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%वषयः उSूषेण, परमादेश ।

6नवेदक : उपभोWा %हत संरYणमZ ल6लतपरु 
िज3ला काय=स6म6तका तफ= बाट 
अि^तयार ूा_ ऐ. का उपाbयY 
अ6धवWा अ�यतुराज बढुाथोकeसमेत 

%वfg
%वपYी M पाटन ःवाःiय %व@ान ू6त5ान, 

नेपालसमेत 

 § �ा� िव�ानको �े�मा उ��रीय 
अ�यन र अनसु�ानको �व�ा गरी 
मलुुकलाई आव�क पन� द� जनशिÀ 
उÉादन गनÌ तथा �ा� सेवा Óणालीलाई 
सुÕढीकरण गरी सवÌसाधारण जनतालाई 
गुण�रीय �ा� सेवा उपलØ गराउने 
अहम ् उÛे�का साथ �ायÜ िनकायको 
Ýपमा �ापना भएको उÛे�मलूक र 
सेवामलूक िनकाय र नेपाल सरकारâारा 
सं�ािपत अå Óशासिनक िनकायका 
बीचमा तुलना गरी ऐनले पिरकîना गरेको 
िनकायको �व�ापकीय �ायÜताका 
सð�मा हलुकाढòले िलन िकमाथÌ 
निम÷ने ।

-ूकरण नं.८_ 

 § अ!ताल Óित"ानको Ýपमा �ािपत 
भएपिछ अ!तालमा लामो समय 
सेवा गरेका कमÌचारीलाई Óित"ानमा 
िनयिुÀका लािग परी�ामा सामेल $न 
मौका िदन ु�यंमा अनिुचत वा गैरकाननूी 
कुरा होइन । यो सामािजक सुर�ा र 
सावÌजिनक िहतसð�ी िवषय पिन        
हो । सावÌजिनक िहतमा गनुÌपन� कितपय 
कामहÝलाई सावÌजिनक सरोकारको 
िववाद भनी चुनौती िदन ु र अवÝ+ पानुÌ 
पिन सावÌजिनक सरोकारकै िवÝ,को कायÌ 
$ने ।

-ूकरण नं.१८_

 § कुनै सं�ाको कायÌ स-ालन क�ो छ 
वा क�ो $नपुछÌ  भनी .सको काननूी 
लेखा परी�ण गरी िहडने् कुरा पिन               
होइन । काननूहÝमा कितपय नसुहाउँदा 
वा अ�वहािरक कुराहÝ रहे भएका $न 
स2छन ्। कितपय कुराहÝ िनवेदकलाई 
वा अÝ कसैलाई अनपुयÀु पिन ला3 
स4छ । .सो भनेर सबै िवषयहÝ 
सावÌजिनक िहतको Ó5 बनाई हरेक 
काननूको åाियक पुनरालोकन गनÌ 
अदालतलाई कर लगाउन नसिकने । 

-ूकरण नं.19_

 § बढवुासð�ी �व�ा सðि�त सेवा 
समहूअ8गÌत कायÌरत ्रहेका कमÌचारीका 
हकमा लागू $ने हो । जो �िÀ .ो 
सेवासँग असðि�त छन ् .�ा 
�िÀले बढवुा �व�ालाई चुनौती 
िदन ु काननूी �व�ालाई उपहास गनुÌ 
हो । बढवुा गिरएको भनी िजकीर िलए 
पिन को कसलाई कुन कुन पदमा कुन 
िमितदेिख लागू $ने गरी बढवुा गिरएको 
छ सो सð�मा िरट िनवेदनमा एकजना 
कमÌचारीको नामसमेत उ;ेख नगनुÌ 
िनवेदकको काîिनक अनमुान हो भ<े 

िनणÌय नं.९०५८
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देिखन आउँने । 
 § स"ावना र का'िनक धरातलमा रही 

गिरएका दावीका िवषयमा अदालतले 
आ5नो असाधारण अिधकार 9योग गरी 
:ाियक पुनरालोकन>ारा कुनै काननूी 
िवषयका 9ावधानमा हABेप गरी बदर 
गनुD उिचत नGँने ।

-ूकरण नं.23_

"नवेदकका तफ5 बाट M
8वप9ीका तफ5 बाट M 8व;ान सह>याया"धवAा 

महेश शमा5 पौडेल, 8व;ान वEरF 
अ"धवAा चIडेJर ौेF, 8व;ान अ"धवAा 
तलुबहादरु ौेF

अवलिNबत नजीर M
 § नेकाप २०६७ भदौ, "न.नं.८२६४, पFृ 

७०७
सNबU कानून M

 § पाटन ःवाःWय 8वXान ू"तFान ऐन, 

२०६४ को दफा १२-च_ र १३-१_

 § ऐ. "नमयमावल], २०६७ को "नमय २४
 § नेपालको अ>तEरम सं8वधान, २०६३ को 

धारा १२-३_-च_, १३-१_

आदेश
 :ा.कIाण JेK : नेपालको अ>तEरम  
सं8वधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) 
बमोिजम दायर हनु आएको ू ःततु Eरट "नवेदनको 
संि9b तWय र आदेश यस ूकार छ M–
 नेपाल सरकार र यनुाइटेड "मशन टु 
नेपालबीच सNपe सहसNझौताबमोिजम २०३९ 
सालमा पाटन अःपताल ःथापना भएको "थयो । 
उA सNझौता ५ वष5को ला"ग भएको र न8वकरण 
सन ्२००५ "डसेNबर २५ तो8कएकोमा "मशनले 
अःपताल सoालन ू 8बयामा सहभागी हनु असमथ5 
जनाउँदै सNझौताबाट अलग हनेु "नण5य गरेकाले 
पाटन अःपताल सoालनको दा8यsव ःवाःWय 

तथा जनसंtया म>ऽालयमा आएकाले पाटन 
अःपताल सoालन गन5को ला"ग 8वकास स"म"त 
ऐन, २०१३ अनसुार पाटन अःपताल 8वकास 
स"म"त गठन आदेश, २०६३ जार] भएकोमा 
हाल पाटन ःवाःWय 8वXान ू"तFान ऐन, २०६४ 
जार] भई अःपतालको नाममा भएको चल अचल 
सNपिwलगायत कम5चार]हx ू"तFानमा सरेको 
अवःथा छ । 
 पाटन ःवाःWय 8वXान ू"तFान ऐन, 

२०६४ को दफा ४४ ले yदएको अ"धकार ूयोग 
गर] पाटन ःवाःWय 8वXान ू "तFानका कम5चार]को 
सेवा, शत5 र स8ुवधासNब>धी "नयमावल] २०६७, 

पाटन ःवाःWय 8वXान ू"तFान आ"थ5क ूशासन 
"नयमावल] २०६७, सेवा आयोगको काम, कत5zय 
र अ"धकार, अ{य9 तथा सदःयको पाEरौ"मक 
स8ुवधा तथा सेवाका अ>य शत5 एवं बैठक 
सoालन काय58व"धसNब>धी "नयमावल], २०६७ 
र पाटन अःपताल सoालन 8व"नयमावल], 
२०६७ ू"तFानको सभाले ःवीकृ"त जनाई "म"त 
२०६७।४।१ देिख लागू भएको छ । 
 पाटन ःवाःWय 8वXान ू"तFान ऐन, 

२०६४ को पEर}छेद ६ को १३ मा सेवा 
आयोगको गठन सNब>धमा zयवःथा गर] 
१३(१) मा ू"तFानको िश9क तथा कम5चार]को 
"नयिुA तथा बढुवाको ला"ग "सफाEरश गन5 
एक सेवा आयोग रहने zयवःथा गEरएको                         
छ । सोह] ऐनको दफा १२ को देहाय (च) 
मा सेवा आयोगको "सफाEरशमा ू"तFानको ला"ग 
आवँयक पन� िश9क तथा कम5चार] "नयिुA 
तथा बढुवा गन� zयवःथा गEरएको छ । तर 
सोह] ऐनको अधीनमा रह] जार] भएको पाटन 
ःवाःWय 8वXान ू"तFान कम5चार]को सेवा, शत5 
र स8ुवधासNब>धी "नयमावल], २०६७ को "नयम 
२४ मा सी"मत आ>तEरक ू"तयो"गता�मक 
पर]9ासNब>धी zयवःथामा यो "नयमावल] ूारNभ 
हनुअुिघ ू"तFानको सेवामा "नयिुA पाई काय5रत ्
कम5चार]लाई सी"मत आ>तEरक ू"तयो"गता�मक 
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पर��ाको आधारमा एक पटकको ला(ग *र+ 
ःथानमा ःथायी पदपू(त4 गन4 यस प*र6छेदमा 
लेिखएको कुनै प(न (नयमले बाधा परु ्याएको 
मा(नने छैन भ@े Aयवःथा गर� ऐनमा भएको सो 
Aयवःथालाई चनुौती Gदएको छ । 
 ःवतIऽKपमा पेशा Aयवसाय गनM पाउने 
र ू(तःपधा4 गन4 पाउने हकबाट बिQत हनेु गर� 
ू(तRानको सेवामा रहेका सेवारत ् कम4चार�ले 
माऽ आIत*रक ू(तयो(गतामा सामेल हनेु पाउने 
गर� बनाइएको पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRानका 
कम4चार�को सेवा, शत4 र सUुवधासWबIधी (नयमावल�, 
२०६७ को (नयम २४ को ूावधान नेपालको 
अIत*रम संUवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) 
र धारा १३ तथा पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRान 
ऐन, २०६४ को दफा १२ (च) र दफा १३ 
(१) ले गरेका AयवःथाहKसँग बािझएको छ । 
उ+ (नयम २४ मा भएको सी(मत आIत*रक 
ू(तःपधा4को ूावधानले *र+ पदमा खfुला 
ू(तःपधा4मा दरखाःत गर� ू(तःपधा4मा सहभागी 
हनु पाउने संवैधा(नक हकलाई कुिgठत गरेको  
छ । 

पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRानका 
कम4चार�को सेवा, शत4 र सUुवधासWबIधी 
(नयमावल�को प*र6छेद ६ मा बढुवा तथा 
ःतरवUृkसWबIधी Aयवःथा छ । सोह� 
(नयमावल�को (नयम ३६ देिख (नयम ५० सWम 
बढुवासWबIधी Uव(भ@ ूUबयाको बारेमा उfलेख 
छ । (नयम ३६ मा काय4�मताको मूfयाnनको 
आधारमा बढुवा गनM भनी पदसंoया (नधा4रण 
ग*रएको पदमा सेवा आयोगले बढुवाको ला(ग 
सWभाAय उWमेq वारको काय4�मताको मूfयाnन 
गर� सबैभIदा बढ� अn ूाr गनM उWमेq वारलाई 
बढुवाको ला(ग अ(धकृत तहका काय4कार� 
प*रषtसम� (सफा*रश गनMछ भनी (नयमावल�को 
गरेको Aयवःथालाई चनुौती Gदँदै पाटन अःपताल 
सQालन Uव(नयमावल�, २०६७ को (नयम ५ 
Aयवःथा ग*रएको छ । जसमा अःपतालका 

पदा(धकार�हKको (नयिु+ तथा पदाव(ध, मे(डकल 
(नदMशक, न(स4ङ (नदMशक, ूशासकxय (नदMशक, 

Uवyीय (नदMशकको (नयिु+ कWतीमा नवz तहका 
कम4चार�हKम{येबाट अःपताल (नदMशकको 
(सफा*रशमा काय4कार� प*रषtले गनMछ भ@े 
उfलेख छ । ऐ. Uव(नयमावल�को (नयम ८ 
मा अःपतालमा काय4रत ् दशz वा एघारz तहमा 
काय4रत ् िचUक�सकहKम{येबाट Uवभागा{य�को 
(नयिु+ (नदMशकको (सफा*रशमा काय4कार� 
प*रषtले गनMछ भ@े Aयवःथा रािखएको   छ । 
जसले गदा4 Uव(नयमावल�मा उfलेिखत Aयवःथाले 
(नयमावल�मा भएको Aयवःथालाई ू(तबिIधत 
गरेको छ । पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRानको 
बैठक सQालन पदा(धकार�को काम, कत4Aय, 
अ(धकार र सUुवधासWबIधी (नयमावल�, २०६७ 
को (नयम ३५ मा (नदMशकको काम, कत4Aय र 
अ(धकारसWबIधी Aयवःथा ग*रएको छ । तर 
Uव(नयमावल�मा भएको कामलाई उ+ कत4Aय 
अ(धकारसWबIधी Aयवःथाले समथ4न गरेको    
छैन । 
 पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRानका 
कम4चार�को सेवा, शत4 र सUुवधासWबIधी (नयमावल�, 
२०६७ को (नयम २४, सेवा आयोगको काम, 
कत4Aय र अ(धकार तथा सदःयको पा*रौ(मक 
सUुवधा तथा सेवाका अIय शत4 एवं बैठक 
सQालन काय4Uव(धसWबIधी (नयमावल�, २०६७ 
को Uव(नयम १८ र पाटन अःपताल सQालन 
Uव(नयमावल�, २०६७ को Uव(नयम ५ को देहाय 
२, ३ तथा सोह� Uव(नयमावल�को Uव(नयम ८ 
को देहाय क र ख �ारा Aयविःथत Aयवःथा 
पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRान ऐन, २०६४ को 
दफा १३(१) १२ (च) तथा नेपालको अIत*रम 
संUवधान २०६३ को धारा १२ र १३ �ारा 
ूदy हकसँग बािझएको र ने.का.प. २०६७ 
अn १२, (न.नं. ८५१५, पRृ १९६९ मा 
ू(तपाGदत (सkाIतUवपर�त हुँदा ूःततु Uववादको 
अिIतम Uकनारा नलागेसWम उfलेिखत कानून र 

९०५८ - अ(धव+ा अ6यतुराज बढुाथोकxसमेत Uव. पाटन ःवाःTय UवVान ू(तRान नेपालसमेत
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"नयमावल+-ारा /यविःथत कुनै प"न कामकारवाह+ 
नगनु8, नगराउन,ु यथािःथ"तमा रा: ुभनी अ>त?रम 
आदेशसमेत जार+ ग?रपाऊँ साथै ू"तHानको 
ूाJव"धक वा ूशास"नक पदमा गरेको "नयिुL 
२०६४।१०।२३ बाट लागू हनेु गर+ बदर गर+ 
सो आधारमा हालसTम खाइपाई आएको तलब, 

भYा र सJुवधासमेत सरकार+ बाँकZसरह असूलउपर 
गन8 र संःथामा परेको हानी नो\सानीसमेत "नयLु 
गन] पदा"धकार+बाट असूलउपर गन8 सTबि>धत 
"नकायको नाममा आदेश जार+ ग?रपाऊँ । 
ू"तHानमा रहेका ःथायी कम8चार+ पारामे"डकल 
नस8 र डा\टरह`को बढुवा सेवा आयोगको 
"सफा?रश"बना गरे भएको हुँदा सोसमेत बदर गर+ 
सेवा आयोगलाई ऐन-ारा ूdयायोिजत अिeतयार+ 
तdकाल काया8>वयन गन8 आदेश जार+ ग?रपाऊँ 
भfे "नवेदन /यहोरा । 
 यसमा Jवपgीह`को नाममा कारण 
देखाउ आदेश जार+ गर+ अ>त?रम आदेश 
जार+ हनेु नहनेु सTब>धमा छलफलका ला"ग 
"म"त २०६९।१।११ को पेशी ता?रख तोकZ 
पाटन ःवाःkय Jवlान ू"तHान ऐन तथा 
"नयमावल+बमोिजम कम8चार+ "नयिुLलगायतको 
काय8 नगनु8 नगराउन ुभनी अmपकाल+न अ>त?रम 
आदेश जार+ हनेु गर+ यस अदालतबाट भएको 
"म"त २०६०।१२।२७ को आदेश । 
 ू"तHानका कम8चार+को सेवा, शत8 र 
सJुवधासTब>धी "नयमावल+, २०६७ को "नयम २४ 
मा उmलेिखत सी"मत आ>त?रक ू"तयो"गताdमक 
पर+gासTब>धी /यवःथाले यो "नयमावल+ ूारTभ 
हनुअुगा"ड ू"तHानको पर+gाको आधारमा एक 
पटकको ला"ग ?रL ःथानमा ःथायी पदपू"त8 
गन8 यस प?रnछेदमा लेिखएको कुनैप"न "नयमले 
बाधा परु ्याएको मा"नने छैन भfे /यवःथा                
छ । पाटन ःवाःkय Jवlान ू "तHान ऐन, २०६४ 
को दफा १६(२) ले पाटन अःपताललाई नै 
उL ू"तHानअ>तग8त समाJहत ग?रसकेप"छ 
सो अःपतालमा काय8रत ् नेपाल ःवाःkय 

सेवाका कम8चार+ह`मrये ू"तHानमा काम गन8 
चाहनेले यो ऐनअ>तग8त बनेको कम8चार+को 
सेवा, शत8 सJुवधासTब>धी "नयम ूारTभ भएको 
"म"तले ६ मJहना"भऽ ःवाःkय तथा जनसंeया 
म>ऽालयमा "नवेदन sदनपुन] गर+ ऐनको दफा 
४३ मा /यवःथा गरेकोमा कुनै प"न कम8चार+ले 
"नवेदन नsदएकाले सोतफ8  केह+ गन8 नपरेको र 
अ>य कम8चार+को हकमा जे जनु पदमा जसर+ 
काय8रत ् "थए सोह+बमोिजम समायोजन गर+ 
/यवःथापनसTम ग?रएको हो । ूारTभमा 
पाटन अःपताल माऽ रहेकोमा पाटन ःवाःkय 
Jवlान ू"तHान ऐन, २०६४ लागू भएप"छ उL 
ू"तHानले ःवाःkय सेवा परु ्याउनका ला"ग पाटन 
अःपताल सtालन गनु8का साथै ःवाःkय Jवlानको 
gेऽमा उnचःतर+य अrययन तथा अनसु>धानको 
/यवःथा गर+ मलुकुलाई आवँयक पन] दg 
जनशिL उdपादन गन8समेत यो ू"तHानको 
ःथापना भएकाले कम8चार+ तथा िशgक एवं अ>य 
कम8चार+ह`को दरब>द+ तथा नामाकरणमा केह+ 
प?रवत8न भएको हो । तर, ूारTभमा /यवःथापन 
गन] "सल"सलामा सेवा आयोगको काम, कत8/य र 
अ"धकार अrयg तथा सदःयह`को पा?रौ"मक 
सJुवधा तथा सेवाका अ>य शत8 एवं बैठक सtालन 
काय8Jव"ध "नयमावल+ २०६७।१२।२७ मा 
लागू भएको छ । सोभ>दा अगा"ड सेवा आयोगले 
समेत पूण8ता पाएको अवःथा प"न "थएन । 
यसर+ सो समयमा आवँयकताको "सxा>तका 
आधारमा कम8चार+ तथा िशgकह`को पदःथापन 
तथा समायोजनसTम भएका छन,् तर ू"तHान 
बाJहरबाट नयाँ /यिLको "नयिुL भएको                                                         
छैन । अःपतालमा भएको डा\टरलाई नै योyयता 
र gमताका आधारमा िशgकतफ8  समायोजनसTम 
ग?रएको हो । 
 पाटन अःपताल सtालन Jव"नयमावल+, 
२०६७ को Jव"नयम ५ र ८ मा /यविःथत 
पदह` खmुला ू"तयो"गताबाट Jवlापन ूकािशत 
गर+ सेवा आयोगमाफ8 त "नयिुLको ू Jबया अगा"ड 
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बढाई �नयिु$ हनेु वा बढुवा हनेु ूकृ�तका नभई 
ूशास�नक ूकृ�तका भएकोले �नि2त अव�धका 
ला�ग आ7त8रक ूशास�नक ू:बयाबाट पू�त? 
ग8रने पद भएकोले उ$ Bयवःथा नेपालको 
अ7त8रम सं:वधान, २०६३ को धारा १२, १३ र 
पाटन ःवाःLय :वMान ू�तNान ऐन, २०६४ को 
दफा १२(ख) र १३ को देहाय (१) ले गरेका 
Bयवःथासँग बािझएको छैन । पाटन अःपताल 
सZालन :व�नयमावल[, २०६७ को �नयम ५ र ८ 
मा पदा�धकार[ र :वभागा_य`को �नयिु$ पदाव�ध 
तथा अ7य Bयवःथामा अःपतालमा काय?रत्\ दशb 
वा एघारb तहमा काय?रत्\ िच:कeसकहf म_येबाट 
अःपतालको �नदgशकको �सफा8रशमा काय?कार[ 
प8रषiको �नयिु$ गनg Bयवःथाले सेवा आयोगको 
भ�ूमकालाई संकुिचत गरेको छैन । अःपतालको 
Bयवःथापनको �सल�सलामा आफूसँगभएका 
कम?चार[ तथा िच:कeसकहfम_ये जेNता तथा 
इमा7दा8रता, उपलlधता, ू शास�नक ̀ मतासमेतका 
आधारमा �नदgशकले गरेको �सफा8रशका आधारमा 
काय?कार[ प8रषiले �नयिु$ गनg हो । eयःता 
पदहfको �नयिु$ सेवा आयोगको अ�धकार`ेऽ 
नपनg हुँदा उ$ आयोगको �सफा8रश�बना गरेको 
�नयिु$ बदर हनुपुद?छ भnे :वप`ीको मागदावी 
कानूनसpमत छैन ।  
 पाटन ःवाःLय :वMान ू�तNान ऐन, 

२०६४ को दफा ४४ मा यो ऐन ूारpभ हुँदाका 
बखत अःपतालमा काय?रत ्नेपाल ःवाःLय सेवाका 
कम?चार[हfम_ये ू�तNानमा काम गन? चाहने 
कम?चार[ले यस ऐनअ7तग?त बनेको कम?चार[को 
सेवा स:ुवधासpब7धी �नयम ूारpभ भएका �म�तले 
६ म:हना�भऽ ःवाःLय तथा जनसंqया म7ऽालयमा 
�नवेदन rदनपुद?छ । eयःतो कम?चार[लाई नेपाल 
सरकारले ू�तNानको कम?चार[को fपमा रहने 
ःवीकृ�त rदएमा eयःता कम?चार[ ू�तNानको 
कम?चार[ मा�ननेछन भnे Bयवःथा गरेकोमा 
कसैले प�न आवेदन नगर[ :फता? गएकाले बाँकs 
रहेका अःपतालको सpपूण? कम?चार[हfलाई जे 

जनु पदमा काय?रत ् �थए सोह[ पदमा रहने गर[ 
ू�तNानको एउटै �नण?यबाट सबैलाई समायोजन 
ग8रएको हो । सो समायोजन�भऽ �नवेदकम_येका 
उuम के.सी. प�न पनु?ह7ुछ । 
 अःपतालमा िच:कeसकको fपमा �नयिु$ 
पाई काय?रत ् रहेको Bयि$लाई ू�तNानले 
ःवाःLय :वMानको `ेऽमा उwचःतर[य अ_ययन 
तथा अनसु7धानसमेत गनg गराउने उxेँयका साथ 
ःथापना भएकाले उwच अ_ययनको �सल�सलामा 
ू�तNानको �नयमानसुार उपूा_यापक, ूा_यापक 
जःता पदहf �सज?ना गर[ सो पदहfमा समायोजन 
ग8रएको छ । �नजहfले खाईपाई आएको 
पा8रौ�मकमा फरक नपनg गर[ केवल थप 
कामका ला�ग थप भuा उपलlध गराउने गर[ 
पदहf समायोजन ग8रएका माऽ हनु ्। eयसैले 
सो :वषयमा :वप`ीले भने जःतो �नयिु$ भएको 
होइन । ू�तNानले हाल सेवा आयोगले आ{नो 
काय? पूण?fपले शfु गरेप�छ ू�तNानमा रहेका 
8र$ दरब7द[म_ये ःथायी पदपू�त? गनु?पनg भएमा 
सेवा आयोगले नै :वMापन ूकािशत गर[ ःथायी 
�नयिु$को ला�ग �सफा8रश गनg कुरामा :ववाद 
छैन तर सेवा आयोगले काम नै शfु नगरेको 
अवःथामा �नयिु$ बदर गर[ �नज कम?चार[ले 
खाईपाई आएको पा8रौ�मक स:ुवधासमेत सरकार[ 
बाँकsसरह असूलउपर ग8रपाऊँ भnे िजकsर 
कानूनसpमत छैन । ू �तNान ःथापनाको समयमा 
ऐनको दफा ४३ ले rदएको अ�धकारको ूयोग 
गर[ समायोजन गनg बाहेक अ7य काय? भएको  
छैन । 
 कम?चार[को सेवा, शत? र स:ुवधासpब7धी 
�नयमावल[, २०६७ को �नयम २४ खारेजीको 
माग गरेको स7दभ?मा यो ू�तNानको ःथापना 
कालमा तeकाल ऐनले rदएको सबै शत?हf पूरागनg 
�सल�सलामा केह[ कrठनाई आएको ख~डमा सो 
�नयम २४ को Bयवःथाबाट समःयाको समाधान 
खो�ने आशयलाई ग8रएको :वशेष Bयवःथा 
हो । तर यस ू�तNानको �नयमावल[मा सो 

९०५८ - अ�धव$ा अwयतुराज बढुाथोकsसमेत :व. पाटन ःवाःLय :वMान ू�तNान नेपालसमेत
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)यवःथा ग0रएको भएताप"न 6यसको ूयोग गर9 
कुनै प"न कम<चार9को "नयिु? ग0रएको छैन । 
२०६४।१०।२३ पFात ् ू"तHानमा रहेका 
ःथायी कम<चार9 पारामे"डकल नस< र डाLटरहNको 
बढुवा सेवा आयोगको "सफा0रश"बना गरे भएको 
हुँदा सोसमेत बदर ग0रपाऊँ भWे सXबYधमा 
ू"तHानको गठनप"छ पाटन ःवाः\य ]व^ान 
ू"तHान ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
त6काल काय<रत ् रहेका कम<चार9हNलाई उ? 
ू"तHानमा समायोजन गनc "सल"सलामा नेपाल 
ःवाः\य सेवाअYतग<तका कम<चार9हNलाई 
ू"तHानमा काम गन< चाहेमा यस ऐनअYतग<त 
बनेको कम<चार9 सेवासXबYधी "नयम ू ारXभ भएको 
"म"तले ६ म]हना"भऽ ःवाः\य तथा जनसंfया 
मYऽालयमा "नवेदन gदने )यवःथा गरेकोमा कुनै 
प"न कम<चार9ले "नवेदन नgदएकाले समायोजन नै 
गनु< परेन । अYय उ? अःपतालमा काय<रत ्
रहेका कम<चार9हN ःवतः सो ू"तHानअYतग<त 
आ–आiनो काय<रत ् पदमा समायोजन भएको  
हो । आYत0रक तह "मलान, ू"तHानको उjच 
िशkाका ला"ग चा]हने उपूाlयापक, सहूाlयापक 
तथा ूाlयापकहNको )यवःथा ग0रएको   छ । 
जसमा सXबिYधत डाLटरले खाईपाई आएको 
तलब ःकेलमा केह9 प0रवत<न नगर9 केवल 
EXTRA WORKS EXTRA PAY को ]हसाबबाट 
थप काय< गरेबापत थप स]ुवधासXम उपलnध 
गराएको हो । उ? काय< गदा< "नवेदकहNको 
अ"धकारमा ू"तकूल ूभाव पन< गएको छैन । 
बढुवाको "नण<यको कारणबाट "नजहNको मौ"लक 
अ"धकारमा कुनै ू"तकूल ूभाव परेको नहुँदा 
0रट "नवेदन खारेज ग0रपाऊँ भWेसमेत )यहोराको 
पाटन ःवाः\य ]व^ान ू "तHानसमेत ४ को संय?ु 
"लिखत जवाफ । 
 पाटन ःवाः\य ]व^ान ू"तHान ऐन, 

२०६४ "म"त २०६४।१०।२३ देिख लागू 
भएताप"न ू]बयागतNपले सबै पदा"धकार9हNको 
"नयिु? भई पूण<ता पाउन समय लागेको हुँदा सेवा 

आयोग गठन बWे काय< आरXभ नगNrलेसXम 
ू"तHानमा अिfतयारूाs पदा"धकार9हNले 
आवँयकताको "सuाYतका आधारमा कम<चार9 
तथा िशkक "नयिु? गनु<परेमा गन< सLने 
गर9 ऐन तथा "नयमावल9मा ूाs अ"धकारको 
आधारमा भएको हो । उ? ऐनको दफा 
४३ ले गरेको )यवःथाबमोिजम ६ म]हना"भऽ 
ःवाः\य तथा जनसंfया मYऽालयमा "नवेदन 
gदनपुनc )यवःथा गरेकोमा कसैले प"न "नवेदन 
नgदएकाले सो सXबYधमा केह9 ग0ररहनपुरेन । 
उनीहN आ–आiनो दरबYद9 भएको ःथानमा 
]फता< गएको अवःथा छ । काय<कार9 प0रषwले 
खxुला तथा ू"तयो"गता6मक पर9kाyारा पू"त< 
गनc गर9 "नधा<रण ग0रएको पद संfयाअनसुार 
पदपू"त<का ला"ग पर9kाको ]क"सम "नधा<रण 
गनc, पर9kा सzालन गनc, खxुला तथा आYत0रक 
ू"तगो"गता6मक पर9kामा सबैभYदा बढ9 अ{ 
ूाs गनc उXमे| वारलाई यो}यताबमका आधारमा 
"नयिु?का ला"ग "सफा0रश गनc जःता काय< 
सेवा आयोगको हो । हामी सेवा आयोगका 
सदःयहNले वत<मान ऐन तथा "नयमावल9हNमा 
रहेको अ"धकारको ूयोग गर9 आiनो िजXमेवार9 
पूरा गरेका ह~ ।
 ऐन "नमा<ण गनc बममा नै कम<चार9 तथा 
िशkकहNको समायोजनको आवँयकतादेिख 
सेवा आयोगले पूण<ता पाई कामको थालनी 
नगNrलेसXमका ला"ग ]वशेष )यवःथाका 
आधारमा गरेको र 6यसर9 भए गरेको काम कारवाह9 
कानूनसXमत बनाउनका ला"ग "नयमावल9मा सो 
)यवःथा ग0रएको हो । ू"तHानको आiनो 
उ�ेँय पू"त<का ला"ग गनु<पनc मह6वपूण< काय<लाई 
lयानमा राखी "नयमावल9 "नमा<ण गरेको हुँदा र 
6यसलाई अिfतयारूाs "नकायले समथ<न गरेको 
हुँदा ]वपkीहNले भने जःतो सो "नयम १८ 
मा भएको )यवःथाले ]वपkीहNको कुनै हक 
अ"धकारलाई कुि�ठत गरेको छैन । ]वपkीहNले 
आiनो "नवेदनको दावीमा पाटन अःपताल 
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स�ालन �व"नयमावल%, २०६७ को "नयम ५ 
मा अःपतालका पदा"धकार%ह5को "नयिु8 
क9तीमा नव; तहका कम<चार%ह5म>येबाट 
अःपतालका "नदBशकको "सफाEरशमा काय<कार% 
पEरषGले र "नयम ८ मा �वभागा>यKको "नयिु8 
अःपतालमा दश; वा एघार; तहमा काय<रत ्
िच�कOसकह5म>येबाट अःपतालको "नदBशकको 
"सफाEरशमा काय<कार% पEरषGले गनB Pयवःथाले 
सेवा आयोगको भ"ूमकालाई संकुिचत पारेको    
होइन । उ8 पदह5 ःथायी वा बढुवाZारा 
पू"त< गEरने पद होइनन ्। ःथायी िशKक तथा 
कम<चार%ह5म>येबाट अःपतालको "नदBशकले 
गरेको "सफाEरशका आधारमा काय<कार% पEरषGले 
"नयिु8 [दने हुँदा यी पदह5मा गEरने "नयिु8 
सेवा आयोगको Kेऽा"धकार"भऽ पद̂न । हामी 
सेवा आयोगका सदःयह5 "नि_त अव"धका 
ला"ग "नय8ु भएको हनुाले आ`नो काया<व"ध"भऽ 
काय<कार% पEरषGले ःथायी तथा बढुवाZारा पदपू"त< 
गनु<पनB दरबaद%को "सफाEरश गरेप"छ Oयसको 
"नधा<Eरत पc"तका आधारमा पर%Kा "लई सबै 
भaदा योeयतम ् Pयि8ह5लाई आवँयकताका 
आधारमा "सफाEरश गनB भएकाले दरबaद% 
पदपू"त<का ला"ग सेवा आयोगका तफ< बाट �वgापन 
ूकािशत गर% आ`नो कामको थालनी गरेको र 
उ8 काय< कानूनबमोिजमको हुँदा आदेश जार% 
गर% रहनपुनB अवःथा �वjमान नरहेकाले "नवेदन 
दावी खारेज गEरपाऊँ भmे Pयहोराको पाटन 
ःवाःnय �वgान ू"तoान नेपाल सेवा आयोगका 
सदःय डा. पवन शमा<, ऐ. पदेन सदःय लोकसेवा 
आयोगका ू"त"न"ध राजेaिूसाद साहको संय8ु 
"लिखत जवाफ । 
 पाटन ःवाःnय �वgान ू"तoान ऐन, 

२०६४ को दफा १३(१) अनसुार ू"तoानको 
िशKक तथा कम<चार%को "नयिु8 तथा बढुवाको 
ला"ग "सफाEरश गन< एक सेवा आयोग रहने र 
सोह% ऐनको दफा १२(च) मा काय<कार% पEरषGले 
सेवा आयोगको "सफाEरशमा ू"तoानको ला"ग 

आवँयक पनB िशKक तथा कम<चार% "नयिु8 
तथा बढुवा गनB Pयवःथा गरेको छ । सोह% 
ऐनको दफा ३८(२) बमोिजम सेवा आयोगले 
आफूलाई ूाy अ"धकारम>ये आवँयकताअनसुार 
केह% अ"धकार ू"तoानको कुनै पदा"धकार% वा 
मातहतको कुनै "नकायलाई ूOयायोजन गन<सzने 
Pयवःथा गरेबमोिजम भएको अवःथामा सेवा 
आयोगको अ"धकार कुि{ठत भएको भनी कानून 
खारेजीको माग गनु< अनिुचत हुँदा Eरट "नवेदन 
खारेज गEरपाऊँ भmे ःवाःnय तथा जनसं}या 
मaऽीको "लिखत जवाफ । 
 पाटन ःवाःnय �वgान ू"तoान ऐन, 

२०६४ को दफा ४४ ले ऐनको उ~ेँय 
काया<aवयन गन< ू"तoानले आवँयक "नयम 
बनाउन सzने गर% ू"तoानलाई अ"धकार ूदान 
गरेको र ू"तoानले बनाउने "नयम �व"नयममा 
यस मaऽालयको संलeनता नहनेु हुँदा Eरट 
"नवेदन खारेज गEरपाऊँ भmे कानून तथा aयाय 
मaऽालयको "लिखत जवाफ । 
 "नयमबमोिजम पेश हनु आएको ू ःततु Eरट 
"नवेदनमा "नवेदकZयलाई इजलासबाट पटकपटक 
पकुारा गदा<समेत अनपुिःथत रहेका र "नजह5को 
तफ< बाट "नय8ु कानून Pयवसायीह5समेत 
बहसमा उपिःथत हनु आएको अवःथा भएन । 
�वपKी पाटन ःवाःnय �वgान ू "तoानको तफ< बाट 
�वZान अ"धव8ा ौी तलुबहादरु ौेoले पाटन 
ःवाःnय �वgान ू"तoानका कम<चार%को सेवा, शत< 
र स�ुवधास9बaधी "नयमावल%, २०६७ ूार9भ 
हनुअुिघ ू"तoानको सेवामा "नय8ु पाई काय<रत ्
कम<चार%बाट सी"मत आaतEरक ू"तयो"गताOमक 
पर%Kाको आधारमा एक पटकको ला"ग Eर8 
ःथानमा ःथायी पदपू"त< गन< यस पEर�छेदमा 
उि�लिखत कुनै प"न ूावधानले बाधा परु ्याएको 
मा"नने छैन भmे उ�लेख भएबमोिजमको अ"धकारको 
ूयोग भएको हो । काम गन< चाहने ू"तoानका 
कम<चार%ले छ म�हना"भऽ "नवेदन [दनपुनB र 
सरकारले ःवीकृ"त [दएमा कम<चार% मा"नने भmे 

९०५८ - अ"धव8ा अ�यतुराज बढुाथोक�समेत �व. पाटन ःवाःnय �वgान ू"तoान नेपालसमेत
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पाटन ःवाः-य /व0ान ू"त3ान ऐन, २०६४ दफा 
४३ मा भएको =यवःथालाई "नवेदकहAले चनुौती 
Fदएका छैनन ्। /वकास स"म"तमा कायLरत ्िशPक 
तथा कमLचारQ ू"त3ानको समानाRतर तहको 
पदमा सरेको मा"नने छ भSे दफा ४३ (१) को 
=यवःथाको वैधा"नकतामा प"न ूX उठाइएको 
छैन । /वभागीय ूमखुहA "नयिु^ गरेको र 
तोकेको /वषयमा "नवेदकको कुनै सरोकार नै 
छैन । कमLचारQहA जनु तहमा र पदमा "थए 
सोहQ पदमा समायोजन भएको हो तलब व/ृc र 
बढुवा होइन । "नवेदकहAले उeलेख गरेका 
कानूनी ू ावधानहA सं/वधानको कुनै प"न धारासँग 
नबािझएको हुँदा iरट खारेज हनुपुदLछ भSेसमेत 
=यहोराको बहस ूःततु   गनुLभयो ।

jयसैगरQ /वपPी पाटन ःवाः-य /व0ान 
ू"त3ानको तफL बाट /वkान वiर3 अ"धव^ा ौी 
चnडेpर ौे3ले सेवा आयोगको काम, कतL=य 
र अ"धकारबमोिजम भएको कामलाई वैधता 
ूदान गरेको कायLलाई ूX उठाइएको छ । 
तलब भrा भराई पाउन माग गiरएको छ । 
तर ती कमLचारQहAलाई /वपPी बनाइएको                    
छैन । बढुवा भएकै छैन तर jयो बदरको 
माग छ । बढुवा गरेको भए मकाL पनs पPले 
उजूरQ गनL पाउने हो तर सावLज"नक सरोकारको 
नाममा असtबिRधत =यि^ले "नवेदन Fदएको 
अवःथा छ । २०६४।१०।२३ मा ऐन 
आयो तर पाटन ःवाः-य /व0ान ू"त3ानले 
२०६६।६।६ मा पूणLता पायो । पूणLता ूाv 
गनुLभRदा अगा"ड आwनो ॐोतबाट सyा"लत                                                                                                     
"थयो । जसले अःपताललाई योगदान परु ्याएका 
छन ्"तनीहAलाई नै सेवाबाट अलग हनुबुाट सरुPा 
ूदान गनL कमLचारQको सेवा, शतL र स/ुवधासtबRधी 
"नयमावलQ, २०६७ को "नयम २४ आएको                                                     
हो । स/ुवधा ूदान नगनs हो भने काम गiररहेका 
=यि^को हक जाRछ । "नवेदकमzये अ{चतुराज 
बढुाथोक|को कुनै सरोकार छैन र अकाL 
"नवेदक उrम के.सी. समायोजन भइसकेको 

हुँदा "नवेदन "नरथLक छ । सावLज"नक /हतमा 
नै गनुLपनs कायLलाई सावLज"नक सरोकारअRतगLत 
चनुौती Fदन ु सावLज"नक सरोकार कै /वAc                               
हRुछ । "नवेदकलाई के फाइदा हRुछ jयो कुरा                                           
खeुदैन । के कुरामा ू"तःपधाL हो jयो प"न   
खeुदैन । सेवा आयोगले प/हला भएको कामलाई 
वैधता Fदएकोसtम हो । भइरहेको पदमा 
पदा"धकारQ तोकेकोलाई नयाँ सtझन "मeने 
अवःथा छैन । नयाँ "नयिु^ नभै िजtमेवारQ 
तोकेको अवःथामा छु~ै खeुला ू"तयो"गताबाट 
पदपू"तL गनुLपदLछ भS "मeदैन, तसथL iरट जारQ 
हनुपुनs अवःथा नहुँदा खारेज हनुपुदLछ भSेसमेत 
=यहोराको बहस ूःततु गनुLभयो ।

सरकारQ "नकायको तफL बाट /वkान 
सहRयाया"धव^ा ौी महेश शमाL पौडेलले 
ूjयायोिजत अ"धकारअRतगLत "नयम बनाएको 
कुरामा सरकार िजtमेवार छैन । "नयम बनाउने 
अ"धकार कानूनले पाटन ःवाः-य /व0ान 
ू"त3ानलाई Fदएको हुँदा iरट जारQ हनुपुनs अवःथा 
नभएकोले खारेज हनुपुदLछ भSेसमेत =यहोराको 
बहस ूःततु गनुLभयो ।

/वkान कानून =यवसायीहAले ूःततु 
गनुLभएको बहससमेत सनुी "नवेदन =यहोरा, "लिखत 
जवाफ र सtबिRधत कानूनी ूावधानहAसमेत 
अzययन गरQ हेदाL मागबमोिजम iरट जारQ हनुपुनs 
हो होइन सोहQ /वषयमा "नणLय Fदनपुनs देिखन 
आयो । 
 2. "नणLयतफL  /वचार गदाL, पाटन 
ःवाः-य /व0ान ू"त3ान ऐन, २०६४ को दफा 
१३(१) को अधीनमा रहQ जारQ भएको पाटन 
ःवाः-य /व0ान ू"त3ान कमLचारQको सेवा, शतL 
र स/ुवधासtबRधी "नयमावलQ, २०६७ को "नयम 
२४ मा "नयमावलQ ूारtभ हनुअुिघ ू"त3ानको 
सेवामा "नयिु^ पाई कायLरत ्कमLचारQलाई सी"मत 
आRतiरक ू"तयो"गताjमक परQPाको आधारमा 
एक पटक iर^ ःथानमा ःथायी पदपू"तL गनL 
स�ने गरQ बनाइएको उ^ ूावधान नेपालको 



1203

अ�त�रम सं#वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) 
र धारा १३ तथा पाटन ःवाः6य #व8ान ू:त;ान 
ऐन, २०६४ को दफा १२ (च) र दफा १३ को 
देहाय (१) ले गरेका DयवःथाहEसँग बािझएको 
छ । Mयसै गरO सोहO :नयमावलOको :नयम ३६ 
मा कायPQमताको मूSयाTनको आधारमा बढुवा 
गनX भनी पदसं[या :नधाPरण ग�रएको पदमा सेवा 
आयोगले बढुवाको ला:ग स]भाDय उ]मे_ वारको 
कायPQमताको मूSयाTन गरO सबैभ�दा बढO अT 
ूा` गनX उ]मे_ वारलाई बढुवाको ला:ग कायPकारO 
प�रषcसमQ :सफा�रश गनXछ भनी :नयमावलOले 
गरेको Dयवःथालाई चनुौती fदँदै पाटन अःपताल 
सgालन #व:नयमावलO, २०६७ को #व:नयम ५ 
मा अःपतालका पदा:धकारOहEको :नयिुj तथा 
पदाव:ध, मे:डकल :नदXशक, न:सPङ :नदXशक, 

ूशासकmय :नदXशक, #वnीय :नदXशकको :नयिुj 
क]तीमा नवo तहका कमPचारOहEमpयेबाट 
अःपताल :नदXशकको :सफा�रशमा कायPकारO 
प�रषcले गनXछ भनी भएको Dयवःथा र दशo 
वा एघारo तहमा कायPरत ्िच#कMसकहEमpयेबाट 
#वभागाpयQको :नयिुj :नदXशकको :सफा�रशमा 
कायPकारO प�रषcले गनXछ भनी सोहO #व:नयम 
८ ले Dयवःथा गरेबाट :नयमावलOमा भएको 
Dयवःथालाई #व:नयमावलOले ब�देज गरेको छ ।

3. पाटन ःवाः6य #व8ान ू:त;ानका 
कमPचारOको सेवा, शतP र स#ुवधास]ब�धी :नयमावलO, 
२०६७ को :नयम २४, सेवा आयोगको काम, 
कतPDय र अ:धकार तथा सदःयको पा�रौ:मक 
स#ुवधा तथा सेवाका अ�य शतP एवं बैठक 
सgालन कायP#व:धस]ब�धी :नयमावलO, २०६७ 
को #व:नयम १८ र पाटन अःपताल सgालन 
#व:नयमावलOको #व:नयम ५ को देहाय २, ३ तथा 
सोहO #व:नयमावलOको #व:नयम ८ को देहाय क र 
ख zारा Dयविःथत Dयवःथा पाटन ःवाः6य #व8ान 
ू:त;ान ऐन, २०६४ को दफा १३(१) १२ (च) 
तथा नेपालको अ�त�रम सं#वधान २०६३ को धारा 
१२ र १३ zारा ूदn हकसँग बाँिझएको भनी 

उj :नयमावलO र #व:नयमावलOका ूावधानहE 
बदर गरO ू:त;ानको ूा#व:धक वा ूशास:नक 
पदमा गरेको :नयिुj २०६४।१०।२३ बाट 
लागू हनेुगरO बदर गरO सो आधारमा हालस]म 
खाईपाई आएको तलब, भnा र स#ुवधासमेत 
सरकारO बाँकmसरह उपर गनP र संःथामा परेको 
हा:न नो{सानीसमेत :नयjु गनX पदा:धकारOबाट 
असूलउपर ग�रपाऊँ भ}े :नवेदन दावी रहेको   
छ । 
 4. अःपतालमा कायPरत ्नेपाल ःवाः6य 
सेवाका कमPचारOहEमpये ू:त;ानमा काम गनP 
चाहने कमPचारOले कमPचारOको सेवा, शतP र 
स#ुवधास]ब�धी :नयमावलO, २०६७ ू ार]भ भएको 
:म:तले ६ म#हना:भऽ ःवाः6य तथा जनसं[या 
म�ऽालयमा :नवेदन fदनपुनX गरO ऐनको दफा ४३ 
मा Dयवःथा गरेकोमा कुनै प:न कमPचारOले :नवेदन 
नfदएका र #वकास स:म:तअ�तगPतका कमPचारOको 
हकमा अःपतालको स]पूणP कमPचारOहE जनु 
पदमा कायPरत ् :थए सोहO पदमा रहने गरO 
ू:त;ानको एउटै :नणPयबाट सबैलाई समायोजन 
ग�रएको हो । सो समायोजन:भऽ :नवेदकमpयेका 
उnम के.सी. प:न पदPछन ् । आवँयकताको 
:स�ा�तका आधारमा कमPचारO तथा िशQकहEको 
पदःथापन तथा समायोजनस]म भएका छन,् 
तर ू:त;ानबा#हरबाट नयाँ Dयिjको :नयिुj 
भएको छैन । अःपतालमा भएको डा{टरलाई 
नै यो�यता र Qमताका आधारमा िशQकतफP  
समायोजनस]म ग�रएको हो । पाटन अःपताल 
सgालन #व:नयमावलO, २०६७ को #व:नयम ५ र 
८ मा Dयविःथत पदहE खSुला ू:तयो:गताबाट 
#व8ापन ूकािशत गरO सेवा आयोगमाफP त 
:नयिुjको ू#बया अगा:ड बढाई :नयिुj हनेु वा 
बढुवा हनेु ूकृ:तका नभई ूशास:नक ूकृ:तका 
भएकोले :नि�त अव:धका ला:ग आ�त�रक 
ूशास:नक ू#बयाबाट पू:तP ग�रने पद हनु ् । 
ू:त;ानमा कायPरत ्कमPचारOको हकमा एक पटक 
सी:मत आ�त�रक ू:तयो:गताबाट पू:तP ग�रने 

९०५८ - अ:धवjा अ�यतुराज बढुाथोकmसमेत #व. पाटन ःवाः6य #व8ान ू:त;ान नेपालसमेत
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भनी कम+चार/को सेवा, शत+ र स6ुवधास8ब:धी 
"नयमावल/, २०६७ को "नयम २४ मा >यवःथा 
गBरएको भए ताप"न Dयसको ूयोग गर/ कुनै प"न 
कम+चार/को "नयिुH गBरएको छैन । 
 5. आ:तBरक तह "मलान, ू"तOानको 
उQच िशRाका ला"ग चा6हने उपूाSयापक, 

सहूाSयापक तथा ूाSयापकहTको >यवःथा 
गदा+ स8बि:धत डाWटरले खाईपाई आएको तलब 
ःकेलमा केह/ पBरवत+न नगर/ केवल Extra works 

extra pay को 6हसाबबाट थप काय+ गरेबापत थप 
स6ुवधास8म उपल[ध गराएको हो । पाटन ःवाः\य 
6व]ान ू"तOान ऐन, २०६४ को दफा १३(१) 
अनसुार ू"तOानको िशRक तथा कम+चार/को 
"नयिुH तथा बढुवाको ला"ग "सफाBरश गन+ सेवा 
आयोग रहने, सोह/ ऐनको दफा १२(च) अनसुार 
काय+कार/ पBरषgले सेवा आयोगको "सफाBरशमा 
ू"तOानको ला"ग आवँयक पनi िशRक तथा 
कम+चार/ "नयिुH तथा बढुवा गनi >यवःथा गर/ 
सोह/ ऐनको ३८(२) बमोिजम सेवा आयोगले 
आफूलाई ूाl अ"धकारमSये आवँयकताअनसुार 
ूDयायोिजत गन+ सWने हुँदा उH ऐनको अधीनमा 
रह/ बनेका "नयमावल/ तथा 6व"नयमावल/का 
ूावधान नेपालको अ:तBरम सं6वधान, २०६३ 
तथा पाटन ःवाः\य 6व]ान ू"तOान ऐन, २०६४ 
सँग नबािझएको भpे >यहोरा उqलेख छ । 
 6. पाटन अःपताल ःथापना गर/ सोको 
सsालनाथ+ नेपाल सरकार र यनुाइटेड "मशन 
टु नेपालबीच ५ वष+को ला"ग स8झौता गBरएको 
र नवीकरण सन ् २००५ "डसे8बर २५ मा 
गनु+पनiमा "मशनले अःपताल सsालन ू6बयाबाट 
अलग भएप"छ पाटन अःपताल 6वकास स"म"त 
गठन आदेश, २०६३ जार/ भई सोअ:तग+त 
पाटन अःपताल सsालन भई आएकोमा "म"त 
२०६४।१०।२३ मा पाटन ःवाः\य 6व]ान 
ू"तOान ऐन, २०६४ जार/ भई हाल उH 
अःपताल पाटन ःवाः\य 6व]ान ू"तOानको 
नामबाट सsालनमा रहेको अवःथा छ । 

 7. पाटन ःवाः\य 6व]ान ू"तOान 
ःवाय| "नकाय नभई ूDयR सरकार/ "नय:ऽणमा 
रहेको "नकाय रहेको भनी "नवेदकहTले यस 
ू"तOानको ःवाय|तामा"थ ू} उठाएका                     
छन ्। पाटन ःवाः\य 6व]ान ू "तOानलाई आ~नो 
ूशास"नक तथा काय+गत ःवाय|ता छ वा छैन 
भpेतफ+  6वचार गदा+, पाटन ःवाः\य 6व]ान ू "तOान 
ऐन, २०६४ को दफा ४ मा भएको >यवःथा 
हेदा+ “ू"तOान अ6विQछp उ|रा"धकारवाला एक 
ःवशा"सत संःथा हनेुछ” भpे उqलेख छ । 
ःवाः\य 6व]ानको Rेऽमा उQचःतर/य अSययन र 
अनसु:धानको >यवःथा गर/ मलुकुलाई आवँयक 
पनi दR जनशिH उDपादन गन+ तथा ःवाः\य 
सेवा ूणाल/लाई स�ुढ/करण गर/ सव+साधारण 
जनतालाई गणुःतर/य ःवाः\य सेवा उपल[ध 
गराउनको ला"ग पाटन ःवाः\य 6व]ान ू "तOानको 
ःथापना र सsालन गन+ वा�छनीय भएको भpे 
पाटन ःवाः\य 6व]ान ू"तOान ऐन, २०६४ को 
ूःतावनाबाट देिख:छ । उH ऐनको अधीनमा 
रह/ पाटन ःवाः\य 6व]ान ू"तOानले देहायको 
Rेऽमा योगदान �दनपुनi गर/ सो संःथालाई थप 
िज8मेवार/समेत स8ुपेको छ । 

-क_ ःवाः\य 6व]ानको Rेऽमा उQचःतर/य 
अSययन र अनसु:धानको >यवःथा 
गर/ मलुकुलाई आवँयक पनi दR 
जनशिH उDपादन गनi, 

-ख_  ःवाः\य सेवा ूणाल/लाई स�ुढ/करण 
गर/ सव+साधारण जनतालाई गणुःतर/य 
ःवाः\य सेवा उपल[ध गराउने । 

 8. यःतो अहम ्उ�ेँयकासाथ ःथापना 
भएको उ�ेँयमूलक र सेवामूलक संःथाको 
ःवत:ऽता र ःवाय|ताका स8ब:धमा ऐनमा 
नै ःप� 6कटान गBरएको छ । आ~नो सहज 
ग"त6व"ध सsालन गन+को ला"ग पूवा+धार खडा 
गन+ आ"थ+क >यवःथाका ला"गसमेत सोह/ ऐनको 
दफा ४(३) ले अ"धकार ूदान गरेको र दफा 
१३(१) ले ू"तOानको िशRक तथा कम+चार/को 
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�नयिु� तथा बढुवाको ला�ग �सफा-रश गन0 सेवा 
आयोग रहने गर4 5यवःथा गर4 आ�थ0क तथा 
अ8य 5यवःथापक:य ःवाय;ता ूदान गरेको हुँदा 
ू�त?ानले आ@नो उBेँयूा�Dको ला�ग काय0 गन0 
5यवःथापक:य ःवाय;ता ूाD संःथाको Fपमा 
ःथाHपत संःथा भJे कुरामा Hववाद भएन । यःतो 
आधारभतू तOयको बेवाःता गर4 अःपताललाई पूण0 
सरकार4 �नकायको Fपमा हेर4 सरकार4 कम0चार4को 
हकमा आकHष0त हनेु मापदTड नै लागू गराउने 
Hहसाबले �नवेदकले ूःततु मBुामा ूW उठाउन 
खोजेको भएप�न सो ःवीकाय0 हनेु अवःथा रहेन । 
ःवाय; अःपताल \यसमा प�न शैि]क काय0बम 
स_ालन गन̀समेत दाHयaव भएको संःथाको 
ूकृ�त, जनशि�को 5यवःथापनको आवँयकता 
र पूव0वतc अःपतालमा सेवारत कम0चार4हFलाई 
हालको ःवाःOय Hवdान ू�त?ानमा समायोजन 
गनु0पन̀ वैधा�नक आवँयकतालाई उपे]ा गरेर 
सरकार4 संःथाको स_ालनको मापदTडबाट 
ूभाHवत भएर कुनै fHgकोण बनाई हेन̀ कोिशस 
गनु0 सव0था अनपुय�ु हनेु कुरा मननीय छ । 
ःवाःOय Hवdानको ]ेऽमा उjचःतर4य अkययन र 
अनसु8धानको 5यवःथा गर4 मलुकुलाई आवँयक 
पन̀ द] जनशि� उ\पादन गन0 तथा ःवाःOय सेवा 
ूणाल4लाई सfुढ4करण गर4 सव0साधारण जनतालाई 
गणुःतर4य ःवाःOय सेवा उपलlध गराउने यःतो 
अहम ्उBेँयका साथ ःवाय; �नकायको Fपमा 
ःथापना भएको उBेँयमूलक र सेवामूलक �नकाय 
र नेपाल सरकारnारा संःथाHपत अ8य ूशास�नक 
�नकायका बीचमा तलुना गर4 ऐनले प-रकpपना 
गरेको यस �नकायको 5यवःथापक:य ःवाय;ताका 
सqब8धमा हलकुाढrले �लन Hकमाथ0 �मpदैन । 
 9. �नवेदकले पाटन ःवाःOय Hवdान 
ू�त?ानका कम0चार4को सेवा, शत0 र सHुवधासqब8धी 
�नयमावल4, २०६७, को �नयम २४, सेवा 
आयोगको काम, कत05य र अ�धकार तथा सदःयको 
पा-रौ�मक सHुवधा तथा सेवाका अ8य शत0 एवं 
बैठक स_ालन काय0Hव�धसqब8धी �नयमावल4, 

२०६७ को �नयम १८, पाटन अःपताल स_ालन 
Hव�नयमावल4, २०६७ को Hव�नयम ५ को देहाय 
२, ३ तथा सोHह Hव�नयमावल4को Hव�नयम ८ को 
देहाय क र ख nारा 5यविःथत 5यवःथा पाटन 
ःवाःOय Hवdान ू�त?ान ऐन, २०६४ को दफा 
१२ (च) तथा १३  (१) र नेपालको अ8त-रम 
संHवधान, २०६३ को धारा १२ र १३ सँग 
बािझएको भनी उ� ूावधानहFलाई  बदर गन0 
माग ग-रएको   छ । 
 10. पाटन ःवाःOय Hवdान ू�त?ानका 
कम0चार4को सेवा, शत0 र सHुवधासqब8धी �नयमावल4, 
२०६७ को �नयम २४ लाई चनुौती �दई बदरको 
माग गरेतफ0  Hवचार गदा0 उ� �नयममा यःतो 
5यवःथा रहेको छ M 

२४ “सी�मत आ8त-रक ू�तयो�गता\मक 
पर4]ाः यो �नयमावल4 ू ारqभ हनुअुिघ ू �त?ानको 
सेवामा �नयिु� पाई काय0रत ्कम0चार4लाई सी�मत 
आ8त-रक ू�तयो�गता\मक पर4]ाको आधारमा 
एक पटकको ला�ग -र� ःथानमा ःथायी पदपू�त0 
गन0 यस प-रjछेदमा लेिखएको कुनै प�न �नयमले 
बाधा परु ्याएको मा�नने  छैन ।”

 11. पाटन ःवाःOय Hवdान ू�त?ान ऐन, 

२०६४ को दफा १३(१) अनसुार ू�त?ानको 
िश]क तथा कम0चार4को �नयिु� तथा बढुवाको 
ला�ग �सफा-रश गन0 एक सेवा आयोग रहने र 
सोह4 ऐनको दफा १२(च) मा काय0कार4 प-रष�ले 
सेवा आयोगको �सफा-रशमा ू�त?ानको ला�ग 
आवँयक पन̀ िश]क तथा कम0चार4 �नयिु� तथा 
बढुवा गन̀ 5यवःथा गरेको र  सोह4 ऐनको दफा 
३८(२) बमोिजम सेवा आयोगले आफूलाई ूाD 
अ�धकारमkये आवँयकताअनसुार केह4 अ�धकार 
ू�त?ानको कुनै पदा�धकार4 वा मातहतको कुनै 
�नकायलाई ू\यायोजन गन0स�ने तथा सोह4 
ऐनको दफा ४४ ले ऐनको उBेँय काया08वयन 
गन0 ू�त?ानले आवँयक �नयम बनाउन 
स�ने गर4 ू�त?ानलाई अ�धकार ूदान गरेको                                  
देिख8छ ।

९०५८ - अ�धव�ा अjयतुराज बढुाथोक:समेत Hव. पाटन ःवाःOय Hवdान ू�त?ान नेपालसमेत
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 12. नेपाल सरकार र यनुाइटेड 
"मशन टु नेपालबीच भएको स;झौताबमोिजम 
पाटन अःपताल सCालन भएकोमा सन ्२००५ 
"डसे;बर २५ देिख "मशन टु नेपाल अःपताल 
सCालन ूIबयाबाट अलग भएप"छ पाटन 
अःपताल Iवकास स"म"त गठन आदेश, २०६३ 
जारR भई सो अTतगUत पाटन अःपताल सCालन 
भई "म"त २०६४।१०।२३ मा पाटन ःवाःYय 
IवZान ू"त[ान ऐन, २०६४ ]ारा पाटन ःवाःYय 
IवZान ू"त[ान ःथापना भएप"छ ू"त[ान हनुपूुवU 
उa अःपतालमा कायUरत ् रहेका कमUचारRको 
हकमा सामािजक सरुbा एवं ूdयाभ"ूतका ला"ग 
पIहलादेिख नै कायUरत ्रहेका कमUचारRलाई एक 
पटक अवसर ूदान गनU ऐनको दफा ४४ ले 
gदएको अ"धकार ूयोग गरR पाटन ःवाःYय 
IवZान ू"त[ानका कमUचारRको सेवा, शतU र 
सIुवधास;बTधी "नयमावलR, २०६७ को "नयम 
२४ को Iवशेष jयवःथा गरR सो ूयोजनको 
ला"ग योkयताका आधारमा स;बिTधत पदको 
परRbामा सामेल हनुको ला"ग एकपटक अवसर 
gदने कानूनी jयवःथा गरेकोलाई गैरवैधा"नक भl 
"मलेन । तdकालRन पाटन अःपतालको सेवामा 
"नयिुa पाई सेवारत ् रहेका र पाटन ःवाःYय 
IवZान ू"त[ान ःथापना हुँदासमेत आnनो 
सेवालाई "नरTतरता gदई अIविoछlpपले काम 
गरेका कमUचारRको हकमा Iवशेष jयवःथा गरR 
dयःता कमUचारRलाई ू"त[ानबाट माग हनेु पदमा 
एकपटकको ू"तयो"गतामा सामेल हनु पाउने 
गरR भएको Iवशेष jयवःथाले यी "नवेदकहpको 
हक Iहतमा कुनै ू"तकूल असर पkुन गएको     
देिखदैँन । 
 13. ऐनको दफा ४४ लाई नै चनुौती 
gदइएको अवःथा एका"तर छैन भने सोअTतगUत 
jयवःथापन गनुUपरेको वःततुYयको प"न मूrयाsन 
गनुU जpरR देिखTछ । अIहले ू"त[ानमा 
pपाTतरण हनुपूुवU पाटन अःपतालमा कायUरत ्
रहेका जनशिa ू "त[ानलाई पनu आवँयकता, अ"न 

तdकाल सेवारत जनशिaको अनभुव एवं "तनको 
समायोजन र सरुbाको आवँयकता अवैध कुराहp                                        
होइनन । तdकाल कायUरत ्जनशिaलाई लिbत 
गरR सी"मत ू"तयो"गता]ारा एकपटक अवसर 
gदने भlे "नयमावलRमा jयवःथा भएबाट सी"मत 
ू"तयो"गता भlे शwदबाट "नवेदकहp झःकेको 
देिखTछ । यथाथUमा यो अवःथा अःपतालको 
पIृ[भ"ूममा हेदाU एउटा संबमणकालRन Iवशेष 
अवःथा हो । 

14. अःपतालमा अिघदेिख सेवारत ्रहेको 
कारणले उनीहpको योगदानको स;मानःवpप 
प"न यःतो jयवःथा गzरएको हनुस{छ । तर 
यसो भTदैमा यस jयवःथाबमोिजम ःथायीpपमा 
"नयaु हनुको ला"ग ू"तयो"गताdमक परRbामा 
सामेल भई उ|ीणU हनैु नपनu भlे होइन । पदको 
ःतर र आवँयकता सहुाउँदो परRbा उ|ीणU हनु 
नसकेमा उa कानूनको अवसर नपाउने प"न 
ू} छ । यसबाट अयोkय "नयिुaको बाटो 
खलेुको भlे देिखदैँन । dयसमा प"न एकपटकको 
अवसरमा सी"मत गzरएकोबाट यसको दpुपयोगको 
स;भावना प"न "नयिTऽत नै देिखTछ । सेवारत ्
कमUचारRहpलाई उनीहpको अनभुव र प[ृभ"ूमको 
उपेbा गरR "नताTत सेवागत जनशिaको pपमा 
नै jयवहार गनुUपछU भlु प"न समान jयवहारको 
"स~ाTत होइन । dयसैले जनु उ�ेँय र 
सीमासIहत उपरोa "नयमको jयवःथा भएको छ, 

dयसमा आधारभतू असंवैधा"नकता Iव�मान छ 
भl "मrने देिखदैँन । यःतो ूसंगको स;बTधमा 
"नवेदक राममाया ला"मछानेसमेत र Iवपbी मानव 
अ"धकार आयोगसमेत भएको 067 -WS–0060, 67 

–WO –0956 को उa zरट "नवेदनहpमा Iवशद 
चचाU भईसकेको छ । 
 15. ूःततु म�ुामा साIवक अःपतालमा 
कायUरत ् रहेका "नवेदकम�ये उ|म के.सी. 
ू"त[ानको हालको rयाव अ"स}ेTट पदमा 
समायोजन भइसकेको भlे "लिखत जवाफ रहेको 
छ । उa "लिखत जवाफू"त "नवेदकले कुनै 
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ू�त�बयासमेत जनाएको अवःथा छैन । 1यःतै 
अका2 �नवेदक अ�धव5ा अ6यतुराज बढुाथोक; 
ू�त<ानको कुनै प�न पदको यो>यताूा? @यि5 
तथा ू�तःपधB @यि5समेत नभएको अवःथामा 
साव2ज�नक सरोकार भनी �नवेदन गरेको                                                     
देिखGछ । ूःततु मHुामा ू�त<ानको 
ूयोजनको ला�ग जनशि5 आपू�त2को �वशMु 
@यवःथापनसNबGधी ूO उपिःथत रहेको        
देिखGछ । सेवारत जनशि5लाई कुन हदसNम 
आGतSरक ू�तःपधा2बाट पदपू�त2 गनU भVे ूO 
देिखGछ । अGय कुनै अयो>यताको ूO समावेश 
भएको देिखदैँन । ू�त<ानको सेवामा आउन 
चाहने इ6छुक र यो>य जनशि5 धेरै भई 1यसको 
छनौटको ूO उ[दा यःता ूO उ[न स\ने                                                           
हGुछन ् । 1यस ूयोजनको ला�ग हो भने 
�नवेदकह^ले आ_नो र �नज जःता अGय 
@यि5को �हत कसर` ूभा�वत भयो र 
असंवैधा�नक पb�तको काया2Gवयन हनु ला>यो 
भVे कुरा देखाउन स\नपुनU हो । 1यःतो कुनै 
िःथ�त �नवेदकह^ले देखाउन सकेको छैन । 
यथाथ2मा �वcमान सेवारत ् @यि5ह^को हकमा 
�सिज2त सी�मत समूहको �व^M उठाइएको ूO 
ःवयंले साव2ज�नक �हतको ूO �नमा2ण गछ2 भVे 
होइन । �नवेदकह^को हक कसर` ू भा�वत भयो 
भVे नै ूथमतः साव2ज�नक �हत र सरोकारको 
मHुामा खलुाउन स\नपुनU हGुछ । जनु ूःततु 
मHुामा देिखदैँन । 
 16. साव2ज�नक सरोकारको �वषयमा यस 
अदालतको धारणा र ू�तपाkदत �सbाGतसमेतलाई 
यहाँनेर हेनु2 साGद�भ2क देिखन आएको छ । 
“असNभव र काlप�नक �वषयलाई आधार बनाई 
अनावँयक तक2  �वतक2  र िजnाशा गर` सःतो 
लोक�ूयताका ला�ग यस अदालतको मह1वपूण2 
समय बवा2द गनु2 िजNमेवार कानून @यवसायीलाई 
शोभा kदने कुरा होइन । यस �वषयमा आगामी 
kदनमा oयान परु ्याउन ु पनU” -ने.का.प.२०६७, 

�न.नं.८२६४, भदौ, प<ृ ७०७, �वशेष इजलास_ 

भनी �सbाGत ू�तपादन भएको छ । यसर` 
साव2ज�नक हक वा सरोकारको दावी �लई आउने 
@यि5ले साव2ज�नक ूकृ�तको देिखने कुनै 1यःतो 
�वषयवःत ुसमा�हत रहेको र 1यसमा �नवेदकको 
साथ2क सNबGध र ताि1वक सरोकार कसर` 
रहन गएको हो सो सNबGधमा �नवेदकले ःपw 
खलुाउन स\नपुद2छ । केवल बौ�Mक उ1सकुताले 
कसैले �नवेदन kदँदैमा 1यस �वषयले साव2ज�नक 
सरोकारको ःथान महण गन2 स\दैन । साव2ज�नक 
सरोकारको �ववाद र 1यसमा संवैधा�नक र कानूनी 
ूOको समा�हत रहेको िजक;र �लई आउने 1यःता 
@यि5ले 1यःतो �ववादमा उपचारको माग गदा2 
आ_नो साथ2कसNबGध र �नःवाथ2भाव देिखनपुनU 
भनी यस अदालतबाट ू�तपाkदत �सbाGतसमेतले 
माग2 �नदU िशत गरेको छ ।  
 17. �नवेदकमoये उzम के.सी Sरट 
�नवेदन पनु2अगा�ड नै समायोजन भैसकेको कुरामा 
�ववाद नभएको अवःथामा उ5 �नयम २४ को 
ूावधानले �नजलाई के कःतो ू�तकूल ूभाव पन2 
गएको हो सो कुरा    खlुदैन । अका2 �नवेदक 
अ�धव5ा अ6यतुराज बढुाथोक;ले ू�त<ानबाट 
माग हनेु पदह^मा आ_नो कुनै �क�समबाट 
सNबGध रहेको र 1यस ूावधानबाट आफूलाई 
के कःतो ू�तकूल ूभाव पनU हो सोको प}ु याइँ 
नगनु2 र साव2ज�नक सरोकारको �ववाद भनी 
�नवेदन गर` चनुौती kदन ुतर इजलासबाट पकुारा 
गदा2समेत अनपुिःथत रह` अदालतलाई सहयोग 
नगनु2 शोभनीय कुरा होइन ।

18. अःपताल ू�त<ानको ^पमा 
ःथा�पत भएप�छ अःपतालमा लामो समय सेवा 
गरेका कम2चार`लाई ू�त<ानमा �नयिु5का ला�ग 
पर`�ामा सामेल हनु मौका kदन ुःवयंमा अनिुचत 
वा गैरकानूनी कुरा होइन । यो सामािजक सरु�ा 
र साव2ज�नक �हतसNबGधी �वषय प�न हो । 
साव2ज�नक �हतमा गनु2पनU क�तपय कामह^लाई 
साव2ज�नक सरोकारको �ववाद भनी चनुौती kदन ुर 
अव^M पानु2 प�न साव2ज�नक सरोकारकै �व^bको 

९०५८ - अ�धव5ा अ6यतुराज बढुाथोक;समेत �व. पाटन ःवाः�य �वnान ू�त<ान नेपालसमेत
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काय * हनु जा/छ । यी "नवेदक ू"त7ानबाट माग 
ग;रने ःवाः>य सेवाको कुनै प"न पदको ू"तयोगी 
देिखएका छैनन ्। जो ू"तयोगी र ू"तःपधG हनु 
सHथे ती JयिKहLबाट उिNलिखत ूावधानलाई 
चनुौती Rदएको देिखदैँन । ू"त7ानको काम 
कारवाहT वा बनेका "नयम वा Uव"नयमबाट यी 
"नवेदकको हकमा कुनै ू"तकूल ूभाव पनW 
अवःथा नभएको एवं Zयःता काम कारवाहTमा यी 
"नवेदकको साथ*कस[ब/धसमेत रहे भएको देिखन 
आएन । 
 19. सेवा आयोगको काम कत*Jय र 
अ"धकार तथा सदःयको पा;रौ"मक सUुवधा 
तथा सेवाका अ/य शत* एवं बैठक सcालन 
काय*Uव"धस[ब/धी "नयमावलT, २०६७ को "नयम 
१८, पाटन अःपताल सcालन Uव"नयमावलT 
२०६७ को Uव"नयम ५ को देहाय २, ३ तथा 
सोहT Uव"नयमावलTको Uव"नयम ८ को देहाय क र 
ख iारा Jयविःथत Jयवःथा पाटन ःवाः>य Uवjान 
ू"त7ान ऐन, २०६४ को दफा १२ (च) तथा 
१३(१) र नेपालको अ/त;रम संUवधान, २०६३ 
को धारा १२ र १३ सँग बािझएको भनी उK 
ूावधानहLलाई बदर गन* माग ग;रएतफ*  Uवचार 
गदा* सेवा आयोगको काम, कत*Jय र अ"धकार तथा 
सदःयको पा;रौ"मक सUुवधा तथा सेवाका अ/य शत* 
एवं बैठक सcालन काय*Uव"धस[ब/धी "नयमावलT, 
२०६७ ूार[भ हनुअुगावै सेवा आयोगले गनु*पनW 
काम ू"त7ानको अ/य पदा"धकारT वा "नकायबाट 
भए गरेको पाइएमा Zयःतो काम कारवाहT सोहT 
"नयमावलTबमोिजम स[पादन गरेको मा"नने 
गरT अगा"डका काम कारवाहTलाई वैधा"नकता 
ूदान गन* बनेको "नयमावलTका ूावधानलाई 
/याUयक पनुरावलोकनiारा हःतsेप ग;ररहन ुपनW             
देिखदैँन । उK ूावधान यी "नवेदकसँग 
स[बि/धत Uवषय रहेको देिखदैँन । कुनै संःथाको 
काय* सcालन कःतो छ वा कःतो हनुपुछ* भनी 
Zयसको कानूनी लेखा परTsण गरT Uहvने कुरा 
प"न होइन । कानूनहLमा क"तपय नसहुाउँदा वा 

अJयवहा;रक कुराहL रहे भएका हनु सHदछन ्। 
क"तपय कुराहL "नवेदकलाई वा अL कसैलाई 
अनपुयKु प"न लाwन सHछ । Zयसो भनेर सबै 
UवषयहL साव*ज"नक Uहतको ूx बनाई हरेक 
कानूनको /याUयक पनुरालोकन गन* अदालतलाई 
कर लगाउन सUकँदैन । Zयसो गनु* न त उपयKु 
ह/ुछ न त शिKपथृकzकरणको "स{ा/तको |U}ले 
स[भव ह/ुछ । केवल कानूनको कुनै Jयवःथा 
संUवधानको खास धारासँग बािझन गएको र 
Zयसबाट कसैको हक Uहतको ूचनलनमा अवरोध 
भएको अवःथामा Zयसको पनुरालोकन गन* उिचत 
उपचारको खोजी गन* सUकने हो । नेपालको 
अ/त;रम संUवधान, २०६३ को धारा १०७(१) 
को Jयवःथालाई कानून पनुरालोकन आयोगमा 
Lपा/तरण गनW Uहसाबले ूयोग गन* वा गराउन 
खो~न ुहुँदैन । यो कुरा "नवेदकलगायत सबैले 
ब�ुन जLरT देिख/छ । 
 20. पाटन अःपताल सcालन 
Uव"नयमावलT, २०६७ को Uव"नयम ५ को देहाय 
२, ३ तथा सोहT Uव"नयमावलTको Uव"नयम ८ को 
देहाय क र ख मा Jयविःथत ूावधानलाई चनुौती 
Rदएतफ*  Uवचार गदा* उK Uव"नयमावलT, २०६७ 
को Uव"नयम ५ मा देहायको Jयवःथा रहेको छः

-१_  अःपताल "नदWशकको "नयिुK तथा 
पदाव"ध पाटन ःवाः>य Uवjान ू "त7ान 
ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) र 
(२) अनसुार हनेुछ ।

-२_  अ/य पदा"धकारTहL (मे"डकल "नदWशक, 

न"स*� "नदWशक, ूशासकzय "नदWशक, 

Uव�ीय "नदWशकको "नयिुK क[तीमा 
नव� तहका कम*चारTहLम�येबाट 
अःपताल "नदWशकको "सफा;रशमा 
काय*कारT प;रष�ले गनWछ ।

-३_  ूकरण (२) अनसुारका 
पदा"धकारTहLको पदाव"ध चार (४) 
वष*को हनेुछ । उनीहLको सेवा पनुः 
आवँयक छ भ�े लागेमा ूकरण 
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(२) बमोिजम एक (१) वष&देिख 
बढ-मा चार (४) वष&स3म थप गन&                           
स8कनेछ । ;यसै गर- सोह- 
8व?नयमावल-को 8व?नयम ८ मा 
देहायको Bयवःथा रहेको छ M–

८ 8वभागाEयF -चेयर अफ िIल?नकल ?डपाट&मेLट_ 
को ?नयिुN, पदाव?ध तथा अQय Bयवःथाः

-क_ अःपतालमा काय&रत ् दशU वा एघा॑U 
तहमा काय&रत ् िच8क;सकहXमEयेबाट 
8वभागाEयFको ?नयिुN ?नदYशकको 
?सफाZरशमा काय&कार- पZरष[ले  
गनYछ ।

-ख_ 8वभागाEयFको पदाव?ध तीन (३) 
वष&को हनेुछ । उनीहXको सेवा पनुः 
आवँयक छ भaे लागेमा बढ-मा 
तीन (३) वष&स3मको अव?ध थप गन& 
स8कनेछ । 

 21. उN 8व?नयमावल-मा भएको 
Bयवःथाले अःपताल ?नदYशकको ?नयिुN तथा 
पदाव?ध, मे?डकल ?नदYशक, न?स&e ?नदYशक, 

ूशासकgय ?नदYशक, 8वhीय ?नदYशकको ?नयिुN 
तथा पदाव?ध र अःपतालमा काय&रत ् दशU वा 
एघा॑U तहमा काय&रत ् िच8क;सकहXमEयेबाट 
8वभागाEयFको ?नयिुN गनY ूावधान रहेको 
देिखQछ । अःपतालमा भएको डाIटरलाई 
नै योjयता र Fमताका आधारमा िशFकतफ&  
समायोजनस3म गZरएको र यी पदहX खkुला 
ू?तयो?गताबाट 8वlापन ूकािशत गर- सेवा 
आयोगमाफ& त ?नयिुNको ू8बया अगा?ड बढाई 
?नयिुN गZरनपुनY ूकृ?तका पदहX नभई यी 
?निoत अव?धका ला?ग हनेु हुँदा ती पदहX बढुवा 
हनेु ूकृ?तका नभएकाले आQतZरक ूशास?नक 
ू8बयाबाट नै पू?त& हनेु पदहX हनु ्भaे ?लिखत 
जवाफ रहेको छ । 8व?नयमावल-मा भएको 
Bयवःथा हेदा&समेत यी पदहX ?निoत अव?धका 
ला?ग हनेु र अव?ध थप नभएमा ःवतः पदाव?ध 
समाr हनेु हुँदा यी पदहX ?नवेदकले दावी गरेजःतो 

ःथायी ूकृ?तका पदहX भaे देिखन आएन । 
पाटन ःवाःsय 8वlान ू?तtान ऐन, २०६४ को 
दफा ३८(२) बमोिजम सेवा आयोगले आफूलाई 
ूाr अ?धकारमEये आवँयकताअनसुार अ?धकार 
ू;यायोिजत गन& सIने र ;यसर- ू;यायोिजत 
गरेबमोिजम उN ऐनको अधीनमा रह- बनेको 
8व?नयमावल-मा ?नवेदकले दावी गरेजःतो 
गैरवैधा?नक ूावधान रहेको देिखन  आएन । 

