दान गदाb Fलइएको आधारसँग सहमत 
हनु स+कएन । 

६. अतः माFथ +ववेिचत आधार 
ूमाणबाट यी ूFतवादc ठगबहादरु काकDलाई 
सवारc तथा यातायात {यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(३) बमोिजम ६ म+हना कैद हनेु 
ठहर ्याएको सjु लFलतपरु िज=ला अदालतको 
FमFत २०६४।५।१३ को फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको FमFत 
२०६६।७।२४ को फैसला Fमलकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछb । पनुरावेदक वादcको पनुरावेदन 
िज+कर प�ुन सwैन । ूःततु मQुाको दायरc 
लगत क�ा गरc FमFसल Fनयमानसुार अFभलेख 
शाखामा बझुाई �दनू ।                                       

उw रायमा सहमत छु ।   
5या. ओमूकाश Fमौ

इFत संवत ्२०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम ्।
इजलास अFधकृत :  मनोज ौे? 
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