22. जहाँस3म पाटन ःवाःsय 8वlान 
ू?तtानका कम&चार-को सेवा, शत& र स8ुवधास3बQधी 
?नयमावल-, २०६७ को ?नयम ३६ देखी 
५० स3म बढुवास3बQधी Bयवःथा भई ?नयम 
३६ मा काय&Fमताको मूkयाzनको आधारमा 
बढुवासमेतका ू ावधान रहेका र पदसं|या ?नधा&रण 
गZरएको पदमा सेवा आयोगले बढुवाको ला?ग 
स3भाBय उ3मे~ वारको काय&Fमताको मूkयाzन 
गर- सबैभQदा बढ- अz ूाr गनY उ3मे~ वारलाई 
बढुवाको ला?ग काय&कार- पZरष[समF ?सफाZरश 
गनYछ भनी ?नयमावल-ले Bयवःथा गरेको                           
देिखQछ । ू?तtानमा रहेका ःथायी कम&चार- 
पारामे?डकल नस& र डाIटरहXको बढुवा 
सेवा आयोगको ?सफाZरश?बना गरे भएको 
हुँदा पाटन अःपताल स�ालन 8व?नयमावल-, 
२०६७ को ?नयम ५ को Bयवःथा बािझएको 
भनी उkलेख गरेको देिखQछ । पाटन ःवाःsय 
8वlान ू?तtानका कम&चार-को सेवा, शत& र 
स8ुवधास3बQधी ?नयमावल-, २०६७ को ?नयम 
३६ देखी ५० स3म बढुवास3बQधी ूावधान 
रहेको र उN ूावधान अQतग&त उN Bयवःथा 
हेदा& ू ?तtानमा काय&रत ्ःथायी कम&चार-को हकमा 
विृh 8वकासको ला?ग बढुवाको Bयवःथा गZरएको 
भaे देिखन आउँछ तर पाटन अःपताल स�ालन 
8व?नयमावल-, २०६७ को ?नयम ५ मा Bयवःथा 
गZरएका पदा?धकार-हX बढुवा हनेु ूकृ?तका पद 
नभई ?निoत अव?ध तो8कएका र पदाव?ध थप 
नभएमा ःवतः पदाव?ध समाr हनेु ूकृ?तका यी 
पदहX खलुा ू?तयो?गताबाट 8वlापन ूकािशत 

९०५८ - अ?धवNा अ�यतुराज बढुाथोकgसमेत 8व. पाटन ःवाःsय 8वlान ू?तtान नेपालसमेत
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गर+ "नयिु0 ग1रनपुन2 वा बढुवा हनेु ूकृ"तका 
नभएका र आ=त1रक ूशास"नक ू@बयाबाट 
पू"तC हनेु पदहE देिखएबाट "नवेदकले उHलेख 
गरेजःतो @व"नयमावल+को Lयवःथा बढुवासNब=धी 
ूावधानसँग बािझएको भSे देिखन आएन । 
 23. "नवेदकमXये उYम के.सी 
यी कायCरत ् रहेको ू"त[ानको सNबि=धत 
पदमा समायोजन भइसकेको र अकाC "नवेदक 
अ^यतुराज बढुाथोक_ ू"त[ानको कमCचार+ नै 
नभएको अवःथामा कमCचार+को उ0 बढुवा वा 
विृY@वकासको Lयवःथाले यी "नवेदकलाई कुनै 
असर पन2 देिखएन । बढुवासNब=धी Lयवःथा 
सNबि=धत सेवा समूह अ=तगCत कायCरत ् रहेका 
कमCचार+का हकमा लागू हनेु  हो । जो Lयि0 cयो 
सेवासँग असNबि=धत छन ्cयःता Lयि0ले बढुवा 
Lयवःथालाई चनुौती fदन ु कानूनी Lयवःथालाई 
उपहास गनुC हो । बढुवा ग1रएको भनी िजक_र 
"लए प"न को कसलाई कुन कुन पदमा कुन 
"म"तदेिख लागू हनेु गर+ बढुवा ग1रएको छ सो 
सNब=धमा 1रट "नवेदनमा एकजना कमCचार+को 
नामसमेत उHलेख नगनुC "नवेदकको काHप"नक 
अनमुान हो भSे देिखन आउँछ । हक ूचलनको 
दावी "लनेले सफा हातले अदालत ूवेश गनुCपन2 
र वाःत@वक कुराको उजागर गर+ अदालतलाई 
सहयोग गनुC "नवेदकको दा@यhव हो । तर 
सNभावना र काHप"नक धरातलमा रह+ ग1रएका 
दावीका @वषयमा अदालतले आjनो असाधारण 
अ"धकार ूयोग गर+ =या@यक पनुरालोकनlारा 
कुनै कानूनी @वषयका ूावधानमा हःतmेप 
गर+ बदर गनुC उिचत हुँदैन । यसर+ "नवेदन 
fदनकुो औिचcय र cयसको "नवेदकसँग साथCक 
सNब=धका @वषयमा मा"थ उHलेख भइसकेको 
छ । यी "नवेदकले जनु कानूनी Lयवःथालाई 
चनुौती fदई सावCज"नक सरोकारको नाममा 
"नवेदन fदएका छन ् "तनै ू"त[ानमा कायCरत ्
वा बढुवाका ू"तःपधo कमCचार+ले बढुवाको 
ूावधानलाई आcमसात गर+ @वरोध नजनाएको 

अवःथामा cयःतो बढुवा ूयोजनका ूावधानले 
कुनै असर नगन2 यी "नवेदकले चनुौती fदन ुभनेको 
केवल बौ@pक उcसकुता माऽ ूकट गरेको माS 
स@क=छ ।  
 24. ू "त[ानको ू ा@व"धक वा ू शास"नक 
पदमा गरेको "नयिु0 २०६४।१०।२३ बाट 
लागू हनेु गर+ बदर गर+ सो आधारमा हालसNम 
खाईपाई आएको तलब, भYा र स@ुवधासमेत असूल 
ग1रपाऊँ भSेसमेत "नवेदन दावी छ तर cयःता 
कुनै कमCचार+ वा पदा"धकार+को नाम उHलेख 
नगनुC र @वपmीसमेत नबनाई दावी गनुCको कुनै 
औिचcयसमेत देिखएको छैन । 

25. करार वा अःथायीको Eपमा सेवामा 
कायCरत ्रहेका कमCचार+हEको हकमा पर+mाको 
ू"तयो"गतामा भाग "लन एकपटकको ला"ग मौका 
fदएको सामािजक सरुmाको ूcयाभ"ूतको ला"ग 
ूदान ग1रएको अवसरलाई गैरसंवैधा"नक माS 
नहनेु भनी "नवेदक राममाया ला"मछानेसमेत र 
@वपmी रा@yय मानव अ"धकार आयोगसमेत भएको 
067 -WS–0060, 67 –WO –0956 को उ0 1रट 
"नवेदनमा @वशद चचाC भई आजै यसै इजलासबाट 
फैसला भैसकेको छ । यसैगर+ कमCचार+ पदपू"तC 
गदाC कमCचार+को योzयता, अनभुव, उमेर र शतC 
तो@कने जःता @वषयलाई गैर=यायोिचत भS न"मHने 
भSेसमेत यस अदालतको @वशेष इजलासबाट 
गीताकुमार+ माझीसमेत @वE{ लोकसेवा आयोग 
के=ि+य कायाCलय कमलपोखर+समेत भएको 
संवत ् २०६३ सालको 1रट नं. 063-WS-

0025 को उcूषेणय0ु परमादेश म}ुामा "म"त 
२०६५।२।२ मा बो"लसकेको देिख=छ । 
 26. अतः मा"थ ग1रएको @व�षेणसमेतको 
आधारबाट पाटन ःवाः�य @व�ान ू"त[ानका 
कमCचार+को सेवा, शतC र स@ुवधासNब=धी 
"नयमावल+, २०६७ को "नयम २४ को ूावधान 
पाटन ःवाः�य @व�ान ू"त[ान हनुपूुवC पाटन 
अःपतालको सेवामा कायCरत ् कमCचार+हEको 
हकमा @वशेष Lयवःथा ग1रएको देिखएको र सो 
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ूयोजनको ला#ग एकपटक अवसर ,दने कानूनी 
1यवःथा गरेकोलाई गैरसंवैधा#नक भ9 #मलेन । 
सेवा आयोगको काम, कत>1य र अ#धकार तथा 
सदःयको पा?रौ#मक, सBुवधा तथा सेवाका अCय 
शत>, बैठक सGालन काय>Bव#धसHबCधी #नयमावलI, 
२०६७ को #नयम १८, पाटन अःपताल सGालन 
Bव#नयमावलI, २०६७ को Bव#नयम ५ को देहाय 
२, ३ तथा सोहI Bव#नयमावलIको Bव#नयम ८ को 
देहाय क र ख मा 1यविःथत ूावधानहUसमेत 
नेपालको अCत?रम संBवधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) र धारा १३ (१) र पाटन ःवाःYय 
BवZान ू#त[ान ऐन, २०६४ को दफा १२  (च) 
र दफा १३ को देहाय (१) ले गरेका ूावधान 
ू#तकूल नदेिखदँा मागबमोिजमको आदेश जारI 
हनेु अवःथा भएन । ूःततु ?रट #नवेदन 
खारेज हनेु ठहछ> । यो आदेशको जानकारI 
BवपaीहUलाई गराई दायरIको लगत कbा गरI 
#म#सल #नयमानसुार  बझुाइ,दनू । 

उf रायमा सहमत छg ।

Cया.#गरIश चCि लाल

Cया.सशुीला काकj

Cया.तक> राज भb

Cया.ZानेCिबहादरु काकj
   

इ#त संवत ्२०७० साल साउन १७ गते रोज ५ शभुम ्.....
इजलास अ#धकृत M दIपक ढकाल, Bवंणुू साद गौतम  

 

सवqrच अदालत, Bवशेष इजलास
सHमाननीय का.म.ुूधानCयायाधीश ौी 

दामोदरूसाद शमा>
माननीय Cयायाधीश ौी ूकाश वःती
माननीय Cयायाधीश ौी तक> राज भb
आदेश #म#त M २०७०।७।७।५

?रट नं. ०६८–WS–००७६
 

मtुाः उvूषेण ।

#नवेदक M भfपरु िजwला, भfपरु नगरपा#लका 
वडा नं. ८ सकुुलढोका घर भै हाल ल#लतपरु 
िजwला, ल#लतपरु उपमहानगर पा#लका वडा नं. 
२१ मीखाबहाल बःने अ#धवfा उzम ौे[समेत

BवU{
Bवपaी M नेपाल सरकार, ूधामCऽी तथा 
मिCऽप?रष}को काया>लय, #सँहदरबार 
काठमाडgसमेत

 § िवधाियकी काननू ज�ोसुकै ब� स�े वा 
यस अदालत�ारा िवधाियकी काननूको 
�ाियक पुनरालोकन नै �न स�ैन भ�े 
पिन होइन । हा°ो संिवधान र काननूी 
Àणालीले संिवधानवाद, काननूको 
शासनको अवधारणालाई आÓसात ्
गरेकाले सरकारका काम कारवाहीका 
अलावा िवधाियकी काननूको �ाियक 
पुनरालोकन गन× ।
 § पूण! �ाय गरी जनुसुकै Àकारको उपचार 

Àदान गन! यस अदालतलाई संिवधानले 
असाधारण अिधकार Àदान गरेको हो । 
%सैले िवधाियकाले काननूको िनमा!ण 
गदा! &' (Fair), �ायपूण! (Just) र 
िववेकस*त ् (Reasonable) िनमा!ण 

९०५९ - अ#धवfा उzम ौे[समेत Bव. नेपाल सरकार

िनण!य नं.९०५९

 &  



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, माघ

1212

गनु�पद�छ । तदनसुारको काननू िनमा�ण 
नभएको भ�े िववाद अदालतसम� 
आएमा �सको वैधताको परी�ण 
गरी काननू अनिुचत देिखएमा �µो 
काननूलाई असंवैधािनक ठहर गदÑ अमाÒ 
वा बदर घोिषत गन� सिकने ।

-ूकरण नं.१०_

 § नेपाल दूरस"ार कं.िल.लाई साव�जिनक 
िनकायका %पमा पिरभािषत गदÑमा 
िनवेदकको स'ि) आज�न गन*, भोग 
गन*, बेचिबखन गन* तथा अÒ कारोबार 
गन* संिवधान-द) स'ि)स/0ी हकमा 
आघात वा अनिुचत ब1ेज लगाएको 
छ भ�े अथ� गन� काननू र Òायको 
रोहबाटसमेत िम4ने नदेिखने ।

-ूकरण नं.12_

"नवेदकका तफ6 बाट M
9वप:ीका तफ6 बाट M 9व<ान उप>याया"धवAा 

शंकर राई
अवलिFबत नजीर M 

 § नेकाप २०६० फागनु, "न.नं. ७२९४, 

पNृ ९०४
 § नेकाप २०५०, "न.नं.४७२१, पNृ 

१८०
 § नेकाप २०५१, "न.नं.५००१, पNृ 

८५२
सFबR कानून M

 § नेपालको अ>तTरम सं9वधान, २०६३ को 
धारा १३ र १९

 § साव6ज"नक खरWद ऐन, २०६३ को दफा 
२ को खYड -ख_ को देहाय २

 
आदेश

 Òा.-काश वµी : नेपालको अ>तTरम 
सं9वधान, २०६३ को धारा २३ तथा १०७ (१) 
अ>तग6त यस अदालतमा पन6 आएको ूःततु Tरट 

"नवेदनको संि:b तcय एवं आदेश यस ूकार   
छ M–
 हामी "नवेदकहe नेपालW नागTरक     
हf । 9वhमा चलेको आ"थ6क उदारWकरणलाई 
ःवीकादj नेपाल सरकारले आkनो पूण6 ःवा"मlव 
तथा "नय>ऽणमा रहेका संःथाहeको एका"धकरण 
तोmदै "नजी :ेऽलाई समेत ूवेश गराउने 
उoेँयले 9व"भr संःथाहeलाई "नजीकरण ऐन, 

२०५० बमोिजम "नजीकरण गरW ूच"लत 
कFपनी ऐनअनसुार दता6 गरेको पाइ>छ । नेपाल 
दूरसtार कं."ल.समेतका ३६ वटा संःथाहe 
कFपनी ऐनअ>तग6त दता6 भएका कFपनीहe    
हनु ्। नेपाल दूरसtार संःथानलाई २०६१ साल 
वैशाख १ गतेदेिख संःथान ऐन, २०२५ को दफा 
१४ अनसुार 9वघटन गरW "नजीकरण ऐन, २०५० 
बमोिजम "नजीकरण भै उA संःथानका सFपूण6 
जायजेथा तथा दा9यvव संःथान ऐनको दफा १४ 
(क) अनसुार नेपाल दूरसtार कFपनी "ल.को 
नाममा हःता>तरण भएको हो । 

"नजीकरण ऐन, २०५० अनसुार ूच"लत 
कFपनी ऐनअ>तग6त दता6 भएको नेपाल दूरसtार 
कFपनी "ल.मा सरकारको बहमुत शेयर भएको 
कारणले उA कFपनीलाई साव6ज"नक खरWद ऐन, 

२०६३ को दफा २ को उपदफा (ख) को देहाय 
(२) ले साव6ज"नक "नकायका eपमा पTरभा9षत 
गरW उA साव6ज"नक खरWद ऐन, २०६३ 
पालना गन6 बाxय बनाइएको छ । साव6ज"नक 
खरWद ऐन, २०६३ को ूःतावनामा साव6ज"नक 
खरWदसFब>धी काय69व"ध, ू9बया तथा "नण6यलाई 
अझ बढW ख|ुला, पारदश} र 9वhा"सलो बनाउने 
उoेँय रािखएको पाइ>छ । उA ऐनको दफा २ 
को खYड (ख) को देहाय २ मा नेपाल सरकारको 
पूण6 वा अ"धकांश ःवा"मlव वा "नय>ऽणमा रहेको 
संःथान, कFपनी, ब~क वा स"म"त वा ूच"लत 
कानूनबमोिजम साव6ज"नकःतरमा ःथा9पत वा 
नेपाल सरकार<ारा ग�ठत आयोग संःथान, 

ूा"धकरण "नगम, ू"तNान, बोड6, के>ि, पTरष� 
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र यःतै ूकृ#तका अ&य संग*ठत संःथा भनी 
क0पनी ऐनअ&तग3त दता3 भएका क0पनी, ब7क, 

#नगमसमेतलाई साव3ज#नक #नकायका >पमा 
प?रभा@षत ग?रएको छ । 
 साव3ज#नक खरFद ऐन, २०६३ को 
दफा ४(१) र (२) मा साव3ज#नक #नकायले 
मालसामान वा सेवा खरFद गदा3 यसस0ब&धी 
ःपेिश@फकेशन तयार गनु3पनT र Uयःतो उWलेख 
गन3 नसकेमा ऐनको दफा ४(३) अनसुार कुनै 
खास ॄाYड, टे «डमाक3 , नाम, पेटेYट, #डजाइन, ूकार 
उUपि] वा उUपादकको नाम उWलेख गन3 स@कने 
छैन भ^े _यवःथा भएको र दफा २५ (८) ले 
बोलपऽको मूWयाdन गदा3 सबैभ&दा कम रकम 
कबोल गनTको बोलपऽ ःवीकृत गनु3पनT अवःथा 
रहेको छ । यःतो _यवःथाले राॆो ॄाYडको 
गणुःतरFय सामान @क^ स@कने अवःथा छैन । 
वाःत@वक बजार मूWय भ&दा कम मूWय राखी 
बोलपऽ हात पान3 सबभ&दा &यून रकम कबोल 
गनT र सामान आपू#त3कता3ले &यून गणुःतरको 
सामान आपू#त3 गदा3 नेपाल दूरसiार क0पनी तथा 
माहक वग3ह>मा समेत अ&याय पन3 जा&छ । 
 साव3ज#नक खरFद ऐन, २०६३ को 
दफा २ को उपदफा (ख) को देहाय (२) 
को प?रभाषाले नेपाल दूरसiार कं.#ल. जःता 
क0पनीले ःवदेशी तथा @वदेशी लगानी भएका 
सेवा ूदायक क0पनीह>सँग ू#तःपधा3समेत गन3 
नपाउने गरF भेदभाव गरेको छ । साव3ज#नक 
खच3 नगनT क0पनी ऐनअ&तग3त दता3 भएका 
दूरसiार क0पनीसमेतलाई उn ऐनले साव3ज#नक 
#नकायको >पमा प?रभा@षत गरF अनिुचत>पमा 
वगoकरण गरेको छ । साव3ज#नक खरFद ऐन, 

२०६३ को दफा २ को खYड (ख) को देहाय 
(२) को प?रभाषा नेपालको अ&त?रम सं@वधान, 

२०६३ को धारा १३ (१) pारा ू द] समानताको 
#सqा&त, कानूनको समान संरrण तथा धारा १९ 
ले ूदान गरेको स0पि]को हकसमेतको @वपरFत 
रहेकाले सं@वधानको धारा १०७ (१) अनसुार 

ूार0भदेिख नै अमा&य तथा बदर गरF पाऊँ भ^े 
?रट #नवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो, #नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश @कन जारF गनु3 नपनT हो, 
आदेश ू ाv भएका #म#तले बाटाका 0यादबाहेक १५ 
*दन#भऽ #लिखत जवाफ पेश गनु3 भनी @वपrीका 
नाममा 0याद सूचना जारF गरF #लिखत जवाफ परे 
वा अव#ध _यतीत भएप#छ #नयमानसुार पेश गनु3 
साथै #नवेदन दावी नेपालको अ&त?रम सं@वधान, 

२०६३ को धारा १०७  (१) अ&तग3तको देिखदँा 
सवwxच अदालत #नयमावलF, २०४९ को #नयम 
४ अनसुार @वशेष इजलाससमr #नयमानसुार पेश 
गनु3 भ^े यस अदालतको #म#त २०६९।२।२८ 
को आदेश । 
 #नवेदकले दावी #लएको @वषयमा 
यस काया3लयको के कःतो संलyनता रहेको 
हो, वा यस काया3लयको के कःतो काय3बाट 
#नवेदकलाई अ&याय परेको हो सो स0ब&धमा ?रट 
#नवेदनमा कुनै कुरा उWलेख भएको छैन । यस 
काया3लयलाई @वपrी बनाउनपुनT कुनै वःत#ुनz 
आधार र कारण #नवेदनमा उWलेख गरेको                         
छैन । #नवेदकले उठाएको @ववादको @वषयवःत ु
यस काया3लयको सरोकारको @वषय होइन । 
सं@वधान तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु3 पनT के 
कुन र कःतो दा@य{व पूरा नगरेको कारणले यस 
काया3लयलाई @वपrी बनाइएको सो को ःप| 
आधार, कारण र औिचUय ?रट #नवेदनमा खलुाउन 
स@कएको छैन । 
 साव3ज#नक खरFदस0ब&धी काय3@व#ध, 

ू@बया तथा #नण3यले अझ बढF खWुला पारदिश3ता, 
वःत#ुनz र @व�ासनीय बनाउन साव3ज#नक खरFद 
ू@बयालाई ू#तःपधा3, ःवxछता, इमा&दा?रता, 
जवाफदे@हता र @व�ासनीयता ू वq3न गरF #मत_ययी 
तथा @ववेकपूण3ढ�बाट साव3ज#नक खच3को 
अ#धकतम ् ू#तफल हा#सल गन3 र साव3ज#नक 
#नकायले #नमा3ण काय3 गदा3 गराउँदा मालसामान, 

परामश3 सेवा तथा अ&य सेवा खरFद गदा3 Uयःतो 

९०५९ - अ#धवnा उ]म ौेzसमेत @व. नेपाल सरकार
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खर+दको /यवःथापन 4मता अ"भव9ृ: गर+ 
उ=पादक, "बबेता, आपू"तAकताA, "नमाAण /यवसायी 
वा सेवा ूदायकलाई "बना भेदभाव सावAज"नक 
खर+द ू9बयामा समान अवसर स"ुनिJत ्गरेको 
छ । 
 सावAज"नक खर+द ऐन, २०६३ को दफा 
२ को खRड (ख) को देहाय (२) को पWरभाषा 
नेपालको अYतWरम सं9वधान, २०६३ को धारा 
१३ र १९ ^ारा ूद_ हकमा आघात नपारेको 
हुँदा झूठा Wरट "नवेदन खारेज गर+ पाऊँ भeे 
नेपाल सरकार, ूधानमYऽी तथा मिYऽपWरषfको 
कायाAलयका तफA बाट पनA आएको "लिखत   
जवाफ । 
 सावAज"नक खर+द ू9बयामा ू"तःपधाA, 
ःवhछता, इमाYदाWरता, जवाफदे9हता र 9वjासनीयता 
अ"भव9ृ: गनk उlेँयले 9वधा9यकाले सावAज"नक 
खर+द ऐन, २०६३ को "नमाAण गर+ नेपाल 
सरकारको पूणA वा अ"धकांश ःवा"म=व वा "नयYऽण 
रहेको संःथान, कoपनी, बpक वा स"म"तसमेतलाई 
ऐनको ूयोजनका ला"ग सावAज"नक "नकाय 
मा"नने गर+ पWरभा9षत गWरएको छ । यो पWरभाषा 
वःत"ुनq मापदRडमा आधाWरत र बोधगoयसमेत    
छ । 9वदेशी लगानी र ःवदेशी लगानी भएका 
"नजी संःथानसँग ू"तंपधाA गनA सावAज"नक खर+द 
ऐन, २०६३ को दफा २ को खRड (ख) को 
देहाय (२) बाधक भयो भeे दावी "नराधार तथा 
अःवीकायA छ । समान 9क"समको ूकृ"त र 
कानूनी है"सयत भएका कoपनीहtबीच ऐनको 
उv पWरभाषाले कुनै भेदभाव गरेको छैन । 
नेपाल सरकारको पूणA वा अ"धकांश ःवा"म=व वा 
"नयYऽण रहेको कoपनी, बpक वा स"म"तसमेतलाई 
सावAज"नक खर+द ऐनको /यवःथा लागू नहनेु 
हो भने उv ऐनको उlेँय नै "नंूभावी                                                       
हYुछ । 9वधा9यकाले "नमाAण गरेका कानून के, 

कुन आधारमा असंवैधा"नक हो भeे "नवेदकले प9ुw 
गनA सकेको छैन । भई रहेको कानूनी /यवःथा 
असंवैधा"नक हो भनी दावी "लँदैमा असंवैधा"नक 

ठहर हनु सvैन । ूःततु "नरथAक Wरट "नवेदन 
खारेज गर+ पाऊँ भeे /यहोराको सं9वधानसभा 
सिचवालय तथा /यवःथा9पका संसदको तफA बाट 
पनA आएको "लिखत जवाफ । 
 Wरट "नवेदकले यस मYऽालयको के 
कःतो कायAबाट "नवेदकको नेपालको अYतWरम 
सं9वधान, २०६३ को धारा १३ (१) र १९ 
^ारा ूद_ मौ"लक हकमा आघात पगेुको हो 
सो कुरा Wरट "नवेदनमा उyलेख गनA सकेको 
छैन । सावAज"नक खर+द ू9बयामा ू"तःपधाA 
ःवhछता, इमाYदार+, जवाफदेह+ र 9वjासनीयता 
ूब:Aन गर+ "मत/ययी तथा 9ववेकपूणA ढ{बाट 
सावAज"नक खचAको अ"धकतम ् ू"तफल हा"सल 
गनA र सावAज"नक "नकायले "नमाAण कायA गदाA 
गराउँदा मालसामान परामशA सेवा तथा अYय सेवा 
खर+द गदाA =यःतो खर+दको /यवःथापनमा द4ता 
अ"भव9ृ: गर+ उ=पादक, "बबेता, आपू"तAकताA, 
"नमाAण /यवसायी वा सेवा ू दायकलाई 9वनाभेदभाव 
सावAज"नक खर+द ू9बयामा सहभागी हनेु समान 
अवसर स"ुनJत गर+ सशुासनको ू=याभ"ूत |दन 
नेपाल सरकारको पूणA वा अ"धकांश ःवा"म=व 
वा "नयYऽणमा रहेको संःथान, कoपनी, बpक वा 
स"म"त वा ूच"लत कानूनबमोिजम सावAज"नक 
ःतरमा ःथा9पत वा नेपाल सरकार^ारा ग|ठत 
आयोग संःथालाई समेत सावAज"नक "नकायको 
tपमा पWरभा9षत गWरएको हो । सावAज"नक 
खर+द ऐन, २०६३ को दफा २ को खRड (ख) 
को देहाय (२) ले गरेको सावAज"नक "नकायको 
पWरभाषा नेपालको अYतWरम सं9वधान, २०६३ 
को धारा १३ को उपधारा १ ले ूदान गरेको 
समानताको "स:ाYत एवं कानूनको समान संर4ण 
र धारा १९ ले ूदान गरेको सoपि_को हकसमेत 
9वपर+त नभएको हुँदा "नवेदकको "नरथAक Wरट 
"नवेदन खारेज गर+ पाऊँ भeे 9वप4ीम}येको 
कानून, Yयाय, सं9वधानसभा तथा संसद+य मा"मला 
मYऽालयका तफA बाट पनA आएको "लिखत                                        
जवाफ । 
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 �नयमबमोिजम सा%ा&हक तथा दै�नक म.ुा 
पेशी सूचीमा चढ6 �नण8याथ8 यस इजलाससम; 
पेश भएको ूःततु @रट �नवेदनमा &वप;ीका 
तफ8 बाट उपिःथत &वFान उपGयाया�धवIा ौी 
शंकर राईले साव8ज�नक खर6द ऐन, २०६३ को 
दफा २ को खSड (ख) को देहाय (२) को 
प@रभाषा नेपालको अGत@रम सं&वधान, २०६३ 
को धारा १३ को उपधारा १ र धारा १९ 
को समानता र स[पि\को हकसँग बािझएको 
छैन । साव8ज�नक खर6द ू&बयालाई ू�तंपधd, 
जवाफदेह6, ःवeछ, &वfसनीय र �मतgययी बनाउन 
क[पनी ऐनअGतग8त दता8 भएका क[पनी, बhक 
तथा संःथाहiलाई साव8ज�नक �नकायको iपमा 
प@रभा&षत ग@रएको हो । यस gयवःथाले खर6द 
gयवःथापनको ;मता अ�भव&ृk गर6 उlपादक, 
�बबेता, आपू�त8कता8, �नमा8ण gयवसायी र सेवा 
ूदायकलाई �बना भेदभाव साव8ज�नक खर6द 
ू&बयामा सहभागी हनेु समान अवसरको स�ुनिnत ्
ग@रएको हुँदा @रट �नवेदन मागअनसुारको आदेश 
जार6 हनुपुनp होइन भनी बहस ूःततु गनु8भयो । 
 उपयु8Iबमोिजम &वFान कानून 
gयवसायीको बहससमेतलाई मनन गर6 @रट 
�नवेदनस&हतको �म�सल अqययन गर6 हेदा8 
�नवेदन मागबमोिजम उlूषेणको आदेश जार6 हनेु 
हो होइन भrे स[बGधमा �नण8य गनु8पनp देिखयो । 
 2. �नण8यतफ8  &वचार गदा8 साव8ज�नक 
खर6द ऐन, २०६३ को दफा २ को खSड (ख) 
को देहाय (२) को प@रभाषाले नेपाल दूरसuार 
क[पनी �ल. जःता क[पनी ऐनअGतग8त दता8 भएका 
क[पनीहiले ःवदेशी तथा &वदेशी लगानी भएका 
दूरसuार सेवा ूदायक क[पनीसँग ू�तःपधा8 गन8 
नपाउने गर6 भेदभाव गरेको र साव8ज�नक खच8 
नगनp नेपाल दूरसuार क[पनीसमेतलाई साव8ज�नक 
�नकायका iपमा गरेको प@रभाषा नेपालको 
अGत@रम सं&वधान, २०६३ को धारा १३ को 
उपधारा १ र धारा १९ अनसुार समानताको 
�सkाGत, कानूनको समान संर;ण तथा स[पि\को 

हक&वपर6त भएकाले उI gयवःथालाई ू ार[भदेिख 
नै अमाGय र बदर गर6 पाऊँ भrे @रट �नवेदन 
दावी र साव8ज�नक खर6द ऐन, २०६३ को दफा 
२ को खSड (ख) को देहाय (२) को प@रभाषा 
नेपालको अGत@रम सं&वधान, २०६३ को धारा 
१३ को उपधारा १ र धारा १९ &वपर6त छैन । 
साव8ज�नक खर6द ू&बयालाई ू�तंपधd, ःवeछ, 

जवाफदेह6, &वfासनीय र �मतgययी बनाउन 
क[पनी ऐनअGतग8त दता8 भएका क[पनी, संःथा, 
तथा बhकहiलाई साव8ज�नक �नकायका iपमा 
प@रभा&षत ग@रएको हो । सेवा ूदायकहiलाई 
भेदभाव ग@रएको छैन । �नवेदकको �नरथ8क 
�नवेदन खारेज गर6 पाऊँ भrेसमेत gयहोराको 
&वप;ी नेपाल सरकार ूधानमGऽी तथा 
मिGऽप@रषxको काया8लयसमेतको �लिखत जवाफ 
रहेको देिखGछ । 
 3. साव8ज�नक खर6द ऐन, २०६३ को 
दफा २ को खSड (ख) मा “साव8ज�नक �नकाय” 

भrाले देहायका �नकाय स[झनपुछ8, भrे र उI 
खSड (ख) को देहाय (२) मा नेपाल सरकारको 
पूण8 वा अ�धकांश ःवा�मlव वा �नयGऽणमा 
रहेको संःथान, क[पनी, बhक वा स�म�त वा 
ूच�लत कानूनबमोिजम साव8ज�नकःतरमा ःथा&पत 
वा नेपाल सरकारFारा गzठत आयोग, संःथान, 

ूा�धकरण, �नगम, ू�त|ान, बोड8, केGि, प@रष~ 
र यःतै ूकृ�तका अGय संगzठत संःथा” भrे 
उ�लेख भएको देिखGछ । उI कानूनी gयवःथा 
नेपालको अGत@रम सं&वधान, २०६३ को धारा 
१३ को उपधारा १ र धारा १९ को &वपर6त 
रहेको छ भrे �नवेदन माग रहेको  छ । 
 4. नेपालको अGत@रम सं&वधान, २०६३ 
को धारा १३ उपधारा १ मा सबै नाग@रक 
कानूनको �&�मा समान रहनेछन ् । कसैलाई 
प�न कानूनको समान संर;णबाट बिuत ग@रने 
छैन भrे र धारा १९ को उपधारा १ मा ूlयेक 
नाग@रकलाई ूच�लत कानूनको अधीनमा रह6 
स[पि\ आज8न गनp, भोग गनp, बेच�बखन गनp र 

९०५९ - अ�धवIा उ\म ौे|समेत &व. नेपाल सरकार
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स*पि-को अ0य कारोबार गन5 हक हनेुछ भ:े र 
धारा १९ को उपधारा २ मा साव@ज"नक Bहतको 
ला"गबाहेक राDयले कुनै FयिGको स*पि- 
अ"धमहण वा ूाK गन5 वा Lयःतो स*पि-उपर 
कुनै ूकारले कुनै अ"धकारको "सज@ना गन5 छैन 
भ:े संवैधा"नक Fयवःथा भएको पाइ0छ ।
 5. ूःततु Bवषय नेपालको अ0तVरम 
संBवधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अ0तग@त 
दायर हनु आएको भएबाट "बषयवःतकुो 
"नवेदकह^सँग साथ@क स*व0धको खोजी 
गVररहन आवँयक  भएन । कारण कुनै प"न 
नेपालc नागVरकले कुनै प"न कानून संBवधानसँग 
बािझएकोले सो कानून वा Lयसको कुनै भाग बदर 
गVरपाउने मागका साथ यस अदालतमा ूवेश गन@ 
सfदछ । मलुकुको मूल कानून संBवधान भएबाट 
Lयसका अgर र भावनाको संरgण गन5 अ"भभारा 
यस अदालतको हो । यसै संBवधानको धारा १ (१) 
को यस संBवधानसँग बािझएको कानून बािझएको 
हदस*म अमा0य हनेु उhोष गरेको र यसको  
पVरपालना गन5 गराउने संवैधा"नक दाBयiवू"त 
यो अदालत सदैव सजग र सचेk रBहआएको 
छ । संBवधानको Fयवःथाको सवlपVरताू"त 
सचेk रहदै सोसँग बािझएको भ"नएको कानूनी 
Fयवःथाको परcgण गन5 काम Bवशmु ूाBव"धक 
काम हो । कुनै कानूनी ूब0ध संBवधानको कुनै 
Fयवःथासँग बािझयो भनेर अदालतको nयानाकष@ण 
गराउने नागVरकले आफूलाई िच- नबझेुका वा 
आफूलाई अनिुचत लागेका कानूनी ूावधानलाई 
चनुौती rदने माnयम संBवधानको धारा १०७ 
(१) हो भ:े स*झन ुहुँदैन । हरेक समःयाको 
समाधान अदालतको ढोकामा खोिजन ुहुँदैन भ:े 
कुरामा प"न "नवेदक Lयि-कै सजग रहनपुद@छ । 
अदालत संBवधान र कानूनको घेराभ0दा बाBहर 
जान सfदैन । ूःततु Bवषयको स0दभ@ नेपाल 
दूरसtार कं. लाई साव@ज"नक खरcद ऐनको 
पVर"ध भ0दा बाBहर रािखनपुद@छ भ:े हो । यस 
स*व0धमा संवैधा"नक र कानूनी  ूावधानह^को 

अnययन गVरनपुन5 भएको छ । 
 6. साव@ज"नक खरcद ऐन, २०६३ ले 
साव@ज"नक खरcदस*ब0धी काय@Bव"ध, ूBबया तथा 
"नण@यलाई अझ बढc खxुला, पारदशy, वःत"ुनz र 
Bव{ासनीय बनाउन साव@ज"नक खरcद ूBबयामा 
ू"तःपधा@, ःव|छता, इमा0दाVरता जवाफदेBहता 
र Bव{ासनीयता ूबm@न गरc "मतFययी तथा 
Bववेकपूण@ ढं}बाट साव@ज"नक खच@को अ"धकतम ्
ू"तफल हा"सल गन@ र साव@ज"नक "नकायले 
"नमा@ण काय@ गदा@ गराउँदा मालसामान, परामश@, 
सेवा तथा अ0य सेवा खरcद गदा@ Lयःतो खरcदको 
Fयवःथापन gमता अ"भवBृm गरc उLपादक, 

"बबेता आपू"त@कता@, "नमा@ण Fयवसायी वा सेवा 
ूदायकलाई "बना भेदभाव साव@ज"नक खरcद 
ूBबयामा सहभागी हनेु समान अवसर स"ुनि�त 
गरc सशुासनको ू Lयाभ"ूत rदने उ�ेँयले साव@ज"नक 
खरcद ऐन, २०६३ BवधाBयकाले xयाएको                                          
देिख0छ । "नवेदकले ऐनको उ�ेँयू"त कुनै 
Bवम"त जनाएको वा यस Fयवःथालाई चनुौती 
rदएको अवःथा छैन । 
 7. जहाँस*म साव@ज"नक खरcद ऐन, 

२०६३ को दफा २ को ख�ड (ख) को देहाय 
(२) को पVरभाषा नेपालको अ0तVरम संBवधान, 

२०६३ को धारा १३ र १९ सँग बािझएको 
छ भ:े ू�तफ@  Bवचार गदा@ नेपालको अ0तVरम 
संBवधानको धारा १३ (१) मा सबै नागVरक 
कानूनको �Bkमा समान हनेुछन ्। कसैलाई प"न 
कानूनको समान संरgणबाट बिtत गVरने छैन 
भ:े उxलेख भएको छ । 
 8. Lयःतै संBवधानको धारा १९ (१) मा 
ूLयेक नागVरकलाई ूच"लत कानूनको अधीनमा 
रहc स*पि- आज@न गन5, भोग गन5, बेच"बखन गन5 
र स*पि-को अ0य कारोबार गन5 हक हनेुछ भ:े 
उxलेख भएको पाइ0छ । 
 9. "सmा0ततः संBवधान�ारा ूद- 
समानताको हक वा मौ"लक हक "नरपेg^पमा 
ूद- भएको हुँदैन । यःतो हनु स*भव प"न 
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छैन । समानताको हक वा स'पि*को हकलाई 
संर/ण गन2कै ला3ग 4यसको उपभोगमा केह9 
सीमा वा ब<देज लगाउन वा?छनीय ह<ुछ । 
समान अवःथामा रहेका क'पनीहDबीच दूरसGार 
क'पनीलाई माऽ असमान Iयवहार भएको भKे   
देिखदैँन । क'पनी ऐनअ<तग2त दता2 भएको नेपाल 
दूरसGार क'पनी 3ल. लाई साव2ज3नक खर9द ऐन, 

२०६३ को दफा २ को खUड (ख) देहाय (२) 
ले नेपाल सरकारको पूण2 वा अ3धकांश ःवा3म4व 
वा 3नय<ऽण रहेको संःथान, क'पनी, ब[क तथा 
स3म3तसमेतलाई ऐनको साव2ज3नक ूयोजनका 
ला3ग साव2ज3नक 3नकायका Dपमा प]रभा^षत 
गरेको पाइ<छ । उa Iयवःथा साव2ज3नक खर9द 
ू^बयामा ःवcछ ू 3तःपधा2, ःवcछता, इमा<दा]रता, 
जवाफदे^हता र ^वdासनीयता कायम गन2 
^वधा^यकाले eयाएको देिख<छ । ^वप/ीमfयेको 
नेपाल सरकार ूधानम<ऽी तथा मि<ऽप]रषgको 
3लिखत जवाफबाटसमेत उa कुरालाई समथ2न 
गरेको अवःथा छ ।
 10. 3नवेदकले चनुौती lदएको साव2ज3नक 
खर9द ऐन, २०६३ को दफा २ को खUड (ख) 
को देहाय (२) को प]रभाषा के कुन आधार 
र कारणले असंवैधा3नक भएको हो, सो कुरा 
3नवेदकले ]रट 3नवेदनमा उeलेख गन2 सकेको 
देिखदैँन । ^वधा^यकn कानून असंवैधा3नक भयो 
भनी दावी 3लनमुाऽ पया2o हुँदैन सो कुराको 
वःत3ुनp आधारवाट पु̂ q प3न हनुपुद2छ । दावी 
3लँदैमा असंवैधा3नक ठहन2 सaैन । 3नवेदकले 
चनुौती lदएको उa Iयवःथाले सं^वधानूद* 
समानताको हकलाई कसर9 संकुचन वा अनिुचत 
ब<देज लगाएको छ सो कुरा 3नवेदकले ःथा^पत 
गन2 सकेको अवःथा छैन । कःतो ऐन 
3नमा2ण गनs, संशोधन गनs वा खारेज गनs भKे 
^वषय ^वधा^यकाको अ3धकार हो भनी 3नवेदक 
कोमलूसाद शमा2समेत ^व. अथ2 म<ऽालयसमेत 
भएको उ4ूषेण मtुा (ने.का.प. २०६०, फागनु, 

3न.नं.७२९४ पpृ ९०८) मा यस अदालतबाट 

Iयाzया भई 3स{ा<त ू3तपादन भएको छ । 
^वधा^यका|ारा 3न3म2त कानून ूच3लत सं^वधानको 
अवधारणाअनकूुल 3नमा2ण ग]रनपुद2छ । ̂वधा^यकn 
कानून जःतोसकैु बK स}ने वा यस अदालत|ारा 
^वधा^यकn कानूनको <या^यक पनुरालोकन नै 
हनु सaैन भKे प3न होइन । हाॆो सं^वधान 
र कानूनी ूणाल9ले सं^वधानवाद, कानूनको 
शासनको अवधारणालाई आ4मसात ् गरेकाले 
सरकारका काम कारवाह9का अलावा ^वधा^यकn 
कानूनको <या^यक पनुरालोकन गनs तथा पूण2 
<याय गर9 जनुसकैु ूकारको उपचार ूदान गन2 
यस अदालतलाई सं^वधानले असाधारण अ3धकार 
ूदान गरेको हो । 4यसैले ^वधा^यकाले कानूनको 
3नमा2ण गदा2 ःवcछ (Fair), <यायपूण2 (Just) र 
^ववेकस'मत ्(Reasonable) 3नमा2ण गनु2पद2छ । 
तदनसुारको कानून 3नमा2ण नभएको भKे ^ववाद 
अदालतसम/ आएमा 4यसको वैधताको पर9/ण 
गर9 कानून अनिुचत देिखएमा 4यःतो कानूनलाई 
असंवैधा3नक ठहर गद� अमा<य वा बदर घो^षत 
गन2 सaछ । 
 11. जहाँस'म 3नवेदकले नेपालको 
अ<त]रम सं^वधान, २०६३ को धारा १९ |ारा 
ूद* स'पि*स'ब<धी हकमा साव2ज3नक खर9द 
ऐनको प]रभाषाले ब<देज लगायो भKे दावी 3लएको 
^वषयलाई हेदा2 स'पि*स'ब<धी हक कानूनी हक 
हो । ूच3लत कानूनको अधीनमा रह9 स'पि* 
आज2न गनs, भोग गनs, बेच^वखन गनs र स'पि*को 
अ<य कारोबार गनs हक ू4येक नाग]रकलाई                                     
ह<ुछ । सं^वधान|ारा ूद* स'पि*स'ब<धी 
हक कःतो हक हो भKे ू� समावेश भएको 
न<दाकुमार9 रावल ^व. उ�ोग म<ऽालयसमेत 
भएको उ4ूषेण मtुा (ने.का.प. २०५०, 3न.नं. 
४७२१, पpृ १८०), सीता ^वq /ेऽी ^व. 
गहृम<ऽालयसमेत भएको उ4ूषेण परमादेश 
मtुा (ने.का.प. २०५१, 3न.नं. ५००१, पpृ 
८५२) मा कानूनी हक हो भनी Iयाzया भएको                        
पाइ<छ । 

९०५९ - अ3धवaा उ*म ौेpसमेत ^व. नेपाल सरकार
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 12. नेपाल दूरस-ार कं."ल. लाई 
साव4ज"नक खर7द ऐन, २०६३ को दफा २ को 
ख=ड (ख) को देहाय (२) अनसुार साव4ज"नक 
"नकायको Eपमा पFरभाHषत गदा4 "नवेदकको 
के कःतो सMपिOसMबQधी हकमा बQदेज वा 
संकुचन गरेको हो "नवेदकले आVनो "नवेदनमा 
दावी "लई पHुW गन4 सकेको देिखंदैन । नेपाल 
दूरस-ार कं."ल.लाई साव4ज"नक "नकायका Eपमा 
पFरभाHषत गदZमा "नवेदकको सMपिO आज4न गन[, 
भोग गन[, बेच"बखन गन[ तथा अQय कारोबार गन[ 
संHवधानूदO सMपिOसMबQधी हकमा आघात वा 
अनिुचत बQदेज लगाएको छ भ`े अथ4 गन4 कानून 
र Qयायको रोहबाटसमेत "मbने देिखदैँन ।
 13. उिbलिखत आधार कारणसमेतबाट 
नेपालको अQतFरम संHवधान, २०६३ को धारा 
१३ र १९ iारा ू दO हकलाई साव4ज"नक खर7द 
ऐन, २०६३ को दफा २ को ख=ड (ख) को 
देहाय (२) को पFरभाषाले संकुचन वा अनिुचत 
बQदेज लगाएको अवःथा नदेिखंदा ूःततु Fरट 
"नवेदन खारेज हनेु ठहछ4 । दायर7बाट लगत 
कkा गर7 "म"सल "नयमानसुार बझुाई mदनू । 
    

      

उn रायमा सहमत छo ।   
     
का.म.ुू.Qया.दामोदरूसाद शमा4

Qया.तक4 राज भk
                 

     

इ"त संवत ्२०७० साल कािOक ७ गते रोज ५ शभुम ्...
इजलास अ"धकृत M ूमेूसाद Qयौपाने   

 

सवvwच अदालत, संयnु इजलास
सMमाननीय का.म.ु ूधानQयायाधीश ौी 

दामोदरूसाद शमा4
माननीय Qयायाधीश ौी वैyनाथ उपाzयाय

फैसला "म"त M २०७०।३।२४।२
०६९– CI –०४३६

म|ुाः परमादेश "नषधेा~ा

पनुरावेदक/Hवप�ी : िजbला वन काया4लय, 
पाँचथर र आVनो तफ4 बाटसमेत ऐ. काया4लयका 
"न"मO िजbला वन अ"धकृत देव नारायण साह

HवE�
ू�यथ�/"नवेदक M िजbला झापा, मेचीनगर 
नगरपा"लका वडा नं. ३ िःथत साई भे"नयर 
उyोग ूा. "ल.  

 § वन िवकास कोषको लािग भनी थप कर 
िलन पाउने काननूी �व�ाको अभाव 
रहेको र सव�� अदालतबाट वन िवकास 
कोषबापत कर िलन नपाउने भनी फैसला 
भइसकेको अव�ामा िवप°ीहµले 
िनवेदकबाट कर असूली गरेको कायÀ 
काननूÉितकूल देिखने ।

-ूकरण नं.६_

 § कुनै व"मुा थप कर असूल गन# भ$े िवषय 
सावÀजिनक नीितस&'ी िवषय रहने र 
("ो िवषयमा भएको िनणÀय कुनै एक 
�ि, वा प°का हकमा मा- लागू .ने 
नभई सबैका हकमा समानµपमा लागू  
.ने ।
 § अदालतको फैसला र आदेशको पालना 

गनुÀ सबैको समान दािय3 .4छ । सरकारी 
िनकायबाटै अदालतको आदेशलाई 

िनणÀय नं.९०६०

 & 
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बङ्�ाई एकै समान व�मुा थप कर 
रकम निलन ु भनी अदालतबाट भएको 
आदेश कसैलाई लागू गन� र कसैलाई लागू 
नगन� काय° असमान भई काननूको शासन   
(Rule of Law) को µितकूल Àने ।

-ूकरण नं.7_

श#ु तहमा फैसला गन-  M 

पनुरावेदन अदालत, इलामका  M–  

मा.5या.ौी उदयूकाश चापागा<
 मा.5या.ौी मोहनरमण भ?राई  

पनुरावेदक/BवपCीका तफD बाट M
ूGयथI/Jनवेदकका तफD बाट M
अवलिLबत नजीर M
सLबN कानून M 

आदेश
 !ा. वै"नाथ उपा$ाय : 5याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको 
अJधकार CेऽJभऽको भई पनुरावेदन अदालत, 
इलामको JमJत २०६९।३।१३ को फैसलाउपर 
दायर हनु आएको ूःततु म_ुाको संिC` तaय र 
ठहर यस ूकार छ M– 
       म Jनवेदक मेरा नाउँमा दताD भएको 
साई भेJनयर उeोग सfालन गरg आएको छु । 
कLपनीको उ_ेँयअनसुार भेJनयर उGपादन कायD 
गनD इलाम, पाँचथर, ताiलेजङु र झापा िजlलाका 
जmगा धनीह#को नLबरg जmगामा रहेका कु–

काठह# उिnस, मलातो, सउर (पहाडमा पाईने 
अJत 5यूनःतरको काठ) सLपूणD कानूनी ूBबया 
पूरा गरg कानूनले लाmने दःतूर बझुाई ढुवानी 
गरg lयाउने गरg आएको छु । BवपCी िजlला 
वन कायाDलयह#ले वन Bवकास कोषबापत 
भनी उuबमोिजमका #ख टुना lयाउँदै गरेका 
Jनवेदक जःतै समान उ_ेँय र कारोबार भएका 

अ5य भेJनयर उeोगह#को ढुवानी साधनसँग कर, 
दःतूर Jलएकोले सो Bव#w सLमानीत सवxyच 
अदालतमा दायर गरेको zरट नं. ०६४– WO 

–०७३८ को उGूषेणयuु परमादेशको zरटमा 
सLमानीत अदालतबाट JमJत २०६५।१२।९ 
मा सो वन Bवकास कोषको नामबाट दःतूर असूल 
गन- कायDलाई गैरकानूनी घोBषत गरg BवपCीह#को 
नाममा सो दःतूर असूल नगनुD र असूल गरेको 
रकम BफताD ~दन ुभ�ेसमेत आदेश जारg भएको  
छ । BवपCी िजlला वन कायाDलय, इलामले JमJत 
२०६८।२।८ मा उu वन Bवकास कोष बापत 
भनी र. नं. ३२८५ बाट #. १०,६२७।– कर 
असूल गरेकाले BवपCी िजlला वन अJधकृतलाई 
भेटg ौी सवxyच अदालतबाट उu कर उठाउन 
नपाउने गरg भएको आदेश देखाउँदासमेत 
BवपCीह#ले उu म_ुामा वन Bवकास कोष बापत 
उठाइएको रकम गैर कानूनी भनी �या�या भए 
तापJन सो म_ुाका वादgह#बाट बाहेक अ5य फमD 
उeोगबाट सो रकम उठाउन अदालतले नरोकेको 
हुँदा हामी सो रकम असूल गछ� भ�े जवाफ 
~दईयो । BवपCीले वन Bवभागको Jनजी नLबरg 
आवादgको #ख कटान सLब5धमा भ�े उlलेख 
भएको पऽ देखाई कुनै हालतमा रकम नJलई 
नछा�ने अ5यायपूणD जवाफ ~दई रकम JतनD बा�य 
पारg पटकपटक Jनवेदकबाट रकम Jलने कायD 
गzररहेका छन ्। सो सLब5धमा सLबि5धत म5ऽी, 
सिचव तथा Bवभागीय महाJनद-शक�यूह#सँग 
भेJनयर �यवसायीह#ले भेटg कुरा गदाDसमेत सो 
रकम उठाउन ब5द गन- भनी मौिखक आ�ासन 
~दए पJन �यवहारतः सो गैरकानूनी कर उठाइनै 
रहेको छ । नागzरक अJधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ८ ले कुनै कर कानूनको अि�तयारJबना 
लगाईने वा असूल गzरने छैन भ�े ःप� �यवःथा 
गरेको छँदाछँदै र उu वन Bवकास कोषको 
JनJमn भनी कर उठाउन नपाइने सLमानीत 
सवxyच अदालतको आदेश हुँदाहुँदै BवपCीह#ले 
Jनवेदकबाट ूJत �यू.Bफ. #. ५।– का दरले सो 

९०60 - िजlला वन कायाDलय, पाँचथर Bव. साई भेJनयर उeोग ूा.Jल.
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कर "लने गरेको काय. कानूनू"तकूल रहेकोले 
नाग2रक अ"धकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७ र ८ 
ले ;दएको "नवेदकको अ"धकारलाई ?वप@ीहBको 
उD काय.ले आघात परु ्याउने आशIा ?वJमान 
भएकोले वन ?वकास कोषको नाउँमा "नवेदकबाट 
कानूनले नतोकेको सो रकम न"लन ु भनी 
?वप@ीहBका नाउँमा अQत2रम आदेशस?हतको 
"नषधेाRा जारT ग2रपाउन तथा ?वप@ी िजWला वन 
काया.लय इलामको गैरकानूनीBपमा उठाएको B. 
९७,९४१।– र ?वप@ी िजWला वन काया.लय, 
पाँचथरले गैरकानूनीBपमा उठाएको B. 
१४,१८३।– समेत जaमा B. १,१२,१२४।– 

रकम "नवेदकलाई ?फता. ;दन ुभनी ?वप@ीहBका 
नाउँमा परमादेशसमेत जारT ग2रपाऊँ भcेसमेत 
dयहोराको  "नवेदनपऽ ।  
 यसमा के कसो भएको हो ? "नवेदकको 
"नवेदन मागबमोिजमको आदेश ?कन जारT हनु ु
नपनe हो ? आदेश जारT हनु ुनपनe कुनै कारण भए 
सोको सबूद ूमाणसमेत संलhन राखी यो आदेश 
ूाj भएको "म"तले बाटाका aयादबाहेक पQी 
(१५) ;दन"भऽ ?वप@ीहBलाई ौी पनुरावेदन 
सरकारT वकpल काया.लय, इलाममाफ. त ् "लिखत 
जवाफ पेश गनु. भनी ?वप@ीहBका नाममा 
aयाद जारT गरT "नयमानसुार पेश गनु. । 
साथै, "नवेदकले अQत2रम आदेशसमेतको माग 
गरेको सaबQधमा छलफलका "न"मr "म"त 
२०६८।१०।२२ गतेका ;दन ौी पनुरावेदन 
सरकारT वकpल काया.लय, इलाममाफ. त ्उपिःथत 
हनु ुभनी ?वप@ीहBलाई सूचना ;दई "नयमानसुार 
पेश गनु. भcे पनुरावेदन अदालत, इलामको "म"त 
२०६८।१०।५ को आदेश । 
 यसमा ूःततु "नवेदनको ?वषयसँग 
सaबिQधत ूtमा ौी सवuvच अदालतबाट 
२०६४ सालको 2रट नं. 064-WO-0738 को 
"नवेदक सभुाषकुमार मरुारका ?वB} वन ?वभाग 
बबरमहलसमेत भएको उ~ूषेणसमेत म�ुामा वन 
?वकास कोषको नाममा शWुक उठाउने काय. "म"त 

२०६५।१२।९।१ को उ~ूषेणको आदेशले 
बदर भई सकेको देिखन आएको र आज 
छलफलका बममा यी "नवेदकसँग ?वप@ीले 
उD शWुक उठाउन पाउने कानूनी अि�तयारT रहे 
भएको कुनै आधार ूमाणसमेत ?वप@ीतफ. बाट 
पेश हनु नसकेकोले ूःततु "नवेदनको अिQतम 
?कनारा नभएसaम यी "नवेदकसमेतबाट वन 
?वकास कोषको नाममा कुनै शWुक वा रकम 
नउठाउन ु भनी पनुरावेदन अदालत "नयमावलT, 
२०४८ को "नयम ३३(क) बमोिजम ?वप@ीहBका 
नाउँमा यो अQत2रम आदेश जारT ग2र;दएको 
छ । यो आदेशको जानकारT ?वप@ीहBलाई 
;दन ु भcे पनुरावेदन अदालत, इलामको "म"त 
२०६८।१०।२२ को आदेश । 
 वन ?वकास कोषबापत संकलन हनेु 
रकम करकापले नभई dयवसा?यक ूयोजनको 
ला"ग काठको कारोबार गनe dयवसायीहBले वन 
ऐन तथा "नयमको ू?बया पूरा गरT ःथानाQतरण 
इजाजत माग गदा. राजी खशुीका साथ आ.व. 
२०६४।०६५ को बजेट वDdयको दफा ४९ 
र वन ?वभागबाट भएको प2रपऽबमोिजम ू "त �य.ु 
?फ. B ५।– ले हनेु वन ?वकास कोष बापतको रकम 
बझुाएको र"सद पेश गरेप�ा~मात ्माऽ ःथानाQतरण 
इजाजत ;दने काय. हुँदै आइरहेको अवःथा हो । 
एकै ?वषयवःतलेु सबैलाई समानBपमा अQयायमा 
पारेको भcे कुरा प"न प?ु� हनु नस�ने हुँदा 
एक प@को हकमा लागू ग2रएको कुरा अQयका 
हकमा प"न लागू गन. नस?कने भएकोले अQयका 
हकमा लागू भएको कुरालाई नजीर बनाई "नज 
"नवेदकका हकमा प"न लागू गन. नस?कने साथै 
वन ?वकास कोष ःथापना तथा स�ालन काय.?व"ध 
"नदe िशका, २०६४ हालसaम प"न जारT भइरहेको 
अवःथामा उD कोषबापतको रकम स�ालन 
गनe काय.लाई गैरकानूनी तथा कानूनू"तकूल 
भc "मWदैन । वन ?वकास कोषबापत संकलन 
ग2रने रकम कर नभई वन ?वकासको ला"ग 
नेपाल वन पैदावार उJोग dयवसायी महासंघको 
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पहलमा सरकारबाट %नधा(रण ग+रएको श0ुक                                                                                     
हो । %म%त २०६४।०६५ को बजेट 
व;<यमाफ( त वन ?वकास कोषको ःथापना भएको 
र सो बजेट व;<य संसदबाट पारFतसमेत भएको 
हुँदा यसलाई गैरकानूनी भL न%म0ने हMुछ । 
तOकाल वन पैदावार %लई जाने <यवसायीहPबाट 
वन ?वकास कोषबापतको श0ुक न%लँदा र प%छ 
अिMतम %नण(य हुँदा वन ?वकास कोषबापतको 
रकम %लनपुनS ठहर भएमा प%छ असूल उपर गन( 
कVठनाई पन( जाने साथै सो रकम यस काया(यले 
आफू खशुी नउठाएको र वन ?वकास कोषबापत 
%लईने श0ुक <यवसायीहP कै छाता संगठनको 
पहलमा वन जYल जःतो अ%त आवँयक ू ाकृ%तक 
ॐोतको संर^ण स_बध(न तथा ?वकासको ला%ग 
संकलन ग+रने कानूनस_मत श0ुक भएको र सो 
असूल नगदा( नेपाल सरकारको लआय पूरा गन(मा 
समेत कVठनाई हनेु हुँदा ूःततु परमादेशस?हत 
%नषधेाaा खारेज ग+रपाऊँ भLेसमेत <यहोराको 
िज0ला वन काया(लय, पाँचथर तथा ऐ. का िज0ला 
वन अ%धकृत ब?ुf +रजालको तफ( बाट पन( आएको 
%लिखत जवाफ ।  
      िज0ला वन काया(लय ताgलेजङु, ऐ. का 
वन अ%धकृतका नाममा %म%त २०६८।१०।१८ 
मा िज0ला वन काया(लय इलाम, ऐ. का वन 
अ%धकृतका नाममा %म%त २०६८।१०।८ 
मा र िज0ला वन काया(लय झापा, ऐ. का वन 
अ%धकृतका नाममा %म%त २०६८।१०।१९ मा 
_याद तामेल भएकोमा %लिखत जवाफ नपरेको ।
 ूःततु मnुामा यसै लगाउको पूजा 
gलाईउड इpड?qजको तफ( बाट ?वनय चौधरF 
%नवेदक तथा िज0ला वन काया(लय, पाँचथरसमेत 
ूOयथt भएको वन ?वकास कोषको रकम 
उठाएका ?वषयको +रट नं. २०६८– WO 

–००११ नं. को परमादेश %नषधेाaा मnुामा 
आज यसै इजलासबाट वन ?वकास कोषको रकम 
नउठाउन ुभनी ?वप^ीहPका नाममा %नषधेाaाको 
आदेश जारF भई उठाएको रकमसमेत ?फता( 

Vदन ुभनी %नज ?वप^ीहPका नाउँमा परमादेशको 
आदेशसमेत जारF भएको हनुाले यसमा प%न सोहF 
आदेशमा उ0लेख भएका बुदँा आधारसमेतबाट 
%नवेदन दावीको वन ?वकास कोषबापतको रकम 
नउठाउन ुभनी ?वप^ीहPका नाउँमा %नषधेाaाको 
आदेश जारF हनेु र %नवेदकबाट उठाएको %नवेदन 
दावीको र%सदबमोिजमको रकमसमेत %नवेदकलाई 
?फता( Vदन ुभनी ?वप^ीहPका नाउँमा परमादेशको 
आदेशसमेत जारF हनेु ठहछ( भLेसमेत 
<यहोराको पनुरावेदन अदालत, इलामको %म%त 
२०६९।३।१३ को फैसला ।
     आ.व. २०६४।०६५ को नेपाल सरकारका 
अथ( मMऽीको बजेट व;<यको दफा ४९बमोिजम 
आगामी आ.व. देिख <यवसा?यक ू योजनका ला%ग 
काठ खरFद गदा( %तनु( पनS राजःवमा ू %त wयू.?फ. 
P. ५।– <यवसायीहPले थप योगदान गनु(पनS र 
सरकारका तफ( बाट Oय%त नै रकम ज_मा गनS 
<यवःथा गरF “वन ?वकास कोष” ःथापना गनS 
भनी उ0लेख भएअनसुार वन ?वकास कोषबापत 
ू%त. wयू. ?फ. P. ५।– थप रकम %म%त 
२०६४।४।१ गतेदेिख नै संकलन गनS भनी 
वन ?वभागको प. सं. ६ %म%त २०६४।४।६ 
को पऽ र नेपाल सरकार (मMऽीःतर) बाट %म%त 
२०६४।४।१ गते देिख ूार_भ हनेु गरF जारF 
भएको वन ?वकास कोष ःथापना तथा सzालन 
काय(?व%ध %नदS िशका, २०६४ को <यवःथाअनसुार 
?वप^ी %नवेदकबाट प%न सोहFबमोिजमको 
रकम उठाइएको र नगदF र%सद Vदई ूा{ 
रकम स_बिMधत खातामा ज_मा ग+रएको हुँदा 
?वप^ीको %नवेदनमा उ0लेख भए झै कानूनले 
नतोकेको र गैरकानूनी रकम उठाइएको होइन । 
नेपाल सरकार (मMऽीःतर) बाट जारF %नदS िशका 
ूच%लत कानूनसरह नै हनेु हुँदा सोहFबमोिजम 
ग+रएको हो । स_मानीत सव|}च अदालतबाट 
०६४– WO –०७३८ नं. को %नवेदनमा भएको 
आदेश ूःततु मnुामा आक?ष(त हनेु नभई सोहF 
मnुाका %न%म� माऽ बा�यकारF हनेु र ूःततु 

९०60 - िज0ला वन काया(लय, पाँचथर ?व. साई भे%नयर उ�ोग ूा.%ल.
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म*ुाका स-दभ0मा हेदा0 उ3लेिखत वन 8वकास 
कोष ःथापना तथा स=ालन काय08व"ध "नद@ िशका, 
२०६४ यथावत ्रहेको कुरा वन 8वभागको च.नं. 
४६४ "म"त २०६७।३।८ को पऽMारा ःपN 
भएको र हालसPम कुनै ू8बयाबाट खारेज नभई 
सो "नद@ िशका अYयाव"ध कायम र8हरहेको हुँदा 
उ[ "नद@ िशकाबमोिजम यस काया0लयबाट भए 
गरेको वन 8वकास कोषबापतको रकम उठाउने 
काय0 कानूनसPमत भएकोले पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट ^रट जार_ गन@ गर_ भएको आदेश 
बदर गर_ ^रट "नवेदन खारेज गर_ पाऊँ भbेसमेत 
cयहोराको िज3ला वन काया0लय पाँचथरसमेतका 
तफ0 बाट ऐ. का "न"मf िज3ला वन अ"धकृत देव 
नारायण साहको यस अदालतमा दायर भएको 
पनुरावेदनपऽ ।
       "नयमबमोिजम पेशी सूचीमा चढ_ 
इजलाससमk पेश हनु आएको ूःततु म*ुाको 
"म"सल अYययन गर_ हेदा0 पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसला "मलेको छ छैन, पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजकmर पnुन सoने हो होइन भbे 
सPब-धमा नै "नण0य गनु0पन@ देिखयो । 
 2. "नण0यतफ0  8वचार गदा0 ^रट 
"नवेदकले ूःततु "नवेदनमा "नवेदक कPपनीको 
उ*ेँयअनसुार "नवेदकले ताrलेजङु, पाँचथर, 
इलाम र झापा िज3लाका जnगा धनीहuको 
नPबर_ जnगामा भएको अ"त कमसल जातका 
उिfस, मलातो र सउर जःता कु–काठहu कानूनी 
ू8बया परु ्याई खर_द गर_ राजःवसमेत बझुाई 
भे"नयर उvपादन गर_ rलाइउड xयाoश_हuलाई 
"बबmसमेत गर_ आएकोमा उ[ काठहu ढुवानी 
गदा0 8वपkीहuले वन 8वकास कोषबापत भनी 
"तनु0पन@ राजःवमा ू "त oयू. 8फ. u ५।– थप कर 
असूल गरेका छन ्। वन 8वकास कोषबापतको 
थप कर उठाउने काय0 गैरकानूनी भई उ[ 
कर उठाउन नपाउने गर_ सव{|च अदालतबाट 
०६४–WO–०७३८ को उvूषेणसमेतको ^रटमा 
"म"त २०६५।१२।९ मा "नण0य भई सकेको 

हुँदा कानूनले नतोकेको कर "नवेदकबाट न"लन ु
भbे "नषधेा�ाको आदेश जार_ गर_ "नवेदकबाट 
उठाएको उ[ गैरकानूनी कर रकम "नवेदकलाई 
8फता0 �दन ुभनी 8वपkीहuका नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जार_ पाऊँ भbेसमेत मागदावी "लएको 
देिख-छ । 8वपkीतफ0 को "लिखत जवाफमा 
नेपाल सरकारको आ. व. ०६४।०६५ को 
बजेट व[cयमाफ0 त ्वन 8वकास कोषको ःथापना 
भएकोले सो बजेट व[cय र वन 8वभागबाट 
भएको प^रपऽबमोिजम ू"त oय.ु8फ. u. ५।– ले 
वन 8वकास कोषबापतको थप श3ुक "लइएको  
हो । उ[ श3ुक ूाकृ"तक ॐोतको संरkण, 

सPबध0न तथा 8वकासको ला"ग संकलन ग^रने 
कानूनसPमत श3ुक हुँदा ^रट "नवेदन खारेज गर_ 
पाऊँ भbे िजकmर "लएको देिख-छ । पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट "नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार_ भएउपर िज3ला वन काया0लय, 
पाँचथरको तफ0 बाट ूःततु पनुरावेदन पन0 आएको 
देिख-छ । 
 3. ूःततु म*ुामा "नवेदकले दावी 
गरेअनसुार 8वपkी वन काया0लयहuले "नवेदकबाट 
वन 8वकास कोषको ला"ग भनी cयवसा8यक 
ूयोजनका ला"ग काठ खर_द गर_ ढुवानी गदा0 
"तनु0पन@ राजःवमा ू"त oयू.8फ. u. ५।– थप 
रकम असूल गरेको त�यमा 8ववाद देिखb । 
8वपkीहuले "नवेदकबाट उि3लिखत थप रकम 
असूल गन@ काय0 कानूनसPमत हो होइन भbे 
नै ूःततु 8ववादमा "नuपण गनु0पन@ म�ुय ू� 
रहेको देिख-छ । 8वपkीले उि3लिखत रकम 
असूल_को आधार नेपाल सरकारका अथ0म-ऽीले 
cयवःथा8पका संसदको बैठकमा पेश गरेको 
आ.व. ०६४।०६५ को बजेट व[cयको दफा 
४९ मा “वन पैदावारमा संलnन cयवसायीहuको 
योगदानमा छु�ै वन 8वकास कोष ःथापना   
ग^रनेछ । आगामी आ"थ0क वष0देिख cयवसायीले 
काठ खर_द गदा0 यस कोषमा ू च"लत मू3यअनसुार 
"तनपुन@ राजःवमा ू"त oयू 8फट u. ५।– थप 
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योगदान गन!छन ्भने सरकारको तफ+ बाट .य/त 
नै रकम कोषमा ज4मा ग5रनेछ” भ6े उ8लेख 
भएको र उ< बजेट व<>यअनसुारको वन 
Aवकास कोषको रकम /म/त २०६४।४।१ 
देिख नै लागू हनेु गरK संकलन गन!, कोषस4बMधी 
/नद! िशका लागू नभएस4म .यसरK उQने रकम 
धरौटK खातामा ज4मा गन! भ6ेसमेत >यहोराको 
वन Aवभागको /म/त २०६४।४।६ को प5रपऽ 
भई पूवा+Vल Wेऽीय वन /नद!शनालयबाटसमेत 
सोहKबमोिजम गन+ गराउन /नद!शन गरेको र हाल 
वन Aवकास कोष ःथापना तथा सVालन काय+Aव/ध 
/नद! िशका, २०६४ यथावत ्काया+Mवयनमा रहेको 
भ6ेसमेतका आधार उ8लेख गरेको देिखMछ । 
अथ+मMऽीको बजेट भाषणमा उ8लेख भएअनसुार 
प5रपऽ ग5रएको र मMऽीःतरबाट ःवीकृत 
/नद! िशका जारK भएदेिख बाहेक उि8लिखत रकम 
असूलKका स4बMधमा संसद]ारा पारKत कुनै ऐन, 
कानून AवपWीतफ+ बाट पेश हनु सकेको देिख6 । 
 4. AवपWीले वन Aवकास कोषबापत 
भनी र/सद काटK असूल गरेको रकम कर हो 
वा होईन भ6े स4बMधमा हेदा+ AवपWीतफ+ को 
/लिखत जवाफमा /नवेदकहaबाट असूल गरेको 
रकम कानूनस4मत श8ुक हो भनी उ8लेख गरेको 
देिखMछ । कर फbयौट आयोग ऐन, २०३३ 
को दफा २(ख) मा कर भ6ाले ूच/लत नेपाल 
कानूनबमोिजम लाhने कुनै प/न कर स4झन ुपछ+ 
भनी करको प5रभाषा गरेको देिखMछ भने आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा श8ुकलाई समेत 
करको प5रभाषामा समेटेको पाईMछ । उि8लिखत 
कानूनी >यवःथालाई मmयनजर गदा+ सरकार]ारा 
उपल>ध हनेु कुनै वःत ु तथा सेवाको उपभोग 
गरेबापत वा अMय कुनै सेवा वा >यवसायबाट 
ू.यW लाभ ूाn गन! >यि< वा संःथाले 
सरकारK कोषमा ज4मा हनेु गरK कानूनबमोिजम 
अ/नवाय+aपमा भ<ुानी गनु+पन! कर, श8ुक 
वा अMय रकमसमेतलाई कर शoदले जनाउने              
देिखयो । यसबाट AवपWीहaले /नवेदकबाट वन 

Aवकास कोषबापत भनी र/सद काटK असूल गरेको 
श8ुक रकम प/न कर नै देिखन आयो । नेपालको 
अMत5रम संAवधान, २०६३ को धारा ८९(१) 
मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने र 
उठाइने छैन” भ6े >यवःथा रहेको छ । .यःतै 
नाग5रक अ/धकार ऐन, २०१२ को दफा ८ मा 
“कुनै कर कानूनको अिsतयार/बना लगाइने वा 
असूल ग5रने छैन” भ6े >यवःथा रहेको छ । 
ू/त/न/ध.व /बना कर नलगाईने (No taxa�on 

without representa�on) भ6े करस4बMधी 
Aव/धशाt (Tax Jurisprudence) को ःथाAपत 
माMयता नै हो । अथ+मMऽीको बजेट व<>य नै 
ःवयंमा कानून मा6 नसAकने र बजेट व<>यमा 
थप कर /लने भनी कर लगाईएको वःतमुा कर 
असूल गन!स4बMधी कानूनको /नमा+ण नै नगरK 
केवल बजेट व<>यको आधारमा /नद! िशका जारK 
गरK कर लगाउन वा उठाउन पाउने ूावधान 
नेपालको अMत5रम संAवधान, २०६३ मा भएको 
देिख6 । 

5. AवपWीले वन Aवकास कोष ःथापना 
तथा सVालन काय+Aव/ध /नद! िशका, २०६४ ले 
वन Aवकास कोषबापत कर असूल गन! अिsतयारK 
vदएको भनी दावी गरेकोले उ< /नद! िशकाअनसुार 
कर असूल गन+ /म8ने हो होईन भ6े स4बMधमा 
हेदा+ उ< /नद! िशकाको ूःतावनामा आ.व. 
०६४।०६५ को बजेट व<>यमा >य< 
ू/तबwताबमोिजम वन पैदावार >यवसायीले काठ 
खरKद गदा+ ूच/लत मू8यमा /तनु+पन! राजःवमा 
थप योगदान गन! र सरकारको तफ+ बाट .य/त नै 
रकम ज4मा गरK वन Aवकास कोष ःथापना गरK 
सVालन गन+का ला/ग भनी वन तथा भ–ूसंरWण 
मMऽालयले /नद! िशका जारK गरेको देिखMछ । 
कानूनअनसुार माऽ कर असूल गन+ सAकने भ6े 
करस4बMधी ःथाAपत माMयता रहेको र उ< 
माMयतालाई नेपालको अMत5रम संAवधान, २०६३ 
को धारा ८९(१) लेसमेत आ.मसात गरेको               
छ । नेपाल कानून >याsयास4बMधी ऐन, २०१० 

९०60 - िज8ला वन काया+लय, पाँचथर Aव. साई भे/नयर उ}ोग ूा./ल.
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को दफा २(ड) मा नेपाल कानूनको प0रभाषामा 
“यो श6दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै 
भागमा कानूनसरह लागू हनेु ऐन, सवाल, "नयम, 

आदेश वा उप"नयम स@झन ुपछC” भनी प0रभाषा 
गरेको पाईFछ । वन Hवकास कोष ःथापना 
तथा सLालन कायCHव"ध "नदN िशका, २०६४ 
RयःथाHपकाSारा "न"मCत सारवान ् कानून नभई 
केवल मFऽालयको कायCबम सLालनस@बFधी 
कायCHव"धगत Rयवःथा गनC वन तथा भ–ूसंरXण 
मFऽालयले मFऽीःतरबाट "नणCय गर[ जार[ गरेको 
"नदN िशका हुँदा ^यःतो "नदN िशकालाई कुनै वःतमुा 
थप कर असूल गनN ूयोजनका ला"ग कानून माa 
"मbने देिखएन । ू"त"न"ध^व"बना कर नलगाईने 
(No Taxa�on Without Representa�on) भaे 
करस@बFधी Hव"धशाeको माFय "सfाFतको 
ू"तकूल संHवधान, ऐन, कानूनबाट कर लगाउने 
अिgतयार["बना केवल मFऽालयले जार[ गरेको 
"नदN िशकाको आधारमा कर लगाउन "मbने                         
देिखa । 
 6. ू ःततु Hववादको तjयसँग समान तjय 
रहेको "नवेदक जगद@बा भे"नयर इlडHmजका 
ूो. सभुाषकुमार मरुारका HवnS वन तथा भ ू
संरXण मFऽालयसमेत भएको सवopच अदालतको 
0रट नं. ०६४–WO–०७३८ को उ^ूषेणयtु 
परमादेशको 0रट "नवेदनमा सवopच अदालतबाट 
"नदN िशका जार[ गर[ रकम उठाउन संHवधान र 
ूिचलत कानूनले अ"धकार ूदान नगरेको हुँदा 
"नवेदकसमेतबाट HवपXी िजbला वन कायाCलय 
इलामसमेतले वन Hवकास कोषबापत भनी थप 
कर रकम असूल गनN कायC उ^ूषेणको आदेशबाट 
बदर हनेु र रकम बझुी "लने कायC गैरकानूनी हुँदा 
उठाएको रकमसमेत "नवेदकलाई HफताC vदन ुभनी 
HवपXीहnको नाममा परमादेश जार[ हनेु भनी 
"म"त २०६५।१२।९ मा फैसला भएकोसमेत 
देिखFछ । वन Hवकास कोषको ला"ग भनी थप 
कर "लन पाउने कानूनी Rयवःथाको अभाव रहेको 
र सवopच अदालतबाट वन Hवकास कोषबापत कर 

"लन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवःथामा 
HवपXीहnले "नवेदकबाट कर असूल[ गरेको कायC 
कानूनू"तकूल देिखयो । 

7. पनुरावेदक िजbला वन कायाCलय 
पाँचथरको तफC बाट दायर हनु आएको ूःततु 
पनुरावेदनमा सवopच अदालतबाट 0रट नं. ०६४–

WO–०७३८ को उ^ूषेणयtु परमादेशको 
0रट "नवेदनमा भएको आदेश ूःततु म{ुामा 
आकHषCत हनेु नभई सोह[ म{ुाका "न"म| माऽ 
बा}यकार[ हनेु भaे िजक~र "लएतफC  Hवचार गदाC, 
वन Hवकास कोषबापत भनी उठाईएको थप कर 
रकम गैरकानूनी भनी उt 0रट नं. ०६४–WO–

०७३८ मा आदेश भइसकेप"छ सो आदेशबारे 
थाहा हुँदाहुँदै ̂ यसको अनदेखा गर[ सो म{ुाबाहेक 
अकo पXका हकमा उt फैसला आकHषCत नहनेु 
भaे अथC गर[ "नवेदकबाट थप कर असूल गरेको 
देिखFछ । कुनै वःतमुा थप कर असूल गनN भaे 
Hवषय सावCज"नक नी"तस@बFधी Hवषय रहने र 
^यःतो Hवषयमा भएको "नणCय कुनै एक Rयिt 
वा पXका हकमा माऽ लागू हनेु नभई सबैका 
हकमा समानnपमा लागू हनेु हFुछ । अदालतको 
फैसला र आदेशको पालना गनुC सबैको समान 
दाHय�व हFुछ । ̂ यसमा प"न सरकार[ "नकायबाटै 
अदालतको आदेशलाई ब��याई एकै समान 
वःतमुा थप कर रकम न"लन ुभनी अदालतबाट 
भएको आदेश कसैलाई लागू गनN र कसैलाई 
लागू नगनN कायC असमान भई कानूनको शासन 
-Rule of Law_ को ू"तकूल हनेु हFुछ । ^यःतो 
कायCबाट अदालतू"तको जनआःथामा समेत 
ू"तकूल असर पनN हुँदा पनुरावेदकको उिbलिखत 
पनुरावेदन िजक~र कानूनस@मत देिखएन ।     
     8. तसथC, "नवेदन दावी अनसुार वन 
Hवकास कोषबापतको रकम नउठाउन ु भनी 
HवपXीहnका नाममा "नषधेा�ाको आदेश जार[ 
हनेु र "नवेदकबाट HवपXीहnले उठाएको दावीको 
र"सदबमोिजमको रकम "नवेदकलाई HफताC vदन ु
भनी HवपXीहnका नाममा परमादेशको आदेश 
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जार� हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको /म/त २०६९।३।१३ को आदेश 
/मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ? । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजक@र पAुन सBैन । ूःततु 
फैसलाको जानकार� पनुरावेदक िजFला वन 
काया?लय, पाँचथरलाई Kदनू । ूःततु मMुाको 
दायर�को लगत कNा गर� /म/सल /नयमानसुार 
बझुाई Kदनू । 

उB रायमा सहमत छु ।    
 
का.म.ुू.Sया.दामोदरूसाद शमा?

इ/त संवत ्२०७० साल असार २४ गते रोज २ शभुम ्... 
इजलास अ/धकृत M िशवूसाद खनाल    

 

सव[\च अदालत, संयBु इजलास
स]माननीय का.म.ुूधानSयायाधीश ौी 

दामोदरूसाद शमा?
माननीय Sयायाधीश ौी `ानेSिबहादरु काकb

फैसला /म/त : २०७०।३।३१।२
०६८–CR–०३९६

मMुाः– क@तf जालसाज ।

पनुरावेदक/ू/तवाद� : िजFला सgर�, गाउँ hवकास 
स/म/त रामनगर वडा नं. ८ बःने धम?नाथ 
यादवको म.ुस.गनf बधुनी देवी यादव

hवjk
hवपlी/वाद� : िजFला सgर�, गाउँ hवकास 

स/म/त मधपुhN वडा नं. ७ बःने अl/मत 
चौधर�को जाहेर�ले नेपाल सरकार

 § िभ�िभ� िनकायका िभ�िभ� िवशेष�ले 
एउटै राय ��तु गरी िलखतको 
आिधकािरताका र �सको वैधािनकताका 
स°µमा उÀेख गरेका तÉगत र 
वै�ािनक �माणलाई अÓथा भ� िमÖने 
कुनै आधार र िववाद देखाउने ठाउँ नÚने ।

(ूकरण नं.५)

 § िलखत कीत" भनी िवशेष�ले िदएको 
रायलाई �ितवादीले आधार र कारणसिहत 
अÓथा भनी ख&न गन' नसकेको 
अव(ामा स°िµत िवषयका िवशेष�को 
िव�तालाई काननूी+पबाट इ/ार गन'  
निमÖने ।

(ूकरण नं.७)

पनुरावेदक/ू/तवाद�का तफ? बाट : hवrान 
अ/धवBा लेखनाथ अ/धकार� 

hवपlी/वाद�का तफ? बाट : hवrान सहSयाया/धवBा 
खगराज पौडेल

अवलि]बत नजीर :
स]बk कानून : 

 § अादलको महलको ३ नं.,
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ 

 § क@तf कागजको महलको १, ३, ७,    

१० नं. 

शjु सgर� िजFला अदालतमा फैसला गनf :– 

मा.Sया.ौी गोपालूसाद भNराई
पनुरावेदन अदालत, राजhवराजमा फैसला गनf :–  

मा Sया ौी द�पककुमार काकb 
 मा.Sया ौी श]भबुहादरु खtका

९०61 - धम?नाथ यादवको म.ुस.गनf बधुनी देवी यादव hव. नेपाल सरकार

िनण'य नं.९०६१

 &  
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फैसला
स.का.म.ु�.�ा.दामोदर�साद शमा� : 

-याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम म=ुा दोहोर ्याई हेनB "नःसा ूदान 
भई पेश हनु आएको ूःततु म=ुाको संिIJ तKय 
र ठहर यस ूकार छ :–

Nवदेश भारत, िजPला छपरा, ूगRा 
गोठना थाना भरTडा मौजे झकरा बःने Nवलट 
"संह र गणेश "संहसमेत २ जनाको नाममा दताZ 
रहेको िजPला सJर[, गा.Nव.स.मधपुN^ वडा नं.६ 
Nक.नं. ५१, १२५, १२६, १२७, १६१ र ऐ 
वडा नं.७ (क) Nक.नं. १६१, ऐ वडा नं.७ (ख) 
Nक.नं. २२ र ५०समेत जbमा ३–६–५ जdगा 
धमZनाथ यादवले "म"त २०३६।११।२९ मा 
र.नं. ४३५१ बाट पार[त गराई "लएको भनेकोमा 
"नजहg Nवदेशी भRे २०२१।१।२३ को र.नं. 
९४० र २०२१।१२।२४ को र.नं. १५१५ 
को राजीनामाबाट देिख-छ । "नज Nवलट "संह र 
गणेश "संहको २०३१ र २०३३ सालमा मjृय ु
भएकोमा मतृकका नामको अकl mयिn खडा गर[ 
ू"तवाद[ धमZनाथ यादवसमेतले आoनो नाममा 
जdगाहg पार[त गराई कpतB कसूर गरेको हुँदा 
कpतB कसूर गनB ू"तवाद[हgलाई सजाय गrरपाऊँ 
भRेसमेत mयहोराको जाहेर[ दरखाःत ।

Nवलट "संहको २०३१ सालमा र गणेश 
"संहको २०३३ सालमा ःवगZवास भई "नजहgको 
हक अपतुाल[ खाने कोह[ नभएको र Nवदेशी 
मा"नसको अपतुाल[ परेको जdगा नेपाल सरकारको 
हनुपुनBमा कpतB गर[ धमZनाथ यादवले पार[त 
गर[ "लएकोले "लखत बदर हनुपुदZछ भRेसमेत 
mयहोराको सजZ"मन मचुPुका ।

Nवलट "संह र गणेश "संहले मोह[लाई 
जdगा "बबp गनZ मालपोत कायाZलयमा आएकोमा 
मोह[ले पैसा vदन नसwदा सो जdगाको मोल vदई 
पार[त गराई "लएको हुँ । मलाई जdगा "बबp 
गनB mयिn जीNवत छन ्वा मrरसके मलाई थाहा 
छैन । मैले कायाZलयको रोहबरमा जdगा खर[द 

गrर"लएको हुँ । "लखतमा रहेका Nवलट "संह र 
गणेश "संहको वतन भारत देिखएकोले र उमेरसमेत 
फरक देिखदँा एउटै mयिn हनु ्भR सिwदन । 
मैले नेपाल[ mयिnसँग जdगा खर[द गर[ "लएको 
हुँ भRेसमेत mयहोराको ू"तवाद[ धमZनाथ यादवले 
अ"धकारूाJ अ"धकार[समI गरेको बयान ।

जdगाधनी Nवलट "संह र गणेश "संहको 
बमश: २०३१ र २०३३ मा मjृय ुभइसकेको र 
"नजहgको कोह[ हकदार नभएकोले उn जdगा 
मलुकुp ऐन, अदलको महलको ३ नं.बमोिजम 
नेपाल सरकारको हनेुमा ू"तवाद[ धमZनाथ 
यादवले झू{ा मा"नस खडा गर[ मrरसकेका Nवलट 
"संह र गणेश "संहको नामबाट कpतB जालसाजी 
गर[ जdगा Nवगाहा ३–६–५ पार[त गराई "लएका                           
छन ्। Nवलट "संह र गणेश "संहले २०२१ सालमा 
राजीनामा गrरvदंदा "नजहgले गरेको सह[छापसँग 
हाल ू"तवाद[ धमZनाथले २०३६ सालमा "लएको 
राजीनामामा भएको सह[छाप एक आपसमा 
न"भडेको भRे रोना|को ू"तवेदनसमेतबाट पNु| 
हनु आएकोले ू"तवाद[ धमZनाथ यादवउपर कpतB 
कागजको १ र ३ नं. को पrरभाNषत कसूरमा 
ऐ.को ७ र १० नं. अनसुार सजाय हनु र ू "तवाद[ 
धमZनाथ यादवले कpतB जालसाजी गर[ पार[त 
गराउँदा "लने vदने mयिn िचनेका नेपाल[ नागrरक 
हनु ्नाम, थर, वतन ठ~क छ भनी सनाखत गrरvदने 
साIी ू"तवाद[ रामे�र ठाकुर र सीतारामूसाद 
साहले म=त गरेको देिखदँा ऐ.को १४ नं. अनसुार 
सजाय गrरपाऊँ । मलुकुp ऐन, अदलको महलको 
३ नं. ले नेपाल सरकारमा आउने उn जdगा 
ू"तवाद[ धमZनाथले कpतB जालसाज गर[ आoनो 
नाममा पार[त गराई "लएको हुँदा जdगाको दताZ 
बदर गर[ नेपाल सरकारको हक कायम गराउन 
छु^ै देवानी Nवषयको Nफराद गrरने mयहोरा अनरुोध 
छ भRेसमेत mयहोराको अ"भयोग दावी ।

मैले कpतB जालसाज गरेको छैन । 
िजPला सJर[, गा.Nव.स.मधपुN^ वडा नं. ६ बःने 
गणेश "संह र Nवलट "संहबाट ज.Nव.३–६–५ 
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ज�गा �म�त २०३६।११।२९ मा खर+द गरेको 
हुँ । मैले खर+द गरेको ज�गाम5ये 7क.नं. १६१ 
को ०–१०–१० ज�गा आ<नै हल गो=बाट 
आवाद गरेको छु । अCय ज�गाह=म5ये सोनाई 
चौधर+, सखुीलाल चौधर+, फाग ुचौधर+ र जोखन 
चौधर+समेतका KयिM मोह+ भै कमाई आएका 
�थए । �नजह=ले समयमा कूत नबझुाएकोले मैले 
मोह+ �नंकाशन मUुा चलाई पनुरावेदन अदालत, 
राज7वराजबाट �म�त २०५१।२।१० मा मोह+ 
�नंकाशन हनेु ठहर+ फैसला भएको छ । उM 
ज�गा मोह+ह=ले �बब\ गन] कर लगाएका    
�थए । =पैयाँ ^दन आलटाल गरेकोले पार+त हनु 
सकेन । 7वलट �संहको मृ̀ य ु२०४१ सालमा 
र गणेश �संहको मृ̀ य ु २०४३ सालमा भएको                                        
हो । र.नं. ९४० को �लखत मेरो रोहबरमा भएको 
नहुँदा गणेश �संह र 7वलट �संहको सह+छाप परेको 
भ�नएको सह+छाप गलत छ भcेसमेत ू�तवाद+ 
धम]नाथ यादवले श=ु अदालतमा गरेको बयान ।

गणेश �संह र 7वलट �संहलाई प7हले 
प�न ज�गा बेच �बखन गन] राज7वराज मालपोत 
काया]लयमा आउँदा जाँदा िचनेको �थए । �नजह= 
क7हले मरे वा जी7वतै छन ्थाहा छैन । म लेखापढ+ 
गनg मा�नस भएको र मालपोत काया]लयमा पार+त 
भएको �लखत हुँदा सनाखतसhम बसेको छु । 
मउपरको अ�भयोग झूiा हो भcेसमेत Kयहोराको 
ू�तवाद+ रामेjर ठाकुरले श=ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

ू�तवाद+ सीतारामूसाद साहले �म�त 
२०५५।११।१४ मा तामेल भएको श=ु hयादै 
गजुार+ बसेको रहेछ ।

ू�तवाद+ धम]नाथले झूiा KयिM खडा 
गराई 7ववा^दत ज�गाको मूlय =.२५०००।– 

कायम गर+ मतृक भारतीय KयिMह=को नामबाट 
राजीनामा पार+त गर+ �लई दावीअनसुारको कसूर 
गरेको ठहछ] । अCय ू�तवाद+ह= रामेjर ठाकुर 
र सीतारामूसाद साहले मmुय कारणी धम]नाथ 
यादवले �लने ^दने KयिM उपिःथत गराएका 

आधारमा सनाखत गरेको हनु सoने पpरिःथ�तलाई 
7वचार गर+ कसूर कायम हनु सoने अवःथा नहुँदा 
सफाइ पाउने र ू�तवाद+ धम]नाथ यादवलाई 
हनेु सजायका हकमा राजीनामाबाट ूाr गरेको 
भ�नएको ज�गा नै �नजका नाउँमा नरहने अवःथा 
आएको तथा लगाउको दता] बदरसमेत मUुाबाट 
नेपाल सरकारका नाउँमा कायम हनेु ठहरेकोले 
�बगो असूलतफ]  के7ह कारवाह+ गpररहन ु       
परेन । ज�गाको मूlय =.२५०००।– कायम 
गर+ 7ववा^दत राजीनामामा उlलेख भएको देिखदँा 
क\तg कागजको ७ नं.बमोिजम ू�तवाद+ धम]नाथ 
यादवलाई =.२५०००।– जर+वाना हCुछ भcे 
Kयहोराको श=ु सrर+ िजlला अदालतको �म�त 
२०६०।१२।८ को फैसला ।

मलाई ज�गा �बब\ गनg 7वलट �संह र 
गणेश �संह नेपालको नागpरक हनु ्। �नजह=ले 
ज�गा �बब\ गनg बखत िजउँदै रहेको Kयहोरा 
ज�गाधनी ूमाण पूजा]बाट ूमािणत हCुछ । कुनै 
KयिMले अदालतभCदा बा7हर भनेको र अदालतमा 
आई बकपऽ नगरेकोमा ̀ यःतो KयिMको भनाइको 
आधारमा 7वलट �संह र गणेश �संह मरेको माc 
स7कc । क\तg मUुा हदhयाद�भऽ दायर भएको 
छैन । २०४६ सालमा सरकारवाद+ देवानी 
मUुाको अनसुCधानका ला�ग जाहेर+ पर+ उह+ 
बखत क\तg मUुाका बारेमा जानकार+ हनु आई २ 
वष]�भऽ नालेस गनु]पनgमा क\तg कागजको १८ नं. 
को हदhयाद7वपर+त मUुा दता] भई फैसला भएको 
छ । 7ववादाःपद �लखतको आधारमा भएको 
ऽ7ुटपूण] फैसला उlट+ गpरपाऊँ भcे Kयहोराको 
ू�तवाद+ धम]नाथ यादवको तफ] बाट म.ुस.गनg 
बधुनी देवीको पनुरावेदन अदालत, राज7वराजमा 
परेको पनुरावेदनपऽ ।

ू�तवाद+ धम]नाथ यादवउपर क\तg 
कागजको ७ र १० नं.बमोिजम सजायको माग 
दावी �लएकोमा सो महलको ७ नं. बमोिजम 
=.२५०००।– माऽ जर+वाना गर+ क\तg 
कागजको १० नं. बमोिजम �बगोको सयकडा 

९०61 - धम]नाथ यादवको म.ुस.गनg बधुनी देवी यादव 7व. नेपाल सरकार
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प)चीस .पैयाँका दरले जालसाजीतफ7 समेत सजाय 
गरेको देिखएन । ू"तवाद@ह. रामेBर ठाकुर र 
सीतारामूसाद साहको हकमा सफाइ पाउने गर@ 
फैसला भएको देिखHछ । "नजह.ले "लखत पास 
हुँदा "लने Jदनेलाई राॆर@ िचHदछु नेपाल@ नागMरक 
हनु ्भनी सनाखत गरेको कारण "लखत पास भएको 
छ । यःतो अवःथाका ू"तवाद@लाई सफाइ हनेु 
गर@ भएको फैसला ऽSुटपूण7 हुँदा उUट@ गMरपाऊँ 
भWे Xयहोराको वाद@ नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत, राजSवराजमा परेको पनुरावेदनपऽ ।

यसमा श.ु Zयाद गजुार@ बःने ू"तवाद@ 
सीतारामूसाद साहलाई समेत सफाइ Jदने गर@ 
भएको फैसला Sवचारणीय हुँदा छलफलको ला"ग 
ू\यथ] सीतारामूसाद साह र रामेBर ठाकुरलाई 
अ.बं.२०२ नं.बमोिजम िझकाई आएप"छ वा 
Zयाद गजुारेप"छ पेश गनु7 भWे पनुरावेदन अदालत, 
राजSवराजको "म"त २०६३।५।४ को आदेश ।

गणेश "संह र Sवलट "संहको म\ृय ु
बमशः २०३१ र २०३३ सालमा भैसकेको भWे 
कुरा जाहेर@, "नज जाहेरवालाको बकपऽ र "म"त 
२०४७।१०।१४ को सज7"मनबाट सो कुरा 
सम"थ7त हनु आएको  छ । "म"त २०२१।१।२३ 
मा हMर चौधर@ र २०२१।१२।२४ मा खेदन 
चौधर@लाई Sवलट "संह र गणेश "संहले जlगा 
राजीनामा गMरJदएकोमा सो कुरा खिmडत हनु 
आएको छैन । यसर@ २०२१ सालको "लखतमा 
Sववाद नभएप"छ २०२१ सालको राजीनामामा 
लागेको गणेश "संह र Sवलट "संहको सह@छापसँग 
ू"तवाद@ धम7नाथले िजकoर "लएको २०३६ सालको 
राजीनामामा उUलेख भएको सह@छाप न"भpने भWे 
रेखा Sवशेषrको राय भैरहेको पMरूsेमा २०३६ 
सालको सो राजीनामा सह@.पबाट खडा भएको 
भW "मलेन । धम7नाथले झूtा Xयिu खडा गराई 
मतृक भारतीय Xयिuह.को नामबाट राजीनामा 
पार@त गर@ "लई दावीअनसुार कसूर गरेको ठहर 
गरेको श.ु सvर@ िजUला अदालतको "म"त 
२०६०।१२।८ को फैसला "मलेकै देिखदँा सदर 

हनेु ठहछ7 । २०३६ सालको राजीनामा "लखत 
कoतx कायम भै कoतx कागजको ७ नं.बमोिजम 
"लखतमा उUलेख भएको "बगो ..२५,०००।– 

जर@वाना हनेु ठहर@ "नण7य भैरहेको पMरूsेमा पनुः 
कoतx कागजको १० नं.बमोिजम सजाय हनुपुनx 
भWे सो हदसZम वाद@ नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकoर पlुन सuैन । ू"तवाद@ रामेBर ठाकुर र 
सीतारामूसाद साहले "लखत कoतx हो भनी जानी 
जानी साsी बसेको भWे अवःथा नदेिखएकोले 
"नजह.को हकमा दावी नपlुने ठहर गरेको 
सvर@ िजUला अदालतको "म"त २०६०।१२।८ 
को फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हHुछ भWेसमेत 
Xयहोराको पनुरावेदन अदालत, राजSवराजको "म"त 
२०६६।७।११ को फैसला ।

Sवलट "संह र गणेश "संहको घर िजUला 
सvर@, मधपुyी गा.Sव.स.वडा नं. ६ भई "नजह. 
नेपाल@ नागMरकह. हनु ्। "नजह.सँग नै मैले 
जlगा खर@द गरेको हो । "म"त २०२१।१।२३ 
र २०२१।१२।२४ का नमूना "लखतमा "नजह. 
Sवदेशी भWे देिखएता प"न २०२८ सालको सभx नापी 
हुँदा "नजह.को वतन नेपालमा नै छ । जlगाधनी 
ूमाणपूजा7बाट "नजह. नेपालको नागMरक भएको 
ूमािणत भएको अवःथामा असZबz भारतीय 
Xयिuको Uया{चेसँग Sववादको "लखत "मUने कुरा                              
भएन । ूःततु Sववादमा अदलको महलको ३ 
नं. को अवःथासमेत छैन । यःतो अवःथामा 
आकSष7त नहनेु दफालाई ूयोग गर@ म|ुा दायर 
गMरएको कानूनी ूSबया नै गलत छ । कानूनी 
ूSबयाSवपर@त तथा हदZयाद नघाई दायर भएको 
अ"भयोगबमोिजम कoतx ठहर गरेको श.ु सvर@ 
िजUला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, राजSवराजको फैसला ऽSुटपूण7 हुँदा Hयाय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र 
(ख) बमोिजम म|ुा दोहोर ्याई पाऊँ भWेसमेत 
Xयहोराको ू"तवाद@को तफ7 बाट यस अदालतमा 
परेको "नवेदन पऽ ।

यसमा SववाJदत "लखत पर@sण गनx 
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ना�का �वशेष$ सेवकराम भ)डार+को ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम पर+=ण 
नभै ?नजले पेश गरेको ू?तवेदन ूमाणको 
ला?ग माD हनु नसGने हुँदा यस िःथ?तको 
�वशेष$को ू?तवेदनलाई आधार ?लई मलुकुO 
ऐन, कOतP कागजको ७ नं.बमोिजम जर+वाना हनेु 
ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, राज�वराजको 
?म?त २०६६।७।११ को फैसला ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७), अ.बं. १८४ क र 
१८५ नं.समेतको ऽ�ुट �व]मान देिखएकोले 
`याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम ूःततु मaुा दोहोर ्याई हेनP ?नःसा 
ूदान गcरएको छ । �ववाeदत ?लखत जाँfने 
ना�का �वशेष$ सेवकराम भ)डार+ ःवदेशमा 
नरहेको भgे देिखएबाट अब �व?ध �व$ान 
ूयोगशालाबाट ?म?त २०४९।५।१ मा पर+=ण 
भएका २०२१।१।२२, २०२१।१२।२२  र 
२०३६।११।२९ को राजीनामाको ?लखतमा 
लागेका सह+छाप पनुः सवkfच अदालतका 
�वशेष$बाट ?लखत जचँाई ?नजलाई ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम िजरहसमेत 
गराई पेश गनुm भgे यस अदालतको ?म?त 
२०६९।६।१६ को आदेश ।

यसमा आदेशानसुार ?लखत जाँच भई 
लेखा तथा रेखा �वशेष$ केशवबहादरु थापाको 
बकपऽसमेत भएको ।

?नयमबमोिजम पेश हनु आएको 
ूःततु मaुामा पनुरावेदक ू?तवाद+को तफm बाट 
�वnान अ?धवoा ौी लेखनाथ अ?धकार+ र 
ूqयथr वाद+ नेपाल सरकारको तफm बाट �वnान 
सह`याया?धवoा ौी खगराज पौडेलले ूःततु गनुm 
भएको बहससमेत सनुी ?म?सल अtययन गर+ हेदाm 
पनुरावेदन अदालत, राज�वराजको फैसला ?मलेको 
छ छैन सोह+ �वषयमा ?नणmय eदनपुनP देिखन                                        
आयो ।

2. यसमा �वलट ?संह र गणेश ?संह 
भारतीय vयिo भएका र ?नजहwको नाममा 

िजxला सyर+, गा.�व.स.मधपु�z वडा नं.६ �क.नं. 
५१, १२५, १२६, १२७, १६१ र ऐ वडा नं.७ 
�क.नं. १६१, ऐ वडा नं.७ (ख) �क.नं. २२ र 
५०समेत ज{मा ३–६–५ ज|गा भएकोमा �वलट 
?संहको २०३१ सालमा र गणेश ?संहको २०३३ 
सालमा मqृय ु भइसकेकोले उo ज|गा मलुकुO 
ऐन, अदलको महलको ३ नं.बमोिजम नेपाल 
सरकारको हक कायम हनेुमा ू?तवाद+ धमmनाथ 
यादवले झू�ा मा?नस खडा गर+ मcरसकेका vयिo 
�वलट ?संह र गणेश ?संहको नामबाट कOतP 
जालसाजी गर+ उo ज.�व.३–६–५ ज|गा ?म?त 
२०३६।११।२९ मा पार+त गराई ?लएका 
हुँदा ू?तवाद+ धमmनाथ यादवलाई कOतP कागजको 
महलको १ र ३ नं. को कसूरमा ऐ.को ७ 
र १० नं. अनसुार तथा उo ?लखतमा सा=ी 
बःने ू?तवाद+ रामे�र ठाकुर र सीतारामूसाद 
साहलाई ऐ.को १४ नं. अनसुार सजाय हनु 
अ?भयोग मागदावी भएकोमा ू?तवाद+ धमmनाथ 
यादवले अ?भयोग दावीबमोिजमको कसूर गरेको 
ठहर गर+ ?लखतमा सा=ी बःने अ`य ू ?तवाद+हw 
रामे�र ठाकुर र सीतारामूसाद साहले अ?भयोग 
दावीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको शwु सyर+ 
िजxला अदालतको ?म?त २०६०।१२।८ 
को फैसला सदर हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, राज�वराजको ?म?त २०६६।७।११ 
को फैसलाउपर ू?तवाद+को तफm बाट मaुा 
दोहोर ्याई पाउन ?नवेदन पर+ यस अदालतको 
?म?त २०६९।६।१६ को आदेशबमोिजम मaुा 
दोहोर ्याउने ?नःसा ूदान भई ?नणmयाथm पेश हनु 
आएको पाइयो ।

3. ?लखत सा=ीहw रामे�र ठाकुर र 
सीतारामूसाद साहले अ?भयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरेको शwु सyर+ िजxला अदालतको 
फैसला सदर हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
राज�वराजको फैसलाउपर वाद+ नेपाल सरकारको 
तफm बाट कुनै िजकOर नहुँदा ?नज ू?तवाद+हwको 
हकमा ूःततु पनुरावेदनको रोहबाट केह+ 

९०61 - धमmनाथ यादवको म.ुस.गनP बधुनी देवी यादव �व. नेपाल सरकार
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बो"लरहन परेन ।
4. "म"त २०२१।१२।२४ को नमूना 

"लखतमा 5वलट "संह र गणेश "संह 5वदेशी ?यिB 
भDे तEय देिखएता प"न २०२८ सालको सभH 
नापी हुँदा "नजहLको वतन नेपालमा भएको र 
"नजहLबाट नै २०३६।११।२९ मा आफूले 
जSगा खरTद गरT "लएको हुँदा उB "लखत कVतH 
नभएकोले अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय हनु ु
नपनH र अदलको महलको ३ नं. को अवःथासमेत 
नभएको भDे कुरा ू"तवादT धम\नाथ यादवको 
तफ\ बाट दायर भएको पनुरावेदनमा उB कुराको 
िजकVर "लएको देिख]छ । अब, यी ू"तवादTले 
दावीबमोिजम कसूर गरेका हनु ्होइन र पनुरावेदन 
िजकVर पSुन सaने नसaने के हो  भDे 5ववाbदत 
कुराको "नरोपण गcरनपुनH ूd रहेको छ ।

5. 5वलट  "संह र गणेश "संहले "म"त 
२०२१।१।२३ मा हcर चौधरTलाई र.नं.९४० 
बाट र "म"त २०२१।१२।२४ मा खेदन 
चौधरTलाई र.नं.१५१५ बाट "लखत गcरbदएको 
र उB "म"तका दबैु "लखतहL तथा सो "म"तमा 
"लखत हुँदा "नजहL भारतीय ?यिB भएको 
तEयमा यी ू "तवादTले अ]यथा भD नसकV ःवीकार 
गरेका छन ् । तर, "म"त २०३६।११।२९ 
को "लखत प"न "नजहLले नै गcरbदएको भDे 
यी ू"तवादTको ू"तवाद र पनुरावेदन िजकVर 
रहेकोमा 5वलट  "संहको "म"त २०३१ सालमा र 
गणेश "संहको २०३३ सालमा नै मkृय ुभैसकेको 
हुँदा २०३६।११।२९ मा "नजहLको नामबाट 
"लखत भएबाट उB "म"त २०३६।११।२९ को 
"लखत कVतH काय\बाट खडा भएको भDे अ"भयोग 
छ । २०३६।११।२९ को "लखत ू"तवादTले 
दावी गरेबमोिजम सmे ?यहोराबाट पारTत भएको 
हो वा वादT नेपाल सरकारले दावी "लएबमोिजम 
कVतH ?यहोराबाट पारTत भएको भDेतफ\  5वचार 
गदा\ 5वलट "संहको "म"त २०३१ सालमा र 
गणेश "संहको २०३३ सालमा नै मkृय ुभैसकेको 
भनी जाहेरवाला अn"मत चौधरTले जाहेरT bदएको 

र उB आoनो जाहेरT ?यहोरा समथ\न हनेु 
गरT अदालतमा समेत बकपऽ गरेको अवःथा 
छ । kयसै गरT २०४७।१०।१४ मा भएको 
सज\"मनबाटसमेत यस तEयलाई थप प5ुp गरेको 
छ । ू"तवादT धम\नाथले आoनो "नदq5षताको 
ला"ग "नजले नै पेश गरेको AFFIDAVIT मा 
5वलट "संह र गणेश "संह भारतीय भएको र 
"नजहLको वतनमा गाउँ झखरा भनी उtलेख  
छ । यसरT ू"तवादTले आoनो ूमाणःवLप पेश 
गरेको कागजमा नै "नजको दाता भ"नएका ?यिB 
तkकालTन २०२१ सालमा "लखत हुँदा "नजहLको 
वतन भारत उtलेख भई "नजहL 5वदेशी नागcरक 
भDे देिखएको र जाहेरT, अ"भयोग र सज\"मनबाट 
यी ू "तवादTले २०३६ सालमा "लखत गcर"लनपूुव\ 
नै "नजहLको मkृय ुभैसकेको भDे 5ववाद "सज\ना 
भएको हुँदा यी ू"तवादTले जनु ?यिBहLबाट 
आफूले जSगा पारTत गcर"लएको भनी िजकVर 
"लएका छन ्ती ?यिBहLले २०२१ सालमा हcर 
चौधरT र खेदन चौधरTलाई "लखत पारTत गदा\ 
गरेको सहTछाप र २०३६।११।२९ "लखतमा 
गरेको भ"नएको सहTछापको परTnणuारा kयसको 
आ"धकाcरता प5ुpका ला"ग "म"त २०२१।१।२३ 
र २०२१।१२।२४ को "लखतमा लागेको 
सहTछापसँग २०३६।११।२९ को राजीनामाको 
"लखतमा लागेको सहTछाप एकापसमा न"भvने 
भनी रोनाpका रेखा 5वशेषwको राय छ । उB 
रायको सxब]धमा "लखत पनुः जाँचका ला"ग 
यस अदालतको "म"त २०६९।६।१६ को 
आदेशबमोिजम यस अदालतका लेखा तथा रेखा 
5वशेषw केशवबहादरु थापाले 5ववाbदत "लखतहL 
परTnण गरT "म"त २०६९।१०।१७ मा ?यB 
गरेको राय रोनाpको "म"त २०४९।६।१ 
को च.नं.२०० को पऽसाथ ूाz ?यB भएको 
5वशेषwको रायसँग पथृकता नभई एकLपता 
देिखएको छ । "भD"भD "नकायका "भD"भD 
5वशेषwले एउटै राय ूःततु गरT "लखतको 
आ"धकारTकताका र kयसको वैधा"नकताका 
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स�ब�धमा उ#लेख गरेका त+यगत र वै/ा0नक 
ूमाणलाई अ�यथा भ8 0म#ने कुनै आधार र 
;ववाद देखाउने ठाउँ छैन ।

6. २०२१।१।२३ र 
२०२१।१२।२४ को 0लखतलाई यी ू 0तवादJले 
अ�यथा नभनी ःवीकार गरेको अवःथा एका0तर 
छ भने अकMतफO  0तनै PयिRहTबाट नै आफूले 
0म0त २०३६।११।२९ मा 0लखत गYर0लएको 
भनी िजक[र 0लए प0न ;वलट 0संह र गणेश 
0संहको २०३६ सालपूवO नै मृ̀ य ु भइसकेको 
ःथा;पत भइसकेको िःथ0तमा 0तनै PयिRहTबाट 
0म0त २०३६।११।२९ मा 0लखत पारJत हनु 
सbने कुरा भएन । यस त+यको प;ुc ;वशेष/को 
परJeण ू0तवेदनबाट ःथा;पत भएको छ । 
यसरJ २०२१ सालमा 0लखत गYरfदने PयिR र 
२०३६ सालमा 0लखत गनg PयिRको सहJछाप 
नै एकापसमा न0मलJ फरक देिखएको हुँदा 0म0त 
२०३६।११।२९ को राजीनामाको कानूनी 
अिःत`व नै शू�य हनु गएको छ ।

7. २०३६।११।२९ को र.नं.४३५१ 
को 0लखत क[तg भनी ;वशेष/ले fदएको रायलाई 
ू0तवादJले आधार र कारणस;हत अ�यथा भनी 
खjडन गनO नसकेको अवःथामा स�बि�धत 
;वषयका ;वशेष/को ;व/तालाई कानूनीTपबाट 
इ�कार गनO 0म#दैन । ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा २३ ले ;वशेष/को रायलाई ूमाणमा 0लन 
हनेु ूावधान राखेको छ । यसरJ कुनै 0लखतको 
आ0धकाYरकता स�ब�धमा आmनो राय PयR गनg 
;वशेष/ अदालतमा साeीका Tपमा उपिःथत भई 
बकपऽ गरेमा `यःतो राय ूमाण माp ह�ुछ । 
२०२१ सालको राजीनामाको आ0धकाYरकता प;ुc 
भइरहेको र २०३६ सालको राजीनामा 0लखतको 
ूामािणकताको आधार नदेिखएको हुँदा ू0तवादJ 
धमOनाथ यादवले झूrा PयिR खडा गरJ मतृक 
भारतीय नागYरकहT ;वलट 0संह र गणेश 0संहको 
नामबाट ;ववाfदत जsगाको राजीनामा 0लखत क[तg 
गरJ दावीबमोिजम कसूर गरेको कुरा त+य, 0लखत 

र ;वशेष/को रायसमेतबाट प;ुc भएको देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत, राज;वराजको फैसलालाई 
अ�यथा भ8 0मलेन ।

8. अतः मा0थ ;ववेिचत आधार कारणबाट 
ू0तवादJ धमOनाथ यादवले र.नं.४३५१ 0म0त 
२०३६।११२९ को राजीनामा 0लखत क[तg गरJ 
दावीअनसुारको कसूर गरेको ठहर गरेको शTु 
सxरJ िज#ला अदालतको 0म0त २०६०।१२।८ 
को फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
राज;वराजको 0म0त २०६६।७।११ को फैसला 
0मलेकै देिखदा सदर हनेु ठहछO । म{ुा सकार 
गनg बधुनी देवी यादवको पनुरावेदन िजक[र पsुन 
सbदैन । ूःततु म{ुाको दायरJको लगत क|ा 
गरJ 0म0सल 0नयमानसुार बझुाई fदनू ।

 

उR रायमा सहमत छु । 

�या./ाने�िबहादरु काक~

इ0त संवत ्२०७० साल असार ३१ गते रोज २ शभुम ्...
इजलास अ0धकृत :  fदपक ढकाल
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सव+-च अदालत, संय5ु इजलास
माननीय 9यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

माननीय 9यायाधीश ौी क@याण ौेB
फैसला "म"त : २०६९।१२।२३।६

०६८–RC–०११५
मLुा : कतMNयOयान ।

वादP : सकुमाया QवRकमाMको जाहेरPले नेपाल 
सरकार

QवTU
ू"तवादP : खोटाङ िज@ला, खा@ले गा Qव स वडा 

नं ९ बःने रामबहादरु QवRकमाMसमेत

 § मतृकसँगको स��को कारण मतृकको 
म�ृ ुआ�नो कत��बाट भएको कुरालाई 
�ीकार गद� �ितवादीले अनसु�ानमा 
आफूले कसूर गरेकोमा सािबती बयान गरी 
सो वारदातमा अÉ कसैको मÑत नरहेको 
र पिछ अदालतमा समेत सोही बयानलाई 
पुÖ् याइँ गनÙ गरी बयान गरेको देिखएको 
कुरालाई शव परीÝण �ितवेदनले 
पुÖ् याइँ गरेको Þँदा �ितवादीको सािबती 
बयान सवßàृÖ �माण भएको र �सको 
िमिसलसंलæ अÉ वçगुत �माणहìबाट 
पुÖ् याइँ भएको देिखएबाट �ितवादी 
कसूरदार हैनन ्र िनदßष नै Þन ्भनी भî 
नसिकने ।

(ूकरण नं.५)

वादPका तफM बाट :

ू"तवादPका तफM बाट :

अवलि_बत नजीर :

स_बU कानून : 
 § Oयानस_ब9धी महलको १३(३)

शTु खोटाङ िज@ला अदालतमा फैसला गनb : 
मा.9या.ौी दयानाथ खरेल 

पनुरावेदन अदालत, राजQवराजमा फैसला गनb : 
मा.9या.ौी श_भबुहादरु खeका 

 मा.9या.ौी कुमार च ुडँाल 

फैसला
 Éा.क!ाण "े# : 9याय ूशासन ऐन, 

२०४८ को दफा १० बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, राजQवराजको "म"त २०६८।१।२८ 
को फैसला साधक जाँचको ला"ग यस अदालतमा 
ूाi भएको ूःततु मLुाको संिki तlय र ठहर 
यसूकार छ : 
 "म"त २०६६।१।२८ गते मेरP जेठo 
ौीमती देशQवरा QवRकमाM घरबाट सरसमानसQहत 
बेपpा भएकq हुँदा खोजतलास गरPपाऊँ भsेसमेत 
Nयहोराको खा@ले –९ बःने रामबहादरु QवRकमाMले 
"म"त २०६६।२।१ गते tदएको ह"ुलया    
"नवेदन । 
 खोटाङ िज@ला, tद5ेल गा.Qव.स.वडा 
नं. ६ िःथत वातलको लखरुP जuलमा बेवाvरसे 
अवःथामा मQहलाको लास फेला परेको, सो 
लासको अनहुारमा कालो माटोले पो"तएको, रगत 
लागेको, नाकको दबैु wवालमा रगत माटो ला"ग 
ब9द भएको, बायाँ कानको लोती -याती झिुyडएको, 
दायाँ लोती -या"तएको, मखु अधM ख@ुला रहेको, 
घुडँाहTमा घ"ॐएको नीलडामहT देिखएको, 
टाउकाको थाwलोको बायाँ भागमा धाvरलो 
ह"तयारले काQटएकोजःतो चोट र टाउकाको 
पछा"डपQ|को भाग घ-ुचकुमा २ वटा चोट 
देिखएको भsे Nयहोराको "म"त २०६६।२।५ 
मा भएको घटनाःथल तथा लासजाँच ूकृ"त 
मचु@ुका । 
 खोटाङ िज@ला, tद5ेल गा.Qव.स.वडा नं. 
६ िःथत वातलको लंखरुP जuलमा मQहलाको 
बेवाvरसे अवःथामा लास फेला परेको हुँदा उ5 
लासको मचु@ुकासमेत गरP लासलाई पो�माटMम 

िनण�य नं.९०६२
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गन� िज�ला अःपतालमा �याई रािखएको हुँदा 
कानूनबमोिजम जाहेर गरेको छु भ8े 9यहोराको 
ू.स.=न.म=नष थापाको ू=तवेदन । 
 गहुँगोरB ५ Dफट उचाई, बाIलो लामा 
कपाल, मझौला शरBर, रातो कुथा� सMुवाल, रातो 
रबरको चNपल, =नलो हOरयो पोते लगाएकP, सेतो 
सल ओडेकP धकT  ले=डज Uयाग=भऽ रातो DफWा 
सारB, =नलो Uलाउज, ऊनीको रातो बकZ, ले=डज 
रातो छाता बोकेकP अं.वष� ३०।३५ को बेवाOरसे 
मDहलाको लास ^द_ेल–६ िःथत वातलको लंखरुB 
जaलमा फेला परेको उ_ लासको अDवभावक 
खोजतलास गरB लास सनाखतको ला=ग िज�ला 
ूहरB काया�लय, खोटाङबाट मातहतका इलाका 
ूहरB काया�लय र ूहरB चौकPहMमा तdकाल 
गOरएको पOरपऽ सeार र ःथानीय एफ.एम.
समेतमा ूचारूसार गरB ^दने भनी लेिखएको   
पऽ । 
 खोटाङ िज�ला, ^द_ेल गा.Dव.स.वडा 
नं. ६ िःथत वातलको लंखरुB जaलमा फेला 
परेको अं. ३०।३५ वषT बेवाOरसे मDहलाको लास 
अःपतालको लास घरमा भएको अवःथामा गई 
हेदा� सो लास मेरै ौीमती कालB भ8े देशDवरा 
Dवiकमा�को हो भनी खा�ले – ९ बःने रामबहादरु 
Dवiकमा�ले =म=त २०६६।२।७ मा गरB ^दएको 
सनाखत कागज र लास सm गत ् गन� बझुाएको 
भरपाई । 
 मेरB छोरB कालB भ8े देशDवरा Dवiकमा�लाई 
मेरो oवाइँ रामबहादरु Dवiकमा�,=नजकै काpछq 
ौीमती Dवमला Dवiकमा� र खोटाङ दवेुकोल –४ 
बःने मनोज भ8े िखलबहादरु खsकासमेतको 
=मलेमतोमा ^द_ेल–६ िःथत वातलको लंखरुB 
जaलको एकाpत ठाउँमा लगी कत�9यबाट 
मारB फालेको हुँदा =नजहMलाई पबाउ गरB 
कत�9यoयानमा कारवाहB गOरपाऊँ भ8ेसमेत 
9यहोराको खोटाङ, मािvम गा.Dव.स वडा नं.४ 
बःने सकुमाया Dवiकमा�ले =म=त २०६६।२।१० 
मा ^दएको जाहेरB दरखाःत । 

 खा�ले – ९ बःने रामबहादरु Dवiकमा�, 
=नजको काpछq ौीमती Dवमला Dवiकमा� र 
दवेुकोल – ४ बःने मनोज भ8े िखलबहादरु 
खsकासमेतलाई पबाउ गरB दाखेल गनT भनी 
ू.ना.=न.^दलबहादरु दनवुार र ू.स.=न.कैल ु
सरदारलाई छुxाछुxै खटाइएका पऽहM । 
 ू=तवादB िखलबहादरु खsकालाई खा�ले 
गा.Dव.स.अpतग�त फेला पारेको हुँदा दािखल 
गरेको छु भ8े कैल ुसरदारको ू=तवेदन । 
 मनोज भ8े िखलबहादरु खsकालाई 
खा�ले – ८ िःथत साव�ज=नक ःथानमा Dहँडडलु 
गदzको अवःथामा फेला पारB =नजको शरBर 
तलाशी गदा� पेpटको दायाँपDxको गोजीबाट 
मDहलाले कानमा लगाउने सनुको Oर{ जोर १ 
बरामद भएको जसम|ये एउटा Oर}ो एकापDxको 
टुNपाको भाग भाँिचएको अवःथामा रहेको भ8े 
=म=त २०६६।२।११ मा भै आएको बरामदB 
मचु�ुका । 
 मनोज भ8े िखलबहादरु खsकाको 
साथबाट बरामद भएको सनुको कानमा लगाउने 
Oर{ (कु�डल) जोर १ मेरB छोरB देशDवरा 
Dवiकमा�ले लगाएको Oर{ हो भनी सकुमाया 
Dवiकमा�ले =म=त २०६६।२।१२ मा सनाखत 
गरB ^दएको कागज । 
 टाउकोमा चोट लागेको कारण ^दमागमा 
र_ॐाव भै मdृय ुभएको (Cause of death is due 

to brain hemorrhage following blunt injury to 

head) भ8ेसमेत 9यहोराको मतृक मDहला – प=छ 
नाम ख�ुन आएकP देशDवरा Dवiकमा�को शव 
परB�ण ू=तवेदन । 
 कालB भ8े देशDवरा मेरै माDहलB ^ददBकP 
आमाजू ^ददB हनु ्। =नज देशDवरा Dवiकमा� र 
खा�ले–९ बःने रामबहादरु Dवiकमा�को Dववाह 
भएको १० वष� =ब=तसIदा प=न बालब�चा 
नभएको कारण देशDवरासमेत मेरो माइतीघरमा 
२०५८ सालमा गएर मलाई मागी रामबहादरु 
Dवiकमा�सँग मेरो Dववाह भएको हो । Dववाह 
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भएर २०६२ सालस/म राॆर1 बःदै आएका 
"थय9 । २०६२ सालमा प;हलाको पूरानो सानो 
घर भ>काएर अ"ल ठूलो नयाँ घर बनाएप"छ 
Cदद1 देश;वराले हामी जेठH काIछHलाई दईु 
ओटा कोठाहN छुOाछुOै राखी Cदन ु भनेकाले 
>यह1 नयाँ घरलाई २ वटा बनाएर एक एक 
कोठामा बसी प"तले दवैु"तर हेर;वचार गदT आउन ु
भएको "थयो । २०६५ साल चैऽ म;हनामा 
हाॆो घरको द"लन मCWएको हुँदा फेनYको ला"ग 
माIछे खोZदा खोटाङ, दवेुकोल – ४ बःने मनोज 
भ]े िखलबहादरु ख_कालाई प"तले भेट1 `याएर 
काठ फेनY लगाएको हो । >यसप"छ ख_का 
भाइ हाॆोमा आउने जाने गदYथे । >यसैबीचमा 
ख_का त रामबहादरुको जेठH ौीमती देश;वरासँग 
लागेको छ भ]े गाउँमा ह`ला भएप"छ एक पटक 
गाउँमा समाज बसेको "थयो । >यस समयमा 
ख_का र देश;वरालाई एकै ठाउँमा अभि 
dयवहार गदT गरेको देखेको हो भ]े कुनै मा"नस 
फेला नपरेकोले ूमाण नपgुने कुरा गनY हुँदैन, 

ूमाण परु ्याएरमाऽ बो`नपुछY भIदै समाज उठेको                                                 
"थयो । समाज उठेर गएप"छ Cदद1 समाजको 
साम]ुे ख_कासँग मलाई बात लागेकोले बेइZजत 
सहेर बःनभुIदा माइतीघर गएर बःछु भIदै 
हनुहुIुiयो । यःतैमा "म"त २०६६।१।२८ 
गते म र प"त खेतमा बीउ राlलाई Cदद1लाई 
खाजा "लएर आउन ुभIदै गएका "थयm । खाजा 
`याउन ुभएन । बेलकुा घरमा आउँदा ढोकामा 
ता`चा लागेको "थयो । ता`चा खोल1 घर"भऽ 
हेदाY Cदद1को सरसामानसमेत "थएन । वरपर 
सोoा माइती जाIछु भनेर सामानस;हत ;हडेकq 
भ]े  स"ुनयो । प"तले मािrम – ५ देश;वराको 
माइती घरमा फोनबाट सोoा माइतीमा नपगेुकq 
तर आउँदै छ भनेर फोन गरेको भ]े स"ुनयो । 
फेsर "म"त २०६६।१।३० गते सोoा माइतीमा 
देश;वरा ;वuकमाY पगेुको जानकार1 पाइयो । 
सोप"छ "म"त २०६६।२।१ गते Cदद1 हराएको 
भनी ह"ुलया Cदएको "थयो । "म"त २०६६।२।४ 

गते देश;वरा ;वuकमाY िखलबहादरु ख_कासँगै 
मडेुतफY  जाँदै गरेको देखेको भनी खोटाङ Cदvेल 
– १ घर भई हाॆमैा बसी अwययन गनx ौीधन 
;वuकमाYसमेतले भनी थाहा पाएको हो । "म"त 
२०६६।२।५ गते Cदvेल – ६ वातालको लंखरु1 
एकाIत ज{लमा ३०।३५ वषx म;हलाको लास 
फेला परेको कुरा एफ.एम. रे"डयोसमेतबाट स"ुनयो 
तर "म"त २०६६।२।४ गते िजउँदै माIछेसँग 
;हडेको भनी भनेको हुँदा Cदद1कै लास हो भ]े कुनै 
श~ा नभएको हो । "म"त २०६६।२।७ गतेप"छ 
रामबहादरु ;वuकमाYले लास अःपतालमा गएर 
हेदाY देश;वरा ;वuकमाYको रहेछ भनी सनाखत गर1 
दाहसंःकार गराएको  हो । प"त रामबहादरुलाई 
ज�डीस ;वरामीले चापेको कारण काज;कsरयामा 
अN माIछे राखी मेरो माइती गाउँ िचउर1डाँडा 
दोपाY"तर ज"डबटु1बाट जि�डस ;वमारको उपचार 
गराउने बममा माइतीगाउँबाटै हामी पबाउ परेका                            
ह9 । देश;वरा ;वuकमाYलाई मैले मारे मराएको                               
होइन । दवेुको–४ बःने िखलबहादरु ख_काले 
मैले मारेको हुँ भनी मखु सा"बत भएकाले "नजले 
के कःतो पsरबIदबाट कतYdय गर1 मारे मराएका 
हनु ् "नजै जानून ् भ]ेसमेत dयहोराको ू"तवाद1 
;वमला ;वuकमाYले अनसुIधानको बममा गरेको 
बयान कागज । 
 मेरो घर खोटाङ, दवेुकोल – ४ मा         
हो । जनव"न (खेतला) गर1 कमाएर खानको 
ला"ग खा`ले गा.;व.स.मा आएको अवःथामा 
रामबहादरु ;वuकमाYसँग भेट भई "नजको 
घरको सरा काठहN फेsरCदएप"छ "नजकq जेठH 
ौीमती देश;वरासँग िचनजान ;हमिचम  भयो । 
"नजसँग एकपटक शार1sरक स/पकY समेत भएको 
र निज;कँदै गएको देखी गाउँका मा"नस तथा 
रामबहादरुले प"न श~ा गर1 मा"नससमेत भेला 
गर1 छलफल हुँदा श~ाको भरमा आरोप लगाउन 
हुँदैन भIदै समाजको छलफल उठेको हो । 
"नज देश;वरा ;वuकमाY "म"त २०६६।१।२८ 
गते "नजको घरबाट माई"त"तर गएको छ भ]े 
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सनेुकोले म प$न आ&नो घर पगेुर आउन ुपय, 
भ.दै घर दवेुकोल पगुी $म$त २०६६।२।४ 
गते खा;लेतफ=  आउनलाई ?द@ेल हाटडाँडामा 
आईपEुदा देशGवराले पHाउँदै गरेको र 
घर$तर जा.छु भनी घर$तर लाEदा प$न पHाई 
आउँदा दबैुजना लंखरुM जNलमा पगेुप$छ मलाई 
Gवराटनगर Gक काठमाडौ लगेर राख भ.दै मेरो 
सट=मा समाएर तानातान गरेबाट दईुजनाबीच 
भनाभन भयो । मलाई प$न Sरस उTदै गयो र 
निजकै भएको ढुNा उठाई देशGवरा GवWकमा=को 
थाYलो घZुचकुसमेतमा हानी मारM बाटोभ.दा अ$ल 
तल फालM $नजले कानमा लगाएको सनुको Sर\ 
(कु^डल) जोर १ कानको लोतीसमेत Zया$तने 
गरM लछुa मेरै पे.टको गोजीमा हालM खा;ले$तर 
आएको अवःथामा ूहरMले फेला पारM सो सनुको 
Sर\  (कु^डल) जोर १ सGहत मलाई पबाउ 
गरेको हो । वारदातःथलबाट बरामद भएको 
बायाँ खeुामा लगाउने ९ नं को गो;डःटार जgुा 
मेरै हो । दायाँपGeको जgुा र $नलो रNको मोजा 
जोर १ तथा वारदातको अवःथामा ूयोग गरेको 
ढुNासमेत वारदातःथान आसपसमा फालेको   
$थए ँ। सोहM ठाउँमा हनुपुछ= भhेसमेत iयहोराको 
ू$तवादM िखलबहादरु खjकाले अनसु.धानको 
बममा गरेको बयान कागज । 
 जेठa ौीमती देशGवरा GवWकमा=बाट Gववाह 
गरेको धेरै वष=सnम प$न जायज.म नभएकोले 
Gवमला GवWकमा=सँग दोॐो Gववाह गरेको हुँ । 
मैले दबैु ौीमतीलाई बराबर माया गदp आईराखेको 
$थए ँ। का.छaसँग सँगै नबःने भ.दै जेठa छुGeएर 
एउटै घरको अक, कोठामा बसेता प$न दबैु$तर 
रेखदेख गदp आइराखेको $थए ँ। यःतैमा $म$त 
२०६५ साल चैऽ मGहनामा मेरो घरको द$लन 
काठ सरा फेन=लाई दवेुकोले–४ बःने िखलबहादरु 
खjकालाई बोलाई काम लगाएको $थए ँ। केहM 
समयदेिख $नज िखलबहादरु मेरो घरमा आउने 
जाने गद=थे । िखलबहादरु र मेरM जेठa ौीमती 
Gहंडडलु गदा= गाउँलेहtले शuा गरM ह;ला 

गरेको हुँदा समाज बसी छलफल हुँदा शuाको 
भरमा कुरा गन= ठaक हुँदैन भनी समाज उठेको            
$थयो । यःतैमा खjकासँग बात लगाएर मेरो 
गाउँमा बदनाम भयो अब म यहाँ बिःदन माईत 
जा.छु भ.दै देशGवराले $नउँ खोvन था$लन ्। $म$त 
२०६६।१।२८ गते म र का.छa ौीमती खेतमा 
गएको अवःथामा $नज देशGवराले सरसामानहt 
सबै $लएर जा.छु भ.दै Gहंडी बेपgा भएको हुँदा 
मैले ह$ुलया ?दएको हुँ । िखलबहादरु खjकासँग 
Gहंjदै गरेको देखेको भनी ौीधन GवWकमा=ले 
भनेकोले $म$त २०६६।२।५ गते ?द@ेल–६ 
वातल लंखरुM जNलमा भेGटएको बेवाSरसे लास 
देशGवराकै हो भhे शuासnम नभएको कारण लास 
सनाखत गन=लाई ढMलो हनुगएको हो । $म$त 
२०६६।२।७ गते अःपतालमा भएको लास 
मेरै जेठa ौीमती देशGवरा GवWकमा=को भएकाले 
सनाखतसमेत गरM लासको दाहासंःकारसमेत गरM 
काजGबयाको ला$ग मा$नस राखी मलाई ज^डीस 
Gवमार भएकोले जडुीबटुM उपचारको ला$ग खोटाङ 
िचउरMडाँडा–५ $तर गएको अवःथामा का.छa 
ौीमती Gवमला र मलाई पबाउ गरM ;याइएको  
हो । देशGवरा GवWकमा=लाई मैले मराएको होइन 
$नज िखलबहादरु खjकाले के कःतो पSरब.दबाट 
मारे मराएको हो $नजै जानून ्। मलाई थाहा छैन 
भhे iयहोराको ू$तवादM रामबहादरु GवWकमा=ले 
अनसु.धानको बममा गरेको बयान कागज । 
 ?द@ेल – ६ िःथत वातलको लंखरुM जNल 
वारदातःथान निजकै दायाँ खeुामा लगाउने ९ 
नं.को गो;डःटार जgुा १, $नलो मोजा (जरुाफ) 
जोर १ समेत फेला परM हामीहtको रोहबरमा 
बरामद भएको ठaक हो भhेसमेत iयहोराको 
$म$त २०६६।२।१९ मा भैआएको बरामदM   
मचु;ुका । 
 पबाउ परM Gहरासतमा रहेका िखलबहादरु 
खjका अgा$लदै मेरो सनु पसलमा आएर यो 
सनुको Sर\ जोर १ को तौल क$त छ जोिख?दन ु
भनेको हुँदा मैले सनु जोखेर ?दएको हो, सनुको 

९०62 - नेपाल सरकार Gव. रामबहादरु GवWकमा=समेत
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कु*डल "लएर आई सनु तौल गराई उ6 सनु 
बे8न खो;ने <यि6 यह@ हो भनी िखलबहादरु 
खDकासEहतको सनुलाई सनाखत गनF Gद6ेल – 

२ िःथत बजारमा पसल गर@ बःने नीरकुमार 
EवLकमाMले गर@ Gदएको कागज । 
 "म"त २०६६।२।४ गते Gदउँसो 
देशEवरा EवLकमाM र िखलबहादरु खDकालाई 
Gद6ेलको कारागार निजक आमS TयाUप"तर 
सँगै जाँदै गरेको देखेको हो भWे <यहोराको 
बाबरुाम बःनेत र ौीधन EवLकमाMले गर@ Gदएको     
कागज । 
 ू"तवाद@ रामबहादरु EवLकमाM र Eवमला 
EवLकमाMको "मलेमतोसमेतबाट िखलबहादरु 
खDकासमेत भएर देशEवरा EवLकमाMलाई 
कतM<यबाट मारे मराएकोमा EवLास ला\छ । 
"नजह^लाई कारवाह@ होस ् भWे "नसना राई, 
नैनादेवी बाःतोलासमेत जना २ ले गर@ Gदएको 
कागज । 
 देशEवरा EवLकमाMले मaृयपूुवM मलाई 
प"त तथा सौताले कुटेको भbदै नीलडाम देखाउने 
गरेको, कEहले ^ँदै EहDने गरेको, कEहले प"त र 
सौता "मल@ मलाई माछMन ् होला भWे गरेकोले 
"नजको मaृयहुनुमुा ू"तवाद@ Eवमला EवLकमाM 
र रामबहादरु EवLकमाMसमेतको "मलोमतो र 
पcरपdबाट िखलबहादरु खDकासमेत भएर 
देशEवरा EवLकमाMलाई कतM<यबाट मारे मराएकोले 
"नजह^लाई कडा कानूनी कारवाह@ होस ् भWे 
<यहोराको िखल आचायM र रा"धका आचायMले गर@ 
Gदएको कागज । 
 ू"तवाद@ रामबहादरु EवLकमाMले 
Eवमला EवLकमाMलाई काbछf ौीमती बनाई 
gयाएप"छ मतृकसँग रामबहादरुको झगडा 
भईरहbiयो । "म"त २०६५ साल फाgगनुदेिख 
यता देशEवरा िखलबहादरु खDकासँग लागेको 
भWे कुरा गाउँमा हgलासमेत चलेको कारण 
समाजका मा"नसह^ भेला भएर छलफल हुँदा 
"नजह^बीच सUबbध रहेको भWेबारे कुनै ूमाण 

नभएकोले झूmा कुरा भएको भनी समाज उठेको                          
"थयो । "म"त २०६६।१।२५ गते रामबहादरु 
र "नजकp काbछf ौीमती Eवमला EवLकमाMले 
देशEवरा EवLकमाMलाई कुटेको हुँदा "नजको 
शर@रमा नीलडामसमेत "थयो । उनी मलाई 
लो\ने र सौता भएर माछMन ् होला अब म यहाँ 
बिःदन माईत जाbछु भbदै सरसामानह^ "लएर 
Gद6ेलतफM  लागेकp "थईन ्। केह@"छन सUझाउँदा 
प"न नमानेकp हनु ्। aयसप"छ कता गईन ्थाहा 
भएन । "म"त २०६६।२।५ गते वातलको 
लंखरु@ जsलमा बेवाcरसे मEहलाको लास फेला 
परेको छ भWे एफ.एम.समेतबाट खबर स"ुनयो । 
उ6 लास देशEवराको भWे शuा गcरएन । "म"त 
२०६६।२।७ गते उ6 लास हेदाM लासको 
हात खvुा, पोतेसमेतबाट देशEवराको लास भWे 
थाहा भएर देशEवरालाई Gद6ेलमा फेला पार@ 
लंखरु@ जsलमा लगी कतM<यबाट मार@ फालेकोमा 
शuा ला\छ । अपराधीह^लाई कडाभbदा कडा 
कारवाह@ होस ्भWे <यहोराको टuमाया बःनेतले 
गर@ Gदएको कागज । 
 देशEवरा EवLकमाMलाई रामबहादरु 
EवLकमाM र "नजकp काbछf ौीमती Eवमला 
EवLकमाMसमेत भएर पटकपटक कुटपीट गनF 
गरेको नीलडाम पEहले देखाउने ग"थMन ्। "म"त 
२०६६।२।५ गते लंखरु@ जsलमा बेवाcरसे 
अवःथामा फेला परेको देशEवराको लास सनाखत 
गनMलाई रामबहादरु EवLकमाMले ढ@लो गरेको कारण 
"नज, "नजकp काbछf ौीमती Eवमला Eव.क. र 
िखलबहादरु खDकाको "मलेमतोमा लंखरु@ जsलमा 
लगी कतM<य गर@ मार@ लासलाई फालेकोमा पूणM 
EवLास लागेको हुँदा "नज तीनैजनालाई कडा 
कारवाह@ होस ् भWे <यहोराको घनकुमार@ ौेx, 

स"ुनता भvराई र गोमा अ"धकार@ले गर@ Gदएको 
कागज । 
 रामबहादरु EवLकमाM र Eवमला EवLकमाMले 
देशEवरा EवLकमाMलाई पटकपटक Eपyने गर@ 
नीलडामसमेत पारेको अवःथामा माई"तमा गएर 
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सबै कुरा भनी ूहर'मा खबर गनु+ इ-साफ पाइ-छ 
भ-दा 2यसो नगर' नीलडामह7 केह' 9नको 
भएप9छ पनुः घरमा जाने ग9थ+न ्। प9त र सौताले 
कुटपीट गरे भ-दै 9म9त २०६६।१।३० गते 
प9त देशJवरा माई9तमा गएकM 9थइन ् र 9म9त 
२०६६।२।४ गते अब त प9तको Pरस मर ्यो 
होला भ-दै घर जा-छु भनी घर9तर आएकM                                        
9थईन ्। 9म9त २०६६।२।५ गते SदTेल–६ 
िःथत वातलको लंखरु' जXलमा बेवाPरसे मJहलाको 
लास फेला परेको बारेको सूचना एफ.एम.बाट 
ूसाPरत भएकोमा रामबहादरुले समयमा सनाखत 
नगरेको कारण र पJहला प9न कुटपीट गर' 
यातना Sदने गरेको कारणसमेतबाट रामबहादरु 
Jव]कमा+ले कत+̂ यबाट मार' फालेको हो भ_े 
^यहोराको शा-ता Jव]कमा+, उ9म+ला Jव]कमा+, 
नई-ि राई, स-तोषी राईसमेतले गर' Sदएको 
कागज । 
 मनोज भ_े िखलबहादरु खcकाको 
घरबाट पानासो9नक कdपनीको eयासेट fलेयर 
थान १, अgमजेीबाट ःकाईएन लेिखएको 
ijयाkेट थान १समेत बरामद भएको भ_े 9म9त 
२०६६।२।२७ गतेको खानतलाशी बरामद' 
मचुjुका । 
 बरामद भईआएको ijयाkेट मैले जेठn 
ौीमती देशJवरालाई Jवदेशबाट jयाएर Sदएको  
हो । बरामद eयासेटfलेयर माईतीपpले 
देशJवरालाई Sदएको 9नजकै eयासेटfलेयर हो 
भनी रामबहादरु Jव]कमा+ले सामान सनाखत गर' 
Sदएको 9म9त २०६६।२।२८ को कागज । 
 देशJवरा Jव]कमा+ मेर' भा-जी हनु ् । 
9नजलाई 9नजको प9त रामबहादरु Jव]कमा+ सौता 
Jवमला Jव]कमा+ले बेलाबखत लछारपछार गदr 
कुटपीट गनs गरेको बताउने गरेकM 9थईन ्। मैले 
प9न सdझाई बझुाई गर' पठाउने गरेको 9थए ँ। 
प9त र सौताले कुटेको नीलडामह7 माई9तमा गई 
देखाउँदै 7ने ग9थ+न । 9म9त २०६६।१।२५ गते 
9सःन ुपानीले कुटपीट गरेछन ्। सधै कुटपीट गनs 

प9त रामबहादरु Jव]कमा+ र सौता Jवमला Jव]कमा+ 
र िखलबहादरु खcकाको 9मलेमतोमा देशJवरालाई 
वातलको लंखरु' जXलमा लगी कत+̂ यबाटै मारे 
मराएकोमा Jव]ास लाwछ भ_े ̂ यहोराको बलराम 
Jव]कमा+ले 9म9त २०६६।२।२८ मा गर' Sदएको                                       
कागज । 
 अनसु-धानको 9सल9सलामा पबाउ 
परेका रामबहादरु Jव]कमा+, Jवमला Jव]कमा+ 
र िखलबहादरु खcकाको 9मलोमतोबाट देशJवरा 
Jव]कमा+लाई कत+̂ यबाट मारेको पूण+ Jव]ास 
लाwछ । 9नजह7लाई कडा कारवाह' होस ्भ_े 
^यहोराको ट'का थापा र शशीकला बा9नयाँले 
9म9त २०६६।३।१ मा गर' Sदएको वःतिुःथ9त 
मचुjुका । 
 उपयु+T सबूद र आधारह7बाट 
ू9तवाद'ह7 रामबहादरु Jव]कमा+ र Jवमला 
Jव]कमा+ले मनोज भ_े िखलबहादरु खcकासँग 
9मलोमतो गर' Jव9भ_ बहना बनाई SदTेल – 

६ िःथत वातलको एका-त जXलमा परु ्याई 
जाहेरवाल'कM छोर' देशJवरा Jव]कमा+लाई कोह' 
कसैले प9न थाहा नपाओस ्भनी तीनैजना 9मल' 
कत+̂ य गर' मारेकोमा 9नजह7उपर के कःतो 
सजायको मागदावी 9लने हो भ_ेतफ+  हेदा+ 9नज 
अ9भयTुह7zारा घJटत कत+̂ य {यानसdब-धी 
वारदात मलुकुM ऐन, {यानसdब-धी महलको १ 
नं., १३नं. Jवपर'तको कसूर अपराध हो भ_े 
देिखनआएको हुँदा 9नज अ9भयTु रामबहादरु 
Jव]कमा+, Jवमला Jव]कमा+ र मनोज भ_े 
िखलबहादरु खcकालाई सोह' महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय हनु अनरुोध छ भ_ेसमेत 
^यहोराको िजjला सरकार' वकMल काया+लयको 
9म9त २०६६।३।४ को अ9भयोगपऽ । 
 मेरो घर खोटाङ िजjला, दवेुकोल 
गा.Jव.स.वडा नंं ४ मा पद+छ । म जनव9न 
(खेताला) गर' कमाएर खानको ला9ग 9म9त २०६५ 
साल पौष मJहनामा खाjले गा.Jव.स. आएको 
9थए ँ । यसैबममा मतृकको घरको काठको 
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सरा ध"मराले खाएको रहेछ र मलाई उ4 सरा 
फे6र7दन ु पय; भनी मतृकका लो@ने रामबहादरु 
BवDकमाEले मलाई बोलायो र म निजकको घरको 
सरा फे6र7दए ँ । सोहJ अवःथामा  मतृकसँग 
मेरो िचनजान भएको हो । Pयसप"छ कBहलेकाँहJ 
"नजको घरमा जाने गदEथQ । यसैबममा ू"तवादJ 
रामबहादरु BवDकमाEको दाज ुगोपाल BवDकमाE र 
7दलबहादरु BवDकमाEसमेतले रामबहादरुलाई तेरो 
ौीमती देशBवरालाई िखलबहादरुले घमुाउँदै "थयो 
लान लागेको छ भनी सनुाएछन ् । Pयो कुरा 
मलाई पPयार लागेन र मेरो "नज देशBवरासँग 
Pयःतो शारJ6रक सXपकE  चाBहं भएको "थएन र 
म "म"त २०६६ साल बैशाख २८।२९ गते"तर 
आ^नो घरमा गई घरमा ३,४ 7दन बसी ऐ.जेc 
४ गते घरबाट आउँदै गदाE हाटडाँडामा पगेुप"छ 
देशBवरा BवDकमाEसँग भेट भयो र "नजले मसँग 
मलाई मेरो लो@नेसमेतले "तमीसँग बात लगाई 
मलाई कुटपीट गनf गछE, अब म "तमीसँग                         
जाgछु । "तमीले मलाई लानपुछE भ"नन ्र मैले 
Pयःतो कुरा नगर मेरो घरमा ौीमती छोरJहh 
छन ्। Pयसमा प"न "तमी BवDकमाEको छोरJ म 
iेऽी भएकाले म लाj भनी भgदा प"न जाgछु 
भ"नन ्र छ"लएर भा@न खोजी Bहडी घरमा जाउँBक 
खाkले जाउँ भनी दोधार भएर घरमा जाgछु भनी 
म बजारैबजार घरतफE  जाँदै गदाE म 7द4ेल 
lयाXपस मा"थ डाँडामा पगुm, "नज मतृक प"न 
म प"छप"छ आएकn रBहछन ्र Pयहाँ प"न मसँग 
जाgछु भनी भनेकn र मैले म लान सिlदन भgदा 
मलाई काठमाडp वा Bवराटनगर लगेर राqपुछE 
"तमीसँग म जाgछु भनेप"छ म घरतफE  Bहंडे मतृक 
प"न म प"छप"छ आइन ्र म वातल भjे ठाउँको 
लंखरJ जsलमा पगेुप"छ "नजले मलाई लानपुछE 
भनी मेरो  सटEमा समाएप"छ म लडm र केहJ तल 
पगेुप"छ फे6र Pयहाँ प"न मलाई समाई लडाएप"छ 
मलाई प"न 6रस उठt "नजलाई लडाई निजक 
रहेको ढुsाले टाउकोको पछा"डपBv हानm Pयसप"छ 
जऽतऽ हानm र कपालमा समाई तल"तर झBv         

हानm । Pयस समयमा "नज मरेकn "थइनन ्। 
प"छ म6रछन,् "नजलाई माछुE भjे "थएन । मलाई 
लडाई 6रस उठेप"छ मैले ढुsाले हाgदा "नजको मPृय ु                                                                                             
भएछ । Pयसप"छ म खाkलेमा आई नाम थाहा 
नभएको ख"तवडाकोमा खोkमा बनाई बसm । 
मतृकलाई मैले "म"त २०६६।२।४ गते बेलकुn 
४:३० बजे"तर मारेको हुँ । "नज मतृकलाई 
मैलेमाऽ मारेको हुँ । "नजलाई मानEमा मबाहेक 
अgय कोहJ कसैको सkलाह सहमतीसमेत 
छैन भjेसमेत xयहोराका ू"तवादJ मनोज भjे 
िखलबहादरु खyकाले शhु अदालतमा गरेको 
बयान । 
 मतृक देशBवरा BवDकमाE मेरो सौता    
हनु ् । उनलाई "म"त २०६६।१।२८ गते 
खाजा "लएर आउन ु भनी हामी खेतमा गएका 
"थयp । सौता खाजा नkयाईकन माइत जाने भनेर 
सबै लगुा "लएर गइछन ्। हामीले बेलकुा घरमा 
आएप"छ "छमेकnले भgदा थाहा पायp । माइत 
जाँदा उनको कोठाका सबै सामान "लएर गएकn 
रBहछन ् र "म"त २०६६।१।३१ गते सौता 
देशBवराको माइतमा फोन गदाE आज आउँदैछु 
भनेर फोन गनुE भएको "थयो तर अझै आईप@ुन ु
भएको छैन भनेर जवाफ 7दन ुभएप"छ हामी माइत 
जान ु भएको रहेछ भनी चपु लागेर बसी "म"त 
२०६६।२।१ गते माइत जान ुभएको छ कn 
छैन भनी हामीले िजkला ू हरJ कायाEलयमा ह"ुलया 
7दयp । "म"त २०६६।२।४ का 7दन ू"तवादJ 
मनोज भjे िखलबहादरु खyकाले नै मारेको हो, 
मतृकलाई मानEमा कुनै प"न त6रकाको संल@नता 
नभएकोले सफाइ पाऊँ भjेसमेत xयहोराको 
ू"तवादJ Bवमला BवDकमाEले शhु अदालतमा 
गरेको बयान । 
 देशBवरा BवDकमाE मेरो जेठt ौीमती 
हनु ् । "म"त २०६६।१।२८ गते हामी 
धानको बीउ राq भनी मतृकलाई घरमा 
छोडी खाजा "लएर आउन भनी खेतमा गएका                                
"थय} । सोहJ 7दनको बेलकुn ६:०० बजेसXम 



1239

प�न जेठ! ौीमतीले खाजा �लएर खेतमा गइनन ्र 
बेलकु1 ६:०० बजे हामी घरमा आय8 । घरमा 
आईप;ुदा मेर= जेठ! ौीमती बःने ठाउँमा ताला 
लगाई राखेको रहेछ । छर�छमेक1लाई सोधखोज 
गदाE �तमीहF Gहडेप�छ समानहF ओसादJ                                                                                                                               
�थइन ्। यहाँ बिःदन माइत गएर बःछु भNदै 
३:३० बजे�तर Gह�डंन ्भने र मैले सो Rदन कोठामा 
ताला लगाई राखेको हुँदा हेSरन । भो�लपTट २९ 
गते गाउँलेहFसँग आज बाॆाY जाNछु भो�ल माइत 
जाNछु भनेको रहेछ र २० गते बाॆाYमा फोन 
गरे आएक1 छैनन ् भनेप�छ ससरुाल= माि[ममा 
फोन गर\ सो Rदन आएक1 छैनन ् भनेप�छ मैले 
�म�त २०६६।२।१ गते मेरो ौीमती देशGवरा 
Gव`कमाE हराएकोले खोज तलास गSरपाऊँ भनी 
िजTला ूहर= कायाEलयमा ह�ुलया Rदएको �थए ँ
र ऐ ४ गते ौीधन Gव`कमाEले घरबाट यता 
आउँदा Rदeेलको आमfgयाhप मनुी मेर= जेठ! 
ौीमती र िखलबहादरु खiकालाई उभो�तर 
जाँदै गरेको भेटेको रहेछ प�छ लास फेला पर= 
Fपाकोटबाट ूचारूसार भएछ तर मैले स�ुनन । 
मलाई जिkडस भएकोले उपचारको ला�ग दोपाE 
गएको �थए ँ। lयसैबममा �म�त २०६६।२।७ 
गते हामीलाई ससरुाल=बाटै पबाउ गर= Rदeेल 
Tयाएको हो । प�छ बoुदा हाल पबाउमा परेको 
ू�तवाद= िखलबहादरु खiकाले कतEpय गर= 
मारेको भqे सनेुको हुँ । �नजले Gकन कसर= मारे 
मलाई केह= थाहा भएन । �नजलाई मैले मारेको 
होइन र मानEमा मेरो संल;नता छैन । मतृकलाई 
मानEमा कुनै कतEpय नगरेको हुँदा र �नदsष हुँदा 
मलाई दावीबमोिजम सजाय हनेु होइन, सफाइ 
पाऊँ भqेसमेत pयहोराको ू�तवाद= रामबहादरु 
Gव`कमाEले शFु अदालतमा गरेको बयान । 
 ू�तवाद= िखलबहादरु खiका, 
रामबहादरु Gव`कमाE र Gवमला Gव`कमाEसमेतको 
�मलोमतोबाट मतृक देशGवरा Gव`कमाEलाई कतEpय 
गर= मारेकोमा Gव`ास ला;छ भनी अ�धकारूाv 
अ�धकार=समw कागज गनx मा�नसहFले लेखाई 

Rदएका र वःतिुःथ�त मचुTुकामा बःने मा�नसहFले 
सनुी सोह= कुरा पGुy हनेु गर= लेखाइ Rदएको 
हुँदा यी ू�तवाद= रामबहादरु Gव`कमाE, Gवमला 
Gव`कमाE र िखलबहादरु खiकासमेत कसूरदार 
हनु ्भqे कुरा पGुy हनु आएकोले तlकाल ूाv 
ूमाणबाट यी ू�तवाद=हFलाई अ.बं ११८ को 
देहाय २ को अवःथा Gव~मान देिखएकोले प�छ 
ूमाण बoुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेुगर= हाललाई 
यी ू�तवाद=हFलाई कानूनबमोिजम �सधा खान 
पाउने गर= अ.बं १२१ नं.बमोिजम थनुवुा पूिजE 
Rदई कारागार शाखा, खोटाङमा  पपुEwको �न�म[ 
थनुामा रा� ुभqे शFु अदालतका �न�म[ िजTला 
Nयायाधीशको �म�त २०६६।३।५ को थनुछेक 
आदेश । 
 ू�तवाद= िखलबहादरु खiका मौकामा 
सा�बत भै बयान गरेको र अदालतसमwको 
बयानमा प�न मतृक देशGवरा Gव`कमाEलाई 
आफूले कतEpय गर= मारेको कसूरमा सा�बत 
भएको अवःथा छ । मतृक देशGवरा टाउकाको 
चोटका कारण रeॐाव भै कतEpयबाट माSरएको 
भqे पोyमाटEममा मlृयकुो कारण उTलेख 
भएको  छ । मतृकका कानका सनु ू�तवाद= 
िखलबहादरुबाट बरामद भएको र �नजका 
ज[ुामोजासमेत लास रहेकै वारदातःथलबाट 
बरामद भएको समेत देिखएकोले घटनाःथल लास 
ूकृ�त मचुTुका,बरामद भएका सनुसमेतका ूlयw 
ूमाणबाट �नजको बयानलाई पGुy हनुआएको 
देिखंदा ू�तवाद= िखलबहादरु तlकाल ूाv 
ूमाणबाट कसूरदार देिखन आएकोले प�छ बoुदै 
जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर= अ.बं ११८ को 
देहाय २ अनसुार पपुEwको ला�ग थनुामा रा� ेगर= 
�म�त २०६६।३।५ मा �न.िजTला Nयायाधीशले 
गरेको आदेश समथEन गर= Rदएको  छ । 
 ू�तवाद= रामबहादरु Gव`कमाE र Gवमला 
Gव`कमाEका हकमा �यानसhबNधी महलको १३ 
नं. को देहाय ३ अनसुार कै मागदावी छ । 
दबैुजना ू�तवाद=हFले अ�धकारूाv अ�धकार= 
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तथा अदालतसम/को बयानमा कसूर र अपराधमा 
पूण6 इ8कार9 भै बयान गरेको अवःथा छ । वाद9 
प/को अ"भयोगपऽमा जाहेर9मा नाम उDलेख 
भएको र मौकामा कागज गनH मा"नसहIसमेतका 
आधारमा ू"तवाद9 रामबहादरु MवNकमा6 र 
Mवमला MवNकमा6ले "नजको चPरऽका सQब8धमा 
शSा गर9 हेला गनH र कुटपीट गनHसमेत गथH 
भVे वारदातपूव6को अवःथासमेतको पPरब8दबाट 
मतृकको मXृयकुो वारदातमा "नजहI संलZन 
भएको भVे आधारमा अ"भयोग आधाPरत छ । 
मतृकको "म"त २०६६।१।२८ देिख मXृय ु
भएको अवःथासQम यी ू"तवाद9हIसँग देखाभेट 
भएको कुनै कागज ̀ यहोराबाट देिखन आउँदैन । 
ू"तवाद9 रामबहादरुले "म"त २०६६।२।१ मा 
ौीमती हराएकोसमेत भVे ह"ुलया "नवेदन िजDला 
ूहर9 काया6लय, खोटाङमा cदएको देिख8छ । 
प"छ फोनबाट माइत गएको भVे भै मतृक "म"त 
२०६६।२।४ सQम माइतीघरमा नै गएको भVे 
तfयमा Mववाद छैन । ४ गते "बहान माइतबाट 
Mहंडेप"छ ू"तवाद9 िखलबहादरुसँग भेट भै सँगै 
वारदातःथलमा गएको भVे ू"तवाद9 िखलबहादरु 
खhकाको भनाई छ । मतृक र िखलबहादरुमाऽ 
बाटोमा जाँदै "थए ँ भVे ौीधनसमेतको कागज 
देिख8छ । लास ूकृ"त मचुDुकाबाट बरामद 
जjुा र मोजासमेत ू"तवाद9 िखलबहादरु र 
अI साडी ऐनासमेतका सामान मतृकका भVे 
भै ू"तवाद9 रामबहादरु र Mवमला MवNकमा6का 
MवIl ूमाणमा लाZने कुनै वःत ुघटनाःथलमा                                                 
देिखंदैन । मौकामा कागज गनH शा8ता 
MवNकमा6समेतले मौकामा खोज तलास नगरेकोसमेत 
भVे आधार प"न "लएको देिख8छ । "म"सल 
संलZन कागजात हेदा6 "म"त २०६६।२।४ मा 
वारदातप"छ "म"त २०६६।२।६ गते एफ.एम.
रे"डयोमा ूहर9 काया6लयको सूचना जार9 भएको 
र ू"तवाद9 रामबहादरुले "म"त २०६६।२।७ 
मा आnनो ौीमती भनी लास सनाखत गर9 
कत6̀ यवालालाई कारवाह9को माग गर9 सिगत 

गन6 लास बिुझलगेको अवःथा देिख8छ । "म"त 
२०६६।२।१० गते मतृककq आमा माइतीप/ले 
जाहेर9 cदएप"छ ू"तवाद9 रामबहादरु र Mवमला 
MवNकमा6लाई पबाउ गरे प"न "नजहIको घर 
वा साथबाट कत6̀ यsयान वारदातमा समावेश 
भएको दशीूमाण बरामद नगरेको,वारदातःथलमा 
उपिःथत "थए भVे "म"सल संलZन कुनै कागजबाट 
देिखन नआएको, ू"तवाद9हI अ"धकारूाt 
अ"धकार9 र अदालतको बयानमा पूण6 इ8कार9 
भएको र सा"बत हनेु ू"तवाद9 िखलबहादरुले 
अ"धकारूाt अ"धकार9 र अदालतको बयानमा 
ू"तवाद9 रामबहादरु र Mवमलालाई पोल 
नगरेको हनुाले यी ू"तवाद9हI कत6̀ यsयानको 
वारदातःथलमा रहे भएको वा मतृकलाई मानH 
समयमा जीउमा हात हालेकोसमेत तXकाल ूाt 
ूमाणबाट देिखन आएन । वारदातःथलमा नै 
नगै ू"तवाद9 िखलबहादरुमाफ6 त ्मतृकलाई मान6 
मराउन षw य8ऽ गरे गराएको हो Mक भ8दा प"न सो 
देखाउने ू माण हाल देिखन नआई sयानसQब8धीको 
१३ नं. को देहाय ३ को मागदावी भएको दिखदँा 
ूःततु कसूर र सजायको अपराधमा तXकाल ूाt 
ूमाणबाट ू "तवाद9 रामबहादरु र Mवमला MवNकमा6 
कसूरदार देिखने वा कसूरदार हनु ् भVेसमेत 
MवNास गनH मना"सब आधार नदेिखएकोले प"छ 
बyुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर9 हाल अ.बं ४७ 
नं. अनसुार तारेखमा रा{ ेआदेश cदई "न. िजDला 
8यायाधीशले "म"त २०६६।३।५ मा गरेको 
आदेश ू"तवाद9 रामबहादरु MवNकमा6 र Mवमला 
MवNकमा6को हकमा सQम बदर गर9 cदएको छ 
भVे िजDला अदालतको आदेश । 
 ूःततु म}ुामा ू"तवाद9 च~ुा भैसकेको 
देिखदँा वाद9 र ू"तवाद9का सा/ीसमेत बyुन ु
भVे शIु अदालतको "म"त २०६६।४।६ 
को आदेशानसुार वाद9 ू"तवाद9हIको सा/ीको 
बकपऽ भै "म"सल संलZन रहेको छ । 
 ू"तवाद9 िखलबहादरु खhकाले मतृक 
देशMवरा MवNकमा6लाई कत6̀ य गर9 मारेर 
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�यानस�ब!धी महलको १ नं. को कसूर गरेको 
देिखंदा 4नजलाई �यानस�ब!धी महलको १३ नं. 
को देहाय ३ बमोिजम सव9ःवस;हत ज!मकैद ठहन? 
हनुाले साधक जाहेर गरA 4नकासा भएबमोिजम 
हनेु ठहछ9 । ू4तवादA रामबहादरु ;वGकमा9 र 
ू4तवादA ;वमला ;वGकमा9ले मागदावीबमोिजम 
कसूर अपराध गरेको प;ुJ हनु नआएको हनुाले 
अ4भयोगदावी पLुन सMैन । दबैु ू4तवादAहNले 
सफाइ पाउने ठहछ9 भRे शNु खोटाङ िजVला 
अदालतको 4म4त २०६६।१०।१८ को   
फैसला । 
 मतृक देश;वरा ;वGकमा9 ू4तवादA 
रामबहादरु ;वGकमा9क\ जेठ] ौीमती र ू4तवादA 
;वमला ;वGकमा9को सौतेनी `ददA भएकोमा 
;ववाद छैन । अनसु!धानको बममा बिुझएका 
cयिMहNले अदालतसमd उपिःथत भै गरेको 
बकपऽसमेतबाट देश;वरा ;वGकमा9लाई यी 
ू4तवादAहNले 4नजको मgृयपूुव9 मान4सक र 
शारAhरक पीडा `दने गरेको तjय उजागर गरA 
`दएको पाई!छ । यी ू4तवादAहN कसूर अपराध 
गरेमा अनसु!धानको बममा र अदालतसमेतमा 
इ!कार रहेता प4न वारदातपूव9 घlने पीडाज!य 
घटनाले वारदातमा यी ू4तवादAहNको समेत 
षn य!ऽमूलक योजना, सVलाह र 4मलोमतो रहेको 
प;ुJ ह!ुछ । अपराधीले अपराध देखाएर गन9 
चाहँदैन । कसूर अपराधको सजायबाट बqन 
धेरै ूयr गद9छ र सो ूयr ूःततु मsुामा 
यी ू4तवादAहNले गरेका छैनन ्होला भनी भR 
स;कने अवःथा छैन । सामा!य �याला मजदरुA 
गरA जीवन 4नवा9ह गन? सामा!य cयिMलाई 
आ4थ9क ूलोभनमा पारA कसूर अपराध म एuलैले 
गरेको हुँ भनी िखलबहादरु कसूर अपराधमा 
सा4बत रहेता प4न देश;वरा ;वGकमा9लाई मान? 
मराउने षn य!ऽपूण9 काय9मा यी ू4तवादAहNको 
संलLनता छैन भR स;कने अवःथा नभए नरहेबाट 
पhरिःथ4तज!य ूमाणको उपेdा गरA शNु खोटाङ 
िजVला अदालतले रामबहादरु ;वGकमा9 र 

;वमला ;वGकमा9लाई अ4भयोग दावीबाट सफाइ 
`दएको फैसला वःतपुरक तjयमा आधाhरत 
नभएको देिखदँा ऽ;ुटपूण9 हुँदा बदर गरA यी 
दबैु ू4तवादAहNलाई अ4भयोग मागदावीबमोिजम 
सजाय गhरपाऊँ भRेसमेत वादA नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनपऽ । 
 म पनुरावेदकलाई तgकाल hरस उठेको 
झोकमा ढुyाले हा!दा सोहA चोटबाट 4नजको मgृय ु
हनुगएको  हो । सो कुरा मेरो बयान तथा अ!य 
ूमाणबाट प;ुJ हुँदाहुँदै मलुकु\ ऐन, �यानस�ब!धी 
महलको ५ नं. र ७ नं. को मागदावी न4लई 
१३(३) नं. को मागदावी 4लई सजाय गhरएको 
छ । मनसाय र मान? योजनाको तयारA 4बना मन9 
गएकोले शNु खोटाङ िजVला अदालतबाट भएको 
सजाय चक� भएकाले अ4भयोग दावीबाट सफाइ 
पाऊँ भRेसमेत cयहोराको ू4तवादA िखलबहादरु 
ख�काको पनुरावेदनपऽ । 
 ू4तवादA िखलबहादरु ख�काले मतृक 
देश;वरा ;वGकमा9लाई कत9cय गरA मारेर मलुकु\ 
ऐन, �यानस�ब!धी महलको १ नं. को कसूर गरेको 
देिखंदा 4नजलाई �यानस�ब!धी महलको १३ नं. 
को देहाय (३) बमोिजम सव9ःवस;हत ज!मकैद 
र ू4तवादA रामबहादरु ;वGकमा9 र ू4तवादA 
;वमला ;वGकमा9लाई अ4भयोग दावीबाट सफाइ 
ूदान गन?गरA खोटाङ िजVला अदालतबाट 4म4त 
२०६६।१०।१८ मा भएको फैसला 4मलेको 
देिखदँा सदर हनेु ठहछ9 । पनुरावेदन िजक\र 
पLुन सuदैन । ू4तवादA िखलबहादरु ख�कालाई 
सव9ःवस;हत ज!मकैदको सजाय गन?गरA शNुबाट 
भएको फैसला सदर भएकोले अ.बं १८६ नं. 
बमोिजम सव�qच अदालतमा साधक जाहेर गनु9 
भRे पनुरावेदन अदालत, राज;वराजको 4म4त 
२०६७।११।१५ को फैसला । 
 4नयमानसुार दै4नक पेशीसूचीमा चढA 
इजलाससमd साधक जाँचको ला4ग पेश 
हनुआएको ूःततु मsुामा पनुरावेदन अदालत, 
राज;वराजको फैसला 4मले न4मलेको के रहेछ 
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"नण*य -दनपुन0 देिखयो । 
 िखलबहादरु ख8का, रामबहादरु 9व;कमा* 
र 9वमला 9व;कमा*उपर =यानस?ब@धी महलको 
१ नं. को कसूरमा ऐ.१३ नं. को देहाय ३ नं. 
बमोिजम सजाय माग गJरएको अ"भयोगदावी भएको 
ूःततु मQुामा ू"तवादR िखलबहादरु ख8कालाई 
अ"भयोगदावीबमोिजम र ू"तवादRTय रामबहादरु 
9व;कमा* र 9वमला 9व;कमा*लाई आरो9पत 
कसूरबाट सफाइ -दने गरR भएको शZुको 
फैसलाउपरको पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालतले 
शZु सदर गरेको फैसला साधक जाँचको ला"ग 
यस अदालतमा पेश भएको देिख@छ । 

२. "नण*यतफ*  9वचार गदा*, ू ःततु मQुाका 
ू"तवादRहZम_ये रामबहादरु 9व;कमा* र 9वमला 
9व;कमा*लाई कसूरदार नठहर ्याई सफाइ -दने 
र ू"तवादR मनोज भbे  िखलबहादरु ख8कालाई 
सव*ःवस9हत ज@मकैद हनेु गरR भएको शZु 
खोटाङ िजdला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत, राज9वराजले सदर गरेको देिखएबाट 
उिdलिखत ३ जना ू "तवादRहZम_ये को कसूरदार 
हनु ्र को कसूरदार होइनन ्भbे स?ब@धमा नै 
9ववेचना गनु*पन0 देिखयो ।

3. सव*ू थम शZु र पनुरावेदन दबैु 
तहबाट कसूरको अ"भयोगबाट सफाइ पाएका 
ू"तवादR रामबहादरु 9व;कमा* र ू"तवादR 9वमला 
9व;कमा* कसूरदार हनु ् हैनन ् भनी हेदा* मतृक 
कालR भbे देश9वरा 9व;कमा*को कत*hयबाट मiृय ु
भएकोमा 9ववाद भएको अवःथा नभएको र उj 
हiयाको वारदातमा यी दईुजना ू"तवादR र अका* 
ू"तवादR िखलबहादरु ख8कासमेत गरR ३ जनाउपर 
संलkनताको अ"भयोग लगाइएको देिखएको छ । 
उिdलिखत ३ अ"भयjुहZम_येका रामबहादरु 
9व;कमा* र 9वमला 9व;कमा*को मतृक देश9वराको 
हiयामा भएको संलkनताको स?ब@धमा हेदा* 
ू"तवादRम_येका मनोज भbे िखलबहादरु ख8काले 
अनसु@धानको बममा अनसु@धान अ"धकारRसमm 
आफूले कसूर गरेकोमा सा"बती बयान गदn सो 

वारदातमा अZ कसैको सहयोग वा मQत नरहेको 
भनी ःपo गरेको hयहोरालाई पूण* समथ*न हनेु 
गरR "नजले शZु अदालतसमेतमा आई आpनो 
बयानमा लेखाइ-दएको पाइयो । अनसु@धानको 
बममा र अदालतमा भएको उिdलिखत hयहोराको 
सा"बती बयानलाई "म"सल संलkन लास जाँच 
ूकृ"त मचुdुका, घटनाःथलमा बरामद भएको 
ू"तवादR िखलबहादरु ख8काको जqुा, ू"तवादR 
िखलबहादरु ख8काबाट बरामद भएको मतृकले 
कानमा लगाएको सनु र सो सामान मतृककै हो 
भनी सनाखत भएको देिखएसमेतका ूमाणहZले 
पrु याइँ नै गJररहेको अवःथा देिखएको छ । 
ू"तवादR िखलबहादरु ख8काले नै मतृकलाई 
मानु*पन0स?मको कारणका स?ब@धमा “आफू 

ौीमान ् र 9पतासमेत भएको hयिjसँग मतृक 
प"छ लागी मलाई ौीमती बनाई घरमा होइन 
काठमाडu वा 9वराटनगरमा लगी राख भनी 
मतृकले मेरो सट*मा समाती तानेकोले तiकाल 
भvुको ढुxा 9टपी हानी मारR लास छोडेको हुँ” 
भनी अनसु@धानको बममा र अदालतमा समेत 
बयान गJर-दएको देिखएको र सो hयहोरालाई 
"टाउकोमा चोट लागेको कारण -दमागमा 
रjॐाव भई मiृय ुभएको (Case of death is due 

to brain hemorrhage following blunt injury to 

head)" भbे शवपरRmण ू"तवेदनको hयहोराले 
पrु याइँ नै गरेको पाइयो ।

4. उिdलिखत ू"तवादRहZ रामबहादरु 
9व;कमा* र 9वमला 9व;कमा*ले अनसु@धानको 
बममा र अदालतसमेतमा आpनो उj वारदातमा 
आफूहZको संलkनता नरहR आरो9पत कसूर 
गरेकोमा इ@कारR भई बयान गरेको पाइएको र 
"म"त २०६६।१।२८ प"छ मतृक देश9वरा र 
यी  ू"तवादRहZ रामबहादरु  9व;कमा* र 9वमला 
9व;कमा*को आपसमा भेट भएको प"न "म"सलबाट 
देिखदैँन । यी ू "तवादRहZको देश9वराको हiयाको 
वारदातमा संलkनता रहेको भनी देिखने कुनै प"न 
वःतगुत ूमाण प"न "म"सलबाट देिखदैँन । यी 
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ू�तवाद ह"उपरको अ�भयोग मतृकको ह/याको 
वारदातपूव1को ू�तवाद ह" र मतृकको आपसी 
स5ब7धमा आधा9रत भएको देिख7छ । म/ृयपूुव1को 
मतृकसँगको स5ब7धमा आधा9रत भई जाहेर  
दरखाःतमा यी ू�तवाद ह"लाई कसूरदारको 
"पमा ग9रएको उFलेखन र अनसु7धानको 
बममा भएको टंकमायासमेतका KयिLह"ले यी 
२ ू�तवाद ह"को कसूरमा संलNनता रहेको भनी 
ग9रOदएको कागजबाहेक /यसलाई ूमािणत गनQ 
वःतगुत तRय र ूमाणह"को अभावमाऽ हैन सो 
वारदात नै अका1 ू�तवाद  िखलबहादरु खUकाले 
आफूले घटाएको र अ7य कुनै KयिLको संलNनता 
नभएको भनी अनसु7धान एवं अदालतमा गरेको 
सा�बती बयानबाट देिखइरहेको र /यसलाई �म�सल 
संलNन अ7य ूमाणह"ले पYु याइँ ग9ररहेको 
अवःथामा उिFलिखत ू�तवाद ह" कसूरदार 
रहेछन ्भनी मा\ स]कने भरपद^ र अका_ ू माण 
�म�सलमा रहेको देिखएन । यी ू�तवाद ह"को 
मतृकसँगको म/ृयपूुव1को Kयवहार र स5ब7धको 
आधारमा लगाइएको अ�भयोग जनु एका�तर 
वःतगुत ूमाणह"`ारा संप]ुa हनु नसकेको र 
म/ृयपूुव1का स5ब7ध । Kयवहारह"लाई म/ृयकुो 
वारदात र अ�भयोगसँग �म�सलसंलNन ूमाणह"ले 
आपसमा जोUन सकेको प�न देिखदैँन भने 
अक^�तर मतृक देश]वरा �म�त २०६६।१।२८ 
मा घरबाट ]हंडेप�छ खोजी गनQ बममा 
ू�तवाद मhयेका रामबहादरु ]वiकमा1ले देश]वरा 
बेपjा भएकkले खोजी गर  पाऊँ भनी ूहर मा 
�नवेदनसमेत Oदएको अवःथा देिखएको छ । यी 
ू�तवाद ह" उपयु1L वारदातमा वारदातःथलमा 
रहे भएको वा �नजह"ले मतृकलाई मान1 मराउन 
अका1 ू�तवाद माफ1 त ्षn य7ऽ गरेको भ\े कुराको 
अनमुान नै गनQ हो भने प�न सो अनमुानको 
पYु याइँ �म�सलसंलNन ूमाण कागजातबाट 
हनुसकेको देिखदैँन न त सहअ�भयLु िखलबहादरु 
खUकाले यी ू�तवाद ह"लाई उL oयानस5ब7धी 
वारदातमा संलNन रहेको भनी पोल गरेको अवःथा 

नै देिख7छ । यसबाट ू ःततु मpुाका ू �तवाद ह" 
रामबहादरु ]वiकमा1 र ]वमला ]वiकमा1 
कसूरदार देिखने ]वiसनीय  र वःतगुत ूमाणको 
अभावमा �नद^ष नै रहेको देिखन आएकाले 
मनोगत आधारमा अ�भयोग माग दावीबमोिजम 
�नजह"लाई कसूरदार ठहया1उन 7यायोिचत हनेु 
नदेिखएबाट उिFलिखत अ�भयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने नै देिखयो ।

5. अका1 ू �तवाद  मनोज भ\े िखलबहादरु 
खUकाको स5ब7धमा यी ू�तवाद  कसूरदार 
हनु ् ]क हैनन ् भनी �म�सल संलNन कागज 
ूमाणको आधारमा हेदा1 उिFलिखत ू�तवाद ह" 
रामबहादरु ]वiकमा1 र ]वमला ]वiकमा1को 
कसूर र संलNनताको स5ब7धमा ]ववेिचत तRय 
र ूमाणसमेतले यस स5ब7धमा धेरै कुरा ःपa 
पारेको अवःथा छ । उिFलिखत ]ववेचना एवं 
�म�सल संलNन ूमाण कागजको आधारमा हेदा1 
यी ू�तवाद  िखलबहादरु खUकासँग मतृक 
काल  भ\े देश]वरा ]वiकमा1को स5ब7ध रहेको 
स5ब7धमा गाउँमा चचा1 रहेको, सो स5ब7धका 
बारेमा गाउँमा समाज बसी छलफल प�न भएको, 
यी ू�तवाद ले देश]वरासँग शार 9रक स5पक1 समेत 
भएको भनी अनसु7धानको बममा भएको बयानमा 
लेखाइOदएको, मानु1पनQ कारणको स5ब7धमा 
यी ू�तवाद ले अनसु7धानको बममा भएको र 
अदालतमा भएको बयानमा “मलाई ौीमती बनाई 
लैजाउ भनी मतृकले भनी सँगै जान िजpी गर  
प�छप�छ लागेकk र वारदात भएको जvलमा 
पगेुप�छ मेरो सट1 तानी लडाएप�छ सो 9रस सहन 
नसकk ढुvाले टाउकोसमेतमा पटकपटक हानी 
�नजको म/ृय ु भएप�छ �नज मतृकले लगाएका 
कानका कुxडलसमेत लछुy आफू लास छोडी 
]हँडेको हुँ” भनी लेखाइOदएबाटसमेत मतृक र यी 
ू�तवाद बीच स5ब7ध रहेको र सोह  स5ब7धको 
कारण मतृकलाई मानु1 परेको तRयको पYु याइँ 
भएको देिखएको छ । मतृकसँगको यःतो 
स5ब7धको कारण मतृकको म/ृय ु आzनो 

९०62 - नेपाल सरकार ]व. रामबहादरु ]वiकमा1समेत
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कत*+यबाट भएको कुरालाई ःवीकार गद; यी 
ू"तवाद=ले अनसु@धानमा आफूले कसूर गरेकोमा 
सा"बती बयान गर= सो वारदातमा अ@य कसैको 
मEत नरहेको र प"छ अदालतमा समेत सोह= 
बयानलाई पHु याइँ गनK गर= बयान गरेको 
देिखएको सो कुरालाई शव पर=Oण ू"तवेदनले 
टाउकोमा चोट लागेको कारण Sदमागबाट 
रTॐाव भई मतृकको मWृय ुभएको भनी पHु याइँ 
गरेको पाइयो । यसका साथै मतृकले कानमा 
लगाएको सनुको Zरङ (कु]डल) समेतका यी 
ू"तवाद=बाट बरामद भएका सामान मतृककै 
भएको सनाखतसमेत भई यी ू"तवाद=ले Wयसलाई 
ःवीकार नै गरेको देिखएको र यी ू "तवाद=उपरको 
`कटानी जाहेर=समेत परेको र Wयसलाई अ@यथा 
ूमािणत गन* नसकb यी ू "तवाद=बाट आफूउपरको 
कसूरलाई ःवीकार नै गरेको अवःथासमेत ःपc 
देिखएको छ । ू"तवाद=को सा"बती बयान 
सवdWकृc ूमाण भएको र Wयसको "म"सलसंलfन 
अ@य वःतगुत ूमाणहgबाट पHु याइँ भएको 
देिखएबाट र यी ू"तवाद= मनोज भhे िखलबहादरु 
खiका कसूरदार हैनन ्र "नदdष नै हनु ्भनी भh 
स`कने वःतगुत आधार रहेको नदेिखएसमेतका 
आधारमा ू"तवाद= िखलबहादरु खiका कसूरदार 
नै भएको पु̀ c हनुआएको देिख@छ ।

6. अतः उिoलिखत तpय र 
"म"सल संलfन ूमाणको समम `ववेचनाबाट 
ू"तवाद=हgमrयेका रामबहादरु `वsकमा* र 
`वमला `वsकमा* कसूरदार नदेिखएकाले अ"भयोग 
दावीबाट "तनले सफाइ पाउने ठहर ्याएको र 
ू"तवाद= मनोज भhे िखलबहादरु खiकाले कसूर 
गरेको पु̀ c हनुआएकाले "नजलाई uयानसvब@धी 
महलको १३(३) बमोिजम सव*ःवस`हत ज@मकैद 
हनेु ठहर ्याएको खोटाङ िजoला अदालतको 
"म"त २०६६।१०।१८ को फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, राज`वराजको "म"त 
२०६७।१२।१५ को फैसला मना"सब नै 
देिखएकाले साधक सदर हनेु ठहछ* । दायर=को 

लगत क|ा गर= "म"सल "नयमानसुार अ"भलेख 
शाखामा बझुाइSदनू ।                                      

उT रायमा सहमत छु ।

@या.रामकुमार ूसाद शाह

इ"त संवत ्२०६९ साल चैत २३ गते रोज  ६ शभुम ्...... 
इजलास अ"धकृत : कृपासरु  काक�

 

 
सवd�च अदालत, संयTु इजलास

माननीय @यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय @यायाधीश ौी कoयाण ौे�
फैसला "म"त : २०६९।१२।२३।६

०६८–RC–००८३
मEुा : कत*+यuयान ।

वाद= : काम"संह माझीको जाहेर=ले नेपाल सरकार
`वg�

ू"तवाद= : रामेछाप िजoला, राकाथमु गा `व स 
वडा नं १ बःने केदार माझी

 § अ.वं. १८८ नं. को �व�ाअनसुार 
सव��सिहत ज�कैद वा ज�कैद 
गनु�पन� भएका म�ुामा सािबत ठहरे पिन 
भिवत� हो िक भ°ेसµको शङ् काको 

िनण�य नं.९०६३

 & 
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अव�ा िव�मान �नपुन� र अपराध 
गरेको अव�ा िवचार गदा� कसूरदारलाई 
ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक� पन� भई 
घटी सजाय �नपुन� देखेमा ऐनले गनु�पन� 
सजाय ठहर् याई आÓना िचÕले देखेको 
कारणसिहतको राय ÙÚ गनु�पन� ।
 § भिवतÙ हो िक भ!ेस"को शङ् काको 

अव�ा िव�मान भएको म&ुामा मा' घटी 
सजाय गनु�पन� कारणसिहतको राय ÙÚ 
गनु�पन� ।

(ूकरण नं.७)

 § म&ुाको वारदातमा (ितवादी)ारा मतृकका 
टाउकामा (हार गरी मतृक भ,ूमा ढलेपिछ 
पिन पुनः पेटमा (हार गरी मतृकको म0ृ ु
भएको देिखएको र 0समा िववाद भएको 
अव�ा नदेिखएको �ँदा टाउकोमा भएको 
(हारले मतृक भ,ूमा ढलेपिछ पिन पुनः 
िनज मतृकको पेटमा भएको (हारले 
(ितवादीको मतृकलाई मान�स"को 
मनसाय नभएको भनी पुि2 गन�स3े 
अव�ा नभएकाले 0सलाई भिवतÙ 
भनी भ! सिकने अव�ा नदेिखने ।

(ूकरण नं.९)

 § अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय चक� 
पन� भई कम सजायको राय ÙÚ 
गदा� सो रायको पिन मनािसब आधार 
�नपुन� भई अिभÙÚ रायको पु2् याइँ 
(Justi;cation) �नपुन� ।

(ूकरण नं.11)

वाद&का तफ) बाट :

ू,तवाद&का तफ) बाट : 

अवलि2बत नजीर : 
 § नेकाप २०६१, ,न.नं. ७३९९, नेकाप 

२०६३, ,न.नं.७७५२, नेकाप २०६९, 
,न.नं.८८५३

स2ब@ कानून : 
 § मलुकुD ऐन, Fयानस2बHधीको महलको 

१३(३), अ.बं.१८८

शOु रामेछाप िजQला अदालतमा फैसला गनT : 
माननीय Hयायाधीश ौी कैलाश के.सी.

पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा फैसला गनT : 

माननीय Hयायाधीश ौी ट&काबहादरु हमाल
 माननीय Hयायाधीश ौी ,मVहरकुमार ठाकुर

फैसला
=ा. क>ाण ?े@ : पनुरावेदन अदालत 

जनकपरुको ,म,त २०६८।१।२८ को फैसला 
Hयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १० 
बमोिजम साधक जाँचको ला,ग यस अदालतमा 
ूा\ भएको ूःततु मु̀ ाको संिa\ तbय र ठहर 
यसूकार छ : 
 रामेछाप िजQला, राकाथमु १ खैरनी 
िःथत पूव) ,संचाई कुलो, पिfम सनुकोसी नद&, 
उhर मोटर बाटो र दिaण टोकलाबहादरुको 
खेतको चार VकQला,भऽ मतृकको लास रहेको, 
टाउकोमा पkौरा, कानमा टप, नाकमा बलुाकD, 
घाट&मा पोतेसमेत लगाएकD मVहला मतृ अवःथामा 
रहेको, ,नजले ूयोग गरेको जाँडखाने बटुका, 
जाँड छाoे झलु, qलाVrकको बालट&न, डोको, 
ना2लोसमेत रहेको पूव) खsुा र पिfम टाउको 
उhानो अवःथामा रहेको भoेसमेत tयहोराको 
घटनाःथल लास जाँच ूकृ,त मचुQुका र सोह& 
ःथानमा २ इHच मोटाई १.२५ से.मी. ल2बाई 
भएको र ्यािwटx चलाउने बहना बरामद गर& 
लगेको भoेसमेत tयहोराको खानतलासी तथा 
बरामद& मचुQुका । 
 ,म,त २०६६।६।१ गते yदउँसो 
१२ बजेको समयमा राकाथमु १ िःथत खैरनी 
सनुकोसी नद& Vकनारामा मेर& ौीमती वष) ६३ 
कD चमेल& माझी जाँड बेची रहेकDमा ऐ.घर भै 
हाल ,सHधलु& कुशे{र १ द2ुजा बःने केदार 
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माझीले ँयाम माझीसँग झगडा गर3 मेर3 ौीमती 
रहेको चौतारोमा पगुी ड;ुा चलाउने बहनाले 
मेर3 ौीमतीलाई टाउको तथा पेटमा ूहार गर3 
घटनाःथलमा नै ौीमतीको मEृय ु भएकोले "नज 
केदार माझीलाई पबाउ गर3 कानूनबमोिजम 
कारवाह3 गMरपाऊँ भOेसमेत Pयहोराको मतृकका 
प"त काम"संह माझीको जाहेर3 । 
 Cause of death is due to cervical injury 

massive internal haemorrhage भOे पोSमाटTम 
MरपोटT । 
 "म"त २०६६।६।१ गते "बहान 
११ बजेको समयमा म "सWधलु3िःथत घरबाट 
राकाथमुिःथत घरतफT  आउने बममा सनुकोसीमा 
ड;ुा तर3 रामेछापतफT  आएप"छ मलाई ड;ुा 
चलाउने ँ याम माझीले मखु छोडी ढु;ाले हानेप"छ 
"नजलाई कुटपीट गर3 "नजको ड;ुाको बहना बोक^ 
सो ठाउँबाट अं.५० "मटर टाढा रहेको cपपलको 
चौतारोमा पdुदा मतृक Eयह3 रcह"छन ्र "नजले 
मलाई "तमीहf cकन झगडा गरेको भWदा मलाई 
Mरस उठg मैले बोकेको बहनाले "नज मतृक चमेल3 
माझीको टाउकोमा हाWदा सोह3 ठाउँमा ल"डन ्र 
पनुः "नजको पेटमा हाWदा "नजको मEृय ुभएको 
हो भOेसमेत Pयहोराको ू"तवाद3 केदार माझीले 
अ"धकारूाi अ"धकार3समj गरेको बयान । 
 "म"त २०६६।६।१ गते kदउँसो ११ 
बजे म र केदार माझी राकाथमुतफT  आउने बममा 
सनुकोसी नद3 ड;ुाबाट तर3 रामेछापतफT को 
cकनारमा पdुनासाथ ँयाम माझी र केदार 
माझीबीच झगडा हुँदा "नज केदारले ँयामलाई 
कुटपीट गर ्यो र मैले छुl याई kदई म आmनो 
खेततफT  लागn । केदार माझी ड;ुाको बहना बोक^ 
cपपलबोट"तर लागे, kदउँसो १२ बजेको समयमा 
cपपलबोट चौतार3मा मतृक र केदार माझीको 
बीचमा cववाद भै केदारले "नज मतृकलाई बहनाले 
हानेको देखी दौडदै जाँदा मतृक बेहोस अवःथामा 
"थइन ् र तEकालै मEृय ु भएको हो भOेसमेत 
Pयहोराको रामबहादरु माझीले अनसुWधानमा गर3 

kदएको कागज । 
 जाहेर3मा उिpलिखत "म"त र समयमा म 
सनुकोसीमा ड;ुा ताOे काम गMररहेको अवःथामा 
ू"तवाद3 केदार माझीले मसँग cववाद गर3 मलाई 
कुटपीट गर3 बेहोस पार3 केह3 पर रहेक^ मेर3 
हजूरआमा नाता पनq चमेल3 माझीलाई ड;ुा 
चलाउने बहनाले cहकाTइ मारेछन,्मलाई उपचार 
गराई घरमा pयाएप"छ "नजले कतTPय गर3 मारेको 
कुरा थाहा पाएको हो भOे ँयामबहादरु माझीले 
अनसुWधानमा गरेको कागज । 

"म"त २०६६।६।१ गते केदार माझीले 
चमेल3 माझीलाई मायr भOे हpला सनुी हेनT गै 
बsुदा केदार माझीले मतृक चमेल3लाई ड;ुा 
चलाउने बहनाले टाउको र पेटमा हानी मारेको 
कुरा तEकाल थाहा पाएको हो भनी सरेुश माझीले 
र देवचWि माझीले अनसुWधानमा गर3 kदएको  
कागज । 
 "म"त २०६६।६।१ गते केदार माझी 
र ँयाम माझीको बीचमा झगडा भयो र Eयसको 
केह3 समयप"छ केदार माझीले चमेल3 माझीलाई 
ड;ुा चलाउने बहनाले कुvो भनेको सOुासाथ 
Eयहाँ जाँदा ू"तवाद3ले मतृकलाई बहनाले हानेको 
देखी नकुट भWदै दौडदै जाँदा मतृक चमेल3को 
घटनाःथलमा नै मEृय ुभैसकेको रहेछ । कुटपीट 
गर3 मानुTपनq कारण थाहा भएन भनी मेघबहादरु 
माझी, रामबहादरु माझी, कणTबहादरु माझीसमेतले 
गर3 kदएको घटनाcववरण कागज । 
 घटनाःथल लास जाँच मचुpुका, बरामद3 
मचुpुका, जाहेर3 दरखाःत, पोSमाटTम MरपोटT 
ू"तवाद3को बयान, अनसुWधानको बममा बिुझएका 
मा"नसहfको कागजसमेतका आधार ूमाणबाट 
ू"तवाद3 केदार माझीले "म"त २०६६।६।१ 
मा रामेछाप िजpला, राकाथमु १ खैरनीघाट 
िःथत cपपलबोट भOे ःथानमा जाँड बेिचरहेक^ 
मतृक चमेल3 माझीलाई ड;ुा चलाउने बहनाले 
कुटपीट गर3 "नज मतृक चमेल3 माझीको 
घटनाःथलमा नै मEृय ु भएको तxय "सy हनु 
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आएकोले !नज ू!तवाद) केदार माझीलाई मलुकु0 
ऐन, 3यानस6ब8धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय होस ्भDे अ!भयोगपऽ । 
 मैले !म!त २०६६।६।१ गते डOुा 
चलाउने बहनाले जाँड बेिचरहेक0 चमेल) माझीलाई 
रामेछाप राकाथमु १ िःथत खैरनी घाटमा एक 
पटक टाउकोमा र एक पटक पेटमा हा8दा सोह) 
ःथानमा नै मतृक चमेल) माझीको मZृय ुभएको 
हो भDेसमेत [यहोराको ू!तवाद) केदार माझीको 
अदालतमा भएको बयान । 
 यस अदालतको !म!त २०६६।६।२५ 
को आदेशानसुार ू!तवाद) केदार माझी पपु_̂को 
!न!म` थनुामा रहेको र यस अदालतबाट 
पटकपटक आदेश हुँदासमेत सा_ी बकपऽको 
ला!ग उपिःथत   नभएको । 
 ू!तवाद) केदार माझीलाई मलुकु0 ऐन, 
3यानस6ब8धी महलको १ नं. aवपर)तको कसूर 
गरेकोमा !नजलाई सोह) महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सवः̂वसaहत ज8म कैदको सजाय हनेु 
ठहछ̂ र उd ऐनबमोिजम सजाय eदंदा चकf 
पनg िच`मा लागेकोले !नजलाई १०(दश) वष ̂
माऽ कैदको सजाय हनुपुनg देखी अ.बं १८८ नं. 
बमोिजम आjनो रायसaहत साधक जाहेर गनुभ̂Dे 
!म!त २०६६।१२।१२ को रामेछाप िजkला 
अदालतको फैसला । 
 मतृकलाई कत[̂य गर) मानुप̂नg कुनै पूव ̂
कारण र योजनाबn काय ̂गरेको भनी नदेखाई 
हचवुा तवरबाट 3यानस6ब8धीको १३(३) नं.को 
कसूर गरेको ठहया^उन न!मkने हुँदा शoु फैसला 
गदा^ कुनै aवचार गpरएको छैन । 8याaयक मनको 
अभाव रहनकुा साथै तqय, कानून र ू!तपाeदत 
!सnा8तसमेत ू!तकूल रह) ऽaुटपूण ̂रहेकोले शoु 
फैसला बदर गर) इ8साफ गर) 8याय गpरपाऊँ 
भDे ू!तवाद) केदार माझीको पनुरावेदनपऽ । 
 ू!तवाद)को ू हर) र अदालतसम_ भएको 
कसूरमा सा!बती बयान लास जाँच मचुkुका तथा 
अटोtसी pरपोट̂समेतबाट सम!थत̂ भएको हुँदा 

ू!तवाद) केदार माझीलाई 3यानस6ब8धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवः̂वसaहत 
ज8म कैदको सजाय गर) ू!तवाद)को मतृकसँग 
पूव ̂ pरसइ!ब रहेको भDे नदेिखएको र मतृकले 
ू!तवाद)लाई स8केका हनु ् भनेक0ले pरस उठu 
काठको बहनाले मतृकलाई ूहार गदा^ मतृकको 
मZृय ु भएको वारदातको पpरिःथ!तलाई aवचार 
गदा^ सवः̂वसaहत ज8म कैदको सजाय गदा^ 
चकf पनg देिखएकोले अ.बं १८८ नं. बमोिजम 
१० वषम̂ाऽ कैद सजाय हनेु भनी रायसमेत 
[यd गरेको रामेछाप िजkला अदालतको 
!म!त २०६६।१२।१२ को फैसला !मलेकै 
देिखंदा सदर हनेु र अ.बं १८६ नं. बमोिजम 
साधक जाहेर) गनgसमेत ठहछ̂ भDे पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको !म!त २०६७।२।२६ को     
फैसला । 
 !नयमानसुार दै!नक पेशीसूचीमा चढ) 
इजलाससम_ साधक जाँचको ला!ग पेश 
हनुआएको ूःततु मxुामा पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको फैसला !मले न!मलेको के रहेछ 
!नणय̂ eदनपुनg देिखयो । 
 ू!तवाद) केदार माझीले चमेल) माझीलाई 
डOुा चलाउने बहनाले कुटपीट गर) !नज चमेल) 
माझीको घटनाःथलमा नै मZृय ुभएकाले ू!तवाद) 
केदार माझीलाई मलुकु0 ऐन, 3यानस6ब8धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय होस ्भDे 
अ!भयोग मागदावी भएको ूःततु मxुामा अ!भयोग 
माग दावीबमोिजम ू!तवाद) केदार माझीलाई 
शoु रामेछाप िजkला अदालतलले मलुकु0 ऐन, 

3यानस6ब8धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सवः̂वसaहत ज8मकैदको सजाय ठहर गर) अ.बं. 
१८८  नं. बमोिजम १० वष ̂कैदको सजायको 
रायसमेत [यd गरेकोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
सो कैद सजाय र रायसमेत सदर भएको फैसला 
साधक जाँचको रोहमा यस अदालतमा !नणय̂ाथ ̂
पेश भएको देिखयो ।
 2. !नणय̂तफ̂ aवचार गदा̂, मतृक चमेल) 
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माझीको कत./यबाट म4ृय ु भएकोमा 8ववाद 
नदेिखएको ूःततु म?ुामा एकमाऽ ू"तवाद@ 
केदार माझीको कसूरका सCबDधमा हेदा. मतृकको 
म4ृय ु यी ू"तवाद@ केदार माझीको डHुाको 
बहनाको टाउको र पेटमा भएको ूहारबाट 
भएकोमा 8ववाद देिखदैँन । ूःततु वारदातमा 
यी ू"तवाद@बाहेक अDय कुनै /यिNको संलPनता 
नदेिखई एRलो यी ू"तवाद@को कत./यबाट 
मतृकको म4ृय ु भएको तSयको यी ू"तवाद@को 
अनसुDधानको बममा भएको सा"बती बयान र 
"नजले अदालतमा आएर गरेको सा"बती बयानबाट 
पXु याइँ भएको देिखDछ । कुटपीट गर@ मतृकको 
म4ृय ुभएको भनी गरेको यी ू"तवाद@को सा"बती 
बयान यस घटनाको ज[रयाको \पमा देिखएको 
उN वारदात हनुपूुव.को ँयाम माझीसँगको यी 
ू"तवाद@को झगडाको ू4य^ सा^ी जसले ँयाम 
माझीसँगको झगडामा दबैुलाई छु_ याइ`दने र यस 
वारदातका प"न ू4य^ सा^ी रहेका रामबहादरु 
माझीले अनसुDधानको बममा र अदालतसमेतमा 
आई यी ू"तवाद@को बहनाको ूहारaारा 
मतृकको म4ृय ु भएको कुरा लेखाइ`दएको, सोह@ 
कुरालाई प8ुb गनc गर@ २०६६।६।१ को 
ूाथ"मक ःवाःSय चौकi, मDथल@को शव पर@^ण 
ू"तवेदनमा "Bleeding from nostrils भlे र 
Bruises on lt.thigh. 20 c.m. long bruise on le! 

chest and abdomen s/o impression of blunt 

long weapon भlेसमेत उmलेख भएको र Cause 

of death is due to cervical injury and massive 

internal haemorrhage" भनी उmलेख भएको 
देिखएबाट समेत प8ुb हनुआएको छ । यसबाट 
यी ू"तवाद@को एकल ूहारबाट मतृकको म4ृय ु
भएकामा 8ववाद गनc ठाउँ देिखदैन । 
 3. यसर@ जाहेर@ दरखाःतको /यहोरा 
सम"थ.त हनेु गर@ एवं अ"भयोगलाई ःवीकार 
गर@ यी ू"तवाद@ केदार माझीले अनसुDधानको 
बममा लेखाइ`दएको सा"बती बयानलाई पूण. 
समथ.न गदq अदालतमा बयानसमेत गरेको, ू4य^ 

सा^ीको \पमा रहेका रामबहादरु माझीसमेतले 
प"न ू"तवाद@को सा"बतीको पXु याइँ हनेु गर@ 
लेखाइ`दएको र शवपर@^ण ू"तवेदन (Autopsy 

Report) ले समेत मतृकको टाउको, छाती र 
पेटमा चोट पPुने गर@ भएको ूहार र मिःतंकको 
चोटको कारण भएको आDत[रक रNॐावको 
कारणबाट मतृकको म4ृय ु भएको भनी उmलेख 
गरेको देिखएबाट यी ू"तवाद@ "नदvष रहेछन ्
8क भlे अवःथा नरह@ यी ू"तवाद@कै ूहारको 
कारणले मतृकको म4ृय ु भएको देिखएकाले 
अ"भयोग माग दावीबमोिजम यी ू"तवाद@ केदार 
माझीलाई yयानसCबDधी महलको १३(३) 
बमोिजम सव.ःवस8हत जDमकैदको सजाय गनc 
गर@ भएको "म"त २०६६।१२।१२ को श\ु 
रामेछाप िजmला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको "म"त 
२०६८।१।२८ को फैसला "मलेकै देिखDछ । 
 4. जहाँसCम श\ु िजmला अदालतले 
yयानसCबDधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव.ःवस8हत जDमकैदको सजाय ठहर गर@ सो 
सजाय चकv पनc हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१० वष.माऽ कैद सजाय हनेु गर@ /यN गरेको 
रायलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाका सCबDधमा 8वचार गदा. उN वारदातको 
ज[रयाको \पमा रहेको यस वारदातपूव.को 
कुटपीटको वारदातलाई प"न साDद"भ.क भएकाले 
4यसतफ.  हेदा. सनुकोसी नद@ डHुाबाट तरेप"छ 
ँयामबहादरु माझी र यी ू"तवाद@ केदार माझीका 
बीच कुटपीट भई ँयामबहादरु माझी घाइते 
भएका र यी ू"तवाद@सँगै गएका रामबहादरु 
माझीले सो वारदातमा ँयामबहादरु माझी र 
यी ू"तवाद@लाई छु_ याइ`दएप"छ यी ू"तवाद@ले 
ँयामबहादरु माझीको बहना बोकेर अDदाजी ५० 
मीटरअिघ आई चौतार@मा जाँड बे�दै गरेकi मतृक 
चमेल@ माझीसँग उN ँयामबहादरु माझीसँगको 
कुटपीटको सCबDधमा कुरा हुँदा 8ववाद भई यी 
ू"तवाद@ले ँयामबहादरु माझीकi हजूरआमा नाता 
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पन� ६३ व!ष#या चमेल* माझीको टाउकोमा बहनाले 
ूहार गरेको र 6यो ूहारबाट 7नज मतृक चमेल* 
भ=ूमा ढलेप7छ पनुः सोह* बहनाले पेटमा हानेप7छ 
मतृकको म6ृय ु भएको कुरालाई यी ू7तवाद*ले 
अनसुGधानको बममा ःवीकार गरेको र प7छ 
अदालतसमेतमा उपिःथत भई 6यसलाई समथ#न 
गर* बयान गरेको                           देिखGछ 
। ू7तवाद*सँगै रहेका रामबहादरु माझीसमेतले 
प7न यी ू7तवाद*ले मतृकलाई बहनाले ूहार 
गरेको देखी दौडदै जाँदा मतृक बेहोस अवःथामा 
भएको र त6कालै मतृकको म6ृय ु भएको भनी 
अनसुGधानमा गSरTदएको कागजले प7न उU 
वारदातमा यी ू7तवाद*को संलWनता र 7नजको 
ूहारले मतृकको म6ृय ुभएको कुरालाई पXु याइँ 
गSररहेको देिखGछ । 
 5. यसर* उि\लिखत वारदातको 
घटनाबमलाई हेदा# मतृक चमेल*सँग स^बिGधत 
वारदातपूव# प7न यी ू7तवाद*ले ँयामबहादरु 
माझीलाई बहनाले !हका#इ घाइते बनाएको, 
मतृकलाई सामाGय !ववादको बममा बहनाले 
टाउकोमा !हका#एको र टाउकोमा !हकाई सो 
ूहार सहन नसक` मतृक भ=ूमा ढलेप7छ पनुः 
पेटमा बहनाले !हका#एको तaयको  पXु याइँ भएको 
एका7तर देिखGछ भने अकb7तर मतृकको उमेर  
(काम7संह माझीको जाहेर* dयहोरा अनसुार) ६३ 
वष# देिखएको र यःती ६३ वष#क` वfृालाई 
टाउकोमा ूहार गर* ढलेप7छ प7न बूरतापूव#क 
पनुः पेटमा बहनाले ूहार गर* मतृकको म6ृय ु
भएको देिखएबाट उU वारदातको अवःथालाई 
भ!वतdय हो!क भनी शh का गन� अवःथा    
देिखएन । 
 6. यस सGदभ#मा अ.बं. १८८ नं. को 
dयवःथालाई हेनु# उपयUु हनेुछ । यसमा “ऐनले 
सव#ःवस!हत जGमकैद वा जGमकैद गनु#पन� भएका 
मmुामा सा7बत ठहरे प7न इGसाफ गन� हा!कमका 
िचpले भ!वतdय हो !क भqेस^मको शh काले वा 
अपराध गरेको अवःथा !वचार गदा# कसूरदारलाई 

ऐनबमोिजम सजाय Tदँदा चकb हनेु भई घट* 
सजाय हनुपुन� िचpले देखेमा ऐनले गनु#पन� सजाय 
ठहर ्याई आtना िचpले देखेको कारणस!हतको 
खलुासा राय प7न साधक तोकमा लेखी जाहेर गन#                        
हGुछ । अिGतम 7नण#य Tदनेले प7न 6यःतो देखेमा 
ऐनले हनेु सजायमा घटाई तोvन हGुछ” भनी 
उ\लेख भएको देिखGछ ।
 7. अ.बं. १८८ नं. को उपयु#U 
dयवःथाअनसुार सव#ःवस!हत जGमकैद वा 
जGमकैद गनु#पन� भएका मmुामा सा7बत ठहरे प7न 
भ!वतdय हो !क भqेस^मको शh काको अवःथा 
!वxमान हनुपुन� र अपराध गरेको अवःथा !वचार 
गदा# कसूरदारलाई ऐनबमोिजम सजाय Tदँदा 
चकb पन� भई घट* सजाय हनुपुन� देखेमा ऐनले 
गनु#पन� सजाय ठहर ्याई आtना िचpले देखेको 
कारणस!हतको राय dयU गनु#पन� कानूनी dयवःथा                                           
देिखGछ । यसबाट के ःपy हनुगएको छ भने 
उ\लेख भएबमोिजम राय dयU गदा# मूलतः 
भ!वतdय हो !क भqेस^मको शh काको अवःथा 
!वxमान भएको मmुामा माऽ घट* सजाय गनु#पन� 
कारणस!हतको राय dयU गनु#पन� गर* यसस^बGधी 
dयवःथालाई सी7मत गSरएको दिखGछ ।

8. यसै ूस|लाई थप ःपy पान#का 
ला7ग मलुकु` ऐनको }यानस^बGधी महलको ५ 
नं. लाई हेदा# 6यसमा “}यान 7लने इ!वलाग वा 
मनशाय नभई कसैले आफूले गरेको कत#dयले 
मा7नस मला#जःतो नदेिखएको कुनै काम गदा# 
6यसै�ारा केह* भई कुनै मा7नस मन# गएको 
भ!वतdय ठहछ#” भनी उ\लेख भएको र 6यसलाई 
सोह* महलको ६ नं. मा थप ःपy पाद� देहाय 
१–५ स^म एउटा कामको ला7ग सावधानीसँग 
हातह7तयार उठाएकोमा केह* dयहोराले अका#लाई 
लागेमा, होस नपरु ्याई वा हेलचे�याइँ गर* कुनै 
काम गर* भ!वतdय परेमा, र�ा िश�ाको बममा 
कुटपीट गदा# भ!वतdय परेकोमा भ!वतdय हनेुजःता 
अवःथाको बारेमा उ\लेख गSरएको  छ । 
 9. उपयु#U कानूनी dयवःथाको आधारमा 
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हेदा+ ूःततु म1ुाको वारदातमा ू"तवाद56ारा 
मतृकका टाउकामा ूहार गर5 मतृक भ<ूमा 
ढलेप"छ प"न पनुः पेटमा ूहार गर5 मतृकको 
म@ृय ुभएको देिखएको  र @यसमा Fववाद भएको 
अवःथा नदेिखएको हुँदा टाउकोमा भएको ूहारले 
मतृक भ<ूमा ढलेप"छ प"न पनुः "नज मतृकको 
पेटमा भएको ूहारले ू"तवाद5को मतृकलाई 
मानLसMमको मनसाय नभएको भनी पFुO गन+सPने 
अवःथा नभएकाले @यसलाई भFवतQय भनी भR 
सFकने अवःथा देिखएन । 
 10. यसका साथै यसै अदालतबाट 
शािZत Fव.क. Fव[\ नेपाल सरकार भएको 
कत+Qय]यान म1ुामा (ने.का.प. २०६१, "न.नं. 
७३९९) ू"तपाeदत "स\ाZतअनसुार अ.बं. १८८ 
नं. को ूयोगका सMबZधमा समान ूकृ"तको 
अपराध र समानःतरका अपराधी भएको म1ुामा 
फरक सजाय "नधा+रण गनु+ नहनेु र एक[पता 
कायम गन+ माग+दश+नको [पमा १४ वटा 
आधारह[को "नधा+रण गlरएको  देिखZछ । 
यसैगर5 नेपाल सरकार Fव[\ जगुत सदासमेत 
भएको म1ुामा (ने.का.प.२०६३, "न.नं.७७५२) 
थप केह5 आधारह[ उnलेख गlरएको छ भने 
वीरमान लoुेल5 (मगर) Fव[\ नेपाल सरकार 
भएको म1ुामा (ने.का.प.२०६९, "न.नं.८८५३) 
िचqमा लाrने कुरा मनोगत नहनेु भएकोले िचqमा 
लागेकोले सजाय घटाइयो भRु अ.बं. १८८ नं. 
को ला"ग पया+t नहनेु भRे कुरालाई ःवीकार 
गlरएको देिखZछ ।

11. यसर5 यस अदालतबाट ू"तपाeदत 
उपयु+u "स\ाZतह[ र अ.बं. १८८ मा 
उिnलिखत  ूावधानसमेतका आधारमा सामाZयतः 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय चकv पनL भई 
कम सजायको राय Qयu गदा+ सो रायको प"न 
मना"सब आधार हनुपुनL भई अ"भQयu रायको 
पwु याइंँ (Jus!fica!on) हनुपुनLमा ूःततु म1ुामा 
श[ु र पनुरावेदन तहका अदालतले आफूले 
उपयु+u अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने 

राय Qयu गदा+ मना"सब आधारह[को उnलेखन 
गरेको प"न नपाइएको र ]यानसMबZधी महलको 
५ नं. बमोिजम उu वारदात भFवतQयजःतो 
प"न नदेिखई मतृकलाई टाउकोलगायत पेटमा 
पटकपटक ूहार गर5 मतृकको म@ृय ु भएको 
देिखएसमेतका आधार र कारणबाट यी ू"तवाद5 
केदार माझीलाई ठहर भएको सजाय घटाउनपुनL 
अवःथा नदेिखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम दश 
वष+माऽ कैद सजाय हनुपुनL भनी श[ुको रायलाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको रायसँग सहमत 
हनुसPने अवःथा देिखएन ।
 12. अतः उपयु+u Fववेिचत आधारबाट 
श[ु िजnला अदालतले ू"तवाद5 केदार माझीलाई 
]यानसMबZधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव+ःवसFहत जZमकैद गर5 अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम उu सजाय चकv पनL भनी १० वष+माऽ 
कैद सजाय गनL गर5 Qयu गरेको रायसमेतलाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
"म"त २०६८।१।२८ को फैसला ]यानसMबZधी 
महलको १३(३) बमोिजम सव+ःवसFहत जZमकैद 
गरेको हदसMम सदर हनेु ठहछ+ र रायको हकमा 
सहमत हनु सFकएन । अ[मा तपसीलबमोिजम 
गनू+ । 

तपसील
मा"थ ठहरख|डमा उnलेख भएबमोिजम 
श[ु रामेछाप िजnला अदालतको "म"त 
२०६६।१२।१२ को रायसFहतको फैसलालाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको "म"त 
२०६८।१।२८ को फैसला साधक जाँचका 
ला"ग ू ःततु भएकोमा पनुरावेदन अदालतको उu 
"म"त २०६८।१।२८ को फैसला सदर भई 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष+ कैद सजाय गनL 
गर5 उu अदालतबाट Qयu गरेको रायसMमको 
हकमा असहमत भई यस अदालतबाट फैसला 
भएकाले श[ुको सव+ःवसFहत जZमकैद सजाय 
हनेु गर5 राखेको लगत यथावत ् राखी सोको 
जानकार5 थनुामा रहेका ू "तवाद5 केदार माझीलाई 
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�दन ुभनी श"ु रामेछाप िज+ला अदालतमा लेखी                              
पठाइ�दनू .............................................१
दायर6को लगत क:ा गर6 ;म;सल ;नयमानसुार 
अ;भलेख शाखामा बझुाइ�दनू.......................२
  

उA रायमा सहमत छु ।

Dया. रामकुमार ूसाद शाह

इ;त संवत ्२०६९ साल चैत २३ गते रोज ६ शभुम ्......
इजलास अ;धकृत : कृपासरु काकQ

 

सवRSच अदालत, संयAु इजलास
माननीय Dयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

माननीय Dयायाधीश ौी सशुीला काकQ
फैसला ;म;त : २०६९।१०।१७।४
०६७-CR-०४८९ र ०६७-CR-१०९९

मYुा :– मानव बेच;बखन तथा ओसारपसार ।

पनुरावेदक/वाद6 : सुं मा दनवुार राईको जाहेर6ले 
नेपाल सरकार

`व"a
ूbयथc/ू;तवाद6 : िज+ला काॅपेलाeोक, कािfके 

देउराल6 गाउँ `वकास स;म;त वडा नं. ७ 
घर भई हाल काठमाjडk महानगरपा;लका 
वडा नं. ३५ कोटेnर बःने �दनेश पpरयार 
भqे सनमान नेपाल6

पनुरावेदक/ू;तवाद6 : िज+ला ;सDधपुा+चोक, 

;सखरपरु गाउँ `वकास स;म;त वडा नं. ७ 
घर भई हाल कारागार कायाrलय, पसाr 
वीरगtमा थनुामा रहेको काले दमाई

`व"a
ूbयथc/वाद6 : सुं मा दनवुार राईको जाहेर6ले 

नेपाल सरकार 

 § घटनाबाट पीिडत �ि�ले घटनाको 
त�ालपिछ �� गरेको कुरा अदालतले 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) बमोिजम �ÀÉ �माणको Ìपमा   
िलनपुनÑ । 
 § आफूलाई िब%ी गरेको ठाउँबाट भागी 

काठमा.ौ आई �हरीसमÉ �� 
गरेको कुरा अदालतमा सनाखत गरी 
िदएको र पिछ साÉी सरह अदालतमा 
उपि5त भई सोही बमोिजम बकप6 
गरी िदएकोसमेत अव5ामा िनजको सो 
कथन �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) बमोिजम �माणमा 9हण गनु:पनÑ                                                                      
;<छ । य>ो �ÀÉ �माणको 
िव?मानतामा �ितवादीको इAारी बयान 
मा6 िनजको िनदBिषता �मािणत ;न 
नसDे ।

(ूकरण नं.५)

 § �ितवादीले पीिडतलाई काठमा.ौबंाट 
कलकFा लगी सोबापत रकमसमेत �ाG 
गरेको देिखएबाट िनजले िब%ी गरेको 
माIुपनÑ र सो कुरा अदालतमासमेत 
Jीकार गरेको देिखएको र अदालतमा 
JइKापूव:क �� गरेको कुरा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
अिभय�ुको िवÌM �माणमा िलनपुनÑ ।

(ूकरण नं.७)

पनुरावेदक/वाद6का तफr बाट : `वvान 
सहDयाया;धवAा रेवतीराज ;ऽपाठx

९०6४ - नेपाल सरकार `व. �दनेश पpरयार भqे सनमान नेपाल6

िनण:य नं.९०६४

 &  
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ू*यथ./ू"तवाद3का तफ5 बाट : 8व9ान अ"धव=ा 
"ललामिण पौडेल

अवलिBबत नजीर :

सBबG कानून : 
 § मानव बेच"बखन तथा ओसारपसार 

("नयKऽण) ऐन, २०६४ को दफा ४  
(१) क

 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९

शUु तहमा फैसला गनY :–  

  मा.Kया.ौी लेखनाथ िघ"मरे
पनुरावेदन तहमा फैसला गनY :–  

 मा.Kया.ौी तेजबहादरु के.सी.
 मा.Kया.डा.ौी आनKदमोहन भ^राई

 
फैसला

�ा. रामकुमार �साद शाह : Kयाय ू शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।९।२१ को 
फैसलाउपर वाद3, ू"तवाद3 दबैुपcबाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन5 आएको ूःततु मfुाको 
संिch तiय एवं "नण5य "नBनानसुार रहेको छ :–

 म जाहेरवाल3को ौीमानले काKछk 
ौीमती lयाई बेवाःता गरेप"छ बmचाहUलाई 
माइतीमा राखी गलoचा कारखानामा काम गर3 पैसा 
परु ्याई "म"त २०६४।५।२८ गते काठमाडs 
आउँदा ढ3लो भै ू"तवाद3 vदनेशको कोठामा गई        
बसw । *यसको केह3 बेरप"छ ू"तवाद3 आई 
पxरचय गराइvदए र कालेले मलाई गलoचामा काम 
गन5 हुँदैन, रोग लाyछ म "तमीलाई काँकड"भ^ामा 
िचनेको माKछको घरमा काम लगाई vदKछु, 

तलब प"न राॆो हKुछ भनी *यस रात *यह3 { 
कालेको कोटे|रिःथत कोठामा बसी भो"लपlट 
"बहान *यहाँबाट बौG दिcणढोकामा लगी 
*यहाँबाट बेलकु} अं. ३:०० बजे"तर काठमा~डs 
कलंक}सBम vदनेश पxरयारसमेतले परु ्याउन     
गए । कलंक}बाट ू "तवाद3 काले दमाईले साथमा 

एकजना राम भ�ेको अं. ५ वष5को छोरासमेतलाई 
साथमा "लई भारत कलक�ामा परु ्याई काKछk 
तामाङको िजBमा लगाएप"छ "नज काKछkले 
कोठामा परु ्याई पUुषहUले मलाई द�ुय5वहार गन5 
खो�दा मलाई एक लाख भारतीय Uपoयामा "बब} 
भएको थाहा पाई रोईकराई गरेको ३ vदनप"छ 
सो कोठkमा ूहर3ले छापा मान5 आएप"छ मलाई 
घBुन जाने भनी अक� कोठामा लकुाउन लाyदा 
बहना बनाई भाyन सफल भएको र प"छ म 
माइती नेपालमा आउन सफल भएको हुँदा "नज 
ू"तवाद3हUउपर आवँयक कारवाह3 गर3 पाऊँ 
भ�ेसमेत �यहोराको सुं मा दनवुार राईको जाहेर3 
दरखाःत ।

मेरो ौीमानले काKछk ौीमती lयाई 
मलाई वेवाःता गरेप"छ उदयपरुबाट काठमा~डs 
आई कोटे|रिःथत गलoचा कारखानामा काम गर3 
बmचाहUलाई पैसा परु ्याई आफूले काम गनY 
गल�चा कारखानामा फक� दा कारखानाको ढोका 
बKद भएको हुँदा राती भइसकेकोले प8हलेदेिख 
िचनजान भएका vदनेश पxरयारको कोठामा गई 
बसेको बखत ू"तवाद3 काले दमाईसमेत उ= 
कोठामा आई काँकड"भ^ामा िचनेको मा"नसको 
घरमा राॆो काम लगाई vदKछु भनी भो"लपlट 
"नज कालेसमेत भई बौG परु ्याई vदनभर3 *यह3 { 
बसी बेलकुापख कलंक}बाट काँकड"भटृा हुँदै 
भारतको कलक�ा परु ्याई काKछk तामाङको 
िजBमा लगाई काले दमाई गए, *यसप"छ "नज 
काKछkले ३।४ तलाको घरमा परु ्याई थुू  ै
निचनेको केट3हUलाई समेत देखी आफू बेिचएको 
थाहा पाएको हुँ । *यहाँ बेिचएको अवःथामा 
ूहर3ले छापा मादा5 मलाई अक�  कोठkमा लगी 
लकुाएको बखत भाyन सफल भएको हुँ भ�ेसमेत 
�यहोराको जाहेर3वाल3 पी"डत सुं मा दनवुार राईले 
अ"धकारूाh अ"धकार3समc गरेको बयान । 
 म भारतको कलक�ाको �ला8�क 
कारखानामा काम गर3 8वदामा काठमा~डs 
आउँदा काKछk तामाङले घरमा काम गनY माKछे 
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�याई�दन ुतपा%लाई बाटो खच, �दउँला भनेक2ले 
मैले �दनेशसमेतलाई सो कुरा बताई 8स9धपुा�चोक 
िःथत घरमा गई �दनेश नेपाल@को कोठामा जाँदा 
कोठा निजक बसी चरुोट खाइरहेको बखत 
सुं मा दनवुारसमेत उH ःथानमा आएको हुँदा 
8नजसँग पKरचय गर@ 8नजले दःुखसमेत पाएको 
थाहा पाई मैले भारत कलकMामा का9छO 
तामाङको घरमा काम गन, 8लएर गई भारत 
कलकMा परु ्याई 8नजलाई िजRमा लगाएको                                 
हुँ । 8नज जाहेरवाल@लाई घरमा काम गन, िजRमा 
लगाएवापत का9छO तामाङले मलाई भारतीय T. 
१०,०००।– �दएक2 8थइन,् उH रकम खाईमासी 
सकX  भYेसमेत Zयहोराको ू8तवाद@ काले दमाईले 
अ8धकारूा] अ8धकार@सम^ गरेको बयान ।
 म र काले दमाई मेरो कोठामा जाँदा 
कोठा निजक चरुोट खाई बसेका बखत जाहेरवाल@ 
सुं मासमेत सोह@ ःथानमा आई पगेुको हुँदा 8नज 
र मेरो ौीमती का9छO नेपाल@ मेरो कोठामा         
गए । म र काले दमाई कोटे`रमा गई मास ु
बनाई कोठामा पगुी कुराकानी हुँदै जाँदा 8नज 
सुं माले 8नकै दःुख परेको कुरा सनुी काममा 
लगाई �दनपुर ्यो भनी कालेलाई भनेप8छ 8नज 
सुं माले का9छO तामाङको घरमा काम गनa कुरामा 
सहमत भई भो8लप�ट काले दमाईको भाइको 
कोठा जोरपाट@ बसी भो8लप�ट 8बहान खाना 
खाई �दनको तीन बजे8तर कलंक2 पगुी काले 
दमाई र जाहेरवाल@ सुं मासमेतलाई कलंक2मा 
छाडी म आdनो कोठामा आएको हुँ भYेसमेत 
Zयहोराको ू8तवाद@ �दनेश भYे सनमान नेपाल@ले 
अ8धकारूा] अ8धकार@सम^ गरेको बयान ।
 8म8त २०६४।५।२८ गते म 
काठमाjडk िज�ला, कोटे`रिःथत ढुnे धारामा 
पानी 8लन गएका बखत कोठामा मेरो ौीमान 
�दनेश र काले दमाई oयह@p आईपगुी चरुोट खान 
बसेको अवःथामा सुं मा प8न oयह@p आई प8ुगन,् 

8नजसँग िचनजान भएकोले म पानी भर@ 8नज र 
म मेरो कोठामा गयk । केह@ समयप8छ मेरो 

ौीमान ् र काले दमाई प8न कोठामा आई सँगै 
बसी खानपीन गर@ कुराकानी हुँदा 8नज सुं माले 
आफूले दःुख पाएको कुरा बताएप8छ 8नजलाई 
कलकMािःथत का9छO तामाङको घरमा लगी 
काममा लगाई �दने स�लाह भई जाहेरवाल@ सुं मा 
दनवुार प8न जान सहमत भई भो8लप�ट 8बहान 
मेरो ौीमान ्�दनेश, काले दमाई कोठामा गए । 
बेलकुा मेरो ौीमान ्कोठामा फकs आएका हनु ्
भYेसमेत Zयहोराको ू8तवाद@ का9छO नेपाल@ले 
अ8धकारूा] अ8धकार@सम^ गरेको बयान  
कागज । 
 पी8डत जाहेरवाल@ सुं मा दनवुारलाई 
ू8तवाद@ काले दमाईसमेतले काममा लगाई 
�दने ूलोभनमा पार@ भारतको कलकMािःथत 
का9छO तामाङको कोठामा लगी िजRमा लगाई 
मानव बेच8बखन गरेकोमा मलाई tव`ास लाuछ 
भYेसमेत Zयहोराको अ8नता ःयाvतानसमेतले 
गKर�दएको एकै 8मलानको छुwाछुwै कागज ।
 8म8सल संलuन ूमाणबाट ू8तवाद@हTले 
मानव बेच8बखन तथा ओसारपसार (8नय9ऽण) ऐन, 

२०६४ को दफा ३ tवपर@तको कसूर ऐ. ४(१)
(क) बमोिजम गरेको हुँदा 8नज ू8तवाद@हTउपर 
सोह@ ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय 
हनु र दफा १७ बमोिजम पी8डत सुं मा दनवुारलाई 
^8तपू8त,समेत भराई पाऊँ भYेसमेत Zयहोराको 
अ8भयोग मागदावी ।
 जाहेरवाल@सँग मेरो अका, ू8तवाद@ 
सनमान नेपाल@माफ, त सामा9यTपमा िचनजान 
भएको, म प8न कलकMामा काम गनa भएकोले 
oयह@p एकजना का9छO तामाङनीसँग िचनजान 
भएको र 8नजले काम गन, कोह@ मा8नस �याई�दन ु
भनेको र जाहेरवाल@ले प8न जाने इ�छा गरेक2ले 
मैले जाहेरवाल@लाई कलकMा लगी का9छO 
तामाङनीको िजRमा लगाएकोसRम हो । मैले 
बे�ने उ�ेँय 8लएर गएको होइन । oयसप8छ के 
कसो भयो मलाई थाहा भएन भYेसमेत Zयहोराको 
ू8तवाद@ काले दमाईले अदालतमा गरेको     

९०6४ - नेपाल सरकार tव. �दनेश पKरयार भYे सनमान नेपाल@



नेपाल कानून प"ऽका, २०७०, माघ

1254

बयान । 
 जाहेरवाल1 मेरो कोठामा एकरात सतेुक8 
हनु ्। मेरो कोठा र जाहेरवाल1को कोठा निजकै 
रहेकोले हामीबीचमा िचनजान "थयो । उनले 
दःुख पाइरहेको र ू"तवाद1 काले दमाईले आGनै 
काम गनI ठाउँमा काKछM तामाङको घरमा काम 
लगाई Oदने भनी कलकQामा "लएर जान ुभएको 
हो । उहाँले लगेप"छ के कसो भयो मलाई 
थाहा भएन । मैले "नजलाई बेRने कायSमा कुनै 
Tक"समको सहयोग गरेको होइन । Uयसप"छ 
सुं मा काठमाWडY फक[ मेरो कोठामा आई सबै 
कुरा भनेप"छ माऽ मलाई थाहा भएको भ\ेसमेत 
]यहोराको ू"तवाद1 सनमान नेपाल1ले अदालतमा 
गरेको बयान । 
 मैले एकछाक मेरो प_रवार, काल ु
दमाई र सुं मा दनवुारलाई भात पकाएर खान 
Oदएकोस`म    हो । Uयसप"छ के के भयो मलाई 
केह1 प"न थाहा छैन । सुं मा मेरोमा भात खाएर 
गएको धेरै Oदनप"छ एbासी ूहर1समेत "लई मेरो 
कोठामा काले दमाई खोई भKदै आइन,् कालेलाई 
नभेटाएप"छ हामी ौीमान ्ौीमती दबैु जनालाई 
पबाउ गर1 fयाएको हो । "नजलाई कसले 
Tकनबेच गर ्यो मलाई थाहा भएन । यस Tवषयमा 
म "नदhष छु भ\ेसमेत ]यहोराको ू "तवाद1 काKछM 
नेपाल1ले अदालतमा गरेको बयान ।
 जाहेरवाल1 सुं मा दनवुार, बिुझएका मा"नस 
माया मोjान र अ"नता ःयाlतानले अदालतमा 
गरेको बकपऽ "म"सल सामेल रहेको । 
 ू"तवाद1 काले दमाईले मानव बेच"बखन 
तथा ओसारपसार ("नयKऽण) ऐन, २०६४ को 
दफा ३ तथा ४(१)(क) Tवपर1त कसूर गरेको 
देिखदँा "नजलाई २० वषS कैद र v.२ लाख 
जर1वाना हनेु ठहछS । जर1वानाको ५० ू "तशतले 
हनेु v.१ लाख पी"डतले z"तपू"तS भराई "लन 
पाउने ठहछS र ू "तवाद1 सनमान नेपाल1 र काKछM 
नेपाल1ले अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहछS 
भ\ेसमेत ]यहोराको काठमाडY िजfला अदालतको 

"म"त २०६५।१०।२९ को फैसला ।
 साzीबाट ]यj ग_रएका अःप| 
कथनको भरमा मानव बेच"बखन जःतो ग`भीर 
कसूर गरेको भनी मलाई सजाय गनI गर1 भएका 
फैसला ऽटु1पूणS हुँदा बदर गर1 पाऊँ भ\ेसमेत 
]यहोराको ू"तवाद1 काले दमाईको पनुरावेदन ।
 ू"तवाद1 काले दमाईलाई गलत दफा 
ूयोग गर1 सजाय गनI भ"नएको र अKय ू"तवाद1 
सनमान नेपाल1 र काKछM नेपाल1लाई कसूरबाट 
सफाइ Oदने गर1 भएको उj फैसला ऽटु1पूणS हुँदा 
सो हदस`म बदर गर1 ू"तवाद1हvलाई अ"भयोग 
मागदावी बमोिजम सजाय गर1 पाऊँ भ\े वाद1 
नेपाल सरकारको पनुरावेदनपऽ ।  
 ू"तवाद1म~ये काले दमाईलाई अ"भयोग 
मागदावी बमोिजम नै मानव बेच"बखन तथा 
ओसार पसार ("नयKऽण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(१)(क) को कसूरमा दफा १५(१)(२) 
बमोिजम २० वषS कैद र अKय ू"तवाद1हv 
Oदनेश प_रयार भ\े सनमान नेपाल1 र काKछM 
प_रयार भ\े काKछM नेपाल1लाई अ"भयोग 
दावीबाट सफाइ Oदने गर1 शvु काठमाWडY 
िजfला अदालतले "म"त २०६५।१०।२९ मा 
गरेको फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछS 
भ\ेसमेत ]यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
"म"त २०६६।९।२१ को फैसला ।  
 काले दमाईले जाहेरवाल1लाई बेRन 
लाद� गरेको भ\े कुरा जाहेरवाल1को अगा"ड 
भनेको नदेिखए प"न आGनो घरमा बःन आएक8 
जाहेरवाल1लाई काले दमाई इमाKदार र असल 
माKछे हो, काँकड"भ�ामा लगी राॆो काम लगाई 
OदKछ, श� का मा\ पद�न भनी यी ू"तवाद1 
सनमान नेपाल1 र काKछM नेपाल1ले जाहेरवाल1लाई 
Tव�ासमा पार1 आGनै घरमा काले दमाई तथा 
जाहेरवाल1लाई खानपीन गराई Uयह1 � बसाई 
भो"लपfट ू"तवाद1 जना दईुलगायत कलंक8स`म 
गई जाहेरवाल1लाई ू "तवाद1म~येका काले दमाईले 
राऽी बस चढाई काँकड"भ�ा हुँदै कलकQाको 
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का�छ� तामाङको कोठ�मा परु ्याई भा.,. एक 
लाखमा बेचेको कुरा पी5डतको अनसु�धान 
अ5धकार;सम< भएको बयान तथा अदालतमा 
भएको बकपऽबाटसमेत खAुन आएको र भारत 
जान ुपठाउन ुअगा5ड पी5डत र 5नज ू 5तवाद; काले 
दमाईलाई यी ू5तवाद;ह,ले आIनो घरमा राखी 
खाना खवुाई भो5लपAट कलंकL लगी गाडी चढाई 
पठाएको कुरालाई 5नज ू5तवाद;ह,ले ःवीकार 
गर; बयान गरेको अवःथामा ू5तवाद;ह,को कुनै 
भ5ूमका नै छैन भQे गलत अथR गर; सफाइ 
Uदने गर; भएको फैसला भएको तर काले दमाई 
कलकVा जाने आउने गदRछ भQे कुरा थाहा 
जानकार; हुँदाहुँदै ू5तवाद; Uदनेश भQे सनमान 
नेपाल; र 5नजकL ौीमती का�छ�ले पी5डतलाई 
5नज काले दमाईसँग जान उZू[ेरत गरेको प\ु] 
भएकोले घर गाउँमा सामा�य ौम गर; आIना 
बालब^चा पालन पोषण गर; जीवन गजुारा गर; 
आएकL सोझी मामीण म\हलालाई अनेक बहना 
बनाई ूलोभनमा पार; भारतको वेँयालयमा 
लगी बे^ने जःतो गलत कायRमा संलdन 5नज 
ू5तवाद;ह,लाई असल 5नयतले ू5तवाद; काले 
दमाईसँग कामको लागी 5सफा[रश सeम गरेको 
भQे जःतो अZय�त हलकुा एवं सतह; तकR                                                                    
हो । 5म5सल संलdन पी5डतको बयान तथा बकपऽ 
एवं ू5तवाद;ह,को अनसु�धान अ5धकार;सम< 
भएको बयानमा अ5भgयh कुराह,लाई ूमाणको 
रोहमा मूAयाiन नगर; भएको फैसला ऽटु;पूणR 
हुँदा सो फैसला उAट; गर; माग दावी बमोिजम 
सजाय गर; पाऊँ भQेसमेत gयहोराको वाद; नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन पऽ । 
 पी5डत ःवयं आफू रोजगार; र कामको 
खोजीमा जान जाग,क भई \वदेश भारतमा 
वैदेिशक रोजगार;को ला5ग जान तयार भएकाले 
5नजको अनरुोधलाई मानी 5नजलाई सहयोगसeम 
गर; Uदएकोमा प5छ 5नजले वािlछत ू5तफल ूाm 
नगरेप5छ म पनुरावेदक ू5तवाद;लाई ू5तशोधको 
भावनाबाट मःत भई ूःततु उजूर; Uदएको                                                       

छ । जाहेरवाल;को जाहेर; तथा 5नजको अदालतमा 
भएको बकपऽको आधारमा माऽ 5नजको भनाइ 
वाःत\वक वा साँचो हो भनी माQ 5मAने अवःथा 
हुँदैन । कलकVामा लगी वेँयालयमा 5बबL गरेको 
मा5नस 5बबL भएको ३ Uदनप5छ सो वेँयालयबाट 
भाdन सफल हनेु कुरा ःवाभा\वक र पZयारलायक 
हनेु होइन । महावािणpय दूतावासको पऽमा म 
पनुरावेदक ू5तवाद;ले नै पी5डतलाई वेँयालयमा 
5बबL गनRको ला5ग लगेको भQे \कटानी यकLन 
नाम, थर, वतनसमेत उAलेख भएको छैन । केवल 
5स�धपुाAचोक िजAलातफR को मा5नस भनी उAलेख 
गरेको आधारमाऽ उh कसूर अपराधमा मेरो 
संलdनतासमेत रहेभएको भQे कुराको ठहर गनR 
5मAने हुँदैन । का�छ� तामाङनीले कलकVामा 
वेँयालय नै सqालन गरेको हो भQे कुराको 
तrययhु भौ5तक ूमाण 5म5सलमा नहुँदा केवल 
पी5डतको भनाइको आधारमा वेँयालय सqालन 
गरेको भनी 5नंकषRमा पdुन 5मAने अवःथा    हुँदैन । 
जाहेरवाल; पी5डतलाई राॆो रोजगार; र कमाईको 
ूलोभन देखाई \वदेश भारतको कलकVामा लगी 
वेँयालयमा 5बबL गरेको भQे 5नजको भनाइलाई 
सZय मा�दा प5न सो कायR मानव बेच5बखन तथा 
ओसारपसार (5नय�ऽण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(ख) अनसुारको कसूर माऽ हनेुमा मलाई 
बढ; सजाय गराउने उ~ेँयले तrय बा\हर गई दफा 
४(१)(क) बमोिजमको कसूर गरेको भनी दायर 
भएको अ5भयोग बमोिजम पी5डत जाहरवाल;लाई 
5बबL गरेको भनी कसूर ठहर गनR न5मAने भई सो 
फैसला कानूनी ऽटु;पूणR हुँदा म पनुरावेदकलाई 
उ^चतम ्सजाय गर; भएका दबैु फैसलाह, बदर 
गर; इ�साफ पाऊँ भQेसमेत gयहोराको ू5तवाद; 
काले दमाईको पनुरावेदनपऽ । 
 5नयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढ; 
इजलाससम< पेश हनु आएको ूःततु म~ुामा 
वाद; नेपाल सरकारको तफR बाट उपिःथत \व�ान 
सह �याया5धवhा ौी रेवती राज 5ऽपाठ�ले ू ःततु 
म~ुामा ू5तवाद; म�येका काले दमाईले पी5डत 

९०6४ - नेपाल सरकार \व. Uदनेश प[रयार भQे सनमान नेपाल;
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जाहेरवाल.लाई कलंक1बाट काँकड"भ7ा हुँदै 
कलक;ा परु ्याई वेँयालयमा "बब1 गरेको र 
कलंक1बाट काँकड"भ7ातफD  लानपूुवD ू"तवाद.हF 
सनमान नेपाल. र "नजक1 ौीमती काJछL नेपाल.ले 
आNनो घरमा आएक1 पी"डतलाई काले दमाई 
असल माJछे हो, काँकड"भ7ा लगी राॆो काम 
लगाई RदJछ, शT का गनुD पदUन भनी पी"डतलाई 
VवWासमा पार. आNनै घरमा खानासमेत खवुाई 
पी"डतलाई कलंक1सYम परु ्याउन गएको 
छ । यी ू"तवाद.हFलाई ू"तवाद. काले 
दमाई कलक;ाको काJछL तामाङको कोठLमा 
आउनेजाने गरेको थाहा जानकार.समेत भएको 
अवःथामा एउट. मामीण मVहलालाई "नजको 
िजYमा लगाउने र "नजसँग जानको ला"ग VवWासमा 
पानc कायD गरेको "म"सलबाट देिखएको अवःथा 
हुँदा पी"डतलाई "बब1 गनc कायDमा "नजहFको 
समेत संलdनता पVुe हJुछ । यःतो अवःथामा यी 
ू"तवाद.हFलाई समेत सजाय गनुD पनcमा ू "तवाद. 
काले दमाईलाई माऽ सजाय गर. ू"तवाद.हF 
Rदनेश भfे सनमान नेपाल. र काJछL नेपाल.लाई 
सफाइ Rदने गर. भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला सो हदसYम ऽटु.पूणD हुँदा उhट. 
गर. यी ू"तवाद.हFलाई समेत अ"भयोग माग 
दावीबमोिजम सजाय हनुपुछD भfेसमेत बहस 
ूःततु गनुD भयो ।  
 ू"तवाद. काले दमाईको तफD बाट Vवiान 
अ"धवkा ौी "ललामिण पौडेलले यी ू"तवाद. 
काले दमाईले पी"डत सुं मा दनवुारलाई "बब1 
गनc उnेँयले लगेको होइन । पी"डत ःवयंले 
वैदेिशक रोजगारमा जान इoछा गरेको आधारमा 
सहयोगसYम गरेको हो । काJछL तामाङको घरमा 
घरेल ुकाम गनc ू योजनको ला"ग माऽ ल"गRदएको 
हो, वेँयालयमा काम गनD लगेको होइन । यी 
पी"डतलाई काJछL तामाङले काले दमाईलाई 
पैसा Rदई खर.द गरेको भनेप"छ आफू "बब1 
भएको भनी थाहा पाएको भfे पी"डतको भनाइले 
नै यी ू"तवाद.ले "बब1 गरेको पVुe हुँदैन । 

कलक;ामा वेँयालयमा "बब1 भएको मा"नस ३ 
Rदनप"छ भागी नेपाल आएको भfे भनाइ ःवंयमा 
VवWसनीय छैन । कलक;ािःथत महावािणqय 
दूतावासको पऽमा यी ू"तवाद.ले "बब1 गरेको 
भfे खhुदैन । पी"डतले मौकामा गरेको कागजमा 
आफू बेिचएको भनी उhलेख गनD सकेको अवःथा 
छैन । काJछL तामाङको घरमा काम गनDको ला"ग 
ल"गRदएको अवःथामा "नजले वेँयाविृ;को ला"ग 
ल"गRदएको भनी अथD गनD "मhदैन । घरमा काम 
गनD ल"गRदएको अवःथा माऽ "म"सलबाट ःथाVपत 
भएकोले मानव बेच"बखन तथा ओसारपसार 
("नयJऽण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कसूरमा सो ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) अनसुार 
माऽ सजाय हनेुमा अ"भयोग मागदावीबमोिजम 
पी"डतलाई "बब1 गरेको ठहर ्याई यी पनुरावेदक 
ू"तवाद.लाई २० वषD कैद सजाय गनc गर. भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ऽVुटपूणD 
भएकोले सो फैसला बदर गर. पाऊँ भfेसमेत 
बहस िजक1र ूःततु गनुD भयो । 
 ूःततु मnुाको "म"सल संलdन कागज 
ूमाणको अ~ययन गर. वाद. ू"तवाद.का Vवiान 
कानून �यवसायीहFको बहससमेत सनुी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट "म"त २०६६।९।२१ मा 
भएको फैसला "मलेको छ, छैन र पनुरावेदक वाद. 
एवं ू"तवाद.को पनुरावेदन िजक1र पdुन स�ने 
हो होइन भfे सYबJधमा "नणDय Rदनपुनc देिखन  
आयो । 
 2. "म"त २०६४।५।२८ गते म 
काठमाडौमा गल�चा कारखानामा काम गर. 
आएकोमा ू"तवाद. Rदनेशको कोठामा जाँदा काले 
दमाई आई मलाई गल�चामा काम गनD हुँदैन, 

काँकड"भ7ामा िचनेको माJछेको घरमा काम 
लगाई RदJछु भनी भो"लपhट बेलकु1 काठमा�ड� 
कलंक1सYम Rदनेश प�रयारसमेतले पयुाDइ Rदएको 
र कलंक1बाट ू"तवाद. काले दमाईले भारत 
कलक;ा िःथत काJछL तामाङको कोठLमा 
परु ्याई मलाई एक लाख भारतीय Fप�यामा "बब1 
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गरेको र ३ !दनप%छ सो कोठ)मा ूहर.ले छापा 
मान0 आएप%छ अक4 कोठामा लकुाउन ला7दा 
बहना बनाई भा7न सफल भएको हुँदा %नज 
ू%तवाद.ह@उपर कारवाह. गर. पाऊँ भBेसमेत 
पी%डत सुं मा दनवुारको जाहेर. दरखाःत पर. 
पी%डतले अदालतसमH सनाखत बयानसमेत 
गरेकोले ू%तवाद.ह@ काले दमाई, सनमान 
नेपाल., काJछ) नेपाल. र काJछ) तामाङलाई 
मानव बेच%बखन तथा ओसार पसार (%नयJऽण) 
ऐन, २०६४ को दफा ३, दफा ४(१)(क) को 
कसूरमा %नज ू%तवाद.ह@लाई सोह. ऐनको दफा 
१५(१)(क) बमोिजम सजाय हनु र ऐ. दफा १७ 
बमोिजम पी%डतलाई H%तपू%त0समेत !दलाई भराई 
पाँऊ भनी अ%भयोग दावी रहेको छ ।

3. ू%तवाद. काले दमाईलाई मानव 
बेच%बखन तथा ओसारपसार (%नयJऽण) ऐन, 

२०६४ को दफा १४(१)(क) बमोिजम २० 
वष0 कैद र दईु लाख जर.वाना हनेु र पी%डतले 
H%तपू%त0 @. एक लाख भराई पाउने र अJय 
ू%तवाद.ह@उपरको अ%भयोग दावी प7ुन नसbने 
ठहराएकोमा ू %तवाद.ह@ !दनेश नेपाल. र काJछ) 
नेपाल.लाई सफाइ !दएको फैसलाउपर वाद. 
नेपाल सरकारको र कसूरदार ठहर ्याई सजाय 
गनf गरेको फैसलाउपर ू%तवाद. काले दमाईको 
पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
श@ु फैसला सदर गरेको छ । 

4. उj फैसलाउपर दबैु पHको यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन0 आएकोले सव0ू थम 
पनुरावेदक ू%तवाद. काले दमाईको पनुरावेदन 
िजकkरतफ0  lवचार गदा0 ू%तवाद. काले दमाईले 
अ%धकारूाn अ%धकार.समH गरेको बयानमा 
कलकoामा काम गनf काJछ) तामाङले घरमा 
काम गनf माJछे qयाई !दन ुबाटो खच0 !दउँला 
भनेकkले lवदामा काठमाrडs आएको बखत सुं मा 
दनवुारसँग पtरचय गर. %नजले दःुख पाएको थाहा 
पाई भारत कलकoामा काJछ) तामाङको घरमा 
परु ्याई %नजलाई िजvमा लगाएको र काम गन0 

िजvमा लगाएबापत काJछ) तामाङले आफूलाई 
भारतीय @.१०,०००।– !दएकk भBेसमेतका 
तwय ःवीकार गरेको देिखJछ । %नजले 
अदालतमा बयान गदा0 प%न आफू कलकoामा 
काम गनf भएकोले काJछ) तामाङनीले काम गन0 
कोह. मा%नस qयाई !दन ुभनेको र जाहेरवाल.ले 
प%न जाने इxछा गरेकkले मैले %नजलाई कलकoा 
लगी काJछ) तामाङनीको िजvमा लगाएकोसvम 
हो । मैले बेxने उyेँय %लएर गएको होइन 
भBेसमेत उqलेख गर. पी%डतलाई कलकoा 
परु ्याई काJछ) तामाङलाई िजvमा लगाएको र सो 
बापत पैसासमेत %लएको भनी कसूरजJय कुरालाई 
ःवीकार गरेको देिखJछ ।   

5. घटनाबाट पी%डत सुं मा दनवुारले 
यी ू%तवाद.ले काम लगाइ!दJछु भनी आफूलाई 
भारतको कलकoा लगी काJछ) तामाङलाई @. 
एक लाखमा %बबk गरेको र सो ठाउँ वेँयालय 
भएकोले एक!दन ूहर.ले छापा मादा0 अJय 
केट.समेत आफूलाई लकुाउन ला7दा }यहँाबाट 
भागी काठमाडs आई सो जाहेर. !दई ूहर.मा 
बयान गरेको र सो बयान अदालतमा सनाखत 
गर. !दएकोसमेत देिखJछ । घटनाबाट पी%डत 
~यिjले घटनाको त}कालप%छ ~यj गरेको 
कुरा अदालतले ू}यH ूमाणको @पमा %लन ु
पनf र ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) बमोिजम अदालतले ू}यH ूमाणको @पमा 
%लनपुनf हJुछ र  पी%डतको }यःतो कथनलाई 
अमाJय गनf वःत%ुन� कारण देिखदैँन । 
आफूलाई %बबk गरेको ठाउँबाट भागी काठमाrडौ 
आई ूहर.समH ~यj गरेको कुरा %नजले 
अदालतमा सनाखत गर. !दएको र प%छ साHी 
सरह अदालतमा उपिःथत भई सोह. बमोिजम 
बकपऽ गर. !दएकोसमेत अवःथामा %नजको सो 
कथन ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) बमोिजम ूमाणमा महण गनु0पनf हJुछ । 
यःतो ू}यH ूमाणको lव�मानतामा ू%तवाद.को 
इJकार. बयान माऽबाट %नजको %नद4lषता ू मािणत 

९०6४ - नेपाल सरकार lव. !दनेश पtरयार भBे सनमान नेपाल.
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हनु स-ने हुँदैन । यी ू"तवाद7ले अ"धकारूा; 
अ"धकार7 तथा अदालतसम= आफूले "नज सुं मा 
दनवुारलाई कलकCा लगेको काFछH तामाङलाई 
िजKमा लगाएको र सोबापत रकम "लएको तNय 
ःवीकार गरेको तथा काFछH तामाङले पी"डतलाई 
वेँयाविृCमा लगाएकोमा "नज सो ःथानबाट 
उिKकन सफल भएको अवःथा देिखएको हुँदा 
यी ू"तवाद7ले आरोWपत कसूर गरेको पWुX हनु 
आउँछ। 
 6. अब ू"तवाद7ह[ \दनेश नेपाल7 र 
काFछH नेपाल7लाई सफाइ \दएको फैसलाउपर 
वाद7 नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजक_रतफ̀ 
Wवचार गदा` "नज ू"तवाद7ह[उपर जाहेरवाला 
सुं मा दनवुारलाई "बब_ गनc कायम̀ा म"तयार 
र सहयोग गरेको भनी "नजह[उपर मानव 
बेच"बखन तथा ओसार पसार ("नयFऽण) ऐन, 

२०६४ को दफा ४(१)(क) को दावी "लएको              
देिखFछ । "नज ू"तवाद7ह[ले मौकामा 
अ"धकारूा; अ"धकार7सम= तथा अदालतमासमेत 
आरोWपत कसूरमा इFकार रह7 बयान गरेको 
देिखFछ । यी ू"तवाद7ह[सँग पी"डत पूव ̀
पmरिचत भएको कारणले "नज यी ू"तवाद7ह[को 
कोठामा आएको अवःथामा ू"तवाद7 काले दमाई 
प"न सो ठाउँमा आई पी"डतसँग "नजको पmरचय 
भएको देिखFछ । "नज काले दमाईले नै यी 
पी"डतलाई गलoचा कारखानामा काम गनु ̀हुँदैन, 

म राॆो काम लगाइ\दFछु भनी पी"डतलाई 
आफूसँग लानको ला"ग "नजको सहम"त "लएको                       
देिखFछ । यी ू "तवाद7ह[ले पी"डतलाई ू "तवाद7 
काले दमाईसँग जानीजानी भेटघाट गनc र Wवदेश 
जाने कायम̀ा सहयोग गरेको वा षr यFऽ गरेको 
वा "मलेमतोमा पसेकोलगायत अFय कसूरजFय 
काय ̀ गरेके "म"सलबाट देिखन आउँदैन । यी 
ू"तवाद7ह[ले अ"धकारूा; अ"धकार7 तथा 
अदालतसम= गरेको बयानअनसुार पी"डत फWक̀एर 
आई उs कुरा भनेप"छ माऽ यी ू "तवाद7ह[लाई 
घटनाबारे जानकार7 भएको देिखन आउँछ । 

यःतो अवःथामा यी ू"तवाद7ह[ले पी"डत र 
ू"तवाद7 काले दमाईलाई आपरा"धक मनसायले 
भेट गराई \दएको वा Wवब_ गनc कायम̀ा सहयोग 
गरेको वा म"तयारको अFय काय ̀ गरेको भtे 
नदेिखएकोले "नजको घरमा पी"डत र ू"तवाद7 
काले दमाईको बीच कुराकानी भएको माऽ 
आधारमा मानव बेच"बखनको आपरा"धक काय ̀
"नज ू"तवाद7ह[को संलvनता वा "मलेमतोमा 
भएको भtे देिखन नआउँदा यी ू"तवाद7ह[लाई 
आपरा"धक मन तथा कायक̀ो अभावमा कसूरदार 
ठहराउन ुमनासीब देिखन आएन । 

7. तसथ,̀ Wववेिचत आधार र कारणबाट 
ू"तवाद7 काले दमाईले "नज पी"डत सुं मा 
दनवुारलाई काठमाxडyबाट कलकCा लगी काFछH 
तामाङकहाँ परु ्याई सोबापत रकमसमेत ूा; 
गरेको देिखएबाट "नजले "बब_ गरेको माtुपनc र 
सो कुरा अदालतमासमेत "नजले ःवीकार गरेको 
देिखएको र अदालतमा ःवइ{छापूवक̀ |यs 
गरेको उs कुरा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
९ बमोिजम अ"भयsुको Wव[� ूमाणमा "लनपुनc 
तथा Wकtे काFछH तामाङले "नज पी"डतलाई 
वेँयाविृCमा लगाएको हुँदा "नज काले दमाईलाई 
कसूरदार ठहर ्याई मानव बेच"बखन तथा ओसार 
पसार ("नयFऽण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(क) बमोिजम "नजलाई २० वष ̀कैद र [पैयाँ 
२ लाख जर7वाना हनेु तथा दफा १७ बमोिजम 
"नज ू"तवाद7बाट पी"डतलाई [. एक लाख 
="तपू"तस̀मेत भराई \दने र अFय ू"तवाद7ह[ 
\दनेश भtे सनमान नेपाल7 र "नजक_ प�ी काFछH 
नेपाल7लाई तNयपूण ̀एवं ठोस ूमाणाको अभावमा 
सफाइ \दने गर7 भएको काठमाडy िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।९।२१ 
को फैसला मना"सब हुँदा सदर हनेु ठहछ̀ । 
पनुरावेदक ू"तवाद7 काले दमाई र वाद7 नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजक_र पvुन स-दैन । 
ूःततु म�ुाको दायर7को लगत क�ा कर7 "म"सल 
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�नयमानसुार बझुाई &दनू । 
      

उ+ रायमा सहमत छु ।

/या.सशुीला काक4

इ�त संवत ्२०६९ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम ्.......

इजलास अ�धकृत :– ौीूकाश उूतेी

 

 

सवKLच अदालत, संय+ु इजलास
माननीय /यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह

माननीय /यायाधीश ौी सशुीला काक4
फैसला �म�त M २०६९।१०।१७।४
०७६-CR-१२५० र ०६७-CR-१३०५

मSुा :– जबजTःती करणी, Wयान मानX उYोग ।

पनुरावेदक/वाद\ M नेपाल सरकार
]व^_

ू`यथb/ू�तवाद\ M कैलाल\ िजdला, मोह/याल 
गाउँ ]वकास स�म�त वडा नं. १ बःने 
रमेश भhे बीरबहादरु साक4

पनुरावेदक/ू�तवाद\ M िजdला कैलाल\, मोह/याल 

गाउँ ]वकास स�म�त वडा नं. १ घर भई 
हाल कारागार कायाTलय, डोट\मा कैदमा 
रहेको वषT २१ को रमेश भhे बीरबहादरु 
साक4

]व^_
ू`यथb/वाद\ M नेपाल सरकार

 § जबज��ी करणीको कसूर �ािपत �न 
पीिडतको क�ाजाली �ाितएको �नपुन� 
अव�ालाई पूव�शत�को �पमा िलन 
िम°ैन । Hymen is intact भएको 
अव�ामा पिन जबज��ी करणीको कसूर 
�ािपत �न स"े ।
 § घटनाबाट पीिडत &ि(ले घटनाको 

स)*मा अदालतमा &( गरेको कुरा 
-माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(क) बमोिजम -78 -माणको �पमा 
अदालतले 9हण गनु�पन� ।

-ूकरण नं.३_

 § ;ानस)*ी अपराधह�म=े कत�& 
;ान (Murder) र यसको उ@ोग 
(Attempt to murder) को बीचमा 
अपराधका तBह�को �पमा रहेका 
आपरािधक काय� (Actus reus) र 
आपरािधक मनसाय (Mens reus) 
को संयोजनाFक उपि�ितको HिIबाट 
िभJता रहेको �ँदैन । दबैु -कृितका 
अपराधमा सो अपराध गन� &ि(ले 
पीिडतको म7ृकुो मनसाय राखेर आOनो 
काय�बाट आपरािधक काय� सPJ गरेको 
�Qछ । तर ;ान मान� उ@ोगको अपराध 
कायम �नको लािग कुनै कारणले कता�को 
अपे8ाअनसुार पीिडतको म7ृ ु भएको 
�ँदैन । ;ानस)*ी महलको १५ नं. 
बमोिजम मनसाय तBको िव@मानता 
आवUक �Qछ र य�ो मनसाय 
अिभय(ुको िWयाबाट XI �Qछ । 

९०65 - नेपाल सरकार ]व. रमेश भhे बीरबहादरु साक4
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�ान मान� मनसाय रहेको अव�ामा 
�ान मान� नपाएको �� कारण र अव�ा                                               
देिखनपुन� ।  

-ूकरण नं.4_

पनुरावेदक/वाद3का तफ7 बाट M :व;ान 
उप=याया"धव@ा ौी गंगाूसाद पौडेल

ूGयथI/ू"तवाद3का तफ7 बाट M

अवलिLबत नजीर M

सLबN कानून M 
 § मलुकुO ऐन, QयानसLब=धी महलको १५ 

नं., जबज7ःती करणीको महलको ३(2)

श\ु तहमा फैसला गन̂ M– 
 मा.=या.ौी :हमालयराज पाठक
पनुरावेदन तहमा फैसला गन̂ M–  
 मा.=या.ौी द3पकराज जोशी
 मा.=या.ौी रामूसाद खनाल

फैसला
"ा.रामकुमार#साद शाह : =याय ू शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, dदपायलको "म"त २०६७।१०।५ को 
"नण7यउपर वाद3 एवं ू"तवाद3 दबैुतफ7 बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन7 आएको ूःततु मiुाको 
संिjk तlय एवं ठहर "नLनानसुार रहेको छ M–

मेर3 छोर3 वष7 ११ कO कमलाकुमार3 
साउद "म"त २०६५।९।२२ गतेका dदन बाभा 
चराउन भनी गाउँकै जsलमा गएको अवःथामा 
dदउँसो १२ बजेको समयमा िजtला कैलाल3, 
मोह=याल गाउँ :वकास स"म"त वडा नं. १ :वरखेत 
बःने वष7 २१ को बीरबहादरु साकuले जबज7ःती 
करणी गर3 छोर3को टाउको, हात, खvुामा ढुsाले 
हानी सxत घाइते बनाई छोर3को बायाँ गालामा 

दाँतले टोकेको र वेहोश अवःथामा घटनाःथलमै 
भे:टएकOले छोर3को ःवाःlय पर3jण, घाँउजाँच, 

केश फाराम गर3 "नज बीरबहादरु साकuलाई 
पबाउ गर3 कानूनबमोिजम गर3 पाऊँ भ}ेसमेत 
~यहोराको "म"त २०६५।९।२४ गतेको 
नरमीदेवी साउदको ठाडो  "नवेदन । 

"म"त २०६५।९।२४ गतेको िजtला 
ूहर3 काया7लय, डोट3माफ7 त िजtला ःवाःlय 
काया7लय, डोट3मा गराएको घाउजाँच, केश  
फाराम ।

िजtला डोट3, वछैन गाउँ :वकास 
स"म"त वडा नं. ४ :वनेसाङ जsलिःथत पूव7मा 
खहरेखोला, पि�ममा अं. २० "मटर टाढा हtदकुो 
\ख, उ�रमा अं. १० "म. टाढा सालको \ख, 

दिjणमा अं. ८ "म. टाढा \इनाको \ख य"त 
चार :कtलािःथत वा"सsको झाडीमा ू"तवाद3 
बीरबहादरु साकuले पी"डत कमलाकुमार3 साउद 
उ@ जsलमा गाई बाभा चराईरहेको अवःथामा 
सोह3 ःथानमा जबज7ःती समाती लछारपछार गर3 
भ�ूमा सतुाई "नजको मखु �यापी जबज7ःती करणी 
गरेको भ"नएको ःथान, उ@ ःथानको अवःथा 
हेदा7 बा"सsको ःयाउला सकेुको अवःथामा रहेको, 
सकेुको ःयाउला पातह\मा"थ मा"नस वा चीजबःत ु
सतुालेको जःतो देिखई पातह\ मडा�रएको 
धलुो भएका ढुsाह\ उखे"लएका स-साना 
झारह\ मडा�रएको, माटो खइु�रएको भ}ेसमेत 
"म"त २०६५।९।२६ को घटनाःथल ूकृ"त                                   
मचुtुका । 

"म"त २०६५।९।२२ गतेका dदन 
मेरा छोर3ह\ वष7 ११ कO कमला साउद र 
वष7 ७ कO :टकासर3 साउद खाना खाई बाभा 
चराउन जsलमा गएको अवःथामा िजtला 
कैलाल3, मोह=याल गाउँ :वकास स"म"त वडा नं. 
१ बःने वष7 २१ को बीरबहादरु साकuले मेरो 
छोर3 कमलाकुमार3 साउदलाई जबज7ःती समाई 
जीउमा लगाई रहेको कुता7 �याती, स\ुवाल खोल3 
जथाभावी दाँतले गाला, बाँया औलंासमेत टोकO 
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रगता�मे पार# जबज&ःती करणी ग+रसकेप-छ 
ढु1ाले टाउकोमा ूहार गर# मर ्यो भनी <वनीगाउँ 
खोलामा फालेप-छ सँगै गएकC अकE छोर# <टकासर# 
साउदले घरमा आई भनेप-छ सो ःथानमा गई 
हेदा& छोर# बेहोश अवःथामा टाउको, गाला, औMला 
तथा योनीबाट रगत ब-गरहेको, तNकाल सामाOय 
औष-ध उपचार गन& <वपीनगरिःथत मे-डकलमा 
जचाउँदा टाउकोमा टाँका लगाई दUु कम हनेु 
औष-ध खान Vदइरहेको अवःथामा म<हला <वकास 
काया&लय, डोट#का कम&चार#हXले देखी तNकालै 
थप उपचारका ला-ग पी-डत छोर# र मसमेतसँगै 
उजूर# गन&का ला-ग -सलगढ# आई यो जाहेर# 
Vदएका हZ । मेर# नाबालक छोर# कमलाकुमार# 
साउदलाई जबज&ःती करणी गर# ढु1ाले टाउकोमा 
हानी मर ्यो भ\े ठानी भा^ने बीरबहादरु साक_लाई 
जबज&ःती करणीको महल तथा `यानस�बOधी 
महलबमोिजम हदैस�मको सजाय गर# पाऊँ 
भ\ेसमेत bयहोराको -म-त २०६५।९।२५ को 
नरमीदेवी साउदको जाहेर# दरखाःत ।

म िजhला डोट#, ौी जनता ूाथ-मक 
<वkालय सडेखानमा कlा ४ मा अnययनरत 
छाऽा हुँ । -म-त २०६५।९।२५ गतेका 
Vदन मेर# आमा <वमार# भएका कारण म ःकूल 
गइन । -बहान खाना खाई बाभा चराउन भनी 
म र मेरो सहोदर ब<हनी ७ वष&कC <टकासर# 
साउद गाउँको <वनीगाड खोलामा गई बाभाहX 
चराइरहेको अवःथामा अ. १२.०० बजेको 
समयमा बीरबहादरु साक_ले रtसी खाएको 
अवःथामा मलाई एuासी समाती मेरो बायाँ 
गालामा दाँतले टोकेको, मैले लगाएको शXुवालको 
नडो तानी खोल# आvनो सXुवाल कw ुखोल# ना1ै 
भएको र मलाई जबज&ःती भईूमा पhटाई आफू 

मेरोमा-थ चढेको हो । मैले इOकार गर# उि�कन 
खो`दा मेरो टाउकोमा ढु1ाले हानेको हो । सो 
चोटबाट म बेहोश भएकC हुँ । उx बेला ब<हनी 
बाभा फका&उन गएकC -थई । म बेहोश भएप-छ 
-नजले के गर ्यो मलाई केह# थाहा भएन । प-छ 

मलाई औष-ध उपचार गन& <वपीनगर मे-डकलमा 
hयाएप-छ होश आएको हो भ\ेसमेत bयहोराको 
पी-डत कमलाकुमार# साउदले गरेको कागज । 

-म-त २०६५।९।२२ गतेका Vदन 
म घरमा -थए ँ। सो Vदन मेरै गाउँको -तलक 
भाट भ\े bयिxले मेरो चामल hयाई Vदनपुर ्यो 
भनी भOदा म सोह# Vदन -बहान ७ बजे चामल 
-लन एtलै <वपीनगर गएको हुँ । बछैन गाउँ 
<वकास स-म-त वडा नं. ४ िःथत सैनर#खेतमा 
पसल गर# बःने गोरख साक_को पसलमा ऐ.ऐ. 
बःने पवन मगरसँग भेट भयो र दबैु जनाले 
३ बोतल घरेल ु रtसी खाएका हZ । मलाई 
बढ# नशा भएका कारण म एtलै <वनासाउ खेत 
ज1लबाट जाँदा बाभा चराई राखेकC एकजना 
सानी केट# र एकजना अ-ल ठूल# केट# -थए । 
म रtसीको नशामा भएको हुँदा अ-ल ठूल# केट#, 
प-छ नाम थाहा भएकC, पी-डतलाई |या�मै समाती 
भ}ूमा पछारेको हुँ । भ}ूमा पछार# सकेप-छ मेरो 
पेOटको चेन खोल# -ल1 बा<हर -नकालेको -थए ँ। 
-ल1 पूरा उ~ेिजत -थयो । -नजको मा-थ चढेकै 
हुँ, तर -नजको सXुवाल चाह# खोलेको होइन, 

-नजको शर#रमा-थ चढ# -नजको दायाँ गालामा 
दाँतले टोकेको हुँ । -नजको टाउकोमा मैले 
भ}ूमा पछादा& चोट ला^न गई रगत ब^न गएको 
हो । मैले कुटपीट चाह# M गरेको होइन भ\ेसमेत 
bयहोराको ू -तवाद# बीरबहादरु साक_ले ू हर# तथा 
सरकार# वकCलसमl गरेको बयान कागज । 

म -म-त २०६३ चैऽ म<हनादेिख बछैन 
गाउँ <वकास स-म-त वडा नं. ९ पलुबजारमा 
मे-डकल पसल खोल# बःदै आएको छु । -म-त 
२०६५।९।२२ गतेको राती ८ बजेको समयमा 
बछैन गाउँ <वकास स-म-त वडा नं. ४ बःने 
नरमीदेवी साउदको छोर#लाई बेहोश अवःथामा 
गाउँलेहXले बोकC मेरो मे-डकलमा परु ्याएका 
-थए । -नज बा-लका रगता�य अवःथामा -थइन,् 

तNकाल टाउकोपछा-ड २।३ ठाउँमा टाँका लगाई 
Vदएको हुँ, -नधारमा दा<हनेतफ&  ठूलो घाउ -थयो र 

९०65 - नेपाल सरकार <व. रमेश भ\े बीरबहादरु साक_
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हातको औ.लामा समेत चोट लागेको "थयो । मैले 
ूारि:भक उपचार माऽ गरेको हुँ । जबजAःती 
करणीस:बEधी "नजको योनी हेरेन, करणी भयो 
भएन सोबारे मलाई थाहा छैन भJेसमेत Kयहोराको 
जनAबहादरु बमले गरेको कागज ।

"म"त २०६५।९।२२ गतेको Pदन 
खाना खाई म र मेरR PददR पी"डत बाभा चराउन 
Uवनीसाउको जWलमा गएका "थयX । एYासी 
बीरबहादरु साकZले र[सी खाई आई PददRको 
कपाल तानी भ]ूमा सतुाई PददRको मा"थ चढेको 
"थयो । मैले आमालाई भनी PदEछु भनी _यहाँबाट 
भा`न खोaदा मेरो कपाल तानेको हो, तर म 
_यहाँबाट भा`न सफल भए ँ। "नजले मेरR PददRलाई 
जबजAःती करणी गरेको हो । "नजले PददRको 
बायाँ गालामा समेत दाँतले टोकc ठूलो घाउ 
बनाएको हो । नाइनाःती गरR उि:कन खोaदा 
"नजले ढुWाले टाउको तथा हातको औ.लामा समेत 
हानेको हो । म घरमा गई आमालाई खबर 
गदाA त_काल आमासमेत गाउँका Kयिfहg सो 
ःथानमा जाँदा PददR रगता:य भई अचेत अवथामा 
फेला पारेकc हो भJेसमेत Kयहोराको UटकासरR 
साउदले गरेको कागज । 

"म"त २०६५।९।२२ गतेका Pदन म 
ःकूलमा "थए ँ। गाउँभरR हो होiला हुँदा सबै 
गाउँका मा"नसहgसँगै म प"न उf घटनाःथलतफA  
गएकc हुँ । _यहाँ गई हेदाA पी"डत रगतले 
लतप"तएकc बेहोश अवःथामा "थइन ्। "नजको 
टाउकापछा"ड ढुWाले हानी फुटेको घाउबाट रगत 
ब"गरहेको, बायाँ गालामा दाँतले टोकेको घाउ 
"थयो । घटनाःथलमा बा"लकाको शारRlरक 
अवःथा हेदाA "नजलाई जबजAःती करणी गरेपmात 
मानn योजना रहेको देिखEछ भJेसमेत Kयहोराको 
तलुसीदेवी ओलRले गरेको कागज । 

"म"त ३०६५।९।२२ गतेका Pदन 
म आqनै घरमा "थए ँ । अं. १२.०० बजेको 
समयमा UटकासरR साउदले आमा PददRलाई चोरले 
ल`यो, मायu भनी जWलबाट रोइकराई आउँदा 

हाॆो गाउँका सबैजना घटनाःथलतफA  गएका                            
हनु ् । "नज बा"लकालाई बेहोश भई रगता:य 
भएको अवःथामा बोकc iयाइरहेको मैले देखेको 
हुँ । घटनाःथलमा रगतै रगत "थयो । "नज 
बा"लकालाई करणी गरR मानn उwेँय भएका 
कारण ढुWाले टाउकोमा हानेको हनुपुदAछ भJेसमेत 
Kयहोराको र:भी मलाईले गरेको कागज । 

"म"त २०६५।९।२२ गतेका Pदन 
घरमै "थए ँ । "तलवुा साउदको Uववाह हनेु 
भएकोले "नजको Uववाहको ला"ग आवँयक पनn 
मालसमान जटुाउन _यहाँ गइरहने हुँदा मोहEयाल 
गाउँ Uवकास स"म"त वडा नं. १ Uवरखेतबाटै मैले 
घरेल ुर[सी बोकc iयाएको "थए ँ। ऐ. गतेको 
"बहान सैतरR खेतमा खिुा पसल गरR बःने गोरख 
साकZको पसलमा मैले र[सी आफ{ ले iयाएको 
हो । रमेश भJे बीरबहादरु साकZले र[सी खाँदै 
गरेको अवःथामा "नजसँग भेट भयो । मसँग 
भेट हनुअगा"ड नै "नजले र[सी खाएको "थयो । 
ऊ नशामा "थयो । मैले "नजलाई र[सी Pदएको 
होइन । मसँग बसी खाएको प"न होइन । 
_यसले म प"न Uवपीनगर जाने हुँ भनेको "थयो । 
ऊ नशामा भएको र मेरो Uवपीनगर आउने काम 
भएको हुँदा म Uहँ"डहाल} । Uव"नसाउको गाउँमा 
प"ुगसकेप"छ नाःता गनA _यहR . पसलमा बसेको 
हुँ । केहR ~णप"छ कमलाकुमारR साउदलाई 
जबजAःती करणी गरR भा`यो भJे कुरा सनुी थाहा 
पाएको हुँ । घाइते भएकc पी"डतलाई मैले प"न 
देखेको हुँ । "नज रगता:य भई गालामा टोकेको 
घाउ भएको बेहोश अवःथामा बोकc iयाएका   
हनु ् । करणी गरेको मैले देिखन भJेसमेत 
Kयहोराको पवन पनु मगरले गरेको कागज ।

म "म"त २०६५।९।२२ गतेका Pदन 
सैनरRखेत रहेको मेरो खिुा पसलमा बसेको "थए ँ। 
म र[सी "बबc Uवतरण गद� "बहान ७।८ बजेको 
समयमा पवन पनुमगरले कहाँबाट लोकल र[सी 
iयाई आएको "थयो थाहा भएन । मेरो पसलमा 
बसी खाएको हो । _यसैबममा बीरबहादरु साकZ 
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र�सी खाएर आएको %थयो । %नजले र�सी आफ.  
खाएको हो । बीरबहादरु साक3ले बढ5 र�सी 
खाई नशामा भएको हुँदा पवन पनुमगर >यहाँबाट 
उठB CवपीनगरतफE  गएको हो । केह5 समयप%छ 
Cवःतारै बीरबहादरु साक3 प%न Cवपीनगर जाIछु 
भनी मेरो पसलबाट Cहँडी गएको हो । %नजले 
के कसर5 मैले गोरख साक3को पसलमा र�सी 
खाए ँभIयो >यो थाहा छैन । ऐ. गतेको बेलकुM 
%नजले कमला साउदलाई जबजEःती करणी गर5 
बेहोश अवःथामा छोडी भागेको भनी सनुी थाहा 
पाएको हुँ भPेसमेत Qयहोराको गोरख साक3ले 
गरेको कागज ।  

%म%त २०६५।९।२२ गतेका Wदन म 
आXनै घरमा %थए ँ। Wदउँसो अ.१२.०० बजेको 
समयमा Cटकासर5 साउद [ँदैकराउँदै आमा 
Wदद5लाई चोरले ल]यो भIदै आउँदा त>कालै म 
प%न घटनाःथलमा गएको हुँ । >यहाँ पी%डत 
बेहोश अवःथामा प^टेकM %थई । टाउकोमा धेरै 
घाउह` %थयो । बायाँ गालामा दाँतले टोकेको 
%थयो । हातका औbलाह`मा चोट लागेको                        
%थयो । कपडा सबै रगतले %ब%मएका, %भजेका                 
%थए । घटनाःथलबाट बेहोश अवःथामा 
हामीह`ले बोकM Cवपीनगर मे%डकलमा ^याई 
ूाथ%मक उपचार गराएका हe । %नज बीरबहादरु 
साक3ले पी%डतलाई जबजEःती करणी गरेको             
हनुपुछE । घटनाःथल तथा बा%लकाको ःवाःfय 
हेदाE ू%तवाद5ले जबजEःती करणी गरेको ला]दछ 
भPे एउटै Qयहोराको केशवबहादरु ओल5, 
मानबहादरु साउद, कमलबहादरु ओल5, %डलबहादरु 
ओल5, नIदबहादरु साउदसमेतका Qयिiह`ले 
गjरWदएको वःतिुःथ%त मचु ु̂ का । 

ू%तवाद5 बीरबहादरु साक3ले पी%डतलाई 
नाkो पार5 आफू नाkै भई आXनो %लk उmेिजत 
गराई जबजEःती करणी गरेको पCुn भई %नज 
ू%तवाद5ले मलुकुM ऐन, जबजEःती करणीको 
महलको १ नoबर Cवपर5त कसूर गरेको पCुn 
भएकाले %नज ू%तवाद5 बीरबहादरु साक3लाई 

ऐ. महलको ३ नoबरको देहाय २ नं. बमोिजम 
सजाय गर5 पाउन र ११ वषEकM नाबा%लकाको 
भावनामा चोट परु ्याई भCवंयमा समेत सामािजक 
असर पनu गर5 जबजEःती करणी गर5 ढुkासमेतले 
हानी रगताoय बनाएको देिखएको र औष%ध 
उपचारसमेत गनE परेको देिखदँा %नज ू%तवाद5बाट 
पी%डतलाई ऐ. १० नं. बमोिजम v%तपू%तE भराई 
पाऊँ । साथै %नज ू%तवाद5ले पी%डतलाई 
जबजEःती करणी गjरसकेप%छ जाहेर ूकाश 
नग`न ् भPे उxेँयले पी%डतको टाउकोसमेतमा 
ढुkाले हानी घाउजाँच केश फाराम लेिखएको 
घाउ चोट पार5 मjरन ् भPे ठानी भागी गएको 
देिखई %नजले मलुकुM ऐन, zयानसoबIधी महलको 
१ नं. Cवपर5त कसूर अपराध गरेकोले %नज 
ू%तवाद5लाई ऐ. zयानसoबIधी महलको १५ 
नं. बमोिजम सजायसमेत गर5 पाऊँ भPेसमेत 
Qयहोराको अ%भयोग दावी । 

%म%त २०६५।९।२२ गते म %सलगढ5 
भPे गाउँमा Cववाहको ला%ग चामल %लन भनेर 
गएको %थए ँ । तहाँ गोरखबहादरु साक3को 
पसलमा म र पवन मगरसमेत दईुजना %मलेर 
घरेल ुर�सी ३ बोतल खाएका   %थय{ । प%छ 
%नज पवन मगरले मलाई छोडेर गएप%छ घर जाउँ 
भनी फकu र आउँदाको अवःथामा कमलाकुमार5 
साउदलाई ए|ासी समातेर %नजको दाCहने गालामा 
दाँतले टोकेको हुँ । नशामा भएका कारण मैले 
%नजलाई जबजEःती करणी गनu उxेँयले समातेर 
टोकेको हुँ । %नजको साथमा %नजको बCहनी प%न 
%थयो । कमलालाई समा} ेCविmकै %नजको बCहनी 
भागेर गैसकेकM %थइन ्। %नजको टाउकोमा मैले 
ढुkाले प%न CहकाEएको हुँ । चोट लागी रगत 
बगेको %थयो । पेIटको चैन खोल5 %लk बाCहर 
%नकालेको %थए ँभनी मैले ूहर5मा गरेको बयान 
साँचो हो । पी%डतको गालामा टोकेको हुँ । 
करणी गरेको होइन भPेसमेत Qयहोराको ू %तवाद5 
रमेश भPे बीरबहादरु साक3ले अदालतमा गरेको 
बयान । 
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"म"त २०६५।९।२२ गते १२ बजे 
बीरबहादरु साक9ले पी"डत कमलाकुमार; गाई 
बाभा चराउन गएको अवःथामा कुटपीट गर; 
जबजGःती करणी गरेको हो । म घरमा बसी 
रहेको अवःथामा कमलाको बैनी मेरो घरमा 
कराउँदै आई हामीलाई भनेबाट हामी Mयहाँ गई 
हेदाG कमला रगताOय भएकP "थइन ् भSेसमेत 
Tयहोराको मानबहादरु साउदले अदालतमा गरेको 
बकपऽ । 

"म"त २०६५।९।२२ गते Uदनको 
१२ बजे ू"तवाद;ले कमलाकुमार; साउदलाई 
जबजGःती करणी गरेकै हो । प"छ "नजलाई 
रगताOयै भएको अवःथामा देखी थाहा पाएको हुँ 
भSे Tयहोराका कणGबहादरु ओल;ले अदालतमा 
गरेको बकपऽ । 

मेरो Uदद; कमलाकुमार; साउदलाई 
ू"तवाद; बीरबहादरु साक9ले हामी गोठाला गएको 
अवःथामा कपालमा समातेर गालामा टोकेर 
ढु\ाले Uदद;को कपालमा हानेर घाउ पारेको "थयो 
भSेसमेत Tयहोराको ]टकासर; साउदले अदालतमा 
गरेको बकपऽ । 

"म"त २०६५।९।२२ गते Uदउँसो 
१२.०० बजेको समयमा मेर; छोर; कमलाकुमार; 
साउदलाई ू"तवाद; बीरबहादरु साक9ले ]वनीसाउ 
भSे ठाउँको ज\लमा गाई बाभा चराउन गैरहेको 
अवःथामा जबजGःती करणी गर; कुटपीटसमेत 
गर; _यानै मान̀ उaोगसमेत गरेका हनु ्भSेसमेत 
जाहेरवाला नरमीदेवी साउदले अदालतमा गरेको 
बकपऽ । 

मलाई "म"त २०६५।९।२२ गते 
Uदनको १२ बजे ]वनीसाउको ज\लमा गाई 
चराउन गएको अवःथामा ू"तवाद; म भएको 
ठाउँमा आएर जबजGःतीbपमा मलाई जबजGःती 
करणी गर; कुटपीट गरेको र ू"तवाद;ले मलाई 
गालामा टोकP ढु\ाले हानी लडाई जबजGःती 
करणी गरेकै हो भSेसमेत Tयहोराको पी"डत 
कमलाकुमार; साउदले अदालतमा गरेको                           

बकपऽ ।  
ू"तवाद;ले अनसुcधान अ"धकार;समe 

सा"बती बयान गरेको र सोह; Tयहोरालाई समथGन 
हनेु गर; अदालतमा समेत सा"बती बयान Uदएको 
तथा सो सा"बती बयानलाई पी"डत कमलाकुमार; 
साउदले अनसुcधान अ"धकार; ूहर;समe गरेको 
]कटानी कागज र "नजकै जाहेर;लाई समथGन हनेु 
गर; अदालतमा गरेको कागज, जाहेरवाल; नरमीदेवी 
साउदले जाहेर;लाई समथGन हनेु गर; ]कटानी 
बकपऽ गर; Uदएको तथा पी"डत कमलाकुमार;को 
घाउजाँच केश फारामलगायतका ूमाणका 
आधारमा अ"भयोग दावीबमोिजम ू"तवाद; रमेश 
भSे बीरबहादरु साक9ले पी"डत कमलाकुमार; 
साउदलाई जबजGःती गरेको ठहछG । _यान मान̀ 
उaोग गरेको आशय नदेिखदँा र मान̀सOमको 
काम नगरेको प]ुi हुँदा "नज ू"तवाद;उपर 
"लइएको _यान मान̀ उaोगको दावी पjुने                                             
सkदैन । पी"डत ११ वषGकP कमलाकुमार; 
साउदलाई जबजGःती करणी गरेको ठहर हुँदा 
ू"तवाद; रमेश भSे बीरबहादरु साक9लाई जबजGःती 
करणीको महलको दफा ३(२) बमोिजम १२ 
वषG कैद हनेु ठहछG तथा ऐ. १० नं. बमोिजम 
ू"तवाद;बाट e"तपू"तGबापत b.५०,०००।– 

कमलाकुमार; साउदलाई भराई Uदने ठहछG 
भSेसमेत Tयहोराको शbु डोट; िजrला अदालतको 
"म"त २०६७।३।२१ गतेको फैसला । 

पी"डत ११ वषGकP कमलाकुमार; बाभा 
चराउन ज\लमा गएको अवःथामा ू"तवाद;ले 
जबजGःती करणी गर; सोपsात ्उt आपरा"धक 
कायGबाट छुटकारा "मलोस ्भSे मनसायले पी"डतलाई 
ढु\ाले टाउको लगायत शर;रका ]व"भS भागमा 
ूहार गर; मर ्यो भSे ठानी छोडी गएको अवःथा 
हो । घाउजाँच केश फाराममा पी"डतको Le� 

Supraorbital area मा (4×3) cm2, Le� occipital 

area मा (5×2) cm2 चोट रहेको र कपडामा रगत 
लागेको कुरा उrलेख छ । जाहेरवाल; नरमीदेवी 
साउदसमेतका बिुझएका पी"डत कमलाकुमार;, 
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�टकासर कुमार  साउदसमेतले अन+ुधान अ-धकार  
र अदालतसम. /यान मान1 उ2ोग गरेको भनी 
बकपऽ गर  :दनकुा साथै ू-तवाद  ःवयंले 
अदालतमा बकपऽ गदाA पी-डतलाई मैले ढुEाले 
टाउकोमा �हकाAएको हुँ भनी कसूर ःवीकार 
गरेको अवःथा छ । उपरोL आधारहNबाट 
कसूर प�ुO भै रहेको अवःथा हुँदाहुँदै केवल 
अनमुानको आधारमा करणी गन1 मनसाय माऽ 
रहेको भनी /यान मान1 उ2ोग नठहर ्याउने गर  
शNु डोट  िजVला अदालतबाट ऽ�ुटपूणA फैसला 
भएकोले /यान मान1 उ2ोगको हदसXमको फैसला 
बदर गर  पाऊँ भZेसमेत [यहोराको वाद  नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनपऽ । 

म ू -तवाद ले अदालतसम. कमलाकुमार  
साउदलाई जबजAःती करणी गर\ भनी क�हँकतै 
भनेको अवःथा छैन, यःतो अवःथामा कसूरमा 
सा-बत भएको भनी जबजAःती करणी जःतो 
गXभीर फौजदार  दा�य^व म �वN_ ठहर गनुA 
+यायोिचत हुँदैन । मैले जबजAःती करणी गन1 
उaेँय माऽै राखेको भए प-न कमलाको ू-तकार 
र -नजको ब�हनीको उपिःथ-तको कारणले 
जबजAःती करणी नगरेको भनी अदालतसम. 
बयान गरेकोमा आपरा-धक घटनालाई ःवीकार 
गरेको भनी -नणAयमा पeुन ु +यायोिचत छैन । 
पी-डतको कागजबाट प-न मैले -नजलाई जबजAःती 
करणी गरेको हो भZे कुरा उVलेख गनA सकेको 
छैन । मौकामा बिुझएकg �टकासर  साउदको 
उमेर ७ वषAको छ । -नजको भनाई ूमाणयोeय 
हनु सjदैन । अ+य बिुझएका [यिLले घटनाबारे 
सनुी थाहा पाएका हk भनी बकपऽ गरेको अवःथा 
छ । घाउजाँच केश फाराममा उVलेख गरेका 
बुदँाहN -नणAयाधारमा राl ु पन1मा सो उVलेख            
छैन । अतः जबजAःती करणीको वारदात प�ुO 
भएको भनी -लएको -नणAयाधार +यायसEत 
नभएकाले सो हदसXमको शNु डोट  िजVला 
अदालतको फैसला ऽ�ुटपूणA हुँदा बदर गर  इ+साफ 
:दलाई पाऊँ भZेसमेत [यहोराको ू-तवाद  रमेश 

भZे बीरबहादरु साकoको पनुरावेदनपऽ । 
ू-तवाद  रमेश भZे बीरबहादरु साकoले 

११ वषAकg पी-डत कमलाकुमार  साउदलाई 
जबजAःती करणी गरेको ठहरेकोले मलुकुg 
ऐन जबजAःती करणीको महलको ३(२) नं. 
बमोिजम ू-तवाद लाई १२ वषA कैद तथा ऐ. 
१० नं. बमोिजम ू-तवाद बाट .-तपू-तAबापत N. 
५०,०००।– पी-डत कमलाकुमार  साउदलाई 
भराई :दने ठहछA, /यान मान1 उ2ोगको कसूरको 
हकमा ू -तवाद ले अ-भयोग दावीबाट सफाइ पाउने 
ठहछA भनी शNु डोट  िजVला अदालतबाट -म-त 
२०६७।३।२१ मा भएको फैसला -मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछA भZेसमेत [यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, :दपायलको -म-त २०६७।१०।५ को                       
फैसला ।

ूःततु मaुामा पी-डत ११ वषAकg 
कमलाकुमार  बाभा चराउन जEलमा गएको 
अवःथामा यी ू-तवाद लाई जबजAःती करणी गर  
सोप{ात ् उL आपरा-धक कायAबाट छुटकारा 
-मलोस ् भZे मनसायले पी-डतलाई मानA ढुEाले 
टाउकोलगायत शर रका �व-भZ भागमा ू हार गर  
मर ्यो भZे ठानी छोडी गएको अवःथा रहेको र 
सो ढुEा ूहारबाट पी-डतको Le� Supraorbital 

area मा (4×3) cm2, Le� occipital area मा (5×2) 

cm2 को घाउचोट लागेको, कपडामा रगत 
लागेको भZे घाउजाँच केश फाराममा ःपONपमा 
उVलेख हनुाको साथै त|काल घटनाःथलमा 
पगेुका जाहेरवाल  नरमीदेवी साउदसमेतका 
बिुझएका पी-डत कमलाकुमार , �टकासर कुमार  
साउदसमेतले अनसु+धान अ-धकार  र अदालतमा 
आई /यान मान1 कायA गरेको भनी बकपऽ गर  
:दएको, जबजAःती करणी गर  कुटपीट गरेको 
भनी जाहेरवाल ले बकपऽ गर  :दएको साथै 
ू-तवाद  ःवयंलेसमेत अदालतमा बयान गदाA 
पी-डतलाई मैले ढुEाले टाउकोमा �हकाAएको, 
पी-डतको गालामा टोकेको भनी कसूर ःवीकार 
गर  बयान गरेको र सो कुरा पी-डतको घाजाँच 

९०65 - नेपाल सरकार �व. रमेश भZे बीरबहादरु साकo
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केश फारामबाटसमेत प2ु3 भइरहेको अवःथा 
2व<मान हुँदाहुँदै केवल अनमुानको आधारमा 
करणी गनE मनसाय माऽ रहेको भनी पी"डतको 
शरHरमा लागेको घाउचोटतफK  कुनै 2वचार नगरH 
Lयान मानE उ<ोग नठहर ्याउने गरH भएको 
फैसला सो हदसPम न"मलेको हुँदा बदर गरH 
शQु मागदावीबमोिजम सजाय गरH पाऊँ भUेसमेत 
Vयहोराको वादH नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
पनK आएको पनुरावेदनपऽ । 
 कुनै प"न जाहेरH दरखाःत आफY मा 
ूमाण हुँदैन । जाहेरवालH नरमीदेवी साउदले 
पी"डतसँगै गएक[ वषK ७ क[ 2टकासरH साउदले 
भनेको आधारमा जाहेरH दरखाःत ]दएको अवःथा      
छ । मैले अनसु_धान अ"धकारH र अदालतसम` 
बयान गदाK क2हँकतै प"न "नज कमलाकुमारH 
साउदलाई जबजKःती करणी गरb भनी भनेको 
छैन, मैले नशाको सरुमा एcासी "नजलाई समाती 
"नजको गालामा दाँतले टोdदा "नज रोईकराई 
र ू"तकार गदाK छो"ड]दएको छु । जबजKःती 
करणी गनE कायK मबाट भएको छैन र "नजले 
लगाएका कपडाहQ eयातेको प"न छैन, आfनो 
पाइ_ट प"न खोलेको छैन भनी बयान गरेको 
छु । "नज कमलाकुमारH बलाgकृत भएक[ हनु ्
भUे ठोस र भरपदi ूमाणको अभाव छ । 
पी"डत ःवयंले मौकामा कागज गदाKका अवःथामा 
समेत मलाई लडाएप"छ म बेहोश भए ँतgपlात 
मलाई के गर ्यो थाहा भएन भनी कागज गरेको 
अवःथा छ । वषK ११ क[ कमलाकुमारHको 
क_या जालH eया"तएको छ छैन, योनी वरपर कुनै 
घाउखत नीलडाम छ छैन, लगुामा रगत वीयK 
लागेको छ छैन सोतफK  2वnषेण नै नगरH केवल 
बायाँ गालामा र शरHरका अ_य भागमा देखाएका 
घाउ चोटपटकको हवाला ]दई घाउजाँच केश 
फारामसमेतले जबजKःती करणी प2ु3 गरेको भनी 
"लएको "नणKयाधारमा _या2यक मनको अभावमा 
भएकोले मेरो पनुरावेदन िजक[रबमोिजम इ_साफ 
]दलाई पाऊँ भUेसमेत Vयहोराको ू"तवादH रमेश 

भUे बीरबहादरु साकoको यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदन पऽ । 
 "नयमबमोिजम पेशी सूचीमा चढH 
इजलाससम` पेश हनु आएको ू ःततु मqुामा वादH 
नेपाल सरकारका तफK बाट 2वrान उप_याया"धवsा 
ौी गंगाूसाद पौडेलले यी ू"तवादHले जबजKःती 
करणी गरेको ठहर ्याएको हदसPम पनुरावेदन 
अदालत, ]दपायलको फैसला "मलेको छ । 
तर ू"तवादHलाई Lयान मानE उ<ोगतफK  सफाइ 
]दएको फैसलालाई सदर गरेको "मलेको                                       
छैन । यी ू "तवादHले पी"डतलाई जबजKःती करणी 
गuरसकेप"छ सो आपरा"धक दा2यvवबाट बeनको 
ला"ग पी"डतलाई मानK टाउकोलगायत शरHरका 
2व"भU भागमा ढुwा ूहार गरH "नज मरेको ठानी 
छोडी गएको अवःथा छ । पी"डतको घा जाँच 
केश फारामबाट घाउ चोट लागेको, कपडामा 
रगत लागेको भUे देिखएको छ । पी"डतलाई 
Lयान मानE उ<ोग नगरेको भUे फैसला ऽटुHपूणK 
हुँदा पनुरावेदन अदालतको उs फैसला बदर 
गरH यी ू"तवादHलाई माग दावीबमोिजम Lयान 
मानE उ<ोगतफK  प"न सजाय हनुपुछK भUेसमेत 
बहस िजक[र ूःततु गनुK भयो । 
 वादH नेपाल सरकारको तफK बाट ूःततु 
भएको बहस िजक[रसमेत सनुी पनुरावेदन अदालत, 
]दपायलबाट भएको "म"त २०६७।१०।५ को 
"नणKय "मलेको छ, छैन र पनुरावेदक वादH एवं 
ू"तवादHको पनुरावेदन िजक[र पzुन सdने हो 
होइन भUे सPब_धमा "नणKय ]दनपुनE देिखन  
आयो । 

यी ू"तवादH बीरबहादरु साकoले 
"म"त २०६५।९।२२ का ]दन नाबा"लका 
कमलाकुमारH साउदलाई बाभा चराउन जwलमा 
गएको बखत जबजKःती करणी गरH ढुwा ूहार 
गरH मानE ूयास गरेकोले मलुकु[ ऐन, जबजKःती 
करणीको महलको १ नं. को कसूरमा "नजलाई 
ऐ. महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय गरH 
ू"तवादHबाट पी"डतलाई ऐ. १० नं. बमोिजम 
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��तपू�त� भराई पाऊँ, साथै ू�तवाद-ले जबज�ःती 
करणी ग7रसकेप�छ पी�डतको टाउकोसमेतमा 
ढु@ाले हानी CयानसEबFधी महलको १ नं. Kवपर-त 
कसूर अपराध गरेकोले उM महलको १५ नं. 
बमोिजम सजायसमेत गर- पाऊँ भPे अ�भयोग 
मागदावी भएकोमा यी ू�तवाद-ले पी�डतलाई 
जबज�ःती करणी गरेको ठहर ्याई �नजलाई 
मलुकुT ऐन, जबज�ःती करणीको महलको ३(२) 
नं. बमोिजम ू�तवाद-लाई १२ वष� कैद हनेु तथा 
१० नं. बमोिजम ��तपू�त�बापत \. ५०,०००।– 

ू�तवाद-बाट पी�डतलाई भराई ^दने ठहर ्याई 
Cयान मान_ उ`ोगको कसूरको हकमा ू�तवाद-ले 
अ�भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई श\ु 
डोट- िजdला अदालतबाट फैसला भएको र 
पनुरावेदन अदालत, ^दपायलबाट श\ु अदालतको 
फैसला सदर हनेु ठहर ्याई फैसला गरेकोमा दबैु 
प�को पनुरावेदन पन� आएको देिखFछ ।

२. �नण�यतफ�  Kवचार गदा� �म�त 
२०६५।९।२२ गते बाभा चराउन ज@ल गएकT 
११ वष�कT छोर- कमलाकुमार- साउदलाई ू �तवाद- 
बीरबहादरु साकkले जबज�ःती करणी गर- ढु@ाले 
ूहार गर- मर ्यो भPे ठानी Kवनीसाउ खोलामा 
फालेको भनी पी�डतकT आमा नरमीदेवी साउदले 
जाहेर- ^दएको छ । यी ू�तवाद-ले अ�धकारूाl 
अ�धकार-सम� बयान गदा� घरेल ुरnसी खाएको 
अवःथामा कमलाकुमार- साउदलाई भoूमा पछार- 
आpनो पेFटको चैन खोल- �ल@ बाKहर �नकाल- 
�नजमा�थ चढेको हुँ, बाँया गालामा दाँतले टोकेको 
हुँ, �नजलाई पछादा� ढु@ाले �नजको टाउकोमा चोट 
लागी रगत बगेको हो, मैले कुटपीट गरेको होइन 
भनी बयान गरेको देिखFछ भने अदालतसम� 
बयान गदा� पी�डतको टाउकोमा मैले ढु@ाले 
Kहर ्काएको हुँ, चोट लागी रगत बगेको �थयो, 
पेFटको चेन खोल- �ल@ बाKहर �नकालेको �थए ँ
भनी ूहर-मा गरेको बयानलाई ःवीकार गरेको 
तर करणी गरेको होइन भPे qयहोरा उdलेख 
गर- करणी गरेको भPे अ�भयोगमा सEम इFकार 

रह- आफूले करणीको ूयास गरेको भनी ःवीकार 
गरेको देिखन आउँछ । 

3. पी�डतको �म�त २०६५।९।२४ 
मा भएको घाउ जाँचकेश फारामबाट “पी�डतको 
बाँया गालामा टोकेको तथा Le� Supra orbital 

area, Le� occipital area लगायतका शर-रमा 
Kव�भP ःथानमा घाउ चोट देिखएको र Hymen is 

intact” भनी उdलेख भएको देिखFछ । पी�डतले 
अदालतमा बकपऽ गदा� ू �तवाद-ले मलाई गालामा 
टोकT ढु@ाले हानी लडाई जबज�ःती करणी 
गरेको हो भनेर बकपऽ गर- ^दएको देिखFछ 
भने जाहेरवाल- पी�डतकT आमा नरमीदेवी साउद 
तथा अनसुFधानको बममा बिुझएका Kटकाकुमार- 
साउद, घटनाःथल मचुdुकाका कण�बहादरु वल- र 
वःतिुःथ�त मचुdुकाका मानबहादरु साउदसमेतले 
पी�डतलाई ू�तवाद-ले जबज�ःती करणी गरेको 
हो भनी अदालतमा आई बकपऽ ग7र^दएको 
पाइFछ । घाउ जाँचकेश फाराममा Hymen is 

intact भनी उdलेख भएको भPेसमेत आधारमा 
जबज�ःती करणीको कसूर ःथाKपत हनु नसnने 
भPे ू�तवाद-को िजकTर रहेको छ । जबज�ःती 
करणीको १ नं. को ःपwीकरणको (ग) मा 
योनीमा �ल@ केह- माऽ ूवेश भएको रहेछ भने 
प�न यस नEबरको ू योजनको ला�ग करणी गरेको 
मा�ननेछ भPे qयवःथा ग7रएको पाइFछ । ू ःततु 
qयवःथाबाट जबज�ःती करणीको कसूर ःथाKपत 
हनु पी�डतको कFयाजाल- xया�तएको हनुपुन_ 
अवःथालाई पूव�शत�को \पमा �लन �मdदैन । 
Hymen is intact भएको अवःथामा प�न जबज�ःती 
करणीको कसूर ःथाKपत हनुसnने देिखFछ । यी 
पी�डत ११ वष�कT भएको �म�सलबाट देिखएको र 
�नज नाबा�लकाको अदालतमा भएको बकपऽमा 
�नजले मलाई �म�त २०६५।९।२२ गते ̂दनको 
१२ बजे Kवनीसाउको ज@लमा गाई चराउन 
गएको अवःथामा ू�तवाद- म भएको ठाउँमा 
आएर मलाई जबज�ःती करणी गर- कुटपीट 
गरेको र ू�तवाद-ले मलाई गालामा टोकT ढु@ाले 
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हानी लडाई जबज0ःती करणी गरेकै हो भ9े 
:यहोरा उ=लेख गर? बकपऽ गरेको देिखBछ । 
घटनाबाट पी"डत :यिFले घटनाको सHबBधमा 
अदालतमा :यF गरेको कुरा ूमाण ऐन, २०३१ 
को दफा १०(१)(क) बमोिजम ूSयT ूमाणको 
Uपमा अदालतले महण गनु0पनW हBुछ । Sयसमा 
प"न यी ू"तवाद?ले आफूले यी पी"डतलाई भZूमा 
पछार? आ[नो पेBटको चेन खोल? "ल] बा^हर 
"नकाल? पी"डतमा"थ चढेको तaयलाई ःवीकार 
गर? अदालतमासमेत बयान गरेको छ भने 
जबज0ःती करणी गरेको तaयलाई अनसुBधानको 
बममा प"न ःवीकार गरेको देिखएको अवःथामा 
यी ू "तवाद?ले आरो^पत जबज0ःती करणीको कसूर 
गरेको देिखन आयो । 

4. fयान मानW उgोगको कसूरमा 
अ"भयोग दावीबाट सफाइ iदने ठहराएको "मलेन 
भनी परेको वाद? नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकkरतफ0  ^वचार गदा0 मलुकुk ऐन, fयानसHबBधी 
महलको १५ नं. मा fयान मानW मनसायले गोल? 
चलाउने वा बम हा9े वा घातक ह"तयारले काnने 
वा मान0का ला"ग अU जनुसकैु कुराको उgोग 
गर? मनWसHमको काम गरेकोमा कुनै कारणले 
fयान मन0 पाएको रहेनछ भने Sयःतो काम गनW 
र गन0 लगाउने तथा सो ठाउँमा गै बचन iदने 
वा मpत गनWलाई पाँच वष0देिख बा॑ वष0सHम 
कैद गनु0पछ0 भ9े कानूनी :यवःथा गsरएको                   
पाइBछ । fयानसHबBधी अपराधहUमtये कत0:य 
fयान (Murder) र यसको उgोग (A empt to 

murder) को बीचमा अपराधका तuवहUको 
Uपमा रहेका आपरा"धक काय0 (Actus reus) र 
आपरा"धक मनसाय (Mens reus) को संयोजनाSमक 
उपिःथ"तको v^wबाट "भ9ता रहेको हुँदैन । दबैु 
ूकृ"तका अपराधमा सो अपराध गनW :यिFले 
पी"डतको मSृयकुो मनसाय राखेर आ[नो काय0बाट 
आपरा"धक काय0 सHप9 गरेको हBुछ । तर 
fयान मानW उgोगको अपराध कायम हनुको ला"ग 
कुनै कारणले कता0को अपेTाअनसुार पी"डतको 

मSृय ु भएको हुँदैन । fयानसHबBधी महलको 
१५ नं.बमोिजम मनसाय तuवको ^वgमानता 
आवँयक हBुछ र यःतो मनसाय अ"भयFुको 
^बयाबाट ःपw हBुछ । fयान मानW मनसाय 
रहेको अवःथामा fयान मान0 नपाएको ःपw 
कारण र अवःथा देिखनपुछ0, जो ूःततु मpुामा 
देिखदैँन ।

5. यी ू"तवाद?ले जबज0ःती करणी 
गनW मनसाय राखी पी"डतलाई भZूमा पछार? 
जबज0ःती करणी गरेको देिखए प"न यी 
ू"तवाद?मा पी"डतलाई मानW मनसाय रहेको देिखन                                     
आउँदैन । यी ू"तवाद?ले ^प"डतमा"थ गरेको 
काय0बाट "नजलाई जबज0ःती करणी गनW 
मनसायलाई काय0Uप iदने उpेँयसHम रहेको 
देिखएको छ । जबज0ःती गनW बममा केह? 
चोटपटकसमेत ला{न गएको अवःथा हुँदा "नजले 
यी ू"तवाद?लाई मानW मनसायले टाउकोलगायत 
शर?रका अBय भागमा आबमण गरेको "म"सल 
संल{न ूमाणहUबाट ःथा^पत हनु आएन । 

6. तसथ0, मा"थ उ=लेिखत आधार र 
कारणबाट यी ू"तवाद?ले ११ वष0कk पी"डतलाई 
जबज0ःती करणी गरेको देिखएकोले "नजलाई 
मलुकुk ऐन, जबज0ःती करणीको महलको दफा 
३(२) नं.  बमोिजम १२ वष0 कैद तथा ऐ. 
१० नं. बमोिजम T"तपू"त0बापत U.५०,०००।– 

(पचास हजार) पी"डतलाई भराई iदने ठहराएको 
िज=ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत iदपायलको फैसला मना"सब हुँदा सदर 
हनेु ठहछ0 । fयान मानW उgोग गरेको अ"भयोग 
ःथा^पत र ूमािणत भएको नदेिखएकोले पया0~ 
"न�याSमक ूमाणको अभावमा सो अ"भयोग 
दावीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई शUु डोट? 
िज=ला अदालतबाट "म"त २०६७।३।२१ मा 
भएको फैसला सदर हनेु ठहर गरको पनुरावेदन 
अदालत, iदपायलको "म"त २०६७।१०।५ 
को फैसला सदर हनेु ठहछ0 । वाद?, ू"तवाद? 
दबैु पTको पनुरावेदन िजकkर प{ुन स�दैन । 
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ूःततु म�ुाको दायर'को लगत क*ा गर' +म+सल 
+नयमानसुार बझुाई 1दनू । 
      

उ5 रायमा सहमत छु ।

8या. सशुीला काक<

इ+त संवत ्२०६९ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम ्.....
इजलास अ+धकृत M– ौीूकाश उूतेी

 

सवPQच अदालत, संय5ु इजलास
माननीय 8यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 8यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काक<

फैसला +म+त : २०७०।९।१७।४
०६७–CR–०२०९

म�ुा : कतVWय Xयान ।

पनुरावेदक/ू+तवाद' : िज[ला झापा, भटुानी 
शरणाथ_ िश`वर बेलडाँगी–२ सेbटर एफ 
३, हट नं. ९९ बःने हाल कारागार शाखा, 
झापामा थनुामा रहेको gानबहादरु भ*राई

`वhi
ूjयथ_/वाद' : आइत+सं `वlाको जाहेर'ले नेपाल 

सरकार

 § एउटा अपराध गन� उ�े�ले गिरएको 

आपरािधक काय$बाट अक& आपरािधक 
काय$ 'न गएमा पिछ+ो आपरािधक 
काय$ गन� मनसाय नभएको भ.े आधारमा 
/ितवादीले कसूरबाट उ6िु9 पाउन 
स:ैन, सरेको मनसाय (Transferred 
malice) को िस?ा@अ@ग$त कसूरदार 
कायम 'ने ।

(ूकरण नं.४)

पनुरावेदक/ू+तवाद'का तफV बाट : ̀वmान अ+धव5ा 
1दननाथ पराजलु'

ूjयथ_/वाद'का तफV बाट : ̀वmान सह8याया+धव5ा 
कृंणजीवी िघ+मरे

अवलिoबत नजीर : 
 § नेकाप २०६१, +न.नं.७४६६, 

प.ृ१४८६, 
 § नेकाप २०६४, +न.नं.७८४४, प.ृ५४९

सoबi कानून : 
 § ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) 
 § Xयानसoब8धी महलको १ र १३(३), 

अ.बं.१८८ नं.

शhु तहमा फैसला गनu   :– 

मा.8या.ौी शा+लमाम कोइराला
पनुरावेदन तहमा फैसला गनu  :– 

मा.8या.ौी पhुषोxम पराजलु'
 मा.8या.ौी `वंणदेुव पौडेल

फैसला
Bा./ा.डा.Eी.भरतबहादरु काकH : 8याय 

ूशासन ऐन, २०४८ को ९(१) बमोिजम दायर 
हनु आएको ू ःततु म�ुाको संिz{ त|य यसूकार 
छ :–

सन ् २९।१०।२००८ बेलकुा देउसी 
खे[न गएक} मेर' छोर' वषV १० क} अ+नता 
`वlालाई बेलडाँगी एफ ३ का ू+त+न+धको 
घरमा देउसी खे[दै गरेका बखत एच ४/१ हट 

९०66 - gानबहादरु भ*राई `व. नेपाल सरकार
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नं.९९ बःने /ानबहादरु भ5राईले से8टर एफ 
४ बःने भीमबहादरु >व@लाई फलामको पाईपले 
>हकाBउने बममा मेरो छोरFको टाउकोमा उG 
फलामे पाईपले >हकाBई गIभीर घाइते बनाएको 
हुँदा पबाउ गरF आवँयक कारवाहF गरF पाऊँ 
भQे ौीमती फुलमाया >वSाले Tदएको "म"त 
२०६५।७।१४ को "नवेदन । 

"म"त २०६५।७।१३ गते साँझ 
बेलडाँगी से8टर एफ ३ नं., हट नं. १/२ बःने 
ऐ.से8टरका ू"त"न"ध बलराम उूतेीको घरमा 
देउसी खे`न गएकa बेलडाँगी–२ से8टर एफ ३, 

हट नं. ५४ बःने आइत"संह >वSाको छोरF वषB 
१० कa अ"नता >वSालाई अ"भयGु /ानबहादरु 
भ5राईले अdदाजी १ "मटर लIबाई ७ इdच 
गोलाईको फलामे पाईपले "नधारदेिख केहF मा"थ 
दा>हने साइड टाउकोमा ूहार गरF सiत घाईते 
बेहोस बनाएको घटनाःथल र उG चोटबाट 
खसेको रगतका दागहj भkूमा देिखएको एवं 
घटनामा ूयोग गरेको फलामे पाईपलगायतका 
अdय चीजवःत ु खोजतलास गदाB फेला नपरेको 
भQे घटनाःथल मचु ु̀ का । 

टाउकामा परेको गIभीर चोटका कारण 
यस अःपतालमा उपचार हनु नस8ने भनी बी.पी. 
कोइराला ःवाःmय >व/ान ू"तnान धरानले oरफर 
गरेको पूजp, "नजको "सटF ः8यान oरपqटअनसुार 
चोट लागेको ःथानमा टाउकाको हrी फुटेर "भऽ 
दबेको कारण अूशेन गनुBपनt भएकाले वे@ बंगाल 
dयूरो अःपतालमा oरफर गरेको भQे uयहोराको 
कोशी अvल अःपतालको oरपोटB, सIबिdधत 
िच>कwसकको रायअनसुार "नज अ"नता >वSाको 
टाउकोको अूसेन गनt बममा मwृय ु भएको 
भQे North Bengal Neuro Research Centre को 
Death cer!ficate समेतका कागजातहj "म"सल 
संलyन रहेको । 

"म"त २०६५।७।१३ गते  बेलकुा 
देउसी खे`न गएकa मेरF छोरF वषB १० कa 
अ"नता >वSालाई बेलाडाँगी–२ से8टर एफ ३ का 

ू"त"न"धका घरमा देउसी खे`दै गदाB /ानबहादरु 
भ5राई र भीमबहादरु >व@समेतका बीच झगडा 
हुँदा सोहF ःथानमा उ"भई रहेका बखत "बना 
कारण फलामको पाईपले /ानबहादरु भ5राईले 
>हकाBई सiत घाइते बनाएकोले >व"भQ अःपताल 
हुँदै भारतको "सलगढुF dयूरो अःपतालमा उपचार 
गराउने बममा "म"त २०६५।७।२४ गते 
"बहान सोहF कुटाईको चोटका कारणबाट मwृय ु
भएकाले "नज अ"भयGु /ानबहादरु भ5राईलाई 
पबाउ गरF आवँयक कारवाहF गरF पाऊँ 
भQेसमेत uयहोराको जाहेरF दरखाःत । 

बेलडाँगी–२ से8टर एफ ३, हट नं. ५४ 
िःथत घरमा `याई राखेको वषB १० कa अ"नता 
>वSाको लाशको टाउकाको दा>हनेप>5 "नधारमा 
चोट लागी उपचारको बममा टाँका लागेको भQे 
लास जाँच ूकृ"त मचु ु̀ का । 

"म"त २०६५।७।१३ गते बेलडाँगी–२ 
से8टर एफ ४ बःने भीमबहादरु >व@ र मेरो 
झगडा हुँदा "नजलाई >हकाBउन ूहार गरेको 
फलामे पाईपले "नज तwकाल छ"लएका कारणले 
"नज पछा"ड रहेकa अ"नता >वSालाई लाyन गई 
"नज घाइते भई >व"भQ अःपतालमा उपचार 
गराउँदागराउँदै "म"त २०६५।७।२४ गते 
भारतको "सलगढुF िःथत dयूरो अःपतालमा 
"नजको मwृय ुभएको हो । मतृकसँग मेरो िचनजान 
oरसइ"ब केहF "थएन । उनी के कसरF झगडा 
परेको ःथानमा आइन ्थाहा भएन । भीमबहादरु 
>व@ले मलाई कुटपीट गरेको हुँदा मैले सहन 
नसकa फलामको पाईपले "नज भीमबहादरुलाई 
ूहार गदाB अ"नता >वSालाई लाyन गएको हो । 
अ"नता >वSालाई मैले मानt उ}ेँयले >हकाBएको 
होइन भQेसमेत uयहोराको ू"तवादF /ानबहादरु 
भ5राईले अनसुdधान अ"धकारFसम~ गरेको                      
बयान । 

"म"त २०६५।७।१३ गते बेलकुा 
देउसी खे`न गएकa मेरF छोरF वषB १० कa 
अ"नता >वSालाई बेलडाँगी–२ से8टर एफ ३ का 
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ू�त�न�ध बलराम उूतेीको घरमा देउसी खे.दै 
गरेका बखत �बना कारण फलामको पाईपले 
5ानबहादरु भ9राईले :हका;एका कारण स=त 
घाइते भई उपचारको बममा :व�भB अःपताल 
हुँदै भारतको �सलगढुG िःथत Jयूरो अःपतालमा 
उपचारको बममा �नज 5ानबहादरु भ9राईको 
कुटाईको चोटका कारण �नज घाईतेको �म�त 
२०६५।७।२४ मा मWृय ु भएको हो । 
घटनाःथलभJदा १ :क.�म. टाढा घर भएको 
मा�नस कुटपीट गनZ उ[ेँयले नै फलामको 
पाईप बोकेर आएको हनुपुछ; । �नज अ�भय_ु 
5ानबहादरु भ9राईलाई कानूनबमोिजम आवँयक 
कारवाहG गरG पाऊँ भBे ौीमती फुलमाया 
:वbाको  कागज । 

�म�त २०६५।७।१३ गते बेलकुd 
बेलडाँगी–२ सेfटर एफ ४ िःथत भीमबहादरु 
:वgको घरछेउको बाटोमा के कुन :वषयमा 
भीमबहादरु :वg र अ�भय_ु 5ानबहादरु भ9राईबीच 
कुटपीट भई ःथानीय मा�नसहiले छुj याई 
kदएप�छ मलाई �बना कारण 5ानबहादरु भ9राईले 
कुटपीट गर ्यो भनी ू�त�न�धकोमा mरपोट; गन; 
जाँदा ू�त�न�ध बलराम उूतेी नभएकाले �नजका 
ौीमतीसँग गफ गरेका बखतमा �नज अ�भय_ु 
5ानबहादरु भ9राईले एnासी फलामको पाईपले 
भीमबहादरु :वgलाई ूहार गदा; सो पाईपले �नज 
भीमबहादरु :वgलाई नलागी सो घरमा देउसी 
खे.न गएकd मतृक अ�नता :वbाको टाउकोमा 
लागी घटनाःथलमा ढलG बेहोस भएकाले 
घाइतेलाई उठाई हे.थ सेJटरमा लगेको हो । 
Wयसप�छ उपचारको बममा �नजको मWृय ुभएको 
हो । �नयोिजत तवरले करGब १ �मटर लामो 
६/७ इJच मोटो फलामको पाईपले बा�लकालाई 
:हका;एको हो भBे बिुझएका नरqवज राईको 
कागज । 

२०६५।७।१३ गते बेलकुd म, 

हाल मWृय ु हनेु अ�नता :वbा र �नजको ब:हनी 
स�ुनतासमेत साँझ ७ बजे�तर बेलडाँगी–२ सेfटर 

एफ ३ का ू�त�न�ध बलराम उूतेीकोमा देउसी 
खे.दै गदा; भीमबहादरु :वg र 5ानबहादरु 
भ9राईबीचका झगडाको :वषयमा कुरा हुँदै गदा; 
5ानबहादरुले फलामे पाईपले भीमबहादरु :वgलाई 
:हका;उँदा उनी छ�लएका कारण अ�नता :वbालाई 
टाउकोमा लाrन गई बेहोस भई ढलेप�छ उपचाराथ; 
पठाएकोमा प�छ �नजको मWृय ु भएको सनेुको                   
हो । ू�तवादGले जानाजान कत;sय गरG मारेकाले 
�नजलाई कारवाहG होस ्भBेसमेत sयहोराको बबुा 
भीमबहादरु िघ�मरेको रोहवरमा उमादेवी िघ�मरेले 
गरेको कागज । 

�म�त २०६५।७।१३ गते साँझ मादक 
पदाथ; सेवन गरG �बना कारण अ�भय_ु 5ानबहादरु 
भ9राईले भीमबहादरु :वgलाई :हका;एको भनी 
अJयायमा परG ू�त�न�धलाई mरपोट; गन; जाँदा 
ू�त�न�ध घरमा नभएकाले पखt बसेका बखत 
�नज 5ानबहादरु भ9राई उ_ ःथानमा आई 
भीमबहादरु :वgलाई एnासी फलामको पाईपले 
ूहार गदा; भीमबहादरुले थाहा पाई छ�लएका 
कारण �नजको छेउमै देउसी खेलG रहेकd हाल 
मतृक अ�नता :वbालाई लागी �नज सोहG ःथानमा 
ढलG उपचारको बममा �नजको मWृय ुभएको हो 
भBेसमेत sयहोराको भीमबहादरु :वgलगायतका 
मा�नसहiले लेखाई kदएको एकै �मलानको 
वःतिुःथ�त  मचु.ुका । 

टाउकोसमेतमा गuभीर चोट परेका 
कारण मतृकको मWृय ुभएको हो भBे ूाथ�मक 
ःवाःvय केJि मंगलबारे, मोरङबाट भएको शव 
परG{ण ू�तवेदन । 

�म�सल संलrन कागजातको आधारमा 
ू�तवादG 5ानबहादरु भ9राईले भीमबहादरु 
:वgलाई मानZ उ[ेँयले फलामे पाईपले ू हार गदा; 
अ�नता :वbालाई लाrन गई उपचारको बममा 
�नजको मWृय ुभएको प:ुg भएकाले ू�तवादGलाई 
|यानसuबJधी महलको १ नं. र १३(३) नं. को 
कसूरमा सोहG महलको ऐ. १३(३) नं.बमोिजम 
सजाय गरG पाऊँ भBेसमेत sयहोराको अ�भयोग 

९०66 - 5ानबहादरु भ9राई :व. नेपाल सरकार
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पऽ । 
२०६५।७।१३ गते साँझ देउसी खे8ने 

काय:बम बनाउन नाम थाहा नभएका दाहालको 
पसलमा भेला भएको अवःथामा भीमबहादरु 
GवHले एIासी मलाई Gहका:एकाले एकदमै Lरस 
उMन गई मसँग केहN नभएकाले भागेर गई 
नाम थाहा नभएका राईका घरबाट 8याएको 
फलामको पाईपले "नज भीमबहादरुलाई Gहका:उन 
खोRदा अ"नता GवSालाई लागेकाले "नजको 
उपचार गराउँदागराउँदै मVृय ु भएको हो । 
उपचारको बममा एकलाख बीस/तीस हजार खच:                                           
भयो । मैले मानW "नयतले कुटेको होइन । 
अYको उZसाहटमा लागेर झू[ा उजरुN \दएको  
हो । मैले जाहेरNमा लेखेबमोिजम कत:̂ य गरN 
मारेको होइन भ_ेसमेत ^यहोराको ू"तवादN 
aानबहादरु भbराईले अदालतमा गरेको बयान । 

ू"तवादN aानबहादरु भbराई र 
भीमबहादरु GवHको वादGववाद भई ू"तवादNले 
फलामको पाईपले भीमबहादरुलाई Gहका:उँदा 
उ"छGbएर मतृक अ"नता GवSालाई लागेको र 
"नजको उपचारका बममा "सलगढN लगेकोमा 
अGहले दवाई खान,ु प"छ अूसेन गरे प"न हeुछ 
भनी डाZटरले भनेकोमा जाहेरवालालाई कसले के 
भनी \दयो तVकालै अूसेन गनW भनी जाहेरवालाले 
भनेकाले तVकालै अूसेन गरेकोमा सा॑ै भई 
आइ."स.य.ुमा राखेप"छ मVृय ु भएको हो । 
घटना मेरो घर आगँनमा भई मैले ूVयj देखेको       
हो । अूसेनकै कारणले मतृकको मVृय ु भए 
जःतो लाlछ भ_ेसमेत ^यहोराको ू"तवादNका 
साjी भोलानाथ उूतेीले गरेको  बकपऽ । 

२०६५।७।१३ गते देउसी खे8ने बममा 
ू"तवादN aानबहादरु भbराईले फलामको पाईपले 
मेरो छोरN अ"नता GवSालाई Gहका:एको र सोहN 
चोटका कारण मVृय ुभएको हुँदा कानूनबमोिजम 
सजाय गरN पाऊँ भ_ेसमेत ^यहोराको जाहेरवाला 
आइत"संह GवSाले अदालतमा गरेको बकपऽ । 

eयरुो हिःपटल Gवराटनगरको Lरपोट:, 

टाउकोको दाGहनेपGb "नधारमा चोट लागी 
उपचारको बममा टाँका लगाएको भ_े घटना 
Gववरण मचु8ुका, शव परNjण ू"तवेदन, 

जाहेरवालाको जाहेरNलाई समथ:न गरN गरेको 
बकपऽ, ू"तवादNको अदालतमा भएको 
सा"बती बयान, सवqrच अदालतबाट ू"तपा\दत 
नजीरसमेतका आधार ूमाणबाट यी ू"तवादNले 
अ"भयोग दावीबमोिजम मतृकको Rयान मारेको 
ठहना:ले "नज ू"तवादN aानबहादरु भbराईलाई 
Rयानसtबeधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव:ःवसGहत जeम कैद हनेु ठहछ: भ_े झापा 
िज8ला अदालतबाट "म"त २०६६।३।१४ मा 
भएको फैसला । 

मतृकको मVृय ु मेरो ूहारबाट भएको 
भए ताप"न घटनाको ूकृ"त र अवःथाबाट उx 
घटना भGवत^यबाट भएको हो । मतृकलाई मानW 
मनसाय छैन । ूहार भएको ह"तयार जोिखमी 
नभएको र पीडकले पी"डतलाई बचाउन भरमlदरु 
ूयास गरेको अवःथा छ । घटनाको ूकृ"तबाट 
Rयान मानW मनसाय तyवको Gवzमानता भएको 
भनी अथ: गन: न"म8ने एवं भीमबहादरुले मलाई 
ूहार गरेप"छ ू"तकारका ला"ग ूहार गन: 
खोRदा ल[ी उ"छGbएर मतृक बा"लकालाई 
भGवत^यबाट लाlन गएको हो भने उपचारको 
ला"ग मैले Y.१,१५,०००।– भeदा बढN खच: 
गरेको छु । साथै सवqrच अदालतबाट ू"तपा\दत 
"स{ाeतGवपरNत गई म "नदqष हुँदाहुँदै मेरो सबूद 
ूमाणको मू8या}न नगरN मलाई सजाय गनW गरN 
भएको शYुको फैसला ऽGुटपूण: हुँदा सो बदर 
गरN मलुकु~ ऐन, Rयानसtबeधी महलको ५ र ६ 
नं.को अवःथालाईसमेत म�यनजर गरN इeसाफ 
गरN पाऊँ भ_े ू"तवादNको तफ: बाट पनुरावेदन 
अदालत, इलाममा परेको पनुरावेदन पऽ । 

यसमा ू"तवादNले मतृकलाई 
मानु:पनWसtमको पूव:Lरसइ"ब रहे भएको कुरा 
जाहेरवालाले बकपऽसमेतमा खलुाउन सकेको 
नदेिखएको र ू"तवादNले बयान गदा: भीमबहादरु 
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�व�लाई �हका#उन ूहार गरेको पाईपले ,नज 
त/काल छ,लएको कारण मतृकलाई ला5न गई 
म/ृय ुभएको हो, ,नज मतृकलाई मान9 मनसायले 
�हका#एको होइन भनी बयान गरेको प>रूआेयमा 
ू,तवादAउपर मलुकुB ऐन, DयानसEबFधी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव#ःवस�हत जFम कैद 
हनेु ठहर गरेको शSु झापा िजUला अदालतको 
फैसला �वचारणीय हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत ,नयमावलA, २०४८ को 
,नयम ४७ बमोिजम छलफलको ला,ग ू/यथ`/
वादA नेपाल सरकारलाई िझकाई ,नयमानसुार 
पेश गनु# भaे पनुरावेदन अदालत, इलामको ,म,त 
२०६६।११।२३ को आदेश । 

भ�वतfय र आवेश ू>ेरत ह/या दबैुमा 
गरेको काय#को प>रणामःवSप Dयान मारेको अवःथा 
�वgमान रहने हुँदा गरेको काय#को गEभीरता हेरA 
कसूर कायम गनु#पन9 देिखएकाले ूःततु मjुामा 
पनुरावेदकले कुनै साधारण चोट ूहार गरेको 
नभई फलामे पाईपजःतो मा,नसको Dयान जान 
सlने जोिखमी साधन ूहार गदा# उ,छ�mएर ला5न 
गई /यसैको ज>रयाबाट मतृकको म/ृय ु भएको 
देिखएको अवःथामा पनुरावेदक ू,तवादAलाई 
मलुकुB ऐन, DयानसEबFधीको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय हनेु ठहर ्याई भएको शSु झापा 
िजUला अदालतको ,म,त २०६६।३।१४ को 
इFसाफ मनुा,सबै देिखदँा सदर हनेु ठहछ# । 

पनुरावेदक ू,तवादAको मतृक 
नाबा,लकासँग कुनै >रसइ,ब नदेिखएको, धा>रलो 
ह,तयार ू योग गरेको नभई त/काल उठेको >रसको 
कारण भे�टएको फलामे पाईप ूहार गरेको र 
ू,तवादAले मतृकको Dयान बचाउन उपचार गराउने 
बममा सlदो ूयास तथा खच#समेत गदा#गदp प,न 
शUय�बया सफल हनु नसकB मतृकको म/ृय ु
हनु गएको भaे देिखएकाले अप>रपlव उमेरका 
पनुरावेदकलाई DयानसEबFधीको १३(३) नं. 
अनसुार सव#ःवस�हत जFमकैदको सजाय गदा# 
चकq पन# जाने र घटA सजाय गदा# प,न कानूनको 

मकसद पूरा हनु सlने िचsमा लागेकाले ,नज 
पनुरावेदक ू,तवादAलाई कैद वष# १० को माऽ 
सजाय गनु# मना,सब सEझी सोबमोिजम हनु साधक 
जाहेर गन9समेत ठहछ# भaे पनुरावेदन अदालत, 
इलामको ,म,त २०६७।१।१९ को फैसला । 

मैले घटनाको सEबFधमा भएको 
वाःत�वक वःतिुःथ,त दशा#एको हुँदा /यसलाई 
कसूरमा सा,बती रहेको भa ,मUदैन । 
भीमबहादरु �व�लाई हानेको फलामको पाईप 
,नज छ,लएका कारणले मतृकलाई लागेको 
सEम हो । मतृकलाई मान9 मेरो मनसाय ,थएन 
र मतृकसँग कुनै >रसई,बसमेत ,थएन । मैले 
मतृकलाई बचाउनका ला,ग भरम5दरु ूयw गरA 
उपचार गदा# लागेको खच#समेत fयहोरोको छु । 
पनुरावेदन अदालतले फैसलामा उUलेख गरेको 
नजीर र ूःततु मjुाको तxय फरक भएकोले 
यस मjुामा उy नजीर आक�ष#त हनु सlदैन । 
/यसकारण पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला 
ऽटुAपूण# हुँदा मलुकुB ऐन, DयानसEबFधी महलको 
५ र ६ नं. को fयवःथालाई समेत {यान |दई 
इFसाफ गरA पाऊँ भaे fयहोराको ू,तवादAले यस 
अदालतमा |दएको पनुरावेदनपऽ । 

दशी भनेको चीज वःत ु बरामद भएको 
नदेिखएको र ू,तवादAले ,भमबहादरु �व�लाई 
मान9सEमको कारण भई उy दशी भनेको वःत ु
ूयोग भएको भaे तxय ःप� नभएको अवःथामा 
शSु झापा िजUला अदालतको राय सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला फरक 
पन# सlने हनुाले अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
�वप~ी िझकाई ,नयमबमोिजम पेश गनु# भaे यस 
अदालतको ,म,त २०७०।१।२ को आदेश । 

,नयमबमोिजम दै,नक पेशी सूचीमा चढA 
पेश हनु आएको ू ःततु मjुामा पनुरावेदकतफ# बाट 
�व�ान अ,धवyा |दनानाथ पराजलुAले ू,तवादAले 
मतृकलाई मान9 ,नयतले ूहार गरेको नभई 
,भमबहादरु �व�सँग परेको झगडाका कारण ,नज 
,भमबहादरु �व�लाई ूहार गरेको फलामको 
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पाईप उ"छ-.एर मतृकलाई ला3न गएको हो । 
मतृकलाई मान8 योजना र मनसाय ू"तवाद?को 
रहेको छैन । मतृक घाइते रहेको अवःथामा 
"नजको उपचार खचG ू"तवाद?ले Hयहोरेको       
छ । Iयसकारण ू"तवाद?लाई भ-वतHयतफG  
सजाय गनुGपन8मा १३(३) नं.बमोिजम सजाय 
हनेु गर? पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
"मलेको छैन भनी बहस  गनुGभयो । यःतै 
ूIयथX/वाद? नेपाल सरकारका तफG बाट -वYान 
सहZयाया"धव\ा कृंणजीवी िघ"मरेले ू"तवाद?ले 
"भमबहादरु -व^लाई ूहार गरेको फलामको 
पाईपले "नज "भमबहादरु -व^ छ"लएका 
कारणले मतृकको टाउकोमा ला3न गएको र 
सोह? चोटका कारणले मतृकको मIृय ु भएको                                        
देिखZछ । ू"तवाद?ले फलामको पाईप जःतो 
जोिखमी ह"तयार ूयोग गरेको छ । यःतो 
िःथ"तमा _यानस`बZधी महलको ५, ६ नं.आक-षGत 
हनु नसeने हुँदा ू "तवाद?लाई १३(३) नं.बमोिजम 
सजाय हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला "मलेको छ भनी बहस गनुGभयो । 

अब पनुरावेदन अदालतको फैसला 
"मलेको छ, छैन र पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजकiर प3ुन सeछ, सeदैन भjे स`बZधमा 
-वचार गदाG यी ू"तवाद?ले मतृक अ"नता -वkाको 
टाउकोमा फलामको पाईपले -हकाGएको र सोह? 
चोटका कारणले मतृकको मIृय ु भएकोले "नज 
ू"तवाद?लाई मलुकुi ऐन, _यानस`बZधी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गर? पाऊँ भjे 
अ"भयोग माग दावी रहेको छ । 

2. ू"तवाद?ले आफू र "भमबहादरु 
-व^का बीचमा झगडा परेकोले निचनेका राईको 
घर आगँनमा रहेको फलामको पाईप qयाई 
"भमबहादरु -व^लाई हाZदा "नज "भमबहादरु -व^ 
छ"लएका कारणले सो फलामे पाईपको चोट 
मतृकका टाउकामा पनG गई "नज मतृकलाई 
उपचारका ला"ग -व"भj अःपतालमा ल"गएको 
र उपचारको बममा अपरेसन गदाG "नजको 

मIृय ु भएको भjे Hयहोराको बयान अनसुZधान 
अ"धकार? र अदालतमा समेत गर? आफूले 
ूहार गरेको फलामको पाईपको चोटका 
कारणले मIृय ु भएको तsयलाई ःवीकार गरेको                           
देिखZछ । टाउकोमा ग`भीर चोट परेको भjे 
कोशी अuल अःपतालको vरपोटG, टाउकोको हwी 
फुटेर "भऽ दबेका कारण अूसेन गनुGपन8 भjे 
बी.पी. कोइराला ःवाःsय -वxान ू"तyानको 
vरपोटG, अूसेन गन8 बममा मIृय ु भएको भjे 
पिzम बंगाल Zयूरो vरसचG सेZटर ूा."ल.को मIृय ु
ूमाणपऽ एवं टाउकोमा ग`भीर चोटका कारण 
मतृकको मIृय ुभएको भjे ू ा-व"धक ःवाःsय केZि 
मंगलबारे, मोरङको "म"त २०६५।७।२४ को 
शव पर?~ण ू"तवेदनबाट देिखएको छ । यःतै 
ू"तवाद?का सा~ी भोलानाथ उूतेीले ू"तवाद?ले 
"भमबहादरु -व^लाई फलामको पाईपले -हकाGउन 
ला3दा पछा"ड रहेकi मतृक अ"नता -वkालाई 
ला3न गएको तsय खलुाई अदालतमा बकपऽ 
गरेको देिखZछ भने जाहेरवालाले अदालतमा 
बकपऽ गदाG जाहेर? दरखाःतमा भएको Hयहोरा 
ठ�क हो भनी जाहेर? दरखाःतलाई ःवीकार गर? 
बकपऽ गरेको देिखZछ । यसर? मा"थ उqलेिखत 
आधार ूमाणह�बाट ू"तवाद?ले "भमबहादरु 
-व^लाई ूहार गरेको फलामको पाईप मतृक 
अ"नता -वkाको टाउकोमा ला3न गई सोह? चोट 
पीरबाट मतृकको मIृय ुभएको प-ु^ हनु आयो । 

3. पनुरावेदकले आफूले "भमबहादरु 
-व^लाई हानेको फलामको पाईप झ�ु�एर 
मतृकको टाउकोमा ला3न गएकोले भ-वतHयबाट 
मतृकको मIृय ुभएको हुँदा _यानस`बZधीको ५ 
नं. र ६ नं.बमोिजम सजाय हनुपुन8 भjे पनुरावेदन 
िजकiर "लएको पाइZछ । _यानस`बZधी महलको 
५ नं. मा “_यान "लने इ-वलाग वा मनसाय नभै 
कसैले आफूले गरेको कतGHयले मा"नस मलाG भjे 
जःतो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदाG IयसैYारा 
केह? भै कुनै मा"नस मनG गएको भ-वतHय ठहछG” 

भjे Hयवःथा रहेको छ । फलामको पाईप जःतो 
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जोिखमी वःतलेु ूहार गदा- .यसको चोटबाट 
मा5नस मन- स7छ भ:े कुरा सामा;य समझको 
मा5नसले स=झन र ब>ुन स7दछ । वयःक 
यी ू5तवाद@लाई प5न फलामको पाईपले हा;दा 
.यसको चोटबाट मा5नस मन- स7छ भ:े कुराको 
Dान 5थएन भ: नसGकने हुँदा Iयानस=ब;धीको 
५ नं. मा उOलेिखत Pयवःथा ूःततु मQुामा 
आकGष-त हनेु देिखएन । यःतै Iयानस=ब;धी 
महलको ६ नं. मा उOलेख भएअनसुार ू5तवाद@ले 
एउटा कामको 5न5मW सावधानीसँग ूहार गरेको 
वा होस ् नपरु ्याई वा हेलचेबयाई गर@ ूहार 
गरेको वा रZा िशZा गन\ उQेँयले ूहार गरेको 
भ:े कुरा प5न 5म5सलबाट नदेिखएको हुँदा सोह@ 
महलको ६ नं. बमोिजम सजाय हनुपुन\ भ:े 
पनुरावेदन िजक^रसँग प5न सहमत हनु सGकएन । 

4. ू5तवाद@ र 5भमबहादरु Gव`का 
बीचमा झगडा परेको कुरामा Gववाद छैन । 
सोह@ Gववादका कारण ू5तवाद@लाई 5भमबहादरु 
Gव`सँग cरस उठेको र सो cरसका कारण नाम 
थाहा नभएको राईको घरबाट फलामको पाईप 
Oयाई सो फलामको पाईपले 5भमबहादरुलाई 
ूहार गदा- 5नज 5भमबहादरु छ5लएका कारणले 
मतृकको टाउकोमा लाgन गई मतृकको म.ृय ु
भएको तhयलाई ू5तवाद@ले ःवीकार गरेको    
छ । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा 
“मQुाका कुनै पZले Pयq गरेको कुनै कुरा 
5नजका Gवrs ूमाणमा 5लन ह;ुछ” भ:े Pयवःथा 
रहेकोले ू 5तवाद@ Dानबहादरु भtराईले अनसु;धान 
अ5धकार@ र अदालतसमZसमेत ःवीकार गरेको 
उq बयान 5नजका Gवrs ूमाणमा 5लन 5मOने 
ह;ुछ । ू5तवाद@को मतृकलाई मान\ मनसाय 
नरहेको भए प5न 5नज ू5तवाद@ले 5भमबहादरु 
Gव`सँग झगडा भएप5छ झगडा भएको ठाउँबाट 
भागेर गई फलामको पाईप Oयाई 5भमबहादरु 
Gव`लाई ूहार गन\ काय-बाट नै 5नजको 
5भमबहादरु Gव`लाई मान\ 5नयत रहेको 5थयो भ:े              
देिख;छ । Gकनभने झगडा भएको ठाउँबाट भागेर 

गई Oयाएको फलामको पाईप जःतो जोिखमी 
वःतलेु ूहार गन\ काय-लाई Iयान मान\ 5नयतले 
नभई असल 5नयतले गरेको काय- मा: 5मOदैन । 
एउटा अपराध गन\ उQेँयले गcरएको आपरा5धक 
काय-बाट अकu आपरा5धक काय- हनु गएमा 
प5छOलो आपरा5धक काय- गन\ मनसाय नभएको 
भ:े आधारमा ू5तवाद@ले कसूरबाट उ;मिुq 
पाउन स7दैन, सरेको मनसाय (Transferred 

malice) को 5सsा;तअ;तग-त कसूरदार कायम 
ह;ुछ भ:े फौजदार@ ;यायको 5सsा;त रहेको                            
छ । 

5. “लिZत Pयिqउपर काय- गदा- 
जनु अपराध हनु स7hयो, उq काय- अकu 
अ5निyछत Pयिqउपर भएमा प5न सोह@ अपराध         
मा5न;छ । एउटा मा5नसलाई मान\ 5नयतले 
गरेको ूहार अकu अ5निyछत मा5नसलाई लागेर 
म.ृय ु हनु पगेुको अवःथामा कता-को अपरा5धक 
मनसाय समाz भएको मा5नने नभई सरेको 
(Transferred) मा5नने हुँदा मनसाय ूcेरत ह.या 
हनेु भनी” नेपाल सरकार Gवrs टेकबहादरु 
रेउलेसमेत भएको कत-Pय Iयान मQुामा (ने.का.प. 
२०६१, फागनु,  5न.नं. ७४६६, प}ृ १४८६) र 
“आ�नो कामको दाGय�वबाट उ;मिुq पाउनलाई 
आ�नो काम कानूनस=मत छ भनी देखाउनै पन\ 
ह;ुछ । य�द कामको ूकृ5त नै गैरकानूनी छ 
र .यसले दुं पcरणाम Oयाउँछ भने .यहाँ उसको 
गैरकानूनी मनसाय र काम Gवःततृ भई पी5डत 
भएको अ;य Pयिqस=म सरेको ह;ुछ भनी मा:ु 
पन\” भनी नेपाल सरकार Gवrs क;हैया राय 
कुम�समेत भएको कत-Pय Iयान मQुा (ने.का.प. 
२०६४, भदौ, 5न.नं. ७८४४, प.ृ ५४९) मा यस 
अदालतबाट सरेको मनसायको Pया�या भएको 
छ । 

6. ूःततु मQुामा प5न ू5तवाद@ले 
5भमबहादरु Gव`लाई मान\ 5नयतले फलामको 
पाईपले Gहका-एकोमा 5भमबहादरु Gव` सो 
फलामको पाईपको चोटबाट छ5लएका कारणले 

९०66 - Dानबहादरु भtराई Gव. नेपाल सरकार
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उ* फलामको पाईप मतृकका टाउकोमा ला2न 
गई सोह6 चोटबाट मतृकको म9ृय ु हनु गएको 
देिखन आएकोले उ* AयाBया ूःततु मEुामा 
समेत आकFषHत हनु आयो । तसथH मलुकुK ऐन, 
MयानसNबOधी महलमा भएको Aयवःथा, यस 
अदालतबाट भएको AयाBया र मEुाको तVय तथा 
सबूद ूमाणहXसमेतका आधारमा ू"तवाद6ले 
MयानसNबOधी महलको १ नं. र १३(३) नं. 
को कसूर गरेको देिखएकोले "नज ू"तवाद6 
`ानबहादरु भaराईलाई मलुकुK ऐन, MयानसNबOधी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवHःवसFहत जOम 
कैदको सजाय हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट "म"त २०६७।१।१९ मा भएको 
फैसला "मलेको देिखदँा सदर हनेु ठहछH । 
ू"तवाद6को पनुरावेदन िजकKर प2ुन सjदैन । 

7. ू"तवाद6लाई १० वषH कैद हनु 
उपय*ु हनेु भनी पनुरावेदन अदालतबाट साधक 
जाहेर गर6 Aय* गरेको रायका सNOधबमा Fवचार 
गदाH "भमबहादरु "बlसँग उठेको त9कालको mरसका 
कारणले फलामको पाईपले "नज "भमबहादरुलाई 
ूहार गदाH मतृकलाई ला2न गएको कारणले 
मतृकको म9ृय ु हनु गएको देिखदँा ू"तवाद6को 
मतृकलाई मानn मनसाय रहेको  देिखदैँन । ूहार 
गरेको ह"तयार धाmरलो रहेको छैन । घाईते 
अवःथामा रहेकK मतृकलाई बचाउन भरम2दूर 
ूयo गर6 उपचार खचHसमेत यी ू"तवाद6ले 
गरेकोमा उपचारको बममा गmरएको शrयFबया 
पsात ् प"न "नको नभई मतृकको म9ृय ु भएको 
देिखOछ । यसर6 घटना हुँदाको पmरिःथ"त र 
घटनापsात ् ू"तवाद6को कायH र Aयवहार हेदाH 
"नजलाई सवHःवसFहत जOमकैदको सजाय गदाH 
चकt पनH जाने देिखएको र १० वषH कैद गदाH 
ऐनको मकसदसमेत पूरा हनेु भएकोले "नज 
ू"तवाद6 ̀ ानबहादरु भaराईलाई मलुकुK ऐन, अ.बं. 
१८८ नं.बमोिजम १० वषH कैद सजाय हनेु भनी 
Aय* भएको रायसमेत मना"सब हुँदा सदर हनेु 
ठहछH । फैसलाको जानकार6 ू"तवाद6लाई vदई 

दायर6को लगत कaा गर6 "म"सल "नयमानसुार 
बझुाई vदनू । 

उ* रायमा सहमत छु ।

Oया.रामकुमार ूसाद शाह 

इ"त संवत ्२०७० साल पसु १७ गते रोज ४ शभुम ्......
इजलास अ"धकृतः- Fकशोर िघ"मरे

 

 

सवtzच अदालत, संय*ु इजलास
माननीय Oयायाधीश ौी कrयाण ौे|
माननीय Oयायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त M २०७०।३।१९।४

०६७-CI-०००१

मEुा M अंश चलन ।

पनुरावेदक/ू"तवाद6 M काठमाड� िजrला, कK"तHपरु 
नगरपा"लका वडा नं. १५ बःने सूयHमानको 
छोरा वषH ७६ को लालबहादरु महजHन

FवX�
ू9यथ�/वाद6 M काठमाड� िजrला, कK"तHपरु 

नगरपा"लका वडा नं. १५ बःने 

िनण�य नं.९०६७

 &  
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शेरबहादरुको छोरा उमेश महज)न
०६७-CI-०००३

पनुरावेदक/ू3तवाद5 M काठमाड8 िज:ला, 
क<3त)परु नगरपा3लका वडा नं. १५ बःने 
लालबहादरुको छोरा बाबकृुंण महज)न

FवGH
ूIयथL/वाद5 M काठमाड8 िज:ला, क<3त)परु 

नगरपा3लका वडा नं. १५ बःने 
शेरबहादरुको छोरा उमेश महज)न

 § वादी प�को नाममा कुनै स�ि� दता� 
रहेको छ भ�े मा�ै आधारले अशंब�ाको 
३० नं. आकµषत Àने र वादीले अशं 
नपाउने भनी अथ� गन� निमÓने । 
 § वादी !ितवादीह#का बीचमा अशंब�ा 

भई सकेको भ�े स&'मा अशंब�ाको 
िलखत पिन नभएको र +वहार !माणबाट 
अशंब�ा भई सकेको भनेर देिखने कुनै 
कागज !माण पिन दािखल Àन नसकेको 
अव1ामा !2थ3 वादीले अशं नपाउने 
भ� निमÓने ।

-ूकरण नं.२_

 § !ितवादीले मोहीयानीमा !ा5 गरेको 
भनेको ज6ा िनजले िनजी#पमा !ा5 
गरेको भ�े नदेिखई बाबुको नाममा रहेको 
मोहीयानीको ज6ा मोही नामसारी गराई 
!ा5 गरेको अव1ा देिखदँा बाजेको 
मोहीयानी ज6ाबाट सगोलको अिंशयार 
वादीले पिन अशं नपाउने भ� निमÓने ।

-ूकरण नं.3_

शGु फैसला गनR M 
 मा.Sया.ौी मेघनाथ भXराई
पनुरावेदन तहमा फैसला गनR  M 

मा.Sया.डा.ौी हZरवंश 3ऽपाठ\

 मा.Sया.ौी ]दनेशकुमार काक^
पनुरावेदक/ू3तवाद5का तफ) बाट M Fव`ान वZरa 

अ3धवdा ूमेबहादरु खfका र Fव`ान 
अ3धवdा पGुषोhम ढंुगाना

ूIयथL/वाद5का तफ) बाट M Fव`ान वZरa अ3धवdा 
बि5ूसाद शमा) र Fव`ान अ3धवdा 
राधेँयाम पराजलु5

अवलिlबत नजीर M
 § सवmnच अदालत बलेुFटन, वष) १७, अp 

९, २०६५
सlबH कानून M 

 § मलुकु< ऐन, अंश बtडाको ३० नं.

फैसला
9ा.क:ाण ;े< : शGु काठमाड8 िज:ला 

अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको 3म3त २०६६।५।२९ को 
फैसलाउपर Sयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२ बमोिजम मxुा दोहोर ्याई पाऊँ भ|े 3नवेदन 
पर5 उd 3नवेदनमा यस अदालतबाट मxुा 
दोहोर ्याउने 3नःसा ूदान भएकोले पनुरावेदनको 
Gपमा दता) हनु आएको ूःततु मxुाको संि�� 
�यहोरा एवं ठहर यस ूकार छ M–
 बाजे सूय)मानका ३ छोराहGमा जेठो 
जगतबहादरु भ|े सजु)बहादरु, माइलो Fवप�ी 
लालबहादरु, काSछो म Fफराद5का Fपता शेरबहादरु 
हनु ् । जेठो जगतबहादरु भ|े सजु)बहादरुको 
Fववाह नहुँदै मIृय ु भै सकेको छ । माइलो 
Fवप�ी लालबहादरु र काSछो म Fफराद5का 
Fपता शेरबहादरुका बीचमा अंशबtडा नहुँदै Fपता 
शेरबहादरुको 3म3त २०४७।३।१२ मा र आमा 
�ानी महज)नको 3म3त २०५९।५।१७ मा मIृय ु
भै सकेको छ । Fपता शेरबहादरुको हक खाने 
हकदारमा म Fफराद5 उमेश महज)न, Fवप�ीहG 
हZरबहादरु, रामकृंण, अFववाFहत छोर5 3सरमै र 
राममायासमेत जना ५ छ� । हामी अंिशयारका 
बीच अंशबtडा भएको छैन । यसर5 हामी 

९०67 - �ान ुमहज)नसमेत Fव. उमेश महज)न
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अंिशयारका िज1मामा रहेका ब4डा गनु8पन9 स1पूण8 
चल अचल ौी स1पि? दईु भागको एक भाग 
म EफरादGका Eपता शेरबहादरुको अंश लाIदछ 
भने सो एक भागमा मा"थ उMलेख भएबमोिजम 
हामी ५ अंिशयार रहेकोले EवपQीहRबाट ब4डा 
गनु8पन9 स1पूण8 चल अचल ौी स1पि?का तायदाती 
फाँटवारG "लई कानूनबमोिजम Eपता शेरबहादरुको 
अंश भागबाट पाँच भागको एक भाग अंश Uदलाई 
चलनसमेत चलाई पाऊँ भWेसमेत Xयहोराको "म"त 
२०५९।८।२० को Eफरादपऽ । 
 वादGले "लएको त\य एवं नाता स1ब]धमा 
हामीहRले ख4डन गरG रहनपुन9 अवःथा छैन । 
हामीहR प"न वादGसरहकै अंिशयार भएकोले द4ड 
सजायको १८ नं.बमोिजम हामीहRले प"न अंशभाग 
छुc याई "लन पाउने हुँदा हाॆोसमेत अंश भाग 
छुc याई पाऊँ भWेसमेत Xयहोराको ू"तवादGहR 
हfरबहादरु महज8न र रामकृंण महज8नको संयiु 
ू"तउ?र िजकjर ।
 EवपQीको Eफराद दावी झूlा हो । 
वादGलाई मैले अंश Uदनपुन9 होइन । जेठो 
जगतबहादरु भWे सजु8बहादरु महज8नलाई मैले 
नै पालन पोषण गरेको हनुाले "नजको अपतुालG 
मैलेमाऽ पाउने हो । मसँग ब4डा गनु8पन9 स1पि? 
छैन । काठमाडौ िजMला, चोभार भतुखेल गा.Eव.स. 
वडा नं. ८(क) Eक.नं. २६२, २६३ र ३५६ 
को जIगाहR मैले भ"ूमसधुार काया8लयको "म"त 
२०५२।११।११ को "नण8यबमोिजम मालपोत 
काया8लय, कलंकjबाट "म"त २०५२।११।१५ 
र.नं. ४६११ को मोहG छोडपऽको "लखतबाट 
ूाv गरेको हो । उi जIगा स1मानीत 
सवwxच अदालतको "म"त २०५२।५।८ को 
फैसलाबमोिजम मेरो हक हनु आएको हो । 
मसँग तहतह मzुा गरG मोEहयानी बापतबाट ूाv 
जIगाहR माऽ रहेको छ । मोहGयानीबाट ूाv 
जIगा अंशब4डा लाIदैन । यी वादGका बाब ु
शेरबहादरु र मेरोबीचमा पEहले नै अंशब4डा 
भै आ–आ{नो खती उपती गरG खाई आएका 

छ| । यी वादGको समेत साQी राखी काठमाड} 
िजMला, चोभार भतुखेल गा.Eव.स.वडा नं. ८(ख) 
Eक.नं १ को जIगा Eक?ाकाट गरG Eक.नं ४३० 
Qे.फ १–१–३–० जIगा "म"त २०५२।२।५ 
को र.नं. ७६३१ को हा.ब. को "लखत पारGत 
गरG अजु8न बःनेतलाई Uदईसकेको छ र हाल 
प"न यी वादGको आमाको नाममा Qे.फ.३–६–३ 
जIगा रहेको छ । पर1परामा नरम गरम "मलाई 
अंशब4डा भै सकेकोले वादGलाई मैले अंश Uदनपुन9 
होइन भWेसमेत Xयहोराको ू"तवादG लालबहादरु 
महज8नको ू"तउ?र िजकjर । 
 यी वादGका बाब ु शेरबहादरु र मेरो 
Eपता लालबहादरुको बीचमा पEहले नै अंशब4डा 
भै आ–आ{नो खती उपती गरG खाई आएका 
छ} । यी वादGको आमाको नाममा नै पै"ऽक 
स1पि? रहेको छ । यी वादGको आमाको नाममा 
काठमाडौ िजMला, चोभार भतुखेल गा.Eव.स.वाड 
नं. ८(ख) Eक.नं २, १४, ४३१ जIगा रहेको 
छ । सोहG जIगाबाट यी वादGले अंश पाउने 
हो । पर1परामा नरम गरम "मलाई अंशब4डा 
भै सकेकोले वादGलाई मैले अंश Uदनपुन9 होइन 
भWेसमेत Xयहोराको ू "तवादG बाबकृुंण महज8नको 
ू"तउ?र िजकjर । 
 हामी वादGको अEववाEहत बEहनीहR      
ह} । वादGबाट हामीले अंश पाउनपुन9 हो 
भWेसमेत Xयहोराको अ.बं १३९ नं.बमोिजम 
बिुझएका राममाया महज8न र "सरमै महज8नले 
गरेको बयान ।
 शRु अदालतको आदेशानसुार "म"त 
२०५२।२।५ को र.नं. ७६३१ को हा.ब.को 
"लखतको ूमािणत ू"त"लEप स1बि]धत 
काया8लयबाट ूाv भै "म"सल संलIन रहेको 
Eक.नं. ३५७, २६२ र २६३ को जIगाहR 
जIगाधनी र मोहGका बीचमा मzुा चलG स1मानीत 
सवwxच अदालतबाट भएको फैसलाको ू"त"लEप 
ू"तवादGबाट दाखेल भै "म"सल संलIन रहेको । 
 Eक.नं. ३५७, २६२ र २६३ को 
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ज�गाह� ज�गाधनी र मोह'का बीचमा म,ुा चल' 
स/मानीत सव23च अदालतबाट भएको फैसलाको 
ू<त<ल=प ू<तवाद'बाट दाखेल भै <म<सल संल�न 
रहेको । 
 श�ु अदालतको <म<त २०६३।६।३० 
मा भएको आदेशानसुार वाद' ू<तवाद'बाट 
अंिशयारबीच बKडा गनुMपनN स/पिOको तायदाती 
फाँटवार' पेश भै तायदाती फाँटवार'मा उRलेिखत 
केह' घरज�गाह�को दताM ॐेःता स/बिVधत 
मालपोत कायाMलयबाट ूाW भै <म<सल संल�न 
रहेको । 
 यसमा वाद' ू <तवाद'ह� अंिशयारनाताको 
भएकोमा =ववाद नहुँदा र लालबहादरुले बाब ु
सजुMबहादरुका नामबाट मोह' नामसार' गराएका 
ज�गा ू<तवाद' लालबहादरु महजMनको <नजी 
माX न<मRने हुँदा वाद' ू<तवाद'बाट पेश भएको 
तायदाती फाँटवार'मा उRलेिखत दताM ॐेःता 
कायम रहेको स/पिOलाई २ खKड गर' सो 
२ खKड वाद'का बाब ु शेरबहादरुको भाग हनेु 
र शेरबहादरु महजMनको १ भागलाई ५ खKड 
गर' ५ खKडको १ खKड अंश हक यी वाद'ले 
छु] याई <लन पाउने ठहछM भXेसमेत काठमाड_ 
िजRला अदालतको <म<त २०६४।११।२९ को  
फैसला । 
 श�ुको फैसलामा िचO बझेुन । =वपcी 
वाद'लाई मैले अंश dदनपुनN होइन । =वपcीका 
=पताले प=हले नै अंश <लई <भX भएका हनु ्। 
अंश बKडा नै हनेु मानेकै खKडमा प<न मेरो =क.नं 
२६२ र २६३ को ज�गा बKडा हनेु कुरा किO 
प<न <मलेको छैन । =वपcीको आमाका नाउँमा 
रहेका ज�गाको स/बVधमा फैसलामा कह' कतै 
उRलेख भएको छैन । तसथM श�ुले एकतफi 
गैर कानूनी�पमा गरेको फैसला उRट' गर' मेरो 
ू<तउOर िजकkरबमोिजम गlरपाऊँ भXेसमेत 
ू<तवाद' लालबहादरु महजMनको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा परेको पनुरावेदनपऽ । 
 श�ुको फैसलामा िचO बझेुन । तहतह 

अदालतबाट फैसला भई =पता लालबहादरु मोह' 
कायम भै मोह'हक बापत ूाW ज�गा बKडा ला�ने 
होइन र ू<तवाद'का आमाका नामका ज�गाको 
=वषयमा फैसलामा केह' बो<लएको छैन र 
लालबहादरुको नाउँको =क.नं. २६२ र २६३ को 
ज�गामाऽ बKडा हनेु ठहर गरेको श�ुको ऽ=ुटपूणM 
फैसला बदर गर' मेरो ू<तउOर िजकkरबमोिजम 
गlरपाऊँ भXेसमेत ू<तवाद' बाबकृुंण महजMनको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनुरावेदन 
पऽ । 
 यसमा पनुरावेदक ू<तवाद' लालबहादरु 
महजMनले मोह' हकबापत ूाW <नजी आजMनको 
ज�गामा समेत बKडा ला�ने गर' श�ु अदालतबाट 
भएको फैसला फरक पनM सsने देिखएकोले 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ूtयथu िझकाउन ु
भXे लालबहादरुको पनुरावेदन <म<सलमा <म<त 
२०६६।१।२९ मा र यसै लगाउको दे.प.ुनं. 
२२८३ को म,ुामा आजै ू tयथu िझकाउने आदेश 
भएकोले उw म,ुासँग ूःततु म,ुा अVतूMभावी 
हुँदा यसमा प<न अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ूtयथu 
िझकाउन ु भXे बाबकृुंण महजMनको पनुरावेदन 
<म<सलमा <म<त २०६६।१।२९ मा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको आदेश । 
 स/मानीत सव23च अदालतबाट ूकािशत 
बलेु=टन वषM १७ अy ९, २०६५, पूणाMy ३८७ 
को पzृ २ मा ूकािशत पनुरावेदक।ू<तवाद' 
सान ुमहजMनसमेत ूtयथu।वाद' जानकुा महजMन 
भएको अंश चलन म,ुामा “=ववादका =क.नं 
१३४४ र २०९९ को ज�गा सान ु महजMनले 
मोह'हक बापत ूाW गरेको भनी सो ज�गा र 
tयसमा बनेको घरसमेत <नजी आजMनको भएको 
बKडा गनुM नपनN स/पिOको महलमा समावेश 
गर' तायदाती फाँटवार' ूःततु गlरएकोमा मूल 
प�ुषले tयसर' सबै अंिशयारह� एकासगोलमा 
नै रहे भएको अवःथामा ूाW गरेको tयःतो 
स/पिO <नजी आजMनको भै <नजबाट अंश ूाW गनN 
अंिशयारह�मा बKडा गनुM नपनN भनी अथM लगाउने 

९०67 - ~ान ुमहजMनसमेत =व. उमेश महजMन
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हो भने अंश हक र अंशब2डाको औिच7य नै 
नरहने अवःथाको "सज?ना हनु जाAछ” भCेसमेत 
फैसलामा FयाGयान भएको देिखंदा पनुरावेदक 
ू"तवादL लालबहादरुले "नजीNपमा मोहLयानी ू ाO 
गरेको नभै आRना बाबकुो नामको मोहL नामसारL 
गराएको हुँदा ू"तवादLका बाब ुतथा वादLका बाजे 
सूय?मान महज?नको नाममा रहेको मोहLयानीको 
जTगा "नजका सAतानका ला"ग पैतकृ सVपिW 
भएको मा"नने हुँदा बाजे सूय?मान महज?नका 
नाममा रहेको मोहLयानी रहेको जTगाबाट यी 
ू7यथY।वादLले अंश पाउने नै देिखन आएबाट यी 
पनुरावेदक।ू"तवादLले मोहL नामसारL गराएको 
भरमा माऽ ब2डा नलाTने भC "म\ने देिखंदैन । 
अतः मा"थ ̂ववेिचत आधार ू माणबाट वादLले अंश 
पाउने देिखंदा तायदाती फाँटवारLमा उ\लेिखत दता? 
ॐेःता कायम रहेका सVपिWलाई २ ख2ड गरL सो 
२ ख2डको १ ख2ड वादLका बाब ुशेरबहादरुको 
भाग हनेु र शेरबहादरु महज?नको १ भागलाई 
५ ख2ड गरL ५ ख2डको १ ख2ड अंशहक यी 
वादLले छुe याई "लन पाउने ठहर ्याई काठमाडौ 
िज\ला अदालतले "म"त २०६४।११।२९ मा 
गरेको फैसला "मलेकै देिखंदा सदर हनेु ठहछ? 
भCेसमेत Fयहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
"म"त २०६६।५।२९।२ को फैसला । 
 पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा? वादL 
ू"तवादL "भC भएको ूमाणहNलाई बेवाःता गरL 
अंशब2डाको ३० नं. को कानूनको FयाGयामा 
गVभीर कानूनी ऽटुL गnरएको छ । Fयवहारमा 
अंशब2डा भै सकेको भनी उ\लेख गनु?को अथ? 
^वपoीका बाब ुर हामीबीच "म"त २०३४।९।२७ 
अिघ नै घरसारमा ब2डा भई सकेको भCे नै                                          
हो । पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
अंशब2डाको १८ नं. को कानूनी Fयवःथासमेत 
गVभीर कानूनी ऽ ु̂ट छ । "नजी आज?नको 
मोहLयानी जTगा ब2डा लगाउने गरL भएको उq 
फैसला ने.का.प.२०५७, "न.नं ६९१९, अr ६, ७, 

पsृ ५५० मा ू"तपाtदत निजरसमेतको ^वपरLत 

छ । अतः ^वपoीका जTगाहN ब2डा नलगाई 
मेरो सVपिWबाट माऽ ब2डा लगाउने गरL भएको 
फैसलाबाट मलुकुu ऐन, अंशब2डाको १, २, ३ 
र २० नं. समेतको FयाGयामा गVभीर कानूनी 
ऽ ु̂ट भएको र सवwxच अदालतबाट ू"तपाtदत 
नजीरसमेतको ऽ ु̂ट गरL फैसला भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला दोहोर ्याई हेnरपाऊँ 
भनी ू"तवादL लालबहादरु महज?न र ू"तवादL 
बाबकृुंण महज?नले यस अदालतमा दायर गरेको 
म{ुा दोहोर ्याई पाऊँ भCे ^वषयको छु}ाछु}ै 
"नवेदनपऽ । 
 यसमा पेश भएको लालबहादरु महज?नले 
नानी रैकाबाट ूाO गरेको मो^हयानी हकको 
ूमाणको ̂ववेचना नगरL बाजे सूय?मानबाट आएको 
मोहLयानी हकको सVपिW पैतकृ ठहnरने भCे र 
वादLको आमाको नाममा अलग सVपिW रहL "नजले 
"बबu ^वतरण गरेतफ? को सVपिWको ूमाणको 
मू\याrन नगरL वादL दावी ठहर गन� गरL िज\ला 
अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको इAसाफमा 
अंशब2डाको १८ नं., ३० नं., ूमाण ऐन, २०३१ 
को दफा ३, ५४, अ.बं. को १८४(क) नं., १८५ 
को FयाGया7मक ऽ ु̂ट र ने.का.प.२०४०, अr 
७, "न.नं. ३२७८, ने.का.प.२०४४, अr ११, पsृ 
११९२, ने.का.प. २०५०, "न.नं. ६९१९, अr 
६, ७ पsृ ५५० मा ू"तपाtदत "स�ाAत ^वपरLत 
भई इAसाफ फरक पन� देिखदँा Aयाय ू शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम 
म{ुा दोहोर ्याई हेन� "नःसा ूदान गnरtदएको छ 
भCे २०६६–RI–०५५१ र ०६६–RI–०५५० 
का दबैु "नवेदनमा यस अदालतबाट "म"त 
२०६७।३।२३।४ मा भएको आदेश । 
 यसमा अदालतबाट "म"त २०६७।३।२३ 
मा म{ुा दोहोर ्याई हेन� "नःसा ूदान भएकाले 
ूःततु म{ुा दोहोर ्याई पाऊँ भCे दबैु "नवेदन नै 
पनुरावेदनको Nपमा दता? हनु आएको । 
 "नयमबमोिजम म{ुा पेशीसूचीमा चढL पेश 
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हनु आएको ूःततु म&ुामा पनुरावेदकको तफ. बाट 
उपिःथत 4व5ान व6र7 अ9धव;ा ौी ूमेबहादरु 
ख?का र 4व5ान अ9धव;ा ौी प@ुषोBम ढंुगाना 
तथा ूFयथH वादIको तफ. बाट उपिःथत 4व5ान 
व6र7 अ9धव;ा ौी बिIूसाद शमा. र 4व5ान 
अ9धव;ा ौी राधेँयाम पराजलुIले गनु. भएको 
बहस िजकQरसमेत स9ुनयो ।
 उिSलिखत बहस िजकQरलाई मनन गनु.का 
साथै 9म9सल संलVन ू माण कागजह@को अXययन 
गरI पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 9मलेको 
छ, छैन र पनुरावेदकह@को पनुरावेदन िजकQर 
पVुन सZछ सZदैन भ[े स\ब]धमा 9नण.य ^दनपुन_ 
देिखयो । 
 यसमा हामी वादI ू9तवादIका बीचमा 
अंशबaडा नभएको हुँदा हामी िज\मामा रहेको 
बaडा गनु.पन_ चल अचल स\पिB दईु भाग लगाई 
सोमXये एक भाग स\पिB हामी वादIका 4पताको 
अंश भाग लाVने हुँदा सो एक भाग मXयेबाट 
4पता शेरबहादरुको अंश खाने हामी ५ अंिशयार 
हुँदा सो स\पिBलाई पाँच भाग लगाई सोमXयेको 
एक भाग अंश म वादIलाई ^दलाई चलनसमेत 
चलाई पाऊँ भ[े वादIको 4फराददावी देिख]छ । 
हामी प9न वादIसरहकै अंिशयार हुँदा हामीले प9न 
अंश छुf याई पाऊँ भ[े ू9तवादIह@ ह6रबहादरु 
महज.न र रामकृंण महज.नको ू9तउBर िजकQर 
रहेको देिख]छ । मसँग बaडा गनु.पन_ स\पिB 
छैन । मसँग मोहIयानीबाट ूाi जVगाह@माऽ 
हुँदा Fयःतो जVगा बaडा लाVदैन । वादIका 
बाब ुर मेराबीच प4हला नै अंशबaडा भई सकेको     
छ । वादIको आमाकै नाममा पैतकृ स\पिB    
छ । वादIका आमाले 9नज वादIलाई साkी 
राखेर हा.ब. गरI जVगासमेत हःता]तरण गरेको 
ूमाण हुँदा अंशबaडा भई सकेको अवःथामा 
वादIलाई अंश ^दन पन_ होइन भ[े nयहोराको 
ू9तवादI लालबहादरुको ू9तउBर िजकQर रहेको                           
देिख]छ । ू9तवादI लालबहादरु महज.नले 
9नजी@पमा मो4हयानीमा जVगा ूाi गरेको नभई 

बाबकुो मोहIयानीबापतको जVगा ूाi गरेको 
हुँदा सो स\पिBलाई ू9तवादIको 9नजी आज.नको 
भनी मा[ न9मSने र Fयःतो स\पिBबाट वादIले 
अंश नपाउने भ[समेत न9मSने भनी वादIले 
ू9तवादIबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारIमा 
उSलेिखत स\पिBबाट वादIले अंश पाउने ठहर ्याई 
काठमाडq िजSला अदालतले गरेको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले सदर गरेको अवःथा 
ूःततु म&ुामा देिख]छ । उ; दबैु अदालतको 
फैसलामा अंशबaडाको ३० नं. को कानूनी 
nयाuयाFमक ऽ4ुट हुँदा म&ुा दोहोर ्याई  इ]साफ 
पाऊँ भनी परेको 9नवेदनमा म&ुा दोहोर ्याउने 
9नःसा ू दान भई ू ःततु म&ुा पनुरावेदनको @पमा 
दायर हनु आएको अवःथा देिखयो । 
 2. 9नण.यतफ.  4वचार गदा. वादI 
ू9तवादIह@ अंिशयार रहेकोमा 4ववाद      
देिखंदैन । पनुरावेदक ू9तवादIले अ.बं. ३० नं. 
बमोिजम वादIका 4पतासँग घरसारमै अंशबaडा 
भई आ–आxनो भागको स\पिB खती उपती गरI 
भोगचलन गरेको भनी िजकQर 9लएको भए प9न 
सो कुरालाई तyयस4हत कुन 9म9तमा बaडा भएको 
हो भ[े कुरालाई प4ुz गन. सकेको देिखंदैन । 
वादI पkको नाममा कुनै स\पिB दता. रहेको छ 
भ[े माऽै आधारले अंशबaडाको ३० नं. आक4ष.त 
हनेु र वादIले अंश नपाउने भनी अथ. गन. प9न  
9मSदैन । वादI ू 9तवादIका बीचमा अंशबaडा भई 
सकेको भ[े कुराको ूमाणःव@प रिज{ेशन पास 
भएको कुनै 9लखत वा घरसारको कुनै nयवहार 
ूमाण पनुरावेदक ू 9तवादIको तफ. बाट ू ःततु गरI 
ू9तउBर िजकQरलाई ूमािणत गराउन सकेको 
देिखदैँन । वादI ू 9तवादIह@का बीचमा अंशबaडा 
भई सकेको भ[े स\ब]धमा अंशबaडाको 9लखत 
प9न नभएको र nयवहार ूमाणबाट अंशबaडा 
भई सकेको भनेर देिखने कुनै कागज ूमाण प9न 
दािखल हनु नसकेको अवःथा हुँदा ूFयथH वादIले 
अंश नपाउने भ[ 9मSने भएन । 
 3. मोहIयानीबाट ूाi गरेको जVगा 

९०67 - �ान ुमहज.नसमेत 4व. उमेश महज.न
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ब*डा नला-ने भनी पनुरावेदकले िजक6र "लएतफ:  
हेदा: ू"तवाद= लालबहादरुले मोह=यानीमा ूा@ 
गरेको भनेको ज-गा "नजले "नजीBपमा ूा@ 
गरेको भCे नदेिखई बाब ु सूय:मान महज:नको 
नाममा रहेको मोह=यानीको ज-गा मोह= 
नामसार= गराई ूा@ गरेको अवःथा देिखंदा 
बाजे सूय:मानको मोह=यानी ज-गाबाट सगोलको 
अंिशयार वाद=ले प"न अंश नपाउने भC                                                                   
"मलेन । मूल पBुषबाट मोह=यानीको 
ज-गा ूा@ गरेको Pवषयमा यस अदालतबाट 
पनुरावेदक।ू"तवाद= सान ु महज:नसमेत 
ूQयथR।वाद= जानकुा महज:न भएको अंश चलन 
मTुामा फैसला हुँदा “मूल पBुषले Qयसर= सबै 
अंिशयारहB एकासगोलमा नै रहे भएको अवःथामा 
ूा@ गरेको Qयःतो सWपिX "नजी आज:नको भै 
"नजबाट अंश ूा@ गनZ अंिशयारहBमा ब*डा गनु: 
नपनZ भनी अथ: लगाउने हो भने अंश हक र 
अंशब*डाको औिचQय नै नरहने अवःथाको "सज:ना 
हनु जा\छ” भनी "स^ा\त ू"तपादन भई सव_`च 
अदालत बलेुPटन वष: १७, अb ९, २०६५, 

पूणा:b ३८७, पjृ २ मा ूकािशत रहेको समेत 
हुँदा यी पनुरावेदक ू"तवाद= लालबहादरुका 
Pपता तथा ूQयथR वाद= उमेश महज:नका बाजे 
सूय:मानले मोह=यानीमा ूा@ गरेको ज-गा नै 
ू"तवाद= लालबहादरुले मोह= नामसार=बाट ूा@ 
गरेको अवःथा देिख\छ । वाद= ू"तवाद=का बीच 
अंशब*डा भएको पार=त "लखत प"न नभएको र 
घरसारमा अंशब*डा भई सकेको भCे ूमाण प"न 
नभएको अवःथा हुँदा वाद= ू"तवाद=का बीच 
अंशब*डा भै सकेको भC न"मल= ू"तवाद=ले पेश 
गरेको तायदाती फाँटवार=मा उkलेिखत सWपिXबाट 
वाद=ले अंश पाउने नै देिखन आयो । 
 4. अतः ू"तवाद=बाट पेश भएको 
तायदाती फाँटवार=मा उkलेिखत दता: ॐेःता 
कायम रहेका सWपिXलाई २ ख*ड गर= सो २ 
ख*डको १ ख*ड वाद=का बाब ु शेरबहादरुको 
भाग हनेु र शेरबहादरु महज:नको १ भागलाई 

५ ख*ड गर= ५ ख*डको १ ख*ड अंश हक यी 
ूQयथR वाद=ले छुp याई "लन पाउने ठहर ्याई शBु 
काठमाडौ िजkला अदालतले गरेको फैसलालाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको "म"त 
२०६६।५।२९ को फैसला "मलेकै देिखंदा उt 
फैसला सदर हनेु ठहछ: । ू"तवाद=को पनुरावेदन 
िजक6र प-ुन सuदैन । दायर=को लगत कvा गर= 
"म"सल "नयमानसुार बझुाई xदनू । 

उt रायमा सहमत छु ।

\या.ूकाश वःती

इ"त संवत ्२०७० साल असार १९  गते रोज ४ शभुम.्......
इजलास अ"धकृतः बाबरुाम सवेुद=

 

सव_`च अदालत, संयtु इजलास
माननीय \यायाधीश ौी कkयाण ौेj
माननीय \यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त : २०७०।३।१९।४
Pवषय :– राजीनामा "लखत बदर ।

०६७–CI–०००५
पनुरावेदक/ू"तवाद= : ल"लतपरु िजkला, ल"लतपरु 

उपमहानगरपा"लका वडा नं. २१ 
छायबहाल बःने }ान ुमहज:न

PवB^
ूQयथR/वाद= : काठमाड~ िजkला, क6"त:परु 

िनण�य नं.९०६८

 & 
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नगरपा�लका वडा नं. १५ बःने उमेश 
महज1न

०६७–CI–०००४
पनुरावेदक/ू�तवाद: : तनहुँ िज=ला, >पाकोट 

गा.Aव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल 
ल�लतपरु उपमहानगरपा�लका वडा नं. 
१३ बःने सकुमाया ग>ुङ

Aव>J
ूKयथM/वाद: : काठमाडO िज=ला, कP�त1परु 

नगरपा�लका वडा नं. १५ बःने उमेश 
महज1न

०६७–CI–०००६
पनुरावेदक/ू�तवाद: : काठमाडO िज=ला, काठमाडO 

महानगरपा�लका वडा नं. ११ बःने �मन ु
ौेR

Aव>J
ूKयथM/वाद: : काठमाडO िज=ला, कP�त1परु 

नगरपा�लका वडा नं. १५ बःने उमेश 
महज1न

०६७–CI–०००२
पनुरावेदक/ू�तवाद: : काठमाडO िज=ला, कP�त1परु 

नगरपा�लका वडा नं. १५ बःने लालबहादरु 
महज1न

Aव>J
ूKयथM/वाद: : काठमाडO िज=ला, कP�त1परु 

नगरपा�लका वडा नं. १५ बःने उमेश 
महज1न

 § वादीसमेतको अशं हक ला�े ज�ा िनजको 
म�रुी बेगर हक छाडी गरीिदएको देिखदँा 
�सरी हक छाडी िदंदा खडा भएका 
िलखतहµलाई काननूअनµुप खडा भएको 
भनी भÌ निमÒने । 

(ूकरण नं.२)

 § अशं म!ुा च#ाच#ै उ& म!ुामा रो'ा 
रहेको ज�ालाई काननूबमोिजम फुकुवा 
न*ँदै +ितवादीले अ, पुनरावेदक 
+ितवादीहµलाई र.नं.१२६६, १२६७ 
र १२६८ को िलखतबाट िब5ी गरी 
हकह7ा8रण गरेको अव:ा देिख;छ । 
मलुुकी ऐन, ज�ा िम=ेको ९ नं. मा भएको 
काननूी ?व:ाले "काननूबमोिजम रो'ा 
भएको ज�ा फुकुवा नभई आBनो हक 
पु�े भएपिन अकाCलाई केही ?होराले 
िदने र िलनेले पिन जानी जानी िलन *ँदैन 
िदए िलएको भए बदर *;छ" भनी गरेको 
काननूी ?व:ािवपरीत पुनरावेदकहµले 
रो'ा रहेको ज�ालाई िलखत गरी पारीत 
गरे गराएको अव:ासमेत देिखदँा उ& 
िववािदत र.नं का िलखतहµले काननूी 
मा,ता पाउने भÌ निमÒने ।

(ूकरण नं.3)

पनुरावेदक/ू�तवाद:का तफ1 बाट : AवWान वXरR 
अ�धव[ा ूमेबहादर ख]का, AवWान 
अ�धव[ा प_ुषोaम ढुcाना

ूKयथM/वाद:का तफ1 बाट : AवWान वXरR अ�धव[ा 
बि:ूसाद शमा1, AवWान अ�धव[ाWय 
�डलहर: शमा1 र राधेँयाम पराजलु:

अवलिfबत नजीर : 
सfबJ कानून : 

 § मलुकुP ऐन, जkगा �मlनेको ९ नं.

श>ु फैसला गनo माननीय pयायाधीश :   

 ौी मेघनाथ भqराई

पनुरावेदन तहमा फैसला गनo pयायाधीशह> :  

 डा.ौी हXरवंश �ऽपाठs
 ौी tदनेशकुमार काकu

९०68 - लालबहादरु महज1नसमेत Aव. उमेश महज1न
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फैसला
�ा.क�ाण �े� : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको "म"त २०६६।५।२९ को फैसलाउपर 
:याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
बमोिजम मEुा दोहोर ्याई पाऊँ भनी दायर भएको 
ूःततु मEुामा यस अदालतबाट मEुा दोहोर ्याई 
Oदने "नःसा ूदान भएप"छ पनुरावेदनको Qपमा 
दताR भएको ूःततु मEुाको संिTU तVय र ठहर 
देहायबमोिजम छ :–

बाजे सूयRमानका ३ छोराहQमा जेठो 
जगतबहादरु भZे सजुRबहादरु, मा[हलो [वपTी 
लालबहादरु र का:छो म [फराद\का [पता 
शेरबहादरु हनु ् । जेठो जगतबहादरु भZे 
सजुRबहादरुको [ववाह नहुँदै मृ̂ य ु भै सकेको     
छ । मा[हलो [वपTी लालबहादरु र का:छो म 
[फराद\का [पता शेरबहादरुका बीचमा अंशब`डा 
नहुँदै [पता शेरबहादरुको "म"त २०४७।३।१२ 
मा र आमा cानी महजRनको २०५९।५।१७ 
मा मृ̂ य ुभै सकेको छ । [पता शेरबहादरुको हक 
खाने हकदारमा म [फराद\ उमेश महजRन, [वपTी 
हeरबहादरु, रामकृंण अ[ववा[हत छोर\ "सरमh र 
राममायासमेत जना ५ छi । हामी अंिशयारका 
बीच अंशब`डा भएको छैन । यसर\ हामी 
अंिशयारका िजjमामा रहेका ब`डा गनुRपनk सjपूणR 
चल अचल ौी सjपिm दईु भागको एक भाग 
म [फराद\का [पता शेरबहादरुको अंश लाnदछ 
भने सो एक भागमा मा"थ उpलेख भएबमोिजम 
हामी ५ अंिशयार रहेकोमा [वपTीहQबाट 
ब`डा गनुRपनk सjपूणR चल अचल ौी सjपिmको 
तायदाती फाँटवार\ "लई कानूनबमोिजम [पता 
शेरबहादरुको अंश भागबाट पाँच भागको एक 
भाग अंश Oदलाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भनी 
"म"त २०५९।८।२० को [फराद दायर गर\ 
सकेप"छ [वपTी लालबहादरु महजRनको नाममा 
दताR भएको काठमाडi िजpला, चोभार भतुखेल 
गा.[व.स. वडा नं. ८ (क) [क.नं. २६३ को 
Tेऽफल १–५–०–० को जnगा रोtा राu ु

भनी शQु अदालतबाट "म"त २०५९।१०।६ 
मा भएको आदेशानसुार शQु अदालतको च.नं. 
६०२० "म"त २०५९।१०।८ को पऽबमोिजम 
मालपोत कायाRलय, कलंकvको प.सं. ९३५० 
"म"त २०५९।१०।९ को पऽबाट रोtा 
रािखएको जानकार\ ूाU भएकोमा सो जnगा मEुा 
चpदाचpदैको अवःथामा Oदने [वपTी लालबहादरु 
महजRन "लने बमशः cान ुमहजRन, सकुमाया गQुङ 
र "मन ु ौेz र.नं. बमशः १२६६, १२६७, 

१२६८ "म"त २०६३।१०।२५ को राजीनामा 
"लखत पार\त गर\ "लनOुदन ु गरेको जnगाको 
मेरो हकको ५ भागको १ भाग पि{मतफR को 
भागको "लखत बदर गeरपाऊँ भZेसमेत बेहोराको 
[फरादपऽ ।
 [वपTीको [फराद दावी झू}ा हो । 
वाद\लाई मैले अंश Oदन ु पनk होइन । मसँग 
ब`डा गनुRपनk सjपिm छैन । काठमाडi िजpला, 
चोभार भतुखेल गा.[व.स. वडा नं. ८(क) [क.नं. 
२६३ को Tेऽफल  १–५–०–० को जnगा मैले 
भ"ूमसधुार कायाRलयको "म"त २०५२।११।११ 
को "नणRयबमोिजम मालपोत कायाRलय, कलंकvबाट 
"म"त २०५२।११।१५ र.नं. ४६११ को 
मोह\ छोडपऽको "लखतबाट ूाU गरेको                 
हो । उ� जnगा सjमा"नत सव��च अदालतको 
"म"त २०५२।५।८ को फैसलाबमोिजम मेरो 
हक हनु आएको हो । मसँग तह–तह मEुा 
गर\ मो[हयानीबापतबाट ूाU उ� [क.नं. २६३ 
समेतका जnगाहQमाऽ रहेको छ । वाद\को हक 
नै नभएको जnगामा "लएको [फराद दावी अ.बं. 
८२ नं. बमोिजम हकदैया"बह\न छ । [व"भZ 
र.नं. बाट पार\त "लखतको सjब:धमा छु�ाछु�ै 
[फराद दायर गनुRपनkमा एउटै [फरादबाट "लएको 
ूःततु [फराद दावी अ.बं. ७२ नं. बमोिजमसमेत 
खारेजभागी छ । मोह\यानीबाट ूाU जnगा 
अंशब`डा लाnदैन भZेसमेत बेहोराको ू"तवाद\ 
लालबहादरु महजRनको ू"तउmर िजकvर ।
 [वपTीको [फराद दावी झू}ा हो । 
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हामीले खर#द गर# &लएको *ववा,दत *क.नं. 
२६३ को ज5गा मेरो दाताले र.नं. ४६११ 
&म&त २०५२।११।१५ को पार#त मो*हयानी 
छोडपऽको &लखतबाट ूाC गरेको &नजको 
एकलौट# हकभोगको ज5गा हो । मेरा दाता 
र *वपFीको बीचमा भएको अंशबJडाको मLुाको 
बारेमा मलाई थाहा जानकार# हनेु कुरा होइन । 
मालपोत कायाPलयमा उR ज5गा रोSा नभएको 
कारणबाट नै हामीले ज5गाको मूWय &तर# &लखत 
कानूनबमोिजम पार#त गर# &लएको हो । मेरा 
दाताको &नजी ःवआजPनको आफू खशु गनP पाउने 
ज5गा खर#द गर# &लएकोले वाद# दावीबमोिजम 
&लखत बदर हनेु होइन *व&भ\ र.नं. बाट पार#त 
&लखतको स^ब_धमा छुaाछुaै *फराद दायर 
गनुPपनbमा एउटै *फरादबाट &लएको ूःततु *फराद 
दावी अ.बं. ७२ नं.बमोिजमसमेत खारेजभागी    
छ । वाद#को हक नै नभएको ज5गामा &लएको 
*फराद दावी अ.बं. ८२ नं.बमोिजम हकदैया&बह#न                                             
छ । वाद# दावी खारेज गeरपाऊँ भ\ेसमेत 
बेहोराको ू&तवाद# hान ु महजPन, &मन ु ौेj र 
सकुमाया गkुङको संयRु ू&तउmर िजकnर ।
 शkु अदालतको आदेशानसुार &म&त 
२०५२।११।१५ को र.नं. ४६११ को मोह# 
छोडपऽको &लखतको ूमािणत ू&त&ल*प तथा 
*ववा,दत र.नं. १२६६, १२६७, १२६८ &म&त 
२०६३।१०।२५ को राजीनामा &लखतको 
ूमािणत ू&त&ल*प स^बि_धत कायाPलयबाट ूाC 
भै &म&सल संल5न रहेको ।

यसमा अदालतबाट *क.नं. २६२, २६३ 
का ज5गा कुनै प&न बेहोराले हक हःता_तरण 
गनP नपाउने गर# रोSा राखी ,दन ुभनी मालपोत 
कायाPलय, कलंकnलाई २०५९।१०।८ मा रोSा 
राq पऽ पठाएकोमा &म&त २०५९।१०।९ मा 
रोSा रहेको जानकार# ूाC भएको ज5गा अ.बं. 
१७१(ख) वा अ.बं. १७ नं. अ_य कुनै कानूनी 
ू*बयाबाट फुकुवा नभैकन र.नं. १२६६, 

१२६७ र १२६८ &म&त २०६३।१०।२५ मा 

पार#त राजीनामा &लखतहk बदर हनेुसमेत ठहछP 
भ\ेसमेत काठमाडv िजWला अदालतको &म&त 
२०६४।११।२९ को फैसला ।
 शkुको फैसलामा िचm बझेुन । वाद# 
दावीका छुaाछुaै &लखत र र.नं. भएकोमा मलुकुn 
ऐन, अ.बं. ७२ नं. बमोिजम छुaाछुaै &लखत र 
yयिR *वkz छुaाछुaै *फराद गनुPपनbमा एउटै 
*फराद गर# सबै ू&तवाद#हkको राजीनामाको 
&लखत बदर माग गरेकोमा सो कानून*वपर#तको 
*फराद#बाट इ_साफ नभै वाद# दावी खरोज 
गनुPपनbमा &लखतहk बदर गरेको शkुको फैसला 
सवPथा कानून*वपर#त भएकोले उिWट गर# &लखत 
बदर नहनेु गeरपाऊँ भ\ेसमेत ू&तवाद# hान ु
महजPनको पनुरावेदनपऽ । 
 शkुको फैसलामा िचm बझेुन । वाद# 
दावीका छुaाछुaै &लखत र र.नं. भएकोमा मलुकुn 
ऐन, अ.बं. ७२ नं.बमोिजम छुaाछुaै &लखत र 
yयिR *वkz छुaाछुaै *फराद गनुPपनbमा एउटै 
*फराद गर# सबै ू&तवाद#हkको राजीनामाको 
&लखत बदर माग गरेकोमा सो कानून*वपर#तको 
*फरादबाट इ_साफ नभै वाद# दावी खारेज 
गनुPपनbमा &लखतहk बदर गरेको शkुको फैसला 
सवPथा कानून*वपर#त भएकोले उिWट गर# &लखत 
बदर नहनेु गeरपाऊँ भ\ेसमेत ू&तवाद# सकुमाया 
गkुङको पनुरावेदनपऽ ।
 शkुको फैसलामा िचm बझेुन । वाद# 
दावीका छुaाछुaै  &लखत र र.नं. भएकोमा मलुकुn 
ऐन, अ.बं. ७२ नं. बमोिजम छुaाछुaै &लखत र 
yयिR *वkz छुaाछुaै *फराद गनुPपनbमा एउटै 
*फराद गर# सबै ू&तवाद#हkको राजीनामाको 
&लखत बदर माग गरेकोमा सो कानून*वपर#तको 
*फरादबाट इ_साफ नभै वाद# दावी खारेज 
गनुPपनbमा &लखतहk बदर गरेको शkुको फैसला 
सवPथा कानून*वपर#त भएकोले उिWट गर# &लखत 
बदर नहनेु गeरपाऊँ भ\ेसमेत ू&तवाद# &मन ु
ौेjको पनुरावेदनपऽ ।
 शkुको फैसलामा िचm बझेुन । 

९०68 - लालबहादरु महजPनसमेत *व. उमेश महजPन
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मालपोत काया-लयले नै रो0ा छैन भनी "बब6 
भएको स9पि;लाई फुकुवा गAररहन पनC अवःथा 
नै हुँदैन । JवपKी वादL मेरो अंिशयार नै होइनन ्
र ःवीकृ"त "लनपुनC प"न होइन । यस मRुामा 
३ वटा छुUाछुUै "लखत भएकोमा ३ वटै "लखत 
बदर मRुा नहालL एउटै गोXारा दावी गरेको 
Jफराद अ.बं. ७२ नं. JवपरLत हुँदा शZुको 
फैसला उि[ट गरL मेरो ू"तउ;र िजक6रबमोिजम 
गAरपाऊँ भ_ेसमेत ू "तवादL लालबहादरु महज-नको 
पनुरावेदनपऽ ।
 यसमा लगाउको दे.प.ुनं. २२८३ को 
अंश मRुासँग ूःततु मRुा अaतर ू्भावी हुँदा अ.बं. 
२०२ नं.बमोिजम JवपKी िझकाउन ुभ_े उपरोc 
चारैवटा पनुरावेदनमा "म"त २०६६।१।२९ गते 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।
 वादL उमेश महज-न ू"तवादL लालबहादरु 
महज-नसमेत भएको दे.नं. ३४७।३९०७ को अंश 
चलन मRुा काठमाडl िज[ला अदालतमा दता- भै 
Jवचाराधीन रहेको अवःथामा जnगा रो0ा स9बaधमा 
वादLको "नवेदन परL Jक.नं. २६३ को जnगासमेत 
कुनै प"न oयहोराले हक हःताaतरण गन- नपाउने 
गरL अ.बं. १७१क नं. अनसुार रो0ा राखी qदने 
काठमाडl िज[ला अदालतको आदेशानसुार च.नं. 
६०२० "म"त २०५९।१०।८ को पऽानसुार 
मालपोत काया-लय, कलंक6बाट उc Jक.नं. 
२६३ को जnगा रो0ा राखी सो काया-लयको प.सं. 
९३५० "म"त २०५९।१०।९ को पऽबाट शZु 
अदालतलाई जानकारLसमेत गराएको पाइaछ । 
जnगा "मsनेको ९ नं. हेदा- “कानूनबमोिजम रो0ा 
भएको जnगा फुकुवा नभै आtनो हक पnुने भए 
प"न अका-लाई केहL oयहोराले qदने र "लनेले 
प"न जानी जानी "लन हुँदैन । qदए "लएको 
भए बदर हaुछ ।” भ_े oयवःथा भएको समेत             
देिखaछ । अदालतको आदेशानसुार uयसरL रो0ा 
रहेको जnगालाई जnगा "मsनेको उc ९ नं. 
को JवपरLत ू"तवादLहZले पारLत गरे गराएको 
कारणसमेतबाट Jववाqदत "लखतहZ बदरभागी 

देिखन आउँछ । तसथ- र.नं. १२६६, १२६७ 
र १२६८ का Jववाqदत राजीनामा "लखतहZलाई 
बदर हनेु ठहया-रइ् शZु काठमाडl िज[ला 
अदालतको "म"त २०६४।११।२९ मा गरेको 
फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हaुछ । पनुरावेदन 
िजक6र पnुन सvदैन भ_ेसमेत oयहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।५।२९ को 
फैसला । 
 हाॆो दाता र JवपKीको Jपताबीच २०३४ 
सालभaदा अगा"ड नै अंशबxडा भई आ–आtनो अंश 
भाग बिुझ"लएको र हाॆो दाताले मोहL हकबाट 
ूाy गरेको अZ कसैको अंश हक नलाnने जnगा 
राजीनामा गरL "लएको हो । दाताको एकलौटL 
हक लाnने जnगा खरLद गरL "लएकोमा JवपKीलाई 
मRुा गनC अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया नै छैन । 
यःतो जnगाको हकमा "लखत बदर गनC गरL 
भएको फैसलामा aयाJयक मनको अभाव छ । 
अ.बं ७२ नं.बमोिजम छुUाछुUै "लखत र oयिc 
JवZ{ छुUाछुUै Jफराद गनु-पनCमा एउटै Jफराद 
गरL सबै ू"तवादLको राजीनामाको "लखतबदर 
माग गरेकोमा सो कानूनJवपरLतको Jफरादबाट 
कानूनी कारवाहL हनु नसvने भनी Jफराद खारेज 
गनु-पनCमा सो कुरा ःप|Zपमा उठाउँदाउठाउँदै 
हेद} नहेरL ःप| कानूनी oयवःथाको पूण- उ[ल~न 
हनेु गरL केवल रो0ा रहेको जnगा हःताaतरण 
गरेको भaदै भएको फैसला अaयायपूण- छ । 
अतः मRुा दोहोर ्याई हेरL इaसाफ पाऊँ भ_ेसमेत 
oयहोराको ू"तवादLहZ �ान ु महज-न, सकुमाया 
गZुङ, "मन ुौे�बाट परेको छुUाछुUै "नवेदन । 
 रो0ा रहेको जnगा जnगा "मsनेको 
९ नं. JवपरLत पारLत गराएकोले बदर हaुछ 
भनी पनुरावेदन अदालतले काठमाडौ िज[ला 
अदालतको फैसला बदर गरेको काय-बाट अ.बं.
को ७२ नं. को कानूनको oया�यामा ग9भीर 
कानूनी ऽJुट भएको छ । Jव"भ_ oयिcहZलाई 
qदएको Jव"भ_ "लखतहZलाई एउटै गोXाराको 
Jफराद qदई uयःतो गैरकानूनी Jफरादबाट इaसाफ 
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�दने गर! भएको फैसला सव,-च अदालतबाट 
ू4तपा�दत ने.का.प. २०४४, 4न.नं ३३००, 

अंक १२ =ारा ू4तपा�दत नजीर 4स=ा@तसमेतको 
ू4तकूल   छ । हकदैया नै नभएको GवपHीको 
Gफरादबाट 4नणJय सनुी मलाई हराइएको शOु 
अदालतको फैसलामा कानून र नजीरको गPभीर 
ऽGुट हुँदा मSुा दोहोर ्याई हेर! इ@साफ पाऊँ 
भVेसमेत Wयहोराको ू4तवाद! लालबहादरु 
महजJनको 4नवेदन िजकYर । 
 यसै लगाउको  4नवेदन ०६६–CI–०५५१ 
को अंश चलन मSुामा आज यसै इजलासबाट मSुा 
दोहोर ्याई हेन̂ 4नःसा ूदान भएको हनुाले यस 
मSुामा प4न @याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) र (ख)बमोिजम मSुा दोहोर ्याई हेन̂ 
4नःसा ूदान गeर�दएको छ भVे यस अदालतको 
4म4त २०६७।३।२३।४ को आदेश । 
 4नयमबमोिजम मSुा पेशीसूचीमा चढ! 
पेश हनु आएको ूःततु मSुामा पनुरावेदक 
ू4तवाद!हOको तफJ बाट उपिःथत Gव=ान वeरi 
अ4धवkा ौी ू मेबहादरु खmका र Gव=ान अ4धवkा 
ौी पOुषोoम ढंुगाना तथा ू pयथq वाद!को तफJ बाट 
उपिःथत Gव=ान वeरi अ4धवkा ौी ब�िूसाद 
शमाJको साथै Gव=ान अ4धवkा=य ौी राधेँयाम 
पराजलु!  र 4डलहर! शमाJले आ–आuनो पHको 
तफJ बाट गनुJ भएको बहस िजकYरसमेत स4ुनयो । 
 उिvलिखत बहस िजकYरलाई मनन गदw , 
पनुरावेदनपऽसGहतको 4म4सल संलxन ूमाण 
कागजहOको अyययन गर! पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले शOु काठमाड| िजvला अदालतको वाद! 
दावीअनसुार 4लखत बदर हनेु गर! गरेको फैसला 
सदर गन̂ गर! गरेको फैसला 4मलेको छ, छैन र 
ू4तवाद!हOको पनुरावेदन िजकYर पxुन स}छ, 

स}दैन भVे सPब@धमा 4नणJय �दनपुन̂ देिखयो । 
 यसमा मेरोसमेत अंश भाग लाxने 
जxगा अंश मSुामा रो~ा रहँदारहँदै GवपHीहOले 
राजीनामा 4लखत पास गर! 4लन ु�दन ुगरेको हुँदा 
सो Gववा�दत 4लिखतमyये मेरो हक लाxने जxगाको 

भागज4तको 4लखत बदर गर! पाऊँ भVे वाद!को 
Gफराद िजकYर रहेको देिख@छ । ू4तवाद!हOको 
ू4तउoर िजकYर हेदाJ ू4तवाद!बाट वाद!ले अंश 
पाउन ुपन̂ होइन 4नजलाई मSुा गन̂ हकदैयासमेत 
नभएकोले Gफराददावी खारेजभागी छ भVे                            
देिख@छ । 
 2. 4नणJयतफJ  Gवचार गदाJ ूःततु 
मSुाको लगाउमा रहेको Gयनै पनुरावेदक/ू4तवाद! 
लालबहादरु महजJन र ूpयथq/वाद! Gयनै उमेश 
महजJन भएको ०६७–CI–०००१ को अंश चलन 
मSुामा वाद! उमेश महजJनले ू 4तवाद! लालबहादरु 
महजJनबाट दईु भागको एक भागबाट पाँच ख�डको 
एक ख�ड अंश पाउने ठहयाJरइ् शOु काठमाड| 
िजvला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर हनेु 
ठहयाJरइ् आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको 
देिख@छ । सो फैसलाको आधार कारणबाट यी 
पनुरावेदक ू4तवाद! लालबहादरु महजJनले अ@य 
पनुरावेदक ू4तवाद!हO �ान ु महजJन, सकुमाया 
गOुङ र 4मन ु ौेiलाई राजीनामा 4लखत पास 
गर! हक हःता@तरण गर! �दएको जxगाहOमा 
यी ूpयथq वाद! उमेश महजJनको अंश हक रहे 
भएको देिख@छ । यसर! 4नज वाद!समेतको अंश 
हक लाxने जxगा 4नजको म�ूर!बेगर हक छाडी 
गर!�दएको देिखदँा pयसर! हक छाडी �दंदा खडा 
भएका 4लखतहOलाई कानूनअनOुप खडा भएको 
भनी भV 4मलेन । 
 3. यी कुराका अ4तeरk अंश मSुा 
चvदाचvदै उk मSुामा रो~ा रहेको जxगालाई 
कानूनबमोिजम फुकुवा नहुँदै यी पनुरावेदक 
ू4तवाद! लालबहादरु महजJनले अ@य पनुरावेदक 
ू4तवाद!हOलाई र.नं. १२६६, १२६७ र १२६८ 
को 4लखतबाट 4बबY गर! हकहःता@तरण गरेको 
अवःथा देिख@छ । यस सPब@धमा मलुकुY ऐन, 
जxगा 4म-नेको ९ नं. मा भएको कानूनी Wयवःथा 
हेदाJ “कानूनबमोिजम रो~ा भएको जxगा फुकुवा 
नभई आuनो हक पxुने भएप4न अकाJलाई केह! 

९०68 - लालबहादरु महजJनसमेत Gव. उमेश महजJन
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)यहोराले /दने र "लनेले प"न जानी जानी "लन 
हुँदैन /दए "लएको भए बदर ह9ुछ” भ;े देिख9छ । 
यसर@ जAगा "मCनेको ९ नं. Fवपर@त पनुरावेदक 
ू"तवाद@हJले रोKा रहेको जAगालाई "लखत 
गर@ पार@त गरे गराएको अवःथासमेत देिखदँा 
उQ Fववा/दत र.नं १२६६, १२६७ र १२६८ 
का "लिखतहJले कानूनी मा9यता पाउने भ;                                    
"मलेन । 
 4. अतः उQ Fववा/दत राजीनामा 
"लखतहJलाई बदर हनेु ठहयाYरइ् शJु काठमाड^ 
िज_ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको "म"त 
२०६६।०५।२९।२ को फैसला "मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछY । पनुरावेदक ू"तवाद@हJको 
पनुरावेदन िजकcर पAुन  सdदैन । दायर@को 
लगत कeा गर@ "म"सल "नयमानसुार गर@ बझुाई 
/दनू ।
                                

उQ रायमा सहमत छु ।

9या.ूकाश वःती

इ"त संवत ्२०७० साल असार १९ गते रोज ४ शभुम ्......
इजलास अ"धकृत :– बाबरुाम सवेुद@

 

सवjCच अदालत, संयQु इजलास
माननीय 9यायाधीश ौी क_याण ौेn
माननीय 9यायाधीश ौी ूकाश वःती
आदेश "म"त : २०७०।९।२१।१

०७०–WO–०३२६
Fवषय : उrूषेणसमेत ।

sरट "नवेदक : काठमाड^ िज_ला, काठमाड^ 
महानगरपा"लका वडा नं. ३२ बःने 
Fवकास लकाई खtकासमेत

FवJu
Fवपvी : सwमाननीय अxयv, ूधानम9ऽी तथा 

मि9ऽपsरषyको कायाYलयसमेत

 § अिभ�ि�को �त�ताअ�ग�त 
�ि�ले आफूलाई लागेको कुरा �� 
गन� पाउनपुद�छ र �सलाई �� गन� 
मा�मह°को �व¾ा िनबा�ध°पमा 
उपलÑ पिन  Òनपुद�छ । आफूलाई मन 
लागेको कुरा �� गन� कुराअ�ग�त 
�� गन� नचाहेका कुरा �� नगन� 
अिधकार पिन समेिटएको ÒÙछ । आÚनो 
चयन वा रोजाइ �� गन� कुनै ßयोजनको 
लािग कुनै ßिäया गिरÙछ भने सो �ीकार 
वा इçार गन� अिधकार पिन �ि�को   
ÒÙछ । यही िवचार अिभ�ि�को 
साव�भौम माíतािभî ßजात�को पिन 
गुणðर र औिच� अनßुािणत भइरहेको 
Òने ।

(ूकरण नं.5)

 § अिभ�ि�को �त�ताअ�ग�त जसरी 
बो!ने अिधकार (Right to speak) 
ÒÙछ चुप ला" पाउने अिधकार (Right 

िनण�य नं.९०६९

 &  
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to silence) पिन �सैमा नीिहत      
��छ । ठीक �सै �कारले मत िदन पाउने 
अिधकार (Right to Vote) अ�ग�त 
मत निदने वा उ�ेद ्वारलाई आ¾नो मत 
िदÉ भÉे अिधकार (Right not to 
vote) पिन पदÑन भÉ निमÓने ।

(ूकरण नं.६)

 § िव!मान उ�ेद ्वारह" वा िवक#ह" 
अ$ा% भएमा �ो नहटाइकन +ीकार 
गन� लगाउनलेु कमसल िवक# रो- 
बा/ गरेको ज1ो ��छ । �जात2को 
आवरणमा ‘सबै कमसलम/े कम 
कमसल’ रो-े �णालीको चीरकालस� 
7ापना गन� आव8क छैन । �सैले 
अनेक 9ावहािरक किठनाईको अितिर; 
आफूले >दयदेिख रोजेको िवक# खो-े 
र िदइएका िवक# इBार गन� जनताको 
अ�नCिहत अिधकारको स�ान गन�का 
लािग आव8क परेको खDमा मतदाताले 
उ�ेद ्वारह"म/े कसैलाई पिन मत िदÉ 
भनी आ¾नो असहमित �कट गनE ठाउँ 
िदनकुो औिच� IJ"पमा बुK सिकने । 

(ूकरण नं.१६) 
 § जबस� जनताले मतमाफ� त आ¾नो इLा 

9; गन� पाउने अव7ा िसज�ना �ँदैन 
तबस� मतदान गनE अिधकार जनतामा 
नीिहत �न ुवा न�नलेु कुनै तािNक महN 
राOदैन र िनवा�चनको पिरणाममा जनताको 
इLा पूण�"पले �ितिविPत पिन �ँदैन । 
जनताको मतदान गनE अिधकारलाई मतू� र 
पूण�"प िदनका लािग उनीह"लाई आ¾नो 
इLाअनसुारको मतदान गनE अवसर पिन 
िदनपुद�छ । यस अथ�मा Right to Vote 
अ�ग�त Right to opportunity to 
Vote पिन अ�नCिहत रहेको माÉुपनE ।

(ूकरण नं.१९) 
 § �जात2मा कुनै 9ि;ले कुनै 

उ�ेद ्वारलाई मतदान नगनु� र कुनै पिन 
उ�ेद ्वार मन नपराएमा मतदान गन� नै 
नजानलेु Tाउने िनवा�चनको पिरणाममा 
ठूलो फरक पनE �नाले मतदान गदा� कायम 
रहेका उ�ेद ्वारह" कोही पिन +ीकाय� 
नदेिखएमा मतदाताले �1ो मत पिन 
9; गनE ठाउँ िदएर उ�ेद ्वारह"को 
सवUWम �ितIधा�Xक अव7ा 
िसज�ना गनE र जनताले आXिनण�य गनE 
अिधकारअन"ुप शासनमा सहभािगता 
जनाउन तथा वाि[त िनय2ण एवं 
िनदEशन गनE �योजनको लािग िव!मान 
उ�ेद ्वारह"लाई सम$मा इBार गनु�पनE 
देखेमा सो गन�स]े मत अिभ9; गनE 
ठाउँ िदन ु पिन लोकताि2क िनवा�चनको 
लािग आव8क र उिचत देिखने । 

(ूकरण नं.२२)

 § कायम भएका उ�ेद ्वारह"�ित अस�िुJ 
भएमा ितनलाई अ+ीकार गनE अिधकार 
जबस� जनतामा �ँदैन तबस� 
सरकारमा जनताको �ितिनिध` भएको 
माÉ सिकँदैन र य1ो सरकार साचँो 
अथ�मा वैधािनक सरकार (Legitimate 
Government) को "पमा अि1Nवान ्
भएको नमािनने । 
 § राजनीितक दलले उठाएका उ�ेद ्वारलाई 

छनौट गन� पाउने अिधकार (Right to 
Select) नागिरकमा ��छ भने ितनलाई 
अ+ीकार गन� पाउने अिधकार (Right 
to Reject) पिन �समा नीिहत �ने । 

(ूकरण नं.३१)

 § मतदान गन� नगएको िवषयका सPwमा 
नागिरकको गोपनीयताको अिधकार 
(Right to secrecy) को रxाथ� 
उ�ेद ्वारलाई मन नपराएको कारण 
मतदान गन� नजाने अव7ा नै िसज�ना �न 
निदनका लािग पिन मतपzमा ‘मािथका 

९०6९ - 'वकास लकाई ख0कासमेत 'व. ूधानम5ऽी तथा मि5ऽप<रष>को कायाAलयसमेत
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कुनै पिन उ�ेद ्वारलाई मत िद�’ भ�े 
�व�ा गनु� आव�क �ने ।

(ूकरण नं.३५)

"नवेदकतफ5 बाट : 8व9ान अ"धव<ा9य भाइराजा 
राई र भिूसाद नेपाल

8वपDीतफ5 बाट :

अवलिGबत नजीर : 
 § नेकाप २०६८ वैशाख, "न.नं. ५८३, 

पNृ २७ 
 § नेकाप २०६२ भदौ, "न.नं. ७५४१, पNृ 

५९३
सGबS कानून : 

 § नेपालको अUतVरम सं8वधान, २०६३ 
को धारा २८, धारा ३३(क), धारा 
१२९(१), १२९(४), 

 § सं8वधानसभा सदःय "नवा5चन अ[यादेश, 
२०७०, 

 § ःथानीय "नकाय ("नवा5चन काय58व"ध) 
ऐन, २०४८

आदेश
!ा.क"ाण $े% : नेपालको अUतVरम 

सं8वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 

बमोिजम यस अदालतको असाधारण अ"धकारDेऽ 
अUतग5त दायर हनु आएको ूःततु मcुाको संिDd 
तeय र आदेश यस ूकार  छ : 
 वत5मान "नवा5चन ूणालgमा मतदाताले 
सकाराhमक भोट (Yes Vote) को माऽ अiयास 
गदj आएकोमा आफूले मतदान ब8हंकार 
नगरg मतदानमा सहभागी हनु चाहेको भए प"न 
मतदान गन5 लायकको एउटै उGमेm वार छैनन,् 

hयसैले कोहg प"न उGमेm वार ठpक छैनन ् भqे 
मत जाहेर गन5 चाहने 8वकrपमा मतदान गन5 
पाउने नकाराhमक वा ऋणाhमक मत (Nega!ve 

Vote) ूयोग गरg उGमेm वार ःवीकार नगनt वा 
उGमेm वारgमै असUत8ुu जनाउन वा अःवीकार गन5 

पाउने मता"धकार (Right to reject) प"न मतपऽमा 
रहने अवधारणाअUतग5त सोहg 8वकrपको कोठा 
(Column) मा मतदान गन5 पाउने vयवःथा गन5 
वाwछनीय छ । 
 तसथ5, "नवा5चन आयोगले हालसGम सGपq 
गदj आएको "नवा5चनमा अiयासमा rयाइएको 
मतपऽमा Right to reject को मता"धकार ूयोग 
गन5 नपाउने गरg गVरएको मतदान ूणालgले 
नेपालको अUतVरम सं8वधान, २०६३ को 
ूःतावना, सोहg सं8वधानको धारा २, १२, १३, 

१३२, नागVरक अ"धकार ऐन, २०१२ को दफा 
३, मानव अ"धकारको 8वyvयापी घोषणापऽको 
धारा १९, २१(३) र नागVरक तथा राजनी"तक 
अ"धकारसGबUधी अUतरा58{य ू"त|ापऽ, १९६६ 
को धारा १ 8वपरgतसमेत रहे भएबाट "नवा5चन 
आयोगले "म"त २०७०।८।४ गतेका }दन 
सGपq गराउन लागेको "नवा5चनमा ूयोग हनेु 
मतपऽमा Right to reject को मत खसाrने 
vयवःथा नगरg मतपऽ छपाउने काय5 गरेको 
हुँदा उ< मतपऽ छा�ने "नवा5चन आयोगको 
"नण5य र मतपऽलाई अमाUय र बदर घो8षत गरg 
उ< मतपऽ छा�ने काय5 नगनु5 नगराउन ु भqे 
8वपDीका नाममा अUतVरम आदेशसमेत जारg 
गVरपाऊँ । साथै ूःततु 8वषयमा साव5ज"नक हक 
र सरोकारसमेत समावेश भएको हुँदा म� "सर 
४ गते हनेु सं8वधानसभा तथा सोप"छ हनेु सबै 
"नवा5चनह�मा Right to reject को मता"धकारलाई 
मतपऽमा ःथान }दन परमादेशलगायत उपय<ु 
आ|ा आदेश पूज�समेत जारg गVरपाऊँ भqेसमेत 
vयहोराको "म"त २०७०।७।१० गतेको Vरट 
"नवेदनपऽ ।
 "नवेदकले अUतVरम आदेशको माग 
गरेतफ5  8वचार गदा5 दबैु पD 8वपDको िजक�र 
सनुी यक�न गनु5पनt देिखदँा छलफलको "निGत 
8वपDीह�लाई सूचना }दई पेश गनु5 भqे यस 
अदालतको "म"त २०७०।७।११ को आदेश ।
 नेपालको अUतVरम सं8वधान तथा ू च"लत 
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�नवा�चनस!ब#धी कानूनमा Nega�ve Vote को कुनै 
-यवःथा रहेको छैन । सं7वधान तथा कानूनमा 
-यवःथा नभएको 7वषयमा आयोगले Nega�ve 

Vote ?दने गरA -यवःथा गन� वा मतपऽ तयार गन� 
�मDने हुँदैन । �नवा�चन ूणालA र सोको मतपऽ 
के कःतो गनH भIे 7वषय राJयको नी�तगत 
7वषय भएको र सो गनH काय� �नवा�चन आयोगको 
नभई -यवःथा7पका संसदको हो । यसका ला�ग 
आवँयक पनH सं7वधान संशोधन, ऐन कानूनको 
-यवःथा राJयका अ#य �नकायहP -यवःथा7पका 
र काय�पा�लकाले गQर?दनपुनH ह#ुछ । Rयसका 
साथै �नवा�चनको -यवःथापकSय, नी�तगत तथा 
आ�थ�क र जनशिV -यवःथापनसमेत नेपाल 
सरकारको सहयोगमा हनेु गद�छ । यी स!पूण� 
काय� भइसकेप�छ �नवा�चन ू7बयालाई आयोगले 
अगा�ड बढाउने र �नवा�चन चबबमोिजमका 
7व�भI 7बयाकलापहPलाई काय�ता�लका बनाई 
अगा�ड ब\ने अवःथा रह#छ । साथै सं7वधान 
तथा अ#य कानूनले तोकेको काय� स!पI गन� 
आयोगले आ]नो छु^ै काय�ता�लका बनाएको छ, 

जनु साव�ज�नक भइसकेको छ । २०७०।८।४ 
को सं7वधानसभा सदःय �नवा�चन स!पI गन� 
मतपऽ उRपादन गरA �नवा�चन dेऽहPमा 
पठाउनेस!ब#धी स!पूण� काय� स!पI भइसकेको 
अवःथा 7वfमान भएकोले पनुः मतपऽमा Right 

to reject को थप Column राh स7कने अवःथा            
छैन ।
 सं7वधानसभा सदःय �नवा�चन, २०७० 
बाहेकका प�छ हनेु �नवा�चनको हकमा आवँयक 
संवैधा�नक, कानूनी -यवःथाका साथै अ#य 
आधारहP तजु�मा भई �नवा�चन आयोगलाई 
िज!मेवारA स!ुपेको अवःथामा Right to reject 
को अ�धकार काया�#वयन गन� सdम तDुयाइएमा 
सोको काया�#वयन गन� �नवा�चन आयोग Rयसतफ�  
सकाराRमक नै रहेको छ । नेपालको अ#तQरम 
सं7वधान, २०६३ को धारा ११८(४) ले 
सं7वधानसभाको �नवा�चन ू7बया ूार!भ भएप�छ 

�नवा�चन अवPp हनेु गरA कुनै अदालतमा ूq 
उठाउन नपाउने उDलेख गरेकोलेसमेत ू ःततु Qरट 
�नवेदन खारेज गQरपाऊँ भIेसमेत -यहोरा भएको 
�नवा�चन आयोगको �म�त २०७०।७।२४ को 
�लिखत जवाफ ।
 मलुकुले के कःतो �नवा�चन ूणालA 
अवल!बन गनH भIे 7वषय ू Rयेक देशको सं7वधान 
तथा अ#य कानूनuारा �नधा�Qरत गरेको ह#ुछ । 
नेपालको अ#तQरम सं7वधान, २०६३ अनसुार 
नेपालले �मिौत �नवा�चन ूणालA अवल!बन 
गरेको छ र सं7वधानको भावना र मम�अनPुप 
�नवा�चनस!ब#धी 7व�भI कानून �नमा�ण भई 
काया�#वयनमा रहेका छन ्। सं7वधान र अ#य 
कानूनबमोिजम ूRयेक नागQरकले मन परेको 
आ]नो उ!मेx वारलाई मतदान गन� वा कुनै प�न 
उ!मेx वारलाई मतदान नगन� ःवत#ऽ छन ् । 
जहाँस!म मतपऽमा Right to reject को -यवःथा 
नभएको भIे िजकSर छ, सं7वधानले Right to 

reject को -यवःथा नगरेको र �नवा�चनस!ब#धी 
कानून सं7वधानअनPुप नै भएको हुँदा �नवेदन 
दावी सं7वधानस!मत नभएकोले खारेज गQरपाऊँ 
भIेसमेत -यहोरा भएको कानून, #याय, 

सं7वधानसभा तथा संसदAय मा�मला म#ऽालयको 
�म�त २०७०।७।२६ को �लिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकार, मि#ऽपQरषx वा 
मि#ऽपQरषyका अzयdले गरेको के कःतो 
काम कारवाहAका कारण Qरट �नवेदक वा 
नेपालA नागQरकको सं7वधान वा कानूनूद{ 
अ�धकारमा�थ आघात परेको हो वा पनH स!भावना 
रहेको भनी ःप} दावी र सो दावीलाई प7ु} 
गनH आधार कारणस7हत Qरट �नवेदन दायर गन� 
सकेको अवःथा नदेिखएको र ःप} कारण�बना 
गो~ाराPपले मि#ऽपQरषyका अzयdलाई 7वपdी 
बनाई ?दइएको Qरट �नवेदन ूथम �7}मा नै 
ूयोजनहAन छ ।
 आफूले चनेुका ू�त�न�धहPमाफ� त 
सं7वधान बनाउन पाउने नेपालA जनताको 

९०6९ - 7वकास लकाई ख�कासमेत 7व. ूधानम#ऽी तथा मि#ऽपQरषyको काया�लयसमेत
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साव +भौम अ"धकारलाई ूयोगमा 7याउन नेपाल 
सरकारले २०७० साल म9 "सर ४ गते 
सं=वधानसभाको "नवा+चन हनेु गरA "म"त घोषणा 
गदE उF "नवा+चनलाई ःवतHऽ, "नंपJ र 
भयर=हत वातावरणमा सKपL गन+को ला"ग आNनो 
ूमखु Pयान केिHित गरA काम कारवाहA गदE 
आएको छ । जहाँसKम २०७० साल म9 "सर 
४ मा हनु गइरहेको सं=वधानसभाको "नवा+चनमा 
उKमेY वार ःवीकार नगन[ वा ऋणा]मक मत ^दन 
पाउने गरA Right to reject को _यवःथास=हतको 
मतपऽ ूयोगमा 7याउन ुपन[ aरट "नवेदकले दावी 
"लन ुभएको छ, त]सKबHधमा सं=वधानसभा सदःय 
"नवा+चन अPयादेश, २०७० एवं सं=वधानसभा 
सदःय "नवा+चन "नयमावलA, २०७० लगायतका 
"नवा+चनसKबHधी ूच"लत कानूनहeमा aरट 
"नवेदकले माग गरेजःतो Right to reject को 
_यवःथास=हत मतपऽ ूयोगमा 7याउन स=कने 
गरA ूf कानूनी _यवःथा भएको देिखदैँन । यस 
िःथ"तमा aरट "नवेदकको माग त]काल सKबोधन 
गन+ सKभव नभएको र यो =वषय कानूनhारा नै 
"नरोपण हनुपुन[ ूकृ"तको भएकोले "नवेदकको 
मागबमोिजम आसL सं=वधानसभाको "नवा+चनलाई 
असर पन[ गरA सKमा"नत अदालतबाट आदेश 
जारA गनु+पन[ आधार र कारण  रहदjन । 
साथै सं=वधानसभा सदःय "नवा+चन अPयादेश, 

२०७० को दफा ३५(२) मा मतपऽसKबHधी 
अHय _यवःथा "नवा+चन आयोगले तोकेबमोिजम 
हनेुछ भनी _यवःथा गaरएकोले ूच"लत 
कानूनको अधीनमा रहA के कःतो ूकृ"तको 
मतपऽ ूयोगमा 7याउने भLे सKबHधमा ःवतHऽ 
संवैधा"नक "नकायको eपमा रहेको "नवा+चन 
आयोगलाई अ"धकार रहेको हुँदा मिHऽपaरषpका 
अPयJसमेतलाई यस =वषयमा =वपJी बनाउन ुपन[ 
ूयोजन नै नरहेकोले aरट "नवेदन खारेजभागी छ 
भLेसमेत _यहोरा भएको मिHऽपaरषY अPयJ एवं 
नेपाल सरकार ूधानमHऽी तथा मिHऽपaरषpको 
काया+लयको "म"त २०७०।७।२९ को "लिखत 

जवाफ । 
 "नयमबमोिजम दै"नक पेशीसूचीमा चढA 
यस इजलाससमJ "नण+याथ+ पेश हनु आएको 
ूःततु मsुामा "नवेदक =वhान अ"धवFाhय ौी 
भाइराजा राई र ौी भिूसाद नेपालले नेपालको 
"नवा+चन पu"तमा मन नपन[ उKमेY वारलाई 
जनताले मत ^दन इHकार गन+ पाउने मतपऽमा 
इvीत गन[ _यवःथा नभएको हुँदा साव+भौमसwा 
नेपालA जनताहeमा नभई राजनी"तक दलहeमा 
हःताHतaरत हनु पगेुको, जनताले आNनो ू"त"न"ध 
छनौट गन[ अ"धकारमा संकुचन भएको, जनताको 
वाःत=वक अ"भमत ूकट हनुमा रोक लगाइएको 
हुँदा मतपऽमा सबै उKमेY वारलाई अःवीकार गन+ 
पाउने =वक7पको _यवःथा गaरपाउन =वपJीहeका 
नाममा आदेश गaरपाऊँ भLेसमेत _यहोरा भएको 
बहस िजकyर ूःततु गनु+भयो ।
 उि7लिखत तzय रहेको ूःततु =वषयमा 
"नवेदन अHतaरम आदेशको ला"ग पेश भएको भए 
ताप"न "लिखत जवाफ पaरसकेको देिखदँा सव{|च 
अदालत "नयमावलA, २०४९ को "नयम ४१ को 
ू"तबHधा]मक वा~यांश (४) अनसुार अिHतम 
आदेश गन+ "म7ने नै हुँदा यस इजलासबाट "नKन 
ू�हeमा "नण+य ^दनपुन[ देिखन आयो :–

(क) "नवा+चनको मतपऽमा ‘मा"थका कुनै 
प"न उKमेY वारलाई मत ^दL’ भLे कोठा 
(Column) रहA सोमा आNनो अ"भमत 
जनाउन पाउने हक मतदातालाई हनेु हो 
होइन ?

(ख)  "नवा+चनमा कुनै प"न उKमेY वारलाई मत 
^दन नचाहेमा मतपऽमा ‘मा"थका कुनै 
प"न उKमेY वारलाई मत   ^दL’ भLे 
=वक7पको _यवःथा हनु पन[ हो भने 
मतपऽमा ]यःतो कोठा रा� "नवा+चन 
आयोग आफ�  सJम छ वा सो गन+ 
]यससKबHधी छु�ै कानूनी _यवःथाको 
आवँयकता प"न छ ?

(ग)  मतपऽमा ‘मा"थका कुनै प"न उKमेY वारलाई 
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मत �द�’भ�े #यवःथा हनु पन- हो भने 
सोको नी2तगत तथा कानूनी 5वषयको 
स7बोधन हनु 2नवेदकको मागबमोिजम 
5वप<ीह=का नाममा के कःतो आदेश 
जारA गनुBपन- हो ?

2. ूथम ूFतफB  5वचार गदाB 
मIुयतः नागKरकलाई देशमा हनेु 2नवाBचनमा 
उ7मेO वारह=ू2त असQत5ुR #यS गन- ‘अ2धकार’ 
हQुछ वा हुँदैन भ�े 5वषयमा नै 2नणBय गनुBपन- 
देिखन आयो । यस सQदभBमा नेपालको अQतKरम 
सं5वधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा ३ 
को ख`ड (क) ले ूdयेक नागKरकलाई 5वचार 
र अ2भ#यिSको ःवतQऽताको ूdयाभ2ूत गरेको   
देिखQछ । यसै गरA धारा ६३ को उपधारा (७) 
ले "...अठार वषB उमेर पूरा भएका ूdयेक नेपालA 
नागKरकलाई कानूनमा #यवःथा भएबमोिजम 
मतदान गन- अ2धकार हनेुछ" भनी उiलेख गरेको    
छ । धारा ६३ को "कानूनमा #यवःथा भएबमोिजम" 

भ�े वाjयांशअनसुार सं5वधानसभा सदःय 2नवाBचन 
अkयादेश, २०७० को दफा ३९(४) एवं ःथानीय 
2नकाय (2नवाBचन कायB5व2ध) ऐन, २०४८ को दफा 
३६(३) को #यवःथा p5Rगत गदाB नागKरकलाई 
राजनी2तक दलले मनोनयन गरेका वा ःवतQऽ 
उ7मेO वारह=मkये कुनै एकलाई मत �दनबाहेक 
अQय वैकिiपक #यवःथा गरेको पाइँदैन । यसरA 
सं5वधानले 5वचार र अ2भ#यिSको ःवतQऽता 
तथा मतदान गन- अ2धकारको ूdयाभ2ूत गरेको 
अवःथामा नागKरकलाई उ7मेO वारह=ू2त 
असQत5ुR वा अःवीकार गन- अ2धकार रहQछ वा 
रहँदैन भ�े सQदभBमा 5वचार गदाB यसको सैrािQतक 
आधार एवं पtृभ2ूमबारे चचाB गनुB साQद2भBक हनु   
आउँदछ ।
 3. मा2थ उiलेख भएबमोिजम मतदान 
गनB पाउने अ2धकार (Right to Vote) लाई 
सं5वधानमा नै #यवःथा गKरएको हुँदा हाॆो 
देशमा यस अ2धकारलाई संवैधा2नक हक 

(Cons!tu!onal Right) को =पमा माQयता �दएको              
पाइQछ । यो अ2धकार 5वचार तथा अ2भ#यिSको 
ःवतQऽताअQतगBत 2नःसतृ हनेु हुँदा यो उS 
ःवतQऽताकै एक अ2भ� अw (Facet) को =पमा 
रहेको हQुछ । तसथB नागKरकले मतपऽमाफB त 
आxनो 5वचार अ2भ#यS गनB पाउने हनुाले 
मतदान गनB पाउने यस अ2धकारको 5वचार 
तथा अ2भ#यिSको ःवतQऽतासँग अQयोQयािौत 
स7बQध रहQछ । वाःतवमा 5वचार तथा 
अ2भ#यिSको ःवतQऽता #यिSको 2नजी जीवनको 
माऽ अपKरहायB 5वषयवःत ु नभएर समम समाज 
तथा रा{कै ला2ग 5व2भ� नी2त 2नमाBण ू5बयामा 
जनताको सहभा2गताको 2नि7त प2न आवँयक                                            
हQुछ । ूजातािQऽक शासनमा जनताको 
सहभा2गताको ला2ग 5व5वध 5वषयमा जनताको 
अ2भमतको सव-<ण गनB, जनताको इ~छा एवं राय 
ब�ुन, जनमत संमह गनB माऽ नभएर सरकारको 
नी2त, 2नयम एवं कानून 2नमाBण कायBमा समेत 
जनताको इ~छा अ2भ#यS हनुपुन- माQयता 
र5हआएको छ । तसथB यःतो अवःथामा 
प2न नागKरकलाई 5वचार तथा अ2भ#यिSको 
ःवतQऽताको ू dयाभ2ूत गनB आवँयक ठा2नQछ । 
 4. शासनमा जनताको सहभा2गता 
स2ुनि�त गन- सशS माkयम भनेकै आxनो 5वचार 
अ2भ#यS गन- अ2धकार र सो अ2धकार ू योग गन- 
माkयम र शैलA हो । कुनै देशमा ूजातQऽको 
कःतो ूयोग भएको छ भ�े कुरा जाँ~ने माkयम 
भनेकै dयहाँका जनताले ू ा� गरेको अ2भ#यिSको 
ःवतQऽताको सैrािQतक र #यावहाKरक =प हो 
भनेमा फरक पद�न । जनताको अ2भ#यिSको 
ःवतQऽता #यS गन- माkयमह= (Channels) 
अव=r वा कम ूभावकारA छन ् भने वा 
अ2भ#यिSको ःवतQऽता 2नवाBध=पले उपयोग गन- 
अवःथा छैन भने वा dयो पूणB=पमा ूकट हनेु 
अवःथा नभै 2नयोिजत ू कृ2तको माऽै देिखQछ भने 
ूजातQऽ आxनो आदशBअनकूुल मखुKरत भएको 
होला भनी 5व�ास गन- आधार कमै माऽ देखा 

९०6९ - 5वकास लकाई ख�कासमेत 5व. ूधानमQऽी तथा मिQऽपKरष�को कायाBलयसमेत
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पद*छ । 
 5. अ"भ1यि4को ःवत:ऽताअ:तग*त 
1यि4ले आफूलाई लागेको कुरा 1य4 गन* 
पाउनपुद*छ र Bयसलाई 1य4 गनD माEयमहGको 
1यवःथा "नवा*धGपमा उपलJध प"न           
हनुपुद*छ । आफूलाई मन लागेको कुरा 1य4 
गनD कुराअ:तग*त 1य4 गन* नचाहेका कुरा 1य4 
नगनD अ"धकार प"न समेLटएको ह:ुछ । आOनो 
चयन वा रोजाइ 1य4 गनD कुनै ूयोजनको ला"ग 
कुनै ूLबया गUर:छ भने सो ःवीकार वा इ:कार 
गनD अ"धकार प"न 1यि4को ह:ुछ । यहW Lवचार 
अ"भ1यि4को साव*भौम मा:यता"भऽ ूजात:ऽको 
प"न गणुःतर र औिचBय अनुू ािणत भइरहेको 
ह:ुछ ।

6. तसथ*, अ"भ1यि4को ःवत:ऽताले 
सकाराBमक अ"धकारलाई माऽ समे\दैन बG 
अ"भ1यि4 न^दने ःवत:ऽता अथा*त ्नकाराBमक 
Lवषयलाई समेत समे\दछ । भारतीय सवabच 
अदालतले एक मcुा (Jehovah’s Witnesses’ case, 

1986, 3SCC 615) मा गरेको "नण*यलाई यस 
स:दभ*मा उfलेख गन* ूासLhक ह:ुछ ।  उ4 
मcुामा राLiय गीतमा आःथा नराj ेLवkालयका 
बbचालाई अG बbचाहGले गीत गाइरहेको 
बेला आOनो आःथाअनसुार चपु लाlने अ"धकार 
ह:ुछ र यःतो अ"धकार प"न अ"भ1यि4को 
ःवत:ऽताअ:तग*त पद*छ भनी 1याmया गरेको   
"थयो । तसथ*, अ"भ1यि4को ःवत:ऽताअ:तग*त 
जसरW बोfने अ"धकार (Right to speak) ह:ुछ चपु 
लाlन पाउने अ"धकार (Right to silence) प"न 
Bयसैमा नीLहत ह:ुछ । ठoक Bयसैूकारले मत 
^दन पाउने अ"धकार (Right to Vote) अ:तग*त 
मत न^दने वा उpमेq वारलाई आOनो मत ^दr 
भrे अ"धकार (Right not to vote) प"न पदsन भr 
"मfदैन ।
 7. जनतालाई Lवचार तथा अ"भ1यि4को 
ःवत:ऽता ^दनपुनD कारण के हो अथा*त ्
अ"भ1यि4को ःवत:ऽताको सार (Essence of 

freedom of opinion and expression) के हो भrे 
स:दभ*मा "ॄLटश दाश*"नक जोन ःटुवाट* मील 
(John Stuart Mill) को भनाइ अLहलेको वत*मान 
पUरूआेयमा प"न उिxकै महyवपूण* र सा:द"भ*क 
छ भrु अBयिु4 नहोला । उनको भनाइअनसुार 
‘समाजमा बहमुतको माऽ नभएर अfपमतमा भएका 
1यि4हGको Lवचारलाई प"न Bयिxकै महyवका 
साथ "लनपुद*छ LकनLक Bयःतो अfपमत राj े
1यि4हGको Lवचार बहमुतको Lवचारभ:दा उBकृ{ 
र फलदायी सा"बत हनु स|दछ । य^द यःतो 
भएन भने प"न अfपमत राj ेBयःता 1यि4हGको 
Lवचारसँग बहमुतको Lवचारको अ:तरLबयाबाट 
राॆो र अझ बढW पUरंकृत Lवचारको "सज*ना 
हनु स|दछ । यःता LवचारहGले Bय"तबेलासpम 
समाजमा ःथान पाउनपुद*छ ज"तबेलासpम 
Bयसले समाजका अ:य कुनै 1यि4लाई हा"न                             
पlुदैन ।’ यी Lव�ानको उ4 भनाइ वत*मान 
पUरूआेयमा प"न Bयिx नै सा:द"भ*क, Lवचारणीय 
र मननीय छ । बहदुलWय राजनी"तक ूणालW 
अपनाएको हाॆो जःतो देशमा "नण*य ूLबयामा 
बहमुतीय ूणालW अवलpबन गनD पUरपाटW भएको 
र सबै अवःथामा नागUरकको सबै मतलाई 
रा�यबाट सpबोधन गन* सpभव हनेु नभए ताप"न 
नागUरकको मतको महyवलाई नकान* सLकँदैन । 
तसथ* समाजका हरेक नागUरकले पाएको Lवचार 
तथा अ"भ1यि4को ःवत:ऽताअ:तग*त आOनो मत 
1य4 गन* पाउने हकको अ"त महyवपूण* ःथान 
रहेको कुरामा दईु मत हनु स|दैन ।
 8. अ:तरा*Liय ःतरमा यस अ"धकारको 
ःथान कःतोGपमा रहेको छ भrे उfलेख गनु* 
यहाँ सा:द"भ*क हनु आउँदछ । मानव अ"धकारको 
Lव�1यापी घोषणापऽ, १९४८ को धारा १९ 
ले हरेक 1यि4लाई Lवचार र अ"भ1यि4को 
ःवत:ऽता (Freedom of opnion or expression) 
ूदान गरेको छ । यसैगरW धारा २१(३) मा 
"नवा*चनमाफ* त ्1य4 हनेु जनताको इbछा (Will) 
नै सरकारको आ"धकाUरकताको आधार हनेु भनी 
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उ�लेख ग!रएको छ ।१

 9. यसबाहेक नाग!रक तथा राजनी4तक 
अ4धकारस7ब8धी अ8तरा:;<य ू4त>ापऽ, १९६६ 
(ICCPR) को धारा १९(२) मा हरेक GयिIलाई 
अ4भGयिIको ःवत8ऽता हनेुछ जसअ8तग:त 
सबै ;क4समको जानकारP वा ;वचारलाई खोRन, 

ूाS गन: वा अ4भGयI गनT अ4धकार ह8ुछ 
भनी उ�लेख भएको छ ।२ यसैगरP धारा २५ 
मा हरेक नाग!रकलाई साव:ज4नक चासोको 
;वषयमा आफY  वा ःवत8ऽZपले छनौट ग!रएका 
आ]ना ू4त4न4धमाफ: त भाग 4लन एवं बा4लग 
मता4धकारको ूयोग गरP आ]नो इ`छाको 
ःवत8ऽ अ4भGयिIको ूaयाभ4ूत गनT ःव`छ 
आव4धक 4नवा:चनहZमा मतदान गन:बाट बिdत 
नग!रने भनी उ�लेख भएको छ ।३ 
 10. ICCPR को यस Gयवःथालाई 
संयIु रा< संघीय मानव अ4धकार स4म4तको 
स8ताउiौ सेसनले १२ जलुाई १९९६ मा 
एक ;टjपणी गरP यसको Gयाlया गरेको                                       
4थयो । धारा २५ को यस Gयाlयाको केहP अंश 
यहाँ उoृत गनु: सा8द4भ:क हनु आउँदछ । यस 
Gयाlयाअनसुार धारा २५ ले हरेक नाग!रकलाई 
साव:ज4नक चासोको ;वषयमा सहभागी हनेु 

र मतदान गनT अ4धकारलाई सरुिqत गरेको       
छ । जनुसकैु ःवZपको सं;वधान वा सरकारको 
;वrमानता भए ताप4न राRयले ;वधा;यकs वा अZ 
आवँयक ू;बया अवल7बन गरP नाग!रकको 
यस अ4धकारको ूयोगमा ूभावकारP अवसरको 
स4ुनिvतता ूदान गनु:पद:छ । धारा २५ 
जनताको सहम4तमा बiे ूजाताि8ऽक सरकारको 
मूलतwवमा आधा!रत छ भनी उ�लेख भएको 
छ ।4 उI ;टjपणीको बुदँा नं. ९ मा समय 
समयमा हनेु आव4धक 4नवा:चनले सरकारको 
4नर8तरताको स4ुनिvतता गद:छ जनु मतदाताको 
इ`छाको ःवत8ऽ अ4भGयिIमा आधा!रत हनुपुद:छ 
भनी उ�लेख ग!रएको छ ।5 यसैगरP बुंदा नं. 
१९ मा भ4नएको छ – मतदाताको मता4धकारको 
ूभावकारP ूयोग ग!रने कानूनी संरचनाअनसुार 
आव4धक 4नवा:चन ःवत8ऽ र 4नंपqZपमा 
स7पi हनुपुद:छ । जनु नाग!रकलाई मतदान गनT 
अ4धकार ह8ुछ, 4नजलाई कुनै दबाब र ूभाव4बना 
कुनै प4न उ7मे{ वारको पq वा ;वपqमा 
ःवत8ऽZपले मतदान गनT अ4धकार प4न ह8ुछ । 
मतदाताले आ]नो ;वचार ःवत8ऽZपले रा| पाउने                                             
हनुपुद:छ ।6 उI ;टjपणीको बुंदा नं. २२ ले 
राRयमा अपनाइएको 4नवा:चन ू णालPले मतदाताको 

९०6९ - ;वकास लकाई ख�कासमेत ;व. ूधानम8ऽी तथा मि8ऽप!रष�को काया:लयसमेत

१. Ar!cle 21(3): " The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic 
and genuine elec!on which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free vo!ng 
procedures."

2. Ar!cle 19(2):  "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and inpart 
informa!on and ideas of all kinds..."

3. Ar!cle 25: "Every ci!zen shall have the right and the opportunity, without any of the dis!nc!ons men!oned in ar!cle 2 and 
without unresonable restric!ons:

 a. To take part in the conduct of the public affairs. directly or through free chosen representa!ves:
 b. To vote and to be elected at genuine periodic elec!ons which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by 

secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors..."
4. "1. Ar!cle 25 of the Covenant recognizes and protects the right of every ci!zen to take part in th econduct of public affiars, the 

right to vote and to be elected and the right to have access to public service. Whatever form of cons!tu!on of government is in 
force,  the Covenant requires States to adopt such legisla!ve and other measures as may be necessary to ensuce that ci!zens 
have an effec!ve opportunity to enjoy the rights it protects. Ar!cle 25 lies at the core of democra!c government based on the 
consent of the people and in conformity with the principles of the Covenant."

5. "9. Paragraph (b) of ar!cle 25 sets out specific provisions dealing with the right of ci!zens to take part in the conduct of public 
affairs as voers or as candidates for elec!on. Genuine periodic elec!ons in accordance with paragraph (b) are essen!al to ensure 
the accountability of representa!ves for the exercise of the legisla!ve or execu!ve powers vested in them. Such elec!ons must 
be held at intervals which are not unduly long and which ensure that the authority of government con!nues to be based on the 
free expression of the will of electors. The rights and obliga!ons provided for in paragraph (b) should be gauranteed by law."

6. "19. In conformity with paragraph (b), elec!ons must be conducted fairly and freely on a periodic basis within a framework 
of laws guaranteeing the effec!ve exercise of vo!ng rights. Persons en!tled to vote must be free to vote for any candidate for 
elec!on and for or against any proposal submi&ed to referendum or plebiscite and free to support or to oppose government, 
without undue influence or coercion of any kind which may distort or inhibit the free expression of the elector's will. Voters 
should be able to form opinions independently, free of violence or threat of violence, compulsion, inducement of manipula!ve 
interference of any kind. Reasonable limita!ons on campaign expenditure may be jus!fied where this is necessary to ensure that 
the free choice of voters is not undermined or the democra!c process distorted by the dispropor!onate expenditure on behalf 
of any candidate or party. The result of genuine elec!ons should be respected and implemented..."
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इ*छालाई कसर0 ःवत4ऽ5पले अ"भ8य: गरेको 
छ र यसलाई कसर0 काया=4वयनमा >याइएको 
छ, साथै सबै नागCरकको मतदानको अ"धकारलाई 
कसर0 आGना कानूनी संरचनामा वाःतKवक5पमा 
5पा4तरण गCरएको छ भMे कुराको जानकार0 
राPयले आGनो ू"तवेदनमा RदनपुनS कुराको 
उ>लेख गरेको छ ।7

11. मानव अ"धकार स"म"तबाट भएको 
ICCPR को धारा २५ को 8या\याको यो आिंशक 
अंशलाई हेनS हो भने "नवा=चन ःव*छ र "नंपa 
हनुपुनS, हरेक नागCरकलाई आGनो मत 8य: 
गन=को ला"ग अवसर RदनपुनS, नागCरकले मत Rदंदा 
ूbयa वा परोa कुनै प"न ूकारको ूभावमा 
पार0 "नजउपर कुनै Kवचारधारा थोपान= नपाइने, 
नागCरकको मता"धकारको ूभावकार0 काया=4वयन 
हनुपुनS, सरकार जनताको इ*छाअनसुारको 
हनुपुनS आRद सारभतू तcवलाई समावेश गरेको 
पाइ4छ । नेपालसमेत सदःय राd रहेको यस 
ू"तeापऽको ूावधानलाई aेऽीय5पमा रहेका 
अ4य अ4तरा=Kdय महासि4ध तथा बडापऽह5मा 
प"न आbमसात ्गरेको पाइ4छ । African Charter 

on Human and peoples’ Rights, 1981 को धारा 
९(२) र १३(१), American Conven!on on 

Human Rights, 1969 को धारा १३(१) र २३(१) 
तथा European Conven!on for the Protec!on of 

the Human Rights and Fundamental Freedoms, 

1950 को धारा १०(१) मा 8यि:को Kवचार 
तथा अ"भ8यि:को ःवत4ऽता तथा मतदान गनS 
अ"धकारको ूbयाभ"ूत गरेको पाइ4छ । यसैगर0 
अ4तर8यवःथाKपका पCरषn (Inter Parliamentary 

Council) को Declara!on on criteria for Free And 

Fair Elec!on, 1994 को धारा ३ ले राजनी"तक 
Kवचारलाई "बना हःतaेप ःवत4ऽ5पमा राo एवं 
सूिचत छनौटको अ"धकारकोसमेत ू bयाभतू गरेको 
पाइ4छ ।8

 12. अ4तरा=Kdयःतरमा मा4यताूाs 
यी अ"भलेखले नागCरकमा"थ सरकारले शासन 
गन= पाउने आधारको 5पमा अ4य कुराको 
अ"तCर: जनताको ‘इ*छा’ लाई प"न "लएको          
देिख4छ । यःतो इ*छा 8य: गनS माtयम 
बा"लग मता"धकार (Universal Suffrage) हो 
जसको आधारमा राKdय कानूनमा नागCरकलाई 
मतदान गन= पाउने अ"धकारको ू bयाभ"ूत गCरएको     
ह4ुछ । भारतीय सवu*च अदालतले Lily Thomas 

Vs. Speaker, Lok Sabha (1993,4 SCC 234) को मvुामा 
जनताको इ*छा उजागर गनS माtयम उनीह5को 
मत नै हनेु कुरा उ>लेख गरेको छ ।9

 13. ूजाताि4ऽक शासन 8यवःथाको 
आधार भनेकै लोकसyम"त वा जनइ*छा हो 
भMे कुरामा Kववाद छैन । तर कुनै कुरामा 
लोकसyम"त के कःतो छ भMे कुरा ःपz गन= 
bयसको "नधा=रक तcवह5को सह0 पKहचान गनS 
र सो पKहचान गनS ूKबयाह5 bयसका ला"ग 
महcवपूण= ह4ुछन ्अ4यथा कुनै कुरा 8य: गन= 
पाउन ुवा कुनै "नवा=चनमा मतदान गन= पाउनकुो 
माऽै अथ= रहँदैन ।
 14. ःवाभाKवकै 5पमा राजनी"तक वा 
अ4य ूयोजनको ला"ग कुनै Kवषय वा 8यि:को 
छनौट गनु=पदा= Kवक>पह5को बीचमा ूाथ"मकता 
तो~ने काय= हनेु गद=छ । कुनै एउटामाऽै दल वा 
एउटामाऽ उyमेn वार भएको वा रहेको चनुावमा 
मतदान गनु=को खासै अथ= रहँदैन । जबसyम 

7. 22. State reports should indicate what measures they have adopted to guarantee genuine, free and periodic elec!ons and 
how their electoral system or systems guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. Reports 
should descrive the electoral system and explain how the different poli!cal views in the community are represented in elected 
bodies. Reports should also describe the laws and procedures which ensure that the right to vote can in fact be freely exercised 
by all ci!zens and indicate how the secrecy, secu!ty and validity of the vo!ng process are guaranteed by law. The prac!cal 
implementa!on of these guarantees in the period covered by the report should be explained."

8. Article 3 : "Everyone individually and together with others has the right:
 * to express political opinions without interference;
 * to seek, receive and impart information and to make and informed choice..." 
9. "Voting is a formal expression of will or opinion by the person entitled to exercise the right on the subject or issue in question" and 

that "right to vote means right to exercise the right in favour of or against the motion or resolution. Such a right implies right to 
remain neutral as well as."
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�यसलाई ःवतः अ&नवाय( वा &न)व(क+प भ.े धारणा 
हटाइँदैन । सी&मत ू=ह> वा )वक+पह> माझ 
चयन गन( बाCय गनु(को अथ( अGय )वक+पह>को 
सHभावना वा औिच�यलाई इGकार गनु(                                      
हGुछ । LयावहाMरक जीवनमा )वक+पह> 
असी&मत नरहने नभए प&न &नवा(चनको ूयोजनको 
ला&ग हनेु जनुसकैु ग&त)व&धमा कुनै खास )वक+प 
वा )वक+पह>मा सी&मत भै मत LयQ गन( 
बाCय गनR हो भने समयको अGतराल सँगसँगै 
ूजातGऽ सी&मत र संकुिचत हुँदै जाने ूविृV नै 
बWने अवःथा रहGछ । ूजातGऽमा जनताको 
साव(भौ&मकता ःवीकार गदा( मतदातालाई कुनै मत 
LयQ गन( बाCय गनR नभई Yदइएको )वक+पह>को 
प&न सममतामा पनुरावलोकन गन( वा इGकार 
गर[ नयाँ )वक+पको आवँयकतालाई औ+̂याउन 
पाउनेसHमको सHभावनाको ढोका खोल[ Yदन 
आवँयक हGुछ । अGयथा जनता साव(भौम हनु 
गा॑ो हGुछ । 
 15. ूजातGऽ सधुार र )वकासका 
अमगामी बाटोह>मा )व&भ. )वक+पह>को खोजी 
गदe &नरGतर पMरमािज(त र )वक&सत हुँदै जाने 
शासन ूणाल[को ूा>प हो । ूजातGऽलाई 
आgनो आदश(अन>ुप )वक&सत हनु Yदनको ला&ग 
अ)हले के गनR गMरएको छ भ.े भGदा प&न ःवःथ 
ूजातGऽ र जनताको सवhVम )हतको ला&ग 
द[घ(कालसHम कःता सHभावनाह> उघान( Yदन 
स)कGछ भनी खलुा िचGतन र मौ&लक ूयोगह> 
गदe लैजाने कोिशस गन( ज>र[ देिखन आउँछ । 
यसर[ हेदा(  &नवा(चन ू)बयामा मतदान गदा( के 
राजनी&तक दलले प�याएका उHमेk वारलाई माऽ 
जनता आgनो मत Yदन बाCय छन ्? सो&धएका 
ू=ह> वा उपिःथत उHमेk वारह> मतदातालाई 
ठnक लागेन भने �यह[ >पमा जनताले मत LयQ 
गन( पाउँदैनन ् ? उपिःथत उHमेk वारह>मCये 
कसैको पoमा ज&तसकैु नकारा�मक सोच भए 
प&न सकारा�मक मत Yदन बाCय हनु पद(छ ? 

�यसो भए �यसको औिच�य के हो ? यी सबै 
ू=ह> )वचारणीय छन ् । यःतो ू=को 
Lयवःथापन गन( केह[ असिजलो हनु सpछ तर 
)वqमान उHमेk वारह> वा )वक+पह> अमाr 
भएमा �यो नहटाइकन ःवीकार गन( लगाउनलेु 
कमसल )वक+प रोsन बाCय गरेको जःतो                                                                
हGुछ । ू जातGऽको आवरणमा ‘सबै कमसलमCये 
कम कमसल’ हामीले रोsने ूणाल[को 
िचरकालसHम ःथापना गन( आवँयक    छैन । 
�यसैले अनेक LयावहाMरक कYठनाईको अ&तMरQ 
आफूले vदयदेिख रोजेको )वक+प खोsने र 
Yदइएका )वक+प इGकार गन( जनताको अGतनw)हत 
अ&धकारको सHमान गन(का ला&ग आवँयक परेको 
खxडमा मतदाताले उHमेk वारह>मCये कसैलाई 
प&न मत Yद. भनी आgनो असहम&त ूकट गनR 
ठाउँ Yदनकुो औिच�य यसबाट ःपz>पमा ब{ुन 
स)कनेछ । 
 16. राsय संयGऽले मनोनयन गरेका 
उHमेk वार&भऽै मत Yदँदा के जनताको वाःत)वक 
सहम&त �यहाँ ू&त)विHबत हनु प}ुदछ भ.े 
सGदभ(मा ूो. बना(ड मनीन (Prof. Bernard 

Manin) ले आgनो पःुतक The Principle of 

Representative Government मा भGदछनः् 
‘सबै मानव जा&त समान हनेु हुँदा कोह[मा&थ 
शासन गन(को ला&ग �यःतो शा&सत वग(को 
ःवतGऽ सहम&त ूा� भएप&छ माऽ शासन गनR 
अ&धकार ूा� हGुछ तर यYद &नवा(चनमाफ( त 
कुनै &नि�त वग(का मा&नसह>लाई माऽ चयन 
गनR ूणाल[ भयो भने �यहाँ मतदाताको ःवतGऽ 
सहम&त भएको मा&नदैन । तसथ( कःतो गणु 
भएको LयिQलाई मतदान गनR भ.े कुराको &नण(य 
गन( मतदातालाई ःवतGऽ छा&डयो भने �यःतो 
राजनी&तक छनौट उपयQु मा.ुपद(छ ।’10 यो 
भनाइलाई हेनR हो भने के जनताले ःवतGऽ>पमा 
उठाएका उHमेk वारलाई मत Yदन हाॆो कानूनी 
Lयवःथाले बाधा Yदएको छ त भ.े ू = प&न आउन                                                                

९०6९ - )वकास लकाई ख�कासमेत )व. ूधानमGऽी तथा मिGऽपMरष�को काया(लयसमेत

10. "Because of the fundamental equality of all human beings, the right to rule can only come from the free consent of those over 
whom power is exercised. But the intrinsic proper!es of elec!on are such that the ruled are able to choose their rulers only from 
certain categories of the popula!on can they s!ll be said to be giving their consent freely?.... Voters must be free to determine 
which quali!es they value posi!vely and to choose from among those quali!es the one they regard as the proper criterion for 
poli!cal selec!on.
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स*दछ । /व1का ू ायः सबै मलुकुमा जःतै हाॆो 
देशमा प"न दल?य ू जात@ऽ (Party Democracy) 

को अिःतCव छ । यःतो अवःथामा राजनी"तक 
दलको कतGHय वा भ"ूमकालाई @यूनीकरण गर? 
सबै राजनी"तक ू/बया दलबाहेक अ@य अिःतCव 
(Entity) लाई Nदने पOरकPपना गनG स/कदQन । 
ूजात@ऽका अवयव राजनी"तक दलहR हनु ्। 
राजनी"तक दलको भ"ूमका उपयUु उVमेW वार 
Nदन ुप"न ह@ुछ । उVमेW वार थोपानX ूविृZलाई 
"नR[सा/हत गर? ूजात@ऽको Nदगो र संःथागत 
/वकास गनुG राजनी"तक दलको ूमखु दा/यCव 
रहने ह@ुछ । तसथG यसमा राजनी"तक दलले 
नै जनताको वाःत/वक सहम"त प/हPयाउन 
आवँयक ू/बयाहRको "नधाGरण आफै गनुGपनX 
ह@ुछ । जःतो मा"थ नै उPलेख भइसकेको 
छ, ूाय उVमेW वारहR दल /वशेषले मनोनयन 
गनX वा इdछुक HयिUहRले आeनैतफG बाट 
दरखाःत गनX गरेको भए प"न [यसबाट जनताको 
इdछा पूणGRपेण ू"त/विVबत भएकै ह@ुछ भh      
स/कँदैन । सी"मत उVमेW वारहRमjयेबाट माऽ 
आeना ू"त"न"ध चयन गनX मतदाताको बाjयता 
माhे हो भने अपOरप*व वा जनताको वाःत/वक 
अ"भमतको ू"त"न"ध[व नगनX HयिUको पlमा 
मतदान गनुGपनX अवःथा "सजGना भई [यःता 
मतदाताको ला"ग कमसलहRको बीचको असल 
छनौट माhुपनX ह@ुछ । यसले ूजात@ऽबाट 
जनताले सवnZम अ"भमत अ"भHयU गनX कुरामा 
ू[यl वा परोl कुनै न कुनैRपमा ूभा/वत हनु 
स*ने अवःथा रह@छ ।
 17. हरेक नागOरकको इdछालाई 
ःवीकार गनुG राrयको कतGHय हनेु कुरा ‘Paternal 

Government’ को अवधारणाअ@तगGत प"न 
पदGछ । अ@तर ्Hयवःथा/पका पOरषW (Inter 

Parliamentary Council) को ‘Declara!on 

on Criteria for Free and Fair Elec!on, 1994’ को 

धारा २(१०) ले "Every candidate and 

political party competing in an election 

shall respect the rights and freedoms of 

others." भhे उPलेख गर? राजनी"तक दल र 
उVमेW वारलाई मतदाताको अ"धकारलाई सVमान 
गनुGपनX भ"नएको छ । vox populi vox dei भhे 
Pया/टन भाषाको उिUले प"न जनताको इdछालाई 
नै सवnपOर ठाhुपदGछ भhे मा@यता राwदछ । 
तसथG जबसVम जनताले मतमाफG त आeनो इdछा 
HयU गनG पाउने अवःथा "सजGना हुँदैन तबसVम 
मतदान गनX अ"धकार जनतामा नी/हत हनु ु वा 
नहनुलेु कुनै तािCवक महCव राwदैन र "नवाGचनको 
पOरणाममा जनताको इdछा पूणGRपले ू"त/विVबत 
प"न हुँदैन । जनताको मतदान गनX अ"धकारलाई 
मूतG र पूणGRप Nदनका ला"ग उनीहRलाई आeनो 
इdछाअनसुारको मतदान गनX अवसर प"न Nदन ु
पदGछ । यस अथGमा Right to Vote अ@तगGत Right 

to opportunity to Vote प"न अ@तनx/हत रहेको 
माhुपदGछ ।

18. उVमेW वारहR मन नपराएको 
कारणले चनुावमा नै भाग न"लने अवःथा आयो 
भने [यो ूजात@ऽको ला"ग ःवःथकर कुरा 
हनु आउँदैन । जनताको सहभा"गता नभई वा 
जनताको वाःत/वक इdछा"बनाको सहभा"गतामा 
हनेु "नवाGचनले राॆो ूजाताि@ऽक संःकारको 
/वकाससमेत हनु स*दैन । संयUु राz संघीय 
महासभाले पार?त गरेको एक ू ःतावमा ू जात@ऽको 
संःथागत /वकास र स{ुढ?करण गनGका ला"ग सबै 
HयिUहRलाई "नणGय ू/बयामा सहभागी गराउन 
सबै राzलाई आ}ान गOरएको छ ।11

19. HयिUलाई उसको /वचार तथा 
अ"भHयिUको ःवत@ऽता ूदान गOरएको 
ख�डमा माऽ ूजात@ऽ स{ुढ हनेु हुँदा मतदान 
गनX अ"धकारको वाःत/वक ूयोगमाफG त हनेु 
अ"भHयिUको भ"ूमकालाई गौण माh स/कदQन । 

11. Resolution-55/96/2001: "�e General Assembly...Calls upon States to promote and consolidate democracy, inter alia, by:. .. 
maximizing the participation of individuals in decision-making and the development of...an electoral system that ensures periodic, 
free and fair elections..."
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�यि�को !वचारलाई ूःफुटन हनु न/दई दमन 
गन3 प5रपाट6मा ूजात9ऽ फःटाउन स=दैन । 
5रचाडA ःटोन (Richard Stone) ले आFनो पःुतक 
Textbook on Civil Liberties & Human 

Rights मा !वचार र अHभ�यि�को ःवत9ऽताको 
ूजात9ऽसँग रहेको अ9यो9यािौत सLब9धलाई 
यसर6 उOलेख गरेका छनः् ‘!वकOपहT ू दान गर6 
वतAमान अवःथामा प5रवतAन Oयाउन नाग5रकलाई 
अवसर /दइयो भनेमाऽ उसले समाजको सदःय 
भएको नाताले अथAपूणA र ूभावकार6 तर6कापूवAक 
उसले आFनो उZरदा!य[व बहन गनA स\म    
ह9ुछ । राजनीHतक वा दाशAHनक !वचारधारा 
उसमाHथ थोपा5रयो भने _यो ूजात9ऽको 
!वT` ह9ुछ । यःतो अवःथामा अHभ�यि�को 
ःवत9ऽताको दमन र ूजात9ऽ एकैसाथ रहन 
स=दैनन ्।’१२

20. तसथA, ूजात9ऽमा कुनै �यि�ले 
कुनै उLमेf वारलाई मतदान नगनुA र कुनै पHन 
उLमेf वार मन नपराएमा मतदान गनA नै नजानलेु 
Oयाउने HनवाAचनको प5रणाममा ठूलो फरक पन3 
हनुाले मतदान गदाA कायम रहेका उLमेf वारहT 
कोह6 पHन ःवीकायA नदेिखएमा मतदाताले _यःतो 
मत पHन �य� गन3 ठाउँ /दएर उLमेf वारहTको 
सवhZम ूHतःपधाA_मक अवःथा HसजAना गन3 
र जनताले आ_मHनणAय गन3 अHधकारअनTुप 
शासनमा सहभाHगता जनाउन तथा वािiछत 
Hनय9ऽण एवं Hनद3शन गन3 ूयोजनको लाHग 
!वkमान उLमेf वारहTलाई समममा इ9कार 
गनुAपन3 देखेमा सो गनAस=ने मत अHभ�य� गन3 
ठाउँ /दन ु पHन लोकताि9ऽक HनवाAचनको लाHग 
आवँयक र उिचत देिख9छ । 

2१. ःवnछ र ःवत9ऽ HनवाAचनका लाHग 
बाHलग मताHधकार एक आधारभतू ःतLभ हनेु 
कुरामा दईु मत हनु स=दैन । नेपाल अHधराoयको 
सं!वधान, २०४७ ले बाHलग मताHधकारलाई एक 

आधारभतू संरचना (Basic Structure) को Tपमा 
ःथा!पत गरेको Hथयो । नेपालको अ9त5रम 
सं!वधान, २०६३ को ूःतावनामा रहेको “...

ःवत9ऽ र Hनंप\ HनवाAचनमा सहभागी हनु 
पाउने आधारभतू अHधकारको ू_याभHूत गदv” 

भwे वा=यांशले पHन नाग5रकलाई उसको मतदान 
गनA पाउने अHधकारको �यावहा5रक कायाA9वयन 
हनुपुन3 कुरालाई आ_मसात गरेको माw                     
स!क9छ । यस अदालतबाट सHुनल रxन 
Hसंह !व. HनवाAचन आयोगसमेत भएको उ_ूषेण 
मzुा (ने.का.प. २०६८, वैशाख, Hन.नं. ८५३५, 

प.ृ२७) मा “लोकताि9ऽक शासन �यवःथाको सार 
(Essence) बाHलग मताHधकार भएको र बाHलग 
मताHधकारको सHुनि~तताको लाHग HनवाAचन 
ू!बयालाई HनयHमत एवं �यविःथत तOुयाउनपुन3” 

भनी यसको मह[वलाई पनुः ःथा!पत ग5रएको   
छ । कुनै पHन उLमेf वारलाई मन नपराएको 
ख�डमा नाग5रकको यःतो मह[वपूणA अHधकारलाई 
कसर6 �यविःथत र मयाA/दत तOुयाउन स!क9छ 
भwे !वषयलाई उपे\ा गनA स!कंदैन । मतदाताले 
कुनै पHन उLमेf वारलाई मत न/दई खाल6 
मतपऽ वा आवँयकभ9दा बढ6 कोठामा िच� वा 
तो!कएभ9दा बाहेकमा िच� लगाई मतपे!टकामा 
खसाOन त नस=ने होइन तर _यःतो मत बदर 
हनेु हुँदा उLमेf वारहTूHत अस9त!ु�का कारणले 
वा अ9य कारणले _यसो ग5रएको हो सो खOुन 
आउँदैन ।

2२. हाॆो कानून ूणाल6मा कुनै 
उLमेf वारलाई /दइएको सकारा_मक मतको 
गणना माऽै गन3 �यवःथा छ तर नकारा_मक 
मत �य� गनA पाउने गर6 मतपऽमा आFनो 
ूाथHमकता जनाउने कुनै ठाउँ नै राखेको नहुँदा 
मन लागे पHन नलागे पHन य/द HनवाAचनमा कुनै 
मतदाताको मतको गणना गराई पाउने इnछा छ 
भने खडा भएका उLमेf वारहTम�ये कसैको प\मा 

९०6९ - !वकास लकाई ख�कासमेत !व. ूधानम9ऽी तथा मि9ऽप5रष�को कायाAलयसमेत

1२."Only by having the opportunity to consider and debate alternatives to the status quo can the individual citizen be in a position to 
exercise the responsibilities attached to that membership of the society meaningly and effectively. "e repression of political and 
philosophical views is the antithesis of democracy, and the two cannot properly co-exist."
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सकारा+मक मत नै /य1 गन3 बा5य गराइएको 
पाइ9छ । खडा भएका उ@मेA वारहDम5ये कोहE 
प"न Fूय लागेन भने वा "नवा3चन ूणालEमा नै 
िचK बझेुन भने मतदानमा भाग नै न"लन ुपनO ह9ुछ 
अथवा मतपऽ काम नलाRने गरE मतदान गनु3पनO 
ह9ुछ । यसबाट नागTरकले आVनो मता"धकार 
गमुाउन पRुदछ र मतपऽको दDुपयोग हनेु अवःथा 
आउँछ । अFूय उ@मेA वारमा"थको +यःता 
मतदाताको ू भावशू9य  ह9ुछ । अपे[ाकृत अFूय 
उ@मेA वारले मतदाताको /यवहारको अनिुचत 
लाभ अू+य[Dपमा भए प"न "लन पाउने अवःथा 
आउँछ, "नवा3चन ूFबयामा अनावँयक भार थप 
ह9ुछ र मतदाता ःवयंको ला"ग प"न उपे[ाको 
िःथ"त "सज3ना ह9ुछ । यःतो बा5यतामा बःने 
मतदाता क"त ह9ुछन ् भb नसFकने भए प"न 
+यःतो संcयाउपर आखँा िच@लन प"न हुँदैन । 
कारण ूजात9ऽमा साव3भौ"मकताका संबाहक 
ू+येक मतदाताको महeव उिKनै ह9ुछ ।

23. ूजात9ऽमा "नवा3चनलाई सहE 
jदशाबोध गनO ूFबया "नधा3रकको Dपमा "लने 
हो भने "नवा3चनलाई हरहालतमा लाभदायक र 
रचना+मकDपमा उपयोग गन3 सबैलाई ूो+साFहत 
गनु3पद3छ र +यसको ला"ग आवँयक सबै मम3हDको 
प"न स@मान गनु3पद3छ । हाॆो कानूनी संरचनामा 
उ@मेA वारहDू"त अस9तFुm भई jदएको मतसंcया 
देिखने /यवःथा छैन ।यसले गदा3 जनताको 
मतदान काय3मा सहभा"गता देिखए ताप"न जनताको 
इnछाअनसुारको वाःतFवक पTरणाम उजागर हनु 
सoदैन भने अकpतफ3  आVनो मत बदर ह9ुछ भbे 
जानीजानी कुनै मतदाता मत खसाrन जाने कुरा 
प"न हुँदैन । तसथ3 मतदान गनO अ"धकारको 
वाःतFवक अिःतeवको ला"ग सबै उ@मेA वारलाई 
अःवीकार गन3 पाउने /यवःथा गरE +यसको ू योग 
हनु ुर यसलाई कानूनी मा9यता jदन ुजDरE हनु 
जा9छ । 

24. कुनै "नवा3चनमा उ@मेA वारलाई 
मतदान गनO वा नगनO अ"धकार मतदाताको 

अ9तनtFहत अ"धकार हो । अ9यथा मतदाता 
उ@मेA वार चयनको हकबाट बिuत हनेु अवःथा 
आउँछ । कोहE कुनै पदको ला"ग उ@मेA वार 
हुँदैमा उसको प[मा मतदान गनvपनO बा5यता न 
त "सwा9ततः  ःवीकाय3 छ, न त कुनै कानूनले 
बा5य गन3 उिचत छ । हनु त "नवा3चनमा भाग 
"लने ूFबया नागTरक कत3/यको एउटा Fहःसा 
हो भbे तक3  प"न नरहेको होइन तर "नवा3चनको 
ूFबयामा भाग "लने एउटा कुरा हो र +यसरE 
भाग "लँदा कसैको प[मा मतदान गनO वा नगनO 
अकp कुरा हो । "नवा3चनमा भाग "लने नाउँमा 
आफूलाई अःवीकाय3 उ@मेA वारलाई बा5य भएर 
मतदान गनु3पछ3 भ"नयो वा गनvपनO वातावरण 
"सज3ना गTरयो भने yात/य छ, मतदाताले 
"नवा3चनमा नै भाग न"लई बFहंकारको बाटो 
अगँाrदछन ्। बD +यःतो बFहंकारको बाटोबाट 
"नवा3चनमा सहभा"गताको बाटोतफ3  आकFष3त गनO 
हो भने आफूलाई अःवीकाय3 उ@मेA वार भएको 
"नवा3चनमा मतदान गनु3पदा3 आफूले +यःतो 
उ@मेA वारलाई अःवीकार गरेको मत नै /य1 
गनO मौका jदएमा "नवा3चन ूFबया नै बFहंकार 
गनO अवःथा आउँदैन । यसबाट उ@मेA वारका 
स@ब9धमा जनइnछाको वाःतFवक मापन प"न 
हनु सoदछ र सोअनसुार उिचत छनौटको बाटो 
ूशःत गरE ूजात9ऽलाई उ|ेँयमूलक बनाउन 
प"न सहयोग पRुन सoदछ । 

25. यथाथ3मा ू जात9ऽमा "नवा3चन भनेको 
अमूक सी"मत राजनी"तक दल वा राजनी"तक 
/यि1हDको नेतeृवको ला"ग ू"तःपधा3+मक खेल 
नभई जनताले आफूले चाहेको ू"त"न"ध खोजी 
गनO ू णालE भएकोले आफूले चाहेजःतो उ@मेA वार 
नभेटाएस@म Fवकrप खोिजरहने र यःतो महeवपूण3 
शासक~य ूFबयाबाट Fवमखु नहनु जनतालाई 
ूो+साFहत गTररहन पनO हुँदा आफूलाई िचK 
नबझेु सो कुरा "नवा3चनको ूFबयाबाट /य1 
गनO ठाउँ रा� ुआवँयक माऽै होइन, राजनी"तक, 

दाश3"नक एवं कानूनी Fहसाबले प"न वा�छनीय हनु                                    



1301

आउँछ ।
26. हालस$मको (नवा+चन 

ूणाल0मा नेपालमा (नवा+चनमा खडा भएका 
उ$मे9 वारह;म<ये जसले बढ0 मत ूाB गछ+ ऊ 
Eवजयी घोEषत हनेु Jयवःथा छ । उ$मे9 वारह; 
Eव;M नै मतदान गनP पQरपाट0 ःवीकार गरेको                      
पाइँदैन । अEहले Uयःतो Jयवःथा अपनाइएमा 
Uयसको तर0का, सकाराUमक मतभVदा बढ0 
नकाराUमक मत भए के गनP, अकW (नवा+चनको 
Eव(ध के हनेु आYद EवEवध कुराह;को कानूनी 
एवं JयावहाQरक Jयवःथा गनु+पनP भई झ^झट 
मा_े अवःथा सोिचन सaछ तर Uयसर0 जनमत 
(निbत गनP कुरामा नै झ^झट मानेमा ूजातVऽ 
सdालन नै हनु नसaने हVुछ । तसथ+ ू जातVऽमा 
जनतालाई हरहालतमा मखुQरत हनु Yदनपुछ+ र 
Uयसको ला(ग प(न यो अवधारणामा काम गन+ 
ज;र0 देिखVछ ।

27. नेपालको अVतQरम संEवधान, 

२०६३ को धारा ३३ (क) मा नेपाल0 जनतामा 
अVतर ्(नEहत साव+भौमसnाको JयावहाQरक ू Uयाभ(ूत 
गनP Eवषयलाई आUमसात गदo ःवतVऽ र (नंपq 
(नवा+चन गराउने दाEयrव राsयको हनेु कुरा उtलेख 
छ भने ूःतावनामा ःवतVऽ र (नंपq (नवा+चनमा 
सहभागी हनु पाउने नागQरकको अ(धकारको 
ूUयाभ(ूत गQरएको कुरा मा(थ प(न उtलेख 
भैसकेको छ । UDHR को ूावधानले समेत 
राsयले गनु+पनP (नवा+चन ूEबयाको काय+Eव(धगत 
Eवषयलाई माऽ नसमेट0 (नवा+चनको पQरणाम प(न 
ःवvछ र (नंपq (Genuine) हनुपुनP कुरालाईसमेत 
जोड Yदएको छ । कःतो (नवा+चनलाई ःवvछ 
वा ‘Genuine’ भ_े Eवषयमा अ(धवwा (मEहरकुमार 
ठाकुर Eव. (नवा+चन आयोगसमेत भएको परमादेश 
मzुा (ने.का.प. २०६२, भदौ, (न.नं. ७५४१, 

प.ृ५९३) मा “जनताले सह0 ढ�ले आ�नो मत 
(निbत गनP अवःथामा हनु ु ःवvछ (नवा+चनको 
ला(ग आवँयक हनेु” भनी Jया�या भएको छ । 
ःवvछ (नवा+चन भ_ाले  मतदातालाई वाःतEवक 

छनौटको अ(धकार Yदइएको Uयःतो ू (तःपधा+Uमक 
(नवा+चनलाई ब�ुनपुद+छ जनु (नवा+चनमा आवँयक 
मौ(लक अ(धकारको ूUयाभ(ूत गर0 मतदाताको 
इvछालाई ःवतVऽ;पले Jयw गन+ Yदइएको 
हVुछ र जहाँ मत इमाVदार0पूव+क र ठ�क तर0काले 
गणना गQरएको हVुछ ।’

 28. संयwु रा� संघीय Center For Human 

Rights, Geneva ले सन ्१९९४ मा ू कािशत गरेको 
पःुतक Human Right and Elec!ons मा Genuine 
elec!on भ_ाले अVय कुराको अ(तQरw "Actual 

choice to the electorate" हनेु कुराको उtलेख                                    
छ । यी Jया�याह;लाई हेदा+ प(न नागQरकले 
आफूले इvछा गरेअनसुारको मत Jयw गन+ 
पाउनपुनP कुरालाई जोड Yदएको पाइVछ । 
भारतीय सवWvच अदालतले (नण+य गरेको एक 
मzुा (Indira Nehru Gandhi Vs. Raj Narain, 

1975 Supp 1 SCC 198) मा जनतालाई उनीह;ले 
छनौट गरेको उ$मे9 वारलाई मत Yदन ःवतVऽ 
भएमा माऽ Uयःतो (नवा+चनबाट ूजातVऽले 
राॆोसंग काय+ गन+ सaदछ भनी उtलेख गरेको 
छ । यसै गर0 उw मzुामा अVय कुराको 
अ(तQरw ‘Equality of status and opportunity’ 

तथा ‘Liberty of thought, expression, belief, 

faith and worship’ लाई संEवधानको आधारभतू 
संरचनाको ;पमा ःथाEपत गरेको प(न पाइVछ ।
 29. नेपालको अVतQरम संEवधान, 

२०६३ मा (नवा+चनको ूEबयामा कायम भएका 
उ$मे9 वारह;म<ये कसैको पqमा मतदान 
गनo पनP भनी बा<याUमक Jयवःथा गरेको                 
देिखदैँन । संEवधानसभा सदःय (नवा+चन अ<यादेश, 

२०७० एवं ःथानीय (नकाय ((नवा+चन काय+Eव(ध) 
ऐन, २०४८ मा उ$मे9 वार0को ला(ग दरखाःत 
Yदने, दावी Eवरोध गनP र अVUयमा कायम रहने 
उ$मे9 वारह;को अिVतम नामावल0 ूकािशत गर0 
तोEकएको चनुाव िच� ूदान गर0 कायम रहेका 
उ$मे9 वारह;को मत िच�मा नागQरकले आ�नो 
मत ूदान गनP गर0 Jयवःथा गरेको देिखVछ । 

९०6९ - Eवकास लकाई ख�कासमेत Eव. ूधानमVऽी तथा मिVऽपQरष�को काया+लयसमेत
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तर सं.वधानले 1यःतो ू.बयामा नै सी"मत रहन 
बा;य गरेको देिखन आउँदैन । आDनो ू"त"न"ध 
छाFे जनताका अIतनJ.हत ूजातािIऽक हक             
हो । सो हकअIतगKत कुनै वा सबै उMमेN वार 
आDनो इPछा अनकूुलको नपाइएमा प"न कसैको 
पRमा मतदान गनS पछK भनी बा;यता "सजKना 
गनK "मUदैन । उपयVु उMमेN वार छानी मतदान 
गनW मतदाताको अIतनJ.हत अ"धकार भएकोले 
उMमेN वारहX"भऽ नै कसैको पRमा मतदान गनS 
पनW अ"नवायKता "सजKना गदाK सी"मत ू"तःपधाK वा 
अवसरहXबीच नै छनौट गनुKपनW भै मतदानको 
अ"धकारको उPचतम ् सदपुयोगको अवःथा 
नरहन प"न स^ने हIुछ । तसथK कायम भएका 
उMमेN वारहXू"त असIत.ु_ भएमा "तनलाई 
अःवीकार गनW अ"धकार जबसMम जनतामा हुँदैन 
तबसMम सरकारमा जनताको ू"त"न"ध1व भएको 
माF स.कँदैन र यःतो सरकार साँचो अथKमा 
वैधा"नक सरकार (Legitimate Government) को 
Xपमा अिःतcववान ्भएको मा"नदैँन । राजनी"तक 
दलले उठाएका उMमेN वारलाई छनौट गनK पाउने 
अ"धकार (Right to Select) नागeरकमा हIुछ भने 
"तनलाई अःवीकार गनK पाउने अ"धकार (Right 

to Reject) प"न 1यसमा नी.हत हIुछ । तसथK, 
ूजातIऽको ःवःथ .वकासका ला"ग देशमा 
हनेु आव"धक "नवाKचन ःवPछ, "नंपR, ःवतIऽ 
र जनताको इPछा ू"त.विMबत गनW .क"समको 
हनु जनतालाई आDनो ू"त"न"ध छाFे वाःत.वक 
छनौट (Real Choice) को अ"धकारको ू1याभ"ूत 
गनुK जXरh हनु जाIछ ।
 30. अ"धकारको ःवXप सधl िःथर 
रहँदैन । सामािजक मूUय माIयता, जनताको 
चेतनाको ःतर तथा .वकासका आधारमा यसको 
ःवXप र .वषयवःतमुा प"न पeरवतKन हुँदै                      
जाIछ । समाजमा हरेक nयिV आDनो सखु 
स.ुवधा र खशुी पाउन ःवतIऽ हIुछ र यो 
उसको अ"धकार प"न हो तर यसको पूवKशतK 
अXको ःवतIऽता तथा .हतमा ू"तकूल असर 

परेको हनुहुुँदैन र यो सधl सामािजक .हतअनकूुल 
प"न हनुपुदKछ । "नवाKचनमा नागeरकले सबै 
उMमेN वारलाई अःवीकार गनW गरh मत oदँदा 
समाजका अX nयिVलाई यसबाट ू"तकूल असर 
पनW हुंदैन । .व"धशाpीय q._कोणले हेदाK कानूनी 
अ"धकार (Legal rights) को ‘Will theory’ ले 
मानवीय इPछाबाट नै अ"धकारको "सजKना हIुछ 
भFे कुरामा माIयता राsछ जसको चचाK मा"थ 
प"न भइसकेको छ । यसै गरh ‘Interest theory’ 
ले nयिVको .हत नै "नजको अ"धकारको आधार 
हो भFे कुरामा जोड oदIछ । राजनी"तक दलले 
मनोनयन गरेका उMमेN वारलाई ठूलो संsयामा 
जनताuारा नकारा1मक मत oदई असहम"त nयV 
गeरएमा यसले राजनी"तक दललाई जनताले 
प1याएको राॆो उMमेN वार चयन गनK "नदW िशत 
गनW हIुछ र राॆो उMमेN वार "नवाKिचत भएमा 
उसले जनताको .हतमा धेरैभIदा धेरै काम गनW 
भई समःत मतदाता, समाज र अIततोग1वा 
देश नै लाभािIवत हनेु अवसर पाउँछ । यसरh 
अ"धकारका दबैु "सwाIतको अवधारणाअनसुार 
प"न नागeरकलाई आफूले चाहेअनसुारको मत 
oदनबाट बिyत गनK "मUने देिखंदैन ।
 31. कुनै नागeरकले उMमेN वारहXू"त 
असIत.ु_ भई मतदान नगदाK मतदान नगरेको 
"नजको "नजी .वषय समाजका अX nयिVका 
समR गोपनीय हनु स^ने अवःथा प"न हुँदैन । 
भारतमा .व{तुीय मतदान उपकरण (Electronic 

Voting Machine) बाट मतदान गदाK मत oदएको 
अवःथामा 1यःतो मत गो|य हनेु तर कुनै 
उMमेN वारलाई मत नoदएमा 1यो गो|य नहनेु 
भएको हुँदा भारतीय सव}Pच अदालतले People’s 

Union for Civil Liberties & Anr. Vs. Union 

of India & Anr. (2013) को म~ुामा 1यःतो 
.वषयसमेत गो|य हनेु गरh मतको .वकUपमा 
‘मा"थका कुनै प"न उMमेN वारलाई मत oदF’ 

भFे nयवःथा गनुKपनW भनी "नणKय गरेको छ । 
नेपालमा .व{तुीय मतदान उपकरणको ू भावकारh 
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श�ुवात भइनसकेको र मतपऽमाफ- त मतदान 
गदा- जनुसकैु अवःथामा प5न गो6यता रा8पुन9 
गर: कानूनी =यवःथा नभएको होइन, तर 
उAमेB वारह�ू5त असDतEुF भई मतदानमा भाग 
नै न5लएको अवःथामा Iयःतो =यिKले मतदान 
गन- नगएको Eवषय समाजका अ� =यिKसमM 
लNुदैन । मतदान गन- नजाने यःता =यिKलाई 
समाजले 5नवा-चनEवरोधी, बEहंकारवाद: वा अDय 
कुनै नकाराIमक TEFकोणले िचनार: गन-सNने 
सAभावनासमेत रहन सNदछ जसले गदा- यःता 
=यिK समाजमा अपहे5लत हनु सNदछन ् । 
यसबाहेक 5नवा-चनमा Eवजयी हनेु वा परािजत हनेु 
उAमेB वारले प5न मतदानमा भाग नै 5लन नगएका 
=यिKलाई उपेMाको TEFकोणले हेन-सNने 
सAभावनासमेत रहन सNदैन भX सEकँदैन । 
उAमेB वारह�ू5तको असDतEुFका कारण मतदान 
गन- जान मन नलाZने अवःथा नै 5सज-ना हनु 
न[दन एउटा उ]म Eवक^प मतपऽमा ‘मा5थका 
कुनै प5न उAमेB वारलाई मत [दX’ भXे =यवःथा 
हनु सNदछ । 
 32. नेपालको अDतbरम संEवधान, २०६३ 
को धारा २८ ले गोपनीयताको हकअDतग-त 
=यिKको जीउ, आवास, सAपि], 5लखत, तkयाl, 

पऽाचार, चbरऽसAबDधी Eवषयह� पन9 उ^लेख 
गरेको  छ । गोपनीयताको हकलाई राmयको 
हःतMेपकार: भ5ूमका Eव�n वा अDय =यिKबाट 
हनेु 5नजको अ5धकारको उ^लo घनको Eव�n को 
अ5धकारको �पमा माऽ हेनु- यिुKसo गत हदैुन । 
यसले अ� =यिKले आqनो Eव�n कुरा नकाटून ्
भXे उrेँयका अDय Eवषयलाई प5न समेtदछ । 
जेृv रोबट-सन (Geoffrey Robertson) ले आqनो 
पःुतक Freedom, The Individual And The Law 
मा यःतै कुरा उ^लेख गरेका छन ्।13 साँचो 
अथ-मा गोपनीयताको हकले =यिKको जीवन, 

वैयिKक ःवतDऽता, आIमसAमान र सAमानपूण- 
जीवनयापनसँगसमेत गEहरो सAबDध राzदछ । 
भारतीय सव{|च अदालतले धेरै पEहले नै Kharak 

Singh V. State of U.P. (AIR, 1963, SC, 1295) को 
मrुामा गोपनीयताको हक सAमानपूव-क जीवनयापन 
गन9 कुरासँग सAबिDधत रहेको हDुछ भनी =याzया 
गरेको 5थयो । भारतको संEवधानले गोपनीयताको 
अ5धकारलाई मौ5लक हकको �पमा उ^लेख 
नगरेको हुँदा उK अदालतले Govind V. State of 

M.P. (AIR, 1975, SC, 1378) को मrुामा जीवन र 
वैयिKक ःवतDऽताको हकअDतग-त गोपनीयताको 
हक प5न अDतन~Eहत हDुछ भनी यस अ5धकारको 
मह�वबारे Eववेचना गरेको पाइDछ । तसथ- 
गोपनीयताको हकमा कानूनबमोिजम ूकाशमा 
^याउनैपन9 बाहेकका ती Eवषयवःत ु समेEटनपुन9 
हDुछ जनु कुराको जानकार: समाजका अ� 
=यिKले नपाओस ्भXे चाहना =यिKले राखेको 
हDुछ । Haifa Center of Law and Technology 

को Privacy in the Digital Environment नामक 
पःुतकमा यस अ5धकारलाई यसर: पbरभाEषत 
गbरएको पाइDछः ‘गोपनीयताको अ5धकार भXाले 
हाॆो 5नयDऽणमा रहनपुन9 Iयःतो अ5धकार हो 
जनु हाॆो शर:र, आवास, सAपि], Eवचार भावना, 
गो6यता र पbरचयसँग सAबिDधत हDुछ । 
गोपनीयताको अ5धकारले हाॆो जीवनको कुन 
पMलाई आफूले चाहेको तर:का वा समयअनसुार 
समाजसाम ुउजागर गन9 वा कुन पMलाई उजागर 
नगन9 Eवषयमा 5नण-य गन- सMमता ूदान                                             
गद-छ ।’14

 33. यसर: कुनै =यिKले आqनो 
जीवनयापनसँग सAबिDधत Eवषय समाजका अ� 
=यिKले थाहा वा जानकार: नपाऊन ्भXे चाहना 
राzदछ भने कानूनले 5नयिDऽत र बिज-त गरेको 
अवःथामा बाहेक उसको यःतो चाहनालाई राmयले 

९०6९ - Eवकास लकाई ख�कासमेत Eव. ूधानमDऽी तथा मिDऽपbरष�को काया-लयसमेत

13."�e right to privacy has many applications: it can mean freedom from snoopers, gossips and busybodies; or being treated by 
state officials with a measure of decency and dignity: or being entitled to indulge in harmless activities without observation or 
interference."

14."�e right to privacy is our right to keep a domain around us, which includes all those things that are part of us, such as our body, 
home, property, thoughts, feelings, secrets and identity. �e right to privacy gives us the ability to choose which parts in this domain 
can be accessed by others, and to control the extent, manner and timing of the use of those parts we choose to disclose."
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गोपनीयताको हकअ1तग2त स4बोधन गनु2 रा9यको 
दा;य<व प"न हो । ?यिAको इ9जत, आEमस4मान 
र स4मानपूण2 जीवनयापन ःथा;पत गन2को ला"ग 
?यिAले समाजमा उजागर गन2 नचाहेको ;वषय 
गोपनीयताको हकअ1तग2तका ;वषयवःत ुनै माMुपनN 
ह1ुछ । तसथ2 मतदान गन2 नगएको ;वषयका 
स4ब1धमा नागQरकको गोपनीयताको अ"धकार 
(Right to secrecy) को रRाथ2 उ4मेS वारलाई 
मन नपराएको कारण मतदान गन2 नजाने अवःथा 
नै "सज2ना हनु नUदनका ला"ग प"न मतपऽमा 
‘मा"थका कुनै प"न उ4मेS वारलाई मत UदM’ भMे 
?यवःथा गनु2 आवँयक ह1ुछ ।
 34. "नवा2चनमा ूयोग हनेु मतपऽमा 
‘मा"थका कुनै प"न उ4मेS वारलाई मत UदM’ 

भMे ?यवःथा गदा2 उ4मेS वारह\को ;वपRमा 
मतदान गनN मतदाताको समानताको अ"धकारको 
प"न संरRण हनुप ु̂ दछ । मतदानमा सहभागी 
हनु इ_छुक तर उ4मेS वारह\ू"त अस1तु̀  भई 
मतदान गन2 नचाहने मतदाता आफू मतदानमा 
सहभागी हनु नपाउँदा रा9यले "नजू"त असमान 
?यवहार गरेको अनभु"ूत गद2छ । रा9यले 
नागQरकको इ_छालाई स4बोधन गरc वाःत;वक 
साव2भौमसeा जनतामा नीहcत रहेको आEमबोध 
गराउन प"न यस ;क"समको ?यवःथा आवँयक 
देिख1छ । 
 35. मा"थ ;ववेचना गQरएअनसुार देशमा 
गQरने "नवा2चन ःव_छ (Fair) र "नंपR हनुपुनN 
;वषयमा दईुमत हनु सjदैन । "नवा2चनको 
स1दभ2मा भारतीय सवk_च अदालतले हालै PUCL 

& Anr. Vs. Union of India & Anr. (2013)  को 
मlुामा Fair भMाले "Equal opportunity to all 

people" जनाउँदछ भनी ?याmया गरेको छ । 

यसै गरc उA मlुामा ूजात1ऽको अिःत<व एवं 
सशुासनको ला"ग जनताले उपयAु उ4मेS वारलाई 
छनौट गन2 पाउनपुनN र यसका ला"ग मतदातालाई 
सो छनौट गन2 पाउने अवसर प"न उपलoध 
हनुपुनN ह1ुछ भनी ?याmया भएको छ ।15 

संयAु राq संघीय महासभाले पारcत गरेको एक 
ूःताव (46/137/1991) मा æ==Will of the people 

requires an electoral process that provides an 

equal opportunity for all citizens..” भMे उtलेख 
भई सबै नागQरकलाई मत ?यA गन2 समान 
अवसर UदनपुनN कुरामा स"ुनिuतता ूदान गQरएको       
छ । नेपालको अ1तQरम सं;वधान, २०६३ को 
धारा १३(१) ले सबै नागQरक कानूनको y;`मा 
समान हनेुछन ्भनी ?यवःथा गरेको छ भने यःतो 
अवःथामा सबै नागQरकू"त समान ?यवहार 
देखाउँन प"न सjनपुनN दा;य<व रा9यको होइन 
भM स;कँदैन ।16

 36. "नवा2चन कुलcनत1ऽ (Aristocracy) 
मा प"न ह1ुछ । Eयःतो शासन ?यवःथामा 
जनताको मत पाई शासन गरेको भMे देखाउन 
"नवा2चन गनN गQर1छ तर यसबाट जनताको 
वाःत;वक इ_छा ू"त;वि4बत भएको हुँदैन । 
Eयःतो ?यवःथामा एकमाऽै उ4मेS वार घो;षत 
गरc मतदान गन2 लगाउने र नoबे ू"तशतभ1दा 
बढc मत उसको पRमा परेको भनी ;वजयी घो;षत 
गराउने गरेकोसमेत पाइ1छ । 
 37. वाःतवमा "नवा2चनको मतदान 
ू;बयामा संल^न हनुभु1दा प;हला "नवा2चनमा को 
को उ4मेS वार भएका छन ्र Eयसमा ू"त;बया 
गनN मतदातालाई कःतो ;वकtप खलुा छ भMे 
कुरा मह<वपूण2 छ । ;वकtपर;हत मतदानमा 
यथाथ2मा ःवे_छा वा आEम\चीको त<व ;व�मान 

15."For democracy to survive, it is essential that the best available men should be chosen as people's representatives for proper 
governance of the country. �is can be best achieved through men of high moral and ethical values, who win the elections on a 
positive vote. �us in a vibrant democracy, the voter must be given an opportunity to choose none of hte above..."

16.रा9यको यसै दा;य<वलाई बोध गरc यसअिघ ृा1स, बेिtजयम, ॄािजल, मीस, यबेुन, िचलc, सं.रा.अमेQरका, ;फनtया�ड, ःवीडेन, 
कोलि4बया, ःपेन र दिRण ए"सयामा बंगलादेश तथा भारतमा समेत उ4मेS वारह\ू"त अस1त;ु` भएमा नागQरक�ारा सो कुरा ?यA 
गनN ?यवःथा मतपऽमा गQरएको पाइ1छ । (ॐोत : �e Judgement of �e Supreme Court of India, Civil Original Jurisdiction, 
People's Union for Civil Liberties & Anr. Vs. Union of India & Anr., Writ Petition (Civil) No. 161 of 2004, P.47)
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नभई सो याि#ऽक ह#ुछ र प+रणामतः सह0 
अथ3मा 4नवा3चन नै हुँदैन । ;वरोधमा मत हा=न 
नपाउने 4नवा3चनलाई यथाथ3मा 4नवा3चन माA गा॑ो      
ह#ुछ । बाEयता र 4नवा3चन एकआपसमा 
;वरोधाभाषपूण3 अ4भJयिKहL हनु ्।
 38. तसथ3, जनताको वाःत;वक 
सहम4तमा सरकारको ःथापना गन3 ूजाताि#ऽक 
ःवLपको 4नवा3चन अप+रहाय3 ह#ुछ । ू जात#ऽमा 
4नवा3चनको काय3 कःतो हनुपुद3छ भAे स#दभ3मा 
+रचाड3 एस. कVज (Richard S. Katz) ले 
Functions of Election नामक लेखमा भनेका छनः् 
‘ूजाताि#ऽक 4सZा#तका [;\कोणले 4नवा3चनको 
काय3 ूजात#ऽको स[ुढ0करण गनु3 र यसलाई 
आवँयक पन_ मू=य र मा#यतालाई हा4सल गनु3 
हो । यसका ला4ग ;व4भA पाँच त`वहLले स;बय 
भ4ूमका 4नवा3ह गरेको ह#ुछ ।’17  ूजात#ऽमा 
हनेु 4नवा3चनमा यी पाचe त`वहLको ;वfमानता 
हनुपुन_ कुरामा उनी जोड gद#छन ् । उनको 
भनाइमा यीमEये जनताको साव3भौभसjा (Popular 

Sovereignty) ले जनताको इkछालाई ू 4त;विlबत 
गद3छ जसको चचा3 मा4थ नै भइसकेको छ । 
JयिKगत ;वकास (Personal Development) ले 
4नण3य ू;बयामा जनताको स;बय सहभा4गतामा 
जोड gद#छ । 

39. नेपालको अ#त+रम सं;वधान, २०६३ 
को धारा ३३ (ग) मा ‘जनसहभा4गता’समेतका 
अवधारणाहLको पूण3 प+रपालना गन_ राजनी4तक 
ूणाल0 अवलlबन गर0 सशुासन कायम गन_ 
दा;य`व राtयमा रहेको कुरा उ=लेख छ । संयKु 
राu संघीय महासभाको ूःताव (Resolution 

No. 2542) बाट पार0त Declaration on Social 

Progress And Development, 1969 को धारा 
छ (C) मा प4न हरेक JयिKलाई सामू;हक 

;वकासका हरेक ;बयाकलापमा सहभागी हनेु 
ःवत#ऽता ूदान ग+रएको छ । राtय एउटा 
राजनी4तक समाज (Political Society) प4न 
भएको हुँदा उसका हरेक ;बयाकलापमा जनताको 
समथ3न र सहभा4गता हनुपुद3छ भAे मा#यता                          
रािख#छ । 4नवा3चनलाई 4नरपेxLपमा हेदा3 
यसबाट Jयवःथा;पका तथा काय3पा4लकाको चयन 
गन_ राजनी4तक ;वषयवःत ुदेिखए ताप4न राtयका 
उK अyबाट 4नंपादन हनेु काम राजनी4तक 
;वषयवःत ुहनेु माऽ नभएर देश तथा समाजको 
आ4थ3क, सामािजक, साँःकृ4तकलगायत ;व;वध 
;वषयमा नी4त तथा कानून 4नमा3ण हनेु हुँदा  
4नवा3चनलाई सामािजक ;वकासकै ;बयाकलापको 
Lपमा प4न हेन3 स;क#छ । अक|तफ3  ःथानीय 
4नकायको 4नवा3चन ःथानीय ःतरमा हनेु ;वकास 
4नमा3णका कामसँग ;वशेष गर0 सlबि#धत हनेु 
हुँदा यःतो 4नवा3चनले सामािजक ;वकाससँग 
अझ बढ0 निजकको सlब#ध रा�दछ । तसथ3, 
महासभाको यस ूःतावअनसुार प4न नाग+रकलाई 
4नवा3चनको ू;बयामा संल�न गराउनपुन_  
देिख#छ । संयKु राu संघीय महासभाले 4नण3य 
ू;बयामा नाग+रकको सहभा4गतामा जोड gदई 
पार0त गरेको अक| एक ूःतावमा नाग+रकलाई 
4नवा3चन ू;बयामा अपनाउने काय3;व4ध स4ुनि�त 
गन3 अ4धकार ूदान गरेको माऽ नभई राtयले 
प4न ूभावकार0 जनसहभा4गता गराउन आवँयक 
Jयवःथा गनु3पन_ कुरामा जोड gदइएको छ ।18 

40. संयKु राu संघ�ारा जार0 भएका 
घोषणापऽ, ू4त�ापऽ तथा समय समयमा पार0त 
भएका महासभाका यी ूःतावहLलाई प4न नेपाल 
सदःय राu भएका नाताले अनपुालन गनु3 राtयको 
दा;य`व4भऽ पन3 आउँदछ । राtयको दा;य`व 
भनी सं;वधानको भाग चारमा उ=लेख भएको 

९०6९ - ;वकास लकाई ख�कासमेत ;व. ूधानम#ऽी तथा मि#ऽप+रष�को काया3लयसमेत

17."From the perspective of democratic theory, the function of election is to assure, or at least to promote, achievement of the values that make 
democracy desirable. At least �ve such values have direct bearing on the democratic function of elections. �ese are popular sovereignty, 
liberalism, personal development, community and equality."

18."Resolution 56/154/2002: "�e General Assembly ... rea!rms the right of people to determine methods and to establish institutions 
regarding electoral process and that, consequently, states should ensure the necessary mechanisms and means to facilitate full and e#ective 

popular participation in those processes..."
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)वषयलाई उपल0ध ॐोत र साधनले सघाउ 
परु ्याएको अवःथा छ भने ?यसको  @यावहाBरक 
कायाCDवयन प"न गनुCपनF हDुछ । मा"थ )ववेचना 
गBरएबमोिजम जनताको इMछा ू"त)विOबत हनेु 
)क"समको "नवाCचनको स"ुनिPतता हनुपुनF, "नवाCचन 
ःवMछ, र "नंपR हनुपुनF, "नवाCचनको ू)बयागत 
)व"धमा मतदाताको मतदान गनF अ"धकारको 
ू?याभ"ूत हनुपुनF तथा राUय सVालनको ला"ग 
हनेु "नणCय ू)बयामा जनताको अ"धका"धक 
सहभा"गताको )वकास गरX लोकतDऽको जगेणाC 
गनF चनुौतीको सामना गनCबाट राUय पछा"ड 
फ)कC न "म^दैन । 
 41. "नवाCचनमा उOमेc वार भएका कुनै 
प"न उOमेc वारलाई मत dदन नचाहने नागBरकले 
‘मा"थका कुनै प"न उOमेc वारलाई मत dदe’ 

भeे ःथानमा मत dदने @यवःथा मतपऽमा गनC 
"नवाCचन आयोग आफg मा ःवतDऽ वा ःवायh 
छ वा छैन भeे दोॐो ूiतफC  हेदाC नेपालको 
अDतBरम सं)वधान, २०६३ को धारा १२९(१) 
मा भएको @यवःथा हेनुCपनF हDुछ, जनु यस ूकार  
छ – "यो सं)वधान र अDय कानूनको अधीनमा रहX 
सं)वधानसभा, धारा १५७ बमोिजम हनेु जनमत 
संमह तथा ःथानीय "नकायको "नवाCचनको सVालन, 

रेखदेख, "नदFशन र "नयDऽण "नवाCचन अयोगबाट 
हनेुछ...।" यसै गरX धारा १२९(४) मा "यस 
सं)वधानको अधीनमा रहX "नवाCचन आयोगका 
अDय काम, कतC@य र अ"धकार तथा कायC)व"ध 
कानूनvारा "नधाCरण भएबमोिजम हनेुछन"् भनी 
उ^लेख भएबाट यस सOबDधमा सं)वधानसभा 
सदःय "नवाCचन अwयादेश, २०७० को दफा 
३९(४) मा भएको @यवःथा अwययन गनुCपनF हनु                                                     
आउँदछ । उy दफामा "मतदाताले प)हलो 
हनेु "नवाCिचत हनेु "नवाCचन ूणालXअDतगCत हनेु 
"नवाCचनको हकमा मतपऽमा आफूले रोजेको कुनै 
एकजना उOमेc वारको कोठामा र समानपुा"तक 
"नवाCचन ूणालXअDतगCत हनेु "नवाCचनको हकमा 
राजनी"तक दलको कोठामा उपदफा (३) 

बमोिजमको छाप वा िच{ लगाई तो)कएबमोिजम 
मतपे)टकामा खसालX मतदान गनुCपदCछ" भeे 
@यवःथा उ^लेख छ । यसै गरX ःथानीय "नकाय 
("नवाCचन कायC)व"ध) ऐन, २०४८ को दफा 
३६(३) मा "मतदाताले मतदान गदाC आफूले 
रोजेको कुनै एकजना उOमेc वारको "नवाCचन िच{ 
भएको मतपऽको कोठामा गो~य�पमा उपदफा 
(२) बमोिजमको िच{ वा छाप लगाई मतदान गनुC 
पनFछ" भeे उ^लेख गBरएको छ । 
 42. उपरोy ूावधानह�लाई हेदाC 
मतदाताले आफूले रोजेको उOमेc वारको िच{ 
भएको कोठामा माऽ छाप लगाउन ःप� 
"नदFश गरेको हुँदा "नवाCचन आयोगलाई उy 
अwयादेश तथा ऐनले मतपऽमा ‘मा"थका कुनै 
प"न उOमेc वारलाई मत dदद�न’ भeे @यवःथा 
गरX मतदातालाई अक� )वक^प ूदान गनF गरX 
अ"धकार ूदान गरेको माe स)कँदैन ।

43. नेपालको अDतBरम सं)वधान, 

२०६३ ले "नवाCचन आयोगलाई एक ःवतDऽ 
र ःवायh संवैधा"नक अ�को �पमा ःथा)पत गरे 
ताप"न कानूनvारा "नदF िशत र "नयिDऽत हनेु नै 
हDुछ । सं)वधानसभा सदःय "नवाCचन अwयादेश, 

२०७० को दफा ३५(२) मा मतपऽसOबDधी 
अDय @यवःथा "नवाCचन आयोगले तोकेबमोिजम 
हनेुछ भनी @यवःथा गरे ताप"न उy @यवःथा 
यस सDदभCमा आक)षCत हनेु होइन । आयोगबाट 
मतपऽमा ‘मा"थका कुनै प"न उOमेc वारलाई मत 
dदe’ भeे @यवःथा गनुC माऽ सबै समःयाको 
समाधान होइन । उy @यवःथा गBरएमा मतपऽमा 
‘मा"थका कुनै प"न उOमेc वारलाई मत dदe’ भeे 
ःथानमा परेका मतको माDयता (Validity) कःतो 
हनेु, ‘मा"थका कुनै प"न उOमेc वारलाई मत dदe’ 

भeे ठाउँमा परेको मत सं�याभDदा उOमेc वारले 
ूा� गरेको मतसं�या कम भएमा ?यसको कःतो 
पBरणाम हनेु, उOमेc वारले ूा� गरेको मतभDदा 
‘मा"थका कुनै प"न उOमेc वारलाई मत dदe’ भeे 
ःथानमा dदइएको मत कम भएको ख�डमा ?यःतो 
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कम मत �दने मतदाताको राजनी'तक इ)छालाई के 
कुन ू कारले स0बोधन गन4 आ�द 6व6वध ू 8ह:मा 
ूच'लत 'नवा<चनस0ब=धी कानूनको ?यानाकष<ण 
नै नभएका 6वषय देिखएकाले Hयसलाई लआय गरJ 
नी'तगत 6वषयमा कानूनKारा Lयवःथा नभएस0म 
'नवा<चन आयोग आफP ले मतपऽमा ‘मा'थका कुनै 
प'न उ0मेT वारलाई मत �दU’ भUे Lयवःथा गन< 
'मVने देिखदैँन ।
 44. अब तेॐो तथा अि=तम ू8का 
हकमा 6वचार गदा< सं6वधानसभाको 'नवा<चन स0पU 
भई उ^ सभाको गठन भइसकेको अवःथामा 
'नवेदकको मागबमोिजम आदेश जारJ हनुपुन4 
हो वा होइन भUेतफ<  हेदा< 'नवा<चन आयोगले 
'म'त २०७०।८।४ गतेका �दन स0पU गराउन 
लागेको 'नवा<चनमा ूयोग हनेु मतपऽमा Right to 

reject को मत खसाVने Lयवःथा नगरJ मतपऽ 
छपाउने काय< गरेको हुँदा उ^ मतपऽ छाfने 
'नवा<चन आयोगको 'नण<य र मतपऽलाई अमा=य 
र बदर घो6षत गरJ उ^ मतपऽ छाfने काय< नगनु< 
नगराउन ुभUेसमेतको माग दावी 'लई दायर भएको 
hरट 'नवेदनको ूयोजन वत<मान अवःथामा देिखन 
आएन । 'नवा<चन आयोगबाट 'नवा<चनस0ब=धी 
स0पूण< ू6बया पूरा भई 'म'त २०७०।८।४ 
मा 'नवा<चन स0पUसमेत भइसकेको अवःथा                                      
छ । यसरJ सं6वधानसभा सदःय 'नवा<चन, २०७० 
स0पU भइसकेको र सो 'नवा<चनको पhरणाम 
ःव:प मलुकुमा सं6वधानसभा, Lयवःथा6पका 
संसद गठन भई आkनो काय< ूार0भ गhरसकेको 
अवःथा हुँदा उ^ ूकृ'तको आदेश जारJ गनु< 
'नंूयोिजत हनेु हनुाले सो आदेश जारJ गनु<पन4 
देिखएन ।
 45. तथा6प मा'थ 6व'भU ूकरणमा 
6ववेचना गhरएअनसुार अब हनेु संसदJय वा ःथानीय 
ःवायo शासन ऐनअ=तग<तका 'नकायह:स0ब=धी 
'नवा<चनह:मा कायम भएका उ0मेT वारह:म?ये 
कसैू'त प'न समथ<न छैन (None of the Above) 
भनी मत जाहेर गन4 कुरालाई प'न ःथान �दई 

'नवा<चन ू6बयामा Lयवःथा गरJ सोअन:ुप 
मतपऽ ढाँचामासमेत समावेश गरJ 'नवा<चन 
सtालन गन4 ूयोजनका ला'ग कानूनी एवं 
उपयु̂  कुराको Lयवःथा गन< नेपाल सरकार 
ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपhरषuको काया<लय, 

कानून, =याय, सं6वधानसभा तथा संसदJय मा'मला 
म=ऽालय, 'नवा<चन आयोगलगायत 6वपvीह:को 
नाउँमा 'नद4शनाHमक आदेश जारJ हनेु ठहछ< । 
 46. यो आदेशको काया<=वयनको ला'ग 
आदेशको ू'त'ल6पस6हत महा=याया'धव^ाको 
काया<लयमाफ< त 6वपvीह: तथा सं6वधानसभा, 
Lयवःथा6पका संसदमा लेखी पठाई सोको 
जानकारJ फैसला काया<=वयन 'नद4शनालयलाई 
�दनू । ूःततु hरट 'नवदनको दायरJको लगत 
कxा गरJ 'म'सल 'नयमानसुार गरJ बझुाई �दनू ।

उ^ रायमा सहमत छु ।

=या. ूकाश वःती

इ'त संवत ्२०७० साल पसु २१ गते रोज १ शभुम ्.....
इजलास अ'धकृत :– अ'नलकुमार शमा<

 

 & 

९०6९ - 6वकास लकाई ख~कासमेत 6व. ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपhरषuको काया<लयसमेत
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सव+-च अदालत, संय5ु इजलास
माननीय 9यायाधीश ौी क=याण ौे?

माननीय 9यायाधीश ौी वैAनाथ उपाDयाय
फैसला "म"त M २०७०।३।२५।३

०६८-CI-१५५०
मMुा M बकसपऽ "लखत दताP बदर दताP ।

पनुरावेदक/वादS M काठमाडV िज=ला, काठमाडV 
महानगरपा"लका वडा नं. १ न[साल 
बःने नीना मान9धरको वारेस भै आ`ना 
हकमासमेत जजुभुाइ मान9धर

aवbc
ूeयथf/ू"तवादS M काठमाडV िज=ला, काठमाडV 

महानगरपा"लका वडा नं. १ न[साल बःने 
ौीमती सaवता मान9धरसमेत

 § िपतृस�ा�क सामािजक मनोिव�ान 
अ�ािप िव�मान रहेको अव�ामा 
सगोलको आयले ज�ा खरीद गरी 
बुहारीको नाममा राखेको होला भनी 
िव ास गन° सिकने अव�ा नरहने ।
 § कामकाजी आय आज°न गन! मिहलाको 

"पमा #ितवादीले िश%ण पेशामा संल( 
रहेको र सो कुरालाई वादीह"ले अ*था 
भ, सकेको देिखदैंन । आ/नो िनजी 
आज°न र सीपबाट आ1जत स2ि� 
नभएको भए वादीह"ले त5ालीन 
अव�ामा #ितवादीका नाममा नै उ7 
ज�ा राजीनामा गरी कायम राखी रा8 
पन! अव�ा नदेिखनेँ । 
 § अशं म:ुाको #ितउ�र ;होरामा #ितवादी 

हामीभ<ा =ोतदार र आ>ानीवाला 
?न ्भनी Aीकार गरी िनजको आज°न र 
सीपलाई अ*था भ, सकेको देिखदैँन । 
यBो अव�ामा िनजको िनजी आज°न 

र सीपबाट आ1जत स2ि�मा िनजले 
आफूखशु गन° सEे ;व�ा मलुुकी ऐन, 
अशंबIाको १८ नं. ले गरेको काननूको 
सारभतू प%लाई अ*था भ, सEे 
नदेिखने । 

-ूकरण नं.५_

शbु तहमा फैसला गनg  M 
 मा.9या.ौी टेकनारायण कँुवर
पनुरावेदन तहमा फैसला गनg  M 

मा.9या.ौी एकराज आचायP
 मा.9या.ौी ूकाशच9ि गजरेुल

पनुरावेदक/वादSका तफP बाट M aवlान अ"धव5ा 
ईnर पौडेल

ूeयथf/ू"तवादSका तफP बाट M aवlान अ"धव5ाlय 
मोतीबहादरु थापा, कaपल पौडेल

अवलिpबत नजीर M
सpबc कानून M

फैसला
*ा.कMाण NेO : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट "म"त २०६८।५।२९ मा भएको 
फैसलाउपर 9याय ूशासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम दोहोर ्याई पाउने 
"नवेदन परS यस अदालतबाट दोहोर ्याई हेनg 
"नःसा ूदान भै पनुरावेदनको रोहमा दायर भएको 
ूःततु मMुाको संिwx तyय एवं ठहर यस ूकार 
छ M–
 जजुभुाइ मान9धरको ौीमती नीना 
मान9धर हनु ्। "नजका छोराहb जेठा ःव. {दनेश 
मान9धर, का9छा "नवास मा"न9धर हनु ्। हामी ४ 
जना अंिशयार छV । aवपwी सaवता मान9धरले 
"म"त २०६५।९।१६ मा अंश मMुा दायर 
गरS "म"त २०६५।११।१९ मा aफराद परेको 
अिघ=लो {दनलाई मानो छुa|एको "म"त कायम 
गरS तायदाती फाँटवारS "लने भनी आदेश भएको 

िनण°य नं.९०७०
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छ । म�ुा च"दाच"दैको अवःथामा हाॆोसमेत 
अंश हक ला3ने ल5लतपरु िज"ला, ठेचो गा.=व.स. 
वडा नं. ९(ख) =क.नं. ७८६ को ०–६–०–० 
ज3गा हाॆो मGूरI न5लई Kदने स=वता मानLधर 
5लने कNणा मानLधर भई र.नं. ७५२८(घ) 5म5त 
२०६६।२।३१ मा हालको बकसपऽ 5लखत 
पारIत गरेकाले अLयायमा परI =फराद गनZ आएका 
छ] । अतः उ` 5म5त २०६६।२।३१ को 
बकसपऽको 5लखत बदर गरI हाॆो नाउँमा दताZ 
गरI पाऊँ भcेसमेत dयहोराको नीना मानLधर, 
5नवास मानLधर र जजुभुाइ मानLधरको काठमाड] 
िज"ला अदालतसमg परेको संयु̀  =फरादपऽ ।
 उ` ज3गा मेरो एकलौटI उपभोगको 
5नजी सjपिk हो । =वपgीहNले मलाई घरबाट 
खान लाउन नKदएको र नाबालक बlचाको 
ःवाःmय उपचारसमेतको बेवाःताको साथै पढाइ 
खचZ dयवःथा गनZ कKठनपदाZको अवःथामा 
सहयोग गनo कNणा मानLधरलाई हालैदेिखको 
बकसपऽ गpरKदएकq हुँ । =वपgीको झूsा =फराद 
खारेज गरI पाऊँ भcेसमेत dयहोराको ू5तवादI 
स=वता मानLधरको काठमाड] िज"ला अदालतमा 
दायर भएको ू5तउkरपऽ ।
 उ` =क.नं. ७८६ को ज3गा मेरो 
दाताको 5नजी आजZनको सjपिk हो । उ` 
सjपिk पारIत गरI 5लँदा =वपgीहNको मGुरI 
5लनपुनo अवःथासमेत नभएकोले =वपgीको झूsा 
=फराद खारेज गरI पाऊँ भcेसमेत dयहोराको 
ू5तवादI कNणा मानLधरको काठमाडौ िज"ला 
अदालतसमg दायर भएको ू5तउkरपऽ ।
 5नज स=वता मानLधरले आuनो शैिgक 
यो3यतालाई ूयोग गरI आuनो vान, सीपबाट 
िशgण पेशा अंगालI सjपिk आजZन गनZ र 
चल अचल सjपिk आजZन गनZ सwने अवःथा 
देिखदँा र xयसरI आजZन गरेको सjपिk ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को दायरा5भऽ 
नपनo र अंशबzडाको महलको १८ नं. लेसमेत 
आuनो vान, सीपबाट आजoको सjपिk कसैलाई 

बzडा नलागी आफूखसुी गनZ पाउने नै हुँदा तथा 
यी ू5तवादI स=वता मानLधरले ू5तवादI कNणा 
मानLधरलाई हालैको बकसपऽ गरI Kदएको कायZ 
कानूनबमोिजम नै भए गरेको एवं सदर कायम 
रहने ूकृ5तको देिखएको हुँदा वादIको दावी प3ुन 
नसwने ठहछZ भcेसमेत dयहोराको शNु काठमाड] 
िज"ला अदालतबाट 5म5त २०६६।९।३० मा 
भएको फैसला ।
 =वपgी स=वता मानLधरले हामीसमेतउपर 
अंश सjबLधमा =फराद दायर गरेकोमा हाॆा 
नाउँमा 5म5त २०६५।१०।१५ मा jयाद तामेल 
भएको 5म5त २०६५।१०।२९ मा ू5तउkरपऽ 
पेश भएको छ । =फराद परेको अिघ"लो Kदनलाई 
मानो छु=|एको 5म5त कायम गरI सो 5म5तसjमको 
चल अचल सjपिkको दायदाती 5लने आदेश 
5म5त २०६५।११।१९ गते भएको 5थयो । 
=वपgी स=वता मानLधरले २०६६।२।२७ मा 
तायदाती पेश गरेको र तायदातीमा =वपgीका 
नाउँमा 5म5त २०६६।२।२७ मा पेश गरेको 
तायदाती पेश गरेको र तायदातीमा =वपgीका 
नाउँमा 5म5त २०६२।२।१५ गते खरIद भै 
दताZ रहेको ल5लतपरु िज"ला, ठेचो गा.=व.स. वडा 
नं. ९(ख) =क.नं. ७८६ को ०–६–० ज3गा 
म�ुा च"दाच"दैको अवःथामा तायदातीमा उ"लेख 
नगरI 5म5त २०६६।२।१४ मा =वपgी कNणा 
मानLधरलाई हालैको बकसपऽ 5लखत पारIत गरI 
xयसको १३ Kदनप5छ तायदाती पेश भएकोले 
अदालतको अपहेलना गpरएको र xयःतो 5लखत 
अमाLय र शूLय हLुछ भनी =फरादपऽमा नै उ"लेख 
गरेका 5थय] । िज"ला अदालतबाट फैसला हुँदा 
ती कुराहNलाई स=वता मानLधरले =वपgी कNणा 
मानLधरलाई गरI Kदएको 5म5त २०६६।२।३१ 
को हालैको बकसपऽ 5लखत दताZ बदर गरI 
दताZ कायम गरI पाऊँ भcेसमेतको वादI 5बना 
मानLधरको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर 
भएको पनुरावेदनपऽ ।
 यसमा यसै सगोलमै रहेको अवःथामा 

९०70 - नीना मानLधरको हकमासमेत जजुभुाइ मानLधर =व. ौीमती स=वता मानLधरसमेत
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खर+द गरेको ज1गा बकसपऽ 4दएको देिखएको 
स7दभ9 तथा यसै लगाउको अंश मCुामा ूEयथF 
िझकाउने आदेश भएकोले ूःततु मCुासमेत 
अ7तू9भावी देिखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत "नयमावल+, २०४८ को "नयम 
४७ बमोिजम ूEयथF िझकाई आएप"छ वा अव"ध 
नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेश गनु9 भSेसमेतको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश ।
 ू"तवाद+ सVवता मान7धरले आWनो "नजी 
Xान, सीपबाट िशYण पेशामा बहाल रह+ आज9न 
गरेको Vववादको ज1गा अंशब\डाको महलको १८ 
नं. ले ब\डा नला1ने ूकृ"तको देिखएको र Eयःतो 
स`पिa ू"तवाद+ले आफूखशु गन9 पाउने स`पिa 
देिखएको हुँदा यी ू"तवाद+ सVवता मान7धरले 
ू"तवाद+ कcणा मान7धरलाई हालैको बकसपऽ 
गर+ 4दएको "लखत कानूनबमोिजमको देिखदँा 
वाद+ दावी प1ुन नसdने ठहर ्याई शcु काठमाडg 
िजhला अदालतले "म"त २०६६।९।३० 
मा गरेको फैसला "मलेकै देिखदँा सदर हनेु             
ठहछ9 । पनुरावेदक वाद+को पनुरावेदन िजकlर 
प1ुन सdदैन भSेसमेतको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट "म"त २०६८।५।२९ मा भएको 
फैसला ।
 अदालतले Vववादको ज1गा "म"त 
२०६२।३।१५ मा c. ९३,८००।– मा 
राजीनामा "लएको भSे फैसलामा ःवीकार गnरएको 
र Eयो ज1गा "नजी आज9नबाट खर+द गरेको भSे 
अथ9 गnरएको छ । Vफराद वा ू"तउaरपऽमा 
कह+o प"न VवपYीको आ`दानी ठूलो भएको भनी 
उhलेख गरेको  छैन । VवपYीको आ`दानीबाट 
Vववादको ज1गा VकS सVकने अवःथा                          
छैन । VवपYी अंिशयार भएको र VवपYीले 
ज1गा राजीनामाबाट ूाp गरेको ूमािणत भएको 
अवःथामा VवपYीको "नजी आज9न भनी अनमुान 
गन9 "मhदैन । सगोलको अंिशयारले आWनो 
नाममा रहेको स`पिaमा आWनो अथा9त \ अ7य 
अंिशयारबाहेकको आWनो "नजी हक भनी दावी 

गन9का ला"ग कानूनले "नजी हकको मा"नने अपतुाल+ 
वा बकसपऽको "लखत अथवा वाद+लगायत अ7य 
अंिशयारसमेत साYी बसेको ज1गा खर+दस`ब7धी 
कानूनबमोिजम "लखतसमेत पेश गर+ सो कुरा 
ःथाVपत गराउन सdनपुनq कुरा ने.का.प. २०६५, 
"न.नं. ७९५९, अंक ४, पrृ ५२७ मा ू"तपा4दत 
"सsा7तमा भ"नएको छ । पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलामा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) को ूEयY ऽVुट भएको छ । VवपYीले 
राजीनामा "लएको भए प"न "नजी आज9नको ब\डा 
नला1ने भ"नएको िजhला अदालतको फैसला सदर 
गनq पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ूमाण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम ऽVुटपूण9 
छ । ू"तवाद+ले आWनो ू"तउaरपऽमा रातो 
बwला ःकुलमा काय9रत ् रहेको भनी "सफाnरश 
पऽ पेश गरे प"न सो पऽ यो ू"तउaरपऽमा 
ूमाणको cपमा ःवीकार गन9 भ"नएको छ । 
कुनै Vवxालयमा िशYक पदमा काम गरेको भSे 
आधार मा"सकcपमा क"त तलब भaा वा सVुवधा 
पाउने भनी उhलेख गरेको "नयिुyपऽ हनुपुनq 
हो । Eयःतो वाVष9क c. २,५८,९००।– पाउने 
भ"नएको "सफाnरश पऽअनसुार "नजले ूाp गनq 
ू"तमVहना c. २१,५७५।– पEयाउन नसVकने 
छ । सो "सफाnरश पऽ कानूनको {V|मा 
अमा7य छ । सो पऽ ूमाणको cपमा "लने 
हो भने प"न अदालतले अ.बं. ७८ नं. बमोिजम 
हामीलाई सनुाउनपुनqमा सो नगर+ Vवxालयको 
"नयिुy"बनाको "सफाnरशपऽलाई आधार मानी 
वाद+ दावी प1ुन नसdने ठहर ्याई भएको फैसला 
ऽVुटपूण9 छ । VवपYी सVवताले आWनोतफ9 बाट 
तायदाती "म"त २०६६।२।२७ मा पेश गरेको 
र मCुा चhदाचhदैको अवःथामा हाॆोसमेत हक 
ला1ने VवपYीको नाउँमा रहेको ल"लतपरु िजhला, 
ठेचो गा.Vव.स. वडा नं. ९(ख) Vक.नं. ७८६ 
को ०–६–०–० ज1गा २०६५।११।१९ मा 
तायदातीको आदेश भएप"छ २०६६।२।१४ मा 
VवपYी कcणा मान7धरलाई हालैको बकसपऽ 
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पार�त गर� !दई २०६६।२।२७ मा माऽ 
तायदाती पेश भएको र म4ुा च6दाच6दैको 
अवःथामा भएको बकसपऽको >लखत बदर 
हनुपुनCमा सो नगर� वाद� दावी पDुन नसEने 
ठहर ्याई भएको काठमाडI िज6ला अदालतको 
फैसला सदर गनC गर� भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) अ.बं. ७८ तथा सवXYच अदालतबाट 
ू>तपा!दत >सZा[त र नजीरको पालना नभएकोले 
[याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) 
को (क)(ख) बमोिजम >नःसा पाऊँ भ_ेसमेतको 
वाद�को यस अदालतसम` परेको >नवेदनपऽ ।
 यसै लगाउको RI-१२५२ को म4ुामा आज 
यसै इजलासबाट म4ुा दोहोर ्याई हेनC >नःसा ू दान 
भएको र ूःततु म4ुा उe म4ुासँग अ[तूfभावी 
हुँदा ू ःततु म4ुामासमेत [याय ू शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१)(क) बमोिजम म4ुा दोहोर ्याई 
हेनC >नःसा ू दान गgर!दएको छ । iवप`ीहjलाई 
िझकाई >नयमानसुार पेश गनुf भ_ेसमेतको यस 
अदालतबाट >म>त २०६९।३।१७ मा भएको 
आदेश ।
 >नयमबमोिजम पेशी सूचीमा चढ� >नणfयाथf 
यस इजलाससम` पेश भएको ूःततु म4ुामा 
पनुरावेदक वाद�का तफf बाट उपिःथत iवoान 
अ>धवeा ौी ईrर पौडेलले ूtयथu ू>तवाद�ले 
म4ुा च6दाच6दैको अवःथामा >नजको नाउँमा 
कायम भए प>न संगोलमा बvडा लाDने सwपिxलाई 
>बबz गनf पाउने होइन । वाद�ले iव>धवत ्jपमा 
अंश ू ा{ नगरेसwम सो जDगा बvडा लाDने भएको 
र tयःतो बvडा लाDने सwपिxले >नजले हक 
हःता[तरण गनf न>म6नेमा सो जDगा iवप`ी 
कjणा मान[धरलाई बकसपऽ गgर!दन >म6ने 
अवःथा नरहँदानरहँदै सो बकसपऽ >लन!ुदन ु
गरेको कायf कानूनiवपर�त भएकोमा वाद� दावी 
पDुन नसEने ठहर ्याई भएको शjु काठमाडI 
िज6ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर 
गनC गर� भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 

फैसलासमेत ऽiुटपूणf हुँदा बदर गर� दावीबमोिजम 
हनुपुदfछ भनी बहस ूःततु गनुfभयो ।
 tयःतै ूtयथu ू>तवाद�का तफf बाट 
उपिःथत iवoान अ>धवeाoय ौी मोतीबहादरु 
थापा, कiपल पौडेलले ूtयथu प`को नाउँमा 
कायम रहेको जDगा >नजको >नजी आजfनबाट 
खर�द भएको देिखएको र >नजी आजfनबाट 
आिजfत सwपिxमा म|ूर� आवँयक नभएबाट 
सो बकसपऽ >लन!ुदन ु गनC गर� भएको कायf 
कानूनसwमत छ । ूमाणको मू6या~न गर� 
भएको फैसला कानूनसwमत हुँदा सदर कायम 
हनुपुछf भनी बहस ूःततु गनुfभयो ।
 2. प`/iवप`ीका तफf बाट उपिःथत 
iवoान कानून �यवसायीको बहससमेत सनुी 
>म>सल अ�ययन गदाf iफराद�ले मूलतः iफराद� 
र iवप`ीबीच म4ुा च6दाच6दैको अवःथामा 
ल>लतपरु िज6ला, ठेचो गा.iव.स. वडानं. ९(ख) 
iक.नं. ७८६ को ०–६–०–० जDगा हाॆो म|ूर� 
न>लई !दने सiवता मान[धर >लने कjणा मान[धर 
भै र.नं. ७५२८(घ) >म>त २०६६।२।३१ मा 
हालैको बकसपऽ >लखत पार�त गरेको र सो 
>लखतबाट वाद�को अंश हक हनन ्हनेु भएबाट 
उe >लखत बदर गर� वाद�को नाउँमा दताf 
गgरपाऊँ भ_े मूल दावी >लई ूःततु म4ुा दायर 
भएकोमा काठमाडI िज6ला अदालतबाट वाद� 
दावी पDुन नसEने ठहर� फैसला भएको र सो 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, पाटनले सदर 
गरेकोमा वाद�ले [याय ूशासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम दोहोर ्याई 
हेनC >नःसा पाउन यस अदालतसम` ूःततु म4ुा 
दायर गरेकोमा यस अदालत संयeु इजलासबाट 
दोहोर ्याई हेनC >नःसा ू दान भै iवप`ी हाजीरसमेत 
भै ू ःततु म4ुा पनुरावेदनको रोहबाट >नणfयाथf यस 
इजलाससम` पेश भएको देिखयो ।
 3. अब शjु काठमाडI िज6ला 
अदालतबाट वाद� दावी पDुन नसEने ठहर ्याई 
भएको फैसला सदर गनC गर� भएको पनुरावेदन 

९०70 - नीना मान[धरको हकमासमेत जजुभुाइ मान[धर iव. ौीमती सiवता मान[धरसमेत
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अदालत, पाटनको फैसला "मले न"मलेको के 
रहेछ "नण6य 8दनपुन:   देिखयो । इ?साफतफ6  
@वचार गदा6 यी पनुरावेदक वादEले आGनो 
@फराद तथा पनुरावेदन िजकJरमासमेत दावीको 
@क.नं. ७८६ को जOगा अंश मQुा चRदाचRदैको 
अवःथामा 8दने स@वता मान?धर "लने कUणा 
मान?धर भै र.नं. ७५२८ बाट "लन8ुदन ुगरेको 
सो काय6ले आफूहUको अंशहकमा असर परेकोले 
ू"तवादEहUका बीचमा भएको सो बकसपऽको 
"लखत बदर हनुपुन: भ[े म\ुय िजकJर "लएको 
देिख?छ । वादEको ]यहोराबाट सो जOगा 
ू"तवादEकै नाउँमा कायम भएको जOगा भएको 
भनी ःवीकार गरेको देिख?छ । @ववा8दत @क.नं. 
७८६ को जOगाको "लखतको ू"त"ल@प हेदा6समेत 
उ` जOगा ूaयथb स@वता मान?धरको नाममा 
रहेको देिख?छ । @ववा8दत जOगा खरEदगदा6का 
बखत यी ूaयथb ू"तवादE स@वता मान?धर रातो 
बcला ःकुलमा काय6रत ् रहेको र सोअिघ प"न 
"नजले अeययन गरE सकेको भ[े "म"सल संलOन 
ूमाणबाट सम"थ6त भएको देिख?छ । @ववा8दत 
बकसपऽको सfब?धमा ू"तवादEकै जOगा भएको 
भ[े कुरा वादEले ःवीकार गरेको   देिख?छ । 
ू"तवादEका नाउँमा कायम रहेको भएप"न उ` 
जOगा सगोलमा रहे भएका कारण बgडासमेत 
लाOने भएबाट सो जOगाको बकसपऽ "लन8ुदन ु
पन: होइन भ[ेसमेतको िजकJर यी पनुरावेदकले 
यस अदालतसमi "लए प"न aयःतो जOगा "नज 
स@वता मान?धरको "नजी सीपबाट आज6न भएको 
देिखदँा aयःतो जOगा "नजले आफूखशु गन6 पाउने 
नै देिखयो ।
 4. वादE स@वता मान?धरले सन ्
१९९३ देिख २००० सfम I.J. Pioneer School 
मा अeयापनसfब?धी काम गरेको भनी उ` 
@वnालयको ूमािणत पऽ र सन ् २००९ र 
२०१० तथा aयसप"छ हालसfमको आय @ववरण 
खलेुको रातो बcला ःकुलको ूमाणपऽबाट यी 
पनुरावेदक वादE कामकाजी आय आज6न गन: 

म@हला भएको देिख?छ र "नजको आय ूमािणत 
भएकोसमेत देिख?छ । @ववा8दत जOगाको खरEद 
मूRय ९३,०००।– भै सो जOगा खरEदका 
सfब?धमा वादEले िजकJर "लएको आयले उ` 
खच6समेत धा[ नसoने देिख?छ । 
 5. जOगा खरEद गरE बहुारEको नाममा 
रािख8दएको भ[े वादEको कथन प"न देिखदैँन । 
सो गन6सoने सामqय6 प"न यी वादEहUको रहे 
भएको देिखदैँन । उ` जOगा खरEदगदा6का बखत 
आGनो छोरा तथा ू "तवादEका मतृक प"तको आय 
संलOन भएको भ[े प"न कहEs कतैबाट देिखदैँन । 
सगोलको अवःथामा बसेको बखत ?यून आयको 
अवःथा रहेको भनी वादEले ःवीकार गरेको र 
aयःतो सगोलको आयले खरEद गरेको भए सासू 
ससरुा छोराहUको नाममा दावीको जOगा कायम 
राt ुपन:मा उ` जOगासमेत बहुारEका नाममा नै 
राtपुन: देिखदैँन । aयःतो दावीको जOगा ूaयथb 
ू"तवादEका नाममा राt ुपना6को यिु`यु̀  कारण 
प"न खलुाएको पाइँदैन । @पतसृuाaमक सामािजक 
मनो@वvान अnा@प @वnमान रहेको अवःथामा 
aयसरE सगोलको आयले खरEद गरE बहुारEको 
नाममा राखेको होला भनी @वwास गन6 स@कने 
अवःथा प"न छैन । कामकाजी आय आज6न गन: 
म@हलाको Uपमा ू "तवादE स@वता मान?धरले िशiण 
पेशामा संलOन रहेको र सो कुरालाई वादEहUले 
अ?यथा भ[ सकेको देिखंदैन । आGनो "नजी 
आज6न र सीपबाट आिज6त सfपिu नभएको भए 
वादEहUले तaकालEन अवःथामा ू"तवादE स@वता 
मान?धरका नाममा नै उ` जOगा राजीनामा गरE 
कायम राखी राt पन: अवःथा देिखंदैन । अंश 
मQुाको ू"तउuर ]यहोरामा ू"तवादE हामीभ?दा 
ॐोतदार र आfदानीवाला हनु ्भनी ःवीकार गरE 
"नजको आज6न र सीपलाई अ?यथा भ[ सकेको 
देिखदैँन । यःतो अवःथामा "नजको "नजी आज6न 
र सीपबाट आिज6त सfपिuमा "नजले आफूखशु 
गन6 सoने ]यवःथा मलुकुJ ऐन, अंशबgडाको १८ 
नं. ले गरेको कानूनको सारभतू पiलाई अ?यथा 
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भ� स�ने देिखएन । 
 6. अतः )ववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
आ7नो 9नजी आज<नको स=पि? ू AयथD ू 9तवादEले 
आफूखशु गन< पाउने र Aयःतो स=पि?मा बNडासमेत 
लाPने नदेिखएकाले र.नं. ७५२८(घ) 9म9त 
२०६६।२।३१ मा भएको बकसपऽ 9लने^दने 
गरE भएको काय<लाई अ`यथा भ� स)कने िःथ9त  
भएन । अतः दावी पPुन नस�ने ठहर ्याई भएको 
शdु काठमाडe िजfला अदालतको फैसला सदर 
गनh गरE भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
9म9त २०६८।५।२९ को फैसला 9मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछ< । वादEको पनुरावेदन 
िजकlर पPुन   सmैन । ू ःततु मnुाको दायरEको 
लगत कoा गरE 9म9सल 9नयमानसुार बझुाई          
^दनू ।

उm रायमा सहमत छु । 

`या. वैqनाथ उपाrयाय

इ9त संवत ्२०७० साल साउन 30 गते रोज 4 शभुम ्...
इजलास अ9धकृत M– )वंणुू साद गौतम

 

सवz{च अदालत, संयmु इजलास
माननीय `यायाधीश ौी सशुीला काक}
माननीय `यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला 9म9त M २०७०।१०।२४।६

०६८– CR –१३२९ 

मnुा :– सरकारE छाप दःतखत कlतh ।

पनुरावेदक/वादE : महानगरEय शा)फक ूहरE 
काया<लय, काठमाडeको पऽ जाहेरEले नेपाल 
सरकार

)वd�
ूAयथD/ू9तवादE : काॅपेला�ोक, अनयकोट 

गा.)व.स.वडा नं. ३ घर भै काठमाNडe 
महानगरपा9लका वडा नं. ३५ कोटे�र 
बःने 9नराजन सापकोटा

 § �ितवादीले आ�नो नाममा जारी भएको 
B वग�को अनमुितप�लाई स�ाई 
िनयमानसुार िलइने कुनै पिन परी�ामा 
संल° नभै फारमसमेत नभरी आफूसँग 
भएको अनमुितप�मा F र G वग� थप गरी 
सरकारी छाप र दÑखत भएको कागज 
Óहोरा स�ाई थप गरी कीतÖ गरी सोको 
�योगसमेत गिररहेको तØलाई िमिसल 
संल° �माणबाट पुिÞ भएको देिखने ।

(ूकरण नं.२)

 § आिंशक वा पूण� जनुसुकै �कारको कीतÖ 
गरेको भए पिन सरकारी छाप दÑखत 
कीतÖ गरेको �मािणत भएको अव#ामा 
कीतÖ कागजको १२ नं. ले उसै अ'ाको 
कम�चारीबाहेक अ)लाई १ वष� थप 
कैदको सजाय गनु�पनÖ ।

(ूकरण नं.४)

पनुरावेदक/वादEका तफ< बाट : )व�ान 
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सह+याया"धव0ा ौी खगराज पौडेल
ू:यथ</ू"तवाद?का तफA बाट :

अवलिFबत नजीर :

सFबG कानून :

फैसला
�ा.�काश व�ी : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसलाउपर वाद? नेपाल सरकारको 
तफA बाट दोहोर ्याई पाउन "नवेदन पर? +याय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(२) को खUड (क) अनसुार दोहोर ्याई हेनV "नःसा 
ूदान भई पेश हनु आएको ूःततु म[ुाको संि]^ 
त_य एवं ठहर फैसला यस ूकार    छ :–

शाcफक "नयम उdलeन गरेको कसूरमा 
यातायात fयवःथा कायाAलय, बाgमतीबाट 
जार? भएको ०६–०७८८६२ नं. को "नराजन 
सापकोटाको सवार? चालक अनमु"तपऽ शkा लागी 
"नजको उ0 नं. को सवार? चालक अनमु"तपऽ 
यातायात fयवःथा कायाAलय, बाgमतीसँग अ"भलेख 
माग गदाA उ0 नं. को सवार? चालक अनमु"तपऽ 
"नज "नराजन सापकोटाको सोह? नं. मा रेकडA रह? 
वगA B मा उdलेख भएको वगA F र G नभएको भनी 
यातायात fयवःथा कायाAलय, बाgमतीको पऽmारा 
खdुन आएको हुँदा आवँयक कारवाह?को ला"ग 
मा"नस तथा सवार? चालक अनमु"तपऽ सoलै यसै 
"नवेदनसाथ पठाइएको छ भqेसमेत fयहोराको 
महानगर?य शाcफक ूहर? महाशाखाको पऽ                                                   
जाहेर? । ल"लतपरु, ल"लतपरु उप–

महानगरपा"लका वडा नं.१३ एका+तकुनािःथत 
पूवAमा यातायात fयवःथा कायाAलय बाgमतीको 
भवन, पिtममा धाuदङ रेwुरे+ट, उxरमा 
एका+तकुनादेिख सातदोबाटोतफA  जाने बाटो 
सडक, दि]णमा कुस+ुतीदेिख नzखतुफA  जाने 
बाटो य"त चारcकdला"भऽ सडकको पूवAपc{ खाल? 
ज"मनमा बसी "नराजन सापकोटाको नाउँमा ०६–

०७८८६२ नं. को सवार? चालक अनमु"तपऽमा 
वगA F र G मा उdलेिखत सवार? साधन चलाउन 

अनमु"त भएको सवार? चालक अनमु"तपऽ "म"त 
२०६५।९।१६ गतेका uदन ँयाम थापासमेतले 
नoल? बनाईuदएको भ"नएको ःथानको घटनाःथल 
मचुdुका cववरण । 

मैले "म"त २०६३।१२।१५ गते ०६–

०७८८६२ नं. को B माऽ उdलेख भएको सवार? 
चालक अनमु"तपऽ यातायात fयवःथा कायाAलय, 

बाgमतीबाट "लएकोमा साथी ँयाम थापाले वगA 
एफ र िज समेतका सवार? साधन थपी uद+छु भनी 
~. ५ हजार "लई गएको र "म"त २०६५।९।१६ 
गते सोह? नFबरमा वगA F र G समेतका सवार? 
साधन चलाउने अनमु"तपऽ भएको नामको सवार? 
चालक अनमु"तपऽ बनाई dयाईuदएकोमा यःतैमा 
मैले सवार? साधन चलाएकै अवःथामा शाcफक 
ूहर? महाशाखा काठमाUड�बाट ूहर?को टोल?ले 
मेरो सवार? चालक अनमु"तपऽसcहत पबाउ गर? 
दािखला गरेको हो भqेसमेत fयहोराको ू"तवाद? 
"नराजन सापकोटाको बयान । 

०६–०७८८६२ नं. को सवार? चालक 
अनमु"तपऽ "नराजन सापकोटाको नाममा जार? 
भई वगA B माऽ चलाउने अनमु"त uदएको 
रेकडAमा भएको वगA F र G यस कायाAलयबाट 
जार? नभएको "नजको लाइसे+समा भएको काडA, 
दःतखत, होलोमाम र छापसमेत यस कायाAलयबाट 
उपल�ध नगराएको भqेसमेत fयहोराको यातायात 
fयवःथा कायाAलय, बाgमतीको च.नं. १५४ "म"त 
२०६६।६।२३ गतेको पऽ । 

यातायात fयवःथा कायाAलय, बाgमतीबाट 
जार? गरेको ०६–०७८८६२ नं. को सवार? 
चालक अनमु"तपऽ "नराजन सापकोटाको नाममा 
रहेकोमा उ0 सवार? चालक अनमु"तपऽमा वगA 
B मा उdलेिखत सवार? साधनह~माऽ चलाउने 
अनमु"त भएकोमा सोह? नं. को काडAमा F र 
G समेतका सवार? चलाउने अनमु"त भएको 
नoल? काडA बनाई "नजै "नराजन सापकोटाले 
सवार? साधन हाँक� चलाएको अवःथामा शाcफक 
ूहर?ले चेकजाँच गनV बममा फेला पार? पबाउ 
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गर� दािखला गरेको भ'े सनुी थाहा पाएका            
ह0 । यसर� वग4 B माऽ भएको सवार� चालक 
अनमु9तपऽमा आफूखशुी F र G वग4 थपी क?त@ 
सवार� चालक अनमु9तपऽ बनाउने CयिDलाई 
हदैसGमको कारवाह� हनुपुछ4 भ'ेसमेत एकै 
9मलानको घटना Kववरण कागज । 

फरार रहेका ू9तवाद� ँयाम थापाको 
खोज तलास गदा4 फेला नपरेको र यक?न 
वतनसमेत पPा नलागेको भ'ेसमेत Cयहोराको 
ूहर� ू9तवेदन । 

ू9तवाद� 9नराजन सापकोटाले यातायात 
Cयवःथा काया4लय, बाRमतीबाट जार� हनेु सवार� 
चालक अनमु9तपऽ आफS  नTल� बनाई सरकार� 
छाप तथा होलोमाम आफै लगाई सरकार� 
कम4चार�को दःतखतसमेत आफS  गर� नTल� 
सवार� चालक अनमु9तपऽ ू योग गर� मलुकु? ऐन, 

क?त@ कागजको महलको १X३ नं. बमोिजमको 
कसूर गरेको देिखएकोले 9नज ू9तवाद� 9नराजन 
सापकोटालाई सोह� महलको ७, ९ र १२ नं. 
बमोिजम सजाय हनु मागदावी 9लई सGबि^धत 
मु̀ ाको सTल 9म9सल र ू9तवाद� 9नराजन 
सापकोटालाई यसै अ9भयोगपऽसाथ पेश गaरएको 
भ'ेसमेत Cयहोराको अ9भयोग । 

२०६३ चैऽ मKहनामा शायल पास गर� 
यातायात काया4लयबाट लाइट (B) को लाइसे^स 
मैले िझकेको हो । F र G को लाइसे^स चाह� 
अकi ले बनाइjदएको हो । ँयाम थापा भDपरुको 
9म9न बसको साइभर हो, म अकl गाडीमा खलासी 
काम गथn । िचनजान भएकोले ँयाम थापाले 
F र G अथा4त ् बस र 9म9नबसको थपी jद^छु 
भनी पKहले p. ८,०००।– मागेको 9थयो । मैले 
rयती पैसा छैन भनेप9छ p. ५,०००।– 9लई 
बनाई jदए । उसले आफS  मेरो लाइसे^स 9लई 
दईु मKहनाप9छ F र G थपेर Kफता4 गर� jदयो । 
मलाई rयो लाइसे^स नTल� भ'े थाहा प9न 9थएन, 

नTल� बनाउँछ भ'े थाहा भएको भए बनाउन 
प9न jद'थu । म त Kवvासमा परw । उD 

लाइसे^सको Licence Holder’s Signature मा मैले 
सह� गरेको हुँ । अp मैले केह� गरेको छैन । 
उD बयानमा भएको सह�छाप मेरो हो । उD 
बयानमा उxलेख भएबमोिजम मलाई उD सवार� 
चालक अनमु9तपऽ नTल� हो भ'े कुरा थाहा 
भएन । म भDपरुबाट रyपाक4 मा बस चलाउने 
चालक हुँ । रyपाक4 मा मेरो गाडीको ःटाट4 ब^द 
भएप9छ शाKफक ूहर� आई मेरो लाइसे^स 9लई 
एउटा िचz jदए । rयसप9छ लाइसे^स 9लन 
२०६६।६।१९ गते म बRगीखाना गए ँ। rयह� 
१९ गते नै मलाई पबाउ गरे । मचुxुकामा 
उxलेिखत काजीमान तामाङ, भवुनेvरलाल महज4न, 

हेमलाल तामाङलाई िचि^दन । मैले आफै एफ 
र जी को अनमु9त भएको अनमु9तपऽ बनाएको 
होइन । ँयाम थापाको Kवvासमा परu मैले क?त@ 
गरेको प9न होइन । नTल� हो भ'े मलाई थाहा 
9थएन । उD सवार� चालक अनमु9तपऽ र पऽ 
देखाउँदा हेरw । rयो सवार� चालक अनमु9तपऽ 
मैले ूयोग गरेको मेरै हो । पऽमा उxलेख 
भएबमोिजम सवार� चालक अनमु9तपऽ नTल� 
हो भ'े मलाई थाहा 9थएन भ'ेसमेत Cयहोराको 
ू9तवाद� 9नराजन सापकोटाले शpु अदालतमा 
गरेको बयान । 

शाKफक 9नयमको उxल}न गर� 
कारवाह�को ला9ग xयाएको 9नराजन सापकोटाको 
०६–०७८८६२ नGबरको सवार� चालक 
अनमु9तपऽको जार� 9म9त र लाइसे^समा भएको 
ःट�कर श~ का ला9ग यातायात Cयवःथा काया4लय, 

बाRमतीमा पऽाचार गदा4 यातायात Cयवःथा 
काया4लय, बागमतीबाट उD ०६–०७८८६२ 
नGबरको सवार� चालक अनमु9तपऽ 9नराजन 
सापकोटाको नाममा वग4 B माऽ भएको भनी 
उxलेख भईआएको हुँदा 9नजले ूयोग गदi गरेको 
वग4 B, F र G भएको सवार� चालक अनमु9तपऽ 
नTल� भएकोले आवँयक कानूनी कारवाह�को 
ला9ग महानगर�य ूहर� पaरसर, ल9लतपरुमा 
पठाएको हो भ'ेसमेत Cयहोराको ू9तवेदक ू.9न. 

९०71 - नेपाल सरकार Kव. 9नराजन सापकोटा
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कृंणद. भ0ले श3ु अदालतमा गरेको बकपऽ । 
ू"तवाद=को मौकाको बयान, यातायात 

म@ऽालयको पऽ, ू"तवाद=को बकपऽसमेतका 
ूमाणह3बाट ू"तवाद=ले पूरै लाइसे@स कFतG 
नगर= वगH माऽ थप गर= अनमु"तपऽ बनाएको 
देिखदँा "नज ू"तवाद= "नराजन सापकोटालाई 
कFतG कागजको ९ नं. बमोिजम 3. ५०।– 

जर=वाना हनेु ठहछH र थप सजाय गर= पाऊँ भWे 
वाद= दावी पYुन नसZने ठहछH भWे ल"लतपरु 
िज[ला अदालतको "म"त २०६६।१०।२१ को    
फैसला । 

ू"तवाद=को अदालतसम_को सा"बती 
एवं ू"तवेदकह3को बकपऽसमेतबाट ू"तवाद=ले 
लाइसे@स कFतG गरेको पु̀ a हनु आएको ठहर 
गर= "नजउपरको कसूर सूमाण पु̀ a भईसकेको 
अवःथामा लाइसे@स पूरै कFतG गरेको नदेिखएको 
भनी कFतG कागजको ९ नं. बमोिजम 3. ५०।– 

माऽ जर=वाना हनेु भनी भएको श3ुको फैसला 
@यायको रोहमा ऽ ु̀टपूणH हुँदा बदर गर= अ"भयोग 
दावीबमोिजम सजाय गर= पाऊँ भWेसमेत वाद= 
नेपाल सरकारको "म"त २०६८।४।११ को 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनुरावेदन ।  

ू"तवाद=ले २०६३।१२।१५ मा 
"लएको ०६–०७८८६२ को वगH B को सवार= 
चालक अनमु"तपऽ "लएकोमा iयसमा F र G 
थपी कFतG गरेका भWे देिखएको, ू"तवाद=ले पूरै 
लाइसे@स कFतG नगर= वगHसjम थप गर= सो 
हदसjम कFतG गर= अनमु"तपऽ बनाएको देिखदँा 
सो हदसjममाऽ कFतG गरेको अवःथामा कFतG 
कागजको ९ नं. बमोिजम सजाय हनेु र कFतG 
कागजको ७, १२ नं. आक`षHत हनेु नदेिखदँा 
कFतG कागजको ९ नं. बमोिजम ू"तवाद=लाई 3. 
५०।– जर=वाना हनेु ठहर ्याएको श3ु ल"लतपरु 
िज[ला अदालतको फैसला सदर हनेु ठहछH 
भWेसमेत mयहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
"म"त २०६८।८।१८ को फैसला । 

ू"तवाद=ले `व"धवत ्ूाo गरेको चालक 

अनमु"तपऽमा B वगHको माऽ सवार= चलाउने 
इजाजत pदएको देिख@छ । उq चालक 
अनमु"तपऽ सरकार= छाप र दःतखत भएको 
सरकार= कायाHलयबाट जार= भएको सरकार= 
कागज रहेको कुरामा `ववाद छैन । ू"तवाद=ले 
आrनो नाममा जार= भएको बी. वगHको अनमु"त 
पऽलाई सsचाई "नयमानसुार "लइने कुनै "लिखत 
एवं ूयोगाiमक पर=_ाह3मा सहभागी नभई, 

आवेदन फारम नभर= बमशः F र G थप गर= 
सरकार= छाप र दःतखत भएको कागज mयहोरा 
सsचाई थप गर= कFतG गरेको र ूयोग गदvआएको 
अवःथा ू"तवाद=को बयानलगायत कागज 
ूमाणह3बाट पु̀ a भै फैसलालेसमेत ःवीकार 
गwररहेको अवःथामा कFतG कागजको १२ नं. 
ले ू"तवाद=लाई थप १ वषH कैद गनुHपनG ःपa 
कानूनी mयवःथा भैरहेकोमा १२ नं. आक`षHत. 
नहनेु भनी भएको फैसला ऽ ु̀टपूणH भएकोले 
दोहोर ्याई हेनG "नःसा ूदान गर= उq फैसला 
बदर गर= ू"तवाद=लाई अ"भयोग दावीबमोिजम 
सजाय गर= पाऊँ भWेसमेत mयहोराको वाद= नेपाल 
सरकारको तफH बाट यस अदालतमा दायर हनु 
आएको "नवेदन । 

सरकार= छाप दःतखत भएको सवार= 
चालक अनमु"तपऽमा कFतG गर= कFतG कागजको 
९ नं. अनसुार जर=वाना भएकोमा सोह= महलको 
१२ नं. अनसुार थप सजाय नगरेको फैसलामा 
गjभीर ऽ ु̀ट देिखन आएको हुँदा @याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को 
ख{ड (क) अनसुार दोहोर ्याई हेनG "नःसा ूदान 
गwरएको छ भWेसमेतको यस अदालतको संयqु 
इजलासको "म"त २०६९।२।३० को आदेश । 

"नयमबमोिजम आजको दै"नक म}ुा 
पेशी सूचीमा चढ= "नणHयाथH इजलाससम_ पेश 
हनु आएको ूःततु म}ुाको श3ु एवं रेकडH 
"म"सलसमेतको अ�ययन गर= पनुरावेदक वाद= 
नेपाल सरकारको तफH बाट उपिःथत `व�ान 
सह@याया"धवqा ौी खगराज पौडेलले ू"तवाद=ले 
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आ�नो नाउँमा जार% भएको B वग+को सवार% 
चालक अनमु1तपऽलाई स6चाई F र G वग+ थप 
गर% सरकार% छाप र दःतखत भएको <यहोरा 
स6चाई थप गर% क?त@ गरेको र ूयोग गदC 
आएको पDुE भएको अवःथामा क?त@ कागजको 
१२ नं. ले थप सजाय गनु+पन@मा सो नगर% ऐ. को 
९ नं. ले माऽ सजाय गरेको पनुरावेदनको फैसला 
1मलेको नहुँदा सो बदर हनुपुछ+ भनी ूःततु गनु+ 
भएको बहससमेत स1ुनयो । 

यसमा ू1तवाद% 1नराजन सापकोटाले 
यातायात <यवःथा काया+लय, बाRमतीबाट जार% 
हनेु सवार% चालक अनमु1तपऽ बनाई नSल% 
सरकार% छाप दःतखत तथा होलोमाम आफU  
लगाई सरकार% कम+चार%को दःतखतसमेत नSल 
गर% नSल% सवार% चालक अनमु1तपऽ ूयोग गर% 
क?त@ कागजको १ र ३ नं. बमोिजम कसूर गरेको 
देिखदँा ऐ.को. ७, ९, र १२ नं. बमोिजम सजाय 
गर% पाऊँ भ[े म\ुय अ1भयोग दावी रहेको ूःततु 
म]ुामा ू1तवाद%ले पूरै लाइसे_स क?त@ नगर% वग+ 
माऽ थप गर% अनमु1तपऽ बनाएको देिखदँा 1नज 
ू1तवाद%लाई क?त@ कागजको ९ नं. बमोिजम 
`. ५०।– जर%वाना हनेु र थप सजायतफ+ को 
दावी नपRुने गर% भएको शु̀  ल1लतपरु िजdला 
अदालतको फैसला नै सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलाउपर िचe नबझुाई 
दोहोर ्याई पाउन वाद% नेपाल सरकारको तफ+ बाट 
1नवेदन पर% सो 1नवेदनमा 1नःसा ूाh भई यस 
इजलाससमi पेश हनु आएको  रहेछ । 

उिdलिखत तjय, पनुरावेदन िजक?र एवं 
Dवkान सह_याया1धवmाले ूःततु गनु+ भएको 
बहससमेतको स_दभ+मा ू ःततु म]ुामा मूलतः शु̀  
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला 1मलेको छ छैन र वाद% नेपाल सरकारको 
तफ+ बाट परेको ूःततु पनुरावेदन िजक?र पRुन 
सoने नसoने के रहेछ सो सpब_धमा 1नण+य 
rदनपुन@ देिखयो ।  
 2. 1नण+यतफ+  Dवचार गदा+ यसमा 

९०71 - नेपाल सरकार Dव. 1नराजन सापकोटा

पनुरावेदक वाद%ले म\ुय`पमा सरकार% छाप र 
दःतखत क?त@ गरेको अवःथामा क?त@ कागजको 
१२ नं. ले थप सजाय गनु+पन@मा सो नगरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽDुटपूण+ रहेको भनी 
िजक?र रहेको देिख_छ । सो िजक?रतफ+  हेदा+ 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाले समेत ू1तवाद%ले 
ूाh गरेको सवार% चालक अनमु1तपऽमा क?त@ 
गरेको भ[े तjयलाई ःवीकार गर% 1नजलाई 
क?त@तफ+ को कसूरमा सजाय भएको अवःथा 
देिख_छ । ू1तवाद%ले Dव1धवत ् ूाh गरेको 
सवार% चालक अनमु1तपऽमा B वग+को माऽ 
सवार% चलाउने इजाजत rदएको देिख_छ । 
ू1तवाद%ले ूाh गरेको उm अनमु1तपऽ सरकार% 
छाप र दःतखत भएको सरकार% काया+लयबाट 
जार% भएको सरकार% कागज भएको तjयमा 
समेत Dववाद रहेको देिखदैँन । ू 1तवाद%ले आ�नो 
नाममा जार% भएको B वग+को अनमु1तपऽलाई 
स6याई 1नयमानसुार 1लइने कुनै प1न पर%iामा 
संलRन नभै फारमसमेत नभर% आफूसँग भएको 
अनमु1तपऽमा F र G वग+ थप गर% सरकार% 
छाप र दःतखत भएको कागज <यहोरा स6याई 
थप गर% क?त@ गर% सोको ूयोगसमेत गwररहेको 
तjयलाई 1म1सल संलRन 1नज ू1तवाद%को बयान, 

यातायात <यवःथा काया+लयको च.नं. १५४ 
1म1त २०६६।६।२३ को पऽसमेतबाट पDुE 
भइरहेको देिख_छ ।
 3. ू1तवाद%ले क?त@ गरेको ठहर ्याई 
क?त@ कागजको ९ नं. बमोिजम ` ५० जर%वाना 
गन@ गर% शु̀ ले गरेको फैसला नै सदर ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालतले फैसला गरेको देिख_छ । 
पनुरावेदन अदालतसमेतले सजाय गरेको क?त@ 
कागजको ९ नं. हेदा+, “1लखतमा जpमै क?त@ नगर% 
अ| वा <यहोरा घट% बढ% पार% क?त@ गरेमा ज1त 
बढ% क?त@ गरेको हो उ1त कुरामा माऽ सजाय 
गनु+पछ+ 1म1तसpम अिघप1छ पारेको रहेछ भने 
सो गदा+ 1बगो खलेुकोमा जे ज1त बेहक हनेु वा 
नोoसान हनेु गर% अिघ प1छ पारेको हो सोह% 
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"बगोको सयकडा २५ ले जर3वाना गनु6पछ6 । 
"बगो नखलेुको म:ुामा ; ५० जर3वाना गनु6पछ6” 

भनी क>त@ गरेकोमा "बगो खलेुको अवःथामा 
के क"त जर3वाना गन@ र नखलेुकोमा के क"त 
जर3वाना गन@ भनी "बगो कायम गन@ सDबEधमा 
Gयवःथा गरेको देिखEछ । सोह3 महलको १२ 
नं. मा “सरकार3 अNाको छाप वा सरकार3 
काममा सरकार3 कम6चार3को छाप दःतखत 
वा छाप दःतखत भएको सरकार3 कागज क>त@ 
गन@लाई यसै महलको अ; नDबरले हनेु सजायमा 
१ वष6 र उसै अNाको कम6चार3ले क>त@ गरेमा २ 
वष6 थप कैद हEुछ” भUे Gयवःथा भई उV ९ 
नं.ले "बगोमा सजाय भए प"न र क>त@ आिंशक 
वा पूण6 जनुसकैु भएप"न य[द सरकार3 अNाको 
छाप वा सरकार3 काममा सरकार3 कम6चार3को 
छाप दःतखत वा छाप दःतखत भएको सरकार3 
कागज क>त@ गरेको अवःथामा थप १ वष6 कैद 
गनु6पन@ Gयवःथा गरेको देिखEछ । 
 4. ूःततु म:ुामा ू"तवाद3ले 
^व"धवत ्;पमा B वग6को माऽ सवार3 चालक 
अनमु"तपऽ पाएकोमा सो अनमु"तपऽमा F र G 
वग6समेत थप गर3 अNाको छाप, होलोमाम तथा 
सरकार3 कम6चार3को दःतखतसमेत नaल3 गर3 
आफूलाई फाइदा हनेु गर3 सरकार3 छाप दःतखत 
क>त@ गर3 सो अनमु"तपऽ ूयोगमा समेत dयाएको 
"म"सल संलeन कागजातह; तथा ू"तवाद3को 
बयानबाट ःथा^पत भएको देिखEछ । आिंशक 
वा पूण6 जनुसकैु ूकारको क>त@ गरेको भए प"न 
सरकार3 छाप दःतखत क>त@ गरेको ूमािणत 
भएको अवःथामा क>त@ कागजको उV १२ नं.ले 
उसै अNाको कम6चार3 बाहेक अEयलाई १ वष6 

थप कैदको सजाय गनु6पन@ कानूनी Gयवःथा रहेको 
देिखEछ । 
 5. अतः उिdलिखत ^ववेिचत आधार 
ूमाणबाट ू"तवाद3ले सरकार3 अNाको छाप 
वा सरकार3 काममा सरकार3 कम6चार3को छाप 
दःतखत वा छाप दःतखत भएको सरकार3 कागज 
क>त@ गर3 सो क>त@ अनमु"तपऽलाई ू योगमा समेत 
dयाएको ूमािणत भई क>त@ कागजको ९ नं. ले 
; ५०। जर3वाना भई सोह3 महलको १२ नं. 
बमोिजम थप १ वष6 कैदसमेत हनेु ठहछ6 । क>त@ 
कागजको १२ नं. बमोिजम थप सजायतफ6 को 
दावी नपeुने ठहर ्याएको श;ु फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदसDम उdट3 
हनेु ठहछ6 । अ;मा तपसीलबमोिजम गनू6 ।

तपसील
यसमा मा"थ ठहर खjडमा उdलेख भएबमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केह3 उdट3 
भई ू"तवाद3 "नराजन सापकोटालाई मलुकु> ऐन, 

क>त@ कागको १२ नं. ले थप १ (एक) वष6 
कैदको सजाय हनेु ठहरेकोले सोको लगत कसी 
असूल गनु6 भनी ूःततु फैसलाको लगत िजdला 
अदालत, ल"लतपरुलाई [दनू ........................१
दायर3को लगत कnा गर3 "म"सल "नयमानसुार 
अ"भलेख शाखामा बझुाई [दनू.........................२
 

उV रायमा सहमत छु ।
Eया.सशुीला काकp
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